
 



 نهرواو یاهترچ

 
به سرعت برق و باد گذشته و مهر شروع شده    ی لیماه تعط  سه

پا فصل خوش  دوباره  ها  دهیرس  زییبود  و کالس    فتیش  یبود 

  ریفق  د یمتوسط و شا  یمنطقه    ییراهنما  یبعدازظهر مدرسه  

 تهران. یحومه  نینش

در مدرسه حاکم بود بچه ها    یروز مهر شور و شوق خاص  نیاول

بودند، البته سه   ده یرا د  گریباز همد  یلیسه ماه تعط  بایبعد از تقر

 دهیکش  ریت  یمهیتا ن  بایماه هم که نبود امتحانات ثلث سوم تقر

  ی بچه ها را کمتر کرده بود روزها  ی تابستان  التیشده بود و تعط

با    میشده بود و تا سر بجنبان  م یو ن  هدو ما  بایتقر  لیخوش تعط

و مهر شروع شده    دهیرفته به اخر رس  شیسرعت هر چه تمامتر پ 

 بود.

سال قبل و کالس اول    یمدرسه همان بچه ها  یبچه ها  شتریب 

  ها   ی خوشحال و بعض  یخودمان بودند و آشنا. عده ا  ییراهنما

 حوصله بودند.   یب



سخت   یلیبهم داشتند و بالطبع ساکت کردنشان خ  یادیز  حرف

کالس    نیهم  یبود، مبصر کالس ما هنوز انتخاب نشده بود برا

کامال شلوغ بود و از هر طرف کالس صداها بلند بود، زمزمه، پچ  

 خاطرات ...  فیپچ، بلند حرف زدن، تعر

در دست   یقطور  یناظم مان با خط کش چوب  یریشمش  خانم

بچه ها از او حساب   یبود و همه    یریوارد کالس شد. زن سختگ

محض    ی بردند همه از ترس ساکت شدند و کالس در سکوت  ی م

اش چشم در کالس    یشگیبا اخم هم  یریرفت. خانم شمشفرو  

درشتم مجبور شده بودم آخر   کلیگرداند و به من که بخاطر ه

 :دیرس نم،یبچه ها بنش ی هیکالس و پشت سر بق

 . نمیبب نجایا ا یب -

 شدم:  بلند

 من ساکت بودم خانم.  -

 کش را به پشت سرش برد:  خط

 ه؟ یاسمت چ -

 :دمیبرچ لب



 . یمیعظ ا یرو -

 کش را باال گرفت:  خط

 جلو! ا یب -

 بچه ها ادامه داد:  ی هیبه بق رو

 . نیکن یمبصرتونه به حرفش گوش م ا یرو -

 به من اضافه کرد:  رو

نذار    اد،یدرب  کدومونچیه  یصدا  یذارینم  -  هیساکتشون کن 

 ذره صدا به سالن بره. 

 جواب دادم: یشاد با

 چشم خانم.  -

 از بستن در گفت: قبل

صداش بلند بود   ای شلوغ کرد و به حرفت گوش نداد  یهر کس  -

بنو ز  اریب  سیاسمشو  بدم  شو  پرونده  تا  من  به  بغلش    ریبده 

 پدر مادرش. شیبفرستمش خونه پ 

 شد:  نییباال و پا سرم



 چشم خانم.  -

 که بسته شد دوباره همهمه شروع شد.  در

 : دمیکوب زیم یاخم دستم را رو با

 گفت؟  یچ یریخانم شمش نیدیساکت! نشن -
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از آن گچ در دستم که   شتریبلندم کار ساز شد و البته ب  یصدا

با کوچکتر  یکسان   یاسام رو  نیکه  را  اسمشان  و   یصدا  تخته 

 نوشتم.  ی بدها م یکلمه  یجلو



گاه  بایتقر  کالس از  هر  شد،  و    یصدا  ی ساکت  آرام  پچ  پچ 

 . دیرس یبه گوش م ینامفهوم

 به در خورد.  یا تقه

 باال رفت:  دستم

 همه ساکت.   -

دو سه سال بزرگتر از ما وارد کالس    بایتقر  یباز شد و دختر  در

 باشد.   دیتوانست معلم جد ی شد که قطعا نم

نگاه   با کامل  بنفس  گذرا  یاعتماد  نگاه  و  من  کالس    ییبه  به 

فه کنار  و  رفت  آخر کالس  گو  مهیانداخته  هم    ایکه  با  قبل  از 

 داشتند نشست.  یو دوست ییآشنا

 یکرد و صدا  مهیشد شروع به صحبت با فه  ریجاگ  نکهیمحض ا  به

دو نفر   نیا  یهمه ساکت بودند ول   دیچیصحبتشان در کالس پ 

ساکت کردنشان خط    یبرا  یراحت و بدون توجه به من که گاه 

 زدند.   یبا هم حرف م  دم یکوب یمعلم م  زیم یکش را رو

 بار تذکر دادم:  چند

 . سمینو  یحرف بزنه اسمشو تو گروه بدها م  یساکت لطفا هر ک  -



 .دیشن ینم  ایهم نبود گو الشیخ نیع 

 گفتم:  بلندتر

 اسمتونو؟ سمیبنو نیلژنش ی خانما -

 وارد نگاهم کرد:  تازه

 ! ی با من -

 کردم:  اخم

 . سمینو یگم ساکت وگرنه اسمتونو م  یساعته دارم م هی -

 باال انداخت:  شانه

 زنم.  ی منم حرفمو م  سیتو بنو -

  ینم  یول  سمیخواستم اسمش را بنو  دی همزمان باال پر  میابروها

 دانستم.

 طرفش برگشتم:  به

 اسمتون؟  -

 جواب داد:  الیخیب

 . ی غالم هیمرض -



کردم التماس   یحرکت ماند فکر م   یتخته ب  یدستم رو  یلحظات

 حرف ها بود.  نیپرروتر از ا ی ول سمیکند اسمش را ننو یم

 ی بود برا  زیبرانگ  نیحال بنظرم تحس  نیو در ع   بیعج  رفتارش

حد اقتدار واقعا قابل    نیجو اعتماد بنفس نداشتم ا  کیکه    یمن

 بود.   ریتامل و تقد

ب   اسمش توجه به من در حال حرف    یرا نوشتم و او همچنان 

 بود.  مهیدوستش فه یبرا التیتعط فیزدن و تعر

  یکم  هیمعلم آمد و کالس رسما شروع شد باالخره مرض  یوقت

 ساکت شد. 

خودم نشستم تمام روز   یسر جا  هیفاصله از مرض  یصندل  کی  با

  د یرس  یبنظر م  یدر نظر گرفته بودمش دختر راحت  یچشم  ریز

 و خودمختار بود دیترس ینم  یاز کس ایگو
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رفتار    ریتحت تاث  شیاز پ   شی گذشت و من هر روز ب  ی م   روزها

م  هیمرض ها  ی قرار  حرف  به  گوشم  اغلب  با    یی گرفتم.  که 

  شی هاحرف   شتریناخواسته ب  یک یبود و بعلت نزد  زدیدوستانش م

از صحبت ها  نطوریا  دمیشن  یرا م بود اطالعات    شی که  معلوم 

بحث   یردداشت و در هر مو  نه یدر هر زم  ییباال  یلیخ  یعموم

داشت و توانسته   یداد، اخالق خاص  ینشان م   یکرد و خود  یم

کالس را به سمت خود جلب کند.    یاز دخترها  ی ادیز  ی بود عده  

دروغ چرا من هم کم کم طرفدارش شده و ناخودآگاه به سمتش 

 . شدمیم دهیکش

 یلیخ  میبرا  زدیاش مکه راجع به خودش و خانواده  ییها  حرف

  شی از حرف ها و کارها  یلیبود خ  رایحال گ  ن یو در ع   بیعج

وقت  یتازگ  میبرا مح  یآزاد  یداست.  و  خودم  با  را  او    طیعمل 

  یادی ز  اریبس  تیخودمان که با محدود  یسربسته و خفقان خانه  

تا آسمان    نیزم  یکردم تفاوت دو زندگ  یم  سهیمواجه بودم مقا



ا و  غ   نیبود  باعث کشش    ریعامل چون دو قطب  آهنربا  همنام 

 شد.  یم هیبه سمت مرض و ناخودآگاه من  دیشد

کامال بسته و پسر   دمیکشیکه من بزرگ شده و قد م  یطیمح

سرم بود و فقط شب ها حق    یخدا روسر   ی  شهیبود هم  یساالر

عقب برود تا داد   یام کم  یبود روسر  ی داشتم از سرم بردارم کاف

 نیحق لباس آست  ایاست    رونیب  ت یکه چرا موها  د یایبرادرها درب

 برادرها و پدر خانه نباشد.  نکهینداشتم مگر ا دنیکوتاه پوش

خانه هم قوز باال قوز شده بود    ن ییپا  یمستاجر در طبقه    وجود

راحت هر چه    الیتوانستم با خ  یکه آن ها خانه نبودند م  یاوقات

  م یبرا  ی بزرگ  حیکارتفر  نیرا بشورم ا  اط یح  یخواستم بپوشم و حت

  ش یگفت پ   یم هیمرض  ی . وقتدادم یانجام م یبود که با خوشحال

  ن یو اکثرا بلوز آست  کندینم  سر  یروسر  شیپدر و خواهر زاده ها

کند با خودم    یبا آن ها بحث و تبادل نظر م   ایپوشد    یکوتاه م 

از آن کارها را نداشتم    چکدامی کردم که حق ه  یاش م  سهیمقا

زد که در آن همه راحت بودند و هر    یم   یاحرف از خانواده  یوقت

دختر و پسر نبود در ذهنم   نیب   یتوانستند بکنند و فرق  یم  یکار



م  ییای رو  یها  یزندگ و حر  یشکل  تا    ی تر م  صیگرفت  شدم 

 آشنا شوم. اشییایرو ی با او و زندگ شتریب

اش بود، هر سه خواهرش که بزرگتر از عضو خانواده  نیکوچکتر

خانواده بود با پدر و    یکه ته تغار  هیو مرضاو بودند ازدواج کرده  

که در    ییها  طنتیاز کارها و ش  یکرد. وقت  یم   یمادرش زندگ

اش   سهیخودم مقا  یگفت من با کارها  یسخن م  کردیخانه م

حت  یم که  ها  دنی د  یاجازه    یکردم  را   یونیزیتلو  یشبکه 

دست و پا و    یاش من ب از اندازه  ش ینداشتم. جسارت و جنم ب

 . کردیبه سمت خود جذب م   یقو   یی را چون آهنربا  ریآرام و سربز
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هنوز علت   یدارد ول  یبودم چهار سال با من اختالف سن  دهیفهم

به    های همکالس  ی  هیسن باالتر از بق  نیچطور توانسته با ا  نکهیا

  م یباشد برا  ییو با ما در کالس دوم راهنما  دیایروزانه ب  یمدرسه  

 یآموزش و پرورش دانش آموزان  طیمشخص نبود چون بنا به شرا

کالس    یدخترها  ی  هیاز بق  االترکه سنشان ب   هیمرض  طیبا شرا

  ل یصتح  یشبانه ثبت نام کرده و ادامه    یدر کالس ها  دیبود با

  ی دادند. با اخالق و رفتار خاص خودش در مدت زمان کم  یم

خواست من   ی دلم م  یلیدست و پا کرده بود. خ  یادیدوستان ز

خجالت    ام ییهم در آن جمع دوستانه شان بودم اما بخاطر کم رو

  ی ابراز دوست دیاز کجا و چطور با دانستمیواقع نم در دمیکشیم

 یبچه ها برا  شتریکنم. شاگرد زرنگ مدرسه و کالسمان بودم و ب

  ی آغاز دوست  نیمن آمده و ا  شی پ   یسواالت درس  ای رفع اشکال و  

خارج از    یایمیبودنمان شده بود دوست صم  یدر حد همکالس

 نداشتم.  یاب یدر مورد دوست   ی چندان یکالس نداشتم و سابقه 

فوتبال شروع شده    ی جام جهان  یمقدمات   یهایباز  خوشبختانه

  حیوقت سر کالس و زنگ تفر  ی بود و شور و شوق بچه ها وقت و ب 



داشت    یمورد عالقه شان بازار گرم  یها  میت  یخواندن برا  یوکر

 شد. هیمن و مرض ی ها باعث دوست یکرکر نیکه هم

  ده یسع  مه،یفه  نب،یدر جمع دوستانه شان، ز  اط یروز وسط ح  آن

جهان جام  ورزش،  از  ت  ، ی صحبت  و  بود.    می فوتبال  عالقه  مورد 

 ادامه دادند.  شانیمن به صحبت ها  الیخیاول ب  ستادمیکنارشان ا

 به سمتم برگشت: هیمرض قهیاز چند دق بعد

 ؟یدار یکار -

 را باال بردم:  سرم

 نه!  -

  ش یصحبت ها  یبه بحث خودشان برگشتند. البال  الیخیب  دوباره

ت  یبرا از  پرسپول  می دفاع  اش  عالقه  خواهر   سیمورد  از  مدام 

 گرفت:  ی سند م ش یو از حرف ها بردینام م یازاده

  کنیفالن باز  گهینظرو داره ... محمدم م  نینه بابا محمدمونم هم  -

  یتو جام جهان   میرو دار  کنیتا فالن باز   گهی... محمد م  نهیبهتر

  نیمشخص بود و سنگ ا  شی که از حرف ها  نطوریو ... ا  میفالن



سخواهرزاده به  را  هم    یادیز  تیمیصم  دیکوبیم  نهیاش  با 

 داشتند.

دق  از مرض  قیاطالعات  جامع  فوتبال  هیو  به  ها،    ستیراجع 

... شاخ درآورده بودم راجع به همه چ  شهیهنرپ  و همه   زیها و 

بس اطالعات  کاف  قیدق  اریکس  اسم  ی داشت    ا ی  ی از کس  یبود 

 ی و درشت راجع به شخص  زیر  اتیتا تمام جزئ  دیآ  انیبه م  یزیچ

 .زدیبر  رهیدا یمسائل آن فرد را رو نیتر

در داستان   یدست  دمیتر شد فهم  قیمان عم  ی کم که دوست  کم

چاپ شده بود    یدر مجله ا  شی شعرها  یو شعر دارد حت  یسینو

  ی   هیباال برده و از بق  اریرا در نظرم بس  هیمرض  گاه ی ها جا  نیو هم

 دخترها متفاوت کرد. 

مرض  نگاهم اش حرف   هیبه  خواهرزاده  مورد  در  داشت  که  بود 

رساند    ی ها به بچه ها م  م یو نظراتش را در مورد فوتبال و ت  زدیم

کرد و طرفدار دو آتشه اش بود   ی دفاع م  سیبا قدرت از پرسپول

فقط در    دیشابه فوتبال نداشتم و    یدر مقابل من اصال عالقه ا

صعود    ی جام جهان  یها  یباز  به   رانیمهم بود که ا  میحد برا  نیا

مرض لطف  به  که  است  قاط  هی کرده  رفته  رفته  بحث   یمن هم 



به فوتبال    هیبا مرض  یدوست  یا یمزا  ی  هیشده و در کنار بق  شانیها

 هم عالقمند شدم. 

  گذشت یو دوستانش م  هیدر کنار مرض  حمیتفر  یکم زنگ ها  کم

  ی آن ها و قاط  پیمن هم جزو اک  دمی روز بخود آمده د  کیتا  

 شان شده ام. 
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محدود  یمن  یبرا ا  یادیز  ی ها  ت یکه  خانواده  در  و   یداشتم 

خفقان مردساالر و پسر ساالر   طیو مح  یو سخت افراط  یمذهب



از خانه و   هیهر روز مرض  یها  فیتعر  دنیبزرگ شده بودم شن

ا و  اش  ا  نکهیخانواده  اش  خواهرزاده  از   نقدریبا  که  بود  راحت 

حال    نیهم خبر داشتند تعجب آور و در ع   یمسائل شخص  شتریب

هر روزش   یصحبت ها  نیا  یوابسته    یبود طور  نیدلنش  اریبس

  ش ی و من مات حرف ها  زدیشده بودم که ساعت ها او حرف م 

 ...  نبیالهه، ز مه،ینه تنها من که فه  شدمیم

مجهول اشاره کرده    یخواهرزاده    ن یبه ا  شیها صحبت   نیب  آنقدر

  ن یا  داریو از جانبش نقل قول کرده بود که ناخواسته مشتاق د

  یخدمت سربازکه در حال گذراندن  هیمرض  یپسر که به گفته 

به مدرسه آمده بود و   هیمرض  یهمراه  یکه برا  یبود شدم تا روز

 . دمیاو را د

مدرسه پسر   یجلو  ی در آن ازدحام و شلوغ   ی لیروز بعد از تعط  آن

ب  یجوان ملوان  ستیحدود  لباس  با  ساله  سه  دو  که    دیسف  یو 

کند و قد بلند، پوست   یخدمت م  ییایدر  یرویمشخص بود در ن

  هیبرق تک  ریزد به ت  یروشنش به چشم م   ی آب  ی و چشم ها  دیسف

که دنبال شخص   دگردان   یدخترها م  نیب  یداده و نگاهش را طور

 گردد.  ی م یخاص



برق برداشت    ریاش را از ت  هیلبش آمد تک  یرو  یما لبخند  دنید  با

 و جلوتر آمد: 

 !هیمرض -

 به سمت پسر جوان پرواز کرد: بایاز ما جدا شد و تقر هیمرض

 محمد!  -

 خواهرزاده اش بود آقا محمد مرموز! پس

را در آغوش گرفتند و از شوق    گر یچشم همه سفت همد  یجلو

م حتختندیریاشک  من  راحت   ش یپ   ی .  نداشتم  حق  برادرانم 

  الیخواب و خ  هیشب  میدلچسب برا  یصحنه    نیصحبت کنم ا

ا ا  یزندگ   نیبود چقدر  و دوست   نیابراز محبت دلنش  نگونهیو 

 بود ...  یداشتن

آن دو شده    یبا دهان باز مبهوت تماشا  دم یخودم که آمدم د  به

 ام.

 تر آمده سالم کردند.  کیو محمد نزد هیمرض

ام است گفت خواهرزاده   یم   دیرس  یم   ی با فخر به هر کس  هیمرض

 آمده.  یو به مرخص



و محمد و    میو دخترها چند قدم جلوتر از آن ها به راه افتاد  من

 پشت سر ما حرکت کردند.  هیمرض

  ی را م  گریافراد همد  شتریداشت که ب  یادیز  تیما جمع  ی  محله

مدرسه    یچهارصد و پنجاه نفر بچه ها  یهمه    بایشناختند تقر

شد   یم لیمدرسه تعط یهمان بچه محل خودمان بودند که وقت

به    گریاز طرف د   گرشانیسمت و نصف د  ک یشان از  نصف  بایتقر

 شدند.  یم ریسراز شانیطرف خانه ها 

که هر پنج   نبیو ز  مهیمن، الهه، فه  ه،ی مرض  یپنج نفره  پیاک

هر روز با    م یشده بود  یمیصم  با ینفر بعد از گذشت چند ماه تقر

هم    کینزد  مانیو محل زندگ  م یرفت  ی به خانه م  ریمس  کیهم از  

شدم که    یاول من از بچه ها جدا م  بیفاصله به ترت  یبود با کم

 بیبه ترت  مهیفه  نب،یالهه، ز  عدبود ب  کتریخانه مان به مدرسه نزد

بود و خانه شان دورتر از  هینفر که مرض نیشدند تا آخر یجدا م

 رفت.  یرا تنها م ریاز مس  ی باالتر بود کم یو در محله  هیبق
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شدن    لیروزها وقت تعط  شتری ب  میهمان روز عادت کرد  یفردا  از

ما   یکه به محله    یا  افهیو ق  پ یجذاب و بور با ت  یمدرسه پسر

از محله    ینم بود  بب   یگرید  یخورد و معلوم  را  که   ننمیاست 

ا  بایتقر   یدر فاصله    بایکه تقر  یسر ساعت مشخص در مغازه 

  یو او را همراه  هبود  هیمدرسه بود چشم انتظار مرض  یصد متر

 کرد.   یم

لباس ها  یپسر و وضع  ی با  ا  ی مرتب و سر  تافته  جدا    یچون 

قشر زحمتکش کارگر بودند    شترشانیمحل ما که ب  ی بافته از اهال

داشتند و بعد    پلم یها مثل برادران من د  ن یکرده تر  لیو تحص

 زد.  ی رفته بودند به چشم م یو کارگر ی فن یسراغ کارها



حداقل سه جمله در مورد    شی ها در ضمن از هر پنج جمله حرف 

پسر خواهرش را داشت و با افتخار    یمحمد بود همه جوره هوا

و معرف  ی به تمام دخترها نشانش م بنظرم م  یم  یداد    ی کرد، 

کنند و دنبال    یم  فیکه دخترانشان را تعر  ییل مادرهامث  دیرس

 همه بود:   بهمحمدشان  یمعرف  ی شوهر دادنشان هستند در پ 

 کنه.   یتموم م شویمحمدمونه، خواهر زاده ام داره سرباز -

بنظر ما خ  هیمرض بود و خدا  یلیکه  اعتماد    یباهوش و زرنگ 

و محکم    دیلرز  ینم  شیبنفس بود و وقت حرف زدن مثل من صدا

گفته   به  ب  ی بود  مد  شتر یخودش  را   نیهم  ونیمعلوماتش 

 بود که پنج سال از او بزرگتر بود. یخواهرزاده ا

دخترها    یدوست داشت محمدشان مورد توجه همه    بیعج  و

 کرد.  ی م دای همه کاند  یاو را برا بایباشد و تقر

پاتنها    نه زاده ها  گرید  یمحمد که  را هم به جمع   شیخواهر 

و هر    پیاک بود  باز کرده  مان  نفره  رو  کیپنج  از  ها  بچه    یاز 

 بودند.   شیاز خواهر زاده ها یکیخاطر خواه  هیمرض فیتعر



مدرسه را    یسر کوچه    ستادنیروزها که محمد ا  نیهمان اول  از

داشتند    ییکه بر و رو  ییخودش کرده بود دخترها  یکار روزانه  

دادند و ناز و ادا    ی نشان م  یکردند، خود  ی عرض اندام م  شیبرا

داشتند از    یمعمول  یا  افهیمثل من هم که ق  یآمدند کسان  یم

آن   الیخیفرد ب  نیتنهاتر دیکردند و شا  یبسنده م   یدور به نگاه 

ب بودم، به چند دل  ست یاز دو  شیجمع  ا  ل،ینفره من    نکه یاول 

ب  مهیما فه  پیاک  نیب بود  تر  از همه خوشگل  از همه   شتریکه 

هم    ک ینزد  ار یبس  ی  ه یهمسا  هیحواسش به محمد بود او و مرض

هم بود و رفتار    ی روبرو  بایکوچه و تقر  کیبودند که خانه شان در  

  ر یز  بایتقر  لیزد عاشق محمد شده اوا  یمه داد میو حرکات فه

 ی م  هیعلنا به ما و مخصوصا مرض  شی و بعدها در حرف ها  یپوست

  یفکر م  یسادگ  یفهماند که به محمد عالقمند است و من از رو

عاشق محمد است قطعا محمد هم او را دوست    مهیفه  یکردم وقت

 طیگشت به مح  یام برم یساده بودن ذات نیا نکهیا گریدارد و د

 لهیبه مخ  ی فکر عاشق  یکه در آن بزرگ شده بودم حت  یبسته ا

نداشت    ییجا  یخانواده عشق و عاشق  نیکرد ب  یام هم خطور نم



حد حت  یتا  من  هم    یها  لمیف  دنید  یاجازه    یکه  عاشقانه 

 نداشتم چه برسد ...  

  ویدیپدر مخالف سرسخت و  میهم نداشت  دئویو   یقبل حت  ی مدت  تا

را ندارد بعدها که    زهایچ  نیا  یبرا  یگفت پول اضاف  یبود و م

که البته محض   دندیخر  دئویو   کیبرادرانم وارد بازار کار شدند  

و ترانه بود که ان هم اکثرا من به بهانه    ونیزیتلو  یشوها  دنید

فر  ا ی  ییچا  ی آشپزخانه  به  به   ی م  ستادهکار  چشمم  تا  شدم 

 . فتدیحجاب ن یب  یخواننده ها

بزرگترم رو  مخصوصا بود، روز  ن یا  یبرادر  که    یموارد حساس 

بود مراد بلوز را   دهیکوتاه کادو خر  نیبلوز آست  کی  میبرا  نیمه

  ا یرو  یاومد  یاز کرج پا شد  یکش   یبرگرداند و گفت خجالت نم

 ؟یلخت کن نیرو آست
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برادرم شروع شده بود    نیمحسن، دوم  یخدمت سرباز  ی  دوره

از تهران فاصله   یلیدور که خ  یاز شهرها  یکیبه    میبعد از تقس

که   ریمس  یو دور  یمال  طیعلت شراداشت منتقل شده بود و به 

توانست زود به زود    ینم  دیطلب  یم  یادیپول رفت و برگشت ز

کبار به تهران آمده  یچهار ماه    ایسه    نیهم  یبرا  دیایبه تهران ب

مسئله بود که چطور محمد که سرباز است   میزد برا  یبه ما سر م

است    هیمرض  یما و در خانه    یمدرسه    یخدا جلو  ی  شهیهم

 با یاش است و تقر  یاواخر دوران خدمت سرباز  دمیکه بعدا فهم

 تمام شده خدمتش.  

من و    شتریب  تیمیمحسن هم باعث صم  یسرباز  ی دوره    نیهم

 فیمحمد را که تعر  یشده بود چون خاطرات جالب سرباز  هیمرض

داشتم تا در مورد    یکرد من هم دلتنگ محسن بودم و حرف  یم

 محسن بزنم. یسرباز



مهتاب خودش را نشان داد،   یماریبود که عالئم ب  دیع   کینزد

بود، همه جا  ضیطفلک خواهر کوچکم مر ال  بدنش خ  یشده 

 زد.  ی م یصورت یها

آمده بود مثل هر سال چند روز در    ی دنی د  د یع   یکه برا  نیمه

  یچند روز نگران مهتاب بودو مدام اصرار م  نیتهران ماند و در ا

دکتر درست    د یع   یگفت روزها  یمادر م   یکرد به دکتر برود ول 

  ی احتمال م  ی رفته اند از طرف  ی و همه مرخص  ستین  ی و حساب

حل نشد بعد از    شاست قرار شد اگر مشکل  ییغذا  تیداد حساس

فراموش   گریمهتاب د  ینسب  یحتما دکتر بروند اما با بهبود  دیع 

 هیقض  نیکه مهتاب در مدرسه خون دماغ شده بود و ا نیشد تا ا

بار مهتاب را از مدرسه به   نیکه چند  یچند بار تکرار شد طور

  یبود و بند نم  دیشد  اریاش بس  ینیب  یزیخانه فرستادند خونر

انجام    یبدهد برا  ش یآزما  د یکه در محل بود گفت با  یآمد. دکتر

ب  شیآزما به  همان  مارستانیکه  بود  بستررفته  کرده   اشیجا 

ب  کیبودند   ا  مارستانیهفته  تا  آزما   نکه یبود    یها  ش یدکتر 

 را انجام داده، مرخصش کرده بود.  یلیتکم



اش آمد    یلیتکم  ی اه  شیماه بود که جواب آزما  بهشتیارد  اواخر

بستر دستور  دکتر  دوباره  خون   یو  پالکت  مشکل  چون  داد 

 داشت.

با تمام    نیمبتال به سرطان خون شده بود و مه  چارهیب  مهتاب

کند    یموضوع را از ما و خود مهتاب مخف  نیداشت ا  یقدرت سع

زبان ما چ از  ناخواسته    ی  هینکرده روح  ینپرد که خدا  یزیتا 

چون   ی ندارد ول  یسخت  یماریشود به او گفته بود ب   فیمهتاب ضع

 یبستر  یسرطان  ودکانتخت کم دارد او را در بخش ک  مارستانیب

مهتاب ط اما  اند  ب  یمدت   نیا  ی کرده  بود   یبستر  مارستانیکه 

  ی اصطالحات پزشک  شتریکه داشت با ب  ییهوش باال  یبواسطه  

 آشنا شده بود. 

 شتریمدت ب  ن یا  یط  دیماه طول کش  ک یشدن حدود    یبستر  نیا

کوچک و چهارساله و شش   اریروزها مادر بخاطر پسرها که بس

بماند    مارستانیهمراه مهتاب در ب  ادیتوانست ز  یساله بودند نم

داشته   یکار  نکهیبود مگر ا  مارستانیاکثرا ب  نیمه  لیدل  نیبه هم

 . ند همراه مهتاب بما ش ییباشد و مادر بجا
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برخالف من که زودرنج و حساس بودم و سر هر مسئله   مهتاب

کردم دختر با    یم   هیشدم و گر  ی ، ناراحت م  ختهیزود بهم ر  یا

 بود.   یو سخت استیس

بخاطر    ن یروز مه  ک یخرداد ماه و فصل امتحانات بود که    اواخر

به کرج رفت قرار بود تا عصر برگردد مهتاب آن روز   یکار ضرور

 ی که برا  یرا به دکتر  مارانیتنها بود صبح پرستار گزارش حال ب

  ی اشاره ا  ش یحرف ها  ی ط  دادهیبه بخش آمده بوده م  تیزیو

  ده یحاد است و ... مهتاب همانجا فهم  یمبتال لوسم  ماریکرده که ب

 . ستیاش چ یماریبود ب



حرف  نیمه  نکهیا  با بود  سپرده  پرستارها  تمام  ب  یبه   یماریاز 

آنروز مهتاب    ی اش را نبازد ول  هیمهتاب به خودش نزنند تا روح

 .  ختیو کال بهم ر دهیفهم

رفته بود مهتاب به حالت قهر با او حرف   مارستانیکه به ب نیمه

 ود. نزده ب

 بود:  دهیپرس نیمه

 شده قربونت؟  یزیچ -

 اخم کرده بود:  مهتاب

ن  گهی د  - کن  ستیالزم  ب  یپنهون  فشار  خودت  به  من    یاریو 

 سرطان خون دارم.  دمیفهم

 نزده بود.   یحرف گهیبد شده و د حالش

که   یروبراه شد و تنها خواسته ا  ی تا کم  د یهفته طول کش  کی

 و بازگشت به خانه بود.   مارستانیداشت مرخص شدن از ب

فهم  یروز بچه ها  ما  برگشت  به خانه   یماریب  م یدیکه مهتاب 

 سرطان دارد. 



  ی س  یفرق کرده بود در عرض سه ماه به اندازه    ی اش کل  افهیق

چقدر دلتنگش بودم.    دمیفهم  دمش ی د  ی کرده بود وقت  رییسال تغ

ها که مدام با  در دو جسم از همان   میروح بود  کیمن و مهتاب  

توانند از هم دور باشند از همان    ی نم  یهم جنگ و دعوا دارند ول

رود. هر شب دست هم را گرفته    ی هم در م  یها که جانشان برا

 . میدیخواب یم

 که حالش خوب بود گفت: یروز

 . مینگاه کن یآر یدفتر خاطرات مشترکمون رو م -

ما    یهر دو  ی هاکه مشترکا دوست  میدفتر خاطرات داشت  کی

نوشته   یتو هم  را  خودمان  دل  حرف  بودند  نوشته  خاطره  آن 

 . میبود

کرد  دیتجد   یکل ح  م یخاطره  اشک    نیمهتاب  کردن  نگاه 

 نشست. یاکل آن روز کز کرده و در گوشه  ختیریم

آمده بود مدام    یدکتر به مادر چه گفته بود که از وقت  دمینفهم

مرتب کردند چند   یآشپزخانه را اساس نیدر تکاپو بود همراه مه

  کی.  ختندیو همه را شکستند و درون سطل ر  ده یکله قند خر



بود و   آه. ح  کیچشم مادر اشک  ا  نیچشمش    ن یانجام دادن 

با حسرت خ  کردیم  هیگر  یواشکیکارها   ه مهتاب ب  ادیز  یلیو 

 که متوجه نشود. یچشم دوخته بود طور
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با خانواده اش در مراسم ختم مهتاب شرکت    هیکه مرض  همانطور

  ه یدر ختم مادر مرض  نیمه  یکرده بود من هم با مادرم و گاه 

 کردم.  یشرکت کرده و همدرد



  ال یخیهمچنان ب  هیشد اما مرض  یم  کیثلث اول نزد  امتحانات

دست و دلش با    گر یدرس و مدرسه بود شاگرد زرنگ مدرسه د

نه فرصتش را    خواندینماز درس ها را    چکدامیمدرسه نبود و ه

 داشت و نه دل و دماغش را.

از فوت مهتاب بخاطر تنها نماندن و غصه    هیچند مرض  هر بعد 

ما آمده و ساعت ها کنارم    یمواقع به خانه    شترینخوردن من ب

نداشتم تا به    ینشسته و درد دل کرده بود اما من مثل او آزاد

روزها    کردمیمآن ها بروم در عوض در حد توانم کمکش    یخانه  

او    فیرفته و تکال  نشادر راه بازگشت مدرسه به در خانه  را به 

مدرسه اش را خودم   فیاکثر  تکال  یتا انجام دهد حت  گفتم یم

 نکنند. خشینوشتم تا معلم ها توب یم

شاد و سرزنده    یهیدوباره به مدرسه برگشت اما از آن مرض  هیمرض

حوصله شده بود. امتحانات تمام    ی نبود افسرده و ب  یقبل خبر  ی

حال    ی کم  میدر شاد کردنش داشت  ی دوستان سع  یشد با همکار

ما کم کم    ی پنج نفره    یدوست   نیاش بهتر شده بود و ا  یروح

امتحانات ثلث اول   نگرفت مخصوصا که زما یگرید یرنگ و رو

ود که  ب  یدختر خوب  بایما اضافه شد به اسم فر  پیبه اک  یدوست



بود. جمع   وستهیو عشق محمد به جمع ما پ   هی بخاطر مرض  شتریب

تافته   با ی. فرشتریدخترها ب  یو شلوغ   طنتیشد و ش  یبزرگتر م

ا  ی ا  ن یجدا بافته بود دوست پسر داشت و    ی عاد  یرا مسئله 

بود با   ی.دختر زبر و زرنگ و راحت  کردیم  رارو علنا اق  دانستیم

 ی مثل دخترها  نکهیا  بیعج  ی چند نفر همزمان دوست بود ول

و از    ینداشت انگار فقط تفنن  رتیغ   ش یدوست پسرها  یرو  گرید

گفته    یکاریب  یرو طبق  بودند  سهراب   یدوست  با  خودش 

 شان بود. هیتر از بق یمیصم

ح  یروز در  تمام شد  امتحانات  بحث   اطیکه  سواالت  به  راجع 

 رو به ما کرد و گفت:  یادیز یاحتکه با نار م یکردیم

بچه ها سهراب تصادف کرده پاشو گچ گرفتن مجبوره تو خونه   -

 کنه ...  ی م تش یاذ یلیخ ییبمونه تنها

 :دیپرس مهیفه

 م؟یبراش بکن میتون  یم  کاریخوب به ما چه، چ -

 جواب داد:  یبا ناراحت بایفر



احساس   نینذار  نیو باهاش حرف بزن  نیتو رو خدا زنگ بزن  -

 تنهاست.  یلیبکنه خ ییتنها

 کرد:  بغض

 رفتیآخه همش با موتور م  شهیاصال تو خونه بند نم  نیدونیم  -

نم  هیاونطرف    نطرفیا بند  خونه  تو  هم  از   یلحظه  االن  شد 

 ...  یدلتنگ

 امانش نداد.  هیگر

 ینگرفت و جواب  یرا جد  هیقض  ی کند کس  یم  یشوخ  میکرد  فکر

کش    شیپ   هی بق  یدوست پسرش را برا  یشد کس  ینداد مگر م 

 کند.  

 کرد: التماس

  یی تونست زنگ بزنه از تنها  یگم هر ک   ی حاال من شمارشو م  -

  ی هم مشکل  نیباهاش دوست بش  نیاگه دوست ندار  ارهیدرش ب

 مشغول شه و ناراحت نباشه. نیفقط حرف بزن هینداره کاف



 ی بلند تکرار کرد طور  یسهراب را با صدا یخانه  ی شماره  بعد 

 ادداشتیمدرسه تلفنش را     ینفر از دخترها   ستیده ب  دیکه شا

 کردند. 

ا  یعل خ  نکهیرغم  کار  ا  یلیبنظرم  با  یمسخره  چرا  که    د یامد 

 ی لیخ  یشود اما به لطف حافظه    کیدوست پسرش را با همه شر

 که داشتم همان لحظه شماره را حفظ شدم. یا یقو
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سرماخوردگ  شروع با  شد  همراه  به  دیشد  یزمستان  علت  من، 

  ن یشدم و مدرسه نرفتم و هم  بیدو روز غا  ی در پ   ی پ   یسرفه ها

ب شد  تفر  شتریباعث  تنها  بشوم  دوستان  و  درس  و    حیدلتنگ 

ام مدرسه و دوستانم بود اجازه نداشتم بجز مدرسه به   یدلخوش

آشنا ساع  یخانه    یبروم حت  ییجا  ییتنها و  با    یاتدوست  که 

  یل یساعاتش عصرها وقت تعط  نیدوستانم بودم و مخصوصا بهتر

آور بود و خوشحالم    یبچه ها واقعا شاد  طنتیمدارس بود که ش

 کرد.  یم

 بود:  دهیپرس مهیفه کباری

  ن یبا ا ی کن  یچرا خودتو مشغول نم یتو چرا دوست پسر ندار -

 . یالک یها یخوش

 داده بودم: جواب

  یخوام برم دانشگاه و به جاها  ی خونم م  ی من فقط درس م  -

و اصال مد نظرم    ادیجور کارها به مذاقم خوش نم  نیبزرگ برسم ا

 .ستین



توانستم دوست   یبود که نم  یام طور   یخانوادگ  تیواقع ترب  در

سر به   دیطبق قانون خانواده با  نکهیپسر داشته باشم عالوه بر ا

جواب متلک پسرها را  یگشتم و حت  یبه مدرسه رفته و برم  ریز

اعتماد بنفسم را هم گرفته بودند، درست که قدم    دادم،یهم نم

بود اما فکر    یا عاددختره  شتری ب  لام مث  افهیاز همه بلندتر بود، ق

دور و    یرا جلب کنم مخصوصا که پسرها  ی کردم توجه کس  ینم

کردند    ی بودند کجا به من نظر م  پیو خوش ت  افهیبرم خوش ق

تنها عضو خوشگل صورتم چشم   انیاطراف  یهمه    یکه به گفته  

 بود.   میرایگ یها

به  یروز  یفردا بکه  صحبت    ی ماریعلت  نبودم  نرفته  مدرسه 

م کل  کل  بود  انداخته  گل  مورد    ی دخترها  در  بحث  و  کردند 

 بود "جون تو"به اسم  یشخص

 گفت:  بایفر

 گفت منظورش به من نبوده. "جون تو"من که تلفن کردم   -

 گفت:  یم مهیفه



  "  یفرصت کردم بابام خونه نبود زنگ بزنم ول  شبیآره منم د  -

 . ستمیظرشه من نکه مد ن یگفت اون "جون تو

 :دیخند هیمرض

 بوده.  اینکنه منظورش رو -

 شانه اش زدم:  بر

 . نیزن ی حرف م ی و چ یدونم راجع به ک یمن که کال نم -

 آدرس داد: نبیز

م  - سر  همش  که  پسره  تعط  سهیمیوا  دونیهمون    ی لیموقع 

 .ناستیزهرا ا ی مدرسه و خونه اشونم دم بقال

داشت    ی مدرسه بقال  یکالسمان بود که پدرش سر کوچه  هم  زهرا

  یل یموقع تعط  دند یخریشان را از آنجا م  یبچه ها خوراک  شتریب

کمک به مادرش در مغازه  یشد و زهرا هم برا یمدرسه غلغله م

داخل مغازه    یو کمک حال مادرش بود. تلفن سکه ا  ستادیا  یم

 . یبقال  یود مغازه خ تا مردم بود   یگره گشا شتریپدر زهرا ب ی

 ادامه داد: هیمرض



 ست؟ین ادتی چاق  یهمون پسر چشم ابرو مشک -

 را تکان دادم: سرم

 خب!  -

 داد: ادامه

و   نیشماره رو انداخت زم  روزی مونه، ددنبال کدوم  س یمعلوم ن  -

 رفت.

 : دیحرفش را بر نبیز

 اومد از دستش رها شد.  یکه باد م  نیبابا ننداخت زم -

 قهقهه زد:  هیمرض

  م یدیهممون دو  یتصور کن چند تا دختر مدرسه ا  ای رو  یوا  -

 دنبال شماره. 

 ام گرفت:  خنده

 دخترام بودن؟  ی هیمرگ من! بق -

 باال انداخت:  شانه



  اروی  نیکه ا  میمگه تو همون داالن عشق بود  میا وونهینه بابا د  -

 اومد اونجا.  "جون تو "

که پشت مدرسه بود و هر روز  یدراز   یعشق لقب کوچه    داالن

 . م یرفت یما شش نفر از آنجا رد شده و به خانه مان م

 : دمیخند

 "جون تو  " نیگ ی حاال چرا بهش م -

 دست بر شانه ام زد: هیمرض

که شماره روش نوشته بود تو   یکاغذ  ایبود رو یجات خال یوا -

که دوستش از سر کوچه   مونی کیخواست بده به    ی دستش بود م

تونم    ی بجون تو نم  "دونم کجا اونم گفت    ی نم  م یبر  ا یاومد گفت ب

 ی گفت جون تو نم یم نمیا یکرد ه یدوستش اصرار م  یبعد ه

جون  " میگذاشت وشه اونقدر گفت جون تو، جون تو که اسمشم

 "تو
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م   یکس  هر تلفن    دادیشماره  شماره  همان  به  نفر  پنج  هر 

 . کردند یم

به من    ایکه گو  هیمرض رو  اخم  با  بود  را گرفته  چشمش طرف 

 گفت:

خواسته بده به دختر    یمن که تلفن کردم گفت شماره رو م   -

چون همه    یسرش بوده ول  یکه مقنعه سرمه ا   یند چادرقد بل

  ی و االن شماره اش دست ک  هیبه ک  ی دونه ک  ی نم  م یبا هم بود

 افتاده بعدشم گفت امروز چند نفر بهش زنگ زدن.

 کردم:  اخم

 ه؟ یمنظورت چ -



 را نازک کرد: یچشم ی گوشه

  گهیو اونجور که اون م  یما تو از همه قد بلندتر  نیب  گهیخوب د  -

 . یبهش زنگ بزن  دی. تو با هیمقنعه و مانتوت سرمه ا

دست و متحدالشکل مد نشده بود و    کیدر مدارس لباس    هنوز

  رهیت دیتوانست بپوشد فقط با یخواست م یم  یهر کس هر رنگ

مانتو رنگ  ها  یلیخ  یبود.  بچه  س  یاز  بود    اه یمدرسه  رنگ 

ا  یتعداد قهوهع  کیو    یطوس   یبعض  یسرمه    ی ول  یاده 

 کردند.   یسر م اهیس یمقنعه  شترشانیب

 : گفتم

دوما اون پسره    هیمنه مرض  نیتو هم ع  یاوال که لباس و مقنعه    -

شناسه چون خواهرش   ی اسمش حسن هست منو هم خوب م

خواست به من شماره بده که تو    ی ما بود اگه م  یمستاجر خونه  

رسوند تازه    ی بدستم م  گهی راه د  کیاز هزار و    ا ی داد    یخونمون م

اگه منظورش من   بردیدونه و حتما اسممو م  یاسمم رو هم م

شماره رو  خواستهیم ینبودم چه جور  روزیبودم، سوما من که د

 به من بده. 



 فکر فرو رفت:  به

خواسته به من شماره بده انداخته   ی غلط کرده اگه م  ی اره! ول  -

 .نیرو زم

 میبرا  یلیخ  هیمرض  نکهیثابت کنم حق با من است و ا  نکهیا  یبرا

 اش ناراحت شده بودم گفتم:  یبود و از ناراحت زیعز

 . گهیم ی چ نمیبب زنمیشب بهش زنگ م  نیشمارشو بد -

 شد: خوشحال

 خوبه. یلیباشه خ -

  دنید  یخانواده به کوچه برا  یمحرم بود و شب که همه    یشبها

بهانه    یعزادار  ئتیه به  من  خانه   یرفتند  در  خواندن  درس 

 ماندم. 

را برداشته و شماره   یخانه نمانده گوش  ی مطمئن شدم کس  یوقت

 گفته بود را گرفتم. هیکه مرض یا

 : دی چیمرد جوان پشت تلفن پ  یصدا

 الو! -



 :دمیترس و لرز پرس با

 قا حسن!آ -

 منتطر تلفن بود:  انگار

 بله خودمم.  -

 کردم:   یمعرف

 خواهرتون.  ی هیهمسا  امی من رو -

 جواب داد: عیسر

 .نیبله خوب هست -

 : دمییو بر را پا دور

شما    - گفتن  ا   هیدوستام  رو  یشماره  و    یانداخت  نیزم  یرو 

 دخترا بهت زنگ بزنن ...  یخواست

 : دی را با ادب بر حرفم

  ی شما و دوستاتون ده به توان صد اشتباه فکر م  یول  دیببخش  -

بود اون شماره رو بدم به دوستتون که   نیواال من قصدم ا  نیکن

 ...  یمانتو سرمه ا



 : گفتم

 ی شماره رو رو نکهیناراحت شده از ا یلیخ هیدر هر حال مرض -

 . نیانداخت نیزم

 ادب بود:  یایدر

  یده به توان هزار قسم م  خوام،یمن ده به توان هزار عذر م  -

ب ا  یادب  یخورم قصدم  فکر   شون ینبود  اشتباه  توان هزار  به  ده 

 نبود.  ی ادب یکردند چون شماره از دستم رها شد و من قصدم ب 

کالمش    هیبود، تک  یلبم نشست عجب پسر مودب  یرو  یلبخند

 ده به توان هزار بود.

 آمد:  یبه مراد افتاد که از پله ها باال م  چشمم

 . ای رو ید یبهم م  ییچا هی -

 در دستم خشک شد:  تلفن

 بله.  -

 شد:  نییباال پا سرش

 .ئتیبخورم برگردم ه  ییچا هیاومدم  -



 داد.  یشب را نشان م  میافتاد ده و ن یواریبه ساعت د  نگاهم

 تته پته پشت تلفن گفتم:  با

 جون.  مهیخداحافظ فه -

 تلفن را قطع کردم.  عیسر و

دمار از   نیمه  یبود و دوران مجرد  ریسخت گ  اریمراد بس  لیاوا

ازدواج    ی داشت اما از وقت  یادیز  تیآورد و حساس  یروزگارش درم

 رو به آن رو شده بود.  نیکرده بود اخالقش بهتر شده و کال ازا

  یی چا   شیانداخته به آشپزخانه رفتم و برا  نییشرم سرم را پا  با

زدم اما از ته دل بخاطر    یو نه من حرف  دیپرس  یزینه او چ  ختمیر

حماقتم ناراحت شدم من که دوست پسر هم نداشتم چرا خودم 

بخاطر مرض و  نخود هر آش کرده    ی به خانه    ینصف شب  هیرا 

فکر    دی شده بودم شا  هبرادرم هم شرمند  ش یمردم تلفن کرده و پ 

خودش    یکرد بخاطر خودم تلفن کرده بودم. هر چند اصال به رو

حرف  ی ول  داورین ارز  فهمقطعا  حرکاتم  و  حال    ده یها  در  بود 

 پسر بودم.  کیصحبت با 
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 انداخت:  م یدست در بازو هیکه زده شد مرض حیتفر زنگ

 . م یبزن یدور هی اطیح م یبر -

 : دمیرا کش دستم

 . مونمیجون کالس م هیمرض ستیحالم خوش ن -

 : دیکش شتریرا ب میبازو

  هیبابا    هیانگار چ  سیحالم خوش ن  گهیم  نیهمچ  نمیپاشو بب  -

خوردگ د   یسرما  اس  ات   یی هوا  هیپاشو    گهیساده  کله  به  هم 

 بخوره بلکه قفل زبونت باز شه.. 

 زور بلند شدم:  به



 بخدا حال ندارم.  -

 . میبگو شیتلفنم به حسن برا یاز ماجرا خواهدیم  دانستمیم

 به سمتم برگشت:  دهیبه سالن نرس  مانیپا

 "به جون تو"  نیگفت ا ایچ گهیخوب د -

 جواب دادم: یحال یب با

 . گهید م یزد یهمون کالس حرف م مینشستیخوب م -

 : دیخند

نم  شترهیب  اطیح  یصفا  - صدا  به  صدا  و    رسهیشلوغم هست 

 شه. یمتوجه حرفامون نم یکس

  حال یام کرده بودند و من انگار نه انگار بدوره  پیبعد اک  یلحظات

 دادم:  یم حیرا توض شبید عیبودم با آب و تاب وقا

که گفته بودم منظورش به من نبود و ده   یخالصه همونجور  -

 رو دوست داره.  هی به توان هزار مرض

 شد:  یدوباره آتش هیمرض



اگه راست هم گفته   کنمیهش فکرم نمراجع ب  یمن که حت  -

  کنن یشعور شماره رو پرت نم  یب   یکرده پسره    خودیباشه باز ب

 دست آدم.  دنیم ارنیکه م

 زدم:  یکج لبخند

 و ...  ده یخجالت کش دمیگفت که از دستش رها شده، شا  -

 :دیپرس متفکر

 خونشون کدوم وره؟  یراست -

 قهقهه زد:  بایفر

 کلک؟  یریگ یآمارشو م یبرا چ یتو که دوستش ندار -

 شد:  یعصب هیمرض

 نداره. ی دوما به تو ربط هیفضولم ک  نمیخواستم بب یاوال م -

 دمغ شد:  بایفر

 کردما.  یشوخ ،یوا چه طرز حرف زدنه مرض -

دارد هر چند   ینسبت به حسن حس  هیمشخص بود مرض  کامال 

 زد:  یپس م 



ام برام    یمن دختر کنجکاو  ی دون  ی ! خودت که مگهی واهلل د  -

نداره دوست دارم راجع به همه اطالعات    یفرق   نمیحسن و حس

 جمع کنم.

 ی لیخ  هی نزد ناراحت شده بود حق داشت لحن مرض  یحرف  بایفر

 تند بود. 

ن  مدرسه پنج و  تا ساعت    لیتعط  میطبق معمول ساعت  شد و 

اثر ازدحام دانش آموزان تو  یشش  نبود   یاز دخترها و  کوچه 

تمام    با یتقر  رفتندیم   شانیو با سرعت به خانه ها ادهیپ   ی پاهمه  

 خودمان بودند.  یدخترها از محله 
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کم کم زمزمه    یو خنده و شوخ  یهمه درس و دلخوش  نیا  نیب

ب  ی و خواستگار  پسر  ب  نیدوست  موازات    شتریدخترها  به  شد 

کرده  دایپ  یگرید یرشد و بلوغ حرف ها و درد دل ها رنگ و بو

گفت که چقدر خواهان دارد و   یاز طرفداران خودش م  یهر کس

و درسم    ختهاندا  ن ییبجز من که فقط سرم را پا  فروختیفخر م

دم خانواده و  مدرسه بو  یخواندم جزو بچه درسخوان ها  یرا م

  ی م  ینیب  ش یپ   میبرا  یخوب  ی  ندهیدوستم داشتند و آ  نیمعلم

 بود.  ی کاف میبرا نیکردند هم

با حسن   یدانستم گاه گدار  یکم حرف تر شده بود فقط م   هیمرض

  ی ول دادیزد و لو نم  یدخترها حرف نم شیپ   ادیزند ز یحرف م

نداشتند و از    یبا من راحت تر بود هنوز خانه شان تلفن شخص

 زدند.   ی حسن تلفن کرده و حرف م یهمان سر کوچه به خانه 

 گفت:  یم هیمرض

 . یخواستگار ادیخواد آخر امسال ب یو م هیحسن جد میتصم -

 کردم:  دشییتا



ان، قبل   یخوب  یآدما  یخونوادگ  یعنی  هیپسر خوب  یلیحسن خ  -

نشست    ی ما م  یمون، خواهرش سه سال خونه  مستاجر  نیاز ا

اما    رفتیاومد و م   ی ما م  یخواهرش خونه    دنیحسن هم برا د 

  ی و م  اومدیم  ریبار سرشو باال نبرد نگاه کنه سربز  هیمدت    نیتو ا

 . میدیاز خواهرش ند یزیچ یرفت. ما که جز خوب

همچنان با    هیگذشت و مرض  یبا تکرار کارها و حرف ها م   روزها

  اه یس  دیتر شده بود قرار بود ع   یمیحسن در ارتباط بود و صم

مرض پ   هیمادر  پا  خانواده  با  حسن  گذشت  و    شیکه  بگذارد 

 بایخودش که تقر  هیها را مرض  نیبرود تمام ا  هیمرض  یخواستگار

تلفن حسن  با  روز  م   یهر  گاه  یحرف  و  مدرسه    رد  ی زد  راه 

کردم    یگفت تعجب م  یاز زبان حسن م  دندی د  یرا م  گریهمد

تا او راحت تلفن   ستادیایم  هیکنار مرض  الیخیچطور محمدشان ب

ها حرف  آخر  همچنان  کند.  آزادانه صحبت  با حسن  و    یکند 

  یافتاد و او همان دو جمله    ی تلفن به دست محمد م  هیمرض

 گفت:  یرا م یتکرار

 تلفن رو داد دست من.  هی. مرضیسالم خوب -

 هم همان بود:  من جواب



 سالم ممنون.  -

 بدهم:  نطوریخواست خفه اش کنم جوابش را ا یته دلم م  اما

بچه    هیمرض  - مثل  تو.  با  کرد  عل  یغلط  و    کیآدم سالم  کن 

 حرفتو بزن. 

رفت که همه    اواخر لو  ماه  با  یبهمن  ارتباط   دخترها  سهراب 

رد و بدل    یزنند. دخترها حرف ها  یدارند و با او حرف م  یتلفن

ما    حیگفته و موجب خنده و تفر  گریشده پشت تلفن را به همد

حرف   یجمع بود و همه    یشدند تا مدت ها سهراب سوژه    یم

 شد.  ی م رارما تک یبا دخترها در محفل دوستانه  ش یها
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ما اسباب  یکه بعد از خواهر حسن به خانه    ی دیجد  ی  هیهمسا

زن و مرد    کیرا اجاره کرده بودند    ن ییپا  یکرده و طبقه    یکش

اطراف تهران بودند.    ینداشتند و از روستاها  یتنها بودند که بچه ا

احد آقا کارگر   دندیرس یبنظر م ییآزار و کم سر و صدا یافراد ب

و کم حرف   ریخانه دار، هر دو سربز  مخان  یکارخانه بود و زنش زر

  ی نداشتند. در مدت سه ماه  یکس  یبرا  یتیاذ  نیبودند و کوچکتر

ها    هیخانم و شوهرش مستاجر ما شده بودند با همسا  یکه زر

احد آقا    نکهیبخاطر ا  شتریبرقرار کرده بود البته ب  یارتباط خوب

  رادیا  یکه کم  یداتیکرد و تول  یکار م  ینیچ  یکه در کارخانه

  ی بود را به خانه م  یجزئ  رادی ا  ای داشت و بطور نامحسوس کج  

ها    هیکمتر از بازار به همسا  متیخانم آن ها را با ق  یآورد و زر

زد و هم    یم  بیبه ج  یهم پول خوب  قیطر  نیکه از ا  فروختیم

بود خانم ها  هیبا همسا آشنا شده  ا  هیهمسا  یها  معامله    نیاز 

  یها برا  هیدر دل همسا  قیطر  ن یخانم به ا  یبودند و زر  یراض

جا م  ییخودش  بدست  پول  هم  بود.  کرده  با    یباز  هم  آورد 



داشته نگه  یها را راض  هیو همسا  کردیبا همه برخورد م  ییخوشرو

 بود.

خانم هر روز   یزر  دیچیاحد آقا پ   یماریماه بود که خبر ب  اسفند

خدا آه و ناله  کرد کار بنده یباال بود و با مادر درد دل م یطبقه 

شده   شتریشوهرش رفت و آمدش ب  یمار یب  یشده بود بواسطه  

احد    دیشده بود. دو هفته مانده به ع   تریمیما صم  یو با خانواده  

ما که   ی ماند. مراسم در خانه    تنهاخانم    یآقا فوت کرد و زر

باال بودند و   یمشترک داشت برگزار شد خانم ها طبقه  یراهرو

  شه یخانم هم  یخودشان بالطبع زر  یخانه    نییپا  یطبقه    انیآقا

 ما.  یباال بود و در خانه 
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  ۀ خانواد  ۀ ختم بر عهد  ی کارها  شتریما بود ب  ۀمراسم در خان  چون

محل و   دیسف  ش یمردم و ر  نی ام  م یدکریمن و مخصوصا پدرم س

هم  لیفام که  دوست  شهیبود  انسان  محض  و  در    یداوطلبانه 

مردم ارج    نیو ختم کمک حال مردم محل بود ب  یمجالس عروس

خاص قرب  خ  یو  برا  یلیداشت  و  داشتند    ترام اح  شیدوستش 

 بودند.  لیقا یخاص

  نیاز ا  یما مستثن  ۀاحد آقا شد بالطبع خان  اهیس  د یسال که ع   آن

 نیغمبار نبود در هر حال مراسم چهلم احد آقا آخر فرورد  طیمح

زن  یتمام شد و زر تقر  ی خانم  ت  ی سالگ  یدر س  بایکه  و    پیبا 

دلش    یا  افهیق بود  مانده  تنها  شوهرش  فوت  از  بعد  موجه 

ما را که    ۀ به روستا برگردد و ماندن در تهران و خان  خواستینم

منطق   یبرا م  ۀخودش    گفت یم  دادیم  حیترج  دانستیامن 

  رند یبرادر مجرد بگ  یزنش را برا  ردیبم  یرسمشان است اگر برادر

شوهر مجرد اگر به زادگاهش برگردد عقدش را با برادر    دیترسیم

قبولش نداشت و چشمش را به مال و منال    ی که کس  کارشیو ب

ببندند هر چند بعد از فوت احد آقا در همان   داحد آقا دوخته بو



برگزار  ۀبحبوح  مراسم   یمراسم که همه به فکر کفن و دفن و 

به پول کرد و    لیرا فروخته تبد  ش یبودند به سرعت تمام طالها

 ی زیاحد آقا پنهان کرده و عمال چپول و پس انداز    یۀهمراه بق

 در ظاهر وجود نداشت.

 : دادیموجه جلوه م نطوریرا ا ش یکه کارها خودش

ها با خون دل سال  نیتو ا  یهر چ  ترسم یم  میندار  یاچون بچه  -

سرپناه    یاش منم به زن تنها و بدست خونواده  فتهیب  میجمع کرد

 بند نباشه.   یی دستم به جا

خ  چارهیب داشت  اما    ی لیحق  بودند  رفته  شدن  دار  بچه  دنبال 

شوهرش   یماریو بخاطر ب  ختهیدستشان ر  یرو  ی دکترها آب پاک

بودند. وقتبچه  برا   نییپا  ۀقرار شد طبق  یدار نشده  مراسم   یرا 

کردن طاقچه چشمم به برگ   زیهمان روز موقع تم  میمرتب کن

در برگه ابتال    و  داشتاحد آقا    یافتاد که نشان از نابارور  یکاغذ

خانم دادم   یمرحوم درج شده بود برگه را که نشان زر  تیبه هپات

مدارکش گذاشت احتماال    یو با اخم ال  دهیاز دستم کش  یبه تند

 خبردار بشود. یدوست نداشت کس



خانم هنوز نامشخص بود    یزر  فیشد اما تکل  ده یختم چ  بساط

را طبق  شتریب پ   ۀوقتش  م  ش یباال  مثل    ۀخان.  گذراندیما  را  ما 

م  ۀخان مال   دانست،یخودش  منت  اشیوضع  و  بود  خوب    یهم 

 نداشت.  یکس یبرا
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سفر  ییروبرو  یۀهمسا را   ۀنذر  مادر  و  داشت  ابوالفضل  حضرت 

  دانم یبا مادر رفت نمهم تهران بود   نیدعوت کرده بود چون مه

برگشتند انگار مادر   یچه گذشته بود که از وقت هیهمسا ۀدر خان

حرف زدن باشد دو بار به راه پله رفتم    یبرا  یفرصت  یمدام در پ 



 ریو آرام حرف زدن غافلگ  کردنو مادر را در حال پچ پچ    نیو مه

 کردم.

  ر یو ز  دیجویرا م  ش یهابود مدام لب  ختهیبهم ر  نیمه  اعصاب

ا  یرا علن   یزیاما چ  زدیلب حرف م که پدر به    نیبروز نداد تا 

 خانه آمد. 

شروع    یمعمول  ی هابرد و بعد از صحبت   یی پدر چا  یبرا  نیمه

 کرد:

 شهیخانم که تموم شده ماه صفر داره تموم  م   یزر  ۀعد  گم یم   -

 ... 

 باال آمد:  یبابا به تند سر

 خب ...  -

 انداخت: نییسرش را پا نیمه

 زن تنها ...  هینداره  یمردم صورت خوش نیب -

 کرد:  یمکث

 بنظرم بهتره عذرشو ...  -



 : د یکوب ینعلبک یاستکان را رو بابا 

 نظرت؟!  -

رو  یکس نداشت  س  یحق   ینظر  ایبزند    یحرف  میدکریحرف 

 بدهد. 

 خورد:  کهی نیمه

که مرد هست   یازن جوون تنها تو خونه   هیبخدا فقط    یچیه  -

 و پسر ... 

تند  پدر بود و د  ینگاه  آنجا  مادر    ۀاجاز  وارها یبه آشپزخانه که 

 انداخت: دادیرا نم دنش ید

سرت هم    تیزندگ  یبچه بلند شو برو پ   ستیتو ن  ی حرفا  نایا  -

 تو کار خودت باشه. 

 هم فشار داد: یرا رو ش یهالب نیمه

 ! میدکریبابا س -

 با حرص بلند شد:  بابا 



من    یتو کارها  ییایکه تو ب دهیرس ییزهرمار و بابا. کارم به جا -

 .یسرک بکش

وسط    ی راه افتاد ولبه سمت آشپزخانه به   ستاد یدر هال ا  ۀآستان  در

 راه دوباره برگشت.

  ی بکند کس  ی.خواست کاریاگر م  اد یز  ی لیبود خ  ادی بابا ز  اقتدار

 بود.  دهیرا خوب فهم نیا ن یجلودارش باشد مه توانستینم

 بلند شد:  نیهق مه هق

کار   یذاشتیم دی نبا یاساده نقدیمامان تو چرا ا می بدبخت شد -

 برسه. نجایبه ا

 خانم افتادم:  یزر یهاحرف ها و نخ دادن ادی  ناخودآگاه

  م یدکریمثل س  ی کیمرد خوب و خونواده دار کم شده کاش    -

 کرد.  ی خالص م یفیبالتکل نیگرفت و از ا یدست منم م 
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جلو  نیمه پدر  از  قبل  را  خودش  عجله  مانع    یبا  و  رساند  در 

 رفتنش شد: 

 ...  یی زهایچ هی هاهیتو رو خدا بابا همسا -

 سرخ شد:  بابا 

 کردن با ...  خودیب هاهیهمسا -

 گرفت:  رهیرا بر دستگ دستش

 استغفراهلل! -

 ادامه داد: هیبا گر نیمه

  ن یبره ا  یکنیچرا ردش نم  ستین  یزیو چ  ی گیاگه راست م  -

 ... 

 رفت: نییدوباره پا  یپدر باال امد ول  دست



 گه یتهران د  ییآیم  یدو بهم زن  یات اگه هم برابرگرد خونه   -

 . این

 : افتیشدت  نیمه یۀگر

 کرده ...  یی کارها هی کهیزن نیمطمئنم ا گهی د -

 آمد: رونیاز آشپزخانه ب مادر

 آروم باش. نیچه خبرته مه -

 به سمت مادر برگشت: یبه تند نیمه سر

چ  - که  باشم  ه  یآروم  برف  تو  بکنم  سرمو  تو  مثل   ی چیبشه 

 نفهمم ... 

 پدر باال رفت:  یصدا

 !نیخفه شو مه -

 بلند پدر باعث شد با بهت از جا بپرم. یصدا

 : دیغر  یلب ریز پدر

الف بچه   هی  دهیرس  ییکارت به جا  میدکریخاک بر سرت س  یا  -

 برات خط و نشون بکشه. 



 : دیهم غر نیمه

که   دهیرس  یی به جا  اشچارهیکار زن ب   ده ینرس  م یکر  د یکار س  -

 . ادیسرش هوو ب

بودم چه   دهیانداخت. هنوز نفهم  نییسرش را پا  یبا درماندگ   مادر

 بر سرمان شده و همانطور مات مانده بودم.  یخاک

 آرامتر لب زد: پدر

 ! ؟ینه کبر کنمینم نکارو یمن ا دونهیم یکبر -

 لب گفت:  ریز مادر

 !میدکریآس یاریصاحب اخت یهم بکن  یشما هر کار -

 زد: یپوزخند نیمه

تا حاال    یخور و قانع داشت  یزن توسر   هی  یآره حق دار  - که 

که با لباس    یی هابهت نگفته بچه  یچیازت نخواسته و ه  یزیچ

 یچیبزرگتر از خودشون سر کردن و بزرگ شدن ه  ۀبچ  یهاکهنه 

ساختن تا االن که دستت   تیبا همه چ  یازت نخواستن با ندار

 شده ...  وبروشکر وضع و اوضاعت خو خدا دهیبه دهنت رس



 نشان داد:  دستش پدر را با

 .یسال جوونتر از خودت کن ستیهوس زن ب -

 نشست:  نیصورت مه یپدر باال آمد و با قدرت رو دست

 نذار.  نجایام پاتو ا  گهیات دگمشو برو خونه -
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 حرفش را زد: نیاز خروج از خانه آخر قبل

ز  - مفت  حرف  با  زنن یم  ادیمردم  که    دی شنونده  باشه  عاقل 

نگه  هیشکرخدا   آکبند  مغزشونو  استفاده  عده  ازش  و  داشتن 

 . کننینم



 . دیرا محکم بهم کوب در

 سر خورد: نیزم یرو مادر

 شد.   ی چ یدیخاک به سرم د -

 بر صورت مادر نشست:  نینگران مه نگاه 

 خانم.  یاز دستت رفت کبر م یدکریس -

 زدم:  یحرکت باالخره

 ؟ یافتاده آبج یاتفاق  -

 اش رساند:  ی شانیدستش را به پ  نیمه

 .فتهیب ذارمینم -

 سمت دخترش رفت:  به

 خونمون. میبر د یپاشو مهناز با  -

 برخاست:  مادر

 بعد اگه ...  اد یصبر کن آقا صابر ب نیمه -

 بود:  لشیمشغول آماده کردن وسا نیمه



برم   دیکرد با رونمیکه شوهرت ب یدید شهیم رید ادیتا صابر ب -

 برسم.   یکل ۀجیخونه فکر کنم به نت

 کرد:  ک یرا نزد شیابروها

ن  - و خام  تو ساده  با  ستمیمن مثل  تو  دیمامان خانوم  و   یته 

 .ارمیرو درب هیقض

  ان یترس از ع   ای   زدینم  یمادر از عشق پدر بود که حرف  دمینفهم

قض ز  هیشدن  که  داشت  شا  ادی واهمه  نبود  تکاپو  هم    دیدر 

را روبراه   زیهمه چ  نیسپرده و مه  نیکه کار را به مه  دانستیم

 کردیو فرز برخورد م  زیت  شهیتند بود و هم  نی. آتش مهکندیم

  ی از چه راه  دانستیم  ورک بود قلق همه هم دستش بود    اریبس

را بهم    زیوارد شود برعکس من ساده که اکثرا با حماقت همه چ

. هر چند  دادیداشت و راهکار نشان م  است یس  نیمه  ختمیریم

 بود. نیاز مه شتریاقتدار پدر ب کردیفرق م هییدر مورد پدر قض

فت تا بند و بساط شام  در فکر بود به آشپزخانه ر  بیکه عج  مادر

 را آماده کند: 



بند و بساط بچه وسط   ۀاومد هم ی کی  دی کن شا زیخونه رو تم -

 اتاقه. 

و دخترش    نیکه بعد از رفتن مه  یها را خطاب به منحرف   نیا

مهناز    یهایوسط هال مانده بودم گفت تا اسباب باز  فیبالتکل

 که وسط هال پخش و پال بود را جمع کنم. 

در بزند.    یکردن خانه کردم هر آن ممکن بود کس  زیبه تم  شروع

خدا پر رفت   ۀشیبود هم  لیما به اعتبار پدرم که بزرگ فام  ۀخان

خانه پر بود از مهمان، عمو،   وقتیو آمد بود شب و روز وقت و ب 

 خاله، عموزاده ...  ، ییعمه، دا

 جان بلند شد: خانم  یصدا

 آب بده من قرصمو بخورم. وانیل هی -

به    ی از وقت  کرد یم  یمادر پدرم بود که همراه ما زندگ   جانخانم

پ   ادی بود گاه   ش یداشتم  خان  یما  عمه  ۀبه  و  بعنوان   می هاعمو 

چند ساعت    ماندیکدام نم  چی ه  ۀشب خان  یول   رفتیمهمان م

دوست داشت هر    بیپدرم را عج  گشتیما برم  شیبعد دوباره پ 

خ بر  یلیچند  بپاش  زیموافق  ن  یهاو  دل    یول   بودپدر  ته  از 



راحت   میدکریس  ۀکجا مثل خون  چیه  گفتیدوستش داشت و م

 .ستمین

ا  د یاخم شد  با بود  را به من دوخته  قرص خواستن   نینگاهش 

 جر و بحث بد شده است.  نیحالش از ا یعنی

 زدم: یلبخند

 االن خانجون! -

با پدر اصال    نیمعلوم بود از رفتار مه  اشوستهیپ بهم    یابروها  از

 . امدهیخوشش ن
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امن و امان بود پدر سر شب دمغ به خانه برگشت    زیشب همه چ  تا

و الم تا کام حرف    شدیبحثش م  یکه با کس  یو مثل تمام اوقات

نشسته خودش را مشغول نشان داد و   ونیزیتلو  یجلو  زد،ینم

 نگفت.  ی کالم

غ بچه  یحت اوضاع  متوجه  که خانه شده  یعیطب  ری ها هم  بودند 

 .زدینم  یحرف چکسیساکت شده و ه

انگار    زد، یکه مادر حرف م  یمالود بود مخصوصا هنگاماخ  بیعج

ها  بکشاند و بچه  نجا یکار را به ا  نیطلبکار باشد چرا اجازه داده مه

 ماجرا شوند.  ی قاط

بزرگترم تلفن کرده به پدرم اعتراض   ییبعد از صبحانه دا  صبح

هوو    امچارهیکند و سر مادر ب  یکار  نیچن  خواهدیکرد که چرا م

 . اوردیب

ها  ها و صحبتحرف  نیکوچکترم زنگ زد و هم  یی بعد دا  یکم

 تکرار شد.



تلفن کرد تا با   نیمه ۀبه خان آمدیخون پدر در نم یزدیم کارد

اند  آقا صابر جلوتر از او گفته بود آماده شده  یحرف بزند ول   نیمه

 حرف دارد.  یچون کل ند یآیما م ۀو دارند به خان

 شده بود.  که تلفن کرد جنگ و جدل بدتر مراد

 رفت. رونیبه حالت قهر ب پدر

با مراد هماهنگ کرده و هر دو آمدند    نیدو ساعت بعد مه  یکی

 پدر هم به خانه برگشته بود.

مه  مراد د  کیاز    نیو  از طرف  پدر  و  م  گریسو  .  کردندیبحث 

 طوفان بپا شده بود. 

 صابر هم دو جمله گفته و رفته بود:  آقا

 . خورهیبدرد من نم گهیخودتون د شیدخترتون رو آوردم پ  -

و دور از   دیحرکت بع  نیبود ا  یآقا صابر که مرد به تمام معن  از

ماجرا بخاطر  بخواهد  که  بود  ا  یانتظار  حرکت    ینیچن  نیپدر 

 بکند. 

 شروع شد.   دعوا



 شروع کرد: نیمه

  ی کل شبیکار توئه؟ د  امد یپ   نی اول  نیا  م یکر  د یبابا س  ینیب یم   -

کرد خون  میبحث  برو  گفت  م  ۀاخرشم  هممونو   یخوایبابات. 

 ...  یبر شیپ  یخوایتا کجا م ی بدبخت کن

 : د یحرفش را بر بابا 

 شوهرتم اگه ...  یندار ییخونه جا نیا یتو گهی تو د -

 شد:  شانیپر نیمه

همه سال خدمت ما    نیسر مامان که ا  د ینبا  گمیچرا چون م  -

 ...  یاریات و مادرت رو کرده هوو بو خونواده

دست  هم  نی. مراد و مهمیجمعه بود و اتفاقا همه خانه بود  روز

دعوا نبودم،    یاز رو بسته بودند من قاط  ریپدر شمش  هیشده بر عل

نروند هر چند کال داخل   رونی ها که در اتاق بودم تا ببچه  شیپ 

و نظرم    شدمیشرکت داده نم  ی بحث  چیدر ه  شدمیآدم حساب نم

 یبودم و نه آخر، دلم برا  اول  ۀهم مهم نبود نه بچ  یکس  یبرا

ز  ۀکه بچ  سوختیخودم م بودم،  نم  ادیوسط  و    آمدیبه چشم 

 مهم نبود. یکس یخواسته و نظرم برا
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را    نیمه  یجان افتاد که با حرص آشکاردر به خانم  یاز ال  نگاهم

 . کردینظاره م 

 : آمد یهمچنان م نیمه یصدا

ب  - حت  ۀچاریمادر  که  خون  یمن  روز  و  برادرشم   ۀشب  خواهر 

مبادا مادرشوهرش تو خونه گشنه تشنه و تنها بمونه،    مونهینم

داشته، شام و نهار خودت    لتویکم خدمتمونو کرده کم احترام فام 

خواهر برادرات کم دوال راست شده   یو مهمونات آماده نبوده جلو



م  حاال  که  گذاشته  احترام  همه    شیپ   ینجور یا  یخوایو 

 . یاش کنسرافکنده

 زد:  هق

 ...  میکربترس از خدا بابا   -

 را سمت مادر گرفت:  دستش

ب  نیا  - ن  چارهیزن  سال  دل    س یدو  داده  دست  از  شو  بچه 

 ...   رهی.گیاس آهش دامنت و م شکسته 

 صحبت را بدست گرفت: ۀرشت مراد

 کرده ...  زیشک نکن برا مال و اموالت دندون ت -

 : د یحرفش را بر پدر

 اون خودش پول داره ...  -

 صحبتش را ادامه داد: مراد

پ   - چشمش  باز  باشه  داشته  چقدرم  ماش  یهر  و  و    نیخونه 

با  تهییدارا چرا  ا  رمردیپ   هیاز    دیوگرنه  فالن    نیبا  و  بچه  همه 

 . ادیخوشش ب



 : د یبود توپ  امده یبه مذاقش خوش ن رمردیپ   ۀکلم ای که گو پدر

سن و   نکهیا  یبکن جا  تویزندگ  نیاصال به تو چه بچه برو بش  -

 ...  ینو بشمرسال م

 دو دل ادامه داد:  مراد

بمونه منم   نجایزن بخواد ا  نیاگه ا  رمیو م  گمی م  یزیچ  هی  -

 .نمیشیم   نییپا  ۀطبق  نجایهم  آم یم  کنمیجمع م  مویخونه زندگ

 به سمت در هلش داد:  بابا 

 ... ۀپسر کشهیبرا من خط و نشون م رونیبرو ب ا یب -

 ادامه داد:  طیغ   با

  س یبکشه باال حاال برا من رئ  شوینیآب ب  تونستینم  روزیتا د  -

 . آرهیدر م یباز

 : کردیمقاومت م مراد

 .رمینم  ییروشن نشه من جا هیول کن بابا تا قض -

جواب   یگرید   زدیم   ی و حرف  کرد یطرف حمله م  کیکدام از    هر

 . دادیجواب او را م گری د یک یو دوباره  دادیم
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 گفت:  پدر

  ه یخانم هم فقط  یاومدن که برگرده روستا زر لشیفک و فام -

رو ازش    یشوهرش نتونن همه چ  ۀخواد که خونواد  ی سرپناه م

 نداره. یکار یطفلک اصال با کس نی. ارنیبگ

  ی که زده بود را ماستمال  یهمه باز مانده بود پدر داشت گند  دهان

طرفدار  کرد یم زن  یبه  زندگ  پرداختیم  ی از  و    ، ی که  آرامش 

 را از ما گرفته بود.  شیآسا



 آخر: میزد به س مراد

زن تنها و    هیپر و بال گرفتن    ری! زمیکر  دیس  یمتیبه چه ق  -

 ات! ... شکستن پر و بال زنت، خونواده متیبه ق کس یب

 که من در آن بودم گرداند:  یرا به سمت اتاق  نگاهش

مه  - و  خونهیچیه  نیمن  تو  بخت  دم  دختر  اون  به  فکر !  ات 

 یکس  مونیبه زندگ  یبزن  یخوایکه م   یگند  نیبا ا  گهید  یکرد

بهش زن    یکس  گهیکه د  یبه محسن فکر کرد  آد؟یسراغش نم

 ! میدکریس یفکر خودت  همش تو  ای  دهینم

 : د یداد کش بلندتر

 یبریدوست و آشنا م  ش یحرمت، اقتدار، ارزش خودتو ما رو  پ   -

م  نیا  یدار   یسوال، فکر بعدشو کرد  ریز   ۀهم  ؟ یزنیحرفا رو 

 ...   یحت گهید خورنیکه رو سرت قسم م یی اونا

 مراد را گرفت و به طرف در هلش داد:  نیآست بابا 

 من! ۀاز خون رونینکن برو ب یادیغلط ز -

 زد: یپوزخند مراد



فراموش نکن    ی مال توئه ول  یتو همه چ  یتو زندگ   ۀآره خون  -

 . یدیرس نجایبه ا یچجور

گر ماجرا بود  نظاره  یاشک  یبه سمت مادر که با چشم ها  نگاهش

 برگشت:

 ...  ی برس نجایتا به ا سادهیپشتت وا ی ک یفراموش کرد -

 شد:  نییباال و پا  سرش

و    رسهیکه م   یی آدم به جاها   یحق دار  م یکر  دیس  یحق دار  -

 .خوادینم بانیپشت گهید کنهیمحکم م شویپا یجا

 کرد:  زیرا ر شیهاچشم

که باعث شده سرتو تا حاال با    بانتیپشت کن به همون پشت  -

دلت خواست   یهر کار  ذارمیمن نم اما بدون    یریافتخار باال بگ

 ...  یبکن

 حرفش را گرفت:  یپ  نیمه

ا  - که  م  نیحاال  رو  خوادیخونه  و  بب  یرنگ  رو    نهیآرامش 

 .یریجلوشو بگ یتونیکه نم یبا هوس یخرابش کن یخوایم



 در را باز کرد:  پدر

 .رونیب نیهر دوتون بر -

 : دیلرز ش یهادست

اگه مردم برا   یحت  نیخونه بذار  نیپا تو ا  نیحق ندار  امگهید  -

 .ن یای ب نیامم حق ندارجنازه  عییتش
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 : بدیپاشنه کو یرا با حرص رو در

کن بنداز به    یها رو جر! بچهیکبر  یگرفت  شیپ   یخوب روش  -

 دورادور تماشا کن.   سایجون من بعد خودت کنار وا



 جان به صدا در آمد:  خانم

که    یها برا کسبود بچه   یکتریحرمت بزرگتر کوچ  م یواال قد  -

 بزرگشون کرده حق نداشتن صداشونو ببرن باال.

پشت   شهیجان همشد. خانم  د یهم کل  یاز حرص رو  می هادندان

سوخت. چقدر در حق    شی هایمادر و مهربان   یپسرش بود دلم برا

 جان لطف کرده بود. خانم یخانواده و مخصوصا برا نیا

 آمد.  اطیها از ح شهیشکستن ش یصدا

  دن یچه خبر شده که با د  نمیبب  اطیرو به ح  ۀشدم تا از پنجر  خم

پارک شده    اطیح  ۀپدر که گوش  کانیپ   نیماش  ۀشکست  یهاشه یش

 آه از نهادم برآمد. بود 

 را بست: اطیدر ح زدیکه داد م   یدر حال مراد

عده طماع بهش    هیرو ببرن که چشم    یمرده شور مال و اموال  -

 دوخته شده. 

شد بر آتش    یمادر آب  یبه سمت در هال پا تند کرد که صدا  پدر

 خشمش:

 ولش کن.  میدکریتو رو جدت س -



 به سمتش برگشت:  پدر

 ...  یرو سرم سوارشون کن یخوایرو ولش کنم م  یچ -

 آرام لب زد:  مادر

 .  کنمیرو درست م  یخودم همه چ -

 ادامه داد: آرامتر

 رو.  یهمه چ -

نگاه مادر د  پدر اتاق گشت و جلو  د یچه در  به   ون یزیتلو  یکه 

 موقع قهر و دعوا:  اشیشگینشست، کار هم

 گو.بهشون ب نویا نجایا انیهات حق ندارن ببچه -

 گفت:  نیرا خطاب به مه حرفش

شوهرت بره    یترسیم  یکنیکه جلز ولز م  ستیتو هم برا من ن  -

بگ هم  رهیزن  آت  نیبرا  و  آب  همیزنیم  شیبه  االن   نی. 

 ات. خونه یگردیبرم

 آرام جواب داد: نیمه



بکنم    تونمینم  یاگه هم بخواد شلوارش دو تا بشه کار  گهی آره د  -

بست راهمو  جلو  جواب میچون شما  بگم هم  بود    دهی.  بد  اگه 

 ...   کردیپدرت نم

 زد: یپوزخند پدر

 تو کاله خودتو بچسب باد نبره.  -

 : دیلب گز نیمه

کنه قلم    یادیاگه صابر هم بخواد غلط ز  چسبمیمعلونه که م  -

 . شکونمیپاشو م

 بغض ادامه داد:  با

تا حاال    کنمی. انگار مکنمیو پشت سرمم نگاه نم  رمیاالنم م  -

 نخواهم داشت. نی که بعد ا یپدر نداشتم همونجور

 را گرفت:  نشیآست مادر

 حرفا ...  نیا نیمه -

 :دیاش را در آغوش کشکنان به اتاق آمد، بچه هیگر نیمه

 بده ...  حیاش ترجرو به بچه  بهیزن هفت پشت غر  هیکه    یپدر  -



 ادامه بدهد.  نتوانست

از ماجرا گذشته بود در حال  کی که وضع خانه هر روز    یهفته 

 . شدیبدتر از قبل م 

 : کردیم حتیو نص کیو مادر را تحر کردیهر روز تلفن م نیمه

  ی نذار هر کار  ا یکنه، بهشون رو ند  رونیرو ب  یکن بابا زر  یکار  -

 دلشون خواست بکنن ...

 

پ   یزر اوضاع  از  حفظ    ش یخانم  بخاطر  و  شده  ناراحت  آمده 

 کند.   اشغه یعلنا از پدر خواسته بود ص شیآبرو

که از همان روز دعوا    ی ظیاخم غل  ی ول  زد ینم  یگرچه حرف  پدر

 بود.  ی هر حرف یایصورتش هک شده بود خود گو یرو

  هیبه زن همسا یل یحرفش که تما یداشت پدر رو نانیاطم مادر

م م  ستدیایندارد  بنظر خودش  ماستمال  هی قض  خواستیو   ی را 

 هفته کشمش گفت:  کیکند که بعد از 

 .کنمیم  یازش خواستگار  رمیخودم م   یاگه واقعا دوسش دار  -
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 نداخت.ا نییسرش را بدون حرف پا بابا 

  داد یم ینه نظر  کرد یم  ینه مشورت  زد یم  ی حرف  ی نه با کس  پدر

از هم  کردیم   یکار  چینه ه بود،  زده  بچه  ۀانگار مسخ شده  ها 

برا فقط  بود،  چ  یشده    یی چا  ش یبرا  گرفت، یم  رادیا  یزیهر 

است،    داد یم  ریگ  میآوردیم سرد  است،  پررنگ  است،  کمرنگ 

گرفت کم نمک است، یبهانه م  پختیداغ است، مادر غذا م  یلیخ

 شور است ...



ما بود اواخر مرداد ماه حال مادر خراب   ۀوضع هر روز خان  نیا

 یزی.زد به هر چیدکتر بود و سرم م   انیروز در م  کی  با یبود و تقر

 نیخانم از ا  یو زر  تا وضع خانه را بهبود بخشد  انداختیچنگ م

  ی.برد هر روز که مادر خانه نبود زری استفاده را م  تیفرصت نها

استفاده ک نبودش  از  پر به طبق  ردهخانم    آمدیباال م  ۀبا دست 

م  وه،یم دستش  از  که  چه  هر  نهار  ها  بچه  یبرا  آمد یصبحانه، 

با پدر    د،یکشیخانه سرک م یبهانه به همه جا نی.و به اآوردیم

 . زد یو خانم جان حرف م

زر  مادر نبودش  در  بود  خانه    یمعتقد  به  طلسم  و  دعا  خانم 

تا دهان مادر را ببندد    کندیم  می و در گوشه کنار خانه قا  آوردیم

 به جادو و طلسم اعتقاد داشت.   بیخانم عج یچون زر

  نیاز نبود مراد و مه  دانمیکرد، نم  رییتغ  یمرداد اوضاع کم  اواخر

ما را نداشتند   ۀرفت و آمد و دخالت در امور خان  ۀ اجاز  نکهیو ا  بود

  ی از حد  ش یب  ی هاخانم و محبت  یزر  یبقول مادر از دعاها  ای

از    گریاما کم کم مادر هم نرم شد و د  کردیما م  ۀکه به خانواد

خانم حسنه   ینبود روابطش با زر  یخبر  هیولا  زیآن آتش تند و ت

 یخانم برا  یهمراه پدر و مادر و زر  یکه گاه   یشده بود، طور



کار برم   یم  رونیب  یمراسم  ا ی  یانجام  بخند  بگو  با  و    ی رفتند 

 گشتند.

  جاد یبه روال سابق برگشته و آتش بس ا  زیهمه چ  بایتقر  وریشهر

  ۀبه بهان  ی ما بود و گاه  ش یباال پ   ۀاوقات طبق  شتریشده بود پدر ب

اش با مادر گل و بلبل  هنوز رابطه   رفتیم  نییپا  ۀبه طبق  یکار

به    کردیم  یقابل تحمل شده بود مادر سع  بایتقر  یبود ولنشده

  ین را به خانه باز کند و صلح و آشتیمه  یدوباره پا  بیهر ترت

 برقرار کند.

  نیمادر و مه  یو تلفن  یدم گوش  یهااز صحبت   ختهیگر  جسته

که    ی پدر شده است. با داد و قال  ۀغیخانم ص  یبودم زر  دهیفهم

شده بود    حیکرده و مادر مجبور به توض   جادیپشت تلفن ا  نیمه

  نیخانه تن به ا  ی بهبود روابطش با پدر و آرامش اهال  یکه برا

چهار ماه    یدار و برا  تمد  غهیص  کردیم  د یکار داده و مدام تاک

کار خود    ی خانم پ   یاست که بعد از تمام شدنش قرار است زر

 برود. 

 

 [ 02:19 23.11.19, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 



 29_پارت#

 وارونه  _یچترها#

 ی غلطان_الیل#

 

 

خبر    غهیص  یاز ماجرا  یخانم کس  یخودمان و زر  ۀخانواد  بجز

و   یخانه بود و سرگرم مسافرکش  رونیروز ب  شترینداشت، پدر ب

به   کردیم  تشیبچه ها اذ  یهم که سر و صدا   یگاه   ،یرانندگ

 . رفتیاستراحت م یبرا نییپا ۀطبق

  ن یتریمنطق  ریو غ   نیترنادرست   افتی بعد مادر در  ۀدو هفت  یکی

انتخاب کرده و    میدکریاثبات خودش به بابا س  یراه حل را برا

پ   یزر   ۀغیو ص  یخواستگار  شنهادیپ  را  است    دهیکش  شیخانم 

و با    شدیکرده از ما دورتر م  ریی روزبروز تغ  ریچون رفتار پدر ناگز

 خانم مهربانتر.  یزر

  ستیپدر خانه ن  یتلفن کرده و از او خواست زمان  نیبه مه  مادر

 نشانمان بدهد.  یو راه حل  دیایبه تهران ب



 مان آمد: کنان به خانه هیگر نیمه

هم  یدی د  - از  مامان،  اومد،    دمیترسیم  نیگفتم  سرمون  که 

 اگه بفهمن.   م یشیمردم م  ۀکارها، مضحک نیو چه به ا  میدکریس

 را آرام کند:  نیمه کردیم ی سع مادر

باباتم    دن،یکه تا حاال نفهم  یهمونجور   فهمهینم  ی نه بابا کس  -

ز بچه   ی گاه  نتشیبینم  اد یکه  م  ها که  سر  و    برنیحوصلشو 

 ...  نیی پا رهیم نهیبب ونیزیتلو ذارنینم

 بر صورتش زد: نیمه

کنه، اون   تشیهاش اذبچه  یسر و صدا   د یچرا با  گهی د  نیهم  -

وقت    یاخانم کم کم به هر بهونه  یزر  دنیاس بره ددنبال بهونه

سر و صدا باشه تا    ی آروم و ب  خوادیو م   نییپا  رهیوقت م  ی و ب

  نهییهمش پا  ی نیبیبعد م  مونهیبکنه همونجام م  شویراحت زندگ

خودشه   ۀفقط بدنبال خواست  که اون    مونه،یکاله م   ی و سر تو ب

 ندارن ...  یتیواسش اهم گرونید

 زد:  هق



نبا  - گفتم  بار  ا  یبذار  د یهزار  به  با    نجا یکار  زنه  اون  و  بکشه 

 .ارهیرو از چنگت درب چارهیب ی بابا لهیو ح استیس

 : دینال مادر

بابات    ی منم از آبرو  اومد یخوب گند کار درم  کردمیم  کار یچ  -

بشه   یزیگفتم چ  دمیترسیدوست و آشنا م  یجلو  یزیو آبرور

بابات قبول کنه    کردمیفکر نم  یبوده در ثان   اشغهیص  گنیاقال م

 ...   رهیبار نم ریمنم گفتم ز  کردیم  ینف  یکه ه یهمونجور 

 : دیحرفش را بر نیمه

 هیمگه هوس نداره؟ ک س؟یکه رفت! مگه بابا مرد ن یدید  یول -

سال جوونتر از خودش که از قضا مال و    ستیزن ب  هیکه نخواد  

مادر    یاومدیباهاش راه م  دیداشته باشه؟ تو نبا  س یبد ن  شمییدارا

 من.

 لب زد:  نیغمگ مادر

بود م  یدی د  - ت  دونیکه خونه شده  بود  رهیجنگ، دو    م ی شده 

. آخرشم که گفت  گهیطرف د  هی طرف بود من و بچه هام    هیبابات  



تحر رو  شماها  کنار    کیمن  خودم  و  جونش  به  انداختم  کردم 

 ...  نیسیپدرشون وا  یها تو روتا بچه سادمیوا

 بغض ادامه داده بود: با

 بود ...  ده یبر یها از همه چاز خونه، من، بچه گهی د -

 شد: ریسراز شی هااشک 

  شناسهیسن و سال هم نم  ن،ی مه  کنهیعشق آدمو کور و کر م   -

 راه رو ...  نیتربابات دوسش داشت و من عاقالنه

 با حرص جواب داد: نیمه

و معرکه   یریهوسه، سر پ   نیمادر من ا   یچه کشک  یچه عشق  -

  یهابه فکر سر و سامون دادن بچه   دی با  میکر  دی! االن سیریگ

 سر و گوشش بجنبه ...  یریسر پ  نکهیمجردش باشه نه ا

 اخم کرد:  مادر

 ...  میحرف نزن! حق ندار  ینجوریراجع به پدرت ا نیمه -

 به افسوس تکان داد: یسر نیمه



خودشه من و شما و    ی خودشه زندگ  ۀخون  ،یگ   یآره راس م  -

بکن    تویو زندگ  ن ییبنداز پا  ینجوریهاشم کشک! سرت رو همبچه 

ا  ینیبیم   هویبعد   دار  نهمهیبعد  بچه  و  کندن  جون  و    یسال 

ندار با  م   هاشیساختن    نییپا  ۀطبق  ینیبیم  ییآیبخودت 

 کل ساختمونو زده به نام زن جوون و ...   دمیشا

 بفکر فرو رفت:  مادر

  ن یاز ا  شتریبکنم تا ب  دیبا  کاریبگو چ   ن،ینکن مه  یته دلمو خال  -

 خراب نشه اوضاع ... 

 نیاز آمدن مه  یداد کس  ماتومی رفت مادر اولت  نیمه  نکهیاز ا  بعد

  ن یگزارش آمدن مه  یواشکیخانم جان    یبه پدر نزند ول   یحرف

خانه وفتبه  داد  پدر  به  را  بابا    دمیشن  بردمیم   ییچا  ی مان  به 

 : گفتیم

 بزنن. رآبتویتا ز کردنیمادر و دختر داشتن پچ پچ م -

چرا خانم جان با آن سن و    دانمیلجم گرفت نم  شی هاحرف   از

پدر  یبرا یخانم را افتخار یکردن زر غهیسال دو زنه بودن و ص

 .دانستیم



دو هفته    یک یات شروع شده بود و خانه بعد از  آتش اختالف  دوباره

که با تمام    ی جنگ شد. پدر و خانم جان  دانیبه م  لیآرامش تبد

  نیطرف و مادر، مراد، محسن و مه  کی  کرد یم  یقوا از او طرفدار

 سمت ...  کیاز 

 از نو یاز نو روز روز
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 یقرار بود در اسرع وقت اجرا کند برا  دهیشیاند  یچاره ا  نیمه

 مراد را هم با خود همراه کرده بود.  نکاریا



ا  یری جلوگ  یبرا خانم جان به   نکهیاز لو رفتن خبرها و بخاطر 

آن    م یداده و س  رییتغ  یتلفن را چند روز  ی پدر گزارش ندهد جا

تا    میکردیصحبت م  نیو آنجا با مه  میبرده بود  را تا آشپزخانه

نشود و خانم جان هم اخبار خانه را    مانیهامتوجه حرف  یکس

 لحظه به لحظه به گوش پدر نرساند. 

س  وریشهر  اواخر بابا  بود  شلوار   میدکریقرار  مانتو  تا  بدهد  پول 

 ییمدرسه ام که از سال اول راهنما  یمدرسه بخرم چون لباس ها

کهنه و رنگ و رو    ی سه سال حساب  نیا  ی ط  کردمیاستفاده م

آمده و اخم و تخم و قهر پدر    ش یپ   طیرفته شده بود اما با شرا

مدرسه را باز کنم مبادا جواب سر باال    د یصحبت خر  دمیترسیم

اصال نخرد   یلج و لجباز یگفتنش را نداشتم که روبدهد جرات 

ها و خودکار مداد پارسالم سر کنم تا  بهتر بود فعال با همان لباس

را    میهاخوش نشان بدهد تا خواسته   یبهتر شود و پدر رو  طیشرا

 ۀ خراب بود که چند هفت  یبقدر  م یهاهر چند وضع لباس  میبگو

همه    نکهیو بعد از ا  نمیکالس بنش  یبودم با چادر تو  مجبوراول  

حواسش نبود چادر را.از   یکس  گریقرار گرفتند و د   شانیسر جا

 به چشم نزند.  اد یز میمانتو ی سرم باز کنم تا رنگ و رو رفتگ



خانه علنا    ریناپذ   انیمهر همزمان بود با جنگ و جدل پا   شروع

م  لیتبد حرف  دانیبه  روز  هر  بود  شده  و   یتکرار  یهاجنگ 

از    دیخانم با  یکرده بود که زر  لهیپدر و مادر، مراد پ   یهابحث

که در جوابش    یپدر اما تنها حرف  غه،یخانه برود البته با فسخ ص

  گر یاز خانه باشد د  یبود که اگر قرار به رفتن زر  نیگفته بود ا

از   ا یرا به خانه بگذراند    شانیهم پا   نیمحسن و مراد و مه  د ینبا

نباشد. پدر به قهر   انیدر م یرف ح غهیخانم و فسخ ص یرفتن زر

نشده لحاف و تشکش را به اتاق ما برده بود    یراض  یخشک و خال

پذ در  مادر  کنار  من  و  شده  صاحب  را  اتاق  عمال    یی رایو 

 در اتاق.   ییو پدر به تنها دمیخوابیم

 ر یبود که چرا ز  ده یکه با مادر کرد به او توپ   یآخر سر بحث  بار

خانم را عقد کند بعد دبه درآورده و    یحرفش رده، اول گفته زر

موضوع   نیدوباره بچه ها را به جان پدر انداخته است و سر هم

  ون یزیتلو  یجلو  میمثل قد   یحت  گری قهر کرده به اتاق رفته بود د

  ن ییپا  ۀطبق  ای ا در همان اتاق بود  ی  شهیو هم  د یکشیهم دراز نم

 بود.  ی مشغول مسافرکش نشیماشبا   رونیب  ایخانم   یزر شیپ 



را خراب کرده بود و بچه    امه یبد و اوضاع نابسامان خانه روح  حال

.ام. کم کم  ختهیبهم ر  نیچن  نی شده که ا  یبودند خبر  ده یها فهم

ماجرا    شیدرد و دل کرده کماب  هیسر درد و دلم باز شده و با مرض

را فاکتور گرفته   غهیص  ی  هیکامل قض  اتیرا گفتم البته نه با جزئ

به   یراض  میکه مادرو خواهر و برادرها  دمحد گفته بو  نیو در ا

مخالف  یو پدر بخاطر دلسوز ستتدیما ن ۀماندن مستاجر در خان

قرار    انیهم در جر  پیاک  یۀخانم است. بق  یانداختن زر  رونیب

م نبا  گفتندیگرفته  بزرگترها    دی من  کنم  دخالت  خانه  امور  در 

  م کنند و من سرم به درس و دوستان ی خودشان مسئله را حل م 

آمده    شیمن و دردسر پ   یها که از عمق بدبختگرم باشد اما آن

 خبر نداشتند
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بود و مدام با  شده  شتریسرد زانو درد خانم جان ب  یشروع هوا  با

 یاز روزها  ی کیبود عصر    شیزانوها   دنیدر حال مال  شیهادست

ها  جان آنبهبود پا درد خانم  یآخر مهرماه مادر از پدر خواست برا 

  نیخانم و مادرش همراه هم طبق معمول ا  یرا به آبگرم ببرد، زر

و مادر بودند با هم به آبگرم رفتند،    درچند روزه که همه جا با پ

کار دستش داده و مجبور   ،یکه سادگ  سوختیمادر م  یدلم برا

خانم را همراه خودشان تحمل کند. من همراه    یبود وجود زر

خانه را بهم    زیدرآورده و همه چ  یشلوغ باز  یلیها که خدوقلو

که    ندبودام کردهخسته   یبودم، بقدربودند در خانه مانده  ختهیر

آن  حاز  به  خواستم  باز  اطیها  توپ  آنجا  من    یرفته  تا  کنند 

درس  ییرایپذ به  کرده  مرتب  درس   م یهارا  حس  اما  برسم، 

روزها در    نیا  یشگیاز فکر هم  حالیخواندن نداشتم خسته و ب

دن حالم بودم که بهتر ش  یبرا  یانشسته دنبال راه چاره   یاگوشه 

تلفن کش پذ  دهیفکرم سمت  به  از آشپزخانه  را    ییرایشد و آن 



شا تا  با    د ی آوردم  کردن  ول  یکیصحبت  کند  بهتر  را    ی حالم 

که    هیتلفن نداشتند، سم  دیو ناه  هیاز دخترها بجز سم  چکدامیه

ناه  بود  مغازه گرم  به  پ   دیقطعا سرش  مادربزرگش    ش یهم که 

بق معمول بعد از ظهرها خواب بود. ط  رزنیالبد پ   کردیم   یزندگ

کوچکتر گرفتم    یانهیزم  شیپ   نیبدون  دست  در  که  را  تلفن 

که تا بحال با   یناخودآگاه اسم سهراب در ذهنم پررنگتر شد کس

 کباری  یوجود بارها تنها بودن در خانه و فرصت تلفن کردن حت

شماره بود  نکرده  خطور  فکرم  به  صداهم  گرفته  را  را   شیاش 

 بشنوم. 

شماره کامال  یقو ۀذهنم شماره را مرور کردم، به لطف حافظ در

بابا س  ادمی بقول  م  می دکریبود،  تلفن خانه    گفتیکه  من دفتر 

 ها را حفظ بودم.شماره یهستم تمام 

 .یحرف نیلرزان شماره را گرفتم بدون کوچکتر ی دست با

 :دیچی مرد جوان آن طرف خط پ  یصدا

 بله.  -

 که خودش ادامه داد:  دمینفس هم نکش یحت



 . یزنگ زد یواسه چ  یحرف بزن یخواستینم -

 نزدم که گفت:  یحرف باز

موقع  - زد  ی شانست خوب  زنگ  بودم دم    ی لیخ  یهم  دلتنگ 

خونه    یباشه و غروب تو هم مجبور بش  زییفکر کن پا  یعنی  یغروب

 و ...  ینیبش

رو  دستم صدا  یگوش  یرا  مبادا  کش  یگذاشتم  را    دنمینفس 

 بشنود.

 را صاف کرد:  شیصدا

از تنها  یکه زنگ زد  ی در هر حال مرس  -   ی اریدر ب  ییتا منو 

 . گهید  میبا هم آشنا بش  دیبا  ی قیحاالم به هر طر

 را آرامتر کرد: شیصدا

 دو تا.  یدونه فوت کن اگه زن هی یاگه مرد -

فوت    کیبه سرم زد جوابش را داده سر به سرش بگذارم    نباریا

 کردم.

 شد:  یعصبان



 ؟ یمزاحم شد یفالن فالن شده تو پسر -

 نزدم.  یحرف باز

 کرد:  ینچ

 ...  ینه مطمئنم دختر -

 بود چطور طرف مقابل را به حرف بکشد:  بلد

نم   س ین  یاچاره  نیبب  - که  بزن  یخوایحاال    یکار  هی  یحرف 

تعر  م، یکنیم الاقل گوش کن دلت شاد    کنمیم  فیمن جوک 

 .گهید یدرآورد یباشه منو از دلتنگ یشه، هر چ

 کرد:  فکر

  هی  یچیساندو  رهیمرده م  هی  یروز  هیآهان ...    نم،یاووم بذار بب  -

 مینه مستق  گه یطرف م  چمیبپ گهیبهش م  ارو ی  خوادیم   چ یساندو

 برو ... 

 ام گرفت. چرا خنده دانمینم  ی نبود ول یابامزه یلیخ جوک

التماس    دیام را شنخنده  یو صدا  دمیآرام خند  نکهیمحض ا  به

 کرد:



  شهیات مآدم عاشق صدات و خنده  ،یخندیچه قشنگ م   یوا  -

 ... 

 التماس کرد: شتریب

تو رو به جون   ها،یمرگ من جون پدرت تو رو خدا قطع نکن  -

 رو نگه دار. یگوش یدوس دار ی هر ک

 قطع کنم:  دیترسیانگار م  زدیتند حرف م تند

هم نزن، خوب! فقط قطع نکن    یحرف بزن  یخوایاصال نم  نیبب  -

گوش سهراب  م  یمرگ  حرف  خودم  من  باشه  تو   زنمیدستت 

 گوش کن.

 حرف فقط گوش دادم   یحرف زد و من بدون کالم قهیدق چند

 :رمیخواهش کرد دوباره تماس بگ یآخر کل در

نم  نیبب  - که  زد  یهست  یک   دونمیمن  ام چون شماره   یزنگ 

خ خ  هاسیلیدست  م  یلیو  زنگ  جون   ی ول  زننیبهم  رو  تو 

موقع منتظرتم، فردا، نشد پس    نیمادرت بازم بهم زنگ بزن هم

 زنگ بزن. یسهراب رو کفن کرد ی ... ول گهی فردا، نشد دو روز د
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  ی ما آمده و ط  ۀاختالف با آقا صابر به خان  ۀگفته بود به بهان  نیمه

خانم را کف دستش گذاشته   یماست حق زر  ۀکه در خان  ی مدت

رو  کندیم  یکار را  ول  یدمش  برود  و  گذاشته  مادر    یکولش 

راه د از  بود  اگر زور  یگریخواسته  پدر    یوارد شود چون  باشد 

نم  غهیص  ی زر  یبرا  یگرید  یو ممکن است جا  کند یرا باطل 

 . ردیخانم در نظر بگ

بررگم آمد و با پدر حرف زد، راجع به همه   ییمهر ماه دا  آخر

ط  ییهارنج   ز،یچ مادر  کشسال  ن یا  یکه  به   دهیها  راجع  بود 

 خانم.  یمراد و در اخر زر ن،یمه

  شیبرا  دیکشی را م  اشینیمدام آب ب  گفتیادر مراجع به م  یوقت

را در   اشیجوان  یهاکه تمام سال  یسخت بود راجع به خواهر 



  ی سرش هوو  یدلسوز  همهنیکه بعد از ا  یمرد قدرنشناس  ۀخان

 جوان آورده بود صحبت کند. 

 گفت:  یوقت

دار  - و    می کر  دیس  یحق  مادر  به  احترام  بخاطر  من  خواهر 

شا بچه  لباس   دیهات  و   یآنچنان  یها نتونسته  بپوشه  راحت  و 

با وجود داشتن   دهیخجالت کش  دیکنه شا  یجلوت راه بره دلبر

کنه،  شونیبزرگ به چشاش سرمه بزنه و موهاشو پر ۀچند تا بچ

هنوز   نتونستهاحتماال چون دختر نوجوونشو تازه از دست داده  

 کم حوصله بوده ...  ا یراست کنه و تو خونه بگه بخنده  کمرشو

 : دیکش یآه

ساخته خوب البد حق   یکه با همه چ  یهمه سالاون  یگور بابا  -

بهتر براش  بساز   نهاینداشته  بهتر  یرو  تو    ی ول   ی باش  نیو 

 ...  هاسنیحقت بهتر یمیدکریس

  ییدا  یهاحرف  کردم یم  هیهم همراه مادر در آشپزخانه گر  من

از    ی تلخ  تیمحض بود واقع  قتیحق که حرف دل مادر بود که 

 .  آمدیم رونیب ریاردش ییزبان دا



حت  نگاهم هم  مهتاب  سال  گذشت  از  بعد  که  بود  مادر    یبه 

 ی را برنداشته بود طفلک تمام عمرش را صرف بچه دار  ش یابروها

مهماندار بقدر  یو  و  که   یکرده  بود  خانواده  گرفتار  و  سرگرم 

بود   نکرده  دق  یحتفرصت  بگذارد    یبرا  قهی چند  وقت  خودش 

 خودش ...  ماپدر و ما خواسته بود ا یرا برا هان یبهتر شهیهم

 محکم تر ادامه داد:  ریاردش ییدا

از خودته س  -  خوادیم   م،یدکریحاالم اومدم بگم پسرت مردتر 

خودش که بشه تاج سر خودش   ش یببره پ   رهیدست مادرشو بگ

  ی نش تیخونه خرد نشه ... شمام اذ ن یتو ا گهیاش تا دو خونواده

 یو البته حق مسلمت هست برس  یکه دوست دار  ی و به هر چ

 ... 

  ی ادیغلط ز  "کم از    یزیادا کرده بود که چ  یمسلم را طور  حق

 نداشت.  "

 :دیرا خوب فهم نیا پدر



 ه ی  یکنم زر  کاریچ  یگیم  ریبود افتادم توش اردش  یگرداب  هی  -

نداره و تمام    ب یتو شهر غر  ید یام  چیکه ه  کسهیزن تنها و ب

 به من ...  دشیچشم ام

 اخم کرد:  ییدا

ا  دشیام  ۀهم  - به  ... شهر  تو  ام  یبزرگ  نی...  ات خونواده  دی... 

   ؟یچ

 پدر جمع شد:  یهالب

 داره که ...  یشون رسم و رسومات فهیخوب طا -

 : د یحرفش را بر ییدا

 عذر بدتر از گناه ...   -

 اخم ادامه داد:  با

و    لیشما بزرگ فام  م، یکردیس  شهیم   ی رسم و رسومات ما چ  -

کارا تا حاال کدوم   ن یداره ا یچه معن ی محل و معتمد همه هست

  ی هر ک   یعن یدوتا دوتا زن گرفته،    مونفهیو طا  لیاز فام  یمرد

 کنه؟ اشغه یبره ص  دیبا  رهیرو بگ یکیخواست دست 



 کرد:  نچ

با  - که همه رو    ییرو به شما بگم؟ شما  نایا  د یاستغفراهلل! من 

 و ...  خورنیسرت قسم م

 : د یکوب اشیشانیرا به پ  دستش

اومده    م، یکر  دیاس سخاله خرسه   ی زن مثل دوست  ن یا  یدوست  -

شده رفته تو جلدت به    طونیو آبروت، ش   تیثیچمبره زده رو ح

که از جونت   یی ها بچه تیاختالف انداخته تو زندگ همهنیموال، ا

بخاطر مخالفت با زن   یکرد  رونیرو از خونه ب  یدوس دار  شتریب

 گرفتنت البد فردا پس فردام ... 

 به زانو گرفت: دست

 اهلل اکبر!   -

نشد ادامه دهد    شیکه رو  یدار بشوبچه   دیخواست بگو  یم   البد

 گفت:  شیبجا

م  - هفته  آخر  گفته  م  اد یمراد  موقع  ان  زنهیسر  اون  تا  شاهلل 

 مشکالت حل شده باشه ... 

 کرد:  یمکث



خدا  - کبر  یاگه  دست  بود  پابرجا  مشکل  هنوز  رو   ینکرده 

 اش.خونه برهیم  رهیگیم

 دراز کرد: ی خداحافظ ۀرا به نشان دستش

که به   ییهاات و بچه تو خونه  ی هابا بچه یدون یخودت م گهید -

 . رونیب شونیاز خونه انداخت غهیجرم مخالفت با ص

  ی شد آب  انیب  ریاردش  یی که از زبان دا  نیحجت مراد و مه  اتمام

 شد بر آتش اختالفات هر روزه ... 
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 یصحبت محمد در راه مدرسه با ما از احوالپرس  گذشتیم  روزها

درس  وضع  کشبه  امتحانات  و  دخترها    دهیها  کدام  هر  شده 

م  یهاحرف خودشان  به  را    ش یها حرف  یول   گرفتندیمحمد 

و ترکش    ریصورتم با همان نگاه چون ت  ی خطاب به من بود رو

 .  شدیو آتشم زده مانع از جواب دادنم م کرد یمکث م

 :دیپرسیرو به من م هیهر حرفش با مرض آخر

 مورد! نیتو ا هینظر مادر کوزت چ -

شکل    نیاما گرم ما در راه مدرسه به هم  یمعمول  یهاصحبت  

ا  کردیتلفن م  یگاه  هیمرض  افت،ییادامه م بار محمد که   نیو 

حال خودم را   یعالوه بر سالم و احوالپرسهمراهش بود    شهیهم

 : دیپرسیهم م

تو    یندار  یزیچ  ی مشکل  ،یخونیبرا امتحانا م  یخودت چطور  -

 ها؟ درس 

ول  دانستیم هستم  ممتاز  شاگرد  و  مدرسه  درسخوان    ی بچه 

مهم بودم و   ش یکه برا نیبود ا ا یدن  کی م یها هم براحرف نیهم



شعف و  شور  بود  خواندنم  درس  و  خودم  فکر   جاد یا  میبرا  یبه 

 . یناگفتن کردیم

رس  آبان راه  از  اول  ثلث  امتحانات  و  آذر  دخترها    د،یتمام شده 

از دوست پسرها  یبجا که گرفته    یاتازه  یدرس خواندن مدام 

  ی تلفن  یهامزاحمت   ای  کردندیها نامه رد و بدل مبودند و با آن

فرار از اوضاع نابسامان    یمن برا  یول  زدندیکه داشتند حرف م

کارها را نداشتم خودم    نیدل و دماغ ا  نکهیآمده در خانه و ا  شیپ 

.  کردمیفکر نم  یگرید  زیرا در درس و امتحان غرق کرده و به چ

دلخوش بهان  یمحمد  دنید  میروزها  نیا  یتنها  به  که   ۀبود 

مرض  یهمراه م  آمدیم  هیبا  ا  دمش یدیو  گفت  نکهیتا    ۀ طبق 

برادرش که   یکردن کارها  ستیراست و ر  یمحمد برا  ه،یمرض

اعزام شده بود به شهر خودشان رفته قرار بود   یبه خدمت سرباز

محروم    دارشیهمانجا بماند و من از د  شتریهم ب  دیدو هفته شا

سخت  ا  نیتربودم  در  ممکن  اوضاع   یفکر  یبلبشو  نیکار  و 

 محمد بود.  دنیند نینابسامان هم



که    یهمان روز  گذشت یم   خانمیماه از رفتن زر  کیاز    شتریب

اولت  ریاردش  ییدا را داده    خانمیزر  یاتمام ماجرا  ماتومیبه پدر 

 با مادر اتمام حجت کرد: ییبود پدر هم بعد از رفتن دا

رو ول    یو زر  خونمیرو پس م  غهیقبول، من ص  یباشه کبر  -

که    یی هاشیو آت  یکه کرد  ییاما مطمئن باش با کارها   کنمیم

هات  نه خودت نه بچه  گهید  یخودتم از چشمم افتاد   یسوزوند

هات  بدون بچه نمیمطمئن باش. ا نییآیبه چشمم نم چکدومیه

 ...  نیخونه نه مراد نه مه نیحق ندارن برگردن ا

را  غهیص انیآمده و جر یسر و زبان هم که به مرخص یب محسن

 بود زبان باز کرد:  دهیفهم

س  یچ  یعنی  - بچه   می دکریبابا  ن  یهامگه  حق    ستن؟یتو  چرا 

 چون به زن گرفتن شما ...  انیپدرشون ب ۀندارن خون

 : د یحرفش را بر بابا 

 ... یمحسن بابا جان اونجور -

 دستش را باال برد:  محسن

 نگو!  ی چیه م،یدکریس نگو بابا   یچیه -



پا   پدر را  برا  نییسرش  دلم  چقدر  کرد.  سکوت  و    ش یانداخت 

حق    ش یهاسوخت طفلک هر چقدر کارش بد و اشتباه بود بچه

  ش ینداشتند ابهتش را بشکنند و خردش کنند. نه که موافق کارها 

مرا داخل آدم حساب نم که نظرم هم مهم    کردند یباشم اصال 

 در کل پدر بود و احترامش واجب. یباشد ول

چهار   ۀغیص  ی پدر باق  دیرفت به ده روز نکش  ش یپ   ی به تند  کارها 

 نقل مکان کرد.  یگرید ی به جا خانمیزر دهیماهه را بخش

واقعا    ایپرکنده شد گو  یخانم چون مرغ   یاما بعد از رفتن زر  پدر

  ی دل و دماغ   گریه بود د شده و حاال که از دستش داد  یعاشق زر

حرف   چکداممانیو با ه  گرفتینمانده بود مدام بهانه م   شیبرا

بود و اصال روزدینم مادر هم که رسما قهر کرده  با  خوش    ی. 

نم آهندادینشان  آدم  مثل  کار   نبدو  ی.  سر  صبح  احساس 

برم  رفتیم م  گشتیظهر  م  خوردینهار  اتاق  دراز   رفتیبه  و 

مسافرکش  دیکشیم به  خانه    رفتیم   یعصر  به  دوباره  شب  و 

خانم دست    یزر  ی. از طرفرفتیبرگشته و باز در اتاق به فکر م

از پدر    یعکس  گفتیو م  زدیبه خانه زنگ م   ی بردار نبود و گاه

حداقل   تا  گر  یادگاری ندارد  باشد  داشته  دومش  شوهر    هیاز 



 دارش ید  یپدرم تنگ شده و هوا  یدلش برا  گفتیو م  کردیم

رفتار پدر که   رییبه همراه تغ خانمیزر یهارا دارد کارها و حرف

از   شتریجان و بخانم  یهارو به آن رو شده بود، نق زدن  نیاز ا

شد    عث سخت کنارمان با  ی روزها  ن یدر ا نیهمه نبود مراد و مه

که اکثر روزها در    یشود بطور  فیضع  اریبس  یمادر را از نظر روح

 بهتر شود. ی تا حالش کم زدیسر کوچه سرم م یقاتیتزر

شده کم کم از برخورد   انیآشنا  نیکارها باعث درز خبر ب  نیهم

و    دادیکه ناخودآگاه بروز م  اشیپدر و رفتار سرخورده و ناراحت

بعض  یروح  یماریب فام  ی مادر  پدر    یزر  نیب  دندیفهم  لی از  و 

کا  ی اتفاقات و  جاهاافتاده  به  وضع    ده یکش  کیبار  یر  که  است 

 خانواده به آن صورت درآمده است.

ا  دیشا اضاف  نیتمام  به  ناه  ۀعوامل  در مورد سهراب   دیصحبت 

  یصدا  کباریبود که    یموتور سوار که دربدر دنبال دختر ناشناس

بود دست به دست هم داده باعث شد دوباره    دهیاش را شنخنده

سهراب افتاده سراغ تلفن بروم و    اد یدو ماه دوباره    بایبعد از تقر

 به او تلفن کنم.  یمحض سرگرم ااوضاع و تنه نیفرار از ا یبرا
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 تلفن کرده بودم.  شیکه دو ماه پ  ی همان ساعت قایبود و دق عصر

 : دیچیدر تلفن پ  شیصدا

 بله!  -

 : دیپرس  ینزدم که با خوشحال یحرف

 وفا!  یب  یخودت -

 ندادم.  یجواب باز

 : دیکش یآه

رو دو ماه سر    یکیبده    یلیخ  یدختر خوب ول  ی دونم خودت  یم   -

 . یکار بذار



 : دیکش یگرید آه

 ،یچ  یعنیساعت منتظر تلفن بودن    نیدو ماه سر هم  یدون  یم  -

   ؟یدیاصال تا حاال انتظار کش

 کرد:  ینچ

 تا ...  وونهیالاقل بخند د یحرف بزن یخوا ی اگه نم -

 :دیام را شنآرام خنده یلیخ یصدا

بودخوب چه   ، یگفتم خودت  ی دید   -   ی بود  ی با ک  یخبرا کجا 

 ازت نبود ... یمدت که خبر نهمهیا

 آمده باشد:  ادشی  یحرف ایگو

 ؟یدوست پسر دار یآهان راست -

 نه.  ی عنیکردم که  یلب نوچ ریز

 ادامه داد:  خوشحال

پسر    نیآفر  - اصال دوست  ب  یچ  یعنیدختر خوب    یهمشون 

  ه؟یوفان ولشون کن حاال بگو اسم خودت چ

 . شدیچه زود پسر خاله م  دمیخند



 : دیهم خند  او

 ات اصال حرف نزن فقط بخند ... قربون خنده یآ -

 باعث شد تلفن را قطع کنم.  اطیدر ح یصدا

 . گشتیبرم رونیبود که از ب مادر

وقت چون  من تا آن  ایسهراب بود    یهادر حرف  یکشش  دانمینم

  م یبرا  شی هامحروم از هر محبت و توجه جنس مخالف بودم حرف

 دهیکه به سمت آب کش   یاجذبه داشت که ناخودآگاه چون تشنه 

جلب او شدم که دو روز بعد دوباره همان ساعت تلفن    شودیم

تکرار شد   یتین  چیبدون ه  انیروز در م  کی  یهاتلفن  نیکردم و ا

ا زبان  گریتفاوت که د  نیبا  با چرب  به   یکم کم  سهراب شروع 

 حرف زدن با او کردم. 

او را   بودمش من   ده یمدرسه د  یجلو  ا یبار در راه مدرسه    نیچند

  ی هابا چشم  یاز من نداشت. پسر  ی نشان  چیاو ه  یشناختم ول  یم

  کل یکه داشت خوش ه  یبا وجود قد متوسط  رایگ  اریو بس  یعسل

ت دخترها  پیو خوش  با  بود خودش هم    یادیز  یبود،  دوست 

 : کردیاعتراف م



 اتون گشتم. مدرسه یدخترها شتریبا نصف ب بایتقر -

خواهر دارد و برادر کوچکش    ک یبودم    ده یکش  د یزبان ناه  ریز  از

فوت کرده است.    نیبر اثر تصادف با ماش  یدر سن هشت سالگ

و چهار سالش است نامزد بوده و قرار بر ازدواج داشته که   ستیب

و    خوردیقبل از ازدواج مشخص شده خونشان بهم م  ش یدر آزما

بچه دار شوند پدر و مادرش اصرار بر ترک نامزدش    توانندینم

خواهد و اگر با آن   یچون دلشان از تنها پسرشان نوه م کنندیم

سهراب که عاشق    د، یدختر ازدواج کند سهراب را نخواهند بخش

اصرار آن  اثر  بر  بوده  به تالفنامزدش  نامزدش جدا شده  از    ی ها 

کرده  یکار او  با  دخترانکه  تمام  با  قرار   یاند  راهش  سر  که 

 . شد یم ستدو گرفتیم

بود فقط  دهیزبانم کش ریاز ز یمن، سهراب اطالعات کم برعکس

هم م   نیتا  رو   دانستیحد  مدرس  ایاسمم  در  و  ...درس    ۀاست 

  ستمیبا او ن  ی. مطمئنش کرده بودم اهل عشق و عاشقخوانمیم

دوست قصدم  پسر  یو  ن  یبا  او  فقط    ستیمثل  بود  کرده  قبول 

دلتنگ  یبرا  یمحض سرگرم م   یمواقع    نیهم  به و    کنم یتلفن 

کند و همانطور که گفته بود    یبود. قرار بود فقط همدرد  یراض



مودب و دانا بود و   اریبود بس  یخوب  قیانصافا سنگ صبور بود رف

که درد فشار آورده از    یدر مواقع  کرد یم  ییراهنما  یعال   یلیخ

را گفته    ام یخانوادگ  طیبودم به او پناه برده شرا  ده یهمه جا بر

سرم    زنمیاگر برادرانم بفهمند با او حرف م   م ودبودم اضافه کرده ب

خبردار نشود فقط   کس چیقول داده بود ه  برند یم  خیتا ب  خیرا ب

گاه بود  گرفته  عج  یقول  چون  کنم  تلفن  او   ۀ وابست  بیبه 

ا  م یهاتلفن بود.  هفته  نیشده  که  تلفن    ای  کی  یاشد  بار  دو 

 . کردمیم
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کس  بعد انگار  سهراب  به  کردن  تلفن  بار  سه  دو  برا  یاز   یرا 

حرف    یمیو صم  خوبیلیکرده باشم خ  دا یزدن و درد دل پ حرف

او    یام را گرفته و گاهشماره  ی تا به خود بجنبم با ترفند  زدیم

.زد  یحرف م  داشتمیخودم برم یکه اگر تصادف   کردیهم تلفن م

اعضا  یول جواب    یاز  تلفن  به  قطع    دادی مخانواده  بالفاصله 

اعتمادم به    یسادگ   یمن از رو  ا یواقعا خوب بود    دانم ینم  کرد یم

دخترها   شتریبا ب  نکهیاو جلب شده بود در هر حال با توجه به ا

د دخترها تجربه در مور  اریو بس  ی آنچنان  یهادوست بود و رابطه

با من فقط دوست بود و حد خودش را نگه داشته   یداشت ول

را دوست دارم   یگفته بودم پسر  گذاشتیفراتر نم  پاموقع    چیه

  ک یو از نزد  دیا یب  دنمیاست. اصرار داشت به د  کطرفهیو عشقم  

را   امیبشود ازتباط تلفن  کمیگفته بودم اگر نزد  یول  میحرف بزن

 . کنمیهم قطع م

تلفن سهراب را به دخترها    انیشده بود جر  دایپ   یدیجد  ۀسوژ

. من آنقدر خنگ  می دیخندیکرده م  حیتفر  ی گفته و هر روز کل

حرف جزء  به  جزء  که  اول  م ی هابودم  که  سهراب    ۀتجرب  نیبا 

ها  و خبر نداشتم آن   گفتمیم  پمانیبود را در جمع اک  امیدوست



کرده حرف   تلفنو به او    ختهی ر  یوستبا سهراب طرح د  یهمگ

 . دهندیبه من بروز نم  یزیچ یول  زنندیم

و هر چه    کردیتند برخورد م  ار یکم کم با من لج افتاد بس  د یناه

م  گفتمیم انجام  را  و    میبرا  دادیبرعکسش  نبود  قبول  قابل 

 در جمع گفت: یروز نکهیمنشاش از کجاست تا ا دانستمینم

ازم    - خسهراب  گفت  بدم  نشونش  رو  تو  دلش    یلیخواست 

 منم دورا دور نشونت دادم. ندتیبب خوادیم

 کرد:  یور کیرا  ش یهالب

 و چرا چشش تو رو گرفته ...  ادیتو خوشش م  یدونم از چ  ینم  -

 پر از خشم شد:   شیهاچشم

  تیعاشق صداقت و سادگ  گهیدوستت داره خودش که م  یلیخ  -

 شده. 

 و من ناراحت شدم:  دندیخند دخترها

 . یچرا نشونم داد -

 باال انداخت:  شانه



 نیو تو ا استیکه عاشق صداش شده اسمش رو یگفت دختر -

خوش   یای و خالصه منم گفتم رو  رستانهیمدرسه اس و اول دب

 و ...  مهیاونم همکالس م یدار دونهیصدا 

 ادامه داد:  شیهاکج کردن لب با

  یگفتیتو که م  یزنگ زد  اصال چرا بهش  ی گرفت  یشمارشو از ک  -

 و فالن ...  یستیتو فاز پسرا ن

 اضافه کرد:  یلحن بد با

 بچه زرنگ و مثبت مدرسه! -

 کردم:  بغض

بعدشم    یاوال خودت شماره رو پخش کرد  دیداره ناه  یچه ربط  -

  ی الک  حیتفر  هیبهش منم خواستم    نیزنیچطور همتون زنگ م

 ... 

 زد: یپوزخند

 ! ؟ی! مطمئنیالک حیتفر -

 شد: ظتریغل اخمش



 من شماره ندادمت ...  یندارم ول رتیهر چند رو سهراب غ  -

 کردم: تعجب

اونموقع که تصادف کرده بود و    یخودت گفت  ستین  ادتی وا    -

  ی هر ک  ارهیدرش ب  یزنگ بزنه از دلتنگ  ی پاش تو گچ بود گفت

 ...  تونهیم

 نگاهم کرد:  هیاندر سف عاقل 

 از اونوقت تا حاال؟!  -

 کان دادم: را ت دستم

 شهیهفته ده روز م ه ینه بخدا همش دو سه بار زنگ زدم اونم   -

از سر دلتنگ بهش زنگ    یشمارشو حفظ بودم گفتم که بهتون 

 زدم ... 

 ماند.  مهین مانیها درس نواخته شد و حرف زنگ

 از من به سمت کالس به راه افتاد.  قبل

 با خنده گفت:  هیمرض



م  - حرف  سهراب  با  همه  کن  هم    زننیولش  البد    ش،یکیتو 

 شده.  یشیآت نمیسهراب بهش گفته دوستت داره ا

فکر کردم امروز در راه خانه اگر سهراب   نیزنگ آخر را به ا تمام

حاال    ی ول  شناسد یچه کنم تا حاال راحت بودم که مرا نم  نمیرا بب

 . شناختیمرا م گرید
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مدارس  یلیو سرما شروع شده و باعث شده بود ساعت تعط برف

 ادیکوتاه زمستان ز  یشدن هوا بابت روزها  کیو تار  یسرد  لیبدل

ها به مرور  . رابطه میبه خانه برو  عتریو سر  مینمان  یکوچه پشت  یتو



داده    ریبهم گ  یالک  یزهایدخترها سر چ  گرفت یم  یگریشکل د

  هی. مرضزدندیمان گند م ی.های و بخاطر دوست پسرها به دوست

خواستگار  یحساب مراسم  تدارک  در  و   ی با حسن دوست شده 

به   را  خواهرش  و  مادر  ماه  اخر  تا  بود  گفته  حسن  بودند 

  کرد یم  ی همچنان کج خلق  دیناه   فرستد، یم  هیمرض  یخواستگار

که بارها گفته بودم    یهم بخاطر سهراب بود با وجود  شترشیکه ب

است   یو معمول  یخشک و خال  یستدو  کیمن با سهراب    ۀرابط

و فکر    دادند یم ریگ  ی لیخ  دیو ناه   هیدخترها مخصوصا مرض یول

  زنم یو به همه کلک م   رومیم  یرآبیمن هفت خطم و ز  کردند یم

  داد یروز نمدر ظاهر ب یزیو تودار بود و زرنگ، چ اسیس هیمرض

مزاح    یحساس بود تند و آتش  د یناه  ی ول  کرد یوانمود م  الیخیو ب

م  ودب دلش  چه  هر  خوشش    یول  گفتی م  خواستیخودش 

 .  یبه شوخ یحت  میبه او بگو یزیمن چ آمدینم

 داری مهم نبود چون محمد برگشته و د م یبرا ا یقضا  ن یا کدامچیه

دلدادگ م  ی و  مق  شدیتکرار  مثل من  و    دیالبته محمد هم  بود 

مخصوصا در جمع دخترها، هر دو خاموش    دادیبروز نم  یزیچ

م  میبود لو  را  دلمان  راز  که  بود  چشم.ها  وقت  داد،یفقط    ی از 



  م ی آنقدر دست و پا ستین احساسیبودم نسبت به من ب دهیفهم

او گم م  با  به  کردم یرا در مواجهه  باال گرفته و  که  را  زور سرم 

م را  دوست    یلیخ  میبرا  دادمیجوابش  را  محمد  که  بود  مهم 

دوست کنار خودم داشتم   کیعنوان  داشتم و سهراب را هم به

  ها یلیبا خ  دیناه ۀهر طور بود و طبق گفت هیبق یکه برا یسهراب

راهنما   نیمن بهتر  یشده بود برا  یآنچنان  یهابطه گشته و وارد را

که در حال حاضر کنارم بود من   یفرد ن یو غش تر غل یود و بب

از   یاسوءاستفاده  چیبه سهراب پناه برده بودم و او ه  ی کسیاز ب

 مرد بودن سهراب.   یعنی ن یا کردیمن نم
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 گفت:  د یناه

  خواد؟یاون تو رو بخاطر رابطه نم یمطمئن -

 : دمیخند

نزده    یتا حاال که به من حرف نامعقول  هیحرفا چ  نیآره بابا ا  -

دختره    هیبرا من مثل    سین  ای جور  نیمن و سهراب ا  ۀاصال رابط

م دل  و  درد  باهاش  فقط  شماها  حرفا  کنمیمثل    یمعمول  یو 

 . میزنیم

 ابرو باال برد:  یتا

بد    - که  وابسته  خوادیهواتو مخالصه  باش  و  مواظب  ات شده 

 . یسرتو به باد ند

 گفتم:  یلحن آرام با

ندارم که سهراب عاشقم بشه مطمئن باش    یزیمن چ  دیناه  -

 ی قطعا اونجور ی من خوشش اومده ول  یاز حماقت و سادگ دیشا

 که مد نظر توئه دوستم نداره

 پوزخند زد: 



  غل یتک دختره و ساده و ب   ایرو  گه یاون که م  ؟ یاز کجا مطمئن  -

 و غش و ...  

پا    شیپ   یهاحرف   نیممکن بود سهراب با ا  یعنیفکر رفتم    به

به   یمن شده باشد. امکان نداشت پسر  ۀوابست  یافتاده و معمول

خوشگل خ  یآن  دختر   یلیکه  خاطر  داشت  خاطرخواه  هم 

از   ی لیبا خ  یچون مرا بخواهد خوش گفته بود تفنن  یایمعمول

ناه البد  است.  دوست  ا  د یدخترها  حسادتش  را   ها حرف  نیاز 

ثان   زدیم م  یدر  د  دانستیسهراب  پسر  عاشق  من    یگریکه 

  بردمیهمدم بود که در مواقع درد به او پناه م کیهستم و فقط 

هفته    کی  ی که گاه  ینبود طور  نیدر ب  یوابستگ  نیو کوچکتر

تلفن کند بتوانم اگر سهراب    یتلفن کنم و حت   شدیهم فرصت نم

 شه یبود که هم  یاگونهبه  ام  ۀخان   طیجوابش را بدهم در واقع شرا

خ با  بتوانم  که  نبود  من  دسترس  در  کس  الیتلفن  با    ی راحت 

بود    لیبزرگ خاندان و محله و فامپدر  نکهیعلت اصحبت کنم به

افراد  ۀشیهم از  پر    ا یحل اختالف    یبرا  ا یبود که    یخدا خانه 

رحم پر    ۀو صل  ی مهمان  ای  یمشورت و خواستن نظر پدر در کار

جان دائم در خانه  موارد دوقلوها و خانم  نیا  یسوا  داز مهمان بو



کار  اگر  نبودم  آزاد  من  و  بق  کردمیم  یبودند  گزارش    هیبه 

اگر    دادند یاول پسرها جواب م  کردیتلفن م  یاگر کس  دادند یم

را م تلفن    ی در هزار م  کی  دیحاال شا   دادمینبودند من جواب 

 تلفن کنم.  یو به کس اورمیب ریتوانستم فرصت گ

داشتند ثابت    یچه اصرار  دیو ناه  هیمرض  دانم یوجود نم  نیا  با

 .میکنند من و سهراب عاشق هم هست 
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  ی آمده بود زمان   امی مادر به خواستگار  یی پسردا  ۀ نو  د یاز ع   قبل

بودند    ریگیهم پ   بیعج  میبود  د یع   ی که درست وسط خانه تکان



پدر قبول   ند یایو دست بردار نبودند هر چه اصرار کرده بودند ب

خانه را   یهاکه فرش   یروز  ندیایب  دینکرده و گفته بود بعد از ع 

بود   اط یدر ح ل یوسا شتریم و بیشسته بود د یع   یجمع کرده برا

در زده و وارد شدند. مادر    م یلخت بود  ۀ کردن خان  زیو در حال تم

را گم کرده و پدر ناراحت شد که چرا حرفش را   شی دست و پا

اند البته هنوز پدر قهر بود و درست  آمده  ی شلوغ   نینگرفته و در ا

  خواست ی نم  نیهم  یبرا  زدیما حرف نم  یبا مادر و حت  یو حساب

جمع خانواده بشود   یحال و احوال قهر و دعوا قاط  ن یر اد یکس

علت مخالفتش با    نیتریخواستگار به خانه باز شود اصل  یو پا

هم وقت  نیآمدنشان  ب  یبود.  و  د  یتوجه  ی خانه  را    دند یپدر 

 اند. را انتخاب نکرده ی وقت مناسب دندیفهم

  نیتفاوت داشت، مراد و مه  یقبل کل   یبا سالها  دیع   التیتعط

ورود به خانه را نداشتند محسن کج خلق شده پدر    ۀهنوز اجاز

شده بود و    یروح  ماریبود مادر ب  نیما سر سنگ  ۀهم هنوز با هم

خانه و سرگرم   یدائم با حال خرابش در حال رفت و روب کارها

خانم جان هم مدام    ببرد  اد یرا از    شیکردن خودش بود تا دردها 

 شه یکه مادر هم  یگرفتن از ما و نق زدن بود در حال  رادیادر حال  



مخصوص   یاو غذا  یبود برا  حالیو ب  ماریکه خودش ب  یبا وجود

چون خانم جان    پختیفشار خونش با مواد تازه م   ینمک برا  یب

به معده  یغذا  گفتیم   تواند یو مثل ما نم  سازدیاش نممانده 

ر  ا یشب قبل    ۀ اندم  ی غذاها براظهر همان روز    یا بخورد. دلم 

وقت    همهنیهمه را بدعادت کرده بود و برعکس ا  سوختیمادر م

انرژ برا  یو  احترام  گذاشتیم  هیبق  یکارها  یکه  و   یارزش 

  ینوع آنقدر کارها را خودش انجام داده بود که به  کردینم  افتیدر

هم  اشفه یوظ داشتند  انتظار  همه  و  او   هاکار  ۀشده  گردن  را 

بارها به خودم قول داده    اشیو سادگ   تیمظلوم  دنی. با د ندازندیب

م قسم  ه  خوردمیو  قطعا  کنم  ازدواج  اگر  روز  از   کدامچیفردا 

 مادرم را تکرار نکنم.    یکارها

 نیبهتر  توانستیکه م   یاو خانه  د یع   ی لطف پدر و مادر روزها  به

به    لیتبد  میگذراندن اوقات فراغت باشد برا  یمکان و زمان برا

ان شده بود پسرها در حال بزرگ شدن بودند و بالطبع  قفس و زند

  ن یو ا  ییبزرگتر در حال زورگو  یبرداشت از رفتار پدر و برادرها

 شده بود.   ضافهقبل ا یمورد هم بر موردها



  ی تمام شد و دوباره روزها  دیکسالت بار ع  ی روزها  ریهر تقد  به

 داشت شروع شد.  ییحکم اوقات طال میمدرسه که برا نیریش
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برا  نتوانسته پدر  از  چ  یزیچ  دیع   یبودم  هم  او   یزیبخواهم 

خودش را   خواستینبود چون م  ی دیبود به مادر هم ام  دهینخر

به پدر ثابت کند دائم درصدد رفع و رجوع اشتباهات پدر بود و  

جگر    یدندان رو  گفتیم  کردیما را دعوت به سکوت و تحمل م

  یبه حالت عاد  زیچ  هبگذرد و هم  یبحران  طیشرا  ن یتا ا  میبگذار



نم عشقحرف  نیا  دانستمیبرگردد  بخاطر   را  پدر    یها  به  که 

  ن یاز ا  شتریاش بشده  دارحه یغرور جر  نکهیا  یبرا  ای  زدیداشت م

م پدر  م  د ی شا  ستادیاینشکند پشت  را گول  و    زدی هم خودش 

د  خواستینم که  کند  سابق   زیچ  چیه  گریقبول  روال  به 

  دهینخواب  ک ینزد  لیفام  یهاهیش و کنا ی. هنوز آتش نگرددیبرنم

  دیرسیبه گوش م  ییهااز گوشه و کنار زمزمه   ی بود و هر از گاه

نبرده    اد یپدر است و پدر هم او را از    ریگیخانم هنوز پ   یکه زر

نبود چون بعد    دیرا هنوز دوست داشت بع  یپدر زر  نکهیالبته ا

تغ ماه  چند  پ   یرییاز  رفتارش  و  اخالق  بو  دا یدر  تنها    دنشده 

پذ   شرفتشیپ  به  آمدن  و  اتاق  از  شدن    یجلو  و  ییرایخارج 

 بود.  ونیزیتلو

بود اال خانه، بعد از فوت    زیهر چ  هیبود شب  دهیخانه پر  یصفا  کال

  ان یمادر از خودش هم دست شسته بود چه برسد به ما جر  نایم

زر و  ب  یپدر  هم  زم  شتریخانم  ما دست    نشیبه  از  کال  و  زده 

  د یرسیو به ما اصال نم  کردیم   ی ط  ی الیخیشسته بود پدر هم ب

 بود. گرانی در جمع د هرخاطر حفظ ظاهم بود به یاگر دورهم



ح  با در  تقر  یپشت  اطیدخترها  که  مشترک    اط یح  بایمدرسه 

دب  ییراهنما  ۀمدرس بود  رستانیو  نشسته  از    میبود  دخترها 

من    یول   زدندیحرف م   دیع   دی و بازد  دیو د  دشانیع   یدهایخر

 گفتن نداشتم.  یبرا  یزیچ

 :دیپرس مهیفه

 بچه زرنگ!  یفقط درس خوند یالبد حساب  یکرد کاریتو چ -

 پوزخند زد:  د یناه

 ه؟ یبابا درس چ کردهیداشته با سهراب درد دل م  -

ناه  حق روزها  دیبا  همدم  بود  شده  سهراب  و    ییتنها  یبود 

هر چند آنقدر آزاد و سرخود نبودم که هر روز و    امیحوصلگیب

  امیبحران طیر شراد  یداشته باشم تلفن بزنم ول  اریهر لحظه اخت

و    زدمیآن با او حرف م  ی بود که از وضع خانه و اهال  ی تنها کس

 . ییراهنماو  کردیم یدرداو هم انصافا هم

 زدم: لبخند

 ریدرس بخونم درگ  ا یبود که تلفن بزنم   ی نه بابا مگه خونه خال  -

 خواستگار بودم.



 قهقهه زد:  هیمرض

 . میدیمحمدمونو زن م  میاتفاقا مام دار -

  اد ی  هیشد مرض  ی م  یکیدانم چرا هر موقع صحبت ازدواج    ینم

 . افتادیزن دادن محمدشان م

 شد:  یور کی لبم

 ختنیاعصابمونو ر  گهی د  نایا  ستنیدست بردارم ن  ی آخه بدبخت  -

 به هم ... 

 شد: یجد هیمرض

 ه؟ینظر مامان بابات چ -

 باال انداختم:  شانه

 مامانم ...  یمخالفه ول بابام که  -

 زده شد و صحبت ناتمام ماند. زنگ

به دخترها گفته   شمیقبال هم راجع به خواستگاران کم و ب  البته

خواهانم بود و بارها و بارها در جمع و    بیعج  میبودم. پسرعمو

در خفا به من اظهار عشق کرده بود اما من اصال دوستش نداشتم  



من عروسش شوم نداشت و    نکهیبه ا  ی لیهم م  میبماند زن عمو

 گفته بود: میبه پسرعمو

ن  - اونا  بگ  یدخترها  ومدنیچرا  رو    رنیمنو  اونا  دختر  منم 

 .رمیگینم

انتظار داشته الاقل    میعمو از    ی کیسه دختر داشت و زن عمو 

مراد خودش عاشق   یاز دخترانش ازدواج کند ول  یکیبرادرانم با  

 شد و با او ازدواج کرد.  هیدختر همسا دهیسع
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محمد    ی ول  زدم یحرف م  انیده روز در م   ایهفته    کیسهراب    با

استخدام شده و   یدر شرکت  یتازگ   دمیدیدو سه بار م  یارا هفته 

 . آمد یمدرسه م یجلو بردیخوابش نم  یعصرها اگر از خستگ

 :گفتیم هیمرض

  یخونشون با وجود  ره یداره که چرا محمد کم م  هیخواهرم گال   -

 اس.  گهید زیچ هیمحمد محبتش  ی داره ول گهی که سه تا پسر د

 :دیخند الهه

  ۀبره خون  نجا یاز ا  کنهیخوب حق داره چرا محمدتون دل نم  -

 خودشون.

 پق زد:  د یناه

 ...  رهیم  ذارهیدختر رنگ و وارنگ رو م همهنیا یک  -

 شد:  یعصبان هیمرض

ا  - کارش  محمدمون  بزنا،  حرف  درست  وگرنه    نجاستیگمشو 

 دختر ...  ادهیکه براش ز یزیچ

 سمت من برگشت: نگاهش



ول  ییهایدلبستگ  نجایا  دمی شا  دونمینم  - باشه   نو یا  یداشته 

 ...  یمدرسه نم نیا یمطمئن باش دخترها

 سالم خانما ...  -

 . دیکوب هیمحمد هزار در ثان یصدا دنیبا شن قلبم

بق  آرام کردم.  خم  را  صدا  یۀسرم  با  و    یدخترها  سالم  بلند 

 کردند.  یاحوالپرس

م   با  سرمان  پشت  قدم  کل  ک یبدون    آمد یچند    ی کلمه حرف. 

برگردم و به   خواستیدلم م  کردی سرم پرواز مافکار گوناگون در  

بود که    یاز ک  نمیاش را ببچهره  گرید  کباری  هیسوال از مرض  ۀبهان

و با لذت    قینگاهش نکرده بودم از همان روز که عم  ریدل س  کی

نگاهش کنم    میمستق  دمیکشیخجالت م  گری شده بود د  امره یخ

باشد و من بتوانم با    یگریچقدر آرزو داشتم نگاهش به سمت د

بودم حسرت   دهینگاهش کنم بس که نگاهم را دزد  قیدقت و عم

 . مینیبب گرید کباریرا  اشیآب  یهابه دلم مانده بود رنگ چشم

از    هیمن قبل از بق  دانستیحرفش خطاب به من باشد م  انگار

 .شومیجمع جدا م



 را خطاب قرار داده بود:  هیظاهرا مرض یول

 . ستمیکه دو ماه ن ی دونیم  نیبرم ورام د یفردا با -

 جواب داد: یبا لحن حرص درآر هیمرض

 دونم.  یم  -

 : دیخند محمد

 ...  یدون  ی دونم که م یم  -

نگاهش کردم سرش کج شده با همان نگاه    یچشم  ریو ز  برگشتم

 بود. امره یمخصوص خ

 چشمش را اول به محمد و سپس به من دوخت. هیمرض
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چشم  الیخیب  نتوانستم سر  می ها باشم  شد،  را   عیپرآب  سرم 

 حالم نشوند.   رییو دخترها متوجه تغ هیبرگرداندم تا مرض

امروز اشاره    هیبد که قرار بود محمد برود و دو ماه نباشد مرض  چه

بود   در شهر   یاپدر محمد در کارخانه  یهالیاز فام  یکیکرده 

شود قرار است   یکرده و اگر محمد راض  دا یکار پ   شیبرا  نیقزو

بر است اگر  زمان  یلیبه آنجا برود اما چون رفت و آمد خ  ی مدت

 . د یاینتواند به دنبالش ب گرید  االتمو اح ماندیآنجا م یبرود مدت 

هم به مدت دو ماه، تنها  آن  زدیحاال محمد حرف از رفتن م  و

محمد و دوست داشتن   گاه یگاه و ب  دنی د  م یروزها  نیا  یخوشدل

 . رفتیهم داشت از دستم م بود که آن  اشیواشکی

ناراحت  یواکنش از  اما  ندادم  و    یحت  ینشان  درست  نتوانستم 

انداختم.    نیینگاهش کنم. بغضم را خفه کرده سرم را پا   یحساب

کرده و از   یخداحافظ   عیدخترها متوجه شوند سر  نکهیقبل از ا

برگردم و دوباره نگاهش    خواستیجمع جدا شدم. چقدر دلم م 

 سر دلم فاش شود. دمیترسیم ی کنم ول



را به محمد    یصحبت گوش  یزنگ زد بعد از کم  هیصبح مرض  فردا

 داد.

 محمد بود:  همان

 بدم.  ی سالم  هیرو داد دستم گفتم    یگوش  هیمرض  ، یسالم، خوب  -

 . د یبگو یگرید زیمحبت آم ۀاگر کلم مردیم انگار

 کردم: تشکر

 ممنون. -

 را صاف کرد:  شیگلو

 ...  نینکن یگوشیباز کهیگفتم امتحانا نزد  یم هیداشتم به مرض -

را پنهان    جانمیزور هبه  کردیچشم نگاهم م   ۀاز گوش  جانخانم

 کردم:

 آره.  -

 و تمام.  نیهم



  آوردیدوام نم   اد یز  ی ول  رفتیرفت هر چند وقت سر کار م   محمد

بار هم    ن یدلم خوش بود ا  شدیاخراج م  ا ی  رفتیخودش نم  ای

 بود.  امده یو هنوز ن شد یتمام م بهشتیاما ارد گرددینرفته برم

طور  یدرس  یواحدها بود  یرا  چهارشنبه   م یکرده  فقط  که  ها 

درس    م یبود  کاریساعات ب  یۀو بق  میساعت اول و آخر کالس داشت

 زنگ اخر هم چندان مهم نبود. 

 گفت: هیمرض

 !اوشیآوردن به اسم س د یجد لم یف نما، یس میامروز بر -

 کردم: تعجب

 !  گهید هیاغه یچه ص نمایس -

 شانه باال انداخت: د یناه

  م یو ن  میی نجایسر پنج ا  می بر  می چونیاگه االن بپ  ی گیآره راس م  -

 خونه.  میر ی ساعت بعدش م

 گفت: مهیفه

 . خورهیآب از آب تکون نم -
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 شدم:  دمغ

 بگذره. ان شاهلل خوش  -

 ام را گرفت:مانتو نیآست  هیمرض

 . میریهمه با هم م -

 :دمیرا کش نمیآست

بابام بفهمن   ای نرفتم داداشام    یی جا  یینه من تا حاال تنها  یوا  -

 ...  کشنمیم

 به سمت در هلم داد:  هیمرض



بب  ایب  - م  نمیبرو  از کجا  تعط  خوانیلوس!  تا  شدن   لیبفهمن 

 . م یگردیمدرسه برم

 م: کرد  مقاومت

 ...  یدون یمنو م ۀتو که وضع خونواد یمرض -

کش  خودم عقب  آن  دمیرا  با  نداشت  ولامکان  شوم  همراه    یها 

ن  دانم ینم که  شد  پ   م یچه  را  مدرسه  بعد  سوار   چاندهیساعت 

 . میبود نمایاتوبوس در راه س

 ساعت بود.  م ین یبعد سانس

 گفت:  د یناه

 . میکن  حیکم تفر هیشروع بشه  لم یتا ف -

 چشمک زد: هیمرض

 . میچند جا مزاحم ش  میآره من چند تا سکه دارم بر -

 ه ی. مرضم یگذراندیو خوش م  م ید یخندیم  ینبود کم  ی بد  فکر

ناه ک  د یو  خ  وسکیوارد  سر  فه  ابانیتلفن  و  من  و   مه یشدند 

 . م یتا از قافله عقب نمان میبرد وسکیسرمان را داخل ک



 را برداشته سکه را انداخت. یگوش د یناه

 بعد شروع کرد:  یاهیثان

 یبود  یمگه منتظر کس  بایآره خودمم فر  زم، یعز  ی سالم خوب  -

 ... 

 ادامه داد:  د یچه گفت که ناه یدانم پشت خط ینم

 ...  یکاری. تو هم اگه برونیب  م یشد اومد لیامروز کالس تعط -

 را داخل برد:  شی ها لب

 فعال خداحافظ.  نمتیبیباشه پس بعدا م -

 : دیکوب یتلفن عموم  یرا با حرص رو یگوش

 منو ...  چونهیپ یقرار داره م  یبا ک  دونهیاحمق! خدا م ۀپسر -

 گرفتم:   شگونشین یشینما

بعدشم    ی کوبیم  یچه خبرته اونجور  هیاوال تلفن اموال عموم  -

 خانم خانما ...   یچونیپ یرو نم یشکینه که تو ه

 شد:  یور کی لبش

 ...  شهیکه بد نم  ایمن فرق داره، شکر خدا برا بعض چوندنیپ  -



تلفن   منظورش ب   یهابه  و  ناراحت    گاهیگاه  بود.  و سهراب  من 

  ینگذارم ول   دی که سر بسر ناه  کردم یم  هیشدم بارها خودم را توج

  ادم ی   کردمیم  ی دخترها شوخ  ۀبا هم  یبس که پرحرف بودم و الک

 . رفتیم

بزرگت  دیناه من  از  سال  بود  دو  مردود شده  بار  بود دو    کبار یر 

 بود. با ما هم دوره شده  نیهم  ی برا  ییاول راهنما  کباریو    ییابتدا

 : دمیپرس د یاز ناه یدوست لیاوا همان

بعض  یراست  - به  چرا  فر  یتو  اسمت  وقت    یبعض  باستیوقتا 

 . دی ناه یشیم

 داده بود: جواب

اسم    هیکه مامانم برام انتخاب کرده بود چون شب  هیاسم  بایفر  -

  با یحق نداره فر  ی بابام گفت کس  گهیرفت د  نکهیخودش بود بعد ا

 بعدشم که بابام رفت ...   افتهیم  دهیفر ادیصدام کنه چون 

 زده بود:  یتلخ لبخنند

اونا  نیا  شهیاش مخالصه   - از قد  یی ...  باهاشون دوست   میکه 

 . دیناه ها یدی.شناسنم جد ی م با یبودم به اسم فر
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با پدرش اختالف داشته و به حالت    دیگفت؛ مادر ناه  هیمرض  بعدا

مادربزرگش رفته و بچه ها را به حال خودشان رها    ۀقهر به خان

نت  یگریکرده پدرش هم سراغ زن د ها بدون  بچه   جهی رفته در 

  ی مادربزرگ و پدربزرگشان زندگ  ش یسرپرست مانده و باالجبار پ 

 یدختر آزاد  با یبود فر  قبلپنج سال    یبرا  هیقض  ن ی. اکردند یم

پ  از  م  یریبود  سوءاستفاده  ها  کار  کردیآن  هر  دلش    یو 

  ی به کارش نداشت. گاه  یهم کار  یکس  دادیانجام م  خواستیم

م باالبه   اشییتندخو  نیا  کردمیفکر  مادر  نبود  سرش    یعلت 

 است.



 باالتر آمد:  مهیبا حرف فه سرم

 ...  م یبخند کم ی هیپسره باحال یلیسهراب خ نیزنگ بزن هی -

 داد:  هیرا به دست مرض  یتلفن گوش  ۀباجخروج از    نیدر ح  د یناه

 تو بهش زنگ بزن ...  ا یب -

 شانه باال انداخت:  هیمرض

 بهش زنگ هم بزنم ...  آد یازش خوشم م یلیمن چرا نه که خ -

 دراز کرد:  دیدستش را به سمت ناه مهیفه

سربه سرش   کم ی  زنم یخب سکه رو بده خودم زنگ م  ی لیخ  -

 . می بخند میذاریم

 اشانهیدوباره داخل باجه برگشت معلوم بود م  ی لیمیبا ب  د یناه

  ر، یبه اسم ام  یبود با شخص  یبا سهراب شکرآب شده چون مدت 

 سهراب دوست شده بود.  یمیصم قیرف

 اول لو داد:  همان

 ...   نمایس  م یها اومدبا بچه یخبر منم خوبم جات خالچه  یخوب  -

 به من کرد:  یایچشم ریز نگاه 



 . م یهم اومدآره همه با  -

 را به افسوس تکان داد:  سرش

 آره اونم هست.  -

 با حرص جواب داد: دیسهراب چه گفت که ناه دانمینم

 دارم بهت بگم ...  ی چه دروغ  -

 را به سمتم گرفت:  یگوش

 باهاش حرف بزن. ا یب -

 : دیرا کش هیمرض ۀمقنع

 کارت دارم.  رونیب ا یب -

 را گرفتم:  یگوش

 سالم.  -

 لب زد:  یمتعجب یبا صدا سهراب

 ؟ ییکجا -

 شدم:  هول



 ها. با بچه رونیب  میاومد  -

 : دیپرس آرامتر

حق    یگفتیاونم ساعت مدرسه، مگه نم  رون،یب  ی تو با اونا رفت  -

خونواده   یبر  یی جا  ییتنها  یندار رفتاالن  که  دارن  خبر   ی ات 

 ...  نمایس

 : دمیرا بر حرفش

 . می باره اومد نیاول -

 لحن سرزنش داشت: شیصدا

چ  - من  االن    یآخه  بهت؟  بب  یکیبگم  رو  تو    کار یچ  نهیاونجا 

 اگه ...  ی کنیم

 کرد:  میصدا هیمرض

 ...  گهی شروع شد د لم یف م یبر یاگه تموم کرد -

 کردم:  یخداحافظ

 زنن. ی ها صدام مبچه یندار یکار -

 شد.  ی شده بود و تلفن داشت قطع م قهیدق سه



 :دیپرس عیسر

 . امی منم ب  نییبده کجاآدرس  -

 کردم:  یخداحافظ عیسر

 برم خداحافظ.  د یمنم با ییاینه بابا کجا ب -

شد   یسه نفر م  طیپول بل  میهم جمع کرد   یرا رو  مانیها  پول

پول خودش را، نشد    مهیو خودم را دادم و فه  هیمن پول مرض

منتطرمان بماند و بعد    رونیقرار شد ب  میریبگ  طیبل  د یناه  یبرا

 . میکن  فیتعر شیرا برا لمیف
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 نخواست غرورش را بشکند: د یناه

  لمیف  نمیساعت بش  هیهم خوبه من اصال حوصله ندارم    یلیخ  -

 ...  نیکن  فیبه منم تعر نینیشما بب نمیبب

 روبرو را نشان داد:  پارک

تو اون پارک خودمو سرگرم   رمیمنم م  نینیرو بب  لمیتا شما ف  -

 ...  کنم یم

 لحن مخصوصش ادامه داد:  با

 خدا بزرگه.   نینگران تنها موندنم هم نباش -

 . مید ید یرا در حال حرف زدن با پسر دیناه  میکه آمد رونیب

 کرد و جلوتر آمد:  یما خداحافظ  دنی د با

 سالم خوش گذشت؟  -

 :دیخند هیمرض

 خوش گذشته. شتریکه معلومه به تو ب نجوریا -

 قهقهه زد:  د یناه

 شماره هم گرفتم ...  هیآره بابا  -



 .  میساعت پنج شده بود. هنوز فرصت داشت میبه مدرسه برس تا

فرما بود.  در مدرسه حکم   یبیمدرسه بسته بود و سکوت عج   در

نه معلم  یشاگرد  ادی نه فر  یی اهویه  ینه صدا  گونهچینه ه  یو 

که نشان از مدرسه و دختران پرجنب و جوشش داشته    یتحرک

 باشد. 

 .  میمدرسه را به صدا درآورد ۀبست در

 ۀگوش  ۀاش در خانو مهربان که با خانواده  ریپ   داریسرا  یعل فتح  بابا 

 کرد در را باز کرد:  ی م ی مدرسه زندگ اطیح

 ...  نیتر چه خبره درو شکستاومدم بابا اومدم آروم -

مدرسه پرت   اطیبه ح   یمحض باز شدن در خودمان را طور  به

 هول کرد: چارهیب رمردیکه پ  میکرد

 ن؟ یدار کاریشده چ یچ -

 از دانش آموز افتاد.   یسوت و کور و خال  اطیبه ح نگاهم

 نبود:  یعاد جاکیصد دانش آموز از نهادم بلند شد. نبود پان آه

 ها کجان؟ بچه یعل بابا فتح -



 را پشت سرش جابجا کرد:  نکش یع  کش

 باشن، رفتن خونه هاشون.   دیکجا با  -

 :دیمتعجب پرس هیمرض

 هاشون پس ... چرا خونه  -

 نگاهش را به سمت دفتر داد: یعل فتح بابا 

شورا داشتن بچه ها رو    نیوقته رفتن، زنگ آخر معلم  یلیخ  -

 فرستادن خونه هاشون ... 

 بر سرم شد.  خاک

  یی جا  یبار پنهان  نیاول  یامروز که من برا  نیهم  دیچرا با  ایخدا

 .  گذاشتندیجلسه م نیرفته بودم معلم

محل بودند، موقع    کیمحدوده و اهل    کیآموزان در  دانش  یتمام

  یی راهنما  یهاشدن هر دو مدرسه که کنار هم بودند بچه  لیتعط

دب کوچه   کینزد  رستانیو  پس  کوچه  از  و  شده  نفر    ی هاهزار 

خانه  کینزد به  شده  رد  و   رفتند،یم   شانیهامدرسه  همهمه 

م  یاغلغله هم  شدیبپا  مدرسه   دندیفهمیم   ها ه یهمسا  ۀکه 



و    اوردیب  رونیبود مادر سرش را از در خانه ب  ی شده کاف  لیتعط

 ام.  و بفهمد من به خانه نرفته  ندیها را ببرفت و آمد بچه

 بود.  ده یبزرگ! قطعا تا حاال فهم یخدا

انگشت  تمام جواب  خ ی  میها نوک  چه  خانواده  دی با  یبست  ام  به 

 . دادمیم

 : افتادمیاز ترس در حال سکته بودم و داشتم پس م 

 م؟ یکن کاریحاال چ -

 راه افتاد: هیمرض

 خونه بچه ها.  میمام بر  یچیه -

 برگشت:  یعل سمت بابا فتح به

 . یخسته نباش یعل بابافتح  یمرس -

در    ی خال  ی هاکالس  نیو نگاه ماتم ب  ستاده یا  م یسر جا  همچنان

 ام خورده بود.چه زود به کله امیگردش بود؛ چوب ندانم کار
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 پشت سرش راه افتاد:  د یناه

 ... بمونیافتاد ج نجایساعتم ا میآره چه خوب ن -

 زد: بشکن

 درس چون امروز جلسه داشتن درسم ندادن ...   یفردام درس ب  -

 شانه باال انداخت: یعلفتح عمو

 کجا رفته ...  ن؟یمگه شما تو مدرسه نبود -

 لبخند زد:  هیمرض

 ...  ی ول م یچرا بابا بود -

 را به من دوخت: اشرهیخ نگاه 



 ؟یفتیراه ب یخواینم انا یاح -

 زور قدم برداشتم:  به

 چرا. -

 : ختیر نییپا یمدرسه که پشت سرم بسته شد قلبم هر در

 که من ...  دنیکنم البد تا االن فهم کاریحاال چ -

 : دیامانم را بر هیگر

خاک تو سر من کنن که عقلمو دادم دست   یا میگفتم نر  یه -

 شما و ... 

 زدم:  هق

 ...  زمیتو سرم بر  یچه خاک ا یخدا -

 دستش را تکان داد:  د یناه

انگار چه خالف  -   ا یکنیبزرگش م   ی لیخ  گهیتو د  میکرد  یحاال 

 ...  ایرو

 نازک کرد:  یچشم پشت



شده تازه بفهمن   لیبفهمن مدرسه زود تعط  خوانیبابا از کجا م  -

 ...  شهیم یمگه چ

  گر یآنقدر گرفتار بود که د  رشی بزرگ پ مادر  دیفهمیحالم را نم  او

شان  خانه  یحساب کتاب ساعت مدرسه از دستش دربرود در ثان 

 . شدیها نمبچه یلیاز مدرسه فاصله داشت و متوجه تعط

 دوختم:  شیهارا باال برده به چشم نگاهم

 و ...  ارهیب رونیمامانم سرشو از بالکن ب هیکاف کهیما نزد ۀخون -

 کرد:  یشیا

ا  یکشت  - با  هم  تو  رو  ا  نیما  بعد  اصال  اصولت،   گه ید  نیادا 

 اگه ...  ای و  ای با ما ن ا ی یی جا میبر میخواست

 اخم کرد: هیمرض

  ه؟یحرفا چ نیا د یوا ناه -

 لبش را کج کرد:  ۀگوش د یناه

 هم ما.  یترراحت واال هم خودت  -



  ی داشت ول   یبود و لحن بد  یدختر تند  دانستمیرا م  اخالقش

ب به  نخواهم  که  بود  آنقدر  خودم  درد  فکر    ش یها یاخالقیحاال 

 کنم: 

 من ...  یراحته ول التونیتون خ آره شماها از بابت خونواده -

 :خوردیاز استرس بهم م می هادندان میبود  دهیدر خانه رس دم

 فعال خداحافظ   -

 داد: امی دلدار هیمرض

 ام؟ یمنم باهات ب یخوایم  -

 رنگ تشکر داشت:  نگاهم

حرف    کم یو    خورمیدست کتک م   هی  تش ینها  یی اینه بابا کجا ب  -

 ... 

 . دیمان باز شد و حرف در دهانم ماسخانه در

که خواستگار پر و پا قرصم بود از خانه خارج    میپسر عمو  نوروز

محسن   نیشد و پشت سرش محسن قدم به کوچه گذاشت. هم



که به   یگفته بود ما دختر  ختهیدست نوروز ر  یرا رو  یآب پاک

 م یده یتو نم

نزد    یحرف  چیدخترها کنارم هر دو سالم دادند محسن ه  دنی د  با

 شده .  لیالبد فکر کرد االن مدرسه تعط

انداخته و داخل خانه    نییکردم سرم را پا  ی دخترها خداحافظ  با

  م یبودم و وجودش برا میبود که ممنون پسرعمو یشدم. تنها بار

و    شدند یکردنم م  ریبود چون اگر او نبود متوجه د  منیخوش  

 افتاد.  ی ها که مچه اتفاق 

مصلحت و نظر   یخانواده بود و برا  لیشکدر حال ازدواج و ت  نوروز

 مان آمده بود.از پدر به خانه یخواه
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راه م  خرداد از  امتحانات  و عشق و    طنتیاما ش  دیرسیو فصل 

هر چند    گذاشتیدرس خواندن نم  یبرا  ی دخترها مجال  یعاشق

نم کار  ی قاط  ادیز  خواستیدلم  ول   شانیهایشلوغ    یبشوم 

که    ییالبته تا جا  شدمیم  شانیمجبور به همراه  یناخواسته گاه

بعد از مدرسه    ر. چند بافتدیخودم و خانواده در خطر ن  تیموقع

  ی و چندبار از تلفن عموم  نیو چند  م یبا دخترها به پارک رفته بود

ا  دم مزاحم  کل  نیمدرسه  و  شده  آن  بود  حیتفر  یو  .  می کرده 

که همراه   لیبودم البته برخالف اوا  ده ید  یسهراب را هم چند بار

 کبار یخودم  یکرده حت دایاواخر دل و جرات پ  نیدخترها بودم ا

 رفته بودم.   دارشیبه د  ییتنها

تلفن   نکهیا  ۀمدرسه نگاهم کرده و دستش را به نشان  یجلو  روزآن 

تا عصر   یقیبه هر طر  دمیبزنم کنار گوشش برد به خانه که رس

نزد در  مدرسه  از  بعد  فردا  بود  خواسته  سهراب  زدم    ی کیزنگ 

 بروم.   دنشیپارک به د 



 .  میبا فاصله از هم نشست یمکتین یرو

 به صحبت کرد: شروع

 .  یچقد خوشحالم که اومد _

 :دمیلرزیترس م زا

 پسر قرار گذاشتم.  هیباره با   نیاول _

 زد: یچشمک

 بارت هم باشه.   نیآخر_

 کردم:  نگاهش

   ؟یتونستیکه پشت تلفن نم یبگ یخواستیم  یچ _

 جمع شد:  ش یبایز یهاچشم

دوست پسرا  ۀمثل هم شم،یپ  ییایدلم خواست ب ،یجور نیهم _

 ...رونیکه دوس دارن با دوست دخترهاشون برن ب

 کردم:  اخم

 ...  یدار یسهراب اگه واقعا کار یگیچرا چرت م _

 گرفته بود افتاد:  میبه دستش که جلو چشمم



  ه؟یچ نیا_

 گرفت:  میکوچک عکس که در دستش بود را جلو آلبوم

بودم عکاس _ بب  یرفته  تو رو هم  راهم  و عکسامو   نمیگفتم سر 

 نشونت بدم.  

 را از دستش گرفتم:  یبیج آلبوم

 بده زود نگاه کنم...   _

 روبرو افتاد:  ابانیبه خ نگاهم

طرفا،    نیا  انیب  ی مراد مسافر داشته باشن و اتفاق  ا یاالن آقاجونم    _

 خونم حالله سهراب.  

 : دیخند

با دوستم   دونیتو م روزیهم مهربونه د یلیخ میکر دیاتفاقا آس _

دوستم    زد، یخوب و مهربان حرف م  یلیخ  م،یشد  نشیسوار ماش

 امه. نده یبهش گفتم پدر زن آ یبشوخ هیگفت عجب مرد خوب

 : دمیخند

 سهراب. یاوونهید_



  ن یو هم  کرد یم  یرا قاط   یو شوخ  ی بود جد  یپسر شوخ  سهراب

برا باشم  داشته  دوستش  بود  شده  باعث  مثل    میاخالقش 

 یشوخ  دانستمی. میبود مهربان و دوست داشتن  پیاک  یدخترها

 ی آشفته بازار فکر  نیکه در ا  نیگرفتم هم  یبه دل نم  کندیم

 .  بودمکرد ممنونش  ی آورد و دلم را شاد م ی لبخند بر لبم م

 : دیخند بلندتر

بهتر   یلیداره خ  یاگهیعالم د  هی  یوونگید  یول  یبخند  شهیهم_

 ...   ی از عاقل

 شدم:  بلند

 برم.   د یمن با _

 بودم در دست داشتم:   دهیکه فقط دو عکس اولش را د  آلبوم

 باشه؟   گردونم یبهت برم  نمیبیم  یعکسهاتم اگه اجازه بد _

 شد:  بلند

  کنمیهمش مال خودت من بازم ظاهر م یاصال اگه دوس دار _

 .  لمیاز رو ف



خوش   امی لخوشحا و  خوشگل  پسر  سهراب  اما  ندادم  بروز  را 

عکس  یعکس ب   شی هابود  نم  با یز  تینهایهم  بدم    آمد یبود 

 خودم بماند.   ش یها پ عکس

 راه افتاد:  سهراب

 .  امیباهات م یی جا هیتا   _

 : آمدیبا فاصله پشت سرم م یکم

 .  یپوشیچرا کفش پاشنه دار م یتو که خودت قدبلند یراست_

بودم   دهیمد شده بود و خر دایلژدارم که جد یهابه کفش نگاهم

 افتاد: 

 دوست دارم.   _

 دار بود: خنده شیصدا لحن

 .  یشیم  دهیمن دوست ندارم بلندتر از من د  _

 نگاهش کردم:  برگشته

 .  میهم قد هست  بایدروغگو! تقر_

 :  یجد



با   ی بعد وقتاز ابن به گهیپسر بلندتر از دختر باشه د د یخوب با _

 پات کن.  یکفش راحت یمن

 زدم: یامسخره  لبخند

 ! گهیامر د _
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از زدن در کم  دم یخانه که رس  یجلو   یتا نفس  ستادم یا  ی قبل 

  بودمدهیکل راه مدرسه تا خانه را دو  رمیجبران تأخ  یتازه کنم برا

 تا زودتر برسم. 



اتاق    زیخانه همه چ  داخل به  بود به محض ورودم  امان  امن و 

مطمئن نبود    ش ی جا  ی کردم ول  یسازها جاکتاب  ۀآلبوم را ته قفس

کنند و به سراغ قفسه    دای پ   اجیاحت  یزیها به چاحتمال داشت بچه

 . دمیشیاندیم یا چاره د ی. بانندیآمده و آلبوم را بب

عکسها را در کجا پنهان کنم تا دست    نکهیشب را با فکر ا  کل

شده و   داریکردم صبح قبل از همه ب  یها نرسد سپربه آن   یکس

 کردم.  یفکرم را عمل

ب  را پاره کرده آلبوم را آنجا گذاشتم تا در وقت مناس  فمیک  ته

آن قسمت    یها را روکتاب  ها را با دقت نگاه کنم سپسعکس

 مشخص نباشد.  یز یکه چ دمیچ یطور

گاه  هر چند  م   ی از  را  برم  و  عمل  دمیی پایدور    ی مهم  ات یانگار 

چرا ابن حماقت    دانمیتمام شد نم  یباالخره جاساز  دهمیانجام م

فرصت    روزیکه از د   ی گرفتم من  جاکیرا کرده و کل آلبومش را  

  ر یخانه از ترس غافلگ  یآنهمه رفت و آمد و شلوغ   نینکرده بودم ب

عکس آرامش  با  ب  شیهاشدن  نگاه  نمیبرا  تک  فقط  کرده    یو 

آلبوم پر از عکس پسر به چه    کیکرده بودم    میقا   فمیداخل ک

 .خوردیدردم م



دانستم    ینگفته بودم م  یزیسهراب چ  ی ها از عکس هادختر  به

آورند.    ی محبت سهراب به من را ندارند وحرف درم  دنیچشم د

مقنعه و مانتو    ریدرآورده و از ز  فیاز ک  یواشکیزنگ دوم آلبوم را  

ز ف  م یهالباس  ریبه  معلم  از  به   کیزیچپانده  و  گرفتم  اجازه 

جا  یبهداشت  سیسرو تنها  م  ییرفتم  را  عکس  توانستمیکه  ها 

خ با  و  مزاحم  بب  الیبدون  آبخور  نمیراحت  و    ستادهیا  یکنار 

جا  یواشکی کردم  نگاه  را  ها  بود    بایز  یلیخ  یبرادر  یعکس 

سهراب   یبه خوشگل  یبا پسر  دمیبه خودم بالآن  کیچرا    دانمینم

 را قبول نداشت دوست هستم.   ی کس یکه با همه گشته ول

 شدیبود اول خرداد امتحانات شروع م  بهشتیروز ارد  نیآخر  فردا

فردا   نیهم  یامتحان مرتب کنند برا  یرا برا  ها یو قرار بود صندل

 بود و روز مطالعه آزاد.  لیتعط

 .  می زدیقدم م اطیو دخترها در ح هیبا مرض حیتفر زنگ

 سراغم آمده بود: یبد یدلتنگ حس

امتحانات    نی. ادونهیخدا م  رمی از حاال دلم تنگ شده اونقدر دلگ  _

 بشم تا مهر. نینشخونه دیکه تموم بشه با



 :ستادیا هیمرض

کجا    یی. تنهایو خواهان دار  ی مشغولهمه دل  نیچرا تو که ا  _

 بود.  

 باال دادم:  ابرو

 ؟ یمرض یزنیطعنه م یدار _

 باال انداخت:  شانه

تو بود تو    ی عاشق صداقت و سادگ  می دیرو د  ی نه واال ما هر ک  _

 هم که... 

 وسط حرفش:  د یپر د یناه

مبچه  _ ب  ی ها  ا  میشرکت کن  یزیچ  ی کالس  هی  ن یایگم    نیبه 

 .رونیب م یبر میبتون ی بهونه گاه

 لبش کج شد:  ۀگوش

  یدی تجد  دیوگرنه من که کل تابستون با  گمیالبته بخاطر شما م_

 هامو بدم. 



ز  هیو مرض  دهیسع ا  ریزدند  به  و من  فکر کردم کدام    نیخنده 

 . میایب رونیاش از خانه بتا بتوانم دوباره به بهانه فتمیدرس را ب
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تجد  ک ینبود    ی بد  فکر را  بهان  ی و گاه  آوردمیم   دی درس    ۀ به 

 . میشد یها جمع مبا بچهخواندن و مرور درس درس 

 ام خورد به خود آمدم: که به شانه یمحکم ۀضرب با

 ه؟یهان چ_

 : دیخند د یناه

 چته تو کالس شروع شد._



اش تا به بهانه  میهم خراب کن  ی امتحان رابا هماهنگ  کیشد    قرار

 .  میدور هم جمع شو التیتعط میبتوان

 را به دست مراقب داده از کالس خارج شدم.  برگه

 و منتظرم بود: ستادهیا اطیح  ۀگوش هیمرض

 چطوربود؟ _

 زدم: لبخند

 !  ی عال_

 باال انداخت:  شانه

 مزخرف بود از زبان متنفرم. _

 سراندم:  میمانتو بیرا داخل ج خودکار

 ...  امیسیبرعکس من عاشق انگل_

 شد:  یور کی لبش

   ؟یستیتو عاشق کدوم درس ن_

مادر    یاز وقت  داد یدل به درس نم گریبود د   یکردم مدت   نگاهش

 شد و...   دیاز حسن ناام یاز همه وقت  شتریو پدرش رفتند و ب



 : دیکش یکنار مرا

 ؟ یبکن یکار هیبرام   یتونیم_

 :دمیپرس

 ؟یآره حتما چه کار _

 تلفن بزنم.  یباز به کس خواستیم  قطعا

 تر شد:آرام شیصدا

 . یتلفن بزن هی خوامیم _

 حدس زده بودم.  درست

 شدم:  ریغافلگ هیمرض ی هابا حرف اما

  ن یو برنگشته، انگار خدا را شکر تو ا  نهیمحمدمون هنوز قزو  _

 کار ماندگار شده...  

 ی اسپرده بود به کارخانه  هیخانه پرواز کردم مرض  یسر به سو َبا

ارند و  تلفن کنم گفت مهمان د  کردیکه محمدشان انجا کار م 

در    یرفته به محمد تلفن کند. از شاد  رونیاز خانه ب  تواندینم

قرار بود به ژان والژان تلفن کنم البته قرار   دمیگنجیپوستم نم



  یی سپرده بود دخترها بو  هیمرض  ودباخبر نش  هیاز قض  یبود کس

 . دی ای ن شیپ  یاز ماجرا نبرند تا مورد

 بودم تا خانه خلوت شود بتوانم تلفن کنم   یفرصت دنبال

دا  ییکربال ب  ییاحمد  سخت  به    ماریپدرم  مادر  و  پدر  و  بود 

باشد دنبال فرصت   دهیرفته بودند خانم جان انگار فهم  ادتشیع 

. اخر سر همانجا کنار تلفن  خوردیاز کنار تلفن تکان نم  گردمیم

قول دادم اگر    درس به اتاق فرستادم و   ۀها را به بهانبچه   دیخواب

خود تنقالت    یپول بدهم تا برا  درا زود تمام کنن  شانیهامشق

 بخرند.

 

گفته بود   هیو به آشپزخانه بردم. مرض  دمیکش  زیتلفن را از پر  آرام

جا را آن   اشی که محمدشان لوازم ضرور  یاصندوقچه  دیسراغ کل

 .میبگو هیتا فردا در مدرسه به مرض رمیبگ  کردیم ینگهدار

  توانستمیکه م  نیهم  یول  آمدیم  یعاد  رینظر غ به  یکم  هیقض

خوشحالم کرده و    یرا بشنوم کل  شی به محمد تلفن کرده و صدا

 توجه نکردم. ل یمسا گریبه د



جواب   ی. کاش کسدیلرز  شتری ب  میهاکه زنگ خورد دست  تلفن

 . کردیطرف خط را طلب مآن یندهد اما ته دلم ناخواسته صدا

 داردیرا برم یخود محمد گوش کردمیر متصورم که فک برخالف

 جواب داد:  ییناآشنا یصدا

 بله. -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 با محمد اقا کار داشتم. -

 شما؟ -
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از   شتریپا بند نبودم با محمد حرف زده بودم ب  یرو  یخوشحال  از

 .  میزدیبود حرف م  هیهمراه مرض  یکه وقت  یمعمول  کیسالم و عل

آسمان  یقدربه  حالم در  نداشت  حد  که  بود  پرواز  خوب  ها 

 . کردمیم

اصال    دادیداد ب  یافتاد ا  ادمی تازه    دم یکش  زیتلفن را که از پر  میس

را   هینزدم فردا جواب مرض  ی با محمد حرف  هیراجع به سوال مرض

 دادم؟یچه م

اما    دمیپرسیرا م  هیاش را گرفته و سوال مرضدوباره شماره  د یبا

 .  کردمیرا چه م هیمادر و بق

تر کرد از پنجره سرک  حواسم را جمع  اط یباز شدن در ح یصدا

  اط یشده بود وارد ح  نهیکه در صورتش نهاد  یپدر با اخم  دمیکش

 شد.  

 را عوض کرده بود:  رونیب یهالباس مادر

 پدرتم اومد که.    یسادیعالف وا نجایساعته ا هی ییپس کو چا _

 شد:  زانیآو م یهالب

   ؟ یاومد ییبازم خودت تنها یفکر کردم با بابا برگشت _



 آشپزخانه شد:  داخل

برو تلفن رو بذار سر جاش... مگه چقدر راهه همش دو سه   ایب  _

 .  ستگاههیا

پدر که قدم داخل    نگاه به  پرحسرتم به صورتش دوخته شد و 

 ساختمان گذاشت.  

با مادر    یکه مجبور به همراه  یی وقت بود پدر بجز جاها  یلیخ

 .  کردی،خودش تنها رفت و آمد م   شدیم

 کردم: هیرا توج  خودم

بچه  _ مها  بقول  من چه، خودش درست  به  و  شهیاصال  زن   ...

 شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن.  

تلفن رفتم تا آن را سر    زیشود به سمت م  ییرایپدر داخل پذ   تا

 بگذارم.   شیجا

هم فال بود هم تماشا   زدمیاما فردا تلفن م شدینم گرید امروزه

 بهانه بشنوم.   نی را به ا شیتوانستم صدا  یدوباره م

بودم که    دهیرا آنقدر جو  م یهامدرسه شدم از استرس لب   داخل

 پوستش کنده شده بود.  



 لب نشاندم:  یرو یلبخند دمیرا که د هیمرض

 . یخوب یسالم مرض-

 را دراز کرد: دستش

   ؟یتو چطور-

 زد: یچشمک

 چه خبرا -

 بر لب نشاندم:  یزورک لبخند

 ...  ۀزنگ زدم کارخون روزیراستش د-

 : د یبر یرا با چشمک حرفم

   ؟یباهاش حرف بزن یشد تونست یچه خوب! چ _

 :دمیبرچ لب

 ...  یعنیآره  _

 طرف کالس به راه افتاد:  به

 شد.  ریکالس د م یخوب پس، بر -



فکر    نیشد دوخته شد به ا  یکه از من دور م  ش یهابه قدم  نگاهم

فاطمه هم عمدا خواسته بود   دی بوده شا یکال سرکار د یکردم شا

از کجا معلوم همگ اصال  به    یبا محمدشان صحبت کنم  دست 

 دست انداختنم.   ینکرده بودند برا یکی

گند زد و شور و شوقم   اممه ینصفه ن یچه که بود به خوشحال هر

 را پراند.
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 :دیقبل از امتحان مقنعه ام را کش هیکالس مرض سر



  یشکستیکه با دمت گردو م  ش یپ   قهیچته تو تا چند دق  یه   _

 قورتت داد.   شهیمن عسل هم نم هیحاال با 

 را برگرداندم: سرم

  ی دستم بندارز  یخواستیبه محمدتون زنگ بزنم م  یچرا گفت  _

 و...  

 :دیبرچ لب

 شده؟   یمامانم! مگه چنه به روح  -

 باال انداختم:  شانه

 ولش کن.   یچیه _

 ام گذاشت: شانه یرو دست

محمدمون نگران بود گفت نکنه بزنه به سرت و به خواستگارات   _

 ...   یجواب بله بد

 حد باز شد:  نیتا آخر م یها چشم

 کدوم خواستگار؟  ،یچ _

 : دیدر هم کش ابرو



و   سیکه دست بردار ن  یخواستگار سمج دار  هی  یمگه نگفت  _

 و...   انیات هم راضخونواده 

 : دمیخند

 بود بابام که بشدت مخالف بود.   ینه بابا مامانم فقط راض _

 کج شد:  لبش

ح  _ گفت  محمدمون  بود  صحبتش  همون  دختر    فهیآره 

 مثل تو درسش رو ادامه نده. و...   یخون و زرنگدرس 

محمدشان مهم باشد    یبرا  دیرا با شد چدر ذهنم روشن    یچراغ 

 نه....   ا ی کنم یکه من ازدواج م

 زدم: لبخند

  یخودکش  ی کارش. طرف تا پا  ی نه بابا اون که تموم شد رفت پ   _

 بابام...    یهم رفت ول

 :دیلب برچ هیمرض

   خواستت؟یم نقدریا ی عنیکرد،  یوافعا خودکش _

 شد:  نییباال و پا سرم



مرد    نقدریکه ا  یمرد  آدیبابام گفت خوشش نم  ی ول  یپس چ   _

 ی دختر بره خودشو بکشه، برا  ه یاز طرف    ینباشه با جواب منف

 روش حساب باز کرد.   شهینم  یزندگ

 کرد:  یآهان هیمرض

 آهان خوبه پس.  _

 شدم:  متعجب

 به محمدتون زنگ بزنم پس؟   یگفت یالک_

 باال انداخت:  شانه

آ  _ اصرار داشت  نکن  نده ینه گفتم که  و درست رو    ی تو خراب 

 منم گفتم...   یادامه بد

گرم   اشیرپوستیز  یهاکم دلم داشت به محمدشون و محبت   کم

صحبت  دم ید یم  شدیم از  گه    هیمرض  ی هاو  خباثت  وجود  با 

  ن یام شده و اکه محمدشان دلبسته   شد یم  افت ی در  نیگاهش چن

 نبود.   سهیقابل مقا یزیچ چیبا ه  ریحس ناب و دلپذ

و همچنان   زدمیهم من زنگ م   ی گاه  کرد یتلفن م   ی گاه  سهراب

گفته   یحت  میگفتیاز همه جا با هم سخن م  م یکردیدرد دل م 



  ش یبرا  گاهم یبودم محمد را دوست دارم از خواستگاران گاه و ب

 گفته بودم ... 

 را گفته بودم جواب داده بود:  دمیخواستگار ع  یماجرا یوقت

بهم بگو م   یخواستگار داشت  ی زمان  هیاگه  - بالکن    آمیحتما  از 

 . دزدمتیو م  آمیخونتون م
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شدنم دستم از همه جا کوتاه    نینشتمام شدن امتحانات و خانه  با

 .یخبر ی و ب ییشد و من ماندم و تنها 

 . هیسهراب بود و زنگ زدن مرض گاه یگاه و ب یهاصحبت تنها



تلفن کرد و گفت محمدشان به تهران برگشته   هیکه مرض   یروز

  اشیعاریب  با یو تقر یکارتمام کم رغم یبود عل ی دلم عروس یتو

و   ستیسخت ن  یدانستم مرد کارها  ی من بت شده بود م  یبرا

وجود عاشقش بودم.    نیبا ا  یول   آوردیسخت را تاب نم  طیشرا

عمر و    یۀو بق  زمیبر  شی را به پا  امیخواست تمام زندگ  ی دلم م

  ی شوم دلم کنارش بودن برا  کیرا با او شر  میها ی و ناخوش  یخوش

 .خواستیتمام عمر را م

درس زبان بود که عمدا    یدیاش تجددوباره  دنیبه د  دمیام  تنها

رفتن   رونیب  یبرا  یاحداقل بهانه  التیخراب کرده بودم تا در تعط

 با دخترها داشته باشم. داریاز خانه و د

 م یخراب کن  یطبق قرارمان قرار بود امتحان را دسته جمع  البته

ها  اما کارنامه  م یدور هم جمع شو  ی درس خواندن گاه  ۀتا به بهان

مشخص شد برخالف قرار امتحان را    هیمرض  یا که دادند نامردر

و سع بود من  ناه  دهیخوب داده و قبول شده  را   دی و  نمراتمان 

 .  میخراب کرده بود

 د یبه ام شترینبود ب یاچاره یدلم را شکست ول هیمرض یرو تک

قرار داده بودم اما او فارغ از   نی در کنارمان تن به ا  هیبودن مرض



  ی بود و گاه  التشیمشغول گذراندن تعط  یخوشلجمعمان با د

محمد هم سخن   یاز کارها  شی هاصحبت   نیو در ح  کردیتلفن م

محمد هم کنارش بود    شد یاگر لطف خدا شامل حالم م  گفتیم

 . میکردیبا هم م  یای و سالم احوالپرس

ها سراغم را گرفته بود  زبانمان در بدر دنبال من بوده از بچه  ریدب

به   ی ادیز ۀکه عالق یتعجب داشت دانش آموز زرنگ یجا شیبرا

  ۀدر کالس بود نمر  هانیجزو بهتر  شهیداشت و هم  یسیزبان انگل

  د ی ها که قصد تجدبه تبصره هم نرسد به بچه  یکه حت  اورد یشش ب

هم    امی شاگرد نورچشم  یود براب  تهنظر در نمرات را داشتند گف

، منظورش به من  بکنم چون دستم بسته است  ی توانم کار  ینم

 بود.

کرد    دادیداد و ب  یحواسش نبود فقط محسن کم  یخانه کس  در

  ی سر و سامان  یاختالف و ب  ۀجی نت  یلیکم و افت تحص  ۀنمر  نیکه ا

 در خانواده است طرف صحبتش پدر بود البته.

  یبروم به مادر گفتم برا  هیمرض  دن یگرفتم به د  م یمرداد تصم  اول

  توانمیچون کتابش کامل است و م  رومیم  هیگرفتن کتاب مرض

 مثل او قبول شوم.  وریدر امتحان شهر



  دانستیم   ندیقبل سهراب تلفن کرده و خواسته بود مرا بب  روز

ول  رونیب  ۀاجاز ندارم  خانه  از  برا  یرفتن  دلش  داشت    م یاصرار 

م و  شده  دق  یبرا  خواهدیتنگ  نزد  قهیچند  از  شده    کیهم 

 مالقاتم کند.  

 برگردم.   عینمانم و سر ادیگفت ز مادر

کم  هیمرض  دیجد  ۀخان خواهرش  خان  شتریب  یو  از   یمیقد  ۀاز 

سهراب را هم مالقات    ریمس  نیب  توانستمیمحل فاصله داشت و م

 کنم. 
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کم  سهراب م   ی با  راه  پشت سرم  م   آمد یفاصله    د یدیهر کس 

م و    کیمثل    دیفهمیقطعا  است  من  به  حواسش  محافظ 

  ی هایباز  یرتیغ   نیمزاحمم بشود. عاشق هم  یکس  خواهدینم

 بودم. اشیالک

 :دیخودش را جلو کش عیسر میدیکوچه که رس به

 ! ایصبر کن رو _

 :ستادمیا

 ه؟یچ _

 زد: یلبخند

خوب دلم    شهیدلم برات تنگ م  نمتیبب  رونیب  ییآیچرا نم_

 ... یگاه  خوادیم

 کردم:  اخم

ندارم    یادیز  یتو آزاد  یشرمنده که من مثل دوست دخترها  _

تا هرموقع دلم خواست هر جا برم. من چند تا نگهبان دارم تو 

 و مراقب اوضاع احوالم هستن.  سادن یخونه که همشون باال سرم وا



 به پشت سرم برگشت: نگاهم

 تا...  رونیب امیاالنم با هزار دوز و کلک تونستم ب _

 نبود: لشیباب م  نمیغمگ ۀافیق دنید

من که    ؟یتونیبخاطر من نم  یول  رونی ب  یسره زدبخاطر اون پ   _

 به فکرتم و...  همهنیا

 :میکوچه خارج شد از

ازش    رمیکتابشو بگ  د یباهاش کار دارم با  هیمرض  ۀبرم خون  د یبا_

 شده.   رمید

 : دیپر میجلو

 . ایرو سایوا_

 :ستادمیا

 که عجله دارم. ینیبیم   ؟یکنیم نیچچته تو چرا هم _

 را باال برد:  دستش

 بگم...   خوامیخب! ،م یلیخ _

 کرد:  یو من  من



 ذارمیهمش من وقت م  اینکرد  یکارچیه  یدوست  نیا  یتو برا  _

و صداقت تو    ی همش من دوستت دارم همش من عاشق سادگ

 .ستین التم یخ نیشدم اصال تو ع 

 زدم: لبخند

 کنم.  کاریممنونم خب من چ یلیخ_

 شد: خوشحال

 ه ی  یبزن خب! تو که همش در حال فرار  یحرکت  هیهم    بابا تو_

درد   مینیرو در رو بش  یبذار دو کلوم هم با من حرف بزن  یوقت

 .  میدل کن

 را با دست گرفتم:  چادرم

  هی  م یبر  گم یم  ننیبیام مخونواده  یگ یپارک م  م یبر  ا یب  گم یم  _

بزن با هم  که   رونمیب  تونم،ینم  یگ یم  میبخور  یبستن  هی  میدور 

بکنم   ی پس من چه غلط گهید  یک ی دنید یبر یخوایم  ییآیم

 وسط.   نیا

 کرد:  اخم

 به نفع منه. ی دوست نیا یآخه تو بگو کجا _



 باال رفت :  م یابروها

شرط و شروط    یبرا دوست  یکنیم  ی رو با هم قاط  ی چرا همه چ  _

  اد یب  رتیگ  یزیقرار بود چ  گردن،یو دنبال منفعت نم  ذارنینم

 مگه؟

 صدد اصالح برآمد:  در

 یمهم یلیدوستت دارم برام خ یلیکه من خ یدون ینه بخدا م _

 تو برام...  ۀبه انداز یشکیه   یتا حاال تو عالم دوست یدون یم
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 راهم ادامه دادم:  به



بهش   د یدارم که با یاالن کار مهمتر ی ول  ی تو هم برا من مهم _

 برسم.

 حتما ناراحت شده بود. امدین  دنبالم

 رفته را برگشتم: راه

م  _ که  نم  ی دونیخودت  خ  تونمیمن    ی با کس  ابونیتو کوچه 

همه بزنم  کافحرف  آشناس  و  دوست  پره  بابام    هیجا  گوش  به 

 برسه...

 د: وجد آم به

 ... میریم  میزنیباشه تو کوچه حرف نم _

 خوش حالتش مظلوم شد:  یهاچشم

راحت حرفامونو   ال یبا خ  میتونیخونمون... اونجا م  یی آیچرا نم  _

 و...  میبزن

 شد:  دهیکش  امیشانیپ  ۀنقط نیاز تعجب به باالتر م یابروها

م  _ خوبه!  حالت    تونم ینم  گمیم  ؟یگیم  یدار  یچ  یفهمی تو 

 خونت، اونوقت به چه مناسبت؟ ام یب یگیاونوقت م نمتیبب



 شد: شوخ

 .  گهید یخوب دوست دخترم _

 کج شد:  گردنم

 خونتون؟  ی.بریدوست دختراتو م ۀاونوفت تو هم _

 را باال آورد:  شی ها دست

 ی که کس  یچقدر استرس دار  نمیبینه بخدا منظورم اون نبود م  _

  م یو با هم حرف بزن  نمتیراحت بب  الیبا خ  خوامیفقط م  نهیبب

 باور کن!  نیهم

 را ادامه دادم: راهم

 باور کردم.  _

 ام.  ناراحت شده دیچه صدا کرد توجه نکردم. فهم  هر

  ک ی  زدمیحرف م  یکه تلفن  نی سهراب رفتن. هم  ۀچه به خان  مرا

  ش یپ   شیها ی دوست  ۀبود چه رسد با آن سابق  ادیاز سرم ز  ایدن

 . شدینور م  ینورعل گریاش هم بروم د به خانه هیبق

 شد:  دهیکش  شیهاسمت حرف فکرم



 نکنه واقعا دوستم داره و عاشقمه نکنه... _

 جوابم را دادم: خودم

 خوادیهمه طرفدار منو مو اون ینه بابا سهراب به اون خوشگل _

 دارم که منو بخواد...  یچه کنه، خوشگلم، پولدارم، چ

سرم مرتب کرده در    یبودم چادر را رو  دهیرس  هیمرض  ۀ در خان  به

 زدم.

در کمال تعجب   یرا داشتم ول  هیمرض  دنیکه باز شد انتظار د  در

 آمد.   رونیمحمدشان ب

 بود : هم تعجب کرده او

 ؟ ییسالم تو _

 را گم کردم:  م یو پا دست

 هست؟ هیمرض نیسالم خوب _

 برگشت:  اطیداخل ح نگاهش

 . رونیرم ب یتو من دارم م نییآره هست بفرما _

 جواب دادم: تند



 لحظه. هی ادیب نیبگ زحمتینه ب _

 را تکان داد: سرش

 . گم یباشه االن بهش م _

 بعد دوباره دم در بود:  هیداخل برگشت و چند ثان به

 . آدیاالن م _

 رفتن و ماندن مردد بود:  نیب

 ... دمتی . خوشحال شدم د.. ییبرم جا د یمن با _

جمع    یرا گم کرده بود افعال را گاه  شیهم انگار دست و پا  او

 : کردیمفرد ادا م یگاه 

 . رمیو من م  آدیم هیاالن مرض دیشما به کارتون برس _

 لب زد:  نیغمگ

 ؟یزود نیچرا به ا _

 تر جواب دادم : نیغمگ

 . گردمیبه مامان گفتم زود برم  _

 صورتم شد:  خیم نگاهش



 و...  دیمق نقدریخوبه که ا یلیخ _

 شد:  مانیهاحرف ۀمانع از ادام هیشاد مرض یصدا

 یخوب ایرو یچطور _
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 محمد در کنارم حرفش نصفه ماند:  دنی د با

 منتطرته. هیشد زک ریکه د یعجله داشت  یلیخ یتو هنوز نرفت _

 تکان داد:  یسر محمد

 اتفاقا.  رفتمیچرا داشتم م _



 سمتم برگشت: به

 با اجازه!  _

 را خم کردم: سرم

 خدانگهدار.  _

 بغلم کرد:  هیمرض

 .نجایا اردشی ب رهیمحمدمون م ضهیمر هیزک _

 مادر محمدشان بود.  هیزک

 کردم:  بغلش

 ... یخوب یبده بهشون. خودت چطور  یخدا سالمت _

ز  هیمرض  کتاب عبور    ریرا  ها  کوچه  از  سالنه  سالنه  زده  بغلم 

 . کردمیم

د  چه هم  را  محمدشان  که  به  دمیخوب  خوشحال  هم  نظر او 

د  دیرسیم بود    دنیاز  م  ایمن  گول  را  خودم   ی ا  زدمی داشتم 

با محمدشان صحبت   شتریتا ب  آمدیم  رترید  یکم  هیکاش مرض

 . م یکردیم



افتاده بود محمد    یابود امروز و چه اتفاق فرخنده  یروز خوب  چه

از من تعر  دهیرا د عاشق    گفتیکرده بود سهراب م  فیبودم و 

است و مرا دعوت به خانه و با هم بودن و    امیصداقت و سادگ

از من داشت نگاهش    یگرید  فی اما محمد تعر  کردیحرف زدن م

 شه یهم تا حاال هم  رابقدرشناسانه بود و پاک هر چند سه  بیعج

  ۀ نکرده بود اما در هر حال دوست داشتم کف  ییمؤدب بود خطا

 تر باشد.  نیمحمد سنگ یترازو

عمو سجاد دم در و سر و    ۀپارک شد  نیماش  دمیخانه که رس  به

پرکار و خان  شانیها و شلوغ کاربچه  ادیز  یصدا از روز    ۀ نشان 

 پر از مهمان و کار داشت. شهیمثل هم

خدا   ۀشیهم  د ی دینم  ش یآرامش و آسا  یخانه رو  نیچرا ا  ایخدا

 .میمهمان داشت

را عوض کرده    م یهاها لباسبا مهمان  یاز سالم و احوالپرس  بعد

 به کمک مادر رفتم. 

مقا  تمام فکر  در  ا  ۀسیروز  به  بودم  سهراب  و   جه ینت  نیمحمد 

علت تعلق  من هستم که به  نی هر دو مثل هم هستند و ا  دمیرس

 . نمیبیم تردهیرا سنج شیخاطرم به محمد رفتارها 
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زده بودم قرار  بود بعد از امتحان در مدرسه حرف  یتلفن  هیمرض  با

 . م یدور هم باش ی و کم دی ایتا او هم ب میبمان

 : زدیحرف م د یناه

تره و  آسون   وریکه شهر  نهیبه ا  دمیام  دمیتا صبح نخواب  شبید  _

 . رنیگیمثل خرداد سخت نم

 زد:  شیبه بازو دهیسع

 سخت تر از خرداد بود.  دمی شا یدون یاز کجا م  _

 لب کج کرد:  د یناه



  شم یو قبول م  دمیامتحان م  ور یگفته! من هر سال شهر  یک  _

و برن کالس    فتنیها نتا بچه  دن یتر مکه سواال رو راحت  دم ید

 باالتر.  

 یال  دهی. برخالف آن ها شب راحت خوابکردند یبحث م  همچنان

نداشت چون تمام کتاب را حفظ   ی بودم لزومکتاب هم باز نکرده

من هم سر به   کردندیهمه فکر م  دمیکشیبودم فقط خجالت م

به محمدشان   هیام. دلم خوش بود مرضشده  د یام که تجدهوا بوده

کرده و    ی کیدست به    تانعلت قرار احمقانه با دوسگفته بود به

کرده خراب  را  پ   میاامتحان  شناخته   شیالاقل  هوا  به  سر  او 

 .  شدمینم

 یامتحان نبود و استرس نیمان جزو مراقبرا شکر معلم زبان خدا

 بود.  خودیو مؤاخذه کردنش داشتم ب دنیکه بابت د

نگاهم به ورقه افتاد تمام    شدمیم  ستیب  دیاثبات خودم با  یبرا

و در    دهیرس  هیسواالت را بلد بودم تا امتحان را تمام کنم مرض

 منتظرمان بود: اطیح

 ...نیکاشت نجایبابا دو ساعته منو ا یی کجا _



 دادم:  دست

 آوردم. یاون شش رو در م ی تالف دی با _

 جمع شد:  ش یهالب

 !ستیب _

 شد:  نییباال پا سرم

 اوهوم.  _

 در گردنم انداخت: دست

 . میبخور یزیچ هیو  هی سم ۀمغاز  میتا اونا تموم کنن بر _

 نگاهم را به ساختمان مدرسه دادم: 

 ی که ورقه رو جور  دی ناه  رون،ی ب  ان یب  یزود  ن یآره فکر نکنم به ا  _

  ... 

 : دیرا بر حرفم

که    نیا  ا یکنه    دایتا فرصت تقلب پ   نهیشیاونقد م  شناسمشیم_

 خسته بشه و خودش کمکش کنه ...   چارهیمراقب ب

 : دمیخند



 آسونه...  وریشهر گهیم نیبرا هم _

راهش را بلد شده بود، بالاستثناء هر سال    د یناه  گفتیم  راست

 .رفت. یباالتر م یۀو به پا شدیقبول م وریشهر

  یخوان و مهرباندرس   ۀرا در مغازه بود بچ  التیتمام تعط  هیسم

 بود.

 را محکم کرد: اشیروسر گره

شد. بچه زرنگ کالس رو چه  ی نجور یچرا ا ا یبود رو د یاز تو بع _

 آخه.  وریبه شهر

 را به سمت قفسه دراز کردم: دستم

 ضیاون روز مر  ادیم  شیپ   گهیتخمه بده. اتفافه د  نیاز ا  کمی  _

 م خوب شد... االن فکر کن  سمیبودم نتونستم امتحانو خوب بنو

 :دیپرس هیمرض

 .هیسم یچه الغر شد _

 کامال مشخص بود.  راتشیی تغ گفتیکردم راست م نگاهش

 پرآب شد:   شیهاچشم



سخت شده هر روز بحث هر روز دعوا    یلیخونمون خ  طیشرا  _

 کشمکش... 

چوب  یرو نفر  یتخت  د  ۀچند  نشستن    واریکنار  مخصوص  که 

 بود ولو شدم:   های مشتر

 ... هیشده سم یچرا چ _

 : دیچک شیاشکها

 مامانم هم...  ی بابام زن گرفته، طفل _

 ادامه بدهد.  نتوانست
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 جلوتر رفت: هیمرض

 که... هیحاال کار هی ! ناراحت نشو سمیاله _

 باال انداخت:  شانه

بره    شیپ   یجورنیرو ناراحت نشم بخدا اگه بخواد هم  ی چ  یچ  _

 . کشمیخودمو م

شکننده و   ف،یمقاله دختر ظر  نیا  کردمیو واج نگاهش م  هاج

. مجبور به زدینداشت و فقط حرفش را م  یجرات خودکش  بایز

 تحمل بود درست مثل من. 

امان    یول  سوختمیاز محمد م  یخبر  یدر پ   میخوش گذراند  یکل

 .  گفتیراجع به او نم یکه اصال حرف هیمرض  ۀاز زبان قفل شد

ب  از سمصحبت   ۀهم  می آمد  رونیمغازه  مورد  در  و    هیمان 

سال   شیهاحرف و  درس  صحبت  و  آمدند  دخترها  که  بود 

 .  میرفت مانیها بعد جدا شده به خانه  یقیبعد شد و دقا یلیتحص

 بود:  دهیپرس هیرضاز آمدن دخترها م قبل



  ن؟یاز سهراب چه خبر بازم با هم هست _

 : گفتم

م  یبا هم که چ  _ تلفن  م  میزنیبگم فقط  اونم    میزنیو حرف 

 . نیدوستانه هم

 را باال بردم:  دستم

 هم اصرار داره برم خونشون.   یلیآهان خ _

 جمع شد: صورتش

 .  ها ی. نرشعوریب ۀغلط کرده پسر _

 : دمیخند

دخترام اجازه ندارم برم چه برسه   ۀخون  یکجا برم من حتنه بابا    _

 سهراب.  

 را در هم گره زد:  ش یهادست

 .  میریبا هم م یبر یدر هر حال خواست _

 با خودش حرف بزند:  انگار



احمق خودش با    ۀنه بفرما پسر  ی گیم  ی عاشقته ه  گم یم  یه   _

 وقت...   همه رابطه داره اون 

 انم: حرف را به محمدشان بکش نتوانستم

 . یگرفت ش یخواست بره خونش که آت یچقد دلت پره حاال ک  _ 

 کرد:  نییرا با حرص باال و پا سرش

 . میکه با هم نهیبب دی آم با ی منم م یول  یریچرا اتفاقا م _

  کرد یکه اشاره م   یباعث شد به سمت  د یناه  ۀزد  جانیه  یصدا

 نگاه کنم: 

 خداحافظ.  گهی د رمیاومد من م یها عل اوه بچه _

ر  نگاهم همراه   شهیهم  یدوخته شد که زمان  یاجثه   زیبه پسر 

از لج سهراب با او    د یبود و حاال ناه  اشی میصم  قیسهراب و رف

 دوست شده بود. 

 

 [ 00:12 23.12.19, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 61_پارت#



 وارونه _یچترها#

 ی غلطان_الیل#

 

 

 0شد هیها صحبت مرضحرف نیتلفن کرده بود ب سهراب

 : دیپرس کبارهی

 نداره؟  نایدوست پسر ا هیمرض نیا یراست _

 پاسخ دادم:  هوایب

بدل    _ و  رد  تلفن  و  نامه  هم  با  و  با حسن دوست هستن  چرا 

 . کننیم

 زد: پوزخند

 . فرستهیشوم م تیفدا  ۀپس چرا برا من نام _

 اهل نامه نوشتن به سهراب بود نه سهراب اهل دروغ. هیمرض نه

 کردم: تعجب

 اصال ...  هیامکان نداره مرض _



 را قطع کرد:  حرفم

 .گم یراس م ممیبه روح دادش سل 

 ی کوچک سهراب چهار سال قبل بر اثر تصادف و سوختگ  برادر

را    شیهاصداقت حرف  خواستیم   یفوت کرده بود و سهراب وقت

 .خوردیرا قسم م میثابت کند روح سل

 ام گرفت: حرص خنده  از

با س  _  کنهیوانمود م  یپس چرا طور  هیمرض  نیا  استهیعجب 

 . آدیانگار از تو بدش م 

 : دیخند

 . دیآیمشخصه چون من از تو خوشم م _

تا باور کنم.    دم ید یخودم م  یها با چشم  راهیمرض  ی هانامه  د یبا

 ه یمرض  یهانامه  م ید یرا د  گریفرصت که همد   نیقرار شد در اول

 را نشانم بدهد. 

قربان صدقه    یبرا  هیکه مرض  یی هانامه  تا بود و  سهراب نوشته 

باورم نم   ده یاش را ندعاشقانه  یهارفتن و حرف   ن یا  شدیبودم 



بهتر رازها  نیدختر که  تمام  از  و  بود  و همرازم  خبر    میدوست 

 کاه و پنهانکار باشد.  ریحد آب ز نیت تا اداش

شد. انصاف نبود در مقابل    یرو م  هیمرض  یو زرنگ کار  ییدورو

ش  یمن هر  از  دور  به  و  بودم  ساده  و    یاو  یالهیپ   لهیکه صاف 

را از من پنهان    زیکه داشت همه چ  یی هایکار  استیبزرگتر باس

 . کردیم
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 که تلفن زنگ زد. ونیزیتلو یو در حال تماشا  میخانه بود همه



 را برداشت: یگوش ابوالفضل

 .نیداررو نگه یبله هست گوش _

 کرد:  میصدا

 دوستت زنگ زده.  ا یرو یآبج _

 گفت:  کیبود که بعد از سالم عل دیناه 

 باهات حرف بزنه. خوادیکه م نجاستیا یکی _

صدا  یاهیثان  یول  کردیم  یشوخ  احتماال پسر  یبعد    ی مؤدب 

 : دیچیپ  یپشت گوش

 مزاحم شدم.  دیببخش نیسالم خوب _

 بود. ونیزیتلو یکنارم نشسته و در حال تماشا مادر

 پسر پشت تلفن است .  کیلو بدهم  توانستمینم

 جوابش را دادم: آرام

 . کنمیخواهش م _

 همان لحن مؤدبش ادامه داد:   با



که دل سهراب مشکل پسند ما رو   ی شخص نیا نمیخواستم بب _

ه نم  یشکیکه  قابل  ا  دونهیو  که  و    نیبرده  صداقت  از  قدر 

 . خوادیو خاطرشو م زنهیدم م شیسادگ

 جوابش را چه بدهم  دی با دانستمینم هنوز

 داد: ادامه

سهراب ما رو  یبهتون بگم هوافقط خواستم صداتونو بشنوم و  _

 . یداشته باش

 حرف نزدم.  یاکلمه

 را گرفت:  یگوش د یناه

 .یندار یکار _

 فرصت سوال و جواب نداد: یحرصش حت از

 خداحافظ.  _

  ده یکه شن  یی هاچنان در هضم حرفقطع شد و من هم  یگوش

را دوست داشته   یحق داشت سخت بود پسر  دیبودم ماندم. ناه

 را بکند.   یگری دختر د فیو او تعر یباش



چون سهراب   یپسر  گنجندی.ام نملهیدر مخ  کردمیهر چه م   اما

 چون مرا دوست بدارد. یدختر
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افتاد و    یدیادامه داشت تا اتفاق جد وریکسالت بار شهر  یروزها

 روزها را کم کرد.  یکنواختی

ب  ییکربال که  خانواد  ماریاحمد  و  کرد  فوت  همگ  ۀبود  بر    یما 

 . می مراسم ختم شد ریدرگ یل یحسب رسومات فام

 رفته بودند.   یمراسم خاکسپار یهمراه پدر و مادر برا جانخانم



باز  یتو  رونیب  ها بچه  بهت  کردند یم   یکوچه  بود    نیرو  فرصت 

 تلفن کردن. یبرا

 سهراب را گرفتم. ۀشمار

نرس  بوق  دوم  به  وقت  ده یاول  داد.  مان  خانواده  دیفهم  ی جواب 

 سرگرم مراسم ختم هستند، باز اصرارش را از سر گرفت:

 .نمتیاز خونه بب رونیب  ایخوب شد پس ب _

 کرده بود: رونیب یهم دلم هوا خودم

 نه.   ای  امیبتونم ب دونمینم یتو خونه ول دیدلم پوس _

 شد:  شاد

 ناز نکن فردا منتظرتم. گهیخب پس د _

 حرفش شدم:  ۀمانع ادام عیسر

ن  _ معلوم  چون  نه  فردا  ب  ستینه  احتمال   رونیب  امیبتونم 

منم همراه خونواده برم مراسم اگه جور شد بهت خبر    ادیزیلیخ

 . دمیم

 جواب داد: تند



ا  _ تونستمیبکن  گهیکار د   هی  نطورهیباشه حاال که   ی. هر موقع 

 خونمون.  ا یپس فردا ب  ایفردا 

 فکر رفتم:  به

 . امیم  یخونتون با مرض امیاگه ب _

 جواب داد: یمعمول

 . ایفقط تو رو خدا ب  ایب  ییآ ی م ی باشه با هر ک _

 کردم: سوال

 . دونمیبه اومدن من به خونتون نم یدار یچه اصرار _

 سرد شد:  لحنش

سل  ی چیه  _ روح  ب  میبه  دارم  دوست  محل  خونه  ییایفقط  ام 

 . نی.  همینیبب امویزندگ

خبر بدهم تا    هیکار خودش را کرد و قرار شد به مرض  حماقتم

 . میسهراب برو ۀپس فردا با هم به خان
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بود با پدر صحبت کند تا به مراد و  عمو اسد را واسطه کرده  مادر

از  بازگشت به خانه و مراسم   ۀاجاز  نیمه ها داده شود عمو بعد 

ما آمده و دو ساعت    ۀ به خان  راستکی  یی کربال  یخاکسپار  مراسم

مراسم    یبرا  نیمدام در گوش پدر خواند تا اجازه بدهد مراد و مه

 . ندیایختم ب

 یباشند برا  د یو مراد نبا  نیکه او آنجاست مه  ییگفته بود جا  پدر

احمد   ییآنها از ترس پدر به مراسم ختم کربال  چکدامیه  نیهم

 .  بودندامدهین



بود مراد به مالقاتش    یماریدر بستر ب  یی که کربال  یچند زمان   هر

دانست پدر قطعا آنجاست    یمراسم ختم را که م   ی رفته بود ول

 برود. توانستینم

به مادر تلفن کرده و خواسته بود با پدر صحبت کند که    نیمه

متوجه عدم    لیآنها در ختم شود چون تمام فامبه حضور    یراض

 ما خواهند شد.  یاختالف خانوادگ جهیحضور و در نت

 بود:  ستادهی پدر همچنان سفت و سخت ا اما

ام  گفتم باال سر جنازه  ی نشو اسد وقت  ی مسائل خانوادگ  ی قاط  _

 ...   یعنی انی هم ن

 اسد برآشفت: عمو

ر  _ احترام  بخدا  س  دتویسف  شیواال  ه  میدکریدارن    ی چیکه 

ول کن برادر من! مگه    گهیرو د  یشتر  ۀنیک  نی. تو هم اگنینم

 خودش ...  یهاآدم با بچه

 گفت: ی استغفراهلل

  گنینم یبد یخوایم  یو چ لی به کنار جواب فام نایا ۀبابا هم _

  ش یپ   ی مجلس  چیکو دخترش کو، تا حاال ه  م یدکریپسر بزرگ س



  یی کربال  یول نیبا هم شرکت کن نیهر دو مجبور باش بودومدهین

   میهمه تو مراسمش باش  دی با  سین ی احمد کم کس

بود و بزرگ خاندان. نبود    زیهمه عز  یبرا  یی با عمو بود کربال  حق

 . آمدیبه چشم م  میدکریس یهابچه 

 جمله گفت:  کی پدر

 نه!   نیمه یول انیختم و کمک ب  یمراد و زنش برا _

  ی خوب  ی لیدختر خ  ده یبود انصافا سع  ده یهمان اول طرفدار سع  از

نگهدارد به    یهمه را راض  کردیم   یهمه را داشت و سع   یبود هوا

به  نیهم جاعلت  عروس  و    یخوب  ی لیخ  گاهیعنوان  خانواده  در 

  ۀ مراد که دلتنگشان بود اجاز  ۀخاطر زن و بچ داشت پدر به  لیفام

شا داد.  پ   د ی آمدن  آن  یآشت  یبرا  یابهانه  ی هم  ولبا  بود    ی ها 

آمدن    دینبود شا  یابرگشت نداشت. چاره  ۀفعال اجاز  نیطفلک مه

 .کردیهموار م نیبازگشت مه یمراد و زنش راه را برا

 به عمو گفته بود:  پدر



کمک بعد برن    انیب  توننیهفت روز که مراسم هست م  نیا   _

برگردن    یی ربال فوت ک  ۀخودشون حق ندارن به بهان  ی زندگ  یپ 

 من. ۀخون

تر شده حرفش را  با آمدن مراد و زنش پدر نرم  کردیفکر م  مادر

م  م  ردیگیپس  کمتر  اختالفات  س  شودیو  چند    م یدکریهر 

  دهیقابل نفوذ بود اما مادر هم عق  ریها و غ حرف  نیتر از اسرسخت 

  نیهم  ق یاز طر  د یداشت پدر سخت عاشق دختر مراد است و شا

 بچه اختالف رفع شود.
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خبر   هیاش را به مرضتلفن سهراب و رفتن به خانه  انیجر  د یبا

بروم   رونی ز خانه بتلفن نزده بود من هم نتوانستم ا  یول  دادمیم

 ه یمرض  ۀبه در خان  دینبود برادر کوچکترم را با وعده وع   یاچاره

 از او بخواهد به من تلفن کند.  یافرستادم تا به بهانه

 گفته بود:  هیمرض

 باهات.   ام یمنم ب  دیخونه اشون با  یاگه سهراب ازت خواست بر  _

 را گفتم: انیزد جر زنگ

بتونم    دیفوت کرده شا  لمونیخونشون. فامسهراب خواسته برم    _

که بچه ها رو خونه نگهدارم تا اونجا شلوغ نکنن و به    لیدل  ن یبا ا

 کنم خونه بمونم. یپدرمو راض چنیدست و پا نپ

 شد: خوشحال

 شه.  ی خوب م یلیخ ؟ی گ ی م یجد _

 کردم:   دیتاک

فردا بشه البته   دیخونه اش. شا  م یکنه ببار بر  یاصرار م  یآخه ه  _

  ی همگ  گه ید  ی بخواد مثل وقتا  دی چون آقاجونم شا  ستین  یحتم



بر هم  م  م یبا  اکثرا  چون  ختم  کمکشون   می بر  دیبا  گهیمجلس 

 . میکن

 شد:  دمغ

 حاال؟  میکن کاریپس چ _

 جواب دادم:  راحت

زنگ  _ بهم  رفتن  فردا شب  فردا ختم  اگه پس  شدم که    یبزن 

اونجا اگر    رمیبا خونواده م  گهید   یچیه ادهی ز  یلیاحتمالش هم خ

 سراغ سهراب.  میریهم نرفتم و خونه موندم با تو م 

 کرد:  یخداحافظ

 . زنمیباشه پس من بهت زنگ م _

 کردم: دی دوباره تاک یاز خداحافظ قبل

بشه من فقط   یچ  سیچون معلوم ن  ایدلتو صابون نزن  یمرض  _

دم بابام بگه    ینود و نه درصد احتمال م  ی باش  انیخواستم در جر

 ختم.  م یر یم

 اصرار کرد: هیمرض



 جور شده تو ناز کن.  تشیحاال که موقع _

 کردم:  یبه رفتن را درک نم  هیمرض اصرار

 . هیبه چ یچ شهیفردا شب مشخص م _

 : دیخند

 .رمیزنم بهت خبر بگ یباشه فردا شب زنگ م  _
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 تلفن زنگ زد. قطعا محمد بود. مجددا



برداشته    نیبرنج را از زم  ۀسی ماند که ک  رهیمراد خ  یرو  نگاهم

 وسط هال گذاشت. 

 سمت تلفن رفت. به

  ی ب دادن رورا بدون جوا  یگوش  نکهیاش و االو گفتن چند باره  از

بود کس معلوم  گذاشت  را    ی تلفن  جوابش  است  پشت خط  که 

 نداده. 

 عسل نشست:  کنار

 عسل بابا چطوره. _

به  یبراتلفن به صورتم دوخته  بار چهارم  مراد  نگاه  صدا درآمد. 

نم مراد  ول  توانستمیشد. در حضور  بدهم   طیشرا  د یبا  ی جواب 

 فهماندم یخانه را به محمد م

 زودتر از من بلند شد و خودش را به تلفن رساند.  مراد

 .دارمیمن برم  _

 را بستم:  میهاچشم

 . رفتمیبرم آشپزخونه سراغ تلفن نم خواستمیمن م  _



نشوم راهم را به طرف آشپزخانه   عیاز آن ضا  شتریب  نکهیا  یبرا

 کج کردم. 

همان    یپشت خط باشد ول   یگری دل آرزو کردم کاش شخص د  در

 مراد بلند شد:  یلحظه صدا

و قطع    یزنی زنگ م  یبر پدر مردم آزار لعنت آخه مرض دار  یا  _

 ؟ یکنیم

 جوابش را داد:  دهیسع

  ی که توش دختر و پسر جوان باشه قطعا مزاحم تلفن  یاخونه  _

 حاال.  یدیچرا فحش م ادهیهم ز

 بدست از آشپزخانه خارج شدم: یچا ینیس

 ها تموم شد؟ داداش مراد برنج _

 دوخت:  ییرایبرنج کف پذ یهاسهیرابه ک نگاهش

 هنوز. نهیتو ماش گهید ۀسینه بابا سه ک _

 طرف در هال براه افتاد:  به



فام  امرزیخداب  _  ب  لیبزرگ  برو  مجلسشون    اد یز  ا یبود  و  دارن 

  ی م  یکمک  هید و  منم دست تنهام کاش محسن هم بو  نهیسنگ

 کرد.

د  امیچشم  ریز  نگاه  که  بود  تلفن  زنگ    گریبه  و  بود  ساکت 

 .خوردینم

 شدم.  الشیخیب

بود  نیهم با هم صحبت کرده  بود    ییهاو حرف  میکه  زده  که 

 . کردیم   تیچند روز شاد بودنم کفا یبرا

 ته دل خدا را شکر کردم. از

برا  نیهم  از روزشمار  یاالن  مدرسه  شدن  تا    کردمیم  یباز 

در    میهامطمئناً از امشب تمام خواب   رمیبگ  هیرا از مرض  امهیهد

 . شدیکادو و محمد خالصه م نیا

هد  یشاد  با کردم  تصور  و  بستم  برا  یا  هیچشم  محمد    میکه 

 تواند باشد.  یگرفته چه م
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شلوغ    یلیمدرسه خ  یبودم هر چند جلو  دهیزود رس  شهیهم  مثل

  ۀ مدرس  یلیانتظار تعط  لیکه به هر دل  یبود و پر از ازدحام مادران

م را  راحت   دندیکشیدخترشان  و    یاز  زده  خانه  در  نشستن  و 

 .  ند یایشان بداده بودند بدنبال بچه حیترج

 . نمیرا بب می مردم گرداندم تا مر نیدر ب چشم

 دخترم روشنا. ی دوست و همکالس مادر

خودم او را هر روز    رفتیبود که روشنا به مدرسه م  یسال  نیاول

راحت باشد    المیگرداندم تا هم خ  یمدرسه آورده و به خانه بر م

  امه یاز اضافه وزنم کاسته شود و روح  یکنم تا کم  یرو  اده یو هم پ 

 بهتر شود 



  ی ول   م یروشنا را آورده بود  یروز مدرسه با آقامحمد دو نفر  نیاول

. همان روز دوم سر صف  مییایقرار شد از دوم مهر من و روشنا ب

را در صف   نیریآشنا شدم که دخترش ش  م یبا مر  کیکالس اول  

 کرد.  یم هیرا توص  یو موارد ضرور  دادیکالس روشنا جا م

بود ول   ک ینزد  میمر  ۀخان ب  یمدرسه  با    ستگاهیا  کیاز    شتریما 

 ریمس  ن ی. حدود دو ماه بود هر روز امیروشنا فاصله داشت  ۀمدرس

  ی سخت بود ول  میرفت و آمد برا  لیکردم.  اوا  ی م  ی را دو بار ط

احساس شاداب عادت کردم  از  کردم یم  یکم کم  بعد  بود  قرار   .

  امیتنوع دادن به طرز زندگ  یبرا   یو تنبل  ینینشخانهچند سال  

من و در زمستان که    ۀبر عهد  زییرفت و آمد روشنا در فصل پا

زحمتش بر دوش    شدم یم  نیعلت برف و سرما دوباره خانه نشبه

 آقامحمد باشد. 

 : دیکنارم رس میمر

 . یکرد رید قهیسالم ده دق _

 مهربانش زدم:  ۀبر چهر یلبخند

 تر بشه.  ی راهم دور و طوالن کمیاز کوچه پس کوچه ها اومدم   _



 به خودش کرد:  ینگاه 

اضافه وزن    لویک  ه یمثل من دربدر دنبال    یک یقربون خدا برم    _

 تا وزن کم کنه ...  میهم مثل تو دنبال انواع ورزش و رژ یکی

  کردم امروز  ی خودم حس م  یکه چند روز بود رو   ی نگاه  ینیسنگ

اذ ها   یم   تمیهم  ول  میکرد. چشم  گرداندم  اطراف  به  نگاه    یرا 

 .  دمیند  ییآشنا

 به شانه ام زد:  میمر

 ؟یگرد  یم  یشده دنبال کس یچ _

 شد:  زانیآو می ها لب

 . دهیاحساس به من دست م نیچرا ا دونمینم _

 گشاد شد:  ش یها چشم

 ؟یچه حس _

 جواب دادم: نیغمگ

کنم    یبد همش فکر م   یلیمزخرف خ  یلیحس خ  هیدونم    ینم  _

 . پادیداره منو م  یکی



 : دیخند

 چه جالب!  -

 ام به اطراف گرداند: شانه ی را از باال نگاهش

 . سیحواسش به تو ن  یکس  یعنی  نمیبینم  یزمشکوکیمن که چ  _

 باال انداختم:  شانه

 ...  دمیتوهم زدم شا  دیدونم واال شا  ینم-

 :دیرا کش چادرم

 . انی ها مجلوتر االن بچه میبر  ایب _

 نبود.  یخبر چی به پشت سرم نگاه کردم ه  دوباره
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و س  زنگ به صدا درآمد  ببچه  لیمدرسه  به  از مدرسه   رونیها 

 روان شد.

آموز گرداندم  همه دانشآن  نی روشنا ب افتنی یرا در پ میهاچشم

ضعف رفت و همه    شیدخترکم در لباس مدرسه دلم برا  دن یبا د

 را فراموش کردم. زیچ

 .د یپر کش  میسواش مرتب کرد و بهاش را بر شانهمن کوله  دن ید  با 

 من و پدرش؛ روشنا! یهاچشم یروشن

خداوند به من و    یۀهد  یی که پس ازسال ها نازا  ییبایز  دخترک

ب بودآقامحمد  گذاشته  روشنا  را  نامش  واقعا   یاسم  میود.  که 

 بود.  دهیبخش ی و گرم ییمان روشنا  یاش بود و به زندگبرازنده

ش  روشنا م  نیریو  راه  ما  از  جلوتر  هم  در دست    رفتند یدست 

 . میشده بود میمر ۀخان کینزد



 به سمتم برگشت: روشنا

 . میکن یمام باز نیحرف بزن کم ی یمامان  _

 :دیهم به مادرش چسب نیریش

 مامان ...  نیصحبت کن کمیآره  _

 :دمیرا کش اشگونه

گازه    یها چون ناهارم رو  قهیالبته پنج دق  نیکن  یباز  دی باشه بر  _

 . م یزود بر د یبا

 . دندیدو یهم م  یدر پ  ادیز یدو با خوشحال هر

 : دیپرس میمر

 ؟ یچه خبر بهتر _

 باال انداختم:  شانه

 باز بحثمون شد. شبینه بابا د _

 به دخترها بود:  نگاهش

 شده؟  ی چرا دوباره چ _

 را تکان دادم: سرم



 اش ... همون دخالت خونواده  یشگیهم یهمون بحثا _

 کردم:  یمکث

هستن و دخالت    شهیاونا که هم  نمایب  یالبته من از چشم اونا نم  _

و چشمش به دهن    نهیدهن ب  یادیآقامحمد ما ز  نیکنن ا  یم

 اوناس وگرنه ... 

 ماند که از کنارم با مکث رد شد.  یایبه مرد موتور نگاهم

حواس نگاهم به    یتا راحت تر رد شود ب  دمیرا کنار کش  خودم

 . شی هالب یاش افتاد و به طرح لبخند جاخوش کرده رو افهیق

صورتم طرز نشستنش   یو نگاه متعجبش رو  یاهیچند ثان  مکث

صاف انگار بقول خودش سوار رخش    یلیخ  یا کمرموتور ب  یرو

که طرف بفهمد او را شناخته   ی بود حالت ابرو باالانداختنش جور

 اش ...  یپوست ریو لبخند ز

 را آشوب کرد. دلم

 ها قبل برگشتم ... سال به

 :دیچیپ   یگوش یتو شی صدا یوقت



... من    ی کنینم  نکاروی... بگو با من و خودت ا  ا یبگو دروغه رو  _

 عاشقتم ...   وونه،یدوستت دارم د

 اش قلبم را سوزانده بود: بغض کرده یصدا

 شکستیکاش دستم م   یزدیزنگ نم   شکستیکاش دستت م_ 

 دادم ...  یرو جواب نم یگوش

سال  یۀگر  یها  یها که  تلفن  پشت  عاشق  مرد  بار  ها  حسرت 

انداخت   نیحد مرگ زجرکشم کرده بود دوباره در گوشم طنبه

.. . 
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فقط    زد، یمو نم  یذره ا  ششی سهراب بود با پانزده سال پ   همان

 . دیرسینظر مبه باتریجا افتاده تر و ز

را گم کردم تمام خاطرات آن   م یتمام ماند دست و پا  مهین  حرفم

روسال شد  آوار  سنگشانه  یها  آنقدر  خواست    نیهام  دلم  که 

 رها کنم.   نیزم یخودم را رو

 متوجه وخامت حالم شد:  میمر

 زد بهت؟ یجون ... موتور ایشد رو یچ _

 . یحرف  چینگاهش کردم بدون ه مات

 :دیرا کش چادرم

 گفت بهت؟  یزیشد چ ی چ ایبا توام رو ی ه _

آخر کوچه  م نگاه  موتور سوار  یابه  را  تمام خاطراتم  که    ی بود 

 موتورش با خود برده بود:  یرو

 . سین یزیچ  _

 را گرفت: امشانه



بود   یاصال ک  س؟ین  یزیچ  یمطمئن  ایرو  دهیپر  یلیرنگت خ  _

   ارو؟ی

 سمت روشنا رفتم: به

 قبالً خواستگارم بود.  _

 : دیرا مقابلم کش خودش

 من فک کردم موتوره خورد بهت.  یوا رفت  نی! همچوونهید  یوا  _

 : دیکوب م یرا به بازو دستش

 . یخوشگل بود چرا زنش نشد یلیاون که خ _

 نشسته بود: شی هالب  یرو یپوزخند احتماال

 . شیخوشگل نیبخاطر هم _

 : د یباال پر  شیابروها

 نظر داشتت، هان!  ریبود که ز نینکنه هم  ایرو یوا _

 شد:  نییباال و پا سرم

 بودمش، چطور متوجهش نشدم؟! ده ی چرا تا حاال ند _

 زد: یچشمک



 حواسش به تو بوده.   شتریخوب اون ب _

 روشنا را گرفتم:  دست

 شد.  ریدخترم د میبر _

 :دیکش رونیدستش را از دستم ب روشنا

 ذره.  هیکنم تو رو خدا  یباز گهی د کم یمامان  _

 خوب نبود: وجهچیبه ه حالم

 .م یکن بر ی خداحافظبعداً روشنا.  _

به خانه  یکردم با چه حال زار  یط ی را به چه مکافات ریمس یۀبق

لباس  دمیرس همان  با  را  خودم  خواب   رونیب  یهاو  اتاق  به 

 انداختم.

  یزندگ  نیامروز چقدر دلم بحال خودم سوخت چقدر در ا  ایخدا

تباه شده بودم چقدر در جا زده بودم چقدر حرص و جوش خورده 

 ستادهیا  نجایاز خودم و افکارم هم بود که اکنون ا  رادیا  دیبودم شا

و آرامش    شی آسا  ی حداقل کم  کردمیهر طور حساب م  ی بودم ول

 طلب داشتم.  یاز زندگ
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پ   دوباره سال  پانزده  روزها  شیبه  به  بودم    ت ینهایب  یبرگشته 

که با    ییکه حد وسط نداشت روزها  ی امی ا  اهیس  ت ینهایو ب   دیسف

 شد.  کیفکر محمد خوب بود و با رفتن و نبودنش کامال تار

  یکه از خوشحال  یشد به همان روز  ده یبه روز دوم مهر کش  فکرم

  دهیخر  میکه محمدشان برا  یتولد   یۀ و گرفتن هد  هیمرض  دنید

 پا بند نبودم. یبود رو

احمد که تمام شد پدر سرش خلوت شد مراد هنوز   یی کربال  ختم

بهانه خان  یهابه  در  زنج  ۀگوناگون  پاره شدن  مانع  و  بود   ریما 



هر چند    وند یدوباره پ   یی که به سبب فوت کربال  شد یم  یمحبت

 خورده بود. یفیضع

هم داده  خانم را    یزر    یۀمهر  دا یجد   شیهایعالوه بر بدخلق  پدر

صحبت لباس مدرسه را   توانستمیبود نم  تریبود و دستش خال

 شود.  یبکشم تا دوباره آتش شیپ 

 شیپدر صحبتش را پ   شیپ   کباریدانست    یرا م  تمیکه وضع  مراد

تلو  دیکش به  نگاهش  وقت  ونیزیپدر  اما  سال    دیشن  ی بود  چند 

سوخت که به مراد    م یدلش برا  د یشا   امدهیاست مانتو مدرسه نخر

خ به  برا  اطیگفت  تا  بسپرد  کوچه  بدوزد    میسر  مدرسه  لباس 

مهر   ۀمیاز ن  دتر کار را بهانه کرده و گفت زو  ی هم شلوغ   اطیخ

تحولباس  تواندینم را  ازدحام    لیها  علت  به  نتوانست  و  دهد 

را آماده کند و دوباره با    م یهااول مهر لباس  یدر روزها  شی کارها

ر کهنه سر کالس ها حاضر شدم اما مهم نبود همان مانتو شلوا

 نو به مدرسه بروم.   یهادوم مهر با لباس ۀچون قرار شد از هفت

 یبا چه انرژ  رستانیدوم مهر سال دوم دب رودینم  ادمی  چوقتیه

  ه ی روز مرض  نیآماده شده به مدرسه رفته بودم اول  یشور و شوق  و



بود و امروز قرار بود سر کالس   یۀها حاضر شود قطعا هدغائب 

 آورد.  ی م م یمحمدشان را هم برا

راز دلش    گریدلم نبود بدانم محمد در موردم چه گفته د  یتو  دل

صحبت کرده   یعلن هیفاش شده بود و حتما در مورد من با مرض

شد    یرابط من و محمدشان م هیبه بعد مرض  نیبود. احتماال از ا

م  مانیهاامیپ و   بهم  عج  یرا  خوب  بیرساند.  به   یحس  نسبت 

 . میشو کترینزد مبه نیاز ا شتریداشتم قرار بود ب هیمرض

  ی م  هیمرض  یهاحرف  یها مانع از تمرکزم روبچه  یو صدا  سر

ت و  ورزش  از  شاداب  و  زنده  سر  معمول  که طبق  مورد    میشد 

 . گرفتمیم یانرژ اشیو من هم از شاد زدیاش حرف معالقه

شاخه به آن   ن یمدام از ا  یاش بودم ولاز خانواده  یخبر  ی پ   در

 زد بجز محمدشان.  یحرف م یزیراجع به هر چ دی پر یشاخه م
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 : خم شد هیکرده بود که مرض  س یتازه شروع به تدر اتیادب ریدب

 نگفتم بهت ...  یراست _

 آورده بود: میبرا یبرق زد البد از محمدشان خبر  میهاچشم

 رو؟  یچ _

 را جلوتر آورد: سرش

 ...  کنهیمحمدمون داره ازدواج م نکهیا _

باالخره قفل   دیکوبیزبانم با شدت تمام م   ریقلبم ز دیپر کش  دلم

 باز شده بود.  هیزبان مرض

که شخص   دیو خودم را آماده کردم تا بگو  دمیکش  یقیعم  نفس

 مورد نظر من هستم. 



کرد    یگفت مادر چه کار م   یپدر چه م   دیبه کجاها نکش  فکرم

خانواده شأن چه   یۀبق  دی.پسندیمرا م  ایآ  آمدیاصال مادرش که م

  ... 

 . دمیشنینم یزیچ گریاما د شد یباز و بسته م هیمرض دهان

 بود:  یشکستنم کاف یجمله برا کی همان

 هفته عقدشه! نیکارها انجام شده آخر ا ۀهم -

 را بستم:  م یها چشم

 ! ایخودتو کنترل کن رو _

 عکس الهام را بداند.  خواستیم   کردیداشت مرا امتحان م  دیشا

 دوباره بلند شد:  شیصدا

محمدمون گفته چهارده تا هم    یتا سکه ول  صدیاونا گفتن س  -

 و چهارده تا.  صدیس دم،یم هیخودم هد

سخت  د یبا هر  م  یبه  کنترل  را  خودم  اشک  کردمیبود    م ی هاتا 

 .زدینر

 زدم: یدلم پوزخند در



 ! زهیعز یلیمثال دخترک واسه محمدشون خ _

حر  یسع  یلیخ باز    یها اشک   فیکردم  دهان  نفهم شوم،  زبان 

حرف زدن نداشتم. کم    ینا  یاما نتوانستم حت  م یبگو  یزیکردم چ

 . دادمیکم خودم را لو م

 باال برده از معلم اجازه گرفتم و کالس را ترک کردم.  دست

 شدن بود.  یبند وجودم ترک خورده و در حال متالش بند

 :ستادمیا یخور آب  یجلو

 بود کادوت!  نیا ،ی تولد گرفت یبرام کادو ینامرد گفته بود -

 شد: ریوار سراز البیها س اشک

 ؟ یبهم بگ یخواستیرو م نایا یباهام حرف دار یگفته بود -

 : دمیوار به صورتم کوب یل یو س ی در پ   یآب را پ  یهامشت

نکن، به جهنم که ازدواج    هیگر  ،ی! بس کن لعنتای بس کن رو  -

 به درک که سه ساله ...   رهیم شهیبه درک که برا هم کنهیم



از دستش    شهیهم  یبرا   نکهیولو شدم باور ا  نیزم  یزدم رو  هق

دوام    گریزدم قطعا د  یدادم سخت بود داشتم خودم را گول م

 آوردم.  ینم

 طلب داشتم. ا یمحمد را از دن نیا من

 

 [ 21:51 09.01.20, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 74_پارت#

 وارونه  _یچترها#

 ی غلطان_الیل#

 

 

که چه شکست    اورمیخود ن  یچه کردم نشد آرام باشم و به رو   هر

 ام از پا افتادنم کامال مشخص بود، بد باخته بودم. خورده یتلخ



کردم تا به کالس نروم    ریزده خودم را درگقدم  اطیدر ح  یکم

با بچه ها و برخوردشان رو   دیآخرش چه در هر حال که با  یول

 شدم.  یدر رو م

از موضع   یمحمد بودند اما تا حدود  ۀفتیش  ینوع چند همه به  هر

و   العمل  عکس  منتظر  و  داشتند  خبر  هم  مقابل  در  او  و  من 

با بودند  م  دی برخوردم  جور  و  جمع  را  محکم    وکردمیخودم 

 . دادمیو از خودم ضعف نشان نم بودمیم

نشستن    ۀدهانم را بزور قورت داده وارد کالس شدم معلم اجاز  آب

 نشستم.   ام یصندل  یجکاو دخترها روکن  یهاداد و در مقابل چشم

از محمدشان    دیو تمج  فیبود و تعر  هیدوباره مرض  حیتفر  زنگ

 بچه ها:  یبرا

پست   ۀقدبلنده صد و هفتاد قدشه، ادار  یلیآره زهرا جون خ  _

 ...  کنهیکار م

 . کردم یم یاحساس سرخوردگ بیجمع جدا شدم عج از

 از پشت سرم آمد:  دهیسع یصدا

 ...  نیبعد از ا گهیبود زهراشونم اضافه شد دمحمدشون کم  _



 سمتش برگشتم: به

 شده؟  یچ _

 ام گذاشت: شانه یرو دست

ا  _ با  بزرگ من  ننه  به  ا  همهنیبابا صد رحمت  زدنش    نیفک 

با محمدشون و    شهیماشااهلل خسته نم  هیمرض که، کشت ما رو 

 زهراشون ... 

 را فروخوردم: بغضم

 پزشو بده.  خوادیشونه متازه لیخب چه کنه فام _

 داد:  هیرا به مرض نگاهش

 لشونو یپز قد تازه فام  سیو الزم ن  میحاال خوبه ما همه قدبلند  _

 منم که صد و هفتاد و ...   یبده. مثال تو صد و هفتاد و سه ا

 زدم:  ینیغمگ لبخند

 . یخب ذوق داره طفل _

 داد:  رونیرا ب شی ها لب

 . کنهیم فیتعر همهنیبرا لج ما ا خورمیقسم م _



را   یزی عادت داشت هر چ  هیمورد با او موافق بودم مرض   نیا  در

 تر از حد معمول جلوه دهد. گنده

  ی روز عزا  دیاز راه رس  ییکذا  ۀشنبگذشت و پنج  اهیس  یروزها

روز مجروحم  تار  یقلب  و  بود  شب  صبحش  همان  از    ی کیکه 

دل   یاهیس بود و  غم اشک  بهانه  یبود و   ی اشکسته که سر هر 

 .ستیگریو م گرفتیم  غمباد

و به شهرستان   شدیجشن عقد م  ۀبود قطعا آماد   امده ین  هیمرض

 رفته بود.

تار شده    می هابودم آخر شب چشم   ستهیشنبه را گرروز پنج  تمام

نکند    کندیمحمدم حاال چه م  ایخدا  گفتمیبود مدام با خودم م 

شده    رهیخ  شیها نکند به چشم  ستادهیآن دخترک  ا  ۀشانبهشانه

 نکند دستش را گرفته آه نکند.... 

  ی حت  ای بود حاال دستش را گرفته باشد    یعیبودم طبشده  وانهید

  ... 

وانفسا    نیرا در ا  نوایو کوزت ب  ی والژان باشژان  شد ینه مگر م   آه

 ...  یخودت برس یخوشو به دل ی رها کن
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 :دادمیم یرا دلدار خودم

دوستم   یلیباشه و ولم کنه معلومه خ الیخیب  تونهیمحمد نم _

م بود  گفته  بود    یزیچ  هیبهم    خوادیداره  مشخص  اصال  بگه 

 یمورد  د یشا  دیخریبگه دوستم داره وگرنه برام کادو نم  خوادیم

شا  اومد  شیپ  پ   دیاصال  اختالف  هم  شا  دایبا  دختره    دیکردن 

ن هزاران   ای  ادیخوشش  باشه  نداشته  دوسش  محمد  برعکس 

تا    دیو عقد نکند خدا بزرگه با  فتدیممکن بود اتفاق ب  آمدشیپ 

 شنبه صبر کنم ... 



م   کی آتش  در  که  بود    ی دارشتنیخو  یول  سوختمیهفته 

طرف   خواستمینم  کردمیم از  بفهمند  همه  و  شود  رو  دستم 

زده شده مرضمحمد پس  از کادو  هیام.  که محمدشان    ییهنوز 

حرف بود  داده  را  م  یقولش  هم خجالت  من  بود    دمیکشینزده 

بودم خودش صحبتش را باز کند   دواریبکشم ام  شیحرفش را پ 

 . زدینم یمتاسفانه حرف  ی شوم ول رشیگیتا پ 

به کالس    ینیریبا ش  هیم شد مرضعمر  خیروز تار  نیاهتریس  شنبه

 آمد. 

 لون ی نا  هیخودم را هم نداشتم مرض  یحوصله   گریآخر که د  زنگ

معلم نشسته   ی صندل  یبدست جلو آمد و به من که رو  ینیریش

 :دیبودم رس

عروس شدن خودتون   تیبه ن  نیعقد محمدمونه بخور  ینیریش  _

 انشاهلل! 

 .  دمیرا باال کش نگاهم



 یبرا  گفتم، یچه م   دی در جوابش بزنم با  یتوانستم حرف  یم   ایآ

آرزو نامزدش  و  صم  یم  یخوشبخت  یمحمدشان  از    م یکردم؟ 

 مانده بود؟  میبرا  یشد اصال قلب یتوانستم مگر م یقلبم که نم

 توانم را به کار گرفتم:  تمام

 خودت. یانشاهلل عروس _

 زد: یچشمک

 خودت و عشقت!  یانشاهلل عروس _

 لبم ناخواسته بود:  ۀگوش پوزخند

 عشقم!؟  _

 آمد:  ینظرم تصنعبه  لبخندش

 سهراب جونت. گهیآره د _

ب  خواستیدانم چرا نم  ی کردم نم  نگاهش من و    نیقبول کند 

 .  میو فقط دوست ستین یسهراب عشق



اگر سهراب عشقم بود چرا    میتوانستم بگو  یکردم کاش م   اخم

و هزاران    یو عشق کن  یو اظهار دوست  یسینامه بنو  شیبرا  د یبا

 ...  گرید یچرا

 بود نشستم. امدهیکه امروز ن  یخانم کاووس یصندل یرو

 :دیپر زیم یرو هیمرض

بخون حال    ی آهنگ مشت  هی  ا ی وقته برامون نخوند  یلیخ  ا ی رو  -

 . میکن

م  میصدا  از ب  آمد یخوششان  و  وقت  م  ی و  خواستند   ی وقت 

 کنم.  یبازخوان شانیخوانندگان را برا یهاترانه 

 زدم: لبخند

 .ایحوصله دار -

 گذاشت: زیم یرا رو ینیریش لونینا

 . کنهیهم م  یچه ناز -

 را صدا کرد:  دهیسع

 برامون بخونه.  خوادیم ا یرو ا یب -



 جلو آمد:  عیسر دهیسع

 استاد؟  میدار  یچ دی آهنگ جد -

 : دمیخند

 ...   ی آهنگ خونده ول هیواال جهان  -

 زد:  زیم یرو شیبا انگشت ها  هیمرض

 ...   ایدو سه رو کیحاال  -

 را گرفتم:  دستش

 ...   یمرض سیباور کن حسش ن -

 پشت چشم نازک کرد:  دهیسع

 . کنهیدونه صداش خوبه ناز م یم  نمیبابا ا -
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 کند:  ستیاشتباهش را راست و ر خواستیم هیمرض

بودم محمدمون  نکرده  واال من چه بدونم آخه کف دستمو که بو  -

 بهت بگه ...  خوادیم ایچ

 : دمینال یدیناام با

 ختم ...   رمینود و نه فرداش م  یمن که بهت گفته بودم صد -

 دوخت: امیاشک ی هارا به چشم نگاهش

به  تشیواقع  - اصال    یقدرحالم  بود   ی زیچ  آد ینم  ادمیگرفته 

 ...   دینه شا ای راجع به مجلس ختم گفتم 

 وا رفتم:  کامال 

 داد!   یا -

 وارد شد: یدر شوخ از

  گذرونه ینامزدش خوش م  شیاالن اون داره پ   میاصال ولش کن  -

 . کنهیفکر م  یکه چ  میخوریم نویا ۀغص میمام نشست



  گریو د  دهیمرغ از قفس پر  کردیم  یداشت حال  یزبان یزبان ب   با

 شده است.  رید

 کرد:  اخم

 .یتو چرا موضوع حسن رو به سهراب گفته بود یراست -

 نگاهش کردم:  مات

ها  صحبت  نیب  میزدیحرف م  میسهراب زنگ زده بود و داشت  -

سهراب با تو   ۀکه گفتم اگه برم خون  یحرف تو شد همون موقع

مرضس  رمیم آره  گفت  ه  هیهراب  و  داره  نامه    یدوسم  برام 

فالن ... منم باور نکردم گفتم خل نشو سهراب دروغ    سهینویم

منم    ی ک  دیرو دوست داره پرس  گهید  یکیخودش    هیمرض  ی گیم

 گفتم حسن.

 کردم: زیر چشم

نداشت  - رو دوست  سهراب  واقعا  که  چ  یتو  ناراحت   د یبا  ی برا 

 ؟ینوشت  ... نکنه واقعا واسش نامه یشدیم

 را خاراند: اشینیب

 مثل سگ.  گهیچندش دروغ م  ۀبره گمشه پسر -



 را کج کردم:  سرم

هاتو بهم نشون بده ... هر چند من هنوزم باور  قسم خورده نامه -

 و ..  ی دوسش داشته باش کنمینم

 را گم کرد:  ش یو پا دست

چ  - واقع  یواال   ... ر  تشیبگم  نقشه  محمدمون  که   میختی با 

من نشون بدم عاشق   ی عنی...    م یسهراب رو از تو دور کن  ینجوریا

تا   بشه  دور  تو  از  و  خودم  سمت  بکشنونمش  شدم  سهراب 

 راحت بتونه ...  الیمحمدمون با خ

 لبم نشست:  ۀگوش یپوزخند

 یۀمحمدتون منو دوست داره و قض  ی خبر نداشت  ی تو که گفت  -

 و ...  تمدونسیسهراب رو نم

 ام زد:شانه به

 تو دختر ...   ی کشیم یزبون ریماشااهلل! چه ز -

 :دیبرچ لب



عکس    شیوقت پ   یلیخ  ایرو  ایناراحت نش  یبگم ول  یزیچ  هی  -

  ش یپ   یعکس سه در چهار داشت  هی  ی عنیبود    دهیتو رو خواهرم د

دادم و گفتم    میبار که صحبتش شد عکسو نشون آبج  هی  ادتهیمن  

که محمد دوسش داره خواهرم نه که خوشش    هیهمون دختر  نیا

که   خوادیم  ی زن هیبه تو بگه ها فقط گفت محمد   یزیچ ا ی  ادین

 دختر ...  هیجورش کنه بتونه جمع و 

 شده بود:  خشک  م یهااشک کردم ینم هیگر گرید

 ...  یمرض ال یخیب -

 را گرفتم:  دستش

 .یشاخه به اون شاخه بپر نیاز ا سیقسمت نبوده الزم ن -

 راه افتادم:  مکتیسمت ن به

 زنن یم  االن زنگ رو میجمع کن م یبر -
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 کرد: هیبه مرض رو

 قشنگ با محمدتون هم قد بودن ...بال چه نازم هست.  -

 ذوق کرد:  هیمرض

خآر  - بب  ا یب  زهیریم  یزبون  هینازه    ی لیه  اداره  ن،یو    ی کارمند 

  ۀ فت یش  گهیباالست محمدمون که د شیپست هست روابط عموم

 سر و زبونش و ... 

که مرا پسند نکرده بود عروسش    هیخنک شد خواهر مرض  دلم

  ی چون ناز معن  دمیرا از طرز حرف زدنشان فهم  ن یهم نبود ا  بایز

و    دیکوبیمثل چماق بر سرمان م  هی که اگر بود مرض  دادینم  بایز



کلم م  ۀمدام  بکار  را  ب  بردیخوشگل  را  دلم  بسوزاند   شتریتا 

 خواهرش جور نبودم.  یارهای با مع گفتیم شعوریدخترک ب

 ام انداختم و چادرم را برداشتم:شانه یرا رو فیک

معلم قرار   ی هامون وقتخونه  می اجازه بده بر  م یبه خانم ناظم بگ  -

 .میبمون خودیچرا ب اد یب سین

 داوطلب شد:  دهیسع

 ...  رونیب میها بزنبچه  یآره واال سرسام گرفتم از صدا -

 خانواده و گردش هم نداشتم:  چاندنیحس پ  یحت

خونمون    انیب  نایامروز قراره داداش مراد ا  ام،یتونم ب  یمن که نم  -

 ده . ذره ش هیدلم برا عسل کوچولو 

 چپ نگاهم کرد:  هیمرض

 ؟ یحالت خوبه، روبراه -

 باال انداختم:  شانه

 آره خوبم.  -

 مشکوک شد:  دهیسع



 ه؟یخبر -

 زدم: لبخند

بابا چه خبر  - دار  ،ینه  با  می مهمون  برم خونه   دی مرگ گرفتم 

 کار کنم.  همهنیا

 را کج کرد:  اشافهیق هیمرض

 . گهید یریکارام در م  ریاز ز رونیب میبر  گمیخب خره م -

 سرم مرتب کردم: یرا رو چادر

 . ینه مامان دست تنهاست طفل -

 شد:  دایهم پ   دیناه ۀو کل سر

 ...  م یبر نیخوا یگم م  یدخترا م -

 نگاه به من حرفش نصفه ماند:  با

 ؟یکرد هیچرا چشمات سرخ شده گر -

 من دوخته شد.   یهاهر سه همزمان به چشم نگاه 

 : دمینگاه پرسشگرشان خند ریز

 اومده ...  شیپ  کیکوچ یمشکل خونوادگ هیآره  -



ن  ناظم  نداد چون  و خواست   میاجازه  بود  مانده  زنگ  از  ساعت 

 . م یدر مدرسه بمان ی لیها تا موقع تعطبچه  یۀهمراه بق

برا  هیمرض م بچه   یداشت  محمدشان  عقد  مراسم  از    گفت، یها 

ول بودم  کرده  گرم  کتاب  با  را  ب  ی سرم  به   یحواسم  اراده 

 : کردیبود که داشت زجرکشم م  شیهاحرف

سرشو رو   یبا چه ناز  نیدون  ی نم  یعکساشونو من گرفتم وا  -

 محمدمون گذاشته بود. ۀشون

 : د یحرفش را بر د یناه

 .مینیبب اریعکسشو ب  هیفردا  -

 جواب داد: عیسر هیمرض

با  تهران    ادیم  یبه محمدمون بگم وقت  دیشه با  یفردا که نم  -

 ...  ارهیخودش ب

 : دیخند

 . ادیحاال اگه از نامزدش دل بکنه و ب  -

 بلندتر گفت:  دهیسع



 آخه ...   اد یب  یبرا چ  گهیبشه، د  داشیپ   طرفا نیفکر نکنم ا گهید  -

 :ختیزنگ در هم آم یبا صدا هیمرض یصدا

 زهرمار بچه پررو!  -

 را گرفت:  ده یحرف سع یپ د یناه

خوشگل   هیبزنه االن    دی دخترها رو د  اومد یم  گهید  گهیراس م  -

 کنارش داره و هر لحظه ...  دشویو جد

 ها کردم: به بچه رو

 من برم. نیا یاگه نم - 
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سه سال    نکهیبودم اتر از آنچه فکر کردهسخت  یلیبود خ  سخت

سوءتفاهم باخته و پس    کیرا بخاطر    امیدوران زندگ  نیاز بهتر

 زده شده بودم.  

م  مدام سرزنش  را  پا  یخودم  روز  همان  چرا  تلفن    یکردم 

هم او را    یکجا بود گاه  رومیفردا م   نکهیمنظورش از ا  دمینپرس

زده اگر کامل  حرف  یگرافتل  شهیکه چرا مثل هم  کردمیمؤاخذه م

پ   دیپرسیم فردا  م  ش یمن  متوجه    ای  رومیسهراب  هم  من  نه 

 .شدمیمنظورش م

را کف    زیبودم که همه چ  یکفر  هیاز همه از دست مرض  شتریب

نبا بود  گذاشته  محمد  به    ۀخان  انیجر  دیدست  را  سهراب 

 . گفتیالاقل مراسم ختم را هم به او م  ای  گفتیمحمدشان م

اصال    میاوریدرب  شهیدانه از رسرم را دانه   یموها  خواستیم   دلم

وقت  ما نبودند آن  ۀروز در خانه تنها بودم مراد و زنش خانکاش آن

برم را  تلفن  رفع    داشتم یخودم  زده  حرف  محمد  با  راحت  و 

 . کردمیسوءتفاهم م



نزده بودم کاش به    یحرف  هیاز درخواست سهراب با مرض   کاش

به محمدشان   یزی سهراب در مورد حسن چ بودم کاش  نگفته 

 گفته بودم  ... 

ا  آنقدر ذهنم  گوناگون    کاش یدر  افکار  از  بودم  کرده  کاش  و 

پ  به  را  بودم دستم  گرفته  عجب    یشانیسرسام  گرفتم  دردناکم 

نداشت مهم    ی کداممان بود فرق   یانگاربود سر سهل  یامخمصه 

از دست داده بودم   شهیهم  یمحمد را برا  گری بود که من د  نیا

 با او بودن تمام شده بود.  یایرو

صبح لحاف    ۀدیبود از همان اول شب تا سپ  یسخت  یطوالن  شب

خانواده بفهمند آرام و    یاعضا  نکهیاز ترس ا  ده یرا بر سرم کش

برا  هیگر  صدایب بودم  رفته  ی آرزوها  یکرده  در  ک  یااز دست  ه 

 نطفه خفه شده بود.

 داریخودم قول دادم صبح که برا گذراندم به  یتلخ  یلیخ  شب

را از نو بسازم    امیشدم سه سال گذشته را فراموش کنم و زندگ 

از   شتریبودنش را که ب  شدیسخت خواهد بود مگر م  دانستمیم

مدرسه به خانه و برعکس را همراه هم    ریسه سال تمام طول مس

بود که فراموش   یاساده  زیچ  شی هابرد مگر خنده  ادیاز    میبود



مزه گ  ها،یپرانشود،  چشم  را،ینگاه  خدا  شیهاآخ  را    ای...  صبرم 

 کن.  ادیز

او   د یبود و با  یگریمتعلق به دختر د دم یدیرا از دست رفته م او

 مر، تا ابد ... ع  ۀهم یبرا زدمیخط م امیرا از زندگ
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  گذشت یبه هر حال م   یبود ول  ییسخت و طاقت فرسا  یروزها

قبل بودند    یهاها همان بچهطبق روال سابق بود بچه   زیچهمه

هر    شدمیتر مروز افسردهشاد و سرزنده تنها من بودم که روزبه



در قلبم فرو    یریمحمد چون ت  ی خال  ی روز موقع رفت و آمد جا

و قلبم    فتد یچراغ برق ن  ریچشمم به ت  کردمیم   ی سع  رفت، یم

 نشکند.

بودم نامزد نکرده بود   دهیکه محمد را ند گذشتیم  یادیز مدت

 .آمد یما دم مدرسه م  دنی د  ای  هیمرض  یهمراه  یبرا  بارکیالاقل  

بود    ش یوقت پ   یلیخ  یداشتم برا  اد ی که از او به    یر یتصو  نیآخر

دخترها هم مثل    یمطلق بودم از شانس بد من حت  یخبریدر ب

 هیاز مرض  ا ی  زدند ینم  ینبودند و در موردش حرف  رشیگیقبل پ 

بود    رکننده یهمه غافلگ  یازدواجش برا  ا یگو  دندیپرسینم  یزیچ

کرده بودند و    یباف   ایخودشان رو  یها هم مثل من براآن  دیشا

 همه گران تمام شده بود.  یعقد و ازدواجش برا

  شتر یخودم را ب  خواستمینم  زدمیله ماز محمد له  یخبر  یپ   در

  یدر موردش بزنم قسم خورده بودم حت  ی از آن سبک کنم و حرف

ن را هم  حال  یول  اورمیاسمش  که   هیمرض  ی نبود گاه  اشیدلم 

م   انداختیم  یتیپاراز را  اسمش  فقط  مس  آوردیو  زود   ریاما 

م عوض  را  نم  کردیصحبت  من  محمدشان    گارروز  دمیفهمیو 

 است. یو در چه حال گذردیچگونه م



معمول همه جمع بودند  احمد بود و طبق یی چهلم کربال مراسم

عموزاده عمهعموها،  حتها،  آمده    ی لیخ  ل یفام  ی ها  همه  دور 

 بودند. 

نقط  یمراسم صفحه   ۀکه  زندگ  دیجد  یاشروع  شد،    میبرا  یاز 

  یآغاز کند روزها  یدیفصل جد رفتیسر و سامانم م  یب یزندگ

 سخت سرنوشت ساز ... 

همراه زنش در مراسم حضور داشت،    داهلل یپدر حاج    ۀخال  پسر

از زمان فوت    یول   میداشت  یکه قبالً رفت و آمد اندک  یاپسر خاله

به پدر  امهتاب  ب  یبرا  نکهیخاطر  دختر    امده ین  مارشیمالقات 

 شده بود،  نیو سرسنگ نیها دل چرکبودند با آن

خانم، زن   نهینگاه تهم  ینیمتوجه سنگ  یو خام   یتمام بچگ   با

 به خودم در طول مراسم بودم.   داهللیحاج 
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ا  تیرضا  لبخند   یخوببه  یی بود که مراسم کربال  ن یپدر نشانگر 

در    ی، ولخود من هم روز سخت و خسته کننده  یبرگزار شده برا

نشان   انیاطراف  زیبرانگ  نیسبود نگاه تح  یبخشتیرضا  حالنیع 

 رفتن کارها داشت. شیاز خوب پ 

تنه کل مجلس زنانه را گردانده بودم البته از نظر خودم    ک ی  بایتقر

هر   توانستمیشده بودم که م  تی ترب  گونهن ینبود چون ا  یکار شاق

خانواد  یمجلس بگردانم،  حال    میبود  یتیپرجمع  ۀرا  در  دائم  و 

خدا هم    ۀش یپخت و پز و جمع و جور کردن خانه و شستشو، هم

داشت کار    ده یپدر عق  ها نیا  یسواو کار فراوان،    میمهمان داشت

هنر زن   نیداده بود اول  ادمانی  مینوایانسان است و مادر ب  ۀجوهر

  یعنیدختر    کیاست و تنها هنر    یو مهماندار  یخانه دار  یرانیا

باشداشت  ییتوانا در    زیر  یهامهمان  یجلو  ی ه  درشت خوب  و 



خاطر بود که   نیبه هم دی نداشته باشند شا یو کم و کسر یی ایب

داشته   یی کار کنم و توانا  همهنیتوانستم ا  یم   یسن کم  نیدر چن

 باشم. 

اطراف  هابه یمجلس غر  آخر و فقط  بودند  مانده    کینزد  انیرفته 

با    دمیخانم که رس  نهیتهم  یجلو  ختم،یر  یی دور چا  کیبودند  

 براندازم کرد:   ینگاه خاص

خوشگل   تیعروس  یدخترم، چا  یبگردون  ریانشاهلل مجلس خ  -

 خانم! 

 که کنارش نشسته بود انداخت.   داهللی را به حاج  نگاهش

 برداشت: یی چا یحاج

 دستت درد نکنه دخترم. _

 همه رفته بودند.   میپدر از مجلس دل بکند و به خانه برگرد تا

  ییزن زبان باز و پررو  شد یخانم مدام در فکرم زنده م   نهیتهم  نگاه 

چرا ته دلم    دانم یاخالقش نفرت داشتم نم  نیبود و من چقدر از ا

 .شودیم  یی خبرها گفتیم

 من.  یساز براسه شنبه مهر مصادف شد با روز سرنوشت نیآخر



از ظهر محسن کنار تلفن نشسته و در حال حل کردن جدول    بعد

 بود تلفن زنگ زد. 

قاپ   یگوش  تا از کنار دستش  را  برداشت جدول  را   دهی را  خودم 

 دادم. مشغول نشان

 را به سمت مادر گرفت:   یگوش  یبعد از سالم و احوالپرس  محسن

 س.  داهللیزن حاج  _

غوغا  در نشان   ییدلم  مشغول حل جدول  را  خودم  اما  بپا شد 

 دادم.

 در حال حرف زدن بود:  مادر

...خواهش م  _ به    نیی ...بفرما  کنمیبله   ... پونزده سال   ... بله   ...

 ...چشم.   گمیباباش م

که من نشنوم به    یگذاشت و آرام طور  شیتلفن را سر جا  یگوش

 محسن گفت:

 .یخواستگار انیدارن م نایا _



را به مادر و محسن که به هم نگاه   امی چشم رینگاه ز ختیر دلم

کلمه به    کی  زدند ینظرم با نگاهشان حرف مدادم. به  کردند یم

زنگ زده    یچه کار  یو برا  یچه کس  دمیمن نگفتند من هم نپرس

شور افتاده بود مطمئن بودم  بی مادر عج  یهابود اما دلم باحرف

 . دمیمادر فهم دادن وابج یرا از کتاب نیا شودیم یخبر
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کم و    کرد یم  دادیدر تمام حرکات مادر ب  یدو روز خوشحال  نیا

بزرگش   داهللیحاج    ۀاز وضع خانواد  شیب پسر  داشتم، دو  خبر 



 ستیازدواج کرده بودند و پسر کوچکترش که مجرد بود کم کم ب

داشت،    یبا من تفاوت سن  یلیو شش ساله بود که خ   ستیو پنج، ب

ا  ینم به    یخوشحال  ن یتوانستم  را  نسبت دهم هر    یزیچمادر 

شان خوب است خانه   یلیخ  داهللی حاج    یوضع مال   دانستمیچند م

فروشگاه بزرگ داشت که توسط    کیاالتر از ما بود،  دو چهارراه ب

داشت دو دختر و    یخوب  ۀخانواد  شد،یخودش و پسرش اداره م

نم اما  داشت  پسر  درگ  خواستمیسه  را  تنها    ریفکرم  کنم 

باال  ن یهم  امی دلخوش حاج    ی سن  با    داهلل یپسر  مخصوصا  بود 

دل گرفته خانواده به  نیکه پدر از زمان فوت مهتاب از ا  یانه یک

 . گرفتیوصلت سر نم نیو ا کردیبود قطعا مخالفت م 

دلم    ینزده بود ول   یمادر اصال حرف  نکهیبا ا  دیاز راه رس  شنبهپنج

بعد از آمدن از مدرسه شروع به    شود،یم  یخبر  دادیم  یگواه

بسته بود    یروسر  کردن آشپزخانه کردم، مادر سرش را با  زیتم

را    اطیح  یرفته و همه جا  اطیسردرد داشت، به ح  شهیمثل هم

پذ  انداختم،  برق  بچ  ییرایشسته  بد  ها ه که  وضع  انداخته   یبه 

بودند را هم کامال مرتب کردم و بچه ها را به اتاق خواب فرستادم  

درس پذ  شانیهاتا  و  خوانده  ا  زیتم  ییرای را  البته    هان یبماند. 



با دقت و وسواس    یجزئ  ی لیخ  ی ام بود ولروزمره  ی کارها تر و 

 انجام دادم. یشتریب

م  ریمثل س  دلم واقعا منتظر خواستگار   د یجوشیو سرکه  انگار 

 بودم.

که در    میدیچیشام را م  ۀسفر  میهشت شده بود و داشت  ساعت

 عمو بودند.  و زن  یصدا درآمد عمو علخانه به

 به من نزده بود.  یهنوز حرف مادر

شروع به حرف    ینیسفره که نشستند عمو بعد از مقدمه چ  سر

 زدن کرد:

اصرار کرد   داهللی حاج    میاومد  یی که از ختم کربال  یهمون شب  -

همش حرف پسرش بود که   نیما رو برسونه خونمون بعد تو ماش

 براش و ...  رنیخوان زن بگ یم

 و به آشپزخانه برگشتم. دمیسفره چ یرا تو لیوسا

 کرد:  یاتک خنده عمو



قسمت   یرفتن ول  یجاها برا خواستگار  یلیخ  گفتیم   یحاج  -

همه جا خودش و دخترانش رفتن    گفتیخانم م  نهینشده، تهم

 خواستگارا نذاشته ... ۀپاشو هم خون  یو محمدشون حت

 تا بهتر بشنوم. دمیخودم را به سمت در آشپزخانه کش یکم

 ه داد:ادام عمو

 داره و ...   سانسیپسرشون فوق ل -

 پدر بلند شد:  یصدا

 ! ؟ یکه چ -

 را صاف کرد:  شیگلو عموزن 

 بوده که ...   نیمنظورشون ا میدکریخوب س -

 ؟ یدیبه ما شام نم یآبج _

هر موقع مهمان    سوخت،یم  شانیبرادران کوچکم دلم برا  طفلک

 مهمان ها ...  شینه پ  میخورد  یدر آشپزخانه غذا م  د یبا میداشت

 لبم گذاشتم:  ی سکوت رو یارا به نشانه انگشتم

 االن غذاتونو ...  س یه -



آرام   یخنده    یآمد و پشت بندش صدا  یعمو مزن   زیر  یصدا

 مادر. 

داد   یدفعه صدا  کیزد که    یدانم چه شد و مادر چه حرف   ینم

و شکسته شدن ظرف و ظروف بلند    دنیو هوار پدر همراه کوب

 شد: 

به تو اجازه داده با من    یدارم ک  یمگه من با تو شوخ  کهیزن  -

 . یکن ی م یشوخ یاصال به چه جرات یحرف بزن

سرم را که   یعمو است ولفکر کردم طرف صحبت پدر زن   اول

  ی بردم نگاهم به مادر افتاد که با درماندگ  رونیآرام از آشپزخانه ب

  ی م  ادیانداخته بود و پدر با تمام توان بر سرش فر  نییسرش را پا

 زد.

مدت دل پدر با    همهنیسوخت، هنوز بعد از ا  شیدلم برا  چقدر

ا بود و بدتر  و    یجار  شیپ   یشوخ  کیسر    نکهیاو صاف نشده 

 .شد یخرد م گونهن یبرادرشوهرش ا
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زن  عمو نمو  رفتند  کس  نیا  دانستم یعمو  چه  را  راه    ی بساط 

پدر که با گذشت    ریکدام بود، تقص  ریتقص  یزیآبرور  ن یانداخت و ا

از دست    یدر وجودش بود و برا  یوقت هنوز عشق زر  همهنیا

  ا یبخشش بود   رقابلیو رفتارش با مادر غ   خوردیدادنش حرص م

سر    طیشرا  نیدر ا  دی و نبا  دانستیشوهرش را م  مادر که اخالق

م  یشوخ باز  زن   دیشا  کرد؟یرا  سمهم  همه    شتری ب  هیعمو  از 

چند روز    نیکه ا  ل یفام  یهازنکخاله  یۀداشت و مثل بق  ریتقص

افتاده بود تا زخم زبان    ییباز در مراسم کربال فرصت دستشان 

وسط موش دوانده    نیپدر را به رخ بکشند ا  ۀغیص  یۀبزنند و قض

 بود.



 : کردیم هیتوج مادر

خاطر از دست به  شتریب  میدکریس  یو ناراحت  هیگفت گر  هیسم  -

مثل    ییزنا   ادهیز  کهی زی... منم گفتم چ  یی بود تا کربال  یدادن زر

 ... یزر

 د بود: هنوز آتشش تن پدر

کنم بعد بچه    غهیرو ص  یبرم زر  ی غلط کرد با تو ... خودت گفت  -

کس و ناکس    شیمنو پ   یجلو که آبرو  یانداخت  یکرد  ریهاتو ش

 دست هر ...  فتهیو آتو ب یببر

پدر    یعمده ناراحت  دیرسینظر مدر آشپزخانه سر خوردم به  پشت

واقعا هوس    دیبود که آش نخورده و دهان سوخته بود شا  نیاز ا

و آب از    افتدینم   یباور که اتفاق خاص   نیزن جوان کرده و با ا

سوال   ریحاال با ز  یکرده بود ول  غهیرا ص  یزر  خوردیآب تکان نم

 اشیبود گند کار  یدنبال کس  ،همه ش یرفتن احترام و عزتش پ 

 من!  ۀچاریر از مادر بتمظلوم یو چه کس ندازدیرا گردن او ب

و ما    دندیکشیمسلم بود پدر و مادر هر دو عذاب م  زیچ  کی  تنها

 دادند یها را همراه خودشان عذاب م بچه 



 خراب وارد شد: یآشپزخانه باز شد و مادر با حال  در

 .رسنیاالن مهمونا م میکن زیپاشو هال رو تم -

  ن یو کاسه بشقاب کج و کوله که ا  دهیچیدرهم پ   ۀبه سفر  نگاهم

 طرف و آنطرف پخش شده بود افتاد:

 بازم مهمون،، برا امروزمون بس نبود؟! -

 را به برق زد:  سماور

 .انیم ریفرق دارن، خواستگارن و برا امر خ  نایا -

 در وجود مادر واقعا نوبر بود:   یالیخیو ب  یفکریاز ب حدنیا

 صابون بزن ... هیدست و صورتتم  -

 حد باز ماند:  نیتا آخر دهانم

 آد؟ یداره خواستگار م یگ یاالن بهم م  ، یکنیم یشوخ -

 جواب داد: آرام

زدم داره برات   یجار م   گرفتمیبلندگو دست م   کردمیم  کاریچ  -

 آد؟ یخواستگار م

 آوردم:  جوش



م  ی الیخیب  ی لیخ  - خواستگار  داره  ا  اد یمامان    ی نجوریو 

  د یآماده کنم، نبا   خودمو  یگفتیکالم به من م  هی دینبا  ؟یلکسیر

 ...   د ینبا  م،یکردیم زیخونه رو تم

 حرفش را ادامه داد:  الیخیب

 ...  ریآروم بگ کمیچه خبرته  -

 شدم:  بلند

ا  - چرا  ا  یکنیم  ینجوریتو  تو  اومدن    یریو  یریه  نیمامان 

 .هیا غهیچه ص گهیخواستگار د

 : دیداشت، را باال کش هیکه نشان از گر اشینیب آب

پدرت سر زبونا   یۀقض  یاز وقت  ینیبی نم  تهیموقع  نیاتفاقا بهتر  -

 ...  کنهیرغبت نم یافتاده کس

 ام بلند شد: از کله دود

 واقعا که مامان!  -
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 اشکش را گرفت:  یروسر ۀبا گوش مادر

م  - ب  خوادیم  یدیفهمیاگه  خواستگار  مخالفت    ادیبرات 

 ...  یکردیم

 سرم نشست:  یبا ضرب رو دستم

 راحت بشم ...  رمیمیخدا من چرا نم یا -

 را گرفت:  دستم

ا  ینیبیم  یخودت که دار  - بابات  از  خونه    تیاز وضع  نمیاون 

خونه فرار کن   نیپس آروم دمت رو بذار رو کولت از ا  مون،یزندگ



  انیخوب یآدما انیکه دارن م  یی نای... ا کاریچ نجایا یبمون  ا،یرو

 ...   گمیمن م نیبب

 گذاشت. مهیحرفش را ن اطیدر ح یصدا

 :دیمحسن از راه پله به گوش رس یصدا

 صابخونه ...  ی آها -

  ی دوخته شد که همراه با بدبخت  امچارهیو ب  نوایبه مادر ب  نگاهم

 : بردیم نییخودش دست مرا هم گرفته بود و با خودش پا 

 از حاال گفته باشم.  آمیمهمونا نم  شیمن پ  -

 بست: چشم

خوشت اومد خدا    د یشا   انیحاال ب  ایاس روساده  یخواستگار  هی  -

 هان!   ،یدیرو چه د

 سماور گذاشت:  یباال ختهیر یقور یرا تو یچا

 ...  دنیپسندیاونا م مینیاصال بب انیبذار ب ریهم عزا نگ نقدریا -

 یکیسخت بود    یلیدختر خ  کی  یبود هر چند برا  یهم حرف  نیا

 . ردیرا نگ اشیبعد طرف نپسندد و پ  یخواستگار دیایب



خانه   نینفسم در اها و تفکرات اعتماد بهحرف  نیچند با هم  هر

 . گرفتمیکم مخودم را دست  شهیبود و هم دهیصفر رس ریبه ز

 : ستادیا میرو یدر دست جلو وهیم محسن

آبج  وه یم  نم یا  - و  که یکوچ  ی بفرما  با    دنش یچ  زحمت شستن 

 خودت. 

 برگشت: یی رایبه پذ نگاهش

 جنگ بوده؟  ا یشده، زلزله اومده  ینجور یچرا ا نجایا -

 شد:  یمادر اشک یهاچشم

 نشده.   یچیه -

 را با جمع کردن سفره گرم کردم: سرم

 .آمینم  رونیدر هر حال من از اتاق ب -

 کردم تا به اتاق بروم.  ز یو آشپزخانه را به سرعت تم هال

 سبز شد:  میرو یجلو مادر



که   ی کار شاق  نیهم یآریم ییچا  هیفقط  ا ینکن رو یزیآبرور -

  گهید  یکیتموم بشه تو    یو خوش  یخوببذار امشب به   یکنینم

 دل منو خون نکن.

 سوخت: شیبرا دلم

  نایگل و بلبل هم  طیشرا  نیآخه تو ا  هیاالن چه وقت خواستگار  -

 . میرو کم داشت

 را گرفت:  دستم

خدا دندون    یامشبو محض رضا  هیصورتتو بشور  برو دست و  ای ب  -

ا  نیبذار  گریج  رو چ  انیب  نایتا  هر  بعد  برن  م  یو   خوادیدلت 

 .شهیهمون م  یتو بگ  یحرف بزن اصال هر چ

 را نوازش کرد: دستم

 بدترش نکن.  گهیکه حال خرابمو د ینیبیم  -

 : دیجوش میها اشک

که    س ینه! برات مهم ن  ینیبیمامان! حال خراب منو نم   ی تو چ  -

نه؟ اگه    سیمن برات مهم ن  یازدواج کنم، آرزوها  خوامیمن نم



نتونم درسمو ادامه    گهیاگه من د  یدار شد چاومدن و ماجرا ادامه

 بدم و ... 

 تر گرفت: را محکم م یهادست

 بذار امشب تموم بشه مادر.  ایراه حل داره رو نایا ۀهم -

  ن یا  یط   یادی ز  یهایگرفت، دلخوش  م یزن روبرو  یواقعا برا  دلم

از    شتریسال ها از او گرفته شده بود دلم نخواست امشبش را ب

 خراب کنم. نیا

 آمد: رونیام ب نهیاز س ینیسنگ آه

 آخه لباس مناسب هم ندارم بپوشم جلو اونا.  -
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 مادر برق زد:  یهاچشم

 . کنم یم دایپ  یزیچ هیمن   یبه صورتت بزن ی آب هیتا  -

رژلب هم نداشتم به    کیرا با صابون شستم    م یدست و رو  فقط

 کیعنوان به یعنی. میهابه چشم یاسرمه یحت ایبمالم    میهالب

 نکه ینداشتم مگر ا  ییزهایچ  نیچن  دیخر  ۀاجاز  وقتچ یدختر ه

نجابت از نظر   ی ارهایاز مع  یکی   کنم،   شیازدواج کرده سپس آرا

 . ودو ساده ب شیدختر بدون آرا ی عنیمادر 

 کند.    م یصدا  ی بردن چا  یبه در دوخته منتظر بودم مادر برا  چشم

  ی و م  کردند ی. اگر قبول مکردیدر سرم پرواز م  ی گوناگون  افکار

  رفتیم  میهمه آبرو  شیچه، پ  دیپسندیاگر نم  شدیکردم چه م

 ...  میدکریکه دختر س

 مادر حواسم را جمع اتاق کرد: یصدا

 مادر.   اریب یی جان چا ا یرو -

انداختم، بلوز سبز رنگ مادر    م یهابه سر و وضع و لباس  ینگاه 

خ از  تازه  و    اط یکه  نپوش  کباریگرفته  تنم کرده    دهیهم  را  بود 



خانواده    نیا  یمن کجا  گاهیبودم، دلم به حال خودم سوخت جا

 ن یمخصوص چن  یدست لباس نو و درست و حساب  کی  یبود حت

 تنم کرده بودم.   رابلوز مادر  ینداشتم و از سر ناچار یمجالس

به    ادیز  اشیدامن جا کردم تا گشاد  ریبلوز را ز  ۀبردم و لب  دست

تا    زدم یسنجاق م  ک یسمت پشت کمر    کاش از  یچشم نزند ا

چادر مشخص   ریاش گرفته شود در هر حال از ز  یگشاد  یکم

 بود.  دهیرا خر میکه سرم کرده بودم آبرو ینبود و چادر نماز

 بدست وارد اتاق شدم.  یچا  ینیو س دمیکش  یقیعم نفس

اخم شد   یرا جلو  ییچا با  بود    د یپدر که صدر مجلس  نشسته 

را به سمت مهمان معناگرفتم دستش  به  به    نکهیا  یها گرفت 

 ها تعارف کنم.  آن 

بود کامال    دایکه پ   نطوریبار بود از اخم پدر دلم گرم شد ا  نیاول

 . زدیاز مجلس در نگاه و حرکاتش موج م یتینارضا

 خانم گرفتم:  نهیرا تهم ینیس

 . نییبفرما -

 : کرد ینگاهم م متفکرانه



 گذره؟ یدخترم، خوش م یخوب -

زن را دوست    نیا  چوقتیبود ه  یو زبان باز  استیباس  اریبس  زن

 . آمدینداشتم و خوشم نم

تعجب کرده بودم البد    دم یدر داماد و مادرش را د  ی از ال  یوقت

 ۀ جلس   نیاول  یاش بود وگرنه برازنانه   استیاز س  یهم جزئ  نیا

همراه   یمونث  لیفام  ایزن برادرش    ا یبهتر بود خواهر    یخواستگار

 نه پسرش را. آوردیخود م

 جواب دادم:  یلحن معمول با

 شما!  یخوشبه -

 زد: یلبخند

 خوشگل خانم.  یخوش باش -

و  بدون رفتم  جلوتر  جلو  یچا  ین یس  حرف  که    یمرد  یرا 

 بود، گرفتم.  امره یخ یرچشمیز

 را برداشت: یزده چا یلبخند

 ممنون. -



  خواهندیو چه م   ندیگویمهم نبود چه م  میاتاق خارج شدم برا  از

  ن یامشب دلش شکسته شد در ا  نکهیخاطر حرمت مادر و اتنها به

 مجلس حاضر شده بودم. 

از   ی ندارد و دست خال  یسرانجام  یخواستگار  نیبودم ا  مطمئن

مهمتر    ۀبود و نکت  اد یز  مان یچون تفاوت سن   رفتند یخانه م  نیا

 ازدواج بود.  نیپدر مخالف ا
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  یحرف چ یاوقاتش تلخ بود اما ه نکهیرفته بودند پدر با ا هامهمان

خودش رفته بود هنوز قهر بود و تنها در    یینزده و به غار تنها

 دیخوابیاتاق م 

و ادا درآوردن   یمسخره باز  یها که باالخره بعد از کل به بچه  چشم

 ی کردم اگر قرار باشد روز  یفکر م  نیبودند دوخته و به ا  دهیخواب

لبخندها، دعواها و    شان،یاداها  یخانه بروم چقدر دلم برا  نیاز ا

خانه بودم   نیا  ۀواهد شد، من هنوز بچتنگ خ  شانیهایشلوغ باز

  گر ید  ی زندگ  کیبه    خواستندیکه م  بودمبزرگ نشده    یقدرآن 

ا از    یزندگ  دهیجمع دست کش  نیهلم بدهند هنوز قادر نبودم 

به من بدهکار بود و    یلیخ  یزندگ  نیخود بسازم، ا  یبرا  یگرید

 نداشتم.  یاصال آمادگ  گرید ۀتجرب کیشروع  یبرا

 کرد:   میجان آرام صدا خانم

بابات خواب  نیبرو بب  - نه هوا سرد    ای روش    ده یپتو کش  ده یاگه 

 .وقتیشده سرما نخوره 

 :دمیبرچ لب

 در بدخوابش کنه خانجون.  یصدا ترسمیم  -



اهل خانه خجالت    ۀدر واقع امروز از هم  دم یکشیپدر خجالت م  از

خواستگار   میکرده باشم که برا  یرمعقولیانگار کار غ   دمیکشیم

 آمده. 

را    ش یهاکه دست  ی بعد از اتمام کارش در آشپزخانه در حال   مادر

 تا خشک شود کنارم آمد:   دیکشیبه دامن لباسش م

 سال ... نهمهیجون ندارن بس که شستم و رفتم ا گهیدستام د -

مقا  در تهم  یاسهیذهنم  به  شد  که    نهیشروع  کردم  فکر  خانم 

  نینشان از ا  شیها حرف  شش،یآرا  ش،ینش، طالهات  یلباس ها

 شهیبرخالف مادر که هم  دهد یم  تیبه خودش اهم  یلیداشت خ

بود و    هایمهمان   یخانه و کاسه بشقاب برا  ل یوسا  دیدر حال خر

 اصال به فکر خودش نبود.

م  یحرف به   کندیم  ینیچ   نهیزم  دانستمینزدم  را  حرف  تا 

 امشب بکشاند.  یخواستگار

 : دیمن کش کیرا نزد رختخوابش

خوبن ... حاال    یکال خونوادگ  یعنیپسره هم بد نبودا    نیا  گم یم   -

  ۀ هستن، بچ  یاکه چه خونواده   ینیب  یشاءاهلل قسمت بشه مان 



تازه عروس شد   یاز وقت  یطفل  نیهم ندارن که مثل مه  کیکوچ

 خواهرشوهر و برادرشوهر و  ... یۀدا

 کرد:  یمکث

و عمرشو تباه    کنهیم  ادیهمش دردسره، کار آدمو ز  ادیز  ۀبچ  -

 بگم ...  خوامیم  یعنی...  

 کردم:  نگاهش

 س یداشتن خوب ن  ادیز  ۀافتاده که بچ  ادتیسال    همهنیبعد ا  -

 ... 

 : دیرا بر حرفم

ا  - ا  نهیحرفم  خواستگار   گهینکرده د  یخدا  یرو رد کن  نایاگه 

نم ا  ادیبرات  و  ک  تیوضع  ن یبا  حرف  با  و  اومده  بوجود  ه 

که ازمون   یی آبرو  نیکه پشت سر بابات هست، با ا  یی هاثیحد

 رفته ... 

 شدم:  نیغمگ

 و ...  شهیتموم م یروز هیحرفا و بحثا  نیا ۀهم -



 : دیکش یآه

 همهنیبفهم وگرنه بعد ا  نویا  ا یرو  سیبابات ول کن اون زن ن  -

مصلحت   خوام،ینبود. من صالح تو رو م نیمدت حال و روزش ا

ا ا  نهیدر  از  بر  نیکه  ا  یخونه  از  فاش    انیجر  نیبعد  و  پدرت 

ا  یکس  گهی شدنش د مطمئن باش پس    زنهیخونه رو نم  نیدر 

 بهتره ... 

 : دمیخشم حرفش را بر با

انگار  - بنداز  یخوایم  یمامان  خونه  از   همه ن یا  رونیب  یمنو 

 .ینیچیم یکبر یصغر

 را مرتب کرد:  بالش

ازدواج کنن پس    یروز  هی  دیدخترها با   ۀ, همیباآلخره که چ   -

و    ی خوب اومده سراغت بله رو بگ  تیموقع  نیچه بهتر حاال که ا

 .یخودتو خالص کن

 به سمتش برگشت: سرم



با  - همه  چ  دیمگه  درسم  پس  کنن،  م  ؟یشوهر  خوام    یمن 

با چرا  من  اصال   ... کنم  کار  برم  و    د ی دانشگاه  پدر  گناه  تاوان 

 تو رو بدم مامان، هان.  یچارگیب
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 : دیدراز کش شیجا سر

  خوادیبا درس خوندنت ندارن، تازه خود پسره م  یاونا که مشکل   -

...    ی درست رو بخون  یۀبق  یتونیدرسشو ادامه بده پس تو هم م 

  یتنها بمون  دی باالخره نبا  یو کار کن  ی هر چقدرم که درس بخون

 . گهید یکنیو آخرش ازدواج م



من تازه محمدم را از دست   ستمیگریهق م دلم غوغا بود و هق  در

پر    یرا با کس  اشیخال  یجا  یزود  نیبه ا  توانستمیداده بودم نم

 : دمیخونسرد بالشم را مرتب کرده دراز کش یکنم اما با ظاهر

برم سر   خوامیحداقل حاال، م  کنم یدر هر حال من ازدواج نم  -

 کار و ... 

 سرش گذاشت:  ریدست ز مادر

فعال گفتم چند روز فرصت   شهیم  یچ  مینیبب  میحاال بخواب  -

و بعد بهشون   میشنبه بهمون وقت بدن فکر کنبدن قرار شد تا سه

 موقع خدا بزرگه.... تا اون میخبر بد

فکر کردم، دروغ چرا از  زیماندم به همه چ  داریآن شب را ب تمام

داماد    ۀخانواد  یاجتماع   تیبودم نکند موقع  دهیسکوت پدر ترس

ها و قول و قرارها دلش  ند از حرفچشم پدر را گرفته باشد نک

من    شدیم  طورنیمن اگر ا  یخدا  یگرم شده موافقت کند ... وا

 مخالفت نداشتم.  یبرا  یقدرت



بچه    یها و هم سروصدابود هم از لحاظ درس   یروز شلوغ   شنبه

تعط  یادیز  یهاها که حرف روز  داشتند هر کدام    لیاز  جمعه 

 . زدندیم یحرف

 ها گفتم: زده باشم رو به بچه  یحرف نکهیا یبرا

 خواستگار دارم. هیها من بچه یراست -

 جواب داد:  مهیاز همه فه قبلً

 .یبگو خواستگار دار ی آره تو هم از لج مرض -

 هم عاشق محمد بود و بعد از ازدواجش دمغ شده بود.  خودش

 : دمیخند

 شنبه شب اومده بودن ... نه بخدا پنج -

 شروع شد.  کلکل

که ازدواج    هی و از لج محمد مرض  میگویکردند دروغ مفکر    یهمگ

 .آورمیکرده از خودم حرف درم

 را ادامه داد: مهیحرف فه دهیسع



 ی زن گرفته تو هم که دار نایمحمد ا  ی چه کن گهیآره راس م  -

 ...  یکنیازدواج م

 گرفت:  لجم

به جون مهتاب ... طرف مهندسه و پولداره،    گمینه بابا راس م   -

  ی هر ک  دن،ی انگشت بذاره در جا جواب مثبت م  یاصال رو هر ک

 گن ...  یرو بخواد نه نم

 چپ نگاهم کرد:  هیمرض

 مهندس؟ یآقا نیا هیخوب اسمش چ -

 :دیبدجور خند الهه

 ! یالبد محمد غفار -

 خنده.  ریزدند ز همه

 تکشان که در حال مسخره کردنم بودند نگاه کردم: تک  یافهیق  به

و پنج سالشه و مهندسه،   ستی ب  ه،ی! اسمش محمد غفارقایدق  -

 پدرم هستن.  لیفام



م  دهانشان  فکر  احتماال  بود  مانده  و    ی باز  سرم  به  زده  کردند 

پسر حاج    ی لیبه اسم و فام  یخودم هم وقت  قا ی. دقمیگویم   ان یهذ

 حالت شده بودم.  نیمدقت کرده بودم ه داهللی

 گفتم: مخصوصا

 و برازنده اس. پیهم خوشت  یلیخ -
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 باور نداشتند.  هنوز

 ادامه داد: مهیفه



م  - ا  یگ یدروغ  برا    یدار   تیخواستگار  ومدهین  نایچون محمد 

 ...  یخودت الک

 حرفش را قطع کردم:  ت یجد با

طرف و مادرش اومدن و پسند   گم یدارم باهاتون م   یچه شوخ  -

 من قبول نکردم.  یکردن ول

 ادامه نداد.  گرید

 حرفم را گرفت:  یپ  هیمرض

ا  - ح  هینجوریاگه  و خالص،  بده  رو  بله   ن یهمچ  هی  فهیخوب 

 . یرو پر بد یمورد

 . دندیخند هیبق

و    گریخودم سوخت، محمدشان د  یبرا  دلم بود  از دستم رفته 

دلم از بچه ها هم گرفت،    یاز برگشتنش بودم از طرف  دیکامال ناام

جمع و    یصداقت قبل را نداشت جمع دوستانه  گریجمع د  نیا

قبل    تیمیصم  گریبزرگتر شده بود و د  رستانیکه در دب  یجور 

  ن یا  یخوشتنها دل  هم وجود باز    نی. با ازدیها موج نمبچه  نیب



  ی و حت یها، مسخره باز یدخترها بودند با شوخ نیهم  میروزها

 . شانیها زبان شین

 وضع بدتر شد.  دمیخانه که رس به

 گفت:  دنمیبه محض د  مادر

 خانم زنگ زده بود ...  نهیتهم -

هراس در دلم افتاد، نکند از من خوششان   نهینام تهم  دنیشن  با

 باشد:  امده ین

 . گفتیم  یچ -

 زد: لبخند

 از دختر شما خوشش اومده و ...   یلیگفت پسرمون خ -

برپا    ی. ناخواسته در دلم خوشحالدمیمادر را نشن  یهاحرف   ۀادام

ا  دهی شده بود بابت پسند طرف چشمش مرا گرفته   نکهیشدنم. 

جواب چند  هر  بود  خوب  منفبود  ا  یم  اما  مرا  آن  نکهیبود  ها 

 . شدیتر م سخت  یلینپسندند خ

 : دادیرا ادامه م شیها حرف مادر



 ...   یینها یبرا حرفا  انیقرار شد امشب ب -

 طرف اتاق رفتم:  به

ندادم که   یمن هنوز جواب  میمگه قرار نشد سه شنبه جواب بد -

 . انیپاشن دوباره ب

 دنبالم آمد:  مادر

 تا اونم ...  انیم داهللیآره گفتم بهش، گفت با حاج   -

 : دمیرا از سرم کش مقنعه

 مامان تمومش کن لطفاً من که گفتم قصد ازدواج ندارم ...   -

 را پشت سرش بست: در

 ...  اد یب خوادیخوب پدرش م -

 سمتش برگشتم: به

  ی چکونچرا قطره  نایا  اد، یب  خوادیالبد پس فردام خواهرش م  -

 بود؟   ومدهیچرا پدرشم همون شب ن آن،یم

 خم شد: سرش



 یآدما  نایلگد به بخت خودت نزن ا  ایرو  انیبذار بهشون بگم ب  -

آدما  انیدرست و حساب مادرش  و  ب  انیمعتبر  یپدر   ان یحاال 

ر  دمیشا مرد  بزنم حرف    دو یسف  ش یجور نشد، زشته من زنگ 

 پول کنم. هی یو خودمونو سکه نیبزنم زم

 یجابودم اگر به  سهیروزها مدام در حال مقا  نیرفتم، افکر فرو    به

سهراب بود جوابم چه بود، با کله    ای محمد    ی کیمحمد، آن    نیا

آرزو   یکرده بودم که گاه  خودی ب  الیآنقدر فکر و خ  کردمیقبول م

و    زدیازدواجش را بهم م  هیمرضۀکاش محمد خواهرزاد کردمیم

شده    وانهید   ادی ز  الیاز فکر و خ  ا یخدا  گشتیمن بازم  شیدوباره پ 

 بودم.

هم بد    ادیگفت و اصرار داشتند ز  یکه مادر م   طورنیچند ا  هر

مدرسه   یدخترها  ۀپوز  آمدند یاگر خواستگارها دوباره م   شدینم

مال خاک  به  م   شد یم   ده یهم  و    دند یفهمیو  خوب  خواستگار 

 ...  زنم یحرف نم یدارم و الک یسمج
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عوارض اصرار مادر    دانم ینم  دی با تمام استرس و اضطراب رس  شب

  یکم  شیبرخالف دو شب پ   بارنیخودم نرم شده بودم که ا  ایبود  

 نییسرم پا  شبیکه بردم مثل پر  یبودم چا  دهیبه سر و وضعم رس

افتاد، حرکاتش را محک زدم، با پدر    می نبود و نگاهم به مرد روبرو

 ه یمرض  یبرا دی بود با  ی معمول  کامال مرد  کیو مادرش آمده بود،  

م برخالف    ی کم  بردم، یخبر  بود  بلندتر  محمدشان  از  قدش 

 هم الغرتر بود و ...  یداشت کم یاه یس یهامحمدشان چشم

  سهیخواستگارم را با محمدشان مقا  دیخودم لجم گرفت چرا با  از

   کردمیم

صدا  داهللی  حاج بود  گرفته  بدست  را  آشپزخانه   شیمجلس  تا 

 : آمدیم



  کنم، یم یقبوله، من برا عروسم هر کار ن یکه شما بگ ی هر چ  -

که بخواد هر    ی... خرج درس و دانشگاهش با من هر چ  یهر کار

هز خودم  بره  بخواد  تحت   دمیم  شونهیکجا  خوندنش  درس  با 

 اصال  ...  میندار یمشکل یطیشرا چیه

 . شد یها پدر خام محرف نینشستم، قطعا با ا نیزم یرو

م  ی سر و صدا م  ها بچه  باال  از کول هم  از    ی کردند و  تا  رفتند 

 .  نندیباز داماد را بب مهیدر ن ۀگوش

  یدی وقت بود مورد جد  یلیخ  ها یبه حالشان سوخت طفل  دلم

ا  یسرگرم  یبرا و  هوا  یخواستگار  نینداشتند  و  را    شانیحال 

 عوض کرده بود. 

 کردم:   ساکتشان

فکر    د یچه خبره، شا   کننیزشته االن فکر م  گهی د  نیصدا نکن  -

 .کنمیم یکنن منم که دارم خوشحال

 گوشم را به در آشپزخانه چسباندم.  آرام

 : د آمیخانم م نهیتهم یصدا نباریا



به محمدم گفتم عروس پونزده سالشه اولش قبول نکرد    یوقت  -

  ی ول  مییآی و بهم نم  کهیکوچ  یلیگفت خ  یم  یخواستگار  ادیب

ساله   جدهیبهش گفتم ماشااهلل عروسم درشت استخونه و راحت ه

 کرد.   دییو حرفمو تا دیبعد که اومد خودش د دهینشون م

 اش آمد: خنده یصدا

 .؟آرهینم گهید یی چا هیعروس خوشگلم   -

ا  یالیخیب به  تبدزن کم  ن یام نسبت  نفرت م   لیکم  شد،    یبه 

عروسم به   ی کرد و ه یوصلت م نیاصرار به ا نهمهیا نکهیا دیشا

م  د  ریتاثیب   بستینافم  کس  هر  احتماال  از    یگری نبود.  بود 

زن را دوست    ن یا  می من از قد  ی ول   شد یپا بند نم  یرو  یخوشحال

 . دادیعذابم م  دنشکر فی ها و تعرحرف نیهم ینداشتم برا

 کرد:  م یصدا مادر

 ها رو ببر.استکان ا یب ا یرو -

ها  که مهمان  ییجا  ، ییرایسرم مرتب کردم و به پذ  یرا رو  چادر

 نشسته بودند رفتم. 

 رو به پدر کرد: د یکه مرا د  داهللی حاج



گوشه حرفاشونو بهم    هیاجازه بده دختر و پسر    میدکریخوب س  -

 ...   ا یبگه   دی داره که با یاخانم خواسته  ایرو د یبزنن شا

 قبل از پدر زبان گشود: مادر

 حرف پدرشه ...  ا یحرف رو ینه چه حرف -

 م یبگو  یزیدر جمع چ   توانستمیشد نم  دیهم کل  یرو  می هادندان

 و با مادر مخالفت کنم. 

او  نگاهش اما  توجه  کردم  نگاهم    ی اصال  عمدا  نداشت   من  به 

ازدواج را قبول نداشتم و    نیاصال من ا  دانستیچون م  کردینم

 زدم. ی م یاشده با چشم و ابرو اشاره
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  د یبزنم، نتوانستم دهان باز کنم و مخالفت کنم، شا   یحرف  نشد

زده    زیهمه چ  ریبا خود پسر حرف بزنم ز  داد یاگر مادر اجازه م

ا  گفتمیم از هم  نیمخالف  انگار مادر  مسئله   نیازدواج هستم، 

  ستاد یما ا ۀ که سفت و سخت مقابل حرف زدن دو نفر دیترسیم

آمده با    ش یپ   طیشرا  بر حسب  ن م  م، یو اجازه نداد با هم تنها باش

 ۀ موافقت با خواست  ی را به پا  ن یمادر ا  ی خودم لج کرده بودم ول

  ۀمن اجاز  یمادر بود که بجا  نی ا  قتیدر حق  گذاشتیخودش م

 ها داده بود. جواب بله را به آن ینوع و به یخواستگار

ها زده شد  حرف  رفت یم  شیبا شتاب پ  انیجر  شده بودم و  مسخ

 قول و قرارها گذاشته شد.  

 شد بر آنچه رشته بودم: یخالص ریت داهللیآخر حاج  ۀجمل تنها

شاءاهلل خدمتتون و ان  مییآیپس آخر هفته با انگشتر نشون م  -

 ماجرا. ی باق

 : ختیزبان ر مادر

 خودتون. خودتونه حاج آقا، دختر و پسرم متعلق به ۀخون -



کردن   ی کیدست به    ی ه افتاده بود و همگ به را  ی انیواقع جر  در

 . دادندیمرا همراه آن به جلو هل م

 . شدمیناخواسته همراه م ایبر سرم نشست خواسته  دستم

  نکهیاز ا  گفتیم  شانیهایباز آخر شب کنار گوشم از خوب  مادر

زده حاج    ی که هر چه پدر گفته و هر حرف  اند دهیچقدر نازم را کش

 منت قبول کرده ...  ۀ دیبه د  داهللی

م  گفتیم   قدرآن  م  ییهاگاه حرف  کردیکه طلسمم  زد    یکه 

توانستم بکنم    یچه م  ،یهر دختر  ۀبود و خواست  نیریش  یلیخ

آستان  یدختر سالگ   ۀدر  ساله  ی شانزده  سه  عشق  از  که  را  اش 

که محمدش را باخته    ینداشت، کس  نده یبه آ  یدیدست داده و ام

  یحداقل خوب  ندازدواج ک  یکرد با چه کس  ی نم  یفرق   شیبود و برا

در کنار    یاسم محمد غفار  شهیبود که هم  ن یا  داهللیپسر حاج  

بود که هر    یکوچک  یمن کوته فکر شاد  یبرا  ن یاسمم بود و ا

جوابم   هیاحساس کنم همان محمد مرض  کردم،یم   شیموقع صدا

 .  دهد یرا م

ا  جهیشب را فکر کردم تنها نت  طول  تمام شد خودم را    نیاش 

و در جهتش شنا کنم، با مغز کوچکم    ی زندگ  انیبسپارم به جر



بود، با    نیکردم ا  دایکه پ   یو راه حل  دهیمعادالت را کنار هم چ

از ا  کنم یازدواج م  داهللی پسر حاج   خانه خالص شوم بعد    نیتا 

که از دست همه   رومیم یدور یرا بر هم زده و به جا  زیهمه چ

  کردم یکه داشتم فکر م  یراحت شوم با عقل کودکانه و حماقت

 راه حل است.  نیو بهتر شودیم  یعمل

  گر یکه محمد را باخته بودم مطمئن بودم تا آخر عمر هرگز د  یمن

تنها فکر و ذکرم درسم را ادامه دادن بود   شدم،ینم ی عاشق کس

محتاج    گریو د  میبرآ  امیاداره کردن زندگ  ۀکه از عهد ییه جاتا ب

 بشنوم.  ینباشم که امر و نه یکس

بدهم و    یبتوانم قاطعانه جواب منف  کردی به مغزم خطور نم  یحت

با  جرات و جسارت داشتم در   یاگر کم  د یشا  ستمیمقابل مادر 

به آخر   ایدن  مانم،یم  گریمنتظر خواستگاران د  گفتمیجوابش م

روزگار    دیخواستگارم باشد، شا  نیآخر  داهللیکه پسر حاج    دهینرس

داد اصال   یرا سر راهم قرار م  نیبهتر از ا  تیبا موقع  یبعدها افراد

عاشق کس د  دیاز کجا معلوم شا اما در    یم   یگریدوباره  شدم 

  دمیتنها ام  یبد و سرخوردگ  طیهمه شراو آن  یسن پانزده سالگ



با درس خواندنم    یمشکل  داهللی حاج    ۀخانواد  نکهیبه مادرم بود و ا

 بدهم.  لیتحص ۀتوانم ادام ی ندارند و م
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  یپدر  ۀمادر که انگار مرا از خان  د یکن  امییرا نداشتم راهنما  یکس

پدر حق آمدن به خانه را    یکتاتورید  ۀکه بواسط  نیمه  راند، یم

نبودند و    رنگکینداشت تا الاقل با او درد دل کنم، دوستانم که  

را داشتم تا مشاوره    یسهراب با من لج بودند چه کس  یۀسر قض

 و ... کمکم کند.  تسخ طیشرا نیبدهد و در ا



  ی بروز ندهم، خودشان بحد کاف  یزیداشتم به دخترها چ  میتصم

اذ  شهیخرده ش و  باال  نیا  کردندیم   تم یداشتند  قوز  قوز    یهم 

 . شدیم

 . کردندیتلفن م  نیهر روز مراد و مه  م،یروز با مادر بحث داشت  هر

 : گفتیم نیمه

و   لکردهیتحص  ۀکه خوبه خدا رو شکر، خونواد  شونیوضع مال  -

  یشرکت  هیفردا پس فردا    مهندسه و   هستن پسره هم  یایفرهنگ

م  ییجا روغنه.د  شهیاستخدام  تو  نونت  خدا   یچ  گهیو  از 

 ...  یخوایم

 : گفتیم مراد

 یبیدوره شدم، پسر پاک و نجباهاش هم  یمن خدمت سرباز  -

خونواده داره   ست،ین  نکارایهست، اصال اهل دود و دم و خالف و ا

هم که خوبه، اخالقش حرف    اشافهی و ق  پیو با اصل و نصب، ت

 ...   ایرو نیبهتر از ا  یخوا ی م ی چ گهینداره د

و صبح    شدمیخام م  هان یا  یهابساط بود با حرف  نیشب هم  هر

 کردم:   یآمد و مخالفت م یم شیحواسم سر جا



  ن یختر اد  خوادیازدواج کنم، هنوز دلم م  خوامیمامان من نم  -

 شما و آقاجون باشم ...  شیکنم، پ  یخونه باشم، بچگ 

 : زدیم  بینه مادر

که    یحال و روز ماست بمون  ن یا  ینیب  یبشه مگه نم  یکه چ  -

درست    یزیچ  نجایا  یبرس  یینوا  نون و   هیبشه الاقل برو به    یچ

ا  شهینم از  نم  نکهیقبل  برو،  پدرت بچه   ینیبیوضع بدتر بشه 

 نیحال و روز منه، اون از وضع مه  نیکرده، ا  رونیهاشو از خونه ب

نداره و با پدرت شکرآبن   یاراز محسن که کار و ب  نم یو مراد ا

کوچ بچه  از  اذ   کایاونم  سرت   کننیم  تتیکه همش  به  سر  و 

اونجا هر چ  ی که چ  ی ... حاال بمون  ذارنیم باور کن  باشه    ی ... 

  ، ی بش تیندارن که اذ کیکوچ ۀهتره، بچب ی لیخ نجایوضعت از ا

  دهیم  لتویهم که گفته تا آخر دانشگاهت خرج تحص  داهللیحاج  

 و ... 

  ۀ خانواد  نیهم  شیحق بود اما من هنوز دلم پ   ش یها حرف  تمام

 سر و سامان بود:  یب

خونوادمو دوست دارم تو رو خدا مامان    ۀهم  یجورنیمن هم   -

 بذار بمونم. 



 کرد:  اخم

مگه    خوامیم  یبرا بچه هام چ  ریاز خ   ریغ مگه من بدبخت به  - 

غلط    گمیزنم م  یاصال زنگ م  هیمن بجز شماها به ک  یدلخوش

 ... یخوایم  نویا ،ی شیراحت م نیایکردم ن

 دلم شکست: دیکه چک اشکش

 ...  نهیحرفم ا گمینم یزیباشه مامان من که چ -

 نگاهم کرد:  مغموم

 ...  کنهیشدن من حالتو خوب م کیباشه اگه کوچ -

آرزوها  دنیرس زجرکش  میبه  مادر  دل  شکستن  و    دهیبه 

 .دیارزیام نمدلشکسته 

 رفت:  نییپا سرم

 نکن.  هیگر یتو بگ  ی اصال هر چ -

نفسم را هم گرفت انگار  اعتماد به  ۀکه ته ماند  زدیحرف م  یطور

رفتن از   یشانس من برا  نیآخر  نیام و اقرار گرفته   نیمورد نفر

 خانه است: نیا



 ن یهمچ هیتا آخر عمرت  گهیخوام د  یم تویمن خوشبخت   ایرو -

 ...  زنهیدر خونمونو نم یشانس

  ی معن  م یبرا  ا یبعد از محمد دن  گر یمن که د  خت،یفرو ر  می هااشک 

را خط    ی داشتم تا آخر عمر دور عشق و عاشق  مینداشت و تصم

با موافقتم  کردند  پس  یم  دییوصلت را تا  نیهمه ا  یبکشم از طرف

  ا ی  داهللیحاال پسر حاج    کردمیزن بدبخت را شاد م  نیالاقل دل ا

 .تنداش ی فرق م یبرا گریهر کس د

 بستم: چشم

 باشه. -

 و تمام  نیهم

 

 [ 20:41 15.02.20], یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 94_پارت#

 وارونه _یچترها#

 ی غلطان_الیل#



 

 

 

هر    شدیتر محالم گرفته  میشدیم  کتریچه به آخر هفته نزد  هر

 .شدیم شتریروز بدتر از روز قبل پکر بودم و استرسم ب

 ها را نداشتم.با بچه ی حس همراه یبود ول حیتفر زنگ

 : دیرا کش میمانتو هیمرض

 ...  هیبلکه   اطیح میپاشو بر  _

 را گرفتم:  دستش

 .یحوصله ندارم مرض _

 نگاهم کرد:  مات

اوضاعت درهم    ی لیهفته خ  نیهستا ا   تیزیچ  هیتو    نم یبب  سا یوا  -

 برهم بود. 

 آب از سرم گذشته بود: گرید



هاشونو کنن صحبت  یو قطع   انیپنجشنبه قراره خواستگارا ب  -

 ...  زمیبه سرم بر  یچه خاک دونم ینم

 د:ام زشانه به

 تموم؟ ی عنی -

 رفت:  نییپا سرم

 آره.  ادیزیلیبه احتمال خ -

 : دیرا بر هم کوب ش یهادست

 بابا دست راستت رو سر ماها ...  ولیا -

 کردم:  اخم

 .هینکن مرض یشوخ -

 باال انداخت:  شانه

جد  هیچ  ی شوخ  - م   یدارم  ا  ی کرد  کاریچ  زنم یحرف    ن یبه 

 سرعت ... 

 بستم: چشم

 . ستن،یکن نو ول دنیکنه چسب نیشانس گند منه که ع  -



 : د یسمت سالن دو به

 ...  ا یزود ب د یناه -

 بدو آمد:  د یناه

 چه خبره؟ -

 چشمک زد: هیمرض

 ! د یمرغ از قفس پر -

 : دیمشکوک خند د یناه

 ه؟ یچ هیشده قض یچ -

 کشدار جواب داد: هیمرض

 پنج شنبه شب خانم بله برونشه.  -

 را باال بردم:  دستم

 و  ...  یخواستگار یمراسم رسم ،یبله برون نه مرض -

 : دیرا بر حرفم

  یحرفا  ی عنیکنن    یم   ی که قطع  ن یا  وونه،ید  گهید  نهیخب هم  -

 .گهی زنن و تموم د ی رو م یاصل



 : د یکش یبلند نیه

 ؟یپس سهراب چ یوا -

 بشکن زد:  د یناه

 بشه خبرو بشنوه.   یفک کن سهراب چه حال هیمرض یوا -

 کردم:  یورکی م یهالب

 ها.   یبشنوه، بهش نگ  دی چرا با -

 را با ناز برگرداند:  سرش

 که،  گم یمن نم -

 زد: یپوزخند

 . یدیخودت بهش خبر م -

 به ضرب باال رفت:  سرم

 ایداره من خواستگار دارم    یاصال به اون چه ربط  ضم،یمگه مر  -

 نه.

 بود:  بددهن 



بهش    می شد  لیکه تعط  یموقع  د یبا  ی بهش نگ  یستیبابات ن  ۀبچ  -

 شنبه بله برونته.پنج ی و بگ یزنگ بزن

 : دم یکش یپوف

برا  نیاوونهید   - اوال  اس ساده  یخواستگار  ه یبار صدم    یبخدا، 

 کنم؟ یسهراب بفهمه من دارم ازدواج م نیدار یدوما چه اصرار
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 نشست: یصندل یرو هیکردند، مرض  یکیبه  دست

  یسهراب رو دوست ندار  یگیو م   کنهینم  یتو که برات فرق   -

 . یبترس د یپس نبا



 حرفش را گرفت:  ۀادام د یناه

بفهمه دوسش    دی با  یاز دستش رفت  گهیکه د  ی بهش بگ  دی آره با  -

 ...  ی کنیازدواج م گهی د ی کیبا  یو دار ینداشت

 : دمیدستش را کش 

من خودم اونقدر فکر و    ن،یشلوغش کرد  یخبرتونه الکبابا چه  -

به سهراب توش گم بشه اصال راجع بهش   گهیدارم که د  الیخ

 ...  کنم یفکر هم نم

 زد: هیبه مرض یچشمک د یناه

بفهمه دوست دخترش   ی پسر خوشگله وقت  نیبشه ا  ی چه حال  -

 ... 

 : دمیکوب ش یبازو به

 به اون داره. یسهرابو نکش وسط چه ربط یپا  یالک -

 باال برد:  ابرو

 رو آب ...  زهیاتو بربشه و پته یی هوا یترسینکنه م هیچ -

 شدم: ناراحت



بترسم،    یچیاوال من ه  - لو رفتنش  از    ی دوست  هیندارم بخوام 

داشته    یالعملچه عکس  سیساده بوده بعدشم اصال برام مهم ن

و   شهیراحت م  التونیخ   ینجوریااگه برا شما مهمه و    یباشه ول

 . زنمیبهش زنگ م سین ی زیچ نیهمچ شهیبهتون ثابت م

حق  واقعا م  قتیهم  برا  گفتم یرا  پسر    کردینم  ی فرق  میو  که 

  یخواستگارم چه فکر ا یو خوشگل محله در مورد من  پی خوشت

 کند:  یم

 ...   سیهر چند مطمئنم اونقدرا که برا شما مهمه برا اون مهم ن  -

 چشم و ابرو آمد:  هیمرض

 خانم!  ا یرو د ید میخواه -

 بغلم زدم:  ریرا ز م یهادست

  ی معمول  ی لیخ  یلیدختر خ  هی  دی چرا با  ی به اون خوشگل  یپسر  -

 که ...  یرو دوست داشته باشه در صورت

 را به سمتشان گرفتم: دستم

 . شکننیاز من بهترا براش دست و پا م یلیخ -



 زد: یپوزخند د یناه

 نقل و نبات ...   متیداند قخر چه  -

به دل دارد و    نهیسهراب ولش کرده از او ک  نکهیاز ا  دانستمیم

 غرض بود.   یاز رو شیهاحرف نیا

 حرفش را گرفت: ۀدنبال هیمرض

 ؟یسکه دار د یناه -

 کرد:  بشیدست در ج د یناه

 کنم.  ی م دا یپ  -

 . دندی دو موذبانه خند هر

تلفن    وسکیک  کیکشان کشان مرا نزد  بایکه زده شد تقر  زنگ

 بردند. 

 : دمیکشیم خجالت

زنگ بزنم بگم    عستیضا  یلیتو رو خدا خ  نیها دست برداربچه  -

 من خواستگار دارم. 

 سهراب را گرفت: ۀداخل باجه شد و شمار د یناه



 بچه پررو ...  نمیبب ا یب -

 همزمان شروع کرد:  د،یخودش کش شیرا گرفت و پ  دستم

 ...   می...آره همه با هم می... مام خوب یخوبسالم سهراب  -

 را به من داد:  نگاهش

 ...  نجاستیاونم ا -

 را باالتر برد:  گردنش

 بهت بگه ...   یزیبه چ خوادیاتفاقا باهات حرف داره، م -

 را به دستم داد:  تلفن

 . یبگ  دی با ی که چ ی دونیم  -
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 را گرفتم:  تلفن

 . یسالم خوب -

 جواب داد:  زدهذوق 

... چه عجب   یچقدر دلم هواتو کرده بود ... خوب  ،یی تو  ا یرو  ی وا  -

 وقت روز و ...  نیا

بودند    ستادهیسرم ا  یمستاصلم را به دخترها دوختم که باال  نگاه 

 : کردند یم  می وار تماشاو جالد

 خوبم.  _

 : دیخند

 منم خوبم.  ی تو که خوب باش -

 : دیلرز دلم

 من خوبم تو هم باش ...  -



م  یلزوم  چه ازدواج  دارم  من  بداند  سهراب    ی ول  کنمیداشت 

 دخترها اصرار داشتند دلم خواست تلفن را قطع کنم. 

 کرد:  یورکیدهانش را  د یناه

 ...  یبگ  یتون یو نم یترسیازش م یدید _

گرفت باعث شد با من من ادامه    میاز پهلو  هیکه مرض  یشگونین

 دهم: 

 شنبه بله برونمه ... ...پنج کنمی... من دارم ازدواج م یراست _

 زد: یاخنده تک

 . دم یهرهر خند _

م  شهیهم  برخالف با سهراب حرف  هرموقع  شاد    زدمیکه  دلم 

 اما دلم گرفت: نباریو غمم کمتر ا شدیم

 شنبه بله برونمه...پنج  نیا کنماینم یشوخ _

 کرد:  یمکث

 بگو مرگ سهراب. _

 زدم:  ینیغمگ لبخند



 بجون خودم!  _

 : دیکش نیه

کالم به من    کی  دیتو نبا  ،ینامرد  یلی... خ  ایرو  ینامرد  یلیخ  _

 ...  د ینبا یخواستگار دار یگفتیم

 کرد:  یمکث

 ؟ ی گیبله برونته و االن بهم م  _

با نگاهش    دی ناه  ی ول  ستین  ی هنوز جد  م یبگو  خواستم داشت 

 که حرفم را عوض نکنم.  دیکشیخط و نشان م

 :کردیهمچنان حرف بارم م سهراب

 بهم ...  یچرا زنگ زد یحاال که ازدواج کرد _

 : دیچیتلفن پ  یبا بغض تو شیصدا

... کاش دستم    ایرو  یزدیو زنگ نم  شکستیکاش دستت م  _

 خدا ...  ی... ا داشتمیو تلفنو برنم شکستیم



افتاد، چهر  نگاهم چه   داد ینشان م  هیخندان مرض  ۀبه دخترها 

هم که    دیکه به سهراب زدم، ناه  یی هاگرفته از حرف   یحس خوب

 . کردیم  ریها سانگار در آسمان

 دن یشروع به لرزش کرد، سهراب با شن  می هانزدم، دست  یحرف

  ن یبود و داشت س  ختهیبهم ر  نطور یو ازدواجم ا  یخبر خواستگار

و صدا و    سریهمه ادعا و عشق بمحمد با آن  یول  کردیم  میج

 دواج خودش رفته بود.از یولم کرده و پ یحیتوض چیبدون ه

بود   یقی موس  نیزجرآورتر  شی کرد، صدا  یم  هی هنوز گر  سهراب

 شد:  یکه در گوشم نواخته م

  ی راه  چیتمومه، ه  ی همه چ  یعن ی  ه، یحد جد  ن یتا ا  هیواقعا قض  -

 ا؟ ینمونده رو

  توانستیشوک شده بودم که مغزم نم  یقدربود به  ینابرابر  نبرد

ها بود، سهراب حق با بچه  یعن یرا پردازش کند،    ش یها  دهیشن

 واقعا عاشقم بود؟ 

 . ردیبلکه آرام گ میبگو یزیرا صاف کردم تا چ میصدا
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م   دیبخود جنب   هیمرض احساس کرد که  را   هیقض  خواهمیانگار 

از دستم   عیبدهم که سر  اشیدلدار  ایکنم    یماستمال را  تلفن 

 : د یقاپ 

 سهراب خان! نه قسمت تو شد نه محمد ما ...  یدید _

 . کردمیباز مانده بود و هاج و واج نگاهش م دهانم

 چه بود محمد، سهراب، ازدواج ...  هیقض

 : دمیرا کش شیمانتو

 ؟ یگیم  یدار یچ -

 : دادیادامه م همچنان



 از دستت رفت، تموم شد ...  گهی نه د -

 جواب داد: هیمرض یسهراب چه گفت ول دمینشن

  ی فهمیباهات صحبت کنه ازش دست بکش م  خوادینم  گهید  -

 . کنهیکه داره شوهر م

 گذاشت: ش یتلفن را سر جا یگوش 

 دخترا ...  م یبر -

 را گرفتم:  دستش

 ...  م یکجا بر  نمیصبر کن بب -

 را گرفت:  دستم

 نبود ...  یممه زیچ -

 :ستادمیا

چه خبره، اصال چرا بهش اون   نجاینبود ا  یمهم  زی چطور چ   -

 ...  بینص  یهر دو ب یبود که گفت یمنظورت چ یحرفا رو زد

 : ستادیهم ا هیمرض



 یزیچ  هی  یالک  یجورنیهم  بودیرو کم کن  هیگفتم که بهت قض  -

 گفتم دلش بسوزه.

 شدم: ناراحت

بود اصال حالم    هیرو دلش بسوزه، طفلک گر  ی چ  یچ  - افتاده 

 با حرف شما ...   دی خراب شد باهاش حرف زدم نبا

 : د یحرفم را بر د یناه

ف  - اون  گر  لمشیاوال  که  نزن   اد یز  کردیم  هیبود  صابون  دلتو 

  ی در ثان  گهید  یکی  یدختر، تو نباش  ادهیکه برا سهراب ز  یزیچ

و سهراب که پشت سرت  نایا هیمحمدمرض نیبود ب یبچه باز هی

 ببره که اونم ...  ی تا ک کردنیدوئل م 

 چشم و ابرو آمد:  هیمرض

 که ...  شتریرقابت بود ب  هینبود  ریگیپ  اد یمحمد ما که ز -

 زد: هیبه مرض یچشمک الهه

  یول  گهیبود د ا یرو ریگیپ  ادیمحمدتونم ز شییخدا هیچرا مرض -

 کنار.  دیبود زود کش بخاریب  کمی ایناراحت نش



 کرد:  یدست شیخواست جوابش را بدهد که الهه پ  هیمرض

باالخره تموم شد،    گهید  زیهر چ  ا یبود، رقابت بود    یحاال باز  -

بود جلو چشم ما سهراب خرد بشه تو هم به حرفمون   ن یمهم ا

 که دوستت داشت و اما ...  یبرس

 : د یرا بهم کوب ش یهادست

 برنده نداشت.  یباز  نیکه بود تموم شد و ا ی هر چ -

پشت پرده بوده که من    یانات ی کردم، انگار جر  ی نگاهشان م  مات

 بودم. خبریب

 را گرفته بود: بانم یگر  یوجدان بد عذاب

باز  - چ  نیا   هیچ  یبچه  مگه  بچه   نیزنیم  نیدار  هی حرفا  ها 

  کاش اصال   ن،یکرد  نکارویکرده بود که ا  کارتونیچ  چارهیسهراب ب

شد خودمم    یطور  هیاصال دلم    زدمیبه حرف شما بهش زنگ نم

  نم یاگه ناله نفر  یناراحت شدم اگه دلشو شکسته باشم چ  یلیخ

 کنه اگه ... 

 : دیرا کش میبازو هیمرض



  ی شغل  تیالتو ولش کن حاال از موقع  ۀپسر نیا  نمیبب  فتیراه ب  -

 بگو.  شتریبرامون ب اتندهیشوهر آ یو اجتماع 

ول  راه به ک  یافتادم  بود و صدا  وسکینگاهم    یتلفن قفل شده 

 زد:  یسهراب در گوشم زنگ م یۀگر یها یها

 یزدی و زنگ نم  شکستیکاش دستت م  ایرو  یام کرد  چارهیب  -

 ...  دادمیو تلفنو جواب نم شکستیکاش دستم م
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  ی ها  هیو کنا  ش یمحمد و ن  یبود هنوز با عروس   یسخت  یروزها

پسر حاج   یمشکالت خواستگار  ریبودم درگ  امده یکنار ن  هیمرض

 اضافه شده بود.  میشدم حاال هم که درد سهراب به در ها  دالهی

حت  آخ مخ  یسهراب!  نم  لهیدر  هم  آن   یپسر  دیگنجیام  به 

  ت یگشت به ترب  ی دلش با من باشد طرز فکرم برم  ی و خوب  ییبایز

با از نظر    یدر صورت  ندیایبهم ب  دی خانواده ام که زن و مرد  که 

ه من  و  سهراب  نداشت  یتی سنخ  چیخودم  هم   شهیهم  م،یبا 

تا عشق    وددرد دل ساده و دوستانه ب  ک یدر حد    مانیصحبت ها

عاشق م  یو  سرخود  داشت  دوستم  کس  هر  م  دیبریچرا    ی و 

بدون نظر خواستن از خودم اصال اگر عاشقم شده بود چرا دوخت  

موقع راست و پوست کنده به خودم نگفته   چیداد چرا ه  یخط نم

کرده بود اما در حد همان    یاشارات  یبود هر چند بارها به شوخ

 . یمزه پراکن

شستم سرنوشت دست من نبود انگار بقول   یاز همه دست م   د یبا

  کند یشت و هر چقدر هم جان مدا  ینوشت  یشان یپ   یمادر هر کس

بود که خودم کنده بودم و هر   یچاه   نیا  شد،یباالخره همان م



رفتم پس بهتر    یدر عمقش فرو م  شنریب  زدمیچه دست و پا م

 بود خودم را به دست سرنوشت بسپارم. 

خ  خسته و  فکر  پ   یچا  ینیس   خودیب  الیاز  برداشته    شیرا 

 ها رفتم. مهمان

کنار    صدایمسخ شده ها آرام و ب  ن یرا گرداندم و ع   یچا  ینیس

 مادر نشستم. 

اما    دم یدیتکان خوردن دهانش را م   زد، یخانم حرف م  نهیتهم

م  ییهامتوجه حرف نم   ی که  درگ  شدمیزد    یهاحرف  ریفکرم 

ا چرا  بود  چرا    شیها حرف   نقدریسهراب  بود  کرده  ناراحتم 

بخاطر   دی بود، شا  یبودم عاشقم شده چرا حرکاتش عاد دهینفهم

عالقه نداشت    زدانست محمد را دوست دارم و جرأت ابرا   یم  نکهیا

کرده بودم، چرا حضور محمد   یتلق  یگفته بود و من شوخ  دیشا

  امده یخودم پررنگ کرده بودم که سهراب بچشمم ن  یرا آنقدر برا

 ...  د یبود شا

صورتم مانده    ید که نگاه همه روکر  تمیمادر متوجه موقع  یصدا

 بود:



هست   امیبگن حرف رو  میدکریآقاس  ینداره هر چ  یحرف  ایرو  -

 ا؟ ینه رو

 دوختم:  ش یهاماتم را به چشم نگاه 

 بگم؟   یچ -

 زد:  میبه پهلو یاسقلمه مادر

 . یچیه -

 :زد یخانم همچنان حرف م نهیتهم

روز    نییتع  مونهیحله فقط م   ی باشه پس خدا رو شکر همه چ  -

 عقد و محضر ... 

 : د یحرفش را بر مادر

 ...  نیا یب نیخبر بد یاخاله  ، یا ییدا ،یابه عمه نیخواینم -

 خانم لبخند زد: نهیتهم

امشب قرارا گذاشته شد انگشتر نشون هم که   نیهم  گهینه د  -

راحت شد، انشاهلل روز جشن   المونیخ  گهیبرا عروسمون د  میآورد

 .ننیب ی م  انیهم م لیفام یه یبق



رو  نگاهم انگشتر  تهم  ینی س  یبه  برداشتن   نهیکه  موقع  خانم 

 گذاشته بود، افتاد ینیس یتو ییچا

 نه یتهم  داهلل،یرا باالتر برده و چشم در اتاق گرداندم، حاج    سرم

آقا و من    کیداماد    یخانم،  مادر  و  پدر  و  بودند  طرف نشسته 

 ...  گریطرف د

جور   چه و  جمع  برون  بله  داشت    میداشت  یشب  حق  پدر 

 اهل رفت و آمد نبودند ...  ادی ز داهللیحاج  یخانواده

د   چند  ه   م یبرا  گریهر  نبود،  من    میبرا  زیچ  چیمهم  نبود  مهم 

چه    گریو بعد سهراب را باخته بودم د   هیمثل محمدمرض  یکس

هم   داهللیکنارم باشد، حداقل پسر حاج  یکرد چه کس یم  یفرق

توانستم دلخوش باشم که اگر خودش را   یاسم محمدم بود و م

 کنار اسمم خواهد بود ...  شهیهم یاسمش برا یندارم ول
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 :دیپرسیم نشایهااز خواستگاران و حرف هیمرض

 ...  نیزد یی چه حرفا یکرد کاریشد چ یخوب چ -

 حرفش را گرفت:  ۀدنبال دهیسع

 بهم ...  نیگفت  ایچ ؟یبا خود پسره حرف زد -

 : دیخند

  شمیاز خجالت آب م  نمیفکر کن من جلو خواستگار بش  یوا  -

 بگم ...  ا یچ دیبا  دونم یاصال نم

 حرفش را گرفت:  یباز پ  هیمرض

 ی جلو  دی با  میریبگ  ادی بگو مام  ا یآره رو -

 .میچه کن خواستگارمون

 :دمیبرچ لب



نزد  - همش    دمی من اصال پسره رو کامل ند  یعنی   میحرف که 

 و ...  زدیمامانش حرف م

 نگاهم کرد:  هیمرض

 ن؟ یمگه خواسته هاتونو بهم نگفت ، یچ یعن یوا  -

 باال انداختم:  شانه

 ...  س ینه مامان گفت الزم ن -

 ام را گرفت: شانه  هیمرض

  ی باهاش زندگ   یخوایعمر م  هیتو    س یرو الزم ن  ی چ  ی! چایرو  -

 ...  ا ی نیندار یچ نیدوس دار  یچ نیاز االن بدون دینبا  یکن

 نشستم:  یصندل یرو

 چه ...  یایچه زندگ یاها چه خواسته بچه ال یخیب -

 سه بهم نگاه کردند.  هر

 کرد:   ینچ د یناه



  ستیل  هی  انیب  نکهیاگه من بودم قبل از ا  ی لیبابا تو کال تعط  -

کارا از  م  یی بلندباال  آ  خوامیکه  م  نده یدر  رو  و    نوشتم یبکنم 

 .کهیمرت ارهیتو حلق پسره تا بعدا بامبول درن کردمیم

 زد:  شیبه بازو هیمرض

 ها.  یقراره شوهرش بشه ناسالمت د، یدرست صحبت کن ناه -

 : دمیکش یآه

 ؟یاز سهراب خبر ندار د یناه -

 اخم کرد: هیمرض

نشون    یبرات انگشتر  یاسهراب تو نشون شده  یسهراب ب  گهید  -

 . یباش یاگهی با کس د یشوهر کرد یآوردن زشته وقت

 خشم نگاهش کردم:  با

م  یچ  - ت  نیا  شی آت  نقدریا  رسهیبهت  رو    یکنیم  زیمعرکه 

باره ه یمرض نه به  ...    ی کنیشوهر شوهر م  ی! هنوز نه به داره 

 منو. یکشت

 را به دستم دوختم:  نگاهم



 نشده.  یچیهنوز ه هیدستم خال نیمن انگشتر نشون ندارم بب -

 شد: ناراحت

 .شهیباالخره که م  -

خانواد  شبید رفتن  از  کرده    داهلل،یحاج    ۀبعد  چه  هر  مادر 

 کند که انگشتر را به دستم کنم:  امی نتوانسته بود راض

  ای انگشتت هست  ۀانداز نیانگشترو دستت کن بب ا یولج نکن ر -

 وقت ...  هینه اگه 

 باال انداختم:  شانه

 بشه ...  یاصال دستم کنم که چ کنمیدستم نم اهیصد سال س -

  یاها هم انگشتر را دستم نکرده بودم و به بهانهمهمان  شیپ   یحت

ها در همان نقطه  ها رفته تا رفتن مهمانبچه  ش یپ   یبه اتاق پشت

  امده ین  رونیکز کرده و به سرنوشت نامعلومم فکر کرده از اتاق ب

 بودم.

د  رفتار حرکات  به   شبیو  را  دلم  خواستگاران  مقابل  در  پدر 

به کار    یوقت بود کار  یلیخ  نکهیمخالفتش خوش کرده بود با ا

 ن یبه سر گرفتن انداشت و برعکس مادر که اصرار  کداممانچیه



خوش نشان   ی رو  داهللی حاج    ۀ به خانواد  اد یوصلت داشت پدر ز

در مورد    داهللی  اجح  یهااز حرف  یبعض  شبیکه د  یطور  دادینم

  ۀنکت نیبود و ا امده یبه مذاقش خوش ن ربهایو ش هیجشن و مهر

 بتوانم پدر را با خودم همراه کنم.  دی من بود تا شا یبرا یمثبت
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هر روز موقع    شدمیترمروز گذشته بود به مرور زمان افسرده سه

چرا  دمیفهمیمدرسه مدام چشمم دنبال سهراب بود نم یلیتعط

پررنگ شده بود خودش    م یبرا  گونه نیچرا حاال که ا  آمد ینم  گرید

 بود.  دهیرا کنار کش



سپربه  روزها باد  کوچکتر  شدیم  یسرعت  بدون  کارها   ن یو 

پ   ایدخالت     یزندگ  انی. خودم را به جررفتیم   شیدلخواه من 

 سپرده بودم، در واقع از خودم دست شسته بودم. 

برا  فردا با داماد  آزما  شیآزما  یقراربود  به  ازدواج  از    شگاه یقبل 

 . میبرو

آرزو م  ته بب  کردمیدلم  را  چون فردا مدرسه    نمی امروز سهراب 

 . آمدمینم

بودتمام شده  حیتفر  زنگ بچه ها  با  که    میبود مشغول صحبت 

 مدرسه خواندند:  یاسمم را از بلندگو

 . ریاتاق مد ادیب  یمیعظ ا یرو -

 بود تا حاال سابقه نداشت مرا از دفتر بخواهند. بیعج

 : کردندیم یشوخ ها بچه 

 بهت کادو بدن.  خوانیبخاطر ازدواجت م -

 کردم:  اخم

 . کشمتونیاگه بفهمن م -



در آن مدرسه   لیحق تحص  گری د  دند یفهمیازدواج را م  انیجر  اگر

اصال  نیهم یبرا  رفتمیبزرگساالن م ۀبه مدرس  دیرا نداشتم و با

 و معلمان رو بشود.  ریمد یبرا یزیوست نداشتم چد

 بودم.  ستادهیا نیدفتر معلم ۀگوش

 نگاهش را به من دوخته منتظر جواب بود: ریمد خانم

 ...   یمیخب عظ -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 خانم.  دونم ینم -

 آرامش ادامه داد:  با

 مدرسه.  اد یمادرت ب یگ یفردا م  -

 دستش برداشت: یدفتر جلو ریاز ز یا برگه

  هیبرو با مادرت    کنمیم  تیبه پزشک آموزش و پرورش معرف  -

 بچه ها و البته خودت راحت بشه.   الیبده تا خ شیآزما

 :دمیبرچ لب

 ...  نیهم شهیخانم نم -



 را تکان داد: سرش

 تیاومدن گفتن پدرت هپات  ،ی میبچه ها رو هم درک کن عظ  -

دار هم  تو  انساده  شی آزما  هیخوب    یداره  چاس   یزیشاءاهلل 

 . سین

 را به سمتم گرفت: برگه

 ...  ی گیآدرس و م نیبه هم یریم  -

چه بود   گرید   یکوفت  شیآزما  نیبود ا  دهیدلم لرز  ش یهاحرف   از

با حماقت  د ی چقدر  خانواده  ی بار  جهل  دوش  و  بر  من  را  ام 

 . دمیکشیم

 .دمیآمدم بچه ها را منتظر خودم د رونیدفتر که ب از

 جلو آمد: هیمرض

 ...   هویچت شد    ده،یگفتن؟ چرا رنگت پر یم  یچ  ایشد رو  یچ  -

 رفتم:  وا

 بابام رو بهشون گفته ...  تیهپات انیرفته جر یشعوریب هی -

 در دستم دوخت: ۀچشم به برگ د یناه



 رد کردن؟  یبرات مرخص -

 : دمینال

 ی ندارم. اگه جواب منف  تیکنه من هپات  دییبابد برم دکتر تا تا   -

 سر کالس.  امیب تونم یبود بعدش م

 قدم جلوتر گذاشت: هیمرض

با  - به مد  دیآخه چرا  ک  ریبرن    یکار  نیهمچ  تونهیم  ی بگن، 

 بکنه، 

 قبل از من جوابش را داد: دهیسع

 . گهینفر از کالس خودمون بوده د  هی  رن،یاونام بگ  ترسنیخب م  -

هر سه نفر دوختم تا موقع حرف زدن   ۀرا با دقت به چهر  نگاهم

ببعکس را  پ نمیالعملشان  من  بودم،    ی حرف  هابهیغر  شی,  نزده 

 رسانده بود:  ریبه گوش خانم مد  یجمع کس نیاز هم دیشا

نم  - رفته    هایخودمون  نیاز جمع هم  ی کی  دونستن،یهمه که 

  شهیم  شتریروز تعدادش بکه روزبه   یجمع  نیهم  بهشون گفته،

 اعضاش کمتر. متیو صم
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پ   چند بود  اطیح   ۀگوش  شیروز   دهیکه سع  میدر حال صحبت 

 گفت:

م  یراست  - نهضت   یهاکالس  رهیبهتون گفته بودم که مامانم 

 ... یسوادآموز

 ی کرد به اسم نهضت سوادآموز   یاجرا م  یدولت طرح  هایتازگ

بود    ی خوب  یلیطرح خ  کردیثبت نام م  گانیرا را  سوادیکه افراد ب

سواد    یکسان کم  م  یب  ایکه  بودند  و   توانستندیسواد  خواندن 

 . نندیخود آموزش بب ازی گرفته حداقل در حد ن ادینوشتن 



فرصت درس خواندن را از دست داده    ی لیکه بنا به هر دل یکسان

نهضت باسواد شده و    ۀواسطسواد محروم بودند به   یریادگیو از  

  یها را م نهضت در خانه   نی. معلمدادندیم  لیتحص  ۀادام  یحت

نوشتند همه   ینداشت اسمش را م  التیتحص  ی زدند و هر کس

 هیهمسا  لیها در فام  یلیبود دفتر مداد گچ مدرسه خ  گانیرا  زیچ

ها باسواد شده بودند پدر  کالس  نیو دوست و آشنا به برکت هم

  ده ی رو اونجا د  ی خانواده که سواد نداشتند ک  ی و مادرها و اعضا

 !نیباشه خوبه؟ حدس بزن

 : دیخند د یناه

 منو.  یبابا -

 . میدیخند همه

 نگاهش را به من دوخت: دهیسع

 مربوطه.  ایرو ۀکه به خونواد دهیرو د یکس هی ی تو نه ول  یبابا -

 : دی پر رنگم

 من!  -

 رفت:  نییچند بار باال و پا سرش



 مستأجرتون. ده، ی رو د یآره، زر -

 خشک شد:  میگلو

وقته که رفته   یلیمدت کم مستاجرمون بود خ  هیآهان ... البته    -

 و ... 

 زد:  میرا به بازو آرنجش

 نسبتش فرق کرده ...  گهیآره ازدواج کرده، د -

 نکردند.  یمهم نبود که سوال شانیها هم برانزدم بچه یحرف

 حرفش را ادامه داد:  دهیسع

 ازدواج کرده.  م یدکریگفته با س -

چون   یشخص  نکهیها به صورتم دوخته شد باور امتعجب بچه  نگاه 

 سخت بود.  شانیازدواج کرده باشد برا یگریبا زن د میردکیس

 قورت دادم: یسختدهانم را به آب

بعد فوت    یبد زر  طیگفت، بابام به خاطر شرا  شهیازدواج که نم  -

زر اصرار خود  البته   اش غهیکم ص  یلیمدت خ  هی  یشوهرش و 

 کرد که اونم چون خواهر برادرام مخالف بودن تمومش کرد. 



حرف  یهمه و  بود  من  معطوف  حواسشان    ی ک ی  م،ی هادخترها 

 :دیپرس

 چرا مخالف بودن؟ -

اگر پدر خودت بود    میبگو  خواستیبود دلم م  یربطیسوال ب  چه

   د؟ی کردیشما مخالفت نم

 : گفتم

هپات  - کرد  فوت  که  خانم  شوهر  خونو   تیآخه  فکر داشت  ادم 

 از شوهرش گرفته باشه و بابامو آلوده کنه ...   یکردن زر

جوابش را    یگریگفت و د   یم  یزیهر کس چ  افتیادامه    بحث

 . دادیم

بچه ها مطرح   نیمسأله را در جمع و ب  د یگرفت نبا  ده یاز سع  دلم

تا جواب دهم    د یپرس  ی م  میتنها بود  ی از خودم وقت  د ی با  کرد یم

پ   یازین بچه ها    ۀاز دست هم  یعنیهمه مطرح کند    شینبود 

بودند و    دهیپدر را به رخم کش  یماجرا  ینوع ناراحت شدم که به

  ت یهپات  انیبود که جر  هابچه    نیاز هم  یک یحاال مطمئناً کار  

 گفته بود.  ریپدر را به مد 
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 .کردیم  تمیداخل سالن اذ یو صدا سر

از ازدواج نشسته ،منتظر بود  در تا    مینوبت کالس آموزش قبل 

 . میتمام شود و ما داخل برو ی کالس قبل

نشسته بودند و من و    شگاهیآزما  اطیخانم در ح  نهیبا تهم  مادر

 . میمحمد داخل بود



از دختر و پسرها  شگاهیآزما  سالن  یهم رو  پیکه ک  ییپر بود 

لم داده و در حال حرف زدن    گریهمد   ۀنشسته بر شان  ها یصندل

 بودند. 

محمد کنارم بود من    یکیآن    داهلل یمحمد حاج    یجااگر به  دیشا

 هم در حال ... 

زده    ی حرف  یگاه   میکه کنار هم نشسته بود  یساعت  کی  نیا  در

دانم چرا حرف زدنم   یبود و من فقط سرم را تکان داده بودم نم

 . آمدینم

 کالسا رو گذروندم.  نی بودم ا نجایبار ا هیمن قبالً هم  _

 باال آمد و بدون حرف نگاهش کردم.   شیصدا دنیبا شن سرم

 

نگفته بود و    میبرا  یمهم نبود کس  مینگاهش کردم برا  الیخیب

  یی جا  نیچن  ن یبه ا  یکه قصد ازدواج دار  یدانستم تنها وقت   ینم

هر کس  ، ییآیم کردم  م  ی فکر  زمان دلش خواست  تواند    یهر 

 دهد.  شیآمده کالس ها را بگذراند و آزما نجایا



ازدواج   یآموزش  ی عقد کرده که کالس ها  بارکی  دادیقد نم  عقلم

 را گذرانده است.  

 زد: یاخنده تک

 رو برم ...  یموزشآ باشه کالس اجیاحت گهیفک نکنم د  -

راهم قرار   یسربزنگاه جلو  نکهی بود. ا  تیاهمیب میبرا  شیهاحرف

 ی اش را به کرسگرفته و دست بردار هم نبود و با اصرار خواسته 

 . کردینشانده بود متنفرم هم م

 رفت. نیی سرم دوباره پا ی حرف چیه بدون

کنار هم نشسته   بهیافتاد که مثل دو غر  نمانیب  ۀبه فاصل  نگاهم

 . ی بگیحس غر ایدن کیبا  میبود

  ی کرده با لب  شیکردم که آرا  سهیدخترها مقا  یۀرا بابق  تمیوضع

 یچشم  ریزده در حال صحبت با نامزدشان بودند ز  جانیخندان ه

به سر و وضع خودم نگاه کردم چادر سرم بود با همان مقنعه و  

  ی که قرار بود برا  یدیمانتو شلوار جدمدرسه آمده بودم    یمانتو

  ی بودم.حت  دهیبا محمد پوش  قرارم  نیاول  یمدرسه باشد و امروز برا

 مقنعه سرم نکرده بودم   یهم بجا یروسر



توانستم    ی بود وگرنه م  فیرفع تکل  یاجبار و برا  یاز رو  آمدنم 

 را بپوشم.  امیمهمان یمانتو

 : زدیهمچنان حرف م محمد

 نشسته بودم. ییروبرو یقبل رو اون صندل ۀدفع -

مهم نبود    میبرنگرداندم برا  گفتیکه م  یابه نقطه  ی را حت  نگاهم

چه کرده کجا رفته و چه گفته در حال سر و سامان دادن به افکار  

 گوناگون خودم بودم.

  یپدر  ۀنابسامان خان  تیو از آن وضع  کنم یخوش بود نامزد م   دلم

جور   طیشرا  نیطالق و فرار از ا  یبرا  ی بعدها راه  شومیخالص م

 کردم.  یم

 . میها رفترا صدا زدند و به طرف کالس اسممان
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خود حاج    یبرا  دانستمیکه م  ینیآورده بود ماش  نیماش  محمد

ول  داهللی ا  ی بود  با  دائما  و  بود  محمد  دست    نیماش  نیعمال 

 . رفتیطرف مو آن طرفنیا

محمد و مادرش    میشد  نیسوار ماش  میآمد  رونیکه ب  شگاهیآزما  از

 ح یعقب، خودم ترج  یهایصندل  یجلو نشستند و من و مادر رو

خودم    نیهم  یجلو راحت نبودم برا  ی در صندل  نمیدادم جلو ننش

 نشستم.  عیرا باز کرده و سر نیداوطلبانه در عقب ماش

کردم اما نگاهم را به   ی حس م  رینگاهش را در تمام مس  ینیسنگ

 نکند.  یاطراف داده بودم تا با نگاهش تالق 

آزما  نیمه  شوهر پ   شیروز  سال  چند  در   ی برا  شیازدواجش 

با هم   ی مفصل ۀرفته و صبحان ی به جگرک ش یبعد از آزما ۀصبحان

با   بخرد که  آقا محمد هم صبحانه  داشتم  انتظار  بودند.  خورده 



درآورد تصوراتم در موردشان   فشیخانم از ک  نهیکه تهم  ی لونینا

 .ختیبهم ر

 را به سمتم گرفت: س یو ساند کیک

 ازت خون گرفتن. فتهیجون فشارت ن ایبخور رو -

 به سمت پسرش گرفت:  کیک کی همزمان

 .یریبخور مادر جون بگ -

 را گرفتم:  کیرا دراز کرده ک دستم

 .خورمینم سی ممنون ساند -

 کرد: اصرار

مغاز  - آوردم، جنس  ۀ از  عال خودمون  که   ی دون  یم   انیهامون 

 ...  ارهی جنس بد برا فروش نم داهللیحاج 

  گرید یول ستندین یولخرج ادیز  داهللی حاج  ۀگفته بود خانواد پدر

 حد نوبر بود.  نیتا ا

 را از دستش گرفتم:  س یساند دمغ

 ممنون. -



 تعارف کرد:  مادر

کش  - م  نهیتهم  یدیزحمت  صبحونه    م یرفتیخانم،  خونه 

 .میخوردیم

 : دیخانم خند نهیتهم

زحمت  -  چه  بابا  با  ینه  شده،  اش  گشنه  بدنش    دی عروسمون 

 بشه.  تیتقو

  کیتوانستم پنجره را باز کنم و ک  ی خونم را خورد کاش م  خون

 .رونیرا پرت کنم ب یمقو  سیو ساند

خانم و مادر در حال تعارف کردن به هم بودند و من غرق    نهیتهم

 در افکار خودم.

 خانم باعث شد حواسم جمع شود: نهیتهم یصدا

 جون! ایانگشترت کو رو -

 به انگشت بدون انگشترم افتاد:  نگاهم

 اس. خونه -

 کرد:  یساختگ اخم



 دستت باشه.  شه یانگشتر نشونت هم د یوا تو با -

 جواب داد: عیسر مادر

که اگه بفهمن   نیدون  ی تونه دست کنه م  یاش نمبخاطر مدرسه  -

 ازدواج کرده ممکنه ... 

 نگاهم کرد:  نهیمحمد از آ آقا

 امروز که مدرسه ...  -

را   دیبگو  خواستیم انگشتر  چرا  بودم  نرفته  مدرسه  که  امروز 

صورتم نقش   یکه رو ی ظیاخم غل دنی دستم نکرده بودم اما با د

 بسته بود حرفش را عوض کرد: 

 کجا برم؟  -

ا  دردم شوهر    ن ینه  من  سهراب  نه  و  محمد  آن  نه  بود  محمد 

  ی پدر  ۀدردم ازدواج زودهنگام بود دلم بودن در خان  خواستمینم

  دند یفهمینم  یبود ول  نیدردم هم خواستیام را م خانواده شیپ 

  داهلل ی را به پسر حاج    نیفرصت ا  نیگفته بودم مخالفم و در اول

بل  م یگویم جواب  به  وادار  بزور  همشده  هکه  از  مادر   نیام، 



نم  دیترسیم آنها   ادیز  خواستیکه دلش  مبادا حرف  با    ی باشم 

 بزنم. 

 خانم لب زد:  نهیبه تهم رو

 قدمتون سر چشم. نیاریب فیخونه شمام تشر م یر یما که م -

 خانم با لبخند جواب مادر را داد: نهیتهم

 . میکار دار  کمی. امروز میشیشاءاهلل سر فرصت مزاحم مان -

 شدن رو به من ادامه داد: اده یاز پ  قبل

 شمعدون و ...  نهیآ دی خر میبر  میا یب نیفردا آماده باش -

 بست:  یرا م نیرا به مادر دوختم که در ماش نگاهم

 چشم.  -

پزشک آموزش و پرورش   شیبود اگر امروز فرصت رفتن پ   قرار

برو  پ یهپات  صیبابت تشخ فردا  نشد  ا  م یجور  با  حساب    نیکه 

 مادر چه خواهد بود.  میدانستم تصم ینم



مادر با عجله رو به   دیچیاز سر کوچه پ   نیماش  نکهیمحض ا  به

تا باز کرده داخل خانه شو  دیمن که کل   م یرا آماده کرده بودم 

 گفت:

 . میا یدکتر ب م یبر عیباز نکن سر -

 شدم:  کالفه

 . م یریخسته ام مامان فردا م -

 : دیرا کش دستم

 . دی خر میریگفتن فردا م یدینشن -

 افتاد:  راه

 . میتموم نشده برسزود باش تا وقت اداره  -
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 سرش راه افتادم:  پشت

 لحظه گوش کن. هیمامان   -

 راهش ادامه داد:  به

 هان!  -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 که حرکات و رفتارشون اصال ... شونیدید  گمایم  -

 ادامه نداد:  ۀاجاز

گفت که نگو اون   تیخانم اونقدر از تو و خوب  نهیتهم  ،یکه چ  -

 ...  نیکه شما اون تو بود  یساعت

 افتاده باشد:  ادشی ی مطلب مهم انگار

 ؟ینگفت یزی که چ داهللی به پسر حاج  یراست -

 :دمیرس کنارش

 ؟یدر چه مورد -



 باال انداخت:  شانه

 ...   نیزد یبا هم حرف م ی... در چه مورد گم یم  یکل  -

 را به باال بردم:  سرم

 صبر! ا یخدا -

 اخم نگاهش کردم:  با

که    یدید  چونیبه اون راه، حرفو نپ  یزنیمامان چرا خودتو م  -

 رو که ...  داهللیزن حاج  یدید سنیچقدر خس

 : د یحرص حرفم را بر با

 ...  ا یخانم جان  ا یمامان  یعادت کن بگ ه،یچ داهلل یزن حاج  -

 کوفتم:  نیرا بر زم م یپا

که فردا فرصت   یاونو ولش کن چرا بهشون نگفت  یحاال هر چ  -

  ش یآزما  یدکتر برا  میرفت  یم  دی مگه فردا نبا  دیخر  میبر  میندار

 و ...  تیهپات

 خشم نگاهم کرد:  با



.. بعدشم  . میریاالن م نیدکتر و هم میرینگفتم چون فردا نم -

 . میرو بهشون بگ یهمه چ میست یمجبور ن

 دوختم:  امیرا به ساعت مچ نگاهم

در ضمن تا ما    میاالن که خسته ا  ی کنیم  تیمادر من! چرا اذ  -

 و ...  شهیتموم م یوقت ادار میبرس میبخوا

 : دیرا به چادرم گرفت و کش دستش

رو    روتین  یو حرف بزن  یریزبونت رو بکار بگ  نکهیا  یاگه بجا  -

 . میرسیم  یی ایبه پاهات و راه ب یبد

 سرش راه افتادم:  پشت

 ...  گم یم  -

 اما ادامه دادم: شودیم  یدانستم عصب یم

... از مادرشم متنفرم زنه   آدیپسره خوشم نم   نیمن اصال از ا  -

 زبون بازه و ...  یلیخ

 نگاهم نکرد:  یحت



 ایکه ازخودت بزرگترن درست صحبت کن رو  ییدر مورد اونا  -

کم    نیا کم  خودت  مادرشوهرته  مورد  در  زدن  طرزحرف  چه 

 هست.  ینیچه زن نازن یفهمیم

 ادا کردم:  دهیرا کش اسمش

 مامان!  -

  شد یم   ک یکه نزد  یایقدم برداشت تا خودش را به تاکس  عتریسر

 برساند: 

 .میتا زودتر برس م یبر یبا تاکس د یبا -

 بلند کرد:  یتاکس یرا برا دستش

 ...  دونیم -

 :دمیرا جلوتر کش خودم

 ؟ ینیبیمامان اصال منو م -

 : دیکش یآه

خونه راجع بهش حرف    میبرگشت  میدار  گهیکار د  هیاالن که    -

 . میزن یم
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خانم   نهیکه از دست مادر و تهم  یآن همه حرص و جوش  یتالف

  م،یمواجه شد  شگاهیآزما  ۀبا در بست  یو پسرش خورده بودم وقت

برا فردا  قرار  که  شدم  خوشحال  دلم  ته  عقد    دیخر  یدرآمد 

 بیمان عجمدرسه  ریخود کنسل شده چون مادر به لج مدخودبه 

ا  ریگیپ  ثابت    ش یآزما  نیجواب  را  حرفش  تا  من  ک  کندبود  ه 

 ندارم. یمورد

قض  نیمه تاب  و  آب  با  مادر  و  بود  کرده  و    ش یآزما  یۀتلفن 

  تیهپات  یۀبه قض  دادیم  حیتوض  ش یخانم را برا  نهیتهم  یهاحرف

 ادامه داد: یبا دلخور دیو مدرسه که رس



 

امروز جواب   خواستیشورشو درآوردن اصال دلم م   گهید  نامیا  -

 و ببرم بکوبم ...  رمیبگ شویآزما

 را بهم فشرد:  ش یهادندان

مد  - د  ریسر  که  بزنم  داد  نم  گهیمدرسه   فرستمیدخترمو 

 که ...  یامدرسه

 باال آمد:  یبه تند سرم

داره    یچه ربط  رها یبگ  ی از آب گل آلود ماه  ی وا مامان! شمام ه  -

 به مدرسه رفتن و نرفتن من آخه؟

 مادر به سمتم برگشت:  سر

که برا شاگردش ارزش قائل    یانداره ... مدرسه  یجور ربطچه  -

 اون ...  یبر سیالزم ن گهیاصال د ارزهینم  یچیه سین

 زدم: پوزخند



بدن چون   شویجواب آزما  یزود  نیدر ضمن فکر نکنم اصال به ا  -

  اد یمالحظه کنم و ز  کمی  ادیب  شیگفت تا جواب آزما  ریخانم مد 

 نکنن.  تمینشن و اذ  تیتا اذ چمیها نپبچه  یبه پر و پا

 زد: یهم پوزخند مادر

من بچه نفرستادم مدرسه که    ی چ  ی عنیحرفا    ن یا  گهی د  نیهم -

 و ...  هیبق شیخردبشه پ 

 شدم:  نیغمگ

  ی قائل بشن من حت  تیمن کجا ارزش دارم که اونجا برام اهم  -

  ایخودمم ارزش و احترام ندارم چه برسه مدرسه    ۀخونواد  شیپ 

 ... 

 را دوباره کنار گوشش برد :  یگوش

 داهلل یحاج    ۀبرا خونواد  یزیما عز  ۀهم  ی تو برا  ایرو  هی چه حرف  -

 برا همه ...  یزتریعز

 مشغول شد.  نیبا مه  دوباره

عقد فردا باشد و    دیشدکه، قرار خر ن یا نیصحبتش با مه ۀجینت

 پس فردا. یبماند برا شیآزما



به مدرسه    خواهدیچون دلم م  دیخر  میکردم که فردا عصر برو  لج

 بروم.

  ام یها صندلسرم خراب شد بچه  یرو  ا یدن  د یکه به کالس رس  م یپا

متر فاصله داشت.    کی  ها یصندل  ۀرا ته کالس گذاشته و از هم

 . دندیترسیدلم گرفت انگار جذام داشتم که از من م 

تعجب کرد    تیوضع  نیا  دنیکه به کالس آمد از د  اتیادب  معلم 

 :دیپرس  یوقت

 ؟یچه جورشه، چرا اونجا نشست ن یا یمیعظ -

 تر شد: گرفته حالم

 دارم.  تیهپات  گنیدونم خانم م  ی نم -

 را به اطراف تکان داد:  سرش

 اس. گهیجور د هیانتقالش  تیداره  هپات یچه ربط -

  طیتا آخر مدرسه همان شرا  یندادند ول   یها جواببچه  چکدامیه

 بودند.  نیبود و با من سرسنگ



خودم سوخت انگار حق با مادر    یبرا  شتریمعلم دلم ب  یهاحرف  با

 .آمدمیبه مدرسه م دی بود و امروز نبا

 د یخر  یچگونه برا  هیروح  نیها به کنار با ا حرکت بچه  ن یا  غم

 . رفتمیم یعروس
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 نه یمنتظر تهم  دهیبه اصرار مادر لباس پوش  ی مساعد نبود ول  حالم

 . میتا به بازار برو میخانم و پسرش بود

 را باز کردم: میمانتو ی هاحرص دکمه با



لوازم عقدشون ...    دیاز خر  نمیاش او صبحونه   ش یاون از آزما   -

که مبادا بخوره که موقع نهار رد   دنیطولش م  ی ها هگدا گشنه

 ...  بخرن  یکوفت هیشه مجبور نشن 

 چادرش را از کمد برداشت:  مادر

  ی م  هیحرفا چ  نیا  ا یرو  یاستغفراهلل تو چقدر شکم پرست شد  -

 به ناهار اونا ...  یاجیدختر؟ آخه ما چه احت یزن

 را کامل درآوردم: میمانتو

حق    میدکریباباس  ست،یصحبت ناهار و شکم ن  یدون  یخوب م  -

 ...  سنیخس یلیخ نا یا گهیداره که م

 آرامش جواب داد: با

خونه   ن یولخرج بودن که وضعشون مثل ما بود و ا  اد یمثل ما ز -

 رو نداشتن.  یزندگ

 شده بودم:  یکفر

اصال بخوره تو سر من با    ،یبخوره تو سرشون اون خونه زندگ  -

 .میخوش شانس همهنیا



 زدم:  هق

 مطمئننم. نویا میستیهم باشن ما آدم هم ن  یهر جور -

 سمت تلفن رفت: به

 کجا موندن؟ نمیزنگ بزنم بب هی گما یم -

 : دمیبه سمت تلفن پر عیسر

بگن چه عجولن   م یزنگم بزن  ادیخوشم م  ی لیخ  یکن  یم   کاریچ  -

 .انیشده نتونستن ب یطور هیشاءاهلل ولشون کن ان 

 لبش را گاز گرفت:  مادر

 ...  فتهیب یخدا نکنه اتفاق هیچه حرف نیدختر ا یوا -

 ا خودش حرف بزند: ب انگار

  ی نکرده اتفاق  یمونده اسم بذارن رو دخترم .. اگه خدا  نمیهم  -

 عروس بدقدم و شوم بوده.  گنیم فتهیب

 . دیرسیاز کوچه به گوش م نیبوق ماش یصدا

 . شستندیدر دلم رخت م انگار

 به سمت پله ها رفت: ی با شاد مادر



 . ایپاشو ب یاومدن انگار -

 دادم. رونیب یرا به سخت نفسم

 را سر کردم اما قبل از بستن در نگاهم به تلفن افتاد.  چادرم

 کی  نکهیهم خلوت نشده بود و حسرت ا  قهیدق  کیخانه    امروز

 لحظه فرصت نشده بود تا سراغ تلفن بروم دلم را بد سوزانده بود. 

که موقع    شدیم   شیملتمس سهراب مدام در ذهنم پس و پ  نگاه

دزدک  یلیتعط کل  یمدرسه  با  و  آمده  و    ی شرمندگ  ی دنبالم 

 دست و گوش خواسته بود به او تلفن بزنم.  ۀ با اشار  یدرماندگ
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به مذاقم خوش آمده بود که    یانگار بازارگرد  یتیوجود نارضا  با

  یخانم مدام تو  نهیهمراهان داده بودم اما تهم  دل به دل  یکم

 : یدعروسیبه خر کردیرا موکول م زیو همه چ  زدیذوقم م

 . میخریسر بهترش رو ماون میرو االن نخر نایا -

شمعدان   نهیو چادر و آ  ینامزد  ۀگرفته شد حلق  میتصم  باالخره

 . میکن یم  یسال بعد که عروس یبماند برا هیو بق میرا بخر

  یم   کیآقامحمد مدام خودش را به من نزد  می آمده بود  یوقت  از

 زد:  ی کرد و در گوشم حرف م

هواشو   هیفقط کاف  خوادیدوستت داره، صالحتو م  ی لیمامانم خ  -

  یشیم  زشیچطور عز  ی نیب  یم  یو دل به دلش بد  یداشته باش

 ...  رسوندتیو به عرش م 

که مدام تحت امر   دادیاول داشت خط م  نیاز هم  دمیکش  یآه

 مادرش باشم و هر چه کرد و گفت موافقت کنم. 

 کرد:  میخانم صدا نهیتهم

حرف زدن    یبعدا وقت برا  می بکن  دامونویخر  نیایجون ب  ایرو  -

 هست.



 . میدهیدل و قلوه بهم م دیبگو خواستیم مثال

 . کرد یم  یکه من ساکت بودم و پسرش بلبل زبان یحال در

 : دمیرا شن ش یبه راه افتادم که صدا  یطالفروش ۀ طرف مغاز به

 . یبا من حرف بزن یدوس ندار ای  یساکت نقدریا شهیهم -

 حرف لبخند زده داخل مغازه شدم.  بدون

ورود چشمم    یکه از لحظه   یخجالت دستم را به سمت حلقه ا  با

 را گرفته بود دراز کردم:

 ن؟ی دیدار رو م نینگ نیا زحمتیب -

 برداشت: نیتریحلقه را از و فروشنده

 خدمت شما ...  نییبفرما -

 برگشت: نیتریبه سمت و  دوباره

 ...  نی اش هم هست اگه خواستست مردونه  نایتازه مد شده ا -

را    عیمحمد که پشت سرم وارد مغازه شده بود سر  آقا جوابش 

 داد:

 .میخوایست نم نیزحمت نکش -



 سرم به سمتش برگشت. ناخواسته

 داد:  رونیرا ب شی ها لب

 دوس ندارم ....  -

 و ادامه داد:  دیرا د امیناراحت

 دوست ندارم که ...   ی عنیکنم   یحلقه دست نم -

 : اوردمیخودم ن یبه رو ی شده بودم ول دلخور

 آهان!  -

 برداشت: یگرید ۀخانم حلق نهیتهم

 س؟ یخوشگلتر ن نیا -

 گوشم آورد: کیرا نزد سرش

نگ  نینگ  - بخاطر  ول  نیدارها  من    ینیا  یطال  یگرونترن  که 

 ...  شترهیبرداشتم ب

آمده حلقه  آقامحمد تهم  یاجلوتر  را    نهیکه  بود  برداشته  خانم 

 نگاه کرد: 

 آره ...  -



 به من افتاد:  نگاهش

اون  - برداشت  یالبته  شما  کدوم    نیکه  هر  قشنگه  جور   هیهم 

 ه...  نیانتخاب کن شویکیقشنگن 

 را خودم انتخاب کنم.  ینامزد ۀبود حلق حقش

دار که خودم انتخاب کرده بودم   نینگ  ۀآرام جلو رفت، حلق  دستم

 گذاشته و عقب آمدم:  زیم یرا رو

 نداره.   یهر کدوم شد فرق -

 خانم اخم کرد:  نهیرفت و تهم یاچشم غره مادر

 ...  دی با ینامزد ۀنداره حلق  یچرا فرق -

که خودش انتخاب    یاوارد کردن حلقه   نیرا گرفت و در ح  دستم

 کرده بود در انگشتم ادامه داد: 

  مونهیچون تا آخر عمر تو دستت م  نهیباشه که بدلت بش  یجور  -

 رو بردار. آدیکه خوشت م یپس اون   یعوضش کن سیو قرار ن



دستم باشد پس چرا   د یبا  شهیهم  یاگر برا  میخواست بگو  دلم

برند  نینگ م دار  که  بفروشم  بعدها  است  قرار  مگر    د یگویارم 

 کمتر است.  ای شتریب شیطال

 : دادیزد و کار خودش را انجام م یرا م حرفش

 .زمیچه خوشگله عز یوا -

 نگاه انگشتر کرد:  مادر

  ی ک یاز    دی اما بنظرم بازم نگاه کن شا  ای رو  آدیبه دستت م   ی لیخ  -

 ...  گهید

 را در دستم جابجا کردم.  حلقه

 با مادر هم لج کرده بودم:  انگار

 خوبه. نینه هم -

حرف   یرو  نکهیآقامحمد نشسته بود از ا  یهابر لب  تیرضا  لبخند

 کرده بودم خوشحال بود. دشیینزده تا  یمادرش حرف

خوش  در بر  دوام    ادیز  اشیخوشحال  دمیخند  اشیالیخدلم 

 . زدمیازدواج را بر هم م  نینداشت چون در هر حال من ا
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برگشت   از بود    دتریسردردم شد  میبازار که  مادر گفته  بود  شده 

 . میریسالمت بگ یگواهفردا مدرسه نروم تا به دکتر رفته و

د  دیخر  یماجرا هم    میبرا  یتوان  گریامروز  مادر  بود.  نگذاشته 

شده بود که طرحش را    ی . فقط چادر عروس همانزدینم  یحرف

انتخاب تهم  نهیدوست داشتم، آ خانم بود    نهیشمعدان و حلقه 

گانه است و فردا پس فردا از من بچه   ۀقیداشت سل  دهیچون عق

 .شومیم مانیپش م یدهایانتخاب خر

 بکوبم بس که حرصم داده بودند.    واریام را به دکله  خواستیم  دلم



 :گرفتیتلفن کرده و گزارش کار م  نیمه

اصال چرا انگشتر   یکردیشمعدون خودت انتخاب م  نهیآ  دیبا   -

 .یخواستیبود که م  یاون   دیبا  گه یحلقه که د  ،یدلخواهتو برنداشت

 کج شد:  م یهالب

  خوامیدار گرونه و بدرد نخور، طال بهتره انگار م  نیگفتن نگ  -

 بودن. ان یبفروشم که همش فکر ضرر و ز

 را بلندتر کرد:  شیصدا

  د یبا  شهیهم  ییکوتاه ببا  یاز حاال بخوا  یاومدیکوتاه م  دی نبا  -

 ...   یباش نیهم

 را قطع کردم:  حرفش

دارم مگه   اریاصال مگه من از خودم اخت  کردمیم   دی با  کاریچ  -

برا   گنیهمه دارن بهم زور م  دنید  نایمهمه ا  ینظر من برا کس

 ...  نیهم

 شد:  یکفر نیمه



 نو یا  یفهمیخود آدم فرق دارن نم  ۀقوم شوهرن با خونواد  نایا  -

 .شنیسوارت م یرو بد ی،اگه بخوا

 زدم: پوزخند

ام  که خدا زده پس کله  پامودستیموجود ب  هیدونن من    یم  نایا  -

 . رنیبگ یازم سوار توننیخودم که نم ۀاز خونواد شتریب گهید

 ناراحت شد:  شیصدا

 ن یا  خوانیخونواده بد آدمو که نم  یاعضا  ا،ینگو رو  ینجوریا  -

 ...  میخوایو صالحتو م ریخحرفا رو نزن ما همه 

 کرد:  یمکث

 کمیدرسته بقول تو    ستنین  یبد   یهم آدما  داهللیحاج    ۀخونواد  -

ول  سنیخس پول دوست  دارن فقط   گهی د  یهایخوب  یلیخ  یو 

پ   یو با زبون باز  کتاتوره ید  ی لیمادرشوهرت خ  نیا   شیکاراشو 

  د یبا  نیبب  ی حواست جمع باشه و زرنگ باش  دی تو هم با  بره یم

 ...  یبا پنبه سر ببر یبتون

 : دمینال

 ؟ یکنیندارم کمکم م استیمن مثل تو س نیمه -



 جواب داد: محکم

 . کنمیم تی برا خوشبخت اد یاز دستم برب یهر کار -

 ام گرفت:  هیگر

  ی خونمون کاش م  ییایب  یتونست  ی کاش م  یبود  کیکاش نزد  -

 شد حرفامو بهت بگم. 

 شد:  نیغمگ شیصدا

 یچشاءاهلل همهنکن ان  هیگر  که یقربون دلت برم خواهر کوچ  -

تو بهونه    یعروس  نیهم  دیشا  یدیخدا رو چه د  شهیدرست م

 خونه ...  میاجازه داد برگرد  میدکریشد و باباس

 شد:  دتریهقم شد هق

  ن ی... تو رو خدا کمکم کن ا  نیکنم مه  یعروس  خوامیمن نم  -

 . نای... نذار منو بدن به ا م یماجرا رو بهم بزن

 : د یکش یبلند نیه



نشون آوردن امروز    ۀحلق  نایا  ا، ی رو  ی گیم   یدار  ی معلومه چ  -

تموم شده و اسمتون   یهمه چ بایتقر  گهی د  یعروس  دیخر  نیرفت

 ...  اسگهیرو همد

 گرفت: اشهیگر

اسمم هم    گهیکنه د  یم  کاریچ  یفکرشو کرد  یچ  میدکریباباس  -

 .آرهینم

 کرد:  یم  نیسر هم ناله نفر پشت

گرم بزنه ... خدا    نیرو به زم  یگرفتار   همهنیا  یخدا باعث و بان  -

پدرم بود ... من    ۀپام خون  هی  د ی خدا االن من با  یازش نگذره... ا

 بکنم.  تونمیم کاریچ  طمیشرا نیراه دور اونم با ا نیاز ا
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 : دمیرا باال کش امینیب آب

نگ  یعروس  نیا  میکن  یکار  دیبا  نیمه  - خودمو    رهیسر  وگرنه 

 . کشمیم

 تلفن را از گوشم فاصله بدهم:  یبلندش باعث شد گوش غیج

  ی حاال که همه چ  ی حرفا رو بزن  نیا  د یحاال با  ، یکنیتو غلط م  -

 تمومه؟ بایتقر

 لب زدم: الیخیب

ا  - ا  یحت  نا یمگه فرصت دادن بهم    ن ینذاشتن من دو کلمه با 

به سرعت جلو    یهمه چ  نیمه  هیپسره حرف بزنم و بگم دردم چ

حت من  در   یرفت  که  خودت  نداشتم  هم  کردن  فکر  فرصت 

ازدواج کنم    خوامینم  گمیم  ی من که از اول ه  یدر ثان   یانیجر

ن تو  یهولم بد  نیکرد  ی کیهمتون دست به    ده یگوش نم   یکس

 گرداب ...  نیا

 برآمد:   ییصدد دلجو در



ازدواجم    یاگه آمادگ   یحت  یهر دختر  هیعیهمش طب  نا یا  نیبب  -

عروس و  عقد  دم  باشه  دست   یحس  نیهمچ  هی   یداشته  بهش 

  یحت  کنهیم  شویاشتباه زندگ  نیداره بزرگتر  کنهیفکر م  دهیم

 داشتم ...   یخود من وقت

 حرفش را قطع کردم:  حوصلهیب

  طیشرا  گمیم  یچ  یدون یخودتم خوب م  نیفلسفه نباف مه  -

خونه و بابا داره    طیفرق داره، مامان بخاطر شرا  یلیمن با تو خ

ا به  م  یم  یعروس  نیاصرار  با    دونهیکنه وگرنه خودشم  چقدر 

سل  داهللیحاج    ۀخونواد چرا   میدار  قهیاختالف  اونا  موندم  فقط 

  ه یبره نکنه اونام مثل ما  لوزود ج نقدیاصرار دارن کارها ا نهمهیا

 دارن که ... یریگ

 زد:  ادیفر

دار درسخون خونه   یماه  نیدختر به ا  ا؟یرو  میدار  یریما چه گ  -

 و ...  یخوب  نیتموم، خونواده به ا یچهمه

ماد  یصدا برگشتن  از  خبر  مدر  برا  یر  که  نان    دنیخر  یداد 

 رفته بود. رونیب



 صحبت را خاتمه دادم: عیسر

  ا ینره بهش زنگ بزن  ادتی قطع کنم مامان اومد،    د یمن با  نیمه  -

 بهش بگو با بابا حرف بزنه ... 

 حرص حرف را قطع کرد:  با

چطور    نمیهم نکن تا بب   یانزن کار احمقانه  یحرف  چیتو فعال ه  -

 .شهیم

 آمد.  یمادر از راه پله م   یهانفس یصدا

را سرجا  یخداحافظ  عیسر تلفن  گذاشتم و به سمت    شیکرده 

 رفتم. رجهی آشپزخانه ش
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پا  ادیز  مادر   یجد  ممیبود تصم  ده یفهم  د،یچیپ ینم   می به پر و 

 کرد.  ی و حرف زدن با من فرار م ییاز رودررو نیهم یاست برا

  دیکش  شیرا پ   دیصحبت خر  م ی دکریبابا س  ی شام وقت  ۀسفر  سر

  ینزنم هر کار  ی کرده بود حرف  دیکه تاک  نیمه  ۀبرخالف خواست 

 کردم نتوانستم ساکت بمانم. 

 :دیبود، پرس نییهمانطور که سرش پا بابا 

 که؟  ومد یپول کم ن دیخر یبرا -

 نگاهش کرد:  مادر

موند   زایچ   یۀکت و شلوار و بق  م،یدیفقط حلقه خر  ومد،ینه ن  -

 واسه ... 

 تند نگاهش کرد:  پدر

 . نیالزمه بخر یبازار هر چ دی فردا بر نینمونه واسه بعدا، هم -

 در دهانم ماند:  لقمه



گفتن اون سر    میگذاشت  یدست رو هر چ  دن،ینخر  یچیاونام ه  -

 .میبخر یهمه چ چرا ما براشون میخریم

 باال آمد:   یپدر به تند سر

 ؟ یچ ی عنی -

 : دی لب گز مادر

اون  سرنیا  - فرقو  بخاطر    ی سر  گفتن حاال که  اونام  که،  نداره 

م  هی  ییکربال  یعزا ساده  برا جشن   دهایخر  میریگ یعقد  باشه 

 و ...  یعروس

 : دی غر پدر

واسه عروسشون    داشونویخر  ۀهم  دینباشه اونا با   ایجشن باشه    -

 بکنن، چه خودشونم زدن به ... 

 کرد:   یبلند نچ

دوست ندارم پشت    نیبه فکر مراسم جمع و جور و آبرومند باش  -

  ی سرسر  ییباشه که بخاطر فوت کربال  ثیسرمون حرف و حد

 ...  گهید زیهر چ  ای   میگرفت



 به بشقاب دوختم:  چشم

 ! میدکریباباس -

 در گوشم نشست: یلیچون س شیصدا

 هان!  -

 دهانم را بزور قورت دادم:  آب

 من ... من ...  -

 کردم:  ی نگاهش را کامال حس م  ینیسنگ

 ...  خوامینم -

 از دستش افتاد:  قاشق

 رو؟  یچ -

 را پوشاند:  می هااشک چشم ۀپرد

 ...  ن یخونواده رو ا نیازدواج و ا نیا -

 محکمش دهانم را دوخت:  یصدا



  ، ینبود  یناراض  نیو دوخت  نیدیبا مادرت بر  که سرخود  روزیتا د  -

 نیتموم شده و قرار مدارا گذاشته شده، رفت  یحاال که همه چ

 که بد هستن و ...  یآریدرم یباز ن،یکرد یعروس دیخر

 اوج گرفت: امهیگر

 ...  ینبودم ول  یبخدا من از اولش راض -

 گرفت:  گر

امروز بله فردا نه،    ستنیما ن  ۀو اما نداره مردم که مسخر  یول   -

م جمع  حواستو  و  کس  داهللی حاج    ،یکردیهوش    س ین  ی کم 

رو جمع    ا یمسخره باز  نی... حاالم ا  ی کن  یبا آبروش باز  یبخوا

 چرت و پرتا رو بشنوم. نیا گهی بار د  هیدوست ندارم  ن،یکن

و دوست    غهیکه خزعبالت ص  م یبگو  زهایچ  یلیخواست خ  دلم

 یزد  مانیکه شما به زندگ   ییخانم و گندها   یزر  یواشکیداشتن  

  ی که دارم تاوان ندانم کار  اورمیب  شیهست دلم خواست به رو

 ...   گرید یزهایچ یلیو خ  دهم یاو و مادر را پس م یها

 پدر بود و احترامش واجب. یول

 خودم سوخت:  یبرا دلم



 ...  یقرار نذار داهلل یحاج  ۀمامان فردا با خونواد -

  ی العملقبل از هر عکس  ی به سمتم برگشت ول  ی پدر به تند  سر

 ادامه دادم:

بر  - آزما  میفردا قراره  بدم،    تیهپات  شیدکتر آموزش وپرورش 

 که نرفته.  ادتی
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 : دیپرس پدر

 ه؟یچ تیهپات ش یآزما یۀقض -

 خودم جوابش را دادم: دیبگو یزیمادر چ نکهیاز ا قبل



 داشته باشم.   تیبدم نکنه هپات  شیبرم آزما  دیاز مدرسه گفتن با  -

 پدر باز مانده بود:   دهان

 به مدرسه و تو داره؟  یچه ربط -

حرف زدنم    فیمادر حر  یهاخرد بود و چشم ابرو آمدن  اعصابم

 نشد: 

 خانومتون جار زده با شما ازدواج کرده و ....  یزر -

 غذا  را برداشت: ۀقابلم مادر

 آشپزخونه.  اریپاشو ظرفا رو جمع کن ب -

 حال بلند شدن از سفره ادامه داد: در

 هم حرف نزن.  همهنیا -

 به من نگاه کرد:  بابا 

 حرفا رو؟  نیگفته ا  یبه ک یزر -

 زدم: یپوزخند

 ... به همه ...  هیهمسا  یهابه زن -

 هم جمع کردم:   یها را رو بشقاب



 رو ندونه.  هیقض نینمونده که ا ی کس گهیفک کنم د  -

 زد:  میپدر جواب دهد، مادر از آشپزخانه صدا تا

 ظرفا؟  نیشد ا یچ ا یرو -

 شدم:  بلند

 اومدم.  -

 : دمیخانم جان را شن یصدا

 دختر! نی هم درآورده ا یماشاهلل چه زبون -

 به پسرها کردم:  رو

 . میسفره رو جمع کن نیکمک کن نیپاش -

بچه ها و خانم جان   شیتوانست حرف زد که چرا پ   یتا م   مادر

دلم    یندادم ول  یرا زده ام، جواب  شیو آزما  یحرف مدرسه و زر 

 خنک شده بود. 

 یاجه یبه نت  یازدواج فکر کردم ول نیشب را به برهم زدن ا تمام

بود    نیمه  طیشرا  نیراهنما و کمک حالم در ا  نیبهتر  دم،ینرس

آورده بود دستم از او هم کوتاه    شیچه پدر پ   یطیکه بنا به شرا



  ده یعقدر مورد ازدواجم هم  هیچون با مادر و بق  یبود و از طرف

 موافق نبود. م یبا افکار و خواسته ها ادیبود ز

  ش یها  یی با راهنما  نجایسهراب که تا ا  ماند، یم   نهیگز  ک ی  تنها

  ی شلوغ   لیاما به دل  خواهدیو صالح من نم  رینشان داده بود جز خ

که    یروزها  نیا فردا  بزنم،  او هم حرف  با  بودم  نتوانسته  خانه 

  د یهر طور شده با  شگاهیبعد از برگشتن از آزما  رفتمیمدرسه نم

 . گرفتمیبا او تماس م

کرده بود و وابسته به آموزش و پرورش   یمعرف  ریکه مد  یدکتر

  ی مادر کل   یهاحرف  دنیبود که بعد از شن  یمهربان  اریبود مرد بس

 مدرسه کرد:  ریحرف بار مد 

  ی بچه رو تخت فشار عصب  نیا  یبرا چ  ه، یچه کار  نیا  ی چ  ی عنی  -

 گذاشتن؟

 ت مادر داد: را بست و دس برگه

آزما  - بگو  چ  نیا  ه،یچ  شی برو  تضع   هیکارا  جز    یۀ روح  فیکه 

دخترانه   رستانیدب  ریمد  هینداره ... از    یا  گهید  ری دانش آموز خ



حساس سن  تو  آموزش  دانش  ا  یکه  بع  نیهست  اصال    ده یکار 

 دونه؟یانتقالش رو م یهاراه شناسه؟یهپاتبت رو م 

کرده بود تا به جنگ   دا یپ   یمضاعف  یرویدکتر ن  ی هابا حرف  مادر

 برود.  ریمد

  میاش را به خاک بمالبرده و پوزه  ریمد  شیداشت برگه را پ   اصرار

 کرده بود.  عیها بد ضاکادر مدرسه و بچه  شیچون مادر را پ 

 دادم:  جواب

 خونه، خودت برو. گردمیمن حوصله ندارم برم -

به سهراب تلفن    افتهیبه خانه بروم تا بلکه فرصت    خواستیم   دلم

 کنم. 

 

 [ 20:56 15.03.20, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 112_پارت#

 وارونه _یچترها#

 ی غلطان_الیل#



 

 

دستشو  خانم به  بهتر  ییجان  و  مه  نیرفت  م  ایفرصت    ی شد 

تلفن را    یگوش  دیایب  رونیتا ب  کشد ی طول م  یریعلت پ دانستم به

چون از عشقش   دیترس و لرز شماره گرفتم قبال شابرداشته با  

حاال    یو راحت بودم ول  الیخی اطالع نداشتم و مطمئن نبودم ب

تلفن کردن و صحبت با سهراب   یانگار فرق کرده بودم که برا

 .  د یلرزیدست و دلم م نیچننیا

 :دیچیمادرش در تلفن پ  یصدا

 !  نییالو بفرما -

نگاهش کردم، چرا هر    یدیرا از گوشم فاصله داده و با ناام  یگوش

 نبود و تنها بودم.  یداشتم کس اجیموقع احت

 گذاشتم. ش یسر جا یدیرا با ناام تلفن

 نداد.  یگر یفکر د ۀزنگ تلفن اجاز یصدا

بود من هستم و خودش تلفن    دهیسهراب از حرف نزدنم فهم  البد

 کرده بود. 



 جواب دادم: یخوشحال با

 الو. -

 ذوقم زد:  یخانم با تمام وجود تو نهیتهم یصدا

 خونواده خوبن، مادر خوبه پدر ...  یسالم عروس گلم خوب -

 هم فشرده شد:  یرو م یهالب

 . یمرس -

 کرد:  یآرام ۀخند

  می دکریخانم هم موافق باشه و س  یاگه کبر  نمیزنگ زدم بب  -

 بندازه صورتت و ...  یبند   هی شگاهیاجازه بده، ببرمت آرا

مرتب    یکم   م یابروها   نکهیدر دلم افتاد، ازفکر ا  ی فیضع  یشاد

 شود و صورتم بدون مو ... 

دوست دارد   یام دست خودم نبود هر دخترکودکانه  یخوشدل

 ...  یول  د یاینظر ببه  باتریخوشگل کند و ز

 خجالت جوابش را دادم:  با



م  - تهم  رمیمن  نم  نهیمدرسه  تو صورتم   یرییتغ  تونمیخانم 

 بدم. 

 : دیخند

 تو چشم نباشه.  دارهیبرم یماهره طور شگرمینترس بابا آرا -

  ن یبدهم چون اول  هیو بق  ریدست مد  یگرید  یآتو  خواستمینم

 ود. و رفتن به دانشگاه ب لیتحص  ۀدرس خواندن و ادام تمیاولو

 آمد:  یبه چشم م یرییپرمو بود و قطعا هر تغ صورتم

 شاءاهلل بعدا. ان -

 : دیکش ینفس

 بمونه برا بعد یباشه پس اگه خودت دوست ندار -

لنگ  خانم نزدجان  د  یگوش  شدیم  کیلنگان  دستم  که    د یرا 

 مشکوک نگاهم کرد. 

 کردم:  ی خانم خداحافظ نهیتهم از

 .رسونمیم تونویچشم بزرگ -

 بخاطر خانم جان ادامه دادم:   یخواست حرف بزنم ول ی نم دلم



 نیشمام سالم برسون -

 را قطع کردم و رو به خانم جان گفتم:  تلفن

 بود سالم رسوند.  داهلل یزن حاج  -

 نشست: شیها لب یرو یپهن لبخند

 داشت ....  کاریسالمت باشه، چ -

 کرد:  اخم

مثل مادر    یعادت کن  دیبا  گهید  هی ا  غهیچه ص   داهللیزن حاج    -

 مامان. ی و بهش بگ شیخودت بدون

 کج کردم:  لب

  گهید   زیچ  هی  یزود  ن یتونم به ا  ی خب ازاول عادت کردم نم  -

 بگم بهش، سختمه.
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خانم جان را که   ی خانم ناراحت بودم ول  نهیتهم موقعیتلفن ب از

فروکش کرد اگر سهراب پشت خط بود و خانم    تم یعصبان  دم ید

بود متوجه حرف زدنم با    نیزبیموارد ر نیهم در ا اریجان که بس

 کارم زار بود.  شدیسهراب م

تلفن دوختم که خانم  چشم ابه  که    نطوریجان کنارش نشست 

 .رمیا سهراب تماس بگب توانستمیمعلوم بود امروز هم نم

سرخوش  مادر تعر  یبا  حال  در  و  برگشته  مدرسه  از    ف یاز 

 و معاون زده بود.  ریبود که به مد  ییهاحرف

ب  یاطالعات به  راجع  دکتر  نحو  تیهپات  یماریکه   تشیسرا  ۀو 

 کرده بود:  ریگفته بود مادر را ش مانیبرا

اصال شماها    ن، یحرفا رو زد  نیبه دختر من ا   نیکرد  جایگفتم ب   -

 ...  یصفره به چه حق تونیکه اطالعات پزشک

 :دمیپرس حوصلهیب



 ؟ی و خرابترش کرد ینگو که رفت -

 را تکان داد: سرش

 ریبه خ  کنمیمن م   یهر کار  یفهمیخاک تو سرت کنن که نم  -

  زنم یم   ش یو صالحته اصال خاک دو سر من که خودمو به آب و آت

 ... 

 شت حرفش را ادامه دهد. تلفن نگذا زنگ

نکند سهراب باشد اما مادر که شروع به صحبت کرد    ختیر  دلم

 پشت خط است: نیمه دمیفهم

چقدر کار دارم    روزانیا  نیمه  ی دونیخونه نم  دم یآره االن رس  -

  گردم یکوفته برم  و خسته و  رونیب  رمیو دست تنهام هر روز م

 خونه ...

 کرد:  یمکث

 بودم مدرسه ... امروزم رفته  -

 مالش داد:  یگذاشت و دوران شیزانو یرا رو دستش



  ره یمثال مد  شعوریآره رفتم شستم همشونو ...آبروشونو بردم ... ب  -

د  یآبرو االن  برده  نداشتمونو  و  م  گهیداشته    ی چ  دوننیهمه 

 سرمون اومده و ... به

 مادر جواب داد:  یچه گفت ول نیمه دمیشنینم

 بکنن ...  نکارویبوده حق نداشتن ا  یحاال هر چ -

 به سمت من برگشت: سرش

... گفتم د  -   دم یاجازه نم  گهیآره حقشو گذاشتم کف دستش 

 ...   گهیمدرسه اصال د ادیدخترم ب

 : دم یبه سمتش دو بایتقر

 مامان ...  یکرد کاریچ -

 : د یرا باال کش نگاهش

هر چند حقش بود بزنم تو صورتش   زشیرو م دمیبرگه رو کوب -

 مدرسه.  آدیدخترم نم گهیگفتم د

 نشستم: نیزم یرو

 مامان!  -



 گوشش برد:  کیرا نزد یگوش

 ؟ یزنیچرا داد م ن،یچه خبرته مه -

 نگاهم کرد:  یچشم ریز

 که فقط بلده غر بزنه ...  نینه بابا ا -

 شد:  ریسراز می هااشک 

تو از    ، ی گرفت  ی آلود ماهفرصت افتاد دستت مامان، از آب گل    -

 ات جور شد نه؟خدات بود من نرم مدرسه بهونه 

 جان که کنار مادر نشسته بود دستش را باال برد:  خانم

  ی نخون  ای   یمثال درس بخون  یزنیچه خبرته دختر! چرا داد م  -

 ...  یکجا رو فتح کرد یخوند نجایاالن تا ا شهیچطور م

 شدم:  بلند

 مدرسه. رمیفردا م  -

 را از گوشش فاصله داد:  یگوش

 . میکن یثبت نام م  گهید یجا  میریگیحداقل پرونده اتو م -
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 سمتش برگشتم: به

 تموم دوستام اونجان، کجا برم ...  -

 باال انداخت:  شانه

 . گهید یریم  ییجا هیباالخره  -

 حرفش را گرفت:  یجان پ  خانم

بغل   نهیبش د یبا کاریچ خوادیکه ازدواج کرده درس م  یدختر -

خونه  مادرش  شوهردار  یداردست  روز    رهیبگ  ادی  یو  فردا 

 نه درس و مشق و ...   خورهیکه بدردش م کاراسنیهم

 را بشکنم. اشی حرمت بزرگتر خواستینم دلم

 : دمیکش  یقیعم نفس



من صد در صد درسمو ادامه   نی چه نخوا  نیچه بخواخانم جون    -

 حاال چه شوهر بکنم چه نکنم ...  دمیم

 خنک نشده بود:  درم

اصال دوسش    سین داهللیمن اصال دلم با پسر حاج    نکهیضمن ا  -

 دوست ندارم ...  چکدومشونویندارم، ه

 آخر زده بودم:  میس به

 . آد یاز همتون بدم م آدیاز همشون بدم م  -

 دهانش نشست: ینم جان روخا دست

 ؟ یزنیم  هیحرفا چ نی! انیامام حس ای  -

 زدم:  هق

زبون  - چه  به  پش  ی بابا  کردم،  غلط  من    مونم،یبگم  اصال 

داد  خواستمینم هلم  بزور  کنم  سگ    ن یازدواج  مثل  اآلنم 

 .مونمیپش

 رفتم:  کرد،یطرف مادر که مات نگاهم م به

 خوام. یمامان نم  یشنویم  -



 را از دستش گرفتم:  یگوش

 بهش بگو. یزیچ هیتو  نیمه -

 .دمیامانم نداد به سمت اتاق دو هیگر

مدرسه و دوستانم بود که آن را هم داشتند از    امیدلخوش  تنها

 . ماندم یزنده م یدیبه چه ام گری . دآوردندیچنگم درم

اتاق پخش بود افتاد و    یکه گوشه   می هاو کتاب  فیبه ک  نگاهم 

 اوج گرفت. امهیگر

 به هال برگشتم:   دوباره

 برم مدرسه ...  یو نذار یاریدرب یباز یمامان اگه بخوا -

را به گوش مادر رسانده بود که ساکت    م یهاحرف  نیمه  احتماال

 معرکه شده بود:  اریب اما خانم جان آتش کردینگاهم م 

فشار بهش وارد نکن تو    نهمهی مادرتو حرص نده ا  نقدیدختر ا  -

عاق    زش، یبهم نر  شتریب  سیحال و روزش خوش ن  ی نیب  ی که م

 . ا یشیم نیوالد



استفاده م  نیاز هم  آوردندیجا کم م  هر کردند. قطعا    ی جمله 

را در حق فرزند هم نسبت به مادر و پدرش    ی لطف  نیخداوند چن

 . دادندیحرصم م قدرنیها اقائل شده بود جورا آن 

دو تا نبود    یکیزده در خودم مچاله شدم، دردم که    واریبه د  هیتک

 . م یبه کدام درد بگر دانمینم

فتم،    یمشاور مدرسه م  شیدر ذهنم روشن شد، فردا پ   یچراغ 

 .گذاشتیم  میپا ش یپ  ی قطعا راه

مشاور برگشتم فهمبدم بختم    شیکه دست از پا درازتر از پ   رداف

 ی است و به هر جا چنگ بزنم به در بسته خواهم خورد نم  نیا

 کردند  یاصرار به ازدواجم م نگونهیدانم چرا همه ا

با  مشاور که  فکر  تش یاولو  د یمدرسه  و    یآرامش  آموز  دانش 

که    نیا  یبجا  دیرا شن  طمیشرا  ی او باشد وقت  یلیتحص  شرفتیپ 

مادرم را به مدرسه دعوت کرده و درد دل و خواسته ام را  ا ی پدر 

 جواب داد کیکند تنها  شانییها برساند و راهنمابه گوش آن 

شده ازدواج کن خودتو راحت    بتینص  یخوب  تیحاال که موقع  -

 کن
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  قا یمادر دق  دانستم یاول با استرس سر کالس نشستم، نم  زنگ

اند کاش  بهم زده  یی هابرخورد کرده و چه حرف  ریچطور با مد

تصم  ریمد   دمیفهم  یم م  یمی چه  اخراجم    ا یکند    یگرفته، 

ه  الیخیب بود  را    یه یقض  چکدامشانیخواهد  ازدواجم 

 یم  دستمقطعا پرونده ام را به    دندیفهمیکه اگر م  دانستندینم

 بدهم.  لیتحص یبزرگساالن ادامه یدادند تا در مدرسه 

کردند که    دییام همه تاگرفته  یمیبه بچه ها گفتم چه تصم  یوقت

مان است که مشاور مدرسه  ،یف یخانم شر  نیهم  نهیگز  نیبهتر

اصرار به درد دل با بچه ها و حل مشکالتشان داشت و    شهیهم

م  نیبهتر ارائه  را  حل  هم  داد یراه  تفر  ل یدل  نیبه  به    ح یزنگ 



پکر از اتاق    یافهیبا ق  یوقتاما    میاتاقش رفتم تا مشکالتم را بگو

فهم برگشتم  کالس  به  حرف  دندی مشاوره  هم    یهاکه  مشاور 

 را دوا نکرده است.  یدرد

  ی ام جلو آمده بود با نگران  ختهی بهم ر  یچهره  ندی که با د  هیمرض

 :دیپرس

 گفت؟ یچ ی فیشد، خانم شر یچ -

 جواب دادم: پکر

 . یدار یخواستگار نیگفت کالهتو بنداز باال که همچ  یچیه -

 از تعجب باز ماند:  دهانش

 . یگیدروغ م  -

 : دمیکش یآه

  یکن   یخوبه چرا قبول نم  طشی شرا  یکاش دروغ بود گفت وقت   -

 . ی تا خالص ش

 : دیبا تعجب پرس مهیفه



  ن یبرا ازدواج زوده و ا  گهیابنا رو گفت؟ اون که همش م  یجد  -

فکر و ذکرتون درس و مدرسه باشه   دی دور و با  نیفکرا رو بنداز

 گفته پس. ینجوریفالن چرا ا

 باال انداختم:  شانه

مشکالت    یکردم، همه    هیدو ساعت براش درد و دل کردم، گر  -

من  بگه  بزنه  حرف  مامانم  با  که  گفتم  بهش  خونوادمو  خودمو 

ا  یراض ن  نیبه  دادنم   ستمی ازدواج  شوهر  از  کنه  منصرفش  و 

 معطل نکن، جواب بله رو بده و خالص  ...  گهیبرگشته م

 دستش را به دهانش گرفت:  بایفر

 .یفیشر نیا هیشرفیعجب ب  -

 به در کالس زد:  یانفر تقه کی

 بره دفتر کارش دارن.  ه؟یک  یمیعظ -

آرام    یدلم کم  دمی د  ریرا در دفتر، کنار مد  یفیخانم شر  یوقت

قدم جلو گذاشته   م یشد احتماال درد دلم کارساز شده بود و برا

 واسطه شده بود.  ریخانم مد شیپ 

 را باال برد: ش یابرو یتا  کی ریمد خانم



 مدرسه.  ادیزنگ بزن مامانت ب ایب  یمیعظ -

 برآمدم:  روزیبابت د  ییجهت دلجو در

 مادرم اومد مدرسه ...  روزید نیخانم اجازه! ببخش -

 دهانم را قورت دادم:  آب

  م یخوایبخدا فقط م  میخانم راستش ما به خانم مشاورم گفت  -

 ...  نیهم  میدرسمونو ادامه بد

 دم:آب دهانم که جمع شده بود را قورت دا دوباره

 ...  نیبود و حوصله نداشت برا هم ی عصب کمی روزیمامانمون د -

 : دیاخم حرفم را بر با

 ازدواجت ...  یهیقض -

 دار بود.تند به سمت مشاور برگشت، عجب رازنگه  سرم

 زد:  میصدا

شر  ییحرفا  ،ی میعظ  یدیشن  - خانم   قت یحق  گن یم  یفیکه 

 داره؟

 



 [ 21:36 21.03.20], یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 116_پارت#

 وارونه _یچترها#

 ی غلطان_الیل#

 

 

 

 حرف نگاهش کردم  بدون

  شیرا برا  امیزندگ  ازیتا پ   ریس  دانستمیرا م  یفیخانم شر  تین  اگر

که تمام مشکالت    کند یچرا فکر کرده بودم کمکم م   گفتمینم

 گذاشتم.  انی و درشتم با او در م زیر

نکرده و کف    یام نامردمشخص بود هر چه به مشاور گفته   کامال

فر با  حق  بود.  گذاشته  شر  بایدستش  خانم  برخالف    ی فیبود 

ب د   یفرد  نیترشرفیاسمش  حاال  تا  که  مگر    ده یبود  بودم، 

ام نگفت که مشاور  است و حرفدانش  نیخودش  ها فقط  آموز 



او فر  یتر  زمیچه ه  ایخدا  ماند؟یخودمان م  نیب بودم    وختهبه 

 کرد؟ یرا با من م  کارنیکه ا

 :  زدیهمچنان حرف م  ریمد

 ...   یبر  د یو با  یبمون  مدرسه  نیتو ا  یتونینم  گهی که د  ی دونیم  -

 گرفت: امهیگر

ه  - بخدا  من    یکس  یعنی   دونهینم  یشکیخانم  که  نداره  خبر 

 ازدواج ...

 اوج گرفت:  هقمهق

 گنیمون زور مخونواده   میازدواج کن  میخوایخانم اجازه! ما نم  -

 ...  نیبرا هم

 نامرد دوختم:  ی به خانم شربف چشم

همه  - گفتم  مشاور  خونواده  یچبه  با  که  تا رو  بزنه  حرف  ام 

 منصرفشون کنه ...

 حق به جانب جواب داد: یاافهیبا ق یفیشر



تون هست، خواستگارت هم  تو خونه  یکه گفت  یخوب با اوضاع  -

 توئه. یبرا نهیگز نینداره خوب ازدواج بهتر  یکه مشکل

ا  من مرا بود که خانواده    نیتمام دردم  او  را منصرف کند و  ام 

 .کردیبه ازدواج م قیتشو

 زد:  م یصدا ریمد

 تون چند بود؟ شماره یفیشر -

 نگاهش کردم:  مات

 . ادیفردا مامانم ب گم یخانم م  -

م  شیهاچشم ا  یبرق  از  البد  مادر   یجلو  توانستیم  نکهیزد، 

  برد،یحرف مادر که گفته بود مرا از مدرسه م  یو به تالف  دیایدرب

 توانست اخراجم کند خوشحال بود. یخودش م

 براندازم کرد: روزمندانهیپ 

 بکن.  نکارویحتما ا -

غم از دفتر خارج شدم. چرا روزگار ساز مخالفش را    زیلبر  یدل   با

ب من  ا  چارهیبا  از  مگر  بود  کرده  چه  نکبت  یزندگ  نیکوک  بار 



ا  خواستمیم و  داده  هم  بدست  دست  همه  به    نگونهیکه  کمر 

 شکستنم بسته بودند.

شان تنگ  همه  یداغ دلم تازه شد قطعا دلم برا  دمی را که د  ها بچه 

 .  شدیم

 گرفتم: را در آغوش هیمرض

 .شهیدلم برا همتون تنگ م -

 شانه ام زد:  بر

 ؟ یمگه کجا قراره بر وانهید -

 زدم:  هق

مدرسه بمونم    نیتو ا  دنیاجازه نم  گهید   دن،یرو فهم  ی همه چ  -

  ... 

 شد:  دتریشد امهیگر

 بهم؟  دیچیپ  یشد چطور همه چ  ینجور یچرا ا -

 جلوتر آمد:  بایفر

 ...  ی عمال هبچ غلط  یکنن ول  ی سر و صدا م یادی نترس بابا ز -



 : دمیرا باال کش امینیب آب

پاک   - ر  یآب  ب  یرو  ختنیرو  مادرم  گفتن  مو  پرونده  اد یدستم 

 ...  رهیبگ

 : دیکش یآه هیمرض

 گفته؟ ریچرا رفته به مد هیفیخانم شر نیا ریهمش تقص -

 خارج شد:  میناخواسته از گلو یقیعم آه

نبا  - م  دی آره  قض  گفتم یبهش  نم  یۀالاقل  رو  و    شدیازدواج 

 . شمیقوزباالقوز شده و قطعا اخراج م گهیاالن د دنیفهمینم

 :  دیکه پرس هی جواب مرض در

 ؟ یکن کاریچ یخوایحاال م -

 : گفتم

م  یم  کاریچ  - خودمو  باختم  که  من  بکنم،  به    سپرمیتونم 

 بشه. خوادیم یسرنوشت، هر چ

 ام زد:شانه به



بگو    ینیشینم  الیخیب  دونم یم   ایرو  شناسم یخوب ممن تو رو    -

 .  میکن  یکمک ه ی میمام تونست دیشا یتو چه فکر

 کردم:  نگاهش

 ممنون. نیشما کمکاتونو کرد -

 کرد: یورکیرا  لبش

 ؟یندازیم کهیت -

 را در جمع گرداندم:  نگاهم

هم  یکدومه, جد  کهیت  - ا  نیگفتم  باهام دوست    نیکه  مدت 

 نکه یاز ا  نیبرام ساخت  یخوب  یممنونم، از همتون که روزها   نیبود

 و ...  نیکنارم بود شهیهم

 را پاک کرد:  ش یهااشک دهیسع

بابا    یبر  یدور  یجا  یخوایانگار م  ایرو  یکنیچه سختش م  -

بکن م  یازدواجم  م  گهیهمد   ییآیبازم  امینیب  یرو   ی نجوری. 

 . رهیگیدلم م ی گیم



ها  بچه  نیا  یشد، قطعا دلم برا  ریسراز  میها چشم   ۀاز گوش  اشک

 . شدیتنگ م

 تکانم داد:  هیمرض

 خب!  -

 باال انداختم:  شانه

 ...  کردمیم  دی که همون اول با یکار -
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بود    یمیهمان تصم  طیشرا  نی کار در ا  نیراه حل و بهتر  نیآخر

 . دادمیانجام م  نیقبلتر از ا  یلیخ دی که با

به فاصل  یرا به صندل   نگاهم   ی دو صندل  ۀته کالس دوختم که 

 بچه ها قرار داشت:  یۀاز هر طرف با بق یخال

از بچه ها دلگ  - از عالم و  آدم دلم گرفته    رینه که فقط  باشم 

 .یمرض

 : کرد اخم

  ی عده عوضش خودمون دور و برت رو پر م  هی  شعورنیخوب ب   -

 اگه دردت ...  میکن

 لبم نقش بست: ۀگوش یپوزخند

  ال یخیدو سال از دختر شاد و ب  یک یتو    س، یدو تا ن  یکیدرد من    -

 شدم به کوه درد ...  لیکه تمام فکر و ذکرش درس بود تبد

 : دمیکش یآه

پدرم ازدواج کرده همون   دمیکه فهم  یبهتر بود منم موقع   دی شا  -

 کردم که ...  یکارو م 



 برآشفت: هیمرض

کار احمقانه    یبخوا  یوقت خر نش  هی  هی احمق نشو منظورت چ  -

 ...  یبکن

 : دیدستش را کش بایفر

  ی حرفاس نم  نیتر از ا  عرضهیب  ن یا  یمرض  یگ یم  یدار  ی چ  -

 مورچه رو بکشه چه برسه بخواد خودشو ... هیتونه 

 : دیبه پشتش کوب مهیفه

  یکنیم  کشیتحر  شتریمزخرفا ب  نیبا ا  هی چه حرف  نیا  وونهید-

 تا منصرف کردنش. 

بود نم  شیب  فکرم اندازه مشغول  با  توانستمیاز  به    ستمیآنجا  و 

داشتم، از مدرسه   ی ادیناتمام ز  ی گوش دهم کارها  شانیهاحرف

روزها بساط عقد و ازدواج هم    نیهم  کردند یم  رونم یکه داشتند ب

 کرد.  ی کار  شدینم گری شد و د ی بر پا م

  شان یهاحرف یول  زدندیم  یهر کدام حرف یاز سر دلسوز هابچه 

 مرحم دردم نبود. 



را برداشته چادرم را سر   فمیتمام شدن مدرسه نماندم، ک  منتظر

م  دفتر  به  اگر  اجاز  رفتمیکردم  م  ۀو  اجازه    گرفتمیرفتن 

 .کردمیبه خانه تلفن م د یو با  دادندینم

مدرسه را مشغول کنند تا من در    یدخترها هماهنگ کردم بابا  با

 بروم.  

و خلوت با   یرو ادهیپ  کردمیآزاد حالم را بهتر نکرد فکر م یهوا

 شه یقطعا مثل هم  خواستیدلم خانه را نم خودم کارساز شود  

و فرصت فکر و    ختیر  یسرم م  یرو  یادی ز  یشلوغ بود و کارها

 استراحت نداشتم.

کجا    ستادمیا  واریمدرسه و محل دور شده بودم، دودل کنار د   از

به   یباشد و کم  طرفیرا داشتم تا ب  یرا داشتم که بروم چه کس

 داد دلم برسد. 

ز  فمیو ک  بیج  ته پول  ا  یادیرا گشتم،  نبود  کاش    یهمراهم 

فرار    گریشهر د  کیرفتم تا به    یم  نالیپول داشتم و به ترم  یکم

  شانیکه از خانه فرار کرده و پا  یکنم. راجع به سرنوشت دختران

خانه اعت  ی هابه  و  د  اد یفساد  راه  هزار  بود    ده یکش  گریو  شده 

چقدر کم عقل    کردمیم  رفک  شهیبودم هم  دهیشن  یادیز  یزهایچ



  دانستم یکنند اما خودم را عقل کل م   یفرار م  هستند که از خانه

 . افتمینم اد یمطمئن بودم که در دام افراد ش

تلفن سر کوچه توجهم را   وسکیرا به اطراف گرداندم، ک  نگاهم 

 جلب کرد.

پا   کوچه ناخوداگاه  بود.  تلفن   وسکیک  یبه سو  میکامال خلوت 

تلفن شدم و دستم   ۀشد مثل آدم مسخ شده  داخل باج  دهیکش

 تلفن رفت.  یاراده سمت گوش یب

 شماره را گرفتم.  دیایبه سراغم ب یمانیپش نکهیاز ا قبل

 شد: ریسراز م یاشک ها دیچیکه در تلفن پ  شیصدا

 ... الو ...  یزن  یالو ... چرا حرف نم-

 دادیامان نم هیگر میبگو یز یچ نتوانستم

 آمد:  ی م شیصدا همچنان

زنگ   خودیب  یحرف بزن  یخواست  ی... اگه نم  یکار دار  یبا ک   -

 ... الو ...  ؟ی... مرض دار یزد



از دستم   فیگفتم. ک  یم  دیتلفن گذاشتم. چه با  یرا رو  یگوش

آرام به  شده،  اشک  نیزم  یرو  یرها  و  خوردم  گرم    یهاسر 

 .ختیصورتم ر یرو محابایب
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بود که تا    یتنها فرد  ینه ول  ای انجام دهد    میبرا  ینبود کار  مهم

داده بود.    میمشاوره را برا  نیبهتر  یداشتحاال بدون ادعا و چشم

 . قبل از مردن با او حرف بزنم خواستیبود که دلم م  ی تنها آدم

 اش را گرفتم. شده دوباره شماره بلند

 : دیچیدر تلفن پ  گریبار د شیصدا



 کنم.  ی قطع م یاگه حرف نزن ؟یبابا مرض دار یا -

 را پاک کردم:  میها اشک

 سهراب ...-

 جان گرفت:  شیصدا

 ...  ی... خودت  ایرو یی جان سهراب ... تو-

 شروع به لرزش کرد: م یهادست

 آره.  -

 غم داشت:  شیصدا

بهم نامرد؟ چرا اجازه   یزنگ نزد  هیمدت چرا    نیا  یکجا بود  -

ب  همهنیا  یداد نفهم  خبریازت  ... چرا  آت  یدیبمونم   شیدارم 

 وفا ...  یب یدوستاتو فراموش کرد ینامزد کرد گهی ... د رمیگیم

 لب زدم: آرام

 دلم گرفته سهراب ...  -

 . امدین ییصدا

 دادم: ادامه



 موقع ...  هیبخوام اگه  تیازت حاللزنگ زدم  -

 شده بود:  ریغافلگ

شده    یزیافتاده ... چ  یحالت خوب باشه ... اتفاق  دی فکر کردم با  -

 ا؟ یرو

 زدم:  هق

 خسته شدم سهراب ...    دم،یاز همه بر گهی د -

 : دیبلند پرس ییصدا با

 ا؟ ی شده رو یچ -

 : دمینال

 .نیشیهمتون از دستم راحت م گهی د -

 زد:  اد یفر بایتقر

 ؟ یتو مدرسه باش  د یمگه االن نبا ا؟ یرو یی تو کجا  -

 را پاک کردم:  اشکم

 ...  رونیاز مدرسه زدم ب-

 : دیپرس تند



 ؟ یی کجا-

 به دور و برم کردم:  نگاه 

 پارک  ...  کیدونم از محل خودمون دور شدم اومدم نزد ینم-

 جواب داد: عیسر

دق  ایرو  ینر  ییجا  - دو  سهراب  بمون جون   گهید  قهیهمونجا 

 اونجام ... 

 : زدیعجله حرف م  با

  ا؟ ی باشه رو  م،یزن  ی با هم حرف م  آمیاز جات تکون نخور م   -

 ا؟یگوشت با منه رو  گم،یم یچ یشنویم

 : ند یب یرا تکان دادم انگار م  سرم

 سهراب! ای زود ب نجام،یباشه هم -

 شده بود:  آرام

 . آمیاالن م  نیهم -
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  ییهاحواسم هر جا بود اال حرف  ی به دهانش دوخته بودم ول  چشم

م م زدیکه  حرف  خوب  چقدر  هم  زدی.  مثل   حتینص  شهیو 

ز  کردیم تع  ۀهم  یبرا  بایچه  راه حل  از    کردیم  نییمشکالت 

  گاهش یگاه و ب خرابتر از من و اشک و آه یآمده بود با حال  یوقت

 کردنم بود ... حتیمدام در حال نص

م  شدیچه م  ایخدا شد    یدوستم دارد چه م  دمیفهمیاگر قبالً 

کودکان و  خام  عشق  چشم  ۀاگر  نم  میهامحمد  کور  تا    کردیرا 

 ی گریحاال سرنوشتم جور د  دی شا  آمد  یبنظرم م  شتریسهراب ب

دوست و    نیدر حد هم  ا ی   ماندمیم  شی به پا  دی شا  خوردیرقم م

 ...   دیشا  ماندیم م یدرد براهم



به  تیموقع کیفرار از  یمن برا خوردیسهراب هم به درد نم نه

م  یشخص جلو  م   آمد یکه  نبودم    ی پناه  عاشقش  وگرنه  بردم 

ب را که دنیانتخاب من  بود خودم    توانستمینم  گری . بد و بدتر 

  ن ینداشتم پس ا  لیتحص  ۀمگر من قصد ادام  ی گول بزنم در ثان

 .گرفتیافکار مزخرف از کجا نشأت م

پدر    ای   شد ینم  دای پ   داهلل یحاج  ۀخانواد  ۀسر و کل  شد یچه م   ایخدا

و شوهرش مستأجرمان نشده    یزر  ا ی  کرد یآن اشتباه فاحش را نم

 بودند و ... 

 تر کرد: حواسم را جمع  شیصدا

 گفتم؟   یچ یدیشن -

 شد:  نییباال و پا سرم

 آره!  -

 دوخت:   میها را به چشم نگاهش

 ه؟یخب نظرت چ -

 : دمیپرس نامفهوم



 در مورد؟  -

 زد: یپوزخند

 ؟ یکنیم ریبابا انگار وضعت واقعا خرابه ها، کجا س یا -

 :دمیبرچ لب

 . نجامیهم -

 زد: لبخند

 .یستیکه ن نجایا -

 : دمیکش یآه

چند    ست،ین  یاگهیرو گرفتم راه د  ممیسهراب من تصم  نیبب  -

با کس  گهیروز د اونم  ندارم،    یکه اصال شناخت  ی عقدمه  باهاش 

ازدواج رو اما    نیکنن ا  ینم  دییام هم صد در صد تاخونواده  یحت

خونه همه   یپدرم و آشفتگ  انیبا توجه به وضع خونواده و جر

  گنیمعاون و ... همه م  و   ریمد  ی حت  نهیهم  نهیگز  نیبهتر  گن یم

 ازدواج کنم ... 

 تر شد:   میهاچشم



جور   هیاصال    س یمن دلم باهاش ن  یول  ستین  یمرد بد  دونم یم   -

 سردرگمم...  یبیعج

 متفکر به خود گرفت:  ۀافیق

م  ییحرفا  نیا  ۀهم  - ول  یگ یکه  با   یدرست  فکرشو   دیقبال 

نه االن که کار از کار گذشته و اسمش تو شناسنامته    یکردیم

 ... 

 : دمیرا بر حرفش

 ؟یکدوم اسم چه شناسنامه ا م یهنوز عقد نکرد -

 شد:  نیغمگ

 ن؟یکه خوند تیمحرم ۀغیخب ص -

 باال انداختم:  شانه

اونم    دمشیسر جمع دو، سه بار د  یعنی  میهم نخوند  غهینه ص  -

 .قهیدر حد چند دق

 : دمید  یرا م دنش یبار خجالت کش نیاول

 ا؟ یبپرسم رو یزیچ هی -



 شد:  نییباال و پا سرم

 ؟ یچ -

 را بست:  شیهاچشم

 ...  خوادیم یزیازت چ آد،یخونتون که م -

 گرفت:   شیهاچشم یرا رو دستش

 ...   ای  زنهیکنه؟ بهت دست م ی هم م یکار نهیمنظورم ا -

 : آمدیم رونیبار از دهانش ب نیاول یها براحرف نیا

 ...  ای بوسدت  یم  -

 انداختم:  نییسرم را پا ازخجالت

نشد  - تنها  هم  با  حاال  تا  ما  بخدا  حرف   هی  یحت  م، ینه  کلمه 

 چه برسه ... مینزد یاونجور

 کرد:  اخم

تموم شده و    یعقدته، بله برونته، همه چ  یاون دفعه که گفت  -

 ... 

 زدم:  یتلخ لبخند



 فتادهین  نمونیب  یاتفاق  چیبگم وگرنه ه  یها گفتن اونجوربچه  -

 ! نیهم میدیو انگشتر خر می داد شی آزما میفقط. رفت
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 حد باز شد:  نیتا آخر  شیهاچشم

ب  - برا چ  یدوستا  نیا  شعورنیچقد  ازت خواستن   یاحمقت، 

 ...  یبگ یاونجور

 را در هوا تکان دادم:  دستم



  هیاالن درد من  یگیم یتو چ گم یم ی رو، من چ نا یول کن ا -

 ... اسگهید زیچ

 گفت:  ی حق به جانب ۀافیق  با

نفهم، درد تو نباشه   یرو ولش کنم، غلط کردن دخترا  یچ  یچ  -

دق من  م نهیهم  قا یدرد  اونا  براهم  دونستنی.  دارم   نیدوستت 

  ی گفتیبهم م  قتویروز حقاز تو دورم کنن. اگه اون   خواستنیم

 ...  فتادهین یو هنوز اتفاق هیبه چ یدونستم چ یاگه م

 : د یکوب اشیشانیرا به پ  دستش

نشستم چرا اجازه دادم اون    کاریاه من چقدر احمقم خدا چرا ب  -

 کثافطا با خباثتشون ... 

 سمتش برگشتم: به

 نه؟   ا ی ی کن ی بس م -

 : دیی را به هم سا ش یهادندان

دست خودم   ایکنم رو  کاریچ  خوره یخون خونمو م  تونم،ینم  -

 . سین



 با خودش حرف بزند:  انگار

 ...   یباش  ثیخب یتونیبشر خاک تو سرت چقدر تو م یا -

 زدم:  یتلخ لبخند

همه    - خون  تو  حسادت  خوب  جوونن  ما  مثل  اونام  سهراب! 

 شو.  الیخیهست، مثل من ب

 باال انداخت:  شانه

  ی تون  یم  ا،ی شم رو  الیخیتونم ب  یتو که وسط باشه نم  یپا  -

 .یبفهم نویا

 : دمیکش یآه

  یچیه  دمی بر  گهیسر شدم د   گهی د  من که اونقدر حرص خوردم  -

 بد کنه. نیاز ا شتریحالمو ب تونهینم

 برده و تهش را شکافتم.  فمیدر ک دست

 : دیپرس دی را که د تالشم

 ؟یریگیم یکشت فی با ک یچرا دار ی کن ی م کاریچ -

 کردم:   یتلخ ۀخند



 عکساتو پس بدم.  خوامیم  -

 :دیپرس متعجب

 ؟ ی شکافیم فتویچرا ک -

 کردم:  نگاهش

 . نهینب یکرده بودم کس  میقا  فم یته ک -

 تر از من جواب داد: تلخ

 . ینیبب یتونست ی خودتم که نم یکرد  می هم قا  ییعجب جا -

 شدم:  تلخ

 یروز نگاش کردم بعدش تو خونه جاآره باور کن فقط همون  -

گردنمو گوش تا    م یدکریرفت و س  ی کنم لو م   می نداشتم قا  یامن

 به من ...  شونیچرا ازت خواستم بد فقط موندم   دیبریگوش م

 پاسخ داد:  یناراحت با

اون عکسا رو بخاطر    یبهت نگفته بودم ول ،ینیبیکار خدا رو م   -

تو گرفته بودم همون روز که رفتم ظاهرشون کنم مخصوصا ازت 

 پارک تا عکسا رو بدم بهت.  یی ایخواستم ب



 به سمتش برگشت: سرم

 سهراب.  خورهیبدردم نم گهید   -

 نمناک شد:  ش یها چشم

 بندازشون دور. خورن،یبدرد منم نم-

 کوچک در دستم فشرده شد: آلبوم

 بگم ...  خواستمینبود م نیمنظورم ا -

 :دیاز نم اشک درخش شیهاچشم

 ؟ یبهم نداشت یحس چیواقعا ه -

 انداختم:  نییرا پا سرم

 نه ...  -

 افتاد:  فیک یسر خورده رو میها اشک

هم    ی راه  چیه  گهیهر چند د   یبودم دوسم دار  دهیاصال نفهم  -

ن  یبرا انتخابم    یول   ستیبرگشت به گذشته  تو  باز  بود هم  اگه 

ق  ارمیاخت  یعنی  ینبود بود  خودم  م  دیدست  رو  و    زدمیهمه 

 دور ...  یجا هیمنو نشناسه  یشکیکه ه  ییجا  هی رفتمیم



 افق شدم: ۀریخ

 دور ...  یلیخ ی لیخ یجا هی -

 لب زد:  مستاصل

 ا ی بد رو داشتم رو یروزا نیمنم ا -

 

 [ 21:37 29.03.20, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 121_پارت#

 وارونه _یچترها#

 ی غلطان_الیل#

 

 

 :زشدمیخ مین

تعط  رید  م یبر  گهید  - مدرسه  االن  دارن    لیشد  ها  بچه  و  شد 

 ... ومده ین ی خونه تا کس گردنیبرم

 : دمیگز لب



 ی برخورد کردم احساس یاگه ندونسته طورحاللم کن سهراب  -

 . یبهم داشته باش

 : دیداده بود کوب هیکه تک  یرا محکم بر درخت دستش

  ی تو چقدر کله شق  ی زنیهمه صحبت باز حرف خودتو مبعد اون  -

 دختر! 

 را مرتب کردم:  چادرم

 که دارم. هیتنها راه نی چون ا ینکن منصرفم کن ی سع -

 هم فشردم:  یرو دندان

 .رمیگیم هیحال خرابمم از بق نیانتقام ا ینجوریا -

 لبش نقش بست: یرو یقیعم پوزخند

  ی شکیمهمه ... ه  هیبرا بق  یکنیچرا فکر م  ا ی رو  یاحمق  ی لیخ  -

 ...  ینباش ای  یباش  ستین الشیخ نیع 

 نگاه کرد:  م یهاچشم در



گر  ت ینها  - روز  برم  ی م  ه یچهل  و  زندگ  گردنیکنن    ی سر 

  ف یو ح  رهیم  نیاز ب  ونیم  نی خودشون و فقط جون توئه که ا

 . یشیم

 نشستم:  دوباره

 ! هیرحمیب  یلیخ -

 باال انداخت:  شانه

ازدواج   ش یکه آزما  یکه بهم خورد درست همون روز  م ی نامزد  -

رو سرم خراب   ا یدن  م یبا هم باش  میتونیو مشخص شد نم  میداد

از همه چ بر  یشد  ارزش نداشت   گهید  دمیو همه کس  بنظرم 

گ اولش   ... بمونم  م   جیزنده  فکر  و  م  یبودم  تونم    ی کردم 

راضخونواده  دعو  یامو  جنگ  روز  هر  ازدواجم  به    ی ول  اکنم 

راه   هیدر فکر    دمیرو که د  دناشونیو خطو نشون کش  یپافشار

له زنگ زدم اونم مثل  نبود به راح  ی راه  یبراومدم ول   گهیحل د

  ی مشکلو داشت نتونستم چاره ا  نیاش هممن بود و با خونواده

راه    نیبود بهتر  یکه بنظرم اومد خودکش  ی راه  نیکنم آخر  دایپ 

مردم و    یدر جا م  ینیماش  هی  هزدم ب  یبود که با موتور م  نیهم

 خالص ... 



 دوختم:  اشیاشک یهامغمومم را به چشم نگاه 

 . یگینم یجد -

 شد:  نییباال پا سرش

 یلیتر هیدادم  کیکش ابونی. تو خامیهم جد یلیچرا اتفاقا خ -

 اومد خودمو انداختم جلوش و ...  یبا سرعت م 

 را به نگاه ناباورم دوخت: ش یها چشم

راننده بموقع ترمز گرفت و خوشبختانه    یآره تصادف کردم ول   -

 . ومدین شیپ  خواستمیکه م  یاون

م  یزییپا  سوز صورتم  چشم  ی به  سوزش  و  ب  م یهازد   شتر یرا 

 : کردیم

 خودتو ...  یخواست  یچرا خوشبختانه اگه م -

 داد: رونیب لب

که باعث   دیبدستم رس یخبر انیجر نیمدت بعد از ا هیچون  -

 شد.  ممیاز ناکام موندن تصادف و تصم یخوشحال

 را بست: ش یها چشم



 ...  ام ین، از قلبم، از دنراحله همراه خونواده اش رفت ... از تهرا -

 نگاهش کردم:  ناباور

 رفت؟  -

 کرد:   نییرا باال و پا سرش

مدت    هیاگه مرده بودم    یبهم داد و رفت ... حت  یدرس بزرگ  -

 طور که در زنده بودن ترکم کرد. همون   کردیبعدش فراموشم م 

 دوخت:   میها را به چشم نگاهش

راه وجود داره که م  نکارویا  گمیم  نهیبرا هم  - ... هزار    ی نکن 

بزن  یتون بکن   ،یحرفتو  راهش    یول  یاعتراضتو  حال  هر  در 

 .ستین یخودکش

 بلند شدم:  مکتین یرو از

 فکر کنم.  د یبا -

 :دیپرس متفکر

 ش هینداره که بشه بعنوان نقطه ضعف عل  یریگ  چیپسره ه  ن یا  -

 استفاده کرد؟ 
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 کردم:  فکر

 که.  میچون ارتباط نداشت دونمیازش نم یزیواقعا چ -

 :دیرا جلوتر کش خودش

  ده یآدم نشناخته ند  یکه تو دار  هیچه پدر مادر  نیا  ؟ یچ  ی عنی  -

 ...  یزیچ ییجووپرس   ،یقیتحق هی کنه،یمگه وصلت م

 زدم:  یتلخ لبخند

  گم یالزم باشه، م  قیناشناس نبودن که تحق  ادیدورن ز  لیفام  -

تا پسره مورد  باباس  د ییکه  مامانمه فقط  و    اد یز  م یدکریداداشام 



ا بخاطر  نبود  ز  نکهیموافق  ما،  برخالف  آمد    ادیاونا  و  رفت  اهل 

 ...  نیبرا هم ستنین

 نشست   شیهالب یرو یواضح پوزخند

باباتو با خودت همراه   یتونستیم   ،یهست  یواقعا که دختر خنگ   -

دوس    یی که هر بال  یبعد راست راست نشست  ی و مخالفت کن  یکن

 . ارنیداشتن سرت ب

 : دمیکش یآه

کنترل   یریمشکالتمه اگه هوسش رو سر پ   یپا  هیبابام خودش    -

اصرار به رفتن من از اون خونه    نقدریمادر ساده لوحم ا  کردیم

 . کردینم

 سمتش برگشتم: به

حالت    یشد نگفت  یتصادف و راحله چ  انیبعد اون جر  یراست  -

 . یبه زندگ  یچطور خوب شد و دوباره برگشت

 نگاهم کرد:  قیعم



مرگ سهراب بذار به   ی ول  یبحثو عوض کن  یدار  یسع  دم یفهم  -

به هم    یبرا  میهنوز فرصت دار  کنم یفکر م  میبرس  یاجه ینت  هی

 .یازدواج اجبار  نیزدن ا

 : دمیکش یگرید آه

 جواب پس بدم.  دی شده تا حاالم با  رمیواقعا د گهی د -

 گذاشتم:  مکتین یر ا رو ش یهاعکس آلبوم

دوستم    نیلحظه تو بهتر  نیکه تا حاال و ا  گفتمیبهت م  دی با  -

  ، یو خوب  یی و راهنما  یدوست  نهمهیتشکر بابت ا  هیسهراب.    یبود

 بهت بدهکار بودم.  

 دهانم را قورت دادم:  آب

 کنم.  ی آرزو م یخوب یبرات روزها -

 متوقفم کرد:   ش یکه صدا  دمیپارک کش  یرا به سمت خروج  راهم

به زندگ   ی لیخ  - پدر و    هی...    یسخت برگشتم  با خودم،  مدت 

شد    نیهمه و همه لج کردم تمام فکر و ذکرم ا  ،ی مادرم،  زندگ

 یقسم خوردم با هر دختر  رم،یاز پدر و مادرم از راحله انتقام بگ

که اومد جلو دوست بشم و اونقدر خودمو تو کثافط غرق کنم که  



شد    نمیبدبخت شدم هم  چقدرسرم.اومده که   ییبره چه بال ادمی

 .. 

 بلندتر شد:  شیصدا

 دم و ورق برگشت.با تو آشنا ش نکهیتا ا -

 :ستادیاز حرکت ا م یپاها

 .رهید یلیسهراب خ ره ید -

 : کردیم هیاو هم گر دی شا دیرسیبه گوش م ترفیضع شیصدا

تونست  دی شا  - نکن    ایرو  میبکن  یکار   میبا کمک هم  لج  دوباره 

 رو هم ...  میزیبذار فکرامونو بر

 نداشتم:  یکنترل می هااشک  یرو

 بود. دارمونید نیآخر -

 : شدیمحو م شیصدا

تو رو خدا بهم زنگ بزن، فکر احمقانه نکن، تو رو جون سهراب    -

باهام در ارتباط باش ... هر موقع شد بهم زنگ بزن من منتظرت 

 مونم.  یم



 . اورمیسر خودم ب  یی هقم را خفه کردم، طفلک نگران بود بال  هق
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 . ختمیر یمادر و من فقط اشک م ی کی گفتیم  ریمد یکی

 حرف را مادر زد: نیآخر

مدرسه چون    ادیب  خواستینم  گهی!! خودشم دنیبهتر از ا  یچ  -

 کارهاش برسه ...  ۀتونه به هم یفرصت نداره و نم 

 نازک کرد:  یچشم پشت

 شوهرش ... ۀبه نامزدش و خونواد -



 کنم:  یها خداحافظ نماند تا از بچه حیمنتظر زنگ تفر یحت

 بهتره.  میشده برخراب  نیزودتر از ا ی هر چ -

و مشاور دوختم قطعا تا    ریمد  یهاپر از نفرتم را در چشم  نگاه 

 ...  یفیمخصوصا خانم شر کردمیدو نفر را حالل نم نیا امتیق

 جلوتر از من راه افتاد:  مادر

 ! ایبتندتر   -

ها چشم دوختم  کالس ۀحسرت بار به پنجر ستادهیا اطیح وسط

دلخوش ساده  روزها  می های چه  چه  رفت  دستم  که   یخوب  یاز 

 دوران ...   نیبهتر نیبود ا ینبود چه نعمت الم یخ نیداشتم و ع 

کم  چشم د  ی به  به  دوختم  سال    یواریدورتر  خاطرات سه  که 

راهنما دب  ییدوران  از  همان    رستانم یرا  پشت  بود،  کرده  جدا 

برا  یی ها مکت ین مرض  نیاول  یکه  د  هیبار  چه   ده ی را  بودم، 

در کالس نشسته و    دغدغهیب   د یکه با دوستان جد  ییها ساعت

 ... چهبود  نیمان جواب ندادن به سوال معلمتنها دلشوره

 . میکار دار  یخونه کل زود باش تو ،یسادیچرا وا -

 . دیافکارم را بر ۀمادر رشت تشر



لوحانه مرا به  که ساده  گذشتم یسمتش برگشتم از او هم نم  به

سامان  سریب  ۀورط  نیا م  ی و  فکر  و  داده  کمکم    یسوقم  کرد 

کاسه کوزه ها را    ۀخودش بود که هم  یاصال مقصر اصل  کند یم

 را زده بود ...  یدربدر ۀنه پدر بود که جرق  ایبود  ختهیبهم ر

ه  م یهاچشم  اشک از  بودند  مقصر  همه  پوشاند    چکدامیرا 

 . گذشتمینم

بود، پدر    دهیشورش کرده بودم و اعتراضم به گوش همه رس  رسما

 رونیرا از سر ب  ییآبرو  یداده بود که فکر هر گونه ب  ماتومیاولت

ب و  آرام  و  تقد  سریکنم  به  گردن  صدا  مه  رمیو  هم    نینهم، 

مان  اجازه نداده بود به خانه  یببرد، پدر حت  شیاز پ   ینتوانست کار

انتقال بدهد مادر همچنان در    مرا  یهاچه برسد که حرف  دیایب

 گر ماجرا.دور نظاره داهللیحاج   ۀتدارک مراسم عقد بود و خانواد

قرص  سبد تمامشان  گذاشتم،  مقابلم  را  بود،    یهاداروها  مادر 

را    خچالیدو سال مدام دکتر رفته بود و نصف    یک ی  نیا  چارهیب

  خچالیکم    یخال   یفضا  لیرنگارنگش پر کرده بود به دل  یداروها

 نت یکاب  یرو  یاو در گوشه   ختهیر  یلونیداروها را در سبد بزرگ نا

و رو کردم کاربرد    ریرا ز  اهیآشپزخانه گذاشته بود، قوط   یفلز



نم را  ول  یهمه  ب  ی دانستم  بود  گفته  آرامبخش   شترشانیمادر 

قوط  یکیاست.   را همراه    یهایاز  اتاق    وانیل  کیسالم  به  آب 

 بردم.

به مراد دلش که ترک    یمفصل  یبا مادر دعوا  ظهر کرده بودم، 

آسوده در فکر مراسم عقد    یال یو با خ  افتهیبود دست    لمیتحص

 بود.

 : آمد یهنوز از هال م شیصدا

و آروم    شهیتموم م  یچجون فرداشب انشاءاهلل همهآره خانم  -

 ...  رهیگیم

  گر یخوشبختم کرده و د  داهللیبا پسر حاج   ی عروس  کرد یم  الیخ

 .  کنمیفکر نم  گرید یزها یچ ی لیبه گذشته و درس و خ

 کرد:  یآتش خشمم را شعله ور م ندانسته

نب  - ن  ششیآت  نینیاالنو  و  که    زنهیم   شیتنده  فردا  پس  فردا 

 بوده و ...  یهوا که بابا درس چ ندازهیخوشبخت شد کالهشو م

دفترها  کتاب  به شد  ی و  تمام    ۀپخش  دوختم  چشم  اتاق  کف 

 کرد.  ی م ینیام سنگشانه یرو ا یدن یهاحسرت 



آب حل کردم صد     یها را توقرص  ۀمرا بازکرده ه  یدر قوط  آرام

 بود.  یعمر آرام کردنم کاف  کی یقرص آرامبخش حتما برا
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ها  را در دست گرفته به آب کدر حاصل از حل شدن قرص   وانیل

 شدم. رهیخ

هر    قیدوست و رف  نیخانواده مخصوصا مادر بهتر  نکهینه ا  مگر

  دیشنیمرا نم  یکس صدا  چیخانه ه   نیاست پس چرا در ا  یکس

ارزش قائل نبود چرا    م یهاحرف  یو برا  کردینم  امیاری  یچرا کس

به خواسته   یتوجه  نیکمتر  بدون  دادندیهمه رو به جلو هلم م

 ام.



  م یو تاپ هم زده بود  پیبه ت  ی ظهر که با مادر حساب   یدعوا  ادی

وقت زد  و  با خانم  ی آتشم  و گزارش مدرسه  جان همدست شده 

مادر،    یهادادند. سر سفره در جواب صحبت   یاخراجم را به پدر م

 بار دهانم باز شد:  نیاول یبرا

 بودن ...  دهیرو نفهم تیهپات انیاگه جر -

 :دیرا بر سفره کوب وانیل یکه تا آن لحظه ساکت بود عصب پدر

ا  - تا حاال  مگه که   یشد  یچ  یدرس خوند  همهنیبه جهنم! 

 مدرسه ...  یبر ینتون گهید

عنوان    شهیها حساس بود و همبچه  لیتحص  یخوردم، پدر رو  کهی

  ی زر  یادآوریالبد از    م،یدرس بخوان  میکه بتوان  ییتا جا  کردیم

 برآشفت.   نیچن  نیخودش ناراحت شده بود که ا  یخبط و خطا  ای

 به سفره بود اما مخاطبش مادر:  نگاهش

 شد؟  یمراسم ک  -

 جوابش را داد:  یبا خوشحال مادر

 فردا شب آقا.  -



گرسنه بودم از حرصم نهار نخوردم و خودم را در    ی لیخ  کهنیا  با

 آشپزخانه مشغول کردم.

 بعد از رفتن پدر شروع شد.  یاصل یدعوا

و    کردیبعد از نهار استراحت م  یمعمول هر روز که ساعت  طبق

 امروز سفره جمع نشده کتش را به دست گرفت:  رفتیم رونیب

 . آمیم  ریشب د -

 ه آشپزخانه آمد: ب یمحض بسته شدن در مادر عصب به

پ  تیحرف هپات  یبه چه حق  -   یدون یمگه نم  ،یدیکش  شیرو 

م ناراحت  داره؟    یفهم   ینم  شه،یپدرت  وجدان  عذاب  چقدر 

 ...  ده یمنم عذاب م انیجر نیا یدرک کن یخواینم

 را تکان دادم: سرم

. چرا  نیکرد  یچون هر دو تاتون کوتاه  نیکشیهه! عذاب م   -

زن  ی نفهم  ۀجینت  د یبا با  کهیاون  بدم چرا  من  ندانم    د یرو  تاوان 

 پدر از من گرفته بشه، چرا ... یکار

 مادر حرفم را ناتمام گذاشت: یلیس



 بارها گفتم راجع به پدرت درست حرف بزن. -

 روان شد: اشکم

  شو یکه سرت آورده بازم طرفدار  یخفت و خوار   همهنیبعد از ا  -

   ؟یکن  یم

 را مشت کرد:  دستش

خطا از    هیبا    تونمیمن که نم  ه،یپدرت مرد خوب  یفهمیچرا نم  -

آدما  ۀتو جلد هم طانیچشم بپوشم، ش اشیو مهربون ایتمام خوب

 امروز پدرت فردا من پس فردا تو و ...  رهیم

 زدم:  هق

م  یدار  - دلدار  ی زنیخودتو گول  خودتو  مامان؟    یدیم  ینه، 

 ؟یریگیطرفشو م  یپولت کرد بعد دار هی  ۀعالم و آدم سک  شیپ 

 مونویبخاطر هوسش زندگ  یدونیکدومه خودتم خوب م  طانیش

 ؟ ی کن یم یازش جانبدار ینجوریبه باد داد بعد ا

 : دیجان در آشپزخانه را بشدت کوب خانم



  د ی دختر! باالخره که با  یکن  یم   یرو با هم قاط  یچرا همه چ  -

ا  یکردیازدواج م از  ا  یرفتیخونه م   نیو  به  و   یخوب  نیپسره 

 از خداتم باشه.  یپاک 

 : دمیرا باال کش امینیب آب

 خانجون صحبت ازدواج من نبودا، ازدواج پدر ...  -

 :دیصورتش کوب یرا محکم رو دستش

راجع به پدرت درست صحبت کن، تو سر    د یچشم سف  ۀدختر  -

شد  میدکریس  ۀسفر ندار  یبزرگ  ا  یحق  موردش   ی نجور یدر 

وجب بچه چه، تو سر   هی. ازدواج کرده که کرده به تو یحرف بزن

 ؟ یازیته پ  یازیپ 

ا  دهان نم   ها نیبستم  مرا  داشتند    دند،یفهمیزبان    ی کیحق 

اول د  تشیاولو  نیپسرش  و  ا  یگریبود  من   نیشوهرش،  وسط 

 . شدمیفدا م د ینبودم و با یکس تیاولو

که دوستم    گفتیرا به مادر دوختم، دروغ م  امیاشک  یهاچشم

ا به  خودم  بخاطر  و  زور  نیدارد  م  یازدواج    کند، یوادارم 



دغدغه  خواستیم از  خانه  آن  از  من  رفتن  فکرهابا  و    یها 

 اش بکاهد. روزانه 

 گذاشتم.  ییظرفشو یرا تو هاظرف

 را برداشت: یزد مادر گوش یزنگ م تلفن

 بله ...  -

 گذاشت:   شیتلفن را سر جا یگوش

 !شعوریب  ضیمر -

 هنوز سر پا بود که تلفن دوباره بصدا درآمد.  مادر

 خانم جان را درست کرد: بالش

 شما. نیبخواب  نییبفرما -

 را برداشت: ی همزمان گوش و

 بله! صبر کن  -

 را به سمتم گرفت:  یگوش

 دوستته. -

 برگشتم:  ییباال انداخته به سمت ظرفشو شانه



 مرده!   س،یبگو ن -

 تلفن را قطع کرد. ش یحرف پ  یب  مادر
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 دوباره زنگ خورد. چند بار.  تلفن

 مادر به من که مردد مانده بودم، دوخته شد.  نگاه 

  یمحرف مه  ا یاز دخترها نگرانم شده بود    ی کی  ای  هیمرض  دیشا

 داشت.

 را شستم: م یهادست



 . دارمیمن برم -

 را برداشت:  یازمن گوش  عتریکرد که سر  یمادر چه فکر  دانمینم

 حرف بزنه ...  خوادینم -

 :دمیسرش رس یباال

 بده !  -

 کرد:  یمکث

 دستت!  یگوش -

 : دیبه من با حرص توپ  رو

 .ینکنن شاخ و شونه بکش تییباز هوا -

 . کنند یم  مانمیپش  ایدخترها مرا از ازدواج منع  کرد یم فکر

 را گرفتم:  یگوش

 بله.  -

 : دیچیناآشنا پ  یصدا

 ؟ یخودت ا یرو -



 صورتم مانده بود.  خیمادر م نگاه 

 دهانم را قورت دادم:  آب

 آره.  -

 : دیکش یراحت نفس

گوش  - بابا خودت  رو شکر،  د  یخدا  بردار  گ  گهیرو    ه یریعجب 

 باهات حرف بزنه ...  خوادیم  یکیرو نگهدار  یمامانت، گوش

 آرام سهراب در گوشم نشست: یصدا

 ! ا یرو -

 بستم. چشم

 : دیپرس ینگران با

خواهش کردم زنگ    یک یخبر، نگرانت شدم از  چه  زم، یعز  ی خوب  -

 رو برداشت فک کنه دوستته و ...  یبزنه تا مامانت گوش

 را به مادر که تمام حواسش به من بود دوختم:   امیچشم  ریز  نگاه 

 ؟ یخوبم، تو چطور -

 : دیکش یآه



 ؟یصحبت کن  یتون یم گه، ینم نویصدات که ا -

 : دمیکش  یآه زین من

 نه.  -

 : د ینال بایتقر

 ا،ینکن  یامرگ سهراب کار احمقانه  ا، ی تو رو خدا آروم باش رو  -

 ...  زنم یعصر دوباره زنگ م

 ندادم دوباره هراسان شد:  یجواب

دارم هر موقع    ییفکرا  هی  کنمیگفتم که من درستش م  ایرو  -

 بهم زنگ بزن ...  یحرف بزن یتونست

 کرد:  مکث

 ..  ا ینگرانتم رو یلیخ -

نگران   میاز خانواده و دوستانم برا  شتریب  ی شخص که حت  نیتنهاتر

  یدر مقابل اقتدار پدر و ترس از آبرو ی سهراب بود ول نیبود هم

 ببرد.   شیازپ  یکار  توانستیمادرم قطعا او هم نم

 شدم:  رهیخ میها گرفته به کتاب وانیرا از ل نگاهم



 . یی که برام مونده تو یتنها راه یحماقت محضه ول دونم یم  -

 . دمینفس باالکش کیرا  وانیل

سرم    یخواستم هر دو دستم را باال  د،یکوبیدر سرم طبل م  یکس

به هر کدام   ییلویصد ک  یانگار وزنه  یول  رمیرا بگ  میهابرده گوش

حرف زدن و داد    یبکشم اما نا  ادیوصل بود، دهان باز کردم تا فر

نم  دنیکش تکان  دهانم  را   یصدا  خوردینداشتم  گوشم  وز  وز 

به    عضو بدنم   چیباز نشد، ه  می هاهر چه زور زدم چشم  آزردیم

 مرده بودم؟  دینبود شا ارمیاخت

 باز شد.  یبلند و بد ی لیخ یبا صدا در

 زد:  ادیفر یکس

 درو ببند.  -

  ی سخت بود، صداها بقدر  زندیحرف م   یچه کس  نکهیا  صیتشخ

 : شدیگوشم پاره م ۀبلند بود که انگار پرد

 بذار استراحت .. -

 بلند جوابش را داد:  یلیخ یبا صدا یگرید



 شده ...  حالیب گهیبسه د -

 دستم را گرفت:  یکی

 فته؟یبراش ن یاتفاق  -

 : دیکش اد یفر یزن

 قهر کرده خودشو زده به خواب.  رون،یب ا یب -

 پسر گوشم را کر کرد:  یصدا

 آماده بشه؟  خوادینم -

 بلند زن آمد:  اریبس یصدا

  ندازه یباز داد و هوار راه م  شهیم  داریفرصته، ب  یلیتا شب خ  -

 ... 

 : دیکش یداد بلندتر پسر

 پچ ... در حد پچ زنم یآروم حرف م یلیمن که خ -

نه زبانم حرکت م   نمیکه بب  شدیباز م  م یهاچشم  نه تا    کردیو 

 خوابم.  کردند ی. در حال مرگ بودم و فکر مبزنم یحرف

 : دادیسخت تکانم م  یکس



 ! ایبلند شو رو -

  ا یتکان پلکم خدا  یااز ذره   غیچه توان داشتم زور زدم اما در  هر

 یسرم بقدر  ، ینیو سنگ  یوزنیب  نیب  یمرگ چه سخت بود حال

م م  کردیدرد  د  خواستیدلم  ول  واریبه  نفس    ینا  یبکوبمش 

 هم نداشتم. فلج مطلق شده بودم.  دنیکش

سخت هوار   یکی  زدند،یهمه داد م  دیچیدرهم پ   ادهایفر  یصدا

 نیسنگ  ۀ لیانگار وس  آمدی. نفسم درنمکردیم  هیو گر  د یکشیم

 کم آورده بودم.   ژنیبود اکس امنهیس یرو یبزرگ خچالیمثل 

کوب  هاطبل سرم  در  کس  شدیم  دهیهمچنان  راحتم   ی کاش 

 ! ای خدا کردیم
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باز کردم اما نتوانستم باز    یرا به سخت  م یهابار چندم چشم  یبرا

هم افتاد، اتاق ساکت بود هر چه   یرو  عیسر  م یهانگهدارم و پلک

 کردم نتوانستم سرم را باال آورده به ساعت نگاه کنم. 

 زنده هستم ...  ای ام مرده دانستمینم

 را صدا بزنم:  یکردم کس یسع

 مامان ...  -

 . دی به گوش خودم نرس یحت میصدا

به همان صورت مانده بودم که در باز    شتریساعت و ب  کی  دیشا

 ۀمشخص کرد در خان  دی به داخل اتاق تاب  که  یفیشد و نور ضع

 خودمان هستم. 

 شد:  کینزد یاهیسا

 ؟ یشد داریب -

 . دمیکش ی آه کوتاه تنها



گونه   یچشم به رو  ۀبود که از گوش  یگرمم زبان گفتار  یهااشک 

 . افتادیبالشت م  یشده و رو ریسراز م یها

 شد: کترینزد

م  - د  یخوابیچقدر  شو  خونواد  گهی بلند  االن  دوماد    ۀبسه 

 .رسنیم

نوبر بود که حال    یال یخیب  نیبه ا  یرا بستم واقعا مادر  م یهاچشم

 بود.  دهیبدم را نفهم

 :دیلحاف را کش ۀگوش

عموت هم اومدن پاشو    ۀبلند شو  خونواد  ان، یم  گهیساعت د  هی   -

 لباس بپوش آماده شو. 

 را گرفته بزور بلندم کرد:  دستم

 تو. یشد  نیماشااهلل چه سنگ گهیپاشو د -

 لب گشودم: بزور

 م؟ یبهم بزن شهیم خوامینم -

 نشست: کنارم



دختره    گنیحتما م   گن،یم  یمردم در موردت چ  یفکر نکرد  -

 چسبونن یم  گهیانگ د  کیهزار و    ایداشته    یاساس  رادیو ا  بیع 

 بهت که دم عقد بهم زده. 

 .ختنینکردم جز اشک ر یکار

هوار بزنم من هم    شد یم  کاشیبکشم، ا  ادیفر  توانستمیم  کاش

 و دلم از دست شما و پدر پر است.  امی کفر

 . یبودم و مادر در چه حال یمن در چه حال ایخدا

 . زدیم  داهللی حاج  ۀو آمدن خانواد یدم از عروس یخوشحال با

بود که من داشتم! آنقدر در فکر    یاچه خانواده  گرید  نیا  ایخدا

 خودشان بودند که اصال حواسشان به من نبود. یکارها

 : دیکش یآه

خ  - هم  یکفر  ی لیبابات  گفت  با  نیبود،    نیا  فیتکل  د یامشب 

 ...  م یکن کسرهیرو  یعروس

 شد:  زتریت میها اسم پدر گوش دنیشن با



درون و برونتو   ۀدختر، خودت چرا هم  ی گیمن م  ی بعد از سادگ  -

 .فتهیب یاگهیهر کس د ای که دست بابات  یتو دفتر یختیر

 از نهادم بلند شد:  آه

 کدوم دفتر؟ -

 لباسش را مرتب کرد:  یهادکمه

 و ...  یدو نفر دوست بود یکی با  یدونم همون که نوشت ی نم -

ب  یخدا نداشت  امکان  که    یشوخ  کی  هیشب  شتریمن!  بود  بد 

 دست پدر باشد.  ممیتقو

  یاهیبود و هد  ش یدو سال پ   یکوچک که برا  یبیج  میتقو  همان

گر جسته  مراد،  طرف  روزها  یمطالب  ختهیاز  به  اول    ی راجع 

ام البته بدون ذکر    یبا محمد و ازدواجش و سرخوردگ  ییآشنا

نوشته بودم.   یی زهایاز سهراب هم چ  یاسمش نوشته بودم حت

 ن یهم  بود،پوکم داخل آن    و  کیبود، تمام ج  یمرگم حتم  گرید

 را کم داشتم. 

بودم که پدر    را کجا گذاشته  میتقو  ایمغزم فشار آوردم، خدا  به

 است.  دهید



 : زدیهمچنان حرف م  مادر

چ  دونمینم  - تو  چ  یول   ینوشت  یاون  س  یهر  و     می دکریبود 

بزرگت    کهیکرده بود، اگه حالت بد نبود شک نکن ت  یشیآت  یلیخ

 گوشت بود ... 

 : دیکش یآه

منتظره امشب بگذره تا    نهیساکت بش  دونمیم  دی هر چند بع  -

 کنه که ...  یبهت حال

 شد:  بلند

هم  د یتاک  - کن  نیکرده  عقد  حاالم    نیامشب  تا  اگه  گفت   ...

نم  گهینداشته د  یاصرار با  آدیکوتاه  ف  هیقض  د یو  زود    صلهیرو 

 . م یبد

 سردش، سردتر شد: لحن

اگه    ای  برهیبابات سرتو م  ینگفت  ا؟یبا خودت رو  یکرد  کاریچ  -

 اون تو که ...  ینوشت  ایاصال چ شه، یم یمراد و محسن بفهمن چ

 خشک شد:  دهانم



 ! یچیه -

 بار نگاهم کرد:  مالمت

ه  - که  م  یۀقض  ی تو  سرمون  تو  رو  چرا    ، یدیکوبیبابات  پس 

 خودت ...

ر  ها اشک  م   زشیدوباره  خدا  گرفتند.  سر  چه    یاز  پدر  دانست 

 فکرها در موردم کرده بود،  

کرده بودم، چطور    یخودم باز  یبا آبرو  یبود سر بچه باز  حقم

که از مزاحمت    یاچند لحظه  یبخاطر دلخوش  کردم یثابت م  د یبا

آمده و دنباله دار شد.    شیسهراب پ   یۀقض  شدیم  بمینص  یتلفن

سهراب   ی ساده بود ول  یدوست  ای  یشوخ  کیهر چند از نظر من  

 گرفته و عاشقم شده بود.  یجد
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ها  یحت نوشته  پدر  تصم  می اگر  بود  خوانده  هم   یبرا  مش یرا 

اش  قبول بود و از عجله  رقابلیغ داهللیبا پسر حاج  عمیازدواج سر

فکر نکرده بود ممکن است آن دست نوشته    ای. آآوردمی سر در نم

 دختر نوجوان باشد؟ کی ۀنوشتدل  دیشا  ای  التیها تخ

ا  اگر بود چرا  تند  آنقدر  با خواندن خاطراتم  روز    نیآتشش  دو 

 و ساکت مانده بود.  امدهیسراغم ن

موقع  دمیفهمیم  د یبا چه  را  ها  نوشته  تا    دایپ   یپدر  کرده 

 العملش را حدس بزنم. عکس

 کردم  شیافتاده را در مغزم پس و پ  اتفاقات

بعدازظهر تا حاال خواب بودم، هر چند    روز یمادر از د  ۀگفت  طبق

سر   نیبود، با کوچکتر حسینداشتم و فقط بدنم ب  یبا مرده فرق

مغزم    شدیگوشم پاره م   ۀانگار پرد  دمیپریو صدا چنان از خواب م



که انگار همه در حال    یادیز  یگوناگون بود، صداها   ی پر از صداها

پدر را هم در آن   یصدا  آمدینم   ادمی  الدعوا کردن بودند اما اص

 باشم.  دهیشن انیم

ب  ی موقع  د یشا  اصال بود،    هوشیکه  آمده  وقتم  سر  بودم  افتاده 

را   وانیاول که ل  ۀقیند دقکردم، همان چ  ش یافکارم را پس و پ 

به سراغم آمد، حالم   ی دیشد ار یبودم حالت تهوع بس دهیسر کش

به    ی در را باز کرده با نگاه دزدک  یخراب شد که اجبارا ال  یبقدر

ها رفته خودم را با عجله  پله  متو آرام بودن اوضاع به س  ییرایپذ

ح دستشو  اطیبه  شانس  ییو  خوش  از    ی بدشانس  ای  یرساندم. 

آب را باز    عیکه خورده بودم را باال آوردم، سر یآب و قرص  شتریب

کرده شلنگ را به سر و صورتم گرفتم که خودم را جمع و جور 

ام بماند  ها در معدهاز قرص  یکرده به اتاق برگردم تا حداقل کم

 و اثر کند. 

ان و مادر خواب ج حواسش به من نبود، خانم  یکس  خوشبختانه

. احتماال نصف ونیزیتلو  یبعدازظهر بودند و پسرها در حال تماشا

ب  دی ها شاقرص ا  شترشیهم  در  و  بودم  آورده  باال  هم    کارن یرا 

نم شوم،  موفق  بودم  و    ینتوانسته  رفته  آشپزخانه  به  توانستم 



ماندم که اگر قرص ها    منتظرو    دم یدوباره قرص بردارم، دراز کش

جز    آمدینم  ادم ی  یزیچ   گریکتم. د   یمجددا فکرکارساز نشود  

برادرها  نکهیا بار  کرده و رفته    می شام صدا  اینهار    یبرا  میچند 

 بود بخوابم تا شورش و بحث نکنم.  ش یمادر از خدا  ایبودند، گو

 بالش افتاد:  یدوباره رو سرم

 اتاق؟   نیاومده بود ا ی ک م یدکریبابا س -

 جوابم را داد:  تیبا عصبان مادر

 که اومد کت و شلوارشو از کمد برداره، چطور؟  شیساعت پ   هی  -

 صورت بدهد.  یپس پدر هنوز فرصت نکرده بود کار خت،یر دلم

 آرام گفتم: 

ا  خوامینم  - از  کنم،،  بدم    نیازدواج  پسره  از  متنفرم  خونواده 

 . آدیم

 ۀ ممن ادا  ۀکنم خواست  شانیحال   ی به چه زبان  گرید  دانستمینم

 است.  لیتحص



 ۀبدهند، من هنوز بچ  تیام اهمبه خواسته   یانتظار داشتم کم 

 داشتم. اجیها احتخانه بودم و به آن نیا

 ادامه دادم: آرامتر

 ...   رونمیخونه برم، تو رو خدا ب نیاز ا خوامینم -

 را تکان داد: سرش

 . رهیپدرش م ۀکنه و از خون یروز ازدواج م هی یهر دختر -

که   یبا کس  توانستمینم  هانیا  یدر فکر ازدواج نبودم سوا  کال

هر روز که   خواستمیمثل محمدم بود بسازم، نم  لشیاسم و فام

م  کنمیم  شیصدا را  کنم محمدم جواب   الیخ  دهدیو جوابم 

  یزخم  ادآوریاسمش    رفت،یبا هر جان گفتنش جانم م   دهدیم

قلبم آتش   م،یبگو ی به کس توانستمیرا نم نها یتازه بود، ا شهیهم

 .سوختیگرفته و م

 من بود:  ینگاهش رو هنوز

 دختر گهیبلند شو د -

 کرد:  د یخارج شدن دوباره تاک نیرا باز کرد و در ح در



هم به سر و   یآب  ه ی  ایبپوش ب  عیهاتو کنارت گذاشتم، سرلباس  -

 صورتت بزن.  

عج  چشمم کردم.  پاک  دست  پشت  با  م  بیرا    د آم یخوابم 

 تکان بخورم. میاز جا توانستمینم

 هم افتاد.  یدوباره رو  میهاچشم
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واقعا حس بلند شدن نداشتم    یهم به اتاق آمد ول   گرید  کباری  مادر

 بودم.  دهیدوباره خواب د یشا آمدیعمو نماگر زن 

 با خنده جلوتر آمد:  عموزن 



خوابالو  یوا  - عروس  چه  خونواد  ،ییخدا  شو  دوماد    ۀبلند 

ا تو  بعد  و   ،یدیخواب  یگرفت  یریو  یریه  نیمنتظرتن  از هول 

 ...  نکهیا ا یوالته 

زن هم در بوجود امدن    نیچشم باز کردم ا  ش یصدا  دنیشن  با

  ش یجایب یزن با شوخ نیداشت، هم ی االنم نقش پررنگ تیوضع

اول و  تلخ  شب  آن  شب    یدعوا  نیباعث  همان  پدر  مفصل 

ازدواج   نیکه باعث اصرار مادر به ا  ییبود همان ماجرا  یخواستگار

 . ودخانه شده ب یشگیهم  یهاثیاز حرف و حد امیو خالص

که هر سخن   دیفهمیو م   گرفتیدهنش را م  یلواگر ج  دیشا

  شد یبغرنج نم  نگونهیدارد حاال وضع من ا  یو هر نکته مکان   ییجا

 شتریچه بسا پدر آنگونه زننده با مادر برخورد نکرده و دلش را ب

  یام به زور وادارم کند دمم را رو  چاره یکه مادر ب  شکستینم

 فرار کنم.  میدکریس ۀن بنام خا  یکولم گذاشته و از جهنم

 : دمیکش یآه

 . آمیمنم م نییشما بفرما -



تمام بود و    زیهمه چ  گرینشستم، امشب د  می شده و سر جا  بلند

 دام برهانم.  نیمن آنقدر عرضه نداشتم تا خودم را از ا

که مادر مشخص کرده بود    ییها و لباس  ده یخودم را باال کش  بزور

  ی چه آماده کرده، عروس  مینگاه نکردم برا  یبه تن کردم. حترا  

  ا ی  دی ایداشت بنظر خوب ب  ی ازدواج نبود چه فرق  ن یکه دلش با ا

 زشت؟   ای شود  دهید باینه ز

پذ  یصدا از  همزمان  نفر  چند  زدن    یحت  آمد، یم  ییرایحرف 

اتاق گرداندم    یفرصت نکرده بودم آب  به صورتم بزنم، چشم در 

 ی تازه کنم، بعد از دو روز خواب  یینبود که گلو  یبدرد بخور  زیچ

آب، چه    یالقمه غذا و ذره  کی داشت بدون    یهوشیکه حکم ب

  یدی خدا را چه د شدم یو عروس م کردم یداشتم عقد م بانهیغر

  داهللی حاج    ۀخانواد  یحق با مادر بود و بعد از ازدواجم برا  د یشا

 ی کس  یخودم برا   ۀثابت شد در خان  میشدم چون برا  یم  زیعز

 . ستمیمهم ن

 در را باز کردم، گوش تا گوش پر از آدم بود.  یال آرام

 :دمیسالم کردم و راهم را به سمت آشپزخانه کش آرام



 سالم!  -

بدون    ی بود ول  دا یسرشان باال آمد، تعجب در نگاهشان هو  همه

در   پشت  پسرها  شدم.  وارد  کرده  باز  را  آشپزخانه  در  توجه 

  ۀمجلس و خانواد  یبودند و بزرگترها  ستادهیآشپزخانه فالگوش ا

 . دندیخندیکرده غش غش م زیداماد را آنال

 کردم:  اخم

 . میخوشحال  یلیکنن خ  یچتونه االن فکر م -

 بود:  ترطان ی کوچکتر ش برادر

بب  ایب  - ن  کمی  خته،یجلو سرش ر  یموها  ن،یدومادو    س یکچل 

 ا؟ یرو یآبج

 :دیخند شتریب

  ، یو بکش  یریمثل ما موهاشو بگ  یتونینم  گهی د  گفتمیداشتم م   -

 موهاشو.  دهیخدا خودش کش

 . دند ی بلند خند یدو با صدا هر

 : دم ییهم سا یرو دندان



 .نیخفه ش گهیزهرمار و خنده، د -

انداخته و سرخ   نییدر نگاهم را به محمد که سرش را پا  یال  از

 شده بود انداختم:

 باهاش خواهم داشت.  ییها چه قصه دونهیخدا م  -

ام گرفت، حق داشتند که به پسرها افتاد خودم هم خنده  نگاهم 

حاج    یموها موها  داهلل یسر  که  پسرش  کامال    قهیشق  یاز  اش 

 . زدیو پرتر به چشم م شتریبود، ب ختهیر

 زمزمه کردم: یبا حرص آشکار یول  دمی خند دوباره

 دستش.   دمیو م  کنمیمو هم خودم م  یلیزهرمار، اون چند شب  -

 کنار داماد نشستم.  یچادر و روسر با

به    یراض  میعزادار بود  نکهیو ا  ییعلت فوت کربالکه قبال به  پدر

نشده    ی گرفتن مجلس عقد و آوردن عاقد به خانه و رقص و شاد

بخ پسرعموبود  از  امشب  روحان  ش یاطر  بود   یکه  خواسته  بود 

تا بعد در محضر ثبت عقد    تیمحرم  ۀغیص چند ساعته بخواند 

 . میکن

 مقرر شد. هیخوانده شد، مهر غهیص



 را آورده بودند.  لشانیتمام فام بارنیا

دستم را در دست گرفته و انگشتر را در انگشتم    داهللیحاج    پسر

تمام شد    زیهمه چ  گریجمع بلند شد. د   ۀ هلهل  یداد. صدا  یجا

 . زمیخودم بر یهم نداشتم که بخاطر بدبخت ی من اما اشک

  ۀنیبود، چقدر ک  ی مجلس خال   ن یو مراد در ا  ن یمه  یجا  چقدر

 شده بود.   قیو عم  یطوالن ش یهاپدر از بچه

چشم بستم احتماال اثر   الیخی خارج شد و ب  م یهااز لب  یآرام  آه

 شده بودم.  الیخیب نیها بود که چنقرص

 قرار بود تمام شود.  ی ک یشب باز مهیخ نیا ایخدا
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 ها وسط اتاق نشسته بودم،مسخ شده نیع 

وقت  یادآوری   با شد،  خراب  حالم  قبل  ساعت  حاج    یچند  پسر 

  ۀدستم را در دست گرفت چقدر چندشم شده بود، به بهان  داهللی

انگشتر دستم را در دستش محکم گرفته و طولش داده  اعصابم  

باز و حرف  خانم زبان  نهیتهم  یبود، چقدر کارها  ختهیرا بهم ر

زدنش حال بهم زن بود، نگاه و طرز برخورد دختر و عروسش هم 

 جالب نبود.

ا  دم،یکش  یآه با  من  ا  نیقطعا  و  جا  نیزن  به    ییخانواده 

 .دمیرسینم

اش و خانواده  داهللیهنوز از محسنات حاج    جان کهخانم  یصدا

 : شدیم  دهیاز وسط هال شن گفتیم

دوماد    یالیخداروشکر، صد مرتبه از فک و فام  انیخوب  ۀخونواد  -

 بزرگت بهترن ...

 :دیرس ی نامفهوم پدر به گوش م یصدا

 باشه ...  نطورهیشاءاهلل همان -



بلند شده و    ی که رفتند بدون معطل  داهلل یحاج    لیو فام  خانواده

خانواد تا  بودم  مطمئن  رفتم،  اتاق  خان  ۀبه  در  عمه  و  ما    ۀعمو 

 به کارم نداشت.  یهستند مادر کار

 عمو بلند شد:  یصدا

 .اسکارهیباالخره پسره چ  دمیمن که نفهم -

 جواب داد: یبا خوشحال مادر

 . گهیشهر د هیسر کار تو   رهیم گهی دو ماه د گه،ی مهندسه د -

 : دیدوباره پرس عمو

 کاره؟ یفعال ب ی عنی -

 جوابش را داد:  پدر

 .ستهیمیوردست باباش تو مغازه وا -

 : دیعمو بود که پرسزن بارنیا

من فکر    زدنیبا دک و پز حرف م  نیبقاله؟ واال همچن  یعنیوا    -

 هستن ...  یزیچ یشرکت سیکردم رئ



از    بارنیعمو ناراحت شده بود امادر که البد با حرف زن  برعکس

داماد بقال را    ن یدلم خنک شد، آنقدر که مادر پز ا  اشیپرانکه یت

 داده بود. 

 شده بود:  ی قطعا عصبان مادر

  ی ده تا بقال  ۀ انداز  ستا، ین  ی شون بقال! مغازهیجار  هیچه حرف  ن یا  -

که موقتا بخاطر  گفتن    ی در ثان  هیفروشگاه بزرگ  یلیجنس دارن خ

 نکهیکنه به محض ا  ی م  داهللیفعال اونجا کمک حاج    کارهیب  نکهیا

 که درخواست کار داده.  یشرکت مهندس رهیبخوانش م

 چادرم بردم: ریرا ز سرم

 . آدیبهار م ریبزک نم -

 . دمیدراز کش حالیب  دوباره

ام حبس شد. نکند پدر باشد که   نهیاتاق باز شد نفس در س  در

کرده    یباز  لمینبود ف  یاجیدر مورد خاطراتم بازخواستم کند. احت

شد واقعا  چون  بزنم  خواب  به  را  م  دای خودم  و    آمد یخوابم 

به اتاق    یبفهمم چه کس  یحت  نکهیناخواسته خوابم برد، بدون ا

 آمد. 



صدا  چشم و  سر  کردم  نم  ییباز  هال  سبک  آمدیاز    یاحساس 

کم  دمکریم د  یو  بود،  شده  روبراه  حال    شبیحالم  آن  با  که 

 بودم.  یامروز سرحال باشم ول  کردمیفکر نم دمیخراب خواب

ساعت نشست: هشت و چهل    یهاعقربه  یباالتر رفته رو  نگاهم

 یشد االن بچه ها در چه وضع دهیکش رستانی. فکرم به دبقهیدق

  یی کاش به همان روزها  یا  م،یداشت ییبودند، امروز چه درس ها

دلهره  گشتمیبرم تمام  دکه  و  صبح  سر  نماندن  خواب   ر یام 

برا  دنینرس دلم  بود.  مدرسه  پر    یبه  چه    ا یخدا  د یکشمدرسه 

روزمره،    یبود،  صحبت با بچه ها در مورد کارها  یشاد  یروزها

 و ...  یمزاحمت تلفن

بودم    ده یدر طول مراسم فکر کرده و نقشه کش  یحت  شب ید  کل

 . کردمیم  یادست محمد به من برسد چاره نکهیقبل از ا د یبا

 اتاق گذاشتم.  ۀرا جمع کرده، گوش رختخواب

نبود و    یاز خانم جان و مادر خبر  ی ها مدرسه بودند ولبچه  قطعا 

 . آمد یاز هال نم ییصدا



م  خدا از    کردمیخدا  بعد  معموال  برنگردد،  خانه  به  زودتر  پدر 

ب عصر    یم  رونیصبحانه  تا  و  ظهر   تینها  ایرفت  از  بعد 

خگشتیبرنم که  حاال  محمد    زهایچ  یلی.  و  سهراب  مورد  در 

 . دمیترسیبود از برخوردش م دهیفهم

 تلفن بزنم؟  کی  توانستمیم  ای اتاق خارج شدم آ از

 سرش را باالتر آورد: دنمیجان با د  خانم

 ات عروس خانوم.سالم به صورت نشسته  -

 زدم: یلبخند

 سالم، مامان کجاس؟ -

 زد:  یهم لبخند او

رو دم   ییاز سر کوچه، سماورم زده به برق، چا رهیرفته نون بگ -

 اونم.  رسهیم  یکن

 : دی باال پر م یابروها

 ! ریچه د -

 : دمیرا شن شیراه افتادم که صدا ییسمت دستشو به



تا کارا رو بکنه و بخوابه    یطفل  نم یرفتن ا  رید  نایعموت ا  شبید   -

 خواب مونده.  نیشد برا هم رید

 کرد: یاسرفه 

زنگ زده بود نه مادرت بود نه تو که باهاش    یمادرشوهرت صبح  -

بزن خواب  نیحرف  تو  نگفتم  البته  با  یدی...  عروس    د ی.... 

 و تا لنگ ظهر نخوابه ...  زباشهیسحرخ 

 : دمیکش یآه

 بله..  -

 داد: ادامه

عروس   یو قراره رسم  نیمخصوصا که امروز وقت محضر دار  -

 ...  یش

از خانه تلفن بزنم و    توانستمیامروز نم  آمدیم  شیکه بو  نجوریا

 کردم یم یگریبحران فکر د نیاز ا یخالص یبرا د یبا
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چند کار مهم داشتم    رفت،یاز دست م  د یکم بود و نبا  یلیخ  زمانم 

 . دادمیانجام م  دیکه حتما قبل از رفتنم با 

را باز کردم و با حسرت   یاتاق رفته در را بستم، آلبوم خانوادگ  به

 کیهارا نگاه کردم، چند عکس سه در چهار از برادرها و  عکس

نشان از    اطیدر ح  یبرداشتم. صدا  یخانوادگ  یعکس دسته جمع

گذاشته آلبوم را   فمیها را در کعکس یواشکیآمدن مادر داشت،  

آلبو  شیدر کمد سر جا از    ی عکس دخترها  امی بیج  مگذاشتم 

  ادگاری و دوم بهمن سال قبل به    ستیسم بکه در مرا  پمانیاک

ها  گذاشتم. تمام عکس  فمیها در کعکس  یۀرا کنار بق  میگرفته بود



از خانواده و دوستانم بودند.    یادگاری  نیرا دوباره چک کردم، بهتر

 دلم گرفت،   نمیرا نب چکدامشانیه  گریاحتماال د نکهیاز فکر ا

 را قورت دادم:  بغضم

 ! ایباش رو یقو -

جمع کرده و    کجایرا    شدیام  که سه هزار تومن م  ییدارا  کل

 ها پنهان کردم. عکس یالبال

چگونه؟ تنها    یول  گرفتمیبا سهراب تماس م  یقیبه هر طر  د یبا

ب خ  رونیراهش  زمانم  بود،  خانه  از  نبا  یلیرفتن  و  بود    د ی کم 

 .سوزاندمیبرگ برنده ام را م  نیآخر

 : آمدیاز هال م زدیمادر که با خانم جان حرف م یصدا

 خانجون.  آرمیاالن براتون صبحونه م -

 بلند جوابش را داد:  یجان با صدا خانم

راست  - تاک  نهیتهم  یباشه،  بود،  زده  زنگ  ساعت    دیخانم  کرد 

 ...  میهفت اونجا باش



خانم تا ساعت هفت من کجام و شما    نهیدل گفتم چشم تهم  در

 کجا! 

گذاشته و    فم یکه قرار بود با خودم ببرم را داخل ک  ی لیسا و  تمام

 چادرم پنهان کردم. ریاتاق ز یآن را گوشه 

 و منتظر فرصت شدم.  دهیآرامش دراز کش با

 در اتاق را باز کرد:  مادر

 . میکار دار ی لقمه نون بخور امروز کل هی  ایپاشو ب -

 بستم: چشم

 نشد؟ یخبر نیاز مه -

 : دینظر رسمغموم به شیصدا

 ؟ینه چه خبر -

 بر لبم نشست: پوزخند

 ن؟ یدیم یخواهر عروس کو چه جواب دنیاگه پرس -

 همان لحن جواب داد:  با



آماده    د یتو پاشو به کارات برس. با  گه ید  م یدیم  یجواب  ه یحاال    -

 لباساتو اتو کن، برو حموم  ...  ،یش

 برگرداندم:  رو

  چیه  خوامیپاشم، دوست ندارم برم حموم، اصال نم  خوامینم  -

 بخوابم، راحتم بذار ...  خوامیبرم، فقط م  ییجا

 آمد: جلوتر

 ه ی  یروز خوب  هی  ،ییآیم  لمیف  هیهر روز    ،یدید  یباز چه خواب  -

ا  ا، ی رو  اریدرن  یباز  گهیروز بد بسه د منو حرص   نقدمیبلند شو 

تموم شده    یهمه چ  گهید  یو حلقه انداخت  ینده، تو نشون کرد

 که ...   یباش نیبه فکر ا  دیاالن با  ا یبچه باز نیا یبجا

 شدم: زیخمین

 م،یشد  مونیپش  نیبگ  ن،ینداره حلقه رو برگردون  یکار  کهنیا  -

 مثل فاطمه. 

اول    ۀهمان هفت  یمادر بود که به محض نامزد  یی دا  ۀنو  فاطمه

را بهم   زینشان را پس فرستاده همه چ  یبه اختالف خورد انگشتر

که دوستش داشت ازدواج کرد.    یگریزد و بالفاصله با شخص د



سر و صدا    یلیو دوست و آشنا خ  لیفام  نیماجرا هر چند ب  نیا

اما به محض نامزد   ا ه ثیحرف و حد  ممجدد فاطمه تما  یکرد 

 . دیخواب

 باز هم جلوتر آمد:  مادر

دختر، فاطمه با    ی گیم  یدار  ی معلومه چ  چیزده به سرت! ه  -

نما انگشت  خودشو  کارش  اون    ی اون  تازه  کرد،  عام  و  خاص 

داشت که دلش بهش گرم بود به پاش نشسته   یاگهیخواستگار د

حلقه رو   نانی واسه همون با اطم  رتشیگیبود و مطمئن بود م

خودتم    یتوق  یزنیحرفو م  نی ا  یدیپس فرستادن تو به چه ام

ا  یدون یم د  نیبا  بابات  کار  و  خونواده  سراغ    یکس  گهیوضع 

نم مون  مآدیخونواده  چرا  نما  یخوا ی.  انگشت  مردم    یخودتو 

 . یکن

  ی قسمت ماجرا فکر نکرده بودم که اگر کس  ن یبه مادر! به ا  نیآفر

د خواستگار  فاطمه  مثل  و  بگذارد  جلو  باشم    یگریقدم  داشته 

 ازدواج را پس بزنم.  نیا توانمیم

 کردم:  نگاهش



 . آمیذره بخوابم بعد م هی -

 تکان داد: نیرا به طرف سرش

 تو دختر.  یخوابیچقدر م -

ا  رونیب  مادر به  و من  روز  نیرفت  اگر  مادر شدم   یفکر کردم 

خانواده نکنم    یهایهرگز خودم را آنقدر غرق مشکالت و روزمرگ

 رفتارش نشوم.  رییکه درد دخترم را نفهمم و متوجه کارها و تغ

را طور   یزندگ  مشکالت بود که    یمادرم  احاطه و گرفتار کرده 

 بودن خوابم نشده بود.  یعیرطبیمتوجه غ  یحت
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مادر که    د، یفهمیدردم را نم  یبودم، چرا کس  ده یرس  نجایبه ا  چرا

فکر شوهر دادن من بود و هراس در خانه ماندنم  را داشت،  فقط به

اقتضا  یپدر که بجا نوجوان  یسن  یدرک   یجلو  ش یهابچه  یو 

نبود،    چکس یخانواده قد علم کرده و بجز خودش در فکر ه  ۀهم

که    مینبود  یمیبود و انقدر صم  رمثل مادر دخت  نیام با مهرابطه 

هم که همه پسر بودند چه   هیبق   م،ی بگو  را به او  میهاحرف  ۀهم

بگو  یم دمیتوانستم  آن  با  مگر  اصال  مردساالر  یکتاتوری.    ی و 

بزنم چه رسد به مخالفت. تا    یو حرف  میبگو  یزیچ  توانستمیم

از رو  یاالن هر کار بودم  حماقت خودم بود که بنظرم   یکرده 

که هم  یم  تجسار تلفن  ی عاشق  ۀآمد    ی و دوست  یو مزاحمت 

ا  ۀبواسط با  بود وگرنه  رفتنم  از طرف   تیمحدود  نیمدرسه  که 

 . شدم یم  یدر خانه زندان د یام داشتم مدام باخانواده

 را به من دوخته بود: ش یهاجان چشم خانم

 ؟یسادیاونجا وا خیم نیچرا ع  ؟ یکن یکار یخوایتو نم -

 باال انداختم:  شانه



 کنم خانجون. کاریچ -

 آشپزخاته اشاره کرد: به

اونجا کار  نیبب  - نمونده برو به خودت برس، به رخت و   یاگه 

 لباست و ... 

 بردم:  نییپا سر

 . رمیباشه االن م -

برود تا    ییحمام دستشو  ای کردم خانم جان بخوابد    یخدا م  خدا

بتوانم تلفن کنم اما چنان بست کنار تلفن نشسته بود که انگار  

 ندارد.  یکار چیه الیخ

 : شدیمادر در سرم اکو م  حرف

رو   یزیداشت و سر و ته آبرور  یا  گهیاون دختره خواستگار د  -

ندار خواستگار  که  تو   ... رفت  کرد  خواستگار   یجمع  که  تو   ...

 ... تو که ...  یندار

پ اگر    یعنی پس    شد یم  دا یخواستگار  را  حلقه  داشت  امکان 

 بدهند؟ 



 . زدمیبا سهراب حرف م د یصد در صد با گرید

از    دی . باونیزیتلو  دنیدر حمام بود و خانم جان مشغول د  مادر

 کردم.   یفرصت استفاده م

جان    با خانم  نگاه  نشستم،  تلفن  کنار  و  رفتم  جلو  لرز  و  ترس 

 زدم:  یالیخیبه من بود. خودم را به ب یرچشمیز

 بزنم.  نیتلفن به مه هی -

 به سمتم برگشت: 

 بشه ...  ی که چ -

 شد:  زانیآو م یهالب

 باهاش حرف بزنم.  خوامیها، م مهیآبج -

 درهم شد:  اشافهیق

 من.   ینوایب  میدکریت سر سپش  یی بجز بدگو  نیدار  یچه حرف  -

 گذاشتم:   شیتلفن را سر جا یگوش

 . الیخیاصال نخواستم، ب -

 به اتاق رفتم.  یدلخور با



  د ی بود با  امده ین  رونیبعد آماده بودم تا مادر از حمام ب  قهیدق  چند

گذاشتم شلوارم   فی. چادرم را تا کرده در ککردمیکار را تمام م 

مثال قرار بود امروز    یشیمانتو را در دست گرفتم نما  دهیرا پوش

کرده از اتاق خارج    میقا  رشیرا هم ز  فیمحضر تنم کنم ک  یبرا

 شدم.  

 خانم جان که به من افتاد دوباره شروع کرد:  چشم

 ؟ یکنیم کاریچ -

 جز سوال جواب کردن من نداشت.  یکار انگار

 را باالتر آوردم:  مانتو

 تو محضر بپوشم ...  نویا آدیبهم م  نمیبب خوامیم  -

توانستم    یآن افتاد، کاش م  یاتاق و تلفن رو  ۀگوش  زیبه م  نگاهم

 داشتم. اجیام به او احتنقشه  یاجرا  یبه سهراب تلفن کنم برا

 کرد:  یاجان سرفه خانم

همشون   میدکریس  یهابچه  آد،یحتما بهت م  یبپوش  یتو هر چ  -

 و ..  پیتخوش 



 : کردیرا م  شیها پسر و نوه  فیشب تعرماندم تا  یم اگر

 راهرو لباسامو چک کنم. ۀنیبرم تو آ -

 لبش نشست: یرو یتیرضا لبخند

 ندارم برو منم دراز بکشم.  ینه مادر کار -

 . شدیخانجان هم تنگ م  یهاغرغر و سوال جواب  یبرا دلم
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 مادر متوقفم کرد:   یصدا دیپله رس  نیکه به اول م یپا

 ا؟ یرو یریکجا م -



 ام لو ندهد در حال فرار بودم: ده یتا رنگ پر برنگشتم

 بپوشم؟ یچ  نمیکنم بب ی دارم لباسامو نگا م -

 جواب داد:  تیرضا با

 ...  یترنیمت یاره محضره همون مانتو شلوار بپوش -

 راه افتادم:  کردم، یم  دیبا چه

 . نیکارو بکنم اگه اجازه بد  نیهم خوامیم  -

 کرد:  یاسرفه 

 . کنمیمنو تو سر کن من کهنه رو سر م ۀچادر تاز -

  رفتیها م حرف  یلیبار شماتت خ  ریزن بعد از من ز  نیالبد ا 

 چاره چه بود.  یول

 :دیچک اشکم

 . یمرس -

حاال اجرا کنم چون    نیهم  توانستمیبهم خورده بود و نم  امبرنامه

  ی کم  دی . باکردند یم  میدایو پ   دیفهمیزود م  یلیرا خ  بتمیمادر غ 

 کردم.  یصبر م



تفاوت که    نیهمان صورت که رفته بودم به اتاق برگشتم با ا  به

پنهان کردم تا در فرصت مناسب    یها کنار جاکفشپله   ریرا ز  فمیک

 زنم.ب رونیاز خانه ب

 و کفشم را آماده کرده بودم.  ف ینصف کار انجام شده و ک بایتقر

 با خانم جان مشغول صحبت بود: مادر

که رو    یکار  نهمهیبا ا  رونیبرم ب  دی نبود آخه بازم با  ادم یچرا    -

 ...  ختهیسرم ر

 ها رساندم: پله یخودم را به باال عیسر

 شده مامان؟ یچ -

 را تکان داد: سرش

خانم، بهش گفته   هیاز حاج گرفتمیجون سرمه مبرا خانم د یبا -

 بودم.

 چپ نگاهش کرد: جون چپ خانم

چشام عادت داره    س یوگرنه واجب نبود که، ن  کنهیسرم درد م  -

 بزنم.  د یبا



بودم،    دهی جان را بدون سرمه ندچشمان خانم  آمدیم   ادمی  یوقت  از

 .دریگیگفت اگر سرمه به چشمانش نزند سرش درد م یم

 شاد شد:  بیعج دلم

 .رمیبگ رمیمن م -

 مادر باال آمد:  سر

  ه یتو برو    رمیموهامو خشک کنم خودم م  ،یتو بر  خوادینم  -

 و آماده شو. ریدوش بگ

 دهانم را قورت دادم:  آب

 فرمژه ...   هیبا  رمیبگ زیکرم ساو هیبابد برا خودمم  -

 لو ندهد:.  یزیچ امافهیرفت تا ق نییپا سرم

 گفت؟   یچ  یدختر حاج یدینشن شبید -

 :دمیبرچ لب

 . یزدیم کیمات هیگفت الاقل  -

 : د یحرفم را بر جانخانم

 تا من استفاده کنم.  نیدیخریم  دی شما با یگفتیم  -



 صاف کرد:  یی گلو مادر

  ی کیمات  هیحداقل    د یبا  یخب حاال حق دارن مثال عروس بود  -

 .یزدیم یزیچ

 باال انداختم:  شانه

بهم وگرنه بقول    دادیم  ششیبود الاقل از لوازم آرا  نیاگه مه  -

 استفاده کنه. زایچ نیاز ا دیشما دختر خوب نبا

 :دیبرچ لب

 .یکار دار یکل  ، یزود برگرد -

 رفت: فشیک سر

 پولش؟   شهیچقدر م -

 شدم، پول الزم بودم: شاد

 بشه.  یفکر کنم دو سه هزار تومن  ی ول  دونمینم  دمیمن که نخر  -

 کرد:  اخم

 ماشااهلل چه خبره..  -

 را به دستم داد:  پول



تو کوچه بازار    یدرنر  رشیاز ز  میکار دار  یکل   ا یرو  یزود برگرد  -

 .یبگرد

 کردم:   یدر آسمان پرواز م انگار

 اونوره.  ابونیچند تا خ یشیبگردم خوب، لوازم آرا د یبا -

بود، مادر که به آشپزخانه رفت مانتو به دست به    نییپا   چادرم

 ها رفتم: طرف پله

 من رفتم، خدافظ.  -

 . کردندیدستم نبود شک نم یاضاف زیچ

  دم یدو یم  عیسر  یرا که بستم انگار از زندان آزاد شده ام بقدر  در

 اند. دنبالم کرده کردند یفکر م  د یدیم یاگر کس

 شماره گرفتم. سکه را انداخته دم،یتلفن رس وسکیک به

 قطع کردم.  عیسر د،یچیپ یمادر سهراب که در گوش یصدا

بود   دیلرزیم  میهادست اگر سهراب خانه  انداختم،  دوباره سکه 

 .داشتیرا برم  یو گوش دیفهمیخودش م

 و من نفسم قطع شد:  دیچیدر تلفن پ  شیصدا



 پشت مدرسه. ۀکوچ ایب عیسر نمت،یبب د یبا -
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م  عتریسر  یلیخ  چارهیب را  فکرش  آنچه  را    یاز  خودش  کردم 

رسانده بود، از کنارم رد شد و با ابرو اشاره کرد پشت سرش راه  

 : ستادیا ی خلوت یجلوتر در جا ی. کمفتمیب

 اونورتر. کمی میسوار شو بر ا یب -

 : شدمی سوار موتورش نم عمرا

خودمم   نه،یبب  یکیکه احتمال داره    نیامکان نداره، عالوه بر ا  -

 . یاز موتور سوار ترسمیبشدت م



 زد: لبخند

 . یپردل و جرات تر باش ی لیخ کردمیفکر م -

 :دمیحرفش را بر حوصلهیب

 برم مشهد.  دی من با -

 : د یباال پر  شیابروها

 مشهد!  -

 شد:  نییباال و پا سرم

بفهمن چ  - بخوان  تا  م  ی آره  م  رمیشده  و خادم    شم یمشهد 

 .رسهیهم بهم نم یدست کس

 همان لحن ادامه داد:   با

رفت مشهد و خادم    ینجوریهم  شهیاصالً مگه م  ؟ینامزدت چ  -

 ...  هیشد، مگه بچه باز

 : دیرا به اطراف گردان نگاهش

ز کجاها  و ا  آدی م  یفرار  یبه سر دخترا   یچ  یدون یم  چیبچه ه  -

 و ...  یبفهمه از خونه فرار کرد یک ی هیکاف آرن؟یسر در م



 به افسوس تکان داد: یسر

 اال مشهد. یآری جورواجور سردرم یاز هزار جا -

 نشست:  امیشانیپ  یرو دستم

 برم.  دی در هر حال من با -

 کرد:   نگاهم

  م یحرف بزن ی خلوت درست و حساب یجا ه ی میسوار شو بر ا یب  -

 ... 

 کردم:  اخم

 گفتم که! شمیمن سوار موتور نم -

 موتورش شد: سوار

اونجا ممکنه تو راه    یبر  یتونیدوره اصال نم  ی لیمشهد خ  ن یبب  -

 ...  فتهیهزار تا اتفاق ناجور برات ب

 نگاهم کرد:  نیغمگ

 بکنم برات. یفکر هیفعال برو حرم امام تا من   -

 نداشتم:  وقت



 مگه ... یبکن یخوایم یچه فکر -

 لب زد:  الیخیب

 کنم.   دایبرات پ  ییجا هی -

 شد:  ترظیغل اخمم

دو ساعت بعد نرم خونه   یکیندارم سهراب،    یادیمن وقت ز  -

 .میدنبالم، عصر قرار محضر دار افتنیم

 شد:  نیغمگ

 .رسهیشاءاهلل تا اونجا نمان -

 باال انداختم:  شانه

 گفته باشم.  آمیتو هم نم ۀدر ضمن خون -

 زد: لبخند

ما، اونجا که اول از همه شک   ۀخون   ییای گفت ب  یخب حاال ... ک   -

 به من.  رسنیاول از همه م رنیردتو بگ هیکنن، کاف یم

 به سمتم گرفت:  اسکناس یبرده و با مشت بشیرا به ج دستش

 موقع ...   هیداشته باش  نارمیا -



 را باال کردم:  سرم

 دارم.پول دارم خودم، الزم ن  -

 را تکان داد:  دستش

دختر نوجوون که از خونه    هی  کنه،یبرا من ناز م  گم یم   ریبگ   -

 ...  السیباشه که واو  پولمیفرار کرده، ب 

بهتر از خانواده مشکالتم را درک   یلیپسر خ  نیکردم، ا  نگاهش

 . کردیم

 : دمیکش یآه

 برم سر کار و ...   گردونم،یفرصت بهت برم نیاول -

 کرذ:  اشیبه ساعت مچ ینگاه 

  ی تا تو برس  گردم،یزود برم  یکار مهم دارم ول  هیبرم    دیمن با   -

 زهرا منم خودمو رسوندم.بهشت 

 کرد:  میاز رفتن صدا قبل

 ! ا یرو -

 سمتش برگشتم: به



 هوم.  -

 را چند بار تکان داد:  سرش

 .نمتیب ی ... م یممنون که اومد -

  یتلفن  یتاکس  ۀشمار  وارید  یکه سهراب سپرده بود از رو  همانطور

 زنگ زدم. یرا برداشته از تلفن عموم

  د یبا توجه به تنها بودنم شا  ریبود  در مس  یکه مرد جوان  راننده

رو از  اضطراب  یهم  و  احتماال حدس  یاسترس  داشتم    یی هاکه 

 زده بود که مدام در حال نخ دادن بود:

 خوب و ...  یدخترا شنیم دایکم پ   یلیشده خ یروزگار سخت -

حوصل  سرم بفهمد  تا  گرداندم  پنجره  سمت  به  کامال   ۀ را 

 را ندارم.  ش یهاصحبت 

 صحبت را عوض کرد: ریبعد مس یکم

 . نیریم ی سر قبر کس -

 کردم: پیصورتم ک یرا رو چادرم

 بله.  -



 گفت:   یلحن معمول با

مرگ    - دادم،  از دست  مادرمو  منم  کنه.  رحمتشون    زیعزخدا 

 منظورم ...  یرو از دست داد ی سخته ... تو ک یلیخ

 .میهست یمیکرد انگار صم  یشخص خطابم م دوم

 بود:   یرو ادهیدر حال ز بنظرم

 من عجله دارم.  نیتندتر بر کمی شهیم  -

 را عوض کرد:  دنده 

 اونم چشم.  -

پ   ی بود مشکل  دهیفهم که موقع  لحن خاص  ادهیدارم  با    ی شدن 

 گفت:

 .یتا برگرد مونم یمنتظرت م نجایهم -

 را به سمتش گرفتم:  پول

 .گردم یبا اون برم نجاستیپدرم ا -

 را جمع کرد:  شیدست و پا  یکم

 تونم منتظرت باشم. ی تعارف نبودا م -



 را با خشم بستم:  نیماش در

 ممنون. -

در    یبا چه دل و جرات  دمیترس  یلیبودم، خ  دنی در حال دو  بایتقر

 مرد جوان شده بودم.  کی نیماش سوار یخلوت ریمس نیچن

که   یکرد تا هر راه حل   ی تر مآدم را جسور و البته احمق   اجیاحت

 بنظرش برسد بدون فکر انجام بدهد
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 اش مشخص بود:در چهره  ترس

تو رو    ا، ی رو  ترسمیم   یانجام بد  یخوایکه م  یاز عواقب کار  -

اونم    بیشهر غر  هیدختر تک و تنها تو    هیبگذر،    رشی خدا از خ



بکنه اصال بهش فکر    خوادیم  کاریاگه سالم و سالمت برسه چ

 .یکرد

 نگاهش کردم:  مغموم

هم نمونده من    یسهراب، فرصت  سیواسه فکر کردن ن  ییجا  -

 برم.  د یبا شمیم ریامروز اس نیاگه فرار نکنم هم

 :دیبه سمتم چرخ کامال 

 یلیترسم برات، خ  یو بچه، م  یساده ا  یلی! خایرو  یفیتو ح  -

 اصال ...  یشیگرگ صفت م  یزود گرفتار آدما

 را صاف کرد:  شیصدا

 بهتره ...  دی نباشه شا یآدم خوب اروی  نیاز کجا معلوم که ا -

 : دمیرا بر حرفش

  داهلل یباش پسر حاج    الیخ  نیاس؟ به همجدا بافته  ۀمثال تافت  -

 پدرش و صد البته مادرش آب بخوره. ۀبدون اجاز

 شد:  یجد



ا  - متنفر  قدرن یچرا  چطور  ایرو  یازشون   یگفت  ان،ی مگه 

مورد    ا ی خاطره    ن یفقط به هم  ستنیو اهل رفت و اومد ن  سنیخس

 هم هست؟  یا گهید

 : دمیکش یقیعم آه

مال  - ول  یلیخ  شونیوضع  ماست،  از  و    یال م  تیموقع  ی بهتر 

ن  یاجتماع  برام مهم   زیهر چ  ای  سنیخس  نکهیا  سی شون اصال 

 ...  ی تحمل باشن برام ول رقابلیمهمه اما نه اونقدر که غ  گهید

 : دمیکش یگرید قیعم آه

اگه    شهیهم  - داشتم  آدم   یروز  هیآرزو  شوهرم  کردم  ازدواج 

نداشته باشه   یوآمد من کارباشه به پوشش و لباس و رفت  یراحت

چرا اونو سرم نکردم، چرا   دمیپوش  نوینده کجا بودم چرا ا  ریو گ

 کوتاهه  نشیچرا لباسم آست رونهیموهام ب

 سال اسارت. همهنیسهراب بسمه ا خوادیم یآزاد دلم

 متعجبش دوختم: یهارا به چشم نگاهم

ام شدم بس که از طرف خونواده  یاعقده  د یشا  یآره حق دار  - 

 ...  دی پوششم با  اینداشتم  یکار چیه  ۀمحدود شدم و اجاز



 را تکان داد:  دستش

 . اینکردم رو یفکر نیمن همچ -

 دادم: رونیرا ب نفسم

م  - فکر  ا  اموونه ی د  یکنیچرا خوب، البد  بخاطر  مسائل   نیکه 

  انیخودم مذهب  ۀخونواد  یول  ی زنم به همه چ  یدارم پشت پا م 

  ی ول  ستنیهم ن  ی مذهب  اد یبا مذهب ندارم ... اونا ز  ی منم مشکل

 رو پوشش و رفتار حساسن ...  بیعج

 :دمیبرچ لب

کامال    گهی برام سخته، بنظرم اگه با محمد ازدواج کنم د  ی لیخ  -

عمل داشته باشم،    یآزاد  چوقتیه  تونم یو نم  شمیم  رشونیاس

ها برام عقده شده، مطمئنم وضعم  سال   نیکه تو ا  یز یهمون چ

 خودم هستن. ۀتر از خونواد یافراط ی لیچون اونا خ شهیبدتر م

 داد: رونیرا ب ش یهالب

 ...  ای  لی... تحص  دن؟یبهت نم یکار ۀاجاز ی عنی -

 باالتر آمد:  سرم



اس همون اول دنده  هیغد و    یلیدن چون پسره خ  ی نه!قطعا نم  -

 که معلومه ...  جورنیا یول خونمیگفتن درسمو م

 نگاهش کردم:  متفکر

م  - فکر  االن  خودمم  درس    کنم یالبته  بر    یزهایچ  هیعالوه 

دوست داشتم    نیرو که قبل از ا  یپسر  یهم هست، حت  یترمهم

راحت بودن و   یلیاش خخاطر بود که خونواده   نیفقط به ا  دیشا

حاج    ۀکه خونواد  یزیشدنم به سمتش بود ... چ  ه دیعامل کش  نیا

 قطعا ندارن. داهللی

 لب زد:  متاسف

 عمل برات مهمه؟ یفقط آزاد -

 جواب دادم: الیخیب

به    ی خوبه کس  یلیخ  ی عنی  ندهیبرام خوشا  - فکر کردن  بدون 

صحبت   ایبعدش ممکنه بازخواست بشه راجع به پوشش    نکهیا

قدر توان و قدرت داشته باشه که بتونه راحت برخوردش ... اون  ای

 رو بخواد انجام بده ...   یو بدون دغدغه هر کار

 شد: ریسراز اشکم



فکر    نیکه کردم و به ازدواج فکر کردم هم  یحماقت  ل یدل  دی شا  -

از    یول  شمیام خالص مخونواده  یتهایبود که از دست محدود

 . چاله دراومدم افتادم تو چاه
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 : دیکش  یقیعم نفس

  ی کنم خودتم نم  ی حس م  یسردرگم  ی لیتو خ  ا یرو  ی دون  یم   -

  ی چ  هیعقلت    گه یم  یزیچ  هیاصال دلت    یخوایم  یچ  ی دون



  ی مشکالت که گفت  نیا  ۀ... خوب هم  گهید  زی چ  هیزبونتم    گهید

 . یخودتو آواره کن ستین یازی قابل حله اصال ن

 هم فشرم: یرا رو م یهالب

  دمیبه بن بست رس  گهی د  یول  یتو حق دار  دمی دونم شا  ینم  -

 آد یاز دستم برنم یاگهیکار د

 شدم:  بلند

 شده.  رید  یلیبرم، خ گهی بهتره د -

 هم بلند شد:  او

قبول    د یشا  یحرف دلتو بگ   یزن   ی چرا با خود پسره حرف نم  -

 . ی راحت بهم بزن یو بتون س یکنه دلت باهاش ن

 را مرتب کردم:  چادرم

دونست اگه    یبار که مادرم م   نیاول  دمش، یکال دو سه بار د   -

پسره م  به  بزنم  ا  گم یحرف  به  برا هم  نیوادار    ن یازدواج شدم 

  گه یحرف زدن بهم نداد بعدم که حلقه آوردن مامان گفت د  ۀاجاز

 . میبزنم چون نشون شد  تونمینم یحرف



 باال برد:  ابرو

 مگه؟   شیدی ند  یخوب بعدش چ یراحت نیبه ا شهیمگه م -

 شد:  یبر زبانم جار ناخواسته

حالم بد بود    یلینشسته بود خ  شمیکه پ   شگاهیاونروز تو آزما  -

م  فکر  اون  کردمیهمش  پ من  و  چ  شیجا  ازم   کنم یم  کاریاون 

خواستگار  دیپرس تو شب  اون  و  من  ندادن  اجازه  حرف   یچرا 

بهت    دنیترسیازدواج کنم م   خواستمیگفتم چون من نم  میبزن

که گفت    کرد  یبهم بخوره. انگار داشت لطف م  یبگم و همه چ

 . گردهیراه رفته رو برنم چوقتیمطمئن باشم ه

 دادم:  رونیرا پرصدا ب نفسم

نشد    یتالش کردم ول  یلیخ  میتمومش کن  ایخواستم بگم ب  یه  -

باهاش نم  یزیچ همش فکر    اومد یبهش بگم اصال حرف زدنم 

ب   کردمیم م  ایکنم    ی محلیاگه  آزما  یچه    شمون یدونم جواب 

م خودش  نخوره  ن  رهیبهم  ازطرف  یزیچ  سین  یازی و    ی بگم. 

 یحرف  مو نتونست  خواستیاعصابم اونقدر خرد بود اصال دلم نم

 بزنم. 



 دوختم:   نیرا به زم نگاهم

م   - حرف  اون  حرف  زدیهمش  اونم  فقط    یالبته  نداشت 

بار رفته   هیقبال هم    کهنیو چرت و پرت مثال ا  یعاد  یهاصحبت 

 ...  سین یاجیاحت گهیاونجا و تموم مراحل و گذرونده و د

 : دیرا بر حرفم

 قبال ازدواج کرده.  ینگفته بود -

 کردم:  نگاهش

 ازدواج نکرده که.  -

 متعجب شد:  نگاهش

 مخصوص ازدواج؟  ش یپس چرا رفته بوده آزما -

 زدم: لبخند

  ای بده    شیداشته که الزم بوده آزما  یکار  دی من چه بدونم شا  -

 مثال ... 

 کرد:  اخم



آزما  - ازدواجه فقط کس  یشایاونجا مخصوصه  قصد    ی قبل  که 

 بره.   دیازدواج داره با

 شدم: خشک

 نه، امکان نداره!  -

 کرد:   نییرا چند بار باال و پا سرش

 ؟ یدونستیمگه نم -

 ماندم:  مات

  ی زیپس چرا چ   ،یزیچ   نیقبال ازدواج کرده؟ مگه ممکنه همچ  -

 به ما نگفتن. 

 دوخت:   میها را به چشم نگاهش

 .یستین انیگفتن و تو در جر دمی شا -

 خشک شد:  دهانم

 . سی نه ممکن ن -

 باال برد:  ابرو

 . ینخواستن بهت بگن تا مخالفت نکن د یچرا شا -



 کردم:  نگاهش

آخه چطور ممکنه قبال ازدواج کرده باشه    ذارهیبابام بدونه نم   -

 شه. ی مگه م

 نشست: م یناباورش رو نگاه 

 پرس و جو؟ نینرفت ن،ینکرد قیمگه تحق -

 دادم: رونیب یرا به آرام نفسم

 آشنا بودن.  -

 کرد:  ینچ

 ازدواج کرده قبال.  نیدونیکه نم ییچجور آشنا -

 لبم جمع شد: ۀگوش

 نکرده، از کجا معلوم.  دمی شا -

 جدول نشست: یرو دوباره

 گفت اونروز.  ی بهم بگو چ قایدق نی. بششهینم ینجوریا -

 را جمع و جور کردم: خودم



بهشون   دیبا یگی باشه که تو م ینجور یبرم خونه، اگه ا  دینه با -

 بهشون. دهیخبر بدم ... آقاجونم اگه بدونه قطعا اجازه نم

 : دم ینال صالیاست با

 . رمیبگ نیماش د یهر چه زودتر خودمو برسونم، با د یبا -

 :ستادیا

 ات.تو رو زودتر برسونه خونه  تونهیمن نم ۀانداز یشکیه ا یب -

 ماندم:  میجا سر

 تا حاال سوارش نشدم.  ترسم،یاز موتور م -

 زد:  چشمک

 . ایخوبه رو یلیخ ه،یمتفاوت یلیحس خ هیاش کن تجربه -

 : دیخند

 .رسونمتینترس سالم م -
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 سرش راه افتادم:  پشت

 موقع ...  هی نایاگه آقاجونم ا گما یم -

 نگاهم کرد:  متفکر

 خب!  -

 باال انداختم:  شانه

 هر چند مطمئنم خبر ندارنا ... حاال بر فرض اگه احتماال ...  -

 آمد: جلوتر

 ا؟ ی رو یبگ یخوایم  یچ -

 دهانم را بزور قورت دادم:  آب



به   یبتونن آقاجونمو راض  داهللیحاج    ۀبگم اگه خونواد  خوامیم  -

 عقد کنن ... 

 را باالتر آوردم: سرم

 .زمیتو سرم بر ی چه خاک -

 داد:  رونینفسش را ب 

  ن یشده با ا  یو بزور راض  سیآقاجونت اهل زور ن   یگ یمگه نم  -

 ازدواج ...

 نگاه کردم:  ش یهاچشم به

  انیبود که از نوشته هام خبر نداشت ...قبل از جر  ی اون برا وقت  -

 خوردن داروها ... 

 شد:  کترینزد باز

 کدوم دارو ... نکنه ...  -

 بلندتر شد:  شیصدا

 و بخاطر ...  ی... نگو خر شد ای رو ینگو که حماقت کرد -

 لب زدم: آرام



 هم خر شدم، حدود صد تا قرص بود ...  یلیچرا ... شدم ... خ -

 : ختیر می هااشک 

 خدام قبولم نداشت که پسم زد و ...  یحت ی ول -

 :دیچادرم را کش ۀگوش

  ی کن  یم  کاریبا خودت چ  یخاک تو سر احمقت دختر! تو دار  -

خر نگفتم  مگه  نم  تی...  مگه   ... گناه    ی خودکش  یدون ینکن 

 ... اسرهیکب

 :دیکوب  اشیشانیدستش را به پ  کالفه

جهنم، خدا کجا    ی رفتیصاف م  د ی خدا قبولم نکرد ... احمق با  -

درس    همهنیعقلت رشد نکرده ... ا  یبزرگ کرد  کلیبود ... فقط ه

 ...  یدینفهم یچیه یخوند

 با خودش حرف بزند:  انگار

بکش  - خودتو  گفتم  بار  فقط    س ین  الشیخ  نیع   یکس  یصد 

که بخاطرش   سیمهم ن قدرنیا یچی... ه یکه ضرر کرد یخودت

کنن و    ی م  هیبدبخت ... دو روز گر  ی محروم کن  یخودتو از زندگ



هم    یی ایرو  ره یم  ادشونی و     شونیسر خونه زندگ  گردنیبعد برم

 وجود داشت ... 

 ام دوختم: ی را به ساعت مچ نگاهم

ال افتادن  شده و احتما  ریندارم ... تا حاالم د   ی ادیمن فرصت ز  -

 گشتن که ... ابونویکوچه خ

 بود: یکفر هنوز

به    یچ  ی فهم  یاونهمه قرص فردا پس فردا که عوارض داد م   -

 . هیچ

 را بلندنر کردم:  میصدا

 ؟ ی فهمیبرم م دی من با -

 : دیکش یآه

 ؟یات موافقت کنن چاگه خونواده -

 کج شد:  می ها لب

 .گهی د زمیر یتو سرم م  یخاک  هی -

 نشست:  شی هالب  یرو یپوزخند



 سراغ قرصا؟!  یریباز م -

 را تکان دادم: سرم

 ؟ یدار یفکر بهتر -

 زد: لبخند

 ...  یی جا ، یپاسگاه یجلو ،یپارک   میبر گم یم  -

 : دی باال پر میابرو

 خوب! -

 باز کرد:  نیرا به طرف ش یهادست

 و ...  رنمونیبگ -

 : دی بلند خند یصدا با

 . میعقد کن میمجبور ش -

 نگاهش کردم: هینگاه عاقل اندر سف با

 . یبانمک یلیخ -

 فرو کرد:  بشیدر ج دست



 . ی خالص ش ارویکه از دست اون  نهیتنها راهش هم گهیواال د -

در خوب کردن حال خرابم دارد، عادتش بود    یدانستم سع  یم

 برود.  ادم ی م یتا غم ها   کردیم یشوخ شهیهم

 به حالت مسخره جمع شد:  م یهالب

 دست تو.  فتمیآره از دست اون خالص شم ب -

 افتاد:  راه

  ی قول م  یاگه دوس نداشت  می کن  ی م  ی مدت زندگ  هی  تینها   -

 ...  میدم جدا ش

 کرد:  یمکث

از دست پدرت من همه خالص    شهیم  یخوایکه م  یهمون  -

 . یاالن انجام بد یکه دوست دار ییکارها ی پ  یر ی و م یشیم

 حد گشاد شد: نیتا آخر  میهاچشم

   ؟ی گیکه نم یجد -

 حسرت نگاهم کرد:  با

 . م یبر -



 :دمیرا جلوتر از او کش خودم

 بخدا.  یلوس یلیخ -

 آمد:  میبه پا   پا

 . میکن  یم یفکر  هیتو راه  میکردم بابا، بر یشوخ -
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 نکند:  ریرا بغل کردم تا به موتور گ چادرم



زنگ    هیقبلش    سیخونه بهتر ن  گردمیحاال که دارم برم  گمایم  -

 ی نجوریهم  ا یدنبالم    فتنیبزنم بگم تو راهم که نگران نشن دوره ب

 ه. قبال احتماال ازدواج کرد داهللی برم خونه و بگم که پسر حاج 

 جواب داد: آرام

 شد.  یفرج د یبرو خونه شا -

توانستم سفت بچسبمش و نه از ترس جانم به او دست    یم  نه

 نزنم. 

 را حائل بدنم کردم:  فمیک

پا  وونهید  دیواال آدم با  - ا  یو هوا  زییباشه که تو    ی سرد  نیبه 

 سوار موتور باشه.

 واضح نبود:  شیصدا

 هم ...  یلی...  خ -

 گفت:  یچه م دمیشنینم

 متوجه نشدم.  -

 صورتش را به عقب برگرداند:  یکم



  یتا بفهم  یزمستون سوار موتور بش  د یبا  س،ین  یزیکه چ  زییپا  -

  سهیقابل مقا  ی چیبا ه  یداره ... اصال لذت موتور سوار   ی چه لذت

 . سین

 تکان خورد: شی هاکه شانه دیخند یطور

 آره من هستم.  نهیا یوونگ یتازه اگه د -

 تر گرفتم: کاپشنش را محکم ۀگوش

 زده به سرت بخدا. -

 : دیخند

دنبال دختر  - افتادم  به سرم که  و در   یزده  دارم  که دوسش 

 ازدواجه ...  ۀآستان

 آمد:  ترنییپا  شیصدا تن

 چند ساعت بعدم عقد ...  -

 بردم: کتریرا نزد سرم

 . شنومینم -

 سرش را به عقب برگرداند:  دوباره



 بگذرن ...  شیات از ازدواج قبلاگه خونواده -

 بلند شد:  میصدا

 سهراب. شنومینم -

 را صاف کرد:  شیصدا

 سر رفتم خونمون ...   هیبهشت زهرا   امیب نکهیقبل از ا -

 کرد:  مکث

 ...  ای رو دونهیم طمونویمامان شرا -

 شدم:  متعجب

 ط؟یکدوم شرا -

 شد:  متوقف

و    یهست  یکه در شرف ازدواج اجبار  ن یدوستت دارم و ا  نکهیا  -

 ... 

 سمتم برگشت: به

که اگه تو   کنمیچند روزه دارم فکر م  یعنیفکر کردم    یلیخ  -

 ...   یهم موافق باش



 : دیلرز دلم

 سهراب؟ یبگ یخوایم  یچ -

 دهانش را قورت داد:  آب

 . میفرار کن -

 : دمیداد کش بایتقر

 ؟ یگیم  یدار یچ ، یشد وونهید -

 را باال برد:  شی ها دست

هم  نیبهتر  - حل  بب  ایرو  نهیراه  دارم،   نی...  دوستت  که  من 

از دست خونواده   یمادرمم از خداشه ازدواج کنم و اگه تو هم بخوا

 ...   یات و اون پسره خالص ش

 :دمیموتور پر یاز رو بایتقر

 تر ... خل ی کیاز  یک یهوادارام ...   نیخاک تو سر من با ا -

 ولو شدم.  نیزم  یکرد که رو  ریموتور گ  یچادرم به کجا  دانمینم

 :دمیرا کش چادرم

 شانسه من دارم.  نم یخدا ... ا یا -



 از چادرم جدا شد. یاتکه

 سهراب راه افتادم:  یادهایتوجه به فر یب

پ   ی روان  ۀپسر  - راه حل  ... س  دایواسه من  سرمو    می دکریکرده 

 . برهیگوش تا گوش م 

 نشد:  یخال حرصم

فکر کن همه تو محضر منتظرمون هستن بعد بشنون عروس   -

 فرار کرده.  گهیپسر د  هیبا 

 خواستیدلم نم  ینداشتم ول   یکه از خانواده ام دل خوش  درست

فکرش    یخانواده و مخصوصا پدرم بزنم. حت  یچوب حراج به آبرو

 . کردیم  خیهم مو به تنم س

 :ستادیبا موتور کنارم ا سهراب

 . گمیم یچ نیلحظه گوش کن بب هی ا، ی رو سایوا -

 راهم ادامه دادم:  به

برس، من قصد ازدواج   تیخودتو خسته نکن، برو به زندگ  یالک   -

 . گهیکس د چینه تو و نه ه داهللی ندارم نه با پسر حاج 
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 :دیرا کنارم کش خودش

 ...  خوادیانگار اشتباه شد من واقعا دلم م نیبب -

 شدم:  رهیخ ش یهاچشم به

هان سهراب   ؟یریبگ  ی که از آب گل آلود ماه  خوادیم  ی دلت چ  -

 خواد! یم نویدلت ا

 جدول نشستم: یرو

 نامرد.  یرد ش یخوایروم رد شدن تو هم مهمه از  -

 شد:  ادهیرا کنار زد و پ  موتور



  ا یباشه، بخدا من دوستت دارم رو  ینجوریبه مرگ سهراب اگه ا  -

با    ا یب  یمخمصه رها ش  نیاز ا  یگفتم اگه بخوا  ، یفهمیکه م  نویا

معذرت   یاگه منظورمو بد رسوندم و برداشت اشتباه کرد  یمن ول

 .خوامیم

 نزدم که ادامه داد:  یحرف

بق  - مثل  م  یخودت  ا،یرو  ستمین  هیمن  حرف  ی دونیهم    یاگه 

  م یبا هم ازدواج کن  خوامیبه خاطر تو هم هست، اگه م  زنمیم

هم من که دوستت    یکه هم تو از دست اونا راحت ش  نهیبخاطر ا

 رسم ... دارم بهت ب

 دو زانو نشست: میروبرو

دوست   ی لیبعدش اگه به هر دل  یول میگفتم که عقد کن  یجد -

 که ...   یحق طالق داشته باش یادامه بد ینداشت

 لبم نشست:  ۀگوش یپوزخند

 ؟ یمهربون و از خود گذشته شد همهنیاونوقت چرا ا -

 هراسان خود را به اطراف انداخت: نگاه 



خوب   یول  ترسمیم  نکاریاز تو از عواقب ا  شتریبخدا من خودم ب  -

 . یراه از همه بهتره باز هر طور که تو بگ نیبنظرم ا

ترس مبهم که اعتراف   نیا  یۀآمده بود سا  یاز وقت  گفتیم  راست

در چشم بود  اطراف   شیهاکرده  به  را  سرش  مدام  بود،  آشکار 

  د یسر رس  ی و هر آن منتظر باشد اگر کس  یانگار فرار  اندچرخیم

 فرار کند. 

 را پاک کردم:  می هااشک 

 کنه.  یو بفهمه عقدو کنسل م   شگاهیآزما انیمطمئنم بابام جر -

 شدم:  بلند

 برم خونه. د یهر چه زودتر با -

 : دیکش یآه

 که ...   یبهش فکر کن یخواینم -

 : دمیرا بر حرفش

 خداحافظ!  -

 سمت موتور به راه افتاد: به



 . نیبش -

 :دمیکش ابانیرا سمت خ خودم

 . رمیم نیبا ماش -

 را بلند کرد:  شیصدا

 سوار شو. ایب  اریدرن یبچه باز -

رفتار    جانیموقع آمدن به ا  یکرده بودم و ازطرف  ریدل بودم، د  دو

ماش  ۀرانند ب  بهیغر  نیآژانس ترس سوار  دلم  را در    شتریشدن 

 کرده بود: 

 سرجاش بمونه.  مونینزن تا دوست  یپس حرف -

 راستش بند موتور بود دست چپش را باال آورد: دست

 شد.  ریسوار شو د -

 برادرش برود.  دنیاجازه خواست به د ستادهیا یاقطعه کینزد

 گرفت:   ابانیرا به کنار خ دستش

ش  فاتحه برا  ه ی  یاگه اجازه بد  افتهیم   نجا یکم گذرم به ا  ی لیخ  -

 .ابونهیلب خ نیبخونم، آرامگاهش هم



 شدم:  ادهیهم پ  من

 . م یبر -

 برداشته آرام بر سنگ قبر زدم: یکوچک سنگ

 .امرزدشیخدا ب -

 گذاشت:   شیهاچشم یرو دست

  رفت یداشت م  یی دا  ۀآرزو داشت، با خونواد  ی بچه بود، کل  یلیخ  -

 مامان بزرگم که ...  ۀشمال خون

 : دیکش یآه

  دمیرس  یوقت  دمشیبار ند  نیآخر  یخودم بودم و برا  یکارا  یپ   -

که تو   ششونیپ  م یراه افتاده بودن قرار بود سه روز بعدش مام بر

 گرفت ...  شیآت  ییدا نیراه تصادف کردن و ماش

 تر شد:   شیهاچشم

 ...    شیتو آت ا یمعلوم نشد موقع تصادف فوت شده بود   -

 از او نداشت.  یدست کمبد شده بود.، حال من هم حالش

 را باال برده به آسمان چشم دوخت: سرش



حسرت   نیشد بدتر  دنش ی باالخره اجل مهلت نداد. و دوباره د  -

 عمرم.

 مهتاب:  ی را به دور دست دوختم، به آرامگاه ابد نگاهم

 . میمورد همدرد نیتو ا -

 زد:  یتلخ لبخند

م  یلیخ  - پر  بردیلذت  به  پا  که  بپ  یو  صبح همون   چه،یمن 

برا  یروز د  نیآخر  یکه  ع   دمش،یبار  چشات  گفت    ن یبهم 

 دوستت دارن آخه.  نقدیگوسفنده، دخترا چرا ا

 زدم. لبخند

 شد:  رهیخ م یهابه چشم قیعم

تو هم مثل خودم خوشگله    یبودم، چشا  ده یند  کیتا حاال از نزد  -

 ها. 

 جا خوش کرد: شی هالب  یرو یمحو لبخند

 گوسفند.  یمثل چشا -

 انداختم:  نییرا پا سرم



 زحمتت دادم.  یممنون سهراب، امروز کل -

 : دیخند تلخ

ن  اسفهیوظ  - دوست  هم  م، یستیمگه  کاف  شهیمن   ...   هیهستم 

مطممئن باش تحت هر    یداشت  ازیباشم، هر جا بهم ن  یاراده کن

 .رسونمیخودمو م یطیشرا
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  یحرف  چیبه محله ه  دنیتا رس  گریدو در فکر فرو رفته و د  هر

 رد و بدل نشد،  نمانیب

 شوم: اده یپ   تربنیدو کوچه پا خواستم



 . میبا هم بود نهینب یتا کس شمیم اده یپ  نجایممنون هم -

 : دیچیپ  شیصدا

 . یبرم جلو زودتر برس  کم یبذار    نهیبب  س ین  یشکیروز ه  وقتنیا  -

 به ساعت نداشت:  ی قطعا شلوغ بود و ربط مانمحله

 جا خوبه. نینه هم -

  با یموتور تقر  یرا نگهداشت اما من با عجله خودم را از رو  موتور

 پا از موتور پرت شدم. کله  دهینرس نیبه زم م یپرت کردم. پا

 نشست: نیزم یو روموتور را ول کرد  سهراب

 ! ایرو یشد یچ -

 را تکان دادم:  دستم

 . آدیم   یکیتو برو، االن   س ین میزیچ -

افتاده بود را به دست   نیزم  یکه از سرم رها شده و رو  چادرم

 گرفت:

 س؟ ین یز یچطور چ نیزم یبدجور خورد -

 : دمیرا محکم کش چادرم



 گفتم برو سهراب. به تو چه آخه.  -

 . شدیکرده و آزاد نم  ریبه موتور گ چادر

 شده چادر را جدا کرد:  بلند

زخم   اتیینشده. اگه جا  یزیچ  یسرت بد خورد مطمئن  ایرو  -

 .یشد شرمنده مثال خواستم زودتر برس

 راحت شد.  المیرا که روشن کرد خ موتور

حواسم را   ی کلفت مرد  یکنده شدم که صدا  نیاز زم  یسخت  به

 جمع کرد:

 .یریبه دختر مردم و درم  ی زنی! مکهیکجا مرت -

 . میرا شکر فکر کرده بود تصادف کرده ا خدا

 گرفتم:  واریرا به د دستم

 من بود.  ریآقا تقص ستین یطور -

 : دیکش نییموتور پا یسهراب را گرفت و از رو ۀقی

زد بهت، چادرتم هنوز   دمیتو بود، خودم د  ریرو تقص  یچ  یچ  -

 کرده.  ریچرخ گ یال



 دادم:  رونیب یی پرصدا نفس

 نداره آقا.   ی اشکال -

 چادرم نشست: یرو دستم

 آقا و ...  نیکرد به موتور ا ریآقا من چادرم گ -

 سهراب را ول نکرد و در همان حال به سمتم برگشت:  ۀقی

دو ساعت بعد که    یکی  یفهمینم  یخواهر من شما االن گرم  -

بدنت کوفته شد و کبود و    ۀو هم  یقدم از قدم بردار  یونستنت

 ...  یشد اهیس

 : دمیخودم را باال کش بزور

 ندارم. ینشده آقا من مشکل یطور -

نگرانم را به صورت مات سهراب دوختم و سرم را تکان دادم  نگاه

.  ودیهمچنان ساکت مانده    یبزند و قائله را تمام کند ول  یکه حرف

  یهم ناراحت نبود که حرف  ادیآمده ز   شیپ   تیانگار از وضع  ایخدا

 .زدینم

 زد جمع شدند:  یمرد که بلند داد م ینفر با صدا چند



  نیما از ا  ۀو کاره؟ نه جانم محل کسیدختر مردم ب   یفکر کرد  -

 ناموس ما ...  س،یخبرا ن

 لب فحشش دادم:  ریبه راه افتاده ز یسخت با

مردمو خبردار    ۀشد، االن هم  داشیاز کجا پ   گهیسر خر د  نیا  -

 . کنهیم

 سهراب متوقفم کرد: یصدا

 . ی شیم  یرتیغ  یناموس ما ناموس ما، چرا الک یگ یم  یآقا چ -

 متوقفم کرد:  شیصدا

 . میبگو با هم ا یرو -

 هم فشرده شد:  یرو م یهالب

 !طونیلعنت بر ش -
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 شدم یاز آنجا دور م شتریب ییآبرویهر چه زودتر و قبل از ب د یبا

 تر.و من هراسان   شدندیجمع م کاریب مردم

 :آمدیسهراب همچنان م یصدا

 ! ا یرو -

 : دیکوبیم  ش یضربات مشت را بر پهلو مرد

  یاسمشو صدا م  یکه ه  سیتو ن  ۀچ یخفه شو دختر مردم باز  -

 بهش.  یزد دم یمن که د یکن

 :دیداد کش سهراب

... اصال خوب کردم زدم تو رو سننه،   کهیدستتو ول کن مرت  -

 ...  رشونیوز ا ی ی مردم لیوک

 بلند شد معلوم بود با هم زد و خورد داشتند. یآخ و وا یصدا



  ییآبرویهر چه زودتر و قبل از ب  د یبرداشتم با  عتریرا سر  م یها   قدم 

 . شدمیاز آنجا دور م شتریب

 : آمدیسهراب هنوز م یصدا

م  - شاه  واال  گفتن  دختره  بخشهینم  ی قل شاه  بخشهیخوب   .

م نم  سین  یطور  گهیخودش  ول  نامزدمه،    ،یکنیتو  اصال  آقا 

 نداره.   یدوستمه به تو هم ربط

  بایچند کوچه را تقرمان کشاندم،  لنگان خودم را تا سر کوچه  لنگ

در حال فرار کردن    شد یمتوجه م  د یدیم   ی بودم اگر کس  ده یدو

 هستم. یز یاز چ

  ی ول ندیمرا در آن حال بب ییبه اطراف گرداندم مبادا آشنا  چشم

 نبود.  یشکر خدا کس

 تازه کنم.  یتا نفس ستادمیا  یبودم، کم  دهیدم در خانه رس به

 در باز شد:  ده،یبه زنگ نرس  ی را باال بردم ول دستم

 افتاده؟  یچه اتفاق ه،یچه وضع نی! انیامام حس ای  -

 بود.  ده یهراسان پرس مادر



 انداختم: اطیرا به داخل ح خودم

 . نینشده خوردم زم  یچیه -

 : دمیزنان پرس نفس

 آقاجون اومده؟  -

 را به صورتم گرفت:  دستش

 شده، خراش ...  یصورتت چ -

 :دمیرا عقب کش خودم

 قبال ازدواج کرده.  داهلل یپسر حاج   یدونستیم  -

 در هوا خشک شد:  دستش

 ؟ یچ -

ازدواج کرده پس   کباریداده بود که محمد قبال  نانیاطم سهراب

 : می ازمایبزنم و بختم را ب ی دست کیتوانستم  یم

 خانوم بپرس. نهی زنگ بزن از تهم یاگه خبر ندار -

 زن حرص درآر بود.  نی ادا کردم بس که ا ظیرا غل خانم

 ها آمد: پله  یخانجان از باال یصدا



  یکرد  ر یچرا د  ، یوقت کجا بود  نهمهیا  ا، یباالخره رو  ی اومد  -

 ...   نیتو ا یگیدختر نم

 : دیکش یبلند  نیه دنم ی د با

 ؟ یدعوا کرد  ای ی هاشم! تصادف کرد ی قمر بن ای  -

 کنارش رد شده خودم را به تلفن رساندم:   از

 .نیخوردم زم -

 ها را باال آمد: پله ع یکه به خودش آمده بود سر مادر

گفته، کدوم    یزیچ  ی کس  ه،یخزعبالت چ  ن یا  نمیصبر کن بب  -

 ؟ یازدواج چه زن

 :دیرس کنارم

گور  - کدوم  حاال  تا  ر  ا یدن  ،یبود  یاصال  بهم   داتی پ   ختمیرو 

  ی وضع اومد  ن یتو بعد االن با ا  ی نکردم، بابات، داداشت رفته پ

 ؟یدیمن م لیچرت و پرتا رو تحو نیا
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 سرم نشست: یرو دستم

 کجاس االن؟  م یدکریبابا س -

 اخم نگاهم کرد:  با

 ها دنبال تو ... کوچه تو کوچه پس   -

باشد، نکند جمع   ده یسرم خراب شد، نکند سهراب را د  ی رو  ایدن

 شدن مردم کنجکاوش کرده باشد. 

 رفتم:  یبه سمت گوش انیگر

بار   هیپسره قبال   نیا میبهش بگ  دیبا م،یزنگ بزن نیبه مه دی با -

 ازدواج کرده و ... 

 را از دستم گرفت:  یگوش

 . ی کن یم  یدار کاریچ نمیبده به من بب -



 : دیلرزیم م یهادست

  ی وقت  نیازدواج دار  نیاصرار به ا  نهمهیچرا ا  نم یخوام بب  یم   -

 قبال زن گرفته.  داهللیپسره حاج   نیدون یم

 تلفن گذاشت:  یرا رو یگوش

 چرت و پرتا رو تو گوشت فرو کرده؟  نیا یک  -

 کردم:  بغض

  ی چرت و پرت م   یک   ی فهم  یم   یجونت بزن  نهیزنگ به تهم  هی  -

 گه.

 جان هاج و واج وسط اتاق مانده بود:  خانم

 ...   ادیب  میدکریبلند شو برو سر و وضعتو روبراه کن االن س -

 هر سه نفرمان را ساکت کرد.   اطیباز شدن در ح یصدا

 : دیلرز یبدنم م  ینبود، کل اعضا می تنها دست ها گرید

  یمهم  نیبه ا  ۀمسئلتو رو خدا زنگ بزن مامان، ازش بپرس چرا    -

 کردن.  می رو قا

 دوخت:  اطیجان نگاهش را به ح خانم



 !مهیدکریس -

 :دیرس ی نگران بنظر م ی کم مادر

 . ومدهیپاشو برو اتاق تا ن -

 به در هال دوختم:  چشم

 بدونه که ...   د یبا گم،یبه خودش م  ادیبذار ب -

 :دیرا کش چادرم

مناسب  - موقع  االن  دختر  م   س، ین  ی پاشو  خرده   زنهیاعصابش 

 .کنهینکرده ناکارت م یخدا

 بستم: چشم

 ؟ یعنی تونهیتو اتاق نم -

 : د یکش یپوف

 بهش. گم یپاشو برو حموم، من م  -

 باال بردم:  دست

 . گمیوگرنه خودم م ی تو رو قرآن بهش بگ -



  یی رایخودم را به حمام پرت کردم و تا در را بستم، در پذ  بایتقر

 د. باز شد و پدر داخل ش

 لرزه بر تنم انداخت: اشیعصبان یصدا

 سر نشد؟ رهیخ ۀدختر نیاز ا یخبر -

 در آرام کردنش داشت:  ی سع مادر

 .کنهیوقته اومده، االنم داره حموم م یلیچرا خ -

 خانم جان بلند شد:  یصدا

 .چسبهیسرده م رون یدختر، ب اریب یی چا هیبراش  -

 بود:  یهمچنان عصبان پدر

م  خوام،ینم  ییچا  - زودتر  برم    یم  آنیداداش گفت  خواستم 

 ... ۀخون

 را صاف کرد:  ش یصدا مادر

  دونماینم  ی... البته خودمم قطع  یانگار  ی عنی...    زهیچ  گمیم  -

 ...   دی شا یول



  داد، یم   حیتوض  شینشستم خدا را شکر مادر داشت برا  نیزم  یرو

 . شدیم  تریمسئله عصبان  نیقطعا پدر از ا

نم  شانیصدا گوش  یلیخ  دم،یشنیرا  تا    ۀآرام  کردم  باز  را  در 

 را بهتر بشنوم  شانیهاحرف
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 : دیکشیداد م پدر

احمقانه رو تو گوشش خونده، کدوم ازدواج،،    یحرفا  نیا  یک  -

رو    گهیکه ما همد  سین  روزیمگه شهر هرته، صحبت امروز و د



م  یلیخ ما    ی ک  داهللی پسر    م، یشناس  ی وقته  که  کرده  ازدواج 

 . میدینفهم

 : دیجان حرفش را بر خانم

 ازدواج.  نیبرا فرار کردن از ا دشهی ترفند جد دمی شا -

 رونیتوانستم در را باز کرده ب  ی . کاش مخوردیخونم را م  خون

 بروم.

 حرف را عوض کرد:  مادر

نرفت  یشما سلمون  یراست  -  هینشه    رید   م،یدکریهنوز س  ی هم 

 .یوقت ببنده بره شمام معطل بمون

 پدر آرامتر شده بود:  یصدا

 .شهینم  رید -

 دا یکه از ظواهر امر پ   نطوریا  د،یجوشیو سرکه م  ریمثل س  دلم

پ  قصد  مادر  ا  ۀمسئل  یریگیبود  با  یمهم  نیبه  نداشت،    د یرا 

رفته    رونیبا پدر رو در رو نشوم، ب  خواستیبرخالف آنچه دلم م

 و حرفم را بزنم. 



 پدر متوقفم کرد:  یرساندم که صدا رهیرا به دستگ دستم

 .نمیبب  ریرو بگ داهلل یحاج  ۀتلفن خون -

 کلمه گفت:   کی مادر

 چشم!  -

 بود.   دهیبرپا شد، خدا چه به موقع بدادم رس  ی من در دلم عروس  و

سرد سر خوردم و منتظر حرف   یهایکاش  یدر حمام رو  پشت

 پدر ماندم. 

 : دیپرس پدر

 ده؟ یشن ینگفت از ک  -

 جواب داد: مادر

 نه واال  -

 بود: نیهمانطور سرسنگ پدر

بگم    یزنگ بزنم  و بپرسم اصال چ  شهیآخه، روم نم  ی چ  یعنی  -

بعد چجور  یزیچ  نیهمچ  هی  دیشا نداره  تو   یم  یوجود  تونم 

 و خونواده اش نگاه کنم. داهللی یرو



 پدر گذاشت:  یهاهم صحه بر حرف مادر

...چند    میبش  خیکه سنگ رو    ترسمیم  نیآره واال منم از هم  -

 عقده و اونوقت ...  گهی ساعت د

 گفت: یاستغفرالله

درآورده   یباز  ایزده  یحرف هیدختره از خودش  نیباز ا دمی شا -

 ... 

 حرفش را زد:  پدر

م  - از ج  زنمیزنگ  اون  اگه   کی داداش،  داره،  پوکشون خبر  و 

 نی... آره بهتر دونهیم یا گهیباشه اون بهتر از هر کس د  یزیچ

 .نهیکار هم

ساکت    کبارهیکه پدر    نیهم  ی ول  دم یشنیعمو را نم  یهاحرف

احتماال حدس سهراب در مورد    دیبنظرم رس  زدینم  یشد و حرف

 ازدواج محمد درست بوده.

 .دیدر دلم درخش یدیکه قطع شد، نور ام تلفن

 بلند شد:  ش یاز جا پدر



 . نجایا ادیب  عیسر داهللی زنگ بزن پسر حاج  -

چشم بر ساعت دوخت احتماال نگران بهم خوردن   یبا نگران مادر

 . شدیشروع م  گریبود که چند ساعت د یمراسم

 راحت در حمام را بستم، خدا هنوز فراموشم نکرده بود.  الیخ با

ا  میزانوها به  ا  نیرا بغل کرده و  اگر  بهم   یعروس  نیفکر کردم 

خوبم شروع خواهد   یبخورد دوباره به مدرسه برگشته و روزها

 شد. 
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 زد: ی اروزمندانهیخانم لبخند پ  نهیتهم

کرده بود با دومادش    نکارویکه با پسرش ا  یمادر  دیواال دلم لرز  -

ا از  بود  کردیم  ن یبدتر  شما  سست    یدرسته؟  دلت  و  دست 

 شد؟ ینم

 نگاهش کرد:  پدر

به   یزمان الزمه تا بدونم چ کمی م،یفکر کن  دیدر هر حال ما با  -

 که افتاده دخترم ...  یاتفاق  نی... با ا هیچ

 با خجالت حرفش را زد:  محمد

  تونمیحرف بزنم خودم م  تونهیمن با صب  نیاگه اجازه بد  دیس  -

 بدم و ...  حیتوض

 دست به زانو گرفت:  پدر

 . نیداد حیتوض -

 شد:  بلند



کن  - کنسل  رو  امروز  هفت  نیقرار  بب  ۀتا  چ  مینیبعد    یخدا 

 .خوادیم

م   یخوشحال  از تو  خواستیدلم  دل  کنم،  نبود    یپرواز  دلم 

 بزنند.  یحرف توانندینم میکر  دیحرف س یرو دانستمیم

 انداخت: ریسر به ز محمد

 بعد؟!  ۀهفت ۀقرار محضر بمونه برا پنجشنب  ی عنیپس  -

 لب زد:  پدر

 بخواد.  یخدا چتا  -

 هم بلند شد:  محمد

 موقع.  نیبعد هم ۀشاءاهلل هفتان -

 خانم دست به کت پسرش گرفت:  نهیتهم

 نیخون  ی داره امروز عقد م  یچه فرق  م،یکنیحلش م  نیبش  ریبگ  -

 بعد ...  ۀو تا هفت

 با صالبت پاسخ داد:  پدر



مشخص بشه .. حاال اگه خدا خواست   زایچ  یسر  هی  فیتکل  د یبا  -

 .میریگ یمحضر م  گهید ۀو جور شد، هفت

 کرد:  یاسرفه 

 خسارت محضرم ...  -

 خانم دست بردار نبود: نهیتهم

  ی همه آدمو چ  نیجواب ا  د،یس  س یصحبت محضر و خسارت ن  -

 ...  م یبد

 نگاهش کرد:  پدر

 به مردم؟ نیگفت  یچ ن،یکه اون دفعه کرد یکار -

 بزند.  یگریحق نداشت حرف د یتمام و کس یعنی نیا

که    یرچشمیز  محمد شد  دوخته  آشپزخانه  در  به  نگاهش 

 ام:آنجا نشسته دانستیم

  ی از راه  موقع چیمن ه  اده، یاثبات ز  ینداره، زمان برا  ی اشکال   -

رو به جلو هست،   شهیراه من هم  گردم،یکه انتخاب کردم برنم

 .یطیتحت هر شرا



 ا انتخاب کرده و دوستم دارد. کرده بود که مر اشاره

  دنیکرد آدم عقب کش  یمرد با اقتدار اعالم م  نیا  د،یبدنم لرز  کل

 .ستین

 رون یحرف نزده و از خانه ب  چکداممانیرفتند پدر با ه  نکهیاز ا  بعد

 رفت.

که مادر کنارش بود، رو به خانم   یجمله، آنهم با وجود ک ی تنها

 جان گفت:

 .هیمنتف هیقض نیبگ نیرو دعوت کرده بود یهر ک نیزنگ بزن -

 .شناختمیبه اتاق رفتم، سر از پا نم  یشاد با

ساعت    کیگذاشتم،    فمیک  یهم جمع کرده تو  یرا رو  می هاکتاب

که دمغ شده بودند   هیبرخالف مادر و بق دم،یچرخیدور خودم م

 بود.  کوک فمیک

اخبار را رسانده    هیکه برگشتم مادر تلفن کرده و به بق  ییرایپذ  به

 . زدیزنعمو حرف م ا یبود، تلفن آخرش بود که 

 را قطع کرد:  تلفن



نداره    یخوشحال  ، یبدبخت  همهنیا  خونه،یکبکت خروس م  هیچ  -

 ها. 

 زدم: لبخند

م   - شد،  کم  شرشون  زندگ  تونمیخوشحالم  به    میبه  برسم، 

 مدرسه، درس، دانشگاه. 
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  رفت یدوباره به صدا درآمد و تا مادر که به طرف آشپزخانه م  تلفن

 : دمیبه خودش بجنبد من به تلفن رس



 . دارمیمن برم -

 :دیچیسهراب در تلفن پ  یجواب دادم، صدا کهنیمحض ا به

 شد.  ی! نصف جون شدم دختر چه خبر چا یرو یخوب -

 خشک بود:  میگلو

 جون. یسالم خوبم مرض -

 : دیچیهراسانش پ  یصدا

  ی گفت، کتکت نزد؟ عقد چ  یخبر، پدرت چنگرانت شدم چه  -

 شد بهم خورد؟ پسره قبال ازدواج کرده درسته؟

من مانده    یرا که نگاه هر دو رو  خانم جان و مادر   یچشم  ریز

 بود، از نظر گذراندم: 

حالت خوبه، با بچه ها دعوات   یتو چطور  س، ین  یخبر  چیه  -

 که نشد؟  تیزیشده بود چ

 همان لحن ادامه داد:   با



خودم حدس    ،یحرف بزن  یتونیمن خوبم نگران نباش، انگار نم  -

  ی گوش  یحت  ای   یحرف بزن  یپر آدم باشه و نتون  دیزدم خونتون با

 نکنم.   یدست بذارم و کار  یتونستم دست رو  ینم  یول  یرو بردار

 سمت مادر برگشتم:  به

 اس. هیمرض -

 داد:  رونیرا ب شیهالب مادر

 بعدش بوجود اومده. یابرنامه  هیدختره هر وقت زنگ زده  نیا -

 . شدیه ماو نوشت یسهراب هم پا یها! تلفن هیمرض طفلک

 :دیچیسهراب در گوشم پ  یصدا

 شد کال بهم خورد عقد. یباالخره چ -

 : مینگاه پرسشگر مادر چه بگو ریز دانستمینم

 بخواد. ی تا خدا چ سین یفعال که خبر -

 تلفن را قطع کنم:  دیترسیو م ستمیکه راحت ن  دیفهمیم

بهونه  رون،یب  ییایب   یتون  ی م  نمت،یبب  د یبا  ا یرو  - به   ی مثال 

 ؟ ییجا ،یمدرسه ا



 : دمیکش یآه

 ...   امیبتونم ب ای زود نیمدرسه که فکر نکنم به ا -

 :کردمیتشکر م اشیبابت همراه د یبا

 ...  یاگه تو نبود ،یمرض  ونتمیمد یلیخ -

 شد: ریحرفش اشکم سراز با

  ی لینکردم، باور کن خ  یمن که کار خاص  ا،یرو  هیچه حرف  نیا  -

  یلیفکر کن، خ  شنهادمیبگم رو پ  خواستمیم ا، یدوستت دارم رو

 دوست دارم کمکت کنم. 

کنم که با او بودن مصداق از   اشیحال   یدانستم به چه زبان   ینم

آن با  سهراب  بود،  افتادن  چاه  به  و  درآمدن  ادعاچاله    ی همه 

  یی بایز  ۀافیق  لیرنگارنگش و صرفا بدل  یو دوست دخترها  یعاشق

نم داشت  رو  توانستیکه  نقط  یاهایمرد  باشد،  مقابل    ۀمن 

 بهتر بود.  ماند یبود، بنظرم همان دوست م  میهاآرمان

 کردم:  بغض

 موند.   ی... و ... خواه  یدوست من بود نیم بهترتو ه  -



 کرد: اصرار

 نظرت عوض شد.   دیفکر کن شا شتریب  کنمیخواهش م  -

 جان سختم بود:نگاه کنجکاو مادر و خانم زبر

 . شهینم -

 کرد:  اضافه

 .نمتیبار بب  نیآخر  یپشت بام خونتون تا برا  ای دم در    ا یالاقل ب  -

 لب زدم:  دیناام

 نتونم.   ادیاحتمال زبه  -

 حرفش را زد: نیقطع کنم آخر نکهیاز ا قبل

 . ایتو رو خدا ب ای نکن رو ینامرد -

دم در و    ایدانستم رفتنم به پشت بام    یشب در اتاق ماندم م   تا

هوا  دنید دوباره  ام  یم  اشییسهراب  و  هم    دواریکند  با  به 

م ا  الشیخ  دی با  شودیبودنمان  تمام شدن  بابت  از  ا ماجر  نیرا 

 کردم یراحت م
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پدر    یتلفن کرده ول  داهللیمتشنج شده بود، حاج    بیخانه عج  جو

پدر   دنی کرد شب به د  دیتاک نیدر خانه نبود تا حرف بزند بنابرا

مراسم عقد    یکه مشغول برگزار  د یام  نیعصر به ا  ن یمه  د، یآیم

شده به مادر    ریماجرا سخت غافلگ  دنیتلفن کرده و با شن  میهست

را سهل گرفته و بدون    یمهم  نیابه    ۀبود که چرا مسئل  دهیتوپ 

ا  قیتحق به  داده  نیتن  کممی اوصلت  دست  هم  مراد  او    ی .  از 

 ن یکه چرا اصرار به ا  کردینداشت و مدام خودش را سرزنش م

تحق بدون  و چطور  داشته  فام  قیکار  بخاطر    یبرا  ، یلیو صرفا 

 نرفته است. شانهیپرس و جو سراغ دوست و همسا



شده بود، مادر    ی خود رفته و خانه خال  یدنبال کار و زندگ   همه

هم حرفخانم  ی دستبا  پد  شی هاجان  گوش  به  و  را  رسانده  ر 

خودش و مادر را از برخورد پدر با    تیجان مدام عدم رضاخانم

 خواند.  یخانم و پسرش در گوش پدر م نهیتهم

  داهلل یحاج    ۀها طبق خواستبرنامه   نکهیآسوده از ا  ی الیبا خ  پدر

نشانده حرف آخر را    ینرفته و خودش حرفش را به کرس  شیپ 

 زد:

  نام یازدواج کنه، ا  دیدختر با  نیا  ن،ینزن  خودیحرف ب  همهنیا  -

نبوده خودم رفتم    یجد  اد یپسره هم ز  یۀو قض  انیخوب  یآدما

و   داهلل یکار دست حاج  اری خواستم ع  ی پرس و جو کردم، فقط م

پنهون باشه، فکر    میدکریاز س  ی زیچ  د یکه نبا  اد یب  شفهیو طا  ریت

 رو. انیبرن و من نفهمم جر یرآبیز توننینکنن م

  گرفت یم   یآلود ماهده بود، پدر هم از آب گلش  ییماجرا  عجب

بود، قسمت جالب    داهلل یو دنبال نشان داد اقتدار خودش به حاج  

ا پا  یاریبود هوش  نیماجرا  به  را هم  خودش    یزرنگ  یسهراب 

 . گذاشتیم



تمام شده    زیچهمه  کردم یمعادالتم بهم خورده بود، فکر م  تمام

از   یانگار راه فرار  دادندیکه خانواده ام نشان م  یبا انعطاف   یول

 نداشتم.  داهلل یحاج  ۀخانواد

مدت  محسن تغبه  یکه  آنجا   یاکارخانه  فتیش  رییعلت  در  که 

دو ساعت زودتر آمده    گشت،یبه خانه برم  ریها دمشغول بود شب 

 را بدتر کرد.  هیو با آمدنش قض

 واند:بلند اسمم را خ یبا صدا ییرایهمان وسط پذ  از

 ؟ ییکجا ا یرو -

 آمدم:  رونیاتاق ب از

 سالم داداش.  -

 : دیاخم پرس با

 ؟یامروز کجا بود -

 زدم: لبخند

 بخرم.  لیرفته بودم برا مامان وسا -

 :دیپرس مشکوک



 ؟ یتصادف کرد -

 : دیبر صورتش کوب مادر

 خاک به سرم! -

چشم    ییصدا  نیبچه ها بدون کوچکتر  کرد،یمات نگاهمان م  پدر

 به ما دوخته بودند. 

 شد: زیخ م یبود، ن  دهیکه دراز کش جانخانم

 ؟ یتصادف کرده بود ا یرو -

 زدم:  یساختگ لبخند

 گفته؟ یزیچ ینبود، کس یمهم زینه بابا تصادف کدومه، چ -

به صدا درآمد. مادر هراسان به سمت تلفن رفته پدر را صدا   تلفن

 زد:

 ! میدکریبا شما کار دارن س -

 داد:  رونیرا ب شیهالب پدر

 ! هیک -

 را به دستش داد:  یگوش مادر



 ! دونمینم -

 مشغول تلفن شد.  پدر

 را باال داد: شیابرو یتا کی محسن

 ا؟ ی رو دیخر یرفته بود یبا ک  -

 در حفظ آرامشم داشتم: یسع

 خودم تنها بودم.  یشکیه -

 گذاشت:  بشیدر ج دست

 اده؟ ی پ  -

 شد:  نییباال و پا سرم

 سر کوچه ...  نینبود که هم  یآره راه -

 کرد:   زیرا ر شیهاچشم

 زده بهت. یموتور هیدو کوچه باالتر  دهید گفتیاکبر م -

 بود.    دهیدعوا را هم از دوستانش شن یۀقض  قطعا

 کرد:  دنیشروع به لرز م یو پا دست



کرد به  ریاومد رد شه پر چادرم گ یموتور هیتصادف نبود که،  -

 چرخ ...

 آمد: جلوتر

 بود؟  یک هیموتور -

 دهانم را قورت دادم:  آب

زود    دونمینم  - منم  مردم جمع شدن  داشتم  عجله  واال چون 

 .هیک نم ینگا نکردم بب  گهیاومدم خونه، د

 جلو آمد:  گریقدم د کی

 ش؟ یشناختینم یجد -

 زدم:  یساختگ لبخند

 نه واال از کجا بشناسمش ...  -

 رنگ خشم گرفت:  نگاهش

 ...   یشد ادهیپ  ارویاز موتور  دهی مثل سگ، اکبر د یگیدروغ م -

 جلو آمد:  گریقدم د کی

 ...  یبود سوار موتورش شده بود  یپسره ک -



 : دیداد کش بایتقر

 ا؟ یرو شیشناختیم  -

من    یقطعا برا  ش یهاحرف  نی ا  یول   دادینشان م  یخود  داشت

 . شد یگران تمام م یلیخ

 :دیتلفن کوب یرا رو یبا خشم گوش پدر

 ! زیهمه چ  یب ۀکیشرف، مرت یب  ۀپسر -

 داد پدر توجه همه سمت او جلب شد.  با

کرده بود که به تلفن پدر توجه نکرده   شانمانیچنان پر  محسن

نبود کس  م،یبود پدر    یمعلوم  بود چه گفته که  تلفن  پشت  که 

 برآشفته بود.  نیچن

 بلند شد:  شیجا از

 محسن؟  هیموضوع چ -

 به سمت پدر برگشت: محسن

موتور با پسر الت  هیدخترتو ترک  م،یدکریکالهتو بنداز باال س -

 ...  دنی محله د نییپا



 دهانم کامال خشک شد.  د،یچرخیدور سرم م ایدن

 دهان باز کردم:  بزور

پسره رو هم    دم،یرو ند  ی من اصال کس  ، یگیکدوم پسره رو م  -

 ...  شناسمشینم

 دهانم را قورت دادم:  آب

به    - خوردم  داشتم  عجله  برگشت چون  راه  حت  هیتو   یموتور 

 .هیک  نمینگاهشم نکردم بب

 بود:   دهیرس میروبرو بایتقر

 .دونستیپس از کجا اسمتو م -

 بود:  یمرگم حتم امشب

 . سین  یکنیکه تو فکر م یداداش باور کن اونجور -

 : ستادیدرست مقابلم ا پدر

 ؟ یکرد کاریچ -

 کردم خودم را نبازم:  یسع

 ! یچیه -



 ادامه داد: محسن

راه م  یول  یدونیخوبم م  - اون  به  پسره به همه   ،یزنیخودتو 

 ...  یبا هم و خودت سوار موتورش شده بود نییگفته دوست

 صورتم نشست: یپدر باال آمد و با قدرت رو دست

 آبرو ...  ی ب ۀدختر یکرد کاریدردته تو، چ هی  گمیمن م یه  -

 کرد:  زیرا ر شیهاچشم

که به عشقش خاطره    یهمون  ،یبود  یبا ک   ؟یکجا رفته بود  -

و براش عاشقانه    آدیکه برات سوسه م  هیناموس  یکدوم ب   ؟ینوشت

 ؟ یسینویم

 .ختمیریاشک م  دی بستم، نبا چشم

 : دیکشیهمچنان داد م پدر

ساعت  - چند  نبود  ی اون  بود  یکه  رفته  غلط  ، یکجا    ی چه 

 ...   ایرو هیاون پسره ک ،یکردیم

 : زدیم نعره

 آره!  ،یکن یباز  م یکر دیس یبا آبرو یخوایم  -



من   خواستیلبم جا خوش کرد، دلم م  یرو  یاناخواسته   پوزخند

  یهمان که با زر  میدکریس  یکدام آبرو   میهم حرف بزنم و بگو

همان    ،یاکرده   مانیعالم و آدم رسوا  شیسرش قمار کرده و پ 

 ام؟ شده یگرفتار همهنیکه من بخاطرش دچار ا

 نزدم. یحرف یبه احترام بزرگتر یول

 به دست پدر گرفتار شد:  امیحرف به راه افتادم که روسر بدون

 ...   آبرویب ۀکجا دختر -

و به سمت اتاق فرار   فتدیرا شل کردم تا از سرم ب  یروسر  گره

 کردم.. 

در گذاشت تا مانع    یرا ال  شی پشت سرم وارد اتاق شد و پا  پدر

 بسته شدن در شود.

در را ببندم،   توانستمیو نم  دیلرزیم   یادیبا شدت ز  میهادست

توانست در را شکسته و   یبود که م  ادیهر چند زور پدر آنقدر ز

 داخل شود.

 : دیکشیم  ادی فر پدر



غلط  - دار  یکرد  ی چه  م  یکه  کرد  یریدر  فکر    ی ب   یهان! 

  ۀدختر  هیهر ک  ی مگه هر ک  ،یار یدرب  یالت باز  ی تونیو م  ی صاحاب

 سر.  رهیخ

االن در از جا    نیبه در زد فکر کردم هم  یادستش چنان ضربه  با

 : شودیکنده م

دنبال   یبرات بس نبود که افتاد  یکیبدبخت    ،یاتو نشون کرده   -

 . گهیپسر د هی

تو چه پدر، مادر بس نبود که    یکه برا  م،یتوانستم بگو  یم  چه

جانت؟ اگر من نشان کرده داشتم تو که زن و    یدنبال زر  یافتاد

دنبال هر چه دلت خواست   یتوانیم  یمگر چون مرد  ،یبچه داشت

و باالتر از آن   دانستمی! هر چند من خودم را نشان کرده نمیبرو

غ   یحت کار  نکر  ی راخالقیفکر  انجام    دههم  به  برسد  چه  بودم 

امم  محمد عشق ناک   یواشکیدادنش، تنها جرمم دوست داشتن  

خانواده ام آنقدر زور گفته    یسهراب ول  ۀلیپ   لهیشیب  یبود و دوست

جرات   گاهچیو اطاعت کرده بودم که ه  دهیبودند و من هم شن

 .یاعتراض نداشتم چه برسد به حرف زدن پدر و دختر



اتاق پرت شوم. همان گوشه  ۀبشدت باز شد و باعث شد گوش  در

 را بغل کردم.  میکز کرده، زانوها

پدر نگاه کنم، انگار چشم   یهاتوانستم به چشم   ینم  یحت  ترس  از

 . ندیبیاو هم مرا نم فتدیمن به اون ن

 بلندتر شده بود:  شیصدا

 نه؟  ا ی یکرد  یچه غلط ی گیم  -

 رفت:  ترنییپا سرم

 بخدا!   یچیه -

 بود.  ستاده یا میپا یجلو

 : دیرا در دست گرفته باال کش میاز موها یاتکه

 ؟یحرف بزن یخواینه؟ نم  سین تیزبون خوش حال -

گذاشتم    م یموها   ۀشیر  یآخ بلندم ناخودآگاه بود، دست رو  یصدا

 : شد یکه داشت از جا کنده م

 موهام!  یآ -

 که به خشم آمده بود کمربندش را درآورد: پدر



نخور  - کتک  تا  اومده،  بهشت  از  کتک  واقعا  انگار  آدم   ینه 

 . یشینم

رو  پدر را  م  یکمربند  و صورتم  جا  د،یکوب  ی سر  به    ییهر  که 

 : د یکوب یم  آمدیدستش م

 . کردیزر زر م یچ زد، یحرف م یپسره از چ نیا -

از پسر که بود، محسن بود    ینم که    یکس  ایدانستم منظورش 

 هم محمد!  دیسهراب شا  ا یپشت تلفن بود، نکند اکبر بوده  
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حساس   ش یهر چند پدر در مورد بچه ها د، یرسیبنظر م بیعج

  ی رعادیغ   یواکنش کم  نیشدن و ا  نیخشمگ  نیچن  نیا  ی بود ول

 جرات جلو آمدن نداشت. یخشن شده بود که کس یحدبود، به

دلش بحالم سوخت   د یداد، شا   یبعد محسن به خودش تکان   یکم

 که جلو آمد: 

 ! دیباباس -

  ا یدادش بلند شد، خدا  یکمربند به دستش صدا  ۀخوردن گوش   با

نم را   یپسر  ۀنال  یکه صدا  یاضربه  کردندیفکر  چون محسن 

 کند؟  ی چه با تن و بدن من م آوردیدرم

 دست پدر را گرفت:  محسن

 بابا!  شیکشت -

 ازدست پدر رها شد.  کمربند

 . دمیکش یراحت نفس

 به کمرم زد نفسم قطع شد:   یچنان لگد ش یپدر با پا یول

 آورده.  رتیغ یب نیبه سر ا یچ ناموسیاون ب نمیولم کن بب -



 حرف پشتم را برگرداندم تا ضربات به صورتم نخورد. بدون

 : زدیم  ادی همچنان فر پدر

 اون پسره راست گفته، آره؟ یعنیسکوتت  نیا -

 : دیپدر را عقب کش محسن

 پسره؟کدوم   -

 ورتر شد: آتش خشمش شعله پدر

 شرف!  ی ب ۀهمون پسر -

 برداشت:  نیزم یشده کمربند را از رو خم

از   آبروتریبا اون ب   یخواستیم   ، یتا نکشتمت حرف بزن لعنت  -

 ها!  یخودت فرار کن

کامال درست    ستم،ینگر  نشیخشمگ  یهارا باال برده در چشم  سرم

 . کردمیکاش فرار م زدیحدس م

 پنهان نماند.    دشیلبم نشست که از د ۀگوش یپوزخند

 تر داد زد:   یعصبان

 . یاریبه بار ب یی آبرویب یخواستیپس واقعا م نطوریکه ا -



فرار داد با او رفته بودم تا    شنهادیهمان موقع که سهراب پ   د یبا

را   ش یو کارها  سوزاندمیمرا آتش زده بود م  طورنیپدر را که ا

  ن یا  یبجا  شد یکاش م   ی توانستم، ا  ی کردم، کاش م  ی م  ی تالف

 : گفتمیالل شدن، زبان باز کرده و م

 ی گناه من گردن هوس تو و زر  م،یدکریتوئه س ریتمامش تقص -

 تو ...  ا یرو من بوجود آوردم  ییآبرویجونته، ب

 نشده بودم.  تیترب نگونهیا یول

اشتباه   پدر را  بود و شا  ی کمربند  هم عمدا    د یدر دست گرفته 

قسمت آخر و چرم کمربند را دست گرفته بود تا سگکک به سر  

 آزارم دهد:  شتریو صورتم بخورد و ب

 ! یی آبرویب نیداره ا قتیپس حق -

ناکام  احتماال عقده  ی تمام  ساله  نیا  یهاو  من  چند  سر  را  اش 

لجم محکم  از    ی از درد و اشک و آه بودم ول  زی. لبرکردیم  ی تالف

قطره  و  نم  یانشسته  م   ختم،یری اشک  هم   یدلم  من  خواست 

 کرده و بسوزانمش.  یتالف نیچننیا



در معرض    شتریکه ب  می مخصوصا بازوها  می هابدنم و دست  تمام

 .سوختیضربات پدر بودند م 

 به ضربات پدر انداخت.  یازنگ در وقفه یصدا

 مادر بر سرش نشست: دست

 هستن.  داهللیحاج  ۀبزرگ! حتما خونواد یخدا -

ا  بچه بودند سر  نگونهیها که  کرده  پذ  عیعادت    یی رایبه سمت 

 تا خانه را جمع و جور و مرتب کنند.  دندیدو

 .کردیجان هنوز با ترحم نگاهم م خانم
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 پرت کرد: نیزم یکمربند را رو پدر

  ی چه خاک  نمیبرن و بب  نایتا ا  آدیصداتم درنم  ی مونیم   نجایهم  -

 . آبرویب ۀدختر میزیرو سرمون بر

 : زدیبا خودش حرف م انگار

 کنم ...  کاریچ دونم یم  -

 : دیکش  شیبه موها  یدست

آزادت    - کردم  اشتباه  مدرسه،  فرستادمت  کردم  اشتباه  اصال 

بردت داشته که   ابوی  یبهت دادم رم کرد  ادیز  اراتیگذاشتم، اخت

 ... یبکن ی تون یم یبخوا ی هر غلط

 نشده بود:  یحرصش خال هنوز

  دمیم  اد ی بهت    کنم،یخودم خرابت کردم خودمم درستت م  -

 . یچ یعنی  میدکریرد کردن خط قرمز س

 دستش را به سمت پدر گرفت: مادر

زبونم الل   یحرص نخور، خدا  قدرنیا  م،یدکریبسه س  - نکرده 

 ...  شهیم تیطور



 به سمتش برگشت:  پدر

 بچه بزرگ کردنت، اگه ...   نیدستت درد نکنه با ا -

 انداخت: نییشرمنده سرش را پا مادر

 شرمنده ام!   د، یحق با شماس س -

 کرد:  یمکث

هم    داهللیحاج    ۀنشده، برگشته خونه، خونواد  یحاالم که طور  -

 که اومدن دوباره ... 

 زد: یپوزخند صدادار پدر

و    نیدنبال ا  میفتیب  دی حاال ما با  ،یکار  یزن بدبخت کجا  یا  -

 اون ... 

کوتاه آمدن مادر    نیا  یول  دمیفهمینم  یزیپدر چ  یهاحرف   از

 . کردیم  تمینسبت به خودش و ما اذ  ینیدر مقابل هر حرف و توه

 : د یحرفش را بر مادر

به سر    یآب   هیباال، شما برو    رسنیاالن م   م،یدکریسآرومتر    کم ی  -

 و روت بزن، سرخ سرخ شده صورتت.



 با خشم نگاهم کرد:  پدر

بحالت دختر اگه پاتو کج    یبه حالت ... وا یباهات کار دارم، وا  -

 احد و واحد ...  یبخدا یگذاشته باش

 کتش را به دستش داد:  مادر

 شد آقا!  رید -

و در همان حال رو به    دیکت را با حرص از دست مادر کش  پدر

 من لب زد: 

 بدادت برسه ...  دی فقط خود خدا با -
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روحم    ، یجسم  یهااز زخم   شتریب  یکرد ول  ی بدنم درد م  تمام

 سوخت،یدر جمع خانواده م امییتنها یبود دلم برا  دهید بیآس

قدرتش را   د یپدر بشود، شا  یها کتک  فینتوانسته بود حر  یکس

 ...   دیمن ادب شوم شا  خواستیهم واقعا دلشان م  دینداشتند شا

گلو  یسرد  آه د  میاز  ا  توانستمینم  گری خارج شد،  ها  آدم  نیبا 

ودم که حق داشتند  کرده ب  یاد یز  ۀادامه دهم، اشتباهات بچگان

حق قضاوت نداشتند من    یاشتباهات را به رخم بکشند ول  نیا

آنقدر به من اعتماد داشتند که    د یخانه بودم حداقل با  نیا  ۀبچ

 حرفم را قبول کنند. 

حرفصحبت   یصدا و  م  ییها ها  بهم  بلند  بلند  از    زدندیکه 

  ی زدند که حاک  ی م  اد ی هم فر  ی گاه  د،یرسیبه گوش م   یی رایپذ

 از بحث و جدلشان بود.  

که   ی بلند شده و رختخوابم را پهن کردم، با تمام نفرت یسخت به

شده و باعث    ریخ  یبان  بارنیاش داشتم او خانواده  داهللیاز حاج  

ز احتماال  وگرنه  بردارد  زدنم  کتک  از  دست  پدر  بار    ریشدند 

 . دادمیکتک جان م همهنیا



بقدرضربه   یجا ز  وختسیم  یها  درد  از  مرگ   یآرزو  ادیکه 

 کردم.

را پهن کردم تا دراز بکشم اما به محض خم شدن با برخورد   تشک

را گاز    میهاشده و سوختم که لب  تیاذ  یکمرم به تشک بقدر

 نرود.   رونیب م یگرفتم تا صدا

 شد.  ریسراز اریاخت یب  می هااشک 

  ی دردم شد البته برا  نیتشک باعث تسک  یچند لحظه سرد  یبرا

 به سراغم آمد.  یدتریچون بالفاصله درد شد قهیهمان چند دق

  داهلل یحاج    یصدا  د،یرسیبه گوش م  یی رایاز پذ  یمبهم  یصداها

از همه بلندتر بود، معلوم بود توپش پر است، حق داشت بر هم  

قطعا    ل یو فک و فام  نیمدعو  ن یپول شدن ب  ۀزدن عقد و سک

 بود.   گران تمام شده  شیبرا

  ی آبیاز ب  میدادم تاسوزش گلو  یکه نبود را قورت م  ی دهان  آب

آب    میبودند تا بخواهم برا  شمی تر شود، کاش الاقل پسرها پ   یکم

اح  یول   اورندیب تا  نباشند  اتاق  در  بچه ها  بود    انا یمادر خواسته 

 : ندیبه اتاق سر نزند و مرا نب یکس



متوجه   یتا کس  ادیدرن  کتیمراد تو هم ج  ۀرفته خون  گمیم  -

 .یینجاینشه ا

بدن  خسته، با  گرسنه  و  تشنه  ز  ی درمانده،  انگار  خروارها    ریکه 

اتاق همدرد    کی  یبدون حت  کیتار  یسنگ مانده و له شده در 

  ه یاجازه نداشتم با صدا گر  یکردم، حت   هیبحال خودم سخت گر

سگک کمربند    د،کریگز مگز  م یها کرده خودم را آرام کنم، دست

داده و زخم    راشدو نقطه از کف دستم و مچ دست چپم را خ

  رحمانه یب  نیچننیتاوان کدام گناهم بود که ا  ای کرده بود، خدا

 سرم آوار شده بود. 
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  ی لحاف بردم تا صدا  ریخودم را جابجا کردم و سرم را ز  یکم

 . دادیآزارم م شترینامفهوم ب  یصداها نیصحبتشان را نشنوم، ا

  م،یکدام دردم بگر  یدانستم برا  یفکرم مغشوش بود که نم  آنقدر

آرزو شده بود    میکه حاال برا  ینه چندان دور   یروزها  یدلم برا

بود، خودم را به    ی الیخیکار ب   نیتنگ شد، در حال حاضر بهتر

ول  یعاریب ب  ییهااشک  فیحر  ی زدم  بالشت    یرو  امان یکه 

تا    دی خداست، شا  روزنشدم، با خودم گفتم فردا هم    ختیریم

  دیکه خوابم برد شا دیدانم چقدر طول کش ی شد، نم یفردا فرج

 شدم.  حال یهم از درد ب

بد  صبح سردرد  گر  یبا  حاصل  خواب  شبانه   یۀکه  از  بود  ام 

 برخواستم.

 کرد:  م یصدا مادر

 . ییجا می بر دی بلند شو با -

 : دمیکش  یقیعم نفس

 کجا؟  -



 سر کمد رفت:  به

 دکتر.  -

 :دیاز سرم پر خواب

 .ستین میزیمن که چ ،ی دکتر برا چ -

ثان  یبرا زخم   هیچند  بخاطر  کردم  فکر  شد  گرم  کمربند    دلم 

بودند در موردم اشتباه کرده    دهیدکتر بروم. حتما فهم  خواهندیم

شده و خواسته بود با    مانیپدر پش  دی و برخوردشان بد بوده، شا

 را جبران کند.  شبشید  یهادکتر رفتنم کتک

 نشست:  می هالب یرو یتلخ لبخند

 .خوادیدکتر نم شهیب مها خوزخم ی چند روز که بگذره جا -

 مانتو و چادرش را به دست گرفت: مادر

 قابله.   شیپ   میبر د یبا -

 حد باز شد:  نیتا آخر  میهاچشم

 ماما!  -

 شد:  نییباال و پا  سرش



  ی برا دخترا خوبه ول  رنیگیم  ی آره هر چند قبل ازدواج گواه  -

 ... 

 دهانم را بزور قورت دادم:  آب

 ...   یچ ی ول -

 شد:  دایاش هودر چهره خشم

بابات حق داشت، برو شکر کن نکشتت ... دعا کن دکتر بگه    -

 و ...  یسالم

 از تعجب باز ماند:  دهانم

 ه؟یحرفا چ نیمامان، ا ی گیم  یدار یچ -

 : د ییهم سا یرو دندان

 رو گفته ...  یچپسره زنگ زده به بابات همه -

 شدم: زیخمین

 ه؟ یچ یکدوم پسره، همه چ -

 زد: پوزخند

 اونور ...  نوریا یرفتیکه به اسم مدرسه مدام باهاش م  -



 نگاهم کرد:  بارمالمت

 اش و که ... باهات رابطه داشته و با هم ... خونه ی که رفت -

چسب  دستم دهانم  ب  یا  دیبه  ا  یسهراب  تمام  پس    ن یصفت 

تا مرز   شبینبود که پدر د  لیدل   ی ب  شد، یها از گور او بلند مآتش

 و قصد کشتنم را داشت. دهیجنون رس

 خجالت آب شدم: از

 بخدا دروغه من باهاش ...  -

 سمت در رفت: به

 شد.  ریپاشو د -

و    چرا بودم  ساده  من  که  درست  بودند،  شده  نامرد  همه 

 . کردندیسواستفاده م  نقدریمردم چرا ا  یبود ول  ادیز  م یهاحماقت

انتظار نداشتم،    یرخواهیو خ  ی دوست  یسهراب با آنهمه ادعا  از

پس بچه    کردیشان مچرا آنهمه اصرار به رفتن خانه  دمیحاال فهم

خواست و   ی رابطه م  یها حق داشتند که سهراب دخترها را برا

دروغ بود که عاشقم است و    شی هاحرف  ۀ. پس همگرید  زینه چ

 شده.  امیجذب سادگ
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برداشته و   یاکمد، پارچه  یتو  ۀمادر از بقچ  میدیخانه که رس  به

 : رودیم  اطیخ شیگفت پ 

 و برگردم.  اطیفرخنده خ  شیسر پ  هیجان من برم  خانم -

 جان سرش گرم شود تا سراغ تلفن بروم. فرصت بودم خانم  منتظر

 گرفتن وضو بلند شد و من در دلم جشن گرفتم.   یجان برا  خانم 

م   خدا گوش  کردم یخدا  تلف    یخودش  وقت  فرصت  بردارد،  را 

 کردن نداشتن.



 شدم:  ی عصب دیچیکه در تلفن پ  شیصدا

  ؟ یخودتو ازچشمم بنداز  یخواستیم  ،یبود کرد  یچه کار  نیا  -

 خوبت شد تا حد مرگ کتکم زدن؟

ام تا خالف  دکتر هم رفته  شیپ   یکه حت  میچطور بگو  دانستمینم

 ثابت شود: ش یادعا

مگه من باهات    ؟ یبابام داد  لیبود تحو  ی اون چرت و پرتا چ  -

 کردم نامرد!  کاریکجا رفتم و چ

 : خوردیم قسم

شد زنگ زده بودم بهش بگم پسره    ییهویبد شد، بخدا    دونمیم  -

  ن یبد  نیتونینم  گهیکه گفتم د  شدیدونم چ  ی نم  یرو دوس ندار

 ...  میو رابطه داشت  م یبه اون پسره چون ما با هم بود

 ادامه داد: نیشرمگ

  د ی گفتم شا  ا،یرو  دینظرم رسبود که به   یتنها راه  طیتو اون شرا  -

 . میبشه که باهم ازدواج کن  یبابات از اون پسره دست برداره و راض

حرف  گرید بود،  افتاده  چشمم  کارها از  و  ارزش   م یبرا  ش یها 

 نداشت.



 کردم:  ی قبل از برگشتن مادر حرفم را تمام م د یبا

  یکه کرد  یندارم،. حاال هر فکر  ی ادیسهراب گوش کن، وقت ز  -

 و ...  یمردن برد یمنو تا پا

 : زدیف خودش را محر باز

بال  - سپر  خودمو  کردم    یمثال  ا  یعنیتو  کردم   ی نجوریفکر 

 تو رو بدن به اون پسره ...  توننیات نمخونواده 

 زد: یبا اقتدار حرف م  شهیهم مثل

  ه یحاال    یخواستگار  م یا یو اجازه داده ب  هیاصال بابات که راض   -

تا اونموقع    دمیشا  یدیخدا رو چه د  میشیمدت  با هم نامزد م 

و دوسم داشت  یفرج باب م  ی شد  نبودم هر کدوم    لتیاگه هم 

 خودمون ...  یسر زندگ میریم

دنبال عشق است تا    آمد ینظر مبه  شتریب  زد یکه م  یی هاحرف  با

 : یزندگ

تلفن کردم، خ  یراست  - پسره هم  اون  به  نگفتم  کله    ی لیبهت 

ولش به اسم گفت از ا  یکنار بکشه، م  یبراحت  آدینظر نمشقه، به 

 و ...  ن یهم بود



را قبال به سهراب داده بودم، قرار    داهللیحاج    ۀمغاز  ۀشمار  خودم

 بود تلفن کرده منصرفش کند.  

 : دمیرا بر حرفش

 پرونده.  یز یغلط کرده ... برا خودش به چ -

 ادامه دادم: حوصلهیب

لحظه ساکت باش تا من حرفامو   هیندارم سهراب،   یادیوقت ز -

 بزنم. 

 : دیخند

 . شم یتمام عمر الل م یلحظه که سهله برا هیمن بخاطر تو  -

احساس   شی هاشده بود و با حرف  ی ته دلم خال  گریچرا، د  دروغ

 . کردمیآرامش نم

عقا  اریمع با  من  مالک  کارها  د یو  زم  یو  فرق    نیاو  آسمان  تا 

دوست شر  یداشت،  طرز   یلیخ  یزندگ   کیبا  داشت،  تفاوت 

 .خوردیبهم نم وجهچیفکرمان به ه

 عجله حرفش را قطع کردم:   با



 نکن سهراب، حوصله ندارم. یشوخ -

 شادتر شد:  شیصدا

  ی تون  یشب م  ا،یفقط ... دلم آشوبه رو  یتو بگ  یباشه بابا هر چ  -

 . یی ای ب رترید کمی یخوایم ه؟یقطع ازده ی  گه،ید  ییایب

 : زدمیعجله حرف م  با

بابا خآر  - نب  التیه  تابستونو  ده همه    ن،یتخت،  تا ساعت  االن 

شه برنامه بهم بخوره،   داریب  یکیبشه    رتریترسم د   یم  خوابن،یم

آم. تو فقط سر کوچه    یاونور م  نوریا  قهیچند دق  ازده،یمن ساعت  

 داخل کوچه ...  ا ین یطیشرا چیتحت ه سایوا

 : دیخند یشوخ به

نکار  ای رو  - اونجا  بخوا  یمنو  نکنه   ... بشم  خشک  سرما   یاز 

 ....  یاریباباتو سرم درب یحرفامو کارا یتالف  ای میچونیبپ
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 شدم:  یجد

  ا یداخل کوچه  یی آینم یطیشرا چ یگوش کن سهراب تحت ه  -

به هر دل  ؟یفهم  یدم در م اگه  کردم نگران نشو    رید  یلیحاال 

  اد یدنبالم ب  یچون ممکنه کس  این  نورایفقط ا  رسونم،یخودمو م

تو وسطه کاله    یو بدونن پا  میاگه لو بر  یا  گهید  لیبه هر دل  ای

باش حتما خودمو    تظرمهر دومون پس معرکه اس ها، همونجا من

 رسونم.  یم

 قطع کنم دوباره گفت: نکهیاز ا قبل

 ات همراهت باشه. حواست باشه ها شناسنامه ا یرو -



 ریکمد را ز  شبیرا آماده کرده بودم بجز شناسنامه، د  زیچ  همه

 نکرده بودم.   شیدایو رو کرده و پ 

 : دم، یکش یآه

 . کنمیم داشیپ   گردمیباشه بازم م  -

 ی نگاه کردم خبر یقرار داده به در ورود  شیرا آرام سر جا تلفن

 جان نبود.از خانم

کار    د یبود با امدهیاما تا مادر ن دیجوش  یو سرکه م   ریمثل س  دلم

 کردم.  یم کسرهیرا 

هر چه مدارک   دمیطاقچه بود رس  یاسناد که باال  ۀصندوقچ  سر

ا آنطرف کردم خبر  نیرا  نبود    یطرف و  ام    یعنیاز شناسنامه 

قبل برگشت و در ذهنم مرور کردم    یکجا بود؟ فکرم به روزها

 بودمش.   دهیبار کجا د نیآخر امد ی ن ادمی  یول

در صندوق را    عیتر کرد سرحواسم را جمع  ییدر دستشو  یصدا

 گذاشتم.  شیبسته و سر جا

پذ  خانم به  رس  یی رایجان  با    د یکه  را  خودم  آشپزخانه  در  من 

 شستن استکان ها مشغول کرده بودم.



 کرد:  میصدا

 شوره.  ی مامانت م نیبش ا یب یتیاگه اذ-

سوخته    میخراب بود که دلش برا  یلیعجب! قطعا وضعم خ  چه

 بود،

 کبودم دادم:  یرا به دست ها نگاهم

 نه. -

 آمد:  شیصدا دوباره

 اش. جهینت نمیبفرما ا یآریدرم یغد باز  یه  -

تالش نکرده    یشان گرفته بود کسدلم از همه  ختیر  میها  اشک

کتک    ی مرگبارش نجات دهد کل  ی هابود مرا از دست پدر و ضربه

توه و  ا  دهیشن  نیخورده  بدون  حرف  نکهیبودم  گوش   میهابه 

 کنند. 

  ییخواست هر جا  ی بودم دلم م  ده یشان بربودم و از همه  ریدلگ

 مهم نبودم.  یکس یکه برا یی جا نیاز ا ریبروم غ 



  یآدم ها  نیکتریرا از نزد  یروح  ۀضرب  نیساعت قبل بدتر  چند

که    یام خورده بودم از هر سه نفرشان، پدر، مادر و سهراب  یزندگ

 دوست بود نیدر حکم بهتر میبرا

که تلفن کرده و با پدر حرف زد سهراب بوده    ی کس  دم یفهم  ی وقت

  م یجان به پا  یپدر گفته بود دوستم دارد و تا پاشوکه شدم، به  

و با هم قرار   میرا دوست دار  گر یوقت است همد  ی لیخ  ماند، یم

پا فراتر گذاشته   ی بد نبود ول  هانیا  می رو  یجاها م   یلیگذاشته خ

دلم را شکست از   نی. هممیاکرده  رارو گفته بود با هم رابطه برق

امن و برخورد خانواده   طیاو هم دلسرد شدم، شرا با   نگونهیام  

دارد و چه به حال و    م یبرا  یکه چه عواقب   دانستیمسائل را م 

م من  برا   ی ول  آورد یروز  هم  شا  یباز  و  من  آوردن    د یبدست 

 . زدیم  یبه مراد دل خودش دست به هر کار دنیرس

ام حرف دخترشان و  سادهپدر و مادر    یسوخت وقت  یلیخ  دلم

ها پ   ش یقسم  مرا  مردم  پسر  حرف  استناد  با  زده  کنار    ش یرا 

 .  رند یبگ میسالمت برا یپزشک زنان بردند تا گواه

 ای  ریقبل از ازدواج الزم بوده و د  یبرا  کارنیبهانه آورد که ا  مادر

  یۀما   ی گواه  نیدخترها هم  یچون برا  گرفت یانجام م  د یزود با 



مهم نبود من که از خودم مطمئن بودم    میبرا  یول  ستیسربلند

نظر و حرف    گریهمه از چشمم افتاده و د  مهم نبود  زیچ  چیپس ه

 .تارزش نداش میبرا چکدامیه
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تصم  پدر اگر  بود  خواسته  سهراب  من   یبرا   مشیاز  با  ازدواج 

بدست آوردنم   یحاضر است برا  دیگو  یاست و آنطور که م  یقطع

  نیاما ا  دی ایب  یبکند قدم جلو گذاشته و به خواستگار  یهر کار

  ی درخشان سهراب در باز  ۀبود مطمئن بودم با سابق  هیظاهر قض



که به پدر    ی دروغ   وکار آخرش    نیدادن دخترها و مخصوصا با ا

شروع نشده    یخواستگار  ن یو ا  زنند یسش مام پ گفته بود خانواده

 . شدیتمام م

گول زدن و از راه بدر کردن من ادبش    یبه تالف  خواستیم  پدر

اجازه نم از در خانه   یمثل سهراب حت  یداد کس  یکند وگرنه 

 مان هم داخل شود چه برسد ازدواج با دخترش . 

  هللدایها  قول و قرار ازدواجم با پسر حاج  حرف    نیتمام ا  یسوا

شب    مه یخ   نیپدر معلوم نبود چرا ا  تین  یگذاشته شده بود ول

 . کرد یم یباز لمیسهراب ف یرا راه انداخته و برا یباز

ازدواج اول و ناکام    یساده چه دلخوش کرده بودم به ماجرا  من

ام و حماقت خانواده  یسادگ  ۀکه آنهم به شکران  داهللیپسر حاج  

با رفع و   ی همانگونه که پنهان شده بود، رو شد و به همان سادگ

 عمو فراموش شد.   دییمهر تا خانم و نهیتهم ۀرجوع مقتدران 

نمانده    میبرا  یتر شدم، راهکه گرفته بودم مصمم  یممیتصم  در

  تر اهیروزگارم س ش یهاسهراب خائن که با حرف ی بود جز همراه

با بود،  ناراحت  دی شده  نم  امیفعال  رو  سر   کردمیرا  پنبه  با  و 

  ۀ خان  نیکرد از ا  یکه م  یخوب  یتا با مشورت و فکرها  دمیبریم



از خالص   رونیب  یلعنت بعد  بق  یبروم.  به    هیاز دست  سهراب  با 

عمرم در خدمت    یۀبق  یو به مشهد رفته و برا  دمیرسیتفاهم م

پسر هر چه که بود   نی. اشدمیم زشیامام رضا و خادم بارگاه عز

برا  نیتنهاتر ا  یشانسم  از  به جاها  نی رفتن  کار  بوداگر    ی خانه 

که به من داشت   ی بخاطر دوست داشتنم و عشق  دیکشیم  کیبار

مکردیم  شهدم م  یراه فکر  ناقصم  عقل  با  دختر   ک ی  کردمی. 

  ان یخدا به دور از تمام آشنا  زی عز  امبری پ   ۀنوجوان در شهر و خان

 راحت خواهد بود. ب،یمطلق در جوار امام غر یبیدر غر

 افکارم را پرت کرد:  یوارد شد رشته  یی زایمادر که به پذ یصدا

 هوا چقدر سرده.  -

 جوابش را داد:  جانخانم

 عروس. هی عیطب کهیزمستون نزد گهی د -

مثل هر سال    گری آشپزخانه به آسمان دوختم د  ۀرا از پنجر  نگاهم

نداشت،    یلطف  میبرا  گریبارش باران هم د  یمنتظر برف نبودم حت

  ی و آنقدر در روزمرگ  ده یها بر  یوقت بود دل از تمام دلخوش  یلیخ

 و افکار سردرگمم غرق بودم که فصل ها هم فراموشم شده بود. 



لب  یسرد  آه برا  میهااز  دلم  چقدر  شد،  و    هیضمر  یخارج 

حال  ش یهاحرف چه  در  حاال  بود،  شده  م   ی تنگ  چه    ی بودند، 

 فراموشم کرده بودند.   ا ی  کردندیآن ها هم به من فکر م  ای کردند، آ

 داخل آشپزخانه شد:  مادر

 نیهم  م،یها رو پر کنبشکه  ارهینفت ب  لیآقا اسماع   م یبگ  د یبا  -

 و ...  نیرو زم نهیامروز فرداست که برف بش

کنار رفته قصد ترک آشپزخانه را داشتم که    ییظرفشو  یازجلو 

 مادر ادامه داد: 

که عمه اعظم از مکه آورده بود رو دادم فرخنده خانم    یاپارچه  -

بهش رو زدم که کارو جلو بندازه ...    یلیکت برات بدوزه، خ  هی

... قرار شد امشب ببره پارچه رو،    بایتقر  هیکیهامون  گفتم اندازه

 ... پرو   میصبح بر

 ندادم که ادامه داد:  یجواب

ول  - خودم  برا  بودم  نگهداشته  با   یاونو  و    هی  د یگفتم  نو  لباس 

 که تو مراسم ...  یدرست درمون داشته باش
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 یزود  نیام به احرف از آشپزخانه خارج شدم دل شکسته   بدون

 . شدیسنگدل خانه صاف نم یبا اهال

 کرد:  میصدا

و راهتو   نییپا  یسرتو انداخت  یچ  نیع   زنمایدارم باهات حرف م  -

 بگو ...  یزیچ هیاقال   ،یدیکش

 راه افتادم:  به

و براتون   نیکن  یگوش م  گمیهم م   یهر چ  سیبگم .. ن  یچ  -

 مهمه!



 رو به مادر لب زد:  جانخانم

 ذره سرمو بذارم رو بالش.   هیمن  یکبر -

مدام    ی رو  یپررنگ  پوزخند فرارم  از  ترس  بخاطر  نشست،  لبم 

که مادر    یبا وجود  گذاشتند،ینم  میتنها  یامراقبم بودند و لحظه

 زدیو حرف م  ستادهیدو خانه آنورتر با فرخنده خانم در کوچه ا

به سرم نزند. بچه    ینگهبان گذاشته بود تا فکر  میان را براجخانم

شده   اریمن کرده و عمال سلب اخت  ازها را هم وادار به مراقبت  

داشتم. هر چند عمال نشان   دنیبودم. فقط حق خوردن و خواب

  ن یتا ا  د ینبا   گر ید  ی داده بودم چقدر احمق و کله خراب هستم ول

 . آوردندیم  م یحد مواظبم بودند و به رو

در نظر گرفته بودند تن    میها برا  نیکه ا  یبه سرنوشت  دی با  ا ی  حاال

  یآرزوها  یپ  رفتم یزدم و م  یشناسنامه را م   دیق  ای دادم و    یم

 خودم.

 جان را داد:جواب خانم نیشرمگ مادر

 شرمنده خانجون شما راحت باش، هستم.  -

 را به سمتم گرداند: سرش



 . یری... کجا م زنمیدارم باهات حرف م   سایوا -

قطره آب   کیکه انگار    شدیام مشخص مشناسنامه  فیتکل  د یبا

فرو رفته بود. اگر قرار بود با سهراب فرار کنم   نیشده و در زم

بعدها به دستم    شدند یمجبور م  یقیمهم نبود و به هر طر  ادیز

  ازین  گر یها و رفتن به شهر دآدم  ن یاز ا  یدور  یبرسانند اما برا

برگ شن  امیتیهو  ۀداشتم  باشد.  دستم  بدون    دهیدر  بودم 

  ی ول  دهند یسکونت نم  ۀمسافرخانه ها هم اجاز  یشناسنامه حت

شدم    ی م  میبود خودم را به حرم امام رضا برسانم آنجا مق  یکاف 

 و در امان بودم. 

 : دمیکش  یزبان مادر م ریاز ز د یبا

ند شناسنامه  ی پ   رمیم   - تو   ... پ   شیدی ام  مدارک    یۀبق  شی... 

 . سین

کردم:                                                                                                                       ییگلو        صاف 

 ... یام رو خواستن براشناسنامه  ۀگفت شمار  یم  یمرض -

 : اوردیرا باال ن سرش

 غلط کرده با تو.   یمرض -



 دهانم را قورت دادم:  آب

االن مدارک ببرم    د ی شبانه با  ۀآخه اگه بخوام بعدا برم مدرس  -

 مدرسه ... 

 همان حالت لب  زد:  در

 خوره. ی به دردت نم -

 حرفش را گرفت:  ۀجان دنبال خانم

خوره دختر جون! فردا که    یدرس و مدرسه به چه دردت م   -

بلد    یدارخونه    دیخواد که با  یشوهرت ازت درس نم  ۀخون  یبر

با  ایچ  نیبب  نیبش  یباش خونواد  یریبگ  ادی  دی رو  شوهرت   ۀتا 

 نکوبن سرت.

 به مادر کرد:  اشاره

 دختر کدبانوتر دارن.   هیزن کدبانو مثل مادرت انتظار    هیاز    نیبب  -

 خانم جان کرد.  ۀحوال ینگاه قدرشناسانه ا مادر

کردم. اگر امشب    ی م  یگریفکر د  دی شد با  ی گرم نم  یها آب  نیا  از

 ممکن بود. ریغ   امییرها  گریرفتم د  ینم
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 کج شد:  م یهالب

 ام الزمه که ... در هر حال شناسنامه -

 آرام جواب داد: مادر

 . دهیشد خودش بهت م ازیآقاته، هر موقع ن ش یپ  -

 دادم:  رونیرا با حرص ب نفسم

 چرا؟ -

 همان لحن ادامه داد:   با



 چرا؟ یچ -

 : م یگویچه م دانستیم

و    سین  نجا یاس فقط مال من اچرا مال همتون تو صندوقچه  -

 دست آقاجونه.

 شد:  کترینزد شیصدا

 به شناسنامه. یداد ریتو سرته که گ یباز چ -

 بود:  نییهمچنان پا سرم

 .دمیپرس ینجوریهم -

 بود:  دهیرس کمینزد

 !؟ ینجوریهم -

 را باال برد:  شیابرو

باز  شناسنامه  - که  برداشته  آقات  د  هیاتو  به    ینزن  گهیگند 

 . مونیزندگ

 شد: کترینزد



نم  - آروم  چرا  تو  کبود  ،یریگی دختر  خجالت    یهای از  بدنت 

 . هیمرگت حتم گهی د یدفعه پاتو کج بذار  نیبکش، ا

 خشم سرم را باال بردم:  با

ازدواج  نیا یمن با اونهمه اصرار برا ی به زندگ ی گندو شما زد  -

 خونه. نیو رفتن از ا

 را جلوتر آورد: سرش

 بهشون. یدادیوگرنه جواب بله نم یبود یخودتم راض -

 تر شد:  م یها چشم

  ی گفت  یه  یراست اومد  یبعدشم چپ رفت  یبله رو که شما داد  -

 زدواج کن برو بخت بهت رو کرده، منم خر شدم ... ا

 کردم:  نگاهش

  ی اما تو گفت سیمن دلم رضا ن می همون موقع هم گفتم برگرد -

 .شهینه نم

 شده بود:  آرام

 ...  یروز نخوا  هی  یروز بخوا   هیتوان بچه که    ۀمگه مردم مسخر  -



 کرد:  یمکث

 ات؟ ندهیو آ یبه جوون ی بد کردم نخواستم گند بزن -

 زدم: یپوزخند

با    شیلعنت  ۀغیهممون با ص  یگند رو که آقاجون زد به زندگ   -

... با صحه   اشیبا سکوت و همراه  یگند رو تو زد  که،یاون زن

 ...  م یدکریس یگذاشتن رو کارا

 دهانم را قورت دادم:  آب

منو به گند    یشما زندگ   ایشما    یحاال بگو من گند زدم به زندگ   -

 .نیدیکش

 سرخ شد: صورتش

 ! ایساکت شو رو -

 را باالتر بردم:  سرم

 زدم تا خودمم متوجه بشم. ی نه بهم بگو چه گند -

 شد:  دایاو هم هو ۀدر چهر خشم



پسر نامحرم که اتفاقا   هیبا  یکه پا شد   نیباالتر از ا ی چه گند -

  یرسمش معلومه رفتو اسم و  هیدونن چجور پسر  یهمه هم م 

و نامزد    یانشون کرده  یکه وقت  نیبدتر از ا  یاییکجاها، چه رسوا

 ...  گهی پسر د هیبا  یداشت یدار

 لب زدم:  متاسف

بازم حرف خودتونو م  ی شما که هر چ  - پس    نیزن  ی من بگم 

 .الیخیب

 آمد: جلوتر

 گفتن هست. یهم برا یزیمگه چ -

 را چند بار تکان دادم:  سرم

ازدواج و قبول کنم    نیا  یکرد  ی که همش التماس م  روزیتا د  -

کردم دو بار    کاریاالن حرفتون همش زور و کتک شده، مگه چ

  یپس خودتون چ اس؟رهیمزاحم گناه کب هیحرف زدن با  یتلفن

اجازه    یحت  ن، یکن  ی در حقم م  یو همه کار  نیکنیکه منو زور م

حاج    نینداد پسر  با  کلمه  ب  داهللی دو  مبا  زنمحرف  بدونه  که  دا 



ا بشه و    مونیکه مبادا پش  ام،یو لعنت   یازدواج کوفت  نیمخالف 

 من رو دستتون بمونم.

 : دیچک می هااشک 

... اجازه    نیمونده که در حقم نکرده باش  یمگه کار  ی گیراس م  -

حق حرف زدن   نم،یبرم مدرسه، دوستامو که حق ندارم بب  نینداد

 و جواب دادن به تلفن رو هم ندارم،  

 زدم:  هق

پزشک    نیکردم منو برد  کیپسر سالم عل   هیبا    نکهیعلت ابه  -

برا معا  از جونم    یچ  گه ید  مونهیم   یچه حرف  گهی ... د  نهیزنان 

 .نیخوایم

 دوخت:   میها را به چشم نگاهش

ه  ک  ینیو تا آخر عمر ور دل من بش  یازدواج نکن  یخواست  یم   -

 بشه. یچ

جان که تمام حواسش به ما بود  را به خانم  اشیچشم  ریز  نگاه 

 داد:



 ن یبه ا  یخواستگار  گهیآقاجونت د  یۀممکن بود به خاطر قض  -

  داهللی حاج    ۀوصلت با خونواد  یاصرار منم برا   ، ینداشته باش   یخوب

 و اونجور که ...  هیبود که مطمئنم پسرش مرد خوب لیدل نیبه ا

 نشست:  می هالب  یرو یپوزخند

 که اونم توزرد از آب دراومد مامان خانم.  -
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 : دیحرفم را بر عیسر

 نشده بود.  ینبوده و جد یمهم ۀکه عموت گفت مسئل یدی د -

 نشست: امیشان یبر پ  دستم



ا  - تعر  نقدریاگه  ازشون  عمو  و  دختر   کنهیم  فیخوبن  چرا 

 بهشون.   دهی خودشو نم

 : دیکش گردن

بودن   - گفته  اگه  نکن  شک  نخواستن،  رو  اونا  دختر  چون 

 . دنیاونا تو رو پسند ی ول کرد یعموت با کله قبول مزن 

 شد:  دی هم کل یرو می هادندان

 و رو کرد.  ریز امویکه دن دنشونیپسند نیخاک تو سرشون با ا -

 :دیدستش کوب یکیآن  یرا رو دستش

حرف   اتیادب  نیبا ا  یکن دختر قراره عروسشون بش  ایح  کمی  -

 نزن.

 دلم را زدم:  حرف

بود  - ب  ی اگه کس  یگفته  که  حلقه شونو   یخواستگار  اد یباشه 

 بذاره ...  ش یپسره پا پ   نیحاال اگه ا ، یفرستیپس م 

 از اتمام حرفم جوابم را داد:  قبل



پدر و مادر، ...    یب   یندار پررو  یچیه  ۀفکرشم نکن، پسر  ی حت  -

 ؟ یدون  ی م داهللیبهتر از پسر حاج  نویتو ا

 نگاهم کرد:  هیاندر سف عاقل 

  گم یندار! ... بازم م  ی چیالت ه  ۀکجا و اون کجا! پسر  ن یا  ییخدا  -

م ردش  بود    یکردیاگه  حاج    ه یمحال  پسر  مثل  خوب  شوهر 

 ...   ادیب رتیتا آخر عمر گ داهللی

مادر خسته شده   یتکرار  یهااز حرف  گریبستم د  مهیرا  تا ن  در

وقت ه  یبودم،  رو  میمستق  یصراط  چیبه  و  غلط   ینبود  موضع 

 م یدیرسیجا نم  چیبه ه کردیم یخودش پافشار

خودم را داخل   عاینشان از آمدن پدر داشت، سر  اطیدر ح  یصدا

با پدر رودررو شوم تا    خواستیو در را بستم. دلم نم   ده یاتاق کش

من راحت تر بود    دن یانگار او هم با ند  دی این  ش یپ  ی جنگ و جدل

 . گرفتیاز من نم یکه سراغ 

آرام حرف م  یصدا به گوشم    فیضع  یلیخ  زدیخانم جان که 

احتماال گزارش امروز و    زد،یحرف م   یمادر هم گاه   د،یرسیم

 . دادند یدکتر را به پدر م 



نبود    یاخودم کنم، چاره  یبستم تا افکارم را متمرکز کارها  چشم

در    کردمیم  ی دیو فکر جد  زدمیام را مشناسنامه  دیانگار بابد ق

 به دستم برسانند.  شدندیهر حال بعدها مجبور م

آرامشم را  ادشان یداد و فر یها  از مدرسه برگشته و با صدا بچه

 حوصله از اتاق خارج شدم.   ی رفت ب رونیگرفته بود، پدر که ب

 کرد:  میاز آشپزخانه صدا مادر

 . یکن  یبخور ضعف م یزیچ هی ا یب -

او  نگاهم  به  دربدر  یی را  که  نابسامان   هایدادم   ریتقص  م یها  ی و 

 بود: از حدش شیب یریتدب یو ب  ی سادگ

 ندارم.   لیم -

پدر راست م  یبهداشت  سیسمت سرو  به افتادم،     گفتیبه راه 

به زعم    چارهیباشد و عاقل! زن ب  زیکاش دشمن آدم هم تند و ت

م لطف  حقم  در  ول  ی خودش  تمام    ی کرد  مسبب  اصل  در 

 خود او بود.  میهایبدبخت

دق  یروز  اگر شدم،  خودم،    قا یدختردار  با  مادر  رفتار  برعکس 

و راه و چاه را    شدم یبا او دوست م  کردم، یم  تیدخترم را ترب



م زندگ   دادم،ینشانش  گرم    ادیمادرم    ی از  سرم  بودم  گرفته 

خطا    یکارها  یپ   یرکیرزینباشد تا او بدون توجه من ز  امیزندگ

 ها داشتمبرنامه یلیخ می هابچه یبرود، برا
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 خواستمیکه م  یبار به کار  نیآخر  یلحاف برده و برا  ریرا ز  سرم

م موفق  اگر  فکر کردم،  بدهم  ازدست   شدم یانجام  عمر  آخر  تا 

  افتادمیم  ریو اگر گ  شدمیپدر و خانواده راحت م  یهاییزورگو

حتم  بارنیا رو  یمرگم  و    یایبود،  شده  جگردار  بزدل  و  ترسو 

 گرفته بود.  یبزرگ یلیخ میتصم



  ۀهم  یکه قرار بود انجام بدهم را دوباره مرور کردم، وقت   ییکارها

از   لمیوسا  یواشکی بودند    قیاهل خانه در خواب عم را برداشته 

و به سهراب که سر کوچه منتظرم بود ملحق   شدم یخانه خارج م

خانه و افرادش که فقط در ظاهر اسم    نیاز ا  شهیهم  یشده و برا

با    می صدایب  ی هااشک  شدم،یم   ورد  دند، یکشیم  دکیخانواده را  

سراز  نیا نوجوان  ریفکر  جوان  یشد،  ش  یو    ۀ نکرد  یهاطنتیو 

ه شده بود،  که بزور از من گرفت  کردمیم  دی خانه با نیدر ا یادیز

 جز رفتن نگذاشته بودند.  یاکرد پدر و مادر راه چاره شدیچه م

و با سهراب قرار گذاشته بودم، قرار بود    دهیجوانب را سنج   ۀهم

کن فرار  م  م،یبا هم  فکر  او  خان  کردیالبته  به  ها  آن  ۀهمراهش 

داشتم بعد از خروج از   میاما من تصم میتا با هم عقد کن رومیم

  یراه  شهیهم  یبرساند تا برا  نال یخانه از او بخواهم مرا به ترم

توانم به   ی و م   کند یام عمل مخواسته   هب  دانستم یمشهد بشوم، م

بروم تا صبح   رونیخانه ب  نیبود ازا  یوادارش کنم، کاف  یهر کار

کرده بودم   یراه را ط  ۀمیبفهمند کجا هستم من ن  هانیشده و ا

 مقصدم بودم.  کینزد و



ده و    قاینور کم چراغ شب خواب به ساعتم نگاه کردم،، دق  ریز

 کند چه کنم.  ریاگر محسن د زدیم  یبیبود، دلم شور عج مین

صدا  در به  مطمئنا    یهانفس   یسکوت  دادم،  گوش  خانه  اهل 

قبل با توپ و    ۀبودند چون چند لحظ  دهیپسرها هم هنوز نخواب

بودند که    ده یلحاف خز  ریتشر من خودشان را به خواب زده و ز

البد باز    د،یرسیپچ آرامشان به گوشم مپچ  یمثال خوابند اما صدا

دلم    دند، ی خندیم  کرده   فیهم تعر  یرا برا  شان یها  یکار  نیریش

ا   ی هاسال   یبرا  دنشانیمن سر نخواب  یاخم و دعوا  نیسوخت 

بعنوان آخر از من در ذهنشان ثبت مخ  نیبعد  دلم    شد یاطره 

وضعم روبراه شد    شدم و  ریخودم جاگ  ی وقت  د یگرفت، شا  شانیبرا

سم    شانیجو متشنج خانه برا  بردم، یخودم م  ش یرا هم پ   هانیا

 بود.

در اتاق را باز کنم    توانستمیاتاق گره خورد نم  ۀبه در بست  نگاهم

 ینه چون اگر خواب هم بود با صدا  ای   دهیو چک کنم پدر خواب

تا   تیخواب آقاجان سبک بود، عادت داشت نها شد،یم داریدر ب

  ی بود، صدا  قیساعت ده شب بخوابد و قطعا حاال در خواب عم

را از بابت    المیبود خ  دهیخوابجان که از اول شب  خر و پف خانم



  یمادر از رو  ۀنیس  ۀشدن آرام قفس  ن یید، باال و پااو هم راحت کر

داشت فقط مانده بود محسن که    قشیلحاف خبر از خواب عم

چشم به ساعت    یدواریکرده بود با ام  ر ید  امیامشب از بدشانس

هفته بعد    نیا  اشیکار  فتیدوخته بودم تا محسن سر برسد. ش

به خانه م   بوداز ظهر   از ساعت ده  قبال    د،یرسیو معموال قبل 

 شتریبا کوتاه شدن روزها و ب  ی ول  م ی شدیشام منتظرش م  یبرا

  گر یبچه ها ساعت خوابمان جلوتر آمده و د  ۀبخاطر درس و مدرس

 .شدمیمنتظرش نم

 

 [ 10:36 14.06.20, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 

 161_پارت#

 وارونه  _یچترها#

 ی نغلطا_الیل#

 

 

 



پنهان    دانستمیم   یشستن برداشته بود ول  ۀچادرم را به بهان  مادر

هم در کمد بود و    دمیبروم مانتو شلوار جد  رونیکرده تا نتوانم ب

مدرسه  ۀکهن یمانتو  کردند،ینتوانسته بودم بردارم چون شک م 

شلوار   ی کرده بودم تا موقع رفتن تنم کنم ول   م یتشک قا  ریام را ز

پا  اهمیس از عصر  برا  م یرا  بودم تا  رفتن کارم راحت تر   یکرده 

 شود. 

  آمدیمحسن چرا نم  ایبار ساعت را نگاه کردم خدا  نیچندم  یبرا

 شده بود.  رید یلیخ

و من نفسم بند آمد حتما    دیرس   ازدهی   ک یساعت نزد  یهاعقربه

بود سابقه    امدهیمحسن هنوز ن  یبود ولسهراب سر کوچه منتظرم  

تا االن    دیبماند از شانس من امشب با  رونیموقع ب  نینداشت تا ا

  شدم یاگر موقع خروج از خانه با او رودررو م  ا یخدا  د، ی ایخانه ن

 . کردمیچه م

  یبود و کس  رونیشدم محسن تا نصف شب ب  زیخمین  میجا  سر

راحت خواب  الشیخ  نیع  که دختر   دهینبود همه  اما من  بودند 

 بروم. رونیساعت ب کیدر روز روشن  یحت توانستمیبودم نم



دست خودم نبود،    چکدامیافکارم، حرکاتم ه دم،یدراز کش  دوباره

ز از  را  ب  ریمانتو  پوش  دمیکش  رونیتشک  تو  ده یتا  آماده    ی و 

م محسن  اگر  بود  مشغول  فکرم  بمانم،  تا    دی با  آمد یرختخواب 

م  دنیخواب صبر  هم  م  کاشیا  کردم،یاو  سهراب    سپردم یبه 

ب دوازده  با  رید  د، ی ایساعت  بود    ی ول  کردم یم  هعجل  دی شده 

 مانتو را ببندم.  یهادکمه توانستمیو نم  دیلرزیم م یهادست

 را لمس کردم.  فمیک  ۀلحاف برده و دست ریرا ز دستم

که بهتر    دیرسیاگر محسن م  ماندمیمنتظر م   گرید  یقهیدق  چند

 . رفتمیشال و کاله کرده از خانه م آمدیاگر هم نم 

گذشت    ازده یساعت از    شد، یم  یبه سرعت برق و باد سپر  ساعت

 از محسن نشده بود.  یخبر یول

 ۀرا برداشتم، گوش  فمیرا محکم کردم و ک  امیروسر  که نیاز ا  بعد

  جنباندمیدست م  دی لحاف را باال زده و خانه را از نظر گذراندم، با

 . د یایهر آن احتمال داشت سهراب نگران شده و دم در ب

بچه  چشمم غرق در خواب  آرامش خواببه صورت  با    ده یها که 

اشک افتاد  و   ختیر  می هابودند  گرفتن  آغوش  در  دلم  چقدر 



تا    گریبود و د   دارمید  نیآخر  نی ا  دیشا  خواستیرا م  دنشانیبوس

سرشان بروم    یباال  یحت  توانستمینم  ی ول  دمشانیدیآخر عمر نم

جان دوختم که  احتمال داشت از خواب بپرند، نگاهم را به خانم

 ر یدستش را ز  شهیسپس به مادر که مثل هم  دیکشیآرام نفس م

بود و در آخر دوباره به    دهیسمت خواب  کیسرش گذاشته و به  

 ها نگاه کردم: بچه 

 . سپرمیهمتونو بخدا م -

 لحاف را کنار زده و بلند شدم.  آرام

داده    نییآهسته پا  یلیپله رفتم، چفت در را خبه سمت راه  آرام

 رفتم. رونیب

طرف  شدینم  گرید از  بودم  گذاشته  قرار  سهراب  با  کنم   یصبر 

 یطر جواب دکتر دندان رونبود، پدر امروز را بخا  یگریفرصت د

 ۀ که خانواد یجگر گذاشته بود تا عقد را مشخص کند و با اصرار

 فردا عقدمان بود.  کردندیم  داهللیحاج 

ب  یاچاره خانه  از  جلو  رفتمیم  رون ینبود  محسن  سبز   میاگر 

 . شدم یم م یقا شد، یم
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افتاد آه ازنهادم بلند شد، اگر در قفل بود    اطیکه به در ح  نگاهم

به قفل کردن در    کردم،یچکار م عادت  خشکم زد هر چند ما 

  نیقانون هم بخاطر من به قوان  نیاز کجا معلوم ا  یول  مینداشت

 پله، چشمم  نیبه آخر  دهیخانه اضافه نشده باشد نرس  نیا  دیجد

آنجا گذاشته   دهیکه نردبان را بصورت خواب  ییجا  اطیح  ۀبه گوش

بروم اما    وارید   یتوانستم باال  ینبود م   ی دوخته شد، مشکل  م،یبود

د م  واریآن طرف  چه  م  کردمیرا  ارتفاع  آن  اگر    د؟یپر  شدیاز 

بگذارم مشکل    واریطرف دو آن  ده ینردبان را باال کش  خواستمیم

 خودم را به کوچه برسانم.  توانستمیو م   شدیحل م



  الن یو  اطیکرد که وسط ح  ارمیآبان ماه هوش  ۀشبان  یسرما  سوز

را    رهیجلو برده و دستگ  دیو در فکر بودم، دستم را با ترد  ستادهیا

در   یدر کمال تعجب در باز شد و کوچه از ال  دمیکش  نییبه پا

باد سرد  ده ید به ح  ی از ال  ی شد،  به    ده یخز  اطیدر  وار  شالق 

 شد.  دهیصورتم کوب

به طبق  یاه یبه س  چشم دوختم،  ا  ۀساختمان  کاش    ی اول که 

  یبه روزها  م،ینداده بود  یو شوهرش مستأجر  یبه زر  گاهچیه

ح  یخوش در  چشم  بودند،  ساکن  آنجا  پروانه  و  مراد    یاط یکه 

روزها که  خانه   یگردادندم  مردان  چشم  از  دور  تابستان  گرم 

درخت   یهاکردن برگ   زیتم  یو به بهانه   را شسته  شیهایکاش

که    یقطرات آب  ریو ز  گرفتمیآب را رو به باال م   لنگیش  ریانج

البال  نیع  از  رو  ریانج  ی هابرگ  یباران  و  سر    ختیریم  م ی بر 

بود    یاگانهبچه  ی های همان خوشحال  یخوشبخت  کردم، یم  یشاد

از حسرت   یبارکه قدرناشناسانه از دست داده بودم و حاال با کوله

 . کردمیرا ترک م نجایا

 ام خارج شد:  نهیاز س یآه پردرد ناخواسته

 خداحافظ تموم خاطرات خوبم. -



از هر زمان ممکن خودم را به کوچه کشانده و در را بدون    آرامتر

 ی وختم، خبربستم، نگاهم را به ته کوچه د  ییصدا  نیکوچکتر

 نبود.

بود که در حال انجامش بودم و    یدانم لرزشم از ترس کار  ینم

سرما  ای م  یی از  رسوخ  تنم  در  دندان  کردیکه  بهم    م ی هاکه 

 .خوردیم

سرم    یرو  شهیکردم، دستم را به عادت هم  پیرا ک  میمانتو  ۀقی

لحظه   کیهوا ماند،    یتا چادرم را مرتب کنم که دستم رو  دمیکش

پوش به  شد،  چادر    دنشیچندشم  بدون  و  بودم  کرده  عادت 

 ام. کردم لخت از خانه خارج شده یاحساس م

  یگرید  ادگاریکبود و رنجور    یبجز تن   شیها خانه و آدم  نیاز ا  من

را هم نتوانسته بودم با خودم  امیشخص یهالباس ینداشتم، حت

 .  اورمیب

رو  فمیک تا  بردم  باال  جا  یرا  که  کنم  محکم    ۀضرب  یسرشانه 

را به دستم گرفته    فیام را در آورد، ککتفم ناله یکمربند پدر رو

هنوز ترس داشتم مبادا محسن سر   دم،یکش  واریخودم را کنار د

پنهان شوم   توانم یم  واریکنار د  دمش یاگر د  کردمیبرسد فکر م



قطعا چشمش    شد یکوچه م  اخلکه اگر د  ی در صورت  ند یتا مرا نب

 نصف شب در حال فرارم.  شدیو مشخص م خوردیبه من م
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موجب   صدا نکند و  نکهیا  یاحتماال برا  دم، یدی سهراب را نم  موتور

 باالتر پارک کرده بود.  ۀجلب توجه نشود کوچ 

کرده بودم    رینبود نکند چون د  دا یگرداندم خودش هم پ   چشم

 رفته بود.



پا   ۀزوز  یصدا   یخال  ۀمطلق کوچ  ی اهیو س  یزییباد سرد شب 

  د یهم کل  یرو  می هادر دلم انداخته بود که دندان  یچنان هراس

 پر از آب شد.  می هاشده و چشم

هر چه زودتر   ایهم گذاشته و در دلم ذکر گفتم، خدا  یرو  چشم

از   ی کی  ای شود    ش یدایمحسن پ   که نیسهراب را برسان قبل از ا

  ی آدم ناخلف  ۀناکرده سر و کل  یخدا  ا ی  ند یبب  نجایمرا ا هاهیهمسا

 شود و بخواهد ...  دایپ 

افکار مزاحم را   نیرسوخ ا  ۀاجاز  دیرا چند بار تکان دادم نبا  سرم

شده و    ش یدایپ   گری د  یقیسهراب تا دقا   تاینها  دادم، یبه مغزم م

 . شدیتمام م زیهمه چ

چه    دادینباشد که نشان م  یاگر سهراب کس  ایشور افتاد خدا  دلم

به سهراب کامال خوشب  یم راجع  تا حاال  از   نیکردم،  اما  بودم 

ر چون خوره فک  نیهنگام خروج از خانه که فکرم آزادتر شده بود ا

نکند قصد سهراب   ایلرزه بر تنم افتاد خدا  کرد،یمغزم را نابود م

نباشد و خواست با    ی نامعقول  ۀازدواج  نکند بخواهد  باشد،  داشته 

باز   کرد، یدختران م  گر یبا د  گفتندیرا بکند که م  یمن همان 

  یی ها بد باز کند اصال از کجا معلوم حرف   یمرا به جاها ینکند پا



  ییدوست داشتنم گفته درست باشد و نخواهد بال  که راجع به

 .اوردیسرم ب

  م یهاشد که از چشم  ی افکار درهم و سوز باد، اشک  نیا  یجه ینت

 . ختیریم م یهاگونه یشده بشدت رو ریسراز

از طرف  نیچرکچرا دل   دروغ نازک    یهالباس  یشده بودم،  تنم 

عج و  سهراب   بیبود  از  اما  دقبقه گذشت  ده  بود،  سردم شده 

مرا قال گذاشته و    انم یاطراف  ینبود، البد او هم مثل تمام   یخبر

 بود.  نجایاز سر وا کرده بود وگرنه تا حاال ا

. چند قدم که رفتم  رفتمیخودم دنبالش م  دی جدا شدم با  وارید  از

ا م  ستادم،یناخودآگاه  م  کردمیچه  کجا  خان  یو  در  به   ۀرفتم 

ام به شما پناه  من از دست خانواده  میسهراب تا در بزنم و بگو

ا با  ام؟  برا  نکاریآورده  سرافکنده    شیپ   شهیهم  یپدرم  همه 

 . شدیم

  یاول کار  نیبود، هم  رید  یهر کار   یبرا  ی شده بودم ول  دودل

ساده  مانیپش بودم،  تصمشده  فکر   یمیلوحانه  و  بودم  گرفته 

عمل بپوشانم، حق با سهراب   یتوانم به آن جامه  یم   کردمیم



شب تا سر   مهیکه ن  یبود من عمق خطر را درک نکرده بودم، من

 مشهد بروم.  ات خواستمیبروم چگونه م توانستمیکوچه نم

داشتم و به خانه   دیکاش کل  یا  ستادم،ی وسط کوچه ا  سرگردان

بهتر از    یلیروز خ  یی بکنم روشنا  یتا فردا فکر بهتر  گشتمیبرم

ول  یترسناک بود  م  ی شب  چه  را  برم  کردمیپدر  و    گشتم یاگر 

  ی ام قطعا سر از تنم جدا ماز خانه  رونیوقت شب ب  ن یا  دیفهمیم

 کرد.

باد هم به صورتم    یاز طرف  سوختیم   هیاز شدت گر  م یهاچشم

را با    م یهاو چشم  دمیرا باال کش  امینیآب ب  د، یکوبیم  واریلیس

به سمت   یکرده بودم، با دودل   ی عجب غلط  پاک کردم،   نمیآست

در خانه منتظر محسن    یخانه به راه افتادم هر چه باداباد، جلو

نبود    یکه رنگ  یاهیتا همراهش به خانه بروم باالتر از س  ماندمیم

من هم که عادت کرده بودم به کتک خوردن و فرار کردن، بار  

 . کردمیامتحان م گرید
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به راه افتادم، هزاران فکر   واریآرام و آهسته از کنار د   ی دیناام  با

حس    دم،ییپایاطرافم را م  یرچشمیمدام ز  کرد،یدر سرم پرواز م

گوشه   ا یرود    یدنبالم افتاده و پشت سرم راه م  یکس  کردمیم

 و منتظر است خفتم کند.  دهستایا یکنار

  ی نطوریخانه برسم، ا  یبرداشتم تا زودتر جلو  عتریرا سر  میهاقدم

 یداد و هوار م  عیسر  شدیهم ظاهر م  یراحت بود اگر کس  المیخ

  شد یم  ش یدای. سهراب هم اگر پ شدندیکردم و خانواده خبردار م

 نبود. یاچاره آمد، یدم در م

که    یباد  یخانه نشستم صدا  یپله کنار درخت کوچک جلو   یرو

درمشاخه  به حرکت  را  م  آوردیها  برابر  چند  را    کرد،یوحشتم 



بودم   دهیرس   یدیاز ناام  یابه درجه   گریرا پاک کردم، د  می هااشک 

  آمد یم  ش یشدم زنگ در را بزنم، هر چه داخل خانه پ  یکه راض

که از   یحالت نیبا چن وقت شب نیمرا ا یبهتر از آن بود که کس

 .ندیدر کوچه بب زد یمشکوک م یصد فرسخ

که از   یموتور  یصدا  ی شده دستم را به زنگ در رساندم ول  بلند

 تمام گذاشت. مهیکارم را ن دیکوچه به گوشم رس یباال

 شده بود.  شیدایو سهراب پ  دهیبه دادم رس خدا

 کردم.  دنی شروع به دو یدالوصفیزا یشاد با

  دیلرزیکه تمام بدنم از ترس و وحشت م   ی در حال  زانیو خ  افتان

بد با وضع  و  رساندم  تا سر کوچه  را  نزد  یخودم  را    کیخودم 

از د  دی تابیموتورش رساندم، نور چراغ به صورتم م    دنی و مانع 

 شد.  یاش مچهره 

 گذاشتم:  م یهاچشم یرا باال دستم

 چراغشو خاموش کن. -

 : دمیرا باال کش امینیب آب



  ی گفتیبعد م  تو کوچه  یسهراب ... منو کاشت  یکرد  ریچقدر د  -

 نکنه من بخوام سر کار ... 

 : د یاش حرف در دهانم ماساخطارگونه یصدا دنیشن با

 ! ا یرو -

 که توانستم بکنم رو برگرداندن و فرار بود.  یکار تنها

اخت  حرکاتم و  نبود  خودم  آب   اریدست   ... نداشتم  را  رفتارم 

شده بود، مراد    گونهنیچرا ا  ای دست گرفتم خدارا با    م یهاچشم

کجا، اصال چرا سوار موتور سهراب بود پس خود سهراب   نجایکجا ا

 کجا بود. 

نفهمبه هق  لیتبد   م یصدایب  یۀگر بود،  شده  فرار    دمیهق  کجا 

م  کنمیم م  یصدا  دمی دویفقط  سرم  پشت  از  که    آمد ی موتور 

 بود.  یبار مرگم حتم نی ا ایخدا کردیم شتریوحشتم را ب

 : دمیشنیرا م شیصدا

 ...  ا یصبر کن رو -



ا  قطعا  که  بود  برده  خوابم  کجا  بود،  کابوس   نیچن  ن یخواب 

م  تیواقع  توانستینم  دم،یدیم مگر    همهنیا  شدیباشد، 

 . فتدیزمان اتفاق ب ک یدر  یدگیچیپ 

 . ستادیا میزد و جلو یچرخ موتور

 : دیکوب نیرا زم ش یبا حرص پا مراد

 ...  ای رو یکنیم کاریچ یمعلومه دار -

 بند آمده بود:   زبانم

 ...   ی...چ یه  -

 شد:  اده یپ 

 وقت شب؟ تک و تنها ...  نیا  ؟ی کن یم  ی چه غلط نجایپس ا -

 انداخت: فم یرا به ک نگاهش

 ...  یکجا بر رونیب یاز خونه زد لیبا وسا  -

 زدم:   هق

 مشهد.  رمیم  -

 آورد: ترنییرا پا  شیصدا



 ؟ یمشهد؟! ... با ک -

 : زند یها بربر هم زدم تا اشک چشم

 ....  یشکیداداش مراد ... بخدا ه  یشکیه -

 گرداند:  یخال ۀدر کوچ چشم

همه به درک    ؟یرو نکرد  میدکریس  یوقت شب فکر آبرو  نیا  -

 ...  یفتیآدم نااهل ب هی رینکرده گ یخدا یفکر نکرد یخودت چ

 تر رفتم: عقب یقدم 

 داداش من  ... تو رو خدا  -

 حرفم شد:  ۀاز ادام مانع
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 را دراز کرد: دستش

 . دهیاز تو بع  ایبازبچه  نیا  ا،یرو  دونستم یم   یمن تو رو دختر عاقل  -

 را گرفت:  دستم

لجباز  - و  لج  ح  ۀندیآ  یخوایم  یبا  و  آبرو   تیثیخودتو 

 ؟یبه باد بد مونوی خونوادگ

 :دیرا به سمت خودش کش دستم

 االن! نیخونه ... هم یگردیبرم -

 :دمیرا عقب کش خودم

 . شیشناسیخودت که م کشتمیم  میدکرینه تو رو خدا، باباس -

 هقم شدت گرفت:  هق

 . اههیچقدر منو زد، همه جام کبود و س ینیبب ینبود -

 کرد:  اخم

  ی چطور   کنهیهاش بلند نمبابا تو رو زد؟ اون که دست رو بچه   -

 ... 



 شدم:  رهیخ ش یهابه چشم  یکیتار در

س  یلیخ  گهید  - ن  میدکریوقته  هم  سیسابق  برا  اصال   نهی... 

 ...  دی از خونه فرار کنم، همش زور، کتک، تهد خوامیم

 باال انداخت:  شانه

 .خوادیوصالحتو م ریبکنه خ یمطمئنم هر کار ی ول -

 موتور نشست:  یرو

ب  - سرده  هوا  ا  میبرگرد  دی با  ایحاالم  با   ...   ش یآت  نیخونه 

 هم بود ...  یاگهی تو هر کس د یسوزوندنا

 زدم: یپوزخند

 ! ش؟یآت -

 به سمتم برگشت:  تند

دختر خوب   هیدختر،    یکردیم   یچه غلط  یحاال داشت  نیهم  -

 دار نصف شب وسط کوچه ... و خونواده

 را با تأسف تکان داد:  سرش



... خوب   ترسهیم  یی آبرویپدره از ب  هیاون    ا یبهش حق بده رو  -

 و حماقتا مفصل ادبت کنه.   ایکار ندونم نیحق داره با ا

ح  مراد را  آدم  اگر  بود  انعطاف  اهل  هم  اول  همان  عمل   نیاز 

 ی برخوردش طور  یول  آوردیطرف نم   یبه رو  د یدیم  یاشتباه

 شرمنده شود.  کردیکه م  یبود که خود طرف مقابل از کار

  ده ی و مراد د  زدمیحرف م  یافتادم که با سهراب تلفن  یشب  اد ی

 بود:

  نجا یا  میدکریتو باباس  یاگه بجا  یترسینم  ییآبرویاز ب  ،یتو چ  -

 بود االن مرده بودم. 

 شد:  دی هم کل یرو ش یهادندان

رو  سهیمقا  - کس  ا، ی نکن  هر  ا  یروش  نه  منم  داره،    کهنیفرق 

  یکنم صحبت بهتر از زور رو  ی نداشته باشم بلکه فکر م  رتیغ 

  یرتینوع غ   مهیقد  یمرد روزا  م یدکری. سدهیجواب م  دینسل جد

 یبا همون روش  کنهیفرق داره، فکر م   کنهیهاش مکه خرج بچه

 کنه ...  تیهاشو ترببچه  تونهیکه خودش بزرگ شده م

 : دمیکش یآه



کرده تو هم مثل    رونیخودتم که ب  یریگیتو چرا طرفشو م  -

 من زخم ... 

 ادامه دادن حرفم شد:  مانع

گوشت کن؛    ۀزیتا ابد آو  نویبعدشم ا  کنهیمن فرق م   یۀاوال قض  -

 . سیاش نو صالح بچه   ریپدر و مادر به فکر خ  ۀبه انداز  یکس  چیه

 به سمتم برگشت:  کامال 

چشم،    ی گیگفت م  میدکریهم س  یخونه، هر چ  یگردیبرم   -

شا  م یدکریس  یحرفا منطقه،  رو  ول  یعصبان   ی گاه  د یاز    ی بشه 

بهتر  س، ین  یدائم بخوابه  که  برات   مایتصم  نیحرصش  رو 

  ۀهم خونواد  ی شکیخود آدم، ه  ۀجا خون  چیشک نکن ه  ره، یگیم

 .شهیآدم نم

 مان دوختم:کوچه و خانه یرا به انتها نگاهم

  ی بود برام ول  ایدن  یجا  نیکوچه و اون خونه بهتر  نیا  یزمان   هی  -

 بمونم.   نجایهم ا  هیثان  هی  یحت  خوادیاالن انگار شده قبرم، دلم نم

برنم  میبگو  خواستیم   دلم خانه  آن  سهراب   ی ول  گردمیبه  از 

گرفته بودم    میقبل تصم  ۀقیچند دق  نیهم  ینبود، از طرف  یخبر



محسن را به جان   دی پدر و شا  یهاکتک  شیبه خانه برگردم و ن

 بودم.  دهیخر

 سمت مراد برگشتم: به

 نجام؟ یبهت گفت من ا یک  -

 به موتور کرد: اشاره

 . گم یبهت م  نیبش -
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حاال از    نیهم  کردمیباال بود که احساس م  یقلبم به حد  تپش

 .:رونیب  زندیم امنه یس



 کنه.  یصداش جلب توجه م ا، یروشن نکن نمیکجا بش -

 نگاهم کرد:  متأسف

م   - شب  ی دون  یپس  ن  ی نصف  ب  ی کس  س یخوب    رونیبفهمه 

 و ...  یموند

 را تکان داد: سرش

 ! فتیراه ب -

 گذاشت: واریرا کنار د موتور

که از خونه    یحد جرأت داشته باش  نیتا ا  شهیاصال باورم نم  -

 یب یکوچولو ساده و یایهنوز همون رو  کردمیفکر م ،یفرار کن

 ...  ییدست و پا  یسر و زبون و ب

 رفت:  نییاز خجالت پا سرم

 داداش مراد!  -

 خاموش داد: یهارا به خانه نگاهش

 . ومده ین یتا کس ایب عتریسر -

 به راه افتادم: آرام



 . یدلم قرصه چون کنارم -

 :ستادیا

 ؟یچادرت کو، کشف حجاب کرد یراست -

 شرم درون خودم جمع شدم:  با

 کرده که نتونم ...   می مامان قا -

 :دیفهم خودش

فرار   یالحق واالانصاف که تو هم نتونست  ، یفرار کن  ی که نتون  -

  ای   کردیل مبرداشتن چادر درو قف  یمن بجا  ۀ... مادر ساد  یکن

 . یدربر یتونستینم د یشا یبهتر بود اونجور کردیم تیزندون

 سرش را تکان داد:  دوباره

  دا یبدون شک راهشو پ   رهیبه رفتن بگ  میکه تصم  ی هر چند کس  -

 . کنهیم

 دهانم را قورت دادم:  آب

 شدم ...  مونیپش -

 نگاهم کرد:  مات



 تو کوچه ...  یهم تا صبح عالف بود  ی شدینم -

 منظورش نشدم: متوجه

   ؟یچ -

 همان لحن و نگاه پاسخ داد:   با

 . شدینم داشیاون پسره پ  -

 شد:  ی خال م یپا ریز

برم مشهد اما    خواستمیم  ییقرار نبود با اون برم، خودم تنها  -

 شدم و ...   مونیپش

 خودم را نباختم: 

برگشتم خونه دم در منتظر    نینظر خودم عوض شده بود برا هم  -

 نداشتم ...  دیمحسن بودم چون کل

 لحن اخطار گرفت:  شیصدا

وگرنه معلوم نبود االن    یو برگشت  یشد  مونیپش  ومد یچون ن  -

 ... 

 شد: ریسراز اشکم



به    دم یرو مال  یهمه چ  هیپ   نی داداش برا هم  دمینه بخدا، ترس  -

  هویکه  نداشتم    دیخونه نشستم چون کل  یتنم و برگشتم رو سکو

  ی دیموتور اومد ... منم پشت در منتظر محسن بودم ... د   یصدا

 که ... 

 را قطع کرد:  حرفم

  ی سع  ی لیکنم خ  ی نم  یو کار  سادم یجلوت وا  نجایهم که ا  یمن  -

رو   نمونیتا آروم باشم و حرمت ب  رمیخودمو بگ  یکنم جلو  یم

ب اونقدر  وگرنه  ب  ستمین  رتیغ ینشکنم  ها  برنامه  نیا  الیخیکه 

  شتر یب  میدکریآبرو و ابهت س  خوام ینم  نهیبشم، اگه ساکتم برا ا

 بشه ... ختهیتو محل ر نیاز ا

 صاف کرد:  ییگلو

 ه،یهم منتف بتهیب  ۀاون پسر یۀقض -

 هق زدم:   اریاختیب د، یاینبود سهراب ب قرار

 گفتم که من ...  -
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رس  یجلو برا  ید یکل  م، ی بود  دهیخانه  او  به  مادر  مواقع    یکه 

 درآورد: بشیداده بود را از ج یضرور

خبط و خطا آخر   نیبا ا  شدمیمعلوم نبود اگه امشب خبردار نم  -

  یی آیو کوتاه نم  یکه دار  یحماقت  نیبا ا  شدیم  ی و عاقبتت چ

 ... 

 : دمیگز لب

 مجبور شدم ...  -

 سمتم برگشت: به



 ی خواستیالدنگ چشمتو گرفته بود که م   ۀپسر  نیا  ی واقعا چ  -

 کجا و ...  سیمعلوم ن یو بر یبه همه چ  یپشت پا بزن

م  معلوم عج  یبود حرص  و  م  بیخورد  را   کردیتالش  خودش 

 باال نرود.   شیکنترل کند تا صدا

  آمد یهم م   یتر شده بود اگر کسکه با مراد بودم دلم قرص  حاال

 خانه در حال حرف زدن بودم.   ی نبود با برادر بزرگترم جلو  یمورد

 بودم:  افتهیها دنبالش بودم که مدت ییشنوا گوش

  ی وسط من قربان  نیا  دیرو بدم، چرا با  من تاوان همه  دیچرا با  -

ازدواج کنم،   خوامینم  کهنیکردم جز ا  یبشم مگه من چه گناه

م خود    خوادیدلم  با  من  اصال  دانشگاه  برم  بخونم  درسمو  برم 

 ...  یپسر حاج نیازدواج مشکل دارم نه با ا

 خانه گرفت:  واریرا به د دستش

  ن یاگه بهت بگم ا  ؟ی رو چ  تی کنم خوشبخت  نیاگه من تضم  -

 کنهیو خوشبختت م رسونهیپسر تو رو به تموم خواسته هات م 

 ؟یچ

 :ختی ر یصورتم م یآرام رو می هاشک ا



 برام زوده.  -

 زد: لبخند

ز  - سالته،  ن  ادمیشونزده  بود  سیزود  سالش  چند  پروانه  مگه   .

دو    یخوب تو هم االن ازدواج نکن  جده،یخونه شد، ه  نیعروس ا

نه، اگه    ا ی   اد یب  رتیگ  یخوب  نی پسر به ا  س یمعلوم ن  گهی سال د

  ی خوب چند سال نشون کرده م  یبا خودش ندار  یواقعا مشکل

 ... بعدشم ...  یمون

 را جلوتر آورد: سرش

اونجا خ  - ا  یلیاوضاع  از  پسره   ا، یاس روخونه   نیبهتر  مطمئنم 

 . ادی خم به ابروت ب ذارهیو نم سهیمیمثل کوه پشتت وا

 خودم جرأت دادم:  به

 نداره. یاریامر مادرشه، اصال از اختتحت  یلیاتفاقا خ -

 داد: رونیرا ب ش یهالب

هم    یلیخ  داره،یماحترام بزرگترشو نگه   نیاهل معرفته برا هم  -

  ی لیخ  دمیم   نانیشناسمش، بهت اطم  ی اس، من مخودساخته 

 و قابل اعتماد ...  هیپسر خوب



 زد:  یدار یمعن لبخند

 که خاطرخواهت شده.  یچقدر برد یفهمیم یروز هیخودت  -

  یکس  یداشتند ول   نانیاطم  داهللی به خوب بودن محمد حاج    همه

علتش درشت استخوان بودن    دی شا  د ید یما را نم  یاختالف سن

 بودن محمد بود.  زاندامیمن و ر
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 آرام باز کرد:  یلیرا انداخت و در را خ دیکل

 برو تو!  -



از ال  سرم زدم. از سکوت   د یدر به داخل برده و خانه را د   یرا 

 نشده است. بتمیمتوجه غ   یخانه معلوم بود هنوز کس

 گذاشتم: یورود یسکو یرو قدم

 خداحافظ داداش مراد ...  -

 :دیرا کنار کش خودش

 ! ا یرو -

 را برگرداندم: سرم

 بله.  -

 با صالبت لب زد:  یول رامآ

امشب    انیاز جر  م یدکریس  ذارمیکه بهت دارم نم  ی رو اعتماد  -

طور پس   ... بشه  اعتمادم    یباخبر  از  نکنم  فکر  کن  رفتار 

 ...  یسواستفاده کرد

 نداشتم. یجواب

 داد: ادامه



دنبالتم، دلم   هیاز امروز خودم مثل سا یندارم ول یکار هیبه بق -

 کار امشبت تا آخر عمرت تکرار بشه ... خوادینم

 را کج کرد: سرش

  گه ید  ، یبشنوم پاتو کج گذاشت  هیتا اخر عمر ... کاف  ا ی رو  یدیشن  -

 ...  یبا خودم طرف رسهینم م یدکریکار به س

 کرد:  یمکث

 !یمتوجه-

م  شهیهم حساب  مراد  ع   بردم، یاز  در  بود،  حرف   ن یحرفش 

 سخت و محکم بود  اریبودن بس یمنطق

 کردم.  نییرا باال و پا  سرم

 را دراز کرد: دستش

راه حل    ه ی  ی هر مشکل  ،یستیمطمئنم اهل پا کج گذاشتن ن  -

 تو اون گوشت فرو کن.   نویا  ستین  یمشکل  چیداره فرار، راه حل ه

 را فشرد: دستم



بدون    ی ول   ستمیکرده و گفته پسرش ن  رونم یب  میدکریدرسته س  -

 !!شهیهم  ،یرو من حساب کن یتونیبعنوان برادر بزرگتر م

 آورد:  ادمیبرادر، محسن را به  اسم

 محسن نبود امشب، موتور سهر... -

متوجه    یول   کند یکردم بپرسم موتور سهراب دست تو چه م  شرم

 شد: 

نه اون پسره نه برخورد محسن، مهم    س،یمهم ن نایا  چکدومیه  -

 . یباش دیکه با   یهست ییکه تو االن جا نهیا

  ی ایرفتار مراد و محسن با هم فرق داشت، دو برادر با دو دن  چقدر

 متفاوت!

 بغض کردم:   دوباره

 ممنونم.  -

چون کوه  ینیانگار بار سنگ دم،یکش یرا که بستم نفس راحت در

 از پشتم برداشته شده بود. 



از ماجرا   یکس  نکهیقبل از ا  دیشده بود با   زدرستیهمه چ  که  حاال

 . گشتمیبرم م یسر جا بردیم ییبو

مقنعه  نیاول و  مانتو  سرعت  به  ککار  داخل  درآورده  را    فم یام 

ز با    ریچپاندم و  اگر  بردارم،  آنجا  از  فردا  تا  پنهان کردم  پله ها 

پنهان کنم و احتماال فردا    ییجا   توانستمینم  بردم یخودم باال م

 . آمد یصبح گند کار درم

با    عیمعلوم نباشد و سر  لمیتا وسا  دمیپله را کش  ریز  یتور  ۀپرد

 باال رفتم.  ۀآسوده به طبق الیخ
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  ن ییرا پا  رهیآرام دستگ  آمد،ینم  ییرا به در چسباندم، صدا  گوشم

از خوابشان مطمئن شدم   یداده با ترس اتاق را چک کردم وقت

را پشت سرم جمع کردم و بدون    م ی موها  دهیکش  یقینفس عم

عرق   دیشد ۀسرد از دلهر یهوا نیدر ا  دم،یخز میسر جا یمعطل

 گرمم شده بود بیکرده و عج

 به سقف دوختم:  یکیرا در تار نگاهم

نشد،   داش یگذشت، محسن پ  ریبخ ی شکرت که همه چ ا ی خدا -

 شد ...  دایمراد پ  یسروکله ومد،یسهراب ن

بود، محسن کجا بود، سهراب   دهیمراد از کجا فهم  دمیکش  یآه

 کجا مانده بود ... 

 ی زیچ  ی کردم ول   شیپس و پ   ی و کل   دمیرا کنار هم چ  ا یقضا  تمام

 نشد. رمیدستگ

بعد در اتاق باز    یلحظات  د،یپدر از اتاق به گوشم رس  ۀسرف  یصدا

حبس شد،    نهیگذاشت، نفسم در س  ییرایشد و پدر قدم به پذ

تا پدر    دم، ینفس هم نکش  یحت  دم،یکش  میآرام لحاف را رو  یلیخ

به آشپزخانه رفته و آب بخورد و به اتاق برگردد صد بار مردم و  



تک ما دوخت  را به تک  ش که نگاه  یزنده شدم، مخصوصا زمان

 نه.  ای میهست مانیهمه سر جا  ندیانگار بخواهد بب

  ا یخدا  کردم یلحاف هم حس م  ی از رو  ینگاه پدر را حت  ینیسنگ

در کوچه مانده بودم حاال   شتریو ب دیرسیم رترید یاگر مراد کم

 افتاده بود. ...  یچه اتفاق

  ن یگوناگون نفسم را آزاد کردم، مهم ا  یهاالیاز فکر و خ خسته

 گذشته بود. ریبخ زیبود که همه چ

پر  یصدا  با خواب  از  ز  یول   دمیپدر  از  را  ب  ریسرم    رونیلحاف 

 : اوردمین

 محضر.  میخبر بده بعد از ظهر بر داهلل یحاج  ۀبه خونواد -

 . شدم یسرنوشتم م میتسل  دینبود با  یزیگر انگار

ول  یاعتراض کار    ی نکردم  هر  تا  ماندم  رختخواب  در  همچنان 

م ا  خواستیدلشان  خانواد  شد ینم  ینطوریبکنند،  خودم    ۀبا 

تا خود    کردمیم  یعمال کار  دی ببرم، با  شیاز پ   یکار  توانستمینم

 کار خودش برود.  یشده و پ مانیرفتارم پش یمحمدآقا از سرد
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جلو   ینگاه  ازدواج  ثبت  دفتر  بود   میرو  یبه  قرار  که  انداختم 

که    یبزند، مرد  وندیپ   امیمرا به مرد کنار  ی زندگ  گرید   یلحظات

نسبت به او در خودم   یحس  نی برعکس نظر موافق همه، کوچکتر

عرق کرده کنارم   ی شانیو پ   نیی پا  یکه با سر  یمرد  دم،یدینم

 امضا کنم.  انشسته و منتظر بود دفتر ثبت ازدواج ر

افتاد، با    نیام سر خورده زمعرق کرده  یهادست  یاز ال  خودکار

سر که  بردارم  تا  شدم  خم  رو  عیعجله  شده    یصندل  یاز  بلند 

 به سمتم گرفت:  یخودکار را برداشت و همراه دستمال کاغذ



 دستاتو پاک کن!  -

 دوختم:  ش یهاماتم را به چشم نگاه 

 ! یمرس -

 یکار  دانستمیکردم مقتدرانه دفتر را امضا کنم، هنوز نم  یسع

باور    نیغلط، هنوز به ا  ایانجام دهم درست است    خواهمیکه م

  ایبرسد    یبه خوشبخت  کنمیکه دارم شروع م  یبودم راه  دهینرس

  نجا یآخرم را هم کرده و ا  یهر چه که بود سع  شوم،یتر مبدبخت

تنه    کیو    ستادهیبه مخالفت ا  قد وصلت تمام    نینشسته بودم، با ا

  ی رو  شانیپر  ی مبارزه کرده، سخت شکست خورده بودم و با حال 

مجلس که دست    نیا  نیتمام مدعومحضر، مقابل چشم    یصندل

سوق داده بودند،    نجایدر دست هم گذاشته و مرا ناخواسته به ا

 در حال امضا بودم. 

 آورد: ترنییسرش را پا نیمه

 ! ایامضا کن رو ی هست یمعطل چ -

 به صورت مهربانش دوختم:  چشم

 باشه! -



  یبه رو  یاچه یدر  توانستیازدواج م  ن یحق با مادر بود و ا  د یشا

 باشد.  مانیهمه و بازگشت صلح و صفا به زندگ یخوشبخت

موقع عقد کنارم باشند، پدر با اکراه    د یو مراد با   نیبودم مه  گفته

آمدنشان را تنها به محضر قبول کرده بود   ۀبود اما اجاز  رفتهیپذ

 نیاز ا  یخوب  یو هنوز حق نداشتند به خانه برگردند هر چند بو

باشد چون    توانستیم  یآغاز آشت  ۀنقط  نیو هم  دیرسیماجرا م

جمع    یگفت، پدر هم جلو  کی و تبر  دهیدست پدر را بوس  نیمه

کرده   ینتوانست دستش را کنار بکشد و با هم دست داده روبوس

معلوم    بایتقر  ییاز همان مجلس کربال  فشیبودند، مراد هم که تکل

 شده بود. 

جلو  از شد  یهمان  جدا  هم  از  راحت  میمحضر  نفس  من    یو 

تا مدت  دمیکش د   الم یخ  ی که  راحت   داهلل یحاج    ۀ خانواد  دنی از 

هم    یحاج ۀشده چون تا روز جشن چند روز فاصله بود و خانواد

 اهل رفت و آمد نبودند.  ادیشکر خدا ز

تا هم محمد خودش را  میشرط کرده بود دو سال نامزد بمان پدر

 امه یزیبزرگتر شوم و تا آن موقع جه  یکم  جمع و جور کند هم من 

سال ازدواج   کیاصرار داشت سر    داهللی حاج    ی هم کامل شود ول



بنشاند و    یخواست حرف خودش را بر کرس  یکدام م  م،هریکن

 یبرا میدر تصم یالتدخ نینه من و نه محمد کوچکتر انیم نیا

بود    دهیمن ترس  یمادر هم که چشمش از کارها  م،ینداشت  یزندگ

م فکر  نامزد  کردیو  شا  یاگر  بکشد  کار  دیطول  صورت    یمن 

و اگر اصرار پدر نبود چه   انداختیبدهم زمان ازدواج را جلو م

 . شدیرا همزمان کرده و ازشر من خالص م  یبسا عقد و عروس

بود    خالصه بمان  کیقرار  عقد  برو  میسال  بعد  زندگ  می و    ی سر 

 مشترک.
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به آشپزخانه رفتم تا سرم را با شستن   میمستق  دمیخانه که رس  به

کنم، چون خانواد  ۀماند   یهاظرف خان  ۀنهار گرم  ما    ۀعمو هم 

فرصت نشد و خانه    میبودند و بالفاصله بعد از نهار به محضر رفت

 و پاش مانده بود.  ختیهمانطور شلوغ و ر

را نداشت و از همان    یپدر  ۀهنوز جرئت برگشتن به خان   نیمه

ها رفتند،  آن  ۀبه خان  ریاردش  ییدم در محضر با شوهرش همراه دا

اش به ن و بچهجا سر کارش برگشت و مراد همراه زپدر از همان

 ما آمدند.  ۀاصرار مادر به خان

آب را باز کردم تا مانع    ریاز جسمم خسته بود، ش  شتریب  روحم

ها  شستن ظرف   ۀشود و به بهان ییرایبه پذ  امه یگر  یصدا  دنیرس

تخلراحت  را  خودم  اشک  هیتر    ی هاظرف  ی رو  م یهاکنم، 

 .ختیریم

آرام بله گفته    یبا صدا  ی وقت  ختیریعقد آتش بجانم م   ۀلحظ  اد ی

وقت آ  ی بودم،  بود  گفته  غفار  ایعاقد  محمد  عقد  به   یحاضرم 

خودم   یلحظه دلم محمد غفار  کیبود،    ختهینه، دلم ر  ای   میایدرب

کرده و نگذاشته بودم بال و    یچیافکارم را ق  یرا خواسته بود ول

سوخته بود که تا آخر عمر    امیردلم به حال مرد کنا  رد،یپر بگ



را هم در قلبم زنده کند، بدون شک با هر بار    یگرید   ادیبود  قرار  

 . سوختمیم  شتریافتاده ب  امیناکام  ادیصدا کردنش به اسم محمد  

اشک  ی بزرگ  درد نم  م یهابود،  م  آمدیبند  آنقدر    خواستیدلم 

را بپردازم   امهیتمام شود، سهم تمام گر  میها کنم که اشک  هیگر

نداشته باشم، چقدر از مادر خواسته    ختنیر  یبرا  ی اشک  گری و د

چون تحمل نداشتم مدام هر دو    م یازدواج را بر هم بزن  نیبودم ا

 کنم.  سهیمحمد را با هم مقا

با  امهیگر   شد، یلحظه تمام م  نیهم  زیهمه چ   دیشدت گرفت، 

در ذهنم ناخودآگاه    یبودنش حت  مرد،یم  م یبرا  دی با  یمحمد قبل

مقا  م  ۀسیباعث  هم  با  نفر  او    شد،یدو  به  کردن  فکر  مطمئنا 

با پسر    امیدفتر زندگ   گریو حاال د  دیکشیرا به گند م  امیزندگ

 . آمد یحساب م به انتیمشترک شده بود، خ  داهللیحاج 

 به کارم نداشت. یکار یرا شکر همه مشغول بودند و کس خدا

البد عمو   م، ی ایب  رونیب  الیزنگ در باعث شد از فکر و خ  یصدا

 . ندیبنش یبود که مثل هر روز آمده بود ساعت 



را دم کنم که چشمم   ییتا چا  دم یبه سمت سماور چرخ  کیاتومات

خوش    یآشپزخانه به مراد خورد که دم در داشت با کس  ۀاز پنجر

شد.    انینما   داهللی و پسر حاج    دیخودش را کنار کش  کردیو بش م

چقدر پررو بود که بالفاصله بعد از عقد    کرد،یچه م  نجایاو ا  ایخدا

 لجم گرفت.   اشیبود، از فرصت طلب  هما رساند  ۀخودش را به خان

 .فتدیاز دستم رها شده کف آشپزخانه ب یمانده بود قور کم

 به اتاق رفته چادرم را سر کردم. عیسر
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 دیرسیحرف زدنشان از هال به گوش م یصدا



 : کردیتعارف م مراد

 . یخوش اومد یلیخ -

 جواب داد: محمد

 مزاحم شدم ...  -

 خوشحال بود: بیعج مادر

 خودته. ۀپسرم، خون هیچه حرف نیا -

 ماندم. رانیوسط اتاق ح قهیدق چند

 با خنده داخل اتاق شد:  زنداداش

آقا محمد بخاطر تو اومده ها نه    ،ییایب  یخواینم  ای رو  ییکجا  -

 بخاطر ماها. 

 آمد: جلوتر

 شوهرته ها محرمته و ...  ،یسرت کرد هیچادر چ نیا -

 سرم نشست: یرو دستم

 نه!  -

 جلوتر آمد:  باز



  ی باش  یهر طور  ه،یبرخوردتون بعد عقد رسم  نیاالن اول  نیبب  -

م  یجورهمون  کن  ،یدیادامه  االن چادر سر  طول    گهید  یاگه 

 ...  یشیمجبور م یراحت باش  ششیو پ  یاز سرت بردار  کشهیم

 ی پسر راحت باشم، روز نیا شیمن پ  ستیکه قرار ن دانستینم

  یا  نده یمن با پسر حاج بداهلل آ  د یرسیقرار ناتمام به اتمام م  نیا

نم  یبرا تصور  هنه حاال  کردم، ی خودم  نه  و  را    گرید  چوقتی  او 

 :دانستمیمحرم خودم نم

 ...  خوامینم -

 نگاهم کرد:  متعجب

 ! ا یرو -

 کردم:  یمکث

ازش متنفرم ... اصال   نمش،یبب  خوامینم  رون،یب  امیب  خوامینم  -

از بابام    دهی... خجالت نکش  نجایپا شده اومده ا  ییچرا و با چه رو

 از مراد ... 

 ام گذاشت: شانه یرو دست



شروع   یجور  هی  دی ! خوب بانه؟یبد کرده اومده تو رو بب  ی طفل  -

 ...  گهیبشه د

 زد: یچشمک

  س یخجالت بکشه، نترس فعال اوالشه و قرار ن  ی از کس  دی چرا با  -

 ... 

 رفت:  نییاز خجالت پا سرم

 از پسرا ... از ...  کشم، یاز داداش مراد خجالت م -

 :دیرا از سرم کش چادر

 برا من ...  کنهیخودشو لوس م نمیبرو بب ا یب -

 سمت در هلم داد:  به

 نوبره واال.  ی خجالت نیعروس به ا -

 بودم:  دهیدر رس به

 زنداداش!  -

 در را بازکرد:  یال

 . م یبر -



 را به در گرفتم:  دستم

 . آمیتو برو من خودم م -

 گفت:  یآرام یصدا با

 . یتو هم اومدآره جون خودت من برم  -

 کرد:  یمکث

 . میریبا هم م  -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 . میباشه بر -

 لب صلوات فرستادم: ریز

 . م یبر -

به خودم انداختم، چادر نداشتم اما بلوز گشاد و دامن بلند    ی نگاه 

که در محضر سرم کرده    یدیسف  یکلوش تنم بود، همان روسر

 به سر کرده بودم.  عیبودم دم دست بود که با آمدن محمد سر

  ش یپ  رونیدر اتاق بمانم و ب  شدینگاهش کردم، کاش م   ملتمس

 ها نروم. آن 



 را کامل باز کرد:  در

 روس خانم! بفرما ع  -
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پا   سرم تمام    نییرا  همزمان  اتاق  از  خروج  حال  در  و  انداختم 

  دهیباال آوردم اما با کش  یسرم را کم  خت،یصورتم ر  یرو  م یموها

روسر آرام  جلو  یشدن  سع  م یچشم.ها  یاز  جا    ده یتوسط  در 

 :ستادمیا

 ؟ یکنیم کاریچ -

 :دیاز من راه افتاد و دستم را کش جلوتر



 ...  یتون ینم گهید یگفتم که اگه االن موهاتو ببند -

سع  حق م  ده یبا  ممدت  دانستمیبود  طول  پ   کشدیها    ش یتا 

بود تا اخالق و رفتارم    یآقامحمد راحت باشم و امروز فرصت خوب

پدر و   ش یکه پ  ی من شد، ینم یدلم راض یرا به او نشان بدهم ول 

پسر مردم بدون    یحاال برا  دمیپوشیبلند م  نیبرادرانم لباس آست

م  زمان  قطعا  باشم،  چند    ششیپ  برد یحجاب  هر  باشم،  راحت 

 قانوعا و شرعا شوهرم بود. 

 :دمیرا از دستش کش یخودم را به او رسانده روسر عیسر

 ترم.راحت  ینجوریا -

بزند از اتاق    یحرف  کهنیکردم قبل از ا  یسع  دمیرا جلو کش  خودم

 خارج شوم:

 ها ... در ضمن مرادم اونجا نشسته، خانجون، بچه  -

 نگاهم کرد:  دمغ

 اره، محمدآقا شوهرته ... د یچه ربط -

 کرد:  یمکث



  ، یستیاتفاقا مراد همش تو فکر توئه که چرا با محمدآقا جور ن  -

 و ...  یراحت نهیاگه بب

 گرفتم:  رهیرا به دستگ دستم

 . تونمیاصرار نکن، نم -

برگشت،    به ما  سمت  به  مراد  نگاه  اتاق  از  خروجمان  محض 

سرم بود وگرنه    امیزدم، چه خوب که روسر  یناخودآگاه لبخند

و    یمحمد دلبر  یبا سر لخت برا  یاول کار  نیهم  کردیفکر م

 . کنمیم یبازارگرم

 بلند شد:  شی از جا نییپا یبا سر محمد

 سالم.  -

 را آرام دادم: جوابش

 سالم.  -

هر چه کردم زبانم    م،یآمد هم نتوانستم بگوخوش   یتخجالتم ح  از

پا  یحرف  دینچرخ سرم  که  همانطور  و  سمت   نییبزنم  به  بود 

 هم همانجا کنار مراد نشست.  دهیآشپزخانه رفتم، سع



 را به دستم داد:  یچا ینیس مادر

... راه    نیبش  یی رایببر بهشون تعارف کن خودتم همونجا تو پذ  -

  م یدکریس  یهابچه  گنیاتاق ... زشته، م  یبر  ای   نجایا  ییایب  یفتین

 .ستین شونیادب حال

 بستم: چشم

 تنها باشم.  خوادیدلم م ستم،یراحت ن -

 نگاهم مرد:  چپ

 که ...  نجای! پسر مردم پا شده اومده ا خودیب -

 شد:  دی هم کل یرو می هادندان

ب  - ا  خودیخودش  اومده  بالفاصله  که  ذره شعور   هی  نجا،یکرده 

 ...  سیخوب ن کارانینداره بفهمه ا

 ام زد: به شانه  یدست مادر

همه    ش یکه پ   شهیاز خوب  نیا   ا، ی رو  یزن   یحرفا رو م   نیچرا ا  -

 ...  دنتی برات ارزش قائل شده و اومده د

 کرد:  فکر



 ...  اد یباهامون ب می زدیتعارف م هیکاش خودمون تو محضر  -

 مکث ادامه داد:  با

 آخه ...  دونستمیچه م -

 به دست کنار جمع رفتم.  ین ی چون س دمیحرفش را نشن یۀبق

 گرفتم:  شیرا جلو ییشد که چا زیخمی دوباره ن دنم ی د با

 . نییبفرما -

موعا  چادر و  روسر  مینداشتم  کنار  گوشه  ب  یاز   رون یکوتاهم 

 بود.  ختهیر

 دوخت: م ینگاهش را به موها یرچشمیز

 ممنون. -

فرش گذاشتم که بالفاصله جواب   یرو  اشییرا کنار چا   قندان

 داد:

 . نیکام باش نیریش -

حال  دانستمینم دارم    ام،یچه  ول  ایدوستش  متنفرم  او  در    یاز 

 حال حاضر حس خجالتم بر تمام موارد غالب بود. 
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 نشستم.  دهیرا وسط اتاق گذاشته کنار سع ینیحرف س بدون

م   عرق  فکر  بودم،  رو  یکرده  همه  نگاه  حرکاتم    یکردم  و  من 

وته خار نشسته باشم دلم بلند شدن و فرار  ب  ک ی  یاست، انگار رو

  ی کیآن فکر کردم اگر آن  کی. خواستیجمع را م نیکردن از ا

بجا حاج    یمحمد  شرا  نجایا  داهللی پسر  بود،   یچطور  طیبود 

  هیدم، آن قضیکش  یقیهم گذاشته نفس عم  یرا رو  م یهادست

 . کردمیخودم کشدار م یبرا دی تمام شده بود و نبا

 سکوت مجلس را شکست:  مراد



 س،یخبر آقا محمد، هنوز محل کارت مشخص نچه گهیخب د -

 زنگ نزدن؟

 را به مراد داد:  نگاهش

 ریگیکه پ   شیسه روز پ   س،ین  ینه داداش مراد فعال که خبر  -

اطراف    یهااز شهرستان  یکی  ۀشعب  ادیشدم گفتن به احتمال ز

 باشه.

 مادر بلند شد:  یصدا

 که ...  شهیشهرستان سخت م -

 را صاف کرد:  شیصدا محمد

تهران که بشه هر    ۀحوم  د یگفت حاال شا  شهیشهرستان که نم  -

 روز رفت و برگشت ... 

 گذاشت:  مهیحرفش را ن مادر

عروس  - تا  انشاهلل  با خ  یحاال  و  بشه  تموم  ات  راحت   الیدوره 

عروس  یبرگرد با کمک خدا  و  سر خونه   نیبر  نیریبگ  یتهران 

 . یزندگ



تا قبل از تمام شدن    یعنی  ختیدست محمد ر  یرا رو  ی پاک  آب

 نباشد.  ی دوره اش فکر عروس

از   یشان در مورد کار محمد و دوربحث  زد، یم  ی کس حرف  هر

 تهران بود. 

 بحث را ادامه داد: مراد

 ؟ یتهران چ ییایحاال اگه تا دو سه سال جور نشد ب -

 رفت:  نییمحمد پا سر

خب اگه هم جور   یگردم تهران ول  یگفتن سر دو سال برم نه    -

 . میکن یم یفکر هینشد خدا بزرگه تا اون موقع 

ها  الیخیب به صحبت  و  م  شانینشسته  به    کردم،یگوش  قرار 

کولش    یکه وسط کار دمش را رو  کردم یم  ینبود کار  یعروس

 کار خودش برود.  یگذاشته پ 

دست    کهنین در فکر ادر فکر کار و شهرستان بودند و م  ها آن 

خودم    یهاخواسته   یکوتاه کرده و پ   امیرا از زندگ  داهللیپسر حاج  

 بروم.



د  به ب  یواریساعت  کردم،  آمدنش    کیاز    شتری نگاه  از  ساعت 

 رفتن ندارد.   الیراحت نشسته بود انگار خ  یطور  یگذشته بود ول

 به مراد اشاره کرد:  دهیسع

 م؟ یآقا مراد بر -

 داد:   یبه خودش تکان مراد

 . م یآره کم کم آماده شو بر -

 :دیخودش را جلوتر کش مادر

 .نیریبعد شام م  آد،یکجا االن باباتم م  -

 شد:  زیخمین مراد

 .میبزن ده یپدر سع ۀسر به خون هی د یبا -

لباس  دهیسع عجله  با  نم  یهاهم  پوشاند،  را  دانم    ی عسل 

شنعجله از  م  دنیشان  که  بود  پدر    ش یپ   انایاح  دندیسترینام 

 خواستیدلش م  دهیسع  ایبد بشود    شانیبزند و برا  یمحمد حرف

 اش برود. خانواده شیزودتر پ 

 به خودش داد:  یبلند شدن مراد، محمد هم تکان  با



 منم رفع زحمت کنم با اجازتون. -

 به مراد اضافه کرد:  رو

 من برسونمتون.  نیاجازه بد -

 دراز کرد: یخداحافظ یدستش را برا مراد

د  - ز  گهینه  ن  ادیراهمون  نم  س،ی دور  خودمون    میدیزحمت 

 . میریم

 را درآورد: نشیماش چییکتش کرده سو بیدست در ج محمد

 . می ریداداش با هم م س یتعارف ن -

که همه    کردیکارها را م  نیهم  نیریگرفت، پسرک خودش  حرصم

 است. یپسر خوب  گفتندیم
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ا  یبرا  ی انگار حرف  محمد باشد  پا م   نیگفتن داشته  و آن    ی پا 

 کرد.

 بود:   دهیبه دم در رس مراد

بچه  - مامان،  خونخداحافظ  بذارم  رو  دوباره    دی شا  یپدر  ۀها 

 برگشتم.

 بود:  دا یدر تمام حرکات مادر هو یشاد

ب  - م  ا یآره  شام  بزن  هی  نیبر  ذارمیقربونت،  اونجا  به  و    ن یسر 

 شام.  نیبرگرد

 جواب داد: عیسر دهیسع

نکش  - بر  نیزحمت  قراره  گذاشته  شام  مامانم  جون،    م یمامان 

 ...   میریها هستن بهشون گفتم مبچه ۀاونجا، هم

 را به مراد داد:  نگاهش

 . ادیاست بمراد اگه خو -



به    دهیمراد بعد از بردن سع  کردند،یکار را م   نیها اوقت  یلیخ

مادر هم که از همان اول    آمدیما م   ۀپدرش، خود به خان  ۀخان

د هر  با  پسربزرگش،  عاشق  مخصوصا  و  بود    دنش یپسرپرست 

 : آوردیو بال درم شدیخوشحال م

 مراد.  کنم یت رو درست ممورد عالقه یپس غذا -

 دستش را به سمت مادر دراز کرد: مراد

 ... فعال.   آمیاگه شد م -

 باالخره زبان باز کرد:  دی که مراد را  مصمم رفتن د محمد

ب  ای رو  شهیبگم اگه م  خواستمیم   - ...    ۀخون  انیخانم    ی عنیما 

دن گفتن از شهرستان اوم  نایا  م یی... دا  میشام مهمون دار  یبرا

 و ...  ننشیکه بب ادیهم ب ایرو

 ک یپسر دل و جرأت داشت، هنوز    نیخشک شد، چقدر ا  دهانم

 شان بروم. به خانه خواستیساعت از عقدمان نگذشته م

 کند. یمضطربم را به مادر دوختم مبادا باز هم سبکسر نگاه 

 العمل پدر ترس داشت که جواب داد: انگار از عکس یول



 ...  میکه خودمونم مهمون دار ینیبیم  -

 .   انیهم ب نایعموش ا  دیشا

 صدد رفع و رجوع برآمد: در

س  - هر    ی عنی...    سین  ایرو  نهیبب  اد یب  م یدکریحاال  داره  عادت 

...    یی چا  ا یرو  دی خونه با  آدیم  رونیموقع که از ب بده دستش و 

 دوست داره که ... 

 خجالت زده جوابش را داد:  محمد

  یخودشونم مهمون داشته باشن ... مورد  دی به مادر گفتم شا  -

 شاءاهلل.بمونه بعد ان سین

 . دمیکش یراحت نفس

کرد و دستش را به  یخم کردن سرش از خانم جان خداحافظ با

 سمت مادر دراز کرد: 

 زحمتتون دادم. -

 لبخند دستش را گرفت: با  مادر

 خودته. ۀپسرم، خون یدیزحمت کش -



ا  خوب از آن  ستادهیبود که مراد کنارش  فاصله  با  ها  بود و من 

 با من دست بدهد.  هیبق  شیپ  توانستیبودم، نم ستادهیا

 نگاهم کرد:  یرچشمیرا هم نخواند و فقط ز اسمم

 با اجازه!  -

شدم تا استکان  نثارش کردم و خم    یدلم فحش پدر و مادر دار  در

 ها را جمع کرده به آشپزخانه ببرم.
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 ساعت از رفتنشان گذشته بود که پدر آمد.  مین



جان نشسته رفتار خانم  شیگذاشته پ   شیپدر را جلو  ییچا  مادر

طور تاب  و  آب  با  را  تعر  یمحمد  انگار    کردیم  فیبلندبلند 

است، طرف صحبتش پدر    دهیجان خانه نبوده و محمد را ند خانم

جان  مادر مثال به خانم  زدندیچون رودررو با هم حرف نم  یبود ول

 تا پدر بشنود: گفتیم

پسر تهم  - به  ا  نهیماشااهلل  ادب و کماالت  ز سر و روش  خانم، 

به    کردیکه مراد امتناع م  یخانجون! با وجود  نید ی... د  بارهیم

پدر زنش، اصال مشخصه که    ۀ اونا رو برسونه خون   دیزور گفت با

 دار و ... چه پسر مردم

 ابرو باال داد:  پدر

 بود؟  نجایا داهللی پسر حاج  -

 با شعف جواب داد: مادر

 تک پا اومد و رفت.  هیآره  -

 :دیرا جلو کش اشییچا پدر

 کرده.   ی! سنت شکنداهللی پسر  کالیبار -



پاگشا م   رسممان را  به خان  م یکردیبود عروس و داماد  بعد    ۀو 

 . کردندیرفت و آمد م گریهمد

 پدر حواسم را دوباره جمع کرد: یصدا

 شب دعوتشون کن هی -

 شاد جوابش را داد:  مادر

 داماد پاگشا کنن عروس رو.  ۀخونواد د یرسمه اول با -

 گذاشت: ینیرا درون س ییچا یاستکان خال پدر

 س؟ یو بره بدون پاگشا بد ن ادیب خوادیکه م  نیخب ا -

 .کردیتر ممراسمات کارم را سخت نیا

ناراض  تلفن مادر  زد،  ا  یزنگ  را    کهنی از  تلفن  شد،  قطع  بحث 

 برداشت:

 که ...  شهیممنون ... آخه نم  یلیبله ... ممنون ... خ -

 به پدر داد:  یچشم ریرا ز نگاهش

 ...  گنیم  یچ م یدکریس نمیباشه ... بب -

 زد:  می جان صدا خانم



 هم به من بده گلوم خشک شد. یی چا هی ا یرو -

 اکراه بلند شدم:  با

 چشم!  -

زده بود، همدست پدر و مادر بود    شمین  یلیخ  روزهانیا  جانخانم

 یبا وجود  نیهم  یدلم را شکسته بودند برا  زد،یرا م  رآبمیو ز

  ی برا  خواستیکه بزرگتر بودند و احترامشان واجب اما دلم نم

 انجام دهم.  یکار کدامشانچیه

 گذاشت:  یگوش یدستش را رو مادر

 .م یم باشدور ه  نجایا  نیا یب  گهیخانومه ... م   نهی... تهم  می دکریس  -

 : دیپدر باال پر یابرو

  ی عنی...    سین  شونیحال  یزیاز رسم و رسوم چ  کهنیمثل ا  نا یا  -

 ...  هیمگه الک نیای ب نیپاش یچ

 آب دهانش را قورت داد: مادر

م  - فام  ایرو  خوانیاصلش  نشون  کرج   الشونیرو  از  که  بدن 

 اومدن ... 



 و من کرد:  من

م  گهیم  - ها  بب  خوانیبچه  م  ننیعروسو  که  شامو    گهیبعدم 

 ...  می اضافه کرده تا مام بر

 از تمام شدن حرفش پدر اتمام حجت کرد: قبل

 . میندار یکنن امشب حال مهمون  یشام رو به وقتش دعوت م -

  ش یرا سر جا   یکرده گوش  یو عذرخواه  ختیزبان ر  یکل  مادر

 گذاشت.

  ی حالیخانم چه گفت، با ب  نهیتهم  د یجان که پرسجواب خانم  در

 جواب داد: 

  تش یخوب موقع  م،یدور هم باش  نیایاصرار کرد که ب  یبد شد کل  -

 امشب پاگشا کنه و ...  نیجور بوده گفته هم

 : دیخروش پدر

شد از قبل دعوت   یامروز عقده و مهمون داره؟ نم  دونستینم  -

 ...  م یبر م یکه هر موقع بگه پاش  میایکنه؟ مگه ما دم دست

 تر کند: کرد جو را آرام  ی سع مادر



خودم بگم فکر کردم    میدکریبه س  نیرو بد   یگوش  گفتیم  ی ه  -

 ...  ی قاط زنهیوقت م  هیحوصله نداره  دیس

 برآشفت: پدر

حوصله ندارم    یزن! من ک   یذاریچرا حرف تو دهن مردم م  -

 کردم .. استغفراهلل! ی من کجا قاط

 برآمد: اشیدر صدد رفع و رجوع خرابکار  مادر

ا  - س  نیمنظورم  زبونم یدکرینبود  زنه  اون  گفتم  بخدا  بازه  ! 

 و بعد حرصش رو ...  نیقبول کن کنهیمجبورتون م

تمام    مهیزنگ تلفن که دوباره به صدا درآمد حرفش را ن  یصدا

 گذاشت.

 من نگاه کرد که تلفن را بردارم:  به

 خانومه بازم. نهیحتما تهم-

صحبت با تلفن    ۀاز بابتم راحت شده بود که اجاز  الشانیخ  گرید

 را به من داده بودند. 



الو گفتم که صدا  یگوش  حوصلهیب مراد در تلفن    یرا برداشته 

 :دیچیپ 

 . یخوب ای سالم رو -

 نگاهشان کردم که حواس همه به من بود:  یرچشمیز

 . یمرس -

 آرامش ادامه داد:  با

  کم ی  م، ینیرو بب  د یسع  ۀنخو  می ریم  م یاونجا، دار  ام ینشد ب  ا ی رو  -

هم قراره   داره  اسباب کش  نیکار  منتظرم    یروزا  ...گفتم  کنن 

 .نینباش

 گذاشتم: شیرا سرجا یکرده گوش تشکر

 . اد یب تونهیمراد بود گفت نم -

 که دوباره زنگ زد.  زمیاز کنار تلفن برخ خواستم

 بار به تلفن دوخته شد.  نیهمه ا نگاه 

 به سمت آشپزخانه به راه افتاد: مادر



  فشیمن حر  ن یخانم بود خودتون باهاش حرف بزن  نهیاگه تهم  -

 . شمینم

راه متوقف شد من هم    ۀانیم  ی رفت ول  ی به سمت گوش  دستم

 زبانش نبودم.  فیحر

 کرد:  م یصدا پدر

 .هیک  نیخودشو کشت اون تلفن، بب -

 را باال آوردم:  یگوش

 بله!  -

 بود:   داهللی حاج

 هست.  م یدکریسالم عروس ... س -

 را به پدر دوختم:  نگاهم

 بله.  - 

 : دیخند

 رو بده بهش.  یگوش -

 تازه کردم:  ینفس



 چشم.  -

مرد فقط بله و چشم    نیخانم در مقابل اقتدار ا  نهیتهن  برعکس

 گفت. توانیم
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 دادم.  یگوش م  شانیهاساکت نشسته و به حرف یاگوشه 

 کرد:   میآورده صدا رونیخانم سرش را از آشپزخانه ب نهیتهم

 .نییپا ۀرو ببر طبق یچا ینیس نیا ا یب ا یرو -



که    ی آدم چرا مرا صدا زده بود، جمع  همهنیا  ن یماندم، ب  مات

داشت، مگر من عروس نبودم در ضمن خجالت  گریچند جوان د

 بودند بروم.  نییپا ۀجمع مردان که در طبق نیب دمیکشیم

آ  زیخمین که  سر  دایشدم  از    عتریخواهر کوچکتر محمد  من  از 

 بلند شد:  شیجا

 بده من ببرم مامان.  -

 خانم بود که با اخم نگاهش کرد:  نهیبه تهم چشمم

 . بره یم ا یرو نیتو بش -

  د یکه نبا  ردیاز من بگ  یاول زهر چشم  نیهم  خواستیم  بنظرم

 نزنم.  دیو سف  اه یمثل مهمان باشم و دست به س

عقد افتادم که گفته بود اگر دم    د یحرف محمد در روز خر  اد ی

 حل است. زیچهمه نمیمادرش را بب

 را در بغلم جمع کرده جلو رفتم: چادرم

 به من!  نیبد -



پله  ینیس پا در دست  را  بودم چا  ی لیرفتم، خ  نییها    یمراقب 

بنظر   یدست و پا چلفت  یاول کار  نیتا هم  زدینر  ینیداخل س

سرد درها بسته بود،   یبخاطر هوا  دم،یپشت در اتاق رس  م، یاین

را صدا    یکسکار کنم و چهدانستم چه   یبود نم  یسخت  طیشرا

 خانم.  نهیتهم نیبزنم، امان از ا

. دوباره چند تقه زدم، در باز شد و قامت  امدین  یجوابدر زدم،    آرام

 شد.  داریمحمد پد 

 تعجب کرده بود:   دنمید از

 ...  یدیخانم! شما چرا زحمت کش ا یرو -

چرا   کردم،ینگاهش م  قیبار بود چشم در چشم شده و دق نیاول

چشم  بودم،  نکرده  توجه  هشت    یابروها  ز،یر  یها قبال  و  بلند 

 ...  یاستخوان ییها دراز و گونه بایتقر ی نیمانند، ب

 فاصله داشت. یلیمن خ  آلدهی مرد با عالقه و ا نیا

 را به دستش دادم: ی نیکرده س بغض

 مادرتون دادن ...  -

 بزند:  یرا نداشت مجال ندادم حرف دنم ی انتظار د ییبود گو مات



 بااجازه.  -

 شدم  ییرایکرده وارد پذ   یپله ها را به سمت باال ط  عیسر

با مادر    داهللی به افراد حاضر در آن جمع کردم، مادر حاج    ینگاه 

خانم تهمو  مادر  و  بودند  صحبت  حال  در  نماز    نهیجان  خانم 

تهم  خواند،یم کارها  نهیخود  به  آشپزخانه  در  هم    ی خانم 

زن  ش یهاعروس بودند  و  شام  کردن  آماده  مشغول  که  برادرش 

 ...   کردینطارت م

کار   ریبنظرم از ز  کردند،یپچ ممدام با هم پچ  داهللیحاج    دختران

بود    یما دخترساالر  یبرخالف خانه  جانیا  د یشا  ای  رفتندیدر م

هر حال خ ب  کردم،یم   ی بیغر  ی لی...  در  جمع که    ن یا  نیمن 

 کردم.   یروس نبود، چه محواسش به من مثال ع  یکس

 شدیجور م  یاکاش بهانه  یبودم ا  ستنیگر  ۀکرده و آماد  بغض

 رفتم.  یجا م  نیو از ا
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  یاجداگانه  ۀ چرا موقع شام سفر  دانم ینم  ی بود ول   یخانوادگ  جمع

زنان انداختند،    یدر باال برا  یامردها و سفره  یبرا  نییپا  ۀدر طبق

ها شلوغ نکنند بچه   کهن یا  یفقط برا  م،یها نداشتبرنامه  نیما از ا

م  شانیبرا  یگرید  یجا باز  مردانه    میکردیسفره  زنانه  جمع  و 

حاج    ۀخانواد  ایگو  یول  میخوردیغذا م   کجای  مهمه با ه  مینداشت

دبرنامه  داهللی طور  ا  یگریشان  با  جمع   یابهیغر  کهنیبود،    در 

 نبود. 

از خودمان نگفته بودند، همان جمع   ریغ   یما به کس  ۀخانواد  از

 و مراد ...  نیمه ۀبدون خانواد م،یخودمان بود ۀهفت نفر

دو سفره جدا    د یتا آخر با  یعنی نبود،    یابهیهم غر  ها ن یجمع ا  در

 انداختند؟یم



ز  هر ا  ادی چند  با  من  حال  هر  در  چون  نبود  خانواده    ن یمهم 

 . ماندمینم

  یخوب  ی زندگ  ازدواج کرده  داهللیهر دو دختر حاج    دمیفهم  تازه

بق البته  برا  یول   دانستندیم  هیدارند  نبود    یچون  مهم  من 

بانک بود و داماد    سییر  داهللینبودم، داماد بزرگ حاج    رشیگیپ 

 کوچکترش کارگاه داشت. 

سرشناس بودند،    ۀاز خانواد  داهللیهر دو عروس حاج    نینچهم

 یاش مهمان حاجبود که امشب با خانواده  لیمحمد هم وک  ییدا

 بودند.  

بد نشد    اد یمن ز  یجدا شدن جمع مردانه زنانه برا  ن یکردم ا  فکر

  نییپا  ۀرا نداشتم. خود محمد هم طبق شتریافراد ب ۀچون حوصل 

 بود. امیو باعث خوشحال دمشیدیکمتر م ینطوریبود و ا

  ی لیخانم، شوهرش را صدا زد و وسا   نهیعروس بزرگتر تهن  زهرا

گذاشته، از او خواست  ینیس یتو کجایشام الزم بود را  یکه برا

  ی هاببرد، محمد هم چند بار باال سر زده و به بهانه  نییپا  ۀبه طبق

ل آمده بود که هر بار خودم را مشغو  لیبردن وسا  یمختلف برا

 . میشوکرده بودم تا چشم در چشم ن



خانم قبل از پهن شدن سفره کنار مادرشوهرش نشست    نهیتهم

عج آشپزخانه   بیبنظرم  در  را  وقتش  تمام  مادر  مثل  که  آمد 

ب  دیگذرانینم م  شتریو  بق  دادیدستور  ذهنم    هیتا  کنند.  اجرا 

مقا تهم  ۀسیمشغول  و  وسا  نهیمادر  بود،  که    ل یخانم  را  سفره 

نش  دنیمنتظر کش  میدیچ سفره  کنار  نمانده  واقع    ستمغذا  در 

 ی شتریب  یبیحس غر  دادندیبه من نم  یچون در آشپزخانه کار

هم مرا قابل شرکت در    دیچون عروس بودم شا  دیشا   کردم،یم

نم تهم  کبار یبجز همان    دانستندیجمع خودشان  خانم    نهیکه 

 . دادند ینم یا بازمر  گری را به دستم داد د ییچا ینیس

 خانم نگاهم کرد:  نهیتهم

 جون ایرو نن یشیسفره م نییترها پاجوون -

ا  نگاهم با  قطعا  دوختم،  او  به  مشکل    نیرا  به  تفکراتش 

چند نفر کنار گوهر،    ۀبلند شده و با فاصل  م ی. از جامیخوردیبرم

صدا که  نشستم  محمد  بزرگتر  خانم   نهیتهم  یخنده  یخواهر 

 بلند شد: 

 یبا خونواده آشنا بش  شتریگفتم ب  ،ینگفتم که جاتو عوض کن  -

 ... 



 زدم: یزور لبخند

 فکرم مشغول بود متوجه نشدم کجا نشستم.  -

 که کرد جمع شد:  یاهمراه خنده  شیهاچشم

  یستیو آشنا ن یبزرگ نشد یلیخ یتهنوز نگرف پلمتوید  سین -

 با روابط. 

 داشت: یبه روابط اجتماع  ی چه ربط پلمیشدم د مات

 . سین یامسئله -

  ی هاحرف  کدامچیرفته بود ه  ش یهاشستن دست  یکه برا  مادر

هم کنار سفره نشسته   دایبعد آ  قهی. چند دقدیخانم را نشن  نهیتهم

 با گوهر مشغول حرف زدن شدند. 

 نهیبودند امور دست عروس ها و انگار تهم  یبیعج  ۀخانواد  کال

خانم حاکم بود که مقتدر سر سفره نشسته بود، دخترها هم کمتر 

 . کردندیخودشان را خسته م

 

 [ 10:04 04.07.20, ]یغلطان   الیل یرمان ها کانال 



 179_پارت#

   وارونه_یچترها#

 ی غلطانالیل#

 

 

محمد نگذاشت   یی زندا  ی ول  می ها را جمع کرداز شام ظرف  بعد

آن  شستن  در  عروسمن  تو  گفت؛  کنم،  کمک  مهمان،    یها  و 

 . شورنیدخترها هستن، م 

برا  یوقت را  رو  یدستم  بردم،    ییظرفشو  یگذاشتن ظرف  جلو 

شد، زهرا    ده یمچم د  یاز کبود  یبلوزم باال رفت و قسمت  نیآست

 : دیبود متوجه شد و پرس  نکیس   یرو  ل یوسا  ییکه مشغول جابجا

 چه بد کبود شده.  اجون،ی شده رو یدستت چ یوا -

لعنت فرستادم، چند روز مدام مواظب   امیمباالتیخودم بابت ب  بر

حاال    یول   فتدیکمربند ن  یضربه.ها  یبه جا  یبودم تا چشم کس

 ام متوجه شده بودند.  ی دقتیبر اثر ب



 زور لبخند زدم: به

 .ییظرفشو نکیس ۀموقع شستن ظرف خورده به گوش -

 را دراز کرد و دستم را گرفت تا با دقت نگاه کند:  دستش

 ! یوا یچه بد هم کبود شده ا -

 حرفش را گرفت:  ی پ  گوهر

 خوب. یکردیحواستو جمع م د یبا -

حاج    ۀم، اگر خانوادجان دادنگاهم را به مادر و خانم  یچشم  ریز

اصل  داهللی ز  می دکریس  یشاهکار  را    م یها لباس  ریکه  بود  پنهان 

 شد.  یچه م دند یدیم

خانواده    یباز هم سپر بال  دادیم  یو نظر  زدیم  ی کس حرف  هر

سربه به  متهم  بودم،  را جمع    ییهواشده  حواسم  کار  موقع  که 

 . اورمی سر خودم ن ییتا بال کنمینم

 ۀباال آمد و گفت پدر خواسته آماد ۀبعد ابوالفضل به طبق   یقیدقا

 .میرفتن شو



  م یخانم به اتاق رفته بود و من ناخودآگاه منتظر بودم برا نهیتهم

م چه  نا  دهدیپاگشا  پذ  یکوچک  لونیکه  به  دست    ییرایدر 

 برگشت.

 را به سمتم دراز کرد: لونینا دیمن که رس یجلو

ها از مکه چادرشب آورده بود  برا هر کدوم عروس  داهلل یحاج    -

 اون زمون.. قسمت تو بوده.  دهیعروس محمد خر تیبه ن نمیا

 . میمادر همزمان تشکر کرد با

برس  تا نداشت طفل  ی حرف  میبه خانه  مادر حوصله  نشد،    ی زده 

متحمل شده بود، بدون حرف سراغ    یادیخسته بود امروز بار ز

 ها را آورد. ها رفت و آنرختخواب 

 هم صدا زد:  مرا

 بابا و خانجونو ببر. یجا ا یب ا یرو -

با محسن    امانهیهنوز م کرد،ینگاه م   ونیزیبدون حرف به تلو  پدر

وقت نبود،  پذ  یتو  ی خوب  من در  بود  و    یی رایاتاق خواب  بودم 

 برعکس. 



بردن رختخواب پدر به اتاق بروم   یراب خواستیهم دلم نم حاال

 تا با محسن روبرو شوم. 

 زد:  یچه عجب حرف جانخانم

 .نهیبیم ونیزیداره تلو م یدکریزوده، س -

 داد:  رونینفسش را ب مادر

 ام.خسته  یلیبود، من که خ یروز سخت -

 جان نگاهش را به پدر دوخت: خانم

 . میخوابیم گهی د کمیباشه حاال  -

به رختخواب   یپدر بخوابد کس  کهنیقبل از ا  خواستینم  دلش

کرده و برخالف هر شب که    یبرود، پدر هم که امشب سنت شکن

حاالحاالها    خواستیانگار به لج مادر نم  د یخوابیتا ساعت ده م

 بخوابد.

 کشاند:  داهللی حاج  ۀصحبت را به خان جانخانم

 ! ایچادرتو رو نمیبب  اریب -



در دست من و سپس به   لونیباز بدون حرف نگاهش را به نا  پدر

 داد  ونیزیتلو
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 چادر را به دست گرفت:  جانخانم

 !  س یبدک ن -

 زد: یپوزخند

ا  - م   نویالبته  هم  برا    تونستیبعدا  گفت  بود  حقت   ۀهمبده، 

 کرد جا پاگشا داد بهت.  ی عروساش آورده ... زرنگ

 ابرو باال داد:  مادر



پاگشا رو بعدا دادن ... احتماال    دم یاز کجا معلوم خانجون، شا  -

 ...   میبد نویبخرن و گفتن فعال ا یزیفرصت نداشتن چ

 فکر فرو رفت:  به

 ...  دم یچه بدونم شا -

 : دمیکش یآه

زن  یدیشا  - اون  ن  یچیه  دمیکه من د  ینداره،  وگرنه   سیبده 

 . دادیاول م نیهم

 بود:  دهیخانم را فهم نهیتهم یزرنگ جانخانم

  ی اما حرف  ده یپاگشات رو بعدا م   گفتیم  ای  گه،یآره راس م  -

زرنگ اون  از  معلومه ماشاهلل  و    نیهاس، همنزد،  کردن  رو  کارا 

که    ستنیمثل ما نجلو رفتن که وضعشون شده اون!    یجورنیا

 و بپاشن ...  زنیفقط بر

 بلند شد:  پدر

ماشاهلل چه به همه کار مردمم کار    ن،یبخواب  نیریبگ  روقتهید  -

 .نیدار



  م، یبودم و فکر کردم، به خودم، کارها  داریصبح ب  ی هایکینزد  تا

 که داشتم ... به محمد، رفتارش ... به همه ...   یاهداف

ه  اما بار    دم،ینرس  یمنظق  ۀجینت  چیبه  سه  دو  را  محمد  امروز 

  آمد، ینم  یبنظر پسر سرتق  قه،ی بودم آن هم چند دق  دهیند  شتریب

او    دی تحت امر مادرش بود، احتماال با  اد یبنظرم ز  یبود ول   دیمق

 ...  ای تا محمد با من حرف بزند  دادیاجازه م

خانواد  یشتریب  بتیمص  دچار امشب  رفتار  با  بودم  حاج    ۀ شده 

 کامال مشخص بود از چاله درآمده و به چاه افتاده بودم.  داهللی

 کرد. دارمیحرف زدن مادر با تلفن از خواب ب یصدا

دوختم؛ هشت و چهل   یواریرا باال برده چشم به ساعت د   سرم

 ...   قهیدق

ا  آلوداخم  ن یچن  یوقت صبح با چه کس  نیبه مادر نگاه کردم، 

 مشغول صحبت بود: 

  کرد، یشماها رو هم دعوت م  دی با  ییبود، خدا  یتو خال   یآره جا  -

با  ۀخونواد  ۀهم رو  بود    رید  د یخوب شا  یول  گفتیم   دی عروس 

 کرد و ...   یحساب یپاگشا  هیبعدا   دمیشا



مطمئنم خودش   زد،یباور من داشت خودش را گول مخوش  مادر

 نداشت. نانیاطم گفتیکه م  یی هاهم به حرف

 کرده بود، شروع مرد:   دایبحث پ   یبرا  یاتازه  ۀجان که سوژ  خانم

 ...   ی کنیدعوتشون م ی تو ک یکبر -

 گذاشت: شیتلفن را سر جا یگوش مادر

 بگه.  م یدکریس یواال هر چ دونمینم  - 

 : د یخند جانخانم

 هاشون یبنظرم تو هم فقط خودشونو دعوت کن بدون دورو بر  -

  ... 

 - نشستم: زشدهیخ مین شد، یتر مداشت جالب بحث

نکن، پسره که خودش هلک    یمنم موافقم ... اصال دعوتم نکرد   -

 . نجایهلک پا شد اومد ا

 : تیام نشاخم بر چهره اشیادآوریبا  ناخواسته

کن  س ین  یازی ن  گهید   - کرده    ، یپاگشا  پاگشا  ماشااهلل  خودش 

 خودشو. 



 مهربانتر ادامه داد:  جانخانم

 که، رسمه مادر.  شهینم  - 

د  نگاهم دوختم،  او  به  دلخور   شبیرا  سفره  ح  امی سر   ن یرا 

دلش سوخته بود که  د یبود، شا ده ی خانم د نهیتهم یهایپرانتکه

گنوه خانواده  ریاش  به    یپا  کیکه    افتدیم   یاچنان  اجبار 

با همدست و  بوده  ب  یازدواجش خودش  را    سریهم من  زبان  و 

 شوهر کرده بودند.  ۀخان یراه
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 رفت: حرفش را گ یپ مادر

 درسته رسممونه. -

 : دیگز لب

دلخور بود که چرا دعوتشون   ن یهر چند رسم اونام بود ... مه  -

... م  با خونواد  یو چجور   یگفت پس ک   ی نکردن  داماد    ۀقراره 

 خواهر عروسه ...  یآشنا بشن، ناسالمت

 حرفش را پس گرفت:   شود،یبحث ادامه دار م   د یجان که د  خانم

درست    یپا افتاده دلخور  شینداره حاال، بخاطر مسائل پ   یاشکال  -

 کردن.  یتو همشونو دعوت کن بذار بفهمن چه کار بد ن،ینکن

هم از    دی شا  باخت،یزود رنگ م  یلیبود، خ  نیجان همخانم  بیع 

خاله زنک    یهاکه سخت مخالف حرف  دیترسیالعمل پدر م عکس

 ه بود. جان بحث را شروع کردبود وگرنه خود خانم یباز

وقت  سر درآمد  صدا  به  تلفن  صدا  یگوش  یظهر  برداشتم    ی را 

 :دمیمحمد را شن

 . یسالم خوب -



بعد از    شد، یعالم بر سرم شد، ماجرا تازه  داشت شروع م  خاک

 محمد بود و تلفن کردن، آمدن، رفتن ...  نیا

 : دیلرز م یهادست

 . یسالم، مرس -

 : دیپرس شاد

 ؟یچخبر، خوب -

 . کندیم  شیکلمات را پس و پ  ی ندارد و ه یبود حرف معلوم

 است.  یپشت خط چه کس  دیپرسیبا حرکات چشم و ابرو م   مادر

 گذاشته گردنم را به سمتش چرخاندم: یگوش یرو دست

 ! داهللی پسر حاج  -

 زد: لبخند

 خوب اسمشو بگو. گه، ید هیچ داهللی پسر حاج  -

 :دیسخت چرخ ی لیخ زبانم

 آقاس ... محمد ...  -

 لب زدم:  یرو به گوش کرد،یهنوز نگاهم م جانخانم



 ن؟یداشت یکار -

 پاسخ داد:  هراسان

 نه زنگ زدم حالتو بپرسم.  -

 شد:  پیهم ک یرو م یهالب

 ممنون. -

 ام کرد: جان قبل از بلند شدنم مواخذهکه کرد خانم یخداحافظ

 رو ...  یطفل یکرد مونشیزنگ زده حالتو بپرسه، پش -

 باال انداختم:  شانه

 !خودیب -

 تمام مانده بود.   مهین  اشیمجدداً زنگ زد، احتماال احوالپرس  تلفن

 را برداشتم: ی اکراه گوش با

 بله.  -

 :دیچ یپشت تلفن پ  هیشاد مرض یصدا

 .جنبهیب  یعروس شد یاز وقت یبله و بال! چه خودتو گرفت -



 ته دل شاد شدم:  از

 ...  ی... مرض یخوب -

 همان لحن ادامه داد:   با

عروس   ی... تو چطور  شمینم  نیبهتر از ا  یعنیخوب خوب ...    -

 . یخانم

 :ختیفرو ر  میها گونه  یخاطراتم اشک شد و رو تمام

 دلتنگت بودم ...  یلیخ -

 : دادیحرف زدن نم ۀاجاز بغض

 ذره ... شده.  هیدلم برا همتون ...   -

 شد: شتریب اشیشاد

که دوسش دارم،    یبا کس  کنمیمنم دارم ازدواج م!  ا یرو  یوا  -

 زنگ زدم بهت خبر بدم. 

 : شدیقطع نم  هقمهق

 ... خوشحالم.   یلی... خ یبرات خوشحالم مرض -



بود که داشتم، حقش بود خوشبخت شود،   یدوست  نیبهتر  هیمرض

 بود.   دهیکش یادیز یسخت
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نپرس  قدرآن  که  بودم  زده شده  ک  دمیذوق  طفلک    ست،یطرف 

 ش یبرا  یکار داشت و شب مهم  یعجله داشت، قطعا امشب کل

 بود.  

راض  البد  را  مادرش  بود  توانسته  ا  یحسن  کند،    ن یبه  ازدواج 

را خوشبخت کند،    یهر کس  توانستیبود و م   یدختر خوب  هیمرض

مرام و معرفتش که در راه بازگشت   نیدوستم بود، هم  نیزتریعز



کرده بود    ادمیاز مدرسه تلفن کرده و خبر خواستگارش را داده و  

را   یباارزش بود و مرض  اریبس  میکارش برا  نیادبش بود، ا  تینها

 . کردیم زتریعز شمیپ 

 مادر به خودم آورد:  یصدا

 . یبخند  یجورنیا  شهی... هم  یرو شد  ون رو به ا  نیشد از ا  یچ  -

 را پاک کردم:  اشکم

 که ...  نیذارینم -

 : دمیخند

 .کنهیدوستم بود داره ازدواج م -

 :دیبرچ لب

 ؟یاونوقت برا خودت عزا گرفت یاون خوشحال ی برا عروس -

  یادی حق با مادر بود و من ز  د یشا   دانم یخشک شد، نم  دهانم

 سخت گرفته بودم.

 :زدیحرف م هنوز

 ورش.از اون  ا ی یافتیبوم م   ورنیاز ا  ای که    یواال حد وسط ندار  -



 کنار تلفن بلند شدم:  از

از منه، من وقت ازدواج کردنم   - برا اون فرق داره، اوال بزرگتر 

با کس اون داره  ازدواج م   ینبود، بعدشم    کنهیکه دوسش داره 

 مادر من! 

خرابش کنم  خواستمیحالم را خوب کرده بود و نم هیمرض تلفن

 پس ادامه ندادم. 

سرگرم کار خودش    یتازه نهارش را خورده و رفته بود، هر کس  پدر

 .اوردیب  میبرا  یزیچ  د یبود که تلفن زنگ زد، محمد بود که گفت با

 ساعت بعد آمد، در دستش دو کتاب بود!  م ین یوقت

 ی ها را توبردم، کتاب  یچا  شیبرا  یبه رسم مهمان نواز  یوقت

 گذاشت: ینیس

 . یبخون یدوس داشته باش دی خودمه، گفتم شا یهاکتاب -

برا  دندیخندیم  زیر  پسرها مستعمل  کتاب  آورده،    میدو 

کتاب  دانستمیم نخود  مهم  به  آن  ستیها  تا  کرده  بهانه  را  ها 

 . اد یب دنم ید



زندگ  نیشرمگ و  کار  کردم  روز    یعنینداشت؟    یتشکر  هر 

   د؟ی ایب جان یا خواستیم

خجالت در آشپزخانه ماندم اما مادر که    ی از رو  شتریلجم و ب  از

 برگردم.  ییزایکرد مجبور شدم به پذ میصدا

باز  کنار ها  بودند نشستم و خودم را با آن  یپسرها که مشغول 

ن محمد  به  چشمم  تا  کردم    ام یعصب  دنش ی د  فتد،یمشغول 

 . کردیم

تقر  ی ساعت  مین مکم  باینشست،  کوتاه حرف  بود،  با    زد،یحرف 

کلمه هم    کی  یکه من حت  یجان و مادر حرف زد، در حالخانم

 . آمدیحرف نزدم، نه که خودم نخواهم کال حرف زدنم نم

 از رفتنش مادر تشر زد:  بعد

 یاما، انگار بچه  شیپ   ینیبش  یی ایچقدر چشم ابرو اومدم که ب  -

 ...  کنم یحس م  ی گاه ، یشد یها مشغول بازبچه شیپ 
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 باال انداختم:  شانه

  آد یم  شهیپا م  ی کرده ه  خودیب  نم، یشروع نکن مامان، من هم  -

 ! یکه چ نجایا

 را بلند صدا زد:  اسمم

 ...  ا یرو -

 داغون ادامه دادم:  یاعصاب با

 انگار براش کارت دعوت فرستادم ...  -

از   ی پررو فکر اساس  یمحمدآقا   نیا  یاتاق رفتم، برا  به داشتم، 

برق م  میفردا س از  را بعدازظهرها  اهل خانه    دمیکشیتلفن  که 

مان  متوجه نشوند و محمد هم نتواند تلفن کرده خودش را به خانه

 دعوت کند. 



مه  چند گذشت،  مه  نیروز  زنگ  صبح  کار    زدیر  گزارش  و 

هم تلفن کرده و خبر عقدش را با حسن داده   هیمرض  گرفت،یم

اند، حق داشت ازدواج  را به او داده  ا یبود، چنان شاد بود انگار دن

قطعا    یکه دوستش دار  یعمر در کنار کس  ۀهم  یبرا  ی و زندگ 

بود که آن دو   آمدههفته دو بار  نیبود. محمد در عرض ا نیریش

کم داشت خودش بکشم، کم  زیبار هم نتوانسته بودم تلفن را از پر

  ی ایخودم را با بافتن  آمدیم  یوقت  کرد،یرا در دل خانواده جا م

ها گرم  او هم با بچه  کردمیکه تازه شروع کرده بودم مشغول م

  ی جد  ادی ز  یول   دم یدیرا به خودم م  اشیرچشمینگاه ز  گرفت، یم

ازدواج حساب    نیا  یرو  اد یز  شدیاش م  یحال   دی مش، باگرفتینم

  ی وقت شد یدو ماه بعد راهمان از هم جدا م  یکی ت یباز نکند، نها

  م یخودم تصم  یو برا  شدمیحکومت پدر و محمد خالص م  ریاز ز

 . گرفتمیم

دوختم    اطیهفته بود و دلم سخت گرفته بود، نگاهم را به ح  آخر

برگ، ح بدون  لخت  درختان  تصور    اطیو  را  دخترها  و  مدرسه 

از هر چ فارغ  مشغول    لیبه تحص  یزیکردم، خوشبحالشان که 

 بودند. 



 گذاشت: نکیدرون س یبد یها را با صداظرف مادر

 . سین یپسره خبر نیاز ا گم یم  -

 : دمیکش یآه

 شد؟  ی برم مدرسه پس چ  تونمیم  نیودگفته ب -

 را به تلفن داد:  نگاهش

تلفن    ی نه حاال که حت  اومد ینه به دو سه روز اول که هر روز م  -

 .زنهیهم نم 

 چرخاندم: گریرا به سمت د سرم

 من براتون مهم هست؟ ۀاصال خواست -

 از پشت سرم آمد:  شیصدا

پ بابات که بعد اون  -  یکردن دفترچه گفت حق ندار  دایکارا و 

 ۀشوهرت اجاز  یازدواج کرد  کهنیبعد ا  د یمدرسه، حاال شا   یبر

 داد و ...  لیادامه تحص

 لبم شکل گرفت: ۀگوش یپوزخند

 و ...  یشمام که از خدا خواسته دست به دست پدر داد -



 شد:  کترینزد شیصدا

ا  - موقع  هر  چرا  بر  ای  انیب  خوان یم  نایتو  بامبول    هی  می ما 

 مدرسه؟ ...  یاومده که نرفت ادتیاالن  ؟یآریدرم

 ام گرفت: را به شانه دستش

برسم، هنوز   امگهید  یرو سرخ کن تا من به کارا  ازای پ   نیا  ایب  -

 کار مونده.   یکل

 سمتش برگشتم: به

  داهلل یهم به بابا هم پسر حاج   نویمامان، ا خونمیمن درسمو م -

 بگو!

 زد: لبخند

 خودت بهش بگو.  اری ب ریگ یرصتف هیامشب  -

درس خواندنم    زدم،یخودم با محمد حرف م  د یبا او بود با  حق

را از   زییپا  شد،یم  یراض  دیبه جدا شدنم از او نداشت، شا  یربط

ول  بودم  داده  م   یدست  مدرسه    توانستمیاحتماال  به  زمستان 

بعد از دک کردن محمد    دیاخالق پدر شا  نیبرگردم. اگر نه با ا

 . مدرسم را ادامه بده توانستمیهم نم 



کرده    اشینشده بود اما مادر راض  نیبه آمدن مه  یهنوز راض  پدر

خانواد باشد،  امشب  جمع  در  مراد  که  دا  ۀبود  و  اسد    یی عمو 

  ی مراسم پاگشا  داهللی حاج    یهمان یهم بودند، برخالف م  ریاردش

 پررونق بود.   یلیما خ

حاج    ادیگرفتن را    یدرست و حساب  یمهمان  دیباگفته بود    پدر

و درشت   زیها از رآن   ۀخانواد  یتمام اعضا  نیهم  یبدهد برا  داهللی

 طبق رسممان دعوت بودند.  لشانیو چند نفر بزرگ فام

 یهم برا  یو گران  کیپررنگ ش  بایتقر  وریو پل  یل ین  راهنیپ   کی

 م یمحمد گرفته بود
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دلم آوار    یوسط بود غم عالم رو  داهللی حاج    ۀخانواد  یموقع پا  هر

خودم را در کار غرق کردم تا گذشت زمان را حس نکنم،    شد، یم

بودند، خانه    ۀبه خود آمدم که همه دور سفر  یزمان شام جمع 

شلوغ شده بود که چشمم چند بار به زور به محمد خورد   یبقدر

 را به او بزنم.  می اهآورده و حرف رشیچه برسد تنها گ

  یو من فرصت  دیآیاش مزودتر از خانواده  کردمیچند فکر م  هر

آخر وقت همراه خانواده   یحرف زدن با او خواهم داشت ول  یبرا

 . م یا بگور می هابه سنگ خورد و نتوانستم حرف رمیآمد، ت

ب  هر ا  شتریچه  م  نیبا  آشنا  تفاوت  شدمیخانواده    ی هامتوجه 

خانواد  داهلل یحاج    ۀخانواد  شدم،یم  مانیزندگ   ۀ برعکس 

عج  یپدرساالر ساالر   بیما،  مخصوصاً    یزن  و  دخترها  بود، 

حکمروا  نهیتهم ا  کردندیم  ییخانم  بس  یمن  یبرا  نیو   اریکه 

تازگ بودم  نظر    یاردر هر ک  داهلل یداشت، حاج    ی سرکوب شده 

مهم    ش یبرعکس پدر که حرف مادر برا  د یپرسیخانم را م   نهیتهم

 نبود و حرف فقط حرف خودش بود.



 رو به مادر گفت:  خانمنه یتهم شدند یرفتن م ۀ وقت که آماد آخر

 .لداستیخونمون، شب  ارهیرو ب ای رو آدیفردا محمد مپس -

پدر که خ  مادر به  نگاه  ا  ی لیبا  ما  از  مکث    ستاده یدورتر  با  بود 

 جواب داد: 

 بگه.  یچ م یدکریس نمیحاال بب -

 زد: یخانم چشمک نهیتهم

دست  ارشیمتعلق به شوهرشه و اخت گه یدختر که عقد کرد د -

 بگه.  خوادیم ی چ میدکریاونه. س

 من و من کرد:  مادر

بچه   - شب    یهاآخه  م  یی لدایمام  جمع  هم    د ی شا  شنیدور 

 گفت ...  میدکریس

 را بلندتر کرد: شیخانم صدا نهیتهم

 ما.  ۀخون آدیجان م  ایفردا رو با اجازتون پس م یدکریس -



سرش را باال برد    یبود کم   یزیکه مخالف چ  ی مثل مواقع  پدر

را اعالم   اشینتوانست در مقابل آن همه آدم مخالفت علن  یول

 !رهیبخواد همش یلب زد تا خدا چ یل یمیبا ب نیکند بنابرا

 دستم را گرفت:  یخانم با خوشحال نهیتهم

 دنبالت! آدیمحمد م   یشیآماده م -

  یی بعد خانواده عمو و دا  یساعت  م،یکار داشت  یاز رفتنشان کل  بعد

  ی که از شلوغ   یااندم و مادر و آشپزخانه هم رفتند و فقط من م

 بود.  دهیترک

 دلش سوخت: جانخانم

 بمونه برا فردا. شهیبذاربن بق نیخسته شد -

 مخالفت کرد:  مادر

فردام باز    م یدینه خانجون، تا هر کجا بشه امشب انجامش م   -

 که. شهیکار هست، تموم نم

 خواست: ییجان چا  خانم



گلوم خشک شد بس که فک زدم    ار،یبرام ب  ییچا  هیالاقل    ا یرو  -

 .رزنیبا اون دو تا پ 

 .دانستینم ریجان خودش را پ گرفت، خانم امخنده

 کرد:  م یصدا مادر

رو هم کم کن، در اتاقم ببند    یجون، بخاررو بده خان  یی چا  -

 بابات بخوابه.

 دوباره شروع کرد:  جانخانم

  دی با  لداسیب  ش  نجایا  اد ی زن، خوب محمد ب  نیچه زرنگه ا  -- 

 و ...  ادیاون ب هیچه کار گهیکه د ارنیب  ییلدای

 انگار با خودش حرف بزند:  مادر

کس  نیا  - دنبال  نم  هیخانجونم  بزنه،  کار    همهنیا  نهیبیحرف 

 سرمون.  ختهیر

 شد: یکفر

م  - اونقدر  به    مویدکریس   یباز صدا  گهیاالن  بندازه  کنه،  بلند 

 جونمون.
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ع   لدا، یعروس شب    یبرا  دانستمیم باق  دیشب  ها  مناسبت  یو 

برا  آوردمیسردرنم  ادی ز  یول  برندیکادو م مهم نبود    میدر واقع 

  ش یکه برا  یلی تلفن زد و با شور و شوق از وسا هیمرض  یوقت یول

 آورده بودند گفت دلم سوخت.

ب  هیمرض روز  آن  شتریچند  شده،  نامزد  نارضا نبود  با    ی تیهم 

  داهلل یحاج  ۀ بودند و خانواد  گونهنیا  ش یها براداماد اما آن  ۀخانواد

 . گریهم جور د

 انگار بخواهد دلم را بسوزاند: یبا شاد هیمرض



 روبان بستن که نگو. ی مدل قشنگ هی هندونه رو -

 : دمیخند

 !یبندن مرض  یجور م هی گهیروبانه د -

 پررو بود: همچنان

آقامون    ر،یخنه  - حسن  بستن  م  کیروبان  توان   ون یلیبه 

 تره.قشنگ

 . م یدی دو خند هر

 را صاف کرد:  شیگلو

شال    هیو   میدیپالتو خر  هیآوردن برات؟ برا من که    ایچ  یراست  -

 ست اون.

 دهانم را قورت دادم:  آب

 چادر شب و ...  هی -

 لب زد: متعجب

 خبره دوتا دوتا، مگه برا پاگشا چادر نداده بودند. چه -

 شده و خراب کرده بودم:  ریغافلگ



 ی رفتن  رونیکه ب  دنیچادر گرون خر  هیبود االن    ینه اون مجلس  -

 سرم کنم. 

 را باال برد:  شی ابرو یتا کی  البد

  ی خوب جفت جفت م  یهست  داهللی باشه عروس حاج    یهر چ  -

 رو. یخرن برات هر چ

خودم را کوچک کنم اما در فکر    خواستمیخنده رد شدم، نم  با 

از او   یخبر زدمیله م اند، لهنامزد محمدشان چه برده یبودم برا

او  چنان نامرد بود و الم تا کام در مورد  هم  یو نامزدش بدهد ول 

 . زدینم یحرف

ول  خواستیم   دلم بپرسم  او  از  سهراب  مورد  خجالت    یدر 

 بکند.  یگریفکر د  دمیکشیم

 .کشتیمرا م یخبریب  نیا شد،ینم یطور نیا

 صاف کردم:  ییگلو

ها  خبر از بچه چه  گهی د  د،یو خر  لدا یاز بحث نامزد و    رونیب  ای ب  -

 از ... 

 جواب داد: الیخیب



 . س ین یخبر تازه ا اشون،یباز وونه یهان با دهمون بچه ، یچیه -

 زدم:  ایبه در دل

 ا؟ یتازگ  شیدی د ،یسهراب چ -

 :دیخند سرخوش

  یبرات کس  گهی د  دی نبا  ،یرسما نامزد کرد  گهی ولش کن بابا تو د  -

 . خودیب  ۀبجز نامزدت مهم باشه، سهراب بره به درک پسر

چون سهراب    دیبا سهراب خوب نشد، شا  وقتچیچرا ه  دانمینم

 پسش زده بود. 

 که قطع شد سراغ مادر رفتم:  تلفن

پس چرا   آرن، ینم نا یبرا عروس هندونه و کادو ا لدایمگه شب   -

 نکردن.  یکارچیه نایا

 شد: زانیآو ش یهالب

 ...   دمیشا  ارن،یب د یبگم واال! حاال فرصت هست شا  یچ -

 کرد:   نگاهم

 .یکن تیهندونه اس اصال ارزش نداره بخاطرش خودتو اذ هی -



 شدم:  مات

  ی برا مرض  دن، یکه به عروس م  هیکه، ارزش  س یمهم هندونه ن  -

 و ...  دنیپالتو خر

 کرد:  ینچ

 دختر زنگ زد و شر درست کرد.  نیباز ا -

 باز ماند:  دهانم

رو با هم   یاصال چرا همه چ یاون بدبخت دار کاریوا مامان! چ -

 نهیکه خساست تهم  س ین  یمرض  یمسئله حرفا  ،ی کنیم   ی قاط

 خانم و ... 

 کرد:   یخودش را قاط جانخانم

و    دیاون از خر  ،یان کبر  یجورنیچرا ا  نا یخوب، ا  گهیراس م   -

 و ...  لدایاز شب  نمیپاگشا و کادوشون ا

 جان کردم: به خانم رو

آورده بود از مغازه    سی و ساند  ک یرو بگو خانجون، ک  شگاهیآزما  -

 مفصل و ...  ۀصبحون رنیبعد همه م



 شد:  بنیباال و پا  سرش

 آره واال ...  -

 تمام گذاشت.  مهیزنگ در حرفش را ن یصدا

 دوختم.  اطیرا زدم و نگاهم را به ح دکمه

محمد را با    یوقت  یآورده بودند ول  ییلدای  میبرا  دیمادر شا  بقول

سطل آب   کیشد، انگار    اطیکه وارد ح  دمید  زانیآو  یهادست

 کردن:  یسرم خال یسرد رو

 مامان!  س یدستش ن  یچیه -

 دعوت به آرامشم کرد: مادر

 . میگیهندونه م  هیبخاطر  کننیاالن فکر م  ن،ینزن  یحرف -

با محمد حرف  البته خانم  یرپوستیز  زدم،ینم  یمن که  جان  به 

 نگوبد.  یزیفهمانده بود که چ

 سمت اتاق رفتم:  به

 من برم آماده شم.  -
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بود  نیماش  یتو  یوقت  از کرد،    مینشسته  زدن  حرف  به  شروع 

بودم    دانمینم ب  ای من حساس شده  در    ش یهاحرف  شتریواقعا 

 مادرش بود:   دییتأ 

که    هیمامان مشخصات تو رو گفت با خودم گفتم همون  ی وقت  -

...    ی به دلم برات شد که خود خودت  ی عنیها دنبالش بودم،  سال

کنه کال مورد قبول منه و مطمئنا   د ییکه مامان تأ   یآخه هر چ

 ... نهیبهتر

 زد: لبخند



  ی گفتم بچه سال  دیدلم لرز  کمیگفت پونزده سالته    یوقت  یول  -

 دست ما ...  دهی دختر نوجوونشو نم  میدکریو س

 نگاهم کرد:  یچشم ریز

بزرگتر از سنت   یلیدرشته و خ  کلتیمامان گفت ماشاهلل ه  یول   -

 ...  یدینشون م

 نزدم که خودش ادامه داد:  یحرف

 و ...  م یخالصه قسمت هم شد -

ح  نیهم  دیبا ز  امیرفتن  کردمیم  اشیالاول  و    یرو  ادیتا  من 

 ماندنم حساب باز نکند: 

 رو دوست دارم ...  گهید  یکیمن   -

 ترمز زد:  یرو محکم

 ! ؟یچ -

 جمع کردم: نیماش ۀرا گوش خودم

 ...  نیهم -

 لبش نشست:  ۀگوش یپوزخند



 س که بهم زنگ زده بود؟ نکنه منظورت همون پسره  -

 ندادم.  یجواب ی ول دی پر رنگم

 داد: ادامه

 شد.  یچیاون که دمش ق -

هنوز    دادم، ینشان م   د یبا  یالعملاز نهادم بلند شد، چه عکس  آه

سهراب بر   امدنیآن شب و ن  ی محمد هم در ماجرا  دانستمینم

اگر همه   ایداشته    یسر قرار نقش ... اصال  زنه    ن یسر هم  ریاش 

مراد را او خبر    یعن ی  ا یخدا  کردم،یم   د یمحمد بوده باشد چه با

 ...   ای کرده بود 

 : دیچیاش در گوشم پ خفه یفکر بودم که صدا در

 .یپس چرا به من جواب بله داد -

 نشست:  میهالب یرو یواضح پوزخند

بله رو من ندادم، خونوادم دادن بعدشم اصال نذاشتن من حرف    -

 بزنم و بهتون بگم. 

 رفت: ترنییپا سرش



آزما  - تو  ما  خر  شگاه یخب  بود  د یو  هم  م همون   م، یبا    ی موقع 

 شده و ...  یقطع  یچ... نه االن که همه  یبهم بگ  یتونست

 شد: ریسراز اشکم

نتونستم چ  دونمینم  -   یمحلیفکر کردم ب  ی عنیبگم    یزیچرا 

 و ...  نیکشیخودتون کنار م نینیبب

 کرده بود:  اخم

 کرد. شهینم یتموم شده کار یچهمه -

 دلم را زدم:  حرف

از هم جدا م  هی!  گهیچرا د  -   ی و هر ک  میشیچند وقت بگذره 

 . شیزندگ یپ رهیم

 باالتر آمد:  سرش

فقط   ستمیهمون اولم گفتم من مرد برگشتن به عقب ن  گهینه د  -

  ی اما وقت  کنمیرو شروع نم  یکار  هی  کنم،یروبه جلو حرکت م

 موقع ...  چیو ه  دمیادامه م گهیشروع کردم د



  د یهمان اول تاک  گفتیشد، راست م  یچیزود بال و پرم ق  چه

 .ست ین دنیکرده بود مرد عقب کش

 صورتم مانده بود:  یماتش رو نگاه 

با هم   ،یباهاش ادامه بد  یخوش نکن که برگرد  یدلتم به کس  -

 . م یدیبا هم ادامه م  میشروع کرد

ود؟ چقدر  او ب  ری سهراب تقص  امدنیحرص نگاهش کردم، نکند ن  با

م  بدم  او  نم  آمد، یاز  بحالش  اصال  و    سوخت،یدلم  کارها  با 

 مدت از چشمم افتاده بود.  نیخساست ا

 : زدمیخالص را م ریت د یبا

 .ستیدر هر حال من دلم باهاتون ن -

 شد:  ترظیغل اخمش

 عوضش من دلم سخت باهاته.  -

 دوختم:  رونیرا به ب نگاهم

نکن  ادیز  - ز   ن،یدلتونو خوش  بار حرف زور رفتن    ر یمنم آدم 

 اگه تا حاالم بودم از االن به بعد ...  یعنی...   ستمین



 را خاموش کرد:  نیماش

 ؟ یچ ی عنی -
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 از سرم گذشته بود: آب

-    ... و شما  دارن،   ی خونواده هامون کل  یعن یمن  تفاوت  با هم 

 رسم و رسوم، فرهنگ ... 

 را روشن کرد: نیماش

 بقول مادرم ...  شه،یبه مرور حل م س یمهم ن  ادی ز نایا -



نقل قول   ای راجع به مادرش  یک یهم مادرش! از هر دو جمله  باز

 سخنان او بود.

 شد:  دی م کله  یرو می هادندان

 نه؟  نیدوسش دار یلیخ -

 به سمتم برگشت:  تند

 رو؟  یک  -

 زدم: یپوزخند

 مادرتونو. -

 : د یباال پر  شیابروها

 ؟یشما دوسش ندار -

 باز ماند:  دهانم

 مادرتونو؟ -

 : دی بلند خند یصدا با

 نه مادرتونو. -

 اش را به زور کنترل کرد: خنده



 هم شد.  یچه مادر مادر -

نه،    ای و من فکر کردم واقعا مادرم را دوست دارم    میدی دو خند  هر

ول داشتم  کارها  ی قطعا دوستش  و شا  نیا  یبا  بخاطر    د یاواخر 

  گاهیجا   یپدر، کم  یهاییکوتاه آمدنش در مقابل زورگو  یادیز

 کرده بود، حق داشتم دلم شکسته بود. رییمادر در دلم تغ

 شدم:  یجد

  ه یمهمم تا نظر بق  شتریخوب خودم ب  یچرا دوسش که دارم ول  -

 بگم همه رو در حد خودش دوست دارم و ...  ی... چجور

 کنم:  لینداد حرفم را تکم اجازه

 ۀهم  یجداست اصال عشق به مادر ورا  گاهش یمادر جا   گه، ینه د  -

 عشقا و ... 

 : دمیرا بر حرفش

 شد.  رید ن؟یفتیراه ب نیخواینم -

 را روشن کرد: نیماش

 ونم. آره منتظرم -



 سمتم برگشت: به

 حرفم نصفه موند ...  -

 : دیخند

  زنم یرو نم  یحرف  ایحرفم نصفه بمونه،    موقعچیدوس ندارم ه  -

 . گمیتا آخرشو م ای

 را تر کرد:  ش یهالب

رو دوست داشته   گهیبقول مامان! مهم زن و شوهرن که همد  -

 همو داشته باشن ...  یباشن و هوا

کلم  شی هالب  یرو  امرهیخ  نگاه  دو  هم  باز  و    ۀماند،  مادرم 

 ...  موقعچیه

  کندی را نصفه ول نم  یکه کار  کردیرا م  دشیحاال تاک  نیهم  از

خانم،    نهیقبول دارد، احتماال در مقابل تهم  ی لیو مادرش را هم خ

 نبودم.  ش یب یابازنده
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 منظورم را چطور برسانم که برداشت بد نکند:  دانستمینم

 درسته؟ نیاز همه دوس دار شتریپس شما مادرتونو ب -

 کرد:   نییرا باال و پا سرش

 بدون شک! احترام مادر واجبه. -

  کردیم  ی نیدلم سنگ  یکه رو  ی زورم را زدم تا بتوانم حرف  تمام

 : اورمیرا بر زبان ب

 مادر؟ ا یزن باالتره  گاه یجا -

 حرف نگاهم کرد.  بدون

 شد:  نیتالشم ا نیآخر یجه ینت



که عشق چند نفرو تو دلتون   نیهست یی شمام جزو مردا ی عنی -

انداز  نیدار رو  زنتون  ب  یوقت  یعنی ...    ۀو  از همه    شتریمادرتونو 

 اگه زنتون ... نیدوس دار

 نگاهم کرد:  متعجب

 ! ؟یچ -

من که قصد ماندن نداشتم تا   دمیسوال را پرس نیچرا ا دانمینم

پ   گاهیاز جا اطم  شیخودم    ی م  دیکنم شا  دایپ   نانیاو و قلبش 

 هم ...   دیکنم شا اشسهیخواستم با پدرم مقا

 : کردمیدرستش م د یبا

  ای... زنتون براتون مهمه  نیمجبور به انتخاب بش ی زمان  هیاگه   -

 ... 

 به مادرش اشاره کنم:  میمستق نتوانستم

 خونوادتون؟  -

 کرد:   نگاهم

 مجبور به انتخاب بشم ...  دی چرا با -



 نگاهم کرد:  دی ترد با

 هردوشونو داشته باشم.   تونمیم  یوقت  -

 داشت:  یاز داشتنم مطمئن نبود که نگاهش رنگ دودل  دیشا

 همه در کنار هم.  -

 د: کر اخم

 خودشو. گاه یخودشو داره، زن آدم جا یمادر جا -

 شد.  یسرم خال یرو خیآب  ۀبشک

 را نگهداشت: نیماش م، یبود دهیرس

 شد!  ی چ میکردیفکر م  یچ -

لرز  یتو  میها حرف  دانستمیم دلم  خورده،  نکند    دیذوقش 

را به    میهانکرده حرف  یخدا  ا یکرده    م یهااز حرف  یبرداشت بد

 . دیخودم بگو ۀبه خانواد ی حت ایاش بازگو کند  خانواده

 در را باز کنم، حرف آخرم را زدم:  کهنیاز ا قبل

 ازدواج مشکل داشتم ...  ۀمن کال با مقول یراست -

 کردم:  یمکث



  ا یخوام بگم مشکل من با خود شما    ی م  ی عنیو البته دارم ...    -

 ...   نیفکر نکن  یعنی...   سیخونوادتون ن

 زد:  یتلخ لبخند

 سن و سالته و البته ...  طیخوب شرا یندار یریتقص فهمم، یم  -

 گذاشت: نیفرمان ماش یرا رو دستش

 و ...  یشناس ینم ی منم درست و حساب -

 : دیکش یآه

 شیپ   یمون چجورصحبت دونفره  نیاول  م،یدیاز کجا به کجا رس  -

 رفت!

 اخم کردم:  شرمنده

 .نیببخش -

 شد:  اده یپ 

 تو، هوا سرده. م یبر س، یمهم ن -



ول  داهللیحاج    ۀخانواد  یاعضا  تمام بودند  بقدر  یجمع   یخانه 

  ک یسه نفر در خانه هستند،    ای بود که انگار دو   یساکت و مجلس

 . ژهیو نیطور با قوان ینظام  ۀخانواد

ما که   ۀنشستن پدر و مادر مشخص بود، برخالف خان یجا یحت

  گاه ی جا  نجایا  نشست،یخانه دوست داشت م  یهر کس هر جا

ع  بود،  مشخص  وضع  نیهمه  از    تیپادگان،  بود  مشخص  همه 

بچه ها،    یبزرگ به کوچک، دختر و پسر و عروس و داماد حت

  ند بود  ییرایپذ  یها عهده دار اصلقسمت شده بود، عروس  فیوظا

 ها. تران کمک حال آن و دخ

هآن   ضمن تحو   یکس  چیکه  بنوع   گرفتینم  لیمرا  همه    یو 

  ش یخود محمد انگار پ   ی. حتیگری خودشان را قبول داشتند تا د

با حفظ فاصله   ند،یمن بنش  کی نزد دیکشیاش خجالت مخانواده

 .زدیشان حرف م خانه نیقوان  تیو رعا

 را نگاه کردم:  ساعت

 من برگردم خونمون.   نیخانم اگه اجازه بد نهیتهم -

 خانم نگاهم کرد:  نهیتهم



 کجا تازه سر شبه که. -

 زدم:  یاجبار لبخند

 تا ساعت ده خونه باشم.  د یبا -

 . دندیو خندبهم نگاه کرده یهمگ

 گفت:   داهللی حاج

 مگه پادگانه که ساعت ورود خروج داره؟ -

به پادگان    شتریشما که ب  ۀخان  نیقوان  م یتوانستم بگو  یم   کاش

 .خوردیم

 را حفظ کردم: لبخندم

 هم ...  نیمراد و مه  یبوده، حت نیبرا همه هم گهی د -

 :ختیمزه ر گوهر

 . ی امضا کن  شتریساعت ب  هیباشه برگ خروجتو    ادتی دفعه    ن یا  -

 بلند شد:  محمد

 . م یام، برمن آماده -

 اجازه نداد:  داهللی حاج



  لداس یزوده و سر شبه، مثال شب    یلیهنوز که خ  ن،یکجا بر  -

 ها، ساعت ده شبه. 

کرده بود    د ینگاهم کرد، مادر موقع خروج از خانه به او تاک  محمد

  م یدکریتا ساعت ده که موقع خواب باباس  میرفت  ییهر موقع جا

شب   کهنیبود، مرا به خانه برساند، حاال فرجه هم داده و بخاطر ا

  ی باشم ول  داهلل یحاج    ۀدر خان  شتریب  ی بود اجازه داشتم کم  لدای

رو   کردم یم  رید  د ینبا پدر  نامزد  رکردنید  یچون    یدر دوران 

 حساس بود.

 اول شب نبست.  گر یساعت ده، د  زیینبود فصل پا  ادشان ی  احتماال

 همه به من دوخته شده بود:  نگاه 

 نبودم ...   ییوقت شب جا نیپدر حساسه منم تا ا -

 : دیخانم حرفم را بر نهیتهم

دست پدر و    ارشیاخت  گهیگفتم دختر که شوهر کرد د دیسبه    -

 . سیمادرش ن

 کند.  ی م یشوخ ی عنی دیخند



دست او و    ارشانیرا به دو دخترش دادم، البد هنوز اخت  نگاهم

 حضور داشتند.  یپدر  ۀبود که امشب در خان  داهللیحاج 

صبر کنم بعد    یو اشاره به من فهماند کم  ماینشست و با ا  محمد

 . میبرو

خودش    یبرا  توانستینم  یپسر به آن بزرگ  یحت  ،یاخانواده  چه

 .ردیبگ میتصم

همه مشغول  یبه بودنم در آن جمع بود وقت  یچه لزوم دانمینم

محمد هم سرش با    ینداشت، حت  یبه من توجه  یبودند و کس

 . کردینگاه م یچشم ریگرم بود و مرا ز هیبق

 میکه نشست  نیدر ماش  میرفتیشان م که به خانه  ی زمان    برعکس

 شد.  ی ما ط ۀتا خان ی حرف چیبدون ه

دلگ  دروغ خانواده  ریچرا  و  محمد  از  دلم  بود،  بودم،  گرفته  اش 

خانم موقع برگشتنم دست    نهی نبود که الاقل تهم  ییجایانتظار ب

  میبرا  ی هر چند کوچک و ناقابل  یی لدای  یۀنکند و هد   امیراه  یخال

نظ بگدر  متوقع  رد،یر  آدم  واقع خ  ی من  در  قانع    یلینبودم  هم 

  ی کیمان  بودند و فرهنگ  لیفام  وهم جز  هانیبزرگ شده بودم ا



واقعا اهل رسم و رسوم   ایبودم    ارزشیب  شانیمن برا  دانمیبود نم

 نبودند. 

بود و رفتار    یگری د  ۀازدواج نبودم مسئل  ن یمن راغب به ا  کهنیا

 جدا. ۀمسئل کیداماد در قبال تازه عروس   ۀخانواد

رس  به خانه  در  طبق  م،یدیدم  به  را  دادم،    یباال  ۀنگاهم  خانه 

 :ختیر شتریخاموش دلم را ب یهاچراغ 

 انگار خوابن. -

 نگاهم را گرفت:  رد

 .دنی! چه زود خوابس ین لدایمگه شب   -

 : دمیکش یآه

 نطور یجان هم همخانم  خوابه،یپدر عادت داره سر ساعت ده م   -

 . شنیوگرنه بدخواب م

  عیرا سر  لدا یو مراد نبودند قطعا مادر هم سر و ته شب    نیمه

هم پدر   دیشا   د،ی ایبچه ها به چشم ن یخال  یبهم آورده بود تا جا

بوده اصال شا برا  د ی کم حوصله    یی لدایخانم هم    یزر  یامشب 

 مادر ...   دیبرده از کجا معلوم، شا 



 رونیب  م یرا از گلو  یبلند  نیه  یکه به دستم خورد صدا  یدست

 فرستاد: 

 ؟ یکنیم کاریچ -

 ام باعث شد خودش هم از جا بپرد: زدهوحشت  یصدا

 فقط  ...   یچیه -

 : د یکوبیم هیهزار در ثان قلبم

 ! دمیمن ترس یخدا -

 : دمیدستم را کنار کش عیسر

 که. شنیدر بزنم همشون بدخواب م یجور چهاالن  -

 هم شرمنده شده بود:  خودش

 ه یخونه بق  یگردیبرم  ی بهت بدن که وقت  د یکل  هی  د یخب با  -

 نشن. تیاذ

 زدم: یپوزخند

ا  - از  ندار  ن یما  رسوما  و  خونه   م،یرسم  دختر  کجا  من  مگه  ام 

 داشته باشم.  د یکل رمیم



 حرص اضافه کردم:  با

داشت که به لطف شما   یاونم زمان مشخصفقط مدرسه بود    -

 . رمیاونم نم گهید

 : دیگز لب

اتفاقا من دوست دارم زنم   م،یکن یمدرسه، ثبت نام م ی چرا نر -

 داشته باشه ...  هیعال التیتحص

 : چسباندمینان را م  د یداغ بود با تنور

 ثبت نام کنم.  می خوب پس، هر موقع شد بر -

 شد:  نییباال و پا  سرش

 .میبکن  د یکل یهم برا یفکر هی د یبا -

 شد:  زانیآو م یهالب

 سیو قرار ن  سین  یموقع خال  چیهمه خونه هستن و ه  یوقت  -

سر    گن یم ی... فقط وقت  آدیبه چه کارم م  د یپشت در بمونم، کل

 باشم.  دی با  یعنیساعت خونه باشم  



خانواده  خواستینم  دلم قفل  بداند  را  در  من  فرار  درد  از  ام 

 دادند؟ یم دی به من کل طیشرا نیبا ا  کردند،یم

 ادامه بدهم:  میاز آن به فکرها شترینگذاشت ب شیصدا

 . گمیشو خودم بهشون م اده ی خب پ  یلیخ -

به در کوب  چند به   یول  دمیتقه  علت  جواب نگرفتم حق داشتند 

پس زنگ در    دندیشنیهوا تمام درها بسته بود و البد نم  یسرد

آرام فشار دادم که بالفاصله باز شد، محمد گفت داخل   یلیرا خ

نم نم  روقتیچون د  دیآیخانه  از    شودیاست و مزاحم  من هم 

 خدا خواسته تعارفش نکردم. 

  یی ها هم را به چراغ نگا  خت،یکه پشت سرم بسته شد دلم ر  در

پله، حتما همه  و سپس راه  ییرایاول پذ  شد،یدوختم که روشن م

 . دادمیبدخواب شده بودند، جواب پدر را چه م

  نیبفهمند بعد از ا  شودیو فکر کردم بد نم دمیکش  یقیعم  نفس

برنامه  است  نت  یکم  شانیهاقرار  بخورد،  برا   ۀجیبهم    ی اجبار 

 . گریبود د نیازدواج هم

 بود:  داریتنها مادر ب  کردمیآنچه فکر م برخالف



 مگه نگفتم تا ده برگرد. یکرد ریچه د -

تمام    ی مادر که باعث و بان  یتمام حرصم را رو   خواستیم   دلم

 کنم:  یها بود خال برنامه نیا

 دست خودم بود مگه! -

 را به داخل گرفت:  دستش

 . شنیم داریماشااهلل! آروم تر، چه خبرته ب -

 از سر گرفتم:  چادر

حاال حاالها    ذاشتنیکه برگشتم به زور خودم بود وگرنه نم  نمیا  -

 دست اوناس.  ارمی... خوب شوهر کردم اخت امیب

 به کمر گرفت:  دست

  ۀدست خونواد  ارشمیباباشه اخت  ۀکردن، دختر تا تو خون  خودیب  -

 خودشه. 

 دوختم:   شیهارا به چشم نگاهم

فقط جلو    ا ی  یهم بگ  داهلل یو حاج    خانم   نهیبه تهم  نویا  یتونیم   -

 مامان؟  ی بکن یقلدر باز  یمن بلد



بود،    یمادر بد موقع   ینبود ول  حیصح  برخوردم به تورم خورده 

کاش او هم خواب بود    یا  آوردم،ی حرص تمام امروز را سر او درم

 نکنم.  یاحترامیتا ب  کردینم یو سوال و جواب

 سمت اتاق رفتم:  به

ماجراها رو هم در    نیا  د یبا  یکرد یاصرار به ازدواجم م  ی وقت  -

هر موقع برم و    ستمیخودم ن  ارداریاخت  گهیکه د  ی گرفتینظر م

 . امیب

 متوقفم کرد:  شیصدا

 .شهیو بدخواب م پرهیم ی بابات خوابه در اتاقو باز کن -

 در دستم نگاه کرد:  زانیو چادر آو فیک به

 سر جاش. یارذیگوشه، فردا م نیبذار هم ا یب -

 کنار خودش اشاره کرد:  به

  یشد چ  ی کن چ  فیتعر  نیبش  ای جاتو انداختم کنار خودم، ب  -

 گفتن ... 

 دوختم:  نیزم یرا به رختخواب پهن شده رو نگاهم



 ام مامان، باشه فردا.خسته یلیخ -

 نگاهم کرد:  یاخم ساختگ  با

برا من    هاتویخستگ  یحرفاتو زد  ،یکرد  هاتویخوشحال  یرفت  -

 ؟یآورد

 نشوند: داری ها بتا بچه زدیآرام حرف م یلیخ

 شد اونجا. یچ نمیلوس نشو بگو بب -

 حلقه زد:  میها در چشم  اشک

کدوم حرف! اصال اونا منو داخل آدم    ،ی ! کدوم شادیخوشحال  -

 مگه؟  کننیحساب م

 نشست: شیجا سر

 !؟ یچ ی عنی -

 لبم کج شد:  ۀگوش

ازدواج    نیا  یاصرار شما و اونا رو برا  همهنیا  لیمن دل  ی عنی   -

م  یانگار  دم،ینفهم فقط  خونواده  دو   التون یخ  نیخواستیهر 



در اصل از   ای ...   نیوصل کرد  ییجا  هیتونو به  راحت باشه که بچه

 .نیسرتون وا کرد

 نگاهم کرد:  متعجب

 افتاده؟  یاتفاق  ا یرو -

 شد:  ترظیغل پوزخندم

اصال مگه برات مهمه که بهم    افتاد، یم  د ی با  ی نه چه اتفاق مهم -

راحت بشه  الت یخ د یباهام بکنن ... تو که با  یکار  ا یبزنن  یحرف

 تموم مشکالتت حل شد خداروشکر. یمنو از سرت وا کرد

 رفت:  ترنییپا شیابرو

 گفتن بهت؟ یزیچ -

 جواب دادم: رک

 اتفاقا اصال باهام حرف نزدن.  -

 جمع شد:  شیهاچشم

خجالت    ای  رنینتونستن باهات ارتباط بگ  دیشا  یردخوب تازه وا  -

 و ...  یکردیم شونیخودتو قاط دی ... تو با دنیکش



 اتاق گذاشتم:  ۀرا گوش م یهالباس

  ی خودمو قاط   دونن،ینه مادر من! اصال منو در حد خودشون نم  -

چند    هیخانم    نهی...فقط تهم  دنمی انگار روح بودم که ند  یکردم ول

 بار جوابمو داد ... 

 خوشحال دستش را باال گرفت: مادر

 ...   ی کن  ی خودت سع  د یگفتم با   یدی خانم! د  نهیماشااهلل به تهم  -

 اش را کم کردم: کرده، درجه  یبخار  ۀبه شعل ینگاه 

خ  - خدا  بار  هیبده    رشیاره  وسط    یچند  انداختم  خودمو 

چون  حرفاشون و نظرمو راجع به صحبتشون گفتم که بهم گفت

 ندارم و سوادم کمه، نظرم غلطه پس بهتره نظر ندم.  پلمید

 نزد، طفلک او هم مثل من سرخورده شد.   یحرف مادر

 : دمیدراز کش میجا سر

 !ریشب بخ -

 : دیکش  شیرا رو لحاف

 ریشبت بخ -



 آورد: رونیلحاف ب ۀرا از گوش  سرش

 ...  یراست -

 سمتش برگشتم: به

 !هیچ گهی د -

 و من کرد:  من

 هم بهت دادن!؟  یزیچ -

 : دمیخند

برام   نیبود قرار شد فردا با ماش  نیسنگ  یلیآره فقط کادوهه خ  -

 بفرستن. 

 : دیهم خند  او

 ی ... شلوار یشرتیت   هیبدن، فوقش   خواستنیم ی حاال مگه چ  -

 ... 

 : دیکش یآه

 سرت!  یفدا -

 تکرار کردم: آرام



 الشونیخ  نیع   نهیمهم ا  ،یمتیو با چه ق  دادنیم  ی چ  سیمهم ن  -

 هست و تازه عروس دارن. یزیچ نینبود کال چن

  ده یمادر پرس  شبیکه د  یجان بود و تمام سواالتصبح خانم فردا

  داد یها مکه تکرار آن حرف  یبا تمام حس زجر  د یبود و من با

جان  تفاوت که خانم  ن یبا ا  کردمیها را تکرار مدوباره همان جواب

بخاطر    د یرا داشت برخالف مادر که شا  م یواهمراهم بود و ه  یکم

هم  یریجلوگ اختالف  م  قتیحق  شهیاز  کتمان  ب  کرد یرا    ی و 

 داد.  یارزش جلوه م

د  هیمرض به  بود  ا  د،ی ایب  دنمیقرار  از  را  قرار   نیمنظورش 

ها را مرور  تا درس  آوردیم   میرا برا  ش یها گفت کتاب  دانستمینم

درس خواندن    ۀکه هنوز اجاز  دانستیم   یکنم و عقب نمانم ول 

شا  برا  د یندارم،  دلش  بود    میواقعا   خواست یم  دی شا  ا یسوخته 

...    ایرا به رخم بکشد    شانیدهایاش و خردوباره حسن و خانواده

  دی محمدشان و نامزدش را بکند و بسوزاندم شا  یخوشبخت  فیتعر

 اعلم! ... اهلل

 ی که برا  یااال خواهرزاده   میحرف زد  زیآمد در مورد همه چ  یوقت

   زدم، یبال مبال اشیکلمه از او و زندگ  کیدانستن 



 رکیز  یو روابطم با خانواده و نامزدم را مثل مأمور  یزندگ   تمام

 و رو کرد.  ریز دیپرس ی که م  ییها با سوال و جواب 

 کرد. سهیمقا ش یدهایرا با خر میدها یخر تمام

 خالص را زد:  ریکه ت دی داماد رس ۀسیآخر نوبت به مقا در

و   استیس  نیاز ا  کمیبرو قدر شوهرتو بدون کاش حسن منم    -

  کردیم  تیریرو خوب مد  یاقتدار نامزد تو رو داشت و همه چ

 نداشتم.  ی غم گهیوقت د اون 

 :دمیپرس حواسیب

 حسن برخوردشون باهات چطوره؟  ۀخونواد -

 : د یپر رنگش

 خوب. یلیخوب، خ -

 زدم: لبخند

مطمئنم همه   یکه دار  یاستیو با س   یهست  یادهیتو دختر فهم  -

 و ...   یکنیرو جذب خودت م

 اش زدم:شانه به



 . یکن یخودتو خوشبخت م حسن و -

 ته دل شاد شد:  از

 انشاهلل، خدا از دهنت بشنوه. -

  استیس  یبود که خدا  هیمرض نیو دوستانم هم  رونیرابط ب  تنها

  ی زد و زمان   یحرف م  یچکانقطره  داد،ینم پس نم  یابود و ذره

 .خواستیکه دلش م 

خودم را کوچک کرده   هیمرض  شیخواست پ   یدلم نم  یطرف  از

دو    نیحرف زد اال هم  زیدر مورد همه چ  هیبپرسم. مرض  یزیچ

 نفر.

فرار نافرجام و   انیشب به او نگفته بودم، جرآن   یاز ماجرا  یزیچ

نم   امدنین را  قرار  سر  بر  م   دانستیسهراب  توانستم    یوگرنه 

 . رمیبگ ی اطالعات

 شد:  دهیکش یگرید ری صحبت به مس ریخواسته مس خدا

 چقدر خوش گذشت! نمایس میاون روز رفت ادتهی  ای رو --

 خارج شد:  میناخواسته از گلو یآه



برا    رونیب  م یایتا ب  د یناه  ادتهیخوش گذشت،    ی لیواقعا، خآره    -

 کرده بود؟ دایخودش دوست پ 

 زد:  م یبازو به

 .مونهینم بینصیموقع ب چیآره کلک! ه -

 بود:  دهیدلخواه من رس یبه جا صحبت

رو هم ...   ختینامرد بودا رفت با دوست سهراب ر یی خدا ی ول  -

 ...   ای هستش  ی بازم با عل یراست

 را قطع کرد:  حرفم

ع   -   نیخواه و هرزطلب، هم  اده یهمن، ز   نیخوب کرد، هر دو 

 . ادیاز پس سهراب بر ب تونستیفقط م  د یناه

 : دمیخند

 . یتو از اولش با اون بدبخت مشکل داشت -

 را کج کرد:  ش یهالب

 چلغوز. یآره من کال باهاش بد بودم پسرک دروغگو -



زده   اشنه ید به سبه رخش بکشم چون سهراب دست ر  نخواستم

 بود با او مشکل داشت. 

 را پوست کندم: اشوهیم

 بخور.  اتووهیرو ولش کن م نایحاال ا -

 کرد:   نگاهم

دوستت داشت   ی لی... اونم خ  یعوضش تو باهاش خوب بود  یول   -

 و به پات مونده بود ... 

 : دیکش یآه

 ...   شدیبه وقتش جور م طیاگه شرا دی شا -

 باالتر رفت:  سرم

  تیحرفا، ولش کن فقط خودمونو اذ  نیداره ا  ده یچه فا  گهید   -

 . میکنیم
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 ی طور   ن،یهم  یدر موردش حرف بزند برا  شتریب  خواستیم  دلم

م عالقه  کردمیوانمود  شن  یاکه  مورد   شی هاحرف   دنیبه  در 



راجع به   دیفهمیبود، اگر م  یدختر خاص  هی سهراب ندارم، مرض

 گذاشتیم  یو در خمار  دادیمصر هستم قطعا ادامه نم   یموضوع 

 .کردمیم یباز  لمیف  شیبرا د یپس با

 برداشت: بیقاچ از س کی

م  دی ناه  - کار  روش  باز  بره    خوادیم  کنه،یداره  تا  بزنه  مخشو 

 . شیخواستگار

 ناخواسته باالتر رفت:  میصدا

بهتر از   یلی... سهراب خ  ستیسهراب ن  ق یکه کال ال  دی نه! ناه  -

 اونه.

 را در دهانش گذاشت:  بیس

 . انیاز پس هم برب توننیدو تا مارموز فقط م نیچرا اتفاقا ا -

 نگاهم کرد:  روزمندانهیپ 

ح  - خ  یبود  فیتو  چند  هر  سهراب،  اما    یلیبرا  بود  عاشقت 

  ستین  یعشق که همه چ  ن،ی با هم خوشبخت بش  نیتونستینم

 ... 



 مه دهد. نزدم تا ادا یحرف

 نازک کرد:  یچشم پشت

بهم زدم فقط بخاطر    تونوونه ی و اگه م  اومد یمنم ازش بدم م   -

که ارزششو داشت   یک یخوشحالم که با    ی لیخودت بود، حاالم خ

 . یازدواج کرد دونهیو قدر تو رو م

 : د یرا بهم کوب ش یهادست

 نمیچادراتو بب  اریدو جونور، ب  نیاز بحث ا  رونیب  می! بکشیراست  -

 ! یعروس حاج

 : کردمیسرش را گرم م  یبنوع  د یبا

کتابارم    م، یولشون کن  ی گیآره راس م  - اون  بده  نگاه    ه یحاال 

 بعد پاشم.  ن، یتا کجا خوند نمیبندازم بب

انداخته بود، عصر مبرنامه  محمد   ی ساعت  کیو    آمدیاش را جا 

روزها  نشستیم س  یی بجز  از  را  تلفن  و    دم یکشیم  میکه 

 ما بود.  ۀهر روز خان  بایخبر بدهد تقر توانستینم

مگر در    م یزدیحرف نم  اد یو ز  میبود  نیمحسن هنوز سرسنگ  با

به اختالف من و محسن نبرد، مادر مدام به    ی حضور محمد تا پ 



و    یاحترامیب  نیروز از ا  کیکه    گرفتیم   رادیرفتارم با محمد ا

زند من هم از خدا خواسته  یرا م  دم یخسته شده و ق یی اعتنایب

 کردم، یم شتریرا ب امیتفاوت یب

برا  هر محمد  با  رفتارم  عذاب  یچند  هم  ول خودم  بود    یآور 

ق شده  خسته  خودش  باالخره  بودم  را   نیا  دیدلخوش  ازدواج 

خانم و دخترانش بد بود و فقط خودشان    نهیبرخورد تهم  زند، یم

به داشتند،  قبول  م را  فکر  کار  کردند یعلت سن کمم    یدر هر 

انگار با    سپردندیمرا به من    یدم دست   یو فقط کارها  امتجربهیب

دستشان به    کهنیبودند، با ا  سیخس  بیبچه طرف هستند. عج

ته  نگرف میبرا  یزیاول چ  دیبجز همان خر  ی ول  د یرسیدهانشان م

  ی بجز خودشان کس  رفتمیشان مها که به خانهبودند، آخر هفته

انگار ه ما که    ۀنداشتند، برخالف خان  ییو آشنا  لیفام  چینبود، 

سوت و   شهیها همآن ۀو خلوت نبود خان داشتآرامش ن  چگاه یه

  چیه  گشتم،یو برم  نشستمیدو سه ساعت م  بهیکور بود، مثل غر

   گرفتم،یها نماز آن یحس خوب



  ۀروز بود، کامال مشخص بود تافت  نیزجرآورتر  میها براهفته   آخر

از من هم بود که    راد یا  د ی. شامی آیها نمجدا بافته هستم و به آن

 . زدمینم یو حرکت اساس دمی دیخودم را ماندگار نم

الغر    لویاز ده ک  شتریداشتم که ب  یقدر فشار روانمدت آن  نیا  در

  آمد یبه چشمش م  زمیسا  رییتغ   ن یا  دید یشده بودم، هر کس م

 . دیپرسیو علت را م 

بود که محمد داده    یلیقول ادامه تحص  می روزها  نیا  یدلخوش  تنها

شبانه ثبت نام کنم و درسم را   ۀدر مدرس  یبود و قرار بود به زود

 ادامه بدهم. 

 م یرفت  که  یبه خواستگار  خواست،یدختر عمو اسد را م  محسن

شود تا    تیمحسن تثب  یشغل  ت یموقع  د یکرد اول با  د یعمو تأک

 جواب بله را بدهند. 

 را به مادر زدم:  سرکوفتش

نه مثل شما که فقط   دنیبه دختر ارزش م  یجورنیا  ،ی نیبیم  -

  یهولکو با نداشتن کار مشخص هول  نیکرد  هیبه سواد محمد تک

 . نیمنو بهش چپوند



 : کردیم هیتوج مادر

سم  - داره  اصرار  بگ   هیمحسن  م  نامیا  رهیرو  باال   ذارن یتاقچه 

هم که  کار  ک  شهیوگرنه  ب  هی  دهید  یهست،  خوب    کار یجوون 

 . فتهیکار و بارش راه م   عتریبمونه، حاال محمدم انشاهلل هر چه سر

 کردم:  یرا خال حرصم

دزن  ی عنیمادر    - کرد  یدی عمو،  اصرار  چقدر  هر  کار    نیکه 

قراره بره سر کار، گفت عجله    گهی محسن درست شده و از ماه د

بشه بعد نه   ی کار محسن قطع  م یهم صبر کن  گهیماه د هی میندار

 . گیتو د ن یافتاد میمثل شما که از هول حل

چوب بعنوان حسابدار درست شده  عیمحسن در شرکت صنا کار

ر حرفش را عمو با اصرازن یول رفتیسر کار م گریبود و از ماه د 

از استخدام رسم  ینشانده و نامزد  یبه کرس  یرا منوط به بعد 

 محسن کرد.

  ی از کار محمد نبود. نم  یهنوز خبر  ی شد ول  ی تمام م  ید  ماه 

 یواقعا قول و قرار  ایگفته بودند قرار است سر کار برود    یدانم الک

 بود.



  ن یمدت با او در تماس بودم، هم  نیبود که در ا  یتنها کس  هیمرض

عروس خانواد  ی روزها  بود،  نامزد  ۀاش  دوران  مخالف    یحسن 

گرفتند. از همان    یرا زود م  یبودند رسمشان بود عروس  یطوالن

 خود بروند.  ی اول بنا بود کمتر از دو ماه به سر خانه زندگ

ز  هیمرض  یحالخوش   یبرا زجر  بودم،  و    ده یکش  یادیشاد  بود 

بهتر عروس  ا هنیحقش  هم  مرا  با    اشیبود.  بود  کرده  دعوت 

ممکن    ریخواست در مراسم باشم اما غ   یم  یلیکه دلم خ  یوجود

  یبود، من از همان اول هم محدود بودم و اجازه نداشتم در عروس

 یمیصم  اشادهخانو  ا یکاش با محمد    یدوستانم شرکت کنم، ا

 ه یمرض  ی سها به عروآن  ۀبه اجاز  هیبا تک  توانستمیشده بودم و م

 بروم.

در   یریت  گفتم،یبه مادر م  دیتلفن کرد و دعوتم کرد با  هیمرض

 ه یمادر که از همان اول با مرض  یول   گرفتیم   دی بود شا  یکیتار

 محمد پرت کرد:  نیلج بود و اصال قبولش نداشت توپ را به زم

اگه محمدآقا اجازه    ، یهست  داهللی حاج    ۀعروس خونواد  گهی تو د  -

 . یبر یتون  یبده م



ها اصال اهل رفت و آمد نبودند پس قطعا  تر شد، آنسخت  کار

 با دوستانم رفت و امد کنم.  اد یدوست نداشتند ز

مادر گفت حرف    م، ی شان بروموقع که محمد آمد تا به خانه   همان

 تا اگر محمد خواست خودش اجازه بدهد.  دیگویرا م یعروس

 شروع کرد:  یبا خوشحال مادر

 بود ...  یشما صحبت عروس یپا  شیاتفاقا پ  -

 زده شد:  جانیه محمد

 ! ی ک ی عروس -

 جواب دادم: ریبه ز سر

 دوستمه ...  یبعد عروس ۀآخر هفت -

 لبخند زد:  محمد

 .لهیفام ی آهان، فکر کردم عروس -

 .ختیسرم ر یرو خیسطل آب  انگار

 سر و ته صحبت را جمع کرد: مادر

 ...   لیاز فام شتریدوسش داره، ب یلیکه خ ا یرو -



 حرفش را نگرفت:  محمد

 چه زود، مگه تازه نامزد نکرده بودن. -

 با لبخند جوابش را داد:  مادر

ز  - نم  ادیرسمشونه  عروس  مونن،ینامزد  و  جا    هیرو    یعقد 

 و خالص.  رنیگیم

 نگاهم کرد:  یرچشمیز محمد

 .هیرسم خوب -

 را باالتر آورد: سرش

 م؟ یبر یش یحاضر م -

 شدم:  بلند

 . شمیاالن آماده م  -

ا  به از محل حرکت کرد  مینشست  نیدر ماش  که نیمحض    م، یو 

 کرد:  میصدا

 ! ا یرو -



به عروس  دیکردم شا  فکر   خواست یم  هیزودهنگام مرض  یراجع 

تاک  ا یبزند    یحرف باز  از ساعت ده    دی چون مادر  قبل  بود  کرده 

 . دیبگو خواهدیم یزیخانه باشم چ

 سمتش برگشتم: به

 بله!  -

 اشاره کرد:  نیماش ۀ دند به

 رو دنده؟  یدستتو بذار شهیم  -

 نگاهش کردم:  متعجب

 ! یچ -

 نگاهم کرد:  قیعم

 دستتو لمس کنم. خوامیم  -

 چادر انداختم:  ریام زبه دست جمع شده ینگاه 

 چرا! -

 :دیسمتم چرخ به



نامزد  یچ  - ماهه  سه  االن  حت  می چرا  من  آرامش    یاونوقت  با 

 دستت رو هم نگرفتم ... 

 گفت:   یول شیبود برا سخت

 ...   یعنیدارم ...   ییازهایمرد هستم و ن هیخوب منم  -

کم  کم  یول  دیکش  یکه خجالت م  لیسه ماه اوا  نیداشت، در ا  حق

از بدنم را لمس    یی جا  گاه چیو من اجازه نداده بودم ه  خواستیم

حت که  اول  ماه  نم  ی کند  هم  برا  می دادیدست  و    یبعد  سالم 

نظر به  داد،یمحکم فشار م  گرفت،یدستم را م  یوقت  یخداحافظ

 . دادینشان م  نگونهیخودش محبتش را ا

 نگاهش کردم:  مات

 بمونه بعد ازدواج. -

 : دی صدا خند با

غ   ؟یچ  - کار  که  ...    خوامینم  یرمعمولی... من  گرفتن   هیازت 

 دستت و ... 

 دهانش را قورت داد:  آب



 ... اگه شد ...   یآغوش هی ای  -

 دنده گذاشتم:  یآورده و رو رونیخجالت دستم را ب با

 شد.  رید م،یبر -

از    شتریب  گریدستم نشست، چشم بستم د  یداغش که رو  دست

رفع    دی مقاومت کنم، بقول خودش مرد بود و با  توانستمینم  نیا

بچگ  کرد، یم  ازین دوران  در  که  من  خودم   ینوجوان  ، یبرعکس 

بودم او به طبع سن    زاریب  یمانده و از لمس شدن به دست کس

 . بود تشیاولو یجنس یازهای لمس کردن و ن ۀو سالش تشن

زده باشم    یکه حرف  نیا  یخانم رفته بودم، برا  نهیتهن  ۀخان  به

ام و احتماال نتوانم به  دوستم دعوت شده یبعد عروس  ۀگفتم هفت

 . میای ب دنشانید

 خانم همان اول زد به برجکم:  نهیتهم

نم  - بشه  دعوت  جا  هر  که  پنج  یآدم  تو  خونشنبهره،    ۀها 

 قانونه.   هی نیا ،یپدرشوهرت

 حرفش را گرفت:  ی پ  گوهر



  یمیصم دی نبا ادیز ن،یفقط دوست بود هم د یاصال با دوست با -

و راهشو جدا   ره یموندگاره، دوست م  یبگ  ستیکه ن  ل یشد، فام

 کنه باالخره.  یم

 باز ماند:  دهانم

  گه یتا آخر عمر با همد  میقرار گذاشت  مه،یمیتنها دوست صم  -

 . میرفت و آمد داشته باش

 خانم ابرو باال داد:  نهیتهم

داره    ی ها، اصال چه معنبچه  نی ز اا  شنوهیچه حرفا که آدم نم  -

چه سرخورده و    گن ی. مبهیزشته، ع   ، یدختر نامزد بره هر مجلس

 . ره یبدون صاحب که همه جا م

 : دیدر دهانم ماس حرف

 حاال لطف کرده و دعوت ...  -

 کرد:  یور کیرا  لبش

 .یهر مراسم یاجازه بده بر ممیدکریواال فکر نکنم خود س -



 ۀ از دست خانواد  دمیکشیشد هر چه م  دی هم کل  یرو  می هادندان

 خودم بود.

 : دادیادامه م هنوز

و قد    دهیهنوز سوادت به اونجا نرس  یهم ندار  یالبته که گناه  -

 بده ...  ادت یمادرت  دی رو با نایا ده، ینم

 : دمیکش یآه

 نبود.  یاونم راض -

کوچک کنند هر چند دلم    شانی خواستم مادرم را با حرف ها  ینم

از دستش خون بود اما هر چه بود مادرم بود پس به قوم شوهر  

 فروختمش.  ینم

 نگاهم کرد.  یسرش را باال آورد و با لبخند محمد

  یکارچیبودم که مثل مجسمه نشسته و در ه  یدستش کفر  از

 کرد.  یاظهار نظر هم نم یحت

 حرص لب زدم:  با



اجازه داده هر    دهیما عروس آزاده، مراد به سع  ۀتو خونواد  یول  -

 دوس داره ...  یجا بخواد بره و هر کار

 : دیخانم حرفم را بر نهیتهم

هم    ده یسع  - سوادش  معلومه  باالست  سنش  عاقله،  ماشاهلل 

 .رونیخودشو از آب بکشه ب میتونه گل ی باالست و م

زن هم که    نیحق به جانبش نگاه کردم قطعا بخاطر ا  ۀافیق  به

 . گرفتم یرا م پلمم یشده د

که دستش بود    یبه محمد دوختم که سرش را با مجله ا  چشم

 گرم کرده بود: 

 اصال نرفتم.  دم یشا س،یمهم ن  ادیحاال ز -

 دوباره نگاهم کرد.  محمد

تهن  داهللی  حاج شد.  قطع  صحبت  شد،  خانه  وارد  خانم    نهیکه 

 را زد:  ونیزیتلو ۀدکم

 سکوت باشه. دیبا  آد، یخوشش نم ادیز یاز سر و صدا یحاج -



خان  دم،یکش  یآرام  نفس م   ۀبه  از   گفتندیما  بعد  پادگان چون 

  ۀ خان  نیقوان  ی خانه بمانم ول   رونیساعت ده شب حق نداشتم ب

خدمت    یحت  داهللیخودشان صد برابر بدتر از پادگان بود، حاج  

 اخالقش از کجا آمده بود.  نیا دانم یهم نرفته بود نم یسرباز

 

 

 

شرکت و    یبحث  چیخودشان در ه  ۀکه خان  یبود محمد  بیعج

با بچه ها گرم    شد،یآب م  خشیما    ۀدر خان  کردیاظهار نظر نم

حرف  یم به  و  م  شانیهاگرفت  بازدا  یگوش  در    شان یهاید 

و گوش    گذاشتیم   یادیجان احترام زکرد. به خانم  یشرکت م

 یاشخص تازه نکهیخانم جان هم از ا سپردیم ش یهابه درد دل

درد    یپا  ده یرا شن  ش یهابه جمعمان اضافه شده بود که حرف

 خوشحال بود و محمد را دوست داشت. نشستیدلش م 

 ی محمد جا  نکهیاز ا  یالیخیب  نیاما حسابش جدا بود، در ع   مادر

زندگ در  را  خودش   دایپ   مانیخودش  پوست  در  بود  کرده 



سپرده و از سر خودش باز   یمرا دست کس  نکهیاز ا  دیگنجینم

خر سرگرم  فقط  و  بود  خوشحال  بود  کردن   دیکرده  آماده  و 

انگار   کرده بود  لیرا تکم  زیهمه چ  عیسر  یبود، بقدر  امه یزیجه

بخت بروم،    ۀبه خان  یمهمان امروز و فردا هستم و قرار است بزود

و حاال شروع به    دهیوقت قبل خر  یلیرا خ  هازهیهر چند خرده ر

که از همان پنج شش   یکرده بود، جهاز  امه یزیکردن جه   لیتکم

سر خرج و  بود تا آن  اشی و نگهدار  د یام مدام در حال خر  ی سالگ

خودمان را به امان    لیدل  نینباشد. به هم  درپ  یرو  یادیفشار ز

 خدا ول کرده بود. 

برا  قرار مادر  با  سرو  دنیخر  یبود  و   ی خورصبحانه  سیسماور 

حوصله نداشتم و هر چه اصرار کرد همراهش بروم از    یول   میبرو

رت سر باز کردم، سپرده بود گوش به زنگ تلفن باشم تا در صو

 بکشم،  میتلفن را از س  توانستمینم   نیهم  یجوابگو باشم برا  ازین

 ۀخان  روزیجان از دآمد، خانم  ایاکرم به دنعمه   ۀنو  شیروز پ   سه

مواقع    نیهم  رفتیم   یی جان جاکه خانم  ی ها بود تنها موقعآن 

دو سه روز اول آنجا    آمد، یم  ایبدن   یابچه  کینزد  لیبود که در فام

 بدهد. هیبود تا راه و چاه را نشان بق



 بودند.  امده یمدرسه بودند و هنوز ن پسرها

اگر    ستیخانه ن  یگفتم کس  د،ی آیمان متلفن کرد به خانه   محمد

بعد در زده شد و داخل    قهیچند دق  د،یایب  رترید   یکم  تواندیم

 آمد. 

  م، یبار تنها شده بود نی اول یشده و برا لیتبد تیبه واقع کابوسم

 . کردمیچه م کردیم یی با آن آتش تندش اگر خطا

بزرگ نشده بودم، او را محرم خودم   یچون هنوز به حد کاف  دیشا

 بود.  انتیاز نظرم خ یو هر کار دانستمینم

جا خودم را سرگرم کردم  آشپزخانه رفته سماور را زدم و همان  به

 تا با او رودر رو نشوم.

 سرم آمد:  از پشت شیصدا

 کجان؟  هیمامان و بق -

  گفتیمامان م   تیمیلبم نشست، به مادرم با صم  یرو  یلبخند

 . زدمیخانم را به اسم صدا م نهیمن تهم یول

 رفته است: دیخر یمادر برا دیفهم



 رفته سماور بخره.  -

 به سوال کرد: شروع

 مگه سماورتون خراب شده؟  -

 سمتش برگشتم: به

 بخره. خوادیمن م یۀزیبرا جه -

 برق زد:   شیهاچشم

 ...  نیشروع کرد ی عنی -

که    م یریبگ  ی زود عروس  دی شا  کردیم   الیخ  گفتم،ینم  یزیچ  اگر

 : می هست هیزیجه یدر حال آماده ساز

  حاالم داره کم   م،یاز بچگ  بایوقته شروع کرده، تقر  یلیمامان خ  -

 . خرهیم هاشویو کسر

 هم جلوتر آمد:  باز

 . نیدیخر ایچه خوب! حاال چ -

 شدنش واهمه داشتم: کینزد از

 .ستیبرام مهم ن دونم ینم -



 جلو گذاشت:  گری د یقدم 

 چرا! -

 ناخواسته بود: یلحنم تلخ باشد ول  خواستینم دلم

 ازدواج کنم.  خوامیدر هر حال نم -

 : دیخند

 . یحاال که کرد -

 :ختمیر یقور  یخشک را تو یچا

 به سرانجام برسه. ستیهنوز که معلوم ن -

 خورد:  کهی

 . یزنیم یدار هیحرفا چ نیا ا یرو -

 شدم:  اشنه یبه س نهیجوابش را بدهم که درست س برگشتم

ازدواج کنه که دوسش داره اونوقت با   یبا کس  دیخوب آدم با  -

 دنبال ...  رهیدل خوش م

 نشست: امی روسر ۀگوش یرو دستش

 خب!-



را محکم گرفت، بجز   امی باال آمده گره روسر اریبدون اخت دستم

 دهیحجاب داشتم، سع  شهیبود هم  دهید   یدو بار که تصادف  یکی

حاال باز    گرفتم، یرا از سر م  یحق داشت کاش همان اول روسر

 تر شده بود. کردنش چقدر سخت

 باال رفت:  شیابرو

 . مینیشما رو آزادانه بب یباالخره موها  دیما نبا  -

 :دیخودش کش یبه کمرم انداخته و به سو دست

 ...  یگفتیخب م -

 دهانم خشک شد:  آب

 زشته.  آد یم ی کیتو رو خدا،  نیولم کن -

 زده شد:  جانیه شیصدا

بغلت    ریدل س  هیفرصتم که    هی رو ول کنم، سه ماهه دنبال    یچ  -

 کنم ... 

 فشارم داد: شتریب



 سوزم یم   دنتیدارم تو حسرت بغل کردنت، لمس کردنت، بوس  -

 ی خوایجور شده خجالتت گرفته و م   تشی... االن که موقع  ایرو

 .یبازم دربر آدی خوشت نم کهنیا ۀبه بهون

 : دیخند مستانه

 دوران عشق و حاله ...  ی! نامزدیکور خوند -

 شد:  ی اشک میهاچشم

من    ومدنیعقب، االن بحث خوش اومدن و ن  دی تو رو خدا بر  -

  نا یخونتون، بعد که مامان ا  نی... اصال بر  رسنیبچه ها م  س،ین

 . نیاومدن برگرد

 کرد:  اخم

باز  ن یا  - کار  ه،یچ  ا یبچه   ... خب  کردم  بغل  همه  یزنمو    که 

 ...  کننیم

 زد:  چشمک

 دختر!  ادهیچه نازت هم ز -

 شد:  ریسراز می هااشک 



 . نیبهم دست بزن می... دوست ندارم تا ازدواج نکرد ستیناز ن  - 

 کرد: نگاهم  وسیمأ 

 ! میخوب ما که ازدواج کرد -

 بودم:  دهیترس

 . می نه! نامزد -

 : د یباال پر  شیابروها

 ی جلو  یلیسال بهت دست نزنم ... تا حاالم خ  هی  شهیمگه م  -

 خودمو گرفتم.

 صورتم آورد: ک یرا نزد صورتش

 ...  خوادیعاشقتم و دلم م ی لمست نکنم وقت یچجور -

 زدم:  هق

 متنفرم. کارانیاز ا -

 : دیشدن بدنم را فهم جمع

 .یتو هم دوست دار  کردمیفکر م -



ا  از از  داشتم،  نفرت  ممنوع   یبه جاها  یکس  کهنی لمس شدن 

 . شد یو چندشم م دمیترسیبدنم دست بزند م

بعدها    گرفتمیرا م   شیامروز هم جلو  یداشتم حت  نیقی  دیلرز  دلم

زن و    شد یمگر بدون بوسه و بغل و لمس م  افتاد، یاتفاق م   نیا

 شوهر بود!

 : دمی دیرا تمام شده م  خودم

 . نیاومدیم  دیتنها بودم نبا  یوقت  -

ب  توانستمینم تاب  را  آغوشش  پ   ی ول  اورمیفشار    ی م  یشرویاو 

 کرد:

 زودتر اومدم،   نیبرا هم یی تنها دمیاتفاقا فهم -

 را به صورتم چسباند:  صورتش

 . ام یتا من ب  یزنیزنگ م یبه بعدم هر موقع تنها بود نیاز ا -

م   کردیم  گمان عم  کنم، یناز  نداشت  م  قاًیخبر  و    کشمیزجر 

 ناراحتم.

 مست شده باشد:  انگار



 لحظه بودم ...  نیکه چقدر منتظر ا یوا -

اشک   شتریو من ب  د ی صورتم حرکت داده خند  یرا رو  صورتش

 .ختمیر

 . دیعقب کش کبارهی نم شد،  می هاکه با اشک صورتش

 چشمم را پاک کرد:  ۀانگشت وسطش گوش با

 ...  ا ی  آدیبدت م دنیاز بوس ؟ یکنیم  هیواقعا گر -

 : دیکش یقیعم آه

 ؟یاز من متنفر -

 گذاشتم:  م یهاچشم یرو دست

 . ستمیمن آماده ن -

 : دیکش یگرید آه

  یمشترک  ی زندگ  هی  ۀآماد  یعنی  ینامزد کرد  یوقت  ؟یچ  ۀآماد   -

 ...  تونمیدارم ... تا ابد که نم ییازهایمنم ... ن ایرو نی... بب

 کرد:   یافتاد، مکث امیاشک یهاکه به چشم نگاهش

 بغلت نکنم ...  یتا خودت نخوا کنمیم یخوب سع -



 سخت بود:  شیبرا ایگو

 و نبوسمت. -

 تکان داد: نیرا به طرف سرش

 گهی د  ه،یبغل برام کاف  نیفعال هم  یسخته ول  یلیخ  کهنیبا ا  -

 نکن. هیگر

 هم داشت،   یگریگفتنش دلم را لرزاند، پس قصد د فعال

 کرد که ادامه داد: یدانم چه فکر ینم

کردم    کارتیچ  کنهیفکر م   ادیب  ی حاالم آروم باش ... اگه کس  -

 . ی کنیم هیگر نیکه همچ

با  ایخدا م  کردم،یم  دیچه  آب   زدیاو حرف  تنم  و من گوشت 

 : شدیم

 شد ...  ی چ میکردیفکر م  یچ -

شده بود    دهیکوتاهش که به صورتم کش  یهال یو سب  شیر  یجا

سوخت البد فکر کرده بود    شی دلم برا  شد،یهنوز سوزن سوزن م

به او    د یچطور با  ی ول  میکنیم  یمشتاقانه به بغلش رفته عشقباز



ا  فهماندمیم ا  نیبا  و  نم  همهنینفرت  بد  حال    توانستمیحس 

 داشته باشم.  یخوب

  کی  یکنم و سر رو  یسقف زندگ  کی  ریقرار بود با او ز  چطور

 بالش بگذارم. 

 ازدواج نبودم.  یآماده  من

کامال روشن شد اگر طرف    میبودم برا  دهیرس  جانیحاال که به ا 

  ن یبود، ا  شی هم به جا  یگریمقابلم محمد هم نبود و هر کس د

به جنس مخالف پابرجا بود. مشکل از خودم    حس چندشم نسبت

 بود.  

پرتم کرده بودند که شنا    یرود  نیام که مرا به چناز خانواده  البته

با حرکات نادرست    زدمیکردن بلد نبودم و هر چه دست و پا م

 . شدمیم دهیبه ته رود کش شتریب

 .  زدیبدون اجازه دست به من م  دی خودش هم بود، نبا ریتقص

فقط دستم را گرفته    یسه ماه نامزد  نی! در ایافکار خنده دار  چه

او گر با  تنها شدن  از  تا فرصت  ختهیبود تمام مدت    ریگ  یبودم 

 . اوردین



 نشست.  امیشانیپ  یرو دستم

ام که دوباره خودش ناراحت شده  ای  مانیاحتماال حس کرد پش 

 .دیکش ترکیرا نزد

اب  چشم به  ب  دیام  نیستم  را بفهمد و  اوضاعم   رون یکه وخامت 

 برود.  

  یرو  شی هاشدن لب  دهیصورتم خورد با حس کش  یرو  نفسش

 و زار زدم. دیته کش امی ام انرژگونه

 : دیرا عقب کش بدنش 

 ...  ؟ی! چته تو؟ واقعا با لمس شدن مشکل دارا یرو -

اش را پاک  بوسه   یصورتم نشست، انگار بخواهم جا  یرو  دستم

 کنم.  

 بزنم.  یحرف نتوانستم

 داد: رونیرا ب ش یهالب

 ...  دوارمیام یعنی ...  خوادیدلم م -



حرفش را    ریمس  دیاما بنظر رس  د یبگو  خواستیچه م  دمینفهم

 عوض کرد: 

خودمم بود ... بد شروع کردم    ری... تقص  شهیدرست م  ی همه چ  -

 ... 

 : دیکش گری د یآه

تشنه    - مثل من  تو هم  م  یآغوش  یفکر کردم   خواد یو دلت 

 نامزدتو ... 

 به چپ برگشت:  سرش

 ...   سین ی مشکل -

 را باال آورد:  دستش

 ...   ی ول دم؛ یقول نم   -

 : دمیشنیرا م ش یصدا ی رفت ول تربنیپا سرم

 بغلت نکنم ...  یتا خودت نخوا کنمیم ی سع -

 دستش سرم را باالتر آورد:  با



  هی  نیا  گه ی. دریقول بدم ... دستاتو ازم نگ  تونم یدستاتو نم  ی ول  -

 .مینیتو ماش یمخصوصا وقت  رم،یبگ  دی با ی قلم رو اجازه هم ند

 کامال مشخص بود:  شی هادر حرکات و حرف یسرخوردگ حس

 بهم بده.  یی چا هیالاقل  -

 لب زدم: آرام

 . ارمیاالن م -

 کامال از آشپزخانه خارج شود به سمتم برگشت: کهنیاز ا قبل

 هم به صورتت بزن. ی آب هی -

آرزو کردم   ر یبرگشتم ش  ییسمت ظرفشو  به باز کرده و  را  آب 

 . رفتیم  جانیسر برسد او از ا ی کس کهنیکاش قبل از ا

به سمت    عیبهم خوردن در هال که به گوشم خورد سر  یصدا

 از محمد نبود. یخبر دم،یدو  ییرایپذ

 آمد.  اطیبهم خوردن در ح یصدا همزمان

ب  آشپزخانه  از  را  را در ح  رونیسرم  که    دم ید  اطیبرده محمد 

 نگاهش به باال بود. 



تکان    یخداحافظ  یمن دستش را باال آورده  و به نشانه    دنیبا د  

 داد.

 نداشتم. یریتقص

سخت    میمسائل برا  نیبود که هضم ا  یجور  امیخانوادگ  تیترب 

 بود.

فکر هم نکرده بودم    ی حت  یمسائل  نیسن راجع به چن  ن یتا به ا 

با آن    ییو همسو  رشیافتاده قطعا پذ  انیجر  نیوسط ا  یو ناگهان 

 مشکل و زمانبر بود.  میبرا

دق  فکرم چند  حت  قهیبه  رفت  محمد  که  برگشت  بدون    ی قبل 

 بخورد. یچا کهنیا

 من رفته بود؟  یبخاطر راحت  ای ناراحت شده بود    می هااز حرف  ا یآ 

 در دوباره به صدا درآمد.  زنگ

 چشم به ساعت دوختم، بچه ها برگشته بودند.  

  دنم ی به د  گفتمینم  یشد که محمد رفته بود، اصال به کس  خوب

 آمده. 



 جا بودنش نباشد.  نیاز ا  یگرداندم تا اثر یی رایدر پذ چشم

کوچک بود که داخلش   لونینا کی  یبخار  کیاتاق نزد  یگوشه   

به   عیها به باال سربچه   دنیبود، قبل از رس  یپرتقال  فریدو عدد و

پر خواب  نا  دمیاتاق  پ   لونیو  کمد  درون  که    ییهاکتاب  شیرا 

 آورده بود گذاشتم. 

از    یتصادف  دیدوست دارم؟ ... شا   ی پرتقال  فریو  دانستیاز کجا م 

خال بود که دست  برداشته  ا  یمغازه  از  اصال   ... کارها    نینباشد 

رفته همراهش   ادشیخودش بوده و    یهم برا  دی... شا   کردینم

 ببرد.

زده بودم طفلک    یسه ماه هر ساز  نیسوخت. در ا  شیبرا  دلم

 یاز رابطه    هیکه مرض  یی زهایخودم را با چ  ی بود وقت  دهیرقص

م  حسن  با  ناراحت   شتریب  کردمیم  سهی مقا  گفتیخودش 

 . گرفتمیو عذاب وجدان م شدمیم

  ی دارد، تا ک  یی ازهاین  یگریمحمد هم مثل هر مرد د دانستمیم 

کم آورده و    یی جاکیدارم باالخره  خودم را کنار نگه  توانستمیم

 . شدم یم میتسل



 اش مشکل بزرگتر.مسئله بود خانواده کیمحمد  خود

چ  همه  م  زیاگر  قبول  هم  ب  یمشکل  کردمیرا  هر   شتریکه  از 

 بودند.   مانیمادرها زدیبه چشم م یزیچ

از سادگ  را داشتم که  مادرم  اگر  او هم    کرد، یبدبختم م   ی من 

با س  نهیتهم را داشت که  بچه  استیخانم  اقتدارش  و  را  باال  ها 

رشد کرده    ی آدم عاد  ک یزه نداده بود مثل  خود کرده و اجا  عیمط

 .رندیبگ میخودشان تصم یبرا

 کردم؟یحل م  د یمشکل را چگونه با نیا 

خانم هم محمد را به حال خودش رها    نهیتهم  خواستیم  دلم

مرض که  حسن  مثل  آزادش خانواده  گفتیم  هیکند،  اش 

 و زنش.   داندیاند که پسر بعد از ازدواج خودش مگذاشته

طرف در منگنه   چیشده بود از ه  بشانینص  ا یلذت دن  نیهم  یبرا 

خواهرها نه  خانواده    هیمرض  ی نبودند،  نه  کار  ی و  به    یحسن 

 . بردندیخودشان لذت م ینداشتند و آزاد و رها برا شانیزندگ

 . یدیع  دیمانده بود و مردم مشغول خر  دیهفته به ع  کی



هر چند ناقابل    یاتحفه  میبار برا  نیحداقل ا  کردمیخدا خدا م 

 . اورندیب

ماه قبل در راه بازگشت از مدرسه صحبتش را با محمد کرده    کی

 بودم:

 .رم یمانتو شلوار نو بگ د یبرا ع  د یبا -

 کرده بود:   نگاهم

 مگه مانتو شلوارت چشه؟!  -

 کرده بودم:  یاخنده تک

دست نو    هی  د یبا  گفتیخوب مامان م   ی ول  سیکه ن  شیزیچ  -

طرف    گن ینامزدم، مردم عقلشون به چشمشونه، م. مثال  میریبگ

 . دنینخر یچیبراش ه  ینامزده ول

 فکر فرو رفت:  به

 م؟ یبخر  دیما با  ی عنیآهان!  -

 حرفم را فهمبد:  انگار



د  - به    یول  خرنیپسر م  ی معموال خونواده    گه؛ یآره  خب من 

 خودش بخره. گم یبابام م

 را گرفت:  دستم

 . گهیم یمامان چ  نمینه نگو؛ صبر کن بب -

 شد:  دی هم کل یرو می هادندان

 . یخانم بگ  نهیبه تهم یزیچ س یالزم ن -

 نگاهم کرد:  متعجب

  ی کیاز    دیبا  آرم،ی مسائل سر در نم  نیچرا؟! خب من که از ا  -

 بده.  حینفر بهم توض  هی ایبپرسم 

 :آوردمیرا درم شی حرف ها یتالف  د یبا

... ازدواج که فقط رفع    ده یم  ادتی   یک یرو    گهید یزهایمگه چ  -

وقت  س،ین  یجنس  یازهاین م  یخوب    د ی با  یعنی  یکنیازدواج 

آمادگهمه باش  یزندگ  هی  رشیپذ   ی جوره  داشته  بتونیرو    ی . 

 . یزنت رو هم برطرف کن یازهاین

 : دی صدا خند با



 ...  نیبرطرف شده برا هم امیجنس یازهاینه که ن -

 : دمیکوب ش یمشت به بازو با

 اس، منحرف!رابطه ش یفکرت پ همش  -

 گذاشت:   شیبازو یرا رو دستش

برات   ی همه چ  یو توقع دار  ی! همش دو تا بوس دادگهیواال د  -

ها که   من برات چه  نیو بب  ا یبعدش ب  نیبخرم ... شما دم ما رو بب

 خرم. ینم زایو چه چ کنمینم

 باز شد:   میهاچشم

 م؟ یکنیمعامله م  میمگه دار -

 . کردیم  انیب یبود که به شوخ اشیشگیهم یهاحرف د،یخند

 هیقض  رفتیو سرکار م   شدیاگر اوضاع جور م  دی کردم شا  فکر

 . کردیفرق م 

  یادیز  زیمسائل و رسم و رسومات چ  نیبودم واقعا از ا  دهیفهم 

ندانستن    نیچون ا  ندیگوینم  یزیاش هم چو خانواده  داندینم

 به نفعشان بود. 



 ورد: به خودم آ شیصدا

 حاال واقعا رسمه؟  -

 زدم: یپوزخند

 هم رسممونه که ...  گهید یزایچ یلیآره بابا؛ خ -

 را تکان داد: سرش

  ی چ  نم یدار به مامان بگم ببنخر، دست نگه  یزیپس فعال تو چ -

 .میبخر

 گرفت:  یکه به شوخ  دمیکش یآه

 . خرمیخب بابا ناراحت نشو برات م یلیخ -

 : دمیهم خند من

 باشه که ...  یناراحتاگه به  -

  یی کنم و تمام کارها   ییگشاعقده  خواستیبستم، دلم م  چشم

 نتوانستم.  یول  م،ی و انجام نداده بودند را بگو کردند یم  دی که با

 اش جدا بود. بود، حسابش از خانواده یمحمد پسر خوب 



  یلیخ  رفتیخودش م  بیاگر امکانش را داشت و دستش به ج 

نداشت و تحت   ی مناسب ی مال ت یکه موقع فیاما ح شدیخوب م

 خانواده بود. اریاخت

  دیخر  یخانم تلفن کرد که فردا با محمد برا  نهیشب تهم  همان

 . میبه بازار برو  دیلباس ع 

 نامزد کردند.  هیو سم محسن

بود،    هیسم  یبرا  دیرسیمادر هر چه به دستش م   آماده کرده 

 ...  یدیع  ، یسورچهارشنبه  ینیریو ش لیآج

 و حقوقش مشخص بود.   رفتیمحسن سر کارش م 

 شان آماده شده بود.  یزندگ  یهم برا نییپا یطبقه  

بودم، هر دو نامزد    سهیدست خودم نبود که مدام در حال مقا 

 من کجا، او کجا؟!   یول  م،یبود

نم  کار  سر  هنوز  کار  رفت، یمحمد  نم  یهر  قبول  و    کردیرا 

 بود.  بود که تقاضا داده یمنتظر همان شرکت

در    ی که قرار بود من بعد از عروس  داهلل ی خانه حاج    ن ییطبقه پا 

بود چون   یآن طبقه ساکن شوم هنوز دست محمدعل  رباب  و 



کرده بودند هنوز آماده نبود و معلوم نبود   دیخرشیکه پ   یاخانه

پا  یک به سر و    یکنند تا حاج آقا دست  یم  هی را تخل  نییطبقه 

 شود.  و آماده  دهیکش شیرو

عق  داهللی  حاج با  دهیکه  بگ  یعروس  د ی داشت  سر  و    ردیزودتر 

 نبود.  ریگیزباد پ  ی مشترک ما شروع شود ول   یزندگ

احترام  تیموقع و  ارزش  و  برا  یمحسن  طرف    هیسم  یکه  از 

که من بزور عروس شده    یهم وقتآن  شد یام گذاشته مخانواده

 . کردیم  امیعصباز خدا خواسته، ناخودآگاه  هیسم یبودم ول

داشتم با    میبند نشده بود و تصم  یی جا  چیکه دستم به ه  حاال

 شوم. الیخی ب توانستمیم،نمیایکنار ب زیچهمه

را به دست گرفته و به محمد و   یسکان زندگ  یجور  کی  دی با 

و    یدیپاگشا، نوبرانه و ع   ه،یعروس هد  یبرا  فهماندمیمادرش م

 برند.   ی... م

خانم هم همراه محمد    نهیتهم  م، یمانتو رفت  دیخر  یکه برا  یروز

 آمده بود. 



  ست،یندارم، انتخابم خوب ن  ییالبد فکر کرده بود چون سواد باال 

 او هم اعتماد نداشت؟  دیپسرش چه؟ به خر یول

 محمد ثابت کرد حق با من است: حرف

 . میو نظر بده بهترشو بخر ادیگفتم مامان هم همراهمون ب -

نتوانستم  هر کردم  برا  چه  انگار  کنم،   ی فرمانبردار  یاعتراض 

 دهانم بسته بود:  شهیشده بودم که هم دهیآفر

 . نیخوب کرد -

خر  مانتو ول  م،یدیشلوار  بود  تازه  م  یکفشم   کی  خواستیدلم 

 جفت کفش هم بردارم.

 زد.  یبود، لبخند دهیها دکفش یکه نگاهم را به قفسه  محمد

 در گوشم گفت: آرام

 کفش خوب برات بخرم.  هیحقوقم   نیبا اول دمیقول م  -

 نثارش کردم: یاقدرشناسانه لبخند

 ممنونم.  -

 کج شد:  سرش



 خانوم.  کنمیخواهش م  -

 داشت خودش را به رخ بکشد: یخانم سع نهیتهم

 گلم؟  یخوایم یزیچ -

 زدم:  یساختگ لبخند

 . خوامینم یچیممنون؛ ه -

خر  بعد خانه  دیاز  رفتبه  وسا  داهللیحاج    میشان  د  لیکه    د ی را 

 شد:  یعصب

  ده یو کفش کو؟ براش نخر  فیپس ک   ن؟یدیفقط مانتو شلوار خر  -

 خب!  نیدیخریاونارم م میبود

 خانم خودش را نباخت: نهیتهم

 ...  شهیخراب م یگفتم تا عروس -

 بلندتر ادامه داد:   داهللی حاج

 استفاده کنه.  میخریداره؟ م که نگه  میخریمگه م -

 پول درآورد: یبرده مقدار بشیبه ج دست

 .یبلند شو محمد، جنس بنجل نخر -



او من خجالت   یمن هنوز نشسته بودم، به جا  یبلند شد ول   محمد

 . دمیکش یم

که    یادر خانه  ی ول  ردیبود که از حاج آقا پول بگ  ی عاد  شیبرا 

خبرها نبود، پسرها که بزرگتر شدند    نیمن بزرگ شده بودم از ا

 . آمدندیمخارج خود برم  یخودشان کار کرده از عهده 

 مخاطبم قرار داد:  داهللی حاج

جنس خوب    نیحروم نکن  یپولو الک   ، یتو بهتر از محمد بلد  -

 .نیبخر

 رفت:  ترنییپا سرم

 ...   سیالزم ن ی حاج آقا ول یمرس -

 د بار تکان داد: را چن سرش

 الزمه.  -

 کرد:  د یخانم قبل از خروج تاک نهیتهم

 .نینکن  رید -

 فکر کنند فرصت طلبم: خواستینم دلم



  یبیحاج آقا پول تو ج  کشمیخجالت م  م، یکرد  یکاش قبول نم  -

 . دهیم

 اخم کرد:  محمد

پ   - م  شیچون  کار  که خرج   کنمیپدرم  پول خودمه  واقع  در 

 ...   کنم یم

 شد: ناراحت

 . یگیم یجورنیکه ا  سین یبیپول تو ج  ایصدقه   -

 زدم:  ایبه در دل

 نبود. نیمنظورم ا -

 را روشن کرد: نیماش

 . دهیحقوق خودمه که هر ماه م -

 : دمیگز لب

خب قبال به خودتون بدن ...    دن؟یمن بهتون پول م   ش یچرا پ   -

از ج  شم، یدارم و معذب م   یمن حس بد  یجور  نیا  بیانگار 

 .نیخریم نیپدرتون دار



 بدون حرف نگاهم کرد:  هیثان چند

 ؟یداشته باش یحس نیهمچ دی چرا با -

 باال بردم:  شانه

 .میبار منت باش  ریدونم؛ انگار ز ی نم -

 را به جلو دوخت:  نگاهش

براش   ده یکه بابا م  یاز پول  شتریب  یلیخ  کنمیکار م  ه؟یمنت چ  -

 ... تازه کارم که روبراه بشه ...   کنمیکار م

 کردم:  نگاهش

نم  - منتظر    نیخوایم   یتا ک  ن؟یکار کن  گهید  یجا  نیریچرا 

 ن؟یاون کار بمون

 : دیکش یآه

  ی لیکه بعدها بگن خ  یکار  هیبخاطر چند ماه برم سر    خوامینم   -

 ن یا  نی... نب  یزیچ  نیو همچ  اوردمیدوام ن  ایجاها مشغول بودم  

رو هم قبول    یوگرنه ... هر کار  ذارم،یم  ه یبابامه دارم براش ما

 کنم.  ینم



 سمتم برگشت: به

و    فیکه بهت ثابت کنم پول خودمه عالوه بر ک  نیحاالم برا ا  -

 . میخریهم م  گهید زیچ هیکفش 

 . کردمیانتخاب م عیسر یلیرا شکر مشکل پسند نبودم و خ خدا

  د یخر  یاز من وسواس داشت. مخصوصا برا  شتریهر چند محمد ب 

نپسند  کدامشچیه  ،یروسر زور    د ی را  به  آخر  شال    کیدست 

 آمد.  یم فیچون رنگش به ک  میبرداشت یزییپا

 عقب گذاشت: ی صندل یرا رو دهایخر

 . می خدا رو شکر زود تموم کرد -

 : دمیخند

 . ستمیمشکل پسند ن  ادیخوشبختانه من ز  -

 نگاهم کرد:  یچشم ریز

 معلومه.  -

 : د یخند بلند

 . یدی سخت پسند یلیمنو که خ -



 :دیسمتم چرخ به

 . ی البته اگه پسندم کرده باش -

 :دمیکش خجالت

 .شنینگرانمون م م،یبهتره بر -

 انداخت:  امیرا پشت صندل دستش

 منتظرما.من هنوز  -

ام گذاشته باالتر چانه   ریرفت که دستش را ز  نییخجالت سرم پا  از

 آورد:

 هیباز    یگ یاالن م  شه،یهم سر درد دلم باز م  یچه بد موقع  -

 اس.معامله  یکنیفکر م ، یو درخواست دار یدیخر یزیچ

 آرام باالتر آمده و قدرشناسانه نگاهش کردم.  سرم

 . دادیخودش را بروز م  امیانکم شور و شوق جوکم شدیم   ی مدت

 آب شده بود.  امیبگ یغر خ یو  ختهیر یخجالتم کم 

وقت  بود  یهنوز  م  م یتنها  م  دم،یکشیخجالت    خت، یریدلم 

را داشت و هر روز با    میهوا  کهنیتوجهش را دوست داشتم از ا



برا  کهی وجود هم  و  بود  کار  به  مشغول  مغازه  در  فوق    یهم 

د  سانسیل به  داشت  درس  و  کرده  حس    آمد یم  دنمیشرکت 

 داشتم.  یخاص

 از او متنفرم.    ا یبا خودم مشخص نبود که دوست دارمش    فمیتکل 

و در آخر خسته شده    دهیبا خودم و سرنوشتم جنگ  ی ادیز  مدت

ده بودم، در اصل سپر  یزندگ  انیشده خودم را به جر  میبودم، تسل

 . آمدیاز دستم برنم یگریکار د

 .شودینم  کمیبود تا خودم نخواهم نزد گفته

حرفش بماند، به قول خودش مرد   یهر چند نتوانسته بود رو 

پ   ازیبود و ن بود اما از لمس    دهیرا بوس  امیشانیداشت، چند بار 

م طفره  کند،    خواستیم  دیشا  رفتیکردنم  ثابت  را  خودش 

ام احترام دوستم دارد و به خاطر خودم به خواسته   یلیخ  کهنیا

 . گذاردیم

علت  ها بهآن  یخانه    یما شلوغ بود و پر رفت و آمد ول  ی  خانه

 اهل رفت و آمد نبودند خلوت بود. ادیکه زآن 



مشغول   یی خانم جا   نهیتهم  یمغازه بود و گاه   شهیهم  داهلل ی حاج   

 . کردیاما باز مراعات م  م ین و محمد بودبود و فقط م

م  دانستمیم پ   خواهدیدلش  برا  شقدمیخودم    نیهم  یشوم. 

بودم محمد   ده یاز همه بر یرفتارش بود که دوستش داشتم. وقت

که مرا بخاطر خودم    ی شد، تنها آدم  ده یتر ددر چشمم پررنگ

 مهم بودم.  شیو برا خواستیم

مهم بوده    شیازدواج برا  یجنس  یفقط جنبه    کردمیفکر م  لیاوا 

فرصت هر  از  استفاده    یبرا  یچون  بدنم  و  دست  کردن  لمس 

وقتکردیم اما  ا  ش یبرا  ی .  از  زده    نیروشن شد چقدر  رفتارش 

  ی بود وقت  دهیلرز  شیدلم برا  کرد،ی ام را مکامال مالحظه  شومیم

م  دمش یدیم گل  زدنم  حرف  حس  که  یناخودآگاه  بعد  کرد 

 ام. زده  خودیقدر حرف بکه چرا آن   زدمیبه خودم تشر م  رفتیم

ها،  دورتر از بچه  یو کم رفتمیم  یی رایبه پذ عیسر آمدیم ی وقت 

 . نشستمیکنارش م

 عاشقانه پاسخ داد:  یرا با نگاه  نگاهم

 خوب حق منه. یدیع   هی گهید یی خدا ی ول -



 خودم را به آن راه زدم: یول  دیگویدانستم چه م  یم

 . دهیبراتون خر  میدکریرو که باباس ی دیع  -

 خنده زد:  ریز یپق

ا  - اگه  تو  نکشتت دختر!    ی م   کاریچ  یزبون رو نداشت  نیخدا 

 ؟یکرد

 دهانم بردم تا با بخار دهانم گرمشان کنم:  یرا جلو م یهادست

 . میهوا سرده بهتره بر -

 بست: چشم

 .میپادگان نخور یکه از اونور هم به خاموش م یآره بر -

 حرف نگاهش کردم.  بدون

 ساعت برگشتم به خانه حساس بود. یهنوز رو پدر

 داشت. هیگال شهیمسئله هم نیمحمد بابت ا 

و سرکوفت    کردندیام ماش هم مدام مسخره خانواده  یاز طرف 

 . زدند یقانون پدر را به سرم م نیا



آمده بود،    داهلل ی حاج    یهم به خانه    دای ما از بازار برگردبم آ  تا

استراحت   ینداشت و در اتاق پشت یحال مساعد یعلت بارداربه

 . کردیم

 شیهوا  یلیخانم خ  نهیفرزندش بود تهم  نیاول  کهنیبه خاطر ا 

بود،   تدارک شام  آشپزخانه مشغول  رباب که در  به  و  را داشت 

  ی خال  ینشود. جا  داریب  دایصدا کند تا آکمتر سر و    کرد یم  دیتاک

علت انتقال کار شوهرش به شهر همدان رفته بودند گوهر که به

 آمد.  یمبه چشم  شتریها ب  یدورهم نیدر ا

م  ادیخانم مدام    نهیتهم  بود. طب  کرد یاو  پکر  نبود   ی عیو  بود 

  ش یهاکند، عادت داشت آخر هفته ها دختر و نوه  تشیگوهر اذ

 باشند.  ششیپ 

 کرد:  یرا نگاه  م یبود ده یکه خر ی لیوسا رباب

  یجون ... انتخابت حرف نداره، چه همه چ  ای مبارکت باشه رو  -

 . اد یقشنگ بهم م

 زدم: یاقدرشناسانه لبخند

 شما.  یممنون رباب خانم، لطف دار -



 را باال برد: ش یابرو یخانم تا نهیتهم

نشه، حالش خوش    داریب  دایآ  نی پاره کن  کهیآرومتر تعارف ت  کمی  -

 . سین

 گذاشت:  نیرا زم فیخانم ک رباب

 حرف نداره.  ایرو ی قهیتعارف نبود سل یچشم؛ ول  -

 :ختیما ر یخانم زهرش را به هر دو نهیتهم

طب  تیجمع  اون  نیب  ا یرو  - خب  شده،  بزرگ  که   هیعیشلوغ 

 و ...  دهیواجور دجور یهاقه یسل

 مغازه بود تا به پدرش کمک کند و من تنها مانده بودم.  محمد

بود و    داهللیزن حاج    یخانم خودش به مکه نرفته بود ول نهیتهم

 .  کردندیم  شیحاج خانم صدا هایلیخ

 . آمدیلقب خوشش م نیا از

 : آوردمیدلش را بدست م  دی ادامه بدهم با هانیبنا بود با ا اگر

 دستتون درد نکنه حاج خانم.  -

 برگرداندم: لونیرا به نا  ل یحرف وسا بدون



 رو کجا بذارم.  نایا -

 نگاهم کرد:  متعجب

 موقع رفتن با خودت ببر. لتیوسا  شیخب بذار پ  -

 ماندم:  مات

 ن؟یاریخودتون ب نیخواینم -

 را باال آورد:  دستش

 داره؟ خودت ببر. ی چه فرق -

 : میزور توانستم حرفم را بگو به

 ...   دیبردن، گفتم شا   نایرو مامان ا هیآخه برا سم -

 : د یبر یرا با لبخند حرفم

 .یبپوش  یبه خونواده، ببر انشاهلل به شاد م یبد تیچرا باز اذ -

 بزنم که اجازه نداد:   یرا باز کردم تا حرف دهانم

 . میکن  یفات یرو تشر یکه همه چ  دینبا  -

 دم. ادامه ندا گرید



د  یدیع   که  آوردن  و  خبر    گریبردن  چطور  بود.  همه  رسم 

از    دیبا  دادندینشان م  الیخیهم خودشان را ب   دینداشتند؟ شا

 اند؟ ها چه کردهآن  یبرا  دمیپرسیزهرا م ایرباب 

درازا کش  هاصحبت  به  شام  با سرعت    دهیو خوردن  محمد  بود 

 تا به خانه برسم ساعت از ده گذشت. یول  راندیم

 کرد:  چمیباز سوال پ  مادر

رفت  - م  ی از ظهر  باباتو که  اخالق  بکن    ، ی دونیاونجا،    کمیدل 

 خب!  ایزودتر ب

 گذاشتم:  نیرا زم لیوسا

ن مگه دست منه؟ تا حاضر بشن جمع بشن سر  خونواده  هیبابا    -

و... خب حق   ییبعدشم که شستن ظرفا و چا  کشهی سفره طول م

اونورتر. خب شمام    ای  نورتریکم ا  هی  ستیبده مامان، پادگان که ن

 . گهیمنو تو منگنه نذار د

 دوخته شد:  ها لونیبه نا نگاهش

 ه؟یچ نایا -



خانه    طفلک از  نداشت  سابقه  بود؛  کرده    داهلل ی حاج    یتعجب 

 دست پر برگردم. 

 شدم:  شاد

 ...  فیمانتو، شلوار، ک   ،گهید  هامهیدیع  -

 نگاهم کرد:  مات

 پس؟  یتو چرا آورد -

 کج شد:  م یهالب

 خودت ببر. مینکن فاتیگفتن تشر -

 را صاف کرد:  شیگلو

 بخرن ...  یدیبود برات ع  ادشونی کهنیسرت!... هم یفدا -

 : دمیرا بر حرفش

 انداختم.  ادشونیخودم  -

 :ردیرا دراز کرد چادرم را بگ دستش

بلد باشه    د یزن خودش با  هیکه ...    سینداره مادر، مهم ن  یاشکال  -

 چه موقع حرفشو بزنه و کارشو جلو ببره ... 



 را کج کردم:  سرم

ک   - کمبودها  یکارخراب   یخوایم  یتا  و  و   یاونا  راست  منو 

 مامان؟    یو ماله بکش یکن ستیر

 را عوض کردم:  رونیب یهالباس

 که.  س ینبر مهم ن یدیهم ع   هینداره پس برا سم  یاگه اشکال -

 دهانش را فرو برد:  آب

 که.  ی دونیحساسن، م یلیعموت خ یخونواده  -

 بستم: چشم

 حساس بودن. کمیمنم  یکاش خونواده  -

برگشتم چون   هیو من قبل از بق  میبرده بود  یدیع   هی سم  یبرا

 . میشان بروتا به خانه  دیا یقرار بود محمد دنبالم ب

برا  اشییدا  یخانواده    هم  من  بودند.  آمده  شهرستان   یاز 

 جا بودم.و شام آن رفتمیم  دنشانید

کم  امشب  بود  گفته  مادر  به  چون   می گردیبرم  رید  یمحمد 

 به موقع برگردم. توانستمیمهمان داشتند و نم



سر  عمو   ی خانه    همه محمد    ع یبودند،  منتظر  و  شدم  آماده 

 نشستم.

 کرده بودم.  شیهم آرا یکم امروز

آرا  لوازم  خر  یادیز  شیالبته  موقع  چ  دینداشتم،   ی زیکه 

  کیبودم و    دهیپودر بَبَک خرکرم  کیبرنداشته بودم، بعدها خودم  

هم رژ.  و  خوش  هانیفرمژه  دل  چون  که  ا  یبود  ازدواج   نیاز 

ها را هم فقط روز محضر استفاده کرده بودم و تا حاال  نداشتم آن

دختر نوجوون و جوون که    ربدون استفاده مانده بود. بقول ماد 

 به کرم نداره.  یازیصورتش شادابه ن

 شد.  ی لبم جار یرو یاناخواسته  لبخند

  نیهم  یبرا  م ی ایب  هیو بهتر به چشم بق  شتریب  خواستیدلم م 

 رنگ و لعاب به خودم بدهم.  ی تم کمگرف میتصم

 .دیچرخیآمدن محمد فکرم سمت مسائل امروز م تا

  یی بایز  ی ایهدا  هیسم  یعالوه بر پدر و مادر، خود محسن هم برا 

 بود. دایپ  هیاز وجنات سم یبود، خوشحال دهیخر

 مراسم امروز شدم.  الیخیب



امشب را    یکردن اعصاب خودم را خُرد و خوش  سهیبا مقا  د ینبا 

 . کردمیبر محمد زهر م

 حرص خورده و کوچک شده بودم.  ی امروز بحد کاف 

محمد    میتصم  به  آرامش  با  گذاشته  کنار  را  خجالت  داشتم 

 در قبال من دارند.  یافهیبفهمانم که چه وظ

آمده، چادرم را برداشته و آماده    رونیزنگ در از فکر ب  یصدا  با

 فتن شدم. ر

 در پاگرد منتظرم بود:  محمد

 ؟ یسالم؛ خوب -

 مهربانش زدم:  یبه رو یلبخند

 ؟ یخوبم؛ شما خوب -

 زد:  یگرم لبخند

 منم خوبم.  ،ی تو که خوب باش -

 ها داد: پله ی توجه به خلوت بودن خانه، نگاهش را به باال با

 کجان؟ هیخبر؟ بقچه -



 وسعت گرفت:  لبخندم

 عمو هستن. یخونه  ومدن،یهنوز ن -

 زد: یمعنادار لبخند

 ؟یتنها بود -

 : دیلرز دلم

 تنها.  یتنها -

 شد.  ساکت

 : دمی راهرو کش ی نهیآ یرا جلو  خودم

 . می ریاالن م -

 جلو گذاشت:  یقدم 

 !یچه خوشگل شد -

 گرفتم:  نهیخجالت نگاهم را از آ از

 . میچادرمو سر کنم بر -

 شد:  کترینزد شیصدا



 راحت باش. ست،ین یاعجله -

 به او دوختم.  نهیرا از آ نگاهم

 ام نه یانگار بخواهد از قفسه س د؛ یلرزیدلم مثل قلب گنجشک م 

 بزند.  رونیب

 جلوتر آمد.  گرید ی من بود و قدم  یهنوز رو  نگاهش

دستم بود    یبود، چادر را که هنوز رو  ستادهیپشت سرم ا  بایتقر 

 برداشت:

 .شهینم  رید -

تمام    د یکاویه وجب به وجب صورتم را منگاه عاشقش ک  دنید  با

 آتش باشم.  یتنم داغ شد، انگار در کوره 

 بود.  امیقدم  کیدر  درست

عقب    م،یهم بود  ی  نهیبه س  نهیآرام به سمتش برگشتم، حاال س 

 .دمینکش

 . کردیو گرمترم م خوردیگرمش به صورتم م نفس

 باز کرد:  دهان



 هات چه خوشرنگ شدن. لب -

 تر رفتم: عقب ی خجالت قدم از

 . یمرس -

 سر برسد. یهر لحظه کس کهنیاز ترس ا دیکوبیم  قلبم

 آمد: جلوتر

 ... از شوهرت؟   ؟یکشی... ازم خجالت م  ؟یریکجا در م  -

 :دمیکش رونیرا از دستش ب چادر

 . دیببخش -

  م یلباس ها  یاز رو  یحت  شیها دست  یشد گرما  رشیاس  کمرم

 . سوزاندیکامال محسوس بود و م

بب  ی دونیم  - آزاد  مشتاقم  م  نمت،یچقدر  رو    ؟یریگیعمدا 

همون شب بله برون که چند    دمت، یکه د  یبار  نیدرست از اول

 ...  کرد یم یافتاده بود و دلبر یروسر رونیسرت ب یتار مو

 : دیکش یآه



همه   یو شد  دی! از همون شب دلم برات پر کشمیدکریدختر س  -

  ی ... دلم گرفت ول  ستیدلت باهام ن  یگفت  یکس محمد ... وقت

 . کنم یمن مطمئن بودم با خودم همراهت م

 دوباره زبان باز کرده بود:  داهللیمحجوب حاج  پسر

... نفسم به موهات    یوقت خودت و ازم بپوشون  چیه  یحق ندار  -

 بنده ... به لبخندت ... به نفست ... 

 به خنده باز شد:  شی لب هاتعجب نگاهش کردم که  با

 جماعت دل ندارن؟  ی مگه مذهب ه؟یچ -

 افتاد.  نییبا شرم پا سرم

 را آرام باز کرد:  امیروسر گره

خ  - حاج    یلیاتفاقا  مخصوص  فقط  منتها  دارن،  خوبشو  هم 

 خانمشونه و تاج سرشون. 

 :دیخند شتریب

 شون.دونفره یهاو مخصوصا خلوت  -

 به لرزه درآورده بود:  زد،یکه م  ییبند وجودم را با حرف ها بند



  ، ی از اون چه که فکرشو بکن  شتر یب  ا،یدوستت دارم رو  ی لیخ  -

 طلب دارم.  یزندگ نیکه از ا یزیاون چ یهمه  ، یشد امیدن

 پنهان کرد: م یموها انیرا م صورتش

 . رمیمیم یریخودتو ازم بگ -

 چسباند.  اشنه یرا به س سرم

ا  برخالف قبل،  دفعات  آرامش  بارنیترس  آغوشش   یچنان  از 

 .امافتهی م یهاتمام دلهره یبرا  یگرفتم که انگار مأمن

 کرد؟ یچه م امچارهیمرد داشت با من و قلب ب نیا

م   ترنییپا  صورتش دهانم  در  قلبم  کمدیکوبیآمد،  را    ی .  سرم 

  مانیهابود و لب  گریکدی  یباالتر بردم حاال صورتمان درست روبرو

 یکه سخت در تالش برا  یی ربامماس با هم. مثل دو قطب آهن

 شد.  دهیهم کش یبسو مانیهالب  اریاختیاست ب دنیبهم چسب

رس  که  رس  دیبهم  ترس  نه  خجالت،  نه  شد  متوقف   دنیزمان 

 مهم نبود.   گرید زیچ چیگذشت زمان و نه ه ینه واهمه  ،یکس

و شکوفه    زدیجوانه م  داد،یفقط عشق بود که جوالن م  انیم  نیا 

 . دادیم



 . کردمیم یناکش را همراهعاشقانه و عطش  یهابوسه 

م  خود  به  مرا  در    فشردیچنان  را  وجودم  دارد  قصد  انگار  که 

 خودش حل کند.

 .نیریش یلیبود؛ خ ینیریلذت ش 

 که تا حاال تجربه کرده بودم.  یتمام احساسات خوب یورا 

 : دیزنان کنار کش نفس

 ؟ یشیکه نم تیاذ -

 : دمیرا با خجالت گز لبم

 نه.  -

 هجوم آورد:  می هابه لب  یشتریبار با شدت ب نیا

 لحظه بودم. نیچقدر منتظر ا یدون  ی نم -

 : دیصورتم را با لذت بوس تمام

 دوستت دارم ...  -

 آمده دستش را پشت گردنم گذاشت.:  ترنییپا

 دوستت دارم ...  -



 . دیدر دهانم کوب قلبم

 ...، دوباره و چند باره ...   می گلو م، یها چشم د،یرا بوس م یهالب

 رنگش سرخ شده بود. دیکه کش کنار

حال  ینم  آ  ی دانستم خودم در چه  به سمت  از   نهیام  برگشتم 

به صورتم هجوم    دنید بدنم  تمام خون  کردم،  صورتم وحشت 

 آورده بود. 

 :دیرا د اضطرابم

 . یش ینترس؛ االن بهتر م -

 : د یلرزیتمام تنم م 

 .رونیبرم ب تونمینم یجورنیا -

 را برداشته به دستم داد: چادرم

 فروکش کنه.  جانتیه نیبش کم ی -

افتاده    ش یلحظات پ   اد ی رفته بود    جانم یکه بقول خودش ه  حاال

 از خجالت آب شدم:

 . گردمیمن برم باال زود برم -



 را به آشپزخانه رساندم.  خودم

 بود.  بیچه کرده بودم؟ عج 

 . میشویو از هم جدا م رسانمیگفته بودم کار را به طالق م  

حاال   یدستش به من بخورد. ول یحت دهمیگفته بودم اجازه نم 

 . میجلو رفته بود یلیممنوعه را شکسته و خ یتمام خطها

پودر و رژ  یکم  بودم    یآب به صورتم زدم، تمام کرم  که زده 

 بود.   دهیپر

  گر یاندکم رفت، متوقف شد، د  شیکه به سمت لوازم آرا  دستم

 کردم؟ یم شیکه آرا یبرا

 مهم نبودند.  میهم برا هیبود و بق ده ی د د،یاو که با 

 آمدم.  نیی ها پارا مرتب کرده از پله چادرم

 بلند شد:  دنم یپله نشسته بود با د  یکه رو محمد

 زم؟ یعز ی اومد -

 : دمیرا پوش می هاکفش

 . میآر ی ور زمان کم مشد از اون رید -



 :دیشانه ام انداخته به سمت خودش کش یرو دست

 . ارمیتو که هستم زمان کم م شیپ  شهیمن هم -

چطور از جمالت استفاده کند که دلم را   د یفهمیبود و م   پخته

 . اوردیبه دست ب

 را به خودش گفتم: نیهم

 . نیکن یبا کلمات باز نیبه قول خودتون خوب بلد -

 ادامه دادم: ترآرام 

 و احساسات.  -

 داد:  جواب

واقع ای رو  سین  یباز  - پنج ماهه سرکوب   ی! احساسات  منه که 

 و چند ساله ...  ستیب یعنی شده ... 

 را به سرم چسباند:  سرش

 زبونم.   ریفقط لذتش موند ز -

 از بستن در گفت: قبل



جنسم سر موقع    د یبه بعد با   نی فکر کنم معتاد شدم رفت ... از ا  -

 برسه، وگرنه ... 

 : دمیخند

 بدجنس! -

 بود.  یخوب یلیمرد خ بیحب ییدا

دوست، دختر و پسرش ازدواج کرده شوخ طبع و مهربان، خانواده 

 و زن و شوهر تنها مانده بودند. 

ظاهر  شباهت  ه  یبجز  رفتار  و  اخالق  نظر  به    یشباهت  چیاز 

 خانم نداشت، انگار برادر و خواهر نبودند. نهیتهم

 . داشتیمرا در حد خودش نگه زیچخانم همه نهیبرعکس تهم 

آورده   یدیع   میزنش هم مثل خودش خونگرم و مهربان بود. برا 

 خوشگل.  ی لیرنگ خ یلیبلوز ن کیبودند،  

تشکر کردم، ذوق زده شده بودم، در    یکل   اشییو زندا  ییدا  از

 .   گرفتمیبود که از طرف خانواده شوهر م  یاهیهد نیواقع اول

 ها گرم بود. سرش به مهمان محمد



جر  از  محمد  پلراه  انیبعد  داشتم  انتظار  افتاده  اتفاقات  و  ه 

ب ول   شتریحواسش  باشد  من  پ   الش یخ  نیع   یبه  و    ش ینبود 

تر عمل مخانواده پ کردیاش محتاط  امشب    ش ی. مخصوصا که 

جا بودم، سر کمتر به آشپزخانه که من آن  یها بود و حتمهمان

 زد.

 بود.  ده یتدارک د یخانم بخاطر برادرش کل نهیتهم

شغلش در    یبود و به واسطه    غاتیدر سازمان تبل  بیحب  ییدا 

.  رفتیم   هیهمسا  یهابه کشور   تیسال چند بار به عنوان مأمور

بودند که   نیجذاب و دلنش  یبقدر  کردیم  فیکه تعر  یخاطرات

را رد    ازده یبه ساعت نگاه کردم    ی گذشت زمان حس نشد و وقت

 کرده بود. 

ذر زمان را حس نکرده  گ  داهللی حاج   ی بار بود که در خانه  نیاول

زمان زودتر بگذرد و    خواستیکه دلم م   شهیبودم و برخالف هم

م  دلم  امشب  برگردم،  خانه  تا    یبه  شود  متوقف  زمان  خواست 

 جا باشم. آن  شتریب یکم

بار   یو من برا  ند یایبه تهران ب  د یهم قرار بود ع   یی دا  ی  خانواده

 .دمشانیدیدوم م



بخاطر   د یو شا میها برخورد داشتآنبا  اد ی کاش تهران بودند و ز 

اش هم به رفت و آمد  خانم و خانواده  نهیهم که شده تهم  هانیا

 . دادندیتن م  ی لیفام

و اشاره به او فهماندم که    ما یا  ی را به محمد دوختم و با کل   نگاهم 

 وقت رفتن است.

 . خانه که برگشتم همه مشغول کار خود بودند به

 ۀ محسن هنوز خان د،یرسیم دی ع  یعقب افتاده یمادر به کارها 

 . کردیها نگاه م جان هم بدون حرف به بچهعمو بود، خانم

چون اجازه    ی به خانه برگشته بودم ول  ازده ی بار بود ساعت    نیاول 

ها همه شب  نیا  د، یبخاطر ع   ینگفت. از طرف   یزیچ  یداشتم کس

 . م یبود داریب روقتیتا د

 برگشتم.  ییرایرا عوض کرده به پذ م یهاسلبا

رفتم، مادر آشپزخانه    نهیآ  یبلوزم را داشتم، تنم کرده و جلو  ذوق 

 بود.  ده ی بود و هنوز ند

 جان کردم: به خانم رو

 محمد برام کادو آورده.  یی خانجون قشنگه؟ ... دا -



م  شهیهم  برعکس را کش  بود و صحبت  دنبال بحث    داد،یکه 

 کلمه گفت: کیرد و ک یی نگاه گذرا

 خوش رنگه! --

 را تکان دادم: سرم

 زنه یبه سبز م کممیقشنگه ... رنگ آسمونه  یلیآره؛ رنگش خ -

 ه ی... خارج  هینداشتم ... جنسش هم عال  ی رنگ  ن ی... تا حاال لباس ا

 ... 

 ذوق اضافه کردم:  با

 محمد از خارج برام آورده.  یی دا -

 آورد: رونیسرش را از آشپزخانه ب مادر

 محمد خارجه؟ ییاز خارج؟ مگه دا -

 شد:  زانیآو م یهالب

و محسنه   هیسم  ش یروزا بس که فکر و ذکرت پ   ن یوا مامان! ا  -

  رنیدو سه بار م یسال یدونی... مگه نم  ایاصال به من توجه ندار

 باکو ... 



 : دیخند یپق ابوالفضل

 . س یباکو که خارج ن -

 را کج کردم:  لبم

 پس کجاس؟ داخله؟ -

 دو قهقهه زدند.  هر

 با خنده جواب داد: ابوالفضل

... تازه    گنیدور م  یخودمونه، خارج به کشورها  ک یباکو نزد  -

 رفته نخجوان ... شییدا گفتی... آقا محمد م س یباکو هم ن

 که در دستم بود را به سمتش پرت کردم:  ی لونینا

  ی کرد  ی رو صرف درس و مشقت م  یکنیکه م   ی دقت  نیاوال ا  -

 ...بعدشم نخجوان ... ینداشت دیاالن تجد

 جان حرفم را متوقف کرد:خانم یصدا

 ا؟ یرو یندازیمنو م یجا -

 سمتش برگشتم: به

 افتاده؟  یحالتون خوبه خانجون؟ اتفاق -



 نگاهم کرد:  رهیخ

 نه!  -

 نشستم: کنارشنم شد.  شیهاچشم

 گفته؟ یزیچ ی شده، کس یزیچ هیچرا  -

اش را در دست گرفته و مثل هر شب که عادتش  بافته شده  یمو

 از نو ببافم:  شیبود بافتش را باز کرد تا صبح برا

 امروز دلم برات سوخت.  -

 نگاه کرد:  میرا باالتر آورده و به چشم ها  سرش

 از اونه ...  شتریب یلیتو خ اقتیل یول هیهم دختر خوب هیسم -

 چشمش را پوشاند: اشک

و    دیخر  یبرات نکردن ... حت  ی کار  چیتا حاال ه  ده یچه فا  ی ول  -

 نبود.  یعقدت هم درست و حساب 

 : دیلرز ش یهالب

تو دختر    ؛یستیدخترا ن  ی  هیباالتره ... مثل بق   ی لیخ  اقتت یتو ل  -

 . یمیدکریتموم س یچمظلوم و همه



 زدم.  یتلخ لبخند

. حاال که کار ازکار گذشته مظلوم بودم  یلیمن خ  گفت،یراست م 

افتاد که در حق    ادشانی   دند ی د یرا م  هیسم  ی و اداها و رفتارها

 من ظلم شده.  

 چشمم بچکد را با دست گرفتم:  ی از گوشه    خواستیکه م  یاشک

 خانجون. سین نا یو مراسم و ا دیکه به خر یخوشبخت -

شدم تا    بلند اعتقاد نداشتم.  زدمیکه م   یی هاهم به حرف  خودم

 آمد:  رونیاز اتاق ب پدربلوزم را عوض کنم.

خونه    دی جا؟ ما با  نیا  ادیب  دی با  د یروز اول ع   ی به محمد گفت  -

 . لیفام یبزرگا یخونه  نیبر  نایشما و محسن ا میباش

به عنوان بزرگ فام  نیا پدر  بود.  ع   ل یهم رسممان  اول    د یروز 

بق  رفت ینم  ییجا م  یبه خانه    دنشید  یبرا  هیو  و    آمدندیما 

به    م یبود  هیخانواده که من و محمد و محسن و سم  ی هاجوان 

 . میرفتیم  لیبزرگان فام دنید



  یبرا.میگرفتیم  هیو پاگشا و هد   یدیع  میچون نامزد کرده بود  و

خانواده و  بامحمد  نداشت،    ی دیاش  ا  ی عنیوجود  را    ن یپدر 

 بود؟  دهینفهم

 انداختم:  نییپا سر

 . ادیبتونه ب ی ک  دونمی... مهمون دارن؛ نم ی آره گفتم؛ ول -

 اخم کرد:  پدر

  یبره خونه    دیبا   م یدکریعنوان داماد س! خوب به؟یچ  ی عنی  -

 ما.   لیفک و فام

به    شتریآقاصابر هم نبود و پدر دوست داشت محمد را ب  امسال

 نشان دهد.   لیفام

ها بروم  آن  ی ا به خانه  خانم اشاره کرده بود که پس فرد  نهیتهم

ع   یول اول  است و    ادیز  یلیخ  دمانیمن گفتم رفت و آمد روز 

 احتماال نتوانم.

ع   به اول  پدر خواسته روز  به    میچه کن  دیمحمد هم گفتم  که 

 . شودیطور مچه مینیجواب داده بود حاال بب یسرد

 را گرداندم.   ینیریرا خواندم و ظرف ش لمیسال تحو یدعا



  د یو با هم به ع   دی ایما بود قرار بود محمد هم ب  یخانه    هیسم

 . م یبرو ی دنید

 از محمد نبود. یخبر ی ساعت از سال نو گذشت ول  چند

  لیفام  داریبا محسن به د  خواستیعجله داشت؛ چون م  هیسم

 مادرش هم برود. 

 جواب نداد.  یکس ی تلفن کردم ول داهلل یحاج  ۀخان به

 پکر شد: هیسم

د  رید  یلیخ  - جاها  شهینم  گهیشد،  گذاشته   یی همه  قرار  که 

 . م یبر میبود

 را دوباره به دست گرفتم:  تلفن

 نشه. رید نی شما بر ومد، یاگه محمد ن نمیبب -

 تلفن گذاشتم:  یرا رو یجواب نداد، گوش یکس

 .ستنیانگار ن -

 شد:  یعصبان پدر

 ؟یمگه بهش نگفته بود -



 انداختم:  نییرا پا سرم

 . ادینتونسته ب دی شا ی بودم، ولچرا گفته  -

 رو به محسن کردم:  همزمان

 . م یایبعد مام م  ادیمحمد ب نیشما بر نیخوایم  -

 تر شد:  ی عصب پدر

برن؟ مگه من حرف نزدم؟ مگه بهش    ییداره تنها  ی چه معن  -

  ن یباشه؟ ... دوباره زنگ بزن بب  جا نیساعت ا  ن یا  دی با  ینرسوند

 کجا مونده.  

باز    ی شدم، ول   یریم و مشغول شماره گرا به دست گرفت  تلفن

 آمد.  ینم یجواب

 انداختم: ریبه ز سر

 دونم کجان.  ی نم -

 کرد: یطبق معمول حاضرجواب هیسم

 باشن.  نیخوا یکجا م  گه،ی د ییجا یدن ید  دیالبد رفتن ع  -

 بهتر شده بود. ی با محسن کم امرابطه 



به  بدر مراسم عقدش    میمردم مجبور شد  نیعلت حفظ ظاهر 

که کم کم مثل سابق شد. هر چند آن نقطه از    م یرفتار کن  یعاد

اما قابل تحمل    شدیمثل قبل صاف نم  گریقلبم که شکسته بود د

 بود.  

 دلش به حالم سوخت: ایگو

  اد یتا محمدم ب  میکنیصبر م  گهید   کمیکه،    مینه بابا عجله ندار  -

 . میبا هم بر

 کردم:  بغض

 رفتن ...  نایا ش ییبا دا دی شا -

 : دی غر پدر

 بندازه؟  نیام که حرفمو زمکرده؛ مگه من بچه خودیب -

 برد: فشیدست به ک هیسم

بد  - اجازه  اگه  بر  یعموجون  خودمون   یالیفام  یخونه    می ما 

  ی لی... خ  میر  یطرف رو م  نیا  یالیفردا که آقا محمد اومدن، فام

 .شهیداره شب م  گهیشد ... د رید



 هم بلند شد:   محسن

 بهتره. یجور نیآره؛ بنظرم ا -

 نداشت:  یاپدر چاره انگار

 . نیباشه؛ بر   -

رفتن    ی و آماده    دهیپوش  رونی به خودم کردم که لباس ب  ی نگاه 

 بودم.  

 رساندم.  ییخودم را به دستشو هیاز رفتن محسن و سم بعد

 شدم.  رهیخ ییروشو ی نهیبه آ 

بودم   دهیکه داخل چشمم کش  یاهیمداد س  ختیکه ر  میها  اشک

بود و من به خاطر محمد و    دی صورتم رد انداخت. امروز ع   یرو

کم نگذاشتم و    میبرو  یدن یددیقرار بود ع   هی که همراه با سم  نیا

 بودم.  دهیبه خودم رس یکم

ام بود    ره یخارج شدم چشمم به خانم جان افتاد که خ  سیسرو  از

 به افسوس تکان داد.  یو سر

 بستم و از مقابلش گذشتم.  چشم



  رون یلحظه زنگ در به صدا درآمد سرم را از آشپزخانه ب  همان

ول  دیبردم، شا بود.  به    وارید  ی  هیهمسا  دنی با د  یمحمد آمده 

د  وارمانید به  سال  هر  مثل  ه  دنیکه  بودند  آمده    جانم یپدر 

 .دیخواب

 و کار گذشت.   ییرایشب در آشپزخانه مشغول بودم و سرم به پذ  تا

به احترام   دیمثل هر سال روز اول ع   ل یو فام  هاهیهمسا  شتریب 

 . آمدندیهم البد فردا م  هیپدر به خانه مان آمده بودند بق

 بودم که حد نداشت.خسته شده  یقدربه

 نبود.  یمحمد خبر از

علت  تلفن کرده و گفت به  لیقبل از سال تحو  قهیچند دق  همان

زودتر   قهیچند دق  لیسال تحو  یخط تلفن بعد از لحظه    یشلوغ 

 . د یبگو کیتلفن کرده تا به من تبر

 خواب بود که در خانه دوباره به صدا درآمد.  وقت

وقت    یساعت ده شب بود و تا حاال رفت و آمد ادامه داشت؛ ول 

  ی دنیددی آخر وقت ع   ی کس  گری د  د یرسیبه نظر م  د یشام بود و بع

چون    میشو  داریتا فردا صبح زود ب  م یشدیخواب م  ی. آماده  دیایب



ن بودن پدر  و بزرگ خاندا  یدیسف  ش یعلت ردو سه روز اول به

 .میرفت و آمد داشت

خانه عوض کرده بودم. ابوالفضل   یهارا با لباس  دم یع   یهالباس

 شتابان از پله ها باال آمد: 

 ... همشون اومدن.  نانیا داهللی حاج  -

از لجم با همان لباس    یرا تنم کنم ول  میدوباره لباس ها  خواستم

 رفتم.  رونیب  یخانگ یها

ثان   نبود. در    د یبهتر بود شا  یطور  نیا  ،یاوال حاال وقت آمدن 

که،   نی. بدتر از همه اانددهینخر  میافتاد که لباس برا یم  ادشانی

من و    دنیآمدند د   یکه م  ییجا  نیاول  دی با  ایمگر نامزد نبودم؟  

الاقل مرا هم با خودشان    ا یبودند    ل یپدر و مادرم بود که بزرگ فام

 بردند.  ی بودند م فتهکه ر یی همان جاها

  رونیبودند را سرم کرده و ب  ده ی عقد خر  یکه برا  یی چادر نو  فقط

 رفتم.

 کردم.   یهمه دست داده روبوس  با

 مشغول حرف زدن بود.  داهلل یمحمد و حاج   ییپدر با دا 



تالف  دمیترسیم  و  کند  برخورد  سر   امدنین  یبد  را  محمد 

 .اوردیاش دربخانواده

خانم متوقفم    نهیتهم  یرا به آشپزخانه کج کردم که صدا  راهم

 کرد:

  م،یدو جا که واجب بود سر زد  ی کی  میشد، رفت  ریشرمنده د  -

هم اجازه    مینیآخر سر که هم شما رو بب  میرو هم گذاشت  جانیا

 ... میهمدان با خودمون ببر  میر  یفردا که م  میریجون و بگ  ایرو  ی

 .دیچسب نیبه زم م یپاها

من هم فردا حق   امدیگفته بود همان طور که محمد امروز ن پدر

 با آنها بروم.  یدن ید  دیندارم ع 

العملش را  تا عکس  دمی دیها بود و صورت پدر را نمبه آن  پشتم

به آشپزخانه رفتم تا مجبور    ترعی. سرنمیحرف بب  نیدر مقابل ا

 نباشم در بحث شان شرکت کنم. 

  د؛ یا یب  دنمیبوده که نتوانسته به دکردم البد محمد گرفتار    یم  فکر

بدون من رفته بود و    یدنی د  دیع   یبودم برا  دهیاما حاال که فهم

  ریآمده، از او هم دلگ  دنمیبه د  لیچند ساعت بعد از سال تحو



برا م  میبودم  چه  نبود  فصل    ند،یگو یمهم  و  حل  خودشان 

 . کردند یم

  ینشست، من در چند ساعت  م ی هالب  یناخواسته رو  یپوزخند 

راحت نبودم چه برسد به    رفتمیها به خانه شان مکه آخر هفته

 مسافرت راه دور. 

 شوهرم بودند.  یخانواده  آمدم،یکنار م د یکه با باالخره

 گذاشتم و ابوالفضل را صدا کردم:  ینیس یها را تو یچا

  م یدکریبعد باباس  داهلل یمحمد شروع کن بعد حاج    ییاول از دا  -

 و ... 

 را گرفت: ینیس

 . یخودم بلدم آبج -

کمکم کرده و    یلیام را به او دادم که امروز خقدرشناسانه  نگاه

 دستم را گرفته بود.

  ی هر کس  یرا جلو  یی سرگردان بود و چا  یی رایوسط پذ  طفلک

به د  یم احترام  به خاطر  م  یگری گرفت طرف  و    ی تعارف  کرد 

 مهمان ها در گردش بود. نیابوالفضل مدام ب



 هم خودش را به آشپزخانه رساند:   یعل

 بده بشقاب ها رو من ببرم.  یآبج -

 بود:  نیمخصوص مهمان ها سنگ ینیچ یها بشقاب

 برم. یرو خودم م  نایا نه،ینه سنگ -

 داخل آشپزخانه شد: محمد

 . یخسته نباش -

 را برداشته به سمت محمد گرفتم:  هابشقاب

 ممنون. -

 کردم:  یرو به عل  همزمان

 عمو محمد هست. ن،یتو برو بش -

 به من و سپس به بشقاب ها کرد:  ی متعجب نگاه محمد

 کنم؟ کارشونیچ -

 زدم: لبخند

 کمک؟  یومدیمگه ن -



 : دیخند

 .برمیباشه م یآهان! نه؛ ول  -

 ها را گرفت: آمد و بشقاب کترینزد

 . هاییای اومدم بگم حتما ب -

 من متعجب بودم: حاال

 کجا؟!  -

 تر آورد:  نییرا پا  شیصدا

 . گهیهمدان د  -

بار آورده بود که راحت طلب   یرا طور  شیهاخانم بچه  نهیتهم

 .  آمدیبرنم یاد ی کار ز چکدامیبودند، از دست ه

  ی هایهمانیگرداندن م  ییتوانا  یسالگ  ازدهیمن که از ده،    برخالف

ابوالفضل ما    یی بلد نبود، کارآ  یکار چیرا داشتم، محمد ه  نیسنگ

 از او بود. شتریب

 .خوردمیاخالق محمد به مشکل برم نیمن با ا  قطعا

 دادم:  یرا از دستش گرفته و به عل هابشقاب



 . یببر تا ننداز شوهیبق ای خودت ببر ... اول نصفشو ببر بعد ب ا یب -

 نگاهم کرد:  محمد

 ...  یراست -

 داخل شد و حرف محمد نصفه ماند:  ضلابوالف

 . زیبر یی چا گهی دو تا د یآبج -

 سمت سماور برگشتم: به

 جلو. اری رو ب ینیس -

مشغول صحبت با ابوالفضل شد و من فکر کردم اگر پدر    محمد

قرار است چند روز در همدان بمانند؟     شود؟یاجازه بدهد چطور م

 رود؟ یاش مهمراه خانواده  ای  رودیاگر من نروم محمد هم نم

 را برداشتم: وهیم سبد

 . م یبر -

 :دیاز خروجم پرس قبل

 . دمشیمحسن کو؟ ند  یراست -

 جواب دادم: آرام



 گفته بودم که رسم ...  ،ی دنی د د یرفتن ع  -

 حرفش دهانم باز ماند:  با

خاموشچه    - ساعت  ا  یجالب!  مورد  نم  شونیدر   کنه؟یصدق 

 اونم نامزده و ... 

 به سمتش برگشتم:  کامال 

! اوال محسن پسره و من  یشیم   قیهم دق  ییماشاهلل چه جاها  -

 و استثناست. دهیشب ع  ،ی دخترم فرق داره؛ در ثان

 ادامه دادم: یسمت در برگشتم ول به

 . م یمسافرت بر یدوران نامزد میدر ضمن رسم ندار -

 کردم:   دیتاک عمدا

 البته دخترا.  -

 : کردیم هیداشت توج پدر

 و ...  میجا نرفت چی... هنوز ه ادهیو رفت و آمد ز ده یواال ع  -

 : دیخانم با لبخند حرفش را بر نهیتهم



  یهمه م  ن؛یحساب باز کن  ادیز  دیجون که نبا  ایرو  یرو  گهید  -

 .ستینامزد کرده و وقتش برا خودش ن  گهیدونن اون د

 محکم جوابش را داد: پدر

ول   - بله؛  که  با   یاون  فام  دیخب  بب  یالیبرن  رو هم    نن،یشما 

  ی دن ید   دیع   رفتنیما رو هم ... مثال اگه امروز با محمد م   لیفام

...   شدیم  کردن،یو تهرونو تموم م فردام برن همدان و بگردن 

 . میکرد ارتیازه االن دومادمونو زتموم شده و ما ت  دیروز اول ع 

 بود. نیکه انداخته بود سنگ یاکه یت

 هم گرفت:   داهللی حاج

داشت  نیهم  - ول  میقصدو  بود    ی لیخ  ابونایخ  یاتفاقا؛  شلوغ 

 شد.  رید نیبرا هم  م،یدکریس

دو تا خونواده عزادار بودن که    میندار  لیفام  ادیبعدشم ما که ز 

 بهتره چون مجلس ...   میرو نبر ا یمادر محمد گفت رو

 . زدیم  یشدم استکان ها را جمع کنم، هر کس حرف بلند

 قائله را خاتمه داد:  پدر



همدان هم سر فرصت انشاهلل    داهلل، ی وقت حاج    ادهیکه ز  یزیچ  -

جا رو    ن یا  یالیفام  د یمام با  نی رن ... حاال شما خودتون بر  یم

 برادر و خواهر ...  یخونه  م، یبگرد

 : زدیخانم هنوز حرف خودش را م نهیتهم

داره همدان بمونه تا مام مجبور   میتصم  دیگوهر گفت امسال ع   -

 و ...  میبکن ی مسافرت هی میش

 را به برادرش داد:  نگاهش

 . ششونیپ   میبر  نایبا داداش ا -

 هم خودش را داخل بحث کرد: مادر

انشاهلل بهتون خوش بگذره. سالم منم به گوهر    ن، یبهتر از ا  ی چ  -

 . نیجون برسون

 خانم نگاهم کرد:  نهیتهم

 . گهینشد د  ، ی... ول  شدیکه خوب م  اومدیهم م ا یاگه رو -

 . دهد یپدر اجازه نم دانستیخانم م نهیتهم



  ی نامزد یدختر در دوره  میمحمد هم گفته بودم رسم نداشت به

 به مسافرت برود. 

  نیبحث هم از قبل معلوم بود همه نظر خودشان و ا  نیا  جهینت

  چیه  یبنشانند مهم بود، وگرنه من برا  یکه حرفشان را بر کرس

 آنقدر مهم نبودم که بخاطرم بحث کنند.  یطرف

من    یعنیشانه باال انداختم که    کردینگاهم م  یبا دلخور  محمد

 . ستمین یاکاره

 ها برود. با آن خواهد یمحمد م دم یفهم یسوختم وقت شتریب

 رفتن گفت: ی لحظه

 . یاومدیکاش تو هم م  -

 : دمیپرس  یآرام یصدا با

 ؟ یریمگه تو هم م -

 باال آمد:  یبه تند سرش

 .گهی آره د -

 :د یکرد که پرس یچه فکر دانمینم



 .رمینم  ینرم؟ اگه تو بخوا یخوایم  -

 حرف نگاهش کردم.  بدون

و    ماند یبا من م   د یمن نبود، اصوال با  ی به اجازه    یاجیاصال احت 

 .رفتینم

 کرد:  یمکث

بچه  - و  برا گوهر  ول  ه یهاش  دلم  بگ  ی ذره شده؛  تو  نرو    ی اگه 

 .رمینم

 زدم:  یتلخ لبخند

 سالم منم برسون، انشاهلل خوش بگذره.  ؟یچرا نر -

 ! یسادگ  نیرفت ... به هم و

 نرفتم.   یدنید  دیجا ع  چیروز همدان بودند و من ه دو

  یحت  د ی ایمهمان ب  د یشا  مینگذار  ی خانه را خال  کهنیبه بهانه ا 

 نرفتم. ی دنی د د یهمراه پدر و مادر هم ع 

کنا  بماند  و  طعنه  مانده  دمیشن  ه یچقدر  تنها  چرا  چرا که  ام؟ 

 و مرا تنها گذاشته؟ حیگشت و گذار و تفر ینامزدم رفته پ



 .سوزاندیدلم را م هیاز همه سم  شتریب

و    ی دیکه بخاطر ع   یی برگشته و کادوها  یدنید  دیاز هر ع   ی وقت 

داد و به رخ    یبه او داده بودند را عمدا نشانم م   ینامزد  ی   هیهد

مدیکشیم هم  من  ا  توانستمی.  اگر،    هانیتمام  کنم  تجربه  را 

 خانم و محمد اجازه داده بودند.  نهیتهم

 . دواندیم شهیدر دلم ر نهیمن نبود که نفرت و ک ریتقص

تصم  چقدر  خانواده  گرفتمیم  میهر  و  محمد  ببا  راه    م یایاش 

 کار بلنگد.  یجا کیکه   کردندیم یدوباره رفتار

 بود. میبرا یسخت ی ماه روزها خرداد

امتحان بودم و تمام حواسم را به درس داده بودم   ریسخت درگ 

حاج    دیشا خانواده  حُسن  به   نیهم  داهللی تنها  گذاشتن  ارزش 

 درس و دانشگاه بود.  

تا    از دارم  دوست  بودم  گفته  محمد  به  کرده  استفاده  فرصت 

را ادامه دهم و اوهم با    التمیکه امکان دارد تحص  ییجا  نیآخر

اش هم استقبال کردند  بود، خانواده  رفتهیباز پذ  یو رو  یخوشحال

 عالقه داشتند. لیچون به تحص



آورده و    دی جد  لمیف  نمایتلفن کرده بود منتظرش باشم، س  محمد

 . مینیبب ییدوست داشت دوتا

کم کم   ی ول د یقلقش دستم آمده بود هشت ماه طول کش  کم کم

 دستم آمد. 

 گفتم:  یبا دلخور دیرس یوقت

 امتحان دارم.  ینیبیمگه نم -

 باال انداخت: ابرو

باز. همش درس دارم و    یچونی پ   ی م یمدته ه هیحواسم هستا    -

 امتحان دارم و ... 

 که در دست داشتم را به سمتش گرفتم:  یدفتر

ب  - برم    نویا  ایحاال  منم  کن  د  هی  ارمیب  یی چا  هیحل    گه یروز 

 . نمایس میریم

 را به سمت خودم هل داد:  دفتر

 ن؟ یدیخر یتازه چ نمیرو ولش کن؛ بگو بب نایا -

 ام به هوا برخاست:خنده کیشل



که    یدیند   ی عنی  میدیخر  ایتا حاال چ  ی دونینم  خورمیقسم م  -

 آخه. 

 .ستی دانستم منظورش چ یم

بهانه    ی تازگ  به  م  امه یزیجه   دنید  یها  اتاق  واو    میرفتیبه 

راحت بکند    ال یتوانست با خ  یو نم  خواستیکه دلش م  یی کارها

 داد.  ی را آنجا انجام م

 را گاز گرفت:  لبش

 کنه.  یجان داره نگامون م خانم ا؛یحیب -

نگاهم را به خانم جان دوختم که در عالم خودش   یچشم  ریز

 به کار ما نداشت:  یغرق بود و کار

 . سی راحت حواسش به ما ن التیخ -

 نگاهم کرد:  مظلوم

 دا؟یجد  نیدیخر یچ ی د ینشونم م -

 را شروع کردم:  لممیچشمم گذاشته ف یرو دست

 . دهیخر ن یعالالد هیمامان برامون  یراست-



 ذوق جواب داد:  با

 .دنی دستشون درد نکنه؛ زحمت کش -

 از آشپزخانه جواب داد: مادر

 . نیاستفاده کن یکنم پسرم انشاهلل با دلخوش یخواهش م  -

 کرد:  ین هم همراهجا خانم

 انشاهلل.  -

 شدم:  بلند

 قرمز خوش رنگه. نیرنگشو بب ایب ؟ینیبب یخوایم  -

 هم آرام بلند شد:  محمد

 جون. مادر نیکن ی شرمنده م -

 دوباره جواب داد:  مادر

 دخترمون ... و البته شما. یمونه پسرم؛ برا راحت فهیوظ -

 اتاق را باز کردم:  در

 تو.  ا یب -



حد بست و چنان سفت در آغوشم گرفت که انگار    نیرا تا آخر  در

 ام کند. خواهد خفه یم

 لب زدم: آرام

 محمد ...  یام کردچه خبرته؟ خفه  -

 را بهم دوخت:  میلب ها  اشیناگهان  یبوسه  با

 ساعت متعلق به منه.  ن یا زم؛یعز س یه -

  د یبوس  یباشد تمام صورتم را م  دهیکه به آب رس   یاتشنه   همچون

 داد.  یو فرصت حرف زدن نم

 من هم ذوق زده شدم.  جانشیهمه ه نیا از

 . دیقدر دوستم داشت دلم لرز نیا نکهیاز ا 

 : دیکش کنار

خ  - رو  یلیحسابت  باال  شده،    گهید  ا، یرفته  پر  خطت  چوب 

 . یر یحواست باشه همش در م

 آرام پاسخ دادم:  ییصدا با



  رهیآرومتر، چه خبره؟ صدات تا هفت تا کوچه اونورترم م  س یه  -

  یراحت م  شهیکه امتحان داشتم ... فردا آخر ینیبی... بعدشم، م

 .میش

 به خوش فشرد: محکم

...    ستنیبچه که ن  م،یکنیم  کاریدونن ما االن چ  یاوال همه م  -

به کارمون ندارن چون   یاصال کار  جا نیا  م یایم  یوقت  ی نیب  ینم

 جا آوردمت که ...  نینن ادو  یم

 زد:  یطانیش لبخند

 .میبه عشق و حالمون برس ا یب م؛ یبگذر -

 را بلندتر کرد:  شیعمدا صدا  د،ی کاویرا م راهنمیپ  ریز دستش

 ...   ایرو هیچ نایقشنگه ... دستشون درد نکنه ... ا یلیخ یی خدا -

 گفتم:  ی و الک دمیخند

 کنن.  ی استفاده م یبرا آشپز گه،یلوازم آشپزخونه اس د -

 و آرام در گوشم لب زد:  دیرا محکم بوس می ها لب

 نه برا اتاق خوابه فکر کنم.  -



 : دمیبعد کنار کش قهیدق چند

 ...  می بر گهیبسه د -

 را مرتب کرد:  شیاو هم لباس ها  دمیبه سر و صورتم کش یدست

 . میباشه بر -

گفت مادر همچنان در آشپزخانه   ی راست م  میبرگشت  یی رایپذ  به

مشغول کرده و ذکر   حشیبود و خانم جان هم خودش را با تسب

 گفت.  یم

 را به محمد دادم:  نگاهم

 . میریم یامتحانم که تموم شد هر جا خواست -

 از گلش شکفت: گل

 .نمایس م یبر ام یقربون دهنت! فردا م یآ -

 کردم:  نگاهش

 باشه. -

جلو   ف یبه رد عیافتادم، سر  می رفته بود  نمایکه س  یبار  نیاول  اد ی

 رفته بودم:



 . مینیبب لمویف میتونیبهتر م  جانیا -

 آمده بود:  دنبالم

 ..ننمونیبیکه همه م  جانیجلو، ا یچرا اومد -

 تعجب نگاهش کرده بودم:  با

با ما    یکس  لمهیهمه حواسشون به ف  ، ی... در ثان  ننیخوب بب  -

 نداره.  یکار

 رده بود:آو کتریرا نزد سرش

 م؟ ینیبب لمیف م یمگه اومد -

 باز ماند:  دهانم

 پس؟  م یچرا اومد -

 ام زد:شانه به

نوازشت کنم، سرمو بذارم    رم،یراحت دستتو بگ  الیبا خ  م یاومد  -

 ات ... رو شونه 

 را کج کرده بودم:  لبم

 حضرت آقا!   کننینم  یرفرهنگیکار غ   یفرهنگ  طیمح هیتو  -



 جلو نشسته بودم: فیرد

 .مینیشیجلو م فیرد نیهم نمایس م یهر موقع هم اومد -

 نشسته بود: کنارم

 خوادی... هر جا دلت م  یدونینداره، خودت م یبرا من که فرق -

 ها معذب بشن. یعقب  دی گفتم شا ن،یبش

 لبخند بر لبم نشسته بود: اشیحاضرجواب نیا از

 تر.عقب  میباشه؛ پاشو بر -

 بود: دهیرا چسب چادرم

 فهمنیآخر م  میاول بر  فی... از رد  نیس، بش  عهیاالن که ضا   -

 چه خبره ..

 زده بود: یچشمک

 به بعد جاتو بشناس.  نیاز ا -

بخش بود،  با محمد تجربه کرده بودم که لذت  یادی ز  یهان یاول

نرفته بودم و   نمایها بود. تا آن موقع ساز همان  یکیهم    نمایس

 بخش بود. لذت م یبرا شی هالمیفضا و ف نیا



  لم یکه نصف ف  آوردیقدر ادا درممحمد آن  لمیچند در طول ف  هر

 .  دمیفهمیرا نم

 : گفتیم یبه شوخ  کردم،یهم اعتراض م   یوقت

 . یدی د لمیدو تا ف طی بل هیبرو کالهتو بنداز هوا ... با   -

 خوب بود. یلیرفتن خ نمایس

 . میرفتیم  بارکی یاحداقل هفته 

با  تا    بود، یتا ساعت هفت مغازه پدرش م  د یفقط چون محمد 

 . شدیساعت هشت م میبرس نمایو به س  دیایب

تا    میگشتیبرم   عیتمام شود و سر  لم یف  م یماندیمنتظر نم  ی گاه 

 نشود. رید

ها  وقت  ی بعض  ی حت  می دیدیخوب بود و تا آخر م  لمیهم ف  ی گاه 

ولخرج ساندو  کرد یم  یمحمد  ا  میخوردیم  یچی و   جورنیکه 

 . دمیرسیبه خانه م ریمواقع معموال د

بود که د  بارها هشدار داده  بار    هی  گفتیم  ینکنم حت  ری مادر 

 . یمون  یپشت در م شهیبرا هم بندهیدرو م میدکریس



اما چه   شدند یبدخواب م  هیزدم بق  ی نداشتم در را م  دیکل  چون

 . رفتیزمان از دستم درم ی کردم؟ گاه یم

 .دیارزیم اشیبه خوش ها نیبا تمام ا یول

خدا را   می زده بودتلفن کرده و با هم حرف  هیمرض  ش یروز پ   چند

از زندگ بس  یراض  شیشکر  را هم  دوست داشت،   اریبود حسن 

 ی لینسبت به خ  گفتینداشت م  یباردار بود و حال و روز خوش

از همه    می درد دل کرده بود  حرف زده و  ی دارد، کل  اریو  زهایچ

  ش یو زندگ  مد کلمه هم به مح  ک ی  ی اما حت  میسخن گفت  زیچ

 اشاره نکرد. 

چگونه    شیزندگ  ست،یکند و مشغول چه کار  یکه چه م  نیا 

دانست در عطش    یانگار م  یزیهر چ  ایاست، خوشبخت است  

م   یول  سوزمیم  یخبریب نگهم  تشنه  حرف  داشتیعمدا    ی و 

 .زدینم

مدرسه، دخترها    یبرا  بیدلم عج  خواندمیروزها که درس م   نیا

 بروم.   دنشیبه د خواستمیتنگ شده بود و م هیو مخصوصا مرض

 تنور داغ بود نان را چسباندم:  تا



 تنگ شده.  یلیمدرسه خ یدلم برا -

 : دمیکش یآه

 .خوادیدلم دوستامو م -

 رفت:  نییپا سرش

 مدرسه، شرمنده.  یبر یمن باعث شدم نتون -

ا  دانست،ینم  یز یماجرا چ  از بخاطر  بود  گفته  مادر   کهنیفقط 

ام در مدرسه راهم ندادند و  ازدواج کرده  انددهیو معاون فهم  ریمد

 .دانستیمحمد هم خودش را مقصر م

 : دمیکش یگرید آه

 ی لیخ  هیا مرضخونم ... فقط ... دلم بر  یدرسمو که م  س، یمهم ن  -

 تنگ شده. 

 لب زدم: ناراحت

م   - فقط    گهیمامانت  آمد    هیدوست  و  رفت  درد  به  دوسته، 

 .خورهینم

 زد: یبشکن



م  - درست  که  ه  یول   گهیمامانم  م  هینگو    یشکیبه    م یریبار 

 .شینیبب

 نگاهش کردم.  قدرشناسانه

 اشیتوانستم به پاس مهربان   یو م   م یبود  ی خلوت  یکاش در جا 

 محکم ببوسمش.

دوست به چه درد آدم    گفتیباز م   دیفهمیخانم م  نهیتهم  اگر

 خورد. یم

  رفتم؛ یاش مخبر از خانواده  یبا خود محمد هماهنگ کرده ب   دی با 

 کردند.  یمن مخالفت م  میچون با هر تصم

هم به زور   لیفام  یخانه    یبروم حت  ییکال دوست نداشتند جا 

من    یول  خواهندی و صالحمان را م  ریخ  گفتیمحمد م   رفتمیم

 .دانستمیرا حق خودم م لیرفت و آمد با دوستانم و فام

 .م یرفته بود رونیب یلیروزها خ نیا

ده شب تمام شد و تا به خانه    لم یو ف  م یبود  نمایقبل س  ی  هفته

 شده بود. ازده ی  کیساعت نزد میبرس



  گشتم یبه خانه برم  میمعموال تا ده و ن  میه بودک  رونیروزها ب  نیا 

د  اد یز  نیهم  یبرا  زد، ینم  ی حرف  ی و کس به    ر یپابند  برگشتن 

 خانه نبودم.

  گشت یماند و به خانه بر م  ینم  رونیب  ازدهیاز    شتریمحسن هم ب 

بود   م یدکریس ی قانون خانه  یکه پسر بود و آزادتر ول یبا وجود

 شتریب  یساعت  کیحاال او پسر بود و    م،یکرد  یاجرا م  دی و همه با

 از من حق داشت.

 شروع شده بود.  التیتعط

در کوچه و    یباز  یراحت پ   الیدرس را تمام کرده و با خ  هابچه 

 بودند.  اطیح

 ی من بود و برا  ی  هیزیجه  لی تکم  یمادر همچنان در تکاپو برا 

 . د یدیتدارک م   یلیمحسن هم وسا 

را دست نقاش بدهد تا رنگ زده    نییپا  یطبقه    خواستیپدر م  

را    کارنیتا آخر تابستان ا  گفتیعروس کند. م   یو مناسب خانه  

 .  میریمحسن را بگ  یعروس زییتا پا  کند یم



چون   یشرکت کند ول   فروش خانه  شیقرار بود در طرح پ   محسن

مجبور بودند تا آماده شدن خانه در  دیکشیطول م یدو سه سال

 کنند.  یزندگ  نییپا یطبقه 

نگذاشته بودم    نییپا  یرا به طبقه    میازدواج کرده بودم پا  یوقت  از

  ی دانستم اگر خانه مان طبقه اضاف  ی شده م  نیاصال آنجا را نفر

هم در خانه    ی... سر و کله زر  م یدادینداشت دست مستاجر نم

 .  د یکشیجا نم نیشد و من کارم به ا ی نم دایما پ  یو زندگ 

د  هر ناراض  نیااز    گریچند  کامال  ول  یازدواج  هم    ینبودم  قلبا 

 نشده بودم  یراض

کاست  تمام  با  را  نم  شی ها   ی محمد  داشتم.    م یگو  ی دوست 

محبتش بودم چنان    ونیعاشقش بودم چون واقعا نبودم؛ اما مد

  ی شد من که جا یکه سنگ هم بود دلش آب م   دیورزیعشق م

 خود داشتم.

 از حد بود.  شیاش ب ی مهربان 

اش برخالف ما  اش در امور، دست خودش نبود. خانواده  ینابلد 

 و پسردوست، زن ساالر بودند و دختر دوست.  میکه مردساالر بود



آن  خانواده  جادر  خانه    گاه ی ها  و  بود  مرد  از  باالتر  ما    ی زن 

 برعکس. 

مقابل    ینقطه    قایسوخت. دق  ی هر دو نفرمان م  یبرا  ی گاه  دلم

را داشت که من    یاش همان حکمخانواده  یهم برا  او  م یهم بود

 ام.خانواده یبرا

ا   تفاوتش  س  ن یتنها  ها  آن  که  بروز    است یبود  و  داشتند 

 که خانواده  من بلد نبودند.   ی. کاردادندینم

 زد.  ی حرف اول را م مانیهر دو  یدر خانواده  زور

 ها مادرش. آن یما پدر حکمران مطلق بود و در خانه  ی خانه

از همدان   التیتعط  یبرا  شیبا تمام شدن مدرسه بچه ها   گوهر

 به تهران آمده بود و دور هم جمع بودند. 

 . د یآیمحمد تلفن زد آماده باشم دنبالم م 
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حاج   یزنان خانواده    ی  هینسبت به بق  آمد،یگوهر خوشم م  از

 بود.  یزن خوب داهللی

ول  را هم دوست داشتم  براگوهر پخته  ی رباب  بود    نیهم  یتر 

رفتن    یآماده    یمحمد که تلفن زد و گفت گوهر آمده با خوشحال

 خانم شدم.  نهیتهم یبه خانه 

 . نمیرا بب ش یهابعد از چند ماه قرار بود گوهر و بچه  

 آمده و شوهرش همدان مانده بود.  ش یهابا بچه گوهر

و با هم به    دیایدو هفته بمانند و بعد شوهرش ب  یکیقرار بود   

 همدان برگردند. 

 انداخته بودند.  اطیشام را در ح ی سفره



  گفتیداشتند. محمد م  یو پر گل و درخت  زیتم  اطیانصافا ح 

 . خورندیم اطیتابستان شام را در ح یروزها شتریب

آورده دور    یخورده و ظرف و ظروف هم شسته شد. رباب چا  شام

نشست به حرف  را    ی. محمد کاغذ کوچکمیهم  بود  که دستش 

 مچاله کرد: 

 پوچ؟  ا یگل  انهیپا ا یآقا ک -

 شروع شد.  یو باز میبودند، دو گروه شد  هیپا همه

ا  به اذ  داهللی سر و صدا حاج    کهنیخاطر  به داخل   ت یرا  نکند، 

 خانه رفت.

 . م یها ماندبعد داخل رفت و جوان  ی خانم هم کم نهیتهم 

کرد و رباب طرف او بود. گوهر و من    ی م  ی مدام جر زن  ی محمدعل

. داد و  دادمیمن که تمام گلها را لو م  م،یبود  هیمظلوم تر از بق

 بلند بود.   یشاد ادیفر

  ی و جذاب بود که گذشت زمان حس نم  نیریش  یبه قدر  یباز

 شد. 

 که به ساعتم افتاد آه از نهادم برآمد:   نگاهم



 شده.  م یساعت دوازده و ن یوا -

 بلند شد:  عیسر محمد

 داد! چرا حواسمون نبود؟ یا -

خانه    دایآ به  شام  از  بعد  و    یکه شوهرش  بود  رفته  خودشان 

 پدرش مانده بود رو به محمد کرد:  یخانه  ییخودش تنها

ادامه    نینیتو خونه راتون بده بش  می کر  دیس  گهیفک نکنم د  -

 . م یبد

 آمده بود، جوابش را داد: اطیما به ح یخانم که از صدا نهیتهم

 چه کنن؟ ها یطفل نیترسم ا ی منم م م یدکریواال از ابهت س -

 . دندیخند همه

 به داخل رفته و آماده شدم.  عیسر

 ام بلند شد: بدرقه یبرا گوهر

نم  - سخت  م  رهیگ  ینترس  خدا  به   ... داشتن  مهمون   یبگو 

 سپرمت.

 وارد شد:  یاز در شوخ دیرا که د استرسم



جاست اونجا    نیجا، خونت هم  ن یا  ای اگه درو باز نکردن برگرد ب  -

 . یمهمون بود

 شده بود.  کی کیساعت نزد میخودمان برس یبه خانه  تا

باز    با را  در  زدم  اما هر چه در  رساندم  زنگ  به  را  ترس دستم 

 نکردند. 

 نداشت. یا جهینت یهم در زدم ول  گری بار د چند
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 : ختیر میها اشک



 م یبرگشت  ریاواخر همش د  نینکنما. ا  ریکرده بود د  دیمامان تاک  -

 ش ...  جهینت نمیا ایخونه. ب

 شدت گرفت:  میها اشک

 گرم شد؟   قدرن یآخه من خر چرا سرم ا -

 دستم را در دستانش گرفت: محمد

 که.    فتادهین ی اتفاق ای نکن رو تیخودتو اذ قدرنیا -

 :دمیرا به شدت از دستش کش دستم

رام   یخواست  ی م  یچ  گهید   فتاده؟ین  یاتفاق   - خونه  تو  بشه؟ 

 ن؟ یاتفاق بدتر از ا دن،ینم

 زدم:  ادیفر بایتقر یحرص آشکار با

... بخوره تو سر من    میکن  یپوچ باز  ا یتوئه! گل    ریهمش تقص  -

 پوچت. ا یاون گل 

 را باال آورد:  دستش

 ها خوابن.  هیآرومتر ... همسا  کمیچه خبرته؟  -

 بلندتر:  ی بار کم نیسمت در برگشتم و دوباره زدم ا به



 به درک که خوابن. -

باز نشد که  گرفتمینم  یجواب   زدمیدر م   شتریچقدر ب  هر . در 

 در را باز کند.  ی کس دادینشد، البد پدر اجازه نم

 نشستم: نیزم یرا بغل زده رو چادرم

 اس؟نصف شب وقت برگشتن به خونه کیحق دارن؛ ساعت   -

 کنارم نشست:  محمد

 زشته. نه؛یبیرد شه م آدیم  یک ی ن،یجا نش نیا میپاشو بر -

 صورتم روان شد:  یرو میها اشک

 .جاستنیم همکجا برم؟ خونه -

 :دیسرم کش یرا رو دستش

  جانیجات کنار منه، بقول گوهر ا  ا، یخونه ب تو خونه ب منه رو  -

 .یمهمون

 ام خم شد: شانه یرو سرم

 روم بستن؟چرا درو به  -

 به در کرد:  ینگاه 



س  - تقص  ه،یعصبان  م یدکریاالن  وقت  ریخوب  بود    ی خودمون 

 بهش حق بده.  کمی...  میکردیمالحظه م شتریب  دیحساسه با

 را گرفت:  دستم

که غصه نداره    ن ی. ام یاریاز دلش در م  م یایصبح م  م، یپاشو بر  -

 . زدلمیعز

 ن یزم  یاز جواب رو  دیشده دوباره زنگ در را زدم اما ناام  بلند

 سر خوردم. 

 بغلم را گرفت:  ریز محمد

 . ای رو میبلند شو بر -

 کردم.  هیبرگشت را گر ریمس تمام

 شدن نداشتم:  ادهیدر نگهداشت، حس پ  یرا جلو نیماش

   م؟یبگ  یچ -

 کرد:  اخم

 . گهید م یگیم یزیچ هی -

 روان بود: البیچون س می هااشک 



 ا؟ یکنم خدا کاریچ -

 :دیرا در آغوش گرفت و به سمت خودش کش سرم

رم به   یتو بشم من؟ فردا م  یفدا  یکنیم یچرا خودخور  ایرو -

 ستین  یازی... هر چند مطمئنم ن  فتمیم  می دکریس  یدست و پا

 .خوابهیو تا فردا حرصش م

 شده بودم.   نیزم یآدم رو نیترفیبالتکل

 کرد:  میدر آغوشش ماندم آرامتر که شدم از خودش جدا یکم

 داخل.  می بر شو ادهی پ  -
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نزد  یمهمان   مثل باشد  آمده  در    کیکه بدون دعوت به مجلس 

 . ختمیر یصدا اشک م ینشسته ب

 خانم مات نگاهم کرد:  نهیتهم

 کردن؟  یجورن یآخه چرا ا -

 جوابش را داد: محمد

 نمونه.   رونیاشتباه  از ما بود، بارها گفته بودن بعد از ساعت ده ب  -

 شد:  دیهم کل  یرو میها  دندان

داد. منم    ی م  ریگ  ی روزا حال پدر خوب نبود و به همه چ  ن یا  -

شده   زیصبرش لبر  گهیبه بعد رفتم خونه د  ازده یهمش ساعت  

 البد. 

 جواب داد: گوهر

 .دنیخواب بودن و نشن دی شا -

 : دیحرفش را بر داهللی حاج

 زنگ.  یبا صدا پرهیاز خواب م یکیهمشون؟ خوب  -

 کردم:  بغض



 برگردم.   تونمینم  ییفردا چیه  گهیخونه د رونیامشب بمونم ب -

 زد:  یآقا بشکن حاج

نه چونه عروس اومد تو   م یشد اتفاقا نه چک زد  ی هم عال  ی لیخ  -

 خونه. 

 کردند.   یهم با او همراه هیدست زد بق گوهر

 . ختیر  یشتریبا سرعت ب  م یهارفت و اشک  نییخجالت سرم پا  از

 خانم هم کامال مشهود بود:  نهیتهم یرپوستیز یشاد

 .ینکرد یعروسم تو که کار ریسرتو باال بگ -

 خانم کرد: نهیرو به تهم داهللی حاج

س  - که  دنده    می دکریحاال  عروس  ی رو  بهتره  افتاده   شونو یلج 

 و ...  میریبگ

 خانم لبخند زد: نهیتهم

  ی قبول نم  گهیکه شب خونه نره رو د  یدختر  میدکریآره؛ س  -

 کنه ...  

 . شدمیسرشکسته م دی شکست تا کجا با دلم



 کرد.   یسرخوش نگاهم م محمد

 رسد.  یبه مراد دلش م یزود  نیالبد خوشحال بود که به ا 

 دستم را گرفت:  گوهر

 کنه؟  یکار م   یبنظرت بابات چ -

 حلقه زد:  میها در چشم  اشک

شده بود تو که همش    ی کرده بودم بابا عصبان  ر یقبال دو سه بار د  -

لحاف تشکت و هم ببر بذار اون جا مجبور    یبارک  هی  ییاون جا

 .یگردبرا خواب بر ینش

 بشکن زد:  داهللی حاج

... د  - نه    م،یزن  ینه تلفن م  ،یگردینه برم   گهیخب پس حله! 

 پسغوم ...   غومیپ 

 سمت محمد برگشت: به

 . یعروس یکارا یپ یفتیاز فردام م-

 :ختیر یشتریبا سرعت ب  میها اشک



  رمیفردا م  بخشدم،یوقت نم چ یبابا ه یجورنینه تو رو خدا؛ ا -

 . شهیتموم م یاشتباه کردم همه چ گم یبهش م
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 خانم دستش را در هوا تکان داد: نهیتهم

  یوقت  م،یکن  کیمن که دوست ندارم خودمونو کوچ   گه؛ینه د  -

 .میندازیخدا جور کرده و کارها افتاده رو روال سنگ نم

 برگشت:  داهللیسمت حاج  به



باشه زودتر از سه چهار سال اجازه    م یکر  دینه حاج آقا؟ به س  -

 گهیسفت و سخت بود د  یده. اون که اون جور  یازدواج نم  ی

 بهتر شد. یلیخ یجورنی. امی ریرو سر سال بگ یعروس ذارهینم

بزند. چون پدر سفت و   نیحرف پدر را زم خواستیبود م  معلوم

 بود.    ستادهیسخت در مقابلشان ا

 دستم را گرفت:  گوهر

اتاق    میبر  ایب  - به   کمیاون  بسپر  هم  رو  کارها  کن  استراحت 

بود، همون م  ی بزرگترها هر چ ا  یمصلحت   ...   هیگر  قدرنیشه 

 خودتو. ینکن کشت

 کرد:   میصدا محمد

 بابات و ...  شی پ  رمیفردا م ناراحت نباش من  -

 : دیحرفش را بر داهللی حاج

ما که   ،ی معذرت خواه  م یکر دیس  یحق نداره بره خونه    یکس -

 ها درو باز نکردن.اون مینکرد یکار

  نیرا به رخ هم بکشند و ا  شانیقرار بود خودشان و بزرگتر  باز

 . شدمیم شانییزورگو ی من بودم که قربان ی اصل یبازنده  انیم



 یزیخانم از خدا خواسته تا صبح برنامه ر  نهیو تهم  داهلل ی  حاج

 خودشان گرفتند. یبه ماندنم در خانه   میکرده و تصم

 : دادندیبحث شان را ادامه م هنوز

 یجاست و مهمون اونا بود  نیتو ا  یاصل  یحق با گوهره خونه    -

 خودت. یخونه  یحاالم اومد

 هم نگذاشتم.  یصبح چشم رو تا

 . آمدیم  ییرایخانم از پذ نهیو تهم داهلل یحاج  یصدا 

بار  چند  ول   دن یپرس  یبرا  یمحمد  بود  آمده  اتاق  به    ی حالم 

خوش نشان ندادم، خودم به   یفکرم آشفته بود که رو  یقدربه

کاف  فکر  یحد  نم  یمشغله  و  حرف   توانستمیداشتم    ش یهابه 

 توجه کنم.
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 خود رفته بودند.   ی زندگ یتمام شده و مردم پ  زیچ همه

 شناخت.   یسر از پا نم  یکه از شاد  یمن مانده بودم و محمد  حاال

گفته بود خوشحال است که دوران هجران سر آمده و   شبید 

 . م یهم باش مال شهیهم یقرار است برا یبزود

ام و خانواده  یپدر  یخانه    خواستم،یگرفته بود. محمد را نم  دلم

 ام را ...  ی کودک یها یبچه ها را ... باز خواستم،یرا م

 ی چه آرزوها کرده بودم برا سوخت،یم  هیاز شدت گر م یهاچشم

 بودم و حاال کجا بودم.   دهی د یی هاخودم چه خواب 

شوهرم کند، نه خانواده    یخانه    یراه  شی بود که با دعا  یپدر  نه

 .یو نه عزت و احترام  یلیو فام



خانواده  یمجلس  داهلل ی  حاج شأن  ول در  بود  گرفته    ی وقت  یاش 

 نداشت.  ی معن یعروس در مراسم نبود عروس لیاز فام یکس

 بودم. یانگار عروس فرار 

را دعوت کرده بودند که    کمینزد  لیاز فام  یانگشت شمار  تعداد

 بودند.   امدهیاحترام پدر ن د یشا ایعلت خشم  ها هم بهآن 

  هیآمده بود که او هم مثل مهمان آمد و همراه بق  نیفقط مه 

 موقع اتمام مراسم به کرج برگشت.

  ی ها  هیعروس موقع رفتن دم گوشم توص  لیعنوان تنها فام  به

 اشهیه بود، دم آخر گربدانم را گفت  دی که با  یالزم را کرده و نکات 

 کردم.  هیگرفت من هم گر

 : دیآغوشم با حسرت نال در

و    ی باش  میدکری... دختر س  یداد   ینم  یکاش بهونه دست کس  -

 حرفه. یل یخ یعروس بش بانهیغر یجورنیا

 . میستیدو سخت گر هر

 را به دست محمد داد:  دستم



بسپرم    یرو دست کس  یکه بخوام کس  ستمیمن اونقدر بزرگ ن  -

آقا محمد    گم، یمن م   ستین  جانیکنم اما چون پدرم ا  حتیو نص

کار امانت،  شما  به    یخواهرم دست  شه  گرم  بهت  پشتش  کن 

 شده پس هواشو داشته باش و قدرشو بدون.   یجورنیخاطر شما ا

 دستم را محکم گرفته بود:  محمد

  ایدم نذارم خسته شه    یخانم، قول م  نیراحت مه  التونیخ  -

 ببره؛ همه جوره هواشو دارم تا دم مرگ. 

 بود.  یخوب یدلگرم طیشرا نیمحمد در ا یهاحرف

گاه شود، چون خودش    هینبود که تک  یخود محمد در حد  یول

 کرده بود.  هیاش تکبه خانواده

 دوباره در آغوشم گرفت:  نیمه

 . کنمیم یخوشبخت  یبرات از ته قلبم آرزو -

 : دیرا بوس امیشانیپ 

عروس  ادت ی  - و  ی باشه  جشن  خاطر  و  به  همش  بکوب  و  بزن 

از درون شاد    ، یالک  یو دلخوش  سه یبق مهم دله خود آدمه که 

 گهی و واقعا بشو. از امشب د یخوشبخت بش ریبگ م یباشه ... تصم



آقا    ی زن خونه    یشد  ، ی بابات باش  یدختر خونه    کهنیاز ا  شتریب

کن شوهرتم شاد    یارببر و شاد باش کلذت    تیمحمد ... از زندگ

 باشه.
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 گرفت:  میکه در دست داشت را جلو یآب وانیل

 آب بخور. کم ی -

 کردم: تشکر

 . سیم نتشنه -

 نشست: نیزم یرو کنارم



ا  ؟ی بس کن  یخوا  ی... نم  ایرو  -   ؟ یکنیم  هیگر  همهنی... چرا 

 که ...  ی...اگه ناراحت

 نکردم:  نگاهش

  کردمیفکر م  کنن، یم  هیگر  یعروسا روز عروس   دمی دیقبال م   -

خوشگل شدن و    همهنیکه عروس شدن، ا یچرا روز به اون خوب

 ...  ارنیمادا در ایمدلشونه  دی شا کننیم هیمورد توجه همه، گر

 : دمیرا باال کش امینیب

 چرا ...  دمیاالن فهم -

 را دور گردنم انداخت: دستش

ز  - من  که    دم،ی ند  ی عروس  ادیراستش  خواهرام  و  داداشا  زن 

 نه ...  ا یکردن  هیمجلس زنانه نبودم و دقت هم نکردم گر

 :دیپرس متفکر

ا  یهمه    ی جد  - ... آخه خ  ا یکنن    یم   کارونیعروسا    یلیتو؟ 

 امشب. یکرد هیگر

 ذوقش بخورد:  یمشترک تو  یاول زندگ  نیخواست هم  ینم  دلم



 فرق داره ...    طمیشرا ینیبیمنو که م  -

 را بزور مهار کردم: امهیگر

... همخونواده  یحت  - امشب    نیم رو هم کنارم نداشتم امشب 

  شن، یشون جدا مچون از خونواده  کننیم   هیعروسا گر  دمیفهم

  ی پدر  ی که تو خونه    یوبخ  یهاشون، از تموم روزها  یاز بچگ

 . یالیخیو ب یداشتن، از دوران خوش مجرد

 : دمیکش یآه

به   کهنیخوشحال باشن ... اونم به خاطر ا  یکم  یعده    د یشا  -

 ... دنیعشقشون رس

 لبم گذاشت:  یرو دست

 . ایلطفا ادامه نده رو -

 :ختیرا در نگاهش ر  شی هاعاشقانه تمام

رو    ی که گفت  ییزایچ  ن یبه بعد هم تمام ا  ن یمطمئن باش از ا  -

 من ...   انیپای... محبت و عشق ب داشت به همراه عالقه یخواه

 : دیرا بوس امیشانیپ 



 . ای دوستت دارم رو یلیخ -

بد، زشت   ا یمحمد بود، خوب    نیمانده بود هم  میکه برا  ی کس  تنها

 : کردمیقبولش م دی ... با یرمنطقیغ   ای  یمنطق با، یز ای

 منم دوستت دارم.  -

 گرفت:  جانیرا با ه م یهادست

که خراب   ییزایچ  یو با هم همه    م یدیدست به دست هم م   -

منم    دونم ی. ما یرو  س یکامل ن  کس چیه  م، یکنیشده رو درست م 

در کنار هم بزرگ    ی ول  یبزرگ نشد  یلیدارم تو هم خ  یراداتیا

 . میاریرو بدست م یو خوشبخت میشیم

 زد:  م یهابه دست یابوسه 

 حرفا دارم که بهت بگم ...  یلیخ -

 ۀگوشیکه نگاهش را به رختخواب پهن شده    د یخرابم را فهم  حال

 اتاق دوخت:

  س ین  یخوشگل  ن یعروس خانم به ا  فیبخوابه ... ح  خوادیم  یک   -

که بخوابم و تا صبح نگاش نکنم؟ ... باهاش درد دل نکنم و دل  

 به حرفاش ندم؟ 



 : د یرا بهم کوب ش یهادست

بخوا  - االن که    سین  فیح  ذارم،یمن نم  یبخواب  یاگه تو هم 

پ  با   یبه فکر دلخوش  شمهیدلبر   ... باشم  تا خود صبح    د یخودم 

 ....  م ی... حرف بزن مینیبش

 باال گرفت: دی تهد یرا به نشانه  انگشتش

ندار  - نزن که حق  بایبخواب  ی دلتو صابون  درد    دی.  و  به حرفا 

 ...  یم گوش بدچند ساله یهادل

 شد و به سمت رختخواب رفت: بلند

 . رهیخوابم بگ فتهینگاهم بهش ن کنم یجمع م نویا -

 از جمع کردن لحاف دوباره کنارم نشست. بعد

رسوم خانواده  ال یخ  دی با  دانستمیم و  رسم  کند.  راحت  را  اش 

 را گفته بودند.  یعروس
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 : دمی شرم لب گز با

 ...  ن؟یکن یکار نیخواینم ی عنی -

 ادامه بدهم.  نتوانستم

 ام انداخت:شانه یرو دست

 ...  یهر موقع خودت آماده بود ستم، یزور نگفتم که اهل  -

 کرد: کترمیخودش نزد به

مشترک    یزندگ  ؟یازم دار  یبهم بگو چه انتظارات  نا،یاز ا  میبگذر  -

مفهوم دار  یبرات چه  اصال دوست   ...   ی جور شوهرچه   یداره؟ 

 باشم برات؟

با محبت و عشق چنان برخورد کرد که کال    م، یصحبت شد  گرم

 نبود.  یترس و اضطراب خبر از گری فضا عوض شد د

 . می سال با هم بود نیانگار چند 



 تا خسته شدم.  میسخن گفت یاز هر در 

کرده بودم    هیخسته شده بودم، آنقدر هم گر  ی حد کافبه  امروز

 بود. ختهیبهم ر شمیهم آرا  کردیدرد م م یهاکه هم چشم

 خجالت حرفم را زدم:  با

 . ادیمن خوابم م -

 نشست:  شیهالب یرو یگرم لبخند

 چه زود! ... هنوز که سر شبه. -

 : دمیکش یاازه یخم

 اذان صبحه، سر شب کجا بود؟  کینزد گهی د -

 : دیخند

جور که معلومه   نی... ا  یابخواب خسته   ریپس بگ ؛یگیراس م  -

مراسما ... مامان    نی... چه دور و درازه ا  یدار  یفردا هم روز پرکار

 .نیفردا بعدازظهر باز هم مراسم دار گفتیم

 خجالت نگاهش کردم:  با

 بگن.  کیعروس شدنمو تبر  انیم -



 نگاهم کرد:  ناباور

تو رو    یش  تیترسم دست بزنم اذ  یم   ا،یرو  یتو مثل برگ گل   -

 ها. چشم یگذاشت رو دویبوس د یبا

م   یاز زندگ  یگرید  برگ با  یام ورق  را تطب  دیخورد   ق یخودم 

 : دادمیم

 موهامو باز کنم؟  ی کنیکمک م  -

 جواب داد: یشاد با

 ! لیبا کمال م -

 دهانم را قورت دادم:  آب

درب  - لباسمو  کن  کمک  ز  ارمیاول  به  دستم  پشتش    پی... 

 .رسهینم

 تکان خورد: شیگلو بکیس

 . کنمیاالن برات بازش م  -

 کمرم نشست: یدست گرمش رو د، یکش نییرا پا پیز

 ...   گهیوقت د هی می تون یم  ستیاگه حالت روبراه ن -



 سمتش برگشتم: به

 نه!  -

 : زدیموج م  شی هادر چشم ازین

 . ی ش تیاذ ذارمینم -

با لذت در آغوشم   یدر بند بند وجودش به چشم آمد وقت یشاد

 گرفت.

شانه  لباس رو   م یهااز  و  به   کیافتاد.    نیزم  یرها شد  چشمم 

به نگاه پر    گرمیاتاق بود و چشم د  یرختخواب پهن شده گوشه 

 . می و خواهش مرد عاشق روبرو ازیاز ن

 خواست یمن بودم که برخالف شب گذشته دلم نم  نیصبح ا  و

 تکان بخورد.  شمیاز پ  امیمرد کنار

انگار با کلماتش با رفتارش و با منش واال، طلسمم کرده بود. دلم   

  جانیهم  امت یتا ق  خواستمیبردارم، م  شیاز بازو  سر  خواستینم

 عشق بخواند. یکنارش دراز بکشم و در گوشم قصه 
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اش را شروع   یخانم مادر شوهر  نهیتهم  یروز بعد از عروس  دو

 کرد.

 ساعت هفت به در اتاق زد:  صبح

 . یمغازه رو باز کن  دی شو ... با داریمحمد ب -

داشت    داهللیحاج    دانستمینم بود   یطور  نیهم  ایکار  نرفته 

 مغازه. 

خانم    نهیرفتم تهم  یی رایساعت نه که به پذ  ی نشدم ول  داریب  من

 حرفش را انداخت:



 ؟یصبح به محمد صبحونه داد -

 ماندم:  مات

 . خورهیکردم خودش منه؛ فکر  -

 صورتش را پوشاند:  یظیغل اخم

از چهل ساله    شتریوسط؟ ... من ب  نیا  هیزن چ  ی   فهیپس وظ  -

  ی رو دادم بعدش به کارها  یحاج  یشدم صبحونه    داریهر صبح ب

رس دار  دمیخونه  خونه  و  شام  و  نهار  نذاشتم    یو   ... و 

زنش    هی  کدومشونچیه حاالم   ... کار  سر  برن  روز شکم گشنه 

 به شوهرش برسه.  شهفه یوظ

گوشزد کرده    یرا بعنوان زن محمد و عروس حاج  فم یوظا  تمام

 را که گفت انتظار داشت من انجام بدهم.  ییبود، کارها

 زدم: لبخند

و صبحونه    شم یم  دارینبود، از فردا چشم زودتر ب  ادمیشرمنده    -

 . کنمیرو حاضر م

 کار در رفتن نبودم.  ریاز ز اهل



کرده   یو مهمان دار  یدارخانه  یپدر  یها بود در خانه  من سال 

 بودم و کار کردن عادتم بود. 

تا صبحانه را آماده    شدم یم  داریمحمد ب  ی پافردا من هم هم  از

رباب بود و با    ی که قبل از من به عهده    یآشپز  ی کنم و کارها

 بدهم.  نصف شده بود را انجام تشیآمدن من مسئول

  دار یکار در برود اما تا از خواب ب ریبود نه که از ز یزن خوب رباب

من کارها را انجام داده بودم، عقلم    دی ایباال ب  یشده و به طبقه  

خودم را در دلشان جا   شتریبا کار ب خواستمیو مثال م دیرسینم

 در رفتارشان. رییتغ یااز ذره غیدر ی کنم ول

گرفته    اد یکردن مهم نبود،    نی کار سنگ  ایشدن و    داریزود ب  میبرا

با  کیبودم   ما  اشیزندگ   یبرا  دی زن  جان  خ  هیاز    ی لیبگذارد، 

ماه بود  برده  با خودم جنگزمان  ا  دهیها  اما   یخانه    جانیبودم 

شده به    دم؛یخریآرامش م  هیخودم و بق  یبرا  دیآخرم بود و با

 . گرید یزهایچ  یلیو خ یخوابیب ،یخستگ متیق

 . کردیم تمیاذ هی از بق شتریرفتار محمد ب انی م نیچند در ا هر



  گفتند یهر چه م   یکوک  نینداشت و مثل ماش  یااز خود اراده 

م جادادیانجام  انگار  ب  ی گاهی.  من  را  خانواده  نیکه  داشتم  ام 

 شان داشت. محمد هم در خانه

بودند که خ  شیبرا  موقع   الشانیزن گرفته  اما هر  راحت شود 

خانواده    کردمیم  سهیمقا از  چه    یباز  بودند  بهتر   کباره یمن 

 بودند.  ده یبر ام یرا از زندگ شانیپا

 مقصر بودند.  ییتنها نیو زنش هم در ا داهللی حاج
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نم  هر به خودشان  گوشزد   گرفتندیچند  نداشتم  زبان  من هم 

 کنم. 

گران   م یباز نکردن در برا  یو زنش، ماجرا  داهللی حاج    ی اما با زرنگ 

 تمام شد. 

کرده به    یکردن عذرخواه  ریانتظار داشت محمد بخاطر د   پدر

پا و  ا  فتدیب  شی دست  از  ناد  نیو  را  حرفش    میاگرفته  دهیکه 

تلفن کردن   ی و زنش بجا  داهللیحاج    ی بخشش کند؛ ول  یتقاضا

دعوت پدر    یو برا  دند یکش  یعروس  یپدر، نقشه    شیرفتن پ   ا یو  

 هم نرفتند.  یحضور ی تلفن کردند حت یبه عروس

ا  پدر به  کار  که  حاال  بود  خانه  ده یرس  جانیخواسته  به  ام  مرا 

 دیدختر س  ی  ستهیگونه که شابرگردانند تا با عزت و احترام آن 

معتقد بود    داهللی کند اما حاج    امیگرفته و راه  یوساست عر  میکر

  زیهمه چ  دیرس  یپدر  یکه به خانه    می پا  کند،یم   یباز  لمیپدر ف

  ن یگرفتن به ا  ی عروس  یاجازه    گرید  م یدکریتمام است چون س

 . دهد یها را نم یزود

زم  پدر حرفش  رو  نیکه  بر    یدنده    یماند  عالوه  و  افتاد  لج 

 نداد.  یام را در عروساز خانواده یحضور کس یخودش اجازه 



فقط با    ستند،یاهل معاشرت ن  ادیمحمد ز  یخانواده    دانستمیم

قرار بود تا ابد با    هیها هم بخاطر سمبودند که آن  یمیصم  میعمو

 را رد کرده بودند.  داهلل یپدر چشم در چشم باشند و دعوت حاج 

 . کردمیرا تجربه م یختس یروزها

محمد و مخصوصاً   یخودم را با حرف ها و رفتار خانواده    دیبا

 . دادمیم قیتطب شانیهاخواسته 

  شد یتر معکس هم بود و کار من مشکل  قایدق  مانیکارها  یگاه 

 ی سپر  ی در هر حال زمان در گذر بود و با تمام خوب و بد  یول

 . شدیم

بحث    یزیگرفته بودم سر هر چ  اد یسپرده و    رمیرا به تقد  خودم

ن کنا  ش ینکنم،  ب  ها هیو  و  بشنوم  محمد    ال یخیرا  بقول  باشم، 

وگرنه    آمدم یکنار م  د ینداشتم با   یاچاره  شدم، یداشتم بزرگ م 

 . شدمینابود م 

گاه   نیمه  دمیام  تنها که  م  یبود  م  زدیتلفن  حرف    م، ی زدیو 

  ی ها را هم نمآن  یرفتن به خانه    یاجازه    یخانم حت  نهیتهم

 داد.



 در حال گذراندنش بودم.  یبا تمام خوب و بد گر، یبود د  یزندگ

  د ی بس بود، شا  میرا داشت، برا  میمحمد کنارم بود و هوا  کهنیهم 

 گونهنیهمه هم  یهم برا  د یرا هم نداشتند، شا  نیها هم  یلیخ

تماال وضع  خبر نداشتم. اح  هیبق  یو بم زندگ  ریبود. من که از ز

ها بدتر از من بود و نشان  آن  یهم برا  د ی بود شا  نیهم  ها یلیخ

 . دادندینم
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 کنکور شرکت کردم. یرا که گرفتم به اصرار محمد برا پلممید



جار  ینم  از  خدارا   ها ی خواستم  بمانم.  عقب  خواهرشوهرانم  و 

 نداشتند.  یشکر با درس خواندنم مشکل

اداره    محمد در  بود  رفته  کار  قزو  ی دولت  یسر  ا  ن یشهر    ن یو 

 لذت بخش بود.  میکوچک برا یها یدلخوش

بابت سواد کمم    یکس  گریکه اگر دانشگاه هم قبول شوم د  نیا 

نم ج  کهنیا  زند،یسرکوفت  به  و   بیدست محمد  بود  خودش 

 خرج و دخلمان مشخص بود.  

  ی سبک  نیتا ماش  م یکرد  ی انداز ماز پولمان را پس  ی ماه کم  هر

گاه و    یهادخالت  م، یدیکشینقشه ها م   مانیها بچه   یبرا  میبخر

هم شده بود.    شتریخانم همچنان پابرجا بود بلکه ب  نهیتهم  گاهیب

را    یحرف  مایبود و مستق  یجلد  ری البته دستوراتش به صورت ز

 .زدینم

طبق   میهست  جانیکه ا  یهر چند به محمد قول داده بودم مادام 

  اورم یپدر و مادرش رفتار کرده و دلشان را بدست ب  یخواسته  

  ی ساعات  کهنیخوشحال بودم با رفتنم به دانشگاه و ا  کهن یضمن ا

 مشکل هم قابل حل بود.  نیخانه خواهم بود ا رونیاز روز را ب



 یخانم مدام برا  نهیکه سرگرم درس خواندن بودم، تهم  یمواقع

و حواسم کال پرت   گذاشتمیکتاب را کنار م  کرد،یم  میصدا  یکار

بودند و از   نیسنگ خواندم یکنکور م یکه برا یی ها . درسشدیم

 دوشم بود.  یرو ی خانه بار مضاعف یکارها یطرف

 محمد کنارم بود  ینبود دائم کردیم تمیکه اذ یامسئله تنها

بار وسط روز   ن یهر روز چند  کرد یپدرش کار م  ۀ قبال که مغاز 

م سر  من  دقا  زدیبه  حاال    یقیو  و  بود   یادآوری کنارم 

 . کردیم  تمیاذ ش یهاطنت یش

اجاره    یی جا  نیمحمد گفتم مرا هم همراه خود ببرد و در قزو  به

راه را مجبور به رفت و آمد نشود    همهنیتا ا  میهم بمان  شیکرده پ 

 جواب داده بود:  یول

  یچند مدت دندون رو  هیبعدش هم    موننیپدرو مادرم تنها م  -

 تهران.  ام یم  رمیگیم  یانشاهلل انتقال  شه،یم  یچ  نمیبذار بب  گریج

خودشان بودند    یبه خانه    یو رباب در فکر اسباب کش  یعلمحمد

  ی نقل مکان کرده و کم  نییپا  یبه طبقه    کهنیو من در فکر ا

 .خواندمیتر درس مراحت 



  ی با خانه    دانستمیام را نداده بودند و نم  هیزیهر چند هنوز جه 

 چه کنم.  یاز لوازم زندگ یخال

مه  طورنیا  اما کسر  گفتیم   نیکه  و  کم  را   امه یزیجه  یمادر 

 بفرستد.  میها را برابود تا آن یاکرده بود و منتظر بهانه لیتکم

من مخالفت     یداشت ول  یزیچ   دنیمحمد هر ماه اصرار به خر 

به دستم   یبودم که قرار بود به زود  امه یزیو منتظر جه  کردمیم

  نی. مهشدیکنان هم م  یباعث آشت  هیزیجه  نیهم  د یبرسد. شا

تا شا   دهیعق پدر و    ی با خبر باردار  دیداشت دست بجنبانم  دل 

 . میکن  یمادر نرمتر شود و آشت

است که اگر حامله باشم    دهیرا از زبان مادر شن   هانیا  گفتیم 

بهانه    د یع   ک ینزد  د یشا  ای دل پدر را نرم کرده،    ی دیع   ی و به 

 بفرستند. میرا برا امه یزیجه
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 در ارتباط نبودم. یپدر  یبا خانه  هنوز

از ترس س  بود. من هم که    یحت  میدکریمادر  تلفن هم نکرده 

 .میباهم برخورد کن ییجا  ،یتا در مراسم رفتمینم ییجا

 . شدیم محسن برگزار یبود که احتماال عروس دیع   دمیام تنها

و محسن   هیداشت. سم  یبیعج  ی هایدار بود. روزگار بازخنده 

زودهنگام داشتند اما تا حاال نامزد بودند و من که    یقرار به عروس

 شوهرم بودم. یقرار بود چند سال نامزد بمانم در خانه 

  مانیپدر  یخوشحال بودم. چند بار به خانه    نیمه  یته دل برا  از

 آورده بود. میبرا یخوب یرفته، خبرها

پدر خوب شده و    یو روح  یوضع جسم  نیمه  یهاطبق گفته 

 شکر خدا حالش روبراه بود. 



زندگ  یزر  یپا  از  روستا  دهیبر  مانیکامال  به  و  خود   یشده 

از   از قرار معلوم بعد  برگشته بود، اوضاع مادر هم خوب شده و 

بهتر   یلیاش با پدر خه شان رابط   یاز زندگ  یزر  یشدن پا  دهیبر

 از قبل شده بود. 

 . ردیانگار همه منتظر بودند من بروم تا کارها سر و سامان بگ 

ازدواجم تمام مشکالت   دیشا  از  بودم که بعد  انداخته  من گره 

 به روال سابق برگشته بود.  زیحل شده و همه چ

  ی من بودم که با نبودنم زندگ  ی تنها موجود اضاف   دیرسینظر م   به

 مدار خودش افتاده بود.  یرو

در ارتباط بودم، هم بخاطر خودم هم بخاطر    شیمراد کم و ب  با

سر   داهلل ی  حاجیبه خانه    کباری  یماه   بایبا محمد تقر  اشیدوست

 را داشت. میو هوا آمدیهم دست پر م شهیزد. هم یم

  ی زی وقت نتوانستم راجع به آن شب چ  چیمطلع ه  کیعنوان    به

از چند و چون ماجرا   خواستیدلم م   دمشیدیبپرسم. هر موقع م

بگ ا  یول  رمیخبر  بر  از    امدهی ن  شیپ   تشیموقع  کهنیعالوه  بود 

 .  دمیکشیهم خجالت م  اشیادآوری



 بود.  نهیگز نیآوردم. پس صبر بهتر یکه سر در م  باالخره

تلفن زده بودم که   هیآورده و به مرض  ریفرصت گ  لیبار اوا  کی

 جواب نداده بود.

 شد و فراموشم شده بود.  یسرم گرم امورات زندگ بعدها

  م، یبا هم حر ف بزن  میاواخر باز تلفن زده و باالخره توانست  نیا 

 . دی ایب دنم یروز به د کیاصرار داشت 

 . رومیم دارشیکه محمد تهران است به د یگفتم روز 

از برخورد  د،یای ب داهللی حاج  یتوانستم اجازه بدهم به خانه   ینم

به  نهیتهم نبودم؛  مطمئن  به    لیدل  نیهمخانم  خودم  گفتم 

 . رومیم دنش ید

 نهیهر دو بار تهم  یول   م، یدوبار دعوت کرده بود به کرج برو  نیمه

 خواستیبار بود که م نیسوم  نیرد کرده بود. ا یاخانم به بهانه

 مجبور شد قبول کند.  خانمنهیکه تهم مرا پاگشا کند 

در پوست    یو ازشاد  رفتمیخواهرم م  ی ها به خانه  بعد از مدت 

 .دمیگنجیخودم نم



 یکردم خودم هم آماده شدم، انگار انرژ  یصبح که محمد را راه  از

 گرفته بودم.  ی مضاعف

 که از تمام حرکاتم معلوم بود. یجور 

 گفت:  هیخانم به کنا نهیآمدم تهم رونیحمام که ب از

تا شب   یلی. خیش یهمه شارژ م نیکه ا یمهمون  یبرا  شهیهم -

 .یبریلذت نم تیاز مهمون یها خودتو خسته کنمونده

 آرامش جواب دادم: با

 .یخواهرم مهمون یخونه  رمیها م بعد مدت  سیدست خودم ن -

را    شی هاپشت سرش به اتاق رفته لباس  عیسر  دیکه رس  محمد

 به دستش دادم: 

 نشه. رمونید ریدوش بگ -

 عشق نگاهم کرد:   با

 ...  شهینم رینترس د -

 آمد که نگاهم را به در باز اتاق دادم.  جلوتر

 به در کرد:  ینگاه  مین



 بچه؟ یذاریدرو باز م یمرض دار -

 باال انداختم:  شانه

 تو سرته.  ی تو چ دمیفهمیم  دی از کجا با -

 زد:  یکج لبخند

 ...   یماه ... خوردن کهیت هی ی از اون جا که شد -

 : دمیگز لب

 نگاش به ماست.  یچشم ریشد ... مامانتم ز ریبرو د  -

 سمت در رفت: به

 وقت؟ هینشه  ری ... د  آدیم  ی بابا ک یمامان راست -

 خانم جواب داد: نهیتهم

 . میفتیراه م  گه یساعت د  ه ی  م؟ی رینه بابا نترس، مگه برا شام نم  -

 نشست. دادیساعت که عدد چهار را نشان م یرو نگاهم

 رو به محمد لب زدم: آرام

  م یبا هم حرف بزن  کمی  م یزودتر بر  کم یکه، کاش    سیفقط شام ن  -

 و ... 



 .دیبه گوش رس  ییرایزنگ تلفن از پذ یصدا

به محمد نگاه کردم، البد امروز    دیخانم، ناام  نهیتهم  نیه  یصدا  با

 بروم. نیمه یهم قرار نبود به خانه 

 پاچه شده بود: خانم دست نهیتهم

منم    یناراحت نباش ... تا تو برس  ام،یب  شمیاالن حاضر م  نیهم  -

 .رسونمیخودمو م

 را به در اتاق رساندم:  خودم

 شده؟  یچ -

 گذاشت: شیتلفن را سر جا هراسان

 ...  مارستانیب رهیبود ... دردش گرفته ... داره م  دایآ -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 هنوز دو سه هفته مونده که ...  -

 در هوا تکان داد:  یدست

برو    - گفته  اونم  دکترش  به  زده  زنگ  واال،  بدونم  چه  من 

 . ادیب ای کنم ... احتماال بچه زود بدن نهیمعا امیخودم ب مارستانیب



 بست: چشم

 ش رو هوا بود. ام نالهچهب  یطفل -

 عکس العملش را حدس بزنم:  توانستمینم

 ...  ؟یچ نیمه  یپس مهمون -

 کرد:  اخم

وضع  ی نیب  ی م  - چجور  تویکه  ا  ی...    م یبر  یریو   یریه  ن یتو 

 .یمهمون

 تا بر خودم مسلط شوم: دمیکش  یبلند نفس

 ...  شهیالبد... بد م  دهیچند روزه گفته ... تدارک د -

 به محمد کرد:  رو

 .مارستانی روشن کن منو ببر ب نویبرو ماش -

 به سمت اتاق برگشت: محمد

 ؟ ی چ دایپس آ -

 را برداشت: فشیخانم ک نهیتهم

 ...  گهیخودش رفته ... بجنب د -



هم    یرا آرام رو  ش یهاملتمسم را به محمد دوختم که چشم  نگاه 

 گذاشت که آرامشم را حفظ کنم.

 دلم هزار راه رفت.  دی ایمحمد ب تا

 امشب بروم.  یفکر کردم که چطور به مهمان  ی کل 

خانم موقع خروج گفت مواظب خانه باشم و حواسم به    نهیتهم

  الم یاز رفتن و نرفتنم به کرج نزد تا خ  ی حرف  ی حاج آقا باشد ول

 راحت شود.

 پرت کردم.  ییرایخودم را به پذ  بایکه باز شد تقر در

 : محمد جلوتر رفتم دنی د با

 ؟ یاومد -

 زد: لبخند

 آره.  -

 شروع کنم: یچطور دانستمینم

آ  ،یخانم رو رسوند  نهیتهم  - بود؟ بچه در چه    دایحال  چطور 

 حاله؟ ... 



 آمد: جلوتر

 سوال کن بتونم جواب بدم.  یکی ی کیخبرته؟ ... چه -

 را از تن کند:  کاپشنش

 همه خوب بودن ...  -

 بود:  دهیرس کمینزد

 ؟ یتو چطور -

 کرد:  دنمیبغلم کرد و شروع به بوس محکم

  ی گینم  ی کنیم  یو دلبر  یرسیبه خودت م  یجورنیا  ی خانم  -

 شه؟یبرات گرون تموم م

 :دیبوس یشتریشدت ب با

 لحظات ...  نیکه چقدر دلچسبه ا یوا -

 :دمیرا به زور کنار کش خودم

 زشته. ادیآخه؟! االن پدرت م ییرایوسط پذ -

 :دیبه سمت خودش کش  دوباره

 تو اتاق.  م یریبخاطر تو م ی ول آد؛ یتخت نم التیخ -



محمد بودن   ریساعت درگ  کی به اتاق رفتن همان و    دانستمیم

 : شدیجمع م  المیخ دی با  ینبود ول دنیپرس  یهمان، جا

 ن؟یمه یآبج یخونه  م یرینم -

 بغلم کرده به سمت اتاق راه افتاد:  همانطور

 . م یریبعدش م میرسیون مبه خودم کم یاول  -

 نگاهش کردم:  یخوشحال با

 م؟ ی بر میتونیواقعا؟! مامانت گفت م -

 آورد: نییرا پا سرش

 . زمیآره عز -

 نگاهش کردم:  متعجب

 م؟ یریمن و تو و حاج آقا م اد؟یخودش نم ی عنی -

 قرار داد: م یهارا مماس با لب ش یهالب

... بابا هم گفت   مونهیم دا یآ شی پ  مارستانیمامان که امشب ب -

 و ...  ادیب ای بچه احتماال بدن ی...  از طرف   کار؟یچ ادیبدون مامان ب

 کاشت: می هالب  یرو ینیریش ی بوسه



 سفر دو نفره.  هی م،یری...خودمون م هیبق الیخ ی ب -

 پرواز نداشتم:  یبرا  یبال

 مسافرتمون.  نیاول -

 در گردش بود:  میها ها و لبچشم نیب نگاهش

 ...  زیانگ جانیه یدونفره  هی -

 زد: یچشمک

 . شهیحاال شروع م نیکه از هم -

  نیمه  دی جفت شده پشت در حس کردم شا  ی هاکفش  دن ید  با

 هم دارد.  یگریمهمان د

خانواده رسما    ی اعضا  ی  هیپدر و بق  دنیبه محض وروو با د   اما

 خشک شدم.

 العملشان را حدس بزنم. عکس  توانستمیمات ماندم نم میجا سر

خبر نداشتند   ای قرار است من هم به آن جا بروم؟    دانستندیم  ایآ 

 بود.  دهیبرنامه چ نیو مه

 به سمتش برداشتم:  یبه خود آمده و قدم  نیجلو آمدن مه با



 جون! ا یرو یخوش اومد -

 آغوشش پناه بردم:  به

 . یمرس -

 ام گرفته بود.  هیچرا گر دانمینم

برا  محمد و  آمده  به خود  من  از    قدمشیپ   یاحوالپرس  یزودتر 

 شده بود. 

نتوانست   دیرس  ی افراشته نشسته بود و به نظر م  ی با گردن  پدر

 دست محمد را رد کند و بزور سالمش را جواب داد.

جواب   مادر و  بود  دوخته  من  بر  و چشم  نشسته  پدر  کنار  هم 

 محمد را داد. 

 کرد.  یو با او روبوس ستادهیاحترام محمد ااما به  محسن

 آمد:  رونیاز آشپزخانه ب هیاز همه سم  آخر

 زم؟یعز  یسالم دخترعمو، خوب -

 برخورد کرد. یعاد کامال 

 مهم نبود. شیبرا کس چیاز اول هم ه 



برا  مادر  و  پدر  نظر  االن هم  ب  شیالبد  که  نبود  در    پروایمهم 

 آغوشم گرفته بوسه بارانم کرد: 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود. -

م  هیسم  نیهم بود  دادیچقدر حرصم  لج  هم  با  دلم    ی ول  م یو 

 تکشان را کرده بود. تک یهوا

 کردم:  هیانگار سر دردودلم باز شد که سخت گر شیهاحرف با

 منم دلم براتون تنگ شده بود.  -

 هستند.  امیتنگدل نی بستم تا همه بدانند شامل ا جمع

  ا یمردد ماندم جلو بروم و عرض ادب کنم    دیکه کنار کش  هیسم

 نه.

پدر عصب  امکان پ   یشود و حرف  ی داشت  محمد و    شیبزند که 

 خرد شوم . هیبق

برا  یول اگر    ی تنگ شده بود که حت  شانیمهم نبود، دلم آنقدر 

 .رفتمیجلو م د یباز با زدیهم م امیلیس



کارش    نیشد و ا  زیخ  م ین  بایکه جلوتر گذاشتم مادر تقر  ی قدم  با 

 بردارم. یشتری ب یهاشد تا قدم ی قوت قلب میبرا

کرد    د ییتا  شیهارا به محمد دوختم که با بستن چشم    نگاهم

 بروم.  شیپ 

 پدر قرار داشتم.  یقدم کی در

 شده بود، دست دراز کردم: نینفسم سنگ 

 ! میدکریسالم باباس -

 . امدیبود فشرده شد اما باال ن شیزانو یکه رو دستش

 شد.  ریسراز می هااشک 

خودم    ینگاه همه را رو  ینیهوا مانده بود، سنگ  یهنوز رو  دستم

هم فشرده شد ... هنوز نگاه تارم    یرو  م یها لب  کردم، یحس م

 ...  شدیدست پدر بود که سخت فشرده م  یرو

د  میدکریس انعطاف  شهیهم  گری بود  مقابل هر  و در  بود    ی سفت 

 . کردیمقاومت م



که خواستم کنار بکشم حس    نیدهانم را بزور قورت دادم هم  آب

  زند یمزاحم بر  یهاکردم دست پدر باال آمد، چشم بستم تا اشک

 بهتر شود. دم یو د

 درست بود.  حدسم

باالتر قرار گرفته بود ...    یجدا شده و کم  شیدست پدر از زانو 

 فرصت بود ...  نیبهتر

مان آمده  بار محمد به خانه  نیکه اول  ی حرف زنداداش موقع  اد ی

 بود، افتادم: 

حاال حاالها دنبال    د ی تنور داغه نون و بچسبون وگرنه با  ی وقت  -

 . یتا به هدفت برس یفرصت باش

نزد  عیسر سرعت  به  و  گرفتم  هوا  در  را  دستش  شده    ک یخم 

 برد و بوسه زدم. م یاهلب

 هیچند ثان  یو من توانستم دستش را برا  دیدستش را عقب نکش 

 نگه دارم.

 بلند شد:  ش یصدا یوقت  ختیدستش ر  یرو میها اشک

 ! یخوش اومد -



 . دیارزیم  ایدن کی  میبرا م یدکریدو کلمه از س نیهم

 را بلند نکردم:  سرم

 . م یدکریممنون بابا س -

 که حاال بلند شده بود دستش را به سمتم دراز کرد. مادر

برا  امیاشک  نگاه  دلم  او دوختم،  به  برا  شیرا  بود؛    یتنگ شده 

 ها، آغوشش ... چشم ش،یهادست

 که از آن خانه بروم از آغوشش محروم بودم.  نیاز ا شتریپ  یلیخ

 :دیرا دراز کردم که گرفته به سمت خودش کش دستم

 دخترم. یخوش اومد -

هم چند سال    د یچند ماه شا   یبه اندازه    د ی با  آمد،یبند نم  امهیرگ

 . رمیآرام بگ یتا کم کردمیم هیگر

 ساخته بود. میبرا یخوب یلیشب خ نیمه

راه حل ها را    نیتریعال  شهیخوب بود و هم  یلیخ  نیمه  تیدرا 

 داشت.



هم امشب دعوت   یگرید  میدانستینم  کدامچیام همن و خانواده 

 است.

 گفت: نیمه

  د ی با  یقهر و دلخور  هیقض  نیا  ی از عاقبت کار خبر نداشتم ول  -

م  ییجا  هی نقطه    شدیتموم  امشب  آشت  یو  و    یشروع  من 

 ام بود.خانواده

از او و کنارش بدون   تیبود مادر هم به تبع نیهنوز سرسنگ پدر

  ی و رفتار خانواده    امیراجع به زندگ  ی گاه  یحرف نشسته بود ول

 .دیپرسیمحمد م

از سم  و من  بود  با محمد گرم گرفته  ا  هیمحسن  به    نیراجع 

 . کردمیکه کنارشان نبودم اطالعات جمع م ی مدت

  یو در طبقه    رندیبگ یعروس  د یاش قرار بود بعد از ع طبق گفته 

برا  یزندگ   یپدر  یه  خان  نییپا آماده شدنم  بر  اصرار    یکنند. 

خواهر دامادم و انتظار دارد ال کنم    کهنیو ا  کرد یم   شانیعروس

 و بل کنم.  

 مادر در آغوشم گرفت:  یخداحافظ موقع



 رن؟یگیبهت سخت م یلی! خایرو ی چه الغر شد -

 گرفت:  دلم

 نه؛ خوبن.  -

 . زدیو حسرت داد م  یشانیدر نگاه پدر و مادر هم پر امشب

 .سوختیمان م همه یبرا دلم

 هر که بود، مهم نبود.   ری از خانواده تقص ییو جدا ازدواجم

ام بودند و من  که در حقم کرده بودند، خانواده  یی هایتمام بد  با

 د یکشیپر م  شانیهنوز دلم برا

مه  محمد خاطره  ن،یو  شب  هم،  از  اطالع  و   زیانگبدون 

 رقم زده بودند.  میبرا یایادماندن یب

شد. چقدر دلم    ریسراز  م یهادوباره اشک  میکه نشست  نیماش  یتو 

 . خواستیرا م امیپدر یلحظه خانه  نیدر ا

مدام عطش بدست آوردن   رندیرا به زور از آدم بگ  یزیچ  یوقت 

 حس با من بود.  نیر عمر ابه آن را دارد. قطعا تا آخ  دنیو رس



  د یمحمد پرس  ی وقت  ن یاامشب را خراب کنم، بنابر  خواستمینم

 جواب دادم: کنمیم هیچرا گر

 خوب بود. یلی! امشب خهیاشک شاد  نایا -

 را گرفت:  دستم

 دهیحرصش خواب  میدکریچون س  شه؛یبه بعد بهتر هم م  نیاز ا  -

 پدرت.  یخونه  یبر یبتون یو فکر کنم هر موقع خواست

 : دمیخند

 . سین ی نیب شیقابل پ  یشکیرو فکرات حساب نکن، ه اد یز -

 گذشت. یطول راه به خنده و شوخ تمام

 : گفتیم یبه شوخ محمد

تا    ینیتو ببخونواده  برم یبه بعد هر موقع حالت بد بود م  ن یاز ا  -

 .یسرحال بش یجورنیا

 سر وجدم آورده بود.  اریبا خانواده بس دارید



باز    م یبرا  ی دیام  یباز روزنه    ی بود ول  نیهر چند پدر سرسنگ 

و بود  ابهشده  از  بعد  احتماال  محمد  رو  نیقول   ی پاشنه    یدر 

 .دیچرخیم یگرید

دونفره  نیاول بهترمسافرت  جزو  بعدها  قطعا  خاطراتم   نیمان 

 . شدیم

 . یماندن  ادیهستند و به    ن یبهتر  هان یاول  شهیبا محمد بود، هم  حق

 نیرا با محمد شروع کرده بودم ... اول  نمیریش  ی هانیتمام اول  من

اول اول  نیآغوش،  خ  نیبوسه،  و  مثل   گرید  یزهایچ  یلیرابطه 

... را با شر  نما،یتئاتر، س و  بودم؛    امیزندگ  کیکوه  شروع کرده 

 عشق! ...  نیمورد ... اول کیبجز 

هم  یزیچ هنوز  جوالن   یگاه   ادش ی  که  ناخواسته  مغزم  در 

را صدا م  ی . وقتدادیم   داد، یو جواب م  کردم یدر خانه محمد 

محمد    یکیکنار آن    کردمیاحساس م  یالحظه   یجان محمد! برا

 هستم و او جوابم را داده است.

  ی م  ریسراز  می هااشک  دم،یکشیو آه م  خوردمیحسرت م  یگاه 

وقت مخصوصا  م   میبرا  یزندگ   ی شد.    ادش ی  گذشت یسخت 



  شد یفراموشم نم  کردم یم  یسخت بود، هر کار  یلی. خکردمیم

مقا هم  با  ناخودآگاه  آن    کردمیم   شانسهیو  االن  اگر    ی کیکه 

 داد؟  ی م یچه جواب  ا ی کرد؟ یم یمحمد بود چه رفتار

م  ی گاه  خودم  م  گفتم یبا  چه  و  کجاست    ا یآ  کند؟ یحاال 

بر حسب اتفاق    یخوشبخت است؟ زنش را دوست دارد؟ اگر روز

العمل مان  خورد عکس  یگریو چشممان به د  م یدی را د  گریهمد

 چگونه خواهد بود؟ 

شانه  یکس باالبه  روشنا  گشودم.  چشم  هراسان  زد  سرم   یام 

 بود:  ستادهیا

 ؟ یشد داریمامان ب -

 را تکان دادم: سرم

 خواب نبودم که. -

 نگاهم کرد:  متعجب

 گفتم؟   یچ یدیشن -

 کج شد:  می ها لب



 لحظه حواسم پرت شد.  هیمامانم؟  یگفت  یچ -

 جواب داد: ناراحت

فکر کردم    یزنم، جواب نداد  ی ساعته دارم باهات حرف م   هی  -

 . یدیخواب

 :دمیرا گرفته در آغوش کش دستش

 شد. یامامان جون، دست خودم نبود، لحظه دیببخش -

 ادامه داد:  پکر

رفتم و اومدم چشات بسته  ی! چند ساعته ... ه ستایلحظه ن هی -

 کنم.  دارتیب ومدیبود دلم ن

 : دمی خند دوباره

 . کردمیگفتم که خواب نبودم ... داشتم فکر م -

 با خودش حرف بزند:  انگار

 کامال مشخصه خواب بود. -

 ش کردم:را نواز پشتش

 ؟ یگفتیم  یحاال چ -



 :دیرا کنار کش خودش

 کودکان و نوجوانان ...  یکانون پرورش فکر میفردا قراره بر -

 دوخت: یپاتخت زیرا به م نگاهش

 .یم و امضا نکرد نامه تیهنوز رضا -

 :دمیرس زیم  ینگاهش را گرفته به کاغذ رو رد

بابات امضا کنه، شب که اومد بده برات   دی نامه رو که با  تیرضا  -

 امضا کنه. 

 اشاره کرد:  ییرایسر به پذ با

 کنه.  یدرست م وترویبابا اومده، داره کامپ   -

 بلند شدم:  یحال  یب  با

 براش درست کنم.  ییچا  هیبرم  -

 اشاره کردم:  یپاتخت به

 بابات امضا کنه. اری اون برگه رو هم ب -

 سر بلند کرد:  دنمی محمد با د  دمیکه رس  ییرایپذ به

 ؟ یخوب -



 را تکان دادم: سرم

 خوبم ...  -

 به صورتم خشک شد:  نگاهش

... اومدم خواب   دهی... رنگ و روت پر  یاینظر نمخوب به  ی ول  -

 ...   یبود

 زدم:  یتلخ لبخند

 .امینظر نموقته خوب به ی لیمن خ -

 گرفت و کامال به سمتم برگشت:  ی صندل یرا به پشت دستش

  ؟ید ی شده؟ خواب بد د ی دوباره چ -

 طرف آشپزخانه راه افتادم: به

 به کارت برس. -

قدر در فکر گذشته غرق شده بودم که آمدن محمد را  آن  یعنی

 هم متوجه نشده بودم؟

 به راه افتاد:   دنبالم



رو  - شده  چ  یکس  ا؟ی باز چت  جا  یزیبهت   ... رفته    ییگفته؟ 

 ؟ یدیرو د ی... کس ؟یبود

 حرص به سمتش برگشتم:  با

 . ی هفت پشتم بس یتو برا نیهم  نم،یرو بب یکس س یالزم ن -
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 گرفتم:  رهیبه دستگ دست

 برو کنار حوصله ندارم. -

 را سد کرد:  راهم



... من    ی دونیخودت که م  رم،یشده که کنار نم  ی چ  یتا نگ   -

 ؟ یختیشده که باز بهم ر یبرات افتاده، چ  یبدونم چه اتفاق د یبا

 شدم:  رهیخ شی چشم ها در

 ؟ ی خواد بدون ی دلت م یلیخ -

 نگاهم کرد:  مات

 بهت گفته باال چشت ابروئه. ی کیخب البد باز  -

 لب زدم:  الیخ یب

 ندارم.ولم کن محمد حوصله  -

 را گرفت:  دستم

 . نمیبب نیرو حوصله ندارم، بش ی چ یچ -

 وسط آشپزخانه کشاندم:  ینهارخور زیسمت م به

 حالت بد باشه؟ ...  دیمن امروز حالم خوبه اتفاقا ... تو چرا با -

 شد:  ریسراز میها اشک

 حالت خوبه ... شهیتو ماشااهلل هم -

 : دمیرا باال کش امینیب آب



 خواهرات ...   ای  یمادرت بود یالبد باز خونه  -

 به خنده باز شد :  لبش

... تازه    - که حالمو خوب کرده ... اول    دم یشن  ییخبرها  هیآره 

 خبره.بهم بعد من بهت بگم چه یختیتو چرا ر نمیبگو بب

 زور دهان باز کردم:  به

محل    نیاز ا  خوادیدلم م  م، یجا بر  نیخسته شدم محمد! از ا  -

رو    ی شکیکه ه  یی از همه دور بشم ...برم جا  خوادیبرم ... دلم م

 هم منو نشناسه ...  ی نشناسم، کس

 شد:  ریسراز می هااشک 

 دارم از همه دور شم.  اجیتنها باشم ... احت خوادیدلم م -

 را در دست گرفت:  می ها دست

 ... آروم باش ..  ای نکن رو هیگر -

 را نشنود: میهقم را خفه کردم تا روشنا صدا هق

 محمد!  -

 شد:  نییباال و پا  سرش



 ...  ام یهم م ایتو تا آخر دن یخاطر راحتمن به زمیعز -

 نگاهم کرد:  قیدق

 فقط ...  -

 را تکان دادم: سرم

دل جدا شدن از    یول  ی گیمحمد ... چند ساله م  اریاما و اگر ن  -

هر    یو بخاطر من حاضر  یگی... اگه راست م   یت و ندارخونواده 

 بردار ...  ی قدم هی ، یبکن یکار

 : دیرا بر حرفم

... تو    یکه دار  یحال و روز  نی با ا  گم یخاطر خودت ممن به  -

 ...  بیشهر غر هی

 :دمیکش رونیدستم را از دستش ب یعصب

هم خوبه، اگه   ی لیروزم خ  حال و روز من چشه مگه؟ ... حال و  -

 ... به دور از همه ... دور از خونواده ت ...  شم یتنها باشم بهترم م

 دهانم را قورت دادم:  آب

 و ... خونواده م ... فقط من و تو و روشنا ...  -



 : دمیگز لب

 ه؟یادیز یخواسته  -
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 را به شکمم داد:  نگاهش

 ...  طیشرا نینگو ... االن و تو ا یجورنیا -

 نشست:  امیشانیپ  یرو دستم

م   یکوفت  طیشرا  نیا  قدرنیا  - نزن محمد، خسته  تو سرم  رو 

 .یکرد



 را عوض کرد:  لحنش

رو نگو ... در قضاوتش و    نا یاس اروشنا خونه   ی خب الاقل وقت  -

تاث هامون  خونواده  با  روابطش  و    رینوع  حرفا  نذار   ... داره 

 رو رفتار روشنا اثر بذاره و ...  یاز کس هاتی دلخور

 مهم است. شیروشنا برا تیدانستم چقدر ترب یم

ما    یشان جلو  یپدر و مادر خودم افتادم که تمام قهر و آشت  ادی

 نداشت:   یمعن اد یز شانیبرا یخصوص میبود و حر

بچه    یموقع نخواستم مشکالتمونو جلو  چ یه  ی عنی...    خوامینم  -

از    دی نبا  م یزنیبا هم حرف م  م یدار  ی وقت  فهمهی... م   میحل کن

 .رونیب  ادیاتاقش ب

 شدم:  بلند

 راهه یبه ب  یکشونیبحث و م  شهیمثل هم  م،ی برینم  ییراه به جا  -

 که من متهم بشم ...  یی ... به جا

شاخه به آن    نیو از ا  دهمیرا بهم ربط م  زیهمه چ  مدانستیم

دست خودم نبود، اعصابم داغون بود محمد    ی ول  پرم یشاخه م

 داده بود و دست بردار نبود: ریهم بدبختانه گ



ب  - فن  تو  مثل  منم  م   انیکاش  و  داشتم   فیحر  تونستمیباال 

 . میبهتره تمومش کن گهیحرفات بشم. د 

 متوقفم کرد:  شیصدا

 ...  یایحال و هوا درب نی بدم تا از ا تیدلدار خواستمیم  -

 زدم: یپوزخند

 .یوقت راهشو بلد نبود  چیه -

 : دیخند

  ی بدون  یخوایچته، الاقل نم  ی گ  یاصال ولش کن، تو که نم  -

 من چم شده؟ 

 باال انداختم:  شانه

 بسه.  یکه خوشحال نیهم س، یمهم ن -

 زد:  میصدا

 . قهیدق هی نیبش ا ی! با یرو -

 را باال بردم:  دستم

 بمونه بعد شام محمد، اصال حوصله ندارم. -



 :ستیحالم واقعا خوش ن دیفهم

 برم دخترمو صداش کنم.  م، یزنیباشه بعد شام حرف م  -

چقدر با زهرا خوش    کهنیو ا  گفتیشام روشنا از امروز م   زیم  سر

 .خوردمیشام خون دل م یگذرانده بود و من به جا

سهراب و نگاهش در ذهنم    یروشنا چهره    یهابا تک تک حرف 

 . شکافتیقلبم را م یشتریچون ن الیو فکر و خ شد یم  یتداع 

 شتریکرده بودم اتفاق امروز را فراموش کنم روشنا ب  یچه سع  هر

 . کردیم ی کالبد شکاف

 را داخل بشقاب گذاشتم:  قاشق

 ؟ یزنیبسه روشنا، چقدر حرف م  -

 اخم کرد:  محمد

 بذار حرفشو بزنه. ؟یبچه دار کاریچ -

 به روشنا ادامه داد:  رو

 شد؟  یخب؛ بعدش چ -

 : د یپر شیشد که با حرف روشنا لقمه به گلو ش یمشغول غذا و



 .رهیبگ رمونیبود ز کینزد یموتور هی -

 به ضرب باال آمد:  سرم

 بچه؟! یدیچرا جو م ره؟یبگ ریز خواستیکجا م -

 را صاف کرد:  شیگلو محمد

 اتفاق افتاد؟ چرا بهم ...   نی... کجا ان؟یستیچرا مواظب ن -
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 را باال بردم:  دستم



 یبودم موتور  ساده یمن وسط کوچه وا  ؟ی کنیچرا شلوغش م  -

 .فتادی هم ن ی اتفاق چ یاز کنارم رد شد ه

طور  مدل سهراب  راندن  ترس  ی موتور  روشنا  که  بود    دهیبود 

را   کنارم خودش  از  رد شدن  موقع  عمدا  سهراب  که  مخصوصا 

 کرده بود تا متوجهش شوم. کترینزد

 شماتت بارم را به روشنا دادم:  نگاه 

تا    سادم یخودمه که به خواست روشنا تو کوچه وا  ریهمش تقص  -

 ه.کن یبا زهرا باز

 : زدیهنوز غر م محمد

 یاگه خدا  ؟یسادیوضع و حالت چرا وسط کوچه وا  نیتو با ا  -

 ...  فتهیبرات ب ینکرده اتفاق 

 بلند شدم:  زیسر م از

فردا    نکیرو س  نیبزار  نیبخوابم، ظرفا رو جمع کن  رمیمن م   -

 .شورمیم

 را گرفت:  دستم



 ...  ی! نکنه وضع جسما؟یبرات افتاده رو ی چه اتفاق -

 مات صورتش ماند:  نگاهم

 نشده ...    یچیه -

 نشستم: ی صندل یو رو برگشتم

 .نیام هم حوصلهیب  کمیهم خوبه، فقط   یلیحالم خ -

 . می ادامه نداد کدامچیه

 ی دلش برا  د ی. شایبود تا روح  امیجسم  طیاحتماال نگران شرا 

 ...  زدیراه بود شور م یکه احتماال تو یابچه 

 بگذارم. نکیس یرا برداشتم تا رو بشقابم

کم و در   یلیدوباره بچه دار شوم خ  نکهیگفته بود احتمال ا  دکتر

 هم نکرده بود.  دمانیحد معجزه است اما ناام

توص  ام  میرفتیم  شیپ   شیهاهیبا  روزها    نیهم  میبود  دواریو 

 .میریبگ جهینت

بارها خودکش  ریتقص و  بود  خودم  حاال    یحماقت  که  نافرجامم 

 بود.  ختهیبدنم بهم ر یهاام هورمونتم



عوارضش در زمان    دنیکه بدون فهم  ی رنگارنگ  یهاقرص  ریتقص 

  دهیمشت مشت بلع  شیهاو آدم ایبلوغ به قصد راحت شدن از دن

. احمق شدیم  انیاش نما  یو روح  یبودم و حاال عوارض جسم

کرده    یمهم نبود نفهم  ی کس  یکه بود و نبودم برا  یبودم و زمان 

که باخته   یوسط تنها کس  نی انواع دردها بودم، ا  ریو حاال درگ

 بود من بودم ... 

 . دیرسیبست مبه بن یگاه  امیزندگ

از    یبحث  نیبود و با کوچکتر  خته یو روانم سخت بهم ر  اعصاب

 . رفتمیکوره در م

تحمل خودم را هم    ی گاه   سوخت،یمحمد و روشنا م  یبرا  دلم

 خود. یبه جا هیبق نداشتم

  یلیخ  د یبا   امیو جسم  یروح  طیگفته بود با توجه به شرا  دکتر

با    نی. محمد هم سر هممیهست  غیت  یچون لبه    میکن  اطیاحت

م مدارا  ب  یمن  چون  خودش،  ظن  به  البته  اوقات   شتریکرد، 

مرهم خودش درد    ی و به جا  ختیریناخواسته اعصابم را بهم م

 . شد یم یبزرگ



 روشنا حواسم را جمع کرد:  یصدا

 بعد برم بخوابم؟   ی امضا کن  ارمینامه رو ب  تیبرم برگه رضا  یی بابا  -

  ی محمد چه اتفاق  یبرا  دمیفهمیم   د یتمام مانده بود. با  مهین  بحث

 خوشحال بود.  نیچن نیافتاده که ا

 را به اتاق فرستادم:  روشنا

 امضا کنه.  ارمیبرو اتاقت من برگه رو م -

 بغلش کرد:  محمد

 . نمیبغلم بب نیکجا بره اتاقش؟ االن اومده ناز بابا، بش -
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مقابلش را   یبزنم تا نقطه  یبود. منتظر بود حرف  نیهم  شهیهم

 . دیبگو

 رفتم:  شیبرا یغره ا چشم

 نت یریاوال فردا مدرسه داره، بعدشم شما بحث ش  نه؟یکجا بش  -

 نصفه موند.

 : دیخند

 کارش.  ی بحث کدومه؟ تموم شد رفت پ -

 . د یکش یو کنار م  زدیحرف خودش را م انداخت،یراه م بحث

 کرد:  میصدا روشنا

 . یمامان -

 : دمیکش یآه

 جانم.  -

 کرد: ینیدلنش اخم

 چرا حالت بده؟  -



 . میتوانستم در جوابش بگو یم چه

 کردم:  نگاهش

 خوبم نازگل من!  -

 شد: زانیآو ش یهالب

 . یایکه، االنم عصبان یهمش خواب بود -

 زده کنارش رفتم:  یلبخند

   ام؟ یکو، کجا عصبان -

 را به سمتش دراز کردم: دستم

امشب برات   خوامی... م  میبا هم بخواب  م یدستتو بده به من بر  -

 قصه بگم.  هی

  ده یبه سمت اتاقش پرواز کرد، من هم به دنبالش کش  یخوشحال  با

 شدم: 

 آخ جون! -

 کرد:   میصدا محمد

 . میبخور ییچا هی  ایکنم، ب  یرو روشن م  یروگاز -



 سمتش برگشتم: به

 . گردمیبرم -

 عشق لبخند زد:  با

 . ای زود ب -

 فرستاد. یابوسه صدایب

 .  د یلرزیهم دلم با لبخندش م هنوز

خوب  ع   یمرد  تنها  صبور  و  عاشق  ز  بشیبود،  چشم   ادیکه  به 

  نیمن از هم  یبود که تمام بدبخت  اشیو زود باور  ی سادگ  زد،یم

 بود.

 از اتاق خارج شدم. دیکه خواب روشنا

رو  دشیسررس  محمد مشغول    ز یم  یرا  و  گذاشته  آشپزخانه 

 سر بلند کرد:  دنمیبود که با د یز ینوشتن چ

 خانم. ای رو می اومدیم  میمام داشت -

 : دمیخند

 که.  دیخوابیکنم؟ نم کاریچ -



 را نشان داد: یدست قور با

 . نیبده ... خودتم بش ییچا هی -

 داد: وادامه

 که ...  یجور نی ها ... ا یاریدر ضمن بد بارش م -

 : دمیرا بر حرفش

  ی شما خوبه و رفتار من بد؟! چرا خودت هر جور  یشد کارا  یچ  -

 ؟یریگیم رادیبرا رفتار من ا اما یکنیبرخورد م خوادیدلت م

 باال آورد: میرا به نشانه تسل دستش

 !میآقا تا جنگ شروع نشده من تسل  -

 : ختمیر ییچا

 کن.   ییمارمولک! حرفتو بزن بعد مظلوم نما یا -

 گذاشتم و خودم هم نشستم:  زیم  یرا مقابلش رو ییچا

 خب، چه خبر؟ -

 [ 15:41 05.10.20], یغلطان   الیل یکانال رمان ها

 246_پارت#



 وارونه  _یچترها#

 ی غلطانالیل#

 

 

 

 ماند:  مات

 .شهیم یکه ... االن چجور  میخوایمن گفتم م  -

 کردم:  نگاهش

 ی چون من راض  م؛یخریکه بشه ما اون خونه رو نم  یهر جور  -

 .ستمین

آپارتمان نوساز   همهن یا  یبخر  یخوایبزرگتر م  یتو اگه خونه   

شهر درندشت  نیتو ا ی امکانات رفاه یو خوشگل و مد روز با کل 

  ی نه اون خونه    ، یکن  هیمثل آب خوردن ته  ی تونیهست که م

داره ... اگه    ریبه تعم  ازیو ن  زهیریجاش م  هیکه هر روز    یمیقد

 محمد.   یکنینم  یکار  نیمن برات مهمه همچ  شیآرامش و آسا



 کرد:  اخم

  ی شخص اطیآپارتمان کجا و ح ؟یگیرو م یزی چ نیهمچچرا  -

...    یزیو تم  یبه اون بزرگ  یحاج  یکجا؟ اونم ساختمون خونه  

 . یزن یتو سر مال م قدرن یچرا ا

 خودش با اخم جواب دادم: مثل

. اگه خواسته  خوامیصاحبش ... من نم  ی ارزون  یمال به اون خوب  -

 مهمه اونجا رو نخر ...  یاتو ذره یمن برا ی

 را نخورده بلند شدم:  امییچا

 .ریشب بخ -

م  هاج نگاهم  واج  چن  دی شا  کرد، یو  و    نیانتظار  برخورد سفت 

 را نداشت. یسخت

  آمد، یم   ش یپ   دی بحث نبا  نیداغون بودم و ا   ی حد کافامروز به 

بودم باعث شده    دهیکه کش  ییگذشته و زجرها  یهاخاطرات سال 

ب خانه  آن  پ   شیبود  ب  ش یاز  چشمم  محمد    فتدیاز  حاال  و 

که با تمام وجود، در    وندمیپ   ییدوباره به همان روزها  خواستیم

 بودم.   شانیحال فرار و فراموش



ز  آن با تمام  برا  اطیو ح  یی بایخانه  حکم   میدلباز و سرسبزش 

 قفس را داشت.

اسباب   ن ییپا  یتنها ماندنم اجازه ندادند طبقه  یبه بهانه   یوقت

تمام روز چشمم به در بود تا عصرها محمد به    ی کنم، وقت  یکش

  ی نظام  ی خانم و زندگ  نهیرنگارنگ تهم  یهاخانه برگردد، حرف

چشمم زنده شده بود   شیهمه در پ  داهلل،یطور و دستورات حاج 

 . گشتمینم زبه آن دوران با  نیقیو من قطع به 

 : دیدر اتاق را ببندم به گوشم رس کهنیمحمد قبل از ا یصدا

 . م یزنیموقع مناسب حرف م هیامروز کال حالت خوب نبود،  -

 :برگشتم

 . گردمی من حرفمو زدم محمد، من به اون خونه برنم -

 :ندمیرا کج کرد تا بهتر بب سرش

 ا؟یرو یقدر سفت و سخت نیچرا ا -

 : دمیکش یآه



شهر، از تموم مردم فرار کنم،.    نیخوام از اون خونه، از ا  ی من م  -

 وسط جهنم ...  یمنو ببر یخوا یتو م

 را از دست داد: کنترلش

 کارتیمگه چ  ؟ یکنیبه جهنم م  هیپدرمو تشب  یچرا خونه    -

 کردن؟

 نشود: داری جوابش را دادم تا روشنا ب آرامتر

 گهیسال با خوب و بدشون ساختم د  همهنینکردن؟ ا  کاریچ  -

 خسته شدم، بسه. تونم،ینم

 شد و به سمت اتاق آمد:  بلند

در حقت   ی کار ، یکه جز خوب  ا یکردن؟ اون طفل کارتیمثال چ  -

 نکردن.
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 نگاهم کرد:  فاتحانه

 . میدعوت یحاجیفردا خونه  -

 پشت شانه نگاهش کردم:  از

...    یگرفتن، البد باز قراره برم کلفت  یخبره دوباره؟ ... مهمونچه  -

 ؟ یخوشحال بود نیبرا ا

 : دیخند

در مورد خونواده م    شهیهم  ؟یاشتباه فکر کرد  ی دی! د گهی نه د -

 .یسخت گرفت

 حرف نگاهش کردم.  بدون

 را باال برد:  شیابرو کی

 که ...  ی دون  یخونه شو عوض کنه، م خوادیم  یحاج -

 کردم.  نییرا باال و پا  سرم



 : دیرا به هم کوب ش یهادست

  ی ... امروز که اونجا بودم محمدعل   ننیقراره فردا برن خونه رو بب  -

مونه و دل کندن    یخونه م  نیا   ش یگفت دلش پ   یهم اومد. حاج

 ش سخته ...از

 نگاهم کرد:  روزمندانهیپ 

بخره؟ بهتره    بهیچرا غر  فروشنیحاال که دارن خونه رو م  میگفت  -

بزرگترم    یخونه    هیوقته دنبال    یلی... منم که خ  میاز ما بخر  یکی

 و ... 

 بلند شدم:  یصندل یرو از

 کهنه رو بندازن به تو.  اطی اون ح خوانیجالب شد، پس م -

 شد: یکفر

  یداره برامون ... خونه به اون بزرگ  ازیهم امت  یلیخ  ه؟یبندازن چ  -

 بهمون ... دنی... تازه ارزونتر هم م یو خوب

 را باال بردم:  دستم



اگه خوبه چرا م  - ... بعدش هم،    خوانیاون خونه  بفروشنش؟ 

 رو؟  یکلنگ یبهش قالب کنن اون خونه   سین یتو کس ریغ به

 نشست:  دوباره

!  یکدومه؟ خونه به اون قشنگ  ی کلنگ  ه؟یچه حرف  نیجان ا  ای رو   -

 در ضمن ...  گذره؟یمگه چند سال از ساختنش م 

 حرفش شدم:  یادامه  مانع

بخوا  - اگه  ما  حال  هر  بخر  میدر  قطعا    میخونه  رو  جا  اون 

شماها تو اون خونه گذشته    یهمه   ی... در ضمن بچگ  میخرینم

 .شترهیبابابزرگ منم ب ی... قدمتش از خونه 
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 ماند:  مات

 .شهیم یکه ... االن چجور  میخوایمن گفتم م  -

 کردم:  نگاهش

 ی چون من راض  م؛یخریکه بشه ما اون خونه رو نم  یهر جور  -

 .ستمین

آپارتمان نوساز   همهن یا  یبخر  یخوایبزرگتر م  یتو اگه خونه   

شهر درندشت  نیتو ا ی امکانات رفاه یو خوشگل و مد روز با کل 

  ی نه اون خونه    ، یکن  هیمثل آب خوردن ته  ی تونیهست که م

داره ... اگه    ریبه تعم  ازیو ن  زهیریجاش م  هیکه هر روز    یمیقد

 محمد.   یکنینم  یکار  نیمن برات مهمه همچ  شیآرامش و آسا

 کرد:  اخم

  ی شخص اطیآپارتمان کجا و ح ؟یگیرو م یزی چ نیچرا همچ -

...    یزیو تم  یبه اون بزرگ  یحاج  یکجا؟ اونم ساختمون خونه  

 . یزن یتو سر مال م قدرن یچرا ا

 خودش با اخم جواب دادم: مثل



. اگه خواسته  خوامیصاحبش ... من نم  ی ارزون  یبه اون خوبمال    -

 مهمه اونجا رو نخر ...  یاتو ذره یمن برا ی

 را نخورده بلند شدم:  امییچا

 .ریشب بخ -

م  هاج نگاهم  واج  چن  دی شا  کرد، یو  و    نیانتظار  برخورد سفت 

 را نداشت. یسخت

  آمد، یم   ش یپ   دی بحث نبا  نیداغون بودم و ا   ی حد کافامروز به 

بودم باعث شده    دهیکه کش  ییگذشته و زجرها  یهاخاطرات سال 

ب خانه  آن  پ   شیبود  ب  ش یاز  چشمم  محمد    فتدیاز  حاال  و 

که با تمام وجود، در    وندمیپ   ییدوباره به همان روزها  خواستیم

 بودم.   شانیحال فرار و فراموش

ز  آن با تمام  برا  اطیو ح  یی بایخانه  حکم   میدلباز و سرسبزش 

 قفس را داشت.

اسباب   ن ییپا  یتنها ماندنم اجازه ندادند طبقه  یبه بهانه   یوقت

تمام روز چشمم به در بود تا عصرها محمد به    ی کنم، وقت  یکش

  ی نظام  ی خانم و زندگ  نهیرنگارنگ تهم  یهاخانه برگردد، حرف



شده بود  چشمم زنده  شیهمه در پ  داهلل،یطور و دستورات حاج 

 . گشتمینم زبه آن دوران با  نیقیو من قطع به 

 : دیدر اتاق را ببندم به گوشم رس کهنیمحمد قبل از ا یصدا

 . م یزنیموقع مناسب حرف م هیامروز کال حالت خوب نبود،  -

 :برگشتم

 . گردمی من حرفمو زدم محمد، من به اون خونه برنم -

 :ندمیرا کج کرد تا بهتر بب سرش

 ا؟یرو یقدر سفت و سخت نیچرا ا -

 : دمیکش یآه

شهر، از تموم مردم فرار کنم،.    نیخوام از اون خونه، از ا  ی من م  -

 وسط جهنم ...  یمنو ببر یخوا یتو م

 را از دست داد: کنترلش

 کارتیمگه چ  ؟ یکنیبه جهنم م  هیپدرمو تشب  یچرا خونه    -

 کردن؟

 نشود: داری را دادم تا روشنا ب جوابش آرامتر



 گهیسال با خوب و بدشون ساختم د  همهنینکردن؟ ا  کاریچ  -

 خسته شدم، بسه. تونم،ینم

 شد و به سمت اتاق آمد:  بلند

در حقت   ی کار ، یکه جز خوب  ا یکردن؟ اون طفل کارتیمثال چ  -

 نکردن.
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 سمت تخت رفتم: به

تو    ی وقت  بره ینم  ییبحث راه به جا  نیا  م،یبهتره تمومش کن  -

 .یصورت مسئله رو قبول ندار یحت



 ی . امشب حتشد یم  یاش بود عصببحث در مورد خانواده   یوقت

 بزنم.  یدر موردشان حرف  ادیخودم هم حوصله نداشتم ز

 نشست: کنارم

عز  - رو خ  زم،یچرا  تو  دارم؛ هم خودتو، هم    یلیمن  قبول  هم 

خونواده اونام  ... خب  فقط   ... نمحرفاتو  ولشون    تونمیم هستن 

 کنم به امون خداکه.

 : دمیکش یآه

ا  ؟یولشون کن  گهیم  یک   -   ی که چرا هر چ  نهیمن حرفم سر 

قربان  سال بله  همهنیا  ، یکنیچشم و گوش بسته قبول م   گن یم

 خودت باش. یرو پا کم یاالن  یاونا بود یگو

 کج شد:  سرش

انجام دادم    یگفت  یهر چ  شهی! من که همای نکن رو  یانصاف یب   -

 ... 

 را قطع کردم:  حرفش



  ؟ یگوش کن  دی چرا با  اینبوده، ثان  یجورنی! اوال که اگهید  نیهم  -

  ؟یدی نم  صیمگه خوب و بدت رو تشخ  ؟یستیمگه خودت مرد ن

 ...  ؟یو اون  نیچرا همش به حرف ا

 کردم:  اخم

ا  - حرف منم    ینکن. اگه گاه  یینمامظلوم   یجور  نیدر ضمن 

 ی ت همونو گفتن چون در وهله قطعا قبلش خونواده  یقبول کرد

 اونا مهمه بعد من.  دییاول تأ 

 ام انداخت:را دور سرشانه دستش

 دوستت دارم. یول  یگ یور مز یدار کهنیبا ا -

 : دمیخند

... تو اگه    یدون یخودتم م  ی ول  یبه شوخ  ی زنیم  - حق با منه 

 ...  میشهر بر نیمدت از ا  هیجمع کن   یگیراس م

 اش زدم:شانه به

 .ارمیم مانیموقع ست که به حرفات ااون -

 بغلم کرد:  سفت



زندگ  - و  فام  مونیزار  و  فک  چ  المونی...  همه    زمون ی... 

 محمد؟دل زیآخه عز م یبر میکجا ول کن جاست،نیا

 :دمیرا کنار کش خودم

 کم.  یلیمدت کم ... خ هیکه، برا  گم ینم شهیبرا هم -

 نگاهم کرد:  عاشقانه

... تک و تنها ...    شهیبرا خودت سخت م یول   ی گیبخدا االن م   -

 .بیشهر غر هیتو 

 افتاده باشد:  ادشی یاتازه زیچ انگار

 مدرسه س روشنا! -

 تخت ولو شدم: یرو

 .یتو بخوا هیهمش قابل حله؛ کاف -

 : دیکش ترک یرا نزد خودش

خونه    - بخر  یحاج  یپس  نباش  م؟یرو  تهران  که  ما    م یالبته 

برگرد  م یدیم تا  ب  می اجاره،  ممکنه  اتفاق  حداقل    فته،یهزار 

 ...   میو سرپناه دار هیسرما هیراحته که  المونیخ



 کرد:  یمکث

 . شهیهم آروم م ی دل حاج -

 زدم: لبخند

 طلب!فرصت یا -

 : دیخز کنارم

 ناب!  یهافرصت  نی. مخصوصا ایخوب اومد نویا -

 پشت بغلم کرد:   از

 گفته بود؟   ی دکتره چ -

 سمت خودش برگرداندم: به

 ! م؟ی رو از دست ند یفرصت چیکه ه -

 مهر سکوت بر لبم زد:  شی هابزنم که با لب یحرف خواستم

 گفته بود. نویهم گهی آره د -
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 دن یقبل از رس  د یرا به خانه رسانده به سرعت راه افتادم با  روشنا

آن شب را  یراخواست ماج یگشتم. دلم م  ی محمد به خانه برم

که فقط   ی انیاز سهراب بپرسم، سهراب تنها مطلع ماجرا بود، جر

و حاال مراد نبود و فقط من و سهراب   میدانست یاو، من و مراد م 

بود بامیمانده  مراد بجا  امدیشب نچرا آن  دم یفهمیم   د ی.    شی و 

 آمده بود. 

ما   انیاز م  بانهیآه از نهادم برآورده ودلم را سوزاند. چه غر  ادشی

 و چه کمر پدر و مادرم را با رفتنش شکست. دیپر کش

 یرا باالتر بردم. جلو  نیرا پاک کردم و سرعت ماش  م یها  اشک

گرداندم هنوز بچه ها از   تیجمع  ن یبودم چشم ب  دهیمدرسه رس



فته روشنا را زودتر  مدرسه خارج نشده بودند امروز عمدا اجازه گر

 به خانه رسانده بودم تا به سراغ سهراب بروم.

  ی چارگیب  تیفکر در نها  یبعد از کل شبیسخت بود د میبرا البته

آن   یگرفته بودم با او رو در رو شده حرف بزنم و ماجرا  میتصم

 شب را از زبان خودش بشنوم. 

برا  تنها نم  ن یهم  دنیفهم  یشانسم  و  بود  خواستم   یسهراب 

  میرفتم برا یشهر م نیاز ا یزود نیچون به هم یوزد از طرفبس

نه، در هر حال من    ای کند    جادی ا  یمهم نبود که بخواهد مزاحمت

 . دمشید ینم گریکه د

  ی او مردها در گوشه  یاها در گوشهمدرسه شلوغ بود و زن   یجلو

در    ییمشغول حرف زدن بودند. به همان کوچه برگشته جا  گرید

بردن    یاگر برا  نمشیکردم تا موقع رد شدن بب  نیکم  رشیمس

م بهتر  نیا  آمدیدخترش  برا  نیکوچه  پس    دنش ی د  یجا  بود 

 .ستادمیدورتر از مدرسه ا یکم واریکرده کنار د سکیر

 نشناسدم.   یکس  انایگرفتم تا اح پیرا ک صورتم



  ش یدرست مثل پانزده سال پ   ختیموتور که آمد دلم ر  یصدا

برگشتم صدا موتور سهراب،   یچشم بستم و به همان سال ها 

 ...  رستانیدم دب ی دوستانم، مدرسه وشلوغ 

 سالم  -

 شد.  ریسراز  م یهااشک   اریاخت  ی مقابلم ب   دنشیباز کردم با د  چشم

 یزبانم باز نشد هر چه تالش کردم ب  یبزنم ول  یکردم حرف  یسع

 بود. جهینت

 خم شد:  یکم سرش

 ! یخوب -

 را تکان دادم. سرم

 شانه خم شد:  یرو  شتریب سرش

 نه؟ یشد ریتو هم مثل من غافلگ -

تهران    گرید  ۀنقل مکان کرده و در نقط  ی میبود از محل قد  هاسال

قد  ی لیخ  ییجا محل  از  بود  یم یدورتر  شده    ی حت  م،یساکن 

 .نمیمحل بب نیسهراب را در ا یروز کردمیفکرش را هم نم



 حرفش:  د ییتا  یبستم به معن چشم

 بله.  -

 زد: ی در تمام صورتش موج م یناراحت

 .می... بد هم دوباره بهم برخورد  میبد جدا شد  -

انتها  نگاهم زن   یبه  که  شد  دوخته  را   یکوچه  اش  بچه  دست 

 شد.  یم  کیگرفته و نزد

بزنم با عجله به سمت    یحرف  کهنیقبل از ا  ی جدا شدم ول  وارید  از

 مدرسه به راه افتاد: 

 ...  آنیانگار زنگ خورده بچه ها دارن م  -

رو  د یبا دنبال  م  رید   کمی!  ای برم  م  ی برسم  فک   ... کنه   یترسه 

 دنبالش ...  ومدمین

 بزنم موتورش را روشن کرد: یحرف نکهیاز ا قبل

 . دمتیخوشحال شدم دوباره د-

 زور لب زدم: هب

 باهاتون حرف بزنم.  د یبا -



 در صورتش موج زد:  یشاد

 حفظ کن ...  مهیاگه حافظه ات مثل قد -

 را خواند و دور شد.  شماره

ام محو شد مانده    ده یکه از د  یی کوچه جا  ینگاهم به انتها  هنوز

 بود

 بود.   ایاسم دخترش رو پس

  ن یزم  یدهم و رو  هیتک  واریزور چند قدم عقب رفتم تا به د  به

 .فتمین

  ن ییو جمله اش در ذهنم باال و پا  ختیر  یمحابا م  یب  میها  اشک

 شد:  یم

 کنم ...  ریترسه اگه د ی م ام یرو -
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 بودم.  اشرهیکه خ  شدیم  یساعت  میصفحه زده و ن  یرا رو  شماره

 خواستیغلط. دلم م  ایدرست بود    کردمیکه م  یدانم کار  ینم

 . ابدی  انیام پا پانزده ساله یهادغدغه

چ  دیشا  ا  زیهمه  م  نیبا  تمام  شا   یتلفن  شروع   دیشد،    ی هم 

 بود.   شیدوباره در پ 

 یدوران نوجوانو پوکم خبر داشت. همان    کیج  یاز همه    سهراب

به او گفته    م یهاتمام درددل  ی ام خام شده و در عالم دوست را 

از من آتو    یانجام دهد کل  مه ی بر عل  یخواست کار  یبودم، اگر م

 داشت.

خام    ریبقول مادر » بشر ش  یبود، ول   نیهر چند آن زمان بهتر 

   اد«یازش برم ی بگ یخورده هر چ



 به فکر فرو رفتم.   دوباره

با محمد روبرو م  زدیاگر ردم را م  اگر به قصد خراب   شد، یو 

 و ...  آمدیکردنم جلو م

و سبک    دهیجوانب را سنج  یهفته مدام فکر کرده، همه    کی

گرفتم تلفن زده و خودم را   می کرده بودم، در آخر تصم  نیسنگ

ا  ی تلفن م  د یبا  یعنی خالص کنم؛   با    ی حافظه    نیزدم، وگرنه 

شد کارم به    یم  شیکه مدام در ذهنم پس و پ   یاو شماره  یقو

 . دیکش یم مارستانیت

صفحه را لمس نکرده    ی دکمه رفت، ول  یبار هزارم دستم رو  یبرا

 . دمیکنار کش

 بستم: چشم

 و تمام.  زنم یبار بهش زنگ م هیکمکم کن، فقط  ا یخدا -

عرض    ی کم  المیخ بود، در  بند  کیراحت  و  بار  بسته   ل یهفته 

 . م یغربت بود یراه



 خواست یاگر م   ی اش بود ولخانواده  اریمحمد هر چند تحت اخت 

آن کار تمام    رد، یبگ  ی جد  میبود تصم  ی انجام بدهد کاف  یکار

 . آمدیشده به حساب م 

کل   بعد به    یاز  کرد  قبول  باالخره  زدن  شهرها  یکیحرف    یاز 

 . میمنتقل شو یشمال

روبراه شد، درس روشنا هم    زیبا اداره هماهنگ کرده و همه چ 

  د یمدرسه بود خودش را با شهر جد   لینداشت و چون اوا  یمشکل

 . دادیم قیو مدرسه تطب

کالس    ،یهوا بود، باشگاه ورزش  یمن رو  یوسط کالس ها  نیا 

 ادامه بدهم.  توانستمی... که آنجا هم م  ی نقاش ،ییآراگل

 هماهنگ کرده بودم.   ییدرمان نازا یادامه  یبا دکترم هم برا 

خانه را فروخته و   ی .  قرار بود بنگاهم یبود ی اسباب کش ی آماده 

 .  زدیپولش را به حساب محمد بر

آپارتمان مورد نظرش را   داهللیمحمد منتظر بود حاج    یطرف  از

 بدهد.  لیکند تا خانه را به ما تحو دایپ 



 یحاج  یآوردم، قبول نکرد که از خانه    لیچه حرف زدم و دل  هر

 کند.  یپوشچشم

 : گفتم

  م، یحرف بشنو  د یتا آخر عمر با  میرو بخر  یحاج  یاگه خونه    -

اگه اون خونه   گنیها مت دنبالشه، بعد سالچشم تموم خونواده 

 و ...  یستیخودت با یرو پا یتونست ینبود تو نم

 داد:  جواب

ن  - خ  خوامیم  س؛ یمهم  مادرم  خونه   الشونیپدر  باشه  راحت 

 دست خودمونه و از دستمون نرفته.
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 وارد شدم:  گریراه د از

  ی تموم اون ده سال   خوامیمن که عمرا پامو بذارم اون خونه، نم  -

اگه اون    اد،یلحظه ش جلو چشمم ب  که خون دل خوردم لحظه به

 ام خونده اس ... جا برگردم فاتحه

 : دیرا بر حرفم

ه  - برنگرد،    هیسرما   هیعنوان  به  م، یگردیبرنم   کدوم چیباشه 

تو هم راحت بشه،    الیاجاره که خ  می دیبمونه، اصال م  میذاریم

  ریدرگ  قدرنیکه فکرتو ا  میستی جا ن  نیشمال ا  م یریم  م یما که دار

 . یکنیم

کرد که پول خودش است و   امیحال ی زبانیسر هم با زبان ب آخر

 را بخرد. اشیپدر یدوست دارد خانه 

مشترک به باد   یمرا در زندگ  یزحمات پانزده ساله    طورنیهم

  مانیو زندگ  هیراجع به سرما  یمیداده و خودش را محق هر تصم

 .دانستیم

 .خواستیمهم نبود، دلم دور شدن م  میبرا بارنیا یول 

 بار حرف زور رفتن بود. ریاش زاگر چاره یحت 



که   اشیپدر  یخانه    نییپا  ی را در طبقه    یلوازم اضاف  محمد

 ی   هیاول  لیحاال به نام خودش شده بود، گذاشته و مختصر وسا

 . می بردیرا همراه خودمان م یزندگ یالزم برا

دا شدن از محمد و رفتنمان به به ج  یکه مطلقا راض  داهللی  حاج

بار مستق  گریشهر د غ   مینبود چند  اشاره کرده و    میمستق  ریو 

 برم؛یگفته بود من دارم به زور محمد را از تهران م

روح  یول  حال  به  بنا  طرف   یمحمد  از  بود  گفته  همه  به  من 

 شده است.  یبه شهر شمال تیشرکت مجبور به رفتن مامور

اجاره   نهیتهم را  خانه  تهران  به  برگشتن  تا  داشت  اصرار  خانم 

 . میده

اجاره بود که    یبرا  یخال  یها دربدر دنبال خانه    هیاز همسا  یکی 

را آن را  همان خانواده  بها  اجاره  قرار شد هر ماه  به جا نشانده، 

 . زندیحساب محمد بر

اجاره داشت    یبه جا  ش یچون طرف اصرار به دادن پول پ   ی ول 

کرده و از محمد خواست   یدست  شیپ   یپول را جلو جلو داد، حاج



مبلغ خانه گذاشته بعدها با    یرا هم به او بدهد تا رو   ش یپول پ 

 کند.   هیمحمد تسو

 :دیچیسهراب در تلفن پ  یافکار بودم که صدا نیهم در

 ه. بل -

اش را گرفته  بار شماره  نیاول  یمثل چند سال قبل که برا  درست

 : دیلرز میها بودم، دست

 سالم.  -

 : دیکش یآه

 ا؟ یرو یخوب -

 را حفظ کرده بود. تشیمیصم همان

   م یحاال هر دو متعهد بود  ی ذوقش بزنم، ول  یتو  خواستیدلم نم 

 . می کردیم تی حد و حدود خودمان را رعا  دی و با

 را جمع بستم: کردمیم که استفاده یاو افعال  برخالف

 ن؟یممنون؛ شما خوب -

 جواب داد: نیغمگ



ن  یا  - چطور   ستم،یبد  روزگارت    تیزندگ  ؟ی خودت  خوشه؟ 

 چطوره؟ آقا محمدتون خوبن؟ دخترت چطور؟

 کرد تا مطمئن شود: یمکث

 درسته؟ گه،یبچه ت دختر بود د   -

 نشست:  میها لب یرو یروشنا لبخند نامحسوس  یادآوری  با

 بله.  -

 :کردیاطالعات م یآورداشت جمع باز

 ه؟یخدا حفظش کنه، اسمش چ -

 از دهانم خارج شد:  ارادهیب

 روشنا.  -

 ادامه داد:  ی لحن شاد با

 باباشه ...  هیالبد شب ست،یتو که ن هی! شبیچه اسم قشنگ -
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 : کردیم ی اطالعات هیداشت به روش خودش تخل باز

بزرگتر  - با   یبچه  باش  دیهم  دخترو    نیفقط هم  ای ...    یداشته 

 .یدار

پ   ندهیآ نم  ی نیبشیقابل  دلم  به   اد یز  خواستینبود،  راجع 

 مطلع باشد:  امیزندگ

 زنگ نزدم آقا سهراب! نایبرا ا -

 پنجر شد:  انگار

 ...   ی بش  یمیو صم  یحرف بزن  ادی ز  یاون زمان هم دوس نداشت  -

 کرد:  یمکث



 ی که تلفن زد  یبار  نیجذبم کرده بود. اول  اتتیخصوص  نیهم  -

  ،یخودت بود  ، یاوردیادا درن  ،یمزاحما سرتق نبود  هیبرخالف بق

 ...  یاهل ناز و ادا نبود ا یلیصاف و ساده؛ برخالف خ

 : دیخند

بودم چجور  یول  - بلد  ب  یمنم  باهام    ارمیبه حرفت  باالخره   ...

  نیبهتر  یسهراب ... شد  یهایکسیب  قیرف  ی... شد  یحرف زد

  ... 

 را قطع کردم:  حرفش

 سن ...  یبود و اقتضا ینوجوون -

 را فوت کرد:  نفسش

 آره.  -

 : دیکش یآه

 بود!  یچه روزگار خوب -

 تازه کردم:  ییگلو



ازتون بپرسم   خواستمیم   یعنی آقا سهراب من تلفن زدم که ...   -

 ... 

چرا   دمیپرسیو م  کردمیبستم، چگونه خودم را کوچک م  چشم

 . امدهیشب نآن 

 : میبگو یچه زور زدم نتوانستم از آن شب سخن هر

چرا بهتون زنگ زدم   دونمیبگم ... اصال نم یراستش ... چجور -

 مطرح کنم ...  یچجور دونمیداشتم که نم یسوال هی یعنی...  

 :دیبگوشم رس  نشیغمگ ۀخند یصدا

 بود؟  ی... خب سوالت چ یحالمو بپرس یزنگ نزد دمیفهم -

 بود.   دهیآسانسور آمد، البد محمد رس یلفت دادم که صدا آنقدر

 عجله تلفن را قطع کردم:   با

 . رمیگیبعدا تماس م  -

قرمز    یدکمه    درنگیکه ب  دیچیگفتنش در تلفن پ   ا یرو  یصدا

 . ردیرا زده و تلفن را کامال خاموش کردم مبادا سهراب شماره را بگ



رو  یاتقه  با را  همراه  تلفن  سرعت  به  خورد  در  به  مبل    ی که 

 در رساندم.  یگذاشته و خودم را به جلو

 آه از نهادم بلند شد.  ییروبرو ی هیخانم، همسا م یمر دنی د با

 بود.  ی محلیعجب خروس ب 

 نظر برسم.تا مرتب به دمیکش  میبه موها  یدست

ظرف  میمر پ   ی خانم  روز  چند  را   شیبرا  شیکه  بودم  برده  آش 

دلتنگ    کهنیراجع به رفتنمان و ا  ی در کم  یجا جلوآورده و همان

 کرد.  یخواهد شد حرف زده و خداحافظ 

را به دست گرفتم، مردد بودم    یبرگشته، گوش  م یسر جا  دوباره 

 نه.  ای  رمیاش را بگدوباره شماره

باز شده و محمد داخل   ینگرفته بودم که در ورود  میهنوز تصم 

 شد. 
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 نشستم.  شیمبل گذاشته و رو یتلفن را رو عیسر

پذ  ی لیوسا  نیاز ب  محمد  ی برا  ییپخش بود جا  ییرایکه وسط 

 اُپن آشپزخانه گذاشت:  یرا رو  ی خال  یهاکرده و کارتن  دایعبور پ 

 کنم.  دای پدرم دراومد تا کارتن مناسب پ  -

 شدن بود:شدوختم که در حال خامو  یرا به گوش نگاهم

ن  - با  یداد  ریخودت گ  ستیمن که گفتم الزم  رو    د یکه همه 

پ  م   میکن  چیکارتن  برزنت  ه ی  میذاشتیوگرنه  با  روشم    یگوشه 

 . میپوشوندیم یزیچ

 اونجا رفت و آمد نداره.   ی که دست خودمونه و کس  ن ییپا  ی  طبقه



 شانه باال انداختم. و

 چشم نگاهم کرد:  یگوشه  از

پا  همهنیا  یوقت خسته نش  هی  -   کم ی...    یکنیو کار م   ییسر 

 استراحت کن. نیبش

 : دمیخند

 چشم.  -

 بلند شوم که دستش را به سمتم گرفت: خواستم

 . زمیریم یی خودم چا نیبش -

 . خواهدیم  یرفته بود موقع برگشتش است و چا ادمی

 نشست:  امیشانیپ  یرو دستم

 دم نکردم.  ییچا -

 نگاهم کرد:  متعجب

 ؟ یو تکون نخورد  ینشست  یگرفت  جانیرفتم هم  یاز وقت  یعنی  -

 و پاش؟   ختیکارو ر همهنیباا

 به اطراف تکان خورد:  سرم



 تکونم نخوردم. جا،نینشستم هم قایچرا دق -

 سمتم آمد:  به

   ؟یباز کجا غرق شده بود -

اواخر در فکر مراد و غم از دست دادنش    نیمثل ا  کرد یفکر م  البد 

 ام. غرق شده

 شد:  کمینزد

که  یختیبهم ر شتریآرومتر شدن ب یبه جا ا؟یتو چت شده رو -

 ... روزانیا

 مبل گرفتم:  یرا به صندل دستم

 دم کنم.  یی تا چا یرسیکف دستمو بو نکرده بودم که االن م -

 باال داد:  ابرو

 که تلفنت خاموش بود.  مدی دم کن رس  ییزنگ زدم بگم چا  -

را    نتوانسته تلفن  ترسش  از  و  بزنم  سهراب  به  را  حرفم  بودم 

 خاموش کرده بودم. 

 را پاک کردم:  امیشان یپ  عرق 



 . کنم یاالن دم م -

 زانو زد:  نیزم یرو میپا یجلو

ا  ی ! نمایرو  س ین  یی مسئله چا  -   قدر نیدونم چرا روح و روانت 

 . زهیتو رو بهم بر  ومدهین شیپ  یاواخر که مورد نی. اختهیبهم ر

 را کج کرد: سرش

  یمسافرت؟ مطمئن  م یمدت بر  ه ی  ی کشاسباب  یبجا  یخوایم  -

 کنه؟ ینم تتیاذ ییتنها ؟یاز تهران دور ش یخوایم

 را به چشمان مهربانش دوختم: نگاهم

 نه!  -

 دستم گذاشت:  یرا رو دستش

...    ی زنیبال ممرغ پرکنده بال  نیع   هیچند روز  هیدقت کردم    -

  ی کار  ا یزده    یحرف  یکس  انای... اگه اح  یدخالت کنم ول  خوامینم

 ...  یختیکرده که بهم ر

 : دمیکش یآه



وقت بود    یلیخ  یدون یتو که م  ست،یدو روزه ن  یکی  میتصم  -

 برم. خواستمیم

 گرفت:  نیرا به زم دستش

 ...  کنهیم تمیاذ تیسردرگم نیا -

 شد:  بلند

 نباشم ...  میسه ادیز تیناراحت نیمن تو ا دوارمیام -

 زد:  ینیغمگ لبخند

 .ستمیمطمئن ن  ادیهر چند ز -

 را باال بردم:  سرم

بهتره    - بده،  دومون  هر  حال  خودمون   هیمحمد!  فقط  مدت 

 دوست، آشنا ...  ل،یبدون فام  م؛یباش

 خم کرد:  سر

چند ماه نگذشته خودت اصرار به   دمیبهت قول م   یباشه؛ ول   -

آدم با    یزندگ   یعن ی...    یستین  یی... تو آدم تنها  یکنیبرگشت م

 . کنهیم  دایپ  یجامعه، با آدما، دوست و آشنا معن 



 مبل بلند شدم:  یرو از

 ...  ی دلم، ول ریزده ز یخوش دی حق با تو باشه ... شا دمی شا -

 اش گذاشتم: شانه یرو دست

... اجازه   تونمینم  هیبرسم که بدون بق  جهینت  نیبذار خودم به ا  -

بهترم شد و قدر    یاونجور  دیبده ... شا  یلیخ  ییبده بفهمم تنها

 رو دونستم. هیبق

 دور کمرم انداخت: دست

  ؛یاز اونچه که تصورش رو بکن  شتریسخته، ب  یلیبرا من که خ  -

 بخاطر تو قبول کردم.  یول

 نگاهم کرد:  طانیش

 خانومم رو و ...  ای دارم رو چقدر دوست یکه بدون  -

 :دیرا بوس م یهالب

 . یهمه رو برام پرکن  یجا د یبا -

 : دمشیبوس

 بوده؟  نیا ریمگه تا حاال غ  -



 را دوباره شکار کرد:  م یهالب

 حاال!  -

ا  چنان که  بود  وابسته  مادرش  و  پدر  نگران  یدور  نیبه  از   یو 

 الزم بود.  یدور نیا یبود. ول دایحاال در نگاهش هو نیهم

 خودش گفته بود. 

از   یهم جزئ  یدور  نیا  م؟یمگر قرار نبود در کنار هم بزرگ شو 

 بزرگ شدنمان بود. 

من هم قابل درک بود. بعد از مرگ مراد   ییتنها  یبرا  اشینگران

 بود.  ده یبه شدت افسرده شده و کارم به دوا و دکتر کش

 بود.  یسخت یلیخ یضربه  

به   شهینگذاشته و هم  میتنها  موقع چیبود که ه  ی مراد تنها کس 

مخصوصا تمام مدت بعد از ازدواجم که همه قطع    آمد، یم  دنم ید

  دنم یو به د  شدیحالم م   یایجو  راهیارتباط کرده بودند مراد راه و ب

 . م یدکریبدون ترس از س آمد یم

آه  ادی ناخواسته  چشم  یمراد  از  که  راند  زبانم   نیزبیت  یهابر 

 محمد دور نماند. 



 داد:  امفاصله

 اگه ...  -

 باال بردم:  دست

 محمد.  س ین میچیمن ه -

 کرد:   بغلم

 . میکار دار یلیکه خ میرو تموم کن یبسته بند م یپس بر -

 شد.  دهیناتمامم کش  یهافکرم سمت سهراب و حرف همزمان

 شه یهم  یکارتم را برا  میفرصت تلفن کرده و س  نیدر اول  دی با 

 . انداختمیدور م
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 کارتن را گرفتم:  ۀگوش

نم  - که  فردا    هیامروز    نیهم  س،ین  یفرصت  م یایراه  شه،ینه 

 ها. بخر که شمارشو بدم بچه  کارتمیس

 باال انداخت:  شانه

 بنظر من ...  یباشه؛ ول یاصرار دار -

 گذاشتم:  نیرا زم کارتن

هم  - چرا  ا  شهیمحمد  کارا  م  همهن یتو  اگر  و  اصال    ؟یآریاما 

 . یقدر کش بد نیرو ا یارزش نداره بحث

 به جانب دست به کمر زد:  حق

 توأم، بحث کجا بود؟ کدوم کش دادن؟  عیمط شهیمن که هم -

 کردم:  ینچ 

قدر  اون  ، یریکارت بگ  م یو س  یکن   نهیده تومن هز  هیحاال قراره    -

 انجام بده.   خوادیکه م  یاز کار  یکن  مونیآدمو پش  یزنیحرف م



بخواهد جواب دهد راهم را به سمت اتاق کج کردم تا بحث    تا

 نکند.  دایادامه پ 

بود به هر کار آدم کار داشت و در تمام مسائل    نیهم  شهیهم 

  ش یپا افتاده را پس و پ   شیپ   ی قدر هم کارهاآن  کردیدخالت م

که باالخره آدم از صرافت انجام دادنش    کردیم  نیو سبک سنگ

 . افتادیم

 بارش آورده بود.  گونهنیخانم ا نهینداشت البته؛ تهم یریتقص 

  کردم، یم کسرهیکار را  د یبا  اوردی را ب دی کارت جد  میمحمد س تا

 کرده بودم که تنها باشم.  یزمان سنج یطور

 . ختمیاشک ر ایدن ایسهراب دن ی هاتک حرفتک دنیشن با

گذاشته   م یهابر شانه  یگذشته چون کوه  یهاتمام سال  حسرت

 شد. 

باشد که   یاه یمرض  ریآن شبم تقص  یناکام  یماجرا  کردمینم  باور

 ز یهر چ  ا ی کوتاه بود، محبت بود، حسادت و    ا یحاال دستش از دن

 شده بود.  ام یشدن طومار زندگ دهیچیدر هر حال باعث پ  گر،ید



که قرار بود به مشهد   یصبح همان روز  ل،یبه چه دل  دانمینم

  ده یزبان سهراب کش  ریبا سهراب تماس گرفته و از ز  هیبروم مرض

 .رودیلو م  زیچهمه   گونهنیکه قرار است من از خانه فرار کنم و ا

 بالفاصله به مراد تلفن کرده و ماجرا را گفته بود. احتماال

 از مراد نداشت. یااما شماره 

شا  مغاز  د یپس  تلفن  ۀبه  محمد  را  که شماره  کند یم  پدر  اش 

و محمد    گذاردیفرارم م  انیخودم قبال داده بودم و او را در جر

 ...   دهدیهم به مراد خبر م

محمد رفته بوده و    دنی هم مراد تصادفا همان ساعت به د  دیشا

 در مغازه حضور داشته ... احتماال تلفن را او برداشته، 

 و به مراد خبر داده ...  دهیرا فهم انیهم خود محمد جر د یشا 

 ...  گریهزاران هزار احتمال د و

از    د یحاال چطور با  دمیپرسیرا از مراد م  انیهمان موقع جر  د یبا

  ی مغازه چه اتفاق  که آن روز عصر در  دمیکشیزبان محمد م  ریز

محمد نرفته بود ... از کجا معلوم؟    ۀمراد مغاز  دی افتاده بود. اصال شا

 ها نبود. فرارم و آن تلفن انیمحمد به کل در جر  دیشا



 سرسام گرفته بودم. اد یز الیفکر و خ از
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 دیبا سهراب را در ذهنم مرور کردم شا  می هاتک حرفتک  دوباره

 :دمیرس یاجه یبه نت

 ؟ یومدیشد که ن یشب چاون -

 لب زد:  متاسف



حال  یدونینم  - چه  روز  طرف  یاون  از  شوق   یداشتم.  و  شور 

از طرف  دنیرس تو رو داشتم،   اناتیاسترس و اضطراب جر  یبه 

 رو.  ش یبعد

ا  نیا از  برخورد    یکه بفهمن چطور  نیکه خونواده هامون بعد 

  ده یرو مال  یهمه چ  هیتو ... پ   یمن، پدر و برادرا  ۀ. خونوادکننیم

که   یام خبر دادم احتماال آخر شب دختربودم به تنم و به خاله 

 دوسش دارم رو ببرم خونشون ...

 : دیکش یآه

تلفن    هیمرض  م یکه قرار بود با هم فرار کن  یعصر همون روز  -

 کرد خونمون ...

 خشک شدم: هینام مرض دنیشن با

 !؟هیمرض -

 رفت:  لیتحل شیصدا

 ...  بهم زنگ بزنه یخواستیکاش ازش نم -

 : دی باال پر م یابروها



 زنگ بزنه؟! من خواسته بودم؟!  -

 : دیکش یگرید آه

 ش؟ی مگه تو نفرستاده بود گه؛ی آره د -

 : ندیبیرا تکان دادم، انگار که م سرم

خ  - من  مرض  یلینه؛  که  بود  ند  هیوقت  ...    دهیرو    یعن یبودم 

  ی روزا اصال اجازه نداشتم با کسبودم ... من اون  دهی رو ند  یشکیه

 حرف بزنم. 

 . امدین ییصدا

 کردم تلفن قطع شد:  فکر

 ... آقا سهراب!؟ ن؟یهست -

 زور ادامه داد: به

 پس چرا گفت از طرف توئه؟   -

 با خودش حرف بزند:  انگار



من احمق چرا من فکر کردم از طرف تو زنگ    ینه نگفت ...ول   -

درصدم احتمال ندادم خودش تلفن کرده    هی  یحت... چرا    زنهیم

 و ... 

 خود آمدم:  به

 بگه؟ یزنگ زده بود چ -

 داد:  رونیرا پر صدا ب نفسش

 سمت تو ... دیصحبتو کش کی ... بعد از سالم و عل نمیبذار بب -

 تا حرف آن روزها را بزند:  کندیجان م انگار

  یتلفن کردن نداشت  تیمن احمقم فکر کردم البد چون تو موقع  -

از طرف    ی عنیبهم زنگ بزنه ...    یبهش سپرد  یو تحت فشار بود

 شب پابرجاست؟  ۀبرنام دمیازش پرس نیتو تلفن کرده؛ برا هم

داده   ریینابجا عجب سرنوشت مرا تغ  یهاتلفن  نیگرفت، ا  حرصم

 زدم: یبود، پوزخند

شد  - حرفاش  خام  چرا  با  یتو  اول  سهراب؟  مطمئن   دیآقا 

 . یشدیم



 کرد:  ینچ

خ  - که  تو  بود  ی لیبرخالف  خ  هیمرض  یساده  بود،    ی لیزرنگ 

... اون موقع که سهله، االنم که    داد یتر از اونچه که نشون مزرنگ 

برخورد   یبرعکس طور  سیاصال لو نداد از طرف تو ن  کنمیفکر م

  ۀ آورده چون بالفاصله گفت برنام  امیکرد انگار واقعا از طرف تو پ 

  کهنیا  یبجا کردیمن و من م  که  هیشب سر جاشه فقط ... مرض

ح  هی داره  بدم  احتمال  خرابکار  یگرله یدرصد    کنه، یم  یو 

قول و قرارمون و   ریز  ینکنه تو زد  د یبرعکس دست و دلم لرز

و برات  دنینکنه خونواده ات فهم سر قرار. ییایشب ب یخواینم

 راحت کرد و خونسرد ادامه داد:    المویخ  هیمرض  ی افتاده. ول  یاتفاق

 . ادی زودتر ب کمیفقط ... زمانش فرق کرده، احتماال  اد،یم-

 : دمیرو بهم دادن، پرس ایمنم از خدا خواسته انگار دن 

 اون جا باشم؟ ی چقدر زود؟ من ک -
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 کرد: یاخنده هیمرض

 ...  یآقا سهراب؟ شما مثال ... ساعت ... حدودا یچقدر عجول -

 :دمیرا بر هیمن با عجله حرف مرض و

 سر کوچشونم، خوبه؟  م یوناصال بهش بگو من ساعت نه -

 : دیبلند خند هیمرض

 یاون جا باش، فقط حتما حتما بر  م یباشه؛ شما ساعت نه و ن  -

 منتظرش نذار.  ادی ها ز

 : دیکش یآه



سلمان  عیسر  - رفتم  گرفتم،  مهمون  ، یدوش  شلوار  و   مویکت 

 و سوار موتور اومدم سر قرار ...  دمیپوش

 تر شد:آرام نشیغمگ یصدا

موتور رو   یمتسر کوچه، با چه زح  دمیرس  یبا چه شور و شوق  -

.  کنهیصداش مردمو متوجه م ی چون گفته بود  ؛ ییبند کردم جا 

 ! دمیتو اون جا د  یبرادرت رو بجا  یچقدر شوک شدم وقت یول

 شد:  یکه در دلم بود ناخواسته بر زبانم جار یحرف

  ۀ فقط شمار  هیو اون جا اومده بود؟ مرض  دیفهم  یمراد چه جور  -

 محمد رو داشت.

 درنگ کرد: یالحظه 

  دایاش پ بعد سر و کله  هیچند ثان  دمیمن رس  یوقت  دونم ینم  -

 شد. 

من با مراد    یرا تصور کردم که به جا  یابستم و آن لحظه   چشم

 روبرو شده بود. 

کرده    رتیشده بودم، ح  ریکه من غافلگ  یااحتماال او هم به اندازه 

 بود.



 :دیچیناراحتش پ  یبپرسم مراد چه گفته صدا تا

درصدم    هی  یکه چرا حت  نی...اا؟یرو   سوزمیم  یاز چ  یدون یم   -

از طرف تو تلفن نکرده و خودش   هیمرض  دیشا  دیبه فکرم نرس

 زنگ زده .... 

 ناراحت شدم که حد نداشت. یااندازه به

 را به زور نگه داشتم: امهیگر 

 گفت؟  ی بهت چ -

 : دیکش یآه

 ...    تشیواقع دمیترس ی عنی...   شیاولش فکر کردم تو فرستاد -

 : دمیرا بر حرفش

بود   یمهم ۀخبر نداشتم، برام مسئل یچیلحظه از ه ن یمن تا ا -

از قرار ما    یاصال چه جور  کرد،یشب اون جا چه مکه مراد اون

 باخبر شده بود؟ 

 کردم:  یمکث



موقع نتونستم    چیکرده و ه  ینیکه تا حاال رو دلم سنگ  ییسواال  -

 بپرسم ازش. 

شود    یتداع   شیشب دوباره براآن   یماجرا  خواستیدلش نم  انگار

 که به زور ادامه داد:

... که از جلو راهت    میقسمم داد به جون خودت، به روح سل  -

 برم کنار ...  

 : د یدرد نال با

ر، چون بودن من کنار  تو برام مهمه بکشم کنا  یاگه خوشبخت  -

 برات خود خود مرگه! یکه نامزد دار یطیتو با شرا

 زد:  هق

نر  - از دستت دادم تا از دست  ! بخاطر خودت کنار  ایرو  یمن 

 وگرنه ...  دم،یکش

جاها  یحرف  گرید به  داشت  کار  بود،    ده یکش  کیبار  ینمانده 

 ناک بود. هر دو نفرمان درد یتکرار خاطرات گذشته برا  شد، یم

 زور دهان باز کردم:  به



 بوده.  نیقسمت ا -
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 . افتییادامه م  دی نبا گرید

 .ختیر می ها محض قطع شدن تلفن اشک به

 کرده بود.  نوایبا من و سهراب ب  یبد یچه باز زمانه

 سوخت. شتریاو ب یدلم برا 

 بمالم. رهیسرش را ش خواستمیشب مخبر نداشت من آن یحت 



. او از  دیا یب  م یداشت با من هر کجا که بگو  یجد  میتصم  طفلک

  ی بسته بود که در فکر باز یخورده بود. دل به من یهر طرف باز

 دادنش بودم. 

خودم تنگ شد. حاضر بودم هر چه    یروزهاآن   یدلم برا  چقدر

از    کی   یبرا  یدارم را بدهم و شده حت ساعت به آن دوران پر 

 آرامش برگردم.

سرنوشت من    کردیبه سهراب تلفن نم  هیشب مرضاگر آن  د یشا

  ی هم با سهراب شروع به زندگ   د یخورد، شا ی رقم م یگریجور د

بودم خودم را به مشهد هم توانسته    دیکرده بودم ... شا  یاعاشقانه

اتفاق    کیهزار و    ای  خوردیرقم م   یگریبرسانم و روزگارم طور د

حسرت   م یکه االن بودم برا  ییآمده و جا  شیپ   گریخوب و بد د

 . شدیم

با سهراب حرف بزنم گره از   کردمی. فکر مدم یکش  یقیعم  نفس

 سردرگم شدم.  شتریب ی کارم باز شود، ول

و افسوس خوردن    گشتیکه رفته بود برنم  یهر حال عمر  در

 نداشت.  یادهیکه ناراحت و فکرم را مشغول کند فا  نیجز ا



 . شدمیسفر م ۀ آماد دی و با  آمدیم  گرید قهیتا چند دق محمد

ا  دمیرا باال کش  امینیب  آب به  از ز  نیو    ر یفکر کردم که چطور 

مرض و  مراد  و  آن شب  به  راجع  تا    هیزبان محمد  بکشم  حرف 

روزها بدتر هم    نیخدا شکاک بود ا  ۀش یمشکوک نشود؛ چون هم

 شده بود. 

و    تیبا درا  توانستمیم   د یبود و شا  شیتا مقصد در پ   یدراز  راه

 بکشم.  شیآرامش حرف آن شب را پ 

 بود:  دهیخواب نیرا به روشنا دوختم که پشت ماش نگاهم

از    میشیدور م   کهنیبابت ا  یک چه ناراحت بود امروز، کل طفل  -

 کرد.  هیگر  لیدوستان و فام

  ن یاز ا  یاز پدر و مادرش دل خوش  یدور  یبود خودش برا   معلوم

 ندارد:  یاسباب کش

 .یحق داره بچه! به خاطر دل خودت همه رو آواره کرد -

 که پوست کنده بودم را به سمتش گرفتم:  یاوهیم

 که ...  یمحمد؟ مگه خودت قبول نکرد هیچه حرف نیا -



 را گرفت: وهیرا دراز کرد وم دستش

 که شده.  هیکار  گهیولش کن، د -

 و بعد ولش کن، ادامه نده.   زندیبوده، حرفش را م  نیهم  شهیهم

 شدم:  دمغ

 معرکه است. که من کالهم پس    یکن  یجور نیا  یاز حاال بخوا  -

 به جانب ادامه داد:  حق

بگه    یچ  دونهی که آدم نم  یاریمدر  یبازقدر بچهاون  گهیواال د  -

ف که  بس  شدم  خسته  اداره    کردم،یباز   لمی...  گفتم  همه  به 

... خودم انتخاب کردم برم شهر فالن    تیمجبورم کرده برم مأمور

 ...  خواستی... دلم م

 را باالتر آوردم:  دستم

 .شهیم داریخب! آرومتر، چه خبره؟ بچه ب یلیخ -
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حرف   میخواسته بودم سر صحبت را باز کنم و راجع به قد  مثال

از    دانستمینم  ی ول  کردمیم  یکار   دیبدتر شده بود، با  یول  میبزن

 کجا شروع کنم: 

 شده؟  یچ یدیفهم یراست -

 نکرد:  نگاهم

 ؟ یچ -

 دهانم را قورت دادم:  آب

 . دمیرو د هیامروز خواهر مرض -

عکس  مکث تا  ببکردم  را  در   یرییتغ  یتوق  یول  نمیالعملش 

 نشد ادامه دادم:  دایصورتش پ 



 که دوستم، همون که ...  ادتهی  -

 :دیحرفم را بر حوصلهیب

 خب؟!  -

 دست گرفتم:  گرید یاوهیم

مرض  گفت یم  - ازدواج    هیپسر  داره  دخترش  و  هفتمه  کالس 

 ...  کنهیم

 نگاهم کرد:  یچشم ریز

 خب؟!  -

 باال انداختم:  شانه

به    - اگه  مام  خب!  که  بچهخب  بودوقتش  شده  االن    م یدار 

 دخترمون ...

 به روبرو بود:  نگاهش

دختره چند سالشه   م؟یزمان ازدواج نکرده بودچه زود! مگه هم  -

 مگه؟

 بود:   ادشیلبم نشست، پس آن زمان را  یناخواسته رو یلبخند



 هفده سال.  ت ینها ا یشونزده سالشه  -

 کرد:  ینچ

 . گهیزوده د یلیخ -

 را به سمتش گرفتم:  وهیم

ول  - زودتر مشخص   فشیکه تکل  هیجور  طشیشرا  یآره خوب! 

 و ...  شهیش هم راحت مخاله الیبشه براش بهتره، خ

 نداد ادامه بدهم:  اجازه

بازش مپس خاله  - از سر خودش  ز  کنهیش داره  از  بار    ر یکه 

 در بره. تیمسئول

 شد:  زانیآو م یهالب

راحت باشه   الشیخ  خوادیم  ی داره؟ طفل  یوا محمد! چه ربط  -

ا از پدرش که خ  ی سقف  هیدختره    نیکه    د یند  یریباال سرشه، 

 ...  نهیبلکه از شوهر بب ،یطفل

 : دیپرس الیخیب

 برا پدرش افتاده؟  ی چه اتفاق -



 جواب دادم: ناراحت

ها رو نخواست، بچه  دشیازدواج کرد زن جد  ی! فقط وقت یچیه  -

 خودش. شیپ  ارتشونیمجبور شد ب هی خواهر مرض

 به سمتم انداخت:  ینگاه  مین

 وسط؟  نیا میاکارهیحاال ما چ -

 دوختم:  وهیرا به م نگاهم

 دعوت کنه ...   ی...فقط ... خواستم بگم ... اگه عروس  چکارهیه -

 به سمتش برگشت: سرم

نداد برم عروس  ادتهی   - خودش؟ االن    یاون زمان مادرت اجازه 

 برم. خوامیدخترش، م ی اگه دعوت بشم عروس

 نگاهش به روبرو بود:  همچنان

دو دو تا    نیحاال بذار عروس بشه، تو رو دعوت کنه، بعد بش  -

  کنهیآدم فکر م  یکنیم  یبا کلمات باز  نیچهارتا کن ... همچ

 . یدعوت شد یفردا عروس نیهم

 زدم: یندپوزخ



 . ییبرم جا یبش یماه کار کنم بلکه راض هی د یرو تو با -

 اشاره کرد:  میپا یجلو به

 خوابم بپره.  زیبر ییچا هی -

 شدم: هراسان

 اد؟یبازم خوابت م ؟یدیمگه بعد از ظهر نخواب -

 تکان خورد: ش یهالب

ول  - نه،  که  م  ی خواب  گول  آدمو  جاده  شبزنهی...  کال  ها  . 

 .شهیم نیسنگ اریاختیآدم ب یانگار چشا ام،ی جورنیا

 :زمیبر یی را برداشتم تا چا یچا فالسک

اصرار  - رانندگ  یدار  یخب چه   ی دار  زیر  هیدو ساعته    ؟یبه 

کنار    ، یرونیم من    ایبخواب    کم یبزن  کنم    یرانندگ   کمیبده 

 استراحت کن.

 : دیخند

 زن اونم تو جاده ...  یرانندگ ه، یبه قول داداش احمدم چه کار -

 : د یخند بلند



 جهنم ...  میریراست م هی  سیاون موقع که خواب الزم ن -

 کردم:  یورکیرا  م یهالب

 . م یدی ها ... خندها -

 دور شده بودم.  م یهاصحبت یمقصد اصل از

 : گشتمیبرم  امیبه حرف اصل دی با 

 نه؟  ،یبود  دهی ند امرزویخداب یۀمرض  وقتچیتو ه یراست -

 باال انداخت:  شانه

با هم قرار گذاشته   ی بودم ... وقت  ده یبار از دور د  ه یفکر کنم    -

 ... درسته؟ همون دختر چاقه ...  نیبود

 دهانم را قورت دادم:  آب

 ت هم زنگ زده بود چند بار.به مغازه -

 سمتم برگشت: به

 . س ین ادمی  -
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 : دمیخند

رو    گه ید  ی کیآره زنگ زده، گفته بود من تو رو دوس ندارم و    -

 و ...  یو ولم کن خوامیم

 شد:  نییباال و پا  سرش

 بار زنگ زد.  هیآهان! ... آره ...   -

 بود:  دهیمورد نظرم رس یبه جا صحبت

 بار نبودا، گفت بازم زنگ زده بهت. هی -

 را به سمتم برگرداند: سرش

 گفت؟  ی ک ؟ ینما شدخواب  -

 نگاهش کردم:  مات



بود  - نامزد  که  موقع  روزا  م،یهمون  دماغ    ییهمون  و  دل  که 

نداشتم و اوضاعم روبراه نبود، همون زمونا گفت دوباره بهت زنگ  

 زده ... 

 را نامفهوم تکان داد:  سرش

  ادمیقطعا    زدیاگه باهام حرف م   ی ول   اد؛ینم  ادم ی  یزیمن که چ  -

 چون ...  موند یم

 سمتم برگشت: به

 . اومدیاز اون دختره اصال خوشم نم -

 کردم:  اخم

کس  - به  اک  یراجع  مرده  خوشش   یجورنیه  خدا  نزن  حرف 

 . آدینم

  گفتمیم  هیمرض  یهاراجع به صحبت   یدیکل  یانکته  دی با  دیشا

 .. کردمیو متوجه تلفن کردنش م 

 تنور داغ بود نان را چسباندم:  تا



...    یزده که از من دست بکش  ییحرفا  هیبهت    یالک  گفتیم   -

 که دوسش دارم فرار کنم و ...  ی که من قراره با کس نیا

 را از دستم گرفت:  ییچا

  شکوندمیهر دوتونو م   ی که قلم پا  گفت یرو م  نا ی! اگه اخودیب  -

 ... 

 را از دستم گرفت:  قند

 گفته.  یخزعبالت نیبهت دروغ گفته نه بهم زنگ زده، نه همچ -

البد مراد   ماند، یم  گرید  ۀمسئل  ک یراحت نشده بود.    المیخ  هنوز

 را برداشته. یمحمد بوده و تصادفا گوش  ۀحظه در مغازهمان ل

 بستم: چشم

 حرف زده.  گهی د یک یبا   یتلفن کرده، تو نبود دی پس شا -

 :دیرا سر کش اشییچا

 ! دی شا -

 را گرفتم: وانشیل



خسته   - م منم  کاش  م  یزدیام  خاموش    کم ی  یکردیکنار، 

 م یکردیاستراحت م
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 : زدیضربه م کیتمیفرمان ر یدستش رو با

 . گهید د یبخواب؛ من حالم سرجاش اومد، خوابم پر کم ی -

 داشته بودم:را به زور باز نگه میهاچشم

 استراحت کنه.  کمی بندمیفقط چشامو م  خوابمینه بابا، نم  -



هنوز خودم   زد،یم  ام یشانیبه پ   یباز شده بود و سوز سرد  پنجره

  گاریس  یبودم گاه  دهیرا به خواب زده بودم تا راحت باشد، فهم

  گار یبه شدت از س دانستیاز من؛ چون م یالبته پنهان  کشد؛ یم

 . کند یم  تمیو دودش اذ زارمیب

من    کردیو فکر م   دیکشیم  یاتک دانه  یسال بود گاه   یلیخ 

 . دانمیکه م  اورمیب شیبه رو خواستیخبر ندارم. دلم نم

نم   شناختمش؛ یم    دانم یم  دیفهمیاگر م  چ، یه  کرد یترک که 

 بهتر بود.  ی دزدک نی. پس همدیکشیمن هم راحت م شیپ 

چشم نگاهش کردم، بدون نگاه    ریجابجا شدم و از ز  ی صندل  یرو

پرت کرد و پنجره    رونیرا به ب  گارشیس  ۀ ماند   کردن به سمتم ته

 برود.  رونیب گاریس یرا کامال باز نمود تا بو

 که بسته شد گردنم را تکان دادم:  پنجره

 . هویچه سرد شد  -

 را صاف کرد:  شیگلو

 لحظه ...  هیپنجره رو باز کردم   -

 گذاشتم:  م یهاچشم یرو دست



 .یجور نیا پرهیخوابتم م ؛یخوب کرد -

 : دیخند

راه    ی از وقت  ؟یبه کشتنمون بد  یمنو خوابم کن  یاصرار دارچه    -

 بخواب بخواب ...   یگیم ی ه  میافتاد

 روشن دوختم: مهین ۀرا به جاد  نگاهم

اگه حال    ای. نگرانم محمد، درک کن. مرگ رودمی خواب بد د  -

 ...  یندار یرانندگ

 کرد:  اخم

خسته باشم    ا ی  اد یبه خدا خوابم ب  ا؟ ی رو  یزن یم  هیحرفا چ  نیا  -

تعارف داشته   ی با هر ک یشناسیکنار، تو که منو خوب م زنمیم

باز کردم   پنجره رو هم  ندارم،  با خودم  به   کمیباشم  باد بخوره 

 ام.کله

 کتم رساند:  ۀقیرا جلوتر آورد و به  دستش

قرار   ریبوده، خواباتم تحت تاث  ادیروزا باز تنش و استرست ز  نیا  -

 کتو هم ببند تا سردت نشه.  نیا ۀداده ... دکم



 را در دستم گرفتم:  دستش

 چشم آقا محمد مهربون! -

 : دیرا به صورتم پاش لبخندش

 خانوم خوش زبون!  ایرو بالیچشمتون ب -

 بودم را مرتب کردم:  دهیروشنا کش یکه رو  ییبرده و پتو دست

 بود.   ال یواو  گهی زبونم نداشتم که د  ن یمن که شانس ندارم، اگه ا  -

 به خودش کرد: اشاره

 ! ؟یخوب نیشانست چشه به ا -

 باز شد:  ازهیبه خم دهانم

  یی ایتا به راه ب  ینرفته چقدر منو چزوند  ادمی  یاون که بله؛ ول  -

 شانس.  یآقا
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 مقابل نگاه متعجبش لب زدم:  در

به من فکر نکنم    نیداد  یها سختسال  نیقدر که ا! اونگهیواال د  -

 من حرص خورده باشه. ۀانداز یچکیه

 درد دلم باز شده بود:  ناخواسته

ن  ادمیهنوز    - تا کارام به چشم    کردمیم  ازینرفته چقدر نذر و 

  زدنی... بس که سرکوفت م  ننیو منم بب  ادیمادر و خواهرات ب

 .سین  میحال یزیم و چکه بچه  شهیهم

 به همان روزها برگشت: ذهنم

بودم    ازیو همش در حال نذر و ن  دادم یتموم پوالمو صدقه م  -

 . نیقبولم کن  کمیبلکه 



 اش از جا پراندم: خنده کیشل

 ا؟ یرو یکردیواقعا نذر م -

 به پشت دوخته شد:  نگاهم

 آرومتر، بچه خوابه.  ؟یزن یچرا داد م -

 : دیخندیم هنوز

 که ...  نیداره واسه اخنده ی لیخ ییخدا ی باشه؛ ول -

 کج شد:  م یهالب

کارم رو قبول نداشتن و همش    چیه  ی وقت  کردم؟ یم  کاریپس چ  -

رفتم و هر    یکه بگ  یاز رفتارم بودن؟ هر راه  رادیدنبال گرفتن ا

 رو امتحان کردم تا باالخره قبولم کنن. یکار

 :دیافکارم را بر ۀرشت

 ؟ یبرا چ ازیبانو، نذر و ن  ا یرو میما که از اول قبولت داشت -

 را تکان دادم:  دستم

  کنه، یاصال ولش کن، حرف زدن در مورد گذشته حالمو بد م  -

بب  خوامینم نگا کنم  و پشت سرمو  قبل    نمیبرگردم  چند سال 



  ش یادآورینبودن که بخوام با    یخوب  یکجا بودم؛ چون اصال روزا

 لذت هم ببرم. 

 رفت:  لیتحل شیصدا

رو  یناشکر  - روزا  ا؛ ینکن  چرا میداشت  ی خوب  یلیخ  یما   .

 . رهیگیدختر؟ خدا قهرش م  یگیم یجورنیا

بهم    ادامه را  اعصابم  گذشته  روزگار  فکر  واقعا  چون  ندادم؛ 

 .ختیریم

که اکنون   یگاهی برسم، به جا  جانیتالش کرده بودم تا به ا  یلیخ 

کارها   ی لیکرده بودم، حاال در خ  دایخودم و محمد پ  ۀ نزد خانواد

ارزش داشت؛   شانیحرفم برا  خواستند،یاز من نظر و مشورت م

  رفت،یدر قلبم فرو م  یخیه چون سرفته ک  یروزها  یادآوری  یول

 خوب در موردشان قضاوت کنم.  دادیمجال نم
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به    ازیاز همه دور شوم، ن  خواستمیبود که م  نیهم  یبرا  شتریب

  نیسم خاطرات تمام ا  دیداشتم، با   یروح  یقو  یلیخ  یپاکساز

 نه یآرام و بدون ک ی و با قلب زدودمیها را از روح و جسمم مسال

 . گشتمیبه شهرم برم

 : دمیکش یآه

آ  ایب  - مورد  بزن  ندهیدر  تو همون گذشته   م؛ یحرف  رو  گذشته 

 . میچال کن

 حرف نگاهم کرد.  بدون

 را صاف کردم:  میگلو

 قشنگ باشه. یجا اجاره کردکه اون یاخدا کنه خونه -



 نزد که خودم ادامه دادم:  یحرف باز

که هر روز    نیهمشون قشنگن ... هم  ی شمال  یهاهر چند خونه  -

انرژ  گه ید  یها رو بشنوموج  یو صدا  ی نیرو بب  ایدر  تیتا شب 

 ... لهیتکم

 : دیرا بر حرفم

 . استیخونه لب در -

 زده شدم:  جانیهم گفته بود اما ه قبال

بش  اطیتو ح  هیچه حس خوب  ی دونینم  - پاهاتو    ینیخودت  و 

  ی تصورشم آدمو به وجد م  یمحمد! حت  ی... وا  ایتو در  یبنداز

 آره.

 زد: یچشمک

 . ا یکنیصفا م -

 دنده گذاشت را در دست گرفتم:  یراستش که رو دست

 .مونیی... هر سه تا م یکنیصفا م -

 را به روشنا که غرق خواب بود دوختم:  نگاهم



و خاطره   اطیتو ح  مینیشیدور هم م  کنمیدم م   ییهر عصر چا  -

 و ...   میکنیم فیتعر

 زد: ینیریش لبخند

 ؟یای تو که از گذشته و خاطراتش فرار -

 زدم: لبخند

 . کنم یم فیکه دوست دارم و برا خودم مهمه رو تعر یخاطرات -

 را تکان داد تا دنده را عوض کند:  دستش

کن   فیرو تعر  یکه خودت دوست دار  ییاز اونا  ی کم  هیحاال    -

 .هیبه چ یچ مینیبب

م  خاطرات مربوط  راهنما  شد یخوبم  دوران  مرض  یی به  و    هیو 

 ی برا  کنم نه  فیتعر  توانستمیخودم م  یمحمدشان که فقط برا

 .یگری کس د

 : دمیکش  یقیعم نفس

 . مهییدوران راهنما یتموم خاطرات خوبم برا -

 را به سمتم برگرداند: سرش



و    یدوران نامزد  م؟ یندار  ییما تو اون همه خاطرات جا  یعنی   -

 تو خوبا ندارن؟ ییهمه ادا اطوار جاو اون یعشقباز
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 گفتم:  عمدا

 خوباش.  یلینه خ ی هستن؛ ول  میاز زندگ یچرا اونام جزئ -

 : کنم یم یشوخ دیفهم

اصال عشق    ،یکنیم  ادیازشون    یکه به خوب  شهیبدجنس! هم  -

 من بود که تو رو شکوفا کرد و بزرگت کرد .... 



 اش زدم:بر شانه دست

... با    ؟ ی... تو چ  م، ی شو با هم بر اده یترمز کن بابا! چه خبرته؟ پ   -

 بگو.  نویا ؟یدیمن به کجاها رس

 : دیکش ینفس

قانعم    یلیبذار بهت بگم ... من برعکس تو خ  هیجورنیحاال که ا  -

 داشتم ...  م یتو زندگ زیز تو همه چو خوشبخت ... قبل ا

 : دمیرا بر حرفش

 حاال!؟  هیبدجنس ک -

 : دیخند

 زن خوب ....  هیداشتم اال  یبگم که ... همه چ یذارینم -

 گرفت:  ینفس

 بمیدار نصو خونواده  بیدختر پاک و نج  هینذر کردم که خدا    -

 کنه ...  

 نگاهم کرد:  یچشم ریز



بار که    نی... از همون اول  یو تو قسمتم شد  دیخدا صدامو شن  -

  ی خودشه محمد همون دختر نیگفتم ا ،یبه دلم نشست دمتید

 سفت بچسب بهش و ولش نکن ...  ،یخواستیکه م

 به جاده دوخت: چشم

  نینبودم که به ا  یدیمن ب  یول  ؛یگذاشته بود  یناسازگار  یبنا  -

 بادها بلرزم ... 

 داد:  رونیب یشیرا نما  زبانش

و گرفتارم ... به عهدم هم    یکنم عاشقم بش  یعهد کردم کار  -

 چاک آقا محمدتون!  نهیعاشق س یو شد دمیرس

 اش زدم:شانه به

 ...  ریخودتو دست باال بگ کمی!  ؟یچ گهی د -

 نگاهم کرد:  عاشقانه

تا اسم محمد    دوننیتابلوئه و همه م  گهیبگو، د   گم یدروغ م   -

 . یدیم و خودتو لو ی ش یرنگ به رنگ م  ادیم



فکرم    یباز رنگ به رنگ شده بودم، دست خودم نبود که گاه  البد

 . دیپریاز خودم هرز م اریاختیب
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کرده بودم و جوابم داده بود جانم! در خود    شی صدا  یبارها وقت 

آن   اگر  که  بودم  رفته  چه   یکیفرو  بود  داده  را  جوابم  محمد 

نفره  شد، یم دو  خلوت  در  و    ی هاصحبت  ا یمان  هرگز  عاشقانه 



بود که    دهینگنج  املهیهم در مخ  انتیفکر خ  یخاص حت  طیشرا

ها و  بار  یعاد  طیشرا  در  یکنم؛ ول  سهیدو نفرشان را با هم  مقا

تصورش کنم،    امیبارها اتفاق افتاده بود که کنار خودم و در زندگ 

و جواب داده بود جان محمد! تصور   ش یصدا  یوقت بودم  کرده 

عکس بود  کنارم  او  حاال  اگر  بودم  آکرده  بود،  چگونه    ا یالعملم 

 ...   ایتر عاشقانه ایبودم  طورنیهم

 تر شد:حواسم جمع ش یصدا با

 که خجالت نداره.   یخوب عاشق -

 نشست:  می هالب  یرو یپوزخند

 خجالت نداره ...  یعاشق -

محمد کنارم   یکیحاال به ذهنم خطور کرد اگر آن    نیهم  یحت

 رفتارم چگونه بود ...  میکرد یم  ی بود و راه شمال را با او ط

بودم، سال  یرو  یلیخ را الخودم کار کرده  منگنه    یها خودم 

  ی عقالن  میهام تمام رفتار و حرفکرده بود  یگذاشته بودم، سع

و ناخودآگاه    رفتیافکارم از دستم در م  رازهیش  ی باشد اما گاه

 ...  خوردیگره م امیواقع  یایبا دن الیفکر و خ



ها از همه  ببرم، سال ادیکرده بودم تا گذشته را از  نیتمر هاسال

کرده بودم،    ی دور  داد یم  وندیکه مرا به گذشته پ  زیچکس و همه

خط    شدندیدورم مربوط م  یها به سال  یکه به نوع   ییهادور آدم

بودم تا خودم باشم و شوهر و    ده یبودم، از همه بر  دهیقرمز کش

با مشقت به دست آورده  که سال  ی گاهیو جا  یام، زندگبچه  ها 

تا به    شدمیداشتم از همه دور م  باختم، یساده م  دی بودم را نبا

 باشم ... ترکیام نزدخودم و خانواده

م   هر همه  ول  گفتند یچند  برا  نیآخر  ی خودخواهم    یتالشم 

 از همه. دنیراه بود، کنار کش نیهم یروح ی سازندگ

کجا    ی مهربان  هاسالنیا  اگر تا  نبود  نبود معلوم  و عشق محمد 

 زود جا زده بودم.  یلیاحتماال خ آوردم، یدوام م

 دوختم:  رخشمیرا به ن نگاهم

ا  - و    دمیزجر کش  ی لیشدم، خ  تیاذ  ی لیسال ها خ  نیمحمد 

کنارم   شهیهم  ماتینامال  یتو با وجود همه    یول   دم؛ید  یسخت

 ...  یم بود یو حام  یکرد میو همراه یبود

 گذاشت: اشنه یس یرا رو دستش



 در خون ماست! ی ... خوب میمخلص -

 لبم نشست: یرو یلبخند

 . یکرد تمیاز همه اذ  شتریهر چند خودت ب -

 لب او هم آمد:  یرو لبخند

 ! ینکرد ت یما رو اذ چکدومیو ه یرام بود ۀنه که شما بر -
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 باال انداختم:  شانه



بود ...    نیبقا داشته باشم هم  یبرا  تونستم یکه م  ی تنها راه حل  -

 که مثل خودتون باشم ... 

 تند به سمتم برگشت: سرش

 م؟یای مثل خودتون؟! مگه ما چجور یچ ی عنی -

 ادامه دادم:  الیخیب

... اون زمان    نیقبول ندار  ویچکی! ... به جز خودتون هیچیه  -

بود بدترم  داشت  ن،یکه  قبول  خودمو  که    ن،ینه  تو  کارامو.  نه 

  رادیا  کردمیم  یدهن مادرت بود، اونام که من هر کار  چشمت به 

 ...  گرفتنیم

 را صدا زد: اسمم

 ! ا یرو -

 کردم:  اخم

 شه یتو ش  نیاون همه سال خون منو کرد  نه؟یا  ری! مگه غ ه؟یچ  -

 ...  دیشدم و کارم به دوا دکتر کش یآخرشم روان

 کرد:   میصدا دوباره



با هم    یکنیم  یقاط  ویکه ... چرا همه چ  یجاده خاک  یباز زد  -

 ... 

 : د یکش یپوف

  ی ! تا بحث به جاهاالیخی... باشه بابا ب   یهم داشت  یچه دل پر  -

 حرفا رو. نیا میول کن دهینکش کیبار

 دور تند افتاده بودم:  یاما رو من

سخت بود   یلیخ  ینبود  شمیکه تو هم پ  لیمخصوصا اون اوا  -

رام    کردمیم   ی... هر چند  سع   گفتنیبرام محمد، همش زور م 

مط د  ع یباشم،  بعد  اما  کن؛  و حرف گوش  چقدر    دم یباشم  هر 

 .رنیگ یم  یسوار شتریب شمیخم م شتریب

 بار با اخطار اسمم را گفت: نیا

چه طرز حرف زدنه؟   نیها. ا  خورهیواقعا داره بهم برم   گهید  ا یرو  -

 . یزنیمن بد حرف م ۀد خونواددر مور شهیهم

 باال بردم:  سر

  د یبا  یول  یتو گرفتطرف خونواده   شهیتلخه محمد، هم  تیواقع  -

 ...  یقبول کن



 : دیرا بر حرفم

 ...  یترتو تلخ -

 به سمت پنجره برگشت: سرم

 م ... ت ... خونواده... تو ... خونواده نیتلخم کرد -

 : دمیکش یآه

وقت  - همه    ی از  از  بوده.  سرم  باال  زور  همش  شناختم  خودمو 

خود چه  غر  ،یخوردم،  هبهیچه  طبق    موقعچی.  نداشتم  اجازه 

همون  یقلب  ۀخواست به  دادن  هُلم  جلو،  برم  که    ییجاخودم 

 خودشون خواستن ...

 به او کردم:  ینگاه  مین

و براتون راه رفتم، بهم    نیکوکم کرد  ، یعروسک کوک  ه یمثل    -

زشته   نیبکن، اونو نکن، ا  نویخوبه، اون بده، ا  ن یا  نیکرد  کتهید

 ...  باستیاون، ز

 بستم: چشم



حرف    ی هم اون جا بود. با فالن   ی عروس فالن  گنیفالن جا نرو م  -

نخر.    زویهم مثل همون طرفه. فالن چ  ی دختر فالن  گن ینزن م

نرو، با    ی . با فالنهیجورنیا  یخواهر فالن   گنیفالن جور نگرد م

ا  یریبرو. م  ی فالن  تیروسر  ی ایم  جا نیاون جا چادر سر کن، 

  ره، یگیاون مانتوت بلنده به پات م   شه،یم   ده ید   تقهیکوتاهه  

گشاده    یکیشلوارت تنگه اون    نیلباست رنگش جلفه، ا  یکیاون  

 !یهمه چ ن،ی... به همه کارم کار داشت
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 گذاشت: اشیشانیپ  یرا رو دستش



  س، ین  ی عیشده، دوباره حرفا و رفتارت طب  تیزیچ  ه یتو امروز    -

 . رهیدرگ یادیفکرت ز

 جابجا شدم:  یصندل یرو

 بودم.  ی مدل نیا شهیکه هستم، هم نمیمن هم -

پزشکم جر و بحث    یهاه یبود به خاطر اعصاب خراب و توص  معلوم

 :دادیرا ادامه نم

 ا؟ یرو  یبخشتو خوردامروز قرص آرام -

 حرص سرم را برگرداندم:  با

 قرص نخورم. گهیپرتنش دور شدم که د  طیاز مح -

 شد:  نییباال و پا  سرش

ا  یلیخ  - از  قبل  بهتره    میبرس  یشگیهم  ۀبه مرحل  کهنیخب! 

 . میبحثو قطع کن

اش در آخر در مورد خانواده  مانی شگیبحث هم  نیداشت ا  حق

 . شدیم  دهیکش یبه جر و بحث و دلخور

 بر لبم نشست: یپوزخند



د  - اونا  گهی آره  آخرش طرف  بگم  که  هم  چقدر  و    ،ییهر  پدر 

تعصب ندارم، شما    یچکیکه رو ه  نیمن رو نب  ه،یعیمادرتن طب

 و ...  یدارماشااهلل خونواده

 :ختیبهم ر شتریلب کرد اعصابم ب ریکه ز  یبلند نچ با

و جلو   یریبار طرف منو بگ  هیشد   ، یگیبگو بد م گمینه! بد م   -

 ...  ا؟یحق با توئه رو یدفعه گفت هیمحض نمونه  ؟ یایاونا درب

 گفت:  یلب ریز

 .هی چه حرف نیاستغفراهلل دختر ا -

 را به صورتم زدم: دستم

حق رو   شهیبگو، هم  یبار طرف من رو گرفت  هی  رهیتن بم  نیا  -

 من فالن کردم و بهمان کردم ...   یگفت ، یبه اونا داد

 ادامه دهد: خواستینم

 . شهیانشاهلل اوضاع بهتر م -

 ضبط را زد: ۀدکم

 م؟ یگوش بد میکنیم  دایآهنگ خوب پ  هی مینیبب -



 ها دلخواه خودم بود:آهنگ تمام

 .یو دوس داشته باش  ادیب  رتی گ  یزیزحمت نکش فکر نکنم چ  -

 زد: لبخند

  هی  یهمه آهنگ، نکرد  نی... ا  س یبعد بگو فالنه و فالن ن  یدید  -

 توش. یمنو بزن ۀدونه آهنگ مورد عالق

 را خاموش کردم: ضبط

 ؟یگوش دادن دار یقیاالن واقعا حس موس-

 دوخت:   میا هرا به چشم نگاهش

 . یکالبد گذشته رو بشکاف  نهیبذار بخونه خب، الاقل بهتر از ا -

 نزدم که ادامه داد:  یحرف

تو   ویچ  ۀ عقد  ا؟یرو  یرو تموم کن  یبچه باز  نیا  یخوایم  ی ک  -

نگه ه  همهنیا  یداشتدلت  با  نم  یچکیسال که  ..    ؟ یشیصاف 

 تموم بشه ...  نهیک نیا د یبا ییجا هیباالخره 

 : دیکش  یقیعم نفس



چقدر دوستت دارم، خونواده م هم دوستت    ی دونیخودت م  -

اوا اون  ... خب  نبودن    دیشا  لیدارن  باهات آشنا    هیچون هنوز 

که شکر خدا االن چقدر    ینیبیم  یتو رفتارشون بود؛ ول  یتناقض

 هواتو دارن. 

 هم چفت شد:  یرو م یهالب

 . کننیمنو ندارن، بخاطر تو تحملم م یهوا -

 را به افسوس تکان داد:  سرش

.  سین یجورنیواقعا ا ی دونیخودتم م  ا،یرو ی کنیم  ی کم لطف -

و   کنهیم  نیبدب  هی افکار مسموم ذهن و قلبت رو نسبت به بق  نیا

 . یازشون متنفر بش شهیباعث م
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 ضبط گرفت و روشنش کرد: ۀرا به دکم دستش

! همه زمیندارن که عز  یباهات پدرکشتگ  ا،یمثبت کن رو  یفکرا  -

دوستت دارن، نظرت براشون مهمه که تو هر کارشون ازت نظر  

 ...   خوانیم

 لبش نشست: یرو یلبخند

مخونواده  - مهم  دونن یم  برام  چقدر  ...    یتو  دارم  دوستت  و 

بهتر شده،    یلیروزگارم خ  م،یتو زندگ   یاومد  ی از وقت  دونن یم

بدتو    دی موضوع پدر و مادر و خونواده م رو شاد کرده چرا با  نیا

 بخوان؟ ...

 داد: ادامه

تو دلته    نهیک  یو هر چ  یلعنت  ۀاون گذشت  گهی! دای باور کن رو  -

چماق نکن بزن تو سر من و خودت! اون همه   یدور و ه  زیرو بر

  یمنطق  کمی! ؟یچیبه ه یچیآخرش ه  یمشاوره رفت یدکتر رفت



  م، یخوایباشن که ما م  یزیچ  نیع   توننیتر باش، همه که نم

  ی داشته باش  ولکه هست قب یجور رو همون  یقبول کن هر کس

 . یریو بپذ

 .کردیمشاورم را تکرار م  یهابستم، حرف چشم

 ت: گرف ینفس

  یهم از خوب  کمی  یگیرو م  اشونی خب المذهب اون همه بد  -

بب بگو،  هم  کار  نیهاشونو  هر  تو  دارن  قبولت  نظرتو    یچقدر 

 .ذارنیبهت احترام م خوانیم

 زدم:  یصدادار پوزخند

وگرنه اونا عمرا   ؛یریگیتو طرف منو م  نهیهمش بخاطر ا  نایا  -

 منو قبول داشته باشن.

 را تکان داد: سرش

ثان  سین  یگیکه م  جورنیا  یدونیاوال که خودتم م  -   ی ... در 

خوبه که ... بابا مهم برخوردشونه   یلیباشه، خ  یجورنیا  میریگ

 ...  یلیکه باهات خوبن و قبولت دارن ... حاال به هر دل

 محبت نگاهم کرد:  با



! بارها مادرم به خودم گفته خدا چقدر  ایرو  قتهیحق  نیبه خدا ع   -

  یرو گذاشته جلو روت، زن بساز، خونه زندگ ایدوستت داشته رو

بگن در موردت؟    یخوایم  یچ  گهیتموم ... د  یجمع کن، همه چ

نبا که  رو  د یهمش  ا  یجلو  بگن؛  سرت   نیخودت  پشت  که 

 دل من!  زیکه بهتره عز گنیم تویو خوب کننیم تویطرفدار

 را جا انداخت:  دنده 

و    م یکه در کنار هم بزرگ شد  میواقعا هم انگار مکمل هم بود  -

همد کرد  گهیوجود  کامل  بب  میرو  ه  نی...  کل   یچکیاالن  تو 

... روشنا    م یرو دار  گه یما همد  س،یما خوشبخت ن  ۀبه انداز  ل، یفام

 ...   میدار ی... همه چ نی.. ماش ی... خونه ... زندگ  میرو دار

 : دیخند

 .لهیتکم یچهمه  گهید ادیدوممون هم ب  ۀبچ یانشاهلل بزود -

 گرفت:  تم یر نیفرمان ماش یدستش رو با

 چه شود؟! -

و احتمال   ختهیزنان گفته بود داروها نظم بدنم را بر هم ر  دکتر

.  می را به محمد نگفته بود نیا ی دار نشوم ولدارد تا آخر عمر بچه



  انیب  یبرا  تیموقع  نیبهتر  دی و دکترم. شا  دانستمیدم متنهاخو

 گل آلود شده بود:   ی حاال بود که آب به حد کاف  نیهم  م یهاحرف

 نشد و ...  دمی شا -
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 همان لحن شاد جوابم را داد:   با

 ۀ مین  شهی... اصال تو چرا هم  ارینه تو کار خدا ن  شه، یانشاهلل م  -

 . ینیبیم وانویل یخال



 : شدیخبردار م دی بستم با چشم

عوارض   دیمحمد ... دکتر معتقده شا  قتهیحق  ست،ین  یخال  ۀمین  -

 ممکنه ...   یعنیکه خوردم ...    ییداروها

 کندم تا ادامه دهم:  جان

 ...  میدار نشبچه دی شا -

 جوابش بغض کردم:  با

از دست من راحت   یخوب تو قرص ها رو خورد  - که خودتو 

... در ضمن اگه قراره بچه   یکن دار ... پس در واقع منم مقصرم 

 اگه هم نه ...  کنهیممکن م  یقیخدا از هر طر میبش

 به روشنا دوخت:  نهیرا از آ نگاهش

 .هی کاف مونیزندگ یبرا روشن روشنا -

 کرد:   نگاهم

 ! ا؟یرو نهیاز ا ریغ  -

نامزد  همان برا  یزمان  که  بودم  دست   یخالص  یگفته  از 

  نیمادر را خوردم تا خودم را از ب  یها، قرصهمه  یهاییزورگو



خودش    ی ام ولچند بار و چند عدد قرص خورده  دانستیببرم، نم

 .دانستیرا در آن ماجرا مقصر م

 شد. ریاشکم سراز اشیمهربان از

  ی را نداشتم، بعد از هر بحث  میهاحرکات و حرف  اریواقعا اخت  یگاه 

. هنوز نتوانسته شدمیعذاب وجدان گرفته خودم هم ناراحت م

  انمیبودم گذشته را فراموش کنم، هنوز کار داشت تا قلبم با اطراف

 صاف شود. 

 برداشتم:  یلدستما

 ... یچجور دونم یبحث رو راه بندازم، نم نیا خواستمینم -

 باز کرد:  یرا کم پنجره

بهمون   یدار  یچ  ،یاوهیم  ،ییچا   هی... حاال    ادیم  شیولش کن پ   -

 ...  ؟یبد

 را داخل سبد بردم:  دستم

 ؟یخوایم  یدارم ... تو چ  یهمه چ -

 زد: یچشمک



 لطفا!  یشگیپس همون هم -

که روشنا در خواب    ییعقب جا  یبه صندل  یچشم  ریرا ز  نگاهم

 بود دادم و آرام لب زدم:  قیعم

 متاسفانه!   شهینم  یشگیهم -

 پنجره را بست: 

  ییچا  هیرو با    یشگیخونه همون هم  میبرس  میکنیپس صبر م  -

 و ...  یتازه دم بد

 زد: یچشمک

 ...   میعشق قد د، یجد ۀخون د،یشهر جد -

 عوض کردن بحث و فضا بود. استاد

 : دمیو با اشاره به روشنا حرفش را بر دمیگز لب

 زشته! -

 باال انداخت:  شانه

  ی دونیحاال که خوابه و م  شدیبود متوجه حرفامون نم  دارمی ب  -

 . نهیخوابش چقدر سنگ



رس  یروزها روزها  دهیخوب  و  روشنا  محمد،  بودم،  من    یبود، 

 که دنبالش بودم.  یخوب و آرامش

هماهنگ کرده    کردیکه در آن کار م  یمحمد با شرکت  ها صبح 

و    رساندیبود که قبل از رفتن به سرکار، روشنا را به مدرسه م

من عمال    بیترت  نیبه ا  داشت،یموقع برگشت هم سر راه او را برم

اما    کردمیخانه مشغول م  یخودم را با کارها  یبودم گاه  کاریب

ها  آن  زمان برگشت  یهایکیزدخواب مانده و تا ناغلب در تخت

هم    ی . حس بلند شدن از تختخواب نداشتم، لزومزدمیچرت م

  الیبا خ  نیهم  یقرار نبود به من سر بزند برا  ینداشت؛ چون کس

م دلم  چقدر  هر  دراز    خواست یراحت  ظهر  تا  مزاحمت  بدون 

را    ساعت مانده به آمدن روشنا و محمد کارها  میو ن  دمیکشیم

 .کردمینهار را آماده م  ده، سر و سامان دا

از مدت  یخوب  روزگار زندگبود بعد  را نشان    یرو  یها  خوشش 

همسا  یحت  داد،یم نم  هاهیبا  آمد  و  رفت  بدون    کردمیهم  تا 

خودم گرم باشد، تماما    یفقط سرم به زندگ  یمزاحتم  نیکوچکتر

گاهخانواده   یبرا و  عصرها  بودم  تاشب  یام  سه   رونیب  ییها 

 . میخوردیم  یو شام سبک می زدیدر پارک قدم م  م،یرفتیم



که با سردتر شدن هوا و بارش برف    نیخوب بود تا ا  زیچ  همه

چند ساعته    یهارفتن   رونیاز ب  یحت  گری شدم، د  نیرسما خانه نش

 نبود. یهم خبر

برا  س یرئ  یطرف  از تا  بود  خواسته  کارها  یمحمد  به    ی کمک 

 عنوان اضافه کار بماند. به شتریشرکت چند ساعت ب

مثل    ، ییشروع شد، نبود محمد در خانه و تنها   ریدلگ  یعصرها

 . کردیام مگذشته دلتنگ و افسرده

  ن یشده و ا  ام یو عدم تحرک باعث چاق  اد یو استراحت ز  خواب

 . کردیم تمیمسئله اذ

ه   روزها سپرمثل  چ  شدیم  یم  همه  بود،    یعاد  زیو  شده 

 .باختیاول رنگ م یروزها یخوشحال

مهمان دعوت کنم. شوق    ایبروم    یمهمان  خواستیدلم م  یگاه 

جابه جا کردن اسباب خانه ... همه فروکش    ش،یانتخاب لباس، آرا

  امی دارو خانه  قه ینبود تا سل  یکس   شد،یکرده و کم کم فراموش م

 را نشانش بدهم. 



ب  بیعج  برا  شتریبود  دلم  م  یدورهم  یاوقات  تنگ    شد؛ یها 

نوار کنم و در جمع خانواده و    یلباس مهمان  کهنیا نو  بپوشم، 

 باشم.   لیفام

 

 [ 19:44 16.11.20خاموش, ] یهازغال | ی غلطان الیکانال ل

 _پارت#

 وارونه  _یچترها#

 ی غلطانالیل#

 

 

 

 

و دور شدن از جمع حالم را   ییتنها  کردم یچه فکر مآن  برخالف

م  یمدت کوتاه   یبرا احساس  و  بود  دوباره    کردم یخوب کرده 

 . دیآیدارد به سراغم م یحس بد افسردگ



م  کم کم محمد  حرف  آدم  دم یرسیبه  م  زادیکه  جمع،   انیدر 

هم  یول   کند؛ یم  دا یپ   یمعن چون  دلم    شهیمن  بودم  جمع  در 

 خواسته بود. ییتنها

کوچکتر   یتکرار  یروزها بود،    یجانیه  نیبدون  گذر  در 

  شد، یرا به محمد اعتراف کنم، پرروتر م   امیدلتنگ  خواستمینم

غر شهر  در  ماندن  تنها  آدم  من  داشت  منتظر   ستمین  ب یباور 

شرا  نیکوچکتر به  پ   طیاعتراضم  و  تهران  به  تا  بود   شیحاضر 

 اش برگردد.  خانواده

دور و  شهیبا محمد بود من در جمع شلوغ بزرگ شده و هم حق

نبودند    ی اجتماع   اد یمحمد ز  ۀبرم پر از آدم بود، هر چند خانواد

رفت  نیب  یول ه  خودشان  و  داشتند  آمد  تنها  چیو  تنها    ی گاه 

 . مینبود

  ک یمدت فقط   نیماه از آمدنم به شمال گذشته بود و در ا چهار

به شمال آمده بود    یکار  یکه برا  ی بار مهمان داشتم، محمدعل

 هم به ما زد و عصر همان روز به تهران برگشت.  یسر



مسافرت در زمستان    یها و البته سختبچه  ۀو مدرس  ریمس  یدور

و    م یگرفتیاز هم خبر م  یکرده، تلفن  ینینشهمه را وادار به خانه

 .  م یحواله کرده بود التیو تعط  دیرا به ع  دارید

  دیچنان که باآن  کداممانچیچند من و محمد از همان اول ه  هر

نبود  مانیهاخانواده   یبرا بار فرصت   کیوگرنه حداقل    م؛یمهم 

چند ساعته را بهانه کرده و    ریاما مس   آمدندیم  دارمانیکرده به د

 خودشان را راحت کرده بودند. 

او دختر دوست، هر دو    ۀمن پسر دوست بودند و خانواد  ۀخانواد

 . م یبدشانس بود

ب  نیا  طر  نیشتریروزها  از  هم  با    ی هاگروه  قیارتباطمان 

 نیکه هم  میگرفتیخبر م  گری بود و از همد  ی نترنتیا  یخانوادگ

اجبار قبولمان کرده و جوابمان را   یهم از رو  یمجاز  یهاگروه

 . دادند یم

ها و  خودم بود، اما حاال با گذشت ماه  ۀخواست  یدور  نیچند ا  هر

 . خواستیرا م دنشانی دلم د شانیالیخیبا وجود ب 
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جا  وقتش را آن  شتریآخر سال شرکت، محمد ب  یحسابرس  بخاطر

رس  دیگذرانیم تا  هم  روشنا  و  من  گذران  دنیو  وقت    یمحمد 

رس  میکردیم به محض  کم  دنیتا  و  خورده  شام  بعد    یمحمد 

 . میطبق معمول بخواب

تنها  نیا زور  از  گوش  شتریب  ییروزها  بودم،    یبه  برده  پناه 

کرده بودم در چند گروه دوستانه اد شده    دایپ   یدیجد  تیمشغول



 کم و ناخودآگاه به بحثکم  یول   زدم یکال حرف نم  ل یبودم، اوا

 . کردمیشرکت م شانیوارد شده و در صحبت ها

خوب    یلیها خاز گرو  یک ی  یداشتند ول  یسرگرم  ۀجنب   شترشانیب

 و بدرد بخور بود.

فرستاده    میبرا  گریدر گروه د  غیتبل  یآدرس گروه را از رو  نیمه

مخصوص   ی گروه پزشک  ک یخودش هم در گروه نبود.    یبود حت

تا  یکسان در  و  کرده  مطرح  گروه  در  را  مشکالتشان    می که 

  شدیتوسط پزشک متخصص همان سوال جواب داده م  یمشخص

  ی هارشته انواع    یدانشجو  ای  لی التحصگروه فارغ  یاهال  شتریکه ب

 بودند.  یعلوم پزشک

 ینداشت و فقط سوال و جواب پزشک  یکار  یگریکس با د   چیه

م بدل  و  رد  که  کس  شد،یبود  گروه   یسوال  یهر  در  داشت 

 . گرفتیجواب م و دیپرسیم

  شناختیمرا نم  ی کس  دم،یزده و سوال پرس  ا یبار دل به در  کی

ا سوال  یرادیپس  هر  جواب  ینداشت  چه  و  بپرسم  دارم   یکه 

 . کنمیم  افتیدر



دو پاسخ    یرا که مطرح کردم چند نفر جوابم را دادند ول  سوالم

کامال در مورد    دو تا جواب   یک ی  خواند،یمن م   طیبا شرا  شتریب

 یخودش روانشناس  ۀکه به گفت  یراه حل مشکلم بود، پسر جوان

سوال و جواب از سواالتم را داده بود، چند    یکیجواب    خواندیم

پرسش و پاسخ به    می تا  ث،هم رد و بدل شد که وسط بح  گرید

  یکاش کم  یمضمون که ا  نیکردم به ا  پیتا  یمطلب  د،یرس  انی پا

 چون سوال آخرم بدون جواب ماند.  دادندیزمان م

صفح  هیثان  چند به  جوان  همان  با    امی شخص  ۀبعد  و  آمده 

دارم بپرسم تا جواب   یهر سوال  تواندیکرد که م  انیب  یعذرخواه

تا من از   دهد یاستادش را م  ۀدهد و اگر خودش نتوانست شمار

 او سواالتم را بپرسم.
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که    یکارانیجوابش را ندادم، فکر کردم نکند از همان قشر ب  اول

بقو سربه  یدنبال وقت گذران ا  هی سر  بود و    نترنتیگذاشتن در 

دانشجو را  ول  یمعرف  یروانشناس  یخودش  به   ی کرده؛  توجه  با 

 بود مزاحم باشد.  دی ها و نوع حرف زدنش در گروه، بعپاسخ

  کرد، یدرز نم  ییجا  میهاشناخت و حرف  ی ضمن؛ او که مرا نم  در

 . کردیکمکم هم م د یپس مهم نبود از مشکلم خبردار شود، شا

ام    یشخص  ۀبدون اجازه به صفح   کهنیبابت ا  یاز عذرخواه  بعد

 آمده، شروع به نوشتن کرد: 

 کمکتون کنم. نی دار یاگه سوال شمیخوشحال م -

 تا فکرم در موردش هرز نرفته خودش ادامه داد: 

ام  ی در مورد مشکالت روح  - راهنما  دوارمیتون    یی اطالعات و 

 ن یهست  یشتریمن به درد خورده باشه و اگه دنبال اطالعات ب

مطالب متخصص    فرستم،یم  یبراتون  دکتر  دنبال  اگه  البته 



  ی معرف  نهیزم  ن یدکتر خوب هم در ا  هیتونم    یمن م   نیگردیم

 کمکتون کنه.  یلیخ تونهیکنم که قطعا م

  غیهمکارانش را تبل  اینفرستادم؛ پس قصد داشت خودش    یجواب

 . دهندیپاس م  گریکدیرا به  ماریها که مدام بکند از همان

 : دیرس امشیبعد پ  ۀبود و چند لحظ  پیحال تا در

مورد    کنمیم  یفضول  نیببخش  - در  گروه   یسوال...  تو  که 

با    عتریبه نظرم هر چه سر  نیخودتون هست  مار، یاگه ب  ن،یدیپرس

عالئم اگه درمان نشه ممکنه   نیچون ا  نیمتخصص صحبت کن  هی

 دارو جواب نده ...   گهیحادتر بشه و د

 رفت: یگوش ۀصفح یرو دستم

 . یی ممنونم بابت راهنما -

 بحث ندارم: ۀبه ادام ی لیتما  دیفهم انگار

بهم    شمیخوشحال م  اد یاز دستم برب  یدر هر حال اگه کمک  -

 .نیبگ

 کرذم:  پیتا



که تو گروه گفته شد رو مد نظر    یی هاهیممنون. همون توص  -

 . دمیقرار م

 کرد:  پیتا عیسر

متخصص    هینزد    یبهتر حتما حضور  ۀجینت  یدر کنارش برا  -

 .نیبر

برا  یتو بودم  دکتر  نظر  تحت  که  بودم  نکرده  اشاره    ی سواالتم 

 خودم را نشان دکتر بدهم.  د یبا کردیفکر م  چارهیب نیهم
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غر  اعتماد حال  هر  در  بود،  شا  بهیسخت  و  و    د ی بود    ک یهزار 

 . آمد یم  شیکل پ مش

 کردم: تشکر

 ممنونم.  -

 کند نوشت:  یخداحافظ کهنیاز ا قبل

 و دردهاست.   هایماریب شتریب ۀشیر ی مشکالت عصب -

 نوشتم: جواب

 طوره.  نیهم -

 :دیهم رس اشیبعد امیپ 

خواست  - اگه کمک  حال  هر  م  نی در  پ   شمیخوشحال    ام یبهم 

ا  نیبد م  کهنیو  استادم حرف  با  بهتون    زنمیمن  رو  و خبرش 

 . دمیم

 نوشتم:  شیباشد، برا یمنت خواستمینم

 ممنون، تحت نظر پزشک هستم. -



 کرد:  پیتا

رشته رو   نیا  نی متخصص  شتری خوبه. کدوم دکتر؟ چون ب  ی لیخ  -

 . شناسمیم

 تشکر فرستادم:  عالمت

 نه، تهران. نجایا -

 داد:  جواب

  ی دکتر صفر   نیخوب تو شهر خودمون خواستآهان، اگه دکتر     -

بهتر بامعلومات  نیاز  عز  یهانیترو  استاد  و  من    زیشهرمون 

 هستن.

 نوشتم: شیبرا

 . دم یبود خبر م اجیممنونم احت -

زم  یگوش ا  نیرا  به  و  دلم   نی گذاشته  چقدر  که  کردم  فکر 

درددل    شینفر در مورد مشکالتم حرف بزنم، برا  کیبا    خواهدیم

  شناسدمیکه نم  یمخصوصا کس  م،یبگو  میهاو غصه  کنم، از غم

 حرف نزده بودم.  مانهیصم ی ها بود با کستا راحت باشم، مدت



او هم مشکالت    ی ول  کردم، یدرد ودل م  نیبا مه  یچند گاه   هر

کنم    ناراحتش  می توانستم با حرف ها  ینم  ادیخودش را داشت ز

 .  ختمیر یمشکالتم را در خودم م نیهم یبرا

حما  نیا نبود،  هم  محمد  ول  ی شگیهم  شی ها  تی اواخر    ی بود 

تنها  شتریب نبود و  با عمق وجودم    ییمواقع خودش در خانه  را 

 . کردمیلمس م

شهر   نیبه ا  یاز وقت  گذشت،یوقتم به خواب و بطالت م   شتریب

بود تنها  کالس  م،یآمده  بودم،  گذاشته  کنار  را  ورزش  و  ها 

بودم و حاال    دهیبود که قبال خر  یداستان  یهاام کتاب  یمشغولدل

روشنا    ی هاهم  درس  یگاه   خواندم،یدست داده بود م  یکه فرصت

م  دوره  ز  م یکردیرا  اضافه  ب  یادیوقت  که  کار    چ یه  ی داشتم 

 . رفتیهدر م یمثبت

  نترنت یکه در ا یود برخالف افرادکه به نظرم مثبت ب یکار تنها

  ا ی   شدمیعضو م  یعلم  یدر کانال ها  گردندیم  یدنبال سرگرم

تا    شد یها گذاشته م در آن  یکه سوال و جواب پزشک  یی ها گروه

بود    هانیهم  میهااز مشکالت خودم کاسته شود. کل گروه  یکم

 . یبا دو گروه خانوادگ
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  ی هاپرسش و پاسخ گروه، دوباره صحبت  م یروز بعد در تا  چند

  یی هافرستاده بود چک کردم، جواب  یپسر روانشاس را که به فرد

 بدردبخور بودند.  ی لیخ دادیکه م

 باشد قطعاً استادش بهتر از خودش بود.   ن یکه ا  ی به نظر شاگرد 



داشت اگر    ی چه اشکال  گرفتم، یآدرس استادش را م  د یامروز با  

دکتر  کی ا  یبار هم  م  نیکه  م  گفتیپسر  امتحان    کردم،یرا 

 . دادمیاز دست نم یزیچ

  شیگفتگو  ۀساعت بعد از کشمکش و جنگ با خودم به صفح  دو

  ۀ دو نفر  یهنوز بود هر چند در گفتگو  یقبل  یهارفتم، صحبت

به مشکلم نشده بود و در گروه مطرح   یااشاره  چیآن روز مان ه

 نه.  ا یبود  ادشیمشکلم هنوز  دانستمیکرده بودم. نم

 ! یاستادش را گفته بود، استاد صفر اسم

 نوشتم: شیبرا

  ش یهستم که چند روز پ  ی! من همون کسریسالم وقتتون بخ -

با استادتون در    نیو گفت  دمیازتون سوال پرس  یگروه پزشک  یتو

تلفنشون   ای و آدرس    دیاگه لطف کن  ن، یزنیمورد مشکلم حرف م

 . شمیممنون م نیرو بهم بد

 جواب نداده بود.  یبار صفحه را چک کردم ول چند

آنال  یبار  نیآخر  تا  نیکه  پاسخ    م یبوده همان ظهر،  پرسش و 

 گروه بوده. 



 را خاموش کرده و دنبال آماده کردن بساط شام رفتم.  نترنتیا

ها  که از خانواده  نیا  د، یکش  شی را پ   د یموقع شام صحبت ع   محمد

 . ندیایما ب ش یپ  دیع  یبرا میبخواه

  رسانند، یتعارف خودشان را به شمال م  نیدانستم با کوچکتر  ی م 

مدت آنقدر تنها مانده بودم که دلم    نینبود ا  یاآمدنشان مسئله

که مرا وادار به رفتن به تهران در   یزیاما چ  خواستیمهمان م

مرض  کرد یم  دیع  دختر  ن  هیعقد  در  بود  قرار  که  دوم    ۀمیبود 

 برگزار شود. دیع  التیتعط
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به تهران  دیروز با محمد بحث کردم تا باالخره قبول کرد ع  چند

 . میبرو

  ندیایبه شمال ب  التیتعط  یاش دوست داشتند براخانواده  چون

ع  داشت  بمان  دیاصرار  شمال  در  م میرا  اول  گفتی.    نیامسال، 

بهانه  میکه در شمال  ستیسال به    فتدیم  لیبه دست فام  یاو  تا 

 . ندیای ما به شمال ب دارید تین

در مراسم   خواستیبار دلم م   نیا  ینبودم؛ ول   یاز مهمان فرار 

 باشم.  هیجشن عقد دختر مرض

بمان  هر اصرار کرد که منتظر  ع   میچه  از  بعد  روز  با    دیتا چند 

برگرد تهران  به  اش  نبود    م،یخانواده  معلوم  نکردم؛ چون  قبول 

تان  به خانه  مییگوبه مهمان ب شد یچند روز شمال بمانند. مگر م 

 !؟ مییآیتا ما با شما به تهران م دیبرگرد

  ۀ را جمع و جور کرده و آماد لی وسا  ۀمانده هم  دیهفته به ع  کی

 . میحرکت بود



مخصوص جشن برداشته    یمجلس یهاخودم و روشنا لباس  یبرا

 بودم.

باشم، دلم    نیدر آن جشن بهتر  خواستیبود که دلم م  بیعج

وضع خودم و   نندیکه مرا پس زده بودند بب  یکسان  خواستیم

 خوب است. امیزندگ

بودم را هم داخل ساک    دهیها خرخانواده  یکه برا  یی هایسوغات

 اتاق خواب گذاشته بودم.   ۀها را گوشگذاشته و تمام ساک  یگرید

  د یخند  یشده بود، م  شتریکه روز به روز ب  لیوسا   دنیبا د  محمد

 گفت:  ی و م

 ۀ خون  م یریهفته ده روز م   هی  ؛ یبر  یخوایقندهار که نمسفر    -

 م؟یچرا با خودمون ببر لیوسا همهنیا لیفام

 جواب دادم: دروغ

  ه یبرا روشنا،    شیکیبرا خودمه،    یساک لباس خونه و راحت  هی  -

 هیبرداشتم،    یو روسر  فیو کفش و ک  یساک هم لباس مجلس

 و ...  یو دورهم  یچند دست لباس مهمون

 هم زد:  بر دست



چه خبره    ،یریهمه راه رو! انگار برا چند ماه م  نیا  رهیم   یک  -

 بابا؟ همش دو سه روزه ها. 

 ها گرفت: را به سمت ساک دستش

م   یبست  لیباروبند  یطور  - چ  یخوایانگار  دار  یهر   ی لباس 

 .ینشون مردم بد یببر

 قهقهه زد:  دیماتم را که د  نگاه 

 واال به خدا ...  -
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 را نشانش دادم:  یاقهوه ساک

ا  -   الم یخ  دی مسافرت، نبا  رمیخوب م  ه؟یحرفا چ  نیوا محمد! 

هم برا    مونیپر و پ  یهااز اون ساک  یکیراحت باشه؟ حاال خوبه  

 شماس ها. 

 باال انداخت:  شانه

  ای حرفا رو نداره رو  نیکه ا  رهنیپ   هیدست کت و شلوار و    هی  -

دم و    نیا  گهید  کنه،یم  تیهم برا من کفا  یدست  فیک  هیخانم،  

 ؟ یببر یخوایرو چرا م یبزرگ  نیدستگاه به ا

 زدم: لبخند

 ؟یخوا ینم یشلوار راحت -

 را باال برد:  شیابروها

 .یرشلوار یدونه هم ز هیخب  -

 را به کمرم زدم: دستم

 ؟ یچ ریلباس ز -



 کش آمد:  ش یهالب

 .ریدست هم لباس ز هیخب  -

 : دمیخند

  گهیبه ساک ... د  شهیبلوز و دو جفت جوراب م  هیبا    نایخب هم  -

 ؟ یگ یم یچ

 را به سمت هال کج کرد:  راهش

  گه ی. دیدست برداشت  هیحاال از هر کدوم    شناسم؛ یتو رو که م   -

 . میهاشو بردار جا ندار  یاضاف

 کردم:  شیصدا

عقب    میذاریخب م م؟یو ببر م یکول کن میخوایمحمد! مگه م -

اون جا به درد خورد که فبها؛ اگه هم الزم نشد، برش    ن،یماش

 . م یگردونیم

 جواب داد: آرام

 بمونه.  نیهم تو ماش  یخال  یکم جا هی -

 راه افتادم:  دنبالش



 ؟ یچه کن یخوایرو م  یخال  یجا -

 :ستادیا

 تهران.  میببر دی برنج سفارش دادم، اونارم با کم ی -

 :دمیرس کنارش

 نبرم؟ هاموله یوس  د یمگه چقده که من با ؟یبرا ک  -

 به جانب جواب داد: حق

 ...   لویچند ک هیهست، برا هر کدوم  یاسهیچهار پنج ک -

 : دمیرا بر حرفش

و فروش؟ چه خبره مگه؟ بابات که   دیتجارت و خر  م یمگه اومد   -

 .فرستنیداره و براش م یخودش مشتر 

 جواب داد: الیخیب

 . می بریدفعه ما براشون م نیخوب ا -
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 گفتم: یلجباز یرو از

شمال   گنیزشته م  م،یببر  نایهم برا بابام ا   یگون  هیباشه پس    -

 و ...  میبود

 حرفش نطقم ناتمام ماند:  با

 اتفاقا برا اونام گرفتم.  -

خودش  نه ا  نیریکه  و  خدا  کارهانیباشد  نه!  بکند،  دلش    ییرا 

صاف و ساده بود، برخالف من هر دو طرف را دوست داشت    یلیخ

ام اجازه  ند سالهچ  یهاگذاشت؛ اما من هنوز عقده  یو احترام م

 طرف صاف شوم. چیبا ه دادینم



گفته بودم؛ وگرنه   یلج و لجباز  یام را هم از روخانواده  یبرا  برنج

ام در حقم کرده  که خانواده  ییبابت کارها  سوختیدلم هنوز م

 بودند. 

تا صبح عالف    م یجا داد   نیها را به زور پشت ماشو برنج  لیوسا

 . م یو زود حرکت کن مینشو

  یدوازده زنگ در زده شد، منتظر کس  کیشب ساعت نزد  آخر

 هراسان محمد را صدا زدم: م،ینبود

 .زننیدارن در م  هیک نیمحمد پاشو بب -

رفت و پست سرش من هم خودم را به هال    نییاز تخت پا  محمد

 رساندم. 

...   هانیخانم پشت در خشکم زد، ا نهیو تهم داهللی حاج  دنی د با

 وقت شب ... شمال ...  نیا

 را زد: فونیبا شوق آ محمد

 تو.  نییسالم بفرما -

 به سمت من برگشت: یخوشحال با



 ! نانیمامان ا -

 تعجب خشکم زده بود: از

  م؟یمگه قرار نبود ما بر  نهی... منظورم ا  کنن؟ یم  کاریچ  جا نیا  -

 ... آخه ... 

 را باز کرد:  در

 ان؟ یاونا ب ای  میما بر  کنهیم  یخب حاال چه فرق -

 ی زیربرنامه  یکار  کی  یبود؛ امکان نداشت من برا  نیهم  شهیهم

 ام را بر هم نزنند.ناخواسته برنامه  ایمحمد خواسته    ۀکنم و خانواد

م  خون را  رساما مهمان  خورد؛یخونم  و    دهیها پشت در  بودند 

 بزنم.  ینتوانستم به محمد حرف
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همه  نهیتهم به  کش  یجاخانم  سرک  به  د؛یخانه  چند  نظر  هر 

اخالقش فرق کرده و بهتر شده بود؛ اما باز هم خُلق و    دیرسیم

 : گرفتیم یراداتیغالب بود و ا اشی مادرشوهر یخُو

 فتهیتا خط و خش ن  یبنداز  یزیچ  هی  د ی با  نت یکاب  نیا  ی رو  -

 لکه هست ...  هیهم  خچالیدرب  ۀریروش، رو دستگ

از    یوقت  یحت روشنا  بجنبم  خود  به  تا  و  خواست   خچالیآب 

 رو به من گفت:  یآب در بطر دنی آب آورد، با د شیبرا

  س، یخوب ن  اد یز  ها یکیپالست  یبطر  ن یآب رو تو پارچ بذار، ا  -

 ر ... بذا یاشه یحداقل ش

 زدم: لبخند

 ...  خچالیداخل  ذارمیتو پارچ م شهیاتفاقا آب رو هم -



 را به محمد دادم:  نگاهم

بطر  - آب  از  اصال  محمد  چون   یول   خوره؛ینم  یچون  روشنا 

 رو دوس داره برا شمام آورده.  ی بطر نیخودش ا

 زد:  یپت و پهن لبخند

 بار آوردم. یجورنیهامو ابچه ۀآره هم -

ادامه    یبود که روشنا را بد بار آورده بودم؛ ول   نیمنظورش ا  البد

 ندادم.  

  ی بود ...ول نیاز اول هم گرفت،یم  یادی ز یلیاسرائ یبن یرادهایا

که در تهران    یبهتر از قبل و زمان  یلیهم رفته اخالقش خ  یرو

 شده بود.  میبود

با صدا  روشنا پرآن  یکه  از خواب  با د   ده یها  مهمان در    دنیو 

تهم کنار  از  بود،  زده شده  ذوق  ماه  از چند  بعد  خانم    نهیخانه 

 .خوردیتکان نم

اش با  خانم هم که دختر دوست بود و از همان اول رابطه  نهیتهم

که    ییها  یدیکرده و ع   رشیروشنا خوب بود، امشب هم غافلگ 



کرده   شتریام را ببچه  یبود را به او داده و خوشحال دهیخر  شیبرا

 .بود

  ی بود؛ ول  ختهیبهم ر  های زیرچند دمغ شده بودم و تمام برنامه  هر

تقص  ها چارهیب  نیا آمده    یریهم  پسرشان  منزل  به  و  نداشتند 

 بودند. 

 افکارم را پاره کرد:  یروشنا رشته  حرف

ک  زیعز  - ز  ن؟یمونیم  ی تا  باش  ش یپ   اد ی...  خ  ن یما   ...   ی لیها 

 ...   میی... آخه ما تنها نیبمون

 را نوازش کرد:  ش یروشنا نشسته بود موها  گری که سمت د  یحاج

 حاج بابا!  یبشم روشنا نتیریقربون زبون ش -

 دوخت: نیبه زم چشم

 تنها مونده.  یغربت، طفل نیبچه رو آورد نیبرداشت -

 خانم را گرفت: نهیدست تهم روشنا

 ز؟ یعز نیمونیم  -

 خانم با منت گفت:  نهیتهم



 قند عسل!...   سیواال معلوم ن -

 را به من دوخت:  نگاهش

تو حرم    لیمشهد که سال تحو  میامسال هم بر  میخواست  یم  -

 شمال ...  نیایگفت محمد اصرار کرده ب ی حاج یول  م؛یباش
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 را به محمد داد :  نگاهش

 محمدم تو غربت بود و تنها و ...   یطفل -



از نوع حرف زدنش مشخص بود که    ی ول  اوردم؛ یخودم ن  یرو  به

م مقصر  پسرش  ماندن  غربت  در  مرا  دل  داندیهنوز    نیچرکو 

 است.

 را به دست گرفت:  دانیم محمد

  ن یحاالم که اومد  کرد، یمثل اومدن شما خوشحالم نم  یچیه  -

 ...  نیمدت بمون هی د یبا

 سمتم برگشت: به

 شمال ...  نیا یاصرار داشت به شما بگم چند روز ب ای اتفاقا رو -

خواسته   لمشیف که  م  شیهابود  من  اسم  با  مثال  گفتیرا   .

نه آن  یکند؛ ول   زیاش عزمرا نزد خانواده  خواستیم ها  نه من، 

 .ستیچ هیقض میکه نفهم میبچه نبود

 نگاهم کرد:   داهللی حاج

از آقامون ب  میشده بود گفتخالصه دلمون تنگ    - به    م یایقبل 

 . میشما سر بزن

جا به مشهد بروند و سر راهشان    نیاحتماال قصد داشتند از ا  پس

 ما آمده بودند.  دنیبه د



 کردم:  داهلل یبه حاج  رو

 . نیخوشحالمون کرد  یلیبابا جون، خ  نیکرد  یخوب کار  یلیخ  -

بق  روشنا تا  اتاق رفت  ب  لشیوسا  یۀبه  ب  اورد یرا  ها نشان  ه آنو 

پذ به  را  اتاقش  لوازم  تمام  آن  ییرای دهد،  نشان  تا  بود  ها  آورده 

 ذوق زده شده بود.   ی لیلبم نشست واقعا خ یرو یبدهد، لبخند

 کنم.  یاحترامیب همانانیمرامم نبود به م در

با  ادمانیپدر    بود  م  دیداده  گذاشت؛   همانیبه  احترام  و  عزت 

  نیپسرشان بود و چند  ۀکه خان  هانیاگر دشمن آدم باشد، ا  یحت

خدمت بود هر چند    امفهیبودند؛ پس وظ  دهیسال زحمتش را کش

 از محمد دلخور بودم.

 شدم:  بلند

 درست کنم.  یزیچ هیبرم  -

 تعارف زد:  یحاج

 ...  میخورد یزیچ  هیزحمت نکش عروس، تو راه  -



م  نهیتهم را  حاج    دی بع  شناختم؛ یخانم  دهد  اجازه    داهلل یبود 

غذا  یولخرج خودش  البد  بخرد.  وشام  درست   یسبک  یکرده 

 کرده و همراهشان آورده بودند. 

 ها را جمع کردم:  استکان

 . کنم یروبراه م یزیچ  هی عیباباجون، سر سیزحمت ن -
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  ه ی تا حداقل کارش را توج  دیایبودم محمد به آشپزخانه ب  منتظر

به من نگفته تا   یزیاش تلفن کرده و چکند که عمدا به خانواده



اما    ست؛یگری د  زیماجرا چ  ا ی رفتن به تهران نکنم    ۀ خودم را آماد

جا صدا  شیاز  خودم  و  کرده  آماده  را  شام  تا  نخورد    ش یتکان 

 کردم:

 ؟یکمک سفره رو ببر  یی ایمحمد م -

 برگشت: یی رایرا برداشته به پذ ینیس عیسر

 .یدیزحمت کش ای رو یمرس -

بکنم،    یاگله  ا ی  میبگو  یزیچ  د یترسیم  دینگاهم نکرد. شا   یحت

دارم تا    یکه حرصم را درون خودم نگه م  شناختیانگار مرا نم

از رفتن مهمان حرف  ینداشتم جلودوست    م، یرا بگو  می هابعد 

 کنم.  یاهیمهمان گال

جا    یواریمسافرت را درون کمد د  یها شام بخورند ساک هاآن  تا

 نباشد.  دی د یدادم تا جلو

و مسافرت زهرشان    خوردیذوقشان م  یها تو  ینبود؛ طفل  خوب

ا  یشد. ازطرف  یم همه ذوش و شوق    نیدوست نداشتم بدانند 

 داشتم و محمد عمدا ذوقم را کور کرده بود. 



رختخواب   ساعت که  بود  گذشته  دو  ماز  اتاق  در  را   همانیها 

 بود، را صدا زدم:  داهللی با حاج  یانداختم و روشنا که مشغول باز

هم استراحت کنن، فردا   زیدخترم برو بخواب تا باباجون و عز  -

 . یکنیم یدوباره باز

 :میافتاد که قرار بود فردا به تهران برو ادش ی انگار

 مسافرت؟  م یریمگه فردا نم -

 صحبت باز شود: خواستینم دلم

 ...  گهینه فداتشم ... چند روز د -

 محمد که روشنا را صدا زد، مات شد:  یرو نگاهم

 بهت بگم.   ا یب -

 : دیکش یدست از باز روشنا

 ان؟ یبا ما م ای  موننیجا م  نیا زیباباجون و عز -

 زدم:  شیبه رو یلبخند

 بخواب. ایحاال ب م،یریم گهی چند وقت د هی -

 محمد را صدا کرد:   داهللی حاج



 ن؟ یبر ییقرار بود جا -

 خوشحال جوابش را داد: روشنا

 تهران. میریآره م  -

 : دمیگز لب

 روشنا!   -

 کردم:  نگاهش

 . میبر التیتعط ینه آقا جون، قرار بود آخرا -
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 خانم لبخند زد: نهیتهم

 مشهد.  م یخوب پس مام تا اون وقت رفت _

 را به محمد دوخت:  نگاهش

... آخه شدیخوب م  یلیمشهد خ  نیایب  نیتونستیاگه شمام م  _

 . انیب نامیقراره گوهر ا

 حرف به سمتم برگشت:  نیا دنیبا شن محمد

 . می باهاتون اومد دم یشه، شا یم  یچ مینیحاال بب -

تا حرف  م یهالب گاز گرفتم  ا  یرا  از  تر   نینزنم که وضع  خراب 

چند هفته؟    یآن هم برا  م؛ینشود، ما قرار مسافرت به تهران داشت

 دو هفته. 

تهران را   ۀمبادا محمد برنام  دیجوش  یو سرکه م   ریمثل س  دلم

در    ی. عاشق مشهد بودم؛ ولمی برهم بزند و بخواهد به مشهد برو

خانواده ام بروم،   داریبه تهران و د  خواستیدلم م  یفعل  طیشرا

 نداشت.  یتوانستم علنا مخالفت کنم؛ صورت خوب ینم یاز طرف



 من بود.  یهمه رو نگاه 

 زدم: یآرام لبخند

خواست بعد    یکنه؛ هر چند دلم م  ی فرق نم  ادیبرا من که ز  -

  ی خب، اگه محمد دلش م  یول  نم؛یبب  المویها برم تهران فاممدت

 تهران. م یریم التیندارم بعد تعط یمشهد منم حرف میخواد بر

 را در هم گره زد: شیدست ها محمد

 شد!   ی عال -

 دوخت: داهللی را به حاج  نگاهش

ا  ریحاال د  - فردا    م،یبخواب  گهی بهتره د  ن،ی وقته و شمام خسته 

 . میریگ  یم میتصم

 روشنا را که وسط سالن مبهوت مانده  دست

 ما در گردش بود گرفتم:  نینگاهش ب و

 . یمامان  میبخواب م یبگو بر ریشب بخ -

 . دادیحرکتم اعتراضم را نشان م نیا دیشا



خواب کرده    ۀها هم خودشان را آمادکه به اتاقش رفت، آن  روشنا

 بودند. عذر خواسته و به اتاق خوابمان رفتم. 

دراز کش  ی وقت کنارم  قدر  دیمحمد  م  ی عصبان  یبه    ی بودم که 

 .ندازمیراه ب یدرست و حساب یدعوا کیتوانستم 

 پشت بغلم کرد:  از

 . ای رو یمرس -

 :برنگشتم

 بابت؟  -

 تر بغلم کرد:  محکم

 . یهمه چ -

 ام نشده بود.  یمتوجه ناراحت یجد انگار

  دادیکردم آن قدر ها هم که ظاهرم نشان م   یاش م  ی حال  دی با 

 :ستمیصبور و آرام ن

  ی کن  ی م   یاحمقم تو هر کار  نقد یکه ا  یممنون  نهیمنظورت ا  -

 ...  ا ی اد یمن صدام در نم



 داند: شانه ام انداخته به سمت خودش برم گر ریز دست

... مگه من    یخوب بمون  یایبذار همون رو  ا؛ یبد نشو رو  گهی د  -

 رونشونیتونستم ب  ی کردم، پدر و مادرمن خب؛ نم  ی چه کار بد

 پسرشون.  ۀبار اومدن خون هی ی ماه ، یکنم که ... سال

 افسوس لب زدم: به

 یبه اون راه و منو خر فرض م  یزن  یخوبه که خودتو م  یلیخ  -

تو    م؟ یتهران؟ مگه فردا مسافر نبود  م یبر  د ی. مگه قرار نبود ع یکن

 ؟ یکن یسر خود مهمون دعوت م ی که به من بگ نیچرا بدون ا

 کرد:  اخم

 که چرا پدر مادرمو دعوت کردم؟  نهیآهان! مشکلت ا -

 حرص گفتم:  با

 به اون راه؟ یخودتو زد ای  یفهم  یمحمد واقعا نم -

 باالتر برود:  میخواستم صدا ینم



نه اون    ییمشکل من خود تو  یدیمشکل من اونان؟ واقعا نفهم  -

م  چارهیب بگ   ی تونستیها؟  بهم  ر  انیم  یالاقل  به  االن    شم یتا 

 .ید یکه پوزه مو به خاک مال ینخند

 به جانب جواب داد: حق

  ی اومدن که ما رو ب  یول  ان؛یخب من تعارف زدم اونام گفتن نم  -

سورپرا ا  زیخبر  حقشونه  االن  موردشون    یجور   نیکنن.  در 

 مشهد.  رنیکه؛ گفتن م انیحتما م  دونستمینم ؟ی قضاوت کن

 با افسوس تکان خورد: سرم

اصرار ...    ا یحاال تعارف    ؛یدعوتشون کرد  ی به من نگفت  یتو حت  -

خودتم    ید  یحکم م  ، یخوب بلد  یلی... خ  یاشاره هم نکرد  هی

م پ یکن  یاجرا  ن  یگرفت   شی. دست  پس  من    یفتیکه  محمد؟ 

کردم؟ من فقط    یاحترام  یگفتم بهشون؟ ب  یزیزدم؟ چ  یحرف

هم    یجور  نیا  یاشاره به من بد  هی  یتونست  یاز تو ناراحتم که م

 بد نشه؛ هم اونا خراب شدن، هم ما. 

 بزند خودم ادامه دادم: یخواست حرف تا



م  همهنیا  - اب  کنمیمحبت  تو  خودتم    ؟یگیم  یجور  نیعد، 

ب  ادیمن    یدونیخوب م به مهمون  کنم، هر    یاحترامی نگرفتم 

 دمیچ  یابرنامه  هی. هر موقع  ننیهم  شهیهم  التیچند؛ فک و فام

 بهم زدن. اشونیزیاونا جلوتر از من با برنامه ر

 شد:  ریسراز میها اشک

تا   انیدارن م یگفت یبهم م  ،یداد  یکم بهم ارزش م هیکاش  -

با زنش حرف    ینخندن که محمد حت  شمیآماده باشم. حاال به ر

  عی. چه قدر ضامیدونه بهش بگه مهمون دار  یزنه و قابل نم  ینم

کردم    یکردم خونه رو آماده م  ی غذا آماده م  دونستمیشدم. اگه م

  میشدینم  عیهم ضا  یطور  نی . اموندمیخودمم منتظر مهمون م

 هممون. 

 : دیرا بر سرم کش دستش

 نن، یکنن؛ چون اومدن خودمونو بب  ینم  یفکر  نیاوال اونا همچ  -

اگه    ای که، ثان  ومدنین  مونیچک کردن خونه زندگ  ایبرا خوردن  

م  یدیفهم  یم ا  ؟یکردیم  کاریچ  انیدارن  به جز    هی  کهن ی... 

 چرا ...  یکرد ی قشقرق به پا م



خودش را زده بود به آن   ای  دیفهم   یرا به او کردم. واقعا نم  پشتم

خودم   یبرا  شتریب  یجز اعصاب خراب  یادهی راه؟ صحبت با او فا

 نداشت.

 :دمیسرم کش یرا رو پتو

 . میرسینم یی بحثا به جا نیمن و تو با ا  میبهتره بخواب-

 را به من کرد:  پشتش

تو  من مهمونمو  ۀاز خونواد   یکیهر موقع    ییخدا  -   ه ین بودن 

 .یدرآورد یبامبول

 : دمیکش یآه

چ  میبخواب  - وقت  مینگ  یزیمحمد.  تا  تو    یبهتره.    ش یپ   هیکه 

  گهیحرف همد  یاز من نسبت به خونواده ت تو ذهنت دار  یداور

  ی که اصال در مورد حرفا  یریگ یگارد م  نیهمچ  م، یفهم  ی رو نم

نم فکرهم  هم  ی کنیمن  چرا  م  شهیکه  ذهنت  بد    ادیتو  من 

 . هینظرم در موردشون منف  ا ی گم یخونواده ات و م

 از من جواب داد: آرامتر

 پسرشون، اونوقت ما ...  ۀ اومدن خون یبه چه خوش  ایطفل -



 حرفم را نگرفته بود:  واقعا

 .ریشب بخ -

 کرد:  م یکه بخوابم صدا نیاز ا قبل

 . میکن کاریمشهدو چ -

قرار نبود به   گشتیاش مخانواده  ماتیفکرش حول تصم  یوقت   تا

 نداشت. یا ده ی حرف زدن فا م؛ یبرس ییجا

 . فردا هم روز خدا بود. امدهیندادم تا فکر کند خواب جواب

  دست   به  را  دلم  یا   باشد   من  از  دلجویی   صدد  در  که  این  جای  به

  را   ات  خانواده  تا   میرویم  تهران  به  آنها   رفتن   از  بعد   بگوید   و   بیاورد

  و  من  خانوادۀ دیدن نه بود مهم اش خانواده رضایت فقط ببینی،

 صدای  و  نداد  کشش  زیاد  شکر  را  خدا.میزدم  که  جوشی  و  حرص

 .داشت خوابیدنش از نشان آرامش های نفس

  باید  چه  زدم،  گره  سرم  الی  با  را  هایم  دست  کشیده  دراز  صاف

   کردم؟  می

 رفته   نان  خرید  برای  و  شده  بیدار  من  از  زودتر  محمد  صبح  فردا

 آشپزخانه   به  خانم  تهمینه  که  بودم  کرده  روشن  را  سماور  تازه  .بود

 آمد



 .سالم-

 برگشتم  سمتش به خوشرویی با

 .بخیر  صبحتون سالم،-

 زد  لبخندی

 .کردم می  آماده رو صبحونه که،  بودم من شدی  نمی بیدار-

 زدم  ی لبخند متقابال

  محمد  تا...    زوده  فعال  بخوابین  برین  شما.  هستم  خودم!  چرا  شما-

 .شلوغه معموال صبح وقت این نونوایی کشه، می  طول بیاد

 دوخت سرویس  در به را نگاهش

  نماز  برا  بره؛  نمی  خوابم  ها   صبح  وقته  خیلی !  خوابی  چه  دیگه  نه-

 .خوابم  نمی دیگه شم می بیدار که

 برود  سرویس سمت به تا  شد  بلند

 ...موندم معطل نکردم پیدا  جانمازتو هم  صبح نماز برا-

 کشیدم  آرامی هین

 و   دارم  مهمون  نبود  یادم  اصال  بود  خواب  اتاق  تو!  عالم  خاک-

   ...دیگه  خوابیدم  دیر  شب  خودمم.  پذیرایی  تو  بذارم  شب  سجاده

  که  بودم رفته خواب به  دیر و  کرده  خیال و  فکر  قدری به دیشب

 .بود  شده قضا صبحم نماز

 خندید



  .خوندیم  بود  کیفم تو که مهری  با-

 داد  ادامه بهداشتی سرویس در بستن از قبل 

 .خورد دردمون به جا یه وسواسم این حاجی بقول-

  که  محل  مسجد   به  حتی  رفت  می   که  جایی   هر  خانم  تهمینه

 همراه  مهرکوچکی  میرفت  آنجا  به  خواندن  نماز  برای  گاهی

 خودش  مهر  باید   گفت   می   بود  وسواسی  چون  برد؛   می  خودش

 به  باشد؛ همراهش

 .داشت  خودش  همراه  کوچکی  تسبیح  و  مهر  همیشه  خاطر  همین

 خندیدم

 .پس شکر رو خدا-

********* 

  چند،   هر.  نبود  بد  هم  دور.  بودیم  خانه  در  و  بود  عید  روز  اولین

  باشم؛   ام  خانواده  کنار  تحویل  سال  موقع  تا  بودم  ریخته  برنامه  کلی

  شام  میز  سر  .بکنم  نتوانستم  کاری  و  نبوده  قسمت  خب،  ولی

 پرسیدم

 .مادرجون بیان قراره  کی اینا گوهر-

 داد  جواب ناراحت خانم تهمینه

 و   کنه  تغییر  شون  برنامه  شاید.  بیاد  مهمون  براشون  قراره  انگار-

 .بیان نتونن



  ما  رفتن  مسافرت  مثل  درست  هم  گوهر  برنامۀ  خندیدم  دلم  در

 بود  شده

 مهمونشون؟ کیه حاال بودیم، هم دور  میومدن کاش!  بد چه-

 گرفت را حرفش دنبالۀ خانم تهمینه

  بیاد   قراره  همدان  از  شوهرش  دوست  میگفت   که  جور  این   واال-

   .تهران

  که   دوستانی  با  اما  بود؛  برگشته  تهران  به  که  بود  سالی  چند  گوهر

  گاهی   و   داشتند   خانوادگی  آمد  و   رفت  بودند   کرده  پیدا  همدان  در

 بود ناراحت هنوز خانم تهمینه .میکردند سفر همدیگر شهر به

 و  خودشونن  دلخوشی  فکر  همش!  واال  خیالن  بی   چه  مردم-

...   ریخته  ای  برنامه  خودش  برا  یکی   شاید   کنن  نمی  مالحظه

 ...بره خواد می  مسافرتی

  تا  کشیدم  جلو  را  سینی  .برید  را  حرفش   افتاد  من  به  که  نگاهش

 کنم  جمع را فنجانها

  اشکالی   نکرد،  باز  مهمون  روی  درو  که  نمیشه  کنه؟  چیکار  خب-

 .مشهد میرن انشاال هم  عید  بعد نداره،

  صحبت   خدا  با  دیشب  .نشست  هایم  لب  روی  نامحسوس  لبخندی

 را ها  بهترین برایم بودم خواسته و کرده



 خدای  نکند  که.  باشم  داشته  را   آخرت  و  دنیا  خیر  که  بزند  رقم

 .کنم  احترامیی  ب  مهمان  به  هایم  برنامه  خوردن  بهم  بخاطر  نکرده

 گذاشت سینی درون را فنجانش   یداهلل حاج

 .بودیم ریخته جمعی  دسته مسافرت برنامۀ مثال-

 برداشتم  را سینی

 مهمون  ولی   بابا،   حاج  هست  همیشه  مسافرت  نداره؛   اشکالی-

 .ه میار  برکت خودش با و خداست حبیب

 کرد  نگاهم  شناسانه قدر کردم احساس

 .درسته-

******** 

 رو  صبحانه  سر  که  بود  شده  تمام  خانم  تهمینه  صبر  عید  سوم  روز

 کرد   یداهلل حاج به

 برگردیم؟  دیگه امروز چیه نظرت! حاجی-

 کرد استقبال حاجی

 ...اتفاقا بگم  بهت خواستم می منم-

 خندید

 بریم؟  یا برگردیم ولی-

 برد  پایین را سرش خانم تهمینه

 ...شده تنگ دخترا برا دلم  تهران، برگردیم دیگه نه-



 کرد  مکثی

 .چیزی یه باز اومدن می دخترا اگه هم مشهد-

 داد موضع تغییر افتاد محمد به  که نگاهش

 سال خواست می  دلم ! ... نه  ها، باشه دخترا خاطر به که نه-

 ...اما... نداره لطفی  دیگه که  االن باشم جا اون تحویل

 داد قرارمخاطب  مرا

 .میریم نداره، اشکالی شدین آماده  و  دارین دوس شما اگه-

 داد جواب من از زودتر محمد

  چه  مشهد،  بریم  چه  نداره؛  فرقی   زیاد  ما  برا  راستش  خب-

  شما  چون  ولی   تهران؛  بریم   میخواستیم   خودمونم  ما...تهران

 .بریم گفتیم مام  مشهد میرفتین

  یداهلل   حاج  به  را  نگاهش  محمد  جواب  از  راضی  خانم  تهمینه

 دوخت

  هم   عید  از  بعد  ایشاال.  حاجی  تهران  گردیم  می  بر  پس  خب-

 .مشهد میریم

  هر  کال.  رفت  نمی   مشهد  دخترها  بدون  بود  معلوم  هم   اولش  از

 .باشند  همراهش هم  دخترهایش داشت دوست  بود که کجا

 کنند  رفتنشان از ام خوشحالی  بر حمل که بزنم حرفی نخواستم



  بگذرونین،   شمال  تو  عیدم  امسال  شمال،  اومدین  که  حاال  خب-

 .تهران برمیگردین  روز چند بعد

 دادم ادامه مکث  با

 .هستن همیشه مشهد و تهران-

  بود   دوخته  او  دهان  بر  چشم  منتظر  که  حاجی  به  خانم  تهمینه

 کرد  نگاه 

 جا  هیچ روز سه دو از بیشتر حاجی ...  موندیم   خیلی دیگه نه-

 .که نیمیدون نمیمونه،

 شد  بلند میز سر از

  هم   با   که  شین  آماده   شمام.  تهران  برمیگردیم   صبح  فردا-

 .برگردیم

 کردم اش همراهی خواسته خدا از

 .بخواین شما که جور هر-

*********** 

 دوختم جاده به چشم

 خیلی...بابا ی خونه بریم سر یه اول رسیدیم که تهران گم  می-

 .هستن جمع جا اون ها بچه ی همه...   شده تنگ براشون دلم

 داد تکان را سرش

 .ریم ی م باشه-



 برگشتم سمتش به

  از   تر  راحت  طوری  این  بود؛  خودمون   ماشین  تو  روشنا  کاش-

  همه  ما  خاطر  به  میگفت  مهین  بابا،   ی  خونه  رفتیم  می  جا  همین

 .رو همدیگه ببینیم که  اونجا شن می جمع

 کرد اخم

 ی   خونه  میریم  بعد  و  داریم  می  برش  بابام  ی  خونه  ریم  می  خب-

 چیه؟  اشکالش شما؛

 م برگشت پنجره سمت به  دوباره

. خونشون  میریم  داریم  که  گفتم  مامان  به  فقط  نداره؛  که  اشکالی-

 نشن منتظر  تا بودم نگفته کاش

 داد جواب خیال بی

 .رویا کنه  می  فرق  دقیقه  چند همش-

  شویم   می  ماندگار  برسد  یداهلل  حاج  ی  خانه  به  پایمان  دانستم  می

 ؛

  باید  من  و  نشستند  می   و  آمدند   می   دخترها  همیشه  مثل  چون

 .نزدم حرفی.ماندم می آشپزخانه در

 برد  باال را ضبط ی صدا

 .ادیم پیش چی ببینیم تهران برسیم حاال-

 دوختم  جاده  پیج  به را نگاهم



  ی  دقیقه  چند   همین  تا   باشن،   منتظرمون  میگفتی  بهشون  کاش -

 .نیس پیداشون االن بودیما، سرشون پشت پیش

 کرد  نگاه جاده  به  هم او

  االن...    شلوغه  ماشاهلل   هم  جاده  نترس،  رونه  می  آروم  بابام-

 .میرسیم بهشون

 افتاد  شور دلم

 .افتادی می  عقب نباید  اصال-

 کرد  نگاهم  جانب به حق

 کار  آب با  ماشین آخه میزدم؛ بنزین باید که بانو ببخشید-

 .نمیکنه

 کشیدم  آهی

 .نگرانم  شد، جوری یه دلم-

 خورد تکان هایش شانه

  ی  جاده   این  تو  بیفته  تونه  می  اتفاقی   چه.  نگرانی  م ئدا  که  هم   تو-

 شلوغ؟ 

 داد  نشان را جاده  دستش  با

  حتی...  میکنن حرکت متری سانتی  دارن ماشینا که؛ بینی  می-

 .نشو نگران بیخودی...  نیس  هم تصادف خطر

 .گفت می راست



 سانت   چند  ی   فاصله  با  ها   شین  ما   که  بود  ترافیک  قدری  به  جاده

  نهایتش   نبود؛  شدید   تصادف   امکان   و   کردند  می   حرکت  هم  از

 شاید 

 .شد می ساییده جلویی ماشین به آرام پشتی ماشین

 آوردم بیرون کیفم از را همراهم تلفن

 .کجان  ببینیم بزنیم  زنگ یه الاقل-

 بود  روبرو به نگاهش

  از   جلوتر  ماشین  تا  چند  گن  می   مطمئنم  ولی   ببین؛  بزن  باشه-

 .نگرونشونی دل بیخود تو و هستن  ما

 گرفتم  را خانم تهمینه شمارۀ

 خیال  راحتی  محض  من  ولی  گی؛  می  تو  که  همونیه  انشااهلل-

 .میزنم زنگ یه خودم

 شد   بلند  نهادم  از  آه  اش  صفحه  دیدن  با   ولی  کردم  روشن  را  تلفن

 .نداره آنتن هیچوقت که ایرانسلم این اه-

 گرفت سمتم به را تلفنش

 .بگیر  این با بیا-

  بود  اول  همراه  هم   من  قبلی  تلفن  خط  بود،  اول  همراه  محمد  خط

  تلفن  از  بعد  را  اولم  همراه  و  خریدم  ایرانسل  شمارۀ  یک  جدیدا  که



 کرده   دراز  را  دستم.بودم  انداخته  دور  کرده،  خاموش  سهراب  به

 گرفتم را تلفن

  یه   مونیم   نمی   معطل   باز   داریم  خط  جور  یه  کدوم  هر   که  خوبه-

 .ده می خط اول همراه هم  زمانی یه داره، آنتن ایرانسل جاهایی

 خندید

 .بگیر رو حاجی ایرانسله، هم  مامان خط-

 گرفتم  دست در را گوشی

 .نیس دسترس در اونم  البد شانس،  بخشکی نبود، یادم  آره-

 کرد  نگاهم  چشمی زیر

 .داد خط و  داره فرق  اون موقعیت شاید  بگیر-

 نبود دسترس در هم  خانم تهمینه تلفن

 .نمیده آنتن اونم برا  که نزدیکمونن تو قول به شاید -

 کرد  عوض را دنده 

 در خدا همیشۀ اون بگیر رو حاجی  نی نگرا اگه که گفتم خب-

 .دسترسه 

 گرفتم  را یداهلل  حاج شمارۀ

 .گیرم  می دارم-

 شد بیشتر دلشورهام

 خاموشه؟ چرا حاجی گوشی-



 خندید

 .نداره شارژ گوشیش موقع  هیچ که  اونم نبود یادم -

 دادم جواب حرص با

 .شارژ به بزنه گفتم دیشب خوبه-

 انداخت باال  شانه

  باطریش   بود  نشده  پر  زیاد   شاید  حاال .  دیدم  خودم  بود،   زده-

 ...،شایدم

 دوختم  جلو به دوباره را نگاهم

 ...گیا می چیزی یه-

 کرد  نگاهم  چشمی زیر

  اون  شاید ...    قبل  یکم  دیدم   خودم .  بود  روشنا  دست  گوشیش-

 قدر

 .شده تموم شارژش کرده بازی

 ببینم  هم را دورتر ماشینهای تا کردم  کج را گردنم

 جادهن   تو  دونن   می   وقتی.  دیگه  اشتباه  یه   اینم   کاریه؟  چه  خب-

 بچه؟  دست  بدن  رو  گوشی   باید  چرا  بشه  احتیاج  گوشی  ممکنه  و

 خندید  بلندتر

 چرا   که  داشتی  گفتن  برا  چیزی  یه باز  بهش   دادن  نمی  اگه  خب-

 ...و ام بچه به ندادن رو ارزش بی  گوشی یه



 دادم مالش  دیگرم  دست با را دستم

 داری تو میرم می دلشوره از دارم من  محمد؟  میگی داری چی-

 .بریزم سرم تو باید  خاکی چه ببینم بذار..  میکنی؟ جیم سین

 کشید گردن

  میکشم  االن  کنی  می  اصرار  چون  ولی  بهشون؛  رسیم  می  االن-

 تو  شاید  چیه،  به  چی  ببینم  میکنم   تلفن  راحت  خیال  با  کنار

 .نمیده آنتن حرکتیم حال در ماشین

  شماره   مدام  و   ایستاده   ماشین کنار   داشت نگه  پارک   ی   جا  اولین

  دیگری  و   نبود  دسترس  در  یکی   همچنان  میگرفتیم   را  شان

 رفتم  محمد کنار .بود خاموش

  اونا  .نمیاد گیرمون چیزی موندن جا این از. بیفتیم راه نظرم به-

 .بهشون برسیم سریعتر الاقل  بریم خاموشن که

 چرخید نمی  زبانم

  افتاده،   اتفاقی   یه   مطمئنم  باش،  زود   محمد،  میده  بد   گواهی   دلم -

 .بودیم سرشون پشت درست که  ما

 گذاشت  ام شانه روی دست

  بیست تقریبا ما سرشون؟ پشت کدوم   رویا؟ گی  می ی دار چی-

 ، دقیقه



  بعد  موندن  منتظرمون  احتماال.  تریم  عقب  ازشون  ساعت  نیم

 دیدن

 .الایشا  میرسیم  بهشون  بریم  سوارشو  حاال  افتادن،  راه  کردیم  دیر

  حدود  میکردم،  محاسبه  را  زمان  .بگیرد  ام  گریه  بود  مانده  کم

  و   بودیم  شده  زدن  بنزین  مشغول  بنزین  پمپ  در   دقیقه  پانزده 

 .بود  محمد با  حق. بودیم ایستاده جا این هم  دقیقه پنج

 نشستم  کرده،  باز را ماشین در خراب حالی با

  گاز یکم میری، پشتوار الک  و  آروم همچین. توئه تقصیر همش-

 ...خوب بده

 داد را جوابم آرام

 جلومونه،   ماشین  اینهمه  نمیبینی  مگه...    رویا   بگیر  آروم  دقیقه  یه-

  چرا.  بکنم  تونم  می  چیکار  ببینم  کن  صبر  بکنم،  نمیتونم  که  پرواز

 آخه؟  کنی می اینجوری

 داد  پایبن را پنجره

 صبر  اول .  میگی  خواد  می  دلت  که  چی  هر  و  بازم  دور،  رو  افتادی-

  می  و  میبُری   داری  جوری  این  نه،  یا  افتاده  اتفاقی  ببین  کن

 ...دوزی

 کردم  قطع را حرفش



  و   دارم  دخترو  یه  همین  فقط  من  چون  باشه؛  نیفتاده  امیدوارم-

 ...نکرده خدای اگه

 سرازیر   هایم  اشک  و گرفتم  دهانم  به  دست.  بدهم  ادامه  نتوانستم

 .شد

 کرد   نگاهم  ترحم با

 ز  با...  شدی انصاف  بی  هم  خیلی...  رویا  شدی نازک دل خیلی-

 اون...    بخشی؟  نمی  رو  من  شد   چیزی  اگه  بگی  خواستی  می

 ...گی؟  می جوری این چرا رویا هست منم دختر

 داد تکان افسوس به را سرش

  مادرم   و  پدر  و  دختر  من  ماشینه  اون  توی  دخترت  فقط  تو  اگه-

  وقتی از نیفتاده اتفاقی که ایشاال باش داشته صبر یکم. جان اون

 .میزنی غر داری  همش ماشین تو نشستی

 داد ادامه مالیمت  با که نزدم حرفی

  اونا   با   کرد  اصرار  چقدر  روشنا  خود  که  دیدی   کردم؟  می   چیکار-

  دوسش   شونه؟،  نوه  بره،  باهاشون  داشت  دوست  مادرمم .  بیاد

 .دارن

 کردم   بغل را هایم دست

  خیالمون   بود  خودمون  پیش  اگه  بگم  میخوام.  نزدم  حرفی  که  من-

 .بود تر راحت



 زد ی پوزخند

 بزرگ  پدر  میزنی، رو حرفا این  وقتی برمیخوره  بهم نی؟بمیب-

  من  مادر  مگه  باشه؟  ناراحت  باید  چرا  خیالت  رویا،   بزرگشن  مادر

 ...؟ نیس  بلد نکرده؟ بزرگ بچه

 بردم  باال سر

 .بنده  روشنا  جون  به  جونم  که  دونی  می...    یس  اینن  سر  صحبتم-

 .مُردم بشه دور ازم لحظه یه

 دادم  بیرون را هایم لب

  که  فهمه  نمی ...    مادرشه  پیش  بچه  جای  گفتم  بهش  چقدر-

 .دختره

 دادم  جاده به را نگاهم  دوباره

 ... آخه؟ شلوغه قدر ین ا چرا ور این-

 روبرو از که  ی ا راننده از برده بیرون پنجره از را سرش محمد

 سید پر آمد می

 داداش؟ هست ترافیک این کجا  تا-

 داد  تکان ی سر مرد

 بشه، جمع زودی این به نکنم فکر...   شده  تصادف  جلوتر یکم-

 ...بستن رو  جاده طرف یه

 کردم  باز دهان



 نمیشه؟   شدید تصادف شلوغی  این به جاده  نگفتی  مگه-

 .کرد نگاهم مات

 توانستم  می نه میشد، بسته نه. نکرد حرکت بازم نیمه دهان

 .بزنم را حرفم ی ادامه

 کرد  نگام  پاچه دست محمد

  اومده   فرعی   از  یکی  شاید ...    اس  جاده   این  تو  ماشین   تا   هزار-

 ...بدونم چه یا بیرون،

 برداشتم را دستم

  می   پام اش  ک...    میمیرم  من  بیفته  براش  اتفاقی  اگه!  خدا  ای-

  کاش! ...  بود  خودمون  با  روشنا کاش!  موندم  می  شمال  و  شکست

 ! ...بودیم افتاده  راه عید شب همون

 برگشت سمتم به تندی به محمد سر

 .کن خاک و بکش بعد چیه به چی ببین برسیم الاقل کن صبر-

 نشست دهانم  بر دستم

 .محمد نگو خدا،  رو تو نه! وای-

 



با بی حالی جوابم را داد:
- واال دیگه، همیشه قصاص قبل از جنایت می کنی، از کجا معلوم چه

اتفاقی افتاده، اصال از کجا معلوم ...
نگاهم را به دست های لرزانم دوختم:

- نمی تونی تندتر بری؟
سرش را باال پایین کرد:

- فعال که ترافیک روونه و می ریم جلو، نگاه کن اون جلو کامال بسته
اس ...

دیگر به جایی رسیده بودیم که تقریبا قفل بود و حرکت ماشین ها
خیلی آهسته تر.

حرفش را نیمه تمام گذاشت و سرعت ماشین را کم کرد تا از راننده ی
دیگری سوال بپرسد:

-داداش ماشینی که اون جلو تصادف کرده چیه؟
راننده سرش را تکان داد:
-یه تریلی زده به آردی ...

پای محمد روی ترمز رفت و ماشین ناگهان ایستاد.
هر دو به هم نگاه کردیم. این امکان نداشت.

با عجله تلفن را برداشت:
-االن زنگ می زنم خودت ببینی ...
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-بردار ... جواب بده.
به سمتم برگشت:به سمتم برگشت:

-مامانو می گیرم، اون جواب می ده.
حرف زدنم نمی آمد؛ یعنی گلویم کامال خشک شده بود و حرفی از

دهانم خارج نمی شد. فقط اشک بود که از دیدگانم می چکید.
شر شر اشک گونه هایم را خیس کرده بود:

-محمد؟
نگاهم نکرد:

-در دسترس نیس.
یکی دو متر فاصله افتاده بود با ماشین جلویی و ماشین های پشت

سر بوق می زدند تا محمد راه بیفتد.
ماشین را روشن کرد:

-خب طبیعیه؛ تو جاده خط نمی ده.
نگاهم کرد:

-تو هی بگیر هر دوشونو، شاید یکی جواب داد.
بینی ام را باال کشیدم:

-یکی خاموشه، یکی هم آنتن نداره.
نچی کرد:

-مطمئنم اونا نیستن رویا ... مگه چقدر از هم فاصله داشتیم؟ ...
همش چند تا ماشین بینمون بود ... نه اونا نمی تونن تصادف کرده

باشن... چشمات به جاده باشه،  می بینی که روشنا از شیشه ی عقب
ماشین داره دست تکون می ده.
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داغ دلم تازه شد:
-روشنا! کجایی مامان؟... صبح دستاشو تو دستم گرفتم، روسریشو
سرش نمی کرد، گفتم مامانی هوا سرده سرما می خوری و عیدمون

زهرمار می شه ...
هق زدم:

- من خاک بر سر! گفتم عیدمونو زهرمار نکن روشنا!، کاش زبونم الل
می شد محمد، کاش ...

دست های لرزانم را جلوی چشم هایم گرفتم:
-با همین دستام روسریشو بستم ...

لرزش دست هایم بیشتر شد:
-نیشگونش گرفتم، محکم بوسیدمش ... محمد صوتش درد گرفت نه؟

عاقل اندر سفیه نگاهم کرد:
-خل شدی  رویا؟ این حرفا چیه داری می زنی؟ دیوونه شدی؟

دست هایم را روی چشم هایم گذاشتم:
-خدایا! گفتم دلم گواهی بد می داد، خدایا ...

داد زدم:
-نمی بخشمت محمد. هیچ کدومتونو نمی بخشم ... به خدا اگه یه مو

از سر بچه م کم بشه نمی بخشمتون.
چشم بستم:

- خدایا نخواه! ... خدایا نخواه که تنها دلخوشی زندگیم از دستم بره.
محمد دوباره سرعتش را کم کرد تا از رانندگان سوال بپرسد:

-داداش تصادف چقد جلوتره؟
راننده نگاهش را به پشت سرش جایی که از آن جا می آمد، دوخت:

- زیاد دور نیس ...تقرببا بیست کیلومتر جلوتر ...
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-نگران نباش! پلیس داره راه رو باز می کنه ...
محمد انگار از حال من نگران بود که این پا و آن پا می کرد:محمد انگار از حال من نگران بود که این پا و آن پا می کرد:

-ماشینی که تصادف کرده ...
راننده راهش را گرفت:
-یه آردی خاکستری ...

گوشی تلفن از دستم سر خورد:
-یا حضرت عباس! ... یا امام زمان! ... خاکستری؟!

انگار خودش هم به نتیجه ای که من رسیده بودم رسید:
-رویا با یه سانت دو سانتی که ماشینا می رن نمی شه سریع رفت

جلو ...
راهنما را زد:

-پیاده بریم زودتر می رسیم.

ماشین را به کنار جاده کشید:
-می خوای تو بشین توی ماشین، من برم زود خبر بگیرم ...

با نگاه تندی که به او انداختم، حرفش را عوض کرد:
-نه! بشینی تو ماشین که بدتر هول و وال میفته به جونت ... پیاده شو

با هم بریم.
به محض پیاده شدن، از رانندگان سراغ افراد داخل ماشین تصادفی را

گرفتیم:
_چند نفر تو ماشینی که تصادف کردن بودن؟ ... بچه هم همراهشون

بود ... راننده پیر بود؟... چی پوشیده بود؟... حالشون چطور بود؟
ولی هر کس چیزی می گفت و حرفی می زد. 
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ولی هر کس چیزی می گفت و حرفی می زد. 
یکی می گفت راننده مرده بود واال روشو کشیده بودن نفهمیدم چندیکی می گفت راننده مرده بود واال روشو کشیده بودن نفهمیدم چند

سالش بود، دیگری می گفت بچه ای داخل ماشین نبوده، آن دیگری می
گفت همه ی سرنشینان ماشین سالم هستند و دیگری می گفت کسی

زنده نمانده...
محمد سریع تر راه می رفت. ولی من دیگر نایی برای راه رفتن

نداشتم. نفسم باال نمی آمد، پاهایم به هم گره می خورد ...
با ناامیدی صدایش کردم:

- محمد من دارم می میرم، نمی تونم دیگه راه بیام.
با ترحم نگاهم کرد:

- یه لحظه بشین حالت جا بیاد.
با گوشه ی چادر اشک هایم را پاک کردم:

- چی می گی تو؟ ...
نگاهش را به تلفن همراهش که در دستش زنگ می خورد دوخت:

-گوهره، چی بگم بهش؟
سرم به شتاب باال و پایین شد:

-آزادش کن؛ شاید خبری داره، شاید باهاشون حرف زده.
دکمه را زد:

-سالم آبجی، خوبی! ... مام خوبیم. شما چه خبر؟ ...سالمتی .. آره تو
جاده ایم ...آره! آقاجون اینام یکم جلوتر از ما هستن ... نترس

مواظبیم ... نه آبجی، خیالت تخت ...
دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدای گریه ام را نشنود. البد بی خبر

بود که این طور صحبت می کرد.
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نشنیدم چه گفت، ولی محمد جواب داد:
-نه! آروم آروم میایم. شما منتظر نباشین... شاید تو شهر بعدی یکم

بگردیم و دیرتر بیایم.
تلفن که قطع شد راه افتاد:

-بیا.
در دلم انگار رخت می شستند؛ یک لحظه آرام و قرار نداشت:

-می گم محمد ...
اجازه نداد حرف بزنم:

- تو لطف کن چیزی نگو ... بیشتر بهمم می ریزی با حرفات، تا آرومم
کنی.

حرفایم دست خودم نبود، مغزم کار نمی کرد و در این شرایط بحرانی
هر چه به فکرم می رسید بر زبانم جاری می شد.

با استیصال نالیدم:
-اگه مرده باشن ...

سرش را کج کرد:
-خدا نکنه، این چه حرفیه؟

نگاهم را به پشت سرم دوختم:
-این همه ماشین ... این همه راننده ... این همه مسافر ...
دست هایم را به چشمانم رسانده اشک هایم را پاک کردم:

-چرا باید برا ما این اتفاق بیفته؟
ایستاد:

-هنوز که چیزی مشخص نیس. تو که خودتو کشتی. بذار بریم جلوتر
ببینیم چه اتفاقی افتاده.

به سمتم برگشت و دست هایم را گرفت:
-آروم باش رویا ... آروم.
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-آروم باش رویا ... آروم.
انگار منتظر همدردی بودم که با این کارش دیوانه تر شدم و های های

گریه ام در میان هیاهوی جاده، طنین انداخت:
-پاهام بهم گره می خورن، نمی تونم راه برم.

دست هایم را نوازش کرد:
-خب بشین این جا یکم استراحت کن. من که می گم خودم برم خبر

بگیرم.
نگاه مستاصلم را به جاده و ماشین هایی که کیپ هم ایستاده و انگار

حرکتشان میلیمتری بود دوختم:
-دیوونه می شم تا بری و برگردی.
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دستش را دور شانه ام انداخت:
-باشه؛ پس آروم باش تا ببینم چی به چیه.

نگاهش را به مردمی که کنجکاوانه نگاهمان می کردند دوخت:
-یکم خودتو کنترل کن، همه دارن نگامون می کنن.

زیر لب غریدم:
-بی خود! ... غلط کردن! اگه جای من بودن بدتر بودن خودشون.

هنوز شماره می گرفت. 
ناامید تلفن را در جیبش گذاشت:

-جواب نمی دن. یکم تندتر می تونی بیای؟
سرم را با درماندگی باال و پایین کردم:

-بریم.
پاهایم انگار تاب تحمل وزنم را نداشت. 

گویا کیلومترها پیاده رفته و خسته بودند.
 با تمام توانم ادامه دادم. باید خودم را می رساندم به محل آن تصادف

لعنتی.
نگاهم که به جمعیت و ماشین ها افتاد آه از نهادم بلند شد.

کمی آن طرف تر آمبوالنسی در حاشیه ی جاده پارک کرده بود که قبل
از رسیدن ما حرکت کرد.

با همه ی توانی که در خود سراغ داشتم خودم را به جلو پرت کردم تا
به آمبوالنس رسیده و متوقفش کنم؛ اما پاهایم به زمین چسبیده بود.

نگاهم را با درماندگی به محمد دوختم:
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نگاهم را با درماندگی به محمد دوختم:
-نذار ببرنشون ... تو رو خدا نذار ببرنشون.

محمد را هل دادم. انگار فهمید که باید بی خیال من شده، دنبال
آمبوالنس بدود.

نگاهم به او بود که با تمام قدرت می دوید همزمان چشمم به سبدی
خورد که صبح فنجان ها را درونش گذاشته و دست تهمینه خانم داده

بودم:
-اینم قمقه ی آب روشنا ... آب زیاد می خوره.

خودم را با بی حالی به جلو می کشیدم.
طفلک بچه ام آب خورده بود یا تشنه لب مانده بود؟

هیاهوی جمعیت ته دلم را خالی می کرد و باقی مانده ی توانم را می
گرفت.

دیگر چند قدم بیشتر به محل حادثه نمانده بود مردم کم کم پراکنده
شده و پی زندگی خود می رفتند و من به جایی نزدیک تر می شدم که

این جور می نمود نقطه ی کور زندگی ام همان جاست.
کسی کنار گوشم حرف می زد:

-طفلی دختر بچه، چقدر دلم براش سوخت.
دیگر دلی نماند تا بسوزد و خاکستر شود. هر چه بود، تمام شد. چشم

بستم و کف خیابان سر خوردم.

دست به دیوار گرفتم تا زمین نیفتم.
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قدیمی ام ... درست همان جایی که سال های خیلی دور دیده
بودمش ...

با حس دست محمد که بر شانه ام نشست، از جا پریدم:
- اتفاقی افتاده رویا؟ چرا رنگت پریده؟ 

نگاهم را به زمین دوختم، مبادا چشم هایم راز درونم را فاش کنند:
- چیزی نیس، فک کنم فشارم افتاده. ... این محله همیشه حالمو بد

می کنه و یاد خیلی چیزا می ندازه.
دستم را گرفت:

- مطمئنی چیزی نیس؟ می خوای برگردیم خونه ی محسن و ...
دستم را باال بردم:

-نیازی نیس. حالم خوبه. بهتره زودتر از این جا بریم.  
دلم می خواست به عقب برگشته و دوباره به مردی که تکیه به

ماشینش داده و با پسر نوجوانی مشغول صحبت بود نگاه کنم؛ اما با
مرد کناری ام که دلسوزانه نگاهم می کرد چه می کردم؟ با عذاب

وجدانم چه می کردم؟
او هم  متوجه من شده و با نگاهی متعجب چشم بر من دوخته بود.
البد برای او هم غافلگیر کننده بود که بعد از سال ها درست در همان

محل همدیگر را ببینیم.
موقع رد شدن نگاهم را زیر چشمی به همان سمتی که ایستاده بود،

دادم.
به شیشه ی عقب ماشین چشم دوختم.

 همان سمتی که تکه کاغذی روی شیشه چسبانده و نوشته بودند،
فروشی، مدل ...

اگر ماشین مال خودش بود، قطعا شماره تلفن کنارش هم برای او بود.
با صدای محمد حواسم جمع تر شد:
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بودین و ...
به سمتش برگشتم:به سمتش برگشتم:

- چه خاله زنک! این حرفا چیه؟ فشارم باال بود، چشام سیاهی رفت یه
لحظه ... االنم می بینی که خوبم.

به سمت شیشه برگشتم:
- چه برا خودشم می بره می دوزه.

حق با او بود.
 اوایل هیچ وقت با سمیه خوب نبودیم؛ شاید به این دلیل که دوران

نامزدی و ازدواجمان با هم بود و مدام در حال مقایسه با هم؛ ولی این
اواخر کال برعکس شده و با هم خیلی هم خوب شده بودیم.

محمد مدام حرف می زد و من فکرم درگیر صحنه ای بود که دقایقی
پیش به مدت چند ثانیه دیده و مطمئن بودم تا سال ها و شاید آخر
عمر، آن لحظه و نگاه حسرت بار هر دو نفرمان را فراموش نمی کنم.

حرفش را قطع کردم:
- بریم بهشت زهرا؟

متعجب پرسید:
- االن؟

آهی کشیدم:
- بریم سر خاک مراد .... دلم براش خیلی تنگ شده. 

با درد لب زدم:
- مرضیه ... خانم جون ... حاج یدا�... خیلی وقته دلم خالی نشده،

هوس یه گریه ی از ته دل کردم تا خالی بشم محمد.
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هوس یه گریه ی از ته دل کردم تا خالی بشم محمد.
سعی در آرام کردنم داشت:سعی در آرام کردنم داشت:

- خیلی خب حاال، احساساتی نشو، سر خاک هم می ریم؛  ولی حاال
کارهای مهم تری داریم، روشنا پیشمون نیست، تنهایی تو خونه

می ترسه.
هق هقم  فضای ماشین را پر کرد:

- خواهش می کنم محمد. به روشنا تلفن می کنم خبر می دم.
بی حوصله جوابم را داد:

- خودت که می دونی چه کارای مهم تری داریم، سر خاک رفتنت چیه
تو این هیر و ویری؟

نچی کرد:
- دیدم داشتین با سمیه پج پج می کردین.

االنم ریختی بهم، دلتم برا کسایی تنگ شده که نیستن، باز راجع به
مراد خدا بیامرز حرف زدین؟ چیزی شده؟

این حرف ها بهانه بود.
 دلم برای خودم سوخته بود.

 با دیدنش بعد از این همه سال، چنان بهم ریخته بودم که حاال حاال ها
دلم آرام نمی گرفت. 

دلم می خواست سر خاک کسانی بروم که هر کدام در این جدایی
سهمی داشتند.

 دلم حرف زدن با آن ها را می خواست، که چرا سرنوشتم را این گونه
رقم زده بودند.

 به خودم که نمی توانستم دروغ بگویم، با دیدن دوباره اش بهم ریخته
بودم. 

تمام توان تحلیل رفته ام را یک جا جمع کردم:
1098- دلم گریه می خواد.



خندید:
- ولی من دلم نمی خواد تو گریه کنی.- ولی من دلم نمی خواد تو گریه کنی.

باز روی دنده ی لج افتاده بود.
 امکان نداشت از حرفش برگشته و راهش را به بهشت زهرا کج کند.

خاک های روی سنگ قبر را کنار زدم:
- خوبی داداش مراد؟ دلم خیلی برات تنگ شده.

بی وفا شدم نه؟ وضع روحی م خوب نیس داداش مراد، دلم خیلی
گرفته، روزهام همش تکرار و تکرار، دلخوشی کم و غم و غصه

زیاده ...
آبی که محمد برایم آورده بود را روی سنگ قبر ریخته و با دستم سنگ

سیاه را شستم:
- نگو خواهرت وفا نداره. به خدا همیشه بیادتم، هر روز و هر دقیقه،

امروز صحبت دخترت بود که داره عروس می شه، چقدر نبودنت حس
می شه داداشم.

آهی کشیدم:
- عسلت رخت عروسی پوشیده؛ اما کام همه مون زهر شده. می دونم

عسل از همه بدتره ... نیستی وضع بابا سیدکریم و مامانو ببینی، چقدر
غم تو پیرشون کرده و از دنیا بیزار.

اشک هایم با آب روی سطح قبر قاطی شد:
- وضع منم که می بینی؛ داغون و خسته.

1099 سال هاست داغ خیلی چیزا رو دلم سنگینی می کنه.



نگاهم را به محمد که باالی سرم ایستاده بود دادم.
 نمی توانستم بلند بگویم، ولی در دل ناله کردم:

- هنوزم بعد سال ها نفهمیدم چرا اون شب اون جا پیدات شد و چیکار
کردی؟ ...اصال چی شد که اومدی سراغم؟ کی بهت خبر داد؟

اشک هایم روی سنگ قبر چکید:
- کاش بودی و می فهمیدم چرا اون کارو در حق سهراب و من کردی.

کاش می فهمیدی اون شب برگشتنم به خونه، خیلی هم به نفعم نشد،
بدونی که چقدر زجرم دادن تو این زندگی.
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از محمد خواسته بودم تنها با دوستم درد ودل کنم.
 مرا به قطعه ای که مرضیه آنجا دفن بود رساند و گفت سر خاک

پدرش می رود و منتظرم می ماند.
چادرم را زیر بغل زده و  روی زمین کنار سنگ قبر نشستم.

 حرف هایم احتماال به درازا می کشید.
دستم را روی سنگ قبر سرد کشیدم:
- سالم مرضی، خوبی دوست من؟! 

نگاهم را به عکس الله ی حک شده بر روی سنگ دادم:
- چقدر دلم برات تنگ شده! اندازه ی یه دنیا! شایدم خیلی بیشتر، چقدر

دلم تو و روزهای مدرسه رو می خواد، نمی دونی چقدر حسرت اون
روزا رو دارم، روزهایی که باالترین دغدغه م انجام دادن تکالیف درسی

بود و اخم و َتخم مدیر و معاونا.
لبخند تلخی زدم:

- چه روزهایی داشتیم، یادش بخیر! اولین روزی که دیدمت جذبت
شدم، کال خاص بودی. یه دختر خیلی خیلی خاص، با طرز فکر

خاص تر! اخالق و رفتارت من رو شیفته ی تو کرد ... اول خودت برام
مهم شدی، بعد هم ...

آهی کشیدم:
- کار خدا رو می بینی مرضی؟ امروز بعد سال ها درست همین موقع،

همون جایی همدیگه رو دیدیم که برای اولین بار دیده بودمش.
وایساده بود روبروم و نگام می کرد، درست مثل همون موقع ...
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وایساده بود روبروم و نگام می کرد، درست مثل همون موقع ...
سرم را باال بردم:

- تو ذهنم حک شد درست مثل همون سال ها ... هنوزم دارم
می بینمش، واضح و روشن ... تصویر خیالی ش جلو چشم هامه ...

اشک هایم سرازیر شد:
- انگار داره نگامون می کنه.

چشم بستم:
- نمی خوام بگم تو باعث و بانی اون جدایی و این ازدواج بودی؛

ولی ...
اشک هایم با سرعت بیشتری ریخت:

- یه مسئله ی الینحل شد برام که چرا، چطور اون شب به مراد خبر
دادی؟

کسی جواب داد:
- من بودم که خبر دادم.

هراسان نگاهم را باال کشیدم امکان نداشت.

از فکر زیاد توهم زده بودم.
چشم هایم را بسته دوباره باز کردم، 

همان جا ایستاده بود:
- شما واقعا این جایین، یا من خیال می کنم؟

دست هایش را به طرفین باز کرد:
- من این جام ... خود خودم هستم.

دست به زمین گرفته، بلند شدم:
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دست به زمین گرفته، بلند شدم:
- ببخشید!

انگار کار بدی کرده باشم:
- متاسفم!

کل بدنم به لرزه افتاده بود.
برخالف من با آرامش دو زانو کنار قبر نشست:

- چرا متاسف!؟ بعد از این همه مدت همدیگه رو دیدیم، باعث
خوشحالیه.

فکرم سمت محمد کشیده شد که هر لحظه احتمال داشت از راه برسد
و ما را در حال صحبت با هم ببیند:

- بله.
خندید:

- هنوزم مثل اون موقع ها کم حرف و مقیدی.
چادرم را تکاندم:

- یهو به سرم زد به مرضیه سری بزنم ...
ابروهایش همزمان باال پرید:

- چه تفاهمی! جالبه که منم یهو به دلم افتاد بیام سر خاک مرضیه.
لبخندی زد:

- دیدار تو به یادم آورد مرضیه رو و این که بیام این جا. این دیدار رو
بعد این همه سال، به فال نیک می گیرم.

ته دلم از تفاهمی که با هم داشتیم خوشحال شدم، اما به روی خودم
نیاوردم:

- مرضیه خیلی دختر خوبی بود ... خیلی چیزا ازش یاد گرفتم.
شانه باال انداخت:

- و باعث آشنایی ما شد.
1103مکثی کرد:



- هر چند یه جورایی خودش هم باعث شد از هم جدا بشیم.
متاسف لب زد:
- دیگه گذشته.

چادرم را روی صورتم کیپ کردم:
- خوشحال شدم از دیدنتون.

باید دور می شدم؛ چون این جا ماندن اصال به صالحم نبود:
- محمد منتظرمه، من باید برم.

با آمدن نام محمد بر روی زبانم، سرش محکم و سریع باال آمد. 
حق داشت. حال خودم هم جور دیگری شد.

با پاهایی لرزان راه افتادم:
- خدا نگهدار!

آرام شماره را گفت:
- راستی این شماره ی منه ...

شماره در ذهنم ثبت می شد  که ادامه داد:
- هر موقع مشکلی بود یا دلت خواست با یه دوست دردودل کنی،

خوشحال می شم صداتو بشنوم.
بقیه ی حرفش را نشنیدم. همان شماره کافی بود.

چنان از دیدنش در آن شرایط غافلگیر شده بودم که کال یادم رفت
بپرسم آن شب چطور و چرا به مراد خبر داده. ولی مشکلی نبود چون

از این به بعد در دسترسم بود.
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برمی داشتم.
مطمئن بودم دارد نگاهم می کند؛ برای همین، قدم هایم را با صالبت

برداشتم که فکر نکند دیدنش در من تحولی ایجاد کرده.
باد چادرم را تکان می داد و من به سختی آن را روی سرم نگه داشته

بودم تا به پاهایم نپیچد و سرنگون نشوم.
 مخصوصا که تا در دیدش بودم، باید بی خیال قدم برمی داشتم.

دلم به حال خودم سوخت.
 من همان دختر پانزده ساله ای بودم که دلش با دیدن پسر مورد

عالقه اش پر می کشید و هیجان زده می شد.
 چشم هایم بارانی شده بود و راهم را از بین سنگ قبرها به زور پیدا

می کردم.
 نگران بودم پایم بلرزد و پیش مرد پشت سرم رسوا شوم.

 البد از حرکات و حرف هایم فهمیده بود از دیدنش جا خورده و
خوشحال شده ام.

کمی از قطعه ای که قبر مرضیه آن جا بود دورتر شدم، ایستادم تا نفس
تازه کنم.

اشک هایم با شدت روی گونه جاری شد.
 امروز بیش از حد تحملم زجر کشیده بودم. دیدنش بعد از آن همه

سال در این جا، هم خوشحال و هم ناراحتم کرده بود.
خودم را می شناختم.

 در این شرایط بحرانی زندگی ام، پیدا شدن سر و کله ی کسی که
روزگاری عاشقش بودم و به فراموش کردنش مطمئن نبودم، قطعا

تبعاتی می توانست داشته باشد. 
چشم بستم:

- خدایا کمکم کن بیشتر از این زندگیم دستخوش هیجانا و اتفاقای این
اواخر نشه.

 دوباره در ذهنم لحظات گذشته را مرور کردم. مردی با چشم های
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 دوباره در ذهنم لحظات گذشته را مرور کردم. مردی با چشم های
روشن که شادی در آن موج می زد، کت و شلوار سیاه خوش دوخت کهروشن که شادی در آن موج می زد، کت و شلوار سیاه خوش دوخت که

ابهت و چهارشانه بودنش را به رخ می کشید و جذبه اش را چند برابر
کرده بود، با موهایی مرتب و ژل زده بدون کوچکترین تغییری با

بیست سال پیشش، بلکه جاافتاده تر و مردانه تر.
ناخواسته یاد همسرش افتادم. البد خیلی روزگارش خوش بود که حال

و روزش چنین بود.
کاش بیشتر می ماندم، کاش از حال و روزش خبر می گرفتم. این که

چه می کند و حال و روزش چطور است، کسب و کارش چیست و ... 
به خودم نهیب زدم:

- اصال به من چه که خونه زندگیش چطوره و مشغول چه کاریه؟
اگه یهو محمد سر می رسید و ما رو کنار هم سر قبر مرضیه می دید

چی؟ اگه فکر می کرد با هم هماهنگ کردیم همون ساعت اون جا
باشیم، چه اتفاقی می افتاد؟

یاد محمد در دلم غوغایی به پا کرد.
 باید زنگ می زدم دنبالم بیاید، روشنا در خانه تنها بود.
چند نفس عمیق کشیدم، نباید هیجانم را بروز می دادم.

شماره اش را گرفتم:
- کجایی؟

انگار منتظرم بود که سریع جواب داد:
- بیام دنبالت؟
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کلی با خودم کلنجار رفته و حرف هایم را سبک، سنگین کرده بودم تا
محمد به چیزی مشکوک نشود. هر چند، اول باید می فهمیدم آیا چیزیمحمد به چیزی مشکوک نشود. هر چند، اول باید می فهمیدم آیا چیزی
دیده یا نه، شاید منتظرم نمانده و سراغم آمده و مردی را کنار من سر

قبر مرضیه دیده بود.
داخل ماشین که نشستم شروع کردم:

- هوا داره سرد می شه ... یکم دیر کردی سردم شد.
بی خیال جواب داد:

- می خوای بخاری رو بزنم؟
به سمتش برگشتم:

- نه.
حرفی نمی زد، کنجکاوی هم نمی کرد، شک کردم نکند زودتر آمده و

چیزی دیده باشد:
-  چرا دیرکردی؟ ...

زیر چشمی نگاهم کرد:
- فکر کردم حرفات طول بکشه رفتم سر خاک بابابزرگ ...

سرم را تکان دادم:
- روحش شاد ... راستی بریم سر خاک خانجون منم یه فاتحه

بخونیم ... من که خیلی دیر به دیر میام این جا.
متعجب نگاهم کرد:

- اومدی عید دیدنی مگه؟! ... از این خونه به اون خونه ... اونارم یه
بار دیگه میای ...

اخم کرد:
- بابا همین نزدیکه، بیا یه فاتحه بخون براش.

آب دهانم را قورت دادم:
- باشه بریم.

تا برسیم دیگر نه او حرفی زد، نه من چیزی گفتم، می ترسیدم چیزی
دیده باشد و گفتن من قضیه را خراب کند.
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دیده باشد و گفتن من قضیه را خراب کند.
غمگین به نظر می رسید:

- امروز باید یه سر برم خونه ی حاجی، هر موقع می رم سر خاکش
انگار بهم می سپره مواظب حاج خانم باشم، حس می کنم نگرانشه و

ناراحت می شه بابت این که خدای نکرده براش کم گذاشته باشم.
نمی خواستم عصبانی اش کنم:

- تو که همیشه حواست بهش هست، دیگه چرا ناراحتی؟ ... کاش بقیه
هم اندازه ی تو بهش می رسیدن.

حرفی نزد و من جسورتر شدم:
- ماشاا� همه جوری در خدمتشی؛ خریداشو می کنی، تعمیرات

خونه شو انجام می دی، به حساب کتاباش می رسی، حقوقشو می گیری
دم خونه اش می بری ... دیگه چیکار باید می کردی؟

به سمتم برگشت:
- می دونی منظورم چیه رویا؟

با اخم لب زدم:
- نه! نمی دونم.

دستم را به دستگیره گرفتم:
- من همین جا پیاده می شم تو برو به حاج خانم برس.

دستش را بند چادرم کرد:
- این اداها چیه رویا؟ بشین ببینم ...نمی شه دو کلوم باهاش حرف زد.

چادر را کشیدم:
- جدی گفتم محمد، نزدیکه، من پیاده می رم، تو برو ... 

عصبانی شد:
- چه خبرته تا یه چیزی می گم دور بر می داری؟...
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دستم را روی چشم هایم گذاشتم:
- خواهش می کنم بفهم محمد! ... االن من به این تنها بودن احتیاج

دارم ... این جا. تو خونه هم تا برسم روشنا نمی ذاره برا خودم باشم.
به سمتش برگشتم:

- پیاده م کن همین جا، برو به کارات برس ... امروز روز خوبی نداشتم،
دلم می خواد یکم راه برم.

نزدیک خانه بودیم تقریبا چند خیابان پایین تر.
خیلی عادی جواب داد:

- تو که هیچ روزی خوب نیستی؟
اشک در چشم هایم حلقه زد:

- طعنه می زنی؟
مات نگاهم کرد:

- واال دیگه. هیچ موقع حوصله نداری، همش غمگین و ...
آه سردی از گلویم خارج شد:

- چی رو می کوبی تو سرم؟ این که غمگینم؟ این که افسرده ام؟ ...
کسی مجبورت نکرده من عبوس و افسرده رو تحمل کنی ...

ترمز کرد:
- خیلی خب! مواظب خودت باش .... دیر نکنی روشنا بترسه.

دستم را به سمت در بردم:
1109- یه ربع دیگه خونه ام. 



قبل از پیاده شدن صدایم کرد:
- همیشه این جوری می کنی که من نمی تونم حرفامو بهت بزنم و ...

غمگین نگاهش کردم:
- تو چرا هیچ وقت حال منو نفهمیدی محمد؟ چرا همش فکر می کنی

من مخالف کارها و حرفاتم؟ چرا؟
اخم کردم:

- برا همین اون جوری که باید منو درک نکردی؛ چون یه پیش داوری
ذهنی از من و حرفام و تصمیمام تو فکر خودت داری ... همش با

خودت میگی االن رویا مخالفت می کنه چون فالنه ... چون خودت از
قبل یه جوابی برای سوالت تو ذهنت آماده داری که اجازه نمی ده اصال

به حرفای من گوش کنی و بفهمی چی می خوام.
چشم هایم تر شد:

- االنم اصال بحث تهمینه خانم یا هیچ کس دیگه نیست ... گفتم که؛
باور کن احتیاج دارم تنها باشم، روز پر تنشی داشتم محمد، یکم درک

کن.
آب دهانم را به زور قورت دادم:

- اجازه ندارم یه ربع، بیست دقیقه برای خودم باشم؟
در را بسته و راه افتادم.

وجودم چون پازلی هزار تکه، در اطراف پخش شده بود و هر چه سعی
داشتم قطعاتش را به هم بچسبانم شکل واحدی تشکیل نمی شد. هر
طرف را درست می کردم از طرف دیگر کم می آمد یا بیرون می زد.
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طرف را درست می کردم از طرف دیگر کم می آمد یا بیرون می زد.
شرایط سخت و بحرانی ای بود.

دوباره به سال های قبل برگشته بودم؛ به همان جمع دوستانه، به
روزهای خوب مدرسه، روزهای خوش زندگی خانوادگی.

آه سردی از گلویم خارج شد، آن زمان ها چقدر خوشبخت بودم، حاضر
بودم تمام آن چه را دارم بدهم و ساعاتی ... حتی لحظاتی به آن

سال ها برگردم، دورانی که حتی تلخ ترین اوقات آن زمان،  ازحاال برایم
شیرین ترین بودند.

دلم عجیب برای مدرسه تنگ شد، برای خانه ی پدری، حیاط بزرگ.
چقدر دلم خواست همان زمان بود و با شور و شوق و هراس ناشی از

پیدا شدن سر و کله ی برادرها، با عجله حیاط و پله ها را شسته و از
بوی آب و خاک باران خورده لذت می بردم ...

دلم کوچه ی شلوغ پشت مدرسه را خواست که با دخترها همیشه آن جا
روزگاری داشتیم. کوچه ی عشاق!

عجب روزهای خوبی بود. 
آه سرد دیگری کشیدم.

باید سر راه برای شام روشنا چیزی می خریدم. امشب اصال حوصله ی
درست کردن شام نداشتم.

در را آهسته باز کردم. شاید روشنا خواب بود. اما به محض ورود از
آشپزخانه صدایی شنیدم؛  پس معلوم بود روشنا آن جاست.

چادر را از سر برداشتم:
- من اومدم.

مطمئنًا محمد به این زودی ها نمی آمد، هر بار که به خانه ی تهمینه خانم
می رفت ساعت ها طول می کشید تا به خانه برگردد.

روشنا را صدا کردم:
-چیکار می کنی مامان؟
از آشپزخانه بیرون آمد:
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از آشپزخانه بیرون آمد:
- برات چای دم کردم مامانی.

بغلش کردم:
- قربون گل دخترم برم که بزرگ شده.

لبخند روی لبم با حرف بعدی اش خشک شد:
- بابا محمد تلفن کرد گفت دیر میاد.

شانه باال انداختم:
- درساتو خوندی؟ تکلیفت رو نوشتی؟ 

به سمت اتاقش رفت:
- آره یه چند تا سوال مونده اونم باید شما کمکم کنی یا بابا.

به سمت آشپزخانه رفتم:
_ بابا میاد کمکت می کنه، من خیلی خسته م مامانی.

به بخاری که از چایی بلند شد خیره شدم. چه کار باید می کردم؟ هنوز
فکرم درگیر دیدار غافلگیرکننده ی چند ساعت پیش بود، اگر

می دانستم قرار است او را ببینم از قبل برنامه ریخته و خودم را آماده
می کردم.

نفس عمیقی کشیدم چه لزومی داشت خودم را درگیر اویی کنم که
حاال خانواده ی دیگری داشت؟ ...

دستم بر پیشانی ام نشست، خدایا فکرم را آزاد کن، از کجا باید
1112می دانستم که او را می بینم تا الاقل به خودم می رسیدم که موقع



خداحافظی نگوید چه شکسته شده ام؟
البد خودش به زنش خیلی می رسید که من به نظرش شکسته و

جاافتاده تر رسیده بودم.
اعصابم خراب شده بود، درست که بچه نبودم، اما عقده های فراوانی

داشتم که از همان نوجوانی همه شان سرکوب شده بود.
نگاهم را به ساعت دیواری دوختم، ساعت نه و نیم بود و محمد هنوز

برنگشته، البد همه دور هم برای شام جمع بودند و نمی توانست دل
بکند.

مطمئنا محمد به این زودی ها نمی آمد طبق معمول هر بار که می رفت
ساعت ها طول می کشید تا به خانه برگردد.

روشنا جلوی تلویزیون مشغول دیدن برنامه ی دلخواهش بود.
 صدایش کردم:

- روشنا مامان! بیا شام بخوریم.
از روی اپن گردن کشید:
- منتظر بابا نمی مونیم؟

لبخندی زدم:
- معلوم نیس کی بیاد مامانی، عمه اینا خونه ی حاج خانم بودن. شایدم

شام همون جا مونده و دور هم خوردن.
تلویزیون را خاموش کرد:

- زنگ بزنم بهش؟
لب هایم کش آمد:

- نه عزیزم، بذار راحت باشه، اگه تلفن بزنیم عمه جون اینا فکر می کنن
که ما دوس نداریم بابا محمد باهاشون باشه و ...

حرفم را برید:
- بابا محمد که همیشه خونه ی عزیزجونه ...

ادامه داد:
- مامانی چرا نمی ذاری عزیزجون بیاد خونه ی ما با هم زندگی کنیم؟
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- مامانی چرا نمی ذاری عزیزجون بیاد خونه ی ما با هم زندگی کنیم؟
این جوری بابا هم الزم نیس هی بره خونشون و ما تنها بمونیم ...

غمگین نگاهم کرد:
- طفلی عزیزجون گناه داره همش تنهاس.

در مقابل حرف های روشنا چیزی برای گفتن نداشتم.
 همه حق داشتند اال من که دلم آسایش و آرامش می خواست.

محمد هم که گفته بود تا پای جان تحت اختیار مادرش می ماند.
باید قبول می کردم او را هم اندازه ی من دوست دارد، شاید هم بیشتر.

به  این موضوع شکی نداشتم. حق داشت، مادرش بود و سال ها
زحمتش را کشیده بود؛ ولی من نمی توانستم تهمینه خانم را تا آخر عمر

کنار خودم تحکل کنم.
چشم بستم:

- بریم شاممونو بخوریم دخترم.
دمغ شد:

- چرا بابا هیچ موقع سر شام نیس؟
دستش را در دستم گرفتم:

- دیگه پیاز داغشو زیاد نکن مامانی، هفته ای دو سه بار می ره همش.
دستش را پس کشید:

- تو که حوصله نداری، بابام که همش نیس، پس کی به درس و مشق
من برسه؟ کی برام قصه بگه؟ کی باهام بره پارک و خرید و ...

ناراحت نگاهش کردم:
- روشنا چرا بهونه می گیری؟ دیگه از این حرفا نزنیا، بابات بشنوه
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- روشنا چرا بهونه می گیری؟ دیگه از این حرفا نزنیا، بابات بشنوه
ناراحت می شه ... فکر می کنه البد من یادت می دم که اینا رو بگی ...

اجاق گاز را خاموش کردم:
- اصال دیدی من تا حاال به بابات گله کنم؟

بی حوصله جواب داد:
- آره، همش دعواش می کنی و حرف عزیزجون رو می زنین.

لبم را گاز گرفتم:
- خاک به سرم! دختره ی بی ادب، گوش وایمیسی؟

شانه باال انداخت:
- گوش وایسادن نمی خواد،  بحث همیشگیتونه

غذا را روی میز گذاشتم:
- بسه دیگه روشنا، نمی خوام ادامه بدیم.

هر کدام در یک سمت میز نشسته و بدون حرف مشغول غذا خوردن
شدیم.

اعصابم داغون بود، چرا باید به جایی می رسیدم که بچه ی خودم
برایم راه حل نشان بدهد؟ این بحث هم نتیجه ی کارها و رفتارهای

محمد بود که مدام اصرار به آمدن مادرش پیش خودمان می کرد و من
مخالف بودم.

چرا چیزی که حق مسلمم بود را باید به دیگران تفهیم می کردم؟ من به
عنوان یک زن حق داشتم خانه ی جدا از مادر شوهرم داشته باشم.
فکرم سمت روزهای بعد از فوت حاج یدا� و بازگشتمان به تهران

کشیده شد.
 وقتی همه مرا متهم به از این شاخه به آن شاخه پریدن کردند و

باعث تصادف و مرگ حاج یدا� می دانستند.
نمی فهمیدند مرگ حق است و هر جا که باشد سراغ انسان می آید.

1115 پوستم کنده شد تا توانستم ثابت کنم حتی اگر شمال هم نمی آمدند



قرار بود به مشهد بروند و در هر حال تصمیم به سفر داشتند و این
اتفاق همه جا ممکن بود بیفتد ...
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رشته ی افکارم با صدای روشنا پاره شد:
- بابا می گفت اگه مامانت دوس داشته باشه ...

سرم به ضرب باال آمد:
- نمی فهمی ادامه نده یعنی چی؟

لب هایش جمع شد:
- یه چیز دیگه می خواستم بگم.

دستم را مشت کردم:
- االن نه روشنا، شامتو بخور ... نمی خوام کال حرف بزنم.

کمی با غذایش بازی کرد و بعد به اتاقش رفت.
با وجود خستگی فراوان جسمی و روحی که امروز داشتم، برای شام
ماکارونی درست کرده بودم، غذای مورد عالقه ی محمد و روشنا، اما

نگاهم که به دیس روی میز افتاد تمام خستگی بر تنم ماند، روشنا
خیلی کم خورده بود و محمد هم که اصال نبود.

تقصیر خودم هم بود، نباید با روشنا تند حرف می زدم؛ ولی او هم باید
یاد می گرفت وقتی حس و حالم خوش نیست زیاد پاپیچم نشود.

دست هایم را در هم قفل کردم:
- خدایا کمکم کن ... نذار بی راهه برم.

روی میز خم شدم و سرم را روی بازویم گذاشتم:
- چرا به این جا رسیدم؟

1117اشکم سرازیر شد:



- یه راهی پیش پام بذار خدا!
چند نفس عمیق کشیدم.

 باید عزمم را جزم می کردم و بهترین تصمیم را گرفته و پیش
می رفتم.

با صدای محمد چشم باز کردم:
- این جا چرا خوابیدی؟

چشم هایم را دوباره بسته و باز کردم:
- سالم؛ ساعت چنده؟

سرش به سمتم برگشت:
- دخترا اون جا بودن یکم طول کشید ...

دندان روی هم فشردم:
- من فقط یه ساعت پرسیدم.

پوزخندش واضح بود:
- خب منم جوابتو دادم چون فهمیدم برا چی پرسیدی.

به سمت ظرفشویی رفت:
- الاقل این جا رو تمیز می کردی بعد می خوابیدی.

سرم را دوباره روی میز گذاشتم:
- اگه می خواستم بخوابم می رفتم اتاق خواب. یهو خوابم برد.

پارچ آب را از یخچال برداشت:
- پاشو گردنت درد می گیره، بلند شو برو رو تخت بخواب.

1118لیوانی برداشت:



- این جوری می خوابی فکر نمی کنی رو بدنت چه فشاری میاد و چقدر
بدنت درد می گیره؟بدنت درد می گیره؟

به زور چشم هایم را باز کردم:
- یعنی برات مهمه و اون وقت تا این وقت شب موندی بیرون، در

صورتی که حال بد منم دیده بودی و می دونستی چه وضعی دارم؟
چشم بست:

- حالم خوش نیس رویا، اگه می خوای بحث کنی بذار باشه برای بعد،
االن وقتش نیست.

نگاهم را به در بسته ی اتاق روشنا دوختم و ذهنم به سمت حرف هایش
برگشت:

- اون قدر صداتون بلنده که همه می شنون راجع به چی دارین حرف
می زنین.

آرام از روی صندلی بلند شدم:
- شب بخیر.

قبل از ترک آشپزخانه صدایش بلند شد:
- امروز محمدعلی هم اون جا بود.

مکث کردم:
- به سالمتی.

ادامه داد:
- راستش تصمیم گرفتیم ...

 چشم بستم:
- بعدا محمد!
صدایم کرد:

- گوش کن رویا ...
دست باال بردم:

1119- تو گوش کن محمد! مختاری و می تونی هر کاری دوست داری بکنی؛



ولی انتظار نداشته باش منم باهات هماهنگ باشم.
صدای پایش نزدیک شد:

- یعنی چی؟
دلم گرفت از این که بعد از این همه سال با هم بودنمان قدرم را نمی

داند:
- یعنی همین! ... یعنی تو هر کاری که دلت می خواد رو حتما انجام

می دی و احتیاجی به نظر و موافقت من نداری ...مثل اون موقع که
خونه ی حاجی رو خریدی و به نظر من اصال اهمیتی ندادی یا همون

موقع که فروختی و حرف من برات مهم نبود؛ حاالم همینه ...
ناراحت ادامه دادم:

- ولی بهتره اینو بدونی ... درسته زندگی مو دوست دارم، ... تو رو
دوست دارم .. . برات احترام قائلم  ... ولی این دلیل نمی شه که

همیشه حرف، حرف تو باشه ... خب منم آدمم عزیزم! منم یه پایه ی
این زندگی هستم ...اگه نظر من برات مهمه ...

به سمتش برگشتم:
- که مطمئنا نیست من مخالف این قضیه هستم.

دستش را به کمرش زد:
- چی می گی برا خودت؟ ... می بینی که دارم ازت می پرسم ... اگه

مهم نبود که دست مادرم رو می گرفتم و میاوردمش این جا. معلومه
که آرامش تو برام مهمه ...

پوزخندی زدم:
- دقیقًا معلومه ... از این که نصف شب برگشتی خونه، معلومه خیلی

خیلی برات مهم هستیم.
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دست هایش را باال برد:
- چی داری می گی رویا؟... من که نمی تونم مادرم رو تنها بزارم که ...

اخم کردم:
- مگه فقط مادر توئه؟ پس بقیه ی بچه هاش چی؟ .... آقا

محمدعلی ... گوهر ... بقیه ... مگه فقط تنها بچه ش تویی؟
شانه باال انداخت:

- خب اونا گرفتارن اوال ... در ثانی، تاوان نفهمی اونا رو که نباید مادرم
بده.

به راهم ادامه دادم:
- نه! فقط تو خوبی! ... مهربون! ... پسر خوب!

در را بستم:
- تو اصال به بقیه مجال نمی دی خودشونو ثابت کنن.

در را باز کرد و داخل شد:
- روشنا شام خورد؟
روی تخت نشستم:

- چه عجب بچه ت یادت افتاد.
کنارم نشست:

- همیشه یادمه؛ فقط ...
لب برچید:

-  امیدوارم هیچ موقع از کار افتاده نشی و محتاج بچه ت نباشی ... تا
بفهمی یه مادر چقدر تو این دوران از بچه اش انتظار داره.

نگاهش کردم:
- اشتباه نکن محمد؛ مسئله ی من مامانت نیست. مشکل من خود

1121تویی! ... من می گم تو همش اون جایی و به کاراش می رسی ... مگه



فقط مادر توئه؟... مگه تنها برای تو زحمت کشیده؟... برا بقیه کاری
نکرده؟... برا اونا وقت نذاشته؟ 

اخم کردم:
- اصال همه ی اینا به کنار، من چیکار به مادرت و بقیه دارم، من می گم

تقسیم وقت کن بین خونواده ات ... من ... روشنا ...
لباس هایش را در آورد:

- همین کارو می کنم؛ ولی تو نمی ذاری که ... امروز تو خونه ی حاجی
صحبت همین بود.

امشب حالم خوش نبود برای همین اصرار به حرف زدن نداشتم ولی
محمد دست بردار نبود:

- با بچه ها قرار گذاشتیم هر ماه یکیمون پیش حاج خانم بمونه ....
اگه هم کسی خودش نتونست بره می تونه ...

همین هم نشانه ی خوبی بود که بار سنگین از روی دوش محمد
برداشته می شد و دیگران هم در نگهداری از تهمینه خانم سهیم

می شدند. شاید محمد هم این طوری بیشتر در اختیار ما بود و وقتش
آزادتر می شد.
دراز کشیدم:

- دخترت دلتنگت بود ... از صبح ندیده پدرشو، البد اینم تقصیر منه.
لبخند زد:

- آره دیگه، عصر گفتی بریم خونه ی محسن کار داری و فالن ... بعدشم
رفتیم بهشت زهرا بهخاطر تو ...

قیافه ی ماتم را که دید ادامه نداد:
- شوخی کردم بابا.
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تلخ شدم:
- همیشه حرفاتو در قالب شوخی می گی ... ولش کن اصال.

کنارم دراز کشید و از پشت بغلم کرد:
- حاال تلخ نشو رویا خانم.

عقب زدمش:
- نکن محمد، دستتو بکش، خسته م.

محکم تر به خودش فشار داد:
- من این جام که خستگی تو در کنم دیگه.

سرش را میان موهایم فرو برد:
- نمی دونی رویا ... نمی تونی حدس بزنی که من چقدر خسته شدم

امروز ... از صبح سر پا بودم تا خود االن.
از فضولی در حال مرگ بودم؛ ولی نمی خواستم بداند مشتاقم

کارهایش را بدانم:
- بخواب پس ... اجازه بده منم بخوابم.

برم گرداند:
- مگه من گفتم می خوام بخوابم؟ گفتم خسته م ... می دونی خستگی

یعنی چی؟ یعنی یکی باید خستگی رو از دوشم برداره.
خندید:

- فهمیدی عشقم؟!
چشم بستم:

- چرا فکر می کنی وظیفه ی من درکردن خستگی توئه؟ از صبح رفتی
نصف شب برگشتی، فکر نکن می تونی خرم کنی ها!

روی موهایم بوسه ای زد:
- این حرفا چیه دختر خوب؟! کل روز که مهم نیس، من روزمو می

گذرونم فقط به این امید که شب بیام بغلت کنم.
1123



گذرونم فقط به این امید که شب بیام بغلت کنم.
ریز خندید:

- هر کاری هم بکنی نمی تونی از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنی و
دربری ... پس خیال خام نکن.

خودم را عقب کشیدم:
- متاسفانه من مثل تو مثل تو مسئولیت پذیر نیستم.

او هم متقابًال خودش را جلو کشید:
- باید باشی ... وقتی با منی باید مسئولیت پذیر هم باشی رویا خانم.

آهی کشیدم:
- جدی حوصله ندارم محمد، بخوابیم.

نگاه تب دارش را به لب هایم دوخت:
- و نمی دانی وقتی بی حوصله می شوی چه بی تابانه دلم می خواهدت

ملکه ی من!
از محمد اصرار و از من انکار اما تا لب هایش گردنم را لمس کرد سست

شدم:
- خیلی فرصت طلبی محمد.
لب هایم را با بوسه ای بست:

- می دونم.

1124



با خستگی تمام خودم را روی مبل رها کردم.
محمد دوش گرفته و خوابید، اما من خوابم پریده بود و هر کاری کردم

خوابم نبرد.
چشم به ساعت روی دیوار دوختم، یک نصفه شب بود.

با خود گفتم" مهم نیست، فردا جمعه ست و تعطیله، یکم بیشتر
می خوابم.

گوشی را به دست گرفته و صفحات مجازی را این طرف و آن طرف
کردم.

ولی چیزی دستم را نگرفت.
سراغ مخاطبینم رفتم تا تغییراتشان را چک کنم، کاری که همیشه

می کردم و سرگرمی ام بود.
چیزی که هم ناراحتم می کرد و هم خوشحالم.

با دیدن تصاویر شادشان دلم شاد می شد و با دیدن متن و عکس های
غمگین دلم برای اندوه و ناراحتی شان می گرفت.

مخاطبین را باال و پایین کردم، شماره اش را ذخیره کرده بودم برای
همین در مخاطبینم می آمد.

 روی صفحه که رسیدم مکث کردم. عکس جدید گذاشته بود.
دکمه ی گوشی را فشار دادم، انگار روبرویم باشد و از نگاهش در بروم.

یاد حرف محمد افتادم وقتی گفته بودم تمام دوستانم عکس خودشان
یا خانواده شان روی پیامرسان های مختلف هست، جواب داده بود:

- چیزای خصوصی آدم باید خصوصی بمونه، اسمش روشه،خصوصی!
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- چیزای خصوصی آدم باید خصوصی بمونه، اسمش روشه،خصوصی!
گفته بودم:گفته بودم:

- دوستام عکس خودشون و شوهرشون و بچه هاشونو می زارن مگه
چی می شه؟ 

جواب داده بود:
- چه لزومی داره بقیه از زندگی ما باخبر بشن؟ به کسی چه مربوط که

من دختر دارم، پسر دارم، چند تا بچه دارم یا هر چی؟!  به کسی چه
مربوطه متاهلم یا مجرد؟...

عصبانی شده بود:
- چرا باید برای بقیه، ماشین و خونه زندگیم و عکس پروفایل من مهم
باشه؟ نمی دونم مردم این قدر بیکارن که بیان عکس ها و نوشته های تو

رو چک کنن؟
جوابش را داده بودم:

- مردم بیکارن یا نه مهم نیست، مهم تگایپه من دوست دارم این کارو
بکنم حاال کسی چک کنه یا نه مهم نیس، این برام مهمه که

خواسته های من اصال برات مهم نیست.
سرش را با افسوس تکان داده بود:

- چرا سقف خواسته های تو این قدر کوتاهه رویا؟! یعنی چی این حرفا؟
مگه بچه ای که اینا رو می گی؟ ... اصال همه چی به کنار ...عزیز من!

دوست ندارم عکست روی صفحه های مجازی باشه ... من دوست
ندارم کسی که متعلق به منه رو همه ببینن ... زن من، بچه ی من،
زندگی من متعلق به خودمه، تنها، نه همه ... سرمایه های شخصی

منن ... دوست ندارم با کسی شریک بشم.
تا جوابی بدهم خودش ادامه داده بود:

- اصًال عکستو بزاری چی می شه؟ به شخصیتت اضافه می شه؟ یا به
معلومات؟ به دانش و ...

دست هایم را باال آورده و بحث را تمام کرده بودم:
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دست هایم را باال آورده و بحث را تمام کرده بودم:
- بسه محمد، بسه ... کشتی منو با این استدالالی بچه گونه ت.- بسه محمد، بسه ... کشتی منو با این استدالالی بچه گونه ت.

گوشی را روشن کرده، عکس های جدیدش را چک کردم. چند عکس
خانوادگی در فضای شهر بازی! ...

یاد حرف محمد افتادم. و اقعا هم عده ای آلبوم خانوادگی شان را روی
صفحات مجازی می گذاشتند، گزارش لحظه به لحظه از زندگی شان،

کجا می روند، چه می خورند و چه می خرند.
پوزخندی روی لب هایم جا خوش کرد:

- ندید بدیدا.
از رفتار ضد و نقیض خودم خنده ای کردم.

 از حرص این که خودم نمی توانستم آن چه را می خواستم در این فضا
قرار دهم.

همان لحظه عکس صفحه تغییر کرد و عکسی از حرم امام رضا
گذاشت با این مضمون:" دعاگوی همه ی شما هستم".

در لحظه دلم خواست برایش بنویسم التماس دعا دارم و نوشتم.
چون آن لحظه واقعا دلم گرفته بود و نیاز به دعای خیر داشتم.

ثانیه ای بعد متوجه کارم شدم. مرا چه به این کارها؟! 
از صفحه اش خارج نشده بودم، سریع دست برده پیام را پاک کردم اما

پیامم خوانده شده بود.
صدای هین بلندی ناخودآگاه از گلویم خارج شد. وای چه کرده بودم؟!
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خدا را شکر صدایم باعث نشده بود محمد از خواب بپرد.
سریع از برنامه خارج شدم گوشی را خاموش کرده، روی مبل گذاشتمسریع از برنامه خارج شدم گوشی را خاموش کرده، روی مبل گذاشتم

و به اتاق خواب برگشتم. دیگر خوابم کامال پریده بود. خودم را با هزار
ترفند به خواب زدم  ولی خواب به چشم هایم نیامد.

 تمام فکر و ذکرم پیش همان پیام مانده بود. 
چه فاجعه ای می شد اگر می فهمیدمن هستم!

نفس عمیقی کشیده، خودم را دلداری دادم.
 از کجا باید می فهمید من هستم؟ نه شماره ام را داشت، نه اسمم را

نوشته بودم و نه عکسی یا نشانه ای داشتم. احتماال فکر می کرد مزاحم
هستم.

پتو را روی خودم کشیدم.
فردا روز دیگری بود، اصال الکی خودم را اذیت می کردم.

 آن قدر بیکار نبود که دنبال اسم و رسم مخاطبینش بگردد.
اگر احتماالً فردا پیام می داد برایش می نوشتم شرمنده اشتباهی دستم

خورد.
آهی کشیدم و نگاهم را به محمد دوختم که آرام و با خیال راحت

خوابیده بود.
 کاش من هم مثل او این قدر آسوده خاطر بودم.

از صبح عین مرغ پرکنده بال بال می زدم.
 دیشب نباید پیام می دادم، نمی دانم چرا آن کار را کردم؟

 از ترس این که چیزی نوشته باشد حتی آنالین هم نشده بودم.
چای را دم کرده، روی سما ور گذاشتم.
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چای را دم کرده، روی سما ور گذاشتم.
سمیه تلفن کرده و خواسته بود نگاهی به گروه بیندازم، برای  مطلبیسمیه تلفن کرده و خواسته بود نگاهی به گروه بیندازم، برای  مطلبی

که یکی از زن های فامیل گذاشته بود نظرم را می خواست.
گفته بودم آنالین می شوم و جوابش را می دهم؛

اما دست و دلم می لرزید و وحشت داشتم.
بسم ا� گفته دکمه ی گوشی را زدم و روشنش کردم.

پیام داده بود:
- خودتی؟

قلبم هزار بار در ثانیه کوبید.
 پس شناخته بود!

اول به گروه خانوادگی رفته و پیام سمیه را خوانده وجوابش را
نوشتم.

سوالی پرسیده بود که با عجله برایش جواب نوشته و از گروه خارج
شدم.

حاال مانده بودم برای اویی که پیامم را دیده بود چه بنویسم؟!
اسمش را عوض کرده و نوشته بود" میم غفاری". با وجودی که دلم

نمی خواست جوابش را بدهم ولی مجبور بودم چیزی بنویسم؛ چون به
محض آنالین شدن می دید که من هم پیامش را دیده ام.

فکر کردم چه اشکالی دارد؟ شاید بهتر هم بود، اگر که مرا شناخته بود.
کل دیشب تا صبح به این فکر کرده بودم، اگر پرسید چه کار دارم، از

او بپرسم چرا و چطور قضیه ی آن شب را او به مراد خبر داده.
به همین بهانه می توانستم سوالم را بپرسم.

صفحه اش را باز کردم همان یک کلمه را نوشته بود:
- خودتی؟

نمی دانستم چه بنویسم؟ خودم هستم بله یا بگویم اشتباه گرفته و
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ساعت حضورش در اینترنت همین چند دقیقه ی قبل بود.
برایش نوشتم:

- شما؟ 
مثال خواستم بگویم اشتباهی شده.

بالفاصله جواب نوشت:
- خودتی؟

خودم را به بی خیالی زدم:
- کی؟

تایپ کرد:
- کوزت!

مات ماندم.
 با همین یک کلمه برگشتم به سال ها پیش و جلوی مدرسه، همان روز

که واکسن زده بودیم.
چشم هایم از اشک پر شد.

با احساسات جریحه دار شده نگاهم به صفحه مات مانده بود که
پیامش رسید:
- ژان والژانم!

قطعا فهمیده بود من هستم.
غرورم، وجدانم اجازه نمی داد برایش از خودم و احساسم بگویم.

چیزی ننوشتم.
چند ثانیه ی بعد پیامش آمد:

- عجب روزهایی بود! ... عجب ایامی بود! ... چه روزگار خوبی بود!
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- عجب روزهایی بود! ... عجب ایامی بود! ... چه روزگار خوبی بود!
نباید ادامه می دادم.

 اگر چیزی تایپ نمی کردم همه چیز همین جا تمام می شد، ولی اگر
بدون خداحافظی می رفتم، بی احترامی می شد.

از طرفی سال ها قبل حرف دلم را نزده و یک عمر افسوس خورده
بودم.

 به قول دکترم مردم که از دل من خبر نداشتند باید حرفم را رک و
راست می زدم تا منظورم را بفهمانم.

احتماال اگه نیت و قصدم را از پیام دادن نمی فهمید فکر می کرد هنوز
هم خواهانش هستم که برایش پیام فرستاده ام.

به سختی تایپ کردم:
- اگه رفتین حرم برای من هم دعا کنین.

شکلک خنده فرستاد:
- اگه رفتم مشهد چشم.

تعجب کردم:
- مگه مشهد نیستین؟

جوابش که آمد فهمیدم سوتی داده ام:
- عین قدیم ها صاف و ساده ای ... مگه سر شب همدیگه رو ندیده

بودیم.
خودم را نباختم:

- خب فکر کردم شاید هوایی رفتین.
بالفاصله نوشت:

- اینم هست، ولی فعال تهرانم.
دیگر حرفی نمانده بود:

- ان شاءا� روزی تموم آرزومندان.
نوشت:

- ان شاءا� .. آرزوی هر کی، هر چی که هست برآورده بشه.
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- ان شاءا� .. آرزوی هر کی، هر چی که هست برآورده بشه.
در صدد رفع و رجوع پیامم برآمدم:در صدد رفع و رجوع پیامم برآمدم:

- فکر کردم عکس جدید هست و مشهدین گفتم التماس دعا بگم.
شکلک خنده فرستاد:

- به جای این که عکسامو چک کنی پیام می دادی خب.
بالفاصله اضافه کرد:

- حس می کردم نامحسوس داری کنترل می کنی، برا همین عکسا رو
تغییر می دادم.

چه تفاهمی داشتیم!  پس او هم همان لحظه به من فکر می کرده.
- پیام که دادی فهمیدم خودتی، عکس و اسم نداشتی ولی حتم داشتم

خودتی ... برات نوشتم ولی جواب ندادی.
تایپ کردم:

- دیروقت بود، منم حوصله نداشتم، دیگه خاموش کردم خوابیدم.
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 :تنوش

 ...شب...  عصر...   صبح  هاش،   حوصلگیی ب  و  پاييزه آره-

 منوشت

 .درسته-

 :تنوش ثانيه چند از بعد

  خيابون  ،  زمين  ريخته  درختا  يبرگا ...    ميآد  بارون  داره  اينجا  االن-

 ...زرد ي گها بر از پر و خيس

 فرستاد ناراحت شكلك

 ...بارون اين زير...  ميشد  كاش-

 .شد خارج گلويم  از عميق آهی

 ت نوشيم  مكث با همچنان او و

 ...خب ولی ... زد قدم  هم   با-

 درسي هم  بعدياش  پيام

 ...من  هم...    متاهلی تو هم ...  نميشه حيف-

  زنم  يك  من  ميدانست.دبو  نامرد   لقب  ي  هانداز  به  درست

 است  ممكن  بلرزد مدل است ممكن ميدانست

  مزد  پلك  هم  سر  پشت  بار  چند  دبكن  زنانه  يهوسها  اين  از  مدل

 د بو نوشته .مينويسد چه يندبب چشمهايم  تا  بريزند اشكهايم  تا

 ميخونه؟ هم  با روحياتتون مرديه؟ جور چه شوهرت-



 را  ها   چه  و  بگويم   را  چيزها  چه  بنويسم،  برايش  چه  نميدانستم

 .مينگو

 دميبين انگار دادم، قورت را نم دها آب

 .شكر رو خدا خوبه-

 ت نوش

 ...ولی...  شكر رو خدا خب-

 ت نوش تا ماندم منتظر ثانيه چند

  آيی   می   نظر  به   پير و   يشد  شكسته  اينقدر  چرا...    خوبه  كه  اون-

 !رويا

  و   ريا   بی  نداشتم  شك  افتادم،   مرضيه  مزار  سر   مهربانش  ه نگا  ياد 

  شده   حك  قلبم   در  ها   سال  كه  حبتیپرم  نگاه  همان  بود،  خالص

 !شوهرم تیح بود، نشده يبمنص  كسی  سمت از حال به تا  و دبو

 كردم  تايپ .شد سرازير كهايمشا

 ي  غصه  و  غم  ،پدرشوهرم  مراد،  فوت  كشيدم،  يزياد  سختی-

 ...و  گیزند

 تنوش  و فرستاد  تعجب عالمت

 .جوره يچه بگذره،  بد  زنش به  هنذار داره وظيفه مرد يه-

 نوشت  خودش  یول   بپرسم  زنش  به  راجعي  چيز   خواست  نمی   دلم



 كه پاييز اين شقيه،اع  و عشق و  پاييز و شعر اهل بسيار منم زن-

 ...و جنگل  و  كوه و خيابون تو همش ميرسه

 كرد  كثیم

 ,.ونگ كه اوضاعيه يه اصال-

 منوشت

 .باشن داشته  تفاهم هم   با آدما كه خوبه خيلی-

 يدادم نشان پررنگ حد از زياد بنظرم

  ديگه...    حوصله  بی   و  ام  خسته  هی گا   كه  من  عين  درسته،-

  زنم ب  خاطرش  به   بايد   بباره  كه  بارون  ولی   بيرون  برم  منميكش

 ...بيرون

 داد ادامه

 .بگذره خودش آسايش از زنش خاطر به بايد  مرد يه-

 دميرسي نقيض  و ضد  نظرم به حرفهايش

 از  من   گاهی   خوب  ولی  ي،زياد  خيلی  حد   در  داريما   تفاهم   يعنی-

 عنوان  به  اما  يرو  ادهيپ   برم  نميتونم  واقعا  و  برميگردم  يرد  اداره

  مهم   برام  اون  دلخوشی  و   شمبا  همسرم  كنار  رماد  وظيفه  مرد  يك

 .هباش

 كردم  تايپ كلمه يك فقط

 .دقيقا-



 د باش  افتاده شياد ي چيز انگار

  اهل   خودت  مثل  اونم  دارين؟  تفاهم  چقدر  چی؟  تو  شوهر  راستی-

 چيزاست؟  ينا و  يشاعر و شعر

 بگويم  دروغ داشت لزومی چه

 .نداره یخوب ي ميونه  شعر با  زياد نه-

 تنوش هبالفاصل

 !بد چه-

 گرفت شكل نظرم در محمد  ي قيافه

 همن از بهتر هم خيلی خوبه  لیخي بزرگيه، ربسيا مرد شوهرم-

 كردم اضافه

 ...يكنهم ثابت ديگه راه يه از رو محبتش  و عشق فقط-

 ت نوش

  و   شعر  همين  محبت  و  عشق  ابراز  راه  بهترين  من  نظر  از  ولی-

 .است عاشقانه جمالت

 منوشت برايش  ولی  بود ينهم هم  من نظر

  روش   به  رو  محبتش  و  عشق  و  داره  فرق  كسی   هر  ابراز  نزبا-

 .ميكنه ابراز خودش

 ت شنو

 ؟  هست زبانی ابراز جز به راهی چه ي؟چجور مثال-



 منوشت

 .مه مه  براشون  قدر  چه  طرف  كه  كنن  می   ثابت   عمل  در   ها  خيلی-

 كرد  تايپ را ينهم فقط

 .خخ-

 تنوش ثانيه دنچ از بعد  و  نيامد  میپيا  ثانيه چند

 و  بودن  هم  كنار  يز،ر  ريز  بارون  و  هوا  اين  قدر  چه  كه  خالصه-

 .ميطلبه رو زدن قدم

 .مبنويس نداشتم يچيز يعنی ننوشتم يچيز

  غوغايی   دلم  در  دوختم،  پنجره  بيرون  بارانی   يهوا  به  را  نگاهم

  ي   گرفته  آسمان  همراه  هم   من  ي ها  چشم  امان   بی   باران  بود،

 .بود فتهرگ و شده  بارانی مشهر

 د بو آمده  ی مپيا كه دوختم صفحه به چشم

 خوبی؟-

 منوشت

 .ممنون بله،-

 ميكرد  درك را حالم هم فاصله همان از

 شده؟  ي رطو نيس، خوش  حالت ميكنم حس چرا نميدونم -

 ميخواند را افكارم



  بود   يمورد  اگه  خوبه،  حالت  ميكنی  وانمود  اما  ناراحتی  ميدونم-

 .مميش خوشحال كنم كمك  بتونم من كه

  بودكه  كرده  رسوخ  قلبم  عقلم،  فكرم،  وجودم،  در  شيطان  قطعا

 ميداد  النجو ذهنم در هنوز خداحافظی وقت خاصش نگاه 

 ؟  ميزنی رو حرف اين اچر-

 تنوش اقتدار با

 .يزننم حرف باهام دارن هات نوشته-

  وقتی  نیك  كمكم  ميخواهی  چطور  بنويسم  يشبرا  خواست  دلم

 .متننوش اما ...هستی خودت درد

  ته تا  را حرفهايم درشت و ريز  تمام  بزنم حرف هم كمی ترسيدم

 .بداند

  د باش  آشنا  تت روحيا  و   تو  به  كامال   كه   كسی   بود   گفته  دكترم

 احساس  قلبا   رويت،  خنده  و   شاد  ظاهر  برخالف  ميفهمد

 نشان   شادتر  را  خودم  كاش  .نیكنمي  خوشبختی  و  خوشحالی

 من  از  كار  اين  ولی  نبرد  درونم  رس  به  پی  هايم  نوشته  از  تا  ميدادم

 نداشت  خوبی   ي  هوجه  و   نبود  یخوب  كار   هم   وجدانا   برنميآمد،

  اشتباه   هم  حاال   تا .  كند  بخند  وبگ  غريبه  مرد   با  شوهردار  زن  يك

 .بودم كرده

 درسي پيامش  كه كنم یخداحافظ خواستم



 ...يدتد روز اون كه هم خانمم راستی-

 را  همين.بود  هديد  مرا  كجا  زنش   نخواندم،  را  پيامش  ي  يهبق

 تنوش كه پرسيدم

 .بوديم اومده  هم  با روز اون! مرضيه خاك سر-

 داشت؟  خبر ماجرا از زنش يعنی  ماند، باز دهانم

 خواندم  را پيامش فتهر باالتر

 مدرسه  دوران  دوست  گفتم   بهش   ديدت  روز  اون  كه  خانمم-

 .يا يهمرض

 چه در بودند  ديده  مرا كه وقتی ميكردم  كتاب حساب خودم با

 ه جمو  رفتارم  و   حركات  تا   بودم  كرده  سعی  لیخي  بودم،   حالی

  م باش  نداده  انجام  ناشايستی  حركت  اراده  بی   كردم   خدا  خدا.  باشد

  اهل  خدابيامرز ي مرضيه و خودش مثل  هم زنش  اگر مكرد فكر

  مثل  هم  او  البد   باشد داشته نگه خوب را خودش و  بود پز  و  دك

  ی فاميل  و   نوادگی اخ  كال .  ام  شده   شكسته  كرده   فكر  شوهرش

 توجه   يافهق  و   تيپ  به  زياد   و  برق  و  زرق   هل ا  ،  بودند  همانطور

 .بودن چشم يتو و كردن

 را  شان روحيه كه اين بر عالوه  ندميكرد  خوبی كار كشيدم،  آهی

  عقلشان  كه  مردمانی  مقابل  در  زمانه  دوره  اين  در  كردند  می  حفظ

 .ميكردند جلوه موجه هم بود چشمشان به



  تاس  محال   گفتم   می   خودم  به  هميشه  نوجوانی  ان زم  افتاد   يادم 

  هايش   یخوش  و   زندگی  در  آنقدر  را  خودم  من  باشم   مادرم  مثل

  باشم   نداشته  بيخود  خيال   و  فكر  ي   برا  لی مجا  كه   كنم   می   ق غر

  كه   بودم  درحالی   همان  در  درست  كردم   یم   دقت  كه  ال حا  ولی

  به  نكهيا  ي  جا   به  مادرم  برخالف  من  كه  تفاوت  اين  ا ب  بود   مادرم

 افسوس  و  بودم  غرق   گذشته  در  مدت تمام  برسم  م گي  زند  و  خانه

 .ميكردم مرور  خودم با را هايم نداشته حسرت و

 جا   درست  بود  بدبختی  جور  يك  هم  اين  ساييدم،  هم  يرو  دندان

 .ميشستم دست خودم از نبايد  اما بودم گذاشته مادرم ايپ 

 است  ن كمم  بودم  نكرده  فكر  چرا  شد،   خرابتر  خرابم  اعصاب

  ايد ب  باشد  همراهش  كسی  يا   باشد  نشسته  ماشين  در  همسرش

  .ميديدم  را  او  هم  من  بود  كسی  اگر  تا  ميكردم  نگاه  را  اطرافم

 دست   از  كه  بود  روز  همان  زنش  ديدن  ي  برا  فرصتم  تنها  شايد

 .بودم داده

 منوشت برايش

 .عموق همون ينبود گفته  كاش-

 دپرسي

 رو؟  چی-

 منوشت



 .هستن نيماش تو خانمتون كه-

 ميخنديد   حالم به  البد

 .يشنببي يدار  دوس نميدونستم-

  مبادا  تا  بودم  كرده  فرار  مهلكه  از  سريع  كه  من  لمث  طمئنمم

  ن م  ات  نداشته  دوست  هم  او  يند،بب  هم  با  را  ما  و  برسد  سر  شوهرم

 كردم تايپ سريع .دكن معرفی  زنش به را

 .گفتم ادب و احترام محض-

 ت نوش

 دوست  چه  گفت  تويی  فهميد  كه  بعدش  اق ااتف  يد،نرس  فكرم  به-

 .ينكرد فراموش يقتورف سال  همه اين از بعد كه هستی خوبی

 زدم  دريا به دل

 منو   يچجور  شما  يا  ميشناختم  كجا  از  رو  شما  نپرسيدن-

 ؟ سينميشنا

 داد جواب ريلكس خيلی

  ي تو  هم  با   و   يبود  مرضيه  صميمی  دوست  گفتم  اتفاقا   چرا-

 شديم،  آشنا دوران همون

 برآمد رجوع و  رفع صدد رد

  ه جايگا دوستی  نی يع...  اس شده تعريف ما فاميل   تو روابط اين-

 . خود يجا چی  هر شوهر، همسر،...  داره خودشو



  ،   ميگفت  فاميلشان  در  روابط  ي  آزاد  از  دائما  مرضيه  افتاد   يادم

  ممي  يآقا  همين  داشتن  دوست  لدلي  تنهاترين  شايد  و  اولين  اصال

  ن هما داشتند، كه بود عملی يآزاد  همين او به  تمايلم و ي غفار

  شده   دريغ  من  از  بودم  شناخته  را  خودم  ي  وقت  از  كه  يياآزاد

 .بود مانده  الينحل ي ا قده ع   برايم و دبو

 ريخت را هام سال چند يباورها  تمام بعدياش  پيام

  و   شده   تعيين  روابط  وقتی   باشه  دوستت  يكی   داره  اشكالی  چه-

  ما   چرا  االن...  زن  يا  باشی  مرد  ميكنه  یفرق   چه...    باشه  مشخص

 ...يمبزن حرف يا  يمنببي  رو همديگه راحت مثال  نبايد

 دبو  تايپ حال در همچنان

 .منيبز قدم هم   كنار مثال  يا-

  هايم   عقده  داشت  مرد  اين  نشست،  لبهايم  ي  رو  ينیغمگ  لبخند

 داشتم  محدوديت  هميشه  بس  از  كه  منی  ياد  آورد،مي  يادم  را

  ميزد  حرف  او  .بود  شده  عقده  برايم  هم   يعاد  لیيخ  روابط  دشاي

  به  نداشتم،   خودم  كنار  را  مرد  اين   چرا  يكردمم  فكر   اين  به   من   و

  رفتار و اخالق  اين مه  من مقابل طرف اگر يخوردمبر  دنيا يكجا

  بكنم  را  فكرها  اين   ميشد باعث  يچيز  چه  .داشت  من   قبال   در  را

 چيز   چه  .ميگفت   خودم  هب  را  حرفها  اين  و  دبو  كنارم  بايد  حاال  كه



  كمبود  ،ميشد  من  ذهن  در  بيمار  و  خبيث  افكار  اين  باعث  ي

 !خودم؟ یخواه زياده يا  محمد يكار كم داشتم؟ كه محبتی

  و   بريزد   اشكهايم  تا  بستم  چشم  .بود  بدهكار  ما   به  قدر  چه  دنيا

 .بينمب راحتتر

 منوشت برايش

  نوع   ره  و  تيمهس  ي  ا  ديگه  كس  به  متعلق  كدوم  هر  االن  چون-

 .مقابلمونه طرف به  خيانت و خطرناك احساسی

 تنوش  پروا بی

 مجس  وقتی  ميكنه،  تعيين  رو  مرز  و  حد  اين  كی  احساس؟  كدوم-

  نظره   مد   عاطفی   و  روحی  خال  يه  و  نيست  مهم   طرف  دو  يبرا

   .بود  هم   كنار  در  بشه  نبايد  چرا...    فيزيكی   برخورد  هيچ  بدون

 روابط   يبرا  را  رچوباچ   اين  كسی  چه  بود،  خودم  دل  حرف   دقيقا

  ميشديم   غافل  آن  از  نبايد  كه  ي  ا  مسئله  اما  .بود  كرده  ينتعي  بشر

  و  يغفار  يمم  يآقا  نظر  برخالف  كه  بود  رابطه  اين  احساسی  بُعد

  عادت   موجب  تكرار  كه  چرا  داشت  عواقبی   اًمطمئن  فرافكنياش

  يالبا  ساعت  به  چشمم  .آورد  می   اعتياد  و  محبت  عادت  و  ميشد

  ه شد  غافل   چيز  همه  از  چه  .بود  روشنا  آمدن   نزديك  افتاد  صفحه

 .بودم

 كردم  تايپ سريع



 .اجازتون با برم، بايد  من-

 داد را ابمجو

 برخورد؟ بهت-

 د بو كرده برداشت یاشتباه

 .يگردم برم جايی، برم  بايد واقعا  نه-

 ودم، ب  لخوشحا  ،  زده  حرف  او  با  اينكه  از  نداشتم  تعارف  خودم  با

  همان   .بودم  يافته  دست  ام  ساله  چند   يرويا  به  غلط   يا   درست

 نوشت  لحظه

 ي؟خوا نمی كمك-

  بدهم،   را  ام  گی  زند  ي  هلحظ  به  لحظه  گزارش  نميخواست  دلم

 نوشتم

 .ممنونم-

 ت نوش

 ي؟يرم  طرفی كدوم -

  دبياي  يخواستم  شايد  كردم  فكر  ولی   بود  پرسيده  دليل  بی  شايد

 .يندبب مرا

 مگفت

 .سركوچه همين-



  كلی   .بروم  روشنا  دنبال   تا   شدم  آماده  هلعج  با   و   كردم  خداحافظ

  نه  و   دادن  جواب  حس  نه   ولی  داشتم   ادگی خانو  گروه   در  پيام

 آشپزخانه  اپن  يرو  و  كرده  خاموش  را  گوشی  .داشتم  را  فرصتش

 ت خواس می  دلم  گذاشتم

 كترافي  در  و   كرده   ردي  يا  دقيقه  چند   .برندارم  گوشی   خودم  با 

  كيهت  و  تنها  را  تركمخد  رسيدم  روشنا  ي  مدرسه  به  تی وق  ماندم 

 .بود مانده  من منتظر كه ديدم  همدرس ديوار به داده

 كرد باز را ماشين در آمده  جلوتر ديدنم محض به

 .نرفت ها بچه ي ههم!  مامان يكرد دير چرا-

 زدم لبخند

 .رفت در دستم از زمان شد  گرم سرم ببخشی ی،مامان نبشي-

 .بودم گرفته وجدان عذاب

  يقدر  به  من   كه  بود  يفارغ   ميم  جناب  با   تبصح  پيامد   اولين  اين

  به  ي  گاهن.بود  ايستاده  سرما  در  دختركم  كه  بودم  شده  مشغول

ی  درم  دلش  از  بايد  .مانداخت  بود   شده  قرمز  كه  اش  ينیب  نوك

 آوردم

 .خوب  يجا يه ببرمت يخوامم عوضش-

  همراهی   من  با  نخواهد  نداشت  امكان  پس  بود  تنش  گرم  لباس

 .دكن



 كرد  نگاهم

 پارك؟  ببريم ياوميخ-

 د ش پايين و  باال سرم

 !اهوم-

 د بي  كو هم به را دستهايش

 پارك؟  ميريم  واقع مامان يوا-

  كرده   تعجب  ام   چهب  طفلك  بودم  حوصله  كم  اواخر  اين  كه  بس

 م گرفت دست در را دستش .بود

 .يگرديمبرم  بعد ميكنی يباز كمی يه-

  محمد  هب  تا  نبود  همراهم  گوشی  كردم،  كج  پارك  سمت  به  را  راهم

  هخان  به   محمد  برگشتن  تا  احتماال  نداشت  اشكالی   ولی   بدهم   خبر

  دور   ساعتی   يك  يشدنم  هم  بد  شايد  .نبود  يمورد  و   يديمميرس

 .ميكردم فكر خودم ا ب  زندگی يهياهو تمام از

  و   يباز  وسايل  سمت  به  سريع  روشنا  داشتم  نگه  كه  را  ينماش

 .دويد ورزشی

 كردم  صدايش

  ثيف ك  باش  هاتم   لباس   مراقب  ي، نخور  نزمي  باش  مواظب  مامانی -

 .ننش گلی  و



  هاشار  بود  روشنا  يباز  محل  و  تاپ   به  مشرف  كه  كنارم  نيمكت  به

 كردم

 .بريم  بيا كن  يباز يكم  نشستم جا همين  منم-

 ل استقبا  پيامم  از  ميگشت،  يغفار   ميم  يپيامها  حول  فكرم  تمام

  از  هم  من  ميداد،  ادامه  كه  بود  آمده  خوشش  بود  معلوم  و  كرده

  و   بودم  مهم   برايش   اينكه  از  بودم  خوشحال  بود   فكرم  به  اينكه

 داشت   احتمال  بود،  رفته  سر  ام  حوصله  .دبو  لفنمت   و  پيام  منتظر

 شروع  كه  باران  نم  نم  شود،  نگران  و  بگيرد  تماس  محمد  لحظه  هر

 زدم  صدا را روشنا رد،ك باريدن به

 .يگردهبرم بابا  االن شد  دير مامان  بيا روشنا-

  نكند  لد  بوديم،  نيامده  حیتفري   مركز  يا  پارك  بود  تقو  خيلی

 دبو سخت برايش

 باهم؟  كنيم  يرو پياده پارك  دور يكم-

 م شد بلند

 .يدمم  قول..  .  آييم  می ديگه روز يه ايشاال  جون، مامان ديره-

 افتاد  آسمان به نگاهم

 .يبخور  سرما بياد  بارون ميترسم-

 .يمديرس خانه به و كنديم  پارك از دل زور به

 آمد ما  استقبال به پر  توپی با  محمد



 .كردم خيال و فكر جور هزار...   ينميد جواب رو تلفنت چرا-

 مگذاشت ينهارخور ميز ي رو را كليدها 

 .ببرم رفت يادم -

 دسي پر متعجب

 ...ميشم  نگران  نميگی  ي،نميبر  رو  تلفنت  چرا  بيرون  يمير-

 برات؟  هميكن  نیيگسن  اينقدر  تلفن  يه...    ميره  راه  هزار  دلم  نميگی

 كشيدم  آشپزخانه سمت به را راهم

 .هيفتادن  اتفاقی كه حاال  ي،دار دعوا چرا حاال نبردم خب-

 افتاد  اهر سرم پشت

 !يفتاده؟ن قی اتفا  هيچ گی  می  بعد  كردين دير ساعت يه  دقيقا-

 مكرد روشن را گاز ي شعله

  ينهمه ا  چرا...    بزنيم  يدور  يه  پارك  يم رفت  ديگه،  بسه  محمد-

 نی؟ كمي بپا قرق شق

 نشست صندلی يرو

 از  نه   بود  يخبر  تو  از  نه  شدم،  نگران  نميفهمی  چرا  من   عزيز-

 يخدا  گفتم...    ي نميداد  جواب  و  بود  خاموش  تلفنت...    روشنا

 ...يا خورده يجا به ينماش شايد نكرده

 برگشتم سمتش به



 تجلو  ه گُند  و  مُر  و   سُر  االن  شكر،  رو   خدا  نيافتاده   اتفاقی   كه  فعال -

 .كن تمومش  ديگه وايساديم، 

 آمد جلوتر روشنا

 ...مينه برا  بود كرده  دير مامان-

 كرد  نگاهم تند محمد

 !رويا افتاده  اتفاقی -

 مكشيد  عميقی نفس

 .وش يخيالب يكم ...  محمد داري كار آدم كار همه به چرا تو-

 .آورد  می  در  را  حرصم  اش  الكی  ي  ها  دادن  يرگ  و   كارها  همين

 دادم را جوابش دموخ بزند  حرفی تا

  همراه  همين  برا  شد   خاموش  و   بود   ه شد  تموم  شارژش  گوشيم-

 خودم 

 يدور  يه  بريم   گفتم  ميخواست  پارك  دلش   روشنا   نبردمش،

 !همين...مبزني

 زدم  هم  را گاز يرو يغذا

  يميار  تشريف  زود   شما  كه  بودم   نكرده  بو  ستمود  كف  ديگه-

 .ميشی نگران و خونه

 كرد اخم

 .ببر خودت با   رو مونده صاحاب یب فنلت اون يمير  جا هر-



 م گرفت ام نی پيشا به را دستم

 يفهمی؟م  بود شده تموم شارژش محمد-

 داد  جواب جانب به حق

 .نبود سختی زياد كار...  برق  به يميزد قبلش  يكم خب-

  و  كند  خسته  را  مقابل  طرف  تا   ميرفت  را  اه  راه  تمام  هميشه

 .است خودش با حق بفهماند

 مديكش  عميقی نفس

  خاموش  حال   هر  در  گفتم  كمه  شارژش  ميدونستم  نبردم،  خودم-

 .بهتره خونه بمونه ميشه،

 كردم صدا را روشنا

 !مامان بخور غذاتو  بيا-

 زدم  لب محمد به رو

  دغدغه   هر  از  دور  به  باشم  خودم  مال  ساعت  يه  خواستم  واقع  در-

 ...خيالی و  فكر و

 م گرفت باالتر را گردنم

  یگوش  خودم  با  بيرون  برم  موقع  هر  بعد  به  ناي  از  بود،   عالی-

 ه ن بگذره خوش بهم كه بيرون ميرم من كاريه چه اصال... نميبرم

 .ميكنم  چيكار  و  كجام  بشم  چك  يا  كنم  چك  رو  قيهب  مدام  اينكه



  ی گوش  بدون  كه  لحظاتی  وگرنه  گفتم  ياينطور   محمد  به  حرصم  از

  ن فلت  كسی   اگر  ميكردم  فكر  اين  به  مدام  بودم  نشسته  پارك  در

 ...يا ميشود نگران باشد داشته  ي كار و  بزند

 زد ي پوزخند

  اي   بشن  نگرانت  هبقي  يس ن  مهم  برات  يعنی !  ديگه  خودخواهی-

 .باشن داشته یواجب  كار باهات

 كردم   كج را گردنم

  نشه،   نگرانم  یكس  ديگه  كه  شدم  بزرگ  كافی  حد  به  كنم  فكر-

 ره

 گزن بهش خونه يام م نرفتم، كه مرگ برا داشت يكار هم  سیك

 .مميزن

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

  هم   هميشه  نبود،   يغفار  ميم  از  يخبر  و   بود   گذشته  هفته  يك

  پيامم   آخرين  .داد  می  نشان  را  اين  بازديدش  ينرآخ  و  بود  آنالين

  خجالت  يعنی   ،   بودم   نداده   پيامی   ديگر   بود،   روز  همان  يبرا

 موردش   در  یحرف  كه  نبود  يمورد  ذارمبگ   يامپ   برايش  يكشيدمم

 خانه   از  دير  كه  شب  آن  بود  رفته  مادرش  ي  خانه  به  محمد  .مبزني

  رفته   خواب  به  دنشدي  يآرزو  با  روشنا  و  برگشته  خانم  هنيتهم  ي

 احساس  كرد   دير   اگر   تا  بود برده  خود   با  هم  را  روشنا  بار   ن اي  بود،



  و  نشستم  یگوش  سر  كردم،  آماده   كه  را  شام  .نكند  تنهايی

 .كردم باز را اينترنتم

  حرف  رپد  با   سميه  بد   رفتار  مورد  در  كه  داشتم  ينهم  از  پيام   چند

  مادر   مخصوصا و  پدر  با  مخالف  ساز قبل  مدتی  از سميه .بود زده

  و   خريده   پدر  خانهی   نزديك  ي   ا  خانه  محسن  بود،   كرده   كوك

  و  فروخته  را  خانه   تا   ميانداخت  اهر  جدال  و   بحث  روز  هر  سميه

  دليل  البته  .بخرند  شهر  يال  با   و   ديگر  ي  منطقه  در  ي  ا  خانه

  بود  گفته  علنا  اباره   چون  بود  مادرم   و پدر از  شدن  دور  اش  اصلی

 نمراقبشا دارند  كسی به احتياج و  اند شده پير كه

 باز  حساب  محسن  يور  ميترسيد  بكند،  را  كارهايشان  و   باشد

 بود   نوشته  را  ها  همين  و  بود  كرده  دل  و  درد  كه  هينم  به  .كنند

 .كردم نتلف

 .است  اراحتن  چقدر  فهميدم  صدايش  زا  برداشت  كه   را  گوشی

  و   سيدكريم   نگران  هم   من  داشت  حق  بود  درست  حرفهايش   تمام

 .بودم مادر

 م گفت او به

 خودش   ياپ   رو  سيدكريم  شكر  رو  خدا  مهين،  نباش  ناراحت-

  كه   هستن  زنش  و   محسن  اين...    نداره   كسی   به   احتياج  و  يسادهوا

 .مامانن و  بابا جمحتا



 كردم اضافه

  هايی   خوبی   همه  اون  نداره،   كنم   كه  مونم   چاره يب  مادر  دست-

  سميه  نشناس  نمك  چشم  به  هيچكدوم   كرده  سميه  حق  در  كه

 .كه نيومده

 داد  جواب ناراحت ينمه

  ي  بهانه  به  كرد،  بزرگ  مامان  رو  بچه  تا  دو  همين  خدا،  به  آره-

 آب  از  كه   االن  بودن  يدكريمس  ي  خونه  ها   بچه  شب  تا  صبح  كار

 .شده ايیوه خانم  راومدند گل و

 كردم   تاييد را حرفش

  همش   دارن  يككوچ  بچه كه  زنهايی   ين ع   مامان   طفلی   واال،   آره-

 .یكس ي خونه بره حتی يتونستنم  و بود گرفتار

 يد كش آهی ينمه

  ،  كنه گريه بود  مونده  كم  تلفن پشت  طفلی ميسوزه، براش  دلم-

  وبال   محسن  مادر  و   پدر  نداره  دوس  گفته  بهش  سميه  ميگفت

 خودش  زندگی   و  كار   گرفتار  كافی  حد  به  چون  نبش  گردنش

 .هست

 د ش كج  لبهايم

  هك  بقيه  به  رحمت  صد  خودمونه،  نخو  و  پوست  از  خوبه  حاال-

 استخوناشو   بخورن  آدمو  گوشت  فاميل   يگن م  چی   پس   ان  غريبه



  اين  چقدر  ما  سقدرنشنا  يدخترعمو  اين  پس؟  كو  نميندازه،  دور

 !ميچزونه؟ حرفاش با  پيرمردو و پيرزن

 يد كش آهی نيمه

 .هميكن فراموش  زود  رو ها خوبی همينه بشر ذات-

 م توپي حرص با

  ن نشد  گير  ينزم  و  يفتادنن  پا  از  مامان  يا  سيدكريم  خوبه  حاال-

  چيكارا   براشون  مگه  واقعا  برداشته،  دور  ياينجور  سميه  اين  كه

 .يذاره ممنت اينهمه داره هك بكنه قراره

 .دكن  قطع ار تلفن شد مجبور و داشت طیخ پشت ينمه

  در  و   كردم  ينمه  يها  حرف  يرتفس  به  شروع  شد  قطع  كه  تلفن

 را  بود  اليقش  هرچه  آمده،  كفر  به  سميه  نشناسی  قدر  از  لمد

 كردم شنثار

  ي   خانه  به  ديشب   كه  بود  ناسپاس  چه  رو   و   چشم  بی   دخترك

 .بود  گفته  مادرم  و  پدر  به  درآمده  دهانش  از  چه  هر  و  رفته  پدر

  زنش  افسار نميتوانست چرا ميكرد، ام یبعص او از بيشتر محسن

 برا  دلم  .بشكند  را  ماد   و   پدر  حرمت  نگذارد   و   بگيرد  دست   در  را

  در  ،   داشتند  ناسپاسی  عروس  چنين  كه  سوخت  مادرم  و  پدر  ي

  نقدرناشناسا  اين  و  بودند  نكرده  كه  ها  چه  محسن  و  سميه  حق

 .ميكردند جبران اينچنين



 را  اش   شماره  ميزدم   فحر  سميه  با   دموخ  و   كرده   تلفن   بايد 

  ميگفتم   من   چه  هر  بود،  سرد  قبل  فبرخال  خوردشرب  گرفتم، 

 .ميگرفت هجبه سريع

 دبيفت  مادرش  و   پدر  يكارها  دنبال  زياد  محسن  ندارد  دوست  گفت

 مشد ناراحت. ستآنها نوكر مگر

 .بكنه  كاراشونو  شه  يفهوظ  مادرشن،  و  پدر  سميه،  حرفيه  چه  اين-

 تگف

  امر  كه  سر  باال   آقا  و !  خر  سر  بدون  شيم، اب   آزاد  دارم  اصالدوست-

 .كنه  نهی و

 توپيدم

   ا پيره  و  بزرگترا...    ميگيره  قهرش  خدا  سميه،  بزن  حرف  درست-

 از   برابرشو  هزار  خدا  بكنی  براشون  ي  كار  يه  اگه  ان  خونه  بركت

 .گردونه می بر بهت نميكنی فكرشو  كه جايی

 دكشي  خط اعصابم  بر پوزخندش ي صد

  خانم؟   رويا  یخواب  نمی  خودت  چرا  يبلد  اليیال  كه  شما  واقعا؟ -

 تو  رو  محمد  آقا  خون  اينهمه  چرا  ان  خونه  بركت  بزرگترا  اگه

  بياد   ي  يشترب  بركت  كه  ييارنم  نموخا  تهمينه  و  یميكن  شيشه

 .ات خونه تو



 ن اي  هينم  قول  به  بودم،  كرده  قطع  را  تلفن  كوتاهی  خداحافظی  با

  د ميش  طرف  خانم  تهمينه  با  مادر    يجا  به  گر.  نبود  بشو  آدم  تردخ

 .ميكرد چه

  آه. زد خودمان  ي خانه اخير اتفاقات  به  بك فلش   مغزم  بالفاصله

  او   يجا  در   درست  هم   من  ،  بود،  سميه  با  حق  شد   بلند   نهادم   از

  بد   همه  يش پ   سميه  مثل   داشت  دليل   يك   فقط.  بودم  ايستاده

 و راداقت به هم آن بود، نشده قيهب زبانزد اختالفمان و بودم هدشن

  همه   يشپ  علنا  من بود  نداده  اجازه   كه  برميگشت  محمد  سياست

 از   ..يندازمب  زبانها  سر  يا  كنم  ابراز  را  مادرش  با  خودم  مخالفت

  فريب   را  خودم  و  بودم  سميه  نيع   يقادق  شدم،  شرمنده  خودم

  دست   زير  مادرم  ي   جا  به  سميه  اگر  كه  ميكردم  توجيه  داده،

 .ميكرد چه بود خانم تهمينه

  را  كالهم  اگر  گرفتم  بغل  و  كرده  جمع  مبل  ي  رو  را  ميازانوه

  خيلی   يا   ينمه  و  سميه  از  بهتر  یلخي  زندگيم  وضع  ميكردم  یقاض

  خانم   تهمينه  داشتم،  را  روشنا  داشتم،   را  محمد.  بود  ديگر  يها

  سر  كه  بود،مخصوصا  شده  بهتر  خيلی   قشاخال  اوايل  برخالف مه

 آن   مقصر  مرا  تیزيرپوس  ها   بچه  كه  حاجيداهلل  فوت  ي  يهقض

  ها  بچه  يجلو  خانم  تهمينه  ميدانستند   پدرشان  فوت  و  جريان

  مشهد  بود  قرار  نميرفت  هم  شمال  اگر  يداهلل  حاج  گفت  و  ستاداي



  بود   ممكن  جايی  و  يا  جاده  هر  در  بد  ي  حادثه  اين  پس  بروند

 .ديفتب ق اتفا

  ساخت،  يجار  زبانم  بر  آهی  شمال  ي  جاده  و  تصادف  يانجر  ياد

  ی م  حس  كه زمانی  درست بود، اهی ن كجا و تسخ يروزها چه

  با   را  یبدبخت  نحس   ي  هساي  ام،  رسيده   خوشی  و   آسايش  هب  كردم

 .كردم حس وجودم تمام

  خون  وقتی  بودم،  نديده   را  روشنا  و  رسيده  حادثه  محل  به  وقتی

 یوقت  بود  رفته  فرو  چشمهايم  به   يخنجر   چون  جاده  تآسفال  كف

  تداعی  برايم   بود  داده  يجا  دوخ  در  را  عزيزانم  كه  آمبوالنسی  آژير

 ...بود  بدنم از جان نرفت

  آور  عذاب  دوران  همان   خود  ي  اندازه   به   هم   روزها   آن  ياد   حتی

 عهد  خودم  يخدا  اب  لحظه  همان  است  فراموشكار  چه  بشر  .بود

 ي  بنده  عمر  آخر  تا  نيفتد  روشنايم  ي  برا  اتفاقی  اگر  بودم  كرده

  آن   نجنگم،  ودههبي  چيز  هيچ  و  كس   هيچ  با  و  شوم  خدا  خوب

  در   دختركم  جان  يمهن  تن  لينبا  بر  كه  پراسترس  يروزها

 خودم  دارم  بدن  در  جان   تا   بودم  بسته  عهد   خدا  با   بودم  بيمارستان

 .مكن مدختر و شوهر وقف را



 لحظه   همان   از  روشنا   و  محمد  دادن  دست  از  وحشتناك  كابوس

  شده   چه  حاال   پس   .ميشد  تكرار هايم لحظه  تك  تك   در مدتها تا

 افتاده  لج مادرش ي هقضي  سر بر محمد با  كه دوب

 ي بساز  و  خوب  زن  بودم  نداده  قول  مگر  .ميكردم  بگومگو  روز  هر  و

  اش  خانواده  مقابل  در  من  از  وجود  تمام   ا ب  وقتی  باشم   محمد  يبرا

 ؟   بود رفته كجا خدا با پيمانم و  عهد بود، كرده  دفاع

  مسئله  اين  يدم سر  می  تيجهن  به   كمتر  ميكردم  فكر  تربيش  چه  هر

 .بود برايم بزرگی تلنگر محسن و سميه ي

 رنظ  در  را  جوانب  تمام  و  يكردمم  فكر  قضيه  ينا  يرو  بيشتر  بايد 

  را  محمد ميخوردم حرص سميه رفتار اينقدراز كه  منی ميگرفتم

 چقدر   بودم  قدرنشناس  چه  من  نظرش   در  كه  كردم  می  تصور

  و   هداخانو  اختيار  در  وقت   تمام  محمد  كه  بودم  خورده  حرص

 عذاب كردم مقايسه سميه  با را خودم كه حاال  اما  بود مادرش

  در  مهين  با  همه  اين  پيش،   ي  هيقدق  چند  همين  گرفتم  وجدان

  را  كالهش   بايد  سميه  كه  بوديم  زده  حرف  سميه  بد   رفتار  مورد

  ن م  حتی  داده  وا  به  را  محسن  مثل  يمرد  خدا  كه  بياندازد  هوا

  ی گل  دسته  پسر  كه  ببوسد  هم  را  مادر  ي  پا   بايد  سميه  بودم  گفته

  تقديم   دستی  دو   و   كرده  تربيت  است  گی دزن  مرد  كه  محسن  چون

  من   خود   به  كسی   بايد   را  حرفها  اين   تمام   .است  كرده  سميه



  ي ديدش بحث كه بار يك بود محمد  با حق بستم چشم .يگفتم

  ماه   نه  كشيده،  را  هايش  بچه  زحمت   خيلی  مادرش  گفت  كرديم

  همراه   قدم   به  قدم   هم  عمرش  ي  هيبق  و   كرده   حمل  شكمش  يتو

  آب از یوقت ازه ت و  است بوده هايش  بچه  يها  ناخوشی و خوشی

 زحمات  حاصل  شده  قرار  و  اند  رفته  كار  سر  و   آمده  در  گل  و

  و   عروس  دست  ر د  را  هايش   بچه  ت دس  ببيند،   را  اش  چندساله

  واقع   در  ميگفت.  اند  رفته  خود  یزندگ  پی  و  گذاشته  داماد

 و خانواده يارب يخير نكوچكتري

  يا  رماد روز يا  عيد  سال هر اينكه جز ايم نداشته مادرم مخصوصا

  ل قبا  در  كه  ماي  داده  او  به  كوچكی  ي  هديه  گوناگون  مراسم  در

 .تنيس  توجه  قابل   اصالً  مادرانه  ي  اندازه  و  حد  بی   يها  زحمت

  حل   خودم  با  را  قضيه  اين  بايد   كردم،  روشن  را  سماور  و   شده  بلند

 .ميكردم

  يال  با  ي  قهطب  ي  خانه  بود  كرده   تاكيد  بارها   و  ارها ب  محمد

  م خان  تهمينه  ي  برا  را  بودند  گذاشته  فروش  ي  برا  كه  آپارتمانمان

  بی   و  وقت  كه  شود  راحت  الشخي  و  بوده  خودمان  نزديك  تا  بخرد

  من   اما   شويم  خبردار  افتاد  برايش  اتفاقی   نكرده   يخدا  اگر   توق

 چون  بودم  زديكین  همه  اين  مخالف  و  ايستاده  سخت  و  تسف

 نظرم  مد  مشتركم  زندگی  اوايل  در  خانم  تهمينه  رفتار  هميشه



  ديدن   از  مانع  انداخته  سايه  لحظات  تمام  بر  تلخی  همين  و  بود

  ساعت  يك  دوختم،  يديوار  ساعت  به  را  نگاهم  .دشمي  ايش  خوبيه

 بود، گذشته روشنا و محمد رفتن از

 یسراغ   روشنا  از  تا  گرفتم  را  محمد  ي  شماره  ناگهانی  متصمي  طی

 .مبگير

 كرد دآزا را تلفن

 .خوبی سالم-

 دادم را جوابش

 .ميكنه چيكار  روشنا خبر چه ی،خوب تو مرسی-

 خنديد

 .ميپرسه حالتو و ميرسونه  سالم هم مامان-

 .بودم  نپرسيده  را  خانم  تهمينه  احوال  كه  شدم   شرمنده  كمی

 دوختم  هم بر را لبهايم

 ؟  خوبه حالش چطوره، خانم  حاج-

 د ش الحخوش

 .حالش شده بهترم ديده رو روشنا خوبه، شكر رو خدا-

 شد  تكرار ذهنم در سميه مورد در مهين ي حرفها

  ی طفل  خودش،  با   نمياره   رو  ها   بچه  سيدكريم،   ي  خونه  اد مي-

 .هخوش هاشون نوه به دلشون پيرزن و پيرمرد



  چشم در چرا. بودم نكرده  نگاه را قضيه  بُعد اين از حال به تا چرا

  رصد   مه  را  كاه  گراندي  چشم  در  ولی   بودم  نديده  را  درخت  مخود

 .ميكردم

  بعد   ساعت  دو  يكی  و  ميمانند  آنجا  هم   كمی  گفت  محمد

  را   گوشی  و  ريخته  يیچا  خودم  يبرا  .نكردم  مخالفتی  يگردند،برم

 طبق  .شدم  گوشيم    كردن  پيش  و   پس  مشغول  گرفته  دست  به

  .كردم  شغولم  يمجاز  صفحات  تصاوير  ديدن  با  ار   خودم  معمول

 پسر  تولد بود گذاشته جديد  عكس رسيدم، كه يغفار يمم به

 خوشحال   .بود  گذاشته  شمع  و  كيك  با  را  عكسش  و  بود  كشكوچ

 ام كرده  پيدا زدن حرف ي برا يمورد كه شدم

 نميتوانستم   ولی   بدهم   پيام  برايش  ميخواست  دلم  بود  يروز  چند

  از  اما   كردم  باز  را  اش  صفحه  .بود  آمده  پيش   فرصت  اما   امروز  ،

  ندهم   سوتی  مشهد  عكس  مثل  و  باشد  قبل  يبرا  مبادا  كه  ترسم

 منوشت برايش

 .برسه آرزوهاش تموم به مادرش و  شما ي سايه زير-

 .نكردم  دريافت  یپيام  ولی   بدهد  جواب  تا  ماندم  منتظر  كمی

  دست   را  ام  شی گو  دوباره   كرده  تعويض   بود،   شده   سرد   ام  چايی 

  رفتم   يرصف  استاد  روانشناسم  كترد   و  دوست  ي  هصفح  به  .مگرفت

  مشكالتم   بيشتر  و   زندگی   جريان  در  ريباتق  كنم،   مشورت  وا  با   ات



 از   یخيل  بودم  توانسته  كه  بود  وا  يها  راهنمايی  و  كمك  اب  و  بود

  ام   دوستی  البته  .برسم  نسبی  آرامش  به  و   كنم  حل  را  مشكالتم

  سطهوا  به  كه  بودم  روانشناسی  پسر  همان  مديون  را  يصفر  دكتر  با

 را  يصفر دكتر و  هشد آشنا او با  یشكپز پاسخ و پرسش گروه ي

  با   صحبت  حال  در  .بود  كرده  یمعرف  من  به  استادش  عنوان  به

  را   توجهم  صفحه  يالبا  بر  يغفار  ميم   پيام  كه  بودم  يصفر  دكتر

 .كرد جلب

 مخواست معذرت دوستم از

  يگردم برم  رمب  بايد  من  اومده  پيش   واجبی   كار  عزيزم  ببخشيد-

 .شم فدات مندهشر

 مرفت يغفار يمم ي هصفح به سريع

 كردم  باز را پيامش 

 .خودتو گل  يها بچه ينهمچن ممنونم-

 آمد  لبم  ي رو ينیغمگ لبخند

 .فقط دارم دختر يه-

 درسي جوابش بعد يا ثانيه.خواند را يامم پ 

 .هكن حفظ برات همونو خدا-

 كردم تشكر

 .رو شما يزانعز نيهمچن ممنونم-



 نوشت مبراي  دوباره

 ااروي نيست خوب حالت چرا شده؟ يچيز-

 و   شور  ميفهميد  را  بدم  حال  هم   پيامها  با  اينكه  از  نبودم  خوب

  حال   موقع  يچه  كه  محمد   برخالف  ميكرد   ايجاد   نم  در  شوقی

 او  به  خودم  تا  ميچيدم  مقدمه  آنقدر  بايد  و  نميكرد  درك  را  بدم

  حرف  ي  غفار  يم م  ولی  نيست  خوش  حالم  كه  كردم  می  تثاب

 كردم  ايپت .دفهمي  می مرا  درد هم دور راه از نزده

 .خوبم-

 يد رس سريع جوابم

 ي؟ندار لیمشك مطمئنی-

 دشو درگيرم ادزي نخواستم

 .يستن يمورد خوبم-

  اما   بود  تايپ   حال  در  دوباره  .دم يان  یپيام   ولی  مينوشت  يچيز

 .كرد  پاك دوباره  و بود نوشته مطلبی  هم شايد .دنرسي ی پيام

  ی فضول  بود   نيامده  يامیپ   وقتی  تيننوش  يچيز  بپرسم  نستمنميتوا

  می پيا   تی وق  ولی   كنم،   ترك  را  اش  صفحه  واستخ  نمی   دلم    .بود

 وانستم ت  نمی  كه  ابد  تا  شوم  خارج   صفحه   از  بودم  مجبور  دنيام

  كه   بودم  خداحافظی  ي  كلمه  تايپ  حال  در  .بمانم  پيامش   رمنتظ

 درسي يامش پ 



 زنیينم  زنگ  بهم  چرا  يدار  كه  تو  ندارم  شمارتو  من   رويا  راستی-

 ه اگ بتونم شايد  دادنه پيام از بهتر  خيلی زدن حرف... 

  اين   از  كرد،  پر  را  وجودم  تمام   خوشحالی  .كنم  كمك  بود  مشكلی

 بود  مسئله  برايش  يمزندگ  مشكالتم،  خودم،  بودم،  ممه  برايش  كه

 بروز   را  شاديام  اول  ينهم  نميتوانستم  لیو  شدم  خوشحال  واقعا

  هول   خيلی  ميكرد  فكر  بدال  ميدادم  را  تلفن  مارهش  اگر  .بدهم

 كه  شيم با  داشته  ی تلفن  ارتباط  هم   با   ميخواهد   دلم   ه ك  هستم

  حاال   را  همراهم   شماره   اگر   طرفی  از  دادم   را  ام   هشمار  سريع

 هنوز   .مبزن  حرف  او  با  يتوانستمم  يا  بهانه  چه  به  ديگر  نميدادم

 داد  پيام دوباره كه بودم ننوشته برايش جوابی

 ارتباط  تر  راحت  يبشنو  مقابلتو  طرف  يصدا  یوقت  كن  قبول-

 .یميكن برقرار

 درسي هم  بعدياش  پيام

  خوشش  شوهرت  مثالً...    يدار  مشكلی   ی كن  ی م  فكر  اگه   حاال-

  حالتو كنی  می فكر اگه ولی است ديگه ي همسئل ينا خوب نياد

 .بده شمارتو ميكنه بخو

  ی توقعيم  چنين  رديگ  و   است  فرصت  تنهاترين  اين  شايد   كردم   فكر

 كلمه  نبدو  كردم   تايپ  را  ام  شماره  فقط  فكر  بدون  آيد  نمی   پيش

  را   شماره  ی ول  است  اشتباه  كارم  ميدانستم  .يشپ   و  پس   حرف  يا



  ی م  هايم  دست  .افتاد  ششمار  و  خورد  زنگ  تلفنم   بالفاصله  .داذم

 ه ب نگاهم ميكوبيد، شديد بسيار قلبم  و لرزيد

  تلفن  يصدا  دوباره  بعد  نيهاث  چند  شد،  قطع  صدايش  كه  بود  تلفن

 شمردم،  می   را  زنگ  يصدا  ،ميكردم  نگاه   همچنان  من  و  شد   بلند

  به   آنقدر  و  دهم   نمی  جواب  بودم  مطمئن  ...چهار  سه،  دو،   يك،

 م ميكن نگاه تلفن ي صفحه

  است  محال   ديگر   شود  قطع   تلفن  دانستم  می  .شود  خاموش  تا

 نميدادم   جواب  منبود  اشتباه  روابط  اين  اهل   هم  من  اما   .بزند  زنگ

  گرفتم   تصميم  نی   ناگها   كه   زد  گولم   شيطان  را  همراهم   شماره

 برايش

 تماسش   به  ندادن  جواب  در  كه  قطعی  تصميم  برخالف  .بنويسم

 .بوديم مكالمه حال  در بعد اي ثانيه شتم،دا

 كه را صدايش  ولی  كردم زادآ را تلفن چرا و چطور نيست يادم

 به  را  من   دقيقا   صدايش   .كشيد  پر   هايم   غصه  تمام   انگار   شنيدم

  همراه   كه  روزهايی  همان  هب  ام  نوجوانی  به  برد  پيش  سال  ينچند

  .كرد  می   تلفن  مدرسه  نزديك  عمومی  تلفن  كيوسك  از  مرضيه

 انداخت نينط گوشم در نوازش روح يصدا و بستم چشم

 ...كنم سالم گفت بهم  داد رو لفنت يهضمر..  خوبين-



 كه   ودنب  كار  در  يا  مرضيه  بار  اين  .شد  ي  جار  يصداب  اشكهايم

  گرفته را شماره خودش بلكه داد  دستش  هب را تلفن  او كند  بهانه

 تم ميريخ اشك  من و  ميزد حرف او .بود زده زنگ

 اگه  زدم؟  زنگ  كه  حتینارا...    خوبه  حالت  رويا،  بزن  حرفی  يه-

 ...كنم قطع يندار دوست

  رف ح  همچنان  .نشد  خارج  گلويم  از  صدايی  لیو  شد  باز  لبهايم

 ميزد

 ...نميزنی حرف چرا-

 يصدا  احتماال  اما  ميريزم  اشك  دارم  نفهمد  كردم  سعی  خيلی

 ت گف كه بود شنيده را ام هگري

 .كنم آرومت ميتونستم شايد ...   يبود نزديكم كاش-

 هستم  زن  يك  من  نميدانست  ميكرد،  چه  من  با  داشت  مرد  اين

  د شاي  فتديب  ناخواسته  و  استهخو  اتفاق   هزار  قلبم   در  است  مكنمو

 توپيدم  خودم به .دبو گرفته يباز به مرا يعمد و يدانستم  هم

 ساله  پونزده  چهارده، يها بچه دختر عين يا،رو خبرته چه-

  بدبخت  كن  كنترل  رو  خودت...    گرفتی  قرار  تاثير  تحت  ينجوراي

  گم   پاتو   و  دست  ياينجور  كه   خبره  چه  ميكنه  فكر  االن   ،

 !دختر باش مسلط خودت هب...يكرد



 انه آشپزخ  سمت  به  دست   به  شیگو  كرده،  جور  و  جمع  را  ودمخ

 .نشستم  آشپزخانه  صندلی  ي  رو  و  كرده  آب  از  پر  را  ليوانی  .رفتم

 كردم  شروع شد تر گلويم  و يدمنوش كه را آب از قلپ يك

 .شدم يرگغافل  راستش-

 خنديد

 یميش خوشحال تلفنم از يكردمم  فكر شدم، گير فل غا  منم-

 آوردم زبان بر كرده  رديف ذهنم  در  كلماتی

 .شدم-

 خنديد  دوباره

 ....كه بعدشم ينداد جواب كه اول...  ومهمعل-

 خنديدم  هم  من

 ...داشتم مشكلی يه...   شد موقع بد راستش-

 بريد  را حرفم

 .زدم حدس درست  پس-

 آوردم  درش اشتباه از

  ناراحت   براش  داره  يگرفتار  دوستان  از  يكی  نبود،  خودم  مشكل-

 .بودم

 يدكش یراحت نفس



 مهم  اش  يهبق  باشه  خوب  خودت  حال ...    شكر  رو  خدا  خوب-

 .تنيس

  اين  شنيدن  با   بود  من   يجا  هم   يديگر  كس  هر  بلكه   تنها  نه

 .ميگرفت  آرام دلش  و شد  می شاد ها حرف

 ميداد ادامه زهنو

  ل دلي  اين  به  داشتم  باهات  زدن  حرف  و  ديدن  به  اصرار  اگه  من-

 بهت   كه  دونستم  خودم  ي  هوظيف  قديمی  دوست  عنوان  به  كه  بود

  همديگه   به  بايد  داريم  مشكلی  هاگ  دومون  هر  یيعن  كنم   كمك

 يمكن كمك

 م كشيد آهی

 .ممنونم-

 دپرسي

 چيه؟  اسمش ي؟دار دخترو يه نهمي راستی-

 شد  يجار هايم لب رويه يلبخند روشناي يادآور با

 .روشنا باباش  و من  ي يدونه يكی آره-

 دپيچي  گوشی در شادش يصدا

 .اروشن گی،قشن سما چه-

 داد  مهادا شاد لحن همان  با

 .فريبرز و سيروس...  دارم پسر  دوتا منم-



 بودم  يدهد را عكسشان

 .كنه حفظشون خدا-

 دپرسي

 مرديه؟ چطور چی، شوهرت-

 زد شوخی به

 نميكنه؟ كه يتتاذ-

 خنديدم

 .هكن تياذ چرا خب نه-

 گفت  آرام

 كرد؟   اذيت  يشهم  اصال  رو  تو  مثل  بیخو  خانم   مگه  يشيخدا  آره-

 ...بساز زير، سربه جيب،ون ساكت، خوب،

 كردم تشكر

 .نيستم خوب همچين منم  ولی يدار لطف شما-

 داد ادامه

  كالشو  ايد ب  حرفاست،   اين  از  فراتر  ميشناسم  من   كه   يی   رويا -

 .اومده گيرش تو مثل خوبی زن كه هوا بندازه

 دكن طلبی فرصت نخواستم

  سر   محمد  مثل   خوبی  مرد  هك   باشم  خوشحال  بايد  من  اتفاقا -

 ...هست  كه  خداش  ولی  نيست  اينجا  خودش  هدرست  اومده،  راهم



 د ش كور نطقم  زد كه حرفی  با

  و   اعثب  كه...    البته  مرضيه  روح  و  كن   دعا  من  جون  به پس  خب-

 .بوديم ازدواج اين ی بان

  به   مفكر. بود  گفته  ار  چيز  همه او  به   عشقم مورد  در  مرضيه  قطعا 

 خوبی  فرصت  .ميتداش  قرار  سهراب  با  هك  برگشت  یشب  همان

 بود  شب آن يماجرا فهميدن يبرا

 ا شم به چی ضيه مر  يعنی ، . افتاد اتفاقی چه شب اون راستی-

 .تگف

 داد جواب ريلكس خيلی

  نگران  یخيل  ينكن  فرار  سهراب  با   قراره  گفت  زد  زنگ  بهم  مرضيه-

  ی زندگ  اهل   پسره  اين  ميگفت...    بزنه  كلك   بهت  سهراب  كه   بود

 .كنهيم بدبخت  رو رويا و يستن

 داد ادامه مقتدرانه

 زقضيه ا  بگم   نامزدت   به  و   بزنم  زنگ  كه  داد   بهم   يا  شماره   يه-

 ...هقرار چه

 د كر مكثی باشد،  آمده يادش ي چيز انگار

 سهراب  يارو  اون  با  خواستی  می  و  يبود نامزد  واقعا  تو...    راستی-

 .كنی فرار



  از  ترمرد  خيلی   نظرم  به  كه  سهراب  ردمو  در  ميدادم   اجازه  نبايد 

 د بزن  طیرب بی حرف  شناختم می كه بود  مردانی تمام

 ه نقش   براش  من  نداشت  خبر  بود  خوبی  پسر  لیيخ  سهراب  اتفاقاً-

 .چيدم

 خنديد

 .اباب  نه-

 م كشيد آهی

  ا  بهانه بسهرا واقع  در  ولی برسه  نظر به احمقانه االن  شايد آره-

 و خونه اون از ايطیشر هر تحت ميخواستم كه منی يبرا بود ي

 .كنم فرار ازدواج

 دسي پر متعجب

 نميشه باورم-

 دادم انتك را سرم

  نقشه  هك...    مشهد  برم  كنه  كمكم  سهراب  بود  قرار  واقعيته،  عين-

 .دمون   ناكام شما و مرضيه لطف به ام

  هك  بود  دوستی  مردترين  بودم،  گفته  را  واقعيت  سهراب  مورد  در

  سيم   و  خريده   كارته  دوسيم  گوشی   اينكه  از  بعد  حتی  داشتم،

 كارت



  ه نكرد  تلفن  هم   بار  يك  انداختم  گوشی  ي  تو  مجددا  را  ام  قبلی

 .نبود بیطل فرصت مرد ها، خيلی برخالف سهراب بود،

 داد ادامه بعد  و كرد  مكث ثانيه چند

 .بود گفته  بهم ي اونجور ضيهمر...   نستمميدو چه-

 كرد  خوش  جا لبم ي گوشه پررنگی پوزخند

 .یشتدا قبولش  شما يگفتم چی هر كه مرضيه حال به خوش-

 خكا  كه  دبو  شبی  همچنين  و  سهراب  با  فرارم  شب  به  منظورم

  ي  خانه  به  رفتنم   مورد  در  مرضيه  دروغين  خبر  اب   آرزوهايم

 ي   هيمرض  اش  بانی  و   باعث  هم  بش  دو  هر  بود،  ريخته  سهراب

 .ودب زخدابيامر

  ما  زندگی   يان  جر  در  را  تاثير   بيشترين  و   يبترينعج  نفر  سه  اين

 .داشتند

 شد ناراحت شادش ي صدا

  فاعترا  بايد  لیو  كوتاهه  دنيا  زا   دستش  كه  امرزيب  خدا  ي  مرضيه-

  هك  شبی  همون...    بودم   ه كرد  بهت   كه  تلفنی  جريان  اون  تو   كنم

  خود   از  كوتاهی  سهراب  ي  خونه  يبر  فرداش  قراره  تو  كرديم  فكر

  ش پي  سوءتفاهم   و   ميگفتم   تو  به   كامل   رو  نيتم   ايد ب  بود  هم   من

 .نشه هممون زندگی  خوردن بهم  باعث كه اومد  نمی



  ينچن  هايش  حرف  از  من  شايد  كرد  حس  احتماال  .نزدم  حرفی

  داده   دست   از  مرا  چون  و  نيست  ختخوشب  حاال   كه كنم  برداشت

 كرد تصحيح را حرفش سريع كه است ناراحت

  م ه  خوشبختی  تو  هم   حاال  شكر  رو   خدا  و   بوده  ناي  قسمت  البته-

 .مخوشبخت بينهايت من

 دبو  هايم لب يرو هنوز پوزخند

 .بشين اين از تر خوشبخت-

 كرد تشكر

 .ممنون-

 داذ دامها را حرفش

 ه داد  مرضيه  كه  شماره  همون  به  زدم  زنگ  آهان...    بوديم  كجا-

  نه  گفت  محمده  پرسيدم  یوق  برداشت  رو  ي  گوش  يكی  بود،

  حرف   گفتم  منم...    كنم   تلفن   بعد  يكم ...    نيست  محمد  و  دوستشه

 عين  ...نامزدش  به  راجع...    بزنم  حرف  اهاشب بايد  و  دارم  واجبی

 م شد خالی حسی هر از ود،ش خالی بادش كه كنكی با

  به  چرا  بود  مهم   براش  من  خوشبختی  و   بود  نگرانم  اگه  مرضيه-

 خونمون؟  به نكرد، تلفن خودم

 دادم  هادام كه  نيامد صدايی



  جريان  دميفهمي  نامزدم   خود  و  نبود  اونجا  مراد  اگه  نكرد   فكر  هيچ-

 ؟  هيفتب برام بود  ممكن اتفاقی چه رو

 .نداد جوابی

 شمردم  غنيمت را فرصت

 در  و  خودم  به  ينبزن  زنگ  نرسيد  فكرتون  به  هيچ  شما؟  خود  يا-

 .سين بپر ازم سهراب مورد

 طرز  به  كرد  می   یزبان   بلبل  يبعج  كه  پيش  ايقدق   برخالف

 .بود شده ساكت یبعجي

  گذشته  ييادآور  با   و  داده  ناراحتی  به  را  جايش   یخوشحال  ودز  چه

 .بود شده تلختر كامم  ختل ي

 دپيچي  تلفن در صدايش

  شده،   تمام  ديگه  بوده  كه  هرچی  رويا،  يمكن  رها  رو  گذشته  بهتره-

  مون یتدوس نيمميتو  هم كنار  در فاهم سوءت بدون  بعد به حاال از

 ...و مبدي ادامه را

 يغفار  ميم   تلفن   بود   ادب  از  دور  ولی   خورد  می  گ زن  خانه  تلفن

 جلوتر  بودم   گرفته  دست   در  را  تلفنم   كه  همانطور  كنم،   قطع  را

  به   كه  چشمم  ببينم،  را  بود  تماس  حال  در  كه  يا  شماره  تا  رفتم

  مخان  تهمينه  ي  خانه  ي  شماره  شد،   بلند  نهادم   از  آه   افتاد   تلفن

  ل اشغا  تلفنم  چون  و  كرده  تلفن  اهمهمر  به  محمد   الاحتما  بود،



 لحظه  يك  .بودند  شده  نگرانم  باز  البد.  بود  زده  زنگ  خانه  به  بود

 چه  ما یزندگ و خودم با داشتم من  آمدم، خودم به

. بود  ضيه  مر  ي  هخواهرزاد  محمد   همان  محمد  اين  ميكردم،

  سوءتفاهم   با   قبل  سالها   و   داده  هم  دست  در   تدس  كه  كسانی 

  بود  معلوم  كه  اينگونه  و  بودند  پيچيده  هم  در  ار  ام  زندگی  ومارط

 داده  ام يباز

 خاله  یدوست  مثل  جيبع   من  با   ها   اين  رفاقت  ي  قصه  .بودند

  .بود  برانداز  خانمان  باطن  در  یول  خوب  ظاهر  در  هك  بود  خرسه

 ميشد، دار ادامه رابطه اين اگر ميشناختم را احساسم و خودم

  از  كه  يكردمم  فكر  يغقار  ميم  مثل  اگر  بود  يا  لوحانه  ساده   فكر

  كنار  در  دوست  دو  چون  فقط  و   احساسی  هيچ  بدون  بعد  به  اين

 .بود خواهيم مه

  پاشيده   هم  از  را  خود  گیدزن  يوهش  همين  با  فاميل  در  ييادز  افراد

  ي  بودان   به  را  شان  خانواده  و  خود  اجتماعی  ي  ها  دوستی نام با  و

 .بودند كشانده 

  هم  او  احتماال  بلرزد،  دبو  نممك  دلم  او  زدن  حرف  هر  با  كه  منی

  همان   ينمانب  ي   هشد   پاره  زنجير  .ميكرد  تجربه  را  احساس  همين

  ي  تجربه  من  .بود  ماندوي  هر   نفع  به  يماندم  شده  جدا  طور

  ميكردم  تاييد  را  سيدكريم  نه  من   .كردم  نمی  تكرار  را  سيدكريم



  غفا   يم م  نه  ضيه،  مر  نه  سميه،  نه  ،   انم خ  تهمينه  نه  را  مادرم  نه

 ...را ديگر كس هيچ نه و ير

  ر باو  اين   به  بايد   و   داشتم  قبول  را  خودم  بودم،   خودم  فقط   من

  داشته   خوشی  روزگار  و  شوم  موفق  ميخواهم  اگر  كه  يدمميرس

 را  زندگيام   نبايد  .يرالغ   و   آمد  برمی   خودم  از  تنها   كار  اين  م باش

 .يزدمم پيوند غريبه به

  شوهرم   دم، بو  صحبت  حال  در  غريبه  مرد   با   من   كه   االن  همين

 ي كار  چه  بود  اين  اش  دغدغه  تنها  و  نشسته  مادرش  ي  خانه  در

 را،   همسرش  هم  و  ددار  نگه  راضی   را  مادرش  هم  تا  دهد  انجام

  به  ار خودم .كباب نه و بسوزد سيخ نه معروف قول به كه يطور

  ميزد  حرف  يبهغر  نزنا  با   او  من  يجا  به  اگر  گذاشتم،   محمد  يجا

  قابل   و  خوب  كار  عرفا   و  شرعا  دانا،وج  آيا   يكردمم  قبول  من  آيا

 ؟  بود قبولی

  توجيه   حال  در  يغفار  ميم  بودم،  افكارم  در  غرق   من  كه  مدت  اين

 .دبو مرضيه  و خودش يكارها

  چون   ويندگمي  چه  كردم  نمی  درك  اما  شنيدم  می  را  صدايش

 ديگر

  تمام   لحظه  همين  و   همينجا  بايد   بود  كه  چه  هر  نبود  مهم   رايمب

  اين   از  هم  او  بودم  مهم   برايش  من  اگر  آمد  یم  بدش  نبايد   .ميشد



  خش   افكارم  يرو  خانه  تلفن  زنگ  يصدا  .دميش  خوشحال  كار

  غريبه  اين  از  تر  مهم   بود  كه  هر دوختم،  نتلف  به  مرا  نگاه   انداخت

 .بودم صحبت حال در او  اب  كه بود خطی پشت ي

 زدم  دريا به دل

 .بدم جواب رو خونه تلفن بايد  من يغفار جناب شرمنده-

 داد  جواب معمولی

 .منيميك صحبت بعدا پس  باشه ميكنم، خواهش-

 بزنم  را آخرم حرف  خداحافظی  از قبل تا زدم را زورم

 ...ونازت داشتم خواهش يه-

 داد جواب شاد

 !منت  ديده به باشه چی هر-

 م بزن حدس نميتوانستم را العملش عكس

 پاك  يتونگوش  از  رو  من  ي  شماره  تلفن،  شدن  قطع  از  بعد  لطفاً-

 ...ينكن

 ديپرس متعجب

 .كرديم پيدا  رو همديگه  تازه ما   افتاد؟ اتفاقی چه! رويا شد چی-

 د ش خارج گلويم از تهناخواس آهی

 ...نيست كسيچه صالح به رابطه اين ي ادامه-

 نلرزد  صدايم كردم تالش خيلی



  ا ي   گرفتم   تماس  باهاتون  من   احيانا   اگه  و   يريننگ  تماس  ديگه-

  از   شمارتونو  ميكنم  سعی  منم...    ندين  ابموجو  لطفاً  دادم  پيام

 م كن  پاك ام لعنتی ي حافظه

 تاس شده يرغافلگ بود معلوم

 !شده؟ چی  رويا-

 ميخورد   زنگ همچنان  كه بود شده  خشك خانه تلفن  به شممچ

 و

 مگوش

 ت ميگف كه يغفار  يمم يصدا به

 .نيم ميز  حرف هم  با  دوباره بعد بده جواب رو تلفنتون-

  و   بود  شده  تمام  من  ي  برا  بد،  يا  خوب  مرد  اين  كشيدم،  آهی

 يچيز  بدنامی   جز  به  قطعا  كه  ميشد  شروع  اول   از  مجددا   نبايد 

 .نداشت برايم

 زدم لب قبل از تر آرام

 !تقيام به ديدار-

 ميزد صدا را اسمم

 يهو؟  شد  چت! رويا-

 دادم  فاصله گوشم از را تلفن

 !يغفار جناب  ميدار  رو باروت حكم  هم يبرا  ام-



 .فشردم درد  با را رنگ قرمز ي دكمه

  خودم  كه  بودم  خوشحال  و  بودم   كرده   تمام   خودم  بار   اين

 .ام گرفته  هوايم  در پا زندگی يبرا تصميمی

  اين   يكردمم  خدا   خدا  من  و  ميلرزيد  دستم  در  همچنان  تلفن

  يا  محمد  حضور  در  راگ  چون  ميگيرد   تماس  كه  باشد  بار  آخرين

 دندا  .ميشد  درست  يبد  عاوضا  ميگرفت  تماس  كسی  هر  و  روشنا

  تیح  ميدادم   شماره   نبايد  و   بود   محض   اشتباه  تلفنم   ي  شماره

  به  ولی  .داشتم  دلهره  باز  نميگرفت  تماس  ديگر  وقت  هيچ  اگر

 را  ام   گوشی  كردن خاموش  يا   كارت  يمس  تعويض   قصد   وجه  هيچ

 .نميكرد تلفن ديگر هم او نميدادم جواب نداشتم،

  آنقدر  داشتم  دوست  كنم،   كپا  را  مسئله  صورت  نميخواست  دلم

  مقاومت  يزانگ  هيجان  ي   ها   وسوسه  مقابل   در  بتوانم   كه  م باش  ويق

  همراهم  تلفن  يرو  كه  بود  ي  ا  شماره  به  بارم  اشك  نگاه  .كنم

  يقو  ي   حافظه  از  تا  يكردمم  را  تالشم  تمام   بايد   من   و   بود  ه افتاد

  ايمبر  بودم  گرفته  تصميم  اما  سخت  چند  هر  كنم  پاك   ام

 .دباش نداشته جودو غيرممكنی

  حافظه   كارت  نميدادم،  تغيير  را  ام  گوشی  يا  كارت  مسي  بار  اين

  لقب  ها  سال   به  بايد   ميكردم،  كارخانه  بازيابی   را  خودم  ي

  د نداشتن  تعلق  من  به كه  كسانی  ، ام  سالگی  پانزده   به  يگشتم،برم



  ين گزي  جا  را  فعلی   افراد  و  كرده  پاك  كل  به  ام  حافظه  از  را

 .ميكردم

 متعلق  ديگر  جذاب  يا  بود  عادهال  خارق   بد  يا  بود  خوب  ي  رغفا  ميم

  تمام   با   بايد   كه  كسی  يداهلل   حاج  محمد   و   بود  يرديگ  شخص  به

 همسفر و  ام زندگی  يكشر كه  ميكردم قبول هايش  وبدي خوب

 .است مهاي لحظه

  بايد   آرامش   داشتن  يبرا  ولی   بدهم   تغيير  را  او  نميتوانستم  شايد 

 زجر   يطور  اين  ميدادم،  تطبيق  شرايطش  و  او  با  را  خودم

 .نميكشيدم

 خودم   بايد  بودم  گفته  سميه  به  كه  آنچه  هر  خانم  تهمينه  مورد  در

  محمد   رفتار  و   قاخال  شايد   يديد   چه  را  خدا   ميبستم،  كار  به  هم 

 دنبو  اب   بود،  شده  سرد  زياد،   بحث  و  جر  علت  به  اواخر  اين  كه

 .دميش بهتر كنا  در مادرش

 .ميخورد زنگ دوم  بار يراب خانه تلفن

 دپيچي خط آنطرف از محمد نگران ي صدا برداشتم، را گوشی

 .ينميد جواب چرا رويا كجايی -

 د نباش شخصم ام گريه تا  دادم قورت را دهانم  آب بار چند

  تماس   باهات  خودم  بعد  يكم  ميكنم،  صحبت  مهين  با  دارم-

 .ميگيرم



 خنديد

  مبد  برخ  بهت  گفتم  ولی  بهم  يزنینم  زنگ  وقت  هيچ  تو  چند  هر-

 شده  تموم  شيم  گو  شارژ  كه  كرده  يباز  اونقدر  گوشی  با  روشنا

 .نشی نگران خاموشه ييد د و يزد زنگ هاگ

 سوخت برايش دلم

 .بودم تو فكر  به االنشم همين  نامرد-

  ، بودم  محمد  دو  هر  رفتار  هی  مقايس   حال  در  بودم،  نگفته  دروغ

  كج  را  شپاي  نميداد  اجازه  خود  به  هيچگاه  بود  كه  چه  هر  من  مرد

 نيست  اش  زندگی   در  يديگر  زن  من   جز  به  بودم  مطمئن  بگذارد، 

  تمام   ايدش  حاال  ست،ا  اش  خانواده  آسايش  ذكرش  و  فكر  تمام  و

  بود من  زندگی   اين  حال  هر  در  اما   نبود من  تاييد   مورد كارهايش

  سالمی   ی گد زن  كه  همين  .همبد   تغييرش  توانستم  نمی   ديگر  و

  به   آشپزخانه  سمت  به  شد   قطع  كه  لفنت.بود  كافی   برايم   داشتم

 كردم  صدا را خدا خالصانه لب زير كه حالی در افتادم راه

  آخرتمو   و   ادني  نذار  بده،  نشونم  رو  راه  بهترين...    كن  كمكم   خدايا-

 بدم   باد به

 زدم ي لبخند

 .باشم برات خوبی ي ه بند  ميدم قول-



  ار حالم گرم چايی  ليوان يك قطعا  كردم،  روشن دوباره  را سماور

  شامم   كردم،   شانه   مرتب   را  موهايم   و   شسته  را  صورتم  ميكرد  بهتر

  به  كمی   روشنا   و  محمد   آمدن  تا   داشتم  فرصت  پس  دبو  آماده 

 و برسم خودم

  در  زنگ   كه  رفتم   می   خواب  اتاق   سمت  به  .مكن  مختصري  آرايش

 باال ي طبقه ي همسايه كردم، نگاه چشمی از شد، زده آپارتمان

 تگف  ادب نهايت با  كردم  باز  كه را در .ودب  يهقف يآقا

 فتشري  يغفار  جناب  ببخشيد!  بخير  وقتتون  ي  غفار  مخان   سالم-

 دارند؟

 كردم مرتب سرم يرو را چادرم

 ون؟ امرت نيستن، خير نه-

 داد  تكان سر تاسف با

  م ميزن  زنگ  چی  هر  ولی  باهاشون  داشتم  يضرور  كار  يه  واال-

 .بشم مزاحمتون يحضور شدم مجبور خاموشه، تلفنشون

 دندار شارژ تلفنش بود گفته محمد

 ن ميا ديگه ساعت دو  يكی تا  شده، تموم يشونگوش شارژ بله-

 .بزنن سر بهتون يگمم رسيدن خونه،

 روبرگرداند

 .خداحافظتون  منتظرم، من  پس ميشم ممنون-



 مپرسيد برود اينكه از قبل

 نفروختين؟ كه فعال  شد چی خونتون فقيه، جناب راستی-

 تبرگش سمتم به

 يه  بودم،  كرده  تلفن  بهشون  موضوع   همين  خاطر  به  راستش-

  كه  زدن  زنگ  امالك   مشاور  از  شده،  پيدا   رص ق  پا   و  پر  ريمشت

  بودم  زده  حرف  يرغفا  يآقا  با  چون  منم  ينن،بب  رو  هخون  يانب

 ...بينمب بگم بهشون گفتم

 نخورده   فقيه  يآقا  ي  خانه  بابت  از  كه  ها  حرص  چه  اين  از  قبل

  تا   برود  فروش  يزود  به  خانه  اين   كه  بودم  ده كر  آرزو  قدر  چه  و

 .شود كنده  محمد  و خانم تهمينه طمع دندان

 دادم را جوابش لب هب لبخند

 .ميخوايمش ما كنين،  كنسلش لطفا-

 د ش خوشحال

  آدم   دميا  كه  اونی  دونه  نمی  آدم  واال  بده،  خيرتون  خدا  واقعا؟-

  بياد  رد  آب  از  نااهل  هنكرد  يخدا  باالخره  نيست،  يا  هست  خوبی

 .مآد برا ميمونه گيششرمند  باشن ناراضی ها همسايه و

 كردم جمعش خاطر

  ساعت  نيم  تا  محمد.  ميزنم  زنگ  االن  همين  راحت،  خيالتون-

 .كنه صحبت باهاتون بياد خودش ديگه



  نتلف  كه  بود  خدا  كار  شايد  كردم  فكر  اين  به  شد،  بسته  كه  در

 فقيه  ات  كند  صحبت  فقيه  ي  آقا  با  نتواند  تا  بكند  تمام  شارژ  محمد

  به  بايد   ...تا  نفروشد  ييگرد  كس   به  را  خانه  تا  نرود  مالكا  به

 خودش   قرارداد  بستن  يبرا  تا   ميدادم   خبر  و   ميكردم  تلفن  محمد

 آرزويش  به  هباالخر  كه  بدهد  مژده  هم  خانم  تهمينه  به  و  برساند  را

 .ميكند كشی  اسباب ما ي  خانه ي البا ي قهطب به و ميرسد

  حرف  او   خود  با  اول  برداشت  را  شی گو  خانم   مينهته  كردم  تلفن

 .محمد با بعد و دمز

 یعجيب  كیسب  حس  يچيدپ   تلفن  در  كه  محمد  شاد  يصدا

 ...كردم
 

 پايان

 لیال غلطانی
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