
  

 

 

  به نام خالق هست و نیست

 رج_به_رج_عشق #

 1پارت #

 

 

  مقدمه

 

عمر ثانیه به ثانیه می گذرد سرعتش چنان زیاد است  

  که جای هیچ مکثی برایت نمی گذارد

مکث که کنی لحظه ها و فرصت هایت را از دست می  

  دهی

 .... فکر کن

چه زیباست لحظه هایی که فارغ از تمام دلتنگی ها و  

 ... بزنی  روزمرگی هایت در خیابان های شهر قدم

 ... از لبخند مردم آرامش بگیری 



  

 

 

 .... حس های خوب به قلبت هجوم می آورند

در این زمان است که خالقت را برای لطف های بی 

 .... کرانش سپاس می گویی

اما امان از وقتی که از دست غم هایت به مرز جنون 

می بری شاید بتوانی  میرسی ، به تمام کائنات پناه  

اندکی از سرعت این چرخ گردان زندگی کم کنی ، یا 

نه اصال زمان را به عقب برگردانی ، خاطراتت را  

 . خوب و بد کنی نمی شود که نمی شود

پس بدان هر چقدر هم که روزگارت سخت بگذرد تو  

 ... سازنده لحظه های نابت هستی

قت بدرقه تو میتوانی سرمای بی دلیل را با گرمای عش

 ... کنی

 ... تو آغازگر آرامش خواهی بود

 ...به گذر عمر فکر نکن



  

 

 

لحظه ها را دریاب و زندگی را به خاطر آنچه دست تو 

 .... نیست تعطیل نکن

قدم به قدم حرکت کن در تعقیب ثانیه ها باش تا 

 ....سرنوشت را آنطور که دوست داری رقم بزنی

 

 2پارت #

 1فصل 

فته حمام ایستادم دستی به آن کشیدم مقابل آیینه بخار گر

دو چشم سرخ از اشک همان چیزی بود که آکثر اوقات  

درون آیینه به تماشایش می پردازم و در خاطراتم سفر 

 . میکنم

خسته از این همه فکر کردن و اشک بی پایان چشم 

بستم و دوباره زیر دوش ایستادم تا سریعتر از این 

 .  شکنجه گاه خالص شوم



  

 

 

له تن پوشم را که محکم کردم به آشپز خانه گره حو

رفتم زیر کتری را روشن کرده و قوری کوچک و 

زیبایم را روی آن گذاشتم در این خانه کسی رفت و آمد  

نداشت که نیاز به قوری بزرگ تری باشد ، البته خودم 

اینطور خواستم توان رو به رو شدن با آدم های گذشته 

حوصله لباسی انتخاب کرده  را ندارم . به اتاقم رفتم بی

و پوشیدم ، شانه ای به مو های نم دارم زدم تا گره 

 نخورد و به حال برگشتم رو به روی 

 

 3پارت #

 

تلویزیون نشستم هر چه کانال ها را باال و پایین کردم 

برنامه ای توجه ام را جلب نکرد خاموشش کردم و به 

صفحه سیاه چشم دوختم ، این جمعه هم از آن 

روزهایی بود که مدام چشم به ساعت دارم تا تمام شود  



  

 

 

روشنایی روز و چشمک ستاره ها اعالم حکومت ماه 

صدای قل قل کتری که سکوت خفه کننده را   باشد .

شکست به آشپزخانه رفتم لیوانی چای برای خود ریختم 

و ظرف نقل های هلی ام را برداشتم در مسیر یکی از  

یچه سنتی مقابل شومینه  کوسن های مبل را روی قال

انداختم ، سینی را روی زمین گذاشتم و نشستم و به  

دیوار تکیه زدم پاهایم را جمع کردم نگاهی به خانه 

کوچکم انداختم ، خانه ای که تنهایی در آن بی داد می  

کرد . نقلی به دهن گذاشتم همراه با طعم خوبش افکارم  

کشد به   بدون این که اجازه بدم به گذشته ها پر می

 .... روز های پر اشتباهم

 

 4پارت #

 



  

 

 

چه روز هایی را پشت سر گذاشتم با وجود اینکه 

پذیرفتم مقصرم اما تاوانی که دادم خیلی سنگین بود ، 

 . خیلی زیاد برای منی که ذاتأ آرام بودم

یک   من فرزند دوم خانواده هدایت پدرم عباس هدایت

افکار    نظامی بازنشسته ، فردی خشک و مستبد با

قدیمیست . مادرم نسرین دیپلمه زنی خانه دار است 

البته با توجه به افکار پدرم اگر میخواست هم نمی  

توانست خیلی حمایتم کند ، مادرم زنی فهمیده و با 

درایت و کاردان است می داند در هر شرایط با هرکس  

و مخصوصا پدرم چطور برخورد کند ، صبر و  

وقت نفهمیدم چطور با شکیبایی اش ستودنیست هیچ  

تفکرات مرد ساالرانه پدر کنار می آید و دوستش دارد 

ساله و محبوب پدر است ،  28. برادر بزرگم سعید 

همیشه و همه جا پدرم نامش را با افتخار می برد . 

فوق لیسانس معماری دارد و به توصیه یکی از 



  

 

 

اساتیدش در یک شرکت معتبر مشغول است ، در 

ول دو تا از نقشه هایش به مرحله اجرا همان ماه های ا

رسید هر کاری که میکرد عزیز تر از قبل میشد . هر 

چقدر پدرم سعید را می پرستید در بر خورد با من 

سخت و خشک بود هیچ گونه محبتی از جانب من دلش 

را نرم نمیکرد . حتی برای دانشگاه رفتن با کمک  

تا با پدر  مادر با هزار التماس سعید را واسطه کردیم

 . صحبت کند

 

 5پارت #

 

به قول عمه آذین پدرم تمام این استبداد و افکار قدیمی  

را از دایی اش به ارث برده ، هر چند پدربزرگ هم 

فردی خشک و جدی بود اما افکارش بهتر از پدرم بود 



  

 

 

، تا جایی که عمه دکترای مامایی گرفته و همچنان 

  . مجرد است

رای جایگاه خاص از نظر عمه سوگلی پدربزرگ و دا

ارزش و احترام است ، هیچ کس تا زمانی که پدر 

او    حق توهین و چپ نگاه کردنی به  بزرگ زنده بود

را نداشت البته االن هم کسی به خودش اجازه چنین 

  . کاری نمیدهد

گفتم عمه آذین دلم برای این زن مهربان تنگ شده ،  

فکر  یار و همدم روز های سختی که گذشت . از 

گذشته که بیرون آمدم دیگه بخاری از چای خوش رنگم 

بلند نمی شد لیوانم را به دست گرفتم نقل دیگری 

  . برداشتم و همراه چایی ام خوردم

نگاهی به ساعت انداختم هنوز ساعات زیادی تا شب 

مانده باید یک جوری خودم را سرگرم می کردم تا 

ج در یکی  کمتر فکر کنم ، در طول هفته روز های زو



  

 

 

از هنرستان ها و روز های فرد در یک آموزشگاه 

مشغول به تدریسم ، آخر هفته هایم را هم کارهای عقب  

افتاده پر می کند انقدر که وقت فکر کردن نداشته باشم 

ولی در این تعطیالت چهار روزه فقط دو روز اول  

مشغول بودم دیروز و امروزم به درگیری ذهنی با  

 . خودم گذشت

 

 6رت پا#

برای گذرندان این چند ساعت تصمیم گرفتم چند مدل  

غذا درست کرده و در یخچال بگذارم و اندکی به خانه  

ام رسیدگی کنم . دستمال به دست مشغول گردگیری 

شدم . آپارتمان کوچک شصت متری ام شامل پذیرایی 

مربع شکل ، آشپزخانه کوچک ، اتاق خواب و 

ردگیری و جارو  سرویس بهداشتی متوسط می شود . گ

کردن با کل آرامشی که به کار بردم یک ساعت طول  



  

 

 

کشید ، لباس هایم را که درون ماشین ریختم سراغ 

آشپزخانه رفتم و با صبر و حوصله شروع به کار 

  . کردم

کارم که تموم شد ساعت نه شب بود مقداری از لوبیا 

پلو ام را کشیدم و مشغول شدم ، دست پختم به لطف  

س مادرم خوب است قاشق دیگری به دهان آموزش ها

مهم بود    گذاشتم از بس که برایش زنیت و خانه داری 

، خیلی روزها با مالقه باال سرم می ایستاد تا رموز  

 . کار را یادم دهد

آخ از خاطراتی که مثل مواد مذاب تمام تنت را  "

دریا دریا آب هم باشد بازهم شعله ها   میسوزاند 

 ". خاموش نمی شوند

 

 7پارت #

 



  

 

 

چند قاشق باقی مانده غذایم را به زور خوردم و میز را 

جمع کردم مابقی غذاها را در ظروف در دار کشیدم و 

درون یخچال جای دادم . سینی حاوی لوبیا پلو و ساالد 

را به دست گرفت از رخت آویز جلوی در شنل و شالم 

را برداشته و پوشیدم از واحدم بیرون رفتم و الی در 

باز گذاشتم زنگ واحد کناری را به صدا در آوردم  را

، صدای عصای خاله گلبهار نشان از آمدنش می داد 

در را که باز کرد بوی خوش گل همیشه بهار شامه ام 

  . را پر کرد

 سالم خاله خوبی ؟  _

 سالم دخترم خوبم تو خوبی مادر ؟  _

 ... خوبم خاله گلبهار_

  بیا تو عزیزکم دم در نمون  _

  نه گلبهار بانو مزاحمت نمیشم برات غذا آوردم _



  

 

 

مزاحم چیه تو مراحمی دستت درد نکنه زحمت   _

 . کشیدی 

 : لبخندی به صورت مهربانش زدم

 ... کاری نکردم _

 : از جلوی در کنار رفت و گفت

بیا تو حداقل یه لیوان گل گاو زبون برات بریزم تازه  _

 . دم کردم قبل خواب خوبه آرامش میده

 

 8پارت #

 

مقاومت در برابر این پیرزن دوست داشتنی برایم 

سخت است وارد خانه شدم سینی را روی میز ناهار  

خوری گذاشتم و روی تخت های چوبی طرح دار که 

جای مبل را گرفته بودند نشستم . تمام خانه اش را با 

وسایل ستنی آراسته بود ، هر چیزی که بوی شمال و  



  

 

 

ی دلنوازش را بدهد در خانه جنگل های قشنگش و دریا

اش دارد . سینی به دست از آشپزخانه خارج شد سریع 

از جا بلند شده سینی را از دستش گرفتم و روی میز  

چوبی گذاشتم و کنارش روی تخت نشستم لیوانی را به  

او داده ودیگری را خودم به دست گرفتم ، بوی خوش 

چشم دم نوشش وسوسه ام میکرد تا زودتر مزه اش را ب

لیمو ترش تازه ای که در دمنوش ریخته بود طعم 

خوبی ایجاد کرده بود و باعث شد با لذت بیشتری گل 

 . گاو زبانم را بنوشم

لیوانم را روی میز گذاشتم و پس از مکثی کوتاه بلند  

  شدم

  دستت درد نکنه خاله مثل همیشه دمنوشت عالی بود _

  با مهربانی نگاهم کرد

ر وقت دلت خواست بگو برات  نوش جانت دخترم ه_

  درست کنم



  

 

 

دخترم گفتن هایش خالص بود به دل مینشست صورت  

نورانی و سفیدش را بوسیدم و همان طور که از خانه 

 : اش بیرون می آمدم گفتم

  شما همیشه به من لطف داری فعال شبتون بخیر _

  سالمت باشی مادر شب توام بخیر _

شدن در را شنیدم   وارد واحد خودم که شدم صدای بسته

در را بستم شنل و شالم را به رخت آویز ، آویزان  

کردم به سمت اتاقم رفتم برق هارا خاموش کردم فقط 

آباژور پذیرایی را روشن گذاشتم وسایل مورد نیاز 

فردا را دم دست گذاشتم و با خاموش کردن برق زیر 

پتو خزیدم ساعت روی عسلی را چک کردم و چشم 

 . به خواب رفتم بستم خیلی زود

صبح با صدای زنگ ساعت چشم باز کردم کش و 

قوسی به تنم دادم و از جا بلند شدم باید برای رفتن به  



  

 

 

محل کارم آماده می شدم . راه تقریبا نزدیک بود فقط 

 .باید خود را به موقع به ایستگاه اتوبوس می رساندم

 

 9پارت #

ویی  وارد مدرسه که شدم بچه ها هر کدام در سمت و س

با دوستان خود مشغول بودند قدم هایم را به سمت دفتر  

دبیران تند کردم ، به دفتر که رسیدم با سالمی رو به  

همکارانم به سمت کمد مخصوصی که نامم را روی آن 

ثبت کرده بودند رفتم موبایلم را همراه کتاب و لیست 

 . کالسی برداشتم

جب  سر میز کنار دیگر دبیران جا گیر شدم بحثی را

امتحانات دانش آموزان و تعطیالت عید بود ، همان  

طور که بحث آن ها گوش سپرده و گاهی نظری میدادم 

صبحانه و چایی ام را خوردم . کم کم آماده رفتن سر 

کالس می شدم که ناظم مدرسه احضارم کرد به دفتر  



  

 

 

معاونین رفتم خانم موحدی به حضورم رو به خانمی  

 : که گریه می کرد گفت

خانم نیکزاد ، خانم هدایت تشریف آوردن آروم باشید  _

  لطفا

 : سپس رو به من گفت

  سالم خانم هدایت ایشون مادر نگین نیکزاد هستند _

 سالم خانم خوشبختم .. چه مشکلی پیش اومده ؟ _

موحدی : ظاهرابعد از این که ما با منزل نیکزاد تماس  

مدرسه گرفتیم امروز صبح زود از خونه بیرون زده 

 . هم نیوده

 

 10پارت #

 

 : اخمی کردم

  چرا چنین کاری کرده ؟ _



  

 

 

نیکزاد : این منم که باید از شما بپرسم دخترم کجاست  

  و چرا رفته ؟

خانم عزیز این سوال به من ربطی نداره شما باید   _

 ... خودتون دنبال دخترتون باشید 

دخترتون  موحدی : شما به جای این که بگردین ببنید 

کجاست ما رو دارید متهم می کنید ما به وظیفه 

خودمون عمل کردیم چرا تماس ما باید باعث بشه نگین 

 از خونه بره ؟

من قبل از این که به دفتر گزارش بدم بارها به  _

  . خودش گفتم به شما اطالع بده منتظر دیدنتون هستم

 ... نیکزاد : چیزی به من نگفته بود

نم همین جاست چرا به شما چیزی دقیقا سوال م _

 نگفته ؟

کمی تعجب کرد شاید توقع داشت بیاید مرا و محکوم 

  : کند سرش رو پایین انداخت و با من من گفت



  

 

 

  راستش مدتیه من و پدر نگین قصد جدایی داریم _

کامال مشخصه برای چی نگین حرفی نزده و با  _

ه رفتنش از خونه به نوعی اعتراض کرده شاید خواست

  . حواستون رو کمی به اون معطوف کنید

نیکزاد : مشکالت باعث شده براش کم بزارم انقدری  

  . که ازم دور بشه

االن وقت سرزنش نیست اول باید نگین رو پیدا  _

 . کنید

موحدی : درسته اول نگین جان رو پیدا کنید ما رو هم  

 . در جریان بذارید

خداحافظی  بعد از کمی هم فکری و صحبت نیکزاد با  

مختصری مدرسه را ترک کرد ، افسوس خوردم به 

حال نگین او هم مثل من گریخته بود ، کارش اشتباه 

صدای درونم حقیقت را به صورتم کوبید "     محض بود

تو هم اشتباه کردی " نه شرایط من فرق داشت من در 



  

 

 

تنگنایی بودم که انتخاب را برایم سخت کرده بود نمی  

ست یا غلط است من فقط دانستم چه چیزی در

میخواستم آزادانه نفس بکشم ، نمیخواستم با تحقیر نفس 

بکشم پدر و مادر نگین هر دو دخترشان را دوست 

داشتند فقط بین خودشان درگیر بودند این هم مشکل  

کمی نیست ولی حل شدنیست اما من در خانه تنها  

 . پشتوانه ام مادر بود که بعد از آن اتفاق دیگر نبود

 

 11پارت #

 : با صدای خانم موحدی به خود آمدم

خودتون رو اذیت نکنید ما وظیفه خودمون رو انجام  _

دادیم درسته که نگران اون دخترم اما ما اینجا مسئول 

چهارصد دانش آموزیم بهتره برید سر کالس بچه ها 

 . منتظرند منم پیگیر این ماجرا هستم

 : سری تکان دادم



  

 

 

  اجازهچشم فعال با  _

مسیر دفتر تا کالس را به سرعت طی کردم با تقه ای  

به در بچه ها را متوجه خود کردم ، با دیدنم همه 

 : مرتب نشستند صدایم را صاف کردم و گفتم

زود کتاباتون رو باز کنید دخترا باید اون دو مبحثی   _

 . که جا موندیم جبران کنیم

ی مهم  تمام یک ساعت و نیم را درس دادم و نکته ها

را متذکر شدم این روند تا پایان ساعت کاری ادامه 

داشت . به تدریس عالقه دارم حسه خوبی را در من 

ایجاد می کند . بعد از پایان کالس آخر خسته نباشیدی 

گفتم و زودتر کالس را ترک کردم . از کمد کیفم را 

برداشتم و راه خروج را در پیش گرفتم که زنگ 

ر خروجی راه رو با خانم تعطیلی مدرسه خورد د

 : اسدی مدیر مدرسه مواجه شدم پیش دستی کردم

 . روزتون بخیر خسته نباشید _



  

 

 

  سالمت باشی ، تو هم همین طور _

  خیلی ممنون  _

  چه میکنی با این دخترای شلوغ _

خوبه با این که بچه های شیطونی هستن اما به موقع   _

  هم به درس گوش میدن

کارت راضی هستی امروز که نشد ولی  خوبه که از   _

دوشنبه قبل از این که بری سر کالس یه سر بیا دفترم 

  کارت دارم

 . اگه خیلی واجبه االن بمونم  _
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واجب که هست ولی االن کلی کار دارم میدونی که   _

 . دمه عیده

 بله هر جور صالح میدونید می بینمتون  _

 برو به سالمت خداحافظ  _



  

 

 

 زه خداحافظبا اجا _

از مدرسه بیون آمدم با قدم های آرام مسیر ایستگاه  

اتوبوس را در پیش گرفتم در راه کمی به حرف خانم 

اسدی فکر کردم یعنی چه کار مهمی داشت ؟ خیلی 

خودم را درگیر نکردم گذاشتم همان دوشنبه معلوم 

بشود . خیلی زود اتوبوس آمد زیاد معطل نشدم ، روی  

ه نشستم به مردمی که در رفت و آمد  صندلی کنار پنجر

بودند خیره شدم هر کس به دنبال دغدغه های خود در 

حرکت بود . به ایستگاه مقصد که رسیدم ترجیح دادم تا 

خانه پیاده روی کنم هوای اسفند ماه خوب بود با وجود  

آفتاب باز هم سوز سرما به صورتم میخورد . سه هفته  

چیز نشانه ای از بهار رو  دیگر تا عید مانده کم کم همه  

نمایش می گذارد اما هنوز تا آمدن فصل شکوفه های  

رنگارنگ زمانی باقی بود . مغازادان در تدارک 



  

 

 

اجناس عیدانه خود بودند و در خیابان ها اطالعیه و 

 . بنر های تبلیغاتی عید کم وبیش به چشم میخورد
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ختر وارد کوچه شدم اولین چیزی که به چشمم آمد د

پسر مدرسه ای بودند که دست در دست هم داشتند از 

ظاهر و رفتارشان نوع رابطه مشخص بود با وجود  

این که خنده ام گرفته بود خود را به ندیدن زدم و رد 

شدم ، به سن و سالشان بیشتر از شانزده و هفده سال 

نمی خورد هنوز برای این نوع رابطه ها بچه بودند 

کری داشتند از انتخاب این دوستی  نمیدانم با خود چه ف

ها ، زمان ما هم چنین دوستی هایی بود اما نه به این  

شدت این روز ها انگار به یک امر عادی در جامعه  

تبدیل شده است درک این کار برای من سخت است ، 

من هم به صرف اخالقیات خانواده هم خط قرمز هایی  



  

 

 

ال این  که خودم برای خودم تعریف کرده بودم به دنب

امر اشتباه نبودم . این دوستی ها اشتباه بزرگی ست که 

در دوره ای خاص از زندگی شروع می شود رابطه 

ای که هیچ سرانجامی ندارد چه لذتی دارد ؟ خیلی 

مضحک و مسخره است روزهایت را به پای کسی 

بگذاری که در زندگی ات نقش مخرب دارند تا سازنده 

نه ات را دست خورده ، تمام حس های خوب و دخترا

میکنی مگر پاکی فقط برای جسم است ؟ روح انسان  

که ضربه می خورد همه ی توان را از بین می برد . 

هر چند وقت یک بار کسی را برای دوستی انتخاب 

می کنی اندک زمانی وقت و فکرت را صرفش میکنی 

و کات . مدتی را هم به خاطر به اصطالح عشق از 

 ... یری و دوباره رابطه ای جدیددست رفته عزا می گ 
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نیشخندی از تفکراتم روی لبم ظاهر می شود کسی  

دیگر به این چیز ها اهمیت نمی دهد چیزی که ارزش 

یافته این زمانه است لذت های زود گذر است . کلید را 

بیرون کشیدم تا در را باز کنم هم زمان آقای مکرمی  

کرد تا چشمش به من همسایه طبقه اول در را باز  

خورد بین ابرو هایش گره افتاد کنار ایستادم و سالم  

کردم بدون این که جوابی بدهد رفت شانه ای باال 

انداختم و وارد ساختمان شدم نمی دانم مشکل این مرد  

با من چه بود ؟ از روزی که آمده ام کج خلقی کرد که  

 در این ساختمان خانواده زندگی می کند و جای دختر

مجرد نیست . این هم یکی دیگر از مشکالت تنهایی ام 

بود ، هم خودش و همسرش هم آن دختر افاده ای اش  

هر جا که بتوانند بی ادبی می کنند اما جواب من  

سکوت است آن زمان که توسط عزیزانم تحقیر می  



  

 

 

شدم سکوت کردم و دم نزدم که حال بخواهم جواب این  

م مشغول وارسی افراد بدهم . سوار آسانسور شد

روسری ام شدم که آسانسور در طبقه سه ایستاد در 

واحدم را باز کردم کفش هایم را در آوردم و گوشه جا  

کفشی گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم لباس هایم را در  

آوردم و داخل کمد گذاشتم ، گرسنه بودم پیاده روی 

باعث شده بود ضعف داشته باشم اول به سرویس رفتم 

ویم را شستم و وضو گرفتم اما نمازم را به دست و ر

بعد از غذا خوردن معکول کردم در یخچال را باز 

کردم از بین غذاهایی که روز قبل درست کرده بودم 

ظرف الویه را بیرون کشیدم و همراه نان و کاهو روی 

 . میز گذاشتم و مشغول خوردن شدم
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سته ام می این که هر روزم را مشغول به کار بودم خ 

کرد اکثر روزهایم پر بود بی کاری باعث می شود در 

گذسته ام دست و پا بزنم ، این طوری اگر خودم هم 

بخواهم خستگی مانع می شود . دست از خوردن کشیدم 

و میز را جمع کردم به اتاق خواب رفتم از داخل 

کشوی کنار تخت جا نماز سبز رنگ اهدایی مادر جون 

پهن کردم چادر نمازسفیدم را به سر  را بیرون کشیدم و 

  . کردم و قامت بستم

سالم نمازم هم زمان با صدای زنگ تلفن همراهم شد 

چادر را روی سجاده گذاشتم به سمت موبایلم رفتم  

شماره ناشناس بود تا قصد کردم جواب بدم قطع شد ،  

بیخیال روی کاناپه دراز کشیدم می خواستم قبل از این 

را انجام دهم مدتی به چشمانم   که کار های فردا

 . استراحت دهم



  

 

 

نمی دانم چه وقت از روز بود که چشم باز کردم اول  

نگاهم روی ساعت نشست پنج و نیم بود با حس گیجی  

بلند شدم تا آبی به صورتم بزنم . از کتابخانه کتاب و  

لب تاپم را برداشتم به پذیرایی رفتم وسایلم را روی 

نه را در پیش گرفتم تا چای دم میز گذاشتم راه آشپزخا

کنم ، درون سینی لیوان و ظرف نقل و قند گذاشتم 

مدتی را صبر کردم تا چای آماده شود . سینی را 

برداشتم به سراغ کارهایم رفتم باید برای کالس های 

را    فردا در آموزشگاه روی مباحث کار کنم لب تاپ

نما  باز و به اینترنت متصلش کردم تا چند مقاله راه

برای بچه ها پیدا کنم . در بین شاگردانم کسانی هستند  

که عالقه خاصی به کامپیوتر دارند تا این حد که بعضا  

با توجه به این که دیپلم رشته ی دیگر را دارند به 

دنبال کسب مهارت در این رشته هستند مثل زمانی که 

برای بعضی هم صرفا برای کارشان نیاز است با    خود



  

 

 

دنبال مطالب و برنامه های جدید کاپیوتری عالقه به 

 . بودم و با عالقه وافری این رشته را دنبال می کردم
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اتمام کارم ساعت نه شب بود میل زیادی به خوردن 

شام سنگین نداشتم چشمانم خسته بودند کمی و میوه و  

چای و خوردم و با تنظیم ساعت به تخت خواب رفتم ، 

یک سال است که زندگی ام این گونه تقریبا بیشتر از 

میگذرد یه نواختی اش حس آدم های منزوی را بر تمام 

حس های خوبم پیروز کرده هیچ مسیری جز خانه و 

محل کارم ندارم با همین فکر کردن ها چشم هایم گرم 

  .  شدند

صبح که برای نماز بیدار شدم خواب با چشمانم  

تلویزیونی  غریبگی کرد سر خود را با برنامه های 



  

 

 

گرم کردم تا ساعت رفتن به آموزشگاه نزدیک شد . با  

اتمام برنامه شبکه بلند شدم صبحانه مختصری خوردم 

و مسواک زدم به اتاق رفتم از کمد مانتو و شلوار  

سرمه ای رنگم را انتخاب و پوشیدم روسری قواره بلند 

مشکی ام را مدل دار بستم روی میز آرایشم را دید زدم  

ب و خط چشم کشیدم کیفم را برداشتم از خانه برق ل

خارج شدم . مسیر آموزشگاه دورتر بود عالوه بر 

اتوبوس مسیری را هم باید با مترو طی کنم . ده دقیقه  

زودتر به آموزشگاه رسیدم وارد دفترکارم شدم ، در  

آموزشگاه اساتید دفتر جداگانه دارند ساختمان بزرگی  

د به راحتی اجازه فعالیت  که آموزشگاه در آن دایر بو

 . ها در سطح عالی را داده بود
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سیستمم را روشن کردم و از کمد تمام چیز هایی که 

برای امروز احتیاج داشتم برداشتم تا به سایت ببرم 

مانتو ام را با روپوش سفید عوض کردم و راهی  

آبدارخانه شدم تا قبل از ورود به کالس چایی بخورم  

کار ها را به آرامی انجام دادم تا ساعت کالسم  تمام این 

 برسد در آخر هم با نگاهی به ساعت راهی کالس شدم

. 

وارد کالس که شدم شاگردانم منتظر بودند جواب سالم 

 : هایشان را دادم و گفتم

بچه ها سیستم ها رو روشن کنید برنامه فتوشاپ رو   _

ید بیارید ، در امروزتون ساده ست اما اگر توجه کن

 دقت نیاز دارم میخوایم رو مبحث روتوش کار کنیم

....... 

کالس ها را به همین منوال پشت سر گذاشتم ساعت 

تعطیلی همکارانم دور هم جمع شده بودند و حرف 



  

 

 

میزدند من تنها کسی بودم که زیاد در بحث ها 

نمی کردم تنها مواقعی که حرف از کار بود    شرکت

بودم اما شرایطم در خانه  نظر می دادم ، دختر منزوی ن

طوری نبود که اجازه دوستی های عمیق را بدهد پدرم 

مخالف هر گونه رفت و آمدی بود در دوران مدرسه و 

دانشگاه هم برای موارد درسی هزاران توضیح و  

تفسیر می دادم . انقدر در تنهایی تاب خورده ام که 

عادت کردم تنها کسی که میتوانستم با او آزاد و رها  

باشم عمه آذین بود . نفس خسته و کالفه ای کشیدم و 

راه آمده را به خانه باز گشتم از اتوبوس که پیاده شدم  

تصمیم گرفتم ناهار را کنار خاله گلبهار باشم ، این پیر  

زن مهربان غم ها و تنهایی ام را تسکین می داد چیزی  

از گذشته حقارت بارم نمی داند روزی که دلیل تنهایی  

پرسید سر پایین انداختم قضاوتم نکرد فقط همان   ام را

 : طور که با تسبیح زیبایش ذکر زمزمه می کرد گفت



  

 

 

دخترکم تو هر کار خدا حکمتیه هر بار که دلت  _

گرفت سر به آسمون بلند کن و اسمش رو صدا بزن  

خودش حواسش به تو هست ، اگر سختی کشیدی بدون 

 . آرامش زندگیت نزدیکه
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خانه که رسیدم قدم تند کردم تا زودتر بروم باال قبل به 

از رفتن به خانه خودم زنگ واحد خاله گلبهار را زدم 

  طولی نکشید تا در را باز کرد

 سالم خاله گلبهار خوبی ؟  _

  سالم دخترم خوبم تو خوبی ؟ خسته نباشی _

 سالمت باشی ناهار که نخوردی ؟ _

  نه میل نداشتم _



  

 

 

کوکو سبزی که دوست داری ؟ من برم غذا خب پس  _

  آماده کنم با هم بخوریم هم شما میلت بیاد هم من

دستت درد نکنه دخترم بیا همین جا میز رو بچین در  _

  رو باز میزارم

  به روی چشم _

روی پا چرخیدم و به سمت واحد خودم رفتم در و باز 

  کردم با سرعت به سمت اتاقم رفتم مانتو و شلوارم را

با تنیک نسبتا بلند آبی و شلوار لگ مشکی عوض 

کردم شال آبی رنگم را هم سر کردم به آشپزخانه رفتم 

از داخل یخچال ظرف کوکو سبزی رو بیرون کشیدم 

از روی اپن موبایل و کلیدم را برداشتم و از خانه 

خارج شدم . در پیش بود وارد خانه خاله گلبهار شدم 

  مشغول دعا بود

 هار من اومدم سرد میخوری یا گرمش کنم ؟ خاله گلب  _



  

 

 

خوش اومدی گرمش کن مادر تو یخچال کاهو و  _

سس و نون هست در بیار ظرف ها هم تو کابینت 

 سمت راست 

 چشم خاله جون _

همه چیزرا همان طور که گفته بود پیدا کردم و میز را 

 . چیدم

  خاله جان بفرما ناهار _

خانه آمد پشت میز نشست و عصا زنان و آرام به آشپز 

 زیر لب بسم هللا گفت و مشغول شدیم 
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  دستت دردنکنه مادر مزه اش عالیه_

 خواهش میکنم نوش جانت  _



  

 

 

در سکوت کنار هم غذا خوردیم من میز را جمع کردم 

و او از آن دمنوش های معروفش برایمان دم کرد .  

 کنارهم روی تخت های چوبی نشستیم همان طور که

او از گذشته ام نمی دانست من هم چیزی نمی دانستم 

هیچ فقط چیزی نپرسیدم با این که تنهایی این زن 

مهربان برایم سوال بود اما به خود اجازه پرسش ندادم 

خودم از این که حرفی بزنم گریزان بودم دوست نداشتم 

مرور کنم یا از آن اتفاق برای کسی    خاطرات بد را 

آن و سخت ترین کار بیان برخورد  حرف بزنم بدتر از 

خانواده ام و رانده شدنم بود . وقتی بین همکاران و  

شاگردانم کسی با عشق از خانواده و محبت هایشان می  

گفت من در دل سوزشی عمیق و جان کاه حس می  

کردم زیرا دلم به دنبال اندکی حمایت طرف خانواده ام 

و  بود که دریغ شد یعنی تمام سهم من از محبت



  

 

 

 داشتنشان همین بود ؟ حسرت و حسرت و حسرت

......... 
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تا غروب کنار خاله گلبهار ماندم بعد از آن به خانه 

برگشتم تا به کار هایم برسم ، فردا دوشنبه بود و طبق 

گفته خانم اسدی باید قبل کالس به دفترش می رفتم . 

 صبح روز بعد زود تر از همیشه از خانه بیرون رفتم

تا به موقع به دیدن خانم اسدی برم هوا بارانی بود و  

سوز سرما صورتم را سرخ کرده بود . از اتوبوس  

پیاده شدم برای رسیدن به مدرسه از ایستگاه باید دو 

کوچه را رد می کردم . سر کوچه مدرسه که رسیدم 

قدم هایم را سرعت بخشیدم تا زودتر وارد مدرسه 

  . شوم



  

 

 

 2فصل 

بودن هوا بچه در حیاط نبودند به کالس به خاطر سرد 

هایشان می رفتند وارد راهرو شدم اولین جایی که بعد 

از ورود به مدرسه طالبش بودم صندلی کنار شوفاژ در 

دفتردبیران بود که خداروشکر خالی بود تنها سه نفر 

از همکارانم رسده بودند سالمی کردم و کنار شوفاژ 

اشتم کم کم گرما پوستم  نشستم دستم را روی بدنه اش گذ

را نوازش داد لیوان چایی که مقابلم قرار گرفت را در 

دست گرفتم مقداری از آن را نوشیدم گرمایش حس 

خوبی داشت صبحانه ام را که خوردم به دفتر خانم 

اسدی رفتم . چند ضربه به در زدم و با کسب اجازه  

  وارد اتاق شدم رو به خانم اسدی با لبخند سالم کردم

  سالم سادنا جان بیا بشین لطفا _

  با دست به صندلی نزدیک میزش اشاره کرد



  

 

 

خب همون طور که گفتم کار مهمی باهات دارم  _

  امیدوارم از دست من ناراحت نشی

  حرفش باعث شدم کمی از لبخندم جمع شود 

 مشکلی پیش اومده ؟ _

 .. مشکل که نمیشه اسمش رو گذاشت ولی خب _

 ...حرف جالبی قرار نبود بشنوم  سکوتش یعنی

  نگران نباشید حرفتون رو بزنید_

در این مدتی که اینجا مشغول به کار بودی خیلی از  _

کارت راضی بودم همکار آروم و بی حاشیه ای هستی 

و دانش آموزات هم خیلی دوست دارن هر مدیری 

همکاری مثل تو داشته باشه خیالش راحته نمیخوام  

  فتنش هم آسون نیستحاشیه برم اما گ

  پس از مکثی کوتاه ادامه داد

قبل از اومدن تو به اینجا من به آموزش و پرورش   _

درخواست فرستادن دبیر داده بودم وقتی تو اومدی منم  



  

 

 

پیگیر نشدم چون هم وقتش رو نداشتم هم تو معلم خوبی  

بودی اما حاال بعد از هفت ماه آموزش پرورش برام 

  . دبیر فرستاده

ره ام ناراحتی ام را به راحتی نشان می داد حرف چه

خانم اسدی یعنی من باید از شغلم در این مدرسه 

خداحافظی کنم من نیروی استخدامی نبودم حقوقم را از 

مدیر دریافت می کردم حاال باید دنبال کار دیگری باشم 

 حفظ ظاهر کردم
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من  متوجه ام خانم اسدی هر موقع دبیر جدید اومد  _

  میرم

من متاسفم از این که نیروی خوبی مثل تو رو از  _

دست میدم با یکی از همکارام که مدیر یه مدرسه غیر 

انتفاعی هست صحبت کردم میخواست درخواست معلم  



  

 

 

ریاضی کنه من تو رو معرفی کردم اگه موافق باشی  

ولی کارت سخت تر میشه اونجا   آدرس میدم بری 

  مدرسه ابتدایه

قطعا سرو کله زدن با بچه های دوره ابتدایی که باید  

پایه قوی داشته باشند سخت خواهد بود اما باز هم از ته 

دل از خانم اسدی به خاطر لطفش ممنون بودم درسته  

که نمی توانستم در رشته خودم مشغول باشم اما باز هم  

افکار بیهوده در سرم جوالن دهند و  بیکار نمی شدم تا

 . سرم را آماده انفجار کنند

ممنونم از لطفتون این که به فکرم بودید و نذاشتید  _

  بی کار باشم سعی می کنم رو سفیدتون کنم

امیدوارم منو ببخشی اگر زودتر اومده بودی در  _

  خواست نیرو نمی دادم

ایط رو شما که نمی دونستید این اتفاق میوفته شر  _

  درک می کنم االنم اگه اجازه بدید برم سر کالس



  

 

 

  باشه عزیزم برو فقط شنبه باید مدرسه جدید باشی _

  سری به نشانه تایید تکان دادم

  چشم حتما فعال با اجازه _

 به سالمت  _
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از اتاق خانم اسدی بیرون آمدم به سراغ کمدم رفتم  

افکار مشغول و درهم به لیست و کتابم را برداشتم و با 

کالس رفتم ، تصمیم گرفتم خودم رفتنم را با بچه ها 

مطرح کنم . شاگردانم از شنیدن خبر رفتنم حسابی  

ناراحت شدن و سعی داشتند من و خانم اسدی را مجاب  

به ماندن من کنند . تمام طول کالس را سعی داشتم 

متقاعدشان کنم که چیزی دست ما نیست هر سه زنگ  

مسئله را داشتم آرام کردن بچه ها برای گوش دادن این 

به درس سخت بود خودم هم ناراحت بودم به کار و 



  

 

 

محیطش و بچه ها عادت کرده بودم . بدی ما آدم ها 

همین است که سریع دل می بندیم و عادت می کنیم و  

جدایی برایمان درد آورست با خروج از مدرسه حس 

باشم را ندارم سر کردم توان این که منتظر اتوبوس 

خیابان به انتظار تاکسی ایستادم و دربستی گرفتم تا  

رسیدن به خانه به این فکر کردم چقدر خوب است خدا  

را دارم چیزی به بی کار شدنم نمانده بود جای شکر 

داشت که خانم اسدی از کارام راضی بود و مرا به 

همکارش معرفی کرده بود با صدای راننده به خود 

 آمدم

  آبجی رسیدیم _

زیر لب تشکر کردم و کرایه را پرداختم به سری پایین 

 . افتاده وارد ساختمان شدم
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خسته و بی حال دکمه آسانسور را زدم در لحظه آخر 

دیدم در ورودی باز می شود توجهی نکردم آسانسور  

که ایستاد به در قفل شده خاله گلبهار نگاهی کردم حتما 

شب برنمی گردد وارد خانه که شدم  جایی رفته که تا 

زیادی برای انجام دادن داشتم باید تمام   کارهای 

مسئولیت هایم را کامل کرده و تحویل دهم ، فردا سه  

شنبه بود برگه های امتحانی آموزشگاه را هم داشتم . تا 

شب مشغول بودم وسط پذیرایی وسایلم را پهن کرده  

ه بود . دستی به  بودم سر که از کار بلند کردم ساعت د

گردنم کشیدم بلند شدم غذایی خوردم و از خستگی و  

سردرد به خواب پناه بردم . صبح حال بهتری داشتم  

اما هنوز چشمانم خواب را طلب می کردند ولی زمان  

نداشتم . قبل از خروج از خانه با مدرسه تماس گرفتم 

و خواستم برای فردا میان وعده ای مناسب برای 

ه هزینه من تهیه کنند . به آموزشگاه که  همکارانم ب



  

 

 

رسیدم هم زمان با من یکی از شاگردانم رسید سالمش 

را جواب دادم و جلوتر حرکت کردم و توجهی به لبخند  

معنادارش نکردم با این که برایم نوع نگاهش عجیب 

بود اما دنبال دلیلی هم نگشتم ، ای کاش ساده از همه 

اسی را نداشتم و دقت چیز نمی گذشتم اگر این بی حو

می کردم شاید خیلی اتفاقات چه در گذشته چه در حال 

 . رخ نمی داد
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بعد از ساعت کاری از آزمایشگاه که بیرون رفتم حس 

کردم سنگینی نگاهی بدرقه ام می کند هر چه سر 

چرخواندم و کوچه را از نظر گذراندم چیزی ندیدم فقط  

مد بودند . قدم هایم بچه های آموزشگاه در رفت و آ

منظم و به سرعت به مسیرشان ادامه دادند زمانی که  

وارد مترو شدم آن نگاه را حس نکردم نفس آسوده ای  



  

 

 

کشیدم ولی ته دلم را ترسی عجیب فرا گرفته بود انگار  

باید از چیزی ترسید سعی کردم حس های بد را از 

خودم دور کنم . در خانه مشغول در آوردن لباس هایم  

بودم که زنگ به صدا در آمد از چشمی در خاله 

  گلبهار را دیدم لبخند روی لبم نشست در را باز کردم

  سالم خاله گلبهار _

سالم دخترم کجایی تو خسته نمیشی از بس خودت   _

  رو بستی به کار

من تسلیم خاله جونم ولی کار نکنم که نمیشه حاال  _

  چرا دم در بیا تو

تم تا وارد شود آرام وارد خانه شد از جلوی در کنار رف

  مبلی برای نشستن انتخاب کرد

بیا بشین ببینم دختر برام بگو تو چه کار به این  _

  مکرمی داری 

  ابروهایم متعجب باال پرید



  

 

 

هیچ کار خاله اون و زن و بچه اش هربار منو می  _

  بینن انگار ارثشون رو خوردم

مطمئن نیستم  هی مادر شاید من بدونم برای چیه ولی _

  منم شنیدم

  با کنجکاوی بیشتری گوش دادم

واال مثل این که مکرمی میخواسته برای بچه  _

خواهرش اینجا رو اجاره کنه منتهی سر پول اجازه 

چونه میزدن تو که اومدی به با مبلغ دل خواه اونا 

  موافق بودی زدی تو پرش

 همون پس مهم نیست خاله جان  _
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امروز یه جلسه گرفتن تو ساختمون زودتر از موعد   _

چون دمه عیده باز مکرمی راه رو هموار دید مسئله تو 

 . رو پیش کشید



  

 

 

آهانی گفتم و خودم را به بیخیالی زدم چه می دانستم  

آرزوی مکرمی به زودی برآورده می شود و از این 

خانه می روم هر چه اسرار کردم خاله گلبهار برای 

ند و رفت . ناهار خوردم کاری نداشتم کمی  ناهار نما

  . استراحت کردم

صبح روز بعد وقتی به مدرسه رفتم اکثر همکارانم می  

دانستند که امروز آخرین روز کاری ام است بعضی  

اظهار ناراحتی کرده و آرزوی موفقیت داشتند و برخی  

بی تفاوت بودند . میان وعده تدارک دیده شده خوب 

برخالف اسرار خانم اسدی و موحدی  بود هزینه اش را

خودم پرداخت کردم . سرکالس هایم ناراحتی بچه ها  

باعث شد نتوانم درس بدهم این حجم از ناراحتی برایم  

جالب بود . شاید به خاطر این بود که سعی می کردم  

جای یک دبیر بد اخالق دوست مهربانی باشم فاصله 

ز و سنی دلیل نمی شد بخواهم سخت بگیرم ، مر 



  

 

 

محدوده بی جا برایشان تعیین کنم احترام و شخصیت  

در جای خود اما آرامش و جو مناسب کالس جایگاه  

  . خود را دارد

بعد از آخرین کالس و خداحافظی به بچه ها به دفتر  

رفتم وسایل کمدم را برداشتم و کلید را تحویل دادم ، از  

آژانس درخواست ماشین کردم حوصله پیاده رفتن با 

ایلم را نداشتم تا رسیدن ماشین با کادر مدرسه هم وس

خداحافظی کردم و از مدرسه خارج شدم درون ماشین  

که جای گرفتم نگاه آخر را به مدرسه انداختم و با 

 . حرکت ماشین مدرسه از دیدرسم خارج شد
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اینجا هم مثل فصلی از زندگی ام پرونده اش به راحتی 

دیم راننده سرعت را کم بسته شد سر کوچه که رسی

کرد سرم را به سمت راننده چرخاندم تا کرایه برا بدهم 



  

 

 

که نگاهم روی صحنه رو به رویم میخ شد فقط توانستم 

به راننده بگویم توقف کند به معنی واقعی کلمه جا  

خوردم چگونه پیدایم کردند نفس هایم یک خط در میان  

عد از بیشتر می آمد رو به روی خانه ام ایستاده بودند ب

از یک سال ، بعد از آن تحقیر ها ، بعد از شب های 

 تنهایی ام به دنبال چه آمده بودند ؟ 

برای تحقیرهای جدید آمده بودند ؟ حرفی مانده که  

نگفته باشند ، زخمی مانده که نزده باشند ، آبرویی  

مانده که نرفته باشد ؟ قلبم دیوانه وار تپش گرفته بود 

ری بین گذشته و حال بود ، همه مغزم در حال درگی

چیز مثل برق و باد و صحنه های تند از جلوی چشانم 

می گذشتند یک خط در میان در پرده سینمایی مغزم 

تصویری از گذشته و صحنه روبه رویم را به نمایش 

در می آورد . اصال نفهمیدم چه وقت اشک هایم روی 

م گون هایم روان شدند و راهشان را به زیر چانه ا



  

 

 

ادامه دادند ، ای وای بر این گذشته که همه چیزم را 

گرفت ، ای وای از تفکراتی که پدرانه های مرد رو به 

رویم را از من دریغ کرد ، لعنت بر تعصبات بی جا  

 . که جایی برای مهر برادری نگذاشت
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درست می دیدم در این لحظه که انگار زمان ایستاده 

د آن مرد کت شلوار پوشیده بود چشمانم درست می دی

و اخم کرده ، همان مرد گذشته بی هیچ تغییری پدر من 

است اما نه یک تغییر دارد آن هم گره میان ابرو هایش  

است که کورترشده بود و ترسم را بیشتر می کرد . آن 

کس که طلبکارانه به ساختمان محل سکونتم می  

نگریست سعید است ، چهره اش غرورش را بی داد 

 ... ی کرد و دلم را از مهر خواهری بیزارم



  

 

 

صدای راننده که به پشت برگشته و مرا می نگریست  

 : از بهت خارجم کرد

 خانم حالتون خوبه ؟ اتفاقی افتاده ؟ _

 : با صدایی که به زور از گلویم به بیرون فرستادم گفتم

  خوبم لطفا از این جا برید _

 یست ؟کجا برم مگه آدرسی که دادید اینجا ن _

چرا هست ولی نظرم عوض شد لطفا هر چه  _

  هر چقدرم کرایه بشه حساب میکنم  سریعتر برگردید

 باشه _
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ماشین به حرکت در آمد و سرعت گرفت قلب من هم  

بی قراری از دو برابر شد هنگامی که از جلوی خانه 

رد می شدیم رویم را برگرداندم تا مرا نبینند . مطمئنا  

تنگی به سراغم نیامده بودند حتما بی خبر از سر دل



  

 

 

رفتنم از خانه برایشان گران تمام شده بود می توانم  

تصور کنم سیل شایعات از سوی فامیل و آشنایان به 

سمتشان چطور روانه شده آن روزهای عمه آذین 

چیزی برایم نمی گفت تا بیشتر نشکنم ، قلبم سوزش 

و  عمیقی داشت ، سوزشی از سر حسرت و درد

 .... بغض

راننده از کوچه خارج شد چشم هایم را بستم تا 

متالطم قلبم آرام شود اما نمی شد حاال کجا باید    دریای 

می رفتم ؟ زنگ خانه کدام دوست را به صدا در می  

آوردم ؟ امشب که دلم تنها بود ... امشب که گذشته 

  .... زنده شده بود

دنبال پناه  خدایا دلم به وسعت آسمانت گرفته به  ")

گاهی برای اشک هایم می گردم آغوشت را به رویم 

 (" باز می کنی ؟



  

 

 

چشم که گشودم از دور پیدا بود خانه دوست همین جا  

 : بود رو به راننده گفتم

  مقابل اون مسجد پیاده می شم _

سری تکان داد و فرمان را به سمت کنار خیابان کج  

روی زمین گذاشتم  کرد از ماشین پیاده شدم جعبه ام را 

کرایه را حساب کردم . به سمت مسجد نگاهی انداختم  

درش باز بود جعبه ام را بلند کردم و به راه افتادم 

وارد حیاط شدم حوض کوچک وسط حیاط و باغچه و 

گلدان های کوچک در گوشه و کنارش حس خوبی القاء 

می کرد به طرف ورودی زنانه قدم برداشتم ، کفش 

ردم و وارد شدم گوشه ای را انتخاب  هایم را در آو 

کردم جعبه و کیفم را زمین گذاشتم و به طرف قفسه 

مهر و چادر و قرآن رفتم چادری به سر کردم و سر 

جایم نشستم زانوهایم را جمع کردم و سرم را روی آن 



  

 

 

 گذاشتم دوباره سد اشکایم شکست و از ته دل زار زدم

. 

چون هم سن دلم آرامش می خواست ، دوست داشتم هم 

و ساالنم حس و حال خوب از لذت های زندگی بگیرم 

، جوانی کردن بلد نبودم هر چه بود حسرت هایی بود  

که در صندوقچه قلبم خاک می خورد و توان شکستن 

قفلی که به آن زده شده را ندارم . بلند شدم قامت بستم  

و دو رکعت نماز به نیت آرامش و استمداد طلبیدن 

. نماز ظهر و عصر را هم که خواندم ازخدا خواندم 

ذهنم آرام تر شده بود چشم هایم می سوخت بیرون رفتم 

لب حوض دست و صورتم را آب زدم با این 

زمستان بود و سوز سرما می زد اما خنکای آب    که

روحم را نوازش می داد تنم تب دار بود و این آب 

 پاشویه اش می کرد ، هوای سرد را به ریه فرستادم تا

 . آتش درونم خاموش شود
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ترسیده بودم خیلی زیاد باد سردی که وزید باعث شد به 

داخل برگردم تازه متوجه سردی هوا شده بودم ، کنار 

وسایلم گوشه دیوار نشستم تازه به این فکر افتادم 

چطورممکن است پیدایم کرده باشند کسی از من خبری 

ده بود من که نداشت ، تازه اول درد سرها شروع ش

جایی را ندارم ، در خانه ام جایی برای من نبود 

آدرسش را دارند جز عمه آذین کسی از من خبر 

نداشت او هم چنین کاری با من نمی کرد . افکار  

مختلفی از هر سو به ذهنم حجوم آوردند نمی دانستم 

کدام درست است کدام غلط راهی به ذهنم نمی رسید ، 

هر چه گشتم راه به جایی نبردم  در پس و پیش افکارم 

حس سردرد و ضعف به سراغم آمد از کیفم شکالتی  



  

 

 

در آوردم و به دهان گذاشتم شیرینی اش حالم را بهتر 

  . می کرد

ضعفم که برطرف شد موبایلم را به دست گرفتم باید  

راهی پیدا می کردم شب را که نمی توانستم بیرون 

کردم تا به اسم   خانه بمانم مخاطبینم را یک به یک رد

عمه آذین رسیدم شماره اش را گرفتم به صدای بوق ها 

 : گوش سپردم تا باالخره صدایش در گوشم پیچید

 

 30پارت #

 

 سالم سادنا خوبی؟  _

 : با لحنی گرفته و عاجز گفتم

 سالم عمه من خوب نیستم شما خوبی ؟ _

 خوبم ، تو چرا خوب نیستی اتفاقی افتاده ؟ _



  

 

 

درس خونه ام رو پیدا کردن امروز  بابا و سعید آ _

  جلوی خونه بودن

 : صدای متعجبش بلند شد

چطور چنین چیزی ممکنه از کجا پیدات کردن ؟  _

 دیدنت ؟

  نمیدونم از کجا ولی منو ندیدن _

 : با بغض ادامه دادم

عمه من باید چیکار کنم ؟ کجا برم ؟ از چهرشون  _

یستن مشخص بود که به این راحتی ها دست بردار ن

  من نمی تونم برم خونه ام

همون روزی که این تصمیم رو گرفتی میدونستی   _

پدرت از این مسئله به سادگی نمیگذره گفتی پای کاری 

که میکنی هستی و فکر همه چیز رو کردی ما حدس 

چنین روزی رو زده بودیم چرا اینقدر ترسیدی و بغض 

  داری حاال که تو رو ندیدن



  

 

 

  م به اون روزا و اون خونهمن نمیخوام برگرد _

  اونا خانوادتن _

  ولی تنهام گذاشتن _

تو میدونی که من حرفای تو و اشتباه اونا رو قبول   _

دارم پس االن آروم باش تا ببینم چیکار باید بکنیم من  

 .. امروز بیمارستانم بیا اینجا

  باشه االن میام _

 منتظرتم فعال خداحافظ _

 خداحافظ  _

 

 31پارت #

چادر و مهر را سر جایشان گذاشتم کیفم را به دوش 

انداختم و جعبه را برداشتم پا به حیاط گذاشتم و پیر 

مردی را مشغول آب و جارو دیدم سر بلند کرد که 

  نگاهش به من افتاد



  

 

 

سالم بابا جان خوبی ؟ دیدم با حال خراب اومدی   _

  گفتم مزاحمت نشم

  الن خوبمسالم حاج آقا خیلی ممنون ا _

  خدارو شکر پس آرامشت رو پیدا کردی  _

  لبخندی زدم و سرم را تکان دادم

  برو به سالمت بابا خدا راه و نشونت میده  _

تشکر کردم و با خداحافظی زیر لبی از مسجد بیرون 

زدم ، سوار تاکسی زرد رنگ شدم و آدرس بیمارستان  

 . را دادم

شدم محوطه  رو به روی بیمارستان از ماشین پیاده 

بیامارستان را پشت سر گذاشتم و از پله ها باال رفتم و 

از پذیرش سراغ عمه را گرفتم که صدایی مرا به اسم 

خواند ، عمه آذین بود زنی به قد متوسط ، چشم های 

قهوه ای و پوست گندمی با دیدنش فهمیدم چقدر دلتنگ 

او هستم با وجود اختالف سنی که داشتیم از همه به من  



  

 

 

دیک تر و همچون خواهری دل سوز برایم بود . به  نز

  سویش رفتم سالمی کردم و گونه اش را بوسیدم

  رنگ و روش رو ببین دختر چیزی نشده که _

 با دیدنشون یاد اون روزا برام زنده شد  _

بیا بریم اتاق من یه چایی با هم بخوریم یه فکری _

 برای می کنیم نگران نباش 

فم را به چوب لباسی گوشه اتاق  وارد اتاق عمه شدیم کی

عمه در        کنارش گذاشتم  آویزان کردم و جعبه را

حالی که با سینی چای و بیسکویت به سمت صندلی  

  : کارش می آمد گفت  های نزدیک میز

 اون جعبه چیه ؟  _

 : با ناراحتی گفتم

وسایل کارمه از مدرسه جمع کردم دیگه تو اون   _

  از شنبه میرم مدرسه جدیدهنرستان کار نمی کنم 

 هوم حاال چاییت رو بخور  _



  

 

 

 ممنون  _
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رو به رویش روی صندلی نشستم همان طور که لیوان  

 : چای را برمی داشت گفت

  برات باشیم  باید فکر یه خونه _

  کجا آخه من که جایی رو ندارم _

یکی از دوستای من مجرده خانواده اش هم اندیشه  _

برای راحتی رفت و آمدش تهران خونه   زندگی میکنن

  گرفته باهاش صحبت میکنم فعال برو اونجا 

 : مقداری از چای گرم را خوردم

همه چیزم تو اون خونه ست مدارکم ، لباسام ، کتابام   _

  .... چطور باید بیارمشون بیرون



  

 

 

اوم برای اونم یه فکری دارم از همون دوستم باید  _

  کمک بگیریم

بازم اونجا میان باید با صاحب خونه صحبت  حتما  _

کنم قرار دادم رو فسخ کنم نمی تونم خیلی مزاحم 

 . دوستت بشم
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اونجا باشی هم مونا تنها نیست هم تو منم خیالم  _

  راحته

عمه آذین نگران تنهایی من بود و من نگران از دست 

 : رفتن رهایی ام هستم

  من به تنهایی عادت کردم  _

چیه این تنهایی خوبه خودت رو تو این سن درگیر  _

  کار کردی برای خودت وقت داری اصال



  

 

 

راست می گفت وقت نداشتم اصال احساسات دخترانه ام 

و گاهی با دیدن   را به دست فراموشی سپرده بودم

نشانه ای به روز هایی بر می گشتم که پر از عاشقانه 

  ها بودم

کار می کنم که به گذشته فکر نکنم از اون گذشته  _

 . برای مخارجم هم نیاز به کار دارم

درسته که مخارجت مهمه اما تو جونی مثل هیچ   _

  کدوم هم جنس هات به فکر خودت نیستی

ال اجازه نداشتم حاال وقتش  من همیشه همین بودم قب _

  رو ندارم

میدونم گذشته رفته اما میشه یه چیزهایی رو جبران   _

کرد حاال که تو این نقطه از زندگی هسی این عذاب و 

  از خودت دور کن

سعی می کنم ولی عمه وقتی دستت می سوزه هر  _

هم با پماد جاش بره ولی یادت میمونه یه روزی    چقدر



  

 

 

سوخته ناخود آگاه بیشتر از قبل  اون قسمت از دستت

 . احتیاط میکنی چون می ترسی تکرار بشه

مکثی روی صورتم کرد و با نگاهی به ساعت دیواری 

 : گفت

من تا یک ساعت دیگه تایم کاریم تمومه یکم کار   _

دارم باید انجام بدم و با دوستم هم هماهنگ کنم تو یکم  

  . استراحت کن تا بیام

  رت برسعمه به کا  باشه _

عمه که رفت و در را بست حس بهتری داشتم بخشی 

از مشکلم حل شده بود باید هر طور که شده از آن خانه 

اساسم را بیرون می آوردم البته مدتی باید صبر می  

کردم بعد خانه را به نحوی خالی می کردم . تا آمدن 

عمه چشم بستم تا طوفان به پا شده در چشمانم ساحل 

نکند . عمه آمد سوار ماشین شدیم    یرصورتم را در گ

و بیمارستان را به مقصد خانه دوستش ترک کردیم ، 



  

 

 

تاوان کلمه ای بود که از وقتی دیده بودمشان در سرم  

چرخ می خورد در طول مسیر به آسمان نگاه می  

کردم هوا رو به تاریکی رفته بود یعنی من در این 

مادرم آسمان  آسمان ستاره ای نداشتم ؟ در کودکی هایم  

را وقتایی که پر ستاره بود نشانم می داد و می گفت  

هر کس می تواند ستاره ای برای خودش داشته باشد 

اما دل من هیچ چیز در این دنیا نداشت چه برسد به 

 .... ستاره ای سفید در دل سیاهی مطلق شب
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ماشین مقابل آپارتمانی با نمای سفید توقف کرد عمه با  

 : ه ای به ساختمان گفتاشار

  همین جاست طبقه شش _



  

 

 

دستگیره را کشید و با اشاره کرد که پیاده شو ، پیاده 

شدیم زنگ زدیم کمی بعد صدایی عمه را اسم خواند و 

  : در را باز کرد 

  آذین جان بیا تو _

وارد خانه شدیم به طبقه مورد نظر که رسیدیم در واحد 

سال عمه منتظرمان بود  باز بود و خانمی هم سن و 

کمی معذب بودم باید هم خانه کسی می شدم که نمی  

شناختمش در واقع مزاحم زندگی اش می شدم مونا  

دوست عمه خیلی گرم و صمیمی از ما استقبال کرد با  

راهنمایی اش به سمت مبل ها رفتیم و نشستیم مونا به 

چای و شیرینی و میوه از ما پذیرایی کرد تماس عمه  

آمدنمان باعث شده بود که سوالی نپرسد و این مرا  قبل 

  : راحت تر می کرد با لبخند نگاهی به من کرد

  فکر کنم هم خونه ساکتی نصیبم شده _



  

 

 

و چشمکی زد لبخندش را پاسخ دادم عمه پیش دستی 

 : کرد و گفت

سادنا کال آرومه بچه که بود شیطنت داشت اما حاال  _

  نه

 : ادامه دادتک خنده ای کرد و 

ولی مونا خیلی شره تو دوره دانشگاه از هر استادی  _

 . بدش میومد آخر ترم براش تالفی می کرد

صدای خنده شان بلند شد از چهره اش نشاط و شادابی  

اش مشخص بود . بعد از کمی صحبت دنبال نقشه ای  

برای بیرون کشیدن لوازم مورد نیازم بودیم قرار بر 

گلبهار و با کلیدی که به مونا  این شد به کمک خاله

دادم به خانه ام برود و موارد ضروری ام را برایم 

بیاورد . تازه متوجه شدم به خاله گلبهار زنگ نزدم ،  

تماسی با او گرفتم و خواستم به مونا کمک کند و 

برایش مختصر توضیح دادم که نمی توانم به آن خانه 



  

 

 

خبری برگردم و اگر کسی سراغم را گرفت بگوید  

ندارد چه خوب بود که سوالی نمی پرسید که باعث  

 : شرمندگی ام شود . مونا اتاقی را نشانم داد و گفت

من این اتاق رو برات در نظر گرفتم اون یکی هم   _

هست اما تاریکه اینجا نورگیره اصال معذب نباش من  

 . از بودنت خوشحالم
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ناراحت نبودم  بعد از کمی آشنایی به شدت قبل معذب و 

از او تشکر کردم مانتو و روسری ام را در آوردم و 

از اتاق خارج شدم شام را با هم خوردیم بعد از رفتن 

عمه خستگی و کار فردا را بهانه کردم و به اتاق رفتم 

گوشی ام را به شارژ زدم و روی تخت گوشه اتاق 

دراز کشیدم تمام امروز و اتفاقاتش همچون حشره ای 



  

 

 

نم را رو به نابودی می برد اگر کمی بیشتر  موزی ذه

به افکارم اجازه پیش روی می دادم همان اندک آرامش  

نسبی را هم از دست می دادم . چشم بستم و سعی کردم  

پس از یک روز پر تنش خواب را به مهمانی چشم 

های پر اشکم بیاورم تا این چشمه در حال جوشش 

م خفه ام  خشک شود و توده سرطانی نشسته در گلوی 

نکند . اولین و دومین قطره که راهشان را از گوشه 

چشمم به مقصد موهایم پیدا کردند چشم هایم را محکم  

بر هم فشردم ، نفس هایم را عمیق تر کشیدم تا این 

قطرات جوشیده در حال طغیان را گمراه کنم . برایشان 

پرچم صلح به دست گرفتم من که قصد جنگ با لشگر 

 . دارم فقط کمی خواب طلب دارمخاطراتم را ن

با صدای هشدار موبایلماز خواب بیدار شدم هوا تاریک  

بود به قصد وضو برای نماز صبح بلند شدم در  

سرویس وقتی در آیئنه به چشم هایم نگاه کردم سرخ  



  

 

 

بودند این بار سرخیشان از گریه نکردن بود . وضو  

نشستم  گرفتم و به نماز ایستادم با خدای خود به درد دل

از او خواستم هر چه صالح دید اوست تقدیرم را رقم  

 . بزند دلم را به او سپردم
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خلوتم با خدا تا روشنی هوا به درازا کشید کمی دیگر   .

هم سر سجاده نشستم و بعد آماده رفتن به آموزشگاه 

شدم تا سر کوچه را قدم زنان رفتم بقیه مسیر را با 

یابان آموزشگاه پیاده شدم  تاکسی طی کردم ، سر خ

کرایه را حساب کردم آرام آرام به سمت آموزشگاه 

حرکت کردم با سری پایین قدم هایم را می شمردم 

برای نگاه کردن به ساعت سرم را باال گرفتم که 

بادیدن سعید مقابل آموزشگاه صاعقه به جانم زد سریع 



  

 

 

پشت درختی سنگر گرفتم . این جا را چطور پیدا 

؟ با دیدن سپیده کنار او و مرد دیگری نفسم در  کردند 

سینه حبس شد ، همه چیز در ذهنم تداعی شد نگاه و 

لبخند معنا دار سپیده ، آن نگاهی که سنگینی اش به 

دنبالم بود . ای وای من آن ها از طریق آموزشگاه 

پیدام کرده بودند ... تعقیبم کردند و من نفهمیدم تکیه ام  

می دانستم چه کنم فقط می دانستم را به درخت دادم ن

باید یک جوری از آن ها دور شوم ، خیلی آرام و دوال 

دوال از بین ماشین ها و درختان رد شدم تا خودم را به 

خیابان اصلی رساندم دستم را برای اولین ماشین بلند 

کردم با توقف ماشین سریع سوار شدم موبایلم را از 

ین را گرفتم با اولین  کیفم بیرون کشیدم شماره عمه آذ

بوق گوشی را برداشت محلت هیچ حرفی را به او 

  ندادم با حول و ترس فراوان شروع کردم



  

 

 

الو ... عمه ... سعید ... سعید جلو آموزشگاه بود از   _

اونجا پیدام کردن ... چند روز پیش حس کردم یکی 

دنبالمه ... فکر کردم توهمه االن ... االن ولی فکر می  

  شون بودن ... بازم شانس آوردم منو ندیدنکنم خود

 : نفس نفس می زدم عمه بین کالمم پرید

  خیل خوب آروم باش برو خونه تا من بیام _

عمه محل کارم رو پیدا کردن ، محل زندگیمم پیدا   _

 ... کردن

 نگران نباش درستش می کنیم فقط االن برو خونه  _

تعجب از  گوشی را قطع کردم و به راننده که مرا با 

 : آئینه می نگریست گفتم

 تندتر برید لطفا آقا  _
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آدرس خانه را دادم و با استرس دست هایم را بهم 

فشردم سرکوچه از تاکسی پیاده شدم و تا خانه دویدم به  

ساختمان که رسیدم ماشین عمه آذین را جلوی در دیدم  

دستم را روی زنگ گذاشتم و چند بار پی در پی زنگ 

که در زود باز شد فاصله در تا آسانسور را با دو زدم 

طی کردم به طبقه که رسیدم از دری که باز گذاشته 

شده بود عبور کردم عمه و مونا در حال حرف زدن 

 : بودند که با ورودم مونا بالفاصله بلند شد

سالم دختر تو چه نفس نفس می زنی بیا بشین برات  _

  آب بیارم

خودم را بی حال و نفس زنان روی سری تکون دادم 

مبل رها کردم مونا لیوان به دست از آشپزخانه بیرون 

آمد آب را که خوردم نفس عمیقی کشیدم و سرم را به  

 : دست گرفتم و نالیدم

  حاال چیکار کنم _



  

 

 

 : مونا متفکر گفت

  مسلما دیگه نمی تونی بری آموزشگاه _

  سابقه کارم بد میشهنمی رم اما قرار داد دارم برای  _

درسته اما این امکان هست که اونا بدون اطالع و  _

اجازه تو اطالعاتت رو داده باشن میتونی از همین  

  استفاده کنی

کمی فکر کردم درست می گفت باید پیگیری می کردم  

 : عمه که تا آن موقع سکوت کرده بود گفت

ا یه زنگ بزن به آموزشگاه خیلی محترمانه و آروم ب _

 مدیرش حرف بزن در عین آروم بود محکم حرف بزن
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شماره رو گرفتم چند تا بوق خورد تا باالخره جواب  

 : داد

  سالم خانم هدایت _



  

 

 

  سالم آقای نقوی صبح بخیر _

  صبح شما هم بخیر چرا نیومدید سر کار _

اتفاقا برای همین تماس گرفتم ولی قبلش یه سوال  _

  داشتم

 ؟بفرمایید  _

در این مدت کسی سراغ من و از شما گرفته یا  _

 آدرس من رو به کسی ندادید ؟

 : مکثی کرد و گفت

بله چهار شنبه دو تا آقا اومدن اینجا گفتن برادر و  _

شما هستن کارت شناسایی نشون دادن و آدرس   پدر

 ... منزل شما رو خواستن که

 : حرفش رو قطع کردم

من بگید یا اجازه داشته که شما هم بدون این که به  _

 ... باشید اطالعات من رو در اختیارشون گذاشتید

 : سکوتش جواب سوالم بود با حرص از جا بلند شدم



  

 

 

  من دیگه به آموزشگاه نمیام _

  معلوم هست چی می گید خانم هدایت _

بله متوجه ام اون فرمی که من پر کردم و اطالعاتم  _

گذاشتم بین من و شما  رو باهاش در اختیارتون  

محرمانه بود من به شما اعتماد کردم و شما بدون 

  اجازه من آدرس منزل من و دادید

 ... من _

شما چی ؟ اگر من االن نمی گفتم شما به روی  _

 خودتون نمی آوردید لطفا قرار داد رو فسخ کنید 
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نمی دونم چی بگم حق با شماست من حساب این   _

  به کارتتون می ریزمماهتون رو 

  خیلی ممنون روز خوش _



  

 

 

منتظر جواب نموندم و تماس رو قطع کردم کنار عمه 

نشستم مونا در حالی که به نقطه ای روی میز خیره 

 : بود گفت

آدرس رو از آموزشگاه گرفتن ولی بازم جای سوال  _

 داره چطور فهمیدن اونجا کار می کنی ؟ 

  سرش را باال آورد و ادامه داد

 آذین از طریق تو نفهمیدن ؟ _

نه من که به محل کار سادنا نمی رم بعدم داداش  _

خبر نداره که من باهاش در ارتباطم من حتی به مادرم 

 ... چیزی نگفتم

 : میان حرفشان پریدم و گفتم

امروز یکی از شاگردام رو با یه مرد دیگه کنار   _

  سعید دیدم

  عمه پرسید

 میشناختی ؟  _



  

 

 

  ونم نه نمی د _

پوف کالفه ای کشیدم این هم از کاری که از دست دادم  

باید به دنبال کار دیگری می گشتم . در افکار خودم 

سرگردان بودم که چطور یک کار نیمه وقت دیگر پیدا  

  کنم صدای مونا باعث شد از افکارم فاصله بگیرم

  بهتره االن بریم سراغ نقشمون برای آوردن وسایلت _

 : ادامه داد و با زدن چشمک

تا حاال از این پلیس بازیا در نیاوردم باید جالب باشه   _

  پاشید بریم

با اعالم موفقت عمه به راه افتادیم . دسته کلیدم را به 

مونا دادم و قرار شد زنگ خاله گلبهار را بزند و به 

 . عنوان مهمان او به طبقه برود که کسی شک نکند
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مونا بودیم استرس زیادی داشتم که  در مدتی که منتظر 

نکند دمه خانه باشند تا بعد از یک ساعت باالخره سر 

و کله مونا پیدا شد اما تنها نبود خاله گلبهار هم با او 

آمده بود پیاده شدم و به سمتشان رفتم خاله را در 

آغوش گرفتم دلم برایش تنگ شده بود ، چمدان ها را 

م خاله گلبهار پس از در صندوق گذاشتیم و سوار شدی

احوال پرسی از عمه آذین دست هایم را در دست 

 : گرفت

مادر نمی گی یهو زنگ میزنی میگی نمیای دلم   _

  هزار راه میره 

  ببخش خاله گلبهار _

خدا ببخشه مادر دیروز دو نفر سراغت رو گرفته  _

بودن از اهالی ساختمون همسایه ها گفته بودن با من  

  ازت خبر ندارمآشنایی منم گفتم 

  کاره خوبی کردی خاله _



  

 

 

 دیگه نمیای این خونه ؟ بقیه وسایلت چی ؟ _

 . نه نمی تونم برای اون ها هم یه فکری می کنم _

باز هم نپرسید که چرا چنین کاری می کنم تنها به گفتن  

" هر چی خیره " اکتفا کرد ، باز هم با سکوتش مرا  

دن خاله گلبهار  شرمنده خود کرد . بعد از کمی حرف ز

در آغوشم کشید و خواست مراقب خودم باشم و او را 

بی خبر نگذارم خداحافظی کوتاهی کردیم و خاله رفت  

ما هم به خانه آمدیم به کمک عمه اساس ها را جا به 

 . جا کردیم

جمعه هم گذشت و من در خانه مونا ماندگار شدم خودم  

بروم خدا را را آماده کردم تا شنبه به مدرسه جدید 

شاکر بودم که نجاتم داد اگر نه باز هم بر می گشتم به 

همان روزهای پردرد و نحس گذشته دلم برایشان تنگ 

شده بود خصوصا برای مادرم اما من دلگیر بودم و 

می دانستم اگر برگردم پدرم مرا نمی پذیرد و همچون 



  

 

 

گذشته مرا مایه ننگ و آبرو ریزی می داند و مادرم را 

 . به دنیا آوردن و تربیت من مالمت می کند برای 
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صبح شنبه لباس پوشیده و آماده مقابل آیینه ایستادم  

اندکی ریمل و رژ لب و عطر زدم کیف و موبایلم را 

برداشتم و از خانه خارج شدم . با توجه به آدرسی که  

در دست داشتم مدرسه را پیدا کردم نمای ساختمان  

ش داشت وارد مدرسه شدم از پله  نشان از نوسازی ا

هایی که حیاط را از ساختمان اصلی جدا می کرد باال  

رفتم از روی تابلوهای باالی اتاق ها خورده بود اتاق 

مدیر را پیدا کردم قدم هایم را به آن سو برداشتم ضربه 

  ای به در زدم و با صدای بفرمایید وارد شدم

  سالم هدایت هستم _

  بلند شد و به سمتم آمدخانم مدیر از جا 



  

 

 

  سالم من هم رب دوست هستم خوشبختم _

  به سمت میز و صندلی های اتاقش راهنمایی ام کرد

  منم همین طور _

 : رو به روی هم نشستیم ادامه داد

خانم اسدی تعریف شما رو کردن امیدوارم همکار   _

  های خوبی باشیم

  لبخندی زدم

  منم هم همینطور _

همین طور که می دونی ما به دبیر خوبه عزیزم  _

ریاضی برای پایه چهارم و پنجم احتیاج داریم برنامه 

کالسی رو دفتر آموزش بهت میدن کارت اینجا سخت  

 . تره بچه ها بازیگوش هستن از االن طلب صبر کن

  بله متوجه ام _

هم زمان با هم بلند شدیم به دفتر آموزش رفتیم به  

برنامه کالسی و لیستم را گرفتم معاونین معرفی شدم و 



  

 

 

. در دفتر معاونت مدرسه نشسته بودم تا بعد از پر 

کردن فرم ها ساعت دوم بسر کالس حاضر شوم که 

دختری با لباس خاکی و مقنعه خونی همراه با مسئول  

بهداشت وارد دفتر شد ، صورت کوچکش از اشک 

خیس بود به جسته کوچک و فرم مدرسه اش می خورد  

 . ولی باشدکالس ا
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دستمالی به بینی اش گرفته و با بی قراری روی 

صندلی نشست با دست دیگرش مرتب اشک هایش را 

پاک می کرد .گل سرش باز شده بود و دسته ای از  

موهای خرمایی اش پریشان دور صورتش ریخته بود 

که باعث شد لبخندی روی لبم بنشیند ، دخترک به دلم  

در حال گریه و زاری بود و نشسته بود همچنان 

مادرش را می خواست هر چقدر ناظم تالش کرد 



  

 

 

سرش را گرم کند بی فایده بود لجبازی وسرتقی اش 

مرا به خنده انداخت از کیفم شکالتی بیرون کشیدم و 

بلند شدم با قدم های آروم کنارش رفتم جلوی پایش 

روی دو زانو نشستم دست زیر چانه اش بردم و سرش 

آوردم چشمانش خیره صورتم شد شکالت را به  را باال

 : سمتش گرفتم و با نوازش موهایش گفتم

اینجا رو ببین چه عروسک قشنگی ؟ حیف نیست   _

 این چشمای قشنگ اشکی باشن ؟

 : هقی زد با لحن کودکانه گفت

من دلم مامانم رو می خواد مبینا منو زد هم دماغم  _

 . دم اومدخون اومد هم لباسم کثیف شد تازشم در

 با شیرین زبانی اش دلبری می کرد 

عیبی نداره عزیزم تا شما شکالتت رو بخوری  _

مامانت میاد دنبالت به خاطر چیزی که میشه درستش  

  کرد غصه نخور عروسک قشنگ



  

 

 

 : معترض شد

 اسم من عسله عروسک نیستم _
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 : لبخندم با این حرفش عریض تر شد

  قشنگی چقدر بهت میادبه به چه اسم  _

میای با هم دوسک بشیم ؟ آخه من به عمو مهدی   _

گفتم کلی دوسک دارم اما االن مبینا اذیتم کرد نمی  

  خوام دیگه دوسکم باشه

از سادگی اش دلم ضغف رفت دستم را به سویش دراز 

 : کردم

اوم من که خیلی خوش حال می شم دوست   _

 . کوچولویی مثل تو داشته باشم

هی به صورت و دستم انداخت بعد با لبخند دستش نگا

توی دستم گذاشت با دست دیگرم صورتش را نوازش 



  

 

 

کردم رد اشک روی گونه اش نشسته بود دستمال روی  

بینی اش را آرام برداشتم دیگر خون نمی آمد ، معاون  

آموزش به دفتر آمد و صدایم کرد بلند شدم صورت 

  عسل را بوسیدم

  ز که اسمت و به من نگفتیداری میری ؟ هنو _

اسمم سادناست اینجا معلمم بازم میبینمت االن باید  _

  برم

خداحافظی به دخترک دلبر کردم ظاهرا بعد از رفتن 

من مادرش آمده بود چون ندیدمش . روز خوبی بود از  

محیط جدید راضی بودم تدریس و وقت گذاشتن برای 

 . بچه ها خوشحالم می کرد
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روی روال خود پیش می رفت من هم پا به  زندگی 

پایش روزها را طی می کردم ، حیف که نمی توان 



  

 

 

حرکت زمانه را کند کرد گاهی همه چیز آن قدر سریع 

پیش می رود که نمی فهمم چطور حادثه رخ می دهند  

و من به تماشا می نشینم . وقتی زندگی روی دور تند 

ه همراه می افتد خودم را همچون کودکی می بینم ک 

مادرش در خیابان ها قدم می زند و زمانی که به مغازه 

اسباب بازی فروشی می رسد سرعت قدم های مادر  

بیشتر می شود و فرصت تماشای اسباب بازی 

سرعت قدم های مادر به    محبوبش را از او می گیرد

قدری تند است که در لحظه ای ویترین مغازه از پیش 

چشمش محو می شود ، تنها تفاوت من و کودک این 

است که من هر چی پیش می روم گذشته پنهان نمی  

شود با هر اتفاق دوباره زنده می شود مثل این که وقتی  

از چیزی بدت میاد پشت ویترین اکثر مغازه های شهر 

 . بینیمی 



  

 

 

با مونا ارتباط بهتری گرفتم دوست خوب و هم خانه 

مهربانی است هوایم را دارد در همه امور مراقب است 

تا حس غریبی نداشته باشم تنها یک چیز سخت است  

آن هم دوری از پیرزن مهربان شمالی ام ... این مدت 

تنها با تلفن صدایش را شنیدم هنوزم درگیر اضطراب  

ول پیش خانه ای هستم که در گروی و ترسم ، نگران پ

صاحب خانه مانده تا کی می توانستم سر بار باشم به  

لطف دخالت های مکرمی صاحب خانه قول داده هر 

موقع برای برای فسخ قرار داد می روم به سعید خبر  

دهد این را از شاگرد بنگاه که پسری پانزده ساله بود 

که دنبالم گفت ترسیده بود که جرمی مرتکب شده باشم 

می گردند جرم که مرتکب شده بودم همین دختر بودنم 

 . همین جنس مونث بودنم جرم است
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انگار همه چیز داشت دست به دست هم می داد تا مرا 

به مقصد اتاقم در خانه پدری راهنمایی کند اتاق که نه 

 ... از یه مقطعی به بعد حکم زندان را داشت

دم که باز برگردم سر پله اول ، من از خانه بیرون نیام

آمدم تا رها شوم درست یا غلط کارم را نمی دانستم 

فقط فهمیدم رفتار های سعید و پدرم زندگی و نفس 

  . کشیدن را برایم سخت کرده

به تعطیالت عید نزدیک تر می شدیم مردم در تکاپوی  

خرید به خیابان ها آمده اند ترافیک و شلوغی هم 

ت ، امسال عید هم قرار است به برایشان مهم نیس

تنهایی بگذرد ، ای کاش ها در سرم اکو می شوند باز  

 ... هم من ماندم و من

روزهای قبل کل هفته ام را مشغول بودم االن سه روز 

از هفته هم را در مدرسه می گذرانم ، بیشتر وقت ها  

عسل زنگ تفریح ها خودش را به من می رساند و 



  

 

 

کند مادرش را یک بار از راه  برایم شیرین زبانی می

دور دیده بودم امروز هم از آن روزهایی بود که وقت 

پیدا کرده بود برای حر زدن و دلبری کردن همان  

طور که دستم را گرفته بود و به سمت خروجی می  

رفتیم برایم از عمو های محبوبش و خاطراتشان می  

گفت در حال تعریف خاطره ای بود که ناگاه در جا 

 : دپری

  آخ جون مامان ریحانه اومده دنبالم _

از آن طرف کوچه زنی چادری و خوش چهره به 

سمتمان می آمد وقتی رسید با خوش رویی سالم کرد و 

 : عسل را در آغوش کشید

  خوبی دخترم خسته نباشی _

 مرسی مامانی راستی دوسکم رو دیدی ؟  _

ا  و به دست به من اشاره کرد مادرش به لبخندی دستم ر

  فشرد



  

 

 

  ببخشید حواسم به عسل بود _

خواهش می کنم راحت باشید من هدایت هستم از  _

  دبیران مدرسه 

  عسل خیلی از شما میگه از آشنایی با شما خوشبختم _

 منم همین طور با اجازه من مرخص بشم _
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  صورت عسل را بوسیدم

  خداحافظ عزیزم _

  رو به مادرش ادامه دادم

  خوبی داشته باشیدروز  _

به خانه رفتم هنوز کامل وارد نشده بودم که مونا جلوی 

  در آمد

  سالااام خسته نباشی _

  سالم ممنون  _



  

 

 

  زود بیا ناهار بخور استراحت کن بریم خرید _

  نمیشه من نیام _

  نخیر اصال حرفشم نزن غر زدن ممنوع _

هم تنهایی دستم را به نشانه تسلیم باال بردم انگار مونا 

ام را درک کرده بود که از هر فرصتی برای تغییر 

 . روحیه ام استفاده می کرد

طبق خواسته مونا بعد از استراحتی کوتاه برای خرید 

بیرون رفتیم پاساژ ها و مغازه ها را گشتیم ویترین ها  

را نگاه می کردیم اگر چیزی مورد پسند قرار می  

رید هایم را گرفت می خریدیم به لطف مونا همه خ

کردم به شیک پوشی و تمیزی اهمیت می دادم اما 

سخت پسند نبودم به خواست مونا شام را هم بیرون 

خوردیم . موقع برگشت هر دو سکوت کرده بودیم و به  

موزیکی که در فضای ماشین پخش می شد گوش می 

دادیم اما حال دلمان خوب بود ، سرم را شیشه تکیه 



  

 

 

م همه چیز خوب بود بودن بین دادم به امروز فکر کرد

مردم حالم را خوب می کرد قبل تر ها وقتی با مادر  

برای خرید می رفتیم پدر یا سعید دنبالمان می آمدند 

فرصت گشتن بین مغازه ها را نداشتم حق حرف زدن 

با فروشنده های مرد را نداشتم جرمی بود که بابتش  

گر  می شدم پدرم ساعت ها غرولند می کرد م  توبیخ

دختر هم حرف می زند بزرگ تر که شدم بهانه که 

 : دستش می افتاد می گفت

مقصر منم که به تو رو میدم باید زودتر شوهرت بدم   "

. " با وجود ترافیک دیر وقت به خانه رسیدیم خستگی  

ناشی از خرید و راه رفتن باعث شد خرید ها را وسط  

ا خیال پذیرایی رها کنیم و به تخت خواب پناه ببریم ب

 . راحت از نداشتن کالس خوابیدم
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سه روز دیگر مانده به عید و مدرسه تعطیل شده بود ،  

مونا برای سال تحویل پیش خانواده اش بود عمه هم 

کنار خانواده بود زیرا به رسم هر سال روز عید همه 

خانه مادر جون دور هم جمع می شوند تنهایی ام با  

  . عرض نمایش گذاشته بودتمام وجود خود را در م

عید سال گذشته آن قدر دغدغه کار و در آمد و ثابت  

کردن زندگی ام را داشتم که تنهایی اذیتم نکرد در کنار 

همه این ها وجود خاله گلبهار مایه آرامشم بود ، پوف 

کالفه ای کشیدم و کانال را عوض کردم بانشستن و 

  . فکر کردن به تنهایی چیزی درست نمی شود

به قصد خرید از خانه خارج شدم و با تاکسی خودم را 

به بازار رساندم شلوغی بیش از حدش باعث برگشتنم  

نشد ، شروع به گشتن کردم بعد از ساعتی چرخیدن 

باالخره وسایل مورد نیازم را یکی یکی پیدا کردم فقط 

پارچه ساتن مانده بود . به سمت بیرون بازار حرکت  



  

 

 

از نظر گذراندم تا در یک مغازه  کردم و مغازه ها را 

پارچه ساتن ارغوانی رنگ به چشمم خورد با توجه به 

شلوغی چند دقیقه ای معطل شدم اما بعد با رضایت از 

بازار خارج شدم به خانه که رسیدم پس از تعویض  

لباس و دم کردن چای وسط پذیرایی نشستم و کیسه 

تشان  خرید هایم را دورم پهن کردم ، یکی یکی محتویا

را خالی می کردم ظروف سفالی مخصوص هفت سین  

را با احتیاط از روزنامه هایی که دورش پیچیده بود 

بیرون آوردم و دانه به دانه بررسی شان کردم ، تور 

  . ها و پارچه ساتنم را مرتب تا زدم

تصمیم داشتم سفره هفت سین بچینم ، هرچند که وقتی  

دم گفتم تو که مونا اسرار کرده بود اول قبول نکر

نیستی سفره هفت سین نیاز نیست اما االن حس کردم 

اگر این کارها و سرگرمی ها را برای خود درست 

نکنم نمی توانم آرامش داشته باشم ، تنهایی و در و 



  

 

 

دیوار این خانه دیوانه ام می کنند . خرید هایم را مرتب  

کردم یک لیست هم برای فردا تهیه کردم ، تماسی هم 

 . له گلبهار گرفتم و خواستم فردا را با من باشدبا خا

هیجان و برنامه ریزی هایم برای عید نبود از تنهایی  

گریزان شدم بین جمع حال بهتری دارم ، با فکر کردن  

 . به فردا و کارهایم خوابیدم
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صبح زود بیدار شدم باز هم برای خرید بیرون رفتم 

رد فروشگاه زنجیره  این بار خرید مفصل تری داشتم وا

ای شدم چرخ دستی برداشتم بین قفسه ها شروع به 

گشتن کردم هر چیزی که الزم بود داخل چرخ دستی 

می گذاشتم ، بعد از یک خرید حسابی از فروشگاه  

درخواست ماشین کردم اصال انتظار این حجم از خرید 

 . را نداشتم



  

 

 

به خانه که رسیدم یک ساعتی جا به جایی وسایل یک  

اعتی وقت برد ، سریع برای درست کردن غذا دست س

به کار شدم دلم سبزی و پلو و ماهی می خواست  

دوست داشتم بوی ماهی در خانه بپیچد ، برای 

عصرانه دسر درست کردم همان هایی که با عمه آذین 

درست می کردیم و گفتن اسمشان برای مادر جون 

  . سخت بود

کار من تمام  غذایم در حال پخت و  12حدود ساعت  

شده بود لباس هایم را عوض کردم میوه و شیرینی ها  

را روی میز گذاشتم ، شعله زیر کتری را تنظیم کردم 

، میز ناهار خوری را هم چیدم مشغول بررسی 

غذاهایم بودم که زنگ خانه خبر از آمدن خاله گلبهار  

 . داد

خوشحال آیفون را زدم و جلوی در واحد به انتظارش  

دقیقه ای بعد آسانسور در طبقه ایستادو مونس ایستادم 



  

 

 

مهربانم از آن خارج شد با محبت در آغوشم کشید و 

 : سرم را بوسید

 سالم خاله گلبهار خوبی ؟  _

  سالم به روی ماهت خوبم تو خوبی ؟ _

  من عالی ام االن که شما اینجایی عالی ام  _

  آی آی دخترک زبون باز _

راهنمایی اش کردم با آمدنش تمام  خندیدم و به داخل 

درد ها و ناراحتی ها را زندانی کردم با او در اوج 

آرامش نماز خواندم ، سبزی پلو و با ماهی خوردیم و 

از دست پختم تعریف کرد ، از بودنش انرژی مثبت  

گرفتم خاطرات کودکی و نوجوانی اش را برایم گفت ، 

ید : " عصرانه که برایش می آوردم با خنده می گو

دختر باید غذا های اصیل بلد باشه این فرنگی بازی ها  

 چیه ؟
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لبخند از روی لب هایم پاک نمی شد تا عصر از 

وجودش بهره بردم روز خوبی بود مطمئنم پیر زن 

مهربان شمالی ام هرکجا که باشد حال همه را خوب  

 . می کند

ل  وقتی رفت آن قدر حالم خوب بود که با انرژی مشغو

مرتب کردن خانه شدم برای این که از حضورش لذت  

ببرم ظرف ها را نشسته رها کردم تا بعدا مرتبشان 

 . کنم

مشغول شستن ظرف ها بودم که صدای تمسخرگونه از  

اعماق افکارم فریاد زد " تا کی می خوای خودت رو  

گول بزنی دومین عید بی خانواده و تنها " لحظه ای به  

ست داشتم خیره شدم سرم را بشقاب چینی که در د

  . تکان دادم نمی خواستم خوشی ام ضایع شود



  

 

 

یک ساعت تا تحویل سال باقی مانده باال سر سفره 

هفت سینی که چیده بودم ایستادم همه چیز خوب ماهی 

های قرمزم در تنگ مشغول بازی گوشی بودند ، 

صدای پر هیجان مجری تلویزیون در سکوت خانه می  

ک عقربه های ساعت نشان از رسیدن پیچد و تیک تا 

 . بهار داشت

قرآن طال کوبی که هدیه پدربزرگ بود را در دست 

گرفتم و با چشم بسته صفحه ای از آن را گشودم ، 

سوره رعد آمد شروع به خواندن کردم بارها آیه را 

زیر لب زمزمه کردم و معنی اش را خواندم ) " کسانی 

یشان به یاد خدا آرام که به خدا ایمان آوردند و دل ها

می گیرد . آگاه باشد که فقط یاد خدا آرام بخش دل 

هاست "( چقدر زیباست کالم کسی که مرا تنها نمی  

گذارد بار دیگر چشم بستم آیه را بارها در ذهنم تکرار  

کردم )" اال بذکر هللا تطمئن القلوب "( صدای گوینده 



  

 

 

"  مبارک  1397سال نو را اعالم کرد " آغاز سال 

آرام پلک هایم را از هم فاصله دادم اشک ها به آرامی  

روی گونه هایم سرخوردند سال نو را خودم به خودم  

تبریک گفتم با شیرینی و چای خوش عطر از خودم 

ساعت و نیم از سال تحویل   1پذیرایی کردم تقریبا 

گذشته بود که هوای قدم زدن به سرم زد لباس پوشیدم 

آسانسور که پیاده شدم هم زمان  و کیفم را برداشتم از 

در خروجی باز شد و صدای آشنای دختر بچه ای به  

گوشم رسید و وقتی وارد شد چهره عسل نمایان شد 

اول متوجه ام نشد ولی همین که خواست به سمت  

آسانسورحرکت کند مرا دید جیغی کشید و شادی به  

 : سویم دوید ثانیه ای بعد در آغوشم بود
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 دخترک شیرین زبون سالم _



  

 

 

سالم سادنا جون دلم برات تنگ شده بود وای شما   _

هم اینجا زندگی می کنی ؟ ااا راستی عیدتون 

 .....مبارک

 : لبخندی از این تند تند حرف زدنش روی لبهام نشست

  اووم دل منم تنگ شده بود عید شمام مباررک _

خواستم جواب سوال هایش را بدهم که صدایی مارا  

  خود کرد متوجه

  سالم خوب هستید ؟  -

قد راست کردم مادرش را به هم راه مردی که احتمال  

می دادم پدرش باشد دیدم جواب سالم و احوال پرسی  

 : هر دو را دادم و عید را تبریک گفتم

  خیلی خوشحال شدم از دیدنتون _

ما هم همینطور جایی تشریف می برید مزاحم  _

  نباشیم



  

 

 

م برم یه هوایی تازه کنم یکم قدم  نه اصال میخواست _

  بزنم

  تو این ساختمون ساکنید ؟ _

  بله طبقه ششم هستم _

  عسل هورا کشان باال پایین می پرد

  آخ جون خونه بابایی و مامانی منم اینجاست _

 : پدر عسل سری برایم تکون داد

اوه فکر کنم خودتون رو به دردسر انداختید پدر  _

اینجا زندگی می کنن طبقه دوم هر وقت  مادر ریحانه 

نیستیم یا کار داریم عسل میاد اینجا دیگه دست از 

 . سرتون بر نمی داره

  صدای اعتراض عسل از حرف پدرش بلند شد

  اااااا بابا _

  وروجک معترض

 .... من که خوشحال می شم چی بهتر از این  _
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تکان و چشمکی نثار پدر و مادرش کردم پدرش سری 

داد یعنی با این حرف فاتحه ام را خوانده ام . پس از 

 . تعارفی کوتاه خداحافظی کردم و به راه افتادم

حال و هوای شهر جور دیگری بود چراغ اکثر خانه  

ها روشن و در خیابان ها کمتر ماشین تردد می کرد ،  

آرام آرام قدم زدم تا به آژانس رسیدم راننده هایش دور 

ردن تنقالت و آجیل بودند جلو رفتم و هم در حال خو 

  سالم کردم تا توجه شان جلب شود

  وقت بخیر ماشین میخواستم _

  مسئول آژانس سریع بلنو شد

 سالم آبجی بفرما برای کجا ماشین می خواید ؟ _

  برای تجریش امام زاده صالح _



  

 

 

روی کاغذ چیزی نوشت و یکی از راننده ها را صدا  

داد سوار شدم چند دقیقه بعد  زد و ماشین را نشانم

راننده آمد و حرکت کرد . شیشه را پایین کشیدم نیسم  

خنکی صورتم را نوازش می داد تا رسیدن به مقصد  

چشم بستم تا از حس خوب نوازش نیسم لذت ببرم ، 

سرعت ماشین که کم شد چشم باز کردم و دیدم به درب  

تم و ورودی امام زاده نزدیک می شویم کرایه را پرداخ

با توقف کامل ماشین پیاده شدم چند لحظه ای به گنبد و 

گل دسته ای که در تاریکی شب با نور چراغ های 

رنگی تزیین شده بود خیره شدم و بارها و بارها با  

خود تکرار کردم که من تنها نیستم آهی در دل کشید و  

وارد امام زاده شدم ، آرام آرام به سمت ضریح حرکت  

 . کردم

زیارت و نماز گوشه ای نشستم حال و هوای   بعد از

دلم که رو به طوفان شدن می رفت آرام بود تمام  



  

 

 

خاطرات بد را در پس پردهای ذهنم مخفی کردم تا 

مانند آدم های کلیشه ای فیلم ها و داستان ها افسرده 

حال و بی روح نباشم با صدای موبایلم از فکر بیرون  

 : مایی می کردآمدم اسم عمه آذین روی صفحه خودن

  سالم عمه جون سال نو مبارک _

  سالم عزیزم سال نو توهم مبارک خوبی ؟ _

  خوبم عمه شما خوبی ؟ چ خبر ؟ _

خوبم خبر هم سالمتیت ، همه اینجا هستن فقط جای  _

 . تو خالیه
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 .... خوش بگذره بهتون _

  نفس کالفه ای کشید

پریشونه .. مثل این که  اوم .. مادرت خیلی نگران و  _

.. اون شاگردت برادرش با سعید همکار و دوست 



  

 

 

هستن مشخصاتت رو که میگه سعید هم به مادرت می  

گه امگار یه نشونه هایی ازت هست نگران نباشه ولی  

مادرت طاقت نمیاره برای این که بتونه برتگردونه به 

 ..... داداش می گه بگردن دنبالت

نکردن و گرنه بابا حتما خونم  پس شانس آوردم پیدام _

  ... رو می ریخت

  ... چی بگم واال _

 : نیشخندی زدم

الزم نیست چیزی بگی عمه خودم اخالق های بابا   _

  . رو میدونم نمیشه تفکراتش رو انکار کرد

ولی مادرت خیلی بی قراره کاش یه جوری از  _

 .... خودت بهش خبر می دادی 

 . نمیتونه چیزی رو از بابا مخفی کنهنه عمه مامانم  _

به چیزای بد فکر نکن عیده نزار اولین ساعات سال   _

 . جدیدت با غم و غصه بگذره ... مراقب خودت باش



  

 

 

 : سرم را به دیوار پشت سرم تکیه دادم

  سعی می کنم ... شبت بخیر عمه _

  شب بخیر _

بعد از قطع تماس نگاهی به ساعت کردم دیر وقت بود  

جا بلند شدم کفشم را از کفشداری تحویل گرفتم از از 

حیاط امام زاده با قدم های آهسته خارج شدم از بین 

تاکسی های پارک شده در خیابان به سمت تاکسی زرد  

رنگ رفتم ، راننده اش مرد میان سالی بود سرم را به  

 : سمت شیشه خم کردم

  سالم سال نو مبارک _

  ارکسالم دخترم سال نو شمام مب _

  دربست می برید حاج آقا ؟ _

 بله خانم مقصدت کجاست ؟ _

 ...... هفت تیر _

 ..... بشین بریم که دیروقته _
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سوار شدم قبل از حرکت راننده ظرف باقلوا را به  

 : سمتم گرفت

بخور دخترم کامت رو شیرین کن تا به مقصد   _

 . برسیم

گذاشتم به خانه که رسیدم  تشکر کردم و بقلوایی به دهن 

بعد از جمع کردن میز پذیرایی و چک کردن فضای 

  . مجازی خود را به دست خواب سپردم

حالم در این پنج روزی که از تعطیالت عید می گذشت 

خوب بود صبح به صبح پیاده روی رفتن ، دیدن 

برنامه های تلویزیون و وب گردی سرگرمی این چند 

ی که مهمان این خانه شده خاله روزم شده بود . تنها کس

گلبهار است عمه آذین طبق قاعده هر سال خانواده  

هدایت مسافرت رفته ، مونا هم تعطیالت را کنار  



  

 

 

خانواده و اقوامش می گذراند . " تنهایی جان نیاز 

نیست با تمام توانت برای به نمایش گذاشتن خودت به 

ین  میدان بیایی همینطوری هم عزیز هستی که تمام ا

یک سال و خورده ای زندگی مرا در آغوش کشیدی و 

حرفی ندارم ، تنهایی جان به راستی که نامت هم برای 

لرزاندن تنی کافی ست ، تنهایی جان اگر به قدرتت بر 

 . " نمی خورد باید بگویم من حالم خوب است

 

 54پارت #

مشغول تماشای تلویزیون بودم که زنگ واحد به در  

کردم عسل و مادرش پشت در آمد از چشمی نگاه 

بودند در را با خوشحالی باز کردم قبل از هر عکس 

  العملی صدای شاد عسل در گوشم پیچید

سالم سادنا جون کلی دلم برات تنگ شده بود انقدر  _

  قول دادم دختر خوبی باشم تا مامان ریحانه بیارتم



  

 

 

 . سالم خیلی کار خوبی کردی اومدی عزیزم  _

خند به زبان بازی دخترش نگاه می مادر عسل با لب

  کرد

 سالم خوبین ؟ خیلی خوش آمدین بفرمایید تو _

مزاحم شدیم شرمنده اومده بودم خونه مادرم عسل  _

  اسرار کرد بیارمش شما رو ببینه

 . این حرفا چیه بفرمایید من خوشحال شدم _

  . از جلوی در کنار رفتم تا وارد شوند

آشپزخانه خارج شدم سینی را روی با سینی چایی از 

 : میز گذاشتم و تعارف کردم

  قابل تعارف نیست بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید _

  خیلی ممنون چشم _

  خواهش می کنم عسل جان یه چیزی بخور عزیزم _

شیرینی از ظرف برداشت و شروع به شیرین زبانی  

 : کرد



  

 

 

مه اش بهم  چشم اینم فقط به خاطر شما آخه مامانی ه _

میگه کم بخور همیشه بخور منم میخوام به حرفش 

  گوش بدم

صدای خنده من و مادرش که بلند شد لب های را غنچه 

  : کرد و گفت

چرا می خندین خب تازه فرزانه میگه دختر باید  _

 . هیکلش قشنگ باشه

خنده ام با دیدن چهره ی متعجب شده ریحانه خانم شدت 

  گرفت

 فرزانه کیه ؟ _

 : یحانه خانم با همان تعجب گفتر

همکالسیشه می بینید تو رو خدا نیم وجب بچه چه  _

 ..... حرفایی می زنه

  سری تکان دادم



  

 

 

فقط میدونم که از پس بچه های حاالیی نمیشه بر  _

 ... اومد

واقعا تا یادم نرفته بگم چهارشنبه خونه مادرم  _

  مولودیه خوش حال میشم بیای 

  دارینخیلی لطف   _

  تعارف نمی کنم عسل بهونه شد تا ما باهم آشنا بشیم _

  اگه بشه حتما می رسم خدمتتون _

 با اومدنت خوشحالم می کنی  _
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لبخندی زدم و ظرف میوه و شیرینی را پیش کشیدم و 

  . تعارف کردم

دو ساعتی را با ریحانه گپ زدم از خودش و خانواده  

وت حرف هایش را اش برایم گفت من هم در سک 

وگاها نظری دادم اما چیزی جز کار و درس   شنیدم



  

 

 

نداشتم که برایش بگویم می دانم شاید برایش سوال شده 

باشد که چرا من هم مثل او چیزی از خانواده ام نگفتم 

اما باز گو کردن یک سری از حرف ها و اتفاقات  

برای دیگران به سختی سرکشیدن جام شراب تلخ صد  

ت که نوشیدنش ذهن را در عالم هستی از  ساله ای س

همه چیز فارغ می کند ، شراب با تمام بی خیالی که 

نصیبت می کند طعم تلخ انتهایی اش جگرت را می  

سوزاند . شاید اگر کسی را پیدا می کردم که بتوانم درد 

این یک سال و نیم گذشته و خاطرات گذشته ام را  

جز عمه آذین برایش بازگو کنم سبک تر می شدم اما 

کسی را برای حرف زدن ندارم با این که حرف زدن 

حس آسودگی برایت به ارمغان می آورد ولی بیان  

  . کردن کلماتی که خود از آن بیزاری درد دارد

ریحانه بعد از این که کمی باهم وقت گذراندیم به منزل 

 . مادرش رفت اما عسل پیش من ماند



  

 

 

                        *************************** 

چشم که باز کردم نور خورشید از پشت پرده 

خودنمایی می کرد این یعنی زیاد خوابیدم به دنبال 

موبایلم دستی روی عسلی کنار تخت کشیدم کنار پایه  

چراغ خواب بود همان جا روی تخت فضای مجازی 

را چک کردم پیامی از طرف ریحانه داشتم که تاکید  

برای مراسم مولودی بروم برای خودم کرده بود حتما 

هم رفتن به این مراسم جالب بود ، در این مدت فقط  

شب های محرم به تکیه ها رفته بودم زمانی که هنوز  

در خانه پدرم بودم با مادرم به مراسمات مختلف می  

رفتم چون همیشه دوست داشت در این مراسمات  

ختر همراهش باشم برخالف پدرم ، مادرم می گفت " د

عصای دست مادر وقتی دختر داری یعنی همدم داری 

" حیف که من دختر خوبی برای مادرم نبودم االن که 

باید در کنارش می بودم تا با افتخار از من بگوید اینجا  



  

 

 

و در این خانه دور از همه به سقف اتاقی خیره بودم 

 . که از اتاق خودم برایم امن تر بود
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دلتنگی مانند تکه سنگی روی قلبم سنگینی می  گاهی 

کند اما از کلیشه هایی که وادارم می کنند تا برای رفع 

  . دلتنگی یواشکی و مخفیانه عمل کنم متنفرم

نگاهی به ساعت انداختم ده دقیقه از زمانی که ریحانه 

گفته بود گذشت که به طبقه دوم رفتم ، روی به روی  

یستادم چند لحظه بعد که واحد تک زنگی زدم و عقب ا

در توسط ریحانه باز شد نفس آسوده ای کشیدم با دیدنم  

 : لبخند زیبایی زد

  سالم عزیزم خوش اومدی  _

  سالم ممنون ببخشید که مزاحم شدم _



  

 

 

همان طور که از جلوی در کنار می رفت دستم را 

 : کشید

  بیا تو عزیزم _

 عسل کجاست ؟ _

گرمه ببینه اومدی دست  پیش عمه اش نشسته سرش  _

 .. از سرت بر نمی داره

  صدایش را پایین آورد

بین خودمون بمونه دلم برای خواهرشوهرم می   _

  سوزه بنده خدا سه تا داداش داره

خواستم جوابش را بدهم که صدایی از پشت سر مانع 

  شد

 ... زن داداش خاله طوبی کارت داره _

ی هم قد  هر دو به سمت صاحب صدا برگشتیم دختر

خودم با چهره ای معمولی مقابلم بود با تمام ساده بودن 

چشمان به رنگ شبش چهره اش را دلنشین و زیبا 



  

 

 

کرده بود به هم سالم کردیم ریحانه به لبی خندان برای 

 : معرفی پیش دستی کرد

سادنا جان هاله خواهر شوهر عزیز بنده ، سادنا  _

 جان رو هم که عسل معرفی کرده

یلی خوش اومدین خوشحال شدم از دیدنتون هاله : خ

  عسل برای همه از سادنا جونش تعریف کرده

  ممنون لطف دارین _

ریحانه : عزیزم برو تو اون اتاق سمت راستی لباست  

  رو عوض کن من برم ببینم مامان چیکارم داره

به لبخند به سمت اتاقی که ریحانه گفته بود رفتم مانتو  

ستی به لباسم کشیدم شومیز آستین  و شالم را در آوردم د

سه ربع سورمه ای ام را با جین ذغالی پوشیده بودم 

موهای موج دارم را به سشوار کمی صاف کرده بودم 

، رژ لب کالباسی ، رژ گونه و کرم تنها آرایش 

صورتم بود . از اتاق بیرون رفتم اکثر خانم ها مشغول  



  

 

 

م حس حرف زدن بودند چشم چرخاندم ریحانه را ندید

غریبه بودن در جمع اذیتم می کرد به طرف هاله رفتم 

کنار هم نشستیم و مشغول صحبت شدیم . دختر خوش  

صحبتی بود داشتیم از عالقه ی هاله به تدریس و 

محیط کاری حرف می زدیم که ریحانه سینی چای به 

 : دست مقابلم قرار گرفت

خوب با هم گرفتین ها حواستون باشه غیبت منو   _

  د هانکنی

 : هاله چشمکی به من زد و گفت

مگه من می زارم کسی راجب زن داداش گلم حرف  _

  بزنه

ریحانه : زبون نریز خانم خانما چاییتون رو بخورین تا  

 من بیام 
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یکی از استکان های کمر باریک و طرح دار را از 

سینی برداشتم و تشکر کردم ، زمانی که ریحانه برای 

فاصله گرفت با نگاهم همراهی اش کردم  پذیرایی از ما

تاپ آستین حلقه ای سفید با طرح های مشکی ودامن  

فون مشکی به تنش نشسته بود موهای لخت و یک 

دستش را کش شل بسته بود . زمانی که دو خانم 

مولودی خوان آمدند ریحانه توانست کنار ما بنشیند ، 

مولودی خوان که شروع کرد صدای هل هله و سوت 

لند شد دف زن همه را به همراهی دعوت می کرد در ب

عرض چند ثانیه شور و هیجان جالبی به پا شد خانمی  

که نزدیک مولودی خوان نشسته بود نقل و شکالت می 

ریخت فضای جالبی بود حس حالی عجیب و آرامش  

بخش انقدر حضور در چنین مراسمی آن هم بعد از 

ه و ریحانه همراه مدت ها برایم لذت بخش بود که با هال



  

 

 

شدم سوت زدیم ، شادی کردیم ، به کل کشیدن های 

  . ریحانه خندیدیم

حال دلم با حضور در این مراسم خوب بود ، نمی  "

گویم تنها بودن سخن نیست یا اصال نمی گویم غمی  

ندارم اما من خدا را دارم او خود جایگزین نداشته هایم 

  . " خواهد بود

هاله دستم را گرفت و همراه خود مولودی که تمام شد 

 : به آشپزخانه برد

بیا که میخوام سادنا جون معروف عسل رو به مامان  _

  و خاله طوبی معرفی کنم

 وای یعنی در این حد ؟  _

آره بابا وروجک تازه گی ها از دست هر کی شاکی   _

میشه میگه شماها رو دوسک ندارم باید برم پیش سادنا 

 جونم
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به لحن بامزه اش که سعی می کرد کلمات را شبیه به  

عسل کلمات را ادا کند خندیدم ، در آشپزخانه خانمی  

پشت میز مشغول چیدن شیرینی و خانم دیگر در حال 

ریختن چای با او حرف می زد که با دیدن ما حرفش  

 : را قطع کرد

 جانم هاله جان کاری داری ؟  _

ز بود به نگاه می کرد حاال خانمی هم که پشت می

شباهتش با هاله خود گویای نسبتشان بود چشم های 

مشکی اش این شباهت را فریاد می زد . سالمی کردم  

که هر دو با خوش رویی جوابم را دادند ، هاله چشم و 

 : ابرویی آمد و گفت

 مامان خانوم ایشون رو میشناسی ؟ _

 : مادر هاله تبسم کوتاهی کرد

 بیست سوالی راه انداختی ؟به جای معرفی  _



  

 

 

هاله که دید با جواب مادرش راه زبان بازی اش بسته 

 : شده حالت بامزه ای به خود گرفت

ایشون فاطمه خانم مادر بنده این خانم هم خاله طوبی   _

 .... مادر ریحانه و 

  با گرفتن شانه هایم حرفش را ادامه داد

 هسادنا جان و که میشناسید عسل خیلی دوسش دار _

قبل از این که هاله فرصت حرف زدن داشته باشد پیش 

 : دستی کردم

  خیلی خوشحالم از آشناییتون _

فاطمه خانم در حالی که ظرف شیرینی را به سمتم می  

 : گرفت گفت

خوش امدی عزیزم منم خوشحال شدم از دیدنت از بس 

 ... این دختر حرف میزنه امون نمیده که

  ده ام را کنترل کنمصدای معترض هاله باعث شد خن



  

 

 

میبینی سادنا جون اصال قدر منو نمی دونن.. منو  _

 ... بگو همه اش میخوام شادشون کنم
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از دست به کمر زده و لحن خاله زنکش نتوانستم بیشتر 

ام کنترل کنم و صدای خنده ام بلند شد و   از این خنده

 : هاله ی معترض تر

 .... یادگاری می نویسیمبیا ما رو ببین رو دیوار کی  _

فاطمه خانم با اخمی تصنعی جلوی غر زدن های هاله 

 : را گرفت

بسه دختر برو به ریحانه کمک کن از سادنا جان هم   _

 ... پذیرایی کن

 : برای خاتمه دادن به بحث رو به فاطمه خانم کردم

 ممنون کاری هست منم کمکتون کنم ؟_

 ... دستت درد نکنه عزیزم _



  

 

 

جلوگیری از تعارف بیشتر دیس شیرینی را  برای 

برداشتم و همراه هاله مشغول پذیرایی شدم . بعد از 

پذیرایی گوشه ای با هاله و ریحانه نشستیم و صحبت 

کردن را از سر گرفتیم آن قدر از هر دری حرف زدیم 

و سرگرم شده بودیم که زمان از دستمان در رفتو وقتی  

حانه را برای به خود آمدیم که طوبی خانم ری

  . خداحافظی و بدرقه مهمانانشان صدا زد

نگاهی به خانم هایی که هنوز دور هم نشسته بودند و 

حرف می زدند کردم مثل تمام جلسه هایی که با مادرم  

می رفتم و خانم ها صدایشان روی سرشان بود نگاهی  

به ساعت کردم واقعا زمان را گم کرده بودم عزم رفتن  

و هاله اصرار به بیشتر ماندنم کردند  که کردم ریحانه

وقتی دیدند نمی توانند منصرفم کنند هاله قول گرفت به 

مولودی بعدی که خانه آن هاست حتما بروم این 



  

 

 

مهمانی آن قدر حس های خوب به قلبم سرازیر کرده 

 . بود که بی درنگ قبول کردم 

                                 ****************** 
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مهمان خوش قدم یعنی عمه آذین ، آمده بود با دست پر 

هم آمده بود وقتی در را به رویش باز کردم همان دم 

خود را در آغوشش جای دادم تا دلتنگی هایم را رفع 

کنم شاید هم حس می کردم می توانم به جای کسانی که  

نیستند را پر کنم . برایم از شمال کلی سوغاتی آورده  

غاتی های عمه یک طرف سبزی پلو با ماهی  بود ، سو

خوش عطر و بوی مادرجان هم یک طرف لذتی بیشتر  

از چشیدن طعم خاطرات خوش بیشتر هم هست ؟ 

ظرف غذا را به صورتم نزدیک کردم و عطر سبزی 

 : تازه را نفس کشیدم



  

 

 

مرسی عمه از اول عید تا حاال دو بار سبزی پلو  _

ما ولی این طعم و درست کردم ، سبزی تازه هم گرفت

 ... بو رو نمی داد

مادر امسال خیلی به یادت بود هر بار که جمع   _

 ... جوونا نگاه می کرد می گفت سادنام نیست

 ... فقط مامان جون به یادم بوده پس _

 .. سریع نسبت به حرفم واکنش نشان می هد

 کی من همچین حرفی زدم ؟ _

 ... نمی خواستم تلخ باشم

 ت ؟سفر خوش گذش _

  آره خوب بود _

  چشکی زد

خصوصا قسمت بازارش ولی حیف که شلوغ بود   _

 .. مردا نذاشتن زید بگردیم

 : نشخندم ناخودآگاه بود



  

 

 

 ... این که عادت مردای این خانوادست _

 ... بحث را دوست ندارد که می پیچاند

  این چند روز چی کارا کردی ؟ _

یکی دیگه هم کاره خاصی نکردم یه مولودی رفتم  _

 .. دعوتم که نمی دونم چی بپوشم

 .. با خنده سرش را تکان می دهد

دختر تو چرا هیچ وقت نمی دونی چی بپوشی چرا   _

 یکم به روز نیستی ؟ چطوری خرید می کنی ؟

 : شانه ای باال می اندازم

زیاد به فکر مد روز نبودم ولی همیشه سعی کردم  _

 .. مرتب باشم

دوره زمونه اینطوری نمیشه یه  دختر تو این  _

شاهزاده سوار بر اسب سفید تور کرد یکم رو مد بودن  

 .... الزمه

 ..ااااا عمه خانم چیزای جدید می شنوم _



  

 

 

آرههههه ااا نداره که پاشو حاضر شو یکم بریم  _

 .... تهران گردی 

حضور عمه آذین در این روزهای من نعمتی است این  

کمک های او باعث شد   را بارها و بارها درک کردم

بتوانم حصار زندانم را بشکنم و از فریاد های گوش  

خراش نگاه ها رهایی یابم و جایی خارج از مرز های  

خانواده هدایت به دنبال آرامش و ساختن زندگی ام  

 . باشم
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با عمه آذین کمی در خیابان کمی در خیابان های 

تهران خالی   تهران چرخیدیم و قدم زدیم . این تصویر

و خلوت بدون آلودگی با هوای بهاری جالب بود ، 

قشنگی های تهران گاها عجیب نمود پیدا می کرد خنده  



  

 

 

دار است شهری که زادگاه توست و در آن زندگی می  

 .. کنی فقط گاهی اوقات به چشمت زیباست

شب که به خانه برگشتم در البی ساختمان عسل کنار  

ل نشسته بود دیدم ،  مردی که پشت به من روی مب

داشت با آب و تاب چیزی را تعریف می کرد که 

 :به من افتاد و با جیغ کوتاهی به سمتم دوید  نگاهش 

 .......سالاااامممم ساااادنااااا جووون  _

حرکتش باعث شد مرد از جایش بلند شده و به سمت  

ما بیاید آویزان شدن عسل از گردنم نگذاشت نگاهم به 

 : یم برسدمرد رو به رو 

 سالاام عسل خانم ... چطوری وروجک ؟ _

 خوبم تو خوبی سادنا جون ؟ خوش می گذره ؟  _

از این که سعی می کرد مثل بزرگتر ها سالم و احوال  

 ... پرسی کند خوشم آمد پر مهر به خود فشردمش

 .... بله عزیزم هم خوبم و هم خوش میگذره _



  

 

 

و نزدیک صدای قدم های مردی که دیده بودم نزدیک 

تر می شد ، قدم هایی آرام وسنگین ... صورت عسل  

را بوسیدم و راست ایستادم نگاهم از کفش های مشکی  

و براقش آهسته باال آمد تا به کت شلوار سورمه ای 

خوش دوختی رسید که عجیب بر تن صاحبش خوش 

 . نشسته و عامل چشمگیر خود نمایی شده بود 
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فورا چشم به نگاهی که رو به رویم این که بخواهم 

است بدوزم سخت بود ولی تعلل هم جایز نبود به نوعی  

 : بی ادبی می شد نگاهم به او دوختم و سالم کردم

 . عیدتون مبارک _

 .. با صدای بم و آرام جوابم را میدهد

 .... سالم عید شما هم مبارک سرکار خانم _

  براتعمو حساام ایشون سادنا جونه که گفتم  _



  

 

 

مردی که حاال هویتش برایم معلوم شده بود سری  

 : تکان داد و باز صدایش در گوشم پیچید

 ... شناختمشون  _

 : رو به من حرفش را ادامه می دهد

  مزاحمتون نباشیم خانم _

  مراحمید _

 : خم شدم و پیشانی عسل را بوسیدم

  خوشگل خانم بیا پیشم خوشحال می شم _

 .. دستان کوچکش میگیریددستم را میان 

 سادنا جون برای مولودی خونه مامانی میای ؟ _

  اگر بتونم چرا که نه حتما میام _

  یعنی قول دیگه _

  قول _

به عسل و عمو حسامش شب بخیری گفتم و خداحافظی  

  . کردم و راه آسانسور را در پیش گرفتم



  

 

 

وارد خانه شدم و با توجه به خستگی که داشتم برای 

آماده شدم ، روی تخت دراز کشیدم ناخودآگاه  خواب

به ذهنم آمد با این که خشک و   چهره ی عموی عسل

جدی به نظر می رسید اما رفتارش مودبانه بود ریحانه 

چیزهایی درباره او تعریف کرده بود ، اصال چرا 

   داشتم در ذهنم او را بررسی می کردم ؟

فهمید فکر مردی  وای اگر دختر خانه بودم و پدرم می 

 .... از سرم می گذرد

کمی قبل تر کمتر پیش می آمد با غریبه ها رو به رو 

شوم تمام شناختم از افراد به ویژه مردها به اطرافیانم 

 ... ختم می شد

واژه مرد برای من در پدر و برادرم خالصه می شد  

نهایتا دایی و عمو و.... اولتیماتوم ها و محدودیت های  

من عامل ترس ها و کناره گیری هایم شد ، پدرم برای 

همیشه سعی می کردم زیاد دیده نشوم برعکس بقیه هم 



  

 

 

سن و ساالنم که سعی در دیده شدن داشتند به قول پدرم 

اگر از دیواری صدا آمد از دختر نباید نشان و صدایی  

 . و باشد
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همه چیز دست به دست هم داد تا در سن بیست سالگی 

تری به خامی کودک هفت ساله بسازد و مرا  از من دخ

در رو به رو شدن با جامعه و اجتماعی بزرگ تر از 

خانواده ام دچار مشکل کند ، در واقع آنچه که باید از 

پدرم یاد می گرفتم از تنهایی و مشکالتی که روی سرم  

 . آوار شد آموختم

حسرت گذشته برای من تمامی ندارد بستن چشم هایم 

که به هر سو پرواز می کند و خواب را  برای ذهنی 

پس می زند معنی سکوت دارد " ذهن جان بیا و امشب  

را به جای گذشته به استقبال آینده برویم مثال نقشه  



  

 

 

بکشیم فردایمان را چطور بگذرانیم یا این که من برای 

دلت   مراسم بعدی چگونه آماده شوم ؟ ذهن عزیزم

اهی مثل پیرزن  خنده نمی خواهد ؟ چرا همیشه می خو

  های بد اخالق سازناکوک بنوازی ؟

در حال اختالط با ذهن جان بودم که نفهمیدم الکپشت  

خواب چگونه از من و ذهنم جلو زد و جام خواب را  

باالی سر برد . صبح وقتی از خواب بیدار شدم  

سرگرمی هایی و برای خود درست کرده و مشغول 

ک می  شدم طرف های عصر که فضای مجازی را چ

کردم پیامی از ریحانه داشتم مبنی بر این که برای  

کمک کمی زودتر بروم ساعت پیام را چک کردم برای 

 : دو ساعت قبل بود سریع جواب پیامش را دادم و گفتم

 ... سالم عزیزم چشم چه ساعتی بیام و آدرس لطفا _

پیام را ارسال کردم و از جا بلند شدم تا کارهایم را 

ام دهم . به نظر در آینده ای غیر ممکن  برای فردا انج



  

 

 

زن خانه دار موفقی خواهم بود در این تطیالت 

 . نگذاشته بودم خاک روی وسایل خانه بشیند 
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اولین لحظات بیداری ام را در تخت پهلو به پهلو شدم 

و پلک زدم تا یادم آمد امروز چه روزیست و چه 

ری مراسم به برنامه ای دارم با دیدن ساعت و یاد آو

سرعت در جایم نشستم ، آخر شب وقتی شبکه ها را  

زیر و رو می کردم تا برنامه ای برای دیدم پیدا کنم 

یکی از شبکه ها فیلم سینمایی جالبی داشت کنجکاوی  

ام برای پایان فیلم باعث دیر خوابیدن و درنتیجه دیر 

 . بیدار شدنم شد

یبا ظهر بود اما با عجله بلند شدم تند تند آماده شدم تقر

من صبحانه ای سر پایی خوردم و به راه افتادم . در  

آسانسور آدرس را مرور کردم خوب بود که عمه آذین 



  

 

 

ماشینش برایم گذاشته بود ، مدتی از آخرین رانندگی  

کردنم می گذشت ماشین را روشن کردم و با احتیاط از  

پارک خارج شدم با این که خیلی محتاطانه رانندگی  

اما به موقع رسیدم ماشین را مقابل درب  کردم

پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم زنگ را که فشردم 

در با صدای تیک باز شد به آرامی پا در حیاط خانه 

گذاشتم با وجود این که محل زندگیشان از محله های 

اعیانی و آنچنانی نبود اما زیبایی ساختمان و حیاط پیش  

رخت ها گل کاری ها و  رویم تحسین برانگیز بود ، د 

حوض کوچک با آب نمای کوچک از همه زیباتر  

آالچیق تقریبا بزرگ و تاپ سفیدی که نزدیک آالچیق 

و زیر درخت بود فضای دلنشینی ساخته بود و نشان 

 . از سلیقه ی صاحب خانه داشت
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بار دیگر چشم چرخاندم شاید به لطف دوستان و 

ه ها و ویالهای زیادی دیده  آشنایانی که پدرم داشت خان

بودم اما خیلی کم پیش می آمد زیبایی محیط آرامش به 

همراه داشته باشد ، با شنیدن صدای ریحانه که باالی 

پله ها به انتظارم ایستاده بود از مسیر سنگ فرش شده  

بین باغچه ها به سمت پله هایی که ساختمان را از 

با سرعت حیاط جدا می کرد حرکت کردم پله ها را 

بیشتری باال رفتم ریحانه دست به کمر تکیه اش را به  

 : در داده بود و حالت طلبکارانه به خود گرفته بود

 معلوم هست کجایی دختر مگه نگفتم ناهار منتظرم ؟ _

  اوال سالم دوما عزیزم من که گفتم برای کمک میام _

 : سرش را تکانی می دهد و می گوید

احساساتم میگه تو هنوز با من علیک سالم واال  _

  تعارف داری 



  

 

 

نه احساسات اشتباست چه تعارفی در ضمن خانم  _

 خانما خودت اینجا مهمونی ، مهمونم دعوت می کنی ؟ 
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در حالی که سعی می کرد خود را ناراحت جلوه دهد 

 : چشم غره ای حواله ام می کند

ه نزنی  بیا برو تو از این حرفا هم جلو مامان فاطم _

ها ناراحت میشه بعدم کی گفته من اینجا مهمونم؟ من  

  دختر این خونه ام

از کنارش گذشتم و وارد خانه شدم و در همان حال 

 : جوابش را دادم

ریحانه جان شما از دست حاضر جوابی های  _

 خواهرشوهر ناله می کنی و خودت مهلت نمی دی که

... 



  

 

 

 .. کنهعزیزم کمال همنشینه دیگه اثر می  _

لبخندی به جوابش زدم و گوشه ای ایستادم تا ریحانه 

جلوتر برود در راه رویی قرار داشتیم که به سالن 

پذیرایی منتهی می شد با راهنمایی به سمت پذیرایی  

رفتم . دیزاین داخل خانه ترکیبی از سنتی و مدرن 

 : کنار هم بود روی یکی از مبل ها می نشینم 

چایی برات بیارم بعد بریم یکم نفس بگیر تا یه  _

  سراغ کار ها

نه دیگه نیازی نیست بیا شروع کنیم تزیین سالن  _

  وقت می بره

پس اول یه سر بریم پیش مامانم و مامان فاطمه تا  _

هاله باید با حسام رفته گل و شیرینی ها رو تحویل  

  بگیره

 راست میگی کجا هستن ؟ _

 ... حیاط پشتی باال سر دیگ آش نشستن _



  

 

 

 نذری دارن ؟ _

 ... هر سال نه امسال نذر حسامه _

سری به نشان فهمیدن تکان می دهم و همراهش می  

شوم ، حیاط پشتی تنها یک راه دارد آن هم در آشپز 

خانه بود . به حیاط که رسیدیم فاطمه خانم و مادر  

 ریحانه مشغول صحبت بودند 
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وبی و  حیاط پشتی خانه با تخت ها و عسلی های چ

سنتی تزیین شده بود باغچه هایی که تماما گل کاری و 

سبزی کاری بود و درخت انگور و گل یاسی که به 

واسطه شاخه ها و برگ هایشان سایه بر حیاط انداخته 

بودند ته دلم قنج می رود ، با ورود ما هر دو لبخند به 

لب از جا برخاستن با دیدن توجهشان رو به هر دو 



  

 

 

سی می کنم فاطمه خانم چند قدمی را  سالم احوال پر 

 : برای خوش آمد گویی جلو می آید

 .. سالم عزیزم خوش اومدی  _

 .. خیلی ممنون ، شما خوبین شرمنده مزاحم شد _

 .. دشمنت شرمنده این حرفا چیه خوشحالمون کردی  _

  لطف دارین  _

با تعارف فاطمه خانم کنارشان روی تخت نشستم بیست 

مشغول خوش و بش بودیم که هاله با صدای دقیقه ای 

بلند اعالم حضور کرد و باعث شد به سالن برویم . 

هاله را مشغول جا به جایی گل ها دیدیم ، بعد از سالم 

احوال پرسی گرم با فرض این که نا محرمی در خانه 

نیست مانتو شالم را در آوردم گوشه ای گذاشتم و 

 . مشغول تزیین سالن شدیم

بع شکل خانه فضای زیادی برای تزیین داشت سالن مر

، در تصورم یک کار پر دردسر و زمان بر بود اما  



  

 

 

کارها با سرعت باالیی انجام شد . میز عسلی های  

مثلثی به ترتیب گوشه ای کنار هم قرار گرفتند با چند 

شاخه گل و رو میزی های ساتن و ترمه پوشانده شد 

سلی بزرگتر  سینی مجمع مسی قلم کاری شده روی ع

قرار گرفت و میوه ها فضای سینی را پر کردند و بقیه 

عسلی ها با ظرف آجیل و شیرینی و شکالت و لقمه  

 . های نون پنیر سبزی پر شدند
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وقتی از کار دست کشیدیم هنوز بیش از یک دسته از  

گل های رز باقی مانده بود با چهره ای متفکر به گل  

وری تزیینی که در یک مولودی  ها خیره شدم با یاد آ

دیده بودم دست هاله ای را که قصد نشستن داشت را 

 : کشیدم و دادش را بلند کردم



  

 

 

  آخ سادنا جون بزار یه دیقه بشینیم خسته شدم _

یکم دیگه کمک کن بعد استراحت اصال کاری که  _

 .. بهت میدم نشستنیه

برداشتم کف سالن کنار گل ها نشاندمش شاخه ای را 

برگ ها و قسمتی از ساقه اش را جدا کردم و به هاله 

 : اشاره کردم این کار را بکند ناله وار می گوید

 با اینا میخوای چی کار کنی ..؟ _

 : دیوار آینه کاری شده را نشانش می دهم

 زمینه دودی این دیوار با این گال خیلی خوب میشه _

.. 

 : چشم ریز می کند

تو برو گل ها رو بزن من بقیه رو آره جالب میشه  _

 . آماده می کنم

و باز مشغول می شویم حاصل تالش ده دقیقه ای ما نام 

زیبای امیر المومنین )ع( شد دست به کمر و با لذت به 



  

 

 

دیوار نگاه می کنم صدای خسته نباشید گفتن طوبی  

خانم و حاج خانم و تعریفشان از چیدمان وسایل باعث  

عتی تا آمدن مهمانان زمان بود با  رضایت بود . نیم سا

 . راهنمایی هاله به اتاقش رفتیم تا حاضر شویم
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با نگاه در آینه مشغول کنکاش خودم بودم که صدای 

در را شنیدم نگاه آخر را حواله ی خودم در آینه کردم 

و با دست کشیدن به سارافون سنتی ام از اتاق خارج 

سته بودند و عده ای هم  شدم . تعدادی خانم در سالن نش

تازه رسیده بودند از نبود ریحانه و هاله فهمیدم در  

آشپزخانه هستند قدم هایم را به همان سو هدایت کردم  

تا تنها در جمع موذب نباشم دو دختر دیگر هم در 

آشپزخانه بودند که هاله خیلی سریع آن دو را معرفی  

 : کرد



  

 

 

هستن ،  سادنا جون نوشین ونسرین دختر عمه هام _

 ... سادنا جون هم دوست من و ریحانه

یه معرفی سریع و مختصر سالم علیک کوتاهی با  

دخترها کردم هر چه خواستم در آشپزخانه کمک کنم 

 : ریحانه نگذاشت در آخر هم گفت

خیال کردی میزارم بعد مراسم سریع بری ... نخیر   _

خانم انرژی هات رو ذخیره کن برای آخر مراسم و  

 .. جور کردن سالنجمع و 

صمیمیت خالصانه اش را دوست دارم گوشه ای از  

سالن می نشینم عسل هم قبل از آمدن دوستانش کنارم  

می نشیند و شیرین زبانی می کند به محض این که 

دوستانش می آیند بوسه ای به گونه ام می زند و دنبال 

بازی کردن می رود . تا آخر مراسم سعی کردم از 

لذت ببرم . با پایان    آن قرار داشتمفضایی که در 

حرف های مولودی خوان به آشپزخانه رفتم تا در 



  

 

 

 پذیرایی کمک کنم که باز هم ریحانه و هاله مانع شدند

. 

با رفتن آخرین مهمان ها فاطمه خانم نفسی از سر 

 : آسودگی خیال کشید
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 .. شکر خدا امسال هم همه چیز خوب بود _

رفش را تایید می کند در حال جمع  طوبی خانم هم ح

 : کردن پیش دستی ها هستم که فاطمه خانم می گوید

سادنا جان دستت درد نکنه مهمون بودی شما اما   _

 ... کلی زحمت بهت دادیم

خواهش می کنم کار نکردم کارای امروز برام لذت  _

 .. بخش بود

 .. ممنون دخترم _



  

 

 

هایشان تظاهر  دخترم گفتن هایش دلنشین بود رفتار 

نبود و من این را بهتر از هر کسی می فهمم. مدتی  

پاش ها راجمع می کنیم ،   طول می کشد تا ریخت و

در حال خشک کردن پیش دستی ها بودم که صدای یا 

هللا گفتن چند مرد آمد لباسم را عوض نکرده بودم کاش 

ریحانه یا هاله در آشپزخانه بودند صدای خوش وبش  

می آمد آخرین پیش دستی را کنار بقیه کردن هایشان 

گذاستم که ریحانه به آشپزخانه آمد و مانتو و شالم را 

 : در دست داشت

ببخشید اصال یه لحظه یادم رفت اینجایی بیا عزیزم  _

بسه کار کردن بقیه اش با مرداست ... مانتوت بلنده 

فکر کردم نیازی به چادر نیست اگر راحت نیستی  

 .. چادر بیارم برات

  نه دستت درد نکنه خوبه _

  خب پس من یه سینی چایی بریزم بریم _



  

 

 

 می گم ریحانه جان جمع خانوادگی شد من دیگه برم _
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در حالی که استکان ها را در سینی مرتب می کرد  

 : اخمی ساختگی رو صورتش نشاند

 دیگه چی ..؟ کجا بری .. ؟ شما شام پیش ما هستی _

.... 

 ... رمنه دیگه ب _

ببین اگه بخوای ساز مخالف بزنی شاکی میشما ..   _

 .. در ضمن دستور از باالست که شام بمونی

 ... آخه اینطوری _

 : میان حرفم می پرد 

 .... آخه نداریم _

 ... همراهش شدم چاره ای جز این نبود



  

 

 

با ورود به سالن اولین نگاهی که به سمتم روانه شد از 

البی ساختمان دیده  طرف عموی عسل بود که در 

بودمش لحظه ای چشم در چشم شدیم سرم را به زیر 

انداختم همه متوجه حضورم شدند قبل از هر چیزی 

همسر ریحانه جلو آمد و ظرف شیرینی که در دست 

 : داشتم را گرفت و تعارف کرد بنشینم

 ..سالم خانم خوش اومدی بفرمایید بشینید شما چرا _

 .. سالم خیلی ممنون _

باز هم هاله مراسم معارفه به راه انداخت به این ترتیب 

با مردان خانواده آشنا شدم . ریحانه و هاله دو طرفم 

 نشسته بودند و مشغول صحبت بودیم و هر از گاهی 
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نگاهم به سمت مبل رو به رویی رفت جذبه و جدیت  

این مرد گیرا بود و چشم های مرا به دنبال خود می  

 . ن پرویی چشمانم حرص می خوردمکشید از ای

ساعت هفت بود مردها برای کشیدن و پخش کردن آش 

ها رفتند و ما خانم ها هم به قول حاج خانم به خودمان  

 . استراحت دادیم 

آش ها به سرعت پخش شد و برادرهای هاله هم داشتند 

دیگ را می شستند پسر بزرگ خانواده اما با اخم های 

ویزیون بود نگاهم به او بود در هم خیره ی صفحه تل

 که حاج رضا پدر شوهر ریحانه مرا مخاطب قرار داد

: 

ما مشتاق دیدن شما بودیم از بس که عسل خانم پز  _

 .دوست عزیزش رو می داد

 : لبخندی کوچکی می زنم

  از لطف شماست حاج آقا _



  

 

 

 ... خانواده چطورن میگفتین تشریف بیارن _

محوتر می شوند میخواستم  لبخند روی لب هایم محو و 

به رسم همیشه با جمالت تعارفی حرف را عوض کنم  

که صدای هیجان زده ی عسل ناجی ام می شود و 

  حواس ها را پرت می کند

بابا ... بابا .. گربه ... گربه .. من میخوام تاب بازی  _

 ... کنم بیا بزن تو مخش تا بره

د حاج دخترک شیرین زبان همه را به خنده می انداز

رضا با باز کردن دستانش عسل را به آغوش خود 

 . دعوت می کند 

عروسک بابایی بیا ببینم االن دیگه بازی تعطیله  _

 وقت شامه 

 

 73پارت #



  

 

 

همین که سرم را چرخاندم با نگاهی مچ گیرانه رو به 

رو شدم سعی کردم عادی برخورد کنم پیش آمده که از 

باید دستپاچه می  من راجب خانواده ام سوال شده باشد ن

شدم چه کنم که گاها بعضی نبودن ها عجیب به چشم  

می آید و زبان دلم را سست می کند و نمی گذارد با بی  

 . خیالی جواب بدهم

شام در آرامش و گاها شوخی های هاله صرف شد ،  

بعد از جمع کردن سفره در اتاق هاله درباره رشته  

زم رفتن تحصیلی و دانشگاه حرف می زدیم همین که ع

کردم هر دو گفتند کجا تعجب می کنم ظاهرا توجهی به 

  ساعت ندارند

  ساعت از یازده هم گذشته باید برم دیر وقته _

آماده رفتن می شوم راه پله منتهی به طبقه دوم در 

راهرو قرار داشت به سالن می روم از همه خداحافظی  

می کنم ، حاج خانم برایم میوه و شیرینی و کمی آش  



  

 

 

ار گذاشته تشکر می کنم همسر ریحانه سوییچ به کن

دست می شود میخواهد مرا برساند در جواب لطفش 

 . می گویم که ماشین آورده ام

ریحانه و هاله تا دم در برای بدرقه ام می آیند قبل از 

رفتن از هر دو قول می گیرم که یک روز را مهمان  

من باشند ، سوار ماشین می شوم و دستی برایشان 

در    کان می دهم بعد ماشین را به حرکت در می آورمت

یک لحظه می بینم که عموی عسل سوار بر پرادوی 

 .. مشکی رنگ می شود

کمی که از مسیر می گذرد چشمم به همان ماشین می  

افتد که در فاصله ای کم پشت سرم در حال حرکت  

است کمی خودم را پشت فرمان باال می کشم و با دقت 

تنهاست پدر مادر ریحانه هم نیستند که نگاه می کنم 

 بگویم به خاطر آن ها با 
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من هم مسیر شده . داخل کوچه می پیچم و ماشین را  

سر جای قبلی اش پارک می کنم همین که می خواهم  

پیادم شوم با ماشین قول پیکرش به سرعت از کنارم  

عبور می کند . به او و محو شدنش در تاریکی شب  

شوم وقتی دیگر اثری از او نمی بینم پیاده خیره می 

 . می شوم

موقع خواب کمی به شبی که گذشت فکر می کنم در 

کمال بهت و ناباوری در می یابم تمام شب پس از 

حضور مردان هر جا نشستم طوری بود که کامال در  

معرض دید حسام بودم موقع خوردن شام هم رو به  

همه چیز را اتفاقی  روی هم بودیم هر چه می خواهم 

بدانم نمی شود چون می بینم هر بار گوشه ای نشستیم  

هاله ما را به آن سمت هدایت کرده از حرکات دقیق و 

حساب شده اش خنده ام می گیرد می خواهد با ساخت  



  

 

 

این رو به رو شدن های تصادفی به کجا برسد ؟  

دخترک بازیگوش ... البته دروغ چرا رفتار این مرد 

ر خود کرده اما واقعیت ها همیشه آن طور که مرا درگی

  . ما میخواهیم و مانند قصه ها رقم نمی خورد

روز سیزدهم تعطیالت هم رو به غروب رفت این سال  

هم به تنهایی گذشت دقیقا می دانم االن همه در خانه 

مادر جان دور هم جمع هستند و معموال تا آخر شب آن 

د امروز را در کنار  جا می مانند عمه آذین خواسته بو

من باشد قانع ام کرده بودم که نیازی نیست من و 

تنهایی نزدیک به دو سال است با هم همخانه ایم ...  

زندگی می کنیم اوایل در جنگ بودیم و با تمام توان  

هر چه در چنته داشتیم برای هم رو می کردیم کم کم 

به هم عادت کردیم و مجبور به صلح شدیم چاره ای 

تنهایی می خواست مانند ماری که دور طعمه اش   نبود

 می پیچد دور تنم خیمه بزند من
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اما فراری بودم از او بعد از گذراندن آن روز های پر 

درد از همه چیز و همه کس می ترسیدم مدتی طول  

کشید تا تنهایی مرا اسیر صلح با خود کرد آنجا بود که  

ا فقط پس از صلح  فهمیدم راه گریزی نیست و آرامش ر

می توانستم به دست بیاورم البته اگر گریه ها و بی  

خوابی های شبانه و درگیری های ذهنی ام را فاکتور  

 ... بگیرم می شود گفت که آرامش دارم

آالرم گوشی دستم را از دست افکارم جدا می کند نام 

ریحانه روی صفحه موبایل افتاده نفسی می کشم و  

 .. متماس را متصل می کن

  سالم ریحانه جان _

  سالم عزیزم _



  

 

 

احواالتت دختری .. چ خبرا ؟ بعد از ظهر چه کاره   _

 ... ای 

  از احوال پرسیت .. فعال که هیچ برنامه ای ندارم _

  خب پس باید با ما باشی ... میخوایم بریم بیرون _

 ... کجا _

  می خندد

  نترس می خوایم بریم پیاده روی  _

 .. خانومی مزاحم نمی شمممنون  _

نشنوم از این حرفا ساعت هفت آماده باش میایم   _

 ... دنبالت

 ... آخه _

 ...آخه بی آخه ... رسیدیم زنگ میزنم بیای پایین _
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  باشه _



  

 

 

  پس فعال _

یک ساعت بعد با تک زنگ ریحانه از خانه خارج می  

اشین  شوم دم در به انتظار ایستاده بود با هم به سمت م 

رفتیم پس از سالم علیک کوتاهی سوار شده و به راه 

افتادیم حسام پشت فرمان نشسته بود ماشین به حرکت  

در آمد گویا مقصدی تعیین نکرده بودند که همسر  

 : ریحانه گفت

 . خب خانوما کجا بریم ... انتخاب مقصد با شماست _

ریحانه کمی متفکر به من نگاه کرد اما قبل از این که 

 : بتواند حرفی بزند هاله با هیجان گفت

 ... بریم جمشیدیه خیلی وقته نرفتیم _

هاله گفت و ریحانه ام تایید کرد با این که نظر هر دو 

یکی بود اما باز هم به جان هم افتاده بودند همسر  

ریحانه هم این بین با زدن حرفی آتش به جان آن دو 

نشان ادامه  می اندازد تا نزدیکی های جمشیدیه جنگ بی



  

 

 

داشت که همسر ریحانه با وعده شام بعد از پیاده روی 

به بحثشان خاتمه داد و صدای پخش ماشین را بیشتر 

کرد اگر از خجالت نبود حتما بابت این کارش از او 

تشکر می کردم دیوانه ام کردند مرا وسط انداخته بودند 

من هم سر گردان نمی دانستم طرف کدامشان را 

 ... بگیرم

گاهم کمی سر کشانه به سمت صندلی راننده رفت و ن

به حسامی رسید که تمام مدت در سکوت رانندگی کرده 

بود و حتی مزه پرانی های هاله هم لب هایش را از هم 

 ... فاصله نداد
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ماشین جایی کنار بقیه ی ماشین هایی که نشانه از 

  شلوغی جمشیدیه داشتند متوقف شد همه پیاده شدیم و

در کنار هم شروع به قدم زدن کردیم آالچیق های اول  



  

 

 

پارک شلوغ بود با پیشنهاد ریحانه تصمیم گرفتیم به 

کمی باالتر برویم آالچیق های باالی پارک خلوت و  

 . آرام بودند

با صدای زنگ موبایلم قدم هایم کند شد و از جمع  

فاصله گرفتم نام عمه آذین را که دیدم بی معطلی دستم  

  سبز رنگ را لمس کرد آیکون

  سالم عمه _

 سالم دختر خوبی ؟  _

 .. خوبم عمه جان چه خبر خوش گذشت امروز _

خوب بود مثل همیشه تو که بهتر میدونی ... فقط دلم   _

 .. همه اش پیشه تو بود

  نگران نباش عمه من خوبم االنم اومدم پیاده روی  _

 .. تنهایی _

 ... نه با ریحانه  _

  برو خوش باشباشه پس  _



  

 

 

خداحافظی کردم خواستم خودم را به جمع برسانم که 

پسری با من هم قدم شد با تعجب نگاهش کردم از آن 

دست جوان هایی بود که لباس های پاره پوره اش را 

مد و کالس می دانست سعی کردم بی توجه به راهم  

  ادامه دهم که شروع به وراجی کرد

 ...خانومی تنهایی _

... 
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 ... میخوای من تنهاییت رو پر کنم _

نگاهم را جایی می دوزم که بقیه ایستاده اند کاش  

نگاهی به من می کردند ، همان طور هم پای من می  

آمد و دمه گوشم وز وز می کرد که خدا صدایم را شنید 

و حسام لحظه ای سرش را باال آورد ، نگاهش اول به 

ر رسید با چند چهره ی در هم من و بعد نیش باز پس



  

 

 

گام بلند به ما نزدیک شد اخم های در همش چهره اش 

خشن کرده بود پسر نگاهش به من بود و حسام را نمی  

  دید

 ... ناز نکن دیگه ... البته من خوب بلدم ناز بخرم _

 ادامه ی حرفش در صدای خشمگین حسام گم می شود

: 

 چند میخری ..؟  _

حسام باال می پرد شانه های پسر از فریاد خفه ی 

  زبانش به شکل خنده داری می گیرد

آ ... آقا ... شرمنده نمی خواستم مزاحم خانمتون بشم  _

 .... ...فکر.. فکر کردم تنهان خواستم

 : نمی گذارد جمله اش تمام شود میان کالمش می غرد

 ...هر کی تنها باشه .. نازش رو میخری ؟ _

دش را محو می  پسر هیچ جوابی ندارد خیلی سریع خو

کند تنم کمی می لرزد می خواهم تشکر کنم که حسام 



  

 

 

خودش را کنار می کشد راه را برایم باز می کند و با  

اشاره دست می گوید که راه بیوفتم قدم هایم کند است 

دست و دلم از ترس این مباد درگیری رخ دهد می  

لرزد جرعت نگاه کردن به مردی که کنارم قدم برمی 

 دارد را
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ندارم از ظاهرش کامال مشخص است که عصبانی ست  

نکته ی جالب این که هاله و ریحانه و همسرش بدون 

 .... توجه به ما مسیرشان ادامه می دادند

از خجالت اتفاقی که افتاده سعی می کردم نفس هایم هم 

آرام بی صدا باشد کمی گذشته بود دیگر از آن ترس و 

ود حال راحت تر کنارش  معذب بودن اولیه خبری نب

مسیر را طی می کردم شانه به شانه هم قدم می زدیم 

هر کجا که قدم هایم تند یا کند می شد قدم هایش را با 



  

 

 

قدم های من هماهنگ می کرد ... کمی که باالتر رفتیم 

 : ایستاد

 دوست دارید باالتر برید ...؟  _

کمی اطرافم را نگاه می کنم و سری به معنی نه تکان  

 ... ی دهمم

 ... نه ولی ریحانه جون و هاله و آقا هادی رفتن _

 همین جا تو یکی از آالچیق ها می شینیم تا برگردن _

.. 

با اشاره دست به سمت نزدیک ترین آالچیق راهنمایی  

ام می کند روی صندلی های چوبی می نشینیم نگاهم به 

طبیعت زیبایی ست که در تاریکی شب زیر روشنایی  

و نور پردازی ها خودنمایی می کند ... چراغ ها 

 ... صدای جذی اش نگاهم را به او می دوزد

 ... هاله میگه مهندسی کامپیوتر خوندید _

 ... بله از هنرستان فنی خوندم  _



  

 

 

پس حتما یه روز وقت بزارید بیاید شرکت سیستم ها   _

 ... رو چک کنید

 ... حتما ... مشکل خاصی دارند سیستم ها _
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نه مسئول بخش آی تی یک ماهی میشه رفته هنوز  _

نتونستم فرد مورد اطمینانم رو پیدا کنم ... هاله شما رو  

 .... پیشنهاد داد

 ... مشکلی نیست یه روز میام _

 ...خوبه .... حتما زمان اومدنتون رو اطالع بدید _

  چشم _

کمی از سیستم های شرکتش اطالعات داد ... صحبت  

هایمان در همین حد بود چند جمله ای بینمان رد و بدل 

شد و باز هم سکوت ... این بار سکوتمان طوالنی نشد  

هادی زنگ و زد گفت برویم ...شانه به شانه هم قدم بر  



  

 

 

می داریم نگاهم به قدم های محکم و مردانه اش می  

افتد این مرد حتی راه رفتنش هم جذبه دارد به سرعت 

ا چه به این چشم چرانی ها افسار چشم می گیرم مر

چشم هایم را به دست گرفتم پیش رویی بیش از حد 

  .. نکنند

به ماشین می رسیم لبخند مرموز هاله و لحن ریحانه 

 : نقشه شان را برمال می کند

 خوش گذشت ...؟  _

 خوب بود ... به شمام خوش گذشت..؟ _

بله عزیزم به شما خوش بگذره ما خود به خود  _

 ... می شیم شارژ

 ... نمی توانم نخندم ابروهایم باال می پرند

نمی دونم چرا حس می کنم یه منظوری داری که  _

 ... من درک نمی کنم

 ... لبخند روی لب هایش پهن تر می شود
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نه دختر منظور کجا بود ....ببینم نکنه این حسام  _

 ... عنق چیزی تو سرت زده یا چیز خورت کرده

م را رها می کنم صدای ما پای هاله کنجکاو را  خنده ا

 ... به بحث باز می کند

همیشه به شادی بگید ماهم بخندیم ... چی می گید   _

 ... شما دوتا بهم

  خنده ام را کنترل می کنم

بقیه خنده هاتون رو بزارید برای بعد داداش حسام  _

می خواد شام مهمونمون کنه یکی از اون رستوران  

 ... رهخوبا که می

سوار ماشین می شویم در طول مسیر ریحانه و هاله 

برایم چشم و ابرو می آیند و تا رسیدن به رستوران  

دست بردار نیستند .... ماشین مقابل رستوران پارک 



  

 

 

می شود کنار دیوار های رستوران گلدان های سنگی  

تراش کاری شده قرار داشت دیوار سمت چپ تمام آینه  

ار سمت راست تمام شیشه و به  کاری شده بود و دیو

خیابان و پیاده رو دید داشت پشت یکی از میزهای رو  

به خیابان نشستیم انتخاب شام را به عهده حسام گذاشتند 

 و او هم سفارش کباب برگ و بختیاری با مخلفات داد

.... 

نقشه های هاله تمامی نداشت و باز هم من و حسام رو 

نت هایشان کم کم به روی هم نشسته بودیم این شیط

دردسر ساز می شد من هم یک دخترم با احساساتی هر 

چقدر بخواهم سر کوبشان کنم باز هم وجود دارند فکر 

یک شکست دیگر وحشتناک بود این که بین من و 

حسام سلطان پناه عالقه ای شکل بگیرد که سرانجامی  

نداشته باشد خوب نبود حسام را نمی دانم ولی من توان 

 .... دارم اگر دست دلم بلرزدمقابله ن
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عقلم نهیب می زند و مرا باز می دارد کاش توان این 

را داشتم تا بگوییم چیزی که شما برایش نقشه می کشید  

  و ما را تصادفی با هم رو به رو می کنید شدنی نیست

حرف مستقیمی در این مورد بین ما زده نشده بود که 

 ... بخواهم چنین کاری کنم

افکارم را پس می زنم و جواب هادی را که از کار و  

رشته ام می پرسد با خوش رویی می دهم زمانی که ما  

بحث کاری می کنیم حسام با دقت گوش می دهد و 

گاهی با جمالت کوتاهی همراهیمان را می کرد اما  

وقتی هاله و ریحانه بحث را به مزه پرانی و شوخی  

بود گاهی هم روی لب  هایشان کشیدند فقط شنونده

 .... هایش انحنایی به شکل لبخند می نشست



  

 

 

شام را در آرامش خوردیم بعد از آن هم کمی در  

خیابان ها دور زدیم و به صدای موسیقی که پخش می  

شد گوش می دادیم . سرم را به شیشه تکیه می دهم و  

تا رسیدن به خانه در سکوت به خیابان چشم دوختم 

آرامش بودند حتی هاله ی شر و ظاهرا همه درگیر 

 … شلوغ هم سکوت کرده بود

                             ******************** 

دقیقا یک هفته از آن شب گذشت و من رو به روی 

شرکت حسام بودم ساختمانی نوساز و شیک هنوز  

درگیر تصمیم گیری برای رفتن به داخل شرکت بودم  

 : درست بغل گوشم از جا پراندم  که صدایی 

 چرا نرفتید باال ...؟  _

بر می گردم و به اویی که پشت سرم با فاصله ی یک 

قدم ایستاده یک دستش را در جیبش فرو برده و با 

 جدیت نگاهم می کند مبهوت سالم می دهم و او با 
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ژست مغرورانه اش سر تکان می دهد .... با خودم 

ندن زبان در دهان آسان تر است یا  فکر می کنم چرخا

تکان دادن سر .... نمی گذارد بیش از این فکرم درگیر  

 .. باشد

 .... بهتره بریم داخل _

با اشاره دست راهنمایی ام می کند ، وارد ساختمان می  

شویم با گام های بلند و سریعی که برمیدارم وادارم می  

شم . سوار کند قدم هایم را تند کنم تا با او هم گام با

آسانسور که می شویم نفسی می گردم و چند ثانیه بعد 

آسانسور در طبقه پنجم متوقف می شود دو واحد مجزا  

در طبقه وجود داشت که هر دو برای شرکت بود وارد  

واحد مدیریت شدیم یک سالن مربع که گوشه ای از  

میز منشی و صندلی های انتظار قرار داشت روی 



  

 

 

و فرش دست بافت در کوچک  دیوارها هم چند تابل

آویزان بود چشمم به دنبال تابلوها بود که حسام به 

 سمت منشی رفت

خانم امیری کارتابل و برام بیارید به عمو مشتی هم   _

  بگید دوتا چای بیاره اتاق من 

در اتاقش را باز می کند و کنار می ایستد تا من وارد  

بشوم اتاقش با میز و صندلی های مشکی و میز  

فرانس پر شده بود به میزش اشاره می کند و می کن

 : گوید

 ... از سیستم من شروع کنید _

باشه فقط سی دی نرم افزارهایی که روسیستمتون   _

 ... نصبه برام بیارید

  سرش را تکان می هد

 .... می گم بیارن _
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صدای تقه ای که به در خورد حرفش را نیمه تمام می  

حسام پیرمردی آراسته سینی به دست گذارد با بفرمایید 

  وارد می شود

 ... سالم آقا خوبید ؟... سالم خانم _

 .... سالم عمو مشتی _

با لبخند جوابش را می دهم فنجانی را به دست حسام 

می دهد و فنجانی را هم کنار دست من روی میز می  

گذارد ظرف پولکی و نقل و قندان را هم روی میز می 

در دست می گیرم و لذت می برم از گذارد فنجان را 

عطرش ... پیر مرد با حسام مشغول حرف زدن می  

  شود

 چیزی کم و کسر نیست عمو مشتی ؟  _

 .... نه آقا خدا عمرت بده همه چیز هست _



  

 

 

پیرمرد می رود من هم مشغول کارم می شوم هر از 

گاهی چشمانم نافرمانی می کنند و به مردی خیره می  

اش در پی پرونده های پیش رویش  شوند که نگاه جدی 

بود ... نگاهش می کنم فانتزی های دخترانه در ذهنم  

جوالن می دهند ظاهر شیک و مردانه اش عجیب به 

دلم می نشیند ... احساساتم در حال طغیان اند حسی می 

رود که در دلم جوانه کند هر چند غلط و اشتباه می  

ه است اما  خواهد رشد کند و من نمی خواهم ... ممنوع

این دل لجبازی می کند مرا به بازی گرفته .... این  

روح سرکشی می کند .... عقلم گوشه ای نشسته و 

پوزخند حواله ام می کند او هم از این جدال های 

" به   احساسی خسته شده که نشسته و تیکه می پراند

 "... حماقت هایت ادامه بده تا نابودتر شوی 
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باال آمدن سرش نگاهم را می گیرم و تا پایان  با حس 

کارم در اتاقش افسار نگاهم را در دست می گیرم و  

 ... هر چه می خواهد سرکشی کند نمی گذارم

کالفه نگاهی به ساعتم می کنم یک ساعتی از رفتن 

کارمندهای شرکت گذشته امروز فقط توانستم سه  

می   سیستم را بررسی کنم از پشت میز حسابدار بلند

شوم کش و قوسی به بدنم می دهم کیفم را برمی دارم  

و عزم رفتن می کنم در راه رو عمو مشتی را مشغول  

نظافت گلدان ها می بینم نمی دانستم حسام رفته است یا 

نه از وقتی از اتاقش بیرون آمدم او را ندیدم روی آن 

که سراغش را هم بگیرم نداشتم بین دو راهی مانده 

نمی دانستم چطور از او بپرسم از  بودم از طرفی 

طرفی هم اگر بود و بی خداحافظی می رفتم به نوعی 

بی ادبی می شد در آخر هم گذاشتم زبانم بچرخد و 



  

 

 

حرف بزند " زبان جان این گوی و این میدان فقط آبرو 

  "... ریزی نکن

  خسته نباشید مشتی _

 ... سالمت باشید خانم شمام خسته نباشید _

 .... مه رفتنظاهرا ه  _

 .... حسام هم شامل همه می شود دیگر ... نمی شود

 .. بله خانم یک ساعتی می شه _

 ... یعنی رفته است دیگر

 ... خب مشتی منم کارم تموم شده میرم _

 خداپشت و پناهت خانم _
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از شرکت خارج شدم هوا رو به تاریکی رفته بود تا 

ی را تا مترو پیاده خیابان اصلی راهی نبودم اگر مسیر



  

 

 

طی می کردم قطعا مترو خیلی بهتر از تحمل ترافیک 

 ... خیابان ها بود

مسیر پیاده رو را در راه گرفتم نگاهم را به جای سنگ  

فرش های زیر پایم به مردم دوختم همه در تکاپو بودند  

و درگیر روزمرگی ها هر طور که بود زندگی جریان 

دغه اما بودم .... من داشت من هم بودم با هزاران دغ

فرزند آدم و هوا هستم یک بار رانده شده از جایی که  

با تمام در و دیوارهای خشک و خشن ، با تمام 

محدودیت هایش بازم بهشتم بود خانواده ام بود این بار  

اگر دست به سوی میوه ای ممنوعه دراز کنم از کجا  

ه به رانده خواهم شد ...؟ اگر باز هم رانده شوم این قص

 .... داستان هزار و یک شب تبدیل می شود

نفس عمیقی می کشم فکر جان به کجا که دلت می  

خواهد سفر کن اصال ببر و بدوز کسی حرفی ندارم 

فقط اندازه تنم بدوز ... داشتم با خودم و افکارم مذاکره  



  

 

 

می کردم که صدای بوق ماشین مذاکره ام را برهم زد 

ا چرخاندم ماشین  فوری سرم را به سمت منبع صد

غول پیکر سیاهش را می شناختم با سر به صندلی  

کناری اش اشاره می کند و به رو به رو خیره می شود  

قدم زدن را دوست داشتم ولی این حرکت او بیشتر 

شبیه به دستور بود تا تعارف سوار می شوم و او با 

 ... اخم های درهمش ماشین را ره می اندازد

 .... رفتید داشتید بی خبر می _

 .... عمو مشتی گفت همه رفتن  _
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از این به بعد هر روزی که اومدید برای چک کردن  _

 سیستم ها می مونید کارتون که تموم شد خبرم می کنید

... 

  لحنش کامال دستوری است



  

 

 

در ضمن تا من یه فرد مطمئن پیدا کنم هفته ای یک   _

  روز رو در شرکت باشید

می شوند حتی نمی پرسد وقت خالی  چشم هایم گرد  

  دارم یا نه فقط دستور می دهد

 ... روزش رو خودتون انتخاب کنید بهم خبر بدید _

چه لطف بزرگی در حقم می کند که اجازه می دهد 

روزش را انتخاب کنم این دیگر نوبر است واال ... فقط 

دو روز در هفته را به مدرسه نمی روم که با این 

روزهای خالی ام را می    روزش ماندهحساب یک 

گویم تایید می کند در کمال خونسردی وقتی می گویم 

را پیش   در نزدیکی مترو پیاده می شوم مسیر خانه

 . می گیرد و جلوی ساختمان نگه می دارد

                            ************************ 

  من حرص می خوردم و ریحانه می خندید



  

 

 

نخند ریحانه واقعا شاکی شده بودم اما هیچی نتونستم   _

 ... بگم ... این چطور در خواست همکاریه

  باز هم می خندد

خب حاال توام که دو روزت خالیه پس مشکلی   _

  نداره

  حرصم بیشتر می شود

نه من مشکلی ندارم اما لجم گرفته چرا انقدر این آدم  _

 .... خشک و بد اخالقه
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و اینطوری ... باید حسام رو بشناسی مردونگی  نگ _

 .. های حسام خاص و مخفیه

 ... باشه خانم قانع شدم قانع شدم _

 ... حرص نخور حاال ... دیگه چه خبر _



  

 

 

بحث را به بی راهه می کشد و حواسم را پرت می کند  

مکالمه ام با ریحانه تمام می شود به این فکر می کنم 

ر به روزمرگی هایم اضافه  بد هم نمی شد یک کار دیگ

می شد مثل همیشه می رفتم و می آمدم یکم بیشتر در 

اجتماع می گردم بین مردم بودن خوب است حس 

 . تنهایی را کم رنگ می کند

روزهایم با رفت و آمد به شرکت و مدرسه با گذر 

زمان هم قدم بود هر از گاهی میان روزمرگی ها و  

ا عمه آذین و مونا  همیشگی هایم با هاله و ریحانه ی

وقت می گذرانم در میان روزهایم او هم بود گاها از  

راه دور یا در شرکت می دیدمش خیلی کم سرراه هم 

قرار می گرفتیم در کل خوب بودم دلم را به بند کشیده 

بودم تا خوب بمانم .... در بندش کردم تا خطا نرود من  

دنبال   از نسل آدمم اما با هوای درونم جنگیدم تا چشمش

میوه ممنوعه نماند ... سرش فریاد زدم تو نباید به 



  

 

 

دنبال بهانه ای برای تپیدن باشی یک بار از این تپیدن 

ها به نتپیدن رسیدی . انقدر گفتم و در گوش این دل 

 زمزمه کردم تا قرار گرفت 
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  هر وقت دلم می گیرد

  به دنبال راهی می گردم تا اشک هایم را مخفی کنم

  لم می خواهد قوی باشمعق

  اما دلم

  امان از دلم که سازناکوک می زند

دوست دارد گاهی هوایش ابری باشد و کسی عاشقانه  

  دست زیر بارانش بگیرد

 فاطمه_جعفری #

                        ************************** 

  فصل دوم



  

 

 

در کالس داشتم با بچه ها سر و کله می زدم که صدای 

تقه ای که به در خورد و بعد باز شدنش تمرکزم را از 

  بین برد چهره ی هول زده ناظم مدرسه گیجم کرد

خانم هدایت لطفا سریع برید دفتر من سر کالستون   _

 .. هستم فقط سریع تر

 چیزی شده ... ؟  _

 ... شما برید کالس های امروزتون با من _

  باشه _

طرف دفتر پا تند گیج و مات کیفم را برداشتم و به 

کردم هر چه بیشتر نزدیک می شدم صداها واضح تر  

می شد ..نگرانی ها و اضطراب خانم مدیر و آوای 

ریز هق هق کودکانه وارد دفتر شدم خانم مدیر به 

  محض دیدم هول لب باز می کند

 ..خانم هدایت به دادم برس این بچه تلف شد _
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روی صندلی بی حال و من فقط جسمی را می بینم که 

است از سرش خون می رفت و صورتش بی رنگ 

بود فورا کنارش نشستم از سردی که بر تنش نشسته 

 .. بود یکه خوردم

 چی به سر این بچه اومده ...؟  _

زمین خورده هر چی با شماره های تو پرونده اش  _

  تماس گرفتیم جواب ندادن خودش اسم شما رو آورد

 ... مادرش دوستمه _

خدا خیرت بده زنگ زدیم اورژانس شما به عنوان  _

  همراه باهاش برو

نفهمیدم زمان چطور گذشت کی به بیمارستان رسیدیم 

فقط وقتی به خودم آمدم که پزشک پیشانی عسل را 

بخیه زده بود دخترک با مسکنی که تزریغ کرده بودند 

بعد از کلی بی تابی به خواب رفته بود چقدر به خاطر 



  

 

 

سرم اشک ریخته بود صندلی ای را  درد سوزن

نزدیک تخت گذاشتم و نشستم استرس زیادی را تحمل  

کرده بودم می ترسیدم از ضعیف و بی قراری بالی  

سر عسل بیاید خدارو شکر پرستار توانست آرامش کند  

از منی که پا به پای بی قراری هایش اشک ریخته 

  .بودم آبی گرم نمی شد

ه خاموش بود و ریحانه هم هر چه تماس گرفتم خط هال

جواب می داد و این در حالی بود که عسل میان هق  

 . هق هایش مادرش را از من می خواست

رد اشک روی صورتش جا خوش کرده بود حال که 

آرام بودم باید راهی برای خبر کردن ریحانه پیدا می 

کردم موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم کمی از تخت  

 فاصله 
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فتم که مبادا عسل با صدایم بیدار شود نگاهی به گر

ساعت کردم از دو گذشته بود مطمئن شدم مونا از  

بیمارستان برگشته به اون زنگ زدم و مختصر  

توضیحی دادم و خواستم پدرو مادر ریحانه را خبر کند 

این تنها راهی بود که به ذهنم رسید بعد از این که 

نشستم با یک  خیالم راحت شد دوباره روی صندلی

دستم ، دست عسل را گرفتم و سرم را روی دست 

دیگرم گذاشتم کمی چشم بستم تا ذهنم آرام شود حس 

 . می کردم کوه کنده ام

چشم هایم تازه گرم شده بودند که صدای در و قدم های 

شتاب زده هوشیارم کرد سرم را بلند کردم نگاهم روی  

کردم حسام   حسام و هادی نشست فورا بلند شدم و سالم

سرش را به نشانه سالم خم کرد اما هادی نگاهش خیره 

عسل بود کم دست روی پیشانی اش می کشید ، کمی  

دست هایش را نوازش می کرد زمزمه های زیر لبی 



  

 

 

اش را نمی شنیدم نگرانی های پدرانه که گفتن ندارد 

در سکوت گوشه ی اتاق ایستادم کمی که موج نگرانی 

 : زهه منه خاموش را دیدهایش فروکش کرد تا

سالم شرمنده من انقدر دلهره عسل رو داشتم که  _

 ... متوجه شما نشدم

  سالم دشمنتون شرمنده _

 شما عسل رو آوردید چه اتفاقی افتاده ..؟ _

بله ولی منم نفهمیدم چه اتفاقی افتاده فقط اومدم با   _

عسل بیمارستان دیر خبرتون کردم ولی ریحانه جان و  

 ... هاله رو پیدا نکردم

ریحانه قراربود امروز بره جایی نمی دونم چرا  _

  جواب نمیده

لب باز نکرده ام که صدای خشک و جدی اش به جای  

 .. من جواب می دهد
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فعال از باال سر بچه بیا اینور انقدر انگولکش نکن   _

  بزار بخوابه بعدم برو با دکترش حرف بزن

 : نمفورا لب باز می ک

من حرف زدم گفتن باید امشب رو تحت نظر باشه  _

 ... چون ضربه به سرش خورده و ضعفم داشته

  می گویم و او بی هیچ حرفی فقط نگاهم می کند

 . خیلی ممنونم ازتون به زحمت افتادید_

  این حرف رو نزنید چه زحمتی _

عسل مدتی بود که بیدار شده بود و هادی نازهای 

می خرید پشت در اتاق روی صندلی  دخترانه اش را 

های سخت راه رو نشسته بودم بیرون آمدم تا هادی 

راحت بتواند پدرانه خرج کند . حسام گوشی به دست 

نزدیک می آید و با فاصله یک صندلی کنارم می نشیند  

  هادی که از اتاق بیرون می آید هر دو بلند می شویم



  

 

 

بینم ریحانه میشه چند دقیقه پیش عسل باشید تا من ب _

 ... کجاست

 : هنوز حرفش را کامل نکرده که

  پیداش کردم راننده رفته دنبالش _

 ... محبت ها و حمایت هایش هم جدی ست

طولی نمی کشد که ریحانه هراسان به بیمارستان می  

آید هادی با دلخوری نگاهش می کند و عسل لب برمی  

چیند و او هم مادرانه می گرید و غصه های دخترش 

را می شنود تا این چند ساعت نبودنش را جبران کند  

 میان نوازش هایش سر بلند می کند 
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و خیره ی چشمان دلخور هادی می شود لب می گزد و  

چشم می گیرد چند بار که این دلبری ها و معذرت  

خواهی های پنهانش را تکرار می کند هادی طاقت 



  

 

 

دستش ، نمی آورد و کنارشان می رود می بینم که 

دستی را نوازش می کند که دست را گرفته و چه زیبا 

 ... زنجیره ای را به وجود می آورند دست ها

این معاشقه پنهان دل می برد باید عاشق عشق باشی تا  

بفهمی ... باید مشق عشق کنی تا عاشقانه های ساده به 

  . چشمت بیاید

کم کم همه ی خانواده به بیمارستان می آیند عسل 

ش را لوس می کند برایشان نازش کم خریدار خود

ندارد به خصوص پیش عمویش چنان دستش را چسبیده 

و در گوشی برایش حرف میزند حسام هم با دقت به 

حرف هایش گوش سپرده که حسادت عمو مهدی اش  

 ... قلمبه می شود

عسل خانم ظاهرا فقط حسام عموته کسه دیگه ای هم  _

 ... کنیست که شما رو می بره پار 



  

 

 

ااا عمو مهدی من مریضما ببین اذیتم می کنی که  _

 ... عمو حسامو بیشتر دوست دارم

صدای معترض مهدی در خنده جمع گم می شود  

احتماال تنها کسی که در این جمع طبع شوخ ندارد 

حسام است مهدی و هاله دائم در حال کل کل هستند و  

لبخند به لب بقیه هم یا معترض صدایشان می کنند یا 

نگاهشان می کنند دیگر از نگرانی های نشسته بر دل 

 .... ها خبری نبود استرس ها پر زده و بودند
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دلم خانه و ساعتی خواب را می خواست حال که  

خانواده عسل آمده بودند نیاز به ماندنم نبود با قدم های 

 ... کوتاه خودم را به ریحانه رساندم

 کاری با من نداری من برم دیگه ریحانه جان اگر _

... 



  

 

 

 .... نمیدونم چی بگم واقعا مرسی که با عسل بودی  _

نیازی به تشکر نیست کاری نکردم فقط به دوستم  _

  کمک کردم

 .. آرام می خندد

  کاش همه ی دوستا مثل تو بودن _

از جمعشان خداحافظی می کنم و از بیمارستان بیرون  

م زدن می خواهم به می زنم بی خیال وسوسه ی قد

سمت تاکسی ها حرکت کنم که ماشین سیاهش مانع ام  

می شود و در کنار راننده از داخل باز می شود پشت 

هر رفتارش تحکم بود و این بار من خسته با کمال میل  

این دستور را می پذیرم اولین بارم نیست که با او  

همراه می شوم تعارف کردن ندارد ... دارد ؟ سوار 

وم او هم به راه می افتد نگاهم به خیابان هایی می ش

ست که کم کم رنگ شلوغی به خود می گیرند با توقف 



  

 

 

ماشین پشت چراغ قرمز نگاهم را از خیابان می گیرم 

 ... و مثل او به رو به رو خیره می شوم

  تو شرکت جا افتادید ...؟ _

ابروهایم باال می پرند مگر به خاطر مسائل کاری لب  

 .. دباز کن

 ... بله _

 ... خوبه _

یک کشف جدید عالقه ی زیادی به تک کلمه ای حرف  

 زدن دارد
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میدم قرار داد رو بیارن براتون هر طور که  _

 ... خواستید تنظیمش کنید

 ... احتیاجی به قرار داد نیست _



  

 

 

هست خانم تعجب می کنم به قوانین کاری وارد  _

 .... نیستیدنیستید مگه شما شاغل 

  .... لحنش همراه با تمسخر که نبود ... بود

من فکر می کردم شما خودتون قرارداد و از طرف  _

 .... من هم امضاء کردید

طعنه ام واضح بود دیگر مرا با زبان بی زبانی مجبور  

به همکاری کرده حال تیکه می پراند اخم هایش در هم 

ری بود که است یک لحظه از حرفم پشیمان شدم اما کا 

 .... شده

برگه قرار داد میاد اتاقتون حقوق رو هر طور که  _

 ...میخواید بنویسید سرکار خانم

کیش و مات خیلی محترمانه دمم را قیچی کرد و با 

پتک کردن پولش دهانی که بی موقع باز شده بود را 

بست کامال شیک و مجلسی ساکتم می کند مات چهره  

 : گویدی پیروزش مانده ام که می 



  

 

 

 ... رسیدیم _

خودم را جمع می کنم می خواهم به رو نیاورم چه 

 .. شده

 ... ااا .... ممنون _

 .. سرش را تکان می دهد

خواهش می کنم ما باید از شما تشکر کنیم بابت  _

 ... امروز

 : لبخند نیم بندی می زنم
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 ... روزتون بخیر خداحافظ _

 .... خداحافظ _

مونا در آشپزخانه مشغول بود سالم   وارد خانه شدم

 :  بلندی کردم

 سالم خوبی ؟ _



  

 

 

 ... خوبم _

خسته ای دارم شام آماده می کنم بیا یه لقمه از غذای  _

 ... دیروز رو بخور تا شام

 .. ممنون اتفاقا دلم داره ضعف می ره _

  از رنگ و روت پیداست _

رخت  به سمت حمام رفتم لباس هایم را در سبد داخل 

کن انداختم بوی مواد استریل و الکلی که بر تنم نشسته  

بود آزار دهنده بود حوله ام را برداشتم و داخل حمام  

رفتم حجوم قطرات آب گرم روی پوستم حس خستگی  

ام را از بین برد . دوش کوتاهی گرفتم و از حوله به 

تن از حمام بیرون آمدم لباس هایم را پوشیم و موهایم 

ای دیگر پوشاندم حوصله ی خشک کردن  را با حوله

و شانه زدنشان را نداشتم همان حوله پیچ بمانند بهتر  

 . است



  

 

 

پشت میز نشسته بودم و ساالد درست می کردم بعد از 

این که غذایم را خوردم با مونا در آشپزخانه ماندم گفته  

بود عمه آذین شب می آید با هم غذا درست کردیم دسر 

.. به قول مونا می خواستیم به  و ژله و ساالد هم .

خودمان حالی بدهیم هویج های رنده شده را روی 

کاهوها ریختم و سلفون را روی ظرف ساالد کشیدم و 

 . آن را در یخچال گذاشتم
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دیگر کاری نمانده مونای بیچاره قبل از این که بخواهد  

  .. دوش بگیرد آشپزخانه را هم مرتب کرده بود

مد با ظرفی پر از شیرینی هرچه فکر کردم عمه آذین آ

نه عید بود و نه تولد کسی به هیچ مناسبتی نرسیدم چند 

شیرینی را در پیش دستی چیدم و با سینی چای برداشتم  



  

 

 

مونا و عمه آذین پچ پچ می کردند چهره ها مشکوک 

  ... بود

  ... عمه مناسبت این شیرینی ها چیه _

  : عمه با مکث می گوید

  .. هیچی گفتم دور هم بخوریم _

اخم هایم میل عجیبی دارند که همدیگر را به آغوش 

عمه آذین و پیچاندن مونا بین حرف عمه می    بکشند

  ...پرد

  .. هیچی که خیلی که مناسبت داره آذین برات میگه _

  : عمه آذین هشدار آمیز صدایش می کند

  .....مونا _

معجزه ای میشه که با   باید بدونه آذین با نگفتنش چه _

  .. گفتنش بخواد فاجعه بشه

  : دلشوره می آید و کنج دلم می نشیند



  

 

 

یکی به من بگه چی شده ... عمه .. مونا چیو من   _

  .. باید بدونم

  : قبل از هر واکنشی از عمه مونا می گوید

 ... داری خواهر شوهر میشی  _
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لشوره می  دارم چه می شوم ... سردرگمی می آید د

  .. رود

 سعید داره زن می گیره ... دیشب بله برونش بود _

....  

این بار همه می آیند لبخند می آید ... اشک می آید ... 

درد می آید ... دور هم جمع می شوند و من نمی دانم  

چه حسی دارم از ازدواج برادرم خوشحالم یا ناراحت  

می تواند  ، خیلی قبل ترها فکر می کردم ازدواج سعید 

  ... از بهترین ها باشد اما االن



  

 

 

  .. لب هایم باز می شوند

  با کی ..؟ _

دختر خواهر یکی از هم دوره ای های پدرت ظاهرا   _

  ... تو مهمونی دیدنش

 من .... یعنی ... از من چیزی بهش گفتن ... یعنی _

...   

  ... کاش می شد عمه آذین این طور نگاهم نکند 

میگه من خواهر شوهر شدم .. یعنی ... آخه مونا  _

  ... سعید از من

  : عمه آذین نگاه می گیرد

  ... داداش ممنوع کرده کسی حرفی از تو بزنه _

 می دونستم پس ... م ...من خواهر شوهر نمی شم _

...  

برادر من ازدواج می کند و من ..... من نیستم تا 

بدوزم ... هه  عروسش را ببینم ..... هلهله کنم ... لباس 



  

 

 

... خنده دار است .... خواهر باشی و نباشی ... در  

   ... دنیا باشی و دنیای کسی نباشی

عمه آذین نگران نگاهم می کند ، مونا سرش را پایین 

انداخته هر دو سکوت کرده اند اما من این سکوت را  

 ... نمی خواهم
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 اسمش چیه ؟ _

 : لب می زند 

 ... عطیه _

.... 

 .... می خوای عکساشون رو ببینی _

جمله اش را با احتیاط می گوید سرم را تکان می دهم  

.... نه نمی خواستم کسی که وجود ندارد عکس نمی 

بیند ، چانه ام می خواهد بلرزد و اشک می خواهد  



  

 

 

سرازیر شود اما نمی گذارم لیوان های سرد شده ی  

 : چای را بر میدارم و به آشپزخانه می روم

  چایی ها یخ کرد شیرینی با چای داغ می چسبه _

با چای های تازه شده برگشتم عمه و مونا نگاهم می  

کنند و چقدر بعضی نگاه ها سنگین هستند ... سینی را 

روی میز می گذارم و لیوانی را برمی دارم شیرینی را  

برای خودم در پیش دستی می گذارم و با چنگال به  

یم سر شیرینی بی نوا  جانش می افتم گویی بغض ها 

  .... خالی کردم

تکه ای را در دهان می گذارم به جای شیرینی طعم  

تلخی به کامم نشست به زور چای شیرینی را فرو می  

دهم مونا که دست و پا زدن هایم را می بیند همراهی  

ام می کند و بحث عوض می شود . کنار هم بودیم و 

زندانی بود  کلی حرف داشتیم که پشت دیوار نگاه ها 



  

 

 

اما از سد شکسته ی لب هایمان حرف دیگر بیرون می 

 ریخت 
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عمه نگرانی داشت اما مثل منی که خودم را به بی 

 . راهه می زدم او هم خود را کنترل می کرد

روزهایی که در تنهایی گذراندم به من یاد حتی اگر  

تمام جانم درد شد سکوت کنم این بهترین راه است ...  

که راه خودش پیدا کند بی خیالت نمی شود که نمی   درد

 .... شود

 

  گاهی هم پیش می آید که دلت نگفتن می خواهد

  آن گونه که کسی درد نگاهت را نفهمد

مجبور نشوی بغض های پنهان شده ات را بیرون 

  بریزی 



  

 

 

  گاهی گفتن کلمات درد دارد

  چون تیغ تیز گلویت را می برند تا بیرون بیایند

شود که بعضی اوقات دلت بخواهد نقاب شادی به  می

  چهره بزنی

  کلمات را در سلول انفرادی قلبت زندانی کنی

  گاه نگفتن بهتر از گفتن و تحمل نگاهاست

  می گویند درد را بگو تا سبک شوی 

درد رااکه بازگو می کنی نگاه های سنگین و پر حرف 

  به دردهایت اضافه می شود 

  بنویسگفتند درد را 

  می نویسی اما کسی آن را نمی خواند

  اگر بخوانند تو دردهایت را به سخره می گیرند

  می شود که گاهی تحمل کرد بار کلمات

  می شود گاهی فریاد نزد درد را

  چه بهتر که گاها سکوت کرد و خاموش بود 
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دو روز گذشته را سعی کرده بودم رد پای دردی که به  

بود را کمرنگ کنم ... دروغ چرا خیلی   جانم نشسته

موفق نبودم ذهنم جایی میان خانواده ام پرسه می زد 

بعضی وقتا فکر می کردم من بی آن ها نمی توانم ... 

چقدر سخت است بی بودنشان اما دو روزی است که 

فهمیده ام خانواده ام بی من توانسته اند ساده ست من  

س خانواده هدایت نبودم از کی نمی دانم ولی نو عرو

 ... که بود .... بی من می شد

کیفم را به دنبال کلید زیر و رو می کنم وقتی خیالم از  

بودنش راحت می شود سوئیچ ماشین عمه آذین را 

برمی دارم و از خانه بیرون می زنم بی کاری در خانه 

پا روی خرخره ام گذاشته بود از آن زمان هایی بود که 



  

 

 

انه ای برای سرگرم بودن گشتم هر چقدر به دنبال به

 ... کمتر یافتم دست آخر تصمیم به خیابان گردی گرفتم

خیابان های شهر را زیر و رو می کردم انگار چیزی  

را گم کرده و به دنبالش هستم ... گمشده که دارم ...  

من خودم را گم کردم ... میان افکار پوسیده ای که  

پیر و  سال هاست از تولدشان می گذرد و اکنون

فرتوت شده اند اما باز هم حکومت می کنند بر جهل  

افراد ... من گم شدم بین فرهنگ ها و آدابی که از 

دوران جاهلیت تا االن پیشرفتی نکرده اند هر چه بوده 

 .. ظاهر زیبا و آرایش شده شان بوده
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دستم به سمت ضبظ می رود و به محض روشن شدنش 

 ... ی شودمتن موسیقی هم قدمم م

 



  

 

 

 ... امان از این تنهایی شدم مثل دریایی

 ...که هر طرف می چرخه تو ساحلش تویی

 ... سرابت رو می بینه تو قلب هر آیینه

 ...تمام فکرش اینه مقابلش تویی 

 ... خدا منو ببین

 ... این زندگی رویای من نیست

 ... می دونم اینجا جای من نیست 

 ... خدا منو ببین

 ...خدا منو ببین

 ... رویام رو برگردون به شب هام 

 ... من زندگیم رو از تو می خوام 

  ...خدا منو ببین

 ... خدا منو ببین

 ... رفیق هر شبم تنهایی هامه

 ... این و نگاه من به همه میگه



  

 

 

 ... اگر فکر نجات هر دومونی

 ... به من فرصت یه بار دیگه

 ... خدا منو ببین

 ... این زندگی رویای من نیست

 ... می دونم اینجا جای من نیست 

 ...خدا منو ببین

 ... خدا منو ببین

 ... رویام رو برگردون به شب هام

 ... من زندگیم رو از تو می خوام 

 ..... خدا منو ببین

 ( خدا منو ببین _ فرزاد فرزین )
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صدای زنگ گوشی ام منه غرق در فکر را از آن حال 

اهی به صفحه می کنم ریحانه و هوا بیرون آورد ، نگ

 : است

سالااام بر رفیق فراری ... چطوری دختر ... انقدر   _

 .. از دست ما خسته شدی که پیدات نیست

خنده ام می گیرد از این پشت سر هم ردیف کردن 

 : کلماتش

 سالم ... یه نفس بگیر بینش .... خوبی ...؟  _

 مگه تو میزاری ... خوبم حال و احوالت ...؟  _

 منم خوبم ... عسل بهتره ... ؟  _

آره شکر خدا خوبه ... برای این که ناز کنه یه ذره  _

بچه همچین ژست می گیره برامون میگه اذیتم نکنید 

  ... سردرد میشم

دیگر کار از لبخند می گذرد خنده هایم صدا دار می  

 : شود و ریحانه با خودش غرغر می کند



  

 

 

بچه به کی رفته انقدر واال به خدا نمی دونم یه ذره  _

 .. زبون بازه

عزیزم مادرش کم زبون باز نیست ... البته به عالوه   _

 ....عمه اش

 : جیغ کوتاهی می کشد

 .... ای نامرد _

 ... خب حاال چرا جیغ می زنی _
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ببین اصال یادم رفت برای چی زنگ زدم ... می  _

گفتم بگم بیای خواستم بگم بیای خونه ما دور هم بودیم 

 ... ببینیمت تو که از گریزونی

من از شما گریزان نیستم از خودم و افسار دلی که می 

 .. خواهد پاره شود فراری ام

 .. ممنون ... من که همیشه مزاحم هستم _



  

 

 

 ... بار آخرت باشه اینطوری می گی ... بیا منتظرم _

باشه ای می گویم و گرفتن آدرس خداحافظی می کنم ، 

نما می زنم و از اولین فرعی مسیرم را عوض می  راه

کنم ... بین راه نزدیک یک مرکز خرید توقف می کنم 

و یک گلدان تزئینی و    برای عسل عروسک بزرگ

  .. یک جعبه شیرینی هم می خرم

خانه شان یک خیابان با خانه حاج رضا فاصله دارد ، 

  ... برج ده طبقه و شیک

برداشتن خریدهایم پیاده  ماشین را پارک می کنم و با

می شوم زنگ در را می فشارم و ثانیه ای بعد در با 

 : صدای تیک باز می شود

ریحانه جلوی در واح منتظر ایستاده به زحمت یک  

دستم را برای دست دادن جلو می برم حال و احوال  

کوتاهی می کنیم و داخل می رویم هاله ، مهدی ، هادی  

ی نشسته اند همه بلند می  و اوی همیشه جدی در پذیرای



  

 

 

شوند سالم و احوال پرسی می کنم جعبه شیرینی و  

 گلدان را به دست هادی می دهم و می نشینم 

 

  105پارت #

ریحانه از همه پذیرایی می کند و کنارم می نشیند حال 

و احوال می کنیم هاله گالیه می کند از این که کم به 

ی کنند دیدارشان می روم و ریحانه و هادی تشکر م

برای بودنم در بیمارستان و کنار عسل کمی که از 

تعارفات معمول می گذرد پسر سوم خانواده مخاطب  

قرارم می دهد : _ می گم سادنا خانوم من دست به کار  

بشم زودتر خونه و ماشین بگیرم شما رو هی دعوت  

کنم واال حسودیم شد ... کال شما زیاد بیا خونه ما دست  

  ... پر هم بیا

  : کسی اخطار آمیز صدایش می زند

  ... مهدی  _



  

 

 

   از رو نمی رود

راست می گم دیگه خان داداش ، ماشاء هللا خوش  _

  .. سلیقه ان سادنا خانم

به مزه پرانی اش می خندم چشم غره ها اثر ندارد که 

   ندارد

زن داداش دل و دینمون موند پیش اون جعبه بیارش   _

  ... که با چایی می چسبه

این بار همه می خندند حتی لب های حسام اخمو هم  

کمی کش می آید به نظرم طرح لبخند هم می تواند زیبا  

  ... باشد روی لب هایش و من چه بی حیا شده ام

آنقدر خندیدم که یادم رفت ساعاتی پیش ذهنم پرنده کدام 

آسمان بود ، مهدی و هاله از آتش هایی که سوزانده 

د درگیر چهره مبهوت حسام بودم وقتی  بودند می گفتن

هاله می گفت سر لجبازی با مهدی پاسپورت حسام را 

سوزانده و باعث شده سفر کاری که باید می رفته را به 



  

 

 

تعویق اندازد و ندانستم کی و چگونه عسل خود را به 

آغوشم پرت کرد فقط سوزش دست و ران پایم را حس 

فریاد نزدم کردم ، خیلی خودم را کنترل کردم که 

بیشتر از سوختن از این حضور یک دفعه ای ترسیده  

  : بودم هاله از جا پرید

  ای وای .... سوختی ؟ _

دقیقا نمی دانستم با خودم چند چندم به لحن سوالی هاله 

بخندم یا از سوزش دستم ناله کنم همه شوکه شده بودند  

ریحانه به خود جنبید و با خود به آشپزخانه کشاندم و  

ستم را زیر شیر برد و آب سرد را باز کرد و خود د

جعبه کمک های اولیه را به دنبال پماد سوختگی زیر و 

  : و غر می زد  رو می کرد

 ای بابا نمی دونم این پماد کجاست داشتم تو خونه ها _

...  

  : صدایش را کمی بلند می کند



  

 

 

هادی جان پماد سوختگی نیست برو از داروخونه   _

 بگیر 
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 نمی خواد ریحانه جان چیزی نشده که خوب میشه _

...  

نه .. جاش رو دستت می مونه بزار علل الحساب   _

  ... یکم عسل رو دستت بزن تا هادی بره پماد بگیره

از من انکار و ریحانه را اسرار داشتیم لباس تعارف  

بیچاره را تکه پاره می کردیم که حسام خمیردندان به 

آشپزخانه شد و تعاف از دست ما گریخت و دست وارد 

  : ساکت شدیم . خمیر دندان را به سمتم گرفت

  .. فعال از این استفاده کنید تاول نزنه دستتون _

زیر نگاه های خیره اش دست دراز می کنم و خمیر  

دندان را می گیرم و مقداری از آن را روی دستم می 



  

 

 

به ثانیه ریزم اول خنکی اش پوستم را لمس کرد اما 

   نکشید که دستم به سوزش افتاد و ابروهایم در هم شد

  ... اصال یادم به خمیر دندون نبود بازم به حسام _

  : و با کالم ریحانه زشت بود اگر تشکر نمی کردم

  ... ممنون _

تنها به تکان داد سر اکتفا می کند و از آشپزخانه بیرون  

وگرنه نفس حبس می زند و صد حیف که ریحانه بود 

شده ام را از سینه بیرون می راندم ، کمی بعد با دستی 

آغشته به خمیر دندان و باند پیچ به سالن برگشتیم عسل  

لب برچیده در آغوش هاله کز کرده بود به دست سالمم  

  : به آغوش کشیدمش و لپش را بوسیدم

  .. چیزی نشده که شما چشمات اشکیه _

 ... لب غنچه می کند برایم
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  ..... عمو حسام اخم کرده _

و قرض بود اما مهدی ... مهدی و   حرفش را بی قصد

  : زبان شیطانش

اصال هم ناراحت نیست که دست شما سوخته ...   _

  ... عسل خانم به نظرت عمو حسام چرا اخم کرده

حسام با چشم های ریز شده نگاهش می کند و مهدی 

و او ...همه خود را به بی چشم ابرو می آید برای من 

خیالی زده اند این پسر با اشاره مستقیمش احساساتم را 

  ... قلقلک می دهد 

هاله و ریحانه برای آماده کردن شام به آشپزخانه رفته 

بودند هر چه خواستم همراهشان شوم نگذاشتند دستم را  

بهانه کردند در عوض هادی و مهدی را به کار کشیدند  

  ... شیر نخورده بودمخوب بود زخم شم

حسام گوشی به دست آن طرف سالن قدم میزد و خیلی  

جدی و پر اخم با فرد پشت خط حرف می زد ...  



  

 

 

طوری اخم کرده بود که گویی فرد رو به رویش 

ایستاده ... چشمانم ناخودآگاه از فرصت پیش آمده سوء  

استفاده کرده و شروع به اسکن می کند ... قد بلند و 

، هیکل ورزیده و مردانه ای که مشخص  چهارشانه 

می نمود ورزشکار است اما نه از آن هایی که با 

تزریغ و دارو سعی در ساخت اندامی دارند که جلب 

توجه کند یا نمایشی باشد نه از این طبل های تو خالی  

مردانه و موقر ، لباس های تنش از برندهای آنچنانی و  

نده ، چهره اش با قیمت فضایی نبود اما شیک و براز

زیباست اما نه از آن افسانه ای هایش ترکیب مردانه  

صورتش او را زیبا می نمایاند ، فقط چشم هایش ... 

چشم های محصور کننده اش ، چنان با جذبه و نافذ 

است که سخت می شود به نگاهش خیره شده و 

دستپاچه نشد ، تمام سادگی هایش به عالوه آن نگاه نافذ  

اش را تکمیل کرده بود و ای داد از من   فرمول مردانه



  

 

 

چشم چران که وقتی به خود می آیم که تلفنش تمام شده 

 ... با ابروهای باال رفته نگاهم می کند
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دلم می خواست زمین دهن وا کند و مرا ببلعد بدجور  

مچم را گرفته بود بدتر از این امکان نداشت ... داشتم  

هایش به سمت من روانه از خجالت آب می شدم گام 

شد کنارم روی مبل می نشیند پا روی پا می اندازد 

ظاهرا که چشم به صفحه تلویزیون دوخته اما من  

جرات سر بلند کردن ندارم هر حرکتی می کردم ضایع 

تر می شد کاش با هاله و ریحانه به آشپز خانه رفته 

، اصال کاش محو می شدم .... صدای هادی که   بودم

برای صرف شام می خواند ناجی ام شد خوشحال  ما را 

از این که خیرگی ام را به رویم نیاورده بعد از او بلند 



  

 

 

می شوم اما زهی خیال باطل همین که از کنارم می  

  : گذر می کند کنار گوشم پچ می زند

  .... این طوری نگاه کردن عواقب داره خانم  _

حسام بی   ماتم برد از زور خجالت و شرم گر گرفتم اما

خیال چند قدم بر می دارد مکث می کند از بین لب 

  : های کج شده اش می گوید

  ... تشریف نمیارید سرکار خانم _

کاش کنترلی وجود داشت تا با آن فلش بک می زدم به 

دقایقی پیش و چشمان بی پروایم را کنترل می کردم 

...پشت سرش راه می افتم دورترین صندلی به او را 

انتخاب می کنم و می نشینم از میزی که ریحانه چیده 

بود خوشم آمد نه اصراف و تجمل داشت نه بی سلیقه 

بود یک مدل غذا در کنار ساالد و ماست و ژله اش به  

زیبایی تزیین شده بود ... میزش ساده اما رنگین بود  

  .. یک سادگی صمیمانه و دلچسب



  

 

 

الش کردم تا موقع ای که در جمعشان حضور داشتم ت

سر به زیر و خانمانه رفتار کنم و عقلم را دست 

 ... چشمان نافرمانم ندهم
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هر طور که بود تا آخر شب با خجالتم سر کردم وقت 

خداحافظی ریحانه دم گوشم گفت کار مهمی دارد به 

محض رسیدن به خانه پیام بدهم آنقدر از دست خودم 

ه و چشمان براقش کفری بودم که به کار مهم ریحان

دقت نکردم ذهنم پیش نگاهی بود که هنگام خداحافظی  

به چشمانم دوخته شد ... نگاهی که مفسر می طلبید 

تفسیرش ... قبل از به حرکت در آوردن ماشین دستم 

  .... به سوی ضبط می رود

  



  

 

 

  

   حس می کنم عشقه

   دردی که دنیام و بغل کرده

   برنگردی برنمی گردهحال و هوای من تا 

   وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره

   هر جا برم فکرت حتی یک شب تنهام نمی ذاره

   حال دلم با تو خوشه

   بغضت صدام رو می کشه

   این عشقه

   هر جا که میرم مقصدی 

  با من به دنیا اومدی 

   وقتی بهت فکر می کنم

   حس می کنم عطر تو رو می گیرم

   ن از تصور این کهحتی م

   به من فکر می کنی میمیرم



  

 

 

   وقتی ازم دوری دنیام جهنمه حس می کنم هوا کمه

   هرجا برم دورم هرجا بری دوری غربت تموم عالمه

   وقتی ازت دورم قلبم نمی زنه این حال هر شبه منه

دنیا بدون تو زندونه بی دره بغضه که گریه میشه یه 

   سره

   هحال دلم با تو خوش

   بغضت صدام رو می کشه

   این عشقه

   هر جا که میرم مقصدی 

  با من به دنیا اومدی 

   وقتی بهت فکر می کنم

   حس می کنم عطر تو رو می گیرم

   حتی من از تصور این که

   به من فکر می کنی میمیرم

 ( مسیح و آرش )
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بودم به آدرسی که در داشتم نگاهی کردم درست آمده 

کمی آن طرف تر ، دقیقا آن سوی خیابان  

فرش فروشی حاج رضا بود . نمی دانستم به   فروشگاه

چه دلیل اما حاج رضا ریحانه را واسطه کرده و 

خواسته بود به دیدنش بروم ، شاید همین ندانستن باعث  

شده بود دست و پایم را گم کنم آن هم نه از روی ترس 

تصوری از حرف هایی   و واهمه به این دلیل که هیچ

  . که قرار است بشنوم در ذهنم نبود

تعلل بیش از این جایز نبود از خیابان رد می شوم و با  

قدم های شمرده وارد فروشگاه می شوم در نگاه اول  

نقش و نگارهای دوست داشتنی که در ردیف های 

خاص کنارهم بودند توجه ام را جلب کرد بی شک اگر  



  

 

 

 دل سیر تماشایشان می کردم هر وقت دیگری بود یک

.  

سراغ حاج رضا را از مردی که پشت میزش مشغول  

بود گرفتم و خودم را معرفی کردم ، مرد تا طبقه دوم  

و دفتر فروشگاه راهنمایی ام می کند واتاقی را نشانم 

می دهد که باالی آن تابلوی مدیریت خورده است . بعد 

ه در زدم و با  از رفتن مرد به طرف اتاق رفتم تقه ای ب

بفرمایید حاج رضا وارد دفترشدم و او را مشغول برگه  

کردم توجه اش را جلب    های پیش رویش دیدم با سالم

  : کردم که از پشت میزش بلند شد

  سالم دخترم خوش اومدی بفرما بشین _

 : و با دست اشاره به صندلی های نزدیک میزش کرد
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  د ؟ممنون حاج آقا خوب هستی  _



  

 

 

شکر دخترم خوبم بشین که خوب موقعه ای اومدی  _

االن به آبدارچی گفتم چای تازه دم کنه بگم چای بیاره 

  .... برامون

  .. لطف می کنید _

بعد از این که با تلفن سفارش چای و شیرینی می دهد   

، برگه های روی میزش را مرتب می کند و کناری  

نجان چایش را می گذارد حال رو به رویم نشسته و ف

در دست دارد و من فکر می کنم دوست دارم هر چه 

  ... سریعتر بدانم دلیل آمدنم را

نگاه حاج رضا به فنجان چای دست نخورده ام می افتد 

  : شاید می فهمد انتظارم را که سکوتش را می شکند

  خب حوصله داری که یکم اختالط کنیم ؟ _

   اینجام بله حاج آقا فکر می کنم برای همین _

  : لبخندی روی لب هایش می نشیند



  

 

 

منتظر بودم هر لحظه اشاره ای بکنی یا بپرسی که   _

چرا خواستم باهات حرف بزنم ولی صبر کردی تا من 

  . شروع کنم

خب ..خب... فکر کردم هر وقت صالح بدونید  _

  .. حرفتون رو می زنید

  : تکیه اش را پشتی مبل گرفت و صاف نشست

راستش گفتن حرف هایی که دارم راحت نیست ...   _

دلم نمیخواد از حرفام سوء برداشت داشته باشی ... 

اول ازت میخوام خوب به حرفام گوش کنی نمیخوام 

 .. امروز جوابی ازت بشنوم ... فکر کن بعد جواب بده
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  ... کم کم دارم می ترسم حاج آقا _

  :دتسبیح عقیق اش را در دست چرخان



  

 

 

ترس چرا دخترم ... من فقط دو تا گوش شنوا و یکم   _

  ... فکر ازت میخوام

  ... سعی می کنم شنونده خوبی باشم _

ممنون دخترم .. خب بریم سر اصل مطلب ... زمان  _

ما وقتی خانواده ها یه تصمیمی می گرفتن همه سر به 

زیر گوش می دادن البته که فرهنگ اون زمان به 

طرز فکر خانواده ها اینطور ایجاب می  عالوه سنت و 

  ... کرد می دونی چی می گم که

بیشتراز هر کس از آن فرهنگ   بله که می دانستم من

ها ضربه خورده ام جوری که هنوز هم آثار آن ضربه 

سرک می کشد ... سرم    وکنار زندگی ام   ها از گوشه

  : را به معنی فهمیدن تکان می دهم

رده نمیشه مثل اون زمان امرو  االن همه چی فرق ک _

نهی کرد االن باید هم قدم با فرهنگ و تکنولوژی قدم 

برداری اونم به راه درستش ... زمان ازدواج 



  

 

 

فاطمه خانم رو انتخاب کرد فامیلش    مادربزرگم  من

بود آقام هم زود مهر تایید رو به پیشونی خانواده دختر 

که راضی ام  زد .. البته همیشه این فرهنگ بد نبود من 

  .... همیشه میگم بهترین انتخاب بود برای من

نفسش رو بیرون میدهد : _ همه ی این حرفا رو زدم 

که برسم به اینجا طبق رسم و رسوم قدیم حسام باید با 

یکی از دخترای فامیل ازدواج کنه که از طرف 

 .. بزرگترها معرفی میشه
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د اما حاال انگار یه تا االن حرفی از ازدواج حسام نبو

زمزمه هایی راه افتاده من میخوام قبل از اوج گرفتن 

  .. این زمزمه ها دست به کار بشم

سردرگمی ام هر لحظه بیشتر می شد خب حاج رضا  

برای چه این ها را به من میگفت ... چه کاری از 



  

 

 

دست من ساخته است ... منی که خودم را با فرار 

روی حرف هایش تمرکز   نجات دادم سعی کردم بیشتر 

  ... کنم تا ربطش را به خودم بفهمم

بزرگ فامیل در حال حاضر عمه ی منه نمی خوام   _

بی احترامی کنم با این که حسام تا حاال حرفی از 

مخالفتش نزده ولی میخوام این تابو شکسته بشه .. من  

میخوام حسام با دلش ازدواج کنه از انتخابش رضایت  

و این رو می دونم که کسی رو در قلبی داشته باشه 

  .. نظر نداره

  : با دیدن مکث حاج رضا زبانم بی اراده می چرخد

حاج آقا با این که حرفاتون واضحه اما من خیلی   _

  .. گیج شدم

گیج چرا بزار رک بگم حرف اصلیم اینه من برای  _

حسام یه پیشنهاد خوب دارم یه کسی که صداقت و  

  ... دلم نشستهمحجوب بودنش به 



  

 

 

  : حاج رضا مکث می کرد  چرا مدام

  ... کسی که من زیر نظر دارم تویی دخترم _

مات شدم .. باید در اولین فرصت به شنوایی سنجی  

بروم گوش هایم درست نمی شنوند یا شاید هم من نمی  

خواهم درست بشنوند ... اصال هیچ نمی دانم فقط  

خ می خورد  حرف غیر منتظره حاج رضا در سرم چر

 و او بی توجه به بهت من ادامه می دهد 
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یکم غیر اصولی عمل کردم اما میخواستم اول با  _

  .. خودت حرف بزنم

  : میان موجی از ناباوری لب می زنم

  ...من ... آخه چرا ؟ _

حق می دم شوکه باشی .. اما چرایی وجود نداره  _

برخورد  خودت رو دسته کم نگیر سادگی رفتار و



  

 

 

صادقانه ات مالک مهمیه خیلی از دخترای حاالیی این  

طور بی شیله پیله نیستن ... اول هم بهت گفتم االن به 

من جواب نده فکرات رو بکن جوابت رو باید به خود 

  ... حسام بدی 

  : مغزم فقط یک کلمه می شناسد

  ... چرا _

چرا برای خودت نساز درسته که من میخوام پسرم  _

همراه خوب داشته باشه ولی در عین حال خوشبختی یه 

  .. تو هم برام مهمه

چشمانم فقط حاج رضا را می دید .. گوش هایم فقط 

می شنید ... اما ذهنم توانایی تجزیه و تحلیل نداشت 

هجوم یک باره هزاران فکر و خیال را در سرم حس 

می کردم . نفهمیدم چطور از بدرقه های حاج رضا  

حتی توجهی به آن نقش و نگارهای دوست  تشکر کردم 

داشتنی هم نکردم دلم میخواست از همه چیز دور شوم 



  

 

 

فکر می کردم می توانم با دور شدن از دفتر حاج رضا  

  ... حرف هایش را هم پشت سر بگذارم

کاش می شد خواب باشد ولی نبود حرف های امروز  

یک واقعیت خیلی نزدیک بود چیزی که بارها عمه  

 ... شدارش را داده بودآذین ه
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تا کی میتوانم همینطور فراری و تنها باشم ...   ...

طوفانی در ذهنم برپا بود گرد بادی از افکار که قصد 

ویرانی و نابودی دارد . چطورش را نمی دانستم اما به 

خانه رسیدم .... تمام مسیر را درگیر داد و فریادهای  

  ... مغزم بودم

پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم ، چه  در خانه را 

خوب که مونا سرکار بود و گرنه نمی دانستم حال بدم 



  

 

 

را چگونه توجیح کنم و این آخرین چیزی بود که برای 

  .... امروز میخواستم ردیف کردن توجیح های احمقانه

مثل یک رباط راهی اتاقم شدم لباس هایم را برخالف 

نگاهم را به تخت می دوزم  همیشه گوشه ای انداختم 

هضم حرف     شاید بتوانم با چند ساعت خواب بی خیال

هایی که شنیدم شوم . به راستی می خواهم بی خیال  

چه چیز شوم ؟ باز هم فرار ؟ هم همه های ذهنم تا 

  . زمانی که چشمانم بسته شد ادامه داشت

وقتی چشم باز کردم هوا رو به تاریکی می رفت تنم را 

جدا کردم و من کمی آرام تر بودم باید ذهنم را از تخت 

مدیریت می کردم یک هفته ای را برای فکر کردن و  

پیدا کردن یک جواب مناسب وقت داشتم با آرامشی  

  . ساختگی روز مرگی هایم را از سر گرفتم

یک هفته ای که حاج رضا گفته بود فردا به پایان می 

م این یک رسید و من هنوز درافکارم غرق بودم تما



  

 

 

هفته را فکر کرده بودم هزاران حرف به ذهنم آمده بود  

اما به هیچ نتیجه ای نرسیده بودم سر کار تمام ذهنم به 

فردایی بود که باید جواب حاج رضا را می دادم آن هم  

با یک دلیل قانع کننده ولی هیچ حرفی برای گفتن 

نداشتم دوست نداشتم دروغ بگویم و گفتن واقعیت هم 

 م سخت بود دو راهی سختی برای
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بود فقط عمه آذین سر در گمی هایم را می فهمید در  

این یک هفته با این که فهمیده بود ذهنم مشغول است 

اما حرفی نزده بود می دانم اگر برایش بگویم چه شنیده  

ام و می خواهم چه جوابی بدهم سرزنشم می کند و می  

. دستم نامش را لمس گوید تا کی می خواهم فرار کنم 

می کند این دل مشغولی باید یک جا پایان می یافت  

اهل دروغ نبودم یک نفر باید مرا به سمت حقیقت پرت  



  

 

 

می کرد یک محرک الزم بود تا بفهمم هر چقدر 

بخواهم از همه چیز فاصله بگیرم نمی توانم گذشته را 

نادیده گرفته و آن را در صندوقچه قلبم پنهان کنم حالم 

بیه پرنده ای بود که از زمین دلگیر است و دوست  ش

دارد تا می تواند از زمین دور شود پرنده نمی خواهد  

قبول کند هرچقد هم پرواز کند باز هم به زمین برمی  

گردد چون در آسمان جایی برای آشیانه ساختن ندارد 

سادنای سردرگم وجودم نمی خواست باور کند گذشته  

الش کند پاک نمی شود .  جزئی از اوست و هر چه ت 

گوشی را کنار گوشم گذاشتم و صدای بوق گوش  

  : سپردم

  .. جانم سادنا _

  سالم عمه خوبی ؟ _

  خوبم خانم تو خوبی ؟ _



  

 

 

خوب نبودم و او هم می دانست نیاز به مخی کاری  

   نبود

  نه خوب نیستم میشه ببینمت ؟ _

   صدای سر حالش جدی می شود

 چیزی شده ؟ _
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  .. مسئله ای هست که باید بهت بگم _

چند ثانیه ای سکوت کرد بعد با همان صدای جدی  

  : ادامه داد

   من تا عصر شیفت دارم بعدش میام پیشت  _

   باشه منتظرم _

خب حال باید ذهنم را سرو سامان می دادم تا بتوانم با  

عمه آذین حرف بزنم دمنوش گل گاو زبان آماده کردم  

کوسن گوشه ی پذیرایی انداختم از کتابخانه مونا چند 



  

 

 

کتابی برداشتم به همراه لیوان دمنوشم به گوشه ی  

پذیرایی رفتم با آمدن عمه آذین مطمئنا می توانستم یک 

 تصمیم درست بگیرم فعال نیاز به آرامش فکری داشتم

...  

هر طور که بود زمان را سپری کردم تا وقتی که  

آمدن عمه را داد آیفون را زدم صدای زنگ آیفون خبر 

در واحد را هم باز گذاشتم در راه آشپزخانه بودم که 

صدای بسته شدن در آمد بی هیچ حرفی فنجانی دمنوش 

برای عمه آذین ریختم و به سالن رفتم به پشتی مبل  

  : تکیه زده بود

  .. سالم عمه خسته نباشی _

دلواپسی ات از پشت سالم دختر بیا بشین ببینم که  _

   تلفن به من منتقل شد

   یکم استراحت کن _

  : تکیه از پشتی مبل می گیرد



  

 

 

 ... برای استراحت وقت هست _
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آرام و شمرده شروع به حرف زدن کردم عمه آذین هم 

در سکوت تمام حرف هایم را گوش کرد . کمی متفکر  

   خیره ام شد

  حاال چه فکری داری ؟ _

ی دونم من ... به جایی نمی رسم هر چی فکر می  نم  _

  ... کنم ... من

  چرا ؟ _

  ... چون گذشته ام _

برای چند دقیقه گذشته رو رها کن فقط یه چیزی رو  _

  برام روشن کن نظرت راجب حسام سلطان پناه چیه ؟

سکوت می کنم چهره اش را پیش چشمانم تجسم می  

زیبایی اساطیری  کنم حسام از آن دست مردانی بود که



  

 

 

نداشت او یک مرد بود با چهره ی معمولی اما پر جذبه  

... تیپ مردانه ای داشت از اخالقش همان هایی را می  

دانستم که در برخورد های کوتاهمان داشته .. در همان 

لحظات کوتاه تپش های قلبم هنگام حضور او و انکار 

های من در برابر احساسی که می خواست شکل بگیرد  

  ... نه نمی شد او را نادیده گرفت اما من  ...

  ... سکوتت رو باید پای چی بزارم _

راستش خب من چیزی زیادی ازش نمی دونم ولی   _

  ...  خانواده خوبی داره ... خانواده خیلی مهمه

  .... آره مهمه دیگه چی _

 ... خب .. من ...یعنی _
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برات سخته ...   سادنا وقتی حرف زدن ازش انقدر _

وقتی نمیتونی جواب منفی بدی ... وقتی دنبال یه راهی  



  

 

 

برای جواب دادن با این همه تردید من فقط به یه چیزی  

  ...می رسم این که تو به این مرد فکر می کنی 

  .... کیش و مات

عمه .. من باید حرف بزنم ... حقیقت رو بگم باید  _

مثبت بدم و بدونن ... به نظرت وقتی من جواب 

بخوان همه چیز رو رسمی کنن چی کار می    اونا

  ...کنن

می دونی همیشه بین هم کارام شنیدم که میگن راز   _

های مهم زندگی رو از همون اول نباید رو دایره 

بریزی ولی به نظر من یه سری رازها و حرف ها  

هست که باید از همون اول گفته بشه چون بعد 

... حقیقت رو بگو حاج رضا  پشیمونی به بار میاره 

خانواده اش به خصوص حسام حق دارن بدونن البته 

  ... اگر تو به اون مرد فکر می کنی

  ..... من می مانم و حرف هایی که گفتنی ست



  

 

 

عمه آذین شام را کنارم می ماند تا کمی سر حالم 

بیاورد و به قول خودش می خواست انرژی مثبت بدهد  

مهمی باشد دروغ چرا دلم نمی  . فردا می توانست روز 

خواست حاال که کمی از تنهایی در آمده بودم و باور 

کرده بودم هستند کسانی که باطن هایشان هم مثل  

ظاهرشان زیباست ... باور های غلط دوران جاهلیت  

را با خود حمل نمی کنند باز هم به روزهایی برگردم 

ای  که تنها مسیرم محل کار و خانه بود رفت و آمد ه

اندکی که با این خانواده داشتم احساسات دخترانه ام را 

در من زنده کرده بود نزدیک به دوسال می شد که از  

 خانواده و دوست و آشنا بریده ام
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طوری با چراغ خاموش دلم زندگی کردم که مبادا 

کسی مرا ببیند یا بشناسد ثابت شده که در دنیا اتفاقات  



  

 

 

رقم می خورد که آثارش ویران کننده  بد طوری برایت 

است همیشه به فکر می کنی خیلی چیزها و اتفاقات از  

تو دوراند ولی در در نزدیکی تو ساکن می شوند ... 

خود من هیچ گاه فکر نمی کردم روزی برسد که از 

خانه فراری شوم این واژه از آن دست کلماتی بود که  

اده ام باید به زبان آوردنشان کفاره داشت حال خانو

 کفاره این گناه مرا پرداخت می کردند شاید هم خودم

....  

صبح که از خواب بیدار شدم فکر همه چیز را می  

کردم غیر از این که ریحانه و فاطمه خانم می خواهند  

مرا ببینند چه ساده لوحانه با خود فکر می کردم کسی  

خبر ندارد مگر می شود حاج رضا کاری را بدون 

  ... مسرش انجام دهداطالع ه

وسایل پذیرایی آماده روی میز و خانه هم مرتب بود  

رو به روی آینه دستی به موها و لباسم کشیدم همه چیز 



  

 

 

خوب بود اما ته دلم نگرانی هایی بابت این دیدار داشتم  

صدای آیفون که بلند می شود از جا می پرم در را باز 

یلی زود  می کنم و دم در واحد منتظرشان می مانم خ

آسانسور در طبقه ششم می ایستد از هر دو استقبال می  

  . کنم و به داخل دعوتشان می کنم

چای را تعارف کردم و نشستم لبخند های گاه و بی گاه 

ریحانه پر از شیطنت بود خدا می داند در ذهنش چه 

می گذرد صدای فاطمه خانم توجهم را از ریحانه به او 

 جلب می کند 
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می دونی سادنا جان بیشتر وقتا موقع حرف زدن دلم   _

می خواد مثل بقیه مقدمه چینی کنم یا بعضی بحث ها 

رو جور دیگه ای پیش بکشم اما خب خیلی موفق نمی  



  

 

 

شم االن هم از اون وقت هاست می تونم باهات راحت  

  ... باشم

   لبخند تصنعی می زنم

  .. بله ... راحت باشید نیاز به مقدمه نیست _

خب بریم سر اصل مطلب .. من اومدم اینجا تا   _

حرفای حاج آقا رو کامل کنم با این که هر کاری راه و  

رسم خودش رو داره اما حاج رضا صالح دید اول با 

  ... خودت صحبت کنه

   آرامشی که دارد استرسم را کم می کند

برای این که حسام بتونه با عشق زندگی کنه و  _

دیمی نشه خیلی گشتم تا براش کسی  درگیر اون رسم ق

رو پیدا کنم که دلخواهش باشه اما نشد این دو سه سال 

اخیرم صبر کردم شاید خودش کسی رو معرفی کنه 

عسل رو بردی   بازم نشد... بعد از اون روزی که



  

 

 

بیمارستان حاجی حرفت رو پیش کشید وقتی به حسا م  

  .... گفتم مثل همیشه بهانه نیاورد و سکوت کرد

فاطمه خانم کالمش را نیمه رها می کند تا نفسی بگیرد  

و ریحانه هم از فرصت استفاده می کند و با حرفش 

  . خجالتم بیشتر می شود

سکوت عالمته رضایته دیگه یعنی آقا حسام هم  _

 ...بلههههه
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بله ی آخرش را کش دار می گوید فاطمه خانم می  

می شوم آخر این بله خندد و من بیشتر خجالت زده 

کشدار یعنی چه مثال می خواهد بگوید برادرشوهر  

  ...اخمویش به من فکر می کند ؟ عمراااا

خب دخترم این حرف هایی بود که باید زده می شد  _

البته که باید با خانواده مطرح بشه موضوع مهمیه ولی 



  

 

 

به قول حاجی تو به ما اطمینان بده که قبول می کنی  

ی تا ما با جون و دل قدم بر داریم عروسمون باش 

  ...نمی خوای چیزی بگی ...؟

یعنی بعد از فهمیدن گذشته و اتفاقاتش باز هم لبخند 

های این زن به من دلنشین خواهد بود ؟ نگاهشان به 

من عوض نمی شد ؟ خیره به انگشتان دستم سری  

   تکان می دهم

  ... راستش من .. یعنی _

  ... دکاش خدا به دلم رحم کن

  ... یه اتفاقایی تو گذشته من افتاده که باید _

فاطمه خانم با اشاره دست مانع از حرف زدنم می  

  : شود

دخترم حاج آقا خواسته جوابت رو به خود حسام  _

  ... بگی... اگر حرفی هم هست باید به خودش بگی

  : ریحانه هم تایید می کند



  

 

 

 ...د بهتره که چند جلسه ای با هم حرف بزنی _
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حاج خانم و ریحانه می برند و می دوزند و منتظر به 

من نگاه می کنند تا تن بزنم لباس دست دوزشان را من  

هم به لطف تپش های بی قرار قلبم کامال بی اراده با 

حرف هایش موافق می شوم . هر دو خوش حال از 

نتیجه به دست آمده خیلی زود خداحافظی می کنند و  

روند من می مانم کلمات لعنتی که باید مقابل حسام می 

  . از دهانم خارج می شدند

شب در کنار مونا مشغول دیدن سلایر بودیم که صدای 

آالرم موبایلم بلند شد صدایش را برفرض پیامک های  

تبلیغاتی نشنیده گرفتم اما یک ربع بعد صدا زنگش بلند  

   ل کردمشد شماره ناشناس بود با ترید تماس را متص 

  ... سالم _



  

 

 

  سالم خانم هدایت خوبید ؟ _

  ... تلفن به شدت آشنا بود  صدای مردانه پشت

  .. خیلی ممنون  _

  ... با شک جوابش را می دهم می فهمد

  .. مامان و ریحانه امروز با شما حرف زدن _

  ... اا ... بله _

  برای فردا ناهار وقت دارید ؟ _

   ظهر مدرسه اممن ... فردا تا  _

  چه زمان وقتتون آزاده فردا ؟ _

 ... قلبم تند تند می زند
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  عصر خوبه ؟ _

   خوبه میام دنبالتون _

  .. هول می شوم



  

 

 

   نه نیازی نیست خودم میام فقط آدرس بدید _

   من اینجوری راحت ترم _

  ... آخه _

  فکر می کنم حرفم رو زدم فعال شب خوش _

ری زیر لب زمزمه می کنم خیلی جدی و شب به خی

محکم حرفش را به کرسی می نشاند با خودم فکر می  

کنم چه کسی از خوشبختی گریزان است گوشه کنار  

قلبم حسی مرا سمت مردی هول می دهد که نمی دانم  

فردا با شنیدن حرف هایم چه واکنشی نشان می دهد ... 

کند آن  صفت فراری که پشت نامم خوابیده مجبورم می 

حس را نادیده بگیرم ... گاهی هر چقدر هم که بخواهی 

لحظه هایت را بسازی باز هم چیزی به نام گذشته 

  ... وجود دارد که تیشه به ریشه آن چه ساختی بزند

گویی امشب باید برای امتحان فردا خاطراتم را مرور  

کنم بی خیال ادامه سلایر می شوم و راه اتاقم را در  



  

 

 

کنم مونا    و تن ویرانم را روی تخت رها پیش می گیرم

درکم می کند که به حال خود می گذاردم صداها  

 درسرم تکرار می شود هیاهو بیشترو بیشتر می شود 
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   سه سال قبل

نتیجه دیر بیدار شدن از خواب دیر رسیدن به کالس 

بود می دانستم استاد عوض شده و این اولین باری ست 

استاد جدید کالس دارم پشت در کالس ظاهرم را که با 

مرتب کردم بعد وارد شدم سر به زیر بابت تاخیرم 

عذرخواهی کردم و با پذیرش به سمت اولین صندلی  

خالی که چشمم خورد رفتم وقتی نشستم تازه نگاهم به 

  . استاد جوان افتاد

همه چیز خیلی سریع رخ داد من سادنا هدایت به 

ی تمام دل به دروغ هایی بستم که فکر راحتی و با خام



  

 

 

پوچ و   می کردم راست هستند اما رویاهایی بودند

  .... تهی

محبت های نمایشی نیما ملکی برایم خاص بود زیرا 

آنچه که در پدرم به دنبالش بودم نیما برایم به تصویر  

کشیده بود ... تعصبات قدیمی پدرم و طرز فکرش 

در نظر پدرم من  باعث می شد از او دوری کنم ،

صرفا به خاطر جنسیت و دختر بودنم از خیلی از حق  

  .... ها محروم بودم

پدرم هیچ وقت مرا نوازش نکرد .. هیچ گاه لبخندش 

را ندیدم ... همیشه دوست داشتم لفظ زیبای دخترم را 

برایم به کار ببرد ... اما نیما ملکی به و نگاه هایش 

...روزی که از احساسش می گفت  حس جالبی داشتم 

فقط شنونده بودم از عشق تعریفی نداشتم چون اول  

کسی که عشق را برای یک دختر معنی می کند پدر  

است ... آن روز وقتی به خانه رسیدم تا شب در اتاقم 



  

 

 

غرق در خیاالتم بودم نمی دانستم با چه کسی باید 

 حرف بزنم ... چطور باید واکنش نشان می دادم اصال

این اتفاق خوب بود یا بد ... خانواده ام را داشتم اما 

 تنها بودم ... به هیچ کس حرفی نزدم
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با خودم گفتم با سکوت و دوری همه چیز تمام می شود  

من کسی نبودم که جرات داشته باشم در خانه از مردی 

حرف بزنم یا مثال بگویم استادم به من ابراز عالقه  

تر آن بود که قید نگاه های استاد و کرده است پس به

  .... حس را که نمی داستنم چیست بزنم

چند روزی گذشته بود من هم از استاد و حرف زدن 

دوری می کردم به خیال خودم که تمام شد .. مادرم می  

گفت که قرار است برایم خواستگار بیاید اما پدرم  

ست  ....وقتی شنید یکی از استاتید دانشگاه خواستگار ا



  

 

 

از ترس چهره خشمگینش به اتاقم پناه بردم می شنیدم 

  ... مخالفتش را

روز خواستگاری شرایط خوب کاری و مالی و زندگی 

نیما و ظاهر موجهی که داشت عصبانیت پدرم را از 

تنها آمدنش و من کم کرد و بدون هیچ تحقیقی رضایتش 

را اعالم کرد.. اوایل خوشحال بودم و فکر می کردم 

ب است که این وصلت باب دل خودم است اما  چه خو

بعدها به این فکر کردم چرا پدرم آنقدر ساده نیما را  

پذیرفت در همان یک جلسه رضایت داد به این ازدواج 

... چرا سرنوشت و آینده ام برایش مهم نبود ... اصال  

پدرم احساس داشت ... کاش کمی فقط کمی مرا دوست  

یم و منه از خانه گریزان  داشت ... خیلی ساده عقد کرد

  ...وابسطه و وابسطه تر می شدم

روزهایم را با فکر خانه رویایی و جشن عروسی ام 

سپری می کردم یک جاهایی عقاید پدرم بد نبود مثل  



  

 

 

این که دوست نداشت پیش چشم غریبه و آشنا ندار 

 جلوه 
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  کند به مادرم سپرده بود آنچه که الزم می داند تهیه کند

و باز هم بعدها من بودم و دلی که می گفت کاش پدرم 

 آن وسایل را به خاطر من می خرید نه حرف مردم

...  

  .. و آن روز نحس

روزی که شاید آرزوی خیلی ها باشد .. روزی که 

  ..... برای من حکم شوم ترین روز تاریخ را پیدا کرد

 در آرایشگاه حاضر و آماده به انتظار نشسته بودم اما

نیما نیامد به جایش سعید آمد و مرا به خانه برد عروس 

بدون دست گل ... بدون ماشین عروس ... با خودم می  

گفتم حتما مشکلی پیش آمده خیلی احمقانه نگرانش بودم 



  

 

 

در صورتی شاید او اصال به ذهنش نمی رسید که من 

در چه حالم ... نگرانی تمام وجودم را پر کرده بود 

پودم می پیچید حس یک اتفاق بد حسی بد در تار 

...تمام آن روز را خوب به خاطر دارم بس که 

  ... مرورشان کرده بودم

در اتاقم مضطرب نشسته بودم پدرم به محض دیدنم  

اخم در هم کشیده بود به جای این که در آغوشم بکشد 

و بگوید زیبا شدم .... در آغوشم بکشد و آرامم کند اخم  

بود برای این که کمتر دلشکسته  هایش را در هم کشیده

شوم و خانه پدرم را با ناراحتی ترک نکنم به اتاقم پناه 

   ... برده بودم

صدای در که بلند شد با فکر این که نیما آمده هیجان  

زده شدم ولی طولی نکشید که صدای فریاد های یک 

زن لرز به تنم انداخت خودم را به سالن رساندم هم 



  

 

 

پنج یا شش ساله در چهار چوب   زمان یک زن بیست و

 : در ظاهر شد و صدای فریاد بلندش
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کجاست ..؟ می خوام ببینم چقدر از من سر تره ...   _

کجاست اون عفریته که اومده وسط زندگی من ..؟ 

شماها آبرو ندارید ...؟ اون دختره خراب که نقشه داره  

  برای زندگی من کدوم گوریه ...؟

فریاد می کشید و من مات و مات تر می  زن بلند بلند 

شدم .. نمی فهمیدم راجب چه کسی حرف می زند 

....از ترس فریاد ها و حرف هایی که می شنیدم تنم  

سرد شده بود حس می کردم در حال سقوطم ... به هر 

جان کندنی بود چند قدم جلو آمدم زن همچنان فریاد می  

ه و نفرین زد سعید می پرسید چه شده .. زن فقط نال



  

 

 

می کرد تا این که نگاهش روی من و لباسم سفیدم  

  : نشست

تازه می پرسن چی شده از این دختره هرزه بپرسید  _

.. دختره عوضی زیر پای مرد زن دار نشستی که چی  

؟ اون آقایی که منتظرشی شوهر منه ....فکر کردی 

  ... می زارم زندگیم رو خراب کنی

رب دستش روی زن به سمتم هجوم می آورد ض

صورتم می نشیند... چشمانم راه ندارند که گشادتر  

شوند چه می گفت ...؟ مرد زن دار ...؟ خانه در حال 

چرخیدن است می بینم مادرم روی مبل آوار می شود  

رنگش پریده می خواهم صدایش کنم نمی توانم .... می 

بینم پدرم سرخ می شود با دیدن شناسنامه زن خشم در  

داد می کند ... زن به توهین هایش ادامه   چشمانش بی

می دهد مدام مرا هرزه می خواند و کلمات زشتش را 

پشت سرهم ردیف می کند ... من اما در حال شکستنم 



  

 

 

صدای ضربان تند قلبم را می شنوم تنم از درد حرف 

هایی که می شنوم در حال فروپاشی ست زیر پایم 

 ینم مردی خالی می شود روی زمین می افتم... می ب 
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که به سمتم هجوم می آورد نه برای کمک برای خالی  

کردن خشمش اولین سیلی درد دارد ... دومی هم اما  

بعد از آن تنم لمس می شود بی حس بی حس سعید 

عصبانی کنار مادرم می رود مرا ندید می گیرد ... زن 

پوزخند می زند گویی دلش خنک شده از این حقارت  

  ... ج را در پیش می گیردکه راه خرو

کلمه به کلمه .. جمله به جمله حرف های زن در سرم  

چرخ می خورد که حرف های پدرم وزنه اضافه می 

  .... شود روی قلبم



  

 

 

دختره بی آبرو .... این هرز رفتنا رو کجا یاد  _

گرفتی ...؟ می کشمت ... مایه ننگ شدی برام ... حاال  

  ... فامیلچطور سر بلند کنم تو 

مشت و گلدهای کافی نیست خشمش را کم نمی کند که  

  .... کمربندش را در می آورد

حال که آن زن و فریاد هایش نیستند پدرم جایش را پر 

  ... می کند

چی برات کم بود تو این خونه که افتادی دنبال مرد   _

  .... زن دار نمک به حروم

  ... می گوید و می کوبد

نیست که لحظه ای به من فکر کند ... مادر هیچ کس 

رو برگردانده درک نمی کنم چرا او که دخترش را می  

شناسد ... سعید با نفرت نگاهم می کند... کاش می شد 

نبینم این لحظه های منحوس را .... چرا چشمانم بسته 

  ... نمی شود .... چرا نمی میرم 



  

 

 

م را فریاد سعید که مادرم را صدا می زند دست پدر

متوقف می کند مادرم از حال رفته ....سعید و پدرم 

 ... مادرم را بیمارستان می برند
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از من فقط جسمی باقی ست روحی نمانده هر چه بود 

در عرض چند دقیقه نیست و نابود شده بود .... خانه  

در تاریکی فرو رفته و من و جسم تکه پاره ام گوشه 

کی خانه به لباس سفیدی خیره می ای افتاده ایم در تاری

شوم که دیگر زیبا نیست ... صورتم خیس است 

چشمانم پر و خالی می شود ... نیما و خاطراتش می  

  ... سوزاند مرا

قدم هایی شتاب زده در خانه می چرخند ... برق  

روشن می شود و کسی هین بلندی می کشد صورت  



  

 

 

دختر عمه آذین را می بینم حتی چهره ترسیده فرید 

  .... عمه ام

پزشک ارژانس می آید دستور انتقال سریع به 

بیمارستان را دارد می گوید بیمار حالت شکنجه دارد 

  ..امکانش هست در بیمارستان پلیس را خبر کنند هه

در بیمارستان بستری می شوم و همچنان هم چشمانم 

باز است دکتر می گوید شوک عصبی ست .... همه 

ان سنگین است زمزمه هایشان هم ...  می آیند نگاها یش

از بخت بدم همه را می شنوم و احساس می کنم هر  

کس حرفی می زند ... دلشان برای آبروی از دست 

رفته پدرم می سوزد باز هم کسی مرا نمی بیند ... البته  

گوشه چشمی هم به من دارندد و گاها پوزخندی حواله 

یرد زمزمه ها ام می کنند ... حرف ها آنقدر باال می گ

آنقدر سنگین می شود که مادر بزرگ عصا بر زمین 

 ... می کوبد و می گوید همه بروند
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همه می روند و تنها کسی که می ماند عمه آذین است 

و باز هم چشمان من بسته نمی شود ... در آخر دکتر  

داروهای قوی اعصاب و آرام بخش تجویز می کند تا 

موفق می شود چه خوب است بی  چشمانم را ببندد و 

  .... حسی و بی خبری 

بعد ازچهار روز مرخص می شوم و به خانه برمی  

گردم ... خانه که نه قفس ... در اتاقم حبس می شوم  

... کسی نگاهم نمی کند چه برسد به حرف زدن حتی 

مادرم ... مگر خودش مرا تربیت نکرده ...؟ مگر 

...؟ چرا مثل بقیه خودش نجابت را برایم معنا نکرده 

  فکر می کند ...؟

آن روزها سوزش عمیقی در قلبم حس می کردم ...  

حس می کردم اطرافم هوا نیست ... نفس نیست ... نیما 



  

 

 

هم نبود ... تلفن همراهش خاموش بود از آن روز 

  ... نحس دیگر خبری از او نبود

آن روزها همه اش منتظر بودم هی با خودم می گفتم 

می آمد و می گفت حرف آن زن دروغ است  کاش نیما 

... نگاهم دور تا دور اتاق می چرخید دلم می خواست  

فریاد بزنم اما زبانم قفل شده بود ... پدرم غدقن کرده 

بود که از اتاقم بیرون بیایم ... هراز گاهی که حرفی  

از مردم می شنید می آمد و حرصش را با چند سیلی  

   ... خالی می کرد

گونه هایم بدون استفاده از رژ گونه رنگی    آن روزها

بود گویا ضرب دست پدر از مواد آرایشی کارساز تر  

است ... از زمان و گذرش هیچ نمی فهمیدم اگر 

مادربزرگ و عمه آذین نبودند قطعا صدایم را گم می  

 ... کردم
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عمه آذین با رفت و آمدهایش به حرفم آورد ...  

ش می کردم و اشک می ریختم  روزهای اول فقط نگاه

... یک روز سماجت کرد و اتفاقات را برایم دوره کرد 

طوری همه چیز را واگویه کرد که فریادم را بعد از 

روزهای عذاب آور بلند کرد ... در آغوشش اشک 

  ... ریختم و ضجه زدم او هم پا به پایم گریه کرد

مدتی که گذشت دیگر در اتاقم قفل نمی شد اما من  

مچنان بیرون نمی رفتم مگر زمانی که کسی خانه ه

نبود ... خیلی به دنبال فهمیدن واقعیت بودم اما روزی  

که برای طالق توافقی به محضر رفتیم فهمیدم دلم نمی 

خواهد حتی برای ثانیه ای صدایش را بشنوم فکر می  

کردم بی خبری درد بدیست که دچارش شدم اما دیدم 

و اعتمادم خوردم بدتر است درد خنجری که از عالقه 

... فهمیدن این که نیما برای لجبازی و مقابله با خانواده 



  

 

 

و همسری که اجباری بود مرا به بازی گرفت درد 

  ... عمیق تری داشت

این که دروغ هایش را برایم تفسیر کردسیلی محکم 

بخشیده بود نمی    تری بود ... پدرم مهریه ام را

ندگی اش کند و پرونده خواست حق آن زن را وارد ز

  .... زندگی آغاز نشده من به همین راحتی بسته شد

بعد از طالق درد دیگری هم به درد هایم اضافه شده 

بود آن هم صفت مطلقه پشت نامم بود ، زخم زبان ها 

و کنایه ها تمامی نداشت رفتار پدرم و سعید روز به 

روز بدتر می شد ... هرروزشنیدن بدترین حرف ها و  

تهمت ها از زبان کسانی که در همه کتاب ها و قصه 

ها پشتوانه و پناه بودند بیش از آنچه که فکرش را می  

 کردم سنگین و دردناک بود اوایل تحمل می کردم
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تحمل که نه فقط می شنیدم یک جورایی یک بی حس 

مطلق بود درسرم دروغ هایی سوت می کشیدند که 

زیبا ترین حرف ها می دانستم ...  روزی آن ها را از 

درد آوار شدن دیوار آرزوهایم که آجر به آجرش پر 

بود از خاطره روی تنم مرا بی حس و جودم را سر  

  ... کرده بود جوری که دردها را حس نمی کردم

اما کم کم از بی حسی ام کاسته می شد و درد 

وحشتناکی روحم را در بر می گرفت .... دیگر نمی 

م در آن خانه نفس بکشم حس می کردم اکسیژن توانست

   ... جریان ندارد

همان روز ها بود که فکری خوره وار در سرم چرخ 

می زد .... هر چه بیشتر می گذشت بیشتر از قبل 

روی کلمه ای که ذهنم را پر کرده بود تمرکز می  

کردم ... شاید اشتباه بود اما من ریسکش را پذیرفتم 

ست داده بودم ... اولین بار که به چون توانم را از د



  

 

 

عمه آذین گفتم چه چیزی در ذهنم است با مخالفت  

شدیدش رو به رو شدم می ترسید از تنهایی ام از 

مشکالتی که ممکن بود برایم به وجود بیاید ... اما من 

روی حرفم مصمم بودم شاید دلش برایم سوخته بود که  

آذین از همراهی ام کرد و در آخر من به کمک عمه 

  ... آن خانه گریختم

سخت بود فرار شبانه خانه ای که برایم امن ترین جا 

بود ... در تاریکی شب درست ساعتی که مادرم 

همیشه برای یک دختر نا امن می دانست پا در کوچه  

پس کوچه های سرد شهر گذاشتم ... در خانه که پشت 

بازگشت را سرم بسته شد تمام احساسم مرد و فاتحه ی 

 خواندم و دست در دست ترسی که در دلم نشسته بود
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گذاشتم .... می لرزیدم اما با ترس هایم قدم در مسیر 

  ... تاریکی گذاشتم که تنهایی نشانم داده بود

سخت بود ولی شد من از گذشته و آدم هایش فقط عمه 

آذین را داشتم با کمی از پس اندازش و فروش 

شاید در آن اوضاع کسی یادشان نبود  طالهایی که

فروختم توانستم خانه و مقداری وسیله برای یک 

زندگی دست و پا کنم .... از دانشگاهم انصراف دادم و 

درسم در آموزشگاه های آزاد ادامه دادم .... کار پیدا  

کردم و آنقدر خودم را درگیر روزمرگی ها و کار 

باشم مدتی طول کردم تا وقتی برای فکر کردن نداشته 

کشید تا پاهایم قدرت گرفتند در تمام این مدت عمه آذین 

بود ولی خبری از خانواده ام نبود حرفی از اتفاقات بعد  

از من نمی زد چون می دانست فقط دردم را بیشتر می  

  .. کند



  

 

 

روزها گذشتند و مرا به این نقطه رساندند که دلواپس  

ا از یک زندگی  آینده ام باشم ولی مجبور شوم خودم ر

   . آرام و بی دغدقه محروم کنم

در جامعه من اکثر مردم به یک زن مطلقه چون 

بیماری جزامی نگاه می کنند ... کسانی که حق زندگی  

ندارند ... هرچقدر ظلم و بدی در حقشان شده باشد باز 

هم مقصرند باید پای زندگیشان می ایستادند و دم نمی  

می خواهد فریاد بزند و  زدند ... گاهی وقتی یک زن 

از دردهای قلبی بگوید که شکسته مردم گوش هایشان  

را می گیرند که مباد صدایشان را بشنوند ... هیچ 

حرفی بر زبان هایشان جاری نمی شود مگر قضاوت 

و زخم زبان ... هیچ رفتاری ندارند مگر سردی و 

 ... نامردی 
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اس زنانی  باورهای غلط زخم بزرگی بر پیکر احس

   ... همچون من می زند و به سختی درمان می شود

من از همین قضاوت ها فراری شدم از دردی که روح 

وقلبم را فرا گرفته و هر روز بیشتر و بیشتر می شد  

... من از فردایی می ترسم که بعد از گفتن حقیقت تلخ  

  ... زندگی ام باز هم قضاوت شوم

  

  ... از این همه نامردمی ها

  ... قلبم داره می میره کم کم

  ... من از تو می پرسم خدایا

  ... این جا زمینه یا جهنم

  ... وقتی برای گریه کردن

  ... باید ازاین دنیا جدا شد

  ... وقتی واسه آزاد بودن

  ... باید اسیرآدما شد



  

 

 

میگن وقتی می خوای از این همه بدبختی راحت 

   ...شی

  ... همرنگ جماعت شی یا باید بگذری از جون یا

  ... باید اونی شی که میگن

   ...باید اونی شی که میخوان

  ... چه رنجی داره تن دادن

  ... به این قانون بی وجدان

  ... چقدر بد میشه وقتی که زمین برعکس می چرخه

   ...یا هرآغاز شیرینی همیشه آخرش تلخه

   ...زمین درگیر ابراز یه جور آفتاب و مهتابه

  ... زمان سرگیجه می گیره

  ... خدا تو آسمون خوابه

  ...تو دنیایی که هر روزش مثله دیروز می مونه

   ...مصیبت می شه وقتی که زمین می چرخه وارونه

  .... ولی ای کاش



  

 

 

  ... وقتی که زمین می چرخه وارونه

  .... منو بفرسته چند سالی عقب تر برنگردونه

  ... ظلمت خدایاشاید تو این 

  ... تو ساحل رو از یاد بردی 

  ... گم شد تو دریا کشتی عشق

  ... سکانو دست کی سپردی 

   ... اینجا سر هر چهار و پنجش 

   ... این خلق درگیر نبردن

  ... حق با مالئک بود وقتی

  ... با نا امیدی سجده کردن

  ... میگن وقتی میخوای از این همه بدبختی راحت شی

  ...باید بگذری از جون یا همرنگ جماعت شییا 

   ...باید اونی شی که میگن

  ...باید اونی شی که میخوان

  ... چه رنجی داره تن دادن



  

 

 

  .... به این قانون بی وجدان

  

 ( نامردمی ها _ رضا صادقی )
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صبح که از خواب بیدار شدم چشمانم از گریه شب 

صورت را با آب سرد گذشته پف کرده و سرخ بود 

شستم شاید کمی از سرخی و پف کاسته شود اما خیلی  

موفق نبودم نسبت به هر روز آرایش بیشتری داشتم نه  

آن طور که جلب توجه کند اما برای عادی جلوه دادن 

  ... صورتم نیاز بود

امروز هم روزی بود مثل همیشه با این تفاوت که کمی  

اهی که که رفته ای هم احساساتم درگیر می شد ولی ر

را نمی توانی نصفه رها کنی دو سر باخت می شود ... 

من با حسام سلطان پناه امروز رو به رو می شدم مثل  



  

 

 

هر بار قبلی که دیداری داشتیم با این تفاوت که حرف  

  .... بیشتری برای زدن داشتیم

در طول روز همه ی حواسم را معطوف کارم کردم 

کردن بیش از حد به خودم استرس نمی خواستم با فکر 

وارد کنم ساعت کاری ام که تمام شد مثل همیشه به 

خانه برگشتم همان کارهای همیشگی ام را تکرار کردم  

عقربه های ساعت انقدر با هم کلنجار رفتند تا ساعت  

چهار شد و من حاضر و آماده بودم خنده ام می گیرد 

الی که در کل کار هایم بیست دقیقه طول می کشد در ح

تمام عاشقانه هایی که خواندم همیشه دختران داستان 

برای قرارهای این چنینی حسابی به خود می رسیدند 

و از اتاق بیرون می    کیفم را از روی تخت برمی دارم

   مونا با لپ تاپش مشغول است  روم

  ... مونا من دارم می رم بیرون _



  

 

 

دارد بیشتر سرش را بلند می کند با عینکی که بر چشم 

   شبیه خانم دکترها شده

  ... خوشتیپ کردی  _

نگاهی به سر تا پایم را نگاه می کنم مانتو و شلوار  

   ساده ای به تن داشتم جوابش را با لبخند می دهم

 چه تیپ زدنی ... من که مثل همیشه لباس پوشیدم _

..  

هی ... من دارم می گم که خوشتیپ شدی پس حرف  _

  ... م برو و بیشتر از این منتظرش نزارنباشه .. حاال

چشم ابرو برایم می آید جسته و گریخته می داند داستان 

دلم را اما تا به حال پیش نیامده که مستقیم حرفی بزند  

  . همیشه در لفافه حرف زدیم

  ...  به جای آسانسور از پله ها پایین رفتم 



  

 

 

م .... تردیدم داشتم اما نه برای گفتن بلکه برای تصمیم

من تا هر جای دنیا که بروم باز هم روزی خواهد بود  

 که مجبورم روز های تلخی که از سر گذراندم حرف
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بزنم .. اما حسام سلطان پناه ... تردیدم داشتم که آیا می  

  ... توانم چشم در چشم نگاهش باشم و حرف بزنم

ام سر که بلند کردم من بودم و چند قدم فاصله ام با حس

سلطان پناهی نامش روی صفحه گوشی ام خاموش و 

  ... روشن می شد

قلبم تردید داشت اما قدم هایی که به سمت در می رفت  

   ... نه

از خانه بیرون آمدنم هم زمان می شود با صدای جیغ   

کشیده شدن الستیک ماشین روی زمین دقیقا مقابل خانه 

ه  پارک می شود پشت فرمان نشسته بود مثل همیش



  

 

 

محکم و سنگین نگاهم می کند سری تکان می دهم  

.... سالم و    خودش خم می شود در را باز می کند

احوال پرسی کوتاهی می کنیم ... یک ربعی می گذرد  

  : که می گوید

جای خاصی رو مد نظر دارید که بشه راحت حرف   _

  زد .. ؟

آری می شناسم کافه های زیادی را در دوران نامزدی 

م اما از نفرت زیاد حتی آدرسشان را هم به رفته بود

  : دست فراموشی سپردم

  ... نه جای خاصی یادم نمیاد  _

یه کافه هست تو چهار راه ولی عصر فضای جالبی  _

  ... داره فکر می کنم مناسب باشه

   ... موافقتم را اعالم می کنم

ماشین را کمی باالتر کافه در یک کوچه فرعی پارک  

فاصله کوتاهی را تا کافه پیاده روی می کنیم ، می کند 



  

 

 

وارد راه رویی می شویم از پله های انتهای راه رو 

 باال 
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می رویم دیوار های راه رو تا کافه پر بود از تابلو و  

پوسترهای کالسیک بود فضای داخلی کافه هم همین  

  .... طور بود دیزان کامال کالسیک

بود حسام میزه دونفره ای را  کافه کوچک اما دنجی 

کنار پنجره انتخاب می کند اگر هر زمان دیگری بود 

برای رومیزی های چارخونه قرمز و سفید ذوق می  

کردم . دختری با لباس های ساده و طرح هنرمندی اش  

منو را به دست حسام داد و از ما فاصله گرفت . با  

  : صدای حسام دست از بررسی دخترک برداشتم

  میل دارید ..؟چی  _

  .. نگاه سرسری به منو می کنم 



  

 

 

  ... شما .. انتخاب کنید _

با اشاره حسام دخترک نزدیک می آید و حسام سفارش 

قهوه و کیک می دهد . با رفتن دخترک حسام سکوت  

  : بینمان را پس می زند

هردومون میدونیم برای چی اینجاییم پس سکوت بی   _

  .. معنی میشه

  : ا روی دلم پهن می کنددلهره چادرش ر

  .... من ... نمی دونم باید از کجا شروع کنم _

چشمانش حالت جدی به خود می گیرد چقدر از حسرت 

گفتن در برابر این مرد سخت است . فنجان قهوه که  

مقابلم قرار می گیرد نگاه می دزدم . دست هایم دور  

فنجان لحقه می شود نخورده طعم تلخی در گلوییم باال  

پایین می شود حرف ها پشت لب هایم قطار می شود . 

 : لب هایم را با زبانم تر می کنم
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تو زندگی همه ی آدما یه روزایی هست که تلخیشون   _

  ... دل رو میزنه ... اصال خود خود زهره

می گویم بی کم و کاست ... جزء به جزء ... لحظه به  

نمی خواهد خیره  لحظه ...سرم را باال نمی آوردم دلم 

  .... چشمانش باشم و از خرد شدنم بگویم

حرف هایم که تمام می شود نفس راحتی می کشم سرم 

را بلندی می کنم چشمانی را می بینم به میز خیره شده  

.... دستانی که مشت شده ... سرد است و بی روح  

هیچ چیز را از چهره اش نمی فهمم ... دسته کیفم را 

شده ام می فشارم و بلند میشوم ... بین دست های مشت 

و راه خروج را در پیش می گیرم ... دخترک گارسون  

  ... متعجب حال خرابم را می نگرد

نگاهی به آسمان باال سرم می کنم نفسم را بیرون می  

دهم درس هایم را خوب مرور کردم انگار .... امتحانم 



  

 

 

را خوب پاس کردم انگار... هیچ تاریخ خوانی گذشته  

ا انقدر خوب نمی داند که من همه لحظه هایش را ر

  ... توصیف کردم

تا جایی که در توانم بود قدم زدم کجا خسته شدم نمی 

دانم فقط خودم را روی صندلی تاکسی انداختم و به  

  .  خانه رساندم خود آشفته ام را

در واحد را پشت سرم می بندم و به آن تکیه می دهم  

نوشت جان می بینی روزی لبخند تلخی می زنم " سر

که از همه چیز و همه کس بردیم مرا به نقطه ای از  

زندگی ام رساندی که هیچ پلی برای ورود به آینده 

ندارد اما من باز هم هستم ... اینجا ... تو در من 

جریان داری من در تو ... تو باز هم ادامه داری و من 

 ...." پا به پایت می آیم
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نگ ساعت چشم هایم باز می شود دیروزم با صدای ز

  ... را خواب و خیال تصور کردم و از جا بلند شدم

همین که در را بستم و چرخیدم از دیدنش آن هم جلوی 

ساختمان شکه شدم توقع حضورش را نداشتم آن هم بعد 

از دیداری که خوب نبود ... دیداری که دوست داشتم 

  ... از روزهایم فاکتور بگیرم

به جیب و خیره نگاهم می کند یک دستش را از  دست

جیب بیرون می آورد و در ماشین را باز می کند بعد  

  ... خودش پشت فرمان می نشیند

یک کشف جدید حتی حرکات این مرد هم تحکم و 

دستور دارد گاهی نیاز نیست با زبانش دستور دهد یک 

  .. حرکات کافی ست تا به مقصود برسد

نشینم ماشین را به حرکت در می آورد  کنارش می 

دست فرمانش عالی ست اما زیادی تند می رود ...  

خیابان هایی که پشت سر می گذارد شبیه به مسیر 



  

 

 

مدرسه نیست باالخره در یک خیابان خلوت ماشین را  

  : متوقف می کند 

چرا فکر کردی بعد از این که حرفات رو زدی می   _

  تونی بری ...؟

رضا گفتن باید به خودتون جواب بدم  خب .. حاج  _

  ... من

  : با حرکت دستش مانع ادامه حرفم می شود 

ولی من یادم نمی یاد دیروز جوابی شنیده باشم ...   _

   شما فقط از گذشته ات گفتی

اون گذشته خودش یه دنیا حرفه..مسلما با این گذشته  _

  .. نمیشه که آینده ساخت

ممکنه همه تو زندگیشون  فقط به خاطر یه گذشته که _

 داشته باشن میخوای آینده ات رو خراب کنی ؟؟؟
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سرم را پایین انداختم حقیقت را می گفت سکوتم باعث  

  .شد حرفش را ادامه دهد

ذهنیتم رو داری خراب می کنی... ریحانه سطح  _

درکت رو خیلی بیشتر می دونست اما االن دارم میبینم 

   هستی  ی آدم ضعیف و کوته بین

سرم را به سرعت باال آوردم نمیخواستم چنین تصوری  

چرایش را نمی دانم فقط می دانم    از من داشته باشد

   دوست ندارم این مرد ضعیفم بخواند

   نه من آدمی ضعیفی نیستم  _

   چراهستی نمیخوای با گذشته رو به رو بشی _

هر کسی که گذشته ی تلخی داشته باشه نمیخواد  _

   ش کنهمرور

این درسته که نمیخوان رو به رو بشن اما تو حتی   _

نمیخوای بپذیریش اینطوری نمیتونی به آینده هم فکر 

   کنی



  

 

 

یک دستش را به فرمان تکیه میدهد وتنه اش را به 

سمتم می چرخاند صدا و چشمانش با هم حمله می  

   کنند

  تا کی میخوای اینطوری ادامه بدی ؟؟؟ _

اون گذشته نمی پذیره ... مثل  هر کسی منو با _

  ... خانواده ام

  من هر کسی ام ؟؟؟؟؟؟  _

نفسم محبوس ماند با چشمان مات شده ام نگاهش کردم  

لحن پر صالبتش میخکوبم می کند ... چه گفت  

؟...قطعا نمی داند چطور با همین جمله نیم بندش آتش 

بسته به جانم انداخته ... گر می گیرم ... لب هایم باز و 

 ... می شوند کلمات گمشده اند انگار
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  ... یعنی شما .. براتون مهم نیست که من مطلقه ام_



  

 

 

  ... نه _

  : بی درنگ و محکم می گوید

  ... مگر این که هنوز اون مرد برات مهم باشه _

  : هول می شوم

  ... نه _

   ... لب می گزم از خجالت

  ... مونه و جوابتپس چیزی برای مهم بودن نمی  _

این مرد امروز تمام تالش هایم را برای خاموش کردن 

شعله ی احساساتم بر باد داد ... حال این قلبی را که از  

همین چند کلمه کوتاه برای خود آشیانه ساخته چه کنم 

؟؟ قدم بگذارم به آشیانه ای که قلبم می خواهد ؟ می  

نگاهش را تاب نمی آورم گوید اما و اگری نمانده ... .. 

  : سرم به زیر می افتد جان می کنم تا لب باز کنم

  ... چیزی برای مهم بودن نمی مونه _



  

 

 

حرفی نمی زند ماشین را روشن می کند و به راه می 

  : افتد

  مدرسه ...؟ _

  ... مگر جانی مانده برای درس دادن

  ... میشه منو برسونید خونه _

ماشین  *******************                           

جلوی ساختمان متوقف می شود گوشی اش را سمت  

 : من می گیرد
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  .. شماره عمه ات رو سیو کن _

   متعجب نگاهش می کنم

حاج خانم باید زنگ بزنه برای قرار خواستگاری به  _

  ... نظرم



  

 

 

دلم می خواهد از خجالت با روکش های ماشینش یکی  

شماره را ذخیره می کنم و گوشی را به سمتش شوم 

  ... می گیرم

دست و دلم لرزیده بد هم لرزیده که باز کردن در برایم 

سخت شده زیر نگاه خیره اش از ماشین پیاده می شوم  

و به خانه می روم . درست لحظه ای که خود سستم را 

روی مبل رها کردم تازه تبعات جوابی که دادم برایم 

اما به طرز عجیبی دلم نمی خواهد به پر رنگ شد 

جنبه های منفی اش فکر کنم به لحظه ای می اندیشم که 

گفت " پس چیزی برای مهم بودن نمی مونه و جوابت  

آن موقع شاید قلبم تپش نداشت اما حاال صدای   ..."

ضربان بی امان قلبم در گوشم می پیچید من یک 

نوازش می   دخترم از همان ها که می گویند ناز است و

طلبد ، مثل تمام همجنسانم با مرور اتفاقات امروز  

غرق در خوشی و حس های خوب می شوم ، در  



  

 

 

وجودم هیاهو می شود ، نمی گویم عاشقم و به وصال  

معشوق رسیدم راه های بسیار باید پیمود برای رسیدن 

به حقیقت عشق معنی کردن حسام خودش یک فرهنگ 

گی های منحصر به لغت اختصاصی می خواهد مردان

فردش یک فصل عاشقی نیاز دارد اما یک اعتراف 

سخت من این هیجانی را که در سلول به سلول تنم 

پیچیده ... حس های دخترانه ای را که بیدار شده ...این  

 ... تپش ها پر استرس قلبم را دوست دارم
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با این که می دانم امکان دارد گذشته روزهای خوش 

را تحت الشاع قرار دهد باز هم حالم خوب  آینده ام

است ... رویاها می آیند و پیش چشمانم می رقصند و  

من چشم بسته ام روی خاطره های تلخ تا کم رنگ  

شوند حداقل در این لحظاتی که خوشی آمده تا در 



  

 

 

سرسرای قلبم مهمانم باشد باید در پستو زندانی شوند  

از دردهایش  این حکم را کسی می دهد که چند صباحی 

  ... پذیرایی کرده

همیشه میزبان خوبی بوده ام این نه تعریف بلکه تجربه 

ثابت کرده این بار مي خواهم به جای نان و آب دادن 

به غم هایم کمی حال دلم را خوب کنم ... می خواهم  

شیرینی هایی با طعم آرزوهایم را برای مهمانان 

زندگی ام را    وجودم بپزم ... کم فتحی نبود مهم تصمیم

  ... گرفته بودم

تنها یک پیام کافی بود تا عمه آذین خودش را به خانه 

مونا برساند حال هر دو رو به روی من نشسته اند 

  .... یکی خندان و دیگری متعجب و مبهوت

باور این که با خودم کنار آمدم و جواب مثبت به این 

بود  خواستگاری داده ام برای عمه آذین تعجب برانگیز 

  ... دقایقی زمان برد تا هضم کند حرف هایم را



  

 

 

کمی که می گذرد در آغوشش قرار می گیرم و خدارو 

شکر هایی که زیر لب زمزمه می کند ... با این که 

صفت عمه را پشت نامش می گذارم اما حسم متفاوت  

است محبت هایی که برایم خرج می کند ورای یک 

انه نوازشم می  رابطه عمه و برادرزاده است خواهر

کند در آغوشش می مانم تا سیراب شوم از مهرش ... 

و چقدر سپاس گذار می شوم از درک مونا حالمان را 

که می بیند تنهایمان می گذارد مونا که می رود زبان 

 : عمه باز می شود
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خیالمو راحت کردی نمی دونی چقدر خوش حالم  _

برای این که  ...گاهی وقتا خودمو سرزنش می کردم

کمکت کردم از اون خونه فرار کنی ... همه ترسم از 

  ... آینده و تنهاییت بود



  

 

 

خودمم می ترسیدم اما راهی بود که انتخاب کرده  _

  ... بودم ... شرایط خونه رو یادته که

به خاطر همون شرایط بود که راضی شدم به   _

  ... رفتنت

منو می   عمه من االنم می ترسم ... خانواده اش _

پذیرن ؟ مطلقه بودنم به کنار ... فرارم از خونه ... چه  

  ... تصوری از من تو ذهنشون ایجاد میشه

به نظر من تفکرات و فرهنگی و تربیتی که حسام  _

رو پرورش داده خانوادشه خودت یه چیزایی تعریف  

کردی ... همون طور که حسام گذشته ات رو پذیرفته 

  ... خانوادش هم می پذیرن

                      **********************  

با تماسی که حاج خانم برای قرار خواستگاری گرفته   

بود عمه و مونا به جان خانه افتاده بودند تا برای شب 

آماده اش کنند اما من در حال و هوای دیگری بودم به  



  

 

 

خانواده ام فکر می کردم به این که دیگر نداشتمشان  

این دوری من نبودم... خواستگاری بی بزرگتر  مسئول 

انگار کسی قلبم را می فشارد صدای جیغ مونا نمی  

  ... گذارد بیشتر از این فکر کنم 

 ... تو چرا هنوز اینجایی ... برو آماده شو دختر _
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می گوید و دستم را می کشد و به سمت حمام حولم می  

می شوم لباس  دهد لبخند محوی می زنم و وارد حمام

هایم را داخل سبد می اندازم و زیر دوش می ایستم  

قطرات آب روی پوستم حرکت می کنند تنم آرام می  

شود با حالتی شبیه به گیجی و استرس دوش مختصری  

گرفتم . از حمام که بیرون آمدم صدای عمه و مونا  

هنوز از آشپزخانه می آمد به جای من هم آن ها در تب  

ونا می خندید و می گفت تا به حال در و تاب بودند م 



  

 

 

هیچ مراسم خواستگاری شرکت نکرده بی خیال گوش 

دادن به جدل های آن ها به اتاقم رفتم ست تیشرت و 

شلوار خانگی ام را پوشیدم و مشغول شانه زدن موهای 

   . خیسم شدم

موهایم را با سشوار خشک کردم و با کش مرتب بستم  

اس هایم چرخاندم هیچ وقت ، نگاهم را به سمت کمد لب

برای انتخاب لباس حساس و سخت گیر نبودم اما این 

بار دچار وسواس شده بودم ، برای بار دوم از صبح 

در کمدم را باز کردم و به لباس هایم خیره شدم همه 

شیک و مرتب بودند ولی هیچ کدام به چشمم نمی آمدند  

گاه تک تک لباس هایم را از کمد بیرون می آوردم و ن

می کردم نمی دانستم کدام بهتر است با ناله عمه آذین 

را صدا زدم وقتی آمد و مرا سردرگم میان لباس هایم  

  : دید تعجب کرد

  ... چی شده چرا حاضر نیستی وقتی نمونده ها _



  

 

 

  : چهره و صدایم با هم ناله شدند

 ... عمه من .... نمی دونم چی بپوشم _
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نگاهم کرد بعد چنان قهقه زد که با صدایش  چند ثانیه 

مونا را هم به اتاق کشاند ، مونای گیج هم پرسید چرا 

 من آماده نیستم و همین خنده عمه آذین را بیشتر کرد

...  

من هیچ وقت درگیر ظاهرسازی های جدید در هر 

مهمانی نبودم همیشه لباس هایم را مرتب و تمیز نگه  

بخواهم در هر مهمانی یک  می داشتم دلیلی نمی دیدم 

لباس جدید بپوشم ... این که این بار برای انتخاب  

در حول و وال بودم برای خودم هم عجیب بود و    لباس

عجیب تر آن که دوست داشتم در برابر حسام و 

خانواده اش آراسته و برازنده به چشم بیایم البته که 



  

 

 

 قصدم دلبری و خودنمایی نبود اما مرتب بودنم برایم

  . مهم بود

باالخره بعد از زیر و رو کردن لباس هایم یک 

سارافون ساده مشکی با زیر سارافونی سفید طرح دار 

با صندل های مشکی و روسری نقره کوب مشکی  

سفید انتخاب کردم و پوشیدم ، مونا اصرار داشت که 

آرایش کاملی داشته باشم ولی به یک آرایش مختصر  

  ... بسنده کردم

ه و مونا به آشپزخانه رفتیم مونا فنجان نلبکی  همراه عم

ها را آماده کنار سماور گذاشته بود چای را هم دم  

کرده بود تند تند برایم توضیح می داد که چه کنم و 

   چطور چای بیاورم

سادنا موقع چایی آوردن حول نشی چایی بریزی  _

روی پای داماد ، اصال نگاهش نکن خانواده اش فکر 



  

 

 

ی ، سریع جواب مثبت ندیا بگو باید فکر  می کنن حول 

 ... کنم
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مثل زنان قدیمی برایم سخنرانی می کند آنقدر می گوید  

که داد عمه آذین را در می آورد . حدود نیم ساعت بعد  

صدای آیفون حضور خانواده سلطان پناه را اعالم می 

   . کند دقیقا رأس ساعت آمده بودند

ونا به منتظر ورودشان بودم جلوی در کنار عمه و م

اول از همه حاج خانم و حاج رضا وارد شدند احوال  

پرسی گرمی با عمه و مونا کردند و مرا با لفظ عروس 

خانم مورد خاطب قرار دادند بعد از آن به ترتیب 

ریحانه و هاله و حسام و هادی و مهدی آمدند همه 

دو  دست هایشان پر بود .. به عالوه سبد گل و شیرینی 



  

 

 

َطبَق تزیین شده و یک صندق چوبی زیبا هم در دست 

  ... داشتند

سالم و احوال پرسی ها چند دقیقه ای طول کشید از 

همان دم در راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم و 

سعی کردم با آرامش چای بریزم آشپزخانه اُپن بود و 

کامال دید داشت . سینی به دست به سمت جمع رفتم  

ردن به همه یک طرف او یک طرف چای تعارف ک 

چنان جذی و با جذبه نشسته بود که ناخودآگاه استرسم 

بیشتر شد فنجان چای را با یک نگاه کوتاه برداشت 

همان یک نگاه هم کافی بود تا مرا مسخ کند . سینی 

خالی چای را روی اُپن گذاشتم تا خواستم برای پذیرایی 

اه حسام مهدی کردن پیش دستی ها را بردارم با یک نگ

 سریع از جا بلند شد و پیش دستی ها را از دستم قاپید

..  

  .. بده من زن داداش _



  

 

 

مات ماندم از لفظی که به کار برد خجالت زده کنار  

عمه نشستم حس های متفاوتی داشتم صفت زیبایی بود  

 . اما من هنوز به کاری که می کردم مطمئن نبودم
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همه پذیرایی کرد و سر جایش مهدی خیلی زود از 

نشست و در مقابل تشکر عمه خواهش می کنمی گفت  

.جو خاصی بود من بزرگتری نداشتم که میزبان باشد 

تنها عمه و حاج خانم با هم صحبت می کردند بدتر از 

همه جدیت بیش از حدی بود که حسام داشت یک لحظه 

حس کردم شاید به اجبار این جاست اما دقیقه ای بد  

ودم جواب خودم را دادم نه حاج رضا پدریست که  خ

فرزندانش را تحت فشار قرار دهد نه حسام مردی ست 

که زور و اجبار را بپذیرد . حاج رضا فنجان خالی  



  

 

 

چای را روی میز می گذار و بسم ّللاه گویان شروع به 

  : حرف زدن می کند

از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است ، نیت  _

این مجلس کامال مشخصه پس میرم سر اصل  ما از 

مطلب خانم هدایت من یکم سنت شکنی کردم و جواب  

مثبت رو پیش پیش از دخترم گرفتم البته امیدوارم که 

  . ناراحت نشده باشید

  ... نفرمایید در ُحسن نیت شما شکی نیست _

اگر شما اجازه بدید ما میخوایم بعد از صحبت های   _

  . شون کنیماصلی عروسمون رو ن

  ... اختیار دارید حاج آقا اجازه ما هم دست شماست _

   نگاه حاج رضا با این حرف عمه روی من می نشیند

دخترم بحث سر آینده توئه و زندگی که چند صباح   _

دیگه باید شروع کنی من پسرمو همه جوره تضمین  



  

 

 

می کنم اما اگر شرط و شروطی داری بین خودتون  

 ... بمونه بهتره
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شرطی نداشتم مگر این خانواده با این حجم از درک و 

فرهنگ نیاز به شرط دارند ...؟ مگر می شود سطح 

کاماالت و آداب دانی یک خانواده را شرطی کرد .. 

این که برایم حریم خصوصی و احترام قائل بودند 

باعث شد در اعماق قلبم حسی شکوفه وار ریشه دواند 

آن همه چشم حرف زدن استرسم بیشتر می  .. در مقابل 

  : کرد به هر نحوی بود لب باز کردم

  ... نه حاج آقا شرطی ندارم _

  : لبخند پدرانه ای می زند

دخترم مهریه هدیه و حق زنه ما دوست داریم  _

  ... خودت تعیین کنی



  

 

 

از این که همه نگاه ها زوم شده بود روی من گر  

کر نکرده بودم هیچ گرفتم اصال به همچین چیزی ف

وقت اعتقادی به مهریه سنگین نداشتم آن زمان هم که  

بابا مهریه باال برای نیما تعیین کرد راضی نبودم پول  

شاید مهم باشد ولی زندگی نمی سازد ، برای من که 

نساخت نه پول پدرم نه پول نیما سازنده که نبودند هیچ  

  . هرکدام به نوعی مرا سوزاندند

  ... سکه چهارده تا _

ثانیه ای از حرف نگذشت که حسام سکوتش را 

  : شکست

  .... صد و چهارده تا سکه _

ابروهایم تمایل زیادی داشتند تا همدیگر را بغل بگیرند 

اما سعی کردم واکنشی نشان ندهم . حاج خانم راضی  

  : دنباله حرف حسام را می گیرد



  

 

 

از  به عالوه ده تا سکه و سیصد و سیزده شاخه گل  _

 ... طرف من و حاجی
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نمی    حرفش را با پشتیبانی پدر مادرش به کرسی نشاند

خواهم ذوقشان را کور کنم لبخندی از سر رضایت می  

زنم و سکوت می کنم حاج خانم با لحنی زیبا و دلنشین 

  : می گوید

  ... دخترم دهنمون رو شیرین کنیم _

ه را از ذهنم روزهایی بود که فکر ساختن دوباره آیند

بیرون کرده بودم اما حال در این جمع داشتم بار دیگر 

نقشه می کشیدم برای ساختن کاخی که روزهایی  

دوست داشتم بهترین معماری را داشته باشد " تنهایی  

جان بار و بندیلت را جمع کن که وقت کوچ رسیده می 

خواهم هم خانه ی آرامش شوم ، در پناه مردی که 



  

 

 

کوه و خانواده ای که مهر و محبت  محکم است چون 

  .. بی اندازه شان مرا هوایی کرده

  .... بله _

صدای هلهله و دست زدن در خانه پیچید ترس ها و  

تردید ها بار می بندند خوشی ها لبخند فاتحانه بر لب 

دارند اما من ... خوبم شاید بهتر از این مدتی که 

تنهایی ها  نزدیک به دو سالی که پنهانی و گریزان در 

و سردرگمی هایم دست و پا زدم . تاریخ عقد برای 

هفته بعد انتخاب می شود حاج رضا صیغه محرمیتی  

بینمان می خواند تا برای رفت و آمد راحت باشیم . 

وقتی برای خواندن آیه صیغه کنار هم می نشینیم دسِت 

دلم باز هم می لرزد صدای تپش های قلبم را واضح  

ی کند تا لحظه ای که هاله جعبه ای می شنوم نگاهم نم

را مقابلش می گیرد و او آرام حقله نشان را دستم می 

کند و نگاهش را به چشمانم می دوزد شاید چند ثانیه 



  

 

 

بیشتر تالقی چشم هایمان طول نکشید اما همین برای 

  زیر و رو کردن من کافی بود گم

 شده بودم
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دستم را گرفته بود  در چشمانش در گرمی دستانی که 

رشته اتصالمان را صدای ریحانه و هاله پاره می کنند  

با خوشحالی مرا در آغوش می کشند و تبریک می  

گویند ذوق زده از این که نقشه هایشان جواب داده مدام 

برایم چشم و ابرو می آمدند کم کم در آغوش گرفتن ها  

  ... تبریک گفتن ها باعث می شود از حسام دور شوم

برق اشک در چشمان عمه آذین نشسته بود اما خود  

داری می کرد غیر از تبریک چیزی نمی گوید شریک 

روزهای سختم . جمع زنانه و مردانه می شود حاج 

رضا و پسرانش یک سو مشغول صحبت اند گه گاهی 



  

 

 

عمه تعارف می کند از خودشان پذیرایی کنند حرف 

د برای های زنانه باال گرفته بود قرار می ذاشتن

آرایشگاه و روز عقد ، ریحانه و هاله پر از ذوق 

برنامه ریزی می کردند مونا هم همرایشان می کرد من  

هم کنار حاج خانم نشسته ام حس شرمی که داشتم مانع  

می شد تا لبخند پهنی بزنم به برنامه هایشان به همان  

  ... لبخند ملیح بسنده کردم

                     ********************  

موهایم را از بند ِکش رها می کنم و تنم را رو تخت به 

سمت دیوار می کشم و به آن تکیه می کنم حاال که سه 

ساعت از رفتن حسام و خانواده اش می گذرد بیدار و 

بی خواب لحظه هایی را که سپری شد مرور می کنم 

... امشب با تمام سادگی اش برای من عالی بود شبی 

وش شدنی نیست ... فکرش را نمی کردم که فرام

امشب بی دردسر بگذرد ، هر ثانیه و هر لحظه منتظر 



  

 

 

یک واکنش نسبت به گذشته ام بودم ، هراس داشتم از 

این که خرد شوم پیش چشم خانواده اش ، تنم می لرزید  

 از این که
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حاج رضا و حاج خانم دیدشان نسبت به من عوض 

در کار نبود من امشب دوباره و   شود اما هیچ شکستنی

هزار باره ساخته شدم با لبخند های مهربانشان ، با 

لحن پدرانه حاج رضا و دخترم دخترم گفتن هایش ، آخ 

که چقدر هالک شنیدن این کلمه بودم ، می ترسیدم حاج 

خانم ناراضی باشد اما هنگام رفتن مادرانه گفت مامان  

دلم مادر می  فاطمه صدایش کنم و چقدر من امشب 

خواست ، برق نگاه مهدی و هادی برادرانه بود ، از 

هاله و ریحانه نگویم خجالت زده شدم از آن همه 

رفاقتشان ... در یک جمله خالصه اش کنم هیچ حال  



  

 

 

بدی نمانده و من چه می خواهم جزء این که در  

روزهایم دلیلی برای خنده و خوشی داشته باشم و به 

از کمبود لحظات و زندگی ام   پایان برسند روزهایی

  ... هی گذشته را مرور کنم

                        *************************  

دقایقی بود که از خواب بیدار شده بودم نفهمیدم شبه  

گذشته کی به خواب رفتم و حال میل شدیدی به ماندن 

در رخت خواب داشتم دلم می خواست در همان حال  

ی نبود باید خود را به مدرسه می رساندم  بمانم اما شدن

با کرختی از جا بلند شدم و حاضر شدم بی سر و صدا 

از خانه بیرون زدم عمه و ندا خواب بودند شب خسته 

   . زحمت زیادی کشیده بودند  کننده ای داشتند

وقتی به مدرسه رسیدم همه همکارانم مشغول کارهای  

چی مدرسه برایم خود بودند من هم لیوان چای که آبدار

آورده بود خوردم و مشغول تصحیح اوراق امتحانی  



  

 

 

شدم تا سریع تر نمره ها را تحویل دهم . دو ساعتی  

می شد مشغول برگه های پیش رویم بودم که آالرم 

گوشی ام توجه ام را جلب کرد و باعث شد دقایقی بی  

 خیال کار 
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ربان می  شوم ، گوشی را از کیفم بیرون کشیدم قلبم ض

گیرد وقتی بعد از باز کردن قفل صفحه نام " پناه " را 

روی گوشی ام را می بینم ، از آن روزی که بعد از 

دیدار نه چندان جالبمان مقابل خانه و به انتظار دیدمش 

و حرفایی که زده شد و مرا مجذوب ابهت و رفتارش  

کرده برایم شده بود " پناه " فامیلی اش کامال برازنده 

بود و چه خوش چسبیده بود به جان و تنم این پناه  اش

  : بودنش . پیامش را با هیجان باز کردم

  "سالم . خوبی ؟ کجایی ؟ _"



  

 

 

جدی بودنش را همه جوره باید ثابت کند منحنی لب  

هایم کش و قوس آمدند انگشتانم تند تند روی حروف 

  : نشستند

  "... سالم . خوبم ممنون شما خوبید ؟ مدرسه ام _"

  "من یه نفرم ... امتحانا تموم شده مدرسه چرا ...؟ _"

از این اشاره اش برای مفرد خواندنش گونه ام رنگ  

  : گرفت چه خوب که کسی حواسش به من نبود

  ".. اومدم برگه های امتحانی رو تصحیح کنم _"

چقدر کارت مونده ؟ برای ناهار می رسی شرکت   _ "

  "؟

ی مانده کردم می شد بقیه اش نگاهی به برگه های باق

را در خانه صحیح کنم وقت گذراندن کنار او ارزشش 

را دارد که تا پاسی از شب بیدار بمانم و لیست نمره  

   . هایم را حاضر کنم

 ".. بله می رسم _"
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  "... خوبه ... منتظرم _"

نگاهی به ساعت می کنم گفت که منتظر است وسائلم  

مدرسه کردم   صحبت مختصری با ناظمرا جمع کردم 

و راه افتادم ، نیم ساعتی طول کشید تا به شرکت  

رسیدم . نگهبان از رفت و آمدهای هفته ای یک بار به  

شرکت می شناسد که سری تکان می دهد سوار 

آسانسور می شوم و در قسمت آینه کاری شده اش 

مقنعه ام را صاف و مرتب کردم ، با توقف آسانسور  

بقه بیرون آمدم هنوز چند قدم با میز منشی فاصله در ط

داشتم که مهدی از اتاق حسام خارج شد به محض دیدنم 

  : لبخند شیطنت باری زد

  ... اِ سالم زن داداش احوال شما اینورا _



  

 

 

از خجالت پسرک با این   به معنای دقیق کلمه آب شدم

جمله اش رسما سرخم کرد سعی کردم خودم را به آن  

  : زنمراه ب

سالم ممنون تو خوبی ، اینجا محله کارمه چیز  _

  .. عجیبی نیست که اومدم سرکار

در چشمان شیطانش چیزی به معنی مچ گیری خوابیده 

  : است

یعنی اصال نیومدی احوال جناب مدیر رو بپرسی و   _

   ... ببینیش دیگه

جوابی در آستین ندارم وقتی هول می شوم و حاضر  

باید اینطور شود که نتوانم از پس جوابی می کنم 

   . شیطنت های این پسر شوم

 . چه خبره اینجا ... دو دقیقه نبودم معرکه گرفتی _
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به سمت صاحب صدا برمیگردم و فکر می کنم که چه 

نجاتم می دهد اما    به موقع از دست برادر شیطانش

زهی خیال باطل مگر می گذارد سرخی گونه هایم 

  : ودمحو ش

هیچی به جون داداش ... زن داداش اومده سرکار  _

گفتم حاال که روز کاریش نیست تو اتاق شما استراحت  

  .. کنه داشتم مهمون نوازی می کردم

کاش این بحث تمام می شد رسما آبرویی برایم نماند  

مخصوصا در حضور منشی و قطعا از دقایقی دیگر  

چشم غره  پیش بقیه کارمندان شرکت . حسام حرصی

ای نثارش می کند کاش کمی مراعات آبرویمان را می  

  : کرد

ممنون از مهمون نوازیت ... بیا برو کاری که گفتم  _

  ... رو انجام بده



  

 

 

چشم داداش من رفتم .. با اجازه زن داداش خوش  _

  ... بگذره

می گوید و برایمان چشم ابرو می آید اصال هم توجهی  

رد ، با رفتنش نفس راحتی  به چشم غره های حسام ندا

می کشم که حسام هم متوجه می شود با دست به اتاقش 

اشاره می کند در را باز می کند و بین چهارچوب در  

می ایستد اول من وارد می شوم و او هم پشت سرم می  

آید و در را می بندد . کیفم را روی میز کنفرانس می  

ه  گذارم نمی دانستم در اولین دیدار بعد از صیغ

محرمیتی که بینمان جاری شد چطور رفتار کنم ، و 

سخت تر آن که با کلی هیجان به اینجا آمدم تا لحظاتی  

را کنار او باشم اما حاال از این کارم به شدت خجل  

شدم که با یک اشاره اش راحت پذیرفتم تا در کنارش  

باشم ، در رمان های عاشقانه ای که گاها می خواندم 



  

 

 

از ناز و کرشمه و عشوه بودند اما   دختران داستان پر

 من بلد نبودم یعنی من هم باید
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مانند قصه ها ناز می کردم و کار را بهانه می کردم و 

نمی آمدم ... مردد کنار میز ایستاده بودم و با نگاهم  

حسام را تعقیب می کردم ، بین پرونده های روی  

را میزش در حال جست و جو بود با کمی مکث سرش 

باال می آورد و نگاهم را به خودش می بیند . دست از  

کار می کشد و با قدم های آرام و محکم به سمتم می  

آید ، دو صندلی کنار هم را بیرون می کشد و همان  

  :طور که نگاهم می کند می گوید

  ... بشین  _

می نشینم و او هم روی صندلی کنار می نشیند خیلی  

گیرد و انگشتر نشانی که از  نزدیک دست چپم را می 



  

 

 

دیشب بین انگشتانم جا خوش کرده را لمس می کند ،  

دستانش گرمای آتشوار ندارد که مرا بسوزاند ولی گرم 

است ، گرما که می گویم منظورم حرارت نیست 

گرمایی که دستان اون منتقل می کنند بر تن نمی نشیند  

می   روحم را گرم می کند ... گرمای اون قلبم را آرام

کند ... جریان برقی وجود ندارد که مرا بگیرد فقط 

  : آرامش است که جریان دارد

این که انگشتری که تو دستته یه معنی واضح داره  _

... این که از همه نزدیک تر به تو منم .. پیش من  

   ... معذب نباش

شمرده و آرام حرف هایش را می زند توان این که 

بی که دارم و حضور  بگویم " با تمام احساس خو

پررنگ تو در جایی حوالی خیابان های قلبم نمی توانم  

بی پروا باشم " چیزی به اسم شرم و حیا وجود دارد 

که همیشه همراه من است ... به یاد دارم این حس را 



  

 

 

از کودکی هایم مادرم در من پرورش داده همیشه می  

 گفت " شرم و حیا 
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ست که همگام با او رشد جزئی از وجود یک دختر ا

می کند " سخت است انتقال دادن این حرف ها ولی  

درک او باالتر از این حرف هاست چرا که به محض 

دیدن سرخی مجدد گونه هایم و نگاهی که می خواهد  

  : سر به زیر شود بحث را عوض می کند

می خواستم ناهار بریم بیرون ولی یه سری نامه  _

پ و بررسی بشه .. ناهار  هست که امروز باید تای

  .. خوردن تو شرکت سخته برات

قرار بر این بود که ساعتی کنار او باشم فرقی ندارد 

که کجا باشیم ، این که باشم و باشد مهم است من می  

خواهم از این بودن ها بهره ببرم و بهتر و دقیق تر 



  

 

 

بشناسم مردی را که تکیه گاهم شده ... مردانگی های 

ت نیازی به بیان ندارد ، اما انتخاب کور  حسام عیان اس

کورانه گذشته به من آموخت کنار تمام مسئولیت ها و  

زندگی حقی به اسم درک و شناخت    تعهدهای مشترک

حقی    متقابل وجود دارد که به گردن زن و مرد است

که باید ادا شود ، وقتی تعهدی شیرین این بین وجود 

  : ادا کنمدارد من می مانم تا حق پناهم را 

  ... نه سخت نیست _

دستم را به همان آرامی که در دست گرفت رها می 

    کند بلند می شود به سمت تلفن روی میز می رود

  خوبه ... چی سفارش بدم ..؟ _

 هر چی که شما می خورید برای منم سفارش بدید _

... 
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  ےگیرد تا ب منش ےهمان طور که تلفن به دست م

  : دهد ےبگوید سفارش غذا بدهد جوابم را م

برو تو   ےادبیات فارس ےبه نظرم یه دوره کالس ها _

  .. ےصرف افعال اشتباه زیاد دار

روز است که بکار بردن فعل  ڪنبار در ی ےدوم

شود و این بار   ےخطاب دادنش متذکر م ے مفرد را برا

در کالمش بیشتر از پیامش مشهود است و    تحکم نهفته

سریع افعال جمله ام را دست  ےشود خیل ےباعث م

  : کنم

 منم سفارش بده ےبرا ےخور ےخودت م ےهر چ_

..  

شود و در همان حال   ے م ےمشغولصحبت با منش

زند با تمام شدن تلفنش بر  ےبرایم م ےلبخند نیم بند

  : نشیند ےگردد و سرجایش م ےم



  

 

 

 ےترس ےب برام جالب شد از من حساب م ُخب ..خُ _

  ؟

عوض کردن فعل هایم تصمیم گرفته ام  ےگویا زود برا 

با این حالت   ےمانم چگونه جوابش را بدهم وقت ے،م

  : کند ےباال رفته اش نگاهم م ےبا ابرو ها ےنیمه جد

...خواستم که از  ےاِممم ...نترسیدم فقط دیدم کار دار_

  .... ےکارت نیوفت 

 ےجانکندم تا جمله ام را کامل کردم نگاهش خندان م

  : شود

  ... ےکن ےم ڪچه خوب که در_

 ےتالش ب ےمرا دست انداخته ..؟؟آچمز شدم وقت

خندد و  ےبیند کوتاه م  ےجواب دادن م ے ثمرم را برا

 : گوید ےم
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 ےدا از شوخ..ج ےخواد خودت رو اذیت کن ےنم _

 ےنیستم مخصوصا برا ےاینو بدون من آدم خشن

  ... خانواده ام

رو انجام  ےکردم کار  ےمن که گفتم نترسیدم فقط سع_

  .. ےبدم که دوبار بهش اشاره کرد

خواند در دلم   ےشوقم را از این که مرا خانواده م

   کنم ےم ےمخف

زن باید  ےخوبه که انقدر حرف گوش کن  ےخیل  _

  ... مطیع مردش باشه

مانم از  ےلحظه م ڪپرند ی  ےابروهایمن هم باال م

 ےجنبند و حرف ےاین جدیت یکباره اش لب هایم م

  : زنند ےم

  تو خونه تو حکومت مرد ساالریه ...؟_

   کند ےم ےصدا دار ےتکخنده 



  

 

 

ه زن باید نه اصال ...اتفاقا متعقدم حرمت و جایگا _

  .. من ےزندگ ےحفظ بشه مخصوصا زن ها 

که گفت به کنار من میخ " زن  ےقشنگ ےتمامجمله 

 ےمانم و همان را تکرار م ےمن " م ے زندگ ےها

  : کنم

  زندگیت ؟؟؟ ےزن ها_

من هستن  ےتو زندگ ےزیاد ےطبیعتا زن ها_

  ... ،مادرم ،خواهرم ،همسرم و در آینده دخترم

دهد و من با همان چند کلمه آخر  ےضربتیجواب م 

 ےشوم به کجا اندیشیده بود به آینده و دختر ےسرخ م

 روز نگذشته افکارم به هر سمت و  ڪکه ... ی 
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که به در  ےتقه ا ےکشند ،با صدا ےم ڪسر ےسوی 

شود با بفرمایید او عمو   ےخورد از کنارم بلند م ےم



  

 

 

شود سالم و  ےبه دست وارد اتاق م ےسین  ےمشت

 ےکند و شروع به چیدن میز برا ےم ے احوال پرس

فرار از نگاه تیز بین حسام  ےکند من هم برا ےناهار م

کنم  ےنگرد کمکش م ےکه صورت ُگر گرفته ام را م

برنج و  رود و با دیس ےبار دیگر م ےعمو مشت

گذارد و  ےمیز م  ےگردد و آن ها را رو  ےکباب برم

کنم  ےم ےنشینیم سع ےرود ،باز هم کنار هم م  ےم

بسته ذهنم نگه  ےکه شنیدم را پشت درها ےجمله ا

کند  ےکشد و اشاره م ےهر دومان غذا م  ےدارم .برا

خوریم او هنوز   ےمشغول شوم .در سکوت غذا م

کشم توان  ےمشغول است که من دست از خوردن م

 ےخوردن همه آن چه برایم کشیده بود را در خود نم

  : کند ےبیند لب باز م ےام را که م ےدیدم عقب نشین

  ... ےخور  ےغذات رو تا آخر م_



  

 

 

 ےخورم بیشتر نم ےمن همیشه همین قدر غذا م _

  .. تونم

مانده  ےاز کباب باق تکه ڪکند ی  ےقاشقشرا رها م 

 گیرد ےزند و به سمتم م ےدر بشقابم را سر چنگال م 

:  

  ... ےبله قبال دیدم و متوجه شدم کال کم غذای _

به این مرد بفهماند من و قلبم جنبه نداریم  ےایکاش کس 

با هم  ےاولین روز و اولین ساعت هم نشین  ےبرا

لرزاندکه بارها مرامش را دیده و  ےرا م  ےاینطور دل

پیش پیش مریدش شده راه تا عشق بسیار است اما  

 هایش  ےحسام سلطان پناه و مردانگ 
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زنند تا راه کوتاه کنند .با ابرو اشاره به  ےمیانبر م

خورم و او تا تکه آخر  ےکند لقمه اول را م  ےچنگال م



  

 

 

تر از کباب را نخوردم دست برنداشت با این که بیش

لذت وصف    ڪظرفیت معده ام غذا خورده بودم اما ی 

برجانم نشست .بعد از جمع کردن میز به  ےناشدن

رفت  ےاو به سراغ پرونده های  ےعمو مشت ڪکم

میزش گذاشته بود  ے قبل رو ےدقایق ےکه منش

توانستم نامه هایش را   ے،سرعت تایپ کردنم بد نبود م

اش ایستادم   ےتایپ کنم میز را دور زدم و کنار صندل

که  ےکه پرونده ها و نامه های  ےدر همان حال 

  : گوید ےزند م ےمربوط به آن را ورق م

این نامه ها برنامه ام رو بهم ریخت یکم استراحت  _

  .. کن تا من کارم رو تموم کنم بعدش میریم

  از من برمیاد ؟ ےکمک_

  : دهد ےکند و جوابم را م ےسرشرا بلند م

 ےیه کار ےتون ےتو م ےولندارم  ے کار خاص_

  .. ےانجام بد



  

 

 

باید انجام دهم  ےکنم تا بدانم چه کار ےمنتظرنگاهش م

  : کند ےکه باالخره لب باز م

  ےیه هفته وقت داریم تا عقد ،حاج خانم گفت باید کل_

  ےها ےکار ےکن برا ےکار انجام بدیم یه برنامه ریز 

  .. مهم تر بهم بگو شاید از همین امروز شروع کردیم

  چیو شروع کنیم ...؟_

  : کند ےکشد و با تفریح نگاهم م ے دستاز کار م

  .. گفتن ےرو که هاله و ریحانه م ے خرید های _

  ےخانواده شما شاید برنامه ا ےآخه بد نیست ؟؟یعن_

 ... داشته باشن
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   : دهد ےمکث جوابم را م ےبعد از کم

هم بهم نگفتن   ےمن از این کارا سر در نمیارم ،چیز _

 ےهم داشته باشن با خودت هماهنگ م ے اگر برنامه ا



  

 

 

کنن ،مطمئن باش هاله و ریحانه دست از سرت بر 

  . دارن ےنم

دانم او هم از دست هاله و ریحانه در   ےخندم م ےم

  : امان نخواهد بود

اون که صد در صد گفتم شاید بخوان همراهمون _

  .. بیان

  : دهد ےجواب م ےجد ےبرد و خیل ےابروباال م

اصال فکرشم نکن خودمون از پس خرید ها بر میایم _

  .. دارن ےهمین جوریش تو خونه دست از سرم بر نم

جوابشون با خودت من از پسشون بر   ےباشه ول_

  .. نمیام

  : گوید ےکند و م ےسختش حواله ام م ےازآن نگاه ها 

  تونن رو حرفم حرف بزنن ؟؟ ےبه نظرت م_



  

 

 

دانم آن دو تا  ےخببا این اخم حتما نه اما این را هم م

کردند دست بردار نبودند  ےنم ےنقشه هایشان را عمل

   به زبانم آمدچرخید ناگاه  ےآن چه در ذهنم م

 ےکن ےاگر همین طور که به من با اخم نگاه م _

  ... نه ےنگاهشون کن 

ست  ےام اما حرف ےگزم از این حاضر جواب ےلبم

خندند سرش را پایین  ےکه به زبان آوردم چشمانش م

 ےشود ،خیال باطل ےاندازد و مشغول کارش م  ےم

  : به منِه ِخجل ندهد ےست که جواب 

تا   ےباال سر من بمون ےکه همین طور   ےخوا ےنم_

 کارم تموم بشه
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روز این همه   ڪدلم میخواهد خودم را خفه کنم در ی 

پیش چشمان این مرد واقعا شاهکار  ے پروای  ےب

 ےمیز کنفرانس م ےها ےاز صندل ےیک ےاست رو

دهم خودم را با موبایلم سرگرم کنم   ےنشینم .ترجیح م

به زبانم  ےرسید هم من کم ے،هم او به کارش م

 کند ےدادم تا حداقل کمتر حاضر جواب  ےاستراحت م

.  

                     *************************  

زمان برد تا حسام کارهایش را سر و  ےساعت  ڪی 

بسپرد .به   ےکارها را به منش ےسامان بدهد و باق

طرف پارکینگ رفتیم و سوار ماشین حسام شدیم با هم 

با هم از اتاق بیرون  ےاز شرکت خارج شدیم .وقت

از کارکنان شرکت را در راهرو دیدیم  ےآمدیم عده ا

کردند  ےبرخورد م ےبرایم جالب بود با احترام خاص

نه آن که از ترس باشد درست است که حسام با جذبه و 



  

 

 

نبود که   ےکند اما طور ےرفتار م مقتدر و مغرور

را بترساند بیشتر برخوردش متحرمانه و   ےکس

نگهبان مسن پارکینگ به   ےسرسنگین بود حت

بیرون آمده بود ،نمونه بارز  ڪاحترامش از اتاق

بود پیر مرد  ےاحترام و اقتدار حسام عمو مشت

  ے.ماشین را به سمت خیابان اصل ےمهربان آبدارچ 

  : به سمتم گفت ےیم نگاهکند با ن ےهدایت م

  از خرید طال شروع کنیم یا لباس ..؟_

باید انجام بدهیم  ےنداشت که چه کارهای   ےمفرقےبرا

 ےباید بخریم دفعه قبل از هر چیز ےیا چه چیزهای 

بهترینش را داشتم اما دریغ از حس خوب همه چیز  

مهمترین انتخاب   ےبود این بار دلم برا ےپوشال

 ےآرامش م ےحس خوب با چاشن ےام کم ےزندگ

 

 165پارت #



  

 

 

جبران  ےبار به جست و جو ڪخواست من ی 

حسرت هایم اشتباه کرده بودم ،همین جواب را به حسام 

  : دادم

کنه هر طور که شما..نه  ےنم ےمن فرق ےبرا_

  .. ےتو راحت ےیعن

  : دهد ےسرشرا به نشانه فهمیدن تکان م

امشب طالها   پس اول بریم سراغ لباس اگر وقت شد_

  . فردا ےرو هم میگیریم نشد هم میمونه برا

  .. باشه بریم_

کوچه  ڪمساعت بعد حسام ماشین را در ی ےن

کرد .با هم به سمت  ڪبه پاساژ تندیس پار  ڪنزدی 

  . پاساژ راه افتادیم

وارد پاساژ که شدیم خدارو شکر کردم بابت خلوت  

 اش مدت ها بود من در شهر سایه وار ےبودن نسب

از گذشته ام رو به   ےکردم که مبادا با ردپای  ےزندگ



  

 

 

 کشد ےحسام نگاهم را به سمت او م ےرو شوم صدا 

:  

 ےهاله و ریحانه زیاد میان اینجا خرید چندبار_

  ےم ےباهاشون خرید اومدم .اینجا رو ببین اگر نپسندید

  .. دیگه ےریم جا

موافقتمرا اعالم کردم ،با هم شروع به دیدن بین 

 ےم ےبا حوصله همراه ےویترین هاکردیم حسام خیل

 ےکرد اصال اهل غر زدن نبود برعکس دقت بیشتر

از ویترین ها ایستادیم در همان   ےداشت .مقابل یک

توجه ام را جلب کرد داشتم با دقت  ےنگاه اول لباس 

  : کردم که حسام گفت ےنگاهش م ےبیشتر

بپوشیش ؟به نظرم مدلش قشنگه تو  ےخوا ےم_

 شت اومده ؟خو
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بار دیگر به مدل پوشیده لباس نگاه کردم به دلم   ڪی 

  : نشسته بود

  .. آره مدلش قشنگه_

دستمرا گرفت و با هم وارد مغازه شدیم از فروشنده 

خواست لباس را برایم بیاورد .لباس را گرفتم و به اتاق 

طول کشید تا لباس را پوشیدم ،جنس  ے پرو رفتم کم

با یقه هفت ،باال تنه تا کمر فیت و دامن   لباس گیپور

 ےترکیب قشنگ ےسوزن ےلباس کلوش با چین ها

باز کردم  ےبه در خورد در را به آرام ےداشت ،تقه ا

خواست لباس را ببیند ،تنه اش را بین چهار   ےحسام م

چوب در کشید تا از بیرون دید نداشته باشد ،با این که 

اولین  ےودم بعضمعذب ب  ےلباس پوشیده بود اما کم

سخت به نظر  ےکم ےها با وجود ماندگار بودنشان گاه

 گوید ےکند و م ےرسند ،لباس را کامل برانداز م ےم

:  



  

 

 

  قشنگه بهت میاد خوشت اومد ؟_

  .. آره خوبه_

خوبه پس تا من میرم حساب کنم زود درش بیارش _

  . دیگه برسیم ےبیا تا به خرید ها

لباس هایم را عوض کردم و از اورفت و من هم سریع 

اتاق بیرون رفتم حسام پول لباس را حساب کرده و 

پیشخوان گذاشتم تا فروشنده  ےمنتظر بود لباس را رو

کاور کند از فروشنده تشکر کردیم و با گرفتن لباس از 

ساعت بعد همچنان مشغول    ڪمغازه بیرون آمدیم تا ی 

بلند   ےمانتو ڪخرید لباس بودیم که نتیجه اش شد ی 

و کفش پاشنه دار سفید با  ےسفید با ست کیف دست

 سفید ےروسر  ڪزیبا و ی  ےسنگ دوز
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،کت شلوار حسام و  ےو طالی  ےآب ےبا طرح ها

ست کیف و کفش اسپرت که حسام با نظر  ڪی 

خرید  ےپر از کیسه ها ےخودش خرید .با دست های 

 به سمت ماشین حرکت کردیم البته که بیشتر خرید ها

بار که   ڪدست حسام بود ،این همه خرید نیاز نبود ی 

ست با  ےبه حسام گفتم مانتو دارم و همین لباس کاف 

 ےدر همش مواجه شدم سریع تسلیم شدم وقت ےاخم ها

و انقدر صبر و    او دوست داشت خرید کامل انجام دهد

  . مخالفت نبود ےبرا ےداد دلیل ےحوصله به خرج م

                            ********************  

خودم را به سمت او   ےبا توقف ماشین مقابل خانه کم

چرخاندم و نگاهم را به نگاهش رساندم متفکر خیره ام 

کردم در چشمانم به جست و جو  ےشده بود حس م

نافذش   ےها ےنشسته قدرت چشم گرفتن از عسل

بگیرم به روایت دیگر دوست داشتم این جست و جو  



  

 

 

را که قرار   ےبنگرم مرد ےیدا کند تا من هم دمادامه پ

که قرار است  ےاست معمار خانه ام باشد ،معمار

جدید ،اتصال نگاه   ےزندگ ڪطراحم باشد ،طراح ی 

حسام در   ےشود که صدا ےقطع م ےهایمان زمان 

  : رسد ےسکوت حاکم بر کابین ماشین به گوشم م

  ... حاج خانم میگفت صداقتت از چشمات پیداست_

  ےحرف نگاهش کردم در جست و جو ے ب  ےلحظها

که من در انتخاب اولم چشم بر آن   ےصداقت بوده چیز

  : نفسم را آهسته بیرون دادم و گفتم  بستم

پیدا  ےپیدا کردین ...یعن ےخب ...خب حاال چیز_

  ... ےکرد

 : زند ےم ےلبخندنیم بند
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پیداست به حاج خانم درست دیده صداقتت از نگاهت  _

 و من خوش دارم ےصاف و ساده ا ےعالوه اون خیل

....  

 کشد ےخودش را به سمت من م ےکند و کم ےثمڪم

:  

 ے،خودت باش ےبمون ےهمینطور که االن هست_

  ... ،از خودت دور نشو ...من خودت رو خواستم

 ےچهگفت ؟مرا خواسته ؟؟این روزها نیازمند داروی 

بم را با آن کنترل کنم امان قل ےب ےهستم تا تپش ها

تواند باشد  ےحسام زیباست غیر این نم  ےخواستن ها

  : .کنترل زبانم دسِت مِن مسخِ او شده نیست

  ... غیر از خودم باشم ےمن قرار نیست کس_

گیرد اما چهره اش همچنان  ےنگاهنافذش رنگ خنده م

  : است ےجد

  .. خوبه_



  

 

 

  ےدهد و با ابرو اشاره به صندل ےتکیه م ےبهصندل

  : کند ےعقب م

  .. خریدا رو با خودت ببر خونه_

  ...نه شاید حاج خانم و هاله بخوان ببینند_

بینن  ےنیست قرار به دیدن باشه تو تنت م ےنیاز_

   دیگه

توانم خنده ام را   ےگیرد نم ےاز استداللش خنده ام م

،لب   کند ےریز شده نگاهم م ےکنم باچشمان ےمخف

  ےکنم مراسم خداحافظ ےکش آمده ام را جمع م ےها

کنم و بعد از برداشتن خرید  ےسریع کوتاه م ےرا خیل

خرید  ےپر از کیسه ها ےشوم .با دستان ےها پیاده م

ماند تا وارد خانه شوم بسته  ےفشارم م ےزنگ را م

 شدن
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حرکت ماشین   ےشود با صدا ےدر ساختمان همزمان م

رسانم با توقف آسانسور    ےم  را به آسانسوراو خودم 

بینم نگاه  ےدر طبقه مونا را دست به سینه و منتظر م

از  ےخواهد چندتای  ےدهد م ےپر از خباثتش نشان م

 ےآن جمالت قصارش را حواله ام کند و خب طول

  : کشد که حدسم درست از آب در بیاید ےنم

این وقت شب تو ماشین خلوت   ےکن ےخانم فکر نم _

شد و کارش   ےدید و دلش هوای  ےکنید شاید یک ےم

  .. کشید ےمنکرات ےبه راه های 

رسد لب  ےمارا دیده این اولین چیزیست که به ذهنم م

دانم چرا هر کس به ما   ےفشارم نم  ےهایم را به هم م

کند  ےخواهد مچمان را بگیرد یا کار  ےرسد م ےم

  . ودمن گلگون ش  ےگونه ها

   زدیم ےخلوت نبود داشتیم راجب کارامون حرف م_

  : گوید ےم ےاندازد و نوچ بلند ےابرو باال م



  

 

 

 ےخب چون توی  ےکنم ول ےنوچ ..من که باور نم_

حرف  ےدختر خوب هیچ کس نصفه شب ےقبوله ول

 ےو اونطوریا م  عاشقونه ےاز کار نمیزنه ...حرفا

  ... زنن

کند خنده ام را  ےحرف هایش م ےیهم چاشنڪچشم

  ےکنم و پشت سر مونا وارد خانه م ےم ےمخف

بیچاره من و حسام که در گیر چنین اعجوبه   شوم

  ےساعت ڪاما ی  ےافتادیم .با وجود خستگ ےهای 

را با مونا نشستیم و در مورد خرید هایم حرف زدیم 

گفت لذت ببر   ےمونا از سلیقه حسام خوشش آمده بود م

ردن کنار این مرد اکثر مردها یا در خرید از خرید ک

در  ےکنند اگر هم همراه  ےنم ےهمسرشان را همراه

 کار 
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شود .موقع   ےباشد این حوصله و سلیقه را شامل نم

  : دیدن لباس عقدم سوت زد و گفت

 ےخیل ےقشنگه اصال در نهایت پوشیدگ ےواو خیل_

 ےاگر بدون این حسام خانت برا ےشیکه سادنا یعن

  ... به خدا ےخنگ ےبر ےترین خرید ڪکوچ 

مونا بر دلم نشست  ےاز حرف ها ےذوقزاید الوصف

حرف هایم را کوتاه کردم تا زودتر به اتاقم بروم و 

امروز حسام را مرور کنم به سرعت  ےبودن ها

وسایلم را در کمد جا به جا کردم برق را خاموش کردم 

تخت  ےبه تخت رساندم هنوز کامل رو و خودم را 

دراز نکشیده بودم که نور موبایلم اتاق را روشن کرد  

با فکر این که شاید حسام باشد سریع موبایلم را از 

کنار تخت برداشتم و به صفحه اش نگاه  ےعسل ےرو

کردم نام " پناه " باعث شد لب هایم کش بیایند ،پیام 

  ... نا_ ساد  را باز کردم  ام ے رسان مجاز



  

 

 

قلب   ےوقتیبا پیام نامم را خوانده و اوج گرفته تپش ها

جنبه  ےکند قلب ب ےمن با شنیدن نامم از زبانش چه م

صفحه به سرعت  ےطالِب محبت من ...انگشتانم رو

  : کند ےحرکت م

  ... بله_

  ؟ ے بود ےاز خرید ها راض_

نبود ؟او نهایت سلیقه را در ست  ےشد راض ےمگرم

کردن لباس ها به کار برده آنچه در ذهنم بود را برایش 

 : نوشتم
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   خوب بودن  ےآره خیل _

خرید  ےخوبه ..فردا عصر میام دنبالت بریم برا  _

  ... حلقه و سرویس



  

 

 

جنبه  ےگیرد واقعا ب ےلب هایم عمق م ےلبخندرو

   شده ام

   ..منتظرمباشه  _

رو بپوش که روز  ےفردا اون مانتوی  ےبرا _

  .. ےخونه ما پوشیده بود  ےمولود

دانستم چه   ے به پیامش خیره شدم نم ےبیهیچ واکنش 

  : اش آمد ےبگویم که پیام بعد

زنم به سلیقه من باشه هر   ےمن دوست دارم لباس ها_

 ے،مرد ساالر ےبهش بگو سلطه گر ےخوا ےم ےچ

از موارد   ےعادت کن من تو بعض  ےول ے،زورگوی 

  ... هم سلطه گرم هم مرد ساالر هم زورگو

اش ناراحت نشدم برعکس ته دلم  ےچرااز لحن دستور

بود که من با  ےکارخانه قند و شکر راه افتاد روزهای 

شکستم نفرت داشتم از  ےپدرم و سعید م ےلحن دستور

و من  کردند ےکه صادر م ےدستورات و حکم های 



  

 

 

کردم این بار   ےفرمان م ےچون و چرا اجرا  ےباید ب

داد   ےاین مرد و دستورش متفاوت اند پدرم اجازه نم

مورد عالقه ام را بپوشم اما حسام میداند من    ےلباس ها

گوید بپوش  ےمادرش چه پ.شیدهام م ےدر مهمان

راه مانده تا من خو کنم با کردار و   ےهنوز خیل

کند دلم خود  ےخرج م ےگ گفتارش هربار که مردان

  . کوبد ےرا به در و دیوار م

   جواب نشنیدم_

 :کنند ےدستانم به اختیارم نیستند و با سرعت تایپ م 
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  ... باید بگم به این دستور ےچ _

چشم و فردا من اون مانتو رو   ےفقط باید بگ ےهیچ_

   تو تنت ببینم

  .. لباس بپوشم ےشاید من دلم بخواد جور دیگه ا _



  

 

 

نه دیگه نشد من گفتم دوست دارم زنم به سلیقه خودم _

  ... لباس بپوشه

_ با من    باشه ےخب شاید سلیقه من طور دیگه ا_

جفتمون میدونیم تو همون مانتو رو   ےبحث نکن وقت

فردا ...درضمن خرید امروز بهم ثابت کرد   ےمیپوش

  ےهست ےراض  ےخودت گفت ےپسند ےسلیقه منو م

  ... ر از اینهغی

   حرفحساب که جواب ندارد

  ... باشه _

  ؟ ےباشه چ_

انصاف اذیت کردن را دوست دارد یادم باشد  ےایب

  : این را به لیست شناختم اضافه کنم

  ... پوشم ےباشه م_



  

 

 

خوبه حاال شد ...یادت باشه از این به بعد با من بحث  _

...فردا  ےش ےچون فقط خودت خسته م ےنکن

   میبینمت شب خوش

خدا عاقبتم را به خیر کند من هیچ جوره از پس این 

امان   ےکه قلبم این طور ب ےآیم تا وقت ےمرد برنم

غیر از گوش   ےنوازد هیچ کار ےخواستن م ےموسیق

 سپردن به
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که  ےآید ،از لحظه ا ےحرف هایش از من بر نم

شد به این    محرمش شدم با هر توجه اش دلم قرص تر

  . مرد در کنارم دارم ڪکه ی 

                         **************************  

اندازم و  ےسرم م ےطرح دارم را رو ےروسر

ساعت پیش حسام پیام داده بود   ڪکنم ی  ےمرتبش م



  

 

 

کشد شاید  ےآید ،آماده شدنم زیاد طول نم ےدنبالم م

ر باشم تا آمدن بیست دقیقه زمان برد تا آماده و منتظ

کنم  ےگرم م  ےاجتماع ےحسام سرم را با شبکه ها

نشیند از خانه بیرون   ےصفحه م ےنامش رو ے.وقت

زنم پشت فرمان نشسته و مشغول حرف زدن با  ےم

شوم به تکان سر  ےموبایلش است .کنارش جاگیر م

دهم  ےدهد من هم به روش خودش جواب م ےسالم م

از مسیر هم بحثش با شخص پشت خط تمام   ے،تا نیم

بار فرش است  ڪشود حرف از صادرات ی  ےنم

 ےمردم و ماشین ها سرگرم م  ے،خودم را به تماشا

اش را خسته و  ےشود و گوش ےکنم تا تماسش تمام م

  ےم ےکند دم عمیق ےداشبورد پرت م ےکالفه رو

  : گوید ےبه من م ےگیرد و با نیم نگاه

  ؟ ےطول کشید ...خوب بود  ےتماس ضرور_

  : زنم ےلبخندیم



  

 

 

  ... خوبم_

  ےحساب  ےکردم امروز یه لج و لجباز ےفکر م  _

  ... داریم

  : پرد ےابروهایم از تعجب باال م

 ؟  ےچ ےبرا  ےلجباز_

 

 174پارت #

از دوستا  ے،خیل  ےکه گفتم پوشید ےهمون مانتوی  _

 ےخانوماشون ناله م ےها  ےو همکارام از دست لجباز

  ... کنن گفتم شاید همه گیره

در لفافه  ےجورهای  ڪخندم به حرف هایش ی  ےم

کنم  ےگوید من لجباز نباشم ،خنده ام را کنترل م ےم

  : باب حرف زدن از نگرش ها و تفکرات باز شده

  رضا ؟کنه با حاج  ےحاج خانم لجباز ے تا حاال دید_

  : شود ےو متفکر م  ےچهرهاش جد 



  

 

 

همیشه   ےنکرد با حاج ےنه مادر من هیچ وقت لجباز_

 ےبود البته که نظر مادرم برا ےحرف ،حرف حاج

 ےمهمه ...در کل هیچ وقت شاهد هیچ بحث ےحاج

گم خوش و خرم بودیم  ےبین پدر مادرم نبودم ،نم

و   ےناخوش ےمیشه باالخره تو هر زندگ ےکلیشه ا

هست مخصوصا بین زن و شوهرا اما هر    ےناراحت

و مادرم جلو چشم ما با هم بحث و   ےکه بود حاج ےچ

که مادرم تو گوش ما   ےنداشتن اولین چیز  ےلجباز

  . خوند حرمت نگه داشتن بود

هر چه بیشتر از این خانواده و اخالقشان شناخت پیدا  

  : گذارم ےحسرت م ےکنم حسرت رو ےم

بازنشسته بود و جدا از سخت  ےامپدر من یه نظ_

داشت  ےها و جدیت بیش از حدش تفکرات قدیم ےگیر

پرسید منم که ُخب   ےهیچ وقت نظر مادرم رو نم

  . نداشتم ےوضعیتم مشخص بود حق هیچ حرف زدن



  

 

 

 : دهد ےسرشرا به نشانه فهمیدن تکان م
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هیچ  ےچرخه ب ےتفکرات نسل به نسل م ےبعض _

  .... ےبر ےاطر همینه از من حساب م،به خ ےتغییر

رود  ےدر قالب جدیت خود فرو م ےوقت  ےبهراست

جذبه اش  ےجورهای  ڪمانم که چه کنم ،ی  ےمات م

  :گیرد ےمرا م

  ... دارم نسبت به جدیتت ےدونم چه حس ےنم_

کند در  ےم ڪ کشد و پار ےم ےنرا به گوشه اےماش

  : گوید ے شود م ےکه پیاده م ےحال

از رفتار منه پذیرش اما از من   ےجدیت جزئ این _

...تو  ےام که قرار تو بهش تکیه کن ےنترس ،من کس

 ےم ےبه کوه پشت سرت اعتماد نداشته باش ےوقت



  

 

 

به من اعتماد کن   ےکن ےو بهش تکیه نم ےترس

  ... خوام جز صداقت و اعتماد ےازت نم ے،چیز زیاد

 ےم فاصله از ماشین منتظر ےشود و با کم ےپیاده م

ایستد ،اعتماد به این مرد درست ترین کار ممکن است  

خانواده اعتماد کردم از حاج  ڪ،در واقع من به ی 

 ےکه سع ےرضا و حاج خانم گرفته تا هاله و ریحانه ا

و  ےکنند و مهد ڪکردند ما را به هم نزدی  ےم

که  ےکه رفتارشان با من برادرانه بود چیز ےهاد

همیشه از سعید انتظار داشتم اما او ذهنش پر از 

پدرم بود مصلحت که چه  ےها ےمصلحت اندیش

عرض کنم خرافات و مضخرفات ...از ماشین پیاده 

کند  ےزند و منتظر نگاهم م ےشوم دزدگیر را م ےم

 : گیرند ےلب هایم از هم م
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  ےاعتماد کردم که دارم زندگیم رو بهت م من بهت _

که از اعتمادم خوردم فاصله  ےسپرم ،بعد از ضربه ا

امو با آینده و حضور دوباره یه مرد تو زندگیم حفظ 

  ... کردم اما حاال دارم با تو هم قدم میشم

پرند و لبخنِد نگاهش دلم را به  ےابروهایش باال م

  ےسخت برا  ےکند خیل ےکه دادم معتقدتر م   ےجواب

ذهنم  ےبودنم در کنار این مرد تصمیم گرفتم هیاهو 

نبودند  ےآمدند و رفتن ےنداشت خاطرات بد م ےتمام

اما در نهایت سکان را دست دلم دادم تا هر طور که 

  . به گل نشسته را نجات دهد ےخواهد این کشت ےم

                       ***********************  

چرخد این سومین   ےمختلف م ےنگاهم بین قاب ها

 ےبود که پشت ویترینش ایستادیم همه طالها ےمغازه ا

و  ےسنگین و پر زرق و برق داشتند با وجود زیبای 



  

 

 

نشستند  ےظاهر وسوسه برانگیزشان برعکس به دلم نم

کردم  ےزیبا بودم اما پیدا نم  ےسادگ  ڪ،دنبال ی 

  ےداد م ےرا نشانم م ےمدل های  ےحسام هر از گاه

خواست بگوید   ےم ےفهمیدم باب میل او هم نیستند ول

سنگین بخواهد   ےاز آن طالها ےاگر من دلم یک

از حرف  ے بعض  ندارد ،دیگر فهمیده ام که ےحرف

آورد با رفتار و عملکردش خواسته ها   ےها به زبان نم

دهد هر چند که یاد گرفتن  ےرف هایش را نشان مو ح

زمان بَر و سخت است اما من   ےزبان خاصه حسام کم

کند .حدود   ےام م ےبه نام قلب دارم که یار ےمترجم

ایستادیم که  ےطال فروش ڪنیم ساعت بعد مقابل ی 

 ےداشت نگاهم رو ےنسبت به بقیه دیزاین ساده تر

سِت ساده  ےقه هاقالب ها درون ویترین دقیق تر شد حل

 ... ظریف  ےبا طرح ها
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وارد مغازه شدیم حسام از فروشنده خواست قاب حلقه 

که همه   ےِست را برایمان بیاورد بین حقله های  ےها

ساده و ظریف بودند چشم چرخاندم همه زیبا بودند نگاه  

 ےمرددم را به حسام دوختم تا نظرش را بگوید ب

  : گذارد ےم ےحقله ا ےدرنگ دست رو

  اینو دستت کن ببینم چطوره ؟_

ردیف  ڪزرد و ی  ےها ے سفید با تراش کار ےحقلها

راحت در انگشتم جا خوش کرد   ےنگین ریز حلقه خیل

با بود دستم را مقابل حسام گرفت تا حلقه را در  ...زی

  : دستم ببیند

  ... قشنگه_

  : کند ےگیرد و انگشت حلقه ام را لمس م ےدستمرا م

  ... به دستت میاد_



  

 

 

گوید بهترین   ےبعداز انتخاب حلقه رو به فروشنده م

که دارد را بیاورد از بین قاب  ےسرویس ےمدل ها

سرویس با   ڪبه ی شود  ےکه مقابلم چیده م ےهای 

شوم از  ےها سفید خیره م ےنگین ها و تراش کار

گلش خوشم میاد ظریف و تقریبا  ےطرح برگ ها 

دهم او  ےشلوغ است با اشاره دست به حسام نشانش م

گوید برایمان آماده  ےکند به فروشنده م  ےهم تایید م

  : گوید ےاش کند و در گوشم م

  نپسندید ...؟ ےچیزه دیگه ا _

 ... قشنگ بودن ےنه همینا خیل _
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ست  ےدوزد چشمانش جد ےنگاهش را به چشمانم م

اش مانع   ےگوش  ےبزند که صدا ےخواهد حرف ےم

گیرد و    ےتعلل نگاه از نگاهم م ےشود ،با کم ےم



  

 

 

 ےدهد بعد از قطع کرد تماسش م ےتماسش را پاسخ م

  : گوید

برمت خونه یه زنگ به  حاج خانم بود گفت امشب ب _

اگر هم  ے مون ےعمه ات بزن بگو امشب اونجا م

  .. نیازه بگو خودم باهاشون حرف بزنم

ریزد چرا باید اجازه ام را از عمه ام بگیرم پس  ےدلمم

 ےپدرم کجاست...با این حال خوبم چرا که حسام طور

کس بودنم آزارم ندهد  ےکند که تنها و ب  ےبرخورد م

  : ستایم ےرا م این همه احترامش

پیش حاج  ےآخه نمیشه که من اونجا بمونم ...یعن_

  ... خانم و حاج آقا زشته

و  ےشرعا زنه من ےیعن ےمحرمم شد  ےاز وقت_

این بودنت قراره تا دو سه روز دیگه تو شناسنامه ام  

که کنار اسمت نشسته اونم اینه   ےثبت بشه مهم صفت

...بعدم من هیچ حاج خانم عمرا بزاره    ےکه خانم من



  

 

 

هاله هم که عمرا دست از سرت برداره   ےشب برگرد

  ... مونه ےنم ےپس هیچ حرف 

طال و پرداخت صورت   ےبعداز گرفتن جعبه ها

حساب راه افتادیم ،خوِد حسام با عمه آذین تماس گرفت  

حاصل از   ڪغ بودند و ترافی .خیابان ها نسبتا شلو

تهران گرفتار   ےدر خیابان ها ےساعت ڪ ی  ےشلوغ

  . کرد

کند و ماشین را   ےدرب پارکینگ را با ریموت باز م

شود من هم مطیعانه پشت  ےبرد ،پیاده م ےداخل م

شوم حاج خانم و هاله کنار در  ےسرش روانه م

 به ےورود

 

 179پارت #



  

 

 

ین همه احترام سالم و  انتظار ایستاده بودند شرمنده از ا

 کشد ےکنم حاج خانم در آغوشم م ےم ے احوال پرس

:  

خونه  ےباید زنگ بزنم تا بیا ےسالم دخترم یعن_

  خودت ؟

  ےزنم هاله مجال حرف زدن نم ےم ےلبخند شرمگین 

  : دهد

مادر من دل خوشه ها االن وقته نامزد بازیه مگه _

خلوت و یار و ...رهاکرد نشست َور دِل مادر    میشه

   شوهر و خواهر شوهر

شوم حسام  ےسرخ م ےآید و من به آن ےچشم ابرو م

  : زند ےاخطار آمیز صدایش م

  .... هاله_

  ... چشم داداش ...خودم میرم_



  

 

 

  ےگیرد و با خنده م ےحاجخانم دسِت مِن خجل را م 

  : گوید

دست این دختر دم در معطل  بیا تو دخترم ...امان از _

  ... شدید

از دست هاله و   ےتواننگاه کردن به حسام را نداشتم وا

شویم با  ےشرم آورش ،وارد خانه م  ےها ےشوخ

 ےم ےسلطنت ےمبل ها ےحاج خانم رو ےراهنمای 

آید و با دیدن جعبه  ےم ےچا ےنشینیم هاله با سین

گذاشته   ےمیز عسل ے که حسام رو ےطالی  ےها

کند و به سمت جعبه ها   ےمیز رها م  ےرا رو ےسین

کند فقط چند ثانیه اول  ےرود و با ذوف بازشان م  ےم

  : گوید  ےتعجب م ےبا کم   بعد ےذوق دارد ول 

 .. داداش چرا انقدر ساده ....مامان ببین_
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شود نگاه کنجکاو حاج خانم   ےحسام در هم م ےاخم ها

چرخد و با لبخند  ےه ها مسرویس و حلق ےهم رو

  : گوید ےم ےمادرانه ا

سادنا جان ببخش این پسر من یکم تو خرید این چیزا _

  ... تجربه ست ےب

  : شود ےاو و هاله م ےحسام مخاطب بعد

   ےگرفت  ےحسام مادر یه چیز سنگین تر م_

 ساده ست ے تازه عروس خیل ےآره داداش اینا برا _

..  

 ےرود رنگ سرزنش بگیرد م ےتانگاه حاج خانم که م

  : گویم

ساده و  ے خودم انتخاب کردم حاج خانم من طالها_

  ...  ظریف دوست دارم



  

 

 

مادرش به   ےخرید با نارضایت ےدوستندارم خستگ

جانش بماند لبخند حاج خانم عمق میگیرد اما اخم  

  : گوید ےکند و م ےم ےساختگ

  ... مامان نشنوم دیگه ها  ےگفته بودم بهم بگ_

  : خندم مانند خودش آرام و عمیق ےم

   چشم مامان_

 ےریحانه طال ےبال ..سادناجان ما برا ے چشمت ب_

  ... خریدیم دوست ندارم بینتون فرق باشه ےسنگین تر

 ےبیشتر دوست دارم بعض ےباور کنید من انیطور_

   پسندم ےچیزها رو ساده م

  ... عزیزم ےهر جور راحت تر _

کند  ےحالم را دو برابر م ےمحبتپشت کالمش خوب

بین من و ریحانه   ےگوید دوست ندارد فرق ےاین که م

سنگین و چشم گیر   ےبگذارد کجا تا آن که پدرم طالها

 برای 
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پیش چمشم دوست و   گرفت تا ےمادرم و بعضا من م

 ےپدرم برا ےدشمن ندار جلوه نکند کجا بیشتر کارها

هم که بود  حرف مردم  ےحرف مردم بود کاش برا

محبت داشت تا من و حسرت هایم باهم  ےفقط کم  ےکم

  . نشویم  ےهمباز

روند تا  ےکمیبعد مامان فاطمه و هاله به آشپزخانه م

غذا را حاضر کنند و نگذاشتند من به کمکشان بروم و 

 ےگفتند به اتاق حسام برویم و استراحت کنیم خستگ

شود با او همراه شوم .اتاقش  ےچهره حسام باعث م

بود ِست  ےو طوس ےدود  ےاز رنگ ها ےترکیب

پارکت ها قالیچه   ے،رو ڪمیز و تخت و کمد شی 

با طرح  ےدست بافت پهن شده بود ،رو تخت طوس 

تخت دو نفره اتاق را پر کرده بود  ےسفید رو  ےها



  

 

 

همه چیز مرتب و با سلیقه چیده شده بود ،اتاق سرویس  

 ےر حال برانداز اتاق بودم که صداجداگانه داشت د

  : حسام یاد آور حضورش شد

  طرح سرویس خواب و جنسش چطوره ..؟_

  : اندازم ےبه اتاق م ےنگاهدیگر

تیره انقدر   ےکردم ترکیب رنگ ها ےخوبه فکر نم _

  ... جالب باشه

اینا رو از پسرعمه ام گرفتم بعدا میگم کاتالوگ   _

  ... ےانتخاب کن  ےکارهاش رو بفرسته ببین

  ےکنم از گوشه چشم م ےخجالتزده نگاهم را منحرف م

  : گوشه لبش جا خوش کرده  ےبینم لبخند ریز

  ےلباسات رو عوض کن یکم استراحت کنیم تا حاج_

 .. بیاد
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 ےدهم او کتش را به چوب لباس ےتکان م ےسر

پیرهنش را تا آرنج باال  ےکند آستین ها ےآویزان م

شود مرد مرتب و اتو   ےزند و داخل سرویس م ےم

آنقدر خسته ام   ےاست بر خالف من که گاه ےکشیده ا

که لباس هایم هر کدام یه گوشه اند نه که شلخته باشم 

دلم فقط استراحت و خواب   ےنه اما به موقع خستگ

آورم و   ےام را در م ے خواهد .مانتو و روسر ےم

گذارم شومیز   ےتخت کنار کیفم م ےمرتب رو 

کنم حسام که از سرویس   ےام را مرتب م ےزرشک

نشیند  ےموها و لباسم م  ےآید نگاهش رو ےبیرون م

رود و تیشرت  ےنگاهش کوتاه است به سمت کمدش م

 ےدارد و در همان حال م ےبرم ےو شلوار خانگ

  : گوید

  ... بهت میاد ےزرشک_



  

 

 

شود و به  ے ش کنده مسرشنگاهش از کمد و لباس های

نگاه کوتاه   ڪشود ، این که با ی  ےچشمانم خیره م 

راجب رنگ لباسم نظر داد در کنار حس خوب از  

بار قبال  ڪتوجه اش خجالت هم داشت شاید من ی 

را داشتم اما حال که   ےتجربه چنین الفاظ را توجه هات

که از پس کلمات   ےبینم محبت ےکنم م ےمقایسه م

نشیند قابل  ےصادقانه حسام به قلبم م ےول ےجد

  ... پر تملق نیما نیست ےمقایسه با جمله ها

دکمه  ےیک ےنشیند که یک ےدستانش م ےنگاهمرو

کرد زیر پیرهن  ےپیرهن مردانه اش را باز م ےها

بود که هیکل   ےسفید رنگ جذب ےمردانه اش رکاب

مردانه اش را به نمایش گذاشته بود کنترل نگاهم را در  

کنم به  ےگیرم و به سمت سرویس پا تند م ےدست م

به دست  ےدهم گونه هایم داغ شده اند آب ےدر تکیه م

از  ےگیرم وقت  ےزنم و وضو م  ے و صورتم م



  

 

 

آیم حسام لباس هایش را عوض  ےسرویس بیرون م

 کرده و به
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خواند خالصانه و  ےنماز ایستاده بود چقدر زیبا نماز م

ر این دنیا نیست در برابر هر کس که  عاشقانه انگار د

کرد  ےمحکم بود حال مقابل خدا متواضعانه عبادت م

دهد و تسبیح عقیق کنار ُمهر را  ے،سالم نمازش را م

کند و من همچنان   ےبر میدارد و شروع به ذکر گفتن م

گردد و  ےدر حال نگاه کردن به او هستم که برم

  : گویم ےو مچ گیرانه نگاهم کند دستپاچه م ےسوال

من برم از مامان فاطمه چادر بگیرم نماز بخونم بعد  _

  ... برم کمکشون تو استراحت کن

خودت را سیاه کن دارد اما  ےبه معن ے چشمانشحس

  : گوید ےدهد و م ےبه نشانه تایید تکان م  ےسر



  

 

 

  ...  باشه برو_

داند  ےدانم که م ےروم م ےبهسرعت از اتاق بیرون م

  ... عمیقش ذوب نشوم ے بهانه آوردم تا زیر نگاه ها

برایم بیاورد تا نمازم   ےازهاله خواستم چادر و سجاده ا

را بخوانم در اتاق خودش نمازم را خواندم و بعد به 

آشپزخانه رفتم تا در آماده کردن شام کمکشان کنم 

شود حاج رضا   ے.درست کردن ساالد و ژله که تمام م

خواهم مانتو و  ےرسند از هاله م ےمهم   ےو مهد

ام را از اتاق حسام بیاورد .بعد از پوشیدن  ےروسر

از آشپزخانه بیرون   ےچا ےبا سین ےمانتو و روسر 

 ےم ےسالم احوال پرس  آیم و با هر دو ےم

شود و " سالم زن   ےبا دیدنم از جا بلند م ےمهد  کنم

م گوید ،حاج رضا هم با لبخند جواب ےم ےداداش بلند

 : دهد ےرا م
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  دخترم ؟ ےسالم بابا خوب _

  ... خوبم ممنون_

نشینم  ےشود کنار حسام م ےخیلیزود میز شام چیده م

شوم حسام سرش  ےکشم و مشغول م ےغذا م ےمقدار

  :گوید ےکند و م ےم ڪرا به گوشم نزدی 

  ؟ ےکش ےبرات بکشم یا خودت م_

   کند ےاشارهبه بشقاب غذایم م

   تونم باور کن ےآخه بیشتر از این نم _

  : کشد ےاخم هایش را درهم م

  ےضعف م ےنخورد ےاز عصر که رفتیم خرید چیز_

  ... ےکن

شود از این توجه لب هایم را به  ےدردلم عسل آب م

  : فشارم تا نخندم ےهم م



  

 

 

با هاله َدخل  ےکرد ےاستراحت م  ےتو که داشت _

  ... مامان فاطمه رو آردیم ےباقلواها

به هاله   ےکند و بعد نگاه ےبهچشمان خندانم نگاه م

  : اندازد ےم

خیال میشم از این به بعد غذات رو   ےفکر نکن ب _

  .. ےکن ےبیشتر م

  .... آخه_

 ےکند که حرف در دهانم م ےنگاهم م ےچنانزیر چشم 

ماند اخمو توجه هایش هم با اخم و تَخم است نیش باز 

از  ےرهای  ےو هاله را کجا دلم بگذارم ،برا ےمهد

 ےکه برا ےغذای  ےحسام عالوه برا ےجد ےچشم ها

خودم کشیده بودم ساالد و ژله هم خوردم .میز را با 

هاله جمع کردیم اما ظرف هایش را روانه ماشین  

 ظرف شویی 
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به سالن رفتیم  ےو شیرین ےچا ےکردیم و با سین

خواست کنار هم بشینیم و  ے،دستور حاج رضا بود م

  . حرف بزنیم

هاله  ےیام را حین گوش دادن به دغدغه هاےچا

خوردم ،حسام کنارم نشسته بود و خودش را با اخبار  

که مخاطب مامان فاطمه یا  ےسرگرم کرده بود گه گاه

نصیبم    عمیقش ےشدم از آن نگاه ها ے حاج رضا م

که من    خانواده ڪبود ی  ےد ،همه چیز عادکر ےم

 ےعاد ےدر جمعشان بودم دلم برا  به عنوان عروس

بودن تنگ شده بود چند وقت بود که خانواده نداشتم 

 ےکنند خانواده م ے؟االن دارم ؟مرا دخترم خطاب م

  شویم ؟؟؟  ےشویم ...نم

گذارم و میخواهم جواب   ےمیز م ےرا رو ےفنجانخال 

  : کند  ےه حاج رضا صدایم مهاله را بدهم ک 



  

 

 

   سادنا جان_

شود و  ےم ےکه حسام هم جد ےطور ےبلند و جد

کشد هاله هم  ےم ےبا مهد ےدست از بحث فوتبال

کند متعجب از این همه جدیت یکباره   ےسکوت م

  : دهم  ےجواب م

  ...  بله آقاجون_

   کنم ےمنهم به رسم ریحانه و هاله صدایش م

از خودت به خانواده  ےوقتشه یه خبردخترم دیگه  _

 ... ،باید در جریان ازدواجت باشن ےات بد
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  ےشوم ،م  ےبا این حرف میان زمین و زمان معلق م

دانند چه بر من گذشته خودم خواستم حسام به خانواده 

  ےاش بگوید بیرون آمدن من از آن خانه بازگشت

ش را ا ےبهترین روز زندگ ےندارد ... کدام دختر



  

 

 

 ےخواهد که من بخواهم اگر ذره ا ےخانواده م  ےب

محبتش داشتم شاید اصال از آن خانه بیرون   ےامید برا

زدم حکم قصاص من مدتهاست اجرا شده و دیگر  ےنم

چشمم آماده   ے برایشان وجود ندارد چشمه ها ےسادنای 

اندازم تا گودال پر   ےشوند سرم را پایین م ےجوشش م

  : آب چشمانم را نبینند

  ... نه_

صدایناله وارم را به زور بلند کردم تا به گوششان 

 ےجمله حاج رضا را م ےبرسد مامان فاطمه دنباله 

  : گیرد

  ... ےکن ےمخفیانه زندگ ےخوا ےم ےتا ک_

نام و  ےتواند عروسش را ب ےحقدارند هیچ کس نم

ست پنهان کردن  ےکند دردسر بزرگ ے نشان معرف

من از  ےدلیل نبود خانواده ام و همین عامل شرمسار 

 ےبرا ےدر من دیگر توان ےشود ول ےحسام م



  

 

 

سنگین  ےشنیدن دوباره آن تهمت ها و تحمل نگاه ها 

  : دهم ےنیست با پایین ترین صدا جواب م

 ےبرا ےاونا منو رها کردن ...من دلیل ے من ...یعن_

گرفته اما پدرم قدغن کرده برگشت ندارم ...برادرم زن  

بزنن ...َب برادرم به زنش گفته من   ےاز من حرف 

  .. ُمردم

نشانم ،دو قطره  ےکنم تا کلمات را کنار هم م ےجانم

کنند اما راه بقیه  ےاز گوشه چشمانم راه پیدا م ڪاش

خواهد این بحث ادامه  ےبندم حاج رضا م ےرا م

 داشته باشد
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بگیر برای بعدش یه فکری می کنیم تنها  تو تصمیم  _

 ... که نیستی



  

 

 

نگاه لرزانم را که می بیند لبخند آرامی می زند و از 

 : جا بر می خیزد

پاشید بابا جان برید استراحت کنید برای پس فردا  _

 ... هنوز کلی کار داریم ... حسام تو با من بیا پسر

بی نیم نگاهی به سمت من با حاج رضا می رود با 

نگاه بدرقه می کنم مرد بد اخمم را ، هاله و مهدی هم 

شب بخیر می گویند و راهی اتاق هایشان می شوند آن 

 :ها که می روند مامان فاطمه نامم را آرام می خواند

 ... سادنا جان _

 بله ...؟  _

 : با لبخند به چهره غمگینم نگاه می کند

از ما دلخور نشی دخترم ، اگه حاجی حرف از  _

اشتن فاصله و رفع کدورت می گه به خاطر خودته برد

پس فردا روز مهم زندگیته تمام فکر حاج رضا اینه که  

  ... تو احساس تنهایی نکنی



  

 

 

این چند وقت خیلی خوب فهمیدم تنهایی چقدر سخته  _

 ... باهاش کنار اومدم

 ... دیگه نیازی نیست به این عادت ادامه بدی  _

ش مرا شوکه و  صدای حسام و حضور یک دفعه ا

 : مامان فاطمه را به خنده می اندازد

خدا به دادت برسه سادنا این پسر هیچی بلد نیست ،  _

 ... پسر این چه طرز نازکشیه
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گر می گیرم از خجالت ترجیح می دهم مامان فاطمه 

تنهایی به حسام نازکشیدن را یاد بدهد شب بخیر می  

به سمت پله ها می  گویم و با سریعترین حالت ممکن 

روم و خودم را به اتاق حسام می رسانم مانتو و 



  

 

 

روسری ام را در می آورم و به چوب لباسی آویزان  

 ... می کنم ، لب تخت می نشینم تا نفس هایم آرام شوند

دقایقی بعد حسام با چند ساک خرید می آید و آن ها را  

 : کنارم می گذارد

ته برای وقتایی  حاج خانم برات چند دست لباس گرف _

که اینجا می مونیم ببین خوشت میاد گفتم بهشون 

 .. طوری خرید کنن که بدون چادر راحت باشی

سرسنگین حرف می زند به جای توجه به خرید ها  

لحن حسام برایم مهم می شود می دانم چرا دلخور است  

اما من هم .... شاید من اشتباه کردم در هر صورت 

ن نمی خواهم ، با نگاهم  حسام را اینطور سرسنگی

حرکاتش را دنبال می کنم انقدر نگاهم به او می ماند تا  

روی تخت می نشنید و مثل خودم نگاهم می کند  

ابروهایش را باال می اندازد و به خرید ها اشاره می  

  کند



  

 

 

 بازشون نکردی ...؟  _

لعنت به کلماتی که با نگاه جدی اش گورشان را به یک 

 : طرفی گم می کنند

  آخه .. تو _

 : ابرو هایش باز پیوند می خورند

یه چیزایی به مرور زمان حل میشه مثل این که تو   _

 ... به جای عادت به تنهایی بپذیری من هستم

 : خجل می شوم زبان به دلجویی گشودم
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من ... یعنی حاج بابا گفت پدر مادرم ... من خب   _

 ... نمی تونم باهاشون رو به رو بشم

هیچ کس قرار نیست تو رو مجبور کنه ولی بهش  _

 .... فکر کن



  

 

 

بهش فکر می کنم ... ولی تو ... من منظوری  _

 ... نداشتم

 : لبخند نیم بندی می زند

بسته ها رو باز کن ، لباس راحتی هم باید باشه فکر  _

 ... نکنم بتونی با این لباسا بخوابی

ک می  چشمکی هم چاشنی حرفش می کند و من خش

شوم ، قسمت سخت امشب را یاد آوری می کند خودم 

را سرگرم جا به جایی ساک های خرید می کنم دقیقا 

نمی دانم کدام را میخواهم بردارم با خنده کنارم می  

نشیند با دستپاچه بودنم باعث تفریحش می شوم خودش 

ساک ها را باز می کند یک چادر رنگی سه بُعدی چند 

ن با دو سارافون و مانتو و روسری که رنگ هایشا

پیرهن بلند ِست بود ، یک کت شلوار شیری رنگ و 

چند دست لباس خانگی همه در کمال سلیقه خریداری 



  

 

 

شده بود با دیدن این همه لطف هم خجالت زده می شوم 

  هم ذوق زده

 ...چقدر مامان فاطمه زحمت کشیده خیلی اینا قشگن _

 : ی گویدبا دقت به خرید ها نگاه می کند و م 

خوبه که خوشت اومده به نظر راحت میان تو کمدم   _

برای خرید هات جا هست از قبل آماده کردم برات 

 .. بزارشون اونجا
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 ےزند و سمت دیگر تخت دراز م ےتخت را دور م

 ےگذارد کم ے چشمانش م ےکشد و ساعد دستش را رو

 کنم تا ےخوابیدن تعلل م ےبا تا کردن لباس ها برا

  ےبخوابد اما خیال باطل چرا که با دیدن تعللم کم  حسام

  : شود ےدر جایش نیم خیز م

  .. پاشو بخواب ےاینا دار ےجا به جای   ےوقت برا_



  

 

 

از  ےگذارم یک ےم ےتا شده را گوشه ا ےلباس ها

 ےدارم لب هایم را برا ےرا برم ےخانگ ےِست ها

پرسیدن این که کجا لباس هایم را عوض کنم چند بار 

شد با   ےباز و بسته کردم اما هر بار حس شرم مانع م

  : کشیدم ےحرف حسام نفس راحت

 ےلباس عوض کن ےتون ےتو رخت کن سرویس م_

..  

روم ،تعویض لباس  ےسربه زیر به سمت سرویس م

آیم حسام  ےبیرون م ےکشید وقت  ےنم ےهایم طول

برق اتاق خاموش و  ےبیدار است ولهمچنان 

بود و چه  ےاش از آباژور کنار عسل ےروشنای 

که صورت گر گرفته ام را  ےخوب بود این تاریک

  . دید ےکمتر م

کشم و چشم هایم را  ےتخت دراز م ےرو ےبهآهستگ

کنم و چند ثاینه بعد   ےبندم حرکت حسام را حس م ےم



  

 

 

تنم  ےصدایش رو ےکه با موسیق  ےسبک ےپتو

  : شود ےکشیده م

رو خوب بدون حرمتت همیشه پیش من  ےیه چیز _

کنم اما اگر فکر   ےم ڪمحفوظه خجالت کشیدنتو در 

میوفته باید   ےبر خالف میلت اتفاق ےلحظه ا  ےکن

 .. ےکردن من وایس  ےعواقب عصب ےپا
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من ناز کشیدن بلد نیست  ے زندگ ےمرد این روز ها

حکم زیبا ترین نوازش   ےجد  ےن این صدام  ےاما برا

  : ها را دارد

   َم ...من آرومم_

  : کند ےنفس عمیقش را آرام رها م

  ... خب  ےکنار من_



  

 

 

کنم دروغ که نیست کنار او بودن   ےم ےخندهپر بهت 

 ےتنهای  ے ست که خدا در روزها ےزیبای  ےرویا

 ےخندم همان طور مبهوت و م ےمرا به آن پیوند زد م

  : گویم

  ... زیاده ےاعتماد به نفست خیل_

  : بهسمتم خیز بر میدارد

  ؟ ےغیر از اینه ؟؟؟کنار من آروم نیست ےیعن_

 توانست غیر از این باشد ؟نه ےشو مات مگر مےک

...  

  ... ےگیر ےخب ...اوم بد اعتراف م _

زود اعتراف  ےکشم من خیل ےسرم م ےپتورا رو

 ےمن و قلب ب ےرو ےکردم که این مرد چه تاثیر

خندد آرام و کنترل شده و شب بخیر   ےپروایم دارد م

دهم .آن قدر زیر  ےگوید جوابش را آرام و ریز م ےم

 ےعمیق اش را م ےنفس ها ےمانم تا صدا ےپتو م



  

 

 

شنوم پتو را از سرم کنار میزنم و به چهره غرق در 

شود و  ےتا چشمانم گرم م  شوم ےخواب اش خیره م

  . کشد ےخواب را در آغوش م

 ےساعتنُه شده بود که بیدار شدم حسام رفته بود کم

معذب بودم از این که دیر از خواب بیدار شدم قبل از 

 . نسبت عروس در این حد معذب نبودم
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به دست و صورتم زدم و از اتاق خارج شدم   ےآب

آشپز خانه را در پیش  طبقه باال در سکوت بود راه

 ےهاله و مامان فاطمه از آشپزخانه م  ےگرفتم صدا

  : آمد

  ےیه جنگ اعصاب اساس  ےمامان باید خودمونو برا_

حسام زن  ےخبر برا  ےآماده کنیم ،عمه خانم بفهمه ب

  ... شه ےبیخیال نم  ےگرفتیم به راحت



  

 

 

چه میشه کرد اگر خانواده سادنا بودن  ےدونم ول  ےم_

گرفتیم شاید کمتر حرف و حدیث  ےمو یه جشن 

   شد ےدرست م

لرزه مگه میشه تا  ےاسم خانواده اش که میاد تنش م _

  این حد بچه شون و عذاب داده باشن ؟

حق داره به لرزه امان از جهل دختر امان ،زن که  _

شه چه   ےمطلقه یا بیوه میشه عزت و احترامش کم م

  .. پشت سرش باشه ےبرسه که همچین تهمت

خواست زمین دهن باز کند و مرا ببلعد نبود   ےدلمم

خانواده ام در این روز ها زخم بزرگ قلبم شده 

کردم به این خانواده مدیونم به خاطر  ے،احساس م

شود خوب   ےکه برایشان درست م ےدردسرهای 

  . ندک ےبودنشان بیشتر مرا دلبسته و خجالت زده م

را به لب هایم   ےلبخند ےباچند نفس عمیق به سخت

 ےکشانم و صبح بخیر گویان وارد آشپزخانه م ےم



  

 

 

شوم هاله با هیجان و مامان فاطمه مهربان جوابم را 

نشینم مامان فاطمه برایمان   ےدهند ،کنار هاله م ےم

ام  ےنشیند ،لیوان چای  ےمیریزد و کنار ما م ےچای 

خورم جرعه  ےم ےقند کوچک را بر میدارم و با حبه

  : کشید و گفت ےبلند ےام هاله هین ےدوم چای 

 .... اِ نخور_
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در  ےپ ےبه گلویم پرید سرفه ها ےهول شدم و چای 

ام مامان فاطمه را از جا پراند به دست چند  ےپ

بین دو کلفتم کوبید با چند نفس عمیق حالم جا آمد   ےبار

شانه ام بود   ےدست مامان فاطمه که رو ےدستم را رو

 ےگذاشتم و تشکر کردم مامان فاطمه به هاله تشر م

  : زند



  

 

 

 دخترمو ےبود خفه کن ڪآخه چته دختر ...؟نزدی_

....  

اندازدم از آن  ےقیافهحق به جانب هاله به خنده ام م

  : گوید ےبود که بعد از اعتراضش م  ےابدتر جمله 

دست شما درد نکنه مامان خانم نو که میاد به بازار _

کهنه میشه دل آزار ،بعدم حسام گفت ظهر میاد برن 

  ... آزمایش خب باید ناشتا باشه دیگه

گزم مامان فاطمه ال االهه  ےکش آمده ام را م  ےلبها

  : گوید ےکند و م ےزمزمه م ےاال هللا ای 

این آزمایشا نیاز به ناشتا بودن   ےختره عقل کل براد_

  ... نیست

به من و لیوان   ےهالهتخس و حاضر جواب با نگاه

  : گوید ےام م ےچای 

  ... بخور ےگم عیب نداره گوش نمید ےبهت م_



  

 

 

 ےاش خنده ام را رها م  ےنبار از حاضر جوابےا

کنم مامان فاطمه با کنترل خنده اش ظرف عسل و مربا  

ام را بر  ےگذارد و لیوان چای  ےتر م ڪرا نزدی 

  ےگیرم و بلند م ےدارد تا عوض کند دستش را م ےم

  : شوم

  ےصندل ےکنم رو ےبشینید مامان خودم عوض م_

 ےنشیند و لیوان خودش را هم به سمتم م ےاش م

 : گیرد
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  ...من هم بریز ےدستت سادناجان براقربون  _

 ےهاله و چشم غره ها ےها  ےصبحانهرا با زبان باز

  .... خوریم ےمامان فاطمه م

 ےاین خانه عادت دارند صبح زود سر کار م ےمردها

هم در کنار درسش هم به نمایشگاه   ےمهد ےروند حت



  

 

 

 ےزند هم به شرکت حسام م ےفرش حاج رضا سر م

مدیریت را یاد بگیرد ،دو   ےرود تا کنار حسام کار ها

سرگرم بودیم  ےخانوادگ ےرا با آلبوم ها ےساعت

حسام را دیدم و از بینشان  ےکودک  ےعکس ها

خودم برادشتم ،َمرد َمن از  ےرا برا ےچندتای 

هم آرام بوده در تمام عکس هایش پسر بچه  ےکودک

  . مغرور و اخمو بود ےمعصوم و گاه ےا

                      ********************  

آزمایشگاه منتظر نشسته بودم تا حسام  ےدر راهرو

ساعت قبل از ظهر آمده بود تا به  ڪبیاید ی 

آزمایشگاه بیایم با این که صاحب آزمایشگاه از 

او آمده  ے مشتریان دائم حاج رضا بود و با معرف

وز  معطل شده بودیم و هن ےساعت  ڪبودیم باز هم ی 

تنظیم  ےسخت ترین بخش ماجرا مانده بود " کالس ها

از دو کالس مشاوره  ےخانواده " بدتر از آن یک



  

 

 

نداشتم ،حس  ےخانواده مختلط بود .حس و حال خوب

که از آزمایش ادرار گرفته بودم  ےتهوع و استرس

از پرسنل  ےحالم را بد کرده بود ،حضور یک

  ےخیل ےآزمایشگاه و باز بودن درب سرویس بهداشت

نیوفتاد به  ےعذاب آور بود دفعه پیش چنین اتفاق

که فریده دختر عمه مهتابم    رفته بودیم ےآزمایشگاه

کرد ...دوست داشتم هر چه سریع تر به   ےآنجا کار م

که شامه ام را پر کرده با  ےخانه برگردم تا این بوی 

 ... دوش و عوض کردن لباس هایم از بین برود ڪی 
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سرگیجه باعث شد چشمانم را ببندم و سرم را به 

دانم چند دقیقه گذشت  ےتکیه بدهم ،نم ےصندل  ےپشت

کنارم متوقف شد و حضورش را اعالم  ےکه قدم های 



  

 

 

به  ےپوشید نگاه ےکه ُکتش را م ےکرد ،در حال 

  : چهره رنگ پریده ام کرد و گفت

  ... بخوریم حالت جا بیاد  ےپاشو بریم یه چیز_

نمیدانستم چطور حضور در کالس ها را به او یاد 

هم دلم رفتن از این مکان   ےکنم و از طرف ےآور

  : خواست ےشلوغ را م

  ... نداره که بریم ے...اشکال ےیعن_

کمیبا چشمان ریز شده و متفکر به من و تردید نشسته  

  : ر نهایت گفتدر نگاهم خیره شد و د

  ... چند دقیقه بشین تا من بیام_

طول  ےگفتم و به انتظار نشستم تا بیاید دقایق  ےباشها

مسئول  ےمیر ےکشید تا حسام آمد این بار آقا 

 ےآزمایشگاه هم با او بود به نشانه احترام بلند شدم آقا

  : به محض دیدنم گفت  ےمیر

  ... دیدسالم مجدد خانم سلطان پناه ببخشید معطل ش_



  

 

 

فکر کردم که به کار  ےگفتم به فامیل ےکنم ےخواهشم

برد " خانم سلطان پناه " ،خانم حسام بودن زیباست  

 ے،بعد از رد و بدل کردن تعارفات معمول با آقا

کردیم و از آزمایشگاه بیرون زدیم  ےخداحافظ ےمیر

  ےاز شیندن فامیل  سوار ماشین که شدیم انقدر دلم

جدیدم شاد بود که متوجه نشدم جواب آزمایش و کالس 

این که از کالس ها بپرسم را نداشتم   ےها چه شد رو

 : جواب آزمایش را بهانه کردم 
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  باید جواب آزمایُش بگیریم ؟ ےک _

 ےکند م ے خارج م ڪشین را از پار که ما ےدرحال

  : گوید

کالس ها    ےمیاره و برا ڪجواب که آماده بشه پی_

  ... میفرسته ےهم فایل صوت 



  

 

 

  ےکه بعض ےکشم حضور در کالس ےم  ےنفسراحت

کند سخت   ےپرده عنوان م ےرا ب ےموارد زناشوی 

بود ،حال که از آن محیط بیرون آمده بودیم حال بدم 

که حس  ےکمرنگ تر شده بود البته به غیر از بوی 

 ےام را درگیر کرده بود شیشه ماشین را کم ےبویای 

تازه را به ریه هایم بکشم ،نفس  ےپایین دادم تا هوا

  : کند ےعمیق و بلندم توجه اش را جلب م ےها

 ےاذیتت م ےچیز ےکش ےنفس م ےچرا اینطور _

  کنه ..؟

  : دهم ےسرم را به چپ و راست تکان م

  ... کنم ےالکل حس م ےنه ...فقط هنوز بو_

  : کند ےحواله ام م ےمنگاهےن

  ... بهش ےوسواس دار _



  

 

 

تند الکل   ےاز بو  ےجور بیزار ڪی  ےوسواسکه ول 

سفید که برایم جز وحشت یادآور هیچ   ےو آن تخت ها 

   نیستند ےحس

الکل بیزارم   ےاز بو ےنه من وسواس ندارم ول _

  ... کنه ےبوش حالمو بد م

هد و با دست به داشبورد ماشین   ےسرشرا تکان م 

  کند ےاشاره م

اونو نفس   ےتو داشبورد یه شیشه عطر دارم یکم بو _

 .. بکش شاید حالت خوب بشه
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ر جوابگوی این حال نیست وقتی تو و توجه ها و  عط

راه حل های ساده ات هستید و مرا از باورهایم جدا می 

کنید و با دنیای دیگری آشنایم می کنید ، حس زندگی  

همین لحظه هایی ست که مرد این روزهای من در 



  

 

 

دسترس ترین راه حل را برای خوب بودن حالم پیدا 

  : گویممی کند ، لبخندی می زنم و می 

  ... خوبم _

  : نیم نگاهی به لبخندم می کند و می گوید

  ... پس موافقی بریم ناهار _

موافقتم را با تکان سر اعالم می کنم و او مسیر را  

  . انتخاب می کند 

                       ************************  

به تصویر نشسته در قاب آیینه نگاه می کنم ، دختری   

ه در لباس نامزدی سفید شبیه به همه ی عروس آراست

ها با تمام فانتزی ها و استرس های معمول یک روز 

  ... خاص و مهم ، هیجان های توام با دلهره

تصویر درون آیینه را دوست دارم ، موهایی که کامال  

جمع شنیون شده و آرایش محوی که در چشم نبود ، 

د خودم هستم با تغییر آنچنانی در چهره ام رخ نداده بو



  

 

 

همان چهره ی معمولی مانند تمام وقت هایی بودم که با 

لوازم آرایش کمی رنگ به صورتم می بخشیدم ، به  

عقیده خودم خوب بودم اما آرایشگر تا آخرین لحظه ای 

که صورتم را آرایش می کرد ناراضی بود و دائما می  

گفت باید آرایش غلیظ تری داشته باشم تا متفاوت تر  

ه کنم اما من نظر حسام را بیشتر دوست دارم وقتی  جلو

من و هاله را رسانده بود آرایشگاه با لحنی که سعی  

 می کرد جدی باشد جمله ی کوتاه و 
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بامزه ای بود که در عین حال برای من زیبا بود ، 

دیگر دخترک خام گذشته نبودم می فهمیدم وقتی می  

گه نزار زیاد گوید " چهره ات همینطوری هم قشن

نقاشیت کنن " یعنی نمی خواهد مرا با رنگ و لعاب  



  

 

 

های زیادی مصنوعی ببیند ، همین امر باعث شد در 

  .... برابر اصرارهای آرایشگر مقاومت کنم

دستیار آرایشگر به طرز دوست داشتنی ناخن هایم را 

الک زده و طراحی کرده بود و من هر چند اهل الک 

ز جهت های مختلف به ناخن های زدن نبودم حاال اما ا

  .. صدفی و صورتی ام نگاه می کنم

صدای زنگ موبایل هاله دست از نگاه کردن به   با

ناخن هایم می کشم و به او چشم می دوزم مخاطبش 

حسام است از مکالمه اش می فهمم رسیده و منتظر 

ماست از روی صندلی بلند می شوم شنل سفید رنگی  

که ریحانه برایم گرفته بود را روی موها و لباسم 

ی سفید را با دست کش تور  انداختم و دست هایم

پوشاندم هاله بقیه وسایل را برداشت و با هم بیرون 

   . آمدیم



  

 

 

کاله شنا دیدم را نسبت به اطراف گرفته بود نمی  

توانستم حسام را ببینم با توقف کفش هایش کنارم 

متوجه حضورش شدم سالم آرامم را جواب داد نگاهش  

را حس می کردم صدای هاله نمی گذارد این حس 

  : طوالنی شود

داداش بی زحمت اینا رو بذار تو ماشین ، بعدم واسه  _

  ... دیدن عروس باید رو نما بدی اینجوری خیره نشو

جوابی به هاله نمی دهد فقط وسیله ها را می گیرد و  

دور می شود با رفتنش هاله زیر گوشم شروع به 

 : حرف زدن می کند
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و ِدقش با این که داداشمه ها ولی تا رونما نداده  _

  ... ندادی شنلو برنداری ها



  

 

 

خنده ام می گیرد از این شر بودنش آمدن دوباره ی 

   حسام فرصت جواب نمی گذارد

  .. بیا سوارشو ببرمت خونه _

نه داداش جان مزاحم می خوای چیکار برید خوش  _

  .. بگذره من خودم میرم

دخترک تخس با حاضر جوابی هایش حرفی باقی نمی  

با یک خداحافظی سریع می رود و " بچه پرو گذارد و 

" گفتن حسام را فقط من می شنوم ، می خندم به لحن  

پر حرصش صدای خنده ریزم را می شنود و می  

  : گوید

  .... یه ذره بچه ببین چطور تیکه می ندازه _

  ... حریف زبونش نمیشی ، پس الکی حرص نخور _

حرصش را  ته مانده موج خنده ای که در صدایم بود 

بیشتر می کند و لب های مرا بیشتر کش میدهد اما  

حسام مردی نیست که این حرص خوردنش را بی 



  

 

 

جواب بگذارد سرش را کمی به من نزدیکتر می کند و 

  : با لحنی مرموز می گوید

حساب اون جغله که باشه واسه بعد ، خانم شما  _

انگار بدت نیومده از این داستان رونما ، باشه حرفی 

نیست هر وقت اراده کنی فقط تو خلوت خودمون باشه  

  ... بهتره

او حرفش را می زند و ذهن من کمی از لحنش آدرس 

اشتباه می گیرد ، گونه هایم داغ می شوند هول زده  

  : جوابش را می دهم

 ... رونما که خلوت نیاز نداره  _
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بدترین جواب ممکن را می دهم و باعث توقفش می  

صورتش را نمی بینم اما صدای خنده مردانه  شوم ،

اش را می شنوم با این هول زدگی و جوابم حس دختر 



  

 

 

های نوجوان را دارم ، خنده ی حسام خجالت زده ترم 

می کند در حالی که سعی در کنترل خنده اش دارد می  

  : گوید

اصال فکرشم نکن جلوی جمع از من رونما بخوای ،  _

  . شهباید حواسم به ابهتم با

منظورش را غیر مسقیم می رساند و گونه های مرا  

داغ تر می کند ، سرم را پایین می اندازم دست هایش  

را دور شانه ام محکم تر می پیچد و با کمکش سوار 

ماشین می شوم در را می ببندد و ماشین را دور می  

زند و پشت فرمان می نشیند و ماشین را به حرکت در  

شنل را کنار می زنم و نگاهش می آورد ، کمی کاله 

می کنم با کت شلوار مشکی و پیراهن مردانه سفید  

اندامی اش جذاب تر از هر زمانی شده بود یک دستش 

را به پنجره تکیه داده و با دست دیگرش فرمان را  

کنترل می کرد ، سکوت بینمان زیبا بود سنگین نبود ، 



  

 

 

..  زیبایی اش از حال خوبی بود که هر دو داشتیم .

هنوز به مرحله ی عاشق و شیدا بودن نرسیدیم اما در 

کنار هم احوال دلمان خوب است ، جریان سیالی که در  

اطرافمان پرسه می زد آرامش بود ، این مرد در کنار 

تمام محکم بودن ها و جدی بودن هایش برای کوه بود 

... یک تکیه گاه ابدی ... در کنار او و خاص بودن 

می شوم چیزی که در گذشته هایش من هم خاص 

هرگز نبودم ... از اولین دیدار تا امروز شاید عشق در  

یک نگاه در کار نبود ولی هر روز بیشتر از قبل حسام 

سلطان پناه برای من " پناه " می شود همین سنگ بنای 

 ... احساسی قوی را در زمین قلبم می گذارد
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روشنش می کنم دستم را به سمت ضبط می برم و 

   موزیک تقریبا شادی در ماشین می پیچد

  ***  

   قبل از شناختن تو

  خواب تو رو میدیدم

   رویای هر شب من

   خوب شد به تو رسیدم

   ******  

چه هماهنگی دارد این موسیقی با حال ما ، بعد از آن  

روزهای نفرت انگیز زنده شدن احساسم به رویای 

وسیقی را بیشتر کرده و زیر لب تبدیل شد ... صدای م

   زمزمه اش می کنم

  

   اصال تصادفی نیست

   دل به نگاهت سپردن



  

 

 

   با تو قدم گذاشتن

   تو یک مسیر روشن

   ******  

   من کنار تو دنیام قشنگه

   هر چی که می خوام دارم

  تو دلم عشقو میدونی تنها

   واسه ی تو میزارم

  *******  

   دلم هستهر چی که تو  

   تنها واسه تو می گم

   وقتی که رو به رومی

   من تو یه حال دیگه ام

  ******  

   تو ازدحام این شهر

   دستاتو پیدا کردم



  

 

 

   از خواستن تو می خوام

   هیچ موقع برنگردم

  ******  

   من کنار تو دنیام قشنگه

   هر چی که می خوام دارم

  تو دلم عشقو میدونی تنها

   واسه ی تو میزارم

 ( من کنار تو علی پورصائب) 
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تا رسیدن به آتلیه چند موسیقی دیگر گوش دادیم زبان 

شعر و موسیقی آن قدر گویا بود که نیاز به حرف زدن 

  . نداشتیم

با راهنمایی عکاس به طرف اتاق دکور رفتیم تا برای 

کاس  فیلم عکس آماده شویم با وجود این که جز ما و ع



  

 

 

کسی در راهرو نبود اما کاله شنلم را باال نکشیدم ، 

حاضر نبودم همراهی حسام را برای لحظه ای از  

دست بدهم با دقت تمام مرا از ماشین پیاده کرده و تا  

اینجا رسانده ... این که مراقب بود با کفش هایم اذیت  

نشوم ... یا دامن لباسم باال نرود که معذب شوم و....  

ثانیه هایی که دستانش را دور شانه ام حلقه همه ی آن 

می کرد را به لیست ماندگارهای قلب و ذهنم اضافه 

  . کردم

وقتی به اتاق دکور رسیدیم کاله شنل را باال کشیدم و 

نگاهم را آرام به سمت حسام چرخاندم که با دقت اتاق 

را برانداز می کرد ، با صدای عکاس توجه حسام به  

  : من جلب شد

  ... روس خانم شنلتو در بیار کارمونو شروع کنیمع _

دستم را بی حواس به سمت گره شنلم می برم اما به 

جای باز کردن گره اش را کور می کنم ، تمام حواس  



  

 

 

لعنتی ام پی نگاه براق و خندان لعنتی اش می دوند و  

مرا گیج بازیگوشی هایش می کند ، عکاس شاکی از  

  : معطل شدنش می گوید

  ... ای داماد لطفا کمکش کنید وقتمون داره میرهآق _

نگاه نمی گیرد فقط دستانش را به داد دستانم می رسند 

و گره بی نوا را باز می کند کمی نزدیک تر می آید و  

شنل را از روی شانه هایم بر می دارد ، بیشتر از 

 همیشه 
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عطر زده که با یک نزدیکی کوتاه گویی به همه ی 

هایم این عطر رسوخ می کند . عکاس با تذکر  رگ 

دوباره دستم را می گیرد و به سمتی می برد و حسام 

هم پشت سرمان می آید ، زاویه ایستادنمان را مشخص 

می کند و دوربین دور گردنش را به دست می گیرد 



  

 

 

یک شمارش کوتاه و آغاز ژست گرفتن های ما در 

حد و در دکورهای مختلف ... نزدیکی های بیش از 

آغوشش بودن های طوالنی برای خوب شدن عکس ها  

در بعضی از ژست ها فاصله مان    بی نفسم کرده بود

در حد یک نفس بود ، خانم عکاس هم بی توجه به 

حبسی که نفس هایم می کشیدند کار خودش را می  

  . کرد

با خسته نباشید عکاس نفس راحتی کشیدم و به سمت  

ی بود که مشغول گرفتن  حسام برگشتم چند دقیقه ا

عکس های تکی بودیم و زاویه ایستادنم طوری بود که 

نمی دیدمش نگاهی به ساعت مچی اش می کند و با  

برداشتن شنل به سمتم می آید با کمکش شنل را روی 

شانه هایم انداختم خواستم کاله شنل را هم روی موهایم 

بندازم که با دست هایش مانع شد ، چشمان نافذش روی 

صورتم به گردش در آمد در همان حال که نگاهش مرا  



  

 

 

درگیر خود کرده بود قدمی نزدیک تر آمد نگاه و سر  

من هم ناخودآگاه با او همراه شد ، از دو طرف کاله را 

باال کشید منتظر فرود آمدن تور کاله روی صورتم  

بودم اما این لب هایش بودند که به پیشانی ام چسبیدند 

ر نبود در عوض گرمای آرامش  ولتاژ برقی در کا

بخشی جانم را فرا گرفت ، شاید چند ثانیه کوتاه طول 

کشید این جریان لذت بخش اما همان لحظه های کوتاه  

هم کافی بود تا صدای موسیقی که قلبم با تپش های بی 

 امان اش ساخته بود به گوش خودم و
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ظی  حسام برسد ، لب هایش که با پیشانی ام خداحاف

کردند چشم های بیتابم را به زمین دوختم کاله شنل را 

روی صورتم رها کرد و چه خوب که چهره خجالت  



  

 

 

زده و نگاه بیتابم را نمی دید دستانش دوباره حصاری  

به دوره شانه هایم شدند و مرا تا ماشین همراهی  

 . کردند

تا ساعتی که در محضر وقت داشتیم زمان کمی باقی  

م مسیر آتلیه تا خانه را با باالترین مانده بود ، حسا

سرعت ممکن راند . با رسیده به خانه فورا لباسم را با 

مانتوی سفید بلندی که با شکوفه ها و گل های ریز کار  

شده بود و شلوار ِلگ سفید و روسری سفید با طرح 

های آبی و طالیی عوض کردم ، کفش پاشنه دار سنگ 

کیف دستی ِستش را به شده ام را به پا کردم و   کاری 

دست گرفتم و از اتاق خارج شدم همه در سالن منتظر  

بودند پله ها را یکی یکی و آهسته پشت سر گذاشتم به 

محض رسیدنم به سالن صدای هلهله و دست زدن ها  

بلند شد مامان فاطمه برگ گل های رنگی را روی 

سرم می ریخت ... مهدی و هاله سوت می زدند ...  



  

 

 

شه ای ایستاده بود و با لبخند به ما نگاه  حاج رضا گو 

می کرد ... به شلوغ کاری های ریحانه ... و عسلی 

 . که با هیجان باال و پایین می پرید

با تذکر حسام همه به سمت محضر رفتیم عمه آذین و 

مونا تنها کسانی بودند که به عنوان همراه عروس می  

آزاردهنده بود ، آمدند و این در کنار تمام خوشی هایم 

درد و ناراحتی ام وقتی به اوج خود رسید که وارد 

محضر شدم با وجود احترام و حس خوبی که از 

خانواده حسام می گرفتم اما در اعماق قلبم حفره ای 

عرض اندام می کرد تا حضورش را اعالم کند و 

 بگوید من تا ابد با توام حتی اگر خوشبخت ترین
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هستم تا در بهترین لحظاتت یاد آورد   هم باشی من

کمبود های زندگی ات شوم ، می بینی ؟ تو نمی توانی  

از آنچه که من میخواهم فرار کنی پوزخندی هم به حال 

خوشم می زند تا پیروزی اش را تکمیل کند نگاهی به 

جایگاه عروس و داماد که باالی سفره عقد بود انداختم 

ز هر رویایی قلبم می تپد  زیبا بود و شاید رویایی تر ا 

برای آرزوهایی که هیچ وقت برآورده نمی شوند و می  

سوزم از این که آن چه برای خیلی از عروس ها 

 خوشی و خاطره است برای من حسرتی بی انتهاست

.... 

ریحانه دستم را می گیرم و به سمت جایگاهم می برد  

روی صندلی می نشینم ، بغض النه کرده در گلویم را  

هزار زحمت و پایین فرستادم ، از ریحانه لیوانی آب  با

طلب می کنم توده لعنتی داشت راه نفس هایم را می  

  .... بست



  

 

 

لبخند هایم به شکل مسخره ای داشتند کج و معوج می 

شدند بین جمعی بودم که دوستم داشتند اما جای خالی  

 .... پدر و مادرم بدجور در چشم است

ارم از این فاصله هم می خداروشکر که حسام را د 

توانستم نگاه نگرانش را ببینم مشغول صحبت با عاقد و  

دفتردار است ، سعی می کنم با لبخند بی جانم حالم را 

خوب نشان بدهم اما نشد سرم را پایین انداختم و خودم 

  . را مشغول برگ های دسته گلم کردم

تعدادمان کم بود سر و صدای زیادی در محضر نبود  

عصایی که به زمین می خورد جلب توجه می  صدای 

کرد ، کسی در جمع ما عصا به دست نبود نگاه 

 .... کنجکاوم سمت منبع صدا می چرخد
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مات و مبهوت تصویر مقابلم را می نگرم اینجاست  

پشت سرش مونا و عمه آذین ایستاده اند ، رویای لعنتی  

؟ نزدیک به چقدر گذشته   چشمانم را خام خود کرده ..

دوسال ... چرا حس می کنم به اندازه بیست سال 

دلتنگم ؟ .... همین جاست در نزدیکی ام ... با همان  

عصای مشکی ... باورم نمی شود .... آمده ؟ چرا ...؟  

آن روزها تنها کسی بود که هنوز مرا دوست داشت ... 

حرفی نزد ... دل نسوزاند ... فقط با چشم هایش غصه 

د ... کاری از دستش برنمی آمد ... گاهی که  خورده بو

می دید بار سنگینی کلمات روی شونه هایم نشسته 

تذکری می داد و عصایش را بر زمین می کوبید .... 

می خواهم به ریحانه بگویم لیوان آب دیگر کار ساز  

نیست ... درمان این توده فقط بوی گالب دستانش است  

انوهای لرزانم را ... عصا کوبان نزدیک می آید ، ز

مجبور به ایستادن می کنم می خواهم دستی که باال آمده  



  

 

 

را بگیرم اما مقصد دستش صورتم بود نه به قصد 

نوازش ، سیلی نه چندان محکمی مهمانم کرد بعد از 

 : مدت ها عمه آذین معترض صدایش می کند

 ... مامان _

 : نگاه تیزی به عمه می اندازد و می گوید

آذین من با این دختره خیره سر کار  ساکت باش   _

 .. دارم

 ... اصال نباید بهت می گفتم _

 : عصایش را بر زمین می کوبد و می گوید

معلومه که تو نمی گفتی مثل این دوسال ... اگر  _

خودم نمی فهمیدم تا کی قرار بود به این مخفی کاری  

 ... ادامه بدید
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همان پیرزن مهربان همه تن چشم می شوم هنوز هم 

است می دانم این جدیت ظاهری ست و ته دلش از 

از منی که   اما دلخور است  سیلی اش ناراحت است

روزی دخترکم صدایم می کرد و من جان می دادم 

برای مهربانی اش ... دلخوری اش عمیق است که 

اینگونه پرخاش می کند اگر نه او را چه به صدای بلند 

دک نفسی که باقی مانده صدایش می  و تندی کردن با ان

 : کنم

  ع ...عزیز جون _

و با چشمانش تمام   در سکوت فقط نگاهم می کند 

بار دیگر صدایش می    سرزنش هایش را فریاد می زند

 : کنم

 ... عزیز جون _

طاقت نمی آورد چادر مشکی اش را کمی رها می کند  

دستانش را به دو طرف باز می کند به آغوشش می  



  

 

 

روم دستان پر چروک اش را روی شانه ام حس می  

اشک هایم دلتنگ تر هستند گویا ، راهشان را     کنم ...

باز می کنند و روی چادرش فرود می آیند ... نفس می 

کشم عمیق و پی در پی ، دستانش نوازشم می کنند باز  

 : هم نامش را زمزمه می کنم

 ... عزیز جون _

 : ارداین بار خواندن نامش جواب د

جانم دخترکم ... جان عزیزجون ... چرا این کار   _

  ... کردی دختر   و

 : بغض هایم کلمه می شوند و از زبانم خارج می شوند

  ... خسته بودم _ 

کجا رفتی آخه ..؟ از گرگای بیرون خونه نترسیدی   _ 

 ...؟ 

 ترسیدم ، به خودم لرزیدم اما خونه نبود قفس بود _ 

.... 



  

 

 

 ...  حرم بودم که به منم نگفتی و رفتیاین قدر نام  _

 ... به مامانم می گفتی _

 .. مادرته _

نگاه اون روزاش یادمه غریبه بود با من ... نگاه می  _

 ... گرفت از من

 ... مادرته _

زیادی به حرف بابا بود ... انقدر که انگایی بابا به   _

 ... من زد و باور کرد

 ... بازم مادرته  _
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خودش تربیتم کرده بود و تعلیماتشو از بر بودم ...   _

 ... بهم شک کرد

 ... مادرته ... دخترکم _



  

 

 

 ... دلم شکست _

آهی کشید و مرا از خودش فاصله داد به لباس سفیدم و 

 : محضر نگاه کرد

داری عروس می شی ... دختره بی معرفت اگر   _

حسرت امروز مچ آذین و نمی گرفتم و نمی فهمیدم 

 دیدنت تو این لباس و خوشبختیت باید به دلم می موند ؟

 مامان فاطمه جلو می آید و دستم را در دست می گیرد

: 

 ... عزیز خانم چشمای عروسم سرخ شد _

توجه عزیزجان بیشتر به اطرافش جلب می شود سالم 

و در جواب     احوال پرسی کوتاهی رو به جمع می کند

 : مامان فاطمه می گوید

ولی مادرم و بی طاقت    وقت خوبی برای گالیه نبود _

، دو سال بود که گل سرسبدم نبود ، تو اوج بی خبری 

 ... می فهمم داره لباس سفید می پوشه



  

 

 

کم کم داشت صدایش رنگ و بوی بغض می گرفت  

دستش را پشت کمر عزیزجان می گذارد و    عمه آذین

دعوت به نشستنش می کند با صدای شوخ مهدی جو  

 : وض می شود رو به عاقد می گویدع

حاج شروع کنیم که اگه بازار اشک و آه خانوما  _

 ... ادامه پیدا کنه سیل می بردمون

تازه متوجه نگاه خیس و نگران بقیه می شوم ، به  

حسام که میرسم اخم های درهمش را می بینم روی 

صندلی ام می نشینم می آید و کنارم می نشیند ریحانه 

و لیوان آبی که از چند دقیقه قبل در دستش  پیش می آید

بود را به دستم داد چند جرعه ای را به گلوی خشکم 

رساندم و نفس تازه کردم ، هنوز مات و شوکه ای 

آمدنش هستم کنار مامان فاطمه نشسته و آرام با هم 

حرف می زنند صدای حسام باعث می شود از دیدنش 

  : دست بکشم



  

 

 

 ... چشمات قرمز شده _

 : یم نگاهی به عزیزجان می کنم و با مکث می گویمن

وقتی دیدمش باورم نشد اینجاست ... چه خوبه که  _

 ... هست

حواسم بهت بود که از وقتی وارد محضر شدیم   _

 .... حالت عوض شد ، خوب نبودی 

یه حس آزار دهنده ای بیخ گلوم و گرفته بود ، االن  _

 ... ولی خوبم

نداری به اون حسای تا وقتی من هستم حق  _

آزاردهنده حتی فکر کنی چه برسه به این که به  

 .... خاطرش هوای چشمات بارونی بشه

 : خیره می شوم به اخم هایش جواب طلب می کند

  نشنیدم بگی چشم _

 : چشمانم می خندند و لب هایم فاصله می گیرند
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 ... چشم _

شک  نگران نیستی آرایشت خراب بشه اونطوری ا _

 .. ریختی

 : لب هایم به شکل لبخند کج می شوند

 ... نه آخه یکی بهم گفته بی آرایش چهره ام خوبه _

 ظاهر جدی اش را حفظ کرده اما چشمانش براق است

: 

 گفته بودم خوشم میاد از این حرف گوش کن بودنت _

... 

 : رگه هایی از شیطنت بین کلماتم مخفی می شوند

 ... کن نیستممن همیشه هم حرف گوش  _

 : اخم ساختگی می کند

 .... بهتره که باشی _

 اون وقت خیلی به شما خوش نمی گذره ..؟ _



  

 

 

 : چشم ریز می کند

از اول هم گفتم زن باید مطیع باشه ، مطمئن باش   _

من قبل از خودم اول به تو فکر می کنم پس به نفع 

 ... خودته

ناب  اولویت زندگی این مرد بودن زیباست ، جزء 

هاست ، در گذشته من چنین حسی نبود ، به این پختگی  

  ... و به این صداقت

 چیزی یادت نرفته ؟  _

 : گنگ نگاهش می کنم

 نه ... چی مثال ؟ _
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نگاهی به جمع می کند و سرش را نزدیک تر می  

 : آورد



  

 

 

 ...یه چیزایی می گفت هاله ، رونما و این حرفا _

 : می خندم و می گویم

 ... من از خیرش گذشتم _

لبه های کتش را به هم نزدیک می کند وصاف می  

 : نشیند در همان حال می گوید 

 ... لبخندت دیگه مصنوعی نیست _

چند ثانیه بدون پلک زدن به لبخند نیم بند مردانه اش 

نگاه می کنم و برای چندمین بار خدا را شکر کردم که 

دروغ و نقشه  هست و مردانه مرا عاشق می کند نه با

...با صدای عاقد که میخواهد خطبه را بخواند رشته 

 . اتصال چشم هایمان را قطع می کند

هاله و ریحانه دو طرف پارچه سفید رنگ را باالی 

سر ما گرفتند ، عمه آذین با قندهای تزیینی شروع به 

قند سابیدن کرد عاقد میخواند و من آیه های حق را می  

وب دردهایم را درمان کرد ، خواندم و خالقم چه خ



  

 

 

پروردگارم شاهد روزهای درد و عذابم بود و این بار 

من شاهد بزرگی و رحمتش هستم شاید اگر حسام نبود 

هنوز هم بین خاطرات منفور گذشته دست و می زدم ، 

حسام و خانواده اش ناجی ام شدند ...کسانی که در 

ن  گردش این روزهای روزگارم به باورها و اعتقادشا

نیاز داشتم ، میان مردمی که تو را به جرم بالیی که به 

سرت آورده اند سنگ می زنند و از خود می رانند و  

تو مجبوری سکوت کنی چرا که فریاد بی گناهی ات 

 ... را جهل و بی فرهنگی در نطفه خفه می کند
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رب تعالی تو مرا عزیز کردی بعد از دردهایی که 

انم نشستند ، حاال من اینجا کنار این  سنگ شدند و به ج

سفره ی سفید و خنچه عقدی که به زیبایی آراسته شده  



  

 

 

گل چیده و گالبم را در جام محبت ریخته و آورده ام و 

عاقد برای بار سوم خطبه می خواند و می پرسد آیا 

اجازه دارد مرا به همسری حسام سلطان پناه دربیاورد 

ردن قلب من به این مرد ، آقای عاقد شما برای محرم ک

  .... اجازه نگیر بخوان آیه َوصل را

برای بار سوم عرض می کنم عروس خانم بنده   _

 وکیلم ؟؟

 : می خواهم بله بگویم که صدای مونا را می شنوم

 ... عروس زیر لفظی می خواد _

 مامان فاطمه پاکت کوچک سکه را در دستم گذاشت 

 عروس خانم وکیلم ؟ _

صدایی که سعی می کردم لرزش نداشته این بار با  

  باشد جواب عاقد را دادم

 ... با یاری خدا و با اجازه بزرگترها ... بله _



  

 

 

بعد از من همین سوال را از حسام می پرسد وقتی بله 

محکم و رسای را می شنود آیه اصلی را می خواند و  

عهد و تعهد بین ما بسته می شود برای یک عمر کنار  

گر آن دختر شکست خورده نبودم این بار هم بودن ، دی

 . با چشمانی باز پا در مسیر بانوی او بودن گذاشتم

هاله و مهدی روی سرمان نقل برگ گل می ریزند ، 

محضر را روی سرشان گذاشتند و همه را با خود 

همراه می کنند عسل با ریتم دست زدن های مهدی 

 دست و پا 
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حیران از ناز و عشوه شکسته می رقصد و حاج رضا 

ای که نوه شیرین زبانش پیش می آید پیشانی ام را 

پدرانه می بوسد و تبریک می گوید و حسام در به  



  

 

 

آغوش می کشد و با دست دوبار به شانه اش می کوبد  

 : و می گوید

 عروسم دستت امانته پسر ، امانت دار خوبی باش _

... 

خود می  بغضم این بار به جای باران شکل هندسی به 

گیرد و لبخند می شود از این محبت پدرانه ای که 

امروز نیازمندش بودم و حاج رضا خالصانه تقدیمم 

کرد . مامان فاطمه هم می آید تبریک می گوید و نیم 

ستی جواهر با نگین سرخ را از طرف خودش و حاج 

  . رضا هدیه می دهد

نفر بعد عزیز جان مهربانم است که بار دیگر آغوشش  

 : به من هدیه می دهد و تبریک می گوید را

ببخش دخترکم انقدر برای دیدنت به هول و واال   _

افتادم که یادم نبود داری عروس میشی و دست خالی  

 ... اومدم



  

 

 

 : صورت سفیدش را می بوسم و می گویم

بودنت بهترین هدیه بود برام ، همین بوی گالب   _

 ... دستات برای من کافیه

 : دهد و رو به حسام می کندسری تکان می 

تبریک می گم پسرم ، دخترک من نعمته خیلیا   _

قدرشو ندونستن و االن ندارنش تو حافظ نعمت من 

 ... باش

حسام متواضعانه سر خم می کند و پیشانی عزیز جانم 

 : را می بوسد و با احترام تمام جوابش را می دهد
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جایگاهش خیالتون راحت پیش من جاش امنه و  _

 ...محفوظ

عزیزجان که فاصله می گیرد بقیه امان نمی دهند و 

دورمان حلقه می زنند تبریک می گویند و هدیه هایشان 



  

 

 

را می دهند هاله با شیطنت جام عسل را می آورد ، 

مهدی زانو می زند و سبد گلی که بین گلبرگ هایش  

حلقه هایمان جای گرفته را مقابلمان می گیرد نگاهم را  

چرخانم نمی دانم به شیطنت های کدامشان جواب   می

بدهم که حسام دست به سمت سبد گل می برد و حلقه ام 

را بر میدارد دست چپم را باال می گیرد و حلقه را به 

انگشتم می نشاند من هم حلقه را به دستش می اندازم و  

که   تازه حواسم به فیلم بردار بیچاره جمع می شود

ایمان را ثبت کند بیچاره خودش تالش می کند لحظه ه

را از بین جمع به زور جلو کشیده و دوربینش را می  

چرخاند تا زاویه اش درست باشد به هر ضرب و 

  . زوری هست که از هدیه هایشان فیلم می گیرد

با عسل کام شیرین می کنیم ... دفتر را امضاء می  

کنیم ... عکس یادگاری می گیریم ... همه چیز ثبت  

وند ... در دروبین فیلم بردار ، دفتر محضر دار  می ش



  

 

 

، سند ازدواج و مهم تر از همه در ذهن و قلب 

 ... خودمان

برای شام عمه آذین طبقه باالی یک رستوران را 

رزرو کرده ، وقتی وارد رستوارن می شویم موزیک 

  شادی در فضا پیچید

 

  من در تب و تاب توام

  خانه خراب توام

  عاشقمن منه دیوانه  

  ای تو سر و سامان من

  نیمه پنهان من

  جان تو جان یه عاشق

  من عاشقتم تا ابد

  دور شود چشم بد

  از تو و دنیای من و تو



  

 

 

  ای ماه الهی فقط

  کم نشود سایه ات

  از شب و روزای من و تو

  سوگند به لبخند تو

  دل من بند تو

  ای مهر و ماه تو جان بخواه

  تویی آرامشم  خواهشمای تو همه ی 

 ای مهر و ماه تو جان بخواه 
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تعداد کمی که در رستوران بودند هم توجه شان به ما 

جلب شد با ریتم آهنگ هماهنگ شده و دست می زدند  

مهدی ادای رهبران کنسرت را در می آورد و جماعت  

 را به وجد آورده بود

  سوگند به لبخند تو 



  

 

 

  دل من بند تو

  و ماه تو جان بخواهای مهر 

  تویی آرامشم  ای تو همه ی خواهشم

  ای مهر و ماه تو جان بخواه

 

حاج رضا که حریف مهدی نشد تا آرامش کند حاال 

عسل هم به او ملحق شده بود و پیش چشمان متحیر  

پدر و مادرش به طرز عجیبی زیبا و با استعداد می 

د  رقصید ، دست حسام پشت کمرم نشست و مرا با خو

رستوران نشان داده بود   به سمت راهرویی که خدمه

 . کشاند ، از بین جمعیت گذشتیم و به طبقه باال رفتیم

 

  تا می رسی از آتش چشمان تو

  یک شهر بهم می ریزد

  هر بار که می بینمت از دیدنت



  

 

 

  انگار دلم می ریزد

  من با تو پر از شوقم و

  شب رویایی  در حیرتم از این

  حیرانم و حیرانم از این که

  تو چرا این همه زیبایی

  من در تب و تاب توام

  خانه خراب توام

  من منه دیوانه عاشق

  ای تو سر و سامان من

  نیمه پنهان من

  جان تو جان یه عاشق

  من عاشقتم تا ابد

  دور شود چشم بد

  از تو و دنیای من و تو

  ای ماه الهی فقط



  

 

 

  کم نشود سایه ات

  از شب و روزای من و تو

  سوگند به لبخند تو

  دل من بند تو

  ای مهر و ماه تو جان بخواه

  تویی آرامشم  ای تو همه ی خواهشم

  ای مهر و ماه تو جان بخواه

  

 ( شب رویایی _ آرون افشار  )
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 . تا رسیدنمان به سالن باال آهنگ ادامه داشت

ل قلب و گل و شمع  طبقه باال با بادکنک هایی به شک

تزیین شده بود قدرشناسانه به عمه آذین نگاه کردم ، در  



  

 

 

این مدت تمام کارهایی که به عهده خانواده عروس بود 

و میدانست انجام داده و با این کارش رسما آبرویم را 

 ... خریده بود

درست است که در مرام خانواده حسام نبود که بابت  

شوند یا کنایه بزنند اما هر  چنین کمبود هایی ناراحت 

دختر دوست دارد با برگزاری درست آداب و رسوم 

سربلند باشد هر چند که ارزش یک زن را میزان  

تشریفات مراسم و مهریه و پول تعیین نمی کند ، هر 

چیزی که برای ما اصل می شود باورهای ماست و من  

این درک را از تصادف سنگین احساسم با فریب به 

  . مدست آورد

همه درو میز نشستیم صندلی من و حسام را باالی میز 

قرار داده بودند ، با نشستن ما کیک بزرگی را با 

تزیین عروس و داماد ، گل و شکوفه های ریز 

  ... صورتی مقابلمان گذاشت



  

 

 

کیک را بریدیم و همین شد شروع تیکه هایی که مهدی 

برایشان  و هاله و هادی حواله ی حسام می کردند ،  

دیدن حسام در این وضعیت جدا از جذاب بودن خنده 

  ... دار بود

حسام کالفه و با اخم های درهم گاهی تشری می زد اما  

 : فایده ای نداشت آخر هاله میان خنده هایش گفت

آخه داداش خدایی با اون جذبه ای که تو میگیری و   _

 ... اون اخمات اصال بهت نمیاد این کارا
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نوچ کالفه اش باعث می شود خنده ام را پشت لب هایم  

زندانی کنم تا با نگاه های زیر چشمی اش مچم را 

  نگیرد در کمال خونسردی جواب هاله را می دهد

  هاله از شارژ این هفته اینترنتت خبری نیست _

 : هاله فوری از جا می پرد



  

 

 

  خیلی هم بهت میاد چشم حسودت کور _

 : آورد مگر این مرد کم می

  به نظرم دو هفته باشه بهتره _

هاله مات عقب نشینی می کند قیافه نادم به خود می  

گیرد و دستش را به عالمت کشیدن زیپ روی دهانش 

می کشد مگر می تواند با مرد پر جذبه این روزهای  

..... با    من شاخ به شاخ شود و زبان درازی کند

 : وساطت حاج رضا بحث پایان پیدا می کند

 ... کافیه بچه ها ، حسام پسرم کوتاه بیا _

 : حسام پوفی می کشد و می گوید

 ... چشم حاجی _

صحبت ها سمت و سویی دیگر به خود می گیرد و من 

خنده هایم سرخوش و بلند است و کسی منع ام نمی کند 

برعکس اینجا مردی نشسته که به لبخندهایم خیره می  

ند ... گاهی مردانه شود و با چشمانش همراهی ام می ک



  

 

 

خندیدنش باعث عمق گرفتن خوشی ام می شود 

کیفم را کوک   رضایت مشهود در چشمان عزیزجانم

 .می کند
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شام در آرامش سرو شد ،حسام بشقابم را از غذا پر  

می کند و دسر و ساالد را کنار نزدیک می آورد ، از 

و لبخند توجه هاتی که خنده های مونا و ریحانه و هاله 

های محو مامان فاطمه و حاج رضا و عزیزجان را به 

دنبال دارد خجالت می کشم سرم را تا حد ممکن پایین  

می آورم نگاه های معنی دار فرصت لذت بردن از 

حواس جمعی اش را می گیرد ، در اعماق قلبم اما  

حسی سرکش قلم به دست می گیرد و روی صورتم  

  . لبخند رسم می کند



  

 

 

شام بیرون از رستوران مامان فاطمه عزیزجان بعد از 

را به گوشه ای می کشد و چند دقیقه ای با هم پچ پچ 

می کنند و نگاه معنی دار عزیزجان روی ماست و  

نمی دانم این نگاه به چه دلیل است ، گوشم با حرف 

های مونا و ریحانه است اما تکه ی کنجکاو ذهنم به  

  . بوط به من استدنبال پچ پچ هایی که می دانم مر

هر دو بعد از اندکی سمت ما می آیند با اشاره مامان 

فاطمه حسام تلفن کاری که ده دقیقه مشغول آن بود قطع 

 : کرد و کنار ما ایستاد و گفت

 ... جانم حاج خانم _

مامان فاطمه اجازه ای از عزیزجان می گیرد و می  

 : گوید

امشب پیش ما  اجازه سادنا رو گرفتم از حاج خانم  _

 ...بمونه ، شما زودتر برید مامان جان معطل ما نشید



  

 

 

گوش هایم داغ می شوند خنده زیر زیرکی عزیزجان و  

چیزی که احتماال در ذهن جفتشان چرخ می خورد 

 ... چشم هایم را از خجالت می بندد
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حسام جا خورده از این حرف دستی به گردنش می  

 : گوید کشد و با کمی مکث می  

 ... چشم حاج خانم _

رو به عزیز جان به سری پایین خداحافظی می کند و 

 : می گوید

 ... تو ماشین منتظرتم _

می رود و مرا کنار دو جفت چشم خندان و لب هایی  

که گزیده می شوند تا خنده شان را کنترل کنند تنها می 

 : گذارد ، مامان فاطمه با صدایی زمزمه وار می گوید



  

 

 

م خجالت کشید عزیزخانم حتما حسابی شاکی  حسام _

شده خودتو آماده کن سادنا جان که االن بهت قر می  

 ... زنه

او هم می رود و می مانیم من و عزیز جان خجالت  

 : زده صدایش می کنم

 عزیزجون ، این چه حرفی بود ؟ _

 : مشتش را جلوی دهانش می گیرد و می گوید

گذاشت ازم اجازه  مگه چی گفتم ، بنده خدا احترام _

 .. گرفت چی می گفتم

 : عاجز از بی جوابی می نالم

 .. آخه _

 : اخم درهم می کشد و تشر می زند

 ... آخه بی آخه مگه هجده سالته دختره لوس _

 ... زشته خونه حاج رضا ...عزیزجون _
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مگه می خوای چیکار کنی که زشته ... هر زن و  _

ن ... مگه خلوت فقط به این شوهری به خلوت نیاز دار

که رابطه ای در کار باشه ... یه وقتا حرف زدن از 

روزمره ها و مشغله های ذهنی میشه خلوتی که االن  

  ... شما بهش نیاز دارید

وا رفته از سماجتش کوتاه می آیم من یک بار شب را 

کنار حسام به صبح رسانده بودم بی هیچ ترسی ، من  

مت دارم اما هنوز هم حصاری در کنار او حریم و حر

از جنس شرم بین ما هست که زمان می برد تا کنار  

برود با اشاره مستقیم مامان فاطمه دیگر توان نگاه 

کرده به حسام را ندارم اما راهی نداشتم داخل ماشینه  

 . نشسته و منتظر نگاهم می کرد

به سمت عمه و مونا رفتم تا خداحافظی کنم ، از مونا  

خاطر هدیه اش که ِست ساعت برای من و حسام به 



  

 

 

بود تشکر کردم عمه آذین اما نگاهش نگران و شرمنده 

 : است ، دستش را در دست می گیرم

 .. خیلی خوبی عمه ، همه چیز امشب عالی بود _

 : سری تکان می دهد و می گوید

 ... کاری کردم به جزء لو دادنت _

 ... مم کردنمی تونی تصور کنی چقدر بودنش آرو _

تا رسیدن به محضر همه فکرم به این بود که چه  _

 ... واکنشی نشون میدی 

 : کوتاه گونه اش را می بوسم

 ... خیلی اذیتت می کنم ، کاش بشه جبران کنم _

 

 220پارت #

خوشبخت شو تا عذاب وجدانم تموم بشه ، از اون  _

شبی که کمکت کردم از خونه بزنی تا همین االن هر 



  

 

 

یه قطره اشک ریختی من با عقل و قلبم جنگیدم و وقت 

 .. پشیمون شدم از کمکی که کردم

 : خواهرانه ها خرج کرده برایم این عمه مهربان

من تو اون خونه تمام روزهام با اشک و آه می   _

گذشت ، من حرمتی نداشتم چیزی که االن صد برابر  

 ... دارم

بینمان   مونا بین حرف هایمان می پرد و رشته احساسی

 : را به طنز کالمش از بین می رود

بسه دیگه جمع کنید این هندی بازی هاتونو داماد   _

بیچاره چشمش خشک شد بس که نگاهت کرد به جای 

 .... این تو نمیری من بمیرم ها بیا برو

می خندم و با خدانگه دار کوتاهی به سمت ماشین می  

بود و روم حسام مچ یک دستش را به فرمان تکیه داده 

با تلفن حرف می زد آهسته و سوار می شوم و منتظر  



  

 

 

می مانم تا تماسش تمام شود . با چند جمله کوتاه به  

 : مکالمه اش خاتمه داد و گوشی را به دست من داد

 ... بریم تا باز برامون نقشه نکشیدن _

 : درگیر بین خجالت و خنده می گویم

 ... بریم _

 : دتنه اش را به سمت من می چرخان

 ... چی بهت گفتن که سرخ و سفید شدی  _
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 ... هیچی _

البته حدسش سخت نیست ، باید با حاج خانم حرف  _

بزنم اصال دوست ندارم اینجوری تو منگنه قرار 

 ... بگیرم

یک لحظه ای جدیت کالمش جا می خورم اما با  

 : صدایی آهسته می گویم



  

 

 

 ... خونهخب من ... یعنی من می تونم برم  _

 :  نگاهش بُرنده و تیز است سرم را پایین می اندازم

 ؟  چی تو سرت می گذره _

 : با ِمن ِمن می گویم

 .. خب ... تو سخته برات من _

 : با تحکم می گوید

 ... کافیه _

 : مکثی می کند و با دیدن سکوتم آرام تر می گوید

منظورم اون چیزی نبود که تو فکر می کنی ... یه  _

  مسائل حریم خصوصی  سری 

کسی غیر از من و تو به    بین ماست من دوست ندارم

 ... این حریم ورود کنه

سکوت می کنم حق با اوست اما من توقع این حد از 

جدیت را نداشتم نفسش را رها می کند و صاف می  

 .. نشیند



  

 

 

 .. ظاهرا دلخوری  _

 : آرام شده آرام می شوم

 نه نیستم _
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بعضی مسائل حساسم اولین شب زندگیمون  من رو  _

قطعا نباید انقدر جدی برخورد کنم ولی برام مهمه که 

 ... تو هم رو این حساسیت هام حساس باشی

ناراحتی در دلم نمی ماند وقتی غیر مستقیم قصد 

دلجویی دارد مگر می شود وقتی تمام کردار و 

رفتارش برایم هزاران معنا دارد حساسیت هایش برایم  

  هم نباشدم

 .... حساسم رو حساسیت هات  _

 : ماشین را روشن می کند و می گوید

 ناز می کنی یا دلبری ؟  _



  

 

 

متحیر نگاهش می کنم در حرکات من نه ناز بود و نه 

 : دلبری چشمان گرد شده ام را می بیند می خندد

 ... باالخره سرت از یقه ات جدا شد _

خندد که انگار او  دست انداخته مرا ؟ چنان بیخیال می 

نبوده که دقیقه ای قبل ناراحتی اش را با صدای بلند و 

محکمش بر سر من خالی کرده ... به حرکات ساده من 

می گوید ناز و دلبری وقتی خودش طوری مردانه می  

خندد که دوست دارم لحظه ها بایستند تا بتوانم در 

قسمت دوست داشتنی های قلبم ذخیره کنم انحنای لب  

را ، چی می آید بر سر این دل ؟ اعتراف به  هایش

احوال دلم سخت نیست من کم کم مبتال می شوم به این 

 .... مرد

به خواست حاج رضا عزیزجان با آن ها رفت تا هم او  

را برسانن هم بزرگتر کمی اختالط کنند ، مونا و عمه  

آذین هم به تک بوقی از کنار ما گذشتند امشب شیفت  



  

 

 

بیمارستان می رفتند تنها ماشین هادی داشتند باید به 

پشت سر ماست که هر از گاهی جلو می رود و بوق  

بوق می کند . با رسیدن به خانه هر دو ماشین در 

پارکینگ کنار هم پارک می شوند همگی داخل می  

رویم برادرها در سالن می نشینند حوس چای به  

ک  سرشان زده بود ، ما هم به اتاق حسام رفتیم تا به کم

هاله و ریحانه موهایم را باز کرده و دوش کوتاهی  

بگیرم ، حوله و لباس هایم را بر میدارم و وارد حمام  

می شوم تاپ سفیدی که زیر مانتو پوشیده بودم به  

 ... همراه بقیه لباس هایم گوشه ای در رخت کن گذاشتم
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زیر دوش ایستادم تا قطرات آب ال به الی موهای  

ا تافت و ژل نفوذ کند از شامپو و لیفی که  خشک شده ب

هاله برایم گذاشته استفاده می کنم ده دقیقه زمان برای 



  

 

 

رفع خستگی تن خسته ام کافی ست لباس هایم را که 

یک ِست سورمه ای سفید است می پوشم و از حمام که  

خارج می شوم حسام را خوابیده روی تخت می بینم با  

ه با احتیاط و کم ترین  ساعد دستش چشمانش را پوشاند

صدا درب حمام را می بیندم و آهسته خودم را به آینه 

می رسانم و با حوله شروع به خشک کردن موهایم 

کردم ، با صدای حسام حوله از دستم رها شد و روی 

 : زمین افتاد

 حاال چرا این همه آروم و بی سر و صدا ...؟  _

خت زده هول زده نگاهش می کنم تیکه اش را به تاج ت

و دست به سینه با لبخندی پیروز نگاهم می کند ظاهرا 

از دستپاچه شدن و ترسیدن من لذت می برد دستم را  

که نا خودآگاه روی قلبم گذاشته بودم پایین می آورم ، 

در حالی که حوله را برمیدارم و داخل سبد حمام می  

 : اندازم می گویم



  

 

 

 ... فکر می کردم خوابی _

 : دازدابرو باال می ان 

 ... خواب نبودم ، داشتم فکر می کردم _

 : تخت را دور می زنم و آن سوی تخت می نشینم

 چه فکر می کردی ..؟  _

 : با چشمانی که عمیق نگاهم می کند می گوید

 به این که مسئولیت مهمی افتاده به گردنم و این که _

... 
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 : با مکث کوتاهی ادامه می دهد

دیدن عزیزخانم انقدر ذوق زده شدی اگر    تویی که با _

 ... پدر مادرت میومدن چیکار می کردی 

جا می خورم از چیزی که فکرش را مشغول کرده اما  

در عین حال فکر کردنش به حالم را دوست داشتم ، 



  

 

 

سرم را تکان آرامی می دهم و با تاسف و غم می  

 : گویم

می رسید  مطمئنا اگر بابا یا سعید پاشون به محضر   _

 .. لباس تنم کفن می شد برام و من اینجا نبودم قطعا

چشمانش تیره می شوند صدایی که سعی داشت پایین  

 :نگه دارد عصبی و محکم است

 ... مزخرف نگو _

 : خیره به چشمان تیره اش می گویم

واقعیت زندگی من همینه چیزی که منو از اون  _

 ... خونه دل زده کرد حس مرگ تدریجی بود

از روی تخت بلند می شود به سمت کیف دستی سفیدم 

می رود آن را برمی دارد و به سمت تخت برمی گردد 

و مقابلم می نشیند و کیف را به سمتم هول می دهد و با  

اخم هایی که کمی تا قسمتی درهم به نظر می رسند می  

 : گوید



  

 

 

از مشغله هام بهت نگفتم که برسی به این بحثی که   _

 ... کنهامشب و تلخ  

او را ناراحت کردم لب می گزم از لحن شاکی اش و  

 : می گویم
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قصدم ناراحت کردنت نبود ، نمی خوام گذشته ی   _

 ... بشن مشغله و دردسرت  من و آدماش

 : نمی گذارد جمله ام را کامل کنم

هر چیزی که به تو ربط داشته باشه مشغله ی منه ،   _

نباشه به خاطرش هی  گذشته مهم نیست اگر قرار 

چمشمات اشکی باشه و من نتونم مانع بشم چون وصله 

 .... به افراد مهم و عزیز زندگیت



  

 

 

سکوت می کنم چشم جان می بینی حال و احوال  

آسمانت برای این مرد مهم است ابری بودنت عصبانی  

 . اش می کند

وقتی بی حرکتی ام را می بیند خودش کیف را باز می  

را یک به یک خارج می کند و با  کند و محتویاتش 

 : چشم و ابرو به آن ها اشاره می کند

 .. بردار ببینشون _

به جعبه های کادویی مقابلم چشم دوختم یک به یک  

بازشان کردم همه در عین سادگی زیبا و دوست  

داشتنی بودم ، گوشواره های حلقه ای هدیه هاله ... 

النگویی که  دستنبدی که مهدی برایم گرفته بود ... دو 

می دانم عمه آذین برای خریدنشان کلی وسواس به 

خرج داده ... پالک گردنبند اهدایی ریحانه را لمس می  

کنم زیبا و ظریف بود حسام هم پایم شده بود و با هم 

هدیه ها را می دیدیم بین کادو ها جعبه ای بود که 



  

 

 

نمیشناختم به غیر از کادوها و سکه هایی که به حسام  

ودند این یکی را به یاد نداشتم متعجب جعبه را به داده ب

 : سمت حسام گرفتم و گفتم
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  .. من این جعبه رو نمیشناسم  _

 : سرش را تکانی می دهد و می گوید

 تو کیف تو بوده پس جزء هدیه هاته بازش کن خب _

.. 

کمی دیگر جعبه را نگاه می کنم و با تردید در جعبه را 

انگشتری با نگین ها جواهر ریز و پشت باز می کنم 

حلقه ای ِست نگاهم را به خود خیره می کند سر بلند 

کرده و به حسام نگاه می کنم لبخندی محو روی لب 

هایش نقش بسته بود سرش را نزدیک می آورد و آرام 

 : زمزمه می کند



  

 

 

 .. فکر کردی یادم میره یه رونما بهت بدهکارم _

کنم با صدایی که بهت در آن هاج و واج نگاهش می  

 : غرق است می گویم

 ... این ... یعنی  _

 : جمله ام را کامل می کند

این یعنی ممنون که به حرفم گوش دادی و خودت   _

 ... بودی به همون سادگی روز اولی که دیدمت 

این مرد نه تنها بازی با واژه ها را بلد است رقصاندن  

می داند هدیه ی   قلب من به ساز خود را نیز ماهرانه

دوست داشتنی ام را بار دیگر برانداز کردم و 

 : قدرشناسانه گفتم
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 .. خیلی قشنگه واقعا ممنون _

 ... گفتم که تو خلوت بهت رونما می دم _



  

 

 

خنده خجولی می کنم و سرم را پایین می اندازم خودش 

را روی تخت می کشاند و به تاج تخت تکیه می دهد ، 

زش روی صورت سرخ شده ام می چرخد و  نگاه پیرو

من رنگ می دهم و رنگ می گیرم از فکرهایی که به 

ذهنم رسید و قطعا او هم فهمیده که سر به سرم می  

 : گذارد خنده نیم بندی می کند و می گوید

 ... خانم خجالتی سرت و یقه ات جدا کن _

موجبات تفریحش را فراهم کرده ام نفس نا محسوسی 

 : ربلند می کنممی کشم و س

 حس می کنم داری منو دست می اندازی ؟ _

 ... حست اشتباهه فقط _

 : چشمانش برق می زنند

 ... وقتی خجالت می کشی جالب میشی _

ابراز احساسات خاص اش را چه کنم ... به راستی 

 جالب بودن چه شکلی ست ؟ 



  

 

 

کمی نگاهش می کنم ُخب حرفی ندارم جعبه ها را 

ه و روی پا تختی می گذارم باز داخل کیف می گذاشت

هم نگاهش می کنم ، خیره بودن به عسلی هایش را 

 .... دوست دارم مخصوصا وقتی که مهربان است

به وقت مهربانی در عمق چشمان نافذش نوازش النه 

می کند و من دلم غرق شدن در این نوازش ها را می  

 .... خواهد
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واهد .... دستش  کنارش نشستن و آرامش گرفتن می خ

را به سمتم دراز می کند دستم را به دستش می رسانم  

و دست هایمان مرا به آغوشش راهنمایی می کنند .... 

سرم روی سینه اش قرار می گیرد دستانش پیچک 

وارم شانه ام را در بر می گیرند یک لحظه مات  

گرمایی می شوم که نه تنم را بلکه روحم را احاطه می  



  

 

 

ین تب شیرین است از جام عسلی که با آن  کند و چقدر ا

کام شیرین کردیم خوش طعم تر است ، کم کم از شوک 

اولیه در آغوشش بودن کاسته شد و حس شرمی که از 

این نزدیکی به وجود آمد خجل و شرمگین روی سر 

بلند کردن و نگاه به نگاهش دوختن را نداشتم دستانش 

زش گونه بی حرکت نمی مانند یک رفت و برگشت نوا

روی شانه و بازویم دارند که حواسم را پرت خود می 

 . کنند

نمی دانم چقدر زمان می گذرد و در آن موقعیت مکانی  

شیرین می مانم کم کم چشمانم مست و خمار خواب می  

شوند هر چه توان دارم به کار می گیرم تا با فرمان  

خوابی مغزم صادر می کند مقابله کنم اما آرامشی که 

ا آغوشش به تار و پودم تزریق می کند داروی او ب

خواب آور است ... خوابی بدون کابوس پر از 

روزی رخت بستند و رفتند و گویی حال    رویاهایی که



  

 

 

برگشته اند و بر من چیره می شوند ، چشمانم بسته می  

 ... شود و خواب بر من مسلط

 صدای زمزمه ای آرام در گوشم می پیچد ،
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، چشمانم را کمی از هم باز می کنم اتاق با نور آباژور  

  نیمه تاریک است چشم می چرخانم و منبع صدا را پیدا

می کنم ، مردی که ایستاده و متواضعانه در برابر خدا 

  ... سر خم کرده

سر روی بالشت می گذارم و محو تماشای نماز  

خواندنش می شوم ، سالم نمازش را می دهد و سرش 

را به سمت تخت می چرخاند نگاه خیره ام را شکار  

 : می کند با صدای خواب آلود می گویم

 ... قبول باشه _



  

 

 

هایش را با مکث باز و بسته می کند و جواب می  چشم 

 : دهد

 ... قبول حق _

می خواهد سجاده اش را جمع کند که از تخت پایین می  

 : آیم و می گویم

 ... جمع نکن منم نمازمو بخونم _

 : تعجب می کند با کمی مکث می گوید

 ... حاج خانم برات سجاده و چادر گذاشته _

د بی هوا به زبانم فکری که در سرم چرخ می خور

 : آمد

 ... میخوام با سجاده تو نماز بخونم _

حرفی بود که زده شد برای رفع و رجوی حرفم فورا 

 : می گویم

 نه ... یعنی نمی خوام دیگه اونو دربیارم تنبلیم میشه_

.. 



  

 

 

ابروهایش را باال می اندازد سعی در کنترل لبخندی 

 : گویددارد که می خواهد روی لب هایش بنشیند می  
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 ... خانم تنبل اینم سجاده من خدمت شما _

تیکه اش را نیاندازد که خیالش راحت نمی شود باید به 

رویم بیاورد تا گونه هایم رنگ بگیرند این اصال 

منصفانه نیست ... بی حرف راه سرویس را در پیش 

می گیرم و وضو می گیرم وقتی بیرون می آیم چادر 

ده اش گذاشته و خواب آلود روی نمازم را روی سجا

تخت نشسته چادرم را بر میدارم چشمانش هنوز هم  

 : طالب بسته شدن است با صدایی آهسته می گویم

 چرا نمی خوابی ؟  _

 : صدایش بم شده

 ... می خوام نماز خوندنت و ببینم _



  

 

 

 مگه نماز خوندن من دیدن داره ؟  _

 : ابر باال می اندازد

 ... خودت بلدی یواشکی دید بزنیفکر کردی فقط  _

  . می داند چه بگوید که زبانم را بند بیاورد

نماز را می خوانم سجاده را جمع کرده و کنار او که  

 . خوابیده بود می خوابم

صبح وقتی چشم باز می کنم نور خورشید اتاق را 

روشن کرده بود روی تخت نیم خیز می شوم جای 

یدار شده با احتمال  خالی حسام یعنی زودتر از من ب

پاین بودن او با تن سستم را ازتخت جدا می کنم از جا 

بلند می شوم و در سرویس آب سرد به صورتم می  

زنم تا سرحال شوم چشمانم هنوز حالت خماری اش را 

دارد صورتم را خشک می کنم و به سمت تخت می  

روم و آن را مرتب می کنم ، لباسهایی که تا شده روی 

 شده بودند را به چوب  صندلی رها
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لباسی آویزان کردم وقتی خیالم از مرتب بودن اتاق 

راحت شد از بین لباس هایی که مامان فاطمه برایم 

گرفته بود سارافون بلند طوسی با روسری به حاشیه 

های طوسی و سفید برای پوشیدن انتخاب می کنم و  

  . آماده پایین رفتن می شوم

آشپزخانه مامان فاطمه و حاج رضا را  با ورود به 

نشسته پشت میز میبینم سالم صبح بخیری می گویم و  

با خوش رویی جواب می گیرم ، کنارشان می نشینم  

فکر می کردم همه بیدار باشند حتی حسام هم نبود 

لیوان چایی که مامان فاطمه برایم می آورد را می  

اج رضا  گیرم و تشکر می کنم میز صبحانه آماده بود ح

 : با نگاهی به میز می گوید



  

 

 

حسام رفته نون بگیره بیاد صبحان صبح جمعه با   _

 .. نون تازه می چسبه

 : مامان فاطمه با لبخند می گوید

 خستگیت در رفت ؟ خوب خوابیدی ؟ _

 : با خجالت جواب می دهم

بله ، من خیلی خسته نبودم شما خیلی زحمت کشیدید   _

 ..اذیت شدید

 : نه دستی روی شانه ام می گذاردحاج رضا پدرا 

دیگه نشنوم از این تعارفا داشته باشی ها تو دختر  _

 ... این خونه ای 
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دستانم را دور فنجانم حلقه و سرم را به قول حسام به  

یقه ام نزدیک می کنم می خواهم جوابی به این 

مهربانی بدهم که با صدای در سرم به سمت درگاه  



  

 

 

ثانیه ای گذشت تا حسام میان درگاه   آشپزخانه چرخید

نان به دست ظاهر شد مامان فاطمه نان ها را از 

دستش گرفت با صدای آرامی که صبح بخیر می گویم 

و جوابم صدای مردانه حسام می شود که در گوشم می  

پیچید ، صندلی کناری ام را عقب می کشد و می نشیند  

شد من مامان فاطمه مشغول آماده کردن میز صبحانه 

هم بلند شدم و با تکه تکه کردن نان ها و چیدن میز 

  . همراهش شدم

با آماده شدن میز حاج رضا برای بیدار کردن بقیه 

  . آشپزخانه را ترک کرد

لیوان های چای خوش رنگ آماده بود که سر و صدای 

هاله زودتر از خودش اعالم حضور می کند با 

ند و رو به ورودش به آشپزخانه و سوت بلندی می ز

ریحانه منی را که کنار سماور ایستاده ام را نشان می  

 : دهد



  

 

 

چه دلبری می کنه از مامان و بابا ریحانه جون بیا  _

جمع کن بریم تا بیرونمون نکردن ، معلومه وقتی ما 

خوابیم این خانم داره میز می چینه ما باید بریم دم در  

 ... دیگه

 : گیرد  حاج رضا از پشت سر گوش هاله را می

نیومده شروع کردی زلزله ؟ نبینم بین عروسای من   _

 .. سنگ تفرقه بندازیا خواهر شوهر

هاله دستانش را به حالت تسلیم باال می برد و می  

 : گوید
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چشم چشم حاجی جون چرا شاکی میشی عروسای  _

 .... شما الماس و جواهر ول کن گوشمو حاجی 

پیروز هاله را رها می کند و او  حاج رضا با خنده ای 

فوری گوشش را می گیرد و می نالد و با چهره ای در 



  

 

 

هم می نشیند ، مامان فاطمه دستم را می گیرد و به 

 : سمت میز می فرستد

 ... بشین عزیزم چایی رو میارم _

سر جایم می نشینم هادی سینی چای را از دست مامان  

ای ها را فاطمه می گیرد روی میز خم می شود و چ 

در آرامش مشغول خوردن صبحانه    تعارف می کند ...

گاه و بی گاه حرفی رد و بدل می شد . بعد    می شویم

صبحانه مردها به سالن رفتند و ما هم     از صرف

مشغول جمع کردن آشپزخانه شدیم هر بار که می  

خواستم چیزی را بردارم هاله زود از دستم می قاپید به  

همه ی کارها را انجام می داد   طرز جالبی تند تند

مامان فاطمه از سرعت عمل هاله به خنده افتاده بود 

 : دست ما را گرفت و گفت

 ... خب ما بریم که دخترم تب کار کردن گرفته _

 : رو به هاله ادامه می دهد



  

 

 

مامان جان بی زحمت اومدی یه سینی چایی هم با   _

 ... اون باقلواها بیار

خنده ما و حرص خوردن هاله را جمله ی مامان فاطمه 

به دنبال دارد با ورود به سالن کنار حسام روی مبل  

می نشینم با آمدن ما حاج رضا به صحبت های کاری  

 : اش پایان می دهد و رو به مامان فاطمه می گوید
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خب حاج خانم برنامه تون چیه ؟ کی میخواید  _

 ازدواج حسام و اعالم کنید ؟

روی مبل کمی جا به جا می شود و جدی تر می  حسام 

 : شود

 ... حاجی هر چی زودتر بهتر _

 : حاج رضا هم مانند حسام جدی می گوید



  

 

 

درسته ولی تدارک یه مهمونی رو دیدن یکم سخته و  _

 ... طول می کشه

 : اخم های حسام درهم می رود 

 ... هر چی شما بگی حاجی اما زیاد شلوغ نشه _

 : تایید حرف حسام می گوید  مامان فاطمه به

 ... نه مامان جان خودی ها رو دعوت می کنم _

 : مهدی با لحنی طنز میان حرف می آید

آخه همین خودی ها یه لشکر می شن طفلی زنداداش   _

 .شوکه می شه این همه آدم با هم حمله کنن

 : مامان فاطمه معترض نامش را می خواند

 .... مهدی  _

 .. مگه دروغ می گمجانم حاج خانم  _

  رو به من ادامه می دهد

زن داداش تا اینا حس معروف فضولی .... ببخشید  _

 ... کنجکاوی رو بخوان ارضا کنن ُمخت رفته



  

 

 

 : حاج را آرام می خندد
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رو    حرف حق جواب نداره تازه نگاه های کنجکاو  _

 .. هم به عالوه اش کن

نگاه می کنم می   لبخند نیم بندی می زنم و به حسام

توانم نارضایتی را به راحتی در چهره اش ببینم ، 

مواجه شدن با جمع بزرگی که هیچ کدام را نمی شناسم  

سخت هست اما در آخر دیر یا زود در جمعشان قرار 

  می گیرم

 ... سختش نکنید من سعی می کنم مراقب ُمخم باشم _

م لب با خنده بلند جمع متوجه حرف و اشتباه لپی ام شد

گزیدم و زیر چشمی نگاهی حواله حسام کردم ، دیدم  

او هم با لبخند نگاهم می کند حاج رضا خنده اش را 

 : فرو می خورد و می گوید



  

 

 

حاال که سادنا خانم هم مشکلی نداره پس برنامه   _

 ... ریزی کن حاج خانم

 : مامان فاطمه با اطمینان سر تکان می دهد

نگ می زنم دعوت می برای پنج شنبه هفته دیگه ز _

 ... کنم و می گم به مناسبت ازدواج حسامه

هادی که آن موقع در سکوت به حرف های جمع گوش  

 : می داد گفت

اینطوری خیلی هم جو سنگین نمیشه بیشتر  _

 ... سواالشونو می پرسن پشت تلفن

با تایید حاج رضا و رضایت حسام بحث خاتمه پیدا می  

سینی چای وارد سالن می شود  کند همان دم هاله با 

سینی را روی میز می گذارد و ناالن کنار حاج رضا  

 : می نشیند

حاج آقا این رسمش نبود ها نو که اومد به بازار  _

 .... کهنه می شه دل آزار



  

 

 

 : حاج رضا پدرانه نگاه می دوزد به ناز های هاله
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 کنه  چی نو و کهنه شده که دختر بابا ناله و فقان می _

... 

منو دست تنها گذاشتین تو آشپزخونه بعدم خودتون   _

اینجا خوش و خرم نشستید گل می گید و گل می  

 ... شنوید

نه بابا جان گلم که تویی هم می شنومت هم می   _

 ... بینمت

هاله نیش تا بنا گوش باز می کند و خندان شروع به 

مزه پرانی می کند گاهی هم مهدی آب به آسیابش می  

زد ، صبح جمعه خوبی را شروع کرده ام و چه ری

خوب که پچ پچ های آخر شب عزیز جان و مامان  

فاطمه به کنار حسام ماندن ختم شد ... نگاهم بین جمع  



  

 

 

به گردش در می آید چقدر در نظرم خانواده پر مفهوم  

جلوه می کند در همین مدت کوتاه بارها و بارها حسام  

ودم مقایسه کردم و هر و خانواده اش را با خانواده خ

خانواده ام شدم .. این    بار شیفته او و دلگیر از نبودن

همه عشق و احترام تمام نشدنی ، صمیمتی که بینشان  

موج می زند با آنچه من دیده و لمس کرده ام متفاوت  

 . است

من هیچ حرف مشترک یا چند کلمه مختصر برای هم 

ن که بماند  صحبتی با پدرم نداشتم این طور صمیمی بود

، همیشه حضور او به عنوان پدر در کنار من کوتاه 

محدود بوده بی حرف و در سکوت با اخم های درهم و 

نگاه سرکوب کننده شاید اگر سالم و صبح بخیر گفتن  

ها نبود ما فقط رباط هایی بودیم که از کنار هم نه  

 . زندگی بلکه فقط نقش زندگی بازی می کردیم



  

 

 

به حاج رضا و هاله می دوزم  نگاه حسرت بارم را

حتی حسام هم با لبخندی محو به دلبری های دخترانه 

هاله نگاه می کرد بغضی می آمد تا در گلویم النه کند 

حس تلخی که می خواست روزم را خراب کند پس می  

زنم از جا بلند می شوم و به بهانه آوردن چای راهی  

 . آشپزخانه می شوم

ادیده بگیرم سماور را زیاد سعی می کنم حال بدم را ن

می کنم ، فنجان های چای را شسته و خشک می کنم و  

کنار سماور می گذارم ، حجم توده جا خشو کرده در 

گلوم بیشتر و بیشتر می شود ، دسته سینی را رها می  

کنم و تکیه ام را به کابینت می دهم لعنت به نبودن 

ز هم هایی که هر چه می خواهی نادیده شان بگیری با

 ... پیش چشم دلت می رقصند و خود نمایی می کنند
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به سمت دری که گوشه آشپزخانه بود و به حیاط پشتی  

راه داشت رفتم بی خیال تخت کنار باغچه شدم و روی 

اولین پله نشستم ، دلم فریاد زدن و اشک ریختن می  

خواهد و نمی خواهد قطره اشکی راه به زیر چانه ام 

ند با حس حضوری کنارم اشک هایم را پس باز می ک

 : می زنم و دستی به صورتم می کشم

 گریه چرا ؟  _

صدای گیرایش حضورش را اعالم می کند با صدایی  

 : که سعی می کنم گرفته نباشد می گویم

 ... اوم چیزی نیست _

دست زیر چانه ام می برد و سرم را به سمت خود بر 

  کندمی گرداند عمیق و جدی نگاهم می  

 ... دلیل می خوام برای احوال بد چشمات _



  

 

 

دستم را روی دستش می گذارم و می خواهم نگاه 

بگیرم که با دست دیگرش مانع می شود لب هایم را  

 : کمی تر می کنم و خیره در چشمانش می گویم

با خودم فکر می کردم کاش یه درصد کمی از   _

اخالق حاج رضا رو پدرم داشت اون وقت دل من 

 ... رت ساده ترین ها رو نداشتحس

بعضی سکوت ها سنگین اند وقتی کنار کسی قرار می 

گیری و او سکوت می کند حرف زدن برای تو هم 

... اما سکوت    سخت می شود و زبان به کام می گیری 

کردن های حسام جور دیگریست ، سکوت او گوش  

 : شنواست آهی از حسرت می کشم و ادامه می دهم
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من به یاد ندارم پدرم منو بغل کرده باشه یا حتی   _

خاطره ای از محبتش تو ذهنم نیست من فقط یه نگاه پر 



  

 

 

از اخم وجدی با چاشنی تحقیر به یاد دارم ، بعضی 

کر می کردم حتما کاری کردم که نگاه پدرم وقتا ف

انقدر سنگینه مگه میشه این همه بی توجهی به خاطر 

جنسیت باشه ... گناه من چی بود واقعا ؟ مگه جنسیت  

من دست منه ؟ یا حتی گاهی فکر می کردم شاید من  

بچه اش نیستم که انقدر نسبت به من و حضورم بی 

  ... تفاوته

 رها می کند ولی دستم را رها نمی کندچانه ام را آرام 

: 

پدرت هیچ وقت نخواسته و نبوده ، تو چی برای  _

ساختن یه رابطه پدر و دختری تالش کردی ؟ تو  

 ساختی و او نخواسته ؟

من بارها در کودکی ام سازه ای از عشق ساخته و 

پدرم با تشرهایش پُتک گونه برای من و بناهای ساخته 

 : ام عمل کرده



  

 

 

همه تالشمو کردم اما نشد ، مخصوصا تو بچگی  من  _

هام اون روزایی که عاشق این بودم بیاد دم مدرسه 

 ... دنبالم یا مثل پدرای دیگه بیاد جلسه اولیا

نگاه مالیم و بی ترحمش زبان دلم ر ا سخنورتر می 

 : کند و دلی که لب به ِشکِوه گشوده

ری دبیرستانی که بودم یه بار دمه مدرسه یه موتو  _

زد بهم و فرار کرد به خاطر این که با سر خوردم 

زمین یه شب بیمارستان موندم ... پدرم نفهمیده بود من 

نیستم صبح که سعید بهش گفته بود ماشین بهش بده تا 

منو بیارن خونه گفته بود زخم شمشیر نخورده که ...  

 حتی نزاشت از
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شکایت  موتوری به خاطر سرعت زیاد و فرارش   اون

 ... کنیم خیلی راحت گفت مهم نیست



  

 

 

 : اخم هایش درهم می شوند

 مادرت چی ؟ _

 : غم صدایم را نجوا گونه می کند

مادرم .... من عصای دستش بودم ... بالشت زیر  _

 ... سرش بودم تا قبل از اون روز

بی هوا از جا بلند می شود و دستم را می کشد تا 

 : همراهش شوم

  .. وسش برای چایی تازه دم ببرهمنتظره عر  حاج _

 : سرش را به گوشم نزدیک می کند و ادامه می دهد 

دیگه هم نبینم صدات به خاطر اون آدم به بغض  _

  ... بشینه ها

لبخندی ناخواسته روی لب هایم طرح می خورد فکر  

 : می کند به خاطر آن فرد اشتباه ناراحتم

وقته تو ذهن من اصال بهش فکر نمی کنم ، خیلی  _

  ... من آدمی به اون اسم ُمرده



  

 

 

 :نگاه در صورتم می چرخاند

خوبه چون من تضمین نمیدم با کسی که عامل بغض   _

 .... کردنت بشه آروم برخورد کنم

 : پروانه ها از دلم به پرواز درمی آیند

 ... گفتی حاج رضا چایی می خواد _

 : ابرو باال می اندازد
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 ... گفتم _

 : سرم را کمی به سمت شانه خم می کنم

 ... پس تو برو منم چایی بریزم میام _

سری تکان می دهد و با رها کردن دستم به سالن می  

رود در سینک ظرفشویی آبی به صورتم می زنم تا اثر  

شوره زار چشمانم را پاک کنم ، با حالی بهتر از دقایق 



  

 

 

سالن می  قبل فنجان ها را از چای پر می کنم و به 

بعد از تعارف کردن چای با لبخند محوی کنار او    روم

که دقیقا چهره ام را می کاوید نشستم و با چشمک 

 . ریزی خوب بودنم را شرح دادم

حاج رضا بعد از خوردن چای دستانش را بهم کوبید و 

 : گفت

خب نوبتی هم باشه نوبت هنرنمایی من و پسرامه ،  _

و به راه کن ، مهدی بابا  هادی جان بابا بساط جوجه ر 

 ... پاشو برو به آتیش بازیت برس

 ... حاجی پسر ارشدتو جا انداختی _

صدای مهدی ست که با نگاهی به ما جمله اش را کامل 

 : می کند

آها بله ما بریم کارگری خان داداش بشینه کنار یار   _

 .. و جان و



  

 

 

حرفش را تمام نکرده خنده جمع بلند می شود حسام که 

 : خیز برمی دارد و مهدی با گفتن  سمتشبه 

 ... من نوکرتم داداش شما راحت باش _

از جا جست می زند اما نیمه های راه دستانش را به 

 : و می گوید  حالت دعا باال می برد

میرسه روزی که من زن بگیرم برم   باالخره  خدایا _

پا بندازم رو پام بشینم کنارم خانمم اینا جوج به سیخ  

 ... بزنن
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با دیدن چشمان ریز شده حسام حالت تدافعی به خود 

می گیرد و فرار را بر قرار ترجیح می دهد و به حیاط 

" نثارش می    بچه پرویی  پشتی می رود حاج رضا "

 : ان فاطمه می گویدکند و رو به مام



  

 

 

خانم تحویل بگیر شازده پسرت زن می خواد باید  _

 ... آستین باال بزنیم تا کار دستمون نداده

با این حرف مهدی خودش را از آشپزخانه به سالن می  

 : اندازد و می گوید

قربونت حاجی بلکه شما به فکر من باشی ، هر چه  _

 .... زودتر بهتر

 : تگی می گویدحاج رضا با عصبانیتی ساخ

 .... پدر صلواتی  ِد برو دیگه _

خنده ای که سعی در فرو خوردنش داشتم با این بی  

پروایی مهدی بلند شد دقایقی بعد حاج رضا و هادی هم 

برای آماده کردن مخلفات جوجه به آشپزخانه رفتند 

مامان فاطمه نیم نگاهی به سمت آشپزخانه کرد و با  

 : صدایی آرام گفت

ن که جوجه های حاجی معرکه ست اما کوبیده  با ای _

 .... ای که حسام درست کنه یه چیزه دیگه است



  

 

 

می چرخانم و اولین چیزی که   سرم را به سمت حسام

 : به ذهنم می آید می گویم

 آشپزی بلدی ..؟  _

قهقه بلند هاله و ریحانه و چشم ریز شده حسام برای 

وشحالی  منی که جمله ام لحنی شگفت زده تواَم با خ

 بیان کرده ام یعنی فاجعه بارترین اتفاق 
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خنده آرام مامان فاطمه هم مهر تایید می شود برای سر 

 : به زیر انداختنم هاله با خنده می گوید

وای دمت گرم زن داداش فکر کن خان   _

  .... پیشبند زده کنار گاز چه شود  داداشم

کنم چشمانش  لبخند محوم را با نگاه حسام جمع می  

برق می زنند اما حالت جدی صورتش را حفظ می کند 

و با همان حالت هاله را ساکت می کند طفلک هاله که 



  

 

 

هر بار از ترس کم شدن یا قطع شدن حجم بسته 

 . اینترنتی اش زود تسلیم می شود

حسام که برای رسیدگی به کارهای عقب مانده یکی ، 

جمع زنانه می شود و  دو روز گذشته به اتاقش می رود 

به لطف هاله از همه دری حرف می زنیم از عمه خانم 

و اَخم و تَخم هایش گرفته تا عروس اِفاده ای یکی از 

اقوامشان خنده دارتر از همه اَدا اصول هایی بود که  

در می آورد تا شکل و شمایل رفتاری همه را به 

 نمایش بگذارد تذکرهای مامان فاطمه هم کار ساز نبود

. 

وقتی صحبت ها تمام شد مامان فاطمه برای پختن برنج 

به آشپزخانه رفت ، هاله مشغول درس و ریحانه درگیر  

دختر تازه از خواب برخواسته اش شدند من هم پیوستن 

به حسام را انتخاب کرده و پله ها را به مقصد اتاقش  

 . پیمودم



  

 

 

تقه ای به در زدم و با شنیدن بفرماییدش سرکی به  

اتاقش کشیدم و او را گوشه اتاق پشت میز کارش  داخل 

نشسته بود کامل وارد اتاق شدم و به سمت میز رفتم و  

 : گفتم
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 ... خسته نباشی  _

 : سرش را باال می آورد و می گوید

 ... ممنون _

و فکر     میز را دور می زنم و به یاد ساعتی پیش

کیه دادم آشپزی بلد بودنش لبخند به لب کنارش به میز ت

 : ابرو برایم باال می اندازد

 ... چی شده _

 : لبخندم پهن تر شد

 ... نگفته بودی کباب کوبیده بلدی  _



  

 

 

 : نگاهش رنگ خباثت به خود می گیرد

 ... نپرسیده بودی  _

 : لبخندم کش می آید

  حرف حساب جواب نداره  _

دستش را دراز می کند و دستم را می گیرد خودش هم 

 : ه طرف تخت می رودبلند می شود ب 

 حاال که دهنمون سوخته یه آشی خورده باشیم حداقل _

... 

روی تخت می نشیند من هم رو به رویش گیج نگاهش  

 : می کنم

 یعنی چی ...؟ _

انحنای لب هایش طرح پیروزمندانه ای به خود می  

 : گیرد

مهدی پایین یه چیزایی می گفت ... به نظرم به   _

  ... جالب می شهواقعیت تبدیل بشه 



  

 

 

 : گیج تر لب می زنم
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 ... براش زن بگیری یعنی _

 : خنده اش را صدا دار رها می کند و می گوید

این بخش حرفش که زوده براش ... ولی یه اشاره  _

 ... هایی هم خلوت کردن من و تو داشت

دویدن خون به صورتم را حس کردم دستم به طور 

روی دستی که دستم را گرفته بود خودکار باال می آید 

 : ضربه آرامی می زند

 ... واقعا که _

در کسری از ثانیه کش مکشی بین دست ها اتفاق می  

بعد به جای نشستن رو به رویش رخ   افتد و لحظه ای 

به رخ در آغوشش نفس نفس می زدم و او در حالی که  



  

 

 

روی تخت دراز کشیده و مرا هم بین حصار دستان پر 

بس کرده بود با چهره جدی اما نگاه مهربان قدرتش ح

صورت سرخ شده ام را می نگریست ، بی نفس و 

 : شرم زده از این نزدیکی یک باره زمزمه می کنم

این ... عادالنه نیست ... ت ... تو ... منو یهو خلع   _

 سالح ... می کنی ؟ 

زنی که قصد داره شیطونی کنه رو باید اینجوری   _

 ... تنبیه کرد

م را تکان ریزی می دهم و با لحنی که سعی دارم  سر

 : مظلومانه باشد می گویم

 ... آخه اینطوری که نمیشه _

 : کمی متفکر نگاهم می کند

قطعا راه های بهتر دیگه ای هم برای گل گلی کردن   _

 گونه هات هست نظرت ...؟
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منتظر و خندان نگاهم می کند تاب آوردن زیر چشمان  

عسلی اش سخت است تنها جایی که می توانم   پر نفوذ

به آن پناه ببرم تا از شرم آب نشوم سینِه ستپر خودش 

  . است

پیشانی ام را به سینه اش تکیه می دهم نفسم را حبس 

می کنم تا مبادا گرمایی که از این همه آغوشی تنم را 

فرا گرفته حس نکند ، حرکت نوازش گونه دستش را 

دقیقه ای را در همان حال می   پشت کمرم حس می کنم

مانم نفس های منظم و آرامش ، آرامم می کند صدای 

زمزمه وارش کنار گوشم موسیقی متن سکوت حاکم بر 

 : ما می شود

 ... سرتو بلند کن می خوام به چشمام نگاه کنی _



  

 

 

سرم را آهسته از سینه اش فاصله می دهم و به خواسته 

  اش عمل می کنم

 خوبه ... تا کجا حاضری آرامشم باشی ؟آرامشت  _

میان کلماتش گم میشوم این مرد جادو کردن با کالم را 

خوب می داند که این طور مرا مسخ و مات می کند  

 : لب باز می کنم و مانند خودش زمزمه وار می گویم

  ... تا هر جا که بخوای  _

 : زیر لب " خوبه ای " زمزمه می کند و می گوید

 ... حریم من وارد شدی تا تهش باید باشیوقتی به  _

من به تو مبتال می شوم این ابتال دست خودم نیست و 

  ابدیست ، این همراهی منتهای خوشی ست 

هستم ... وقتی که اومدی تو زندگیم یعنی باید که  _

 ... باشم

 .. وقت نشد بهت بگم ... به زندگیم خوش اومدی  _
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خندند که چشمان او برق می زنند  چشمانم قطعا می 

فاصله ی یک نفسی را به بی نفسی می رساند و پشانی  

قلب ضربان    ام را مهر می زند ، یک نفر بیاید و به

گرفته ام بگوید آرام باش هم بودن در دیواره های 

آغوشش را دوست داشتم هم از ُگر گرفتگی و خجالت  

زدم  نمی دانستم چه کنم میان دو حس دست و پا می

خیره چشمانش با احساسات طغیان کرده ام درگیر بودم 

که زنگ خوردن موبایل حسام باعث شل شدن حصار  

دستانش و آهسته بلند شدنش از روی تخت شد با دور 

شدنش نفس عمیقی کشیدم تا جریان هوا را به قلب 

هیجان زده ام شود روی نگاه کردن به صورتش را 

اشتم لذت نوازش دست نداشتم ، با خودم که تعارف ند

او پشت کمرم جریان سیالی از خوشی را به جانم 

 . تزریغ کرده بود



  

 

 

تا پایان تماس کاری اش همان جا روی تخت ماندم و با  

انگشت روی تخت خط های فرضی می کشیدم تا 

چشمانم با نا فرمانی به سمت او که به میزش تکیه زده 

ی با رو  بود کشیده نشود ، خیره شدن به چشمانش مساو

شدِن دسِت دلم برای عسلی های تیز بین و نافذش هر 

چند که بارها اعتراف کردم به حضور تسلی بخش و  

 .... پناه گونه اش

مکالمه اش را با گفتن چند نکته کوتاه و گوشی اش را 

روی میز رها می کند و به طرف تخت می آید بیش از 

یند  این گریز از نگاهش مقدور نبود او لب تخت می نش

و من هم از حالت خوابیده خارج می شوم و می نشینم  

هنوز لب باز نکرده ایم که تقه ای به در می خورد و  

 : صدای خندان مهدی به گوش می رسد

 ...خان داداش دل بکن بیا که وقت ناهارِ  _
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 ... خنده من و چشم ریز کردن او

  دستی به روسری عقب رفته ام می برم و آن را مرتب

می کنم ، با حفظ لبخند از روی تخت بلند می شوم و 

خود را مشغول مرتب کردن لباسم می کنم که سرش را 

 : نزدیک گوشم حس کردم

خانم خوش خنده فعال بخند به وقتش نوبت منم می  _

 ... رسه لپ هاتو گل گلی کنم در جریانی که

لب هایم از حالت آن انحنای پیروز به دو خط صاف  

 : می شوند حول و خجالت زده می گویم  پوکر تبدیل

 اِم ... میگم که ... یعنی فکر کنم بریم پایین بهتره _

..... 

سرش را به تایید تکان می دهد و یک دستش را پشت 

کمرم می گذارد و با دست دیگرش به در اشاره می  

کند ، با هم از اتاق خارج می شویم و به جمع خانواده  



  

 

 

نشسته بودند پیوستیم  که در حیاط پشتی دور سفره

جوجه هایی که حاج رضا کباب کرده و الحق هم خوش 

 .... طعم بود را خوردیم

به کمک هاله و مهدی با سماجت وعده کباب کوبیده را  

از حسام گرفتیم و چقدر برای این هم دستی ما با هم 

 .... چشم ابرو آماده بود

ساختمان  بعد از ناهار حسام مرا به خانه رساند جلوی 

 : نگه می دارد

 ... خیلی ممنون همه چیز خوب بود _

 : عمیق نگاهم می کند و جوابم را می دهد

 ... آرامشت مهم بود و بس _

کلمات گاهی برای حرف زدن با حسام کامال ضعیف  

هستند به همین دلیل بی هیچ حرف اضافه ای با لبخند 

 از او به خاطر احوال آرام قلبم تشکر کرده
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خداحافظی می کنم ، با برداشتن وسایلم از صندلی    و

عقب پیاده می شوم و به طرف خانه می روم بسته 

شدن درب خانه مساوی صدای کشیده شدن الستیک 

ماشینش است دیگر می دانم تا از رفتن من مطمئن  

نشود نمی رود . وارد خانه می شوم وسایلم را روی 

شلختگی نیستم اما  مبل رهای می کنم با این که اهل 

وقت برای مرتب کردنشان هست عمه و مونا تا عصر  

شیف داشتند و این یعنی بهترین فرصت برای فکر 

کردن به فردا و فرداهایی که حضور یک مرد در آن 

پر رنگ است ، به جایگاهی که در خانواده سلطان پناه 

داشتم ، به شروع راه جدیدی که یک بار بیراهه اش را 

 ... و هزاران فکر ریز و درشت دیگر   رفته ام

لباس هایم را عوض کرده و وضو می گیرم سجاده ام  

را پهن می کنم بهترین بستر امن برای فکر  



  

 

 

دوست داشتم به دخترانه هایی پر و بال بدهم که    کردن

مدت هاست زیر خرواری ترس از تفکرات پوسیده 

دوران جاهلیت دفن شده بودند من دیگر دختری در  

ای راهی پر مسئولیت هستم به طبع تغییرات زیادی  ابتد

رخ خواهند داد به خصوص در خودم زنانگی هایم باید  

زنده شوند یک عزیزجان می گوید زنی در زندگی  

موفق خواهد بود که زنیَت به خرج دهد مصداق های  

بارزی از به معراج رسیدن مرد از دامان زن داشت 

به گوش خر حرف هایی که به قولی مانند یاسین 

خواندن بود برای پسرانش چه ضررها و زیان ها که  

در زندگی با این افکار غلط به جانم خورد راه سختی 

در پیش دارم اگر بخواهم شیرینی انش به کامم زهر  

نشود باید ستون های قلب خود را با اندیشیدن و مطالعه 

محکم کنم که به آسانی نشکند ، من یک زن هستم در 



  

 

 

بهشت می    ی خواهم بود فرش زیر پایم راآینده مادر

 خوانند 
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باید خوشبخت باشم شاید روزی خوشبختی ام سیلی 

محکمی باشد به گوش کسانی که جنس زن را حقیر می  

دانند ، شاید روزی پدرم عرج و قرب دخترش را 

  فهمید و شاید روزی مادرم دانست که

ن دست پروده اش اهل هرز پریدن و خراب کرد

 ...  زندگی کسی نبود

آنقدر غرق در فکر و خیال و عهد با خدای خود شده 

بودم که نفهمیدم کی چشمانم گرم شد و کنار سجاده به  

 . خواب رفتم



  

 

 

یک هفته به سرعت برق و باد گذشت در این مدت  

اقوام حسام با تماس های تلفنی مکرر سعی در بر 

هاله می  طرف کردن کنجکاوی هایشان را داشتند 

 : گفت

همه ریز و درشتشون زنگ زدن فقط مونده عمه  _

 ... خانم که احتماال می خواد از رو به رو حمله کنه

حرف هاله استرسی را به جانم انداخته بود که با وجود  

نگاه های اطمینان بخشی که حواله ام می شد خودش را 

نشان می داد با این حال استرسم را بروز نمی دادم که 

دا حسام را حساس کنم چرا که او این مهمانی را مبا

عامل آزار هر دو ما می دانست من به خاطر حرف ها  

باشم و او برای   و رفتارهایی که ممکن بود شاهدش

حرمتی که نمی خواهد شکسته شود ، دیگر فهمیده بودم  

  . مبادی آداب و مودب است  که چقدر این مرد



  

 

 

و مونا را برای  مامان فاطمه عزیزجان و عمه آذین

مهمانی دعوت کرد که عزیزجان به خاطر نبود پدر و 

مادرم دعوتش را رد کرده بود می ترسید حضور او و 

نبود خانواده ام بدتر زمینه ساز سوال و جواب های 

به خانه آمد   حتی یک روز هم وقتی   خاله زنکی شود

 که مونا و عمه آذین نبودند
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زندگی و همسرداری را برایم بگوید   گفته آمده تا آداب

کنارش با دو فنجان چای و توت خشک نشستم تا برایم 

نصیحت های دوست داشتنی اش را    حرف بزند و من

 :  با جان و دل گوش کنم

مباد تو همین برخورد اول از خودت ضعف نشون  _

بدی ها محکم باش ... َزنیَت به خرج بده بزار بفهمن  



  

 

 

زندگی کردن بلدی ... عیار زن با رفتار و  راه و چاه 

سکناتش می سنجن ... تو جمع خانواده شوهرت مقام و  

منزلت داری از احترام کم نزار براشون مخصوص به  

پدر مادرش که عوض خیرشو تو زندگیت می بینی ... 

تو جمع دوست و آشنا احترامی که میزاری باید بیشتر 

ناراحتی از خانواده   اگر خدایی نکرده یه روز  باشه ...

شوهرت یا حتی خودش داشتی حرف بزن ، درست هم 

حرف بزن اگر دیدی همون موقع ناراحتیت اون قدر 

زیاده که دلخوری ها رو بیشتر کنه بزار یکم بگذره 

آروم که شدی سوتفاهم ها رو حل کن نزار بزرگ با 

  .... بزرگ شدنشون بشن آفت زندگیت

خوش کرده در گلویم را   با شنیدن حرف هایش توده جا 

 : فرو می دهم و می گویم



  

 

 

به مادرم احتیاج دارم   عزیزجون بیشتر از همیشه _

 ... ولی نیست باید بهم زندگی کردن یاد بده ولی نیست

... 

دختر من عاقله هر جا که کمک خواستی من هستم  _

خودم زندگی کردن یادت می دم هرچند خودت همه رو  

  ... از بَری 

وی پاهایش می گذارم و عزیزجانم به رسم  سرم را ر

روزهای گذشته موهایم را نوازش می کند و از آن 

 : می خواند  شعرهای قدیمی اش برایم

  اَیا دختر تو شاه دخترانی

  درخت ریشه ی مازندرانی

  درخت ریشه و مروارید برگوش

  عجب ماهی میون آسمانی

  میون خانمان هل دانه دانه

  د یگانهکجایش می برند ُدر



  

 

 

  که هر جا می برند خیرش ببینند

 چراغ صبح و شوم ) شب (خانمانه 
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بعد از رفتن عزیزجانی که فقط یه فنجان چای را 

مهمانم بود آرام تر بودم به طوری که از فردایی که  

 . روز مهمانی بود به اندازه قبل واهمه نداشتم

یکه صبح روز بعد از بین لباس هایم سارافون دو ت

طوسی صورتی ام را انتخاب کرده و با شال طوسی  

همراه خودم می برم تا برای مهمانی بپوشم ، دوش 

کوتاهی گرفتم و به خانه حاج رضا رفتم تا کمی  

کمکشان کنم هر چند که حاج رضا به یک دفتر 

خدماتی یک نفر را برای کمک در کارها گرفته بود  



  

 

 

دخوری ترجیح باز هم رفتن را به ماندن در خانه و خو

 . می دادم رفتنم را به حسام خبر داده و راه افتادم

مردها عصر زودتر به خانه آمدند تا رسیدن اقوامشان  

بتوانند استراحت کوتاهی داشته باشند حسام که به 

اتاقش رفت دقایقی بعد از او من هم به بهانه استراحت  

و تعویض لباس خودم را به اتاق او رساندم ، از  

رُشر آب فهمیدم حمام رفته از موقعیت استفاده صدای شُ 

کردم و تا آمدن حسام لباس عوض کرده آرایش محوی  

هم روی صورتم نشاندم ، حلقه و انگشتری که حسام 

برایم هدیه گرفته بود را به دست کردم ، شال طوسی  

  . ام را مدل وفا بستم

با تمام شدن کار من حسام هم از حمام بیرون آمده با 

دیدنم یک دور نگاه در صورتم چرخاند لب هایم را 

 : انحنا می دهم و می گویم

  عافیت باشه  _



  

 

 

 : سرش را تکان می دهد و روی تخت می نشیند

 ... ممنون ... یک دست لباس برام انتخاب کن لطفا _

به طرف کمد می روم و با یک بررسی کوتاه بین 

خودش انتخاب مردد می شوم و ترجیح می دهم از  

 :  بپرسم

 چه لباسی برات بیارم ؟ _

 : در حالی دستی بین موهای نمدارش می کشد می گوید

 ... یه چیزی که با تو ِست بشه _

با چشمان گرد شده نگاهش می کنم چشمانش می خندند  

 : و می گوید

که خط های صورتی داره   یه پیرهن طوسی دارم _

 ... اون خوبه

ا شلوار راسته نوک طبق گفته اش پیرهن مردانه ب

مدادی اش را از کمد در می آورم وقتی به سمتش بر  

می گردم تا لباس ها را به او بدهم با نگاه خیره اش 



  

 

 

مواجه می شوم با قدم های کوتاه به یک قدمی ام می  

 : رسد و زمزمه وار می گوید

رنگش زیادی بهت میاد از این که قراره امشب یه  _

 ... نم کاری بکنم شاکی امعالمه چشم بهت باشه و نتو
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 : مبهوت از نزدیکی یکباره و حرفی که زد می گویم

 ... می تونم لباسمو عوض کنم _

 : روی لب هایش طرح لبخند مردانه اش نقش می ببندد

درسته لباست خیلی بهت میاد ولی جلب توجه نمی   _

 ... کنه

 : نگاه نگرانی در صورتم می چرخاند و ادامه می دهد

میشی مرکز توجه یه سری از آدمایی که امروز   _

میان نه برای تبریک برای خالی کردن خودشون حاال  



  

 

 

به هر روشی کمترینش نگاه های سنگینشونه ، نگاه 

ناپاک مرد و زن نداره هر کس امشب بهت چپ نگاه 

کنه چه از روی کینه و ناراحتی چه از هرزگی باید 

 ... منتظر عواقبش هم باشه

خیره نگاهش کردم زبان باز نکردم کلمه ای  فقط 

بگویم اجازه دادم چشمانم شیفتگی ام را بیان کنند با 

 : دیدن سکوتم می گوید

از کنار من تکون نخور اگر مرد و زن جدا نشستن  _

تنها نشین کنار حاج خانم یا هاله و ریحانه باش ... هر  

چی که شنیدی اون پایین اصال اهمیت نمیدی فقط به  

ین فکر کن که خانم خونه من تویی حرفای نا ا

 نباید برات مهم باشه چون من میگم مفهومه ؟  مربوط

سرم به نشانه تایید تکان ریزی می دهم شنیده بودم که 

عشقی   عشق گاهی بعد از ازدواج به وجود می آید

است که با تعهد می آید زیباتر و محکمتر است بعد از  



  

 

 

ضاء ها حسام برایم جاری شدن خطبه عقد و آن ام

سوای محرم بودنش حکم حاکم بودن پیدا کرد حاکمی  

که بر قلبم فرمانروایی می کند ، شاید این حجم از 

دلبستن آن هم به این زودی برای بعضی مسخره و 

غیرقابل قبول باشد اما من بارها در برابر مردانگی  

های این مرد اعتراف کردم که محبت و خواستن او به 

نم رسوخ کرده و هر چه بیشتر می گذارد روح و جا

مرا بیش از پیش به سمت باالترین جایگاه عشق و 

 دوست داشتن سوق می دهد 
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 ... وقتی هستی من خیالم راحته _

 : مقتدر نگاهم می کند و لب می زند

 ... خوبه _



  

 

 

سعی می کنم با جمالتم به او اطمینان بدهم نگران  

 : نباشد

نباش من از اول که حاج رضا ازم خواست  نگران  _

بهت فکر کنم می دونستم چه سختی هایی هست خودمو 

آماده کردم که بهت جواب مثبت دادم وقتی تو مراقبمی  

 ... پس همه چی امن و امانه

به چشمانم عمیق نگاه می کند من هم چشم نمی گیرم تا 

تاثیر حرفم را ببینم او که خم می شود و پیشانی ام را 

می بوسد مهر تایید به آرامش ما قبل از طوفانی که  

ممکن است در راه باشد می زند چشمانم نا خودآگاه  

بسته می شوند و سرم بی اراده به سینه اش تکیه می  

کند بی توجه به زمانی که می گذرد و مهمانانی که هر  

لحظه امکان دارد برسند مهم دست هایی ست که 

می کشد و آرامش را به  دیواری امن به دور حریم تنم

 . روحم تزریغ می کند



  

 

 

صدای زنگ آیفون ما را به خود می آورد از هم 

فاصله می گیریم حسام لباس هایش را در کمال آرامش  

عوض می کند ، موهایش را با واکس مو حالت می  

دهد ، عطر می زند ، گوشی اش را چک می کند دسِت  

 آخر
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یفون بلند می شود و او هم  وقتی برای بار سوم صدای آ

 : کاری برای انجام دادن ندارد می گوید

 ... بریم _

به همین راحتی اصال هم برایش اهمیتی ندارد که نیم 

ساعتی از آمدن عده ای از اقوامشان گذشته و ما هنوز  

برای سالم و احوال پرسی نرفته ایم درحالی که دست  

ه اما محکم  یخ زده مرا در دست گرفته با قدم های کوتا

به سمت سالن می رود قدم هایم را با او هماهنگ می  



  

 

 

کنم تقریبا نمی از پله ها را پیموده ایم که جمع حاضر  

متوجه حضور ما شدند در لحظه اول چهره های 

متعجب و شگفت زده اولین واکنشی بود که دریافت  

کردم به سالن رسیده بودیم که با صدای ِکل کشیدن هاله  

بین رفت و خانمی پر سر صدا خودش را  بهت اولیه از

  به ما رساند

 الهی عمه قربونت بره که داماد شدی عزیزدل عمه _

... 

حسام را در آغوش می گرید و حسام هم متین و موقر  

 : جواب ابراز احساسات زن را می دهد

 .... خدا نکنه عمه جان _

از حسام جدا می شود و به سمت من می چرخد 

 : می کند و می گوید خریدارانه نگاهم

ما شاء هللا ... ما شاء هللا چه عروسی گرفته خان  _

 ... داداشم مبارک باشه عزیزم



  

 

 

گونه ام را می بوسد و در آغوشش می فشاردم تحت 

 : ثاتیر محبت خالصش می گویم
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 ... مرسی عمه جان _

قربان صدقه رفتن را از سر میگرد که صدای خنده  

 : کند مردی با خنده می گوید بقیه را بلند می 

خانم یکم از ابراز احساساتتو بزار برای بعد بقیه هم  _

می خوان تبریک بگن و با عروس خانم آشنا بشن وقت  

 ... بسیار داری برای قربون صدقه رفتن

 : عمه حسام دستم را می گیرد و رو به حسام می گوید

باشه  امشب این عروس خانم باید پیش فامیل شوهر  _

 .... که حسابی مشتاق دیدنش بودن

مرا دنبال خود می کشد و به جمع زنانه می برد یک  

طرف سالن مرد ها نشسته بودند و طرف دیگر خانم  



  

 

 

ها یک به یک با همه روبوسی می کنم تبریک هایشان  

در نهایت ادب و مهربانی ست و حس معذب بودن 

 ... لحظه ی پیش را از بین می برد

ن مامان فاطمه و عمه حسام می نشینم روی مبلی بی

هنوز متوجه نسبت ها نبودم و وقتی مخاطب قرار می  

گرفتم نمی دانستم شخص مخاطبم را چگونه خطاب کنم  

هاله که نگاه گیج شده ام را می بیند به فریادم می رسد 

باالی سرم می ایستد و روی شانه ام خم می شود 

 : شروع به معرفی جمع می کند

بریم سراغ مراسم معارفه که زن داداشم  خب خب  _

داره گیج میشه از این حجم ناشناخته های یکم ظرفیت 

 .... بزارید برای وقتی که عمه خانم میاد
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همه می خندند مامان فاطمه فقط با تاسف سر تکان  

میدهد می داند تذکر دادن به هاله فایده ای ندارد هاله 

برای شیطنت را از دست هم موقعیت به دست آمده 

نمی دهد چادر رنگی اش را کیپ تر می گیرد و می  

 : گوید

سادنا جان جونم برات بگه این خانم که کلی قربون  _

صدقه ات رفت عمه رضواِن نوشین و نسترن هم 

 ... دختراش اون آقا هم عمو علی همسرشه

دختران عمه رضوان را قبال دیده ام خوب که دقت می  

ر مولودی دیده ام اما از شدت هیجانی که  کنم همه را د

این دیدار و مهمانی برایم داشت متوجه نشده بودم 

لبخندی می زنم تا هاله ادامه بدهد خانم و دختری که 

 : کنار هم نشسته اند را نشانم می دهد



  

 

 

اون خانم هم عمه راضیه است ، مرضیه و مسعود  _

 ههم بچه هاش همسرش عمو محمد هم کنار بابا نشست

... 

با لبخند ابراز خوشبختی می کنم در جواب تبریک و 

خوشبخت باشید می شنوم . هاله به همان ترتیب خاله  

فرشته و دخترانش فرانک و فریبا و همسرش امیر و  

دایی فرامرز و همسرش حوریه و دخترانش زهرا 

ونورا ودانیال همسر نورا را معرفی می کند . جو 

ن حرف هایش فهمیدم خوبی بود کمی که گذشت از بی

تمام نگرانی حسام از سمت عمه سودابه یا همان عمه 

خانم معروف و فرزندانش است چرا که به غیر از 

حسام بقیه هم نگران بودند و سعی می کردند با بحث 

 . ها متفرقه این حس را زیر چهره هایشان مخفی کنند



  

 

 

می توانستم توجه حسام را به راحتی حس کنم متوجه  

با این که در جمع مردان نشسته اما حواسش  می شدم 

 به من و حاالتم هست ، صدا زنگ
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آیفون باعث می شود همه حالت رسمی و سرسنگینی  

به خود بگیرند انگار که افرادی که پشت در هستند 

موج منفی با خود داشتند که اضطراب رفته من هم باز  

بال به طغیان کرد حاج رضا و مامان فاطمه برای استق

سمت در رفتند همه ایستاده بودند ، این که از عمه خانم 

حساب می برند کامال محرز بود صدای کوبیده شدن  

عصا نگاهم را به سمت در کشید پیرزنی قامت خمیده 

اما مقتدر با خم های در هم وارد شد پشت سرش چند 

زن و مرد و چند جوان که مشخص بود فرزندان و نوه 

هایشان متفاوت است از آن  هایش هستند پوشش



  

 

 

آراستگی و حجابی که خانواده حاج رضا و مامان  

فاطمه دارند خبری نیست در خانواده من هم به جز  

عزیزجان و مادرم پوشش بقیه مانتو بود اما پوشیده و 

مناسب هیچ یک از ما اجازه نگاه کردن به مانتو های 

ن کوتاه و باز را نداشتیم چه رسد به خریدن و پوشید

 : حاج رضا با خوش رویی می گوید

 ... بفرمایید تو عمه خانم خوش اومدی  _

 : نگاه پر اخم عمه خانم حاج رضا را نشانه می گیرد

چه خوش اومدنی رضا ...؟ مناسبت این مهمونی   _

  خوشی هم باقی گذاشته ؟

عصبانیت و خشم کالم زن نفسم را ثانیه ای حبس می  

را آغاز کرده با توپ  کند از همین لحظه انگار جنگی

پر هم شروع کرده سکوت حاکم را مامان فاطمه می  

شکند و با تعارفات محترمانه همه را به داخل می  

کشاند ، احوال پرسی در کار نیست سالمی خشک و 



  

 

 

جواب هایی آرام و لبخند های مصلحتی از خانواده  

 مادری و پدری حسام همین .... کنار عمه رضوان 
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م را حفظ می کنم روی زمنین می نشینم و تکیه سنگر

ام را به پشتی هایی می دهم که در سالن قرار گرفته 

بود دست سرد شده ام را کمی می فشارد و رها می 

کند نگاه ها خصمانه ای که به سمتم حواله می شوند  

بدتر از هر تیغی ست حتی سالم هایی که می کنم  

ام اضطرابم را جوابی ندارد نگاه های اخم آلود حس

بیشتر می کند نمی خواهم حاج رضا در خانه اش شاهد 

حرمت شکنی باشد آن هم از طرف حسام سعی می کنم 

آرام باشم تا عصبانیت او به طوفان تبدیل نشود . همین  

که نگاه از حسام می گیرم با چشمانی پر از نفرت و 



  

 

 

تحقیر مواجه می شوم صاحب نگاه دختریست با 

نتوی کوتاهش و تنگش از زیر پوششی عجیب ما

چادری که به طرز عجیبی سر کرده مشخص است 

موهای رنگ خورده و گوشواره هایی که از زیر 

روسری اش بیرون افتاده بیشتر به بی احترامی شبیه  

 ... است تا سر کردن چادر

مستخدم در سکوت از همه پذیرایی می کند و می رود  

 : پسر عمه خانم با طعنه می گوید

 ... عجب سورپرایزی حاج رضا مبارک باشه _

سوسن دختر بزرگ   قبل از لب باز کردن حاج رضا

 : عمه خانم پر از حرص می گوید

واقعا هم تبریک داره پسر دایی ، بی احترامی کردی  _

باید هم تبریک بشنوی واال من نمی دونم چرا دیگه ما  

 .... رو دعوت کردی 



  

 

 

تسبیحی ست که در دست نگاه حاج رضا به دانه های 

 دارد
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ولیمه دادن بی احترامی نیست ، مخصوصا برای   _

 ... امر خیر و سنت پیامبر

 : صدای خشمگین سودابه خانم در سالن می پیچد

  چه خیری رضا ، اینجا چه خبره ؟ _

 برای پسرم عروس آوردم این خیر نیست پس چیه _

.... 

 : خانم فریاد می زندکالم حاج رضا کامل نشده عمه 

 ... َشر رضا َشر _

بغض می آید بیخ گلویم را بگیرد اما راهش را سد می  

کنم حال وقت پر و خالی شدن چشمان من نیست ، در 



  

 

 

سکوت نظاره گر داد و فریاد پیرزن می شوم و سعی  

می کنم نگاه های سنگین را تحمل کنم ، هدف کلمات  

  تتََشرگونه اش این بارمامان فاطمه اس

گیرم که مردا هیچی از رسوم و رسوم نمی دونن تو  _

چرا انقدر بی سر و صدا عروس آوردی 

 ...  َعررررروس

 : حسام با لحنی محکم به جای مادرش جواب می دهد

 ... من خواستم تا عقدمون رسمی نشده کسی نفهمه _

 : گره ابرو های عمه خانم بیشترمی شود

 کردی .. ؟؟   تو نباید با بزرگترت مشورت می  _

 .... با پدر مادرم مشورت کردم _

 : لحن خونسرد حسام هیزم به آتش عمه خانم می ریزد

تو پسر بزرگ خانواده ای مگه رسم ما رو نمی   _

دونستی ؟ نمی دونستی زِن تو باید بزرگتر ها انتخاب  

 کنن؟ 
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 : حسام بی هیچ مکثی می گوید

 ... مادرم هم هستانتخاب من انتخاب پدر  _

نگاه ناراحت و عصبی عمه خانم روی حاج رضا می  

 : نشیند

  نمی خوای هیچ حرفی بزنی ؟ _

 : حاج رضا با لبخند و آرام جواب عمه اش می دهد

  ... گفتنی ها رو حسام گفت  چی بگم عمه خانم _

 : عمه خانم به سمت حاج رضا براق می شود 

جواب منو تویی   من به گفته های پسرت کاری ندارم _

باید بدی که به رسم ما آگاهی و گذاشتی پسرت زن 

 ... بگیره

 : حاج رضا با همان آرامش جواب می دهد



  

 

 

پسرم کار خالف عرف و شرع نکرده که من بخوام  _

 ... مانع یا مخالف باشم

 : سریع و پر غیظ می گوید

خودت و نزن به اون راه رضا من برای حسام دختر  _

 ..... ودمانتخاب کرده ب

 : می گیرد و ادامه می دهد  عصایش را به سمت من 

اصال این دختر از کجا پیداش شده ، اصل و نسب   _

 درست حسابی داره ؟ در شأن ما هستن ...؟

نَفسم نصفه و نیمه می رود و می آید پوزخند دخترک 

چون تیری به سویم پرتاب می شود و بغض خفه شده  

اصل دارم هم نسب یک رسم ام را زنده می کند من هم 

دوران جاهلیت انقدر مهم است که این زن هر چه 

ناسزا می داند حواله ام کند حسام با خشم و حرصی  

 : کنترل شده می گوید
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اصل و نسب به چه دردی می خوره وقتی ذات   _

کثیفه ، اصل و نسب دار میشناسم ماشینای مختلف  

 .... سوار میشه عمه خانم

فتن آرام اما پر هشدار حاج رضا از تیرگی  حسام گ

چشمان خشمگینش کم نمی کند صدای هاله با ناراحتی  

 : مشهود بلند می شود

سادنا خانواده سرشناس و محترمی داره دلیل نمیشه   _

چون شما دختر دیگه ای رو پسندیدی حسام بگه چشم  

 .... یا به سادنا بی احترامی بشه

 : یب نمی گذارداز نیش کالمش هاله را بی نس

فرق دست چپ و راستت رو تشخیص دادی که  _

نشستی اینجا نظر میدی ؟ بهتره بری سر درس و 

 .... مشقت و زبون درازتو کوتاه کنی

 : بعد با صدای بلند می غرد



  

 

 

تکلیف این قضیه کامال مشخصه ، این دخترو   _

طالقش میدی حسام مهریه اش هم هر چقدر هست بدید 

بره حساام با دختری که انتخاب شده و ردش کنید 

 ... ازدواج می کنه

صدای هین گفتن ها و بهت اطرافیان مهم نبود ... بود  

...؟ وقتی این زن به راحتی برای پایان زندگی ام حکم  

صادر می کند ، ضعف کم کم به جانم رخنه می کند 

لرزشی که از دستانم شروع شده به تمام بدنم سرایت 

ه نشدن لرزش دستانم را کنار پاهایم  کرده ، برای دید

روی فرش می فشردم حجوم اشک به چشمانم را حس 

می کنم ، با این که می دانستم حسام مرد رها کردن من 

نیست اما باز هم ضربان قلبم با فکر به نبودنش اوج  

گرفته بود فقط نمی دانستم چرا بقیه صدایش را نمی  

 همهمه ای که  شنیدند
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شده که خیلی ادامه دار نیست و با خیزی که حسام بلند 

صدای نیمه بلند او جمع را ساکت می     بر میدارد و

 : کند

من بی غیرت نیستم که زنمو طالق بدم به خاطر  _

حرف دیگران ... نجابت زنمو بفروشم به انتخابای شما  

که هر روز تو یه ماشین میشنن و معلوم نیست چه 

 ... غلطی می کنن 

 : دستش را می گیرد و آرام می گویدهادی  

 ... حسام داداش _

عمه خانم هم چون حسام از جا برمی خیزد و در 

 : مقابلش گارد می گیرد

 .... این دختر تو خاندان و فامیل ما جایی نداره _

 : حسام میان کالمش می پرد



  

 

 

مهم جایشگاهش تو زندگی من و خونه منه و هیچ  _

  ...  زندگی من ندارهکس حق نظر دادن راجب زن و 

  ندارد آخرش را با تحکم و خشم می غرد 

 : عمه خانم عصایش را به زمین می کوبد و می گوید

 ... این حرف آخرته پسِر رضا _

 : حسام بی درنگ جدی و خشن جواب می دهد

حرفی نبود که بخواد اول و آخر داشته باشه حرف  _

 ... من تو شناسنامه ام نوشته شده

با خشم و تاسف به سمت در وردی قدم برمی  عمه خانم

 : دارد و در همان حال می گوید
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دیگه نمی خوام ببینمت رضا حاال که سنت و حرمت   _

شکستی فکر کن عمه ای نداری ... اینجا دیگه جای ما  

 ... نیست برررریم



  

 

 

 : مامان فاطمه بالفاصله با دلجویی می گوید

 ... رید عمه جان بمونیداین چه حرفیه کجا می  _

 : عمه خانم میان چهار چوب در می ایستد می گوید

تو تربیت بچه هات کوتاهی کردی عرووووس   _

  حرف از موندن می زنی ؟

همه از جا بلند می شده اند اما بی حرکت میمانند و  

نظاره گر رفتن عمه خانم و فرزندانش می شودند تنها  

ارد من هستم به هر کسی که نشسته و توان ایستادن ند

ضرب و زوری ست بر میخیزم نمی خواهم شاهد به 

ریختگی ام باشند هر کدام با ادا و اطوار کنایه ای می 

زدند و می رفتند با رفتنشان فضای متشنج خانه آرام 

شد اما از آن نشاط اولیه خبری نیست نمی دانم نورا 

 : چه در صورتم می بیند که بلند می گوید

 ... یا خدا _



  

 

 

پشت بند او صدای حوریه خانم که مامان فاطمه را فرا 

 : می خواند

 ... فاطمه این دختر رنگ و رو نداره _

من خوب نیستم خسته ام از جنگی نا برابر زانوهایم  

قصد تا شدن دارند که دستی مانع سقوطم می شود و  

من با تمام ناخوشی ام دستان مردانه اش را می شناسم  

قه شده اند مرا به سمت اولین مبل  که دور شانه ام حل

می برد و کمک می کند روی آن بنشینم ابروهایش بهم 

پیوند خورده اند باال سرم ایستاده و با اخم به حرکات  

تند دست های عمه مرضیه اش که با پَر چادرش مرا 

 باد می زند نگاه می کند 
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هرچه به او نگاه می کنم چشمانش به سمت صورتم  

چرخد چشمانم از فشار اشک هایی که اجازه پایین نمی 

آمدن ندارند می سوزد ریحانه با لیوانی که محتوای آن  

هم می زند می آید و آن را به دست حسام داده و می  

 : گوید

 .... فشارش افتاده ، اینو بده بخوره _

باالخره نگاهم می کند لیوان به لب هایم نزدیک می  

که دور لیوان حلقه شده  شوند دستم را روی دست او 

می گذارم سرما دست من گرما دست او تضاد خوبی  

ست ... منبع گرما که حسام باشد سرما را به جان می  

 ... خرم تا با حضور او گرم شوم

لیوان آب قند و گالب را تا آخر به خوردم می دهدو با 

 : لحنی خشک و عصبی می گوید

 خوبی ؟  _



  

 

 

کان می دهم عمه رضوان سرم را آرام به نشانه تایید ت

 : با ناراحتی و دلسوزی می گوید

حسام عمه جان اخماتو باز کن خداروشکر حالش   _

خوبه یکم ترسیده حق هم داره ، از راه رسیده و 

نرسیده عمه سودابه شروع کرد به دعوا بچه هاشم که 

با چشماشون می خواستن این طفل معصومو درسته 

 .... قورت بدن

را می بینم از بین دندان های کلید  مشت شدن دستانش 

 : شده اش می غرد

این اخما باز بشه با این رگ باد کرده که می خواد   _

خفه ام کنه چیکار کنم ؟ جلو چشمم داشت به زنم انگ  

  ... می چسبوند

 دایی اش با لحنی که کمی چاشنی طنز داشت می گوید

: 
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 ... تو که از جواب کم نذاشتی _

 :  هاله رو ترش می کند و می گوید

  بیشتر از اینا باید جواب می داد _

پسر عمه راضیه که تا آن لحظه در سکوت تماشاچی  

 : بود دنباله طنز کالم دایی فرامرز را می گیرد

باالخره یکی زبون ته تغاری حاج رضا رو قیچی   _

 .... کرد

 : جیغ هاله بین خنده جمع کم رنگ می شود 

 ...... د مسعووووو _

وسط این اوضاع درهم و برهم نگاه شیفته مسعود به 

هاله لبخند را مهمان لبم می کند ، حسام این لبخند را 

 : شکار می کند و کنار گوشم خم می شود و می گوید



  

 

 

وقتی می تونی انقدر قشنگ بخندی چرا بغض می   _

کنی ؟ دفعه بعد بهت نمی گم اشک نریز پیش من به 

 .... ت می کنمروش خودم تنبیه ا

کمی شیطنت برای ما که یک جنگ اعصاب را پشت 

 سر گذاشته ایم بد نیست ... هست ؟

 تجربه ثابت کرده تنبیه های تو می تونه جذاب باشه _

... 

این مرد اهل کم آوردن نیست در جواب کنار گوشم پچ 

 : می زند

 ... من و تو تنها میشیم اینو یادت باشه هوم _

 : م را جمع می کنم و می گویملب های کش آمده ا

حاال که فکر می کنم امشب باید زود برم خونه مونا   _

 ... منتظره

 : با تهدیدی ساختگی می گوید

 



  

 

 

 266پارت #

 .... فکرشم نکن بدون تنبیه های جذاب بتونی بری  _

می خواهم جوابی بدهم اما صدای مسعود مانع می  

 : شود

بیا یه دست حسام داداش حال عیالت خوبه دل بکن  _

 ... شطرنج بزنیم

هاله فرصت را غنیمت می شمارد تا حرف مسعود را 

 : تالفی کند

  تو که هر دفعه میبازی دیگه بازی کردنت چیه ؟ _

قهقهه بلند مسعود و دستانی که به نشانه تسلیم باال می  

رود خط لب های حسام را کج می کند هیچ کجی در  

گاهی به من به سمت دنیا به این زیبایی نیست با نیم ن

میزی که مهدی برای بازی آن ها آماده کرده می رود  

مردها با بازی آن ها سرگرم می شوند و ما هم به بحث 

های زنانه معمول مشغول شدیم گویی حضور عمه 



  

 

 

سودابه و حرف هایش موج خروشانی بود که همه را  

هراسان کرد با رفتن او و خانوده اش این موج فروکش  

بودن آن ها به یک ساعت هم نرسید اما   کرد لحظات

همان حضور کوتاه جو را طوری متشنج ساخت که  

همه با لبخندهای کوتاه و اجباری سعی در شاد کردنش 

 . داشتند

مامان فاطمه که برای سر زدن به غذا به آشپزخانه 

رفت من هم پشت سرش روان شدم دلم نفس کشیدن 

زی نگاهم می  کمی دور از جمعی که با نگرانی و دلسو

 .... کردن می خواست

وسط آشپزخانه بی هدف ایستاده بودم مامان فاطمه 

شعله های گاز را خاموش می کند سرش را که می  

چرخاند مرا پشت سرش می بیند و به سمتم می آید با  

لبخند مهربانی که شرمندگی در آن موج می زند می  

 : گوید



  

 

 

 

 267پارت #

 

شرمنده ، با این که عکس شب خوبی نشد برات  _

العملشونو پیش بینی کرده بودیم بازم حرفش سنگین 

بود می دونم دلت گرفته اگر بگم بدی های فراموش  

میشه یه جمله کلیشه ای گفتم مادر خدابیامورزم همیشه 

می گفت یه خوبی می مونه یه بدی اما توبه چیزای 

خوب فکر کن تا بدی ها کمرنگ بشن تا جایی که  

 .... ندن آزارت

من از این حرفا زیاد شنیدم با این حال برام عادی  _

 ... نشده اما سعی می کنم بهشون فکر نکنم

مرا به آغوش می کشد و چقدر من به این مادرانه ها  

محتاجم دخترها وقتی ازدواج می کنند وارد دنیایی از  

ناشناخته ها می شوند اوایل تا رسم زندگی یاد بگیرند  



  

 

 

ما دارند این که کسی باشه غر زدن ها و  نیاز به راهن

گالیه هایشان از خانواده همسر بشنود وقتی حرص ها  

و عصبانیت ها خوابید راه و چاه درست نشانشان دهد 

دستی به سرشان بکشد و با لبخند حرف های تازه بزند 

و از پستی ها و بلندی های زندگی بگوید همه این ها  

م از این نعمت ها و  از یک مادر بر می آید من محروم

مادرم را مقصر می دانم روزهایی بود که فکر می 

کردم سوای حس مادری و فرزندی ما دو دوست 

اما آن روز نحس و نگاهی که با سردی گرفته   هستیم

شد و برنگشت نشان از فاصله بین من و او داشت 

کمترین توقع من سوالی بود که باید پرسیده می شد و  

ده می شد اما هیچ ... آهی که می کشم جوابی که باید دا

  باعث می شود 

از هم فاصله بگیریم و او به عمق چشمانم نگاه کند و  

 : بگوید



  

 

 

خدا جای حق نشسته آه نکش که هر آه تو تاوانو  _

 برای اون کسایی که دلتو شکستن سنگین تر می کنه

... 
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 : با تاخیر لب باز می کنم

ن فاطمه ؟ اونم باید جواب پس  برای مادرم چی ماما _

بده ؟ من هر کار می کنم نمی تونم ببخشمش یا برای 

کارش یه دلیل قانع کننده بیارم شاید روزی برسه که 

 ... سعید و پدرمو ببخشم اما مادرم

 : دستی پای پلک های خیس شده ام می کشد

نمی دونم دخترم من که قاضی نیستم قضاوت کنم ،  _

 ... مه چیز درست می شهبزار زمان بگذره ه



  

 

 

 : بعد با خنده ادامه می دهد

 کم با قرمز کردن این چشمات پسر منو حرص بده _

...  

  لبخند خجلی می زنم و سرم را به زیر می اندازم

 ... من ... یعنی ... حسام زیادی حساسه _

بایدم حساس باشه من مادرم پسرمو می فهمم نگاه  _

ف می زنه شایدم نکن سخت یا کم راجب احساسش حر

 .. اصال نگه دوست داره ولی با رفتارش نشون می ده

صورت رنگ شده ام را که می بیند خنده ای می کند و  

 : می گوید

  ... رنگ رخساره خبر می دهد از ِسره درون _

می گوید و می رود هاله و ریحانه را برای آماده کردن  

 غذاها صدا می کند ثانیه ای بعد عمه راضیه و عمه

رضوان هم می آیند و خیلی سریع سفره ی شام با 

سبدهای حصیری که با سبزی پر شده بود ، ظروف 



  

 

 

ساالد و ژله و ماست و دیس های برنج زعفرانی و  

 . خورشت فسنجون در سالن چیده می شود
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کنار حسام نشسته بودم و او به طور وسواس گونه ای 

از ظرف خورشت  قاشق به قاشق غذایم را می شمرد و 

گوشت سوا می کرد و گوشه پشقابم می گذاشت و پر 

تحکم می گفت بخور این کارهایش توجه همه را جلب  

کرده بود و سوژه ای برای تکه پرانی های مسعود و  

مهدی شده بود هرچند که حسام با یک اخم زبانشان را  

کوتاه می کرد . شام که صرف شد مامان فاطمه دیگر  

جمع کردن سفره کمک کنم و با یک اجازه نداد در 

 اشاره کوتاه به حسام مرا از آشپزخانه به سالن فرستاد

. 



  

 

 

مهمان ها یک ساعت بعد عزم رفتن کردند موقع  

خداحافظی هر کدام به نحوی به خاطر رفتار بد عمه 

خانم عذرخواهی می کردند ، می شد به خاطر این همه  

 ر کردمهربانی یک قسمت کوتاهی از امشب را سانسو

...  

بعد از رفتن مهمان ها با اشاره حسام آماده شدم تا مرا 

به خانه برساند و حال در ماشین کنار او که اخم های 

در هم و چهره متفکرش خبر از ذهن درگیرش داشت 

نشسته بودم و درهم بودن اخم هایش را نمی خواستم  

تمام شب را حرص خورده بود و در عین عصبانیت 

حرمت ها از بین نرود به آرامی  سعی کرده بود 

 : صدایش می کنم

 ... حسام _

 : نگاهش را کوتاه و منتظرش به من می دوزد



  

 

 

هنوز ناراحتی تو کل مهمونی هم هی اخمات تو هم   _

 .. بود

 : بی آن که اوجی به صدایش بدهد می گوید

توقع داری ناراحت نباشم گذشتن از اون حرفا  _

 .... راحت نیست

خالی کردن حرصش فرمان را می فشارد ، برای 

 : ناخودآگاه دستم را روی دستش می گذارم و می گویم

مهم نیست بهشون فکر نکن من از این حرفا زیاد   _

 ... شنیدم

دستش را از زیر دستم بیرون می کشد و دستم را می  

 : گیرد

اون روز تو کافه نصفه نیمه گفتی چی شد و چی  _

کنم دلم می خواد گردن اونی  شنیدی االن که فکر می  

 ... که ناجور نگاهت کرده بشکنم 



  

 

 

دردی که از فشرده شدن در دستم می پیچد اهمیتی  

ندارد وقتی من از غیرت به جوش آمده این مرد غرق 

 .. لذت شده ام
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چشمانی که رو به سرخی می رود و خشمی که در 

ور حال طغیان است به جای ترس در دلم النه ای از ش

و شوق می سازد منی که از رگ باد کرده ی پیشانی 

خاطره خوشی ندارم یک سازه جدید در ذهنم از غیرت 

و تعصب مردانه می سازم زمزمه وار جوابی که در 

 : ذهنم به حرفش چرخ می خورد را به زبان می آورم

خدا به جبران تلخی اون روزا احوال این روزامو   _

 ... آقای سلطان پناهخوش کرده و تو شدی پناه من 



  

 

 

از فشار دستش کم می کند و با انگشت پشت دستم را 

 : نوازش می کند و با نیم

بیشتر از اینا سهم داری از خوشی های زندگی تمام  _

حقی که ازت گرفتن و پس می گیرم برات خانم سلطان 

 ... پناه

 : نفسم را آه مانند رها می کنم

که از جوب  یه چیزایی برگشتنی نیست حکم آبی  _

 ... گذر کرده و رفته

 : بی مکث و محکم جوابم را می دهد

بعضی وقتا میشه با تغییر مسیر آب باعث شد که یه   _

 ... بار دیگه از جوب گذر کنه

 : لبخند نیم بندی می زنم

من از گذشته حسرت دارم اما طلبی ندارم چون  _

 ... میدونم غیر ممکنه

 : دوباره درهم می کشداخم های باز شده اش را 



  

 

 

آدم شعار دادن نیستم ترجیح می دم عمال نشونت بدم  _

 ... چطوری غیرممکن هاتو ممکن می کنم
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چشمانی که رو به سرخی می رود و خشمی که در 

حال طغیان است به جای ترس در دلم النه ای از شور 

و شوق می سازد منی که از رگ باد کرده ی پیشانی 

خاطره خوشی ندارم یک سازه جدید در ذهنم از غیرت 

و تعصب مردانه می سازم زمزمه وار جوابی که در 

 : ذهنم به حرفش چرخ می خورد را به زبان می آورم

خدا به جبران تلخی اون روزا احوال این روزامو   _

 ... خوش کرده و تو شدی پناه من آقای سلطان پناه

انگشت پشت دستم را از فشار دستش کم می کند و با 

 : نوازش می کند و با نیم



  

 

 

بیشتر از اینا سهم داری از خوشی های زندگی تمام  _

حقی که ازت گرفتن و پس می گیرم برات خانم سلطان 

 ... پناه

 : نفسم را آه مانند رها می کنم

یه چیزایی برگشتنی نیست حکم آبی که از جوب   _

 ... گذر کرده و رفته

 : م را می دهدبی مکث و محکم جواب

بعضی وقتا میشه با تغییر مسیر آب باعث شد که یه   _

 ... بار دیگه از جوب گذر کنه

 : لبخند نیم بندی می زنم

من از گذشته حسرت دارم اما طلبی ندارم چون  _

 ... میدونم غیر ممکنه

 : اخم های باز شده اش را دوباره درهم می کشد

عمال نشونت بدم آدم شعار دادن نیستم ترجیح می دم  _

 ... چطوری غیرممکن هاتو ممکن می کنم
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وقتی می گوید غیر ممکن را ممکن می کند بی شک 

می تواند چرا که حضور خودش از غیرممکن هایی 

 . ست که فکرش را نمی کردم

با رسیدن به خانه بی هیچ عجله ای برای پیاده شدن 

اجازه  تکیه ام را به درب ماشین زدم و به نگاهم

، پیرهن و شلواری که پوشیده   برانداز کردنش را دادم

به تنش خوش نشسته اندام مردانه و موزنش در 

خوشتیپ بودنش بی تاثیر نیست از دلهره ها که فارق  

شدیم تازه حواسم به ِست بودن لباس هایمان جمع شد  

لبخند ریزی به شوق دخترانه ته دلم زدم که با تالقی 

چشمان نافذش هر چه فکر در پستوی نگاهم به خیرگی 

ذهنم بود محو شد و آن چه ماند نفوذ گرمایی بود که از  



  

 

 

، من با   عمق عسلی هایش به قلبم رسوخ می کرد

از سکوتی   حسام عشق را زندگی می کنم این

حاصل نزدیکی عقربه های ساعت به نیمه شب   که

است و تنها صدای حاکم بین ما صدای نفس های او و  

می شود پیداست چشم می دزدم از   تپش های قلب من

نگاهش هر چند دسِت دِل من پیش این مرد رو شده می  

داند و چطور به حضورش خو گرفته ام ، چشم می 

ه حصار  گیرم تا بتوانم کمی فقط کمی مقابل جذاب

دستانش مقاومت کنم و خودم را مهمان آغوشش نکنم . 

 : با صدایی آرام صدایم کرد

 ... سادنا _

با صدا کردنم نمی گذارد این نگاه گرفتن طوالنی شود  

 : سرم را بلند و به چشمانش نگاه می کنم



  

 

 

حسام گفتنت یه جوره قشنگیه ، روزی چند بار  _

جور دیگه به دل  مادرم صدام می زنه حسام گفتن تو یه 

 ... می شینه فکر کنم از اثرات خانَمم بودنته

این همان حس شیرینی ست که وقتی نامم را به زبان 

می آورد به کامم خوش می آید با لبخندی که از حرفش 

 : به لب دارم می گویم

از مامان فاطمه و حاج رضا به خاطر مهمونی   _

  .... امشب تشکر کن زحمت کشیده بودن

ظی می کنم و از ماشین پیاده می شوم وارد خداحاف

البی که می شوم صدای استارت خوردن و حرکت  

چرخ های ماشینش را می شنوم . با قدم های آهسته به  

سمت آسانسور می روم خودم را به طبقه ششم می 

رسانم کلید را به آرامی در قفل می چرخانم برخالف 

که با  تصورم مونا بیدار و عمه آذین هم کنارش بود

صدای در نگاه هر دو به طرف من برگشت لبخندی 



  

 

 

زدم و سالم کردم که عمه آذین آرام و مونا پر سر و 

 صدا جوابم را دادند
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احوال عروس خانم مهمونی خوش گذشت بیا تعریف  _

کن ببینم فمیالشون دیدنت چی گفتن ، نخوردنت که هر  

 ... چند اگه خورده بودنت اینجا نبودی 

 : بل از من عمه آذین با خنده جوابش را می دهدق

 ... مونا بزار برسه _

آهان خب ، برو لباساتو عوض کن تا من تخمه _

 ... میارم

خنده بلند من با صدای متحیر عمه آذین همزمان می  

 : شود

 ... مونا مگه فیلم سینماییه _



  

 

 

مونا بی توجه به چشمان گرد از حیرت عمه آذین به  

آشپزخانه می رود و من به سمت اتاقم در همان  سمت 

 : حال می گویم

پیش دستی بیار مونا جان من صبح آشغال تخمه هاتو   _

 ... جارو نمی زنم 

لباس هایم را عوض کرده و به پذیرایی بر می گردم با  

عمه آذین و مونا کمی شب زنده داری می کنیم اتفاقات  

م برایشان مهمانی را با سانسور توهین های عمه خان 

تعریف می کنم و بعد از کمی گپ زدن شب بخیری 

می گویم و برای خواب به اتاقم می روم . قبل از 

خواب متوجه پیامی که حسام برایم فرستاده بود شدم 

پیام را باز کردم و بعد از خواندش لبخندی روی لبم 

 : نشست

 .... فکر نکن تنبیه جذابت یادم رفته _



  

 

 

تانم روی صفحه لمسی می  بی توجه به ساعت انگش

 : چرخند و جواب را تایپ می کنند

 ... من که دیگه گریه نکردم _

 

 274پارت #

 

فکر می کردم خوابیده باشد پیام برای یک ساعت پیش  

 : بود اما بر خالف انتظار خیلی سریع جوابم را داد

اینم به عالوه ی قانونای قبلی کن که حق نداری  _

 ... بگیری سیاهی چشماتو ازم 

ناخودآگاه حرفی را که دختر عمویم پرستو به خاطر 

تعریف عزیزجان از رنگ چشمانم گفت را در جوابش 

 : تایپ کردم

 ... سیاهی قشنگی نداره آدمو یاد غم و غصه میندازه _



  

 

 

منتظر به صفحه گوشی چشم دوختم پنج دقیقه بعد 

نوشته اش تمام تلخی که از حرف پرستو در ذهنم بود 

 : شد و تنها یک جلمه در سرم پژواک می شدپاک 

 ... نه تا وقتی که سیاه رنگ چشمای تو باشه _

مامان فاطمه گفته بود حسام شاید سخت از احساسش 

بگوید یا اصال بلد نباشد که بگوید کاش بداند پسرش 

چگونه کلمات را به بازی می گیرد و قلب مرا به تپش 

اش که می آید مرا  های پر صدا وامی دارد ، پیام بعدی 

 : از فکر خیال جدا می کند

 .... چرا بیداری  _

عمه آذین اینجاست حرف می زدیم با هم ، تو چرا  _

 ...؟   بیداری 

فردا با یه خانم صورتی پوش قرار دارم میخوام کار   _

عقب افتاده شرکت و انجام می دم که خیالم راحت  

 ... باشه



  

 

 

 : ابروهایم باال می پرند قراری نداشتیم

 چه قراری داری ؟ _
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میخوام به تالفی شام امشب که کام خودم و خودش _

 ... زهر شد به ناهار دعوتش کنم 

 : انگشتانم با سرعت روی صفحه می چرخند 

 از کجا میدونی دعوتت رو قبول می کنه ؟ _

 : با شطینت منتظر جواب می مانم

رو می  از اونجایی که گفته همون لباس صورتی اش  _

 ... پوشه

بی حواس جوابی می دهم که وقتی ارسال می شود 

 : متوجه اش می شوم

 ... حسام من اون لباسو بیرون نمی پوشم که _



  

 

 

با دیدن استیکرهای خنده ای که می فرستد می فهمم باز  

 : هم در بازی کلمات مغلوب او شده ام

لباست از نظر پوشش کامال مناسبه ، غیر از منو تو   _

 ... کسی نیست میگم بپوشش بگو چشمهم 

 : می دانستم لباس را می پوشم اما با لجبازی گفتم

من لباس های بهتری هم دارم ترجیح می دونم  _

 ... اونارو هم امتحان کنم

فکر می کردم باز هم با تحکم حرفش را به کروسی 

 : بنشاند اما بر خالف تصورم گفت

 ... اوکی فردا ساعت دوازده میام دنبالت _

همین برای این که مبنای یک دلخوری را به وجود 

 : نیاورم بی اشاره به بحث قبلی جوابش را دادم

 ... باشه منتظرتم ... شب بخیر _
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با دیدن پیام " شب بخیرش " صفحه گوشی را قفل 

کرده و روی عسلی کنار تخت گذاشتم با حس خواب  

یدم و روی آلودگی تشت و بالشت و پتویی بیرون کش 

زمین پهن کردم و تخت را برای عمه آذین خالی  

گذاشتم با این کارراه پر و بال گرفتن افکارم را بستم تا 

 ...  بدخوابی فردا باعث ِکسل بودنم نشود

                         ************* 

صبح وقتی چشم باز کردم که ساعت از نُه گذشته بود 

آذین هنوز خواب بود بی   کش و قوسی به تنم دادم عمه 

سرو صدا از جا بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم ، در  

سرویس آبی به دست و صورتم زدم و راهی آشپزخانه  

شدم تا زمانی که مونا و عمه آذین بیدار شدند با صبر  

و حوصله میز صبحانه و چای را آماده کردم . مونا به 

 : محض دیدن میزی سوتی زد و گفت



  

 

 

 ... ی که میگن فقط خودت چه کردی دخترزنه زندگ _

با خنده فنجان ها را از چای پر کردم وسینی را روی 

  میز گذاشتم و پشت میز نشستم

 ... همه شون آماده بودن من فقط چیدمشون رو میز _

 : عمه آذین با شیطنت می گوید 

 خوش به حال حسام همچین میزی با چاشنی عشق _

... 

ی که باال و پایین می پرند بی  با دیدن خنده و ابرو های 

 : جواب نمی گذارمشان

برای آقامون قطعا یه میز بهتر از این با عود و شمع   _

 ... می چینم
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مونا حالت ُعق زدن به خود می گیرد و عمه آذین با 

 : خنده چایی اش را شیرین می کند و می گوید

  ... لطفا ادامه ندید بزارید صبحانه بخوریم _

 : و زیر لب ادامه می دهد

 ... دختره شوهر ذلیل _

بعد از خوردن مختصر صبحانه ای به طرف اتاقم رفتم 

تا آمدن حسام زمان کافی داشتم تصمیم گرفتم این زمان  

را صرف آماده شدن کنم از حمام شروع کردم خودم 

را به دست آب سپردم و تن سبک کردم . بعد از حمام  

وج دارم را لَخت کردم ، کرم ضد با سشوار موهای م

آفتاب و سورمه و ریمل و رژلب کالباسی تمام آرایش  

روی صورتم بود در آخر هم سارافون طوسی صورتی  

ام را با کیف و کفش اسپرت مشکی ِست کردم زیر 

دامن لباس ساق شلواری مشکی ضخیم پوشیدم که 



  

 

 

موقع سوار و پیاده شدن از ماشین باال رفتن دامن 

 . ن پاهایم را در معرض دید قرار ندهدسارافو

همه ی این کارها را در کمال آرامش انجام دادم و  

وقتی مقابل آینه ظاهرم را بررسی می کردم تنها چند 

دقیقه به آمدن حسام مانده بود چشم از تصویر درون 

آینه گرفتم و با برداشتن کیف و گوشی ام از اتاق 

آذین سرگرم بیرون رفتم با صدای من مونا و عمه 

مقاله پزشکی بودند نگاه از صفحه لپ تاپ گرفتند و به 

 : من خیره شدند

 .. من دارم با حسام میرم بیرون _

 : مونا لبخند پت و پهنی زد و گفت

همون قرار داشتی که سر صبحی هی آقامون آقامون   _

 ... می کردی 



  

 

 

عمه آذین عینکش را برمی دارد و دستی رو چشم 

مان حال با لبخندی مهربان می  هایش می کشد در ه

 : گوید

برو خوش بگذره ، فقط وقت کردی حتما یه سر به   _

 .. مامان بزن

 : با ِمن ِمن می گویم

 اگر کسی بفهمه چی ؟  _
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اگر منظورت اکرم خانمه که می دونی دهنش قرصه   _

 .. بقیه اش هم با من

بیرون  باشه آرامی گفتم و با خداحفظی کوتاهی از خانه 

آمدم با چند دقیقه معطلی سوار آسانسور شدم و پایین 



  

 

 

رفتم درب کوچه را که باز کردم حسام را کمی دورتر  

از خانه در حال صحبت با تلفن و تکیه زده به ماشین 

با قدم های شمرده و   دیدم پشت به من ایستاده بود

آهسته به سمتش رفتم و پشت سرش ایستادم با حس 

سمت شانه اش چرخاند با دیدنم حضوری سرش را به 

سریع برگشت با چشمانش کامل براندازم کرد گوشه 

چشمانش چین ریزخورد اما حالت جدی اش را حفظ 

کرد دیدن برقی که در نگاهش با دیدنم نشست برای 

منی که کم کم با او و هر چه به او ربط دارد خو گرفتم 

سخت نیست خودش هم همان لباس هایی که شب گذشته 

تن داشت با یک کت اسپرت نوک مدادی پوشیده بود  به

یک تای ابرویم را باال انداختم لبخندی که از جذبه 

ساختگی اش روی لب هایم نقش بست باعث شد  

لبخندش را با اخم مخفی کند حواسش از حرف های 

فرد پشت خط پرت شده بود هر چقدر تالش می کرد با 



  

 

 

فرد پشت خط  اخم جلوی لبخندم را بگیرد و با دقت به

گوش دهد نتوانست در نهایت دست آزادش را پشت 

کمرم گذاشت و سمت ماشین هدایتم کرد َدر ماشین را  

باز و کمک کرد سوار شوم در را بست و کمی فاصله 

گرفت وقتی تماس را قطع کرد گوشی را داخل جیب  

شلوارش ُسر داد و به طرف ماشین آمد و سوار شد با 

 : لحنی خندان گفتم

 سالم _
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 : سالمم را با تکان سر جواب داد

هر وقت دیدی من تلفن حرف می زنم اینجوری نیا  _

 ... واسم لبخند بزنی و ناز کنی



  

 

 

بهت زده به خاطر لحن جدی اش فقط سر تکان می  

 : دهم گوشه چشمانش چین می خورد

 ... حواسمو پرت می کنی دختر خوب _

خنده بلندش را رها می با دیدن چشم های گرد شده ام 

کند با لحنی که خلوطی از ناز و دلخوری ساختگی 

 : ست می گویم

 ... حسااام _

 .... جانم _

دلم از جانم آرام و نجوا گونه اش می ریزد و 

اعتراضی که تا نوک زبانم آمده فراموش می شود به 

 : جای جمله ای که میان هیاهوی قلبم گم شد می گویم

 ... بریم _

ی می گوید و ماشین را به روشن کرده به  باشه ا

حرکت در می آورد برای این که صدای تپش های قلبم 

را مخفی کنم دستم را به سمت ضبط بردم و آن را 



  

 

 

روشن کردم تا رسیدن به مقصد چند تَِرک گوش دادیم 

حسام مسیر خارج شهر را در پیش گرفت یک ساعت 

د بوق پی بعد مقابل ویالیی در آبعلی توقف کرد با چن

در پی َدرهای ویال باز شد ماشین را از مسیر سنگ 

فرش شده گذراند و زیر سایه ی درختان پارک کرد 

هر دو پیاده شدیم حال که از داخل محیط را از نظر 

 می گذراندم وسط باغی بزرگ که
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یک کلبه چوبی در انتهای آن قرار داشت بودیم ، یک 

ی کوچک اما پر ثمر در طرف باغ درختان و نهال ها

ردیف های منظم کاشته شده بودند بین هر ردیف مسیر  

باریکی برای رد شدن وجود داشت و طرف دیگر 

صیفیجات و سبزیجات کاشته شده بود ، نزدیک کلبه 



  

 

 

آالچیق بزرگی بود که به زیبایی ساخته شده بود و همه  

این ها در کنار هم فضای دوست داشتنی و دلنشینی از  

اخته بود لبخندی عمیق از دیدن باغ روی لب باغ س

هایم نشست کنارم می ایستد هر دو دستش را در جیب 

های شلوارش فرو برده و نگاهم می کند چشم در باغ 

 : می چرخانم و می گویم

 ... چقدر اینجا قشنگه _

سکوت و آرامشه که قشنگش کرده یه جور  _

ود و استراحتگاه نزدیکه برای وقتایی که ازتهران د

 .. َدمش خسته میشیم

 : ژست متفکرانه به خود می گیرم و می گویم

 نمی دونم چرا جدیدا زود احساس خستگی می کنم _

... 



  

 

 

خیرگی نگاهش لبخند روی لبم را عمق می دهد یک 

دستش را از جیب بیرون می آورد و دستم را می گیرد 

 : و به سمت کلبه می برد و خیلی جدی می گوید

  حاجی اینجا رو بفروشهبهتره بگم  _

با تعجب چشم گرد می کنم بی اهمیت به راهش ادامه  

می دهد از پله هایی که فاصله نه چندان زیاد کلبه از 

سطح باغ را نشان می دهد باال می رویم بالکن نسبتا  

بزرگ کلبه با گلدان های مختلف و میز و صندلی  

چوبی پر شده بود حسام در را باز کرده و خودش را 

 نار کشید دل از فضای باغ ک
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کندم و جلوتر از حسام وارد شدم آنچه که پیش چشمانم  

قرار گرفت فراتر از حد تصورم زیبا بود مبهوت 

دیزان کامال سنتی کلبه شدم داخل کلبه هم تمام چوب  

بود رنگ چوب های نمای بیرون قهوه ای تیره و داخل 

ای دستبافت  روشن بود ، کف سالن تماما با فرش ه

پوشیده و دور تا دور سالن ُمخده و پشتی چیده شده بود  

سمت راست چند اتاق و یک راهرو قرار داشت و 

سمت چپ یه در که به آشپزخانه مربوط بود دو تابلو  

فرش ساعت در جهت های مختلف روی دیوار نصب 

شده بود یک طاقچه چوبی که یک سرویس مسی چای  

بیشتر شبیه خانه های  و سماور روی آن قرار داشت

قدیمی که در قصه ها خوانده ام یا گاهی در سلایر ها 

دیده ام همان قدر زیبای رویایی حتی جذاب تر از ویال 

و برق بود یک سادگی دوست   ها کاخ های پر زرق

داشتنی خواستم قدمی به جلو بردارم که دستم کشیده و 



  

 

 

دم محکم به سینه حسام که پشت سرم ایستاده بود خور

با یک دست مانع از فاصله گرفتنم شد آنقدر محو  

کنکاش کلبه و شکل سنتی اش بودم که حضورش را  

فراموش کردم با تعجب به اخم های درهمش نگاه کرد  

به قدمی که جلو آمد منی که در آغوشش بودم یک قدم  

به عقب رفتم انقدر به این جلو آمدن ادامه داد که با 

ی عقب رفتن نبود دستش برخورد به دیوار راهی برا

  را از پشت کمرم برداشت و کنار سرم ستون کرد

فروش اینجا قطعیه وقتی تو همین چند دقیقه یادت  _

 ... رفته یه نفر کنارته

تا چند ثانیه درگیر تحلیل جمله اش بودم با درک جمله 

حس حسادت که نه تملکی که پشت کالمش بود خنده 

 : ریزی کردم و گفتم
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 ... خودت منو آوردی اینجا اعتراض وارد نیست _

 :  با همان جدیت ساختگی اش لب می زند

آوردمت اینجا که مثل االنت بخندی و چشمات برق   _

بزنه نه مثل دیشب که من تنم بلرزه از غم چشمات و 

 رگ غیرتم باد کنه از بغضی که هی قورتش می دادی 

.. 

ر دشت دلم خنده ام با جمله اش محو می شود اما د

نهالی که در حال ریشه کردن و رشد بود شکوفه می 

زند جمله ها و محبت های مردانه این مرد همان آب  

زالل و خنکی است که نهال نو پای مرا ذره ذره جان 

می دهد تا پر بار باشد مسخ و بی اراده زمزمه وار می  

 : گویم

بعضی وقتا یه کاری می کنی که حس می کنم صد   _

 .... قمساله عاش



  

 

 

آنقدر صدایم آرام است که شک می کنم شنیده باشد اما  

 : جوابش چیز دیگری را نشان می دهد

 و این خوبه یا بد ؟ _

 ... هر چیزی کنار تو خوبه _

می گویم و ناراحت نیستم که چرا به این راحتی ابراز  

می کنم حسی را که با تار و پود روح و جانم رج به  

قِداَست تعهدم به حسام و   خورده رج و دانه به دانه گره 

احساسمان جایگاهی دارد که این اعتراف به کامم  

خوش بیاید و منتظر نباشم که هر طور شده حسام 

وادار به گفتن " دوستت دارم " شود به چالش کشیدن 

از من و او گذشته برای من این که حواس حسام تحت  

هر شرایطی به من هست را بیشتر از هر دوستت  

ی دوست دارم قبلتر ها عشق را خالصه در یک دارم

کالم می دانستم کمی که گذشت تجربه های تلخ به من 

آموخت که این جمله دو کلمه ای می تواند یک پوچ 



  

 

 

مطلق پر سر و صدا باشد که گفتنش راحت است اما 

 هر کسی آن را بلد نیست
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 تجربه به من فهماند یک مرد باید همسرش را بلد باشد

، حال خوب و بدش را از بَر باشد ، از نگاهش حرف  

هایش را بخواند ، خوب کردن حال دلش را بداند ،  

را حفظ باشد جوری که سریع   زیر و بَم احساسش

بفهمد چه وقت به آغوشش نیاز هست چه وقت به 

نوازش یا چه وقت به تعصب و غیرتش و حتی توبیخ  

ی مورد و صدای فریادش اگر نه که یک رنگ و غذا

 عالقه را همه بعد از جلسه خواستگاری حفظ می کنند

. 

نظریه هایم وقتی ثابت می شوند که منه غرق در 

چشمانش را به آغوش می کشد من هم با کمال میل  



  

 

 

سرم را روی سینه اش می گذارم و به زیبا ترین 

موسیقی دنیا گوشی می سپارم و از نوازش دستانش 

ه در خورد سریع از هم  لذت می برم ، با تقه ای که ب

فاصله گرفتیم حسام به سمت در رفت با باز شدن در  

مردی را هم سن و سال حاج رضا دیدم با خوش روی 

 : و احترام زیاد گفت

سالم آقا ، سالم خانم خوش اومدید مبارک باشه  _

 ... خوشبخت باشید به حق خوبان خدا

 : حسام اخم در هم می کشد و با احترام می گوید

 ... الم عمو ابراهیم مگه نگفتم به من نگی آقاس _

 : مرد با لبخند گفت

شما برای من همیشه آقایی به چشم اربابی بهتون  _

 .. نمی گم آقا به خاطر مرامت می گم

 

 284پارت #



  

 

 

 : حسام سری تکان می دهد و می گوید

 اوضاع رو به راهه ؟ _

فهمید بله سفارشای شمام انجام شده ، فقط رعنا تا  _

شما و عروستون میاید نذاشت غذا سفارش بدم گفت 

خودش درست می کنه هر کاری کردم حریفش نشدم  

 .. شرمنده

 حسام یک دستش را روی شانه عمو ابراهیم می گذارد

: 

من میخواستم تو زحمت نیوفتید چی بهتر از  _

 ... دستپخت خاله رعنا

 : عمو ابراهیم مهربانانه لبخند می زند

 رید آقا ، میز بالکن و آماده کنم یا آالچیق ؟لطف دا _

 : حسام نگاه منتظرش را به من می دوزد و می پرسد

 کجا دوست داری بشینیم ؟  _



  

 

 

با این که نفس کشیدن بین عطرهای مست کننده ای که  

از گلدان های درون بالکن ساطع می شد را دوست 

این همه راه را از   داشتم اما دلم نیامد عمو ابراهیم

خانه سرایداری تا کلبه بیاید به نظرم آالچیق نزدیک تر 

 : بود برای همین گفتم

 .. تو آالچیق بشینیم _

عمو ابراهیم رفت میز را تا آمدن ما آماده کند و دعوت 

حسام برای صرف ناهار کنار ما را با لحنی پدرانه رد 

 : کرد و گفت

ین باره خانم میاد  وقت برای همنشینی هست آقا اول _

اینجا راحت باشین ، االن وقت ساختن خاطره هایی که  

به وقت سختی تو زندگی فکر کردن بهش دلگرمیتون  

 .. باشه
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نگاه عمو ابراهیم به خاطره را دوست داشتم ، یک زن  

همیشه به سازه هایی که خود ساخته عالقه شدیدی دارد  

خاطره باشد .  مخصوصا که از جنس احساس و نامش 

با بسته شدن َدر و نزدیک آمدن حسام یاد احساسات  

طغیان کرده لحظات پیش افتادم با وجود حس خجالتی  

که در جریان بود و می خواست با رنگی کردن گونه 

هایم خود را نشان دهد اما نگاهم را نگرفتم ، کتش را 

در می آورد و روی یک دست می اندازه دست 

ی نشیند به سمت سالن هدایتم  دیگرش پشت کمر من م 

 : می کند

 ... تا آماده شدن میز که قصد نداری سرپا بمونی _

کمی فاصله می گیرد کتش را روی زمین می گذارد  

 : نیم نگاهی به آشپزخانه می اندازم و می گویم

 ... نه ولی قصد دارم یه فنجون چایی بخورم  _



  

 

 

 : دروی زمین می نشیند و تکیه اش را به پشتی می ده

 ... چایی با هل گزینه خوبیه ، مثل شب خواستگاری  _

متحیر در جا می مانم و به او که با گفتن این حرف 

چشمایش را بسته و سرش را به دیوار پشت سرش 

تکیه داده نگاه می کنم بی حرف با دلی که با همین یاد  

آوری کوتاه خوش شده به آشپزخانه می روم کابینت ها  

نم با دیدن سماور به سمتش می را از نظر می گذرا

روم روشنش می کنم و با پارچ آب داخلش می ریزم  

دیگر می دانم مامان فاطمه ظروف مربوط به چایی را 

در نزدیک ترین کابینت به سماور می گذارد ، زمانی  

نمی گذرد که با سینی چای از آشپزخانه خارج می  

بود   شوم اما حسام را نمی بینم در یکی از اتاق ها باز

به آن سمت می روم هر چه نزدیک می شوم صدایی  

 واضح و 
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و واضح تر می شد میان چهاچوب در که ایستادم منبع  

صدا را یافتم ، در حال نماز خواندن بود جلوتر رفتم 

اتاق هم مانند بقیه کلبه به سبک قدیم فرش شده بود 

جلوتر رفتم و کنار سجاده اش نشستم و سینی را روی  

مین گذاشتم نماز خواندن هایش هم خاص بود نه مثل  ز

پدرم از روی عادت و نه مثل سعید برای رفع تکلیف  

و نه مثل بقیه یک در میان وقت نماز انگار دلش را به 

خدا وصل می کرد تا سالم آخر در سکوت خیره اش 

 : بودم نمازش که تمام شد آرام لب زدم

 ... قبول باش _

 : کرد گوشه ای گذاشتسجاده اش را جمع  

 ... قبول حق _

نگاهی به سینی چای کرد و یکی از فنجان ها را با  

یک حبه قند برداشت و جرعه از چای اش را خورد و 



  

 

 

من همچنان خیره اش بودم با دیدن خیرگی ام لبهایش  

 : کمی شکل گرفتند

 ... چایی ات سرد میشه _

ه در نگاهم را با مکث از او جدا کردم و به فنجانی ک

 : دست گرفتم دوختم

گاهی وقتا از دست خدا جوری دلگیر میشم که وقتی   _

نماز می خونم به دلم نمیشینه یه وقتا که می بینم انقدر 

 ... قشنگ نماز می خونی به حالت غبطه می خورم

فنجانش را درون سینی می گذارد و دست زیر چانه ام 

 : می برد و سرم را بلند می کند

 ی کنه ؟چی دلگیرت م _
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 ... بنده هاش _



  

 

 

 : لبخند مردانه ای می زند

 به خاطر خطای بنده از خالق ناراحتی ؟ _

 : سرم را به نشانه تایید تکان می دهم

دیدی یه وقتایی بعضی ها هر کاری دلشون بخواد   _

می کنن ، یه وقتا فکر می کنم چطوریه که هر چی  

اشتباهی بکنم خدا میخوان دارن و اما اگر من یه 

 ... می گیره و تنهاترم می کنه  نگاهشو ازم

به خاطر اینه که خدا از تو انتظار داره بنده خوبی   _

باشه براش ولی یه کسایی هستن خدا با تمام عالقه ای  

که بهشون داره ولی کاری هم به کارشون نداره از بس 

که ازشون نا امیده ، اونا خودشونو زدن به خواب و  

 ... ه بیدارشون کرد ولی تو که بیداری نمیش

 ... منم یه توقع هایی از خدای خودم دارم _

با همان لبخند سجاده اش را برمی دارد و مقابلم می  

 : گذارد



  

 

 

 ... خب بهش بگو _

 ... گفتم خیلی زیاد هم گفتم _

با کمی مکث بلند می شود واز کمد گوشه اتاق چادری 

گذارد یک دست در بیرون می کشد و کنار سجاده می 

 : جیب شلوارش فرو می برد

 ... پس یا وقتش نرسیده یا به صالحت نیست  _

با نگاه او را که به سمت در می رود دنبال می کنم 

وقتی می رود چشم به سجاده می دوزم من هیچگاه از 

معبودم نا امید نشدم گاهی دلگیر چرا اما نا امید اصال  

شتم و سر کردم و رو  سجاده را پهن کردم چادر را بردا

 . به قبله ایستادم و با آرامش قامت بستم
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بعد از نماز سینی چای را به آشپزخانه بردم و شستن 

آن ها را به بعد غذا موکول کردم خودم و از کلبه 

خارج شدم به سمت آالچیق رفتم حسام پشت میزی  

اشتها برانگیز و زیبا چیده شده بود منتظر نشسته بود 

ندلی مقابلش را بیرون کشیدم ونشستم نگاهی به میز  ص

می کنم زرشک پلو با مرغ در کنار مخلفاتش که ساالد 

و ژله و سبزی و ماست و ترشی و دوغ بود حسابی  

وسوسه کننده جلوه می کرد در کنار مخلفات و غذای 

تزیین شده گلبرگ های خشک شده از انواع رزها  

  می کردروی میز ریخته شده بود و دلبری 

 اگه همه تالفی ها انقدر قشنگ باشه ارزششو داره _

... 

 : یک تای ابرویش را باال می اندازد

 آدمی نیستم که بشینم و ناراحتی عزیزانمو تماشا کنم _

... 



  

 

 

چقدر عزیز این مرد بودن خوب است خیرگی نگاهم با  

 : جمله اش تبدیل به شرمی ریز و زیر پوستی می شود

 .... کردن عواقب داره خانماین طور نگاه  _

نگاهم را به جایی غیر از چشمان گیرا و نافذش می  

دوزم و دستم را به طرف حسام دراز کرده و با ابرو  

، بشقاب را به دستم می دهد    به بشقابش اشاره می کنم

اول برای او بعد خودم غذا کشیدم قاشقی از غذا را که 

و و رنگ و خوردم فهمیدم طعم غذا هم مانند عطر و ب

لعاب وسوسه برانگیزش عالی ست ، ناهار را در 

آرامش و با صحبت های معمولی خوردیم با وجود این  

که دلم ناخونک زدن و چشیدن همه طعم های روی 

میز را می خواست اما محال بود ظرفیت چنین کاری  

  . را داشته باشم

بعد از صرف غذا ظرف هایش را خودم جمع کردم و 

به کلبه بردم تا زحمت شستن ظرف ها  با کمک حسام



  

 

 

به دوش عمو ابراهیم و همسرش نیوفتد ، ظرف ها را  

به آشپزخانه بردیم ، حسام برای صحبت و رسیدگی به 

مسائل باغ و کارگرانی که گاها برای کمک می آمدند  

پیش عمو ابراهیم رفت ، تازه بعد از رفتن او بود که  

 حرف عمه آذین را به خاطر آوردم
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باید با حسام این موضوع را در میان می گذاشتم ، می 

دانستم قبول می کند از االن دلم برای حیاط با صفای 

عزیزجان با حوض پر ماهی و باغچه کوچک گل 

کاری شده و آن تخت سنتی ضعف می رود البته اگر 

بشود به راحتی مهمان خانه اش شویم نفسم را آه مانند 

ظلم پدرم در حق من باعث شد قید  بیرون می دهم 

 . خیلی از دل بستگی هایم را بزنم و فرار کنم



  

 

 

آخرین ظرف را هم آب کشیدم و در جا ظرفی گذاشتم  

دستانم را شستم و از آشپزخانه خارج و روانه باغ شدم 

چشمی چرخاندم و حسام را کنار عمو ابراهیم و در 

شمرده ردیف درختان و نهال ها پیدا کردم با قدم های 

و آهسته به سمتشان رفتم پشت به من ایستاده و گرم 

صحبت بودند قدم کند کردم و خودم را سرگرم تماشای 

باغ کردم تا حرف هایشان تمام شود با این حال حسام  

زود متوجه حضورم شد و صحبت کوتاه کرد و کنار 

  من آمد

چند مورد بود باید بعش رسیدگی می شد ، تنها  _

 ... موندی 

 : را تکان می دهم سرم

 ... مسئله ای نیست  _

 بشینیم ؟ _



  

 

 

منتظر بودم به سمت آالچیق یا بالکن برویم اما حسام با  

دست به دو ُکنده ای که کمی در انتهای مسیر بین 

ردیف نهال ها زیر سایه درخت بید بود اشاره کرد با  

هم به آن سمت رفتیم و نشستیم با کمی تعلل موضوع  

  را پیش کشیدم

 ... عزیز جون می خواد ما رو دعوت کنه خونه اش _

 خیلی خوبه ، من هم دوست داشتم بهشون سر بزنیم _

... 

  خیلی عادی برخورد می کند

 ... فکر نمی کنم بتونیم بریم _

 : ابرو درهم می کشد

 چرا ؟ _

 واقعا حدس نمی زند که به دنبال چرا می گردد ؟ 

 ده ام ما رو ببینهامکان داره کسی از فامیل یا خانوا _

.... 



  

 

 

یک دستش را روی ران پایش می گذارد و خود را 

 : جلو می کشد
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تو اگر می خواستی با کسی مواجه نشی باید از این  _

شهر می رفتی چون امکانش هست تو یکی از رفت و 

 ... آمدها باهاشون مواجه بشی پس تردیدت بی مورده

 ... بیرون می رفتم همه این مدت با احتیاط و ترس _

 : نمی گذارد جمله ام تمام شود

 .... میریم خونه عزیزخانم اما این بار بی ترس _

 : مبهوت از لحن قاطع و محکمش می گویم

 اگر کسی منو ببینه یا بفهمه چی ؟ _

  عمیق نگاهم می کند



  

 

 

باالخره که چی ؟ یه روز که باید برگردی ، یه روز   _

تا کی می تونی به این   که باید ببخشی فکر می کنی

 موش و گربه بازی ادامه بدی هوم ؟

 : نگاه ناباورم را که می بیند ادامه می دهد

هر چقدر هم که بگذره نمی تونی دل بکنی ازشون   _

چون پدر مادرت هستن پس بهتره ببخشی و بگذری تا 

 ... رد شه و بره

از بازگشت می گوید ، بخشیدن ! هه چه واژه غریبی 

شود با آن همه کلماتی که چون زهر در مگر می 

جامی از نفرت ریختند و به خوردم دادند به بازگشت و  

بخشش فکر کرد ؟ به این مرد که اینطور محکم از رد  

شدن و فراموشی می گوید نگفتم از دردهایم ؟ تلخ می 

 : خندم

یه وقتا با خودم می گم ای کاش یه دارویی بود که   _

راتی از ذهنُت که نمی  می شد با خوردنش یه خاط



  

 

 

خوای فراموش کنی یه جور آلزایمر خود خواسته ، 

اون وقت شاید منم یادم می رفت پدرم با توهین و  

تحقیرهایی که می شنیدم هم صدا بود ، یادم می رفت  

مادرم با انزجار نگاهم می کرد ، یادم می رفت وقتی  

از برادرم کمک خواستم گفت عارش میاد از این که 

م ، جای زخمای تنم ، رد کمربند رو کمرم ،  خواهرش

همه اش یادم می رفت و می شدم فرزند خلف خانواده  

 ... ام
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از روی ُکنده نیم خیز می شود آن را نزدیک می کشد  

و می نشیند بازویم را می گیرد و مجبورم می کند سر 

 : روی شانه اش بگذارم



  

 

 

وقت هر سختی و  با دارویی که تو می گی آدما به  _

مشکل یا خاطره بد می خوان داروی فراموشی  

 ... بخورن

مگه بده ؟ گاهی آلزایمر هم می تونه لذت بخش  _

 .. باشه

دستم را بین دستان مردانه اش می گیرد و مشغول 

 : نوازش آن می شود

نه خانَمم ، این طوری فقط صورت مسئله پاک میشه  _

 ... هی فراموشیمیوفته رو دور تکرار هی اتفاق بد 

 پس چه کار کنم ؟ _

 : آرام و زمزمه وار می گوید

فعال فقط آرامش بگیر و از روزهات لذت ببر بقیه  _

 ... اش با من

اصال همه چی فقط با تو خوب است مرد من غیر از 

این اگر احوالم بود نمی دانم تا کی توان ادامه دادن به  



  

 

 

ی " با من  روال نحس زندگی ام را داشتم ، تو که بگوی 

" یعنی دنیا به کام ، اما گوشه هایی از ذهن من هنوزم  

درگیر شش و بش ضربه ای است که از روزگار نه از  

رسم بََدش خوردم رسمی که نه خالق بلکه مخلوقاتش به 

دلخواه خود باب کرده اند همه این ها را در دلم می 

گویم به زبان آمدنش فقط اوقاتمان را تلخ تر از این می  

 ... ند و بسک

 ... دارم همین کار و می کنم _

 : شانه ام را می فشارد

 ... خوبه _

 : مرا از خودش فاصله می دهد و می گوید

عمو ابراهیم رفت چایی آتیشی درست کنه پشت کلبه  _

 .. برو منم میام

به مسیری که با دست نشان می دهد نگاه می کنم و بی  

از مسیر سنگ حرف بلند می شوم و با قدم های آرام 



  

 

 

فرش شده به طرف پشت کلبه حرکت می کنم و کلبه را  

دور می زنم به محوطه پشت کلبه که می رسم لبخندی  

محو روی لب هایم می نشیند حاج رضا رسما با این  

باغ دنیای دیگری ساخته یک روستای کوچک قسمتی 

از حیاط پشت کلبه را سقف زده و زیر آن تنور ایستاده  

شومینه برای نشستن هم چند تخت   و اجاقی به شکل

دور حوض کوچکی که دور تا دروش پر از گلدان  

های شمعدانی و ختمی بود قرار گرفته بود ، داخل 

 اجاق آتش روشن بود و کتری و قوری 
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روی سه پایه ای نزدیک آتیش گذاشته شده بود روی 

میز نزدیک اجاق هم سینی استکان و نلبکی و قندان 

دیک ترین تخت به آتش را برای نشستن انتخاب  بود نز



  

 

 

کردم و نفس عمیقی کشیدم گاهی اوقات آنقدر از دنیا و 

نامالیماتش خسته می شوم که از هر چیز که مرا دور  

کند از غمی که دست دور گردنم انداخته لذت می برم  

حتی از بودی هیزم در حال سوختن شاید برای دیگران 

اق آمیز به نظر بیاید اما  این حجم از حسرت و آه اغر 

در واقعیت غم و اندوه هر کس برای خودش بزرگ و 

عمیق است و این که دیگران آن را کوچک بشمارند و  

یا ترحم کنند گران تمام می شود ، من یک دختر تقریبا 

متاهل هستم و خانواده ام را در کنارم ندارم نه که خدا 

برای من   نخواسته باشد خودشان نخواستند و این یعنی

با تمام روی پای خود ایستادن ها و مستقل بودن هایم  

 .. عمق فاجعه است

به جرقه های ریزی که در دل آتش زده می شود خیره 

می شوم شاید یک جرقه مثل همین ها زندگی ام را 

سوزاند یا بهتر بگویم آتش زیر خاکستر را شعله َور  



  

 

 

ه  کرد سرم را تکان می دهم تا از این افکار فاصل

بگیرم در واقع یک صندوقچه پر از درد بی درمان در  

ذهنم جا خوش کرده که هیچ قفلی برای بسته بودنش 

کار ساز نیست صدای شاتر دوربین سرم را فوری به  

سمت منبع آن بر می گرداند به دوربینی که روی سه  

پایه قرار گرفته نگاه و فکر می کنم دیگر چه چیزی 

  ن مات و متحیر شوممانده تا حسام رو کند و م

از این زاویه خیره شدنت به آتیش قشنگ بود به قول  _

 ... هاله شکار لحظه ها
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کمی با دوربین کار می کند بعد می آید پشت سرم قرار 

می گیرد و دستانش را روی تکیه گاه تخت می گذارد 



  

 

 

فکر که در سرم بُلد می شود سرم را به سمتش می  

 : گویمچرخانم و می  

می خواستی عکس بگیریم که گفتی این لباسا رو   _

 بپوشم ...؟ 

 

  قبل از شناختن تو

  خواب تورو می دیدم

  رویای هر شب من

  خوب شد به تو رسیدم

 

نگاهش در چشمانم گره می خورد و صدای شاتر خبر 

  از عکسی می دهد که انداخته شد

 

  اصال تصادفی نیست

  دل به نگاهت سپردن



  

 

 

  قدم گذاشتنبا تو 

  تو یه مسیر روشن

 

 ... به االجبار قبول کردی  _

 : از لجبازی کودکانه ام دلخور شده بود

من فقط قراری که با یه خانم صورتی پوش داشتی  _

 ... تالفی کردم
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صورتی پوش را عمدا کشیده تر گفتم و منتظر عکس 

العملش شدم صاف ایستاد و دوستش را درون جیب  

  فرو برد هایش 

 ... می دونستی خودتو می گم  _

 : ابرو باال می اندازم



  

 

 

 ... می دونستی که می پوشم _

 : محال است کم بیاورد

کار خوبی می کنی چون من زیاد راجب لباسایی که  _

 ... به زنم میاد نظر می دم

 

  من کنار تو دنیام قشنگه

 هر چی که می خوام دارم

  تو دلم عشق و می دونی

  واسه تو می زارمتنها 

 

قهقهه مستانه ای سر می دهم و او با لبخند مردانه اش 

همراهی ام می کند چند عکس در زاویه های مختلف و  

فضای های مختلف باغ می گیریم آنقدر سر ذوق آمده 

ام که می شود گفت که خودم را با عکس های تکی ای 

 . که از حسام می گیرم خفه می کنم



  

 

 

حرف زدیم از رویاها تا باورها ،  تا عصر قدم زدیم ، 

چای و سیب زمینی هایی که در فویل پیچیده شده بودند  

 . و آن روز طعم نابی داشتند را خوردیم
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  هر چی که تو دلم هست

  تنها واسه تو می گم

  وقتی که رو به رومی

  من تو یه حال دیگه ام

 

  تو ازدحام این شهر

  دستاتو پیدا کردم

  خواستن تو می خواماز 

  هیچ موقع برنگردم



  

 

 

 

  من کنار تو

  من کنار تو دنیام قشنگه

  هر چی که می خوام دارم

  تو دلم عشق ومی دونی 

  تنها واسه تو میزارم 

 

 ( من کنار تو علی پور صائب )
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از مانتو فروشی خارج می شویم هاله خرسند از 

 : گویدخریدی که داشته می 

وای خدا خیرت بده زن داداش دغدغه ام شده بود   _

 ...   کی بیام خرید ببخشید تو رو خدا خسته شدی 



  

 

 

 : لبخند محوی می زنم

اتفاقا هم فال بود هم تماشا خیلی وقت بود پاساژ  _

 ... گردی نکرده بودم

 : لب هایش را کج می کند و ناراضی می گوید

 ... چه فایده چیزی نخریدی که _

ه سمت خیابان می رویم تا سوار تاکسی شویم کیفم را ب

 : روی شانه جا به جا می کنم

 .. باور کن من به چیزی احتیاج ندارم _

حرفم هنوز کامل از دهانم خارج نشده که با ضربه 

شدیدی به پهلویم با سر نقش زمین می شوم درد در  

تمام تنم می پیچد شدت ضربه و ناگهانی بودنش 

العملی را به من نداد صدای فریاد  فرصت هیچ عکس

یا خدا هاله و عده ای که می گویند دزد شوک وارده را 

بیشتر می کند و همهمه ی اطرافم را می شنوم اما  



  

 

 

ضعفی که درد سر و پهلویم به جانم نشانده توان چشم 

 ... باز کردن و ناله را از من گرفته

سادنا  خدایا خودت رحم کن جواب حسامو چی بدم ؟  _

 ..... ، سادنا جان تو رو خدا چشماتو باز کن

 : یک نفر می گوید

 خانم آروم باشید زنگ زدم اورژانس االن می رسه _

... 
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برای کم کردن ترس هاله هم که شده توانم را برای 

جمع و جور کردن خودم به کار گرفتم و چشمانم را از  

تصویر صورت خیس از اشک  هم فاصله دادم و اولین



  

 

 

 هاله بود که با دیدن چشمان بازم از زاری اش کم شد

... 

 ... خوبی قربونت برم _

سعی می کنم لبخند بزنم اما موفق نمی شوم به جای آن  

 : به آرامی می گویم

 ... چیزی نیست خوبم _

دستی به صورتش می کشد و کیفش را به دنبال تلفن  

و در همان حال می  همراه اش زیر و رو می کند  

 : گوید

 ... باید به حسام زنگ بزنم _

انگار که مسئله ای یادش آمده باشد به با دست به 

 : پیشانی اش می کوبد

ای وای حسام امروز یه جلسه مهم داشت ، به بابا  _

 ... می گم



  

 

 

قبل از مخالفت من گوشی خاموش شده اش تیرش را به 

آمبوالنس مردم را پراکنده  سنگ می زند صدای آژیر 

می کند مامورین اورژانس با ِچک کردن وضعیتم می  

گویند شکستگی در کار نیست اما برای ضربه ای که 

به سرم خورده باید عکس برداری انجام شود با کمک  

مامور آمبوالنس روی تخت مخصوص خوابیدم و به 

ماشین منتقل شدم قبل از بسته شدن در مردی با دو 

  رساند و کیفم را به سمت هاله گرفت خودش را

بفرما آبجی فکر نمی کنم چیزی ازش کم شده باشه   _

 ... نتونستم خودشو بگیرم ولی کیفو گرفتم
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هاله قدردان از مرد تشکر کرد با حرکت ماشین 

چشمانم را بستم تا بر حالت تهو ای که از شدت ضعف  

  . ه کنمبه سراغم آمده بود غلب

به بیمارستان که رسیدیم هوا تقریبا تاریک شده بود 

دکتر شیفت بعد از معاینه عکس و آزمایش و ِسُرم 

تجویز کرد بعد از این که این طرف و آن طرف رفتن 

ها تموم شد پرستار سرمی که دکتر تجویز کرده بود را 

به دستم وصل کرد و رفت ، تازه بعد از رفتن پرستار 

بنای زنگ زد با گوشی مرا گذاشت که این  هاله دوباره

  بار مانع اش شدم

 ... هاله جان چیزی نشده الکی نگرانشون نکن _

 : لب برمی چیند و غر می زند 

اگر اتفاقی برات می افتاد حسام پوست از سرم می  _

 ... کند همین االن هم دیر شده



  

 

 

خودم هم می دانستم که قطعا عصبانی خواهد شد اما 

ز برایش اهمیت زیادی داشت نمی خواستم جلسه امرو

از کارش بیوفتد اگر سر درد و ضعفی که داشتم را 

 : فاکتور بگیرم خوب بودم

نه هاله جان جلسه امروزش مهم بود چند وقته  _

درگیرشه منم حالم خوبه پس نیازی نیست نگرانش  

 ... کنیم

 : ُمَرَدد می گوید 

فهمه ، عصبانیت  باالخره که چی ؟ میریم خونه می  _

 ... های حسام وحشتناکه ها

 : لبخند آرامی می زنم

 ... نترس چیزی نمیشه _
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به حرفی که می زنم اعتمادی ندارم این نگفتن کم از  

  پنهان کاری ندارد

 ... کاش به مامان اینا می گفتیم _

نگران میشن هاله جان االن این ِسُرم تموم میشه  _

 ... میریم خونه دیگه

 : دستم را می گیرد

مطمئنی خوبی ؟ ببخشید اگر اسرار من برای خرید  _

 ... نبود اینجوری نمی شد

 : فشار آرامی به دستش وارد کردم

این یه اتفاق بود تقصیر تو هم نیست ، انقدر خودتو   _

 .. سرزنش نکن

 : چانه اش از بغض می لرزد



  

 

 

زمین و چشمات بسته بود تنم  یه لحظه وقتی افتادی  _

 ... لرزید

باز بخوای گریه کنی دیگه باهات بیرون نمیام ، ببین  _

اگر گوشی من هنوز هست حواست بهش باشه زنگ  

 ... می خوره جواب بدیم

کیفم را برمی دارد و بعد از جست و جوی اندک 

گوشی آش و الش شده ام را مقابل صورتم می گیرد 

یمان بلند می شود معلوم نیست رسما آه از نهاد هر دو

چطور با کیف بیچاره ام کشتی گرفته و آن را به زمین 

و زمان کوبیده که صفحه گوشی ام کامال شکسته بود 

خاموش بودن گوشی هر دو ما مساوی ست با نگرانی  

خانواده تاریکی هوا هم مزید بر علت می شود 

برخالف دقایق قبل که سعی می کردم به فکر به 

کاری حسام این نگفتن را توجیح کنم حال   موقعیت

کامال پشیمان بودم و دیگر دیر بود ، تنها بخت با ما  



  

 

 

یار بود که دکتر خیلی زود با جواب عکس و آزمایش  

 آمد 
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خب خانم هدایت مشکلی تو عکس و آزمایشت نیست   _

یه ضرب دیدگی هست یکم درد   سر و پهلوت دچار

داری که طبیعیه من مسکن می نویسم ولی اگر خیلی  

  اذیت نشدی بهتر نخوری 

هاله برای این که مزاحم کار دکتر و پرستار همراهش 

  نباشد کمی فاصله گرفته بود قدمی جلو آمد

 یعنی االن ما می تونیم بریم ؟  _

 : دکتر با سر تایید کرد و گفت

ما حالش خوبه ، فقط دو بینی که نداری البته بیمار ش _

 ؟



  

 

 

بخش دوم حرفش را رو به من می پرسد بی مکث می  

 : گویم

 ... نه آقای دکتر _

 ... پس مشکلی نیست می تونید برید _

بعد از رفتن دکتر پرستار سوزن سرم که تمام شده بود 

را از دستم بیرون آورد و رفت با کمک هاله از روی 

به سرگیجه ام ندادم فقط می   تخت بلند شدم اهمیتی

خواستم قبل از این که عقربه ها سرعت بیشتری 

بگیرند و خود راه به ساعت َده برسانند خانه باشیم و 

همین طور هم شد ساعت دقیقا نُه و نیم بود که به خانه 

رسیدیم با کلیدی که هاله داشت بی سر و صدا وارد  

نگرفته  خانه شدیم هنوز چند قدم از َدر حیاط فاصله 

بودیم که در ساختمان باز شد و حسام بیرون زد تا 

پایین آمدن از پله ها متوجه حضور ما نشد سر بلند 



  

 

 

کردنش همانا و دیدن صورت سخت و عصبانی اش 

 : همانا خشم در نگاهش را با فریادی بلند ابراز می کند

 ... کجا بودین شما دوتا _
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که   دمیاز گوشه چشم د دیپر شیصدا ی ندام از بل شانه

  دیکش  یهاله خودش را پشت سر من م

 وقت شب ...؟  نیتا ا دی، کجا بود ستمی_ مگه با شما ن

کشد مامان  یم اطیخانه را به ح یدومش اهال ادیفر

 رساند  یخودش را به ما م  عیسر ی فاطمه با قدم ها

 مامان جان ...  یشما مردم از دل نگران دیی_ کجا

گفتن  ی برا  یبود که داشتم حرف یتنها حس یشرمندگ 

 ستادهیا میکه رو به رو  ین ینبود چرا که مرد خشمگ

نبود . جو   یدفاع ی هم محق بود و جا ی ل یمحق بود خ

 کند :  یم  تیری به وجود آمده را حاج رضا مد نیسنگ

 تو خونه ... دیایکه ب ستیحرفا ن نیا ی جا  اطی_ تو ح



  

 

 

ونفسش را که پر  ردی گ  یسرش را باال م نمیب یم

دهد فرار از مقابل چشمانش را بر  یم  رونیحرص ب

دهم و پشت سر مامان فاطمه همراه   یم  حیقرار ترج

به حاج رضا و   ی ورود ی روم جلو  یهاله داخل م 

دهم و وارد  یم  یلب ریسالم ز حانهیر ی و مهد ی هاد

 یشد ب یم شتریسردردم هر لحظه بشوم از  یخانه م

  دنیمبل رساندم و نشستم با د نیدرنگ خودم را به اول

کردم درد و   یجا به جا شدم و سع میحسام در جا

سخت بود چرا که با هر  رمیبگ دهیام را ناد جهیسرگ

شد حسام مبل   یحرکت درد پهلو هم به آن اضافه م 

کند و من  ینشستن انتخاب م  ی ام را برا یی به رو ی رو

کنارم  ی کنم که به جا یم درکاش را   ی عمق دلخور

شود و با   ینشسته هاله هم متوجه م  میبودن رو به رو

  دیخر ینیری چرخاند ش یما م  نینگاهش را ب یناراحت

  شنهادیبه کامش زهر شده بود و خودش را به خاطر پ

 و

 

fateme.jafari.novel[ ,13.05.20 12:10] 

 302#پارت 



  

 

 

 #رج_به_رج_عشق 

  یدانست ، حت یمن مقصر م یبه همراه اسرار

از   یحضور حاج رضا هم باعث نشده بود حسام کم 

 ی که دلخور  یبا لحن دیایکوتاه ب  تشیموضع اخم و جد

 در آن کامال مشهود بود سوالش را تکرار کرد :

 ؟ دی_ کجا بود

 _ داداش 

 یهاله توجه ها را به سمت او جلب م  ف یضع  ی صدا

 کند : یم فی را رد شیکند دستپاچه و ناراحت جمله ها

بعد موقع برگشتن   دیخر میمن شد ، گفتم بر  ری_ تقص

  ... 

کند و نگاه شرمنده اش را به چشمان حسام   یم  یمکث 

 دوزد :  یم

 _ دزد ... با موتور زد به سادنا ... 

است که   ادیچرخش سرش به سمت من چنان ز سرعت

شود با نگاهش  ینگران رگ به رگ شدن گردنش م

کند قبل از هر کس مامان فاطمه خودش   یبراندازم م



  

 

 

رساند با گرفتن دستم و از نظر گذراندن   یرا به من م

 : دیگو  یچهره ام م

 که نشد ؟ ت یزیمامان جان ؟ چ  ی_ خوب

 زنم : یم   یخجل لبخند

 ... دی_ نه خوبم نگران نباش

 خاموش بود ...  اتونمی؟ گوش دیداد_ چرا خبر ن

  یبه حسام م ینگاه مین  دیگو یرا حاج رضا م  نیا

از سمت او هستم به  یاندازم هنوز هم منتظر واکنش 

  یقصه ها م  ی از آنچه که از مردان افسانه ا ی دنبال رد

 گردم 

از دزد   فمویک یهاله شارژ نداشت منم وقت ی_ گوش 

خواستم از تلفن  یشکسته ، نم میگوش دمیپس گرفتن د

 زنگ بزنم که نگرانتون کنم .  مارستانیب

 ؟ دی_ چرا به من زنگ نزد

 دیشود که ق یتر م ظیغل ی حسام با جمله هاله جور  اخم

 را زدم   ی چشم ریز ی نگاه کردن ها 



  

 

 

 میدونست یم   یجلسه مهم داشت هی_ آخه داداش امروز 

 ... یکش  یبراش زحمت م ی چند وقته دار
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شود   یبلند م ندیب یفاطمه که اوضاع را خراب م  مامان

: 

  زیم رمیگذشته شام حاضره من م ری_ خداروشکر به خ

 و آماده کنم ...

به   ی شوند لبخند  یآشپزخانه م  یراه  حانهیبا ر 

پرسد  یکه سوال م  ی زنم و به مهد یاش م  یمهربان

 کنم   ینگاه م 

 کن ... فیحرف نزن تعر  ی_ هاله قسط

 کند تا کسب اجازه کند :  یبه حسام م ینگاه  مین



  

 

 

 هی هوی  میسوار بش یکه تاکس  ابونیتو خ  می_ اومد

 دیو کش ف یبا سرعت اومد زد به سادنا و ک ی موتور

لحظه   هیشد فقط  یچ دمی رفت من اصال از ترس نفهم

خدا رحم کرد  نیبا سر خورد زم دمیبه خودم اومدم د

 ... 

  شتریها ب یبا شرح کامل داستان توسط هاله نگران  خب

شود و  یبلند م  شیشود حسام بالفاصله از جا یم

رساند در همان حال   یکنارم م  یخال ی خودش را به جا

 : دیگو   یبه هاله م

جلسه مهم   یگ  یبعد تو م  نی ن من با سر خورده زم_ ز

 داداش ..؟ یداشت

 شود : یدستپاچه هاله گم م ی من در صدا  فیضع خوبم

ساده   یدگی_ دکتر گفت پهلو و سرش دچار ضرب د

 ... ستین ی زیشده چ

خبرم  یهم افتاده که من ب ی ا گهی، اتفاق د ی وا ی _ وا

 ؟

خودم را جلو  چدیپ یم میکه در پهلو  ی توجه به درد یب

 کشم :  یم



  

 

 

 نشده ...  ی زی_ حسام جان من خوبم چ

زند   یکند تشر نم یرا بلند نم شیصدا  یدارد ول اخم

 بارد :  یاز تک تک کلماتش م ی دلخور یول

به  مارستانی بعد بردنت ب  ی _ با موتور تصادف کرد

به سه ساعته بهتون   کی، نزد دیکس هم خبر نداد چیه

وشه ، به نظرت نگران تلفناتون خام م یزن یزنگ م

 ؟  هیبودن من اتفاق کم

کنم حرف حساب که جواب   ینگاهش م ی با ناراحت تنها

 دیکش  یندارد پوف

 گفت ؟  ی_ دکتر چ

 : ردی گ یپرسد آرام هم جواب م یم آرام

درد داره که با مسکن حل   کمیساده ست   یکوفتگ هی_ 

 ... شهیم

شود و دستم را   یشود م یم کمینزد ی با دلسوز حانهیر

 رد یگ  یم

به دست و روت بزن تا زودتر شام  یآب هی میبر ای_ ب

 ...   یاستراحت کن  یبتون ی بخور
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 میری گ یاز سالن فاصله م  یشوم وقت  یم حانهیر همراه

  یهست م یبهداشت سیسرو میشو یم  ییو وارد راهرو 

 :  دیگو

اومد و   یوقت  یدون  ینم ی داد یبه حسام خبر م دی_ با

شد باهاش حرف   ینم گهی د دیومدیسه ساعت شد شما ن

 دیبود همون موقع که شما اومد یزد از بس که عصبان 

منت  هی دنبالتون بگرده االنم فکر کنم  ومدیداشت م

 ... ی دار شیدر پ یاساس  یکش

دونستم انقدر زود جلسه اش  یگفتم نم  یبهش م  دی_ با

طرح  نیا ی اعتبار گذاشته وسط برا ی کل  شهیتموم م

 خواستم خرابش کنم .... ینم



  

 

 

منتها   نهیحسام هم هم رتشیکه مرِد و غ یدون ی_ م

 باالتره ....  تشیدوز حساس کمی

 دلخوره ....  یلی_ خ

براش   یلی نداره خ ی تو کار ی برا ی دلخور نی_ رفع ا

 ..  ی زیعز

  زجونیکردم عز مونیکه تو زندگ یتیدرا یب نیاول _

 اگر بفهمه چوبم تو آبه ... 

 زند  یم ی لبخند

  ی ها تیحساس  زانیکه شده تا م هینداره کار یبی_ ع

اشتباه ها تو   یبره بعض  یزمان م ادیحسام و دست ب

داره   یبزرگ ی باشه درسا  کیهر چقدر هم کوچ یزندگ

. 

رود من هم بعد از  یعسل به سالن م ی سر و صدا  با

شوم عسل به  یشستن دست و صورتم به جمع ملحق م

و   دیآ یکنان به سمتم م  غیج  غیکه مرا ج نیمحض ا

لحظه از درد   کیکند  یخودش را در آغوشم پرت م 

 کنم ی نفس حبس م
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دهد   یهمه شرح م ی رتم حالم را براجمع شدن صو اما

کند دخترک  یهشدارگونه عسل را صدا م  حانهیر

   ردیگ  یکند و فاصله م  یزبان بغ م نیریش

 شد ؟ ی_ چ

 زیکه کنارم آمده به طرف م یکمک حسام  به

کند    یآب پر م یوانیل نمینش یروم و م  یم  ی ناهارخور

 خورم  یدهد جرعه از آب را م  یو به دستم م

 کنه ... یپهلوم درد م کمی_ 

بودم ..؟ نادم   دهیهمه چشم نگران ند نیوقت بود ا  چند

گزم و   یخبر گذاشتنشان لب م  یاز اتفاق امروز و ب

 زنم   یبه صورت ناراحت عسل م یلبخند مصنوع 

کشد و هر چه گوشت در   یبرنج م میبرا سید از

 گذارد  یظرف خورشت هست گوشه بشقابم م



  

 

 

  دیبشقاب با نیمسکن بهت ، ا هی_ غذاتو بخور بعدش 

 بشه ... یخال

حسام  دییخورد و در تا یرضا لبخندش را فرو م  حاج

 : دیگو  یم

 نی_ آره باباجان بخور که رنگ به صورتت برگرده ا

 شازده ما هم اخماش باز بشه ... 

  یخورم و متوجه گرسنگ  یز غذا پر کرده و ما یقاشق

که داشتم باز هم  ی شوم با وجود دل ضعفه ا یام م

دست از خوردن  یاضافه بود وقت میاز غذا ی مقدار

با نگاه اخم آلود حسام مواجه شدم با ابرو به  دمیکش

دهم و  یبه سرم م ی زی کند تکان ر یبشقاب اشاره م 

 شوم غافل از چند  یاش م رهیخ
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زنم بلکه کوتاه   یم  تیچشم خودم را به مظلوم جفت

و خنده جمع که   ی قهقهه مهد ی ... صدا غی اما در دیایب

 گردانم  یشود سرم را برم یبلند م

 شده ...   ریخب س یگ ی _ حسام جان چرا زور م

  ی از دوغ پر م یوانیمامان فاطمه هم اثر ندارد ل مداخله

  یگذارد و باز به بشقاب اشاره م یکند و کنار دستم م

نگاهش در    قیکرده و با نفوذ عم اریکند کال سکوت اخت

 دهد  یچشمانم فرمان حرف گوش کن بودن م

 _ حسام جان ...

؟ رنگ به صورتت نمونده تازه  ی دیخودتو د نهی_ تو آ

 ... یکن   یضعف م ی هم بخور مسکن ی خوا یم

منم ضعف  ی که تو اخم کرد ی طور نی_ بابا جذبه ... ا

 کردم داداش ....

اندازد به   یبه خنده ام م ی و طنز مهد دهی" جذبه " کش

مانده در بشقابم را  ی دارم و غذا یناچار قاشقم را برم

را در   ی ا قهی خواهم چند دق یخورم . بعد از شام م یم

وقت   یبمانم کم  حانهیآشپزخانه کنار مامان فاطمه و ر

گله و  دنیشن  ی الزم است تا بتوانم خودم را برا یُکش



  

 

 

مدت   نی حسام آماده کنم در واقع من در ا ی ها خیتوب

گاه از جانب اون سرزنش نشدم لوس شده ام از   چیه

کشد که بعد   ینم  یمن بوده طول شیبس که حواسش پ

   دیآ یاله به آشپزخانه مه ی ها  ییاز دلجو

االن در حال  دیشما ؟ مگه نبا ینشست نجای_ چرا ا

 ... یاستراحت باش 

خشک  نکیرا با هوله کنار س  شیفاطمه دست ها مامان

 کند   یم

_ سادنا جان برو باال استراحت کن تا مسکن بدم با 

 برات حسام ... ارهیب وهیآبم
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گفتن   ریشوم قبل از شب بخ یو بلند م می گو  یم  یچشم

 دهم   یرا مخاطب قرار م حانه یو خروج از آشپزخانه ر



  

 

 

 ؟ ی مون ی _ شب م

 یم  نتیکند داخل کاب یبشقاب را هم خشک م  نیآخر

 گذارد 

صبح منم  ییخواد با حاج بابا بره جا یم  ی _ آره هاد

 عسل ... تو خونه تنهام با

تو بغلم  د یپر یکنم از وقت ی با عسل باز کمی_ خوبه 

 یم  ونیزیگوشه نشسته و تلو هیساکت  ن یدعواش کرد

 ...  نهیب

زن عمو خانم فعال برو  ادهی_ وقت واسه با عسل ز

 استراحت کن ..

چسبد ، به   یدارد به دلم م  یبیزن عمو چسب عج واژه

روم باال  ی و به اتاق حسام م میگو یم ر یهمه شب بخ

را  میکرده لباس ها دی رفتن از پله ها دردم در تشد

 یکنم و بعد از خواندن نمازم آن هم به سخت  یعوض م

خوابم و   یسالمم م  ی پهلو ی خزم و رو ی تخت م  ی رو

  ازمندیامده و من به شدت نیبندم حسام هنوز ن یچشم م

 یسرم کرده اثر دارو و  زی هستم که دکتر تجو یمسکن 

 شتریکردند رفته و حاال درد ب غیتزر مارستانیکه در ب

 کند .  یم  ییخودنما 



  

 

 

ام  دهیشنوم پشت به در خواب یباز شدن در را م ی صدا

  چدی پ یرا مثل حضورش در گوشم م  شیصدا

 ؟ ی_ خواب 

  یبندد از تکان تخت را حس که م یصدا م یرا ب در

را   رشیدهم و تصو یرا از هم فاصله م میکنم چشم ها

آب پرتغال و قرص گوشه  وانیل دنیبا د  نمیب یمقابلم م 

 که به دست دارد یدست شیپ
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ان   یپشان ی که از در رو  یاخم نمیکنم بنش یم  یسع

کند به   یحرف کمک م یو ب  ندیب یبندد را م ینقش م

کند   یرا از بسته اش جدا م یدهم قرص ه یتاج تخت تک

اوقات   یدهد ، گاه یآب پرتغال به دستم م وانیو با ل

کلمات   دهیسکوت ها هزاران حرف خواب  یپشت بعض



  

 

 

 نیبه هم قا یها دق نسانا ه یشوند مثل سا  یدار م هیسا

  یشکل درست است که کلمات با اصوات به گوش نم

  صشانیتوان تشخ یم  یشان به راحت هیرسند اما با سا 

 دیدانم اشتباه کردم شا یلحظه که  من م  نیداد مثل هم

حسام نه   ی قابل قبول بود اما برا  ی کارم تا حدود لیدل

 ها هیسا نی در سکوتش را ا دهیخواب ی ها  هیسا نمیبیم

 . طلبند ی شدن م دهیشن

دهم و به او  ی از آب پرتغال فرو م  ی را با مقدار قرص

  وانیآورد و ل یشوم با دست به دستم فشار م یم رهیخ

را  وانی ل ی کند تا محتوا یم کینزد میرا به لب ها

کشد ، به او و  یخورم دستش را پس نم یکامال نم

 یکنار تخت م  یعسل ی را رو وانیل ی حرکاتش وقت

  یتخت دراز م ی کند و رو  یگذارد برق را خاموش م

دهد انقدر در  ینم  یت یشوم اما اهم  یم رهیکشد خ

دهم که  یادامه م  یرگ یخ نیو روشن اتاق به ا کیتار

و آباژور   ندی نش یتخت م ی رو دیگو  یم ی نوچ کالفه ا

   ستینگاهش سمت من ن ریکند باز هم مس   یرا روشن م

 ؟  یخواب ی_ چرا نم 



  

 

 

کشد و  ی به گردنش م ی کنم دست  یهم نگاهش م باز

  یگرداند لبخندم را فروم یسرش را به  سمت من برم 

 خورم

 

fateme.jafari.novel[ ,20.05.20 12:08] 

 309#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 .. ی کرد  ی_ به من نگاه نم

اش   یتوجه یکند حاال که از ب یم زیاخم چشم ر با

که به آب داده بودم را   یدست گل دیدست برداشته بود با

 کردم  یدرست م

 ... ی _ دلخور

 دهد   یم  هیاش را به تاج تخت تک تنه

 _ حق ندارم ؟

 گزم    یم لب

 ... یاز هر کس شتریب ی _ دار



  

 

 

 _ خب ؟

  یو صاف م  رمیگ یم دهیرا ناد  یکمرنگ شده لعنت درد

  نمینش

دزد موتور سوار به  یعنی_ خب اون موقع که اون ... 

خواستم   ی، نم یبود که تو جلسه داشت یم یمن زد تا

 زحمتات با بهم خوردن جلسه به باد بره ...  جهینت

 کند  یم اخم

 ... نهیهم قای_ دق

 دهد  یکند و ادامه م ینگاهم م تیجد با

مهم تره  میاون جلسه از زن و زندگ ی _ چرا فکر کرد

 ؟

 نکردم فقط ...  ی فکر نی_ من چن

  دیآ ی حرفم م  انیم

 ..  دهینشون م نوی _ اما کارت ا

 از خود ندارم ی ا هیدفاع چیه
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 _ حسام ...

 دیشده زنم از ظهر با خواهرم رفته خر کی_ هوا تار

  ینحس م ی صدا هیزنم  ی زنگ م ی، هر چ ومدهیو ن

باشد ... حس   یگه خط مشترک مورد نظر خاموش م

 ؟ ی فهم یمن و تو اون لحظه م

 اندازم   یم نییرا پا سرم

 _ ببخش ...

 برد  یچانه ام م ریز دست

 ... نیی_ سرتو ننداز پا

دادم  یخبر م دیدرسته من با یزنیکه م یی _ همه حرفا 

کارم اشتباه  دیدونستم شا  یکه م نیاون لحظه با ا یول

 برام مهم بود ...  تتیموفق  یباشه ول



  

 

 

 نیکنم اما تو چن یرو درک م  تی _ حس همراه

و غرور منو   رتیغ یم یقبل از هر تصم ای یطیشرا

 هی تیاالن که متعهدم ، االن که مسئول ریدر نظر بگ

به عهده منه  شهیکه بعدها بزرگتر م  کی خانواده کوچ

 رو زنم ... دو برابر گذشته تعصب دارم مخصوصا 

 ...  گهید ادین شیپ یطیشرا نیدهم چن ی_ قول م 

 چشمانش را دوست دارم  برق

  یوقت از ترس من پشت کس چیه گهی _ در ضمن د

 ... ریسنگر نگ

 خب ..  ی بود ی_ عصبان 

کنم و او کنار چشمانش   یلحن لوسم خودم تعجب م  از

 خورد  یم نیچ

زنم برام   تیانقدر شخص یبودم ول ی_ درسته عصاب

  ی پدرم جلو چشم خانواده ام طور ی مهمه که تو خونه 

 به  ی باهاش برخورد نکنم که ذره ا
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چشم همه لطمعه بخوره ،  شیو احترامش پ  تیشخص

شد  یمن از تو توهمون اخم خالصه م  ی تمام دلخور

 دیشا ادیخوشم نم ی شعار ی از حرفا هیبق شیالبته پ

تو  میخودمون باش یخصوص میتنها و تو حر یوقت

اما  ی ا گهیواکنش نشون بودم مثل هر مرد د تی عصبان

کنم   کشیکوچ  عتو جم  ایکه دست رو زنم بلند کنم  نیا

 ...  ادیاز من برنم 

خواند سرم  یکند و آغوشش مرا م  یرا باز م دستانش

  گذارم یشانه اش م ی را رو

 آماده کرده بودم ..  یحساب  ی دعوا هی ی _ خودمو برا 

   چدیپ یدور کمرم م دستش

 ؟ ی_ رو چه حساب

  مونیتو زندگ ی بحث و دلخور نیکه اول  نی_ اِم ...ا

 بود ...

 هم نخواهد بود ... شی آخر عتای_ طب



  

 

 

وقت  دی، شا ادی دستمون ب ی_ آره خب تا َچم و َخم زندگ

 . میبه هم غر بزن شتریب ی ریپ

 فهمم... یشانه اش م زیر ی خندد از تکان ها یم

باال دائم داشتم   ومدمیداشتم م یتا وقت ی اومد ی_ از وقت

 هیکه چطور تنب دمیکش ی تو دلم برات خط و نشون م

 یفکر م  ی ریاالن نشستم دارم به زمان پ یات کنم ول 

 کنم ...

 صدا  یخندم مثل خودش آرام و ب یهم م  من

رو  تیمن موفق شدم دلخور  یعنیخوبه  ی لیکه خ نی_ ا

 رفع کنم ...

 زنم به حسابت ... یات رو م هیتنب یول  ی_ آره تونست

 

fateme.jafari.novel[ ,25.05.20 11:25] 

 312#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 زنم  یم ش یصدا  ناباور

 ؟ هی_ حسام ... مگه بقال



  

 

 

من   یمن و بلرزون  نیکه دل و د شهینم  ی_ نه ول

 نگم ... یچیه

 را که پهن تر شده   ی لبخند ندیب ینم  او

 ؟ ستین  یراه  جی_ ه

 دهد  یاز خود فاصله م مرا

گفت رو پهلوهات  یجون م  زی_ چرا هست عز

 ... یحساس

 شوند :  یگرد م میها چشم

 ؟  ی قلقلکم بد ی خوا  ی_ نگو که م

   دیگو ی م ی جد یلیخ

از  ی چجور نمیروز خواستم امتحان کنم بب هی دی_ شا

گفت دلش تنگ  یم زجونیکه عز ی ریم سهیخنده ر

 از ته دلت رو ... ی قهقهه ها نیشده بب

 کنم  ی شده با همان چشمان گرد نگاهش م مسخ

 ....  ی تا کار دستمون نداد ی_ بهتره بخواب 

که   ی کشد درد  یخوابد مرا هم با خود م ی تخت م  ی رو

 کشد مرا   یم  رونیب نمیریاز خلسه ش چدیپ یدر تنم م



  

 

 

 _ آخ ..

 شود   یم زیخ مین عیسر

 شد ؟ ی_ چ

 _ پهلوم درد گرفت ؟ 

 ند ینش یتخت م ی رو کنارم
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رو   شرتتی؟ بزن باال ت ی _ مگه االن مسکن نخورد

  نمیبب

  یخودش دو طرف لباسم را م یاز هر گونه مخالفت قبل

 میپهلو یبرد و با اخم مشغول بررس یو باال م  ردیگ

 شود   یم

ساده ست اون  یکوفتگ  هی گه ی_ پهلوت کبود شده بعد م

کرد که    یم یدکترش چه غلط یکه رفت  یمارستانیب

 ؟  دهیرو ند یبزرگ نیبه ا ی کبود



  

 

 

 گذارم  یدستش م ی را رو دستم

  ستین ی ز ی کرد گفت چ نه یدکتر معا_ 

 شود  یپر از حرص م شیصدا

 ؟   هیچ نی_ پس ا

  یشکل نگاه م  رهیدا ی کنم و به کبود یرا بلند م سرم

 کنم 

 .. شهیبا پماد خوب م هیعی طب نی_ خب با اون ضربه ا

شود   یم میآرام مشغول نوازش پهلو یلیسرانگشت خ با

 نیدرد را تسک ینیریکند حس ش  ی، با دستانش جادو م

 بندم  یرا م  میدهد چشم ها یم

 درد داره ؟ یلی_ خ

  یم ریکه به تنم سراز  یاثر مسکن و  حس خوب از

 شوم  یشود خمار خواب م

 ... رهیگ یکنم درد م  یکه تحرک که م کمی_ 

کشد   یدر آغوش م ی پهلو ی خوابد و مرا رو یم  کنارم

 دهد   یو به حرکت انگشتانش ادامه م

 شد پس ؟ منتظر قهقهه زدنت بودم ... ی_ چ



  

 

 

 زمزمه وار شده ی از خمار میصدا
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رو ترک کردم ، االن حرکت   میمیقد ی از عادتا یلی_ خ

 بهم ... دهیخنده آرامش م ی دستات به جا

 زند  یگوشم پِچ م  در

تره  ییتماشا یخواب  ی_ صورت آروم و معصومت وقت

 ... 

اتاق تنها   یکیکنم و در تار  یچشمانم را باز م ی ال

مقاومت کنم و   شتریتوانم ب  ینم  نمیب یرا م شیها یعسل

در از  ی روم . صبح با صدا یم یق یبه خواب عم

حسام و اتاق  یخال ی به جا یشدم نگاه داریخواب ب

هم  یلیدهد خ ینشان م وارید ی کردم ساعت رو  یخال

شوم و بعد از آب  یاز جا بلند م یبا کرخت دمینخواب

 نییلباس ها به طبقه پا ضی زدن دست و صورتم و تعو



  

 

 

 ی ریبودند صبح بخ داریرفتم بر خالف تصورم همه ب

، کنار هاله و رو به  دمیجواب شن ییگفتم و با خوشرو

و  حانهیجالب و گارد دار ر یلیشستم خحسام ن ی رو

و حاج رضا   ز یطرف م کی هاله و مامان فاطمه و من 

 طرف نشسته بودند  کیپسرانش هم 

 دکتر ... میبر ازهیبابا جان ؟ اگه ن ی _ بهتر

با لبخند  د یگو یپدارنه م یرا حاج رضا با محبت نیا

 دهم  ی جوابش را م 

 .. ستین ی_ بله خوبم مشکل

 کند :  یرا رو به آسمان بلند م دستانش

_ خب خدا رو شکر حاال که حسام اخماش باز شده 

 دنبال کارامون ... میبر شهیم

 دیآ یخندد و چشم ابرو م  یم  یرکی ز ریز ی مهد
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نداده  ادیخان داداشمون خنده  نیمامان من به ا  ی_ حاج

 مگه نه زن داداش ...  هیطور نیا کیفابر

 نیزند کامل تر یم ی که حسام به مهد  یگردن پس

خندم مامان فاطمه ظرف  یجواب است و من فقط م

 : دیگو یم ی گذارد و با مهربان یعسل را کنار دستم م

 ... وفتهیکره عسل بخور فشارت ن  کمی _ مامان جان 

 کند :  یبه حسام جمله اش را کامل م رو

 شیکه وقت نشد بپرسم جلسه ات چطور پ شبی_ د

 رفت ؟

اندازد و با همان نگاه به  یبه من م  ینگاه  مین حسام

ناراحت   شی شب گذشته  برا ی ادآوریفهماند که  یمن م 

 کننده است  

 رفت ... شی_ خوب بود همون طور که انتظار داشتم پ

  یگذارد و م  یم زیم ی رو  اش را ییفنجان چا ی هاد

 پرسد 

 داشت ؟ یچه ِسَمت یکه باهاش جلسه داشت  ی_ کس

 ....  ری _ معاون وز 



  

 

 

از تعجب  یکنم لحن خونسردش موج   ینگاهش م شوکه

 ی اجرا ی ست برا  یدانستم مدت یرا به همراه دارد م

صادرات فرش در حال تالش است و  نهی در زم یطرح

طرح داشته اما از  نیا یمعرف  ی برا ی جلسات متعدد 

 روزینداشتم او د یچند و چون کارش کامال آگاه

 ی و عاد سردطور خون نی بوده و ا ریمعاون وز  زبانیم

او بود در پوست خود   ی کند ؟ هر کس جا  یبرخورد م 

 شخص نیبا ا دارید نیا ی و با ُدَمش برا دیگنج  ینم

که دوستان  نیکشت نمونه اش پدر خودم با ا یگردو م 

 ت یپست مقام و مسئول انشیو آشنا
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  نیکرد تا از هم ینداشتند اما تمام تالشش را م یآنچنان

تفاوت   یب یل یحسام خ یهم بهره ببرد ول  شانیحداقل ها

 زند :  یم یسوت ی است مهد دارید نینسبت به ا

 همه راهو ... نی ا رهیم  ی_ ک



  

 

 

 : دیگو یخواهرانه م هاله

 _ خان داداش من ...

 اندازد   یم شی به سو ینگاه مهربان حسام

 _ زلزله خانم .... 

از آرام  الشیکه خ ییگو  دیآ یهاله کش م  ی ها لب

  ی گذشتن شبه گذشته راحت شد مهد ریبودن حسام به خ

 دهد   یبحث را ادامه م

هر  ی روزا برا نی_ داداش تا تنور داغه بچسبون ا

 اتصال به باالها بود   هیدنبال  دیبا ی کار

اخم  یشیکند حاج رضا نما  یبا ابرو به باال اشاره م و

 :  دیگو یکشد و م  یرا درهم م شیها

 بچه .. یچ گهی_ خوشم باشه د

 برد   یباال م میه دستانش را به نشانه تسلبا خند ی مهد

 چرخه  ی م ی نجوریزمونه ا یول  یحاج می_ من تسل

  دیگو  یم ی با خونسرد حسام

 ی ازین دمیزد و بند به اهدافم رس ی_ من چند ساله ب

 بهش ندارم ...



  

 

 

 دهد :  یم شیوار به صدا یلوت یلحن  ی مهد

 _ شما کارت درسته
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  یانجام کارها م ی مردها برا  میخور یرا که م صبحانه

  یم میشوند که حسام قبل از رفتن صدا  یخواهند راه

 زند 

 ... ای_ سادنا جان ب 

که در حال  یی اتاق شدم و با چشم او یسرش راه پشت

ساعتش را  ی م بند چرمکرد یآماده شدن بود را دنبال م 

  دیدور دستش محکم کرد و به طرف من چرخ

خونه  میشب بر هیوسط هفته قرار بزار  ی _ برا

باشه  شتریفکر کنم آخر هفته رفت و آمد ها ب زخانمیعز

.. 

 ...  شهیخوشحال م یلیخ  زجونی_ عز



  

 

 

  یرود من هم پشت سرش روان م یطرف در م به

 شوم 

زنه   یخودت  هم از االن داره برق م ی _ حتما ، چشما

 ... 

 خونه اش تنگ شده ...  ی با صفا اطیح ی _ دلم برا

 ریگردد حرکت غ  یچهارچوب در ناغافل برم نیب

اش  نهیشود سرم محکم به س یمنتظره اش باعث م

برد تا   یپشت کمرم م عیشود دستش را سر دهیکوب

 بوسد  یام را م  یشانیپ  رمیفاصله نگ

حرف نزن تا من  ی زی سرت از چبا ح ی نجوری_ ا

 هستم ...

شکل   میلب ها ی ام رو یشان یُمهر شدن پ نیاز ا ی لبخند

  ردیگ  یم

گذشته من رو دوش تو   ی بار حسرت ها   ستی_ قرار ن

 باشه ... 

 کند   یم  یمصلحت اخم

  یزنم گوش بده بگو چشم منم م یکه بهت م  ی_ حرف

 بار ...  نیدونم و ا



  

 

 

 کنم   یکش آمده ام را کنترل م ی ها لب

 ...  زمی_ چشم عز

 برد   یرا باال م شیابرو ی تا کی

  نی_ آفر

 دهد  یما را از هم فاصله م  ی مهد ی صدا

حاج  شی پ یرفت ی_ خان داداش زشته ما رو کاشت

 خانومت ...

 درهم تر نشود  شیفشارم تا اخم ها  یبه هم م لب

 _ حرف گنده تر از دهنت نزن بچه ... 

 شود   یبلندتر م ی مهد ی صدا

 _ چشم خان داداش شما دل بِکن چشم ...

 دارد   یاز لبخند فروخورده ام برنم چشم

 _ خان داداش .... 

  ی" م یلب " ال اله اال الله  ریز ی پرخنده مهد ی صدا با

کند و با    یچشمانش را باز و بسته م  ی ا هیثان دیگو

 دارد یام به سمت پله ها قدم برم یشانیپ  عیسر دنیبوس
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دهم تا قرار   یم نیبه عمه آذ یام یگردم پ  یاتاق برم به

روم ، تا  یم  نییرا هماهنگ کند و به طبقه پا یمهمان 

مانم و بعد از ظهر با حسام   یعصر خانه حاج رضا م 

تا   میرو یخانه شان م کیپاساژ نزد کیبه  دیخر ی برا

بار بود با هم مهمان   نیاول میبخر هیهد زجانمیعز ی برا

  شیخواهم برا یو بعد از دو سال م  میشد  یخانه اش م

مناسب   ی که لباس ها  ییها نیتریبخرم با دقت و هیهد

 کیگذرانم تا در  یسن و سال او دارند را از نظر م

سنگ   ی سورمه ا  پوریتوجه ام به گ ی پارچه فروش

 شده جلب شد با ذوق به حسام نشانش دادم   ی وزد

   شهیروشن تر معرکه م کمیساتن  هی_ اون قشنگه با 

 کند   یبه پارچه نگاه م ی ا هیثان چند

 و برازنده ست  لیهم شک زخانمیسن و سال عز ی _ برا



  

 

 

  یو پارچه را نشان م میشو  یاو وارد مغازه م دییتا با

  ی هم برا ی طرح دار ریفروشنده حر ییبا راهنما میده

و با پرداخت مبلغ   میکن یانتخاب م  ی دوخت روسر 

البته که حسام  میآ یم رونی صورت حساب از مغازه ب

و کفش و   فی کند ک یبسنده نم ی به همان پارچه ها

کند به غر زدن  یاش م مهی هم ضم ی مجلس  ی مانتو

 کند   یمن هم توجه نم ی ها

  هیاضاف دیحجم از خر نیا  یکن  ی_ حسام جان فکر نم 

 ...؟ 

  یعروس دیسخته بخواد خر زخانمیعز ی برا عتای_ طب

کار و   نی انجام بده من دوست دارم شخصا براشون ا

 انجام بدم پس غر زدن ممنوع

  یشود در حال یواکنشم تعجب نشسته در چشمانم م  تنها

  دیگو  یکند وم یدستش را چک م دیخر  ی که ساک ها

: 

  یکه به چادر رنگ ازیخانم به من محرمه ن زی_ عز

 ؟ ستین

 _ حسام 



  

 

 

 کند  یصورت مبهوتم نگاه م  به

متعجب و گرد   ی نجوری باعث شده چشمات ا ی_ چ

 باشه ؟

  یخورد را به زبان م ی که در سرم چرخ م  یسوال

 آورم 

 ؟ یعروس  دی_ خر
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را به دستم   دی خر ی ساک ها  میرسیاز پاساژ که م رونیب

 دهد   یم

   ارمیب نُ یجا بمون تا من برم ماش نی_ تو هم

کنم که در  یفکر م ی دهم و به واژه ا ی تکان م ی سر

چند وقت اصال به آن توجه نکرده بودم انگار که   نیا

شکسته بود و هر قطعه   ی ا شهیش وانیل کیدر سرم 

بود که  ی هر تکه طور ی زیسو پراکنده شده ت کیاش 



  

 

 

  دیبر یخواستم بردارم دست ذهنم را م یهر کدام را م 

شوم ساک  یسوار م دکن   یترمز م می پا شیپ نیماش

گذارم تنه ام را به    یعقب م  یصندل ی را رو دیخر ی ها

  یم رهیکردنش خ  یدهم و به او رانندگ یم هیدر تک

  یکند که سرش را م  ینگاهم را حس م ینیشوم سنگ

 چرخاند  

 سرکار خانم  یکن  ی_ بد نگاه م 

 کنم   یهم سوالم را تکرار م  باز

 ؟ یعروس  دی_ خر

  رندیگ یطرح لبخند به خود م شیها لب

 کجاش تعجب داره ؟ نی ،خب ا یعروس دی_ بله خر

 ؟ میری بگ ی_ مگه ما قرار عروس

 شود  یمحو م  لبخندش

بشه خوشم  یکه عقد طوالن  نی؟ من از ا م یریبگ دی_ نبا

گرفتن  یهست که باعث بشه آمادگ  یمشکل  ادینم

 .... یرو نداشته باش یعروس

 دهم  یرا در هوا تکان م  دستم



  

 

 

 ... ستین نی_ من منظورم ا

 دهم یو ادامه م رم یگ یم  ینفس
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 حسام ...   ستین یبه عروس ی ازی_ ن

 شود   یدرهم م شیها اخم

 _ چرا ؟

 ...  م یمسافرت ساده تمومش کن هیبا   میتون ی_ م

  دیگو یاش م  یشگیهم تیجد با

 خوام ازت چرا ؟ یقانع کننده م  لی_ من دل

 ی ها نیشکنم به خاطر نقطه چ یبار م ن یهزارم ی برا

 ام  یزندگ یخال

 عروس کجان ؟   ل یفام میبگ میری بگ ی_ عروس

 زنم   یم ی پوزخند



  

 

 

نقش  انیب  میکن ریچند نفر رو اج میبر لمایف نی_ مثل ا

 کنن  ی باز

 شوند   یدر هم م یبه طرز وحشتناک  شیها اخم

 _ بسه ... 

کنند با دست   یرا تار م دمیکه د  یمزاحم ی ها اشک

 کنم   یپاک م

  یخارج از کشورن ، بچه پرورشگاه می _ چطوره بگ

 ؟ هیخوب نهیبودنم گز

   چدیپ یم نیدر ماش ادشیفر

 گم بس کن ....   ی_ بهت م

 : میگو  یم نییپا ی کشم و با تُن صدا یم   یقیعم نفس

دنبال  ی تا شاد شهیعذاب م عیما شتریب ی_ عروس

 یمدت ؟ فکر م  نیتو ا ی دی؟ کم حرف شن ی دردسر

عمه  ی پر شده از حرفا  التونیفام نیدونم ب ینم یکن

 سودابه ؟
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زند   ینم ادی کند فر یدستانش به فرمان فشار وارد م با

 بلند است  شیاما صدا

  تیاهم ی_ من به حرف مفت چهارتا خاله خان باج 

  یعروس  دیگفتم خر ی، وقت کی نیا  ریبگ ادی دمینم

بار  ی دو ، برا نیچشم ا یگ یانجام بشه پس م دیبا  یعنی

پس خوب گوش  دمیم حیبودنتو برات توض تی آخر اولو

  چیبا من ه یکنم تو زندگ یتکرارش نم  گهیکن که د

  ی اتفاق ای ی کار  ستین روقت قرا چیکنم ه یم  دیوقت تاک

سه   نیبشه ا یچشمات اشک ایباشه که تو دلت بشکنه 

 ؟ یم یزندگ  ی کجا  یگرفت ا یبازم بشمارم 

کشم   یشوند تنه ام را جلو م  یم  یپُر و خال یه  چشمانم

دهم و دستم را دور   یم هیو سرم را شانه اش تک

   ردیگ یم  یقیکنم دم عم  یحلقه م شیبازو

که   یگذشته و کتاب جمله ها و کلمات ر ی_ انقدر درگ

ل اونا  او یهر لحظه مهم زندگ  ی که برا یهست ی دیشن

 ... یکن  یرو مرور م



  

 

 

به نام جهل   ییایبا اوست من غرق شده ام در در حق

اش سنت  یو نگاه ، آب هیکنا  شیکه موج ها ییایدر

و ُخرافه هستند  ریتحق شیها یو ماه  ی زن ستز نهیرید

خودم   یگاه زیحد وحشتانک و خوف برانگ نیدر هم

 نیموج سهمگ کیکشانم اما   یم  یالیخیرا به ساحل ب

اش  ییحق گو بکشاند در جوا  یدوباره به آب م

 کنم تا او ادامه بدهد   یسکوت م

آزار دهنده اش به  ی فکر کردن به بخش ها ی _ به جا

 نیفکر کن ، بش میانجام دار ی که برا  ی ادیز ی کارا

 بایز ی به حد اهایوقتا رو یبباف مثل همه گاه ایرو

بهشون   دنیرس ی برا ی که ناخودآگاه دوست دار شنیم

 اش با من .... هی بباف بق ای، تو رو یتالش کن
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چون او هست که قرص و محکم از  ی مرد یوقت

  یم  یشوم چه کس یدفاع کند من هم آرام م میاهایرو



  

 

 

 یبه او نشان م  یخوشبختکه  یخوش ی تواند لگد به رو

و مشتقاتش   ایکه دن  ییدهد بزند در کنار تمام لبخند ها

هم وجود دارند که حالت   یاهیزنند اوهام س یبه تو م

 ی چرخد کار یم خودشروزگار به روال   رندیرو بگ

من   دیهم به تو  و احوالت ندارد که دلش بسوزد و بگو

 یحداقل کم  ای ی شوم تا رو به راه شو یمتوقف م

عقل و  نیکه ب ی نابرابر ی نبردها ی برا یقوا کن  دیتجد

 دهد . یضعف و قدرتت رخ م نی ب ایاحساست 

 ی ایدستم را در دست داشت اما هر دو در دن ریمس هیبق

  ی مثل همه زوج ها بگو مگو میکرد  یم ریس گرید

ده بود ما را به فکر فرو بر ی که هر دو م یداشت یکوتاه

که مقابل خانه از هم   یزمان یمن حت ی افکار برا نیو ا

  یکه شام دست پخت مونا را م یزمان  یو حت میجدا شد

را بهانه کردم و از  یخستگ  که  یو تا زمان میخورد

سر باز زدم و به رخت خواب رفتم ادامه  ینیشب نش

 داشت .

                               ************ 

اش خودم  نهییدهم و در آ یم نییرا پا ن یماش  ریآفتابگ

ام که  ی کنم از صاف بودن روسر ی را برانداز م 



  

 

 

  یکنم و به گل فروش یشوم آن را جمع م  یمطمئن م

هست که حسام به  یقیکنم دقا  ینگاه م ابانیآن دست خ

زود   یلیگل بخرد خ دسته زجانیعز ی آنجا رفته تا برا

 شد ر قرار رفتن به خانه اش مقر
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کم سن و سال پشت   ی شود پسر  یم ش یدایپ باالخره

کند حسام  یرا حمل م  یبزرگ  بایسرش گلدان تقر

  یکند و پسرگلدان  یو در عقب را باز م  دیآ یجلوتر م 

را  اسیاز گل  یبا طرح آبرنگ یبه فنجان نلبک هیشب

  یبه او م یگذارد حسام انعام خوب  یم  یصندل ی رو

گلدان   زجانیعز مدان یشود از االن م یدهد و سوار م 

و زرد  دیسف  ی که از گل ها ی پسندد عطر یم  یلیرا خ

 مست کننده است  دهی چیپ نیدر ماش

 داره ... یخوب ی _ چه بو

  چاند یپ یپارک م خروج از ی را برا  فرمان



  

 

 

داره فکر  یدو سه روز قشنگ تی دسته گل نها هی_ 

 بهتر باشه ...  نیکردم ا

 چرخم  یبه پشت م گرید بار

  یلیخ زجونمیدونم عز ی_ من که عاشقش شدم م

با  دهیقشنگش رس ی ها یاز روزمرگ یکی  ادیخوشش م

 باغچه و درختاشه .... 

کند و با ابرو به گلدان اشاره  یحواله ام م ینگاه  مین

 زند   یم

 _ نظرته ؟

  اسیخوش   ی کشم و بو یم  یقیبندم و َدم عم یم چشم

 کنم  یم هیام هد هیها را به ر

  یرنگ ی عالمه گلدونا هیتو خونمون  شهیم  یعنی_ اووم 

 ؟  میداشته باش

 شود   یاش باز م رهیدر نگاه خ چشمانم

رو داشته  ناشیبهتر یتون  یم  ی_ هر وقت اراده کن

 ... یباش



  

 

 

کنم   ینگاهش م فتهیش ردیگ  یلبم وسط م ی رو لبخند

" چه شده "   ی به معنا ی سر یکه با اخم ساختگ ی طور

 دهد   یتکان م 

 ی مرد هیکه  نیا هیچ یدون  یم نی_ خوب تر از ا

 هست که خواسته هات رو برات بخواد ...

   دمیرس ی ا  جهینت نیهمچ هی_ منم به 

 اندازم  یباال م شیرا برا میابرو ی تا کی

 ؟  ی ا جهی_ چه نت

از  شترینفر باشه که خواسته هاشو ب هیکه  نی_ ا

 ... ی خودت بخوا ی خواسته ها
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 مینس یاز خوش یشود موج   یقلبم ستاره باران م آسمان

که دلم  دیآ یم  شیهم پ یچرخد و گاه یوار دور قلبم م 

سد چشمانم را  زمیخواهد از ذوق اشک ها بر یم



  

 

 

پهن تر   میلب ها یکنم در عوض شکل هندس  یکنترل م

 شوند    یم

 ؟  ی _ جادو بلد

 شوند    یگرد و متعجب م  چشمانش

 ؟   دیاز کجا به ذهنت رس نی_ ا

 کنم    یرا به سمت شانه ام کج م سرم

  ستیمنصفانه ن نیا یکن  ی_ تو منو با حرفات جادو م 

 که انقدر راحت مسخ بشم ... 

 کند    یاش را رها م  خنده

 طرفنده مسخ بودنت نظرمه ...   هی نی_ ا

 خندم :   یم  ریمتح

 ؟  یکن یکار و با من م  نی_ چرا ا

و  اهیس نی ماش چدیپ یزند و داخل کوچه م یم  راهنما

کند و من خودم را رو به   یرا پارک م  کرشیغول پ

که تمام عشقم سر زدن به آن   نمیب یم ی خانه ا ی رو

 بود  

 ...   ی ش ینم ادهی_ پ



  

 

 

کنم   یساختمان نگاه م  یمیقد ی که به نما همانطور

 دهم   یجواب م

 ی با آجرا ی خونه کلنگ  نیا ی برا میدلتنگ  شتری_ االن ب

 کنم ...  یحس م شیسه سانت

  یحرفم را به زبان ماندازم  یم نییپا یرا کم سرم

 رانم  

تو  دیندارم همه اش با ی؟ من حس خوب  مینر شهی_ م

 استرس باشم .. 

دارد و به طرف  یداشبورد برم ی اش را از رو یگوش

 چرخد     یداده ام م نیام را به در ماش هیمن که حاال تک 

 نیدلت بخواد ا زخانمیکردم تو هم مثل عز ی_ فکر م 

 رو .. یمهمون 
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 دهم    یتکان م  یرا کم سرم



  

 

 

 کنه  ...   یرو عوض نم  زایچ یلی_ خواستن من خ

 اندازد   یباال م  ییابرو

 ؟  ی_ تا ک 

 اندازم   یمکث شانه باال م یکم  با

 دونم ...   ی_  نم

 زند     یفرمان ضربه م  ی دستش رو کی با

  یدونستن واحد برس هیتا به  یکن  ی_ چرا بهش فکر نم 

  .. 

 فشارم   یرا به هم م میها لب

 ؟  یدونستن واحد برسم بعدش چ هی_ به 

 دهد   یم ی زیتکان ر سرشرا

 ...  یانتخاب کن دی_ با

 دونم تهش خواسته نشدنه ..   یم  یوقت هی_ انتخاب سخت 

  یا نوازش مو با انگشت پشت آن ر ردی گ یرا م دستم

 کند   

 من سخت تر ؟  ی _ از انتخاب بودن تو زندگ 



  

 

 

 دهم   یرا به چپ وراست تکان م سرم

 ...    یکن  سهیخودتو با اونا مقا یتون  ی_ تو نم 

گذشته ات کنار بکشم مگه   دنی_ ممکن بود منم با شن

به من اعتماد   ی؟ ول ینداشت دیترد ن یبه خاطر هم

 ...   ی کرد

، به  تتیاعتماد کردم حسام ، به ترب_ من به اعتقاد تو 

 که تو رو بزرگ کردن ...  ی خانواده ا

 کند    یحواله چشمانم م ی پر نفوذ نگاه

 ؟  یترس یم  یمن هستم از چ  ی_ وقت

 شود :  یم لیبه آه تبد قمیعم نفس

گاه و  ی دنایخواه بشم و نتونم به د ادهیکه ز  نی_ از ا

 قانع بشم ...  زجونیگاه عز یب

 ...   ستی که بد ن نی_ ا

 خوان ...  یدونم اونا نم  یبده که م ییاونجا قای_ دق

 اندازد    یاش را باال م شانه

 خواستن ...  دیشا ی دی_ خدا رو چه د



  

 

 

 

fateme.jafari.novel[ ,10.06.20 12:45] 

 326#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 

خودش به طبل  ی آبرو دار ی که پدرم به جا ی_ نه وقت

 .. دیمنو کوب  ییرسوا

 شود :  یم ادهیکند و پ یسمت راننده را باز م در

گوش به زنگه منتظرش نزار  زخانمی_ مطمئنا االن عز

 ... 

کوچکش   وانیا ی ها  یصندل ی االن رو زجانمیعز

زنگ خودش در را  ی صدا دنینشسته تا به محض شن

گذارم   یجا م یدلتنگ ی را پشت درها دهایباز کند ترد

شوم حسام  یم  ادهیجان پ زیعز ی ها هیو با برداشتن هد

دارد و با زدن  یرا برم اسیعقب گلدان   یهم از صندل

دستم به سمت   ستدیا ی کنار من پشت در م موتیر

 یکند چشم م یرود و با مکث آن را لمس م  یم  فونیآ



  

 

 

  دهیقدم ها و کوب ی کنم و به صدا یم زی بندم و گوش ت

سپارم در  یها گوش م  کی زائمو ی رو  شیشدن عصا

را از هم  می چرخد و من پلک ها یپاشنه اش م ی رو

 یآشنا در قاب ی ریدهم و انگار که به تصو یفاصله م 

  یشده ام ، چشمان پر شده ام را کنترل م رهیخ یمیقد

نشسته با  م یلب ها ی که از سر ذوق رو ی کنم تا لبخند

 کمرنگ نشود  دنشانیبار

 ؟ ی خوا یمهمون نم زجونی_ سالم عز

 کند  یباز م  میرا به رو آغوشش

 ...  ی خونه ا نیدلم تو رحمت ا وهیم هی_ مهمون چ

 بوسد  یام را م یشانیپ رمی گ یآغوشش جا م در

   زمیعز ی _ خوش اومد 

 بوسم   یرا م دشیسف دستان

 زجون ی_ عز
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  زجونی_ جان عز

 _ عاشقتم ...

دختره لوس اومد مامان خانم کم قربون  نی_ باز ا

 صدقه اش برو ... 

مانع از ادامه رد و بدل کردن کلمات پر  نیآذ عمه

 شود  یبغض م 

 ... ی_ مامان خانم آقا داماد رو جلو در کاشت

 کند   یم ی زی اخم ر یبه شوخ زجانیعز

پر  ی چشما نیمن با ا ی برا ی ذاری_ مگه حواس م

 بغضت  

  یبه حسام که تا به حال درسکوت ما را تماشا م رو

 کرد گفت :

بفرما تو ببخش دم در   ی _ سالم پسرم خوش اومد

 ... ی سادیوا

 دهد  یرا م زجانی کمال تواضع جواب عز در

 احوال شما .. زخانمی_ سالم عز



  

 

 

 تو ... میبر دیی_ شکر پسرم بفرما

گوشه به گوشه  میکن  یم یآرام ط ی را با قدم ها اطیح

ست  ییپر از روزها یدوست داشتن ی وار ی چهارد نیا

  یم  یدگیبه باغچه و گلدان ها رس زجانیکه من و عز

 ی با نقل ها ی و چا مینشست یم  وانیا ی و بعد رو میکرد

و از خاک نم خورده لذت  میخورد یم یو پولک  یهل

از  می رو  یم  مانساخت، با هم به داخل  میبرد یم

  میرو یم یی رایو به اتاق پذ میگذر یکوتاه م ی راهرو

 نکهیبود با ا میهنوز هم به سبک قد زجان یخانه عز

شده اما همان طرح و نقشه قبل را داشت که  ی بازساز

وسط سالن  زی م ی شده حسام گلدان را رو  زیمرتب و تم

مبل دو نفره کنار   ی رو ن یگذارد با تعارف عمه آذ  یم

 م ینینش یم مه
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نشستن   ی ما را برا ییهم مبل رو به رو زجانیعز

 یما م  ن ینگاهش ب ی کند و با حظ وافر   یانتخاب م

 چرخد 

دوباره خنده هات  دنید دیای_ ماشاءهللا ، چقدر به هم م

  یمن آرزو بود مادر خوشبخت بش ی و برق نگاهت برا

 جان دلم ...  

 به زانو گرفت و بلند شد    دست

 _ برم براتون اسپند دود کنم  

   ردیگ  یفورا دستش را م نیآذ عمه

 گم دود کنه ..  یمامان من به اکرم خانم م نی_ بش

کند نگاه    یرو به ما سالن را ترک م ی دیبا ببخش و

   ندینش یما م  ی دوباره رو زجانیعز

 _ سادناجان مادر پاشو برو لباساتو عوض کن ...  

روم مانتو    یم نیدارم و به اتاق عمه آذ  یرا برم  فمیک

  زانیآو یآورم و به چوب رخت یام را در م ی و روسر

کشم و از اتاق خارج  یم  میبه موها یکنم ، دست  یم

  یم رونیهم از آشپزخانه ب  نیشوم هم زمان عمه آذ یم



  

 

 

زمزمه   ی ماشاء هللا ا زجانی عز ییرایبا ورودم به پذ دیآ

 رود   ی کند و قربان صدقه ام م  یم

 اون اسپنُد دور سر دختر و پسرم بگردون   نی_ آذ

کند   یرا تمام کمال اجرا م زجانیدستور عز نیآذ عمه

وسط  ستادهیدور سر مِن ا یدود اسپند را حساب یوقت

فش را به چرخاند ظر  یسالن و حسام خجالت زده م 

 یرا دنبال م  نیبرد با خنده حرکات عمه آذ یم اطیح

 شود یکه خارج م دمیکنم از د
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اشاره   زیم ی جان به گلدان رو زیعز نمینش  یم میسرجا

 کند    یم

  یی خوشبو ی ها اسی_ دستتون درد نکنه چه 

 یرا با لبخند م  زجانیدر کمال تواضع جواب عز حسام

 دهد  



  

 

 

 ...   زخانمیعز ستی_ قابل دار ن

کند با ذوق دست به  یها اشاره م  هیساک هد به

 زجانیکنم و با برداشتنشان کنار عز  یطرفشان دراز م

 و ساک را به طرفش گرفتم   نمینش یم  نیزم ی رو

 ...  زجونی_ ناقابله عز

 بوسد   ی را م میموها ی محبت رو با

 است   هیهد نی من بهتر ی شما برا ی_ خوش

 ...  امیمنم ب دیشد صبر کن هی_ صحبت از هد

شود و   یم شیدایخودش هم پ شیاز صدا یفاصله کم  با

را  شیها ه یهد یک ی یکی  زجانیونددعزی پ یبه جمع م 

 ی کند و بابت هر کدام با مهر و محبت ها  یباز م

  یکند وقت  یخاص خودش از من و حسام تشکر م

   دیگو یخاص م ی را لمس با لبخند  پوریپارچه گ

خوب باشم تا لباسم  اطیدنبال خ دیفرصت با نی_ در اول

 حاضر باشه ...   تیعروس ی برا

شود   یم دهی حسام کش ی نگاهم به سو ی اراد ریغ کامال

 نیگذارد ا   یهم م ی رو ی ا هیرا ثان شیپک ها



  

 

 

 کی زجان یحسام و عز ی نگر ندهیآ  نیب یهماهنگ 

 کند  یخلع صالحم م ییجورا
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دهم شبم را با افکار پوچ خراب نکنم  یم حیترج

 یاه م دست افکارم را از ذهنم کوت زجانمیعز ی صدا

 کند  

خوش عطرتت با اون   ی ها  ییشد چا ی_ اکرم خانم چ 

 که دخترکم دوست داره ...    ییها  ینیریش

 ریچشمانم را به مس ینی ها در س وانیِلق ِلق ل ی صدا

شود که اکرم کنار   یم یکشاند چند سال  یآشپزخانه م 

رفع  ی برا شتر یکند ب یم ی زندگ نیو عمه آذ زجانیعز

 نیدرست از بعد فوت پدربزرگ به ا زجانیعز ییتنها

  یرا در دست م ینیخانه آمد دستان لرزانش که س

شد به  یو کمتر م  ترکم یکه ه ی فشرد از فاصله ا



  

 

 

بود با لبخند به احترامش از جا بلند  دنیقابل د یراحت

 رفتم    شی پ یشدم و قدم

 _ سالم اکرم خانم  

 د  بود و همان طور هم جواب سالمم را دا ریبه ز سرش

   دی_ سالم خانم خوش اومد

   دندیبودن باال پر  یرسم  نیاز تعجب ا میابروها 

   یعادتا نداشت نیاکرم از ا هی_ خانم چ

گذارد و بدون سر بلند   یم  زیم ی را رو ی چا ینیس

کند با همان لحن با   یبه حسام م ی کردن سالم آهسته ا

  یو قصد بازگشت به آشپزخانه را م دیگو  یم ی اجازه ا

  یشود و مشکوک م یسد راهش م  نی کند که عمه آذ

 پرسد  

 لرزه ؟  یشده اکرم خانم ؟ چرا دستات م  ی زی_ چ

شده که انقدر  یمن بگو چ  یی_ اکرم نگو ، همدم تنها

 ..؟ یشونیپر
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دست پشت دست  کیبا   زجانیتمام شدن جمله عز با

اش مبهوتمان کرد  ی جار ی کوبد اشک ها یم  گرشید

زد و بلند شد و خود را به   شیایبر عص ه یتک زجانیعز

 اکرم خانم رساند  

 شده ؟    ی_ اکرم چ

 من شد   رهیخ  یرا با مکث باال آورد و با شرمندگ سرش

تو صورتت  شهی_ خانم من شرمنده ام اصال روم نم

 نگاه کنم   

 نالد    یگذارد و م  یم  شیگلو ی را رو دستش

گلوم رو گرفته داره خفه   خ ی_ چند وقته عذاب وجدان ب

 کنه    یام م

کنم و   یو شرم فقط نگاهش م  ونیش ن یاز ا متعجب

از سمت اوست   ی آزار ای ی بد ی ذهنم در جست و جو

  یکم کم در هم م زجانیعز ی رسم اخم ها ینم چیاما ه

هم متعجب است دستش را پشت کمر  نیرود عمه آذ



  

 

 

  یگذارد و به سمت مبل تک نفره م  یاکرم خانم م 

 بردش  

   ارمیآب ب وانیل هیتا برات  نیبش ای_ ب

بعد  ی ا قهیرود و دق یو به سمت آشپزخانه م دیگو  یم

  یو آن را به دست اکرم م  دیآ یآب و گالب م  یوان یبا ل

  زجانیادامه دارد و عز زشیر ی هق ها  دهد هنوز هق

 کند    یرا کالفه م

 نیشده که ا  یچ نمیبگو بب هیگر ی _ ال اله اال هللا به جا

 حال و روزته ؟ 

  یم یعسل ی نوشد و آن را رو یم  وانیاز ل ی ا جرعه

  یافتاده شروع به حرف زدن م نییپا ی گذارد و با سر 

 کند  

که همه   نیسادنا خانم ، بعد از ا ی_ اون شب عروس

 نیتو دلم ا یمِن از خدا نترس ... کل ختیبهم ر زیچ

 دختر رو قضاوت کردم با از خونه رفتنش
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بعدش و حال بد شما و حرف و  ی جنگجال ها  و

اضافه کردم و  بارها و بارها به بار گناهم هیبق ی ثایحر

 ی نزدم اما تو یروش حرف ی قضاوتش کردم درسته تو

کنم که حداقل با زبونم   یدلم چرا خداروشکر م

 نسوزندم دلُش ....  

 دهد   یادامه م ی کند و با زار یم  یمکث 

قبلش  دیمراسم عقدش رفت ی _ اون روز که شما برا

خانُم ... شما که  نیها آذ  حیشما و توض ی حرفا دمیشن

که تازه باز  یمن موندم و چشم دیرفت رونیاز خونه ب

 ...   قتیحق ی شد رو

کند و با چشمان ملتمس  یسر بلند م  ی شرمسار با

 کند   ینگاهم م

_ من و بخشش تمام عبادت ها و کوله بار آخرتم و تو 

  ی و ناروا تو دمیسن سوزندم ، از خدا خجالت نکش نیا

نبوده خودمو لعنت نکرده  ی زدلم محکومت کردم رو

 باشم ...  



  

 

 

برداشت و   یعسل ی را از رو وانیل گریبار د نیآذ عمه

آرام شود و مجبورش   یبه دست اکرم خانم داد تا کم 

را سر بکشد آرام تر که شد   وانیل ی کرد ت انتها

 سکوت حاکم را شکست   زجانیعز

  شینجابت و سادگ ی بود دهیچرا اکرم ؟ ند گهی_ تو د

 رو ؟ 

 کشد    یاز سرندامت م یآه  یخانم اکرم

نمونده    یبرام باق ی زیچ  یبگم که جز شرمندگ  ی_ چ

سن و سال  نیزن تو ا ی چه کرد گمیبه خودم م  یه

طلب  شهیروم ن یحت دتیسف ی از مو ی د یخجالت نکش

 کنم ...  تی بخشش و حالل

  ی، شرمندگ نی، تاسف عمه آذ زجانیناراحت عز نگاه

  ی جد ی که با چهره ا یاکرم خانم و سکوت حسام 

 بود را از نظر گذراندم یاعتراف ناگهان   نینظاره گر ا
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گذر در گذشته فقط به امروز   ی ا هیثان یکردم ب  یسع و

من   یزندگ ی لحظه ام فکر کنم قضاوت بر دردها  نیو ا

شدند و به تهمت ها و   یگسترده تر م  ی بود گاه ادیز

  ی در حد نگاه ها یشدند گاه  یم لیتبد هیو کنا شین

 ی شد پچ پچ ها یدار بودند گاها هم م ی و معن  نیسنگ

 انیت آهسته بودن بلند بلند بیکه برعکس ماه  یدرگوش

ها گذشتم   نیاز همه ا من  دیرس یشد و به گوشم م یم

 نیکدام از ا چیکه اکرم خانم است و ه  نیو رد شدم ا

 شیروح جسمم نزده رو به رو کرهیرا به پ ی ضربه ها

از نگاهم دستانش  دزددیچشم م نمینش یدو زانو م ی رو

 ی ها رهدست ها سف  نی با ا رمی گ یدستانم م انیرا م

که   نیهم دهی باب طبعمان چ ی ما با غذاها ی برا ی ادیز

 ست    یداده کاف انیبه محکوم کردن من در ذهنش پا

 _ اکرم خانم ....  

 _ جانم خانم  

 کنم    یرا تر م میو لب ها رم یگ یم  ینفس

گذشت درسته که  ی_ اون روزا سخت گذشت ، ول

  یول یخوره گاه  یو ترکش هاش بهم م ریهنوز ت



  

 

 

ضربه ها تا آخر عمرم ادامه داشته  نیا دیگذشته شا

که به خودشون اجازه بدن دهن به  ییباشه و باشن کسا

  یحت ایبرسون  گرانیدهن حرف به حرف به گوش د

به جاش االن حالم خوبه  یبزنن که دلم بسوزه ول یحرف

االن لبخندام  یدرد داشت ول زیاون روزا همه چ دیشا

 اون روزام شده    ی از اشکا  شتریب

 زند یلبخند م شی اشک ها  انیم
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حق نشسته خانم شکر که حالت خوبه چشم  ی _ خدا جا

 بدخواه و بد گو کور  

که بگم من ازت   نجایرو گفتم که برسم به ا نای_ همه ا

به صورت من   ی دلت زد ی تو حرفاتو تو ستمیدلخور ن

 نرفته ..  نیاز ب  یت و احترامحرم  ی دینکوب

   ردی گ یشود دستم را م یم خم



  

 

 

 ی دار  ی_ تو از خانم بودنته که احترام منو نگه م 

 ...  مونهی به ذغال م یاه یروس

شرمنده اش   ی دست از آه ها نیعمه آذ ی گر  یانج یم با

 کشد    یم

تا  گهید ستین یعن ی ستی دلخور ن گهیسادنا م ی_ وقت

داغ و تازه  ی که سرد شد با چا  ییچا ین یس میریمن م

 اشکا رو پاک کن ...  نیکنم ا  یعوض م

کند   ینگاه م  زجانیجانش به عز یخان با لبخند ب اکرم

حد  زجانیخواست از چشمان و چهره عز یانگار م

شناسم دِل مهربانش را با  یاش را بفهمد م ی دلخور

   کندی اشاره م یبهداشت سیچشم و ابرو به سرو

 نیبب ایبه دست و صورتت بزن ب یآب هی_ بلند شو 

 به خرج دادن   یا قهیدامادم و دخترم چه سل

تا   رمیگ یشوم و دستش را م  یبلند و م شیپا شیپ از

 ییچا ینیهم با س نیبلند شود با رفتن اکرم خانم عمه آذ

کنم و   یبه حسام م یرود نگاه کوتاه  یشپزخانه م به آ

کند چشمانم را کوتاه   ینگاهم م رهیخ نمینش  یکنارش م

 زجانیعز ی فشارم تا بداند خوبم با صدا یهم م ی رو

 چرخانم :  یم  اوسرم را به سمت 



  

 

 

 که کامتون تلخ شد ...   دی_ ببخش

 زند   یم  زجانیرو به عز ی مردانه لبخند حسام

 بوده ..   یبوده رفع دلتنگ یهر چ وفتادهی ن ی_ اتفاق

 کند    یبه حسام نگاه م ی با حظ وافر زجانمیعز

   دیکن  ییرای_ از خودتون پذ

گردد و اول   ی عوض شده برم ی ها ییبا چا  نیآذ عمه

 شیشوم و پ ی من هم بلند م  ردی گ یآن را مقابل حسام م

  یها م  یعسل ی کنم و رو یپر م  وهیها را از م یدست

رد و   یگذارم با آمدن اکرم خانم انگار نه انگار که حرف

حاج رضا از   یباف  یبدل شده حرف ها از کارگاه قال

پخت خوب اکرم خانم و سفره  دستسر گرفته شد تا به 

 دیشام رس
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سفره سنگ تمام گذاشته بود فکر  دنیخانم در چ اکرم

وقت انقدر از سفره پهن کردن لذت برده  چیکنم ه  ینم

 گریجنس مونثم مثل د کیباشم ، هر چه باشد من 

گاه با   ی آخر هفته و گاه و ب ی ها یهمجنسانم مهمان

در  دیایب شی پ یکه گاه  نیخانواده ام را دوست دارم ، ا

که سفر  نیا ایام باشم  ی پدر  هنبود همسرم مهمان خان

  ی همه لذت بخش است اما برا میداشته باش یدست جمع

و   نیحال از کوچکتر نی با ا ستین شی ب یمن خواب 

ام و   یراض یزندگ ی ها  یسهمم از روزمرگ نیکمتر 

بود که  نیکنم کمال لذت را ببرم درست تر ا یم  یسع

بودند تا حسام کنار آن   یم ی جمع پدر و برادر نیدر ا

بپردازد باز هم  یاسیو س ی معمول کار  ی ها به بحث ها 

او از نقش و نگارها و   ی پا به پا زجانیکه عز  نیهم

را  ی زند و رسم مهمان نواز یگره زدن ها حرف م

 کند خوب است .    یکامل م 

 تی نه کمال خوب بودن و نها یعنی میگو یکه م خوب

 نیاز شام من و عمه آذ ، بعد  ستیاما تلخ هم ن یخوش

جمع کردن ظرف ها و آشپزخانه را به عهده گرفتم در 

هم آن ها  نیحال خشک کردن بشقاب ها بودم و عمه آذ



  

 

 

  یگذاشت در همان حال هم حرف م  یم  شانیرا سرجا

    میزد

 _ اوضاع چطوره ؟ 

خواهد    یکنم او م یمکث م   یجواب دادن  کم در

 ی برا یزانیشود و من به  دنبال م ایحالم را جو یخوش

 سنجش احوالم  

 تونم بگم ...   یخوبه که نم ی جور هی_ 

 نشاند    یم شی لب ها ی رو  ی ام لبخند خواهرانه ا جمله

  نیگفت اگر ا ی_ چقدر خوب ، روز عقدت مامان م 

که سر راهت قرار گرفته مرِد موندن    یبار هم کس

گفتم   سفت و سخت یخورد ول یدل دلمو م  ینباشه چ

 که دادم   یهست االن دلم قرصه به جواب 

 ظرف را هم خشک کرده و به دستش دادم    نیآخر

  یم یدونم اگر قرار بود تو اون خونه بمونم چ ی_ نم 

 میتصم هیلحظه ،  هی ستمین مونیاالن اصال پش یشد ول

باور   نیو رو کنه من به ا ریرو ز یتونه زندگ  یم

رسوند که دوباره  نجایمن و به ا  میتصم هیکه  دمیرس



  

 

 

 میقلبُم ترم ی مرد اعتماد کنم و شکسته ها هیبتونم به 

 کنم . 

نگاهم را   دیگم شد با ترد فونیزنگ آ ی در صدا جوابش

 ُشد دهیکش  نیبه سمت صدا بعد عمه آذ
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 ؟  نیهست ی _ منتظر کس

 رود  یاز آشپزخانه م رونیبه سمت ب متعجب

 ...  ادیقرار نبود ب ی_ نه کس

به  کبارهیهول زده اکرم خانم ترس و دلهره را  ی صدا

 اندازد   یجانم م

 اومدن ...  هی و عط دی_ سع

ها که از   یشوند مثل بچه گ  یترسناک م   یها گاه  جمله

 میدیکش  یم  طنتیبه اسم لولو دست از ش ییوالیترس ه

شود که   یچنان رعب آور م  ی جمله کوتاه و خبر کی



  

 

 

  ینم یگذارد طول ینم ی باق  یعکس العمل  چیه ی جا

  یم رونیما را از شوک ب زجانیعز ی کشد که صدا

 آورد  

لباسا  نیسادنا رو ببر تو اتاقت ، اکرم تو هم ا نی_ آذ

 رو ببر تو اتاق من دُر هم باز کن ...  

به سمت   زجانیشوم عز یاز آشپزخانه خارج م  مبهوت

که با  ی لرزان به مرد ییرود با صدا یم اطیدر ح

   میگو  ینشسته م شیسر جا ی خونسرد

 باال ...   میبر ای_ حسام ... ب

 کند    یحرفم را قطع م زجانیعز

مونه  یام جان مخونه مهمون داشته حس  نیا داستی_ پ

 که گفتم بکن ...  ی تو برو کار

 ...   زجونی_ عز

کند بهت زده به دنبال   ینم  یناله وارم توجه  ی به صدا 

دهد   یشوم مرا داخل اتاق حول م یم دهیکش نیعمه آذ

دهد با  ی م هیو به آن تک بندندیدر را پشت سرش م

 بودم ستادهیوسط اتاق ا  یسرگردان
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خواد حسام اون  یم یچ نجا یا دیسع ادینم یکس  ی_ گفت 

 ...   نهییپا

 کشد   یم  یپوف

کردن   یکارا نم  نایوقت از ا چیخبر اومدن ه ی_ ب

 نگران نباش ... 

 پرم   یکالمش م نیب نییپا ییتن صدا با

 سته چطور نگران نباشم ...  نش نیی_ حسام اون پا 

 دهد   یسرش را تکان م  کالفه

 نییاون پا ستیدختر قرار ن ریآروم بگ قهیدق هی_ 

و حسام آروم بودن  زجونیکه عز ی دید وفتهیب یاتفاق

برم  دیکنن من با کاریدونن چ یپس نترس خودشون م

 ..  نییپا

از ترس و  ییایمانم و در یرود من م  ی و م  دیگو  یم

که   یخانه من باشم و کس کیسقف  ریکه ز  نیبهت ا



  

 

 

 ی نََسب او برادر دیدانم به خون من تشنه ست شا یم

تلخ است  نیهم بدتر است ا  بهیباشد اما از صد پشت قر

گذشتند ذهن    یاست لحظه ها پشت سر هم م قتیاما حق

  یدر خود م الیمن هزار جور فکر و خ دهیترس

  یمن که م  نیبه عمه آذ یپروراند مشکوک شده ام حت

 نیاز آن ها در ا یکیدانستم هر لحظه ممکن است با 

.... دلش   زجانیخانه رو به رو شوم چرا آمدم ؟ عز

 خواستم .  یاش را نم یشکست ناراحت یم

مقابل   نییقلبم تند شده بود حضور حسام آن پا  ضربان

خواهد با چه    یم  نزجایکرده بود عز شتریاو ترسم را ب

 کند ؟   یاو را معرف  یعنوان

به در بودم  رهیشده گوشه اتاق کز کرده و خ جیگ

لرزان   ییآمد با دست و پا یصداها گنگ و ناواضح م

تا  نییبود نه آن پا نجایاز جا بلند شدم کاش حسام ا

  جادیدلشوره ام کمتر شود به طرف در رفتم بدون ا

  یکیرا به نزد کردم خودم  یسع ییصدا  نیکوچک تر

 پله ها برسانم 
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که   نیرا بشنوم هم شانی واضح تر گفت و گوها بلکه

  ریتنم به رعشه افتاد و مس  دیچیدر گوشم پ دیسع ی صدا

 آمده را به سمت اتاق عقب عقب رفتم . 

 ...   ی مهمون دار  میبد موقع اومد زخانمی_ عز

  یم  یبه گذشته نکرده هنوز هم وقت رنسبتییتغ چیه

زند که  یم راههیبه ب اوردیسر در ب ی ز یخواهد از چ

که به غرورش  ردیبگ یبپرسد و جواب یمباد سوال 

 بربخورد  

خان مهمونه خودش نه حسام  دی_ نه شما بد موقع اومد

 صاحب خونه ست ....  

محکم   نطوریشناسدش که جوابش را ا  یم  زجانیعز

 دهد    یم

 شونیبا ا یی_ چه جالب پس چرا ما تا حاال افتخار آشنا

 ؟آآ  میرو نداشت



  

 

 

حرف هاست تا به جواب   نیپررو تر از ا دیسع

پر طعنه و طلبکارانه   ی دلخواهش نرسد به سوال ها 

 دهد   یاش ادامه م

چون من با حسام خان و خانواده   دیکه نشناس یع ی_ طب

و دلچسب به  کینزد ییآشنا هیآشنا شدم  هیاش مدت

 .  دیدیافتخار نرس نیشما به ا لیدل نیهم

 شماست ؟  یدر هم برا ی جلو  نی_ چه جالب ، پس ماش

 کنم   یو محکم بودن کالم حسام را درک م ی سرد

 _ بله ...  

 نیا ی رینم رونیب ادیخانم شما که از خونه ز زی_ عز

؟ حسام خان شما هم مثله عمه خانم  ادیاز کجا م ییآشنا

 ؟   دیما پزشک هست 

دارم  تی تو صنعت فرش فعال ستمیمن پزشک ن ری_ خ

  ... 

دهم از وقاحت   یام را به چهارچوب در اتاق م هیتک

که  ستین ی دانم حسام مرد یشوم م  یشرمنده م دیسع

را به رخم بکشد اما هرچه که باشد  ی مسئله ا   نیهمچ



  

 

 

به اصطالح برادرم به   یماند وقت یمن م   ی خجالتش برا

 کند  یبا همسرم برخورد م هیطعنه و کنا

 

fateme.jafari.novel[ ,25.07.20 12:41] 

 339#پارت 

 #رج_به_رج_عشق    

 ؟   ی کرد دیهوس فرش جد زخانمی_ عز

 کند :   یدلم را خنک م زجانیعز جواب

  ییموضوعات نداره چا نیبه ا یما ربط یی_ نه آشنا

 هاتون سرد شد ...  

جا نکند و   یدخالت ب  یعنی زجان یمحترمانه عز ی  جمله

خواهم   یکشم م یم  یدهانت را بکش نفس راحت پیز

با  یفیظر ی کامل وارد اتاق شوم و در را ببندم که صدا

   دیبه گوشم رس ی تُن آهسته ا

 ؟ دلم براتون تنگ شده بود ..  ز یعز دی_ خوب

 _ ممنون دخترم ...  



  

 

 

را بشنوم در را آهسته  شان یحرف ها هیتا بق ستادمینا

کردم سرم را به تکان دادم تا موج  هیبستم و به آن تک

که به ذهنم حجوم آورد حالم را بدتر و   ی افکار یمنف

که  یساعت هیبه ثان هی نکند ، ثان شتری اضطرابم را ب

  یمثل جان کندن بود ، جان کندن که م میگذشت برا

 یکه حت یکلمه اش بود وقت  یقعوا ی به معنا میگو

لرزاندن و  ی تنم را م دندیرس  یکه به گوشم م یاصوات 

  ید به راحتتوان یبودم که م ی من به فکر فاجعه ا

آرامِش تازه به دست آمده ام را مختل کند و از ترس 

شده جان کندن  مهیهم نصفه و ن میها دنی نفس کش یحت

  یرا م ی دلم آغوش مرد یکند ، وقت یم  دایمعنا پ

 نییو اتفاقات گذشته آن پا تیخواهد که آگاه از موقع

از قاتالن روح و روانم  ی کی ی نشسته و به حرف ها

 رسد .  ی ان کندن به اوج خودش م دهد ج یگوش م 
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را   میداده و پاها هیتک واریبه د نیاتاق عمه آذ گوشه

داده بودم   هی تک واریدرون شکم جمع کرده سرم را به د

  یبعد آغوش ی ا هیشد و ثان  دهیکش نییدر پا رهیکه دستگ

بلند خودش را  ی بود با قدم ها میرو شی خواستم پ یم

 زانوهاش نشست   ی مقابلم رساند رو

 _ رفتن  

ناخوانده  ی رفتن مهمان ها ی آمدنش نشانه  باال

دانم   یداشتم نم دییبه تا  ازیبود اما انگار ن زجانیعز

 دایجد ایکه تحمل کرده بود   یساعت ترس کی نیا ریتاث

مردانه اش مرا لوس کرده که چشمانم   ی نوازش ها

را پاک کرد    سمیچشمان خ ی شدند با سرانگشت پا سیخ

   دیکاو  یبا نگاهش صورتم را م

 چرا ؟  هی_ گر

 گرفتم    یقیعم دم

 نکردم ...   هی_ گر

 دوزد   یرا به چشمانم م  نگاهش

 ...   سهی _ چشمات خ



  

 

 

دوزم که  یدزدم و به دستانش م یاز چشمانش م نگاه

مرا به آنچه  دنشانیو با کش  ردیگ  یدستانم را م

اش   نهیس ی کند ، سرم که رو یمنتظرش بودم دعوت م 

شوند  یچشمانم خود به خود بسته م رد یگ  یقرار م

حرکت نوازش وار را شروع  کیکمرم  ی دستانش رو

  شیها نوازشبه آغوشش فشردم  شتریکردند خودم را ب

برد و من چقدر محتاج   یم  نیهر چه حس بد بود از ب

کرد    یکه با انگشتانش به جانم منتقل م یبودم به آرامش 

 . 

 ؟   ی دی_ چرا انقدر ترس

فاصله گرفتم تا  یباز کردم و از آغوشش کم  چشم

 نمیصورتش را بب 
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انگار برگشتم به همون روزا  دمی_ صداش و که شن

 انداخت   ی راه م دادیکه داد و ب  ییوقتا



  

 

 

مرور بشه  شتریب یبد هر چ ی خاطره ها ی_ بعض

 .  یکن بهشون کمتر فکر کن  یسع زنهی زخم م شتریب

 دادم    ی زیرا تکان ر سرم

قرار  ریمن و تحت تاث  ی خاطره ها همه زندگ نی_ ا

 ی خونه مادربزرگم رو چطور یمهمون  هی نیداده بب

 خراب کرد   

 بلند شد و مرا هم بلند کرد   شیجا از

 ...  زهیبر ییخواست چا یخانم م  نی_ آذ

 پرم   یکالمش م  انیم

 حسام   دی_ تو رو د

   دیرا در هم کش شیها اخم

   نهی_ خب بب

 ؟  یکه چه خبره چ ارهیسر درب _ اگر بخواد

 فشارد   یرا م دستم

  ینخواه یخواه  یتو زن من فهمهیکه م نهیا تشی_ نها

،   یکن میتا آخر عمر خودتو قا شهیفهمن نم یروز م هی

روز باهاشون   هیکه باالخره  یداشته باش یآمادگ دیبا



  

 

 

  یباشه ول یاون روز ک  ست یمعلوم ن یش یرو در رو م

 . وفتهیزود اتفاق م ای رید
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اوقات   یرا قبول داشتم گاه شیبه کلمه حرف ها کلمه

 یها داشته باش قتیدر انکار حق یهر چقدر هم که سع

هم هست که دست تو نباشد خواه نا خواه   ییها ی زیچ

در آن ها به  ی رییتغ یتوان یافتد که تو نم یم  یاتفاقات

هستند  یها نمونه بارز همان ماه قتیحق ی اوریوجود ب

  یآن لحظه فکرش را هم نم اندم یکه پشت ابر نم 

 نییگذرد . با هم پا  یکردم که در ذهن حسام چه م

 ی ها و فنجان ها یدست شیاکرم خانم داشت پ میرفت

 دنمیبا د زجانیکرد لبخند عز  یرا جمع م یاضاف 

 کمرنگ شد   



  

 

 

و شکالت بخور   ینیریبا ش ییچا هی نی بش نجایا ای_ ب

 ؟  یکن  یم  تیچرا انقدر خودتو اذ ی رنگ به رو ندار

  ی از فنجان ها یکیمبل نشستم حسام  ی حرف رو  یب

چند شکالت و   یدست شی را به دستم داد و در پ ی چا

گذاشت و اشاره کرد بخورم و رو به   میبرا ینیریش

 من جواب داد   ی به جا زجانیعز

که بعد دو سال از رو به رو شدن با خانواده   هیعی_ طب

  یم تیخودشو اذ یلیاش بترسه اما حق با شماست خ

 کنه ...  

  یکی گذاشتم که تنها  زیم ی روز  یرا در حال یدست شیپ

هم نگاه  نیها را خورده بودم و هم ینیریاز ش

 حسام را به دنبال داشت .   خگرانهیوبت

 ؟  زنهیسر م ادی_ بهتون ز

 دهد    یتکان م  دییبه نشانه تا ی سر  زجانیعز

هر وقت   یازدواج کرده آره ، گاه  هیبا عط ی_ از وقت

 زنه    یسر به منم م هیورا باشه  نیا هیعط

   دیگو یبا تاسف م نیآذ عمه



  

 

 

انقدر  دیسع ی برا فهیخانم و صبوره ح ی ادیز هی_ عط

که من تعجب  دیسع ی اخالقا نیبا ا ادیکنار م استیبا س

 کنم  یم
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 رود    یم نیعمه آذ یبرا ی چشم غره ا زجانیعز

 ؟  هیچه حرف نی _ دعا کن خوشبخت بشن ا

 زند   یم ی پوزخند نیآذ عمه

 اهل و عاقل بشه   دیسع می دعا کن دی_ با

 کند    یم تیبه من  هم سرا پوزخندش

از همه صفات  ی مجموعه ا تیهدا ی _ پسربزرگ آقا

 خوب رو داره ...  

   رمی گ یهشدار حسام زبان به دهان م با

 _ سادنا جان   



  

 

 

درهم شده ناراحتش کرده بودم شرمنده  زجانیعز چهره

  هیمبل تک ی به جمع کردم و ساکت به پشت ینگاه  مین

 دادم   

 ...   ی وقت زبون تلخ نبود چی_ تو ه

که اون روزا به زور تو   ییصدا  ی_ نه ... نبودم ول

 .   شهیبلند م  ییوقتا هی نطفه خفه شد 

 بیخودم هم غر ی که برا یدر حال می دانم صدا  ینم

که حسام دستم را گرفت ،   دیرس هیچطور به گوش بق

 دندیآه کش نی و عمه آذ زجانیو عز دیرم خانم لب گزاک

 . 

شب  میکرد یبرگشت به خانه را در سکوت ط  ریمس

  ینیری که ناگهان ش م یگذراند یم می را داشت یخوب

که من   دیباور رسان نیو مرا به ا دیرس یکاممان به تلخ 

ام را   یکه خود و آرامش زندگ ییبه هر سمت و سو

 کیاز گذشته هست که مانند  ییبکشانم باز هم ردپا

تمام دل  ان یم بزندرا بهم  زیهمه چ ی طوفان لحظه ا 

  ییو حسام خودنما  دیسع  دارید ینگران میها یمشغول

مقابل   نی ماش یکه باعث شد وقت ی کرد طور   یم



  

 

 

شب دلم حرف  یاهیبه س رهیساختمان متوقف من خ

 ..  را بخواهد  میزدن از مشغله ها

 امشب نگرانم کرده ...   داری_ د

کند منتظر است جمله ام را کامل    یسکوت نگاهم م در

 کنم  

کنه که به اطالعات  ی کنجکاو دیکه سع نهی_ ترسم از ا

  دیرس یعنی از تو دونستنش  شتریاز تو برسه ، ب شتریب

 ...    یعنیبه من  دنیبه من ، رس

 کند    یبار او جمله ام را به دلخواه خودش کامل م نیا

 به دنبال نداره ...   یبه توهم اتفاق خاص دنی_ رس

 ترسم داشته باشه ..  ی_ م
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 اندازد    یم  شیابرو ها انی م ی درمانده ام گره کور لحن



  

 

 

ترس و از خودت   نیکن ا ی ، سع یترسنداره ب یلی_ دل

  یاز لحظه هات لذت نم یترس یم  یتا وقت یدور کن

  ی رو به اون معنا یخوش شهی، ترس باعث م ی بر

 هیو در درجه اول  یزن  هیتو  یلمس نکن شیواقع

من مهمه ، حاج خانم  ی همسر حال و احوال تو برا

رو بهم   یزن و زندگ ی از رمز و رازها  یلیخ دایجد

برام جالب   یهمه اش چ  نیب یدونیکنه م یگوش زد م 

 بود ...  

 کنم    ینگاهش م ره یو خ مشتاق

که هر  ی از روز ی که زن چراغ خونه ست و وا نی_ ا

ترس ها از پا   نیچراغ و کم نور کنه ، ا نیا یلیدل

من زنگ خطره که  ی از پا افتادنت هم برا ارهیدرت م

، که داره پژمرده  ستیچراغ خونه ام حالش خوب ن 

به خاطر   میراه ها بر یل یخ دیبا مونهیاوله زندگ شهیم

تو  ی تو دار ی بر یم نیب زخودتو ا ی هم از االن دار

انقدر دست و پا  دیبا ای ی دو راه دار یشی گذشته غرق م

 ...   ی ر یبگ ادیشنا  دیبا اینداره  دهیفا چیکه ه یبزن

شود   یم که ابراز ی مردانه ا ی ها یتمام نگران  اگر

مرد را  نیا یحاضرم ه یکیباشد من  بایانقدر ز



  

 

 

حرف بزند سکوت و  میبرا نطوری نگران کنم تا ا

 کند  یم زیو چشم ر ندیب یام را که م یرگ یخ

 ؟  گهید نجاستی _ حواست ا

   ند ینش یم میلب ها ی رو لبخند

 بده شنا کردن رو ..  ادمی_ 

 اندازد :   یرا باال م شیابرو ی تا کی

  یدارم استخر مجهز داره م یدوست هی هیخوب  شنهادی_ پ

 کنم ...    یسانس خصوص ی تونم تقاضا

بندد چشمانم با   یحرفش در تصورم نقش م ی ا لحظه

  نیگوشه چشمانش چ رمیگ  یشود و گر م  یگرد م یآن

 ندیب یمرا همان طور مات و مبهوت م  یافتد و وقت  یم

فهمم مرا دست  یکند و من تازه م یخنده اش را رها م 

 انداخته  

 ی گرد کرد ی نجور یکه چشماتو ا دیبه ذهنت رس ی_ چ

 ؟ 

هم خنده ام   دمیفکر منحرفانه ام هم خجالت کش از

 ریافکار من هم تاث ی مونا رو  ی ها طنت یگرفت ش

 رسانم    یدر م رهیگذاشته بود دستم را به دستگ



  

 

 

 برم ...  من گهی... د یچ ی_ ه

 خندند   یبلند و مردانه م  گرید بار

 خانم   یخواد حاال فرار کن  ی_ نم 

کند سرم  یشود با دست اشاره م  یاش که تمام م خنده

شوم که با  یبه جلو خم م یرا جلو ببرم متعجب کم 

ام لبخندم  یشانیپ ی رو ش یلب ها یلمس نسبتا طوالن

 رد یگ یعمق م 
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  یو از خودش فاصله ام م چدیپ یدور شانه ام م دست

بس است اصال   شیبوسه ها نیهم ایدهد مرا از تمام دن

و  ریمعجزه شان ز نیکنند کمتر  یبوسه ها جادو م نیا

ست که با سرعت خودش را   چارهیقلب ب  نیرو کردن ا

 کوبد .   یم واریبه در و د

 _ حالت خوبه ؟ 



  

 

 

 زند   یم ی شخندیکنم ن ینگاهش م یسوال

 خانم خانما ...  ی _ سرخ شد

 گذارد    یگونه ام م ی دستش را رو کف

 کردن عواقب داره   ی دلبر  نجوری_ ا

 نافذش را دوست دارم   ی ها یبودم عسل گفته

کردن  ی ؟ من دلبر ی زار یبغلم م  ری_ چرا هندونه ز

   ستمیبلد ن

بلد نبودنات قشنگه اگر قرار بر ناز و کرشمه   نی _ هم

 ...  ی کار  بیشد فر یم ی شد دلبر یبود که نم یالک

رفت و   ینیر یاز نوازش نحفته در کالمش ضعف ش دلم

بار انگشتان دستش ، دست به   نیلبخندم وسعت گرفت ا

شوند   یول لمس آن مشوند از گوشه لبم مشغ یکار م 

 لرزد  یم ی اتصال نوازش گونه لحظه ا نیتنم از ا

 ؟     یچ یعن یمرد  هی ی برا یخوش یدون ی_ م

 زنم    یلرزد لب م یم  یکه کم  ییصدا با

 ؟  ی_ چ

 خندد   یو مردانه م آرام



  

 

 

زنش آرامش داشته ، اون وقته که چراغ خونه   یعن ی_ 

  رهیگ ی، عشق م دهیدرخشه  ، عشق م یم ی با دلبر

و با چشمات من و از راه به  ی مثل حاال که آرامش دار

 .  یکن  یدر م

چون در  دیکنم شا یزده به لبخندش نگاه م  رتیح

هر چند که   شیگونه محبت ها نیا دیگنج  یباورم نم 

 یکنم خود ب  یم  یگفته بود سع میبرا دشیبارها از عقا 

مست شده   شیجنبه ام را که از کلمه به کلمه حرف ها

  شیبود را جمع و جور کنم حساِم امشب با حرف ها

  یم یخودم نفس برتسلط  ی مرا آچمز کرده بود برا

کنم و آهسته از  یم ی خداحافظ  یلیم   یو با ب رمیگ

 نیتعادل ب قیعم ی وم با نفس هاش یم  ادهیپ نیماش

  ندینش یشود و لرزش دستانم فرو م یبرقرار م میپاها

  یبه من بود دوست داشتم تا صبح در همان اتاقک آهن

که از تمام تکان   نمیبنش ییحرکت لب ها ی به تماشا

 رسم .  یش به عشق میخوردن ها
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و وحشت زده اول  دمیاز جا پر یآالرم گوش ی صدا با

شده  جینگاه کردم گ یبعد به گوش ی واریبه ساعت د

را در دست گرفتم و همزمان با زنگ خوردن  یگوش

 ی را درک کردم اسم حسام رو تیموقع  یدوباره گوش 

آمد امروز قرار بود  ادمی صفحه افتاده بود و من تازه 

از قرارمان   قهیدق هد میه خانه باغ بروب یخانوادگ

گذشته بود و من همچنان در رخت خوابم نشسته بودم 

سبز رنگ را لمس کرده و کلماتم را پشت  کونیفورا آ

 سر هم قطار کردم   

زود  ی زمان بد قهیمن خواب موندم چند دق دی_ ببخش

  …  شمیآماده م

که ازآن طرف خط بلند شد باعث شد  ی خنده ا ی صدا

 شیفکر از ذهنم بگذرد که خنده ها نیکنم و ا   سکوت

 دارد  ی نیآهنگ دلنش

  ریسالم خانم صبح بخ  کی_ عل

    دمیام کوب یشانیبه پ یآرام ی دست ضربه  به

  ری_ سالم صبح بخ



  

 

 

 ..   می_ زودتر آماده شو که قراره صبحانه اونجا باش

را از  سمیشدم و کلپ یتخت بلند م ی که از رو یحال در

 داشتم جوابش را دادم    یبرم شی آرا زیم ی رو

 ...   امیپوشم م ی_ االن لباس م 

تماس را قطع کرد با عجله خودم را  یگفتن منتظرم با

انداختم و دست و صورتم را   یبهداشت  سیداخل سرو

مونا از   ی شستم و به سرعت به اتاقم برگشتم صدا

آماده  مارستانیرفتن به ب ی آشپزخانه بلند شد داشت برا

 شد   یم

   واریتو د ی _ چه خبرته دختر نخور

 را بلند کردم میخودش صدا مانند
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 _ مونا خواب موندم  



  

 

 

  ادتی لتیوقت وسا هی_ انقدر عجله نکن با آرامش تر 

   رهیم

است  کردم شب هم قرار یشلوارم مکث  دنیحال پوش در

تا  دمیپوش یلباس م عتریسر دیبا میدر خانه باغ بمان

آماده کرده   شبیکه د یلی چک کردن وسا ی وقت برا

با   یزرشک ی و روسر یبودم داشته باشم . مانتو زرشک

سرم انداختم کوله   ی ام را رو یو مشک دیسف ی طرح ها

 لمیوسا  یکی  یکیکشم و  ی م  رونیام را از کمد ب یپشت

گذارم لحظه آخر  ی کنم و داخلش م یرا چک م

دوخته بود را هم  میجان برا زیکه عز یچادررنگ 

پول و دسته  فیو ک  یآماده بود گوش زیبرداشتم همه چ 

کوچکتر کوله گذاشتم و از اتاق  پیرا هم در ز دمیکل

  رونیکردم و از خانه ب یآمدم با مونا خداحافظ  رونیب

از آن  عیآسانسور به طبقه هم کف سر دنیرس ازدم ب

  ی خارج شدم و به طرف در پا تند کردم حسام و مهد

در متوجه حضورم   ی بودند با صدا ستادهیدر ا ی جلو

 شدند   

 دونم چرا خواب موندم   یشد نم رید دی_ سالم ببخش



  

 

 

خنده زد مانده بودم به چه    ریز دنمیبه محض د ی مهد

  یاول پس گردن ی خندد که حسام با لبخند محو یم زیچ

 به او زد بعد گفت  

 ...  نیزم ی هات باز ببندشون تا نخورد ی_ بند کتون 

شود تا بناگوش   یباعث م   دیگو  یم ی که مهد ی ا جمله

 سرخ شوم  

 زنداداش ...    یمانتوت هم تا به تا بست ی _ دکمه ها

 قایشد دقبه سر و وضع ام کردم آه از نهادم بلند  ینگاه 

 شلخته شده بودم .  ی ها یبچه دبستان هیشب
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شدم و سر و وضع ام را مرتب   نیسوار ماش عیسر

با  میبه راه افتاد ی کردم با سوار شدم حسام و مهد

را در طول  ی مهد حیام موجبات خنده و تفر یشلختگ

فراهم کرده بودم هر چند که حسام مدام گوشش   ریمس



  

 

 

کار ساز بود و  قهیچند دق ی اما تنها برا چاندیپ یرا م

چرا   دمیکش ینفس راحت  من میدیکه به باغ رس ی لحظه ا

برد و  ادیعسل مرا از  دنیبا د زمیکه برادر شوهر عز

را  نشیتا حسام ماش ستادمیبه سراغ او رفت منتظر ا

 .    می کند و با هم داخل برو پارک

                    ****************** 

 ریفرستادم و از مس هیخاک نم خورده را به ر عطر

درختان قدم زنان به سمت پشت کلبه و آن دو کنده  انیم

بعد از  میرفتم که دفعه قبل با حسام نشسته بود یچوب

داده بودند خواب   حیظهر بود همه بعد از ناهار ترج

از حاج رضا و حسام که با  ریداشته باشند به غ یکوتاه

به حساب و کتاب   یدگ یرس ولمشغ میعمو ابراه

محصول باغ به کمک   دنیچ ی بودند که برا ییکارگرها 

از کنده ها نشستم آفتاب رو به  یکی ی گرفته بودند رو

  یمیشده بود نس ی اریکه باغ آب نیغروب و به خاطر ا

پوست   ی رو میخنک بود نوازش نس دیوز یکه م

 داشت    یصورتم حس خوب

 ؟  ستمی_ مزاحم خلوتت که ن

 زنم   یم شیبه رو ی لبخند



  

 

 

 جان ...  ی _ نه جار
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  ندیتخت بنش  ی دهد رو یم  حیبرعکس من ترج حانهیر

 کوچک بدهد    ی اش را به بالشتک ها  هیو تک

باغ رو به شمال رفتن   نی_ من وقت گذروندن تو ا

 نیا فیشمال ح میداده بود بر ریگ ی هاد دمیم حیترج

و مرطوب   یشرج ی تو هوا میبر میول کن  ستیهوا ن

  ... 

 خندم   یم شی ُغرُغر ها با

منم باهات موافقم  یخودشو داره ول ی صفا  یی_ هر جا

 وبه ، آرامش داره .  خ یل یخ نجایا

 ی ها یاز شلوغ یو من گاه ی _ آرامش رو خوب اومد

تو تهران عادت  یاما ماها به زندگ شمیتهران زده م

 ..  میکرد



  

 

 

 ..   ی _ و چه عادت بد

   دیگو یکند و م یمکث م  ی ا هیثان چند

 یخوام فکر کن  ینم  یشی سوال بپرسم ناراحت نم هی_ 

 نکرده قصد دخالت دارم    ییخدا

که ظهر قبل    یکه سوالش مربوط به موضوع  نیا حدس

   ستیاز ناهار مطرح شد باشد دور از ذهن ن

 جان   حانهی_ راحت باش ر

 هیحسام از حاج رضا خواست  ی_ حس کردم وقت

ناراحت   دیانتخاب کن یمراسم عروس ی رو برا یخیتار

 ..   ی شد

ست   یخوب نهیگز حانهیو درد دل کردن با ر  مشورت

 کند دایبرام پ ی راه حل شیبا تجربه ها دیشا
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لباس عروس اوج آرزوهاشه اما   دنیپوش ی _ هر دختر

 من کابوسه ..   ی برا

 _ چرا ؟ به خاطر اتفاق تلخ گذشته ؟  

 دهم   یتکان م  دییرا به نشانه تا سرم

 ی الیفام میبگ  میریبگ یکه عروس نی_ هم گذشته هم ا

داره خانواده داشته   ی بد یلیعروس کجان ؟ حس خ

که چقدر تو لحظه به   یدون  ینباشن ، تو م یول  یباش

 ..   اجهیلحظه اون شب حضور خانواده احت

  یدهم نم یرا با قورت دادن آب دهانم فرو م  بغضم

افکار پراکنده و   ختنیر  رونیمانع از ب هیخواهم گر 

 شود که ذهنم را پر کرده    ی موذ

 یتاالر اسپند به منتظر باشه ،  ک ی ورود ی جلو ی_ک 

به  ی، ک زهیرو سر عروس داماد نقل و شاباش بر  دیبا

با افتخار خانواده داماد رو  یمهمونا خوش آمد بگه ، ک

  ی، ک ادیعروس ب ن یدنبال ماش یکنه ، ک  یمعرف 

بدرقشون کنه ،  یاد بسپره ، کعروس رو به دست دام

 نیهمه ا ینیب یکنه براشون ...؟ م ر یخ ی دعا یک

اما اون شب   ادیو ساده به نظر ب یدم دست دیکارها شا

تو  شهیعروس و داماد م  ی اعتبار و آبرو ییجورا هی



  

 

 

چقدر به مادرت   یرو داشت یشب نیخودت تجربه چن

اون شب  ی ها  ی؟ چقدر استرسا و خستگ ی کرد هیتک

کنه ؟ من   تییتا راهنما یگذاشت  ونیرو باهاش در م

رو ندارم حق دارم که بترسم و نخوام   نایا مکدو چیه

نبودن ها و نداشتن هام  یاز هر وقت  شتری رو که ب یشب

 کشه ...   ی رو به ُرخم م

محزونش ترحم ندارد در عوض پر از درک و  لبخند

 ست   ی همدرد

  هیاما به عنوان  ستمیتو ن طیکه تو شرا نیبا ا _

تصورش هم برام  یتونم درکت کنم حت یهمجنس م

 .  ی که تو لمسش کرد نیسخته چه برسه به ا
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 دهم   یم رونیرا آه مانند ب نفسم



  

 

 

که حتما تجربه   ستین ازین  طیشرا یدرک بعض  ی _ برا

که در وجود من و   ی حس زنانه ا نیهم ی اش کرده باش

 کنه ..   یتو هست بهمون کمک م 

آورد که نه پِچ پِچ وار  یم نییپا ی را طور شیصدا تُن

حرکاتش راز دار بودنش را نشان  یاست نه بلند بعض

گاها افراد قابل اعتماد از برخورد  ی دهد انسان ها یم

   داستیپ ی ها و سکناتشان رازدار

 خواد  ؟  ینم  یدونه تو عروس  ی_ حسام م

کردم قانعش کنم منصرف بشه اما موفق   ی_ آره سع

 نشدم   

 کند   ی م ی زیر اخم

 کنه    ینم ی قانع کننده کار لی دل ی_ حسام ب

 اندازم    یرا باال م میها شانه

رو   زیهمه چ گهیگه همه اش م ینم ی زی_ به من که چ 

 بسپر به من  

" همه  گنیو قاطع م  نانی با اطم نطوریا  ی_ مردا وقت 

چون   یخواد ب یدلشون م ی عنیرو بسپار به من "  زیچ

  یکه م ی راحت کار الیتا با خ یکن هیو چرا بهشون تک



  

 

 

تو واکنش ها دنبال  ی جور هیخوان رو انجام بدن 

 گردن    یم یاعتماد و همدل 

کنم و صورتم را    یم ستون میزانو ها ی را رو دستانم

 دهم   یم هیبه انگشتان درهم گره خورده ام تک

رو به حسام کردم ،  میاعتماد زندگ نی_ من سخت تر

 شروع دوباره   هیاز  دمی ترس یواقعا م

 پرسد :  یم دیمکث و ترد  یکم به
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؟ منظورم احساست  یکن ی آدم فکر م_ هنوزم به اون 

  ... 

 میرا برا ی ز یجز نفرت در روح و قلبم چ مایبه ن فکر

 پرم   یحرفش م  انیکند م یزنده نم

که بخواد   نی کنه مگر ا  ی_ آدم به کابوس هاش فکر نم

مرگ    هیروح و روان خودش رو نابود کنه مثل 



  

 

 

چطور  شهیوقتا برام سوال م هیخاموش ، دروغ چرا 

و  لیباشه بعدش که دل یخوب گریت انقدر بازتونس  یم

 از نفرت و انزجار    شمیپر م ادیم ادم یاش  حیتوج

 حیدختر و شکستن حرمتش توج هی ندهیبا آ ی _ باز

 حرفاشو ؟  ی تو قبول کرد ستین ریپذ

بوده  یاش چ حیو توج لی گفت دل ی_ موقع طالق وقت

  ی بودم برا چهیباز هیخرد شدم و شکستم من  شتریب

 اش ...   ی انتقام از دست رفتن عشقش و ازدواج اجبار 

  یم  انهیدهد و دلجو یتکان م ی با تاسف سر حانهیر

    دیگو

تو گذشته اتفاق افتاده تموم شده تو هم بهش   ی_ هر چ

بعدها   دیبر شیگه پ یفکر نکن اون طور که حسام م

  یشب نیکه فرصت داشتن همچ نیاز ا ی روز هی دیشا

چقدر ما   یدون  یم یبش مونی پش یرو از خودتون گرفت

؟ سادنا جان به  مینیرو بب  تونیخواد عروس یدلمون م 

 یفکر کن تا آروم بش هاتنداشته هات به داشته  ی جا

  .... 

 هللا   ای_ 



  

 

 

که با  میگرد ی به سمت اوبر م ی طنزآلود مهد ی صدا با

 آمدند یخواب آلود کنار ما م  مهی هاله و عسل ن
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شوهراتون   ی برا دیتون ی_ احوال زنداداشا ؟ تا م

عمه خانم  ی عروسا هی از نظر دینقشه بکش ییدوتا

 تو مشت زن باشه ...   دی مرد با گنیکه م دیکن ی رویپ

 شود    یمعترض م هاله

و داداش حسام نگم  ی _ حواست باشه به داداش هاد

 پوستت رو بکنن ها .. 

 کند    یرا کج م شی لب ها ی مهد

ادامه   نجاستی فعال خواهر شوهرتون ا  دی_ غالف کن

عمه خانم بعدا   ی به روش عروسا ی جلسه همسردار

 وگرنه ... 



  

 

 

کند و دستش را به  یاره مچشم و ابرو به هاله اش با

 کشد    یم شی گلو ی رو دنیعالمت سر بر 

 _ پِخ پِخ ...  

که دست در   یکند و در حال ینگاهش م ی چپ  یچپ هاله

  یآن م ی رود و رو ی دست عسل به سمت تخت م

 :   د یگو  یم ندینش

 ی ها هیبه نظر ازیمن عاشق خانوماشونن ن ی _ داداشا

، حداقل چهار   ستیخانواده عمه خانم ن ی تو و روش ها 

  یکی دیمثال بزنن دلم نسوزه ، تو با تیتا آدم با شخص 

...      ی ری عمه خانم رو بگ ی اِفاده ا ی از اون نوه ها 

به  یکه حالت چندش ی درهم شده مهد افهیبه ق ی قهقه ا

زنم و دستم را به سمت عسل که  یخودش گرفته م

  یو در آغوشش مکنم  یمالد دراز م  یچشمانش را م 

   رمیگ

 ... یی_ احوال عسل خانم چطوره چقدر خوابالو
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 :  دیگو  یم  یبدعنق با

اخم کرده بود  یعمو حسام رو دعوا کن  دی _ زن عمو با 

    دمیمن ترس

 کنم    یم  تعجب

کرده اخم   یم  یدگیباغ رس ی داشته به کارها دی_ شا

 کرده  

 :  میگو  یآورم و در گوشش م  یم ن ییرا پا میصدا

بد  رهیسرکار م یخودمون باشه عمو حسام وقت نی_ ب

 .  شهیاخالق و اخمو م

 کند    یکوچکش را غنچه م ی ها لب

زد فکر کنم  یحرف م ینفر تلفن هیبا  رمی_ نخ

خواستم برم   یمن م بود که اخم کرده بود یعصبان 

    ی عمو مهد شیگفت برو پ ششیپ

حد  نیتواند حسام را تا ا یم  یبا تماس تلفن یکس چه

هم  دیکرده باشد که عسل را پس بزند ، شا یعصبان 

  شهیکه هم  یبه حسام  دشیعسل به خاطرعالقه شد



  

 

 

  یم نطوریو حاال به او گفته برود ا دهینازش را کش

  یافتاده وقت  یتوانستم حدس بزنم که چه اتفاق ینم  دیگو

  نیبا ا تینه از عصبان  بود ی حسام آمد نه از اخم خبر

نشستن انتخاب کرد  ی را برا ی که کنده کنار یحال وقت 

 کردم و گفتم :  کیبه سمتش نزد یسرم کم

و    ی زد  یحرف م  یتلفن  یگه با کس ی_ عسل م 

 افتاده ؟  یاتفاق ی بود یعصبان 

 کند    یکرده م  هیبه عسل که به آغوشم تک ینگاه 

 عسل خانم ؟ ین ی_ خبرچ

 

fateme.jafari.novel[ ,19.08.20 13:21] 

 355#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

و دست دور گردن  ردی گ  یاز آغوشم فاصله م عسل

کنند و   یاندازد و خود را مهمان آغوشش م  یحسام م

  ی آغوش حسادت کردم و ا نیبه ا زی انگ رتیمن ح



  

 

 

  شیتا با حرف ها و نوازش ها میکه در جمع نبود کاش

 شود   ریآرامش به جانم سراز یکم 

_ خب از دستت ناراحت بودم به سادنا جون گفتم 

 دعوات کنه   

و با دست  ردشی گ یدست در آغوش م کیبا  حسام

    زدی ر یرا بهم م  شیموها گرید

  یی_ تازه سادنا جون گفت تو سرکار بداخالق و اخمو

  .. 

کردن  نیریش ی شوند دخترک برا یگرد م میها چشم

دهد حسام ابرو   یمن پاس م نیخودش توپ را به زم

 پرسد    یاندازد و م یباال م

 گفت ؟   یچ گهی_ اِاِاِاِاِ سادنا جون د

 به گردنش داد    ی با ناز و ادا قر عسل

 گم ...    یعمو نم هیکار بد  ینی_  خبرچ

را به زحمت   رفت تا صدا دار شود یکه م ی ا خنده

دست حسام که قصد قلقلک  ریکنترل کردم عسل از ز

دادنش را داشت فرار کرد و به مادرش پناه برد با 



  

 

 

ستون   شیپا ی دستش را رو کیخندادنم  ی لب ها دنید

 آرام گفت  ییبه جلو خم شد و با صدا یکرد و کم

 بخنده ؟   یک  ی _ بخند خانم شما نخند

 خورم    یام را فرو م خنده

 افتاده ؟  یحاال واقعا اتفاق_ 

شدند کامال مشخص  کی بهم نزد یفقط کم  شیابروها 

 در کنترل خودش دارد  یبود که سع

 کمیانجام بدم که  ی کار هی دی با ستین یخاص زی_ نه چ

 ..  هیشدن  یسخته ول
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 ؟  ادیاز من برم ی_ کمک 

چرخاند و خود را  یرا به جهت مخالف م  سرش

 کرد   هی سه پا ی رو ی سرگرم جا به جا کردن کتر 



  

 

 

رو دم  ییآبش جوش اومد چا ی کتر ایب ی _ نه ، مهد

 کن  

مدت متوجه شده بودم   نیرا باال انداختم ا میها شانه

  یاش را به داخل خانواده نم ی بحث کار یلیحسام خ

عسل  ی نشدم هرچند که گفته ها  ریگیکشاند من هم پ

 سکوت بود .   حمی نگرانم کرده بود اما ترج

 بیو س ی به خاطر چا ی هاله و مهد  یساختگ  ی دعوا

مامان فاطمه و حاج رضا را هم به  یآتش ی ها  ینیزم

  شانیپشت ساختمان کشاند ، حاج را از خاطرات زندگ

 ییبحث ها و سوء تفاهم ها یاز بعض یکرد حت  فیتعر

نقطه از  نیل خودش بزرگشان کرده بود تا به اکه به قو

   ندبرسند که خوشحال باش یزندگ

داشته باشه به نظرم   یمعن  یلیتونه خ یم  ی_ خوشبخت 

که   ییرفته و انتخاب ها ی رها یکه به مس ی اون لحظه ا

به   ی اگر باز هم برگرد یگ یو م یکن ی نگاه م  ی کرد

و همون انتخاب برات درسته اونجا   ریگذشته همون مس

  ییچون اتفاقات گذشته تو رو به جا یخوشبخت  یعنی

 کنه ...   یم یرسونده که روحت رو راض 



  

 

 

کرد   یمتعجب به حاج رضا نگاه م یبا چشمان  عسل

حال با دقت  نیاو زود بود با ا ی جمالت برا نیدرک ا

و   اوردیآخر سر هم طاقت ن داد یگوش م شی به حرف ها

 : گفت جیگ

 

fateme.jafari.novel[ ,26.08.20 11:05] 

 357#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 ؟  یشما خوشبخت یعنی_ بابا رضا 

رضا دستانش را از هم گشود تا عسل را در  حاج

   ردیآغوش بگ

_ بله دخترکم چرا نباشم من اگر هزار بار هم برم 

کنم چون خدا شما   یرو انتخاب م  ریمس ن یعقب باز هم

 بهتر ؟  نیاز ا یرو به من داده چ

رضا واقعا خوشبخت بود اما پدر من ... او   حاج

حرف  شیچرا که من را ندارد تا برا ستیخوشبخت ن

به خودش  هیشب ی را اخم ها دیکنم سع ی بزنم و دلبر



  

 

 

جمع شاد به اسم خانواده   کیدارد ، محبت ندارد ، 

  نیا ی که حال و هوا ییمعناندارد ، خانواده دارد اما با 

 کیهستند که  ییها یمن دارد آن ها آدم آهنگ  ی روزها

  کینوشته شده  شانیشده برا نییتع ش یبرنامه از پ

  یهم تحول ی هر از گاه  دیو عشق شا جانی ه یب نیروت

 ندارد .    ی چندان ریدر روزمره ها داشته باشند که تاث

اش را  یتلفن حسام از افکارم جدا شدم گوش ی صدا با

  یو با نگاه  دیکش رونیشلوار اِسلَش راحتش ب بیاز ج

  ی که با حروف اختصار ی شماره ا دنیبه صفحه و د

را  یو گوش دیرا در هم کش شیشده بود اخم ها رهیذخ

شلوارش برگرداند با تعجب   بیکرد و به ج لنتیسا

اخم نداشت اما   انداختمرخ به چهره اش  میاز ن ینگاه 

  نیانداخت با ا ادمیحرف عسل را به  ی آن اخم لحظه ا

که ذهنم مشغول شده بود حواس خودم را به جمع  

شدن  چیکه بتوان با پا پ ستین ی معطوف کنم حسام مرد

سکوت   دینخواهد بگو یو اجبار بخواهم حرف بزند وقت

 کند .  یم
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خورد چشمانم را از   یکه به صورتم م ی احسام نور با

کردم تازه   ی واریبه ساعت د یهم فاصله دادم و نگاه 

وقت مشغول   ریبود شبه گذشته تا د دهیبه هفت رس

خواست با   ی م دنیو باز هم دلم خواب میحرف زدن بود

و عسل که غرق خواب بودند سرم  حانهیهاله و ر دنید

کردم با بستن  یو سع دمبالشت جا به جا کر ی را رو

ساعت    میچشمانم خواب را به آن ها برگردانم اما ن

از جا   ینتوانستم در رخت خواب بمانم با کرخت شتریب

 یبلند خردل رهنیام را با پ یراحت ی بلند شدم لباس ها

سرم انداختم و  ی ام را هم رو ی ام عوض کردم روسر

  نشانکه در کلبه حاکم بود   یوترفتم سک رون یاز اتاق ب

 سیسر و صدا به سرو یداشت ب هیاز خواب بودن بق

رفتم و دست و وصورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم 

و روشنش کردم تا آب جوش   ختمیآب داخل سماور ر

از آماده   المیخ  یوقت دمیچ ینیها را هم در س وانیل دیایب

کارها رفتم و  هیراحت شد سراغ بق ی چا لیبودن وسا

، گردو ،  ریکره ، عسل ، پن با یصبحانه مفصل زیم



  

 

 

خرد شده آماده کردم فقط مانده بود  ی و گوجه ها اریخ

 دهیچ میکه از باغچه عمو ابراه ی تازه ا ی ها ی سبز

  دمیکش رونیبودم به سراغشان رفتم و آن ها را از آب ب 

  یِگلش برود کم که خاک و  نیا ی بودند فقط برا زیتم

  یآبکش زدرون آب گذاشتمشان بعد ا نکیدر سبد س

گرفتم تا  ی را آب م ییظرفشو نکیها داشتم س ی سبز

  دهیاز پشت سر دورم حلقه شد ترس یشود که دست زیتم

خوردم قبل از خارج شدن هر  یتکان سخت میدر جا

از حنجره ام صاحب دست ها کنار گوشم پِچ  ییصدا

 زد  

 _ نترس منم 
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در حصار   ی کردم کم   یرا آسوده رها کردم و سع نفسم

 دستانش جا به جا شوم که مانع از حرکتم شد   

 _ جات خوبه انقدر تکون نخور بذار تمرکز کنم  



  

 

 

 چسبد   یم میلب ها ی رو لبخند

 ؟   یتمرکز کن یچ ی رو  ی خوا یم ی _ اول صبح

 شوم   یم رتیدهد غرق در بهت و ح یکه م   یجواب با

خواد هر چه زودتر مقدمات   یکه دلم م نی_ به ا

که از   یخانوم  نیبازهم ا نمی رو فراهم کنم تا بب یعروس

 ی تونه جا یم بارهی م یهر انگشتت هنر و زنانگ 

 خوابشو از من جدا کنه و من و دل تنگ کنه ؟  

  یدانم چه جواب ینم  ردیگ  یقلبم به ناگاه اوج م ضربان

  ی با جمله ها ی عمل کردنش بدهم طور ی ضربت نیبه ا

توانم ساعت   ی کند که م   یساده اش مرا مست و خمار م

از گوشه و کنار جمله اش  یو هزاران معن  نمیها بش

شدن و دوست   دهید نیزن جزء هم کیکنم مگر  دایپ

حس  نیباتریخواهد ؟ ز یداشته شدن از همسرش چه م 

  نیباتری اش ز یست که مرد زندگ یزمان  کی ی برا

درک شدن ،   یعنی نیبه کار ببرد ا شیرا برا  رهایتفس

که مرا در بند دستانش  ی مرد  نیشدن و ا دهیفهم یعنی

 فهمد .  یکرده مرا م ریاس

 _ حسام  



  

 

 

 توانم به نام بخوانمش   یم فقط

 _ جانم ؟ 

"جانم " توقع   دیگو یگوشم آرام و زمزمه وار م کنار

 بماند ؟ ادمیدارد حرف زدن 
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   شنی... مداری... ب هی_ بق

خواستم از آغوشش  یآوردم فقط م یبهانه م یج یگ با

دنج و خلوت ساعت ها به او   ی و گوشه ا  رمیفاصله بگ

که در آغوش  ی تا به امروز دارید نیفکر کنم از اول 

 تن و روحم را   دهیکش

من و تو به  میکه حر ی _ تصور کردنت تو خونه ا

چسبه که تا حاال بهش   یم   یبیجور عج هی ادی حساب م

 دقت نکرده بودم ...  



  

 

 

برم دوست  ی که به راه انداخته لذت م ین یریبحث ش از

 دارم ادامه دهد  

 ؟   یعنی ی _ چه جور

تو باغ   ی ایدم که باهام ب یم   ی_ جواب سوالت رو وقت

 ..   میقدم بزن

خنک اول صبح   ی ست هوا ی زیوسوسه برانگ شنهادیپ

  یرا آب پاچ اطیح میعمو ابراه یدلچسب است وقت

  دنیکش قینم خورده نفس عم ی کرده و خاک باغچه ها

  یِست ورزش کیچرخم   یم  شیبازوها نیطلبد ب یم

 ورزش کردن آماده شده   ی به تن دارد برا

  می_ بر

کردم  ی افتاده بود که حس م جانیبه ه ی طور قلبم

و با   ردیگیشنود دستم را م یرا حسام هم م شیصدا

  یم نییبالکن پا ی کشد از پله ها  یخود به طرف باغ م

حرکت انتخاب   ی ا براحسام سمت راست باغ ر میرو

که از   یدارم کم  یکند من هم دوشا دوشش قدم برم  یم

پرسم   یشود و م یطاقتم طاق م میریگ ی کلبه فاصله م

 : 



  

 

 

 ؟ی دی_ جواب سوالمو نم 
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 کند    ینگاهم م قیآورد و دق یم نییپا ی را کم  سرش

 اندازه   یبندم لُپات ُگل م  یشرط م دنشی_ با شن

  یم ی زیو ذهنم به دنبال چ  ستدیا یاز حرکت م میپاها

  یگردد که باعث خجالتم شود و به بحث منحرفانه م

قهقه  ی صدا  ندیب یرا که م  رانمیرسد نگاه متعحب و ح

 شود  یاش بلند م

 گرد شد ؟    ی نجوریکه چشمات ا ی فکر کرد ی_ به چ

که به سرم زد  ی انداختم و از فکر نییرا پا سرم

صورتم داغ و سرخ شد حجوم خون به صورتم را حس 

  یم یخنده اش بلندتر شد اگر کس ی کردم صدا   یم

قطعا  دید ی او را م  ی و صورت من و خنده ها دیرس

 است    انیدر م ی منحرفانه ا ی چه افکار  ی پا دیفهم یم



  

 

 

 که خانم ...   ی _ من هنوز حرف نزده تو سرخ شد

کوبم که دستم را   یم شیبه بازو یمشت ضربه آرام با

 کشدم     یو به آغوشم م ردیگ  یم

که صبح ها تو خونه خودمون هم  نی_ فکر کردن به ا

مواجه بشم برام جالبه ، برخالف  ی صحنه ا نیبا همچ 

مدت  هیبعد  یزندگ ی ها نیروت گنیها که م یبعض 

عاشق زنش باشه  ی اگر مرد گمی خسته کننده است من م

 ...  شهینم ریزنش تو آشپزخانه س  دنیاز د

 تمام جمله اش فقط مسخ جمله آخرش شدم    از

 ؟  یهست ی _ تو ... تو ... چطور مرد

به عمق  ییکه گو ی کند طور  یبه چشمانم نگاه م قیدق

کند در مقابل من به  یروحم با چشمان نافذش رسوخ م

توانم  ی نم میبودم تنها به گوش ها رهیخ شیلب ها

 نبود ی زیکه از او طلب کردم کم چ  یاعتماد کنم جواب
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 _ من .... 

 صبحانه ...  دیای_ داداش ب

  یگذارد و کم  یتمام م  مهی هاله جمله اش را ن ی صدا با

    ردیگ یفاصله م 

 ....   میا ی_ االن م

اما همان طور مبهوت  دمیهاله به کلبه را د ورود

شلوار  بیدستش را در ج کیبودم  ستاده یا میسرجا

را به سمتم  گرشیبرد و دست د یم ی گرمکنش فرو 

 کند    یدراز م

 منتظرن ...   می_ بر

که   ییشد و از حال و هوا  یکم ذهنم داشت جمع م کم

و با  دمی شک  یقیآمدم نفس عم یم رونیدر آن بودم ب

باشد تا التهاب  میلب ها ی کردم رو  یم یکه سع  ی لبخند

آمده را  ریام را بپوشاند دستش را گرفتم و مس  یدرون

لحظه با  کیبودم در  جیداخل کلبه هنوز هم گ میبرگشت

خود حسرت خوردم حسام  شیپ خانههاله در آشپز دنید

که با  ی اما از آن دست مردان ِرند دیگو یسخن م  بایز



  

 

 

به همسر خود ابراز عشق و دوست  ی ه ی زبان باز

عالقه اش را  شیبا رفتارها شتریب ستیداشتن کند ن

آمده بود تا  شیپ یفرصت  شیپ یقیدهد و دقا ینشان م

 میرا بشنوم که ابراز عالقه مستق یاز زبان حسام کلمات

 نید اباره هاله باعث ش کیشد اما حضور  یاو م

هم خنده ام گرفت  یفرصت را از دست بدهم از طرف

ما  یانداخته بود وسط لحظات احساس تی جفت پا پاراز

دانست . همه دور سفره جمع بودند  یو خودش نم 

گذاشته و سر سفره  یدست  شیها را هم در پ ی سبز

 آورده بودند
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حاج رضا   ی کنار  یرو جمع گفتم صندل  ی ریبخ صبح

 نشستن انتخاب کردم   ی بود برا یرا که خال

  ی سفره ا نی که همچ ی شد داریب یباباجان ؟ ک ی_ خوب

 ؟  ی دیتدارک د



  

 

 

  ی را دوست دارم مهر پدرانه ا شیجان گفتن ها بابا

 شتریرا ب متی و صم یکه حس راحت دهی پشت آن خواب

 کند    یم

 کردم بخوابم اما نشد ..   یسع  یلی، خ می_ هفت و ن

   دیگو  یزند و م یم  یسوت  ی مهد

  نیا ی برا ی کرد  ینیریزن داداش قشنگ خود ش ولی_ ا

 ...   ی زیکنه با سحرخ یعشق م نی ما همچ  یحاج

 کند    ینگاهش م ی زیرضا با اخم ر حاج

 عروسم نکن ...  تیاذ ی _ پدر صلوات

 یگذارد م   یکه لقمه در دهان عسل م  ی در حال ی هاد

    دیگو

صبح زود  نهی ا حاتشیبچه از تفر نیا یحاج الیخ ی_ ب

 یو اون م   نیانقدر زنگ به ا شهیم داری که از خواب ب

 کنه   یم داریب قاشمیزنه که رف

و تاسف  ی متعجبم رو چهره سرخوش مهد  چشمان

 چرخد :   یو حسام م ی هاد

 ؟   یکن  یم ی کار نی _ واقعا همچ



  

 

 

 اندازد   یباال م ی ا شانه

اونا بخوابن تا لنگ  دارمی من ب یوقت دهی م ی_ چه معن 

 ظهر ؟ 

متفکر شده  یخندم و به چهره اش که کم  یم  متعجب

 کنم    ینگاه م 

  لنتیسا  ایشده نامردا   یمیقد لهیح نی ا گهی_ التبه د

 باشم دیروش جد هی دنبال  دیخاموش با ای  کننیم
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کند که مامان فاطمه    یم انیب ی جمله اش را جد چنان

   دیگو یگذارد م  یاش م یشان یرو پ یدست

 فکر کنم    ضهی مر ستیبچه حالش خوب ن نیا  ی_ حاج

 دهد   یبا تاسف سر تکان م  هاله

 ..  مرض داره . ستین ضی_ نه مامان جان مر



  

 

 

دهد و بشکن  یبه سر و گردنش م ی قر ی فور ی مهد

 خواند   یم تمیزند و با ر  یم

 _ آخه من مرض دارم ، آخه من مرض دارم ...  

بود که کنار حسام  نیا ی مهد ی ها ی ار یاز بد ب یکی

  یساکت کردنش پس گردن ی نشسته بود و حسام هم برا

 نثارش کرد  

 ...   ی مخمونو خورد یبچه اول صبح ر ی_ ِد آروم بگ

 یسع  ردیگ یکه به خود م ی حالت مظلومانه ا دنید با

 یکنم خنده ام را کنترل کنم که موفق نشدم با نگاه   یم

  یم زیر زیو هاله که ر حانهیبه صورت سرخ ر

 طرح لبخند به خود گرفتند   می لب ها دندیخند

از اقتدار   یکن  یم  فیک نی _ بخند زنداداش بخند همچ

بگه خو داداش من  ستی ن یکیاش ما ، خان داد نیا

چرا از گردن من   یگربه رو دم حجله بکش  ی خوایم

   ی زاریم هیما

نگاهش را به سقف   ی ا هیچهره متاسف حسام که ثان با

ها و   طنتیدوخت نتوانستم خودم را کنترل کنم واقعا ش

جمع بود  ی صفا ی هاله و مهد ی ها ختنیزبان ر



  

 

 

زبانش  ف یحر یرقمه کس چیکه ه ی مخصوصا مهد 

 شود .  ینم
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 میمشغول پختن ناهار شد  حانهیاز صبحانه من و ر بعد

مانده بر  یباق ی ها وهیحاج رضا و پسرانش هم م

  دندیچ یمصرف خودشان بود م ی دختان باغ را که برا

و  ی ریگردگ  یاندک ی مامان فاطمه هم وقت را برا 

و هاله را با خود مشغول کرد ،  دینظافت مناسب د

 ییو حلوا  ی چا ینیهمه از کار فارغ شدند با س یوقت

 ییرایدرست کرده و با خود آورده بود به پذ حانهیکه ر

داد  شنهادیها که رفع شد حاج رضا پ  یبردم خستگ

اول از همه عسل با   میاز باغ برو رونیناهار به ب ی برا

آماده شدن از جا  ی هم برا هیبق دیپر نیی ذوق باال و پا

مربوط  لیبلند شدند .فورا به آشپزخانه رفتم و اول وسا

و  ی به ناهار را در سبد مخصوص گذاشته و فالکس چا



  

 

 

کوچکتر   ی را هم در سبد  گرید ی ها یو خوراک  وانیل

اده شوم مانتو و شلوارم  دادم بعد به اتاق رفتم تا آم ی جا

 شمیلوازم آرا فیاز ک ستادمیا نهیو مقابل آ دمیرا پوش

  یبا رنگ دمیکش رونیمرطوب کننده و ضد آفتابم را ب

پنکک نداشتم  ایبه کرم پودر  ی ازیآفتاب ن دبودن ض

 شیبه آرا میزدم و با رژ لب مال ملیهم ر یکم 

 یام را مدل دار بستم ب ی مختصرم خاتمه دادم روسر

پول و تلفن همراهم را  فیشدم فقط ک فی ک الیخ

که آماده   یل یوسا ی و هاد ی رفتم مهد رونیبرداشتم و ب

دادند به   ی حاج رضا جا  ن یکرده بودم در صندوق ماش

حسام حرکت کردم پشت فرمان نشسته بود  نیسمت ماش

اش دوخته شده بود  یو نگاهش پر اخم به صفحه گوش

 ی گرفت و آن را رو ی ر شدنم چشم از گوشبا سوا

را روشن کرد و با دنده  نی گذاشت ماش نی داشبورد ماش

 عقب از پارک خارج شد  

 ؟ یمون   ینم هی_ منتظر بق
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 دهد    یچرخاند جوابم را م یکه فرمان را م  یحال در

بکنه و  نهیتا هاله دل از آ میریزودتر م کمی _ ما 

 حاضر بشه شب شده ...  

 دمیافتد . نفهم یکند و راه م  یرا از باغ خارج م نیماش

 میدیسر سبز رس ی تا به منطقه ا میکرد یچقدر راه ط

کرد ، تمام   یهم از آن عبود م یکه رودخانه کوچک 

نبود   یحسام مرد پر حرف  میرا حرف زده بود ریمس

شود  یم یخوب  ی گوش شنوا ی دار ازیکه ن  یزمان یول

ام با پدربزرگ و  یکمن از خاطرات کم رنگ کود

  یهم با کلمات یگفتم و او هم در سکوت گاه  زجانیعز

 .  کردیام م  یکوتاه همراه

و در  میحسام بود را برداش نیکه در ماش ی انداز ریز

که با شاخ   ی تنومند ی درخت ها ریرود خانه ز هیحاش

انداخته بودند پهن   هیسا نیزم ی رو شانیو برگ ها

  یقیهوا خنک و مطبوع بود نفس عم تمیو نشس میکرد

 فرستادم    هیرا به ر یآزاد و بدون آلودگ  ی و هوا دمیکش

باد خنک و  نیا ادی_ چقدر هوا خوبه آدم دلش نم

 تو دود و دم تهران   ادیآب ُ ول کنه ب ی صدا



  

 

 

  ادیشرکت و کارگاه ز ی کارا  میدارکه  ی _ با پروژه ا

 ...    میموند  یم شتریشده وگرنه ب

 کند     یاش را به دستانش زده و نگاهم م هیتک

چرا   یگذرون یآخر هفته هات رو کارگاه م  دای_ جد

 پروژه برات مهمه ؟   نیانقدر ا

کشد   یو دراز م  ردیگ   یاش را از دستانش م هیتک

 گذارد  یم میپا ی سرش رو
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 یلیشرکت دارم خ نیا یبرا ی ادیز ی _ من هدف ها 

 یبَِرند جهان   هیخوام  یم دی رس نجایتا به ا دمیکش یسخت

به خصوص دستبافت به  یران یبشه ، صادرات فرش ا

فارس و  جیحوزه خل ی همه کشورها نه فقط کشورها 



  

 

 

به جشنواره  کیوقتش هم االنه که نزد  نیبهتر ایآس

 فرِش ...   یفرش و طراح 

 :  ندینش یمرتب شده اش م ی موها ی اراده رو یب دستم

 دیش یقطعا موفق م دیطراح ها رو دار  نی_ شما بهتر

 تن نداره ...  و به خودت سخت گرف یانقدر نگران 

گذارد و حرکت نوازش وار   یدستم م ی را رو دستش

 کند    یانگشتانم را متوقف م

  هینباشه  ی طرح ناب و جذابم که تکرار  هی_من دنبال 

کنه  رهیدار چشم خ ی بنده رو ینقش م یکه وقت  یطرح

  ... 

به  شهیم دایکه برات جذاب باشه پ ی_ باالخره طرح

کنه   یم  ریخوب گ دهیچند تا ا نیآدم ب  ینظر من وقت

 ی ها دهیکه همون ا ی طور شهیانتخاب براش سخت م

چند  ی، مثال ما خانوما وقت ستنیخوب هم براش جالب ن

چون همشون   یموقع مهمون  میدست لباس خوب دار

  ادیبه چشممون نم میستی خوبن و ما قادر به انتخاب ن

 ..   میندار ی لباس چیو ه هی انگار کمد خال 



  

 

 

کشد و در همان حالت   یباال م میپا ی رو ی را کم  سرش

 کند   ینگاهم م

تو   گاهتی جا رییبه فکر تغ دی_خانم سلطان پناه با

 شرکت باشم استعدادت خوبه ....  

 زنم   یم  یق یعم لبخند

  یجناب من جام خوبه بعدم دوست ندارم کس ری_نخ

کردم   دایپ یشغل  ی ارتقا سمیرئ یِ فکر کنه چون خانِم آقا

 ... 
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 دهد :  یباال م  ابرو

رسه   یاگر به ذهنتون م دهیا سیرئ یِ _ خانِم آقا

    دییبفرما

زن  هیداره من به عنوان  ی ا قهیسل هی ی_ هر کس 

دهم اما   ی م  حیرو ترج  یسنت ی سبک ها و طرح ها



  

 

 

  یبه روزتر و مدرن م ی روزا طرح ها نیها ا  یلیخ

 پسندن ....  

 کند    یم زیرا ر شیمتفکر چشم ها یکم 

به  دیتونه جالب باشه با یبا مدرن م ینقشه سنت قی_ تلف

 روش کار کنن...  کمیطراحامون بگم 

 زنم    یم طنتیاز سر ش ی لبخند

 نره   ادتی شد پورسانت من  یی_ اگر طرحت اجرا

با پشت دست گونه ام را نوازش  دهیطور که خواب همان

 کند    یم

 خوبه ؟   یِمگان ِ مشک هی_ 

 شوند   یگرد م  چشمانم

 َمن ....   رینگ ی بود جد یشوخ هی_ 

 پرد    ی حرفم م  انیم

ها   ی ریدرگ یول  وفتادمیبه فکر م نایزودتر از ا دی_ با

 نذاشت   

من که هرجا بخوام برم با خودت   ستین ی ازی_ آخه ن

 ..  رمیم



  

 

 

 ی آورد وانگشت اشاره اش را رو یرا باال م دستش

 گذارد  یم  میلب ها

بخرم  نی خانمم ماش ی ، من دوست دارم برا شی_ ه

باشه که با  ازیکه من نباشم و ن  ییوقتا ادیم  شیباالخره پ

 ...رونی ب ی بر نیماش
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 _ آخه حسام جان ...  

 _ جانم ... 

شوم و بعد جمله ام   یکه گفت م  یلحظه محو جانم چند

 کنم    یم انیرا آرام تر ب

  ی مخصوصا االن که مشغول کارا شهی_ خرج اضافه م

 ...  ی جشنواره ا

    دیگو  یکند و م یرا در هم م شیها اخم



  

 

 

دلخواه   ستیزنم خرج اضافه ن ی برا ن یماش دی_ خر

دوتا   یکی میکنم بر  یهماهنگ م میمنه ، تهران رفت

 ...   نی ماش شگاهینما

دهد   ینم شتریتحکم نهفته در کالمش مجال مخالفت ب با

خوشحالم   شنهادشیپ میریصادقانه اش را در نظر بگ

  یراحت یدقت دارد حت زی نسبت به همه چ شهیکرد هم 

 یکنم خدا چگونه زندگ   یام در رفت و آمد و من فکر م

 مرد ساخته .   نیام را با وجود ا

که ذهنم   یدلخواه خودم سوال ریبحث به مس رییتغ ی برا

   دمیرا مشغول کرده بود پرس

 کاره موند ....   مهی_ حرفمون با اومدن هاله ن

   ندینش  یشود و م ی اش بلند م دهی حالت خواب از

سفر   هیکنم   یم  یباز شدن مدرسه ها سع_ تا قبل از 

 ...  میمشهد بر

که دلخور شده بودم از   نیفشارم با ا  یرا بهم م میها لب

کردم   یاما سع دمیخواستم نرس یکه م  یکه به جواب  نیا

 زدم   یتصنع  ی لبخند شیبروز ندهم به جا



  

 

 

هست  ی مهم تر ی بعد کارا ی نمونده بزار برا یلی_ خ

  ... 

 کند   یم زیرا ر  چشمانش

 

fateme.jafari.novel[ ,14.09.20 11:46] 

 370#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

از  شتریسفردو روزه ب هیادا کنم  دیکردم با ی نذر هی_ 

 اون نه من زمان دارم نه تو ....  

شود ،  ی صحبتمان م  ان یاش پا یزنگ گوش ی صدا

 دندیپرس یبودند و م  دهیهم رس ی حاج رضا و هاد

را پارک کرده تلفنش را قطع کرد و   نشیحسام کجا ماش 

حاج رضا بود رفت   نیکه در ماش یلیآوردن وسا ی برا

 . 

 ی که رو یپل چوب  ی را به نظاره نشستم از رو رفتنش

را پارک  نیکه ماش یرودخانه بود رد شد و به سمت

حرکت تند و پر خروش  ی کرده بود رفت ، نگاهم رو



  

 

 

ام به  یزندگ  انیجر قای دق آب در رودخانه ثابت ماند

پر التهاب   ی سرعت گذشته بود ، از آن روزها نیهم

چون حسام  ی مرد جودکه با و ییروزها نیگرفته تا ا

 نیا شتریبا هر چه شناخت ب  ی پر شده بود و عالقه ا

رابطه من هستم  نیشد ، در بتن ا یمرد پر رنگ تر م

هر   دایو ناپ زیر یکه با نوازش ها و احساسات یو حس

  ندیب یکردم که هست ، که مرا م   یرا شکر م میبار خدا

 یلیاز عشق نداشتم خ ی ری تعب چیبودم که ه ی، من زن

داشتم را   مای که آن روزها به ن یاست اسم حس وقت

که در ذهن و قلبم  ی زیگذشتم چ میاهایوارونه رو ریتعب

 خواستار آن بودم اما برعکس اتفاق افتاد . 

                           ***************** 

کمتر فرصت با هم  بودن  میخانه باغ که برگشت از

حسام خاص باشد  ی که برا یباالخره آن طرح میداشت

شد .   شتر یهم متقابال ب  شیشد و رفت و آمدها دایپ

و  ریجلب اعتماد وز ی گاه برا یگاه و ب ی دارهاید

اسم و رسم دار در بازار فرش و حجم  ییرقابت با رقبا

 گذاشت  ینم ی باق شیبرا یوقت  ادیز ی کار
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 دید یم  تیاش مرا در اولو یباز هم با تمام خستگ  اما

کرد ، از  یجبران م  ی را به هر نحو شی و کم بودن ها

 ی ها ی رو ادهیته تا پدر جمع خانواده گرف ی دارهاید

  یکه آزار دهنده بود شک  ی زیتنها چ نیب نیشبانه در ا

تماس شروع شد و به شماره  کیخوره وار بود که از 

و با  دمیتلفن حسام د ی رو یاتفاقکه به طور  دیرس ی ا

 شده بود .    رهیذخ یسیانگل ی حروف اختصار

از  ی که خبر ییبودند وقت ها ادیکه ز  ییها تماس

پشت سر هم که حسام را  ی ها امکی تماس نبود پ

کرد ، قسمت شک   یرا پر م شیکرد جا یمشغول م 

بود که هر وقت من بودم حسام به   ن یا زشیبرانگ

ها اما  نیکرد با تمام ا یمکالمه اش را کوتاه م  ینوع

  یحت ای کنماش را چک  یبه خودم اجازه ندادم که گوش 

ه بزنم هرچند که ته زنان ی و کنکاش ها  ب یدست به تعق

 دیافکار مختلف و ترد یی ترسناک بود گو یدلم آشوب

 .  دندیجو یگرسنه روحم را م ی ها  انهیچون مور 



  

 

 

زنانه ام   ی ها  تیتمام حساس ی کردم چشم رو یم  یسع

نباشم ، من حسام را باور    میها یدودل ی ببندم و پا به پا

َشک و اعتمادم   نیکه ب ی جنگ ناعادالنه ا نیداشتم و ا

و   دمید یخودم م دنیسنج ی برا یرخ داده بود را محک 

تند  ریرا اس مینو پا  یخواستم بازنده باشم و زندگ ینم

بود که هر بار به حسام و تماس   نیا تی واقعباد کنم ، 

را   شیها و نوازش ها یکردم هم آغوش یشک م  شیها

  تیبماند که من او آرامش و امن ادمیکردم تا   یمرور م

 گرفته ام . 

مونا را   ی خانه حاج رضا بارها جمله ها ریمس در

که شب ها را تا   ستیدردم چ دیفهم یمرور کردم وقت

 جمله گفت : کیگذرانم تنها  یم ی داریاش به ب مهین
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تا حاال  نیبا خودت دو دوتا چهارتا کن بب نی_ بش

که به شک   ی دیاز حسام د یحرکت ای  ی ، سخن یحرف



  

 

 

 نیبب ری شماره رو فاکتور بگ نیهات پر و بال بده ا

شکل گرفته ، خودت   ی همسرت چطور  تیشخص

تو رو به خدا  یجور عجب هیحسام و اعتقاداتش  یگ یم

رتباط  ا ایر یکه با خدا ب  یرسونه ، از نظر من کس  یم

که  هیوقت ی حرفا برا نیا زارهینم دیترد ی برا  ییداره جا

  سمونیآسمون ر نیخود نش یپس ب شی نشناخته باش

 خودت ....    ی بباف برا

                            ************ 

که راننده   یدادم و تا زمان هی تک نیماش شهی را به ش سرم

به مقصد را اعالم نکرده بود در خودم   دنیرس یتاکس

  نیاش را حساب کردم و از ماش هیغرق بودم ، کرا

ذهنم را   ی  انهی موز ی صدا دمیکش  یقیشدم نفس عم ادهیپ

باز شد  یپرسش چیه یرا فشردم در ب فونیپس زدم و آ

بالکن   ی گذاشتم مامان فاطمه رو  نپا به داخل ساختما

را تندتر کردم و از  میبود قدم ها ستادهی خانه منتظر ا

پله ها باال رفتم دستانش را به دو طرف باز کرد و مرا  

    دی در آغوش کش

؟ حسام که سرش شلوغه  ی_ سالم مامان جان ، خوب

 ؟   مینیرببیبه د رید دیتو هم با



  

 

 

 بوسم    یرا م شیو گونه ها  رمیگ  یآغوشش فاصله م از

 آخه ...  نجامیا شهی_ من که هم

 کند    یم ی ساختگ  یاخم

دلتنگ بچه ات شدن  یفهم یبعد م  ی_ بزار مادر بش

خواد کنارت باشه مخصوصا   یدلت م ی ، ه هیچطور

 و مونس مادر دختره ....  سی، ان یکه دختر دار باش
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 کنم   یرا  به سمت شانه خم م  سرم

رفع  ی آماده ام برا ی شما بخوا ی_ من از االن تا وقت

 بکنم ...  یهر کار بگ یدلتنگ



  

 

 

  تیگذارد و به داخل خانه هدا یرا پشت کمرم م  دستش

 کند    یم

تا من   ای، برو لباسات رو عوض کن ب زدلمیعز ی _ ا

 ...   میکله پاچه بار بزار کمی زمیبر ییچا

   ردیگ  یسعت مو لبخندم

_ مامان هاله شما رو هم از راه به در کرده ها ، حاال 

 ؟  میبار بزار دی با ُیکله پاچه ک 

  یعاص نای_ اهل خونه مامان جان ، من آخر از دست ا

 ...   شمیم

 _ چه دلتون پره ؟  

 چرخاند   یرا در کاسه م چشمانش

 هی، حسام هم  ای_ نگم برات ، برو لباس عوض کن ب

 ی پا نهیامروز زود اومد البد بش دهیست رس قهیدق ستیب

 بچرخه ...   نترنت یاون ماس ماسک تو ا

  یم شیو راه پله ها را در پ میگو  یم ییبلند باال چشم

کردن و   طنتیرسم هوس ش یپشت در اتاق که م  رمیگ

زد اما قبل از  یسر به سر حسام گذاشتن به سرم م

 حسام توجه ام را جلب کرد  ی ورود به اتاق صدا
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 ی_ چه جالب که شما هم به صنعت فرش و بافندگ 

 ی زیچ نیاون شبتون همچ ی صحبت ها دیعالقمند شد

 داد    یرو نشون نم 

  ..... _ 

   نمیرو بب شونیا شمی_ من هم خوشحال م

   .... _ 

  شتریکه شناخت ب  یشراکت نیا ی کنم برا  یم  هی_ توص

هم با شما   دارید نیوقت ا نیی ، تع دیالزم داره عجله نکن

 و پدرتون ... 

و گوش   ستادنیواضح نبود از پشت در ا یل یخ شیصدا

به در   ی نداشتم تقه ا یدادن به حرف هاش حس خوب 

زدم و بعد بازش کردم آرام سالم کردم که سرش را 

 ش را کوتاه کرد  تکان داد و مکالمه ا



  

 

 

 ...   ری_ خب پس منتظر تماستون هستم ، روز بخ

  زیم ی آورد و رو یم نیی را از کنار گوشش پا  یگوش

 گذارد    یم شیآرا

 ؟    ی_ خوب

 دهم   یلبخند سرم را تکان م  با

 انگار ...  ی خسته ا  یلیتو خ ی_ خوبم ول 

خسته   یبه تن داشت چشمانش هم کم رونیلباس ب هنوز

مردانه اش را  رهنیپ ی دکمه ها  دندیرس یبه نظر م

 کند    یباز م یک ی یکی

 ی کردم برا  یم ی زیوقت برنامه ر ریتا د شبی_ آره د

 شرکت ....   ی سر و سامون دادن به کارها 

  یکشد و رکاب  یم رونیمردانه اش را از تنش ب رهنیپ

ستبرش  نهیخم بازوان و س  چیرنگش با سخاوت پ دیسف

  لیم ی چشم گرفتم و جلو یگذاشت به سخت شیرا به نما

  یم دیاش را شد نهیس ی سرکشم را که سر گذاشتن رو

 گرفتم  دیطلب
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 بخواب ...  کمی_ خب 

 رود    یگوشه اتاق م سی سمت سرو به

تموم بشن    ومدهین یتا حاج خوامیدارم م  ادیکار ز_ نه 

  ... 

از   یکیکنم و   یدهم در کمد را باز م ی تکان م ی سر

و   دارمیبود را برم دهیکه مامان فاطمه خر  ییزهایشوم

  زانیآو یرا به چوب لباس  شرتمیپوشم و مانتو و ت یم

را مرتب   می روم موها یم  شیآرا زیکنم به طرف م  یم

اش   یصفحه روشن گوش ی رو نهیکنم نگاهم از آ  یم

 از همان شماره دارد    امیپ کیشود   یم  خکوبیم

 کنم ... "    یم  ی شراکت لحظه شمار نیا ی " _ من برا



  

 

 

خودم  ریکنم و به تصو  یم  یرا از صفحه گوش  نگاهم

که باز سردرگم شده اخم    یشوم من یم رهیخ نهیدر آ

مات شده    نهیکه در آ ی کنم به خود  یرا در هم م میها

" ناراحت    هیکار امیزنم " جمع کن خودتو ، پ یتشر م

درست   انیم نیا ی زیچ کی"  دیگو یکه م  یدهان ذهن

کنم و از   یرا لعنت م  ونمدر طانیزنم و ش ی" م ستین

  یام برم  یو چادر رنگ ی ، روسر رمیگ ی فاصله م  نهیآ

خواهم   ید مآمد دم دست باش ی که مهد  یدارم تا زمان

بروم که حسام دوش گرفته و در حال   رون یاز اتاق ب

 دیآ یم  رونیب سیاز سرو شیخشک کردن موها

 ی نم دارش رو ی رسد موها یسرحال تر به نظر م

حوله تن پوشش باز است  قهیو  ختهی اش ر یشانیپ

شده و خسته نبردم قصد  ر یامروز که من با خودم درگ

 دارد ی دلبر
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 باشه ...   تی_ عاف

زند و سرش را  یاش کنار م یشانیرا از پ شیموها

    ردیگ  یباال م

 _ ممنو ... 

کند   ینگاهم م قیکند و دق  یکاره رها م مه ی را ن کالمش

 خورد   ی گره م شیابروها نیکم کم ب

 شده ؟   ی زیچ یستیب ن؟ خو دهی_ چرا رنگت پر

 ی، حرف میدانم چه بگو  یکنم نم   یرا گم م میو پا دست

 ساده    ی ا شهیکل کیجز  دی آ یبه زبانم نم

 _ خوبم که ... 

    دیگو یم  ی کند و جد  یم زیر چشم

 ی زیچ ی، هر وقت نخواست ی _ اهل دروغ گفتن نبود

من  شیاما دروغ به ر ستین  یراحت بگو گفتن یرو بگ

 و به زبون خودت نبند  

 یدهد و من نم  یخشن نشانش م یدرهمش کم  ی ها اخم

 ایمن به تو شک کرده ام ؟  می، مثال بگو میدانم چه بگو



  

 

 

  شیکه در ذهنم برپاست را برا ینه اصال هرج و مرج 

  یتوانم به چشمانش نگاه کنم وقت ی؟ آن وقت م میبگو

همه ِمهر او قضاوت   نیا ی او محبت کرده و من در ازا 

،  ستین ری امکان پذ ی زی چ نینیچکرده ام ؟ نه اصال 

زنان شکاک و نادان عمل کنم   هیخواهد شب یدلم نم چیه

، روزگار  نمیبب دیام نا ام یکه در چشمان مرد زندگ 

عبرت  ی به جا دیبه جان من زده نبا یق یعم ی زخم ها

 و خام جلوه کنم . تیدرا یبگرفتن و پخته شدن 
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   ستین ی زیچ نی شد هم ریذهنم درگ کمی_ 

کند ، به زور  یکنم و در سکوت نگاهم م  یم  زمزمه

و  رندیشکل لبخند بگ یدهم تا کم  یرا کش م میلب ها

 نباشند  زانیطور آو نیا



  

 

 

 یاالن ول ی به نظرم ترسناک بود ی کرد ی _ قبال اخم م

 سلطان پناه ...   ی آقا یش یجذاب م

 دهد    یرا باال م شیابرو ی تا کی

 برات اخم کنم ....   شتریباشه ب ادمی_ 

 خندم   یم

  ییمامان فاطمه قراره چا شیپ نییپا رمی _ من م

   میرو بکن بتتونیو غ میبخور

 قبل است   ی ها  هیدارد اما بهتر از ثان ی زی اخم ر هنوزم

هام گله   تی_ برو فقط حواست باشه حاج خانم از جذاب

 ..  یکرد ازم دفاع کن

 کند    یاش اشاره م یجذاب و لعنت  ی اخم ها به

اون وقت   یبداخالق باش هی_ همون بهتر که به چشم بق

 هات ماله خودمه ....  تیجذاب شتریسهم ب

دارد به  یدم آرام به جلو برمکند و دو ق  یم زیر چشم

کنم  یکشم و آن را باز م یدر را م رهی سرعت دستگ

از   رونیبه ب داردیکه به سمتم برم ی زی که همان با خ



  

 

 

 حیکنم و البته که فرار را بر قرار ترج  یاتاق پا تند م

 دهم    یم

 ....  زهیری واسه من زبون م سادهی_ وا
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بخشد پله ها را  یپر حرصش لبخندم را وسعت م  لحن

کنم مامان فاطمه به محض    یم یتند تند با لبخند ط

 :   دی گو یصورت بشاشم م دنید

مامان جان ، برق  یباش نطورشادیا شهیهم ی_ اله 

 ..   نیچشماشو بب 

دلم خدا را اندازم در  یم  نییزده سرم را پا خجالت

و   دیآ یکه راحت م یو نفس شیکنم بابت آسا  یشکر م

پر از رنگ شده کمتر به گذشته  میروزها نیرود ا یم



  

 

 

در ذهنم جوالن دهد  دیایب ی کنم اگر هم فکر  یها فکر م

 .    ستیآنچنان آزار دهنده ن

آمدن حاج رضا و جمع شدن خانواده دورهم حسام  با

 چند روز داد   ی برا ی خبر از سفر کار

  دیبعدش با گهیباشه د رآخریسفر ت نیا اد ی_ احتمال ز

 ..   میجشنواره باش ی منتظر نظر داورا

 دهد    یسر تکان م تیرضا با رضا حاج

 باشه پسرم    ری_ خ

که   نیاما اآرزو بود  ی منتها میاو برا تی که موفق  نیا با

که او  ییو تحمل شب ها یدلتنگ  یعنیچهار روز نباشد 

که   یکشد ، با وجود حس دلتنگ یهوا نفس نم نیدر ا

به بغض نشسته بود و  هی شب میگلو خیاز همان لحظه ب

شب را گذراندم .  قیعم ی استرس از نبودنش با لبخند

آن شب با حاج رضا او را به  رفتدو شب بعد حسام 

 کنار گوشم پچ زد :   یلحظه خداحافظ میفرودگاه رساند 

  خوامیدر دسترس باش م شهیچهار روز هم نی_ تو ا

 هر لحظه بهت فکر کردم بتونم صدات رو بشنوم ..  



  

 

 

که آن طور  دیکه در چشمانم نشست را قطعا د یبرق

 دلربا لبخند زد  

 زنگ بزن ی دی_ هر وقت رس
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وجه   نیباتریاش را به ز یخواست جمله احساس یم دلم

جوابگو باشم اما آن لحظه آنقدر مست گفته اش بودم که 

بداند در دل  یاگر کس  دیفکر نکردم شا   یجواب چیبه ه

  دیجمله ساده چقدر قند آب شده بگو کی ی من برا

 یکه عاشق شده م  یست اما قطعا کس  ی مسخره باز

نشاند  یکنار هم م  مهمعشوق با محبت کل یداند وقت

  یم  انیست که در وجودت طغ یچه و چه احساس یعنی

 کند .  

و من  میرد شد در فرودگاه ماند  تیکه از گ یزمان  تا

رضا که راه  بودم که رفته بود حاج  ی ریبه مس رهیخ

آهسته به دنبالش  ی گرفت با قدم ها شیخروج را در پ



  

 

 

جز چند جمله  میهم که شد  نیروان شدم ، سوار ماش

 ی ریمس دنی ما رد و بدل نشد تنها با د نی ب یکوتاه حرف 

 :   تمرفت گف یکه حاج رضا م

با  دینگه دار نجایرم خونه اگر هم ی_ حاج بابا من م

 رم .  یمترو م

 :  دیگو یکند و م  یم   یساختگ اخم

 میخور ی خونه شام م میری_ اصال حرفشم نزن ، م

درست کرده بعدم شما شب   ی زیحاج خانم کوفته تبر

 .  یمون ی ما م شیپ

 _ آخه ...  

 آخه ....   ی_ آخه ب

گرفته نباشم مامان  یل یکردم خ  یسع  میدیرس یوقت

 گفت :  دیفاطمه تا مرا د 

 اطیح ی ا ی ب یوض کنلباس ع ی وقت دار قهی_ دو دق

 بدو خانم خانما ...  یپشت

به  میگفتم و بعد از عوض کردن لباس ها  یآرام چشم

از باغچه بود  ی سبز دن یاو ملحق شدم ، مشغول چ

آهسته آهسته خودش را به شهر رسانده بود و با  زییپا



  

 

 

عرض  دیوز یکه م  یگاه یخنک گاه و ب ی ها مینس

 کرد  یاندام م
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شد تا   یم یباغچه خوش عطر و بو هم خال  نیکم ا کم

خوش عطر   ی ها حانیبهار بعد کنار باغچه نشستم و ر

ها  ی شدن سبز دهیجدا کردم بعد از چ  یکی  یکیرا 

مامان فاطمه دستم را گرفته و با خود به سمت تخت 

همان طور که دستم را در دست  میهم نشست برد کنار

 داشت شروع کرد به حرف زدن :  

قصد سفر داشت اون    یبار تو دوره عقد حاج هی_ 

حجره فرش  هیکارگاه و فروشگاه نبود   نیزمان ا

رفت کاشان و اصفهان   یم   دیداشتن تو بازار با یفروش



  

 

 

  یلیحجره ، من خ ی داد برا یم دیسفارش فرش جد

 ناراحت شدم  

 زد و ادامه داد :  ی محو لبخند

  ینازم رو م یل یخ یحاج  میمحرم شده بود  ی_ از وقت

تو جمع هوامو داشت منم کم کم دلم رفته   شه ی، هم دیخر

 بود ...  

 لبم نشسته بود وسعت گرفت :  ی که رو  ی لبخند

 دوستون داره معلومه ...   یلیخ ی_ هنوزم حاج 

 ا ادامه دهد  دوزم ت  یبه او چشم م مشتاق

بد  یلی، خ ی چند وقت دور  ی گفت سفر گفتم وا  ی_ وقت

از چهره  یکردم نه که بد رفتار کنم نه ... ول یخلق

  ی برا یخالصه که با دلنگران دیفهم  یم یگرفته ام حاج 

فکر   لیخسته بود اوا یلیبرگشت خ یشد وقت یمن راه 

بعدها خودش گفت دلش همه   یکردم خسته کاِر ول  یم

شده نتونه خوب   یم باعث  نیمن بوده و ا شیجا پ

کارش رو سخت و خسته اش کرده  نی تمرکز کنه هم

 خوام بهت بگم ؟ یم  یچ یدون  یبود ، م
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 میرا برا ی زندگ  ی ها یخواهد سخت  یکه م  نیا حدس

 معنا کند دور از ذهن نبود  

گرفته و ناراحت نباشم اما فکر کنم   یلیکردم خ  ی_ سع

 موفق نبودم ..   یلیخ

 :  ردیگ یسرم را در آغوش م  مادرانه

نداره مامان جان حال امروز تو رو من   بی_ ع

کنم تو منو   کاریدونستم چ  یداشتم منتها من نم روزمید

  ینگ بهش بزنز هی ی بر نهی، چاره اش ا زمیعز ی دار

ازت راحت    الشیتا خ یشاد باهاش حرف بزن ی با صدا

 باشه تا بتونه به کارش برسه ...  

و   ردیگ یگونه ام از من فاصله م  دنیبا بوس دیگو  یم

فکر به حال خودم   ییایرود مرا با دن یبه آشپزخانه م 

حسام  ی ها ی ا یاست که تحقق رو نیگذارد ، اصل ا  یم

من و   ندیگو یکه م نیوصل است مگر نه ا میبه زندگ

او   ی زن و شوهر باشد خب هدف ها  نیب دینبا ییتو



  

 

 

  یها م ی سبد سبز ی رو م من هم مهم است نگاه ی برا

خلوت مادر  کی ی بودند برا ییها فقط بهانه ها نیماند ا

دانا و مدبر   ی مادر ایدن ی و دختر اگر تمام دختر ها

،   دیپاش یز هم نما یزندگ چیه رازهیش چ یه یداشتند ب

ها  ی ها را برداشتم و به آشپزخانه رفتم سبز ی سبد سبز

رفتن به   ی ابر  ی کردم دنبال بهانه ا سیخ نکیرا در س

از پله  عیام سر یگوش ی آور  ادیاتاق حسام بودم که با 

 ها باال رفتم 
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 فمیبه طرف ک دمیکش قیدادم و چند نفس عم هیدر تک به

قفل  صفحه اش را باز  دمیکش رونیرا ب لمی رفتم و موبا

خواستم   یشماره حسام را گرفتم ، نم  عیکردم و سر

  یو تعلل داشته باشم بوق ها را م دیترد ی ا هیثان

 :  دیچیپ یآرامش در گوش  ی شماردم با بوق پنجم صدا



  

 

 

 _ سالم  

 زمزمه کردم :   آرام

 ؟   ی_ سالم خوب

 _ ممنون   

 منتقل کنم    میخوب را به صدا  ی کردم تمام حس ها  یسع

 ؟     ی دیرس ی_ ک

تا اومدم هتل و اتاق گرفتم طول  شهیم  یساعت کی_ 

  دیکش

 خسته و خش دار بود   شیصدا

 _ حسام ... 

 جوابم را داد :   ری تاخ نهیدو ثا با

 _ جانم  

   ی ایب ت یموفق  ری_ من منتظرم با خ

 :   چدیپ یم  یآرامش در گوش ی ها نفس

 نشه ...   یکنم سفرم طوالن  یم  ی_ سع

 :  میگو یم تند



  

 

 

همه  نی _ نه عجله نکن با آرامش به کارت برس ا

 ...   ی ریبگ جهینت دیحاال با ی دیزحمت کش

 کنم   یزمزمه م  آرام

 ی که برام بخند نیکنم به شرط ا ی_ من تمام تالشمو م 

  .. 

 شوم    یم  مبهوت

 _ حسام ... 

 خنده هات تنگ شده ...  ی صدا ی _ حسام نداره دلم برا
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کنم قصد داشتم با تماسم حال او را خوب   یم  اعتراف

 خندم   یکنم اما خودم شگفت زده شدم ناخودآگاه م 

منم حالم خوبه ، با  یتو خوب باش یشد وقت  _ حاال

    گردمی برم تی موفق



  

 

 

مامان فاطمه معجزه کردند سخن کوتاه   ی ها  ییراهنما

 نییبه طبقه پا یاستراحت کند وقت ی کنم تا کم  یم

روم   یکنم به آشپزخانه م یکه م  ی اول کار گردمیبرم

و از پشت سردستانم را دور گردن مامان فاطمه حلقه 

 بوسم    یکنم و گونه اش را محکم م  یم

 مامان    ی_ مرس

 میکن  یرا آماده م زیکند با هم م یبا لبخند نگاهم م  تنها

که  ی. از موقع  میزن  یشام صدا م ی را برا هیو بق

از بار  شتریخانواده شده ام هر بار ب ن یاز ا ی عضو

 یکار سخت دنشیشوم ، بخش یم  ریادرم دلگقبل از م

ام   یاش در گوشه و کنار زندگ یخال ی جا  یست وقت

تمام مشکالت به او وصل  رس هی قتیدر حق  نمیب یم

نداده چگونه در بحران ها   ادمیشود ، چرا که  یم

راه کدام است  دیتا بگو ستیکنم ن تیریام را مد یزندگ

 و چاه کدام .... 

تخت حسام به صبح  ی را در خانه حاج رضا رو شب

کنم  هیتوانستم خواب را به چشمانم هد یرساندم به سخت

تا باالخره خوابم  دمیچرخ گریطرف به طرف د کیاز 

 برد .  



  

 

 

                               ************ 

 نیاز ا گذشت صبح ها قبل  یروز از نبود حسام م سه

 یاز هتل خارج شود تماس م  شیانجام کارها ی که برا

  لیها و وسا ی گرفت آخر شب ها هم به لطف فناور

گرفت مامان  یم ی ری تماس تصو شرفتهیپ یارتباط

 گفت :   یبا افسوس م  یفاطمه به شوخ 

 ی بار برا هیها ، من  ی _ خوش به حال شما امروز 

  دیکه اومد تهران رس نیبعد از ا ینامه نوشتم ول یحاج

به دستش چقدر به خاطر اون نامه سر به سرم گذاشت  

  ینامه رو م دینبود به من بگه دختر با یکی، آخه 

 اصفهان نه دمه خونشون . ی فرستاد
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باورم  دمیبلند و به قهقه خند ی خاطره اش با صدا به

آمد تا   یم ادمیکرده باشد هر با که  ی کار  نیشد چن یمن

  یآالرم گوش ی شد با صدا یسوژه خنده ام م یقیدقا

کنار  یعسل ی خودم را به اتاق رساندم و آن را رو

  ی ریکردم و برداشتم ، حسام بود تماس تصو دایتخت پ

سبز رنگ را لمس کردم و  کونیآ عی گرفته بود سر

 شد     انیدر صفحه نما  رشیتصو

  ری_ سالم صبح بخ

 جلسه ؟   ی؟ نرفت یخوب ری_ سالم صبح تو هم بخ

 :  دیگو ی اندازد و م  یاش م  یبه ساعت مچ  ینگاه 

  یو ممکنه طوالن شهیشروع م ری_ جلسه امروز با تاخ

وقت نشه شب زنگ بزنم االن  دیباشه شا شهیتر از هم

 زنگ زدم .  

 از کارات مونده ؟    یلی _ هنوز خ

 :   دیگو یتفکر م  یکم  با

نفر هست   هی نجایگردم ا ی برم  گهیدو روز د تی _ نها

کارگاه رو داشته باشه ، دنبال   یندگیخواد نما یکه م

 اونم   ی کارها



  

 

 

 :  میگو  یم  جانیه با

 شعبه دوم ؟   یعن ی_ 

 دهد :   یتکان م  ی را جد سرش

سرپرست خانوار وبد سرپرست  ی خانم ها ی سر هی_ 

کنه   ییخواد اشتغال زا یدور خودش جمع کرده م

با طرحش موافقم اما  ی تا حدود نیبراشون به خاطر هم

  یبعض یکفاف زندگ  مهیکه حقوق و ب نهیمسئله ا

 مسکنه ....   یده مسئله اصل یهاشون رو نم 
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 ست   ی ا  دهیچیپ مسئله

حقوق و  نی ؟ باالخره هم ی کن  کاریچ ی خوا ی_ حاال م 

 .  هیهم براشون عال مهیب



  

 

 

دارم اگر بشه براشون خوابگاه درست  یی فکرها هی_ 

  ی ها تیمثل سوئ  کیکوچ ی واحدها هی شهیم  یکرد عال

 .   ییدانشجو

 بشه    ییخوبه اگر اجرا یلی_ خ

برم بعد بهت   دیمشورت کنم ، من با یبا حاج  دی_ با

 زنم   یزنگ م

 :   میگو  یلبخند م  با

 _ به کارت برس مراقب خودت هم باش  

 :   د یگو یکند و بعد آرام م یمکث م هیثان چند

 _ مراقب خانِم من باش  

بود   یرا قطع کرد هنوز نگاهم به صفحه گوش تماس

  یبهتر ؟ با حال نیاز ا زیمن خانم ِ او بودم و چه چ

  ییجش آمده بود چا ی خوب به آشپزخانه رفتم آب کتر

 رید شبی مونا د دمیصبحانه را چ زیرا دم کردم و م

نداشت اما به   فتیکه ش  نیوقت به خانه آمده بود با ا

  یمانده بود وقت  رستانمای بدر  یخاطر مورد اورژانس

نبود نتوانسته بود جان   یشگ یسرحال هم ی آمد مونا

حوصله به  یفرزند مادر جوان را نجات دهد خسته و ب



  

 

 

 ریشام نخورده بود به پن یاتاقش رفت و در را بست حت

 را هم اضافه کردم .    مروی و کره عسل و مربا ن

 به در اتاق مونا زدم   ی ا تقه

 صبحانه   ای_ مونا ب

 گرفته جوابم را داد    ییصدا با

 ام ی_ االن م
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و پشت  ختمی ر ییآشپزخانه برگشتم و دو فنجان چا به

بعد مونا دست و صورت شسته آمده  یقی نشستم دقا زیم

 و نشست  

و نون   مروین ی دختر خوب خونه رو بو ی _ چه کرد

 برداشته    ی بربر

خودم  ی دست ساز مامان فاطمه برا ی از مربا ی ا لقمه

 گرفتم  



  

 

 

 ی، ضعف م  ی شام هم نخورد ی خوب نبود شبی_ د

 ..  یکن

 زد    ی ا مهی نصفه ن لبخند

اولش بود دوقلو داشت فقط  مانیزا  چارهی_ زن ب

زنده موند ، فشارش باال بود اون شوهر   شونیکی

هاش تو  هیگر  ی رسونده بودش هنوز صدا ریاحمقش د

 گوشمه ...  

 کنم    یتاسف نگاهش م با

  ییصحنه ها  نیکه همچ ستین ی بار نیآخر نی_ قطعا ا

    یشیمواجه م 

  نیسال اول شیپنج ، ش نیبار بود تو ا  نی اول ی_ نه ول

 ..  دم . یرو از دست م ی باره که بچه ا

 :  دیگو  یدهد و م یسرش را تکان م  کالفه

 اوقات تو هم تلخ شد   یاوله صبح الیخی_ ب

 یشده ام را م نیریش ییاز چا  یزنم و کم یم ی لبخند

نوشم ، هنوز صبحانه ام را کامل نخورده بودم که باز 

به صفحه اش  یام بلند شد نگاه یزنگ گوش ی هم صدا

 کردم و تماس را وصل کردم  



  

 

 

 _ سالم به زنداداش گلم  

 دارد    ی چه شده که اول صبح انقدر انرژ ستین معلوم

 ؟  ی_ سالم هاله جان خوب

 

fateme.jafari.novel[ ,30.09.20 10:33] 

 ۳۸۷#پارت

 #رج_به_رج_عشق 

 ؟   ی ندار ی امروز که کار گمی_ خوبم زنداداش ، م

 _ نه چطور ؟ 

 که حسام پرواز داره تولدشه    یشب _ 

   میگو  یتعجب م با

 _ مگه امروز چندمه ؟ 

    وریشهر کیو  ی_س

سال تولد  ی زییروز پا نی برده بودم که دوم ادیاز  پاک

 ام است   یمرد دوست داشتن

 نبود    خی_ اصال حواسم به تار



  

 

 

 :   دیگو یم  یخوشحال  با

 میکن ی زیبرنامه ر نجا ی ا اینداره امروز ب بی_ ع

 بشه   زیسوپرا

 اونجا   امی _ باشه من عصر م

 _ منتظرتم   

رها   زیم ی را رو  یکنم و گوش  یم  یکوتاه  یخداحافظ

 :  میگو  یبه مونا م  ی کنم با حالت زار  یم

 تولد حسامه   گهی_ دو روز د

 خندد   یصورت زارم م به

 ؟  ی شد یشکل نی _ حاال چرا ا

 ندارم دن یکادو خر ی برا ی ا دهیا چی _ مونا من ه
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 اندازد :  یباال م ی ا شانه

 نداره   ی ا دهی_ منم ا

به کمک مونا بود  دمی کنم چشم ام ینگاهش م  مات

 کند    یگرد م میچشمانش را برا

 ؟   یکن  ینگاهم م ی نجوریچرا ا هی_ چ

اش دست  یال یخیاز ب دیروم شا یبه او م ی غره ا چشم

ست که در کنارش   ی تولد نیاول نیبکشد و کمکم کند ا

 دایباشد پ شیبرا یهستم دوست داشتم خاطره خوش

دشوار است . با جمله  یمناسب کم  ی کادو کیکردن 

 دارم    یمونا دست از چپ چپ نگاه کردن برم 

  دیمرکز خربرو به چندتا  ی ندار ی ا دهی ا چیه  ی_ وقت

  یخود به خود م ینیها رو بب ترانیو  یسر بزن وقت

به پر زرق و برق  یبه نظرم هرچ ی خوایم  یچ یفهم 

 دارن ...   ی جذاب تر ی زای بهتره چ ینگاه کن ی ها نیتر

از  ی بزنم فور شیتجر دانیبه م ی توانستم اول سر یم

به  دیرا انجام دهم اول با میها ی جا بلند شدم تا کار

گرفتم   یم لی ام را تحو یکالس ستیرفتم و ل یمدرسه م

از   ی کردم فور یشروع م   شیتجر ی بعد هم از پاساژها



  

 

 

و با  دمی ام را نوش ییاز چا ی گریجرعه د دمیجا پر

 رفتم   رونیگونه مونا از آشپزخانه ب دنیبوس

و ناهار امروز دست خودتو   زی_ مونا جمع کردن م

 بوسه من برم که زود برگردم   یم

املت   هی ت ینها ستمین ی _ من مثل تو اهل کدبانو گر 

 جات ....   ی سبز

 _ باشه تنبل خانم
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و   یکنم و با برداشتن گوش  یرا عوض م میها لباس

که کفش    یشوم در حال یپولم از اتاق خارج م  فیک

 پوشم گفتم :   یاسپرتم را م ی ها

 _ مونا من رفتم ..  

  ابانیزدم تا خ رونیجواب نماندم و از خانه ب منتظر

 ی رفتم بعد هم از آژانس مسافر بر  دایرا پ یاصل



  

 

 

اول صبح کم شده  کیکردم از تراف نیدرخواست ماش 

کردم   ی، کارم از آنچه فکر م میدیبود و زودتر رس

 شیتجر ی اصل دانیتر تمام شد از مدرسه تا م عیسر

سوار شدم تا   نیشفاصله بود باز هم ما ابانیخ کی

استفاده را ببرم   تیکه دارم نها یزودتر برسم و از وقت

اطراف  ی شدم و از پاساژ ها  ادهیپ نیاز ماش دانیدر م

خواست   ی کردن م ارتیزاده شروع کردم دلم ز امام

با حسام  دی موکول کردم شا گری د یاما آن را به زمان

  یبا دقت نگاه م  دمیرس یکه م  نیتریآمدم . به هر و یم

جعبه   ناتییتولد و تز ی فروشگاه تم ها  کیکردم از 

و کمربند و   فیهم ِست ک گریکادو گرفتم از مغازه د

شد   یتولدش داشتم باعث م ی برا یذوق سیروان نو

داشتم هر چه که به   میبگذرم تصم زیچ  چینتوانم از ه

 شیبرا دیترد یآمد و دوست داشتم ب  یم باینظرم ز

 ام شد .   ی عدب د یعطر مردانه خر کیبخرم 

 ستادمیاسپرت مردانه ا ی با لباس ها  کی بوت کی مقابل

و   یشلوار کتان ذغالو  ی کت تک سرمه ا  بیترک

که  نیبدجور به چشمم آمده بود با ا ی سورمه ا رهنیپ

بود اما با تصورش بر تن حسام  رهیت ی رنگ ها بیترک

عجب در من به وجود  ی و جذاب بودنش وسوسه ا



  

 

 

شدم و از فروشنده  کیدرنگ وارد بوت  یآورد که ب

پولش را حساب   اوردیب میحسام را برا  زیخواستم سا

آن ها را  یراحت ی کردم و از فروشنده خواستم برا

در  ادهیز دیآمدم شا  رونیب  دیاز خر یکاور کند و راض

 بودم  یکرده بودم اما قلبا راض ی رو ادهیز هیهد دیخر
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 هیبودم ته ی مبزرگتر   ییجعبه کادو کیبه فکر  دیبا

انداختم خسته از  یم ی مورد را به گردن مهد کی نیا

رفتم تا  ابانیبه خ  ی طوالن بایتقر ی رو ادهیپ کی

  نیماش نیاول ی که دستم را برا نیاما هم  رمیدربست بگ

جفت چشم بهت زده  کیبا  ابانیبلند کردم نگاهم در خ

ام حبس شد دستم خود به خود  نهیگره خورد نفس در س

شدند   یم دهیام به عقب کش دهیترس ی آمد قدم ها نییپا

خوردم حاال بهت  ابانیآنقدر عقب که به جدول کنار خ



  

 

 

  یرا به خشم داده بود تنم از نفرت شیآن چشم ها هم جا

کرد به لرز نشست ، عرق  یم دادیکه در نگاهش ب

را  نشیشگرفت ما  نییکمرم راه به پا رهیاز ت ی سرد

  ی که کنارش نشسته بود با کنجکاو ی عوض کرده مرد

شد و در   ادهیپ نیچرخاند از ماش یما م  ن ینگاهش را ب

 کیانقدر محکم که مرا به خود آورد با  دیبهم کوب

رو رفتم و با تمام توانم  ادهیآب به پ ی پرش از جو

دستانم  ی رو میدهایو خر  فیکردم ک دنیشروع به دو

ام خس   نهیبه شماره افتاده بود س مکرد نفس  یم  ینیسنگ

وقفه و با تنه زدن به مردم فقط   یکرد اما ب  یخس م

  یاعتراض مردم را م ی تا دور شوم صدا  دمیدو یم

از پشت سرم به  یترسناک ی قدم ها ی اما صدا  دمیشن

 هم بلند شده بود   ادهاشیداد فر یم  ی روین میپاها

، دستم بهت برسه زنده   سای ، با زبون خوش وا سای_ وا

 زارم ...   یات نم 

هم به احوال وحشت   جهیها برگشته بودند سرگ  کابوس

و  ختمیر میزده ام اضافه شد با تمام توانم را در پاها

، من فقط  رندیالتماس کردم که خسته نشوند ، درد نگ



  

 

 

رو  ادهیرفتم پ یم شیپ شتریخواهم هر چه ب یفرار م

 دم یچیپ یعفر نیشد به اول یشلوغ تر م 
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کردم ،  ی خودم را در کوچه پس کوچه ها گم م  دیبا

  دیکوب یم ن یکه بر زم ییقدم ها نیدست بردار نبود ا

خورد   یام زنگ م یبه قصد گرفتن جان من بود .گوش

کمکم   میکه پشت خط بود بگو یتوانستم به کس یکاش م 

  یراهم را کج م دمیرس  یکند ، سر هر کوچه که م

  نهی، نفس در س دمیود یکردم ، کوچه به کوچه فقط م 

دادند  یداشتند توان از دست م  میام نمانده بود ، پاها

.... نه ... حاال نه .... بگذار بگذرد از کنارم ...  ایخدا

تا انقدر پر توان  ردیرا بگ شیپاها  یشد دست یکاش م 

 .   دیایم ندنبال



  

 

 

به سمت  دمیرس یبه دو راه ی از کوچه ها یکی در

پهن با چند بن بست خودم را  ی راست رفتم کوچه ا

سنگر   واریاز بن بست ها انداختم و پشت د یکیداخل 

 میها دی، کاش نفهمد خر ندی، کاش نب دی ای گرفتم کاش ن

  رونیام را ب یگوش یبه سخت دیلرز یاز دستم افتاد م

کردم تماس از دست  ازو قفل صفحه اش را ب دمیکش

اسمش را لمس کردم تا تماس  عیرفته از مونا بود سر

را به زور در دست گرفته بودم  یبرقرار شود گوش

  دیچیپ یدر گوشم م ی گری پس از د یکی که  ییبوق ها

  دنیکه باعث سوت کش ییبد صدا  ی ها یق یبه موس هیشب

را  ی گرید ی خواستم شماره  دیشد بود نا ام یگوش م 

 ی بلند نیه دیرا از دستم کش یگوش  یکه دست رمیبگ

  ی فرار یرفتم راه یعقب عقب م واریبه د دهیگفتم چسب

خانه ها  ن یاز ا یکیخواست در  ینبود اما من دلم م

و نجاتم دهد ، فاصله گرفته را با  دیایب یباز شود و کس 

 چند قدم بلند به صفر رساند 

 

fateme.jafari.novel[ ,05.10.20 10:25] 

 ۳۹۲#پارت



  

 

 

 #رج_به_رج_عشق 

 

  دیکش میکه به صورتم خورد رمق از پاها  یمحکم  یلیس

و  دیبرق از سرم پر ی بعد یلیافتادم با س نیزم ی و رو

 ی ها حس به ساک یب  دمیرا نفهم ی بعد  ی ها یلیس

شدم و   رهیآن طرف تر افتاده بودند خ ی که کم  دمیخر

 نیا دمیکوچه من هم به بن بست رس نیدر ا  دیشا نجایا

 .     دیاز عشق خشک زدهتازه جوانه  ی مِن نو پا

                           ************ 

 برگشتم ...  من

نفس  ی از آن گذشتم برا ی همان نقطه که روز به

که در  یکه نه زندان ی واری .... به همان چهار د دنیکش

 آن حبس بودم  ...  

دانم چقدر  یساعت ، دوساعت نم کیساعت ،  مین

به در تمام تنم گوش شده و به جست و   رهیاست که خ

  یصدا نشسته ، انتظار جانم را به لبم رسانده وقت ی جو

کس در   چیاتاق برگرداند ه نیمرا به خانه و ا دیسع

  یکس ی بلندش که حضورم را برا ی ادهاید ، فرخانه نبو



  

 

 

به  دانهیشده و من نا ام قطعست  یقیداد دقا یم  حیتوض

خبر دادن به حسام چشم در اتاق  ی برا یدنبال راه 

 ....   چیگردانم و ه یام م  یخال

که با سرعت   یی، قدم ها اطیشدن در ح  دهیکوب ی صدا

کند اشک   یترس را حاکم جانم م ندیآ یبه سمت اتاق م

 یم  دهیپله ها کوب ی به حال زارم ، قدم ها رو زمیر یم

پدر که با   یعصبان  ی توانم حس کنم قدم ها یشوند م

  ی زیر ی و صدا ندیآ یبه سمت سلولم م دیسع یهمراه

 کند :    یالتماس م

 صبر کن ...   قهیدق هی_ خسرو جان آروم باش 

بندم تا  یشوند چشانم را م  یام حبس م نهیدر س نفس

 .. نمینب ریخودم را انقدر حق
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  یشود از ترس قالب ته  یم  دهیکوب  واریاتاق که به د در

رسانم به زور  یکنم خودم را به گوشه اتاق م  یم



  

 

 

 ی زیچ چیکنم ه  یم ستادنی نا توانم را مجبور به ا ی پاها

 ضیکه با غ ی مادر ناباور و برادر یحت  نمیب یرا نم

 انیکه از م یاز دلتنگ  یکنند ، فقط با موج  ینگاهم م

چشم   ی سر بلند کرده به مرد میترس ها و کابوس ها

دوخته ام که نامش در شناسنامه ام به عنوان پدر حک 

  یلرزاند وقت یشده ، حرص و غضب نگاهش تنم را م

کند   یبرد و آن را از کمر آزاد م یدست به کمربند م

زنم کاش   یبار در دلم حسام را صدا م  ن یهزارم ی برا

 :   دیگو یکنترل شده و پر حرص م  ی ، با صدا  دیایب

 نمک به حروم ...   ی بود ی_ کدوم قبرستون

 رسند :  یتر م کیو نزد کی نزد شیها گام

که راه  ی که ازم برد یی_ دختره خراب بس نبود آبرو

؟ از خونه فرار  یبه هرزگ ابونایتو کوچه خ ی افتاد

 ؟   یبکن  یکه چه غلط ی کرد

کنم کاش    یفکر م ییایشود و مِن رو یها تمام م فاصله

دست  ش یبه جا ردیدر آغوشم بگ یپدرم از دلتنگ

 یاز سست دیآ  یصورتم فرود م ی با ضرب رو نشیسنگ

 ادیافتم فر یم  نیزم ی زانو ها و شدت ضربه اش رو



  

 

 

 یلرزاند چه رسد به من یبلندش چهارستون خانه را م 

 اند :   هرفته و اند برنگشت میکه نفس ها

 نیشکمت و ا یکشمت نمک به حروم ..... م  ی_ م

 کنم ...  یلکه ننگ و پاک م

برد و پر قدرت فرود  یحرف دستانش را باال م نیا با

 کشم  یاز درد م یغ یآورد ج یم
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سوزد طعم خون را حس  یم  میکه گلو دمی کش غیج آنقدر

کند    یشروع م دیشود سع  یکنم ، پدر که خسته م  یم

اش نکرده کاش فقط درد   یکه زده خال ییها یلیس

کتک خوردن داشتم مرا حرف ها و ناسزا  گفتن 

دولبه کلمات ناحق و تهمت  غیکشد با ت یم  شانیها

ام را به   رمانده کشند . نگاه د یمرا ذره ذره م  شانیها

  یته نمیب ی اش را م ی سرد یدوزم اما وقت یمادرم م 

 شوم ...   یم  یاز هر حس



  

 

 

مانم حال و   یمن م  کشند ، ی شوند عقب م   یکه م خسته

نزارم تنم سر شده از ضربات متعدد قصد خروج از 

  مهیکنند نفس حبس شده ام را نصفه ن ی اتاق را که م 

رسد  یکنم خسرو خان به چهارچوب در که م یرها م 

پرخد نگاه پر از نفرتش را به  یپاشنه پا م ی رو

 :  دیگو یدوزد م یچشمانم م 

  یمرگ کن  ی هزار بار آرزو ی کنم روز یم  ی _ کار

 سر ...   رهیدختره خ

 نیداند زهر کاالمش جانم را ستانده ا یو نم  دیگو  یم

در خود جمع شده فقط ظاهر است   نیزم ی جسم که رو

و اغماست .   ایدن انیسرگردان م یآنچه مانده روح

 یشنوم و غم زده چشم م  یدر قفل را م دیچرخش کل

مه قساوت و قضاوت ه ن یکه او را با ا یبندم به راست

 توانم پدر بخوانم  .... ؟    یدگر م 

و روشن  کیکنم و در تار یَدر چشم باز م ی صدا با

چرخانم ضعف بر وجودم مسلط شده بود   یاتاق چشم م

دانستم چه  یو گنگ بودن داشتم ، نم ی ج یاز گ یحس

کردم  یرا حس م  یکی از شب است فقط تار یساعت

 مطلق که مرا احاطه کرده  یاهیس کی
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که به   ی اتاق با نور  یکشد که خاموش  ینم یطول

شود   یواسطه باز شدن در به اتاق نفوذ کرده روشن م

به  ینیچهارچوب در س انیکه م یزن نمی ب یم ی ا هیسا

در دوران  دیمادرم است ، هه مادر شا ستادهیدست ا

که   یاز زمان   قایخانه او را داشتم اما دق ی استبداد مردها 

 او را هم ندارم .   دباور من سرد ش ی به جا

زند و آن را  یبرق م دی دست به کل دیآ  یجلو م  دست

کند با بروخورد نور دستم را مقابل چشمانم   یروشن م

کشم   یکنم آن را عقب م یبه نور که عادت م  رمیگ  یم

کند چند قدم جلو   یو نگاهم م ستادهیهنوز وسط اتاق ا

 یگذارد عقب گرد م  یم  نیزم ی را رو ین یس دیآ یم

باال  نیزم ی خودم را از رو ندینش یتخت م ی کند و رو



  

 

 

  ی دادم نگاهم به غذا هیپشت سرم تک واریو به د دمیکش

اگر  دیچسبد ، شا یم  ینی خوش رنگ و لعاب درون س

  یبود دلم از عطر خوشش مالش م  ی گر یهر وقت د

ظرف غذا هم به من  نیکنم ا  یرفت اما حال احساس م

 زند .    یپوزخند م 

 _ چرا ... 

از   یچه جواب  چدیپ یو سرد در اتاق م فی ضع شیصدا

 :   م یگو یدر چشمانش م  رهیخواهد ؟ خ یمن م 

 چرا ؟   ی_ چ

 کشد   ی در هم م اخم

 .. ی نبود حیقبال انقدر وق_ 
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 زنم    یم  پوزخند



  

 

 

، قبال بهم اعتماد   ی _ قبال دخترت بودم ، قبال سرد نبود

 ...  یداشت

  ی دار یچه توقع ی که به بار آورد ی_ با اون افتضاح

 ؟ 

ه خودش را ک   یشود کس یبار صدا دار م  نیا پوزخندم

کرد ، او که باور   داریشود ب یزند را نم یبه خواب م 

بودم  زجانیکه دست پرورده او و عز  یندارد از من

ام را  یکنم که زندگ  لیخودم را ذل نی چن  دیآ یبرنم

بنا کنم  ی گر یاحساس و آرامش د ی ها رانهیرو ی رو

 ی حرف ها درد نیا تنکنم چرا که گف یفقط سکوت م 

 کند    یرا دوا نم

اشتباه   تتیچرا ؟ کجا ترب  دمیپرس یاز خودم م ی_ ه

 .  ی کردم که دنبال رابطه با مرد زن دار بود

 زند   یچشمم را م  وارید ی دیسف

؟  ی بس نبود که فرار کرد ی که به بار آورد  یی_ رسوا

 به آبرومون .    ی چوب حراج زد

 موندم تا عقد اون مردک زن مرده بشم ؟    ی_ م



  

 

 

با اون  ی داشت دیتوقع شاهزاده سوار بر اسب سف _

 فضاحت ؟ 

 خندم   یو پربغض م دردآلود

_ نه اون مردک زن مرده که دختر هم سن من داشت  

 بود .  ادیاز سرم ز

 غرد :    یحرص م پر

 چشم و رو ی_ ب
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کند ، همان گوشه اتاق   یو سلولم را ترک م  دیگو  یم

  ی زیخواهم به چ یبندم ، نم یکشم و چشم م  یدراز م

فکر کنم ذهنم پر از تردد افکار اعصاب خرد کن است  

دردها  دی، شا ی خبر یخواهم رفتن به عالم ب یخواب م

 کمتر شوند . 

     



  

 

 

                     ************************ 

شده ام اما خودم را به خواب   داریبوقت است  یلیخ

را که  ی دیزدم دوست نداشتم چشم باز کنم و سقف سف

شدم تا خواب به چشمانم   رهیتمام شب گذشته را به آن خ

در قفل در اتاق  دیکل ی، با تمام مقاومتم وقت نمیآمد بب

چشم باز کردم اما در همان حالت ماندم در به   دیچرخ

که در را باز   یتوانستم حس کنم کس یمباز شد  یآرام

حضور مادرم  الیبا خ ستادهیچهارچوب در ا انیکرد م

 گفتم :

 به آب و نون نداره . ازین رهیکه قراربم  ی_ کس

 سرت اومده   یی_ چه بال

،  دمینشستم و به طرف در چرخ میدر جا کبارهی به

رفت و  جی و ضعف گ یحرکت و ناگهان  نیسرم از ا

  دمید ی تا تار دیطول کش ی ا قهیچشمانم تار شد دق

را   ی جوان و خوش چهره ا ی برطرف شد و دختر

و چشم و  دی، پوست سف دم یاتاق د انیبه دست م ینیس

را  یدختر شرق کیاش از او نمونه   یمشک  ی ابرو

نگاهم   دیداشت با ترد ینیو دلنش حیساخته بود چهره مل

 کرد باز سوالش را تکرار کرد :  یم



  

 

 

 ؟  ی دید نهیسرت اومده ، صورتت رو تو آ یی_ چه بال

من با هنر دست آن دو مرد  یست وقت ی ازیچه ن نهیآ به

 آشنا هستم ؟
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بر جواب ندادن  کنم در برا  یروح نگاهش م یو ب سرد

 کند   یسکوت نم  میها

حتما ضعف   دهی؟ رنگت پر ی نخورد ی زی_ چرا چ

 ... وفتهی، فشارت م ی دار

 .  رونی_ برو ب

  یگذارد و خودش هم م یم  نیزم ی را مقابلم رو ینیس

  ندینش

 .  رهیگ یافت فشار رو م  ی _ نون و عسل خوبه جلو

 رو هم ببر . نایخوام برو و ا ینم ی زی_ من چ



  

 

 

و دستش را به سمتم  ردیگ  یاز کره و عسل م ی ا لقمه

  رمیکند تا لقمه را بگ  یدراز م

، برو هم کالم شدن با من  ستین ی ازی_ به ترحم ن

 خونه .  نیجرمه تو ا

سرم را به   گردیصورتم م ی را با سماجت جلو لقمه

 کنم   یسمت شانه کج م

 گن راسته ؟   یکه راجبت م   ییزای_ چ

بزنم  یخواهم حرف یم گردانمیسرعت سرم را برم به

کنم    ینگاهش م رهیو فقط خ رمیگ  یاما زبان به دهان م

  یبار هم به عالوه دفعات قبل  نیمن کم قضاوت نشدم ا

 شود . 

 _ بزار کمکت کنم 

  ی در چشمانم نشست کور سو یپشنهادش برق دنیشن با

مه را مقابلم گرفته قلبم را روشن کرد ، هنوز لق  ی دیام

که در اتاق  رمی گ یکنم و لقمه را م ی دست دراز م

از جا  دهیشود و هر دو ترس یم  دهیکوب وار یمحکم به د

   میپر یم

 مگه ؟ کشهیصبحانه بردن چقدر طول م هی_ 
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شد برادر  دیهم که داشتم نا ام ی دینمه ام مچهی ن همان

 : دیگو یو با نفرت م  یرحم  یسنگدلم در کمال ب

 ی رو ندار یآبرو حرف بزن یب نیکه با ا نی_ حق ا

 اتاق ....  نیتو ا ی ایب نمیهم نب گهید

نزنم ،  یفشارم تا حرف نا مربوط یرا بهم م میها لب

حرمت مرا  دیداند که نبا ینکنم او نم  ی احترام یتا ب

دانم دهان به  یگاه همسرش بشکند اما من که م ن شیپ

ندارد .   ی ا دهیبه دو کردن با او فا کهیدهان گذاشتن و 

 زند :  یباز هم زخم زبان م

  تیبند و بار یدست گل به آب دادن ها و ب نی_ ا

دانشگاه رفتنته ، اگر به حرف تو و مامان   هیصدقه سر

  ی نبود یننگ و سرافکندگ هیگوش نداده بودم االن ما

 برام .



  

 

 

کنم   ینگاه م  ستادهیکنار او ا ی غذا ینیکه با س هیعط به

 پرسم :  یهوا م یو ب

 ؟ ی دار پلمی_ د

 کند :  یتعجب زمزمه م با

 زبان . سانسی_ ل

 دهم :  یم سوزد با بغض جواب یام م نهیس انیم  ییجا

  ی_ پس دانشگاه رفت

 _ آره 

دهد و من با نفرت به  ی طور آرام جوابم را م همان

 کنم   ینگاه م دیسع
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لقمه به گلویم می پرد با سرفه های پی در پی هوا را  

به ریه ام می کشم ، باالخره بعد از کلی تقال حجم 

قصد جانم را کرده بود رهایم می کند  گسترده ای که 

و از گوشه چشمانم راه به بیرون پیدا می کند ...  

  . بغض هایم هستند که خودنمایی می کنند

                        *************** 

نمی دانم این روزها زمان چگونه می گذرد در این 

چهار دیواری زمان برای من یعنی طلوع آفتابی که  

می کنم و غروب آفتابی که چشم می بندم ، چشم باز 

همین دیگر هیچ چیز را حس نمی کنم لمس شده ام  

این سه روزی که در این اتاق حبس شده ام هر کدام 

می آمدند به نوعی خشمشان را با زخم زبان ها و  

دست درازی ها خالی می کردند من هم فقط تماشا  

حم می کردم گویی که روحی در این جسم نباشد ، رو

گوشه ای از اتاق می نشیند و جسم نابودم را بعد از 



  

 

 

هر ضرب کمربند نگاه می کند پر از ترحم و 

دلسوزی ست چیزی که من به آن احتیاجی ندارم بعد 

از آن صبحی که شکستم و ساعت ها به حال خود  

اشک ریختم چشمه باران چشمانم خشک شده ، تنها 

ه وعده غذایی که می خورم لقمه نانی است ک

صبحانه برایم می آورند آن هم برای زنده ماندن به 

وهلل که طعم زهر می دهد من باید زنده بمانم هنوز 

هدیه هایی که برای تولد حسام خریده ام را کاده 

نکرده و کیک سفارش نداده ام قرار بود غافلگیر  

 . شود خستگی این چند وقت از تنش بیرون رود
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به دیوار رو به رویم غرق در خودم بودم که خیره 



  

 

 

سر و صدایی به گوشم خورد ، واضح نبود اما می  

شد حدس زد که در طبقه پایین همهمه ای به وجود 

آمده ، چند دقیقه بعد از پشت در اتاق صدایی را 

  شنیدم که اشک را به چشمانم دعوت کرد

باز کن این در رو ، انگار نمی شنوی چی می گم  _

هر مادری و عاطفه ات کجا رفته زن ؟ فکر می ؟ م

کردم حداقل عروسای اهل و عاقلی دارم نا امیدم 

 ... کردی باز کن این در رو

  ضربه ای به در کوبیده شد

 .. عزیزخانم خسرو بفهمه قیامت می کنه _

نشسته در جایم فقط به درخیره بودم و اشک می  

  ریختم

ده باشه من بی خود می کنه اگر بالیی سرش اوم _

 . می دونم و اون پسر احمقم برو کنار

شاید چند ثانیه کوتاه گذشت و بعد در اتاق آهسته باز 



  

 

 

  شد ناباوری در چشمانش بیداد می کرد

 ... سادنا _

نه می توانستم حرفی بزنم نه عکس العملی ، از بس 

چشم انتظاری کشیده و منتظر بودم به دادم برسند 

د که چه می خواهم حال هیچ به ذهنم نمی رس

عزیزجان آمده حاال چه باید بشود ؟ حاال چه می  

 . خواهم ؟ نمی دانم
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چه بالیی سرت اومده ؟ الهی برات بمیرم دستش   _

 . بشکنه چه به روز صورتت آورده



  

 

 

 

مقابلم می نشیند و مِن زار و درمانده را در آغوش 

  می کشد و گریه می کند

 

ا منو ببخشه تو تربیت بچه هام اشتباه کردم که خد _

  نتیجه اش شده این

 

  از آغوشش جدایم می کند دستی به صورتم می کشد

 

 ... عطیه جان کمک کن ببریمش پایین _

 

 . نباید جایی بیریدش عزیزخانم _

 

این چند روز از بس از او زخم زبان خوردم گذشته 

چگونه می شود  و مادری کردن هایش از یادم رفته 



  

 

 

 یک نفر انقدر زود عوض شود ؟

 

 . تو برای من تعیین تکلیف نمی کنی نسرین _

 

 . اون دختر منه _

 

  عزیزجان عصایش را به زمین می کوبد

 

دخترته و این حال و روزشه ؟ رحمت به صد  _

 . پشت غریبه

 

عطیه زیر بازویم را می گیرد و کمک می کند بلند 

می کشد تا از پله ها پایین   شوم ، چند دقیقه ای طول

بیایم آخر عزیزجان پاهایش در می کند من هم همه 

ی جانم شده درد . رسیدن ما پایین پله ها همزمان 



  

 

 

می شود با باز شدن در و آمدن خسرو خان و پسرش 

ناخودآگاه خود را عقب می کشم و پشت سر 

عزیزجان می ایستم با اخم های درهمش برایم خط و 

 . نشان می کشد

 

  سالم عزیزخانم _

 

 . عطیه کمک کنه بشینه جون نداره _

 

روی مبل دو نفره ای می نشینم و عزیزجان هم 

 کنارم می نشیند

 

 404پارت #

  رج_به_رج_عشق#

 



  

 

 

 

من باید امروز تکلیفم رو با این اوالد ناخلف  _

 . روشن کنم بعدش میریم

 . این دختر جایی نمیره _

جان دیده ام جواب  با لحن محکمی که کمتراز عزیز

  می دهد

 . یادم نمیاد اجازه ازت خواسته باشم خسرو _

  درست رو به روی ما می نشیند

  کی به شما خبر داده عزیزخانم _

 : عزیزجان سکوت می کند و صدایی می گوید

  من به عزیزجون زنگ زدم _

از صدای بلند سعید بیزارم چرا فکر می کند صدای 

  خوبی دارد ؟

 ه کی این کار رو کردی ؟ با اجاز _

  عصای عزیزخان به زمین کوبیده می شود



  

 

 

صدات رو سر زنت بلند نکن ، من اگر یکم یاد  _

داده بودم به پسرام حرمت زن نگه دارن االن وضع 

 . این نبود پس تو یاد بگیر بچه 

 . با پوزخندش به عزیزخانم بی ادبی می کند

حرمت  االن عطیه خبر این خونه رو بیرون برده  _

 نگه داشته ؟

  به ناجی ام نگاه می کنم

 : سرش را پایین انداخته می گوید

داشت از دست می رفت به این آدم نمیاد اونی   _

 . باشه که شما می گید

صدای فریاد سعید بر سر عطیه آن هم در جمع خیلی  

درد آور است برایش من می فهمم با جمله ای که 

ین بار سوت سعید می گوید گوش هایم برای هزارم

  می کشند

 . الزم نکرده تو برای این هرزه دل بسوزونی _
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عطیه لب هایش را پر حرص روی هم می فشارد و  

  با یک جمله همه را مبهوت می کند

فکر نمی کنم خواهرت حتی اندازه تو هرز رفته  _

 . باشه

گوش های سعید سرخ شدند هر لحظه منتظرم به  

عطیه حمله ور شود که خسروخان با سرزنش سمت 

 : می گوید

 . ازت انتظار نداشتم عروس _

  چشمان عطیه پر از اشک شده اند

منم انتظار خیلی چیزارو نداشتم مثال این که  _

دوست دختر سابق شوهرم جلوی راهمو بگیره و 

بگه شوهرمو دوست داره ، بگه خاطره با هم زیاد 



  

 

 

 . دارن

ی نفس کشیدن هم نمی آید مادرم چند ثانیه حتی صدا

جا خورده و خسروخان شوکه شده عزیزجانم با 

تاسف سر تکان می دهد و من ، دقیقه ای طول می 

کشد تا ذهنم پردازش کند آنچه را که شنیده بعد 

صدای قهقهه های بلندم دیگر دست خودم نیست می 

خندم بلند و هیستریک نمی توانم خودم را کنترل کنم 

نده هایی که بند نمی آید بی دلیل فقط از ، از آن خ

سر درد می خندی ؛ حس می کنم تمام فریاد های 

خفه شده در این دو ، سه سال سر بلند کرده اند ، بس  

که مثل خودم سرکوب شده اند به این شکل خود 

  .  نمایی می کنند 

اشک ها از گوشه چشمانم راه به زیر چانه ام پیدا 

 : یده صدایم می زند می کنند ، عزیزجان ترس

 . سادنا جان ، مادر چته ؟ بسه انقدر نخند _



  

 

 

دست خودم نیست که آنقدر می خندم تا قهقهه هایم به 

اشک و هق هق تبدیل می شوند ، این ناعادالنه 

 . است
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دستی لیوان آب قند را به لبم نزدیک می کند 

 : عزیزجان با عجز می گوید

 . بخور دختر ، تو امانتییکم  _

منظورش از امانت را خوب درک می کنم ، بعد از 

دقایقی که به کندی و مرگبار می گذرند یک گوشه 

مبل ساکت و صامت می نشینم . خانه در سکوتی  

عجیب فرو می رود هر کس در حال و هوای خودش  

به سر می برد شوک حرف عطیه تنها برای من نبود 

ت همه نواخته شد . صدای گویی یک سیلی به صور



  

 

 

زنگ پی در پی آیفون نگاهم را از پارکت های کف  

سالن جدا می کند به آیفون می چسباند ، سعید با بی  

حوصلگی از جا بلند می شود و به سمت آیفون می  

 : رود با شک و تردید گوشی آیفون را بر می دارد

 شمایی مهندس ؟ _

از می کند نمی دانم چه می شنود که با مکث در را ب

 : خسرو خان با اوقات تلخی می گوید

کی بود این وقت روز؟ نمی بینی چه بساطی داریم  _

 ؟ چرا در رو باز کردی؟

دری که باز می شود و قدم های محکمی که به زمین 

سالن کوبیده می شود حرف را در دهان خسروخان  

می خشکاند . با دیدنش خون در رگ هایم جاری می  

خره بعد از سه روز بی کسی پشت و شود آمد ، باال 

پناهم آمد تنها نیست حاج رضا و مامان فاطمه هم 

کنارش ایستاده اند ، همه تن چشم می شوم برای 



  

 

 

دیدنش . جان به دست و پاهایم برگشت با بوی 

 . عطری که در فضا پیچید
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به هر ضرب و زوری شده می ایستم می خواهم به 

پناه ببرم و بگویم " مرا ازاین خانه ببر، بی آغوشش 

نفسی دارد خفه ام می کند ، اینجا هوایی در جریان  

نیست " حرف هایم را می فهمد از نگاهی که خسته  

به او دوخته شده و بی توجه به حضور بقیه پیش می  

آید ، وجب به وجب صورتم را با عسلی های به  

ر نگاهم  خون نشسته اش دوره می کند هر چه بیشت

می کند اخم هایش بیشتر در هم می شود و فکش را 

به هم می فشارد صدای " یا خدا " گفتن مامان فاطمه 

برای همه تلنگری می شود ، خسرو خان با 



  

 

 

 : عصبانیت می غرد

شما کی هستین ؟ مرتیکه چی می خوای که  _

 اینطوری خیره شدی به دختر من ؟

ن بار صدای دستم را می گیرد و با خود می کشد ای

 : خسرو خان بلند تر است

با توام کجا سرت و انداختی پایین میری و این  _

 دخترم با خودت می کشی ؟ 

می ایستد عصبی و پی در پی نفس می کشد ، مامان 

فاطمه آرام جلو می آید و بازویم را می گیرد ؛ در  

نگاهش نگرانی بیداد می کند لب می گزد اما حرفی 

صورتم اشک در چشمانش حلقه نمی زند . با دیدن 

 : می زند به نام می خوانمش

 . مامان فاطمه _

 : از صدایم درد و بغض می بارد ، آرام لب می زند

 . جانم دخترم ، جانم مادر، الهی برات بمیرم _
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لحن طلبکار سعید باعث می شود نگاه از هم بگیریم 

  رد گرفته اند بدوزیمو به مردانی که در برابرهم گا

شما اینجا چی میخوای مهندس ؟ آدرس خونه ما   _

  رو از کجا دارید ؟

نگاه سرگردانم را بین آن ها می چرخانم ، هم دیگر 

را می شناسند ! از کجا ؟ مگر به جز آن یک بار در 

خانه عزیزجان هم را دیده اند که این طور پر 

  طمطراق مهندس می خواندش ؟حاج رضا سکوتش

 : را می شکند و می گوید

 . ما امدیم دنبال عروسمون _

  سعید تک خنده عصبی می کند

هه آدرس و اشتباه امدی حاجی ، ما اینجا دختری  _



  

 

 

 . نداریم که با شما وصلت کرده باشه

حاج رضا قدمی پیش می آید و دستش را روی شانه 

  ام می گذارد

وقتی همه چیز انقدر واضحه چرا خودت رو به  _

 ؟   فهمی می زنی پسر جانن

همه سکوت کرده اند اما سعید دست بردار نیست با 

 : حرص و غضب می گوید

 ... این دختره _

هنوز حرف از دهانش بیرون نیامده حسام به سمتش 

یورش می برد و یقه اش را می گیرد به دیوار پشت  

 : سرش می کوبد و پر خشم اما آرام می غرد 

ن از دهنت دربیاد حرف نا مربوط راجب زن م _

 . دندونات رو تو دهنت خرد می کنم
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  حاج رضا مداخله می کند

 . حسام بابا ، آروم باش _

حسام عقب می کشد اما از چشمانش خشم زبانه می  

کشد ؛ می بینم که انگشتانش را مشت می کند و می  

فشارد ، خودش را کنترل می کند آخر مرد من اهل  

ادبی به بزرگترش نیست وقتی حاج رضا این   بی

 . گونه صدایش می زند یعنی باید حرمت نگهدارد

 . حسام جان ، مادر دست زنت و بگیر و ببر _

عزیزجان با آرامش می گوید انگار نه انگار که 

  اتفاقی افتاده

 کجا ببردش ؟ _

این به ظاهر برادر نمی خواهد ساکت شود ، حاج 

 : زجان را می گیردرضا دنباله حرف عزی

االن همه عصبانی هستن بهتره ما بریم ، شما فردا  _



  

 

 

شب تشریف بیارید منزل ما حرف می زنیم . این  

 . قضیه یه جایی باید تموم بشه

 : خسرو خان سرد و خشک می گوید

چه دعوت مبارکی . امدید خونه من دارید دختر  _

اسم  من رو بی اذن و اجازه از این خونه می برید به 

این که عروستونه ، بعد می گید حرف بزنیم ؟ مگه 

 حرفی هم مونده ؟ 

حاج رضا زیر لب " ال اله اال هللا " زمزمه می کند  

 : و با آرامش می گوید

میگم بعد حرف بزنیم چون هم شما فعال آتیشت  _

 . تنده هم پسر من با دیدن حال و روز زنش عصبانیه
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میره، من و تو خیلی حرف برای گفتن داریم سادنا _



  

 

 

پسر، بسه این همه سال دندون رو جیگر گذاشتم 

 .محض حفظ آبرو

خسروخان کوتاه بیا نیست، مگر می شود حرفش را 

 به کرسی ننشاند ؟ 

چه آبرویی؟ هرچی اعتبار جمع کرده بودم این  _

 .دختره همه رو به باد داد

، رنگ و عزیزجان عصایش را روی زمین می کوبد 

 :رویش پریده اما محکم صحبت می کند

بسه خسرو، کجاست بابای خدابیامورزت تا ببینه  _

 .اوالدش صدا سر من بلند می کنه

هنوز گیج اتفاقات پیش آمده ام ، دلم دوری می  

خواهد ؛ از این جمع ، از این خانه همه چیز شبیه به  

کالف به هم پیچیده و این پیچیدگی حال بدم را بدتر 

می کند . ثانیه ای چشم هایم را می بندم بلکه بعد از 

باز کردن آن ها همه این ها خواب باشد و من در 



  

 

 

خانه ام باشم ، اما با صدای خسروخان پوزخندی به  

 . خوش خیالی ام می زنم

برید از خونه من بیرون من هیچ حرفی ندارم، این  _

دختر هم بره همون جایی که تا االن سر می کرده. 

تری که از خونه فرار می کنه معلومه که چه  دخ

 .کاره ست

حاج رضا با دلخوری " استغفرهللا " می گوید، دستی 

به صورتش می کشد . احساس حقارت تمام روح و 

جسمم را در برمی گیرد ، پر از بغض نفس های پی 

در پی می کشم که مبادا اشک هایم به این حقارت  

رد و می فشارد ، دامن بزنند ؛ حسام دستم را می گی

با قدم های سریع از خانه بیرون می زند و مرا هم با  

 . خود می برد
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ماشینش را دقیقا جلوی در کج پارک کرده بود ، 

ریموت را می زند و جلو می رود تا در ماشین را 

باز کند ؛ اما پاهای من توان طی کردن همین چند 

ارد ، گویی که منتظر بودم تا قدم کوتاه را دیگر ند

بیاید و من با خیالی راحت از حضورش خستگی بی  

خوابی این سه شب و ترس هایم را به در کنم 

صدای قدم هایی که پشت در خانه رسیده اند شبیه    ،

چکش در سرم شروع به ضربه زدن می کند ، دنیا 

وارونه می شود و همه چیز می چرخد ،گویی که  

تا او برسد، بیاید تا من با خیال  فقط منتظر بودم 

راحت خستگی این چند شب بیداری را با خوابی  

طوالنی از تن به در کنم، فقط همین بوی عطری که 

به ریه می کشم کافی ست تا دست از دست دلهره 

هایم بیرون بکشم. برمی گردد تا دستم را بگیرد که  



  

 

 

چشمانم دنیا را به تاریکی می برد ؛ فقط می فهمم 

ی میان زمین و هوا در آغوش می گیرد و دست

صداهای گنگ و نامفهوم اطرافم و خاموشی ای که 

 . احاطه ام می کند

دقایقی ست هوشیار شده ام ولی دلم نمی خواهد 

چشمان را باز کنم و با کسانی که حضورشان را 

حس می کنم چشم در چشم شوم ، شرم دارم از دیدن 

، کالم زهر دار نگاه هایشان ؛ به غرورم برخورده 

 . پدرم قابل نادیده گرفتن نبود
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هرم نفس هایی که به گونه ام می خورد حضورش  

  را اعالم می کند

 . بیداری ، چشمات رو باز کن _



  

 

 

پلک هایم می لرزند ، به آرامی از هم فاصله شان 

می دهم و غرق می شوم در نگرانی که چشم هایش 

ند ، باالی سرم خم شده یک دستش را فریاد می زن

کنار سرم می گذار و با دیگری دستم را می گیرد ؛  

ابروهایش در هم گره خورده اند لب که باز می کند  

  تازه متوجه صدای خش دارش می شوم

 خوبی ؟  _

  فقط نگاهش می کنم

 خیلی دوست داری من و به مرز جنون برسونی ؟  _

شتر می شوند ، با دیدم تار می شود ، اخم هایش بی

 : تندی می گوید

 . گریه کردی، نکردیا _

چرا نمی فهمد من نوازش هایش را می خواهم ، 

اولین قطره اشک که از کنار چشم هایم بیرون می  

زند زیر لب " نوچی " می گوید و خشن تر می  



  

 

 

 : غرد

گریه کن تا نتونم خودم رو کنترل کنم ، برم دمه  _

شب رو سر اون بی   خونتون و حرص تمام این سه

صفت خالی کنم . یه جوری که تا عمر داره یادش 

 . نره ، اسم حسام سلطان پناه اومد به خودش بلرزه

اشک هایم شدت می گیرند ، دست خودم نیست نمی  

توانم لب باز کنم و بگویم " مرا بغل کن ، یک جور 

که درآغوشت حل شوم ، طوری که استخوان هایم 

شیرین همه ی دردهایم را به  خرد شوند و این درد 

دست باد بسپرد ." عصبی دستم را رها می کند که  

سریع به آستین کتش چنگ می زنم ؛ با حرص 

  نگاهم می کند

کبودی صورتت خارشده تو چشم من ، که یه بی  _

غیرت رو زنم دست بلند کرده و من نمی تونم دستش 

 . رو بشکنم
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ریه ام دست من نیست ، در من دختری صدای بلند گ

افسرده حال و پریشان کوهی از بغض و حسرت را 

با خود به این طرف و آن طرف می برد ، می  

خواهد کوله بارش را زمین بگذارد تا قامت راست  

کند اما جز همین اشک چیزی ندارد . پرده ای که 

دور تخت کشیده شده کنار می رود و مامان فاطمه به 

  یک می شودتخت نزد

الهی دورت بگردم دخترم ، این اشک ها برای  _

چیه ؟ نکن با خودت این طوری تازه دو تا سرم و 

 . آمپول تقویتی بهت زدن ، هنوز ضعف داری 

 : با محبت و نگرانی به حسام می گوید

حسام جان آرومش کن مامان تا من برم دکتر رو   _



  

 

 

  . بدهخبر کنم بیاد معاینه اش کنه و اجازه ترخیص 

دستی میان موهایش می کشد ، با رفتن مامان فاطمه 

  پیش می آید و روی صورتم خم می شود

یکم تحمل کن بریم خونه نمی زارم یه لحظه از  _

بغلم جدا بشی، این جوری با چشمای خیست به من 

نگاه می کنی به فکر حال دلم باش خانم، از خط 

ص  قرمزهای من اینه که ناز و نوازش زنم مخصو

 .حریم خصوصیه

دلم می رود با همین جمله اش، آرام می شوم، نفس 

های عمیق می کشم تا باران چشم هایم را کنترل کنم. 

تالشم را که می بیند نگاهش می خندد، پیشانی ام را 

با بوسه ای سریع مهر می کند و فاصله می گیرد،  

در همین لحظه پرده کنار می رود مامان فاطمه 

 .رستاری پیش می آیندهمراه دکتر و پ
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 :دکتر با مهربانی حالم را می پرسد

 خب خانم هدایت بهتری ؟  _

 : با صدای گرفته و آرامی جوابش را می دهم 

 .بله آقای دکتر _

وضعیتم را چک می کند و به پرستار می گوید سرم 

را از دستم خارج کند. وقتی کارش تمام می شود به  

  :حسام می گوید 

ایشون مرخصه یک سری دارو برای رفع این  _

ضعف نوشتم، مشخصه که این ضعف از فشار 

 ... عصبی بود از تنش و استرس دور باشن.درضمن

 : مکثی می کند و با احتیاط ادامه می دهد

برای کبودی های صورت و دستاشون باید به  _

ه حراست بیمارستان خبر بدم اما ترجیح دادم اول ب



  

 

 

 .خودتون در میان بذارم

حقیقت ها گاهی دردناک هستند حال هر چقدر هم 

قرار باشد سرپوشی روی این تلخی را بپوشاند بازم 

هم از یک جایی خود را به نمایش می گذارد، غیر 

قابل انکارند، دقیقا مصداق بارز این لحظه است که  

من هر چقدر که نخواهم کسی بفهمد احوال ناکوکم را 

 .نمی شود که نمی شود باز هم

حواسم نبوده صورتم خورده به دستای بابام و  _

 .داداشم

دکتر با شنیدن صدای پر بغضم با تاسف سری تکان 

 : می دهد و به طعنه می گوید 

مراقب باش دیگه صورتت رو نندازی زیر دست  _

 .و پای دیگران

با رفتن دکتر و پرستار همراهش حسام با فکی  

 : منقبض می غرد



  

 

 

هی با کارات پشیمونم می کنی از این که گذاشتم  _

اون دستا سالم بمونن، کم با این اشکات روی 

 . اعصاب من پیاده روی کن
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ارزشش رو ندارن که وقت بزاری برای  _

 . شکستنشون

 : چشم غره ای نثارم می کند

 ارزش دارن این طوری چشمات سرخ بشه ؟  _

بازوی حسام را می گیرد و به سمت  مامان فاطمه 

  بیرون از پرده حولش می دهد

بسه پسر چقدر اخم و تَخم می کنی، برو ماشین   _

 . رو بیار جلوی بیمارستان تا ما بیایم



  

 

 

حسام که می رود به طرف تخت می آید و کمک می  

 کند تا بلند شوم 

 حاج رضا کجان ؟ _

 : با تبسمی مادرانه می گوید

ده شب گذشت و خبری ازت نشد، وقتی ساعت از  _

همین طور که آماده می شد بیاد دنبالت بگردن یه  

 .نذری کرد حاال رفته برای ادای نذر

 عروس پر دردسری ام نه ؟ _

  اخم می کند و محکم جوابم را می دهد

دیگه نشنوم و نبینم از این حرفا بزنی، از اون  _

روزی که بله گفتی و شدی همسر پسرم برای ما هم 

 .عزیزتر شدی 

نگفت عزیز شدی، گفت عزیزتر شدی، از روی 

تخت پایین می آیم و کفش هایم را می پوشم. تا کنار  

ماشین شانه ام را در آغوش دارد، به سختی سوار 



  

 

 

ماشین غول پیکرش می شوم، باید به او بگویم در 

 .اولین فرصت ماشینش را عوض کند

را روی صندلی عقب تن سستم را رها کردم و سرم 

به شیشه تکیه دادم، تردد ماشین ها و عابران پیاده را 

تماشا می کردم، دلم می خواست حواسم پرت شود و 

به لحظاتی که از سر گذراندم فکر نکنم. هرچه 

بیشتر ذهنم حوالی آن خانه پرسه می زند فقط به درد  

می رسد، این ذهن سرگردان هم خودآزاری دارد، 

 اذیت کندخوشش میاید خودم و خودش را 
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سنگینی نگاهش را از آینه حس می کنم اما در  .

 .همان حال می مانم تا به خانه برسیم

طولی نکشید تا ماشین را به داخل پارکینگ خانه برد 



  

 

 

و متوقف کرد، شاید هم من متوجه نشدم چگونه 

خیابان ها را پشت سر گذاشتیم. پیاده می شود و قبل 

که دستم دستگیره در را لمس کند آن را باز از این 

می کند و زیر بازویم را می گیرد تا پیاده شوم، تکیه 

ام را به خود می دهد و دست دور شانه ام می 

اندازد، قدم هایش را با من تنظیم می کند. آهسته به 

سمت ساختمان می رویم، وارد خانه که می شویم 

د، حتی  همه سراسیمه به سمت ما هجوم می آورن

عمه و آذین و مونا هم هستند اما وقتی سر بلند می  

کنم و صورتم را می بینند، هاج و واج در جای خود 

می مانند. هاله با بغض " یا خدایی " می گوید و 

گریان به سمت پله ها پا تند می کند، صدای بسته 

  .شدن در اتاقش بلند است

آذین  چتونه شماها ؟ برید بشینید. ریحانه جان با _

خانم کمک کنید سادنا بره باال یه دوش بگیره و 



  

 

 

 .استراحت کنه

مامان فاطمه جو سنگین را می شکند به تبعیت از او  

بقیه هم به خود می آیند. ریحانه و آذین دستم را می  

گیرند، کاش می توانستم بگویم مرا به حال خود رها  

کنید من فقط می خواهم کنار او باشم تا از این سه 

گله و شکایت کنم، اما بی چشم و رویی ست   روز

وقتی می دانم نگرانی که پشت چهره های خونسرد 

خود مخفی کردند به خاطرمن است. باالی پله ها 

 هنوز هم صدای مامان فاطمه می آید 

هادی مامان خرید دارم دست خودت رو می   _

بوسه. مهدی برو حیاط آتیش به پا کن کباب درست 

 .اکنیم، حسام جان بی

سعی دارد همه چیز را عادی جلوه دهد و موفق هم 

 .می شود
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 .عافیت باشه  _

  آرام زمزمه می کنم

 .ممنون _

به طرف تخت می روم می خواهم بدن کوفته ام را  

روی آن بندازم، در آن سه روز مدارم روی زمین 

درد را  خوابیده و نشسته بودم در تمام استخوان هایم 

حس می کنم. قبل از نزدیک شدن به تخت بلند می  

شود و با گرفتن دستم مسیر قدم هایم را عوض می  

کند، روی صندلی مقابل آینه می نشاندم، برسی 

برمی دارد و مشغول شانه کردن موهایم می شود. 

آرام و با دقت برس را حرکت می دهد، با دست گره 

کند، نوازش هایش  افتاده میان تار موهایم را باز می



  

 

 

جبران می کند لحظه هایی که در گذشته موهایم به 

 .جرم زیبایی کشیده شدند

دونه به دونه این موها رو من آتیش میزنم.  _ "

رفتی خودت رو بزک دوزک کردی برای مرد زن 

 " دار؟

از یاد آوری گذشته پلک هایم بی اراده بسته شدند،  

تمام حس   اشک ها از گوشه چشمانم سرازیر شدند،

های خوب دنیا از انگشتانش به جانم تزریغ می شد  

اما من هنوز درد داشتم،این نوازش های ماهرانه 

دستانش کافی نبودند. نمی دانم چطور از جا بلند شدم  

و خودم را به آغوشش انداختم، فقط صدای هق هق 

های بی امان من و نفس های عمیق او در گوش  

 .سکوت اتاق می پیچید

ن حیرانش از شوک در آمدند و برس را رها دستا .

کردند و دور تنم پیچده شدند. همین بود، من همین را  



  

 

 

می خواستم، نقطه امنی که در این سه روز گم کرده 

بودم. نمی دانم چقدر اشک ریختم یا او چقدر نوازش 

کرد، فقط وقتی به خود آمدم که دیگر خبری از 

ده و سرم خیسی چشمانم نبود، روی تخت دراز کشی

 .را در آغوشش پنهان کرده بودم
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با یک دست مرا در آغوش فشرد و با دیگری سرم  

 .را از سینه اش جدا کرد

وقتی حرف گوش نمی کنی مجبور می شم برات  _

 .تنبیه در نظر بگیرم

 برای چی ؟ _

از گرفتگی صدایم خودم هم تعجب کردم چه برسد به  

 .یش را درهم کشیده بوداو که اخم ها



  

 

 

 .برای این که با گریه هات اعصابم رو خرد نکنی _

 مثل دختر بچه های لوس لب برچیدم

 .من که دیگه گریه نمی کنم  _

 :ابرو باال می اندازد و می گوید

 .االن دیگه فایده ای نداره _

نگاهش روی صورتم می چرخد، روی لب هایم چند 

می آورد، فاصله ثانیه مکث می کند سرش را پایین 

صورت هایمان به اندازه یک نفس است، گر می  

گیرم از این همه نزدیکی، نفس های گرمش صورتم  

را می سوزاند. نگاهم را به چشمانش می دوزم 

عسلی هایش پر قدرتش از این فاصله زیباتر و 

گیراتر بودند، غرق می شوم در چشمانش که در یک  

پر از عطش لحظه فاصله را به بی نفسی رساند، 

خواسته شدن همراهی اش کردم، بوسید و بوسیده 

شدم؛ آن قدر که نفس کم آورده و از هم فاصله 



  

 

 

گرفتیم. از خجالت چشم دزدیده و دیگر به صورتش  

نگاه نکردم، فقط سرم را به سینه ستبرش تکیه دادم 

و چشم بستم، دستانش نوازش وار روی کمرم 

ها تن طوفان حرکت می کرد، کم کم با همان نوازش 

 .زده ام آرام شد و به خواب رفتم
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****************** 

پلک هایم را که از هم فاصله می دهم رو به تاریکی  

باز می شوند، تنها روشنایی اتاق را نور کم سوی 

آباژور روی عسلی تامین می کند. کمی در جایم جا 

حسام می کنم،  به جا می شوم و نگاهی به جای خالی 

تن کرختم را از روی تخت بلند و به تاج آن تکیه 

کرده و می نشینم و به روزی فکر می کنم که 



  

 

 

کابوس من شد. قرار بود حسام را خوشحال کنیم، و 

چقدر من در ذهنم برای آن دورهمی خانوادگی نقشه  

کشیده بودم، نقشه هایی که همه برآب شدند. با 

ن کالفه ترم می  حسرت آهی کشیدم یک جا نشست

کرد، پویی که رویم کشیده بود را کنار زدم و از 

تخت پایین رفتم. هنوز ضعف بر من غالب بود، بی  

توجه به آن لباس هایم را عوض کردم و خواستم از 

اتاق بیرون بروم اما با یاد آوری حرف دکتر راجب  

کبودی های صورتم و واکنش بقیه با دیدنم دستم  

شد. با قدم های کوتاه به  روی دستگیره در خشک

طرف میز آرایش رفتم و به منی که درون آینه بود 

خیره شدم. مِن درون آینه قابل ترحم بود با گونه  

هایی که به کبودی می زد و از سرخی گذشته بود، 

چشم هایی که گود افتاده بودند، لب هایی که گوشه 

شان پاره شده بودند و رنگ زردی که این آرایش را 



  

 

 

 .نگ تر نشان می دادپر ر

دلم برای منی که در آینه می دیدم سوخت روی 

صندلی نشستم و گره روسری ام را شل کردم، لوازم 

آرایش چیه شده روی آن را از نظر گذراندم و با 

برداشتن کرم پودر شروع کردم. یک ربع بعد به 

لطف آرایش، دیگر کبودی ها آن طور اغراق آمیز  

راحت تر روسری ام را  در چشم نبودند، با خیال

درست کرده و از اتاق بیرون رفتم. هنوز چند قدم با 

پله ها فاصله داشتم اما با صدای بلند حسام قدم هایم 

 .را تندتر کردم

صدات رو برای من بلند نکن. برو خداروشکر   _

کن که دستات سالمه، اگر به احترام بزرگ ترها نبود  

می شکستم  دستایی که رو زن من بلند کردی طوری 

 .که یادت نره
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صدای کوبیده شدن چیزی ترسم را بیشتر کرد با قدم  

های سریع تر پله ها را پایین رفتم و خودم را به 

داخل سالن تقریبا پرت کردم. هراسان نگاهم را به  

هر طرف می چرخاندم، نفس نفس می زدم و لرزش 

ی در فضای خانه  دست هایم دست خودم نبود. پریشان

موج می زد، نگاهم روی گوشی خرد شده ای که هر 

  .قطعه اش یک گوشه افتاده بود ثابت ماند

پیش از همه عمه آذین متوجه حضورم شد و با 

نگرانی به سمتم آمد، با حرکت او توجه بقیه هم جلب 

شد، حتی حسامی که با عصبانیت طول و عرض 

م می کرد. سالن را قدم می زد، ایستاده و نگاه

ترسیده دست آذین را می فشارم و هم قدم با او به 

سمت مبل سه نفره ای که حاج رضا گوشه آن نشسته 



  

 

 

می رویم. آغوشش را به رویم باز می کند و می  

 :گوید

بیا باباجان، ترسیده نبینمت دختر، عروس حاج  _

 رضا رو چه به این حال؟

 .کنارش می نشینم و سرم را پایین می اندازم

یه نگاه به رنگ و روی زنت بنداز پسر، با از  _

 این طرف و به آن طرف رفتن مشکلی حل میشه ؟

زیر چشمی نگاهش می کنم قدم هایش متوقف شده و 

 .مرا می نگرد

دقیقا به خاطر حال و روز زنمه که عصبانی ام  _

حاجی، چون نمی تونم مثل بی غیرتا بشینم تماشا کنم 

کبود کنه منم هیچی  که یه نفر سر و صورتش رو 

 .نگم

گفته بودم برای این خشمی که از سر غیرت می  

 جوشد دلم ضعف می رود ؟ 



  

 

 

 .باشه نمی تونی تحمل کنی راه حل بده _

 .با حرص می غرد

 .شکایت می کنم _
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ناباور سرم را باال می آورم، حاج رضا " ال اله اال 

 .هللا " زیر لب می گوید

برادر زنت شکایت کردی از پدرش هم می   از _

 تونی شکایت کنی؟

در کمال بدجنسی دوست دارم بگوید این کار را می  

 .کند تا آتش درونم را خاموش کند

نه، خسرو خان هدایت تمام نقطه ضعفش پسرشه،   _

 .شکایت از سعید یه تنبیه دو طرفه ست



  

 

 

کسی چیزی نمی گوید. همه نگاه ها به من است، چه 

بگویم؟ اصال حرفی هم مانده که زده نشده باشد؟  باید 

به نظرم جواب نگاه های منتظرشان بودند روی 

برگه ی صورتم با جوهر سیاه نوشته شده. در 

سکوت فقط نظاره گر بحثشان می شوم. عمه آذین با 

 :کالفگی می گوید

 .داداش نمیاد این جا، محاله که بیاد _

 .حسام خونسرد جوابش را می دهد

اد. یعنی نمی تونه که نیاد، وقتی پسرش رو می _

 .دستبند به دست ببرن میاد

ریحانه سینی چایی که آورده را روی میزمی گذارد  

 .و کنار من می نشیند

اینجوری بدتر لج و لجبازی میشه، کسی هم که  _

 . بیشتر از همه اذیت میشه سادنا ست

حاج رضا با فشردن دستم، حواسم را به خود 



  

 

 

 .کندمعطوف می 

دخترم، تو تعریف کن باباجان، چطوری سر از  _

 اونجا در آوردی؟ 

پرروسری ام را به دست گرفتم و بین انگشتان مشت  

 .شده ام فشردم

رفته بودم خرید. از پاساژ که آمدم بیرون، خواستم  _

 ...تاکسی سوار بشم که

بغضم می گیرد. زیادی لوس و نازک نارنجی شده 

تر را نگذرانده بودم؟ به  ام. مگر من از این سخت 

 .سختی ادامه می دهم

سعید من و دید. سعی کردم فرار کنم اما، از هر  _

 .مسیری رفتم دنبالم آمد

 .حاج رضا لبخندی می زند

عیب نداره باباجان، خودت رو اذیت نکن. دیگه  _

 .گذشته، از حاال به بعدشم هر چی خیره همون میشه



  

 

 

 .با تکان سر حرفش را تایید می کنم
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یکی سند بزاره هاله رو از اتاقش بیاره بیرون، از  _

 .وقتی شما آمدید رفته در هم قفله

مهدی با لحنی طنز این را می گوید تا کمی گره 

ابروهای ما را باز کند. مامان فاطمه با تعجب می 

 :پرسد

چرا؟ برید صداش کنید کم کم میز رو آماده کنیم  _

 .مبرای شا

 :ریحانه با نیم نگاهی به من می گوید

خودش رو مقصر می دونه. میگه اگر من زنگ  _

نمی زدم از خونه نمی کیشدمش بیرون اینطوری 

 .نمی شد



  

 

 

 :بلند می شوم و در همان حال می گویم

 .خودم صداش می زنم _

پشت در اتاق هاله چند ثانیه ای مکث می کنم بعد تقه 

چند ضعیف اما   ای به در می زنم، صدایش هر

 .پربغض به گوش می رسد

مهدی دست بردار االن اصال حوصله مسخره   _

 .بازی هات رو ندارم

به دیوار کنار در تکیه می دهم و سعی می کنم 

جمالتم را بدون بغض بیان کنم، نمی خواهم ترحم 

 .کند

می دونی من یه روزایی حسرت این رو داشتم، با  _

از دخترا مدرسه که برادرم رفیق باشم. مثل بعضی 

همیشه از برادرای پایه و باحالشون می گفتن. دوست 

داشتم کنارم باشه نه مقابلم، دوستم باشه نه دشمن، 

حمایتم کنه نه تحقیر، همه اینا برای من در حد رویا  



  

 

 

باقی مونده. تو که همه رویاهای منو داری چرا قدر 

 نمی دونی؟ 

ی  صدای چرخش کلید در قفل و باز شدنش را م

شنوم و تکیه ام را از دیوار می گیرم. می چرخم، 

 .سر پایین انداخته اش را با کمک دست باال می آورم

 چرا خودت رو تو اتاق حبس کردی؟ _
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چشمانش خیس شده اند خودش را در آغوشم می 

 .اندازد و می گرید

اگر من زنگ نمی زدم از خونه بیرون نمیومدی،  _

داش حسام تمام شهر و تو این سه روز گشت. دا

 .نبودی، حال هم که آمدی این حالته



  

 

 

خدایا دقیقا می خواهی چه چیز را نشانم دهی؟ این 

که دنیایت آنقدر که من فکر می کنم وحشتناک 

نیست؟ می خواهی بگویی همه بد نمی شوند؟ خب 

 من کامال قانع شدم. اما یک سوال، چقدر تفاوت؟ 

بود، من تا ابد نمی تونستم مخفی بشم. تقصیر تو ن _

متاسفانه دلش رو هم نداشتم مثل تو فیلما و قصه ها  

 .برم یه جای دور، باالخره یه روز این اتفاق میوفتاد

 .از خود فاصله اش می دهم

پسرا دارن کباب درست می کنن، به نظرت تا حاال  _

 چیزی هم ازش مونده؟

 .بینی اش را باال می کشد

 .مهدی شکمو تو حیاط باشه نهاگر اون   _

گاهی باید هر طور شده از احوال بدت فاصله 

بگیری. حتی شده با یک حرکت کلیشه ای مسخره، 

آن شب در خانه حاج رضا، همه بازیگر شده و نقش 



  

 

 

بازی می کردند. من هم همان جا بودم کنارشان اما،  

فقط جسمم بود که غذایی را که حسام در ظرفم 

  .ر خوردکشیده بود تا آخ

بعد از شام عمه آذین و مونا عزم رفتن کردند، دلم  

می خواست با آن ها به خانه بروم. دیگر به راحتی  

سابق نبودم، شاید تا قبل از این اتفاق گذشته ام را آن 

قدر پررنگ حس نمی کردم که حال؛ از پیش 

چشمانم کنار نمی رود. حسام رفتنم را قبول نمی کرد 

د از خداحافظی با مونا و عمه  پس بی سر و صدا بع

 .آذین، شب بخیری گفتم و به اتاق پناه بردم
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برق را روشن نکردم. با همان اندک نور مهتاب که 

اتاق را روشن کرده بود، دید کافی برای تعویض 



  

 

 

 .لباس و پاک کردن آرایشم را داشتم

م.  روی تخت نشستم و تکیه ام را به تاج تخت داد

نگاهم دور اتاق می چرخد و روی سجاده حسام ثابت  

می ماند. تمام شب را با حس عذاب وجدانی که از 

درون مرا می خورد، مقابله کردم. می خواهم این 

یک بار را بنده بدی باشم، نماز نخوانده ام اعصابم  

را به هم می ریخت؛ به عالوه این که آن سه روز 

. نه این بار نه، این بار هم نماز خواندن یادم رفته بود

من بد باشم. شاید دلم نسوزد، حداقل کمتر بسوزد؛ 

این طور بگویم بنده خوبی نبوده ام. شاید پروردگارم  

را ناراحت کرده ام که اینگونه از من روی 

  .برگردانده

همان وجدان بر سرم فریاد می زند " خیلی بی چشم 

و رویی، ببین کجا نشستی! تو خونه مردی که 

عاشقشی ". فریاد وجدانم کوبنده است. در این جدال 



  

 

 

من بازنده ام، دیگر آن چه می شود گویی دست من  

نیست. وضو گرفتن و قامت بستن، خیلی طول نمی 

کشد. من هستم و ساجده ای که بوی عطرش را می  

دهد، این جا هم خدا هدیه دادنش به من را یادآوری 

ی شکسته، می کند. با صورت خیس از اشک، با قلب

تمام نمازهای قضا شده ی این چند روز را می 

خوانم. هق می زنم و سجده می روم. خدایا، من در 

این چند روز بارها شکستم. با غروری که شکسته 

 چه کنم؟

سالم آخر را که می دهم، حال دلم بهتر است. برایش 

حرف زده ام، هرچند که او خود آگاه به هست و 

ِوه باز کردم، درحالی که نیست، است. زبان به شک

او خود شاهد و ناظر درد و عذابم بوده. از حس بد 

تحقیری گفتم که مرا پیش چشمان مرَدم و خانواده 

 .اش، کوچک کرده
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هر دختری هر چقدر عاشق همسرش باشد، دوست 

دارد شریک لحظه هایش بداند کسی به اسم پدر پشت 

  .و پناه اوست

با صدای باز و بسته شدن در، دستی به صورتم  

کشیدم تا اشک هایم را پاک کنم. دانه های تسبیح را 

جا به جا می کنم، این کار را دوست دارم، آرامش  

بخش است. برق را روشن نمی کند، همان طور در 

 .درتاریکی می آید و کنارم می نشیند

 سبک شدی ؟ _

 .سرم را تکان می دهم

 تاریکی؟ حاال چرا تو  _

 .نفسم را آه مانند رها می کنم



  

 

 

تو این سه روز بهش عادت کردم. اگر اتاق پنجره  _

 .نداشت، فکر کنم اصال روشنایی رو یادم می رفت

 چرا هی مرورش می کنی؟ _

 .سوالش را با سوال جواب می دهم

 چرا سعید تو رو می شناخت؟ _

بیشتر از این نمی توانستم این َشک لعنتی را، در 

 خود نگهدارم. سکوتش را دوست ندارم ذهن

نگو از خونه عزیزجان که باورم نمیشه. اون  _

مهندس، مهندس گفتن ها به یه شناخت بیشتر از نیم 

 .ساعت نیاز داره

درست می گی، بیشتر از یه دیدار نیم ساعته  _

 .آشنایی داریم

بهت زده سرم را به سمتش می چرخانم، چرا دوست 

 داشتم انکار کند؟

 ... یعنی چی حسام؟یَ _



  

 

 

 .نگاهش را مسمم به چشمانم می دوزد

می خواستم، با هم رو در رو بشید اما نه این  _

 .طوری 
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 .چشمانم گرد می شوند

 .من... نمی فهمم _

 :در کمال خونسردی می گوید

 .باید برای عروسی آماده می شدن _

 .دهانم از تعجب باز می ماند 

  .چرا؟ من که گفتم عروسی نمی خوامآخه،  _

 .اخم هایش را درهم می کشد

 .اتفاقا باید بخوای  _

 :با صدایی که از ناراحتی می لرزد، می گویم



  

 

 

حال منو نمی بینی؟ بعد می خواستی با خانواده ام  _

  مواجه ام کنی؟ 

اتفاقا این حالت برای من از همه چیز مهم تره،   _

 .طوری ببینمتچون مهمه نمی خوام دیگه این 

قطره اشکی سمج، از گوشه چشمم پایین می افتد. با 

 .دیدن آن عصبانی صدایش را بلند می کند

سه روز در به در کوچه و خیابون بودم تا زنم رو  _

پیدا کنم. می دونی چی کشیدم وقتی عزیزخانم زنگ 

 گفت، بیام تا از دست نرفتی؟

نمی خواهم حرمت شکنی کنم و در خانه پدر و 

 .ادرش صدایم را باال ببرم. با لحنی دردآلود می نالمم

می دونی تو این سه روز چقدر چشمم به در بود  _

تا بیای؟ انقدر طلبکار نباش لطفا. یه جوری حرف 

 .نزن که فکر کنم داری سرم منت می زاری 

چشمان خشمگین و ناباورش، زشتی حرفم را به 



  

 

 

کرده صورتم کوبید. هیچ جوره نمی توانم غلطی که 

ام را درست کنم. لب می گزم و شرمنده سرم را 

پایین می اندازم. از کنارم بلند می شود، می رود 

روی تخت می خوابد. ساعد دستش را روی 

چشمانش می گذارد. قفسه سینه اش از خشم باال و 

پایین می شود، می دانم چقدر خودش را کنترل می  

 .کند تا حرفی نزند
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با این که حرف بدی زده بودم اما، دلگیری ام از او 

اجازه نمی داد برای معذرت خواهی پیش قدم بشوم.  

چادر و ساجده را جمع می کنم و سرجایش می  

گذارم. روی گوشه تخت دراز می کشم و پشت به 

حسام می خوابم. از این که با وجود با خبری اش از 



  

 

 

شت با آن ها رو  احساسم نسبت به خانواده ام، سعی دا

در رویم کند، دلچرکین شده بودم. بغضم را قورت 

داده و سعی کردم، به لحظات پیش چشمانم را ببندم.  

نیم ساعتی گذشت و من در فکر خیال هایم پرسه می 

زدم، که دستانش از پشت دورم حلقه شدند. قبل از 

هر واکنشی مرا به آغوشش کشید. فشار دستانش 

ا نزدیک گوشم می آورد و زیاد است. لب هایش ر

 :پچ می زند

انقدر از دستت عصابی ام که اگر طبع مردای بی  _

صفت رو داشتم، یک تو دهنی جانانه ازم می 

خوردی که تا درس عبرت بشه برای اولین و آخرین 

 .بارت

هرم نفس های گرمش، آن هم انقدر نزدیک کالفه ام 

می کرد. حتی نفس هایم هم بی صدا بودند. خشم 

المش را دوست نداشتم. سرش را در گردن فرو ک



  

 

 

می برد و بوسه ریزی به آن می زند که، دلم را می  

لرزاند. سردر گم شده ام، نمی دانم از خشمش دلگیر 

باشم یا از بوسه اش سرمست؟ سعی می کنم از 

جایی نمی    آغوشش فاصله بگیرم، اما تقالهایم راه به

 :می گوید  برد. نفسش را در گردنم رها می کند و

تا من نخوام یه سانت هم نمی تونی از من فاصله  _

 بگیری. مفهومه برات؟

دست از تقال می کشم، با آرام گرفتن من او هم کمی  

از فشار دستانش کم کرد. در آغوشش خوابیده بودم 

 .اما، خواب به چشمانم نمی آمد
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حریم خصوصیمان  در بیمارستان قول داده بود، در 

لحظه ای نگذارد از آغوشش جدا شوم. خب به قولش 



  

 

 

  .عمل کرده ولی، قلب من حالش خوب نیست

از نفس های منظمش پیداست خوابش برده، بی قرار 

میان حصار دستانش می چرخم. سعی می کنم در 

آرام ترین حالت ممکن این کار را بکنم که بیدار 

نگاه کردن به  نشود. با آن شاهکاری که کردم، روی 

چشمانش را ندارم. با تمام دلخوری ام از ناراحتی  

اش، ناراحتم. چهره اش در خواب هم سخت است، 

  .اوج ناراحتی اش در خواب هم پیداست

دستم را به سمت گره میان ابروهایش می برم و آن 

را لمس می کنم، وسوسه لمس صورتش غیرقابل  

قب بکشم، کنترل است. بی آن که بخواهم دستم را ع

آن را حرکت می دهم. از چشم و ابرو هایش می  

گذرم و ته ریشش را لمس می کنم، ته ریش به او 

می آید اما وقتی ریش هایش را بلند می کند، طور 

 .دیگری جذاب می شود



  

 

 

نگاهم در چهره مردانه اش می چرخد، روی لب 

هایش مکث می کنم. این یکی را دیگر نمی توانم،  

است با شعله کشیدن نیازم به   لمس آب ها برابر

نوازش ها و بوسه هایش، با حرف نا به جای من و 

دلخوری اش، نمی شود توقع چنین چیزی داشت. می  

  شود ؟

خودم را کمی پایین می کشم و سرم را روی سینه  

اش می گذارم. چشم می بندم و به موسیقی خوش 

نوای قلبش گوش می دهم. بی توجه به موهایی که 

تم پخش بودند، فقط و فقط گوش می  روی صور

سپارم. چشمانم از این الالیی زیبایی که زیر گوشم 

 .نواخته می شوند، کم کم گرم می شود

می خواهم خودم را به دست خواب بسپارم که، بوسه 

 .ای روی موهایم می نشیند

 .به چیزی فکر نکن. بگیر بخواب _
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 .هوشیارم می کند زمزمه اش کنار گوشم

 .خوابم نمی بره _

 .پیشانی اش را به سرم تکیه می دهد

 چه کار کنم برات؟  _

 .سینه اش را می بوسم

 .ببخشید _

 .دستی به موهایم می کشد

 .نمی بخشم _

سرم را از سینه اش بلند می کنم و دو مردمک 

لغزانم را به چشمانش می دوزم. سرش را نزدیک 

 .به لب هایم می زندمی آورد و بوسه کوتاهی 



  

 

 

حاال شد، از این به بعد اینجوری معذرت خواهی   _

 .کن

زمان می برد تا کمی حرفش را تجزیه و تحلیل کنم،  

کیش و مات، به همین سادگی. حجوم خون به 

صورتم را حس می کنم. لحن جدی ات را باور کنم  

 یا نوازش خوابیده پشت کلماتت را؟

و من پیش قدم می این بار خجالت را کنار می زنم 

شوم. وقتی عقب می کشم، چشمانش برق می زنند. 

دستش را از زیر سرم رد می کند و مرا باالتر می  

کشد. حاال سرم روی بازویش قرار گرفته، موهایی  

 .که دور صورتم قاب شده اند را کنار می زند

من و تو االن یه زندگی داریم. اگر من مرد این  _

ی گرفتم تو می گی چشم. زندگی ام وقتی یه تصمیم

از االن حل کردن مشکلت با خانواده ات به عهده 

 .منه، هر چی شد تو فقط با منی
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 .... آخه _

 .انگشت اشاره اش را روی لب هایم می گذارد

هیش، این ماجرا باید یه جایی تموم بشه. کسی هم   _

فکر کن.  که تمومش می کنه منم، تو فقط به عروسی 

چه کارا و چه چیزایی واسه اون روز می خوای 

 .همین

 ...حسام من _

 .نمی گذارد حرف بزنم

 .دیگه راجبش حرف نمی زنیم، بخواب _

نگاه پر شده از اشکم را به چشمان بسته اش می  

 :دوزم. زیر لب " نوچ" ای می گوید



  

 

 

 .این طوری نگاه کردن عواقب داره خانم _

ی شوند. خودم را به لب های لرزانم کشیده م

آغوشش نزدیک تر می کنم، طوری که بتوانم نفس 

 .هایش را نفس بکشم

 .خیلی دوست دارم _

چشمان را سریع باز می شوند، با تعجب نگاهم می  

 .کند

 چی گفتی؟  _

خجالت زده لب می گزم وچانه ام را به سینه ام می 

چسبانم. دست زیر چانه ام می گذارد و سرم را باال 

د. در چشمانش این بار برق عجیبی خانه می آور

 .کرده

 .یه بار دیگه بگو _

 .زمزمه وار می گوید، آرام و مسخ کننده

 .خیلی دوست دارم _



  

 

 

با انگشت لب هایم را لمس می کند. حس می کنم  

گونه هایم داغ شده اند. مرا محکم در حصار 

بازوانش حبس می کند. لب هایش را به گونه ام می 

 .چسباند

رک، قراره هر بار این طوری واسه من دلبری دلب _

  کنی؟

 .می خندم آرام و کوتاه

 .دلبری نبود که، اعتراف کردم _

 .فشار دستانش را بیشتر می کند

 .بخواب انقدر زبون نریز _

با آرامشی که دستان ماهرش به تنم نزریغ می کنند، 

 .طولی نمی کشد تا تسلیم خواب می شوم
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                     ********************* 

خیلی وقت است بیدار شده ام. حاضر و آماده رو به 

روی آینه نشستم و با کرم پودر، مشغول کم رنگ 

کردن کبودی ها هستم. حسام نبود، صبح زود رفته، 

سوئیچ ماشینش نبود. خواسته بود، این قصه هزار و  

را خودش به پایان   یک شب پر حرف و حدیث

برساند، من هم می خواستم از این پس تنها یک 

تماشاچی باشم و بس. یک تماشاچی که خودش هم 

نقشی داشته، حاال با تنی خسته از یک بازی 

 .طوالنی، از ادامه نقشش انصراف داده

پایین که رفتم، تنها مامان فاطمه و هاله و ریحانه 

ن ها نشستم. هر چه  خانه بودند. با سالم آرامی کنار آ

مامان فاطمه اسرار کرد، صبحانه بخورم، رد کردم. 

اصال میلی به خوردن در خود حس نمی کردم. دست  

آخر به هر ضرب و زوری بود، لیوانی چایی نبات  



  

 

 

به خوردم داد. این بار دستش را رد نکردم، چایی را  

جرعه جرعه فرو دادم، تا هم بغضی که می آمد در 

را از بین ببرد، هم موج سرمایی که  گلویم خانه کند 

 .در وجودم احساس می کردم، فروکش کند

تا بعد از ظهر، خبری از حاج رضا و پسرانش نبود. 

حتی برای ناهار هم به خانه نیامدند، گوشی های 

خاموششان بر آتش نگرانی های ما هیزم می ریخت.  

تا عقربه های ساعت روی پنج عصر بهم رسیدند، 

اط رفتم، بارها شماره حسام را گرفتم. بارها به حی

باالخره بعد از ساعت ها اضطراب و آشفتگی،  

ساعت پنج عصر ماشین حسام وارد پارکینگ خانه 

شد. با دیدن ورود ماشین از پشت پنجره، سراسیمه 

 .خودم را به حیاط رساندم
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کردم، جست و جو گرانه ظاهرشان را بررسی می 

بال ردی از دعوا یا، زد و خورد بودم. حاج رضا  دن

 .که چشمان گرد شده ام را دید، قهقهه ای سر داد

 دختر بابا، چرا چشمات رو اینجوری کردی؟  _

نفسم را آسوده رها کردم. دروغ چرا با خشم 

فروخورده حسام، انتظار چهره های بهم ریخته و 

 .دعوایی داشتم

 .سالم حاج بابا _

 .می زند لبخند مهربانی

 .سالم به روی ماهت _

کند.  بار دیگر، ظاهر حسام را بررسی می نگاهم یک 

اش چیزی تشخیص نمی دهم. یک حالت  از چهره 

خونسرد و خنثی دارد، که هیچ حسی را منتقل 



  

 

 

کند. صدای خنده ای نگاه گیجم را از حسام می  نمی 

گیرم، سرم را می چرخانم و گنگ به صورت خندان 

کنم. زیر لب " ای  انش نگاه می حاج رضا و پسر

وای "ای می گویم، جلوی چشمشان خیره، خیره 

کردم، اضال حواسم به اطرافم نبود. حسام را نگاه می 

حسام گوش مهدی که هنوز می خندید را در کشید و 

 :با حرص غرید

 .بچه پررو، تو رو هم می بینیم _

 .از رو نمی رود

ست وگرنه  آخ آخ، خان داداش واال دختر خوب نی _

 کیه که بدش بیاد؟

ام را مخفی کنم، حسام مات از  لب می گزم تا خنده

این پررویی اش گوشش را رها و پس گردنی ای 

کند. پسرک پررو حیا را رسما قورت حواله اش می 

داده، حاج رضا و هادی با تاسف نگاهی به او 



  

 

 

کنند، که در حال فرار است. دست حاج رضا  می 

 .ندروی شانه ام می نشی

 .نترس بابا، خیره. این نیز بگذرد _
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لب هایم را به هم می فشارم و آهسته پلک هایم را به 

نشانه تایید بهم می فشارم. با رفتن حاج رضا و  

هادی به داخل خانه، من ماندم و مردی که با 

کند. فاصله اندک را با چشمانی ریز شده نگاهم می 

 .کنم و کنارش می ایستمطی می   های کوتاهقدم

 از صبح تا حاال کجا بودی؟ _

 .باهمان نگاه نافذ خیره ام شده

 .اول تو به سوال من جواب بده _

 .با حالت سوالی نگاهش کردم



  

 

 

 عادت داری به خودت آسیب بزنی؟  _

 .کنم گیج تر از قبل نگاهش می 

 از صبح چیزی نخوردی نه؟ _

ارد، دردم می دستم را در دست می گیرد و می فش

 .آید

 .دستات یخ کردن، فشارت پایینه _

 .بی حواس خودم را لو دادم

 .چایی نبات خوردم _

 .اخم در هم می کشد

بار آخرت باشه، اینطور خودت رو از خورد و   _

 .خوراک می اندازی 

 .نگرانت بودم، چیزی از گلوم پایین نمی رفت _

 .با جواب صادقانه ام، گوشه چشمانش چین می افتد

حاال که من اینجام، دل نگرانی نداری. می ریم  _

 .باهم غذا می خوریم



  

 

 

 .سرم را تکان می دهم

باشه، تا تو لباسات رو عوض کنی من ناهار گرم   _

 .کنممی 

 .شوددستم را می گیرد و مانع رفتنم می 
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 .می ریم بیرون _

 .با تردید نگاهی به او می اندازم

 .خسته ای  _

 .ابرو باال می اندازد

 .نیستم _

 این ساعت کدوم رستورانی بازه؟ _

 .کندچشم ریز می 

 .بازه که می گم بریم _



  

 

 

 .باشه " ای گفتم و باهم به داخل خانه رفتیم "

 .تو برو حاضر شو، من می گم که می ریم بیرون _

هایم را عوض کردم، آماده به طبقه باال رفتم و لباس

زمان نبرد. یک ربع بعد خانه را به قه همشدنم ده دقی

دانستم کجاست، ترک کردیم. در  مقصدی که نمی 

که طول مسیر هر دو سکوت کرده بودیم، نه این

حرفی نداشته باشیم، نه فقط هرکدام به نوعی ذهنمان 

دانم در این چند ساعتی که، کالنتری درگیر بود. نمی 

بود، حسام را  بودند، چه اتفاقی افتاده. اما هر چه که

عصبانی و آشفته کرده بود و من این را با تمام 

 .کرد، خوب باشد، می فهمیدمکه سعی می این

مقابل یک کباب سرای سنتی، ماشین را متوقف  

شود و ماشین را دور می زند، در کند. پیاده می می 

کند. کند و دستش را به سمتم دراز می را باز می 

 .کنمی نگاهی به دست و سپس صورتش م 



  

 

 

 چرا پیاده نمی شی؟  _

 امروز چی شد؟ _

 

 435پارت #

  رج_به_رج_عشق#

به آرامی و محتاطانه می پرسم که مبادا عصبانی 

 .شود. او هم به آرامی جواب می دهد

چیز خاصی نشد. قرار شد تو به این چیزا کار   _

 .نداشته باشی

 ...آخه _

 .گذارد حرف از دهانم بیرون بیایدنمی 

 .ه، نمی خوام چیزی بشنومآخه بی آخ _

کند از دستم را در دستش می گذارم، کمک می 

ماشین غول پیکرش پیاده و از جوب آب رد شوم.  

ریموت ماشین را می زند، همان طور که دستم را 



  

 

 

در دست دارد، به طرف کباب سرا می رویم. فضای 

های چوبی می  داخل کامال سنتی است، از بین تخت 

نقطه را برای نشستن انتخاب  ای ترین گذرد و گوشه 

هایم را درمی آورم و روی تخت می  کند. کفش می 

 .نشینم، حسام هم کنار من جای می گیرد

 دل و جگر که می خوری؟ _

شود، با تعجب صورتم از شیندن نامشان هم جمع می 

 .کندنگاهم می 

 .نگو که دوست نداری  _

 .سرم را تکان می دهم

 .ه و جگر ندارماصال میونه خوبی با کله پاچ _

 .کندای می تک خنده

اصال خوب نیست. من کله پاچه خوردن تو کله   _

 .پزی اونم کله سحر دوست دارم

 .من هم با خنده اش لبخند می زنم



  

 

 

 .خب جایگزین های بهتری مثل حلیم هست  _

 .ابرو باال می اندازد

باید تو این مسئله به توافق برسیم. امروز استثنا به  _

 .ت می دمکوبیده رضای 
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به زورگویی اش می خندم، گارسون را صدا میزند 

و سفارش کوبیده و جگر با مخلفات می دهد. با دور 

شدن گارسون، گوشی اش را از جیب کتش بیرون 

می کشد و با باز کردن قفل صفحه آن را مقابلم می  

 .کنمگیرد. با کنجکاوی نگاهش می 

زن، ببین برای خونه چی دوست  یه چرخ تو نت ب _

 داری؟

 خونه؟ _



  

 

 

 .خوردگوشه چشمانش چین می 

انتظار نداری که بعد عروسی تو کوچه چادر  _

 بزنیم؟

 .کنم چشمانم را برایش گرد می 

 من رو دست می اندازی؟ _

 .این بار واضح لب هایش می خندد

آخه عزیزمن این جوری، که با تعجب میگی خونه  _

 .خواد سربه سرت بذارهآدم دلش می 

 .ام می گیردمیان بهت از حرفی که زد، خنده

کردم بلد باشی، اینطور قشنگ هیچ وقت فکر نمی  _

 .حرف بزنی

 .یک تای ابرویش را باال می اندازد

 کردی راجب من؟چی فکر می  _

 .زدی همیشه اخمو بودی، زیاد هم حرف نمی  _

 .لبخند نیم بندی می زند



  

 

 

 می ترسیدی؟  برای همین از من _

 .کنمهول زده انکار می 

 .ازت نمی ترسیدم که _

 .کندبا چشمان ریز شده نگاهم می 
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زد، بعد هم پس اون دختر خانمی که من و دید می  _

 .کردم هول می شد یکی دیگه بودتا نگاهش می 

با لحنی که بی اراده کمی ناز هم قاطی آن شده بود 

 .گفتم

 من کی دید زدمت؟من؟ _

 :با نگاهی که شرارت از آن می بارد می گوید

بشمارم برات؟ مثال یه دفعه اش خونه هادی، وقتی  _

زدم، برگشتم دیدم یه دختره داره داشتم تلفن حرف می 



  

 

 

 .من و درسته قورت میده

صورتم را با دستانم مخفی کردم و جیغ خفه ای  

 .کشیدم

 .جالت می کشموای، حسام من تسلیم دیگه نگو، خ _

 .می خندد آرام ومردانه

 .خب حاال سرخ نشو _

دستانم را پایین می آورم، با لبخندی محو نگاهم 

 .کندمی 

 .طور بخندهمیشه همین  _

 .لب هایم را به هم می فشارم

 .گاهی شرایط اینجوری می طلبه که مجبوری  _

 .کمی ابروهایش به هم نزدیک می شوند

فقط خطی که من بهت تو به شرایط اهمیت نده،  _

 دم رو بخون. مفهوم بود؟ می 

این مرد هرچقدر هم که سعی کند منعطف باشد 



  

 

 

بازهم رنگ و بوی مردان سنتی را دارد. سعی  

ام پیشگیری کنم، کنم، با فشردن لب هایم از خندهمی 

 .کنماما احتماال موفق نیستم که حسام را معترض می 

 به چی می خندی سرکار خانم؟ _

 .به چپ و راست تکان می دهمسرم را 

کنی اون خوی مرد ساالرانه ات خیلی سعی می  _

 .رو کنترل کنی اما نمی تونی
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 .کندخیره نگاهم می 

کنم، اما نه اون منکر نمی شم که سنتی فکر می  _

 .خلق و خویی که تو ذهن توئه، اینو بهت ثابت کردم

اخالقی از حسام او آری، هر زمان که حس کردم، 

را شبیه به خسرو خان کرده، او خالف آن را به من 



  

 

 

ثابت کرده. اوایل که با احساس نصفه و نیمه ای که  

در قلبم در حال ریشه دواندن بود، به این وصلت بله 

گفتم، می ترسیدم. از هر سمت و سویی فشاری را 

کردم، اما حسام و مردانه مرد بودنش، خط تحمل می 

وی تمام ترس هایم کشید. با لحنی که بطالنی ر

 .احساسم در آن مشهود بود لب زدم

من تو این بحث بازنده ام، چون عدله ای برای  _

اثبات ادعام ندارم جناب قاضی، عوضش شما دستت  

 .پره، حکم صادر کن. به جان و دل می پذیریم

 .در نگاه عسلی نافذش برقی می نشیند

 .کم زبون بریز دختره _

گیرد و فاصله مان را را از پشتی تخت می  تکیه اش

 .کندکم تر می 

دقیقا تو موقعیتی که من دستم بسته است، داری   _

کنی؟ که حکم صادر کنم آره؟ باشه  برای من ناز می 



  

 

 

 .خانم خانما پس منتظر ُحکمت باش

با نزدیک شدن گارسون فاصله گرفت و به پشتی 

تکیه زد.گارسون سفره ای سنتی روی تخت پهن  

های سفالی آبی و سبز  کرده و مخلفاتی که در ظرف

بود، را روی آن چید. گارسون دیگری هم با سینی  

که روی دست داشت، نزدیک شد. سفره ای کامل  

چیز به طرز جالبی زیبا برای ما چیدند و رفتند. همه 

ها بود، حتی بشقاب های سفالی که غذایمان را در آن

 .کشیده و تزیین کرده بودند

 .ی چقدر اینا قشنگ هستنوا _
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  خوشت اومده؟ _



  

 

 

  .کنمبا ذوق حرفش را تایید می 

آره خیلی جذاب و جالبه، تا حاال دقت نکرده بودم  _

  .های اینجوری به ظرف

  .گویددرحالی که چنگالش را برمی دارد، می 

یکی رو می شناسم که تو کار ظرف و ظروف  _

  .سفالیه، یه سرویسش رو برات می خرم

  .کنمبا چشمان گرد شده نگاهش می 

  .گفتم خوشم آمده، ولی نه دیگه در این حد _

اتفاقا به نظر من خوبه، آبگوشت و آش خوردن تو   _

های چینی مزه نمیده. یه روز می برمت یکی  ظرف

  .از طرح هاش رو انتخاب کنی

ینده را دوست این اشاره های غیرمستقیم اش به آ

  .دارم

  .حسام، من تا حاال آبگوشت درست نکردم _

دم، ظهر جمعه  یاد بگیر، چون من ترجیح می  _



  

 

 

ات آبگوشت با دوغ محلی و سبزی و پیاز تو برنامه 

  .باشه برای آشپزی 

این قطعا رویا نیست، خواب هم نیست. حرف زدن 

از آینده ای که می تواند، خیلی هم دور نباشد را 

دارم. خب یعنی اینطور بگویم که، اولین ها   دوست

کنند. همیشه طور دیگری با روح و روانت بازی می 

یک جور عجبی به دل می چسبند. مثل این لحظه که 

حسام برای اولین بار، تصویری از زندگیمان را 

ای مشترک که من، خانم آن برایم ترسیم کرد. خانه

هایمان    ای که در کنار روزمرگیخانه باشم. خانه

هم باشد. از همین لحظه، صبح جمعه و هیجآن 

  .آبگوشت پختن را به عالقمندی هایم اضافه کردم

 .بخور تا از دهان نیوفتاده _
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آورد و چنگال را به سمتم بشقاب را جلوتر می 

گیرد. چنگال را می گیرم و به دو کبابی که در می 

  .کنمبشقاب بود، نگاه می 

حسام این خیلی زیاده، من نمی تونم این همه   _

  .بخورم

  .کنداخمی می 

اش رو بخوری، از صبح معده ات  اتفاقا باید همه _

  .خالیه، آروم آروم بخور

  .من خیلی هنرکنم یکی اش رو بخورم _

گیرد و خودش تکیه ای کارد و چنگال را از دستم می 

را به سمتم زند و آن برد، سرچنگال می کباب را می 

  .گیردمی 

سعی کن بخوری، دلم نمی خواد دیگه تو او  _

وضعیت ببینمت. تنها راهش هم اینه که به خودت  



  

 

 

  .برسی

چنگال را از دستش می گیرم و کباب را به دهان می 

گذارم. یا واقعاً سرآشپز ماهر بوده و چنین طعم 

لذیذی به کباب داده، یا دستان او جزء جادوی نوازش 

ی دیگری هم دارند. وقتی خیالش از غذا هنر ها

شود، خودش هم مشغول  خوردن من راحت می 

  .شودمی 

غذایمان را در آرامش و میان صحبت های گه گاه و 

شود می خوریم. کوتاهی که، میانمان رد و بدل می 

در کمال ناباوری، دو سیخ کبابی که در بشقابم بود 

بود. از  را خوردم. این حد از پر خوری از من بعید

  .رستوران بیرون آمدیم و سوار ماشین شدیم

دفعه بعد مقصدمون جگرکی، می گم که در  _

  .جریان باشی

  .لب برمی چینم 



  

 

 

  .یکی رو خط بکشجان سادنا دور این  _

  .کنداخم ریزی می 

  .برای این چیزها به خودت قسم نخور _

  .چشم _

  .چشم را کمی کشیده می گویم

گیری رو حرف مرد ری یاد می خوبه، آفرین دا _

  .خونه حرف نزنی

  .آقای مرد خونه، بریم مامان اینا منتظر هستن _

  .کند و فرمان را می چرخاندماشین را روشن می 

  گوشی ات کجاست؟ _

ام را گرفت دیگر آن را ندیدم.  بعد از آن سعید گوشی 

نه تنها موبایلم بلکه از کیف و خریدهایم هم خبری 

 .نبود
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 .نمی دونم سعید گرفتش _

 .آرامی تکان می دهدسرش را به

اول بریم یه گوشی و سیم کارت بخریم، بعد بریم  _

 .خونه

از توقف مقابل یک پاساژ، تا خرید موبایل زمانی 

نگذشت. خیلی برای انتخاب وسواس نداشتم، که از 

ام چه برند و مدلی باشد، انتخاب را به عهده حس

گذاشتم. که او هم، یکی از آخرین مدل های به قول 

 .کندمهدی" سیب گاز زده" را انتخاب می 

*********************** 

شود، پیاده ماشین در پارکینگ خانه پارک می 

 .ها خودم را لوس کردمشویم. شبیه به دختربچهمی 

وای کی حوصله داره چند ساعت بشینه گوشی   _



  

 

 

 .تنظیم کنه

دوست داری هنوز به ساعت نکشیده داغون اگر  _

 .بشه، تنظیماتش روبسپار به مهدی 

گیرد و باهم به سمت پله های منتهی به دستم را می 

ساختمان رفتیم. هنوز پله آخر را طی نکرده بودیم،  

که سر و صداهایی از داخل خانه توجه ام را جلب  

 .کرد. با تعجب نگاهی به حسام انداختم

 مهمون دارید؟ _

 .نمی دونم _

با کنجکاوی وارد خانه شدیم، در همان ورودی سالن 

خشک شدم. خدایا یک روز بی دردسر، یک روز 

آرامش، یک روز بدون مرور آن گذشته تلخ برمن  

 حرام است؟

سالن خانه حاج رضا شلوغ بود. خسروخان لشگر 

عمو پریوش هم کشی کرده بود، عمو محمود و زن



  

 

 

اب پریوش حالم را بد بودند. نگاه سنگین و پرعت

 .کردمی 
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تنها حضور عزیزجان و عمه آذین کمی باعث 

دلگرمی بود. عمو محمود که سکوت جمع را دید با 

 .لحنی سرزنشگر مرا مخاطب قرارداد

دختر این چه آشوبی که به راه انداختی؟ اون  _

کردی، اون آبروریزی بس نبود؟ حداقل صبر می 

ی که به پا کردی خاکستر بشه، بعد به فکر یه آتیش

 .افتادی بازی جدید می آتیش

با تمام توانم دست حسام را می فشردم، شک این 

های کوبنده عمو، توان حضور یکباره و حرف



  

 

 

واکنش نشان دادن و حرف زدن را از من گرفته 

بود. فقط تمام استرسی را که در جانم ریشه می  

روی بازوهایش به حسام نشان دواند، با فشار دستانم 

دادم. با صدای عصبی حسام، اضطرابم بیشتر می 

 .تر کردمشد. خودم را به حسام نزدیک

 .تو خونه خودم، صدات رو سر زن من بلند نکن _

دیگر تقریباً پشت سراو، سنگر گرفته بودم. خودش 

چیز را به او بسپارم. پس سنگرم را گفته بود، همه 

 .کشم ا پشت سر او می کنم و خود رحفظ می 

کنم هنوز چند ساعت هم از آقای هدایت، فکر می  _

زندانی شدن پسرتون نگذشته. می تونم برادرتون رو  

 .هم بفرستم کنارش تنها نباشه 

تو کی باشی که من رو تهدید کنی؟ خیال کردی  _

 شینم یه الف بچه برای من خط و نشون بکشه؟می 

ه چشمان پر حسام با خونسردی تمام نگاهی حوال



  

 

 

 .کندغضب عمو و خسروخان می 

ها مسالمت آمیز  جای این داد و هوار کردناگر به  _

 .افتادهام این اتفاق نمی شستید پای حرفمی 

زن عمو پریوش تابی به َسر وگردنش می دهد و 

 :گویدمی 

واال معنی مسالمت آمیز رو هم فهمیدیم. پسر  _

 گن حرف بزنیمبیچاره رو انداختن بازداشتگاه بعد می 
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 .کوبدعزیزجان با غیض عصایش را زمین می 

زبون به دهان بگیر پریوش، آبرو برای من  _

نذاشتین. باقیات و صالحاتی برای خودم خریدم با 

 .بچه تربیت کردنم



  

 

 

تنم از ترس می لرزید، وای خدای من، آبرویی پیش  

خان دستی به حاج رضا و بقیه برایم نماند. خسرو

 .ریش هایش می کشد

 عزیزخانم رفتی تو سنگر دشمن؟ _

دخترت عروسشونه، اینجا کسی دشمن نیست.  _

 .داراینجا خونه دخترته، حرمتش رو نگه 

 .کنددستش را در هوا پرت می 

 .اون نمک به حروِم بی آبرو دختر من نیست _

بغض دستانش را دور گلویم حلقه کرده و آن را 

رد. سرم را به بازوی حسام تکیه می  محکم می فشا 

دهم، حسی برایم نمانده تا خودم را سرپا نگه دارم.  

رسما تمام تکیه ام را به او دادم. صدای آرام و متین 

 .رسدحاج رضا، به گوش می 

آروم باش مرد مومن، با داد و فریاد که راه  _

جایی نمی بری. بزارید با آرامش این قضیه رو  به



  

 

 

 .فیصله بدیم

 :گویدامان فاطمه با دیدن حال زارم رو به حسام می م

 .حسام جان مادر بیاید بشینید _

رفتم، روی های آرام پشت سر حسام راه می با قدم

نگاه کردن در چشم دیگران را نداشتم. به سمت مبل  

ها رفتیم، کمک می کند کنار عمه آذین روی 

 ای از منخواهد ثانیه دورترین مبل بنشینم. دلم نمی 

فاصله بگیرد، اما با نگاهی عمیق و خونسرد به  

آورم به رود. سرم را باال می طرف جمع مردان می 

خواهد در این دنبال یک نگاه حمایتگر دیگر، دلم نمی 

کشی جمع خودم را تنها حس کنم. خسروخان قشون

کند خب عیبی ندارد، من هم کسانی را دارم که می 

رسم از این که کنارشان حس امنیت داشته باشم، نت

فشارد به مردی که دستانش را روی دسته مبل می 

 .سمتم، هجوم بیاورد
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از پس مردمک های لغزانم نگاهی به مادرم انداختم. 

دانست، در سکوت  حتی مرا الیق نگاهی هم نمی 

کنار عزیزجان و زن عمو نشسته بود، منتظر بود 

رایش کند. خسروخان  خسروجانش حکم کند و او اج

 :گویدبا نارضایتی می 

دونید این دختر با آبروی من چه چه آرامشی؟ می  _

 کرده؟

 .دهدروی به من ادامه می 

رفتی با مرد زن دار ریختی رو هم، به درک. از  _

 خونه فرار کردنت چی بود؟ 

ای  های آن سه روز است، یا کینه دانم اثر حقارت نمی 

ام که به من جرائت  زندگی  های جمع شده از تمام سال



  

 

 

دهد لب باز کنم و با صدایی هرچند لرزان اما بلند  می 

 :بگویم

 شدم؟ موندم زن اون مردک زن مرده می می  _

 :گویدزند و می پوزخندی بدی می 

با اون افتضاحی که به بار آوردی، انتظاری  _

 بیشتر از عروس حاج صابر شدن داشتی؟

هایم جا خوش نیشخندی شبیه به خودش، روی لب

کند، معلوم است که نه، انتظار بیشتری از او و می 

ترین مکالمه هایش ندارم، آخر این طوالنی پدرانه

 .ماست

نه از سرمم زیاد بود، فقط یه سال زودتر به دنیا  _

 .شدسن شما می آمده بود، هم 

 :گویدعزیزجان با خشم و تعجب می 

 چی میوه این دختر؟ _

 :گویملرزان می باهمان لحن 



  

 

 

چیز خاصی نیست عزیزجون، فقط خسروخان    _

 .امر کرده بودن، به حاج صابر بله بگم
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چرخانم و چشمان باران سرم را به سمت حسام می 

ام را به او می دوزم. این را هیچ وقت به او زده

خواستم بداند آن کاردی که به نگفته بودم، نمی 

رسید و مرا به فرار وادار کرد، چه بود.  استخوانم 

کشد. حاج رضا  خشم و تعصب از چشمانش زبانه می 

 .گوید" استغفرهللا" ای می 

چه انتظاری از یه دختر جوان و خام داری آقای   _

 هدایت؟ 

 :گویدعمو محمود با خشم می 

هیچ انتظاری نداریم، این دختر با کارهاش چوب   _



  

 

 

رف بیست و چهار  حراج زد به آبروی خاندان. ظ

 .ساعت همه فهمیدن، این خانم از خونه فرار کرده

کی خبر از خانواده برد بیرون؟ کی این اتفاق رو   _

کرد تو بوق وکرنا؟ یه نفر از خودتون. دنبال مایه  

آبروریزی تو خودی ها باشید، نه این که یقه این بچه  

 .رو بگیرید

عمو  گوید. زن این را عزیزجان با لحنی کوبنده می 

شود. شبیه به  اش عوض می پریوش، حالت چهره 

مجرمی که دستش رو شده باشد. محال ممکن است، 

خبری در فامیل باشد و او به خواهرانش گزارش 

 .ندهد

این دختره ناقص العقل و چه به این کارها؟ معلوم   _

نیست کی زیرپاش نشسته که فرار کرده. با کی چه 

  .دونهَسر و ِسری داشته خدا می 

حسام با غضب به خسروخان که این حرف را زد، 



  

 

 

کرد. با صدای عمه آذین همه سرها به سمت نگاه می 

 .او برگشت

 .من کمکش کردم خان داداش _

 :دهدبا کمی مکث ادامه می 

داد تو اون خونه، هرچقدر داد داشت جون می  _

بزنی یا حتی رو برگردونی از من، باید بدونی  

رگردم به اون لحظه، بازهم پشیمون نیستم. هزاربار ب

 .کنمهمون کار رو می 
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زند تمام ناجی روزهای سختم با حرفی که می 

خرد تا خسروخان با ادامه ها را به جان می مالمت 

این بحث کذایی این گندآب را هم نزدند. خسروخان  

 .زندتک خندی می 



  

 

 

رش پس یک دفعه بفرمایید، مار تو آستین پرو _

دستی  دادیم. کنار گوِش خودم همشیره محترمه هممی 

 .ترشکنه برای بردن آبروی بزرگمی 

گوید. عزیزجان بزرگترش" را محکم و بلند می "

 :پرغیض می غرد

 .بسه خسرو، بزار این ماجرا ختم به خیر بشه _

 :خسروخان روترش می کند

 آخه چطوری عزیزخانم؟ _

 .قای هدایتچطوری اش رو من بهتون می گم آ _

 .خسروخان با اخم به حسام خیره شد

من تا سعید از بازداشت آزاد نشه، هیچ حرفی  _

 .ندارم

 :گویدحسام با زیرکی می 

 .اتفاقا حرف من به آزادی پسرتون ربط داره _

 ربطش چیه؟ _



  

 

 

پیش از این که حسام حرفی بزند، حاج رضا 

 .دستی می کندپیش

این مورد با حسام بابا، با اجازه ات من در  _

  .خسروخان اختالط کنم

از احترامی که حاج رضا، در جمع برای حسام قائل  

 .هایم شکل گرفتشد، لبخند کوچکی روی لب 

اصالً دوست نداشتم، در چنین شرایطی با هم آشنا  _

بشیم. متاسفانه بعضی پیش آمدها دست ما نیست. 

 .هم مهم ترین مسئله، حل این اختالفاآلن

 .نوز تند و طلبکار استعمو محمود ه

 آقا؟به شما چه نفعی می رسه از این ماجرا حاج _
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تواند جلوی آخر این چه حرفی ست؟ چرا عمو نمی 



  

 

 

 :گویدزبانش را بگیرد.حاج رضا با تبسم کوتاهی می 

یک سر این دعوا وصل به عروسم، یک سر هم  _

من اولویت  به پسرم، آرامش زندگی بچه هام برای 

اول رو داره. این دختر از وقتی به پسر من بله گفته، 

شده عزیزم، دخترم. این چند وقت ندیدم، تنش مثل  

  .این چند روز بلرزه یا چشماش اشکی باشه 

از شما که برای خودت اسم و رسمی داری تو  _

آقا. بازار، بعیده ندیده و نشناخته عروس بگیری حاج

 ه چه دسته گلی به آب داده؟اصالً سادنا تعریف کرد

چرا این زن و شوهرش در این جمع حضور دارند؟ 

 چرا کمِرهمت بسته اند به خوار و خفیف کردن من؟

 .اگر نمی دونید بزارید من براتون بگم _

خواهد گذشته را پیش بکشد؟ من که نقطه چرا می 

پنهان و تاریکی از گذشته ام ندارم. هر چه که بود 

کاست، برای حسام تعریف کرده ام. حتی را بی کم و 



  

 

 

اش هم در جریان باشند. شرط کردم، تا خانواده 

راحت نبود پرده برداری از این راز پر از نکبت،  

هر چه که بود، من دل به دریا زدم و از آن چه رخ  

داده بود گفتم. حاال این زن، از هم زدن این گندآب  

 خواهد نصیبش شود؟ چه می 

نشیند و آن را می فشارد.  دستی روی دستم می

نگاهی به صاحب این همدردی می کنم، ریحانه با 

آرامشی که با چهره ناراحتش در تضاد است، آهسته 

 .زند و به آرامش دعوتم می کندپلک می 
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ما کامال در جریان هستیم. سادناجان ما رو محرم   _

ن گفت. شما  دونست، همه چیز رو قبل از عقد برامو



  

 

 

از خودتون پذیرایی کنید تا آقایون هم سنگاشون رو 

 .وابکنن

با جواب مامان فاطمه، دلم اندکی خنک می شود. این 

یعنی "زیپ دهانت را بکش و حرف اضافه 

عبارت دیگر و محترمانه اش "دخالت نکن"    نزن".

می شود، با این حمایت زیرپوستی و لبخندی هر چند 

جا خوش می کند کم تر به   هایمکم رنگ روی لب

دهم. سرم را استرس لعنتی ام اجازه عرض اندام می 

کنم تا با نگاهم، از او قدردانی کنم که چشم  بلند می 

خوش به شوم که روزی دلدر چشم کسی می 

حضورش بودم. باافتخار نسبت مادر و دختری 

هایش با من زدم، اما امروز چشم بینمان را فریاد می 

د. نگاهم را خیلی سخت به سمت مامان  انغریبه شده

زند و سرش چرخانم، با اطمینان پلک می فاطمه می 

  .دهدرا تکان می 



  

 

 

کشد و حاج رضا دستی به محاسن نسبتا بلندش می 

 .گیردبحث را از سر می 

اصل مطلب این هست که، ما دنبال جفت و جور  _

کردن تشریفات مراسم عروسی هستیم. اما عروسی  

شه. نه اینجا و فامیل عروس نمی خانواده بی 

تلویزیوِن، نه ما بازیگر، نه این زندگی سلایر که 

بخوایم با تئاتر راه انداختن و داستان گفتن که خانواده  

عروس خارج هستن، سر و ته همه چیز رو 

بیاریم. حرف و سخن از حرمِت، از عزت و هم

 .آبروی عروس من که باید حفظ بشه

 :گویدخسروخان شاکی می 

خب ربط اینا به من چیه؟ هر کاری دوست دارید  _

بکنید، هیچ چیز این دختر به من ربطی نداره. نیاز 

 .به اجازه پدر هم نداره که، بخوام اسیر بشم
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 .نشاندحاج رضا لبخند آرامی روی لب می 

گم عزت و آبروی ربطش ایِن که وقتی می  _

طبق اصول عروسم بره سر  خوامعروسم، یعنی می 

خون و چشم خیس. ما  اش، نه با دلِ خونه و زندگی 

گیریم، از شما هم توقع هیچ خرج و عروسی می 

برجی نداریم اما؛ شما تو این عروسی میزبان هستید. 

 .هیچ حرف و حدیثیمثل همه پدر مادرها بی 

خسروخان با شنیدن این حرف حاج رضا از جایش 

 .شودبلند می 

مسخره کردید؟ همچین چیزی امکان نداره.   منو _

همه رو دور خودم جمع کنم بگم چی؟ بگم جشن 

  گرفتم برای آبرویی که این دختر از من برده؟



  

 

 

 .آوردبا اتمام حرفش به سمت من هجوم می 

 .شهها از گور تو بلند می این آتیش  _

رساند. های بلند خودش را به مِن ترسیده می با قدم

  .رسدهاله به گوشم می  صدای هین گفتن

کشتمت، باید زنده به گورت  باید همون موقع می  _

هات آبروی کردم، که االن با این فیلم بازی کردن می 

 .من رو نبری بعد به ریش من نخندی 

رود و من گوشه مبل در خود جمع  دستش باال می 

شوم، توان هیچ واکنشی را ندارم. دستش در حال می 

شود و یر دست دیگری می فرود آمدن است که اس

 .غرش مرد خشمگینم

زارم کنم احترام می هر چی من مالحظه می  _

خوای رو زنم شه آقای هدایت، جلو چشم من می نمی 

 دست بلند کنی؟

گوید، چشمانش از خشم کنی" را با فریاد می بلند می  "



  

 

 

های گردنش بیرون زده. دست سرخ شده، رگ

اش بین من  تن کند و با حصارخسروخان را رها می 

 .اندازدو او فاصله می 
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دارید، در جایگاه کسی  احترام خودتون رو نگه _

ام جلوی باشید که پدر همسرِم، نه کسی که تو خونه 

  .کنهچشمم به زنم حمله می 

حسی شبیه به سرمای زمستان تنم را در آغوش 

قلبم ور سان آتیش شعله کشد، از درون اما به می 

دهم برای مردی که، غیرتش به سوزد. جان می می 

 .جوش و خروش افتاده

کشد، عمو محمود این به اصطالح پدر را کنار می 

کند. در این بین، تنها  حاج رضا هم حسام را آرام می 



  

 

 

بیند، مامان کسی که مِن در حال جان دادن را می 

آید و سرم را در آغوشم فاطمه است. به سمتم می 

 .کند. کنار گوشم زمزمه می گیردمی 

نترس دخترم، چیزی نیست. ما اینجاییم، تنها   _

 .نیستی

 :زنمبا زاری ناله می 

 ...مامان _

من آن دیگری را به نامی که، با آن غریبه شده 

 .دهدخوانم، اما جوابم را مامان فاطمه می می 

 .جانم دخترم؟ هاله برو یه لیوان آب قند بیار _

کند. ه سر بلند کرده و نگاهم می بینم که باالخرمی 

ست نگاهش طلبکارانه است، چقدر دوست نداشتنی 

تر من برای مهربانی که در این نگاه، کمی قبل

دادم. حاال این باور او نسبت به چشمانش بود جان می 

من، که شبیه دیگران است برایم گران تمام شده.  



  

 

 

هایم نزدیک لیوانی آب، با عطر گالب به لب

گیرم و چشم کنترل نگاهم را در دست می  شود.می 

  .خورممی دزدم. مقداری از محتوای لیوان را می 

شود. ام تَر شده و راه نفسم باز می گلوی خشک شده

صدا های عمیق و بی کشد، با نفسام تیر می قفسه سینه

کنم؛ خودم را کنترل کنم. اگر از من سعی می 

گویم، تظاهر ترین کار دنیا چیست؟ می بپرسند، سخت 

 .به خوب بودن
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کاه، تمام تو را فکر کن، دردی عمیق و جان

ات خواهد سینهزند و می دربرگرفته؛ قلبت ناسور می 

را بشکافد و بیرون بزند، با این حال تویی و تنی که  



  

 

 

به اجبار ایستاده. چشمانی که با وجود میل به 

برابر قطرات بارانش باریدن، سدی به محکم در 

زده. چیزی تا فروریختن و از هم پاشیدنم، نمانده. 

ام؛ فقط به خاطر داشتهاگر من، این من را سرپا نگه

ست که، با غرور و غیرتش به میدان آمده، تا مردی 

  .من را زنده کند

گویم، یعنی همان دخترک ترسیده و من که می 

ها،  رنجوری که؛ برای رهایی از تیر تیز قضاوت

دست به ریسمان فرار انداخته بود. این مرد 

خواهد، آبرویم را زنده کند. صدای بلند می 

کند، خسروخان، دست اوهام را از ذهنم کوتاه می 

 .شودحواسم جمع می 

من و این همه راه کشوندید اینجا، این حرفا رو به  _

 .خورد من بدید؟ پاشید بریم

دارند و عمو و خسروخان، به سمت در قدم برمی 



  

 

 

 .شوندعموپریوش و مادرم هم بلند می زن

برید؟ به سالمت، قراِر بعدی ما دادگاه؛  تشریف می  _

چون من قصد ندارم از شکایتم صرف نظر کنم. 

 .پسرتون حاالحاالها باید آب خنک بخوره

شان را ُسست همین یک جمله حسام، پای رفتن

 گردد ومی کند. خسرو خان با حالتی کالفه برمی 

نشینند، تنها کسی که شنید. بقیه هم می سرجایش می 

 .ایستاده، حسام است

 خوای از من پسرجون؟تو چی می  _

حسام در کمال آرامش دستانش را در جیب شلوارش 

 :گویدبرد و می فرو می 

خواسته من واضحه جناب هدایت، برگزاری یه   _

  .عروسی، بدون هیچ حرف و حدیثی

 :دهداب می حوصلگی جوخسروخان با بی 

تونم گیریم که عروسی رو گرفتی، من چطور می  _



  

 

 

دهن مردم رو ببندم؟ توقع داری جلو چشم دوست و  

 دشمن خودمو مضحکه کنم؟ 
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 :گویددهد و می حسام سری تکان می 

این که چطوری جلوی حرف مفت یه مشت  _

پیدا زنک رو بگیرد، خودتون باید راه حلش رو خاله

طور که آبروی زِن من رو بردید، کنید. همون 

 .کنیدطور هم اسمش رو پاک می همون 

دوزد و ادامه چشمان پر خشمش را به عمومحمود می 

 .دهدمی 

اگر یک نفر تو اون عروسی حرفی بزنه، یا  _



  

 

 

کاری بکنه که اشک به چشم سادنا بیاد، من از چشم 

 .بینمشما می 

به مزاج متکبر این خط و نشان کشیدن حسام 

 .آیدخسروخان خوش نمی 

مُن تهدید نکن پسر، زیادی آتیشت تنده، باشه حاال  _

 .که قرار معامله کنیم منم شرط دارم

 .کنداش را دست به دست می حاج رضا تسبیح

ای مرد؟ حرف سر آبروِی دخترته، تو چه معامله  _

 گی معامله؟ می 

 :زندخسروخان پوزخندی می 

دختر من نیست، دختر من مرد. گی اینی که می  _

آقا؟ این خوام معامله کنم حاج بعد مطمئنی من می 

 .کنهشازده پسر شماست که داره، گروکشی می 

رویی بندم. حسام، روبهچشمانم را با درد می 

کند. با خیال  خسروخان را برای نشستن انتخاب می 



  

 

 

دهد، یک طور حرص دربیاری به راحت تکیه می 

 .اش کندخواهد عصبانی . میخسروخان خیره شده

کنم، شما چه شرطی برفرض که من معامله می  _

 داری؟

اش دانم خسروخان به همین راحتی از موضع من می 

  .آیدکوتاه نمی 

خوای عروس ببری گی طبق اصول می شما می  _

ره شوهر می حاجی، این چه عروسِی که از خونه پدر

 خونه بخت؟ 
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خواهد؟ حاج رضا ظورش چیست؟ چه می من

 :گویدمشکوک می 



  

 

 

 .به کنایه حرف نزن، اصل مطلب رو بگو _

این دختر تا زمانی که بخواد، بره سر زندگیش   _

 .باید بیاد خونه من

شوند از حرفی که زد، چنین چیزی همه حیران می 

 امکان ندارد. من برگردم به همان قفس؟ 

ی نداری. حاال این همین دو دقیقه قبل گفتی، دختر _

 .شرط چی میگه این وسط خسرو

کند، شاید چون پسرش را بهتر  عزیزجان مداخله می 

داند او بی منظور و دلیل شناسد. می از هرکسی می 

 .زندحرفی نمی 

هنوزم سر حرفم هستم، اما اونی که قراِر بشه  _

عام منم. وقتی باید جلو یه مشت ومضحکه خاص

عروسی این به اصطالح زبون نفهم، وایسم بگم 

ذارم. پس نگید شرِط دخترمه، آبروم رو وسط می 

 چی؟ کشِک چی؟



  

 

 

ام شود، من یه اندازه عمر بیست و چند سالهنه... نمی

دانم برگشتن به آن خانه یعنی،  دخترش بودم، می 

گردم، من کالِم این مرد شدن. من برنمی هدف نیِش 

مرا به   خواستگذارد. اگر می هم بخواهم، حسام نمی 

ها بسپارد، پس چرا به دنبالم آمده بود؟ چشم دست آن

دوزم، تا جواب خسروخان را به دهان حسام می 

ام. تنها  بدهد. تقریبا نفس کشیدن را از یاد برده

اند. ست که در هم گره خوردههایی واکنش حسام، اخم

آور و وحشتناک بار، عذابچرا سکوت حسام این

 .هایش را شکستلب  بود؟ باالخره مهر سکوت

باید با همسرم حرف بزنم، برای شرط شما   _

 .نظرخانَمم شرطه

 .خنددخسروخان کوتاه اما با صدای بلند می 

ات از من به تو نصیحت پسرجون، افسار زندگی  _

رو نده دست زن، زن که زیادی دست تو تاخت و  



  

 

 

 .شهتاز داشته باشه، افسارگسیخته می 
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توجه به حرف خسروخان، به من نگاه حسام بی 

 :گویدخیزد و می کند. از جا برمی می 

 .خانَمم، میای؟ باید حرف بزنیم _

خواد فریاد زند. دلم میبا ابرو اشاره به طبقه باال می 

بینی جان در تنم  بزنم، که چه حرفی مانده؟ مگر نمی 

شود. از  ، رد می نمانده، این پیشنهاد حرف زدن ندارد

آید. آن هم پیش احترامی کردن به او، برنمی من بی 

رمق تنم را اند. بیچشم کسانی که چشم به ما دوخته

شوم. پایش می های آهسته، همکنم و با قدماز مبل می 

ای برای  روم، عجلهیکی و آرام باال می ها را یکی پله



  

 

 

ار  بکنم اولینهای حسام ندارم. فکر می شنیدن حرف

خواهم حرف بزنیم. از حرفی که است که، نمی 

ترسم حسام با منطق و  ترسم. می دانم چیست، می می 

ام کند برای رفتن. نه که به های خوبش، قانع حرف

باشم، آخر من افسار دلم را خیلی  حسام شک داشته

وقت است از دست دادم، اگر او بگوید الزم است 

ترسم. چقدر  می  روم و من از این رفتناین رفتن، می 

 .رسمچاره به نظر می بی 

ایستد تا من وارد کند، کنار می در اتاق را باز می 

روم و روی آن اتاق شوم. به سمت تخت می 

بندد و به آن تکیه نشینم. او هم در اتاق را می می 

 .دهدمی 

 .حسام، باز هم بریم کبابسرایی که امروز رفتیم _

دایی آرام ام. با صخودم را به کوچه چپ زده

 :گویدمی 



  

 

 

 .سادنا جان باید حرف بزنیم _

 .زنملبخند می 

خیلی خوبه بیا حرف بزنیم، من حرف زدن با تو  _

رو دوست دارم. راجب خونه حرف بزنیم؟ چند 

 متری باشه خوبه؟

 .زنماشک نشسته در چشمانم را با تمام توان پس می 

 .عزیزم _
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گیرم و  ا من، این لرزش را نادیده می لرزد امبدنم می 

ام هایم را عوض کنم، خستهشوم. باید لباسبلند می 

 .آیدخوابم می 

راستی اون طرحی که برای شعبه جدید داشتی  _

 چی شد؟



  

 

 

ام را آید، شانهگیرد و پیش می اش را از در می تکیه

 .کندگیرد و متوقفم می می 

کنی؟ آروم کار می عزیزترینم، داری با خودت چه _

 ...زنیمباش. ببین فقط حرف می 

 پرم میان کالمش می 

نه... حرف نزنیم، حرف... حرف که بزنیم، من  _

 .شم برمتونم بهت نه بگم. مجبور می نمی 

 .گذاردهایم می اش را روی لبانگشت اشاره 

هیش، کسی قرار نیست مجبورت کنه. تا نخوای  _

 .چیز خالف خواست تو اتفاق نمیوفته

 .زنمهق می ی نیست، فقط هقاشک

  .خوام برم، حسام بگو از اینجا برنمن نمی  _

 .چسبانداش می سرم را به سینه

طوری باشه، باشه تو فقط آروم باش. چرا این _

 کنی؟ خانِم من؟می 



  

 

 

 .خوابم میاد _

 .کندمرا از خودش جدا می 

 .باشه، بخواب _

دهد، با دست به یک دست مرا به خود تکیه می 

کند و آن را از سرم ام را باز می رگره روسری دیگ

آورد و با کمکش  ام را هم در می کند. مانتوباز می 

کشم. مالفه روی تخت را روی روی تخت دراز می 

نشیند. موهایم را  کشد، و روی تخت کنارم می تنم می 

هایش ادامه قدر به حرکت دست کند، آنمی نوازش 

هایم گرفت. نفس  دار از ترسم آرامداد، تا تن تب

منظم شدند، ندانستم چطور و چه موقع به خواب  

 .رفتم
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نه من به آن خانه برگشتم، نه حسام رضایت داد به  

آزادی سعید، به خاطر اتفاقات پیش آمده، حسام اجازه 

نداد به خانه مونا هم بروم. همه چیز را تعطیل کرده 

و شرکت، گوشه خانه بودم، حتی کار در مدرسه 

های پیش آمده، توانم را به تحلیل نشسته بودم. آشوب 

برده بود، این جنگ و جدال همچنان ادامه داشت، 

سعید در بازداشتگاه بود و حسام کوتاه بیاد نبود. در 

اتاق حسام روی تخت چهارزانو نشسته بودم، که 

  .ای به در زد و وارد اتاق شدهاله ضربه 

  .گه زنداداشتِ خانمی آمده. می  سادناجان، یه _

شان گوید، مبادا با بردن نامخیلی آرام و با احتیاط می 

ناراحتم کند. کال در این یک هفته که از آن شب 

گذشته بود، هیچ کس در خانه حرفی به میان نیاورده 

رضا یا  کردم حاجبود که، باعث آزارم شود. فکر می 



  

 

 

ا با سکوت همه همامان فاطمه، نصیحتم کنند، اما آن 

   .چیز را به خودم واگذار کردند

  شه بهش بگی بیاد باال هاله جان؟می  _

  .دهدسرش را تکان می 

اش  حتما، چرا نشه زنداداش؟ خودم راهنمایی  _

  .کنممی 

آیم، تخت را مرتب  با رفتن هاله از تخت پایین می 

ی  ایستم، نگاهی به چهرهکنم و مقابل آینه می می 

رنگ و کنم. پژمرده و بی درون آن می رنگ پریده 

زنم،  دارم و موهایم را شانه می می رو، برس را بر

ها را با گیره شان دوباره آنبعد از مرتب شدن

   .تر شدمبندم، کمی قابل تحمل می 

ای به در  دوباره برگشته و روی تخت نشستم، تقه

خورد و پس از آن، در به آرامی باز شد و عطیه 

 .داخل آمد
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این نجابت برای سعید زیاد است، حیف که دِل 

خوشی از همسرش ندارم، اگر نه رابطه  

توانستیم  برادر خوبی می خواهرشوهر و زن

  .باشیمداشته

  .سالم _

  .نفسم را به آرامی رها کردم

  .آمدی، بیا بشین سالم، خوش _

دور سرش به تخت اشاره کردم، ِکش چادرش را از 

هایش افتاد. با فاصله  باز کرد، چادرش روی شانه

  .نشیندکمی از من روی تخت می 

دونم، ولی برای این که سر جواب سوالم رو می  _



  

 

 

  حرف رو باز کنم، باید بپرسم. اِاِ... خوبی؟

  .زنملبخند ریزی می 

خوبم، انقدر سخت نگیر. فرستادنت اینجا حرف  _

  .ی شروع کنخوامی بزنی، از هرجا که 

کند که، از قضاوتم پشیمان جوری نگاهم می 

  .شوممی 

من قضاوتت نکردم، چون خودم رو در این حد  _

  .ندیدم. به خاطر همین به عزیزخانم زنگ زدم

  .اندازمسرم را پایین می 

ببخشید. حال روزم که مشخصه، از من توقع   _

  .درست فکر کردن نداشته باش

  .من فقط آمدم ببینمت _

آمدی. خسروخان بفهمه  کاش نمی ممنون، ولی ای  _

  .شهبرات بد می 

کنه من اتفاقا بابا خودش گفت بیام دیدنت، فکر می  _



  

 

 

  .ات کنم رضایت بدی بتونم راضی 

  .کنمطعم تلخی در دهانم حس می 

کنی چی جوابت گی بابا؟ وقتی صداش می بهش می  _

  ده؟رو می 

ا هم...  هگه عروس، بعضی وقت اصوال می  _

 .دخترم
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  .پرندابروهایم با تعجب باال می 

از خسروخان هدایت بعیِد، البته احتماال فقط من اَخ  _

  .بودم. به قول خودش لیاقت نداشتم

  .دونستم انقدر حسودی خواهرشوهرنمی  _



  

 

 

زند خواد بحث را عوض کند اما، حرفی که می می 

حقیقتی که حس حقارت را  یک واقعیت تلخ است.

  .کندبرای صد هزارمین بار در من زنده می 

زنی عادت نکن. به این برچسبی که به من می  _

شه، جلو  نسبتی که وجود نداره برات عادت می 

  .شهخسروخان بگی تبعات خوبی نصیبت نمی 

  .زندابروهایش را گره می 

چه بخوای چه نخوای، این نسبت وجود داره.   _

ات رو با دقت نگاه کن، شاید ول شناسنامه صفحه ا

  .یادت بیاد خواهرشوهر

  .فشارم تا حرفی نزنم که ناراحت شودبه هم می لب 

  خوای چه کار کنی؟می  _

شود ادامه دهد و این سوال را سکوتم باعث می 

  .بپرسد

  تو چی؟ تونستی تصمیم بگیری که چه کار کنی؟ _



  

 

 

  راجب چی؟ _

  .عید گفتیچیزی که درباره س _

دهم چرا که خودش منظورم را فهمید، در ادامه نمی 

مانم. بعد از دقایقی آهی  سکوت منتظر جواب می 

 .شکندکشد و سکوتش را می می 
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کنم. قصد ندارم به راحتی کاِر خاصی نمی  _

ببخشمش، باید به خاطر کاراش تاوان بده. باید یکی  

کنه.  هش بگه، داره اشتباه می جلوش وایسه تا ب

خوام اون یه نفر من باشم، اما طالق... نه. حرف می 

ام نشسته. حرف از زندگیمه، اسمی که تو شناسنامه 



  

 

 

رویاهایِی که ساختم. سخته، خیلی هم سخته، هم دلم  

خوام تو چشم بقیه خرد و خرابش شکسته هم نمی 

  .کنم، فیلم بازی کردن سخته

فهمی؟ شرط کرده من برم پس حاِل من رو می  _

اش، برم نقش دختر خوب خانواده رو بازی خونه

  .کنم

  .اندازدای باال می شانه

تونم به تو  دونم چقدر سخته، نمی وقتی خودم می  _

  .کار رو بکنی  توصیه کنم این 

  .زندخندم او هم لبخند می می 

  خندی؟به چی می  _

  .کنمام را کنترل می خنده

دی، حتی محض صداقت به خرج می خیلی   _

  .گی رضایت بدمخوشی هم که شده نمیدل

  .کنممن تو رابطه خواهر و برادر دخالت نمی  _



  

 

 

ماند، کمی حرف زدیم، ساعت دیگر هم می عطیه نیم

کمی هم در سکوت فقط آه کشیدیم. او برای اشتباه 

درهوا مانده، من به ای که ِلنگهمسرش و زندگی 

که یک روز همه چیزم را زیرورو  خاطر گردبادی 

هایش هستم. کرد و من هنوز به دنبال ترمیم ویرانی 

عطیه که رفت من ماندم و هیاهوی افکار درهم و 

برهمی که تمام ذهنم را پر کرده و راهی برای 

کنم. با چشم دنبال موبایلم ساکت کردنشان پیدا نمی 

  گردم، کنار آباژور پیدایش کرده و در یک تصمیممی 

گیرم. دارم و شماره حسام را می آنی، آن را برمی 

  .پیچدبعد از چند بوق صدایش در گوشم می 

 .جانم _
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افتد برای ام به تکاپو می با شنیدن صدایش، حنجره

  .جواب داد

شه؟ من... من کی این جنگ اعصاب تموم می  _

  .ام حسامخسته

  .شنوممی  گیرد رادم عمیقی که می 

دم. تو تو هر کاری بگی، من همون رو انجام می  _

دم داداشت رم رضایت می بخوای من همین االن می 

بیاد بیرون، اما قبلش به چیزی خوب فکر کن بعد  

دی؟ تا کجا توانش رو جواب بده، تا کی ادامه می 

شه  می داری؟ دقت کردی چشمات پر از حسرت 

  بینی؟و حاج خانم می وقتی ارتباط هاله رو با حاجی 

  .حسرت جزء همیشگی زندگی من بوده

  ...حسام من _



  

 

 

  .گذارد انکار کنمنمی 

خوام بهت امیدواری الکی  هیش، گوش بده. نمی _

ترین حالت  بدم، هیچ چیز قرار نیست در رویایی 

تونه بهتر از االن ممکن درست بشه، اما حداقل می 

مادرت خواهی   گم یه رابطه عالی با پدر وباشه. نمی 

داشت، چون اون موقع الف زدم. تهش دیگه فراری  

خورن که نیستی، یه تو دهنی محکم هم اونایی می 

الکی قضاوت کردن و نفهمیدن او نامرد با آبروی تو 

  .بازی کرده و تو مقصر نیستی

چیزی برای گفتن ندارم، حرف حق که جواب ندارد، 

میم تر تصخواهم او بگوید تا من راحت من می 

  .بگیرم

خوام هر وقت تو  برای من آرامش تو مهمه، نمی  _

خیابون یا هرجای دیگه، آدمی از گذشتت دیدی تن و 

بدنت بلرزه. اینم بدون هر تصمیمی بگیری من پاش 



  

 

 

هفته هم زارم، تو این یکهستم و بهش احترام می 

 .حرفی نزدم تا خودت بخوای راجبش حرف بزنی
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خواهد؟ دیگران را مگر یک زن از زندگی چه می 

دانم من اما، با همین حمایت خوابیده در کالِم نمی 

ها را لمس کردم. وقتی حسام ام ستارهمرِد زندگی 

کند بگوید هستم، ترس معنایی ندارد. او سعی می 

مان را سامان دهد، آشوبی که  های زندگی سامانی نابه

ین زندگی وارد شد، او در بار من بود و به ادر کوله 

گر باشم. عزیزجان  شود من نظارهتالش است و نمی 

پای مردش باشد، اگر نه گفت" زن باید همهمیشه می 

گیرد. و وای به روز چم و خم زندگی را یاد نمی 



  

 

 

زنی که راه و روش زندگی را نداند، فاتحه آن 

 ".زندگی را باید خواند

بیخیال این اگر االن بگم، برو رضایت بده و  _

 گی؟ ماجراها باش، چی می 

 .دهددرنگ و محکم جواب می بی 

دم دیگه هم راجبش حرف رم رضایت می می  _

 .زنیمنمی 

کنی نشه؟ باز هم همون  اگر جوری که فکر می  _

بار با دوز بیشتر و ها، اینها، همون قضاوت حرف

 .کنههای شما هم سرایت می به فامیل 

و بگم، با صدای بلند و خوام حقیقت ر من فقط می  _

های مفت رسا بعدش مهم نیست. در اصل حرف 

ارزشی نداره، به کسی که خودش رو به کر بودن 

شه حرف حالی کرد، پس بهتره بهش اهمیت زده نمی 

 .نداد



  

 

 

 .من باید فکر کنم _

 .کنمخندد، آرام اما من لبخندش را حس می می 

کر  وقت داری، تا هر زمان که بخوای. این وسط ف _

هات یکم هم به خودت فکرکن. حیف اون کردن 

دار نیست بهم گره بخوره و پریشون موهای موج 

 .باشه

اش به شلختگی این روزهایم خجالت زده از اشاره

 .شوممی 

ات نگفتم که خجالت بکشی خانم خانما، تو روحیه  _

 .زارهاثر منفی می 

ها را  کلمات همیشه انقدر زیبا هستند یا وقتی او، آن

 شوند؟گیرد خاص می به بازی می 

قشنگ دستت آمِد نقطه ضعف من چیه،  _

 .کنیسوءاستفاده می 

خوام دست شما دردنکنه دیگه، من رو باش می  _



  

 

 

 .گرخانم بخنده، شدم سوءاستفاده 
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 :ای ریز گفتمبا زمزمه

مردی که بلد باشه، با یک جمله حاِل بدت رو  _

 .گرهعجزهخوب کنه، م

 .اش بلند در گوشم نشستقهقه

 .گری کنمتونم ادعای معجزهخوبه پس می  _

 .های تو فقط باید برای من باشهمعجزه  _

 .توانم حدس بزنم االن ابروهایش را باال انداختهمی 

 حسودی کردی؟  _

 .دقت نکردی حسام خان، گفتم باید _

 .شما جون بخواه _



  

 

 

های رهایی از تلخی گاهی برای مست شدن و 

روزگار نیاز به شراب نیست، من با یک مکالمه 

معمولی و کوتاه مست شدم. این مستی بر همه احوال 

ای ای که در آشیانهبدم چیره شد، روحم شبیه به پرنده

طور که لِب تخت  امن ساکن شده، آرام گرفته. همان 

نشسته بودم، دراز کشیده و چشم بستم، باید 

کردم، تا یک هنم را خانه تکانی می بازار ذآشفته

 .تصمیم عقالنی بگیرم

                           ********************* 

بودم، آن چنگ زدهحل به چه که به عنوان راههر آن 

مرا به سمت یک انتخاب سوق داده بود. حاال من 

میان وسایلی که باید جمع و در چمدان جای  

کردم. عمه شان می ت نگاهگرفتند، ایستاده و مامی 

هایم را تا  آذین روی تخت نشسته بود و داشت لباس 

 .ها کشیدام دست از لباس میلی کرد، با دیدن بیمی 



  

 

 

 .کشیمجبور نیستی بری وقتی داری عذاب می  _

گیرم نشینم، لباسی به دست می مقابلش پایین تخت می 

 .کنمو خودم را مشغول می 

اراگراف از انشاء  این ماجرا هم شده، یک پ _

جوری خودم رو برسونم به نقطه  ام، باید یکزندگی 

 .سرخط

 .گذاردگیرد و در چمدان می لباس را از دستم می 
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ترینم برای رسیدنت به من بعد از شوهرت مشتاق _

تونی تحمل کنی؟ این نقطه، اما خودت مطمئنی می 

 .کنهی داداش زبونش رو کنترل نمخان 

های حل وقتی بعد از یک عالم فکرهای مختلف و راه



  

 

 

جورواجور انتخابی سخت داشتم، پی همه چیز را به 

 .تنم مالیدم

قرار نیست خیلی موندنم طوالنی بشه، به هرحال   _

گن؟ هر که طاووس خواهد  یک مثلی هست، چی می 

 .جور هندوستان کشد

 :گویدبا لحنی شوخ می 

 خوای؟ ه طاووسی می شاعر شدی! حاال تو چ _

 .ای که قراِر خانمش باشمطاووس من، خونه _

 .اندزند و ابروهایش از تعجب باال پریدهسوتی می 

 .ره این همه راهُ، رسما لیلی شدی رفتمی  کی  _

شه مردی مثل حسام کنارم باشه و لیلی  مگه می  _

 نشم؟

 .کندهایش را کج و کوله می لب 

 .خان رو بپرسم ازشیادم باشه رمز موفقیت حسام _

داری جان هایش، لبخند آوری حسام و حرفبا یاد



  

 

 

هایم نشست. من هر چه که کم داشتم را، روی لب 

وجود او در این زندگی برایم جبران کرد. قبل از این 

که تصمیم به رفتن به خانه خسروخان را بگیرم، 

ام نداشتم یا هیچ  فکر کردم که اگر او را در زندگی 

گرفتیم، چند سال بعد من  ه هم قرار نمی وقت سِررا

ام ها کسانی به زندگی در چه حالی بودم؟ بعد از مدت

طور که اند که، مِن واقعی را همان راه پیدا کرده

اند. با لرزیدن گوشی روی میزآرایش هستم شناخته 

از فکر بیرون آمدم، نام حسام روی صفحه خاموش  

و آیکون  شد. سریع گوشی را برداشتم و روشن می 

 .سبزرنگ را لمس کردم
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 .جانم _

 .سالم خانم خوبی؟ جانت سالمت _

 :گویماندازم و با آه می نگاهی به دوروبرم می 

 .خوبم _

 اگر خوبی آه کشیدنت چی بود؟ _

 .هنوز وسایلم رو جمع نکردم_

 .صدای بازوبسته شدن در ماشین به گوشم رسید

ار برای فردا، االن آماده باش دارم اش رو بزبقیه _

 .میام دنبالت

 .کنمام مینگاهی به ساعت مچی 

 ساعت هشِت شِب، تو هنوز شرکتی؟ _

ام و البته امروز کارم زیاد بود، االن حسابی خسته _

 .خوام کنار همسرم رفع خستگی کنمگرسنه، می 

دل   این که دلیل آرامش کسی باشی، طعم عسل دارد،

 .کندی را زیرورو م 



  

 

 

کنم، با هم بیا اینجا من یه چیزی درست می  _

 .خوریممی 

ای کالفه بریم بیرون بهتره، از صبح تو خونه  _

 .هاشدی بین اون اساس

ها اش را دوست دارم. امان ، مگر این حواس جمعی 

 شوند؟جمع می 

از تموم نشدن کارهام کالفه شدم، بیا بلکه تو  _

 .کمک کنی تموم بشه

 .خواد این رو بگوکارگر می خانم  _

 .خوانمش پر حرص به نام می 

 .حسااام _

 .خنددبرد و می از حرص دادنم لذت می 

 .جانم، باشه من دارم میام _

های کش  کنم، عمه آذین با لب تماس را که قطع می 

 .اندازدآمده و چشمانی پر شیطنت برایم ابرو باال می 



  

 

 

بگذره مثل این که من باید جمع کنم برم، خوش  _

 .جانعمه
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 .کنمگر گرفته اعتراض می 

 ...اِاِ عمه آذین _

زاری گم؟ قرار شام می چیه، مگه دروغ می  _

گم یکی از این لباس اعتراضم داری؟ قشنگ خانم می 

 .هاتم بپوشخوشگل 

داد قطعا کار زنم، اگر ادامه می جیغی از خجالت می 

های د. جدیدا حرفکشیبه جاهای باریک می 

جانم هم اثر گذاشته. عمه منحرفانه مونا، روی آذین

روم. اول از کنم و به آشپزخانه می آذین را راهی می 



  

 

 

کنم، بعد عطری با چاشنی ِهل دم می همه چای خوش

ترین چیزی که به ذهنم روم. سریعسراغ غذا می 

رسد، درست کردن ماکارانی است. مواد مورد  می 

 .شومکرده و دست به کار می  نیاز را حاضر 

گذارم، کشد تا ماکارانی را َدم می نیم ساعتی طول می 

روم. کنم و به اتاق می شعله زیر قابلمه را کم می 

آورم، از ام را از تنم درمی و رو رفته  تیشرت رنگ 

های روی تخت شومیز و شلواری جدا بین لباس 

کنم. وقت دوش گرفتن ندارم، تنها در سرویس می 

هایم را زنم. تمام کار بی به دست و صورتم می آ

رسد کم حسام می دهم زمانی نمانده، کم تندتند انجام می 

ی چند روز گذشته را خواهم، دختر شلختهو من نمی 

توانم بکنم این است، باز ببیند. حداقل کاری که می 

نباید خودم را ببازم و زانوی غم در بغل بگیرم.  

جا سپری کردن، وقتی را آن رفتن به آن خانه و چند



  

 

 

خواهم با  کشک خاله است برای من، نمی حکایت آِش 

عذاب دادن خودم و حسام، روزگارمان را تلخ کنم. 

گذارم زنِگ آیفون به صدا برس را که روی میز می 

آید. با نگاهی دیگر به آینه و مطمئن شدن از می در

کنم و ام به سمت در رفتم. در را باز می آراستگی 

مانم، تا آسانسور در طبقه نار ورودی منتظر می ک

شود و مرِد دوست داشتی  بایستد. در آسانسور باز می 

 .آیدو عزیزم، با ظاهری خسته از آن بیرون می 

 

 466پارت #

  رج_به_رج_عشق#

کند، ای مکث می با دیدنم جلوی در ابتدا چند لحظه .

ای بعد اما به خودش زند، ثانیهچشمانش برق می 

رو و این که آید و با چشم و ابرو اشاره به راهمی 

کند. با دو قدم بلند خودش ممکن است، کسی بیاید می 



  

 

 

رساند، در را پشت سرش را به داخل خانه می 

کشد. سرش را به گوشم بندد و مرا به آغوش می می 

 .غردنزدیک کرده و محکم و پرحرص می 

طوری میای جلوی در، کسی این تیپ  گی این نمی  _

 .خوشگلت رو ببینه، من چشماش رو درمیارم

اش که  های گرمو هرم نفس باره شوکه از حرکت یک

خورد، توان حرف زدن را از من به گردنم می 

گذارد و مرا به گرفت. دستش را پشت کمرم می 

 .چسباندخودش می 

 .من... من... ُخب کسی نبود _

ن  جوری نیا جلو در، تا حاال بهت نگفتم مدیگه این  _

های زنم برای خودم باشه؟ اگر دوست دارم، زیبایی 

ها نباید خیلی  نگفتم از االن بدون، حتی تو جمع خانم

هات برای خونمون و  خوشگل کنی. زیبایی 

 .خوابمونِ مخصوصا اتاق



  

 

 

گیریم. صورتم سرخ گیرد، از هم فاصله می نفسم می 

کند. گوشه چشمانش چین  دانم، دقیق نگاهم می شده می 

 .خورده

 .علیک سالم خانم _

بار با خنده جوابم را کنم این دستپاچه سالم می 

 .دهدمی 

 .سال به روی ماهت _

هنوز دستم را در دست دارد، با خود به سمت 

 .کشانمشهای سالن می مبل 

 .بشین برات چایی بیارم _

ی مبل آورد. آن را روی دستهکتش را درمی 

م و رونشیند. به آشپزخانه می گذارد و می می 

های سرامیکی که از قبل در سینی گذاشته بودم فنجان 

ام را هم کنم،ظرف نُقل و پولکی را با چای پر می 

دارم و آشپزخانه را می گذارم. سینی را برکنارش می 



  

 

 

کنم. به پشتی مبل تکیه کرده و چشمانش را  ترک می 

اش ضعف  بسته است. دلم برای این حالت خستگی 

 .از زندگی است رود. این مرد سهم منمی 
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دانم اما، اگر مان را نمی فردا یا پس فردای زندگی 

مان  های خوب روزی دلخوری یا بحثی داشتیم لحظه

آورد. سینی را روی عسلی جلوی مبل  خواهم را به یاد

آمد خواب  صدا کنارش نشستم. دلم نمیگذاشتم و بی 

 .اش را بهم بزنمونیمهنصفه 

 .ه بوی خوبیچ _

 .دار و بم شدهصدایش خش 

 .چای ِهل َدم کردم _

نشیند. دستی به کند و صاف می چشمانش را باز می 



  

 

 

 :گویدکشد و می گردنش می 

به خاطر اون نمایندگی و کارهاش حجم کارم   _

 .بیشترشده

  موافقت کردی؟ _

 .گیردفنجانی به دست می 

شون آره، یه خیهر پیدا کردم، حاجی هم هست. همه  _

دادن، تنها  زنایی بودن که باید خرج یه زندگی رو می 

 .آمد موافقت با این طرح بودکاری که از دستم برمی 

 .گذارمظرف نُقل و پولکی را جلوی دستش می

کنم.  این خیلی عالیه حسام، من درکشون می  _

روزهای اولی که از خونه خسروخان بیرون زدم  

خوام دونستم می حالم خوب نبود، ترسیده بودم. نمی 

کار کنم.با پول مهریه و طالهام تونستم اجازه یه چه

انداز اش هم برام پسکمی خونه رو جور کردم. یک

داد، اگر کار پیدا شد. بعد که به خودم آمدم دیدم ای 



  

 

 

  .رهنکنم همین یه خرده پولی که دارم از دست می 

 .هایم جدی شده بود اش با شنیدن حرفچهره 

دارم برام از حرف بزن برام. من دوست  ادامه بده، _

 .خودت بگی

 .ای زدملبخند ملیح 

طول کشید تا یاد گرفتم دخل و خرجم رو با هم  _

هماهنگ کنم. تازه باید اون مقدار پولی که خرج 

کردم.من یک دختر تنها  بودم رو جایگزین می کرده

کردم که شاید وقتی تو  بودم، باید به چیزایی فکر می 

گم بودم برام مهم نبود یعنی، کار من نبود. نمی خونه 

ها برام قابِل کامال اما تا حدودی حس و حال اون زن 

درِک، من شانس آوردم یه چیزایی برای شروع 

 اونا چی؟  .داشتم و خیلی صفر نبودم
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دهد و فنجان سرش را به نشانه تایید تکان می 

 .گرداندمی اش را به سینی برخالی 

 بریم وسایلت رو حاضر کنیم؟ _

 ...ای خودم فرداخسته _

 :گویدخیزد و می از جا برمی 

  .دیگه خسته نیستم _

 .کنددستش را به سمتم دراز می 

شون کنیم، بعدش باید با هم بلند شو بریم مرتب  _

 .خوام ذهنت تمام و کمال با من باشهحرف بزنیم می 

 .شوماش از جا بلند می گیرم و به کمک دستش را می 

دم حواسم با تو خب االن حرف بزنیم من قول می  _

 .باشه

نه خانم، اول وسایلت بعد هم شامی که بوی  _



  

 

 

 .زنیمش تو خونه پیچیده. آخِرشب حرف می خوب 

دهم و جلوتر از او به راه سرم را به نشانه تایید می 

 . افتممی 

ام، فقط اگر اتاق رو دیدی فکر نکن من شلخته _

دونستم چطور اینا رو جمع کنم. عمه آذین واقعا نمی 

 .هم زیاد وسیله دارمیکم کمکم کرد ولی باز 

مانم وارد شود که با کنم، منتظرمی در اتاق را باز می 

 .کنداشاره دست رد می 

 .اول شما خانم _

ام اش هم خندهیک لحظه از حرکت و لحن صحبت 

ام حس خندهگرفت، هم ضعفی شیرین به دلم افتاد. 

 .هایم شکل گرفتتر بود که روی لب قوی 

 خندی؟ برای چی می  _

شی با این که بهت نمیاد اما  وقتی جنتلمن می  _

 .شیجذاب می 



  

 

 

اش مشکی فرو  دستانش را درون جیب شلوارپارچه 

 .بردمی 

شه؟ حاال هی  دقت کردی داره چوب خطت پر می  _

 .به من بگو بداخالق

وقتی یه چیز جدید ازت  کی گفتم بداخالقی؟ فقط _

 .افتمفهمم یاد اولین برخوردهایی که داشتیم می می 
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سرم  شود در یک حرکت غیرمنتظره گلِ نزدیکم می 

 .ریزدمی کند و موهایم را بهم را باز می 

بیا اینا رو جمع و جور کنیم، بعد به خدمتت   _

 .رسممی 

 .چشم چشم هر چی شما بگید _

است کنم که به من خیرههایی نگاه می نتظر به چشمم



  

 

 

کند. آرام صدایش اما در اصل جای دیگری سیر می 

 .کنممی 

 .حسام _

 .آیدبا صدایم به خودش می 

 جانم؟ _

 تو فکری چرا؟ _

 .دهدسرش را تکان می 

 .هیچی، بیا به کارمون برسیم _

بازاری که من برای مرتب  با کمک حسام آشفته

ا گرفته بودم، خیلی زود سامان یافت. اش عزکردن 

ها و وسایل متفرقه را در چند کارتن و کتاب 

هایم در سه چمدان جا شدند. وقتی از آن خانه لباس 

آمدم این همه وسیله نداشتم، من بودم و بیرون می 

پشتی و یک ساک کوچک که فقط یک کوله 

ها جای داده بودم. دست به کمر  ها را در آنضروری 



  

 

 

اق ایستاده بودم، دیگر کاری نداشتم. آخرین وسط ات

  .چمدان را هم حسام کنار بقیه گذاشت

 .باالخره تموم شد _

 :نگاه اجمالی به اتاق انداخت و گفت

  بری؟همه رو با خودت می  _

ها و  با لب و لوچه آویزان به دو کارتنی که کتاب 

 .شد، اشاره کردمام را شامل می های آموزشی جزوه 

ها دیگه به کارم نمیان، دیگه مدرسه نه این _

رم. باز خوبه تو نرفتنم رو اطالع دادی اگر نه نمی 

 .شدخیلی بد می 

 خیلی کار کردن برات مهمه؟ _

 

 470پارت #

  رج_به_رج_عشق#

 



  

 

 

 .اندازمشانه باال می 

خواد تدریس رو دوست داشتم. االن اما دلم نمی  _

وقتی نیمه وقت کار کنم. یک کار تمام وقت که 

 .رسم وقت خواب باشهمی 

 .کنداخم می 

 چرا؟ _

 .دهمبه سرعت جواب می 

خوام خیلی تو اون خونه باشم، باید از چون نمی  _

برخوردهای احتمالی جلوگیری کنم. اصال حوصله  

  .دعوا و درگیری ندارم

هام رو بشورم زحمت سفره رو بکش. تا من دست  _

با نقل و  ریزی بعد از شام دوتا لیوان چای هل می 

هات حرف شینیم راجب همه نگرانی ش می نبات تنگ 

 .زنیممی 

زنم و اتاق را به مقصد  لبخندی به لحن دلنوازش می 



  

 

 

کنم. ماکارانی دم کشیده از چیزی آشپزخانه ترک می 

اش این بود کردم، بهتر شده بود. حداقلکه فکر می 

کرد. سریع میز را آماده کردم. که آبروداری می 

هایی که از یک و ژله نداشتم اما با ترشیوقت دسر 

لبنیاتی خریده بودم، میز را پر کردم. شکر خدا 

دانستم حسام خیلی  دلستر و نوشابه هم داشتیم، می 

ها را هم اهل نوشابه نیست. دلسترلیمویی و لیوان 

روی میز گذاشتم. آخرین چیزی که باید به میز 

را هم شد غذا بود که با آمدن حسام آن اضافه می 

 .کشیدم و سرمیز آوردم

پشت میز نشستیم اول برای حسام بعد برای خودم 

کردم تا غذا کشیدم. با چشم حرکتش را دنبال می 

اش را ببینم. در آرامش غذایش را العمل عکس 

توانستم تشخیص دهم از اش نمی خورد و از چهره می 

اش آمده یا نه. بعد از صرف شام به  طعم غذا خوش 



  

 

 

را جمع کردیم و با سینی چای به سالن    کمک هم میز

 .رفتیم

  .روی مبل کنار هم با فاصله تقریبا هیچ نشستیم

 .ات بدجور به دهنم مزه کردهچایی  _

 .دهملیوان چای را به دستش می 

 .جاننوش  _
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 .دستت شما درد نکنه خانم _

 .قرار بود حرف بزنیم _

 .نوشید اش راای از چایی جرعه

من بیشتر از هر کسی نگران رفتنت به خونه  _

  .پدرتم اما باید یک جایی این ناراحتی تموم بشه



  

 

 

خودمم به خاطرهمین تصمیم گرفتم برم. ولی   _

 .ترسمخیلی می 

گذارد. دستم را اش را درون سینی می لیوان خالی 

دهد، مرا هم به  گیرد به پشتی مبل تکیه می می 

 .آیداش فرود می روی شانهکشد. سرم آغوشش می 

دم. این مدت  کشه، قول می ماه بیشترطول نمی یک _

 .هم باید دنبال کارهامون بریم

 .کنم تحمل کنمسعی می  _

برای این که خیلی تو خونه نباشی هر روز بیا  _

تونی کمکم کنی.  شرکت کارها زیاده بودنت خوبه می 

 .ریم دنبال خونه وخریدبعد از کارهم می 

 .زنمپلک می آرام 

 .خورمتر زخم زبون می خوبه، حداقل کم _

فرستمت؟ با پدرت طوری می خیال کردی همین  _

حجت کردم. حتی عزیزخانم هم حسابی اتمام 



  

 

 

ترین ناراحتی برای تو تهدیدشون کرده، اگر کوچک 

 .پیش بیاد با من طرف هستن

کنم. گیرم و با لبخند نگاهش می سرم را باال می 

کند که فشار دستانش بیشتر حس می ام را خیرگی 

گویم و سعی  چربد آخی می اش می شود، زور می 

کنم خودم را از حصارش بیرون بکشم که می 

 .گذاردنمی 

 .کنی بعد فرار؟ خیلی زرنگی خانمشیطنت می _

 .کار کردم مگه؟ من که چیزی یادم نمیادچه _

 .کندطور"ای زمزمه می زیر لب " که این

 کار کنه؟خواسته چهبابات می  چرا بهم نگفتی _

 .کشمآهی می 
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افتخارات خسروخان گفتنی نیست. به اندازه کافی   _

  .از کارهاش خجالت زده هستم

گفتی به استخون رسید همین  پس کاردی که می  _

 بود؟

من حاضر بودم هر روز کتک بخورم ولی اسم  _

نشنوم. یکی از اون آدم رو به عنوان خواستگار 

 .تر بوددختراش فقط پنج سال از من کوچک 

اش را از کند، تکیههایش را از دورم باز می دست

ست این را از دستی که دائم میان گیرد. کالفهمبل می 

 .فهممفشارد می کشد و گردنی که می موهایش می 

 .بهش فکر نکن، یه چیزی تو گذشته اتفاق افتاده _

 .دوزده نگاهم می های نافذش را بعسلی 

ای به  زارم دیگه حتی ثانیهاین روزها بگذره، نمی  _



  

 

 

 .کنماش رو از ذهنت پاک می گذشته فکر کنی. همه 

 .آیندهایم کش می لب 

 .شه همین گفتنش هم قشنگه، دلم قرص می  _

  .کندآید، گیره را از موهایم باز می اش پیش می دست

 ها رو؟این بندی چرا هی می  _

  .شمکه باشن تو کالفه می باز  _

 .گویدکند و با تحکم می چشم ریز می 

تونی ببندی موهات  تا وقتی من خونه نیستم می  _

رو، میام خونه دوست دارم تار به تارشون رو آزاد 

 .ببینم

های قلبم دست خودم نیست. به گمانم کنترل تپش 

شود، هایش دلم زیر و رو می همین که با حرف

رود، با اش باال می ترین محبت چک ضربان قلبم با کو

هایش سلول به سلول وجودم درگیر خوشی  نوازش 

دانم ترینم. نمی شود، یعنی من به این مرد عاشقمی 



  

 

 

دیگران چگونه عشق در احوالشان پیداست اما من  

های از سر غیرت و تعصب این مرد دلم حتی با اخم 

 .رودمی 
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دی وقتی تو غذا زارم اما قول می من بازشون می  _

 شون یا میل کردی غر نزنی؟دیدی 

 .کند گوشه چشمانش چین خوردهنگاهم که می 

 .دراز زبون  _

کشد. دست روی گونه  ام را محکم می گوید و گونهمی 

گذارم، ناخودآگاه ناز به صدایم پیوند دردناکم می 

 .خوردمی 

 .دستت خیلی سنگینِ  _



  

 

 

تر گونه دیگرم بار محکم این شود ودستش دراز می 

کند، بعد هم به اعتراضم  کشد و دادم را بلند می را می 

 .خنددمی 

 .رم بالشت و تشک بیارم بخوابیمای، می خسته _

 .دهدبا انگشت شست و اشاره چشمانش را ماساژ می 

 .شهرم خونه، مونا خانم هم میاد معذب می نه می  _

خواب پهن  ا رخت رفتم تدر حالی که به سمت اتاق می 

 :کنم گفتم

 .شِب، صبح هم ساعت ده میادمونا امشب شیف _

از کمد دیواری داخل اتاق تشک و بالشت و پتو  

خواهم  بیرون آوردم و روی زمین پهن کردم. می 

حسام را صدا کنم که دیدم میان چهارچوب در 

ایستاده، یک دستش را به قاب در تکیه داده و مرا 

 .دهما به دو طرف تکان می کند. سرم رتماشا می 

های کنی؟ شرمنده باید با لباسبه چی نگاه می  _



  

 

 

 .بیرون بخوابی، لباس راحتی نداریم اینجا

 .چسبانمهایم می لبخندی شیطانی هم تنگ لب 

 .من راحتم مشکلی نیست _

اش های پیرهن مردانهبرد به دکمهزمان دست می هم

 .گیردی کند، چشم از چشمم نمیکی باز می را یکی 
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عضالت پر و پیچیده بازوها و سینه ستبرش از  .

کرد و چشمان  اش خودنمایی می زیر رکابی مشکی 

حیای من هم قصد جمع کردن دست و پایش را بی 

بیند و در کمال بدجنسی  ام را می چرانی نداشت. چشم

 .کنداندام می بیشتر عرض

رود، رایش ضعف می توجه و به من و دلی که ببی 

کشد. حیران از ام دراز می روی تشکی که پهن کرده 



  

 

 

چرخانم و از اتاق اش چشمانم را در کاسه می بیخیالی 

شوم. سالن و آشپزخانه را کمی مرتب خارج می 

گردم. ها را خاموش کرده و به اتاق برمی کردم. برق

صدا برق چشمانش بسته است اما خواب نیست. بی 

کشم. به پهلو  کنم و کنارش دراز می را خاموش می 

شوم، امشب چیزی فراتر از اش می خوابم و خیرهمی 

یک آغوش از او طلب دارم. قلبی که از اضطراب 

شود. مثال قرار  به تالطم افتاده که به راحتی آرام نمی 

خواهد با است فردا روز سختی داشته باشم، نمی 

کند؟   هایم تزریغاش آرامبخش به رگانگشتان ماهر 

قدر که دهم آنبه خیره خیره نگاه کردنم ادامه می 

کند. سرش را آید و چشم باز می هایش کش می لب 

چرخاند به خیال خودش که مچم  سریع به طرفم می 

چرانی  بیند همچنان در حال چشمرا گرفته. وقتی می 

مخصوصا روی عضالت پر بیرون زده از زیر 



  

 

 

 :گویداش هستم، می رکابی 

طور نگاه  گی این احتیاط شدی. نمی یلی بی جدیدا خ _

 کردن عواقب داره؟

ها را تر اند گویی، با زبان آنهایم خشک شدهلب 

رسید  کنم و با صدایی که از ته چاه به گوش می می 

 :گفتم

 .پای عواقبش هستم _

بار جدی و بادقت شود، اینلبخندش جمع می 

 هایمچرخاند و روی لبهایش را در صورتم می چشم

کند. نزدیک شدن را دوست دارم و بی مکث می 

دارم. خواسته شدن  تر می فاصله شدنمان را دوست

هاست، این را وقتی  برای یک زن یکی از زیباترین

فهمیدم که میان بازوهای پرقدرت حسام حبس شده  

های  بودم. در آن لحظه هیچ چیز به اندازه زمزمه

 .حسام پررنگ نبود
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بار جدی و بادقت شود، اینلبخندش جمع می 

هایم چرخاند و روی لبهایش را در صورتم می چشم

کند. نزدیک شدن را دوست دارم و بی مکث می 

دارم. خواسته شدن  تر می فاصله شدنمان را دوست

هاست، این را وقتی  برای یک زن یکی از زیباترین

شده   فهمیدم که میان بازوهای پرقدرت حسام حبس

های  بودم. در آن لحظه هیچ چیز به اندازه زمزمه

حسام پررنگ نبود. یک نظم خاصی در معاشقه 

مان جریان داشت. مثال وقتی دستانش کوتاه اما عمیق 

دانست به قلب مرا به بازی گرفته بودند، زبانش می 



  

 

 

چه کلماتی مرا جادو کند. الزم است بگویم او مرا بلد  

ی برای گفتن دارد وقتی  است؟ اصال دلهره چه حرف

طور محکم مرا دربرگرفته؟ شاید عجیب مرِد من این 

گونه دل از کف دادن اما، این قلب محبت  باشد این

چه زمانی برای من معنی  واقعی به خود ندیده. هر آن

ای برای داشته شدن داشت تنها حیلهعشق و دوست 

فریب دادنم بود. دوست داشتن یعنی این هوایی که  

ما در جریان است و من در آن نفس کشید که میان 

 .کنمهیچ، زندگی می 

هایش جای جای صورتم،  چند دقیقه یا چند ساعت لب 

رج بههایش رجدستانش تار به تار موهایم و زمزمه 

دانم. در اوج خوشی بودم از وجودم را فتح کرد نمی 

مالطفتی که در رفتار و حرکاتش بود. همیشه که 

کامل شکل بگیرد تا عاشق و نباید یک رابطه 

معشوق را به کام برساند. گاهی حتی یک آغوش 



  

 

 

طور نازم را گشاست. وقتی حسام اینساده گره

خرید انگار که جهان در همان نقطه برای من می 

کشد و با اش را عقب می شود. تنمتوقف می 

ام حتما کند. گر گرفتهچشمانش صورتم را وجب می 

دزدم، حاال که سفرم صورتم سرخ شده. چشم می

روی ابرها به پایان رسیده یادم اقتاده خجالت بکشم. 

های ساده گذاشته آغوشی شاید امشب پا فراتر از هم 

بودیم و به یک معاشقه رسیده بودیم اما، در همین حد  

  .هم حسام مراقب بود اذیت نشوم

 .حسام _

 جانم _

 .رسدصدایش آرام و خمار به گوشم می 

 ر خوبی؟ چرا تو انقد  _
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 گه؟دونی حاج خانم چی می می  _

 .کنم تا ادامه بدهدسوالی نگاهش می 

گه قرار نیست همیشه مرد از زنش راضی  می  _

باشه، رضایت زن از مرد هم شرطه. مردی رسم  

خدا و پیغمبر رو به جا آورده که حواسش به دل 

دارم. حال دلت  زنش باشه. حاال من از تو یه سوال 

 خوبه؟

اش لب های عسل تردید و درنگ، خیره در جامبی 

 .زنممی 

 .حال من از خوب بودن گذشته _

گوید و باز هم میان بازوانش حبسم ای" می خوبه "

 .کندمی 



  

 

 

 .جانماندغدغه نوشاین خواب آرام و بی 

                          ********************* 

ازی که داشتم بیدار شدم. سعی صبح زود از خواِب ن

صداترین حالت ممکن صبحانه آماده کنم  کردم در بی 

دانم عادت به سحرخیزی که حسام بیدار نشود. می 

دارد اما، خستگی شِب گذشته و وقتی که برای من 

شد فکر کنم به استراحت  گذاشت ناخودآگاه باعث می 

بیشتری نیاز دارد. دیشب با روی دیگر حسام آشناتر 

دم، شاید در ظاهر حسام مردی سخت جلوه کند اما  ش

قدر خوب که  ام. چهمن قلب مهربانش را لمس کرده

حسام در کنار خود مادر و پدری با درایت و کاردان  

ها باشم. من دارد. باید به خاطر این تربیت قدردان آن

اگر این درک و شعور ذاتی حسام را نداشتم چه  

رستی که در کنار  کردم؟ او با درک و تفکر دمی 

کند. شاید های مرا درمان می هایش دارد زخممحبت 



  

 

 

اش کردم حسام با تحکم ذاتی ترها فکر می قبل

بینم جز اش را به کرسی بنشاند اما، حاال می حرف

موارد نادر که آن هم بسته به موضوع است همیشه 

ها و نظرهایم قائل است. احترام و ارزش برای حرف

 .امام ندیدهدر خانودادهچیزی که من اصال 
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طوری در فکر فرورفته بودم که حضورش را 

نفهمیدم. دستانش که از پشت دورم حلقه شد تکان  

شدیدی خوردم و به خودم آمدم. دستم را روی قلبم 

 .گذاشته و میان حصار تن او و کابینت چرخیدم

 .ترسیدم _

 .تو فکر بودی  _



  

 

 

 .کنمت شانه خم می سرم را به سم

 .کردمبه تو فکر می  _

 وقتی خودم اینجام چرا فکر؟ _

 .اندازممی ابرو باال  

کردم، باید برم از هات فکرمی داشتم به خوبی  _

 .مامان فاطمه به خاطر تربیت مرد زندگیم تشکر کنم

 .زندطور که در آغوشم دارد لب می همان 

 .باززبون  _

 :گویمکند، می  گیرمقبل از این چشمانش زمین 

 .صبحانه حاضِر بشین تا من چایی بریزم  _

 .گیردنشاند و فاصله می ام می ای روی پیشانی بوسه

خوریم و برای کارهای صبحانه را کنار هم می 

کنیم. قرار شد اول به عروسی برنامه ریزی می

توانیم نزدیک به گفت می سراغ خانه برویم. حسام می 

باشیم اما مخالف بودم. خانه خسروخان دنبال خانه 



  

 

 

شاید اگر یک رابطه عادی میان ما وجود داشت 

چنین چیزی شدنی بود، حال آن که ما یک عادی 

روزمره خانوادگی هم نداریم چه برسد به محبتی که  

شود ابعاد کمی از  دلتنگی بیاورد. حسام معتقد بود می 

ام  این رابطه را ترمیم کرد چون من به خانواده

داشت. ترجیح من این بود جایی باشم  احتیاج خواهم

های که محبت هست. کمبودهای تلمبار شده از سال 

گوید. من نیاز دارم ام این را می کودکی و نوجوانی 

معبدی از عشق برای خودم بسازم تا سیرآب شوم. 

قدر خوش باشم که دیگر ذهنم اگر روزی برسد که آن

خورد  به گذشته پرواز نکند، اگر هم گذرم به گذشته

توانم به بازسازی برایم مهم نباشد، آن زمان می 

ام فکرکنم. وقتی های بین خود و خانوده خرابی 

های ذهنم را برای حسام گفتم پذیرفت که واگویه

 .ها نیاز به زمان داردبعضی ساختن 
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ام از درست مثل این که دو سال زمان برد تا زندگی 

اش خارج شود و به ده و تکراری روال کسل کنن 

گاهی  جایی برسد که هر روزم را به امید بودن تکیه

های اطراف محکم بگذرانم. از حسام خواستم بنگاه

رضا را بگردیم. حتی دوست داشتم در یک  خانه حاج 

کوچه خانه باشیم. من در کنار احساساتی که نیاز 

داشتم خرجم کنند، به یک راهنمای درست و معتقد 

گویم یعنی کسانی که  م نیاز دارم. درست که می ه

ها  روی تربیت فرزندانشان وقت گذاشته و طوری آن

آالیشی دارند. اند که ذات پاک و بی را پرورش داده

منظورم از معتقد این است که ریاکارانه رنگ خدایی 



  

 

 

گی را به ادعا رسم بندهاند و بی بودن به خود نگرفته

 .آورندجای می 

                          *********************** 

ایم و هست که رسیده دانم اما مدت زمانی دقیق نمی 

من خیره شدم به در کرم رنگی که، پشت مرزهای 

آن خاطرات تلخ زیادی خوابیده. حسام از وقتی که  

هایم را درون صندوق جای داد تا همین لحظه چمدان 

یم، سکوت کرده  اکه درون ماشین پشت این در نشسته

قدر به خاطر این و مرا به حال خود گذاشته. چه

کارش ممنون بودم. در حال و هوایی بودم که به این 

هایم  رو شدن با ترسسکوت احتیاج داشتم. تا روبه

تنها چند قدم فاصله داشتم. از وقتی سوار ماشین 

کنم واقعا این منی که درون ایم به این فکر می شده

کند، همان  ها را طی می سته و خیابان این ماشین نش 

منی است که دو سال قبل از این در گذشت و فاتحه 



  

 

 

  برگشتن و داشتن خانواده را خواند؟

من زمانی که از این در گذشتم همه چیز را از دست 

های خواستگاری حاج صابر  داده بودم. شنیدن زمزمه 

تنها یک هفته قابل تحمل بود. راه دیگری نداشتم 

ماندم شاید  کردم که اگر می اما به این فکر می  امروز

ای بعد خودم جواب  شد. ثانیهنظرشان عوض می 

رفتم االن حسام را در خودم را دادم، اگر نمی 

قدر ام نداشتم. این بگو مگوهای من و ذهنم آنزندگی 

ادامه داشت تا باالخره دستم برای ساکت کردن سر و 

در را باز صدایی که در سرم بود حرکتی کرد. 

ام،  جا آمده کردم و از ماشین پیاده شدم. من که تا این 

االن وقت جا زدن نیست. با لرزی که به جانم نشسته 

 .بود مقابله کردم و دکمه آیفون را فشردم
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زنگ همان زنگ بود و صدا همان صدا، اما برای  

من حکم بدترین موسیقی را داشت. شبیه 

هایی که حتی اگر چند ثانیه و از راه دور هم موسیقی 

قدر گیری، همان ات بخورد سر درد می به گوش 

خراش و ناراحت کننده. در بی هیچ پرسشی گوش 

اش حسام شود و همزمان با باز شدنباز می 

ایستد. دستش را پشت کمرم ام می شانهبهشانه

ز کند. پاهایم که اگذارد و به داخل خانه هدایتم می می 

چهارچوب در گذشتند خاطرات زیادی مرور شد اما 

ها ببندم. باید من سعی کردم چشمانم را روی همه آن

ام را در این خانه بگذرانم، اگر یک ماه از زندگی 

قرار باشد هر بار که از این در عبور کردم حالم 

چنین باشد قطعا دیوانه خواهم شد. در ساختمان باز  

آیند. وقتی رون می شود و سعید و مادرم بیمی 



  

 

 

ام  رسیم نقاب خونسردی به چهره رویشان می روبه

زنم تا مبادا بفهمند با دیدنشان چه حال بدی  می 

شود. سالم سردی رد میانمان رد و گیرم می گریبان 

شود که به نظرم بد نبود چرا که من انتظار بدل می 

همین را هم نداشتم. میان حس بد معذب بودن مادرم 

 .آیدبه حرف می 

 بفرمایید داخل _

اندازم و به تایید او پا به داخل نگاهی به حسام می 

ای اش را ثانیهگذارم. همراه حسامی که دستخانه می 

دارد به سمت سالن خانه از پشت کمرم برنمی 

رویم. گویا خسروخان خانه نیست و این کار را  می 

کنم. کند. نفسم را نامحسوس رها می برایم راحت می 

که دفعه قبل متوجه حضورش نشده بودم از  خانمی

کند. حتی عطر و بوی چای ما پذیرایی می 

کند ام نمی ها هم وسوسهرنگ درون فنجان خوش 



  

 

 

نشینم تا آوری می اش. در سکوت خفقانبرای خوردن

چای خوردنشان تمام شود. چرا انقدر عادی برخورد 

فشارم.  ام می ام را در مشتکنند؟ دسته کیف می 

خره حسام بعد از این که فنجان خالی را روی باال

 .شکند گذارد سکوت می عسلی جلوی مبل می 

 آقای هدایت تشریف ندارن؟ _

 :گویدای می سعید با لحن گزنده

کار رفت، بی بابا کارای مهمی داشت که باید می  _

 .یابی مادمازل بشهنبود که منتظر شرف

 .خورندهای حسام در هم گره می اخم

کار شدی که منتظر ما  بد شما از کار بی پس ال _

 بودی؟

خواهد جوابی بدهد که  شود و می فک سعید فشرده می 

 .شودمادرم مانع می 

 .کنم برای بحث کردن آمده باشیدفکر نمی  _



  

 

 

 .دهدحسام سری به نشانه تایید تکان می 

البته اگر شما به پسرتون یاد بدید که در حضور   _

 .شهنکنه خوب می بزرگتر از خودش اظهار نظر 
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ها را دوست ندارد اما به دانم حسام این تند بودنمی 

اش را بکوبد که در نبودش من از خاطر این که میخ 

بار ها در امان باشم، مجبور است. اینزخم زبان

 .مخاطب کالم مادرم من هستم

 .ستاتاقت آماده  _

دهم و زیر لب تشکر  می سرم را به نشانه تایید تکان 

کنم. بیشتر مایلم پوزخند عمیقی بزنم اما خودم را می 

کنم. جالب است که برای اتاقی در خانه کنترل می 



  

 

 

گذارند، انگار نه انگار که پدرم منت سرم می 

اش بلند شان است نه لطف. حسام از جای وظیفه

 .شودمی 

 .هات رو میارمشما برو تو اتاقت من چمدون _

تر همدیگر را زنم هرچه کما در هوا می حرفش ر

ها باید حفظ شوند تا این ببینیم بهتر است. فاصله 

دردسر بگذرد. با رفتن حسام من هم راهم ماه بی یک

کنم اما با شنیدن صدای ها کج می را به سمت پله

 .شومسعید در جا متوقف می 

این یکی رو از کجا پیدا کرد؟ برخالف اون بچه  _

 .هوات رو داره  ژیگول خیلی

 .بندم تا بر خود مسلط شومای می چشمانم را ثانیه

آها راستی هواسم نبود تو به کارت واردی ببخشید _

 .جایی بوداستاد سوال بی 

رسما شمشیرش را از رو بسته و این یعنی قرار 



  

 

 

است، یک نفس راحت کشیدن در این خانه بر من 

رای حرام باشد. آرام باش من، تو این تصمیم را ب

ای  توانی از همان راهی که آمده ات گرفتی. می زندگی 

زنم یک  ام جا نمی برگردی. نه، حاال که تا اینجا آمده 

ای را خواندم " یک پایان طوفانی بهتر  جایی نوشته 

از طوفان بی پایان است" گره های این کالف 

سردرگم باید باز شوند. نفسم را محکم بیرون 

 :کردم محکم باشد گفتممی   فرستادم . با لحنی که سعی

خواد بازم یک هفته گوشه بازداشتگاه  اگر دلت می  _

قاطی یه مشت ارازل اوباش باشی به حرف مفت  

زدنت ادامه بده. دیگه به انتخاب خودته که زبونت  

 .که اونجا باشیرو کنترل کنی یا این

خواهد قدمی به سمتم بردارد کشد و می اخم درهم می 

شود.  هایم وارد سالن می از چمدان که حسام با دوتا 

مان برای حسامی که دقیق است فهمیدن تنش بین



  

 

 

سخت نیست. از گارد سعید و حالت تدافعی من به 

فهمد. مشکوک و جدی به سعید نگاهی  راحتی می 

 :گویداندازد و رو به من می می 
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 نرفتی باال؟  _

سمت حسام هدایت   گیرم و بهنگاهم را از سعید می 

 .کنممی 

 .رفتم باالچرا داشتم می  _

رویم. در اتاق سابقم همراه با حسام به طبقه باال می 

ایستم تا اول او وارد شود. کنم و کنار می را باز می 

گذارد و به سمت منی که ای می ها را گوشهچمدان 

همچنان جلوی در ایستاده و به آن تکیه دادم، 



  

 

 

 .چرخدمی 

 در وایسادی؟  چرا جلوی  _

ید، دستم را آکند. پیش می و عمیق نگاهم می  دقیق

بندد و  کشد. در را می گیرد و به سمت خود می می 

مان است را با به آغوش کشیدنم فاصله کمی که بین

رساند. دستانش محکم دورم حلقه به هیچ می 

  .کندشوند. سرش را به گوشم نزدیک می می 

ین فضا رو تحمل کنی  تونی اکنی نمی اگر حس می  _

 .ریمهمین االن از اینجا می 

 .کنمنه"ای آرام و خفه زمزمه می "

حس شدی، صورتت رو تو آینه دیدی؟ بی _

 .ات نیستجوری که انگار هیچ روحی تو تن یه

گذارم و خودم را در اش می دستم را روی شانه

 .کنماش جمع می آغوش 

 .شمخوب می  _



  

 

 

بیارم یکم آروم بگیر، تا من اون دوتا چمدون رو  _

 .ریم شرکتبعد با هم می 

نه، امروز اصال حوصله شرکت رو ندارم.   _

 .مونمجا می همین 

 :پرسدبا تردید می 

 مطمئنی؟  _

 .ها رو باز کنماوهوم، کلی کار دارم باید چمدون  _

ای آرام و کند و با بوسهفشار دستانش را بیشتر می 

اگر هر جای  گیرد.ام فاصله می عمیق روی پیشانی 

دیگری بودیم محال بود به این سادگی از آغوشی که  

زند آرامش را رج به رج به تار و پود تنم گره می 

 .بیرون بیایم
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حیف که امروز یه جلسه مهم دارم اگر نه جریمه  _

 .نوشتمهات رو برات می این مظلوم شدن و دلبری 

 .زنممی  اشجانی به شوخی لبخند بی 

گی دلبری؟ یه زن گیرت آمده که به چیه من می  _

 .کارش فقط گریه و زاریه

 :گویدبا زیباترین لحنی که از او سراغ داشتم، می 

کنم این زن دیگه گریه نکنه مگر  من کاری می  _

 .اشک شوق باشه

 .انقدر خوب نباش _

 چرا؟ _

 .قلب من ظرفیتش رو نداره_

 .خوردگوشه چشمانش چین می 

متاسفم کاری از من برنمیاد، باید قلبت رو عادت   _

 .بدی 



  

 

 

رسانم و آن را مرتب  ش می های کت دستم را به لبه

 .کنممی 

 .شما بگیچشم هر چی  _

 .گویمآرام و پر ناز می 

 .من برم تا کار دستم ندادی _

 .کنمچشم گرد می 

 .حسااام _

 جانم خانم؟  _

 :گفتنگاه حیران و صورت خندانم را که دید 

 .خب االن بهتری به نظرم، من برم دیگه _

ام خداحافظی ای بر پیشانی گفت و با زدن بوسه

ای کرد و رفت. کار خودش را با آرامشی که جانانه 

داد انجام داده و رفت. انگار که این مرد رسالتش 

خورده من است. به سمت تنها  درمان روح زخم

رده را کنار  روم. پپنجره اتاق که رو به حیاط بود می 



  

 

 

زنم و او را در حیاط در حال حرف زدن با سعید می 

هایش درهم است، از این فاصله متوجه دیدم. اخم

شدم اما، اخم و حالت جدی و سرد هایش نمی حرف

صورتش یعنی تنشی بین حسام و مثال برادرم رخ 

دهد. در  داده. سعید در سکوت فقط به حسام گوش می 

ت به صورت نمایشی  آخر هم حسام با نوک انگش 

گرد روی لباس سعید را تکاند و رفت. نشنیده هم 

هایش برای این بوده دانم که خط و نشان کشیدنمی 

چاک و که سعید حد خود را بداند و قفلی به دهان بی 

افتد. من اش بزند. ضعفی شیرین به دلم میبست 

چطور برای داشتن این مرد خدا را شکر کنم؟ کاش 

شوند و ه مثل من از خانواده رانده می هایی ک تمام زن 

های شان در این جامعه پر از گرگجایگاه و حرمت

گاهی  کند تکیهترین درجه تنزل پیدا می درنده به پایین

 .شان شوداین چنین محکم و دوست داشتنی، نصیب 
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دردآورست که ساکن سرزمینی با تمدن چندین ساله 

مل باشی اما مردمانش از این همه و مذهبی کا 

ست  انصافی خوبی، فقط اسمی را به یدک بکشند. بی 

اگر همه را با یک چوب بزنم اما هستند کسانی که  

هنوز در افکار پوچ و جاهالنه خود دست و پا 

پرسند که در دین و آیینی که می زنند. مگر نه اینمی 

مت  خداوند جایگاه زن را عزیز دانسته؟ احترام و حر

اند اما، در میان این مردم زن را تاکید فراوان کرده 

هستند کسانی که از دینداری فقط جای ُمهر روی 

پیشانی و تسبیح چرخاندن را بلدند. تکامل دین را با 

دانند. روزگار پر شده از افکار  نماز و روزه می 



  

 

 

هایش متوجه زنان ای که بیشترین آسیب جاهالنه 

 .است

گیرم. و از پنجره فاصله می  کنمپرده را رها می 

کردم. برای  روم باید بازشان می ها می سراغ چمدان 

گذراندن روز اول سرگرمی خوبی بود. تمام وسایل 

ترین شکل ممکن  ها را با دقت و به آرامداخل چمدان 

دست بهدر کمد داخل چیدم. با تمام ُکندی و دست

هایم تا ظهر بیشتر طول نکشید. دلم مالیدن 

ای نبود، واست از اتاق بیرون بروم اما چاره خنمی 

شدم.  برای استفاده از سرویس باید از اتاق خراج می 

  .دل به دریا زدم و برای وضو گرفتن بیرون رفتم

ای پهن کردم و خودم را به حرف ام را گوشهسجاده

کردم و زدن با خدایم سپردم. باید با او درددل می 

وزها بگذرد و سخت  خواستم، کمکم کند که این رمی 

ای به در نشود. تازه نمازم تمام شده بود که تقه



  

 

 

ام را زمین گذاشتم و صدایم را خورد. تسبیح عقیق

 .کمی بلند کردم 

 .بفرمایید _

در به آرامی باز شد و زنی که در سالن دیده بودم 

 .وارد اتاق شد

 .ناهار حاضره، خانم گفتن صداتون کنم _

 .م. میخوام استراحت کنمخیلی ممنون من میل ندار_

رود. خواب را به رویارویی  اندازد و می سرپایین می 

دهم. فضا و جو  مجدد آن هم برای امروز ترجیح می 

حاکم بر خانه کم سنگین نیست. از برخورد 

خسروخان و سعید اگر فاکتور بگیریم، رفتار مادرم 

کند. ام وارد می فشار زیادی را به قلب ماچاله شده

قرار بوده به این چهره و  گفت مادرم بی می  عمه آذین

 .قراری خورد اال بینگاه خالی هر چیزی می 
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هر طور که هست خودم را سرگرم کردم و حاال  

روزم به پایان خود رسیده بود. شبیه به کسانی که  

کنند و هر  تقویم روزشمار برای خود درست می 

ام.  زنند شدهآن خط می گذرد روی روزی را که می 

امروز را خط زدم و منتظر فردا صبح و طلوع 

بعدی هستم که باید در این خانه آغاز شود. باز هم 

 .مانند ظهر، صدای در و حضور آن زن

 .شام حاضره خانم _

گذارم و با مکث  چشمانم را چند ثانیه روی هم می 

 .دهماش را می کوتاهی جواب 

 .بخوابمخوام ممنون من سیرم، می  _

 :گویدبا تردید می 

 ...آخه ظهر هم چیزی نخوردید، آقا هم گفتن _



  

 

 

 .پرماش می میان حرف 

 .خوام برم سرکارمن باید بخوابم، صبح می  _

بندد. رود و در را پشت سرش می در سکوت می 

دهم با این که به غیر از نفسم را کالفه بیرون می 

وردم ای که با حسام خورده بودم، چیزی نخصبحانه 

واقعا میلی به خوردن غذا نداشتم. با صدای زنگ 

ام آن را از روی عسلی کنار تخت برداشتم. گوشی 

معطلی آیکون  نام حسام روی صفحه افتاده بود. بی

سبزرنگ را لمس کردم و صدایش را با جان و دل 

 .گوش سپردم

 .سالم خانم _

 .سالم، خوبی؟ خسته نباشی _

ضاع خوبه؟ اذیت که  من خوبم. از من بگذریم او _

 نیستی؟ 

دارم. کنم. به فکرم بودنش را دوستنفسم را رها می 



  

 

 

 .چسبدعجیب به دلم می 

 .خوبم، بعد رفتن تو از اتاق بیرون نیومدم  _

 :گویدگر می با لحنی سرزنش

 هیچی هم نخوردی حتما؟  _
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در قدانم چهُخب جوابی برای این سوالش ندارم. می 

 .امحساس است روی سالمتی 

میام دنبالت بریم بیرون شام بخوریم. قرار نبود  _

 .جوری به خودت آسیب بزنی تو این مدتاین

هایم جریان شود و در رگاش خون می نگرانی 

 .گیردمی 



  

 

 

جان باورکن نیازی نیست. واقعا میل به حسام  _

 .چیزی نداشتم

شدن با گی به خاطر رو در رو آها االن شما می  _

 ری از اتاق؟پدرت نیست که بیرون نمی 

 ...خب اونم هست اما _

 .اصلش همینه. ولی و اما و اگر نداریم _

 ...جان من کهحسام  _

ام کامل نشده بود که در اتاق به ضرب  هنوز جمله 

باز شد. خسروخان به ابروهایی گره خورده در 

شود. صدای حسام مرا  چهارچوب در ظاهر می 

 .کندام می مکث طوالنی متوجه 

 سادنا، هنوز پشت خطی؟  _

ام تر  دهم تا گلوی خشک شدهآب دهانم را فرو می 

 .شود

 شه بعدا حرف بزنیم؟جان می حسام  _



  

 

 

 .شودلحنش جدی و مردد می 

 چیزی شده؟ _

 ...نه فقط _

قبل از این که من بگویم خسروخان آمده و گویا  

صدای کند و با  دستی می حرفی دارد، خودش پیش

 :گویدبلند می 

 .خوام با شوهرت حرف بزنممی  _

 .قدری واضح بود که به گوش حسام برسدصدایش آن 

 .گوشی رو بده به پدرت سادنا _

 

 486پارت #

  رج_به_رج_عشق#

 

هیچ حرفی گوشی را به سمت خسروخان بی 

ترین حالت ممکن برای یک پدر و گیرم.خنثی می 



  

 

 

اش و کنار گوش گیرد دختر. گوشی را طلبکارانه می 

 .گذاردمی 

 .سالم پسرحاجی _

_... 

پرسی زیاد هست پسرحاجی،  وقت واسه احوال  _

خونه. بهش مثل این که زنت خوب حرفت رو می 

حالی کن ادا اصول درنیاره تو خونه من و عین بچه 

آدم وقت شام و ناهار سرمیز باشه. نه که بفرستیم 

 .دنبالش خانم ناز کنه

که گردتر شود نداشت. رسما  نچشمانم راه برای ای

کرد. این دیگر آخرش بود. ام را به حسام می چغلی 

اش تمام شد گوشی را به دسِت مِن  وقتی صحبت 

مبهوت داد و از اتاق بیرون رفت. گوشی را کنار  

 .گوشم گذاشتم اما هنوز متعجب بودم

 ...الو _



  

 

 

دونم سخته برات کنارشون بودن اما اونا  می  _

شه که تمام این مدت خودت رو  نمی خانوادت هستن. 

ات طوری کلی کار داریم که خستهعذاب بدی. همین

 .کنه دیگه اینجوری خودت رو داغون نکنمی 

 ...حسام _

 .جانم خانم _

 .ها شکایت منو کردعین بچه _

 .ات منمدونن که نقطه ضعف شاید چون می  _

 پرسمگیج می 

 نقطه ضعف؟ _

 .رسدمی صدایش آرام و مالیم به گوشم 

 نیستم؟ _

دانم تاثیر صدایش بود یا حسی که با آن دست و نمی 

 :کردم اما مانند خودش گفتمپنجه نرم می 

 .هستی بیشتر از هرکسی _



  

 

 

دونن چقدر برام پس ناراحت این چغلی نباش، می  _

 .مهمی و چقدر برات مهمم که این کار رو کردن

 دهد تا درطور که این مرد به کلمات رنگ می این

شوم از همه چیز فقط صدایش  گوشم بپیچند سیر می 

 .ماند خواهم. دیگر چه میلی به غذا میرا می 

جوری آرومم ناراحت نیستم وقتی تو هستی و این  _

 .کنیمی 
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 .ات رو بخورآفرین دختر خوب، حاالم برو شام _

 چشممم  _

ام  گوش  شومگویم و موفق می کشیده و پر شیطنت می 

اش دعوت را به شنیدن صدای خنده آرام و مردانه



  

 

 

 .کنم

برو دختر برو تا کار دستم ندادی و تا اونجا من   _

 .نکشیدی 

هایم را حس کردم. اشاره گلگون شدن گونه

 .کنددلم را زیرورو می   اشمستقیم 

 کاری نداری من برم؟ _

طوالنی  کنم قبل از این که مکالمه  بحث را کوتاه می 

شود و قلب من از هیجان رسوایی به بار بیاورد. 

هرچند که دست دلم پیش او رو شده اما هنوز آن 

مانده. با خداحافظی  ها کمی احساس شرم باقی تهته

گیرم و کنم. دم عمیقی می کوتاهی تماس را قطع می 

روم. باید عادت کنم در میلی به طبقه پایین می با بی 

شود. جایی شروع می از یک  هاآخر که این تقابل

برخالف ساعت اولیه حضورم در این خانه االن و 

جور حس خنثی بودن و  در این زمان آرام بودم. یک



  

 

 

تفاوتی در وجودم بیدار شده. شاید این احساسات  بی 

خوام قوی جلوه کنم. جایی سربرآورده که می از آن

ای باشم که خانه خواهم آن دختر شکست خوردهنمی 

داشتم مرا مقصد رهایی ترک کرد. دوست را به

قدر محکم و محکم ببینند. حسام کوه من است، همان 

استوار.مرام و مسلک او تمام مردانی که من در 

ام فرق دارد. با این حال باید برای ام دیدهنزدیکی 

گذارد ای که او برایش با تمام وجود مایع می زندگی 

ی باشد که نام مجادله کرد. خواه آن مجادله با کسان 

کشند. خواه خودم و آن ضعف  ام را یدک می خانواده 

نهفته در روح و روانم باشد. نبرد اول خودم هستم، 

منی که اعتماد به نفس ندارد و به شدت ضعیف 

نماید. این من باید دوباره ساخته شود. این روزها  می 

ام. آشنایی با حسام و کامال به این قضیه پی برده 

از جدید است. او با عقاید و حضورش یک آغ



  

 

 

تفکراتش مرا ساخته بود. دقیقا همان چیزی که 

 .ها پیش آرزویش را داشتمسال 

بودم که گاهی باید عادت کرد. از  من آموخته 

سراجبار یه به میل فرقی ندارد فقط باید عادت کرد. 

بینم هر شرایطی ارزش عادت کردن را اما حال می 

هایی که پدرم  ی از زمان هم ندارد. شاید باید در یک

کردم سعی در نادیده گرفتنم داشت به او یادآوری می 

اش نیاز دارم چرا که دخترش که به محبت و توجه

گفتم که گاهی نیاز دارم هستم. حتی باید به برادرم می 

 .با او خلوت کنم و او برادرانه پذیرای احساسم باشد

بار سعید مریض شد. یک  آید یکیادم می 

نشین کرد وردگی سخت او را دوهفته خانهسرماخ 

اش آمدند اما من حسی نداشتم. نه  همه به عیادت 

حال، آن زمان خودم را نگران بودم و نه خوش

فهمیدم. حتی وقتی بابا تصادفی جزئی داشت و نمی 



  

 

 

اش شکست باز هم همین بود. احوالم برایم دست

نمود. آن زمان درک درستی نداشتم. این عجیب می 

بینم من فقط عادت کنم می ه که به قبل فکر می لحظ

کرده بودم. یعنی روال زندگی طوری بود که باید 

 .کردمعادت می 
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دستم را روی زنگ گذاشتم و آن را فشردم. در 

شود و پا به حیاط با صفای پرسش باز می بی 

گذارم. سه روز از حضورم در خانه رضا می حاج

ن گذشته و شدیدا نیاز به تجدید قوا داشتم. به  خسروخا

رضا آمدم تا حالم را خوب کنم. امروز به خانه حاج 

غیر از صبح که با حسام به شرکت رفته بودیم دیگر 



  

 

 

او را ندیده بودم. برای جلسه و کارهای اداری 

اش هم خاموش  بیرون از شرکت بود. تلفن همراه 

 .بود

ها را دو تا یکی پشت  های بالکن آن با رسیدن به پله

سر هم گذاشتم و خودم را مهمان آغوش  

 .ای کردم که، منتظرم ایستاده بودفاطمهمامان 

 .دلم خیلی براتون تنگ شده بود _

 .سالم به روی ماهت دخترکم _

اش کشم تا عطر مادرانهخجالت زدی نفس عمیقی می 

 .هایم را بشوید و ببردحسرت 

 .سالم مامان _

آیم. با مهر و محبت نگاهم  ون می اش بیراز آغوش 

 .کندمی 

 جان؟حالت خوبه مامان  _

 .خوبم_



  

 

 

 های نمایشی؟ خوب واقعی یا اون خوب  _

 .هرکس نقش بازی کنم، پیش شما خودمممن پیش  _

 .همین خودت بودنت دِل پسر منو برده _

 .کنمخجالت زده اعتراض می 

 ...اِـِااِ مامان _

که از حسام گم؟ چیزایی چیه مگه دروغ می  _

گی داره. بیا بریم تو یه  بینم این روزا برام تازهمی 

گم پسرم رو چایی بریزم با هم بخوریم، بعد برات می 

 .شناسم و چی ازش دیدم این مدتچقدر می 

روم و شویم من به اتاق حسام می وارد خانه می 

کنم. این ساعت از روز کسی  هایم را عوض می لباس 

م دانشگاه بود. وقتی به طبقه خانه نیست. حتی هاله ه

گردم مامان فاطمه هم با سینی چایی از  پایین برمی 

 .آیدآشپزخانه بیرون می 
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  .بیا بشین که خیلی حرف داریم انگار با هم _

  .نشینملبخند بر لب و مشتاق کنارش می 

  کردم؟کار می من شما رو نداشتم چه _

  .خنددشیرین می 

گفت عروس  االن اگه هاله بود بهت می  _

  .خودشیرین

  .گرفتبرام دست می  _

  .نوشداش را می ای از چایی جرعه

  .حسام این روزا یه حالیه _

  .کنمبا تعجب نگاهش می 

یعنی چی؟ یعنی مریض شده؟ پس چرا من متوجه   _

  .نشدم؟ آخه ما تو شرکت با همیم

  :خنددکوتاه می 



  

 

 

طوری بگم. تر ساده من بزار این جان، دخنه مامان  _

  .جدیدا پول تلفنش زیاد میاد

  :گویمبا گیجی می 

  .ُخب البد به خاطر کارشه دیگه _

کم به این که او دارد مرا خندد و من کم باز هم می 

  .شوماندازد مطمئن می دست می 

نه عزیزدلم حسام اوج کارش هم که بود انقدر پول   _

هست که پسر من وقتی  شد. جدیدا یکی تلفنش نمی 

زنه. اکثر شه اول به اون زنگ می سرش خلوت می 

  .کنهپِچ می بینم یه گوشه داره پِچها می شب

دانم شوند. نمی هایش بهم نزدیک می ابروهایم با گفته

اش حس بیند اما با جمله بعدی ام چه می در چهره 

ام جمع  های قرمز دنیا روی گونه کنم تمام رنگمی 

  .اندشده

کنی مستقیم اشاره کنم. آخه دختر منو مجبور می  _



  

 

 

  .پسرم عاشقت شده

من... یعنی... شما چطور فهمیدین احساسش رو؟  _

 ...خودش گفت یا که
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  :بردحرفم را می 

هام حرفی بزنن تا من یه مادرم، نیاز نیست بچه _

ازدواج شما  من از درونشون با خبر بشم. درسته که 

سنتی بود و تو پیشنهاد ما بودی برای ازدواج اما  

االن انقدری از احوال حسامم با مطمئنم که اگر هزار  

بار دیگه برگردم عقب باز هم تو رو برای پسرم 

   .کنمانتخاب می 



  

 

 

چطور به من اعتماد کردین وقتی فهمیدین که من  _

  فرار کردم؟

ات برام نه اون روزی که با ریحانه اومدیم خو _

ات سوال شد که چرا تنهایی ولی گفتم که شاید خانواده 

شهرستان هستن. بعدش حسام برام تعریف کرد که  

  .چی شده

  .گیرددستم را در دست می 

من قاضی نبودم و نیستم که قضاوت کنم، اون  _

روز دلم گرفت یه لحظه تنم لرزید خیلی ریسک 

یه گرگی  بزرگی کردی اونم تو جامعه که هر لحظه 

دونی گاهی ذات  در کمینه. بیشتر نگرانت شدم. می 

آدما قابل لمسه مثل تو، از برخورد و رفتارت 

کنی، باره تو خودتی فیلم هم بازی نمی دستی می یک

دونستم چی  ای باشی. من می کنی طور دیگهسعی نمی 

برای پسرم مهمه دست رو همون گذاشتم. اشتباه هم 



  

 

 

  .نکردم

کنن، به کسی مثل من به کر نمی همه مثل شما ف _

کنن چه برسه به این که به  چشم خوبی نگاه نمی 

  .عنوان عروس انتخابش کنن

االیام بوده سخته عوض بعضی تفکرا از قدیم _

خوام ناراحتت کنم اما من وقتی شنیدم کردنشون. نمی 

یک لحظه خداروشکر کردم که مادر خوبی بودم 

فکر به این که یه  هام. من یه دختر دارمبرای بچه

اش روزی دخترم جوری مستاصل بشه که از خونه

رضا تصمیم رو ببره برام کابوسه. من و حاج

گذاشتیم به عهده حسام و تصمیم گرفتیم پشتش باشیم. 

  .ام از کاری که کردممن خیلی راضی 

ها احتیاج داشتم را این که چقدر به شنیدن این حرف

   .داندخدا می 

  .شما خیلی خوبه مامان حرف زدن با _



  

 

 

اگر خوبه پس حرف گوش کن باش. هوای دل این  _

 .پسر منو داشته باش
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حسام خیلی خوبه، یه جوری که وقتی نیست  _

   .زنهنبودنش تو ذوق می 

هایی را به شاید عروس پرویی بودم که چنین حرف 

  .زنندگفتم. چشمانش برق می مادرشوهرم می 

  .پس تو دل عروس خانم هم خبراییه _

  :گزملب می 

بعد از یه تنهایی اجباری کسی اومد تو زندگیم که   _

ای معنی کرد. سخت مرد و مردونگی رو جور دیگه

  .شه جلوی پیشروی احساست رو بگیری می 



  

 

 

شنوم. یه  حرفا رو می خیلی خوشحالم که ازت این  _

قی که  احساس قشنگی بین شما دوتا هست. یه عش

محکم و عمیق و واقعیه، عشق قبل از ازدواج خیلی  

ش کنی.  قشنگه مخصوصا اگر بتونی بعدش هم حفظ

ست. اگر بهش  اما عشق بعد از ازدواج یه چیز دیگه

کنه و به اوج بال و پر بدی مثل یه پرنده پرواز می 

  .میره

تعبیر جالبی که از عشق برایم گفت مرا به احساس 

افتم.  اد دیدارهای اول با حسام می خودم درگیر کرد. ی

آن اوایل با دیدن او چیزی شبیه به پروانه در قلبم به  

آمد یا این که نهالی در حال ریشه پرواز درمی 

ترین به من شد این دواندن باشد. بعدها که او محرم

تر شد. بعد از آن قلبی بود که دچار نوسان حس قوی 

   .افتادی شد و با هر نگاه به جوش و خروش م می 

اش برام مهمه اما تو هم  حسام پسرمه خوشبختی  _



  

 

 

شید. من ای، شما دوتا با هم کامل می دختر این خونه 

بینم. حسام همه این کامل شدن رو دارم به چشم می 

نگاه و حواسش معطوف به تو و زندگیتون شده. شاید  

باورت نشه اما تمام مسائل ریز عروسی و خریدهاش  

کنه. من پرسیده هی هم پیگیری می  رو با جزئیات از

  .هاستاش دنبال بهترین همه 

صحبتی که  قدری حالم خوب شده بود از این همآن

ها در خانه خسروخان تحت فشار باشم اگر ساعت 

برایم مهم نیست، چرا که حال دلم خوب است. سینی  

ها برم و فنجان دارم و به آشپزخانه می چای را برمی 

زنیم، آن بار هم حرف می نم. این کرا از چای پر می 

هم با ذوق و شوق از کارهایی که باید برای عروسی 

 .انجام دهیم
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طوری غرق در برنامه ریزی شده بودیم که زمان را 

رضا و حسام از دست دادیم. صدای "یاهللا" گفتن حاج 

  شان تعجببه خودمان آمدیم. حسام از دیدنم در خانه

  .کرد. فراموش کردم به خبر بدهم

  طرفا؟سالم خانم، این _

  .بابا تنگ شده بوددلم برای مامان و حاج  _

  :اندازدتای ابرویش را باال می یک

  خانم و حاجی؟فقط حاج  _

  .، منو تو که تو شرکت پیش هم بودیمآره دیگه _

شود گرمای عجیبی را گوید باعث می ای میجمله 

  .حس کنم

ثانیه هم نیستم تو باید دلت وقتی من حتی برای یک _



  

 

 

  .برام تنگ بشه خانم

رضا و مامان فاطمه در کنم که حاجخدا را شکر می 

   .شدمسالن نبودند. قطعا از خجالت آب می 

  خوای لباسات رو عوض کنی؟اِم... نمی  _

اند اما حالت عادی صورتش را حفظ چشمانش خندان

  .کندمی 

  .بریم باال چرا اتفاقا _

من دیگه چرا؟ تو برو تا بیای من برات چایی   _

  .ریزممی 

  .شودچین کنار چشمانش بیشتر می 

  .من االن بیشتر به استراحت نیاز دارم تا چایی _

  .خب برو استراحت کن _

  .بردیک دستش را در جیب شلوارش فرو می 

رم اما شما هم با من میای چون من دوست  می  _

  .کنم خانَمم کنارم باشهاستراحت می دارم وقتی 



  

 

 

شوم. دستم را سالح می کامال در برابرش خلع 

کشد. اتفاقا بعد از حس و گیرد و همراه خودش می می 

فاطمه گرفته  کردن با مامان حال خوبی که از صحبت 

آید. با هم می بودم این همراهی با حسام به دلم خوش

رسانم و رویم، من خودم را به تخت می به اتاق می 

هایش را  کشم حسام هم بعد از این که لباس دراز می 

 آیدکند کنارم می عوض می 
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کشد. سرم را  خوابد و مرا به آغوش می باز می طاق .

  .بندمگذارم و چشم می اش می روی سینه

  .ُخب حاال بگو _



  

 

 

  چی رو بگم؟ _

  .بزنموضوع خاصی مد نظرم فقط حرف  _

  :پرسممتعجب می 

  خواستی استراحت کنی؟مگه نمی  _

  .پیچدام می تر دور شانهدستش را محکم

   .کنمکار رو می دارم همین  _

  ...خب پس _

  :گویدام می قبل از کامل کردن جمله 

  .حرف زدن با تو بخش مهمی از استراحتمه _

  .شوندهایم کشیده می لب 

  چی بگم؟ _

  .اری دهر چی دوست _

ُخب از اونجا که کلی کار داریم برای عروسی از   _

  اونا بگم؟

  .کندموهایم را نوازش می 



  

 

 

  .بگو خانَمم _

دهد. کنم به حرف زدن و او گوش می شروع می 

کرد. یک ساعت ام میگاهی هم با نظردادن همراهی 

   .گذشت و ما سرگرم حرف زدن بودیم

انجام بدیم؟  تونیم همه این کارا رو نظرت می به _

  وقت داریم؟

گم زنگ بزنه خونتون یه قرار خانم می به حاج _

بزاره برای تعیین تاریخ عروسی. تاریخ مشخص 

  .بشه این که چقدر وقت داریم معلوم میشه

از االن بابت رفتارهایی که احتمال داره  _

 .امباشن شرمندهداشته
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   .رمندگی وجود ندارههیچ دلیلی برای ش _

  .ات با مشکالت من درگیر شدنخانواده  _

الزمه تکرار کنم از وقتی به من بله گفتی شدی  _

  عضوی از خانواده؟

  :کنمآرام زمزمه می 

  نه _

پس دیگه از این حرفا نزن. یه جوریه که انگار با   _

  .من تعارف داری 

 کنم و رو به اواش بلند می سرم را از روی سینه

  .نشینمروی تخت می 

اش اتفاقایی افتاد نه اصال، فقط این مدت همه _

  ...که

هر اتفاقی که افتاده باشه تو این خونه فقط زن من  _



  

 

 

خانمی. خانواده یعنی  رضا و حاجنیستی، دختر حاج

ها. همیشه تو شادی و خوشی  همین کنار هم بودن

 کنار هم نیستیم. مشکالت هم این وسط میان و میرن.

بهشون فکر نکن، مکث نکن. دل مشغولی به اونا 

شه نتونی در لحظه زندگی کنی و از باعث می 

  .شیهات هم غافل می خوشی 

شود و نشیند. دستم کشیده می شود و می او هم بلند می 

ای به اندازه افتم که فاصله طوری در آغوشش می 

اش های آرام و گرمیک نفس میانمان هست. نفس 

داد. گرمایی که بین ا نوازش می پوست صورتم ر

هایش بین یابد. عسلی تمام اعضای بدنم جریان می 

هایم در گردش هستند. بعد از این که ها و لب چشم

  هایش روی پیشانی شوند گرمی لبهایم بسته می چشم

قدر دانم چهکنم. نمی هایم حس می و بعد لب 

م آوریم از هبوسم نفس که کم می شوم و می می بوسیده



  

 

 

دزدم گیریم. نگاهم را از چشمان حسام می فاصله می 

پیچد برم. دستانش را دورم می و به آغوشش پناه می 

  .بوسدو موهایم را می 

 .ام دررفتاالن قشنگ خستگی  _
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   .زنملبخند ریزی می 

  .منم _

خوبه. یه خانمی به آقاشون قول یه چایی   _

  .دم داده بودعطر و تازهخوش 

  .شومآرام از آغوشش جدا می 

اون خانمه سرقولش هست. تا آقاشون بیاد  _



  

 

 

  .اش حاضرهچایی 

کنم و سریع از تخت پایین آمده و ام را تمام می جمله 

شوم تا قبل از پایین آمدن حسام از اتاق خارج می 

فاطمه روشن دانم که سماور مامان چایی دم کنم. می 

رضا و کند. حاجاحت می است این کارم را ر

  .اندفاطمه در سالن نشستهمامان 

به سادناخانم. بیا باباجان یکم بشین پیشم ببینمت.  به _

  .وفاعروس هم انقدر بی

بابا، هرچی بگید حق دارید. االن من ببخشید حاج  _

برم یه چایی تازه دم کنم با هم بخوریم؟ شاید از 

  .دلتون دراومد

گن  خود نیست می ما دخترا، بی ای امان از دست ش _

ریزن که دخترا بابایی هستن. یه جوری زبون می 

  .نشه از دستشون غیض کنی

روم. آب سماور  های سریع به آشپزخانه می با قدم



  

 

 

شویم مقداری چای و جوش است تنها قوری را می 

ریزم و دم  محمدی خشک شده در آن می هل و گل 

دستی  ها را درون پیشفنجانکنم. تا چای دم بکشد می 

گذارم. کنارش هم قندان و ظرف پولکی و نُقل را می 

کنم عطر هل ای را صبر می دهم. چند دقیقهمی جای 

ها را از چای پر شود فنجان محمدی که بلند می و گل 

روم. هم زمان حسام در حالی  کنم و به سالن می می 

لن ام را در دست دارد از به ساکه چادر و روسری 

آید. حواسش بوده که امکان دارد مهدی هر لحظه می 

دانم چادر دوست دارد بیاید که برایم چادر آورده. می 

اما هیچ وقت اجبار یا تذکری برای پوشیدن چادر به 

 .من نداده. انتخاب را به عهده خودم گذاشته
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نار  بعد از تعارف چایی فنجان خودم را برداشتم و ک

رضا گفت که قصد دارد حسام نشستم. حسام به حاج

رضا به تاریخ برای عروسی مشخص کند. حاج 

اتاقش رفت و با تقویم برگشت. چند تاریخ را انتخاب  

کردند تا با پرسیدن نظر مادرم و خسروخان تاریخ 

قطعی را تعیین کنند. من براین باور بودم که نیازی 

ندوچون کارهای من  ها چبه این کار نیست. برای آن

رضا اما حرف دیگری داشت. مهم نیست. حاج

ها و  اند تا تهمتگفت خسروخان را متقاعد کردهمی 

ها را از روی اسم من بردارد باید با همین  قضاوت 

های ریز خسروخان را وادار به همراهی  احترام

کنیم. مامان فاطمه همان لحظه با مادرم تماس گرفت  

آیند. همه ها می عد به خانه آنو خبر داد برای شب ب

های رفت اما نگرانی چیز داشت طبق برنامه پیش می 



  

 

 

خواست  من تمام شدنی نبود. خسروخان چطور می 

های پر نیش و کنایه را بگیرد؟ اگر روز  جلوی زبان 

رضا  ها پیش اقوام حاج عروسی کسی از مهمان 

هایی پچای بزند؟ وای پچحرفی به میان آورد یا کنایه

کنم پیچند. سعی می ه تمام ندارند در سالن می ک

افکارم را پس بزنم. باید تمام تمرکزم را روی 

  .کارهایم بگذارم

خان که اذیت عروس خانم؟ این حسامتو فکر سادنا _

 کنه؟من نمی 

رضا که مرا مخاطب قرار داده بود، با حرف حاج 

 .دست از افکار استرسزا کشیدم و لبخند زدم

کردم که چقدر کار  با به این فکر می بانه حاج _

 .داریم

 .کنیمنگران هیچی نباش. درستش می  _

 .باباوقتی شما هستین نگران هیچی نیستم حاج _



  

 

 

زند و سرگرم تماشای  ای می رضا لبخند پدرانهحاج

شود. حسام سرش را به گوشم نزدیک اخبار می 

 :کند و با صدای آرامی گفتمی 

بابا هاله  گی حاجوری می اینجشانس آوردی وقتی  _

 .ذاشتنیست اگر بود مو رو سرت نمی 

ست نازش خریدار داره. حیف که دلم دونهیهیکی  _

 .دادمنمیاد اذیتش کنم وگرنه حسابی حرصش می 
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 .چرخددور در صورتم می نگاهش یک 

به نظرم از پسش برمیای تو حرص دادن من که  _

 .ماهری خانم



  

 

 

فاطمه و گیرم تا پیش چشم مامان لب به دندان می 

 .رضا تابلو نشویمحاج

 .معلومه دلت ازم خیلی پُره _

 .زندچشمک ریزی می 

 .تقریبا _

بعد از شام حسام زودتر از بقیه روزهایی که 

شان بودم مرا به خانه رساند. در ماشین قبل از خانه

 :پیاده شدنم گفت 

بودم چندتا آدرس هست  به بنگاه برای خونه سپرده  _

 فردا یکم زودتر از شرکت بریم ببینیم. نظرت چیه؟

تر تر بشه من راحت آره بریم. تکلیف خونه روشن _

کنم. خریدای جهاز رو مستقیم ببرم تو کارام رو می 

 .همون خونه

 :شودام جدی می حسام با شنیدن جمله 

 جهاز؟  _



  

 

 

 .آره دیگه _

 .ردگذایک دستش را لب پنجره ماشین می 

ای چیزی به این اسم وجود نداره. خونه هر وسیله _

پسندی. به ریم شما فقط می نیاز داشته با هم می 

 .اش فکر نکنبقیه

جان این به عهده عروِس من باید نمیشه حسام  _

 ...جهاز بیارم

 .ام را کامل کنمگذارد جملهنمی 

کنه؟ گی رو کی استفاده می اون وسایلی که می  _

 اصال؟  برای چی هست

 .برای خونمون _

آهان. آفرین خونه ما. پس هر چی هست رو با هم  _

خریم. به این دقت کن که از وقتی ازدواج کردیم می 

دیگه من و تو وجود نداره. من و تو با هم ما شدیم.  

من هر چی دارم برای خانوادمه. پس برای چی تو  



  

 

 

 کنم؟اون شرکت دارم تالش می 
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داند این یک رسم  دانم که می هیچ جوابی ندارم. می 

است که عروس در حدتوان خود یک جهیزیه معقول 

کند مرا از فکر به شرایط با خود ببرد. او سعی می 

غیرعادی خودم دور کند. منی که تنها یک اتاق آن 

خواهد هم قسطی و شرطی در خانه پدرم دارم. نمی 

ق زیبا توجیح آزار ببینم و چه خوب با یک منط

ها و تفکرات آورد.در این دنیا چقدر نگرش می 

ها وجود دارد. چند روزی بود با مختلفی میان انسان

کردم که ببینم چطور خودم دو دوتا چهارتا می 

اندازم و فروش خانه و پستوانم با اندک پوِل پیِش می 



  

 

 

   .را بخرم ام خرید جهیزیه وسایل خانه 

ت این زندگی رو تو داری ها و مشکالهمه خرابی  _

اش کنی. مسئولیت این یکی با منه، از پسدرست می 

  .برمیام

  .کندابروهایش را به هم نزدیک می 

  اش برنمیای؟من گفتم از پس _

نه ولی اینجوری که من دست به سینه نشستم و تو  _

  .دی هم خوب نیستهمه کارها رو انجام می 

انجام بدم خانم؟   کی گفته قراره من همه کارها رو _

انتخاب خونه که تموم شد و قولنامه کردیم زحمت  

خریدها میوفته گردن شما خانما منم از راه دور 

  .کنم مدیریت می 

  .خندمآرام می 

  .باشه چشم _

شوند و گوشه چشمانش چین  ابروهایش از هم جدا می 



  

 

 

  .خورندمی 

پس خانم به غیر از حرص دادن من چشم گفتن هم  _

  بلده؟

  .کنم برایشچشم گرد می 

   حسااام؟ _

  جانم؟ _

گوید و من پرحرص مشتم را به بازویش با خنده می 

های لعنتی و جذابش در ماشین  کوبیدم. صدای خنده

شود وقتی در اوج خنده پیچد. دلم زیر و رو می می 

   .کشدمگیرد و در آغوشش می بازویم را می 

  .هات رو درمیارمتالفی این اذیت  _

  .فشاردتر مرا به خود می کم مح

ی بازویش کردم و از جان دیگری حواله مشت بی 

آغوشش فاصله گرفتم. در همین حین سعید را دیدم  

که کنار در خانه ایستاده دسته کلید به دست با اخم ما  



  

 

 

شود. هردو کند. لبخند روی لبم پاک می را نگاه می 

شویم. سعید سری برای حسام از ماشین پیاده می 

طور هم از حسام جواب  دهد و متقابال همان کان می ت

آید.  زند وکنارم می گیرد. حسام ماشین را دور می می 

گذارد. با این کارش دستش را پشت کمرم می 

  .کندحضورش را به من یادآوری می 

  .برو خانم صبح میام دنبالت _

کنم. به سمت گویم و خداحافظی می باشه آرامی می 

ایستد کند و کنار می د در را باز می روم. سعیخانه می 

   .آیدسرم می تا من وارد شوم. او هم پشتِ 

این پسر حاجی بدجور باالخواهت دراومده. رمز   _

  کنی؟ها رو تور می موفقیتت چیه انقدر آدم حسابی 

چند قدم مانده به ساختمان برسم اما تلخی حرفی که  

م. چرخایستم و درجا می سوزاندم. می زند، می می 

اندازم. نگاهی پر از تحقیر نگاهی به سر تا پایش می 



  

 

 

کشد اما  به کسی که مثال صفت برادری را یدک می 

صفتی پیشه کرده و به خواهر خودش انگ بی 

زند. حال گیرم که من همان چیزی باشم عفتی می بی 

تواند پندارند ولی این حرف را کسی می ها می که آن

توانم کنم نمی . هرچه می اش سیاه نباشدبزند که پرونده 

  .زبان به کام بگیرم و حرفش را بی جواب بگذارم

 .داداشدم خانمن پیش شما درس پس می  _
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  .شوندهایش در کسری از ثانیه درهم می اخم

 زبون درآوردی؟  _

توجه به اندازم و بیاش می بار دیگر نگاهی سمت 

کند سمت ساختمان راه  م می اویی که طلبکارانه نگاه



  

 

 

 .شنومافتم. صدایش را از پشت سرم می می 

  .وایسا بینم _

شوم. سعید هم ای اهمیت وارد خانه می بدون ذره

آید. صدای بلندش توجه های بلند می سرم با قدمپشتِ 

 .کندخسروخان و مادرم را به خود جلب می 

 مگه با تو نیستم؟ _

و راهم را به سمت   دهمای می توجه سالم آهستهبی 

  .کنمها کج می پلهراه

 چه خبره پسر صداتو روسرت انداختی؟  _

اش را وار عزیزدردانهخسروخان با لحنی شماتت 

چرخی زده و میانه شود نیمکند و باعث می خطاب می 

 .شان شومگر بحث ها بایستم و نظارهپله

 .خوام ُدِمش رو بچینمآورده، می این دختره دم در _

 عنی چی؟ ی _

 .کندای به من می سعید با دست اشاره



  

 

 

های خانم رو جمع کنیم هم هم باید گندکاری  _

  .طلبکاره

 :گیرداش حرصم می از پرویی 

کنم تو شخص الیقی باشی برای نظر فکر نمی  _

دادن راجب کارهای من، تو مراقب باش آمار خودت  

 .لو نره

 .ببند اون دهنت رو تا خودم نبستمش _

دارد که خسروخان بازویش را تم برمی خیزی سم

 .زندگیرد. در همان حال فریاد می می 

دار ریختی رو  ات خبر داره با مرد زنپسر حاجی  _

 .هم یا خودت رو زدی به ننه من قریبم بازی 

سوزاند. کسی که خودش اش دیگر دلم را نمی حرف

اش بیدار را به خواب زده، از خواب خرگوشی 

انه بر جهل خودش پافشاری شود. وقتی احمقنمی 

کند هر چقدر من حقیقت را بگویم گوشی برای می 



  

 

 

 .شنیدن نیست

 .توپدکند و می خسروخان اخم می 

 .زبون به دهن بگیر پسر _
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 چرا؟ _

مثل این که یادت رفته چطوری از تو هلفدونی   _

اومدی بیرون. با شکایت همون پسرحاجی یه هفته 

 .داشت بودی باز

 :گویدکند و می ی من می نگاهی هم حواله

تو هم حواست رو جمع کن دختر، مراقب  _

 .رفتارهات تو این خونه باش



  

 

 

روم. دیگر باید دهم و به اتاقم می سری تکان می 

ماه ها تا این یکعادت کنم به چشم بستن بر این تنش

کنم و روی هایم را عوض می بگذرد. کالفه لباس

 .زمختخت می 

                       ********************** 

صبح که بیدار شدم کارهایم را با سرعت بیشتری 

انجام دادم و بی سروصدا از خانه بیرون زدم. حسام  

هنوز نیامده بود پیامی مبنی بر این که سر خیابان  

منتظرش هستم فرستادم. هوای خوبی بود دلم اندکی  

دم زنان به سمت خیابان  قدم زدن خواست. آهسته و ق

روی در هوای ربع پیادهاصلی به راه افتادم. یک

خوب سرحالم کرده بود. با تماس حسام خیلی سریع  

اش را پیدا کرده و ماشین پارک شده کنار خیابان

  .سوار شدم

 .بخیرسالم صبح  _



  

 

 

 .کندخواباند و حرکت می ترمز دستی را می 

کارهامون رو تو شرکت  بخیر. امروز باید  صبح  _

زودتر انجام بدیم. شب که قرار بیایم خونه شما باید  

 .تا عصر کارمون تو بنگاه تموم بشه

من خیلی کاری ندارم فقط دوتا سیستم هست که  _

 .یکم مشکل دارن باید درست بشن

 .دهدسرش را به نشانه تایید تکان می 

خوبه من یه جلسه دارم که اونم تا قبل ظهر   _

 .ریمخوریم بعد می . ناهار می تمومه

 .خوبه _

کارهای هرچند کم شرکت طوری سرم را گرم کرد  

که گذر زمان را حس نکردم. زمانی به خودم آمدم 

که حسام زنگ زد و خبر داد که منتظر است. کیف  

و موبایلم را برداشتم و به اتاق حسام رفتم. منشی با  

 :دیدنم لبخندی زد و گفت



  

 

 

الن میگم مشتی غذاتون رو منتظرتون هستن. ا _

 .بیاره

تشکری کردم و تقه آرامی به در زده و وارد اتاق 

  .شدم
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ها و مادرم مجالی برای تنهایی ندارم بعد از رفتن آن

آیند. های حسام برای تبریک کنارم می چون دخترعمه 

فاطمه و مادرم همه مامان گذرد و  زمان به سرعت می 

را به صرف شام به سالن کناری دعوت کردند. با 

راهنمایی هاله به سمت دری که در گوشه سالن بود 

 رفتم.

_ سادناجان اینجا یه راهرو هست انتهاش یه اتاقه برای  

شما میز چیدن برو فیلم بردارهم هست، من برم 



  

 

 

 داداشم رو صدا کنم. خان 

راهرو قدم برداشتم. هنوز  سری تکان دادم و به سمت

های کفشی  چند قدمی بیشتر نرفته بودم که صدای پاشنه

سرم باعث توقفم شد. برگشتم تا منبع صدا را  از پشتِ 

 بینم.ای درهم می ببینم که پرستو را با قیافه

 خوای پرستوجان؟_ چیزی می 

 یک قدم دیگری جلو آمد و تحقیرآمیز نگاهم کرد.

 خوام. چی می _ من از عوضی مثل تو 

 شود.هایم درهم می اخم

_ با چهارتا دروغ و دو قطره اشک همه رو خام 

کردی تا یادشون بره چه غلطی کردی آویزون مرد  

دار شدنت کم بود فرار هم کردی. راستی کجا بود زن

اون دو سال؟ به کیا پریدی؟ برام سواله بدونم با اون 

پرونده سیاه چطور خودت رو به این خانواده 

 چسبوندی؟



  

 

 

  هایم را محکم بهم فشردم.لب 

اش دونم منتها جواب همه _ من جواب سواالت رو می 

دم شاید اونم دلش بخواد رو تو خونتون جلوی بابات می 

بدونه صاحب اون ماشینی که دخترش رو زیاد سوار 

 کنه کیه. می 

های ست و همین خشم لبآذین عصبانی صدای عمه 

 پراند.رنگش را می دوزد و پرستو را به هم می 

_ داداش خسرو چی گفته بود؟ نگو خبر نداری که از 

کنه بعیده دختراش مادرت که عالم و آدم رو خبردار می 

 رو جا انداخته باشه.

 اندازد.آذین نگاهی به مِن ساکت می عمه

 _ تو چرا اینجایی برو شوهرت منتظرته. 

جا را ترک توجه به پرستو آندهم و بی سری تکان می 

کنم. وارد اتاقی که هاله گفته بود شدم. متحیر نگاهم  می 

دورتادور اتاق چرخید. یک طرف اتاق تمام شیشه و  



  

 

 

نمایی به سمت یک باغچه داشت. کف اتاق هم شیشه  

های رنگی هم  بود و آب زیر آن جریان داشت. گلبرگ 

در آب شناور بودند. میزی وسط اتاق بود که به زیبایی 

نیمه تاریک و روشنی اندکش هم چیده شده بود. فضا 

کالمی هم با  های تزیینی بود. موسیقی بی به وسیله شمع 

 شد.صدای کم پخش می 

 پسنده؟_ چطوره؟ خانمم می 

های گرمش پوست  آمد. نفسصدایش از کنار گوشم می 

 داد.گردنم را نوازش می 

شه تو کاری کنی من خوشم نیاد؟ چقدراینجا  _ مگه می 

 قشنگه.

 کشند.ورم حصار می هایش ددست

 _ برای عروس زیبای من اینا کمترینه.

 دهم.اش تکیه می سرم را به سینه

 هات تمومی ندارن. _ خوبی 



  

 

 

های خوشگل ازم تشکر _ نه وقتی قراره شما به روش

 کنی. 

شوم. از  گیرد هم خجول می ام می از شیطنتش هم خنده

ایستد. نگاهی به آید و رو به رویم می سرم میپشتِ 

 اندازد.رتاپایم می س

شه این حالمو، دلم تو این چند ساعت  _ باورم نمی 

شدم  شد پا می کوتاه برات تنگ شده بود. اگر تموم نمی 

 بردم.گرفتم و می میومدم دستت رو می 

 بردی؟ _ کجا می 

_ یه جا که فقط من باشم و تو و آرامش یه خلوت دو  

 نفره...

صندلی را    برد.گیرد و به سمت میز می دستم را می 

نشینم او هم رو به رویم کشد. می برای نشستنم عقب می 

 نشیند.می 
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روی میز دومدل غذا و ژله و ساالد و ماست و 

  بود.نوشیدنی چیده شده

 _ چی میل دارید بانو؟

 کنم.ام می گاه چانهدستم را تکیه

 خواد دوست دارم برم تو_ من دلم شام خوردن نمی 

ای که از اینجا پیداست قدم بزنم فضاش وسوسه باغچه

 برانگیزه. 

رنگ و ساختگی ابروهایش را به هم پیوند اخم کم

 دهد.می 

جوری با دلبری حرف نزن که اصال تو این یه _ این 

مورد راه نداره. باید شامت رو کامل بخوری خبر دارم  

 از صبح تا حاال درست حسابی چیزی نخوردی. 

 کنم.بردار یکه خورده به او نگاه می م فیلمبا صدای آرا



  

 

 

 ای... _ چه داماد با جذبه

 _ من اصال متوجه حضور شما نشدم.

 آورد.زند و دوربینش را پایین می لبخندی می 

 دادن و قلوه گرفتن بودین._ حق داری مشغول دل 

 گزم. لب می 

های خوبی کردم برای شام تنهاتون  _ شکار لحظه 

 ذاتون رو بخورید. زارم در آرامش غمی 

 گیرم.بردار می نگاه از مسیر رفتن فیلم

 _ خیلی بد شد. 

 _ چرا بد شد؟

 چینم.لب برمی 

 _ یعنی همه حرفامون رو شنیده؟

_ نه خانمم حرفای مربوط به خوبی من و تشکرهای  

 شما در گوشی بود.

 گیرند. هایم رنگ می گونه 



  

 

 

 جان... _ حسام 

 _ جانم.

زیبا به زبان آورد که به طوری جانم را با احساس و  

خواستم بگویم. فقط خیره کلی یادم رفت چه می 

 چشمانش بودم. 

برمت قدم بزنی شاید فرصت  _ شامت رو بخور می 

نشه تو این باغچه قدم بزنی ولی همین امشب با لباس  

برمت یه جای خلوت و قشنگ که قدم عروس می 

 بزنی. 

 دهم. سرم را به نشانه تایید تکان می 

 که تو میگی قطعا از این باغچه بهتره._ جایی  

 ایستد.شود و کنارم می از جایش بلند می 

 _ بانوچی میل دارند؟

گفت، حسام را باید شناخت تا بفهمی  ریحانه راست می 

پشت نقاب جذبه و محکم چه شخصیت مهربان و 



  

 

 

  داشتنی هست.دوست 

 آقامون میل دارند._ هر چی حاج
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ام شود، تکیهکند و روی صورتم خم می ریز می  چشم

 دهم. را به پشتی صندلی می 

های آقاتون هوس طعم رنگ سرخی که روی لب _ حاج 

 خانمش نشسته رو داره.

خواهم  کند. می حجم زیادی از گرما تنم را احاطه می 

 چیزی بگویم که کمی فاصله بگیرد.

 ._ من... من میل ندارم ممنون همین چلوگوشت خوبه

چین گوشه چشمانش اما از بیشتر خراب کردنم 

 کشد.هایش می گوید. دستی به لبمی 

تونی خودت امتحانش کنی اونو  _ به نظرم شما نمی 



  

 

 

 بسپر به من.

گیرد. از دیس کند و از من فاصله می کم راست می 

کشد. ظرفی از پلو با گوشت می برایم کمی از باقالی 

 گذارد.می  ساالد و ماست و ژله هم کنار دستم

 جان._ اینا خیلی زیاد هستن حسام 

کشد. نشیند و برای خودش هم غذا می سرجایش می 

 زند. بشقاب غذایم می   ای بهاشاره

_ اون بشقاب باید خالی بشه برای ادامه امشب انرژی 

 الزم داری. 

هایم  اش، داغی گونه افتد از اشارهاسترسی به جانم می 

زبینانه روی صورتم زوم  کنم. نگاه حسام ریمی  را حس

 شود.می 

 _ چرا صورتت سرخ شد؟

 گذارم.ای گوشت سر چنگال زده و به دهان می تکه

 _ هیچی فکر کنم از گرماست.



  

 

 

اش را حفظ خندند ولی حالت عادی هایش می چشم

ریزم و کند. مقداری از آب معدنی را در لیوان می می 

ش  اش آتش نشسته برجانم را خاموکشم تا خنکی سرمی 

 کند.

بعد از این که غذایمان را خوردیم اتاق را ترک کردیم 

و به سالن برگشتیم تا برای خروج از سالن 

 شود.حاضرشویم. هاله با هیجان نزدیکمان می 

_ وای داداش همه منتظرن شما بیاید بیرون تا حرکت  

های عروسی یه طرف این کنن. یعنی همه قسمت 

 کارناوال عروس یه طرف... 

 خوان بیان؟_ همه می 

 گوید:هاله با ذوق می 

خوان بیان، آقای _ آره همه فامیالی درجه یک می 

خواد گوسفند قربونی کنه برای همین اول  هدایت می 

 باید بریم اونجا.



  

 

 

 

 563#پارت 

  #رج_به_رج_عشق

 اندازم.متعجب نگاهی به حسام می 

 کردم..._ من در جریان نیستم یعنی فکر نمی 

 را تمام کنم.ام گذارد جملهنمی 

 ریم چیزی نیست._ عزیزم پدرت خواسته پس می 

قدر همراهی را هم از خسروخان انتظار من همین 

نداشتم، حاال که او از موضع خود کوتاه آمده من که 

گویم عطیه را صدا بزند تا  سر جنگ ندارم. به هاله می 

شنلم را بیاورد. دقایقی بعد به کمک حسام شنلم را 

کشم. در بین  ش را روی صورتم می پوشم و کالهمی 

کف و هلهله افراد اندکی که در سالن بودند بیرون 

ای تا سوارماشین شویم روی سرمان نقل و  رفتیم. عده

ریختند. حسام ماشین را به راه های شادباش می سکه



  

 

 

ها به راه افتادند. این سر ما بقیه ماشینانداخت و پشتِ 

رقه عروس و داماد  حجم از ماشین و افراد را برای بد

دانستم اقوام حسام از روی محبت و زیاد می 

های خودمان آمدند ولی بعضی از فامیل داشتن می دوست 

هایشان شناختم، فقط برای رفع کنجکاوی را می 

 آمدند. می 

ها بودند پرهیاهوتر  هایی که سرنشینانشان جوان ماشین 

داد که با سرو صدایشان  بودند. حسام گاهی تذکر می 

ها را با سرعت طی  یجاد مزاحمت نکنند. خیابان ا

ام رسیدیم. به محض پیاده شدن کردیم و به خانه پدری 

ام پیچید. بوی اسپند به همراه دود غلیظی در بینی 

بودند. کمی کاله شنل  ترها جلوی در خانه ایستادهبزرگ

را از صورتم فاصله دادم تا اطرافم را ببینم. 

اش به ستاده بود و با اشارهرضا ای خسروخان کنار حاج

قصاب گوسفندی پیش پایمان سر بریده شد. چشم از 



  

 

 

صحنه رو به رویم گرفتم و از مقابل خوِن ریخته شده 

گذشتیم و وارد حیاط خانه شدیم. پا به سمت عزیزجان  

 تند کردم و در آغوشش گرفتم.

 _ عزیزجون باالخره تموم شد.

 دستش را روی کمرم گذاشت.

م گذشت دخترکم آرزوی منم برآورده _ به خوشی ه 

 شد.

بار مادرم مرا به خود از آغوشش بیرون آمدم و این

 فشرد.

_ خوشبخت بشی مادر تا به امروز منه مادر نتونستم 

  برات خوشی بسازم.

از منی که پر از بغض بودم فاصله گرفت و رو به 

 حسام گفت: 

_ خیلی ظلم درحق این دختر شد به جای ما خوشبختش 

 .کن



  

 

 

حسام سربه زیر رو به عزیزجان و مادرم با ادب کامل  

 دهد.جواب می 

ام خوشبختی سادناست _ من تمام تالش و خواسته 

 خیالتون راحت.
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زند و عزیزجان هایش لبخند می مادرم میان اشک

فاطمه رود. تنها مامان زیرلب قربان صدقه حسام می 

آذین و مونا و ریحانه  تی عمهکرد. حبود که گریه نمی 

  و عطیه و هاله هم چشمانشان خیس بود.

_ پسرم از امشب دیگه مسئولیتت خیلی بیشتر شده،  

مبادا اشک به چشم عروست بیاد مگر به خوشی. 

های زندگی باال و پایین داره، مشکالت و بحث 

زناشویی میاد و میره ولی یادتون باشه پشت و پناه هم 



  

 

 

 خیر باشید.باشید. عاقبت ب 

رود. به سمت بوسد و عقب می پیشانی جفتمان را می 

ها ایستاده. رویم حاال سعید هم کنار آن پدرها می 

کند. رضا با محبت برایمان آرزوی خوشبختی می حاج

 کنم.با چشمان خیس به خسروخان نگاه می 

 _ ممنون. 

 دهد.سرش را تکان می 

مادرت  _ در این خونه همیشه به روت بازه دختر، به

  سر بزن.

فشارد و سری برای هم تکان  دست حسام را می 

اندازم که خواهم شنل را روی موهایم بی دهند. می می 

 بینم. سعید را رو به روی خودم می 

تونی از اینجا به _ تا االن برادر خوبی نبودم ولی می 

بعد بهم اعتماد کنی. امیدوارم بتونی از اشتباهاتم 

 باش. بگذری خوشبخت 



  

 

 

چرخاند و سرش سوییچ ماشینش را در دستانش می 

  پایین است.

_ تو و عطیه تا دم خونه نمیاین؟ عطیه دوست داشت 

 بیاد.

 کند. سربلند می 

 _ میایم شما برید منتظرن. 

مجدد سوار ماشین شدیم و مقصد بعدیمان خانه بود. 

ها و ای که رویای قابل لمس من بود. شب خانه

ای که قصد ساختنش  کر به آشیانهروزهای زیادی در ف

را داشتیم گذشت. گاهی خیلی دور و گاهی خیلی  

های بسیار دیدیم تا به  نزدیک بود. خوشی و ناخوشی 

امشب برسیم. امشب شاید پایان به نظر بیاید اما در 

اصل برای ما آغاز است. چشم از خیابان غیر آشنا 

  گیرم.می 

 ریم؟_ کجا می 



  

 

 

 گیرد.دستم را می 

 خواست.ه خانمی دلش قدم زدن می _ ی

 هایی که دنبالمون هستن رو دیدی؟ _ حسام ماشین 

 کند.سرش نگاهی می از آینه پشتِ 

 _ محکم سرجات بشین کمربندت رو هم ببند.

 کنم. تعجب می 

 _ چرا؟
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 _ چرا؟

خوام یه کوچولو تخلف راهنمایی رانندگی  _ چون می 

 باشم.داشته

سرش سرعتش را ک نگاه به دور برگردان و پشتِ با ی

ها هم سرعت زمان با او بقیه ماشین زیاد کرد. هم 



  

 

 

ها از  که چندتایی از ماشین گرفتند. در یک لحظه

کنارمان رد شدند حسام به جای مسیر مستقیم با سرعت 

 دوربرگردان را دور زد و وارد مسیر فرعی شد.

 ر شدم بپیچونمشون.نداشتم اما مجبو_ با این که دوست

 متحیر لب زدم.

 _ حسام اونا به خاطر ما اومده بودن.

 اندازد.شانه باال می 

_ بعدا از دلشون درمیارم خسته شدم ازبس زیر 

بین بقیه بودیم، از این زمان به بعد وقت خلوت  ذره

 ماست. 

همراه حسام شروع به زنگ زدن کرد. همان لحظه تلفن

 آورد و به سمتم گرفت. اش را از جیب کتش درگوشی 

 _ جواب بده. 

 _ چی بگم آخه؟

 _ بزار رو بلندگو. 



  

 

 

کاری که گفت را انجام دادم و صدای مهدی در ماشین 

 پیچید.

 داماد؟_ کجا پیچیدی شاه

 _ خیلی کنجکاوی؟

 لحن حسام تهدیدآمیز است. 

 بگذره.نه حاجی من غلط بکنم برید خوش  _

ساب من ببر کافه هایی که موندن به ح_ حاال شد ماشین

 اون رفیقت ازشون پذیرایی کن.

 _ چشم داداش شما امر کن. 

 بال داداشم. _ چشمت بی 

 داداشم برسون خداحافظ._ سالم به زن

 _ خداحافظ. 

دهم. کمی بعد کنم و تحویلش می گوشی را قطع می 

رفتیم. خیلی زود به باغ را می متوجه شدم مسیر خانه

کوتاه عموابراهیم در را خانه باغ رسیدیم. با دو بوق 



  

 

 

  باز کرد.

گم _ سالم آقا به مبارکی باشه بازم تبریک می 

 خوشبخت باشید.

اش لبخند به لبم شوق و ذوق و تبریک خالصانه

 آورد.می 

 _ ممنون عموابراهیم چرا نیومدید عروسی. 

 بود که واجب بود. _ آقاحسام یه کاری از ما خواسته

 کنم.سوالی نگاهی به حسام می 

 دستت درد نکنه عمو جبران کنم. _

 ست._ جبران شده
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شویم. حیاط باغ با تک بوق کوتاهی وارد باغ می 

 تاریک بود.



  

 

 

 ها روشن نیست._ چقدر اینجا تاریِک؟ چراغ 

 کند.ای پارک می ماشین را گوشه

_ خواستم متفاوت عمل کنم گفتم به جای بستن چشمات  

 رو تاریک کنه. عموابراهیم فضا

 گویم:با خنده می 

شم. حیاط  _ اینطوری به جای سورپرایز زهرترک می 

 باغ تو این تاریکی با درختاش خوف داره.

زند و در را برایم باز شود، ماشین را دور می پیاده می 

 کند. می 

 _ بفرمایید بانو تا من هستم از چیزی نترس.

 ترسم که... _ نمی 

گذارد و  تم را در دستش می آورد، دسدستش را پیش می 

 شوم.پیکرش پیاده می کمکش از ماشین غول   به

_ یعنی قسمت سخت امشب سوار و پیاده شدن از این 

 ماشین بود. 



  

 

 

 _ هی خانم نگو که ماشین محبوبم مشکل داری.

 _ نه چه مشکلی فقط خیلی قدش بلنده.

 خندد.آرام می 

 گم قدش رو کوتاه کنه. _ می 

 خان.حسام_ منو دست میندازی 

کند در تاریکی باغ قدم گیرد و کمک می بازویم را می 

کنیم. یه چند قدم که بردارم. به سمت راست حرکت می 

بینم. تر می رویم شاخ و برگ درختان را واضحراه می 

هایش گوشم را شود. لبدست حسام دور کمرم حلقه می 

 کنند.لمس می 

 ای؟_ برای دیدن سورپرایزت آماده

 دهم.با صدایی آرام جواب می  مثل خودش

 _ حسام دل تو دلم نیست بگو چیه.

 بوسد.الله گوشم را می 

 گم باید ببینی. _ نمی 



  

 

 

شود. ای بعد از حرفش فضای اطرافمان روشن می ثانیه

کنم که با راه بین درختان می شگفت زده نگاهی به باغ 

ها و کاغذهای رنگی و ریسه تزیین شده بود. با بادکنک 

های خاص روی شاخ و برگ درختان ازی نورپرد

  بود.های رنگی افتادهطرح قلب

 کار کردی؟ _ وای حسام چی 

  کند.گیرد و وادار به حرکتم می دستم را می 

 خوایم قدم بزنیم._ بیا بریم می 
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کردیم. عبور می زنان از میان درختان آهسته و قدم

 شد. د می ای ِمه و حباب بلنازگوشه 

 _ امشب خیلی رویایی بود حسام واقعا ممنونم.

 کنی؟ام بوده تشکر می _ واسه کاری که وظیفه



  

 

 

ام رو ای نداشتی رابطه خراب منو خانواده_ تو وظیفه 

کار رو کردی تا من امشب وصله پینه کنی ولی این 

  آسایش داشته باشم.

 _ قبال هم بهت گفتم آرامش تو آرامِش منه.

ام کشم و هوای پاک باغ را مهمان ریهمی   نفس عمیقی

ها درجریان کنم. نسیم خنکی از میان شاخ و برگمی 

ام را به بازی بود و تار موهای رها شده روی پیشانی 

 گرفت. می 

_ مثل معجزه اومدی وسط زندگیم یه روزایی فکر  

ای ندارم مثل خیلی از زنایی که در کردم آیندهمی 

ه خاطره جنسیتشون شد صرفا بحقشون ظلم می 

 خوره.روزگارشون با سیاهی گره می 

_ به گذشته و اتفاقاش صرفا به چشم یه تجربه نگاه 

  کن.

 حرفش را تایید کردم.



  

 

 

طور که من رها شدم از قفسی که یه _ کاش همین 

سری تفکر جاهالنه ساخته راه نجاتی هم برای بقیه  

 باشه. کاش خدا دستشون رو بگیره.

همه زنانی که بهشون ظلم شده نجات تونیم _ ما نمی 

شون بکنیم. بدیم شاید بتونیم یه کمک ریزی به یه عده

بیشتر باید براشون دعا کنیم خدا یه راه نجات براشون  

 قرار بده.

 _ اوهوم.

 _ خسته که نشدی؟ 

_ نه مگه کنار تو بودن اونم تو این مسیر قشنگ 

 خستگی میاره؟ 

 _ انقدر شیرین نباش دختر خوب...

ام هیچ ترسی از قضاوت، شادی خندم بلند و رها بی ی م

خندد. از دهم. حسام هم همپای من می را بروز می 

آییم و ادامه مسیر تا کلبه هم به همین  راه بیرون می باغ 



  

 

 

های بالکن کلبه را با گل صورت تزیین شده بود. نرده

تزیین کرده بودند. روی میز چوبی که در بالکن بود  

ای که داشتیم پیدا نبود. چند قدم  فاصله هم پر بود از 

ها باال رفیتم. مانده را هم طی کردیم و از پلهباقی 

 فشارم. حیرت زده دست حسام را می 
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 _ وای خدا حسام تمومی نداره این همه قشنگی؟ 

کنم تا وقتی بیداری امشب فقط قشنگی  _ من سعی می 

 ببینی. 

شمع و گل و یک جعبه کادویی  روی میز پر بود از 

نرگس بود. به سمت میز  کوچک کنار یک سبد گل

  کند.هدایتم می 

 _ کادوت رو باز کن. 



  

 

 

هاش خودش _ کادو دیگه برای چی؟ امشب با خوشی 

 کادو بود. 

 _ قابل خانمم رو نداره بازش کن.

کنم و جعبه مربعی  با لبخند و هیجان دست دراز می 

و آرام در جعبه را باز   دارم. با مکثشکل را برمی 

کنم. با دیدن چیزی که در جعبه بود جیغی از سر می 

 کشم.هیجان می 

 _ وااای...

 جان..._ ای 

 کشم.جیغ بلندتری می 

 کار کردی تو؟_ حسام چی 

 گیرم. کشم و مقابلم می اش بیرون می سوییچ را از جعبه 

 _ مبارکت باشه خانم.

 شه. _ وای ممنونم اصال باورم نمی 

گرفتم ولی وقت نشد، ودتر از اینا باید می _ ز



  

 

 

 خوای ببینیش؟نمی 

 _ مگه اینجاست؟

 کنی. _ آره یکم بگردی پیداش می 

 اندازم.نگاهی به دور و اطراف می 

 _ وای کجاست؟

 اندازد.ابرو باال می 

 گم بگرد تا پیداش کنی. _ نمی 

آیم و نگاهم را دقیق به گوشه و کنار  ها پایین می از پله

ای کمی دورتر از کلبه و زیر اندازم. روی نقطهباغ می 

هایی که مخصوص پارک ماشین بود یک جسم  بان سایه

براق مشکی بود. با هیجان خودم را به آن سمت  

رسانم. پر ذوق نگاهی به مگان مشکی رنگی که به می 

صورت کج پارک شده بود. جلو رفتم و دستی به 

 کشم.اش می بدنه

 ._ وای خدا چقدر قشنگه



  

 

 

 _ مبارک باشه.

کارها رو  _ اصال باور نمیشه تو کی وقت کردی این 

 انجام بدی؟

 _ تو به این چیزا فکر نکن. خوشت اومده؟

 کنم.نگاهش می 

 دونم چی بگم._ خوشم اومده؟ عالیه نمی 

 _ تو فقط لذت ببر و اینطوری بخند.

رسانم. دستانش آغوشش می با چند قدم بلند خودم را به 

 کند.م حلقه می را دور کمر

 _ بریم تو؟

 _ بریم.
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های کلبه را شویم. حسام چراغبا هم وارد کلبه می 



  

 

 

کند و کتش را از تنش درآورده و به جا روشن می 

کند. حاال که وارد کلبه شدیم استرسی لباسی آویزان می 

بود، هایم عرق کردهبود. کف دستشیرین به جانم افتاده

گم بودم با این که اولین خلوتمان نبود اما متفاوت سردر

بودیم به حساب  هایی که با هم گذراندهاز بقیه شب

دانستم چه  بودم و دقیقا نمی آمد. سرجایم ایستادهمی 

واکنشی باید نشان دهم، این همه هول شدن به نظرم  

ست به جاِن مِن همیشه آید این چه استرسی مسخره می 

  ه.طالب آغوشش افتاد

_ بیا کمکت کنم لباست رو دربیاری و موهات رو باز  

 کنی. 

روم. با هم به  دهم و به سمتش می به خودم تکانی می 

شود رویم. در اتاق که باز می سمت اتاق همیشگی می 

زند. این دیگر ورای تصورم بود. یک دست خشکم می 

لحاف و تشک سفیِد گلدوزی شده در اتاق پهن بود، 



  

 

 

های سرخ پر کرده بود. ر سفید و گلاطرافش را هم تو

ای از اتاق چند شمع و یک عود روشن بود. در گوشه

ها و نوری هیچ چراغی به وسیله شمع فضای اتاق بی 

که از پنجره به داخل نفوذ کرده بود روشن شده بود.  

بود که شب را یعنی حسام از قبل فکر این را کرده

د. چطور فکر گذرانیم که این اتاق آماده بواینجا می 

هایش به نورپردازی باغ و کرده بودم غافلگیر کردن 

  شود.اش خالصه می هدیه

 خوای بری تو؟_ نمی 

شنوم. صدایش را از کمترین فاصله با گوشم می 

سرم انداختم، دستش را روی کمرم  نگاهی به پشتِ نیم

 بود. گذاشته

 _ اِاِاِ... چ...چرا...

آمد. گفتم و پا درون ام همین برمی از زباِن بند آمده

اتاقی که به شکل سنتی اما رویایی و زیبا حجله 



  

 

 

دهانم را آهسته بودند گذاشتم. آببرایمان آماده کرده

قورت دادم و نفسی گرفتم. این که هم آغوشی را 

ست؟ کاش کسی بود  بخواهی هم خجالت بکشی طبیعی 

برایم از این احواالت ناشناخته بگوید. مثال من و مادرم  

زدیم اما نه من رویش به گذشته باید کمی حرف می ش

را داشتم که بپرسم نه او به خاطردیواری که بینمان  

کند. با لمس روی می بود. دست حسام روی کمرم پیش

 گیرد.دستانش تنم گر می 

 

 570#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 هات گل انداخته._ گونه 

 گذارم.هایم می پشت دستم را روی گونه 

 ._ از گرماست 

کند و مشغول باز کردن تاج  دستش را از کمرم جدا می 



  

 

 

 شود.و تور از موهایم می 

 _ بذار اینا باز بشن برو یه دوش بگیر. 

_ اوهوم فکر خوبیه موهام هم به خاطر تافت و ژل  

 خشک شدن... 

 شوند.ها رها می دقایقی بعد موهایم از بند گیره

 _ تموم شد ، چقدر گیره به موهات زده بود.

نشیند. ش تمام نشده دستش روی بندهای لباس می حرف

های قلب من یک  کند و تپشیکی باز می ها را یکی گره 

شود، خدارا در میان ضرب دارد. لبس دور تنم شل می 

کنم که لباس را هایش شکر می به خاطر وجود آستین

خورم حسام رو به  روی تنم بند کرده. من تکان نمی 

وش بگیری من یه چایی دم گیرد تا تو درویم قرار می 

  کنم بخوریم.

 _ باشه.

 _ حوله تو حمام هست. 



  

 

 

دهم و بعد از رفتن حسام خودم را به سرم را تکان می 

گذارم و رسانم. لباس را پشت در حمام می حمام می 

ایستم و آب خنک را باز شوم. زیر دوش می وارد می 

شد را خاموش کنم. باید حرارتی که از تنم ساتع می می 

کردم. حوله پوشیده از حمام بیرون آمدم. لباس پشت ی م

در نبود احتماال حسام آن را برداشته. به اتاق رفتم 

حسام نبود قصد داشتم بیرون رفته از اون بپرسم که 

لباس چه بپوشم، وقتی تدارک ماندن در باغ را دیده  

حتما فکر این را هم کرده. همین که چرخیدم با او سینه 

 به سینه شدم. 

 _ وای چه یهو اومدی.

زند اما نگاهش امان از این لبخند مهربانی می 

های گیرایش، نگاهش مکثی طوالنی روی عسلی 

 موهای نَمدارم دارد.
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 _ چیزه... من لباس چی بپوشم؟

 کند.به کمد دیواری اشاره می 

 _ برات لباس آماده کردم تو کمد آویزونه. 

 وم که خودش هم لباس عوض کرده.شتازه متوجه می 

 _ ممنون تا تو چایی بریزی منم میام. 

 _ منتظرم بانو.

رود. با رفتنش کند و می اش می چشمکی هم چاشنی 

کنم لباس پوشیده و سریع به او بپیوندم. در  قصد می 

های کنم پیرهن نباتی کوتاهی با شکوفه کمد را باز می 

مد است را سفید وصورتی که تنها لباس موجود در ک

کنم با ذوق بینم. پارچه لطیف و نرمش را لمس می می 

کنم. وقتی لباس را لباسی جدا می لباس را از چوب

آید. دستی به اش بیشتر به چشم می پوشم زیبایی می 



  

 

 

روم. کشم تا مرتب شوند. از اتاق بیرون می موهایم می 

رسم حسام به سینی چای تنقالت همین که به سالن می 

گیرد. متوجه من که رچوب آشپزخانه قرار می در چها

گذارد و به دو قدم  شود سریع سینی را کناری می می 

رساند. نگاهش قابل تعبیر  بلند خودش را به من می 

  چرخد.نیست وقتی روی من می 

 کردم انقدر بهت بیاد. خریدمش فکر نمی _ وقتی می 

 اش زیباترین تعریف است.زند و این زمزمه لب می 

  خ ببینمت._ بچر

ای بعد  گیرد و ثانیهزنم که سریع دستم را می چرخی می 

 من و تنی در آغوشش حبس شده.

 _ این همه دلبری انصاف نیست خانم.

 گذارم.اش می دستم را پشت شانه

 _ تنها انتخابی بود که داشتم برای پوشیدن.

 _ بله خانم خودم مشتاق دیدنش تو تنت بودم.



  

 

 

 برد.دست میان موهایم را می 
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های بهتری برای رفع خستگی هست  _ به نظرم راه

 نظرت چیه بانو؟

جنبه من خودش را به در و دیوار باز هم قلب بی 

  کوبد.می 

 آقامون بگه._ هرچی حاج 

 شود.فشار دستانش بیشتر می 

 آقاتون بگه دیگه... _ که هرچی حاج

اش جیغم را گوید و حرکت بعدی با لحنی حرصی می 

 آورد.درمی 

 _ وای حسام منو بذار زمین. 

کند و با بوسه سریعی که روی روی دستانش بلندم می 



  

 

 

کند. زند و اعتراضم را در گلویم خفه می هایم می لب 

بندد و برق را شویم در را با پا می وارد اتاق می 

کند. میان تاریک و روشن اتاق روی تشک خاموش می 

شود. حسام اش مورمور می خنکی آیم. تنم از فرود می 

هایم از هیجان یک در  زند، نفسروی تنم خیمه می 

  کارد.ام می ای عمیق روی پیشانی میان شده. بوسه

_ وقتی تو آرایشگاه دیدمت دوست داشتم بدوزدمت و 

 برم یه جا که کسی نباشه راحت بشینم نگاهت کنم. 

 دهد.چرخد و ادامه می نگاهش روی صورتم می 

 چیزی هست که باید بهت بگم._ یه 

 پرسم. کند. با صدایی آرام می جدی بودنش کنجکاوم می 

 _ چی ؟ 

_ تا به این سن زنی تو زندگیم نبود عشق رو باور  

داشتم و اما شناخت نه، تو شدی تجلی زیبای عشق  

کنم  دوست داشتن و با تو معنی کردم. االن که فکر می 



  

 

 

  خونه کردی.از همون اولین بار که دیدمت تو قلبم 

های دنیا را این صدای بم شده مردانه به قلبم  تمام حس 

 هایش روان بود. سرازیر کرد. اشکم از شیرینی حرف 

 _ گریه چرا؟ 

 گویم:با چانه لرزان از بغض می 

 _ گریه از سر شوِق.

 بوسد.گوشه لبم را می 

 ها شدی.لرزه عین دختر بچههات می _ لب 

 بختی... _ داشتن تو برای من یعنی خوش

کنم همین فاصله اندک دستم را دور گردنش حلقه می 

خواهم. بند بند وجودم حل هایمان را هم نمی میان تن 

های بعد من طلبد. لحظهشدن میان بازوهایش را می 

بودم و او... او که با کمال میل به فریاد روحم رسید و 

اش را اجابت کرد. من در آغوشش پرستیده خواسته 

کشیدم حکم تولد دوباره در آن که می شدم هرنفسی 



  

 

 

لحظات عاشقانه را برایم داشت. دستانش ماهرانه 

کردند طوری که انگار از زمین و زمان  نوازشم می 

ای  هایش شبیه ترانهها و زمزمه جدا بودیم. بوسه

شد.  عاشقانه بودند که برای یکی شدنمان سروده می 

  قرار و تن شوریده حالم در حصاروقتی قلب بی 

ای که بعد از سپری شدن  بازوانش آرام گرفت، لحظه 

سینه ستبرش گذاشتم تا  یک شب رویایی سرم را روی 

های قلبش کنم با یک هایم را مهمان شنیدن تپشگوش 

 ام زد.ای ُمهر تایید به خوشبختی جمله دو کلمه 

 دارم._ دوست 

من در اوج بودم جایی میان سپیدی ابرها و آبی آسمان  

شیدن از حال خوشم و بازگشت به زمین  قصد دست ک

را نداشتم. من باید دفتری داشته باشم و در آن 

ام را ثبت های ماندگار زندگی المعارفی از اولین دایره

 کنم.



  

 

 

صبح با حس نوازش صورتم از خواب بیدار شدم، میل 

شدیدی به بیشتر خوابیدن داشتم اما انگشتانی که روی 

 شدند.د مانع می هایم در حرکت بودنصورت و لب 
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 خوای بیدار بشی؟_ نمی 

 زنم.کنم و زیر لب غر می اخم ظریفی می 

 _ من هنوز خوابم میاد. 

_ حق داری باید هم خوابت بیاد منتها اول بلندشو یکم 

از اون کاچی که خاله رعنا پخته بخور بعد هر چقدر 

 خواستی بخواب.

اتفاقات شیرینش شرم و آوری شِب گذشته و با یاد

هایم را باز خوشی توامان به قلبم سرازیر شد و چشم

هایمان و تنی که در کرد. با دیدن فاصله اندکی صورت 



  

 

 

 حصار دستانش بود لب گزیدم. 

 ترسم ضعف کنی._ باید یه چیزی بخوری می 

کنم. از اش مخفی می شرمگین سرم را در سینه

 شود.م آب می اش قند است که کیلوکیلو در دلتوجه

 زنی؟ _ چرا حرف نمی 

 گویم:در همان حالی که هستم با صدایی خفه می 

 _ صبح بخیر. 

 _ خوبی؟ 

 سرم را تکان ریزی دادم. 

 _ مطمئن باشم؟ نیاز نیست بریم دکتر؟

 _ نه.

 خانما. گیری خانم_ ببینمت حاال چرا رو می 

 کند.اش جدا می سرم را از سینه

انه حاضر کرده، _ خاله رعنا زحمت کشیده صبح

 حاضرشو بریم.



  

 

 

 _وای یعنی... گفتی خاله رعنا کاچی بخته؟

ست، در خندد ولی حالت صورتش عادی چشمانش می 

کند طوری رفتار کند تا حس خجالتم  واقع سعی می 

 بریزد.

 خانم بوده. _ آره سفارش حاج

تواند کشم که دیگر نمی از خجالت هین بلندی می 

 شود.ش بلند می اخوددار باشد و صدای خنده

 _ عزیزم کاریه که شده سرخ و سفید نشو.

 کوبم. مشتی به بازویش می 

 _ من االن خجالتم میاد نخند بهم.

کند. دستی به گیرد و همراه خود بلندم می دستم را می 

 کشد.ام می موهای آشفته

 شو بریم که میز رو خیلی وقته خاله رعنا چیده._ آماده 

همراهم نبود االن شونه و ای _ باشه فقط من وسیله

کش مو احتیاج دارم، برای تو باغ اومدن هم لباس 



  

 

 

 خوام.مناسب یا چادر رنگی می 

 کند. یکی از درهای کمد را باز می 

کردم احتیاج داری رو _ اینجا هر چی که فکر می 

 گذاشتم.
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به طرف کمد رفتم از طبقات و کشوهایش وسایل مورد  

شدن کردم. ست را برداشتم و شروع به آماده  نیازم

ام را با شومیز و دامن عوض کردم و شروع به خانگی 

زدن موهایم دیشب بعد از دوش آب گرمی که شانه

برای آرام کردن اندک دردی که داشتم گرفتم، به دست  

بود موهایم گره بخورند. خواب سپردم و این باعث شده

های گره خورده کلنجار  از یک جایی به بعد فقط با تار

 رفتم.می 



  

 

 

 _ کندیشون بذار من شونه بزنم موهات رو 

  از خدا خواسته شانه را به دست حسام سپردم.

 شن._ گره خوردن به راحتی باز نمی 

حسام با دقت موهایم را به سه دسته تقسیم و شروع به 

  هایشان کرد.باز کردن گره 

 _بفرما اینم از موهاتون بانو.

 بوسید و شانه را به دستم داد.  روی سرم را

 رم تو بالکن منتظرتم._ من می 

 _ ممنون االن میام. 

رود و من هم موهایم را با کلیپس جمع کرده حسام می 

و روسری ِست شومیزم را سرم کردم. ساپورتی هم  

برای پوشیدن پاهای لختم برداشتم پوشیدم و از اتاق 

زرگ خارج شدم. با ورود به بالکن و دیدن ظرف ب

 زده نالیدم. کاچی روی میز شرم

_ وای آبرویی نموند برای من که حاال میشه به روی  



  

 

 

 من نیارید. 

 خورد.حسام سعی به کنترل خود دارد لبخندش را می 

 _ بیا بشین سرپا نمون برات خوب نیست. 

 نالم.می 

 _ حسام...

 _ جانم بیا عزیزم، بیا خانم.

. کنارش کشدحسام صندلی کنار خودش را بیرون می 

طور سرسبز دیدن دارد.  نشینم و منظره باغ اینمی 

کند و کنار  دارد از کاچی پر می ای برمی حسام کاسه 

 فشارم.گذارد. با خجالت بازویش را می دستم می 

 _ دوست داری اذیتم کنی.

 اندازد.ام می دست دورشانه 

 _برات خوبه.
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 چسبد.اش می سرم به شانه

 حالم خوبه.  _

 صدایش خندان است.

 شه اینو نخوری.دونم ولی نمی _ می 

اش گرفته و قاشقی که در دستش بود ام را از شانهتکیه

گیرم، مقدار کمی از محتوای کاسه را خوردم و را می 

آن را کنار گذاشتم بلکه دیگر بحث جالب کش نیاید. 

به ای کره عسل را کاسه را زمین نگذاشته بودم که لقمه 

 گیرد. سمتم می 

 _ بفرمایید.

 گیرم.لقمه را می 

 خورم._ خودم می 

های گذارد با چشملیوانی شیرعسل را کنار دستم می 

 کنم.گرد شده نگاهش می 



  

 

 

تونم این همه بخورم کاچی خودش به اندازه  _ من نمی 

 کافی شیرین هست.

 بودم خندید.به قیافه نابودی که به خود گرفته

 کنم هرچی دوست داری بخور.نمی خب اذیتت  _ خیلی 

شویم، بعد از صبحانه به با هم مشغول صبحانه می 

اصرار من چرخی در باغ زدیم. زحمت ناهار را هم  

خاله رعنا کشید هر چه خواستم حداقل کمکی به او 

 بکنم مانع شد و گفت: 

_ عروس خانم شما االن باید تنگ دل آقاتون باشی  

دگیتونه وقت واسه  خوش بگذرونی مادر، روز اول زن

 آشپزی و کار بسیار داری.

ام  هایش مرا یاد همسایه شمالی خاله رعنا و مهربانی 

انداخت. شدیدا دلم برای خاله گلبهار و عطر می 

هایش و خانه با صفایش تنگ داشتنی دمنوش دوست 

بود. مدت زیادی بود ندیده بودمش بیشتر اوقات  شده



  

 

 

کرد که تجربه می شدم. تنهایی تلفنی جویای حالش می 

آورد. آن هم در این روزهای پیری دلم را به درد می 

زدم این کم لطفی  باید در اولین فرصت سری به او می 

ست از سمت منی که نان و  معرفتی در حق او نهایت بی 

  نمکش را خورده بودم.

آن روز را کامل در باغ گذراندیم و شب به خانه 

نهایت احساس بی خودمان رفتیم. وارد خانه که شدیم

دلتنگی داشتم برایش، زحمت زیادی برای آماده کردن  

بودیم. یک آشیانه برای ما، من و حسام این خانه کشیده 

مایی که با گذشتن از روزهای سخت کنار هم قرار 

 گرفته بودیم.

 

 577#پارت 

 #رج_به_رج_عشق 

 _ حسام بریم تو بالکن چایی بخوریم.



  

 

 

 _ چرا که نه.

 خوشی بهم کوبیدم.  هایم را ازدست

  رم چایی دم کنم._ پس من می 

خیلی طولی نکشید که با سینی چای به بالکن رفتم.  

روی صندلی نشستم و سینی را روی میز گذاشتم. 

خواست شده طور که دلم می فضای بالکن دقیقا همان 

های آپارتمانی با ها و گلدانبود، پر از انواع گل 

های دو  رای خلوتهای رنگی یک گوشه دنج بگلدان 

 نفره.

 _ دست شما درد نکنه.

 کنم._ خواهش می 

اش گیرد و سرم به سینهام را در بر می دستش شانه

چسبد. چه جایی بهتر از آغوش او و چه موسیقی  می 

 های قلبش؟تر از تپشخوش 

 ها وقت داریم._ امشب فقط در حد خوردن این چایی 



  

 

 

ه باشی  _ چرا؟ کاری نداریم که مگه این که خست

 بخوای بخوابی.

 _ باید زود بخوابیم ولی قبلش باید چمدون ببندیم.

 کنم.اش جدا می سر از سینه

 _ چمدون برای چی؟

 فرستد.ام را پشت گوشم می ای از موهای رها شده دسته

عسل یک _ برای ساعت ده صبح بلیط داریم، یه ماه

 ای...هفته

 آیند.هایم کش می لب 

 _ کجا قرار بریم؟

 مشهد._ 

 خواد جیغ بزنم._ االن دلم می 

خواستم با هم بریم مشهد ولی به _ خیلی وقِت می 

خاطر کارام نشد بهترین موقعیت االنه فکر کنم جفتمون 

  بهش احتیاج داریم.



  

 

 

خواب  مان را که خوردیم سریع خودم را به اتاقچایی 

هایمان را از کمد بیرون کشیدم و رساندم چمدان 

وسایل مورد نیازمان شدم. از بس  کردن مشغول جمع 

که دور خودم چرخیدم و وسیله جمع کردم با بسته شدن 

  ها خودم را روی تخت انداختم.زیپ چمدان 

 _ آخیش باالخره تموم شد.

_ خودت رو خسته کردی فوقش اگر چیزی احتیاج شد 

 خریم.می 

هایش به آغوشش دعوتم کرد من هم با بازکردن دست

 میل پذیرفتم.تش را با کمال از خدا خواسته دعو
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ها بار دیگر نوازش آغوشی با او، یکبار دیگر همیک



  

 

 

کنم همه چیز با او زیباتر  پایان و من فکر می و مهر بی 

از تصور است. در حریم خصوصیمان آن مرد محکم 

چهره دیگری دارد همان مرد است با کمی تفاوت  

زنند. هایی که بوسه می د و لب چشمانی که براق دارن

هایم از ذهنم گذشت حتما سجده شکر به در اوج خوشی 

ام را زیر جای بیاورم برای این همه برکت که زندگی 

  و رو کرده بود.

                      ******************** 

شوم ام از خواب بیدار می صبح با صدای آالرم گوشی 

ان غرق خواب است  کنم که همچننگاهی به حسام می 

کنم که باعث بیدار شدنش نشود. سریع صدا را قطع می 

شد اما تا زمانی که من کارهای با این که باید بیدار می 

آید مانده را سر و سامان بدهم وقت هست. دلم نمی باقی 

های زیادی را این چند خوابش را خراب کنم خستگی 

سر گذاشته بودیم و بیشتر فشارها و وقت پشتِ 



  

 

 

سر و صدا بلند ها روی دوش حسام بود. بی سئولیت م

زنم و از  شوم در سرویس آبی به دست و رویم می می 

ای روم صبحانه شوم. به آشپزخانه می اتاق خارج می 

های سفید کنم چای را در فنجانمختصر آماده می 

ریزم. با نگاهی به ساعت و میز  ام می داشتنیدوست 

نشینم و روی تخت می  روم آهستهآماده به اتاق می 

 دهم.انگشتانم را روی بازوی لخت حسام حرکت می 

 جان.._ حسام 

..._ 

 _ آقامون..

شود. با شیطنت به کارم ادامه در جایش جا به جا می 

 دهم.می 

 آقا.._ حاج 

در یک حرکت ناگهانی دستش را از زیر دستم بیرون 

گیرد هنوز از شوک حرکت  آورد و مچم را می می 



  

 

 

اش بیرون نیامده بودم که دستم کشیده شد و  ناگهانی 

ای بعد در آغوشش بودم. هین بلندی کشیدم و با ثانیه

 گذارم.اش می ترس دستم را روی سینه

 دی؟_ وای ترسیدم خب وقتی بیداری چرا جواب نمی 

 کند.اش را باز می چشمان بسته 
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 گوش بدم.داشتم به صدای همسرم _ چون که دوست

 ریزریز خندیدم.

پناه سه ساعت بیشتر به پرواز نمونده جا  _ آقای سلطان 

 مونیم. می 

 فشاردم.به خود می 

 _ چرا زودتر بیدارم نکردی؟



  

 

 

 کشم.اش می خطی فرضی روی سینه

 _ دلم نیومد گفتم یکم بیشتر استراحت کنی. 

 کند.شود و مرا هم با خودش بلند می خیر می نیم

 دم؟_ مگه خسته بو

 _ خب این چند وقت کلی کار داشتیم اذیت شدی. 

 کشد.ام را می بینی 

اش شده  _ کارای این مدت خستگی نداشت وقتی نتیجه

 خانم خوشگلی که االن کنارم نشسته.

 کشم. زنم و عقب می اش می ای به گونهبوسه

_ یه دوش بگیر بیا صبحانه حاضره چایی ریختم یخ 

 کرد.

 کنی منم اومدم. _ تا شما چاییت رو تازه

اش به سمت حمام  زند و با برداشتن حولهچشمکی می 

شده های یخروم و چایی رود من هم به آشپزخانه می می 

  نشینم.کنم و سر میز به انتظار حسام می را عوض می 



  

 

 

اندازم اولین صبحانه مشترکمان است نگاهی به میز می 

شوم و زمانی که حسام با  می   و از کامل بودنش مطمئن 

آید با دیدن میز ای دور گردنش به آشپزخانه می حوله

 گوید: می 

 به چه کردی خانم._ به

 زنم.خوشحال از رضایت حسام لبخند می 

 آقا.جان حاج_ نوش 

 کند. گویم و او چشمانش را ریز می آقا را کشیده می حاج

کنی و من باید یه کنم داری شطینت می _ حس می 

 جواب به این کارا بدم.

 اندازم.ابرو باال می 

 _ چه شیطنتی چه جوابی؟ 

 زند:ای به میز می با ابرو اشاره 

ات رو بخور بریم دیر شد خانم کم شیطونی  _ صبحانه

 کن.
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های حسام صبحانه را خوردیم میز را با خنده و شوخی 

م. مانتو بلند جمع کردیم و به اتاق رفتیم و حاضر شدی

پوشم روسری کرم با حاشیه ام را می کرم و جین ذغالی 

کنم و کنم. نگاهی به آینه می طالیی را سر می مشکی 

روم. قرار بود مطمئن از آماده بودنم از اتاق بیرون می 

با ماشین حسام به فرودگاه برویم و ماشین در پارکینگ  

دانم بماند تا موقع برگشت به مشکل نخوریم. دسته چم

 کشم.را با خود می 

 _ من حاضرم بریم.

 گیرد.حسام دسته چمدان را می 

 _ بریم بانو. 

به فرودگاه که رسیدیم مدت زمان زیادی معطل نشدیم 



  

 

 

و خیلی زود سوار هواپیما شدیم. وقتی دیدم 

نفس راحتی    هایمان ردیف کناری هواپیماست صندلی 

می  توانستم تا رسیدن به مقصد ک کشیدم اینطوری می 

تر هم بگذارم و بار خستگی چشمانم را سبکپلک روی 

کنم. سر جایمان که جاگیر شدیم به محض بستن کمربند  

اش شانه خودم را به سمت حسام کشیدم و سرم را روی 

 گذاشتم.

 _ رسیدیم بیدارم کن.

 هایش محسوس بود.تکان خوردن شانه

 _ چشم حتما. 

ودم استراحت کنم و به خام را جمع می های کش آمدهلب 

هایم شود چشمدهم. با تکان آرامی که به بدنم داده میمی 

 شوند. باز می 

 _ رسیدیم خانمم.

 نشینم چشمانم هنوز خمار خواب بودند.صاف می 



  

 

 

 بودی، چشمات هنوز پر از خواِب.  _ چقدر خسته

_ اوهوم انگار تازه بدنم داره احتیاج به خواب رو 

 کنه.احساس می 

کنیم بعد ل یه استراحت اساسی می _ رسیدیم هتل او

 ریم زیارت.می 

 دهم.فوری سرم را تکان می 

 خوابیم دیگه. _ نه اول بریم حرم شب می 

 کند.سرش را به گوشم نزدیک می 

 _ شاید من نخوام بخوابم دلم چیزای دیگه بخواد.

 کوبم.با مشت به بازویش می 

 ادبی._ خیلی بی 

 اش آرام است.خنده

 فه._ شما ذهنت منحر

کنم و با اشاره به شوم گلویم را صاف می سرخ می 

شدند اشاره شدن آماده می مسافرینی که برای پیاده



  

 

 

 کنم می 

 _ اِاِاِم باید پیاده بشیم دیگه. 

شوم اما صدای خنده آرام می  مشغول باز کردن کمربند 

 شنوم.اش را می و مردانه 
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تحویل اتاق در سرویس آبی   رسیم بعد ازبه هتل که می 

گیرم. دلم  زنم و وضو می به دست و صورتم می 

خواست هر چه زودتر خودم را به حرم برسانم کلی  می 

 حرف برای زدن داشتم. 

 جان بریم حرم؟_ حسام 

 شود.از روی کاناپه بلند می 

 _ هرچی شما امر بفرمایید من وضو بگیرم بریم.

ی عبایی را بیرون تا او بیاید از توی چمدان چادرمشک 



  

 

 

کنم و پارچه دارش می نگین کشم. نگاهی به حاشیهمی 

کشم. با این که اش را دست می لطیف و براق 

کنم اما چادر در ها را انتخاب می ترین پوششپوشیده

ای دارد. گاها پیش آمده در شرایطی  نظرم جایگاه ویژه

م دانانتخابم باشد همیشه و دائمی نه امروز و اینجا نمی 

چرا میل عجیبی دارم برای همیشگی بودنش. روبه 

ام فیکس ایستم چادر را روی روسری روی آینه می 

کنم زیباست به دلم  کنم و خودم را برانداز می می 

کشم تا هاش می نشیند. با وسواس دستی به لبهمی 

مطمئن شوم صاف است. با حضور ناگهانی حسام 

عملش را ببینم. الدوزم تا عکس سرم چشم به او می پشتِ 

 کند. نگاهی به سرتاپایم می 

 _ بچرخ.

ایستم. دستش بنِد گوید و مطیعانه رو به او می آرام می 

 کند. شود و آن را لمس می چادرم می 



  

 

 

 _ بهت میاد. 

 چرخد.نگاهش باردیگر روی صورتم می 

 _ خیلی هم بهت میاد. 

 داری من چادر سرکنم؟_ تو دوست 

 شوند.هایش کمی بهم نزدیک می ابرو 

گم بهت میاد دلیلت نباشه برای _ این که من می 

 انتخابش. 

 گیرم.دستش را می 

 _ حس خوبی داره وقتی هست.

 بوسد.ام را می پیشانی 

 _ گفتم بهت که کجای زندگیمی؟ 
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کنم تا ادامه بدهد، چشم به  در سکوت نگاهش می 



  

 

 

 نم.اش را ثبت کخواهم جمله هایش دارم می لب 

هام _ دقیقا مرکز زندگیمی مثل خونی که تو رگ

 جریان داره.

ای عجیب مرا  شود وسوسه در دلم کیلوکیلو قند آب می 

کند البته که جوابم به این اش ترقیب می به بوسیدن گونه

شوم و پا بلند می وسوسه مثبت است. روی پنجه

گیرد و با زنم. دستم را می اش می ای ریز به گونهبوسه

کنیم. هتل به حرم نزدیک است هتل را ترک می  هم

زنان طی کنیم. به حرم که دهم مسیر را قدمترجیح می 

ای غرق  هایم از حرکت ایستادند، دلم لحظهرسیدیم قدم

خواست. یک نور شدن در این همه جالل و جبروت می 

تمام نشدنی که حتی در روشنایی روز هم پیداست. 

پشت سد چشمانم صف  هایم شود اشکنگاهم تار می 

ها اند از شور و شعف نه ناراحتی، بعد از مدت کشیده

باری از خوشی پا به صحن و ست که با کوله باری اولین 



  

 

 

آمدم پر بودم و ترها هربار که می گذارم. قبلسرایش می 

از گله و شکایت این بار متفاوت از همیشه است. 

اش سند ست که همراهی بار دستم اسیر دستیاین

 وشبختی من است.خ

خوانیم و برای شویم، اذن دخول می با هم وارد حرم می 

شویم. رو به روی ضریح در زیارت از هم جدا می 

ای نسبتا نزدیک میان ازدحام جمعیتی که هر فاصله 

کدام با عشق و ارادت در حال راز و نیاز با صاحب 

گذارم. این خانه هستند ایستاده و دست روی قلبم می 

ریزند من اما  ها می کنند و اشکدل واگویه می همه راز 

خواهم با دیده تار و اشک و آه زمانم را از دست نمی 

اش بدهم. بعد از یک دل سیر تماشا ضریح طالیی

نشینم و سجاده کوچکم را از کیفم بیرون ای میگوشه 

شوم. باید قلبم را خانه آورم و مشغول عبادت می می 

 بارها شسته شوند.کردم تا گرد و غتکانی می 



  

 

 

هایم شود و تمام خوشی وقتی دلم از هر چه غم پاک می 

 نویسم.را روی صفحه لوح جدید از عشق می 
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بالی و راحتی  آیم حس سبکاز حرم که بیرون می 

دارم. با دیدن حسام که رو به روی پنجره فوالد ایستاده 

 روم.به سمتش می 

 پناه.ی سلطان_ زیارت قبول آقا 

گیرد و به من با شنیدن صدایم چشم از پنجره فوالد می 

 دوزد.می 

 _ زیارت شما هم قبول بانو. 

 کند.هایم مکث می نگاهش روی چشم

 _ چشمات چه سرخ شدن.

_ از گریه نیست از گریه نکردِن، دوست نداشتم تو 



  

 

 

 باشه.عسلمون اشک جایی داشته خاطرات ماه 

کند. تبسم کوتاهش  نوازش می  هایش صورتم رابا عسلی 

 دلنشین است.

_ اون همه اتفاقی که افتاد ارزش حال خوب االنت رو  

داره با این که شاید سخت گذشت تلخ گذشت ولی،  

 گذشت. 

 کنم. با شیفتگی نگاهش می 

ترین تونه خوب باشه حتی تلخ_ با تو همه چیز می 

 ها. لحظه

 _ شیرین زبون.

کنم، یی رنگ مکث می گردانم و روی گنبد طالچشم می 

کنم که بیشتر حضورم به عنوان به روزهایی فکر می 

مهمان دراین خانه به رسم شکوه و شکایت بود. 

شنوایم بود، چقدرخوب که صاحب این بارگاه گوش 

تر از هر آشنایی و رازدارترین از هرکس... نزدیک



  

 

 

هایی که من خودم را به در و دریوار آن زمان 

داشدن دستی که دستم را بگیرد خدای کوبیدم برای پیمی 

شدم.  من شاید و ناظر بود. گاهی به شدت ناامید می 

خورد و  هزاران سوال در سرم چرخ می 

بیند؟ حاال دیگری سوالی  ترینشان اصال مرا می بزرگ

جواب نمانده پروردگاری که شاهد و ناظر آن بی 

ها را برایم در نظر داشت. روزهایم بود این لحظه

هایم را دیده و شنیده که امروزم را با و گریه هااشک

 لبخندها ساخته.

دست در دست هم از حرم بیرون آمدیم اول گشتی در  

بازار زدیم بعد برای شام به منطقه شاندیز رفتیم. از 

روز بعد طبق یک برنامه اول برای زیارت به حرم 

رفتیم بعد از آن بیشتر وقتمان به گشت و گذار  می 

 گذشت. می 
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قدر  عسلمان خیلی زود تمام شد. آنای ماههفتهسفر یک

شد یک هفته خوب و خوش گذشت که باورمان نمی 

 گذشته و باید برگردیم.

ها همراه برگشتمان از سفر با دعوت از سمت خانواده

رضا رفتیم. وارد شد. شبی که رسیدیم به خانه حاج

ی ساختمان به انتظار حیاط که شدیم همه جلوی ورود

ایستاده بودند. اول از همه عسل با جیغ و داد به  

 سمتمان دوید.

 _ عموحسام سادناجووون...

حسام قامت کوتاه کرد و دستانش را برای به آغوش 

کشیدن عسل گشود. دخترک خیلی زود خودش را به 

 حسام رساند و دستانش را دور گردن حسام قفل کرد. 

 تنگ شده بود.  _ وای عمو دلم براتون



  

 

 

 عسلم._ منم دلم تنگ شده بود شیرین

 با صدای ریحانه عسل سر از شانه حسام بلند کرد.

 عمو بیان تو._ دخترم بذار عمو و زن 

 کند. عسل لبی کج می 

_ من تو بغل عمو حسامم پاهاش رو که نگرفتم 

 تونه بیاد تو منم بیاره.می 

 زند. هادی هشدارگونه صدایش می 

 ختر بابا...خانم د_ عسل 

ام را مهار کنم. عسل باز گزم تا خنده هایم را می لب 

گذارد. با همان خنده سرش را روی شانه حسام می 

 رویم.فروخورده به سمتشان می 

 _ عیب نداره دعواش نکنید. 

 کند.فاطمه آغوشش را به رویم باز می مامان 

 _ زیارت قبول خوش آمدید، دل تنگ شدیم.

 شارم.فاش می دست دورشانه 



  

 

 

 طور._ ما هم همین 

 ها خسته راه هستن سرپا نمونن.خانم بچه_ حاج 
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با هم به داخل خانه رفتیم. شِب خوبی را داشتیم دلم  

تکشان تنگ شده بود. در طول شب هر بار  برای تک

رضا چشم در چشم شدم با نگاهی پر از معنا  که با حاج 

در پس این نگاه حرف کرد، و برق نگاهمان می 

خوابیده بود. بعد از صرف شام زمانی که سفره جمع  

شد به اصرار من ریحانه و هاله رفتند تا من چای دم  

کرده و با سینی چای به سالن بروم. مشغول چیدن 

 رضا به آشپزخانه آمد. ها در سینی بودم که حاجفنجان 

 خانم. _ خسته نباشی عروس

 دهم. با لبخند خجلی جوابش را می 



  

 

 

 بابا. _ سالمت باشید حاج

 _ چایی دم کشیده؟

 _ نه یکم دیگه باید بمونه. 

های میز را بیرون  کند، یکی از صندلی تبسمی می 

 نشیند.کشد و می می 

 _ پس بیا بشین یکم اختالط کنیم.

 نشینم. با کمال میل رو به رویش می 

 بابا. _ چی بهتر از این حاج

 جان؟ _ حالت چطوره بابا

 . _ خوبم

 _ نه دیگه اصل حالت چطوره؟ حاِل دلت...

 گویم: کنم و بعد از نفس عمیقی می مکث کوتاهی می 

 _ تاحاال انقدر خوب نبودم. 

خوام خیالم _ زوده که این سوال رو بپرسم اما می 

 کنه؟ راحت بشه، پسر ما که اذیتت نمی 



  

 

 

 _ حسام اصال اذیت کردن بلد نیست انگار...

 کند. لند می دستانش را رو به آسمان ب

_ خداروشکر با این که حسام جدای از این که پسرمه  

خیلی به عنوان یه دوست خیلی قبول دارم اما  

 داشتم رضایتت رو بشنوم.دوست 
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 _ حسام رو درست شناختید. 

_ اون روزی که اومدی دفتر و با هم حرف زدیم وقتی 

ه با خودم گفتم رفتی انقدر تو خودت بودی که یه لحظ

نکنه اشتباه کردم و این دختر رو تو رودربایستی قرار  

دادم. وقتی اومدم خونه با حسام و مادرش حرف زدم 

اش رو باید بسپریم به حسام گمونم خانم گفت بقیهحاج

 درست گفت. 



  

 

 

ای رو داشتم که _ من خب اون روز... ترس از گذشته

 همیشه با من بود.

ومدی پشت گذشته رو به خاک _ ولی االن از پسش برا

 مالیدی. 

تونستم حسام برای من شد  _ اگر حسام نبود نمی 

 گاه من...تکیه

ام تمام نشده بود که حسام در چهارچوب در جمله 

 آشپزخانه ظاهر شد.

 _ عروس و پدرشوهر خلوت کردین.

ایستد. آید و باالی سر من می داخل آشپزخانه می 

 د:گویرضا با اخمی ساختگی می حاج

 _ اعتراض داری پسر؟

 گذارد.می وار دست روی سینه حسام تسلیم

 _ نه حاجی من مخلص شما و عروست هم هستم.

 شود.زند و از جا بلند می رضا لبخندی می حاج



  

 

 

 _ خوبه کمک کن به عروسم چایی بریزه بیاری سالن.

رضا را نگاه حسام با ابروی باال رفته رفتن حاج

 کند. می 

ها  ذلیلجی رسما اعالم کرد به زن_ هیچی دیگه حا

 بپیوندم.

 کنم.گیرم و نگاهش می سرم را باال می 

 آقا؟ ذلیلی حاج_ کمک به من شد زن

 خورد. کنار چشمانش چین می 

_ دلبر شیرین من کم دلبری کن درجریانی که 

 آقات بدجور باالخواهته؟حاج
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 خندم. اش می مشتی به لحن داش

 ما بیشتر لوتی._ 



  

 

 

ها را شود. من فنجان بار بلند و صدادار می اش اینخنده

از چای هل و زعفرانی که دم کشیده و عطرش بلند 

دارد و با هم از کنم و حسام سینی را برمی شده پر می 

رویم و رویم. وقتی به سالن می آشپزخانه بیرون می 

یادم به  بینم تازه ها را با لبخند به خودمان می همه نگاه 

 اند.افتد که قطعا همه شنیدهصدای بلند خنده حسام می 

                          *********************** 

شود از جعبه شیرینی را حسام وقتی از ماشین پیاده می 

فشارم و در سریع باز  گیرد. زنگ را می دستم می 

سالم به خانه شود. امشب به رسم مادرزنمی 

ودیم. مادرم خانواده حسام را هم بخسروخان آمده

دعوت کرده بود. ما کمی زودتر آمده بودیم تا به مادرم 

آذین و عزیزجان  و عطیه کمک کنم هرچند که عمه

 قطعا تا االن هیچ کاری را تمام نشده نگذاشته بودند.

انتظار هر چیزی به غیر از این استقبال گرم و 



  

 

 

رفت.  صمیمانه را داشتم. مادرم سخت در آغوشم گ

اش که برای کنترل درپیهای عمیق و پی نفس

هایش بود. خسروخان خیلی عادی به من و حسام اشک

آمد گفت گویی که اصال اختالف و ناراحتی  خوش 

آذین مرا به شوق وجود نداشته. دیدن عزیزجان و عمه

ترین شکل ممکن مدام با عطیه  آورده بود و در ظالمانه 

ها و ر برابر طعنه گذاشتم. دسر سعید می سربه

کرد. تا کردم سکوت می اش می هایی که حواله کنایه 

وقتی خانواده حسام آمدند دست از سرش برنداشتم 

  نداشتم جلوی جمع ضایع شود.دوست 

ها رفتند من و حسام هم قصد آخر شب وقتی مهمان 

رفتن کردیم حسام به مادرم یک سکه هدیه داد. از 

افیانم قائل بود غرق عزت و احترامی که برای اطر

ام برخورد لذت شدم. در کمال ادب و احترام با خانواده

هایی که با هم داشتیم را  ای ناراحتی کرد و حتی ذرهمی 



  

 

 

آورد. هنگام خروج از خانه به روی خودش نمی 

 خسروخان مثل همیشه صدایم کرد:

 _ دختر...
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رخانده و منتظر بودم در جایم ایستاده و رو به او چ

 حرفش را بزند.

_ به مادرت بیشتر سر بزن در این خونه همیشه روت  

 بازه.

ها به من دوخته شده بود تا جواب بدهم. همه چشم 

گویم رابطه پدر دختری ما درست شده و حاال  نمی 

شکل دیگری دارد اما دیگر به سردی قبل هم نیست. 

نتی و تفکر  ها با اخالق سست که سالخسروخان مردی 



  

 

 

شود انتظار داشت از مردساالرانه زندگی کرده، نمی 

ها این رو به آن رو شود. ما بهتر بودیم حداقل فاصله 

قدر نیست که به چشم هم نیایم. من باز شده بودم  آن

ام را کنار خود دارم اش و این که من خانواده دختر خانه

 ست. رنگ برای من عالی حاال هرچقدر کم

 _ ممنون...

  خواستم بگویم خسروخان اما زبان به دهان گرفتم.

 _ ممنون بابا.

هایی که رها  سرش را تکان ریزی داد و من دیدم نفس

شدند. خانه پدرم را به مقصد خانه خودمان ترک 

ای که از سیستم ماشین کردیم. در مسیر صدای ترانه

شد تنها صدایی بود که سکوت بین ما را  پخش می 

  شکست.می 

 

  ز شناختن توقبل ا



  

 

 

 خواب تو رو میدیدم

  رویای هر شب من

 خوب شد به تو رسیدم

  اصال تصادفی نیست

 دل به نگاهت سپردن

 با تو قدم گذاشتن

 تو یه مسیر روشن

  من کنار تو دنیام قشنگه

 خوام دارمهر چی که می 

 دونی تنها تو دلم عشق و می 

 زارمواسه تو می 
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دارم، دقیقا زبان حال احساس  ترانه را دوستچقدر این 



  

 

 

گذرد را به من به حسام است. آن چه که در فکرم می 

آورم و با جواب حسام سرعت پمپاژ خون در زبان می 

 شود.هایم چند برابر می رگ

_ با این که این آهنگ به حالمون نزدیکه ولی هیچ  

 . تونه حس من به تو رو بیان کنه بانوی منای نمی ترانه

شود و با حس بهتری با آهنگ گوش  دلم زیر و رو می 

 دهم.می 

  هرچی که تو دلم هست

  گمتنها واسه تو می 

  رومیوقتی که روبه

 اممن تو یه حال دیگه

  تو ازدحام این شهر

  دستات رو پیدا کردم

  خواماز خواستن تو می 

 هیچ موقع برنگردم



  

 

 

  من کنار تو دنیام قشنگه

 ارمخوام دهر چی که می 

 دونی تنها تو دلم عشق و می 

  زارمواسه تو می 

 پورصائب« »من کنارتو علی 

                  ************************** 

ها ای به آنکنم و شانه سر رها می موهایم را از بند گل 

بافمشان تا موقع خواب به هم زنم بعد خیلی نرم می می 

دم خودم را گره نخورند. وقتی از بافت موهایم فارق ش

 به تخت رساندم وکنار حسام دراز کشیدم.

 _ شب خوبی بود.

 شود.کنم و به پهلو می گاه سرش می یک دستش را تکیه

 کردی بهتر بود. _ بله فقط اگر کمتر اذیت برادرت می 

 ریزی کردم. خنده

دونم خیلی خبیثانه به نظر  _ وای حسام با این که می 



  

 

 

 ردنش. ده اذیت کمیاد اما خیلی حال می 
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 کند. گیرد و به آغوشش هدایتم می بازویم را نرم می 

 _ عزیزدلم خبیث نبودی که شما. 

 شود.تر می حصار دستانش تنگ

 ده. _ گاهی وقتا به شدت مزه می 

 بوسد.ام را می گونه 

 گردی.ترینی دنبال مزه چی می _ خودت خوشمزه 

هایش جواب  ر لب ای سریع کنااش را با بوسهبوسه

ای پیدا آورم کلمه دهم. گاهی وقتا پیش او کم می می 

کنم که جادوی کلماتش را خنثی کند. بعضا به این نمی 

رسم که گاهی کلماتی هستند که اگر جای نتیجه می 

ست اما همان کلمه دیگری به گوشم برسد برایم عادی 



  

 

 

شود دلم را زیر و رو که از زبان حسام جاری می 

ای که گفت.  و جمله درست مثل همین لحظه کند.می 

دهم جور توانم با زبان جبران کنم و ترجیح می نمی 

هایمان را  دیگری جوابگو باشم. فاصله اندک صورت 

بار من هستم که طالب بوسیدن  کنم، اینبه هیچ تبدیل می 

اش شروع یک عاشقانه شوم و حسام هم با همراهی می 

  زند.دیگر را رقم می 

پیچم و آشپزخانه ا دور موهای خیسم می حوله ر

روم. حمام نیمه شب کار دستم داد و خواب از می 

ترین حالت ممکن کمی  چشمانم فراری شد. در آرام

شیر گرم کردم شاید بعد خوردنش در فضای نیمه 

تاریک خانه بتوانم چشمانم را به خوابیدن دعوت کنم.  

یده ام نگاهم به سمتش کشبا روشن شدن صفحه گوشی 

ای باال شود. چه کسی این وقت شب پیام داده؟ شانهمی 

اندازم و با فکر به پیام تبلیغاتی بودنش لیوانم را از می 



  

 

 

ام نشینم و گوشی کنم. پشت میز می شیر گرم شده پر می 

دارم تا چرخی در فضای مجازی بزنم. با باز را برمی 

بینم.  کردن قفل گوشی نام سعید را روی صفحه می 

 کنم.را باز می  پیامش

دونم حرفام دونم منو بخشیدی یا نه، اصال نمی " نمی 

برات قابل قبول هست یا نه من فقط به یه چیز فکر  

 کنم به داشتنت."می 

خوانم که پیام بعدی حیرت زده پیام را دوباره می 

 رسد.می 

دونم خودخواهیه تو خواهری هستی که این همه " می 

خواستم ولی من نمی سال ندیدمت. جلو چشمم بودی 

 باشی." 
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فرستد را با هایی که یکی پس از دیگری برایم می پیام

ها به چه خواهد از این حرفخوانم. سعید می تعجب می 

 چیزی برسد؟

کهف شده بعد از چندسال " حکایت من حکایت اصحاب

 انگار از یه خواب بد بیدار شدم."

خوام کنه اما من می وجیه نمی "این حرفا چیزی رو ت

باشم حاال که این خواب تموم شده خواهرم رو داشته

 خوام دیگه از دستم بری."نمی 

 " اجازه بده از اینجا به بعد برادرت باشم."

خوانم. یک باره می پیام آخرش را دوباره و سه

شان گرفت،  شود نادیدهاند که نمی های تغییر کردهچیزی 

واب بیدار شده. چشمانم خیس مثل سعید که از خ

ها در حسرت برادر بودنش سوختم حاال  شوند، سال می 

کشم. ام می شدهخواهد باشد. دستی پای پلک خیساو می 

 لغزد.دستم روی صفحه می 



  

 

 

 " من خیلی وقته بودنت رو خواستم داداش..."

با همین یک جمله پرونده قطور احوال ناخوش گذشته 

کنم دیگر میلی به رد شده میبسته شد. نگاهی به شیر س

روی منتهی به اتاقمان  خوردنش ندارم. نگاهم به راه

خواهد و  شود دلم شنیدن صدای قلبش را می می دوخته

 چه الالیی برای من و چشمانم از این بهتر... 

گذارم و به سمت اتاق پا  لیوان شیر را در یخچال می 

 تند کردم.

                  **************** ************ 

باالخره روزی که منتظرش بودم فرا رسید. امروز  

قراربود حسام حاصل زحماتی که برای طراحی  

های جدید و صادراتشان کشیده بود ببیند. از فرش

طرفی ذوق داشتم برای حسام از طرفی هم استرس 

آید اما  دانستم از کاری که کردم خوشش می داشتم، می 

شد. بود کم نمی ام کردهحاطهباز هم هیجانی که امروز ا



  

 

 

روزی که تصمیم گرفتم در کنار لوح و هدایایی که 

خواستم  دهند من هم کاری بکنم می امروز به حسام می 

 بهترین باشد. 
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رضا با کلی دوز  فاطمه و کمک حاجبا مشورت مامان

بودم. پشت ام را از حسام پنهان کرده و کلک نقشه 

ی که از حسام با آن بیت شعر روی تابلوفرش  تصویر

بود تمام احساس من خوابیده دوست داشتم بافت شده

جایگاهش را بداند هرچند که من بارها برایش از 

ام اما این یکی رنگ و بوی دیگری احساساتم گفته 

 دارد.

های سالن پر و مراسم شروع شد. ی صندلی کم همهکم

هایمان نشسته بودم، حتی در ردیف دوم کنار و خانواده 



  

 

 

عزیزجان و عمه آذین به همراه نامزدش دکتر محبوب  

بودند. حسام ردیف اول کنار برترین به همایش آمده

ها  تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نشسته بود. ثانیه

گذشت، نیم ساعتی طول کشید تا مراسم به به کندی می 

 قسمتی رسید که منتظرش بودم. صدای مجری پشت

 گیرد.بلندگو اوج می 

ترین فرد در _ لوح تقدیر و نشان برترین طراح و توانا 

شود به... جناب زمینه تولید و صادرات فرش تقدیم می 

 پناه.سلطانحسامآقای 

دانستم لقب بهترین سال پشت نامش نشسته که می با این

اما بازهم هیجان زده و خوشحال با بقیه کسانی که به پا  

کردند همراه شدم. د مقتدرم را تشویق می خواسته و مر

با چشمانی که تر شدند به مردی چشم دوختم که 

 رود.های سکو باال می متواضعانه از پله

 کنم از صالبتش از ابهتش هنگام راه رفتن.کیف می 



  

 

 

ای خواهند چند کلمه بعد از گرفتن لوح و نشان از او می 

د چشم ی وجوگوید باهمه شنوم چه میحرف بزند نمی 

خواستم تمام لحظاتی که در ام تا تماشایش کنم. می شده

بینم که دو نفر اوج ایستاده را در ذهنم ثبت کنم. می 

ی سفید را روی صحنه تابلوی پوشیده با پارچه 

ای که به رود برگهآورند. مجری پشت میکروفن می می 

 خواند. اند را می دستش داده

ژه برای که امروز یه هدیه وی_ خب مثل این

پناه فرستاده شده با این که روی برگه سلطان آقای 

گم  شده هدیه از طرف چه کسی هست اما من نمی نوشته

 خودتون ببینید و حدس بزنید.
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هایم را به او دوختم واکنشش پس از دیدن تابلو  چشم



  

 

 

.ست با کمک هر دو دستش پارچه را شک دیدنیبی 

زند لحظه اول فقط به تابلویی که پیش  می آهسته کنار  

کرد، اما کمی بعد مات و  رویش بود با گیجی نگاه می 

مبهوت سرش را چرخاند نگاهش با کمی کاوش در 

فهمیدم آنچه در چشمان مرد مغرور نگاهم نشست. می 

و محکمم بود. صدای تشویق حظار و مجری که شعر 

ه زمینخواند موسیقی پس روی قالی را بلند می 

 هایمان بود.نگاه 

 

 خوردرج به رج قالیچه عشق من و تو گره می 

 زنم نقش قالی را من با عطر وجودت رنگ می 

 تو با بودنت تار و پود قالی را شانه بزن

ها را از دار ها و شانه زدنبیا باهم ثمره این گره زدن

 پایین بکشیم 

 قابش کنیم و گوشه دلمان به دیوار بکوبیم



  

 

 

 جعفری #فاطمه 

 

هوا در اولین سفر مشهدمان  حسام با دیدن عکسی که بی 

بودم و به نظرم زیباترین عکسش بود از او گرفته 

بود. خوشحالی و تعجب را باهم در نگاهش  تعجب کرده 

ام از همان  دیدم. زمانی مجری گفت قالی را من بافته 

باال پیش چشم تمام کسانی که چشم به او دوخته بودند 

 لب زد" خانمم".

ام با مردی سادناهدایت در روزهای تلخ تنهایی  من

رو شدم که عشقش رج به رج با تار و پود وجودم  روبه

گره خورده حس و حال این روزهایم تمام خاطرات بد  

کنم بخشی به  ام را پاک کرده. جوری که حس می گذشته

هایی را  اسم قبل از حسام وجود نداشته در عوض لحظه

سکن عشقش دردهایی که فکر  به خاطر دارم حسام با م

 کردم عمیق هستند رو درمان کرد. می 
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گذرد چرا که شعاری بیش غم می گویم زندگی بی نمی 

چربد. خبر ازدواج هایمان می نیست اما زور خوشی 

آذین و یکی از همکارانش شبیه به یک بمب شادی عمه

ادم چند عمل کرد و از طرفی هاله دخترک همیشه ش

اش  هایش با دیدن صفحه گوشی ست که گونهوقتی 

شود که گفت چند روزی می شود. ریحانه می گلگون می 

رضا اجازه گرفته تا به خواستگاری راضیه از حاجعمه

برخورد  ست مهربانی و خوشبیایند. مسعود پسر خوبی 

تر از همه این که اش پیداست و مهم بودنش در چهره

ام چطور ها دیدهد. بارها در جمع دارهاله را دوست 

جوره به هاله هست و همین خوشحالم  حواسش همه

  کند.می 



  

 

 

دستم را از زیر چادر به شکمم رساندم، جایی که جنین  

جا درحال رشدبود. این موجود کوچکی  ام آندو ماهه 

که در بتن من بود جزء بهترین نعمت های این 

 ه.روزهای زندگی ماست که خداوند ما بخشید 

افتم گیرد یاد روزی می اراده عمق می لبخندم کامالً بی 

 بود.که عسل در جمع از حسام پرسیده

نی شما و سادناجون به دنیا میاد؟  _ عمو پس کی نی 

  خوام باهاش بازی کنم.من می 

بود و بودم و حسام لبخند زدهچقدر من سرخ و سفید شده

 گفته بود.

 _ به زودی عموجان.

" که حسام در جواب  زودی ردم "بهکفکرش را نمی 

ما زیبا بود  عسل که به این نزدیکی باشد. زندگی 

های هیچ دردسری که زندگی پستی بلندی گویم بی نمی 

زیادی دارد اما اگر دلخوری هم بینمان بود ما همدیگر  



  

 

 

 کشید.ها به ساعت هم نمی را بلد بودیم و عمر دلخوری 
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دن را دوست داشتم مخصوصا که حسام هم مادر بو

اش در  ها داشت و صبر و حوصله عالقه زیادی به بچه

کنم قلبی در  ها زیاد بود. حاال که حس می برخورد با آن 

وجودم ضربان دارد برای لمس تنش روز شماری 

 کنم.می 

عزیزترینم خوشا به حالت که قرار است 

ت باشد. تو پناه مردی به استواری کوه پدر سلطان حسام

های عاشقانه من و پدرت هستی.  یادگار بهترین لحظه

ام نیامده شده نیمی از جانم و من فکر غنچه نشکفته

خرد و کنم اگر دختر باشد حسام پدرانه نازش را می می 

  شود.هایش حسام می اگر پسر باشد معلم مردانگی 



  

 

 

ترین بودم چون مردی را داشتم که نه  من خوشبخت 

مردم بلکه صداقت من برایش مهم   حرف و قضاوت

گاهم بود و هایش بهترین تکیه بود. کوه شد برایم شانه

های زندان که آغوشش برایم بازوانش، امان از دیوار

 ترین پناه دنیا بود.امن 

فاطمه خبر باردار بودنم را به بعد از پایان مراسم مامان 

وسید ام را باش پیشانی رضا با لبخند پدرانههمه داد حاج 

ریزد و پدرم گفت. مادرم ذوق زده اشک می و تبریک 

گوید. سعید و عطیه از دایی و تبریک می 

اند. ریحانه و هاله در آغوشم شدنشان خوشحال زندایی 

گویند و  کشند، هادی و مهدی برادرانه تبریک می می 

آذین برای خرید سیسمونی نقشه عزیزجان و عمه

روند و دارند می  شکند. همگی باوجود شوقی کهمی 

گویند حق این است خودم این خبر را به همسرم  می 

روند تا ما تنها باشیم. تکیه به ماشین حسام بدهم. می 



  

 

 

آید چه روزهایی برای سوار این دهم و یادم می می 

ماشین شدن استرس داشتم یا حتی شبی را که حسام با 

 ام کرد.ماشین تا خانه همراهی 

رساند لند خودش را به من می های ببینمش با قدممی 

کند همان نگاه نافذی که کمی با نگاه گیرایش نگاهم می 

دنیایم را زیر رو کرد. این نگاه دوست داشتنی باهمه 

جدیت که در خود دارد برای من هزاران حرف نگفته 

 دارد ... 

خوانم. های حسام را از نگاهش می من دوستت دارم

حسام را مردی  دیدشاید هر کس از دور ما را می 

کرد اما من در دل این خشک و عبوس تصور می 

کردم. هایش را حس می ها و حمایت رابطه مردانگی 

بازی کند، توانست زبان مرد من زبان باز نبود نمی 

ها را از او شنیدم اما  درست است که من زیباترین جمله 

شد.  هایش بیشتردر رفتار و عملش نمایان می محبت 



  

 

 

شویم گیرم هر دو سوار می را می سختی نگاهم به

زند. به پشت سرش و تابلو نگاه اش را به در می تکیه

گیرد کند دستم را در دست می کند دست بلند می می 

ای که می تواند را خیره در چشمانم زیباترین جمله 

 کند.برایم زمزمه می 

 " تو آن بالی قشنگی که آمد به سرم "                        
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