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همه چیز از یک مسافرت ساده شروع شد .
مسافرتی که گرچه یک مسافرت عادی بود اما برای

من یادآور خاطرات کودکی ام بود . من مستانه
تاجدار بودم . پدرم ، جناب ارجمند0 تاجدار پسر

بزرگ خانم جانم بود . اصالت پدرم برای فیروزکوه
بود و خانم جان من همان جا خانه داشت . خانه ای
که پر بود از عطر درختان0 سیب سرخ ، عطر بهار

نارنج ، و عطر شکوفه های یاس و پر از پیچک0
های رونده ای که سرتاسر دیوار خانه ی خانم جان



را گرفته بود . آخرین باری که خانه ی خانم جان را
دیده بودم ، کالس هفتم یا همان راهنمایی بودم .
دختری پر شر و شور که مهیار پسر عمه ام را

. عاصی  کرده بود

یادش بخیر ... عمه افروز خیلی از دستم حرص می 
خورد . مدام روی ایوان بزرگ خانم جان می ایستاد

: و فریاد می کشید

0 مستانه ... دختر گیس بریده .... پدر جدم در اومد
. بابا ... ول کن بچه ام رو کشتی

اما من گوشم بدهکار نبود . تک فرزند بودم و
همبازی جز مهیار نداشتم . از آن جایی که خانه ی

ما نزدیک خانه ی خانم جان بود و عمه هر هفته
الاقل پنجشنبه و جمعه به خانم جان سر می زد ، در

نتیجه من تالفی پنج روز تنهایی ام را سر مهیار
. بیچاره خالی می کردم

مهیار از من پنج سالی بزرگ تر بود و از همان 
روزهایی که محرم و نامحرم برایم معنا نداشت با او



همبازی شدم . تا کالس اول دبستان که مشکلی
نبود . اما همین که به سن تکلیف رسیدم ، مادر و

: پدرم مدام توی گوشم می خواندند که

0 مستانه خانم ... بزرگ شدی ، خانم شدی .... مبادا
سر به سر مهیار0 بذاری ... مبادا باهاش شوخی

کنی ، مبادا0 با آفتابه دستشویی بیافتی دنبالش0 و آب
 . بریزی روش

وای آفتابه گفتم و چه خاطراتی که دوباره عطرشان
! در سرم زنده نشد

خانم جان یک حوض نقلی وسط حیاطش پر می 
کردم و می افتادم دنبال مهیار ، تا آخرین قطره ی
آب آفتابه دنبالش می دویدم و تمام لباس هایش را

. خیس می کردم

او هم فقط می خندید . تک پسر بود و همیشه به من 
. می گفت دوست دارد خواهر داشته باشد اما نداشت

شاید همین تک بودن0 ما بود که باعث می شد من و 
مهیار اینقدر به هم وابسته شویم . آنقدر که وقتی به



سن تکلیف رسیدم ، از اینکه باید روسری سر می
کردم جلوی مهیار و دیگر نمی توانستم مثل قبل با او

همبازی شوم ، یه دل سیر گریه کردم . هنوز یادم
هست همان روز هایی که مادر با هزار حرف و

حدیث روسری گل دار صورتی ام را سرم کرد و
:  گفت

0 مستانه جان ... دور و بر مهیار نچرخ دخترم ، 
بزرگ شدی ، مهیار هم بزرگ شده ... باشه ؟
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اما تا مهیار آمد از یادم رفت . باز سمتش دویدم و
: گفتم

0 روسری منو دیدی ؟ مامانم میگه من بزرگ شدم
. دیگه نباید0 سمت تو بیام

مهیار که چهارده سالش بود و از من بزرگ تر بود
و به سن بلوغ رسیده بود با شرم خاصی نگاهم کرد

. که برای من در آن سن و سال بی معنی بود

دور از چشم مادر و پدر و حتی عمه افروز که مدام 
: گوشزد می کرد

مستانه تو رو خدا با اون آفتابه ی آب دستشویی ، " 
آب رو هیکل مهیار نریز ... نجس کردی این بچه

"  رو



و آقا آصف شوهر عمه افروز ، باز می خندید0 و من
تنها َچشم میگفتم . َچشمی که فقط یک کلمه بود برای

 ! خالصی از گیر سه پیچ عمه

وقتی دور از چشم همه من و مهیار سمت حیاط می
. رفتیم

اما برای اولین بار مهیار از نگاه کردن به چشمانم
: فرار کرد و گفت

0 مستانه خانم خودت گفتی بزرگ شدی پس دیگه
زشته تو حیاط دنبال هم بدویم ... باشه ؟

اما این حرف ها تو َکت من نمی رفت . من همبازی
: می خواستم . با اخمی نگاهش کردم و دلخور شدم

0 هوی مهیار خان ... به خانم جون میگم که تو رفتی
. تو باغچه0 ی سبزی هاش

مهیار متعجب شد . آنقدر که لحظه ای نگاهم کرد و
بعد به باغچه ی پر سبزی خانم جان که تک برگ

: های ریحان و شاهی اش سرسبز و خرم بود



. 0 سبزی ها که سالمه

با حرص سمت باغچه دویدم و تمام محوطه ی
کوچک باغچه0 را زیر لگد های پر حرص و

لجبازم ، لگد مال کرد . مهیار آنقدر تعجب کرد که
با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود تماشایم کرد و

. من از باغچه0 بیرون پریدم

کف دمپایی هایم را لبه ی باغچه تمیز کردم و بعد به
: مهیار گفتم

0 دیدی ؟

اما مهیار هنوز متوجه علت این حرکت من نشده بود
: که فریاد زدم

0 خانم جون ... خانم جون ، مهیار با کفش رفته تو
. باغچه ی شما ... سبزی هاتون رو لگد کرده

شاخ های تعجب مهیار هم از سرش بیرون زده بود
: و خانم جان سراسیمه سمت ایوان دوید



0 خاک بر سرم مهیار... شاه پسر ! این چه کاری
. بود

زبان مهیار بند آمده بود و من با لبخندی پیروزمندانه
از مقابلش گذشتم . اما عمه افروز که به معصومیت

: و مظلومیت مهیار ایمان داشت گفت

0 ای دختر بال ... راستشو بگو ... کار توئه یا مهیار
؟

نزدیک بود دستم رو شود . همین شد که بلند0 زدم
: زیر گریه و گفتم

0 مامان .... مامان ببین0 عمه به من میگه کار
! منه ! ... مامان0

🌱🌱🌱🌱🌱
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دوران کودکی ام پر بود از خاطره . از وقتی که
وارد راهنمایی شدم و کمی بزرگ تر ، دیگه از

مهیار شرم کردم . او هم کم حرف شد . گاهی
ِنگاِهمان با هم خاطره ساز می شد  و حتی اگر

نگاهمان هم با یکدیگر تالقی نمی کرد ، خانم جان و
عمه افروز با مرور خاطرات ، ما را وادار به گذر

. در زمان می کردند

هر وقت جمع خانوادگی ما در خانه ی خانم جان 
: جمع میشد ، خانم جان با خنده0 می گفت

0 یادش بخیر ... اون روزایی که مستانه شیطونی می
کرد و صدای جیغ جیغ هاش کل حیاط رو بر می



داشت ... مدام غر می زدیم ولی حاال که ما شاء اهلل
. خانم شده باز دلمون برای اون روزا تنگ میشه

: عمه افروز با خنده کنایه می زد

0 بیچاره آفتابه ی دستشویی حیاط که از دست مستانه
 . اسیر بود

و من خجالت می کشیدم از این حرف ها . و مهیار
می خندید0 . ریز و متین . قصد کردم دیگر خانه ی
خانم جان نروم و نرفتم . پدرم هم بخاطر کارش به
تهران منتقل شده بود و با این انتقالی رابطه ی ما و

خانم جان و عمه افروز کمتر و کمتر شد . بعد ها
شنیدم مهیار رشته ی مهندسی عمران قبول شده و به
من چقدر به او غبطه خوردم . پدر من مدام می گفت

:

0 الزم نیست دانشگاه بری ... دختر باید0 کارای
. هنری بلد باشه

و با همین شعارها بود که من دیپلم گرفتم و دوره
های مختلف آشپزی ، شیرینی پزی ، خیاطی و هزار



دیپلم هنری دیگه را گرفتم و قاب دیوار اتاقم کردم .
روزها گذشت و دل من در قاب کوچک سینه ام تپید0
برای خاطرات قشنگ کودکی ام و در همان روز ها

بود که رازی بزرگ برایم به یقین فاش شد . من
عاشق مهیار شده بودم . پسر عمه ای که دو سه
باری برای دیدنش منزل خانم جان رفتم و او به

بهانه ی درس و دانشگاه نیامد0 و من حس کردم تمام
روز های دوران بچگی مان را به دست فراموشی
سپرده است . همین باعث شد که دیگر قید خانه ی
خانم جان را هم بزنم و هزار بهانه0 تراشیدم برای
ماندن در خانه و نرفتن به دیدن خانم جان تا اینکه
خبر فارغ التحصیلی مهیار پخش شد . عمه افروز

خودش به ما زنگ زد و ما را برای جشن فارغ
التحصیلی مهیار دعوت کرد و حتی خیلی هم تاکید0
کرد که برخالف همیشه ، اینبار من هم همراه مادر

و پدرم بروم و همین اتفاق بود که حالم را دوباره
دگرگون کرد . انگار برگشتم به روزهای کودکی .

صدای خنده های مهیار در سرم باز زنده میشد و



قلبم دوباره جان گرفت برای تپیدن0 عاشقانه ای که
خیلی وقت بود ضرباتش در سینه ام خاموش شده بود

.

همه ی زندگی من از همان سفر آغاز شد . من هم 
همراه مادر و پدر راهی دیدن خانه ی خانم جان شدم

.
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ورود ما به خانه ی خانم جان مصادف شد با مرور
خاطرات . دیوار های آجری خانه ی خانم جان پر
بود از پیچک های سرسبزی که روی تنه ی تمام

آجری حیاط را گرفته بود . حوض خانه ی خانم جان
همان حوض بود . همان که یادآور بازی من و

مهیار بود . خیره در چشم خاطرات کنار در ورودی
ایستادم و فقط نظاره گر خاطرات شدم که صدای

: خانم جان به گوشم رسید

0 وای خدا اینجا رو ببین قربان دخترم برم ... چقدر
 ! بزرگ شدی تو

لبخند زدم و چند قدمی جلو رفتم و خانم جان با شوق
دمپایی های سبزش را که هنوز یادآور خاطرات قدیم

 . بود ، پوشید و سمتم دوید

وقتی مقابلم رسید ، چند لحظه ای نگاهم کردو بعد
: مرا محکم در آغوش کشید



0 فدات بشم الهی ... چقدر خانم شدی دختر !... چرا
این چند ساله به ما سر نمی زدی ؟

سرم را پایین0 گرفتم و خانم جان مرا از آغوش خود
جدا کرد و دیگر پیگیر جواب سؤالش نشد . دستم را
گرفت و مرا همراه خودش سمت خانه کشید . پدر و

مادر هم در حیاط سرسبز خانه ی خانم جان می
چرخیدند0 . خانم جان حصیر بزرگی روی ایوانش

: پهن کرد و بلند صدا زد

0 ارجمند0 ... نقره جان ... بیایید0 که چایی تازه دم
. درست کردم

چقدر دلم برای سادگی این خانه تنگ شده بود . 
سماور خانم جان کنار ایوان قل قل می کرد و

استکان های کمر باریک قدیمی اش منتظر ما بود .
روی حصیر نشستم و نگاهم به اطراف چرخید و

انگار هنوز خبری از عمه افروز و آقا آصف نبود و
دلم چقدر بی قراری می کرد برای آمدنشان . اما این

. بی قراری چندان0 طول نکشید



 آقا آصف به گوشم518وقتی صدای بی ام وی 
رسید ، از همان لحظه آشوب شدم . طوفان شدم .

. اصاًل خود آتشفشان شدم

دستی روی روسری ام کشیدم و مانتو0 ام را مرتب 
کردم و با ورود ماشین آقا آصف به حیاط خانم

. جان ، شاید جان من هم به پرواز در آمد

صدای پر شوق و شور مادر و پدر در احوال پرسی
با آقا آصف و عمه افروز را شنیدم و مهیار ... که

 . از ماشین پیاده شد ، قلبم ایست کرد

چقدر بزرگ شده بود ! انگار همان چیزی شده بود
که در خواب و رویا می دیدم . ریش هایش بلند بود
و یکدست مشکی . پیراهن چهار خونه ی طوسی به

تن داشت  و نگاهش در اولین تابش به چشمان من
رسید . لبخندش را دیدم که چطور لبانش را مملوک
خود کرد و سرش با شرم پایین0 افتاد ، بلکه لبخندش

 . را نبینم که دیدم



و چه شوقی در قلبم پر و بال گرفته بود و شاید سرخ
شده بود از هیجان و دعا دعا می کردم ، این تغییر
ناگهانی چهره ام از دید عمه افروز و آقا آصف ،
خانم جان یا پدر و مادر ، در امان باشد که قطعا

. نبود

🌱🌱🌱🌱🌱
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وای مستانه ی ما رو ببین ... خوبی عمه ؟_

همانطور که کنار ایوان ایستاده بودم ، سرم را با آن
: گونه های ملتهب پایین گرفتم

. 0 بله ممنون0

: خانم جان غر زد

0 چرا اینقدر دیر کردین ، صاحب مهمونی باید
. خودش زدتر از مهموناش0 برسه

 . 0 ترافیک بود مادر ... چکار کنیم

: عمه این را که گفت و بعد بلند صدا زد

. 0 آصف غذاها رو بیار

و رسما مهمانی از همان لحظه آغاز شد . همه سمت
ایوان خانم جان آمدند0 و روی حصیر نشستند . فاصله

ی من تا مهیار تنها یک متر بود و به خوبی می
توانستم نگاهش کنم اما نگاهم را به استکان های

: کمر باریک خانم جان دوختم که پدر گفت



0 حاال ما گرفتار بودیم ، شما چرا یه سر از ما نمی
زدید ؟

: عمه باز مهیار0 را بهانه کرد

0 به جان شما داداش ، مهیار گیر پایان نامه اش
 .  شده بچه ام70بود ، برترین پایان نامه ی سال 

: خانم جان با ذوق گفت

0 ای به قربان پسر گلم ... دیگه باید0 واسش دست باال
 . بزنید0

و همین حرف خانم جان یکدفعه سکوت سنگینی
حاکم کرد . آنقدر سنگین که هر کسی سرگرم چیزی

شد . من سرگرم بازی با استکان چایی ام . پدر
تسبیح شاه مقصودش را از جیبش در آورد و مادر
گیر داده بود به بافت های تار و پود حصیر . عمه
نگاهش در حیاط می چرخید و آقا آصف چایش را

سر می کشید . مهیار هم خجالت زده ساکت بود که
: خانم جان باز این سکوت را شکست



0 مهیار ... برو پسرم ، برو از ته باغ از همون
درخته که همیشه سیب سرخ داره ، یه سبد واسه ما

. سیب بچین ببینم مرد شدی یا نه

مهیار بی چون و چرا برخاست . نگاه همه حتی من
: به سمت مهیار0 رفت که خانم جان ادامه داد

. 0 تو هم بلند شو برو کمکش

یک لحظه نگاه خانم جان را روی خودم دیدم و از
: تعجب بلند0 پرسیدم

!! 0 من

: خانم جان با عصبانیتی0 الکی گفت

0 نه ... پس من با این کمر پردردم ... بلند شو
گفتم ... یه سبد از آشپزخونه بردار برو کمک مهیار

.

از همان لحظه قلبم پر تپش شد . ناچار دستور خانم 
جان را اطاعت کردم و سبدی برداشتم و همراهش

رفتم . او جلوتر می رفت و من پشت سرش . ته



حیاط خانم جان ، جایی بود که بین درختان بهار
نارنج و سیب ، دیگر ردی یا صدایی از ایوان خانه
. و کسانی که روی ایوان نشسته اند باقی نمی ماند

🌱🌱🌱🌱🌱
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مهیار با یک پرش یک شاخه از درخت را گرفت و
چند تا از سیب های سرخ را چید . چند0 تایی هم



روی زمین افتاد . خم شد و سیب ها را جمع کرد و
سمتم آمد . مقابلم که رسید ، سیب ها را درون سبد

: ریخت و آهسته گفت

. 0 سالم مستانه خانم

آب شدم از طنین صدایش . سرم باال آمد سمت نگاه 
: او و لبخندم0 جان دار شد

. 0 سالم

0 سایه تون سنگین شده بود ... خبری از پسرک
دوران بچگی نمی گرفتی !؟

0 شما سرتون شلوغ بود ... گیر درس و امتحان
بودید ... خانه ی خانم جان نمی اومدید0 ؟

: نگاه سیاهش را لحظه ای پایین گرفت

. چند باری هم که اومدم شما نبودید_ 

سکوت کردم . چون جوابی نداشتم . می گفتم خجالت
می کشم از اینکه تو دانشجو شدی و من نه ... می

: گفتم پدرم مدام می گفت



0 دختر باید0 هزار تا هنر بلد باشه تا بره درس "
" بخونه ؟

آهی کشیدم و او باز سمت درخت سیب رفت و
: همانطور که باز سیب های درخت را میچید0 گفت

0 میگم هنوزم آفتابه ی خونه ی خانم جون و حوض
آب وسط حیاط یادگار0 روزای بچگی ما ، هست

 . واسه کسایی که بخوان تالفی کنند

نمی دانم چرا این کنایه اش قلبم را رنجاند0 . فوری
: سبد سیب را زمین گذاشتم و گفتم

0 فکر کنم دیگه سن و سال من ، سن و سال این
حرفا و شوخی ها نیست ، شما هم اگه منظوری

داری از این حرفت باید0 بگم که واقعا ازت انتظار
. نداشتم

چند قدمی به قصد قهر از او دور شدم که صدایش
: مرا میخکوب کرد

! 0 مستانه



ایستادم . پاهایم فرمان عقلم را برای رفتن ، نمی
گرفت و من تحت تسخیر فرمان ایست او ایستاده

.  بودم

0 منظوری نداشتم ... همه ی این سال ها خاطراتمون
رو مرور کردم فقط ... فقط خواستم یادآوری کنم ...
فکر کردم اونقدری که برای من عزیزه ... برای تو

. هم عزیزه

پشتم به او بود که سمتم آمد . باز کنار شانه ام ایستاد0
: . نگاهش روی صورتم سایه انداخت

! 0 مستانه

جواب ندادم . الل شدم انگار ... وقتی حتی صدایش
مرا محو خاطرات می کرد چطور توقع جواب دادن0

: از زبان قاصرم را داشت

0 دلخور شدی ؟

: هنوز جواب نداده بودم که گفت



0 ببخشید ... می خوای مثل قبل تالفی کنی ؟ ... می
خوای بری توی باغچه سبزیجات خانم جون و بعد

! همه رو لگد مال کنی و بگی کار مهیار بوده

🌱🌱🌱🌱🌱
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: خنده ام گرفت و او اینبار آهسته گفت

0 کسی که این همه سال منتظر دیدنت بوده ، می
تونه حاال با کنایه0 حرف بزنه ؟

سرم سمتش چرخید . نگاهش بیشتر از حرف هایش
انگار صادق بود . آنقدر صادق که تمام حرف هایش

. را اثبات می کرد

من چقدر عاجز بودم از اینکه بتوانم نگاهم را یاحتی 
. لبخند0 روی لبم را،  از او بگیرم

همراه یک سبد سیب با طعم خاطره چیده شده بود ، 
 . برگشتیم به ایوان خانه ی خانم جان

: هنوز از دو پله ی خانه باال نیامده0 ، خانم جان گفت

0 قربون دست هردوتون ، همون پای حوض ، سیب
. ها رو بشورید

اطاعت کردیم . مهیار سیب ها را درون حوض
ریخت و من سبد در دست منتظر شدم که خانم جان

: گفت



. 0 آفتابه هم داریم اگه به کارتون میاد

و همین کنایه0 ، صدای خنده ی عمه و آقا آصف ، 
حتی مادر و پدر را هم بلند کرد و مرا شرمنده و

 . خجالت زده

چقدر شر و شیطان بودم که هنوز از یاد هیچ کسی
 . نرفته بود

سیب ها شسته شد و اوامر خانم جان اجرا . عمه
پیش دستی و چاقو گذاشته بود و مهیار سیب ها را

تعارف کرد . همین که سهم هر کسی یک دانه شد ،
: خانم جان گفت

0 تا جوابم را نگیرم هیچ کس سیب سرخ دسترنج
. حیاط منو نمی خوره

: و بی مقدمه در مقابل من و مهیار پرسید

0 ارجمند0 ... این دو تا جوون همو میخوان ... من
االن می خوام واسه مهیارم ، دخترم را ازت

خواستگاری کنم ... بله رو میگی یا نه ؟



عرق شرم از خجالت ، روی پیشانیم نشیت. مثل 
کوره ای از آتش شدم که هر چه می سوخت ، شعله

. هایش بیشتر زبانه می کشید

: پدر با لحنی جدی جواب داد 

0 قربونت بشم خانم جون ... االن وقت این حرف ها
نیست که ... مارو دعوت کردین شیرینی فارغ

.... التحصیلی مهیار

: و خانم جان با جدیت گفت 

0  اختیار0 مهیار دست منه ... دختر تو میدی به مهیار
من یا نه ؟

: پدر ال اله اال اهلل گفت و مادر در عوض جواب داد

... 0 عزیز االن که

: خانم جان زد روی کانال عصبانیت

0 بابا مگه من چی می خوام از شما بله یا خیر ...
. مقدمات و تشریفاتش واسه بعده ، همین



سکوت حاکم شد . و عمه جعبه ای به خانم جان داد .
جعبه ای کوچک براقی که کامال مشخص بود

. داخلش چیست

خانم جان در جعبه را مقابل نگاه همه باز کرد و
: گرفت سمت من

0 مستانه جان ... مهیار رو می خوای یا نه ؟

شکه شدم . الل شدم . فقط چشمانم در چشمان خانم 
: جان بود که خانم جان ادامه داد

0 مهیار تو رو میخواد0 ... خودش از من خواسته که
تورو واسش خواستگاری کنم ... جوابت چیه دخترم

.

🌱🌱🌱🌱🌱
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زبانم خشک شد انگار . سرم را از نگاه خیره ی
: همه ، پایین0 گرفتم که پدر گفت

0 مادر من این کار شما درست نیست  ... 
خواستگاری آدابی داره ، یعنی چی که مارو به اسم

جشن فارغ التحصیلی کشوندین0 اینجا و بعد دارید
دخترم رو از من خواستگاری می کنین ! ... این دو
تا جوون خودشون زبون دارند0 ... اگه واقعا حرفی

 . باشه خودشون باید بزنن

: و بالفاصله بعد از این حرف پدر ، مهیار گفت



0 دایی جان ... اگه اجازه بدین0 ، من مستانه رو از
 . شما خواستگاری می کنم

سرم ناچار بلند0 شد . نگاهم به سمت مهیار رفت . 
مصمم بود و خصلت خجالتی بودنش را انگار کنار

. گذاشته بود

عمه و آقا آصف هم چندان0 متعجب نبودند و این 
نشان می داد که آن ها از این کار مهیار راضی
: هستند0 . خانم جان اینبار بی رودربایستی گفت

0 ارجمند0 جان ... حرف مهیار رو که شنیدی ، حاال
. اگه اجازه می دی ، مستانه هم حرفشو بزنه

: و بعد نگاه خانم جان سمت من آمد

0 بگو مستانه جان ... مهیار منو قبول میکنی یا نه ؟

خیلی سخت بود . من عاشق مهیار بودم ولی اصاًل
رویم نمیشد که جلوی نگاه پدر و مادر جواب دهم و

: خانم جان باز پرسید



0 چرا حرفتو نمیزنی مستانه جان ... خجالت نکش
 . دخترم بگو

. 0 خانم جان ... من ... من هرچی ... پدرم بگه

: خانم جان اخمی حواله ی پدر کرد

 . 0 ارجمند ! ... بهش اجازه بده خودش تصمیم بگیره

و پدر با جدیتی که انگار فقط به خاطر دستور خانم
: جان بود گفت

. 0 بگو مستانه ... حرف دلت رو بزن

 . نفس پری کشیدم و باز آب شدم از خجالت 

چطور می توانستم حرف بزنم . یکدفعه ، بدون
: مقدمه ! به سختی زمزمه کردم

. 0 من ... من مشکلی ندارم

: خانم جان با همان یک جمله ی من ، محکم کف زد

. 0 قربان دخترم برم ... پس دیگه تمومه

: اما پدر مخالفت کرد



0 عزیز جان ، چی تمومه آخه ؟ ... این دختر فقط 
گفت من مشکلی ندارم ، ولی من مشکل دارم ، ...

یعنی چی که ما رو به بهونه جشن کشوندین0 اینجا و
هنوز نرسیده ، دارید0 دخترمو0 ازم خواستگاری می

!کنید ؟

: با این حرف پدر بود که آقا آصف گفت

0 حق با شماست آقا ارجمند0 ... کوتاهی از ما بوده
ولی شما قبول کنید0 . ان شاء اهلل خواستگاری رسمی

. میایم

: خانم جان بلند اعتراض کرد

0 خواستگاری رسمی یعنی چی ... این دو تا بچه
توی همین خونه بزرگ شدن ، ... خونه ی من ،

خونه ی هردوتاشونه ، ... اگه قراره خواستگاری
. باشه باید0 همینجا باشه و السالم
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باز سکوت شد و خانم جان که انگار هیچ از این
: سکوت خوشش نیامده0 بود ، بلند و عصبی فریاد زد

0 حرمت نگه نمی دارید بلند شید برید خونتون0 ...
. چقدر بگم من حق مادری گردن این دو تا بچه دارم

: آقا آصف فوری جواب داد



0 شما حق مادری گردن ما هم دارید خانم جان ...
ولی وقتی آقا ارجمند0 راضی نیست به زور که نمیشه

.

و خانم جان که انگار قصد کرده بود ، همان روز و
: همان ساعت ، همه چیز را تمام کند ، گفت

0 ارجمند0 ... به خدا اگه روی حرفم حرف بزنی
 . دیگه اسمتو نمیارم

و با این تهدید جنجالی خانم جان ، پدر ال اله اال اهلل
: گفت و نظر مساعدش را اعالم کرد

0 باشه ... به احترام شما ، خوبه ؟

و خانم جان دستور صلوات داد و با صلواتی ، همه
. چیز رنگ و بوی جلسه ی خواستگاری گرفت

دیگر کسی نظر مرا نخواست . حرف ها جدی تر 
 . از انی شده بود که من حرفی بزنم



حتی مهیار هم حرفی نزد اما گه گاهی که هردو
نگاهمان به هم می افتاد ، لبخند روی لبانمان لو می

 . رفت

صحبت ها تمام شد و قرار شد اگر بله ی آخر را من
گفتم فردای همان روز یک جشن مختصر گرفته
شود تا من و مهیار یه نامزدی کوچک بگیریم و

. برویم دنبال کار های عقدمان

 . من مانده بودم آن بله ، بله ی آخر بود یا اول

وقتی حرف ها تمام شد ، باز برگشتیم سر خانه ی
: اول ، اینبار0 عمه از من پرسید

0 حاال دیگه باید0 نظرتو بی رودربایستی به ما بگی
مستانه خانم ... راضی هستی ؟ ... جواب مهیار ما

چیه باالخره ، آره یا نه ؟

نگاه پر توجه همه سمت من بود . ناچار باز سرم را
خم کردم سمت حصیر زیر پایم و اینبار مصمم گفتم

:



. 0 بله

 ! و چه غوغایی به پا کرد آن بله

خانم جان از همه بیشتر ذوق کرد و چنان0 محکم کف
 . میزد که انگار واقعا من دختر خود خانم جان هستم

اولین نفر خانم جان صورتم را بوسید و بعد0 عمه
افروز و به پنج دقیقه نرسید که خانم جان دستور داد

:

0 بلند شید برید دنبال خرید ... یه نشون واسه نامزدی
و روحانی مسجد واسه خطبه ی محرمیت ... اینا
 . باید0 محرم بشن تا برن سراغ کارهای عقدشون

: پدر هنوز کمی مخالفت می کرد

! 0 چقدر عجله داری آخه مادر من

: خانم جان اولین نفر از جا برخاست و به پدر گفت

0 عجله دارم چون می خوام تا زنده ام ، عروسی این
. دوتا رو ببینم و برقصم

: عمه با خنده گفت



0 خواهشًا شما با این پا درد و کمر دردت نرقص که
. باز کلی ناله میزنی

و خانم جان با خوشحالی تابی به کمرش داد که همه
: را به خنده انداخت

. 0 نه این فرق داره

. و بعد شروع کرد به کف زدن و رقصیدن

🌱🌱🌱🌱🌱

��مثل پیچک 

10پارت 



. غوغایی افتاده بود در خانه ی خانم جان

گرچه پدر هنوز هم ناراضی بود و گه گاهی 
یواشکی به مادر غر میزد که چرا او هم مخالفت

نکرده ، اما خانم جان باالخره حرفش را به کرسی
. نشاند و همه را به تکاپو واداشت

عمه و آقا آصف برای خرید میوه و شیرینی و 
بعضی هدایا به خرید رفتند . پدر و خانم جان هم
برای صحبت با روحانی مسجد محله رفتند و من

. ماندم و مادر و مهیار

مادر که در نبود بقیه مشغول دم کردن برنج شد و 
من و مهیار تنها کسانی شدیم که روی ایوان خانم

. جان ماندیم



سیب هایی که چیده بودیم دست نخورده باقی مانده 
بود و تنها0 کسی که داشت سیب درون پیش دستی

 . اش را پوست می گرفت مهیار بود

سیب را پوست گرفت و با چاقو چند تکه کرد و بعد
در حالیکه یکی را سر همان چاقوی میوه خوری اش

 . میزد ، سمتم گرفت

نگاهم یک لحظه در سادگی نگاه عاشقش محو شد .
: سیب را از سر چاقو برداشتم و ریز گفتم

. 0 ممنون

: و شنیدم 

. 0 نوش جان

چقدر شیرین بود ! یا اثر دست مهیار0 بود یا واقعا
. سیب های خانم جان با بقیه فرق داشت

در سکوت دل انگیز خانه ی خانم جان تنها بودیم و 
هر دو از این سکوت لذت می بردیم که مهیار این

: سکوت را شکست



! 0 مستانه

نگاهم سمتش رفت . سرش را پایین گرفت . از
: خجالت نبود . می خواست من راحت تر باشم

0 می خوام یه بار از خودت بشنوم ... امروز خیلی
دیر و با تردید بله رو گفتی ... حاال می خوام از

خودت بشنوم ... می خوام مطمئن بشم که توی
رودربایستی گیر نکردی ... همون قدر که توی این
همه سال من به تو فکر کردم ... تو هم به من فکر

کردی ؟

با آن که مزاحمی برای شنیدن0 حرف هایمان0 نبود ،
. اما اعتراف برای من کار سختی بود

بر خالف من ، مهیار0 خیلی راحت می توانست در 
. مقابل همه ، مرا از پدرم خواستگاری کند0

  . آنقدر که حتی خود من هم شوکه شدم 

: باالخره زبان گشودم



با اینکه خانه ی خانم جان نمی اومدم اما ... یاد_  
اون پسر بچه ای بودم که با همه ی لجبازی و

شیطنت های من ، ... باز هم راضی بود که اذیتش
کنم ... هیچ وقت شکایت نمی کرد و حتی وقتی ...

تمام کاسه ها را می شکستم و می انداختم گردنش ...
یا وقتی باغچه ی سبزی خانم جان را لگد مال می
کردم و به دروغ می گفتم کار اوست ... بازم اهل

 !قهر نبود

خندید0 . صدای خنده اش مرا هم به گذشته برگرداند0
. و کمی بعد0 هردو با هم خندیدیم

🌱🌱🌱🌱🌱
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مراسم خودمانی ولی به یادماندنی0 شد . یک انگشتر
ساده نشان نامزدی ما شد و با خطبه ی روحانی

محل ، صدای ِکل کشیدن خانم جان و عمه برخاست
. 

یک ماه مدت محرمیت ما شد تا دنبال0 کارهای
 . عقدمان برویم

پدر هنوز هم با اخم و جدیت به من و انگشتر میان
 . دستم نگاه می کرد

با رفتن روحانی ، من به آقا آصف و مهیار محرم
شدم و عمه در حالیکه چادر سفیدم را از روی سرم

: برمی داشت گفت

. 0 به افتخار عروس گلم



و تنها خانم جان بود که از شدت خوشحالی به جای
همه داشت کف میزد و یک تنه به جای همه ،

. میرقصید

و مادر که با غمی که در چشمانش بود و با لبخندی  
  ، که روی لب داشت

و غمی که در چهره انکار می کرد ، آهسته کف
. میزد

آقا آصف و پدر ، همراه روحانی برای مشایعت 
رفته بودند و گویی کمی هم حرف داشتند که در
حیاط ماندند0 تا مردانه بزنند و تنها مهیار بود که

گرچه در اتاق بود ، اما هنوز سرش را پایین گرفته
بود و نگاهم نمی کرد که خانم جان با شور و شوق ،

: مابین کف زدن هایش گفت

. 0 مادر زن ، دامادت رو ببوس

! و مادر شوکه شد از این حرف

... خانم جان ولی_ 



خانم جان به همین راضی نشد و دست مادر را 
 . گرفت و کشید سمت مهیار

با کف زدن های خانم جان و عمه ، مادر صورت
مهیار را بوسید و تبریک گفت . لبخند روی لبم

: ماندنی شده بود که خانم جان شیطنت کرد

. 0 حاال دوماد عروس رو ببوس

یا خدا ! با شنیدن این حرف لبخند0 از روی لبانم پر 
کشید . شوکه شدم . عمه دست مهیار را گرفت و او

 . را از روی مبل رو به روی من بلند کرد

مهیار سمتم آمد و من سرم را تا حد امکان پایین
گرفتم . خانم جان کف میزد که عمه چانه ام را

گرفت و سرم را باال آورد که مهیار پیشانی ام را
بوسید . بوسه ای که حتی یک ثانیه هم دوام نداشت

اما در وجود من به اندازه انفجار پر جوش و خروش
 . یک آتشفشان ، آتش به پا کرد

سرخ شدم و با یا اهلل گفتن آقا آصف که همراه پدر
: وارد خانه می شد ، خانم جان با خنده گفت



0 خب بسه ... مابقی قضیه باشه واسه یه فرصت
 . دیگه

این جمله ی خانم جان ، صدای خنده ی همه را بلند
. کرد ، حتی مادر را

پدر و آقا آصف وارد اتاق شدند که خانم جان دست 
بر گردن دامادش آقا آصف ، انداخت و صورتش را

: بوسید و گفت

. 0 شما هم برو عروست رو ببوس

. و آقا آصف سمتم آمد . از خجالت آب شدم

آقا آصف هم پیشانی ام را بوسید ، درست همان 
: جایی که مهیار0 بوسه زده بود و زیر لب گفت

. 0 خوشبخت بشی دخترم

و دوباره آرامش در اتاق حاکم شد . عمه سینی چای 
 . را آورد و همراه شیرینی پخش کرد

خانم جان هم تک تک کادوهایی که عمه برایم خریده
: بود را مقابل نگاه پدر و آقا آصف و مادر باز کرد



0 یک قواره چادر مجلسی ... یک روسری 
مجلسی ...  یک کیف و کفش برای عروس خانم ...

. مبارکش باشه ان شاء اهلل
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شب شده بود . همه از تب و تاب نامزدی ساده ی
. من و مهیار افتادند پی شام و درست کردن آن

آقا آصف و پدر گرم صحبت شدند و من و مهیار 
کنار هم روی پله های حیاط خانم جان در سکوت
 . دلنشین حیاط ، خیره در چشم خاطرات کودکی

0 یادته مستانه ؟ یعنی بالیی نبوده که تو سرم نیاورده0
 . باشی

از حرفش خندیدم . راست می گفت . غیر از آب
بازی که بال محسوب نمیشد ، یکبار شوخی شوخی

. لیوان چایی داغ رویش ریختم

یکبار هم عمدا به اسم شربت آبلیمو ، بهش آب لیمو 
 . و نمک دادم

وقتی سیر از نگاه کردن به گذر خاطراتمان شدم ،
سرم سمتش چرخید و با نگاه مهربانش غافلگیر

شدم . چشمانش مثل آسمان آبی بود و مثل ماه
. درخشان



 !0 چیه ؟

در حالیکه حتی ثانیه ای نگاهش را از من بر نمی
: داشت نفس عمیقی کشید . گفت

 . 0 خیلی دوستت دارم مستانه

حس کردم تمام وجودم شکوفه شده از عشق پاک
 . مهیار

سرم را خم کردم و با خجالتی که از من بعید0 بود
: گفتم

. 0 خوشحالم

دستش را روی شانه ام گذاشت و مرا سمت خودش
کشید . دنج ترین جای دنیا بود انگار آغوش او و در

این خلوت عاشقانه داشتم غرق آرامش میشدم که
صدای سرفه و خنده ی خانم جان خلوت ما را به هم

. زد



فوری مهیار دستش را از روی شانه ام کنار کشید و 
کمی از من دور شد . هردو خجالت زده از خانم

: جان ، سر پایین گرفتیم که خانم جان گفت

. 0 آقای داماد شام حاضره

. 0 چشم خانم جان

چند ثانیه ای سرمان برای احتیاط پایین0 ماند0 تا خانم
. جان برود

کم کم سر به عقب چرخاندیم و همین که دیدیم0 خانم 
 . جان نیست هردو سر بلند کردیم

مهیار در این بین با عجله پیشانی ام را بوسید و گفت
:

 . 0 تا خانم جان نرسیده این بوسه ی ناقابل تقدیم شما

لبخند زدم و باز در زیبایی نگاه عاشقش غرق شدم .
 .و التهاب بوسه اش ، پیشانیم را سوزاند

او هم چند ثانیه ای نگاهم کرد . چقدر نگاهش
عاشقانه و مست بود . آن هم در سکوت محض حیاط



که ناگهان0 این سکوت شکسته شد . سرفه ای بود باز
: هم مصلحتی

0 میگم مهیار جان زحمت میکشی تا بقالی سر کوچه
بری یه دوغ بخری ؟

باز هم خانم جان بود . مهیار از جا برخاست و چشم
گفت و رفت ، اما خانم جان دست از سر من یکی

: برنداشت

0 آی دختر بال ... پسرم رو ُکشتی با این همه ناز و
َادا ... یه ساعته واستادی تا نگات کنه ... خب یه

چیزی بهش بگو ، بیچاره دل بچه ام غش رفت
 . واست

منظور خانم جان را نگرفتم و دلخور از این 
: انتقادش ، لبانم را آویزان کردم

0 خانم جون مگه من چیکار کردم ؟
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: خانم جان نیشگونی از گونه ام گرفت و گفت

 ... 0 هیچی ولش کن ... انگار زیادی خنگی عزیزم

: دلخور گفتم

! 0 وا .. خانم جون

و خانم جان ذوق زده خندید0 . سر سفره ی شام من و
مهیار کنار هم نشستیم و چقدر خوب هوای مرا

. داشت



دستم سمت هر چیزی دراز میشد از سبزی تا ساالد 
. و دوغ ، مهیار فوری آنرا جلوی دستم می گرفت

عمه و آقا آصف ، مادر و پدر و حتی خانم جان هم 
گه گاهی مرا از زیر نظر می گذراندند0 . شام که

: خورده شد خانم جان بی مقدمه گفت

0 خب ارجمند0 جان ... می خوای بمونی قدمت سر
چشم اما مهیار و مستانه رو پیش خودم نگه می دارم

. 

: صدای اعتراض مادر و پدر با هم برخاست

 ! 0 خانم جان

و خانم جان حتی ذره ای هم از صدای
: اعتراضشان ، مردد نشد

0 همینه ... مراسم عقد این دو تا باید0 همینجا باشه ...
فردا میرن محضر نامه می گیرن ، میرن دنبال

کارهای عقدشون ، خریدای عقدشونم همینجا0 انجام



میدن ... دلم میخواد0 توی همین حیاط واسشون
. مراسم بگیرم

پدر با اخمی که حاال بیشتر واضح شده بود جواب
: داد

0 مادر جان ... حرف شما سر چشم ولی من اختیار
. دخترمو0 که دارم

: و خانم جان بی تعارف مقابل عمه و آقا آصف گفت

0 نه پسرم ... نداری ... اختیار این دوتا جوون دست
منه ... منم خودم قول بهت میدم بهتر از تو و نقره

 . جان حواسم بهشون باشه

. مادر دلخور شد و پدر عصبی

عمه نگاهی به خانم جان کرد و با اشاره چشم و 
ابرو اصرار به کوتاه آمدن کرد اما خانم جان من ،

 . حرفش یکی بود

پدر و مادر آن شب ماندند . یکی از اتاق های خانم
جان به خانواده ی ما داده شد . اما من یکی اصال



خوابم نمی برد . آنقدر از پنجره ی اتاق به نور نقره
ای رنگ ماه خیره شدم که حس کردم چشمانم کور

. شد

ناچار از روی تشک پنبه ای خانه ی خانم جان 
برخاستم که مادر با حرص در حالیکه چشمانش بسته

: بود گفت

0 کجا ؟

: آهسته زمزمه کردم

 . 0 میرم حیاط

: و مادر با حرص گفت

 . 0 بیخود0 بگیر بخواب

. 0  کار دارم آخه

: باز مادر گفت

. 0 بیخود0 کار داری ... مهیار هم خوابیده0

: با حرص نجوا کردم



 . 0 دستشویی دارم بابا

: و صدای پدر را خواب آلود شنیدم که گفت

. 0 بذار بره نقره ... دیگه کار از این حرفا گذشته
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با این حرف پدر ، مادر چشم گشود و نگاهم کرد .
بعد پتو را روی سرش کشید و من از اتاق خارج

. شدم

آهسته از پله ها پایین رفتم . خانه در سکوت فرو 
 . رفته بود و همه گویی خواب بودند0

سمت حیاط رفتم که سایه ای در تاریکی حیاط ،
کنار حوض کوچک حیاط دیده0 شد

مهیار بود . لبه ی حوض نشسته بود و متفکرانه .
. در سکوت حیاط غرق شده بود

در آرامش محض خانه ی خانم جان بود که شیطنتم 
. گل کرد

دلم می خواست همان مستانه ی شیطان گذشته ها 
. می شدم که شدم

پاورچین پاورچین سمتش رفتم و درست نزدیکی او 
که رسیدم جفت پا مقابلش پریدم . لحظه ای شانه



هایش تکان خورد و چشمانش متعجب شد ولی خیلی
: زود لبخند زد

 ! 0 مستانه

: دستانم را پشت کمرم پنهان0 کردم و گفتم

0 چرا نخوابیدی ؟

0 خودت چرا نخوابیدی0 ؟

: آهی سر دادم و گفتم

0 خوابم نمی برد ... پدر عصبی بود ... همین منو
... نگران میکنه ... می ترسم

: نگفته گفت 

0 نترس ... چیزی نمیشه تا خانم جان توی تیم
 . ماست ، بردیم

: از حرفش خنده0 ی بی صدایی سر دادم و گفتم 

  .... 0 ولی من دلشوره ی بدی دارم مهیار0



انگار این حس مشترک بود که او هم همراه با آهی 
: که کشید گفت

. 0 درکت می کنم

دستش را سمتم دراز کرد که مجبور شدم پنجه هایم
را کف دستش بگذارم . مرا آهسته سمت خودش

: کشید . با نگاهش پرواز کردم تا عمق چشمانش

. 0 بهت قول میدم بهترین0 زندگی رو برات بسازم

. حتی با آن جمالت صادقانه0 هم  آرام  نشدم

و این حس التهاب گونه هایم بود که داشت هر لحظه 
 .بیشتر و بیشتر میشد و مرا دگرگون تر میکرد

نمی دانم چرا اصال خود آشوب بودم . مگر نه اینکه
همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده بود . مگر چه
طوفانی در راه بود که من داشتم پس لرزه هایش را

حس می کردم ؟

در فکر بودم و او حالم را درک میکرد . دستانم را
کشید تا کنارش بنشینم . لبه ی حوض نشستم و او در



حالیکه با دستش موهایم را دوباره زیر روسری ام
: جا میزد گفت

0 نبینم اینقدر دلواپسی تو رو ... چت شده
مستانه ؟ ... مگه از نامزدی مون خوشحال نیستی ؟

به شوخی در حالیکه نقابی از جدیت به چهره می
: کشیدم گفتم

 . 0 نه .. من نمی خواستم اینجوری نامزد0 کنیم

: ابروهایش از تعجب باال رفت

0 چه جوری دقیقا ؟

 . 0 همین جوری دیگه هول هولی ... یهویی

: برخالف تصورم لبخند زد و گفت

0 آره حق با توئه ... یهویی شد ولی بهت قول میدم
عقدمون دیگه یهویی نباشه ... رسمی ، مجلسی ...

خوبه ؟
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فردای آن روز سر صبحانه0 ی سفره ی خانم جان ،
. همه ساکت بودند0

آنقدر ساکت که خانم جان محکم استکان کمر باریک 
: چایش را روی نلبکی اش کوبید



0 مجلس عزا نیست که ! ... چتونه شما ها ! ...
افروز صبحانه ات رو بخور یه ناهار باز بذار ، ...
مهیار و مستانه هم برید محضر ، نامه بگیرید واسه

آزمایشگاه ، ببینید0 چی میگه ... ارجمند0 ... شما
چی ؟ ... تکلیفت با خودت روشنه ؟

پدر با اخمی که از دیروز روی صورتش مانده0 بود
: گفت

0 بله روشنه ... امروز که مرخصی گرفتم می مونم
 ... اما برای فردا

مکثی کرد . نگاه همه سمت پدر رفت که پدر
: نگاهش را به مهیار دوخت

0 امانت دار خوبی باش مهیار جان ... دخترم رو
اینجا میذارم ، ... میرم تا بتونم باز برای عقدتون

. مرخصی بگیرم

و من آنقدر از این حرف پدر ذوق کردم که یکدفعه
: بلند گفتم



 ... 0 آخ

و چون نگاه همه سمتم آمد ، " جان " جامانده ی "
آخ " را نگفتم و فوری انگشتم را به دهان گذاشتم و

: گفتم

. 0 چایی داغ بود ... دستم سوخت

خانم جان پوزخندی زد و عمه افروز ابرویی باال
انداخت که بیشتر خوددار باشم و مادر چه حرصی

 . می خورد از دست دخترش

بعد از صبحانه0 هر قدر پدر خواست با من و مهیار
به اولین محضر ازدواج بیاید ، خانم جان نگذاشت و

. من چه ذوقی داشتم از این تنها شدن با مهیار0

باالخره خانم جان پیروز شد . من و مهیار با ماشین 
آقا آصف برای نامه ی عقد و آزمایشگاه به یکی از

 . دفاتر ازدواج رفتیم



نامه را گرفتیم و در راه بازگشت . مهیار کنار یک
آبمیوه گیری ایستاد . نگفته از نگاهش خواندم و گفتم

:

. 0 بستنی نونی سنتی

: خندید0

. 0 ای دختر بال ... هنوزم سلیقه ات مثل بچگی هاته

سری تکان دادم که نیشگون آرامی از گونه ام گرفت
. و از ماشین پیاده0 شد و رفت

نگاهم به نامه ی محضر که روی دستم بود افتاد . 
ذوق خاصی داشتم . هزار پروانه شوق دور سرم

 . چرخ می زد و مرا تا کجا ها که نمی کشاند

مهیار که بازگشت دیدم برای خودش فالوده بستنی
: گرفته . با شیطنت گفتم

. 0 ِا منم فالوده بستنی می خوام

 ! 0 تو که گفتی بستنی نونی سنتی

فوری دست دراز کردم و قاشق آب



فالوده بستنی را از دستش گرفتم و بعد در حالیکه
رشته های نازک فالوده را هورت میکشیدم ، دست
بردم سمت بستنی نونی و از آن هم گازی گرفتم .
یک گاز بزرگ از بستنی نونی زدم و باز دوباره

. کمی از فالوده را با قاشق باال کشیدم

ترکیب خوشمزه ای بود و مهیار مات و مبهوت از 
: این رفتارم و حتی اعتراض هم نکرد که من گفتم

0 عجب خوشمزه است ، تو چرا هیچی واسه خودت
نگرفتی پس ؟

: چشمانش گرد شد

 ! 0 من

خندید0 و دستی به موهایش کشید که دلم نیامد0 بیشتر
از آن اذیتش کنم . کاسه ی کوچک فالوده بستنی را

: سمتش گرفتم و گفتم

 ... 0 خیلی خوب بیا



دستش را سمت فالوده دراز کرد و یکدفعه سرش را
سمت بستنی نونی میان دستم ، جلو کشید و با یک

گاز بزرگ ، نصف بستنی نونی میان دستم را خورد
!
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: بلند جیغ کشیدم

. 0 مهیاااار

: با خنده گفت 

 . 0 جان ... چقدر خوشمزه است این بستنی

همین باعث شد منم حرصم بگیرد و نتیجه0 اش آن شد
که منم در کسری از ثانیه ، کاسه ی فالوده را با یک

هورت بزرگ ، باال بکشم و محتوای آن را تا یک
 . سوم رساندم

چشمان گرد شده ی مهیار را که مقابلم می دیدم ،
خنده ام می گرفت اما اگر می خندیدم ، فالوده در

. گلویم می نشست و مرا به سرفه می انداخت

ناچار چشم بستم . اما دندان های تیزش را کنار 
انگشتم حس کردم که او هم یک گاز دیگر از بستنی

 . سنتی که هنوز میان0 دست دیگرم بود ، زد



فوری چشم گشودم و از حرصش آن تکه ی باقیمانده0
ی بستنی سنتی را هم در دهان گذاشتم و باقی فالوده

 . را فوری سر کشیدم

مهیار که از این حرکت ، غافلگیر شده بود ، با
: چشمانی متعجب مرا نگریست

0 مستانه ! ... انصافت رو شکر ، ... الاقل یه جرعه
. واسه من هم فالوده میذاشتی

: خنده ام گرفت ، خنده ای که با سرفه همراه شد

0 شما هم انصافت رو شکر ... تمام بستنی سنتی منو
 ! خوردی

و در یک لحظه نگاه شیطان و سرکش هردویمان0
غرق در تماشای دیگری به خنده0 افتاد . صدای این

. خنده کل ماشین را گرفت

مهیار ماشین را دوباره روشن کرد و سمت 
 . آزمایشگاه راه افتادیم



همیشه از آمپول و سرنگ و آزمایشگاه می ترسیدم .
از همان بچگی . از وقتی که گه گاهی می دیدم ،
چطور عمه به خانم جان آمپول میزد و خانم جان

: چقدر ناله میزد که

" . چقدر بد میزنی افروز "

وقتی وارد اتاقک نمونه گیری خون شدیم ، هردو
روی صندلی مخصوص0 نشستیم . نگاهم به مهیار

بود که آستین پیراهنش را تا آرنج باال زده بود و من
با استرس چشمانم را محکم بسته بودم که از سوزش

.  سرنگ نمونه گیری ، جیغ خفه ای زدم

. تا چشم گشودم مهیار را دیدم 

در حالیکه پنبه الکلی را روی آرنج دستش می 
فشرد و نگاهش به من بود . لبانش آهسته تکان می

: خورد

0 خوبی ؟



و همان کلمه ی " خوبی " برای من ، قدر یک دنیا
. ارزش داشت

لبخندی زدم و از روی صندلی برخاستم . خانم 
پرستار روی پنبه ی روی دستم را با چسب سفیدی

 . محکم کرد که از اتاق نمونه گیری بیرون زدیم

مهیار که دکمه پیراهنش را روی مچ دستش می
 . بست ، با خروج من ، مقابلم ایستاد

من هنوز درگیر سوزش ناچیز سرنگی بودم که
جایش روی ارنج دستم میسوخت و او درگیر پایین0
. دادن0 ، آستین مانتو ام و مرتب کردن روسری ام

🌱🌱🌱🌱🌱
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جواب آزمایشات ، چند روزی زمان می برد و روز
بعد کالس های مخصوص قبل از عقد برگزار میشد

. 

بنابراین به خانه ی خانم جان برگشتیم و با ورودمان
کلی اسپند روی اسپنددان خانم جان جذغاله شد و

 !دودش در چشم ما رفت

عمه افروز که بیشتر از حتی مادر خوشحال بود
: مدام می پرسید

0 چی شد خب ؟



: و مهیار پاسخ داد

0 جوابش که االن حاضر نمیشه ، سه روز دیگه ،
فردا هم گفتن باید بریم واسه کالس های قبل از عقد

. 

خانم جان در حالیکه سینی لیوان های چایی را می
: آورد تا روی ایوان کنار هم بنشینیم و بنوشیم گفت

0 آصف و ارجمند هم رفتن بیرون ... نگفتن کجا
میرن ولی فکر کنم دارن در مورد مهریه با هم

. حرف میزنن

: نگاهم به عمه بود که پرسیدم 

0 پس مامانم چی ؟

: عمه نفس بلندی کشید

 . 0 اونم رفته خرید ... البته فکر کنم واسه دامادش

مهیار چنان متعجب سر بلند کرد که همه نگاهش
: کردیم

!! 0 من



: خانم جان بلند خندید0

0 ببخشید مگه نقره جان چند0 تا داماد داره ؟

و همه زدند زیر خنده و مهیار سرخ شد . این شرم و
خجالتش را دوست داشتم . پسر با حیایی بود . از

همان دوران کودکی که با هم همبازی بودیم ، این را
 . فهمیدم

حتی یکبار که به اصرار پدر و مادر روسری سر
کرده بودم و توی بازی روسری ام را از سرم

: کشید ، چشمانش را فوری بست و گفت

0 مستانه ... چشمامو بستم ... روسری تو سرت
 .کن ... قول میدم نگات نکنم

و وقتی روسری گلدار آبی رنگم را سر کردم ، چشم
: گشود و با لبخند0 گفت

. 0 به خدا موهاتو ندیدم خیالت راحت

خیلی من راحت بودم اما نمی دانم چرا او فکر می
 . کرد من از اینکه موهایم را ببیند ، دلخور میشوم



آن روزها ، بچه بودم و تعصب خاصی روی
روسری ام نداشتم . اما بر خالف من ، مهیار خیلی

 . روی روسری ام حساس بود

حتی گاهی که موهای بلندم را خانم جان می بافت ،
: مهیار به شوخی چشمانش را می بست و می گفت

 . 0 بلند شو برو روسری تو سر کن که من نبینم

شاید از همان روزها بود که دلخور میشدم که چرا
!نمی خواهد موهای بلند مرا ببیند0 ؟

چه روزهای بی آالیش و بی ریایی بود ! یادش 
بخیر . تمام دار و ندارهای مردم ، روی دایره ی

. اخالص بود

کسی چیزی نداشت که از دیگران مخفی کند . 
صداقت مردم آن روزها ، بوی عطر خوش سیب

 . داشت انگار

مست می کرد آدم را . پای سفره هایشان بی ریایی
. بود و مهمان نوازی
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شب بود . مادر یک پیراهن مردانه ی سفید برای
مهیار خریده بود و پدر در مورد مهریه با آقا آصف

حرف زده بود . همه دور هم ، روی ایوان پر



خاطره ی خانم جان جمع بودیم که پدر در میان0
: سکوت حاکم جمع گفت

0 من فردا صبح بر می گردم تهران ... مرخصی
 ... ندارم ... نمی تونم بیشتر از این بمونم اما

همان " اما " نگاه همه را جلب خودش کرد و نگاه 
: پدر بی مقدمه سمت مهیار رفت

0 دخترم رو سپردم دست تو مهیار جان ... می دونم
که امانت داری ... چون دنبال کارهای عقدتون

هستید0 ، مستانه اینجا پیش خانم جان می مونه ،...
 . خانم جان هم امانت دار خوبیه ،... مطمئنم

: خانم جان با خنده گفت

0 خیالت راحت پسرم .... هم مهیار خیلی مؤدب و
سر به زیره ... هم من چهار چشمی مراقبشون هستم

... برید سر کاراتون تا جواب آزمایشات این دوتا
. بیاد0

: آقا آصف هم در تایید0 حرف خانم جان گفت



0 بله اگه اجازه بدین0 ، من و افروز هم برگردیم چون
هم باید0 واسه عروسمون یه سری خرید کنیم ... هم
یه مقدماتی فراهم کنیم ... ولی قول میدم زودتر از

. آقا ارجمند0 برگردیم

نگاه مادر مابین0 حرف های پدر و آقا آصف ، با 
 . لبخند0 خاصی به من بود

در عمق نگاه مادر ، کنار شادی که در چشمش دیده0
. میشد ، غمی بود که برای من نامفهوم بود

آن شب آخرین شبی بود که همه دور هم بودیم و من 
چقدر ساده بودم که باور داشتم همه چیز همیشه به

. همان خوشی و سادگی خواهد بود

پدر و مادر ، بعد از نماز صبح سمت تهران راه
. افتادند و بعد از صبحانه0 آقا آصف و عمه افروز

با رفتن پدر و مادر و عمه افروز و آقا آصف ، من 
ماندم و خانم جان و مهیار و یک سفره با لیوان های

. خالی از چای و نان های خورد شده



0 دست بجنبون0 مستانه جان ... سفره رو شما جمع
. کن ... بعد برید سر کالس تون دیر نشه

تا خواستم اولین لیوان چای را بردارم ، مهیار0 خم
: شد و گفت

. 0 تو بشین من جمع می کنم

و نمی دانم چرا این کار مهیار به مذاق خانم جان
: خوش نیامد0

 !0 چرا ؟

0 همین طوری ... مادر و پدر رفتند و مستانه شاید
. کمی دلگیر باشه

: و خانم جان باز قانع نشد

0 دلگیری االن مستانه ؟

. 0 من !! .... نه

اما مهیار بی توجه به جوابم ، لیوان های چای را
: درون سینی چید و گفت



0 حاال من کمک کنم چی میشه خانم جان ؟

خانم جان ابرویی باال انداخت و مثل مادر شوهر
: های زمان قاجار با اخم به من گفت

0 خود تو واسه مهیار لوس نکن ، ... دست و پاتو که
. نبریدن0 بلند شو کمک کن خب
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نمی دانم چرا از خانم جان به دل گرفتم . زیادی
هوای مهیار را داشت . اما با این حال ، مهیار تمام

سفره صبحانه را جمع کرد و بعد همراه هم برای
. کالس های عقد به آزمایشگاه شهر رفتیم

با همه ی دلخوری که از خانم جان داشتم ، دلم از 
 . مهیار هم گرفت

شاید کمی ناز نازی بودم و می خواستم تالفی حرف
 . های خانم جان را سر مهیار بیچاره خالی کنم

سکوتم چنان قهر آلود بود که حتی مهیار هم متوجه
. غیر عادی بودنش شد

: در تاکسی بودیم که آهسته سر خم کرد کنار گوشم 

0 مستانه ! .... قهر کردی ؟

: جوابش را ندادم و او متعجب شد

 ! 0 من کاری کردم



: با دلخوری گفتم

0 نه ... ولی از اینکه خانم جان اینقدر هواتو داره
حرصم میگیره ... از حاال چه معنی میده همه طرف

 . تو باشن

: خنده اش گرفت

0 خیلی با مزه میگی از حاال ... من و تو نداریم
عزیزم ... من به تنهایی0 به جای همه ، هوای تو رو

. دارم

با همه ی آن حرف ها ، باز هم دلخور بودم که
دستش را روی دستم گذاشت و در حالیکه انگشتان

: دستم را تصاحب میکرد ، گفت

 . 0 دلخور باشی حالم گرفته میشه ها

: مقاومت می کردم در مقابلش که زیر گوشم گفت

0 نذار توی تاکسی قلقلکت بدم تا صدای خنده ات کل
. ماشینو برداره



ناچار از تهدیدش لبخند0 زدم و او فشاری به دستم داد
تا فراموش نکنم چقدر همراه من است . حتی در

لحظات دلخوری و ناراحتی . آن هم از نوع سطحی
. اش

خنده دار بود . حاال که به آن روز ها فکر می کنم ، 
می بینم چقدر بچه بودم . سر کوچکترین حرفی

دلخور می شدم . شاید هم زیادی لوس بودم و عجیب
بود که مهیار هم تک فرزند بود اما آنقدر مستقل بود

که وابسته ی توجهات دیگران نبود یا آنقدر عاشق
بود که می توانست با همه ی بچگی های من کنار

. بیاید

اما کالس های قبل از عقد . چقدر خجالت آور بود !
و شاید هم خنده دار . اما بعد از کالس واقعا حس

 . مرگ داشتم

جرأت نگاه کردن به مهیار را نداشتم و او بر خالف
: من ، خیلی خونسرد پرسید

0 تا کالس بعدی بریم یه چیزی بخوریم ؟



سرم را کامل از نگاهش برگرداندم و او متعجب
: سرش را جلوی صورتم آورد

0 مستانه ! باز دیگه چرا قهر کردی ؟

از اینکه درکم نمی کرد که بعد از کالس ، نمی توانم
مستقیم به چشمانش نگاه کنم ، خنده ام گرفته بود اما

. همچنان0 از نگاه کردنش فرار می کردم

ناچار دست برد زیر چانه ام و و آن را محکم 
گرفت تا به چشمانش نگاه کنم . جاذبه ی دو سیاره

ی نگاهش مرا سمت خودش کشید . حتی فکرم را ،
: و تمام تپش های قلبم را هم خواند و ِشُمرد و  گفت

0 خوبی ؟

و من با صدای او بود که از تسخیر سحر آمیز
. نگاهش خارج شدم و با خنده سرم را پایین0 گرفتم
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اینبار متوجه شد . خودش هم خندید . خنده ای آمیخته0
به شرم . دستش را از زیر چانه ام برداشت و به

. پیشانی گرفت

سایه بانی درست کرد مقابل چشمانش و من دزدانه 
نگاهش کردم و او هم یواشکی نگاهم و در یک

 . لحظه نگاه هردویمان به هم خورد



خنده ی هردویمان0 برخاست که دستم را گرفت و در
حالیکه مرا سمت در خروجی می کشید با همان خنده

: گفت

0 وقتی یه نوشابه با کیک خوردی ، حرفای کالس
. یادت میره

صاف و سادگی آن روزها برایم هنوز هم خاطره
. انگیز است

بعد از بازگشت دوباره به آزمایشگاه ، صدای پیج 
: کردن پرستاری را شنیدیم

0 جناب آقای مهیار پارسا و خانم مستانه تاجدار به
. مدیریت آزمایشگاه

همان لحظه بود که حس بدی در قلبم جاری شد . اما
در زیر فشار پنجه ی دست قوری و مردانه ی مهیار

خودم را امیدوار کردم که مشکل خاصی نیست .
 . همراه هم وارد اتاق مدیریت آزمایشگاه شدیم

. 0 ببخشید0 اسم من و همسرم رو صدا زدید



: خانمی از پشت میز برخاست 

0 آقای پارسا ؟

. 0 بله خودم هستم

. 0 بفرمایید0

با اشاره ی دست خانم مدیر ، سمت صندلی های
درون اتاق پیش رفتیم . روی صندلی ، کنار هم

: نشستیم که خانم مدیر گفت

0 طبق برگه ای که پر کردین0 نسبت فامیلی با هم
دارید ... درسته ؟

: مهیار جواب داد

. 0 بله ... دختر دایی من هستند

: سر تاییدی تکان داد و مقابلمان نشست

0 بخشنامه اومده که تمام زوج هایی که نسبت فامیلی
نزدیک دارند ، مثل دخترعمو0 و پسر عمو ... پسر
خاله دختر خاله و پسر عمه و دختر دایی باید0 حتما

. آزمایش ژنتیک بدهند



نگاهم سمت مهیار0 رفت . ابروانش بی دلیل شاید
 . درهم گره خورده بود

: چند ثانیه ای سکوت کرد و بعد گفت

. 0 مشکلی نیست اگه الزمه آزمایش میدیم

و نمی دانم از کجا اضطراب درون قلب مرا فهمید
که انگشتان دستم را میان دستش فشرد و اطمینان را

 . جرعه جرعه به جانم بخشید

حالم کمی بهتر شد ولی نمی دانم چرا ثانیه ها مدام به
نگرانی ام می افزود . شاید قرار بود اتفاقی عجیب

. رخ دهد تا زندگی ما را دستخوش تغییر کند
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نگاه خانم جان روی سبد سبزی وسط سفره ، مانده0
. بود و انگار من هم اشتهایی به خوردن نداشتم

مهیار هم بعد از آنکه برای یک لقمه گنجشکی که 
. گرفت ، بلند ، الهی شکر گفت ، نگاهمان0 کرد

غم نگاه من و خانم جان جنس درگیری فکری مان 
: را مشخص می کرد

0 حاال که هنوز جواب آزمایش نیومده0 که اینقدر
ناراحتید0 ؟



انگار همین یک جمله ی مهیار ، خانم جان را
. راضی کرد

نگاهش سمتم آمد و در حالیکه با دست به من اشاره 
: می کرد برخیزم ، گفت

0 راست میگه مهیار ... بلند0 شو سفره رو جمع
کن ... فعال هم از این موضوع حرفی به پدر و

. مادرتون0 نزنید

: تا خواستم برخیزم ، مهیار گفت

. 0 نه .... تو بشین مستانه ... من جمع می کنم

لبخندی زدم و او در حالیکه سبد سبزی و پیش دستی
های دست نخورده و تمیز سر سفره را می برد از

. جا برخاست

: با رفتن مهیار ، خانم جان با چشم غره نگاهم کرد 

0 واسه چی خودتو یه تکون نمیدی ؟ سفره صبحانه و
ناهار و شام رو مهیار جمع کنه که چی بشه ؟

. 0 وا ... خانم جون به من چه ... خودش گفت



0 بیخود .... مهیار زیادی دیگه سرش رو واسه تو
 . خم کرده ، سوارش شدی دیگه

چشمانم از شنیدن این حرف خانم جان گرد شد که
: ادامه داد

0 از راه نیومده یه طوری بغض کرده که منم به
غصه انداختی .... بیچاره بچه ام مهیار ... چقدر

! دورت بچرخه

خیلی خیلی از دست خانم جان دلخور شدم . آنقدر که
: از روی ایوان برخاستم که گفت

0 کجا حاال ؟

شاید هم خیلی واقعا لوس شده بودم که سر همان دو 
: جمله ی خانم جان بغض کرده گفتم

. 0 میرم حیاط قدم بزنم

: خانم جان باز کنایه زد

!0 برو ... باز دلت هوس نازکشی مهیار رو کرده ؟



و همان موقع مهیار رسید . من دمپایی پا می کردم و
خانم جان از حرص ایش بلندی می گفت که مهیار

: سر رسید

0 چی شده ؟

0 ولش کن این دختره ی لوس رو ... گفتم بزرگ
شده اخالق گند بچه گونه اش رو گذاشته کنار ...

... حاال می بینم نه

: مهیار وا رفت

0 خانم جون چی بهش گفتی باز ؟

0 هیچی به خدا ... دیگه خودشو لوس کرده ... رفته
یه شیشه خون داده ، چه خبره که اینهمه0 خودشو

! میگیره

مهیار پف بلندی کشید . روی لبه ی حوض وسط
حیاط خانه ی خانم جان نشستم . با آنکه هنوز صدا و
تصویر خانم جان و مهیار را می شنیدم و می دیدم ،

اما ترجیح دادم کنارشان نباشم اما مهیار طاقت
. نیاورد0 و دنبالم آمد
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مقابلم ایستاد . سر انگشتان دستم را درون حوضچه
ی کوچک حیاط فرو برده بودم تا خنکی آب ، آتش

: درونم را خاموش کند



 ! 0 مستانه جان

: جوابش را ندادم . سر خم کرد مقابل صورتم

. 0 ببینمت0 ؟ ... اخم می کنی خوشگل تر میشی ها

: از حرفش لبخند0 به لبم آمد که فوری گفت

. 0 خندیدی

با حرص سرم سمت او چرخید تا شکایت خانم جان
را به مهیار کنم که نگذاشت ، آهسته مقابل صورتم

: گفت

0 دوستت دارم ... بذار هرکی نمی تونه ببینه ،
اعتراض کنه ... هرکی نمی دونه ، بدونه ... هرکی

. نمی فهمه ، بفهمه

انگار الل شدم . دیگر شکایت که سهل بود ، همه ی
 . درگیری های آن روز ، با حرفش از ذهنم پاک شد

نگاهم در چشمانش چرخید . حتم داشتم اگر ستاره
شناس و منجم می شدم ، ستاره های درخشان



نگاهش را به عنوان اکتشاف بزرگ منظومه ی
 . شمسی ثبت می کردم

! ستاره های مهیار0

 . درخشان و مهربان 

! با قدرت جاذبه ای فراتر از جاذبه0 ی زمین

دل و جان جذب می کرد اصال . نفس پری کشیدم و 
او عمدا فاصله ی ستاره های درخشان چشمانش را

 . تا نگاه خاموش من به صفر رساند

پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند و نفسش توی
: صورتم پخش شد

0 نگران چی هستی ؟ جواب آزمایش ؟! نگران نباش
 . دلم روشنه

... راست گفته بود . همه چیز درست شد اما

فردای آن روز در خانه ی خانم جان ، اولین نفری
بودم که بیدار شدم . برای فرار از کنایه های تند و
تیز خانم جان هم که شده بساط صبحانه را حاضر



کردم . ایوان را مرتب کردم و چایی دم کردم . بعد
چند تا تخم مرغ درون قابلمه انداختم تا آب پز کنم که

صدای سالم بلندی هولم کرد . یکی از تخم مرغ
های شیطون ، از الی انگشتانم لیز خورد و کف

: آشپزخانه شکست . مهیار بود

! 0 آخ آخ ببخشید ترسوندمت

باقی تخم مرغ ها را درون قابلمه انداختم که جلو آمد
: و خم شد کف آشپزخانه

0 یه قاشق بده تا خانم جون نیومده0 و باز غر نزده
 . جمعش کنم

فوری قاشق و کاسه ای به دستش دادم . مشغول کار
شد . درست وقتی همه ی محتوای تخم مرغ را جمع

: کرد ، صدای خانم جان شنیده شد

0 چی شده باز ؟

و دیر شد برای قایم کردن محتوای تخم مرغ شکسته
: . خانم جان چشمش را برایم تنگ کرد



 ! 0 دختر دست و پا چلفتی

: با همین یک جمله ی خانم جون مهیار بلند گفت

. 0 مستانه نشکسته ، من بودم
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نگاه خانم جان سمت مهیار رفت اما انگار باور
: نکرد

0 دروغ نگو ... تو درست کار می کنی .... این
مستانه ِی نازنازیه که کار بلد نیست ، ... صد دفعه

به مادرش گفتم ، نقره جان ، ... خودت لوس بودی ،
دخترتو لوس بار نیار ... به خرجش نرفت که

. نرفت ... بفرما

با خودم فکر کردم که انگار خانم جان مادر شوهر
 ! من است

یه طوری کنایه میزد که به خدا اگه عمه افروز مثل
! آن کنایه ها را بلد بود

 ! دلم به حال مادرم سوخت 

در همه ی این سال ها چقدر با زخم زبون های خانم
 ! جون کنار امده بود



مهیار کاسه ی محتوی تخم مرغ را درون ظرفشویی
: ریخت و گفت

0 حاال اینبار ولش کنید0 ... یه دستمال بدید به من کف
آشپزخونه رو تمیز کنم . خانم جان سمت یکی از
کابینت ها رفت و من که دلخور بودم ، نه تنها از
همان لحظه ، بلکه از دیروز و دیروز های قبل ،

تکیه به کابینت زدم و دست به سینه به تماشای کار
. کردن مهیار ایستادم

مهیار در حالیکه گه گاهی نگاهی به من می انداخت 
، با اشاره چشم و ابرو می خواست که سخت نگیرم

.

0 خانم جون یک تشت آب بده اصال کف آشپزخونه
. رو بشورم اینجوری بهتره

خانم جان خم شد و با غرغر کردن ، در حالیکه
: قالیچه ی کف آشپزخانه را بر می داشت گفت

! 0 بفرما ... خانم خانمای0 با هنر



کاری کردن که حاال باید0 این قالیچه هم شسته بشه ...
. 

: چشمان مهیار از کاسه بیرون زد

0 خانم جان ، تخم مرغ که روی موزاییک
! شکسته ... ربطی به قالیچه نداره

: خانم جان عصبی گفت

0 پخش شده دیگه حتما ... یه ذره روی قالیچه پاشیده
.

: و مهیار باز دلیل آورد

. 0 خب پاشیده باشه ، نجس که نیست

: خانم جان عصبی تر گفت

0 اصال باید اینو بشورید ... پارسال هم َنُشستم کثیفه ،
. ... االن هم که کثیف تر شد

مهیار که نیت خانم جان را فهمیده بود ، قالیچه را از
: او گرفت و گفت



0 چشم ... چشم .... اول صبحانه0 بخوریم بعد با
. مستانه با هم می شوریم

خانم جان دیگر آرام گرفته بود . باالخره قالیچه ای
که دو سال َنُشسته شده بود را با نیرنگ به ریش ما

. بست تا تمیز بشوریم

اما واقعا شستن آن قالیچه مزه داد . شلنگ آب دست
من بود و مهیار روی قالیچه خم شده بود و با فرچه

 . حسابی تن ظریف قالیچه را می سابید

دلم شیطونی میخواست ... با بدجنسی شلنگ را
. سمتش گرفتم
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... 0 آی آی

صدای فریادش0 که بلندتر شد ، کمر صاف کرد و
: ایستاد

 ! 0 مستانه

: خندیدم و با حرص گفتم

0 زیادی خانم جون دوستت داره ... درست مثل قدیم
. ها که همش هوای تو رو داشت



شلنگ را پایین0 گرفتم . نگاه مهیار سمت سر و
: صورت و لباس های خیسش بود که گفت

0 اگه همه طرف من باشن ، من طرف توئم ... واسه
چی غصه میخوری ؟

: آهی کشیدم و آهسته گفتم

 . 0 مهیار دلم گرفته

نمی دانم صدایم چقدر غم داشت که نگاه نگران
 : مهیار فوری سمتم برگشت

0 چرا ؟

0 نمی دونم ... حس می کنم همه فقط تو رو می
 ... خوان ... هوای تو رو دارن ... من انگار

نگذاشت حرفم را تمام کنم . سمتم آمد و فوری
: شلنگ را از دستم گرفت

 ... 0 فکر و خیال الکی نکن .. باز کن اخماتو

و بعد دستش را مقابل شلنگ گرفت تا آب با فشار به
: صورتم پاشیده شود . جیغ زدم



 ! 0 مهیار

: و او برای اولین بار با شیطنت دنبالم کرد

.. 0 یکبار دیگه شکایت کنی من می دونم با تو

من دور حوضچه می دویدم و از دست او فرار می
: کردم و او می خندید . تا اینکه مامور آب آمد

0 بال گرفته ها ... فردا میان آب این خونه رو قطع
. می کنن ... ببندید0 شیر آب رو

باالخره قالیچه شسته شد . لباس عوض کردیم و
روی ایوان خانم جان نشستیم . خانم جان هم برایمان0

: چای و میوه آورد و مهیار به شوخی گفت

0 میگم خانم جان اگه فرشی ، قالیچه ای بازم هست
. بگو ... من میشورم واست

0 الهی دردت به جونم ... نه دیگه فقط همون یه
 . قالیچه بود که شستی



مهیار دست دراز کرد و در حالیکه استکان کمر
باریک چای را همراه نلبکی اش جلوی دستم می

: گذاشت گفت

0 برید به جون مستانه خانم دعا کنید که باعث این
. خیر شد

: خانم جان نگاه تند و تیزی به من انداخت و گفت

0 این بال گرفته از همون بچگی مایه ی خیر بود ...
انقدر ریخت و پاش می کرد که به همین بهونه کل

. خونه رو می دادم ارجمند و نقره تمیز کنند0

این حرف خانم جان مرا یاد کودکی ام انداخت و یاد
اجبارهای خانم جان که باعث خنده ام میشد . مهیار

هم خندید . چون سیاست کاری خانم جان را از زبان
. خودش شنیده شده بود
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شب بود . خانم جان بعد از کلی حرف زدن از قدیم
ها و کارهایی که انجام داده بود و مصیبت از دست

. دادن0 آقا جان ، خسته شد و خوابید

ولی من و مهیار بیدار بودیم . هردو سمت ایوان
رفتیم و روی همان حصیری که هنوز پهن بود ،

. نشستیم



شانه هایم کنار شانه های مردانه ی مهیار بود که 
خیره در تاریکی محض حیاط زیر نور مهتاب گفت

:

0 چه روزای قشنگی داشتیم مستانه ! ... گاهی دلم
می خواد بازم برگردم به گذشته .... بازم بچه باشیم

و به دور از محدودیت های دنیای آدم بزرگا ، بی
. دغدغه0 ی آینده ... بازی کنیم

سرم سمتش چرخید . لحظه ای بی دغدغه ی حرف
و حدیث خانم جان و زبان تندش ، خیره ی مهیار

 . شدم

او هم سرش سمتم چرخید و لبخند0 زد . و بعد در
یک آن دستش را روی شانه ام و مرا سمت آغوشش
کشید . سرم را کشید سمت شانه اش و من محو شدم
انگار در بین تپش های تند0 قلبی که زیر گوشم شنیده

. میشد



در سکوت بین نهفته ی شب چند ثانیه ای سرم روی 
شانه ی مهیار نشست تا آنکه او این سکوت را با

: نجوایی آهسته شکست

0 از حرفای خانم جان دلگیر نباش ... اصال من
دوست دارم واسه زنم همه کار کنم ... ظرف بشورم
... غذا درست کنم ... فرش بشورم ... زن من باید

 ! لوِس لوس باشه

از حرفش خندیدم که طنین صدایش باز آرامش یک
: جهان را یک جرعه به قلبم سرازیر کرد

0 تو همه ی زندگی منی مستانه ... شاید هیچ وقت
. باورت نشه که چقدر دوستت دارم

و کاش ثانیه ها الاقل به ما رحم می کردند0 . آنقدر
که پای آن لحظات زیبای عاشقانه ی ما عهد می

بستند تا زمان  آنقدر متوقف میشد که تمام عمرم قد
میکشید به بلندای همان ثانیه0 ها ... ولی حیف که

زمان خلق شده تا فرار کند از دست بشر . حاصل



این فرار هم ، تنها از دست دادن بهترین خاطره
. هاست

یک هفته ای از ماندن0 من و مهیار در خانه ی خانم
جان گذشت . اگر از نیش زبان تند خانم جان بگذریم

. ، خیلی خوش گذشت

ثانیه هایی را که کنار مهیار سپری می کردم ، 
بهترین خاطراتی میشد که در دفتر عمرم به ثبت می

. رسید

شبها وقتی با اصرار خانم جان هر کدام در اتاق 
خودمان ، منتظر به خواب رفتن خانم جان می شدیم
تا بعد از یک ساعت تا نیمه های شب ، روی ایوان

با هم حرف بزنیم ، بهترین ثانیه های خاطره انگیزی
. بود که در خاطرات عاشقانه ام ثبت کردم
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همه چیز عالی بود تا اینکه باالخره پایان این خوشی
 . فرا رسید

 . جواب آزمایش ژنتیک ما حاضر بود

هر کاری کردم که همراه مهیار برای گرفتن جواب
آزمایش بروم ، قبول نکرد . و من از همان لحظه ی

رفتنش ، آشوب شدم انگار . در همان حیاط خانم



جان منتظرش شدم ولی خیلی دیر کرد . خانم جان
هم که انگار از دیر آمدن مهیار ، نگران شده بود ،

: روی ایوان آمد و پرسید

0 نیومد ؟

0 نه ... دلم شور میزنه ... برم دنبالش ؟

: اخمی کرد و گفت

. 0 نخیر ... بچه که نیست میاد

: و باالخره آمد . تا در خانه باز شد ، جیغ کشیدم

 ! 0 مهیار

 ! سمتش دویدم . پا برهنه

و مقابلش ایست کردم . چهره ی درهمش با اخم
: هایی که سخت درهم گره خورده بود ، نگرانم کرد

!0 چی شده ؟



نگاهش روی صورتم چرخی زد و قبل از جواب
دادن ، مرا کشید سمت آغوشش و من هنگ کردم

 . انگار

چند ثانیه ای حتی نفس هم نکشیدم و خانم جان که از
صدای جیغ من ، ترسیده بود ، روی ایوان آمد و ما

 . را دید

اما انگار مهیار قصد نداشت مرا از آغوشش جدا کند
: و همین مرا بیشتر نگران کرد

!0 مهیار ... چی شده ؟

: بی رمق گفت

. 0 نمیشه مستانه

0 نمیشه ؟! یعنی چی نمیشه ؟

0 نمیشه یعنی جواب آزمایش ما .... َبده ... نشون
. میده ما نمی تونیم با هم ازدواج کنیم



وا رفتم . دستانم شل شد . خودم را عقب کشیدم که
اشک را در چشمان مهیار دیدم و انگار قلبم هم از

: دیدن تپش هایش ایستاد و تماشاگر شد

!0 مهیار

: به سختی بغضش را خورد و گفت

. 0 نمیشه دیگه

و بعد دوید سمت خانه . نگاه من و خانم جان رنگ 
باخت . مهیار خودش را در اتاق حبس کرد و من تا

شب روی پله های حیاط نشستم و انگار طومار
. عاشقانه ی ما همانجا0 پیچیده0 شد

آخر شب بود . نه ناهار خوردم نه شامی که خانم 
 . جان سمت من آمد

صدای پایش هم می گفت ، دل و دماغ0 ندارد اما باز
: هم پرسید

0 خوبی مستانه ؟



جوابی ندادم که طرف دیگر پله نشست . آهی غلیظ
: کشید

. 0 چه آرزو ها که براتون داشتم

نمی خواستم این حرف ها را بشنوم . هنوز داشتم 
تقال می کردم که دنبال راه حلی بگردم که این حرف

خانم جان ، مغزم را با همه ی افکاری که در آن
. چرخ می خورد ، به مرز انفجار برد

عصبی از کنار خانم جان برخاستم و وارد خانه شدم 
. اولین جایی که دلم می خواست بروم ، اتاق مهیار

. بود
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از پله ها باال رفتم و پشت در اتاقی که خودش را
. حبس کرده بود ، ایستادم

: با دو ضربه ی انگشت خم شده ام به در ، گفتم 

. 0 مهیار

جواب نداد . قطعا بیدار بود ولی سکوتش مرا
: مضطراب می کرد

!0 حاال دیگه در اتاقتو روی منم باز نمی کنی ؟

: باز هم جوابم سکوت شد که با بغض0 گفتم



0 باشه ... همین االن یه ماشین میگیرم یه راست
 . میرم تهران

ناگهان0 در باز شد . اتاق تاریکش ، بغض0 نشسته
 . میان گلویم را بیشتر کرد

پا به داخل گذاشتم و چشم در اتاق چرخاندم که در
اتاق با فشار دستش بسته شد و نگاهم به او که پشت

 . در ایستاده بود افتاد

چقدر غم در نگاهش بود . اشتباه کردیم شاید ! ...
 ! هردو

دیگه تمومه مستانه ... ما نباید0 قبل از دادن_
آزمایشات ، خطبه ی محرمیت می خواندیم ، نباید

. نامزدی ولو غیر رسمی می گرفتیم

راست میگفت. حاال مگر میشد با دلی که بیقرار شده
 !بود و وابسته تر ، از همه ی آن خاطرات گذشت ؟

نگاهمان چند ثانیه ای در هم گره خورد که بغض من
: شکست



0 دیگه یعنی همه چی تمومه ! ... عشقت ، محبتت ،
... عالقت

دستش را دراز کرد سمت من و شانه ام و مرا
گرفت و کشید سمت سینه اش . سرم را روی سینه

اش چسباندم و او در حالیکه با دو دست سرم را
روی قلبش می فشرد و با صدایی که مثل من غرق

: غم های عالم بود و پر لرزش گفت

0 مستانه ... می دونم که خانواده هامون مخالفت می
. کنن

0 یعنی پس ... راهی ... نیست ؟

سکوت کرد و من نمی خواستم باور کنم که تمام
 . خوشی هایم پایان یافته

می خواستم التماس همه را کنم ، التماس زمان که
نگذرد . التماس آزمایشگاه که نتیجه ی آزمایش را

عوض کنند0 و التماس مهیار بلکه عاقالنه تصمیم
 . نگیرد



راست گفته اند عاقل را چه به عاشقی ! عاشقی مرز
بین جنون و عقل است . کسی که روی دایره ی

جنون می ایستد ، دیگر عاقل نخواهد بود ... ولی
. عاشق چرا

اما انگار فقط من بودم که عاقالنه تصمیم نمی گرفتم 
. 

سر و صدای جواب آزمایش ما به خانواده ها هم
 . رسید و همه را باز در خانه ی خانم جان جمع کرد

چهارده روز از مهلت عقد موقتمان0 مانده بود و ما با
این وجود مثل دو بیگانه0 و غریبه ، دور از هم ،

. درون اتاق خانم جان نشسته بودیم

سکوت بینمان0 آنقدر سنگین بود که هیچکس جرأت 
شکستن آن را نداشت تا اینکه خانم جان آهی کشید و

: بلند گفت

0 دلم به حال خودم می سوزه که چه آرزو هایی
. داشتم



. و همان حرف ، باب حرف های دیگر را باز کرد
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: پدر عصبی گفت

0 بفرمایید ... اینم نتیجه0 ی یه نامزدی عجله ای ! ...
... به زور منو راضی کردید0 و حاال

: مکثی کرد و بلند0 گفت

. 0 ال اله اال اهلل

: و مهیار جرأت حرف زدن پیدا کرد

0 دایی ارجمند ... درسته که جواب آزمایش مشکل
 ... داشته ولی

: صدای عصبی پدر بلند شد

0 ولی چی ؟ ... می خوای بگی قید آزمایش رو بزنیم
؟ ... میشه ؟ .. آصف جان تو یه چیزی بگو ... تو
آرزو نداری ؟ مگه مهیار تک پسرت نیست ؟ مگه

 !آرزو نداری نوه ات رو ببینی ؟

: آقا آصف آه غلیظی کشید و باز مهیار گفت

... 0 اما دایی



: و این بار عمه افروز با عصبانیت فریاد کشید

0 بس کن مهیار ... چرا اصرا بی خودی می کنی ؟
این ازدواج غلطه ... ما هم مخالفیم ... به قول داداش
اشتباه کردیم عجله ای یه خطبه ی عقد موقت خوندیم0

، حاال طوری نشده ... نه کسی فهمیده نه عقد دایم
. بوده ... تموم میشه و همه چی بهم میخوره

چقدر این حرف عمه دلم را رنجاند0 و انگار این حس
مشترک بود بین من و مهیار که او با ناراحتی جواب

: داد

0 همین ؟! ... فکر همه چی هستید جز قلب من و
احساس من و مستانه که توی این دو هفته بیشتر از

 !قبل بهم وابسته شدیم ؟

یکدفعه همه ساکت شدند . هیچ کس جرأت حرف
: زدن نداشت تا اینکه مهیار مصمم و جدی گفت

0 من مستانه رو می خوام ... واسم جواب آزمایش
هم مهم نیست ... فوقش یه بچه از پرورشگاه قبول

 . می کنیم



آن همه جدیت از مهیار خجالتی و با شرم و حیا بعید
! بود

اما حرفی که زد همه را عصبی کرد . پدر در 
: جواب مهیار گفت

0 من اجازه نمیدم دخترم به خاطر یه عشق دو هفته
. ای ، یه عمر از نعمت مادر شدن محروم بشه

و مهیار سرش را پایین0 گرفت و باز هم با همان لحن
: قبل ، کمی آهسته تر گفت

. 0 ولی مستانه ... شاید نظر دیگه ای داشته باشه

: صدای فریاد0 آقا آصف هم برخاست

 ! 0 مهیار

اما نگاه پدر روی صورت من آمد . تمام قوایم را
جمع کردم که اگر پدر چیزی پرسید بگویم " حق با

: مهیار است " اما پدر نپرسیده گفت

. 0 مستانه به حرف من گوش میده0

: با تعجب گفتم



 ... 0 پدر ! ولی

و همان ولی پدر را آنقدر عصبی کرد که نعره ای
: کشید که صدایش تمام خانه ی خانم جان را لرزاند

. 0 مستانه دهنتو ببند وگرنه خودم میبندمش0

خانم جان که انگار طاقت این دعوا را نداشت با
: ناراحتی گفت

... 0 بس کنید ... یه صلوات بفرستید0
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و همه باز آرام شدند برای چند ثانیه . تا اینکه پدر
: برخاست و گفت

. 0 وسایلتو جمع کن همین حاال میریم تهران

: با تعجب نگاهش کردم

!!! 0 االن

: و عمه هم گفت

0 ارجمند0 جان ... االن وقت مناسبی نیست ، هوا
. تاریکه ، و جاده خطرناک ... تو هم عصبی هستی

: پدر باز هم فریاد زد



0 بمونم که به زور دخترمو بدبخت کنید0 ! ... میگم
من دخترمو0 نمیدم به مهیار0 ، اونوقت در کمال پر

رویی شاه پسرت میگه ، نظر مستانه چیز دیگه
ای ... نظر مستانه واسم مهم نیست .... این دوتا

جوون االن نمی فهمن ... شاید واسشون سخت باشه
ولی یه سال ، دو سال دیگه می فهمن که چقدر به

. نفعشون بوده که از هم جدا شدند

: و باز رو به من و مادر ادامه داد

. 0 بلند شید دیگه

 . مادر با تأمل بلند شد که مهیار هم همزمان0 بلند0 شد 

نمی دانم چرا همان لحظه دلم ریخت . آشوب شدم
انگار . جنگی به وسعت یک جهان در وجودم پا

گرفت که مهیار مقابل پدر ایستاد و در حالیکه سرش
: را پایین0 گرفته بود گفت

0 دایی ... بذارید0 من و مستانه خودمون واسه آینده
. مون تصمیم بگیریم ... خواهش می کنم



پدر آنقدر عصبی شد که یک لحظه پا روی همه ی
حرمت ها گذاشت و چنان سیلی به صورت مهیار زد

که صدای تعجب همه را بلند0 کرد . دلم شکست .
بغضم گرفت . مهیار با سری که از مقابل نگاه پدر ،

: کامل چرخیده0 بود ، گفت

 .0 من باقی مدت صیغه ی موقت رو نمیبخشم دایی

: و پدر با عصبانیت فریاد کشید

. 0 نبخش ، ... دو هفته ی دیگه تموم میشه

هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت . حتی اصرار
خانم جان هم نتوانست پدر را راضی به ماندن0 کند و

. عجب خداحافظی تلخی شد

تنها کسی که از پشت پنجره ، رفتنمان0 را تماشا کرد 
 . ، مهیار بود

و خانم جان و عمه و حتی آقا آصف هم ،  داشتند
اصرار می کردند0 بلکه پدر را راضی کنند0 که با آن

. همه عصبانیت رانندگی0 نکند0



اما انگار وقتی قرار باشد اتفاقی بیافتد0 ، اگر همه 
 . عالم هم جمع شوند نمیتوانند مانع آن اتفاق بشوند

ما با همه ی اصرار عمه و آقا آصف و خانم جان
راه افتادیم و در راه بود که فهمیدم چه اشتباه بزرگی

کردیم که به حرف آقا آصف و اصرار های خانم
جان و عمه گوش ندادیم و الاقل تا فردا صبح صبر

. نکردیم

🌱🌱🌱🌱🌱

��مثل پیچک

30پارت 



هوا تاریک بود و جاده بسیار خطرناک و پر پیچ و
خم و پدر هنوز آنقدر عصبی بود که گه گاهی فریاد

: می زد

0 پسره ی پر رو ... چشم تو چشم من میگه بذارید
. خودمون0 تصمیم بگیریم

: مادر با نگرانی گفت

0 ارجمند0 تو رو خدا آروم باش ... یواش تر برو ... 
 . حاال که از خونه ی خانم جون اومدیم بیرون

: ولی پدر با این حرف ها آرام نمی شد



0 این دختره ی نفهم رو ببین که جلوی اون همه آدم
. منو سکه ی یه پول کرد

 ! 0 من که چیزی نگفتم

: پدر عصبی از درون آینه وسط ماشین نگاهم کرد

0 نگفتی ؟؟ دیگه چی باید بگی ؟ چرا روی حرف من
حرف زدی ؟ ... چرا ولی میاری ؟

سرم را پایین0 گرفتم و در حالیکه هنوز تمام وجودم
: در آشوب و نگرانی بود جواب دادم

. 0 چقدر شما هم اجازه دادید0 حرفمو بزنم

انگار همان یک جمله پدر را دیوانه کرد . در
حالیکه با یک دست فرمان ماشین را نگه داشته

بود ، چرخید سمتم تا با دست دیگرش توی صورتم
: بکوبد

. 0 خفه شو میگم ... دهنتو ببند

صدای جیغ من و مادر و فریاد پدر در اتاقک ماشین
: پیچید0



0 ارجمند0 ... ارجمند تو رو خدا ... خطرناکه ..
 ... جلوتو نگاه کن

و من در حالیکه سعی می کردم از ضرب دست 
پدر خودم را عقب بکشم ، تنها جیغ می کشیدم و

طولی نکشید که صدای بوق یک کامیون0 همه چیز
. را تمام کرد

این آخرین چیزی شد که در خاطره ام ماند . در 
دنیای سیاه و مه آلود ، گاهی درد داشتم و گاهی آرام

 . می شدم

گاهی صداهایی می شنیدم و باز سکوت حاکم می شد
. اما قادر به تفکر در مورد آن صدا ها و جمالتی

: که می شنیدم نبودم

0 َاَمن یجیُب المضطر ِاذا دعا و یکشف و سوء ...
چشماتو باز کن مستانه جان ... تو یکی داغ دلم

 . نشو ... تو رو خدا چشماتو باز کن

صدا انگار ، صدای خانم جان بود . اما چیزی که از
. من می خواست ، در حد توانم نبود



پلک هایم سنگین تر از همیشه بسته شده بود و 
 . دنیای پشت پلک هایم دنیایی0 بی دغدغه0 ای بود

دلم می خواست در همان دنیای رمزآلود اما آرام
 . بمانم

اما نه ... چند روز و چند ساعت را نمی دانم  ، ولی
انگار چهار روزی در کما بودم و ماسک اکسیژنی

 .که روی دهانم بود و نشان تنفس سختم داشت

گوشهایم شنید صدای تک تک ضربان قلبی که
. مانیتور0 باالی سرم ثبت میکرد
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میان سیم و ِسُرم و ُسرنگ و هرچه که دور و برم
 . بود ، چشم گشودم

 . تمام تنم درد بود

نگاهم در اتاقک مخصوص بیمارستان که گویی آی
سی یو بود ، چرخید و تصادف وحشتناکی که داشتیم

 . یادم آمد

طولی نکشید که پرستاری باال سرم آمد و با لبخند0
: پرسید

 !0 خوبی ؟ خیلی همه رو نگران کردی ؟



: به زحمت با دهانی خشک پرسیدم

... 0 مادرم ... پدرم

0 من هیچی خبر ندارم ، شاید توی بخش باشند ، فقط
. شما توی آی سی یو هستی گلم

و زمان انگار ایست کرد تا باز دوباره از اول ،
نگرانی هایم قد بکشند به اندازه ی یک روز کامل .
تا باالخره دکتر باالی سرم آمد و باز هم همان سوال

. های تکراری

0 خوبی ؟ می تونی اسمتو بهم بگی ؟

... 0 مستانه

و دکتر در حالیکه در برگه ای که روی شاستی
: دست پرستار بود ، مینوشت ، گفت

 . 0 خوبه می تونه بره تو بخش

و چقدر دل دل می کردم برای دیدن خانم جان یا
 . عمه افروز که بتوانم حال پدر و مادرم را بپرسم



وقتی بعد از یک روز ، پس از بهوش آمدن ، وارد
بخش شدم ، اولین کسی که دیدم عمه افروز بود .

: لبخندی زد و کنار تختم نشست

0 وای مستانه جان ... همه دق کردیم از نگرانی ...
. خدا رو شکر حالت خوبه

آن سوالی که با هر بار پرسش گویی ذره ای از جانم
: را می سوزاند ، باز به زبانم آمد

0 عمه ، پدرم چی ؟ حالش خوبه ؟ ... مامانم ؟

نگاهم عمه افروز روی صورتم خشک شد . لبخندی
 . زد که هیچ شباهتی به لبخند0 عادی نداشت

. چشمانم تیزتر شد برای دیدن

چرا تمام لباس عمه سیاه بود ؟ روسری مشکی ، 
: مانتو مشکی ، چادر مشکی ! لبانم لرزید

 ... ! 0 عمه

بغضش را فرو خورد و بی جهت و بی دلیل حرف
: را عوض کرد



. 0 دکتر می گفت زود مرخص میشی

این جواب سوال من نبود و همین بیشتر نگرانم می
: کرد

0 عمه ! ... من پرسیدم حال پدرم چطوره ؟ تورو
خدا بگو چی شده ؟

و دیدم . نیمرخ عمه را دیدم که اشکی از چشمش
افتاد و همان یک قطره اشک ، دل مرا لرزاند .
نگاهم توی صورت عمه خشک شده بود و دیگر
: پرسش الزم نبود اما عمه خودش جواب را داد

0 گفتیم ... چقدر به ارجمند0 گفتیم عصبی هستی ...

نرو ... حرف گوش نکرد ... بیچاره خانم جان ...
.... بیچاره نقره

: صدایم بلند شد

0 عمه ! .. بگو چی شده ؟



گریست . بلند بلند و دیگر طاقتم تمام شد . تمام تنم
یخ کرد و سرم درد گرفت . جوابی از این واضح تر

. نبود
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هیچ کس جواب درستی به من نمی داد . تنها اشک
روی صورتشان بود که دلم را می سوزاند و گواه

اتفاق بدی را می داد . باالخره بعد از سه روز ، پس
 . از بهوش آمدنم ، از بیمارستان ترخیص شدم

با آنکه سرم در باند0 پیچیده0 شده بود و نشان از زخم
عمیقی داشت و پاهایم بی حس بود و با کمک عمه

راه میرفتم ، اما دکتر می گفت ، عوارض چند
. روزی است که در کما بودم

به تجویز دکتر جلسات فیزیوتراپی برایم نوشته شد 
و من با کمک عمه افروز و آقا آصف تا ماشین آقا

 . آصف رفتم

وقتی روی صندلی عقب نشستم ، نگاهم به آینه ی
وسط ماشین افتاد و چشمان مهیار که بعد از آن چند
روزی که به حتم ، یک بار هم به دیدنم نیامده0 بود ،

: خیره شدم

. 0 سالم



جواب سالمش را دادم و همراه عمه افروز و آقا
 . آصف راه افتادیم

. نپرسیدم کجا می رویم . هیچ کس هم توضیح نداد0

لباس مشکی تن هر سه ی آنها مرا وادار به گریستن 
 . می کرد و در آخر هم توانست

صدای گریه ام سکوت را شکست . آقا آصف آهی
: کشید و چرخید0 سمت من

0 مستانه خانم ... صبور باش ... خدا بهت صبر
. بده ... غم بزرگیه

و این تنها تاییدی0 بود برای َحدسیاتی که می زدم .
: چشمانم تار شد از فرط گریه و صدایم بلندتر

. 0 می خوام برم سر خاکشون

و همین جمله عمه را هم با من همراه کرد . انگار
. گریه های من جرقه ای شد برای عمه

... 0 الهی بمیرم برات مستانه



سرم را گرفت و نشاند روی شانه اش و هردو با هم 
گریستیم . آقا آصف هم به مهیار دستور داد که مرا

 . سمت خاک پدر و مادرم ببرد

هردوی آن ها کنار هم در قبرستان شهرستان
فیروزکوه خاک شدند . با دیدن سنگ قبری که انگار
به تازگی نصب شده بود ، فریادم بلند شد . عمه مرا
گرفت اما انگار چشمانم به ظاهر روی سنگ پدر و
مادر بود و فکرم در لحظه ی تصادف ! آنقدر جیغ
کشیدم که بی حال شدم . هنوز توانم کم بود برای

ایستادن و انگار داغ پدر و مادر کمرم را هم شکست
. . دیگر باقی ثانیه های عمرم را نمی خواستم

زنده ماندن0 را نمی خواستم . اصال حتی مهیار را 
 . هم نمی خواستم

نفهمیدم چطور و چه جور برگشتیم و به خانه ی خانم
 . جان رفتیم

پارچه ی مشکی جلوی در و سیاهی رنگ آن ،
 . چشمانم را روی خودش میخکوب کرد



نگاهم به ظاهر در زمان حال و اطراف می چرخید
و فکرم در خاطرات و لبخند ها و نگرانی های قبل

. از تصادف گیر کرده بود

خانه ی خانم جان هنوز هم بوی مراسم یادبود0
. داشت . بوی حلوا ، خرما و غم
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چشمانم روی دستانم خشک شده بود . روی ایوان
. خانم جان رو به حیاط نشسته بودم

پای راستم درد می کرد و انگار رگ سیاتیک آن 
بدجوری گرفته بود اما نه قصد تکان خوردن داشتم

 . نه ناله

نگاهم همچنان0 در چشم خاطرات ته حیاط بود که
. مهیار کنارم نشست

هیچ حوصله اش را نداشتم . سرم را از او 
: برگرداندم که آهسته گفت

0 مستانه جان ... خدا بیامرزه دایی و زن دایی
رو ... انگار اجل دنبالش کرده بود ، ... هرچی اون

. شب بهش گفتیم نرو گوش نکرد که نکرد



شاید این حرف ها را زد تا مرا آرام کند ولی نمی
دانم چرا در آن لحظه ، با آن غم بزرگی که مثل تیغه
ی تیز جراحي ، جراحت عمیقی روی قلبم کشیده بود

: ، از شنیدن0 حرف های مهیار عصبی شدم

0 حاال اومدی اینا رو بگی که چی ؟

: جا خورد . انتظار عصبانیتم را نداشت

... 0 من فقط .. فقط خواستم

: صدایم بلند تر شد

0 نخواه ... تو هیچی نخواه ... برو مهیار ... بودنت
. کلی خاطره ی بد یادم میاره ... برو

با صدای بلند من ، که نمی دانم به درجه ی فریاد
 . رسیده بود یا نه ، خانم جان هم سمت ایوان آمد

اشاره چشم و ابرویش را متوجه شدم که مهیار را رد
کرد و خودش کنارم نشست . پیراهن بلند0 مشکی

قدیمی داشت که سال به سال ، فقط در محرم و صفر
می پوشید و حاال برای اولین بار ، در طول



عمرش ، برای عذای پسرش و عروسش پوشیده بود
.

: آه غلیظی که کشید مرا آتش زد 

 ! 0 مستانه

جوابی ندادم . اشک در چشمانم می جوشید که ادامه
: داد

0 بیچاره مهیار چه گناهی کرده که باهاش اینجوری
حرف میزنی ؟

انگار هیچ کس نمی خواست درک کند که من چه
حالی دارم . حکم ماهی را داشتم که از تنگ آب

بیرون پریده و طلب آب میکند0 ... اما صدای فریادش
، به گوش هیچ کس نمی رسد و تنها نمای باز و

. بسته شدن لبانش را همه می بینند0

: بی اختیار جیغ کشیدم 



0 چه گناهی ؟ گناه من دارم ... منی که پدر و مادرم
رو سر یه دعوای بیخودی از دست دادم ... می

. فهمی اینو خانم جون

با همان فریاد ، عمه افروز و آقا آصف هم به ایوان
 . آمدند0

عمه ، خانم جان را بلند کرد و برد و آقا آصف هم
دنبالشان رفت . همه مرا تنها0 گذاشتند . خودم هم

. نمی دانستم چه حال غریبی دارم

دلم می خواست به هر چیز کوچکی بهانه بگیرم . 
حتی به رنگ دلگیر غروب خورشید . یا رنگ آبی
کاشی های  حوضچه ... به هر چیزی که یا دلتنگم

. می کرد یا خاطره ها را برایم زنده
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سر سفره شام ، با آن که سکوت سنگینی بینمان
قسمت شده بود ، اما هیچ کس جرأت شکستن حرمت

. این سکوت را نداشت

اما طاقت ماندنش0 هم سخت بود . ناچار خانم جان 
  : به بهانه پیاله ی ماست گفت

باالخره چی شد آصف جان ؟! ... اگه ماست_  
    . نمیخوری ، بده به من مادر جان



آقا آصف کمی جا خورد . لحظه نگاهش سمت پیاله  
ی ماستی رفت که حتی شاید ، خودش هم نمی

!دانست چرا نزدیکه دستش آمده ؟

: لبخند بی حالی زد و گفت 

. بفرمایید0 خانم جان_ 

و من با آنکه سرم پایین بود سمت بشقاب خودم ، و 
هیچ میلی به خوردن آن دمپختک0 ساده خانم جان

نداشتم ،  اما دیدم که چطور خانم جان با سر به من
 :اشاره کرد و آقا آصف بی مقدمه گفت

.  افروز وسایل رو ببند باید برگردیم _ 

سرخانم جان سمت مهیار چرخید و انگار با 
: اشاره ای به مهیار موجب صحبت مهیار0 شد

  . اجازه بدید من یه هفته اونجا بمونم _ 

دایره های نگاهم روی همان بشقابی بود که دست  
 . نخورده باقی مانده0 بود



علت این حرف مهیار را می دانستم . چون تنها یک
. هفته از مدت صیغه محرمیت ما باقی مانده بود

عمه و اقا آصف سکوت کردند ، اما خانم جان با
:صراحت گفت

. آره ... باید0 بمونه ، من دست تنهام _ 

و بعد متوجه حرکت دستش شدم که چگونه به من 
اشاره کرد . خودم را کمی به زحمت ، از سفره ،

: عقب کشیدم و گفتم

. ممنون0_ 

: خانم جان با نگاهی از سر تا پایم را برانداز کرد 

. چیزی نخوردی مستانه_ 

. میل ندارم_  

فردا اولین جلسه فیزیوتراپیته0 دختر ... الاقل یه_  
. چیزی بخور جون داشته باشی



حوصله بحث کردن با خانم جان را نداشتم. خودم را 
به زحمت سرپا کردم که به اتاقم برگردم که مهیار

. هم برخاست

قطعًا نیتش کمک به من بود اما بی دلیل با 
: عصبانیت گفتم

. سمت من نیا_ 

شوکه شد و نگاه همه را هم شوکه کرد . در حالی  
که دست من به دیوار بود و سنگینی وزنم روی شانه

. دیوار ، سمت در اتاقم رفتم

این بی حسی پاهایم ، با آنکه صدمه ای ندیده0 بود و 
. تنها0 زخمی شده بود ، برایم عجیب و دردناک بود

به زحمت تا اتاق طبقه دوم پیش رفتم . اتاقی که
انگار هنوز خاطره آن شبی که در خانه خانم جان
ماندیم را برایم زنده می کرد . در اتاق را بستم و

. همان کنار در نشستم



نگاهم به تصویری از پدر بود که جلوی رویم زنده 
. شده بود به غباری از خاکستر خاطرات

نفهمیدم چرا باز بغض گلویم شکست و دلم به اندازه
یک عالم ورم کرد از غصه . نبود پدر و مادرم
سخت بود . سخت تر از هر سختی و من حتی

حوصله من ام نمیکشید که فکر کنم که حاال با نبود
آنها چه تصمیمی خواهد گرفت ؟

دلم می خواست تا سالگردشآن حرفی نزنم تا حرفی 
نشنوم و خاطره ای از آن شب سیاه زنده نشود ، اما

. نمی شد

  .شاید انتظار زیادی داشتم 

فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدم ، با همان 
دو پای بی حسم ، خودم را کشیدم سمت پنجره و

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد ، نبود ماشین آقا
. آصف بود
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در اتاقم را باز کردم و با دست گرفتن به دیوار ، تا 
کنار پله ها رفتم . ولی پایین0 آمدن از پله ها انگار

سخت تر از باال رفتنشان بود و پاهایم بدجوری ساز
. مخالف می زد



سایه مهیار را در کنار چارچوب در ورودی خانه
خانم جان ، دیدم ، که به تماشا ایستاده ، ولی حتی

. جرأت نکرد حرف از کمک به من بزند

من هم کمکش را نمی خواستم . چند قدمی جلو آمد و
پایین همان پله ها ایستاد و من در حالیکه هر پله را

: با تامل پایین می آمدم گفتم

 . اونجا وانستا ... نیازی به کمکت ندارم_ 

مستانه جان ... من که توی تصادف دایی مقصر_ 
. نیستم

حرصم بیشتر شد . نمی دانم چرا شاید . حالم تحت 
 . تسلط وسوسه ها و افکار و گمان هایم در آمده بود

چرا اتفاقا ... تو مقصری ... تو اینقدر سر حرفت_ 
پافشاری کردی که پدرم بهم ریخت و عصبی شد ...

یادت رفته ؟

: سه پله مانده0 بود به آخر که جواب داد  



من که قصدم این نبود که حالشو بهم بریزم ... من _ 
. فقط خواستم از عشق خودمون0 دفاع کنم

   : سر بلند کردم و عصبی فریاد زدم 

دفاعتو نمیخوام ....چرا نمیفهمی ... نه عشقتو. _  
. نه خودتو0

و پاهایم خالی کرد و همان سه پله زیاد بود انگار . 
افتادم اما قبل از اینکه با سر سقوط کنم سمت زمین ،

مهیار مرا بین زمین و هوا گرفت . وقتی دستانش
دور کمرم حلقه شد ، لحظه ای یادم اومد که چقدر

. دوستش دارم

اما نمی دانم چرا می خواستم گناه اجل معلق پدر و 
مادرم را گردن او بیندازم و همین فکر بود که باعث

: شکستن بغضی با فریاد شد

 ... ولم کن_ 

. مرا روی پله نشاند و به عقب رفت



گریه ام گرفت . خانم جان که قطعًا تمام حرف های 
ما را شنیده بود و تا ان لحظه ، حتی از اتاق بیرون
نیامده0 بود ، تا مهیار حرف هایش را بزند ، آن لحظه

 : با صدای گریه من ، از اتاق بیرون آمد

خوبی مستانه ؟_  

او را از پشت دریای خروشان چشمانم می دیدم . با
: ناله ای که هم از سر درد بود و هم غم گفتم

نه خوبم ... فقط می خوام بمیرم ... چرا اصال من _ 
نمردم ؟ ... چرا با پدر و مادرم نرفتم ؟ ... چرا فقط

خداوند اون دوتا رو برد ؟

بغض گلوی خانم جان هم گرفت . مهیار0 به دیوار 
: تکیه زد و من همچنان با گریه می پرسیدم

زندگی من چه نفعی داره ؟! ... من که دیگه _ 
هیچی رو ندارم ! ... چرا باید زنده باشم ؟ ... با این
دو پای فلج ، با داغ پدر و مادرم ، من چیکار میتونم

!بکنم ؟



خانم جان جلو آمد و مرا در آغوش کشید و همراه  
با آه غلیظی داغ نشسته روی قلبش را برایم به
معرض نمایش گذاشت و کنارم روی همان پله

: نشست و گفت

من چی ؟ ... راضی هستم که توی این سن و _ 
سال ، واسه عروسم و پسرم لباس مشکی

بپوشم ؟ ... االن باید اونا زنده می بودند0 و واسه من
لباس مشکی می پوشیدن ... اما حساب و کتاب خدا

. با حساب و کتاب من و تو فرق داره دخترم
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نگاه سردم خیره مانده بود روی گلهای قرمز قالیچه
کنار پله و خانم جان بوسه ای به سرم زد و برخاست

.

حاال بذار مهیار کمکت کنه دست و صورتت رو_ 
. بشوری ... باید بریم فیزیوتراپی

خانم جان گفت و رفت تا مهیار دستم را بگیرد .
مهیار با تامل جلو آمد و کف دستش را جلوی

صورتم دراز کرد تا اجازه کمکش را بپذیرم . ناچار
کف دستم را در دستش گذاشتم و برخاستم که فوری
دست دیگرش را دور کمرم حلقه کرد و در حالی که

مرا میکشید سمت دستشویی زیرپله خانه خانم جان
: گفت



   . حاال بری فیزیوتراپی بهتر میشی _ 

جوابی به او ندادم . کنار روشویی دستشویی ایستاد  
و دمپایی های دستشویی را جلوی پایم جفت کرد .

. دمپایی ها را پا کردم که شیر را آب برایم باز کرد

دستانم را شستم و در آینه ی کوچک باالی روشویی 
به تصویر دختری دل شکسته با آن پیراهن مشکی

که به تن داشت ، خیره شدم . همان موقع مهیار ، غم
متفکرانه ی چشمانم را در آینه دید0 و فوری مشتی

 . آب به صورتم ریخت

 ...  مستانه جان ... قسمت و تقدیر همین بوده_ 

قسمت ؟! ... اگه اون شب بحث نمی شد ، قسمت_ 
. پدر و مادر من هم مرگ نبود

مستانه جان ... این چه بحثیه آخه ! ... عزیزم من_ 
... فقط خواستم

: باز بی اختیار رشته نازک اعصابم پاره شد 



تو فقط چی ؟! ... واستادی جلوی پدرم و حرفتو_ 
زدی و اون رو هم به هم ریختی ، یادت رفته ؟

: کالفه پف بلندی کشید  

حاال میگی چیکار میتونم بکنم ... بگو چیکار_ 
کنم ؟ ... ما که همه گفتیم تو اون شب تاریک نره ...
گفتیم عصبانیه ، رانندگی نکنه ... االن میگی چیکار

کنیم ؟

شیر آب را بستم و چرخیدم سمت در خروج از  
دستشویی ، که مهیار بازویم را گرفت . با حرص

. بازویم را کشیدم  و نمیدانم چرا زبانم اینقدر تیز شد

ولم کن ... کمکم نکن .... با این کارا ، تو نمیتونی0_ 
. جبران کنی

دست به دیوار از دستشویی بیرون آمدم که مهیار با 
   : حرص و عصبانیت نالید0

مستانه چرا همچین0 می کنی ؟! ... داری زور_  
!میگی ... میگی من مقصر تصادف بودم ؟



یک لحظه ، صدایم ، سقف خانه خانم جان را هم
: شکافت

. آره ... تو باعث شدی _ 

کالفه سرش را از من برگرداند0 و من بی طاقت 
شدم . نمیدانم چرا تمام استدالل های ذهنم را بسته

بودم به این منطق غلط که باید دنبال مقصر می گشتم
   . و چه دیواری کوتاه تر0 از مهیار

: فریاد زدم

واسه من ادای مظلومان رو در نیار ... تو نبودی_ 
که گفتی باقی مدت نامزدیمون رو نمیبخشی که بابای

من عصبانی شد ؟ ... یادت رفته ؟ ... حرصش
دادی ... تو عصبیش کردی ... تمام مسیرو داشت

داد میزد که تو جلوش واستادی ... همین هم حواسش
 .رو پرت کرد

مهیار کنار در اتاق ایستاده بود و تنها با ناراحتی 
سری تکان می داد0 . ولی این آن تاییدی0 نبود0 که مرا



آرام کند . انگار بنزین روی تمام افکارم ریختن و
: من جری تر از قبل فریاد کشیدم

🌱🌱🌱🌱🌱

��مثل پیچک

۳۷پارت  



صبحانه رو یادم نیست خوردم یا نخوردم . شاید در
حد یک لقمه به اصرار خانم جان . مهیار با همه

تندی که با او کردم ، باز همراهم برای فیزیوتراپی
آمد . ساکت بودیم در راه و من حس بدی داشتم از

. حضورش

نمی دانم چرا می خواستم همه اتفاقات بد رخ داده را 
گردنش بیاندازم . در حالی که خوب می دانستم که

کنکاش کردن و دنبال مقصر گشتن بیهوده0 ترین کار
ممکن است . وقتی به مرکز فیزیوتراپی رسیدیم ،

مهیار زودتر از من از ماشین پیاده0 شد و سمت من
امد . دستش را دراز کرد اما باز بی توجه به او ،

دستم را به لبه ی دِر باز تاکسی گرفتم و روی پاهای
 .سستم برخاستم

مهیار این بار شانه به شانه ام آمد و بی آنکه منتظر
اجازه ی من باشد ، دستش را دور کمرم حلقه کرد تا

بتوانم راه بیایم . وارد مرکز شدیم و در میان0
شلوغی های رفت و آمد ها ، در سالن انتظار

نشستیم .  نگاهم روی دستانم بود و فکرم درگیر تمام



نبودها ، کمبودها ، تلخی ها و ناخوشی ها . یک
لحظه دست مهیار0 را دیدم که سمت دست من آمد و

. انگشتان دستم را تصاحب کرد

. نگاهش نکردم اما صدایش را کنار گوشم شنیدم 

میدونم ... باورش برای همه ما سخته مستان_ 
جان ... مهلت میدم که با خودت کنار بیای ...

راضی کردن خانواده من زیاد سخت نیست ... تا تو
با خودت و این مسئله کنار می آیی ، من هم پدر و

. مادرم را راضی می کنم

انگار همین حرف ها باعث انفجاری در وجودم شد .
سرم سمتش چرخید . نگاهم در نگاهش نشست . هر

   . چه من عصبی بودم ، او آرام تر جلوه می کرد

نمیخواد0 خانواده0 ات رو راضی کنی ... دست از_  
. سرم بردار مهیار0

. با آنکه غمی در نگاهش نشست اما لبخند0 زد  



حاال زوده در این مورد حرف بزنیم ... باشه ؟ ..._ 
. باشه یه فرصت دیگه

حوصله بحث نداشتم و سکوت کردم و در آن 
سکوت ،فرصتی شد برای شنیدن حرفهای بین

. پرستاران و بهیاران0 بخش فیزیوتراپی

راستی شنیدی در مورد دکتر پور مهر ؟ ... میگن _
درخواست یک پرستار کرده برای روستای زرین

دشت ... جای خیلی قشنگه ... یه روستای خوش آب
و هوا ... فقط بدیش اینه که باید اون دکتر بد اخالق

و اخمالو رو تحمل کنی .... اگه من میتونستم تحملش
کنم ، قید این بیمارستان و فیزیوتراپی رو میزدم و

. میرفتم اونجا

و کم کم در افکار خودم غرق شدم . اما اسم روستای
زرین دشت ، در افکارم آشنا می آمد . همان

روستایی که چندین0 بار در عالم کودکی به همراه
خانواده ام برای تفریح به آنجا رفته بودیم . و چه

. خاطره های خوشی رقم خورد



اما روزها  آمد و رفت و هیچ چیز عوض نشد .
روزگار همان روزگار ... زندگی همان زندگی ...

شیرینی ها و تلخی هایش هم همان شیرینی ها و
تلخی ها ... هنوز آقا آصف و عمه زیبا مخالف

ازدواج ما بودند0 و هنوز هم یادم بود که عمه زیبا ،
شب تصادف گفته بود که برای مهیار آرزوها دارد و
این اصرار بی جهت مهیار ، تنها می توانست َگرد و
خاک  خاطره ها را باز جلوی چشمانم بلند کند و حالم

 . را خراب تر

دیگر دلم دنبال مقصر نبود . فقط تنهایی میخواست .
جایی که از همه ی خاطرات جدا شوم شاید . برای

 .یک سال یا بیشتر .حتی حوصله مهیار را هم نداشتم

: یک فکر مزاحم دائم در سرم بود که

حس مسموم این عشق ، نفس پدر و مادرم را "
 " گرفته بود

و وسوسه ای خام داشت مرا هم وادار می کرد که
! اینگونه استدالل کنم که این عشق نحس است



🌱🌱🌱🌱🌱

�� مثل پیچک

۳۸پارت 

شاید رسید همان روزی که باید0 می رسید . درست 
روز آخر محرمیت ما ، عمه زیبا و آقا آصف هم به

. خانه ی خانم جان آمدند



در نگاه بیقرار هردویشان می توانستم ببینم که به 
چه چیزی فکر می کنند . بعد از شام بود که خانم

جان باز از سیب های سرخ باغش ، سبدی آورد ،
. که حاال انگار طالبی نداشت

یک سبد سیب سرخ آورد و نشست کف اتاق و در 
حالی که شروع کرده بود به پوست گرفتن تک تک

: سیب ها گفت

فردا مهیار هم میره و این خونه سوت و کور _ 
. میشه

عمه زیبا نگاهی به خانم جان انداخت و نیم نگاهی 
: به من

خب مادر جون ، شما هم بیاین0 یه هفته ای خونه_ 
. ی ما ، تا حال و هوات عوض بشه

خانم جان آه غلیظی کشید و سیب سوم را هم پوست
: گرفت و آقا سفر بی مقدمه گفت

. مستانه جان ... شما هم بیا برای روحیت خوبه _ 



: بی تعارف گفتم 

. ممنون0 ... من همینجا0 راحت ترم_ 

: و عمه نفس بلندی کشید و آهسته زمزمه کرد 

. آخه مهیار0 میخواد0 بیاد و اون وقت تنها0 میشی _ 

. تنهایی0 رو دوست دارم _ 

حتی دست خانم جان هم از پوست گرفتن سیب ها 
باز ماند . حاال نگاه همه ، حتی مهیار سمت من بود

: که گفت

مستانه جان ... امشب مهلت محرمیتمون تموم _ 
. میشه آخه

: سر بلند کردم و گفتم

. خب بشه_ 

همه نگاه ها خشک رو شد روی صورت من . عمه  
  : ادامه ی حرف مهیار را گرفت



خب بریم خونه ی ما ، باهم صحبت کنیم ، ببینیم_ 
. باید0 چه کار کنیم

 .سرد و یخ زده به عمه خیره شدم  

چه کار باید0 بکنیم ؟! ... وقتی محرمیت ما تموم_ 
. میشه ، یعنی همه چی تمومه دیگه

: اینبار آقا آصف ادامه داد 

ببین دخترم ... درسته که ما مخالف عقد تو و_ 
... مهیار هستیم ، اما شاید بتونیم

دیگر نگذاشتم ادامه ی آن شاید ها گفته شود . 
: عصبی جواب دادم

شایدی در کار نیست آقا آصف ... به من نگاه کنید0_ 
... فلج شدم ... پدر و مادر هم ندارم ... یه دختر

زمین گیر شده که دیگه هیچ کسی رو نداره و به قول
خودتون با پسر شما هم مشکل ژنتیکی داره ...

!چجوری میشه ، درستش کرد ؟



همه سکوت کردند.0 گرچه خودم هم همین را می 
خواستم اما نمی دانم چرا دلم بدجوری از این سکوت
شکست و اشک از چشمانم سرازیر شد که ادامه دادم

:

فایده ای نداره ... وضعیت من و مهیار همینه ..._ 
فقط کاش اون شبی که پدرم مخالفت کرد ، به همین

راحتی حرف پدرم رو قبول می کردم ، تا اول و آخر
 . کار من به اینجا نمی کشید

خانم جان که باز اشک از چشمانش سرازیر شده بود
   : ، صدایش را بلند کرد

بس کن مستانه ... اینقدر داغ دلم رو تازه نکن_  
دختر ... تو اگه پدر و مادرت رو از دست دادی ...

منم پسر و عروسم رو از دست دادم ... فکر نکن
. فقط حال دل تو خرابه ... حال همه ی ما همینه

به زحمت برخاستم. دست به سینه ی دیوار بود که 
. حاال تکیه گاه من شده بود



پس از این خرابترش نمیکنم ... من برمیگردم_  
. تهران ... خونه خودمون

: و صدای اعتراض همه برخواست 

! مستانه _ 

🌱🌱🌱🌱🌱
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۳۹پارت 



به زحمت با پاهایی که مرا روی زمین می کشیدند0 یا
واقعًا قصد ترک خانه خانم جان را هم داشتند ، سمت

 .حیاط رفتم

طولی نکشید که مهیار دنبالم آمد . تازه به ورودی 
در حیاط رسیده بودم که بازویم را گرفت و مرا

همانجا نگهداشت . لحظه ای نگاهش توی صورتم
 . چرخ  خورد و بعد در چشمان بی قرار من نشست

چقدر تفاهم داشتیم . هر دو بی قرار و مظطرب. اما
. اینجا0 پایان0 کار ما بود

بذار من درستش می کنم ... تو فقط قبول کن با _ 
من بیای ... که هم برات خوبه ، حال و هوات

 ...عوض میشه و هم

سرم را از او برگرداندم . حاال منظره تمام حیاط در 
دایره ی دیدم بود و خاطرات و خنده های کودکی من

. و مهیار باز داشت رخ می کشید به آه حسرت



ما به درد هم نمیخوریم ... بزار و برو ... دیگه_ 
خدا چه جوری باید0 به ما بگه که ما به درد هم نمی

خوریم ...خون ما که به هم نمیخوره ... اصرار
کردی برای پیوندمون0 ، خدا مادر و پدرم را هم ازم

گرفت ... حاال هم که مادر و پدرت راضی
نیستند ... برو مهیار ... برو سراغ زندگی

. خودت ... بزار من با خاطره هام خوش باشم

داغی اشکی که روی صورتم نشست را حس 
کردم . دستش از روی بازویم افتاد و صدایش به

: وضوح لرزید

تورو خدا اینجوری فکر نکن مستانه ... همه اینا_ 
. رو میشه درست کرد ... بسپارش به من

: ناگهان0 فریاد کشیدم 

چه جوری میشه درستش کرد ؟! ... بگو ؟ ... اگه_ 
راست میگی اول مادر و پدر من رو زنده کن ...

زود باش ... تو که میگی میشه درستش میکنی ، پس
... اول دایی و زن دایی خودتو زنده کن



لبانش از بغض لرزید ، اما آنقدر آنها را محکم روی
 . هم می فشرد که صدای شکستن بغضش را نشنوم

فقط نگاهم کرد و من در همان نگاه ساده اش ، چیزی
دیدم که برایم کافی بود . زجری که داشت تحمل

می کرد و من برای دیدن0 زجرش، حکم زنده شدن
 !مرگ پدر و مادرم را صادر کرده بودم

اشک در چشمانش نشست . قدمی به عقب رفت و با
: نفس بلندی گفت

باشه تو نیا ... ولی الاقل فکر کن می خوام دفعه _ 
بعدی که میبینمت یه جواب قانع کننده به من بدی ...

. به من بگی چرا منو رد کردی

یک دفعه عصبی شدم و جوابم به بعد0 نرسید . همان
: لحظه جلوی چشمانش نعره زدم

جواب قانع کننده0 میخوای ؟ ... چه جوابی قانع_ 
کننده تر از این که ما به درد هم نمیخوریم ... ما

قسمت هم نیستیم ... جواب آزمایش ژنتیک ... اون



هم از مرگ پدر و مادر من ... دیگه چجوری
!میخوای بهت جواب قانع کننده بدم ؟

🌱🌱🌱🌱🌱
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چند ثانیه فقط نگاهم کرد و بعد رفت سمت پله های 
طبقه دوم . صدای بسته شدن در اتاقش امد و من که

انگار تمام انرژی ام را صرف حرف زدن کرده
بودم ، روی سینه دیوار سر خوردم سمت زمین .

همان جا نشستم و آهسته گریستم . نمی دانم چرا
روزگار انقدر بد شده بود که نمی خواست ما را با

. هم ببیند0

فردای آن روز وقتی برای نماز صبح از خواب 
بیدار شدم ، از پنجره اتاقم دیدم که آقا آصف و عمه

زیبا سوار ماشین شدند و مهیار هم با نگاهی به
. سمت پنجره اتاقم ، با تامل درون ماشین نشست

از کنار پرده توری پنجره ، مطمئنًا نمی توانست 
مرا به خوبی ببینند ، اما من خوب می توانستم حتی

رنگ نگاهش را هم ببینم که چقدر سیاه و غمگین
بود . با تاملی که در رفتارش دیدم خوب می توانستم

حدس بزنم که چقدر سخت دل کند و شاید همان
لحظه بود که تقدیر ما رقم خورد . یا شاید صاحب

  : شبها و روزهایم پای همان صفحه نوشت



 " تقدیرش تغییر کرد "  

 . و امضا زد

کنار همین پنجره نشستم و با آن که تا آن روز خودم
فریاد زدم که ما قسمت هم نیستیم ، اما نمی دانم چرا
با دیدن0 رفتار مهیار ، اشک روی صورتم نشست .

دلم بیقراری کرد و چشمانم پر اشک شد ، برای
. همان پایان قابل پیش بینی

آن روز و آن ساعت و آن لحظه با همه تلخی هایش 
. ، ورقی از دفتر خاطراتم شد

 جلسه۱۰بعد از رفتن مهیار با با گذراندن  
فیزیوتراپی ، حال و اوضاع پاهایم بهتر شد و کم کم

نوبت خداحافظی من از خانم جان هم فرا رسید و
باالخره یک شب وقتی و ساکم و وسایل ناچیزم را

. می بستم ، وارد اتاقم شد

. با یک نگاه ساده کافی بود ، حالم را بخواند0 

. مستانه_ 



خانم جان ... بابت این چند وقت که اجازه دادید0_ 
... پیشت بمونم ممنونم

ببین مستان جان ... من تنهام .... تو باشی پیشم هم_ 
. خیالم راحت تره هم از تنهایی دق نمی کنم

دستم روی ساک کوچک لباسهایم خشک شد و خانم
: جان ادامه داد

اصف زنگ زده ... کلی قسم و آیه که یا مستانه _ 
باید پیش ما باشه یا شما ... راست میگه به خدا ...

. درست نیست تنها باشی دخترم

تنها نیستم ... میرم تهران وسایلمو جمع می کنم _ 
  . میرم خونه خالم تو شیراز

اخه تو کجا طاقت داری بری پیش اونا ... _  
مادرت با خاله ات مشکل داشت ... کسی که از

مراسم خواهرش فقط همون مسجد رو اومد و ختم ،
چه انتظاری داری ... به خدا تو اگه پیشم باشی من



یک عمر تازه میگیرم ... منو تنها نذار مادرجون0 ...
   . دق می کنم

. نگو دیگه خانم جان _  

: و انگار منتظر همین لحظه بود

. پس پیشم بمون_ 

مردد شدم . خوب میدانستم تنهایی دیوانه ام میکند0 .
به همین خاطر ماندم اما جریان فروش خانه و اسباب

. و اثاثیه خانه پدری خودش کلی کار داشت

🌱🌱🌱🌱🌱
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۴۱پارت 

خانه پدری برای فروش گذاشته شد این تصمیم به
اصرار خانم جان گرفته شد و سهم من از آن

خاطرات تنها جعبه هایی بود که پر شده بود از
. اسباب و اثاثیه ای که خانم جان درون انباری چید

انگار ورق به ورق دفتر زندگی من رسیده بود به 
فصل تنهایی0 . داشتم نابود می شدم انگار . درگیر

کلی حس غریب و دلتنگ بودم و تنها کارم شده بود
رفتن به ته باغ و تکیه زدن به همان درخت سیبی که
شروع عاشقانه ی خاطراتم بود و حاال تکیه گاه گریه

. هایم در فصل تنهایی

چهلم پدر و مادر فرا رسید و باز هم خانه خانم جان 
. پر شد از رفت و آمد



عمه افروز و آقا آصف و مهیار به همراه برادر آقا
. آصف و خانواده شان به خانه خانم جان آمدند0

خیلی سال بود که آنها را ندیده بودم . توران 
خانوم ، زن عموی مهیار به همراه عادل خان عموی
مهیار ، که دو فرزند داشتند ، رها دختری که همسن

خودم بود و رهام ، پسری که یک سال از مهیار
. بزرگتر بود

با دیدن0 بنز مدل باالیشان0 حدس می زدم که وضع
مالی خوبی دارند و البته غیر از مدل ماشینشان ،

سر و تیپ و مدل لباس هایشان هم دلیل بر این
. برداشت من بود

اما نمی دانم چرا از نگاهشان دلم که هیچ ، حتی حالم 
. هم بد میشد

توران خانم با آنهمه عطری که داشت  خفه ام می 
کرد ، چنان0 مرا در آغوش گرفت که به راستی نفسم
قطع شد.  خودش را که عقب کشید ، با آن روسری



ساتن مشکی و گره ای که دور گردنش زده بود ،
:سری تکان داد و گفت

الهی بگردم برات دختر جون ... هیچ غصه _ 
نخوری ها ... به افروز هم گفتم تو مثل رها دختر
خودمی ... اصاًل دوست دارم بیای محمودآباد پیش

. خودمون0 زندگی کنی

و بعد چنان قسم واهلل را بلند گفت که حرصم 
 ساله ای را با حقارت۵گرفت . انگار داشت دختر 

. یتیم بودنش ، به سرپرستی قبول می کرد

به زحمت جلوی زبانم را گرفتم که آبروداری کنم اما
. انگار حقارت در نگاه این خانواده0 ارثی بود

رها دختری که خاطره زیادی از او در ذهنم نمانده0 
بود ، جلو آمد و طوری دستش را سمتم دراز کرد

که انگار بیشتر قصدش این بود که روی دستش
 . بوسه ای بزنم



تنها نگاهش کردم و در عوض آن همه غروری که
از چشمان سرکشش می بارید ، خودم را عقب کشیدم
: و رو به عمه افروز که غم زده نگاهم میکرد0 گفتم

. من حالم بده عمه ...میرم اتاقم _

و حتی جواب سالم رهام ، پسری که تازه می
. خواست خودش را به من معرفی کند را هم ندادم

باز در اتاقم حبس شدم اما این راهکار مناسبی نبود 
برای روبرو شدن با آن همه حقارتی که در

. چشمانشان برایم به نمایش می گذاشتند0

: تا ظهر در اتاق ماندم تا بالخره عمه سراغم آمد

بیا پایین عزیزم ... ناسالمتی تو صاحب عزایی _ 
. باید0 تو جمع ما باشی



🌱🌱🌱🌱🌱

��مثل پیچک

۴۲پارت 

جمعی که میخواد فقط بوی عطر و ادکلنش0 رو به _ 
رخ من بکشه و لباس های گرون قیمت و

انگشترهای طالش رو نشونم بده ، واسه تسلیت گفتن
. اینجا0 نیومده0

عمه نفسش را در هوا فوت کرد و آهسته تر از قبل 
:گفت



چی بگم ... خودشون خودشون رو دعوت کردند _ 
و آمدن حاال من چی بگم ؟ ... بگم چرا اومدید0 ؟

: پشت به عمه ، رو به پنجره ایستادم و گفتم 

 _ ۵یه طوری با من حرف میزنه انگار من یه دختر 
! ساله ام که نیاز به سرپرست دارم

: عمه سری تکان داد 

میدونم ... میدونم مستانه جان ... خودم بابت_ 
حرفی که زد خیلی ازش دلخور شدم ... حاال بیا

پایین خانم جون سفره رو چیده0 ، نباشی زشته ... یه
 . دنیا0 باز حرف و حدیث برات درست میکنن0

فقط به حرمت شما بهشون هیچی نمیگم عمه ..._  
    ... وگرنه ازشون نمیترسم

میدونم عمه جون ...میدونم عزیزم ... حاال بیا_  
باهم بریم پایین ... اگر من تنها برم آصف میاد0

. دنبالت ها



واقعًا به حرمت آقا آصف و عمه افروز به جمع
برگشتم . همه سر سفره جمع بودند0 که با ورود من
چشمها سمتم آمد و از میان آنهمه نگاه خیره ، یک
دفعه چشمانم چرخید سمت نگاه مهیار . شاید تنها

یک ثانیه نگاهش تاب نگاهم را آورد و فوری سرش
. را پایین انداخت

همه باز سرشان چرخید سمت سفره جز یک نفر .
رهام کمی جابجا شد و به مهیار هم اشاره کرد تا به

 . این نحو جایی برای من هم سر سفره باز شود

سمت عمه افروز نشستم . خانم جان بی تعارف گفت
:

دیگه ببخشید ... صبح با مستانه سر خاک بودیم ، _ 
نشد یه غذای درست و حسابی درست کنم ، وقت

. نبود

:عادل خان برادر آقا آصف فوری گفت 

نه خانم جان ... شما ببخشید0 که اسباب زحمت _ 
شدیم ... ولی خوب نمیشد0 که نیاییم ... برای مراسم



خاکسپاری و ختم آقا ارجمند ، ما ایران نبودیم ،
وقتی برگشتیم هم فرصت نشد خدمت شما برسیم ...

. واسه همین چهلم رسیدیم خدمتتون0

یک کفگیر سرخالی از دمپختک خانم جان برای 
خودم کشیدم و در حالی که از ساالد شیرازی

دسترنج عمه کنار بشقاب میریختم شنیدم که فورًا
: توران خانم گفت

خوب حاال مستانه جان قراره با حاج خانم زندگی_ 
کنی یا افروز جون ؟

یک لحظه همه خشکشان زد . انگار می دانستند0 که 
جای آن سوال وسط سفره خانم جان و آن روز که

. تازه چهلم پدر و مادرم بود ، نبود

همان سکوت همه ، شاید بهترین جواب برای این 
پرسش بی وقت بود ، اما عادل خان با سرفه ای

مصلحتی ، توجه همه را به خودش جلب کرد و گفت
:



حاج خانوم ما که امروز مزاحم شدیم ... انشاهلل به _ 
ما افتخار بدید بیاید0 خونه ما که از خجالتتون در بیایم

.  

خواهش می کنم ... کاری نکردم ... شما زحمت_  
کشیدید تشریف آوردید ... بفرمایید0 تو رو خدا ، غذا

. سرد شد

: و باز توران خانم با مکثی گفت 

حاال یه بار که اومدید0 منزل ما ، واستون یه _ 
فسنجون درست می کنم که انگشت های دست تون

. رو هم بخورید0

🌱🌱🌱🌱🌱



��مثل پیچک

۴۳پارت 

نمی دانم ، توران خانم ، این را گفت که از غذای
ساده خانم جان ایراد بگیرد0 یا دستپخت خودش را به

رخ بکشد ! همچنان0 بدون هیچ حرفی ذره ذره از
ساالد شیرازی کنار بشقابم را با برنج های نرم و قد
کشیده ی دمپختک0 خانم جان ، مزه مزه می کردم و

می خوردم که این بار مورد خطاب توران خانم
  : قرار گرفتم

خانم جان شما بگید تکلیف این دختر چی میشه_  
باالخره ؟



حس کردم باز تمام نگاه ها سمت من آمد و جواب 
این سوال لعنتی که انگار وقت و بی وقت

نمی شناخت و من حتی دوست نداشتم سربلند کنم و
نگاه دیگران را ببینم ، ناچار سکوت کردم که خانم

: جوان جواب داد

مستانه پیش خودم می مونه ... اگه مستانه بره ، _ 
. من یه شبه دق می کنم

همه یکصدا گفتند " دور از جون " اما انگار توران 
: خانوم قصد کرده بود ، مرا خرد کند

به عادل گفتم به خدا ... گفتم مستانه برای من مثل _ 
رها دخترم میمونه0 ... اصال بیاد با ما زندگی کنه ،

. چه اشکالی داره  خب

: عادل خان فوری با سرفه ای مصلحتی  کرد

ببخشید خانم جان ... مستانه خانم ، شما هم ببخشید_ 
. ... به خدا توران منظوری نداره



نمیتونستم باور کنم که این همه اصرار برای دانستن
ادامه زندگی من و محل زندگی من ، بی منظور

باشد . گفتن این جمالت که بیشتر شبیه کنایه بود و
حس حقارت را در من شعله ور می ساخت بدون

. منظور ادا نشده بود

سکوت اندازه ای دارد که اگر بیشتر از حد باشد ،
. اطرافیان فکر می کنند0 نشانه رضایت است

: ناچار لب گشودم 

. توران خانم _

سرم لحظه به لحظه از پایین0 به سمت باال و صورت
: توران خانم باال می آمد

 ساله نیستم که نیازی به سرپرستی۵من دختر  _ 
شما داشته باشم ... وقتی مادر بزرگم هنوز در قید

حیاته ... وقتی سایه عمه ام ، هنوز باالی سرمه ...
 ساله۵شما چطور میتونید0 با من مثل یه دختر 
!برخورد کنید0 و همچین حرفی بزنید0 ؟



سایه چشمان خیره شده ی رهام ، عادل خان ، حتی 
مهیار ، را هم روی صورتم می دیدم که توران خانم

با لبخندی که برای من ، شبیه پوزخند بود ، جواب
: داد

خوبه واال ... بیا خوبی کن ... گفتم بیام خوبی کنم _ 
. ، چه میدونستم دستم نمک نداره

: فوری بلند و رسا گفتم 

... نیازی به خوبی شما نیست _ 

و قید همان چند قاشق باقیمانده0 در ته بشقابم را هم 
زدم و برخاستم . همه ناراحت بودند اما کسی

اعتراضی نکرد و نمی دانم چرا دلم نیامد حرف آخر
: را هم نزنم

در ضمن توران خانم ... من دمپختک0 های خانم _
جون رو به صد تا فسنجون شما ترجیح میدم ، با

. اجازه



و رفتم باز در اتاق تنهایی هایم تا حبس شوم از شر 
همه نگاه های پر حرفی که هر کدام به نحوی

. می خواستند مرا زیر تیر کنایه0 هایشان ، خرد کند

در اتاق را که پشت سرم بستم ، تمام انرژی ام رفت
 .انگار . خالی شدم از روح و جسم ، هر دو

افتادم همان پایه در و نشستم کف اتاق و چشمم به
عکس خانوادگی افتاد که از خانه آورده بودم تا

. همیشه جلوی چشمانم باشد

من ، مادر و پدر ، در قاب کوچک عکس لبخند0 به
لب . و حاال این من بودم که تنها از میان آن عکس ،

. کلی حرف و حدیث و ترحم می شنیدم

🌱🌱🌱🌱🌱



��مثل پیچک

٤٤پارت  

تا بعد از ظهر در اتاق ماندم. نماز را در همان اتاق 
خواندم و استراحتی کردم . بعد از ظهر بود که سر

و صدا ها کم شد . انگار مسافران برای استراحت به
خواب عمیقی فرو رفته بودند0 . دلم خواست قبل از
غروب ، در باغ خانم جان ، ته همان حیاط ، کنار
همان درخت سیب بنشینم و همراه با انوار نارنجی

. رنگ خورشید ، گریه دلتنگی سر دهم

پله ها پایین0 آمدم و آهسته سمت حیاط رفتم . ورودی 
حیاط وقتی سمت پله ها چرخیدم تا دمپایی0 پا کنم ، با



دیدن رهام که روی حصیر روی ایوان نشسته بود ،
. لحظه ای جا خوردم

فوری جابجا0 شد و سالم کرد و من تنها جوابش را به
سردی دادم و از میان درختان0 حیاط گذشتم . دلم می
خواست هر چه زودتر از میان درختان0 باغ گم شوم

تا از تیررس نگاهش خارج شوم . درست کنار
. درخت سیب بود که برگشتم طرف خانه خانم جان

از آنجا چیزی پیدا نبود ، جز نرده های ایوان که به 
زحمت می توانستم حدس بزنم که رهام هنوز روی

. ایوان نشسته یا نه

همین باعث شد ، آرام بگیرم و نشستم پای درخت
سیب و زانوهایم را بغل زدم و چشم در چشم

 .خاطرات دوختم

مزاحم نیستم ؟_ 

سرم سمت صدا چرخید0 ، رهام بود . غافلگیر شدم . 
 !کی پشت سرم آمد که متوجه نشدم ؟



با فاصله از من ، پای درخت دیگری نشست و گفت
:

میدونم از حرف های مادرم دلخور شدید ... واقعًا_ 
واسه این رفتارش متاسفم ... قصد دفاع هم ازش

. ندارم ... اخالق رها هم مثل خودش شده

نگاهم را به روبه رو دوختم و جوابی ندادم . حال 
عجیبی داشتم از حضورش . کاش زودتر می رفت و

   . تنهایم می گذاشت اما انگار قصد رفتن نداشت

دوران سختی رو تحمل کردید0 ... واقعا میگم ... _  
اما من فکر می کنم شما از پس تحملش برمی آید ...

دختر قوی هستید ... با آن که خواهر و برادری
. ندارید0 اما عجیب صبور و مقاوم هستید

: نفس پر کشیدم و باز ادامه داد  

من یه شرکت تجاری دارم با کمک پدرم تاسیس_ 
کردم... اگر تصمیم گرفتید یه زمانی محمودآباد0

زندگی کنید0 ، من میتونم از شما در شرکتم استفاده



کنم ... به نظرم نیروی خوبی برای شرکت من
. خواهید0 شد

. اصال حوصله اش را نداشتم  

ممنون هیچ وقت قصد زندگی در محمودآباد را _ 
. نخواهم داشت ... اگر امکان داره تنهام بزارید

باشه ای گفت و برخاست . شلوارش را کمی تکاند0 
. و چند ثانیه نگاهم کرد و رفت

با رفتنش بی اختیار نظاره گر قدمهایش شدم. محکم 
و استوار و با تامل . این پسر واقعا پسر همان توران
خانم بود ؟!  به نظرم نجابت و آرامشش بیشتر شبیه

. پدرش بود تا مادرش

🌱🌱🌱🌱🌱



�� مثل پیچک

۴۵پارت    

نمی دانم عقربه ها چقدر دور خودشان چرخیدند0 تا
بالخره من دل کندم از سکوت ته باغ و سمت خانه

پیش رفتم . هنوز وارد خانه نشده ، مهیار و عمه
افروز را جلوی در راهروی ورودی دیدم . هر دو

طوری نگاهم کردند0 که انگار انتظار دیدنم را
 . نداشتند0

: عمه لیستی به مهیار داد و گفت

. دیگه سفارش نکنم _ 

تا خواستم از کنار عمه بگذرم و وارد خانه شوم ، 
: بازویم را گرفت



کجا ؟ _ 

. برم اتاقم_ 

. نمیخواد ... با مهیار برو خرید_ 

. حوصله ندارم_ 

: عمه اما باز توی گوشم گفت 

مستانه ... حرفم رو گوش کن .... میگم با مهیار_ 
. برو خرید ، بگو چشم

نگاهم سمت مهیار0 رفت . کمی از ما فاصله گرفته
بود و طوری کنار نرده های پله ایستاده0 بود که
: انگار واقعًا منتظر آمدن من بود . ناچار گفتم

... آخه لباسم _ 

 ... تو ماشینی ... مشکلی نیست ... برو_ 

با همان لباس خانگی ، عمه من را راضی کرد .  
نیم نگاهی به مهیار انداختم و سمت ماشین رفتم .



ننی دانم چرا نگاهم را یک دور در باغ چرخاندم و به
. این اجبار تن دادم

در صندلی جلوی ماشین را باز کردم و نشستم و
. مهیار راه افتاد

آنقدر آهسته می راند که توانستم حدس بزنم ، 
حرف هایی برای گفتن دارد اما سکوت بی دلیلش
: محکم و غیر قابل شکست بود . ناچار پرسیدم

چی شده ؟_ 

نگاهش سمت من آمد . اما فقط یک لحظه گذرا . باز
: هم جوابم را نداد که گفتم

اگر می خوای سکوت کنی نگه دار پیاده0 میشم ..._ 
. به اصرار عمه برای خرید با تو اومدم

جوابم را نداد . نگاهش به روبه رو بود . چشمم به 
کاغذ خریدی که عمه برایش نوشته بود افتاد . آن را

: از روی داشبورد برداشتم و بلندبلند0 خواندم



تخم مرغ ...ماست ... دوغ ... گوجه ... خیار ... _ 
واسه اینا ، چه لزومی داشت ، من باهات بیام ؟

: باالخره سکوتش را شکست 

! مستانه_ 

سرم سمتش چرخید . باز او همچنان به جاده خیره
: بود که گفت

قضیه برمیگرده به قبل از نامزدی کوتاه من و تو _ 
...

کدوم قضیه ؟_ 

تأملی کرد . اینقدر گفتنش سخت بود که نمی توانست
!به زبان بیاورد؟0

مهیار کدوم قضیه میگم ؟ _ 

. قضیه پیشنهاد0 عمو عادل _ 



چه پیشنهادی ؟ ...چرا اینجوری بهم میگی ؟ چرا_ 
ذره ذره ؟ اصاًل پیشنهاد عمو عادل به من چه ربطی

داره ؟

: نفسش را از میان0 لبانش فوت کرد و زمزمه 

 ...مستانه_  

: و بعد ادامه داد

میدونی که دنبال کارم و عمو عادل به پدرم _
پیشنهاد داده توی شرکت رهام باهاشون همکار

بشم ؟ ... گفت حتی حاضره نصف سهام شرکت رو
. هم به نامم بزنه

. خب_ 

... اما در عوض_ 

: سکوت کرد باز . با حرص سرش فریاد کشیدم

وای مهیار ... چرا اینجوری میگی ؟ ...اصال به_ 
من چه که تو میخوای تو شرکت عموت چیکار



کنی !؟ ... من حوصله شنیدن ندارم ، نگهدار ... می
. خوام پیاده شم

... ربط داره مستانه_ 

گفتم نگهدار0 ... اون از حرفای مسخره ی زن _ 
عموت ... اینم از تو ... خانوادگی اومدید0 فقط منو به

هم بریزید و برید ؟ ... خوبه میدونید0 که فقط چهل
روزه که پدر و مادرم رو از دست دادم و این

جوری با اعصاب و روان آدم بازی می کنید ! ...
. بهت میگم نگه دار

🌱🌱🌱🌱🌱

�� مثل پیچک



۴۶پارت 

: نگه داشت و صدایش را بلند کرد

. گفته ... با رها ازدواج کنم_ 

یک لحظه ساکت شدم . گوشم شنید و مغزم تحلیل 
کرد و دیگر همه چی رنگ باخت . خاطره ها بی
رنگ شد . لبخند ها دلزده و سرد شد . حس گرم

. درون سینه ام هم شاید و حتی قلبم هم از تپش افتاد

سرم را سمت پنجره چرخاندم و مهیار نگه داشت اما
: قصد پیاده شدن نداشتم و او ادامه داد

من مخالفت کردم ... من ... من با پدر و مادرم _ 
صحبت کردم ... من حرفم رو به خانم جان زدم ....



من ازش خواستم تو رو از دایی خواستگاری کنه ،
... اما

باز مکث کرد و این بار من در حالی که خیره در 
: چشم خاطرات محو شده بودم ادامه دادم

همه چی تموم شده... همه چی بین ما تموم شد_ 
مهیار ... وقتی آقا آصف پدرت گفت با اینکه من

مخالفم ، همین برام بس بود ... درسته من مادر و
پدرم رو از دست دادم اما هنوز خوب می دونم که
. عمه و آقا آصف چقدر مخالف ازدواج ما هستند

مستانه من اینها رو بهت نگفتم که تو اینو بهم بگی_ 
... من فقط بهت گفتم که بدونی تحت چه شرایط بدی

هستم ... عمو عادل مدام داره تو سر بابام
میخونه ... رسمًا بلند شده اومده اینجا که لباس

مشکی مادر و پدرم رو عوض کنه تا باز پای بحث
های قبلی رو پیش بکشه ... من ازت جواب خواستم

مستانه ... ما کم خاطره نداریم ... ما همدیگر رو



دوست داریم ... آخه چرا باید سر یه چیز کوچولو
. این رابطه از بین بره

شاید همان واژه ی "کوچولو " آنقدر در سرم  
 : بزرگ شد که صدایم را فریاد کند

بس کن ... اصال هم کوچولو نیست ... من پدر و_  
مادرم رو سر دعوای اون شب از دست دادم ...

دیگه نمیخوام به این مسئله فکر کنم ... داغون
شدم ... میفهمی مستانه ؟ ... بگو چقدر صبر کنم تا
آروم بشی ؟... تو فقط به من و خودت زمان بده تا

 ... من با خیال راحت همه چی رو درست کنم

درست نمیشه مهیار ... درست نمیشه  برو ... برو_
پیش همون عموت ... من ازت دیگه دلگیر نمیشم ،

. همه چی برای من تموم شده است

: مستأصل فریاد زد

 !آخه چرا ؟_  



چرا؟! ... چون پدر و مادر من رفتند0 ولی پدر و_ 
مادر تو که هستند و هنوز هم مخالفند ... اما چون

دلشون به حال من میسوزه ، نگفتن ... من نمی خوام
یه عمر از پدرشوهر و مادرشوهرم کنایه بشنوم که
چون عزادار بودم ، منو به عنوان عروسشون قبول

. کردند0

نفسی کشیدم و انگار آینده ، جلوی چشمانم تمام قد ،
. ایستاد

نمی خواهم حسرت بخورم که چرا فرزندی_ 
ندارم ... نمیخوام تموم عمر فکر کنم که خالف

عقیده و باوره مادر و پدرم ، رفتار کردم ...حس
بدی دارم به این ازدواج مهیار ... ما به درد هم

. نمیخوریم

میتوانستم دگرگونی0 حالش را حتی از صدای نفس
های تند و عصبی اش هم بفهمم ولی یا من زیادی

 .عاقل شده بودم یا او زیادی عاشق شده بود



🌱🌱🌱🌱🌱

رمان آنالین

��مثل_پیچک#

به قلم #مرضیه_یگانه ��

 # ۴۷پارت_

 .حرف هایی که هم او را آشفته کرد، هم مرا، زده شد



با این تفاوت که من نشان نمی دادم آنهمه آشفتگی را
 .و او به وضوح نشان می داد

خریدها را در سکوت انجام دادیم و برگشتیم. تا
ماشین در حیاط خانم جان پارک شد، از ماشین پیاده0

 : شدم و قدم به سمت پله ها برداشتم که صدایم زد

 .مستانه_  

سرم به عقب برگشت. هنوز هم آنقدر آشفته بود که
به راحتی می توانستم در نگاهش حال خرابش را

 .بخوانم

مطمئنی که بعدًا از این تصمیم پشیمون نمیشی؟_ 

 .فقط نگاهش کردم

قطعًا دلم می شکست. مطمئن0 بودم که اشک ها
: خواهم ریخت، اما آنقدر مصمم بودم که باز گفتم

اگه حرفتم درست باشه... اگه از تصمیم هم_ 
برگردم... پشیمون میشم... هر دو طرف این راه



پشیمونیه... پس دیگه فرقی نداره که کدوم رو
  .انتخاب کنی

سمت پله ها رفتم. با ورودم به راهروی خانه ی  
خانم جان، صدای پچ پچ و زمزمه ی خانم جان و

عمه توجهم را جلب کرد. سمت آشپزخانه رفتم و بی
 .اختیار گوشهایم تیز شد

مادر من، اینقدر اصرار نکن... به خدا هم من، هم_ 
آصف، هر دو مخالفیم... اما به رو نیاوردیم، ببینیم
نظر خود مستانه چیه... اونا خودشون باید تصمیم

بگیرند

: خانم جان هم با آه غلیظی حرفش را زد  

خوب منم مخالفم... ولی مگه میشه کاری کرد..._ 
دلم واسه این بچه میسوزه... مادر و پدرش را از

 ....دست داده و حاال هم

و عمه جای خالی حرف های خانم جان را پر کرد با
:



حاال چی؟... خوبه وقتی جواب آزمایششون بد_ 
اومده و  میگه نمیتونن0 بچه دار بشن، ما اصرار

کنیم؟... میگی من چه کار کنم؟

همان لحظه بود که صدای نفس بلندی را از پشت
سرم شنیدم و تا سر برگرداندم0 مهیار را دیدم که با

: عصبانیت بلند فریاد زد

 .مامان0_  

و تمام شد. عمه دستپاچه سمت راهرو آمد و با دیدن0
: من دستپاچه0 گفت

 !چه زود برگشتید _ 

مهیار با اخمی، تمام خریدها را زمین گذاشت که
بدون هیچ حرفی سمت پله ها رفتم. عمه باز صدایم

: زد

مستانه جان نمی ایی کمک ؟_ 

: خیلی سریع جواب دادم

 .نه _



به باالی پله ها رسیدم و همان باالی پله ها صدای
: خفه ی مهیار را شنیدم

مامان چی داشتی به خانم جان میگفتی؟... همه _ 
 .رو مستانه شنید

خب من چه میدونستم که شما برگشتید0 ... داشتیم_ 
 .از شماها می گفتیم

 .انگار حالم بهتر شد. عذاب وجدانم خاموش شد  

این فقط من نبودم که پشیمان0 می شدم. این خواسته
ی همه بود. انگار همه می دانستند که دیگر راهی

برای من و مهیار وجود ندارد،0 اما نمی خواستند
 .اعتراف کنند0

در اتاق را گشودم و پشت سرم بستم و تنهاتر0 از
 .همیشه، رو به سوی پنجره، از پای در آمدم

گریه ام گرفت. آرزوهایم رنگ باخت و پاییزی که
در حیاط خانم جان داشت نفس تازه می کرد برای



آغاز، اما برای آرزوهای خزان شده ی من، خیلی
 !وقت بود که رخ نموده0 بود

# 48پارت

مثل_پیچک# 

فردای آن روز، انگار مهمانان0 خانه ی خانم جان، 
 .قصد رفتن کردند

با آن که می دانستم این رفتن یعنی پایان کار من و
مهیار، اما حاضر نبودم از اتاق بیرون بیایم. تا اینکه

 .عمه سراغم آمد



کنار پنجره اتاقم به حیاط خیره شده بودم. به آقا
آصف که داشت وسایل را در ماشین میچید و

 .برادرش و رهام که همه در تکاپو بودند

یک لحظه نگاهم روی رهام نشست و نمی دانم چه
جاذبه ای در نگاهم بود که او هم نگاهش، از بین آن

 .همه اشیاء دیدنی،0 سمت من کشیده شد

سرش یک لحظه باال آمد و مرا دید. نگاهش ماند0
 .روی نگاه من که در اتاق باز شد

خوبی مستانه؟_ 

عمه بود. جوابی ندادم. گفتنی نبود حالی که در
 .معرض تماشا بود

او آمد و کادویی که روی دستش داشت را زمین
: گذاشت و همانجا دو زانو روی زمین نشست

توران برای تو خریده... تا لباس مشکیتو در _
 .بیاری



از کنار پنجره برخاستم و سمت عمه رفتم. مقابلش
نشستم و نگاهی به روسری مجلسی قرمز و سفیدی

 .که تا خورده بود، انداختم

و آن بلوز ساده سفید رنگ خانگی که قرار بود جای
   .بلوز مشکی تنم را بگیرد

شما چی؟... لباس مشکی تون رو در میارید؟0_ 

 .انگار انتظار این سوالم را نداشت

 ....خب راستش_ 

این تامل، خودش تمام حرف های مهیار را به من
 .ثابت کرد

پس قراره مهیار با رها نامزد کنه؟_ 

: عمه دستپاچه0 شد

: دستش را در هوا تکان داد  

 .نه... اون فقط یه پیشنهاد بود _ 



پوزخندی زد و من با نوک انگشت اشاره، تای 
  .مرتب و منظم روسری را بر هم زدم

پیشنهاد خوبی بود اتفاقًا... اگر نگران نظر من_  
هستید0 یا اینکه من ناراحت میشم، نگران نباشید0 ...

 .اتفاقا شاید رها و مهیار گزینه خوبی برای هم باشند

فقط سرم باال اومد و نگاهم در نگاه بی تاب عمه  
 .نشست

فقط قبلش آزمایش بدن، بعد نامزد کنند... که_  
 .بالیی که سر من اومد، دیگه تکرار نشه

عمه لبانش را از هم گشود تا حرفی بزند که فوری  
: ادامه دادم

نگران حال من هم نباشید... خوبم... خوبم و پیش _ 
خانم جان میمونم... اگر نامزدی دعوت بشم، حتما

 .میام

 .مستانه_ 



لبخندی زدم که گرچه لبخند0 بود اما پشتش کلی 
بغض داشت که سعی داشتم از نگاه دقیق عمه پنهان

 .بماند

مبارکش باشه... از طرف من به مهیار هم تبریک_ 
 ...بگید... هنوز هیچی معلوم نیست

معلومه عمه جان... از اینکه توران خانوم، که_ 
سالی یک بار هم، دیدن خانم جون نمیاد،0 این همه

راه اومده تا لباس مشکی من و شما رو در بیاره...
از این که اومده تا منو محک بزنه که چقدر حالم

خوبه یا خرابه... که تحمل دیدن0 یه نامزدی رو قبل
از رسیدن سالگرد پدرم دارم یا نه... اینا همه نشونه

 .اینه که همه چی بین من و مهیار تموم شده

مثل_پیچک#

# ۴۹پارت_



 .مستانه باور کن ما هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ایم_ 

خب تصمیم بگیرید... لباس مشکی تون رو که در_ 
آوردید ... کار مهیار هم که بستگی به جواب مثبت
خودش داره... پس تمومش کنید... عمه، باور کنید

برای من هیچی دیگه مهم نیست... ناراحت نمیشم...
 .همه چی برای من تموم شده است

عمه سرش را از من برگرداند0 و همراه آه بلندی،0
: اشک ریخت

به خدا، منو آصف هم راضی به این ناراحتی تو _ 
نیستیم... ولی چه کنیم که نه داداش خدا بیامرزم

راضی بود، نه جواب آزمایش تون خوب بود، که ما
 .کوتاه بیایم... قسمت نبود حتما

سرم چرخیده بود به طرف دیگر اتاق، جایی که نیم
رخ تنها در معرض دید0 عمه بود و اون دید0 که از

 .گوشه چشم چپم اشکی فرو ریخت

آره قسمت نبود... من دلگیر نیستم... برید به_ 
 . سالمت



عمه باز آه کشید و نگاهم کرد. درست لحظه ای که
چشم راستم هم پر از اشک شده بود که سرم را پایین0

گرفتم و کمی بعد دست دراز کرد و مرا سمت
خودش کشید و صورتم را بوسید و بی خداحافظی

 .رفت. اما من دروغ گفته بودم

دروغی به بلندای تمام عمرم. برای من مهم بود.
مهیار برای من و زندگی ام، مهم بود و خاطره ها با

دو دست قوی داشت گلویم را می فشرد تا بی تابم
کند تا فریاد بکشم  » خدا... قسمت این بود

واقعًا...؟! تقدیر که میگفتن همین بود؟... به همین
 «!اندازه تلخی؟

کنار دیوار ایستادم و باز با چشمان اشکی، از کنار
 .پنجره به حیاط خیره شدم

خانم جان داشت مهمان0 هایش را بدرقه می کرد و
این بار چشم من فقط روی مهیار خشک شده بود که
بغضم گرفت. حال پریشانش را از همان پشت پنجره

و از همان فاصله هم می توانستم به خوبی ببینم و



شکست بغضم و با دست مانع فریادم شدم و دیدم
 .چگونه خاطرات جلوی چشمانم رژه رفت

 !از کودکی تا نامزدی بی سرانجام ما و تمام شد

آنها رفتند و من سقوط کردم به چاه تنهایی خودم.
خودم را در چهاردیواری اتاقی، زندانی کردم که

همه زندگی من در همان چهار دیواری انگار
 .خالصه شده بود

 .به همان کوچکی و به همان اندازه دلگیری

دلم حتی خانه ی خانم جان را هم نمی خواست.
خاطرات را نمی خواست و من مانده0 بودم چطور از

شر پیله های محکم خاطراتی که دورم تنیده شده
 .بود، خالص شوم

فردای آن روز بعد از آنکه دو روز خودم را در
 .اتاق حبس کردم باالخره در اتاقم را گشودم

سکوت خانه خانم جان را دلتنگ0 تر می کرد که با
 .صدای گریه خانم جان، این سکوت شکسته شد



خدا این چه قسمتی بود!؟_ 

پاهایم خشک شد کنار دیوار اتاق پذیرایی و گوش
  .سپردن به زمزمه های دلتنگی خانم جان

به من بگو... من چیکار کنم... پسرم و عروسم_ 
 !ازم گرفتی... حاال بهم بگو با دخترشان چیکار کنم؟

آه کشید. بلند و آتشین. آنقدر که مرا هم سوزاند و
   :یکدفعه همراه ناله ای فریاد زد

 ...خدا_ 

فوری سمت پذیرایی دویدم. با دستش پیراهن 
سرهمی مشکی که پوشیده بود را درست جایی

 .نزدیک قلبش می فشرد

خانم جون... حالت خوبه؟_  

خانم جون هم ساکت شد و از درد صورتش کبود.
: فریاد زدم

 ....خانم جون تو رو خدا تو دیگه تنهام نذار_ 



رمان_آنالین#

مثل_پیچک# 

 # ۵۰پارت_

شاید حتی به خود خانم جان هم حق میدادم که آنگونه
بیهوش شود. حساب غم هایش از تپش های نامنظم

 .قلبش بیشتر شده بود

با بد شدن حال خانم جان،0 مجبور شدم به تنها
بیمارستان شهر فیروزکوه زنگ بزنم و درخواست

آمبوالنس کنم و با آنکه ته دلم آرام بود، که حال خانم
جان خوب خواهد شد، اما یک لحظه تصور کردم که

اگر خانم جان را هم از دست بدهم، چه بالیی سرم
 .خواهد آمد



من مستانه تاجدار، دختر ُدردانه و نازپرورده ی
ارجمند تاجدار، حاال آنقدر غم دیده بودم که دیگر

رنگ و بویی از شیطنت هایم، حتی در خاطره هایم
 .هم نمانده0 بود

انگار در گذر بی امان روزهای سخت چنان0 سوختم
از داغ پدر و مادر،0 که به اندازه ی یک دختر

 . ساله پخته شدم۴۰مجرد،0 ولی 

در راهرو بیمارستان، منتظر نظر دکتر خانم جان
 .بودم که باالخره آمد

شما همراهشون هستید؟_ 

 .بله آقای دکتر_ 

چیزی نیست... فشارش باال رفته... امشب رو اگه_ 
اینجا بمونه واسه خودش بهتره... نگرانش نباشید،0

  .حالش خوبه

 .خیلی ممنونم آقای دکتر زحمت کشیدید_  



آسوده شدم و نشستم روی یکی از صندلی های 
 .ردیف شده در راهرو بیمارستان0

جایی نداشتم جز آنکه نزدیک خانم جان باشم. خانه
خانم جان بدون او خانه نبود. قبری تاریک و سرد

 !بود

: صدای پرستاران بخش مرا از تفکراتم بیرون کشید

شنیدی صالحی رفته روستای زرین دشت؟_ 

واقعًا؟_ 

 .آره ولی بیچاره دو هفته بیشتر دوام نیاورد_ 

این دکتر پور مهر رو که خیلی بد اخالقه، _ 
 ...هیچکی نمیتونه0 تحمل کنه

حاال چی میشه؟_ 

چی میخوای بشه... یه بیچاره دیگه ای رو_ 
 ...میفرستن اونجا

 ...دیگه کسی نمونده0 آخه_ 



چی بگم... شاید یه اطالعیه بزنند جلوی درب_ 
بیمارستان... به یک پرستار ساده برای روستای

 .زرین دشت نیازمندیم

: خنده ی پرستار برخاست 

 ...آره حتما0_ 

چرا سرم چرخید سمت دو پرستاری که کنار ایستگاه
 .پرستاری داشتند صحبت می کردند0 را نمی دانم

و من در ذهنم داشتم فکر می کردم که دوره سه
ماهه پرستاری را زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی

گذرانده ام و یک لحظه دلم خواست همان داوطلبی
باشم که الاقل برای جدا شدن از شر خاطرات غم

 .گرفته ام، به آن روستا پناه می برم

: سمت ایستگاه پرستاری رفتم و بی مقدمه گفتم

سالم... ببخشید0 بی اختیار حرفاتون رو شنیدم..._
من هم مدرک دوره پرستاری ام را از دانشگاه شهید

بهشتی گرفتم و هم یه دوره ی یه ماهه کمک های



اولیه و امداد و نجات سازمان هالل احمر را گذرانده0
ام... خواستم بدونم به نظر شما من به درد  روستای

زرین دشت میخورم؟

برق نگاه چشمان دو پرستار را دیدم. یکی از آن  
دو که خانم جوانی بود روی کاغذ شماره ای نوشت

: و گفت

این شماره رئیس بیمارستانه... بهش زنگ بزن و_ 
بگو این روستا خیلی وقته که نیاز به یک پرستار یا
 .حتی کمک بهیار داره، ولی هیچکی داوطلب نشده

کاغذ را از روی سنگ بزرگ سفید جلوی پیشخوان
:پرستاری برداشتم و نمی دانم چرا با لبخند0 گفتم

 .حتما0 زنگ میزنم _ 

رمان_انالین#

مثل_پیچک#



# ۵۱پارت_

حال خانم جان بهتر شده بود و من از همان یک شبی
که در بیمارستان0 ماند، در فکر روستای زرین دشت

 .افتاده بودم

دلم می خواست هر چه زودتر به آن روستا بروم،
بلکه حال و هوایم عوض شود و یک شب وقتی بعد

:از شام خانم جان آمد و کنارم نشست، بی مقدمه گفتم

میگم... من... من می خوام برم روستای زرین _ 
 ...دشت

: سرش باال آمد

زرین  دشت؟ _ 

شنیدم یک پرستار یا یک کمک بهیار نیاز دارند..._ 
دلم میخواد برم اونجا... فکر کنم خود همان روستا و

 ...آب و هواش باعث بشه حالم تغییر کنه... ولی

:بی درنگ پرسید 



ولی چی؟ _ 

 .واسه تنهایی شما نگرانم_ 

: نفس بلندی کشید 

مطمئنی که میتونی پرستار بهداری روستا بشی؟ _

: با ذوق نگاهش کردم

معلومه که مطمئنم... اون وقتی که مدرک _
پرستاری و کمک های اولیه ام رو گرفتم خیلی

خواستم برم بیمارستان0 کار کنم... ولی پدرم مخالف
بود اما حاال فکر می کنم اگه برم، انگار دوباره زنده
میشم... خیلی دوست دارم برم تورو خدا خانم جان،

 .بزار برم

: باز نفس پری کشید

 ... ولی اینبار_ 

: این بار لبخند0 زد و ادامه داد



باشه دخترم... من اجبارت نمی کنم که پیشم _ 
بمونی... اگه دوست داری بری برو... وقتی جلوی
چشمام باشی و همش خودتو توی اتاقت حبس کنی،

بیشتر عذاب میکشم... ولی اگه بدونم پیشم نیستی اما
 .حالت خوبه، خیال منم راحت میشه

:با ذوق صورتش را بوسیدم و گفتم 

وای خانوم جون... قربونت برم... زنگ بزنم _
دیگه؟

به کجا؟ _ 

به همون بیمارستانی که شما یک شب بستری_ 
شدی... اونجا شنیدم که روستای زرین دشت بهیار

 .میخواد0

لبخندی روی لبش آمد که بیشتر جنبه طنز داشت تا 
: کنایه بزند

پس وقتی من رو به قبله بودم... تو توی اون_ 
 !بیمارستان،0 دنبال0 کار می گشتی؟



 .دور از جون... به خدا نه_ 

 .خانم جون لبخند0 کشیده ای تحویلم داد:  _زنگ بزن

نمی دانم چرا حس و حالم حتی با شنیدن نام روستای 
 !زرین دشت هم خوب شد

شوقی وصف ناپذیر در وجودم جا گرفته بود و در 
کنار غم های بزرگی که هنوز رد پایشان در خاطر
 .و خاطره هایم بود، امیدی تازه در جانم دمیده شد

بعد از تماس با مدیر بیمارستان0 و معرفی خودم و
تحویل مدارک پزشکی و بهیاری ام، با اعزام من به
بهداری روستای زرین دشت موافقت شد و من چه با
ذوق باز ساک کوچک لباس هایم را بستم. می دانستم
که تمام هفته را باید در روستا بمانم و فقط آخر هفته
ها قادر خواهم بود که پیش خانم جان برگردم، اما با

 .این حال، هم من راضی بودم و هم خانم جان

و اینگونه شد که تقدیر اینگونه رقم خورد تا باز
 !جنجالی به پا کند



رمان_آنالین# 

مثل_پیچک#

 # ۵۲پارت_

روزی که برای گرفتن معرفی نامه  مدیر بیمارستان
رفتم، هنوز در خاطرم هست. آقای مغربی مدیر
بیمارستان فیروزکوه ، در حالی که،. نامه ام در

:پاکتی می گذاشت گفت

اگر صبر کنید... قراره دکتر پور مهر برای بردن _ 
 ...دارو بیاد بیمارستان0 ما

و بعد نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و ادامه داد
: 



اگه میتونستی توی همین بیمارستان0 منتظرش_ 
بشینی خیلی خوب میشد... اون می تونه تو رو با

 .خودش به روستای زرین دشت ببره

من مشکلی ندارم جناب دکتر... صبر می کنم..._ 
چون شما فرموده بودید با وسایلم بیام اینجا،0 نامه رو
بگیرم، من خدمت شما رسیدم... آماده هستم و تا هر

  .وقت که شما بفرمایید اینجا0 میمونم

سمت میزش رفت و گوشی تلفن روی میزش را  
:برداشت

آقای صفایی... خانم تاجدار پرستار بهداری _ 
روستای زرین دشت هستند... اگر دکتر پور مهر یا

ماشین جهاد0 سازندگی هرکدوم از طرف روستای
زرین دشت برای تحویل گرفتن دارو ها اومدن لطفًا
ایشون رو بهشون معرفی کنید تا باهاشون به روستا

 .برگردند0

: و گوشی تلفن را قطع کرد 



بفرمایید خانم تاجدار... به نگهبانی0 سپردم... شما _ 
 .میتونید توی اتاقک نگهبانی منتظر باشید

 .ممنونم دکتر_ 

خانم تاج دار_ 

به در اتاقش رسیده بودم که سرم سمتش چرخید.
مکثی کرد و در حالی که  سرش را از پایین0 به

: سمت باال و صورتم بلند0 می کرد ادامه داد

آقای پورمهر یکی از بهترین همکاران ما هستند... _
 ... ممکنه دکتر بداخالق و سخت گیری باشند... اما

...من مشکلی ندارم_ 

ایشون قطعا دکتر مسئول و زحمتکشی هستند که _ 
سالیان سال خودشان را وقف خدمت به اهالی

روستای زرین دشت کردن... دلم میخواد0 شما به
حرف های کادر درمان0 توجه نکنید و ایشون رو زود

 .قضاوت نکنید0

 .چشم حتما_ 



 .موفق باشید_ 

با همان ساک دستی کوچکی که همراهم آورده بودم،
سمت نگهبانی0 بیمارستان رفتم. آقای صفایی پیرمرد
بامزه ای بود که تا خودم را به او معرفی کردم، در

 :اتاق نگهبانی اش را برایم گشود و گفت

بیا دخترم... بیا اینجا بشین یه چایی برات _ 
بریزم... آماده ات کنم که وقتی دکتر پرمهر اومد

 .نتونی جا بزنی

وارد اتاقک نگهبانی شدم و او در حالی که لیوانی  
:را از فالکس چایی اش برایم پر می کرد ادامه داد

 .این دکتر پور مهر ما خیلی خیلی سخت می گیره _ 

اینکه خوبه... باالخره کادر درمان باید سخت گیر_ 
باشند... چون وظیفه شان حفظ جان و سالمت مردم

 .هست

تکیه زد به میز اتاقک نگهبانی و چشمانش را برایم 
: ریز کرد



 _ ۲۵حاال وقتی دیدیش میفهمی چی میگم... تا حاال 
 .تا پرستار فرستادیم براش... همه را فراری داده

دسته ساک لباس هایم را محکم تر در دستان سردم  
 .گرفتم

 .من با بقیه فرق دارم... چون راه فراری ندارم_ 

: خندید0

حاال وقتی آخر همین هفته اومدی اینجا0 و گفتی که_ 
 .دکتر پور مهر، خود یزیده،0 بهت میگم

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# ۵۳پارت_

شما دکتر پورمهر رو دیدید؟0 _



_  تا۲۵نه دخترم... من ندیدم... ولی حرفهای 
پرستاری که فرستادیم رو شنیدم... که به یکی گفته،

هیچی بلد نیستی... به یکی گفته تو زیادی
خونسردی... به یکی دیگه گفته، تو به درد بیل زنی

تو روستا میخوری... خالصه روی هر کدومشون یه
 .عیبی گذاشته

همون موقع بود که صدای بوق ماشینی توجه آقای
صفایی را به خودش جلب کرد. با دیدن آرم ماشین

جهاد سازندگی، که کنار اتاقک نگهبانی ایست کرده
 : بود فوری گفتم

خودشه... دکتر مغربی گفتند ممکن است از _ 
طرف جهاد0 سازندگی بیان دارو ببرند برای روستا...

 .همینه

: آقای صفایی با دست به لیوان چای من اشاره کرد

 .دخترم تو چایی تو بخور تا من ببینم کیه _ 

از اتاق نگهبانی بیرون رفت و با مرد جوانی که
پشت فرمان نشسته بود صحبت کرد و دلم نیامد چای



پررنگ فالکس آقای صفایی را که با محبتی پدرانه
برایم ریخته شده بود، رد کنم. چای را یک نفس سر

کشیدم که آقای صفایی برگشت. زنجیر جلوی
نگهبانی را انداخت و ماشین وارد محوطه بیمارستان0

 .شد

بله از طرف روستا آمدند... بهشون گفتم که شما_ 
از طرف دکتر مغربی معرفی شدید... رفت تا

داروها رو بار بزنه... وقتی برگشت باهاشون برو...
ولی این حرفای من تو گوشت باشه... اخماتو بکن 

در هم تا حساب کار این دکتر پور مهر دستش بیاد...
مثل بقیه پرستارا اگه بخوای با خنده و شوخی بهش

 .سالم کنی اونوقت باهات چپ میوفته

تورو خدا اینجوری نگید آقای صفایی...... مگه_ 
این دکتر پور مهر میخواد0 چیکار کنه بنده خدا، که

 .دارید اینجوری به من میگید0

 : خندید0 



هیچی بابا نترس ولش کن اصال بیخودی_ 
 ...میترسونمت

همون لحظه بود که برای دیدن دکتر پور مهر 
مشتاق شدم. هم مشتاق که چطور همچین دکتر

سختگیری در آن روستای دور افتاده، دوام آورده
بود وهم کنجکاو. اگر آنقدر بد اخالق و عصبی بود،
پس چطور توانسته بود، سالیان سال در آن روستا،
 .پابه پای مردمان0 روستا و مشکالت شان زندگی کند

ماشین جهاد0 برگشت. جعبه های بزرگ دارو پشت 
نیسان بار زده شده بود.  دسته ساکم را محکم تر در
دستم گرفتم و بی اختیار زیر لب بسم اهلل ی گفتم که
باعث خنده آقای صفایی شد. تا کنار ماشین همراهم
امد. سوار ماشین که شدم، آقای صفایی رو به مرد

 :جوان گفت

دکتر مغربی خیلی سفارش این پرستار ما رو_ 
 .کردن... حواستون بهش باشه



مرد جوان سری تکان داد و آقای صفایی زنجیر
جلوی نگهبانی را انداخت. ماشین حرکت کرد و من

که انگار تازه داشتم با اضطرابی که هر لحظه در
: وجودم بیشتر شعله می کشید درگیر می شدم گفتم

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# ۵۴پارت_

 .ببخشید0 مزاحم شما شدم_ 

 .مردجوان0 نگاهش به شیشه جلوی ماشین بود

مزاحمتی نیست... من باید0 داروها را می بردم..._
 .حاال یک پرستار هم با دارو میبرم



ببخشید میشه یه سوالی ازتون بپرسم؟_  

بدون آنکه به مرد جوان نگاهی بیاندازم پرسیدم و او
:هم جواب داد

 .بفرمایید0 _ 

شما دکتر پور مهر را از نزدیک دیدید؟_ 

 : نگاهی به من انداخت و پرسید  

چطور؟_ 

 .توی بیمارستان0 همه از دستش می نالیدند0_ 

چی میگفتن؟_ 

میگفتن خیلی بد اخالقه... میگفتن همه رو فراری_ 
میده... از این حرفا... خواستم ببینم شما ایشان را از

نزدیک دیدید؟0

: لبخندش واضح تر شد 

 .بله_

شما بگید ایشون چه جور آدمیه؟_ 



:با همان لبخند نشسته روی لبش گفت 

به نظرم اونطور که ازش میگن نیست... آدم _ 
خوبیه... جدی هست البته ولی فقط در کار... نه اون

.طوری که بقیه ازش فرار کنند

 تا پرستار برای بهداری روستا۲۵می گفتند  _
فرستادند ولی همه از دست اخالق دکتر پور مهر

!فراری شدند

خندید.0 صدای خنده0 اش کل ماشین را برداشت. نیم 
: نگاه دیگری به من انداخت و گفت

من فکر می کنم دکتر توی کارش خیلی جدیه... _ 
حتما اون پرستارا فکر کردن چون اومدن روستای

خوش آب و هوا، پس میتونن از زیر کار در برن...
 .واسه همین هم نتونستن با دکتر کنار بیان

 .بله حق با شماست_ 

: سکوت بین ما حاکم شد و این بار او بود که پرسید



حاال شما از خودتون0 بگید0 پرستار کدوم بخش_ 
بیمارستان هستید؟

من!!... نه... من پرستار بیمارستان0 نیستم.... من_ 
دنبال کار می گشتم... دوره پرستاری دیدم... مدرک

کمک های اولیه دارم از هالل احمر... با دکتر
مغربی صحبت کردم... ایشان به من معرفی نامه

 .دادند برای روستای زرین دشت

: سری تکان داد و باز پرسید

خب خودتون رو معرفی کنید تا ما هم شما رو_
بشناسیم؟

من مستانه تاجدار هستم... دیپلم تجربی ولی_ 
تحصیالت دانشگاهی ندارم... در واقع ادامه تحصیل
ندادم... اما دوره های پرستاری و کمک های اولیه
رو زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی و سازمان هالل

 .احمر گذروندم

 .نفس بلندی کشید و متفکرانه سکوت کرد 



 دقیقه ای، به تماشای مناظر۱۰در آن سکوت  
اطراف خیره شدم. در جاده ای که فقط تپه های

خاکی پیچ در پیچ بود، باز جا برای صحبت باز شد
:

میشه در مورد دکتر پورمهدی بیشتر توضیح _ 
 .بدید؟... من خیلی استرس دارم

 ...?استرس چرا _ 

 .آنقدر که بقیه گفتن، ترسیدم_  

نه واقعًا فکر نمی کنم جای ترس باشه حاال_ 
خودتون دکتر رو می بینید و از نزدیک با هم آشنا

میشید... مردم روستا دکتر پور مهر رو خیلی دوست
دارن... چون میدونن0 که چیزی تو دلش نیست اما
این دکتر ما آبش با آدمایی که میخوان از زیر کار

 .در ببرند، توی یه جوب نمیره

رمان_آنالین#



مثل_پیچک#

# ۵۵پارت_

بعد از یک ساعت به روستا رسیدیم. از میان آن تپه 
های خاکی بلند،0 درختان0 گردو روستا و سرسبزی آن
نمایان0 شد و از همان دور مرا به وجد آورد. بهداری

روستا درستی ورودی روستا قرار داشت و روستا
 .در یک سراشیبی مالیم واقع شده بود

درست در ته یه یک دره ای که قطعًا رودی زیبا را
 .در دل روستا به جریان انداخته0 بود

از ماشین پیاده شدم و محو جاده خاکی اما سرسبز
روستا. دو طرف جاده پر از درختان بلند قامت

 .گردو که نشان از قدمت روستا و اهالی آن داشت

مرد جوان در حالی که جعبه های دارو را سمت
: بهداری می برد گفت



 .خانم تاجدار شما برید توی سالن بهداری_ 

 .چشم_

از دیدن مناظر زیبای روستا دل کندم و باز از
رویارویی با دکتر پور مهر، اضطراب بر جانم غلبه

 .کرد

وارد بهداری شدم. حیاط بهداری، حیاطی خاکی و
کوچک بود،0 که با همه سرسبزی روستا در عجب

مانده بودم که چرا چنین0 بدون گل یا گلدان در خاک
 !غلتیده است

دو پله کوتاه حیاط بهداری را باال رفتم و وارد سالن 
 .بهداری شدم

سالن بزرگی که چند ردیف صندلی در آن قرار
داشت. اتاقکی ته سالن بود که روی تابلوی کوچکش
نوشته شده بود  » دکتر عمومی « و قطعًا اتاق دکتر

 .پور مهر بود



درست روبروی آن، اتاق دیگری به نام اتاق  
واکسیناسیون قرار داشت. و روبروی در ورودی

سالن، آشپزخانه ای که درش نیمه باز بود و به
راحتی میشد درون آن را دید. قدم برداشتم سمت اتاق

 .دکتر و روبروی در آن روی صندلی نشستم

مرد جوان وارد سالن شد و دستانش را در آشپزخانه
بهداری شست و سمت اتاق دکتر رفت و من با باز

شدن در اتاق، کنجکاوانه سرکی به داخل اتاق
 .کشیدم، اما چیز قابل توجهی ندیدم

اما طولی نکشید که باز در اتاق بازگشت و صدایی
: آمد

 .بفرمایید0 داخل _

مصمم از جا برخاستم و دسته ساکم را محکم در
.دستم فشردم و سمت اتاق جلو رفتم

اتاق کوچکی که طرف راست آن تخت مخصوص 
بیمار برای معاینه0 و طرف چپ آن تک صندلی
مقابل میز دکتر قرار داشت و پنجره پشت سر



صندلی دکتر رو به حیاط که نور اتاق را تامین0
می کرد. کنار در ورودی، کمدی از وسایل و

داروهای مورد نیاز به چشم می خورد که نگاهم
روی کمد و داروها ماند0 تا اینکه  مرد جوان در

حالی که روپوش سفید به تن کرده بود و مقابل ام می
ایستاد به تعجب نشسته در نگاهم خیره شد. با تعجب

: گفتم

دکتر پور مهر نیستند؟ _

: در حالی که سمت میزش میچرخید، با جدیت گفت

 .معرفی نامه لطفًا_ 

  : دلخور از این طرز برخورد، محکم گفتم 

من معرفی نامه ام را فقط به دکتر پور مهر نشون_  
 .میدم

سرش را بلند کرد و نگاه جدی اش را به من دوخت
:

 .پورمهر هستم _ 



خشکم زد. نگاهش آنقدر جدی بود که ته دلم یک 
لحظه خالی شد. حتی رنگ لبخندهایی که در طول
مسیر، روی لبش بود،0 هم دیگر، روی لبانش نمانده0

 .بود و من از همان لحظه قالب تهی کردم

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 56پارت_

 .معرفی نامه تون لطفًا_

این بار دومی بود که با آن لحن دستوری و جدی امر
می کرد. ساکم را روی صندلی مقابل میزش گذاشتم
و پاکت معرفی نامه را از زیپ جلوی ساکم بیرون

 .کشیدم



معرفی نامه را جلوی چشمانم باز کرد و با اخمی
 .شروع به خواندن

من هنوز در عجب بودم از اینکه او همان مردی بود
 !که تمام مسیر به من لبخند زده بود

 :برگه معرفی نامه را سمتم گرفت و گفت

خانوم تاجدار باید0 خدمتتون0 عرض کنم که_ 
پرستاران با سابقه بیمارستان0 هم نتونستن با من

همکاری کنند... نمی دونم دکتر مغربی چی در شما
دیده که با یک معرفی نامه ساده و یک مدرک سه

ماهه پرستاری و یک دوره کمکهای اولیه شما را به
من معرفی کرده!... ولی به هر حال من آدم منظم و
دقیقی هستم و به حاِل بیمارانم خیلی اهمیت می دهم

 .و هیچ خطایی را نمی پذیرم

نگاهم روی قد و قامتش دقیق تر شد. بلند قامت تر
از من بود. اما الغر اندام. دو دستش را درون جیب
بزرگ روپوش سفیدش فرو برده بود و با آن چشمان



مشکی، پرجاذبه اش، خیره شد به من. تمام جراتم را
: جمع کردم و گفتم

بله متوجه هستم... اما اجازه هست چیزی عرض_ 
کنم؟

:سرش را به عالمت تایید0 تکان داد

 .بله بفرمایید0 _ 

واقعا ازتون انتظار نداشتم دکتر... تمام طول مسیر_ 
هیچی به من نگفتید تا تمام حرف هایی که پشت

سرتون میزدند رو  از زبان من بشنوید؟!.... چرا
 !زودتر خودتون0 را به من معرفی نکردید؟

: یک تای ابرویش را باال انداخت

شما خواستید و من معرفی نکردم؟!... شما فقط_ 
پرسیدید دکتر پورمهرو می شناسم یا نه... منم گفتم

می شناسم، همین... در ضمن، اینم اتفاقی بود که
امروز ماشینم خراب شد و مجبور شدم با ماشین

 .جهاد0 سازندگی بیام بیمارستان...  همش یه اتفاق بود



نفسم را از بین لبانم بیرون دادم و سرم را پایین0
: انداختم

 .به هر حال حق بدید که دلخور باشم_

 :عصبی شد  

خانم پرستار... اگر می خواهید از حاال دلخور_
 تا پرستار قبلی۲۵باشید، بهتره مثل همون 

 .برگردید... هنوز زود واسه دلخور شدن

نمی دانم چرا آنقدر حرصی شدم که در آن لحظه
: فوری جواب دادم

آقای دکتر من نیومدم اینجا که با یه همچین0 مسئله_ 
ساده ای بذارم و برم... اما خواستم بگم شاید بقیه
پرستارها هم حق داشتند از شما دلخور بشوند...

نمی دانم چرا خودتون0 دوست دارید0 خودتون0 رو از
بقیه مخفی کنید؟!... خیلی راحت می تونستید0 در

طول مسیر بگید که خودم دکتر پورمهر هستم... ولی
یا خواستید تمام حرف هایی که پشت سرتون میزنند0



رو از زبون من بشنوید یا خواستید منو اینجوری
 .دست بیاندازید

رمان_آنالین#
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 .کالفه و عصبی چرخید0 سمت میزش

من هم چنین قصدی نداشتم خانم محترم... وقت_ 
بگو و مگو هم با شما ندارم... جعبه های داروها رو

گذاشتم توی انباری بهداری... وظیفه طبقه بندی
 .داروها پای شماست

بعد در حالی که کلید اتاق داروها را به سمت من می
:گرفت ادامه داد



بهتره عجله کنید... چون هنوز وظایف تون رو_
بهتون نگفتم تا یک ساعت دیگه هم باید0 برم ماشینم

 .رو از تعمیرگاه بیارم

نگاهم سمت  ساک دستی افتاد. ساک دستی را 
: برداشتم و گفتم

جایی هست که بتونم وسایلم رو بزارم؟_ 

از درون کشوی میزش کلیدی در آورد و روی میز
گذاشت. هنوز همان اخم و همان جدیت روی

   :صورتش سایه انداخته بود

اتاق شماست... ته حیاط... می تونید0 از اونجا_ 
 .استفاده کنید0

کلید را برداشتم و از اتاقش بیرون زدم. اولین
دیدارمان0 دیدار خوبی نبود. خصوصًا که با آن نحوه
آشنایی و دلخوری به وجود آمده، تمام تصوراتم از

کار در بهداری، رنگ دیگری گرفت. اما برای دیدن0
اتاقی که به من عطا شده بود، سمت حیاط رفتم. در

 .کوچک و آهنی اتاق را باز کردم



 . متری با فرشی قرمز رنگ۱۲اتاق 

کنج اتاق با بالشت و پتو هایی که روی هم چیده شده 
 .بود نمای ساده ای پیدا کرده بود

طرف دیگر اتاق، اجاق گاز کوچک رومیزی به
 .همراه یک سینک نقلی ظرفشویی قرار داشت

 متری قدم زدم. تک پنجره اتاق۱۲در همان اتاقک 
رو به حیاط بود و نمای خاکی باغچه حیاط از آن

 .پنجره پیدا

دلم میخواست سرتاسر حیاط بهداری را پر از گلدان
های ایوان خانم جان می کردم تا هر وقت پنجره
اتاقم را می گشودم امید و زندگی را از سرتاسر

 .حیاط بهداری، می گرفتم

 .حتما0 این کار را می کردم

کنار پنجره روی همان لبه خاکی آن، یک قطعه
عکس از تصویر یک زن یافتم. چهره زن جوان در

 !قالب عکسی سیاه و سفید



حدس زدم که این عکس باید برای دکتر باشد. آن را
درون جیب مانتو0 گذاشتم تا در اولین فرصت به او

 .بدهم

برگشتم به بهداری و قبل از انجام هر کاری باز به
اتاق دکتر سری زدم. اجازه ورود گرفتم و صدای

: قاطعش را شنیدم

 .بله_ 

 .وارد شدم

میشه خودتون برای طبقه بندی داروها به من_ 
کمک کنید0 تا اشتباهی کاری رو انجام ندم؟

: سرش را از روی برگه زیر دستش، بلند0 کرد

یه طبقه بندی ساده داروها را هم بلد نیستید؟_ 

با آنکه از کنایه اش کمی ناراحت شدم، اما نمی دانم
 : چرا در مقابل چشمان طعنه زنش، ُمصر گفتم

نه و تا جایی که من من میدونم ندانستن عیب _ 
نیست... درسته دکتر؟



گوشه لبش تیک لبخندی0 نشست اما فوری آن را  
 .پنهان0 کرد و برخاست و همراهم آمد

: در اولین جعبه داروها را گشود

طبقات مشخصه داروها رو با توجه به نامشان در  _
همان سبد مخصوصشون بزارید... ُسرنگها هم

درون سبد بزرگ... ِسُرم ها هم باید طبقه پایینی
چیده بشه... باز هم بگم یا متوجه شدید؟

نگاهش به من بود که با لبخندی در مقابل آن همه 
:کنایه نشسته در نگاهش  گفتم

 .بله متوجه شدم... ممنونم _

.روش سفید پرستاریتونم توی اتاق واکسیناسیونه0_ 

رمان_آنالین#
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: سمت در رفت که دست در جیب مانتوام کردم 

 .دکتر _

سرش از کنار شانه به عقب برگشت.  عکس کوچک
و سیاه سفید پیدا0 شده روی لبه پنجره را به سمتش

 .گرفتم

فکر کنم اون اتاق قبل از اینکه برای من باشه،_
برای شما بوده... درسته؟

عکس را از روی دستم برداشت و در حالی که نفس
:عمیقی به سینه می کشید گفت

بله... ولی از این به بعد توی بهداری تو اتاق _
 .خودم میخوابم



در چهارچوب در ایستاد و در حالی که پشت به من
: کرده بود ادامه داد

در ضمن باید0 به فکر ناهار و شام خودتون_  
باشید... اینجا براتون کسی شام و نهار درست

 .نمیکنه0

این دفعه دیگر نتوانستم فقط دلخور باشم. نمی دانم
چرا تصور کرده بود من از بهداری کوچک یک

 !روستا، توقع یک هتل پنج ستاره را خواهم داشت

هنوز قدمی از اتاق بیرون نرفته بود که زبانم به
:جواب دادن باز شد

قطعًا اینجا هتل نیست جناب دکتر... اینو میدونم و _ 
 .توقعی هم ندارم

جوابی نداد و رفت و من تک تک داروها را در سبد
مخصوصشان گذاشتم و پس از اتمام کار در اتاق را
قفل کردم و سمت اتاق واکسیناسیون0 رفتم. روپوش
سفیدی که به جالباسی اتاق آویزان بود را پوشیدم و

 .مانتوام را جای روپوش آویز کردم



نگاهم به سادگی اتاق واکسیناسیون افتاد. دلم می
خواست با وسایلی آنجا را تزیین می کردم. اتاقی که
مخصوص کودکان بود قطعًا باید جاذبه0 های بیشتری

داشت. یادم آمد که یک کارتن بزرگ، عروسک و
خرس های پشمالوی کوچک که یادگار دوران

کودکی ام بود، پس از فروش خانه پدری، در انباری
 .ته حیاط خانه ی خانم جان ، زندانی کرده ام

از تصور تزیین اتاق با آن عروسک ها لبخند به لبم
 .نشست

در حالی که چشمانم در اتاق ساده و بی رنگ روی
واکسیناسیون می چرخید، یاد ایوان بزرگ و گلدان0
های مختلف روی ایوان زیبای خانه ی خانم جان،
افتادم. فکر بدی نبود. از هر گلی می توانستم یکی

برای بهداری روستا قلمه بزنم و هم حیاط و هم اتاق
واکسیناسیون یا حتی اتاق ساده و جدی و خشک

 .دکتر را پر کنم



از این تصور و تجسم، لبخندم به خنده تبدیل شد.
چرخیدم سمت در اتاق و با دیدن دکتر پور مهر

 .لبخندم پر کشید

اگر چرخ زدنتون0 تموم شده، من توی اتاقم_ 
 .منتظرتون0 هستم

 .چشم االن میام_ 

با نگاه جدی و سردش تهدیدم کرد. این آدم چقدر با
آن مردی که پشت فرمان ماشین نشسته بود، فرق

!داشت

انگار تازه داشت تک تک حرف هایی که پشت
سرش می زدند ، در مقابل نگاهم به حقیقت مبدل می

 .شد

سمت اتاقش پیش رفتم و در چارچوب در اتاقش
ایستادم ضربه ای نمایشی به در کوبیدم تا او را

 .متوجه حضورم کنم

: بی آنکه سربلند0 کند0 گفت



 .بیا تو _

وارد شدم. دفتر بزرگی روی میزش بود که سمتم
 .گرفت

این دفتر واکسیناسیون بچه های این روستاست..._
باید اینجا ثبت بشه... حتمًا باید یادداشت کنید و توی

کارت بهداشت بچه ها هم باید0 هر نوبت واکسن
 .نوشته بشه و مهر بهداری روستا خورده بشه
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دفتر را از او گرفتم و با چند0 بار ورق زدن ، 
متوجه دستخط خوش نگارنده0 آن شدم. جای تعجب

 !داشت

چه دستخط قشنگی دارید... که با حوصله و دقت_
 .نوشته اید، برعکس سایر همکارانتان

برگه های بزرگ دفتر را ورق زدم و در میان0
دستخط خوش دکتر،0 گه گاهی دستخط های دیگری

هم با بی حوصلگی و ناخوانا0 بودن، دفتر را خط
 .خطی کرده بود و مرا به خنده وا داشت

حتمًا هم این دستخط ها، دستخطهای همون_  
 .پرستارهای هست که اینجا زیاد دوام نیاوردن0

نگاهش دیگر آن جدیت قبل را نداشت اما لبخندی هم
: به لب نمی آورد و من ناچار دفتر را بستم و گفتم

حتما دقت می کنم که درست مثل خود شما خوش_
 .خط و خوانا اطالعات را ثبت کنم

:مسیر نگاهش را سمت میزش کج کرد و گفت



من باید0 برم ماشین جهاد رو پس بدم و ماشین _
خودم را از تعمیرگاه بردارم... شما هم که فعاًل

 .کاری ندارید... میتونید برید برای ناهار و استراحت

 .چشم  دکتر_ 

از جا برخاستم و همراه مهر واکسیناسیون و دفتر،
سمت اتاق واکسیناسیون0 رفتم. دفتر رو روی میز

کنار پنجره گذاشتم و مهر را درون کشوی میز . از
 .آنجا به سمت اتاق ته حیاط حرکت کردم

نمی دانم چه چیز آن بهداری آنقدر آرامش بخش بود
که مرا جذب خودش کرد. با آن که می دانستم
روزهای سختی را در پیش رو دارم، اما وقتی

حرفهای تمام پرستاران و حتی آقای صفایی را پشت
سر دکتر پور مهر به یاد می آوردم دلم کمی

 .می لرزید

شاید هم این تازه شروع ماجرا بود و خیلی زود بود
 .برای قضاوت کردن



اتاق کوچک ته حیاط را با جاروی دستی کنج اتاق
جارو زدم. درون یخچال سبز رنگ و کوچک اتاق

دنبال چیزی گشتم برای درست کردن یک ناهار
 .ساده و فوری

چند گوجه پیدا کردم و چند لیوان برنج که ترکیب آن
می شد همان دم پختک های خوشمزه ای که خانم

 .جان درست می کرد

قابلمه ای برداشتم و روی گاز رومیزی دو شعله
اتاق، دمپختک را بار گذاشتم. روکش بالشت کنج

اتاق را عوض کردم و شستم و یک گردگیری ساده
 .که کلی خاک از سر و صورت اتاق و پنجره گرفت

کم کم عطر برنج ایرانی در فضای کوچک اتاق
 .پخش شد

دنبال چیزی گشتم برای درست کردن یک ساالد یا
هر چیزی که همراه غذا سرو شود. اما چیزی پیدا

 .نشد



دکتر پور مهر رفته بود و من پاک از یادم رفت که
الاقل لیست خرید به او بدهم تا برای روزهای بعد

 .خرید کند

نگاهم در اتاق کوچکم چرخید. تمیز و مرتب شده
بود. دیگر کاری نبود برای انجام دادن. سمت حیاط

رفتم تا نقشه های برای باغچه کوچک بهداری با
مهندسی مستانه تاجدار بکشم که صدای مردی از

: کنار در نیمه باز بهداری شنیده شد

 .سالم_

مردی با سر و شکلی ساده که مشخص بود از اهالی
: روستا است

 ..شما حتما0ً پرستار جدید هستید_ 

 .بله_ 

 .خوش اومدید_ 

 ...روستای قشنگی دارید_ 



بله... حاال به امید0 خدا اگر دکتر وقت خالی داشت_
دخترم را می فرستم که کل روستاها رو بهتون

 .نشون بده

 .ممنونم_ 

یک سبد از روی موتورش که کنار در پارک شده
 .بود برداشت

این رو برای شما آوردم... از محصوالت باغ_ 
 .خودمونه0

نگاهم به خیار و گوجه ای افتاد0 که درون سبد بود. با
 .لبخند0 جلو رفتم

 .خیلی ممنون زحمت کشیدید_ 

 .سالم به دکتر برسونید_

 .چشم حتما_ 

 .دوباره سوار موتور شد و رفت
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با همان گوجه و خیار محلی که انگار از غیب
رسید، ساالد شیرازی درست کردم و عجب عطری

 !گرفت اتاقک یخ زده کنج حیاط

طولی نکشید که دکتر آمد. یک سینی برداشتم و یک
پیاله از ساالد شیرازی کشیدم و یک بشقاب

 .دمپختک

هر دو را درون سینی گذاشتم و به ترکیب نارنجی
رنگ دانه های برنج با برش های مکعب مانند و

.ریز خیار و گوجه خیره شدم



لبخندی بی اراده روی لبم ظاهر شد. سینی غذا را 
 .به اتاق دکتر بردم و در زدم. وارد اتاق شدم

از دیدن من با آن سینی غذا، خشکش زد، اما خیلی
 .زود، اخم جدی اش را ضمیمه چهره اش کرد

این کار شما چه معنی داره؟_ 

  :سینی را روی میزش گذاشتم و گفتم

معنیش اینه که وقت ناهاره_ 

در حالی که نگاهم می کرد و حتی از نگاه کردن به 
: همان سینی غذا هم امتناع می ورزید،0 ادامه داد

خانم تاجدار من خودم غذا دارم... لزومی هم نداره_ 
 .دستپخت تون رو به رخم بکشید

    : شوکه شدم. آنقدر که بی اراده خندیدم

به رخ بکشم؟!... مگه مسابقه آشپزیه_ 

من فقط خواستم یه بشقاب غذا براتون بیارم، ....  
 .همین



در حالی که دستش را به چانه اش می کشید و نگاه
من روی آن انگشتر عقیق دستش خشک شده بود،

   :ادامه داد

   ...ممنون دیگه از این محبت ها نکنید_  

سخت می گیرید0 جناب دکتر... من که در کارم_   
 .کوتاهی نکردم

 .همچنان0 از نگاه کردن به من، فرار می کرد

من شخصیت هایی مثل شما را زیاد دیدم... سر یه_ 
هفته با همه بشقاب بشقاب غذاهایی که برام میارید،0

میذارید0 و میرید... گفتم اینو زودتر بگم که آخر
 ...هفته

نگفت آخر حرفش را و من واقعا دلخور شدم. یعنی 
 .چیزی سخت تر از شناخته آن دکتر بداخالق نبود

فکر نمی کنید رفتن پرستارهای قبلی هم به خاطر_ 
اخالق خودتون بوده؟ صندلی اش را به عقب هل داد

 .و پشت به من رو به پنجره ایستاد



اونها هم به خاطر اخالق خودشان بوده.... می _ 
خواستن به من با یه بشقاب غذا رشوه بدن0 تا کاری

به کارشون نداشته باشم... هرروز برام غذا
می آوردند تا منم بهشون اجازه بدم تو روستا خوش

بگذرونن... ولی قابل توجه شما که از این خبرا
 .نیست

بی فایده بود. این مرد دایره ی دیدش محدود0 بود!  
آنقدر محدود0 که گاهی فکر می کردم همه چیز را از

پشت همان پنجره اتاقش فقط نظاره می کند. ناچار
عقب نشینی کردم و از اتاق خارج شدم. وقتی به
اتاق خودم برگشتم، بی اختیار به خودم که اینقدر

ساده بودم و به عواقب بردن یک سینی غذای ساده
.فکر نکرده بودم، بد و بیراه گفتم

 .اما با چشیدن دست پختم، لبخند0 به صورتم نشست 

: بی اختیار با لبخند0 زیر لب گفتم



حاال وقتی یه قاشق از این غذا رو خوردی و دیگه_ 
غذاهای منو نچشیدی، به خودت ناسزا می گی که

.چرا امروز همچین حرفی زدی دکتر
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تمام حواسم را جمع کرده بودم تا باز بهانه ای دست
 .دکتر بی اعصاب و بهانه گیره بهداری روستا ندهم

آنقدر که حتی سِر چیدن ساده ی داروها در کمد
 .اتاقش هم وسواسی شدم



بارها و بارها چیدمان0 داروها را بر هم زدم و آخر
سر هم قانع نشدم که باید طبقه اول ِسُرم ها را

 .بگذارم یا داروها را

 .همان موقع در اتاق باز شد و صدایی آشنا شنیده

 .سالم دکتر_ 

نگاهم سمت در چرخید. همان مردی بود که یک 
سبد گوجه و خیار برایمان آورد. صدای دکتر

: پورمهر را از پشت سرم شنیدم

به به سالم به مش کاظم خودمون... خوش آمدی _ 
 .بفرما

 .سر مش کاظم سمت من چرخید0

خسته نباشی خانم پرستار... چه می کنی با این_ 
 .دکتر بی اعصاب ما

خنده ام گرفت. همان خنده خودش حرف دلم را زد.
مش کاظم هم با لبخند سمت دکتر چرخید0 و صدای

   :دکتر شنیده شد



دستت چطوره باغبونه مهربون؟_  

مشغول کار خودم شدم اما صدای گفتگوی آنها را  
 .می شنیدم

الهی شکر... محصول باغ زیاده به حمداهلل..._ 
کارم گرفته، چه کنم که دستم درد میکنه وگرنه کل

 .باغ رو خودم مثل هرسال، تنهایی می چیدم

به خودت فشار نیار... سالمتیت مهمتره..._ 
میخوای بیام کمکت؟

از شنیدن این پیشنهاد دکتر جاخوردم و با خودم 
گفتم؛ یعنی دکتر به این مغروری میره کمک یکی از

 !اهالی روستا؟

  :و همان موقع مش کاظم جواب داد

اختیار داری دکتر جان... محبت شما زیاده... ما_  
 .را شرمنده0 نکن

     : و صدای خنده دکتر مرا متعجب کرد



خسیس نباش... دستمزدم یک کیسه گردو بیشتر_  
 .نیست

و باز مش کاظم با خنده سر انگشتان دستش را روی
 .چشمانش گذاشت

روی چشم... قابلتون رو نداره... نیومدی هم بهت_ 
 .یک کیسه گردو میدم دکتر

 .االن دردت چیه که اومدی بهداری؟_ 

مکث طوالنی کرد که حس کردم شاید با وجود من  
 .معذب است برای گفتن

بی درنگ چرخیدم سمت دکتر پور مهر. نگاهش
:لحظه ای به من افتاد که گفتم

 .با اجازتون من میرم اتاق واکسیناسیون _ 

سری تکان داد و من از اتاق خارج شدم. حدس
میزدم مش کاظم مشکل مردانه ای داشته باشد که در

 .حضور من قادر به گفتن نبود0



به همین خاطر سمت اتاق واکسیناسیون رفتم و با آن
که آنجا کاری نداشتم اما بی دلیل خودم را سرگرم

 .کردم، تا اینکه دکتر پور مهر وارد اتاق شد

باز نگاهش مثل قبل دنبال بهانه ای میگشت که فکر
 .کنم به چشمش نیامد

 .مش کاظم اومده که اجازه تورو بگیره_ 

 !اجازه من_  

سرش را سمت کمد داروهای اتاقم کج کرد و
انگشتی روی لبه کمد کشید. خدا را شکر که

گردگیری کرده بودم. نمی فهمیدم چرا اینقدر دقیق
 .دنبال بهانه ای میگردد0

آره اومده که امروز اجازه بدم بری روستا رو_ 
 .ببینی و با اهالی روستا آشنا بشی

 .ذوق زده شدم بی اختیار

واقعا میتونم برم؟_ 

: پوزخندی زد



آره برو... حیف که امروز سرمون خلوته وگرنه _
 .خوب بهانه ای داشتم که نری
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مش کاظم باعث خیر شد. سه روزی از آمدن من به 
بهداری روستا می گذشت. ولی از ترس بهانه گیری

های بی دلیل دکتر، نتوانستم اجازه دیدن روستا را
 .بگیرم. اما انگار مش کاظم فرشته نجاتم شد

واقعًا رفتار دکتر پور مهر با همه اهالی روستا مثل
 !مش کاظم بود؟



پس چرا با پرستارهای بیچاره بهداری آنقدر بد خلق
 !بود؟

این تنها سوالی بود که دلم می خواست هرچه زودتر
 .جوابش را بدانم

همراه مش کاظم در جاده خاکی و سرازیری روستا
 .همقدم شدم

 ...خب دخترم نگفتی چند سالته_ 

 _  . سالمه۲۰من... من 

ماشااهلل... پس هم سن دختر منی.... من یه گلنار_ 
 سالشه... تک دخترمه.... اصال خدا به۲۰دارم که 

 سال، خدا گلنار را به۱۵ما بچه نمی داد که بعد از 
ما داد... االن هم ماشااهلل کلی هنرمنده... قالی می

بافه، لواشک میپزه ، یه مغازه واسش زدم توی
روستا... هنرهای دست گلنارم رو گذاشتم واسه

فروش... آخه این روستا توریست زیاد داره... البته
االن که پاییزه و و فصل سرما کمتر شده و



کمتر میان... ولی بهار تا آخر تابستون اینجا0 پر از
توریست میشه روستامون... آخه روستای ما کلی
جای قشنگ واسه دیدن0 داره... آبشار کوهدشت...
دره زرین دشت... باغ گردو... اینجا خیلی جای

 .معروف داره

االن داریم کجا میریم آقا کاظم؟_ 

دارم شما را میبرم با دخترم آشنا کنم... آخه دخترم_ 
خیلی تنهاست... خیلی دوست داره پرستار بشه، گفتم
اگه خدا بخواد و یکی بزنه پس گردن این دکتر ما...

که با شما کنار بیاد و شما را اذیت نکنه... بلکه
انشااهلل موندگار بشی تو روستا... و با دختر منم
دوست بشی... آخه دختر من توی روستا دوستی

نداره... همه ی اهالی روستا مون یا پسر دارند یا
دخترانشون رو شوهر دادند... اما این دختر نازدانه

ی من دوست داره ترشی لیته بندازمش... روی
هرکدوم از پسرای روستا یه عیبی بگذاشت... همه

را فراری داد... حاال تک مونده و تنها... اهالی
روستا بد میدونن یه دختر مجرد با دختر هم سن و



سال خودش، که ازدواج کرده دوست بشه... همه
دوستای دختر منم ازدواج کردن... خالصه که خیلی

. تنهاست دیگه

منم خیلی تنهام و خوشحال میشم با گلنار شما_ 
 .دوست بشم

پایان جاده خاکی خانه های روستا پدیدار0 بود. منظره
زیبایی که چند ثانیه ای مرا مات و مبهوت به خودش

کرد. مش کاظم  از همان بلندی جاده، با دست
 .خانه اش را نشانم داد

اون خونه رو میبینی؟... اونی که یه پارچه قرمز_ 
روی بند انداختن، اون خونه ی منه... اونم روسری

 .گلنار منه... اونجا خونه ماست

با ذوق به تک تک خانه های روستا خیره شدم. خانه
های ساده از کاه ِگل که سقف هایی چوبی داشت. اما

روی سقف های آن قیرگونی شده بود که خودش
نشان از برف و باران در پاییز و زمستان می داد.
وارد روستا شدیم. چند0 نفری سر راهمان دیدیم که



مش کاظم به همگی مرا خانم پرستار بهداری معرفی
. کرد
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 .هر کسی خوش آمدی می گفت و می رفت 

بعد از ظهر بود و تقریبًا همه اهالی روستا از کار
در باغ هایشان برای استراحت به سمت خانه می

آمدند. مش کاظم در چوبی خانه اش را برایم باز کرد
: و بلند گفت

 .یا اهلل... مهمان داریم_ 



چقدر سادگی خانه های روستایشان را دوست داشتم.
آنقدر که در همان نگاه اول مرا مجذوب خودش کرد

. 

وارد حیاط خانه شدم حیاطی که درست مثل خانه ی
خانم جان، حوض کوچکی وسط آن بود. نگاهم سمت
پله های چوبی رفت که به سمت طبقه دوم خانه راه

داشت و چه ایوان قشنگی!... درست مثل خانه ی
 .خانم جان پر بود از گلدان های شمعدانی

 .گلنار بیا خانم  پرستار رو آوردم_ 

سرم سمت باال رفت و طولی نکشید که دختری با
بلوز و دامن محلی از اتاق بیرون زد. سرزنده و
شاداب و شیطنت نگاهش مرا یاد گذشته ی دور

 .خودم انداخت

: لبخندی به لب آورد

 .سالم خانم پرستار... من گلنارم_

 .سالم منم مستانه هستم_ 



با ذوق از پله ها پایین0 دوید و انگار نه انگار که آن
 .لحظه اولین لحظه دیدار ماست

مقابلم ایستاد و چنان0 با ذوق مرا در آغوش کشید که
 . گویی هزاران سال مرا می شناسد

: مش کاظم در حالی که سمت خانه می رفت گفت

حواست باشه گلنار جان زیادی سر خانم پرستار_ 
 .رو به درد نیاری از پرحرفی

 .آقاجان_  

مش کاظم در حالیکه می خندید،0  رفت و گلنار در
حالی که مقابلم ایستاده بود، سرش را با خجالتی

  :بچگانه کج کرد

ببخشید خانم پرستار... من خیلی تنهام.... یه_  
لحظه از فکر اینکه با شما دوست بشم اونقدر ذوق

 .زده شدم که نتونستم جلوی خودم را بگیرم

از سادگی کالمش خوشم آمد. انگار اصاًل چیزی
برای پنهان0 کردن نداشت. آنقدر ساده بود که با منی



که تازه چند دقیقه بود، آشنا شده بود و از من فقط
یک اسم پرستار را می دانست، طوری صمیمی شد

 !که انگار دوستان چند ساله هستیم

خیلی دلم میخواد بریم بیرون و اطراف را به من_ 
 .نشون بدی

 .پس بزار برم چادر سر کنم_ 

 . رفت و کمی بعد با چادر رنگی گلدارش برگشت

گلنار جان یادت باشه بهونه دست دکتر ندی که باز_ 
  .این پرستار رو هم فراری بده

خاطرجمع آقاجان... ایندفعه دیگه میدونم چیکار_  
 .کنم

:من که چیزی از حرفهای آندو نمیفهمیدم0 پرسیدم

قضیه بهانه ی این دکتر پور مهر چیه؟ _ 

: خندید0  

 .بریم تو راه برات میگم_ 



همراه هم شدیم در سرازیری کوچه های روستا. تا 
انتهای جاده و سرازیری را گرفتیم و قدم زنان

 .رفتیم

 . هیچی دیگه خانم پرستار_

گلنار خانم به من بگو مستانه... اگه قراره با هم_ 
 .دوست بشیم باید بتونیم همدیگر را به اسم صدا کنیم

چشم کشیده ای گفت. لهجه خاصی داشت که دلم_ 
برای شنیدن کلمات کالمش قنج می رفت. مشتاق

: شنیدن کالمش شدم و گفتم

خوب حاال بگو ببینم قضیه این دکتر پور مهر _ 
چیه؟

چی بگم مستانه جان... بعد0 از اینکه جنگ تموم _ 
شد... اومد روستای ما... خیلی ها می گفتند رفیقاش

 .رو توی جنگ از دست داده

واسه همین اخالقش بد شده؟_ 
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 .ولی اینطور نبود_  

یعنی چی اینطور نبود؟!... یعنی تو جبهه نبوده؟_ 

چرا رفیقاشم از دست داده... ولی به خاطر_ 
 .رفیقهایش بد اخالق نشده

پس واسه چی؟_ 

رسیدیم به انتهای خانه های روستا. چیزی جز باغ
 .های گردو، پیش روی ما نبود



رفتار دکتر با تمام اهالی روستا خوبه ولی نمیدونم_ 
چرا هر پرستاری که میاد0 توی روستا اونقدر بد

 .اخالق میشه که پرستار بیچاره میذاره میره

چرا به نظرت؟_ 

 .نمیدونم_ 

صدای رود پرآب روستا بین حرف هایمان،0 مکث 
 .دلنشینی ایجاد کرد

سوای این صدای روده؟  

 .آره... این آب میره توی باغ هامون_ 

دنبالش رفتم. از روی پل چوبی که محل های روستا 
برای رفت و آمد هایشان ساخته بودند، رد شدیم، که

    : گفت

میخوای بریم باغ بابام رو ببینی؟_  

چقدر آن روز داشت به من خوش می گذشت آنقدر 
 : که فوری گفتم

 .وای آره_ 



هیچ فکر نمیکردم به آن راحتی با یکی از دختران 
روستا دوست شوم. گلنار دختر مهربانی بود. آنقدر
که گذر زمان در کنارش هیچ احساس نمی شد. باغ

مش کاظم، یکی از بزرگترین باغ های گردوی
روستا بود که چقدر هم زیبا و وسیع بود. گلنار

روسری اش را روی زمین پهن کرد و در حالیکه
: وسط روسری، مشت مشت گردو می ریخت گفت

گردو های باغ بابای من خوشمزه ترین_ 
گردوهاست...  حاال وقتی شب، نشستی و دونه دونه

 .این گردوها روشکستی، میفهمی من چی میگم

تو رو خدا این همه گردو رو چجوری ببرم آخه؟_ 

 .منبرات میارم خانم پرستار_ 

از شنیدن آن لقب زیبا خنده ام گرفت. پای یکی از 
درختان گردو نشستیم. نگاهم بین شاخه های بلند و
تنومند0 درختان0 قطور گردو می چرخید و دلم از آن

 .همه سرسبزی باغ از همه غم هایش رها شد انگار

: گلنار هم کنارم نشست و گفت



تا حاال آش محلی ما رو خوردی؟ _ 

 .نه_ 

پس باید به خانم جونم بگم برات یه بار درست_ 
 .کنه

خانم جون، مادرته؟_ 

نه مادربزرگمه... مادرم چند سال پیش  از دنیا_ 
 .رفته

 . خدا رحمتش کنه_ 

گاهی دلم برات تنگ میشه... خانم جون سنش_  
باالست و نمیشه باهاش زیاد حرف بزنم... نه

حوصله حرف زدن منو داره... نه گوشش خوب
میشنوه... توی روستا هم دیگه دوستی واسم

 .نمونده... خدا تو رو برام فرستاد

خب با پرستار های قبلی دوست میشدی؟_ 

گلنار دستی روی برگهای خشک شده ای که پای  
: درختان گردو جان داده بودند0 کشید و گفت



اصاًل با کسی دوست نمی شدند... اونقدر بابام رفت_ 
و باهاشون حرف زد بلکه بتونی یکیشون رو راضی

کنه که الاقل یه بار بیام خونه ی ما، اما نیومدن...
خیلی پر افاده بودن... از مردم روستا فرار

می کردند،0 ولی تا دلت بخواد می رفتند توی باغ های
گردو،  میچرخیدن0 و گردو بر می داشتند... نمیدونم
چرا فقط از ما فرار می کردند... ولی با گردو های
ما خوب آشتی بودند!... بابا0 می گفت انگار برای
خوردن توی روستا اومدن ...اما بابام وقتی از تو

تعریف کرد که واسه یه سبد خیار و گوجه که برات
آورده و  چه ذوقی کردی بهم گفت مطمئنم این دختر
با اون پرستار های قبلی فرق داره و مطمئنم که این

 .باهات دوست میشه

. از این حرف گلنار خنده ام گرفت
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خوش گذشت .همان قدم زدن در باغ و حرف زدن 
با گلنار مرا زنده کرد انگار. آنقدر که باز شیطنت

دوران کودکی در وجودم شعله گرفت. با گلنار انگار
دنیایم رنگ عوض کرد. انگار او نیمی از خودم

 .بود

درست همان شیطنت هایی را داشت که مدتی بود در
 .جانم سرد و غم زده رنگ باخته بود

اما گلنار کسی را نداشت که همپای شیطنت هایش
شود و انگار خدا خواست تا من وارد این روستا

شوم و در یک روز پاییزی پایه درختان بلند قامت
 . گردو با هم عهد دوستی ببندیم

 .زمان کنار گلنار فراموشم شد



 .تا یکدفعه، فوری مثل مجسمه های خشکم زد

چی شده؟_ 

 ...دکتر_ 

دکتر چی؟_ 

 .وای خیلی وقته ما اومدیم اینجا... دیر شد میدونم_ 

گلنار به عجله من برای بازگشت خیره شده بود که 
: گفت

حاال صبر کن الاقل یه مشت گردو براش ببری که_
 .دیگه بهونه نیاره

 .آره فکر خوبیه_ 

گلنار باز گره روسری اش را باز کرد و روی حجم
گردوهایی که برای من روی روسری اش ریخته

 .بود باز مشت مشت گردو ریخت

و من اینبار نگاهم به حجم موهای پریشان شده اش 
 .بود، که از زیر چادر پیدا بود



من متعجب به موهای بافته شده اش، که قطعًا اگر  
.باز می شد، زیباتر هم می گشت، خیره شده بودم

گوشه های روسری اش را بهم گره زد 

 .و سمتم گرفت

 .بیا این گردوها را برایش ببر، آروم میشه_ 

و بعد چادرش را سر کرد و من با لبخند0 به روسری
 .که در میان دستم آویز شده بود، خیره شدم

به بهداری برگشتم و فوری به اتاق دکتر سر زدم.
سرش سمت کاغذهای روی میزش پایین0 بود، اما

قطعًا حضورم را احساس کرد. بی هیچ حرفی سمت
اتاق واکسیناسیون رفتم و روپوش سفیدم را پوشیدم و

: باز به اتاق دکتر برگشتم و تا گفتم

 ...کاری اگه_ 

نگفته سربلند0 کرد و نگاه سردش آنقدر باز جدیت 
 .داشت که الل شدم



اگر قرار باشه شما هر دفعه با دختر مش کاظم_ 
بری باغ های اینجا رو تک تک بگردی و بچرخی و
یک ساعت زمان ببره، پس واسه چی اومدی پرستار
روستا شدی؟!... میومدی0 تفریحی روستا رو میدی و

می رفتی تا خیال خود خودت رو بقیه رو راحت
 .کنی

سرم را پایین0 گرفتم . دایره ی دیدم را روی دست
: های گره کرده ام محدود کردم

ببخشید حق با شماست دیگه در طول روز جایی _ 
 .نمیرم... براتون گردو آوردم

: پوزخند صداداری زد  

رشوه میدی؟_ 

 ...نه... فقط خواستم_ 

فقط خواستی چی؟ فکر کردی من به اونهمه گردو_ 
نیاز دارم؟

 !زیر لب آهسته زمزمه کردم  ؛ بد اخالق
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یک هفته گذشت. یک هفته با سخت گیری هایی که 
 .از آقای دکتر دیدم و کنار آمدم

قرار بود که آخر هفته ها برای دیدن خانم جان به
فیروز کوه برگردم و آن هفته طبق همان قول و قرار
و آماده رفتن بودم اما از آنجایی که تمام ذهنم درگیر
بهانه های دکتر پور مهر بود، می ترسیدم باز به همان

 .قرار  هم بهانه بگیرد

به اتاق دکتر رفتم برای خداحافظی که دیدم مشغول 
 .معاینه0 پسر بچه ای کوچک است



خانم جوانی رو صندلی مخصوص بیمار کنار میز
:دکتر نشسته بود که با ورود من،  سر بلند0 کرد

 .سالم خانم پرستار_ 

 . سالم_ 

: و صدای دکتر را شنیدم

 .نفس عمیق بکش پسرم_ 

به سرم زد که زمان خوبی برای رفتن نیست. 
 .مجبور شدم صبر کنم

دکتر پشت میزش نشست و در حالی که درون 
:برگه های نسخه اش، دارویی می نوشت گفت

چیزی نیست... یک حساسیت ساده ی فصلی _
 .است، نگران نباشید

جلو رفتم و برگه های دارو را از روی میزش
:برداشتم و به زن جوان گفتم

 .االن داروهاشو براتون میارم _ 



و به سرعت از اتاق خارج شدم. در اتاق داروها،
پیدا کردن دو بسته قرص و یک شربت، کار سختی

 .نبود

داروها را درون یک پاکت گذاشته و برگشتم و همین
که پشت در اتاق رسیدم، صدای دکتر را شنیدم که

: می گفت

 .خدا را شکر پرستار خوبیه _ 

:و زن جوان با صدای بلندی گفت 

خدا خیرتون0 بده دکتر... من که هر شب و روز _ 
 .دعاتون0 می کنم

 .کاری نمی کنم، وظیفه است_ 

در اتاق را باز کردم و پاکت داروها را به خانم 
 .جوان دادم

از روی صندلی برخاست و با لبخند0 نگاهم کرد.
روسری قرمزش از زیر چادر نمایان شد.محو



سادگی چهره اش بودم که پاکت داروها را محکم تر
: به خودش فشرد و به من گفت

اگه خدا بخواد آخر هفته ی بعد مراسم عروسی_ 
منه... مراسم توی باغ گردو است... اینم برادر
 .کوچیکه منه... تشریف بیارید،0 خوشحال میشم

:لبخند زدم

 .واقعًا مبارک باشه...حتما میام _ 

همان لحظه نگاهم سمت دکتر که پشت میزش 
 .نشسته بود،رفت

چنان جدیتی در همان نگاه گذرا در چهره اش دیدم
: که فوری حرفم را اصالح کردم

 .البته... البته اگر دکتر پور مهر اجازه دادن _ 

  : دکتر رو کرد به خانم جوان گفت 

 .انشاءاهلل اگر زنده بودیم مزاحم میشم_  



صد سال طول عمر با عزت... منتظریم.... حاال_
پدرم حتما میاد و کارت دعوت عروسی رو براتون
میاره... ولی من خواستم خودم هم دعوتتون0 کنم اگر
 . حرف شما نبود این عروسی سر نمی گرفت دکتر

سکوت کرد و من رفتن آن خانم و برادر کوچکش
 .را نظاره گر شدم

در اتاق که بسته شد و من هنوز مقابل میز دکتر
 .ایستاده بودم

 !واسه چی هنوز اونجا واستادی؟_

یه عروسی رفتن که  نیازی به اجازه ی من  
 ...نداره

نه آخه... من می خوام اگر اجازه بدهید0 امروز_ 
 . برگردم فیروزکوه

چند ثانیه بعد رنگ سیاه چشمانش با پوزخندی که به
: لب آورد معنا شد

. پس شما هم آخرش جا زدی_ 
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: مفهوم حرفش را نفهمیدم و گفتم

 .جا زدم؟!... قرارمون بود_ 

: دکتر سری تکان داد 

 .میتونید برید_ 

 .پس با اجازه_ 

: از اتاقش که بیرون آمدم، صدای او را شنیدم 

 .قرارمون!... این مدلیشو دیگه ندیده بودم_ 



از این رفتارش که نمی شد علت آن را فهمید، دلخور
شدم. سمت اتاقم رفتم، لباس عوض کردم و راهی

شدم. پیاده0 تا سر جاده اصلی رفتم. آن قدر به رفتار
دکتر بداخالق روستا فکر کردم که سر درد گرفتم.

سر جاده اصلی منتظر ایستادم. اما رفت و آمد ماشین
 . ها از روستا به سمت فیروزکوه خیلی کم بود

هوا سرد بود و با آنکه زیر آفتاب پاییزی ایستاده
 .بودم اما لرزی از نسیم خنک پاییزی بر تنم نشست

همان وقت بود که پرایدی را دیدم که سمت روستا
می رفت. با حسرت به راننده نگاه کردم و با خودم

گفتم “ کاش به جای رفتن به سمت روستا از روستا
" به سمت فیروزکوه می رفت

و یک لحظه انگار راننده صدای قلبم را شنید. 
نگاهش سمتم چرخید و مرا دید. ماشینش از نظرم
 .دور شده بود که دیدم ته جاده، دور زد و برگشت

بی اختیار ذوق کردم. درست مقابل پایم ترمز کرد و
 .شیشه سمت شاگرد را پایین0 داد



 ...اینجا ایستادید0 ماشین گیر نمیاد که_ 

 . چاره ای ندارم باید0 برم فیروزکوه_  

 .کمی تردید کرد. نگاهش تا ته جاده رفت و برگشت

الاقل سر ساعت می اومدی اینجا که با مینی بوس0_ 
 .روستا میرفتی

 .نشد... بهداری مریض داشتیم_ 

سرش را بیشتر خم کرد تا مرا از پنجره سمت
: شاگرد، بهتر ببیند0

پرستار روستایی؟_ 

 .بله_ 

 .سوار شو... میرسونمت_ 

 . مزاحمتون0 نمیشم_ 

سوار شو... تا شب اینجا واستی ماشین گیرت_ 
 .نمیاد



مرددبودم و نگاهم باز تمام جاده را از نظر گذراند. 
حق با مرد جوان بود. مینی بوس روستا هر روز

 صبح به سمت فیروزکوه حرکت۸راس ساعت 
 به سمت روستا۴می کرد و بعد از ظهر ساعت 

 .برمی گشت و این تنها0 خط ارتباطی روستا بود

:ناچار سوار شدم و گفتم

 .ببخشید0 واقعا نمی خواستم مزاحمتون بشم _ 

:خندید0 و از درون آینه وسط نگاهم کرد 

 !پس همکار دکتر خودمونی _ 

:متعجب نگاهش کردم که ادامه داد 

 .من دوست صمیمی اون دکتر کله خراب هستم _ 

از لقبی که بی رودربایستی، مقابل من، به دکتر داد، 
لبخندی روی لبم نشست که سعی در پنهان کردنش

:داشتم، اما او بلند خندید

نگران نباش...شما را که برسونم فیروزکوه، _ 
برمیگردم...  اومدم چند روزی پیش رفیق کله خرابم



بمونم... درضمن گوشش رو هم واسه خاطر شما
میپیچونم که دیگه خانم پرستار جوان و محترمی مثل

 صبح نفرسته که نتونی ماشین۱۱شما را، ساعت 
 ...بگیری و بی ماشین بمونی

 .ممنونم... لطف دارید شما_ 

چند وقته پرستار بهداری روستایی؟_ 

 .یک هفته بیشتر نیست_  

: با خنده پرسید 

پس حتما همین یه هفته برات اندازه یک سال تمام_ 
شده... درسته؟

سکوت کردم و تمام تالشم را کردم که لبخندم را
 .بپوشانم

. میدونم از دست اون کله خراب چی میکشی_ 



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#
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:سکوت کردم و او ادامه داد

من پیمان0 رستگار هستم... دوست  دکتر کله _ 
 .خراب

خندید0 و من از تعجب فقط یواشکی نگاهش میکردم. 
شک داشتم که او واقعًا دوست صمیمی دکتر باشد.
آن همه تفاوت رفتاری در آن دو بود که مرا وادار

 .می کرد مثل بهت زده ها به او خیره شوم

میشه بپرسم دلیل سخت گیری های دوست شما چیه؟_ 



: از درون آینه وسط ماشین نگاهی به من انداخت 

 ...حامد خیلی تنهاست_ 

 !حامد؟_ 

ببخشید... یادم رفت که شما اونو به اسم دکتر می_ 
شناسید... حامد دوست من خیلی تنهاست، چون هیچ

یک از اعضای خانواده اش ایران نیستند0 و وقتی
جنگ شروع شد مادر و پدرش از ایران رفتند و

حامد برخالف اصرار خانواده اش، دانشگاه را بهانه
کرد... همان اوایل جنگ بود که تازه پزشکی قبول

شده بود، بهانه ی خوبی هم داشت... آنقدر خوب بود
که پدرش قانع شد که ایران بماند0 و آنها  رفتند و

حامد تنها شد.... باالخره بعد از چهار سال که
خواست پایان0 نامه بده، با اون اوضاع جنگ امکانش

فراهم نشد و در عوض خودش پیشنهاد داد که
 .داوطلب به مناطق جنگی اعزام بشه

پیمان نفس بلندی کشید. لحن صدایش هم شاید  
درگیر خاطرات گذشته شده بود. سرم از کنار پنجره



ماشین چرخش نرمی کرد به سمت او. نگاهش به
روبرو بود و انگار خاطرات را داشت در جاده

خلوت و خالی روستای فیروزکوه جلوی چشمانش
 .می دید0

از همونجا0 حامد عوض شد... یه سالی که توی_ 
بیمارستان های صحرایی مناطق جنگی کار کرد، کال
شد یه آدم دیگه.... اونقدر عوض شد که وقتی پدر و
مادرش برای دیدنش0 برگشتند ایران نشناختنش... اینم

اثر ارتباط با آدم هایه... که حتی ذره ای از
اخالصشون می تونه آدم رو از این رو، به اون رو

بکنه.... نتیجه این ارتباط شد این حامدی که االن می
، شد حامد۵۸بینید... اون پسر اشرافی پولدار سال 

پور مهری که از همه چی گذشت.... از اون همه
ثروت فقط یک چمدان بست و بعد از جنگ و پایان

جنگ و تنها0 شد.... شهید شدن تمام دوستانش و رفتن
خانواده اش از ایران باعث شد که  داوطلب بشه تا

بیاد تو روستا کار کنه و بمونه.... اوایل با خودم
فکر می کردم حتمًا یه خمپاره خورده وسط سرش که



اینقدر احمقانه فکر میکنه.... اما بعدا فهمیدم حامد
دیگه از دنیای پر زرق و برق آدم ها خداحافظی

کرده و به دنبال سادگی و اخالص آدمهای بی ریا
میگرده.... که هیچ جایی روی این زمین براش بهتر

 . از موندن توی این روستا نیست

باورم نمیشه واقعًا دکتر پور مهر فرزند یک_ 
خانواده اشرافیه؟

: سری تکان داد و من باز پرسیدم

آخه چطور؟ _  

اینم اثر اخالص آدمایی که حامد سالیان سال_  
باهاشون روزش رو شب کرده.... اخالص ارتباط با

آدم هایی که اونقدر بی ریا بودند که نماز های
شبشون  هم هزار بهونه جور می کردند0 که مبادا

کسی از نمازهای شبشون باخبر بشه و چیزی
بفهمه.... من خودم چند سالی همکارش بودم توی
مناطق جنگی... با هم خدمت می کردیم، مریض
بدحال داشتیم حالش خیلی بد بود.... تقریبا میتونم



بگم تو کما بود.... اما سر یه ساعت مخصوص ، که
همیشه نماز شب میخوند... با اینکه تو عالم

هوشیاری نبود0 اما تمام اذکار نماز شبش رو به زبان
!می آورد.... الهی العفو میگفت اشک می ریخت

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#
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حس کردم که دلم از شنیدن این حرف خالی شد و او
: ادامه داد



اوایل فکر می کردیم داره هذیون میگه اما وقتی _ 
دیدیم که ساعت این هزیون گفتن ها، همیشه سر یک

ساعت مخصوصه و درست نزدیک نماز صبح،
فهمیدیم که این آدم خیلی دیگران با آدمهایی که ما

توی بیمارستان دیدیم فرق داره، حاال شما فکر کن
 سال با این جور آدما در ارتباط بوده،۵حامد از 

مسلمه که تغییر میکنه... حتی رنگ نگاه حامد0 هم
عوض شد.... حتی پدر مادرش هم وقتی برگشتن

ایران دیگه او را نشناختند.... و هر کاری کردند که
باهاشون بره، نرفت.... آخرش پدرش مجبور شد

ایران را برای همیشه ترک کنه.... خونه و ماشینش
رو فروخت و رفت و حامد0 ایران موند و همه ی

زندگیش شد همون یه چمدون وسایلی که واسه
خودش آورده بود.... اون پیکانی هم که االن داره

 ...رو، کم کم با حقوق خودش خرید

ببخشید میشه یه سوالی ازتون بپرسم؟_ 

 .بفرمایید0_ 



چرا پس اینقدر با پرستار های خانم بد رفتار می_  
کنند؟

:صدای خنده بلند پیمان در کل ماشین پیچید0 

بد نیست... یه کم حساسه فقط... آخه همه پرستار _ 
های قبلی که اومدن این روستا، توقع داشتن به جای

کار توی بهداری، برند توی روستا تفریح و
بچرخند... اما حامد0 از این جور آدما متنفره.... از

کسایی که پول می گیرند ولی کار نمی کند... میگه ما
وارد این دنیا0 شدیم که به خدا و مردم خدمت کنیم نه

 .اینکه واسه خودمون0 فقط تفریح کنیم

نفس بلندی کشیدم. انگار حاال همه بهانه گیری های  
 .سخت دکتر برایم قابل تحمل تر شده بود

واقعا ازتون ممنونم... اگه این حرف ها را بهم_ 
نمیزدید0 من هیچ وقت نمیتونستم دکتر رو مثل االن

 .بشناسم

 . با تعجب از درون آینه نگاه کرد 



فکر کنم اگر این حرف ها را نمی شنیدم سالیان_ 
سال هم اگر می گذشت نمیتونستم دکتر پور مهر و

 .خوب بشناسم

 .صدای پیمان0 باز به خنده بلند شد 

حاال انشاهلل توی این هفته که اومدم پیش دکتر،_ 
کاری می کنم که یک کم از این بهونه گیری هایش

رو کم کنه... اول از همه هم گوشش رو میپیچونم که
 صبح به صبح۱۱خانم جوانی مثل شما را ساعت 

نفرسته فیروزکوه که از ماشین مینی بوس روستا جا
 ...بمونه و تا شب سر جاده واسته

گفتن الزم نیست... این رو نگید... من مشکلی با_ 
 .این قضیه ندارم

شما مشکلی ندارید0 ولی من مشکل دارم... باالخره_ 
باید حواسش به سهل انگاری های خودش هم باشه...

نمیشه که آدم از دیگران بهانه بگیره و از خودش
 .غافل باشه



سکوت کردم و در فکر فرو رفتم. در همان افکار
پراکنده ذهنم به این سوال رسیدم که حاال با آمدن آقا

پیمان آندو چطور در بهداری می خوابند؟0

 .که همان موقع بود که فکری به سرم زد

 .کلید اتاقم را از کیفم در آوردم و سمت راننده گرفتم

 ....این خدمت شما باشه_

این چیه؟_ 

_  متری که شبا۱۲این کلید اتاق خودمه... یه اتاق 
 .اونجا بخوابید... اتفاقًا غذا هم توی یخچال دارم

. و بی هیچ حرفی کلید را گرفت

رمان_آنالین#
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پیمان رستگار که انگار خدا را برای من فرستاد تا
من را به فیروزکوه برساند، نه تنها مرا به

 .فیروزکوه، بلکه تا دم در خانه خانم جان هم رساند

شرمنده از این همه لطفی که داشتید... آقای_ 
 .رستگار واقعًا خجالت زده شدم... خیلی لطف کردید

: با لبخند0 سری خم کرد و گفت 

اختیار دارید، کاری نکردم... بیشتر هوای دکتر_  
بد اخالق ما را داشته باشید... ته دلش هیچی نیست،

 .اخالق اینه دیگه

خیالتون راحت با حرف های شما آنقدر قانع شدم_  
که بتونم با رفتارش کنار بیام و توی اون روستا

بمونم... راستی بی تعارف گفتم، دیشب غذا درست



کردم توی یخچال هست، توروخدا رودربایستی
نکنید... الاقل بذارید منم بابت زحمت امروزتون این
لطف ناچیز رو کرده باشم که ناهار مهمان دستپخت

 .من باشید... البته ناهار یک شب مونده

 .خندید 

چشم تعارف نمی کنم... حامد خوب میدونه که من_ 
چقدر شکمو هستم کلکه این غذای تو یخچال رو می

 .کنم، خیالتون تخت

با خنده ای که به زحمت از شدت خنده0  جمع و 
: جورش می کردم گفتم

نوش جانتون... بازم ببخشید بابت زحمتی که_  
 . بهتون0 دادم

 .خواهش می کنم، خوشحال شدم از آشنایی با شما_

ایستادم کنار در خانه خانم جان و رفتن او را نظاره
کردم. رفیق شوخ و خوش اخالق دکتر هیچ شباهتی

 .به دوستش نداشت



زنگ خانه خانم جان را زدم و طولی نکشید که
: صدایش را شنیدم

 .اومدم_ 

 .و هیچ نگفتم تا غافلگیر شود که شد 

تا در را گشود، نگاهش روی صورتم خشک شد.
: من لبخند0 زدم و گفتم

نکنه منو یادت رفته خانم جون؟ باورش سخت بود_ 
ولی برای همان یک هفته ای که ندیده بودمش،0 دلم

 .برایش سخت تنگ شده بود

:با فریادی مرا در آغوش کشید و گفت

مستانه... الهی خیر ببینی... داشتم دیگه دق می _ 
 .کردم از تنهایی

وارد خانه شدم و باز با اولین نگاه، چشمم به 
حوضچه وسط حیاط افتاد. خاطرات داشت از گوشه

و کنار باغ برایم زنده میشد که فوری سمت خانه
:دویدم و گفتم



 ...وای چه بویی؟... چی درست کردی خانم جان؟ _ 

 .برنج و خورشت_ 

 .دلم لک زده واسه غذاهات_ 

وارد خانه شدم. لباسهایم را آویز جالباسی کردم و 
: گفتم

راستی شما که اینجا0 تنهایی،0 یه هفته بیا روستای_ 
 .زرین دشت... خیلی باصفاست

خانم جان در حالی که سمت اتاق می رفت جواب 
:داد

فعال بیا یه چایی واست بریزم... چای بهارنارنج0 _ 
دم کردم، میخوری که؟

 .بله_ 

بله ای کشیده گفتم و نشستم کنار در اتاق. درست به 
 .فاصله یک متری با خانم جان



یک استکان کمر باریک برایم از سماور کوچک
 .گوشه اتاق پر کرد و روبرویم نشست

خب... از روستا چه خبر؟... مردم خوبی داره؟_ 

 .آره الحمد للله_

  .آه غلیظی از سینه خانم جان خارج شد

 .از اینکه آروم شدی، خوشحالم_  

با همان حرف بود که یادم آمد، تازه نزدیک به دو 
ماه بیشتر نیست که مادر و پدرم را از دست داده ام
و چشمم چرخید0 سمت طاقچه ی خانه و عکس هر
دو آنها را دیدم و سکوت سنگین اتاق باعث شد تا

. باز غرق خاطرات شوم

رمان_آنالین#  
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نگاهم روی قاب عکس مادر و پدر بود که خانم جان
با آه غلیظی یادم آورد که این خانه تا همان چند هفته

 .قبل، چگونه سیاه پوش بود

دلم تو این خونه میگیره... همه اش زل میزنم به_ 
قاب عکس ارجمند و نقره... چی میشد خدا جای اونا

منو می برد؟

واقعًا نمی خواستم به جواب این سوال فکر کنم. تازه 
یادم آمد که ماندن0 در خانه خانم جان چقدر حال دلم

را خراب می کند و در عوض کنار آمدن با
بهانه های دکتر بد اخالق روستا، خیلی برایم



راحت تر از دیدن0 هر لحظه ی خاطراتی بود، که
 .مدام بر قلبم خراشی می کشید عمیق

خانم جان شما هم با من بیا بریم روستا... به خدا_ 
حالت عوض میشه... خیلی آب و هوای خوبی

داره... چقدر مردمش خوب و مهربون هستن... تازه
این هفته عروسی هم دعوت شدم... فکر کنم روحیت

 ...عوض بشه خدا خانم دلم دلم باید عوض بشه

از سن و سال من گذشته... افروز هم زنگ زد که_ 
 .برم پیششون ولی گفتم حوصله ندارم

ولی این روستا فرق داره... حال و هواش خیلی_ 
خوبه... به خدا اگه منم اینجا بودم االن کارم به

 .... بیمارستان0 کشیده بود، راستی

یاد گردوهای افتادم که گلنار به من داده بود. در کیفم
را باز کردم و یک مشت گردوی تازه کنار پای خانم

: جان ریختم و گفتم



اینا هم دختر یکی از اهالی روستا بهم داده... باغ_ 
گردو دارند...  گروهای این روستا خیلی خوشمزه 

 .است

نگاه خانم جان روی سبزی پوست گردو ماند و من 
: ادامه دادم

حاال یه چند روزی بیا اگه حال و هوات عوض _ 
نشد برگرد... راستی از گلهای پیچک هم میخوام
 .چند شاخه ببرم ببینم میتونم توی بهداری بکارم

 .سر بلند کرد و نگاهش در چشمانم خیره شد 

شاید مستانه ی چند0 ماه قبل، خیلی با مستانه ی
امروز فرق داشت که حتی خانم جان را هم مات و

 !مبهوت خودش کرده بود

کم کم خط نازک لبخند0 روی لبش دیده شد. که با شوق
شروع کردم به تعریف کردم . از گلنار گفتم. از

باغهای پر از گردو. از رودی که از وسط روستا
رد می شد و صدای پر آبش طراوت خاصی به



روستا می بخشید. از مهربانی اهالی روستا گفتن و
 .کمی هم از بهانه گیری های دکتر

خانم جان مشتاقانه گوش می داد که فکر کردم موفق
 .شدم که بتوانم او را راضی کنم با من بیاید0

 .برای برگشت به روستا، کلی وسایل جمع کردم

از دستپخت خانم جان گرفته تا پیاز و سیب زمینی.
بسته های سبزی یخ زده ی خونه خانم جان. ادویه
معطر قورمه سبزی و کمی هم از سوغات دست

خود خانم جان، مثل مربای سیب، سیب خشک شده،
. آلوی خورشتی، ترشی سیب و غیره
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از لباس هایم هم چند0 دست لباس گرم و ژاکت 
برداشتم و ماندم با آن همه وسایل چگونه به روستا

برگردم؟

شنبه بود و روز برگشت من به روستا. قطعًا باید
آژانس می گرفتم. وقتی تمام وسایل را روی ایوان
جمع کردم، خانم جان را دیدم که با ساک بزرگی

 .سمتم آمد

 . این رو هم بگیر_ 

این دیگه چیه خانوم جان؟

 .منم باهات میام_ 

از خوشحالی جیغ کشیدم و صورت خانم جان را 
بوسیدم. خانم جان چند گلدان شمعدانی هم برداشت تا

برای بهداری ببریم و این شد که یک ماشین از
 .آژانس گرفتیم



دعا دعا میکردم که دکتر به این همه وسایلی که با 
 .خود همراه آورده ام، بهانه نگیرد ، اما گرفت

همین که ماشین جلوی بهداری ترمز کرد و من
مشغول پیاده کردن وسایل شدم، صدایش را مثل

 . مامور نگهبانی،0 از کنار در بهداری شنیدم

 !تفریح پاییزه اومدید0 با این همه خرت و پرت؟_  

می خواستم جواب بدهم که خانم جان از ماشین پیاده
شد و در حالی که چشم می چرخاند0 و دو و بر

 .بهداری روستا را می دید،0 به دکتر نگاهی انداخت

: فوری گفتم

 .خانم بزرگ من هستند_ 

لحظه ای تعجب چشمان دکتر را دیدم، اما خیلی زود 
: خانم جان خودش جلو آمد و خودش را معرفی کرد

 ...فکر کنم شما همون دکتر بهداری باشید_ 

 .سالم... بله خانم بزرگ_ 

  .چه روستایی! ... ماشاهلل سرسبزی_  



و منتظر اجازه ورود نشد و وارد بهداری. سرم  
سمت دکتر چرخید. چشمان  سیاهش را به من

: دوخت و اخمی حواله ام کرد

 !!پس تفریح اومدی!... شاید هم سیزده به در_ 

 ...ببخشید... مادربزرگم تنها بود، گفتم_ 

:عصبی گفت  

با خودت گفتی چی؟... بیاد اینجا تا بتونی راحت _ 
بهونه رفتن به این طرف و به اون طرف رو داشته

 ...باشی؟

نه به خدا... باور کنید من از کارم کم نمی کنم ..._ 
مگه تا االن کارهای بهداری عقب افتاده؟

با دستش اسباب و اثاثیه ای که همراه آورده بودم را 
  :نشانه رفت و ادامه داد

 .دارم می بینم_  

و بعد با قدم های بلند سمت بهداری برگشت. من
 .ماندم و کلی وسایل و گلدان0 که باید جابجا میشد



از ترس دکتر بهانه0 گیر، فقط همه را از جلوی در
بهداری جمع کردم و در اتاق خودم جا دادم. اما

همین که در اتاقم را گشودم، با صحنه ای مواجه
 .شدم که خشکم زد

پتوهای گوشه ی اتاق هنوز وسط خانه بود! و یک
دست بلوز و شلوار مردانه هم طرف دیگر اتاق.

پوست سیب و تخمه و بشقاب های کثیف هم نُشسته
 . جمع شده در کنار ظرف شویی. حرصم گرفت

انگار همه ی بهآنه ها برای من بود فقط! در اتاق را
بستم و سمت بهداری رفتم. روپوشم را در اتاق

واکسیناسیون پوشیدم و بعد با همان حرصی که در
وجودم جوش آمده بود به اتاق دکتر رفتم. تا در اتاق

دکتر را باز کردم، از دیدن خانم جان که روی
 .صندلی کنار میز دکتر نشسته بود، شوکه شدم

: خانم جان با دستش مرا نشانه رفت و گفت

اینم دخترم مستانه... خیلی از روستا تعریف_ 
کرده... گفت من باید خودم ببینم... وقتی دیدم مستانه



اینقدر اینجا رو دوست داره که داغ از دست دادن
پدر و مادرش رو فراموش کرده، منم دلم خواست که

. بیام اینجا رو ببینم

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 73پارت_

نگاه دکتر سمت من آمد. هنوز هم نگاهش جدی بود
: که گفتم

 .اگه کاری دارید،0 من حاضرم _ 



: با همان جدیت، در مقابل نگاه خانم جان امر کرد 

 .چایی بیارید لطفًا_ 

: از شنیدن این جمله متعجب شدم و باز پرسیدم 

 !چایی؟_ 

بله... کابینت باالی ظرفشویی هم یک کم کشمش _ 
 .داره، برای خانم بزرگ بیارید

  !انتظار هر امری را داشتم جز این   

متعجب سمت در رفتم. خانم جان هم که انگار   
برای مهمانی آمده بود، چنان لم دادم به پشتی صندلی

: و گفت

زحمت نکشید دکتر... خوب از مستانه ی ما _ 
راضی هستید؟

که لحظه ای فکر کردم شاید خانم بزرگ دکتر 
 !!پورمهر مقابل میز دکتر نشسته



نزدیکی در رسیده بودم که با این پرسش خانم جان، 
 .نیم تنه ام چرخید0 به عقب

 !خانم جان_  

:دکتر بی پروا جواب داد 

پرستار خوبیه... البته اگر از کم کاری هایش چشم_ 
 .پوشی کنم

بی اختیار حرصم گرفت و نگاهم تا سمت دکتر
پیشرفت. لبخند0 کنایه داری به لب آورد که طاقت

: نیاوردم و گفتم

 .جناب دکتر چند لحظه تشریف بیارید0_ 

و منتظر آمدن دکتر نشدم و سمت آبدارخانه0 پیش  
رفتم. دکتر اما پشت سرم  آمد. دو دستش را در

جیب مستطیل شکل روپوش سفیدش فرو برده بود که
: مقابلم ایستاد و پرسید

کاری داشتی؟_ 



چند نفس عمیق کشیدم که خونسرد باشم ولی نشد 
چشم گشودم و با عصبانیتی0 که تا آن روز، بروز

: نداده بودم گفتم

 !من کم کاری دارم؟_ 

 .اخمی کرد که انگار منظور حرفم را نمیفهمد0 

اگر از کم کاری های من چشم پوشی کنید0 پرستار_ 
 !خوبی هستم؟

وقتی جواب درست و حسابی به من نداد و همچنان
مثل مجسمه ها با همان لبخند کنایه دار خیره ام شده
بود، حرص ی تر شدم. داغ کردم انگار. یک لحظه

حس کردم یک سطل آب جوش روی سرم ریخته
 .شد

خواست از آبدارخانه0 بیرون برود که عصبی تر
: صدایم را بلند کردم

 .دکتر پور مهر_ 



ایستاد و سرش به عقب برگشت که من بعد از مکثی 
که با افکار و زبانم درگیر بودم برای گفتن یا نگفتن

: باالخره گفتم

من دیدم شما دوستتون آمده چند0 روزی پیش شما _ 
بمونه، کلید اتاقم رو بهشون دادم... وقتی داشتم

میرفتم،. اتاقم رو مثل دسته ی گل، مرتب و منظم
 ....کرده بودم اما حاال

: نفسی کشیدم آرام تر ادامه دادم

شما که کم کاری منو خوب می بینید... پس بهتره_ 
کم کاری خودتون رو هم ببینید... کسی مثل شما که
اینقدر روی نظم و انضباط حساسه، نباید واسه دو

شب خوابیدن0 توی اون اتاق، اتاق منو  تبدیل به
 .آشغالدونی کنه

چرخید کامل سمت من. چند ثانیه فقط نگاهم کرد. 
عصبی شده بود اما سکوت کرد و بعد0 از مکثی از

اتاق بیرون رفت با رفتن او، آتش گرفتم از



عصبانیت و مشتی روی سنگ روی کابینت زدم و با
: حرص زیر لب گفتم

 .فقط بلده دستور بده_ 

کمی طول کشید تا دو لیوان چای بریزم و آن ظرف
کشمش سفارش شده را همراه چای روی سینی

گذاشتم و به اتاق برگشتم. پشت در اتاق که رسیدم
. صدای خانم جان مرا مجبور به توقف کرد
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آره پسرم... توی یه تصادف، پسرم و عروسم با_  
هم از دنیا رفتن... مستانه هم چند ساعتی بین آهن

 جلسه۱۰پاره های ماشین گیر کرده بود، 
فیزیوتراپی رفته تا سرپا شده... توروخدا مراقبش
باشید...  میترسم باز اونقدر روی پا باشه که باز

 .پاهاش بی حس بشه

در زدم و وارد اتاق شدم. سینی چای را روی میز 
مقابل خانم جان گذاشتم و برگشتم سمت در که

: صدای دکتر را شنیدم

کجا؟_ 

این کجا را طوری گفت که بدم نمی آمد جلوی خانم 
جان هم بهش یادآوری کنم که چه بالیی سر اتاق من

 .آورده

: در حالی که دستم به دستگیره در بود گفتم

 .گفتم که دکتر... باید0 برم اتاقم رو مرتب کنم_ 



و دیگر هیچ حرفی نزد. شاید ترسید جلوی روی
خانم جان، آبرویش را ببرم. در حالی که سمت اتاقم

 .میرفتم از حرصم زیر لب غر میزدم

 متری، یک ساعت۱۲حقیقت تمیز کردن یک اتاق 
طول کشید. پتو ها را جمع کردم. آن بلوز و شلوار

خانگی مردانه را با اکراه تا زدم و گوشه ی اتاق
گذاشتم. ظرف های نشسته را شستم و ناهار، همان

خورشت قورمه سبزی که خانم جان از روز قبل
آماده کرده بود را گرم کردم. وسایل را هم با دقت و

نظم جابجا0 کردم. گلدان های شمعدانی را به اتاق دکتر
بودم و در کمال تعجب دیدم که هنوز خانم جان دارد

با دکتر درد و دل می کند که با ورود من به اتاق
چند لحظه ای سکوت کرد و من گلدان ها را کنار

 .پنجره اتاق، پشت سر دکتر گذاشتم

: همان موقع خانم جان گفت 

این گل ها هم از گلهای خونه خودمه.... مستانه_ 
خیلی دوست داشت چند0 تا واسه بهداری بیارم... البته



االن میبینم حق هم داشت، اتاق یه دکتری مثل شما،
 !نباید0 اینقدر خشک و خالی باشه

نگاهم سمت خانم جان رفته بود و انگار قصد خروج
 .از اتاق دکتر را هم نداشت

خانم جان میگم تشریف نمیارید0 اتاق منو ببینین؟_  

من این را گفتم و به جای خانم جان، نگاه دکتر 
 : سمتم چرخید0

مشکلی نیست... من که امروزم مریض ندارم،_ 
 .خوشحال میشم از هم صحبتی با خانم بزرگ

: اما خانم جان از جا برخاست 

مستانه راست میگه... برم ببینم این بچه کجا روز_ 
 .رو شب می کنه

 .اتاقم ته حیاطه... شما برید منم االن میام_ 

خانم جان از اتاق بیرون رفت که از دکتر فاصله
گرفتم و با جدیتی که فکر می کردم در عوض ریخت



و پاش اتاقم الزم است که در رفتارم ظاهر شود گفتم
:

تشریف بیارید اتاق من، خانم جان غذا آورده به _ 
 .من هم گرفته از شما بخواهم که ناهار با ما باشید

: نفس عمیقی کشید. بلند و خونسرد جواب داد 

 . ممنون0 من تنها نیستم... پیمان0 دوستم هم با منه_

مشکلی نیست با آقای رستگار هم آشنایی دارم..._ 
 .ایشان هم تشریف میارن

و همان موقع بود که آقای رستگار حالل زاده از 
 .راه رسید و در آستانه ی در اتاق ظاهر شد

سالم... به به خانم پرستار خوب هستید؟_ 

 .سالم... ممنون... همین االن ذکر خیر شما بود_ 

این حرف را من گفتم و دکتر بی مقدمه ادامه ی حرفم
: را گرفت

. بله ذکر خیر بی نظمی و ریخت و پاش های شما _ 
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سرم با تعجب برگشت سمت دکتر. نگاه او با جدیت 
به پیمان بود. لحظه ای خشکم زد و باز سرم سمت

: پیمان چرخید که گفت

آخ آخ... ببخشید،0 صبح یادم رفت اتاق را جمع و_ 
جور کنم، رفتم یه سر باغ های  گردوی روستا بزنم

 .و در چیدن0 کمک باغدار ها...  یادم رفت

من هنوز مردد بودم که درست فهمیدم یا نه، که 
: دکتر باز با لحنی توبیخانه گفت



بهت گفتم اگه میخوای اتاق خانم تاجدار استراحت _ 
کنی، باید0 امانت دار خوبی باشی... گفتم یا نه؟...

 ...بهت نگفتم یا پیش من توی بهداری می خوابی یا

:صدای بلند اعتراض آقا پیمان0 برخاست  

خب حاال... باز شروع کردی بهانه گیری ها!... _ 
 .چی شده مگه؟... االن میرم مرتبش می کنم دیگه

و همان لحظه بود که از خجالت آب شدم و آقای 
:دکتر ادامه داد

چی شده؟.... خانم پرستار فکر کردن من اونقدر _ 
بی نظم و انضباط هستم که اومدم اتاقشون را به هم

 .ریختم و مرتب نکردم

صدای خنده ی بلند آقا پیمان0 مرا شوکه کرد. جلوتر 
آمد و نشست درست روی صندلی که، تا چند0 لحظه
قبل خانم جان آنجا نشسته بود و همچنان که میخندید0

: رو به من گفت



خانم پرستار!... واقعا چطور فکر کردین0  که آقای_ 
دکتر منظم و بهانه0 گیر ما میتونه0 خودش بهانه دست

 .کسی مثل شما بده

سرم را از خجالت حتی نمی توانستم بلند کنم که  
: دکتر با جدیت گفت

خندیدیم... حاال بفرما برو... واسه چی نشستی_ 
اینجا ؟

 .بذار بشینم یه کم بخندم خب... البته این به اون در_ 

سرم باال آمد، ولی قبل از پرسش من، دکتر پور 
: مهر پرسید

چی به  کوم در؟_ 

اینکه خانم پرستار فکر کرده کار شما بوده ریخت_ 
و پاش های اتاقش دیگه... به اینکه شما بنده0 خدا رو

ساعت یازده و نیم فرستادی بره خونه اش، که هم از
مینی بوس روستا جا مونده، هم اگه من نمی رسیدم

 .تا شب سر جاده مثل مترسک ایستاده بود



چشمانم داشت از شدت تعجب از حدقه بیرون میزد  
و گوش هایم از شنیدن0 نام مترسک آنقدر تعجب کرد
که داشت داغ می شد. اما قبل از هر واکنشی، دکتر

با عصبانیت،0 در حالی که بازوی پیمان را می گرفت
 ،و او را به سمت در هل میداد0

: عصبی گفت

بلند شو برو ببینم خجالتم نمیکشه با این طرز _ 
 .حرف زدنش

پیمان همانطور که میخندید با زور بازوی دکتر از
اتاق بیرون رانده شد و من همچنان0 سرافکنده، سرم

: رو به پایین مقابل میز دکتر ایستاده بودم

 .ببخشید0_ 

صدایم را شنید. درست در چند قدمی من ایستاد. 
نگاهم به کفش های مشکی اش بود که مقابل من

:جفت شده بود



من زود قضاوت کردم... اصاًل به ذهنم نرسید که _ 
 .ممکنه کار آقای رستگار باشه

 .صدای نفس بلندی را که کشید، شنیدم 

رستگار... ای الهی که رستگار بشی، رستگار..._ 
 .ولی با این کارهایی که من میبینم بعیده0

از حرفش بی اختیار خنده ام گرفت که سریع جلوی 
خنده ام را با کف دستم گرفتم و با زدن ضربه ی
 .انگشت اشاره ام روی لبانم، لبخندم را جمع کردم

شما هم بابت پنجشنبه منو ببخشید0 اصال حواسم به_ 
ساعت خروج مینی بوس روستا نبود... واقعا اگه

پیمان شما را به شهر نمی رساند تا شب یه ماشین هم
 .از جاده رد نمی شد

با شنیدن این حرف، سر بلند کردم و با لبخندی که از
روی لبم جمع نمی شد به او خیره شدم. او هم لبخند

. کمرنگی به لب داشت یعنی حساب بی حساب است



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 76پارت

سر سفره ناهاری که خانم جان پهن کرده بود و 
دکتر و رفیق شفیقش هم دعوت شده بودند،0 نشسته

 .بودیم

: ترشی سیب خانم جان سر سفره بود که دکتر گفت

این ترشی کار خودتون هست خانم بزرگ؟_ 

:خانم جان با افتخار سربلند کرد 

بله پسرم... من یه باغ سیب دارم توی شر اونهمه _ 
سیب میمونم... واسه همین هر چی بخوای از



محصول باغ در میاد... از لواشک، ترشی، سرکه
 .سیب، سیب خشک، مربا

دکتر در حالی که به تایید خوشمزه گی ترشی سیب،
 :سری تکان میداد گفت

حرف نداره... خیلی خوشمزه است... من سرکه_  
برام خوب نیست ولی انگار سر که این ترشی زیاد

 .تیز و تند0 نیست

آره پسرم... آخه این سرکه ی سیبه... این هم کار_ 
 .دست خودمه

پیمان در حالی که لقمه غذایش را قورت میداد، با 
لحنی که نشان می داد0 چقدر از دستپخت خانوم جان

لذت برده، سری به دو طرف تکان داد و با چشمانی
: که از شدت خوشمزگی غذا، بسته شده بود گفت

ماشااهلل خانم بزرگ... چه کار کردید!... غذاتون _ 
حرف نداره، اونقدر که دکتر کم حرف ما که اصاًل

 . عادت به تعریف از غذا نداره، زبونش باز شد



نگاه چپ چپ دکتر سمت پیمان0 رفت اما او بدون
:  هیچ ترسی ادامه داد

خانم بزرگ ماشاال دستپختت هیچی کم نداره... بیا_ 
 .یه مادری در حق این دکتر ما بکن

صدای اعتراض دکتر بلند شد و پیمان0 اما با 
: جسارت بیشتری ادامه داد

بیا یه دستی به سر و گوش این دکتر ما بکش_  
بلکه سر عقل بیاید و اهل زندگی بشه... موهاش

 .داره سفید میشه این پسر

خنده ام گرفت. سرم را تا نهایت ممکن پایین0 انداختم  
و دکتر در حالی که بدجوری حرصی شده بود
همچنان با چشمانش داشت باز رفیقش را تهدید

می کرد، اما خانم جان که انگار سرش درد می کرد
 :برای همچین0 کارهایی جواب داد

چرا پسرم چرا زن نمیگیری؟_  

: دکتر سرش را پایین انداخت 



مریض احوالم خانم بزرگ... درست نیست _ 
 .ازدواج کنم و یک نفر دیگر را هم پاسوز خودم کنم

لبخند روی لبم پرکشید. محو تماشای دکتر بودم. به
آن صورت جدی، نگاه براق مشکی، نمی آمد که

مریضی خاصی داشته باشد. همان موقع پیمان0 بلند
بلند خندید0 و نمی دانم چرا خنده اش دلم را قرص کرد

 .که این حرف دکتر تنها یک شوخی بیشتر نیست

 .بابا خالی میبنده_ 

صدای اَِی کشیده ی دکتر در اعتراض به حرف 
دوستش برخاست. ولی پیمان0 بی هیچ ترسی ادامه

:داد

این اون موقعی که توی جبهه بوده شیمیایی شده ، _ 
ریه هاش یکم بگی نگی حساسه... اما ماشاهلل آب و
هوای روستا هم  بهش ساخته و الحمداهلل که خوب
خوب شده... ولی انگار خوشش میاد از مجردی...

 .قید زن و زندگی رو زده



حاال لحظه ای رنگ نگاه دکتر تغییر کرده بود و من  
متعجب از شنیدن این جمله که جانباز0 شیمیایی بود ،

 .همچنان0 خیره نگاهش میکردم

خوب اصال خودت چرا زن نمیگیری_ 

پسر جان؟  

 .این را خانم جان از آقا پیمان0 پرسید 

با منی خانم بزرگ؟... نه بابا،0 من که زیادی سر_ 
و گوشم می جنبه... واسه همین نمیتونم انتخاب کنم

 .که با کی ازدواج کنم

لبم را از شدت خنده محکم گزیدم و خانم جان که بین
: آن دو نفر گیر کرده بود، جواب داد

پس خودم گوش هردوتون رو با میپیچونم تا دیگه _ 
 . بیخود0 مجرد نمونید

تو هم سر و گوشت دیگه نجنبه... اول خودتو ...
 .درست کن بعد به فکر زن دادن رفیقت باش



زیر چشمی داشتم به دکتر و پیمان0 نگاه می کردم.
دکتر لبخند حق به جانبی به لب آورده بود و پیمان0

 .سرافکنده مشغول خوردن غذایش شد

ناهار خوشمزه ای بود. مخصوصًا کنار خانم جانی 
که نیامده0 خودش را در دل دکتر و آقا پیمان جا کرده

بود. آنروز بهداری روستا، یکی از خلوت ترین
روزهای خوشش را سپری کرد و دکتر و آقا پیمان

. کنار خانم جان گوش به خاطرات او سپردند
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آن روز اولین روز کاری بود که هم اول هفته بود و 
هم مریضی به بهداری مراجعه نکرد و هم به خاطر

ورود خانم جان ، دکتر پور مهر به من که هیچ،
 .حتی به خودش هم استراحت داد

می خواستم برای شام غذا درست کنم که آقا پیمان
پیشنهاد درست کردن سیب زمینی آتشین داد. شبای
پاییزی روستا کمی سرد و خنک بود و نشستن دور

 .آتشی که آقا پیمان به پا کرده بود میچسبید0

پیت حلبی بزرگی کنار پله های بهداری گذاشت و
درونش را با چوب های خشک شکسته ی شاخه

درختان روستا، پر کرد. آتش به پا شد. انگار این
اولین باری نبود که پیمان0 و حامد، در شبهای سرد
روستا، آتشی درست می کردند. پیت حلبی سیاه شده

از دود آتش و چوب های سوخته ی کنج اتاقک
انباری بهداری، نشان می داد که سالیان سال هم چنین
آتشی برپا شده بود، که رخ سیاه شده اش هم خودش

 . شاهدی بر این مطلب بود



کتری آتشی را روی پیت حلبی گذاشتند تا چای آتشی
درست کنند0 و خانم جان چنان0 با لذت به این آتش
خیره شده بود که از دیدن ذوق و شوق نشسته در

 .نگاهش، من هم ذوق زده شدم

پتوی نازکی روی شانه های خانم جان انداختم0 و
 .کنارش نشستم

 .سرما نخوری خانم جان_ 

:خانم جان با لبخند0 به آتش خیره بود که جواب داد 

نه حالم از همیشه بهتره... دو ماهه که اینقدر _ 
 .سرحال نبودم

دوماه! دقیقًا از روزی که مادر و پدرم را با آن
 .تصادف وحشتناک از دست داده بودم

کنار خانم جان به تالش آقا پیمان که سعی داشت
آتش را حفظ کند خیره شدم. دکتر هم روی صندلی
:کوچکی کنار آتش نشست و رو به آقا پیمان گفت

 .چایی هم دستت رو میبوسه پیمان0 جان _ 



 .چشم دکتر بداخالق0 روستا_ 

خانم جان سرش چرخید سمت دکتر و بی مقدمه
: پرسید

حاال خودت بهم بگو پسرم چرا تا به حال ازدواج_ 
نکردی؟

انگار دکتر شوکه شد! چند0 ثانیه0 فقط به خانم جان
نگاه کرد و بعد لبخندی نمایشی به لب آورد.  شاید

هم لبخندی گمراه کننده،0 برای فرار از پاسخ دادن0 به
 .سوال خانم جان

:دکتر رو به سمت پیمان باز دستور داد

اونجوری نه... آخرش این بیچاره رو سرنگون _ 
 .می کنی

دیگر دستش حتی برای من هم رو شده بود که
نمی خواهد جواب خانم جان را بدهد و همان موقع

:خانم جان باز پرسید



میخوای حاال که خیلی دوست داری توی این _ 
روستا بمونی،یکی از همین دخترای روستا رو برات

بگیریم؟

و دکتر باز طرفه رفت و در ازای جواب خانم جان 
: بلند رو به پیمان گفت

پیمان چه کار می کنی؟!... میشه هرچی شاخه ی _ 
خشکه نریزی توی آتیش؟

خانم جان که تازه فهمید0 دکتر قرار نیست جوابش را
بدهد، شاخه ی خشکی که قرار بود در آتش انداخته

شود را از روی زمین برداشت و با آن ضربه به
 .روی پای دکتر زد

با تو ام پسر جان... چرا جوابمو نمیدی؟_ 

از این حرکت خانم جان، صدای خنده ام برخاست.
خانم جان خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کردم با
دکتر و رفیقش دوست شده بود، آنقدر که خودش را

 .به حتم خانوم بزرگ آن دو می دید0



صدای خنده هایم نگاه دکتر را به سمتم کشاند. از
دیدن خنده ام او هم برای اولین بار در مقابلم لبخند0

:زد و بی رودربایستی گفت

عجب خانم بزرگی دارید خانم تاجدار... خدا نکنه _ 
 .که سر لج بیفته

از شنیدن این کالم دکتر، بلند بلند خندیدم و خانم 
:جان باز ضربه ای به پای دکتر زد

ببین پسرم... من با کسی شوخی ندارم اگه خانواده _ 
اینجا نیستند بهم بگو من خودم برات میرم

. خواستگاری
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انگار خانم جان کمر همتش را بسته بود که هر 
طور شده برای دکتر آستین باال بزند. دکتر مجبور

 .شد جواب خانم جان را بدهد باالخره

چشم خانم بزرگ... به خدا قسم هر وقت ازدواج_ 
داشتم، حتما اولین نفر به شما خواهم گفت که برام

 .برید خواستگاری

 .و همان حرف دکتر، خانم جان را آرام کرد 

در آن هوای سرد پاییزی، سیب زمینی هایی که
 .آتشی بود، خیلی مزه میداد0

گرچه شام ساده ای بود، اما آنقدر خوشمزه بود که 
 .حتی خانم بزرگم از آن تعریف کرد

 .این سیب زمینی ها خیلی خوشمزه شدند_ 



آقا پیمان در حالی که با انبر مخصوصش از درون
: آتش، یک سیب زمینی دیگر برمی داشت گفت

نوش جانتون خانم بزرگ... یکی دیگه میخواید؟0_ 

نه مادر... من فشارم میره باال دست شما درد_ 
نکنه... من پیرزن را امشب سرحال کردید0 با این

 .چای آتیشی و سیب زمینی ذغالی

: و دکتر هم همپای پیمان0 جواب داد

 .نوش جانتون0 خانم بزرگ _ 

خانم جان برخاست و در حالی که دستش را به زانو
:می گرفت تا کمرش را صاف کند گفت

 . من برم بخوابم خسته شدم _ 

خانم جان سمت اتاق من رفت و من در حالی که تکه
کوچکی از سیب زمینی ذغالی که میان0 دستم مانده0

بود را به  دهان می گذاشتم از دکتر و آقا پیمان0
 . تشکر کردم

 .دستتون درد نکنه... واقعا شام سبک و عالی بود_ 



: خندیدند0 هردو. اما جواب دادند0

 .عالی که نبود _ 

نه اتفاقًا عالی بود... دور از همه تشریفات این_ 
 .روزها، سادگی این غذاها بیشتر به آدم می چسبه

: لحظه ای نگاه دکتر سمتم آمد. که بی مقدمه پرسید

چرا در مورد فوت پدر و مادرتون0 با من حرفی_ 
نزدید؟

فکر می کردم به کارم مربوط نمیشه... درست_ 
همانطور که شما در مورد حضور تون در جبهه و

 .اینکه شیمیایی شدید، حرفی به من نزدید

نگاه دکتر سمت پیمان رفت. او هم با گوش هایی تیز
 . به هر دوی ما نگاهی انداخت

نگاه دکتر اما توبیخانه سمت پیمان حواله شد. انگار
 .واضح بود آقا پیمان قبال چیزهایی به من گفته است

: و همان لحظه پیمان0 فوری جواب داد



 .باالخره می فهمید... حاال من زودتر بهش گفتم _ 

نگاه دکتر هنوز روی صورت پیمان بود. در حالی
که دستانم را از تکه های پوست سیب زمینی های

زغالی که به سر انگشتانم چسبیده بود، می تکاندم و
به هم میزدم تا خورده های پوست سیب زمینی از

: روی آن فرو بریزد گفتم

 .جناب دکتر پور مهر... خیلی سخت می گیرید_ 

من سخت نمیگیرم... ولی دوست ندارم کسی از _
گذشته ی من باخبر بشه. نمی دانم چرا با شنیدن این

حرفش چشمانم بی اختیار جذب صورتش شد که زیر
 . انوار نارنجی رنگ آتش ، روشن شده بود

به نظرم اخالص باالی او بود که وادارش می کرد
کاری را که برای رضای خدا انجام داده، برای

 .همیشه بین او و خدایش باقی بماند0

خانم جان که با اصرار من به روستا آمد، با هم
نشینی و صحبت با دکتر و پیمان،0 ماندگار شد. آنقدر
که عروسی ستاره، همان دختری که من و دکتر را



به مراسم عروسی اش دعوت کرده بود، هم سر
 .رسید

ستاره دختر آقا جعفر، برای ما هم کارت دعوت 
 .فرستاد و همه با هم به آن عروسی دعوت شدیم

این اولین تجربه دیدن0 یک عروسی در یک روستا
 .بود

خانم جان هم از این دعوت استقبال کرد. همراه خانم
جان و دکتر و آقا پیمان به عروسی ستاره که در باغ

گردوی آقا جعفر برگزار شده بود، رفتیم و عجب
 !عروسی بود
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عروسی ستاره دختر آقا جعفر در عین سادگی ، 
 .بسیار زیبا و دلنشین بود و  باغ آقا جعفر

کل باغ را فرش کرده بودند0 و دیگ های غذا کمی
دورتر، از فرش ها، روی کنده0 های درختان0 برپا

 .شده بود

 .عطر غذای مهمان0 ها تا سمت مهمان ها هم می آمد 

پذیرایی، گرچه ساده بود،0 سیب و خیار و شیرینی
زبانی که گرچه به نظر ساده می رسید، اما انگار در

آن فضای خوش باغ آقا جعفر از همه ی میوه ها و
 .شیرینی های خوشمزه دیگر، بیشتر میچسبید0

 .لیوان های چای هم بین مهمآنها پخش می شد 

عروس با یک بلوز ساده و دامن0 رنگی با روسری
قرمز ریشه دار بلندی که تنها موهایش را بسته بود،

روی صندلی نشسته بود. گلنار هم که جزء کسانی



بود که پذیرایی می کرد، وقتی وظیفه پذیرایی را به
 .نحو احسن انجام داد، کنار من و خانم جان نشست

خانم جانم را به او معرفی کردم و او خانوم بزرگش
را که کنار عروس نشسته بود و گهگاهی با او

 .حرف می زد، به خانم جان نشان داد

۱۰بی بی گلنار سن باالیی داشت و مسلمًا حداقل 
سال از خانم جان بزرگتر بود، اما آنقدر ماشااهلل

سرزنده و سرحال بود که بدون عصا راه میرفت و
 .حتی روزگار کمرش را هم خم نکرده بود

صدای ساز محلی که از قسمت مردانه به گوش
 .می رسید، ما را کنار پرده وسط باغ کشاند

دلم می خواست من هم پشت آن پرده را ببینم. اما
قطعًا خانم جان باز لبش را می گزید و زیر لب

 « میگفت  » زشته مستانه

به همین خاطر خانوم جان را با بی بی گلنار آشنا
کردیم تا سرشان به حرف زدن گرم شود و بعد

 .همراه گلنار شیطنتمان گل کرد



سمت پرده وسط باغ رفتیم. چادرهای مشکی زنانه
ای که به هم وصل شده بود و از دو طرف به

درختان گردو گره خورده بود، تا پرده ای بین قسمت
 .مردانه و زنانه ایجاد کند

یواشکی از کنار چادر مشکی به قسمت مردانه نگاه
گذرایی انداختم و نمی دانم چرا بین آن همه مرد از
اهالی روستا، چشمم صاف نشست در چشم دکتر

پورمهر !؟

او هم لحظه ای نگاهم کرد. سرم را فوری عقب
: کشیدم و رو به گلنار گفتم

 .وای گلنار... دکتر منو دید0_ 

گلنار خندید و بی اعتنا به من سرش را جلو برد و
در حالی که از کنار پرده به قسمت مردانه نگاهی

:می انداخت پرسید

آقا پیمان هم اومده؟ _ 

 .با شنیدن این سوال گلنار متعجب شدم



 !پیمان!!... تو مگه آقا پیمان رو میشناسی؟_ 

همانطور که از کنار پرده سرش را جلو برده بود و 
:داشت مجلس مردانه را دید0 میزد جواب داد

آره فکر کنم یه سال پیش بود... یه دفعه که اومده _ 
بود روستا، توی باغ پدرم داشت به ما کمک می کرد

 .که گردوها را بچینیم

نگاهم به اطراف بود و مراقب بودم خانم جان یا بی
 .بی گلنار ما را نبینند اما انگار دیر شده بود

بی بی با آن چادر سفیدی که محکم دور کمرش بسته
بود، سمت ما آمد و گلنار همچنان در حال دید0 زدن

: قسمت مردانه بود که ادامه داد

اومده... دیدمش... خیلی پسر خوبیه چقدر
خوشتیپ!... خوشگل هم هست... خیلی هم شوخ و

 .بامزه است



بی بی آهسته کنار من ایستاد و با اشاره  انگشت
دستش، از من درخواست کرد که سکوت کنم و

: گلنار بی اطالع از حضور بی بی ادامه داد

 .یه چیزی بگو مستانه_ 

 .من!... چی بگم؟... تو خب بگو، من می شنوم_ 

: و گلنار ادامه داد

من خیلی از این آقا پیمان خوشم میاد... بیا ببین_ 
 .مستانه... داره وسط باغ میرقصه

و همان لحظه بی بی با ضربه ی دستش به کمر
: گلنار زد که او را شوکه کرد

 !چشمم روشن!... پسر مردم رو دید میزنی؟_ 
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بی بی، گلنار را عقب کشید و گلنار با دیدن0 او، از
 .خجالت، سرش را پایین انداخت

چشم و دل پدرت روشن... میون این همه نگاه_ 
 !اومدی از کنار پرده، آقا پیمان0 رو ببینی؟

 .ببخشید0 بی بی_ 

برو بشین تا فردا باز برات حرف و حدیث درست_ 
 .نکردن

با گلنار کنج همان پرده نشستیم. بی بی برگشت کنار
 .خانم جان و گلنار با قهر سرش را از من برگرداند0

 .خوب میگفتی بی بی اومده باالی سرم_ 



نشد به خدا... نذاشت بگم... حاال قهر نکن... از_  
 .آقا پیمان0 بگو

من به شوخی گفتم و خودم از خنده غش کردم. آخر
این حرفهای گلنار بوی عشق نسبت به آقا پیمان0

 . میداد0

نشسته بودم کنار گلنار که با آرنج به بازویش زدم و
او سرش را کج کرد. انگار  دست بردار نبود.

 .حسابی قهر کرده بود

میگفتی... پس از پیش آقا پیمان رو می شناختی..._  
 !دلتم که پیشش گیر کرده

بی دلیل از من دلخور شده بود اما راهی جز   
نشستن کنار من هم نداشت. در عوض بی بی و خانم

جان حسابی با هم رفیق شدند و تا آخر مجلس از
 .کنار هم جدا نشدند

شام چلوگوشت بود و در همان باغ آقا جعفر خورده
شد. با آنکه گلنار از من دلخور شده بود و با من

دیگر زیاد صحبت نمی کرد،0 اما آنقدر آن مجلس بی



ریا و دلنشین بود که حوصله ام حتی لحظه ای سر
 .نرفت

با چند نفر از اهالی روستا آشنا شدم. ستاره دختر آقا
جعفر، که عروس مجلس بود. خاله رعنا که ترشی
هایش در روستا زبانزد همه بود و حتی سر سفره
شام عروسی هم جای خودش را حفظ کرده بود و

چند تا از دختر بچه های روستا که مدام وسط مجلس
 .می رقصیدند0 و دلبری می کردند0

آخر شب هم کادوهای0 عروسی اعالم شد و در میان0
هدیه های اکثر اهالی روستا که پتو آورده بودند، فقط
من و خانم جان، آقا پیمان0 و دکتر پور مهر بودیم که

 .پاکت پولی به عنوان کادو هدیه داده بودیم

بعد از اتمام مراسم از باغ آقا جعفر تا به روستا راه
زیادی بود. شب بود و سکوت دلنشین روستا،

 .پیاده روی را می طلبید



آقا پیمان با خوش زبانی از مراسم عروسی دختر آقا
جعفر می گفت، از غذای خوش عطر و طعم آن، از

 .سادگی برگزاری آن، و از اهالی صمیمی روستا

 :اما خانم جان وسط تعریف هایش گفت

اینارو ولش کن... بگو خودت واسه چی آستین _ 
باال نمیزنی... اگه میخوای یکی از همین دخترای

روستا رو برات خواستگاری کنم؟

یعنی خانم جان قصد کرده بود تا رخت و لباس
 !دامادی تن دکتر و رفیقش نکند،0 از روستا نرود

لحظه ای یاد گلنار افتادم. او تنها دختر مجرد روستا
: بود که آقا پیمان با خنده0 گفت

بد هم نیست... من عاشق این روستام ولی فقط یه_ 
 .شرط داره

: خانم جان بی معطلی پرسید 

چه شرطی؟_ 

 .دختر مش کاظم نباشه_ 



هم من و هم خانم جان با شنیدن این حرف خشکمان
 :زد. ولی خانم جان با حرص پرسید

چرا؟_ 

چون خیلی ازش خوشم نمیاد... قیافه نداره..._ 
صورتش سیاه سوخته است... مثل عقب افتاده های

 .ذهنی میمونه

خیلی از شنیدن این توصیف آقا پیمان0 عصبی شدم  
اما قبل از اینکه من حرفی بزنم، دکتر با عصبانیت

: مشتی به کمر پیمان0 کوبید0

حرف دهنتو بفهم... دخترای این روستا مثل_ 
خواهرای خودم هستند... جلوی من بخواهی در
موردشان حرفی بزنی ، گوشت رو میزارم کف

. دستت

 . رمان_آنالین#0



مثل_پیچک#

# 81پارت_

با آنکه لحن صدای دکتر جدی بود اما پیمان0 حتی
لحظه ای هم از او نترسید. صدای بلند خنده اش

: برخاست

پس بگو تا یکی از همین خواهران محترم روستا_ 
 .رو برات خواستگاری کنم

دکتر سکوت کرد و آقا پیمان0 در حالی که به سمت  
سرباالیی روستا، رو به سمت  دکتر گام های بلندش
را، عقب عقب بر می داشت، تا چشم در چشم دکتر

:حرف بزند، باز هم خندید

چی شد پس؟ _ 



سکوت دکتر، لحظه ای این فکر را در سرم انداخت
که شاید دکتر به گلنار عالقه مند باشد و همین فکر

: در آن واحد به سر خانم جان هم زد

بگو پسرم اگر خبری هست، من خودم برات_ 
 .خواستگاری میرم

دکترسکوت کرد باز. به بهداری روستا رسیده بودیم.
خانم جان سمت اتاق من رفت. اما من ایستادم تا

دکتر و پیمان0 هم رسیدند. دکتر طبق حدسم داشت با
پیمان سر حرف هایش بحث میکرد که با دیدن من،

 .باز سکوت کرد

آقا پیمان نگاهی به من انداخت و از این فرصت
  .برای فرار استفاده کرد

 .شبتون بخیر0 خانم پرستار... شبت بخیر دکترجون_  

و رفت داخل بهداری. من اما، همچنان  مقابل دکتر 
 .ایستاده بودم



انگار خودش هم حدس زده بود که شاید با او حرفی
 .داشته باشم

ببخشید... میتونم یه چیزی بگم؟_ 

 .عصبی بود اما نه از دست من  

: سرش را از من برگرداند و کالفه گفت

 .بفرمایید0 _ 

خواستم بگم که گلنار واقعًا دختر خوبیه... من توی_ 
همین دو هفته ای که اومدم روستا، متوجه ی این

 .موضوع شدم

سرش را بلند کرد . نگاهش طوری توی صورتم
خیره شد که لحظه ای فکر کردم تمام حدسم درست

:است و ادامه دادم

اگه شما بخواهید... من می تونم باهاش صحبت _ 
 ...کنم و



ناگهان0 گره اخم نشسته میان ابروآنش چنان محکم 
شد که قبل از آنکه حرفی بزند،0 از یدن همان ابروان

 .درهمش، الل شدم

خانم تاج دار... میشه تو کاری که به شما مربوط_ 
نیست، دخالت نکنید... کی گفته من، به دختر مش

کاظم عالقه مند هستم ؟

:به تته پته افتادم که صدایش باالتر رفت

 ....خب... من فکر کردم_ 

 .شما اشتباه فکر کردید0_ 

فوری  ببخشیدی گفتم و قبل از آنکه بیشتر سرم 
فریاد بزند،0 سمت اتاق ته حیاط بهداری رفتم. که تا

: یک گام از او فاصله گرفتم ، باز صدایم زد

 .خانم تاج دار_ 

:سرم سمتش چرخید 

 ...بله _ 

: دستش را سمتم نشانه رفت



وقتی توی یه مهمونی، میون زن و مردهای توی _ 
یک مهمانی،0 پرده می کشند، یعنی کسی حق نداره

 .اون طرف رو ببینه0

هنوز متوجه منظورش نشده بودم که عصبی تر از 
قبل صدایش را به سختی مهار میکرد0 تا الاقل به

: خانوم جان نرسد، به گوش من بلند کرد

خیلی زشت بود که از کنار پرده وسط باغ، قسمت_ 
 .مردانه را نگاه کردید... در شان شما نبود

هاج و واج نگاهش کردم. تازه آن لحظه یادم افتاد که
 !همان یک نگاه گذرا چه عواقبی ایجاد0 کرده بود

همچنان خیره اش بودم که با قدم های بلند سمت
بهداری رفت و مرا در حالت بهت و حیران وسط

 .حیاط بهداری تنها0 گذاشت

آخرش هم نفهمیدم با قضیه خواستگاری از گلنار
 !مشکل داشت یا با قضیه ی دید0 زدن من؟



به هر حال آن مهمانی به یادماندنی اینگونه تمام شد
و فردای آن روز خانم جان، وسایلش را جمع کرد تا

 .به خانه اش در فیروزکوه برگردد0

قبل از رفتن، چشم در چشم دکتر بدون اطالع من و
:بی مقدمه سفارش کرد

دکتر... جان شما و مستانه ی من... بهش زیاد _ 
کار ندید0 که مریض بشه... این دختر از خودش کم
جونه... زیاد که رو پا وایسته، رگ سیاتیک پاهاش

. میگیره
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 .ناچار شدم اعتراض کنم 

 !خانم جان_ 

دکتر سر به زیر شده بود انگار و اصال فریادهای 
شب قبل را از یاد برده بود. چشمی گفت و سر

 .اطاعت خم کرد

آقا پیمان هم همان لحظه وارد اتاق دکتر شد و گفت 
:

 .خانم بزرگ... من شما رو میرسونم_ 

ممنونم پسرم، من مزاحمت نمیشم... با مینی بوس_ 
 .روستا میرم

خانم بزرگ!... من خودم دارم از دست این هیوال_ 
 .فرار می کنم



کلمه هیوال را وقتی گفت که با دستش به دکتر اشاره 
کرد. که خانم جان تک خنده ای سر داد و آقا پیمان0

: ادامه

واال به خدا... می ترسم بمونم و به ظهر نرسیده، _ 
یکی از دخترهای ترشیده روستا رو ببنده0 به

 .ریشمون

: خانم جان دستی در هوا تکان داد و گفت

خوبه حاال خودت همه کم ترشیده نیستی!... پسر _ 
جان دلت هم بخواد که یکی از دخترهای این روستا

 .بهت بله بگه

من مانده0 بودم منظورشان از دختر های روستا  
دقیقا کدام دختر ها هست؟!... آخر گلنار تنها0 دختر
مجرد روستا بود و جز او دختر دیگری در روستا

 .نبود

همین فکر مرا به خنده0 وا داشت که متاسفانه این
 .خنده جور دیگری برداشت شد



نگاه هر سه ی آنها سمت من چرخید و تنها آقا پیمان
 .بود که کمی از من دلخور  شد

حق داری خانم پرستار...  ولی نگاه به این _ 
موهای سفید من نکن... به خدا سنی ندارم، از دکتر

 .شصت سالمون، جوون ترم

: دکتر خنده زنان، متعجب پرسید

 !!من شصت سالمه_ 

 .صدای خنده بلند خانم جان هم برخاست 

 سال ها۶۰آستین باال بزن دکتر.... ببین0 شبیه  _ 
 .شدی

پیمان چشمکی حواله دکتر کرد و ساک خانم جان را
 . برداشت

: خانم جان سمتم چرخید0

مستانه جان دیگه سفارش نکنم... مراقب خودت_ 
باش... آخر هفته هم نمیخواد0 این همه راه بیای پیش
من... من شاید برم یه ماهی پیش افروز بمونم... تو



هم همین جا0 باش... حال و هوای این روستا آدم مرده
 .رو زنده میکنه... خوبه که اینجا بمونی

:و بعد آهسته تر از قبل ادامه داد 

 .البته اگر دکتر بداخالق نباشه _ 

از این کنایه بی رودربایستی خانم جان خندیدم. سرم
را از نگاه دکتر پایین0 انداختم تا خنده ام را بپوشانم و

 .قطعا با تیز بینی متوجه شد

خانم جان را  بدرقه کردم. من و دکتر کنار در 
بهداری ایستادیم تا ماشین آقا پیمان0 حرکت کرد به

سمت فیروزکوه و هم اینکه ماشین آقا پیمان از
: دیدمان0 دور شده، دکتر با جدیت گفت

 .تشریف بیارید0 داخل... کارتون دارم_ 

همین جمله ی ساده خودش نشان از یک سوتفاهم  
 .داشت. این را حسم میگفت

جلوتر از من به اتاقش رفت و من با تأمل پشت
: سرش. همین که وارد اتاقش شدم بی مقدمه گفت



واسه چی در گوش خانم بزرگ، پچ پچ می کردید _ 
 سالمه،۶۰و می خندید؟... اینکه پیمان0 به من گفت 

 ...!اینقدر جالب بود؟

باورم نمی شد که داشتم برای شوخی رفیقش  
 !بازخواست می شدم

 ...من فقط_ 

 .نگذاشت حرفم را بزنم 

خانم تاجدار... من توی این بهداری وقت نمی کنم_ 
که آداب معاشرت هم به شما یاد بدهم... لطفًا

. خودتون0 یاد بگیرید0
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آن طرز حرف زدن دکتر،0 مرا خیلی دلخور کرد. 
اصاًل خنده ی من ربطی به او نداشت و اصال ربطی
هم به او نداشت که به چه چیزی خندیدم. من که نباید

 . برای خندیدن از او اجازه می گرفتم

 .آنقدر دلخور شدم که بی دلیل اخم هایم در هم شد

از این رفتار نا به جای دکتر، که اخم هایم بی دلیل
چند روزی در هم رفت و برعکس همان چند روز،

 .یک دفعه بهداری روستا پر شد از مریض

فصل پاییز بود و خیلی ها سرماخوردگی داشتند و
 .خیلی های دیگر آلرژی

چند نفری هم به خاطر کار زیاد در باغ های گردو 
دچار کمردرد شده بودند. غیر از این هم

واکسیناسیون اطفال هم کمی شلوغ شده بود. یک پایم



در اتاق واکسیناسیون بود و پای دیگرم اتاق دکتر. با
این حال که دائم در حال دویدن0 بین دو اتاق بودم، اما

 .باز هم گره اخم هایم را حتی لحظه ای باز نکردم

درست وقتی که اتاق واکسیناسیون0 کمی خلوت شد،
به اتاق دکتر برگشتم و تا در  اتاق را گشودم دکتر

: گفت

 .خانوم تاج دار...  دست به جنبانید کلی کار داریم_ 

با آنکه لحن دکتر کنایه آمیز نبود اما انگار رشته
نازک اعصابم همان لحظه پاره شد و طاقتم تمام

گشت. با صدایی که عصبانیت در آن مشهور شده
: بود گفتم

ببخشید هشت تا دست و پا ندارم که.... در آن _ 
واحد دارم، هم به اتاق واکسیناسیون میرسم، هم به

مریض های شما ... دیگه نمی دونم از دست بجنبونم
 !یعنی چی؟



نگاه متعجب دکتر روی صورت مات شد. انگار
توقع همچین جوابی را از من نداشت. شاید هم تازه

 .آن لحظه بود که اخم نشسته بین ابروانم را دید

باالخره سر ظهر، سرمان خلوت شد. نمازم را در
 .اتاقم خواندم و برگشتم به بهداری

وقت ناهار شده بود. غذایم را در آبدارخانه بهداری
گرم کردم و همانجا0 روی صندلی کنار گاز رومیزی

 .آبدارخانه0 نشستم و مشغول خوردن

ترشی سیب خانم جان، با دمی گوجه ساده ی من 
 . خیلی مزه میداد

 .بفرمایید0 ناهار_ 

دکتر بود. توجهی نکردم و او در چهارچوب در
ورودی آشپزخانه ایستاده بود و من همچنان غذایم را
می خوردم که جلو آمد و درست کنار کابینتی که من
داشتم غذا میخوردم، ایستاد نگاهم کرد. نگاهش روی

غذای من بود و با آن که میدانستم خودش ناهار
دارد، اما بی اجازه قاشقی از سبد قاشق های کنار



ظرفشویی برداشت و از کنار بشقابم یک قاشق دمی
 .گوجه به دهان گذاشت

مات و مبهوت این کارش شدم و او در کمال آرامش
یک پر سیب ترشی که ظرفش کنار دستم بود، به

دندان گرفت و سرش را به تأیید0 مزه ی خوش این
 .غذا تکان داد

 !عجب طعمی داره_ 

از شدت تعجب چشمانم گرد شد! چشمانش را 
همچنان بسته بود و هوم بلندی سر داد. چرا همچین

 !کاری کرده بود؟

تنها سکوت کرده بودم و وانمود میکردم که متوجه
نشدم، اما او در عوض دست بردار نشد. قاشق

دیگری از همان سمتی که قاشق اول را پر کرده
 .بود، برداشت و به دهان گذاشت

چشمانش را باز با لذت است و با همان دهان پر که
: با دستش سدی مقابلش ایجاد0 کرده بود گفت



این غذا عالیه... میشه غذاتون رو با غذای من _ 
عوض کنید؟0

با حرص بشقابم را دودستی بغل کردم و با لجبازی
:جواب دادم

 .خیر _ 

اما انگار راستی راستی غذای مرا میخواست. رفت
سراغ قابلمه غذایم که هنوز روی تک شعله ی گاز
رومیزی آبدارخانه بود و با همان قاشقی که هنوز

 .میان دستش بود، ته قابلمه را پر سر و صدا درآورد

:مدام زیر لب با دهان پر می گفت 

!عالیه_  

که دیگر داشت حرصم می گرفت و به سختی 
مقاومت میکردم و نتوانستم در آخر خودم را کنترل

کنم. بشقاب غذایم را روی کابینت زدم، تا الاقل
صدای اعتراض مرا به گوشش برساند. اما بعید0



می دانم او چیزی متوجه شد و من ناچار از آبدارخانه
. بیرون زدم
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بعد از آن روز که رفتار دکتر پور مهر عجیب و  
غریب شد و تمام غذاهای مرا خورد و مراقب

شگفت زده کرد. اما برای من دلیلی برای برداشتن
 .اخم هایم نبود



و همان یک جفت ابروهای درهم فرو رفته، کار را 
 .درست کرد انگار

مدتی بود که رفتارش با من عوض شده بود. بعد از
رفتن خانم جان و دلخوری پیش آمده،0 تمام سعی ام
را کردم در حفظ همان یک گره کور بین ابروانم.

البته که موفق هم بودم. دیگر دکتر بهانه0 نمی گرفت
لحن خشک صدایش هم تغییر کرده بود. آرام شده

 .بود و صبور

حتی گاهی شوخی هم می کرد! اگرچه از شوخی
هایش، تنها لبخندی بر لبم می آمد اما سعی می کردم

تا او لبخندم را نبیند و تنها راه فرارم از دست
 .شوخی هایش، اتاق واکسیناسیون بود

یادم هست که اوایل آبان ماه بود و هوای سرد پاییزی
روستا چنان در جان تک تک خانه های روستا

رسوخ کرده بود که در بهداری روستا، مجبور به
 .زدن بخاری کوچکی شدیم



جای این بخاری در اتاق دکتر پور مهر بود اما با
این حال راهروی بهداری همچنان0 سرد بود و گاهی
که در رفت و آمد بین اتاق دکتر و آشپزخانه بهداری

بودم، دستانم از شدت سرما یخ می بست و وقتی
سمت اتاق دکتر برمیگشتم، اولین کارم این بود که

 .دستانم را روی حرارت مالیم بخاری گرم کنم

و آن روز هم این کار را انجام دادم. قبل از زدن
ِسُرم یکی از مریض ها اول دستانم را روی بخاری
گرفتم تا حرارت آن، یخ دستانم را آب کند، که دکتر

در حالی که نسخه ی یکی از اهالی روستا را
: می نوشت گفت

فکر کنم گنجشک های روی شاخه درختان0 هم _ 
 .میدونن که تو این فصل باید لباس گرم بپوشند

متوجه منظورش نشدم. مادر و دختری روستایی که
با روی صندلی مقابل میز دکتر نشسته بودند ، کنایه0

 . ی دکتر را به خودشان گرفتند



مادر دخترک، چادر رنگی اش را بیشتر روی سرش
:کشید و جواب داد

به خدا آقای دکتر،0 لباس گرم تنش می کنم ولی _
 .چون ما که بخاری نداریم، کرسی گذاشتیم

: ولی صدای دکتر برخاست

 .شما را نگفتم... پرستار بهداری رو میگم _ 

گوشم به نام پرستار حساس شده بود. سرم چرخید
: سمتش

 !با من هستید؟ _ 

با همان لحن جدی که داشت لبخندی را در خود جا
می داد و داروهای مریض را می نوشت ، به کنج

:اتاق، و کمد داروها اشاره کرد

 .نه اون خانم پرستار رو میگم _ 

چقدر خوب گول حرف هایش را خوردم! سرم سمت
کنج اتاق و کمد داروهایی که تیر خودکارش را به
آن سمت نشانه رفته بود، چرخید. وقتی جای خالی



پرستار دوم را با چشمانم دیدم، صدای خنده ی دکتر
 .مرا شوکه کرد

سرم باز سمت دکتر چرخید. مادر و دختر
روستایی، کاغذ نسخه را از او گرفتند. که رو به زن

:روستایی گفت

شما پرستار دیگه ای توی اتاق می بینید؟_ 

و زن ساده ی روستایی هم بدتر از من، نگاهش در 
: اتاقک دکتر چرخید

 .نه واهلل_ 

و صدای خنده دکتر از سادگی من و مادر و دختر
 .برخاست

این اولین بار بود که صدای خنده اش را به آن بلندی
می شنیدم. آنقدر متفاوت که لحظه ای جا خوردم. اما
خیلی زود وقتی داشتم دخترک را آماده می کردم تا

ِسُرمش را بزنم و دستور رفتن او را به اتاق
: واکسیناسیون میدادم، جوابش را دادم



اصال درست نیست جلوی مریض ها منو دست_ 
 !می اندازید جناب دکتر پور مهر

: بی آنکه نگاهم کند جوابم را داد که

اصال درست نیست پرستار بهداری دو ماه _ 
. اخماش تو هم باشه خانم پرستار
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با آنکه اشاره ظریفی کرد به گره کور ابروانم، اما
 . باز کوتاه نیامدم



دکتر چی؟... احیانًا بد نیست اگه دکتر یه روز با_  
همه ی اهالی روستا، خوش اخالق باشه و بد با

پرستار بیچاره ی بهداری، بد اخالق و بی اعصاب
 !و بهانه گیر؟

سرش را بلند کرد و این بار، نگاهش و آن جاذبه0 ی
چشمانش، یک لحظه ته دلم را خالی کرد. خیره در

چشمانش بودم که ناچار خودش سرش را با لبخند
: باز پایین0 انداخت

بیچاره اون دکتر که االن دو ماهه بداخالقی_ 
 .نکرده!... نه بی اعصاب بوده و نه بهانه گرفته

آمپول های تزریقی در ِسُرم مریض را خالی کردم 
:و جواب دادم

 .ولی در عوض خوب کنایه زده _ 

و مهلت جواب دادن را به او ندادم و سمت در رفتم.
در اتاق واکسیناسیون، ِسُرم دخترک را که وصل
 .کردم، گلنار به دیدنم آمد. با همان لبخند0 همیشگی



سالم مستانه جون... خسته نباشی. لبخندش مرا هم_ 
:سر ذوق آورد

سالم... سرت شلوغه امروز؟ _ 

نگاهی به دخترکی که روی تخت واکسیناسیون 
درازکشیده بود و به دستش ِسُرم وصل شده بود،

: انداخت که ادامه داد

وقت داری؟ _ 

وقت دارم... اما اصاًل حوصله بهانه گرفتن دکتر_ 
رو ندارم... نمیخوام فکر کنه که می خواهم بشینم با

 .تو کل کل کنم و از کارم بزنم

: خندید.0 همان لحظه مادر همان دختر مریض گفت

خوبی گلنار؟... چه خبر؟... چند وقتیه که _ 
 .ندیدمت

سالم خدیجه خانوم... خوبم الحمدهلل... شما خوبی؟_ 

الهی شکر... اگر کاری داری خانم پرستار، برو..._ 
 .دختر من که کاری اینجا نداره



نگاهم با تردید0 رفت سمت گلنار که همان تردید0 
نگاهم باعث شد تا جلو بیاید0 و دستم را بگیرد و

 .همراه خودش از اتاق بیرون بکشد

 .گلنار دستم!... چیه خب؟ همین جا بگو_  

 .من می خوام امروز باهم بریم یه جایی_ 

کجا؟_ 

 .باید0 بیای خودت ببینی_  

چرا امروزحاال؟_ 

آخه بابام تازه امروز اجازه داده... خیلی بهش گفتم_ 
 ...ولی میگفت نه

 !مگه می خوای کجا بریم که امروز گذاشته؟ _ 

:با پررویی سرش را کج کرد 

 .نمیگم _ 

ولم کن اصال ... امروز حوصله گیر دادن0 دکتر را_ 
 ...ندارم



 .اجازه ات رو گرفتم_ 

 . پاهایم چوب شد

اجازه ی منو؟_ 

 .آره_ 

واقعًا آره؟_ 

دیگه چندین بار پلک زدم بلکه از خواب بیدار شوم
ولی انگار بیداره بیدار بودم. متعجب0 به چشمان

 :شوخ و شنگ گلنار خیره بودم که خندید0

 .زود باش دیگه... دیر میشه _ 

: نفس پری کشیدم و گفتم 

 . خودم باید ازش اجازه بگیرم گلنار _ 

 .ُاه  کشیده ای سر داد  

 .خیلی خب برو اجازه تو بگیر کوچولو_ 



سمت اتاق دکتر پیش رفتم. قدم هایم کند بود و بی  
دلیل دلشوره ی ضعیفی در وجودم پا گرفته. در زدم

 .و با صدای بفرمایید0 او وارد شدم

 ...من میخواستم بپرسم که_ 

:هنوز جمله ام را نگفته جواب داد 

۴آره من اجازه دادم... برو ولی تا قبل از ساعت  _ 
 .بعد از ظهر برگرد

 . بعد از ظهر!! نگاهش باز انگار جدی شد۴تا 

چیه؟!  کمه؟_ 

 .نه... اصاًل زیادم هست_ 

. پس برو دیگه تا پشیمون نشدم_ 
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روپوشم را آویز اتاق واکسیناسیون کردم و پلیور
 .گرمی پوشیدم و همراه گلنار شدم

 .از سرازیری جاده خاکی روستا راهی شدیم

خب حاال... کجا میریم؟_ 

 .نمیگم_ 

بدجنس نشو دیگه گلنار... بگو ببینم کجا داری منو_ 
میبری؟

 .می خوام ذوق زده بشی_ 

کجا میری آخه؟... خونتون؟_ 

 .خندید و جوابم را نداد 

میریم باغ گردو؟_ 



باز هم خندید0 و چیزی نگفت و من هم دیگر
نپرسیدم. چند وقتی بود که بعد از عروسی ستاره و

رفتن خانم جان، دیگر در روستا قدم نزده بودم.
درختان سبز گردو حاال بی برگ شده بود و هوای
پاک روستا چنان0 سرد که گاهی لرزی بر جانم می

 .نشست

از روی پل چوبی روستا که گذشتیم دیگر نتوانستم
 .سکوت کنم

گلنار منو کجا میبری؟... داریم از روستا دور_ 
 .میشیم

با ذوق از سرباالیی سنگی کوهی که انتهای روستا
 .واقع شده بود، باال رفت

 .بیا تا ببینی0_ 

همراهش شدم. او جلوتر از من بود که پا روی
 .سنگ های محکم کوه گذاشتم

 .من کوهنورد نیستم ها_ 



 .به عقب نگاه نکن فقط... ممکنه سرت گیج بره _ 

و من مطمئن بودم که اگر نگاه کنم حتمًا سرم گیج 
خواهد رفت. آنقدر باال رفتیم که نفسم به شماره افتاد.

:اما گلنار خیلی تیز و چابک تر از من بود

وای داری کجا میبری منو؟ _ 

 . تو فقط بیا... یک کم دیگه مونده_ 

نفس نفس زنان در آن هوای سرد پاییز دنبالش0 رفتم
 .که ایستاد

 .رسیدیم_ 

سرم را بلند کردم و دهانه ی غاری را دیدم در دل 
 !کوه بلند

گلنار دست دراز کرد و در آخرین قدم هایم کمکم
کرد. همین که پا روی آخرین سنگ گذاشتم. او مرا
با زور بازویش باال کشید و چشمم به غار کوچکی

 . افتاد که زیبایی اش مرا به وجد آورد



دور سنگهایی درون غار، روی چوب های که در
حال سوختن بود، قابلمه ی غذایی قرار داشت و

طرف دیگر آن غار کوچک، زیراندازی پهن شده
 .بود

شوکه شده بودم . از تصور اینکه قرار بود چند
ساعتی در آن غار زیبا همراه گلنار بنشینم ذوق زده

: شدم که گفت

خیلی به پدرم می گفتم که بذاره یه روز من و تو _ 
با هم بیاییم اینجا... ولی اجازه نمی داد... اما امروز
صبح که از خواب بیدار شدم... خودش گفت اومده

اینجا و واسه ی ما غذا آماده کرده که من و تو با هم
 .بیایم اینجا و بهمون خوش بگذره

: ازَ دت ذوق از جا پریدم 

 .وای این عالیه گلنار _ 

سرم سمت دهانه ی غار چرخید. از آنجا روستا 
دیدنی تر بود. از دیدن0 ارتفاعی که با گلنار از کوه

 .باال آمده بودیم یک لحظه دلم ریخت



وای نگو که باید از همین راه دوباره برگردیم؟_ 

: خندید0 

 . نه یه راه بهتر هم برای برگشت داریم_ 

دستانم را دراز کردم تا از گرمای چوب های در  
حال سوختن، دستان سردم را گرم کنم. بوی ی
وختن چوب ها و عطر خوش غذای روی آتش،

 .مستم کرد

وای!... عجب بویی!... حاال این غذا چی هست؟_ 

 .آبگوشت_ 

وای گلنار... یعنی پدرت معرکه است... صبح_ 
زود این همه راه اومده تا واسه من و تو این غذا رو

 !اینجا بار بزاره؟

سری تکان داد و من از شدت ذوق، اشک در 
چشمانم نشست و چه روز خاطره انگیزی شد آن

 !روز
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زیبایی سوختن چوب های گردویی که درون آتش
میسوخت و بوی خوش غذایی که آمیخته شده بود با

عطر  سوختن چوب ها ، فضای کوچک غار را
 .احاطه کرده بود

تنها پای همان آتش بود که می شد دلپذیری این 
لحظات را احساس کرد! زانوانم را بغل زده بودم و
روی زیراندازی که کنار آتش پهن شده بود، نشسته.
گه گاهی تکه های خرد شده ای از چوب هایی که آقا



کاظم آورده بود را برای حفظ آتش، در زیر قابلمه
 . جا میزدم

و باز با یک نفس عمیق مشامم را از عطر خوش
 .غذا و بوی سوختن چوب های گردو، پر می کردم

باالخره وقت ناهار شد. گلنار از درون 

روسری گلداری که با خود آورده بود، دو کاسه
مالمین در آورد و چند مالقه ای از قابلمه ی مسی

آبگوشت، آب ریخت و با هم، روی همان زیراندازی
 .که پهن کرده بود، نشستیم

دستمال گره زده ای را باز کرد و نان های خشک
تفتانی که دسترنج بی بی بود را با سر و صدای

 .خشکی، درون کاسه ها خرد کردیم

 !چه مزه ای داد آن آبگوشت

بعد از غذا باقی مانده0 آبگوشت را با همان دستمال
نان بی بی الی کاسه و نان ها بستیم و زیرانداز را



به دستور مش کاظم که به گلنار گفته بود، در همان
 .غار بگذاریم، گذاشتیم

حاال دلشوره ی پایین آمدن از کوه را داشتم. اما
 .گلنار همراهم بود و خوب راهنمایی می کرد

از راهی که کوه را باال آمدیم، برنگشتیم. بلکه همان
راسته ی غار را به سمت باال حرکت کردیم و کمی

بعد از کنار صخره های سنگی، راهی باریک و
 .هموار  پیدا کردیم

هوای آن روز، با آن که نسیم خنکی در خود داشت،
اما زیر آفتاب تیز پاییزی گرم بود و با آن همه پیاده
روی و خوردن آبگوشت خوشمزه، حسابی تشنه شده

 .بودیم

در راه پایین آمدن از صخره ها به چشمه ای
برخوردیم که آبش از دل کوه سرازیر می شد. نهر

باریکی و آب زاللی و سرد که حتی از شنیدن
 . صدای قطرات آب هم تشنگی مان دوچندان0 شد

 . واستا گلنار_ 



گلنار ایستاد و من در حالی که با احتیاط سمت چشمه
: پیش می رفتم گفتم

 .میخوام یه کمی آب بخورم_ 

و عجب آب چشمه ی سرد و تگری بود! گلنار هم 
سمت من آمد و دستش را زیر آب سرد چشمه فرو

 .کرد و تنها یک کفه دست آب نوشید

اما من بر خالف گلنار، باز با دیدن0 چشمه ی زالل
آب، دلم هوس چشیدن کرد. سر خم کردم و چند

 .باری با کف دستم از آب سرد چشمه نوشیدم

راه زیادی تا روستا نمانده0 بود و طبق دستور دکتر
 بعد از ظهر، به بهداری بر۴باید تا قبل از ساعت 

 .می گشتیم

با همه خستگی دلچسبی که از یک روز پیاده0 روی
در وجودم مانده0 بود،0 اما آن روز خاطره خوشی شد

از یک غار طبیعی و زیبا و بکر در دل روستای
زیبای زرین دشت و تنها چیزی که این خاطره زیبا

 ... را تلخ کرد این بود که
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به بهداری رسیدم . همین که سمت پله ها رفتم، حس
کردم معده ام سنگین شد. شاید از آبگوشتی بود که
آنقدر خوشمزه شده بود که من نتوانسته بودم جلوی
خودم را در خوردن بگیرم و به حجم زیاده روی،

 . حالم را بد کرده بودم

روپوش سفیدم را از اتاقم برداشتم و در حالی که
دکمه های آن را کامل می بستم، سمت اتاق دکتر

 .رفتم



در اتاقش را که گشودم، اولین چیزی که دیدم،
 .لیوان چایی0 بود که روی میزش قرار داشت

 .گرم خواندن کتاب بود. اما متوجه ی حضور من شد

خوش گذشت؟_ 

 .بله... خیلی_ 

پس حاال که بهت خوش گذشته، کمد داروها را_ 
مرتب کن که خیلی به هم ریخته شده... داروهای

 .جدیدم0 رسیده که باید جابه جا بشه

سمت کمد داروها رفتم اما نمی دانم چرا هر لحظه
احساس می کردم حالم بدتر میشود. وضع معده ام

داشت لحظه به لحظه بدتر می شد. چنان با تامل تک
تک ِسُرم ها را از طبقه بیرون کشیدم تا مرتب کنم،

: که صدای اعتراض دکتر هم برخاست

االن حتما خسته ای باز... واسه چی باز اخمات_ 
توهمه؟



آخرین ِسُرم را که روی میز گذاشتم، حس کردم 
معده ام در حال انفجار است. جواب دکتر را نداده،0

سمت دستشویی بهداری دویدم و تمام آبگوشت
 .خوشمزه ای که نوش جانم شده بود، زهرمارم گشت

حالم خیلی بد شد. رنگ صورتم سفید شد و دستانم
 .سرد

به زحمت حتی دستگیره در دستشویی را پایین
کشیدم و از دستشویی بیرون آمدم. پشت در

: دستشویی دکتر با چشمانی متعجب نگاهم کرد

 !چی شد یکدفعه؟_ 

: با بی حالی جواب دادم

 .حالم خوب نیست... نمیتونم سرپا بایستم_  

:حتمًا رنگ پریده ام را دید که بی هیچ حرفی گفت

 .باید0 فشارت رو بگیرم... این حالت طبیعی نیست _ 

دو قدم بیشتر به سمت اتاقش بر نداشته بودم که برای
بار دوم معده ام کوالک کرد و این بار به در



دستشویی نرسیده،0 چنان0 باال آوردم که راهروی
 .بهداری را هم کثیف کردم

بی حال تر شدم و در حالی که به زحمت خودم را تا
.در دستشویی می رساندم، آبی به صورتم زدم

دکتر از میان در نیمه باز دستشویی به من خیره شده
 .بود

چی خوردید شما دو تا؟... مش کاظم که گفت فقط_ 
 .واستون یه آب گوشت گذاشته

حتی جواب دادن هم برایم سخت بود. به زحمت از 
دستشویی بیرون آمدم و انگار سخت ترین کار این

بود که سمت اتاق دکتر بروم. اما برای بار سوم هم
نشد که خودم را به اتاق دکتر برسانم. اینبار زرد آبی

تلخ و بدمزه باال آوردم و دکتر با اخمی جدی زیر
 :لب گفت

 .مسمومیته0_  

 .حتی جوابش را ندادم



برو اتاق من... روی تخت معاینه دراز بکش، باید0_ 
 .برات ِسُرم بزنم

 !اما مسمومیت از چی؟!... از یک آبگوشت ساده

طولی نکشید که دکتر آمد. آنقدر بی حال بودم که
نفهمیدم کی دکتر باالی سرم آمد و چگونه فشار مرا

: گرفت و زیر لب زمزمه کرد

 .بله مسمومیته0_ 

سر و صدای ظریفی به راه انداخت. سخت نبود که
حدس بزنم چه کار می خواهد بکند. چشم بسته بودم و

از بی حالی تنها از دوری و نزدیکی ُتن صدایش و
سر و صدایی که به راه انداخته0 بود، می توانستم

 .حدس بزنم که چه کاری انجام می دهد0

باید بهت یک س ِسُرم بزنم... چی خوردید غیر از_ 
آبگوشت؟

 .هیچی به خدا_ 

: صدایش عصبی بلند0 شد



هیچی که نمیشه... یه میوه ی درختی از روی_ 
زمین، از جایی بر نداشتید؟
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:به زحمت گفتم

 .نه فقط آب خوردیم _ 

 .و همان لحظه سوزش سوزن ِسُرم را حس کردم

آب خوردید؟... از کجا؟... از رودخونه؟_ 



نه... از یه چشمه... یه چشمه که از دل کوه_  
 .می اومد

فعاًل که باید0 همینطور دراز بکشی تا ِسُرمت تموم_ 
 .بشه

چشم بسته بودم هنوز. ولی کم کم از برکات قطرات
رم الاقل آرام گرفتم اما طولی نکشید که در س سُِ

: اتاق دکتر باز شد  و صدای مش کاظم شنیده

 . سالم دکتر ...دخترم هم حالش بده_ 

چشم گشودم و نگاهم سمت مش کاظم رفت. دکتر
نگاهی به من انداخت

 .و نگاه مش کاظم به من افتاد

چی شده؟_ 

سکوت کردم که باز هم، نگاه دکتر و مش کاظم 
: همراه شد با جواب دکتر

 .هردوشون مسموم شدن_  



 . دکتر دست به سینه مقابل مش کاظم ایستاده بود

پس دخترت کو؟ _ 

 .داره میاد... از شدت دل پیچه نمیتونه تند راه بره_ 

دکتر سری تکان داد و باز نگاهم کرد. و همان 
لحظه گلنار، در حالی که با دو دستش از شدت دل

پیچه، خودش را محکم بغل کرده بود، در آستانه در
 .ایستاد

بیا تو گلنار خانوم ...میدونم دردت چیه ...رفیقت _ 
 .هم مثل خودت شده

: به زحمت کمی نیم خیز شدم 

گلنار خوبی؟_ 

مستانه!!... چی شده؟_ 

: صدای پوزخند دکتر برخاست 



دیگه سوال نداره... هر دو تن مسموم شدید... فکر_ 
کنم از آب همون چشمه باشه... باید0 یه نمونه بدم به

:آزمایشگاه. همان موقع مش کاظم فوری گفت

اتفاقًا منم االن وقتی فکر می کنم... تازه می فهمم _ 
که چرا هر وقت گوسفندانم رو میبردم چرا،

گوسفندانم از از اون چشمه آب نمی خوردند... ولی
هر وقت خودم از اون چشمه آب خوردم دچار دل

 !پیچه شدم

: دکتر دستی به شانه ی مش کاظم زد و گفت 

دیره مش کاظم ... فعاًل که دو تا تلفات دادیم..._ 
برو به بی بی بگو واسشون دمی برنج ساده بزاره که
با ماست بخورند... اگر هم یک تکه گوشت براشون

 .کباب کنید،0 خوبه

باشه... اتفاقًا تازه میش بزرگ قربونی کردم که_ 
 .گوشتش تازه است



و مش کاظم و دکتر،0 از اتاق بیرون رفتند و گلنار 
 . روی صندلی مقابل تخته من نشست

خوبی مستانه؟_ 

 .داشتم میمردم گلنار... خیلی حالم بد بود_ 

: گلنار با بی حالی و دل درد اما شیطنت خندید0 

 !یکبار نشد به ما خوش بگذره_ 

: لبخند بی رنگی زدم 

 .اشکال نداره اینا همه خاطره میشه گلنار_ 

: باز هم با خنده ادامه داد 

گوسفندان بابام فهمیدن از اون آب چشمه نباید_ 
بخورند ولی من و تو نفهمیدیم!... این چه خاطره ای

 !قرار بشه؟

از حرفش خنده0 ام گرفت. آنقدر که با همان خنده 
:گفتم

 !یعنی ما از گوسفندان بابای شما هم گوسفندتریم _ 



صدای خنده هردویمان اتاق دکتر را پر کرد و این 
خاطره ی زیبای شد از یک روز خاص و پر

 !ماجرا
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مسمومیت با آب آن چشمه ، باعث خیری برای 
اهالی روستا شد. از آب چشمه به آزمایشگاه

بیمارستان فیروزکوه فرستاده شد و در جواب
 .آزمایش، وجود مقدار اندکی آرسنیک، مشخص شد



همین مسئله باعث گشت که نه تنها اهالی روستا،
بلکه برای گردشگرانی که به روستا  می آمدند0  این
مسئله روشن شود، تا دیگر همچین اتفاقاتی تکرار

 .نشود

هوا کم کم رو به سردی می رفت. خانم جان همچنان
پیش عمه افروز مانده0 بود و من اولین شب یلدای

بدون پدر و مادرم و تنها با خاطره آنها تجربه
 .می کردم

به مناسبت شب یلدا، من و دکتر به خانه  ی مش
 .کاظم دعوت شدیم

خیلی دوست داشتم که شب یلدا در بهداری نباشم و
انگار طنین نجوای دلم تا عرش خدا هم رفت و

 .دعایم مستجاب شد

بی بی روی کرسی درون اتاق سفره ای پهن کرده
بود و روی سفره را با کاسه های سفالی پر از انار
دون شده، تخمه، گردو، بادام و نقل و نبات و البته

 . لواشک پر کرده بود



کنار بی بی و گلنار زیر کرسی پاهایم را دراز کردم
و چشمم به لحاف قرمز رنگی بود که بی بی روی

کرسی کشیده بود و دلم محو در تماشای این همه
 .سادگی و زیبایی

انگار خاطرات کودکی خودم را درون سینی بزرگ
مسی که روی کرسی گذاشته بود، داشتم به چشم می

 .دیدم

بی بی برای همه کاسه کاسه انار می ریخت که با
دیدن کاسه خالی از تخمه ی میان0 دست گلنار، آهسته

 . روی دستش زد

بسه دیگه دختر... چقدر تخمه میخوری! باز رودل_ 
 . می کنی ها

گلنار وا رفت. نیم نگاهی به من و دکتر که مشغول
 .خوردن انار دانه شده بودیم، انداخت

 . اون دفعه که مسموم شده بودم از آب چشمه بود_ 



بی بی که انگار با حرف گلنار قانع نشده بود، جواب
: داد

ما که ندیدیم کسی از آب چشمه مسموم بشه... تو_ 
 .از بس آبگوشت خوردی مسموم شدی

صدای نیمچه خنده ی دکتر برخاست و با نگاه به 
: من و گلنار توضیح داد

 .نه بی بی جان... اون واقعًا از آب چشمه بود_ 

همین حرف دکتر،0 گلنار را شجاع تر کرد برای دفاع
 .از خودش

اصاًل اگه از آب چشمه نباشه، پس حال مستانه که_ 
از حال من بدتر بود... پس اون هم زیاد آبگوشت

 .خورده حتما

 !از این قیاس گلنار جاخوردم 

در حالی که چند دانه کشمش، گردو و بادام کف
: دستم ریخته بودم، با ناباوری گفتم

 !ولی من زیاد آبگوشت نخوردم_ 



: بی بی باز نیشی به گلنار زد 

من این دفعه رو حاال اشتباه کردم... ولی پارسال_ 
یلدا رو چی میگی که اونقدر از همین هله هوله ها

 .خوردی که حالت بعد از شب یلدا بد شد

 . نگاهم سمت گلنار چرخید

گلنار از شدت خجالت سرش را پایین0 انداخت و از
: نگاه من و دکتر فرار کرد و آهسته لب زد

حاال باید همه اینها رو همین االن بگی بی بی؟_ 

مش کاظم با صدای بلندی ادامه ی حرف بی بی را 
گرفت و انگار نه انگار که دخترش داشت از خجالت

 . مقابل چشمان من و دکتر آب میشد

آره... گلنار سابقه داره... پارسال یادته دکتر از_  
بس انار خورد، دل درد شدید گرفت، آوردیمش

بهداری تا خوب شد؟

گلنار آنقدر سرش را خم کرده بود که فکر کنم 
چانه اش به جناق سینه اش چسبید و همان موقع



صدای محکم کوبیده شدن در حیاط، توجه همه را نه
تنها، به خودش جلب کرد، بلکه بحث را هم کال

 .عوض کرد

از همه بیشتر گلنار ذوق کرد. از این وقفه ای که
بین حرف های پدرش و بی بی افتاد و باعث شد

 .بحث عوض شود

: فوری برخاست و بلند گفت

 .من میرم ببینم کیه_ 

و دوید و رفت. یک لحظه که نگاهم تا بدرقه ی 
گلنار رفت و برگشت، چشمم به دکتر افتاد. نمی دانم

چه شد که نگاه او هم همان لحظه، اتفاقی در چشمان
من نشست. فوری از این اتفاق چشم چرخاندم سمت
دانه های آجیلی که کف دستم بود که مش کاظم گفت

:

الهی شکر... انگار خانم پرستار بهداری ما_ 
 . ماندگار شدند



دکتر هم نفس بلندی کشید. ترسیدم که باز کنایه0 ای
بزند اما سکوت کرد و چند ثانیه بعد، وقتی که فکر

: کردم دیگر حرفی نخواهد زد ، جواب داد

چه فایده مش کاظم... پرستار اخمالو که به درد_ 
 .بهداری نمیخوره
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چنان از حرف دکتر شاخه هایم سبز شد که با تعجب 
: پرسیدم



با من هستید؟_ 

و دکتر به جای جواب دادن به من، رو به مش کاظم
: ادامه داد

 .پرستار باید0 خوش اخالق باشه_ 

چشمانم از شدت بهت روی صورت دکتر خشک  
شده بود. بی بی آهسته خندید0 و مش کاظم از من

 . دفاع کرد

ولی به نظر من... شما بد اخالق تر هستید دکتر..._ 
 .خانوم پرستار ماشااهلل خیلی اخالقشون خوبه

و همین حرف مش کاظم و تایید0 بی بی، که سری 
تکان داد، باعث شد، دکتر نیم نگاهی به من بیاندازد
و من با افتخار ابرویی باال انداختم، که صدای یا اهلل
 .یا اهلل گفتن مردی از پشت در چوبی اتاق برخاست

در اتاق، در کسری از ثانیه روی پاشنه چرخید0 و در
کمال تعجب، آقای رستگار، دوست صمیمی دکتر،

 .در آستانه ی در ایستاد



 .به به سالم علیکم به همه_ 

: دکتر هم متعجب پرسید

پیمان تو اینجا0 چی کار می کنی؟ _ 

من اینجا چه کار می کنم؟... اومدم شب یلدا پیش_ 
دوست عزیزم که تنها0 نباشه... ولی دیدم چراغ های
بهداری خاموشه... گفتم یه جا بیشتر نیست که دکتر
بد اخالق ما رو، راه بدن... واسه همین یک راست

 .اومدم اینجا

آقا پیمان بی رودربایستی، خودش را به زور، کنار 
دکتر و مش کاظم جا داد و گلنار بعد از تاخیری چند0
دقیقه ای با یک سینی چای و روسری گلدار جدیدی0

 . که سر کرده بود وارد اتاق شد

نگاهم روی روسری گلنار بود و داشتم به این فکر
می کردم که آیا عوض کردن روسری گلنار، ربطی

به ورود آقا پیمان0 دارد یا نه؟

 !آقا پیمان هم آدم عجیبی بود 



همین که نگاهم از سمت گلنار، سمت او چرخید0 و
دیدم که چگونه بی تعارف نشسته و خودش را

شریک خوردن آجیل و تخمه کرده و با آمدن لیوان
های چای کال نگاهش سمت چای هم جذب شده، در

 !شوک فرو رفتم

 .بی بی برای هر نفر یک لیوان چای گذاشت 

 .خوش اومدی پسرم... جمع ما رو شاد کردی_ 

آقا پیمان از این حرف بی بی سر ذوق آمد و با 
: شوق محکم به کمر دکتر زد

گفتم رفیق دکتر ما، صحبت شب یلدا رو میبره _ 
توی، گالب به روتون، اسهال و استفراغ... اومدم

 .که یه کم شما رو بخندونم

دکتر چشم غره ای رفت و آقا پیمان بی توجه به
 :تهدید0 دوستش با انرژی گفت

بگذارید یک لطیفه بگم که بخندید... یه آقایی_   
میره دکتر، میگه آقای دکتر از صبح که شلوارم رو



پوشیدم و دکمه اش رو  بستم، دیگه کمرم صاف
نمیشه... دکتر یک نگاه به سر تا پای مرد میکنه و

جواب میده؛ آخه دکمه پیراهن تو به شلوار بستی
 . عزیزم

و صدای خنده آقا پیمان آنقدر بلند شد که همه تنها0 از
دیدن خنده های آقا پیمان0 بود که به خنده0 افتادند.

چنان با مزه و با انرژی می خندید0 که فکر کنم هیچ
کسی در مقابل آقا پیمان قدرت کنترل نداشت. بعد از

آنکه خنده ها تبدیل به لبخند0 شد، بی بی با لبخند0
: پرسید

 .من که چیزی نفهمیدم_ 

همین حرف بی بی بود که باعث شد تا همه بلند بلند 
: بخندند و گلنار این بار با لبخند0 جواب داد

 .اشکال نداره ما فهمیدیم_ 

: اما بی بی با اخم به گلنار گفت



واسه چی میخندی0 تو... تو کمتر تخمه بخور با_ 
 . فردا صبح می افتی به دل درد

جمله ی بی بی، در مقابل آقا پیمان،0 نه تنها لبخند
روی لبانش گلنار ربود، بلکه حتی کاری کرد که

 .گلنار از اتاق بیرون رفت

آقا پیمان برای بی بی همان لطیفه را با نمایش اجرا
کرد تا بی بی هم متوجه شود. اما این بار در میان

صدای خنده های همه، من تمام حواسم پیش گلناری
 .بود که جای خالی اش کنار دستم احساس می شد
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سمت آشپزخانه کوچک و نقلی مش کاظم رفتم. کنار
 . گاز کوچک آشپزخانه تکیه به دیوار، ایستاده بود

از کنار در ورودی آشپزخانه، به او خیره شدم. با
ریشه های روسری گلدارش بازی می کرد و اصاًل

: متوجه حضور من نبود  که پرسیدم

سحاال چرا قهر کردی؟ 

فوری سرش سمت من چرخید. نگاهش از سیاهی 
غم، پر بود. وارد آشپزخانه شدم و چشمم به جای

دیدن گلنار، محو تماشای فضای سنتی آشپزخانه ی
 .بی بی شد

ریسه های فلفل و سیر از دیوار آشپزخانه0 آویز بود
 .و مرا تا اوج روزهای کودکی ام می برد



در روزهایی که شاید خود خانوم جان من هم، همین
گونه فلفل و سیر را به نخ می کشید. انتهای ریسه ی

فلفل را گرفتم و دستی به فلفل های قرمز و خشک
 .شده درون ریسه، کشیدم

:گلنار آهی کشید و گفت

همه اش می خواهند منو جلوی همه مسخره کنند..._ 
 !بعد میگن چرا گلنار خواستگار نداره

 .لبخندی زدم و دستی روی شانه اش گذاشتم 

 .باهات شوخی کردن_ 

: همان جمله ی کوتاه من، باعث خشم گلنار شد 

 !جلوی چشم پیمان با من شوخی می کنند؟ _ 

لحظه ای مثل برق گرفته ها، خشکم زد و گلنار 
: ادامه داد

چرا هر وقت این پسر اومد خونه ی ما، اینا با من _ 
اینطوری شوخی می کنند؟!... این بنده خدا فکر

 .میکنه من یه تختم کمه خب



نگاهم روی صورت گلنار بود. اشکی از چشمانش
چکید. فکرم درگیر سوالی بود که در سرم موج

 . میزد

 !گلنار عاشق پیمان0 شده بود؟

 .از این فکر لبخند0 روی لبم بیشتر کشیده شد 

پس تو از پیمان خوشت اومده... آره؟... یادمه که_ 
عروسی دختر آقا جعفر هم از کنار پرده داشتی

قسمت مردانه رو دید میزدی! ... یادمه که اون موقع
هم گفتی چقدر پیمان0 خوش تیپه!... پس این پسر رو

دوسش داری؟

گلنار سرش را پایین0 گرفت. این خجالت و سکوتش،
 .خودش جواب قاطعانه ای بود که می شد گرفت

 .ذوق زده او را در آغوش کشیدم

وای گلنار!... چرا زودتر نگفتی... خودم درستش_ 
 .می کنم عزیزم

: پرسید



چی جوری میخوای درستش کنی؟... به بی بی_ 
حرفی بزنی که از این بدتر بشه و دائم منو مسخره

کنه؟

: خندیدم 

نه بابا... به بی بی نمیگم... غصه نخور... حاال _ 
بیا بریم که اگه تو توی جمع نباشی بیشتر شک می

 .کنند0

باالخره راضی اش کردم و او را دوباره به جمع
برگرداندم. دوباره همه دور کرسی جمع شدیم. آقا

پیمان باز هم شوخی های بامزه اش را از سر گرفت
و من در میان خنده هایی که از سر شوق بود، در
فکر بودم که چطور می توانم در این مورد، با او

 .حرف بزنم

اما بهترین0 راه حرف زدن با آقا پیمان نبود. نگاهم
سمت دکتر رفت. لبخند0 کجی از شوخی های بی مزه

: ی پیمان0 روی لب داشت، با خودم گفتم



حرف زدن با دکتر،0 بهتر از حرف زدن با پیمان »  
 «است... باید اول با او حرف بزنم

و دلم عجیب میخواست خاطره ی شب عروسی
ستاره و توهینی که پیمان0 به دختران روستا کرده بود

. را از ذهنم پاک کند
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شب یلدای آن سال کنار کرسی بی بی و تنقالتش به
جای شام سبزی پلو با ماهی با چلوگوشت معرکه ی

 . دستپخت بی بی گذشت

آقا پیمان فردای آن روز، از روستا رفت و این
 .فرصت خوبی بود تا با دکتر صحبت کنم

سرگرم جابه جایی داروها در  قفسه  بودم که کارم
تمام شد و با همان دستمال میان دستم چرخیدم سمت

 .دکتر

:کتاب می خواند0 که گفتم

 ...ببخشید_  

سرش را لحظه ای بلند کرد و دستانش را همچنان0
که دو طرف کتاب، روی میز گذاشته بود، با انگشت

 .اشاره دست راست به قفسه داروها اشاره کرد

اون قفسه تموم شد؟_  

 .بله_ 

 .خوبه_ 



 .سرش را پایین0 انداخت که جلوتر رفتم 

میشه یه چیزی بگم؟_ 

همچنان که سر خم کرده بود روی کتاب جوابم را 
: داد

 ...می شنوم_ 

میگم اگه... یه دختر خوبی که خیلی هنرمند0 و_ 
مهربونه... قصد ازدواج داشته باشه... و از آقایی

خیلی خوشش بیاد... آقایی که شما می شناسید... شما
 ...می تونید کمکش کنید که

سرش را بلند کرد. رنگ نگاهش آنقدر تغییر کرده 
 . بود که جا خوردم و باقی کلمات از ذهنم پر کشید

نگاهم روی صورت دکتر محکوم به ماندن بود که
: گفت

احیانا اون دختر... پرستار بهداری روستا نیست؟_ 

لحظه ای نفسم در سینه حبس شد. اما فوری جواب 
: دادم



 .نه... نه، من نیستم_ 

:لبخنده کنایه داری زد که ادامه دادم 

 .به خدا من نیستم... واسه گلنار گفتم _ 

اخمی کرد و با جذبه ای که تا قبل از آن در  
:صورتش نداشت، جوابم را داد

اون  دختر مگه خودش زبون نداره که شما به _ 
جاش حرف میزنید؟0

 .خب روش نشد که بگه_ 

 .کتابش0 را بی جهت ورق زد 

حاال اون آقا که من میشناسمش، کی هست؟_ 

 .آقای رستگار... دوست شما_ 

باز سر بلند کرد. تعجب نگاهش اول کمی مرا 
 !حیرت زده کرد. یعنی اینقدر غیر قابل باور بود

اما کمی بعد،0 تکیه زد به پشتی صندلی و با خنده 
: گفت



پیمان!!... چطور فکر کردی که پیمان0 قبول میکنه_ 
که اومدی این حرفها رو به من میزنی؟... ندیدی0
نظر پیمان در مورد دختر های روستا چی بود؟

:ناامید0 شدم، اما با صدایی خفیف آهسته جواب دادم

آخه گلنار بدجوری تو فکر آقا پیمان،0 دوست _ 
شماست و شما هم که می دونید، گلنار واقعًا دختر
خوبیه... خواستم کمکم کنید،0 بلکه بتونیم یه کاری

 .کنیم

نفس پری کشید و بعد از چند ثانیه0 دست دراز کرد 
و کتابش را محکم و پر صدا بست و خودش را جلو
کشید سمت میزش. دستانش را در هم قالب کرد و

 .متفکرانه به فکر فرو رفت

 .فعاًل که آقا تشریف بردن و نمیشه کاری کرد_ 

با نخ های ریش شده ی گوشه دستمال درون دستم 
:بازی می کردم که گفتم



اگه شما بخواهید0 میتونید0 کمکشون کنید... اگه آقا _ 
پیمان از نزدیک با گلنار حرف بزنه... و اخالق

 .خوبه گلنار رو ببینه مطمئنم که نظرش عوض میشه

دکتر صندلی اش را به عقب هل داد و از جا 
:برخاست

فعاًل شما به کارت برس... اینجا بهداری _ 
روستاست نه بنگاه ازدواج... در مورد پیمان هم

. خودم یه فکری می کنم
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و گذشت چند روزی. دیگر بعید0 می دانستم دکتر
بخواهد در مورد این موضوع با آقای رستگار

صحبت کند اما از جایی که قضا و قدر الهی بر این
بود که این موضوع به نحو دیگری مطرح شود،

  .اتفاقی عجیب، باعث یک دیدار0 شد

ده شب از شب یلدا گذشته بود که برف سنگینی آمد
 .و تمام روستا را سفید پوش کرد

می دانستم که راه های ارتباطی روستا به خاطر آن
برف سنگین تا چند0 روزی بسته خواهد بود و این

 .روال هر ساله ی روستا بود که اتفاق می افتاد

تمام اهالی روستا با این شرایط سازگاری پیدا کرده
 .بودند.0 اما حادثه ای در راه بود

خسته از یک روز پرکار و خوشحال از اینکه قرار  
بود، تمام شب پاهایم را زیر کرسی کوچکی که
درون اتاقم به پا کرده بودم، دراز کنم، سمت در

خروجی بهداری  پیش رفتم. پاهایم به زحمت وزنم



را تحمل می کرد .وزنی که یک روز تمام بر آنها
تحمیل کرده بودم. انگار جانی در پاهایم نبود که مش
کاظم، سراسیمه وارد بهداری شد و نمی دانم چرا با

دیدنش،0 همان کنار درب ورودی بهداری، ترسی
 .عجیب بر دلم نشست

خانوم پرستار... دستمون به دامنت... به دادمون0_ 
 .برس

صدای بلند فریاد0 های مش کاظم، باعث شد حتی 
 . دکتر پورمهر، هم سمت در ورودی بهداری بیاید

چی شده مش کاظم؟_ 

 .به دادمون برسید_ 

 .یک لحظه ته دلم خالی شد 

اگر اتفاقی برای بی بی افتاده به من بگید؟_ 

قلبم از همان لحظه طوری به تپش افتاد  که حس
کردم اگر اتفاقی برای بی بی افتاده باشد، من تا آخر

 .عمرم، افسرده خواهم شد



طاقت یک غم دیگر را نداشتم و آن لحظه سخت
 !ترین امتحان0 بود برای من

دکتر بی معطلی همان حدس مرا به زبان آورد و 
:پرسید

بی بی طوریش شده؟ _ 

نه... دختر طاهر داره زایمان میکنه. سرم سمت_ 
: دکتر چرخید

 !دختر آقا طاهر_ 

: اخمی بین ابروانش نشست و زیر لب گفت 

آخه کی به اون گفته، توی این شرایط بیاد0 روستا؟ _ 

مش کاظم با استیصال دستانش را محکم، از کنار 
: شانه، پایین0 انداخت

نمی دونم به خدا... شوهرش رفته ماموریت... _ 
 ...اینم گفته بیاد دو هفته ای اینجا بمونه



مطمئن بودم که دختر آقاطاهر را در روستا ندیده ام،
:اما با این حال پرسیدم

از اهالی روستا نیست؟ _ 

: مش کاظم دستی به پیشانی کشید 

نه تهران میشینه... شوهرش دو هفته پیش آوردتش_ 
اینجا... حاال برف اومده و راه بسته شده... نمیتونیم

 .ببریمش شهر... تو رو خدا یه کاری کنید

از همان لحظه اضطراب در وجودم شعله گرفت. 
 . نفسم حبس شد و عرق سردی روی شقیقه ام نشست

باشه شما برو مش کاظم... من باید یکسری وسایل_ 
 .بیارم

:مش کاظم رفت و دکتر با جدیت گفت 

 .دنبالم بیا _ 

هنوز در تردید0 بودم که درست فهمیده0 ام یا نه؟ آیا 
واقعًا دکتر قرار بود برای این زایمان دست به کار

شود؟



وارد اتاق دکتر شدم و به او که با سرعت وسایلی 
 .را در کیف پزشکی اش می گذاشت خیره

 ...شما خودتون می خواهید_ 

این دفعه بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد،0 پنس، 
بتادین، قیچی مخصوص جراحی و حتی نخ بخیه را

:هم برداشت و درون کیف ریخت و جواب داد

 .من، نه _ 

:متعجب پرسیدم 

پس کی؟... کی میتونه کمک کنه؟ _ 

لحظه ای کمرش را صاف کرد و در حالی که با   
:دست عرق روی پیشانی اش را جمع می کرد گفت

 ....تو _ 
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 .سرش آهسته از کنار شانه چپ چرخید سمت من

 !!من_ 

بله... پس چی فکر کردی؟... اومدی این روستا_ 
که فقط خوش بگذرونی یا فشار خون بگیری و ِسُرم

وصل کنی؟

نمی دانم چرا دستانم از همان لحظه شروع کرد به 
 .لرزیدن

 .ولی هنوز حرفش را باور نکرده بودم 



ولی آخه من که تا به حال توی هیچ زایمانی کمک_ 
 !بهیار هم نبودم

: فریاد زد 

پس این همه مدرک مدرک که میگفتی واسه چه_ 
کاری جمع کردی؟... مگه نگفتی رفتی دوره

کمکهای اولیه رو دیدی؟... غیر از اینه که االن نیاز
داریم به این که از اون مدرکت استفاده کنی؟... یا
فقط رفتی مدرک گرفتی که قابش کنی بزنی روی

دیوار؟

 ...من آخه_  

چشمانش را محکم بست و محکم تر از قبل فریاد 
: زد

آخه نداره... پای جون یه آدم در میونه... میفهمی؟_ 

 .وا رفتم. حال بدی داشتم 

درست همان لحظه بود که ارتعاشات دستم به تمام
تنم رسوخ کرد. انگار بیشتر از همیشه هوا سرد و



یخ زده بود و این سرمای زمستان نبود که در سلول
به سلول تنم نفوذ میکرد،0 سرمای اعتماد0 به نفسی بود

 !که نداشتم

تا خود خانه ی آقاطاهر لرزیدم. اما وقتی از در 
نیمه بازه خانه وارد حیاط شدم و آشفتگی رقیه خانوم

و آقا طاهره را دیدم و بی بی حتی، که با آن چادر
سفید گلدارش که محکم به کمر بسته بود، جلو آمد و

: دستم را محکم گرفت

 .کمکش کن... تورو خدا کمکش کن مستانه _ 

آنوقت بود که حس کردم مثل آدم برفی شده ام میان
 !سرزمین یخها

دیگر لرزی در وجودم نبود. انگار همه چیز یک 
 .خواب بود یا شاید بهتر باشد بگویم یک کابوس

گریه های بی امان رقیه خانوم، بی قراری آقاطاهر،
پریشانی و التماسهای بی بی، همه را در خواب می

 .دیدم شاید



اما رقیه خانوم به این کابوس پایان داد. جلو آمد و
دستم را گرفت و در حالی که محکم میان0 دستانش

:می فشرد گفت

تو رو خدا کمکش کنید خانم پرستار... دخترم_ 
اصاًل وقت زایمان نبوده... سه هفته هنوز مونده...

 .به دادش برسید... من جواب دامادم رو چی بدم

حلقه های نگاهم روی صورت رقیه خانم مانده بود 
: که به زحمت گفتم

 .آخه من تا حاال ماما نبودم_ 

:بی بی دستی روی بازویم زد

 سال پیش قابله۳۰کمکت میکنیم... من خودم تا  _ 
بودم... دست تنها نیستی... من خودم اگه تنها باشم
می ترسم، اما اگه تو کمکم باشی، منم میتونم کمکت

 . کنم

باز آخه ای گفته و نگفته، بی بی و رقیه خانوم
 .التماسم کردند0 و مرا سمت خانه  کشیدند



از پله های کاهگلی خانه باال رفتم و از در گذشتم و
 .در اتاقی را برایم باز کردند0

زن جوانی در وسط اتاق قدم می زد و در حالی که
دو دستش را به کمر گرفته بود و ناله میکرد، سمتم

 .چرخید0

:رقیه خانوم فوری گفت

پرستار بهداری روستای ماست... ماشااهلل خیلی _ 
 .وارده

:و بی بی دنباله0 ی حرف رقیه خانم را گرفت

نگران نباش میمنت جان... مستانه ماشااهلل _ 
 .باسواده

و من هنوز گیج و منگ بودم که رقیه خانوم جلو
رفت و لحاف بزرگی پهن کرد و رو به دخترش

: گفت

 .دراز بکش بزار پرستار بیاد0 ببینتت  مادر_ 



و من هنوز آنقدر دستپاچه0 بودم که داشتم زیر لب
: زمزمه می کردم

 .به خدا من نمیتونم _ 

: بی بی فوری در گوشم پچ پچ کرد 

هیچی نگو... این دختر اگر بترسه و بفهمه کاری _ 
از دست تو هم بر نمیاد،0 در جا سکته میکنه از ترس

.
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مثل آدمهای برق گرفته و وسط اتاق خشکم زده بود
: که بی بی آهسته به بازویم زد

 .برو دیگه _ 

سرم سمت بیبی چرخید. اضطراب نگاه بی بی 
: بیشتر از نگاه من بود. آهسته لب زدم

 .نمیتونم0 به خدا_ 

: سرش را کشید تا کنار گوشم 

 .کمکت می کنم مستانه _ 

و چشمان نگران رقیه خانوم سمتم آمد. با نگاهش 
التماس می کرد، اما بی صدا و داشت با زبانش

 .دخترش را امیدوار

: ناچار گفتم

 . باید0 کیف و لوازمم را بیارم _ 

به همین بهانه، از اتاق بیرون زدم. آقا طاهر و مش 
کاظم روی ایوان ایستاده بودند0 و صحبت می کردند



که با خروج من، نگاه هر سه سمت من چرخید. با
: خجالت سرافکنده گفتم

 . ببخشید0 دکتر... میشه چند لحظه تشریف بیارید _ 

دکتر از جمع آندو جدا شد و همراه کیفی که با دو
دست گرفته بود، مقابلم ایستاد. نگاهش روی صورتم

بود. برخالف همه ی روزهای قبل ، که همیشه
سرش را از نگاه به من پایین0 می گرفت، این بار

توی صورتم زل زده بود که خجالت زده و سر به
: زیر گفتم

 ...باور کنید0 به خدا... من نمیتونم_ 

: نگفته تمام حرف هایم را خواند 

خوب گوش کن ببین0 چی میگم... تمام راهها بسته _ 
شده... مش کاظم رو می خواهیم با موتور بفرستیم

بلکه بتونه تا یکی از روستاهای اطراف بره، یه قابله
بیاره... اما تا اون موقع باید تو هم یه کاری کرده

 .باشی... شاید مش کاظم موفق نشد



سرم باال آمد. با آن همه جدیتی که روی صورتش 
بود، اما نگرانی چشمانش با نگرانی چشمان من،

 .شباهتی عجیب داشت

چند ثانیه نگاهم کرد و بعد0 کیف میان دستش را سمتم
: گرفت

بیا... هرچی الزم داشته باشی، داره... اول_ 
فشارش رو بگیر... فشار مادر خیلی مهمه... بعدش
هم سعی کن بهش روحیه بدی... االن اون، حال و

روحیه اش، از من و تو، بدتره... اگه بخوای
اینجوری با این نگاه پریشون، باالی سرش بشینی،

 .مطمئن باش، مرگ رو جلوی چشماش میبینه0

آهی کشیدم و کیف را از او گرفتم و به اجبار چشمی
 .گفتم و وارد خانه شدم

اول فشار میمنت خانم را گرفتم. کمی فشارش پایین0 
بود. دستور یه شربت شیرین به بی بی دادم و در

کسری از ثانیه، بی بی با شربت گالب و نسترن از
 .راه رسید



:بعد دست میمنت0 را در دست گرفت و به او امید0 داد

نگران نباش... همه دارند تالش می کنند0 که تو و_  
 .بچه ات  امشب رو به سالمت به صبح برسونید0

و من اینبار با لبخندی0 که خوب نقابی بود برای 
: درون مضطربم گفتم

نفس عمیق بکش... نفس عمیق خودش درد رو کم_ 
میکنه... چون اکسیژن بیشتری به بدنت میرسونه...
اگر کمردرد داری، میتونم کمرت رو برات ماساژ

 .بدم

با درد، سری تکان داد و میان0 نفس های عمیقی که
: می کشید گفت

 .خیلی درد دارم_ 

همراه رقیه خانوم او را روی تشک نشاندیم و من با 
تمام توانی که در دستان لرزانم بود، شروع کردم به

 .ماساژ دادن0 کمرش



بیشتر از درد زایمان،0 نگرانی و اضطراب سراغش
آمده بود. چرا که بعد از گذشت چند دقیقه حالش بهتر
شد و همین لبخند0 رضایت بی بی و رقیه خانم را به

لبانشان نشاند و من در حالی که مدام ذکر می گفتم و
در دلم از خدا کمک می خواستم کمر میمنت خانم را

با دستان سرد و بی حسم آنقدر ماساژ دادم که درد
. کمرش کمتر شد
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 .اما انگار قرار نبود،0 آن شب به صبح برسد



انگار قرار بود آنشب حتی از شب یلدا هم بلندتر
 .باشد

درد زایمان هر نیم ساعت به نیم ساعت شدیدتر می
شد و من همچنان0 داشتم تنها با ماساژ و گفتن ذکر
روحیه ی باخته ام را تقویت می کردم. حال بدی

داشتم. می دانستم یا دارم سکته می کنم از ترس یا
 .مرگ را تجربه

 شب از۱۱ناچار بعد از دو ساعت حوالی ساعت 
 .اتاق، با خستگی بیرون زدم

بغضم گرفته بود. تالش های من در روند زایمان
 .انگار اثری نداشت

ناامید0 و مایوس از خانه بیرون زدم. در حیاط خانه
علی رغم هوای سرد زمستانی، آقاطاهر و دکتر کنار
آتشی که روی یک منقل، به پا کرده بودند0 ، ایستاده
بودند. از پله های کاهگلی پایین0 رفتم و نگاه هر دو

 . باز با اضطراب مرا هدف گرفت



دکتر جلو آمد و من روی پله آخر حیاط سقوط کردم
 .و اشکانم سرازیر شد

نگاه تند دکتر روی صورتم بود که بی توجه به آن
همه عصبانیتی0 که در چهره اش می دیدم، از نگاهش

: فرار کردم و گفتم

 .بابا نمیتونم0 به خدا... این کار من نیست _ 

: سرش را خم کرد و با حرص توی صورتم گفت

نمی تونم نداریم... االن که وقت این حرف ها _ 
نیست... وضعیت همینه... باید بگی میتونم و خدا هم

 .کمکت میکنه

 .باز زدم زیر گریه 

 ...آخه من نمیتونم_ 

سرم را بلند کردم و با همان چشمان پر اشک خیره
اش شدم. با آنکه ته نگاهش به چشم خودم میدیدم که
حق را به من می دهد، اما در ظاهر باز اخم کرد و

: با جدیت گفت



مش کاظم بیچاره هم میتونست بگه من نمیتونم و_ 
خودش رو راحت کنه، اما با یه موتور راه افتاد و

رفت... مگه میتونه با یه موتور،. توی این هوا،
خودشو به روستای اطراف برسونه؟!... اما با این
حال در این هوای پر از مه و برفی، تمام تالششو

کرد، که فردا نگه دست روی دست گذاشتیم و
نتونستیم کاری بکنیم.... جونش رو گرفت کف

دستش تا بلکه اتفاقی نیفته... که فردا همه پشیمون
 .بشیم

بینی ام را محکم باال کشیدم که صدای بلند یا اهلل ی 
از کنار در ورودی خانه شنیده شد. در روی پاشنه
چرخید. آقا پیمان بود! که همراه گلنار وارد حیاط

 .شدند

گلنار بی معطلی سمتم دوید و در حالیکه کنارم روی
 . پله می نشست، شانه هایم را مالش داد

چی شد مستانه؟_ 



حرفی نزدم. حتما0ً خودش می توانست از حال و
 .روزم بفهمد

نگاهم سمت دکتر و پیمان0 رفت و در دل دعا دعا
میکردم بلکه آقا پیمان بتواند کاری کند که انگار

 .همان لحظه خدا دعایم را شنید

: آقا پیمان نگاهی به من انداخت و مصمم گفت

گریه نکن خانم پرستار... همین االن با ماشینم راه_ 
 .می افتم میرم ببینم میتونم تا روستاهای اطراف برم

: دکتر بلند اعتراض کرد 

تو مگه قابله می شناسی که با این همه اعتماد0 به_ 
نفس حرف میزنی  ؟

: گلنار فوری گفت 

من می شناسم... مشهدی ساره... چند باری اومد_ 
دیدن بی بی... خودش از خاطراتش می گفت که تا

همین چند سال پیش حتی، قابله ی روستای باال دست
. بوده
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اشکانم در آن سرما خشک شد و نگاهم با شوق به
 . دکتر خیره

: دکتر متفکرانه رو به گلنار و پیمان0 کرد و گفت

خوب حاال اگر همچین0 خانومی رو هم بتونیم پیدا0_ 
 .کنیم اما با ماشین نمیشه تا روستای باال دست، رفت

: پیمان باز اعتراض کرد

چرا نمیشه؟_ 



: دکتر عصبی جواب داد

چون روستای باالدست، راه کوهستانی داره و این_ 
راه توی این هوای برفی، مطمئنا0ً هم خطرناکه، هم

 .بسته است

: اما گلنار فوری گفت 

من راهش رو بلدم... من و پدرم همیشه  از یک_ 
 .راه میانبر می رفتیم روستای باالدست

دکتر سری با تاسف تکان داد و یعنی راه حل مناسبی
 . نبود

 .پیاده0 خیلی راهه خطرناک نمیشه_  

: و گلنار باز اصرار کرد 

دکتر من راهش رو بلدم... یه کمی سخته ولی_ 
 .میشه

: آقاطاهر این بار اعتراض کرد 



چشم سفیدی نکن دختر... هوا خرابه، تا یک_ 
ساعت دیگه ، باز هم برف میاد،0 دره پر از گرگ

میشه... کجا میخوای بری توی این هوا؟

و گلنار بی هیچ ترسی جدی و مصمم باز سر 
: حرفش ایستاد

من می تونم به خدا... می تونم... چند سال پیش_ 
همین راه رو، توی همین هوا با پدرم رفتم....

اونوقت هم مجبور بودیم حاال هم میشه... همین چند
سال پیش  هم، توی همین هوا برای، دختر آقا ظفر،

مشهد ساره رو از همون راه میانبر0 آوردیم به
روستا... یادت نیست آقاطاهر؟   تازه تفنگ پدرم هم
هست... تفنگ رو برمیدارم تا اگه گرگی حمله کرد،

 .بتونیم از خودمون دفاع کنیم

هم دکتر و هم آقاطاهر سکوت کردند. نگاه من بین 
آن ها می چرخید که بی بی با صدای بلندی از باالی

:ایوان صدا زد



مستانه... پس چرا نمیای؟... این طفلکی تلف شد _ 
 .از درد

با آنکه روی صحبت بی بی با من بود اما نگاه همه
 : سمت بی بی رفت و دکتر با جرأت تمام گفت

بیبی پسرت رفته روستاهای اطراف دنبال قابله..._ 
اما امیدی نیست که بتونه برسه... گلنار خانوم میگه

میتونه از راه میانبر0 بره روستای باالدست، مشهد
 .ساره رو بیاره

و بی بی لحظه ای خشکش زد. اما خیلی زود لبخند
: ملیحی همراه با شوق روی لبش ظاهر شد

خودشه... مشهدی ساره قابله ی زبردستیه..._  
 .آره... آره

گلنار باز نگاهش سمت دکتر چرخید. انگار منتظر
: دستور دکتر بود. اما این بار آقا پیمان0 گفت

آخه بی بی، یه دختره تنها که نمیشه پیاده توی این_ 
 !هوا، بره روستای باالدست



:بی بی اخمی کرد و جواب داد  

چی فکر کردی پسرم... گلنار از بچگی توی _ 
همین کوه و دره بزرگ شده... شما مردا اگه یکی

 ... میتونید0 باهاش برید

 .یا اهلل بگید و آستین باال بزنید.... زیاد وقت نداریم

:از روی پله برخاستم و مصمم گفتم

اگر شما ها باهاش نمیرید... من میرم.... الاقل _ 
 .میتونم یه کاری کرده باشم

همین حرفم بود که فکر کنم باعث شد آقا پیمان0 
: مقتدرانه بگوید

 .تفنگ مش کاظم رو بیارید... من باهاش میرم_ 

لبخند روی لبم نشست و با شوق گلنار را در آغوش 
:کشیدم و زیر گوشش گفتم

مراقب خودتون0 باشید... حواست هم به آقا پیمان0 _ 
باشه... فکر نکنم تا حاال از کوه باال رفته باشه ها...

 !اونم توی همچین0 هوایی



: خندید0 و زیر گوشم جواب داد 

 .نگران نباش هر کسی با من بیاد، راه بلد میشه_ 

 .گلنار و پیمان رفتند و من ماندم و دکتر آقاطاهر

بی بی قابلمه آبگرم گذاشت و دستمال سفیدی برید. 
قنداق بچه را پهن کرد و رقیه خانوم یکپارچه بزرگ
پهن و همه منتظر به دنیا0 آمدن کودکی شدیم که هنوز

 !نیامده،0 کل روستا را به هم ریخته بود
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یک ساعتی از رفتن گلنار و آقا پیمان0 گذشت و نه
خبری از مش کاظم شد و نه خبری از مشهدی ساره

. 

و درد زایمان همچنان0 بیشتر و بیشتر می شد. تنها
 .کاری که از دستم برمی آمد، همان ماساژ بود

آنقدر کمر پر درد میمنت خانوم را با سرانگشتان بی
حسم، ماساژ دادم که حس کردم تک تک انگشتان

 .دستم، فلج شد

بی بی و رقیه خانم هم بازوان او را با دو دست
مالش می دادند، بلکه درد کمتر شود. از خوردن
دمنوش گل گاوزبان و روغن کرچک هم برای
 .تسهیل در زایمان0 دریغ نشد، اما توفیقی نداشت

آن شب بلندتر از همه ی یلداهای عمرم بود و انگار
قرار نبود که صبح فرا برسد. خسته از آن همه

ماساژ، کمی خودم را عقب کشیدم و میمنت خانوم
 .در حالی که باز روی تشک دراز میکشید،0 نالید



اشک در چشمان رقیه خانم جوشید و مستأصل 
نگاهم کرد و از تاسف سری تکان داد و بی بی آه

غلیظی کشید. پیشرفت زایمان، چندان دلچسب نبود.
تنها تمرین های تنفس عمیق و ماساژ ها بود که کمی

 .درد را تسکین می داد

هر دو بازویم از شدت درد زق زق می کرد. اما
 . دردی بیشتر از بازو و ذهن خسته ام مرا می آزرد

و آن تصور این بود که، فردا صبح، با طلوع آفتاب،
یک روز جدید برای من و بی بی رقیه خانم آغاز
میشد که ما باشیم و یک جسم بی جان که ملحفه ی

 .سفیدی روی آن کشیده شده بود

 .بغضم، از این فکر مسموم گرفت 

نفسم تنگ شد و باز از اتاق بیرون زدم و خسته تر
از همه روزهای کاری در بهداری، پشت در اتاق،
تکیه به دیوار آهسته گریستم. در میان صدای گریه

ام، صدای قدم هایی را شنیدم. اما چشم باز نکردم



برای دیدن. نیازی هم نبود. حتم داشتم که خود دکتر
 . است. و حسم درست بود. مقابلم ایستاد

سایه ی اخم جدی اش را روی صورتم حس کردم و
تا چشم گشودم با حرص و عصبانیتی0 که، از دیدن
آن اخم نشسته روی صورتش، یکباره بر من مسلط

شد، در حالیکه صدایم را به سختی کنترل می کردم،
:تا به گوش رقیه خانوم و بی بی نرسد، گفتم

چیه؟!... انتظار داری یه پرستار ساده ی بهداری، _ 
معجزه کنه؟!... نه... نمیتونم... کاری از دستم بر

 .نمیاد... اینو بفهم

شاید بی ادب تر از همیشه شده بودم آنشب. آنقدر که 
حتی در مقابل اخم و نگاه خیره اش کوتاه نیامدم و با

: حرص بیشتری ادامه دادم

چیه؟... خب نمیتونم... راست میگی تو که_ 
 .دکتری، یه کاری کن



حتی لحظه ای نگاه جدی اش را از من نگرفت و من 
کالفه از آن همه جدیت در نگاهش، سرم را کج

: کردم طرف دیگری که گفت

فردا وسایلت رو جمع می کنی برمیگردی خونه _ 
ی خانوم جانت، فیروزکوه... این روستا به همچین0
 .پرستاری ، که به خودش اعتماد0 نداره، نیاز نداره

باحرص فقط برای جواب دادن به آن همه توقع باال
:کفری شدم و گفتم

فکر کردی میمونم؟... تو یه دکتر دیوانه ای... _ 
کسی که از یک پرستار ساده، انتظار دکتر زنان و
زایمان داره، یا دیوونه0 است، یا هیچی از تخصص

. زنان و زایمان0 نمیدونه
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فقط نگاهم کرد . این خونسردی ذاتی نگاهش که
حتی ذره ای از جدیت نگاهش را کم یا زیاد نمی

 .کرد، مرا بیشتر حرص می داد

برگشتم به اتاق. بی بی و رقیه خانم باز بازوهای
میمنت را مالش می دادند0 که ناگهان صدای فریاد بلند

:میمنت خانم در کل خانه طنین انداخت

 .....خدا _ 

و دلم نمی دانم چرا با شنیدن فریادش بی دلیل
 !شکست

بی اختیار، سمتش دویدم. بی بی و رقیه خانوم
دستپاچه شده بودند0 و گویی همه در نهایت حد نامیدی

 .خود رسیده بودند0



: پایین پای میمنت نشستم و گفتم

فقط نفس بکش... نفس عمیق... تمام توانت رو_ 
 .جمع کن... شاید این دفعه بشه

و بعد با چشم به بی بی اشاره کردم. میمنت خانوم 
همراه فشردن دست مادرش با گفته های من، با

 .توانش را جمع کرد و نفس هایش را کنترل

بی بی در حالی که کنار من می نشست، آهسته زیر
:لب گفت

 .بچه داره به دنیا0 میاد0 _ 

: با شوق پرسیدم

واقعًا بی بی؟_ 

میمنت هم انگار جان تازه ای گرفت. رقیه خانم مدام 
میگفت؛

 .آفرین دخترم... چیزی نمونده0 تو میتونی _   

و من در حالی که همراه میمنت، نفس های عمیق 
 .می کشیدم تا دم بازدم او را هدایت کنم



:بی بی ناگهان بلند و رسا گفت

 .مستانه کمکم کن... من نمیتونم _ 

تا چشمم چرخید سمت بی بی،  متوجه شدم که 
 .چیزی تا به دنیا آمدن نوزاد نمانده

: با شوق فریاد زدم  

تموم شد... یه نفس عمیق دیگه... درد بعدی، بچه_ 
 .به دنیا0 آمده... تموم شد آفرین

وقتی درد باز شروع شد، همراه نفس عمیقی تمام
توان رو به کار بردم و چقدر همراه خوبی بود

میمنت خانوم و شاید در عرض چند دقیقه بچه به دنیا
 .آمد

بی بی با ترس بچه را گرفت و اشک در چشم هر 
 .سه ی ما جوشید

این سخت ترین تجربه ی زندگی یا بهتر بگویم
پرستاری ام بود. بی بی در حالی که نوزاد را از پا

   :آویزان می کرد گفت



 .مبارک باشه_  

 .و صدای گریه ی نوزاد در اتاق پیچید0

 .مستانه ناف بچه رو ببر_  

نگاهم به دستان لرزان بی بی افتاد. انگار قلبم از جا
 .کنده شد

 !!من_ 

آره دخترم... از وسط، ناف رو محکم  گره بزن و_ 
 .بعد از باالی گره با قیچی ببر

انگار تمام خون درون رگ هایم سرد شد. نمی دانم  
 !چرا این کار ساده، برایم اینقدر سخت بود

اما خودم را مصمم کردم که باید0 آن شب این سخت
ترین های عمرم را تجربه کنم. وقتی ناف نوزاد

بریده شد، رقیه خانم تشت مسی آب گرمی آورد و
همراه بی بی نوزاد را شستند و قنداق کردند0 و من
دستانم را در همان لگن مسی با آب شسته و پیک

 .خوش خبری شدم برای آقاطاهر



از اتاق بیرون زدم. دکتر و آقاطاهر منتظر شنیدن 
خبری از طرف من بودند.0 گرچه مسلمًا آن ها

صدای نوزاد را قبل از گفتن من شنیده بودند،0 اما
گفتن خبر سالمت مادر و کودک، خودش مزه ی

 !دیگری داشت

این خبر مسرت بخشی بود که تا آن روز، من به
. کسی نداده بودم
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نگاهم به چشمان آقاطاهر بود که مثل همسرش، 
: داشت بلند0 گریه میکرد که گفتم

 .مبارکه... پسره... خوش قدم باشه انشااهلل_ 

:صدای گریه آقاطاهر بلندتر شد

میشه ببینمش؟ _ 

  : از جلوی در کنار رفتم

 .بله بفرمایید0_  

با ورود آقاطاهر به اتاق، من ماندم و دکتر و
حرفهایی که چند دقیقه قبل، چشم در چشم هم، زده

بودیم. سرم را با خجالت پایین گرفتم. اما لبخند0 ملیح
 .روی لبانش را دیدم

خیلی خوب بود... دیدی که تونستی؟_ 



جواب ندادم و همانجا0 پای همان دیوار، آهسته   
نشستم. شاید بهتر بود بگویم تمام توانم و رمقم،

 . تحلیل رفت

با آن که بعید0 بود دکتر،0 در آن تاریکی چیزی از
:  رنگ چهره پریده ام ببیند،0 اما بلند صدا زد

 ...بی بی_ 

:و بی بی جواب داد 

 .بله _ 

 .یک دقیقه بیا_ 

: و قبل از آمدن بی بی، خودش تا کمر خم شد

خسته ای... چیزی نیست... حق داری ولی همه_ 
 .چی تموم شد

 .و بی بی آمد

چی شده؟_ 



یه لیوان شربت شیرین به این پرستار فداکار ما_ 
 . بدید... گمان می کنم فشارش افتاده

  .بی بی بلند بلند قربان صدقه ام رفت

چشم... قربون پرستار مهربون روستامون برم..._  
به خدا اگه مستانه نبود،0 امشب این زن تلف می

شد... بیچاره این دختر فقط سه ساعت داشت کمر
 .این زن را مالش میداد... خدا خیرت بده

و من هنوز نمی دانستم چه کار قابل تحسینی انجام 
 !داده ام دقیقا؟

بعد از خوردن شربت شیرین بی بی، بی بی ، در
یکی از اتاق ها، تشکی برایم پهن کرد و مرا به زور

 . به خواب دعوت

و من آنقدر خسته بودم که خواب برایم حکم تنها0
داروی آرامشبخشی را داشت،. که می توانست خاطر

 .تمام خستگی هایم را از ذهنم بشوید



چشمانم که اسیر توهم خیال انگیز خواب شد، خاطره
ی آن شب و درد و رنج هایش، رنگ باخت.  اسیر

دنیای بی رنگ و روی خوابی شدم که باعث رفع
 .خستگی یک شب تنش و اضطراب می شد

کم کم صدای اطرافم، مرا بیدار کرد.    صدای اذانی
که یکی از اهالی، از پشت بام یکی از خانه های

 . روستای سر می داد

روی تشک نرمی که بی بی برایم پهن کرده بود،
نشستم و چشمانم را آهسته مالش دادم. همراه نفس

عمیقی که کشیدم، سرحال تر شدم و از اتاق بیرون
 .آمدم

صدای گلنار اولین چیزی بود که توجهم را جلب
کرد. با عجله به سمت اتاقی که صدایش را از درون

آن می شنیدم دویدم. در اتاق را بی در زدن، باز
 .کردم

آقا پیمان،0 مش کاظم و آقا طاهر و حتی بی بی و
دکتر، همه با هم جمع بودند



 .که با ورود من ، گلنار مشتاق سمتم دوید

هر دو همدیگر را محکم در آغوش کشیدیم. صدای
: زمزمه ی گلنار در گوشم پیچید

صد آفرین... پرستار خود منی... تو شاهکاری_ 
 !مستانه
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صبحانه مهمان آقاطاهر شدیم و بعد از
صبحانه ،همراه دکتر به بهداری برگشتم. اول از



همه لباس هایم را عوض کردم و بعد از شستن تمام
لباس هایم، روپوش سفیدم را پوشیدم و سمت اتاق

 .دکتر رفتم

در اتاق که گشودم، سرش را باال آورد. شاید توقع
نداشت که به آن زودی به بهداری بیایم. شاید حتما

فکر می کرد که به استراحت بیشتری نیاز دارم، اما
با همه این حرف ها، سکوت کرد. منهم سکوت

 .کرده بودم

وسایل داخل  کیف دکتر را ، دوباره سر جایشان
:برگرداندم که بالخره این سکوت بینمان شکسته شد

امروز میتونی استراحت کنی... الزم نیست بیای _ 
 .بهداری

نمی دانم چرا شیطانک وجودم، بدجوری وسوسه ام
:کرد که طعنه ی دیشبش را، به او یاد آوری کنم

ترسیدم اگر نیام... شما به بهانه ای که دارید، من _
 .را اخراج کنید



در حالیکه او در منتهی الیه نگاهم بود و به سختی
عکس عملش را متوجه می شدم، دیدم که سر بلند

 . کرد و چند ثانیه ای به من خیره شد

 . من بی دلیل، کسی رو اخراج نمیکنم_ 

و باز وسوسه شدم که جوابش را بدهم. چرخیدم
: سمتش و چشم در چشمش با جدیت گفتم

ولی دیشب بی دلیل یه پرستار بیچاره رو فقط به_ 
خاطر اینکه گفته بود، نمیتونه کاری که شما

می خواهید رو انجام بده، اخراج کردید... یادتون
رفته؟

نیمچه لبخندی روی لبم بود که فکر کنم به نیشخند  
برداشت شد. اخمی کرد و از پشت میزش برخاست.

 . سمتم آمد و کنار دستم ایست کرد

فشارسنجی که از درون کیفش بیرون کشیده بودم را
: در دست گرفت و با خونسردی تمام جوابم را داد



بله اخراج شدی... وسایلت رو جمع کن و آخر _ 
 .همین هفته از این روستا برو

شوکه شدم. توقع همچین حرفی را، آن هم بعد0 از 
گذراندن0 یک شب پر از خستگی نداشتم. تا نگاهم

سمتش رفت، از اتاق بیرون رفته بود و من آن قدر
از دست آن همه غرور کاذبش،0 عصبی شده بودم که

 .دیگر دستم به کار نمی رفت

پنجه هایم را کِف دستم مشت کردم و محکم روی 
میزش کوبیدم و دلم بد جوری خواست که صدایم را

: بلند کنم بلکه به گوشش برسد

میرم... حتما میرم... دیگه از دست تو خسته _ 
 .شدم

نفس عمیقی کشیدم، اما آرام نشدم و در یک حرکت 
سریع ، تمام وسایل روی میزش را با دستم روی
زمین ریختم. گرچه همان موقع پشیمان شدم، ولی
کمی دیر شده بود . از آن بدتر وقتی بود که نگاهم



روی دفتر و کتاب دکتر که روی زمین افتاده بود،
 .خشک شد

گوشه عکسی از کتابش بیرون زده بود. عکسی از
 !سه مرد با لباس رزمندگان دوران جنگ

خم شدم و عکس را برداشتم و در کمال تعجب دیدم
که یکی از آن سه نفر دکتر است و همان موقع در

 .اتاق باز شد

دکتر با قدمهایی بلند سمتم آمد و تا خواستم معذرت
:خواهی کنم، محکم سرم فریاد کشید

 .از اتاق من... برو بیرون _ 

یخ زدن تک تک سلولهای تنم را به خوبی درک
کردم. خم شدم و کتابش را روی میز گذاشتم و

عکس را الی برگه های کتاب و به سرعت از اتاق
. بیرون زدم
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دلم شکسته بود . شاید نباید0 از دکتر بد اخالق روستا،
 .تا این حد انتظار می داشتم

ولی حتی به سرم هم نزد که در عوض

 .یک کنایه ی ناچیز،0 مرا اخراج کند

تا بعد از ظهر در اتاق واکسیناسیون ماندم و دلم
می خواست مریضی بیاید و من همچنان0 در اتاقم باشم

 . تا او به تنهایی مجبور به انجام دادن کارها شود

اما انگار مریض ها هم آن روز با من لج کرده بودند0
 .و آن روز بهداری خالی تر از همیشه بود



بعد از ظهر که سرم را با حل کردن جدول روزنامه
ای گرم کرده بودم، گلنار در اتاقم  محکم و پرشور

 .گشود، آنقدر که ترسیدم

سالم... چطوری؟_ 

قلبم ریخت... چرا اینجوری میای؟_  

 .الاقل در بزن ...

: خندید0

در زدن نداره... چطوری پرستاره فداکار؟_  

لبخند تلخی زدم و او جلو آمد و لبه ی تخت، مقابل 
 .میزم نشست

شنیدم حاال آقاطاهر قراره برای تشکر امشب _ 
 .براتون یه غذای خوشمزه بیاره

غذا؟ _ 

 . آره واسه نوه اش یه گوسفند تپل  زمین زده_  



سرم را باز خم کردم روی روزنامه ای که زیر دستم
 .بود و مدادم را روی خانه خالی جدول گذاشتم

نمیپرسی دیشب که با آقا پیمان رفتیم دنبال مشهدی_ 
ساره، چی شد؟

:فوری سرم باال آمد و با شوق پرسیدم 

 .آره... راستی تعریف کن ببینم _ 

دو کف دستش را به لبه تخت گرفت و در حالی که 
پاهایش را از تخت، آویز کرده و در هوا تکان

: می داد، سرش را پایین انداخت و ادامه داد

 .هیچی دیگه رفتیم روستای باالدست_ 

: بلند گفتم  

 .کوفت نگیری گلنار... درست تعریف کن ببینم _ 

از شدت شوق حتی نمی توانست لبخندش را مهار 
 .کند



خوب اولش که به نظرم هنوز به من اعتماد0_ 
نداشت و فکر میکرد که ممکنه توی مه گم بشیم و

 ...سر از ناکجا آباد در بیاریم اما

مکث کرد و تک خنده0 ای که با اشتیاق بلند پرسیدم 
:

اما چی؟ _ 

 : باز هم خندید0 و ادامه داد 

تفنگ روی دوش من بود که درست وقتی از_ 
روستا دور شدیم، چندتایی0 گرگ دنبالمون0 کردند...

 .یکیشون رو با تیر زدم و بقیه فرار کردند0

 .خب_ 

: لبخندش را مهار کرد 

 . از همان لحظه بود که نگاه آقا پیمان0 عوض شد _

: فریادی از شوق سر دادم و خندیدم

 .بقیه اش _ 



هیچی دیگه... رسیدیم اما تو اولین پرس وجو_ 
فهمیدیم که مشهدی ساره فوت کرده... دست خالی
باید برمی گشتیم روستا... اما توی راه برگشت آقا

 .پیمان0 حرف قشنگی زد

: فوری پرسیدم 

چی گفت؟_ 

گفت فکر نمی کرده که من همچین0 دختر زرنگی_  
 .باشم و حتی از تیراندازی من هم خوشش آمده بود

: سرش را بلند کرد و با خنده0 ادامه داد 

 !دیشب یکی از بهترین0 شبهای عمرم بود مستانه _ 

نفس بلندی کشیدم و خوشحال بودم که دید آقا پیمان 
نسبت به گلنار تغییر0 کرده بود. لحظه ای سرم را

 . سمت پنجره چرخاندم و آهی کشیدم

من باید0 کوله بار خاطراتم را می بستم و از آن روستا
می رفتم و سخت بود دل کندن0 از آن روستا. از



گلنار، از بی بی، از مهربانی های پدرانه ی مش
 .کاظم، از شوخی های آقا پیمان0

 !حتی از بهانه های بی بهانه ی دکتر
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.سکوت من باعث شد تا گلنار شک کند

چیزی شده مستانه؟ _ 



سرم همچنان سمت پنجره بود و نگاهم روی همان 
تک شاخه ی پیچکی که درون شیشه آبی، کنار

 . پنجره ریشه کرده بود

 . مستانه با توام_ 

  . من دارم از این روستا میرم_ 

چی؟_ 

 . همین که شنیدی_ 

: فوری از روی تخت پایین0 پرید و سمتم آمد

یعنی چی دارم میرم؟... پس از اهالی روستا چی_ 
 . میشه؟... تو نمیتونی بری

چرا نمیتونم!؟_  

آخه چرا؟_  

دلم نیامد که بگویم دکتر از من خواسته. فقط سکوت
کردم و گلنار با حرص و عصبانیت آمیخته به هم،
سرم فریاد زد. از من دلیل خواست. حتی ناسزا هم



گفت اما من لحظه ای سکوتم را نشکستم و در آخر
 . گلنار بود که قهر کرد و رفت

آهی کشیدم به وسعت همه ی خاطرات تلخ و شیرین
 .آن چند0 ماه

طولی نکشید که تاریکی دم غروب اتاقک  
واکسیناسیون را هم گرفت. خواستم از اتاق بیرون

  .بروم که صدای آقا پیمان را از پشت در اتاق شنیدم

کجایی دکتر؟_   

 .صدای دکتر هم مثل دوست خودش بود 

چه خبرته؟ ... چرا داد میزنی؟_  

!بیا ببین آقا طاهر واست چی فرستاده_  

این چی هست؟_  

گوشت قربونی... واسه نوه اش گوسفند کشته..._  
تازه شما را هم دعوت کرده خونه اش... خانوم

 .پرستار کجاست؟... قراره حسابی ازش تشکر کنند



 . نمیدونم_  

پشت در اتاق ماندم و گوش سپردم به صحبت آن دو
. 

نمیدونی یعنی چی؟!... توی اتاقش هم که نبود..._ 
 !برق اتاقش خاموش بود

 . شاید رفته باشه_  

 !کجا رفته باشه؟_  

چه میدونم... خونه مش کاظم... شاید هم اصاًل_  
 . رفته باشه شهر

: صدای بلند آقا پیمان در بهداری طنین انداخت

این مسخره بازیا چیه؟!.... چی بهش گفتی؟.... _ 
 !یعنی چی که رفته باشه شهر

 . دیوونه ای تو!... به من چه... من چیزی نگفتم_  

مگه میشه تو چیزی نگفته باشی!... از بس اخالقت_
 . گند دماغه،0 این دختر رو هم پروندی



درست صحبت کن پیمان... پروندی یعنی چی؟_ 

غیر از اینه مگه؟... مگه تو نبودی که گفتی دختر_ 
خوبیه، مگه نگفتی دختر مهربونیه... گفتی تا حاال

 . مثل اون، پرستاری توی روستا نبوده

 .خوب که چی؟... همه این ها رو من گفتم_ 

:صدای فریاد0 بلند0 پیمان0 را شنیدم 

پس چرا گذاشتی به همین راحتی بره؟... تو یه _ 
احمقی حامد... این روش مسخره ای که تو داری، نه

تنها این دختر،0 بلکه حتی اگه، فرشته هم از آسمون
 . برات نازل بشه، فراریش میدی

خواهشًا حرف مفت نزن پیمان... رفتن یا نرفتن_ 
اون، به من ربطی نداره... مطمئن باشه اگر رفته،

 . خودش می خواسته که اینجا نمونه

داره حامد به تو ربط داره... تو خودت هم خوب_ 
 . میدونی0 که دوسش داری



نفسم حبس شد و تکیه به دیوار اتاق زدم و باز
: صدای پیمان را شنیدم

اگه دوستش نداشتی، توی همه ی حرفات، توی_ 
همه ی پیام هات، تماس هات با من، در موردش

 . حرف نمیزدی

 . چرت نگو پیمان0 ....هیچ احساسی بهش ندارم_ 

. به خودت دروغ نگو حامد_ 
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 .صدای فریاد دکتر، نفسم را حبس کرد

به تو ربطی نداره پیمان... حوصله ی تورو_ 
ندارم... رفته که رفته... کسی که جنبه نداره، همون

 ماه، اخالق منو۴بهتر که بره... هنوز بعد از 
نشناخته؟!... دختره ی پررو تمام کتاب های روی
میز منو، پخش زمین کرده... منم عصبی شدم یه

حرفی زدم... چه میدونستم که اینقدر زود رنجه که
فرق بین عصبانیت و حالت عادی رو تشخیص نمیده0

. 

گوشم چنان تیز شده بود برای شنیدن که هیچ صدایی
جز صدای پیمان و حامد را نمی شنید و نفسم آنقدر

کند که مبادا

 .وقفه ای در این شنیدن، ایجاد کند

پس کار خودت بوده... دیدی گفتم خیلی احمقی اگه_ 
بذاری این دختره بره ... تو نبودی گفتی این دختره

به بقیه فرق داره، نگفتی از اخالقش خوشت



اومده،.... توی همه ی حرفات، تماس هات، پیام
هات، از صد تا حرفت، نود بار فقط در مورد اون

حرف میزدی... حاال به همین راحتی گذاشتی
بره!؟... خیلی احمقی اگه به همین راحتی از دستش

 !بدی

 .این حرف پیمان ، حامد را عصبی کرد 

اصاًل من احمق هستم... خودش باید می فهمید0 که_ 
نفهمید... باید می فهمید که با بقیه فرق داره.. وقتی

اخم هام رو به خاطرش، کنار گذاشتم... وقتی جدیت
و سرسختی ام رو که برای همه پرستار های قبلی

داشتم، واسه خاطر این یکی کنار گذاشتم، باید
خودش می فهمید0 که من اون آدم قبلی نیستم... که

نفهمید... دیگه واسم مهم نیست... زندگی من
همینه... بهش عادت کردم... به اینکه هرجا دلم

چیزی رو خواست، خواسته ام رو از دست بدم و با
یه خاطره زندگی کنم... مثل زهره ولی اون هم منو
نفهمید... منم دیگه از خاطره هام حذفش کردم... یه

عکس ازش داشتم که همون عکس هم برام بی



ارزش شد... درست مثل وجود خودش... اصال دیگه
یادم نیست که عکسش رو کجا گذاشتم .... الی کدوم

 .کتاب یا توی کدوم کیفم

: مکثی کرد و باز با دلخوری ادامه داد

آدم ها خودشون انتخاب می کنند0 که یادشون واسه_ 
همیشه خاطره بشه یا نه... دیدی بعضی از خاطره

ها، چقدر کمرنگ هستند، چون یادشون به خاطره ها
نپیوسته... خودشون خواستند0 که خاطره باشند یا

 ...نه

از ماندن پشت در اتاق هم خسته شدم، از طرفی  
حرف های تأمل برانگیز دکتر هم مرا بدجوری در

 .فکر فرو برد

آن قدر در اتاق ماندم تا پیمان و دکتر سمت اتاق
رفتند و من آن لحظه بود که دیگر رمقی برای شنیدن

 .نداشتم



به اتاق خودم در ته حیاط برگشتم. در اتاق را که
گشودم، برق را اتاق زدم و با بستن در اتاق، گویی

 .امواج مغناطیسی مغزم ریکاوری شد

زیر کرسی رفتم و تکیه بر دیوار، پاهایم را زیر 
کرسی دراز کردم و ذهنم، کارشناسانه ، مشغول

 . تحلیل حرف های دکتر شد

نمی دانم چرا از میان حرف هایی که شنیدم، حسی
 .قابل اعتماد در قلبم نشسته بود

همان حسی که باعث شده بود به قول خودش،
 !اخالقش را تغییر بدهد. آن هم بخاطر من

لبخند به صورتش نشانده بود و اخم هایش را از
 .روی ابروانش برچیده و مرا به شک انداخته

و حاال خودش گفته و نگفته، اعتراف کرده بود ،
دقیقا نمی دانم در کدام جمله و با چه کلمه ای، دقیقا

 .حس کردم عاشق شده است



حسی که آنقدر واضح و روشن بود که نیاز به اثبات
نداشت و برای من، خیلی قبل تر از این ها اثبات

. شده بود
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در اتاقم بودم که صدای بلند آقاطاهر مرا از خلسه ی
: افکارم بیرون کشید

 .خانوم پرستار... آقای دکتر _ 



سمت در اتاق رفتم و در را باز کردم. آقاطاهر 
: ورودی بهداری روی پله ایستاده بود که گفتم

 .بله_ 

سالم خانوم پرستار... پس چرا نمی آیید؟_  

چیزی شده؟... کجا بیایم؟_

: همان موقع دکتر هم سراسیمه از بهداری بیرون زد

چی شده آقا طاهر؟_ 

و یک لحظه چشمش به من که هنوز کنار در نیمه
 .باز اتاقم بودم، افتاد

 .کمی جا خوردم اما خیلی زود نگاهش را دزدید0

گلنار رو فرستادم که بیاد شما رو دعوت کنه..._ 
پس چرا نمی آیید؟

:اینبار دکتر پرسید

کجا بیاییم؟ _ 



شام منزل من مهمان هستید... یه گوسفند کشتم و_ 
قراره فردا آبگوشت درست کنم برای اهالی روستا...

به سالمتی دختر و نوه ام .... اما امشب یه شام
 .مخصوص برای شما و خانم پرستار درست کردم

لبخندی روی لبم جا باز کرد. آن لحظه بود که حس
کردم چقدر خدا رحم کرد که اولین خاطره ی من از

 .زایمان،0 خاطره خوشی شد

: همچنان کنار در ایستاده بودم که آقا طاهر ادامه داد

 .حاضر بشید، شما رو ببرم_ 

دکتر دو دستش را در جیب روپوش سفیدش فرو 
 :برد

 .شما برو ما هم می آییم _ 

آقا طاهر رفت و من خواستم در اتاقم را ببندم که 
دکتر سمت اتاقم، از پله ها پایین0 آمد. سرش را پایین0

انداخته بود و دو دستش هنوز در جیب روپوش
 . سفیدش بود که مقابل در نیمه باز اتاقم ایستاد



کجا بودید از صبح؟_  

پشت در رفتم تا او را نبینم. هنوز کمی دلخور بودم
 .که جوابش را بدهم

الزمه که به شما هم گزارش کنم؟_ 

:نفس بلندی کشید و یک دفعه بلندتر از قبل گفت 

الزمه... توی فصل سرما گرگ ها تا خود روستا _ 
می آیند... همین چند سال پیش به یکی از اهالی

 .روستا حمله کردن

   : سکوت کرده بودم که ادامه داد  

نترسیدی بالیی سرت بیاد؟... اونوقت من جواب_   
خانوم بزرگ  شما رو چی میدادم؟

خانوم بزرگ من، منو دست شما نسپردن  که شما_
 .بخواهید0 جواب پس بدهید0

:بلند و عصبی گفت 

 . ال اله اال اهلل _ 



سرم را کمی از کنار در جلو کشیدم که سر بلند کرد
و همان یک لحظه، نگاه به چشمانش افتاد که نگاهم

 .را شکار کرد

و من نمی دانم چرا رنگ سیاه چشمانش آن شب زیبا
 .تر از هر رنگ دیگری شده بود

 .حاضر باشید با هم می رویم منزل آقاطاهر_ 

فوری سرم را پایین انداختم و در اتاق رو بستم.
لحظه ای حس کردم قلبم چنان می زند که انگار در

مسابقه دو، دویده0 ام. پالتوام را پوشیدم و شال گردنم
 .را دور گردنم انداختم

در اتاقم را باز کردم. دکتر در حیاط بهداری، قدم
میزد. کاپشنی بلندی تن کرده بود و لب های کاپشن

 .را باال آورده بود تا گردنش را بپوشاند0

تمام طول راه تا خانه ی آقا طاهر، هر دو سکوت
کردیم. اما انگار امواج عجیبی از تک تک حرکاتش

 . به سویم منعکس میشد



اینکه گاهی مکث می کرد، تا من به او برسم، یا حتی
 .گاهی می ایستاد و به عقب نگاه می کرد

و چقدر سخت بود زیر نگاه دقیقش خودم را به ندیدن
. بزنم
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 .خوش آمدید... بفرمایید0_ 

با دعوت آقاطاهر که در حیاط خانه اش داشت با 
کمک همسرش دیگ بزرگ برنج را روی آتش برپا



می کرد، وارد خانه شدیم. تنها سالمی کردم و با
لبخند و مشایعت رقیه خانوم تا کنار پله های

 .ورودی، رفتیم

وارد خانه شدیم. آقا پیمان0 و مش کاظم و حتی بی
بی، در اتاق نشسته بودند0 که با سالمی سمت بی بی

 .رفتم و کنارش نشستم

نگاهم در اتاق چرخید.0 جای گلنار خالی بود و از
اینکه حس کردم هنوز با من قهر است، حالم بد شد.
سنگینی بزرگی روی قلبم نشست، اما طولی نکشید

که در اتاق باز شد و گلنار با یک سینی چای در
 .آستانه ی در ایستاد

از دیدنش لبخند،0 بی اراده روی لب هایم جان گرفت.
آن شب به نظرم از همیشه زیباتر شده بود. روسری

ترکمنی قرمز

به سر داشت که رنگ سرخ گل های روسری،
 .عجیب اثری روی سفیدی پوستش گذاشته بود



شاید هم، کمی مژه هایش را با روغن بادام، دسترنج
بی بی، چرب کرده بود و از ُسرمه ای که دست ساز

 .بی بی بود  چشمانش را سیاه

سینی چای را چرخاند0 تا به من رسید. با لبخند0 آهسته
سالم کردم اما قهر بود ولی جواب سالمم را داد و

 .از کنارم رد شد

دکتر با آقا پیمان0 با صحبت می کرد که آقا طاهر  
 . هم به جمع آنها پیوست

 .خوش آمدید_ 

 .نگاه همه به سمت آقا طاهر رفت

خب به سالمتی، اسم نوه تون چی شد باالخره؟ _ 

:آقاطاهر که دو زانو کنار آقا پیمان نشسته بود، گفت

زنگ زدم به دامادم و خبرش کردم... بهش گفتم _ 
که چه بالیی از سرمون گذشت... ازش اجازه گرفتم

 .که اسم بچه رو من انتخاب کنم

: همه با هم پرسیدیم



اسمش چی شد؟_ 

 .آقا طاهر مکثی کرد و سر به زیر انداخت 

 .ارسالن _  

اولین نفری بود که بلند گفت؛ ماشااهلل خوشنام باشه، 
بی بی بود و مش کاظم هم با لبخند0 سری تکان داد و

در همان لحظه بود که باز در اتاق باز شد و رقیه
خانوم با یک سینی بزرگی که روی دست داشت،

 . جلو آمد

 .در مقابل نگاه همه سینی را جلوی پاهای من گذاشت

 ...ناقابله خانوم پرستار_ 

شوکه شدم. توقع نداشتم. نگاهم روی روسری 
ترکمن سفیدی که گل های سرخش، زیبایی خاصی

 .به روسری بخشیده شد، ماند0

بی بی که کنار دستم بود، دستی روی شانه ام 
: انداخت

 .مبارکت باشه_ 



و همان موقع، رقیه خانم قواره سفید چادر را باز
:کرد و گفت

اینم انشااهلل واسه شگونه... انشااهلل توی عروسی _ 
 .خودت سر کنی

و بعد از الی روسری ترکمنی که تا خورده بود،
 . یک دستبند طال به طرح قدیمی بیرون کشید

اینم یادگار مادرمه... دیشب نذر کردم، اگه خدا_ 
دخترم و بچه اش را صحیح و سالم نگه داره... این

 .رو بدم به شما

 .شوکه بودم و شوکه تر شدم . اصال ماتم برد 

 !چی؟_ 

دست دراز کرد تا دستم را بگیرد که دستم را عقب 
 .کشیدم

نه رقیه خانوم... این روسری و چادری برمی_ 
دارم... اما این خیلی با ارزشه... یادگار0 مادر

. شماست... من اصاًل کار خاصی نکردم



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 108پارت_

این چه حرفیه دخترم... کاری که تو کردی،_ 
هیچکی نتونست انجام  بده... حاضر بودم این دستبند

رو دیشب به هر کسی پیشکش کنم فقط دخترم در
عوض نجات پیدا کنه... خدا هیچ مادری رو درمونده0

 .نکنه

این حرف را زد و اشکی از گوشه ی چشمش چکید.
:آقاطاهر بلند اعتراض کرد



رقیه خانوم!... واسه چی داری گریه می کنی _
حاال؟!... حاال که هم میمنت حالش خوبه هم بچه

 !اش

رقیه خانوم اشکانش را با پشت دست پس زد و باز
:هم نگاهم کرد، که سرم را پایین انداختم

شرمنده ام... ولی من الیق هدیه ی با ارزشی که _ 
شما به من دادید... نیستم خواهش می کنم اصرار

 .نکنید... واقعا کاری نکردم

: همه سکوت کرده بودند که آقاطاهر گفت

پس الاقل آدرس خونتون رو بده، بیاییم از مادر و_ 
 .پدرت تشکر کنیم

یک لحظه حس کردم تمام عالم روی سرم خراب 
 .شد. سر تا پایم یخ زد

مادر و پدر! ... دو کلمه ای که سر تا پایم از ، غم
 .فراقشان سوخت

: آهی کشیدم و گفتم 



 .هر دو به رحمت خدا رفتند_ 

رقیه خانوم از شنیدن این حرف، هین   بلندی کشید 
و جمع به طرز عجیبی ساکت شد و بعد از چند

دقیقه، بی بی دست دراز کرد و روسری سفید روی
سینی را برداشت و باز کرد. در حالی که آن را

 : روی سرم می انداخت گفت

انشااهلل عروسی خودت دخترم... نبینم بغض_  
 ...کنی... گلنار من هم، مادرش رو از دست داده

نگاهم روی سینی مانده0 بود و اشک  در چشمانم
 .جوشش کرد. موج به موج، اشک را حس می کردم

رقیه خانوم دست انداخت زیر چانه ام و سرم را بلند
کرد و با دیدن اشک هایی که روی صورتم روان

:شده بود، مرا در آغوش کشید

 .خودم مادرت هستم عزیزم... نبینم گریه ات رو _ 

: و همان لحظه گلنار با حرص گفت



به جای این حرفا... یکی یه کاری کنه که مستانه_  
 .از این روستا نره

 .همان موقع بی بی محکم روی پای گلنار زد

چرا بیخود حرف میزنی؟... مستانه کی خواسته از_ 
این روستا بره؟... مستانه دختر خودمه... مگه من

  .میزارم که بره

: مش کاظم هم در تایید حرف بی بی  گفت  

 .به خدا اگه من بزارم که شما بری خانوم پرستار_ 

: و آقاطاهر دنباله ی حرف مش کاظم را گرفت

اصاًل من هر جا که شما بری میام، برت_ 
میگردونم... شما دیگه جزء اهالی این روستا

هستی... کجا میخوای بری؟

آقا پیمان با لبخندی پرمعنا نگاهم کرد و دکتر تنها  
کسی بود که در سکوت، سر به زیر انداخته0 بود و

 .حرفی نمیزد

 .شام آن شب خیلی خوشمزه بود



نه برای آنکه کباب بود و برنجش

 .در دیگ مسی، روی آتش پخته بود 

چون در جمع صمیمی خانه آقای طاهر، این حس به
. من القا می شد که من هم جزئی از آن خانواده0 هستم
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آخر شب، وقتی از خانه آقاطاهر بیرون آمدیم،
سرباالیی تند روستا را تا بهداری پیاده0 رفتیم. آقا



پیمان تا نیمه راه با ما آمد و درست کنار خانه مش
 . کاظم، ایستاد

خب شما برید... من امشب خونه مش کاظم_ 
دعوتم... فردا صبح خودم یکراست میرم شهر... با

من کاری نداری دکتر جان؟

رو به دکتر این پرسش را مطرح کرد و دکتر تنها  
 .با او دست داد

متوجه ی، چشم و ابروی که آقا پیمان0 آمد، شدم و 
 . دکتر تنها سرفه ای مصلحتی سرداد

هوا سرد بود و گوشه کنار همان جاده خاکی،
 .برف های چند شب قبل جمع شده بود

چند قدمی که از خانه ی مش کاظم دور شدیم، دکتر
چند باری سرفه کرد و بعد ایستاد. نفس عمیقی کشید
:و رو به سوی سرباالیی تند روستا، نفس زنان گفت



هوا سرده... نفسم توی این هوا گرفته... شما اگه _ 
سردتونه زودتر برید بهداری... من هم پشت سر شما

 . میام

تازه آن لحظه بود که یادم آمد ، ریه هایش در اثر
شیمیایی شدن در جنگ، حساس شده است.

مخصوصًا که لبه کاپشنش را بیشتر باال کشیده بود و
سرش را در یقه اش فرو برده بود تا نفسهایش را

 .گرم کند

فوری شال گردنم را از دور گردنم باز کردم و روی
:شانه اش انداختم و گفتم

   .من نیازی ندارم... ببندید0 دور گردنتون _ 

 .الزم نیست_   

از این که می خواست وانمود0 کند0 حالش خوب است 
 .و خوب نبود، حرصم گرفت

شما خوشتون میاد0 که دائم با من لج کنید؟... میگم_ 
 ...الزم ندارم تعارف که ندارم با شما



حرف مرا گوش کرد و شال گردنم را دور گردنش
 .پیچید

چند قدمی دیگر آهسته باال رفتیم که باز ایستاد.
نگاهش کردم. شاید حالش باز به خاطر نفسهای

 .کندش بد شده بود

حالتون خوبه؟_ 

اما وقتی نگاهش را خیره در چشمانم دیدم ، حدس
زدم که حرفی برای گفتن دارد. لبه شال گردن را از

:جلوی بینی اش را پایین کشید و گفت

از این روستا نرو... این روستا به وجودت نیاز _ 
 .داره... تو واقعًا پرستار خوبی هستی

بغضم گرفت. حس کردم اشک دوباره در چشمانم
:نشست. سرم را پایین0 انداختم و او ادامه داد

نگاه به حرف های من که توی عصبانیت میزنم _ 
نکن... من به وجودت عادت کردم... وجودت برای

بهداری با برکت بود... از همان باغچه0 ای که آبادش



کردی... تا تک تک اهالی روستا که به تو به نحوی
 .مدیون0 هستند

سکوت اختیار کرده بودم و همچنان سر به زیر که
صدایش با آن امواج خاصی

که داشت تار و پود قلبم را می لرزاند، برخاست و
 . باز هم در وجود من اعجاز کرد

 .مستانه_

سرم با تعجب باال آمد و این اولین باری بود مرا به
 !اسم صدا می کرد

چشمان پر اشکم در چشمانش خیره شد. آن چشمان
سیاه دیگر مثل قبل پر از جذبه و جدیت و سرسختی

 .نبود. آرام بود و حتی التماس در خود داشت

منو ببخش اگه تا امروز بهآنه گیر و سرسخت_ 
بودم... بهت قول می دهم اگه بمونی... دیگه اون

 . دکتر  بهانه گیر و سرسخت قبلی نباشم



اشک های داغم، روی صورتم ، در آن سرمای پر
. سوز هوا، یخ زد
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عجیب ترین شب عمرم بود آن شب. آنقدر که حتی 
فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدم، چند دقیقه
ای سر جایم نشستم. پاهایم هنوز زیر کرسی بود و

من زل زده به پنجره ی بسته اتاق. چشمانم پف آلود
بود و موهایم آشفته و نگاهم خیره در خاطرات روز

 !قبل



حتی لحظه ای شک کردم که همه ی آن اتفاقات، در
 .واقعیت رخ داده باشد

 .شاید هم خوابی بود شیرین

صورتم را که شستم و لباس پوشیدم، سمت بهداری
 .رفتم

برای چند0 ثانیه0 ای حال عجیبی در وجودم نمایان شد.
از رویارویی با دکتر هم مضطرب شدم و هم

 .خجالت زده

در اتاقش را باالخره پس از مکثی چند دقیقه ای
:گشودم

 .سالم صبح بخیر _ 

سالم صبحانه خوردی؟_ 

 .نه میل ندارم_ 

میل ندارم که جواب نشد... چایی دم کردم... آقا_ 
طاهر هم صبحانه امروز ما رو رسونده... توی

 .آشپزخانه هست... اول صبحانه،0 بعد0 کار



 . فقط یه  » آخه « گفتم و نگذاشت ادامه دهم

 .آخه رو بعد صبحانه می شنوم .... بفرمایید_ 

لبخندی روی لبم شکفت. سمت آشپزخانه رفتم.
راست گفته بود. چایی دم کرده بود و قابلمه روی
گاز بود. سرکی به درون قابلمه کشیدم. کله پاچه

 !بود

حتمًا این هم، از برکات همان گوسفند نذری بود که
آقا طاهر کشته بود. چرخیدم سمت کابینت تا کاسه

ای بردارم که چشمم به کاغذی افتاد که روی
 .کابینت،0 عمدا جا گذاشته شده بود

فضولی ام گل کرد. کاغذ را برداشتم و آن را
 . گشودم. خط خوش خودش بود و چند بیت شعر

مطلب طاعت و پیمان0 و صالح از من مست

که به پیمانه0 کشی شهره شدم روز الست 

من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق   



چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست 

ِمی بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست  

کمر کوه کم است از کمر مور اینجا

نا امید از در رحمت مشو ای باده پرست 

به جز آن نرگش مستانه که چشمش َمرساد   

زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست 

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن آرای جهان خوش تر ازین غنچه نبست  

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست 

لبانم کشیده شده بود به خط لبخند.0 درست زیر شعر
: نوشته شده بود



دیشب این تفال را به حافظ زدم و عجیب بود »   
برایم که اسم شما و پیمان در شعر آمد... به نظرت

 «عجیب نیست؟

خنده ام گرفت. راست می گفت. عجیب بود. عجیب 
تر این که ، چندین بار کلمه ی مست، و یکبار اسم

.مستانه،  تکرار شده بود

کاغذ را روی کابینت گذاشتم و با خنده ای که مهار 
 .نمی شد در فکر فرو رفتم

نمی خواستم بی دلیل ذهنم را درگیر کنم اما انگار
تکه های پازل این معما،0  همه گی، خود به خود،

کنار هم جمع شده بود. هر طوری که نگاه میکردم
 .داشتم به یک نتیجه می رسیدم

این دکتر، همان دکتر چند ماه قبل نبود. همان دکتری
 !که بخاطر یک بشقاب غذا مرا توبیخ کرد

 !یا به خاطر یک ساعت گردش با گلنار، بازخواست



 !از من، خواسته بود در روستا بمانم؟

 !گفته بود حتی خودش به وجودم نیاز دارد  

باز مات و مبهوت خاطرات شب قبل شدم و غرق
. در فکر
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شاید از همان روز بود که همه چیز، رنگ دیگری 
گرفت. دقیقًا نمی دانم رنگ خاطره های آن روزها را

 .توصیف کنم. اما روزهای قشنگی بود



زمستان در روستای زرین دشت، نفس های بلندش0
را کشیده بود و دیگر خبری از برف و سرمای شدید

 . نبود

هوا رو به بهار می رفت اما با این حال متوجه تغییر
 .حال دکتر شده بودم

گاهی پشت سر هم سرفه می کرد و نفس هایش بد
 .جوری خس خس

مجبور می شد از ماسک و اکسیژن

 .استفاده کند0

می دانستم که احتماال0ً از عوارض آن ریه های
شیمیایی شده، در دوران جنگ است. سعی میکردم

در آن روزها ، تمام کارهای بهداری را خودم انجام
 .دهم که او بیشتر استراحت کند

از مواد ضد عفونی کننده0 هم استفاده نمی کردم. چون
بوی نامطبوع شان حالش را بدتر می کرد. گاهی هم



اسپری می زد تا بتواند یک نفس عمیق بکشد و
 .نمی دانم چرا من نگران حالش شده بودم

این نگرانی خودش حرف ها داشت. حرف هایی که
 .یا به آن فکر نکرده بودم یا نمی خواستم فکر کنم

اما به هر حال رفتارش طبق قولی که داده بود، خیلی
بهتر شده بود. دیگر بهانه0 نمی گرفت. یا برای تمیز

 .کردن کمد داروها وسواس به خرج نمی داد

شاید هم به خاطر مساعد نبودن حالش دیگر حوصله
ی بهانه0 و لجبازی نداشت. تو همون شرایط و قبل از

  بود که آقا پیمان هم به دیدن دکتر1371عید سال 
 .آمد و چند روزی مهمان ما شد

کاماًل واضح بود که با دیدن0 حال وخیم دکتر، نگران
و مضطرب شده است و من با دیدن نگرانی او،
بیشتر از قبل مضطرب شدم. تا جایی که خواستم

 . پنهانی0 با او صحبت کنم



بعد از دعوای چند روزه قبل آقا پیمان0 با دکتر که به
خاطر سالمتی دکتر بود، اتاقم را به دکتر داده بودم

 .تا دکتر چند روزی در اتاق من، استراحت کند0

اتاق هایمان0 را عوض کردیم. من شب ها در بهداری
 .در اتاق او می خوابیدم0 و پیمان0 و دکتر،0 در اتاق من

70یکی از همان روزهای آخر سال 

بود که وقتی در اتاق دکتر تنها بودم، آقا پیمان0 وارد
اتاق شد و من فرصت را مناسب دیدم برای صحبت

 .کردن

می خواست در کار تمیز کردن اتاق دکتر کمکم کند 
. 

به هر حال نزدیک عید بود و تمیز کاری قبل از
 .عید،0 شامل حال بهداری هم می شد

با ورودش اما دستمال و اسپری ضد عفونی کننده0 را
: روی میز گذاشتم و بی مقدمه پرسیدم

حالش چطوره؟_ 



منظورم را فوری گرفت و سری تکان داد و با
:ناراحتی گفت

زیاد خوب نیست ...حرف هم گوش نمیکنه... باید _ 
بره شهر چند0 روزی در بیمارستان بستری بشه، ولی

 ...قبول نمیکنه

چرا آخه؟_ 

 .میگه این روستا بدون دکتر میمونه_ 

من که هستم... فکر نکنم کار خاصی باشه که_ 
 .نتونم از عهده اش بر بیام

آقا پیمان که گویی جرقه ای در افکارش خورده  
: بود، یکدفعه گفت

شما.... شما به حامد0 عالقه دارید؟_ 

:چنان جا خوردم که دستمال از دستم افتاد0

 !چی؟ _ 

:لبخندی زد و باز پرسید



بهش عالقه مندید؟... به نظرم بعد از اونکه قرار _ 
بود از روستا برید و نرفتید و موندگار شدی...

. رفتار بین شما و دکتر صمیمی تر شده
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: هنوز جواب نداده بودم که پیمان0 ادامه داد

 … این سکوت تون یعنی جواب مثبت؟_ 

سرم را پایین0 انداختم و با ریشه های دستمال میان   
:دستم درگیر شدم. آنقدر که پیمان باز ادامه داد



ازتون یه خواهشی دارم... حامد خیلی به زندگی _ 
و زنده موندن0 امید0 نداره ...مدام میگه من رفتنی
هستم… من میدونم که اون هم به شما عالقه مند

شده... اما به خاطر بیماریش،0 حرفی نمیزنه؛ چون با
استدالل های غلط خودش به این نتیجه رسیده که
نمیخواد0 شما رو بدبخت کنه... میگه شما، مادر و

پدر تون رو از دست دادید0 و تحمل یه داغ دیگر را
 .ندارید0

سر بلند کردند0 و به پیمان0 که لبه ی تخت نشسته بود،0
 .نگاه کردم

:نگاهش به دیوار روبرو بود و باز ادامه داد

اما من میدونم که اگه یه عشقه واقعی توی _ 
زندگیش جریان بگیره میتونه0 حتی حال خود حامد0

 .رو هم خوب کنه

سرش را به سمتم چرخاند و با لحنی ملتمسانه0  
: خواهش کرد



اگه شما باهاش حرف بزنید و از عالقه بینتون0_ 
بگید... بگید0 که حاضرید باهاش ازدواج کنید... شاید

 ...که

باورم نمیشد که همچین حرف هایی

 .را می شنیدم

برگشتم سمت میز دکتر و باز بی هیچ حرفی مشغول
: کار شدم. اما پیمان باز هم دست بردار نشد

حرفام رو قبول میکنید0 خانوم پرستار؟_ 

 .جوابش را ندادم که لحنش کمی تند و عصبی شد   

یعنی این همه مدت، هیچ عالقه ای بهش_ 
نداشتید؟!.... پس چرا توی روستا موندی؟... چرا
خواستی با یه دکتر بد اخالق و بهونه گیر همکار

 ...بشی؟

می شنیدم و میخواستم وانمود کنم که هیچ حرفی را 
نمی شنوم. همچنان0 مشغول کار بودم که حرف

:آخری که پیمان زد، دستانم را خشک کرد



 ...چرا حامد تفال به حافظ زده؟ _ 

چرا ذوق کرده که توی تفالش اسم شما اومده؟ ....
چرا واست نامه نوشته؟... چرا توی همین مریضی

نگران توئه؟

اینها دلیل داره... نداره؟ ....

: نفس بلندی کشیدم و با عصبانیت گفتم 

 .لطفًا از اتاق من برید بیرون _ 

باشه میرم... اما بزار اینو بهت بگم اگه واقعًا_ 
دوستش داری یا حرف دلتو بهش بزن یا از این

روستا برو... موندن0 شما توی این روستا شده واسش
عذاب... هم دوستت داره، هم داره با این عشق

میجنگه، که حرفی نزنه و تو داری ناخواسته
 .نابودش0 می کنی

این را گفت و از اتاق بیرون رفت. در اتاق که بسته 
شد، گویی نفس من هم باز زنده گشت. سر بلند کردم



و نگاهم به گلدانهای کنار پنجره اتاق دکتر افتاد0 و
 . حرفش در سرم باز زنده شد

وجودت برای این روستا پر برکت بوده... از »  
همون باغچه ی بهداری که آبادش0 کردی، تا تک

 « تک اهالی روستا که بهت مدیون هستند

باز دلشوره گرفتم. نمیدانم چرا...  این دلشوره برای
حادثه تلخ بود که هنوز رخ نداده بود؟ یا شاید هم

 !دلشوره عاشقی بود
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چقدر با خودم درگیر شدم. از همان لحظه ای که 
پیمان آن حرفها را زد، تمام افکارم درگیر کارها و
رفتار های دکتر شد. سر ظهر بود که یک بشقاب
غذا برایش بردم. پیمان در اتاق را باز کرد و من

تنها سینی غذا را سمتش گرفتم. او هم حرفی نزد و
سینی را گرفت که همان لحظه صدای ضعیفی

:شنیدم

 .شرمنده ام کردید0 خانوم تاجدار _ 

سرم را کمی جلو کشیدم و از کنار در نگاهی به او
 . انداختم

کنار کپسول اکسیژن نشسته بود و ماسکش را تنها0
 .برای چند دقیقه ای صحبت کردن، پایین کشیده بود

لحظه ای از دیدنش0 با آن حال و روز نفسم گرفت. به
:زور لبخندی زدم و گفتم



این چه حرفیه ... کاری نکردم نوش جان... _ 
 .انشاهلل بهتر میشید0

لبخندی زد که به ظاهر لبخند0 بود ولی تلخندی بیش
نبود.  به وضوح احساس غم نشسته در دلش را

 .می شد، فهمید

به بهداری برگشتم و دیگر حتی نتوانستم یک قاشق
لب به غذا بزنم. میان تار و پود نازک خاطراتم،
داشتم به این نتیجه0 می رسیدم که من هم دوستش

دارم. مخصوصًا از همان روزی که نامه ای نوشت و
از تفالی که زده بود، صحبت کرد. از لبخندهای گاه

 . و بی گاه این اواخرش

نمی خواستم حالش را از این بدتر ببینم و نمی دانم
چرا فکر می کردم اگر سکوت کنم و حرفی نزنم

حالش از این بدتر خواهد شد. شاید به خاطر امیدی
که نداشت و سکوتی که الزم می دانست تا حقیقت را

 .فاش نکند0

 .انگار حرفهای آقا پیمان،0 اثر خود را گذاشته بود



تا شب فکر کردم که دیدم تنها راه درمان روح خسته
و شکننده ی دکتر، اعتراف من است و چقدر سخت

 !بود این اعتراف

 .آن شب سخت ترین شب عمرم بود   

تا صبح در همان اتاق ماندم و فکر کردم نم نم های
صبح بود که برای نماز صبح وضو گرفتم و نمازم
را خواندم که صدای آقا پیمان0 از پشت پنجره شنیده

   : شد

 !خانوم پرستار_  

پنجره را گشودم. هنوز هوا تاریک بود و آقا پیمان0
 .پشت پنجره ایستاده

 .لحظه ای دلم ریخت

چیزی شده؟... دکتر، حالش خوبه؟_ 

 .لبخند0 معناداری از دلواپسی ام به لب آورد  

 .حالش خوبه... اونم نگران حال شما بود_ 

: متعجب نگاهش کردم



حال من چرا؟_ 

:   لبخندش0 کشیده شد

دکتر نگرانت شده... دو بار اومده توی حیاط... _ 
دیده برق اتاقتون روشن هست، نگران شده.... میگه

نکنه لوله بخاری خدای نکرده... در آمده و گاز
 .مونوکسید0 کربن توی اتاق پخش شده

خنده ام گرفت. چه تحلیلی از روشن بودن یک چراغ 
 !اتاق کرده بود

 .بخاری سالمه... حالم هم خوبه_ 

: پیمان با خنده سر پایین انداخت 

میگه خانوم پرستار باید اونقدر خسته باشه که تمام_ 
شب رو خوابیده باشه.... پس چرا چراغ اتاقش

 !روشنه؟

: با خنده سرم را پایین انداختم که ادامه داد 

 . ببخشید0 اگه مزاحمتون شدم_ 



:داشت به اتاق ته حیاط بر می گشت که گفتم

 .آقای رستگار _ 

 .ایستاد 

 .بله_ 

 .تمام شب رو داشتم به حرفاتون فکر می کردم_ 

:نگاهم کرد و من ادامه دادم

 .می خواهم با دکتر... امروز حرف بزنم _ 

: لبخندی روی لبش شکفت 

. بهترین0 کار رو می کنید0_ 
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: خواستم پنجره را ببندم که صدایش باز برخاست

 .خانم پرستار_ 

:سرم را از الی پنجره ی نیمه باز جلو کشیدم 

 . بله _ 

من می خوام برم نان بگیرم واسه صبحانه..._ 
. بهونه خوبیه که االن برید باهاش صحبت کنید0

بیداره؟ _ 

بله... به بهانه ی حالش میتونید0 برید... منم یه کم_ 
  .دیر میام تا حرفاتون رو بزنید

: سرم را با خجالت پایین0 انداختم   

باشه... ولی یه کم زود نیست؟!... هنوز آفتاب_ 
 !نزده



 .نگذاشت حرفم را بزنم

در امر خیر... حاجت هیچ استخاره نیست... در_ 
ضمن، دیشب اون هم مثل شما تا صبح فکر کرد...
آخه منم دیشب باهاش حرف زدم که چرا حرفشو به
شما نمی زنه... تو فکر رفت ولی مطمئنم که حرف

 .من روش اثر نداره

:نفس عمیقی کشیدم که با خوشحالی ادامه داد

 .من میرم نانوایی _ 

و از همان لحظه رفت. رفتنش را نگریستم و پنجره
 . را بستم

پشت به پنجره چند ثانیه با آشوبی درونی درگیر شدم
و در نهایت با قدم هایی محکم سمت اتاق ته حیاط

رفتم. ضربه ای کوتاه به در زدم و طولی نکشید که
: در باز شد

 .سالم_ 

: لبخندی زد 



 .سالم_ 

بهتر هستید؟_ 

الحمداهلل... بفرمایید تو... نمیتونم زیاد بدون_  
 .اکسیژن حرف بزنم

این را گفت و رفت کنار همان کپسول بزرگ 
اکسیژنی که کنار اتاق بود، نشست. و باز ماسکش

را روی دهانش گذاشت. وارد اتاق شدم و در را
پشت سرم بستم. کمی جلو رفتم و مقابلش ایست

کردم. با دست اشاره کرد بنشینم و صدایش از پشت
:محفظه ی ماسک، ضعیف برخاست

 .پیمان0 حتمًا رفته نان بگیره... صبحانه با ما باشید _ 

سرم را پایین0 گرفتم و در حالیکه نگاهم روی دستانم 
:بود گفتم

من بابت دیشب که نگرانتون کردم معذرت می _ 
 . خوام

: خندید0



دیشب تقصیر شما نبود... من یه کم توی فکر و_ 
خیال رفته بودم... دیشب اصال نخوابیدم... هر وقت

رفتم تو حیاط ، دیدم برق اتاق شما روشنه... نمیدونم
 .چرا یه کم بی خود نگران شدم

سر بلند کردم. دیدنش0 با آن حال و روز، اذیتم  
می کرد. ترجیح می دادم همان دکتر بد اخالق گذشته

 .باشد تا آنگونه مریض و بی حال و زیر اکسیژن

چیزی می خواستید به من بگید؟_ 

سکوتم باعث شد که خودش این سر صحبت را با
  .این پرسش باز کند

 . بله_  

 . من می شنوم_ 

 ...میخواستم بگم که_

 !چقدر سخت بود گفتن



ثانیه ها هم مدام به تفکر می گذشت. اصاًل انگار
زبان مادری ام را از یاد0 برده بودم. آنقدر مکث

: کردم که پرسید

حالتون خوبه؟ طوری شده؟_ 

 . راستش... نه.... حالم خوب نیست_  

 ...!چرا زودتر به من نگفتید؟_ 

   :انگار کمی مکث من ، مضطربش کرد 

 ...خوب راستش_   

:کالفه از آن همه مکث و خب و سکوت من ، پرسید

چی شده؟... چرا اینطوری حرف میزنی؟... خانم _ 
بزرگت طوری شده؟

نه... نه، خانم جان حالش خوبه... منم که حالم_  
 .بده

اخمی کرد و اینبار طاقت نیاورد. ماسکش را کاًل از 
: جلوی دهانش برداشت و گفت
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حالت بده ؟...چرا بهم نگفتی ؟...مشکلت چیه ؟ _

  .سرم را پایین گرفتم. خجالت میکشیدم 

نه... حال جسمی ام رو نمیگم... حال روحی ام _  
 . بده

: همان طور که ماسکش را برداشته بود، پرسید

حال روحیت بده؟!... خب بگو چی شده؟_ 



سر بلند کردم. می خواستم وقتی از او  می پرسم ، 
نگاهش به من باشد و از نگاهش این جدیت را

 .بخوانم

: نگاهش کردم که گفتم

چند وقتیه که دارم فکر می کنم به رفتارهای_ 
 !شما... که خیلی عوض شده

: خندید0 و تکیه زد باز به دیوار  

 !رفتار من _ 

:و با پوزخندی ادامه داد

 !رفتار من، به حال روحی تو چه ربطی داره؟ _ 

 .نگاهم را از او دزدیدم 

ربط داره... بعد از تفالی که به حافظ زدید و_ 
نمی دانم چرا... خواستید شعری که آمد را برام

 !بنویسید؟

 .فقط خواستم بدونی، چه شعر جالبی اومد_  



چرا باید من بدونم؟!... دونستنش چه ارزشی_ 
 ...داره؟!... جز اینکه شما

و مکث کردم. نگاهش بدجوری روی من زوم شده 
 .بود

من چی؟_ 

:نفس بلندی کشیدم 

 .عاشق شدید _ 

: بلند بلند خندید.0 خنده0 های حرصی و عصبی

 !چه مزخرفاتی _ 

: سرم را بلند کردم و نگاهش. با عصبانیت گفت 

اگه قرار من توی بهداری هر کاری انجام بدم، _ 
شما به عشق برداشت کنید0 دیگه نمی تونیم با هم

 . همکاری داشته باشیم

 .انگار چیزی در وجودم یخ زد. شاید قلبم بود

 !پس دارید انکار می کنید؟0_ 



:عصبی تر صدایش را بلند کرد 

بله... چیزی که نبوده و توهم فانتزی مغز یه _ 
پرستار خیالبافی، چون شما هست رو، باید انکار

 . کرد

حرصم گرفت. خودش هم از شدت عصبانیت،0 نفسش
حبس شد. باز ماسک اکسیژن را جلوی دهانش

:گرفت که گفتم

باشه... پس اگه اینطور هست... به قول شما ما _ 
دیگه نمی تونیم با هم همکاری داشته باشیم... من

 .همین امروز از اینجا میرم

: ماسک را لحظه ای برداشت

 .حتما0ً برو... چون بهتره دیگه همدیگه رو نبینیم_ 

از جا برخاستم که با همان لحن عصبی و با خنده، 
:خنده ای که بوی تمسخر می داد،0 باز تکرار کرد



من عاشق شدم؟! ... خنده0 داره... فکر نمیکردم_ 
اینقدر آدم بی منطقی باشید که فقط به خاطر یه شعر

 .و تفأل به حافظ هم چنین برداشتی کنی

نتوانستم همانطور که سکوت کنم. حس کردم قلبم 
هزاران تکه شد و با صدای مهیبی شکست. سرم

 : سمتش چرخید که گفتم

آره... من آدم بی منطقی هستم  ... چون عشق_  
منطق سرش نمیشه  .... کاش زودتر از اینها

باهاتون حرف زده بودم، تا به قول شما، همچین
برداشت غلطی نمی کردم و شب و روز هایم رو با

این برداشت غلط ، درگیر... که حاال قلبم با این
چنین برداشتی، وابسته نمیشد و  یک بار دیگر،
شکست عشقی نمی خوردم... واقعا برای خودم

 . متاسفم
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آنقدر عصبی بود که با سر انگشتان دستش مدام ،
 . خطوط فرضی پیشانی اش را، لمس می کرد

:سمت در اتاق رفتم که بلند0 و عصبی گفت

 .همین امروز برو _ 

 .حتما0ً_ 

 .و در اتاق را محکم پشت سرم بستم 

به بهداری برگشتم. حالم بدجوری بهم ریخت و در
 !این میان،0 چشمانم و قلبم از همه بیشتر می سوخت

 .چشمانم از سوزش اشک و قلبم از حس تحقیر



وسایلی که در اتاق دکتر داشتم را جمع کردم. اما
ساک دستی ام، در اتاق ته حیاط مانده بود. اما طولی

نکشید که آقای رستگار به اتاقم آمد و تا در اتاق
:   دکتر را با عصبانیت گشود، گفتم

گفتید عاشق شده!؟... این بود عشقش؟!... تا_ 
 . امروز اینجوری تحقیر نشده بودم

:او هم عصبی جواب داد

 .به خدا داره انکار میکنه... من از دلش خبر دارم _ 

خبر دارید یا ندارید، دیگه فرقی نمی کنه..._ 
حرف هایی زده شد که دیگه حرمتی واسه موندن
بینمون نیست... لطفًا ساک دستی منو از اتاق ته

 خودمو به۸حیاط بیارید... باید0 قبل از ساعت 
 .مینی بوس روستا برسونم

: نفس بلندی کشید

یه کم صبور باشید خانم پرستار... به خدا عاشق_  
شده... ولی به خاطر مریضی اش با شما اینجوری



صحبت کرده... که به منطق خودش در حق شما
 .فداکاری کرده باشه

: صدای فریادم برخاست

فداکاری؟! ... این تحقیر بود یا فداکاری؟! ... به_ 
هرحال من دیگه اینجا نمیمونم... لطفًا ساک دستی

 .منو بیارید

:او هم انگار مثل دوستش لج کرده بود 

 .می تونید0 خودتون برید و از اتاقتون بر دارید _ 

 .حتما0 این کار رو می کنم_ 

با همان عصبانیت، از کنارش گذشتم و به سمت اتاق
ته حیاط رفتم . در اتاق را بی در زدن، گشودم و

یکراست سراغ ساک دستی رفتم و آنرا از گوشه ی
اتاق برداشتم و وسایلی را که در اتاق داشتم، جمع

: می کردم، که عصبی فریاد زد

 ... !خوبه این اتاق در داره_ 



بی توجه به او وسایلم را درون ساکم ریختم و او با 
همان لحن عصبانی، وانمود کرد که هنوز خیلی از

 . حرف  ام عصبی است

چه حرفایی!... حاال چون ازت خواستم بمونی،_  
فکر کردی حتمًا عاشقت شدم... یا چون بهونه گیر و

بداخالق نیستم، همچین فکری کردی؟

:محکم و بلند گفتم

 ...بس کن _ 

توانم تا همانجا0 بود برای شنیدن. خودش هم لحظه
ای از صدای بلندم شوکه شد. چشم در چشمش،

: مصمم و دلخور جواب دادم

خواهشًا بزار با خاطره ی خوب از اینجا0 برم..._ 
بزار اگه این فکر یک توهم فانتزیه به قول خودت ،

که هست، پس بذار با همین تفکر هم، همکاری ما
 . تموم بشه



لحظه ای گره محکم ابروانش باز شد. شاید به خاطر
 .لحن کالمم بود

اولین باری بود که از صیغه ی دوم شخص مفرد با
او صحبت می کردم و او هم چنین توقعی نداشت.
سکوت کرد و من وسایلم را جمع کردم و قبل از

خروج از اتاق بی آنکه نگاهش کنم، جلوی در ایستادم
: و گفتم

با آنکه حتی... توهم یا خیال بافی بود... ولی من_ 
می خوام فکر کنم که اون چیزی که از نگاهت و

رفتارت و حرفات دیدم و حس کردم... یک واقعیت
محض بود... امیدوارم حالت بهتر بشه ، دکتر

. پورمهر... خداحافظ

رمان_آنالین#
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از اتاق که بیرون زدم، آقا پیمان0 را دیدم که درست 
کنار پنجره ی اتاق درون بهداری، ایستاده بود و

 .قطعًا حرفهای ما را شنیده

:سر افکنده بود که گفت

متاسفم... فکر نمیکردم اینطوری بشه.... حامد0 یه _ 
احمق به تمام معناست... خودش هم نفهمیده که با این

 .کارش، چه عزیزی رو از دست میده

دیگه برام مهم نیست... بهش بگید درعوض،_ 
 .خاطره هاش رو هیچ وقت فراموش نمیکنم



به سمت بهداری رفتم. نگاهم روی ساعت بود.
 بود و با آن که تا حرکت مینی۷ساعت نزدیک0 

بوس روستا، یک ساعتی زمان مانده بود، اما حاضر
شدم و از  بهداری بیرون زدم. آقا پیمان0 در حیاط

:بهداری ایستاده بود که با دیدنم گفت

 .الاقل بزارید من شما رو برسونم _ 

الزم نیست... برگردید بهداری... مراقبش باشید..._ 
 .شاید امروز بیشتر از روزهای قبل حالش بد بشه

 .از شنیدن این حرفم، پیمان در جا  خشکش زد

چند قدمی از او دور نشده بودم که بدون0 اینکه به
   :عقب سر برگردانم باز گفتم

راستی... گلنار دختر خوبیه... خواهش می کنم_   
فراموش نکنید که همین اتفاقی که برای من افتاد،

ممکنه برای شما و گلنار هم بیفته... پس بهتره مثل
رفیقتون نباشید و به قول خودتون حواستون جمع

باشه که درصورت جهالت، چه عزیزی رو از دست
 . خواهید0 داد



این را گفتم و از سرباالیی تند روستا حرکت کردم.
طولی نکشید که در سکوت راه، بغضم گرفت و

 .اشکآنم جاری شد

از روستا خارج شده بودم که اهالی روستا را که
کنار جاده ی خاکی، منتظر آمدن مینی بوس بودند،0 را

 .دیدم

خیلی ها مرا می شناختند0 و بعضی هم مهمان0 اهالی
روستا بودند. اما با این حال، هیچ کس از من

نپرسید، کجا و چرا می خواهم با مینی بوس روستا
بروم؟

کمی دورتر از جمع، روی زمین نشستم و به ذهن  
درگیرم، اجازه ی استراحت دادم اما گاهی سوزش
قلبم بود که نمی گذاشت، مغزم درست تحلیل کند و

مدام به من تلنگر می زد که او مرا تحقیق کرده
 .است

و من باز چشم می بستم تا خاطرات گذشته، ذهنم را
 .درگیر کند و گاهی اشکی از گوشه چشمم می افتاد



کاش آن روز آرزو نمی کردم که همان دکتر
بداخالق قبلی را ببینم تا آن حامد پور مهر بیمار و

. بدحال

و چه زود دعایم مستجاب شد . دلم شکست و همه
چیز تمام گشت. حتی آن لحظه بود که به خودم هم

 .ثابت شد که چقدر دوستش داشته ام

باور کردم که تمام این مدت او با جدیت کاری اش،
توجهاتش،0 مرا به خود وابسته کرد و من عادت کرده

 !بودم به وجودش

 . و این عادت کم کم تبدیل شد به محبت، به عشق  

و آن روز همه چیز یک دفعه تمام شد و من حس
کردم بزرگترین ضربه ی روحی را، پس از مرگ

پدر و مادرم، خورده ام. انگار برگشته بودم به همان
روزهایی که تازه پدر و مادر را از دست داده بودم.

 .دوباره افسرده و غمگین در فکر فرو رفتم



تمام مسیر روستا تا فیروزکوه را فکر کردم و قلبم
چقدر بد عادت شده بود! و طوری کم طاقت که همان

. چند ساعت دوری را، تحمل نداشت انگار

رمان_آنالین#
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پشت در خانه ی خانم جان، با ساکی که دو دستی
گرفته بودم و انگار وزن آن داشت شانه هایم را به

سمت پایین0 می کشید،0 به انتظار باز شدن در، ایستاده
 .بودم

:طولی نکشید که صدای خانم جان بلند شد



 .بله _ 

و من هیچ نگفتم و در بازگشت. نگاهش روی 
: صورتم ماند0 و کمی بعد لبخند زد

 !مستانه _ 

:وارد حیاط شدم که مرا در آغوش کشید

چطوری دختر؟... می دونی چند ماه نیومدی _ 
دیدنم؟

:سر افکنده گفتم

 . ببخشید... حاال اومدم که بمونم _ 

بمونم؟... یعنی چی که بمونم؟_ 

از کنار خانم جان گذشتم و وارد خانه شدم. هوا 
هوای عید بود. باز گلدان های شمعدانی خانم جان گل

 .کرده و درختان سیب شکوفه داده بود

نگاهم در حیاط چرخید. خانم جان هنوز جلوی در
ایستاده بود و محو تماشای من و جواب سوالی که

 .نداده0 بودم



روی پله ی ورودی خانه نشستم و ساکم را زمین
: گذاشتم. خانم جان در را بست و جلو آمد

چی شده مستانه ؟_ 

:با لبخند0 سر بلند کردم

چی شده؟... چیزی نشده... اومدم عید پیش شما _ 
 .بمونم

کل عید رو؟_ 

 . کل عید رو _  

 .لبخندی روی لبش شکفت

پس وسایلت رو حاضر کن که آصف داره میاد_ 
 .دنبالمون

نفس عمیقی کشیدم. دلم واقعًا انگار این دوری را
 . نمی خواست



هرچند جلوی چشمانی که به شکوفه های سیب حیاط
خانم جان خیره بود، خاطرات روستا داشت رژه می

 .رفت ، اما اشک در چشمانم موج گرفت

فوری با صدایی که می خواستم پر انرژی جلوه
 .دهم، برخاستم

 .پس من میرم یه چمدون ببندم تا آقا آصف نیومده0 _ 

و ساکم را از روی زمین برداشتم و دویدم سمت پله
 .های طبقه دوم

دلم برای دیدن0 اتاقم تنگ شده بود. تا در اتاقم را
گشودم، باز خاطرات و حال هوای گذشته ها را در

 . سرم زنده شد

از حضور پدر و مادر گرفته تا گریه های غم از
دست دادنشان0 و حتی بهم خوردن نامزدی من و

 !مهیار



نفس بلندی از هجوم خاطرات کشیدم. سمت کمد
لباس هایم رفتم و فقط برای آن که به گذشته ها فکر
 .نکنم، چند دست لباس، از درون کشو بیرون کشیدم

سخت بود. واقعًا سخت بود. بعد از عشق مهیار،0 بعد0
از داغ پدر و مادرم، حاال با آن همه خاطره ای که

رنگ و بوی روستا را داشت ، میخواستم دیوانه
 .شوم

تا بعدازظهر سعی کردم لبخند بزنم و نقاب بر چهره
 .ی پر غمم بکشم

باالخره بعد از ظهر آقا آصف آمد و حس کردم حتی
دلم برای دیدن0 او هم تنگ شده. از دیدنم خوشحال
شد. حتی باور نمی کرد که قرار است عید آن سال

 .را با آنها بگذرانم

 !یکدفعه چقدر همه چیز تغییر0 کرد

منی که فکر می کردم، عید را در روستا خواهم
گذراند. کنار گلنار و بی بی. با شوخی های آقا پیمان0

و لبخندهای تلخ دکتر. حاال داشتم با خانم جان به



سفر می رفتم تا با حال و هوای پاک و زیبا و دلپذیر
 . روستا، خداحافظی کنم

و انگار دلشوره گرفتم برای دیدن0 مهیار. اما چاره ای
نبود. باالخره باید یک روز باز همدیگر را می دیدیم

. و شاید این دیدار بعد از مدت ها الزم بود
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خانه ی عمه افروز، در یکی از شهرهای شمالی
 .بود. اما در حاشیه شهر



ویالیی، با منظره ای از جنگل که پنجره هایش را به
سوی خودش باز می کرد. همین که ماشین آقا آصف

در حیاط خانه خاموش شد، نگاه سرد و یخ زده ی
خاطرات، باز در چشمانم نشست. از ماشین پیاده

 .شدم و به حیاط بزرگ خانه خیره

چقدر در این حیاط با مهیار0 همبازی بودم. چه گریه
هایی که از سر حسادت سر ندادم! و چه لجبازی

 !های بچه گانه ای که نکردم

آقا آصف ساک من و چمدان خانوم جان را از پشت
صندوق ماشین برداشت و در حالیکه به سمت خانه

:می رفت گفت

خیلی خوب شد که مستانه هم شب عید پیش ماست _ 
. 

با قدم هایی کند0 سمت خانه رفتم. با ورودم، صدای
    :متعجب عمه برخاست

 !مستانه_   



 .سمتم دوید و مرا در آغوش کشید

وای مستانه!... چقدر خوب کردی تو هم با خانم_ 
 .جان اومدی

نگاهم در سالن بزرگ خانه چرخید. خبری از مهیار
نبود. بعد از خوش آمد گویی همراه، آقا آصف و

عمه افروز، سمت یکی از مبلها رفتم. خانم جان هم
کنار دستم نشست و عمه از حال و هوای خوب

شهرشان گفت و من نمی دانم چرا مثل آدم های مسخ
 !شده، هنوز در تسخیر خاطرات روستا بودم

:خانم جان سر خم کرد کنار شانه ام و پرسید

خوبی مستانه؟ _

انگار یک دفعه، از تونل زمان گذشتم و به زمان
:حال رسیدم

 .بله خوبم _ 



از وقتی از روستا برگشتی، یه طوری شدی...._ 
حال دکتر خوب بود؟... دوستش چی؟.... اسمش رو

یادم رفته... چی بود؟

 .آقا پیمان0_  

: خانم جان با سر تایید کرد

آره... آقا پیمان... عجب پسر شوخ و شیطونی_ 
 .بود... دلم هوای روستاتون0 رو کرده

و همان موقع، عمه در حالیکه با یک سینی چای
: سمت ما می آمد گفت

 .پس چطور سیزده بدر بریم روستای زرین دشت_ 

:هول کردم و فوری با دستپاچگی گفتم 

نه... نه، کسی روستا نیست... همه توی عید _ 
 .رفتن شهر

: خانم جان، نگاهی به عمه انداخت



خب نباشه... ما کاری به کسی نداریم... همون_ 
کنار رودخونه ای که وسط روستا بود، میریم و

 .کنارش جا می اندازیم و سیزده بدر رو در می کنیم

 .کالفه شدم از این همه اصرار

خب آخه... چه فایده وقتی کسی نباشه... دیگه به_ 
 .ما هم نمی چسبه

آقا آصف هم مقابل من و خانم جان نشسته بود که
:جوابم را داد

می چسبه... هوا خوب روستا، کنار رودخونه، آدم _ 
 .رو سر حال میکنه

:خانم جان به جای آقا آصف ادامه داد 

تازه دکتر روستا هم هست... خیلی پسر خوبیه... _ 
 .قرار براش خودم آستین باال بزنم

:عمه افروز بلند خندید0

یعنی شما خانم جان، هرجا بری باید دو نفر رو _ 
 !به هم وصل کنی



 .همه خندیدند،0 جز من

:سرم را پایین0 گرفتم که عمه پرسید

 ...طوری شده مستانه؟ _ 

 .نه_ 

پس چرا اینقدر دمقی؟_ 

طوری نیست... خسته ام... دیشب اصال_ 
نخوابیدم... بعد هم با خانم جان راه افتادیم و اومدیم

 .اینجا... باید کمی استراحت کنم

خب چاییتو بخور و برو بخواب...  کاری با تو_ 
 . نداریم... استراحت کن که شب مهمون داریم

: با تعجب پرسیدم

 !مهمان_ 

: عمه با لبخند گفت 

 .آقا عادل و توران خانم_ 

. و هم آن دو اسم آه از نهادم بلند0 کرد
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واقعًا خسته بودم و به خواب نیاز داشتم. اما نمی دانم 
چرا تا چشمهایم را بستم، صدای خاطرات، مرا در

 .دایره ی مغناطیسی خودش کشید

باز شعر تفال حافظ دکتر، در سرم نجوا کرد و
حرف هایی که بینم آن زده شده بود، در سرم،

 .زمزمه شد



از شدت ناراحتی، بالشتی را محکم روی سرم
گذاشتم تا کم کم خوابم ببرد و این بار خستگی ام قالب

 .شد

فکر کنم چند ساعتی خوابیدم که سرحال شدم. تا
چشم گشودم، نگاهم به سمت ساعت دیواری رفت.

از ظهر چند ساعتی گذشته بود. لباس عوض کردم و
 .باز به طبقه پایین0 برگشتم

عمه و خانم جان داشتند با هم صحبت می کردند0 که
 .من لحظه ای کنار در ورودی سالن ایست کردم

خب اگر این دکتر، واقعًا مرد خوبیه، چرا واسه_ 
 .مستانه، آستین باال نمیزنی؟

: خانم جان نفس بلندی کشید   

برم بگم چون تو پسر خوبی هستی، بیا مستانه رو _ 
 !بگیر؟

:عمه باز اصرار کرد 



آره چه عیبی داره؟... همین تورآن، چندین0 بار _ 
بهم گفته که رهام مستانه رو میخواد... ولی من

حرفی نزدم... چرا... چون رهام پسر خوبیه... ولی
توران پوست مستانه رو میکنه... تازه مستانه

نمیخوام، نزدیکه مهیار باشه... این دوتا هنوز دارن
به هم فکر می کنند... حاال بیام از رهام، حرف بزنم

 ! که بشه زن داداش رها

دیگر حوصله ی شنیدن این بحث ها را نداشتم. وارد
:   سالن شدم و بلند گفتم

 ...عمه_ 

جان عمه... خوب خوابیدی؟_ 

من گرسنه ام... ناهار نداریم؟_ 

چرا... چرا عزیزم.... تو خواب بودی، ما ناهار_ 
 .خوردیم

 : و بعد در حالی که به سمت آشپزخانه میرفت گفت

 .دنبالم بیا مستانه جان_  



همراه عمه وارد آشپزخانه شدم. پشت میز 
ناهارخوری نشستم و عمه برایم یک بشقاب لوبیا پلو

: کشید. تا اولین قاشق را به دهان گذاشتم گفت

لباس مناسب داری واسه امشب؟_ 

واسه امشب؟_ 

 .آره دیگه... آقا عادل و توران خانوم دارند می آیند_ 

لباس مناسب یعنی چی؟... بلوز و دامن میپوشم_ 
 .دیگه

   .خوبه.... همون بلوز و دامن0 رو بپوش_ 

هیچ رویم نمیشد که از عمه بپرسم  ؛ مهیار  
کجاست. اما از سکوت خانه پیدا بود که هنوز به

 .خانه بر نگشته است

بعد از ناهار عمه چایی ریخت و سینی چایی را
دستم داد. تا دسته ی سینی را گرفتم و به سمت سالن

چرخیدم، صدایی آشنا، مرا، جلوی همان ورودی
 .سالن خشک کرد



به به... سالم به خانم جان خودم...خوبی؟_ 

مهیار بود . بلوز چهار خانه ای به تن کرده بود و  
کیف مهندسی اش را همان جلوی در، روی زمین

 .گذاشت و دوید سمت خانوم جان

مرا ندید و خانوم جان را در آغوش کشید. خانوم
:جان را چند باری بوسید و گفت

چه خبر؟... اومدی عید پیش ما بمونی؟ _ 

 .دیگه آره پسرم... اگه خدا بخواد اومدم که بمونم_  

خوب کردی خانم جان... مامان0 تنهاست... منم_ 
 .واسه کارم یه شیرینی خوشمزه مهمانت می کنم

انشااهلل به سالمتی... بهم بگو حاال کی داماد0_ 
میشی؟

قلبم از شنیدن این پرسش خانم جان گویی ترک 
 .بزرگی خورد

تا خدا چی بخواد... حاال بزار فعاًل کار کنم سر و_ 
 .سامون بگیرم، بعد



و همان موقع چرخید سمت آشپز خانه و در یک 
لحظه با دیدن0 من، رنگ لبخند0 لبانش عوض شد.

نگاهش رنگ عوض کرد و خشکش زد. نگاهم را
به زور از او دور کردم و با همان سینی چای وارد

. پذیرایی شدم
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سینی چای را روی میز گذاشتم و کنار خانم جان
نشستم. اما هنوز مهیار،0 همآنجا، باالی سر مبل خانم

 .جان، خشکش زده بود



 . تا آخر با صدای عمه از حالت بهت بیرون آمد

مهیار جان... برو لباس عوض کن بیا ناهارتو_ 
 . بخور

شاید اگر این حرف عمه نبود، او تا فردا هم به
خودش نمی آمد. مهیار رفت و خانم جان آهی کشید.

 .آهی که یادآور همه ی خاطرات تلخ گذشته بود

باید از گذشته ها میگذشتم وگرنه تلخی ایامش و
خاطره های باقی مانده، از آن دوران سخت ، تمام

 .روزهای آینده را هم رنگ غم میزد

طولی نکشید که مهیار برگشت. یک بلوز و شلوار 
ورزشی به تن کرده بود. عمه به بهانه ی ناهار، او
را سمت آشپزخانه کشید، تا من و خانم جان چایمان0

 .را بنوشیم

تازه آن لحظه بود که حس کردم، چقدر در جمع
خانوادگی بودن و ماندن0 در خانه ی عمه افروز،

 . برایم سخت است



به اندازه ی ثانیه به ثانیه ی خاطرات تلخ گذشته ،
خدا را شکر که مهیار پس از خوردن ناهارش،

 .خستگی را بهانه کرد و به اتاقش رفت

با رفتن او، انگار هوا به خانه برگشت. سرم را با 
کمک کردن به عمه ، گرم کردم. اما دلم آشوب بود

 .و حالم را خراب می کرد

زندگی ام مثل کالفی در هم پیچیده0 شده بود که سر
 .نخ این کالف، میان این همه گره، گم گشته بود

از درست کردن ساالد، شستن میوه ها و چیدن
شیرینی و شستن ظرف ها ،... همه ی کارها را

 .انجام دادم

 .آنقدر خسته شدم که الاقل فکرم درگیر کارهایم باشد

بعد از ظهر شد و کارها تمام و باز سنگینی خانه بر
حالم سایه انداخت. طولی نکشید که آقا آصف هم

 .برگشت و مهیار باالخره از اتاقش بیرون آمد

 .و اینبار من به اتاقم برگشتم تا لباس عوض کنم 



همان بلوز و دامن ساده ای که قرار بود برای شب
 .بپوشم را تن کردم

مجبور شدم در آن جمع باشم، با آن که سعی می کردم
 .بیشتر در آشپزخانه باشم اما معذب بودم

حضور مهیار، خودش مرور خاطراتم بود. اما این
 .تنها0 عامل روح خسته ام نبود

با آمدن عادل خان و توران خانوم، حالم از آن هم
 .بدتر شد

حوصله ی کنایه0 هایی که به اسم محبت و توجه از
سمت توران خانم نصیبم می شد، را نداشتم. با خودم

:گفتم

عجب غلطی کردم که از روستا بیرون آمدم تا _ 
 .امروز درگیر حرفهای توران خانوم باشم

با ورود توران خانوم، از همان لحظه ی سالم و
علیک، اولین نیش و کنایه0 ی توران خانوم، شامل

 .حالم شد



به به سالم مستانه جان!... چه عجب!... ما هر_ 
وقت حال شما رو پرسیدیم، گفتند رفتی یه روستا که

 . به مردم آمپول بزنی

:عمه به جای من با حرص گفت  

توران جان... مستانه پرستار اون روستا بوده... _ 
 !نه آمپول زن

 .تورآن خانم بلند بلند خندید0 

خب افروز جون... پرستار هم همون آمپول زنه_  
 .دیگه

خیلی دلم می خواست یکی از لیوان های چای داغ
درون سینی را، به بهانه ی دست و پا چلفتی بودن،0

 .روی توران خانوم بریزم

اتفاقًا این قصد را هم داشتم که همان موقع، عمه 
سینی چای را دستم داد و به من که لبخندی از این

فکر شیطانی، در سر داشتم، نگاهی انداخت و
 .متوجه ی قصد و نیتم شد



مستانه... مراقب باش چایی رو نریزی که باز_ 
 .سوژه ی توران میشی

:   با خنده گفتم 

 .درعوض دلم خنک میشه_ 

:و عمه با خنده0 ای کوتاه جواب داد

. خودم به موقع تالفی می کنم _ 
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با سینی چای ؛ سمت سالن برگشتم. اول خانم جان و
 .بعد آقا عادل

هیچ دلم نمی خواست سمت توران خانوم بچرخم.
ولی مجبور بودم و چقدر هم البته خودم را کنترل

 .کردم، که سینی چای را رویش خالی نکنم

بعد از توران خانوم، با آن تشکری که اصاًل از او
 .نشنیدم، سمت رهام برگشتم و کنارش مهیار

رها هم سمت عمویش نشسته بود. سینی خالی را به
آشپزخانه بر گرداندم که صدای توران خانوم را باز

:شنیدم

آقا آصف... امشب قرار بود تکلیف مهیار و رها _ 
 .رو روشن کنیم

همان چند کلمه، مثل آب سردی بود که روی سرم
 .سرازیر شد

آقا آصف حتی جواب توران خانم را هم نداد0 و در
:عوض خانم جان0 گفت



 .حاال باشه یه وقتی که ما نبودیم _ 

اما انگار توران خانم قصد کرده بود که همه چیز را 
 .هم همان شب تمام کند

چرا االن نه؟... اتفاقًا االن بهترین0 فرصته... تازه_  
مستانه جون هم که اینجاست... می خوام در مورد

 ...مستانه هم حرف بزنیم

انگار ریش و قیچی را خودش دست گرفته بود و
: خودش را همه کاره می دانست که گفتم

توران خانم، من حرفی ندارم که اینجا زده_  
بشه ... اگر هم باشه، فکر نمی کنم تکلیفی باشه که

شما برای من معین کنید!... اگر الزم باشه، فقط
 .تکلیف آقا مهیار رو مشخص کنید

نگاه همه سمت آشپزخانه آمد که توران خانوم با
:لبخند ادامه داد

چرا عزیزم؟... آخه پسر به این خوبی.... به خدا _ 
پسر من هزار تا خواستگار داره... همه دخترای



فامیل واسش می میرند... ولی خوب چه کار کنم که
 .پسر من چشمش دنبال0 یه دختر آمپول زنه

و بعد بلند بلند خندید. قطعًا این یک توهین بود، تا
 !یک پیشنهاد0 ازدواج

 .نفس بلندی کشیدم برای حفظ خونسردی ام

من که فکر می کنم حیف پسر شما با اون هزار تا_ 
دختری که واسش میمیرن که

منتظر من باشه... من هم ترجیح میدم که فعاًل
ازدواج نکنم یا اگر هم ازدواج می کنم با کسی که

 .هزارتا دختر دور و برش هست ازدواج نکنم

شاید این حرف من بود که صدای رهام را هم بلند0
:کرد

 .مادر من اصاًل این حرفا جاش االن نیست _ 

توران خانوم گردنش را کج کرد و نگاهش را به 
:سقف دوخت



واقعًا که از خداتونم باشه که پسر من چشمش _ 
 .دنبال شما باشه

:اینبار خانم جان از من دفاع کرد

توران جان... مستانه اصال قصد ازدواج نداره... _ 
شما هم بهتره بری همون تکلیف مهیار و رها خانوم

 .خودتون0 رو روشن کنید

این حرف خانم جان مرا از شر نیش و کنایه های
توران خانم نجات داد اما ماندن0 در آن جمع واقعًا

 .غیر قابل تحمل شده بود

 .بعد از خوردن چای، نوبت شام شد

و باز سر سفره شام ، جریان کنایه های توران خانم 
 .از نو شروع شد

عمه با افتخار از قیمه ی دستپخت من تعریف کرد.
در حالی که من لزومی به آن همه تعریف نمی

 .دیدم . و شاید همین باعث حسادت بعضی ها شد



این خورشت قیمه دستپخت مستانه جون..._  
 .ماشااهلل آشپزی بیست... بفرمایید

و اولین نفری که حرف عمه را تایید کرد رهام   
 .بود

 .بله واقعا خوشمزه شده_ 

: تنها زیر لب زمزمه کردم 

 .نوش جان _ 

:ولی توران خانوم، عمدا قورمه سبزی کشید و گفت

...من که اصاًل قیمه خور نیستم _ 

نمی دونم چرا توران فکر کرده بود من به پسرش  
حتما جواب مثبت می دهم که آن همه برای خرد

 !کردن شخصیت من کمر همت بسته بود

و در عوض عادل خان و رهام تا توانستند0 از قیمه
 .من تعریف کردند0



اما رها هم مثل مادرش، در یک تیم بود و فقط
قورمه سبزی را شاهکار می دانست. و حتی یک

 .قاشق هم لب به قیمه نزد

هیچ از رها خوشم نمی آمد. با آنکه دختر ساکتی  
بود، اما ادا و اطفاری داشت که نشان می داد خودش

 .را از همه باالتر می بیند

در بین جمع تنها0 مهیار بود که سکوت محض0 اختیار
 .کرده بود

خوب حالش را می فهمیدم. درست همان حال بدی
. که من داشتم تجربه اش می کردم
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بعد از شام، دلم می خواست از دست توران خانوم 
 . فرار کنم

به همین دلیل خستگی راه را، بهانه کردم و با یک
پوزش سمت اتاقم رفتم. خوابم نمی آمد. زانوهایم را

 .بغل کردم و فقط روی تخت نشستم

سکوت اتاق کافی بود برای افکار مشوشم، تا همگی
ردیف و منظم شوند و باز همه ی دغدغه ام گره

 .بخورد به خاطرات روستا

به گلنار و باغ گردو... به بی بی و مهربانی اش...
به ستاره دختر آقا جعفر.... به عروسی او و

خاطراتی که از عروسی اش در ذهنم مانده0 بود... به
رقیه خانوم و آن دستبندی که یادگار0 مادرش بود و

  !چه صادقانه می خواست تقدیم من کند



یا به آن روسری گلدار ترکمن و قواره چادری .... 
 !که به من هدیه داد

آهی کشیدم. من با آن همه خاطرات چگونه می 
 !توانستم روستا را فراموش کنم؟

و هر ساعت که می گذشت بیشتر پی می بردم به
 .این سختی دوری

من به آن روستا و مردمانش0 عادت که نه، خو گرفته
 .بودم

اشکی از چشمم چکید. یاد و خاطره ی آن غار و
 .آبگوشتی که مش کاظم زحمتش را کشیده بود

.چقدر آن روز خوش گذشت

آن شب ، سخت تر از هر شبی برایم گذشت. پر از  
خاطره هایی که فقط تلخی یادآوریشان برایم مانده

 . بود

صبح روز بعد، روز اول عید بود و من حتی برای
.سال تحویل هم بیدار نشده بودم



صبح وقتی برای صبحانه به طبقه پایین0 برگشتم، 
خانم جان و عمه باز داشتند0 پشت میز آشپزخانه، با

 .هم در مورد من حرف می زدند

خب یه چیزی به این جاریت بگو... یعنی چی که_ 
وسط جمع به مستانه میگه آمپول زن!! ... حاال خوبه

 !همین آمپول زن، پسر تو رو قبول نداره

:این را خانم جان گفت و عمه جواب داد

چی بگم به خدا... تازه از قبل هم بهش گفته بودم _ 
که مستانه قصد ازدواج نداره... یه وقت جلوش

حرفی نزنی... ولی فکر کنم بهش برخورده.... دیدی
که خانم جان، دیشب حتی وقتی مستانه هم رفت تو

اتاقش، همش داشت از دک و پوز خودش می
گفت... از همه ی هزار تا دختری که دور رهام

هستند... خوب به ما چه... مستانه، رهام رو نمیخواد
 .وسالم

:خانم جان آهی کشید و با حسرت گفت 



اصاًل رهام به درد مستانه نمیخوره... خودش پسر _ 
خوبیه ولی مادرش پدر مستانه رو در میاره... در

 ...عوض اون دکتر روستا... عجب پسر خوبی بود

این حرف خانم جان، قلب مرا آتش زد. نگذاشتم 
خانم جان ادامه ی حرفش را بزند. فوری وارد سالن

:شدم و بلند سالم کردم. نگاه هر دویشان سمتم آمد

 . سالم صبح بخیر... عیدت مبارک _ 

 .عید شما هم مبارک_  

هم صورت خانم جان و هم عمه را بوسیدم و نشستم
 .پشت میز

 !خب انگار صبحانه خبری نیست_ 

:عمه خندید 

چرا عزیزم خبری هست... آصف و مهیار رفتند _ 
 .کله پاچه بگیرند0 تا صبح عیدی دور هم بخوریم



و باز اسم  مهیار که آمد یادم انداخت که هنوز باید0
خاطرات تلخ گذشته را مقابل چشمانم، در خانه عمه

 .افروز مرور کنم

با آمدن آقا آصف و مهیار، مجبور به گفتن تبریک 
 .عید شدم

 !اول به آقا آصف و بعد به... مهیار

هردو سر به پایین0 انداخته بودیم و عید را به هم
 ! تبریک گفتیم . چقدر سخت بود همان تبریک ساده
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سر میز صبحانه0 بودیم که صدای زنگ در خانه بلند
.شد

: من برخاستم و سمت اف اف رفتم 

 .بله_ 

:صدایی آشنا شنیده شد 

سالم... مستانه خانم شما هستید؟ _ 

سالم... بله... شما؟_ 

من رهام هستم... میشه چند دقیقه تشریف بیارید دم_ 
 .در

با تعجب به نگاه منتظر و متعجب عمه و آقا آصف 
:نگاهی انداختم و جواب دادم

 .چشم... چند لحظه صبر کنید0 _ 

: گوشی اف اف را که گذاشتم، رو به عمه گفتم 

 .من چند دقیقه میرم جلوی در االن برمیگردم_ 



با همان بلوز و دامن و روسری جلوی در رفتم. تا
در را باز کردم، اولین چیزی که دیدم، سبدگل روی

 . دست رهام بود

 .سالم عیدتون مبارک_ 

با نگاهی که حاصل آن همه تعجب بود جوابش را
: دادم

 .سالم... عید شما هم مبارک_ 

تقدیم شما... من بله بابت حرفهای دیشب مادرم_ 
 .معذرت میخوام... خواهش می کنم به دل نگیرید0

  .به دل نگرفتم... نیازی هم به گل نیست_ 

 .اینکه ناقابله... خواهش می کنم قبول کنید0_   

مردد بودم بین گرفتن یا نگرفتن، که سبد گل را
 .جلوتر آورد

 .بفرمایید0_ 

آن همه ادب و احترام رهام مرا متحیر می کرد.
یعنی باید0 باور میکردم که پسر توران خانم، بخاطر



حرفهای او ، برای عذرخواهی، سبد گل آورده یا
پشت آن سبد گل، حرفهای دیگری بود؟

ناچار سبد را گرفتم و سرم را از نگاهش پایین 
 .انداختم

 .ممنون0 بفرمایید0 داخل_ 

 .نه... مزاحم نمیشم... سالم برسونید_  

این را گفت و سمت ماشینش رفت و من در حیاط 
 .را پشت سرش بستم

نگاهم باز سمت سبد گل رفت. قشنگ بود اما باعث
نمی شد که فراموش کنم من و او به درد هم نمی

 .خوریم

وارد سالن شدم. نگاه همه حتی مهیار سمت من و
:سبد گل آمد. ناچار زبان باز کردم

بابت حرف های دیشب توران خانم اینو آورد و _ 
 .رفت



با شنیدن این حرفم، نگاه همه از من و سبد گل
 . برداشته شد، جز نگاه مهیار

چند ثانیه ای خیره نگاهم کرد که برای فرار از
نگاهش سمت آشپزخانه0 رفتم. سبد را روی میز

 .ناهارخوری گذاشتم و به سالن برگشتم

اصال دلم نمی خواست مهیار فکر کند که من به
 .خاطر یک سبد گل به رهام جواب مثبت می دهم

ولی انگار این فکر را می کرد که اخم هایش آنطور
در هم شده بود و تنها سکوت روی لبانش بود که

 .آزارم می داد

بعد از کله پاچه ای که اصاًل نفهمیدم چطور خورده  
شد و تشکر از آقا آصف، از سر سفره برخاستم و
 .پای ظرفشویی ایستادم تا مقابل چشم مهیار نباشم

 .اما این بار عمه رهایم نکرد



عجب سبد گلی!... یک لحظه شوکه شدم از_ 
دیدنش... میگم کار خودته... یه بار به رهام بگی که

 ...جوابت بهش منفیه دیگه

حرصم گرفت، طوری همه حرف می زدند0 که انگار
 .رسما از من خواستگاری شده بود

با دستانی کفی برگشتم سمت عمه و نگذاشتم حرفش
:را ادامه بدهد0

عمه!... مگه از من خواستگاری کرده که شما و _ 
خانم جون اینقدر در موردش حرف میزنید؟... این

 !حرفها چیه واقعًا

 .عمه شوکه شد  

 .یعنی میخوای بهش جواب مثبت بدی؟_ 

انگار اصاًل متوجه حرفم نشده بود. ناچار کالفه  
: گفتم

. عمه تو رو خدا این بحث رو تمومش کن _ 
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واقعًا هم بی فایده بود. هیچ دلم نمی خواست به آن
حرف های توران خانوم که وسط مهمانی زد و دسته
گل صبح عید رهام ،حلقه ی وصلی بزنم به ازدواج.

 .ولی انگار همه این گونه برداشت کرده بودند

آنقدر که حتی حرف ها و حدیث های پشت سرم، به
گوش آقا آصف هم رسید. شب بود و بعد از شام، آقا
آصف به بهانه ی فشار خون دستگاه فشار سنجش را

 .آورد

مستانه جان... فشار منو میگیری؟_ 



 .بله، حتمًا_ 

: بازوبند فشار سنج را بستم که گفت 

یه سوالی می خوام ازت بپرسم... راستشو بهم_ 
میگی.؟

 .بله_  

در حالیکه با فشار دادن کیسه کوچک هوای فشار 
سنج، نگاهم سمت عقربه های دستگاه می رفت، شنیدم

: که آقا آصف گفت

تو به رهام عالقه داری؟_ 

دستم از کار افتاد. نگاهم به سمت آقا آصف رفت به
 .جای عقربه های فشار سنج

 .معلومه که نه_ 

پس کاش امروز صبح که دسته گل ازش گرفتی،_ 
 .بهش اینو میگفتی



شما چرا دیگه آقا آصف!... اینا حرف شما و_ 
توران خانوم و عمه هست فقط... پسره خودش هم

عالقه ای به من نداره... تو رو خدا این حرف ها رو
 .برای من درست نکنید

 .نگاه پدرانه ی آقا آصف در چشمانم نشست 

چرا بهت عالقه داره... میدونم که داره و میدونم_ 
که مادرش مخالفه... واسه همین قبل از یه

خواستگاری رسمی میخواد0 حسابی کنایه0 بزنه تا
 .الاقل دلش خنک بشه

پیچ کوچک کنار فشارسنج را باز کردم و چشمم
 .ناچار دقیق شد روی عقربه های فشارسنج

 _  . هست۱۳فشارتون روی 

بازو بند روی بازوی آقا آصف را باز کردم و با
: عصبانیت گفتم

اصاًل خانم جان من فردا بر میگردم فیروزکوه..._ 
 . آمدن من به اینجا انگار باعث شر شده



 .صدایم آنقدر بلند بود که خانم جان بشنود

یعنی چی مستانه!... ما اومدیم که تا آخر عید_ 
 .بمونیم

شما بمونید0 خب... من برمیگردم... دیگه  واقعا_ 
تحمل ندارم... یا حرف کنایه بشنوم یا سبد گل پر

 ....حرف و حدیث بگیرم یا با حضور

و نتوانستم اسم مهیار را به زبان بیاورم. واقعًا هم 
دیگر طاقتم طاق شده بود. همان شب علی رغم

 .مخالفت همه، به جز مهیار، ساکم را بستم

با خودم گفتم؛ ناچار اگر شدم، روستا را بهانه0 می
 .کنم

اما ناچار نشدم. زیرا که روز بعد تا صبحانه
خوردیم، و من سازه رفتن را سر دادم، هیچ کسی

مخالفت نکرد. چون آقا آصف و عمه حریف لجبازی
:  من نشدند. و ناچار خانم جان حرف آخر را زد

 .پس من هم بر میگردم_ 



: عمه بلند اعتراض کرد 

  !ای بابا شما چرا اینجوری می کنید_ 

   :خانم جان مصمم تر از من جواب داد  

مستانه راست میگه... من هم اعصاب ندارم..._   
باز حتمًا امروز توران خانم به بهانه ی عید دیدنی0
میخواد بیاد0 اینجا0 و کنایه0 هاشو بزنه... شما هم اگه

خواستید واسه سیزده بدر بیاید فیروزکوه و گرنه که
 .هیچ

. خانم جان این را گفت و رفت تا چمدانش0 را ببندد
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به فیروزکوه برگشتیم . هوای این شهر انگار بیشتر
 .به روحیه ام می ساخت

با همه خاطرات تلخی که از فیروزکوه داشتم، اما تا
وارد حیاط خانه خانم جان شدم، نفس آسوده ای

 .کشیدم

بهار در حیاط خانم جان رنگ و بوی دیگری داشت.
از راه نرسیده، خودم را سرگرم کار کردم. غذا

درست کردم و لباسهای سفر شستم. ایوان را جارو
زدم و زیراندازی کردم و سماور کوچک و

مخصوص حیاط را در ایوان با صفای حیاط، به راه
 .انداختم

 .بساط چای تازه دم آماده شد

خانم جان از دیدن کارهایم سر ذوق آمد و متعجب
 .شد



نمیدونستم اینقدر برای برگشتن ذوق داشتی!؟_ 

 ...اصال عید توی این حیاط بیشتر صفا داره_ 

: نشست کنار سماور و گفت 

 .پس بریز یه چایی ببینم_ 

قوری را از روی سماور برداشتم که صدای زنگ 
تلفن برخاست. خانوم از جا بلند شد و به سمت اتاق

 .رفت. و من دو لیوان چای تازه دم ریختم

طولی نکشید که برگشت. متفکرانه سکوت کرده بود
:که پرسیدم

کی بود؟ _ 

 . آماده باش... دارند میان عید دیدنی_ 

 !کی؟!... ما تازه رسیدیم_  

: خانوم جان لیوان چایش را در دست گرفت و گفت 

   .حتما0 قسمت بوده که زودتر برگردیم_ 



کی هست حاال!؟... نه!... نکنه که توران_   
 !خانومه؟

:خندید0 

نه توران  نیست ...از دست اون فرار نکردیم که _ 
 !حاال باز راهش بدیم بیاد0 عید دیدنی0

خانوم جان نگفت چه کسی قرار است بیاید. من هم
اصرار نکردم. لیوان چایی ام را خوردم و یک بلوز
و دامن ساده پوشیدم و شیرینی هنر دست خانم جان
را در دیس کوچکی چیدم و طولی نکشید که زنگ

 .در خانه زده شد

من در آشپزخانه بودم که صدای احوالپرسی را،
:خانم جان را با مخاطب ناشناس شنیدم

سالم... خوش آمدی بفرما... چه عجب شما یادی _ 
 !از ما کردی

گوشهایم را تیز کردم تا جواب مخاطب ناشناس را
 . بشنوم ولی چیزی نشنیدم



ناچار با چند پیش دستی و یک دیس شیرینی پابه
اتاق گذاشتم که تا

 .پا به پایم را درون اتاق گذاشتم، خشکم زد

آقا پیمان بود! تنها آمده بود عید دیدنی! با ورودم
:سالم کرد

 ...سالم خانوم پرستار _ 

 !سالم شما هستید_ 

دیدنم که اینقدر تعجب ندارد... آمدم دیدن خانوم_  
 ...بزرگ

 .نه انتظار نداشتم_ 

جلو رفتم و پیش دستی مقابلش گذاشتم و دیس
 .شیرینی را تعارف کردم

 .بفرمایید0_ 

یکی برداشت و ممنون0 گفت که نشستم کنار خانوم  
جان و بی اختیار نگاهش کردم. لبخند به لب داشت و



من آنقدر گیج شده بودم از آمدنش که نمی توانستم
. مفهوم لبخندش را درک کنم
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خب پسرم، از خودت بگو... خوبی؟... دوستت_ 
 .چطوره؟... آقای دکتر رو میگم

 .پیمان0 سربلند کرد  

الحمداهلل... از وقتی خانم پرستار چمدونش را بسته_ 
 ...و گفته دیگه پاشو توی روستا نمیذاره



همان جمله اولی که حتی فکر نمیکردم آقا پیمان به 
: زبان بیاورد،0 شر به پا کرد

چی؟!... یعنی چی دیگه پاشو توی روستا _ 
نمیزاره!؟

مستانه تو این حرف رو زدی؟_ 

 ...من.... خب راستش_ 

:آقا پیمان به جای منی که مانده بودم چه بگویم گفت

حاال این مهم نیست که خانم پرستار رفته... دکتر _ 
 .حالش بدتر شده

چرا؟_ 

: خانم جان این را پرسید و آقا پیمان0 جواب داد

فکر کنم حال روحی اش خرابه... بیمارستان0_ 
 .بستری شد

:اینبار من بلند و ترسیده پرسیدم 

 !بیمارستان _ 



آقا پیمان سری تکان داد و خانوم جان که معلوم بود
:جواب سواالتش را به درستی نگرفته است گفت

درست حرف بزن ببینم چی شده؟... حاال االن _ 
حالش چطوره؟

خوبه خانم بزرگ... نگرانش نباشید... دیگه کار_ 
 .دله... وقتی دل آدم میشکنه مریض میشه دیگه

لبم را از این حرف آقا پیمان0 گزیدم و خانم جان که
:منظور پیمان را متوجه نشده بود، باز پرسید

کار دل؟! دل و جگرش مشکل داره؟ _ 

از سادگی خیال خانم جان خنده ام گرفت و همان 
 .خنده نگاه خانم جان را کشید سمتم

غش غش میخندی تو؟!... میگه پسر مردم، سینه_ 
 !ی بیمارستان0 خوابیده، اونوقت تو میخندی

 !وا خانوم جان!... من کی غش غش خندیدم؟_ 

خانوم جان راستی راستی از من عصبانی شده بود و
داشت بازخواستم میکرد



:برای خنده0 ی نابجا،0 که آقا پیمان به فریادم رسید

 ...نه خانوم بزرگ... دل و روده اش سالمه _ 

: خانوم جان عصبی گفت

جون به لبم کردی... درست و حسابی بگو چی_ 
شده؟

آقا پیمان با لبخندی که این بار کاماًل برایم معنا پیدا
 .کرده بود، سر به زیر انداخت

 . عاشق شده خانوم بزرگ_ 

 !عاشق_ 

:خانم جان هنوز متعجب بود که آقا پیمان ادامه داد 

بله... عاشق خانوم پرستار ما و چون به قول _ 
خودش می خواسته فداکاری کنه و به رو نیاره... با

 .رفتن خانم پرستار... مریض شد

خانم جان باالخره آرام گرفت. گره میان0 ابروانش
 . باز شد و در حالیکه



نگاهش را به گلهای قالی زیر پایش دوخته بود گفت
:

 .مستانه چایی بیار_ 

نمی دانم آن دستور برای این بود که میخواست در
خلوت با آقا پیمان0 صحبت کند یا واقعًا چایی در آن

زمان الزم بود! ناچار چاره ای جز تبعیت نداشتم. به
آشپزخانه برگشتم و سینی چایی را آماده کردم. دو

لیوان چایی ریختم و به اتاق آمدم. سکوت عمیقی بین
خانم جان و آقا پیمان برقرار بود که چای را تعارف

. کردم
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:آقا پیمان لیوان چای را که برداشت، فوری گفت

 .یه لحظه صبر کنید0 _ 

بعد از درون جیب پیراهنش، کاغذی تا شده بیرون
 .کشید

 .این برای شماست_ 

برای من؟_ 

بله... نامه ی دکتره... با دست خط خودش... لطفًا_ 
 .همین االن مطالعه کنید0

:نامه را گرفتم که خانم جان پرسید 

شماره ی خونه رو از کجا آوردی؟ _ 

سخت نبود ...از دکتر مغربی ،مدیر بیمارستان_   
فیروزکوه، که دکتر پورمهر االن در بیمارستانش0

 .بستری شده گرفتم



از اتاق بیرون زدم و سمت ایوان رفتم. کنار نرده   
های آبی ایوان ایستادم و نامه را گشودم. بله دست

 !خط خود دکتر بود

همان دست خطی که روز اول آشناییمان0 در دفتر 
 .واکسیناسیون،0 نظرم را جلب کرد

سالم... حرف هایت را زدی و رفتی و حتی »  
لحظه ای تردید0 نکردی در تصمیمت. واقعا فکر

 .نمی کردم که آنقدر مصمم باشی

گلنار، مش کاظم، آقا جعفر، رقیه خانوم، و 
خیلی های دیگر، هر روز آمدند0 و سراغت را

گرفتند... یکی یک جعبه شیرینی آورد... یکی یک
روسری... یکی هم گلدان سوسنی که برای ریه های
مسموم من، سم پر قدرتی بود اما، باز هم آنرا کنار
شمعدانی های اتاقم گذاشتم تا مرا از هوای تو مست

 .کند



تو که با آن جدیت بی مثال رفتی، چرا پس خاطراتت
را نبردی؟ چرا شمعدانی های اتاق را جمع نکردی؟
چرا پیچکی که تازه از دل باغچه ی حیاط بهداری

سرک کشیده، از خاک بیرون نکشیدی؟... چرا
خواستی مرا با همه ی این یادگاری های دیوانه

کنی؟... با عروسک هایی که در اتاق واکسیناسیون
آویز کردی و گفته بودی که عروسک های دوران

 .کودکی خودت است

چرا آن غذاهای دستپخت خودت را که هنوز درون
یخچال است، جا گذاشتی؟

و حاال با همه ی این چیزهایی که جاگذاشتی، آن ...
 .طوری شد که نباید می شد

مقاومت کردم. انکار کردم. سرسختانه و با جدیت
خودم را کنار کشیدم. اما نشد، تا تو رفتی همه

 !خاطره ها، تازه رنگ گرفت

 !قرار بود دیوانه ام کنی که کردی



تازه فهمیدم که نبودنت برایم سخت تر از بودنت
 .است. و انکار راز قلب من است، غیر ممکن

عاشق شدم. می دانستم. از اول هم می دانستم. از 
همان لحظه ای که خودت آمدی و اعتراف کردی

 . می دانستم که نه توهم است و نه خیال بافی

حقیقت محض بود. اما انکار می کردم. چاره ای
نداشتم. الاقل به خاطر آینده ی خودت . اما وقتی

رفتی... فهمیدم که آینده ی من، بدون تو هیچ معنایی
ندارد. خود مرگ است. پس وقتی بودنت، مرگ

 ،احساس است و نبودنت0 مرگ امید

«.باید یکی را انتخاب کرد و من بودنت را می خواهم
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🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک



راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 129پارت_



لحظه ای اشک در چشمانم نشست . اما حرف های
دلش را آنقدر زیبا نوشته بود که نگذاشتم اشکانم

 .وقفه ای در خواندن0 نامه بیاندازد0

فوری با پشت دست، اشکآنم را پس زدم و آن چند
.خط آخر را خواندم

برگرد مستانه... می خواهم اگر حتی نفس هایم به » 
آخر هم رسیده باشد، تو کنارم باشی... اگر خودت
میدانی که میتوانی، با این ریه های نیمه سوخته از
گازهای شیمیایی ،  کنار بیایی... اگر می توانی با

من، که نمی دانم تا کی می توانم نفس بکشم، زندگی
کنی... من هم از خدا می خواهم که تو را تا آخرین

 . لحظات عمرم کنارم نگه دارد

برگرد... شاید نفسم تازه شد. شاید مثل همین بهاری
که درختان خشک روستا را دوباره جان بخشیده، به

 « سینه ی پر درد من هم، جان تازه ای ببخشی



 !و تمام

سر بلند کردم. نگاهم به درختان0 سیب بود و شکوفه
 .هایش

باران بهاری نم نمک می بارید و من از شوق داشتم
 .اشک میریختم

به اتاق برگشتم. خانوم جان منتظر حرفی از سوی
:من بود که بی مقدمه گفتم

میشه وقت مالقات، دکتر رو دید؟0 _ 

:آقا پیمان با خوشحالی جواب داد 

بله... البته امروز که ساعت مالقات تموم شده... _ 
ولی فردا میام دنبالتون... البته با اجازه ی خانوم

 .بزرگ

خانم جان با لبخندی که به زحمت مهارش می کرد
:   سرش را کج کرد

خوب واال... همه حرفاتون رو زدید کاراتون رو_ 
 !کردید... حاال شد با اجازه من



: آقا پیمان فوری از ما دفاع کرد  

نه خانم بزرگ... این دکتر و خانم پرستار، با هم _ 
دعوا کردند0 و خانوم پرستار شال و کاله کرد و از

بهداری زد بیرون... نه حرفی زدن و نه قول و
قراری گذاشتن... حاال شما فردا بیا قدم روی چشم

دکتر بزار... خوشحال میشه... بیا بیمارستان0 ببینش
و به خودش گله کن... خود دکتر به من گفته که شما
بهش گفتید،0 هر وقت دختری رو پسندید... شما میرید

. واسش خواستگاری

:خانم جان سریع جواب داد

 .آره گفتم _ 

خوب پس مبارکه ...دکتر روستای ما، نوه ی شما_ 
رو می خواد... زحمت خواستگاریش هم پای

 . خودتون0 که به دکتر قولش رو دادید0

: خانوم جان بلند بلند خندید0



برو به دکتر زرنگ تر از خودت بگو... خیلی_ 
بالیی جوون... رفتی دست گذاشتی روی کسی که

من نتونم توی کارت نه بیارم!؟

 .چشم خانوم بزرگ... همین امروز بهش میگم_

: خانوم جان فوری گفت 

شوخی کردم... چیزی بهش نگو.... بچه توی_ 
 .بیمارستان0 حال و روز خوبی نداره... ولش کن

از سادگی خانم جان و عالقه ای که به دکتر داشت،
. هم من و آقا پیمان0 خنده0 یمان0 گرفت
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بعد از رفتن آقا پیمان، من ماندم و کلی سوال و
 .جواب که خانومی داشت



با آن که حرف خاصی نزدم ولی نمی دانم چرا
خانم جان طوری نگاهم میکرد که از نگاهش خجالت
: زده می شدم. همه چیز را فهمید0 و آخر سر پرسید

دوستش داری؟_ 

 . سکوت کردم و سرم را ناچار پایین گرفتم

خانوم جان خنده ای سر داد

پس واسه دکتر بود که عجله داشتی برگردیم_ 
فیروزکوه؟

:فوری سرم را بلند کردم و گفتم 

 ...نه به خدا _ 

نگاهش در چشمانم چرخی خورد که باز جهت نگاهم
 . را عوض کردم

پسر خوبیه... همون باری که اومدم روستا و_  
دیدمش متوجه این قضیه شدم... من از خدا بود که

 .دکتر تو رو از من خواستگاری کنه

: لبم را گزیدم و فوری گفتم



 .تو رو خدا این طوری جلوش حرفی نزنید0_ 

نترس نمیگم... حاال فردا که رفتیم عیادتش0 گوشش_ 
 .رو می پیچونم که چرا اول به خودم نگفته

آن شب تا دیر وقت در مورد حرفهای خانوم جان و
نامه دکتر و صحبت های آقا پیمان0 فکر کردم و

زمان چقدر در گذر یادآوری خاطره ها، زود می
 .گذشت

فردای آن روز با وسواس خاصی که از من بعید0
بود، لباس انتخاب کردم و انگار آن روز از همان

 .اول صبح، برای دیدار دوباره با دکتر عجله داشتم

و مدام به خانم جان که همه ی کارها را به همان
 .روز، واگذار کرده بود، غر میزدم

آخه االن موقع شستن قالیچه است؟.... آخه االن_  
موقع غذا درست کردن بود؟



و از این آخه االن ها، زیاد بود. اما باالخره ساعت
رسید به زمان مالقات و آقا پیمان طبق قولی که داده

 . دنبالمان0 آمد2بود، راس ساعت 

دلشوره گرفتم و  مضطرب شدم و اصاًل شاید گیج
شده بودم که  قرار است من از او خواستگاری کنم

 !یا او از من؟

که اینطوری مضطرب و گیج گشته بودم! انگار
قرار بود حرف های مهمی را بزنیم. خانم جان یک

جعبه شیرینی گرفت و با همراهی آقا پیمان، وارد
بیمارستان شدیم. من پشت سر خانم جان قدم بر می
داشتم و نگاهم به جعبه شیرینی بود که خانم جان به

 . زور روی دستم گذاشته بود

آقا پیمان وارد اتاقی شد و ما به دنبالش. اول خانم
جان و بعد من. تا چشمم به تختی افتاد که آقا پیمان0

 .باالی سرش ایستاده بود، حالم بد شد

لحظه ای ماسک اکسیژن روی دهانش را برداشت و
با خانم جان سالم و احوال پرسی کرد و من نمی دانم



چرا دوست داشتم زودتر فرار کنم از زیر نگاهی که
 .سمت من خیره مانده بود

میان مکث های کالمش که از تنگی نفس بود، یک
سالم ساده گفتم و همان لحظه نگاهش با نگاهم تالقی

کرد. فوری خودم را کنار شانه خانم جان کشیدم و
جعبه شیرینی را روی میز پایین پایه تخت بیمار

. گذاشتم

توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 131پارت_

خودم را کنار شانه ی خانم جان کشیده بودم که خانم
:جان گفت

چکار با خودت کردی پسرجان؟_  

:صدای خفیف و ضعیفش را شنیدم

چی بگم خانم بزرگ... یه عزیزی رفت و من از_  
 .رفتنش مریض تر شدم



دلم لرزید که خانم جان که انگار نه انگار همه چیز
:را می دانست گفت

خدا رحمتش کنه.... همه رفتنی هستیم اینکه نمیشه_ 
 !شما خودتو واسه یه غم اینجوری کنی

خنده ام گرفته بود و به سختی صدای قاه قاه خنده ام
:را پشت لبانم مهار میکردم که خانم جان ادامه داد

منو مستانه میخوایم بریم روستا تا سیزده بدر هم_ 
 .میمونیم... زودتر مرخص شو که بیای عیددیدنی0 ما

 .چشم خانم بزرگ_  

سکوت چند دقیقه ای حاکم شد. هیچ کس هیچ حرفی
برای گفتن نداشت تا اینکه خانم جان این سکوت را

 .شکست

 ...ما میریم که استراحت کنی_   

: پیمان هم فوری گفت  

من شما رو میرسونم روستا... فکر کنم بی بی_ 
 ...خیلی از دیدنتون0 خوشحال بشه



 .ان شااهلل بهتر بشی پسرم_ 

: خانم جان سمت در رفت که دکتر گفت 

میشه چند لحظه با خانم پرستار صحبت کنم؟_ 

خانم جان نگاهی به من انداخت. سرم را با شرم
:پایین انداختم که صدای خانم جان را شنیدم

 .ما پایین توی حیاط بیمارستان0 منتظرت هستیم_ 

آقا پیمان با شیطنت به بازوی دکتر زد و چشمکی
 .حواله اش کرد و همراه خانم جان از اتاق خارج شد

من ماندم و او و نگاهی که به هر چیزی چنگ میزد
 !برای فرار کردن از نگاه به چشمانش

.مستانه_

 .نمی دانم چرا بغضم گرفت و سکوتم ادامه دار شد

هنوز از من دلخوری؟_ 

خودم هم نمی دانستم واقعا که هنوز دلخور هستم یا نه
:و او ادامه داد



اگه قول بدی بری روستا و بمونی منم قول میدم_ 
 .یکی دو روزه مرخص بشم و برگردم روستا

:نگاهم روی دستان گره کرده ام بود که پرسید

میری روستا؟_ 

نفس بلندی کشیدم. باید0 میشکست این سکوت سخت
:که شکسته شد

دو روز بهت مهلت میدم که برگردی... وگرنه با_ 
 .خانم جان برمیگردم فیروزکوه

تشعشات لبخندش0 را حس کردم. با آنکه چشمانم  
    : هنوز به دستانم بود که گفت

 .بخاطر تو حتما_  

سر بلند کردم و لحظه ای چشمانم سمت چشمانش
کشیده شد. لبخند0 لبش آنقدر زیبا بود که آرامم کند و

.همه ی دلخوری هایم را از بین ببرد
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همراه آقا پیمان به روستا برگشتیم. چقدر دلم برای 
 .روستا تنگ شده بود

با آن که فقط سه چهار روزی بیشتر از روستا دور
نبودم اما احساس می کردم یک سال است که روستا

 .را ندیده0 ام

پس از توقف ماشین، کنار در ورودی بهداری
ایستادم و نگاهم به بهداری و خانه های روستا خیره

 .ماند0

خانم جان با تامل از ماشین پیاده شد و به سمتم آمد.
هنوز نگاهم روی شکوفه های درختان روستا بود و
آن پیچکی که از دل باغچه0 کوچک بهداری سر در

 .آورده بود

:خانم جان کنار گوشم، آهسته زمزمه کرد

 !پس با دکتر دعوا کردی که اومدی فیروزکوه _ 

 .به سمت خانم جان چرخش کردم



 !شما هم عجب گوش دکتر  رو پیچوندید0_ 

 .لبخندی به لب آورد

دلم نیومد... نفس واسش نمونده بود... ولی ببین با_ 
 .پسر مردم چه کردی که دیگه نفسش در نمی آد

آقا پیمان در حالی که ساک من و خانم جان را به
:سمت بهداری می برد گفت

 .بفرمایید0 داخل خانم  بزرگ _ 

خانم جان سمت بهداری رفت و من هم دلم را از 
دیدن شکوفه های زیبای بهاری نشسته روی درختان

 .روستا کندم و سمت بهداری رفتم

اما با ورودم به بهداری،. بی اختیار سمت اتاق ته 
حیاط کشیده شدم و تا در  اتاق را باز کردم، چشمم

 .به همان کپسول اکسیژن دکتر افتاد و جای خالی اش

دلم لحظه ای گرفت. بی اجازه وارد اتاق شدم و در
میان ریخت و پاش های اتاق مشغول جمع و جور

 .کردن شدم



روی کرسی اتاق، یک تکه کاغذ بود و خودکار و
ظرف میوه ای که تنها0 پوست سیب خورده شده ای،
در دل خود داشت. اما آن کاغذ روی کرسی، نظرم

 .را جلب کرد

 .یک خط آشنا بود و خوش خط

 . خم شدم و با کنجکاوی متن روی کاغذ را خواندم

ای آنکه م000را ب00رده ای از یاد ، کجایی ؟

بی00گانه شدی ، دست مری000زاد ، کجایی ؟

در دام ت00وأم ، نیست م000را راه گ0ری0زی

من عاشق ای00ن دام و تو صّیاد ، کجایی ؟

محبوس شدم گوشه ی وی0رانه ی عشقت

آوار غمت ب0ر س000رم افت000اد ، کجایی ؟

آس00ودگی ام ، زن00دگی ام ، دار و ن0دارم

در راه ت00و دادم همه ب0ر باد0 ، کجایی ؟



اینجا چه کنم ؟ ازکه بگیرم خبرت را ؟

از دست ت00و و ناز تو فریاد ، کجایی ؟

دانم که م00را بی خب000ری می کشد آخر

دی0000وانه ش00دم خانه ات آباد ، کجایی ؟

ناگهان0 در اتاق باز شد. آقا پیمان بود، نگاهی به من
 .انداخت

ببخشید دیگه... حامد0 که مریض احوال بود،0 منم_ 
فقط وقت می کردم که ازش پرستاری کنم... دیگه

 .نمیتونستم به مرتب کردن اتاق هم برسم

کمرم را صاف کردم و در حالیکه تکه کاغذ0 روی
کرسی را میان کف دستم

: می فشاردم گفتم

 .مهم نیست... االن خودم مرتب می کنم_  



و بعد در حالی که بشقاب میوه ی روی کرسی را بر
:می داشتم، شنیدم که گفت

به خدا کلی حامد سرم غر زد که چرا این قدر _ 
شلخته شده ام... ولی دلم به کار نمی رفت... حال

جسمی اش که هیچ، حال روحی اش هم خیلی خراب
بود... با همان نفسهای یکی در میانشان، آه می کشید

طوری که تمام اعصاب و روان من را هم خراب
 . کرد... آخر سر یک شب با او دعوا کردم

همان پای ظرف شویی ایستاده بودم که خشکم زد تا
باز هم بشنوم. دلم برای دکتر سوخت آنقدر که دیگر

نمی توانستم کاری انجام دهم، سمت آقا پیمان0
:چرخیدم و او ادامه داد

بهش گفتم تو که عرضه ی دوری نداری... چرا _ 
عشقت رو انکار کردی که خانم پرستار رفت؟!...

جوابی نداد و  سکوت کرد و در فکر فرو رفت ...
فردای همان شبی که با او دعوا کردم، حالش آنقدر

بد شد که مجبور شدیم ببریمش به بیمارستان... اونجا



بود که بهش دوباره گفتم که، مطمئن باش درمان این
دردت دست دکتر و پرستار و دارو نیست... درمان
دردت و حال روحیت، خودت هستی... باید اعتراف
کنی به همون. چیزی که انکارش تو رو داره از پا
در میاره... همین حرفم باعث شد که اون نامه را

. براتون بنویسه
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 .نمی دانم چرا مثل تکه ای یخ سرد و بی روح، شدم 

با آنکه کنار ظرفشویی ایستاده بودم اما هیچ حرکتی
: نداشتم. گوشم هنوز به آقا پیمان0 بود که ادامه داد

خودش از من خواست شماره خانم بزرگ را از_ 
 .دکتر مغربی بگیرم و بیام دیدن شما

حالش به نظرتون بهتر میشه؟_ 

به نظر من که همین امروز هم حالش خیلی خوب_ 
شده بود... اونقدر که تونست برای صحبت با شما،



ماسک اکسیژنش رو از روی دهانش برداره... تا
 .چند روز قبل حتی نمی تونست حرف بزنه

لحظه ای از شدت نگرانی لبم را گزیدم و کامل
چرخیدم سمت آقا پیمان. اشک در چشمانم جوش

 .گرفت

تورو خدا به من بگید... حالش خوب میشه؟_ 

 .بی درنگ لبخند زد

باور کنید0 من آدم دروغگوی نیستم... اونم به_ 
شما... مطمئنم که تا دو یا سه روز دیگه مرخص

میشه... مخصوصًا که امروز با دیدن0 شما، امیدش
 .بیشتر شده... شک نکنید

نفس عمیقی به سینه مضطربم کشیدم و بلند و پر
:انرژی گفتم

پس من باید0 هر چه زودتر این اتاق رو مرتب _ 
 .کنم



و شروع کردم به شستن ظرفها. آقا پیمان هم مجبور
 . به کار شد و طولی نکشید که خانم جان هم آمد

شما تو عید خونه تکونی میکنید!؟_ 

 .آقا پیمان0 خندید0 

تا حاال مریض داری می کردیم خانوم بزرگ..._ 
ولی حاال قراره توی این اتاق مراسم خواستگاری و

 .بله برون بگیریم... باید زودتر تمیزش کنیم

 !و خانم جان باز خودش را به نفهمیدن زد

پس باالخره سر عقل اومدی!... حاال کدوم دختری_ 
رو می خوای واسه خودت عقد کنی؟

آقا پیمان،0 لحظه ای از شنیدن0 این حرف خانم جان
 .در جا خشکش زد

 .من! ... من، نه خانم بزرگ_ 

و خانم جان نگذاشت که او حتی حرفش را ادامه 
 .دهد



نه نداره... بیا همین دختر مش کاظم رو برات_ 
 . خواستگاری کنم که پیش رفیقت تو روستا بمونی

خنده ام گرفت از این اصرار خانم جان و آقا پیمان0
 .بلند نالید0

ای بابا خانم بزرگ... بزار حاال اول یه رخت_ 
دامادی تن رفیقمون کنیم، بعد  نوبت رخت و لباس

 .ما میشه

:خانم جان در حالی که کنار کرسی مینشست گفت 

میشه انشااهلل خود مش کاظم راضیه... از خداشه _ 
 .که تو دامادش بشی

آقا پیمان در حالیکه چند لیوان نشسته را به سمت  
ظرفشویی می آورد، آهسته جوابی را که به خانم

 .جان نداده بود را به من داد

من به خدا راضی نیستم که دامادش بشم..._ 
دخترش حیف نیست که پای من بدبخت0 بشه؟



این را با خنده گفت و انتظار داشت من تایید0 کنم که
 .فوری جواب دادم

شما و گلنار خیلی شبیه هم هستید اما متاسفانه هر_ 
دو از هم فرار میکنید. لحظه ای از جوابم شوکه شد

:اما فوری برای فرار از جواب دادن به من گفت

خانم بزرگ... یه چایی برات دم کنم؟ _ 

: و خانم جان از خدا خواسته با خوشحالی جواب داد 

. آی قربون دستت پسرم_ 
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.عاشق شده بودم

هیچ وقت فکر نمیکردم بعد از دست دادن پدرو 
مادرم، یا بهم خوردن نامزدی ام با مهیار،0 دوباره

قلب شکسته ام را بدست کسی بسپارم. اما اشتباه فکر
.میکردم



آنقدر عاشقش شده بودم که ماندن در روستا، ماندن
در بهداری، یا حتی دیدن0 اتاقش بدون او، دلم را

.می لرزاند

سخت بود. سه روز بدون او گذشت. به دید0 و بازدید
عید در روستا، به گشتن با گلنار و دیدن0 بی بی، به

.زدن واکسن پسر میمنت خانم که دو ماهش شده بود

.اما در همه ی اینها رد پای خاطراتم با او زنده میشد

روز ششم فروردین0 بود که آقا پیمان0 خبر مرخصی
شدن او را به ما داد، آنقدر خوشحال شدم که لحظه
ای حضور خانم جان و آقا پیمان0 را از یاد بردم و

چنان جیغی زدم که خانم جان با عصبانیت مقابل آقا
:پیمان سرم فریاد زد

.مستانه!... چشم سفید!... خجالت بکش_  

از خجالت گذشت. آب شدم از شرم. آنقدر که فرار
کردم و از بهداری بیرون زدم و در حیاط بهداری

 . خدا را هزار بار شکر گفتم



فردای همانروز آقاپیمان0 برای آوردن دکتر از 
بیمارستان،0 به فیروزکوه رفت و آن زمان  بود که

 .خانم جان حسابی غر زد

خجالتم نمی کشه!... جلوی مرد غریبه جیغ_  
!میزنه... بعد میگم دوستش داری؟ جواب نمیده

یک گوشم در بود و یک گوشم دروازه. اتاق را
برای آمدن0 دکتر آماده کرده بودیم و خانم جان

.خودش برای دکتر غذا درست کرد و آمد

 .جلوی در بهداری با خانم جان ایستاده بودیم، که آمد

مش کاظم هم که خبر آمدنش را شنیده بود، یک
خروس جلوی پای دکتر کشت و من اسپندی برایش

 .دود کردم

تا از ماشین پیاده0 شد و از مش کاظم بابت خروسی
که قربانی کرده بود، تشکر کرد، چشمش به من افتاد

و نگاهش آنقدر روی صورتم ماندگار شد، که من
.مجبور شدم سرم را پایین بیاندازم



با کمک آقا پیمان سمت اتاق رفت و مش کاظم همان 
جا پوست خروس را کند0 و گوشتش را به خانم جان

.داد تا برای دکتر غذا درست کند

تا شب همان اتاق کوچک ته حیاط بهداری،  پر شد
 .از اهالی روستا

همه دیدنش0 آمدن و من مجبور شدم در اتاق داخل
بهداری بمانم. باالخره شب فرا رسید و اتاق ته حیاط

.از عیادت اهالی روستا از دکتر،0 خالی گشت

اما حاال خجالت میکشیدم به دیدنش0 بروم. حتی شام 
را هم در همان اتاق بهداری خوردم. اما خانم جان

.برعکس من، تا وقت خواب پیش دکتر ماند0

البته من هم در اتاق دکتر حوصله ام سر نرفت!...
خاطرات بود که از روزی که وارد بهداری شدم تا
حتی دعواهایمان جلوی چشمانم را آنقدر پر کرد که

 .زمان در گذر خاطرات، گم شد

 !قطعا عشقش داشت معجزه می کرد



 .آنقدر که امیدوارم کرده بود به زندگی
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!عید آن سال به یادماندنی شد

وقتی رنگ نگاه من و دکتر فرق کرده بود و من هر
لحظه فکر میکردم قرار است حرفهایی بشنوم که

ضربان قلبم را دو چندان کند،0 مسلما هم مشتاق بودم
.و هم نگران

اما این حرفها تا روز سیزدهم فروردین زده نشد.
درست روزی که آقا آصف وعمه افروز برای

سیزده بدر به روستا آمدند. خانم جان بساط سیزده
بدر را جمع کرده بود و مش کاظم قرار بود وسایل
.را سوار قاطرش کند تا کمی از روستا دور شویم

دکتر حال و روز بهتری داشت. و همین امیدوارم
 .کرده بود

از وقتی از بیمارستان مرخص شده بود، روز به
روز حالش بهتر شد و الحمد هلل ماسک اکسیژن را

.کال کنار گذاشت



اما با اینحال یا جرات گفتن حرفش را نداشت و یا
 .منتظر وقت بهتری بود

به همین خاطر سعی می کردم زیاد دور و بر او
نباشم. معموال بهانه ای برای فرار جور میکردم و

.از او فاصله میگرفتم

اما بعد از ناهار سیزده بدر، دکتر بی مقدمه رو به 
:آقا آصف گفت

میشه تنها با شما صحبت کنم؟_ 

و همان جمله ی ساده هزار اگر و اما به سرم
انداخت. آندو همراه هم سرباالیی تپه ای را گرفتند و
رفتند. و عمه با ذوق به من نگریست و آهسته پرسید

:

خبری شده؟_ 

 .نه عمه جان... هنوز خبری نشده_

اما خانم جان که گوشهایش از همیشه تیز تر شده
:بود، به جای من گفت



شده افروز جان... دکتر میخواد0 بیاد0 خواستگاری_
 .مستانه

عمه چنان جیغی زد از خوشحالی که من مقابل نگاه
 .متعجب مش کاظم خجالت زده شدم

خانم جان باز چشم غره ای رفت. البته این دفعه
 .سمت عمه

چتونه شماها!... هنوز نه بله گفتیم، نه اون اومده_
 !خواستگاری

وانگار همان جیغ باعث شد بی بی هم پی به ماجرا
ببرد. بیچاره0 فقط گلنار بود که مامور جمع کردن

سفره شد و من اسیر حرفهای عمه و خانم جان و بی
 . .بی شدم

مستانه جان دکتر مرد زندگیه... ردش نکنی یه_
.وقت

بی بی این را گفت و عمه با همان دیدار اول، داشت
.از محسنات دکتر میگفت



من فقط سکوت  کرده بودم که گلنار هم به جمعمان0
:افزوده شد. و با آمدن او بی بی، بی مقدمه گفت

.گلنار منم یه خواستگار خوب داره_

: و اینبار من با شوق سکوتم را شکستم

!واقعا؟... آقا پیمانه_ 

گلنار سری به عالمت نفی تکان داد و من وا رفتم و
:لبخندم روی لبم ماسید

!!نه_ 
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.نگاهم به لبان بی بی بود

پسر کدخدای ِده باال.... ماشاهلل کلی گله گوسفند _
دارند... باباش دو تا خونه داره یکی پایین د ِه، یکی

. باالی ِده... پسرش هم کاریه... آدمیا خوبین

نگاهم چرخید سمت گلنار. از آن نگاه مغمومش0 پیدا0
.بود که راضی نیست



اما بی بی خیلی از خواستگارش تعریف می کرد.
آنقدر که به ُیمن تعاریف بی بی، مسئله ی من و

.دکتر،0 فراموش شد

آقا آصف و دکتر هم برگشتند. و ورودشان باز برای
من چیزی جز، افزایش ضربان تپش های قلب بی

!قرارم، نداشت

، در طبیعت بکر روستا، کنار71سیزده بدر سال 
عمه و آقا آصف و خانم جان و با حضور دکتر و بی

 .بی و گلنار و پدرش، خوش گذشت

شب وقتی، در اتاق ته حیاط، با آقا آصف و عمه و
:خانم جان، تنها شدم، خانم جان بی معطلی گفت

خب آصف بگو ببینم دکتر چی بهت گفت؟_

...چیز خاصی نگفت_

صدای متعجب عمه و خانم جان بلند شد: _چیز
!خاصی نگفت

:باز خانم جان ادامه داد



دو تا تپه رو باهم فتح کردید0 و االن میگی چیز_ 
 !خاصی نگفت؟

:آقا آصف با لبخند کمرنگی جواب داد

.فردا باید0 صبح برگردیم... بهتره زودتر بخوابیم_ 

چرا با این عجله!؟... خب دو سه روزی روستا_
.بمونیم

عمه اینرا گفت و آقا آصف با لبخندی که حاال زودتر
:از کالمش او را لو داده بود، گفت

.آخه دکتر فردا میخواد0 بیاد خواستگاری_   

حس کردم یک لحظه، شعله ی سوزانی شدم از
 .شدت گرما

.و صدای جیغ عمه مرا آب کرد از خجالت

.الهی عزیزم... مبارکه_

!و چقدر طوالنی شد آنشب

 .از هر یلدایی یلداتر بود انگار



تا صبح نخوابیدم. فکر و خیال آینده بدجوری سرم را
 .مشغول کرد

و باالخره آن شب یلدایی به صبح رسید. آقا آصف
بیشتر از همه عجله ی رفتن داشت. و پس صرف
صبحانه، همه با ماشین آقا آصف به خانه ی خانم

 .جان رفتیم

سر راه خانم جان میوه و شیرینی خرید. اما تا پا در
 .خانه گذاشتیم روال کار عوض شد

زود باشید... افروز اون قالیچه ی جلوی در رو_
بشور... آصف جان ایوان رو یه جارو بزن... دیگه
ببخشید دست تنها بودم کارام مونده... مستانه تو هم،

 .یه غذایی بار بذار

:عمه متعجب گفت

چی میگی مادر من!... االن وقت قالی شستن_ 
 !نیست

:آقا آصف هم تایید0 کرد 



وقت قالی شستن نیست ولی ایوان رو جارو میزنیم_ 
اما مهمان0 ها رو که نمیشه تو ایوان دعوت کرد باید0

 .بریم توی خونه

خانم جان که انگار تازه یه کمی فکر کرده بود، 
: فوری گفت

 .پس افروز شیرینی و میوه رو بشور_ 

: عمه خندید 

میوه رو چشم ولی شیرینی رو بشورم خراب میشه_ 
 !ها

اینقدر از من ایراد نگیرید... دست بجونبونید0 کلی_ 
 .کار داریم
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خانم جان از شدت ذوق و شوق حسابی کارها را با
 !هم قاطی کرده بود



کم مانده بود که در آن وقت کم، پرده ها را هم بشود
 !و باغچه را بیل بزند

اگر صبر آقا آصف و توضیحات کامل عمه نبود
قطعا تا شب کارها تمام نمیشد. باالخره بعد از ناهار
هول هولکی که خورده شد، خانم جان آرام گرفت.
چایی دم شد و میوه ها چیده شده و شیرینی ها در
دیس، منظم در دو ردیف ساده کنار هم، آماده ی

 .پذیرایی

 !و با صدای زنگ در انگار زلزله شد

 .آصف کتت رو بپوش_

مستانه چادر سفیدت رو سر کن تا صدات نکردیم_
 .هم از آشپزخونه بیرون نمیای

وای خدا روسری من کجاست!؟_

: همه با هم گفتیم

 !خانم جان سرته_ 

: دستی روی سرش گذاشت و فریاد زد



 .خب یکی بره درو باز کنه_ 

آقا آصف دوید0 سمت در، و من دویدم سمت 
آشپزخانه. از کنار دیوار آشپزخانه0 یواشکی سرکی
کشیدم و در یک لحظه، میان تعارف های بلند آقا

آصف، دکتر را دیدم. کت و شلوار سورمه ای تیره
ای پوشیده بود و دسته گلی دستش. و همراهش تنها

 .دوست رفیق و شفیقش، آقا پیمان

فوری خودم را عقب کشیدم کنار ستون آشپزخانه و
 .قلب بی تابم را با نفس عمیقی آرام کردم

خدا را شکر فاصله ی اتاق تا آشپزخانه زیاد نبود و
 .صدای صحبت های آن ها به راحتی شنیده می شد

 ...خوش آمدید0_

 .سالمت باشید_

سکوت چند لحظه ای حاکم شد. و انگار وقتی همه
سکوت می کردند،0 من استرس میگرفتم، چون هر

.لحظه انتظار شنیدن فرمان آمدنم را داشتم



:اما سکوت اول با صحبت آقا پیمان شکسته شد

خب خانم بزرگ... یه کالم بریم سر اصل_ 
مطلب... مادر و پدر حامد0 جان، ایران نیستن...

احتماال هم نمیتونن0 بیان0 ایران... حاال آن شااهلل قراره
بعد از این جلسه، خود حامد باهاشون تماس بگیره...
.ولی به هر حال... من این جلسه خدمت شما رسیدم

اگه ممکنه شماره ی تماسی ازشون دارید به من_
.بدید، من یه تماس باهاشون بگیرم

:آقا آصف اینرا گفت و حامد جواب داد

.بله... حتما_  

و باز سکوت شد. چشم بستم و باز منتظر اجازه ی
.احضارم شدم

:اما بعد از چند دقیقه ای خانم جان پرسید

خب پسرم خودت بگو... ما نمیخوایم زیاد بهت_
سخت بگیریم... چی داری واسه ی زندگی؟ ... چی

میتونی مهر مستانه کنی؟



لحن صدایش آرام برخاست و مرا در خلسه فرو
برد. آنقدر که محو شدم در زمان و فقط صدای او را

:می شنیدم که گفت

عرض کنم خدمت شما که... من فقط از زندگی و_ 
خونه، همون اتاقک ته بهداری رو دارم... و جز

 هکتار زمین اطراف تهران و یه پیکان که5اون 
...مطمئنا مشاهده کردید
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مکثی کرد که همراه مکث او، همه هم سکوت
 .اختیار کردند0

و باز من چادر سفیدم را روی سرم مرتب کردم و
آماده ی ورود به اتاق شدم که باز بحث ادامه پیدا

:کرد

شما بعد ازدواج باز هم میخواید در روستا زندگی_ 
کنید؟

:اینرا آقا آصف پرسید و حامد جواب داد



بله... یکی از دالیلی که تا حاال ازدواج نکردم_ 
همینه... که هیچ کسی حاضر نمیشد با من در روستا

.زندگی کنه

:و اینبار  نوبت پرسش خانم جان بود

توی همون اتاق ته حیاط میخوای زندگی کنی_ 
پسرم؟

فعال بله... البته میشه یه ساختمان0 پشت همون _ 
بهداری ساخت... قولش رو مش کاظم بهم داده...

.ولی زمان میبره

باز سکوت شد و من باز منتظر صدا زدن آقا آصف 
.یا خانم جان

حاال خانم بزرگ شما این آقا دکتر ما رو به _
غالمی قبول کنید... خونه اش پای من... یه دو طبقه
حیاط دار دوبلکس واسش می سازم ویالیی... استخر

.هم واسش میزنم... خیالتون تخت



از شوخی آقا پیمان همه خندیدند و انگار پاک یادشان
رفته بود که یک مستانه ای در آشپزخانه منتظر

!اجازه ی ورود است

خب دکتر جان... این بحث باید0 با مستانه خانم_
.تکمیل بشه

فوری با این حرف آقا آصف، چادرم را مرتب کردم
و امیدوار شدم که وارد جمعشان میشوم که آقا پیمان0

:گفت

خود خانم پرستار هم راضیه... من مطمئن_ 
هستم... همون چند روزی که نبودن کل روستا

سراغش رو میگرفتن... خودشون هم با اهالی دوست
 .شدن

!و با این حرف باز من فراموش شدم

_  هکتار زمین اطراف تهران رو5یعنی االن اون 
میخواید0 مهر مستانه کنید؟0

: عمه پرسید و حامد0 جوآب داد



.بله... البته اگه خودشون قبول کنند_ 

همه سکوت کردند.0 فکر می کردم کمی هم از زمان
ورودم به مجلس گذشته است اما کسی چیزی

 .نمی گفت

.انگار بود و نبود من چندان اهمیت نداشت

: تقریبا ناامید شده بودم که صدای حامد0 را شنیدم

ببخشید... جسارتا مستانه خانم نیستند؟_ 

باالخره یک نفر متوجه ی نبود من شد. لبخندی از
این پرسش به لبم نشست و دستپاچگی جواب دادن

.عمه و آقا آصف و خانم جان، ظاهر شد

!مستانه_  

 ...وای_ 

!خاک به سرم آصف_

افروز جان بی زحمت برو یه چیزی بیار، دهان_
.مهمان0 های ما خشک شد



انگار آقا آصف خواست با آن حرف،  رمزی و
محرمانه به عمه بگوید که سراغ من بیاید0 و در واقع

 .آن کالم نشان از غفلت همه از حضور من داشت

.ولی با آن حرف آقا آصف، عمه سمت آشپزخانه آمد
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:عمه وارد آشپزخانه شد و ریز خندید

وای مستانه... تو رو خدا ببخش... پاک یادمون0_ 
.رفت تو توی آشپزخانه ای

 .نگاه معترضانه ای به عمه انداختم  

بله... دیدم هر چی منتظر میشم هیچ کی منو صدا_  
.نمیکنه0

عمه فوری چرخید0 سمت گاز و در حالیکه چایی
:می ریخت گفت

حاال بیا این سینی چایی رو ببر... من میوه و_ 
.شیرینی رو میارم



عمه سینی چای را دستم داد و من با دستانی یخ زده
 .آنرا گرفتم

نمی دانم استرس کدام سوال و پرسشی را داشتم که
.آنطور ریز، دستانم میلرزید

.با قدم هایی کوتاه سمت اتاق رفتم

سرم پایین بود و نگاهم روی فنجان های چای که 
وارد اتاق شدم و با ورودم تنها کسی که برخاست،

.حامد0 بود

سرم را بلند کردم و نگاهم به لبخند دلنشین روی
.لبانش گره خورد

.بفرمایید0_ 

اینرا گفتم و او نشست. اول سمت آقا آصف رفتم و
.او مرا حواله ی دکتر کرد

.اول جناب دکتر_ 



آهسته چرخیدم سمت دکتر، از من بعید0 نبود0 که 
فنجان های چای را با آن لرزش دستانم، رویش

 .بریزم

سینی را مقابلش گرفتم. فنجانش را که برداشت،
.سرش را بلند کرد سمتم

قطعا دلشوره ی بی جهتم را فهمید. دستش را سمت
سینی گرفت و لحظه ای لرزش آنرا متوقف کرد. آب

!شدم از شرم

:لبخند زنان آهسته پرسید

میخوای من سینی رو بچرخونم؟_  

.نه... اختیار دارید... خودم میتونم_  

و بی معطلی از زیر نگاهش فرار کردم. آقا پیمان0 
هم لبخند0 زنان چایش را برداشت و تشکر کرد و بعد

.نوبت خانم جان و آقا آصف شد



عمه هم پیش دستی برای میوه و شیرینی آورد و من
نشستم کنار عمه. آقا آصف اینبار0 ریش و قیچی را

:دست گرفت

خب مستانه جان... شما حاضری با آقای دکتر_ 
توی روستا زندگی کنی؟

.نگاهم روی سرانگشتان سرد و یخ زده ام بود

بله... من عاشق روستای زرین دشتم... من با_ 
.مردمان0 خوبش، خو گرفتم

:مکثی بین کالم آقا آصف ایجاد0 شد

 _  هکتار زمین مشکلی نداری؟5مهریه چی؟... با 

نه... چه مشکلی باید0 داشته باشم؟_ 

: آقا پیمان بلند گفت

.پس مبارکه0_ 

: و عمه که هنوز انگار قانع نشده بود پرسید

دوری از ما و خانم جان برات سخت نیست؟_ 



_  ماه توی بدترین0 شرایط زندگیم، بعد فوت6من 
پدرو مادرم توی اون روستا زندگی کردم... فکر

.نکنم برام سخت باشه

همه اینبار سکوت کردند.0 تا باالخره خانم جان حرف
:آخر را زد

.مبارکه... کامتون رو شیرین کنید_ 
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!و شیرین شد زندگی ام به عشق

و عشق انگار همان تکه پازل گمشده ی روزهایم
 .بود

همانی که وقتی، سرجایش نشست، قرار همه ی
 .روزهایم آمد

اما دلم تازه بیقرارش شده بود. و سخت بود باور 
کنم من همان مستانه ای هستم که دوبار اراده کردم

تا برای همیشه از آن روستا بروم و حاال نه تنها



ماندگار0 شدم، بلکه قلبم را هم به روستا و دکتر آن،
 .هدیه دادم

 !عجیب است تقدیری که برای ما رقم می خورد

و اینگونه شد که قرار شد یک عقد ساده ی 
محضری داشته باشیم تا سالگرد فوت پدر و مادرم

.تمام شود و بعد0 از آن، مراسم ازدواج

برای همان عقد ساده ی محضری هم، تنها خرید
.یک حلقه نیاز بود و انجام آزمایشات

و باز آزمایشات و خاطرات تلخی که حتی با اسمش 
برایم زنده شد و دلهره ای عجیب که اینبار چه

خواهد شد!؟

اما وقتی جواب آزمایشات مشکلی نداشت، لبخند
شوقم چند برابر شد. آنقدر که حامد دید. در راه

:برگشت از آزمایشگاه بود که گفت

حوصله ی خرید داری؟_  

!خرید_  



حلقه و یه قواره چادری و همین چیزایی که برای_ 
.عروس خانم ها می خرند دیگه

: با شرم سرم را پایین انداختم و گفتم 

 .بله دکتر_ 

: خندید0

فکر نمیکنی0 دیگه وقتشه که حامد صدام کنی؟_ 

عرق شرم، گردنم را پوشاند. مجبور به سکوت شدم 
اما او اصرار داشت که نامش را از زبان قاصر من

.بشنود

!نمیخوای صدام کنی حامد جان؟_ 

آنطوری که او گه گاهی نگاهم می کرد در حین
.رانندگی،0 مجبور شدم دستم را سایبان چشمانم کنم

دیگه فرار فایده نداره مستانه خانم، فردا قرار_ 
محضر داریم... نمیشه که اینجوری از من خجالت

.بکشی



وقتی آنگونه نگاهم می کرد که شعله های عشق 
درون قلبش،. در چشمانش نمایان0 میشد،. من نباید0 از

شرم میسوختم آیا؟

 .اما مجبور بودم که مهلت بخواهم

.حاال تا فردا_ 

!بلند خندید.0 از آن خنده هایی که از او بعید0 بود

دستم را لحظه ای از جلوی چشمانم کنار زدم تا خنده
:اش را ببینم که لبخندش0 نصیبم شد

باشه... تا فردا... فعال بریم حلقه بخریم ببینیم تا_ 
فردا مستانه خانم چقدر میتونه خجالتش رو کنار

.بذاره

با آنکه تمام لحظات کنار او پر بودم از شرم و
خجالت!... اما خوش می گذشت. چیزی در قلبش بود

که مرا به زندگی امیدوار می کرد. آنقدر که سر
نترسی داشته باشم برای حوادث آینده0 و بیماریش0 را

.فراموش کنم برای همیشه



.حالش خوب بود و من از او هم بهتر بودم

حال دل هردویمان0 خوب بود به وقت بهار. بهاری
که شروعش با عشق بود و پیشاپیش داشت نوید

 .روزهای عاشقی را می داد

 .روزهای قشنگی که شروعش با عقدمان0 تثبیت شد

! مصادف شد با عقد من و حامد71و بهار سال 
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دوشیزه ی مکرمه، سرکار خانم مستانه تاجدار، آیا_
وکیلم شما را به عقد دائم جناب آقای حامد0 پورمهر

درآورم، آیا وکیلم؟

این دفعه ی سوم بود. نشسته بودم کنار حامد،0 و با
آنکه جز عمه و آقا آصف، خانم جان و آقا پیمان

کسی در محضر حضور نداشت، اما نمی دانم چرا
.احساس می کردم زبانم قاصر است از جواب دادن

آنقدر مکث کردم که حامد0 نگاهم کرد. نگاهش را از
.قرآنی که روی دستان هردویمان0 گشوده بود، گرفت



مستانه؟_ 

بغض در گلویم نشست و همان موقع با آن مکث
: طوالنی من، آقا پیمان بلند گفت

.زیر لفظی... عروس خانم زیر لفظی میخواد_ 

حامد دست برد سمت کتش و یک سکه بهارآزادی
.بیرون کشید و سمتم گرفت

ببخشید دیگه... اگه با این بله رو نگی دیگه چیزی_
.ندارم

اما بغض من از چیز دیگری بود. چیزی که هیچ
.کسی متوجه ی آن نشد

سکه ای که حامد کف دستم گذاشت هنوز روی دستم
بود و من باز سکوت کرده بودم که محضردار باز

:پرسید

آیا وکیلم؟_

:خانم جان جلو آمد و با حرص توی گوشم گفت



چت شده؟... چرا جواب نمیدی؟_

نگاه پر اشکم سمت خانم جان رفت.شاید همان پر
 .اشکم دلش را لرزاند

...جای پدر و مادرم... خیلی خالیه_ 

.از شنیدن جوابم ماتش برد. و بغض من شکست

: حامد فوری دستمالی دستم داد و عمه سمتم دوید0

مستانه جان... قربونت برم عمه... گریه نکن،_ 
.شگون نداره

خانم جان دستی به سرم کشید و مرا بوسید و مثل من
:با بغض گفت

اونها هم اینجان... مگه میشه نباشن... بله رو بگو_ 
که اگه االن ارجمند0 زنده بود، گوشتو میپیچوند0 که

.همه ما رو عالف خودت کردی

سرم را باال گرفتم و نگاهم به عاقد افتاد که همچنان
منتظر بود و حامدی که نگاهش هنوز با من بود و

وقتی غم چشمانم را خواند،0 بی درنگ دستم را



گرفت و با فشار ریزی به سرانگشتان دستم به من
 .فهماند0 که تا آخرین لحظات عمرم با من خواهد بود

 ....با اجازه ی_

باز مکث کردم و فوری برای فرار از بغض نشسته
: در گلویم ادامه دادم

 .خانم جانم.... بله_  

صدای کف زدن ها برخاست. و اشک چشم عمه، آقا
 .آصف و خانم جان، سرازیر شد اما من آرام شدم

چون گرمای دست حامد0 داشت در تن سردم رسوخ
.می کرد و به من امید میداد0

حامد زودتر از من بله را گفت و نیازی به زیر
لفظی نداشت و حلقه هایمان0 بعد از عقد رد و بدل

.شد. ساده بود اما زیبا

.و اینگونه رنگ روزهایم عوض شد

.و عجب آرامشی بعد از گفتن آن بله نصیبم شد
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بعد از محضر مهمان خانم جان بودیم ناهار. خانم
.جان هم سنگ تمام گذاشته بود

فسنجان و قورمه سبزی درست کرده بود و یک
.سفره ی بزرگ توی اتاق پهن

جلوتر از بقیه وارد خانه شدم تا کمک خانم جان کنم
:که گفت

دست به هیچی نزن.... برو باال یه سفره برای تو_ 
.و دکتر گذاشتم، با هم باال غذا بخورید

.خشکم زد. حتی یخ کردم

چرا؟_

:با اخم نگاهم کرد 

.چرا داره؟.... شوهرته_ 

و من تازه رسیدم به حرف حامد که گفته بود؛0 حاال
.ببینیم0 بعد0 عقد چطور خجالتت رو کنار میذاری

به فرمان خانم جان، سفره ی کوچکی در اتاق خودم
پهن کردم و دو بشقاب گذاشتم. خانم جان خودش، با



آن پا دردی که داشت، از ذوقش، یک دیس برنج و
یک بشقاب خورشت هم برای ما آورد. سفره ی دو

:  نفره ی ما چیده شد که خانم جان گفت

.من  برم صداش بزنم_ 

و با رفتن او من باز تپش قلب گرفتم. پای همان
سفره، دو زانو نشسته بودم و در حالیکه دستان

سردم را در هم قالب کرده بودم و روی زانوانم
.گذاشته بودم، منتظر ورود حامد بودم

آمد. حتی صدای پاهایش0 هم ضربان قلبم را دو برابر
می کرد. تا در اتاق باز شد، نفسم را در سینه حبس
کردم و لحظه ای چشمانم را بستم. درست مقابلم آن
طرف سفره نشست و او بود که اولین کالم بعد از

.عقدمان را زد

وقتی سر سفره عقد سکوت کردی دلم لرزید..._ 
.فکر کردم پشیمون شدی



انتظار شنیدن این حرف را نداشتم. سرم را بلند0 کردم
و نگاهم صاف در چشمان سیاهش جا خوش کرد.

:لبخند روی لبانش پهن شد

االن که پشیمون نشدی؟_ 

:خنده ام گرفت

.نه خوشبختانه0_ 

دست دراز کرد سمت دیس برنج و در حالیکه در
:بشقاب مقابل من برنج می کشید گفت

.پس چرا خجالتت رو کنار نذاشتی_ 

!چی؟_

.هنوز روسری سرته_

فشار پنجه هایم که در هم قالب شده بود بیشتر شد.
.دستانم یه گوله یخ بود

.گفتم سختته_



آهسته دستانم باال آمد و گیره ی روسری سفیدم را
کشیدم. روسری ام ُسر خورد و روی شانه هایم

: افتاد. اما هنوز سرم پایین بود که صدایش را شنیدم

چقدر موهات بلنده!... چه رنگ قشنگی داره!..._ 
رنگ طبیعی خودشونه؟

.بله_

حاال دیگه نمیخوای سرتو بلند کنی و منو ببینی؟_

ناچار آهسته سر بلند کردم و نگاهم باز اسیر تیله
.های مشکی نگاهش شد

.سالم خانومم_

آب شدم از خجالت و با لبخندی که داشت روی گونه
: ام چال کوچکی می انداخت آهسته زمزمه کردم

!حامد_ 

.جان_ 
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بعد از ناهار همه ی مهمان ها رفتند اما دکتر ماند.0
آقا پیمان قول داده بود که خبر عقد ما به روستا

.برساند تا انروز کسی منتظر دکتر نباشد

بعد از رفتن مهمان ها، من ماندم و دکتر و خانم
 .جان

خانم جان زیادی هوای حامد را داشت. آنقدر که فکر
.میکردم او را به اندازه ی مهیار0 دوست دارد

به همین خاطر حتی نگذاشت در جمع و جور کردن
.خانه کمکش کنم

این شد که من و حامد سمت باغ خانم جان راهی 
 .شدیم

هیچ وقت فکر نمیکردم با همان دکتر سخت گیر و
.بهانه0 آور، در باغ سیب خانه ی خانم جان، قدم بزنم

 شانه به شانه ی هم راه میرفتیم که یکدفعه دست
.دراز کرد سمتم و پنجه ی دست راستم را گرفت

.تمام وجودم شعله کشید از گرمای دستش 



روز اولی که اومدی روستا... فکر کردم از اون_
دخترای پر فیس و افاده ای هستی که واسه تفریح
اومدی تو روستا خدمت کنی و کنار خدمت، بری

.بگردی و خوش باشی

.سرتا پا گوش شدم برای شنیدن حرفهایش

تایید0 این فکر من، همون گردش تو و گلنار بود که_
با یه مشت گردو برگشتی و من باز فکر کردم

میخوای با اون گردوها، رشوه ی دیرآمدنت رو به
من بدی.... یا اون بشقاب غذایی که برام فرستادی و
من یقین حاصل کردم که هر روز میخوای یه بشقاب
غذا برام بفرستی تا صدام در نیاد و تو رودربایستی

.گیر کنم و هیچی بهت نگم

:ایستادم و با خنده0 گفتم

شما هم در عوض وقتی فهمیدی من اینجور_ 
دختری نیستم اومدی تو آشپزخونه و ته قابلمه ی

غذای منو درآوردی و خوردی، آره  ؟

: سرش را سمت آسمان بلند0 کرد و خندید0



خب بی انصاف دست پختت عالیه... من دلم_ 
غذاهای تو رو میخواست و تو دیگه برام غذا نمی

!فرستادی

با لبخندی که چند0 دقیقه ای بود روی لبانم جا خوش
.کرده بود، نگاهش کردم

دستم هنوز میان دستش بود و گرمای وجودش،
داشت مرا می سوزاند که سرش را سمتم برگرداند و

.طوری نگاهم کرد که آب شدم

اولین تجربه ی زایمان برای یه پرستار ناوارد_
چطور بود؟

: سرم را با شرم پایین انداختم و ریز خندیدم

.سخت... خیلی سخت_ 

یکدفعه مرا کشید سمت آغوشش. اول جا خوردم اما
 .کم کم آرام شدم

 !حتی تپش های قلبم منظم شد



در حصار دستانش اسیر شدم و قلبم چقدر بلند می
!کوبید از این اسارت

.خیلی دوستت دارم مستانه_

دوست داشتم همه عالم و آدم سکوت کنند0 و فقط او
 .بگوید0

آنقدر کالمش در وجودم رسوخ داشت که سلول به
.سلول وجودم را به تسخیر درآورد

تو یه معجزه بودی برای زندگیم... من داشتم اسیر_
روزهای سرد و تنهایی میشدم... داشتم باور میکردم
دنیا هیچ زیبایی برای ماندن0 و دیدن0 ندارد... اما تو با

!آمدنت مثل همین بهار، تو وجودم معجزه کردی

خودم را آهسته از آغوشش جدا کردم. اما دستم را
رها نکرد. هنوز دستم را میان دستش می فشرد که

: گفتم

شکوفه های درختای سیب باغ خانم جان را دیدی؟_ 



نگاهش هنوز روی صورتم سایه انداخته0 بود و قصد
: جدایی نداشت که جواب داد

من خود بهار رو بروم ایستاده... دیگه نیازی به_ 
.دیدن0 شکوفه ها ندارم

از این تعبیر زیبایش، چشمانم باز سمتش آمد و چند
.ثانیه0 ای محو نگاه خاصش شد
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تا بعد از ظهر در خانه ی خانم جان ماندیم. اما
.باالخره باید0 به روستا بر می گشتیم

نگران بودم خانم جان، نه بیاورد و نگذارد من 
.همراه حامد0 به روستا برگردم

.و همان هم شد

:تا حامد0 رو به خانم جان گفت 



ببخشید خانم جان... امروز خیلی به شما زحمت_ 
.دادیم

.این حرفا چیه... تا باشه از این زحمتا_

:تا برخاست و کتش را برداشت گفتم

...منم_ 

و همان یک کلمه را گفتم و خانم جان فوري ادامه 
:داد

.مستانه اینجا میمونه_ 

نگاه حامد0 روی صورت خانم جان ماند0 و من از
.تعجب ماتم برد

....ولی آخه_ 

:و باز خانم جان به جای من ادامه داد 

خوب نیست که مستانه دائم توی روستا باشه..._ 
شما هنوز رسما ازدواج نکردید... هر وقت دلت
واسه ی زنت تنگ شد، قدمت روی چشمام... بیا



همینجا... هر وقتم مستانه دلش تنگ شد، خودم
.میارمش روستا

حس کردم شانه های من و حامد0 با هم سمت پایین
.افتاد. اما چاره ای نبود

.مکثی بین صحبت خانم جان نشست

.خب دیرت نشه پسرم_ 

و انگار آن لحظه بود که نگاه حامد0 سمتم آمد. دلش
 !انگار میخواست بماند

:لبخند معناداری زد و گفت

میشه تا دم در باهام بیای؟_ 

و این حرف حامد باعث شد خانم جان سمت
. آشپزخانه برود و من دنبال حامد روان شدم

:کفش هایش را پا می کرد که گفتم

به خدا نمیدونستم قراره اینجوری منو شما رو از_ 
!هم جدا کنند



صاف ایستاد و همراه نفس بلندی نگاهم کرد. حس
:کردم قرار است کلی گالیه کند اما گفت

.بازم شما!! ...... بگو حامد_ 

لحظه ای جا خوردم از این حرفش. اما خیلی زود
: لبخند زنان گفتم

.چشم آقا حامد_ 

دنبالش تا پشت در رفتم که ایستاد و چرخید0 سمتم. دو
:دستم را گرفت و گفت

خیلی به بودنت وابسته شدم... میدونی که زیاد_ 
....نمیتونم0 از روستا بیرون بیام... پس خواهشا

مکثی کرد و در حینی که جرعه جرعه نگاه با
:نفوذش را به جانم می ریخت ادامه داد

.سعی کن زود به زود دلت واسم تنگ بشه_ 

فشار سر انگشتان دستش روی پنجه هایم بیشتر شد
و من هنوز درگیر احساس شعله ور عشقی بودم که

 .تازه پیداش کرده بودم



مات و مبهوت کنار در ایستاده که در بسته شد و او
رفت و من ماندم و عشقی که تازه شکل گرفته بود و

قول به تعهدش، هنوز در میان انگشت دست چپم
!بود
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او که رفت حس کردم تمام وجودم سرد شد. بی
.حوصله شدم و غمگین

آنقدر که روی پله ی ورودی خانه نشستم و زل زدم
!به شکوفه های سیب

 .آنقدر که خانم جان سراغم آمد 

چی شده مستانه؟_

خانم جان پشت سرم، در چهارچوب در ورودی خانه
.ایستاده بود



چی شده؟... خیلی برام جالبه... اگه من به جای_
حامد، با مهیار ازدواج کرده بودم هم، همینطوری

باهاش رفتار می کردید؟

!چه رفتاری_

.چرخیدم سمت خانم جان

چه رفتاری؟!... اینکه اون بره تنها0 روستا و من_
بمونم... من پرستار اون روستام... چطور من اینجا0

بمونم و اون بره؟

زشته دختر.... الاقل میذاشتی دو روز از عقدت_
!می گذشت بعد این حرفا رو میزدی

زشته!... چی زشته؟... این رسم و رسوم مسخره_
زشته یا حرف من؟....  چرا نمیخوای قبول کنید که

من زن حامد0 شدم، قبول کردم باهاش تو همون
روستا زندگی کنم.... اصال پرستار اون روستا

 ماه از هم دور باشیم؟6هستم.... آخه چرا باید 



خانم جان که دلیل قانع کننده ای نداشت، تنها برای
:پافشاری روی حرف خودش عصبی گفت

_  ماه که چیزی نیست... قدیما طرف6لوس نشو... 
 سال بعد میومد20میومد دختر عقد می کرد میرفت 

.دست زنش رو می گرفت و می برد سر زندگیش

: با حرص گفتم

بله قدیما هم مردا سه تا چهارتا زن میگرفتن..._ 
پس االنم باید مثل قدیما باشه؟

: عصبی تر شد

بلند شو خودتو جمع کن دختر... حاال ببین0 واسه_ 
.من چه رجزی میخونه0

با حرص از جا برخاستم و عمدا برای نشان دادن
ناراحتی ام، سمت اتاقم رفتم و تا شب از اتاق بیرون

.نیامدم

!چقدر آنروز دلگیر شدم

.اصال از خانم جان همچنین0 توقعی نداشتم 



ناچار غروب حوصله ام سر رفت که به طبقه ی 
.پایین0 برگشتم

 .انگار تمام خانه بوی دلتنگی میداد

.وارد اتاق خانم جان شدم و گوشه ای کز کردم

:زیر چشمی نگاهم کرد

خب حاال که چی این جوری ِسگرمه هات توهمه؟_ 

دلم میخواست االن روستا بودم... پیش  بی بی و_ 
گلنار... حتما میومدن0 دیدنم... مش کاظم هم حتما ما

رو شام دعوت می کرد.... رعنا خانم هم برامون چند
تا شیشه ترشی می آورد... رقیه خانم هم یه شب ما

.رو پاگشا می کرد

.صدای خنده ی خانم جان بلند شد

چقدر شکمو شدی تو!... خوبه حاال هم توی خونه،_
.ترشی هست هم تنقالت



باز دلخور از این استدالل بی منطق و غیر قابل نفوذ
خانم جان، سرم را کج کردم سمت پنجره و در فکر

.روستا فرو رفتم
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همانطور که دلخور سرم را کج کرده بودم، آهسته
: زمزمه کردم

من به اون روستا عادت کردم... دلم براش تنگ_  
میشه... االن که نزدیک غروبه، بعد0 از یک روز پر

 .کار تازه چایی دم میکردم... چقدر میچسبید

:خانم جان با بدجنسی گفت 

خب االنم برو یه چایی دم کن باهم بخوریم، _ 
.می چسبه

: با اخم نگاهش کردم که باز گفت 

س حاال دلت واسه روستا تنگ میشه یا حامد؟ 

: منم با پررویی جواب دادم 



...هردو_ 

سکوت خانم جان، مرا در مرور خاطراتم غرق
کرد. چه روزهای قشنگی را در کنار اهالی روستا

!گذراندم

و آهی کشیدم از اینکه حاال می بایست، از روستا و
.حامد،0 دور می بودم

آنشب با دلتنگی و غصه ی دوری از روستا و حامد
 .گذشت

فردای آنروز، صبح زود با صدای بلند0 خانم جان
.بیدار شدم

!مستانه!.... بلند شو دختر چقدر میخوابی_

کالفه نشستم و چنگی به موهایم زدم. و باز یادم آمد
.که باز به حتم، آنروز دلتنگی زیادی خواهم شد

بخاطر جیغ های بنفش خانم جان مجبور شدم، زود
از رختخواب جدا شوم. صورتم را شستم و از پله ها

.پایین0 آمدم



 _  صبحه... چه خبره، صبح به این7ساعت تازه 
!زودی

خانم جان پای سفره ی صبحانه نشسته بود و در
حالیکه از سماور کنج اتاق لیوان های چای را پر

:می کرد گفت

.صبح عروس خانم بخیر_ 

.صبح بخیر_ 

نشستم طرف راست خانم جان، پای سفره که ادامه 
:داد

از بس دیشب غر زدی امروز گفتم باهم بریم_ 
.بگردیم

.حوصله ی گشتن ندارم_ 

اینرا گفتم و یه لقمه برای خودم گرفتم که صدای پر
.شیطنت خانم جان، نظرم را به خودش جلب کرد

حتی اگه بریم طرف های روستای زرین دشت؟_ 



لحظه ای سر بلند کردم و نگاهم به لبخند روی لب
:خانم جان افتاد

.الکی میگید.... میخواید0 سر به سرم بذارید_ 

نه وااله.... منم که تو خونه حوصله ام سر میره..._ 
.بریم چند روزی روستا بمونیم

:نگاهم میخ روی صورت خانم جان شد

!واقعا میگید؟0_ 

....آره وااله_ 

.جیغ بلندی کشیدم و خانم جان را محکم بغل کردم

.وای قربونت برم خانم جان... آره بریم_

: همان موقع یه نیشگون از بازوم گرفت 

دختره ی چشم سفید رو ببین... دیروز شوهرتو_ 
 !دیدی... باز دلت تنگ شد؟

هم خندیدم و هم از درد نیشگون خانم جان، ناله 
 .کردم



دل تو دلم نبود. بعد صبحانه ای که اصال نفهمیدم
 .چی خوردم و چی نخوردم، راهی روستا شدیم

آژانس گرفتیم و با یک ساک دستی کوچک برای
.چند روز شال و کاله کردیم

 .دل ِ تنگم، داشت از شوق به حد انفجار می رسید

چنان ذوقی داشتم که مدام از شدت ذوق، دلپیچه
میگرفتم. می دانستم حامد0 هم از دیدنم هم متعجب

.خواهد شد و هم خوشحال

توجه توجه
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تا آژانس مقابل بهداری ترمز کرد از ماشین پایین
 .پریدم و دویدم سمت بهداری



می دانستم تا خانم جان بخواهد0 پول آژانس را حساب
5کند و ساک دستی را بردارد و وارد بهداری شود، 

.دقیقه ای وقت دارم

دعا میکردم مریضی در بهداری نباشد و آن روز
یکی از روزهای خلوت بهداری باشد که با ورودم به

سالن بهداری و دیدن0 صندلی های خالی بهداری،
لبخندی زدم و پشت در اتاق حامد0 ایستادم، آهسته

.ضربه ای به در زدم

.بفرمائید0_

لبخندم شکفت. در را گشودم و وارد شدم. سرش
.پایین0 بود و کتاب می خواند

دیشبم بهت گفتم مش کاظم... اون قرص رو باید0_ 
 .... ساعت بخوری ... اما حتما باز8هر 

: میان کالمش گفتم

داروی رفع دلتنگی رو هر چند ساعت تجویز_ 
میکنید0 دکتر؟



:سرش را با تعجب بلند کرد

!مستانه_ 

:با لبخندی که قابل مهار شدن نبود گفتم

خیلی زودتر از اونیکه فکرش رو میکردم، دلم_ 
.برات تنگ شد

نمی دانم از حرف من هیجان0 زده شد یا دیدنم که
فوری میزش را دور زد و سمتم دوید. می دانستم
آغوشش را برایم می گشاید و من داشتم از التهاب
یک روز دوری از او، آرام میگرفتم که بوسه ای

.روی پیشانی ام زد

نگاهش از فاصله ی کمی که با صورتم داشت، خیره
ام شد. و نگاه من روی آن لبخند0 زیبا و چشمان پر

.شوق، در گردش بود

خوب شد که دلت تنگم شد... از دیروز برای همه_
.ی اهالی روستا بد اخالق شدم



اینرا گفت و خندید. از او بعید بود. تا بحال حتی 
یکبار هم او را ندیده بودم که با اهالی روستا بدُخلقی

.کند

همان موقع صدای خانم جان از پشت سرمان
: برخاست

.دیدی زنتو آوردم که ببینی_ 

فوری از هم فاصله گرفتیم. اگرچه کمی دیر شده بود
!شاید

.سالم خانم بزرگ_

سالم پسرم... اینم خانم نازنازی شما که تا شما_ 
رفتی، گوشه ی خونه غمبرک0 زد و حال ما رو هم

.گرفت... بفرما اینم آقا حامد

.خجالت زده سرم را تا حد امکان پایین0 انداختم

.نگو دیگه خانم جان_ 

: خانم جان خندید0 و گفت



حاال اگه دلتنگی ات کم شده لطفا تشریف بیار یه_ 
چیزی واسه شوهرت درست کن که ناهار پای

.شماست

خودم را به پررویی، زدم و با همان سر افکنده
: مقابل خانم جان، گفتم

اگه اجازه بدید0 یه امروز به آقای دکتر کمک کنم..._ 
.شب شام پای من... آخه امروز سرش شلوغه

نگاهم رفت سمت حامد. حتی او هم از شنیدن کلمه
ی  » شلوغه « جا خورد اما با آن طرز نگاه من،

: فوری گفت

.بله خانم بزرگ_

توجه توجه
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: خانم جان متعجب ابرویی باال انداخت

!چه شلوغی!... بهداری که خالیه_ 



:من ماندم چه بگویم که حامد جواب داد 

نه خب خانم بزرگ... ما کارای دیگه هم توی_ 
بهداری، داریم.... مثل چیدن0 دارو ها در سبد انبار،

...گردگیری اتاق ها، ضد عفونی کردم سالن و

بعد از آن دیگر نگفته، خانم جان، کف دستش را 
: باال آورد

خیلی خب پسرم... یعنی االن مستانه باید0 کمکت_ 
کنه؟

!حامد سربه زیر شد. درست مثل من

.بله اگه اجازه بفرمایید_ 

باشه پسرم... من میرم یه چیزی واسه ناهار_ 
.درست کنم

خانم جان که اینرا گفت و چرخید سمت در خروجی
سالن، من با ذوق سر بلند کردم و حامد0 با صدایی پر

: شوق گفت

.دیگه ببخشید خانم بزرگ_ 



!و خانم جان رفته بود

نگاهم با همان لبخند،0 به او بود و نگاه او به من.
.فوری اما چرخیدم سمت کمد داروها

.پس بهتره دروغ نگفته باشیم_ 

در حالیکه تند و تند داروها را روی میز میچیدم تا
: کمد داروها را گردگیری کنم گفتم

آخه غیر از خانم جان، یه دکتر سخت گیر و بهانه_ 
گیر تو روستا داریم که میترسم فکر کنه واسه

.خوشگذرونی اومدم اینجا

خندید.0 ریز و بی صدا. پشت سرم ایستاد و من از
.نبود فاصله ی بینمان،0 باز پر شدم از هیجان

: سرش را از کنار شانه ام جلو کشید

البته االن شما مهمان منید0 مستانه خانم... چشمم_ 
کور، دنده ام نرم... باید همه ی کارا رو خودم انجام

.بدم

.ِای کشیده ای گفتم



نگووووو... یعنی چی این حرفا... با هم انجام_ 
.میدیم

اینرا که گفتم بوسه ای نرم روی گونه ام زد که مرا
آتش زد. گر گرفتم و او بی توجه به صورت سرخ و
گلگون من در حالیکه خودش داشت داروها را روی

: میز میچید0 گفت

بی تعارف ... مستانه جان، شما کار نکن... فقط_ 
کنارم باش، من خودم از وجودت انرژی میگیرم،

.همه ی کارها رو انجام میدم

و راستی راستی کمد داروها را مرتب کرد. تی آورد
و سالن را طی کشید و هرچه اصرار کردم،

.نگذاشت کار کنم

اینجوری که نمیشه حامد!... پس من دیگه چکار_ 
!کنم؟... تو که همه ی کارا رو انجام دادی

در حالیکه دسته تی را محکم می فشرد و سنگهای
:سالن را تی می کشید گفت



.االن تموم میشه_ 

و تمام شد. کارهایی که اسما دونفره بود و حامد0 به
تنهایی همه را انجام داد. وقت ناهار شد. خانم جان

کوکو سیب زمینی درست کرده بود و سفره را چیده
.بود که ما را صدا زد

توجه توجه
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یا هوای روستا خیلی بهاری بود یا حال و هوای نفس
کشیدن کنار حامد،0 بسیار دلپذیر بود، آنقدر دلپذیر0 که
سایه های سیاه غم روزهای گذشته را از یادم ببرد و

 !چقدر ثانیه ها کنار او، به خوشی می گذشت

 !آنقدر که کم کم داشتم میترسیدم

ترس از اینکه، اینهمه0 خوشبختی و عشق برای دنیای
 !ما آدم ها زیاد نیست

نکند اینهمه آرامش، آرامش قبل از طوفان است؟



نکند طوفانی قرار بود بیاید0 که تمام عشق و زندگی 
ام را نابود کند؟

هیچ دلم نمیخواست جواب این سوال ها را بدهم.
مدام با فکر کردن به حامد،0 از جواب دادن به این

 .سواالت ، طفره میرفتم

اما باز رفتار خاص0 حامد0 با من، ته دلم خالی می کرد
 .و مرا می ترساند

حتی سر سفره ناهار خانم جان هم، حامد0 دست بردار
.نبود

یک کوکوی گرد و کامل سرخ شده را، درون پیش
دستی ام گذاشت و همان کوکوی ساده، نگاه خانم

.جان را هم سمت پیش دستی ام کشید

: گونه هایم سرخ شد و فوری گفتم

.خیلی گرسنه شده بودم _ 



خانم جان با لبخندی پرمفهوم، سری تکان داد. و
چشمانم جذب، دو سیاره ی مشکی و پر جاذبه ای
: شد، که رو به سوی من، می درخشید. آهسته گفتم

.ممنونم_ 

:و آهسته  جواب داد 

.نوش جان_ 

چند دقیقه ای سکوت، پای سفره یمان مهمان بود که
.صدای بلند مش کاظم شنیده شد

.یا اهلل... دکترجان_

حامد برخاست و سمت در رفت و من روسری بلند
ترکمنی که آورده بودم، را روی سرم انداختم و

.همراهش رفتم

.دستت درد نکنه دکتر... درد دندونم افتاد_ 

.موقتا... باید0 بری درستش کنی_ 

.و همان موقع من هم کنار حامد ایستادم 



...سالم_ 

به به خانم پرستار مبارکه... دکتر که به ما_ 
. شیرینی نداد،0 نگید که شما هم شیرینی نمی دید

.چشم شیرینی هم به وقتش_ 

:مش کاظم مکثی کرد و گفت 

اومدم به دکتر بگم شب شام بیاد0 پیش ما... حاال که_ 
.شما هستید، پس باید0 شام با هم بیاید0

:و همان موقع خانم جان بلند گفت

.بفرما داخل مش کاظم_ 

به به خانم بزرگ... شما هم هستید! ... به بی بی_ 
.بگم کلی خوشحال میشه... پس شما هم بیایید

:خانم جان با لبخند0 جواب داد 

.مزاحمتون0 نمیشیم_ 

.اختیار دارید.... دعوتیه تازه عروس و داماده_ 



مش کاظم با دست ما را نشان داد و ما را خجالت
زده کرد. اما خانم جان دعوتش را پذیرفت و این شد

.اولین مهمانی پاگشای ما

توجه توجه
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شام مهمانی خانه ی مش کاظم، چندین ُحسن داشت.
اول اینکه خیلی وقت بود از حال گلنار بی خبر

بودم. درگیر کارهای عقد شدم و مدت ها وقت نکرده
بودم با گلنار صحبت کنم. مخصوصا در مورد

.خواستگار جدیدش

آنشب بهانه0 ای شد برای همین صحبت ها. عمدا0
کمک به گلنار را بهانه کردم و سر از آشپزخانه

.درآوردم تا جواب خیلی از سواالتم را از او بپرسم

.خسته نباشی گلنار جان_ 

:بی آنکه نگاهم کند،0 سرد و بی احساس جوابم را داد

.میخوام خسته نشم ولی نمیشه_ 



این جواب متفاوتی که داد با آن لحن غمگین0 و
افسرده، مرا آنقدر ناراحت کرد، که پا به آشپزخانه

گذاشتم و به او که پشت به من، در حال ریختن چای
: بود گفتم

... ببینمت گلنار_ 

به زور او را سمت خودم چرخاندم. با دیدن0 نگاه
.غمزده اش، گویی دلم ریخت

گلنار!... چی شده؟_ 

.بغضش با این پرسشم شکست

چی شده؟!... حاال میپرسی چی شده!... تو به من_ 
چکار داری... برو با آقا دکترت خوش باش... برو
خوشحال باش که بهش رسیدی و خوشبخت شدی...

!دیگه به گلنار چکار داری

!این چه حرفیه گلنار_ 

چه حرفیه!... میدونی از کی منتظرم بیای باهام_ 
حرف بزنی؟... تو میدونستی من خواهر ندارم... تو



میدونستی با بی بی و بابام حرف نمیزنم... اما
.نپرسیدی گلنار چته

.بغضش شکست که ناچار او را در آغوش گرفتم 

ببخشید به خدا درگیر کارهای عقد شدم... حاال_ 
چی شده مگه؟

.و آنجا بود که حرف دلش را زد

...دارن به زور منو شوهر میدن_ 

!چی؟!... از مش کاظم بعیده_ 

سرش را از روی شانه ام جدا کرد و خودش را
:عقب کشید

چی بعیده؟... اینکه دختری مثل من نتونه به پدرش_ 
بگه که خواستگارش رو نمیخواد؟0

نگاهم با آن گرهی که در ابروانم نشسته بود سمتش
: رفت

.تو رو خدا از اول بگو ببینم چی شده_ 



نشست همان جا پای گاز و آهسته گریست. دلم از
.دیدن0 اشکانش به درد آمد

!گلنار_ 

قضیه ی مراد پسر کدخدای ِده باالست... خاک_ 
برسر من که اون شب بخاطر دختر آقا جعفر رفتم ِده

باال سراغ قابله... رفتم در خونه ی کدخدای ِده رو
زدم و اون پسره ی چلغوز رو دیدم... از همون

موقع به بعد،0 گه گاهی توی ِده میدیدمش... اما فکر
نمیکردم که قصدش خواستگاری از من باشه.... به

هزار تا بهونه می اومد ِده ما... گاهی هم میرفت سر
باغ با بابام حرف می زد.... آخرشم نفهمیدم کی بابام

.رو راضی کرد
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.مکثی کرد که من طاقتش را نداشتم

 .دوستت داره خب _ 



: با حرص گفت 

 !میخوام نداشته باشه... پسره ی دیوونه0_ 

.خب... بعدش_ 

همین اول سالی اومد خواستگاری... بابام هم که_ 
...چشمش به خونه و زمین باباشه

: باز مکث کرد که عصبی گفتم

بعدش چی شد؟_

:با حرص نگاهم کرد 

بعدش چی شد به نظرت؟... برای دختری مثل من_ 
که خواستگار نداشته... اومدن همچین0 خواستگاری

یعنی چی؟... بابام گفت ِااّل و ِباّل باید با همین ازدواج
کنی... خب حاال من بهش چی بگم؟

ماتم برد. نگاهم روی گلوله های شفاف اشکش بود
.که روی صورتش میدوید0



عزیزم... خودتو غصه نده... بذار با حامد صحبت_ 
...کنم شاید بتونه مش کاظم رو راضی کنه که

:عصبی در جوابم گفت

راضی کنه که چی بشه؟... وقتی توی روستا، تنها_ 
دختر مجرد منم... وقتی تنها خواستگار همینه...

وقتی همه بد میدونن که دختر مجرد بمونه... دیگه
فایده ی صحبت کردن چیه؟

آهی سر دادم. راست میگفت اما نمیشد که دست 
.روی دست گذاشت

حاال بلند شو بیا بریم که االن بی بی یا خانم جانم_ 
میاد سراغمون... نگران نباش... هنوز که عقد

.نکردی... شاید راهی پیدا شد

باالخره راضیش کردم که الاقل از حاال برای آینده
.اشک نریزد

سینی چای با تاخیر به اتاق رفت. اما هیچ کس
 .نپرسید چرا گلنار آنقدر دمق است



با آنکه بی بی شام خوشمزه ای ترتیب داده بود اما
انگار غم گلنار و مشکلی که پیش آمده بود، حالم را

.گرفت

شب وقتی از خانه ی مش کاظم به بهداری برگشتیم،
: قبل از ورود به حیاط، گفتم

خانم  جان... میشه شما برید استراحت کنید من  چند_ 
دقیقه ای با آقای دکتر صحبت کنم؟

.خانم جان نگاه دقیقی به من کرد و رفت 

بعد از رفتنش، سمت حامد0 چرخیدم. نگاهش در 
.تاریکی حیاط بهداری، از همیشه سیاه تر می نمود

.میخواستم یه درخواستی از شما داشته باشم_

:لحن مهربانش0 باز قند توی دلم آب کرد

دو ساعت رفتیم خونه ی مش کاظم، باز شدم_ 
!شما؟



لبخندی روی لبم آمد. سرم را کمی پایین0 گرفتم از 
شنیدن این حرفش. هنوز عادت نداشتم دائم حامد

.صدایش کنم

.یه کم هنوز سخته_ 

.قول دادی خجالتت رو کنار بذاری _ 

.چشم_

.خب حاال حرفت رو بگو_

سر بلند کردم و در حالیکه از نگاه کردم مستقیم به
: چشمانش فرار میکردم گفتم

گلنار یه خواستگار داره که دارن مجبورش_ 
.می کنند0 که بهش بله بگه

...خب_ 

میدونم بین گلنار و آقا پیمان یه اتفاقاتی افتاده..._ 
گرچه آقا پیمان0 شاید زیاد بهش توجه نکرده.... ولی

.گلنار... به آقا پیمان فکر میکنه



: اخمی بین ابروانش نشست

....خب_ 

: اینبار چشم در چشمش گفتم 

...میشه با آقا پیمان0 یه صحبتی کنید0 بلکه_ 

:نگفته تا آخر کالمم را خواند و مصصم جواب داد 
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.نه_

!نه؟_ 

: به چهره ی مصممش، جدیت هم افزوده شد  

.نه_ 

!چرا نه؟_ 



چونکه اگه پیمان میخواست تا حاال خودش حتما_ 
.اقدام کرده بود

...حاال چی میشه اگه_ 

.اخمش محکم تر شد و صدایش جدی تر 

یه بار ازت یه خواهشی میکنم، امیدوارم تا آخر_ 
زندگی مشترکمون یادت نره... من از دخالت توی

زندگی دیگران بیزارم... لطفا کاری به کار بقیه
نداشته باش... به منو شما ربطی نداره که چرا تا

.حاال پیمان0 حرفی نزده

: دست به سینه مقابلش ایستادم

واقعا؟!... پس چرا اجازه دادید0 که خود همین_ 
پیمان تو زندگی شما دخالت کنه و با شما حرف بزنه

تا کله شق بازی رو کنار بذاری و به عشق بین ما
.اعتراف کنی؟... نگو که این دخالت نبوده0 فقط

چشمانش را برایم ریز کرد. منتظر جوابش بودم 
ولی سکوت کرد و بی شب بخیر راه اتاقش را در



پیش گرفت. وارد بهداری شد و من را در همان
!حالت ُبهت باقی گذاشت

واقعا فکر نمیکردم که اولین دلخوری بعد0 از
.عقدمان،0 بخاطر گلنار و پیمان0 باشد

اما بود. سمت اتاق ته حیاط رفتم و اگرچه آنروز
خیلی خسته بودم اما نمی دانم چرا فکرم آنقدر درگیر

.بود که ساعت ها خواب را از چشمانم ربود

فردا صبح بعد از صبحانه ای که فقط من بودم و
:خانم جان، خانم جان گفت

چرا واسه صبحانه حامد0 رو صدا نکردی؟_ 

.الزم نیست... خودش یه چیزی میخوره_ 

.خانم جان یک تای ابرویش را باال انداخت

.عجب!... فکر کنم دلتنگی ات برطرف شده_ 

.بله تقریبا_ 

.خوبه چون بهتره که امروز برگردیم فیروزکوه_ 



با آنکه خودم حرفی زده بودم که، پیامدش، حرف
خانم جان شد، اما با شنیدن کالم خانم جان، قلبم

.لرزید

ناچار سکوت کردم و حاضر شدم تا همراهش
برگردم که.... جلوی در حیاط با آقا پیمان مواجه

.شدیم

به به سالم خانم بزرگ... کجا به سالمتی؟... تازه_
.قرار بود واسه من آستین باال بزنی که

:خانم جان لبخند زنان جواب داد

.نه پسرم شما زن بگیر نیستی_ 

صدای بلند خنده ی آقا پیمان0 برخاست. خانم جان 
نگاهی به من که پشت سرش ایستاده بودم انداخت و

: گفت

برو از حامد0 خداحافظی کن که االن مینی بوس_ 
.روستا میره

.گوشهایم شنید ولی پاهایم اطاعت نکرد



کجا حاال؟_ 

:آقا پیمان پرسید و خانم جان جواب داد

.فیروزکوه دیگه_ 

نه منظورم اینه که... خانم پرستار دیگه چرا؟_ 

و همان موقع از سر و صدای صحبت های آقا 
پیمان و خانم جان، حامد0 هم سمت حیاط آمد. باالی

:پله ها ایستاده بود که پرسید

چی شده خانم بزرگ؟_ 
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: خانم جان سمتش چرخید

.هیچی پسرم... رفع زحمت میکنیم_ 

با همان یک جمله، حامد از پله ها پایین0 آمد و مقابل
:ما ایستاد



...چقدر زود!... تازه دیروز تشریف آوردید که_ 

.گویا دلتنگی بعضی ها برطرف شد_ 

اصال توقع همچین حرفی را از خانم جان نداشتم.
سرم باال آمد از تعجب که نگاه ِگله مند حامد0 توی

.صورتم نشست

بی رودربایستی بگم خانم بزرگ... من اینجا به_ 
کمک یه پرستار نیاز دارم... باالخره0 این روستا هم
نوزاد داره هم زن باردار... هم یک نفره نمیشه به

کارهای بهداری رسید... اگه قراره که مستانه خانم با
شما بیاد و برگرده، من مجبورم درخواست یک

.پرستار جدید0 کنم

نگاهم به جدیت چهره ی حامدی بود که با گذشته
.های دور و روز اول آشنایی مان هیچ فرقي نداشت

.راست میگه خانم بزرگ... منم شاهدم_ 

با تایید0 آقا پیمان،0 خانم جان نفس بلندی کشید و
.نگاهش سمت من آمد



چی میگی مستانه؟... با من میای یا میمونی؟_

.سرم را کمی خم کردم

.اگه اجازه بدید... میمونم... حق با جناب دکتره_ 

به وضوح نفس بلندی که حامد از سینه کشید را
:دیدم. اما خانم جان با جدیت گفت

.پس من با هردوی شما چند دقیقه ای صحبت دارم_ 

نگاه هر سه ی ما رفت سمت آقا پیمان.0 که چند ثانیه
ای متوجه ی منظورمان نشد ولی یکدفعه0 با اشاره ی

: ابروی حامد0 گفت

.آهان... من برم یه سر به ماشینم بزنم_ 

و از حیاط بهداری بیرون رفت. خانم جان بی
: تعارف زل زد به چشمان حامد و گفت

ببین پسرم... ما از این رسما نداریم که دختر رو_ 
تو عقد با پسر تنها بذاریم... ولی شرایط کاری شما

دوتا اینجوریه... نمیشه کاری کرد اما من میخوام بهم



قول بدی که تا رسما براتون مراسم ازدواج
...نگرفتیم

آب شدم از خجالت. آنقدر سرم را پایین0 گرفتم که
گردن درد گرفتم و حامد بدتر از من، با سری که خم

:کرده بود مقابل خانم جان گفت

چشم خانم بزرگ... خیالتون0 راحت... من توی_ 
.بهداری میخوابم و اتاق ته حیاط برای مستانه خانم

ممنون پسرم که درک میکنی... پس من دیگه برم_
.که به مینی بوس روستا برسم

خانم جان اینرا گفت و در میان بدرقه ی من و حامد
.رفت

همین که خانم جان از دید0 من و حامد دور شد، حامد0
دستم را گرفت و مرا سمت بهداری کشید. دنبالش0

کشیده شدم. وارد اتاقش در بهداری شد و در را
پشت سرش بست. بی جهت قلبم تند میزد و نگاهم.

.از او فرار می کرد
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چسبیده به دیوار اتاقش بودم که مقابلم ایستاد. تن
صدایش با آن نفس های پی در پی، نشان از خشمش

.داشت

چرا داری با اعصاب و روان من بازی میکنی_
.مستانه؟... دیشب تا صبح نخوابیدم

سرم را کمی سمت پنجره چرخاندم تا نگاه
.خشمگینش را نبینم

من دلم نمیخواد0 توی این روستای کوچک واسمون_ 
.حرف و حدیث درست بشه

چه حرف و حدیثی آخه!.... فقط ازت خواستم با_ 
.آقا پیمان0 یا مش کاظم حرف بزنی... همین

بی اختیار نگاهم در چشمانش خیره شده بود که
عصبی دستش را بلند کرد و من لحظه ای از فکری

.که به سرم زد، ترسیده، چشمانم را محکم بستم



...با آنکه سیلی نزد. اما

!مستانه_ 

صدای تعجبش برخاست و من هنوز چشم بسته بودم
.که دستانش مرا احاطه کرد

من چرا باید0 بزنمت؟_ 

جواب ندادم که روی سرم را بوسید و گونه اش را
.روی فرق سرم، گذاشت

:همان لحظه بود که من هم آرام شدم و زبانم باز شد

...حامد_ 

...جاِن حامد0_ 

.چنان جانی گفت که لحظه ای حرفم از یادم رفت 

الاقل با پیمان0 حرف بزن... تو رو خدا... نمیخوام_ 
.یه بار دیگه اشکای گلنار رو ببینم... بخاطر من



نفس بلندی کشید و به اندازه ی یک قدم از من فاصله
گرفت. نگاهش حاال آرام تر شده بود و یک ته

.لبخندی روی صورتش نشسته بود

....همین یکبار فقط_

آنقدر ذوق کردم که از سر ذوق دو دستم را دور 
گردنش آویختم. اما به یک ثانیه هم شاید نکشید که
فوری از شدت خجالت، هم دستانم را پس کشیدم و

.هم باز چسبیدم به دیوار

بلند بلند خندید0 از این حرکت ناگهانی من! و من زیر
چشمی نگاهش کردم. سرش را آهسته مقابلم خم کرد

:و گفت

.راه های دیگه ای هم بابت تشکر هست_ 

منظورش واضح بود با آن  نیمرخ صورتی که 
سمتم کج کرده بود. دلم می خواست طفره بروم اما

.نشد



سرم را جلو بردم و بوسه ی کوچکی روی گونه اش
.زدم

شاید حتی ضربان قلبش را هم حس کردم. دیگر
.تغییر مشهود چهره اش که سهل بود

و همان لحظه با باز شدن در اتاق، هر دو دستپاچه
شدیم. او دستی به موهایش کشید و عقب رفت و من
همچنان از خجالت سر به زیر که صدای آقا پیمان

:شنیده شد

خسته شدم از بس سرمو با ماشین گرم کردم..._ 
خانم بزرگ حرفش تموم شد؟
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: حامد در حالیکه سمت میزش میرفت گفت



بله رفت... شما در زدن بلد نیستی؟_

خب چرا صدام نکردید؟... دو ساعته الکی خودمو_
!سرگرم ماشین کردم که چی

:حامد سمت پیمان چرخید

.باهات کار دارم_ 

لبخندی از شنیدن این کالمش به لبم آمد

.که نگاهش سمتم گردش کرد

میشه تنها باهاش حرف بزنم؟_

: از سرذوق کشیده گفتم 

.بعععععله_ 

و از اتاق بیرون آمدم. اما زیاد دور نشدم و تنها از
:   در فاصله گرفتم که صدای حامد0 را شنیدم

در مورد دختر مش کاظم میخواستم باهات حرف_ 
.بزنم

!دختر مش کاظم به من چه ربطی داره_ 



ربطش اینه که اون دختر خواستگار داره و دارن_
.مجبورش می کنند0 که باهاش ازدواج کنه

:با صدایی بی خیال جواب داد 

....خب به من چه_ 

.خب شاید تو بتونی کمکش کنی_ 

سکوت شد. استرس گرفتم از شنیدن پاسخ نشنیده ی 
.آقا پیمان0

منظورت چیه ؟_

ببین پیمان... خودت خوب میدونی که تو حالت_ 
...عادی، کسی به تو زن نمیده0

: خندید0

کی گفته؟... دست رو هر دختری بذارم، بهم بله_ 
.میگه

اعتماد به نفست خیلی باالست انگار !... نه کار_ 
درست و حسابی داری، نه خونه... همش هم بین



روستا و شهر در حرکتی... تازه با خانواده ی خودتم
مشکل داری... بازم بگم؟

.صدایش رو به عصبانیت رفت 

!چی میخوای بگی؟_

میخوام بگم.... هیچ دختری جز دختر مش کاظم_
.حاضر نیست بهت بله بگه

چشم بستم از شدت نگرانی که طولی نکشید که
.صدای بلند و عصبی پیمان0 برخاست

برو بابا... داری به زور دختر مش کاظم رو_ 
!میبندی به ریشم

درست حرف بزن... از خدات هم باشه... دختر به_
...اون خوبی

آقا دختر خوبیه، درست... ولی من به دردش_
.نمی خورم

بیچاره رو دارن به زور شوهر میدن الاقل یه_ 
.کاری کن



:فریادش برخاست

چون اونو به زور شوهر میدن، داری منو به زور_ 
راضی میکنی که برم بگیرمش؟

سکوت حامد و جوابی که نداد یعنی پایان0 همه چیز.
آهی کشیدم و از در اتاق فاصله گرفتم. فایده ای
نداشت که نداشت. و من مانده بودم چطور این

.حقیقت را به گلنار بگویم
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سمت حیاط رفتم و کنار باغچه ی کوچکش زانو خم
کردم که آقا پیمان،0 با عصبانیت از بهداری بیرون

.زد

.تا سمت در رفت برخاستم

...آقا پیمان_ 

.ایستاد اما آنقدر عصبی بود که حتی نگاهمم نکرد 

میشه چند دقیقه صبر کنید؟_ 



تاملی کرد اما آرام نشد. سرش را کج کرد و نگاهش
.را کالفه از من گرفت

نمیدونم مشکل شما با گلنار چیه.... ولی به خدا_ 
...گلنار دختر خیلی خوبیه... باور کنید0 که

.چنان فریادی زد که در جا خشک شدم

بابا دست از سر من بردارید... به کی باید_ 
.بگم؟!.... من  گلنار رو نمیخوام

آنچنان فریادش بلند بود که حتی حامد هم شنید و
.سراسیمه سمت پله های ورودی بهداری دوید

...فکر میکردم قرار است سر پیمان فریاد بزند اما 

!مستانه_ 

.صدای فریادش، به حتم گلویش را خش انداخت 

آقا پیمان بی درنگ رفت و من ماندم و نگاه
.غضبناک0 حامد

.بیا کارت دارم_



حتی بیشتر از قبل عصبی بود. آنقدر که تردید داشتم
دنبالش بروم. اما رفتم. تا وارد اتاقش شدم باز تنم از

:ُتن صدایش لرزید

مگه نگفتی من باهاش حرف بزنم؟... پس چرا باز_ 
خودت حرفت رو زدی؟!... دیدی که قبول نکرد...

!پس چرا اصرار کردی باز؟

جوابی نداشتم. سر افکنده مقابلش ایستاده بودم و او
.انگار قصد آرامش نداشت

خیلی ازت عصبانی هستم... برو امروز دیگه_
.نمیخوام جلوی چشمم باشی

اثر آن حرفش مثل بمبی بود که خروارها خاک بر
سر قلبم ریخت. بغضم را از چشمش مخفی کردم و

از اتاق بیرون زدم. همه چیز خراب شد. حرمت بین
من و حامد... پادرمیانی0 برای ازدواج آقا پیمان0 با
گلنار و حتی حرمت من و آقا پیمانی که این اولین

باری بود که بخاطر من عصبی میشد و سرم فریاد0
.می زد



گوشه اتاق کز کردم و زانوی غم بغل زدم. دلم نه
تنها برای خودم بلکه حتی بیشتر، برای گلنار

.میسوخت

دلم میخواستم خوشبختی او را هم ببینم. بغضم گرفت
و تنها چند قطره اشک از چشمانم فرود آمد که در
اتاق باز شد. حامد بود. خودش گفت جلوی چشمش

.نباشم، اما انگار خودش طاقت نیاورد0

فوری اشکانم را پاک کردم و او وارد اتاق شد. چند
قدمی درون اتاق برداشت و من نگاهم تنها به پاهای

.او بود که طول اتاق را طی می کرد

سکوت کرده بودیم هردو. اما انگار او طاقت این
.سکوت را نداشت

ایستاد و شعله های نگاهش را سمتم روانه کرد.
.هنوز عصبی بود اما نه آنقدر که باز هم فریاد0 بزند
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.مستانه جان_

جوابی ندادم. اگرچه حتی از شنیدن لحن صدایش 
.هم، چهار ستون قلبم لرزید

به خدا امروز دیوونه0 شدم از دست کارات..._
.نمیخواستم پیمان اونجوری سرت فریاد بزنه که زد

حق داشت. من اشتباه کرده بودم. نباید خودم مستقیم
با آقا پیمان0 صحبت می کردم اما صحبت کرده بودم و

.نتیجه0 اش همانی شد که نباید0 میشد

اما با اینحال، ته قلبم از حرفی که حامد زده بود،0
ترک عمیقی خورد. آنقدر که حتی یادآوریش هم

عذابم میداد.0 سکوتم گرچه شکسته نشد اما نگاهم از
.آنهمه فرار، دست کشید و سمتش روانه شد

تا نگاهم به چشمانش نشست، فوری سمتم آمد و
.مقابلم نشست

نمیخواستم به خدا عصبی بشم چکار کنم خب..._ 
.ببخشید... دست خودم نبود



هنوز نگاهش میکردم که دو کف دستش را روی
.گونه هایم گذاشت و زل زد در چشمانم

:داشتم حل میشدم در سیاهی چشمانش که ادامه داد

...حرف بزن... قهر نکن_ 

: لبانم با اصرار او باز شد

...حامد_ 

...جان_ 

.ببخشید... حق باتوئه_ 

همان دو کلمه آنقدر تاثیر0 داشت که دلخوری ها را
.بشوید و باز لبخند بر لبانمان بنشاند

دستش را پشت گردنم گذاشت و سرم را جلو کشید.
.پیشانی ام باز جایگاه0 بوسه اش شد

!و به همین راحتی تمام شد 



شاید اگر خیلی ها مثل من و حامد0 بودند، تا مدت ها
قهر می کردند اما نه او طاقت ناراحتی مرا داشت و

.نه من

از طرفی هم، هر دو غرورمان را بخاطر همدیگر
.راحت زیر پا می گذاشتیم

چون آنچه برایمان مهم بود، آرامش بود. و نیمی از
.آرامشمان، با وجود دیگری کامل میشد

آنروز عهد کردم، دیگر در موضوع گلنار و آقا
پیمان دخالت نکنم. گرچه زود بود که باور کنم بر

.سر عهدم خواهم ماند

تا شب، کلی کار داشتم. برای جبران عصبانیتی که
بر حامد تحمیل کرده بودم، دست بکار شدم و یک

.غذای خوشمزه برای شام درست کردم

عطر لوبیا پلو حتی در حیاط بهداری هم پیچیده شده
بود که صدای چند ضربه ای که به در اتاق خورد،

.توجهم را جلب کرد



تازه سفره ی شام را چیده بودم. حامد0 سر سفره
.نشسته بود که نگاه هر دویمان0 سمت در رفت

روسری ام را سر کردم که حامد0 در را گشود.
انتظار سالم و احوالپرسی داشتم ولی سکوت حامد،

.مرا هم متعجب کرد

.تکیه زد به  دیوار مقابل و دست به سینه ایستاد0
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چشمانش بجای نگاه کردن به چشمان مخاطب 
.ناشناس، به من خیره شد

کیه؟_ 

حتی جوابم را نداد. در عوض سرش چرخید سمت
.همان کسی که در تاریکی حیاط، هنوز گمنام بود

برخاستم تا خودم سمت در بروم که با ورود آقا
.پیمان0 به درون اتاق، شوکه شدم



در جا خشکم زد و همان پای سفره ایستادم. ولی او
جلو آمد و با آرامش، و سری که خم کرده بود، گفت

:

...ببخشید خانم پرستار ... عصبی شدم و_ 

.نه او گفت و نه من خواستم ادامه بدهد 

...حاال بفرمایید شام_ 

.نه... مزاحم نمیشم_  

.مزاحم نیستید0_ 

من اینرا گفتم و حامد در را پشت سر پیمان بست و
با دست به سفره اشاره کرد. جلو آمد و طرف خالی

.سفره نشست

حامد بشقابی دستم داد و من برای آقا پیمان0 هم غذا
کشیدم. سکوت هم، سر سفره یمان مهمان شد که

.پیمان0 باز خودش این سکوت را شکست



از صبح خیلی فکر کردم... حامد0 گفت مش کاظم_ 
اجبار کرده که دخترش پسر کدخدای ِده باال رو قبول

...کنه

 .هم من و هم حامد باز دست از غذا کشیدیم

نگاه هردوی ما، به بشقاب های پیش رویمان بود.
دل تو دلم نبود تا بدانم آقا پیمان می خواهد چه بگوید0

:که ادامه داد

حقیقتا قصد ازدواج ندارم... اما اگه فکر می کنید_ 
که اگه من با مش کاظم صحبت کنم، اثری داره،

.اینکار رو میکنم

نگاهم سمت حامد0 رفت. سرش پایین0 بود و با قاشق،
برنج های درون بشقابش را مثل یک کوه بلند و

 .نوک تیز، روی هم می ریخت

نمیدونم اثر داره یا نه... ولی از اینکه دست روی_ 
.دست بذاریم که بهتره

:من گفتم و آقا پیمان مصمم تر شد 



 .پس باهاش حرف میزنم_ 

با آنکه هنور اثر حرفهای آقا پیمان مشخص نبود، 
اما لبخند0 به لبم نشست. شام صرف شد و باز لبخند0

جای خودش را روی لبان ما حفظ کرد. اما این تازه
.شروع جنجال دیگری بود

جنجالی که همه از آن بی خبر بودیم. فردای آنروز،
آقا پیمان برای صحبت با مش کاظم، به باغش رفت

.و دست پر هم برگشت

انگار صحبت های آقا پیمان0 روی مش کاظم، اثر
داشت و این نتیجه ی مطلوب باعث شادی دل همه

.ی ما، مخصوصا گلنار شد

فکر میکردم همه چیز به همان راحتی تمام شده
...است. اما در واقع اینطور نبود0
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بهار بود و فصل سرسبزی روستا. تپه های باالی
روستا، تماما سرسبز شده بود و شکوفه های ریز

روی درختان،0 نمای قشنگی به روستای زرین دشت
.داده بود

چند وقتی بود که خانم جان مدام میگفت که عمه
اصرار کرده با حامد،0 سری به آنها بزنیم. حتم داشتم
که میخواهد0 ما را پاگشا کند. چند باری به حامد گفتم
اما جوابی نداد.0 اینکه گاهی اینچنین سکوت می کرد

.و من را بالتکلیف می گذاشتم، حرصم میداد0

اما باالخره یک روز پذیرفت که با هم به خانه ی
عمه افروز برویم. قرار شد بخاطر آن مسافرت چند

روزه، آقا پیمان، دوست صمیمی دکتر،0 که مدرک
پزشکی اش را تنها قاب اتاقش کرده بود و هیچ

.فعالیتی نداشت، به جای او در روستا بماند

آنقدر آقا پیمان در کارهای پزشکی کم کار بود که
حتی خودم هم شوکه شدم وقتی  از حامد0 شنیدم که او

.هم مدرک پزشکی دارد



به قول حامد، پیمان،0 از آن دسته دکترانی بود،0 که
.فقط مدرک را میخواست نه کارش را

سفر ما قطعی شد. همراه خانم جان، با پیکان حامد0
به مازندران رفتیم. عمه استقبال گرمی از ما کرد و
آقا آصف آنقدر خوشحال شد که نگاهش برق شادی

.در خود جای داد

اما... با دیدن0 مهیار... حالم گرفته شد. نگاه غمزده
اش لحظه ای صاف در چشمانم نشست. فوری سرم

را پایین0 انداختم و گوش سپردم به صدای عمه که
: گفت

....پسرم مهیار0_ 

.حامد0 دست دراز کرد سمتش و با هم دست دادند 

مهندسی عمران خونده.... االن توی شرکت عموش_
.کار میکنه ... البته بزودی خودش شرکت میزنه

حس کردم جو بین حامد و مهیار آنقدر سنگین شده
.که سکوت حکمفرماست



: ناچار گفتم

حاال عمه جان ناهار چی داری برای ما؟_ 

.بفرمایید0 بشینید تا اول براتون یه چایی بیارم_

اینگونه از آشنایی مهیار0 و حامد0 گذشتیم. کنار حامد0
روی مبل دو نفره نشستم و مهیار برخالف قبل، که
همیشه از حضور من در جمع، فرار می کرد، اینبار

.مقابل حامد0 نشست

.نمی دانم چرا ماندنش،0 داشت نگرانم می کرد

خب جناب دکتر شما بفرمایید... حال و احوال_
چطوره؟

آقا آصف پرسید و سر مهیار هم با این پرسش
.پدرش، سمت حامد بلند شد

حامد در حالیکه پای راستش را روی دیگري انداخته
:بود، جواب داد

.الحمد للله... خدا رو شکر 



همه لحظه ای سکوت کردند و من تازه داشتم آرامش
:جمع را باور میکردم که مهیار پرسید

توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 160پارت_



شما مدرک پزشکی دارید؟... میشه بپرسم دقیقا چه_
رشته ای؟

نفهمیدم چرا از شدت استرس، پنجه ام را مشت کردم
:  و حامد جواب داد

.پزشکی عمومی_ 

نگاهم برای دیدن عکس العمل مهیار0 باال آمد. سری
تکان داد و لحظه ای عمدا نگاهم کرد. و دلم در یک
لحظه چنان ریخت که انگار از یک قله سقوط کرده

.بودم

بدتر از آن وقتی بود که نگاهم روی صورت مهیار
مانده بود و حامد سرش را سمتم چرخاند.0 نمی دانم

:حال و روزم چطور بود که حامد مقابل همه پرسید

خوبی مستانه؟_ 



فوری لبخند0 زدم و با دو دست لبه های روسری ام 
.را مرتب کردم

.آره... خوبم_ 

:نگاه همه روی صورتم بود که باز مهیار0 پرسید

پس پزشک عمومی هستید... نمیدونم چرا به من_ 
!گفتن متخصص0 داخلی

: حامد بلند خندید 

.... البته که لطف داشتن نسبت به من_

و نگاه معنادار0 مهیار همراه حرفش، سمت عمه و آقا
آصف رفت. حالم داشت واقعا بد میشد. چیزی در

نگاه مهیار بود که نه تنها من، بلکه حتی عمه و آقا
 .آصف را هم نگران کرده بود

سکوت سنگین بین ما هم به نگرانی ام دامن زد که
عمه چای آورد. خانم جان برای عوض کردن جو

:گفت



چقدر خسته شدم.... بعد چای تا ناهار، یه_ 
 .استراحتی کنیم

 .اتاق های باال رو براتون آماده کردم_

همان موقع، میان حرف اتاق و استراحت مهیار با
:لحنی جدی پرسید

جسارتا دکتر جان... شما از زندگی گذشته ی_ 
دختر دایی من، چیزی میدونستید؟0

 .حس کردم آب شدم. نفسم بند0 آمد

یا زمین دیگر نمی چرخید و در عوض اتاق داشت
دور سرم می گشت، یا خانه کج شده بود که داشتم از

 .روی مبل به پایین0 پرت میشدم

همان سوال ساده، نگاه متعجب حامد را سمتم آورد.
:خانم جان برخاست و دستپاچه گفت

 .نه چایی نمیخوام... برم استراحت کنم بهتره_

و من که حس میکردم آنی دچار سردرد شدیدی شده
: ام گفتم



 .عمه میشه اتاق منم بگید_ 

از جا برخاستم. غافل از سرگیجه ای که هنوز رهایم
نکرده بود و این از دستپاچگی ام بود بخاطر سوال

 .مهیار

تا برخاستم چنان تابی خوردم که فورا افتادم روی
 .مبل

 !خاک به سرم چی شد_ 

عمه گفت و خانم جان هم باالی سرم آمد. قطعا 
 .رنگم پریده بود

حامد فوری مچ دستم را گرفت و نبض دستم را چک
 .کرد

 !چی شد یکدفعه_ 

اینرا گفت و نگاهش توی صورتم چرخید.0 من هنوز
از نامزدی ام با مهیار و اتفاقاتی که افتاده بود حرفی
به حامد نزده بودم و حاال حتم داشتم وقت گفتنش فرا

 .رسیده
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نمی دانستم یه سرگیجه ی ساده کل خانه را بهم
 !می ریزد

به اصرار عمه به اتاقی که برایمان0 آماده کرده بود،
 .رفتیم و عمه با لیوان آب قند از من پذیرایی0 کرد

اما همان جرعه ی اول کار خودش را کرد و لیوان 
آب قندی که عمه دستم داده بود را سمتش گرفتم. که

.عمه باز با سر اشاره کرد، که بیشتر بنوشم

.دیگه نه... بسه_ 

حامد، سر دسته های گوشی را از گوشش بیرون
.کشید

.فشارش خوبه... خسته است فقط_

.عمه لیوان آب قند را دو دستی فشرد

.بریم مادر جون تا استراحت کنند0_ 



عمه تا دم در رفت ولی خانم جان نگاهش روی
صورت حامد0 مانده0 بود که حتی من هم متوجه ی آن

.نگاه نشدم

.اما حامد تیزتر از من بود

عمه خانم میشه یه اتاق مجزا به من بدید؟_ 

و عمه انگار حساسیت ها و رسم و رسوم های ما را
:از یاد0 برد

...چرا!.... همین خوبه که_ 

خانم جان چشم غره ای رفت سمت عمه و عمه اما 
.کوتاه نیامد0

ول کن مامان... بیا بریم... اتاق از کجا بیارم_ 
.حاال

خانم جان به زور عمه از اتاق بیرون رفت و در 
. بسته شد. سرم پایین و نگاهم روی دستانم بود

...خب_ 



.آن »خب« خودش حرف داشت

.من باید در یه مورد باهات حرف بزنم_ 

همانطور که روی لبه ی تخت طوری جا به جا میشد
:که تمام رخ، سمت من باشد گفت

.بگو_ 

....من و مهیار_

!مهیار_ 

!طوری اسم مهیار را گفت که لحظه ای جانم رفت

: نگاهش کردم. از جدیت چهره اش ترسیدم

به خدا ما فقط یه نامزدی ساده داشتیم که بعد از_ 
...آزمایشات عقد فهمیدیم مشکل ژنتیک داریم و

...خب_ 

.باز خب گفت و من دستپاچه0 تر شدم 

...همین_ 



یعنی گذشته ای که من باید میدونستم فقط همین_ 
بود؟

.آره... باور کن... میخوای از عمه بپرس_ 

پس چرا پسر عمه ات اونطوری حرف زد؟!... یه_
طوری که انگار یه راز بزرگ رو ازم مخفی

!کردی

.باور کن نمیدونم حامد0_ 

نفس بلندی کشید. آهسته سر بلند کردم تا ببینمش0 که 
:نیشخندی زد

واسه همچین0 چیزی رنگت پرید!؟_ 

.خب... فکر کردم ممکنه0 خیلی ناراحت بشی_ 

پوزخندی زد و آهسته با نوک انگشت اشاره، به
.پیشانی ام زد

چرا باید ناراحت بشم؟... خب منم یه نامزدی ساده_
.داشتم که بهم خورد
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!حامد_

.چنان اسمش را صدا زدم که خودش هم متعجب شد

چیه؟... نکنه من حق نداشتم؟_ 

!چرا به من نگفتی؟_ 

لزومی نداشت... مگه تو قضیه ی پسر عمه ات_ 
رو به من گفتی؟

...اون فرق داشت_ 

...فرقی نداشت_ 

.حاال جریانش رو باید بهم بگی_

حال داری بریم قدم بزنیم؟_ 

فوری از روی تخت پایین0 پریدم. طوری که حتی
حامد هم انتظار نداشت و با چشمانی متعجب نگاهم

.کرد



اما تا در اتاق را باز کردیم، صدای بلند آقا آصف از
.طبقه ی پایین0 به گوشمان خورد

...خجالت بکش مهیار_ 

واسه چی خجالت بکشم؟... شما میدونستید0 من_ 
حاضر بودم قید همه چی رو بزنم و با مستانه

ازدواج کنم... اما هی بهونه آوردید... یه بار گفتید
مستانه میخواد0 به ُرهام جواب مثبت بده... یه بار
گفتید مستانه قصد ازدواج نداره... یه بارم گفتید

.عاشق دکتر روستا شده

.صدای عمه هم برخاست 

یواشتر میشنون... خب مگه دروغ گفتیم؟... غیر _
اینه آصف؟

نمیخواستم حامد0 هم حرفهای آنها را بشنود اما داشت
میشنید و من برای دور کردن او از شنیدن صحبت

های عمه و آقا آصف، دستش را ناچار گرفتم و
.کشیدم



.بیا بریم دیگه_

نفس پری کشید. احساس بدی داشتم. از مهیار توقع
نداشتم که بخواهد آن طوری مرا بهم بریزد. وسط

:پله ها بودیم که صدای آقا آصف باز شنیده شد

یه بار گفتم بازم میگم؛ مستانه رفت... تموم شد، به_ 
خدا اینو دیگه باور کن... دیدی شوهرشو که...

بچسب به زندگیت... به کارت... همون دختر عموت
چشه؟... اینقدر عموت زیر پر و بالت رو گرفته،

.خب جوابشو بده

جلوی در رسیده بودیم که صدای بلند فریاد مهیار
.هردویمان0 را خشک کرد

شما با زندگی من بازی کردید... نگفتم من بچه_
نمیخوام؟ ... نگفتم بچه از پرورشگاه میاریم؟...

چقدر گفتم الاقل این رو به مستانه بگید... ولی هی
نه آوردید و دست دست کردید... بخدا مستانه هم

.راضی میشد اگه می فهمید0 شما راضی شدید



خب اصال دست دست کردیم... حاال که چی؟..._
 .همه چی دیگه تموم شد و رفت

داشتم جان میکندم انگار. چرا باز باید خاطرات، آن 
لحظه  و آنجا مرور میشد؟

.اینبار حامد0 دستم را کشید و مرا سمت حیاط برد

دستم را محکم گرفته بود و هردو در سکوت،. هم 
: گام هم راه می رفتیم که او سکوت را شکست

دوستش داشتی؟_ 
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ماندم. نه تنها زبانم عاجز شد از پاسخ، بلکه حتی
پاهایم هم مرا نکشید به جلو. ایست کردم لحظه ای و

.او هم ایستاد

درست مثل من... دوستش داشتم... خیلی هم_
دوستش داشتم... از همکالسی های دانشگاهم بود....



اواسط جنگ بود که اعزام شدم جبهه،... بهش گفتم
یا باید0 ازدواج کنیم یا صبر کنیم وقتی من برگشتم،

.ازدواج کنیم

نگاهم سمتش رفت. چشمانش در حیاط بزرگ ویال
میچرخید0 ولی انگار بجای زیبایی ویال، تلخی

.خاطراتش را می دید0

قسم خورد که صبر میکنه... حتی اشک ریخت که_
...فقط به من بله میگه و

.آهی سر داد 

سال اول که گذشت... چند0 روزی برای مرخصی_
از جبهه برگشتم و سراغش رو گرفتم... اونوقت بود

...که دیدم ازدواج کرده

:سری تکان داد و در ادامه گفت

من مجبورش نکردم قسم بخوره... یا پای من_ 
بمونه... اما وقتی خودش گفت، خودش قسم خورد،
چرا حرفشو زیر پا گذاشت؟!... من که حاضر بودم



قبل رفتن عقد کنیم... چرا قبول نکرد؟... این ها
سوال هایی بود که هیچ وقت جوابشو نگرفتم... االن

 سال از اون روز میگذره... دیگه نمیخواستم7
ازدواج کنم... همه چی برام تموم شد... گفتم شیمیایی

شدم و اونوقتی که سالم بودم، زهره منو رها کرد،
حاال که شیمیایی شدم کی حاضره با من زندگی کنه؟

.نگاهم به او بود که سرش سمتم چرخید0

.نگاهش با لبخند0 روی صورتم در حال گردش بود

.تا تو پیدات شد... بگذره که یه کمی لجباز بودی_  

!!من_ 

:خندید0 و لحن صدایم را تقلید کرد

من مگه هشت تا دست و پا دارم؟_ 

فهمیدم کدام روز را می گوید.همان روزی که از در 
 .و دیوار کار سرم می ریخت



ببخشیدا... ولی شما مدام از من کار میکشیدی..._ 
یه کمد داروها مگه هفته ای چندبار0 خاک میگیره که

!من بدبخت دائم داشتم تمیزش میکردم؟

با خنده سرش را پایین0 انداخت و با نوک کفشش،
.سنگ ریزه ی جلوی پایش را پرتاب کرد

ولی میخوام اعتراف کنم مستانه... که تو رو حتی_
بیشتر از اون کسی که تو زندگی من اومد و رفت

.دوست دارم

 .شمعی شدم از کالمش، پر فروز

نه، آتشی پر شعله!... اصال انگار سوختم از این 
!کالم

!حامد_ 

:من تنها از تعجب صدایش زدم و او ادامه داد

.باور کن راست میگم_ 

ذوق زده، اشکی در چشمم نشست که از چشمان تیز
بینش پنهان نماند.0 پیشانی ام را بوسه ای زد که



صدای در خانه، که با ضرب، پشت سرمان بسته
.شد، توجه ما را به خودش جلب کرد

با آنکه از در ورودی خانه فاصله داشتیم، اما نگاه
هردویمان سمت در رفت و مهیار با دیدن0 ما، سربه

.زیر انداخت و فوری از حیاط گذشت

توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 164پارت_

سرو صدای آمدن من و خانم جان و حامد در فامیل
.آقا آصف بیشتر از همه، صدا کرد

طوری که باز سر و کله ی توران خانم را به خانه
.ی آقا آصف باز شد

نمیخواستم باز با توران خانم مواجه شوم ولی عمه و
خانم جان انگار بدجوری میخواستن تالفی حرفهای

.گذشته ی توران خانم را در بیاورند



این شد که شام خانواده ی آقا عادل، مهمان0 خانه ی
.آقا آصف شدند

یک بلوز و دامن ساده پوشیده بودم و در آشپزخانه0
.به عمه کمک میکردم که مهمان0 ها سر رسیدند

. و من باز دلشوره ای گرفتم بی جهت

دلم میخواست آنقدر سرم گرم کار کنم که حتی به
.توران خانم سالم هم ندهم ولی نشد

.به به... عروس خانم... مبارکه_

این مبارک گفتن، از آن دسته مبارک گفتن هایی بود
!که از صد تا فحش و ناسزا، بدتر بود

مجبور شدم سمتش چرخش کنم. نگاهم به صورت
پر آرایش توران خانمی بود که انگار عمدا آن دفعه

.از همیشه بیشتر آرایش کرده بود

سالم... ممنونم... ان شاء اهلل برای دختر و پسر_
.شما



چنان آهی کشید که حدس زدم بعدش کنایه ای جاندار
.نصیبم می کند

بله... البته همین حاالشم هردوشون خاطرخواه کم_
ندارن... ولی چکار کنم که تو سر بی مغزشون
نمیره... هی به ُرهام گفتما... گفتم الکی دلتو به

مستانه خوش نکن، هی این بچه گفت نه... فقط و
.فقط مستانه

نگاهم با کنایه0 سمت عمه چرخید0 و عمه سری از
: تاسف تکان داد و توران خانم ادامه داد

چی بگم واهلل... همچین0 هم قیافه گرفتی انگار چه_
خبره... از پسر من بهتر کی گیرت اومد؟... یه دکتر

عمومی که توی یه روستای دور افتاده زندگی
!میکنه

پوزخندی زد و دستش را با ِقری خاص در هوا
:چرخاند

چنان دکتر دکتر کردید0 کسی ندونه فکر میکنه_ 
!جراح مغز و اعصابه



حرصم گرفت و ناچار همان چاقویی که دستم بود و
داشتم کاهوها را با آن خرد میکردم را چنان روی

کابینت زدم که چشمان توران خانم وحشت زده،
.سمتم آمد

.و من انگار زدم به سیم آخر

عمه... این چاقو رو ازم بگیر... یکی تیز تر بده_ 
که اگه یه وقتی خواستم سمت یکی پرتابش کنم،

.صاف بخوره وسط پیشونیش

خودمم نفهمیدم چطور تونستم آن جمالت را بر زبان
.بیاورم! اما نتیجه ی خوبی داشت

بگیر این چاقو رو از دستش افروز جون... این_
!دختر دیوونه است

اینرا گفت و وحشت زده رفت سمت پذیرایی. تا
توران خانم از ما دور شد، صدای خنده ی خانم جان

.و عمه برخاست
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آن مهمانی اولین و آخرین مهمانی شد که توران خانم
 .را دیدم و کنایه شنیدم

مسافرت سه چهار روزه ی ما به خانه ی عمه
افروز، جنجال های فراوانی داشت که البته همگی به
خیر و خوشی به پایان رسید و نوبت بازگشت ما به

 .روستا شد

تازه از یک مسافرت خوب و خوش به روستا
 .برگشته بودیم که باز جریان دیگری راه افتاد

از همان لحظه ی ورودمان و استقبال سرد و یخ زده
.ی آقا پیمان،0 نوید0 یه اتفاق بد را دادم

از همان نوع سالم گفتنش فهمیدم که باز حسابی
عصبی است. حامد هم همین برداشت را کرد و رو

: به من گفت

 . من برم ببینم چش شده باز_  



و من آهسته پشت سرش رفتم. حامد سمت اتاقش
رفت و در را بست اما در اتاقش هیچ مانعی برای

!نشنیدن نبود

: صدای بلند و عصبی پیمان را شنیدم که گفت

خوش گذشت؟_ 

: و حامد با خونسردی جواب داد 

بله اگه جنابعالی0 بذارید... چی شده باز؟_

و همین سوال؛ چی شده باز، خودش ُتن صدای آقا 
:پیمان را باال برد

چی شده؟... بیا ببین چه جنجالی درست کردی..._ 
مگه نگفتی من برم با مش کاظم حرف بزنم؟

...خب آره_ 

پس این مش کاظم چی میگه االن؟_ 

چی میگه؟_ 



به در نزدیک تر شدم و صدای فریاد بلند پیمان0 را
.شنیدم

میگه تو اومدی گفتی خواستگار گلنار رو رد کنم،_ 
رد کردم، پس چرا خودت پا پیش نمیذاری؟

:صدای فریاد0 حامد0 هم برخاست

!من کی همچین حرفی زدم_ 

: پیمان عصبی جواب داد

تو نه بابا.... منو میگه... منو... میفهمی؟..._ 
اونروزی که رفتم باهاش حرف زدم که چرا دخترت
رو داری به زور شوهر میدی، فکر کرده من دارم
سنگ خودمو به سینه میزنم بابا... فکر کرده من،.

.دخترش رو میخوام

از این سو تفاهم بزرگ، هین بلندی کشیدم و کف
.دستم را جلوی دهانم گرفتم

.حتی فکرش را هم نمیکردم که همچین0 اتفاقی بیافتد0

.خب برو بهش بگو سو تفاهم شده_ 



چرا نمیفهمی بابا؟... اصال به من میگه به تو چه_
ربطی داشت که در مورد خواستگار دختر من بیای

!نظر بدی

.سری از تاسف تکان دادم و دلشوره گرفتم باز

میترسیدم قضیه ی گلنار و پیمان0 منجر به دعوایی
!بزرگ شود... کما اینکه آثار آن هم مشهود بود

توجه توجه
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نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
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حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 166پارت_

نگاهم به حامد0 بود. آنقدر عصبی بود که حتی جرات
.حرف زدن با او را نداشتم

بی آنکه حتی بگوید،0 داشتم تمام کارهای بهداری را
.خودم، پیش پیش، انجام می دادم

  !گردگیری کمد0 داروها، محض احتیاط



مرتب کردن انبار داروها، گردگیری اتاق   
واکسیناسیون و حتی اتاق خودش و در آخر، تی

.کشیدن سالن

سطل بزرگ آبی وسط سالن گذاشتم و تی را درونش
زدم. از باال به پایین را محکم و پر قدرت کشیدم.

اما تا چرخیدم از پایین0 سالن، سمت باال بیایم، مقابلم
.ظاهر شد

.با همان اخم پر جذبه

بده به من... چکار میکنی تو!؟... از صبح داری_ 
همه جا رو تمیز میکنی که چی؟

.نگاهم به کفی تی میان دستش بود 

.میخوام بهونه دستت ندم واسه غر زدن_

بهونه دستم دادی... چقدر گفتم تو کار پیمان و_
گلنار دخالت نکن... بفرما... حاال برو به جای تی
کشیدن اینجا،... اشتباه خودت رو یه جوری ماست

.مالی کن



دلخور از این حرفش، دست دراز کردم تا دسته ی
.تی را بگیرم که نگذاشت

دیگه به این چکار داری؟_ 

.میخوام کارمو تموم کنم_

: و باز کنایه ی دیگری زد

.شما بفرما گندی که زدی رو جمع و جور کن_ 

چنان دلخور شدم که سرم باال آمد و نگاه دلخورم با
اشکی که بی اختیار در چشمم جوشید، به صورتش

.خیره شد

همان لحظه، اخمش باز شد و من.، در همان لحظه
دلم خواست، دل به طبیعت بسپارم برای فرار از

.همه ی کنایه هایش

تا قدمی سمت  در خروج برداشتم، مرا با دو دست
.گرفت

.مستانه_ 



ولم کن حامد... هی داره کنایه میزنی.... مگه من_ 
میدونستم قراره چی بشه؟

.تمام دلخوری ام اشک شد و طاقتم تمام

اون از مسافرتمون که از توران خانم کنایه_ 
.شنیدم... اینم از برگشتمون که ضدحال شد

.مرا سمت خودش چرخاند

!خب حاال.... چیزی نگفتم که گریه میکنی_ 

چیزی نگفتی!... اون اخمات... اون حرفات..._ 
...دیگه چی باید0 بگی؟... بگو خب

نفس بلندی کشید و سرم را سمت سینه اش و با 
:لحنی که حاال نرم و رام شده بود گفت

ببخشید... حق با توئه... خب آخه حرصم گرفته از_ 
این جریان... کاری هم نمیشه کرد... مش کاظم از

پیمان بابت رد کردن خواستگار دخترش، طلبکاره...
....پیمان0 هم از من و تو



سکوت کردم و او دیگر ادامه نداد. تنها بوسه ای رو
.سرم زد

ولش کن اصال... حیف چشمات که بخاطر کله_ 
.شقی پیمان0 و سوتفاهم مش کاظم اشکی بشه

آرام شدم. آنقدر خوب بلد بود آرامم کند که حتی
حافظه ی بلند0 مدتم فراموش کرده بود او همان دکتر

!بداخالق و بهانه گیر روستاست

توجه توجه
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حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 167پارت_

با آنکه قضیه ی گلنار و پیمان0 منتفی شد، اما بخاطر
دلخوری های پیش اومده، حامد0 حتی نمی گذاشت که

 .با گلنار حرف بزنم

و این چنین شد که قهری بین من و گلنار نا خواسته،
.صورت گرفت

آقا پیمان هم آنقدر از من، دلخور بود که هم با من
.حرف نمیزد و هم اخم هایش درهم بود



ماندگاری آقا پیمان0 در روستا، به یک هفته هم رسید.
و من در تعجب بودم که اگر از مش کاظم و گلنار،

دلخور است، پس چرا در روستا مانده ؟

ماندن آقا پیمان0 در بهداری، کمی افسرده ام کرده
بود. دیگر مثل قبل، حتی نمی توانستم حتی با حامد0
راحت صحبت کنم. و از طرفی اجازه ی با گلنار

.حرف زدن و دیدنش را هم نداشتم

اما باالخره یکروز، وقتی در حیاط بهداری، داشتم به
باغچه ی کوچکمان0 آب میدادم،0 صدای ضعیفی شنیدم

:

 ...مستانه _ 

سرم به عقب برگشت. کنار نرده های در وردی، 
 .گلنار را دیدم. چقدر دلم برایش تنگ شده بود

 ...گلنار_



فوری کاغذی از الی نرده ها داخل حیاط انداخت و 
رفت. نگاهی به پنجره ی اتاق حامد انداختم و سمت

 .کاغذی که هنوز روی زمین افتاده بود، رفتم

کاغذ را برداشتم و تا خواستم باز کنم صدای حامد
:هولم کرد

چکار میکنی تو حیاط... پس چرا نمیای؟_ 

کاغذ را کف دستم فشردم و در حالیکه دستم را مشت
: کرده بودم و به کمر می گرفتم گفتم

 .داشتم می اومدم_

نگاه دقیقی به من انداخت. جلوتر آمد و نگاهش در
صورتم چرخید. با آنکه لبخند به لب داشت اما

 .استرس گرفتم

سکوتش کمی طوالنی شده بود که دست دراز کرد و
موهای نرم و لختی که از کنار روسری ام روی

صورتم ریخته شده بود ، را دوباره زیر روسری ام
 ...زد



حوصله ات سر رفته؟_ 

 !نمی دانم چطور فهمید0 

 ....خیلی... میشه با_

:هنوز اسم گلنار را نیاورده اخم کرد 

 .حرفشم نزن... بذار فعال آبا از آسیاب بیافته بعد_

 ...آخه_ 

 .با همان اخم قبلی اشاره کرد سکوت کنم 

دنبال دردسر نباش تو رو خداااا.... تازه دو روزه_
 .پیمان0 آروم گرفته

: آهی کشیدم که گفت

باشه؟_ 

جواب ندادم که سرش را جلو کشید و گونه ام را 
برای رفع دلخوری بوسید و خودش به جای من باشه

 .را گفت

 .پس باشه_ 



و دوباره سمت پله های وردی رفت و بلند صدایم 
:زد

 .ناهار حاضره؟... گرسنه ام ها_ 

 ....و رفت 

ناهار، بهانه ی خوبی بود برای تنهایی من و خواندن0
آن نامه ی مخفیانه. فوری دویدم سمت اتاق ته حیاط

 .و در را پشت سرم بستم

توجه توجه
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مثل_پیچک#

# 168پارت_

.تا وارد اتاق شدم و در را بستم، نامه را گشودم

سالم مستانه... میشه ازت بخوام که بعد از ظهر »   
 بیای باغ بابام... باید0 باهات حرف بزنم...4ساعت 

«.تو رو خدا

.نامه را توی دستم فشردم و باز نفس بلندی کشیدم



ناهار را آماده کردم و سفره را انداختم. اما تمام مدت
.فکرم درگیر نامه بود

: سر سفره بودیم که تصمیمم را گرفتم و گفتم

.بعد از ظهر میخوام تا لب رودخونه برم_ 

نگاه حامد0 سمتم آمد و از همان طرز نگاهش فهمیدم
.که می خواهد بهانه0 بیاورد0 که آورد

.نمیشه_ 

: و من با ناراحتی در مقابل چشمان آقا پیمان گفتم 

چراااا؟_ 

سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. مهلتی دادم تا 
غذایش را بخورد ولی قبل از او آقا پیمان0 ناهارش

: را تمام کرد و گفت

.دستتون درد نکنه... عالی بود_ 

تا نوش جانی گفتم، از جا برخاست و بی هیچ حرفی 
.از اتاق بیرون رفت. با رفتنش، نگاه حامد0 سمتم آمد



واسه چی میخوای بری کنار رودخونه؟_ 

من زندانی ام؟_ 

: فقط اخم کرد و من ادامه دادم 

زندانی ام دیگه... خب دلم گرفت توی این_ 
چهاردیواری... بهداری هم که کاری نداریم... خب

.بذار برم دیگه

:غذایش تمام شده بود که گفت 

.تو بری نگرانت میشم_ 

حامد!... مگه من بچه ام که نگرانم بشی!..._ 
.حوصله ام سر رفته خب

:نگاهش پر از تفکر بود که پرسید

با گلنار قرار داری؟_ 

لحظه ای ته دلم خالی شد. اما دروغ نگفتم. فقط
.طفره رفتم



یعنی هر وقت حوصله ام سر میره باید با گلنار کار_
داشته باشم؟

:سینه اش را پر از هوای اتاق کرد و جواب داد

.باشه برو ولی زود برگرد_ 

چراااا؟_

:با لبخند0 نگاهم کرد 

 ...گفتم که نگرانت میشم... و_ 

و چی؟_ 

 .دلم برات تنگ میشه_ 

اینبار من هم لبخند زدم. باالخره اجازه ی رفتن را
 بعد از ظهر، به باغ مش کاظم4گرفتم. سر ساعت 

.رفتم

با ورودم به باغ، گلنار را دیدم. کالفه البه الی
.درختان0 میچرخید0 که تا مرا دیدم سمتم دوید0
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....مستانه_

همدیگر را در آغوش گرفتیم. خیلی وقت بود که هم
.را ندیده0 بودیم

.چی شده؟ .... نگرانم کردی_ 

.بشین... قضیه اش طوالنیه_

نشستم روی چمن های سبز باغ که گلنار هم کنارم
.نشست. عصبی و نگران

...خب_ 

.من... من چند روزیه که یه مزاحم دارم_ 

مزاحم؟_ 

.آره_

:نگاهم توی صورتش بود که ادامه داد

...مراد_ 

مراد کیه؟_ 



.همون پسر کدخدای ِده باال_ 

پس اسمش مراده!... خب این پسر پررو واسه چی_
مزاحمت شده؟

 .سرش را پایین0 انداخت

تقصیر خودم بود که همون اول به بابام نگفتم..._
چند روز پیش که واسه ی بابام ناهار آوردم... سر

راهم سبز شد... کلی گالیه کرد که چرا بیخود0 به من
 .جواب رد دادی

 .خونم انگار به جوش آمد

اوه... چه پررو!... بگو دوست داشتم... مگه باید_ 
حتما جواب بله میدادم؟... خب چرا به بابات نگفتی

تا حالشو بگیره ؟

نتونستم... هنوز بابام سر قضیه ی آقا پیمان0 از_ 
دستم عصبیه... میگه مراد رو واسه خاطر پیمان0 رد

 .کردی ولی پیمان0 زده زیرش



ببین گلنار جان... پدرت رو توجیه کن... به خدا_ 
از اولشم آقا پیمان0 قصد خواستگاری نداشت... فقط

 .واسه رفع مشکل شما اومد با پدرت حرف زد

:با غم نگاهم کرد. طوریکه دلم برایش ریش شد

میدونم به خدا... اینم شانس من بدبخته که اون پسر_ 
 ...پروی ِ ِده باال ولم نمیکنه و آقا پیمانم

: و نگفت. آهی سر داد که پرسیدم 

االن بابات کجاست؟ خودم بهش میگم که شر این_ 
 .پسره رو کم کنه

نیست... با بی بی رفتن شهر... حال بی بی یه کم_ 
 .بد بود بردتش شهر دکتر... شب برمیگرده

: نفس پری کشیدم و گفتم

خب نگران نباش... من خودم وقتی برگشت باهاش_ 
 .حرف میزنم

از جا برخاستم و در حالیکه مانتوم را از چمن های
: نشسته رویش، میتکاندم گفتم



 .من باید برگردم بهداری... حامد0 گفته زود بیام_

نرو مستانه... این پسره دنبالمه... من ازش میترسم_
 .تنهایی0

نگاهم سمتش بود. نگرانی چشمانش مشهود بود که
:گفتم

خب بیا بریم بهداری پیش ما تا شب پدرت_ 
 .برگرده

 ....او هم از جا برخاست که

توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔



این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 170پارت_

...به به باالخره شما رو بازم دیدم_

. سرم برگشت به پشت سر

پسری قد بلند،0 اما الغر اندام با چشمانی فراخ و 
.دستانی بلند، مقابلمان بود



چندان خوش قیافه نبود0 اما اعتماد0 به نفس باالیی
داشت. طوری ژست گرفته بود انگار پسر پادشاه

!است

: اخمی کردم و بجای گلنار گفتم

به چه حقی وارد این باغ شدی؟_ 

بی توجه به من قدمی جلو آمد و رو به گلنار که
:نگاهش را از او برگردانده بود گفت

واقعا بی لیاقتی... منو رد کردی که به چی_ 
برسی!... میخواستم واست کلی النگوی طال بخرم

.ولی حیف که خودت نخواستی

.با همان اخم و جدیت قدمی جلوتر رفتم

از این باغ برو بیرون تا سر و صدا نکردم و بقیه_
.نریختن0 سرت

.نگاهش را به من دوخت. لحظه ای ته دلم خالی شد

به تو چه... تو چکارشی؟... من این دختر رو_
.میخوام به کسی هم مربوط نیست



:گلنار بلند0 و عصبی جوابش را داد

.من نمیخوامت... حاال راتو بکش برو_ 

چشمانش را طوری برای گلنار تنگ کرد که لحظه
:ای به دیوانگی اش پی بردم

لیاقتت همونه که پدرت با چهارتا گوسفند بره تو_ 
کوه و دشت بچرخه... راست گفتن قدیما؛0 خر چه

!داند قدر حلوای نبات

:با عصبانیت هم من و هم گلنار، سرش فریاد کشیدیم

...هوی_ 

: اخمی کرد که گفتم

.گمشو بیرون از این باغ_ 

:دست به کمر زد

نرم چکار میکنی؟_ 

نگاهم روی زمین چرخید. شاخه درخت قطوری که
: روی زمین افتاده بود را برداشتم و گفتم



...میندازمت بیرون_ 

.نگاهش سمت گلنار رفت

.بیا با زبون خوش با هم حرف بزنیم_ 

.من حرفی با تو ندارم... برو بیرون از باغمون_

نفس پری کشید و چشم غره ای سمت گلنار رفت.
چوب میان دستم را کمی باال بردم و آماده ی دفاع از

خودمان بودم که قدم بلندی سمت گلنار برداشت و
.گلنار جیغ کشید و من چوب را بلند کردم سمتش

...گمشو بیرون عوضی_ 

:و همزمان گلنار فریاد زد

...کمک... یکی کمک کنه_ 

با فشار همان سر چوب به تخت سینه ی مراد، سعی
داشتم مانع از جلو آمدنش بشوم که ناگهان0 چنان0 مرا

به عقب پرت کرد که چرخی خوردم و با صورت
.روی زمین افتاد



سرم آنی داغ شد. با تامل سر بلند کردم و قلوه سنگی
که پیشانیم به آن برخورد کرده بود را دیدم. نوک تیز

!سنگ خونی بود

دستی روی پیشانیم کشیدم و قرمزی خون را روی
.سرانگشتان دستم دیدم

.گمشو برو بیرون عوضی_

گلنار همچنان0 فریاد می زد که سرم سمتش چرخید. با
:دیدن،0 سر شکسته ام با گریه سمت  مراد حمله کرد

!آشغال عوضی... ببین چکار کردی_ 

و تنها واکنش مراد به مشت های گلنار که سمتش
روانه میشد یک تو دهنی محکم بود. گلنار هم از
ضرب دست مراد آرام گرفت که نگاه تحقیرآمیز

:مراد سمت ما چرخید0

حقتون بود... خاک تو سر بی لیاقتت کنم دختر..._ 
.حقته تا آخر عمر با همون خر و گوسفندات بچری



کالم تیز و پر کنایه ی مراد نه تنها دل گلنار، بلکه،
.دل مرا هم شکست
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الهی بمیرم... همش تقصیر منه... حاال جواب دکتر_
رو چی بدم؟

:نگاهم روی لب خونی اش بود که گفتم

.چیزی نیست... یه خراشه_ 

.خراش کجا بود!... سرت خونیه_ 

همانطور که کف باغ افتاده بودم و نگاهم از البه
:الی برگ های درختان گردو به آسمان بود گفتم

گلنار یه وقت خر نشی به این پسره بله بگی... این_ 
!روانیه

آره بابا... شده خودمو حلق آویز میکنم ولی زن این_
.غول بیابونی نمیشم



و بعد سرم را با دو دستش بلند کرد و با تکه پارچه
.ای که از پایین دامنش کنده بود، سرم را بست

.بلند شو مستانه... باید ببرمت بهداری_ 

انگار تمام بدنم بی حس بود. به زحمت سرپا شدم و
گلنار در حالیکه دستم را روی شانه اش می انداخت

: و مرا به جلو می کشید باز گفت

بمیرم الهی... سرت بدجوری خونریزی داره..._ 
.بشکنه دستش

:و باز با بغض ادامه داد 

حاال جواب دکتر رو چی بدم؟_ 

: بی حال و بی رمق گفتم

.تو چیزی نگو... خودم بهش میگم_ 

!تازه یادم افتاد0 که چقدر حامد نگرانم بود

.و انگار نگرانی اش تعبیر0 شد



از باغ مش کاظم تا بهداری روستا، سرباالیی تندی
.بود

چند باری خواستم وزنم را از روی شانه های گلنار
کم کنم اما نشد. سرم شکسته بود ولی انگار پاهایم

!تعادل نداشت

به زحمت مرا تا بهداری برد و با آنکه آفتاب بعد از
ظهر چندان تند و تیز نبود اما رمقم کم شد و درست

جلوی در بهداری، افتادم. زبانم خشک شده بود و
سوزش زخم سرم چنان0 فشارم را انداخته0 بود که

.داشتم از هوش میرفتم

: گلنار بلند0 زد زیر گریه و فریاد کشید

!مستانه_ 

و هر کاری کرد نتوانست مرا بلند کند. و من بی
رمق، از الی چشمان نیمه بازم، تنها نظاره گر

اشکانش شدم. الل شده بودم شاید. قدرت حتی حرف
زدن هم نداشتم و ماندم چطور به حامد توضیح بدهم
که گلنار سمت بهداری دوید و من در حالیکه کنار



دیوار بیرون بهداری، افتاده بودم، صدای شیون و
: فریادش را شنیدم

.آقای دکتر... آقای دکتر... تو رو خدا بیایید0_ 

زیاد طول نکشید که حامد با فریادهای گلنار از
.بهداری بیرون آمد

چی شده؟_ 

.مستانه_ 

گفت مستانه و حامد که دنبال گلنار همان چند قدم را
.دویده0 بود،0 مرا دید0

کاش الاقل می توانستم حرف بزنم بگویم خوبم. اما
.نشد

.رنگش گچ شد و مقابل پایم زانو زد

چه بالیی سرش آوردی؟_ 

کاش الاقل آن لحظه می توانستم از گلنار دفاع کنم 
.ولی نشد
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روی تخت بهداری افتادم و در حالیکه از الی
چشمانم نیمه بازم به حامد و آن اخم محکمش خیره

: بودم شنیدم که رو به پیمان0 گفت

.نخ بخیه رو حاضر کن_ 

:گلنار با گریه پرسید

حالش چطوره؟_ 

.و صدای عصبی حامد0 برخاست

از من میپرسی؟!... تو بگو... سر چی باهم_ 
اینجوری دعوا کردید؟

.گلنار متعجب شد 

!من!... نه دعوا نکردیم_ 

:و اینبار پیمان با اخم پرسید

!پس لبتون واسه چی خونیه_ 



گلنار با سر انگشتان دستش، روی لبش را لمس کرد 
: و آهسته گفت

.کار مراده_ 

:صدای متعجب حامد و پیمان با هم بلند شد

!مراد_ 

.پسر کدخدای ِده باال_ 

:حامد سکوت کرد و پیمان عصبی تر فریاد زد

!کجاست این عوضی؟... دست رو زن بلند کرده_ 

حامد در حالیکه با فشار دادن سر انگشت اشاره اش
: روی مچ دستم، دنبال رگی بود برای ِسُرم گفت

اون عوضی از کجا پیداش شد؟_ 

:گلنار آرام و شرمنده جواب داد 

تقصیر من شد... چند0 روزیه این پسره مزاحمم_ 
میشه... ترسیدم به بابا بگم... به مستانه گفتم و ازش
خواستم بیاد0 باغ بابام تا با هم حرف بزنیم که سر و



کله اش پیدا شد... کلی چرت و پرت گفت و مستانه
جوابشو داد که یکدفعه مستانه رو پرت کرد و سرش

.اینطوری شد

لحظه ای سکوت در فضای اتاق حاکم شد که آقا
:پیمان پرسید

چی شد که دست رو شما بلند کرد؟_ 

نگاه حامد0 با تعجب، از این سوال پیمان0 سمتش
.چرخید0

وقتی مستانه رو اینجوری دیدم، سمتش حمله کردم_
...که

سکوت گلنار و نفس بلند آقا پیمان،0 و همان لحظه آخ 
بی صدای من از سوزش سوزن ِسُرم که وارد رگ

.دست شده بود، برخاست

تنها صدای گریه های خفه ی گلنار بود که فضای
اتاق را متشنج می کرد که ناگهان، ُتن بلند0 صدای آقا

.پیمان0 هم به آن افزوده شد



کثافت آشغال عوضی... حامد0 این پسره رو باید0_ 
.سر جاش نشوند

حامد در حالیکه پیشانی ام را ضد عفونی می کرد،
:جوابش را داد

شما جوش نزن حاال... خودم ازش شکایت_ 
میکنم... مش کاظم کجاست؟

رفته شهر... بی بی حالش خوب نبود بردتش_ 
.دکتر

...پیمان اون آمپول بی حسی رو بده به من_

چشم بستم و در سکوت چند دقیقه ای اتاق، زیر
ِسُرمی که قطره قطره وارد رگ دستم میشد آرام

.گرفتم

توجه توجه
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از سوزن و نخ بخیه تنها تماس سرانگشتان دستان
حامد را با پوست صورتم حس میکردم که گلنار

:برای چندمین0 بار پرسید

حالش چطوره دکتر؟_

.و صدای حامد در گوشم پیچید0

مستانه... صدامو میشنوی؟_

ُتن صدایش نه عصبی بود نه آرام. شاید نگران بود
اما از آن دسته نگرانی هایی که گویا قرار بود در

.اولین فرصت، سرم فریاد بزند

تنها چشم گشودم و نگاهم لحظه ای در چشمان
.سیاهش جا گرفت

دوباره نگاهش رفت سمت گره های کور بخیه که
: پرسید

سرت گیج میره؟... خوابت میاد؟... نباید0 بخوابی_ 
.ها

:و پیمان با آشفتگی باز پرسید



.چکار کنیم حامد؟... تا بریم کالنتری شب شده_ 

امروز دیگه نمیشه کاری کرد... مستانه هم حالش_
خوب نیست... نمیتونم تنهاش بذارم... بذاریم فردا...

مش کاظم هم باید0 بیاد... من یکی میدونم باهاش
.چکار کنم... صبر کن

گلنار با شنیدن همان جمله ی  » مستانه حالش خوب
.نیست« جلو آمد و نگاهی به من انداخت

...مستانه جان... تو رو خدا یه چیزی بگو_

.به زحمت لب گشودم

.خو... خوبم_ 

و نگاه حامد0 هم سمتم آمد. کار پانسمان0 سرم که تمام
.شد، حامد، پیمان و گلنار را از اتاق بیرون کرد

...پیمان... گلنار خانم رو ببر تا خونشون_

: فوری گفتم 

...نه_ 



.نگاه هر سه سمتم چرخید

...گلنار خونه تنهاست_ 

مفهوم حرفم را حامد گرفت و کالفه چنگی به
.موهایش زد

.پس برید بیرون چند دقیقه ای لطفا_ 

پیمان و گلنار رفتند که حامد0 نشست لبه ی تخت.
نگاهم نمی کرد. در حالیکه من دلم میخواست حاال

.نگاهش را ببینم

.حامد0_

حتی وقتی صدایش هم زدم جوابم را نداد.0 همان
دستی که ِسُرم به آن وصل بود را سمتش دراز کردم

.و آرام سر انگشتان دستش را گرفتم

ازم عصبی هستی؟_

.جوابش تند و کوبنده بود

...خیلی... خیلی مستانه_



...من فقط_

سرش از کنار شانه، سمتم گردش کرد و با 
: عصبانیت پرسید

تو چی؟.... رفتی دهن به دهن یه آدم نفهم عوضی_ 
شدی که این بال رو سرت بیاره؟

تازه کمی جان گرفته بودم و حوصله ی دعوا نداشتم
اما او آنقدر از دستم عصبی بود که تازه میخواست

: حرف بزند

اصال همین گلنار کی اومد بهت گفت که بری باغ_ 
مش کاظم؟

جوابی ندادم و او همانطور که هنوز دستش میان0
:دست سرد من بود ادامه داد

سر ناهار ازت پرسیدم میخوای بری پیش گلنار_ 
گفتی نه... چرا بهم نگفتی؟

...حامد_

:عصبی تر گفت 



حامد چی؟... من االن جواب خانم بزرگت رو چی_ 
بدم؟... بگم خوشا به غیرتم که زنمو اینجوری زدن

!و من کاری نکردم
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# 174پارت_

فشار ریزی به دستش دادم. حق داشت. من هم بچگی
.کردم که با مراد حرف زدم

.سکوت کردم بلکه آرام شود

.نگاهم کرد. اخم داشت اما نگرانم بود

االن خوبی؟_ 

آره... حالم خیلی بد بود... بیچاره گلنار تمام سر_ 
باالیی رو تا خود بهداری، منو روی شونه هاش

.کشید

.اخمش پر رنگ شد

رنگت شده بود گچ... تمام مانتوت هم  خونی_ 
!بود... تو میدونی من همون لحظه سکته کردم



.لبخندی از نگرانی  اش به لبم آمد

بخند خانمی... بخند0 عزیزم... میگم واسه چی با_ 
مراد کل کل کردی؟... آدم نفهمی مثل اون اگه میزد

...تو رو وسط باغ مش کاظم میکشت

:و دیگر ادامه نداد و زیر لب زمزمه کرد 

...الاله اال اهلل_ 

.ببخشید... حاال دیگه حرص نخور_

حرص نخورم؟... االن تا صبح باید باال سرت_
...بشینم... هیچ معلوم نیست... خدای نکرده اگه

: باز هم نگفت و من اینبار گفتم 

نترس حامد0 جان... خوبم... تو کما نمیرم..._ 
.هوشیارم به خدا

چپ چپ باز نگاهم کرد. نگاهش حس داشت. حس و
.حالش را می فهمیدم

.فقط تو رو خدا، یه کاری کن_ 



:فوری باز نگران نگاهم کرد

چه کاری؟_ 

با مش کاظم حرف بزن... این پسره دیوانست..._
.میترسم از لج یه بالیی سر گلنار بیاره

غلط میکنه... حاال فردا نشونش میدم که چه غلط_
زیادی کرده... وقتی مامور اومد گرفتش و بردش
بازداشتگاه و من رضایت ندادم، حالش جا میاد....
پسره ی پررو تو دهن گلنار هم زده!!... بابا عجب

. رویی داره به خدااااا

لحظه ای از اینهمه حرصی که بخاطر من و گلنار
.می خورد، دلم ضعف رفت

نیم خیز شدم تا بوسه ای به صورتش بزنم که با
:صدایی بلند اعتراض کرد

کجا شما؟_ 

.میخوام ازت تشکر کنم_

:با همان لحن عصبی جواب داد



الزم نکرده... دراز بکش... بجای تشکر فقط_ 
.حرصم نده

دلخور از بوسه ای که نگذاشت، سرم را کج کردم و
دوباره روی تخت دراز کشیدم که خودش بعد از چند

ثانیه، طاقت نیاورد و با همان جدیت چند دقیقه قبل
: که می خواست حفظش کند گفت

...حاال... تشکرت چی بود؟... کالمی بود یا_ 

نگفت و من با همان نازی که می دانستم حاال خوب
: خریدار دارد،0 جوابش را دادم

خواستم صورتت رو ببوسم که... ولش کن... به_ 
.قول خودت تشکر الزم نیست

: مکثی کرد و سرش را کمی نزدیک صورتم آورد

البته که االن میبینم باید تشکر کنی... کم حرصم_  
. ندادی امروز

توجه توجه



🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 175پارت_



بوسه ام آرام روی گونه ی کم ریشش نشست. سرش
نزدیک صورتم بود که چرخید و درست مقابل

.صورتم، نگاهم کرد

باز خواست بگوید که چقدر حرصش دادم که فوری
همان دستی که ِسُرم به آن وصل بود را بلند کردم و

.جلوی دهانش گرفتم

دیگه نگو حامد... قبول... امروز حماقت کردم..._ 
امروز بهت دروغ گفتم... امروز بد شدم... دیگه بهم

نگو... باشه؟

نفس ُپری کشید و آرام گرفت. سر انگشتان دستی 
.که جلوی دهانش گرفته بودم را گرفت و بوسید

لبخند زدم و او لبانش را جلو کشید تا مرا ببوسد که
در اتاق باز شد. فوری از تخت پایین0 پرید و چنگی

.به موهایش زد

پیمان بود که هنوز حرفی نزده،. مورد توبیخ قرار
.گرفت



.مگه نگفتم بیرون باش_

.گفتی ولی حال گلنار خوب نیست _ 

:حامد پرسید

!گلنار_ 

طوری با تعجب پرسید که پیمان فوری متوجه شد و
:دستپاچه توضیح داد

.این... گلنار خانم... دهنش پر خونه_ 

.بگو بیاد ببینم_

و طولی نکشید که گلنار آمد. لبش ورم کرده بود. با
.اشاره ی دست حامد روی صندلی نشست

نگاهم به او بود. چشمانش از اشک قرمز بود که
: گفتم

.حالم خوبه گلنار... گریه نکن_ 



دهانش را مقابل صورت حامد باز کرد که نگاهم بی
اختیار سمت پیمان0 رفت. درست حال چند0 دقیقه قبل

.رفیقش را داشت. عصبی و کالفه

.دندونت0 رو شکسته عوضی_

صدای هین بلندم از تعجب برخاست و صدای
.عصبی پیمان0 هم بلند شد

...کثافت آشغال_

.گلنار آهسته گریست

االن دندونت0 درد داره؟_

.گلنار سری تکان داد و حامد0 سری از تاسف تکان

این دندون0 لق شده... باید بکشمش... لثه ات از_
تیزی دندون پاره شده... اگه نکشم بیشتر اذیتت

.میکنه

.پیمان0 کالفه درجا چرخید و دستی به صورتش کشید



در مقابل نگاه من و پیمان،0 دندان0 گلنار کشیده شد و
.گازاستریل روی لثه اش گذاشته

از درد آرام اشک میریخت اما در میان آنهمه درد و
بی حالی من و گلنار چیزی که برایم جالب بود، بی

.طاقتی بیش از اندازه ی پیمان0 بود

تازه کار گلنار تمام شده بود و گاز استریل روی لثه
اش، مثل یک گردو از زیر لپش پیدا بود که مش

: کاظم با صدای بلندی وارد بهداری شد

...گلنار_

گلنار نمی توانست جواب دهد و به جای او پیمان0
:جواب داد

.بیا اینجا مش کاظم_

مش کاظم هم به جمع ما اضافه شد و با دیدن من، با
آن سر باند0 پیچی شده و گلنار با آن چشمان سرخ و

.لب و لپ ورم کرده، هول کرد

چی شده؟_ 
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شب بود. مش کاظم با گلنار رفت و من بعد از پایان
ِسُرمم، با سری باند پیچی شده، از بهداری مرخص
شدم اما در اتاق ته حیاط بستری. به اصرار حامد

دراز کشیده بودم و او، خودش سفره ی شام را پهن
.کرد

.البته این دفعه خبری از آقا پیمان0 نبود

نمیخوای پیمان رو هم صدا کنی؟_

.نه_ 

چرااا؟_

.چون سرش درد میکرده، خوابیده_

: نیم خیز شدم و گفتم

تو هم حس کردی امروز رفتار پیمان یه کم فرق_ 
داشت؟

: جوابم را نداد که ادامه دادم



!یه جور خاص نگران گلنار شد_ 

.لحظه ای دستش روی سبد سبزی خشک شد 

بس کن مستانه... باز حتما میخوای تو سر گلنار_
.بخونی که پیمان0 عاشقش شده

.نخیر... من الکی امیدوارش نمی کنم_ 

.چشمی تنگ کرد برایم

آهان... پس منتظری مطمئن بشی بعد0 بهش بگی؟_ 

.دلخور نگاهش کردم. آنقدر که خودش فهمید0

.خب حاال... اخم نکن بیا شام_

.منم سرم درد میکنه میخوام بخوابم_ 

.شوخی کردم... بیا دیگه_

پتو را روی سرم کشیدم تا خودش منتم را بکشد که
.کشید. هم منتم را، هم پتو را از روی سرم



نگاهش توی صورتم چرخی خورد و نشست روی
لبانم. و آنقدر سریع بوسه ای زد که حتی وقت

.اعتراض پیدا نکردم

اینقدر منو حرص نده مستانه خانم... امروز تا مرز_
.سکته رفتما

.جوابش را ندادم که ادامه داد

خب دیگه... میدونی خوب خریدار ناز کردنتم که_
هی ناز میکنی؟

مرا به زور سر سفره کشید و اولین لقمه ی
.کوکوهای شامی را برای من گرفت

بخور عزیزم... امروز کلی انرژی از دست_
دادی... با مراد دیوونه، بحث کردی... سرتو زدی

.شکستی... با من کل کل کردی

لقمه اش میان0 دستم بود که نگاه تندی حواله اش
.کردم

.باشه باشه... چشم_ 



و دستش را به نشانه ی سکوت روی لبانش زد که
.خنده ام گرفت

دکتر بداخالق روستا!... همونی که سر یه گرد و_
خاک کوچولوی روی کمد داروها، منو توبیخ0

!!می کرد،... حاال داره واسم لقمه ی محبت میگیره

: سری تکان داد و همراه لبخندی گفت

ای بسوزه پدر عاشقی... چه کردی با من_ 
.مستانه!... مست شدم از عشقت

: گاز کوچکی به لقمه اش زدم و گفتم

حاال فردا چی میشه؟_ 

هیچی... همه با ماشین پیمان میریم کالنتری تا حال_
.این پسر پررو رو بگیریم

و من باز از همان لحظه برای فردا دلشوره گرفتم. و
: عجیب دلم میخواست بگویم

میشه بی خیال شکایت بشیم؟_ 
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 !شب بود. استراحت مطلق شدم به دستور حامد

همانطور که زیر پتو دراز کشیده بودم، به او که سر
 .سجاده ی نمازش دعا می خواند، نگاه میکردم

 .داشت اشک می ریخت که دلم گرفت

 !حامد_ 

کتابچه ی دعایش را بوسید و بست و من با نگاه به
: چشمان ترش گفتم

 .خوبم نگرانم نباش_ 

:آهی کشید و گفت

جبهه که بودم... یه روحانی داشتیم، شبای عملیات_ 
میگفت خدا رو به اون لحظه ای که دستای علی رو

توی کوچه ی بنی هاشم بسته بودن و رو زمین



می کشیدند و فاطمه اش رو جلوی چشمش کتک زدن
 . قسم بدید0 که فردا توی عملیات دستمون بسته نباشه

 .نفس بلندی کشید و بغض نهفته اش را فرو خورد

اون روزا... هیچ وقت نفهمیدم که دارم خدا رو چه_
 ...جوری قسم میدم... ولی وقتی این بال سر تو اومد

 .مکثی کرد و باز اشکش روی گونه هایش روان شد 

وقتی با یه صورت خونی اومدی بهداری و گلنار_
گفت مراد اینکار رو کرده، فهمیدم... فهمیدم که

هیچی برای یه مرد بدتر از این نیست که زنش رو
جلوی چشماش کتک بزنن و نتونه ازش دفاع کنه...

به خدا اگه فردا از این کثافت شکایت نکنم... از
 .غصه دق میکنم

 .و باز گریست

_  سال25حاال میفهمم موال چی کشید و چه جوری 
سکوت کرد!... اونقدر که خودش گفت، استخوان در

 !گلو مانده



ثانیه ها را فراموش کردم انگار. حتی شاید زمان هم
ایست کرد. اشکان چشمان حامد0 آنقدر متاثرم کرد که
هیچ حرفی نتوانستم بزنم و حتی از دلشوره ام حرفی

 .نزدم

و فردای آنروز با آنکه تازه درد سرم شروع شده
بود، اما راهی کالنتری شدم. من و حامد و مش

کاظم و گلنار به همراه آقا پیمانی0 که نمی دانم از چه
 .شکایت داشت

.شکایت از مراد، زیاد سخت نبود

پر کردن یک برگه و امضا و تمام. اما برای منی که
.مغز سرم هم گویی درد میکرد چرا

تا به بهداری برگشتیم از شدت سردرد، حالم بد شد.
حامد یک ُمسکن به من تزریق کرد و من خوابم برد.

با آنکه به اصرار خودش، روی تخت بهداری، در
اتاقش خوابیدم اما گاهی سر و صدایی کم یا زیاد،

.هوشیارم می کرد



نمی دانم آن ُمسکنی که به من تزریق کرد فقط ُمسکن
بود یا خواب آور . اگرچه که بخاطر بیداری گاه به

گاه شب گذشته که یا از درد بود و یا از شدت
نگرانی حامد،0 که نمیگذاشت چشمانم مست خوابی

عمیق شود، قطعا سردرد میگرفتم و با آن ُمسکن یا
خواب آور، چشمانم غرق خوابی شد که به آن نیاز

 .داشتم

تو رو خدا دکتر... به جوونیش رحم کن... بچگی_ 
.کرده به خدااااا....حماقت کرده... شما رضایت بده

اشکالی نداره... ادب میشه... می بینید؟... ایشون_ 
همسرم هستن... تمام دیشب از شدت درد سرش

نخوابیده... پسر شما سر همسر منو شکسته... چرا
باید رضایت بدم؟

به خدا نفهمی کرده... عقل تو کله اش نیست...._ 
 .شما بزرگی کن رضایت بده

آقای محترم... به بزرگی و کوچیکی نیست... _
پسرت باید0 تا این سن، یاد می گرفت که دست روی



ضعیف تر از خودش بلند0 نکنه... ولی یاد نگرفته...
زیادی لی لی به الالش گذاشتی... بذار مرد بشه...

نترس... طوریش نمیشه... اصال اشکال نداره، بذار
الاقل االن ادب بشه ... سه روز دندون0 رو جیگر
بذارید،0 وقتی تو بازداشتگاه0 موند،0 حالش جا میاد،

.شایدم عقلش

حتم داشتم صدای التماسی که می شنوم صدای التماس
.پدر مراد است. اما اصال نمی توانستم چشم باز کنم

بعد از ظهر بود که باالخره خوابم تکمیل شد و چشم
گشودم. حامد0 پشت میزش نشسته بود که با نیم خیز

شدن من روی تخت، سر بلند0 کرد و با مهربانی
: پرسید

سالم بر مستانه ی عزیزم... بهتری؟_ 

.سرم سنگینه ولی درد نداره_

.بازم استراحت کن... بی بی واست غذا فرستاده_

دستش درد نکنه... آقاپیمان کجاست؟_



رفت... من که ناهارم نخوردم دلمم نیومد0 تو رو هم_
واسه ناهار بیدار کنم... اگه موافقی بریم همین غذای

.بی بی رو گرم کنم بخوریم

بله... چرا که نه... مخصوصا اگر شما لقمه_
.بگیری

.چشمکی زدم که لبخندش0 شکفت 

.چشم حتما... لقمه هم میگیرم برات_ 

: از پشت میز برخاست که باز پرسیدم

حاال پیمان کجا رفت؟_ 

رفت شهر دیگه... اگرچه بعید0 میدونم زیاد دووم_
.بیاره... مطمئن باش دوباره برمیگرده0
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!حق با حامد0 بود

تنها یک روز از رفتن پیمان بیشتر نگذشته بود که
!برگشت



کالفه بود. اما نه از آن نوع کالفگی ها که آدم حتی
.خودش هم نداند مشکلش چیست

دقیقا بر عکس. او کامال خودش هم فهمیده0 بود که
.چه مشکلی دارد

دو روز تمام بود که پدر مراد برای گرفتن رضایت 
به بهداری می آمد و سه روز بود که مراد در

.بازداشت به سر می برد

هنوز هم حامد0 قصد رضایت نداشت اما من اصرار
کردم که سه روز بازداشتی، برای پسر ته تغاری

.کدخدا0 بس است

با اصرار من حامد رضایت داد و پشت سرش مش
.کاظم هم همینطور

اما درست روز بعد از رضایت... وقتی در بهداری
در اتاق حامد0 به او کمک میکردم تا لیست کسری

.داروها را چک کند، سر و کله ی مراد پیدا شد

.آزیترومایسین0 نداریم_



.چشم اونم االن مینویسم_

حامد ضعف نکردی؟... من گرسنه شدم... برم یه_
چایی بیارم با کلوچه هایی که بی بی فرستاده

.بخوریم

:با لبخندی سر کج کرد

با اینکه زیاد گرسنه نیستم ولی اینجوری که تو_ 
.گفتی دلم خواست... برو

: تا برخاستم گفت

نه، نه... بشین... خودم میرم... سرت ممکنه یه_ 
وقت گیج بره... تازه دو روزه بخیه هات جوش

.خورده

با خنده دوباره نشستم روی صندلی مقابل میزش که
او برخاست و سمت در اتاق رفت. تا در را گشود
مراد پشت در ظاهر شد و من از ترس هین بلندی

.کشیدم



سالم آق دکتر... به به چه دم و دستگاهی داری_ 
.ها

.یک قدم به داخل برداشت که حامد پا پس کشید

چی میخوای اینجا؟_

نگاهش بدجوری کینه داشت. سر رضایتی که دیر
!شد یا سری که چرا شکست؟ نمی دانم

اومدم بگم من از اون دسته آدمایی نیستم که ادب_
بشم... به بابام همینو گفتی دیگه... گفتی میخوای ادبم

کنی... درسته؟

.اخم حامد پررنگ شد

برو جوون... برو دنبال دردسر نگرد... انگار دلت_
.بدجوری هوای بازداشتگاه0 رو کرده باز

: با کف دستش حامد0 را به عقب هل داد و بلند گفت

آره اتفاقا... رفتم اونجا تازه فهمیدم یه چیزی غیر_
از مشت تو فرهنگ با مرام ها هست به نام تیزی...

میدونی که چیه؟



از روی صندلی برخاستم که حامد0 با همان اخمی که
:سهم مراد بود نگاهم کرد

 .جلو نیا مستانه_ 

آخی... نگران زنتی... خیلی واسه بابام زن زن_
کردی... من زنتو فقط هل دادم... خودش  خورد

زمین... حاال اومدم یه هولی هم به خودت بدم بلکه
 .بیافتی تو سرازیری

خندید0 و درست مقابل حامد ایستاد. دیگر نتوانستم.
: برخاستم و عصبی فریاد زدم

.گمشو بیرون عوضی_ 

:و حامد فورا چپ چپ نگاهم کرد

 .تو هیچی نگو مستانه_ 

و همان لحظه، مراد با دو دست یقه ی حامد را
گرفت و او را سمت دیوار خالی اتاق کشید و میان

فریاد های  » ولش کن عوضی« من، توی صورتش
: گفت



ببین دکتر... من اهل دعوام... اصال عشق_ 
دعوام... حاال اگه یکی تو دعوا با من، پاشو عقب
نکشه... من اون پا رو قطع میکنم فهمیدی... سه
روز منو گذاشتی کنج بازداشتگاه... باشه... حق

باتو... زنت بود،. سرش شکست، شکایت کردی،
درست... بهت تخفیف میدم... ولی تا سه ماه دیگه...

 .من ادبت میکنم که بدونی با کی در افتادی

یکی از آمپول های روی میز را برداشتم و جلو رفتم
: و بلند فریاد زدم

ولش کن عوضی... وگرنه همین آمپول رو میزنم_ 
 .بهت که تا فردا فلج بشی

یقه ی حامد را رها کرد و نگاهی به من انداخت.
: پوزخندی زد و گفت

حیف که امضا دادم دیگه دست رو زن جماعت_ 
 .بلند نکنم... وگرنه یکی میزدم خودت فلج شی
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گفت و رفت. با رفتنش، تنم لرزید. آمپولی که دستم
بود و قطعا تنها0 ُمسکنی برای درد سرم بود، نه فلج

.کننده0 برای مراد، از دستم افتاد0

سمت حامد0 رفتم و با صدایی که به شدت از ترس و
: اضطراب میلرزید پرسیدم

خوبی حامد؟_ 

: نگاه تندی به من انداخت و فریاد کشید

چرا وقتی میگم ساکت باش، ساکت نمیشی؟..._ 
نمیبینی0 این آدم دیوونه است؟... میخوای یه بالی

دیگه سرت بیاره؟

.همان فریادش کافی بود تا بغضم بشکند

نتونستم خب... وقتی دیدم تهدیدت میکنه، نتونستم_
.ساکت باشم... ترسیدم یه بالیی سرت بیاره

.می گریستم که اشک هایم میخ چشمان حامد0 شد

.حاال گریه نکن_



مگر میشد!... اشک هایم بند0 نمی آمد. ناچار مجبور
.شد مرا در آغوشش بگیرد

.مستانه جان... اون عوضی رفت دیگه_ 

و همان وقت، در اتاق باز شد. پیمان بود که
.نگاهمان0 کرد

چی شده؟_ 

هنوز حامد مرا در آغوشش داشت و برای آرام
.کردنم، آهسته به کتفم ضربه میزد

هیچی... ترسیده... اون پسره ی دیوونه از_ 
 .بازداشتگاه آزاد شده و اومده بود تهدید0 کنه

 .صدای پیمان0 هم بلند شد

غلط کرده بی شرف... چی میگفت؟_

 .هیچی بابا... چرندیات_

 .پیمان0 نفس بلندی کشید و نگاهم کرد

خوبی خانم پرستار؟_ 



خودم را از آغوش حامد0 جدا کردم و اشکانم را با
 .کف دستم پس زدم

 .ممنون... خوبم_

: و دوباره رو به سمت حامد پرسید

میگم نره گلنار رو تهدید کنه؟_ 

: من و حامد با هم پرسیدیم

 !!گلنار_ 

 .کالفه سری تکان داد

 .ببخشید... منظورم گلنار خانومه0_ 

جلوی صدای خنده ای که ناگهانی روی لبم نشست
را با کف دستم گرفتم و چرخیدم سمت پنجره تا پشتم

 .به پیمان0 باشد که حامد0 جوابش را داد

تو به دختر مردم کاری نداشته باش... باز دلت_ 
میخواد حرف و حدیث درست کنی واسه خودت؟



حرف و حدیث که خیلی وقته درست شده... دیگه_
هم واسم مهم نیست... ولی من یکی باید پوز این بچه

 .پررو رو به خاک بمالم

شر درست نکن پیمان... این آدم درست بشو_
نیست... اتفاقا االن فهمیدم که کاش باهاش در نمی

 .افتادم

ببین... من این حرفا تو گوشم نمیره... اگه بره_
سراغ گلنار و بخواد اونم تهدید0 کنه، منم میدونم

 .باهاش چکار کنم

: صدای پوزخند حامد برخاست

بله بله! ... بره سراغ گلنار تو مثال چکار_
میکنی؟... خب اصال بره... خواستگارشه... به تو

 .چه

سکوت پیمان0 خودش جواب سواالت ذهنی من بود.
.پیمان0 عوض شده بود
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صدای قاشقی که شاید عمدا به لبه ی قابلمه ی
رویی، می خورد، داشت اعصابم را خط خطی

 .می کرد

اما با اینحال هیچ نمیخواستم اعتراض کنم و در
عوض باز از اول سر رشته ی افکارم را میگرفتم و

دنبالش میرفتم تا تحلیل کنم که باز صدای برخورد
قاشق با لبه ی قابلمه، سر رشته ی افکارم چنان محو
می کرد که پاک از یاد می بردم تا کجای سر نخم پیش

.رفته ام

.سر بلند کردم و بلند0 اعتراض

چکار میکنی حامد؟_

لبخند پر شیطنتی زد که نشان می داد عمدا انگار
!قاشق را به لبه ی قابلمه کوبیده0

به چی فکر میکنی؟ یه طوری رفتی تو فکر که_
 !انگار میخوای نقشه ی یه حمله رو بریزی

 .از حرفش نیمچه لبخندی زدم



 .به پیمان0 فکر میکنم... رفتارش عوض شده_

 .کامل چرخید سمت من

جان حامد0 دست از سر پیمان0 و گلنار بردار... باز_
میخوای یه جنجال دیگه درست کنی؟

جوابی ندادم. چند روزی از آمدن0 پیمان0 می گذشت و
فکر میکردم بعد از شکایت از مراد، همه چی به

 !حالت اولش برگشته که باز از اول خراب شد

از همان روزی که گلنار به بهداری آمد. با چهره ای
غمگین و افسرده. درست وقتی که پیمان هم در اتاق

 .بود

در اتاق باز شد و نگاه من، حامد، پیمان،0 همه به
 .سویش چرخید

سالم... ببخشید... مستانه جان چند لحظه میای؟_

.سالم... آره... االن میام_

تا دم در اتاق تنها دو قدم فاصله بود که تا قدم اول 
:را برداشتم پیمان0 پرسید



چیزی شده گلنار خانم؟_ 

سرش را کمی پایین گرفت. خوب معلوم بود بحث
 .خجالت نیست. اما چه چیز دیگری بود، نمی دانستم

 .نه... چیز مهمی نیست_

تا دانستن آن چیزی که مهم نبود،0 تنها چند دقیقه
فاصله داشتم. پشت در اتاق، روی صندلی های

 .انتظار درون راهرو، نشستیم

چی شده؟_

سر به زیر با غمی که در صدایش ریشه دوانده بود
:جوابم را داد

 .هیچی... فقط تموم شد_ 

 . !تموم شد؟... یعنی چی که تموم شد؟_

 .آه غلیظی کشید که دلم را لرزاند

 .مراد دیشب باز با پدرم حرف زده_

 .اصال توقع همچین0 حرفی را نداشتم 



 ...خب_ 

 .خب به جمالت... تموم شد دیگه_ 

: عصبی بلند پرسیدم

گلنار اینقدر زجر کشم نکن... یعنی چی آخه که_ 
!تموم شد؟

یعنی اینکه بابام رو با یه مهریه ی باال راضی_
 .کرد

 .چی!؟... امکان نداره_

اشکی آهسته از چشمش چکید و جایی کنار لبش
 . محو شد

شده مستانه... یک راس گوسفند... سه دانگ زمین_
زراعی  پدرش... یه خونه تو ِده باال، با ده تا

 .النگوی طال

باورم نمیشه گلنار! ... آخه به چه قیمتی!... اون_
دیوونه میتونه اونقدر اذیتت کنه که همه ی مهرت

 !رو ببخشی



واسه پدر من... حرف اهالی روستا مهمتره... اگه_
ازدواج کنم و بعد بگم آدم زندگی نبود و طالق بگیرم

 .بهتره تا مجرد بمونم

 .انگشتان دست راستش را با دو دستم گرفتم 

 .نه اینجوریا0 هم نیست دیگه_ 

:سرش را سمتم چرخاند0 و در چشمانم نگاه کرد

 .دقیقا همینجوریه مستانه... خود بابام اینو گفت_ 

 .و باز اشکی از گوشه ی چشمش سقوط کرد

توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔



این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 181پارت_

گلنار رفت و من از دیدن اشکانش آنقدر بهم ریختم
که با غمی که در چهره ام مشهود بود به اتاق

.برگشتم

با برگشت من، با آن چهره ی پر غم، حامد بی
:معطلی پرسید

چی شده مستانه؟_ 

.مراد تونسته مش کاظم رو راضی کنه_ 



و اولین نفری که پرسید  » منظورت چیه؟ « ،
!پیمان بود

 .ناچار جواب دادم

...یعنی مهریه ی باال تعیین0 کرده و_

: نگفته معلوم بود اما آقا پیمان0 باز پرسید 

و، چی؟_ 

.قرار ازدواج گذاشتن_ 

یعنی چی! این مسخره بازیا چیه!... مش کاظم_
!حالش خوبه اصال

پیمان خیلی بهم ریخت. آنقدر که در همان اتاق
کوچک، بند نبود. مدام قدم میزد که باالخره حامد

.سرش فریاد کشید

بس کن پیمان... این قضیه به تو هیچ ربطی_ 
.نداره... اختیار دخترشو داره



باشه به من ربطی نداره ولی به تو ربط داره... نا_
!سالمتی همین پسره ی چلغوز، سر زنت رو شکسته

تا شکایت و رضایت ندادن ، به من مربوط_ 
.می شد... اما حاال دیگه به من ربطی نداره

: پوزخندی زد

مسخره است واقعا... همتون کمر همت بستید که_ 
!اون دختر بیچاره رو بدبخت0 کنید؟0

تو چی میگی این وسط؟... خوِد تو که تا همین یه_
هفته پیش داشتی منو میکشتی که چرا مش کاظم،

مفهوم حرفتو بد برداشت کرده و فکر کرده
!خواستگار دخترشی

:پیمان لحظه ای سکوت کرد اما باز ادامه داد

.اون یه هفته پیش بود... حاال پشیمون شدم_ 

همان حرف، صدای من و حامد را با هم و یکصدا
.بلند کرد

یعنی چی؟_ 



سرش را کمی به سمت زمین خم کرد. اما فوری
:جواب داد

.من گلنار رو میخوام_ 

.صدای بلند تعجبم برخاست

!شوخی میکنید؟_

.نه... اصال_

:اما بر خالف من، حامد با جدیت گفت

.دیره واسه این حرفا_

.و پیمان0 باز مصمم روی حرفش پافشاری کرد

چرا؟... نه عقدی صورت گرفته، نه مراسمی_
.گرفته شده... همه چی در حد حرفه

:و حامد با عصبانیت جواب داد

دیره چون اون وقتی که نباید0 داد و قال میکردی،_ 
.داد و قال راه انداختی0 و مش کاظم ازت دلخوره

.پیمان0 باز هم قانع نشد



.راضیش میکنم_

.اینرا گفت و بی معطلی از اتاق بیرون رفت
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اواخر بهار بود. حال من خوب بود و زخم بخیه های
روی پیشانی ام هم بهبود0 پیدا کرده بود. بخاطر همان
بخیه هایی که نمیخواستم خانم جان ببیند،0 دو هفته به

.فیروزکوه برنگشتم

و ماندن در روستا هم، خودش عوارضی داشت.
یکی دیدن بی تابی آقا پیمان. دوم مواجه شدن با نگاه
.پر غم گلنار و سوم درگیری و بحث پیمان با حامد

....نهایتا حاصل همه ی این ها این شد که یکروز

پیمان وارد اتاق حامد در بهداری شد و بی مقدمه
:چینی گفت

با مش کاظم صحبت کن... همین امشب میخوام_ 
.برم خواستگاری گلنار



.حتی گوش هایم هم تعجب کردند

:اما حامد0 بدون0 حتی لحظه ای تعجب جواب داد

.به من ربطی نداره... خودت برو بهش بگو_ 

...یعنی چی که به تو ربط نداره!... تو رفیقمی_

بله... االنم هستم... ولی تو ثبات نداری... االن_ 
.میگی شب پشیمون میشی

چرا چرت میگی؟... من کی حرفی زدم و بعد_ 
!پشیمون شدم؟

:حامد خونسرد نگاهش کرد

دقیقا دو هفته قبل... وقتی فقط قرار شد بری با مش_
کاظم حرف بزنی که دخترشو به زور به مراد

.نده.... و رفتی و اون سو تفاهم پیش اومد

خوبه خودت میگی سو تفاهم... چه ربطی به_ 
پشیمونی داره؟



یعنی میخوای بگی در عرض دو هفته عاشق_
!شدی؟

: سرش را کمی چرخاند0 و با جدیت گفت

.به خودم مربوطه_ 

آفرین... همینه... پس خودتم برو با مش کاظم_
.حرف بزن

.نگاه تند پیمان سمت حامد آمد

پس نمیخوای کمکم کنی؟_

نه... من حرفامو بهت زدم... از خیلی قبل تر از_
این بهت گفتم گلنار دختر خوبیه... خودت دست

.دست کردی... حاال هم خودت باید0 پا پیش بذاری

نگاه پیمان0 با همان اخم های درهم چند ثانیه ای در
.چشمان حامد نشست

....باشه_ 



و رفت... در اتاق که با ضرب بسته شد، نگاهم
.سمت حامد چرخید

.خب حاال کمکش میکردی_ 

.صدای حامد0 بلند0 شد

که باز بگه شما منو مجبور کردید؟... تو چرا_ 
خوشت میاد0 خودتو بندازی تو دردسر؟

سکوت کردم و در عوض جواب، در حالیکه بسته
ی آمپول های بهداری را مرتب میکردم زیر لب

.آهسته زمزمه کردم

!بد اخالق_ 

:و انگار شنید. سمتم آمد و با جدیت باالی سرم گفت

چی گفتی؟_

جوابی ندادم که محکم شانه هایم را گرفت و مرا
.سمت خودش چرخاند

نگاهش در چشمانم چرخی خورد که گره ابروهاش
.باز شد



ببخشید صدام باال رفت... از دست پیمان خیلی_
.عصبی بودم

جوابی ندادم که فوری سر خم کرد و از کنار شانه،
.نگاهم کرد

!چقدر نیم رخت قشنگه_

از این حرفش خنده ام گرفت. چون خوب میدانست
باید چطور راضی ام کند. تا لبخند زدم بوسه ای

.روی گونه ام زد

اگه حرف نزنی یکی از همین آمپول های ب_
.کمپلکس رو به خودم میزنما0

.بزن بد نیست که ویتامینه_

:خندید0

.نه دیگه نمیزنم... چون حرف زدی_ 

 !و تازه فهمیدم چطور گولم زد
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باالخره خود آقا پیمان0 با مش کاظم حرف زد و
آنشب من و حامد هم همراهش رفتیم. حتم داشتم حاال

...دل تو دل گلنار نیست... اما

با ورود ما بی بی دسته گل و شیرینی که پیمان از
.شهر خریده بود را از او گرفت و به آشپزخانه برد

 !کمی بعد بی بی برگشت،. اما تنها

هر لحظه منتظر ورود گلنار بودم ولی خبری نشد. تا
.اینکه مش کاظم سر صحبت را باز کرد

خب آقا پیمان... چرا خانواده تشریف نیاوردن؟_

:سکوت پیمان0 کمی طوالنی شد که حامد جواب داد 

...حاال این جلسه ما باشیم تا جلسه ی بعد_ 

نمیشه دکتر جان... شاید خانواده ی آقا پیمان0 اصال_
.از همین اول با خانواده ی ما مخالف باشند

: آقا پیمان سر بلند0 کرد و گفت

.بله... راضی نبودن0_ 



نگاه متعجب من و حامد0 هم سمت پیمان چرخید! و او
:ادامه داد

اونا خودشون واسه ی من یه دختر انتخاب کرده_ 
بودند که من نخواستم... در عوض با انتخاب من هم

 .مخالفت کردن

.مش کاظم، نفس پری کشید

.باالخره باید0 بیان... من دختر به یه پسر تنها نمیدم_

همه سکوت کردن. واقعا انتظار همچین برخوردی
را نداشتم. فکر می کردم با خواستگاری آقا پیمان از
 .گلنار،. همه چیز به سادگی حل خواهد شد ولی نشد

:اینبار حامد گفت 

االن این حرف شما یعنی ما بریم؟... الاقل_ 
میذاشتید0 این آقا پیمان ما با گلنار خانم یه صحبتی

.کنه

فکر نکنم نیازی به صحبت باشه... این آقا پیمان0 تا_
دو هفته قبل، دختر منو حتی الیق خودش هم



نمی دونست... حاال چی شده که اومده خواستگاری
نمیدونم!... شایدم با خود گلنار ساخت و پاخت کردن
که چون مراد رو قبول کردیم، این آقا بیاد0 تا ما باز

.مراد رو رد کنیم

: اینبار من جواب دادم

نه مش کاظم اینطور نیست... اینبار0 خود آقا پیمان0_
.گلنار رو میخواد

چه جوری آخه!؟... آدم در عرض دو هفته عاشق_
میشه؟!... اصال بذارید خودش حرف بزنه خانم

.پرستار

:پیمان مکثی کرد و گفت

همون دو هفته قبل هم شک داشتم... میدونستم که_
دختر شما رو میخوام ولی میدونستم خانواده0 ام

راضی نمیشن... اما وقتی دیدم سکوت من باعث
شده که اونا خودشون واسه ی من یه دختر انتخاب

کنن... حرفم رو بهشون زدم... نتیجه اش هم شد
.اینکه... گفتن.... خودم بیام خدمت شما



:اینبار بی بی گفت

خب پسرم... اشتباه کردی... باالخره اونا پدرو_
مادرت هستن... نمیشه که از همین اول راضی

نباشن... الاقل باید توی جلسه خواستگاری باشند...
.حاال بعدش اگه بازم راضی نبودن0 اشکالی نداره

و این یعنی تمام. یعنی هیچ حرفی دیگر برای گفتن
نیست. و باز همه سکوت کردند0 و این شد پایان

.جلسه ی اول
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خودم هم نمی دانستم گره کور مشکل پیمان و گلنار،
!کجاست؟

البته که حامد0 میگفت؛ به مش کاظم حق می دهد که
بعد از آن سوتفاهم، حاال به سادگی، پیمان0 را قبول

نکند. اما نمی دانم چرا من از این سختگیری مش
 .کاظم کمی دلخور بودم



و البته من تنها نبودم. همان شب پیمان هم با
.دلخوری به شهر برگشت

از آن بدتر، چشمان سرخ از اشک گلنار بود که هر 
روز بعد از ظهر، پایان ساعت کاری بهداری دیدنم

.می آمد و از بختش ِگله می کرد

یک هفته ی دیگر هم به همین منوال گذشت. تا اینکه
یکروز بعد از ظهر که با گلنار روی پله های
.بهداری صحبت میکردیم آقا پیمان سر رسید

:گلنار اشکانش را پاک می کرد که گفت

بخت بد منو میبینی؟... مراد گیر داده چرا بابام_ 
اجازه نمیده0 بیاد0 خواستگاری... از طرفی هم آقا

.پیمان0 رفته و دیگه بعید0 میدونم0 برگرده

آهی سر دادم و تنها نگاهش کردم که صدایی آشنا به
:گوشمان رسید

.سالم_ 



سرمان سمت در بهداری چرخید . پیمان بود. گلنار
فوری از روی پله ها برخاست و در حالیکه

:روسری اش را با دو دست، مرتب می کرد، گفت

.من دیگه برم مستانه جان_ 

و از پله ها پایین آمد و سمت در رفت که تا کنار
: شانه ی آقا پیمان0 رسید، پیمان گفت

...صبر کن_ 

.ایستاد. و پیمان سمتش چرخید0

میخوام جوابمو از خودت بشنوم... اگه قراره برم_
خانواده ام رو با بدبختی راضی کنم و شما به من

جواب رد بدی، حاضرم همین االن برم و پشت
.سرمو نگاه نکنم

.گلنار سر به زیر انداخت

....من... من_

پیمان باز با لحنی جدی و کمی هم حتی عصبی
:پرسید



چی... آخرش، من چی؟_ 

...من جوابم مثبته0 ولی... پدرم_

نگفت. نیاز به گفتن هم نبود. پیمان همراه با نفس
:عمیقی که فکر کنم نفس آسوده ای بود که کشید گفت

. رضایت پدرت با من_ 

گلنار لحظه ای سر بلند کرد و بعد0 به سرعت از
کنار پیمان0 گذشت. پیمان نگاهی به من انداخت و با

:لبخند نوظهوری که به لب داشت گفت

االن یه هفته است دارم با پدر و مادرم حرف_ 
 .میزنم

آقا پیمان... تو رو خدا راستش رو بگید... شما به_
گلنار عالقه دارید؟

 .نگاهش رنگ عوض کرد

اگه فکر کنی عاشق شدم نه... عاشق نشدم واقعا..._ 
ولی وقتی گلنار رو با اون دختری که خانواده ام

اصرار داشت باهاش ازدواج کنم، مقایسه کردم...



دیدم گلنار خیلی بهتره... وقتی هم که اصرار خانواده0
ام رو برای ازدواجم دیدم، تصمیم گرفتم که گلنار رو

 .انتخاب کنم

از پاسخ رک و صریحش، شوکه شدم اما باز خودم
 .را قانع کردم که عالقه پس از عقد به وجود می آید
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آقا پیمان باالخره توانست خانواده اش را برای یک
جلسه ی حضوری، راضی کند. و عجب جلسه ی

 !حضوری شد آنشب

آنشب را هرگز از یاد نبردم. من و حامد هم
.همراهشان بودیم

.نگاهم روی تیپ و قیافه ی مادر و پدر پیمان بود



مادرش با آن روسری ساتن سفیدی که با گلهای
پیراهنش ِست شده بود و آن کیف جیر مشکی که با
کفش های جیرش هماهنگی داشت، ته دلم را خالی

کرد! آخر تفاوت حتی پوشش لباسهایشان، نه با
سادگی روستا و نه با سادگی پوشش آقا پیمان،

 .هماهنگی نداشت

صدای جیرینگ جیرینگ النگوهای ظریف مادر آقا
.پیمان، معصومه خانم، انگار هنوز توی گوشم است

پدرش هم کت و شلواری پوشیده بود و کراواتی زده
!بود

شاید هم عمدا آنگونه تیپ زده بودند تا ُپز لباس
 .هایشان را به سادگی زندگی نش کاظم و گلنار بدهند0

حتی از دیدن تیپ و قیافه شان هم می شد حدس زد
که چقدر مخالف هم هستند اما آنها به زبان هم

.اعتراف کردند0

تا از ماشین پیاده0 شدند، معصومه خانم رو به
: همسرش، گفت



دیدی رستگار... بفرما تحویل بگیر... اینم روستا_ 
شون... ما رو آورده کجا؟!... خاک تو سرت کنن

پسر... دختر به اون خوبی برات نشون کردم،
!اومدی از یه داهات کوره، دختر بگیری؟

پیمان تنها سکوت کرد و من برای عوض شدن بحث
: گفتم

سالم خانم رستگار... من مستانه همسر دکتر_ 
.پورمهر هستم

یه طوری نگاهم کرد که خودم هم شک کردم که
.شاید مرا با گلنار اشتباه گرفته است

.همش زیر سر تو و شوهرته_

!چی_ 

شما اومدید توی این روستا... پسر منو هم از راه_
...بدر کردید0



نگاهم سمت حامد0 رفت. گوشه ی چشمی آمد که
سکوت کنم. تمام مسیر تا خانه ی مش کاظم را

.معصومه خانم غر زد

اوه چقدر اینجا خاکیه!... ببین لباس نازنینم چی_ 
شد!... پس خونه ی این گلنار گلنار که میگی

کجاست؟

و رسیدیم باالخره. نگاه تحقیر آمیز معصومه خانم به
.در چوبی خانه خیره ماند

اینه؟!... یعنی واقعا خاک تو سرت کنند0 پسر..._ 
!ببین ماها رو کجاها0 میاری آخه

با هزار غر و ُپز وارد خانه شدیم. از همون سالم
سرد و یخی معصومه خانم گرفته تا اخم های جدی
پدر پیمان، آقای رستگار، چنان دلشوره گرفتم که

.خدا خدا میکردم که بخیر بگذرد

ولی انگار باید این تفاوت ها آشکار میشد تا واقعیت
.نشان داده شود
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نگاهم یک دور کامل در جمع چرخید. معصومه
خانم گوشه ی بند0 کیف جیرش را گرفته بود و

طوری با آه کشیدن آنرا دور انگشت اشاره اش می
!پیچاند0 که گویی مشکل بند کیف است

و آقای رستگار نگاهش را با اخم به گل های قالی
دوخته بود. پیمان0 هم آشفته به نظر می رسید و هر

.از گاهی نگاهی به پدر و مادرش می انداخت

من و حامد هم تنها منتظر شروع صحبت ها بودیم.
با آمدن گلنار که لباس محلی زیبایی به تن کرده بود،

.لبخند0 زدم

سالمی گفت و یک راست رفت سمت آقای رستگار،
.و مقابلش تا کمر خم شد

.بفرمایید0_

.ممنون0_ 



یک استکان چای برداشت که گلنار سمت معصومه
.خانم رفت

.بفرمایید0_ 

.ممنون0 میل ندارم_ 

و سمت پیمان0 چرخید.0 به وضوح سرخ شدن گونه
های گلنار را دیدم. و پیمان0 نگاهی به او انداخت و

.استکان چایش را برداشت

.ممنون0 زحمت کشیدید_

انگار همان دو کلمه ای که اضافه تر از ممنون بر
زبان پیمان0 نشست، موجب ناراحتی مادرش شد. چپ

چپ نگاهش کرد و زیر لب چیزی گفت که شنیده
.نشد

گلنار هم پس از تعارف کردن چای ها، کنار بی بی
.نشست

خب جناب رستگار... این خونه زندگی ماست..._
پسرتون بازم دختر منو رو میخواد؟



:پیمان فوری سر بلند کرد

...بله_ 

: اما مادرش فوری زبان باز کرد

آقای محترم... پسر من بچگی کرده... اصال ما در_
.شأن این روستا و اینجا0 نیستیم

:آقا پیمان باالفاصله گفت

من تصمیمم رو گرفتم... قراره تو همین روستا_ 
.بمونم و زندگی کنم

:صدای اعتراض پدر و مادر آقا پیمان بلند شد

!چی میگی پیمان؟_ 

بله... من دیگه به شهر برمیگردم... همینجا کنار_
رفیقم میمونم و تو بهداری کمکش میکنم. قراره یه
.درمونگاه0 کنار بهداری بزنن که اونجا کار میکنم

: معصومه خانم با غیض رو به حامد کرد و گفت



بفرمایید... اینم از اثرات دوستی با شماست..._ 
واسش مطب گرفتیم، اومده توی یه روستا کار

.کنه.... یعنی خاک تو سر من با این پسرم

آقای رستگار فوری دست خانمش را به نشانه ی
:آرامش گرفت و پرسید

اگه بخوای همچین کاری کنی دیگه نباید0 سراغی_ 
از ما بگیری... میفهمی اینو؟

سکوت پیمان0 خودش عین جواب بود. دلم بدجوری
در آن لحظات برای گلنار سوخت. حس تحقیری که
در چشمان مادر و پدر پیمان ظاهر شده بود،. قطعا

.در دل پاک و بی ریای گلنار اثر می گذاشت
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چند دقیقه ای سکوت حاکم شد. اصال این جلسه به
.جلسه ی خواستگاری نمی مانست

.باالخره مش کاظم حرف آخر رو زد



چایتون سر د نشه... آقا پیمان... شما هم چاییتو0_
بخور و همراه پدر و مادرت برو... دختر من به درد

.شما نمیخوره

نگاه گلنار هم سمت پدرش چرخید.0 مضطرب بود اما
چیزی نگفت. و پیمان0 اول سر بلند کرد و به گلنار

:نگاهی انداخت. و بعد رو به مش کاظم گفت

اگه تونستم راضیشون کنم که تا اینجا0 بیان... پس_ 
.میتونم راضیشون کنم سر سفره ی عقدم بیان

معصومه خانم آنقدر از شنیدن این حرف پسرش،
:عصبی شد که بلند گفت

.شاید پدرتو راضی کردی... ولی من یکی نمیام_ 

و بعد برخاست و همراه با اشاره ی دست به
: همسرش، گفت

.بلند شو رستگار... دیگه حرفی واسه گفتن نیست_ 

گلنار هم همراه آنها برخاست. معصومه خانم تا
مقابل گلنار رفت و نگاهی به سر تا پایش انداخت و



سری از تاسف تکان داد. می دانستم این نگاه
!معصومه خانم با دل گلنار چه خواهد کرد

آقای رستگار هم پشت سر همسرش رفت و پیمان....
کمی مکث کرد مقابل گلنار و نگاهی سمت مش

.کاظم انداخت

من یه آدم سرسختی هستم... اگه صدبار دیگه هم_ 
بیام می یام... چون وقتی قصد انجام کاری داشته

باشم انجامش0 میدم حتما... حاال به هر قیمتی...
.صبرم هم زیاده

او هم رفت که حامد نفس حبس شده اش را در هوای
:سنگین اتاق خالی کرد

مش کاظم!... مگه نگفتی اگه یه جلسه خانواده0 ات_ 
بیان دیگه مشکلی نیست... پس این چه حرفی بود که

زدی؟

.نگاهم سمت مش کاظم رفت



من با نون حالل این دختر رو بزرگ کردم... حاال_
اگه پسرشون دختر منو میخواد، مشکل من نیست...

اونا باید0 به ساز پسرشون برقصن... یه طوری رفتار
میکنن انگار من التماسشون رو کردم بیان

!خواستگاری

گلنار فوری از جا برخاست تا از اتاق بیرون برود
:که مش کاظم بلند گفت

نری واسه این پسر اشک بریزی ها... این تکلیفش_ 
با خودش هم معلوم نیست... دو هفته قبل ناراحت شد

از من که بهش گفتم تو دختر منو میخوای... حاال
!اومده خواستگاری

:گلنار سر برگرداند سمت پدرش و جواب داد

.باشه... ولی به مراد هم جواب بله نمیدم_ 

و انگار مش کاظم از یاد برده بود که مراد همانی
.است که تو دهان گلنار زده

.اون فرق داره_



:گلنار عصبی پرسید

چه فرقی داره؟... دست بزن هم داره... هنوز_ 
خواستگارم زده تو دهنم... سر مستانه رو شکسته...

.من زنش نمیشم

مش کاظم دادی زد که گلنار پا به فرار گذاشت و
:حامد دست مش کاظم را محکم گرفت

راست میگه خب... از حاال وقتی واسه همه شاخ و_
شونه میکشه، پس فردا که دخترت رو عقدش کردی

.که دیگه حریفش نیستی

و مش کاظم متفکرانه در سکوت به حرفهای حامد
.اندیشید0
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قضیه ی پیمان0 و حامد0 بعد از آن جلسه ی
 .خواستگاری، دیگر ادامه پیدا نکرد



حتی پیمان،0 برخالف پافشاری که در آن  جلسه از
 .خودش نشان داد، اما دیگر به روستا نیامد

 !و عجب روزهای تلخی بود برای گلنار

اصرار مش کاظم برای جواب دادن به مراد بیشتر
شد و سکوت گلنار و ناراحتی او از اینکه چرا

 .خبری از پیمان نیست هم بیشتر

اما من... خانم جان،0 اصرار داشت که برای خرید
جهیزیه اقدام کنیم اما حامد0 میگفت چون اتاق ته
حیاط کوچک است، بهتر است که وسایل زیادی

نخریم و در عوض وقتی درمانگاه روستا ساخته شد،
که یک طبقه ی آن به ما اختصاص داشت، جهیزیه

 .را خریداری کنیم

همین حرف حامد0 باالخره خانم جان را قانع کرد و
این شد که چون هوا خوب بود، تمام اسباب و اثاثیه0

ی اتاق را در حیاط ریختیم تا همان اتاق ته حیاط را
.رنگ بزنیم



اما حامد0 بخاطر حساس بودن ریه هایش
نمی توانست. اگرچه خودش میگفت می تواند و برای
قانع کردن من یک روسری جلوی دهان و بینی اش

بست و با یک پیراهن و شلوار رنگ و رو رفته
شروع بکار کرد. اما ته دلم راضی  نبود.

مخصوصا که وقتی یه نصفه روز کار کرد، با آنکه
جلوی دهانش را بسته بود اما بعد0 از ظهر به سرفه

.افتاد

توی حیاط بهداری، دور از بوی رنگ اتاق ته
حیاط، برایش چای آورده بودم. هر دو روی پله ها

: نشسته بودیم که لیوان چایش را دستش دادم و گفتم

 .حامد0 جان... به سرفه افتادی دیگه رنگ نزن_

 .سر لیوان چایش را به لب رساند

خوبم... چیزی نیست... نمیشه یه دیوار رو نصفه_
 .ول کنم که

 .میشه... من خودم رنگ میزنم_



 .خندید

 .تو!... تو نمیتونی عزیزم_

میتونم... باور کن... کاری نداره... تو دیگه امروز_
خودتو خسته کردی... اینجوری پیش بری حالت بد

 .میشه، خدای نکرده بیمارستان بستری میشی

 .با نگاه مهربانش،0 خیره ام شد

دست دراز کرد و بی هیچ حرفی، دستم را گرفت و.
:بوسید

ممنونم ازت مستانه جان... ولی کار تو نیست_ 
 .عزیزم... قبول کن

کالفه از اینکه کاری از دستم بر نمی آمد، سرم را
:پایین انداختم که صدای پیمان0 به گوشم رسید

 .کار خانم پرستار نیست... ولی کار من هست_ 

سر بلند کردم پیمان0 جلوی درب بهداری بود. نگاه
:تیز حامد0 سمتش رفت



چه عجب!... میای میری خواستگاری دختر مردم_ 
و پا میکنی توی یه کفش که میخوامش، بعد غیبت

 !میزنه؟

جلو آمد و نگاهش به لیوان چای من و حامد افتاد.
:فوری گفتم

 .االن براتون یه لیوان چایی میریزم_ 

 .و برخاستم و رفتم سمت بهداری

شاید الزم بود کمی تامل کنم در رفتن تا آنها
حرفهایشان را بزنند.0 آنقدر تامل کردم که صدای

:حامد برخاست

مستانه خانم... چی شد این چایی؟_ 

 .اومدم_

همراه لیوان چای برگشتم که با دیدن پیمان0 که لباس
کار رنگی شده ی حامد0 را پوشیده بود، شوکه شدم.

:حامد خندید و پیمان گفت

چطوره؟... به داماد0 آینده می آد که رنگکار باشه؟_ 



از حرفش خنده0 ام گرفت و پیمان0 آن روز و روز
 .بعدش،0 کار رنگ اتاق ته حیاط را تمام کرد
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دو سه روزی بود که از گلنار خبر نداشتم. و درست
همان روزی که دیوارهای اتاق بهداری تمام شد،

وقتی داشتم تغییر0 فاحش آن رنگ ساده را با چشمانم
....میدیدم

آقا پیمان با همان دستمالی که هنوز به سر بسته بود
و قلمویی که در دست داشت به من که ورودی در

:ایستاده بود گفت

خوب شده؟_

عالی شده... دستتون درد نکنه... خیلی زحمت_
.کشیدید... آن شااهلل دامادیتون0 جبران کنیم

لبخندی به لب آورد که فوری از لبش پاک شد و با
.دست آزادش دستمالی که به سر بسته بود را کشید



چشمانش جایی پشت سر من خیره بود که چرخیدم و
با دیدن0 گلنار با دستمال بزرگی که روی دستش

.داشت غافلگیر شدم

!گلنار_

سرش را پایین انداخت و سعی کرد به پیمان نگاه
.نکند0

.بی بی واست غذا فرستاده،... رقیه خانم هم آش_

:و صدای پیمان بلند شد

...سالم_ 

.نگاهش مجبور شد سمت پیمان بچرخد0

.سالم_

دستمالی که محتوای آن از محبت بی بی و رقیه
.خانم، پر شده بود را از او گرفتم

ممنون زحمت کشیدی... پس بمون تا با هم یه چایی_
.بخوریم



.نه... مزاحم نمیشم_

تا خواستم بگویم  » نه، مزاحم نیستی «، آقا پیمان
:گفت

.بمونید_ 

و گونه های گلنار از همان یه کلمه سرخ شد. چایی
دم کردم و همه در حیاط بهداری روی پله ها

نشستیم. من کنار حامد0 و پیمان0 و گلنار با فاصله ی
.یک پله کنار هم

دستت درد نکنه پیمان... خیلی زحمت کشیدی..._
.واسه دامادیت جبران کنم

.حامد0 گفت و پیمان کمی چرخید0 سمت حامد0

...ان شااهلل_

و نگاهش سمت گلنار رفت که سر به زیر بود و
.ساکت

از مراد چه خبر؟_



:من پرسیدم و گلنار سر بلند کرد

هفته ای یکبار میاد اعصاب پدرمو بهم میریزه و_ 
.دنبال جوابه و بعد میره

: پیمان با حرص گفت

پسره بی شعور... جوابت واضحه دیگه... گمشو_ 
.برو

...نه_

:نگاه همه ی ما سمت گلنار رفت که ادامه داد 

میخوام تمومش کنم... دیگه خسته شدم... نمیخوام_
هر شب اعصاب پدرم رو خرد شده ببینم... شاید

.قسمت من هم همین باشه

:پیمان عصبی به جای ما، جواب داد

قسمتت اینه که خودت رو بدبخت0 کنی؟!... خب_ 
.پس برو باهاش ازدواج کن... آره قسمتت همینه

.گلنار سر چرخاند0 سمت پیمان0



.قسمتم این هم نیست که یه ماه منتظر بمونم_

انگار خوب کنایه ای زد... از گلنار خجالتی بعید0
!بود
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چند دقیقه ای همه سکوت کردیم اما پیمان طاقت
:نیاورد و گفت

اگه منظور شما منم،... باید بگم من یه ماهه دارم_ 
روی فکر و ذهن مادر و پدرم کار میکنم تا راضی

.بشن... چرا نمیخواید0 قبول کنید که سخته

گلنار فوری از جا برخاست. همان لحظه حدس زدم
که ناراحت شده باشد اما خودش به زبان هم جاری

.کرد

آقا پیمان،0 من از شما درخواست ازدواج نکردم که_
حاال به من میگید0 قبول کنم که سخته... این شمایی

که باید با این مسئله کنار بیایید... من و پدرم



سالهاست توی این روستا زندگی می کنیم و زندگی
.خواهیم کرد

و بعد بی خداحافظی، سمت در خروج حیاط رفت که
: گفتم

!چاییتو نخوردی_

چرخید دوباره سمت ما، اما رو به پیمان0 دوباره گفت
:

گاهی وقتا فکر میکنم، من با مراد خیلی شباهت_ 
دارم تا با شما... چون الاقل اون منت شهری بودنش

.رو سرم نمیذاره

گلنار رفت و با رفتنش، پیمان0 را عصبی کرد. آنقدر 
:که لیوان چایش را روی سینی  زد و گفت

.عجب بد بختی گیر کردیم ها_ 

قبول کن که راست گفت... راضی کردن مادر و_
.پدرت که مشکل گلنار نیست

: پیمان عصبی سمت حامد چرخید



من کی گفتم مشکل گلناره ؟... فقط خواستم صبور_
.باشه

:حامد نفس بلندی کشید و جواب داد

اون دختر هم از طرف اون مراد، هم از طرف_ 
.پدرش تحت فشاره... اما مثل تو کنایشو نمیزنه0

پیمان عصبی از جا برخاست و روبه روی حامد0
:ایستاد

میگی چکار کنم من؟... میرم خونه پدر و مادرم_ 
.روی مخم هستن... میام اینجا شماها

و بعد تا دم در ورودی بهداری رفت که حامد پرسید
:

کجا حاال؟_

.برم یه کم قدم بزنم بلکه حالم بهتر بشه_

پس سمت باغ مش کاظم قدم بزن شاید گلنار هم_
.دیدی و از دل اون دختر هم در آوردی



پیمان لحظه ای متفکرانه نگاهش کرد و بعد رفت.
چای هردویشان دست نخورده ماند که چرخیدم سمت

:حامد و گفتم

!چایی شون رو نخوردن_ 

.لبخند0 نیمه ای به لب آورد

حاال لیوان چایی هیچی، تیپ و لباسای پیمان0 رو_
ندیدی؟... لباس کار رنگی تنش بود با همون لباسا و

.روسری که هنوز روی سرش بود، رفت

.با خنده لبم را گزیدم

.... !بنده ی خدا_ 

...عاشقه دیگه_ 
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🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک



راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 191پارت_

.شب شده بود که پیمان0 آمد

بخاطر اتاق ته حیاط که هنوز بوی رنگ میداد و در
و پنجره اش باز بود، شبها در بهداری میخوابیدم.



تازه در اتاق حامد0 نشسته بودیم که روی میز دکتر
.شام بخوریم که پیمان سر رسید

در اتاق را که باز کرد از آن چشمان خسته اش میشد
فهمید که یا گلنار را ندیده0 یا نتوانسته با او صحبت
کند. اما دسته گلی از گل های خودروی روستا در

.دست داشت که مرا ذوق زده کرد

!وای اینا چه قشنگن_ 

:دسته گل را دستم داد و گفت

.واسه گلناره... لطفا بهش بدید_ 

نگاهم روی گل های زرد و ارغوانی دسته گل و آن
برگهای سبز ریز و کوچک و حتی آن برگ دراز و
کشیده ای که دور ساقه ی گلها پیچیده0 بود و همه را

.یک دسته کرده بود،. ماند0

:پیمان تا خواست جلو بیاید، حامد گفت

برو لباساتو عوض کن، دست و روتم بشور بیا_ 
.شام



تازه آن لحظه بود که پیمان نگاهی به لباس هایش
.انداخت

من این شکلی رفتم؟!... اصال حواسم نبود... خوبه_ 
!گلنار منو ندید0

و بعد سمت در اتاق برگشت که حامد0 آهسته رو به
:من که ریز میخندیدم زمزمه کرد

.گفتم عاشقه_

...من برم این دسته گل رو بدم به_

.نخیر... شبه... نمیشه_

حامد... تو رو خدا... فردا دیگه این طراوت رو_
.ندارن... بذار برم

.خودمم باهات میام_

.نه خودم میرم... میخوام باهاش تنها0 حرف بزنم_

.پس بمون تا بیام دنبالت_

:لبخند رضایتی زدم و سمت در رفتم که باز گفت



نمیترسی که؟_

نه دکتر... من دیگه دختر همین روستا محسوب_
.میشم

.مراقب باش_

با همان دسته گل پیمان0 دیدن گلنار رفتم. مش کاظم
: در را باز کرد که گفتم

سالم شب خوش... گلنار هست؟_

.سالم... آره... بیا تو دخترم_

: وارد حیاط شدم و گفتم

.همین جا خوبه... رو همین پله میشینم تا بیاد_

مش کاظم رفت و من همانجا0 نشستم که طولی نکشید
.که آمد. با اخم و تخم نشست کنارم

حاال چرا با من قهر کردی؟_

سرش سمتم برگشت. یه نگاه به من و بعد به دسته
.گل انداخت



چیه؟... اومدی دسته گلی که آقای دکتر بهت داده_
رو نشونم بدی؟... مبارکت باشه... خوش بحالت که

!شوهرت اینقدر با احساسه... ولی به من چه؟

.خندیدم

دیوونه... این دسته گل رو پیمان واسه تو چیده..._
.داده به من بیارم برات

.نگاهش یکی در میان بین من و دسته گل چرخید0

!!پیمان!!... برای من_

دسته گل را برداشت و در حالیکه با دقت به زیبایی
گلها نگاه می کرد، گریه اش گرفت و خودش را در

   : آغوشم انداخت

...مستانه.... ببخشید... حالم خیلی بده_  

توجه توجه 
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ماجرای آقا پیمان0 و گلنار به همانجا0 ختم نشد... مش
کاظم رسما جواب رد داده  بود. می گفت این پسر یا



عاشق نیست یا یه هدفی داره، وگرنه در عرض دو
هفته کسی عاشق نمیشه که بخواد0 اینقدر ُمِصر

باشه... و از طرفی پیمان هم به حامد گفته بود که...
پدر و مادرش دختری برایش انتخاب کرده بودند0 که
با یکبار دیدن آن دختر و مقایسه اش با گلنار تازه به
وجنات گلنار پی برده و این شده که روی گلنار فکر
کرده و تصمیم گرفته ولی انگار این حرفها به گوش

!مش کاظم نمی رفت

گذشت و ماه اخر تابستان شد. درست نزدیک0 مراسم
سالگرد پدر و مادر . خانم جان هزینه ی سالگرد را

به هیئت امام حسین داد و با آن شامی برای
.عزاداران تهیه شد

و در عوض، همان شب در هیئت امام حسین، فاتحه
ای برایشان خوانده شد. من و حامد هم برای کمک

به شام هیئت، به فیروزکوه رفتیم و پیمان بجای حامد0
 .قبول زحمت کرد که در روستا بماند0



اما این دوری ما از روستا و رفتن به فیروزکوه هم،
 .بی حاشیه نبود

!عمه و آقا آصف هم آمدند0 و البته اینبار با مهیار

حتی فکرش را هم نمیکردم که بیاید. الاقل فکر
میکردم حتی اگر هم بیاید0 حال و هوایش عوض شده

.اما اشتباه میکردم

.انگار دیگر آن مهیار قبلی نبود

 .و باالخره عمه راز این دگرگونی را فاش کرد

یک سبد بزرگ سیب زمینی پوست گرفته جلوی
دستمان بود که باید خالل میکردیم که عمه آه غلیظی

: کشید و گفت

ِای مستانه جان... خدا بیامرزه پدر و مادرت_ 
رو... ولی گاهی میگم کاش زنده بودن بلکه

.اینجوری نمیشد

:لحظه ای دستم خشک شد

چه جوری دقیقا!؟_ 



مهیار اصال دیگه اون مهیار0 قبلی نیست... االن_
چند ماهه زن عموش پیغام و پسغام می فرسته که اگه
میخواید0 بیاید خواستگاری... ولی کو گوش شنوا...

.لج کرده و میگه اصال من زن نمیگیرم

!چرا؟_

چی بگم... میگه شما مستانه رو هم بدبخت0_
کردید... مجبور شده بره توی یه روستا خودشو

حبس کنه و با یه مرد مریض و شیمیایی ازدواج کنه
چون میدونست شما مخالف ازدواج ما بودید... نه،

!جان من، ما تو رو بدبخت0 کردیم مستانه؟

:با عصبانیت از این برداشت نادرست مهیار گفتم

!اصال اینطور نیست... نباید0 همچین حرفی میزد_ 

و همان موقع حامد هم وارد اتاق شد و کنار دستم
.نشست

.بده به من چاقو رو ... من خالل میکنم_ 

.خودم میتونم حامد0 جان_



.لبخندی زد

.شما زحمت چایی رو بکش_

:تا برخاستم عمه رو به حامد گفت

آقا حامد... اجازه بدید مستانه بره با پسر من حرف_ 
.بزنه

یک لحظه دلم از شنیدن حرف عمه ریخت. نباید این
حرف را می زد. با نگاهی مضطرب به حامد خیره

!شدم که او هم توقع همچین حرفی را نداشت

توجه توجه
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انگار روح از بدنم رفت. یخ زدم. پاهایم خشک شده
بود به ماندن که حامد0 سر بلند کرد سمت من. و

نگاهی با تعجب به من انداخت که بیشتر از خجالت
.آب شدم

!برای چی؟_

:فوری بلند و عصبی جواب عمه را دادم



عمه!!... من باهاش حرفی ندارم... خودش باید0_ 
.بفهمه که همه چی تموم شده

وبعد چشم و ابرویی آمدم تا عمه دیگر اصرار نکند 
:که حامد گفت

!چی تموم شده؟_ 

ولش کن حامد جان... چایی میخوای شما هم؟_

و حامد لحظه ای مچ دستم را گرفت و کشید و باز
.مرا کنار خودش نشاند0

...بشین حاال_

: نشستم که  گفت

درست و حسابی بگو قضیه چیه؟_ 

سر خم کردم از خجالت و عمه به جای من جواب
:داد

آقا حامد... پسرم فکر کرده چون ما با ازدواج_ 
مهیار و مستانه جون مخالف بودیم، مستانه رفته اون



روستا و با اجبار با شما ازدواج کرده تا گذشته رو
فراموش کنه... واسه همین لج کرده و همش به من و
پدرش میگه با زندگی مستانه بازی کردیم و ما اونو

 .بدبخت0 کردیم

:حامد دوباره نگاهم کرد

آره مستانه؟_

: فوری جواب دادم

نه به خدا... خوبه خودت میدونی که اینجوری_ 
.نبوده... من با اجبار عقد نکردم

.حامد0 سرش را سمت عمه چرخاند0

حاال پسر شما کجاست؟_

.با پدرش رفته واسه هیئت خرید کنه_

.مشکلی نیست اگه مستانه خودش بخواد_

.عمه نگاهم کرد



مستانه جان... دیدی که آقا حامد هم اجازه داد..._
خودت باهاش حرف بزن بلکه همین رها دختر

عموش رو قبول کنه و اینقدر به من و پدرش کنایه0
.نزنه

اصال فکر نمیکردم که حامد0 هم قبول کند و هنوز در
:ُبهت بودم که حامد0 گفت

چایی چی شد پس؟_ 

لبخند بی رنگی زدم تنها برای عادی وانمود کردن و
رفتم سمت آشپزخانه. تمام فکر حتی موقع ریختن
چای هم به حرفهایی بود که باید به مهیار میزدم.
لیوان چایی سوم بودم و در فکر که صدای حامد

.هولم کرد

خوبی؟_

چنان دستم لرزید که کمی از چای روی انگشت
.اشاره ام سرازیر شد



لیوان چای را روی کابینت0 گذاشتم و دستم را در هوا
تکان دادم. حامد جلو آمد و. با یک اخم سر پنجه ی
 .دستم را گرفت و نگاهی به قرمزی انگشتم انداخت

چکار کردی؟_

 .حامد0 باور کن عمه خودش این حرفو زد_

 .سرش با تعجب باال آمد

من باورت دارم مستانه... چرا فکر میکنی من_
بهت اعتماد0 ندارم؟

 .نفسم راحت از سینه بین آمد

حاال دستت رو یه آب بزن تا یه کم عسل بزنم_
 .برات... عسل برای سوختگی خوبه

توجه توجه
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:به آرامی روی انگشت دستم عسل میزد که گفت



من همه چی رو از چشمات خوندم... دوستش_
داشتی... منم بهت گفتم که با گذشته ات کاری

ندارم... همونطوری که تو با گذشته ی من کاری
.نداشتی... پس نگران نباش

سر بلند کرد و آن نگاه چشمان سیاه و جذابش0 را به
.من دوخت

فوری دستانم را دور گردنش آویختم و خودم را در
.آغوشش رها کردم

دوستت دارم حامد... تو همیشه برام همون دکتر_
بداخالق و بهونه گیر و همسری مهربان و عاشقی

.هستی که کنارت همه چیز خوبه

.خندید

حاال که دیگه دکتر بد اخالق نیستم چرا میگی پس؟_

خوب آخه هنوز باورم نمیشه که تو همون دکتر بد_ 
.اخالق باشی

:دستانش را دور کمرم فشرد و گفت



.حاال منو عسلی نکنی با اون دستت_ 

: از آغوشش جدا شدم که صدای آقا آصف بلند شد

...یا اهلل_

.نگاهم لحظه ای باز ترس در خود جای داد

اومدن... برو با مهیار حرف بزن... برید توی_
باغ... منم روی ایوان می ایستم و نگاهتون0 میکنم....

خوبه؟

این بهترین0 پیشنهاد بود چون از تنها حرف زدن با
مهیار حراس داشتم. عمه به مهیار گفت که من

می خواهم با او حرف بزنم و او جلوتر از من به باغ
.حیاط خانم جان رفت

من و حامد هم پشت سرش، سمت ایوان رفتیم . حامد0
: کنار نرده ها ایستاد و گفت

.برو مستانه_ 

نگاهم به آرامش چشمانش بود. لبخندی به لب آوردم
و از او جدا شدم. هر قدمی که سمت مهیار که



انتهای باغ ایستاده بود، بر می داشتم، اخمم محکمتر0
.میشد. تا باالخره به او رسیدم

با فاصله از او ایستادم و در حالیکه سرم را از او 
به طرف حامد0 که هنوز روی ایوان ایستاده0 بود،

:میچرخاندم گفتم

.عمه یه حرفایی به من زد که خیلی ناراحتم کرده_

بی آنکه نگاهم کند،0 با آن دو دستی که در جیب
شلوار فرو برده بود و سری که سمت زمین بود

:گفت

جناب دکتر شما مامور نگهبانی هستن که اونجا_ 
!واستادن0 تا بالیی سر خانمش نیارم؟

:عصبی از این حرفش جواب دادم

نخیر... چون میدونست من برای حرف زدن با تو_ 
.معذبم اونجا واستاد که کمی راحت تر باشم

سر بلند کرد و لحظه ای نگاهم . پوزخند تلخی زد و
:گفت



حاال من معذبت میکنم؟... چرا میخوای وانمود0 کنی_
خوشبختی؟

:با حرص و عصبانیت آمیخته بهم جوابش را دادم

چون خوشبختم... و از دست تو با این مسخره_
بازی هایی که راه انداختی، دلخور... چطور به

خودت جرات دادی همون جلسه ی اولی که حامد رو
میبینی ازش بپرسی که در مورد گذشته ی من چیزی

....میدونه0 یا نه

خب باید میدونست که زنش به اجبار بهش بله_
 ... !گفته.... نباید میدونست؟

از شدت حرص و ناراحتی لحظه ای نتوانستم
:جوابش را بدهم که ادامه داد

ببین مستانه... من نمی ذارم بخاطر مخالفت پدر و_ 
 .مادرم، تو خودت رو بدبخت کنی

توجه توجه



🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 195پارت_

:اینبار صدایم بلند شد



به خدا نمیبخشمت مهیار... اگه بخوای زندگی منو_ 
با این استدالل های بی منطقت، به خطر بندازی،

حاللت نمیکنم... کی گفته من بدبخت شدم!؟... کی
گفته من به اجبار با حامد0 عقد کردم؟!... اینا همه

تخیالت خودته... من دوستش دارم... زندگیمو0 هم
دوست دارم... همه چی هم بین من و تو تموم شده...

اینو بارها بهت گفتم... نگفتم؟

ایستاد و سرش را سمتم بلند کرد. نگاهش توی
.چشمانم نشست

بهم دروغ نگو مستانه.... تو بخاطر اینکه من فکر_
کنم دیگه نمیتونم کاری انجام بدم و مادر و پدرم رو

.راضی کنم، با حامد0 عقد کردی

عصبی صدایم بلند شد. نمی دانم تا ایوان خانه ی خانم
جان هم رسید یا نه؟

نهههههههه.... من فقط واسه خاطر داغ پدر و_
...مادرم به اون روستا رفتم... و بعد

.مکثی کردم و صدایم کمی پایین آمد 



من ذره ذره... عاشق حامد شدم... تا جاییکه..._ 
خودم بهش پیشنهاد ازدواج دادم... االنم تنها نگرانی
من تویی که میخوای خوشبختی منو ازم بگیری...

برو دنبال زندگیت مهیار... من و تو قسمت هم
نبودیم... بذار خیالم راحت باشه که تهدید0 زندگی من

...نمیشی... و نمیخوام حامد رو از دست بدم

اخم محکم نشسته بین ابروانش میگفت که هنوز
.حرفم را باور نکرده

بس کن مستانه... تا کی میخوای نقش بازی_
 ماه عاشق یه دکتر روستا6کنی؟... یعنی در عرض 

شدی و تمام خاطرات بیست ساله بینمون رو
!فراموش کردی؟

باور نمیکنم مستانه... واسه همینم تموم تالشم رو...
 ...میکنم تا

هنوز نگفته، از شنیدن آن همه اصرارش، عصبی
.شدم و محکم توی گوشش زدم



همان لحظه پشیمان0 شدم اما وقتی تعجب چشمانش را
.دیدم، عصبانیت خودم را حفظ کردم

اینو زدم که بهت بگم... من خیلی زجر کشیدم..._
مادر و پدرم رو با هم از دست دادم و حاال اگه

بخوای حامد رو هم ازم بگیری... بخدا قسم... به
.ارواح خاک پدرو مادرم... نفرینت میکنم

بغضم گرفته بود و صدایم میلرزید و او با همان
.تعجب نشسته در نگاهش هنوز نگاهم می کرد

...بفهم که میگم دوستش دارم_

اینرا گفتم و با قدم هایی بلند از او دور شدم. تازه
وقتی به ایوان رسیدم و نگاه خیره ی حامد را دیدم،

.یخ کردم

دستانم سرد شد و پاهایم بی حس. و بغضم پنجه
انداخت به گلویم. روی پله ی ورودی نشستم که

.حامد0 سمتم آمد

!مستانه_



و گریستم. خالی شدم از انرژی انگار. و حامد0 کنارم
.نشست و دستش را روی شانه ام انداخت

چرا گریه میکنی؟_

چون اینقدر بدبختم که هروقت حس کردم خوشبختم_
یه حادثه ای اومد و خوشبختی منو ازم گرفت...

...مادر و پدرم رفتن... و اونهمه بال سرم اومد و

نگفتم و او سرم را سمت شانه اش کشید و روی سرم
.را بوسید

گریه نکن عزیزم... کسی نمیخواد خوشبختی ما رو_
.ازمون بگیره

و باز بوسه ای دیگر به روی سرم زد. سر بلند کردم
که نگاهم به مهیاری افتاد که از ته باغ نگاهمان

.می کرد

و در زیر نگاه او، حامد0 انگشت سوخته ام را دید.
حرف زد. بوسه ای به گونه ام نشاند و دستم را میان

.دستش فشرد



توجه توجه

🌱🌱🌱🌱🌱

نویسنده ی رمان #مثل_پیچک

راضی نیستن که رمان با هر اسمی یا نامی حتی با
.ذکر منبع، کپی شود

⛔ ⛔ ⛔ ⛔ ⛔
این کار شرعا و قانونا و اخالقا

حرام حرام حرام است

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 196پارت_



مهیار را دیگر از همان روز و همان لحظه ندیدم.
نمی دانم به چه بهانه ای برگشت شمال و من ماندم و

!عذاب وجدانی که چرا سیلی به صورتش زدم؟

بعد اتمام مراسم تاسوعا و عاشورا، به روستا
 .برگشتیم

چیزی به مراسم خودمان0 نمانده بود. قرار بود بعد از
.ماه صفر، در باغ مش کاظم، مراسم بگیریم

آقا جعفر هم از قبل به حامد گفته بود، شام مراسم را 
خودش تقبل می کند. و هرچه حامد0 گفته بود که

.نمی شود، قبول نکرد

میگفت خانم پرستار از ما هیچی نگرفت برای
زایمان میمنت، و این کمترین کاری است که می شود

.انجام داد برای جبران

از شنیدن این حرف آقا جعفر، اشک در چشمم
.نشست



!چقدر حق شناس بودند0 مردم این روستا

و همین سادگی و حق شناسیشون بود که مرا راضی
.به زندگی کردن در کنارشان کرد

ماه محرم و صفر هم تمام شد. من بودم و کلی کار
برای مراسم. عمه و خانم جان هم کمکم آمدند. با

آنکه حامد گفته بود آن اتاق کوچک جایی برای چیدن0
جهزیه ندارد0 و باید0 صبر کنیم تا درمانگاه0 روستا

ساخته شود، اما خانم جان با یک وانت اثاث آمد که
 !آه از نهادم بلند کرد

چند دست لحافت و تشک و بالشت نو، با چند دست
 .قابلمه و بشقاب و لیوان و خرده ریز آشپزخانه

20و چیدن و جا دادن آنهمه وسایل برای یک اتاق 
 .متری، کمی سخت بود

بعد از جا دادن وسایل، نوبت لباسم بود. چون مراسم
در باغ مش کاظم بود، خاله رعنا، دست به کار شد

 .و یک پیراهن و دامن سفید اما زیبا برایم دوخت



 .روی یقه و سر آستین هایش را هم گلدوزی کرد

و در آخر رسید همان روزی که دلم برایش بیقرار
.بود

روز ازدواج من و حامد... چه رسم و رسوماتی
 .داشت عروسی در آن روستا

از حمام بردن عروس گرفته، تا لباس پوشیدن و
آماده کردن عروس... موهایم را گلنار با بیگودی فر

کرد و خودم چشمانم را با سرمه ای که خانم جان
آورده بود سیاه کردم و رژ قرمزی روی لبانم کشیدم

.و تمام

سادگی همین آرایش، باعث زیبایی آن شده بود. وقتی
بلوز و دامن سفیدم را پوشیدم و مقابل نگاه خانم جان

و عمه، گلنار و بی بی ایستادم، گلنار با دود اسپند
 .خفه مان کرد

عمه بلند زد زیر گریه که بغضم گرفت. و خانم جان
.با صدایی بلند او را توبیخ کرد



.افروز!... بس کن شگون نداره_

و خودش چرخید0 و پشتش را به من کرد تا اشک
.جمع شده در نگاهش را نبینم

و بی بی مدام داشت ماشااهلل میگفت و این وسط
نمی دانم گلنار چرا می گریست و گه گاهی لبخند0

!میزد؟

توجه توجه
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سمت باغ رفتیم. رسم بود عروس را به داماد0 نشان
!ندهند0 تا آخر شب. و من مانده بودم چرا آخه؟

دل تو دلم نبود برای دیدن حامد. صدای ساز و ُدهل
.روستا کم کم بلند شد و اهالی جمع شدند

روی صندلی باالی مجلس نشسته بودم و نگاهم بین
.جمع میچرخید.0 طبق عادت گلنار پذیرائی می کرد



.چند دقیقه ای چشمانم جلب ش شد

تا سمت پرده ی وسط باغ میرفت که چایی و شیرینی
.را بگیرد، گونه هایش سرخ میشد

دقت که کردم دیدم حتی موقع گرفتن سینی چای با
.لبخند0 سر به زیر می اندازد و سرخ می شود

تازه آن لحظه بود که حدس زدم حتما0 آقا پیمان0 آن
.طرف پرده ایستاده و سینی چای را به او می دهد0

مهمانان0 مجلس با چای و شیرینی پذیرائی شدند و
.دخترهای کوچک وسط مجلس میرقصیدند0

.باالخره آخر مجلس شد و موقع شام

آقا جعفر چلو گوشت درست کرده بود و عجب
!خوشمزه بود

بعد از شام وقتی روسری بلند و قرمز ترکمن را
روی سرم انداختند،0 به حامد از قسمت آقایان به

قسمت خانم ها،. اجازه ی ورود دادند. خانم ها کل
می کشیدند و بی بی نقل روی سرم می ریخت و همه



منتظر بودند0 تا حامد0 روسری را از روی سرم
.بردارد

نگاهم به قدم هایش بود. مقابلم ایستاد و صدای کف
زدن ها و کل کشیدن ها برخاست. دستانش را سمت

روسری باال آورد و دو طرف آویز آنرا گرفت و
آهسته باال آورد. همراه همان روسری که از روی

.سرم برداشت ، سرم را بلند کردم

نگاهش برق قشنگی زد و لبانش به لبخند زیبایی
.کشیده شد

دست انداخت پشت گردنم و سرم را تا جلوی
.صورتش جلو کشید و بوسه ای روی پیشانی ام زد

گونه هایم آتش گرفت و صدای جیغ و کل کشیدن ها
.بیشتر شد

با همراهی همان مهمان ها و ساز و ُدهلی که پشت
 متری بهداری20سرمان می زدند تا همان اتاق 

.رفتیم



وارد اتاق که شدیم نگاهم به چیدمان0 جدیدی افتاد0 که
!قطعا کار گلنار بود

یه کرسی وسط اتاق گذاشته بود و رویش لحافت
قرمزی انداخته0 و روی کرسی، مجمعی مسی بود با

کاسه های سفالی آبی رنگی که هر کدام از چیزی پر
.شده بود

یکی انار دون شده بود و یکی بادام، یکی کشمش بود
...و یکی گردو

وارد اتاق که شدیم خانم جان و عمه هم پشت سرمان
آمدند. خانم جان با بغضی که نمی توانست مهارش

:کند رو به حامد گفت

حامد جان... پسرم... مستانه داغ پدر و مادر_
...دیده

با گفتن همان دو کلمه، اشکم سرازیر شد و خانم جان
:هم بلند زد زیر گریه و ادامه داد



خیلی هواشو داشته باش... جون تو جون مستانه ی_
.من

حامد دست انداخت روی شانه ام و مرا کشید سمت
خودش. در حالیکه با دستش اشکانم را پاک می کرد

:جواب داد

بهتون قول میدم که اونقدر هواشو داشته باشم که_ 
.خود شما بگید لوس شده

از این حرف حامد در میان گریه، خنده ام گرفت.
خانم جان و عمه هم لبخند زدند و از ما خداحافظی

.کردند0

قرار بود چند روزی در روستا بمانند و به همین
.دلیل مهمان خانه ی مش کاظم شدند

توجه توجه
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مهمانان0 رفتند. در حالیکه چرخی در اتاق کوچکمان
که قرار بود قصر رویاهایم باشد، میزدم، با عشق به

.سلیقه ی گلنار در چیدمان0 اتاق، لبخند0 زدم

طولی نکشید که حامد هم از بدرقه ی مهمانان
.برگشت. در اتاق را که بست سمتش چرخیدم

قشنگ شده، مگه نه؟_

!تو از همه چی قشنگ تری_

لبخند لبانم کشیده شد. جلو آمد و دسته ای از موهاي
تاب خورده ام را گرفت و در حالیکه نگاهش از

:پایین به باال کشیده میشد، گفت

.به زندگی دکتر بداخالق روستا خوش اومدی_

خندیدم که دستم را گرفت و مرا کشید سمت همان
.کرسی که رویش، پر از تنقالت بود



با هم پای کرسی نشستیم و حرف زدیم. از انارهای
....دون کرده خوردیم، از کشمش و گردو و بادام و

صبح روز بعد، بعد از یک شب زنده داری تا اذان
صبح، چشم گشودم. صدای خفیف حامد0 بود که

.هشیارم کرد

ممنون زحمت کشیدید.... هنوز خوابه... چشم_
.حتما0

سرم سمت در چرخید. حامد0 کنار در ایستاده بود و
.سینی بزرگی روی دستش بود

کیه حامد0 جان؟_

.رقیه خانمه برات صبحانه آوردن_

و همان موقع حامد از جلوی در کنار رفت و رقیه
.خانم سرش را از کنار چارچوب در جلو کشید

.سالم عروس خانم... صبح بخیر... مبارکه_

سرخ شدم و در حالیکه دستی به موهایم میکشیدم تا
:مرتب شوند،0 شنیدم که رقیه خانم گفت



صبحانه بخورید که بی بی امر کرده با خانم جان_
.همراهت بیایم

: متعجب پرسیدم

!کجا؟_ 

: رقیه خانم سرش را پایین انداخت و گفت

.تا حمام دیگه_

حامد فوری سر پایین انداخت و به بهانه ی همان
سینی که روی دست داشت از جلوی در کنار رفت.

سینی را روی کرسی گذاشت و سرش را بیخودی
.پای گاز گرم کرد

:رقیه خانم هم لبخندی زد و دوباره گفت

 _ . منتظر شماییم9ساعت 

و رفت. رفتنش همان و عرق شرمی که از کنار
شقیقه هایم روان شده بود و فکری که درگیر این

 .رسومات روستا شده بود، همان



حامد با دو لیوان چای آمد، و با آمدنش0 نگاهم را
.جلب سینی روی کرسی کرد

کله پاچه و کاچی و کره ی محلی و گردو و پنیر
...و

:حامد طرف دیگر کرسی نشست و پرسید

چی بکشم برات عروس خانم؟_

: با حرص گفتم

تو دیگه کنایه نزن... عجب رسم و رسوماتی دارن_ 
....ها

.ریز خندید

.حاال کاچیتو0 بخور تا بعد_

...کاچی دوست ندارم آخه_

.اخم کرد

...دوست ندارم، نداریم_

: ابرویی باال انداختم و پرسیدم



حاال من کاچی بخورم... شما چی میخوری  ؟_

حامد کاسه ی کله پاچه را سمت خودش کشید و
:گفت

.همین واسم بسه_ 

دیدم اگر کوتاه بیایم سرم کاله می رود، فوری قاشق
: به دست سمتش خیز برداشتم و گفتم

.یا باهم کله پاچه میخوریم یا باهم کاچی_

نگاهش لحظه ای در چشمانم نشست. لبخند0 دلنشینی
: زد و قاشقش را باال آورد و گفت

باشه... حمله به همین کله پاچه... گفته باشم،_
چشمش و بناگوشش مال منه... چون باید چشمام تیز

باشه واسه دیدن0 دلبرم و سرتا پا گوش باشم واسه
.اوامر سرکار

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��
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سادگی زندگی در روستا را دوست داشتم. چیزی که 
انگار گنج آرامش بهمراه داشت و در شهر یافت نمی

.شد

پاقدم من برای روستا خوب بود. البته بهتر است
بگویم پاقدم مراسم ازدواجمان. چون بعد از دو روز،



کلنگ احداث یک درمانگاه0 برای روستا، درست در
.چند متری بهداری زده شد

اهالی روستا آنقدر خوشحال بودند که کادر درمان
روستا تکمیل می شود که حتی برخی هر روز برای

.کار احداث درمانگاه0 به کمک کارگران می آمدند

.یک ماهی از ازدواج من و حامد گذشت

همه ی این سی روز، به خوبی و خوشی گذشت.
یک هفته ی اول آن ماه، خانم جان هم در روستا

بود. عمه دو روز پس از مراسم ما، نیامدن مهیار را
بهانه کرد و به شهرشان برگشت. اما خانم جان که

در آن چند روز رفیق شفیق بی بی، شده بود،0 تا یک
.هفته در روستا ماند0

بعد از رفتن عمه و خانم جان، من ماندم و لقب
.همسر دکتری که قبل از آن، بد اخالق بود

اما خیلی وقت بود که آن روی بد اخالقش را ندیده
.بودم



صبح ها تا از خواب بیدار میشدم، من بودم و کار و
.کار و کار

از جارو کردن اتاقمان0 گرفته تا غذا درست کردن و
.رسیدن به کارهای بهداری

البته حامد0 بیشتر کارهای بهداری را خودش انجام
می داد و حتی گاهی در کارهای خانه داری هم به

.من کمک می کرد

روزهایمان0 کنار هم خوش بود. چایی میان وعده را
با هم می خوردیم و زمان استراحتش، تنها زمانی بود

.که چشمانش را وقف نگاه کردن به من می کرد

و من از کارهای روزانه ام میگفتم. از غذایی که
درست کرده بودم. از گلنار و پیمانی که هنوز

تکلیفشان روشن نبود. از مریضهایی که به بهداری
...آمده بودند و من داروهایشان را داده بودم و

هوا کم کم رو به سردی میرفت. روستا حال و هوای
کوهستانی داشت و قطعا زودتر از مناطق دیگر

.سرما و باران و گاهی برف، به خود می دید0



در یکی از همان روزهای خوب و خوش زندگی
مشترک اتفاقی افتاد که نه تنها برای ما خاطره ساز

.شد، بلکه حتی زندگی پیمان و گلنار را هم تغییر0 داد

وقت چای و استراحت بود. همراه سینی چای به
:اتاقش رفتم و تا در را باز کردم گفتم

.دکتر جان... وقت استراحته_ 

لبخندی زد و لیست داروهایی که مقابلش بود که با
.دستور من کنار زد

سینی چای را روی میزش گذاشتم و صندلی کنار
.دیوار را تا جلوی میزش کشیدم

!به به کلوچه_

.دست پخت بی بی و گلناره_

تکه ای از کلوچه را کند0 و من هم همینطور اما نه
 .برای خودم



کلوچه را سمت لبان او گرفتم که با دیدن0 دست او با
همان تکه ی کلوچه ای که کنده0 بود و سمت لبانم

.گرفته بود، خندیدم

.دیگه شناختمت مستانه جان_

هر دو لقمه ی کلوچه ای از هم به محبت گرفتیم که
:حامد گفت

من خیلی ازت ممنونم مستانه... هیچ وقت فکر_
نمیکردم یه روز توی زندگیم اینقدر آرامش داشته

....باشم... اما یه چیزی منو میترسونه

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��
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حلقه های سیاه چشمانش، سیاه چاله ای فضایی بود
انگار... چنان لحظه ای محو تماشا کرد که آن واژه

.ی ترسی که گفت را فراموش کردم

اما حرفی که زد، خوشی آن یک ماه زندگی
مشترکمان را از ذهنم پاک کرد. تازه با حرف او بود

که سایه های ترس از گوشه و کنار ذهن خفته در
 .خوابم سرک کشید

درست وقتی که فکر میکردم روزها و روزها کنار
 !او خواهم بود

من با این ریه ی داغون... فقط ترسم از اون_
روزیه که تو رو تنها بذارم.... حاال تموم فکرم شده



همون لحظه ای که این اتفاق می افته... دلم به حال
خودم نمیسوزه... دلم واسه دل شکسته ی تو میسوزه

 ...که بعد از داغ سنگین پدرو مادرت

:نفهمیدم چی شد که یکدفعه جیغ کشیدم

 .حامدددددددد_

توقع داشتم آن لحظه از جیغ من خشکش بزند یا
تعجب کند0 اما او فقط سرش را پایین گرفت و من از

 .این عکس العمل او حرصم بیشتر شد

چطور میتونی از مرگ حرف بزنی؟!... ما فقط یه_ 
 ...ماهه ازدواج کردیم... کلی آرزو داریم... هنوز

آرزوهایم را ردیف کردم که بگویم که با اخم و همان
:نگاه گریزان از چشمانم جوابم را داد

تا چشم بهم بزنی این روزها میره... ماه میشه سال_ 
و سال میشه دهه... گاهی فکر میکنم نباید خودمو با
این حال خراب، درگیر عشقی میکردم که میدونستم

 !بعد از رفتن من چقدر شکننده است



طاقت نیاوردم. حاال چیزی در قلبم مثل صدای مهیب
یک انفجار اتمی، صدا کرده بود. از جا برخاستم و

از میزش فاصله گرفتم. بغضم گرفت اما قبل از
 .شکستن حرفهایم را زدم

چطور میتونی از حاال این حرفا رو بزنی... تازه_
یه ماه بود که غم ها مصیبت های گذشته ام رو

فراموش کرده بودم... تازه یه ماه بود یادم رفته بود
 !که چقدر بدبخت بودم و چقدر شکست خورده

سرش از شنیدن صدای بغضم باال آمد و با دیدن0
اشکانی که هنوز توده ی ابر بهاری اش غرش

نکرده، بر روی صورتم روان شده بود، میزش را
 .دور زد و کف دستانش را سمتم دراز کرد

 .ببخشید... بیا... معذرت میخوام_

اما من، در آن ثانیه فقط فرار میخواستم. از همه ی
 .ترس ها و ناامیدی ها

معطل نکردم. در اتاق را گشودم و دویدم. حتی
 .صدای فریاد حامد هم مانعم نشد



 !مستانه_

از بهداری بیرون زدم. با بغضی که حاال بدجوری
شکسته بود و آشوبی به وسط یک جهان که تمام

 .سرزمین کوچک قلبم را تصاحب کرده بود

سرازیری روستا را دویدم. درست وقتی به خودم
 .آمدم که به انتهای باغ های گردو رسیده بودم

دلم عجیب میخواست بلند0 جیغ بکشم. بر سر این
دنیای بی رحم که به هر کسی وابسته شدم از من

 !گرفت

اما مطمئنا0 آنجا صدایم شنیده می شد. روی تکه سنگی
نشستم و تنها گریستم. سکوت دور و برم بهترین0

مکان امنی بود برای گریه هایم تا اینکه گلنار را از
دور دیدم. کاش سمتم نمی آمد. کاش مرا نمی دید0 تا
راحت و آسوده می گریستم ولی کاش هایم به اجابت

 .نرسید

:نفس نفس زنان جلو آمد



 !وای دختر... چه جوری دویدی اینهمه0 راه رو؟_ 

 !چی جوری پیدام کردی؟_

منو ندیدی0 واقعا؟!... از باغ بابا0 برمیگشتم که_
صدای گریه شنیدم، یه لحظه نگاه کردم دیدم به

سرعت از جلوی چشمام رد شدی... منم همینجوری
 .دنبالت اومدم

 .جلوتر که آمد نگاهش خیره ی چشمان پر اشکم شد
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گریه کردی؟... با دکتر دعوات شده؟_

:تنها بینی ام را محکم باال کشیدم و گفتم

....میشه اینقدر نپرسی_

.نشست کنارم و او هم آهی سر داد

اتفاقا منم با پدرم دعوا کردم... همین دیشب... آخه_ 
مراد گیر داده که چرا نمیذارید0 بیام صحبت کنیم...

بابام هم میگه جوابشو بده... منم گفتم اگه قرار باشه
.جواب یک نفر رو بدم اون آقا پیمانه0

نگاهش کردم. بغضی در گلویش بود که قورتش
.میداد0

خب چی شد؟_

 .شانه هایش را باال داد



هیچی دیگه... دعوامون0 شد... گفت دیگه اسم پیمان0_
.رو نیارم... منم گفتم زن مراد نمیشم

سکوت کردیم چند0 دقیقه ای تا اینکه گلنار این
.سکوت را شکست. گریه اش گرفت

خسته شدم مستانه... االن چند ماهه درگیر این_
قضیه ام... آقا پیمان همین چند روز پیش با بابام

حرف زده بود... باالخره تونسته پدرش رو راضی
.کنه ولی پدر من راضی بشو نیست که نیست

نگاهم به اطراف چرخید.0 دلم می خواست منم گریه
میکردم. از دست همه ی وسوسه هایی که ترس های

.خفته ی ذهنم را، داشت باز بیدار می کرد

دلم میخواد داد بزنم گلنار... بغض توی گلوم فقط_
.اینطوری آروم میگیره

.یه جای خوب واسه داد زدنت سراغ دارم_

!کجا؟_

.همون دم غار_



نگاهی به صخره های روی هم سوار شده ی پشت
.سرم انداختم. راه طوالنی بود اما شاید می ارزید

:برخاستم و مصمم گفتم

.خوبه... من میرم_ 

نه مستانه... هوا بدجور گرفته است... نزدیک_
غروبه و ممکنه بارون بیاد... دیره واسه رفتن بذار

.بعد

:عصبی از بهانه ای که تراشید جواب دادم

تو نیا... من دلم یه جای خلوت میخواد واسه گریه_ 
.و جیغ زدن

.و راه افتادم اما او هم دنبالم آمد

حاال نگفتی با دکتر دعوات شده یا نه!؟_

غیر اون از کی میتونم اینقدر دلخور باشم؟!... از_
!!مریض ها واسه مریض شدنشون؟

.خندید



آره... راست میگی... حاال سر چی دعواتون شده؟_

.چرخیدم نگاه گذرایی به او انداختم

مگه نمیگی هوا داره تاریک میشه؟... پس واسه_
.چی اینقدر حرف میزنی... دنبالم بیا دیگه
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وقتی به غار رسیدیم، هم هوا تاریک شده بود و هم
 .باران پاییزی، رگبار گرفته بود

:وارد دهانه ی غار که شدیم گلنار نفس زنان گفت



 .دیدی گفتم هوا تاریک میشه_ 

 .عصبی بودم و با این حرف گلنار عصبی تر شدم

 .مگه نمیخواستی جیغ بزنی؟ خب بزن دیگه_

چشمانش طوری به من خیره شده بود که انگار نه
 .انگار که خودش همین را میخواست

ناچار خودم با آنهمه بغض و نجوایی که از صدای
حامد، در سرم مدام تکرار میشد، تا لبه ی غار جلو

 .رفتم

تا چشم بهم بزنی این روزها میگذره... گاهی فکر » 
میکنم نباید خودمو درگیر عشقی میکردم که

 .« میدونستم چقدر شکننده0 است

 .صدایم از یادآوری حرف حامد0 به فریاد برخاست

 ....خدااااااا_

 .حنجره ام با همان یک کلمه فریاد سوخت



دیگه بسمه... دیگه خسته شدم.... اینو ازم نگیر..._
 ....طاقت ندارم... دیگه تحمل ندارم

اشکانم همراه بغضی که شکسته بود، سرازیر شد.
 .گلنار جلو آمد و مرا محکم در آغوش کشید

 ....مستانه_

او هم می گریست. نمی دانم به حال من یا حال خراب
 .خودش

هر دو چند دقیقه ای گریستیم که صدای غرش بلند
رعد و برقی، هم هردوی ما را ترساند هم چند قدمی

 .به عقب راند

 .گلنار با لبخند0 نگاهم کرد

فکر کنم خدا گفت، خب حاال شلوغش نکنید..._
 .صداتون رو شنیدم

از این حرف گلنار لبخندی میان اشکانم، روی
صورتم آمد. کمی از دهانه ی غار فاصله گرفتم و



روی زمین سرد نشستم. گلنار جلو آمد و مقابلم
 .ایستاد

حاال که جیغ زدی، چکار کنیم؟_

 .تو که هنوز جیغاتو نزدی_

 .خندید

 !االن منتظر جیغ زدن منی؟_

 .آره دیگه... بزن که بریم_

خندید0 و نگاهش سمت دهانه ی غار کشیده شد.
لبخندش کم کم محو شد و سمت دهانه0 ی غار رفت.

 .تماشایش میکردم که جیغ کشید

خدایا... من زن مراد نمیشم... اون پسره ی احمق_
میخواد منو کلفت خونه اش کنه... تا تالفی یه شبی

که بخاطر من رفته بازداشتگاه رو سرم خالی کنه...
 .خدااااا... نذار من زنش بشم.... خدااااا

فریادهایش را که کشید سمتم برگشت. چشمانش پر
 .اشک بود که به عمق غم درون قلبش پی بردم



 ...گلنار_

 .بغضش ترکید و صدای گریه اش بلند شد

مستانه ... گاهی دلم میخواد بذارم از این روستا_
برم... برم یه جایی که دیگه حرفی از مراد و اجبار
به ازدواج و رسم و رسوم ها و حرف و حدیث های

 .اهالی روستا نباشه

آرام تر شد وقتی اشکانش را ریخت و جیغ هایش را
زد. آنقدر که حتی من هم گمان کردم باید0 او همراهم

می آمد تا فریادهای را بر سر کسی بزند که
 .شنواست

و چه کسی بهتر از خدا که خودش را شنوای شکایت
 .ها معرفی می کند0

 .یا سامع کل شکوا
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هرقدر نشستیم درون غار، بلکه باران کم شود، نشد
 .که نشد

باران شدت گرفت و گلنار بیقرارتر از من برای
:بازگشت، کنار دهانه ی غار ایستاده، گفت

 .االن بابام نگران میشه_

خب میخوای برگردیم؟... فوقش هر دوتامون یه_
 .سرمای حسابی میخوریم

:نیم تنه اش سمتم چرخید. دست به سینه گفت

سرماخوردگی0 که خوبه... االن سنگا لیز شدن ،_ 
 .پرت نشیم و سرمون نشکنه و نمیریم مهمه

 .خندیدم و لرزی از شدت سرما بر وجودم نشست



 .من که همین االنشم لرز کردم_

 .سمتم جلو آمد و روبرویم کف زمین نشست

به نظرت االن بقیه چی فکر میکنن؟... اصال االن_
ساعت چنده؟

 .نگاهم به تاریکی هوا افتاد

_  شب باشه... من که بدم نمیاد8 یا 7باید نزدیکای 
 ...حامد نگرانم بشه

 .خیلی بی انصافی... گناه داره_

 .گناه نداره... دلمو بدجوری شکسته_

چی گفته مگه؟_

 .اخمی حواله ی گلنار کردم

ببخشیدا... محرمانه است... زن باید0 محرم_
 .شوهرش باشه

 .تابی به گردنش داد و سرش را از من چرخاند



اوه!... شوهر!....خیلی خب حاال یکی ندونه فکر_
میکنه تا قبلش خیلی رازدار بودی... تا عروسی

 !کردی رازدار شدی ها

راست میگی خودت بگو... آقا پیمان0 توی این چند_
ماهه چیا بهت گفته؟

 .رازه_

: چشمانم را با غیض از او گرفتم که خندید0

خیلی خب بهت میگم... گه گاهی برام نامه_
 .مینویسه

 !نامه؟!... چه جوری دستت میرسونه؟_

یه روز اتفاقی همو تو روستا دیدیم... اومده بود_
باغ بابام که باهاش حرف بزنه... ولی بابام نبود و

من طبق عادت تو باغ تنها بودم... خیلی حرف
داشتیم که یه درخت نشون کردیم که الی شاخه اش
نامه برام بذاره... از اون روز به بعد هر چند روز

 .برام نامه نوشت



:با شوق پرسیدم

چی می نوشت حاال؟_

:سرش را پایین انداخت و گفت

نوشت که چقدر تا حاال نظرش نسبت به من عوض_
شده... نوشته بود تازه منو شناخته  و حاضره پای این
شناختش بمونه... گفته بود مادر و پدرش هم اگه منو
بشناسن موافقت می کنند... خیلی داره باهاشون حرف

میزنه... این آخری تونست پدرش رو راضی کنه
 ....که

 !که چی؟_

 .که من اینجوری سر از غار درآوردم دیگه_

: پوزخندی زدم و گفتم

 .گلنار... شاید نبود ما، برای بقیه یه درسی بشه_

 !چه درسی؟_



همین پدر شما... بفهمه چقدر سرسختانه میخواسته_
تو رو به زور شوهر بده... همین که با پیمان0

مخالفت میکرده... همین که اونقدر تو اذیت شدی که
حاضر شدی از خونه بزنی بیرون تا یه جایی بتونی

 .فریاد بزنی و خودتو خالی کنی

:آهی کشید و گفت

کاش اینا رو متوجه بشه... خب اینا که همه پدر من_
بود... آقا حامد شما چی؟

:سکوت کردم و تو دلم گفتم

که بفهمه... وقتی امید رو از زندگی یه آدم بگیره_
سر به کوه و دشت میذاره تا دوباره امید رو به

 .زندگیش0 برگردونه0
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ماندگار0 شدیم در غاری که صدای باران در آن
پیچیده0 بود. گلنار که سر شب با آب باران وضو

گرفته بود و نمازش را خوانده بود، اما حاال گلنار
نگران به نظر می رسید. مدام کنار دهانه ی غار قدم

: میزد که گفتم

االن واسه چی هی راه میری؟... به قول خودت_ 
 .کاری نمیشه کرد... پس بشین دیگه

 .میدونم بابام نگران شده_

 .جلو آمد و مقابلم نشست

خب حامد هم نگران شده... ولی چکار کنیم؟..._
میخوای همین حاال زیر این رگبار بریم تا خودمون

رو پرت کنیم از صخره ها؟



: خندید0

 ...خب معلومه که نه_

 .خب پس... دیگه کاری نمیشه کرد_

گلنار آهی کشید و آرام گرفت. حتم داشتم ساعت از
 شب هم گذشته. نگاهم به دهانه ی غار بود و12

بارشی که تمامی نداشت. ناچار هر دو کنار هم تکیه
به دیوار سرد و سنگی غار، خوابمان0 برد. و زمان

 .در پس آن خواب شیرین، از یاد رفت

 .مستانه... مستانه_

 .چشمانم به سختی از خواب دل کند و باز شد

چی شده؟_

بلند شو صبح شده... باران تموم شده... هوا_
 .خوبه... نماز بخونیم و برگردیم

چشمانم را با چندبار0 باز و بسته کردن به دهانه ی
 .غار دوختم. هوا رو به روشنایی فجر بود



با قطرات بارانی که دیواره ی غار می چکید،0 وضو
گرفتیم و نماز خواندیم. با آنکه شب عجیبی را پشت

سر گذاشته بودیم اما همین که از غار بیرون آمدیم با
هوای پاک و دلنشین صبحی باران زده، نفس عمیقی

 .کشیدیم و راه افتادیم

سنگ و صخره ها هنوز خیس بود و لیز. و با آنکه
هوا رو به روشنایی بود اما تازه متوجه شدم که

چقدر کار عاقالنه ای کردیم که شب گذشته، در آن
 .تاریکی و زیر باران برنگشتیم

وقتی به بهداری رسیدیم خورشید طلوع کرده بود و
هوا روشن شده بود. اما با نزدیک0 شدنمان0 به در

بهداری ماشین آقا پیمان را جلوی در ورودی
بهداری دیدیم0 و صدای بلند مش کاظم به گوشمان

 .رسید

همش تقصیر توئه... واسه چی اومدی خواستگاری_
دختر من... وقتی میدونستی0 پدر و مادرت ناراضی

 .هستن



: و صدای آقا جعفر هم پشت سرش برخاست

آروم باش مش کاظم... این بنده0 خدا که گناهی_ 
 .نداره

گناهی نداره؟!... دختر من واسه خاطر این از_
 .خونه فرار کرده

اگه فرار بوده پس خانم پرستار کجاست؟ اونکه_
فرار نکرده؟... شاید بالیی سرشون اومده... یه

 .اتفاقی افتاده

:گلنار نگاهی به من انداخت و آهسته گفت

حاال چکار کنیم مستانه؟_

 .کاری نمیشه کرد میریم دیگه_

 .و همراه هم وارد حیاط بهداری شدیم

حامد روی پله ها نشسته بود. آقا پیمان در حیاط
بهداری راه می رفت. مش کاظم و آقا جعفر هم کالفه
و نگران بودند0 که با ورود ما، نگاه همگی سمت ما

 .جلب شد



اولین نفر حامد عکس العمل نشان داد و از
:جابرخاست و زیر لب زمزمه کرد

 !مستانه_ 

و بعد از آن پیمان0 که نگاهش به گلنار بود، از تعجب
:لب گشود

 !اومدن_

و در آخر مش کاظم که تنها لحظه ای آرامش در
نگاهش نشست و سپس سمت گلنار حمله کرد و او

را به باد کتک گرفت. من و آقا پیمان و آقا جعفر او
 .را از گلنار دور کردیم که فریاد کشید

میدونی من از دیشب تا حاال چی کشیدم؟..._
میدونی؟

 .و به جای گلنار من جواب دادم

این کارا چیه مش کاظم؟... الاقل بذار حرف بزنیم_
 .بعد قضاوت کن

 .نذاشت ادامه ی حرفم را بزند و بلند فریاد زد



همش تقصیر توئه... فکر می کردم عاقلی و دوست_
خوبی واسه دخترم میشی... ولی تو با این کارات

 .داری پشیمونم میکنی که همچین0 فکری داشتم

و بعد سمت گلنار آمد و دستش را گرفت و کشید تا
:همراهش برود که بلند فریاد زدم
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 .واستا مش کاظم_



ایستاد با غضب نگاهم کرد و من در حالیکه هیچ
انتظار همچین0 برخوردی از مش کاظم را نداشتم

: گفتم

مقصر من نیستم.... مقصر خود شمایی.... اگه_
گذاشته بودی دخترت جلوی روی خودت حرفاش رو
بزنه، گذاشته بودی فریادهاشو بزنه تا خالی بشه، با
من نمی اومد تا دم غار تا فقط بتونه فریاد بزنه که؛
خدا، چرا باید زورکی ازدواج کنه؟!... این نتیجه0 ی

 .سکوت گلنار بود که شما خواستی سکوت کنه

نفس های مش کاظم هنوز از عصبانیت تند بود اما
:به همه ی حرفهایم گوش داد و من ادامه دادم

ما نمی خواستیم دیر بیاییم و نگرانتون کنیم... اما_
اون باران شدید دیشب نذاشت از صخره ها پایین

 .بیایم

مش کاظم تنها نگاه تندی به من و بعد0 به گلنار
انداخت و دست گلنار را رها کرد و از بهداری

 .رفت



گلنار با سری افکنده، رو به آقا جعفر و پیمان0 و
: حامد گفت

از همه معذرت می خوام که باعث نگرانیتون_ 
 ...شدم

 .و بعد نگاه چشمان پر اشکش سمت من آمد و رفت

:با رفتن او، آقا جعفر هم خداحافظی کرد و گفت

 .الهی شکر که بخیر گذشت_ 

بعد از رفتن آنها، پیمان نفس بلندی کشید و با لحنی
:کنایه دار گفت

منم االنم داغونم... خوب نیست بمونم وگرنه ممکنه0_
. باز یه دعوایی راه بیافته... برمیگردم شهر

بعد از رفتن پیمان،من0 و حامد تنها شدیم. هنوز روی
 .پله ها ایستاده بود که نگاهم سمتش برگشت

اخم میان ابروان مشکی اش بیشتر دلم را برد تا مرا
 !بترساند



چند ثانیه ای نگاهم کرد و بی هیچ حرفی سمت
اتاقش رفت. دنبالش0 نرفتم. به اتاق ته حیاط رفتم و

اول از همه لباس های َنمدارم را عوض کردم و
برای ناهار تنها یک دمپختک گوجه گذاشتم و زیر
کرسی گرم خزیدم و نفهمیدم چطور از خستگی و

 .کمبود0 خوابی راحت، خوابم رفت

همان چند ساعت خواب به من خیلی چسبید. اما تمام
تنم کوفته بود از سرمای شبی که در غار سپری شده
بود و هنوز نمیخواستم دل از خواب بکنم که صدای
باز شدن در اتاق، مرا مصمم تر کرد برای وانمود

 . کردن

قطعا حامد بود. قدم هایش که سمت کرسی می آمد،
داشت تپش های قلب مرا  زیاد می کرد. تمام سعی ام

در این بود که پلک هایم تکان نخورد که با آمدنش
 .کنار کرسی، بی اختیار پلکم لرزید



درست کنار من و باالی سرم، نشست. سایه ی
سنگین نگاهش روی صورتم افتاد و چقدر جان کندم

 .که خودم را به خواب بزنم

دستی روی پیشانی ام گذاشت. گرمای دستش لرز
خفیفی بر تن سردم نشاند. داشتم برای نلرزیدن پلک

هایم و تنظیم نفس هایم که معمولی جلوه کند،
 .می جنگیدم0

اما او دستش را پس کشید و اندکی بعد،0 نفسش توی
 .صورتم خورد

بوسه ای، آرام به گونه ام زد از همان بوسه اش، تب
کردم و بی اختیار پلک زدم ولی او از جا برخاسته
 . بود و باز صدای در آمد و آه از نهاد0 من برخاست

چرا رفت؟ چرا کنارم نماند؟0 قهر کرده بود؟ کالفه
 .نشستم و به اتاق خالی از او خیره شدم
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سر ظهر که شد، سفره ی ناهار را چیدم و منتظرش
 .شدم. با آنکه کمی دیرتر از همیشه آمد. اما آمد

 .دیر کردش، شاید برای بردن دل من بود

باید طوری بی طاقتم می کرد تا مجبور شوم سراغش
بروم و او را به ناهار دعوت کنم اما من لجبازتر از

 .او بودم و نرفتم



بی هیچ حرفی پای سفره نشست. باز اخم کرده بود.
و من از دیدن اخمش، بی اختیار یاد بوسه اش افتادم

 .و به اخم های پوچش خندیدم

با آنکه خنده0 ام بی صدا بود اما نگاهش را جلب من
 .کرد. بشقاب غذایش را پر کردم و مقابلش گذاشتم

باز هم سکوت کرد. و من اینبار شکستم شیشه ی
 .نازک غروری را که مانع صحبت بین ما میشد

خیلی وقت بود دمپختک درست نکرده بودم..._
دوست داری مگه نه؟

قاشقی از غذا را به دهان گذاشت و من همچنان0
 .منتظر عکس العملی از او بودم

 !اخمهایش هم انگار قصد باز شدن نداشت

 .و سکوتش آزارم میداد0

 ...حامد_



بی اختیار صدایش زدم. و او تنها0 قاشق را در
بشقابش رها کرد و در حالیکه با همان اخم های

:محکم به بشقابش خیره بود یک کلمه گفت

 ...نگو_

مات و مبهوت او بودم و هنوز منظورش را نفهمیدم
:که بی آنکه نگاهم کند ادامه داد

خیلی ازت عصبانیم... با من حرف نزن... تا وقتی_
 ...آروم نشدم سمتم نیا... شب هم تو بهداری میخوابم

و برخاست. باورم نمیشد! برخاست و رفت! و تا در
 .اتاق بسته شد من در کمتر از یک ثانیه جیغ کشیدم

آره... بروووو... تو هم مثل مش کاظم میمونی..._
 ....نذار حرفام رو بزنم... نذار

الل میشم باشه... فقط آرامش تو مهمه؟

از جا برخاستم و در حالیکه نمی دانم چرا به گریه
: افتادم و با همان حال باز فریاد زدم



من میرم به همون غاری که الاقل به من اجازه ی_ 
 ....فریاد زدن میده0

ژاکتم را پوشیدم و در اتاق را باز کردم که با حامدی
که جلوی در ایستاده بود و قطعا صدایم را شنیده

 .بود، مواجه شدم

بی توجه به او خواستم از کنارش رد شوم که با دو
دست مانعم شد. به زور مرا دوباره سمت اتاق کشید
و در را پشت سرمان بست که با همان اشک هایی

: که صورتم را پوشانده بود فریاد زدم

ولم کن... مگه نگفتی ازم عصبی هستی... مگه_ 
نگفتی نمیخوای صدامو بشنوی... خب پس چرا

نمیذاری برم؟

نگاهم کرد. اخمهایش0 پا برجا بود و من نمی دانم چرا
باز نمیشد که ناگهان0 سرم را روی قلبش گذاشت و

 .دستش را دور کمرم حلقه کرد

: صدایش آرام بود وقتیکه گفت



 ....بزن... فریادهاتو0 بزن... همینجا0_ 

 .و من با مشت محکم به سینه اش کوبیدم

خیلی بدی حامد... تو بدجوری حرصم دادی..._
چطور تونستی اون حرفا رو بزنی... نمیدونی من

چقدر بدبختی کشیدم؟ ... نمیدونی؟... چرا اومدم توی
این روستا و دارم با حداقل امکانات باهات زندگی

میکنم؟... چون تنها امیدم به زندگی تویی... اونوقت
 .....تووووو

 .سینه اش با نفس عمیقی که کشید باال رفت

 .من بد باشم وقتی بمیرم راحت تر فراموشم میکنی_

 .باز جیغ کشیدم

 .حامدددد_

:سرش را روی سرم گذاشت و به آرامی گفت

جانم... اشتباه کردم... قبول دارم... ببخشید..._ 
آروم باش حاال... دیگه نمی ذارم تا باالی اون کوه



بری و اونجا فریادهاتو0 بزنی... اگه فریادی داری،
 .بیا سرتو بذار روی قلب من، فریاد بزن

 .چشم بستم و تنها ناله ای از غم سر دادم

:بوسه ای روی سرم زد و با آه غلیظی گفت

 .خیلی دوستت دارم مستانه_
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روز بعد از بازگشت ما، بعد از آشتی من و حامد،0
 .اتفاق دیگری افتاد

صبح بود و انگار قرار بود از همانروز به بعد،0 همه
 .چیز تغییر کند



از صبحانه0 ای که خواب ماندم و حامد آن را آماده
کرد تا خواب آلودگی و خستگی که شاید نشان از

 .سرمایی بود که خورده بودم

زیر کرسی و گرمای مطبوعش، خواب میچسبید0 که
 .صدای حامد0 را شنیدم

مستانه خانم... صبحانه حاضره... فقط اگر یه_
زحمتی بکشید و از زیر لحافت بیرون بیایی،

 .صبحانه منتظرتونه0

 .ولم کن حامد... حالم خوب نیست_

گفتن یه جمله ی  » حالم خوب نیست « به یک
دکتر، حکم شکار یک صید خوب را برای شکارچی

 .دارد

 .باالی سرم آمد و لحافت را از رویم پس زد

 .از بس زیر این لحافت خیزیدی تب کردی_

 .و بعد دستی روی پیشانی ام گذاشت

 ....تب نداری ولی_



 .بذار بخوابم... صبحانه نمیخوام_

کوتاه آمد. صبحانه اش را تنها خورد و رفت و من
 .باز در سکوت اتاق محو خوابی مسحور کننده شدم

اما درست همان جایی که غرق در آرامش رویایی
شیرین شده بودم، صدای در اتاق بلند شد. اول اعتنا

نکردم اما با شنیدن صدای مش کاظم هوشیار تر
 .شدم

 ...خانم پرستار_

چشمانم باز شد. هزاران فکر به سرم زد. اولیش این
 .بود که نکند گلنار بالیی سر خودش آورده

فقط و فقط بخاطر همان نگرانی بود که چادر نمازم
 .را سر کردم و تا جلوی در اتاق رفتم

با دیدن0 مش کاظم سرم را پایین0 انداختم. هنوز کمی
: دلخوری از او در وجودم بود که گفت

 .سالم ببخشید0 مزاحم شدم... این برای شماست_



سرم باال آمد تا آن شی ناشناخته را ببینم. دستمالی که
 .قطعا درونش چیزی بود

این چی هست؟_

 .این... کلوچه_

 !!کلوچه_

با خودم گفتم؛ منو بگو بیخودی نگران شدم... آخه
 !اول صبح کی کلوچه میاره دم در خونه

:  هنوز دستمال کلوچه ها را نگرفته، مش کاظم گفت

بابت دیروز عذر میخوام... عصبی بودم و... نباید_
اون حرفا رو میزدم... شما بهترین دوست گلنار

 .هستید... ممنونم که به فکرش هستید

:سکوت کردم و او ادامه داد

حق با شماست... اگه گذاشته بودم حرفاشو بزنه،_
 .کار به اونجا نمی کشید0

حاال حالش چطوره؟_



خوبه... بهتر از دیروزه.... حاال کلوچه ها رو_
نمی گیرید؟

دست دراز کردم و دستمال کلوچه ها را گرفتم و در
حینی که نگاهم را به گره محکم دستمال میدوختم

: گفتم

مش کاظم.... بذارید0 گلنار خودش انتخاب کنه..._
اگه شما اجبارش کنید برای ازدواج با مراد... حتی
اگه تموم جهان هم زیر پاش باشه، خودشو بدبخت0

 .میبینه0

:مش کاظم جوابی نداد و بعد از مکثی گفت

 .من دیگه مزاحم نمیشم... خداحافظ_ 

و رفت. در اتاق را که بستم نفس بلندی کشیدم و
چشمم رفت سمت بقچه ی کلوچه ها. گره محکم آن

را باز کردم و همان جلوی در، ایستاده، یکی را
 !خوردم. عجیب خوشمزه بود
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از آن روز به بعد،0 آقا پیمان0 و گلنار و مش کاظم را
 .ندیدم0

خودم هم درگیر رسم پاگشایی خانم جان و عمه شدم
و مجبور شدم برای مسافرتی یک هفته ای از روستا
بروم. چند روزی را خانه ی خانم جان بودیم و چند

 .روزی هم مهمان عمه شدیم



خدا را شکر که پیمان با آنکه روستا نبود0 اما قول
داده بود به حامد0 که خودش را به روستا می رساند
و با آنکه ما در روستا نبودیم اما خود پیمان به خانه
ی خانم جان زنگ زد و خیال حامد را از این بابت

 .راحت کرد که به روستا می رود

ورود ما به خانه ی عمه افروز، مصادف شد با
 !خبری جدید

عمه صورتم را بوسید. از آن بوسه هایی که معلوم
 .بود از نوع روبوسی نیست و در گوشم زمزمه کرد

قربونت برم مستانه جان... از اون روزی که با_
 ... مهیار حرف زدی خیلی عوض شده

 .واقعا! ... خدا رو شکر_

آره... تازگی ها قبول کرده که بریم براش_
 .خواستگاری

:باورم نمیشد. آنقدر که باز پرسیدم

راست میگید؟_ 



و عمه سری تکان داد. برای مهیار هم خوشحال
بودم. درست بود که ما قسمت هم نشدیم اما زندگی

جریان داشت. من واقعا از اینکه با حامد ازدواج
کرده  بودم، راضی بودم و دوست داشتم که مهیار هم

 .مثل من خوشبخت شود

همه چیز رنگ و بوی زندگی گرفته بود. خوشبختی
در زندگی من. لبخند به لب خانم جان. آرامش در

 .نگاه عمه

اما هنوز خستگی در جان من بود. مدام به بهانه0 ی
 .خواب به اتاقمان0 میرفتم و از جمع بقیه جدا میشدم

 .آنقدر که صدای خانم جان و عمه را هم بلند کردم

دکتر جان این مستانه ی ما رو خیلی لوس کردی_
 .ها... همش خوابه که

:و حامد در جوابشان به شوخی گفت



تازه خبر نداری خانم جان... صبح ها خودم براش_ 
سفره صبحانه رو میچینم،0 خانم ناز میکنه میگه

 .خودت صبحانه بخور من خوابم میاد

 .خانم جان چشم غره ای به من رفت

زنم زنای قدیم... از خروس خون بلند میشدن، نون_
می پختن، گاو می دوشیدن، بعد سفره می انداختن و

 .آقای خونه رو بیدار میکردن

تنها کسی که به حمایت از من برخاست، آقا آصف
: بود که گفت

پس چرا دختر شما اینجوری نیست خانم _ 
بزرگ؟!... ببین افروز... از این به بعد0 به من نگو

برو نون بگیر و میز رو بچین0 واسه صبحونه...
 .خود خانم جان االن گفت که وظیفه ی توئه

 .خانم جان اما زیر بار نرفت

نون خریدن حاال فرق داره.... مردا باید0 برن نون_
 .بخرن



در حالیکه از جا برمی خاستم تا برای یه استراحت
:کوتاه به اتاق برگردم رو به حامد گفتم

خب حامد جان... نون که وظیفه ی شماست... پس_ 
 .یه سفره رو هم پهن کن دیگه

با این حرفم، آقا آصف بلند خندید0 و من از جمع آنها
جدا شدم. جدًا داشتم به سالمتی ام شک میکردم. تا

روی تخت دراز کشیدم چشمانم در هاله ای از
رویایی مخملی پیچیده0 شد اما طولی نکشید که دستی

 .روی صورتم نشست

الی چشمانم باز شد. حامد بود. باالی سرم، لبه ی
:تخت نشسته بود که گفت

واقعا حالت خوبه مستانه؟_

نه... از اون روزی که از غار برگشتم اینجوری_
شدم... به نظرت سرما نخوردم؟



نه... هیچ عالئمی از سرما خوردگی نداری!..._
حاال برگردیم روستا یه سری آزمایش برات

 .مینویسم.... شاید کم خونی داری
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تمام آن چند روز را مثل آدم هایی که شب تا صبح
بیدار بوده اند و صبح ها حریص خواب هستند،

 .خوابیدم



صدای همه بلند شد. خانم جان که حامد را مقصر
می دانست که مرا پررو کرده، عمه میگفت تنبل شدم
و کم کم دارم چاق میشوم!... آقا آصف هم میگفت از

 .آب و هوای خوب شمال است

مهیار هم که اصال در آن چند روزی که ما خانه ی
عمه بودیم، پیدایش0 نشد. عمه میگفت برای یک

 .پروژه ی عمرانی به مسافرت رفته است

این شد که حامد0 طوری برنامه ی برگشت ما را چید
که صبح به فیروزکوه رسیدیم و بعد0 از رساندن خانم

جان، یکراست رفتیم آزمایشگاه بیمارستان0
 .فیروزکوه

ناشتا آزمایش دادم و جوابش سه روز بعد حاضر
 .میشد

برگشتیم روستا. من که انگار کوه کنده بودم. از
شدت خستگی، با همان لباس هایی که از راه رسیدیم
زیر کرسی خزیدم و رو به حامدی که متعجب نگاهم

:می کرد، گفتم



حامد جان.... لطفا خودت صبحانتو بخور بذار من_ 
 .بخوابم فقط

مستانه!... بلند شو بابا... تمام راه رو خواب_
 .بودی... رفتی آزمایش هم دادی، ضعف میکنی خب

 .حوصله ی خوردن ندارم_

قانع نشد. چای درست کرد. بساط صبحانه را حاضر
:کرد و نشست کنار سفره و گفت

 .به به عجب صبحانه ای.... از دستت میره ها_ 

و چون دید من تنبل تر از اونی هستم که فکرش را
می کرد،. ناچار،0 لقمه لقمه، صبحانه را به دهانم

 .گذاشت

و من در کمال پررویی با چشمانی بسته، لقمه هایش
: را می جویدم که صدای خنده اش بلند شد

االن که بیداری... داری لقمه هایی که برات_ 
میگیرم رو میخوری... خب بلند شو سر سفره بشین

 .قشنگ صبحانتو0 بخور دیگه



:فوری جواب دادم

اگه سخته لقمه بدی ولش کن... من می خوام_ 
. بخوابم

:نفس بلندی از دستم کشید و زیر لب گفت

 !چی بگم واقعا.... شاید به قول عمه تنبل شدی_

از شنیدن این حرفش، دلخور، سرم را سمتش
 .چرخاندم و نگاهش کردم

 !حامد خان!... دستت درد نکنه.... من تنبلم؟_

 .لبخند0 نیمه ای زد

آره دیگه... تو این شکلی نبودی که... تازه از قدیم_
 .گفتن؛ تنبل همیشه خوابه، جاش توی رختخوابه

خودش گفت و خودش خندید و من دلخور از او و
شاید حتی عمه ای که این حرف را در دهان حامد
انداخته بود، لحافت را روی سرم کشیدم و با حامد0

 .قهر کردم



شاید لوس شده بودم. وقتی میدیدم0 حامد0 خوب نازم را
 !می کشد، چرا لوس نشوم؟

تا حاضر شدن خود جواب آزمایش، با حامد0 سر
سنگین شدم. گرچه چیزی از محبت او کم نشد و

حتی بیشتر هم شد اما من واقعا از اینکه درک
نمی کرد اینهمه خواب آلودگی دست خودم نیست، از

 .او دلخور شده بودم

پیمان با بازگشت ما به شهر برگشت و به نظرم
خیلی شاد و سرخوش آمد و چند روز بعد از

بازگشت ما، دو اتفاق جالب دیگر با هم کلید خورد.
 .درست وقتی که جواب آزمایش رسید
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آنروز حامد گفته بود که صبح زود برای گرفتن
 .جواب آزمایشم به شهر می رود و رفت

اما بعد از رفتن او هر کاری کردم خوابم نبرد...
خواب که هیچ... حالم هم بد شد. چنان ضعفی کردم

که خودم مجبور شدم برای خودم صبحانه حاضر
 .کنم

 .اما حتی خوردن صبحانه هم حالم را خوب نکرد

 !خودم هم نمی دانستم چم شده



هم ضعف داشتم هم حالت تهوع. و در آخر هم
 . بعله... حالم بد شد و صبحانه زهرمارم

با بی حالی زیر کرسی دراز کشیدم و دعا کردم بلکه
حامد زودتر برگردد0 و به دادم برسد. اما می دانستم
 .رفتن او به شهر و بازگشتش زمان زیادی می برد

و من تا نزدیک0 ظهر با آن حال خراب سر کردم.
خوابم نبرد و تنها بی حال و بی رمق زیر کرسی
غلت زدم و حتی به اجبار یکبار تکه کوچکی نان

خشک خوردم اما نه... انگار قرار بود همه چیز از
 .همان آن روز عوض شود

:حامد آمد. و تا در اتاق را باز کرد با بی حالی گفتم

 ...حامد_

جانم... چی شده؟... چون صبحانه رو امروز نچیدم_
میخوای توبیخم کنی؟

 .نه بابا.... بیا یه ِسُرم به من بزن دارم میمیرم_



فوری وسایلی که دستش بود را همان جلوی در رها
 .کرد و سمتم آمد

چی شده؟_

از صبح که رفتی حالم بده.... سرم سنگینه... معده0_
 .ام اذیت میکنه... ضعف دارم ولی اشتها ندارم

لبخندی زد و دستی به موهایم کشید. متعجب نگاهش
:میکردم که پرسیدم

چیه؟!... نکنه سرطانی چیزی دارم؟_ 

اخمی تحویلم داد و برای تنبیه حرفی که زده بودم،
: بینی ام را با دو انگشت گرفت و کشید

 .دور از جون_

 .و بعد سمت وسایلی که خریده بود رفت

اگه صبر کنی هم حالتو خوب میکنم هم کادویی که_
 .برات خریدم نشونت میدم

: نشستم و تکیه به بالشتم زدم



 !!کادو_

جلو آمد و کادویی0 روی دستم گذاشت. کاغذ0 کادو را
پاره کردم و چشمم به پیراهن خوش رنگ بلندی

 .افتاد

وای چه قشنگه.... فقط... خیلی بزرگ نیست؟!..._
 .این اندازه ی من نیست که

 ...اندازه ات میشه عزیزم_

و بعد سرش را جلو آورد و بوسه ای به پیشانی ام
 .زد

 .بابا شدم مستانه... مامان شدی خانومم_

لبانم با تعجب از هم فاصله گرفت که با شوق ادامه
:داد

الهی من دورت بگردم.... ببخش که گفتم تنبل_ 
شدی... به خدا حتی فکرش رو هم نمیکردم باردار

 !باشی

 !واقعا میگی حامد0_



سرش را تکان داد و باز صورتم را بوسید که
:طلبکار شدم

بفرما... دیدی گفتم دست خودم نیست... یادته0 چقدر_
مسخره ام کردید0 که چقدر میخوابم؟

:سرش را کج کرد و گفت

جانم... حق داشتی... آزمایشتم میگه هم کم خونی_ 
داری هم قندت پایینه... منم برات دارو گرفتم که

 ...خانومم خوب بشه

لبخند و شرم از اینهمه0 محبتش روی صورتم جان
گرفت. سرم را پایین انداختم که برخاست و در

: حالیکه آستین های پیراهنش را باال میداد،0 بلند گفت

خب حاال واسه خانومم چی درست کنم که حالش_ 
خوب بشه؟... چی دوست داری؟

فقط بذار بخوابم باشه؟_

:خندید0 و جواب داد



تو بخواب من میرم تو آشپزخونه ی بهداری یه_
 .چیزی واسه ناهار درست میکنم
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اگر قرار باشد از بین تک تک روزهای زندگی ام،
قشنگ ترین روزها را انتخاب کنم، می گویم دقیقا از

 .همانروزی که فهمیدم باردار هستم



وقتی رفتار ذوق زده ی حامد را می دیدم که مثل
پروانه دورم میچرخید، تمام وجودم پروانه های

شوقی میشد که درست در یک ثانیه، با هم به پرواز
 .در می آمدند

از آن بهتر وقتی بود که گلنار خبر خواستگاری
مجدد آقا پیمان0 را به من داد. مش کاظم انگار اینبار
رضایت داده بود و پدر پیمان هم موافقت کرده بود

.که برای این جلسه خواستگاری بیاید0

البته هنوز خبر بارداری من، را نه گلنار می دانست
 .و نه بی بی

مش کاظم، من و حامد0 را هم دعوت کرد تا در
 .مراسم خواستگاری حضور داشته باشیم

آنشب به یاد0 ماندنی هنوز در خاطرم هست. خیلی
برای گلنار خوشحال بودم. آقا پیمان0 مثل دفعه ی
قبل، با دسته گل زیبایی که از شهر خریده بود،

 .همراه پدرش آمد



و گلنار... باز همان لباس محلی را پوشیده بود با آن
روسری قرمز که ریشه های پایینش مثل آویز

 .قشنگی دور گردنش نشسته بود

:همان اول بحث پدر پیمان گفت

من و مادرش خیلی موافق نبودیم... مادرش هنوز_
هم مخالفه ولی من دیدم این مخالفت ما چه فایده ای
داره؟!.... وقتی براش بهترین مطب رو گرفتم ولی
خودش دلش میخواد بیاد0 توی درمانگاه0 این روستا
کار کنه... چه مخالف ازدواجش باشم یا نه ، بازم
میاد همینجا.... پس تصمیم گرفتم رضایت بدم که

 .همینجا0 بمونه و ازدواج کنه

همان موقع گلنار با سینی چای وارد اتاق شد و پیمان
 .تنها0 کسی بود که به احترامش برخاست

یک لحظه فکر کردم آیا او همان پیمان یکسال قبل
است؟!... همان کسی که حتی از شوخی خانم جان
برای ازدواجش با یکی از دختران روستا دلخور

شد؟!... عشق چه می کند با آدمی!... نگاهم بی



اختیار سمت حامد0 چرخید.0 و باز یادم آمد چقدر
دوستش دارم و چقدر خدا را شاکر هستم که تقدیرم

را به آمدن به این روستا گره زد تا با حامد آشنا
 .شوم

نگاه من، باعث نگاه متعاقب حامد شد. لبخندی
: تحویلم داد و سر خم کرد کنار گوشم و پرسید

جانم... چیزی میخوای؟_

و من آنقدر لبریز از محبتش بودم که وسط جلسه
:خواستگاری پیمان از گلنار آهسته در گوشش گفتم

 .دوستت دارم حامد.... خیلی زیاد_

لبخندش کشیده تر شد و یک لحظه دستم را گرفت و
 .میان دستش فشرد

من باید0 ابر بودم تا از عشقش روزها بر دشت و
صحرا می باریدم. یا باید خورشید می بودم تا از

عشقش میسوختم. اصال باید0 طوفان بودم تا هر نفس،
 .عشقش را فریاد میزدم



 .من کنارش خوشبخت بودم

جلسه خواستگاری گلنار با حرف پدر پیمان،0 و اعالم
 .رضایتش به مهریه هم رسید

 .من حاضرم مهر دختر شما رو خودم تعیین کنم_

 .اینرا پدر پیمان0 گفت و مش کاظم تایید0 کرد

یه خونه دارم توی تهران که میتونم سه دنگش رو_
 .به نام دخترتون بزنم

بی بی و مش کاظم سکوت کردند و حامد برای
:خاتمه دادن به جلسه و مباحثش،0 بلند0 گفت

 .پس دیگه مبارکه... صلوات بفرستید0_ 

و این شد که بر خالف جلسه ی چندین ماه قبل... این
جلسه به خوبی و خوشی به پایان0 رسید و قرار عقد

 .هم گذاشته شد

اما مش کاظم شرط کرد که تا آماده شدن، درمانگاه
بهداری، برای ازدواج باید صبر کنند0 و گرچه این



حرف به مزاج پیمان0 خوش نیامد0 اما پدرش و مش
 .کاظم روی آن اتفاق نظر داشتند
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عقد پیمان و گلنار در یک روز سرد پاییزی از ماه
آذر، برگذار شد. ساده ولی زیبا. آقای رستگار، پدر

 .پیمان، واقعا سنگ تمام گذاشت

حلقه و اینه و شمعدان و خرید برای عروس و حتی
 ...شام عقد و



و وقتی گلنار اینهمه خرج و مخارج پدر پیمان0 را دید0
برای اصالح و ابرو، به یک آرایشگاه خوب در

فیروزکوه رفت و انصافا هم خیلی تغییر کرد. آنقدر
 .زیبا و خانم شده بود که دلم نمی آمد اذیتش نکنم

 !نخورتت این آقا پیمان... هلو_

 .با شرم می خندید0 و من از ذوق او کیف میکردم

مادر پیمان همچنان سرسختانه0 مخالفت کرد و برای
عقد پسرش هم حاضر نشد. بعد از مراسم ساده ی
محضر، مهمانان که از جمله ی آنان خانم جان هم

 .بود، به باغ مش کاظم دعوت شدند

مش کاظم هم در عوض خرج و مخارج پدر پیمان،
تمام باغش را بخاطر سرما، چادر کشید و صندلی

چید. میوه و شیرینی و چایی هم برای پذیرایی0 بود.
شام هم آقای رستگار از فیروزکوه سفارش داده بود

و با دیگ های مخصوص آمد و روی کنده0 های
 .چوب آتش گرفته در باغ، باز گرم شد



همه چیز عالی بود. و من از ته دل برای گلنار
خوشحال بودم. آخر مجلس که شد. بعد0 از رفتن تک
تک مهمان0 ها، من ماندم و خانم جانی که هنوز دو

کلمه از حرفهایش با بی بی مانده بود و گلناری که با
شاه داماد غذا می خورد و نگاه حامدی که گه گاهی
بین صحبت های پدر پیمان0 و مش کاظم سمت من

 .می آمد و چشمکی میزد

از دست این ابراز عالقه اش لبخند0 زدم و باز رو به
:خانم جان گفتم

همه رفتن... نمی آی شما؟_

:و بی بی با نگاهی به دور و برش گفت

 .شما بیا امشب خونه ی ما_

خانم جان بدش نمی آمد اما طبق عادت کمی تعارف
 .کرد

 .مزاحم نمیشم_

 .اختیار دارید قدمتون0 سر چشم_



و من همراه با نفسی بلند از خانم جان خداحافظی
کردم و رفتم سمت عروس و داماد. حتی از دیدنشان

کنار هم، جرقه های ذوق و شوق، بر قلبم سرازیر
 .میشد

 .مبارک باشه_

 .گلنار برخاست

 .ممنونم مستانه جون... خیلی زحمتت دادم_

 .چه حرفیه... تا باشه از این زحمتا_

مبارک باشه آقا پیمان... هوای این دوست منو_
داشته باشید... تک دختره... ته تغاریه... خالصه

 .لوسه دیگه

:گلنار اخم کرد و پیمان0 لبخندی زد

 .هواشو دارم خانم پرستار_

از عروس و داماد0 که جدا شدم سمت حامد0 رفتم. باز
هم به مش کاظم و آقای رستگار، تبریک گفتم و از

 .آنها جدا شدیم



:حامد دستم را گرفت و با نفسی آسوده گفت

 ...اینم از پیمان_

 .نگاهش کردم. چشمانش پر از ستاره های شوق بود

 ...حامد_

 ...جانم_

چقدر این جان گفتنش را دوست داشتم. انگار هر
باری که می گفت  » جان « جان دوباره ای

 .میگرفتم

به نظرت اسم بچه مون رو چی بذاریم؟_

:  همین سوال ساده باعث شد بایستد0 و کمی نگاهم کند

راستی... تو که امشب سینی چای رو نچرخوندی؟_ 

 ...نه_

میوه رو چی؟_

 ...نه_

شیرینی؟_



 .ای بابا.... نه من فقط نشستم و خوردم_

:لبخندی زد و باز پرسید

به خانم بزرگم گفتی که نتیجه دار شده؟_

نه بابا اونم از همون اول با بی بی گرم گرفت_
 .اصال دو کلمه حالم رو نپرسید

:حامد سری بلند کرد سمت آسمان و گفت

 ...بهتر... فعال به کسی چیزی نمیگیم_
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ایستاد. در سکوت شب، بین راه بهداری، در
 .سرباالیی تند کوچه ها ی روستا، نگاهم کرد

چی شده؟_

لبخندش را تا دیدم، اشکی در چشمش جوشید و قبل
از آنکه مهلت داشته باشم بپرسم چرا گریه می کند،

 .مرا در آغوشش کشید

چقدر من خوشبختم مستانه!... تو از کجا اومدی تو_
زندگیم که حاال اینقدر کنارت آروم باشم؟

سکوت کردم و حتی نفس هایم را حبس تا او فقط
 .بگوید0

بوسه ای به پیشانی ام زد و از همان فاصله ی کمی
 .که تا صورتش داشتم،. خیره ام شد

 ...اگه پسر باشه دلم میخواد0 اسمش رو بذارم محمد0_

تا خواستم حرفی بزنم، صدای بلند آقا پیمان ما را
 .غافلگیر کرد

 !شما هم که شبگرد شدید_



حامد از من فاصله گرفت و نگاه هر دوی ما رفت
سمت پیمانی0 که دست در دست گلنار، مثل ما

سرباالیی تند کوچه ها را به سمت بهداری باال می
 .آمدند0

همین قدر که دیدم دست در دست هم قدم می زنند،0
 .روحم از شوق پرواز کرد

تامل کردیم تا به ما برسند. و رسیدنشان به ما باعث
شد که حامد و پیمان با هم جلوتر راه بیافتند و من و

 .گلنار پشت سرشان

:با آرنجم به بازوی گلنار زدم و گفتم

 .کیف میکنی با عشقت داری قدم میزنی ها_ 

:شرمگین سر افکند و با خنده ی ریزی گفت

 ...همین امشب آقام اجازه داده تا دیر وقت قدم بزنیم_

 .و بعد آهسته تر توی گوشم زمزمه کرد

میگه پیمان0 باید بره بهداری بخوابه... شما هنوز_
 .عقدید



:با بدجنسی گفتم

 ....خب راست میگه_

:  گلنار اخم کرده جوابم را داد

 .آخه دلم میخواد0 پیش من باشه_

 .به شوخی نیشگونی از بازوش گرفتم

 .خجالت هم خوب چیزیه دختر ... یه کم حیا کن_

:خندید0 و آهسته گفت

از بس سختی کشیدیم این چند0 ماهه... خب حق_
 .دارم پیش شوهرم باشم

 ...نترس از حاال به بعد همش پیش شوهرتی_

راستی مستانه جان.... یه تشکر بهت مدیونم... بعد_
از رفتن به اون غار بابام راضی شد... اون غار

 .حاجت میده ها

نه عزیزم غار حاجت نمیده... اون فریادی که_
 .کشیدی سر خدا و حاجتت رو خواستی جواب داده



 ....آخ راست میگی ها_

:به بهداری رسیدیم که حامد گفت

 .بفرمایید0 دور هم یه چایی بخوریم_

:پیمان نگاهی به گلنار انداخت و گفت

نه... ما میخوایم قدم بزنیم. خداحافظی کردند0 و_
رفتند و من چند ثانیه ای رفتنشان را نگاه میکردم که

حامد بازویم را محکم کشید سمت حیاط بهداری. تا
:خواستم اعتراض کنم، بوسه ای هدیه ام کرد و گفت

اونا رو ولش کن... پیمان بدموقع سر و کله اش_
پیدا شد... داشتیم اسم انتخاب میکردیم....دوست دارم

 .اسمشو بذارم محمد

اگه دختر بود چی؟_

 ...هرچی تو بگی_

اخمی کردم... می دانستم خوب ناز میکنم و خوب ناز
 .می خرد



 ...اما من دوست دارم اگه پسر باشه بذارم جواد_

:نیشگون آرامی از گونه ام گرفت و گفت

 .حاال اصال بذار ببینیم پسره یا دختر... تا بعد_
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روزهای بارداری من، قشنگ ترین روزهای عمرم
بود. تازه ویارم شروع شده بود اما توجهات بی

اندازه ی حامد، همان حال خراب را هم برایم



خوشایند کرده بود. صبح ها وقتی برای نماز صبح
بیدار میشد، اول بساط صبحانه را حاضر می کرد و

معتقد بود اگر اول صبحانه بخورم، دیگر حالم بد
نخواهد شد. و خودش حتی لقمه برایم می گرفت. و

بعد با هم نماز می خواندیم. بعد نماز او قرآن می
 .خواند و من باز می خوابیدم

اما آنروز اتفاقی افتاد که باز بذر نگرانی ها را در
 .دلم کاشت

با آنکه بعد0 از نماز صبح، صبحانه خورده بودم اما
نمی دانم چرا حالم خوش نبود. حالت تهوع داشتم و

ضعفی در وجودم بود. که با صدای بلندی که از
 .حیاط بهداری آمد، تنم لرزید

گویی شیشه ی اتاق حامد0 شکست. فوری روسری
بلندم را سر کردم و با همان بلوز و دامن بلند،0 وارد

حیاط بهداری شدم. با دیدن مراد، یک لحظه قالب
 .تهی کردم

 .و باز صدای فریادش، آشوب به پا کرد



بیا بیرون دکتر... میدونم0 کار خودته... خبر دارم_
که رفیق شفیق اون آقا پیمانی... میدونم تو زیر گوش
مش کاظم خوندی که اون پسره ی شهری رو به من

ترجیح دادن... گفتن بیا بیرون... مرد باش... بیا
 .نترس... این دفعه نمیخوام بالیی سرت بیارم

با همه ی ترسی که در وجودم شعله می کشید اما
:فریاد زدم

هوی... باز الت شدی؟... دلت بازداشتگاه_
میخواد؟... گمشو برو از اینجا تا اهالی روستا رو

 .صدا نزدم

چشمانش را برایم تنگ کرد و همزمان سرش را خم
 .کرد

 .تو الل شو تا نزدم اون طرف سرتم بشکنم_ 

 ....غلط میکنی... انگار ادب نشدی هنوز... اینبار_

 .صدای فریاد حامد مانع ادامه ی حرفهایم شد

 .مستانه!... برو تو اتاق_



نگاهش کردم. چنان اخمی سمتم روانه کرد که
سکوت کردم اما همانجا ماندم. حامد از پله ها پایین

 .آمد و مقابل مراد ایستاد

 .دلم همان لحظه ریخت

چیه؟... باز هوس کردی بابات بیاد التماسم کنه که_
 .رضایت بدم از بازداشتگاه بیرون بیای

مراد با نفسی آتشین به حامد0 زل زد و در کسری از
 .ثانیه0 یقه ی او را با دو دست گرفت

ببین دکتر جون... من آدم تالفی ام... آدم انتقامم..._
خوش ندارم یکی یه کاری در حقم بکنه و من

جوابش رو ندم... بهت گفتم سه ماه دیگه میام تا
جبران اون دو روزی بازداشتگاه مهمونت بودم رو
تالفی کنم.... اما با عقد دختر مش کاظم حاال اومدم
جواب هردوش رو بهت بدم.... شنیدم تو مش کاظم

رو راضی کردی... درسته؟

:تا حامد0 خواست حرفی بزند من بلند گفتم



نه... اشتباه کردی.... رضایت مش کاظم کار من_
 ...بود

نگاهش سمتم چرخید. یقه ی حامد0 را رها کرد و
قدمی سمت من جلو آمد که دلم از ترس لرزید و

:حامد فریاد زد

 ...مگه بهت نگفتم برو تو_ 

:نگاه مراد سمت من بود که پوزخندی زد و گفت

 ...تالفی میکنم سرت خانم پرستار_

و بعد در حالیکه با انگشت اشاره اش مرا تهدید0
می کرد و نگاه چشمان پر کینه اش را ازم

نمی گرفت... چند0 قدمی به عقب رفت و بعد0 از حیاط
 .بهداری بیرون رفت و فرار کرد

نفسم باال آمد که چشمم به نگاه گر خشم حامد افتاد. با
:خشمی که تا آنروز از او ندیده بودم سرم فریاد زد

کی بهت گفت وسط دعوا نرخ تعیین0 کنی؟_



وا رفتم. حالم بد بود و با آنهمه استرس بدتر هم شد.
:نشستم لبه ی پله و گفتم

 .توبیخم نکن... حالم بده_

 .اما کوتاه نیامد و باز فریاد کشید
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میفهمی داشتی چکار میکردی؟... کی بهت گفت_
اصال تو حرف بزنی... نمیدونی اون دیوونه

 ...است....میخواستی یه بالیی سرت بیاره

انگار حامد0 اصال متوجه ی حالم نبود. بعد0 از آن
استرس و آن حالت تهوع صبحگاهی، مسلم بود که

 .حالم بد می شود و شد

دویدم سمت دستشویی ته حیاط و صبحانه ای که
 .خورده بودم را باال آوردم

حالم آنقدر بد شد که همان کنار در دستشویی افتادم.
نگاه توبیخانه ی حامد هم سمتم آمد و من از اینکه

 .کنارم نیامد دلخور شدم

همونجا واستا فقط نگاهم کن باشه؟_ 

هنوز عصبی بود که از این بی توجهی اش، دلخور
 .از جا برخاستم و سمت اتاق رفتم

دست و پایم سرد بود که زیر کرسی دراز کشیدم. اما
 .دقیقا داشتم برای آمدن حامد0 لحظه شماری میکردم



او هم آمد اما با تاخیر. شاید یک ربعی طول کشید
که در اتاق باز شد. فوری به حالت قهر لحافت را
روی سرم کشیدم که صدایش در نهایت آرامش و

 . حتی با تک خنده ای برخاست

 .بیداری الکی خودتو0 به خواب نزن_

:با حرص بلند جوابش را دادم

 .شما برو به کارات برس... من که مهم نیستم_

خندید0 و جلو آمد. باالی سرم نشست و لحافت را
کشید. فوری چشم بستم. سرش را خم کرد و کنار

:گوشم گفت

آخه ببین چکار میکنی با من؟... داشتی یه دعوا راه_
می انداختی تا اون مردک دیوانه باز یه بالیی سرت

 .بیاره... تو انگار خوشت میاد0 منو حرص بدی

 .جوابش را ندادم که دستی به صورتم کشید

االن حالت چطوره؟... بهتری؟... میخوای یه ِسُرم_
برات بزنم؟



:با حرص آمیخته به دلخوری گفتم

نخیر شما بفرمایید0 دنبال کاراتون... به درک اگه_
 .حالم بد شد

ِای کشیده ای سر داد و به تنبیه0 حرفی که زدم، بینی
ام را محکم با دو انگشت کشید که صدای جیغم بلند0

 .شد

 ....آی حامد_

 .خندید

این تنبیه0 واست کمه ولی چکار کنم که دلم نمی آد_
حسابی تبیهت کنم....بلند0 شو برات یه لیوان چایی با

 .بیسکویت میارم بخوری

 .میوه نمیخوام_

سرش را کج کرد سمتم و با نازی که انگار ادای مرا
:در می آورد پرسید

چی میخوای عشق من؟_



 .لبخندم لو رفت

دلم میخواد از اون آش ترش هایی که بی بی_
 .درست میکنه واسم بیاری

آش ترش!... من االن آش ترش از کجا بیارم؟_

 ...خب... پس لواشک_

مستانه جان... انگار یادت رفته فشار و قند خونت_
پایینه ها... اینا رو بخوری حالت بد میشه... یه چیز

 .شیرین باید0 بخوری... مثال شیرینی

.خب پس شیرینی خامه ای میخوام_

 .شیرینی خامه از نداریم آخه_

: با حرص و خنده فریاد زدم

 .حامددددددد0_

باشه باشه... یه کم صبر کن میرم از شهر میخرم_
 .برات

 .سرم سمتش چرخید0



واقعا میگیری برام؟_

 .بوسه ای به صورتم زد

 .آره به جان خودم... حاال قهر نکن که دلم میگیره_

: لبخندزنان0 نشستم و گفتم

 .پس هیچی نمیخوام تا شیرینی برام بیاری_

 .چشمانش از شنیدن حرفم چهارتا شد

 ...مستانه!... ضعف میکنی_

 .نه... دلم شیرینی خامه ای میخواد0_

 .خندید

ِای از دست تو.... باشه حاضر شو باهم بریم شهر_
 .برات بخرم

از خوشحالی جیغ زدم و حامد با لبخند0 فقط نگاهم
 !کرد. و عجب مزه ای داد آن شیرینی های خامه ای
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شیرینی خامه ای که آنروز هدیه گرفتم و نوش جان
شد، خیلی مزه داد اما شیرینی آن شیرینی های خامه

 .ای چند ماه بعد با حادثه ای تلخ، زهرم شد

اواخر زمستان بود. کار احداث درمانگاه0 به خوبی
پیش می رفت و قرار بود تا یک یا دوماه دیگر افتتاح

 .شود



آقا پیمان هم برای آنکه زودتر با گلنار بروند سر
خانه و زندگی خودشان ، همپای کارگران در

درمانگاه کار می کرد. و همه ی کارگران از او
 .فرمان می بردند

من هم اواخر ماه چهارم بارداری بودم. ویار
 .صبحگاهی ام کم شده بود اما هنوز رهایم نکرده بود

تمام ذوق و شوق آن روزهایم آن بود که بدانم
فرزندم دختر است یا پسر. با حامد طی کرده بودم

که اگر دختر باشد اسمش را من انتخاب کنم. و او هم
اسم محمد را اگر پسر باشد، انتخاب کرده بود.

اگرچه  اسم جواد را بیشتر دوست داشتم اما مخالفتی
نکردم و هر از گاهی به شوخی، هر گاه که صدایش

میزد » محمد0 من «، من هم باالفاصله میگفتم  »
 .«محمد جواد «. و او باز میگفت » محمد خالی

 .و کمی دلم می گرفت. اما سکوت مي کردم

گذشت. درست روزهای آخر اسفند. وقتی همه ی
اهالی روستا همت کرده بودند0 تا درمانگاه0 را تمام



کنند و حتی حامد0 هم به بعد از ظهرها به کمکشان
 .میرفت، آن اتفاق بد افتاد

آن روز حالم کمی بد بود. حامد اصرار کرد ِسُرم
بزنم. هنوز جز من و خودش هیچ کسی از بارداری
من خبر نداشت. گلنار که مدام با پیمان بود و وقتی

برای من نداشت. خانم جان هم بعد از ازدواج من و
حامد چند ماهی رفته بود پیش عمه افروز تا در

مراسم عقد و نامزدی مهیار و رها کمک دست عمه
 .باشد. و ماندگار شده بود انگار

زیر ِسُرم توی بهداری، روی تخت دراز کشیده بودم
که حامد لبه ی تخت نشست. دستی به صورتم کشید

و نگاهش باز پر شد از عشق اما گاهی آهی می کشید
:که پرسیدم

چیزی شده؟_

 ...نه_

چرا آه میکشی؟_



آه نیست... قول داده بودم برم کمک اهالی روستا تا_
 .پنجره های درمانگاه رو بزنن

 ...خب برو_

تو رو اینجوری بزارم و برم؟_

خوبم... ِسُرمم داره تموم میشه... خودم قطعش_
میکنم و نهایت کارش اینه که یه پنبه بزنم روی رگ

 .دستم دیگه... تو برو

 .لبخند0 روی لبش با نگرانی پیوند خورد

دلم یه جوری شور میزنه... بهت قول میدم برگردم_
شام رو من درست کنم و ظرف های شام رو هم

 .بشورم

خندیدم. چون می دانستم وقتی او برگردد0 به هیچ کدام
: از آن کارها نمی رسد تنها0 با لبخند گفتم

 .برو... دیر میشه_

پیشانی ام را بوسه ای زد و رفت. حتی فکر هم
نمیکردم بعد از رفتن او بخواهد0 اتفاق عجیب و



وحشتناکی بیافتد اما افتاد. آخرای ِسُرمم بود که سر و
صدایی از درون حیاط بهداری به گوشم رسید. نیم

:خیز شدم و به سرو صدایی که می آمد گوش سپردم

مطمئنی کسی تو بهداری نیست؟_

نه... خودم دیدم خود دکتر هم رفت درمونگاه_
 .کمک کارگرا... همه ی اهالی روستا هم اونجان

 ...پس بزن بریم_
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از جا برخاستم و با همان ِسُرم دستم تا کنار پنجره
 .رفتم

دو مرد در حیاط بهداری دیدم که یکی یک بطری
بزرگ در دست داشت. متعجب از کارشان تنها

نگاهشان کردم که با آن بطری بزرگ و یک پارچه
سر چوب دستی که بسته بودند، می خواهند

چکارکنند.0 گرچه فهمیدنش0 چندان0 طولی هم نکشید.
 .یکی از آندو در بطری را باز کرد

 .هنوز هم باور نداشتم که آنچه میبینم حقیقت دارد

دستمال را از مایع درون بطری خیس کرد و با
 . کبریتی آتش شعله کشید

نگاهش سمت پنجره آمد که فوری از پنجره فاصله
گرفتم. و طولی نکشید که آن چوب دستی آتش



گرفته، شیشه ی اتاق را شکست و همراه همان آتش
 .افروخته ای، داخل اتاق افتاد

 .فوری از اتاق بیرون زدم و فریاد کشیدم

چکار میکنید؟_

تا جلوی در بهداری که رفتم با چشمان متعجب آن
دو مرد غافلگیر شدم. روی پله های جلوی بهداری

 !از آن مایعی که دست مرد نا آشنا بود خیس بود

سخت نبود که با آن بوی تندی که مشام را پر کرد
 .بفهمم چیست

آن بطری بنزین را ورودی در بهداری خالی کرده
 !بودند

!گویی قصد به آتش کشیدن0 کل بهداری را داشتند0

نگاه متعجبم0 در چشمانشان نشست. آنها هم از دیدنم
 .تعجب کردند

 ....این کیه؟... گفتی کسی نیست که_

 .ولش کن... کبریت بزن بریم_



و حتی تردید هم به دلشان نیامد. قیافه هایشان هنوز
هم در ذهنم هست وقتی کبریت کشیدند0 و جلوی پله
ها را به آتش کشیدند0 و راه فرار مرا بستند. شعله

های آتش یکدفعه راه خروج را بست و مرا مجبور
:به عقب نشینی کرد. تنها صدای فریادم بلند شد

 ....کجا میرید؟... نامردا... یکی کمکم کنه_

اما صدایم به جایی نرسید. دویدم و به اتاق حامد0
برگشتم. ملحفه ی روی تخت و کتاب روی میز حامد

هم آتش گرفته بود. فوری ِسُرم دستم را کشیدم و
دیگر وقت نشد تا پنبه ای رو رگ دستم بگذارم. در

 !آن لحظه شجاع ترین زن روی زمین شدم

در حالیکه با پتویی که از انبار داروها آوردم، سعی
: می کردم آتش را خاموش کنم، فریاد میکشیدم

کمک.... کسی صدامو میشنوه؟_

فایده ای نداشت. من یک نفر بودم و آتش شعله وری
که تمام ملحفه و تخت و میز و کتاب های روی میز
حامد را گرفته بود، به تنهایی و با دستان خالی من



خاموش نمیشد. از بوی سوختن و دود غلیظ آتش به
 .سرفه افتادم

برگشتم سمت راهروی بهداری. بوی بنزینی که آتش
را شعله ور کرده بود و در حال پیشرفت سمت

انباری و اتاق داروها بود، داشت خفه ام می کرد.
 .همه جا دود بود و آتش

ناچار از فرط ترس و کاری که از دستم برنمی آمد
 .به گریه افتادم

 ....خدااااا_

: و باز فریاد کشیدم

 ....حامددددد0_

از ته دلم صدایش زدم. و باز هم تا چشم گشودم من
بودم و شعله های آتش. تنها0 کاری که از دستم بر می

آمد این بود که جلوی پیش روی آتش را بگیرم.
لحظه ای فکرم به کپسول اکسیژن اتاق حامد افتاد.

خودم هم نمی دانم چطور آن کپسول بزرگ را تا اتاق



واکسیناسیون کشیدم و کمد داروها را از الکل و ِسُرم
ها خالی کردم و تنها جاییکه امید داشتم آتش به آن

 .جا نرسد، اتاق واکسیناسیون بود
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شعله های آتش بیشتر از من موفق بود. هر چه با
پتویی که در دست داشتم روی شعله های افروخته،

 .می کوبیدم اما باز میسوختند0 و می سوزانند



حتی گوشه ی پتو هم آتش گرفت. تنها امیدم این بود
که دود غلیظی که از این سوختن، تمام ریه ام را

می سوزاند به چشم کارگران در حال کار در
درمانگاه که فاصله ی چندانی با بهداری نداشتند،0

 .برسد

و رسید. درست وقتی در میان شعله ها گیر کرده
بودم و از فرط ناامیدی بلند گریه میکردم و گاهی

برای تنها0 یک نفس عمیق به اتاق واکسیناسیون
میرفتم و از الی نرده های پنجره اش هم نفس می

کشیدم و هم جیغ میزدم  » کمک«، صدای فریادی
 .آشنا به گوشم رسید

 !مستانه_

صدای حامد بود. دویدم سمت در ورودی که شعله
های بلند آتشش مانع دیدنم بود اما به خوبی صدای

 .حامد0 را می شنیدم

 !مستانه_

: فریاد زدم



 .حامدددددد_

و صدای فریادهایی دیگر که می شنیدم اما چیزی
 .نمی دیدم، به گوشم رسید

میخوای چکار کنی؟_

 .مگه نمیبینی؟.... وسط آتیش گیر کرده_

 .تو نمیتونی از میون این شعله ها بری تو_

: باز با گریه فریاد زدم

 ....حامد0_

دود غلیظ و سیاه آتشی که مهار نمیشد، مرا به سرفه
انداخت. باز به اتاق واکسیناسیون پناه بردم و از

 : کنار پنجره ی اتاق و از الی آن نرده ها فریاد زدم

 ....حامد0_

پی در پی فریاد کشیدم تا صدایم، آنها را سمتم
کشاند. شاید حتی آنها هم نمیدانستند که اتاق

واکسیناسیون تنها محل امن، از شر آن آتش شعله ور
 .است



حامد در حالیکه تمام لباس هایش0 خیس بود و از سر
و صورتش آب می چکید همراه آقا جعفر و پیمان،0

ساختمان بهداری را دور زدند و سمت پنجره ی اتاق
 .واکسیناسیون آمدند0

مستانه... خوبی؟_

نگاه نگران حامد با آن سر وضع خودش حاکی از
فداکاری داشت که به حتم پیمان0 و آقا جعفر مانعش0

شدند. قطعا میخواست وارد آتش شود و دیگران
جلوی او را گرفته بودند. با دیدن0 آن سر و وضع و

 .حال خودم به گریه افتادم

 ....حامد0 کمکم کن... تو رو خدااااا_

دستش را سمتم دراز کرد و از الی نرده های
 .پنجره، مچ دستم را گرفت

عزیزم... مش کاظم رفته آهن بر بیارن... همین_
درمونگاه باال داشتیم باهاش کار میکردیم االن نرده

 .های پنجره رو می بریم... نگران نباش عزیزم



بغضم را فرو خوردم و طولی نکشید که حرف حامد
به عمل تبدیل شد. سه تا مرد دور پنجره را گرفتند و
با زور و فشار و کمک آهن بر، یکی از نرده ها را
بریدند0 و من از الی نرده ها با کمک حامد توانستم

 .از اتاق واکسیناسیون بیرون بیایم

همراه حامدی که دستش را روی شانه ام گذاشته بود
و مرا به سرعت می دواند سمت کوچه، دویدم و

درست وقتی روبروی در ورودی بهداری، دور از
آن آتش عظیم، به عمق فاجعه نگاه کردم، تازه

متوجه شدم که چرا مش کاظم و آقا جعفر و پیمان،0
بازوهای حامد را گرفته بودند0 تا برای نجات من، دل

 .به آتش نزند

و دیدن آن شعله های زبانه کشیده و کارگرانی که با
بیل و خاک و آب به جان آتش افتاده بودند0 تا مهارش

کنند،0 باعث شد که ناگهان0 حس کنم، از چه مرگ
فجیعی جان سالم بدر بردم و با همین تفکر، تنها

دست حامد0 را لحظه ای فشردم و از هول و هراسی



که هنوز تپش به تپش قلبم از شدت ترس آن فاجعه
 .بود، از حال رفتم
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با لرزی که علتش را نمی دانستم چشم گشودم. منزل
مش کاظم بودم و همه دورم را گرفته بودند. گلنار با

چشمانی اشکبار لیوان آب قندی را برایم هم میزد.
بی بی شانه هایم را مالش میداد. مش کاظم با پیمان
سر آتش سوزی بهداری بحث می کرد و تنها0 حامد0



بود که با چشمانی خیس از اشک و نگرانی خیره ام
 .بود

 .خوبی مستانه جان؟... یه چیزی بگو_

زبانم هنوز آنقدر قدرت نداشت که حرفی بزنم که
 .صدای مش کاظم و پیمان0 بلند0 شد

 .من مطمئنم یکی عمدا بهداری رو آتیش زده_

:و پیمان در جواب مش کاظم گفت

 ...هیچکی همچین0 کاری نمیکنه0_

:و حامد با نگرانی صدایش را بلند کرد

بس کنید... نمیبینید0 حالشو... هنوز شوکه است ..._
حاال چه عمدی چه سهوی، زن باردار من داشته

 .... توی اون آتیش میسوخته

و خودش اولین نفری شد که با گفتن آن جمله بغض0
کرد. و من با شنیدن تنها کلمه ی آتش، باز لرز کردم

 .و شعله های زبانه کشیده ی آتش، به یادم آمد



بی بی پتو را بیشتر رویم کشید و آهسته رو به من
:گفت

مبارکه دخترم... نگفتی بارداری... چیزی نیست..._
 .تموم شد... نترس

و حامد در حالیکه دستانم را گرفته بود، با نگاهی به
سوختگی های سطحی روی آن، اینبار بلند0 بلند0

 .گریست

 .پیمان0 جلو آمد و دستی به شانه اش زد

حامد!... واسه چی گریه میکنی؟... خجالت داره_
مرد!... این خانم پرستار حالش خوبه... مهلت بده،

 .حرف میزنه

 .و بعد روبه گلنار چرخید

بسه دیگه چقدر هم میزنی اون آب قند رو .... بده_
 .به من

 .و لیوان آب قند را از گلنار گرفت و به حامد0 داد



بیا... تو هم به نظرم هول کردی... یه ُقُلپ از این_
 .بخور... مابقیش رو هم بده به خانومت

حامد لیوان را گرفت اما خودش چیزی نخورد و 
 .آنرا سمت من گرفت

بیا مستانه جان... بمیرم دستاتو سوزوندی که آتیش_
رو خاموش کنی... یه کم از این بخور عزیزم....یه

 .چیزی هم بگو که خیالم راحت بشه

جرعه ای از آب قند را نوشیدم و به چشمان حامد که
هنوز نگران بود و خیره ی من، زل زدم. نفسم هنوز
سخت باال می آمد. حس میکردم تمام نفس هایم بوی

دود می دهد. چند0 سرفه ای کردم و باز حامد0 را
:نگران تر کردم بی جهت، که آهسته گفتم

 .خوبم_

و در همان حال باز لرزیدم. حامد لیوان آب قند را
:زمین گذاشت که آقا پیمان بی مقدمه پرسید



چی شد خانم پرستار ؟... بهداری چطوری آتیش_
گرفت؟

و من باز لرز کردم. وقتی باز یادم آمد که چه بالیی
 !از سرم گذشت

: و حامد بلند و عصبی فریاد زد

 !پیمان_ 

و دیگر کسی چیزی نپرسید. همه سکوت کردند و
 .اینبار من خودم زبان گشودم

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��

کپی_رمان_حرام حتی بالینک0 کانال واسم نویسنده# 
⛔️⛔

�🌱�کانال حدیث عشق�🌱�



🌱🌱• . • . • 

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

 @hadis_eshghe

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

رفتن به پارت اول�� 🌱👇

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 220پارت_



دو تا مرد بودن... اومدن0 تو بهداری... خودم_
صداشون رو شنیدم که میگفتن کسی تو بهداری

نباشه... تا اومدم جیغ بزنم جلوی ورودی بهداری
رو آتیش زدن... منو دیدن0 و تعجب کردن اما

رفتن... راه فرارم بسته شد... هیچ کاری نمی تونستم
بکنم... فقط الکل و ِسُرم ها و کپسول اکسیژن رو

 .بردم اتاق واکسیناسیون تا آتیش رو بیشتر نکنه

حامد آهی کشید و دستی به پیشانی اش. پیمان0 بعد از
:چند دقیقه ای تفکر گفت

کار مراده... همه ی اهالی روستا داشتن توی_
درمونگاه کمک میکردن... پس کسی از اهالی

روستا نبوده... کار همون آدمای غریبه ایه که اومدن
 .و گفتن بهداری آتیش گرفته، کار خودشون بود



پتویی که بی بی رویم انداخته بود، حتی یک ذره هم
گرمم نمی کرد. پتو را تا روی گردنم باال کشیدم و با

 .لرزی خفیف به حامد خیره شدم

:از جابرخاست و گفت

 .میرم کالنتری ازش شکایت کنم_

 .انگار باز یکدفعه هول کردم

وای نه حامد... ولش کن اون آدم دیوونه0 است یه_
 .بالیی سرمون میاره

:و حامد عصبی فریاد کشید

دیگه از این بال بدتر؟!.... داشتن زنده زنده زن و_
 !بچه مو میسوزوندن0

حس کردم حتی از شنیدن همان کلمه ی سوزاندن،
تمام بدنم یخ کرد. باز یادم آمد که چه حادثه0 ی

 .وحشتناکی را از سر گذرانده ام

:پیمان هم مصمم گفت



 .همراهت میام_

 .حامد... حالم خوب نیست نرو_

 .خم شد و پیشانی ام را بوسید

بذار برم... هم دارو نداریم برات بگیرم هم از_
 .دست اون عوضی خالص بشیم

نتوانستم جلویش را بگیرم و رفت. و نمی دانم چرا
.بعد از رفتن او حالم بدتر شد

هزار فکر و خیال از عمل تالفی جویانه ی مراد به 
سرم زد و با آشوب ناشی از بالیی که بخیر گذشت،

 .چنان حالم را بد کرد که تب کردم

شاید بیشتر بخاطر اعصاب پریشانم بود اما بالی
 .جان بی بی و گلنار شدم

خانه خالی از مرد شده بود و بی بی و گلنار پرستار
 .من

لباس های سیاه و سوخته ام را در آوردند. یکی از
لباس های گلنار را تنم کردند و به بهانه ی همان تبی



که ریشه ی عصبی داشت، لگن آوردند و من دست
 .و صورتم را شستم

بی بی مثل مادری دلسوز، پاشویه ام کرد و من
:خجالت زده در حالیکه میلرزیدم گفتم

 .نمیخواد االن خوب میشم_

نه دخترجون... این تب همینجوری خوب نمیشه._
 .بگیر بخواب تا دکتر داروهاتو بیاره

و خواب... خوابی که گرچه چشمانم را ربود اما
 .تماما0 کابوس بود

نمی دانم ساعت چند بود که حامد برگشت. همه را
اسیر خودم کرده بودم. ناچار با زدن یک ِسُرم و
آمپول آرامش بخش، به خواب عمیقی فرو رفتم و

 .باالخره آرام گرفتم
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 .صبح بود که با صدای بی بی کمی هوشیار شدم

حالش خوبه پسرم برو بخواب.... از دیشب باالی_
 !سرش بیدار نشستی

:و صدای حامد را زمزمه وار شنیدم

تا نبرمش یه دکتر زنان و نفهمم که حال بچه هم_
 .خوبه،... آروم نمیگیرم

 .مبارکه ان شااهلل... شیرینی باید بدی ها_

چشم حتما... ان شااهلل حال هردوشون که خوب_
 .شد... شیرینی هم میدم

 .چشم گشودم و حامد0 فوری دستم را گرفت



خوبی مستانه جان؟_

 .خوبم... اذیتت کردم؟... ببخشید_

 .لبخند0 غمداری زد

نه عزیزم... چه اذیتی!... هنوزم وقتی یاد دیروز_
می افتم تمام تنم میلرزه.... خدا خیلی رحم کرد

 .خیلی

:نیم خیز شدم که بی بی با خوشروئی گفت

سالم دخترم... خدا رو شکر تبت اومده پایین..._
 .حالتم که خوبه

 .بله... ممنونم... حالل کنید0 تو رو خدا_

 .نگو دخترم... این حرفا چیه_

نگاهم سمت حامد0 برگشت با نگاه پر محبتش0 هنوز
 .خیره ام بود

حامد جان امروز بریم بهداری... دیگه نمیخوام_
 .بیشتر از این بی بی رو اذیت کنم



حامد آهی کشید و سکوت کرد و در عوض بی بی
:گفت

 .کدوم بهداری دخترم؟... بهداری تو آتیش سوخت_

نگاهم خشک شد روی صورت بی بی. سرم باز
:سمت حامد0 چرخید

شما که گفتید آتیش رو خاموش کردید!... آره حامد؟_

 .حامد0 نگاهش را پایین انداخت

نه... نشد... تا یه ماشین آتش نشانی اومد، کل_
بهداری سوخت... فقط خدا رحم کرد کپسول اکسیژن
منفجر نشد واگرنه معلوم نبود چی به سر کارگرایی
که داشتن کمک میکردن تا آتیش رو خاموش کنند،

 .می اومد

پس... پس ما دیگه... جایی... نداریم؟_

حامد تنها سکوت کرد و بی بی به جای او جواب
:داد



چرا دخترم... رو چشمای ما جا داری... اتاق_
پایین... توی حیاط رو گفتم کاظم تمیز کنه... یه چند
وقتی مهمان ما باشید تا خدا بخواد و درمانگاه0 تموم

 .بشه

 .بغضم گرفت. چانه ام لرزید

من کلی وسایل داشتم... همه سوخت!..._
عروسک های یادگاری بچگی ام... آلبوم عکس از

 ...پدر و مادرم

:بغضم شکست که ادامه دادم

حتی.... حتی چندتا لباس از نوزادی خودم که_
مادرم برام نگه داشته بود... همش میگفت... واست
خوب نگه داشتم که تن بچه ی خودت کنی.... همه

 !سوخت؟

حامد سکوت کرده بود و جوابی نمی داد. بی بی هم
 .انگار بغض کرده بود که یکدفعه بلند زدم زیر گریه



من نمیبخشمش... کار هرکی باشه...._
 !نمیبخشمش... تموم خاطره هامو سوزوند

حامد دستم را کشید و مرا در آغوشش جای داد. شاید
به آن گریه ها و تک تک اشکانی که می ریختم برای

 .رسیدن به آرامش نیاز داشتم

و آرام هم شدم. گرچه چشمانم سوخت تا به آرامش
رسیدم اما هنوز دلم حتی برای دیدن خرابه های

سوخته ی بهداری هم میلرزید. طاقت نیاوردم... بعد
از صبحانه0 ای که به اصرار حامد و بی بی خوردم،
به دیدن0 بهداری سوخته ی روستا رفتم. باورم نمیشد.
آنچه میدیدم باور کردنی نبود. دیوارهای سیاه شده از

دوده و عروسک هایی که هیچ اثری از آنها نمانده0
 .بود. هر چه بود سوخت و سوخت

 !شاید آن روز بدترین روز زندگی من بود
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با دیدن0 خرابه های سوخته در آتش بهداری، باز حالم
گرفته شد. حامد هم اصرار داشت همانروز برای

انجام سونوگرافی و اطمینان0 از وضع بچه به تهران
 .برویم

دیگر گفتنی نبود که با چه حالی راه افتادیم. حتی
لباس نداشتم. از لباس های گلنار پوشیدم و در طول

راه سرم را کج کرده بودم سمت پنجره و تنها دلم
 .میخواست گریه کنم. اما حامد0 نمیگذاشت



ببینمت... باز داری گریه میکنی؟!... سرت سالمت_
عزیزم... بخاطر چهارتا0 عروسک و چند تا عکس

اشک می ریزی؟!.... خودم برات عروسک
میگیرم... اسباب بازی میخرم... گریه نکن زار

 ....زار.... میبرمت بازار

 .با حرص میان اشک ریختن هایم روی پایش زدم

 .شوخی نکن حامد0 ... کلی خاطره داشتم که سوخت_

برو خدا رو شکر کن خودت سالمتی... اگه یه_
بالیی سر خودت می اومد چی؟... ناشکری نکن

عزیزم... االن دعا کن حال اون بچه هم خوب باشه
و بعد اینهمه استرس و پرش از پنجره ی اتاق

 .واکسیناسیون،0 هنوز قلبش بزنه

 .اخم کردم

یعنی چی این حرفا؟.... بچه ام صحیح و سالمه..._
 ...طوریش نشده



ان شااهلل... محض احتیاط اگه بریم سونوگرافی_
 ...خوبه

سونوگرافی چی هست اصال؟_

یه دستگاهی هست که هر جایی ندارن... کلی_
پرس وجو کردم که یه آدرس بهم دادن باال شهره...

ولی ارزش داره... اون دستگاه رو میذارن رو شکم،
توی شکم رو میبینن... جنسیت بچه، ضربان قلبش

 .همه رو نشون میده

 .واقعا؟!.... چه جالب_

حامد نفس بلندی کشید و دستم را میان0 دستش فشرد.
گرمای دستش داشت به من می گفت که چقدر ناسپاس

هستم که وجود او را کنار خودم نادیده گرفتم. باید
خدا را شکر میکردم که نه من، و نه حامد در آن

 .آتش سوزی مهیب طوری نشدیم

شاید او هم داشت همیچین0 فکری می کرد که هر از
گاهی، دستم را سمت لبانش می کشید و به روی دستم

 .بوسه ای میزد



هر بوسه اش باز چیزی مثل قند در دلم آب می کرد.
 !چقدر خوشبخت بودم

بهداری در آتش سوخت! خاطراتم سوخت! دیگر
جایی برای ماندن0 نداشتم! اما وجود حامد با آنهمه

 .محبتی که به من داشت، خودش تمام خوشبختی بود

باالخره به سونوگرافی رسیدیم. چند ساعتی طول
 .کشید. مسیر طوالنی بود اما باالخره رسیدیم

وقتی نوبت من شد. همراه حامد0 وارد اتاق شدم و
روی تخت معاینه0 دراز کشیدم. کمی استرس داشتم
چون تا بحال سونوگرافی نکرده بودم. اصال در آن

 و سونوگرافی چیز71روز ها این حرفها نبود. سال 
 !نویی بود

خب... قلب جنین میزنه... وضعیتش هم خوبه..._
فقط جفتت پایینه... اگه استراحت نداشته باشی و

 .مراقبت نکنی ممکنه خطرناک باشه... هواست باشه

نگاهم سمت حامد0 رفت که پشت سر خانم دکتر
ایستاده بود و با انگشت اشاره اش داشت حرفهای



خانم دکتر را باز تاکید0 می کرد. از حرکاتش خنده0 ام
:گرفت که خانم دکتر گفت

بله... یه آقا پسر شیطون هستن که کم تکون_
نمیخوره... چیزی از حرکاتش حس میکنی؟

 ...نه زیاد_

 .همه چی خوبه... برید به سالمت_

از مطب دکتر که بیرون آمدیم حامد0 سر از پا
نمیشناخت. یک جعبه ی بزرگ شیرینی گرفت و

:گفت

این شیرینی رو ببریم واسه اهالی روستا... آخه_
 .پسر دکتر پورمهر داره میاد0

از شوق و ذوقش لبخند زدم و با اشتیاق نگاهش
 .کردم

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��



کپی_رمان_حرام حتی بالینک0 کانال واسم نویسنده# 
⛔️⛔

�🌱�کانال حدیث عشق�🌱�

🌱🌱• . • . • 

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

 @hadis_eshghe

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

رفتن به پارت اول�� 🌱👇



https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 223پارت_

مهمان خانه ی مش کاظم شدیم. اتاقک کوچک درون
حیاطش را مرتب کرد، فرش کرد و یک عالءالدین
قدیمی برایمان0 نفت کرد و درون اتاق گذاشت. من

که بخاطر دستور دکتر و سختگیری حامد،0 چند
روزی استراحت مطلق شدم. اما بی بی و گلنار

خوب مهمان نوازی می کردند. روزها حامد و سایر
اهالی برای تکمیل درمانگاه0 بهداری می رفتند و شب

 .برمی گشتند0



حامد آنقدر خودش را خسته می کرد که گاهی شبها
 .بدون شام، خوابش می برد

گذشت و گذشت تا اینکه یکروز، مش کاظم با صدای
 .بلندی در حیاط صدا کرد

 ...خانم پرستار_

ترسیدم. دلم ریخت. حس کردم اتفاق بدی افتاده.
 !سراسیمه وارد حیاط شدم و با دیدن خانم جان شوکه

 !مستانه_

 .خانم جان جلو دوید0 و مرا در آغوش کشید

خوبی؟.... اومدم چند0 روزی پیشتون بمونم که دیدم_
بهداری آتیش گرفته... پرسیدم چی شده، گفتن

بهداری آتیش گرفت و داشت پرستار بهداری هم
 .توی آتیش میسوخت

 .از گریه های خانم جان،0 دلم هم آب شد

 .حالم خوبه به خدا... هم حال خودم هم حال بچه_



:سرش را بلند کرد و از من کمی فاصله گرفت

 !بچه_

لبخندی زدم و آهسته به مش کاظم که از ما فاصله
 .داشت اشاره کردم

 .ممنون0 مش کاظم زحمت کشیدید_

:همان موقع بی بی هم از باالی پله ها سالم گفت

 !به به یار قدیمی.... چه عجب یادی از ما کردی_

سالم اومدم سری ازتون بزنم که بهداری رو دیدم_
سکته کردم.... گفتن مستانه تو آتیش بوده که نجاتش

دادن ، آره؟

 .حاال بیا باال... به اونم می رسیم_

بی بی چای دم کرد. کنار کرسی نشستیم که بی بی
:گفت



بخیر گذشت... این دختر با یه بچه تو شکمش،_
وسط آتیش گیر کرده بود... ولی خدا رو شکر با

 .کمک اهالی روستا، نجاتش دادن

:خانم جان با حرص محکم روی پایم زد

 !خیر ندیده... نباید0 منو خبر میکردی_

چه جوری خبر میکردم... شما خونه ی عمه افروز_
 .بودید0 و روستا هم که تلفن نداره

:خانم جان نفس پری کشید و باز با اخم گفت

چرا بهم نگفتی حامله ای؟_

خندیدم و از آلبالو خشکه هایی که بی بی مخصوص
 .من آورده بود به دهان گذاشتم

 .نشد... حاال چیزی نشده تازه اوالی بارداری ام_

:بی بی خندید0 و بجای من جواب داد

 .پنج ماهشه ماشااهلل... بچه هم پسره_



خانم جان چپ چپ نگاهم می کرد و من هنوز
 .میخندیدم0

با آمدن خانم جان دیگر برایم مهم نبود که کار
درمانگاه کی تمام شود. احساس راحتی میکردم که
خانم جان کنارم است. خانم جان هم کمک دست بی

 .بی شد و هم صحبت وقت های استراحتش

شب ها هم در اتاق بی بی و گلنار می خوابید.0 واقعا
 .آن روز ها کسی با کسی تعارف نداشت

همان غذای ساده ی خانه مش کاظم بین همه ی ما
 .تقسیم میشد و با کم و زیادش، خوش بودیم
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 !عید آنسال عیدی متفاوت بود

 بود و همه ی اهالی روستا قصد تمام کردن72سال 
 .پروژه ی درمانگاه را کرده بودند0

خانم بزرگ هم در روستا ماندنی شده بود. اما از
اثرات این تفاوت این بود که درست روز آخر

 .تعطیالت عید درمانگاه افتتاح شد

و به تبع آن مراسم ازدواج پیمان0 و گلنار حتمی شد.
از طرفی خانم جان هم اصرار روی اصرار که باید0

برای من جهیزیه بخرد. ولی من پای خرید نبودم.
 .سنگین شده بودم و کمی هم تنبل



بیشتر دوست داشتم بخوابم. البته از عوارض بهار
 !بود نه بارداری

خانم جان مجبور شد با کمک عمه افروز هم
 .سیسمونی بخرد هم جهیزیه0

 .البته چیدمان0 وسایل هم دستشان را بوسید

عمه هم کمک خانم جان آمد و چند روزی مهمان0
روستای ما شد. و همان روزها مراسم ازدواج پیمان

 .و گلنار هم برگذار شد

درست اواخر اردیبهشت ماه بود. هوا خوب، باغ
 .مش کاظم چراغان

اینطور شد که من و گلنار همسایه ی هم شدیم در
 .طبقه ی دوم درمانگاه0

و هر دو طبقه ی باالی درمانگاه، ساکن شدیم. دو
واحد مجزا، بزرگ و دلباز، که اصال با اتاق ته

 .حیاط بهداری قابل مقایسه نبود0



 متری و5 متری، آشپزخانه0 ای 25یک پذیرایی 
 متری، و حمام و دستشویی12مربع، اتاق خوابی 

که در خود خانه بود. بخاطر همین دیگر نیازی به
 .حمام روستا نداشتیم

آب گرمکن این دو واحد مشترک بود اما هر دو
 .واحد را جواب میداد

خیلی ذوق و شوق داشتم برای ورود به خانه ی
جدید. مخصوصا که وسایل نویی که خانم جان

زحمتش را کشیده بود، رنگ و روی دیگری به خانه
 .داده بود

!چقدر دلخوشی های آن روزهایم ساده بود

عمه که برای کمک به خانم جان چند روزی به
روستا آمده بود، از اینکه خبر بارداری ام را به او و
خانم جان نداده بودم، کلی ِگله گی کرد. اما در نهایت

 .با خرید سیسمونی آرام گرفت



حالم خوب بود و محبت های اطرافیان زیاد. چقدر
خوشبخت بودم که همه ی این محبت ها سمت من

 .نشانه رفته بود

از حامد0 که با همه ی مشغله ی کاری اش، اما اول
صبح بساط صبحانه را برایم آماده می کرد تا مبادا0

حالم بخاطر خواب زیاد، و دیر صبحانه0 خوردن بد
 !شود

و خانم جان و عمه که کفش فوالدی به پا کرده بودند0
و یک هفته ی تمام رفتند0 تهران و برگشتند تا تمام

 .سیسمونی مرا کامل کنند

دلم از دیدن0 وسایلی که خریده بودند، غش میرفت.
لباس های نوزادی، شیشه شیر، کفش پسرانه،

 ....کاپشن، گهواره، و

حتی بی بی هم دست به کار شده بود و برای نوزاد
 .به دنیا0 نیامده،0 قنداقه دوخته بود



روزها تا ظهر خواب بودم و بعد از آن کمی از
صبحانه ای که حامد0 برایم چیده بود، میخوردم و

 .مشغول غذا درست کردن میشدم

بعد در اوقات استراحت، سری به طبقه ی پایین
میزدم و برای حامد چای می بردم. بعداز ظهر ها هم

 .با گلنار پیاده0 روی میکردیم

 !دوران خوشی بود اما زودگذر

 .و چه حوادثی در راه بود که ما از آن بی خبر بودیم

گاهی فکر میکنم کاش زمان در روزهای خوش ما
آدمها یه نفس عمیق می کشید بلکه گذر تندش را ُکند

کند.... اما نه... زمان همیشه عادالنه0 گذشته!....
ثانیه های خوشی و ناخوشی اش همان بوده که

 .هست
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درست یکماه از ورود ما به درمانگاه گذشته بود که
یکروز ماموری از کالنتری به درمانگاه0 آمد. و

 !انگار حوادث غیرمترقبه ای از همانروز آغاز شد

کنار حامد0 در اتاقش بودم و برایش چایی آورده 
 .بودم

نشسته بودم روی صندلی مقابل میزش و در حالیکه
:دستم را روی شکمم می گذاشتم گفتم

آقای دکتر یه کاری کنید0 این پسرتون شبا فوتبال_
 .بازی نکنه و بذاره من بخوابم



 .خندید و با شوق میزش را دور زد

کنار صندلی من زانو شکست و روی پنجه های پا
نشست. دو دستش را دو طرف گردی شکم برآمده ام

:گذاشت و گفت

الهی بابا فداش بشه... بذار فوتبالش رو بازی_
کنه... خب بچه ام داره خودشو واسه  فینال جام

 .جهانی،0 آماده میکنه

 .حسودی ام شد بدجور

حامددددد..... دیگه داری خیلی خودتو واسه پسرت_
 .لوس میکنی ها

سرش را سمتم باال آورد. چشمانش را با عشق،
 .لحظه ای بست و گشود

الهی فدات بشم مستانه جان... شما که تاج سرمی_
عزیزم... چرا حسودی می کنی؟

نمیخواستم حسادتم را متوجه بشود ولی شد. سرم را
 .با ناز کمی کج کردم، چون او خوب خریداری بود



قربونت برم حاال قهر نکن... بهت قول میدم کهنه_
های بچه رو هم وقتی به دنیا0 بیاد خودم بشورم...

خوبه؟

از حرفش خنده0 ام گرفت. در صداقت کالمش شکی
نداشتم اما چون وقتی برای انجام این کار نداشت،

خنده ام گرفت. تا خواستم صورتش را بخاطر اینهمه
 .محبتش0 ببوسم صدای چند ضربه به در اتاق بلند شد

فوری چادر سفیدم را جلو کشیدم که حامد0 برخاست
:و پرسید

بله؟_

 .در باز شد و سربازی نمایان0 گشت

دکتر پورمهر؟_

 .بله خودم هستم_

 .شما باید0 با من بیایید کالنتری فیروزکوه_

قلبم ریخت. چنان0 جیغ خفه ای از ترس سر دادم که
 .نگاه حامد سمتم آمد



 .چیزی نیست مستانه جان... نترس_

:از روی صندلی برخاستم و با دلهره پرسیدم

چرا؟... چی شده؟_

شما شکایت کرده بود از دو نفر که گویا عامل آتش_
سوزی بهداری بودن... درسته؟

:حامد با سر تایید کرد و سرباز ادامه داد

 .دستگیر شدن... لطفا برای شناسایی تشریف بیارید0_

حس کردم سرم تابی خورد. فوری دستم را به دیوار
:گرفتم که حامد گفت

چیزی نیست مستانه... چرا اینجوری میکنی؟_

دلشوره گرفتم حامد... نرو... تو رو ارواح خاک_
 .عزیزانت نرو... میترسم یه بالیی سرت بیارن

 .لبخندی زد

 ...نترس خانم من... کاری نمیشه_

:سرباز نگاهی به من انداخت و پرسید



همسرتون هستن؟_

 ...بله_

شما توی شکایتتون0 نوشته بودید که همسرتون هم_
 ...اون دو نفر رو دیده0

 ...بله_

 .پس ایشون هم باید با شما بیان_

میشه یه مهلتی بدید تا آماده بشیم؟_

 .بله... من توی سالن درمانگاه0 منتظر میشم_

   .در اتاق که بسته شد،. چادر از سرم افتاد

 .حامد... برو رضایت بده... تو رو خدااااا_   

 .چشمانش از تعجب گرد شد

 !یعنی چی آخه_

من میدونم کار همدستای مراده... یه بالیی سرت_
 .میارن به خدا



غلط میکنن... ایندفعه0 دیگه رضایتی در کار_
نیست... باید0 ادب بشه این پسره ی کله شق... البته

.اگه واقعا کار خودش باشه
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همراه سرباز به کالنتری فیروزکوه رفتیم. دلشوره
ی بدی داشتم. شاید شروع اتفاقات بد را از همان

 .لحظه احساس کرده بودم



روی صندلی اتاق سروان کالنتری نشستیم که دو
 .مرد با دستبند0 همراه یک مامور وارد اتاق شدند

با همان نگاه اول به آنها تمام خاطرات تلخ روز آتش
 .سوزی برایم زنده شد

:همان فریادهای بلندی که میکشیدم

 .نرید... تو رو خدا کمکم کنید0_

و آنها رفتند و من ماندم. اشکی در چشمانم جا گرفت
 .که صدای التماسشان برخاست

خانم به خدا ما بی تقصیریم... ما که همون روز_
 .اومدیم و به کارگرا اطالع دادیم بهداری آتیش گرفته

:صدای حامد با عصبانیت0 بلند0 شد

همسر باردار من داشت وسط آتیشی که شما به پا_
 !کردید میسوخت حاال میگید0 بی تقصیری

به خدا جناب سروان ما فکر کردیم کسی تو_
بهداری نیست... مراد به ما پول داد... وسوسه



شدیم... غلط کردیم به خدا... گالب بروتون گ ه
 ...زیادی خوردیم

:جناب سروان بلند جواب داد

بسه... پای شما گیره... تا این آقا و خانم رضایت_
ندن هیچ کاری نمیشه کرد... تازه اگر رضایت این
دو نفر رو هم جلب کنید،0 به جرم خسارت به بیت

 .المال، دادگاهی میشید و حبس دارید

 .صدای التماسشان بلندتر شد

 ...آقا تو رو خدا... ما زن و بچه داریم_

 .اشکی از چشمم افتاد.اینبار0 من لب گ گشودم

زن و بچه دارید؟... اونوقت اونروز دیدید من وسط_
آتیش گیر افتادم و رفتید؟! ... صدای التماسم رو

 !شنیدید و رفتید؟

حامد پنجه ی دستم را گرفت در حمایت از من،
:فشرد و ادامه داد



جناب سروان به خدا اگر صد متر باالتر توی_
درمونگاه کار نمی کردیم و آهن بر توی وسایلمون0

نداشتیم و با کمک کارگرا میله های پنجره رو
 ...نمیبریدیم... االن

نگفت و من باز انگار روحی شدم سرگردان که به
 .همان روز و همان التهاب برگشت

حالم واقعا بد بود که جناب سروان دستور داد آن دو
مرد را به بازداشتگاه ببرند. تا آخرین لحظه التماس

 ...کردند اما

 .بعد از آندو نوبت مراد بود

او هم دست بسته با یک مامور وارد اتاق شد. اما
 .برخالف آن دو مرد، با خشم به حامد چشم دوخت

جرمت سنگینه پسرجون... تا این آقا رضایت نده_
کاری نمیشه کرد... اگر رضایت این آقا رو هم جلب

 .کنی، بازم پات گیره



خونسرد اما با خشم و کینه ای که در چشمانش
:می جوشید به من و حامد نگاهی انداخت و گفت

 .صد سالم تو زندان بمونم التماس اینو نمیکنم_ 

:جناب سروان با تعجب گفت

تو حالت خوبه جوون؟!... میدونی جرمت چیه؟!..._
میدونی بی رضایت این آقا چقدر جرمت سنگین تر

 !میشه؟

چشمش را به من دوخت و با لحنی که خون در
:رگهایم را خشک کرد گفت

مبارک باشه آبجی... بارداری؟... مطمئنی بچه ات_
سالم به دنیا0 میاد؟0

تنم لرزید. قلبم ایست کرد و همزمان صدای فریاد
 .حامد0 و جناب سروان برخاست

 !خیلی بی چشم و رویی_

جلوی من داری تهدید0 میکنی؟... میخوای اینم به_
سوابقت اضافه کنم؟



 .باز نگاهش سمت حامد رفت

هر چی عشقت میکشه زیر پرونده ام بنویس... ولی_
من تو زندون نمیمونم... میام بیرون و از خجالتت

 .در میام... اینو مطمئن باش

نفسم حبس شد و تنم سرد. جناب سروان دستور
بردن مراد را داد. به قول حامد او کله شق تر از این

 .حرفا بود

بعد از رفتنش، نوبت پدر مراد بود. و باز همان
 .التماس های قبلی

آقا به خدا غلط کرده... جوونی کرده... کلش باد_
داره... نمی فهمه چی میگه... شما رضایت بده، من

 .ادبش میکنم

حامد با جدیتی0 بی مثال که تا آنروز از او ندیده0 بودم
:جواب داد

چه رضایتی!... همون دفعه ی قبل رضایت دادم_
که ایندفعه اومده خونه و زندگیمو0 آتیش زده... این



پسر شما ادب بشو نیست آقا... دستش دستبنده،0 جلوی
جناب سروان داره واسه من و همسرم شاخ و شونه

میکشه!... وای به حال اینکه رضایت بدم تا آزاد
 .بشه

گفتنی نبود. حرفهای آنها و تهدید0 های مراد،
بدجوری مرا بهم ریخت. آنقدر که در راه برگشت به

خانه، حالم بد شد و تمام ناهاری که خورده بودم را
 .باال آوردم
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کنار جاده،0 خم شده بودم و با فشاری که به معده ام
می آمد، باال می آوردم که حامد0 باالی سرم آمد. دو
دستش را روی شانه هایم گذاشت و با اندک0 فشاری

: گفت

خم نشو مستانه جان.... روی پنج های پات بشین..._
 .چیزی نیست... به نظرم فقط ترسیدی

و بعد بطری آبی از صندوق ماشین آورد تا دست و
 .رویم را بشورم

همین که دوباره سوار ماشین شدیم و او براه افتاد
:گفتم

همین فردا برو رضایت بده حامد... همین یه شب_
 .که توی بازداشتگاه باشه، َبسشه

چی داری میگی مستانه؟!... دفعه ی قبل دو روز_
توی بازداشتگاه بود این بال رو باز سرمون آورد...

 .حاال فردا برم رضایت بدم؟!... محاله



نفهمیدم چرا تار نازک کنترل اعصابم پاره شد و
:سرش فریاد زدم

حامد میفهمی داری چکار میکنی؟... داره_
تهدیدمون میکنه... این آدم از جناب سروان و

بازداشتگاه و زندان نمیترسه... تو رو خدا ولش
 .کن.... بذار بیاد بیرون از اون خراب شده

پوزخندی زد و سکوت کرد و من حرصی تر از این
:سکوتش باز غر زدم

تو میخوای واسه غرور خودت هم که شده منو این_
 !بچه رو به کشتن بدی

نگاهش آنی سمتم آمد. خیلی از حرفم دلخور شد.
آنقدر که دیگر حتی نتوانست رانندگی کند. فوری

کنار جاده توقف کرد و از ماشین پیاده شد. در آینه
ی وسط نگاهش میکردم. چند0 متری راه رفت و نفس
عمیق کشید. طاقت نیاوردم او را با این حالش ببینم،

خودم هم فهمیدم که اشتباه کردم. حرف بدی زده
 .بودم



اما تا در ماشین را باز کردم پیاده0 شوم چنان فریادی
:زد که دستم روی دستگیره ی در خشک شد

پیاده نشی مستانه ها... حالم االن خیلی خرابه..._
 ...سمت من نیا که

و نگفت. دوباره در را بستم و منتظرش شدم.
دلشوره داشتم. برای حال خراب او، برای نگرانی
های خودم، برای مرادی که می دانستم زهرش را

 .خواهد ریخت

: آمد. تا در ماشین را باز کرد گفتم

 ...حامد... من_

فوری کف دستش را به نشانه ی سکوتم باال آورد و
چشم بست تا مرا نبیند.0 خیلی دلم گرفت. حتی

 .نگذاشت عذرخواهی کنم

بغض کرده تا خود روستا سکوت کردم. او هم
سکوت را ترجیح داد. به روستا که رسیدیم تا وارد
درمانگاه شدم، گلنار را دیدم. همراه پیمان در حیاط



درمانگاه نشسته بودند0 که با ورود ما از روی پله ها
 .برخاستند0

 .درمانگاه0 تعطیل شده بود و جز ما کسی در آن نبود

چی شد؟_

:پیمان پرسید و حامد0 با بی حوصلگی جواب داد

خودشون بودن... همون دو نفر... آدمای مراد_
 .بودن

 .گلنار هین بلندی کشید

 !عجب آدم کینه ای هست این مراد_

گلنار اینرا گفت و من که زمینه را برای حرف زدن
:آماده میدیدم گفتم

آقا پیمان شما یه چیزی بهش بگید... مرادم دستگیر_
کردن... همونجا جلوی چشم جناب سروان داشت
 .تهدیدمون0 می کرد... اونوقت این آقا رضایت نداد



حامد کالفه سرش را از من برگرداند.0 کامال مشخص
 .بود که حوصله ی شنیدن حرفهایم را ندارد

:و پیمان جواب داد

خب آخه که چی... نمیشه این آقا... این پسر_
کدخدا... توهم برش داره که هیچکی جلودارش

 .نیست و هر غلطی که خواست بکنه

حامد تنها پوزخندی زد به تایید حرفش که من با
حرص زدم زیر گریه و در حالیکه با انگشت اشاره

:ام حامد0 را نشانه میرفتم گفتم

خب پس ما چی؟... هی باید0 پاسوز لج و لجبازی_
این دونفر بشیم... آخرش که رضایت میدیم و میاد0
بیرون... اونوقته که بیاد0 چاقو بذاره زیر گلومون

 ...و

و بلند زدم زیر گریه. اینبار حتی نگاه حامد هم با
اخم سمتم آمد. اخمش از اعصاب پریشانش بود و

 .نگاهش از نگرانی برای حال من



گلنار مرا روی پله نشاند و در حالیکه شانه هایم را
:آرام ماساژ میداد0 گفت

 .عزیزم گریه نکن واسه کوچولوت خوب نیست_
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:پیمان برای تغییر حال و روحیه ی من گفت

گریه چرا حاال؟!... اصال میخواید0 همین حاال این_
دکترمون رو مجبور کنم بره رضایت بده؟



و بعد جهشی سمت حامد برداشت و به طور نمایشی
با او گالویز شد. اما نگاه حامد0 هنوز با اخم و جدیت

 .سمت من بود

 .ول کن پیمان0 حوصله ندارم_

بیخود حوصله نداری... سر یه آدم بی مغز واسه_
چی اعصابتون رو خرد کردید؟!... یه کم از من و

 .گلنارم یاد0 بگیرید0

گلنار برای همان  »م« آخر اسمش چنان ذوقی کرد
:که با حرص گفتم

 ...خوبه حاال_

:و در گوشش زمزمه کردم

!شوهر ندیده0_

گلنار اخمی الکی نشانه ام رفت و پیمان0 باز ادامه
:داد



اصال واسه اینکه حال و هواتون عوض بشه..._
گلنار جان برو یه سینی چایی بیار دور هم بشینیم

 .بخوریم

:و گلنار چنان با لبخند گفت

 .چشم_

که انگار نه انگار که فرمان پیمان0 یک دستور
 .اجرایی بود و او می توانست بگوید خودت برو

چایی هم آمد و همانجا0 روی پله ها نشسته، پیمان0
 .شروع کرد به شوخی کردن

حاال یعنی چی سگرمه هاتون تو همه؟... ول کنید_
این مراد نامرد رو... یه کم از من و گلنار یاد

بگیرید آخه... نه قهر میکنیم نه آشتی... اصال باهم
 .حرفم نمی زنیم که بخوایم دعوا کنیم

از حرف آقا پیمان0 داشت خنده ام می گرفت که گلنار
:با دلخوری گفت

 !آقا پیمان_



:و پیمان باز بی توجه به هشدار گلنار ادامه داد

االن من هر شب بهش میگم تو اومدی التماس منو_
کردی که بیام خواستگاریت ... میگه نه... خدایی

خانم پرستار... شما بگو... گلنار التماس منو
نکرد؟... هی چشمک زد... هی گفت پیمان0 بیا منو

 .بگیر... بیا دیگه

حتی حامد هم از حرفهای پیمان، باالخره لبخندی زد
اما گلنار با ناراحتی برخاست و رفت که حامد0 زد

 .پشت کمر پیمان0

 .بسه حرف زدی... خانومت ناراحت شد رفت_

ِای بابا... چه زود ناراحت میشه این!... گلنارم..._
 ....گلنار جان

وقتی جوابی از گلنار نیامد، پیمان هم مجبور شد
 .دنبال گلنار برود

شما چاییتون0 رو بخورید تا من فعال برم یک مقدار_
 .کوچک غلط کردم بر زبان جاری کنم و بیام



 .این حرفش باعث خنده ی من و حامد شد و او رفت

من ماندم و حامد. در عرض یک پله، نشسته بودیم
که خودش را جلو کشید و کمی سمتم آمد. می دانستم
که می خواهد منت کشی کند. به همین خاطر سرم را

کج کردم و طرف دیگر حیاط را نگاه کردم که
 .دستش روی شانه ام نشست

مستانه خانم... باز قهر؟... نگفتم قهر میکنی نباید0_
نگاهت، صدات، صورت ماهتو ازم دریغ کنی؟

 .جوابش را که ندادم فشاری به شانه ام آورد

خوبه یادآوری کنم شما هم التماسم رو کردی که_
 .بیام خواستگاریت ها

 .فوری سرم با اخم سمتش چرخید

کی گفته؟... اصال این حرفا هم نبود... شما بودی_
واسم نامه نوشتی... شعر نوشتی... یادت رفته؟

:سرش را کمی جلو کشید و آهسته گفت

کی بود که خدا خدا می کرد من برم خواستگاریش؟_



 !!من بودم؟!!... حامد_

نفهمیدم کی آنقدر به من نزدیک شد که میان شکایت
:هایم، لبانم را بوسید و گفت

من بودم... من بودم عاشق شدم... رامت شدم..._
من بودم عزیزم...به خدا من بودم... فقط قهر نکن

 .دیگه

!چقدر خوب بلد بود دلبری کند

آنقدر که تمام ترس هایم را از ذهنم پاک کند تا یادم
 !برود سر چه حرفی یا چه کاری، با او قهر کردم
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حامد رضایت نداد. مراد کارش به دادگاه هم کشید و
من... چقدر نذر صلوات کردم که دیگر نه مراد را

 .ببینم و نه خبری از او بشنوم

گذشت روزها و من به ماه های آخر بارداری
رسیدم. خانم جان بخاطر من مراسم ازدواج مهیار و

رها را نرفت و در عوض برای تنها0 نماندن من به
 .روستا آمد

با آنکه حاال واحد باالی درمانگاه0 را داشتیم و آن
واحد خیلی بزرگتر از اتاق ته بهداری بود، اما خانم

جان شبها پیش بی بی در خانه ی مش کاظم
 .میخوابید



سنگین شده بودم و کلی از کارها برایم سخت شده
بود. البته حامد واقعا نمیگذاشت کار سنگینی انجام

دهم. با تمام مشغله ی کاری اش، جمعه ها تمام
کارها را انجام می داد. خانه را جارو میزد،

گردگیری می کرد، غذا درست می کرد و حتی لباس
ها را در ماشین لباسشویی دوقلویی که خانم جان
برایم خریده بود می ریخت و باز آب می کشید و

 .خشک می کرد و در نهایت روی طناب پهن

تنها کاری که من انجام می دادم، پیاده0 روی
 .بعدازظهر ها با گلنار بود

خانم جان که کلی غر میزد که تنبل شده ام و برای
زایمان پوستم کنده می شود. اما حامد میگفت همان

.پیاده0 روی کفایت می کند

سیسمونی بچه هم آماده بود و همه منتظر آن مسافر
کوچولوی تو راهی بودیم که باز اتفاقی دیگر رخ

 .داد



شبها بخاطر سنگینی ام راحت نمیخوابیدم. حامد دور
تا دورم را پر از بالشت کرده بود تا الاقل نشسته

بخوابم. صبح یکی از همان روزهایی که شبش را
نصفه و نیمه خوابیده0 بودم، با صدای برخورد چاقو

با پیش دستی چینی گل سرخی، چشم باز کردم. حامد0
داشت سفره صبحانه را میچید0 که با دیدنم ، لبخند0

 .نازکی روی لبش جا گرفت

به به بانو جان... خوبی؟_

سالم... باز دیشب نخوابیدم... این پسر شما فکر_
 .کنم دیشب فینال داشته... تا تونسته شوت زده

با شوق خندید و دستش را سمتم دراز کرد تا با
کمک دستش برخیزم. دستش را رد نکردم و نشستم

و گوشه ی چشم هایم را داشتم آهسته مالش میدادم که
:گفتم

 ...حامد_

 ...جان حامد0_



باالخره اسمش چی شد؟_

 .گفتم که... محمد دیگه... آقا محمد0_

 .چشمی نازک کردم برایش

 .پس جواد چی؟... من دوست دارم بذارم جواد_

 .اون باشه واسه بچه بعدی عزیزم_

 .از اینهمه اصرارش، لجباز شدم

 .من دوست دارم اسم بچه اولم رو جواد بذارم_

 .سرش سمتم گردش کرد

 ...لج کردی ها_

جلو رفتم و کنار سفره نشستم که لقمه ای دستم داد و
:من جواب دادم

 ...آره... آخه_

و همان آخه در دهانم ماند0 و لقمه در دستم که خانه
 .چنان لرزید که صدای فریاد0 حامد، مرا شوکه کرد

 !زلزله_



و خودش فوری روی سرم خیمه زد اما طولی نکشید
که خانه از لرز ایستاد. هنوز در شوک بودم که حامد

 .با نگرانی دو دستم را گرفت و زل زد در چشمانم

خوبی مستانه؟... ترسیدی عزیزم؟_

و هنوز جواب نداد در التهاب تپش های تند قلبم بودم
 .که صدای بلند0 پیمان0 را شنیدم

 ...حامد_

حامد سمت در رفت و من چادر نمازم را سر کردم .
 .دلشوره ای گرفته بودم که بی دلیل بود شاید

خوبید ؟... زلزله رو حس کردید؟_

:حامد به جای من جواب داد

 ...آره خوبیم_

و همان موقع گلنار با رنگی گچ شده از خانه اش
بیرون زد. تنها0 با دست به پیمان اشاره کرد و پیمان

:دوید که گفتم



حامد... گلنار حالش خوب نبود... رنگش صورتش_
 .خیلی سفید میزد
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:حامد نگاهی به من انداخت و جواب داد

تو خودتم رنگت پریده عزیزم... نگران گلناری_
اونوقت!... برو لقمه ات رو بخور حالت بد میشه...

 .بخیر گذشت



دوباره وارد خانه شدیم که با نگرانی به در و دیوار
:نگاهی انداختم و گفتم

میگم... اینجا0 محکم ساخته شده... نه؟_

:لبخندی زد و گفت

 ...خیالت راحت عزیزم_

بقیه ی خونه های روستا چی؟_

چند سال پیش یه سیل میاد... کل خونه ها رو_
5بازسازی میکنن... نگران نباش... فکر کنم 

 .ریشتری بیشتر نبود... آسیب جدی نزده

لقمه ای بدستم داد. نگاهم روی لقمه اش بود و دلم
 .بدجوری مضطرب

پس واسه چی زلزله اومو، خیمه زدی روی سر_
 !من؟

لبخندش به یک دنیا می ارزید. نگاهش بی تابم کرد
 .و پاسخش، قند خونم را باال برد



خواستم اگه دور از جون بالیی سرمون اومد... من_
 .فدای تو بشم

:با حرص جیغ زدم

 !حامددددد_

خندید0 و انگشت اشاره اش را محکم به بینی اش
 .فشرد

 !یواشتر... چه خبره_

 !ببین چی میگی آخه_

:لبخندش هنوز پا برجا بود که ادامه داد

لقمه ات رو بخور عزیزم... ضعف میکنی.... ببین_
احتماال با پیمان و اهالی روستا سری به سایر

روستاهای اطراف بزنیم... فکر کنم شب دیر بیام...
میری پیش بی بی و خانم جان یا بی بی و خانم جان

رو بیارم اینجا؟

پیش گلنار میمونم... اما شاید بعد از ظهر یه سری_
 .به اونا هم زدم



:یکدفعه نیشگونی از لپم گرفت و گفت

اخماتو وا کن دختر خوب... پرستار مهربون... تا_
 .چند روز دیگه مامان میشی خانومی

باز با همون اخم ها نگاهش کردم و انگشت اشاره ام
 .برای تهدیدش0 باال رفت

ببین حامد.... اگه یه بار دیگه از اون حرفا بزنی_
 ...ها

 .نگفته سر انگشت اشاره ام را بوسید و برخاست

 .باشه... نمیگم... یعنی تو دلم میگم_

با آن جمله ی آخری بالشت را برداشتم و محکم
 .سمتش پرتاب کردم که خندید0

 .انگار نه انگار زلزله آمده بود

حامد تا لحظه ی آخر، قبل رفتن جویای حالم بود و
:مرتب میگفت

 .مطمئنی حالت خوبه؟... نرم دردت بگیره_



 .خندیدم

نه... پسرتون تمام دیشب رو فوتبال بازی کردن_
 .االن تا شب میخوابن0

حامد پیشانی ام را بوسید و با فاصله ی کمی که با
 .صورتم داشت، خیره ام شد و آهسته زمزمه کرد

تو تموم دنیامی0 مستانه ها.... دست به وسایل هم_
 ...نزن... اومدم خودم جمع و جور میکنم

پاشنه ی کفش هایش را باال کشید و از در واحد که
 .بیرون رفت ایستاد. مکثی کرد و سمتم برگشت

 .ولش کن... من نمیرم_

چرا؟_

پیمان بره بهتره... تو ممکنه0 حالت بد بشه... االنم_
 ...ترسیدی و

حامددد.... من خوبم... برو... به قول خودت خونه_
که ضد زلزله است... ولی شاید یکی از اهالی

 .روستاهای اطراف بهت نیاز داشته باشه.... برو



مستاصل نگاهم کرد. نمی دانم چرا آنقدر تردید0 داشت
 .که در خانه ی گلنار و پیمان0 هم باز شد

پیمان هم مثل حامد داشت برای کمک رسانی میرفت
:که با دیدن0 من و حامد گفت

خانم پرستار... هوای گلنار رو داشته باشید_
 .بدجوری ترسیده
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 .حامد0 متعجب نگاهش کرد



 .تازه میخواستم بسپارم هوای مستانه رو داشته باشه_

:پیمان پاشنه های کفشش را باال کشید و گفت

 .حالش مساعد نیست... ببخشید دیگه خانم پرستار_

 .نه این چه حرفیه... شما مراقب خودتون0 باشید_

آنها رفتند و من بی درنگ سراغ گلنار رفتم. الی در
 .خانه شان باز بود

 ...گلنار_

جوابی نشنیدم که وارد شدم. صدایی از دستشویی می
آمد. منتظر شدم تا از دستشویی بیرون زد. رنگ به

 .رو نداشت

سالم... صبحت بخیر... ترسیدی اینجوری رنگت_
پریده؟

جوابم را نداد و باز کنار همان بالشتی که روی
 .زمین گذاشته بود،0 دراز کشید

 .بذار برات یه لیوان آب قند درست کنم_



 .فوری دستش را باال آورد

 .نه... هیچی نمیخوام_

 .لوس نشو... ترسیدی حالت بد شده دیگه_

 .از ترس نیست_

پس از چیه؟_

:با بی حالی گفت

 .دوماهم شده_

 .حتی متوجه ی منظورش نشدم

 !دو ماهه که چی_

 .و تازه آن لحظه بود که جیغ زدم

وای گلنار!... بارداری!... عزیزم... چرا نگفتی_
 ...بهم... بمیرم

 .خدا نکنه_

 .خب به من میگفتی_



تو میخواستی چکار کنی واسم؟_

بابا شاید بوی غذایی از خونه ی ما می اومد و تو_
 .هوس میکردی

نه... اصال هوس هیچی نمیکنم... همش دارم باال_
 .میارم فقط

آخی... خب چیزای مقوی بخور... گردو..._
 ...کشمش

بی بی یه کیسه برام گردو و کشمش آورده... فقط_
 .با همونا زنده ام

 .با ذوق جلو رفتم و کنارش نشستم

ولی فکر کن سال دیگه بچه هامون همبازی بشن..._
 .وای گلنار چقدر خوشحال شدم

:لبخند بی رنگی زد که گفتم

نگران نباش... ناهار دارم... ناهار بیا پیش من..._
شاید با من باشی یه چیزی بخوری... خانم جان برام



ترشی سیب با سرکه سیب آورده، شاید اشتهات باز
 .شد

هیچی دیگه... آقا حامد0 بیاد ببینه خانومش با اون_
 !شکم گنده... داره واسه من خم و راست میشه

اوال شکمم گنده0 نیست... تازشم حامد0 میدونه0 من یه_
جا بند نیستم... خم و راست شدن که دیگه چیزی
نیست... لوس نشو ناهار بیای ها... االن میخوای

برم برات صبحانه بیارم؟... سفرمون هنوز پهنه...
مربای سیب هم داریم... خیلی خوشمزه است... هنر

 .دست خانم جانمه0

 .فقط یه پیاله مربا بیار... شیرینه... دوست دارم_

 .چشم... االن میرم برات میارم_
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مربای سیب خانم جان، حال گلنار را بهتر کرد. یک
 !شیشه به او هدیه دادم و عجب با اشتها شد

خستگی و بیداری شبانه مجبورم کرد تا گلنار را تنها
بگذارم و بعد از صبحانه0 ای که مهمانش0 کردم و

 .حالش را بهتر، به خانه برگردم

خوابم گرفته بود. و عجیب خواب میچسبید. بالشتی
برداشتم و همان وسط هال دراز کشیدم. کمرم کمی

 .درد میکرد

گلنار راست گفته بود که خم و راست شدن برایم
 .سخت است



اما قطعا استراحت حالم را بهتر می کرد. چشمانم
گرم خواب شد و من چند0 ساعتی به خواب رفتم که با

 .درد کمرم کمی هوشیار شدم

کمرم خیلی خشک بود و احساس دردش اذیتم
 بعد از ظهر بود و هنوزم2می کرد. ساعت نزدیک 

خبری از حامد0 و پیمان نبود. سفره ی ناهار را چیدم
 .و سراغ گلنار رفتم

او با خوردن ترشی سیب خانم جان اشتهای باز شد و
به قول خودش ناپرهیزی کرد. اما من از درد کمری
که انگار نمی خواست رهایم کند،0 حتی یک قاشق هم

 .نخوردم

 .مستانه خدا خیرت بده... چقدر این غذا بهم چسبید_

نوش جونت... یه شیشه از این ترشی خانم جان_
 .بهت میدم که همه ی غذاهاست بهت بچسبه

 !ممنونم... پس چرا خودت هیچی نخوردی؟_

 .میل ندارم_



راستشو بگو... غذا به این خوشمزگی چرا میل_
نداری؟

یه کم کمرم درد میکنه... از بس شبا نشسته_
 .میخوابم خشک شده

 .برو حمام... خوبه ها_

آره... میرم حتما....تو دست به هیچی نزن... خودم_
 .جمع میکنم

تو با اون شکمت چه جوری میخوای جمع کنی_
 .آخه... برو حمام... من جمع میکنم

 .مردد نگاهش کردم که به پشت دست به پایم زد

برو دیگه... من که مثل تو حالم بد نیست... از اون_
 .شکمای گنده هم ندارم که نتونم خم بشم

:با خنده جواب دادم

عزیزم تا چند ماه دیگه هم شکمت همین میشه هم_
 .حالت



حتی آب گرم حمام هم زیاد افاقه نکرد. تنها باز مرا
منگ خواب کرد. گلنار ظرفها را شست و مرا تنها

گذاشت تا بخوابم و من فقط غلت زدم. خوابم نمی برد
و درد کمرم داشت یا بیشتر می شد یا صبر و تحمل

 .من کم شده بود

 بود که از درد4بعد از ظهر شد. حوالی ساعت 
 .کمرم عاصی شدم و سراغ گلنار رفتم

:تا در خانه را گشود گفتم

 .گلنار حالم خوب نیست_

 .رنگ از رخش پرید

یعنی چی مستانه؟... یعنی وقتشه؟_

نمیدونم... ولی از صبح کمرم درد میکنه... زیر_
دلمم درد گرفته... چکار کنیم حاال... حامد0 گفت شب

 .برمیگرده... من تا شب هالک میشم که

:گلنار لحظه ای فکر کرد و فوری جواب داد



بریم پیش بی بی... باالخره خانم جان تو و بی بی_
 .من یه چیزایی میدونن

این شد که من و گلنار سمت خانه ی مش کاظم راه
 .افتادیم

عجب وضع خنده داری شده بود. گلنار هم باردار
بود اما مچ دستم را گرفته بود و در راه رفتن کمکم

 .می کرد
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بی بی و خانم جان طبق معمول در ایوان خانه بساط
 .چای راه انداخته0 بودند که من و گلنار سر رسیدیم

:بی بی با یک نگاه به ما گفت

به به دخترم هم اومد... بیایید واستون عصرونه_
 .بیارم

:و گلنار بی مقدمه گفت

 .بی بی... مستانه درد داره_

 .گفتن همان یه جمله خانم جان را سرپا کرد

آره مستانه؟_

:در حالیکه آهسته از پله ها باال میرفتم گفتم

 .آره یه کم_

بی بی به خانم جان نگاهی کرد و خانم جان زیر لب
:گفت



 ...وقتشه گمونم_

:روی ایوان خانم جان نشستیم که بی بی گفت

یه دم کرده برای مستانه میارم که دردشو کم کنه یه_
 .پیاله آجیل هم واسه گلنارم

خانم جان با دقت رنگ و رو و نفس هایم را کنترل
:کرد و پرسید

سر صبحی فهمیدی زلزله شد؟_

آره بیدار بودیم... می خواستیم صبحانه0 بخوریم که_
زلزله اومد.... حامد0 و پیمان0 رفتن روستاهای

 .اطراف واسه کمک

 .آره مش کاظم هم رفت_

بی بی برگشت و سینی روی دستش را زمین
:گذاشت. یک لیوان جلوی رویم قرار داد و گفت

گل گاوزبون و زعفرون... اگه دردت باشه ان شاء_
اهلل اینو بخوری زایمان0 میکنی... اگه هم دردت نباشه

 .آرومت میکنه



 .ممنون0 بی بی_

گلنار هم پیاله ی آجیل را برداشت که بی بی نگاهش
 .کرد

تو چطوری؟_

خوبم... امروز مستانه منو ناهار مهمون کرد..._
راستی خانم بزرگ دستتون درد نکنه با اون ترشی
سیبی که انداختید... به من اونقدر چسبید که همه ی

 .ناهارم رو خوردم

 .نوش جونت_

:  بی بی همان موقع با لبخند ریز گفت

 .این دخترمونم تو راهی داره_

 .و خانم جان جا خورد

واقعا؟... مبارکه... انگار شما دوتا عهد کردید0 باهم_
عقد و عروسی بگیرید و با هم همسایه بشید و با هم

بچه بیارید؟0



:گلنار خندید و بی بی در عوض جواب داد

 .آره دیگه... به خوشی باشه ان شاء اهلل_

دمنوش بی بی به من که چسبید. اما آرام نشدم. همین
که آن دمنوش هم افاقه نکرد، ترسی در دلم نشست.
درد زایمان بود و من دست تنها. حامد قول داده بود
اگر درد زایمانم گرفت مرا به بیمارستان فیروزکوه

 .ببرد اما حاال نه حامدی0 بود و نه بیمارستانی

بعد از خوردن دمنوش با دردی که گاهی میرفت و
می آمد، تا یک ساعتی ساختم اما کم کم طاقتم تمام

 .شد

مدام خودم را تکان میدادم و از این پا به اون. پا
:میشدم که بی بی پرسید

چیه دخترم؟... خیلی بیقراری!... هنوز درد داری؟_

 .آره... خیلی... حالم اصال خوب نیست_

:و گلنار فوری گفت

 .ناهارم حتی نخورده_



 .اشتها ندارم_

بی بی سری تکان داد و نگاه خانم جان کرد. هر دو
نگرانم شدند و معنای نگاهشان واضح بود. درد

 !زایمانم بود
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بله درد زایمان0 بود. بی بی و خانم جان گرچه سعی
داشتند خودشان را خونسرد نشان دهند و به من

آرامش، اما موفق نبودن.0 هر از گاهی میدیدم که در



گوش هم پچ پچ می کردند0 و من کالفه از قدم هایی
که توصیه ی هر دویشان بود و من داشتم طول
:ایوان را متر میکردم، ایستادم و با ناله ای گفتم

 .حالم بده... کمرم داره خرد میشه از درد_

:خانم جان باز هم گفت

 .راه برو... هر چی راه بری بهتره_

به نرده های ایوان تکیه زدم و دو دستم را به کمرم
:گرفتم و گفتم

_  بعد از ظهر شد...5چرا حامد برنگشته؟... ساعت 
 .من حالم بده به خدا

: خانم جان هم نگران و هم کالفه آهسته گفت

 .چه بدونم_

:و بی بی از گلنار پرسید

هیچ مردی تو روستا نیست یعنی؟... آقا طاهر و آقا_
جعفر هم رفتن؟



:گلنار سری از تاسف تکان داد و یکدفعه بلند گفت

 .فکر کنم بشه یه کاری کرد_

چکاری؟_

من تا روستای پایین0 میرم... اگه اونجا بودن که_
باهاشون برمیگردن0 وگرنه به یکی از اهالی روستا

 .میگم منو ببره پیششون

 .بی بی چشم غره ای رفت

 !آخه تو با این حالت چطور میخوای تا اونجا بری_

میتونم به خدا... حالم خوبه... نه کمردرد دارم نه_
 .دل درد

 .حتی خانم جان هم مخالفت کرد 

بشین دختر حرف گوش کن... تا دو ساعت دیگه_
شب میشه میمونی تو تاریکی... اونوقت جواب

 .شوهرتو چی بدیم

:گلنار کالفه گفت



مستانه تو یه چیزی بگو... مگه سر زایمان میمنت_
 .خانم من و پیمان تا روستای باالیی نرفتیم

:بی بی فوری با لحنی معترضانه گفت

 .اون فرق داشت_

چه فرقی داشت؟!... تازه شب بود،0 برف بود،_
گرگ بود جلوی ِچشممونم نمی دیدیم ولی حاال ساعت

 بعد از ظهره... بخدا5 غروبه... االن ساعت 9
میرسم بهشون... یواش راه میرم... نمی َدوم... بابا

 ...این مستانه حالش بده... اگه یه بالیی

 .بی بی فوری بلند0 اعتراض کرد

 ...زبونتو گاز بگیر_ 

 .بی بی... بذار برم... بخدا فردا پشیمون میشی_

بی بی با عصبانیت دستش را نمایشی بلند0 کرد تا
گلنار ساکت شود. و ساکت هم شد اما من آرام و
قرار نداشتم. دردم داشت طاقتم را می برد و حس

 .میکردم هیچ کاری از کسی هم بر نمی آید



تنها نگاه نگران هر سه ی آنها بود که سمتم چرخیده
 .بود

بی بی صلوات میفرستاد و خانم جان گاهی همراه
ضربه ای به ران پایش بلند میگفت  » الاله اال اهلل

 !«. و گلنار تنها افسوس می خورد

نه می توانستم اصرار به رفتن گلنار داشته باشم و نه
می توانستم از پس آنهمه ترس و اضطراب و نگرانی

 .بر بیام

 .و پاهایم هم باالخره از آنهمه راه رفتن خسته شد

در حالیکه یه دست به نرده گرفته بودم و یه دست به
 .کمر با ناله ای از درد روی زمین نشستم

وای خداااا.... دیگه نمیتونم... تو رو خدا یه کاری_
 ...کنید

خانم جان باالی سرم آمد و در حالیکه آهسته کمرم
:را مالش میداد0 گفت

 ...آروم باش مستانه جان_



و سرش سمت بی بی چرخید. خوب متوجه شدم که
:آهسته پرسید

چکار کنیم؟_

آن زمان نه تلفنی بود و نه موبایلی... و چقدر سخت
 !بود که این شبکه های ارتباطی نبود

 .ناچار بی بی رضایت داد

برو گلنار... میتونی؟... نکنه بری یه بالیی سر_
خودت بیاری؟

 ....نه... خیالتون جمع_

 .و بعد سمت من آمد

 .مستانه جان... تحمل کن عزیزم... دارم میرم_

 .میان آنهمه درد، یک لحظه نگاهش کردم

 .تو رو خدا مراقب خودت باشی گلنار_

 .لبخندی زد



نگران نباش... قبل از ازدواج خیلی تا اون روستا_
 .رفتم و برگشتم... میتونم

:به زحمت گفتم

 .االن فرق داره_

 .تنها0 لبخندی0 زد و رفت
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گلنار رفت و حال من لحظه به لحظه بدتر شد. قابل
حدس بود اما حتی دلم نمیخواست گلنار را با آن حال

 .بدش بخاطر خودم راهی کنم

بی بی و خانم جان با دیدن حالم مجبور شدند در اتاق
 .برایم تشکی پهن کنند

با دیدن0 آن تشک و ملحفه ای که پهن کرده بودند، از
اینکه باید0 تنهایی زایمان میکردم، چنان0 ترسی به

وجود نشست که خاطره ی زایمان میمنت خانم برایم
 .زنده شد

در حالیکه از درد و ترس می گریستم و با گریه ام
:حال بی بی و خانم جان را هم بد میکردم گفتم

 .آخ خداااا... من میترسم_

خانم جان دستم را گرفت و در حالیکه سرمای دستش
از شدت افت فشار و نگرانی اش بود که می خواست

:پنهان کند گفت



نترس مستانه جان... ماشاهلل خودت پرستاری..._
 .ترس نداره که

و همان موقع بی بی هم دنباله ی حرف خانم جان را
 .گرفت

آره دخترم... یادته0 زایمان0 میمنت... هی بهش گفتی_
نفس عمیق بکشه دردش کم میشه... من و خانم

بزرگت کمرت رو مالش میدیدم تو هم نترس و فقط
 .نفس عمیق بکش

انگار آن لحظه حتی حرفهای خودم هم از خاطرم
 .رفته بود

با یادآوری بی بی، با همه ی دردی که داشتم شروع
کردم به نفس های عمیقی که الحق هر کدامشان حالم

 .را بهتر می کرد

خانم جان باالی سرم نشسته بود و با دستمالی عرق
 .پیشانی ام را خشک می کرد



بی بی هم با آن دستان الغر و بی جانش،0 بازو و
 .کمرم را مالش میداد0 ولی درد قطع شدنی نبود

یک ساعتی از رفتن گلنار گذشت. همچنان0 درد
داشتم که خانم جان آهسته به بی بی اشاره ای کرد و

:گفت

 .قربون دستت یه قابلمه آب جوش بذار_

و همین حرف ترسم را بیشتر کرد. یعنی زایمان
نزدیک بود و هنوز خبری از حامد و گلنار نبود که

 .نبود

خسته، بی طاقت، و حتی ضعف از آنهمه دردی که
تمام شدنی نبود،0 سرم را تکیه ی بالشتی کردم که

:پشت سرم بود و آهسته گفتم

 .خانم جان_

: خانم جان فوری گفت

 ...جانم_

 ...اگه.... من... ُمردم_



 .و نگفته سرم داد زد

 .مستانه!... بس کن_

از شدت درد حتی نفس کشیدنم هم سخت شده بود.
 .انگار به قدر دوی ماراتون دویده بودم

 ...دیگه نمیتونم_

 .و همان موقع با فشاری از درد فریاد بلندی سر دادم

حتی فکر نمیکردم که درد زایمان آنقدر سخت باشد.
و شاید سخت تر از آن درد تنهایی ام بود و ترسی
که نمیگذاشت حتی روی نفس های عمیق تمرکز

کنم. بی جان شده بودم و از سستی و ضعف عرق
سردی روی شقیقه هایم نشست که صدای بلند حامد

 .را شنیدم

 .مستانه_

شوکه شدم. صدا از حیاط بود. نگاهم سمت خانم
جانی رفت که او هم مثل من متعجب بود که در اتاق

:  باز شد و بی بی با خنده و شوق گفت



 .چشمت روشن... شوهرت اومد دخترم_

از ذوق و دردی که باز داشت رخ می نمود،0 گریستم
که حامد سراسیمه وارد اتاق شد. حتی خانم جان هم

 .گریست

آخ حامد0 جان اومدی!... بیا تو رو خدا یه کاری_
 .بکن... طفلکی دیگه توان نداره

و حامد که هنوز چشمانش روی صورتم خشک شده
 .بود و به اشکانم نگاه می کرد جلو آمد

 ....الهی بمیرم_

خانم جان رفت کمک بی بی و حامد0 باالی سرم
 .نشست

 ...حامد دارم میمیرم_

دور از جون عزیزم... حامدت بمیره.... االن_ 
 ....برات یه ِسُرم میزنم تا یه کوچولو دردت کم بشه

و همراه آماده کردن ِسُرم از کیف همراهش باز
:ادامه داد



به جان خودت مستانه... از صبح یه دلشوره ای_
داشتم... تا گلنار سر رسید و نفس زنان گفت مستانه،

 .قلبم اومد توی دهنم

هنوز ِسُرم را نزده، جیغی از درد کشیدم و حامد
:پیشانی ام را بوسید و گفت

 .تموم شد... نترس... خودم باالی سرتم_

 .و همان موقع حس کردم درد تمام شد

 .راحت شدم... سبک شدم

 !و صدای نوزادی شنیده شد
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 .نگاه حامد خشک شد

حس کردم تمام دنیا0 را به من دادند.0 سرم افتاد روی
 .بالشتی که زیر سرم بود که حامد،0 نوزاد را بلند کرد

 .وای ببین مستانه... این کوچولوی ماست_

بچه را به آغوشم سپرد و در حالیکه هر دوی ما را
 .بغل میزد گریست

گریه اش معنای زیبایی داشت. کلی آرامش در خود
داشت و حس خوب یک دنیا خوشبختی را به من القا

 .کرد

بی بی و خانم جان هم با شنیدن صدای نوزاد پا به
اتاق گذاشتند0 و نوزاد را از ما گرفتند تا بشورند و

 .قنداق کنند



بعد از رفتن آندو، باز من ماندم و حامد. لبخندی را
به چهره اش نشاند. چشمانش هنوز اشک داشت که

:گفت

اسمش رو میذاریم محمد جواد.... تو سر این بچه_
خیلی اذیت شدی... یکی اون بالی آتش سوزی که به
خیر گذشت... یکی هم امروز.... هر دو بار.... من

 .شرمنده ات شدم

نگو حامد... چرا شرمنده؟_

دستم را بوسید و با نگاه پر محبتش مرا آب کرد از
 .آتش محبتش0

 .نه... شرمنده0 ام که تنهات گذاشتم_

لبخندی بی رنگی زدم که باز پیشانی ام را هدف
:بوسه اش کرد و گفت

 .فکر کنم هنوزم به اون ِسُرم نیاز داری_

ِسُرم را به من زد و تمام دنیایم0 پر از شور و شوق
 .شد



خانم جان و بی بی بچه را قنداق کردند. بی بی برایم
یک ظرف کاچی مخصوص درست کرد و وقتی

 .همه دورم را گرفتند از گلنار یادی کردم

راستی گلنار چی شد؟_

:حامد مکثی کرد و گفت

 .با پیمانه_

خب کجاست پس؟ چرا نمیاد؟_

حامد نگاهش اول سمت بی بی رفت و بعد جواب
:داد

یه کم حالش نا مساعد بود... با پیمان رفت_
 .درمانگاه0

 .با نگرانی نیم خیز شدم

وای خدا... بالیی سرش نیاد.... حالش چطوره؟_

 .طوریش نیست... طبیعیه... نگران نباش_

:بی بی سری تکان داد و گفت



 .حتما0 همه ی راهو دویده_

 .حامد0 سری به تایید تکان داد

می دانستم چقدر مدیون0 آنهمه مهربانی اش هستم.
وقتی بی بی محمد0 جواد را که آنقدر آسوده خواب
بود که دل از دیدنش سیر نمیشد،0 به من داد، حس

 .کردم تمام دنیا روی دستان من است

 .حامد0 وضو گرفت و در گوشش اذان گفت

نگاهش میکردم که چقدر مهربان و با اخالص در
 .گوشش اذان می گوید

آنقدر که حتی وقتی رسید به اشهد ان علیا ولی اهلل،
 !گریست

 .چقدر خوشحال بودم که همسرش بودم و خوشبخت

زندگی ما از آنروز رنگ و بوی دیگری گرفت. اما
 .نمی دانم چرا روزهای خوبمان0 دوامی نداشت

 .و چه روزهای سختی در انتظارمان بود
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بعد از تولد محمد0 جواد،0 فصل دیگری از زندگی من
 .آغاز شد

آنقدر حامد برای محمد جواد وقت می گذاشت که
داشت حسودی ام میشد. فقط کارم شده بود شیر دادن0

 .به محمد0 جواد و غذا درست کردن

از صبح زود که حامد0 برای نماز برمیخاست، شروع
می کرد به شستن کهنه های محمد جواد و بعد جارو

و گاهی گردگیری و صبحانه0 آماده کردن برای من و
 .خودش



 .میگفت خوب نیست خانم شیرده ضعف کند

تا از خواب بیدار میشدم از خجالت آب می شدم
 .بخاطر آنهمه محبتش

وقتی هم که میگفتم، من خودم میتوانم جارو و
 .گردگیری کنم میگفت؛ تو فقط به محمد جواد برس

همین که محمد جواد یکی دوماهش شد، دیگر طاقت
دوری از او را نداشت. تا جاییکه در روز ساعت

ناهاری و نماز و ساعات خلوت درمانگاه0 می آمد تا
 .محمد0 جواد را ببیند0

 .کم کم داشت حرصم می گرفت

برای دیدن من نمی آمد، برای دیدن0 لبخند های
 !شیرین محمد جواد می آمد

گرچه رفتارش نسبت به من مثل گذشته بود اما گاهی
بی دلیل ناز میکردم و کم حرف میشدم تا خودش

سراغم بیاید0 و بپرسد؛ مستانه چی شده؟



انگار دلم میخواست نگرانش کنم. طوری که حالم را
بپرسد. دنبالم تا آشپزخانه بیاید. از کنار نیمرخ

: صورتم، سر خم کند و بپرسد

خانم خوشگلم چرا کم حرف شده؟_

 .و من باز گالیه کنم

همه ی وقتت شده محمد0 جواد... پس من چی؟...._
روزی سه بار، بیست تا پله رو میای باال و میری

 ....پایین0 که فقط لبخند پسرتو ببینی.... ولی من

 .می خندید

ِای جانم به این حسود خانم!.... حاال که اومدم فقط_
لبخند تو رو ببینم چی؟

 .و زل میزد به صورتم تا لبخند0 بزنم

آنقدر ُمِصر بود که میچرخیدم و این طرف و آن
 .طرف هم که میرفتم، دنبالم می آمد

و آنقدر نگاهش دنبالم می کرد که در آخر خنده ام
:می گرفت و او هم با لبخند0 میگفت



 .عشِق حامد باالخره خندید0_

ما خوشبخت بودیم اما اولین اتفاق ناگوار آن سال
 .درست در ایام محرم اتفاق افتاد

در ایام محرم بود که حال بی بی بد شد. شب بود و
بعد از عزاداری و شامی که نذر تمام اهالی روستا

 .بود، مش کاظم دنبال حامد0 آمد درمانگاه0

هنوز از پیمان و گلنار جدا نشده بودیم که صدای
 .نگران مش کاظم را شنیدم

 .دکتررررر.... بی بی.... به دادمون0 برس_

همان چند کلمه برای آشوب قلبی من و گلنار کافی
 .بود تا دنبال0 حامد0 بدویم

وارد خانه ی مش کاظم شدیم و گلنار بی طاقت تر
 .از من باالی سر بستر بی بی نشست

 .بی بی.... بی بی حرف بزن_

:نگاهم به گلنار بود که مش کاظم گفت



از هیئت که برگشتیم گفت خیلی خسته ام باید0_
بخوابم... تا لحافت و تشک براش گذاشتم دیدم روی

 .زمین خوابیده... هر کاری کردم بیدار نشد

حامد جلو رفت و سر گوشی ِشنود صدای قلبش را
در گوشش گذاشت و بعد از مکثی که برای من و
گلنار و حتی پیمان0 و مش کاظم، به اندازه ی یک

:هفته طول کشید گفت

 .متاسفم.... تموم کردن_
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 .با گفتن آن جمله، هر چهار نفر ما خشکمان زد

 .مش کاظم و پیمان0 و گلنار و من

و اولین نفری که بلور شیشه ای ُبهتش را شکست،
 .گلنار بود

بی بی.... چطور تونستی منو تنها0 بذاری... مگه_
 !نمیدونستی من مادر ندارم

صدای ضجه های گلناری که خودش را روی جنازه
ی بی بی انداخته0 بود،0 داشت قلبم را ریش ریش

 .می کرد

طولی نکشید که گریه های گلنار، پاهای مش کاظم
 .را هم سست کرد



دو زانو زمین نشست و دو کف دستش را روی
 .سرش گذاشت و گریست

 !بی بی.... چه خاکی بر سرمون کردی_

و من... انگار به اعماق خاطرات گذشته ام، سقوط
 .کرده بودم

به همان روزهایی که با بی بی آشنا شدم. به شب
چله ای که مهمانش شدم. به غذاهای خوشمزه ای که
برایم فرستاده بود. به کاچی روز عروسی که خودش

 !برایم درست کرد

بی بی مادر دوم من هم بود و اشک چشمانم
نمیگذاشت که صورت آرامش را که گویی در

 .خوابی ابدی فرو رفته، به درستی ببینم

 .داغ بی بی برای من خیلی سخت بود

منی که یکبار داغ مادر دیده0 بودم، با رفتن بی بی
 !حس کردم، دوباره بی مادر شدم



و بیچاره گلنار که حالش از همه خراب تر بود. هر
قدر پیمان دلداری اش میداد و با او همدری می کرد

 .کافی نبود0

حق داشت. من احساسش را درک میکردم. و
اینگونه بود که بی بی در ایام محرم همان سالی که

خدا محمد0 جواد را به ما داد، چشم از جهان فرو
 .بست

با رفتن بی بی بود که فهمیدم می شود مادر بود اما نه
 !برای فرزند خودت

 .بی بی مادرم بود و با رفتنش اینرا فهمیدم

یاد خوبی های او، همگی خاطراتی تلخ شد تا ذهن
 .آشفته ام را با غمش بیازارد

تا آنروز فکر میکردم قبل از داغ بی بی، بزرگترین0
غمی که دیدم غم از دست دادن پدر و مادرم است.
اما طولی نکشید که روزگار به من فهماند0 که هیچ

 .داغی آخرین داغ نیست



و چقدر این جمله ی ما، که در مصیبت ها بر زبان
می آوریم که  » ان شاء اهلل آخرین غمت باشه «

 !چقدر بیهوده است

اواسط پاییز همان سال بخاطر حال روحی خراب
 .گلنار و من، حامد0 پیشنهاد یک مسافرت را داد

خیلی وقت بود که عمه را ندیده بودم و او هم از من
 .خبری نداشت

همان را بهانه ای برای مشافرتی خانوادگی کردیم و
 .همراه آقا پیمان0 و گلنار، راهی شمال شدیم

با آنکه از فوت بی بی چهل روز می گذشت، اما حال
روحی گلنار خیلی بد بود. آنقدر که پیمان را نگران

 .کرده بود

 .و شاید آن مسافرت می توانست کاری کند

در مسیر بودیم که پیمان از صندلی جلو به سمت
گلنار که صندلی عقب کنار من و محمد0 جواد نشسته

: بود،. برگشت و گفت



میگم خانم پرستار.... سکوت زیاد یه خانم_
باردار... برای سالمتی بچه مضر نیست؟

ماندم چه بگویم که پیمان0 باز سر شوخی رو با گلنار
 .باز کرد
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علم امروزه میگه.... مردای عاشق زنانی هستن که_
 ...حرف بزنن

این حرف پیمان،0 نگاه متعجب من و حامد0 را به
 .دنبال داشت

تا جایی که من شنیدم میگن مردا عاشق زنای_
 .ساکت هستن

اینرا حامد0 گفت و من برای عوض کردن روحیه ی
:گلنار، با لحنی طلبکارانه گفتم

 .یعنی چی جناب پورمهر؟!.... یعنی من ساکت بشم_

 .فوری از درون آینه نگاهم کرد و لبش را گزید

دور از جون شما... شما سکوت کنی من سکته_
 .میکنم

با غرور سرم را سمت گلنار که با آن چشمان بی
فروغش داشت فقط نگاهمان می کرد، چرخاندم که آقا

پیمان به شوخی ادامه ی حرف حامد را گرفت و
:گفت



آره خانم پرستار... اگه شما سکوت کنی حامد_
 !سکته میکنه اما نه از غصه... از شوق

حامد فوری چشم غره ای رفت و پیمان0 لبخندی زد
بلکه گلنار بخندد. اما عکس العمل گلنار تنها نگاهی
بود که از ما پس گرفت و سری که برگشت سمت

 .پنجره و آهی که کشید

: و حامد اینبار پرسید

االن چه حالی داری؟... وقتی گلنار خانم چند0 روزه_
باهات حرف نزده چه حالی داری واقعا؟

پیمان با غصه ای که حتی در صدایش لرزش ایجاد
:کرده بود جواب داد

 .بخدا آخرش سکته میکنم_

:و فوری گلنار زیر لب گفت

 ...دور از جون_

 .همان یک جمله چقدر پیمان را خوشحال کرد



الهی فدای خانمم بشم... خب یه چیزی بگو دق_
 .کردم

 .و باز گلنار تکرار کرد

 ...دور از جون پیمان0_

و پیمان همانطور که از صندلی جلو چرخیده بود 
:سمت گلنار با ذوق و شوق گفت

 .سبیا صورتت رو ببوسم عزیزم

:و حامد فوری ِای کشیده ای گفت

 .خب حاال.... جو زده نشو_

و من خنده ای بی صدا و ریزی کردم و گلنار لب
 .گشود

دلم گرفته... خیلی هم گرفته... میگم. خوشبحال_
مستانه... وقتی محمد جواد به دنیا اومد... بی بی و

خانم جانش کنارش بود... ولی من چی؟.... نه
 ...خواهری، نه مادری، نه حتی بی بی



و بغض کرد باز که فوری دستم را دور گردنش
 .انداختم و سرش را روی شانه ام جا دادم

نگو گلنار جان... من مثل خواهرت... منم خواهر_ 
ندارم... ما همو داریم عزیزم... تازه خانم جانم هم

مثل بی بی خدابیامرز0 شما... بخدا اینقدر دوست داره
 .که نگو

گلنار سکوت کرد و پیمان با صدایی که رنگ
:عوض کرده بود گفت

خب منم کسی رو ندارم... وقتی ازدواج کردم پدر_
و مادرم و فقط هفته ای یکبار اونم تنهایی دیدم...

خب همه مثل همیم... همین حامد بی پدر و مادر رو
 !ببین

همین جمله ی آخرش صدای خنده ی من و اعتراض
 .حامد0 را بلند کرد

 !تو معلوم هست چی داری میگی؟_



منظورم از بی پدر و مادر اینه که ولت کردن رفتن_
 .خارج کشور دیگه

:حامد با حرص گفت

خب همینو بگو... حتما0 باید0 یه طوری حرف بزنی_
 !که از توش یه فحش در بیاد0
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با این حرف حامد، لبخند روی لب گلنار کشیده تر
شد و همان لبخند0 موجب افزایش تنش بین حامد و

 .پیمان0 شد

چرا بیخود میگی!... االن اگه یه پدری جلوی بچه_
اش بسوزه چی بهش میگن.... نه شما بگو خانم

 .پرستار

 .من بگم؟!... نمیدونم... میگن سوخت_

: پیمان با لحن بامزه ای گفت

 .نخیر میگن پدر سوخته_

از این حرف پیمان صدای خنده ام برخاست. و لبخند
:روی لب گلنار هم دوام پیدا کرد. و پیمان ادامه داد

اصال همین که میگن پدرتو در میارم خودش یه_
حادثه ی تاریخیه... میدونستید؟... زمان مغول ها

میومدن0 پدر طرف رو از گور می کشیدن بیرون و
میسوزوندن... این شد که گفتن پدرتو در میارن...

یعنی از گور در میارن... یا گورتو گم کن...



اصطالحی بوده که مردم اون زمان برای اینکه
جنازه ی امواتشون از دست مغول ها در امان باشه

 .به کار میبستن که االن تو دعواها0 میگن

:  با تعجب به گلنار نگاه کردم و گفتم

 !آقا پیمان عجب اطالعاتی داره ها_

:گلنار همراه لبخند0 تلخی گفت

 .بله تاریخچه0 ی همه ی فحش ها رو میدونه_

:از حرف گلنار باز خنده ام گرفت که پیمان0 گفت

 .پس نتیجه0 میگیریم، بی پدر و مادر، فحش نیست_

:حامد کالفه گفت

 .بس کن دیگه تا کار به فحش های بدتر نرسیده_

:و پیمان باز سری تکان داد

 ...ِای بابا... اینا فحش نیست میگم، پدر سوخته_

حامد اخمی حواله اش کرد و پیمان با دیدن0 خنده ی
 .بی صدای گلنار ذوق کرد



جانم... ببین حامد... من اهل فحش نیستم ولی تا_
همینا که تو میگی فحش هست رو میگم، خانومم

لبخند میزنه... خب بذار بهت بگم پدر سوخته... بی
 ....پدر و مادر

دیگر واقعا لبانمان جایی برای گزیدن0 از دست
 .حرفهای پیمان0 را نداشت

باالخره حامد با اخم و تخم و داد جلوی دهان پیمان0
را گرفت وگرنه میترسیدم کار به فحش های باالتر0

 .هم برسد

با رسیدن به خانه ی آقا آصف و عمه افروز، پیمان0
 .خوش سر و زبان مجبور به سکوت شد

:خانم جان استقبالمان0 آمد و با خوشحالی گفت

 ....خوش آمدید پسرای من_

 .و بعد نگاهش که به گلنار افتاد، لبخندش رخت بست

 .الهی بمیرم واسه دلت دخترم_



همان جمله ی خانم جان کافی بود تا اشکان گلنار
سرازیر شود و خانم جان برای دلداری دادنش او را

:در آغوش کشید و گفت

بخدا اگه منو واسه زایمان خبر نکنی باهات قهر_
میکنم... یه وقت فکر نکنی فقط بی بی خانم بزرگت

 .بوده ها... منم میشم بی بی تو عزیزم

گلنار خودش را از آغوش خانم جان جدا کرد و
:گفت

 .شما لطف دارید_

لطف چیه؟.... من خانم بزرگترم.... وسالم..._
 .خوش اومدید بفرمایید

با ورود ما به پذیرایی بزرگ خانه، با دیدن مهیار و
 .رها غافلگیر شدم

یادم رفته بود که آندو ازدواج کرده بودند0 و خیلی
 .وقت بود که آندو را ندیده0 بودم



برای فرار از نگاه مهیار و رها، فوری محمد0 جواد
را از آغوش حامد0 گرفتم و با یک سالم کلی سمت

 .عمه چرخیدم

عمه یه بالشت دارید واسه محمد جواد؟_

عمه که نتوانسته بود برای زایمانم دیدنم بیاید0 با دیدن0
 .محمد0 جواد، لبخند پر شوقی زد

آخ الهی.... آصف بیا این فندق کوچولو رو ببین...._
 .چه آروم خوابیده

عمه بالشتی آورد و من محمد جواد را روی زمین
 .گذاشتم

حاال باید به جمع بر میگشتم. جمعی که باز یادآور
 .خاطراتی بود که میخواستم از آن فرار کنم
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کنار حامد0 نشستم و اولین سوالی که در جمع مطرح
 .شد سوال آقا آصف بود

خب مستانه خانم و آقا حامد.... خیلی خیلی خوش_
 .آمدید.... خیلی دلمون تنگ شده بود

در حالیکه محدوده ی نگاهم را کنترل میکردم که
 .سمت مهیار و همسرش نرود جواب دادم

شما که افتخار نمی دید تشریف بیارید در خدمتتون_
 .باشیم



 .آقا آصف نگاهش بین من و حامد0 چرخید

نخواستیم مزاحم بشیم اونجا شما در مضیقه_
هستید... باالخره یه اتاق کوچولو که بیشتر توی

 ...بهداری نیست... باید مزاحم همسایه ها می شدیم و

:حامد سرفه ای مصلحتی سر داد و گفت

اختیار دارید.... بهداری که خیلی وقته تعطیله..._ 
ما درمانگاه0 داریم... طبقه ی دوم درمانگاه0 هم ساخته

شده برای من و رفیقم که پزشک ساکن روستا
 .هستیم

 .عمه سری با تاسف تکان داد

آقای دکتر... همسر من فراموشکار  هست وگرنه_
 .خودم بهش گفتم

 .آقا آصف سرشرا به عالمت تایید0 تکان داد

راست میگه االن یادم اومد.... بله.... خب به_
 .سالمتی... پس درمانگاه0 دار شدید



از مزاح آقا آصف خندیدم و حامد به پیمان0 اشاره
 .کرد

بله... پیمان0 دوستم رو که بخاطر دارید؟... ما هر_
دو مدرک دکتر عمومی داریم ولی ایشون دارت

تخصص داخلی میگیرن... هر دو هم توی درمانگاه0
ساکن هستیم و ماشااهلل مریض هم از روستاهای

 .اطراف زیاد داریم

 ....خب به سالمتی.... الهی شکر_

 .و باز حامد0 معرفی کرد

ایشون هم گلنار خانم دختر مش کاظم هستن..._
 .خاطرتون هست

:عمه فوری گفت

بله.... چقدر به بی بی خدا بیامرزشون زحمت_
دادیم واسه مراسم مستانه... خدا رحمتشون کنه

 .واقعا

 .گلنار بغض کرده جواب داد



 .خدا اموات شما رو بیامرزه_

لحظه ای سکوت شد که صدای محمدجواد0 ذوق
 .خاصی به آقا آصف و عمه بخشید

 .بشین مستانه جان من میذارمش0_

عمه سمت محمد جواد رفت و با شوقی وصف
:ناشدنی گفت

وای خدااااا.... الهی قربونش برم چقدر نازه این_
 .گل پسر

و بعد در حالیکه همراه محمدجواد سمت آقا آصف
:می آمد گفت

 ....ببین0 آصف_

 .آقا آصف خندید0

 .چقدر شبیه باباشه!.... ماشاهلل_

: حامد سری پایین انداخت و گفت

از قدیم گفتن.... پسر که ندارد نشان پدر_



 !تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر

: خانم جان بچه را از آصف گرفت و گفت

 .بدید0 من بچه رو چلوندید_ 

و همان موقع که شروع کرد به حرف زدن با
:محمدجواد و لبخند او را دید چنان ذوق زده گفت

 .وای نیم وجبی ببین چه جوری دل میبره_

:همان لحظه رها سمت خانم جان آمد و گفت

میشه بدیدش0 به من خانم جان؟_

نمی دانم چرا از این حرف رها، خشکم زد. او بچه
را از خانم جان گرفت و در حالیکه با او حرف
می زد و قطعا محمدجواد یکی از آن لبخندهای

 .زیبایش را نشانش میداد، سمت مهیار0 رفت

 .ناچار سرم سمتشان چرخید

مهیار هم مثل رها میخواست برای دیدن0 لبخندهای
 .دلنشین محمدجواد،0 دالی بازی کند



به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��

کپی_رمان_حرام حتی بالینک0 کانال واسم نویسنده# 
⛔️⛔

�🌱�کانال حدیث عشق�🌱�

🌱🌱• . • . • 

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

 @hadis_eshghe

•┈┈••✾❣✾••┈┈•



رفتن به پارت اول�� 🌱👇

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459

رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 242پارت_

نگاهم بی دلیل دل نمیکند از آنها... دلشوره ای داشتم
 !شاید احمقانه

حامد واقعا دکتر خوبی بود. شاید هم خوب مرا
 .شناخته بود



نمی دانم از کجا ضربان نامنظم قلبم را چک کرد و
 .استرسم را فهمید که دستم را گرفت

نگاهم سمتش رفت. با چشمانش اشاره کرد آرام
باشم. مهیار و رها هر دو با دالی موشه بازی کلی

 .محمد0 جواد را خنداندند0

و در آخر رها محمد جواد را برگرداند و تا خانم
جان خواست او را بگیرد،0 صدای گریه ی محمد0

 .جواد برخاست

همین گریه باعث شد خانم جان بی اختیار،0 به زبان
:بگوید

عجب پدر سوختیه!... تا اومد بغل من به گریه_
 !!افتاد

و همه از شنیدن0 این حرف آن هم مقابل حامد0 به
 .خنده افتادن0

 .حتی خود حامد0 هم خندید.0 و البته گلنار



و پیمان برای لبخندی که بیشتر روی لب گلنار بماند
:به حرف خانم جان افزود

راحت باش خانم جان... اتفاقا تو همین راه اومدن_
به اینجا به حامد0 داشتم میگفتم که پدر سوخته و
پدرتو در میارم و بی پدر و مادر و گورتو گم

 .کن.... فحش نیست

همان جمله ی پیمان بود که کمی خانم جان را به
 .فکر فرو برد

:لحظه ای تامل کرد و بعد یکدفعه بلند گفت

 .خاک به سرم... بخدا منظوری نداشتم پسرم_

و همه باز خندیدن و خانم جان همچنان0 عذرخواهی
 .می کرد

در این بین یک لحظه سرم سمت رها و مهیار
 ....چرخید. و همان لحظه

چشمان مهیار نگاهم را شکار کرد. فوری نگاهم را
پس گرفتم و با قلبی که انگار یک لحظه به تپش



بلندی افتاده بود، باز راه همه ی خاطرات را برای
 .خودم سد کردم

خسته بودیم و بعد از چای و ناهاری که مهمان0 عمه
شدیم، عمه به هر کدام از ما یک اتاق داد. یک اتاق
برای من و حامد و محمد جواد و یک اتاق هم پیمان

 .و گلنار

با آنکه محمد0 جواد را شیر داده بودم و می دانستم
میتوانم استراحتی کوتاه داشته باشم اما ترجیح دادم به
جای استراحت، کمی برای دیدن خنده های دلنشینش

 .وقت بگذارم

حامد تما آنقدر خسته بود که خوابید و من سرگرم
بازی با محمد0 جوادی شدم که حاال تنها لبخند0 های

زندگی اش می توانست تمام انرژی یک روز کار و
 .خستگی را از تنم دور کند

نگاهم زوم شده بود روی لبان و لبخندش که
خاطرات گذشته ام،. به سرعت برق و باد از جلوی

 .چشمانم گذشت



آه غلیظی کشیدم از خوشی ها و ناخوشی های
زودگذر دنیا و نگاهم سمت حامدی رفت که هنوز

 .خواب بود

خوشحال بودم و راضی... حامد آن دکتر بداخالق
روستا بود که خیلی وقت بود بد اخالقی نکرده بود.

 .بهانه0 نگرفته بود. اخم نکرده بود

 .انگار اصال او حامد0 روزهای مجردی نبود

و از این که عشق من او را تا این حد تغییر داده بود
آنقدر سر ذوق آمدم که یکدفعه سمت محمد0 جوادی

که با چشمانش مرا دنبال می کرد، چرخیدم و با
:شوق، چشم در چشمش که شبیه حامد0 بود گفتم

قربونت برم... تو عشق منی.... تو نفس منی... تو_
 ....عسل منی

خب مستانه خانم... حاال عشق و نفس و عسلت_
محمد جواد.... من چی؟



سرم سمتش چرخید. نیم خیز شده بود و با چشمانی
که حسادت از آن می بارید،0 نگاهمان0 می کرد، که

:  گفتم

شما همه ی زندگی منی!.... شما خود عشقی...._
 .عزیزم

لبخند قشنگی زد و از جا برخاست و سمتم آمد. اول
مرا در آغوش کشید و بعد0 محمد0 جواد و زیر گوشم

:گفت

عاشقتم مستانه... باورم نمیشه کنار اون پرستار_
 !سخت کوش روستا اینقدر خوشبخت باشم
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مسافرت به خانه ی عمه افروز برای روحیه ی
 .گلنار واقعا خوب بود

آقا آصف و خانم جان و عمه، هم از پیمان و شوخی
 .هایش حسابی سر شوق آمدند

همه چیز در آن چند روز به خوبی گذشت. گلنار از
عمه قول گرفت که به دیدن ما در روستا بیاید و عمه

 .هم قبول کرد

به روستا برگشتیم. مسافرت خوبی بود و شاید
 !آخرین اتفاق خوش برای روزهای ناخوشی

با رسیدن به روستا، اولین نفری که متوجه ی آمدن
 .ما شد و سراغمان آمد، مش کاظم بود



اول فکر کردم برای دیدن دخترش دلتنگ شده، اما
:وقتی روبه حامد گفت

سالم دکتر... یه خانم شهری اومدن دنبال شما_
 .می گردن

قلبم ایست کرد. گاهی اتفاقاتی می افتد که نوید
 .روزهای ناخوشیست

و از همان روز یا بهتر بگویم بعد از فوت بی بی،
 .استارت ناخوشی ها زده شد

حامد به مش کاظم گفت که به آن خانم بگوید0 که به
 .درمانگاه0 بیاید

ذهن پیمان0 هم درگیر همان سوالی شده بود که من
 .داشتم

 !کی میتونه باشه حامد؟... مادرت که ایران نیست_

 .نمیدونم... حاال وسایل رو ببریم تا ببینم کیه_

و تا وسایل را به درمانگاه بردیم و کمی از کارها
 .تمام شد، گلنار سراغم آمد



 .تازه محمد جواد را خوابانده0 بودم که گلنار در زد

:تا در را باز کردم بی مقدمه گفت

 ...مستانه_

چی شده؟_

 ...خانمه اومد_

:دلم ریخت. اما بی جهت پرسیدم

پیمان نشناختش؟_

 .چیزی نگفت_

:نگاهی به سر و وضعم کردم و گفتم

پیش محمد0 جواد بمون.... من میرم ببینم قضیه_
 .چیه

گلنار وارد خانه شد که من فوری با همان مانتو و
 .روسری که از راه رسیده بودیم، وارد درمانگاه شدم

چون در نبود0 ما چند روزی درمانگاه0 تعطیل بود،
آنروز مریض نداشت. با ورودم به درمانگاه



یکراست سمت اتاق دکتر رفتم و با چند ضربه به در
 .وارد شدم

با دیدن0 خانم شیک پوشی که روی صندلی کنار میز
حامد نشسته بود و سن و سالش اصال به مادر یا عمه

 .یا حتی خاله ی او نمی خورد، قلبم ایست کرد

لبخندی زد و نگاهم کرد. رژ غلیظی زده بود که
مناسب آن روستا و فضای آن نبود. کیف جیر مشکی

:اش را روی پاهایش گذاشت و گفت

به به... ایشون حتما همان مستانه خانمی هستن که_
فرمودید؟

 .نگاهم سمت حامد رفت. اخم هایش مرا گیج کرد

:برخاست و سمتم آمد که خانم جوان ادامه داد

 .بذار باشه حامد جان... باید0 با هم آشنا بشیم_

حامد توجهی به حرفش نکرد و بازویم را گرفت و
 .مرا از اتاق  بیرون برد



با آنکه قلبم تند میزد. با آنکه حس بدی داشتم، اما
فقط همان دو کلمه ی  » حامد0 جان « ی که گفته بود

 .داشت آتشم میزد

:تا از اتاقش بیرون آمدیم، بی معطلی گفت

مستانه یه خواهشی ازت کنم قبول میکنی؟_

 .نگاهم روی صورتش خشک شد و زبانم الل

حتی نتوانستم بگویم نه، خواهش نکن... باید0 بهم
 !توضیح بدی که او کیست

اما قدرت بیان نداشتم و فقط نگاهش می کردم. در
اعماق سیاهی چشمانش داشتم محو میشدم و او بی

:درنگ ادامه داد

برو باال... خودم بعدا بهت توضیح میدم عزیزم..._
باشه؟

و هنوز جوابی نداده،0 بوسه ای به پیشانیم زد و رفت
و من مثل همان مجسمه ی خشکی که از سنگ و

 .سیمان است همانجا0 ماندم
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قلبم به شدت میزد که صدای فریاد حامد حالم را بدتر
 .کرد

تموم شد... همه چی... تو نخواستی... تو رفتی..._
حاال اومدی که چی؟



حس کردم بمانم حالم بدتر می شود. با پاهایی که بی
 .دلیل، توان نداشت سمت پله ها رفتم

: وارد خانه که شدم، گلنار پرسید

چی شده؟... اون خانومه کیه مستانه؟_

:کنار در افتادم و گفتم 

 !همونی که حامد0 عاشقش بوده_

گلنار هم شوکه شد. و من آنقدر بهم ریختم که دیگر
صبری برای آمدن حامد و شنیدن توضیحاتش

 .نداشتم

و همان دو کلمه ی، حامد جان، ی که از زبان آن
زن، شنیدم داشت مرا در شعله های حسادت

 .می سوزاند

گلنار رفت و یکساعتی گذشت. بی قرار آمدن حامد
 .و توضیحی که باید میداد0 اما نیامد0

 .استرس گرفتم. باز ناچار خودم دیدنش0 رفتم

 .نزدیک در اتاقش بودم که پیمان0 مرا دید



 ...خانم پرستار_

 .بله_

 .االن دیدن حامد0 نرید_

چرا؟_

 .خیلی عصبیه_

نمی دانم چرا باز سرتا پا آشوب شدم. اما طاقت
: صبرم هم تمام شده بود که گفتم

 .باید0 همین حاال باهاش حرف بزنم_

و مهلت ندادم که حتی پیمان0 بتواند0 حرف دیگری
 .بزند و مرا پشیمان کند

تا در اتاقش را بی در زدن گشودم، نگاه طوفانی اش
 .سمتم آمد

:در را پشت سرم بستم و گفتم

 .همین حاال باید حرف بزنیم_ 



نفس پری کشید. انگار وقت مناسبی برای حرف
زدن نبود. اما من دیگر نمی توانستم صبر کنم و چون

:او هنوز سکوت کرده بود،0 من پرسیدم

اون زن کیه؟_

 ...همونی که مدت ها منتظرش بودم_

:جمله اش واضح بود اما من باز پرسیدم

اون... همون کسیه که عکسش رو نگه داشته_
بودی؟

:جوابم را نداد و من باز پرسیدم

همونی که.... دوستش داشتی؟_

باز هم سکوت کرد. کالفه بود و عصبی و همان دو
ویژگی بارزی که در رفتارش میدیدم0 آنقدر نگرانم

:کرد که بی اختیار فریاد زدم

 ....حامد0_

سرش باال آمد و تمام عصبانیتی که تا آن لحظه مهار
 .کرده بود، را فریاد زد



آره... همونه... االن خیالت راحت شد؟.... مگه_
نگفتم باال باش تا خودم بیام؟

نفسم جایی بین دنده های قفسه ی سینه ام گیر کرده
 .بود

 .فقط چند0 ثانیه0 ای نگاهش کردم و دیگر تمام

فوری در اتاق را باز کردم و از اتاق بیرون زدم.
اما سمت طبقه ی دوم نرفتم. سمت خانه و محمد0

 .جوادی که خواب بود نرفتم

باز باید آنهمه بغض را فریاد میزدم و کجا بهتر از
همان باری که در دل کوه بود و کسی صدایم را

 .نمیشنید

خودم هم باورم نشد که یک نفس تا خود غار را از
 .شدت حرص و عصبانیت دویدم

نفسی دیگر برایم نمانده بود و بارها بخاطر عجله ای
بی دلیل که داشتم، روی سنگ های تیز کوه افتادم و

 .کف دستم و سر زانوانم را خونی کردم



 .اما باالخره رسیدم و از همانجا فریاد زدم

چرا.... چرا تا همه چی خوب پیش میره به بال_
 .نازل میشه.... خداااا

و نشستم و همانجا گریستم. طاقتم بعد از فوت بی بی
کم شده بود. وگرنه حامد0 حرف بدی نزد. اما من

 .انتظار نداشتم که سرم فریاد بزند

و تمان فریادی که اولی و آخری بود شاید، چنان دلم
را شکسته بود که حتی اگر خود خدا هم به من وحی
 .می کرد که حامد پایبند عشقمان است، باور نمیکردم

نباید0 دل بشکند... دل که می شکند گویی عقل تمام
زورش را می زند که دل را قانع کند اما مگر قانع

 !می شود

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��



کپی_رمان_حرام حتی بالینک0 کانال واسم نویسنده# 
⛔️⛔

�🌱�کانال حدیث عشق�🌱�

🌱🌱• . • . • 

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

 @hadis_eshghe

•┈┈••✾❣✾••┈┈•

رفتن به پارت اول�� 🌱👇

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459



رمان_آنالین#

مثل_پیچک#

# 245پارت_

شاید زود قضاوت کرده بودم اما دلم گرفته بود. از
 .حامد0 اصال توقع آن فریاد0 را نداشتم

 .به قول خانم جان،. زیادی لوس شده بودم

وقتی تمام لحظاتم پر از توجه و عشق حامد بود،
حاال باید هم نگران و مضطرب میشدم و داد و قال

راه می انداختم که چرا.... چرا آن خانمی که در
گذشته، اسمی یا خاطره ای یا خاطراتی در ذهن

حامد دارد، برگشته؟

نمیدانم زمان را پشت کدام نگاه گم کردم. نگاه به
 .خاطراتی که همراه گلنار در آن غار داشتم



 !آن روز خاطره انگیز و آن آبگوشت به یاد ماندنی

یا آن فریادهایی0 که بایست زده میشد تا مش کاظم،
حرف دل گلنار را بشنود؟

زمان برایم در گذر و یادآوری همان خاطرات
 .گذشت

تا اینکه نگاهم از دهانه ی غار به صخره های پایین0
 .جلب شد

کسی داشت به سختی از آنها باال می آمد و آن یک
 !نفر با آن نفس های منقطع، کسی جز حامد0 نبود0

کمی عقبگرد کردم سمت غار که تا خود دهانه0 ی
غار، باال آمد. سرم را از او برگرداندم که با نفس

:هایی که به شدت کند شده بود گفت

 .مگه... بهت... نگفتم... دیگه اینجا.... نیا_

جوابش را ندادم. و او کالفه از نفس هایی که
نمیگذاشت حرفش را راحت بزند، مقابلم ایستاد و با

 .نگاه تندی توبیخم کرد



محمد جواد... رو... تنها.... گذاشتی؟...._
نمیگی.... بچه... گریه.... میکنه؟

سرم همچنان از او برگشته بود. که ناگهان چنان با
 .خشم مچ دستم را گرفت و کشید که سرپا شدم

 ....باتوام_

:چشم در چشمش ایستاده بودم که فریاد زدم

کی گفت بیای دنبالم؟.... بفرما برو با عشقتون که_
 .برگشته حرفات رو بزن

عصبی شد. آنقدر که مچ دستی که هنوز در دست
:گرفته بود را محکم فشرد و گفت

مستانه!.... میفهمی چی میگی؟_

باید کوتاه می آمدم... باید0 آنجا سکوت میکردم. داشتم
بی اراده تهمت میزدم. اما شیطان در وجودم

افسارگسیخته بود و وجودم را به آتش می کشید تا باز
 .ادامه دهم و دادم



بله.... میفهمم.... واسه چی برگشته؟... واسه چی_
بهت میگه حامد جان؟.... بفرما برو در اتاقتم قفل

 ....کن و با عشقت

 .نگفته، محکم توی گوشم زد

 .این اولین سیلی بود که از دستش خوردم

چشمانم توی صورتش خشک شد و اولین جایی که
لرزش مردمک چشمانم ثابت گشت، در حفره های

 .سیاه نگاهش بود

 .بهت گفتم بفهم چی میگی_

چانه ام از شدت بغض لرزید. و او حتی دیگر نگاهم
هم نکرد. تنها با همان مچ دستی که انگار دستبند
اتهامی بود دور دستم، مرا کشید و همراه خودش

 .برد

به سختی از صخره ها پایین آمدیم. من درگیر ترک
های عمیق قلبی بودم که بدجوری جراحتش را حس

میکردم و بغضی که نشکسته بود و داشت خفه ام



می کرد و او درگیر همان عصبانیتی که تا آنروز
 .سابقه نداشت

بخاطر اینکه دستم را رها نکرد بارها زانوی زخمی
و کف دست دیگرم، به صخره های تیز کوه برخورد

 .کرد و جراحتش عمیق تر شد

و من تنها ناله ای خفیف از درد سر دادم و او با
 .نگاهی توبیخم کرد
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به درمانگاه0 رسیدیم که دستم را رها کرد و من با آن
بغضی که عقربه های زمانش به لحظه ی انفجار

رسیده بود،. فوری دویدم سمت پله ها و برگشتم به
 .خانه

در خانه باز بود و گلنار با بیقراری محمد جوادی که
از بس گریه کرده بود،0 نفس نفس میزد، داشت راه

 .می رفت که با دیدنم0 ایستاد

 ....!مستانه_

گریستم و خواستم که محمد0 جواد را از او بگیرم که
: گفت

 !تو که حالت بدتر از این بچه است_

 .وا رفتم. افتادم کف اتاق و بلند گریستم

هر قدر گلنار پرسید چیزی نگفتم. از صدای گریه
 .های من محمد جواد توجهش به من جلب شد



ناچار او را در آغوش گرفتم. نمیخواستم با آن حال
خراب به او شیر دهم اما همان آغوشم هم او را آرام

 .کرد

کم کم از شدت گریه، محمد0 جواد، گرسنه در آغوشم
 .خوابید0

:تا او را روی زمین گذاشتم گلنار پرسید

چی شده؟_

تو به حامد0 گفتی من رفتم سمت غار؟_ 

نه به جان تو.... من از صدای محمد0 جواد اومدم_
این طرف.... تو نبودی.... محمدجواد رو بغل کردم
و رفتم پایین... فکر کردم شاید پیش آقای دکتر باشی
ولی وقتی اونجا ندیدمت،0 اون بنده ی خدا هم نگران

شد.... کمی بهم ریخته بود حالش، یکدفعه0 گفت،
 .میدونه0 تو کجایی و دوید0 و رفت

:سرم را از نگاه گلنار برگرداندم که باز ادامه داد

 !دستت زخمی شده... زانوتم که خونیه_



جوابی ندادم و او خواست چیزی بپرسد که من حال
 .پاسخگویی اش را نداشتم

 .گلنار... تنهام بذار_

:کمی نگاهم کرد و گفت

 .باشه من میرم_

گلنار رفت و من آسوده گریستم. دقیقا نمی دانم برای
کدام کار بچگانه0 ام به خودم حق میدادم0 که گریه کنم

 .اما دلم میگفت که حامد دیگر مرا نمی خواهد

این وسوسه ی شیطانی بود که بیشتر از حتی زخم
 .دست و زانویم مرا آتش میزد

 .درمانگاه0 تعطیل شد و حامد برگشت

هنوز گره محکم اخمانش را حفظ کرده بود و من هم
هنوز قلبم شکسته بود و ترک های عشقش، عمیق

 .بود



محمد جواد خواب بود و من برای فرار از حامد0
خودم را بی دلیل یک ساعتی در آشپزخانه سرگرم

 .کردم

بیخودی ظرف میشستم. گردگیری میکردم. تا
 ....اینکه

دیدم برخاست. از کنج نگاهم دنبالش میکردم که
 .می خواهد کدام سمت برود

 .چون سمت آشپزخانه آمد، فوری سمت گاز رفتم

یک لیوان چایی ریختم و با نزدیک شدن اویی که با
هر قدم تپش قلبم را دوبرابر می کرد، وانمود کردم

 .متوجه اش نیستم

 .دوباره برگشتم سمت گاز

 .کاری برای انجام دادن نبود

ناچار خواستم گاز را تمیز کنم. و حواسم رفت پیش
 .حامدی که نمی دانستم چرا پشت سرم ایستاده



حفاظ گاز را با همان دست زخمی ام برداشتم که
 .متوجه داغی آن شدم و با فریادی آنرا رها کردم

زخم دستم کم بود، سوزش سوختگی هم به آن اضافه
 .شد

و در یک لحظه، حامد0 کنار شانه ام ظاهر شد و
 .دستم را گرفت

فوری سرم را از او برگرداندم اما قلبم چنان تند
میزد و گوشم چنان تیز شده بود که منتظر عکش

 .العملش بودم

 !چه بالیی سر دستت اومده؟... چرا اینجوری شده_
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جوابش را ندادم و تنها به صدای تپش های بلند قلبم
 .گوش سپردم

ولی او قانع نشد. دستش را سمت چانه ام دراز کرد
 .و سرم را سمتش چرخاند

ابتدا برای فرار از نگاهش سرم را پایین گرفتم اما
 .لجبازتر از این حرفها بود

سرم را با گرفتن انگشت اشاره اش زیر چانه ام، بلند0
 .کرد

 .و لرزید. بغضم لرزید، چانه ام لرزید. دلم لرزید



و او چقدر آرام بود! انگار نه انگار که همان حامد
 !چند ساعت پیش بود

 .دو کف دستم را گرفت و کمی باال آورد

چیزی میخواست بگوید که نگاهش را پر از اشک
 .کرده بود و من داشتم میشکستم از بغض

 .الهی با همین دوتا0 دستات منو خاک کنی مستانه_

 .فریاد اعتراضم با شکستن بغضم یکی شد

 .حامددددد0_ 

یکدفعه مرا در آغوشش کشید و سرم را روی شانه
 .اش خواباند0

من می گریستم و او در حالیکه موهایم را نوازش
:می کرد با لطیف ترین اصوات میگفت

دست حامد0 قطع بشه... بشکنه... چرا زدمت_
مستانه؟

 .من فقط می گریستم و او بوسه بر سرم میزد



عصبیم کردی به خداااا.... آخه چرا؟.... چرا تا_ 
حاال نفهمیدی0 که تو تنها عشق زندگی منی!؟

 .سکوتم باز باعث شد تو ادامه دهد

الهی بمیرم که نبینم دستت رو اینجوری زخمی_
کردی.... با چی این بال رو سرش آوردی؟

جوابش را که ندادم، مرا از آغوشش جدا کرد و باز
:چشم در چشم خیس از اشکم پرسید

چکار کردی با دستت؟_

رفتم غار گریه کنم.... خوردم زمین... وقتی هم_
اومدی دنبالم.... دستمو میکشیدی،... باز میخوردم

 ...زمین و

 .دیگر نه من گفتم و نه او اجازه ی گفتن داد

 .باز مرا بین بازوانش اسیر کرد

 .الهی حامدت بمیره... بخدا0 حواسم نبود_



ُتن صدایش عوض شد. داشت می گریست و به من
 .اجازه ی دیدن0 اشکانش را نمی داد0

بخدا از شدت عصبانیت حواسم نبود.... میدیدم هر_
از گاهی ناله ای میزنی و دستت رو میکشی ... ولی

 ...فکر نمیکردم که

و نگفت. چقدر وقتی فاصله ها کم می شود، صفر 
 !می شود، آغوش ها یکی می شود، آرامش بخش است

 .هر دو با چشمانی اشکی آرام شدیم

تا از آغوشش جدا شدم، جعبه ی کوچک لوازمش را
 .آورد. دستم را ضد عفونی کرد و بست

:ان لحظه بود که گفتم

 .زانوم هم درد میکنه_

و بعد آهسته، دامنم را تا زانو باال زدم که زخم
 .زانوام را دید

لبانش را محکم روی هم فشرد و سر خم کرد و
 .گوشه ی زخم نشسته روی زانوام را بوسید



هم زانو و هم دستم پانسمان0 شد که نگاهش روی
 .گونه ی سمت چپم خشک شد

اون چی؟_

 .سرم را به عالمت ندانستن0 به دو طرف تکان دادم

چی؟_

: با صدایی که رگه هایی از پشیمانی داشت پرسید

 .جای انگشتای دستم روی صورتت_

تنها نفس بلندی کشیدم و نگاهم را از چشمانش گرفتم
تا کمتر شرمنده باشد که سرش را جلو کشید و گونه

 .ام را بوسه ای زد

مستانه.... حاللم کن.... نباید دستم روت بلند میشد_
 .ولی حرفی زدی که اختیارم از دست رفت

سکوت کردم. حق با او بود. منهم مقصر بودم که
سر خم کرد و سرش را روی زانوی سالمم گذاشت

 .و دراز کشید



بذار امشب من به جای محمد0 جواد سر بذارم روی_
 .پات و بخوابم
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آرامش آنشب به خانه برگشت اما با آمدن زهره ای
 .که روزی عشق حامد0 بود، من بی تاب شده بودم



زهره قصد رفتن نداشت. آمده بود که بماند0 و مانده0
 .بود

دلیلش را نمی دانم تا اینکه یکی دو روز بعد از آن
دعوای سخت، دیدم در یکی از اتاق های درمانگاه،

همانی که اتاق واکسیناسیون بود، پالکی به نام  »
 .زهره روحی، دکتر زنان« زده شده است

در جا خشک شدم. روح از تن پرواز کرد و عصبی
 .وارد اتاق دکتر

با گشودن در اتاقش، نگاهش از روی مریضی که
مقابلش نشسته بود سمت من آمد. اخمی کرد به نشانه

ی توبیخم و من آن لحظه یادم آمد که حتی در هم
 .نزده ام

اما همانجا0 در اتاق ماندم که مریض رفت و من
 .عصبی نگاهش کردم

 !حامد_

 .او هم اخم کرد



 !!چرا در نزدی_

 ....ببخشید0 ولی_

 .حتی نگذاشت حرف بزنم

 .االن وقت ندارم... بعدا حرف می زنیم_

و همان یه کلمه ی  » بعدا« مرا چنان بهم ریخت که
:عصبی و با بغض گفتم

من االن حرف دارم.... وگرنه به جان محمد جواد_
همین امروز تمام وسایلم رو جمع میکنم و میرم پیش

 .خانم جان

عصبی لحظه ای چشم بست. و من منتظر جوابش
 .شدم

 ....بگو_

دندانهایم را محکم روی هم فشردم. حسادتی که به
جانم افتاده بود دلیل و منطق نمی دانست تنها0 داشت

 .نابودم می کرد



تو برای شنیدن حرفای زهره وقت داری برای من_
 !اینجور بداخالق0 میشی

 .نگاه تندی به من انداخت

!چی داری میگی مستانه؟_

چی میگم!.... دلم پره.... دلم شکسته... میفهمی_
 ....اینو

 .نفس پری کشید و دستش را سمتم دراز کرد

 ....بیا اینجا_

پاهایم ایست کرده بودن0 که نگاهم کرد و کف دستی
 .که سمتم دراز کرده بود را باز در هوا تکان داد

 .بیا دیگه_ 

سمتش رفتم. مقابل صندلیش ایستادم که برخاست و
میزش را دور زد. عصبی از نگاهش فرار میکردم

:که گفت



مستانه چرا اینجوری شدی؟.... تو که به من اعتماد_
داشتی؟

 .بغضم لرزید

وقتی میبینم اون زهره خانم اومده که بمونه.... دلم_
میلرزه.... چرا اومده اینجا؟... چرا این روستا؟....

 ....میخواد0 کنار تو باشه و من

دیگر نشد. اشکانم جاری شد که مرا در آغوش
:کشید. بوسه ای روی سرم زد و گفت

چی بهت بگم آخه!؟.... برگه آورده از بیمارستان0_
که باید توی این درمانگاه باشه و کار کنه.... حاال

 ....من بهش چی بگم؟... بگم برو

مگه این خانم شوهر نداره؟.... خب بره پیش_
شوهرش... چرا اومده اینجا؟... اصال چطور
 !شوهرش اجازه داده که بیاد0 اینجا کار کنه؟



حامد آه بلندی کشید و سکوت کرد. سکوتی که داشت
حال مرا بدتر می کرد. جواب چراهایم را نداد و من

 .ماندم و دردی که درمان0 نشد

تنها دل خوش کردم به بوسه ای که روی سرم زد.
 .به آغوشی که برایم گشود. و وقتی که برایم گذاشت

 ......همین

به قلم  نویسنده محبوب #مرضیه_یگانه0 ��
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ارامش نداشتم. با آنکه حامد0 همان حامد0 بود. بعد از
ظهر ها بعد از تعطیلی درمانگاه،0 با همه ی خستگی

که داشت، وقتی به خانه می آمد، با محمد جواد بازی
 .می کرد

در کارهای خانه کمکم می کرد. بخاطر زخم دستم
 .حتی کهنه ها را هم می شست

ولی من آرام نبودم. بودن0 همان خانم روحی، دکتر
زنانی که می خواست انگار جانم را بگیرد،0

 .نمیگذاشت عاقالنه فکر کنم

من عاشق حامد و زندگیمان بودم و به هیچ وجه
 .حاضر نبودم این خوشبختی را با کسی قسمت کنم

فردای آنروز بدون اطالع حامد، به اتاق خانم روحی
رفتم. مریض نداشت که در زدم و بی اجازه ای که

 .باید0 از او صادر می گشت، وارد



نگاهم کرد. بی سالم نشستم روی صندلی مقابل
میزش. لبخندی زد که انگار بیشتر طعم تمسخر

 .داشت

 .خب.... سالم خانم تاجدار_ 

 ....سالم_

 .در خدمتم0_

چرا اومدید اینجا؟.... روستاهای دور افتاده0_
زیاده.... چرا این روستا؟

 .لبخندش0 کمی به طرف گونه ی چپش کج شد

 ....خبببب_

:خب کشیده ای گفت و ادامه داد

 .اومدم جبران کنم_

 !جبران_



من عجله کردم.... به حامد0 قول دادم اگه او بره_
جبهه براش صبر کنم.... صبر نکردم و..... ازدواج

 .کردم

:عصبی گفتم

خانم الزم به جبران نیست.... برگردید پیش_
همسرتون... وگرنه خودم میرم با همسرتون حرف

 .میزنم که بیاد دست زنش رو بگیره و از اینجا ببره

 .طالق گرفتم_

خرد شدم انگار. درست مثل کوهی که یکدفعه از
 .باال به پایین0 پا بریزد

 .زندگی خوبی نداشتم... مجبور شدم جدا بشم_

:فریاد زدم

آهان.... پس چون جدا شدی به خودت اجازه دادی_
بیای و زندگی منو بهم بریزی!؟

آهی کشید و سرش را خم کرد که باز سرش فریاد0
 .زدم



از اینجا0 برو خانم دکتر.... وگرنه کاری میکنم که_
 .نباید بکنم

:سمت در اتاق رفتم که گفت

 !صبر کن.... چرا اینقدر روی حامد0 حساسی_

نباشم؟!.... زندگیمو دوست دارم.... عاشق همسرم_
 .هستم.... و میخوام زندگیمو0 کنم

زندگیت رو بکن... کاری به زندگیت0 ندارم...._
 .حامد0 هم کاری با من نداره

:با حرص پرسیدم

از کجا معلوم؟_

از اون جاییکه میبینم تو رو حتی بیشتر از من_
 .دوست داره

 .لحظه ای قلبم ایست کرد و نفسم حبس شد

حامد عاشقم بود.... ولی االن میبینم دیوانه ی_
توئه... طوری اسمتو میاره که دلم میلرزه... من



نیومدم که با زندگی تو بجنگم.... اومدم کنار حامد
 .همکارش باشم

 .انگار کسی با چکشی نامرئی وسط سرم کوبید

من نمیخوام شوهرم با تو همکار باشه.... از اینجا_
 ...میری یا

!و همان موقع در اتاق باز شد. حامد بود

 .صدای فریادهایم کار دستم داد

 .نگاه تندی حواله ام کرد

 .مستانه خانم.... لطفا تشریف بیارید_

و من با عصبانیت0 به خانم دکتر نگاهی انداختم و
:گفتم

 .حرفای من یادت باشه_

حامد مچ دستم را گرفت و حتی مهلت نداد در اتاق
 .را ببندم. مرا دنبال خودش کشید و سمت اتاقش برد



تا در اتاقش را بست با عصبانیت و صدایی که سعی
:در خفه کردنش داشت گفت

داری چکار میکنی؟_

 .دارم از عشق و زندگیم حفاظت میکنم_

:عصبی سری تکان داد و گفت

 .بس کن مستانه تا باز منو دیوونه نکردی_

تو اینجوری دیوونه میشی؟!.... اینکه من برم به_
زهره خانم بگم باید از اینجا0 بره تو رو دیوونه0

 !میکنه؟

:محکم سرم فریاد زد

 ....آره_
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نگاهم لحظه ای درچشمانش0 خشک شد و فوری و
بی معطلی دستم را از میان دستش کشیدم و از اتاقش

 .بیرون زدم

 .از او هم عصبی بودم

 .از او که فکر میکردم دارد کوتاهی می کند0

به خانه برگشتم. محمد0 جواد داشت  نق نق می کرد.
 .شیرش دادم و او را خواباندم



مشغول کار شدم تا ذهنم درگیرم را، مشغول کنم ولی
نمیشد. خیلی عصبی بودم. با همه چی جنگ داشتم.

 !با سیب زمینی با چاقو

و آمد. حامدی که سرم فریاد زد و مرا آنگونه بهم
 .ریخت

تا در خانه را با کلیدش باز کرد، نگاهش به من
 .افتاد. نگاهش نکردم

جلو آمد و سر راهش بوسه ای آرام به پیشانی محمد
.جوادی که خواب بود، زد

 .آمد ورودی آشپزخانه ایستاد

ساعد دست چپش را روی کابینت0 گذاشت و خودش
 .را کمی کج کرد سمت شانه ی چپ

نگاهش دنبالم بود و من همچنان0 با همه چیز
میجنگیدم. معلوم نبود0 چطور داشتم سیب زمینی ها

:را پوست میگرفتم که صدایش در امد

 .خانومی!.... اونجوری سیب زمینی پوست نگیر_



:جوابش را ندادم و او باز گفت

 ....عزیز دلم_

جوابش را ندادم باز. درگیر قطعه قطعه کردن سیب
 .زمینی ها بودم که جلو آمد و دو دستم را گرفت

مستانه جان.... دستاتو اینجوری میبری عزیزم..._
!داری چکار میکنی؟

:بغضم گرفت

فدای سر شما.... فدای سر خانم دکتر... چکارم_
 .داری؟.... ولم کن ببینم

 .بوسه ای به موهایم زد

من فدای تو.... من پیش مرگ تو.... من بمیرم_
 ....برای تو

این جمالتش خلع سالحم کرد. انگار دو دستم برای
 .تسلیم شدن باال آمد. گریه ام گرفت

 .حامدددددد_



جانی گفت و من با همان دستانی که او گرفته بود،
 .خودم را در آغوشش رها کردم

حامد چرا متوجه نمیشی دوست دارم.... چرا_
نمیبینی0 حالمو؟.... چرا درک نمیکنی زندگیمون0 رو

دوست دارم؟

تو چرا؟.... تو چرا قلبمو نمیخونی که فقط تو رو_
میبینه؟.... چرا درک نمیکنی که فقط تو رو

میخواد؟.... چرا ضربان قلبمو چک نمیکنی0 که فقط
با طنین صدای تو باال میره؟

او بلد بود که با چه کلماتی پرچم سفید صلح را باال
 !میبرم و می گویم تسلیم

 .او از اعجاز کلماتی که می گفت واقف بود

و من عاشق این سیاست های همسرداری اش بودم
که می توانست بحرانی ترین بحران ها را مدیریت

 !کند.... اما تنها با چند کلمه



دستانش را شست. خودش سیب زمینی ها را پوست
گرفت. خودش سرخ کرد. خودش بساط ناهار را

چید. خودش قاشق به قاشق غذا به دهانم گذاشت و
 !اسمش را لقمه ی محبت گذاشت

 !چقدر لقمه های محبت انروزش خوشمزه بود

ناهار خوبی بود. آرامم کرد. بعد از ناهار محمد0
جواد هم بیدار شد و دل حامد برای شنیدن0 خنده0 های

 .زیبایش رفت و من محو تماشای آندو شدم

کالم زیبا و عاشقانه ی حامد ، توانست بحران فکری
 .ام را کم کند اما صورت مسئله پاک نشد

 .خانم دکتر آمده بود که بماند0

برگه ای اعزامش به درمانگاه0 را خود دکتر مغربی
امضا کرده بود. و انگار این تنها من بودم که بایستی

 .با این شرایط می ساختم

�🌱🌱🌱�  پایان0 جلد اول �🌱🌱🌱� 



 بود و جلد بعد در دهه70این جلد رمان در دهه 
.... با ما در ادامه ی جنجال زندگی، مستانه و90

حامد _پیمان و گلنار_مهیار0 و رها _ خانم دکتری
که تازه وارد زندگی مستانه و حامد0 شده... و مرادی

که هنوز کینه ی حامد0 و گلنار و پیمان را به دل
 ....دارد، همراه باشید در
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