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 1yek_roman: رمان کی نستاگرامیا جیپ

 

نامه فرنگیسرنج رمان رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـ ر در هن

حقایق از پِس فرجام آتشــم موه،د، 
شاه کلید موما از غفلت برمم خیزند. 

گیرد و در میان آگاهان پیشـــم مم
یک  یرحمانههای صریح و بمتلقین

ـــم . کنــدمنجم ظه،ر مم در تالش
های نافرجام برای هجم کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخ  درون، م
شــ،د و آهم و شــر، جانم گرف ه مم

گیرد. خاطرات در ِحرمانم محض مم
دهند و ماضــم را به آتم ریشــه مم
های دهند تا ســرانجام با پی،ند مم

 .یک فرش ه را رو به پرواز س،ق دهند

قه روای گر زندگم مردی از  ده و ده دقی
دودمـاِن تفـاخر اســــت کـه خ،بینم 

اقم وج،دش را احاطه کرده. ناگه با اتف
ای غیر من ظره در یک ســـاوت و دقیقه

شـــ،د. همــه زیز برایم منح،م مم
اش غروب و شــس ســیه آف اب زندگم

شـــ،د. اش مممهمان همیشـــگم خانه
یایم را پر مم کند و یام وناامیدی دن

ساوت ها و دقیقه ها انزجار مم از تمام 
یابد. در میان تمام نامالیمت ها پرت،ی 

اش رازهپر قدرت مهمان ناخ،انده ســـ
گیرد و شــ،د و جای قیرگ،نم را مممم

طل،ع صـــبح د  انگیزی در ده و ده 
 .آورددقیقه برایم به ارمغان مم

نامه پر از دردهای نگف ه و این رنج 
بدون تســـ ین اســـت. زخم های 
ــــدن م زن نمم دانم، تلنگر بــاز ش

شت ب،د یا ز سرن، …  یز دیگردردها 
لس ســـر مم ما گاهم ق تاب ا زند و 

آورد و از موضالت یک زندگم پر نمم
ی فرنگیس، نامهگ،ید. رنجاز رنج مم

ماوم و درگیری های داســـ انم اج 
با زاق پلیس  م،اد م در را در بر  قا

گیرد، زنــدگم پر از پیچ و خم مم
س،ژه ج،ان  خبرنگار ی داغفرنگیس 

سم زه مممم باال داند این ش،د. ک
ها های روزگار و موضالت آدمپایینم

 .کشاندرا به کجا مم

 دانل،د دانل،د دانل،د

http://www.1roman.ir/
file:///D:/فایل%20ها/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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 بسم اهلل الرحمن و الرحیم

 دلبر و محراب نام رمان :

 فاطمه رنحب ر: نویسنده

 مقدمه

 نرمان و خرامان

 با موی پریشان

 گه گاه، نگاهی

 به من خسته بیاندا ز

 ُگربسته و بی تاب

 مبهوتم و بی خواب

 آرام بشو ای دل گیج، خرابکار

 افسون و فریبکا ر

 چشمان ریاکار

 د چشمک ریزی و جهان را بدر آوردز 

 پایان ده تو مزور
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 جنگنده پر زو ر

 در جنگ نگاهم که گره زد به لبان ت

 ای داد که ُمردم

 از یاد نبرد م

 آن زمزمه ناز تو در وقت سحر گاه

 قه قه بزد و با ز

 شد ساز بال ساز

 از درد من این عشق شود رمز پر از را ز

توام که که چند غاز در میاری از . می میرمکمر نمونده برام، به خدا دارم -
 . اینور می ری ب یرون از اونور تمومه

دست به کمر زدم و . شالم و از رو سرم برداشتم وپرت کردم کنار تشکش
 .سرم رو خم کردم

ببین بی بی خانم داری کاری می کنی کم کم دست بزنم به کاری که -
 .نبای د

 : د گفتمدر اتاق باز شد با دیدن دل آرا بلن
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پس تو چی کار می کنی تو این خونه؟ نکنه باز تریاکش تموم شده که -
 ! غر غراش رو سرمه؟

موهای بلندش رو باال جمع کرد و تو همون حال با ناز خودش رو بهم 
 : تحمل نکردم و غریدم. رسوند

حیفه ع زیزم بزار پسرای کوچه رو دعوت کنم یکیشون حداقل گلچینت -
 .کنن نترشی

چشم درشت کردم خواستم ! چشماش دوتا تیله قرمز. قت کردمیکم د
 .دهن باز کنم که پرید بغلم و زد زیر گر یه

 .دلبر، امروز رفتم دکتر فیبروم رحم دارم-

ضربان قلبم به حدی ! فیبروم گرفته بود! خواهر دوقلوم. دستام یخ زد
 .شدت گرفت که تپشش رو حس می کردم

 . قاب گرفتم از خودم دورش کردم و صورتش رو

 . ...دل آرا، مطمئنی؟ ببین شوخ-

 .صدای بی بی بلند شد

دختره . حاال هی برو عمرت و دم پیاده رو ها با دست فروشی هدر کن-
 . نفله

 :با دستام کوبیدم صورتم داد کشیدم
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د آخه پیرزن باید پول عمل پات و جور کنم با حمالیای شب و روزم که -
 تورو بگ یرم یا رحم دلپای . آخرشم لیچار بارم کنی

 ها ؟! چه خاکی بریزم به سرم؟! آرا؟

برعکس من . صدای گریه های آروم دل آرا چنگ به دلم می انداخت
 اون دختر آروم و مظلومی بود و من سر زبون دار، تند و

 .عصبی

از این زندگی اگر همین روزا سر به بیابون نم . دستی به صورتم کشیدم
 .ز خدا یه داستان جدیدهررو. ی ذاشتم خیلی بود

 : بی اراده سر بردم باال و با پوزخند گفتم

یعنی خدایا برای بنده بودنتم آدم ب اید دست به جیب باشه نظر کنی -
 ما شدیم. بهش وگرنه ما فقیر فقرارو چه به معجزه و خوشبختی

خدا . گشنه توام از اون باال گوشت و نگه داشتی برامون بال بال بزنیم
 نمی رسه به اون گوشت یا من و بکش یا بازمجون دستم 

 .من و بکش

 :دل آرا با نالید

 .خدا نکنه-
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 . نگاهش کردم

یک سال برای . تا کی باید تو این فالکت و لجن زار دست و پا می زدم
 پای بی بی جون کندم اما روز به روز پول

عملش گرون شد و به هیچ جا نرسیدیم چه برسه به فیبروم رحم دل آرا 
 .قوز باال قوزه که

چیه دل آراخانم؟ این همه سال که مثل سگ تو عابرا جون داد؟ تو -
 سرما تو گرما؟ تو بودی؟

 .دستام و کوبیدم بهم و قه قه زدم زیر خنده

خانواده دومادم گفتن آسه بیا ببریمت نه؟ بدون جهیز ! به به قوز بعدی-
 .!یه

 .اشکاش و پس زد

 ....پسر خوب-

 .بده بازم نذاشتم ادامه

اماهمه این مسخره بازیا ! آره با خداس، نماز خون، آقاست و متین-
 راستی اون رفیق. اول زندگی که شیرینه تهش میشه زقوم

 .خفنش تو محله نه؟ به نظرم از مثبت شروع کنیم بهتره
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 :خندیدم و که چنگ به زانو انداخت و جیغ کشید

 .ف پاتمه خوردم گفتم آبجی آبروم تو محل میره خاک ک*و*گ-

 . رفتم نزدیک و کف سرش روبوسیدم

 .شوخی می کنم. گریه نکن دلبر دلش میگ یره ها-

خیلی دختر معصوم و احساساتی بود اما اگر . دستام و گرفت و بوسید
 یه روز مثل من میرفت تو اجتماع قطعَا می دریدنش چون

 .مثل برگ گل نازک و ظریف بود

 .گفتی شوخی دیگه خب-

 .زدم رو ب ینیش

 .آره دالرام دور از محل می رم که مو ال درزش نره برگ گل-

بی بی اون کنج به زور قیافه . قیافه اش دوباره جمع شد و زد زیر گر یه
 اش دیده می شد اما فس فس بینیش نشون از اشک می

 .داد

 : بلند گفتم

گریه نکنید دلبر به قیمت از دست رفتن روح و روان و جون خودش -
 . ما می کنه گریه نک نیدهرکاری برای ش
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 .صدای بی بی در اومد

 .تو چرا گریه نمی کنی-

 .خندیدم

 ! واهلل تا ابر بهار دار یم چرا من ببارم؟-

 :لبخندم ماسید و ادامه دادم

 .من اشکی ندارم که بر یزم این روزا خنده راحت تره-

رفتم داخل اتاق، اتاقی که کنج کنجش خاک جمع شده بود و لونه موش 
 .شرف به این وضع فالک بار اتاق داشتصد 

 .اتاق که نمی شد اسمش رو گذاشت بیشتر اندازه انباری بود

 .کوله رو پرت کردم رو زمین و تک یه دادم رو موکت رنگ و رو رفته

 .همون لحظه در اتاق باز شد

 .دل آرا با صورت پف زانو زد سمتم

 ! دلبر؟-

 .با دستام صورتش و قاب گرفتم

ناراحت چی هستی تو؟ برای چی غصه می خوری؟ من جان دلبر؟ -
 .بمیرم نمیذارم تو یه مو از سرت کم شه
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 . بق کرده نگام کرد

دلبر، می دونم از من پوست کلفت تری، می دونم زبر و زرنگ تری -
 همه اینارو می دونم اما اونقدرم خواهر بی غ یرتی نیستم

 .که بزارم بخاطرمون از دست بری

خودمم بدتر بغض گلوگیرم شده بود اما جلوی . شزدم رو نوک بینی
 .خودم رو گرفتم

 : لبخند دندون نمایی زدم و با رگ بیخیالی جوابش رو دادم

 .بسه هندی بازی رو بزار کنار-

 : اشکاش رو پس زد بلند شد بره که پرسیدم

 .دل آرا، یه چادر داری مشکی، اون و برام میاری-

 :ذوق زده گفت

 !ی؟می خوای چادری بش-

 : پوزخندی زدم و دستام رو کوبیدم به هم

 .چادری اونم چه جورش-

 :با خوشحالی سر تکون داد و در حالی که از اتاق می رفت بیرون شنیدم

 .باشه چشم االن میارم برات-
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 : با بیرون رفتنش سر تکون دادمو زمزمه کردم

 .!قطعَا امشب چال خودم و میَکَنم-

 .صنعی زدمبا اومدنش داخل اتاق لبخند ت

 .بیا آبجی اتو کرده هم هست-

 .از دستش گرفتم و سرجام وایستادم

 .خب بزار چادر و بزا ریم ببی نیم چه شکلی می شیم-

دور . چادر و روی سرم گذاشتم. با چشمای برق زده منتظر نگام کرد
 صورتم و گرفتم و روبه روی آی ینه کوچیکی که با میخ به

 .دیوار چسبیده بود نگاه کردم

صورتم گرد بود و با چادر مشکی سفیدی پوستم بیشتر از قبل به رخ 
 .کش یده می شد

 . ماشاهلل چقدر چادر بهت میاد آبجی-

 .چیزی نگفتم

 : خیره تو آیینه آروم زمزمه کردم

 .یه پوش یه هم الزمه-

 :دل آرا متعجب گفت



 

 
12

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 . ...عجیبه برام، دلبر نکنه! پوشیه؟-

 :غر زدمچرخیدم سمتش و با صدای بلند 

عه دختر بسه د یگه یه پوشیه میخوام انقدر سر به سرم نزارید، به خدا -
 .ا ز این خونه میرم ها

 : با قیافه برافروخته براندازم کرد لب برچید

 .صبر کن االن میرم میارم-

 .بعد از رفتنش دویدم سمت کشو

با دیدن تاپ و لباسای . با دستای خیس از عرق کشو چوبی رو باز کردم
 .ختلف دیگه یه لحظه دست و پام شل شدم

 !داشتم چی کار می کردم؟

قطره های خیس عرق رو روی پیشو نیم و پشت کمرم حس میکردم که 
 ا ز شرم سر می خوردن اما می دونستم که کارم از روی

 .خوششی نبود بلکه از سر بی پولی بود

 و کولمم بیخ دیوار چسبوندم تا آخر شب با خیال تخت

 . بیرون بزنم

......... 
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سکوت خونه تنها . ساعت رو نگاه کردم، دوازده شب رو نشون می داد 
 با صدای تیک تاک ساعت شکسته می شد و نشون می

 .داد همه به خواب عمیق رفتن

ر هم خوابیده از رو تشکی که پهن شده بود و همه به طور موازی کنا
 .بودیم بلند شدم و سبانه سالنه خودم رو به اتاق رسوندم

االن اگه می دید . با تکون خوردن پای دل آرا از ترس دویدم داخل اتاق
 بیدار سر شبی از قضیه پیش اومده پی می برد نقشه ام

 چیه و تا صبح بیدار می موند تا از جام جم نخوردم

ق داشت اول و آخر کار خودم و زیر زیر البته اونم ح. ُقل شکاکی داشتم
 کی انجام می دادگ حتی اگر باب دلش نبود اما می ترسید

 .بی گدار به آب بزنم

 . در اتاق و بستم

رمه رو از روی میز برداشتم س. اینطوری معتاد سر خیابونم نگام نمی کرد
 و تا جایی که سیاهی داخل چشمم کفایت کنه کشیدم و

 .دست آخر رژ قرمز و با همه پررنگی کشیدم روی لبم

 .آها حاال شد-
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بی شک اگه تنها رژ قرمزی که درش افراط شده بود رو فاکتور می گرف 
 .تیم شبیه جنوبی ها شده بودم

. ولم رو برداشتم و از اتاق بیرون زدمکیف پ.  زیپ مانتو عربی ام رو بستم
 .چشمم به چهره های بی بی و دل و آرا افتاد

 : آروم زمزمه کردم

غیرت و غرورم اجازه نمیده ببینم کاری از دستم بر میاد اما برای -
 .حاال چه خوب چه بد! خانواده ام انجام ندم

م و آسه آسه رفتم در خونه رو آروم بستم، پ ریدم ب یرون و خیلی نر 
 کفش کالج پوسته پوسته شده که دورش در حال.  آهست ه بستمش

 .باز شدن بود رو پام کردم

کوچیک ترین صدا تو کل .  اینجا سه طبقه بود و ما طبقه اولش بودیم
 یه. فضا پخش می شد و همه همسایه ها با خبر می شدن 

ص خونه کلنگی قدیمی تو پایین ترین نقطه شهر که از در زوار در رفته ا
 .!لی ساختمون می شد با بافت پوسیده داخلشم پی برد

برگشتم چادرم رو بکشم . اومدم از پله ها بیام پایین که چادرم گیر کرد
 با قیافه. ک ه دیدم تو دستای الغر و تیره جابر پیج خورده

 : اشمئزاز بارش زمزمه کرد
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 اوه اوه لب نگو دونه! چه چشمات سگ داره، مال کی می تونه باشه؟-
 .انار بگو

لبخندی به پهنای صورت و دندونای یک در میون زردش کنار هم ردی 
 .ف شد

 .مردیکه نکبت چنان حالم و به هم می زد که فقط خدا می دونست

چادرم رو از دستش کشیدم و با مشت یه ضرب کوبیدم رو صورتش که 
 .پاهاش سست و نیمه خمیده شدن. دو قدم عقب پرت شد

 : نپیچه گفتمآروم طوری که صدام 

چته؟ باز موادت دیر شده نشئه کردی؟ برو پی نشئگیت دم پر من نشو -
 . مفنگی

 .گوشه بینیش و کشید باال و گنگ نگام کرد

اومدم برم که این بار پا روی چادرم گذاشت که تند چرخیدم و از خدا 
 . خواسته با کیف دستم تو دهنش کوبیدم

کی بهت رو دادم که انقدر بی   !د آخه حالیت نیست میگم دم پرم نشو؟-
 ! پرده و پروا نزدیکم می شی؟

همون لحظه رفتم سمت در . چیزی نگفت سیگاری کنج لبش گذاشت
 :اما صداش رو پشت سرم شنیدم
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 .اگه به زرینه خانم نگفتم دخترش نصفه شبی زده بیرون-

تو لفظ و زبون . زر ینه مامانم یا همون بی بی بود که صداش می کردیم
 باهاش راحت بودم و کل کل می کردیم یه سره اما خیلی

طاقت ناراحتی بی بی رو نداشتم از بچ گی دوست نداشتم یه ذره هم 
 ناراحت ببینمش و بزارم آب تو دلش تکون بخوره، برای

 .همین گاهی بهم می گفت که دخترش نه بلکه پسرشم

 .زیر لب به درکی نثار وجود بی وجودش کردم و زدم بیرون

ی بی می فهمید به دل آرا هم می گفت دیگه باید روزا تو خونه اگه ب 
 فکر نکنم یادش بمونه تا بگه ولی اگرم. سر سام می گرفتم

 .می گفت بالخره یه جوری جمعش می کردم

 هوا تاریک تاریک بود یه لحظه خوف برم داشت اما از چی؟ از کی؟ 

صدای کشیده شدن کفشم سکوت خیابون و می شکست و حتی یه 
 .ماشینم گذر نمی کرد

 :لب زدم. تو اوج غصه لبخند پهنی رو لبم نشست

پول عملتم جور می ! خوبت می کنم آبجی مبادا بی پناهی حس کنی-
 کنم مامان دخترت اونقدرم بی غیرت نیست تا تورو به اون
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 . ....جهیزیه دل آرا. حال رها کنه

 .قدمام و تند تر کردم اما دریغ

حدود یک ساعتی بود که همچنان راه می رفتم اما هیچ ماشینی رد 
 . !نمی شد حتی رهگذر

اشینی به خسته چشمم به عابر افتاد اومدم بشینم که از دور نور چراغ م
 .چشمم خورد

گوشه لبم و به دندون گزیدم و پاهایی که برای نشستن خمیده شده 
 .بودن رو صاف کردم

همونطور منتظر وایستادم و دعا دعا کردم که به سمت کوچه خیابونی 
 با نزدیک شدنش سمتم لبخندی در کنار استرس و. نپ یچه

 .ترس رو لبم نشست

و هر لحظه کم و کمتر کرد تا بدون هیچ عکس العمل خاصی سرعتش ر 
 .جایی زیر پام ترمز کرد

 .با پاهای سست رفتم دم پنجره و همون لحظه پایین داد

 . با دیدنش چشمام کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه

 .سالم-
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 :جوابی ندادم که گفت. ابروهام پ ریدن باال

 .جواب سالم واجبه-

 :سر تکوندم و با دهن کجی گفتم

 .!برای چی ماشین نگه داشتی؟ ز یر پای من-

 :سر به ز یر جواب داد

 .!شما برای چی االن تو این ساعت بیرونی؟-

 :اخم کردم

 !از کی تا حاال سوال و با سوال جواب می دن؟-

 .بی توجه به حرفم نگاهش و داد به آسفالت سیاه رو به روش

 .بشینید برسونمتون خونتون-

 :با مسخرگی نگاهش کردم و گفتم

 .ودت و خونتون برسون ما پیشکشتو خ-

 . دوباره تکرار کرد

 ََ. بشینید داخل لطفاَ -

 :با دست کوبیدم لب پنجره ماشینش و غر زدم
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! تو خیالت تخته و آروم سرت و میزاری رو بالش مگه بقیه مثل توان؟-
 .ولمون کن من امشب کار دارم

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 .رمیادبشینید حتمَا کمکی از دستم ب-

یقه اش تا گلو بسته بود . کالفه در ماشین و باز کردم و نشستم داخل 
 ترجیح دادم اذیتش!. بعد من و دعوت می کرد داخل ماشینش

 .کنم

 .!همیشه دختر سوار ماشینت می کنی؟-

 :آروم گفت

 .نه امشب استثنا بود-

 : چشم ریز کردم و گفتم

 .اری چه گناهی می کنیببین از اون خدای باال سرت بترس ببین که د-

حرفم به مزاجش . چشماش رو روی هم فشرد و قیافه اش جمع شد 
 : بعد از چند دقیقه پرسید. خوش نیومد

 چندمین باره؟-

 : اما بدون نگاه کردن بهم گفت. گنگ نگاهش کردم
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 .!منظورم اینه که چند دفعه نصفه شب منتظر کسی بودی؟-

لی و خیره به بیرون جواب تک یه دادم به صند. تک سرفه ای کردم
 :دادم

 . امشب اولین شبه که معلوم نیست په حکمتیه گیر تو افتادیم-

 : دستی به ته ریش صورتش کشید و پرسید. لبخند یه وری کمرنگی زد

 . !منتظر کسی بودی؟-

 :کالفه گفتم

چه سوال مسخره ای می پرسی این موقع شب واقعَا منتظر کی می -
 .تونم باشم آخه

 .و کج کردلبش ر 

 .فکر کردم شاید منتظر کسی هستی-

 .حرصم گرفت

 .پ چپ نگاهش کردمچ

 .دم ز یر خنده و دستام و کوبیدم بهمز 

چرا حرف بی خود می زنی تو که از رو هوا نیومدی سراغم حتمَا از اون -
 فاصله قیافه ام رو دیدی پس انقدر پاستور یزه بازی
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 .در نیار

دوباره با صدای بلند زدم ز یر خنده اما نه برای حرفش بلکه برای 
 . خورده به تورم شانس و حکمت خودم که یه همچین تحفه ای

با اخم دکمه باالیی یقه . بین خنده هام عکس العملش رو زیر نظر گرفتم
 .اش رو باز کردو یکم پنجره رو داد پایین

 . لبخند دندون نمایی زدم

جمع کن . حاال همچین اخم کرده انگار من خنده ام رو جمع می کنم-
 .بابا

 :ل معطلی گفتمخسته از این همه و. نفسش رو فوت کردو چیزی نگفت

 .یه جا نگه دار پیاده شم بسه همینقدر خوش گذشت-

 :طبق چیزی که انتظار می رفت گفت

 .نه آدرس خونتون رو بگو-

 . داد زدم

 چی می گی تو جو گیر شدی برام؟ ولم کن بزار برم پی کار م-

 .با تاسف سر تکون داد

 .عصبی شروع کردم به تکون دادن پام
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 !هی؟ کجا می ریم؟-

عمیقی کشید و خواست دهن باز کنه که بی صبر بلند تر از قبل نفس 
 :گفت م

 !کجا داریم می ریم؟!  با تواما-

 :اخم ریزی کرد و جواب داد

 .خیابونارو دور می زنیم تا آدرس خونتون رو بگی-

 .دست بردم سمت دستگیره در که در و باز کنم و تند قفل در و زد

 :ست کوبیدم رو پام و غریدمبا کف د. کارد می زدن خونم در اومد

 آدم انقدر نفهم؟ -

 :با همون نگاه مسخره ای که به رو به رو گرفته بود گفت

 .!گناهی نکردم و مطمئنم بدون شرط تو این کار حکمتیه-

ز یک دقیقه خنده بی وقفه بعد ا. پقی زدم زیر خنده حاال نخند کی بخند
 : تالش کردم جلوی خودم رو بگیرم و به زور گفتم

واقعَا حکمت نصف شب بیرون اومدنم و گیر تو افتادن جز وقت تلفی -
 .!چیه؟

 : مجدد تکرار کرد
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 .آدرس خونتون و بگو-

 :بی حوصله گفتم

 .جواب این سوال و بده تا بگم-

 :همون حین گفتتو . فرمون و چرخوند و دور میدون دور زد

 . نمی دونی چه عواقب بدی این کار داره-

 .یه تای ابروم رفت باال

- 

 . !آدرس؟-

 :نفس عمیق کشیدم و غر زدم

ین خیابون و برو داخل بهت می گم کدوم همین میدون و بچرخ ا-
 .کوچه اس بپیچ داخل

با فکر این که نکنه این بخواد من و انتخاب کنه هم ترسیدم هم تعجب 
 .نه بابا امکان نداشت. کردم

 .!اینجور آدما و چه به این کارا

نکشیده  نه این که از اولش خجالت! ولی اگر درخواست می داد چی؟
 باشم ولی با کسی که مقابلم



 

 
24

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 . ...بود و با خدایی ازش می بارید با این همه

 نباید قضاوت می کردم شایدم چیزی که فکر می کردم نبو د

 :با دیدن کوچمون تند گفتم. به خودم اومدم

 .بپیچ داخل-

 .با انگشت سبابه اش اشاره زد

 !اینجاست؟-

 :سر تکون دادم که گفت

 .نمیره ماشین که داخل-

 .زدم ز یر خنده

 . نهایتا بکشه آپاچی از سر کوچه تا تهش زیارت کنه حرفا می زنی-

 :مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم

بعدشم بهتر، تا همینجاشم ولی ریسکه که تو ماشسنت نشستم چه -
 .اونوقت آمارم اولین نفر دست بی بیه! برسه بریم داخل کوچه

 .سوالی پرسید

 . !بی بی؟-

 :صله جواب دادمبی حو
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 .مامانم و بی بی صدا می کنم-

 . چندتا بچه اید؟-

 :لزومی نداشت حقیقت رو بگمبرای همین گفتم

 .تک فرزندم-

 : بعد از چند ثانیه دوباره پرسید

 .!اسمت چیه؟-

 .نگاه کردم بهش اما باز چشماش مستقیم رو رویت می کرد

 .دلبر-

 دلبر چی؟ فامیلیت؟-

 .پشت چشمی نازک کردم

 .!چه خبره شناسنامه می خوای؟-

سوالمه البته اگه دوست نداری میتونی جواب ! دوست دارم بدونم خب-
 .ند ی

این هم باید دروغ می گفتم به نظرم . دست به سینه تک یه دادم
 .اینطور بهت ر بود
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با یکم فکر کردن سریع . فامیلی خودم دارابی بود اما چی می گفتم؟
 : گفتم

 .دلبر محمدی-

 .ردم سمت دستگیره در تا پیاده شم که صداش پیچیددست ب

 .صبر کن-

 .همونطور خشک موندم تا ببینم چی می گه

 .بفرما؟-

از داخل جیب شلوارش کارتی بیرون آورد و با یه خودکار، پشت کارت 
 همینطور منتظر و کالفه چشم. شروع کرد به نوشتن

 .دوختم تا ببینم مقصودش چیه؟

 .فت سمتماومد عقب و کارت رو گر 

 .فردا بیا به این آدرسی که پشت کارت نوشتم-

 .نه دور بود نه نزدیک. از دستش گرفتم و نگاه اجمالی به ادرس انداختم

 :یه تای ابروم رفت باال، مشکوک پرسیدم

 بیام برای چی ؟-

 :نفس عمیقی کشید و گفت
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 .!برای چه کاری سر خیابون وایستاده بودی؟-

 . ست زدم به صورتمجیغ خفه ای کشیدم و با د

یقه بستی تا چونه . تو با این همه دبدبه کبکبه!. ای که تف تو روت-
 تسب یحم که یه دور گردن و یه دور دست بعد داری بهم

 . ...پیشنهاد می

پرید میون کالم و برخالف من که داد می زدم آروم و شمرده شمرده 
 :گفت

 .می کنی نیستاز راه شرعی و درست، قضاوت نکن اونطور که فکر -

 .با تعجب و ناباوری نگاهش کردم

من حوصله این داستانارو ندارم پول الزمم نمیتونم به چند ! البد صیغه؟-
 .ر غاز تو افاقه کنم

 :کالفه گفت

منم این رو بهتر ار تو می دونم، بیشتر هم به فکر خودتم که تو گناه -
 .نگران پول نباش. نیوفتی

کارت و تو مشتم گرفتم .  ستم چی کار کنممغزم قفل کرده بودو نمی دون
 و دستگیره در رو فشرد م
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 .از ماشین پیاده شدم

انگار تا . دو قدم برداشتم ب بینم بالخره می ره اما زهی خیال باطل
 .پالک خونمونم می خواست خبردار شه

چادر و محکم . چرخیدم که دیدم داره نگاه می کنه ببینه می رم یا نه
 متوجه شد و همون لحظه. اره زدم که برهگرفتم و با دست اش

 .از دیدم محو شد

اینم از . نفس عمیقی کشیدم و کالفه با شونه های خمیده قدم برداشتم
 ولی فردا می رفتم یا نه؟ نه بابا یعنی!. شانس مارو. این

 !چی؟

کلید رو از کیف برداشتم و خیلی آروم   .داشتم خوددرگیری می گرفتم
 .داخل قفل در سر دادم

بسم اهلل، االن اون نخاله بیاد قطعَا بی بی بیدار می شه و اولین نفر -
 .دستم و می خونه

با سالم و صلوات رفتم داخل و خداروشکر هیچکس نبو . در و باز کردم
 .پله هارو دوتا یکی رفتم باال و رسیدم دم در. د

 : با نفس حبس زمزمه کردم

 .خوبه حاال هفت خان رستم و باید رد کنیم-
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و بعد ده دقیقه ترس و استرس به زور رفتم . رو پیشونیم عرق نشست
 با دیدن بی بی و دل آرا که آروم به خواب رفته بودن. داخل

 .نفس عمیقی کشیدم

تند و ت یر . خیلی نرم در و بستم و آسه آسه راه اتاق و در پیش گرفتم
 از اتاق زدم.چادرم و با لباس خونگیای قبلی عوض کردم

 .نار دل آرا جا گرفتمبیرون و ک

گاهی می گفتم .  انقدر فکرم درگیر بود که نمی دونستم با ید چی کار کنم
 ن ه نباید این کارو کنمو دیوونگیه اما با دیدن چهره معصوم

 .دل آرا و بی بی دلم طاقت نمی آورد

 .انقدر تو افکارم غلت خوردم که نفهمیدن کی خوابم برد

**** 

منم تا . مان؟ علی می گه زودتر عروسی کنیممن چی کار کنم می گی ما-
 عروسی باید عمل کنم نمی تونم با دردای گاه و بی گاه

 .این سر کنم که

 !تو جهازت کو؟ بعد عملت جهازت و کجای دلم بزارم؟-

 .باز صدای گریه اش اوج گرفت
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 .کالفه سرجام نشستم و دستام و به گوشم فشردم

 : بلند داد زدم

خدا باید با ناله های شما شبم و روز و روزم و شب بسه دیگه، هر روز -
 .!چتونه؟. کنم

 :بی بی به دل آرا با چشم و ابرو اشاره زد و گفت

 تحویل بگیر، ا ینم خواهرت من نمی دونم دلت به کی خوشه؟-

 :چشمام رو تو حدقه چرخوندم و غر زدم

 چیه بی بی؟ این همه سال دلتون به کی خوش بود که االن نباشه؟-

 . خمی کرد و از باال تا پایین براندازم کردا

باز می خوای عوضی بازیت و شروع کنی؟ من اگه سالم بودم منت -
 االنم جای بحث بلند شو برو سر. تورو به جون نمی خریدم

 .کار

صبحایی همیشه به . دندون قروچه ای کردم و با اکراه از جام بلند شدم
 .هم ین صورت آغاز می شد

. م و بعد از شستن صورت و مسواک بیرون زدمسمت سرویس رفت
 حین قدم برداشتن سمت اتاق موهام رو به باال جمع کردم و با
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از داخل کمد مانتو شلوار مشکی، شال مشکی که نخ داده . کش بستم
 بود رو سرم کردم و کیفم رو که محتوای دستبند داخلش بود

 .رو برداشتم

انگار خاک مرده روش پاچیدن  از اتاق بیرون زدم و با همون صورتی که
 با باز کردنش فیس تو فیس. حرکت کردم سمت در

 .جابر شدم

با چشم درشت کف دستم رو زدم رو . انگار یکی پا رو گلوم گذاشت
 .بازواش تا از چهار چوب در دورش کنم

 .خواست داد و قال راه بندازه که انگشتم رو روی بینیم گذاشتم

بری بخوای چوغولی کنی کاری میکنم به جون بی بی قسم صدات و ن-
 .مرغای آسمون به حالت گریه کنن

با چشمای ریز نگاه سر تا پایی انداخت و جثه ریزش رو دوباره آورد 
 .جلو

 :صدای دل آرا از آشپزخونه بلند شد

 .!با کی داری پچ پچ می کنی؟-

-. خواستم حرفی بزنم که زودتر از من جابر رشته کالم و به دست گرفت
 .ی سالمآبج 
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دل آرا که خبر نداشت کی پشت دره با دیدن جابر سریع عقب گرد کرد 
 .و ناچار پتو مسافرتی رو روی سرش کشید

 :کنج بینیم رفت باال با قیافه جمع گفتم

این چی حالی شه؟ یکم مواد بنداز ! اخه برای این چادر سر می کنی؟-
 کف دستش تورم همون شکل می بینه نه یه ذره بیشتر نه

 .مترک

 :دل آرا با دست زد به صورتشو تشر زد

 .دلبر جان زشته-

جابر یه قدم رفت عقب و در حالی که سعی می کرد به زور رو دوتا پا 
 :ش وایسته گفت

 آبجی شما اجازه می دی آبجیب تا بعد دوازده شب هم بیرون باشه؟ -

 :دل آرا مکثی کرد و جواب داد

 . نه-

 : خندید و با چشم درشت گفت

معلوم نبود دیر وقت می ! چرا دلبر خانم دیروز ب یرون بود؟ خب-
 .خواست بره کجا
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زدم پشت دستم و . ابروهام و دادم باال و حالت تعجب به خودم گرفتم
 : با صدای نیمه بلند گفتم

من دروغ می گم؟ -. چه دروغایی سمبل می کنه! عجب آدمی هستی تو-
 . ...پس کی چا

تو راه رو . ی درآوردم و خیز برداشتم سمتشنذاشتم ادامه بده کولی باز
 :جیغ کشیدم

عوضی معتاد تو کی باشی که بخوای برام حرف درست کنی؟ نکنه -
 .اومدی از این راه پول بقاپی از ما؟ گمشو برو دیگه بیشور

 .دل آرا از پشت به زور کشیدتم داخل و تند درو بست

 . لیز خوردم رو زمین و سرم رو با دست فشردم

 ی چی کار می کنی؟دار-

 :همونطور که شقیقه هام و ماساژ می دادم گفتم

 !نشنیدی چی گفت؟-

 : زانو زد رو به روم و دستام رو گرفت

من اون و نمیشناسم؟ تو که خواهر خودمی رو نمی شناسم؟ چرا باید -
 حرفای اون نشئه رو باور کنم؟ چرا انقدر زود عصبی می
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 .شی آخه عزیز دلم

 .سرم رو نوازش کرد من و بغل گرفت و

 .من بهت اعتماد دارم دلبر-

از جام بلند شدم و دست به . اومدم عقب و خودم رو جمع و جور کردم
 : کمر با صدای نیمه بلند گفتم

این کسیه که به . مدیونید، خداشاهده مدیونیداگر با این همکالم شید-
 من انگ زد اگر همکالم شید یا در به روش باز کنید حاللتون

 .یکنمنم

 :با صدای لرزون خیره به دل آرا ادامه دادم

 .قسم خوردم-

خواست حرفی بزنه که با چهره برافروخته کیفم رو محکم زیر بغل زدم و 
 : زمزمه کردم

 .اعصابم خیلی داغونه دل آرا بعدَا صحبت می کنیم مراقب هم باشید-

شنیدن  با. از در ب یرون رفتم و پله هارو تک تک رو به پایین طی کردم
 تقه صدای در اومدم در اصلی رو باز کنم که صدای

 :جابر کنار گوشم پیچید
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 .من شدم دروغگو-

 .چرخیدم و با کیف زدم رو بازوش

 .ه می خوری می ری آمارم و به خانواده ام می دی مفنگی*و*گ-

 .یک بار جستی ملخک دوبار جستی ملخک آخر بجستی-

 . ادمبا قیافه جمع نگاهش کردم و سر تکون د

 ....نه بابا از کی تا حاال َمَثل گفتن برام یاد گرفتی؟ ب بین-

آروم با لبخند زوری شروع کردم به . یقه اش رو تو مشتم جمع کردم
 :حرف زدن

این ملخک یه بار می جسته دوبار می جسته دویست دفعه ام می -
 .جسته اما اونی که آخر بجسته تویی

 : هلش دادم کنج دیوار و زمزمه کردم

خوب . امون از اون روزی که خودت هیچ بوی گندت جلو درمون بپیچه-
 شده دو برابر پول. می دونم مواد فروش این محل کیه

تو، بهش پول می دم تا از بی موادی بمیری اونوقت می فهمی یه من 
 .ماست چقدر کره داره

 .پشت کردم برم که باز با فحاشی ها و گزافه گویی بدرقه ام کرد
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 . ابتدای کوچه رو نظر کردم و سر گرفتم سمت آسمون انتها و

 .ببینیم امروز چقدر کاسبیم. الهی به امید تو-

 دل آرا

. کنار بی بی نشسته بودم و تک تک سنگارو وارد نخ نامرئی می کردیم
 دستبند درست می کردیم و. کار هرروزمون همین بود

 .دلبر می فروخت

 ! بی بی؟-

 هوم ؟-

با دل پر خیره شدم . سوزن و رها کردم رو زمین نفس عمیقی کشیدم و
 .بهش

 .می گم بی بی-

سرش رو باال گرفت و با صورتی که حاال از اخم بیشتر چروکاش جمع 
 :شده بود گفت

این داستانا صحبت ... ور پ ریده باز بخوای از مهرداد و عروسیتون و -
 کنی باز گریه کنی زنگ می زنم هرچی برنامه برای

 .بهم می زنم جشن ریختید
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 .لب به دندون گزیدم

 .!بی بی-

 .چپ چپ نگاهم کرد

 .اهلل و اکبر به کارت برس انقدر بازی در نیار.... بی بی و-

 :با بغض گفتم. سر به ز یر انداختم

 .بی بی من حرفم این نیست-

 .در حالی که داشت سنگارو با دقت وارد نخ می کرد

 .چیه بگو می شنوم-

 . زدم ز یر گریه

بی دکتر گفت عمل اما یه چند وقتی هست که من این دست اون  بی-
 دست کردم بگم اون موقع هم دکتر گفت خیلی دیر کردم برا ی

 .عمل

 .سر باال گرفت و جدی نگام کرد

 .!خب؟-

 :با صدای لرزون بدون نگاه کردن بهش ادامه دادم. اشکام رو پاک کردم
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و بگ یر اونوقت تو بی بی اگر بزارم پیشروی کنه و اطراف رحمم ر -
 . ......عمل

 . نتونستم ادامه بدم

 :با چشمای پر به سختی دهن باز کردم. بی بی همچنان منتظر بود

بی بی خیلی تا االن دیر کردم خیلی شاید نتونم د یگه باردار هم بشم -
 می دونی یعنی چی؟

 : با ترس زمزمه کردم

 !مهرداد عاشق بچه اس اگر ازم جدا شه؟-

 .نگاهم می کردبی بی شک 

 .زبونت و گاز بگیر. نه نه نفوس بد نزن چیزی نیست-

! بی بی فکر می کرد که من خیلی می ترسم و دارم الکی بزرگش می کنم
 .خبر نداشت تا چه حد وضع وخیمی داشتم

 .سعی کرد امیدواری بده

 .بعدشم دوماد پسر عاقلیه-

 :با تاسف گفتم
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می شم نتونه پدر بودن رو تجربه اون عاقله اما نمی دونه که من باعث -
 عاقل بودن به یه عمر زندگی و لذت داشتن بچه. کنه

 .!نمی تونه مربوط باشه بی بی

 : بلند گفت. با دستای لرزون نخ و سنگ پرت کرد تو ظرف تلقی

وای قوت و جون آدم رو می گیری دختر این چه حرفاییه که می زنی؟ -
 . ؟االن می گی کدوم خاک و به سرم بریزم

لبخند تلخی . از اول هم نباید به بی بی می گفتم. اشکام رو پس زدم
 : زدم و حرف همیشگی رو به زبون آوردم

 .نگران نباش بی بی. خدا بزرگه-

 . بلند شدم که صدای گرفته بی بی پیچید. نزدیک اذان بود

 .کجا؟-

 .سرچرخوندم سمتش. از نگرا نیش خندم گرفت

 .به نظرت االن ساعت چنده؟-

بدون نگاه به ساعت دیواری پی برد می خوام برم وضو بگیرم و نماز 
 .بخونم

 .برای اون آبجی زبون درازت هم دعا کن به راه راست هدایت بشه-
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 :همونطور که سمت سرویس می رفتم گفتم

داد و بی دادش همه . بی بی اینطوری نگو اون چیزی تو دلش نیست-
 د عصبی شدنشهارت و هورته به صدا بلند کردن و زو

 .توجه نکن

 . بی بی با تاسف نگام کرد

 .آره دیگه منم یه ُقل داشتم ازش دفاع می کردم-

 . در جوابش به لبخند کمرنگی افاقه کردم

 دلب ر

دستام و بهم !. خسته کننده تر از همیشه. دستی به پیشونیم کشیدم
 :کوبیدم و با صدای رسا گفتم

 .سه تایی فقط هفت تومن خانوما دستبند از هر مدل، هر رنگ،-

 . عزیزم؟-

 .نگاهم رو به سمت صدا چرخوندم

 . می شه ببینم-

 .از کیفم نمونه در آوردم و دادم دستش

 : به کارم ادامه دادم و دوباره بلند گفتم
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 .خانما هیچ جا این دستبندارو با این قیمت پیدا نمی کنیدا-

 .خانم؟-

 .برگشتم سمتش

 .!که می دی هفت تومن  بیا عز یزم این چیزی نداره-

 .لبخند مصنوعی زدم و ازش گرفتم

گلم شما از همون دسته آدمایی هستی که بیرون همین و می بینی با -
 قیمت پنجاه شصت تومن فروشنده صدتام روش میذاره فکر

! برو به همونا پول بده عزیز من. می کنی داره بهت جنس اعال می ده 
 یی خیلی هزینههفت تومن اونم برای دست بند سه تا

 . !گزافیه

 :پشت چشمی نازک کرد و با قیافه جمع جواب داد

وا، چه بهش بر می خوره مگه چی گفتم؟ دست دخترش و گرفت فکر -
 :کرد نمی شنوم سرش رو طرف مخالف چرخوند و گفت

 .خدا خرو می بینه بهش شاخ نمی ده دیگه-

 :از جام بلند شدم و بلند گفتم

 .وایسا وایسا-
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 .به بساط خواستم از میون جمعیت برم که خودش رو رسوند بی توجه

 .بله؟ چی می گی؟-

 :با نیشخند گفتم

 ....من شغلم همینه در حال حاضر گفتی خدا که خرو دید شاخ نداد-

 :ادامه دادم. سرخ شد

به تو که داده بیا دستی رو سرمون بکش مارو ببر تو همون شرکتی که -
 .خودت کار می کنی

 : بزنه که بلند داد زدمخواست حرفی 

یه ذره شعور خوب چیزیه از صبح تا حاال زیر این نور آفتاب جون می -
 یه کدوم که نمی خرید برمی دارید نظر می کنید. دم

بعد . داد بزن فریاد بزن تهش یه مشتری بیاد. پرت می کنید سر جاش
 تو می گی خدا خرو داد شاخ نداد؟ بعد اسمت و میزاری

 .آدم؟

 :درشت و چاقش چند قدم عقب رفت و طلبکار گفت با هیکل

 .به من می گی بیشعور؟ حیوون؟ خودتی دختره ریقو-

 :چپ چپ نگاهم کرد و ادامه داد
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بی . انگار غذا و براش آسمون نگه داشتن داره میمیره بالعکس زبونش-
 .تربیت

با خنده میون . فقط خنده ام گرفته بود. پشت کرد و قدم برداشت
 :ه منتظر عکس العملم بودن بلند گفتمخانومایی ک

منم اگه مینشستم خونه مثل تو یکی خرجم می کرد االن زیر آفتاب -
 .چربی سوزی می کردم نه دست فروشی

یه سریا هم گوشی به دست منتظر . صدای خنده های ریز زنا پیچید
 .بودن

 .دست به کمر زدم و وایستادم رو سنگی که حکم سکو داشت

می تونید . ماشای نبرد تن به تن دعوتتون کنمقسمت نشد به ت-
 . گوشیاتون و بزارید داخل کیفتون، به کارمون ادامه بدیم

جمعیت که بعد از بحث به مزاجشون خوش اومده بود تند تند 
 سابقه نداشت تو یه تایم یه زمان بخوام به چند نفر از. میخریدن

 .فروش رسیدگی کنم

. خالی شدم و همهمه ها خوابیدتو همون حین مشغول بودم که وسط 
 .سرم رو باال گرفتم

 .با دیدن مامور پوزخندی کنج لبم نشست
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 .!می خواین جمع کنید البد-

زیپ کیف کمریم رو بستم و کوله ام که از دستبندا پر بود رو روی دوشم 
 .گذاشتم

این چندمین بار بود که با هرچیزی که می چیدم دم عابر یه جا جمع 
 .بردن بدون پس دادنمی کردن و می 

 :موهام رو مرتب کردم و رو به مامور گفتم

 .بیا برادر من جمعش کن-

 .اول متعجب و بعد با اخم خیره نگام کرد

چیه جمع کن دیگه التماس کنم توروخدا جمع نکن؟ تهش که جمع می -
 .کنید

خم شد و جمع کنه با حرص و مسخرگی تشر زد . با تاسف سر تکون داد
 :م

تو این ) فامیلی من دارابی بود(استفاده کنید خیرات دارابی به خوشی -
 .ماه سومین کمکش رو انجام داد

 :بلند شد و در حالی که بارو می برد بلند گفت

 .دفعه بعد خودت همراهمون میای اداره-
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 . اگر قسمت باشه منم مشتاق دیدارم-

 .نگاه عاقل اندر سفیه ای بهم انداخت و به سکوت افاقه کرد

 .ا خیره خیره رفتنش رو از نظر گذروندمتنه

یه سری خانما با ترحم نگاهم کردن و زیر لب پچ پچ وار دل می 
 .سوزوندن

 :لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم

 .بیاید ته کیفم باز یه چیزایی دارم. خانما پراکنده نشید-

 :چند نفری اومدن جلو و زمزمه اون خانومای پشت سر رو می شنیدم

سر تق، چه رویی داره، از دست فروش نباید بیشتر از این انتظار  دختره-
 داشت، بعد میگن چرا دوره زمونه عوض شده انقدر

 . ....که دخترا بی حیا شدن و

اولین و بزرگترین ! شایدم حق داشتن. در جواب فقط پوزخند می زدم
 گناه من همینه که دخترم اگر االن پسر بودم لنگ یه قرون

 .مدوهزار نبود

کیفم رو .  تا به خودم بیام همون چهار تا دونه بسته هم فروش رفت
 .روی دوشم تنظیم کردم و با قدمای محکم از بازار دور شدم
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همونطور که قدم بر می داشتم حرفای بی بی و دل آرا به مغزم هجوم 
 .آوردن و افکارم و مشوش ساختن

عت رسیدم بعد از حدود یک سا. قدمای آرومم رو دوباره تند کردم
 قبل از باز کردن در گوش تیز کردم ببینم بازم خبر از. خونه

ناله های همیشگی هست یا نه اما خداروشکر در کمال تعجب یه واحد 
 .!بود و یه سکوت مطلق

 . بعد از چند ثان یه معطلی در باز شد. تقه ای به در زدم

 .کرد  در که باز شد اول از همه چهره برافروخته بی بی نظرم رو جلب

 .سالم-

 . ابروهام و دادم باال

 .چه عجب می بینم که امروز از میدون مین جون سالم به در بردم-

 . رفتم داخل، نشستم رو فرش و تک یه دادم به پشتی. چیزی نگفتم

 .آخیش-

عکس العمل بی بی رو زیر نظر گرفتمگ بی توجه به من نشست کنج 
 . اتاق و رفت تو فکر

 .نیم نقش بستاخمی کمرنگی رو پیشو
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 !بی بی چیزی شده؟-

 .ناراحت نگاهم کرد

 چی بگم ؟-

 :کالفه گفتم

اگه چیزی شده بگو بی بی نه به دعوای چند روزه، نه به روزه سکوت -
 .دل آرا کجاست؟. االنتون

 :نفسش رو با آه بیرون داد و نگاهم کرد

 .خوابیده-

اراده تن صدام  بی. منتظر موندم ب بینم چیزی می گه اما انگار نه انگار
 :باال رفت

 .نمی خوای بگی چی شده؟-

نشست کنارم و شروع کرد به تعریف . از جاش بلند شد و نزدیکم اومد
 :کردن

وضع دل آرا طبق چیزی که من فهمیدم و تعریف کرد خیلی خرابه -
 .دختر، یعنی باید عمل کنه

 .شونه باال دادم
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 .برای عمل خب؟ ما هم تالش می کنیم پولش جور بشه که بره-

 .سر به چپ و راست تکون داد و سعی کرد جلو ی اشکش رو بگیره

گفته شاید به جایی رس یده باشه که نتونه د یگه حامله شه حتی بعد -
 . از عمل

 .چشمام درشت شد

 .!چی؟-

 .!بدتر از اون اینه که می گه نامزدیش بهم می خوره-

 :با مسخرگی گفتم

نه بزاره رو سرش حلوا حلواش کنه، بی بی نکنه توقع داری ازدواج ک-
 پسره خودرای؟ اون اخالق گندی که اون داره اگر چنین

 . چیزی رو خبر دار شه به روز نکشیده نامزدی رو بهم می زنه

تا این حد بود و خبردار نبود یم؟ من باید چه ِگلی . اعصابم داغون شد
 قتبا به یاد آوردن دیشب تند به اطرافم د. به سرم می گرفتم؟

 .کیفم، کیفم.  کردم

 دنبال چی می گردی؟-

 .کیفم کجاست بی بی؟-
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 :با افسوس گفت

 .حال خواهرت حواس توام پرت کرد؟ اومدی پرت کردی کنار ملحفه ها-

زیپش رو باز کردم و از . از جام بلند شدم و تندی دویدم سمت کوله
 خدایا نمی دونم دارم چیکار. داخلش کیف پولم رو برداشتم

. ی دم حتی نمی دونم چی درسته چی غلط اما تنها راهم همینهانجام م
 ز یپ کیف دستی رو باز کردم و با دیدن کارت و آدرس

 .نوشته شده پشتش چشمام روش ثابت موند

 . امروز چقدر سود کردی؟-

تو افکارم با کاری که می خواستم انجام بدم در . حواسم به بی بی نبود
 .جدل بودم

 ین کیف خالی خیره خیره نگاه می کنی؟چند دقیقه اس به ا-

 .و دستی کوبیده شد وسط کیف

آب دهنم رو قورت دادم . با ترس اومدم عقب و تند زیپ کیف رو بستم
 : و با ترس توپیدم

 .بی بی این چه کاریه؟-

 .لبش رو پیچوند



 

 
50

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 . وا؟ چی چه کاریه؟-

 تو همون حال رفتم سمت کوله و از . چند دقیقه ای گیج نگاهش کردم
 .داخل جیب سی تومن کاسبی امروز و گذاشتم کف دستش

 .بفرما-

کم کم باید آماده می شدم و می .  هفت غروب بود. به ساعت نگاه کردم
 رفتم اما نمی تونستم طبق پوشش قبل برم چون نمی شد از

 .دست بی بی و دل آرا قسر در برم

 . راستش من باید برم بی بی-

 .اخمی کرد

 .کجا؟-

جدی . می گرفتم چون پته خودم و رو آب می ریختمنباید استرس 
 :گفتم

 .دنبال کار شاید هم دیر وقت بیام-

 : خواست چیزی بگه که ادامه دادم

حال دل آرا که مهم هست؟ ها؟ یا دست رو دست بزاریم به دردش بم -
 .!یره؟
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 .سکوت کرد و چیزی نگفت

 از کنارش گذشتم و لبخندی از سر پیروزی زد م

تاق و قدم برداشتم سمت دراور؛ آروم کشو رو عقب کشیدم رفتم داخل ا
 .دست بردم کنجش که یه شال روشن داشتم و یه سرمه ای

 .شال مشکی ام رو با شال پلیسه بلند سرمه ای عوض کردم

 .با زانوم کشو رو بستم و تند برگشتم

نمی . آروم و معصومانه چادر سفید به سر روی سجاده خوابش برده بود
 چند قدم رفتم نزدیک و نشستم رو. یدارش کنمخواستم ب

 . زانو و آروم روی موهاش که یه ذره از چادر ب یرون زده بود بوسیدم

 :کنار گوشش آروم زمزمه کردم.  بغض داشت خفه ام می کرد

 .هرچه قدر بد یا خوب به تباهی خودم راضیم تا یه مو از سرت کم نشه-

یا دختر دنیا به آخر نرسیده به خودت ب. اومدم عقب و سریع بلند شدم
 اومدم از اتاق برم ب یرون که با دیدن قیافه ام نظرم. که

 .عوض شد

قبل از رفتن ته مونده برق لبی که از چند ماه پیش جلوی آیینه مونده 
 .بود برداشتم و یه ذره روی لبم کشیدم و از اتاق ب یرون زدم
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 . بی بی من رفتم-

 :اش رو شنیدمهنوز دو قدم برنداشته بودم، صد

 .کی میای؟-

تو همون . چشمام رو تو حدقه چرخوندم و کالفه در اصلی رو باز کردم
 :حین جواب دادم

 .گفتم که معلوم نیست-

جلوی در داشتم کتونیم رو پام می کردم که صدای بی بی رو باال سرم 
 :شنیدم

 . ....بیا کیفت و داشتی جا-

 . طوری سر بلند کردم که رگ گردنم گرفت

 .!آخ-

 : ز یر لب زمزمه کرد. با قیافه جمع کیف رو از دستش گرفتم

 .این دختر هم یه جور ناخوش احواله-

آدرسی که داده . بدون خداحافظی از خونه ب یرون زدم. اعتنایی نکردم
 اولین تاکسی زردی که به چشمم. بود از اینجا فاصله داشت
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تر از اون راننده خورد دست تکون دادم خداروشکر از مسافر خالی و به
 اش پیرمرد بود و تا اخر راه می تونستم با خیال راحت

 .سوالی که دارم رو بپرسم بدون این که دچار سوء تفاهمی بشه

آدرس رو دادم و بعد از یه ذره پرس وجو کوچیک . نشستم داخل
 نه. فهمیدم جایی که می رم مثل محل ما هم اونقدر نا امن نیست

 .اما زیاد راهم به این محدوده ها نخورده بود این که خبر دار نباشم

 .بفرمائید-

یک ساعتی رو معطل . کرایه اش رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم
 طبق تصورم که فاصله زیاد در نظر نگرفته بودم. شدم

 . اما بر خالف محاسباتم فاصله تقریبَا زیادی داشتم

س قدم به قدم دنبال مجدد با دیدن آدر . کارت و ازکیفم بیرون کشیدم
 ساعت نه شب بود و من گیج و مبهم. کوچ ه مورد نظرم گشتم

دنبال کوچه می گشتم، بماند که چقدر استرس و ترس وجودم رو 
 .برداشته بود

 : آخر هم از سر ناچاری به مرد رهگذر خیره شدم و گفتم

 .آقا ببخشید-
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 . نگاهم کرد

 .لبم رو با زبون تر کردم

 .!؟کوچه مومن کجاست-

 . با دستش رو به روم رو نشون داد

 .همینه د یگه-

وقتی که دور شد زیر لب . لبخند زوری زدم و زیر لب تشکری کردم
 . شروع کردم به غر زدن

پسره مسخره اون از خودش که برادر بسیجی بود اینم از اسم کوچه -
 خدایا اگه نمی خوای انجام بدم یه راهی پیش پام بزار. اش

 .!وضعیه؟ شایدم به قول خودش حکمتیهدیگه این چه 

بعد این می خواست به من کمک . با دیدن پالک یه قدم اومدم عقب
 کنه؟ خونه ها نوساز بودن اما جایی که وایستاده بودم یه خونه

 .!قدیمی ساخت آجری بود

 .شایدم اشتباه اومده بودم

با بعد از یک دقیقه در باز شد و . حتمَا همینطور بود. زنگ رو زدم
 .دیدنش نفسم حبس شد
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 .خودش بود

 .سر به ز یر انداخت و با دست اشاره کرد که داخل برم. لبخند زوری زدم

کنج بینیم باال رفت دو برداشتم قبل از رد شدن از کنارش با مکث نگاه 
 اه حاال انگار نگام می کرد جهنمی می. چپ ی بهش انداختم

 .شد

چیزی که . به روش آالچیقداخل حیاط یه حوض گردو بزرگ بود و رو 
 خیلی خوشم اومد و نظرم رو جلب کرد ایوون چوبی

بود که به ترتیب چهار گلدون با گل بنفش، صورتی، قرمز و زرد روی 
 .نرده به چشم می اومد

 .چشم چرخوندم پیداش کنم

حرکت کردم سمتش و تو . رو به روی راه پله منتظر بود تا من اول برم
 :همون حین گفتم

 . ....یلی با سلیقه ای یایا خ -

سرم و کج کردم و رو به جهت . یه قدم مونده رو وایستادم سر جام
 چشماش رو بست و سرش و طرف مخالف. نگاهش گرفتم

 .چرخوند زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم
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 .!یا زن داری-

 .پس زن نداشت. از نیم رخش متوجه اخمش شدم

 . بفرمائید-

 .ه کردبا دست رو به پله ها اشار 

 .با ابروهای باال رفته خیره شدم بهش

 .یه نظر حالله-

 .با تاسف سر تکون داد

 .کفشام رو درآوردم و کنج جاکفشی گذاشتم

با قدمای آروم از پله باال رفتم دم در منتظر نموندم که خودش در و باز 
 کنه مثل زن خونه بادی به غب غب انداختم و رفتم

 .داخل

و بی نیم لبخند رو لبم نقش بست کم کم با بوی عطری که پیچید ت
 داشتم شک می کردم که به جز منم می تونه با کس دیگه ای هم

 .باشه

 .!مگه می شه؟ خونه تمیز و خوش بو و مرتب و منظم اونم از یه پسر؟
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تند برگشتم سمت در، اون که تازه داشت وارد می شد با چرخیدن 
 .سریع ام سمت در رخ به رخ اش قرار گرفتم

 :با شیطنت گفتم. کنج لبم رفت باال.  ا خوردج

در عجبم یه پسر و این همه تم یزی؟ پسر؟ تم یزی؟ باهم سنخیت -
 .!ندارن

 : خندیدم و گفتم. یه قدمش رو برد عقب و فاصله گرفت

 .!البد النظافت و من االیمان؟-

ریز خند یدم و رفتم سمت کاناپه کرم رنگ و با خستگی نشستم و پا 
 .شتمروی پا گذا

 .!خب، من االن باید چی کار کنم؟-

 :رفت آشپزخونه و گفت

 . چیزی نمی خورید؟-

 .اخمی کردم

 .!اومدم مهمونی انگار-

 .خواستم شالم رو در بیارم که متوجه شد

 .صبر کن-
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 : غر زدم

 !ها؟ مشکل چیه؟-

 .چیزی نمی خوری؟-

 : بلند گفتم

 .می گم میل ندارم. نه بابا انگار اومدم مهمونی-

در بطری رو باز کرد آب بر یزه که با . ز آبچکون یه لیوان برداشتا
 :مسخرگی گفتم

 .بیکاری؟ یه ضرب با بطری سر بکش د یگه-

 .توجه نکرد و به کارش ادامه داد

 .منتظر موندم تا ب بینم تکل یفم چیه

 .از آشپزخونه ب یرون اومدو سر آستین لباسش رو باز کرد

 .!گرمت شده؟-

 .فهمیدم به مزاجش خوش نیومد. با چشم دیدمفک منقبضش رو 

 : رو مبل رو به روم نشست و سر به زیر گفت

 .محرم شیم اینطوری نمی شه. باید صیغه بخونم-

 :بی حوصله گفتم
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 .بیا هر کاری می خوای انجام بدی بده انقدر وقت کشی نکن-

. مهرت صد و بیست سکه. شروع می کنم فقط توام باید همین رو بگی-
 .!؟خوبه

 :یه تای ابروم باال رفت

 . مگه مهریه هم دارم؟. اوه، عالی شد-

 سر تکون داد

 :شروع کرد به گفتن چند تا آیه خوندن دعا و صداش بلند تر شد

جُت ُمَوِک َل ِتی  « َنفِس ی، ِفی الُمدَّ ِۀ الَمعُلوَم ِۀ ، َع َلی الَمهر ) دلبر(َزوَّ
 - » الَمعُلوم

زویج  «  بعد بالفاصله گفت» : َقِبلُت التَّ

 :معنی صیغه

 موکلم دلبر را به ازدواج خودم در آوردم، در م دت معلوم و با مهر معلوم

 . قبول کردم این ازدواج را

 :بدون نگاه کردن بهم گفت

 .حاال تو همین چیزی که گفتم رو تکرار کن-

 :جدی جواب دادم
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 .نفهمیدم چی گفتی-

عد از پنج دقیقه کاغذ رو ب. کاغذ و قلمی برداشت و روی کاغذ نوشت
 .گذاشت روی میز

 :نگاه کردم و شروع کردم به خوندن

جُتک َنفِس ی، ِفی الُمدَّ ِۀ الَمعُلوَم ِۀ ، َع َلی الَمهر الَمعُلوم «  - » َزوَّ

 بالفاصله ادامه دادم» : محراب (َقِبلُت التزویج لموِک لی  («

 :معنی صیغه

 معلوم با مهر معلوم خودم را به ازدواج تو درآوردم در مدت

 .)محراب(قبول کردم این تزویج را از طرف موکلم

 .نفس عمیقی کشیدم و نگاهش کردم

نگاهش نافذ . سر آورد باال و برای اولین بار باهاش چشم تو چشم شدم
 .بود و صورتش جذبه خاصی داشت

 .تک سرفه ای کردم. به خودم اومدم

 .اسمت محرابه؟-

 :با لبخند کمرنگی جواب داد

 .آره-
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 .آها نشنیدم تا حاال-

 :خیره بهم گفت

 .اسم دلبر برای من هم تازگی داره-

سنگینی نگاهش رو احساس کردم اما . لبخند زوری زدم و چیزی نگفتم
 .نگاهم رو به سمت دیگه ای سوق دادم

 .خب می خواستی شالت رو از سر برداری راحت باش-

م رو تو کالم و رفتار از خیلی بی اراده اعتماد به نفس چند دقیقه پیش
 .دست داده بودم

 .از استرس و هیجان گرمم شده بود. آروم شالم رو از رو سرم برداشتم

 ََ. یه لیوان آب لطفاَ -

 از جاش بلند شد بره که از فرصت استفاده کردم . متوجه خنده اش شدم

رفتم دم ورودی آشپزخونه برگشت قدم برداره که باز باهام چشم تو 
 .چشم شد

 :ابروهام و دادم باال و گفتم. سعی کردم برام عادی باشه

 .نکنه باز می خوای سرت و بندازی پایین؟ من جات گردنم درد گرفت-



 

 
62

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

لیوان رو از دستش گرفتم . و لبخند یه وری زدبه پشت سرم خیره شد 
 همینطور جرعه جرعه سر می کشیدم که. کنارش وایستادم

 .با شنیدن صداش آب پرید تو گلوم

 .دختر خوشکلی هستی-

 .با دوتا سرفه خودم رو کنترل کردم

 :لبخند زوری زدم و گفتم

 .ممنون مرسی-

 :صداش رو شنیدم. دو قدم برداشت

 ی؟چقدر پول می خوا-

 .لب به دندونگزیدم

 .من مشکلم میلیونی هست... من-

با یه نظر به خونه و . ریلکس سر تکون داد و از جلوی چشمام دور شد
 :سادگیش خندیدم و بلند گفتم

 .!البته فکر کنم من باید دوتومن قرض بدم نونوار کنی-

 .همون لحظه از اتاق با دسته تراول ب یرون و نزدیکم اومد

 .بانو رو می طلبه که همه جوره بهش برسه این خونه یه-
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 . دستم و گرفت و دو دسته پول رو تودستم گذاشت

 .اخمی کردم

 .!این االن چیه؟-

 .با لبخند نگام کرد

 ََ. سه تومن البته فعالَ -

 .پشت جشمی نازک کردم

 .!صدقه نخواستم از کسی-

 :پیشونیش رو خاروند و متفکر گفت

 .اما صدقه ندادم-

 :صاف خیره شدم به چشماش و محکم گفتم

 .من از چیزی نمی ترسم-

 .نگاهش بین چشمام در نوسان بود

چرا می خوای لجبازی کنی؟ من که پول رو دادم به هردومون هم -
 فرصت دادم تا یک ذره آشنا شی 

 .خم کردما

 .یداد می کنهآره ترحم تو چشمات ب-
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 .دستش رو که کنارم حصار شده بود رو پس زدم

 .صداش رو پشت سرم شنیدم

 . .... من.... چه ترحمی؟ من-

 .برگشتم سمتش

 .تو چی؟ دلت برای من سوخته می خوای صدقه بدی-

 .کالفه سر تکون داد

پشت در . با چشم گشتم بیینم لباسام رو کجا گذاشته. رفتم داخل اتاق
 .آویز بود

 .داشتم تنم کنم که قامتش تو چهار چوب در پیدا شدبر 

 .کجا؟-

 . نگاهش کردم

 .همونجایی که ازش اومدم-

 :چند قدم اومد نزدیک و گفت

 .تو االن زن من به حساب میای-

 . پوزخندی زدم

 .خب؟ که چی؟-
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سرم پایین بود و خودم رو مشغول بازی با دکمه های مانتوم که روی 
 .ساعدم رها بود کردم

 .نه ام رو تو دستش گرفت و با اخم خیره شد بهمچو

من تصمیمم به همین امشب و چند وقت دیگه ختم نمی شه تصمیمم -
 .جدی هست

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .االن هم می تونی پولت رو برداری و بری-

 .چونم رو از دستش بیرون کشیدم و اومدم عقب

بارمه که دارم جنس اصاَل یه جوری برخورد می کنی انگار من اولین -
 روزی هزار تا همجنست و باهاشون!. مخالف می بینم

 .سر و کله می زنم

 اخمش بیشتر شد

چار سوء تفاهم بدی شده بود اما دوست نداشتم انقدر دست کم د
 .بگیرتم

 .نه نیست-

 .ندمبا طلبکاری نگاهش کردم و دست به کمر منتظر عکس العملش مو
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 .خنده اش گرفته بود اما سعی کرد جدی باشه

 . هر جور میلته. چرا داری دروغ می گی؟ باشه باشه-

 :از اتاق بیرون رفت و گفت

 .دو دقیقه دیگه میام-

ادکلن داخل . سریع لباسام و پشت در آویزون کردم. رفت و در رو بست
 . کیفم رو برداشتم و خالی کردم رو سر تا پام

 .تو جاش و نشستم رو تختسریع گذاشتم 

حرفش متین، گفت برم و بیام و اول آشنایی اما وقتی من همش پول 
 می خواستم چی؟

 .تعجب کردم

 .کجا من و دیده بود؟

آب دهنم رو قورت دادم و تو اون تاریکی که فقط نور چراغ خواب 
 روشنایی کمی به اتاق بخشیده بود سوالی نگاهش کردم که

 .متوجه شد

 . ...باری هم دیدمت و من دیدمت چند-

 .تو فکر و ذهنمی-
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 .با دستش صورتم رو قاب گرفت

با لجبازی و پرروییت بیشتر دست و پام می لرزه اما نمی تونم تورو و -
 به زور وارد رابطه ای کنم که نمی دونی تهش چی می

 .شه؟

** 

نور خورشید از روزنه های پنجره می تابید، . با اکراه چشمام رو باز کردم
 .مم رو می زدچش

 .دستم رو جلوی چشمم گرفتم و با کرختی خودم رو باال کشیدم

با یه نظر اجمالی به اطرافم اتفاقای دیشب مثل فیلم از جلوی چشمام 
 .گذر کرد

 !کنارم نبود، البد رفته پی کارش اما بهش نمی اومد انقدر بی درک باشه

 خوب بود  اگر از ُبعد مثبت در نظر می گرفتیم می شه گفت آروم و

یک لحظه چشمم به میز نهار خوری داخل آشپزخونه . ز اتاق بیرون زدما
 .افتاد

 .انقدر برام جالب بود که تو اون بی حالی و کوفتگی زدم ز یر خنده

 .ودی به آشپزخونه تغییر دادممسیرم رو از در ور 
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 .سلیقه این و من داشتم االن طراح دکوراسیون بودم-

 .قبل از ورود نگاه به کاغذ روی اوپن افتاد

نامه نگاری . لبخند پهنی رو لبم نقش بست. با دقت آنالیزش کردم
 .!کرده

 .سالم صبح بخیر، -

ات رو  معذرت می خوام کار پیش اومد صبح زود باید می رفتم صبحانه-
 .چیدم از خودت پذیرایی کن باید ظرف هارو خالی ببینم

 .مراقب خودت باش، استراحت کن، کاری داشتی به شماره ام زنگ بزن

برش مرتب پنیر، ظرفای : محتوای کلی شامل. قدم برداشتم سمت میز
 کوچیک و بانمک عسل، مربا، خامه،حلوا و لیوان آب

 .پرتقال، شیر، چای

ود اما برای منی که اولین بارم اینطور ازم پذ یرایی م شایدم میز عادی ب
 .ی شد قابل تحسین بود

دوتا لقمه مربا به همراه خامه خوردم چای که سرد شده بود رو خالی 
 .کردم و از نو ریختم

 .آروم آروم چای تلخ رو می نوشیدم و خونه رو برانداز می کردم
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به کوچیک رو دو با دیدن عقر . تو همون حین چشمم به ساعت افتاد
 دوتا پا داشتم و دوتای. لیوان چای رو روی میز رها کردم

 .دیگه قرض گرفتم و از خونه ب یرون زدم

 .کفشام رو از کنج پله برداشتم و نصفه نیمه پام کرد م

 :زیر لب با ترس زمزمه کردم

 .وای بی بی رو کجای دلم بزارم-

د راه رفته رو با حرص با به یاد آوردن پول و کیف پولم که جامونده بو
 .برگشتم

دسته تراول رو داخل کیف جا . از روی میز وسط حال کیفم رو برداشتم
 .دادم و از خونه بیرون زد م

 . کفشم رو پوشیدم برم که صدای پیچیدن قفل تو در رو شنیدم

پیرزنی رو دیدم که با ساک چرخ دار . دویدم داخل دستشویی تو حیاط
 .به چشم می اومد داخل اومدک ه داخلش کرفس و میوه 

 .ِک ی بهش گفتم این پله هارو درست کن.  از دست این پسر-

آروم آروم از پله ها رفت باال و وقتی دیدم که داخل رفته نفسی از سر 
 .آسودگی کشیدم
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 .آروم بیرون اومدم و آسه آسه سمت در قدم برداشتم

 .اومدم قفل در و باز کنم صداش پیچید

 .!دختر گلم؟-

 .به دندون گزیدملب 

 . با ترس برگشتم

 .سالم... س... س-

 .با دست اشاره کرد

 .بیا باال، کجا می ری؟-

 .همون جا که وایستاده بود مستقیم رفتم سمتش و سرم رو باال گرفتم

 . دستش رو روی نرده تک یه دادم و از باال با لبخند براندازم کرد

 .!تو کی هستی؟-

 . لبختد زوری زدم

 .یزم دیگهمن چ... م-

 .لبخندش پهن تر شد

 .چی؟-
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 .کم مونده بود گریه ام بگیره

 :جبهه گرفتم و حق به جانب گفتم! چی می گفتم به این زن؟

 .شما اول معرفی کن-

 .خندید

 .من می دونم زن محرابی-

 .ابروهام رفت باال

 :ناچار گفتم. زن محراب؟ آره دیگه صیغه اش بودم اما همسر؟

 . آره دیگه-

 انگار ترسیدی؟ پس چرا-

 چی می گفتم؟ می گفتم صیغه اش شدم، 

 .!نه چه ترسی آخه-

همینطوری زمان می گذشت و من نمی دونستم باید به بی بی چه 
 .جوابی بدم

 :ادامه دادم

 .معرفی نکردین-
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محرابم مثل پسرم برام . من اینجا کار می کنم وسایل خونه رو می خرم-
 .می مونه

رفته گفته زنمه، نمی گه پس ! ه دلی دارهچ. با تعجب سر تکون دادم
 .فردا همین بره کف دست ننه باباش بزاره قبرش و می کنن

 . ...شایدم تا قبل فهمیدن خانواده اش با من ازدواج می

 .بی اراده خندید م

آخه مرض داشت صیغه ات کرد؟ ولی خب گفت اول آشنایی؟ جدی 
 :شدم و زیر لب گفتم

 .ه چیز و ازش می پرسماین پر از معماس فردا هم-

وقتی باهاش چشم تو . به زن ُمسن نگاه کردم که زیر لب ذکر می خوند
 .چشم شدم سرش و چرخوند و فوت کرد سمتم

 .حاج خانم ذکرم بلدی؟-

 .اخمی کرد

 .چی؟-

 :خندیدم و گفتم
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خواستم بگم هروقت خواستی ذکر بگی آروم تر سرت و بچرخون قدرت -
 .زودتر عمل می کنهاثر رو کائنات میره باال 

 : با تعجب گفت

 !جدا؟-

چشم ریز کرد و ز یر لب . با خنده سر تکون دادم، فهمید مسخره کردم
 :گفت

 .دختره چشم سفید-

 .قدم تند کردم سمت در

 کجا؟-

 :بدون این که برگردم بلند گفتم

 .کار دارم حاج خانم از محراب بپرسید می گه بهتون-

با دیدن اولین تاکسی دست . کوچه  از در ب یرون رفتم و دویدم ته
 .تند نشستم داخل و آدرس و گفتم. نگه داشت. تکون دادم

سرم رو تک یه دادم به پنجره و تمام دیشب تو ذهنم مرور می شد نه 
 حس بدی داشتم نه حس خوب اما با فکر کردن به این که اگر

 .بی بی و دل آرا بفهمن تو تمام تنم رعشه می افتاد
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 ه این کار ادامه می دادم؟تا کی باید ب

بعد از اون باید چی . غصه ام گرفت... این پسر که تا اینجا خوب بود اما
 کار می کردم؟

 .یه حسی بهم نهیب زد اون ولت نمی کنه به امون خدا

هرچقدر هم فکر کردم آخر به یک نتیجه رسیدم دختر تا اون موقع هم 
 به کسینیاز مالیت رفع می شه هم لزومی به تن فروشی 

 .دیگه نیست

بعد از حساب کردن چرخی زدم و نفس عمیقی . از ماشین پیاده شدم
 .کشیدم

 .ریلکس باش-

حتی از ترس متوجه درد زیر شکمم هم . با قدمای آروم وارد کوچه شدم
 .نبودم

 .بچه ها تو کوچه باهم دیگه فوتبال بازی می کردن

دی وحشتناک من هم بی توجه تو همون حین راهم و می رفتم که در 
 .رو وسط شکمم حس کردم

 :با حرص توپ رو گرفتم و بلند گفتم
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این همه ساعت بازی می کنید با داد هوارتونم که سر یه محل و بردید -
 ....حداقل یاد بگیر ید این بدمصب و

 :توپ و پرت کردم سمتشون و ادامه دادم

 .نز نید تو تک و پهلو کسی-

ا چشم و ابرویی که اومد بقیه بزرگ تیمشون معذرت خواهی کرد و ب
 .هم به تابعیت ازش عذر خواهی کردن

زیر دلم با شدت . در باز شد. نگاه چپی نثارشون کردم و زنگ و زدم
 . بیشتری تیر می کشید با درد از پله ها باال رفتم

 .در باز بود و نبود کسی جلوی در نشونه خوبی نبود

و داخل نذاشته بودم که  هنوزم پام. کفشام رو درآوردم و رفتم داخل
 :صدای بی بی پیچید

 .!کجا بودی؟-

کیفم رو روی میز گذاشتم و با بی حالی دکمه های مانتوم .  در رو بستم
 .رو باز کردم

 .!آبجی با توعه ها-

اومدم مانتوم رو عوض کنم اما با به یاد آوردن گردنم که کبودی کمرنگ 
 دیبدگشتم سمتشون و لبخن. ی داشت صرف نظر کردم
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 . زدم

 .سالم علیکم-

 :بی بی با چشمای ریز گفت

 . رنگ و روت چرا پریده؟-

 : دل آرا یه تای ابروش رو داد باال

 .!من تا صبح بیدار بودم دیشبم خونه نیومدی، کجا بودی؟-

 .نگاه سر تا پایی انداخت و چشم درشت کرد

 . ...نکنه-

 .قیافه ام جمع شد

 .!بزنم اه بسه دیگه اگر فرصت می دید حرف-

 :بی بی بدون نگاه کردن بهم خیره به گالی فرش با لحن تندی گفت

 .می شنوم-

 . لبم رو با زبون تر کردم و شروع کردم با دروغ بافتن

رنگ و روم بخاطر توپه باورتون نمی شه ب رید بپرس ید مستقیم زدن -
 تو شکمم هنوزم درد دارم و این که من همین دیشب استخدام
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تازه نصف ! بهمم حقوق خوبی می ده. رزن می رسمشدم به یه پ ی
 .حقوق ای ن ماه و دیشب بهم داد

 :دل آرا مشکوک گفت

سابقه ! حقوقش چقدره؟ اون چه کاریه که ازت رزومه نخواست-
 . ......کار

 .لبخند پهنی زدم و نذاشتم ادامه بده

 .زبون عز یزم زبون چ یزی که خیلیا از قدرتش بی خبرن-

 .کرد  پشت چشمی نازک

 .خب حاال چقدری هست؟-

 :کیف پولم و برداشتم و گفتم

 .از جهیزیه ات چقدر خر ید داشتی؟-

 .لب برچید

 .خیلی واهلل-

 .سه تومن رو از کیفم بیرون کشیدم و گرفتم سمتش

 .برو فعال خورده هارو بخر تا خیالت از جهیزیه ات راحت شه-

 .با دیدن پول چشماش برق زد
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با حرفی که زد تنم لر ز . از چشماش می خوندمبی بی هنوز شک داشت 
 :ید

 .!اینطور نمیشه دل آرا باید بیاد محل کارت و ببینه-

دست به کمر باال . چه خاکی بر سرم می ریختم؟. ترس وجودم و گرفت
 : سر بی بی شروع کردم غر زدن

بی بی یعنی چی؟ این همه سال دل آرا رو نفرستادی دنبالم بیاد -
 ترس برت نداشت حاال شانسم زد و یه جای! ببینهدستفرو شیم و 

 . ...حسابی مشغول شدم داری نگهبان می فرستی برام

 :با قیافه جمع دستش تو هوا نگه داشت و گفت

چی چی برای خودت می بافی؟ جات خوبه هرچی که هست من دلم -
 رضا نیست می خوام دل آرا ببینه محل کارت چه جور

 .!جاییه

 :ی بازی و با اشک جیغ زدمشروع کردم به کول

آره دیگه برم به پیر زنه روز اولی بگم آبجیم و آوردم محل کارم و ببین -
 اصاَل می خواین دیگه جنازم و نمی برم سرکار،! ه

 .خوبه؟ میشینم کنارتون دست رو دست می زارم هر چه بادا باد
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 :بی بی اخمی کرد و رو به دل آرا گفت

میاره؟ انگار گفتم می خوایم قربونیت کنی  نگاه نگاه چه شلوغ بازی در -
 .!م که همچین مثل شیر غرش می کنه

 :دل آرا به دفاع از من گفت

خب بی بی حق داره دیگه اینم خسته اس از اون موقعی که اومده -
 .جای تشکر پا رو گلوش گذاشتیم

 :بی بی خانم بی توجه به من گفت

 . ...حاال می خوای بری برای عمل یا-

 :با غصه گفت دل آرا

بی بی من عمل کنم یا نکنم آخرش برای ازدواجم به جهیزیه نیاز دارم -
 اگر بخوام با مهرداد ازدواج کنم یا قبل عمل یا بعد عمل

 . ....بالخره جهیزیه ام بایدباشه و این که برای عمل

 :بهم نگاه کرد و ادامه داد

د یکم بیشتر ا ز تا آخر این ماه می تونی از صاحبکارت پول بگیری؟ شای-
 .حقوقت

 .بینیم رو الکی باال کشیدم و اشکای مصنوعیم رو با انگشت پاک کردم
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 .اگر بزا رید مرتب کارم رو انجام بدم چرا که نه-

 .لبخندی از سر شادی زد

 :بی بی با شنیدن حرف دل آرا صداش بلند شد

اون  اهلل و اکبر دهنم و باز نکن دختر ... عمل تو مهمه یا اون پسره ی-
 .!پول و برمی داری برای عمل

 . دل آرا چونه اش لرزید

برای چی می خواین این . نه بی بی از کی دنبال همچین فرصتی بودیم-
 .فرصت و از من بگیرین؟

 .خداروشکر از بحث من دور شده بودن

 .ولی بی بی هم بیراه نمی گفت

 :کالفه رو به دل آرا گفتم

 . ....وهرتهببین دختر، بی بی مگه چشمش به ش-

 .صدای بی بی پیچید

 .استغفراهلل-

 .خندیدم

 .حاال دارم همینطوری مثاَل می گم-
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 .ادامه دادم

تو چرا منظور دار . که بگه ازدواج نکن؟ داره برای خودت می گه-
 .برداشت می کنی

 . با پافشاری تکرارکرد

 . من واجب می دونم برا جهیزیه ام تو که کارت ثابته؟-

 . تائید کردم

خب، این و می رم جهیزیه ام رو کامل می کنم توام که گفتی نگران نبا -
 .شیم

 .بادی به غب غب انداختم

 .آره بابا آب تو دلتون تکون نخوره-

بی بی با چشمای ریز نگام کرد و زیر لب چیزایی می گفت که نمی 
 .فهمیدم

 .چی می گی بی بی بلند بگو-

از . م از بی بی بگیرمهمون لحظه صدای زنگ موبایلم باعث شد چش
 .داخل کیف نیمه بازم موبایلم رو برداشتم

 .شماره اش ناشناس بود
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 .بدون جلب توجه جواب دادم

 .جانم؟-

 .تو همون حین با آرامش رفتم داخل اتاق

 . تو کی چرا حرف نمی زنی؟-

 .کجایی؟-

 .اخمی کردم

 به تو چه؟ معرفی می کنی می شنوم نمی کنی قطع کنم حوصله وراجی-
 .ندارم

 .!آروم و مردونه خندید، به نظرم آشنا اومد

 .محراب؟-

 :جواب داد

 .بله خانوم، تو که میشناسی چرا میپرسی؟-

 :با تعجب گفتم

خب یعنی بعدش خنده ات آشنا اومد حدس زدم ! واقعَا نشناختم اول-
 !تویی

 :مکث کوتاهی کرد و صداش پیچید
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 . صبحانه خوردی؟-

 :جواب دادم

 . بله-

 .ی؟کجای-

 .بی اراده لبخندی زدم

 . خونه-

 .از الی در حضور کسی رو احساس کردم

 ََ. عزیزم بعدَا بهت زنگ می زنم فعالَ -

تند رفتم سمت در و محکم باز کردم که چشم تو چشم با دل . قطع کردم
 .آرا شدم

 .فال گوش وامیستی؟-

 :با اخم گفت

 اون کی بود؟-

 :با حرص توپیدم

 .نده فال گوش وایستادی برای چی؟سوالم و با سوال جواب -

 : با تعجب گفت
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 .!وا دلبر-

 .اخم غلیظی کردم

 . .....دلبر و-

دوست نداشتم رومون تو هم باز . نفس عمیقی کشیدم و ادامه ندادم
 .شه

تو می دونی من بدم میاد یکی تو کارم فضولی کنه بعد میای گوِشت رو -
 .می چسبونی به در که چی؟

 .ناراحت نگام کرد

 .!حاال این چه طرز برخورده؟ انگار چی کار کردم-

دل آرا . بی بی دست به کمر از آشپزخونه بیرون اومد. جوابی ندادم
 :خواست چیزی بگه که زودتر گفتم

بی بی این کارم تقریبَا کل وقتم رو می گیره ها چون فکر کن یکی مثل -
 تو کنج خونه اس باید مرتبش کنم، لباساش و تنش کنم

 . ....غذاش بد بشورمش،

بی بی میون انگشت سبابه و شستش رو گزید و کالف کاموا رو پرت کرد 
 .سمتم
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اگر . به اون حد نرسیدم شما من و بشورین. زبونت و گاز بگ یر-
 رسیدمم از خدا می خوام عمرم و بگیره که اون زندگی دیگه

 .زندگی نیست

 :آهی کشید و ادامه داد

 .االن چی شده؟ می خوای بری؟-

 : رو به دل آرا گفتم

آره زنگی که االن زدن دختر اون پ یرزنه بود گفت یخچال خونه رو پر -
 کرده و من باید برم غذا درست کنم اگر هم دیر برم

 .کسری حقوق می زنن

 .بی بی اخم کرد

 .واه واه چه کارا؟ بعد اونقدر حقوق؟-

 .دل آرا چشم درشت کرد

 . ه باید نماز شکر به جا بیا ریمبی بی تو این بیکاری همینم گیر اومد-

 :بی خیال شونه باال انداختم و گفتم

من می رم حموم دوش بگیرم، آماده شدم میرم، تنها کاری داشتین -
 .فقط زنگ یا اس ام اس
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 .اومدن چیزی بگن که دویدم داخل اتاق و در رو بستم

 :زیر لب طوری که خودم بشنوم زمزمه کردم

 حاضر شیم  از این به بعد باید هی و-

 محراب

 :صدای مادر تو فضا پیچید

 .پسرم کی ازدواج می کنی پس؟-

 :آروم رو بهش گفتم

 .مامان جان چرا انقدر رو ازدواج من حساس شدی؟-

 :با لپای سفیدی که حاال از ناراحتی جمع شده بود با مهربونی گفت

ه؟ بد می گم؟ تو مادر، من می خوام پسرم و دوماد کنم، چی می ش-
 بچه دار شی نمی خوای عروسی، دومادی بچه ات رو ببینی؟

نشستم جلو پاش و دستای چروکی که با اون همه برام زیباییش رو 
 .داشت به دست گرفتم

 .مامان جان، گفتم که چشم-

 :با ذوق گفت
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خیلی هم عقاید و . ببین دختر همسایه پایینمون خیلی دختر ماهیه-
 .صورت نگم قرص ماه بگم. ما یکیهافکارشون هم با 

از دخترشون اصاَل خوشم نمی اومد شاید به نظر دختر خوبی بود اما ی 
 ه سری شیشه خورده ها تو برخوردش دیده بودم که با

 .سلیقه من سازگار نبود

 :کالفه از جام بلند شدم و عصبی گفتم

 .مامان انقدر از اون نسیم برام نگو خودت نظرم و خوب می دونی-

 : تشر زد

 . نسیم نه و نسیم خانم-

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

 .بعدشم دختر به اون دسته گلی-

 : با قیافه جمع نالیدم

الکی نه پا روی گلوی من بزارید نه اون . مادر جان، می گم نه یعنی نه-
 .!دختر بیچاره رو امیدوار

 :مامان چشم ریز کرد و مشکوک گفت

 .؟ کسی رو می خوایی؟نکنه کسی رو دوست داری-
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 :مردد بین گفتن و نگفتن مونده بودم برای همین گفتم

 .!فعاَل نمی تونم چیزی بگم اما من نسیم و نمی خوام همین و بس-

 :دوباره تکرار کرد

 .محراب؟-

 :جدی جواب دادم

 .تحت فشارم نزار!. مامان-

 :اومدم برم داخل اتاق که گفت

 .کجا؟ نهارت و نخوردی؟-

 .سعی کردم خودم رو کنترل کنمبرگشتم و 

 .صرف شد مادر ممنون-

طبق عادت همیشگی حق به جانب با لحنی که توش غصه بیداد می 
 :کرد اما حق رو با همه اینا به خودش می داد گفت

بهت چند وقت فرصت . نهارت رو نمی خوری هم نخور. من نمی دونم-
 می دم تصمیمی گرفتی که هیچ وگرنه نسیم می شه

 .نعروسمو

 .فکم رو به ساییدم و در اتاق رو با حرص باز کردم و رفتم داخل
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دو ساعت می اومدم خونه به مادر سر می زدم اون هم نمی ذاشت بی 
 سوئیچ ماشین رو از میز. سر به سر گذاشتن من بگذره

 . برداشتم و از اتاق ب یرون زدم

 .من دارم می رم-

 دلب ر

بدم میاد از کسایی که دم !. ا باشهنکنه باز اون خانمه اینج. زنگ و زدم
 به دقیقه آدم و سین جیم کنن، بزرگتر بود بی ادبی می شد

 .!اما دقیقَا می اومد بهش که چنین زنی باشه

 .نباید قضاوت می کردم شاید هم اینطور نبود

 .وارد حیاط شدم

 .آروم آروم قدم برداشتم و لب حوض وای ستادم

 .خانم جان، نیستین؟-

با ترس . بیده شدن ظرفی به کف زمین از پشت سرمبا صدای کو
 برگشتم و انقدر این حرکتم سریع بود که پام پیچ خورد و افتادم

 . داخل حوض
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فقط اولین کاری که به ذهنم رسید کوله ام رو باال گرفتم و پرت کردم 
 .اونطرف حوض

برخورد . انقدر پهلوم درد گرفته بود که از دردش چشمام از اشک پر شد
 .ده بود به لب حوضچه و ذوق ذوق می کردکر 

به زور در حالی که نصف پام داخل آب . با نفس نفس سرم و باال آوردم
 .بود نشستم لب حوض

 : به همون زن خیره شدم و طلبکار گفتم

حاال خوبه اون پسری که دارید براش کار می کنید اول هر حرفش یاهلل -
 . نمیه ِاهنی یه ُاهنی قلبم اومد تو ده. هست

 :در حالی که سعی می کرد جلوی خنده اش رو بگیره گفت

دخترم به خدا می خواستم بگم ولی ببخشید سنی از ما گذشته؛ اومدم -
 بگم اما سنگینی قابلمه باعث شد از دستم بیوفته تو بترسی

 .دیگه به من امون نداد که یاهلل بگم

 : پشت چشمی نازک و زیر لب آروم زمزمه کردم

ماشاهلل چه خوش خنده . اگر مثل تو بود االن غم نداشتم که بی بی منم-
 .ام هست

 . متوجه نشدم دخترم؟-
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 :خنده زوری کردم

می گم ایشاهلل همیشه مایه خنده های شیرینتون بشم ماشاهلل چقدر -
 .هم خوش خنده این

 .کفشام رو در آوردم و پا برهنه مسافت حیاط رو طی کردم

 .کفشام رو گوشه گذاشتم

 . چی کار کنم؟ شما لباس داری؟حاال-

برو حوله محراب و بردار دورت بپوشون لباسای بیرون و خونگیتم بزار -
 .رو بند االن آفتابه خشک می شه

توقع داشت حوله کوتاه رو دورم بپیچم بعد . با تعجب نگاهش کردم
 بدون خجالت جلوی چشمش جوالن بدم؟

 :با من من گفتم

 . .....آخه حوله کوتاه-

 :ب دادجوا

حوله تن پوشه کوتاه نیست خجالت نکش دخترم بعد تو اون کوله ات -
 چی هست پس؟

 .!شروع شد
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 :جدی گفتم

 چطور ؟-

 :عادی در حالی که لب حوض سبزی هارو پاک می کرد جواب داد

 .گفتم شاید توش لباسه حواست نبوده-

 . لبخندی زدم

 .آره درست حدس زدید اما االن نمی خوام بپوشم-

داخل کوله فقط یه دامن کوتاه . از پله ها رفتم باال. جب نگام کردبا تع
 .بود که تاپش رو می طلبید و االن تمامَا خیس شده بود

البته تو پوشیدن اون دامن اطمینان نداشتم یعنی همینطوری آوردم که 
 .اگر نظرم عوض شد بپوشم

رفتم داخل اتاق محراب و لباسای خیسم و با حوله تن پوشش عوض 
 .کردم

 .همه رو تو هم مچاله کردم و رفتم سمت ایوون

 .خانم جون، محراب ِک ی میاد؟-

 .االن نمیاد نگران نباش-

 .خیالم راحت شد
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که سریع .  کش و قوسی به بدنش داد اومدم از پله ها بیام پایین
 یوم خیره با باال تنه ام موند و چند ثانیه ای. خودش رو بهم رسوند

 .ردبا لبخند براندازم ک

 .برو باال سرما می خوری-

 .با شنیدن این حرف اخمام از هم باز شد

 .نه بابا این چه حرف یه-

 :لباسارو ازم گرفت و زد رو دستم

 .بدو برو باال، اینارو بشورم کم کم حاضر شم برم-

 .!قرار بود تنها شم که

 : همینطور پله هارو باال می رفتم صداش رو شنیدم

نمی دونی بگم وگرنه هرجور صدام کنی برام  اسمم مهلقاس گفتم اگر -
 . قشنگه

 . سر چرخوندم و به روش لبخندی زدم

 .باشه مهلقا جون-

 .با شنیدن اسمش از زبونم لبخندی رو لبش نشست
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مثاَل کی جز خود . اگر می رفت و کسی می اومد چی؟. استرس گرفتم
 محراب؟ بی خیال شونه باال انداختم و زیر لب زمزمه

 :کردم

 . .....ه بیاد که بیاد انگار دیشب به اندازه ندیدتت که حاال خجالا-

از داخل آیینه با دیدن لکه های کبود روی گردنم باقی حرفم رو قورت 
 .دادم

از شیر مرغ گرفت . رفتم سمت یخچال و با باز کردنش ابروهام رفت باال
 .ه تا جون آدمیزاد همه چیز تو یخچالش بود

 .مرفه بی درد که می گفتن نمونه بارز همین بود

یخواد ؟ یه چند دقیقه ای همینطور که در یخچال خب ببینم چی دلم م
 رو باز گذاشته بودم فکر کردم و تصمیم گرفتم ماکارونی

 .درست کنم

 .با یکم گشتن بالخره مایه ماکارانی و به همره خودش پیدا کردم

دوتارو برداشتم و نگینی خورد . پیازا داخل ظرفشویی خالی شده بودن
 .تم دنبال پیاز داغ بگردمتو اون یخچال پر نمی تونس. کردم

پیازای خورد شده رو داخل روغن داغ ریختم و تو همون حین قابلمه 
 .آب جوش رو گذاشتم
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چون دم گاز وایستاده بودم و حوله تنم . همچنان مشغول بودم و سرگرم
 .بود گرمم شدم بود

برگشتم سمت مخالف، دست بردم سمت کمربند تن پوشم بازش کردم، 
 با دیدن مهراب ترس برم داشت و سریع سر باال آوردم و

 .گره زدم

 .تو ِک ی اومدی؟...وای ت-

 . دستش زیر چونه اش بود و با لبخند کمی براندازم می کرد

 .سالم علیکم-

 . نگاه عاقل اندر سفیه ای نثارش کردم

 .علیک سالم-

 .مگه نگفتم استراحت کن؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .حوصله ام سر می ره. م نکنمنمی تونم بشینم کنج خونه کاری ه-

 سکوت کرد و نگاهی به گاز انداخت

 مهلقا خانم کجاست تو کی اومدی؟-

 .دکمه یقه باالی لباسش رو باز کرد
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منم . مهلقا خانم خیلی وقته رفته، انقدر درگیر کار بودی متوجه نشدی-
 . یک ربعی می شه اومدم دیدم مشغولی چیزی نگفتم

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 .خونه خیلی گرمه-

 .تائید کردم

 .آره خیلی منم گرممه-

با خنده من آروم خندید . چشم تو چشم شدیم و بی اراده زدم زیر خنده
 :که گفتم

 . واقعَا نباید از روی ظاهر قضاوت کرد-

 .توجیح کرد

 .من یا تو؟ من واقعَا گرممه هوای خونه گرمه جدی-

 :شدم چشمکی زدمدرحالی که از کنارش رد می 

 .باشه تو که راست می گی-

 .با تاسف سر تکون داد

 :در و باز کردم برم داخل که صداش رو شنیدم

 .اون حوله تن پوش شخصیه ها خانم-
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 .سر چوخوندم سمتش

 .متوجه نشدم-

 . با ابروهای باال رفته تکرار کرد

 .شخصیه-

 .اخمی کردم

 .باز متوجه نشدم-

دستم رو از دستگیره در برداشتم و با ناز . ردبا چشمای ریز خیره نگام ک
 .قدم برداشتم سمتش

دستی کشیدم و مرتبش کردم تو همون . دستام رو بردم سمت یقه اش
 :حین خیره به یقه اش گفتم

حاج آقا از شما که بعیده، شخصی برای قبل صیغه و رابطمون بود نه -
 .االن

 : نگاهش کردم و یه تای ابروم و دادم باال

 .می گمبد -

 .با لبخند کمی فقط نگاهم کرد

 .دست بردم سمت دکمه باز یقه اش و مجدد بستم



 

 
98

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

گرما یه تکونی به آدم می ده !  حاال این یه دکمه بسته باشه بهتره -
 ََ. اصوالَ 

قدم برداشتم سمت اتاق اما زیر . اومدم عقب و خنده ریزی کردم
 .چشمی لپای پف از خنده اش رو دیدم

با دیدن کوله ای که تنها دامن توش به چشم می  .اومدم داخل اتاق
 .اومد آه از نهادم بلند شد

 .تا باالی زانو بود و زیاد کوتاه نبود اما رنگش چشم گیر بود

 .از طرفی ام داشتم از گرما می پختم زیر این حوله

به جهنم حاال غصه ام این باشه چرا جلوی این دامن بپوشم؟ باید عادت 
 مگر! قدر بی حیا و عفت نبود بیچارهاونم ان. م ی کردم

خودم قلقلکش می دادم که به قول معروف می گن کرم از درخته 
 .!حکایت منه

 . در اتاق و نیمه باز کردم

 .محراب؟-

 .صداش اومد

 .جانم؟-
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 : نفس عمیقیکشیدم و گفتم

 .می شه بری از رو بند لباسام و بیار ی؟ این حوله تحفه ات خفه ام کرد-

 .باشه چشم-

هرچی من زبونم نیم متر بود اون بی زبون و . بی اراده دلم قنج رفت
 .آروم اما خب آسیا به نوبت بود دیگه

 : در و باز کردم و ازش گرفتم. دو تقه به در خورد

 .ممنون-

 :خواستم در و ببندم که با اخم گفت

 . انقدر نجنب برو رو تخت بخواب یکم استراحت کن-

 :با لبخند ملیحی گفتم

 .سی االن لباسم و عوض می کنم میاممر -

 .و درو تو روش بستم

یعنی از این اخالقایی داشت که کافی بود یه زن لوس و تن پرور گیرش 
 می اومد اون وقت با این همه نازی که محراب بهش می

چند دفعه تا االن تکرار کرده بود . داد تو سال می شد اندازه خرس
 .استراحت؟
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 .کردمآروم آروم لباسم و عوض  

رنگ صورتم . موهام و که نم داشت کامل باال جمع کردم و گوجه بستم
 .واقعَا مثل میت شده بود

 .یه ذره لبم رو با دندون جوییدم تا رنگ ب گیره

 تاپم یقه قایقی بود 

 شونه باال دادم و تو آیینه چشم ابرویی برای خودم اومدم

 .ا یاد بگ یره خودش و کنترل کنهت

نرم از گوشه دیوار قدم برداشتم بب ینم . آروم از اتاق ب یرون زدم
 .جیکش در نمی اومد. کجاست

 .ی میز نهارخوری که منتظر بود لبخندی زدمبا دیدنش رو صندل

 .گرسنه اته؟-

نگاه سر تا پایی انداخت و آروم آروم لبش به . رفتم داخل آشپزخونه
 .خنده آروم آروم کش اومد

 .رنگ قرمز به پوست سفیدت میاد. بهت میاد-

 . نیم رخ وایستاده بودم

 .م و با دستاش قاب گرفت و آروم پیشونیم و بوسیدورتص
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برای عوض کردن َجو . ک سرفه ای کردم و با لبخند کم اومدم عقبت
 :گفتم

 .اوم، مگه گرسنه ات نیست؟ بزار غذا رو بکشم-

امروز صبح بچه های کوچه بی هوا توپ و محکم زدن کبودی خیلی -
 .کمه ولی یکم درد می کنه

 .جدی شد

 :بازوم رو گرفت و گفت

 .ص می کنیبیا برو استراحت کن نهار نمی خورم خودت و ناق-

 .ای وای باز شروع کرد

فقط باید با . با این نمی شد کل کل کرد اخالقش تقریبَا اومده دستم
 .لوندی رامش کرد

بی توجه به دستش که دور بازوی راستم حلقه بود دست چپم رو دور 
 .گردنش انداختم و لبخند ملیحی زدم

 .!محراب؟-

 .منتظر نگاه کرد
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نان مجذوب می کرد که خودم بی چشمای مشکی و تقریبَا درشتش چ
 .اراده خودم رو گم می کردم

 .رو پاشنه پا وایستادم و گونه اش رو بوسیدم

 :دستش رو بازوم شل شد و آروم گفت

 . این برای چی بود؟-

 :برگشتم سمت گاز و به کارم ادامه دادم

این چیزا باعث نمی شه که من !. برای این بود که انقدر نگرانم نباشی-
 . ....ادعامم نمی شه اما. براش کنج خونه بشینمبخوام 

طرف و پر کردم و برگشتم سمتش همونطور که بخار بلند می شد 
 .چشمام و بستم و با لذت به مشامم کشیدم

 .من از پس این دردای ساده برمیام-

 :ادامه دادم

 .بیا بشین ازت سوال دارم-

به همراه دوتا  دوتا بشقاب برداشتم و با قاشق و چنگال چیدم سر میز 
 .لیوان و پارچ آب
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یه میز ساده و بدون تشکیالت بیشتر که من به همینش هم راضی 
 .!بودم

یه عالمت سواالیی تو ذهنم بود که تنها با پرسیدن از محراب رفع می 
 . شد

نشستم رو صندلی و خواستم بریزم که دیدم محراب همچنان نگاهم 
 .می کنه

 :کالفه گفتم

 .نکنه دوست نداری قصد نداری بیای؟-

داخل ظرف ریخت . رفت سمت یخچال و ماست دبه ای رو بیرون آورد
 .و به همراه نمک و فلفل گذاشت روی میز

 .حاال میز کامل شد-

همه عمرم و تو . آبروم رفت با این میز چیدنم. بنده خدا حقم داشت
 بیرو ن گذرونده بودم و طبیعی بود که به خونه داری تسلط

 .نداشته باشم

 . کم کم یاد می گیرم دیگه.  خب چی کار کنم؟ خونه داری بلد نیستم-

چنگال و برداشتم و بی توجه به آبرور یزی که با این سفره چیدنم انجام 
 دادم پیج دادم داخل ظرف و ماکارانی با ادویه ای زده بودم
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 .بهش جدَا چنان عطری گرفته بود که نمی شد ازش گذشت

 .ا لذت طعمش رو چشیدمچنگال و باال اوردم و ب

 .تو دلم به دستپختم آف رینی گفتم

چنگال و بردم برای لقمه بعدی، محراب که تازه شروع کرده بود یه نگا 
 .هی انداخت و با تعلل شروع کرد به ریختن

 :با دهن کجی گفتم

 .درسته سفره چیدن بلد نیستم اما دستپختم محشره-

 :اخمی کردم و ادامه دادم

 .اهی بیمارستان نمی کنتتنترس حداقل ر -

لبخند کمی زد و یه ذره داخل دهن گذاشت و خیلی آروم آروم می 
 .جویید

 :عصبی گفتم

اصاَل می دونی چیه؟ طبیعیه دیگه شما پسرای مامانی همیشه اول -
 زندگی معلومه به دستپخت کسی عادت ندارید جز مادر گل

 .گالبتون
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بار به همراه یه قاشق دوباره لقمه بعدی رو گذاشت داخل دهن، این
 . فقط لبخند کمی رو لب داشت و چیزی نمی گفت. ماست 

 .خیلی آروم غذا رو می جویید و این اذیتم میکرد

. همینطور به غذا خوردنش نگاه می کردم و عصبی پا تکون می دادم
 .البد بدش اومده و به زور داره می خوره؟

 .لب برچیدم

 .!وا چرا چیزی نمیگی؟-

 :دادو گفت غذارو قورت

 .چی بگم-

 .با دست کوبیدم رو میز

 وای محراب چرا تو یه جوریی آخه؟-

 .خندید

 .چه جوری؟-

درحالی که از حرص می خواستم بهش بفهمونم دهنم مثل ماهی بازو 
 .بسته می شد

 .انگار.... چجوری بگم؟ چرا انقدر بی توجهی؟ یه جور انگار-
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 : با یکم فکر مستقیم گفتم

 .بی بخاری-

 .خند رو لبش کمرنگ شد و نگاه معنا داری انداختلب

دختر خوب مثل تو عصبی بشم و اول کار با توپ پر خالی شم رو سر -
 .متقابلم؟ چرا انقدر زود عصبی می شی تو؟

 . ابروهام و دادم باال

 .تو سر من چرا عصبی شی؟ من هرکاری بخوای انجام می دم دیگه-

 :داد و انتظار من گفتیه لقمه د یگه خورد و بعد از قورت 

 .می خوای چی کار برات انجام بدم-

 :چشمام و چرخوندم و گفتم

چرا غذارو اونطوری می خوری؟ چیه؟ مگه . حاال فعاَل وَََارد حاشیه نشیم-
 بده؟

 :مکثی کردو جواب داد

من همیشه غذاهام رو آروم می خورم و تند تند هم غذا هضم نمی -
 .ندون حس نمیشهشه هم مزه و طعم اصل غذا زیر د

 : با مکث خیره بهم گفت
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 .!و این که دسپختت برخالف سلیقه ات عالیه و باعث تعجبم شد-

هوف . همونه که میون حرف یه چنگال پر می کنه. سر ذوق اومدم
 .خداروشکر

 .محراب؟-

 .ظرف غذاش با آخرین چنگال خالی شد

 .جانم؟-

به این صیغه بوده؟ چطور دلت راضی .... تو یه پسر بسیجی، با خدا و -
 . ...ََ. می دونم بعداَ 

 :نفسم رو با آه فوت کردم و ادامه دادم

ولم می کنی تا اتمام صیغه و می ری پی کارت اما فکر و ذهنت و درگیر -
 نمی کنه؟ 

 ما جالبه بدونم با این همه چطور این کارو می کنی ؟ا

 .کرد  اخم ریزی

اول از همه برات روشن کنم که من قبل از تو با هیچ دختری رابطه -
 .!نداشتم حتی در حد صحبت

 :نتونستم جلوی خودم و بگیرم و با تمسخر گفتم



 

 
108

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .آره همه پسرا اولش همین و می گید-

. دستاش رو تو هم گره زد و زیر چونه اش قرار داد. ابروهاش رو داد باال
 :سر کج کرد پرسید

 : سریع گفتم

من واقعَا با هیچکس نبودم یعنی همه عمرم و با کار و دستفروشیم -
 گذروندم یعنی کسی از نیم متریم با اون اخم و جدیت پسری

 .قسم می خورم. نمی تونست در حد پیشنهاد قدم جلو بزاره

 :چشمام خیره موند و گفتچند ثانیه به 

 .می دونم-

 .ی اراده بغض کردمب 

صورتم و باال آورد و . دستش رو کشید جلو و زیر چونه ام گذاشت 
 :گفت

 .!اما االن مال خودمی و بی صاحاب نیستی-

 .با این حرفش ناخودآگاه احساس امنیت بهم دست داد

 .!وحرف آخرت که گفتی ولت می کنم-

 .مکثی کرد و بعد از چند ثانیه مردد خ یره شد بهم
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 . !چنین اتفاقی نمی اوفته-

مهلت صیغه امون یک ماه بودو خیلی کنجکاو بودم . خیلی تعجب کردم
 .بدونم قصدش چیه

 .برای چی چیزی بهم نمی گی؟ من توضیح می خوام-

 :تک یه دادو گفت

 .عجول نباش-

 .چشمام رو تو حدقه چرخوندم

واهلل کنار تو باید صبور، مودب، متین و آروم باشم، چیزی که واقعَا با -
 .در نمیاد خلقیات من جور 

 :چند ثانیه ای خیره نگاهم کرد و گفت. خندید

یه ذره شیطنت هست که می شه باهاش کنار . دوست دارم اخالقت رو-
 .اومد

 :ابروهام و باال دادم، با دهن کجی گفتم

 . یعنی همه پسر بسیجیا اینطورین؟-

 :حق به جانب گفت

 . چطور؟-
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 :با نیشخند جواب دادم

اهر آرومن اما بر خالف توقع خیلی پر جنب و اینطور که انقدر در ظ-
 . ....جوش و

 :ادامه ندادم خم شدم رو میز و خیره خیره گفتم

بالخره باید یه تمایزی با آدمای عادی داشته . خالصه تا تهش برو دیگه-
 .باشین

 .حرصم در اومد! باز هم لبخند

 :با آرامش گفت

عشقی تو زندگیم می  منم یه آدمم یه مردم یه نیازی یه هم صحبتی یه-
 نه من بلکه هر! خوام که این هیچ ربطی نداره به عقایدم

 آدمی با هر عقیده ایکه باشه این چیزی که گفتی ربطی نداره 

 :فسم رو با آه فوت کردم و خیره به سفره پرسیدمن

 . مادر، پدر نداری؟-

 .معلومه که دارم-

 : یه تای ابروم و دادم باال و مشکوک گفتم. سر باال گرفتم

 نمی دونن خونه داری؟ مهلقا خانم نمی ذاره کف دست مامان و بابات؟-



 

 
111

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 . چطور؟-

 : باترس گفتم

 !خیلی نترسی خیلیبه خدا -

بهش گفته بودم . که باقی حرفم رو قورت دادممی خواستم بگم خواهرم  
 .!تک فرزندم

 :آروم گفت

 .به اونجا نمی کشه-

 .با قیافه ام جمع شده نگاهش کردم

 .!آره دیگه نهایتَا بیام ز یر سایه خودت حاجی-

خانواده من پا رو گلوم گذاشتن الزم به ترس نیست چون هدفم -
 .مشخصه

کردم و گذاشتم داخل سینک تو ظرفارو جمع  . کالفه از جام بلند شدم
 :همون حال گفتم

چقدر آینده رو به رخ می کشی تو؟ توضیحم می خوام که درست و -
 امروز روزخداست امروزو!. حساب ی توضیح نمی دی

 .!بچسب
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 دل آرا

 . به بی بی نگاه کردم

 .من دارم می رم خرید بی بی چیزی نمی خوای؟-

 : گفت  بی بی در حالی که رو بالشی رو می دوخت

 .برو زود بیا نبینم به تاریکی بخوری ها-

 .لب برچیدم

 .چرا اینجوری می گی؟! بی بی با نامزدم هستم ها-

 :نگاهش رو باال کشید و عصبی گفت

خوبیت نداره دو نفری که هنوز ازدواج نکردید تا ! نامزدم باشی-
 .درروقت بیرون بمونید

 و برداشتم و بیرون زدم چادرم رو سرم گذاشتم و با گفتن باشه ای کیفم
. 

 .سریع کفشم رو پام کردم و پله هارو رفتم پایین

 .در اصلی ساختمون رو باز کردم و آروم پشت سرم بستم

یه نگاه به کوچه انداختم با انداختن نور باال متوجه شدم انتهای کوچه 
 .اس
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 .در ماشین و باز کردمو نشستم داخل. با قدمای بلند خودمو رسوندم

 .آقاسالم -

 .لبخند کمرنگی زدو ماشین رو روشن کرد

 چطوری ؟-

 .خوبم ممنون-

 :کنجکاو پرسیدم

 .مهرداد مناسبت این بیرون چیه؟-

 :در حالی که فرمون رو می چوخوند گفت

 .راستشو بخوای در مورد ازدواجمون-

برخالف روزای قبل که اعتماد به نفس نداشتم و همیشه در مقابل این 
 :ین بار با سرخوشی جواب دادمحرف بی جواب بود ا

 .خب؟-

 .با حرف بعدیش خشکم زد

مامان می گه قصدت با من ازدواج نیست که داری انقدر معطلش می -
 .کن ی

 .مهرداد... م-
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 :طلبکار نیم نگاهی بهم انداخت گفت

 راست می گه دیگه غیر از اینه؟-

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

ه نمی خوادت بیا با دختر خالت نامزد پا رو گلوم گذاشته می گه اون ک-
 .!شو

 .از شدت بغض و غم چونه ام لرزید

 . نگه دار-

 .چی؟-

 .صدام بلند شد

 .نگه دار گوشه مهرداد-

 :اومدم پیاده شم که گفت. گوشه نگه داشت

 .چی شده دل آرا؟ چرا ناراحت می شی-

 .زدم ز یر گریه

 :با ناراحتی خیره بهش گفتم

خودم در تالشم بعد صاف صاف تو چشمام نگاه خودت داری می بینی -
 آبجیم. م ی کنی می گی با دختر خالم میگن نامزد کن؟
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 .!راست می گفت که تو واقعَا مثل من با تمام وجود نمی خوایم

 .قیافه اش جمع شد

دلبر؟ دلبر و می گی؟ داری از خواهر و دختری صحبت می کنی که شب -
 خترون گی توو روز مثل پسرا بیرونه و یه ذره د

 اون چی می دونه عشق چیه محبت چیه؟. برخورداش نیست

 . با ابروی باال رفته براندازش کردم

فقط لوندی بیخود جلوی ! اونی که می گی هم جنس و هم خون منه-
 .هر مردی بلد نیست وگرنه من بهش افتخار می کنم

 :با به یاد آوردن رفتار دختر خالش ادامه دادم

تو هر کلمه به کلمه از دهنم جای حرف، ناز می  شاید اگر من هم-
 .ریخت االن اینطور برخورد نمی کردی

 :نفس عمیقی کشید و کالفه گفت

 !االن حرفت چیه؟-

 . پوزخندی زدم

 . مگه من باید چیزی هم بگم؟. هیچی-

 :با تمسخر گفت
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نه فقط بیشتر اون حرفای تند و لحن زننده آبجیت رو مثل پتک -
 .بکوبون

 . دمبراق ش

 .برای چی سایه اش رو با تیر می زن ی؟ چه هیزم تری بهت فروخته-

 .پشت چشمی نازک کرد

چی جز دعوا و بحث برامون ! نه البد بگم چه خواهر زن خوبی دارم-
 داشته؟ هرموقع ام که من و می بینه انگار ارثش و باال

می شینه کنج خونه اون دسبندای دوزاری رو شروع می کنه به . کشیدم
 .دوختن

 .صدام رفت باال

اون دستبندای دوهزاری نون شبمونه تو چطور مردی هستی که اینطور -
 صحبت می کنی؟ تو خیلی شوهر خوبی هستی و از کار

خواهر زنت بیزاری کار بهتری براش سراغ داری؟ ها؟ اون نون نون 
 .بازوشه

 .پوزخندی زد

 .یه جو زرنگی داشت االن دستفروش نبود-
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انگشت اشاره ام رو تو .از خشم خم شدم سمتش با صورت قرمز 
 :صورتش تکون دادم و گفتم

هردومون خوب می دونیم اون زرنگی که تو می گی برای کار تهش به -
 .چه بی آبرویی و فالکتی ختم می شه

کیفم و گرفت که دستش و محکم پس زدم و .در و باز کردم ب یرون برم
 .با تمام قدرت در و بهم کوبیدم

حاال داشت همینطور رک و بی پرده همه حرف ! متین و مودب  اون مرد
 .!هارو بهم می زد؟

 زرنگی رو تو چی خالصه می کرد؟

 .با بغض خندیدم

دلبر اگر این حرف هارو می شنید مثل من بحث نمی کرد و با یه تو 
 .!دهنی محکم به بد دهنی مهرداد خاتمه می داد

با ت یر می زدن و فقط به هم دلبر هم مهرداد، دو طرف سایه هم رو 
 این دلیل بود که دلبر هردفعه بابت حرف های بی منطق

مهرداد رک جواب می داد و به قول معروف پوزه اش رو به خاک می 
 .مالید
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کاش منم مثل دلبر زبونم تند و تیز بود تا انقدر از ساده بودنم سوء 
 .استفاده نمی شد

کالفه .  هرداد هستمی دونستم م. ماشینی کنارم هی بوق می زد
 .برگشتم سمت راننده

 .مهرداد برو پی کارت من آژانش می گیرم می رم خونه-

خوشم نمیاد پس فردا بگن زنش لوسه تا ! بیا بشین تو ماشین ببینم-
 .میگن باال چشمش ابروعه قهر می کنه ها

چی می گفتم؟ دوست نداشتم با کل کل بی فایده الکی دل هم رو 
 ن هم نبود اما هرقدر که من جواب حرف وحق با او. بشکونیم

رفتارش رو می دادم بدتر دل می شکست، چرا راه و برای رشبدن به 
 دختر خالش هموار می کردم؟ من باید مهرداد و مال خودم

 .نگه دارم و فقط با لجبازی اون و از من رونده می شه

 . می گم بیا بشین، داری فکر می کنی؟ این فکر کردن داره؟-

تند از سر اجبار و ترس . م نمی داد آدم اگر حرفی هم داره بزنهفرصت
 .بدتر شدن رابطمون نشستم داخل ماشین

این حرکت برای دخترای جلفه که تا !. دیگه از این جلف بازی ها نبینما-
 .یه حرف کوچیک می شنون تحمل نمی کنن و می رن
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 .تو اگر واقعا زن منی این حرفا نباید روت اثر کنه

 ی خواست جیغ بزنم حتی به قیمت توهین به خانواده ام؟دلم م

 :ماشین و روشن کرد و ادامه داد

 . من هرچی هم بگم تو باید بگی چشم؟ غیر از اینه؟-

 .مشتش رو کوبید به فرمون. چیزی نگفتم

 . دل آرا غیر از اینه یا نه؟-

 . با ترس سر باال گرفتم

 .نه.... ن-

ت گرفت اما هر حرفش ترکشی بود به باز هم اون رشته کالم رو به دس
 . روح و روانم

یه زن خوب هیچوقت با شوهرش بحث نمی کنه زن باید هوادار -
 شوهرش باشه یعنی چی بحث می کنه؟ زشت نیست؟ اون بی بی

 .خانم بهت یاد نداده احترام شوهر واجبه؟

مگه از خانواده ام دفاع می . مگه من چی گفته بودم؟. چونه ام لرزید
 .!م بد بود؟ دفاع به حق بود نه به ناحقی کهکرد
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سرت و بردی ! باتوام؟ با دیوار دارم صحبت می کنم؟ ببین اخالق گندتو-
 .تو یقه ات انگار نه انگار که دارم زر زر می کنم

سر بلند کردم و خیره . اشکام از چشمام چیدن و رو گونه هام سرخوردن
 : به پنجره آروم گفتم

 . حق با شماست-

 .ا اون طرف و نگاه می کنی؟چر -

 .چیزی نگفتم

اونوقته که از آب گل آلود ماهی ! کافی بود صورت اشکی ام رو ببینه
 خودم رو کنترل کردم تا بیشتر از این صورتم!. بگیره

 .سرخ از اشک نشه

با این حرکات و رفتار بیشتر اتاقک ماشین . ُتن صداش باز اوج گرفت
 ر و پنجره می خوانبرام خفه می شد و حس می کردم د

 .خفه ام کنن

 .نه راه پس داشتم نه راه پیش

تا چند ثان یه پیش که خوب بلبل ! با توام، زبونت و قورت دادی؟-
 .زبونی می کردی
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آخه یعنی چی بلبل زبونی؟ شاید . زدم زیر گر یه. نتونستم تحمل کنم
 من اشتباه کردم رو حرفش حرف زدم اما دلم نمیاد بشنوم از

 .مادرم کسی بد بگه خواهر و

 .به سختی تالش کردم صدام نلرزه

 .چرا با من اینطوری برخورد می کنی؟ نمی خوای من و یک کالم بگو-

 .سگرمه هاش توهم گره خورد

 .چته؟ مگه من چی گفتم!. نگاه کن چه اشکی می ریزه-

 : اشکام رو پس زدم و آروم گفتم

 .هیچی فقط یکم دلم گرفت-

اصاَل . این حرفم جز تمسخر چیزی براش نداشت .پوزخند صدا داری زد
 .دل گرفته و ناراحتیم براش فرقی نداشت

 .یه چیز بگم بهت برنخوره ها-

تو چی از دل من می دونستی که همین االنشم . نفس عمیقی کشیدم
 می دونستم حرف بعدشم. راحت با این حرفا به دلم آتیش زدی؟

 .سکوت کنم و دم نزنمیه جور آزارم می داد اما بهتر بود فقط 

 .بگو-
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 :مکث کوتاهی کرد و با جدیت گفت

. واقعَا از زنی که بخواد تقی به توقی بخوره و قهر کنه اصاَل خوشم نمیاد-
 پس فردا. یه ذره محکم باش! مثل دختراس لوس

 . می خوایم بریم زیر یه سقف زندگی تشکیل بدیم، بچه دار بشیم

بچه؟ اگر بارور نمی . موشم شدبا شنیدن حرف آخرش تمام حرفا فرا
 .اگر می فهمید که نمی تونم پدرش کنم چی؟. شدم چی؟

 : بی توجه به حرفش گفتم

 .بچه دوست داری؟-

 . بدون نگاه کردن بهم شروع کرد به تعریف. لبخندی کنج لبش نشست

بچه شیرینه، باید تو زندگی باشه چی بهتر از این که یه بچه از خون -
 تر که دلسوز باباش باشه و یه پسر کهیه دخ! خودت باشه

 .!کمک پدر

بهش چی می . دستم و محکم تو هم قفل کردم. بیشتر بغضم گرفت
 .گفتم؟ چجوری سر بحث و باز می کردم؟

 .مهرداد؟-

 :نیم نگاهی انداخت که ادامه دادم
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 .به این فکر کردی که روزی بچه دار نشی؟-

 .م دادلبخند رو لبش ماسید و باز هم جاش رو به اخ

چرا باید به این موضوع فکر کنم؟ من دارم ازدواج می کنم که زن ! چرا؟-
 . ناقص بگیرم؟

 .با تعجب زمزمه کردم. دلم هری ریخت

بسه د ! امروز چه حرفا که نزدی مهرداد!. ناقص؟ من فقط گفتم فکر کن-
 . یگه

. راهی که می رفت به سمت خونمون بود. ابرو باال داد و سر تکون داد
 .نی زنگ زده بود امروز بریم ب یرون تا زهرمارم کنه؟یع

.َ... اما اون از کجا می دونست که واقعَا . دیگه شورش و در آورده بود
 .ناقصم؟

 :تو همون حال آروم گفت

می رسونمت خونه ولی این حرفی که آخر زدی اصاَل به مزاجم خوش -
 .!نیومد

چهره اش سرخ و . چیزی نگفتم و فقط زیر چشمی زیر نظر می گرفتمش
 .از چشماش آتیش می بارید
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به خدا ... به خدا!. انقدر براش این موضوع شرط و مهم بود؟! خدای من
 قسم این مرد عمرَا من و به عنوان همسر قبول می

 .کرد

تا به خونه برسیم اون . من و بگو چه ذوقی کردم برای خرید جهیزیه
 .سکوت و من همینطور فکر و خیال می کردم

 .ر دوست داری می تونی بریاگ-

 .دقیقا سر کوچه نگه داشته بود. سر بلند کردم

اومدم پیاده شم . کیفم و تو دست محکم گرفتم و چادرم رو مرتب کردم
 .که دستم و گرفت

 .صبر کن-

منتظر . نگاهم رو از دستش که روی دستم بود به چشماش سوق دادم
 .!چشم دوختم به لباش تا ببینم حرفش چیه؟

از حرفام ناراحت شدی با این که می دونم حرف خاصی نبود  اگر -
 .!ببخشی د اما دیگه از اون حرفای مسخره نزن

دستم و از دستش بیرون کشیدم و بدون هیچ حرفی . سر پایین انداختم
 .از ماشین پیاده شدم
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کیفم رو محکم تو دست فشردم و با قدمای محکم رفتم داخل کوچه و 
 . دم در که رسیدم

 . نرفته و منتظر بود که من برم هنوز 

 .با حرص کلید رو از داخل کیف برداشتم و در و باز کردم

 .برگشتم قدم بردام که با دیدن جابر از ترس جیغ خفه ای کشیدم

 . نترس منم-

 .چسبیدم به در

 .آقا جابر یه سری یه صدایی، دلم ترکید-

 :بی توجه به حرفم با چهره وارفته گفت

 .گم بینمون باشهآبجی، یه چیز ب-

با به یاد . نگاهم رو به کفشاش دوختم. چادرم و زیر چونم محکم گرفتم
 :آوردن حرفای دلبر و اشکش با کالفگی جواب دادم

آقا جابر می شه انقدر تو زندگی ما سرک نکشید؟ الزم نکرده انقدر -
 .نگران خواهر من باشید

 .اومدم برم که دستش و چسبوند به دیوار و مانع شد

 .شما چراگوش نمی دی به من آبجی؟-
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چشمای گود و زردی صورتش، لرزش محسوس قامتش به حدی انزجار 
 .آور بود که قیافه ام جمع شد

دو دفعه هم با بزرگای ساختمون بردیمش کمپ ترک اعتیاد اما انگار نه 
 انگار هر دوبار بعد از پاک شدنش رفت سراغ مواد

 .کوفتی که مصرفش براش عادت شده بود

 .با کیف زدم رو دستش که پرت شد کنارش

به . برو خجالت بکش این کارا چیه؟ نمی خوام به حرفات گوش کنم-
 .!خدابه دلبر می گم ها

 .صداش و پشت سرم شنیدم. پله هارو دویدم باال

به اون خدا قسم که آبجیت یه کاسه زیر نیم کاسه اش هست، چرا -
 باور نمی کنی؟

مونده بود جابر بشه دل ! به سینه می زد؟چرا انقدر سن گ دلبر و 
 .!نگرون دلبر

اما یکم از بابت حرفش ترس برم داشت ولی نباید به قول دلبر به حرف 
 . یه معتاد ایمان و باور داشت

بی توجه به حرفش دو تقه به در کوبیدم و حتی برنگشتم که قیافه 
 .کریح ش رو نگاه کنم
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 .در که باز شد تند رفتم داخل

 .دن صدای متعجب بی بی باعث شد آه از نهادم بلند شدبا شنی

 .فکر کردم دلبر اومده، تو چرا اینجایی؟-

کم کم براش تعریف .  با خستگی نشستم رو زمین و تکیه دادم به پشتی
 .کردم و در نهایت چیزی جز مالمت کردن برام نذاشت

 حاال تو برو خودت و حرومه پسری کن که حاال هیچی نشده داره ذره-
 .!ذره آبت می کنه چه برسه که بفهمه حامله نمیشی

 :ادامه داد. سر به ز یر انداختم و چیزی نگفتم

 . انگار شوهر برات قحطی کرده فقط اون می تونی برات شوهری کنه-

 . تشر زدم

 .!بی بی-

 . برزخی نگاهم کرد

بی بی بمیره شما دوتا راحت بشین که هرچی به صالحتون می گم -
 .جونتونم که عملتون ذره ای به حرفام نیستانگار دشمن 

 .چیه بی بی باز می خوای بزنی تو سرم؟ هیچی-
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اونم نگران ما !. دلم گرفت. ر تکون داد و انگاری بغض کردبا تاسف س
 بود فقط وگرنه که صد سال سیاهم دنبال بحث الکی با ما

 .نمی گشت

 .رفتم نزدیک و سرش و بغل گرفتم

غلط کردم بیا هرچی دوست داری بگو بهم، این . بی بی اشک نریز دیگه-
 .دهن، بستمش جز بله اگر چیزی شنیدی

 . زد رو بازوم

 .برو اون طرف برو که از دهن شما برای من بله و چشم بیرون نمیاد-

 .اومدم عقب و فقط لبخندی به روش زدم

برو لباسات و عوض کن غذا گذاشتم، نهار بخور از صبح هیچی -
 .نخوردی

خداروشکر با ادامه . باشه ای گفتم و از خدا خواسته رفتم داخل اتاق
 .ندادن بحث تحت فشارم نذاشت

 دلب ر

 .ب شده بود و منم بی حوصله لب حوض نشسته بودمش

 .آقا بعد از نهار یکم صحبت کرد و بعدشم با خستگی رفت بخوابه
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تکونی به خودم . یکم کثیف شده بود. دستی به آب لب حوض کشیدم
 .و از جام بلند شدمدادم 

شلنگ آب و برداشتم و انداختم داخل حوض تا عوض شه و کثیف 
 .نباشه

دامنم و باال تر تا روی شکمم کشیدم، چی بود آخه آویزون کمرم بود ه ر 
 .!دقیقه ام با ید مرتبش می کردم

همون ! آخه بگو تو که عرضه این کارارو نداری چرا اومدی تو این خط؟
 .!کردی دیگهدست فروشیت و می  

 : زیر لب زمزمه کردم

 .باالیی نظرت و از ما دریغ نکن-

 .نمی کنه-

 .با ترس از لب حوض که خم شده بودم بلند شدم

 :دستم و رو قلبم گذاشتم و با حرص گفتم

 .شاهگوشی تو؟-

 .خندید

 . ترسیدی؟-
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 . پوزخندی زد م و چیزی نگفتم

 .داری چی کار می کنی؟-

 .ادمیه تای ابروم رو باال د

اون مهلقا خانم میاد اینجا این حوض و یه دست نمی کشه بهش، -
 .خونه با این حوضش صفا داره دیگه

آجری رو گذاشتم لب حوض و چون شلنگ داخل حوض بود، آب لبریز 
 شده بود و از کناره هاش می ریخت نمی تونستم لب

 .حوض بشینم برای همین نشستم رو آجر

ه اما با این اوصاف می گم دیگه نیاد تو مهلقا خانم حتما حواسش نبود-
 .بهتر نظارت داری

 :با حیرت گفتم

 .من حمالتم شدم؟-

 .با چشم درشت نگاهم کرد

 .عزیز دلم این چه حر فیه کی گفت حمال-

سرم و بغل گرفت و بوسه ای روی موهام . خندید و نزد یکم اومد
 .کاشت
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، خونه توام خانوممی، آشپزیت خوبه، تمیزم که هستی و این خونه-
 هست پس چرا به غریبه بگم هرروز بیاد اینجا؟ اگر هم دوست

نداری خودو نوکرتم بشین خونه خانمی کن دست به سیاه و سفیدم 
 .نزن

هم لذت بردم از طرز صحبتش هم خجالت . تو دلم قند می سابیدن
 .کشیدم

 :اومدم عقب و گفتم

 .شما ها همتون انقدر با جنس مخالف خوش صحبتین؟-

 : ار موی روی صورتم رو کنار زد و آروم گفتت

مهم ذاته دلبر خانم هیچ ربطی نداره که ! آدما مختلفتن عقایدا مختلفه-
 .!من یقه ام رو تا کجا بستم یا تو شالت چقدر عقب رفته

رب طی به . حرفش عین حقیقت بود. این حرفش فکرم و درگ یر کرد
 ی که پست باشهآدم! یقه بسته و شال رها شده روی سر نداره

 .پستی میکنه ربطی به عق یده نداره

 . دلبر؟-

 .سر بلند کردم
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 .ناراحت شدی-

 . لبختد کمرنگی زدم

 .نه اصاَل حرفت جالب بود به نظرم یکم تو فکر رفتم-

اخمی . به فکر رفته بود. چند قدمی ازم دور شد. نفس عمیقی کشید
 .کردم، نکنه از دست من ناراحت شده؟

 : فکر کنه حاال خبریه برای همین گفتمدوست نداشتم 

 تو چرا تو فکر رفتی ؟-

 :نفسش رو فوت کرد و با مکث کوتاهی جواب داد

دوست داری بدونی چرا پیش خانواده ام نیستم؟ مثل خیلی از پسرای -
 .!دیگه

 .گوشام تیز شد

 .آره-

 .مشتاق منتظرش موندم

چند روزه که  از ترس این که مبادا بابت اصرار مادرم بحثمون شه،-
 بیشتر وقتم رو اینجا می گذروم و دیر به دیر بهشون سر می

 .زنم
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 :متعجب گفتم

 .سر چی اصرار می کنه؟-

انگار مردد بود بین . از فاصله دو متری چند ثانیه ای خیره نگاهم کرد
 : گفتن و نگفتن برای همین گفتم

 . بگو-

 .لب به دندون گزید

 .نمی خوام برداشت بدی کنی-

 :حت جوابش رو دادمنارا

 .تو بگو-

نشست و به . یه آجر از گوشه باغچه برداشت و رو به روم گذاشت
 : کالفگ ی شروع کرد به حرف زدن

ببین خانواده ام فکر می کنن من قصد ازدواج ندارم یا نمی خوام -
 از طرفی خیلی دوست دارن که زودتر دوماد شم. ازدواج کنم

تشکیل زندگی با کسی که  اما خودم فعاَل دست و دلم برای
 .نمیشناسمش رو ندارم

 :عصبی پام رو تکون دادم ولی با بی خیالی گفتم
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 .آها، خب این چه ربطی داره؟-

 :نگاهش رو به حوض داد و آروم جواب داد

 .دختر همسایمون رو در نظر داره برای ازدواجمون-

من  بغض کردم اما غیر از این حالتم مگه بود؟. دلم گرفت! دروغ چرا
 برای یه کار اومده بودم و قرار نبود که برای زندگی اینده

 .اش حد و مرز تعیین کنم

نمی تونستم در قبال ازدواجش خیلی اظهار . یه طرف لبم باال رفت
 .شادی کنم

 .دوست داری ازدواج کنی؟. آها-

 .با چشمای ریز اجزای صورتم رو از نظر گذروند

 . تیجه برسی؟این همه حرف زدم که تهش به این ن -

 .لبم رو با زبون تر کردم

خب می گی چی کار کنم؟ خودم برات آستین باال بزنم؟ چی کار کنم بگ -
 .و همون کار و انجام بدیم

 .نیشخندی زد

 .حسودیت شده؟-
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با حرص شیر آب و بیشتر بازکردم، فشار آب . کالفه از جام بلند شدم
 .شیلنگ بیشتر شد

 :تو همون حین جدی گفتم

چه من حسودیم بشه چه نشه عقل سلیمم می گه منی که صیغه  ببین-
 . برای یه مدت کوتاهم حق اظهار نظر تو این مورد رو ندارم

 .بدن خمیده ام رو بلند کردم و کش و قوسی به کمرم دادم

 .چرخیدم سمتش، به حوض خیره بود

هرچقدر بیشتر بی توجه می . نباید دلبسته اش می شدم. توجهی نکردم
 .متر وابستگی برام به وجود می اومدشدم ک

تق ریبَا کل حیاط خیس شده بود و . از گوشه حیاط جارو رو برداشتم
 جارو زدن برگای ر یزی که وسط حیاط به چشم می اومد

 .بهترین فرصت برای تمیز کردن بود

شروع کردم به جارو زدن، وای که چقدر بوی خاک نم زده حس خوبی 
 .!بهم می داد

 .!حس تازگی

 . دلبر؟-
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 .تو همون حین سر باال گرفتم. کمرم خشک شده بود

 .بگو، می شنوم-

 .دستی الی موهاش کشید

 .من نگفتم که بدتر بری تو خودت-

 .تک خنده ای کردم

 .گفتی که حواسم جمع باشه بعدَا وبالت نشم-

چشمک . برگارو هل دادم داخل خاک انداز و سرم و چرخوندم سمتش
 .زدم

 .پشت سر هوات و دارمنترس، برو از -

 .لبخند تلخی زد

 .بسه الکی خودت و به کار مشغول نکن، برو باال-

 .وا، تموم نشده که-

کنج باغچه گذاشت و نزدیکم .  از رو آجر بلند شد و هردو رو برداشت
 .اومد

 .جارو و خاک انداز رو از دستم گرفت و سر جاش قرار داد
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البته که توام حق داری . فتمبرو باال، من اشتباه کردم اون اول هم گ-
 . تقص یر تو نیست هر زنی هم باشه همینطور فکر می کنه

نمی دونم یا واقعَا داشت خودش رو توجیح می کردیا من قضاوت بی 
 .جا کرده بودم

 :از همون باال داد زدم. از پله ها رفتم باال

 .غذا می خوری؟ گرسنه ات هست-

 .جوابی نگرفت م

این چرا اینطوری بود؟ هر وقت فکر می کردم که  !.نکنه قهر کرده بود
 شناختمش یه حرکت عجیب می کردم که می فهمیدم حاال

 .حاال ها مونده بشناسمش

 . !بزار غذا رو داغ کنم بهتر معطل کردن وقته. زیر گاز رو روشن کردم

 .زیر گاز و روشن کردن همانا و پیچیدن صداش نزدیکم همانا

 . نه نمی خورم-

 :رت کردم کنار گاز و با حرص گفتمفندک و پ

 .محراب، لطفَا یه سروصدایی داشته باش-

 . لبخند ژکوندی زد
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 .باور کن من سروصدای اومدنم هست فقط تو متوجه نیستی-

 .نگاه چپ نثارش کردم

 .شام نمی خوری؟ گرسنه می خوابی؟-

 .از جا نونی روی میز یه کف دست نون برداشت و رفت سمت یخچال

رو برداشت و با چاقو دوتا برش روی نون گذاشت و لقمه  ظرف پ نیر 
 .کرد

 .من شام و سبک می خورم-

 .لبم و کج کردم

 .سبک زندگیت خیلی عجیبه-

 :با مکث گفت

تو می تونی شامت رو بخوری، من سبک می خورم هم از سر عادت هم -
 .این که اگر زیاد روی کنم حالم بد می شه

یرون رفت و حرکت کرد انتهای سالن و از آشپزخونه ب . سر تکون دادم
 .روی کاناپه نشست

 وای، تا چند دقیقه پیش بهونه شام بود، حاال چی رو بهونه می کردم؟
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چند دقیقه رو ت آشپزخونه خودم رو مشغول دیدم اون هم با دیدن 
 .تلویزیون خودش رو مشغول کرده بود

 :خسته از این همه تعلل بلند گفتم

 میوه می خوری؟-

 .و کج کرد تا چشم تو چشمم بشهسرش 

 .با نگاهی که توش تحسین بود لبخندی زد

 .ممنون میشم-

چیدم داخل پیش . تند تند یه سیب و کیوی برداشتم و پوست کندم
 دقیقَا پشتش بهم و کاماَل محو. دستی و تند رفتم نزد یکش

 .تلویزیون بود

 .برگشت از پشت سر مشتم رو محکم به نرمه کاناپه کوب یدم که تند

 .لبخند یه وری زدم و چشم ابرویی اومدم

 .این به اون در-

 :ظرف رو گرفتم سمتش و ادامه دادم

 .بفرمائید نوش جان-

 :با نگاه جدی از دستم گرفت و آروم گفت
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 .اگر جدَا قصدم ترسوندنت بوده باشه این حرکت به جا بود-

شت اولین تکه سیب رو گذا. چیزی نگفتم تا دوباره سرش گرم شه
 .متوجه نبودم کنارش شد. داخل دهنش

 . نمی شینی؟-

 :به سختی گفتم

 .بخوابم خسته ام... من می خوام ب... اوم راستش م-

 :خیره به تلویزیون جوابم رو داد. پیش دستی رو زوی میز گذاشت

 .بیا اینجا-

آب دهنم رو قورت دادم و با قدمای . به رو به روی خودش اشاره کرد
 .کشآروم رفتم نزدی

 .االن مگه وقته خوابه؟-

 :با لبخند مصنوعی جواب دادم

 . ...آخه تو خوابیدی من ک-

 .چی شده؟ چرا می خوای فرار کنی؟-

 .دستش رو زیر چونه ام گذاشت و صورتم رو باال کشید

 :لبخند کمی زدم و با گیجی جواب دادم
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 . من؟ فرار چرا؟-

 .رو روی گونه ام حرکت داد و آروم لپم رو کشید انگشتش

فقط می خوام بدونم با این همه شرم تو چطور می خواستی تو مشت -
 .گرگا باشی

 .حرفی برای گفتن نداشتم

 :صداش پیچید

 .از من نترس-

 : آروم گفتم

 .نمی ترسم-

 :تخیره تو چشمام گف

پس چرا خودت و مثل یه گنجشکی تو دستم که هر لحظه می خواد پر -
 .بزنه و بره؟

 .از این توصیفش کنج لبم باال رفت

 .از دستم ناراحت شدی؟-

 :آروم تر از قبل جواب دادم

 نه چرا؟... ن-



 

 
142

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 ...ناراحت نشدی اما-

 :سرش رو عقب کشید با چشمای ریز ادامه داد

 .رخوردیکم به رگ غ یرت زنونه ات ب-

 .اخم ریزی رو پیشونیم نشست

 .دندون قروچه ای کردم و سرم رو از روی بازوش بلند کردم

 .به من مربوط نیست، به من زندگی آینده ات واقعا مربوط نیست-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اومدم بلند شم که مچ دستم رو گرفت

 :محکم و قاطع گفت

 .بشین-

حاال چرا ناراحت می شی؟ من می گم اون و نمی خوام اصاَل نمی خوام -
 .ازدواج کنم

 واقعَا از این خلق و برخورد و رفتارم چنین چیزی برداشت کردی؟

 . فهمیدم یکم تند رفتم

کنج دامن و تو دستم گرفتم در حالی تو دست می فشردمش جواب 
 :دادم
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خب ببخشید اما شرایط منم طوری نیست که بتونم فکر کنم که خیلی -
 .کنارت جایگاه خاصی دارم

 :با لبخند تلخی گفت. ناراحت شده بود از دستم

 .باشه اشتباه از من بوده، برو اگر خسته ای استراحت کن-

 .لب برچیدم

 .ای بابا، محراب ناراحت شدی-

 .با همون چشمایی که ناراحتی توش بیداد می کرد خیره شد بهم

 .برو بخواب خسته ای-

 .دوست نداشتم از دستم ناراحت باشه

 .شاید من زیاده روی کرده بودم

م برم اما دلم رضا نداد برای همین قبل از رفتن به اتاق خم بلند شد
 .شدم سمتش

 .آروم گونه اش رو بوسیدم

تو همون حالت ثابت موندم، برخورد ته ریشش به صورتم رو دوست 
 آروم زمزمه. داشتم اما نیش می زد به صورتم

 :کردم
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 .اونی که فقط حق داره ناراحت بشه منم-

 .ه می رفتم سمت اتاق صداش رو شنیدمتند اومدم عقب و همونطور ک

 .اونی هم که باید ناز بکشه و حرفم بشنوه ام منم-

 .ریز خند یدم و در اتاق روپشت سرم بستم

 دل آرا

. از صبح همینطور مشغول بودم دیگه واقعَا جونی برام نمونده بود
 دستمالی که تا االن داشتم باهاش گرد می گرفتم رو پرت

 .کردم داخل سینک

رنگ زرشکی و بخار و . آبچکون یه استکان برداشتم و از چای پر کردماز 
 .عطرش خستگی ام رو در می کرد

با کمر گرفته قندون و از روی میز عسلی چوبی برداشتم و با دست پر 
 . نشستم رو زمین، تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم

 .آخیش-

بود  صدای بی بی که طبق معمول خودش رو مشغول دوختو دوز کرده
 :پیچید

 .برای منم می ریختی-



 

 
145

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .آهی از نهادم بلند شد

 .!بی بی-

 :به خستگیم پی برد و با قیافه جمع گفت

 .باشه، حاال انگار کوه کنده-

عطر زعفرون و چای رو دوبار با َشک به مشام کشید، با چشمای ریز 
 .نگاهم کرد

 .چای زعفرانه؟ همون یه ذره زعفرون و بردار حروم کن-

یه قند تو دهنم گذاشتم و اومدم جرعه اول رو بنوشم که . فتمچیزی نگ
 با زنگ در، لیوان تو دستم لرزید و چند قطره ای لبریز شد

 .روی پام

 .آخ سوختم-

بی بی بدون این که نگاهی بهم بندازه از جاش بلند شد و آروم رفت 
 سمت در، از چشمی در نظر کرد و حالت چهره اش نشون

در و باز کرد که با دیدن دلبر غر . خاصی نیستمی داد پشت در شخص 
 :زدم

 خیره، همیشه در میزدی االن دستت و از رو زنگ برنمیداری؟-
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بعد از چند . با دیدن شلوار خیس و لیوان چای کنارم پقی زد زیر خنده
 . ثانیه با تمسخر نگاهم کرد

 .خدا یه خواهر نصیبمون کرد اونم دست و پا چلفتی-

 :دامه دادبا مکث کوتاهی ا

 .نهار چی داریم؟ می خوام بخورم زود برم-

 : بی بی سگرمه هاش تو هم گره خورد و زودتر از من غر زد

! شب و روز نمی بینیمت، این چه وضعیه؟! کجا؟ نخواستیم این کارو-
 دلبر نگاه عاقل اندر سفیه ای به بی. بش ین نمیخواد بری

 : بی انداخت و با لبخند مصنوعی جواب داد

 .چشم، تا االن چند پیشنهاد کار برام رد کردین؟-

 .رفت داخل آشپزخونه و خیز برداشت سمت گاز

 .!کوکو سیب زمینی-

 .از جا نونی یه نون کامل برداشت و دوتا کوکو انداخت روش و لقمه کرد

صدام در . لقمه اول و دهن گرفت و همینطور قدم برداشت سمت اتاق
 :اومد

 .ی داری می ری؟ چیزی شده؟وا، کجا؟ چرا لقمه گرفت -
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 .برگشت سمتم و لبخند ژکوندی زد

 .دارم میرم لباس جمع کنم عزیزم از این به بعد هفته به هفته میام-

 :برگشتم سمت بی بی و با حیرت گفتم. چشمام درشت شد

 .!بی بی-

اون که عاصی شده بود سر تکون داد و کف دستش رو به پیشونیش 
 .فشرد

اگر حرفم ! ر التماس این چشم سفید و کردمدیگه خسته شدم انقد-
 .دیگه خسته ام کردید. ُبرش داشت برای تو ُبرش داشت

بیخیال غر غرای بی بی شدم، نمی تونست کاری کنه، انقدر کاسه 
 .صبرش لبریز شده بود که دیگه نمی خواست هم کالممون بشه

 .از جام بلند شدم و رفتم داخل اتاق، در و پشت سرم بستم

 .من به عنوان خواهر اجازه نمی دم دلبر -

لقمه اخر و گذاشت دهنش و ساک کوچیک و به دست گرفت و نزدیکم 
 .اومد

 . دل آرا بی بی که کاری نداره تو دیگه جلو پام سنگ ننداز-

 . بازوش رو گرفتم
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 .دلبر جدی ام، نمی خوام بری اصاَل حس خوبی ندارم-

 .بازوش رو از دستم ب یرون کشید

 .جبهه گرفت

بیام بشینم خونه تو ! یعنی چی؟ من تمام جون کندنم برای شماست -
 می ری سر کار؟

 .بغض کردم

 .این االن منته؟-

 :کالفه جواب داد

آینده ! این واقعیته، من هیچی به فکر خودت باش محض رضای خدا-
 .خودت و تباه نکن

هشتمون گره نه بود بعد می ! حق داشت. رفتم تو فکر. دستام شل شد
 پول خوب شغل خوب چرا منع می. تیم بمون خونهگف

کردیمش؟ شاید چون تا به حال انقدر از ما فاصله نداشت برامون عادی 
 .نبود

 .قول بده مراقب خودتی-
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بعد از چند ثانیه گوشه های . انگار دلش گرفت. سر به ز یر انداخت
 .چشمش رو پاک کرد و سر باال گرفت

 :با لبخند تلخی گفت

 .باشه-

 .هیچ حرکتی از اتاق ب یرون زد بدون

بی بی که تو حال خودش بود با دیدن دلبر فقط نگاه سر تا پایی 
 .انداخت و سر تکون داد

 . دلبر خندید

تو همینطوری نگاه کن بی بی فقط غر نزن همه نگاهات و به جون می -
 .خرم

کفشاش رو که پاش کرد با خداحافظی کوتاهی از .در اصلی و باز کرد
 .و شددیدم مح

 .در و ببند دختر-

 .در و آروم بستم اما همچنان فکرم درگیر بود

 جابر

 دعوات کردن دلبر خانم؟ پرتت کردن ب یرون ؟-
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 .نیشخند زد

کارم زیاده وقت نمی کنم بیام خونه، دوست نداشتم ناراحتت کنم اما -
 .پرتم نکردن ب یرون

 :خم شدم سمتش و کنجکاو پرسیدم

 جاست؟کجا می ری؟ محل کارت ک-

 .با چشم درشت و اخم غلیظ نگاهم کرد

 .!مفتشی؟-

 : با لبخند کمرنگی گفتم

هرکی ندونه، اون دوتا ساده بیچاره هم ندونن من می دونم چه ریگی -
 .!به کفشته

ساک دستیش رو کوبید به بازوم که دو قدم رفتم عقب اما پا پس 
 .نکشیدم

 .با چشمایی که ازش آتیش می بارید خیره شد بهم

انقدر خودشیرینی بیخودی نکن ک ه ! لطفَا گورت و از زندگی من گم کن-
 .بدتر حال آدم و بهم می زنی

 .با قیافه مچاله، بینیش رو گرفت
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 .مردیکه یه ال قبا-

 .پشت کرد و بیرون رفت

 :با حرص گفتم

من مثل تو ! معلوم نیست داری چی کار می کنی، اما حالیت می کنم-
 .تهدید تو خالی نیستم

ز این همه ترس و دست و پا زدن، داد می زد که یه کاسه ای زیر نیم ا
 .کاسشه

فرصت و غنیمت شمردم و پشت سرش رفتم بیرون، حداقل تعقیبش 
 می کردم می فهمیدم این شغل شریف چیه که براش خونه رو

 . ترک کرد

اول سر خیابون وایستاد و با اولین ماشین نشست . زیر نظرش گرفتم
 .داخل و رفت

 .دویدم سر خیابون تاکسی زرد ز یر پام نگه داشت

 :نشستم سمت شاگرد و تند گفتم

 .اون ماشین و برام دنبال کن-
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حدود نیم ساعتی همینطور می . باشه ای گفت و پاش و رو پدال فشرد
 .که کنار یه بوتیک نگه داشت.  چرخیدیم

 .از ماشین پیاده شد و رفت داخل

 .ار می کرد؟یعنی تو بوتیک ک. بادم خالی شد

 .اما منتظر موندم

 .انگاری قصدش خرید بو د

من که پشیمون شده . چند دقیقه گذشت اما قصد بیرون اومدن نداشت
 .بودم زدم رو شونه راننده

 . بریم داداش-

اومد راه بیوفته که دیدم از بوتیک ب یردن زدو دوباره داخل ماشین 
 .!این مقصدش جای دیگه ای بود. نشست

 : مه بلند گفتمبا صدای نی

 .داداش صبر کن-

 . آروم تر-

 : بی توجه گفتم

 .ردش و بگ یر-
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مجددَا رد ماشین و گرفتم و کمتر از پنج دقیقه سر یه کوچه نگه داشت 
 کرایه رو.  و بالفاصله ماشینی که گرفته بود رفت

سالنه سالنه از پشت سر حرکت . پرداخت کردم و از ماشین پیاده شدم
 .وایستاد دم خونه ای. کردم

 .اخمام تو هم جمع شد

 .اینجا چیکار داشت؟

 .نفس عمیقی کشیدم، مشخص می شد

 .زنگ و زد وارد خونه شد

چند دقیقه ای با . قدم تند کردم و بعد از رفتنش دویدم داخل کوچه
 .مکث وایستادم تا صدا هارو بشنوم

 .با شنیدن صدای مردونه ای خون تو تنم یخ بست

 .کشیدم و زنگ در و زدم  به سختی دستم و باال

 .صدای همون مرد رو شنیدم

 .برو باال من در و باز می کنم-

 باش ه-
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منتظر موندم و طی همون زمان با توجه به ماشینی که پیاده اش کرده 
 .بود فکر کردم که چی بگم اما نباید بی گدار به آب می زدم

به خودم تالش کردم تا . با باز شدن در دهنم قفل شد، براندازش کردم
 .بیا م

 ببخشید اون خانم و می گید بیاد ؟... من... م-

 :با متانت جواب داد

 . بفرمائید-

 . دندونام رو روی هم فشردم

 . بگید اون خانم بیاد-

 . اخم ریزی کرد

 جسارتَا شما چه نسبتی باهاشون داری؟-

 : تشر زدم

 .تو کیه اون خانمی؟ که باید جواب پس بدم؟-

 :و با آرامش گفتلبخند کمرنگی زد 

 .همسرش-
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فکر کردم اشتباه شنیدم و چیزی که به گوشم اومد ! همسر؟. ماتم برد
 :غیر ممکن بود برای همین پرسیدم

 .متوجه نشدم-

 :ابروهاش رو داد باال و گفت

 !گفتم همسرش، حاال معرفی نمی کنید؟-

آب دهنم رو قورت دادم، مصنوعی خندیدم و با دستای لرزون هزاری 
 ای که لبه هاش تیره و چسب زده شده بود از جیبمکهنه 

 . بیرون آوردم

 :با همون شک و حیرت گذاشتم کف دستش و زیر لب آروم گفتم

 .بدین بهشون راننده تاکسی ام، پول اضافه دادن-

تشکر کرد و می خواست دعوت کنه داخل پشت کردم بهش و با شونه 
 . فتمها ی خم از کوچه ای حکم قفش رو داشت بیرون ر 

یعنی چی شوهر؟ یعنی بی بی خانم و دل آرا ! چقدر دروغ، چقدر حیله
 .!این و زودتر شوهر دادن؟ به افکارم خند یدم

 .! اگر شوهر می دادن که االن ترس نداشت از جایی که داره می ره
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باید زودتر از بی بی خانمش به خواهرش می گفتم تا اون روی سیاه 
 . !خواهر بی عفتش رو بشناسه

چطور امکان داشت این دختر دست . اما همچنان حال عجیبی داشتم
 به چنین کاری بزنه؟

گمونم می رفت که صیغه شده بود چون امکانش رو داشت و اگر هم 
 !این می بود، یعنی فاجعه

 امکان داشت که دلبر به جز این مرد با چند نفر دیگه هم بوده باشه؟

هر چه زودتر خانواده اش آگاه  باید. خیلی وضعیت تلخ و زننده ای بود
 .!م ی شدن

 .!حاال دختره خیره سر می فهمه که حق نداره برای من دور برداره

 دلب ر

 .البد مه لقا خانم بود. سراسیمه با عوض کردن لباسام بیرون زدم

 :کنار ایوون وایستادم و بلند گفتم

 . مه لقا خانم بود؟-

 . با لبخند کمی از دور براندازم کرد

 . گ روشن همیشه بپوشرن-
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شومیزم لیمویی رنگ و شلوارم سفید کتون بود و . گوشه لبم باال رفت
 این ترکیب رنگی روشن رو نه خیلی دوست داشتم نه بدم

 .می اومد اما به رنگ تیره بیشتر عادت داشتم

 . ...ممنونم-

 :با مکث کوتاهی ادامه دادم

 .نمی خوای بگی کی بود؟-

 . پوزخندی زد

 .!یه قلدر-

نکنه از این آدمایی بود که با یه مشت الت سر و . لبخند رو لبم ماسید
 کار داشت؟ برای همین جای تعجب ابروهام و باال دادم و

 : دست به کمر با طلبکاری گفتم

 .!نگفته بودی از ا ینجور آدما هم اطرافت می پلکن-

خطاب . خندید و دستش رو تو حوض شست و صورتش رو آب کشید
 :دادم بهشادامه

 .خوبه اون آِب ِگُل عوض کردم که االن دست و پات و بشوری-



 

 
158

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

قدم برداشت و . حوله رو از رو بند برداشت و دستش رو خشک کرد
 اومد نزدیک ایوون وایستاد سر باال گرفت و از داخل جیبش

 .یه هزاری رنگ و رو رفته گرفت سمتم

یر چونم بود از  آرنجم و تکیه دادم به نرده چوبی و همونطور که دستم ز 
 دستش و باال گرفته بود تا پول و. باال نگاهش کردم

 .قیافه ام جمع شد. بگیرم

 .این االن یعنی چی؟-

 :با جدیت گفت

خانومم انقدر حواست به من پرته که یادت می ره باقی پول تاکسی و -
 . بگیری؟

چی می گفت؟ تاکسی که پولش و . اومدم عقب. گیج نگاهش کردم
 .بودم نه یه قرون کمتر نه بیشترکامل داده 

 .محراب چی می گی؟-

دوباره . پول و تا کرد و از میون چوب هل داد زیر دقیقا کنار پام گذاشت
 .پشت کرد و راه قبلی و برگشت لب حوض

 .صداش تو حیاط پیچید
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راننده تاکسیه بود، ماشاهلل غیرتی ام بود با خود خودت کار داشت تا -
 .ی شد و معرفی کرد کیهگفتم همسرتم بادش خال

 : با ترس گفتم

 .خب؟... خ-

کیسه میوه هارو برداشت و همونطور که خالی می کرد داخل حوض 
 :جواب داد

هیچی دیگه، یکم ِمن ِمن کرد بعد گفت پول و اضافه دادی اومد -
 .برگردونه

 .استرس سر تا سر وجودم و گرفت

 .تاز شدت ترس دهنم خشک شده بود و رو به تلخی می رف

حاال دیگه چشمم به محراب نبود که داره چی کار می کنه و چطور میوه 
 .!هارو می شوره

حتی به فکرم این نبود که اگر بعد از من کسی بیاد تو زندگیش چقدر 
 .!خوشبخته و چقدر حسودیم می شه به همسر آینده اش

یا این که چرا با این همه جدیت و تندی تو لحن برخوردم چطور اون با 
 !انت و آرامش برخورد می کردمت
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 تنها چهره بی بی و صورت اشکی دل آرا جلوی چشمم حرکت می کردن
. 

وای خدا نکنه کسی رو فرستاده بودن؟ اون راننده بنده خدا کجا قلدر 
 بود؟ اون راننده که مرد میانسال آروم بود هیچوقت نمی تونه

 .قلدری که محراب گفت باشه

 .ام خیس شده بودناز شدت ترس و هیجان کف دست

انقدر تو حال خودم بودم که نمی فهمیدم ! پوست ناخنم رو می کندم
 !پوسته ها به گوشت رسیده

 .!داری چی کار می کنی؟-

رد نگاهش رو که گرفتم چشمام . تکونی خوردم و از فکر ب یرون اومدم
 خون دو طرف ناخنم پخش شده. ب ه انگشت شستم افتاد

 .بود

 .حس کردنش اشک تو چشمام حلقه زد چنان می سوخت که با

 .برای چی پوست انگشتات و می َکنی-

 .دستام و انداختم پایین و با همون نگاه شفاف خیره شدم بهش

 .اون مرده که اومده بود پیر بود؟-
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 :دستاش و قاب صورتم کرد و گفت

 .چرا انقدر ترسیدی؟ چرا رنگت پر یده؟-

 .بهار بزنم ز یر گر یه انگار منتظر همین حرف بودم تا مثل ابر 

 :با صدای لرزون نالیدم

 .محراب به خدا بدبخت شدم-

دستام . نشوندتم رو مبل و زانو زد سمتم. دستم و گرفت و بردتم داخل
 .رو گرفت و با آرامش همیشگیش خیره شد بهم

 .چرا داری اشک می ریزی؟ من ناراحتت کردم؟-

! رفتم جلوی در با این حرفش یه لحظه تصور کردم که اگر من می
 .مسلمَا بدتر هم می شد

اما در این صورتم با گفتن این که من همسرشم وجهه خوبی برای 
 .! مخاطب پشت در نداشت

تو دلم دعا دعا می کردم که کاش این . شاید من داشتم اشتباه می کردم
 .گریه و اشک بیخودی باشه

 ! دلبر با توام می گی یا نه؟-

 . بیشتر از هروقت دیگه ای بود خیره شدم بهش، جدیت لحنش
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 .انگار با اشکام کالفه شده بود

بین یم و گرفتم و . خم شدم و دستمال کاغذی از روی میز برداشتم
 .اشکام رو پاک کردم

 .محراب؟-

 . منتظر نگاهم کرد

 : با صدای گرفته گفتم

 .اونی که پشت در بود جوون بود؟-

 .با حرفی که زد دنیا رو سرم آوار شد

 ََ. تق ریباَ  آره-

 :به سختی گفتم. دوباره بغضم ترکید

 .به خدا آبروم میره! فکر کنم بی بی کسی و فرستاده دنبالم-

 .چیزی نگفت و تو فکر رفت

 :بعد از چند ثانیه بدون نگاه کردم به م دستام و گرفت و گفت

! اون پسری که من دیدم گمون نکنم آدمی باشه که بهش اعتماد کرد-
 ه حرف تو اعتماد نداره؟ اگر هم چیزی بشهبی ب ی خانم ب

 . .....نگران نباش من همه جو
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با شنیدن حرف قبلش به باقی صحبتش اعتنایی نکردم و تند از جام 
 .بلند شدم

. اگر اون پسر جابر باشه که کل هیکلش بوی تریاک میده می شه فهمید
 .رفتم سمت ایوون و پول چرکی و برداشتم

 .د و تلخ تریاک مشامم و گرفتبا یه نفس عمیق بوی تن

 .با چندش پول مچاله و پرت کردم داخل حیاط

 : زیر لب زمزمه کردم

 .!بی شرف-

 . !دلبر-

 .تکیه دادم به نزده ایوون و برگشتم سمتش

 .جابر و فرستاده-

اصاَل ! بازم سوال بازم پرسش! پیشونیش چروک برداشت، از اخم
 .مدوست نداشتم دم به ثانیه سوال و جواب ش

 . !جابر کیه؟-

کشیدن .  کالفه دستام و فرو بردم الی موهام، انگشتام رو جمع کردم
 .موهام شاید دیوونگی اما حرصم و خالی می کرد
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 :با بی حوصلگی جوابش رو دادم

 .محراب می شه انقدر سوال نپرسی؟-

نیم نگاهی بهم انداخت و با دستای مشت شده . فکش منقبض شد
 .رفت داخل

باید خودم رو طوری وقف می ! ت خودم و حلق آویز کنمدلم می خواس
 !پس من چی؟!. دادم که مبادا کسی این وسط ناراحت نشه

یا بی بی و راضی نگه دار یا دل آرا، خدایی نکرده با حرف کوچیکم دلش 
 بگیره یا محراب که به نسبت بقیه بیشترین حق و

 .داشت

ولی . کنترل می کردبا درک بود و در قبال برخوردای تندم خودش رو  
 .که همین روزا لبریز می شد!  اونم کاسه صبری داشت

نشستم رو موکت و سرم و تکیه دادم به . همون جا آروم لیز خوردم
 .ستون چوبی

خدا سومین دفعه رو ! حاال چطور از دل نازکش در بیارم؟ این بار دوم
 بخیر بگذرونه، در اون صورت جایز هست که از این

 .نهخونه بیرونم ک
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از فکر محراب بیرون اومدم و باز درگ یر غریبه پشت در شدم که بدون 
 .شک جابر بود

بی بی جابر و فرستاده بود؟ یا دل آرا؟ اما یادمه که قسمشون دادم که 
 اونقدر بهم بی اعتماد نشدن. هم کالم این بی سر و پا نشن

که جابر، کسی که تو اون کوچه و محل تفم کف دستش نمیدازن، 
 .!نقدر قبولش داشته باشن که بفرستنش دنبال مناو

با فکر این که می خواسته با این کار پوزه من و به خاک بماله و به 
 نحوی مچم رو بگیره تا آبروم جلوی بی بی و آبجیم بره خون

 .خونم و می مکید

 .باید یه کاری می کردم

ود و می ازم ترسیده ب. اون مفنگی اگر بخواد کاری و انجام بده، می ده
 شایدم نگفته اما برای سقط شدنم! خواست زهر چشم بگیره

 .بعید نیست که گفته باشه

 .خدایا، خودت آروم نگهم دار

از حرص مثل اسفند رو . این حرکت جابر خیلی برام گرون تموم شد
 به حدی. آتیش شده بودم و کارد می زدن خونم در نمی اومد
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می کشتم یا اون بی شرف و  بودم که چاقو می دادن دستم یا خودم و
 .که کارش شده بود سرک تو زندگیمون

!. اگر بی بی می فهمید چیکار می کرد؟ اون همیشه آرامش قبل طوفانه
 . ....بی شک از خونه پرتم می کرد بیرون اما

 .اما جای برگشت هم داشتم؟. نفسم رو با آه فوت کردم

بهم ایمان داشت اون . دل آرا که دیگه من و خواهرش حساب نمی کرد
 و اگر از چنین چیزی بو می برد دیگه تو چشمام نگاهم

 .نمی کرد

خدایا هوام و داشته باش، خودت می دونی که از سر خوشی پا تو این 
 همه عذاب و درد و به جون خریدم که آب! گرداب نذاشتم

 .تو دلشون تکون نخوره

 !مانعی بزار تا نفهمن

 .!نزار سنگ رو یخ شم

هوا تاریک و . نفهمیدم کی صورتم خیس شده بود. مدمبه خودم او
 .آروم بارون می بارید

 .دلم چنان گرفته بود که دلم می خواست با صدای بلند اشک بریزم
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انگار زمین و آسمون . تو این حالم نم نم بارون دسته کمی نداشت 
 .دست به دست هم داده بودن تا حالم بدتر از اینی که هست بشه

 . قه ام بردمسرم و داخل ی

 .!لرزم می زد و هوا یکم سرد شده بود

 .!این همه وقت حتی نیومد بهم سر بزنه بب ینه مرده ام یا زنده

 . با این فکر شدت گریه ام بیشتر شد

با چشمای خیس به . تو خودم جمع شدم و سرم و روی زانوم گذاشتم
 .حوض خیره شدم

 : آروم زمزمه کردم

 .برای هیچکس مهم نیستم-

به دورم . ون لحظه سایه کسی و افتادن چیزی روم رو احساس کردمهم
 .خیره شدم

 . برام پتو آورده بود

 .رو شونه ام مرتب کرد

همون جدیت تو صورتش بود اما . سر بلند کردم و خیره شدم بهش
 .همچنان به کارش ادامه می داد
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 .خواست بره که دستش رو گرفتم

 .!محراب؟-

آب دهنش رو قورت داد و به سختی . هنمیخواست چشم تو چشمم بش
 .نگاهم کرد

 .اول سگرمه هاش توهم و با دیدن چهره ام کم کم از هم باز شد

 :با بغض ادامه دادم

 .می شه از دستم دلخور نباشی؟-

حداقل امشب با این . اعتنایی نکردم. قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
 .فشار روانی غرور برام مهم نبود

 .قدر از بی اهمیت بودنم از جانب دیگران و تحمل کنم نمی تونستم این

 . سرم پایین انداختم و بینیم و باال کشیدم اما دستش رو رها نکردم

این که یکی تورو دوستت داشته باشه با ! چقدر حس تلخ و کریحی بود
 .هر خبط و گناهی

 .لرزی تو تنم افتاد

که می دونستم موهام و از جلوی صورتم کنار زدم و باز با چشمایی  
 .التماس توش بیداد می کنه نگاهش کردم
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 .دلش تاب نیاورد

 .زانو زد و سرم و تو بغلش گرفت

. با این حرکت شدت گریه ام اوج گرفت و با صدای بلند زدم ز یر گریه
 :سرم و نوازش کرد و بی قرار گفت

چی تورو انقدر پریشونت کرده؟ من که نمی ذارم کسی در موردت -
 چرا انقدر بی تابی ؟. تو فکر می کنی فکر کنه اونطوری که

 .اصال رغبتی برای توضیح نداشتم

 .اومدم عقب و اشکام رو با لبه پتو پاک کردم

 :با صدای خش دار و گرفته گفتم

 . ...دلم گرفته، اون پولی که الزم دارم برای خودم فقط نمی خوام بلکه-

 .دمآه عمیقی کشیدم و چونه ام رو به زانوم تکیه دا

 .بلکه؟-

 :بهش گفته بودم تک فرزندم برای همین جواب دادم

اون مشکل داره باید عمل کنه این همه سال جون کندم تا . برای بی بی-
 خسته شدم از این همه تالش بی. پولش جور شه نشد

 .نتیجه که نیمه شب زدم ب یرون و تو پیدام کردی
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 .بغلم کرد

 :آروم گفت. سرم و تکیه دادم بهش

 . شد پیدات کردم؟بد -

 .بینیم رو باال کشیدم

با محبت بی منتش که دل سنگ و آب می ! بد شد؟ آره خیلی بد شد
 .!کرد بیشتر وابسته اش می شدم

 .بد بود، خیلی بد بود

با فکر این که چند وقت دیگه صیغمون تموم می شد و به قول معروف 
 .شمارو به خیر و مارو به سالمت، دلم هری می ریخت

دونستم اسمش چی می تونه باشه اما بیشتر از هرچی وابستگی و نمی 
 عادتم نه تنها به خودش بلکه به این خونه و زندگی بود، به

روزایی که می دونم با محبتش برام شیرین میگذره، به محبتی که حاال 
 .!می فهمیدم چقدر نیازش دارم

 دل آرا

شیم و که روی گو.  تو حال و هوای خودم مشغول سرخ کردن پیاز بودم
 .سنگ اوپن گذاشته بودم هرچند دقیقه می لرزید
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 .کی می تونست باشه!.البد از اپراتور پیام می اومد

اومدم روغن و اضافه کنم که . پیاز حسابی روغن و به خودش گرفته بود
 .صدای زنگ موبایلم باعث شد دست نگه دارم

خوبه، . تند رفتم سمت گوشی و با دیدن اسم مهرداد ذوق زده شدم
 یکم طول دادم و ثانیه!. دوست داشتم ببینم می خواد چی بگه

 .های آخر تند تماس و لمس کردم

 . !بله؟-

 . چطوری خانوم؟-

شاید عصبی می شد اما منم دل . خودم رو کنترل کردم تا زود وا ندم
 داشتم تا کی باید حرفش و مثل پتک می کوبوند تو سرم و دم

 .نمی زدم

 .ممنون-

 : چند ثانیه صداش پیچیدبعد از 

 چطوری؟ چه خبر ؟-

 :آروم تر از قبل جواب دادم

 .سالمتی-



 

 
172

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .چیکار می کنی؟ خونه ای؟ انگار خسته ای؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .مشغول کار خونه ام-

از لحن صدام فهمید رغبتی برای حرف باهاش ندارم برای همین جدی 
 :گفت

 .کارت برسباشه مزاحمت نمی شم، وقتت و نمی گیرم به  -

 .پوزخندی کنج لبم نشست

 .ناراحتت شدی؟-

 .نه ظاهرَا تو انگار از تماسم ناراحتی و منم بهتره قطع کنم-

قبل از این که قطع کنه تو یه فکر آنی تصمیم گرفتم قضیه عملم رو 
 باهاش در میون بزارم تا مبادا زن آینده اش ناقص باشه و در

ت بدونه اما امیدوار بودم که باید می دونست حق داش!. جریان نباشه
 بعد از شنیدن این موضوع برخورد و حرفش به دور از

 .!توهین و مطلوب باشه

 :صداش مجددَا پیچید

 . کاری نداری؟-
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 .مردد بین گفتن و نگفتن دل و زدم به د ریا

 .می خوام باهات صحبت کنم-

 :با مسخرگی جواب داد

 .!مشخصه میل هم صحبتی داری-

 :کردم، همون حین که هم می زدم گفتمروغن و اضافه  

باید یه چیزی رو باهات در . پشت گوشی نه، میخوام هم و ببینیم-
 .میون بزارم

 .صداش رنگ ترس برداشت

 .چیزی شده؟-

 .کالفه شدم

بهت . هرجا می خوای قرار و بزار خودم میام، لزومی نیست دنبالم بیای-
 .می گم می فهمی، چیزی نیست که پشت گوشی بگم

 :رگ غیرتش باال زد و با لحن تند جوابم رو داد

خودم میام دنبالت، باز شروع کردی؟ هروقت کارت تموم شد زنگ بز ن -
 .میام سر کوچه
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حوصله بحث نداشتم برای همین بدون هیچ مخالفتی باشه ای گفتم و 
 .با خداحافظی کوتاهی قطع کردم

باید . یستدلم گرفت، می دونستم که بروخورد خوبی در انتظارم ن
 .خودم و آماده هر حرفی می کردم

ته ته دلم نمی خواستم اون اتفاقی که نمی خوام و دوست ندارم بیوفته 
 شایدم نمی افتاد ولی با این حال احتمال نمی دادم این.... اما

 .مرد من و به عنوان همسر آینده اش قبول کنه

 .آروم و بی صدا اشک می ریختم

 . دلم خیلی گرفته بود

کدوم مردی .  ن اتفاق برای یه روز نبود بلکه تمام عمرم و رقم می زدای
 من و به عنوان زن زندگی انتخاب می کرد؟

 .پیاز و داخل ظرف پالستیکی خالی کردم

از ترس این که بی بی با دیدنم سین جیمم کنه رفتم از جا سیب زمینی 
 پیاز دو تا پیاز د یگه برداشتم و شروع کردم به خورد

 .نکردنشو

 .هنوز یه پیاز و کامل خورد نکرده بودم که صداش و شنیدم
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 .خب پنجره رو باز کن، نگاه چه اشکی می ریزه-

 .بی توجه به حرف بی بی تند تند نگی نی خوردشون می کردم

 .!بی بی اگر می فهمید فقط می خواست مالمتم کنه

 .یا می گفت دست نگه دارم یا فقط سرکوفت می زدتم

 .ه بد باید با واقعیت رو به رو شدحاال چه خوب چ

ولی دوست ندارم اگر به بهم خوردن نامزدیمون کشیده شد تا قبل از 
 . اون حرفی که نباید و بزنه و حرمت هارو بشکنه

 .دوست نداشتم تو خاطرش یه دختر بی عرضه و تو سری خور باشم

 . نه این که تاهمین االنش اینطور نبودم

 .ه خودم اومدمبا حس سوزشی تو انگشتم ب

چاقو تا گوشت انگشت سبابه ام رفته و خون سطح چاقو رو تاحدودی 
 . گرفته بود

 .ای وای ای وای داری چه کار می کنی؟-

 .نیم نگاهی به بی بی انداختم که پشتم وایستاده بود

خون انگشتم و با دستمال کاغذی گرفتم، چاقو رو شستم و به کارم 
 .ادامه دادم
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 .حوصله ام یه ذرهچیزی نیست، بی -

 .با دیدن دونه های پیاز قیافه اش جمع شد و کنارم زد

 .!این چیه؟ هرکدوم یه مدل قد دارن-

 .از خداخواسته با گوشیم از آشپزخونه نقلی بیرون زدم

 .بی بی من باید برم ب یرون مهرداد می خواد ببینتم-

 .سری تکون داد و مشغول شد

 . زود برگرد-

قبل از حاضر شدن به مهرداد . رفتم داخل اتاق باشه ای گفتم و تند
 .اطالع دادم که زود خودش رو برسونه

هیجان زده . چنان استرسی به جونم افتاده بود که خدا می دونست
 بودم و همین باعث شده بود تو خنکی هوا تنم کوره داغ باشه و

 .تند تند عرق کنم

ه دست گرفتم بخاطر همین بدون گذاشتن رو سری و چادر روی سرم، ب
 و از اتاق بیرون رفتم تا زمانی که مهرداد رسید بپوشم،

 .وگرنه که از گرما خفه می شدم

 .!چقدر زود-
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 .برگشتم سمتش

 .بی بی با تعحب براندازم می کرد

 .امروز حوصله نداشتم-

 . با چشم ریز اجزای صورتم رو از نظر گذروند

 . دت؟سرخابی، سفیدآبی همینجوری داری میری پیش نامز -

 .با این حرف بی بی بدتر ریختم به هم

 :تحمل نکردم و با بغض گفتم

می خوادم همینجوری بخواد نمیخوادتمم بره به سالمت مگه همیشه -
 ! باید بارنگ و روی باز برم؟

زیر لب . آروم آروم برگشت و رفت سمت گاز. نفسش رو فوت کرد
 :زمزمه هاش رو می شنیدم

خدا دختر نداد دوتا . می کنید نیت بد دارمهرجور که دلم بسوزه فکر -
 .گل قهر کن داد

 .اومدم چیزی بگم که گوشی تو دستم لرزید

 . بدون هیچ حرفی رفتم سمت آیینه و شال و چادرم رو به سر کردم

 .بی بی من رفتم-
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اشکالی نداره انقدر دلش !. بازم ناراحت شده بود. ازش جوابی نگرفتم
 .یقه فراموش کنه و یادش بره بزرگ بود که بعد از چند دق

 .در و بستم

 :با حرص جواب دادم. همچنان زنگ می زد

 . اومدم دیگه-

 .با صدای بلندش موبایل و از گوشم فاصله دادم

 .ِد بیا دیگه مارو مسخره کردی دو ساعته دم کوچه معطلم-

 . دو یدم پایین. یه کفش پام بود و یه پای دیگه ام نصفه

 .باشه اومدم. گفتیخب همین االن بهم  -

قطع کردم و دوان دوان کوچه . قصد نداشت از خر شیطون بیاد پایین
 . رو طی کردم

 .با دستای لرزون در ماشین و باز کردم

 .نشستم داخل و نفسای عمیقی کشیدم

 .سالم-

نمی دونم چرا زودتر از گفتن حرف بغض گلوگیرم . بهش نگاه نکردم
 چشم تو چشم شم طاقتمی دونستم بخوام باهاش . شده بود
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 .نمیارم

 .چشم به زانوم دوختم و با ناخنام بازی کردم

 . سالم... س-

 .!منتظر حرکتی بود اما دریغ. سنگینی نگاهش و روم احساس کردم

 .مشت شد. زیر چشمی به دستش که همسوی دننده بود نگاه کردم

ی این قیافه گرفتنت برای چیه؟ چرا نگام نمی کنی؟ جدیدَا یاد گرفت -
 اینطوری ناز کنی برام؟ یادم نمیاد از این اخالقا داشته

 .!باشی

 : سرم رو به شیشه ت کیه دادم و آروم گفتم

 .برو اون کافه که هفته پیش رفته بو دیم-

دست برد باال، می خواست حرفی بزنه اما نمی . حرصش گرفت
 تقصیر نداشت، عادت. دونست چطور بگه که باز دلم و نشکنه

 .!ه همه چیز تحت پیرو خودش باشهکرده بود ک

بعد از چند ثانیه که همونطور دستش رو هوا خشک مونده بود، آورد 
 .پایین و نفس حبس شده اش رو بیرون فوت کرد

 . هوف، هوف-
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با حرص زیادی می گفت و می فهمیدم بدجور پا رو دمش گذاشتم اما 
 یک بارم که شده طوری که. مرگ یه بار شیون یه بار

 .!حداقل یک بار!. ارم باشم، خودم باشم، نترسمدوست د

اولین بار بود . با به یاد آوردن اون کافه لبخند کمرنگی کنج لبم نشست
 برای. با ی ه پسر کافه می رفتم اونم به دعوت خودش

خودش خوب می . آشنایی بیشتر با مهرداد اولین بیرونمون اونجا بود
 همونجاست تادونست که بی شک بهترین جا برای تفریحم 

 .خاطرات شیرینم تداعی شن

حاال با گفتن حرفام یا خاطره و عشقمون همچنان زنده می مونه یا 
 .!همونجا چال می شه

اصاَل فکرش و نمی کردم روزی با یه . انقدر خوش برخورد و آقا بود
 .حرف کوچیک ازم، زود جبهه بگ یره

ی کردم و چیزی که اگر االن تعریف م. خیلی محبت و متانت داشت
 دلبر می شنید سعی در توجیحش داشت و قبول نداشت که

شاید . چنین اخالقی داره اما مهرداد اولش چیزی که االن می دیدم نبود
 رو به رو باز شده بود که اینطور بی پرده حرف می زد

 ....اما
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با انگشت سبابه یه قلب کشیدم و با یه تیر فرو رفته وسطش، ترسیم 
 .خون هم کشیدم دوتا قطره. کرد م

شاید از قدیمی ترین و به قول معروف نوستالژی ت رین نقاشی تو 
 .زمان خودش بود اما با این همه چیزی از معنیش کم نمی کرد

 . همینقدر تلخ

 . همینقدر غمگین

 .همین قدر شکست خورده و زخم دیده

 .رسیدیم-

 . سرم رو بلند کردم

 .نشستبا دیدن ورودی کافه لبخند تلخی روی لبم 

 . قصد نداری پیاده شی؟-

. باز هم بدون نگاه کردن بهش سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم
 .چادرم رو مرتب کردم و منتظر موندم

مشخص بود عجله . دوید سمتم. وقتی ماشین رو گوشه ای پارک کرد
 یه قدمیم که مونده بود برسه پشت. داره تا بشنوه حرفم چیه
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دش و بهم رسوند و شونه به شونه هم وارد کافه بهش قدم برداشتم، خو
 .ش دیم

 .قدم برداشتیم سمت اولین میز

 :هنوز ننشسته بودم که به صدا اومد

 . بگو-

 : غر زدم

میشه انقدر عجول نباشی؟ چیزی که می خوای بشنوی همچین -
 .موضوع جالبی نیست

 .نگاهش کردم

 .اخم هاش از هم باز شد و با اضطراب بهم خیره شد

 .چیزی شده؟-

 .دستام رو تو هم گره زدم. دیگه نباید این پا و اون پا می کردم

 .خیره به گلدون روی میز شروع کردم به حرف زدن

بدون این هیچ مکثی یه ضرب توضیح دادم تا مبادا بپره میون کالمم و 
 .رشته کالم و از دست بدم
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ورق می دونم خیلی ناراحتت می کنه، می دونم شاید با این حرف -
 بگرد ه و زندگی هردومون با تصمیمت عوض شه اما حق

 . ...من چند ماهه که متوجه این موضوع هستم اما. انتخاب با توعه

می گفتم چی؟ چون پول نداشتم با کسی مشکلم و در میون نذاشتم؟ 
 حداقل برای منی که نامزدم دنبال هر فرصتی برای ت یکه و

 .جهه خوبی نداشتکنایه انداختن بود گفتن بی پولیم و

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 . ...به دالیلی نشد اقدامی کنم-

 :کالفه خیلی سریع گفت

 چی باعث آشفتگیت شده؟. برو سر اصل مطلب-

 .لبام رو روی هم فشردم و با مکث کوتاهی جواب دادم

 . ...تو بچه دوست داری اما من-

 . نتونستم ادامه بدم

 .دستاش و مشت کرد

کردم و خیره شدم به چشمایی که حاال آتیش خشم توش شعله بغض  
 . چونه ام لرزید و زدم زیر گر یه. می کشید
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خیلی حس بدی بود که . دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدام بلند نشه
 .به چشم مردی که عاشقش هستی منفور به نظر بیای

 :با فک منقبض از میون دندونای کلید شده اش غرید

 .!ی؟ اما چی؟چرا الل شد-

اگر جلوی خودم رو نمیگرفتم این کافه رو . شدت گریه ام بیشتر شد
 به سختی، با. میذتشت رو سرش و آبرومون رو می برد

 :صدای بغض آلود نالیدم

 .احتمال داره حامله نشم مهرداد-

با لبخندی که از روی ناباوری روی لبش بود، مبهوت . ابروهاش باال رفت
 :گفت

 .را اون وقت؟حامله نشی؟ چ-

دستمال کاغذی از روی میز . اشکام رو با آستین چادرم پاک کردم
 می دونستم که االن از اشک سرخ. برداشتم و بینیم و گرفتم

شدم اما این دردناکه که تو رفتار مهرداد چیزی پیدا نبود که نشون بده 
 از غصه من ناراحته و چه بسا که بیشتر نشون می داد از

 .!دستم عصبی هست
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نگاه چند تا میزی که . اومدن دهن باز کنم که مشتش و کوبید رو میز
 .کنارمون بودن بهم جلب شد که از خجالت آب شدم

 !تنم لر زید، تا این حد عصبانی شده بود؟

 : با صدای لرزون زمزمه کردم

 .رحمم رو از دست بدم.. ال زیاد رح...عمل کنم احتم... ع... باید ع-

ثاَل می خواستم جلوش محکم باشم و بدون هیچ م. هیستری کی خندید
 ....ترس ی حرفم رو به زبون بیارم اما

 .تو دروغ گفتی به من؟-

 .پرسنل کافه با منو نزدیکمون اومد

 .چی میل دارید؟-

 : از ترس این که دم پرش نشه سریع گفتم

 .یه چای فقط-

 با رفتنش بسته پالستیکیه دستمال کاغذی و گرفت و محکم تو مشتش
 .گرفت

 . با توام، تو به من دروغ گفتی؟-
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با غم خیره شدم به صورتی که حاال برخالف هروقتی ذره ای معصومیت 
 نداشت، لحنی که اندازه سوزی محبت نداشت و

 .برخوردی که توش رحم و مروتی دیده نمی شد

فقط نمی دونستم چطور باید باهات درمیون ... من دروغ نگفتم فقط-
 .بذار م

آرنجاش رو روی میز گذاشت و چند ثانیه بعد با خنده . خندیدخندید و 
 .ای که کم کم محو می شد چشماش رو گرفت

 : زمزمه اش رو شنیدم

 .کی رو زن زندگیم حساب کردم؟ کی و شریک زندگیم حساب کردم؟-

 :با خجالت گفتم. غصه ام شد

مگه من چی کار کردم مهرداد؟ مگه دست من بود؟ انقدر برات کریح -
 .دم؟ انقدر ازم بدت اومده؟ش

 .با چهره عبوس نگاهم کرد و انگشت اشاره اش رو تو صورتم تکون داد

تو خودت خوب من و میشناسی که بچه دوست دارم اما، االن، خیره -
 تو چشمام می گی حامله نمیشی؟ یک سال می دونستی و

 نگفت ی ؟
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 . سر به ز یر انداختم

 .نمی دونستم-

 .رو سرم آوار شدبا حرفی که زد دنیا 

 .! مامان راست می گفت. من همچین زنی نمیخوام-

 :با حیرت گفتم

من ! چی می گی مهرداد؟ بالخره بعدش یه درمانی می تونه باشه-
 احتمال دادم بعد عمل چنین اتفاقی بیوفته و اگر هم بشه با دکتر

 . ....رفت

 :نذاشت ادامه بدم و غرید

کندم برای ساختن زندگی برای من این همه سال جون ن! هیچی نگو-
 .زن ی بسازم که نقص داره

راست می گفت، حرفش عین . با این حرف خورد شدم اما دم نزدم
 حقیقت بود اما وقتی راهکار داشت و می دونستم یه راه حلی

 .داریم دلیلی نداشت که انقدر براق بشه

 :با بغض نالیدم

 . مهرداد نیمه پر لیوان و ببین-
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 :زید و بعد از چند ثانیه خیره بهم گفتلب به دندون گ

 .به نظر من ادامه این رابطه معنایی نداره-

چی گفت؟ انقدر راحت !. با این حرف حس کردم یه لحظه قلبم نمی زنه
 .دستاش رو گرفتم، نمی تونستم تصور کنم. جا می زد؟

 .مهرداد تو واقعَا بدون من می تونی؟-

 .وی میز برداشتدستاش رو عقب کشید و سوئیچ رو از ر 

تو با خودخواهی من و چند ماه مسخره خودت کردی با این که از -
 وضعی تت خبر داشتی، خودتم خوب می دونی چقدر بچه

از طرفی فکر می کنی مامانم بدونه اجازه می ده باهات . دوست دارم
 .ازدواج کنم؟

حرفاش و تو ذهنم چیدم اما نهایتَا به اون حرفی رسیدم که گفت 
 جز این که زیر گوشش خونده باشه با!. راست می گه مادرش

اون دنبال تلنگر ! آره!. دختر فامیل ازدواج کن چیزی نمی گفت بهش
 بود ، نه من و می خواست نه بچه ای که گفتم راه درمان

 .!برای حاملگی داره

 : زدم ز یر گریه و آروم گفتم
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 .!تلنگر بودیتو نه مشکلت مادرته نه این که د یر گفتم فقط دنبال -

 :با اخم غلیظی جواب داد

هرچی که می خوای اسمش و بزار، من االن شرایطی نیستم که بخوام -
 ََ. فعالَ . باهات بحث و ادامه بدم

 بلند شد و با رفتنش من و با یه عالم فکر و خیال تنهام گذاشت

 دلب ر

حس گنجشکی و . با حلقه دستی دور کمرم از ترس چشمام رو باز کردم
 اما گنجشکی که میل فرار. م که توقفس هستداشت

 .نداشت

با دیدن دست چپش که . دستم رو باال کشیدم و رو دستش گذاشتم
 .انگشتر شرف الشمس انداخته بود لبخندی روی لبم نشست

. چقدر هم به دستش می اومد. راستی راستی اظهار متاهلی می کرد
 ...ولی کاش

رینس که اگر جای اون نفس عمیق و آرومی کشیدم، چه آرزوی شی
 انگشتر حلقه دوتامون تو دستمون بود و با خیال راحتی می

 .دونستم صاحب تمام و کمال قلب و روحشم
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چه قضاوتی می کردم اما الحق که مردونگیه واقعی رو تو تک تک 
 .رفتارش می دیدم

شاید خدا واقعَا بهم نظر کرده بود که چنین مردی رو ! ناشکر نباشیم
 اشت وگرنه به قول خودش معلوم نبود گیر چهپیش پام گذ

 .گرگایی می اوفتادم

نباید غم آینده و گذشته رو تو رابطه با محراب می خوردم چون تو 
 لحظه حال هم می دونستم می شه لحظات شیرینی و تو خاطرم

 .ثبت کنم

آروم و بی صدا بلند اومدم از جام بلند شم که دستش و محکم تر از قبل 
 .ع کرددور کمرم جم

 .لبخند کمرنگی رو لبم نشست

 : آروم گفتم

 !محراب؟-

 :غر زد. صداش از خواب آلودگی خش داشت 

 .بخواب، می خوای بلند شی چیکار؟-
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آب دهنم رو قورت . نفساش و احساس می کردم. لب به دندون گزیدم
 :دادم و آروم تر از قبل جواب دادم

 .!نم توام کار نداری مگه؟محراب باید برم نهار بزارم، خونه رو مرتب ک-

 .از لحنش خنده اش رو احساس کردم

 .آره صبح جمعه ای هم برم سر کار-

خوابمم نمی برد، باید . روزای هفته رو هم از یاد برده بودم! وای خدا
 .مثل مجسمه همینطور می موندم

 .از شدت شرم گرمم شده بود

 بوداون همچنان با خیال راحت سرش رو بین شونه ام گذاشته 

دستم رو باد بزنی جلوی صورتم تکون دادم و بعد از حدود یک دق یقه 
 :گفتم

 .می گم محراب؟-

 . جوابی نگرفتم

 .باتوام محراب-

 .به زور هومی گفت و ولی از خستگی و خواب دهن باز نکرد

 .محراب مگه کوه کندی؟ با توام ها؟ کی خوابیدی مگه؟-
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به شکمش تا به خودش آرنج دست چپم رو خم کردم و از پشت زدم 
 با این حرکت سرش رو بلند کرد و از باال سر اجزای. بیاد

 . صورتم رو برانداز کرد

 . ...خانم دیر وقت خوابیدم، االنم ساعت-

 :نگاهش رو کشوند سمت ساعت رو میزی و ادامه داد

اذیت . هنوز ساعت هفت نشده داری دست و پا می زنی برای رفتن-
 . نکن دیگه

بالخره یه بار غر غر . لبخند پهنی زدم. نده ام رو کنترل کنمنتونستم خ
 .ازش دیدم

با همون لبخندی که می دونستم . همینطور منتظر خیره بهم بود
 : کفریش می کنه بدون این که نگاهش کنم خیره به رو به رو گفتم

چرا بیدار بود ی؟ االن من حوصلم سر رفته اصاَل دوست دارم اذیت -
 .کنم

ه ام رو گرفتم و اون با شنیدن این حرف خیز برداشت سمتم جلوی خند
 و با دست آزادش پهلو و

 :با اخم ریزی گفت. شکمم رو قلقلک می داد

 .مگه من اسباب بازیتم؟-
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 .اون می گفت و من از خنده رو تخت می لولیدم

 .محراب باشه باشه-

 :با خنده جیغ کشیدم. شدت حرکت دستش بیشتر شد

 ََ. محراب لطفاَ -

با نفس نفس از خنده های پی در . اومد عقب و تکیه داد به تاج تخت
 موهام که پف کردم بود رو. پی ام از رو تخت پایین اومدم

 .دستی کشیدم

آقا محراب من و اذیت می کنی دیگه؟ یه قلقلک دادن ازکسی مثل تو -
 .بعی د بود که اونم دیدیم

 .دستی بین موهاش کشید و پشت چشمی نازک کرد

 .گار باز دلت قلقلک می خواد؟ان-

رفتم رو به روی آی ینه نشستم و . تنها خنده جوابم بهش بود و بس 
 . شونه رو از روی میز برداشتم

. از داخل آیینه محراب و دیدم. موهام و یه طرفم ریختم تا شونه کنم
 همونطور که قدم به سمت سرویس برمی داشت زیر لب غر

 .می زد
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 : بلند گفتم

 .بزن کمتر غر -

با دست . بعد از حدود پنج دقیقه میون موهام گره ای رو احساس کردم
 .آروم اومدم بازش کنم اما دریغ

حتی شونه هام از بازی با اون گره . انقدر کلنجار رفتم که خسته شدم
 .خسته شده بودن

 .تک تک کشو هارو باز کردم تا قیچی رو پیدا کنم

 .قی کشیدمبا آسودگی نفس عمی. کشو دوم قیچی بود

همون لحظه محراب درحالی که صورتش رو خشک می کرد حوله رو 
 :روی میز گذاشت و با اخم گفت

 .داری چی کار می کنی؟-

 :لب برچیدم

 .گره خورده خستم کرده، چیزی نیست االن درست می شه-

 .اومدم قیچی و باال بیارم که دستم تو هوا گرفت

 .دست نگه دار-
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رفت پشتم نشست و با . رت کرد روی میزقیچی و گرفت و تقریبَا پ
 شونه آروم شروع کرد به شونه زدن موهام تا رسید به گره

 .موهام

با دقت و حوصله زیاد بدون این که تار هارو بکشه شروع کرد به باز 
 .کردن گره موهام

وقتی گره رو بعد از چند دقیقه طوالنی که حتی حوصله من رو هم سر 
 .نه زدنبرده بود شروع کرد به شو

 لبخندی روی لبم از سر احساسات عمیقش ماسید

 .به همین سادگی آتیش به جونم می زد

 :صداش رو شنیدم

 .دیگه قیچی برای کوتاه یه اینا به دست نگیر-

 : اون بی توجه ادامه داد. سرم رو پایین گرفتم

 .من با عطر این موها شب خوابم می بره-

 .بغض خفه ام کرد

 .دم داره موهام رو می بافهبا حرکت دستاش فهمی
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چنان با اشتیاق این کار رو انجام می داد که حتی تو بچگی به یاد 
 .نداشتم بی بی انقدر شوق برای بافتن موم به خرج بده

 :صداش تو گوشم پیچید

 .این شعر حافظ وصف حال منه-

 :رو شونه ام رها کردو خوند. به انتهای موهام رسید و با کش بست 

 مده تا ندهی بر باد م زلف بر باد-

 . ..ناز بنیاد مکن تا نک نی بنیادم

 زلف را حلقه مکن تا نکنی در بند م

 ...طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

 . بغضم ترکید و اشکام دونه دونه روونه گونه هام شدن

 .بغلم کرد، شونه هام لرزیدن

 :آروم تر از قبل گفت

 چرا پریشون ی ؟-

 .وم و باز کردم و صورتم پوشوندمدستای مشت شده رو زان

 :با بغض تلخی گفتم

 .هیچی دلم تنگ شد... هی-
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 .نفس عمیقی کشید و اومد عقب

 :همونطور که شونه ام رو نوازش می کرد گفت

 . دلتنگ خونه خانوادتی؟-

 : پوزخندی زدم و زمزمه کردم

 .!آره، خانواده-

ش تو مرکز نمی دونست که بی اراده دلتنگ کسی می شم که از نبودن
 .زندگیم رعشه تو تنم می انداخت

 .کسی که کنارم هست تو افکارم با نبودنش در جدل بودم

 .با دست فشاری به شونه ام آورد

 .سرم رو باال گرفتم و از داخل آیینه نگاهش کردم

 :با لبخند کمرنگی گفت

می خوای برو پیششون بمون الزم نیست اینجا بمونی، می دونم -
 . ...دلت

 .تم ادامه بدهنذاش

 .چیزی نیست. نه، یاد بچ گیم افتادم، همین-

 .سعی کردم به خودم بیام
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 . دستاش رو از رو شونه هام پس زدم و تند از جام بلند شدم

 :چرخ زدم سمتش و با لبخند کمرنگی گفتم

خوش به حال دختر همسایتون، عالوه بر همسر می تونی پدر خوبی -
 .!هم باشی

 .یرون رفتمبرگشتم و از اتاق ب

 .واقعیت بود

واقعَا اگر تو حالت عادی بودم می گفتم چنین مردی با این اخالق و 
 رفتار بی قید تنها تو خواب و خیال و رویاست نه تو واقعیت

 . ...اما حاال

اولین کاری که به ذهنم . رفتم داخل آشپزخونه تا خودم رو مشغول کنم
 ری تا تک ورسید با دستمال افتادم به جون میز نهارخو

 .توک لکش و پاک کنم

 .!خیره انشاهلل صبحی که اینطور برام شروع شه رو باید ترسید

 .هوف فقط می تونستم افسوس بخورم

فکر اصرار مادرش و بودن با دختر همسایه اش مغزم و مثل مته سوراخ 
 البته که من فقط می خواستم تا پایان... البته. می کرد
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اش باشم و پای زن دیگه ای وسط نباشه و صیغه تمام و کمال خودم بر 
 .بعد از اونم هرکی سیه خودش

با فکر این که بعد از صیغه باید برم پی کارم دستمال و با شدت بیشتری 
 .کشیدم روی میز

 . دلبر، باز شروع کردی؟-

با دیدنش که تک یه داده بود به دیوار با ناراحتی نگاهم می کرد اخمام 
 :ه لبخندی دادم و گفتماز هم باز شد، جاش و ب

 . !چطور؟-

 . یه تای ابرو باال داد

 . دختر همسایه چی بود پروندی؟-

 .شونه باال انداختم ک بی اهمیت مشغول به کارم شدم

 :تو همون حین جواب دادم

واقعَا همینطوره برام عجیب بود اخالق و رفتارت ... مگه بد گفتم؟ خب-
 رد ندیدهاز همون اول چون چنین مهری و از یه م

 .بودم

 :خندیدم و ادامه دادم
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شایدم ترسناک باشه اما چیزیه که هر دختری می تونه با داشتنش یه -
 .زندگی بی دغدغه رو تجربه کنه

 .مکثی کردم

حاال فکر نکنی خیلی تحت تاثیرم اما خب به نظرم دختر همسایتون -
 .می تونه زندگی خوبی رو تجربه کنه

 .داخل سینک دستمال و برداشتم و تکوندم

 :سر چرخوندم و خیره بهش با اکراه گفتم

که امیدوارم، حاال اگرم اون نشد با هرکسی که ازدواج کردی خوشبخت -
 .بشی

. لب به دندون گزید تا جلوی خنده اش رو بگیره. کنج لبش باال رفت
 نمی دونم دقیقَا کجای حرفم خنده داشت که نیشش باز شده

موردصورت خوشی نداشت حتی برای چند بود اما برای من اصاَل این 
 . !ثانیه

از اول صبح یه بند دنبال سر به سر گذاشتنم بود و انگار خوشش می 
 .اومد داغ دلم رو تازه کنه

با دیدن پیش دستی داخل سینک دست بردم و از آبچکون باقی ظرف 
 .هارو هم برداشتم
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 .س بودلک لکی بودن و دقیقَا تنها شوینده ای که می طلبید وایتک

با مشغول کردن خودم سعی می کردم ذهنم و دور کنم اما محراب اجازه 
 :صداش پیچید. نمی داد

 این االن حسودی بود؟-

 .نفس عمیق کشیدم و چیزی نگفتم

 .همون لحظه صدای زنگ موبایلش به گوشم رسید

 .جواب داد، اعتنایی نکردم

وشام تیز احوال پرسیشون که گذشت با شنیدن کلمه مادر از دهنش گ
 .شد

با دقت جزء به . از شست و شو دست کشیدم و تکیه دادم به کابینت
 .جزء حرفاش رو گوش دادم

 .مادر جان چرا انقدر عجولی؟-

حاال شیطنت و لبخند جاش و به کالفگی و . دستی به ته ریشش کشید
 .جدیت داده بود

 . ....باشه-
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خودش رو کنترل  .نتونست ادامه بده انگار مادرش اجازه حرف نمی داد
 کرد با این که عصبی بود چشماش رو رو هم فشار داد و

سعی کرد آروم تر . با باز کردنش وقتی چشم تو چشمم شد پشت کرد
 .صحبت کنه اما متوجه صحبتش شدم

 . ...باشه چشم االن میام اما-

 :دستی الی موهاش کشید و ادامه داد

دیگه خونه نمیام  به خدا قسم بخوای همش اسمش و به زبون بیاری-
 .!چون چندبار توضیح دادم

با قطع کردن موبایلش !. پس باز بحث ازدواجشه. پوزخندی زدم
 .برگشت سمتم

 :با لبخند گفتم

 .مامانت بود؟ بازم بحث سر همون مورد بود آره؟-

 :لب به دندون گزید

 ََ. دلبر لطفاَ -

 :با همون لبخند شونه باال انداختم و گفتم

 .تممن که چیزی نگف-
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تو همون حال . از آشپزخونه بیرون رفت. حرفی برای گفتن نداشت
 .صندلی و عقب کشیدم و با برافروختگی نشستم

آروم اومد . بغ کرده خیره شدم بهش . بعد از یک ربع، آماده بیرون اومد
 نزدیکم ، خم شد و

 . پیشونیم رو بوسید

 . دلبر؟-

 :با لجبازی گفتم

 .برو د یگه منتظرتن-

 :آروم لب زد. دی کمرنگی چند ثانیه نگاهم کردبا لبخن

صبحانه که نخوردم، تا برسم می شه نهار، کم می خورم به امید شام و -
 دستپخت یه خانمی با اخم و چهره عبوس که امیدوارم

 . وقتی برگشتم جز لبخند و مهربونی برای استقبالم نبینم

 محراب

همون لحظه . رداشتماز آسانسور که بیرون اومدم سمت واحدمون قدم ب
 . بی توجه زنگ در و زدم. صدای در واحد پایین رو شنیدم

 .صدای پایی رو از پایین شنیدم، مادرم هم قصد نداشت در و باز کنه
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 .صداش رو تو فاصله چند متری شنیدم

 . سالم آقا محراب-

لبخند زوری زدم و برگشتم سمت صدا و خیره به دستش که کلید بود 
 :گفتم

 .نم، خوبین شما خانواده خوبن؟سالم خا-

 :جواب داد

 .بله به خوبیتون-

 :مکثی کردو ادامه داد

مادرتون کلید و داد دستم گفت احتمااَل خوابش ببره رسیدید بیام بدم -
 .بهتون

 . کلید رو گرفتم

 .لطف کردید، ممنون-

همونطور بدون نگاه انداختن بهش برگشتم . انگار میل رفتن نداشت
 :تو همون حین آروم گفتم. رو تو قفل انداختم سمت در و کلید

 . سالم برسونید خدانگهدار-
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با دیدن مامان که پا روی پا با . رفتم داخل و در رو پشت سر بستم
 .لبخند براندازم می کرد اخمی رو پیشونیم نشست

 .شما بیداری؟-

 . مگه می شه تو فاصله نیم ساعت، چهل دقیقه از تماس بخوابم؟-

نشستم روی . تکون دادم و کلید رو روی عسلی انداختم با تاسف سر 
 .مبل رو به روش نگاهش کردم

 .! زشته مامان جان این کارا از شما بعیده-

 :با ناراحتی گفت

من . زشت حرکات تو هست که معلوم نیست داری چی کار می کنی-
 .!بهت فرصت دادم اما انگار شوخی گرفتی حرف من رو

مامان نمی خواست یه ذره ام درکم کنه یه . دستام رو تو هم گره زدم
 اما نمی دونست ازدواج با کسی! بند می گفت ازدواج ازدواج

که واقعَا دلم نمی خوادتش و تشکیل زندگی در کنارش می تونه چه 
 .!عواقبی داشته باشه

به من هم چیزی نشه اگر اون دختر ازم محبت واقعی نبینه به مرور 
 می دونستم کار خودمم!. دهخودش دل زده میشه و افسر 
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درست نیست که یه دختر و با چند دفعه زیر نظر گرفتن صیغه کردم در 
 صورتی که هیچ تحق یقی از خودش و خانواده اش نکردم

 .اما حداقل اونقدری از دلم خبر دارم که بتونم تضمین آرامشش رو کنم

هم  قصدم از صیغه ای که شاید تو افکار دلبر بار روانی منفی داشت
 .فرصت به من بود هم به اون

اگر مامان چنین چیزی رو می فهمید بی شک آوار می شد رو سرم که با 
 ید هرچه زودتر بریم خواستگاری و شاید تا یه مدت

. علت پنهون کردن این قضیه هم همین بود. طوالنی هم قهر می کرد
 امون نمی داد که من هیچ، حداقل طرفم من و بشناسه، شاید

 .ن بنده خدا مثبت نبودنظر او

حداقل برای . اما تا به االن همه چیز برای من از سمت دلبر فرق می کرد
 من اینطور بود و امیدوار بودم تا تو دلش جایی داشته

 .باشم

 . !تو فکر رفتی-

 .نفس عمیقی کشیدم

مامان تو از دل اون دختر خبر داری که آره از من خوشش اومده اما از -
 اری؟ چرا داری بهش امید واهی میدل من هم خبر د
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 .!دی؟ گناه داره مادر من، گناه

 :زیر لب زمزمه کرد. دست رو دست گذاشت و با غصه سر تکون داد

تو من و می کشی آخر، چی کار کنم از دست تو بچه؟ آخرش از غصه -
 .ات دق می کنم

 :تحمل نکردم و گفتم

 .دواج نمی کنممادر من نگفتم ازدواج نمی کنم، گفتم با نسیم از -

 :پشت بند حرفم تکرار کرد

 .نسیم خانم-

 .خیره شدم بهش

 .هر چی هرچی.... هرچی که شما می گی، نسیم خانم، دختر همسایه و-

 .صدام که اوج گرفته بود پایین آوردم

اما نمی خوام با ازدواجی که بدون عالقه اس خودم و اون دختر و -
 .بدبخت کنم

 :مامان با لبخند کمرنگی گفت

پس چطور من و پدر خدابیامرزت باهم ازدواج کردیم؟ بعد از ازدواج -
 چنان دلبسته هم شدیم که بدون بابات یه لحظه ام دووم
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. نمیاوردم تا تو به زندگیمون اومدی و زندگی شیرین تر از قبل شد
 . خدابیامرزتش

 :لب زدم

 . ...خدا رحمتش کنه اما-

 .از جام بلند شدم

رای آینده ام خودم تصمیم بگیرم اون روزی که می لطفَا اجازه بده ب-
 .!خوای زیاد دور نیست مادر من

 . پس کی؟ دیگه خسته شدم-

 .یک ضرب از جام بلند شدم و قدم برداشتم سمت آشپزخونه

 .ببی نیم مامان خانم چی کرده-

ی کیش خورش . خیمه زدم رو گاز و تک تک در قابلمه هارو برداشتم
 م سیب زمینی و بادمجون سرخ شدهقیمه و دوتای باقی ه

 .بود

 :دوتا سیب زمینی گذاشتم تو دهنم که صدای مامان و کنارم شنیدم

 .این عادت زشتت و ترک نکردی؟-

 . از لبه آستینم گرفت و کشوندتم رو صندلی میز نهار خوری
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مگه صبحانه . مثل موش ناخنک می زنی بشین االن برات می کشم-
 نخوردی؟

 .ه بر یز زیاد نمی خورمنه واهلل یه ذر -

 :با اخم گفت

 .یعنی چی ضعف می کنی-

 .خندیدم

 .نه مادر من کم بریز زیاد نمی خورم فقط سیب زمینیش زیاد باشه-

 .با همون اخم برگشت سر گاز ولی دیدم که لبش به خنده شکفت

 دل آرا

چطور با خیال . پول چای رو کنار لیوان پر گذاشتم و از جام بلند شدم
 . ای می خوردم وقتی تمام ذهنم درگیر آینده ام بود؟راحت چ

وقتی مهرداد با این ! دیگه هیچ مردی پیدا نمی شه که حتی بخوادتم
 چه توقعی از بقیه!. که می دونست راه درمان دارم باز پسم زد

 .می رفت؟

حاال دیگه بی بی و دلبر می تونستن راحت شادی کنن با توجه به 
 .قلبم بهش گره خورده بود نبودن داماد بداخالق که
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 کی می تونست این حالم و درک کنه جز خودم؟

واقعَا تمام انگیزه ام رفته بود، حس تهی داشتم حس این که من فقط 
 .مستحق مرگم و نمی تونم هیچوقت زندگی کنم

فقط راه می رفتم و به روز ایی که . تو خیابونا بی جهت قدم می زدم
 که هیچ وقت تو تصورم نمی  داشت یم فکر می کردم، با کسی

 .گنجید رهام کنه

اونا چه می . مردم از کنارم می گذشتن و با تعجب نگام می کردن
 کاش دغدغه های دیگه ای داشتم.  دونستن تو دلم چی میگذره؟

دست و پام شل . اما هیچوقت حس بی مصرفی رو از خودم نمی گرفتم
 پر شده بود، قدمای لرزون و سستم برخالف قبل محکم و

اونقدر بی حال و توجه بودم که هر رهگذری به شونه ام . صالبت نبود
 .می زد و رد می شد

 .افرین دخترم، تاتی کن-

پارک کوچیک که گزینه خوبی برای گذروندن و . به سمت صدا چرخیدم
 بچه های قد و ن یم قد تو بغل .صرف انرژی بچه ها بود

 . ....بازی می کردن ومادر و پدرشون می خندیدن و جیغ می کشیدن، 

 .شنیدن صدای اون زن رشته افکارم و پاره کرد
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 .آره راه برو آفرین دختر مامان-

فرشته . با دیدنشون رو به روم چشمام پر شد و چونه ام لرزید
 کوچولوش تازه راه افتاده بود و با پاهای نیمه خمیده آروم آروم قدم

 .برمی داشت

 .یه قدم د یگه سمتشون برداشتم

دست بچه اش رو . درش حضورم رو حس کرد و با دیدنم اول ترسیدما
 محکم تر گرفت با یه قدم د یگه سمتشون دخترش و بغل

 :سریع گفتم. کرد

 . ...نه نه کاری ندارم فقط-

 .با چشمای خیس ملتمسانه نگاهش کردم

 . می تونم بغلش کنم؟ قول می دم فقط برای چند ثانیه-

 :ادامه دادم اول ترسید، نشستم رو سنگ و

 .همینجا نشستم-

دستم و که دراز کردم و بغل گرفتمش . خم شد و بچه رو گرفت سمتم
 بوی پا بچگیش رو به مشام کشیدم و فقط. اشکام رونه شد

 .صداش رو کنار گوشم شنیدم. اشک ریختم
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 .ما...ما-

مادرش با ذوق رو زانو . لبام رو روی هم فشردم که صدام بلند نشه
 :نشست و گفت

 .خانم شنیدید؟ گفت مامان؟-

 :تو اوج گریه با لبخند جواب دادم

 .آره-

 .با شادی به دخترش که سرش رو شونه ام بود نگاه کرد

االن تازه به حرف اومده باورم نمیشه، شب به حسین بگم بال در -
 .میاره

بچه ای که می تونست ستون زندگی من و مهرداد رو قوی تر . هقی زدم
 .خوش به حالش .... .کنه و حاال

 .خانم؟ ناراحتتون کردم-

با حالت اغما سرم رو چپ و راست به نشونه منفی تکون دادم و آروم ز 
 با دیدنم لبش به. یر بغل بچه رو گرفتم و عقب کشیدمش

خنده باز شد و دندونای نیشش مشخص شد و بیشتر از پیش به دلم 
 .آتیش زد
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 .!اگر بدونی وجودت چقدر تو یه زندگی مهمه-

 . با دیدن اشکم کم کم بغ کرد زد زیر گر یه

 .بدون رغبت دادم بغل مادرش و با حال بدی از جام بلند شدم

 : قبل از رفتن گفتم

 .خدا براتون نگهش داره، قدر زندگیتون رو بدو نید-

 :با ناراحتی لبخند کمرنگی زد و جواب داد

 .حتمَا ،َََ ایشاهلل شما هم هر مشکلی دارید زود حل بشه-

 : پوزخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم

 .امیدوارم-

شونه خمیده از کنارش رد شدم و تند تر از قبل قدن برداشتم به سمت 
 انقدر دلم هوای گر یه داشت که با این همه هنوز خالی. خونه

با . حدود نیم ساعت بعد خودم رو روبه روی در دیدم. نشده بودم
 در و باز کردم و. اشتمدستای لرزون از داخل کیف کلید رو برد

 .رفتم داخل

 .سالم-

 .با دیدن جابر آه از نهادم بلند شد
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 .باور کن اگر حرفی داری االن اصاَل فرصتش نیست-

 .چشمش به صورتم افتاد

 .فهمیدی توام که انقدر اشک ریختی البد؟-

 : می خواست به حرفم بگیره برای همین گفتم

 .تو ربطی ندارهنه چیزی نیست با نامزدم بحثم شده به -

 . نرده گرفتم از پله ها باال برم صداش پیچید

 نمی خوای بدونی آبجیت کجاها می ره؟-

 :رو پله چهارم برگشتم سمتش و از حرص صدام تو راه رو پیچید

. سرت تو کار خودت باشه جابر !ولش کن دیگه. انقدر سه پیج دلبر نشو-
 ندهما زندگی خودمون و داریم بهتره توام درگیر آی

 .خودت باشی تا دلبر

 .برگشتم و پا رو پله بعدی گذاشتم

فکر کردی آبجیت کار درست و درمونی داره که انقدر راحت داری می -
 .!گذری؟

دسته . دوتا پله اومد باال اما برنگشتم. رسیدم دم در. اعتنایی نکردم
 :کلید و بلند کردم در و باز کنم که صدای آرومش پیچید
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 .آبجیت بدکاره اس-

نفس عمیقی کشیدم و تمام تالشم رو کردم تا با کیف دستم به جونش 
 .نیوفتم

 :چرخ زدم و آروم از میون دندونای کلید شده ام غریدم

می خوای مثل دلبر با ! انقدر یاوه گویی نکن نزار روم تو روت باز شه-
 هرچی دم دستمه بزنم تو سر و صفتت ادم شی که االن

می بافی؟ مردیکه بیشعور برو رد نیست و پشت سرش هر چرندی 
 . کارت حالم طوری نیست که تو یخوای سر به سرم بزاری

 :کلید رو تو قفل چرخوندم اون اما پرو تر از این حرفا ادامه داد

باشه می رم اما مدرک دارم، هروقت خواستی خودم می برمت بیینی -
 .با کی هست

 .در و پشت سرم بستم

 .!گر اینطور باشه نابود می شیماین چی می گفت؟ چه مدرکی؟ ا

 .با شنیدن صدای بی بی به خودم اومدم

 .کجا موندی تو؟ مردم از دلشوره-

 .سر چرخوندم سمتش
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 .سالم.. س-

 .چشمش به صورتم افتاد چنگی به گونه اش انداخت

 .این چه صورتیه؟ چی شده؟ چشمات چرا خونه؟-

 . زدم ز یر گریه. منتظر شنیدن این حرف بودم

 .ی همه چی تموم شدبی ب -

 :اول مات نگاهم کرد کرد و بعد با تاسف گفت

 .از اولشم مرد زندگی نبود-

 :بی رمق از جا بلند شد و همونطور که آشپزخونه می رفت ادامه داد

فردا می ریم دکتر، ایشاهلل که خیره و چیزی نیست ولی اگر چیزی نبود -
 حانیدر واقع امت! به هیچ وجه اسم اون پسر رو نمیاری

 .هم شد که ببینی چقدر آدم سستی هست

 .نشستم جلوی در و چادرم و گوشه ای پرت کردم

 . ...اون می خواد... نه بی بی اون می خواد-

 .گریه طاقت حرف زدن رو ازم گرفت

 .اون می خواد چی؟-

 :سرم و رو زانوم گذاشتم و نالیدم
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 .دختر خالش-

 :گفت  درحالی که با خونسردی چای می ریخت خندید و

 .پس اون پسر با متانت یه بی بند و بار درجه یکه ها؟-

صدای پاش نشون از نزدیک شدنش می داد تا جایی که . چیزی نگفتم
 . دیدم یه سینی رو به رومه

 .بیا چای بختر خستگیت در بره-

 . بی بی چی می دونست از حال من

 .!انقدر اشک نریز اون پسر برات شوهر نمی شد-

 : دن دلبر سرم رو باال اوردم و تند گفتمبا به یاد اور 

 به دلبر زنگ زدی؟-

 دلب ر

دامن شلواری سفید و به همراه تاپ بندی سفید که نیم کت جنس 
 لباس ستی بود که از بوتیک. خودش روش می اومد رو تنم کردم

خریده بودم و برخالف توقع ام تو تنم نشسته بود و اونطور که فکر می 
 .کردم باز نبود
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اب باالی موهام و شل بافته بود و همون باعث شده بود چند تا محر 
 .!تاری از فرق موهام جلوی چشمام رو بگیره، بهم می اومد

موهام رو روی دوشم انداختم قبل از بیرون رفتن از اتاق برق لبم رو ر 
 وی لبم کشیدم تا یه ذره تغییری تو صورتم دیده شه و از

 . اون حالت بی روحی بیرون بیام

 . قدم برداشتم سمت سالن

 : زیر لب غر زدم

 .کجا موندی پس؟-

دستی به سر . خودشه، اومد. همون لحظه زنگ اف اف به صدا در اومد
 و وضعم کشیدم و به جای این که از اف اف باز کنم

 .رفتم ب یرون و پله هارو تند تند پایین حرکت کردم

 : حیاط گفتم دوباره زنگ به صدا دراومد با صدای نیمه بلند وسط

 . اومدم دیگه-

 .با دو گام بلند خودم و رسوندم و در و باز کردم

 .لبخند به لب نگاهش کردم

 .سالم-
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 .اومد داخل و در و پشت سر بست

 .بدون هیچ حالتی تو چهره اش مستقیم خیره شد تو چشمام

 .سالم خانم-

 .چیزی شده؟-

ش و دور گردنم مکثی کرد و وقتی که دید کاماَل متعجب و ترسیدم دست
 :گفت.  حلقه کرد

وقتی اونقدر جدی و بداخالق می شی من و با این حال و هوا بدرقه ام -
 .می کنی خانومم

با گنگی دستام و حلقه کمرش کردم و با یکم حالجی تو ذهنم فهمیدم 
 .که تنها قصدش سر به سر گذاشتنم بود

 .محراب-

 :صورتم گفت دستش رو از کمرم جدا نکرد، اومد عقب و صورت به

بزار موهات همینجور شل دورت بریزه، اصاَلش هم شلخته نیست بلکه -
 .باعث می شه بیشتر دلم برات قنج بره

 : بینیش و دوبار به بی نیم زد و با لبخند پهنی ادامه داد
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اگر اون قیافه با نمک و ترسیده که با چشمای درشت منتظر جواب بود -
 ر اذیتش کنی، شایدعمرَا دلت طاقت می اورد که ببشت

 .اگر حالت دیگه ای بود می تونستم تحمل کنم

 . زدم به عضله های ستبرش و لبام و روی هم فشردم

دستش رو پشت کمرم نگه داشت و راهیم کرد سمت پله ها تو همون 
 :حال گفت

 .یه عطرایی می آد-

 .تند رفتم باال و پریدم داخل

 .یه غذای خوشمزه-

 .شید و اخم ریزی رو پیشونیش نشستدو بار بو رو به مشام ک

 .بو آشناست خیلی-

 . به همراه اخم با لبخند یه وری کنج لبش پشت سرم اومد

 : با ذوق در قابلمه رو برداشتم و با افتخار گفتم

 .بله قیمه دوست داشتنی خودم-

 .پقی زد زیر خنده

 .لبخند رو لبم ماسید
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 .!وا محراب-

 :تشویق گفت خیلی زود خودش رو کنترل کرد و با

 . آفرین بکش غذارو ببینم چه کردی-

 :کفگیر و گذاشتم ز یر گلوش و با تهدید گفتم

 .بگو اون خنده برای چی بود-

 .دستاش و برد باال

 .من تسلیم اما حقم نبود هم نهار قیمه باشه هم شام-

 : با تعجب کفگیر و آوردم پایین و پرسیدم

 .مامانت قیمه درست کرده بود؟-

 .میز و صندلی رو عقب کشید و نشیت روش رفت سمت

 .داره کم کم از تفاهم دورادورتون خوشم میاد-

 : غر زدم

 .اذیت می کنی؟ اصاَل غذا رو نخور خب-

با تعریف و تمجیدی که می دونستم از سر دلداری داره اینطور تعریف 
 :می کنه گفت
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 نه مشخصه دستپخت تو یه طعم دیگه داره مگه من گفتم بده؟ فقط-
 .این تصادف برام جالب بود

. چیزی نگفتم و دیس برنج و با کفگ یر و کاسه خورش روی میز چیدم
 .تند رفتم سمت یخچال و پارچ دوغ هم گذاشتم روی میز

 .قاشق و چنگال رو روی میز گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم

 .خب کامله؟-

 .خندید

 .بله بشین-

صندلی رو به روش و نتونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم، نشستم رو 
 :گفتم

 .میگما.. اوم-

 . یه قاشق از غذارو تو دهن گذاشت و منتظر نگام کرد

 .فضولی نباشه ها-

 :قبل از این که خودم حرفی بزنم گفت. لبخندی کنج لبش نشست

می خوای بدونی باز مامان چی گفت، خودم در این مورد باهات حرف -
 .دارم
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 .خواستم چیزی بگم که اجازه نداد

 .غذات و بخور-

چهار تا قاشق برنج ریختم و تند تند مشغول شدم تا غذام رو تموم کنم 
 اینطور اذیت می کرد اعصابم می. و بلکه حرفی بزنه

حداقل بدونم حرفش پیه که این غذا راحت از گلوم . ریخت به هم
 .پایین بره

با تموم شدن غذام چشمم به بشقابش افتاد، هنوز نصف غذاش مونده 
 : با بی قراری نگاهش کردم و گفتم. !بود

 .!محراب؟-

بدون این که از غذا دل بکنه با ابروهای باال رفته یه قاشق دیگه دهنش 
 .گذاشت و بشقاب و هل داد

 .خب اونطوری نگاه نکن تو که غذا نخوردی به منم می گی نخور-

 .دست زیر چونه ام گذاشتم

 .بگو دیگه از کنجکاوی مردم-

دلم . دستمالی پاک کرد و دم اخر یه لیوان دوغ سر کشیددور لبش رو با 
 .می خواست جیغ بکشم از دستش
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 .بدون نگاه کردن بهم چشم دوخت به گالی فرش

با مامان در مورد موضوع خاصی حرف نزدیم ولی من از تو چندتا -
 .سوال دارم

 .پام و عصبی شروع کردم به تکون دادن

 . بپرس-

به عنوان یه دختری که اصاَل تو این قید و فقط می خوام ببینم جوابت -
 .بند نبوده صادقانه بگی

 . مشتم و کوبیدم به زانوم

 .هوف بپرس دیگه-

دلبر اگر زمان به عقب برمی گشت و تو این شرایط نبودی و مشکلی -
 نداشتی با یه پسری مثل من معتقد و پایبند یا به قول خودت

 .ردی؟بسیجی که خواستگارت می بود ازدواج می ک

چی می گفتم؟ اگر خودش بود که با سر قبول می کردم ولی این هم 
 برمی گرده به االن نه بار اول که هیچ شناختی از رفتار و

 .اخالقش نداشتم

 : برای همین آروم گفتم
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راستش تو نگاه اول خب آدم نمی تونه قضاوت درستی داشته باشه نه -
 . ...من بلکه هیچ دخت

 .نگاهش به گالی فرش بود و پر ید میون کالممباز هم سر به پایین 

 .آره یا نه؟ فقط همین، کاری ندازم می گم صادقانه جوابم رو بده-

 :نفس حبس شده ام رو فوت کردمو گفتم

 .نه خب-

 :با سرفه صداش و صاف کردو گفت

پس یعنی اگر یه پسری با همچین عقایدی می اومد سراغت تو درجه -
 .اول پسش می زدی

 : تمسریع گف

 .اگر نمیشناختمش-

 .گونه اش اومد باال، فهمیدم لبخند به لبه

 .سرش رو باال گرفت و خیره شد بهم

حاال اگر همون پسر و می دیدی، میشناختی و می فهمیدی که واقعَا -
 .دوستت داره چی؟
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عجبا، امشب دیگه اینطوری سوال و . گوشه لبم رو به دندون گرفتم
 .ظورش از این حرفا چیهمعلوم نیست من! جواب می کرد

 : به دیوار تک یه دادم و گفتم. از جام بلند شدم و دو قدمی برداشتم .

محراب منظورت چیه؟ من گفتم مادرت چی گفته تو داری سوال و -
 .جوابم می کنی که نمی تونم درک کنم، برای چی می پرسی؟

 :با همون لبخند و چشمای ریز جواب داد

رد موضوع خاصی صحبت نکردیم اما تو چرا گفتم که با مامانم در مو-
 . داری طفره می ری؟

 :ابروهام و دادم باال و حق به جانب گفتم

 . وا چه طفره ای؟-

 اون پسر و اگر میشناختی چی؟-

 .نفسم و فوت کردم

 .ای بابا چی می خوای بشنوی؟ آره خب آره-

 .خندید

 .نترس دارم کلی می گم به خودمم نمی گیرم-

 .اض بالخره باید میشناختمش تا دوستش داشته باشمخب از هر لح-
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 :سر تکون داد و پرسید

 . اگر برات محدودیت بزاره بگه چادری شو ناراحتت می کنه مگه نه؟-

رفتم تو فکر، خب واقعَا این همه وقت بی بی ازم خواست چادر نذاشتم 
 :چون دست و پام و می گرفت برای همین گفتم

بند و بار نیستم ولی با همون شال یا بیین محراب تو حجابم بی -
 .روسری مانتو می تونم کوتاه بیام

 .با تحسین نگام کرد

 .!پس یعنی حرف حرف مردته-

 :خوشم نیومد سر همین گفتم

یعنی هرچی اون بگه بگم چشم؟ اینجوری خوشم نمیاد منم حقی دارم -
 خب، ببین نه این که قلدر بازی در بیارم محراب ولی از

 . .... مخالف این بودم که مثل خواون اولم 

 :می خواستم بگم خواهرم که حرفم و قورت دادم و سریع به جاش گفتم

مثل خیلیا که تابع حرف شوهرشونن و اجازه شنیدن هر حرفی و -
 .اطاعت هر دستوری رو به خودشون می دن

 .دستش و پشت سرش گذاشت و خیره نگام کرد
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 .نیعنی زنشون و مثل یه ابزار می دون-

 .دستام و کوبیدم به هم

 :باحرص جواب دادم

 .خودشه-

 :سر کج کرد که دلم براش قنج رفت، آروم گفت

اما خیلیا نظرشون اینطور نیست زن و مثل برگ گل میدونن که لطیفه -
 .و از بی مهری زود پیر می شه

این فقط در مورد زن خودش صدق می ! لبخندم جمع شد، چه حرفا
 ردای این زمونه همین بودن فقط همیندر واقع بیشتر م. کرد

شاخ شمشاد از بین این همه خوب در اومد که معلوم نیست نصیب 
 .چه خوش شانسی هست

 .!آره خب اما بعضیا-

 : خواست حرفی بزنه که اجازه ندادم

 .این سواال علتش چیه؟-

 .از جا بلند شد و لباسش رو مرتب کرد
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تونی با شرایط چنین پسری می خوام ببینم تو به عنوان یه دختر می -
 .کنار بیای

 .با ناخنام بازی کردم

 .گفتم که بستگی داره-

می خواستم داد بزنم آره اگه تو بودی صد هزار بار با این شرایط بلکه 
 سخت تر از اونم کنار میام فقط آرامشم تضمین باشه که

 .!هست

 .انگشتاش رو زیر چونه ام احساس کردم

 : اخم و لبخند کمی گفتصورتم و باال کشید و با 

 .االن دو دلی اینطور نیست-

وای چقدر اذیت می . نفس عمیقی کشیدم و دستام رو کنارم اهرم کردم
 .انگار می خواست مزه دهنم و بفهمه! کردا

من که تقریبَا به عقب خم شده بودم جفت دستام و باال کشیدم و 
 فشردم رو هر دو بازوش

 .خوام میز و جمع کنمای بابا محراب برو اونطرف می -
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به حدی !. اون لحظه قیافه من دیدنی بود. صدای خنده بلندش پیچید
 .حر صی شدم که خدا می دونست

برگشتم سمتش، خواست حرفی بزنه که با صدای لرزش روی میز هردو 
 .میخکوب موندیم

 .گوشی من بود

 .با دیدن اول اسم دل آرا روی گوشیم تند موبایل برداشتم و جواب دادم

 .یکی از دوستامه-

 : تند از آشپزخونه بیرون رفتم و با ذوق گفتم

 .سالم عزیز دلم-

لب ایوون وایستادم و آرومتر . در ورودی و باز کردم و پشت سرم بستم
 :ادامه دادم

 .چی شده زنگ زدی؟-

 :با لحن جدی بدون هیچ سالم و علیکی جواب داد

 .!کجایی؟-

 .تعجب کردم

 .!وا-
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 :فتبا غضب بیشتری گ

 .می گم کجایی وا داره؟ -

 .اخم ریزی رو پیشونیم نشست

یعنی چی این چه طرز حرف زدنه؟ مشخص نیست کجام؟ دارم به -
 پیرزن بیچاره رسیدگی می کنم نمی گی وسط کار زنگ می

 .زنی شاید عصبی شه؟

 .نفسای عمیق از خشمش رو پشت گوشی می شنیدم

 .بده گوشی و به همونی که پرستارشی-

االنم . چی می گفتم؟ به خدا بهم شک می کرد بهم. ری ریختدلم ه
 .مهلقا خانم نبود بلکه کاری کنم

 . ...ام... ام-

 .استرس گرفته بودم و نمی دونستم با ید چی بگم

 .ام چی؟ چرا زبونت و قورت دادی؟-

 .با خشم توپیدم بهش

ت فردا اول وق. ای بابا بس کن، االن قرصای بنده خدا رو دادم خوابه-
 دفعه آخرت باشه. بهت زنگ می زنم باهاش صحبت کنی
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 .!اینطور صحبت می کنی ها

 . بعد از چند ثانیه صداش پیچید

 .باشه ولی به خدا قسم اگر من و بخوای سیاه کنی-

 :بی حوصله گفتم

 . قطع می کنم کار دارم-

 .تندی قطع کردم و برگشتم داخل

 .چه زود-

 .ال سرک می کشیدنگاهم به محراب افتاد داشت دم یخچ

 .چیکار می کنی؟-

در حالی که . آسه آسه رفتم داخل آشپزخونه و پشت سرش وایستادم
 :می خواست میوه برداره آروم گفت

 .میوه می خوام-

 . دستش و گرفتم و کشیدمش عقب

 .بیا این طرف-

جاش وایستادم و از جا میوه ای دوتا سیب، کیوی و یدونه پرتقال 
 .ف مخالف که روبهروش شدمبرداشتم و برگشتم طر 
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 .چرا وایستادی اینجا؟ خودم برات درست می کنم دیگه-

 . قدم برداشت بره بیرون اما باز سوالش رو تکرار کرد

 .چرا زود قطع کردی-

 :رفتم نزدیک میز و تو حین جمع کردن جواب دادم

 .!وا چرا این سوال و می پرسی؟-

 .یک ساعت نمیشهخانوما اصواَل حرفاشون پشت گوشی کمتر از -

با یه . ظرفارو گذاشتم داخل سینک و شستنشون و به بعد موکول کردم
 چاقو و پیش دستی رفتم نزدیکش که روی کاناپه نشسته

 .بود

 .اومدم بشینم رو مبل رو به روش که به کنارش اشاره کرد

 .اینجا-

 .دستش رو بلند و دور شونه ام حلقه کرد. با لب کش اومده نشستم

 :ست گرفتن میوه ها شدم و با شیطنت گفتممشغول پو

 .!تجربه داری پس حسابی؟-

 .!چی؟-

 . لبخند پهنی زدم
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 :ادامه داد. گونه ام رو بین انگشتاش گرفت و فشرد

 !تجربه چی؟-

می دونستم اهل این بحثا نیست ولی سر به سر گذاشتنش می 
 .چسبید

عات از این که خانوما پشت گوشی طوالنی صحبت می کنن، خوب اطال-
 .!اخالق خانوما داری

 .اونم نه گذاشت نه برداشت

 .آره عزیزم خبر دارم-

با حرص چاقو رو . نگاه چپی نثارش کردم، پیروزمندانه خیره شد بهم
 . آوردم باال

 .حرفت و پس بگیر-

 .لب برچید

یک ساعت پیش کفگیر بود ز یر گلوم حاال چاقو رو می زاری، اون زبون -
 .الت کتک و کم می کنهتیزت روی همه این آ

جلوی خودم رو گرفتم، سر انداختم پایین اما مگر می شد جلوی لرزش 
 مظلوم دیوونه حرف نمی زد اما وقتی. شونه هام و بگ یرم
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 .ام حرف می زد حقیقت بود

 .مامانم و دیدم که می گم-

 .چی؟-

 : خیره به تلویزیون جوابم و داد

 .همون حرفت، اون تجربه ای که گفتی-

 . وم سر تکون دادمآر 

 . نه د یگه دستت برام رو شد-

 : صدای زیر لبش رو شنیدم

 .سر به سر بزار منم مثاَل گیج-

 :صداش اوج گرفت و باخنده گفت

 . باشه اصال من این کاره-

 . ابروهام و باال دادم و تیز نگاهشدکردم

 .البد توام سلطان سلیمانی-

 .به شونه ام کوبید. چشمکی زد

 .ه خاتون خرم سلطان جایگاه خودش و برا سلطان داشتبا اون هم-



 

 
236

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 :چشمام و درشت کردم و با لبخندی که نمیتونستم جمعش کنم غر زدم

 . روت و برم هی-

 دل آرا

 .نون داغ و با یه دست گرفتم و به سختی در ورودی و باز کردم

 .همون لحظه تنه نشسته جابر و روی پله دیدم

وتا پله رو برنداشته بودم که صداش چشمام رو تو حدقه چرخوندم، د
 .پیچ ید

 .بیا ببرمت ببینش-

 :رفتم دم در و با تمسخر گفتم

 .کمتر حرف درست کن، لزومی نداره من و ببری چون بهم ثابت شد-

 . شونه هاش لرزید

اخمی کردمو دو قدم از در فاصله گرفتم، نکنه داشت گریه می کرد؟ با 
 .ه ام جمع شدبرگشتنش و دیدن صورت خندونش قیاف

 .منه ساده رو بگو چه دلم میسوزه

 .شونه هام و دادم باال و به کلید و تو قفل چرخوندم

 .هنوز نمی دو نید با چه مارمولکی طر فید-
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 .رفتم داخل، نیم نگاهی بهش انداختم و در محکم بهم کوبیدم

 .دیوانه شدی؟-

 .به بی بی خیره شدم

 .سالم صبح بخیر-

 : بی توجه به حرفم گفت

 .چی شده باز سر آوردی؟-

 .نباید الکی ترس تو جون بی بی می انداختم

 .هیچی همش سر راهمه متلک میپرونه-

 . دیشب به دلبر زنگ زدی؟-

 :با به یاد آوردن این که قرار بود اول وقت بهم زنگ بزنه گفتم

 .آره گفت همه چی خوبه نگران نباشیم-

 :پول بود گفتاز اونجایی که بیشتر از خود دلبر، دردش 

 .حقوقش چی؟ دادن؟-

 .با حرص نگاهش کردم

هرچقدر !. بی بی فعال پول جهیزیه رو خرج نکردم اگر نگران عمل منی-
 .هم باشه نهایتَا می شه که پیش پرداخت بدیم
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 :بازم پافشار تر از قبل گفت

 خب اگر بیشتر بشه ؟-

 .نفسم رو فوت کردم

 . دلبر گفت که نگران نباشیمعزیز من، خودم یه فکری می کنم، بعدم -

 :بی بی زد به تخت سینه اش و با افتخار گفت

 . من به وجود این دختر باید بنازم-

 :زیر لب زمزمه کردم. پوزخندی کنج لبم نشست

 .!ایشاهلل همون افتخار باشه که سرخوردگی آخرش فقط آبرور یز یه-

 .چی می گی زیر لب؟-

 .و رفتم وسط پهن کردمسفره رو برداشتم . نفس عمیقی کشیدم

 .بی بی بیا صبحانه ات رو بخور-

 .با اخم خودش رو کشید جلو

تندی دو تا لیوان چای و داخل سینی چیدم و به همراه چند بره 
 : اومدم دوباره برم که صدای بی بی پیچید. گذاشتم سر سفره

 .پن یر ندار یم-

 .وا؟-
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 :بی حوصله گفتم. قندی برداشت و کنج لبش گذاشت

 .ب کره یا عسلی چیزی میارمخ-

با . این سر تکون داد نشون می داد که هیچی نداریم. سر تکون داد
 : صدای بلند غر زدم

این ! بی بی منم تنها تو این خونه که باید فقط از دستت حرص بخورم-
 همه جنازه ام رو می برم بیرون حداقل نمی تونی بهم بگی

 .یخچال خالیه؟

 . کوبیدکف استکانش رو به سینی  

دختر خونه کیه؟ من دیگه سنی ازم گذاشته حاال کل خونه رو بگردم ب -
 بینم چی هست چی نیست؟ خودت انقدر بزرگ نشدی که

 مدیریت کنی ؟

لعنت به این دختر خونه که باید هم تو مشغله های فکریش دست و پا 
 .می زد هم حساب کل خونه و خانواده دستش می بود

 .ا نون سق بزن بعدش بریم دکتربیا همین چای ات رو ب-

از آشپزخونه . منتظر همین حرف بودم که عصبان یتم رو خالی کنم
 .بیرون زدم و دست به کمر باال سر بی بی وایستادم
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 . ...الزم نکرده بی بی، با شما جایی نمیام خودم می-

 .با نگاهی که توام با خشم و ناراحتی بود باقی حرفم و قورت دادم

رم با همین سفره و کم و زیادش سر کن نمی تونی هم برو میخوای کنا-
 تنها یه گوشه هرجی می خوای بخور اگر سر زورت اینه

که کنارم بشسنی اما بهونه نکن تا راه من و از دکتر رفتنمون باهم جدا 
 .کنی

چند ثانیه ای به . حدس زدم دلبره. با صدای زنگ گوشم به خودم اومدم
 سر با کالفگی رفتم سمتبی بی خیره موندم و آخر 

 .گوشی

 .خودش بود

 . بله؟-

 :صدای هیجان زده اش پیچید

 .سالم آبجی، چه خبر-

 . می دونستم ناراحت می شه اما اعتنایی نکردم

 .دلبر برو سر اصل مطلب-

 .فهمیدم قیافه اش جمع شده
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 .حالت خوبه؟-

 :تیز جواب دادم

 .!دلبر-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 . ....اشبیا صحبت کن باه-

 :با صدای زن میری ادامه داده شد

 .سالم دختر گلم-

 .سالم دلبر پیش شماست؟... س-

 : با محبت گفت

 .آره عزیزم-

 .نشستم وسط زمین

 .چند روزه پیش شماست-

 .صدایی ازش نیومد انگار داشت فکر می کرد

 . ..ام.. ام-

 :با ناراحتی گفت
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چند روزه . ون رودخترم این چه حرف یه؟ انگار دز دیدم دخترت-
 .اینجاست ماشاهلل راحت هم گذاشتمش

 .برای همین با یه ت یر دو نشون زدم. فهمیدم تند رفتم

حاج خانم می تونید آدرستون و بدید بابت این حرف هم دیدنی از -
 . شما کنم و هم از دلتون در بیارم

باز هم صدایی نیومد و بعد از چند ثانیه طوالنی با خنده زوری جواب 
 :ادد

عزیز دلم دزدی کردم مگه متوجه شدم می خوای مطنئن شی بیینی -
 .پیش منه یا نه

. یه دلم می گفت نکنه از دلبر داره خط می گیره اینطوری جواب می داد
 .انگار نمی خواست آدرس رو بده

 .یعنی نمی خواین من رو رو مالقات کنید-

 :با جدیت جواب داد

ن باید برم استراحت کنم م. خواهرت هم حق اظهار نظر داره-
 .خدانگهدار

 .و پشت بندش صدای دلبر پیچید

 .من برم آبجی خیلی عصبیه-
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قضاوت کرده بودم واقعَا ؟َََ . قطع کرد و من مات به گوشی خیره شدم
 .اگر قضاوت بی جا کرده بودم خدا ببخشتم.... ول ی آخه

 دلب ر

 .با خنده پریدم بغل مهلقا خانم

 .عالی بود خوشکلم-

 : ر گوشم غر زدزی

دختره چشم سفید تمام تنم لرزید تا این صحبت تموم شه این چه -
 .اگر نمی اومدم می خواستی چی کار کنی؟. کاریه؟

از اون اولم !. فرشته نجاتمی دیگه. دورت بگردم که زود به دادم رسیدی-
 .اشتباه در موردت فکر می کردم

 . کرداز بغلم بیرون اومد و با لبخند کمرنگی نگاهم  

 .اما من اشتباه فکر نمی کردم-

 :خواستم ازش علت بخوام که زودتر گفت

برخالف ظاهر حق به جانب اولت یه دختر بی شیله پیله و بی ادعایی -
 .که تمام قدرتش آنی میتونه فروکش کنه
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اون هم فهمیده بود همه . خنده ام جمع شد. حرفش مثل حقیقت بود
 حوض نشستم و با ناراحتی لب. چیز به بی بی و خواهرم بنده

 .با حرفی که زد به خودم اومدم. خیره شدم بهش

 .!دختر جوونی بود که جواب داد مادرت نبود-

من گفته بودم تک فرزندم با یه . با شنیدن این خرف ترس برم داشت
 پاک!. پیرزن اگر برخالفش و می گفتم وجهه خوبی نداشت

 .فراموشم شده بود

 :با استرس گفتم

 .چطور؟... چ-

 . ...می گم که-

 :نم تیشرت رو گرفت و رو بند پهن کرد، ادامه داد

 . یه دختر جوون بود، اون کیه؟-

 .پس نفهمیده بود

اون یکی از فامیالی نزدیکه گه گاه پیش بی بی هست بهش سر ... او-
 .میزنه

 توام به اونا نگفتی شوهر داری ؟-
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باید براش . جاشوهر کجا صیغه موقت مخفیانه ک!. پوزخندی زدم
 توضیح می دادم؟

 .راستش مخفی بوده-

 : با تعجب بهم خیره شد و گفت

 .دخترم مگ میشه بدون اجازه پدر ازدواج کرد-

 . انگاری از همه چیز بی خبر بود. پوزخندی زدم

 .مهلقا خانم بابا ندارم که-

 :اومد نزدیکم و گفت

 . ...بالخره بزرگتری، عمویی-

 .م و تو آب خنک دستم رو تکون دادمخیره شدم به حوض و دست

ندار یم مهلقا جون، از اون اولش یه بی بی بود که من و به چنگ و -
 .دندون می گرفت

 :لبخند کمرنگی زدن و ادامه دادم

خیلی اذیت می کنه، گاهی حتی ! یه پ یر بداخالقه ولی عاشقشم-
 برخوردش انقدر ت یز و برنده اس که قلبت و مثل سیب از وسط دو

 . ....نصف می کنه اما
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 .نفس عمیقی کشیدم

 .مادره دیگه، یه مادر دل نگرون-

سکوت کردم و . اومد کنارم نشست و دستش رو روی شونه ام گذاشت
 . سر باال آوردم

 .منتظر نگاهم می کرد

 .بیشتر از خودت بگو-

 .خندیدم

 .چی بگم-

 .انگار دوست داشت هم صحبتم باشه

نم؟ زیاد تو گذشته ام چیز چشمگیر و چه می خوای بدونی مهلقا خا-
 .!جالب ی پیدا نمی کنی ها

 .خندیدم

من دلبرم، به اسم دلبر وگرنه به رفتار . اما بزار از خودم بیشتر بگم برات-
 سر و تهم و بزنی به. ذره ای لوندی و دلبری ندارم

 .زور تا سیکل خوندم و بعد از اون شروع کردم به کار کردن

 :سر تشویق گفتسر تکون داد و از 
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 .به به پس مستقل شدی؟ چه کاری؟-

 :مثل خودش به ذوق و هیجان گفتم

 .کار نگم شاهی بگم سرور خودت نوکر خودت-

خنده بلندی کردم و دستای مهلقا خانم و . با دقت بیشتر گوش سپرد
 :گرفتم

 .دستفروش بودم دیگه-

 .جدی شدم

هد برخوردا بودم آره دستفروشی می کردم، دستبند می فروختم ولی شا-
 شاهد بد رفتاری ها و اهانت شاهد این که چقدر یه دختر

می تونه چطور میتونه تو خونه خوش خوشان درگیر رنگ الکش باشه 
 در عین این که یه همجنس دیگه اش در به در دنبال پوله

 . ... و

 :برای این که بحث و از اون حالت تلخی بیرون بکشم گفتم

یر ابروش مو نشسته و همچنان از حال و روزش بی بی خبر از این که ز -
 .خبره



 

 
248

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

مهلقا نخندید و بیشتر تو فکر رفت انگار حرفم با این همه براش 
 .شیرینی نداشت

 .تو فکر رفتی مهلقا خانم؟-

 :با صدای لرزونی گفت

 .خیلی ناراحتی از وضعت نه؟-

 :متعجب گفتم

 . االن؟ یا از دستفروشی؟-

 : صدای خفه ای گفتسر به ز یر انداخت و با 

 .شی... دستفر-

با یه فاصله ای میونه حرفش رو به زبون آورد و خبری از اون صالبت 
 چند ثانیه ای مبهوت نگاهش انداختم و آروم .کالم نبود

 : زمزمه کردم

دوست داشتم کارم و بالخره کار کاره عار نیست ولی خب همینا هم -
 اهی لوس شدنباعث شد که از عادت، رفتارای دخترونه، گ

 .هم حتی بلد نباشم
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لبه روسریش که انداخته بود دور گردنش رو گرفت و با گوشه ساتنیش 
 .!ابروهام باال رفت. صورتش رو پاک کرد

 .!من از دردام گفتم مهلقا گریه اش گرفته بود؟

 .!مهلقا خانم؟-

سرش رو بلند کرد، با دیدن چشماش و رگه های قرمز مطمئن شدم که 
 .!ه اشک می ریزهواقعَا دار 

 .چشم درشت کردم

 ! چرا گریه؟-

 :با کف دست کوبید چند دفعه لبه حوض و به سختی گفت

 .!درد تو درد منه-

 .لب برچیدم

 .آخه برای چی؟-

سعی کرد آرامشش رو حفظ کنه به رو به ایوون چشم دوخت و نفس 
 خیلی کنجکاو شده بودم که بفهمم چی شده، چی. عمیقی کشید

از اون قاطعیت و لب خندون به چهره وارفته از غم و باعث شد که 
 .اشک تبدیل بشه
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 :بعد از چند ثانیه طوالنی رشته کالم و به دست گرفت

وقتی که تعر یف کردی، یاد خودم افتادم با فرق این که من برادر و پدر -
 .بی رحم باالسرم بود

 .آهی کشید

کتک می   مادری داشتم که هرشب جلوی چشمم بخاطر دفاع از من-
 من و می. خورد و همیشه از ترسم جرئیت مخالفت نداشتم

 .فرستادنم برای کار می گفتن کار کردن زن و مرد نداره

 .اشکاش بازم روونه گونه هاش شد

ما ! به مامان خاتونم که عمرش و داد بهت می گفتن وظیفه اش کاره-
 .نون میاریم اونم باید بشوره و بپزه

 . هقی زد

ک بار هن از زبون پدرم تشکر نشنید ولی باهاش سوخت و به خدا که ی-
 بابا می گفت مامانت سبزیارو میچینه تو می. ساخت

می اومد هر صبح نگاه می کرد که ببینه مامان همه . بری می فروشی
 دست مامان خاتون از! سبزیارو درست می چینه یا نه

جاری شدت کار ترکیده بود و می دیدم وقتی می چید از دستش خون 
 می شد اما خان بابا مثل گرگ خیمه می زد رو مادرم تا کار
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 .و درست انجام بده

 :نگاهی انداخت و با غم بیشتری ادامه داد

می شه بیشتر پول به ! همینا کم نبود تا این که گفت انقدر پول کمه-
 من می دونستم یه ریگی به کفششه چون بیشتر. جیب بزنم

زن و ! بود ولی بویی از پدری نبرده بودبابام . روی صحبتش با من بود
 برادرام برای. گفت می خوام بفروشمت .  دختر نمی فهمید

. اولین بار اون شب مخالفت کردن تا جایی که هردوشون کتک خوردن
 من التماس کردم که باهام چنین کاری نکنه، انقدر سنگ

با . دل بود که گفت شش ساعت عصر تا شب رو تو جای من کار کن
 . ...و دل قبول کردم اما نگو جون

 .نتونست ادامه بده

 .! بنده خدا چی کشیده. جیگرم براش کباب شده بود

باز هم چند ثان یه سکوت کرد تا بتونه اشک و غمش رو پس بزنه و 
 .صحبت کنه

همیشه . محل کارش همون مردی بود که من و می خواست بهش بده-
 ت درازیقبل رفتن بهم سر می زد و به نحوی بهم دس
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یه شب که تو حال خودش نبود بیش از حد داشت پیشروی می . میکرد
 .فقط یادمه با چوب دم دست زدمش و فرار کردم! کرد

وقتی رسیدم خونه خاتون فهمید صدقه سری خان بابا باز نحسی باال 
 می ترسیدم براش تعریف کنم و باز خراب شه رو سر. اومده 

نه با اون کمربند سیاه کریحش مامان خاتون و تا جایی که می تو
 جونش و بزنه، از طرفی نگفتنشم خفه ام می کرد ولی با هزار

 .التماس براش تعریف کردم

 .هوفی کشید و سر تکون داد

 .خب؟-

 .خیره شد بهم

شیش ماه بعد . فرا ریم داد گفت هرجایی می رم فقط از اینجا فرار کنم-
 لول جونم میاز رفتنم خبر مرگ خاتون و شنیدم با تمام س

خواستم برم اما وقتی رسیدم یکی از زنای شهر بهم گفت که اگر 
 برگشتم به این. چشمشون بهم بی اوفته من و قربونی می کنن

 . ...شهر و خالصه

 .دست زیر چونه ام گذاشت
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وقتی گف !. از اون جوونی دیگه ازدواج نکردم چون از مرد می ترسیدم-
 باز کردی، منم قدم تی دستفروشی و سفره دلت رو پیشم

بدون که اگر فکر کردی به بن بست رسیدی . زدم تو خاطرات سیاهم
 اگر روزی کمکی خواستی. دردمند تر از خودت هم هست

 .به عنوان مادر نه به عنوان یه بزرگتر روم حساب کن دخترم

 . آغوشش رو به روم باز کرد

ونطور که هم. بغلش گرفتم. با وجود حس دلگرمی و پناه بغضم ترکید
 : سرم رو شونه اش بود آروم گفتم

فکر نمی کردم پشت این چهره به ظاهر شاد، زخم بزرگ مخفیه، -
 .ممنون م از همدردیت مهلقا خانم

 :اشکام و پس زدم که گفت. اومد عقب

 .نگاه کن چه فیلم هندی درست کردی-

مهلقا خانم باز . در حالی که هردو سبک شده بودیم از جا بلند شدیم
 .هوا خیلی خوب بود. فت سراغ لباسا تا پهنشون کنه رو بندر 

 .دوتا چای داغ هم بعد از این همه ابغوره گرفتن می چسبید

 چای می خورید؟-
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قدم برداشتم و داخل . با لبخند کمرنگی سر به نشونه تائید تکون داد
 .رفتم

 دل آرا

ل عمل دکترم گفته بود که احتما. با بی بی از آزمایشگاه برمی گشتیم
 .شصت در چهل هست و این باعث نا امیدی بیشترم می شد

 .داری فکر می کنی؟-

یه . کیفم که تو دستم بود رو از بندش گرفتم و روی دوشم فشردم
 .جورای ی حرصم رو خالی می کرد

 :آهی کشیدم و با سرافکندگی گفتم

 . چرا تو فکرنباشم بی بی؟-

خوشش نمی اومد وقتی  عصا رو تو گام بعدی محکم به زمین کوبید،
 .غصه من غصه اون بود. خیلی ناراحت می شدم

 .انگار شوهر قح طی کرده-

 :با بغض گفتم

بی بی کی میاد با یه دختر اجاق کور ازدواج کنه؟ مهرداد که مهرداده -
 وقتی نیاد مطمئنم د یگه هیچ مردی برای من تره خورد
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 .نمی کنه

 .ش جمع شدبا شنیدن این حرف خنده ای کرد و چروکا

دخترم این چه حرف یه، مردا االن دنبال یه زن پاک و مودبن وگرنه -
 بچه رو یه جور می شه کنار اومد بعدم این همه روش برای

فکر کردی که چی؟ حاال اگر تو دلت به مهرداد گره خورده ! بارداری
 . بحثش جداست

با زنگ گوشی به خودم اومدم، چون تو دستم نگه می داشتم وقتی 
 لندش کردم صفحه اش خیس بود که همش بیانگر ترس وب

 .اضطرابم بود

 .بی بی مهرداده-

نگاه عاقل اندر سفیه ای انداخت و بی توجه به حرفم چشم به راه به رو 
 .به رو دوخت

 :تند جواب دادم

 . بله؟-

 .صداش پیچید

 .سالم-
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 می خواست چی بگه؟. هیجان زده شده بودم

 . سالم... س-

 :بی مقدمه گفت

 . از اوضاعت مطمئنی؟ بابت بارداری؟-

 :نفسم رو فوت کردم و با کالفگی گفتم

جوابش هم سه !. مهرداد تازه از آزمایشگاه برمی گردیم اگر سوالت اینه-
 . روز د یگه میاد

 .خب؟-

 :با ناراحتی ادامه دادم

گفتن عمل شصت در چهل هست و هیچ اطمینانی برای درمان با -
 وقته که میگذره و باید زودتر پ یگیریقرص نیست چون خیلی 

 . ...می

 :با صدایی که هیچ حسی نداشت گفت. نذاشت ادامه بدم

 .خب با این اوصاف نباید بهم بزنیم-

 :متعجب گفتم

 چی رو ؟-
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عقدمون رو، چون مادرم پافشاره روی این موضوع و منم نمی تونم -
 . حرفش رو زمین بندازم

 .موسط خیابون وایستاد. ماتم برد

بی بی که دو قدم بیشتر برداشته بود با دیدنم وایستاد و برگشت، زیر 
 : لب زمزمه کرد

 . چی شده؟ چرا رنگ و روت پرید؟-

 .دستم رو بلند کردم سمت نزدیک ترین ماشین و بهش تکیه دادم

 :صداش پیچید

 .نمی خوام ناراحتت کنم اما به نظرمم حق داره-

ازه عروس نمی فهمید حق مادرشوهری که هیچی از احساس یه ت
 اما دختری که ناخواسته امکان داشت مادر نشه ناحق! داشت

 .!بود

 باتوام چرا جواب نمی دی؟-

 : آروم گفتم

این همه راه ! تو با من زندگی می کنی یا مادرت؟ خیلی نامردی مهرداد-
 درمان چرا نمی گی دنبال بهونه ام؟
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دفعه به غلط  براق شد و صداش فریادش پشت گوشی پیچید، صد
 . کردن افتادم که چرا باز اینطور گفتم و بهش برخورده بود

چرا قضاوتم می کنی؟ کی دنبال بهونه اس؟ آره اصاَل حاال که اینطوره -
 .!خوب شد؟ حاال تمومش کن. یکی دیگه رو می خوام

من اگر بخوام ولت کنم هیچ ترسی ندارم از این بابت مستقیمَا هم 
 جواب اون آزمایش بی صاحابی هم!. بهت م ی گم پس بفهم

 .اومد بهم زنگ بزن

. اومدم دهن باز کنم که با صدای بوق پی در پی گوشی جوابم رو گرفتم
 .بازم حرفی که باید تو گلو قورت می دادم و دم نمی زدم

بی صاحاب من بودم؟ درواقع دهنی بود که بی موقع باز می شد وهر 
 ولی باورم نمی. وردچی که به ذهن داشت و به زبون می آ 

فکر کردن به این موضوع ! شد که می خواست عقدمون رو به هم بزنه
 .دیوونه ام می کرد

 .با برخورد عصا گوشه پام سر باال آوردم

 .بله؟... ب-

 .چی شده چرا ماتت برده؟-

 :نم گوشه چشمم رو گرفتم و گفتم
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 بی بی قراره عقد و به هم بزنه ؟-

 :پرسیدمتعجب نگاهم کرد و سوالی 

 .یعنی چی تو با اون حرف زدی که-

 .دستم رو روی زانوهام فشردم و خم شدم. پاهام سست شد

 .بی بی به خدا آبروم می ره جلوی در و همسایه، آشنا و دوستام-

 .بی بی که کم کم ترسیده بود با صدای لرزون زد رو شونه ام

کنیم   به خودت بیا دختر، این چه وضعیه؟ بیا بریم خونه صحبت می-
 االن پس می اوفتی وسط خیابون ابرومون. آروم می شی

 .می ره

 .دلم داشت تیکه تیکه می شد

 . با دستام کوبیدم به زانوهام

یه ذره حرمت و ارزش و احترام برام قائل نیست ! بی بی انگار کنیزشم-
 .!بی بی

با اخم غلیظ خیره . دستام و گرفت و با عصای دستش به زور بلندم کرد
 :چشمام و با صالبت گفت شد تو
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تو کاری کردی که گمون کنه چه تحفه !. دخترم هنوز بی بزرگتر نمونده-
 . ...ایه اما

 .با دست آزاد دستم رو گرفت

 .راه بیوفت می ریم خونشون-

 .بغضم ترکید

 . .....نه بی بی به خدا به تو حرفی می زنه اونوقت-

دیگه هیچ احدی  وقتی تصمیم به کاری می گرفت. نذاشت ادامه بدم
 دستم و محکم تر فشرد و با. نمی تونست جلوش رو بگیره

 . نگاهی که ازش آتیش می بارید

دم خیابون دست تکون داد و با اولین ماشین نشستیم داخل و اما دلم 
 .مثل س یر و سرکه می جوشید

 .!مادر مهرداد عمرا زخم زبون نمی زد

می . ز طوفان به پا می شدامرو. عصبی تند تند پاهام و تکون می دادم
 .ترسیدم و تمام اجزای بدنم شل شده بود

یک دفعه برگشتم سمت بی بی و با چشمایی که التماس توش هویدا 
 :بود نالیدم
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بی بی جز کوچیک شدن خودمون هیچی نیست توروخدا از خر شیطون -
 .بیا پایین

عصای تو دستش و محکم تر تو دست گرفت و فقط با غضب براندازم 
 : رد که تکرار کردمک

 .!بی بی-

 :بی توجه به من به راننده گفت

 .آقا سریع تر حرکت کنید ممنون می شیم عجله داریم-

این چه خبطی . وای که مگه می شد این زن و از تصمیمش برگردوند؟
 دوتا اونا می گفتن و بی شک بی بی. بود که کرده بودم

 .ییفقط رسوایی و بی آبرو. چهار تام می ذاشت روش

ای کاش از غصه همون وسط خیابون دق می کردم ولی به بی بی نمی 
 .گفتم که حاال حرفم براش پشیزی ارزش نداشت

انقدر تا رس یدن به مقصد خودخوری کرده بودم که نفهمیدم کی 
 . رسیدیم

 .پیاده شو-

 .با وارفتگی جواب دادم
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 . ..بزار حسا-

 :با اخم غر زد

 .حساب کردم پیاده شو-

. خدایا االن پس می اوفتم. بی حساب کرده بود و نفهمیدم؟کی بی 
 .قلبم مثل گنجشک می کوبید

 .چادرم رو مرتب کردم و بی رغبت از ماشین پیاده شدم

منتظر . عصاش رو روی آسفالت کوبید و روی به روی درشون وایستاد
 .هنوز امیدی داشتم که دست از سرشون برداره. من بود

 :برگشت سمتم و تشر زد

 .بیا بزن واحدشون رو-

از شدت عصبانیت عصاش کوبید به در ورودی و . با اشک نگاهش کردم
 :با صدای نیمه بلند گفت

 .بیا بزن واحد و دیوانم نکن-

قدم برداشتم نزدیکش و با چشمای خیس از سر ناچاری زنگ واحد رو 
 .فشردم
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داشت و  تند تند قدم بر می. بعد از چند ثانیه طوالنی با تقه ای باز شد
 آسانسور رو بلد. من شونه به شونه اش حرکت می کردم

در اتاقک و . نبود برای همین زودتر کلیدش رو زدم تا بیاد رو پارکینگ
 .باز کردم و وارد شدیم

در بسته شد اما موزیک الیت بیخود آسانسور بیشتر . طبقه چهار رو زدم
 اگر یه درصد امکان داشت. از هرچیز آزارم می داد

 .ی مهرداد بمونم حاال دیگه همون شانس رو هم از دست می دادمبرا

. بی بی در رو فشرد و سریع تر از من حرکت کرد. رسیدیم به طبقه
 .دستش رو قبل از این که رو زنگ بزاره درواحد باز شد

 .مهرداد بود

 : با لبخند کمرنگ و زورکی رو به بی بی گفت

 .سالم-

این حرکت بی بی به . بی بی هماناگفتن سالم همانا خوردن سیلی از 
 رعشه ای تو تنم افتاد. قد ری صریح بود که خودم شکه شدم

 .و آب دهنم رو با ترس قورت دادم

 .!وای بی بی چیکار می کرد؟
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 .داغ زده بود به گوشش و رسمَا با این کار اللش کرده بود

بی بی عصاش رو باال گرفت و کوبید بازوی ستبرش و صداش تو راه رو 
 :پیچید

چی شد؟ اللمونی گرفتی؟ جلوی من خم راست زورکی، پشت که می -
 . کنم می زنی تو دهن دخترم؟

 :در حالی که دستش رو گونه اش خشک شده بود لب زد

 .من کی دخترتون و زدم؟-

بی بی با انتهای عصا محکج زد به مچ پاش، تحمل نکردم و دویدم 
 دستش و گرفتم و با صدای لرزون. سمتشون

 :تمگف

 .بی بی نزنش توروخدا-

 :بی توجه به حرف من گفت. دستش رو از روی شونه ام پس زد

عینَا نزدی تو صورتش ولی با حرفات زدی تو دهنش، حرف ایی که از -
 .کتک بدتره

 :قیافه اش رو جمع کرد و ادامه داد
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از قد و قواره ات خجالت بکش پسر، مادرت واقعَا داره یه شیر پسر رو -
 کنه یا یه بچه کوچیک که به بلوغ عقلی  دوماد می

 نرسیده ؟

 :با دیدنش لکنت گرفتم. قامت مادرش میون چهار چوب در نمایان شد

 .سالم..س-

 .با اخم براندازم کرد و زد رو شونه مهرداد

 .چی شده؟ خیره انشاهلل-

رو که برگردوند با دیدن رد دست رو صورت مهرداد چنگی به صورت 
 .کشید

 .ه؟صورتت چی شد-

 .بی بی با افتخار یه قدم دیگه رفت جلو و نیم خیز شد سمتش

من زدم تو گوش کاکل زریت، اگر توی مادر دوبار اینطوری تو گوشش -
 .می زدی آدم می شد

خواست خیز برداره . با شنیدن این حرف، مادر مهرداد عصبانی شد 
 .سمتمون اما مهرداد مانع شد

 .صداش و تو راه رو بلند کرد
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 .پیر زن تو خودت و این دختر ناقصت چی دیدی؟توی -

نیم نگاهی بهم . با شنیدن این حرف میخکوب به مهرداد خیره شدم
 . انداخت

 : زیر لب زمزمه کردم

 .هیچوقت نمی بخشمت-

بی بی با انگشت نشونه ام گرفت . تکیه دادم به دیوار و آروم لیز خوردم
 :و گفت

و و این پسد شاخ شمشادت شاید این دختر جسمش ناقص باشه اما ت-
 فهمیدید؟ جسم ناقص درمان داره. روح و روان ناقصی دارید

 .اما روح مریض دارو نداره

قبل از رفتن با عصا محکم کوبید به . بی بی خم شد سمتم و بلندم کرد
 سرشونه اش که تلنگری خور د

 .صداشون رو از پشت سر شنیدیم

 .!از پشت کوه اومده های دهاتی-

ل از این که در آسانسور و باز کنه برگشت و بازم جوابشون رو بی بی قب
 :داد
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 .حاضرم من و دخترم دهاتی باشیم تا روشنفکری بیخودی مثل شما-

 .هلم داد و پشت سرم اومد داخل آسانسور

 .بزن-

 .کلید پارکینگ رو زدم

 . بی بی با لبخند کمرنگی نگاهم کرد

اگر از روز اول مثل  .توقع نداشتن این برخورد رو! خوبشون شد-
 .خودشون بی ادبی میکردی براشون مفهوم می شد

 .با دستم صورتم و پوشوندم

اگر این دوماده صد سال سیاه نمی خوام سر به تنش ! بس کن توام-
 .برای کسی اشک بریز که ارزش داشته باشه!. باشه

 .در باز شد و از اتافک بیرون زد

 : با ناراحتی گفتم

 .ی کار کردی؟بی بی می دونی چ -

حاال فهمیدم دلبر اون سر . به راه خودش ادامه می داد و براش مهم نبود
 .زبون و غرورش رو از کی به ارث برده

 : دستش رو گرفتم و گفتم. در ورودی و باز کرد. دویدم دنبالش
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 .!بی بی با توام ها-

 .با اکراه نگاهم انداخت

یشعور یاد می گرفتی یه ذره از اون پسره ب! جمع کن این قیافه رو-
 .از ترس مامانش اسم تورو زبون آورد؟! حداقل

 :با غیض گفتم

 .با این کاری که کردی همون یه تماسم دیگه باهام نمیگ یره بی بی-

 :پشت چشمی ناز کرد و با دهن کجی گفت

مرگ یه بار شیون یه بار اون پسره ریغ ماسی از اولشم باهات آبش تو -
 .همه بهونه بود اینا. ی ه جوب نمی رفت

ولی با این . حالم خوش نبود، بی بی ام فقط حرف خودش و می زد
 دیگه. اوصاف دیگه این تو بم یری از اون تو بمیریا نمی شد

 .برگشتنی در کار نبود و باید یه جوری با واقعیت کنار می اومدم

قدمام رو با بی بی یکی کردم و اون ز یر لب غر میزد و منم به آینده نا 
 .علومم فکر می کردمم

لباسای . بعد از حدود دو ساعت وقتی رسیدیم خونه یاد دلبر افتادم
 .بیرونم رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم
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 .!از صبح مشغول بودیم و حاال شب شده و وقت شام

 . !بی بی؟-

آروم . رفتم آشپزخونه، داشت غذا درست می کرد. صدایی نشنیدم
 :گفتم

 .ی؟چی داری درست می کن-

چهار تا دونه تخم مرغ بود و یکم سیب زمینی، تو این خونه اگر بهتر -
 .کوکو درست می کنم!.  پ یدا شه جای تعجبه

من که دیگه طاقتم طاق شده بود . باز می خواست سر بحث و باز کنه
 .دست تسلیم باال گرفتم

فردا صبح خواستم نون بگیرم وسایل خونه رو هم !. چشم بی بی باشه-
 .ممی گیر 

نشستم وسط، موهام و باز کردم و شونه که بغل پشتی افتاده بود رو 
 :برداشتم و حین شونه کشیدن گفتم

 .بی بی من با دلبر صحبت کردما-

 :هنوز حرفم تموم نشده بود تند گفت

وای دل آرا، دختر، دیشب خواب بدی دیدم به خدا بدجور به دلم شور -
 .مافتاده اسمش و که میشنوم بی قرار می ش
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 . تابی به موهام دادم

نه بی بی از سر دلتنگ یه من صحبت کردم جای ترس و نگرانی -
 .نیست

 : با دیدنم تشر زد

موهات و وسط خونه شونه نکن مو می ریزی هردفعه نیم متر مو تو -
 .غذاس

هی می خواستم با یه کاری !. وای االن اعصابم خورد می شد به خدا
 و سر به سر گذاشتنم کوتاهخودم و مشغول کنم اما بی بی ت

 .نمی اومد

 . راستی؟-

 .با کالفکی نگاهش کردم

 .من اینطوری از سمت دلبر آروم نمی گیرم از کجا معلوم دروغه؟-

 :ابروهام رفت باال، متعجب جواب دادم

بی بی با صاحب کارش حرف زدم مشخص بود زن قانون مند و -
 تماس متوجه محکمی ه البته تو لحنش مهربونی هم بود ولی تو



 

 
271

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

می مونه یه آدرس که برگرده اوکی م ! بودم که دلبر چقدر سرش شلوعه
 .ی کنیم دیگه خودمم سر و گوشی آب می دم

 :لجباز تر از قبل گفت

نه نمی شه اینطور، تا دلبر بیاد و آدرس بده من مردم و زنده شدم، کی -
 . جلوی اون پسره رو می تونه بگیره؟

 .لبم و کج کردم

 .!پسره؟ وا کدوم-

 .با تاسف سر تکون داد

 . !کی از همه بیشتر تو همسایه ها سرش تو زندگی این و اونه؟-

 .با شنیدن این حرف پقی زدم زیر خنده

 جابر خاله زنک و می گی؟-

 .به نشونه تایید دستش و تو هوا باال و پایین کرد

 .موهای بلندم رو پیچوندم و باال سرم گوجه بستم

 : بلند گفتم

 . بی بی اون و رو چه حساب باورش می کنی؟ به تو چیزی گفته؟آخه -
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نه چیزی تع ریف نکرده ولی بعیدم نمی گه وقتی هروقت زیرلبی -
 میپرونه مراقب دختر جوونتون باشید پس حتمَا از یه چیزی با

 .!خبره

 :با آسودگی گفتم

آروم باش بی بی اینم قبول کن اون حالش درست نیست، خودمونم بار -
 کی به اون اعتماد داره آخه؟ می!  شاهد مصرفش بودیمها 

 . تونه یه چیزی از هوا بلغور کنه

 . بی بی یه ذره تو فکر رفت

ولی آخه کجاست که بدون شناسایی کامل ! بد هم نمی گی اینم حرفیه-
 طی یکی دو روز این دختر و ببرن واسه کار؟ عاشق چشم

 .!و ابروش نشدن که

 .شونه باال انداختم

هلل این و دیگه من نمی دونم اما شاید از قبل رفته مصاحبه برای وا-
 . کار؟

بی بی با چشمای ریز دست به کمر گرفت و از داخل آشپزخونه جواب 
 :داد
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این چه کاری بوده که از قبل مارو در جریان نذاشته؟ دلبر اب بخوره -
 اما به نظر من این کار. این کارا معنی نداره! بهم می گه

شروع شد که تو ناله جهیزیه ات رو سر دادی و از فیبرومت  از جایی
 .گفتی

 .!لب به دندون گزیدم و غرق شدم تو گذشته

!. یادمه گفته بود که اگر اجازه می دادم دست به اون کار کثیف زده بود
 . ...چند دفعه ای هم تکرار کردش اما

بی گدار  امان از دست این دختر که اگر . نفسم و با آه بیرون فوت کردم
 به آب زده باشه رسوا می شه ولی صدای اون پیرزن هم

 .!که بیخود نبود

اینطور خودخوری امون ادم و می برید و باید یه روز با جابر می رفتم 
 .برای سرک کشی

 از کجا معلوم که دروغ نمی گفت؟

امتحانش ضرر نداشت اما نباید می ذاشتم بی بی بفهمه که اگر می 
 و می بست و دهنش و باز می کرد به هرفهمید دیگه چشمش 

 .حرفی

 دلب ر
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 .خونه تنها بودم حوصلمم سر رفته بود

ترجیح دادم آماده شم و سری به بی بی بزنم و این که ببینم تکل یف 
 .دل آرا چی شد

یه برگه کوچیک . بعد از حدود یک ربع حاضر و آماده بیرون رفتم از اتاق
 :برداشتم و با خط درشت نوشتم

 .می رم خونه اگر اومدی و دیدی نیستم نگران نباشمن -

تند در ورودی و باز کردم و از لب ایوون گذر . چسبوندم رو در یخچال
 .کردم

 .!چه هوایی بود، عالی

باد خنک و هوای آفتابی می چسبید که فقط با یه لیوان چای بشینی 
 از حق نگذریم با همه. لب حوض و فراغتت رو بگذرونی

 .نه صفایی که داشت یه جور دیگه به دل می چسبیدسادگی این خو

به سختی از فضای سنتی حیاط که حاال با باد و برخورد نور به روزنه 
 های رنگی در چوبی بیشتر آدم رو شیفته می کرد دل

 .کندم

 .پام رو که بیرون گذاشتم در خونه رو به ر ویی باز شد
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 .سالم دختر گلم-

 :ادمبا گنگی به زن میان سال جواب د

 .سالم.. س-

با دو گام خودش رو رسوند بهم و دستش رو دور صورتم چرخوند و 
 .بوس ید

 .ماشاهلل ماشاهلل مثل قرص ماهه-

با لبخند زوری همچنان گنگ نگاهش کردم که بالخره تصمیم تعریف 
 :گرفت

 .تویی خانم این خونه و همسر محراب، پسرمون؟-

مادرش طرف بودم و  چشمام درشت شد، نکنه با. چشمام درشت شد
 .نفهمیدم

 : با ترس گفتم

 شما مادرشی؟-

 :صداش رو شنیدم. خندید، اومد نزدیک تر و بغلم کرد

سعادت بزرگ کردن همچین گل پسری رو نداشتم اما برام مثل پسر -
 نگفتی دخترم، آره یا نه ؟. خودم می مونه
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ی چی می گفتم؟ آره؟ اگر میون همسایه ها پخش م. آروم عقب اومدم
 شد اونوقت آبروی محراب می رفت، شاید محراب نشونش

در این صورت با گفتن آره از طرفم براش بد تموم می ! کسی دیگه باشه
 شد اما اگر هم می گفتم نه بدتر از همه بود و به نوعی

 .وجهه زشتی داشت

 :برای همین از سر ناچاری گفتم

 . بله-

 .دبا هیجان زد رو پشت دستش و لب به دندون گزی

 .از دست این پسر، من االن به مادرش بگم که پس می اوفته-

 :چشم درشت کردم و با ترس گفتم

 . توروخدا نگین-

 . از ترس لکنت گرفتم

ببینید اون قصد داره مادرش رو یک دفعه خوشحال کنه خواهش .. ب-
 .خواهش می کنم برنامه هاش رو خراب نکنید.. خ

 :دادم با به یاد آوردن مهلقا خانم ادامه
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من دختر مهلقا خانومم روزا میام اینجارو به جای مادر تمیز می کنم و -
 .م ی رم

 .سر تکون داد

 .مگه مهلقا خانم دختر داشت؟ نگفته بود بهم-

از محبت دلیش خبر داشتم ولی . دوباره اومد نزدیک و صورتم و بوسید
 .حقیقتَا برای بار چندم حس چندشی بهم دست داد

 :صداش پیچید

س یعنی تازه مهرتون به دل هم افتاده ولی ابراز نکردید؟ چرا کار خی پ-
 .ر رو عقب میندازید دخترم؟

چی می گفتم االن؟ یه چیز . عجب گیری کردم!. خدایا من و خالصم کن
 سر هم می کنم عوضش شب که محراب برگشت بدون

 .این که کلمه ای رو جا بندازم همه رو براش تعریف می کنم

یا می گفت چرا این حرفارو زدی و . قیچی دست خودش دیگه ریش و
 .!برو دیگه نمی خوامت یا می گفت اشکالی نداره

 :نفس حبش شده ام رو فوت کردم و گفتم

هرچی تق دیر برامون رقم بزنه نمی شه که برم وسط زندگی کسی که -
 . ....با اج. نمیشناسم
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 .خواستم خداحافظی کنم اما اجازه نداد

 .این پسر گله-

 : زیر لب تکرار کرد

 .خدایا کفر نباشه. استغفراهلل استغفراهلل-

 .خیره شد بهم

من اگر دختر داشتم و می گفتن دوست داری دومادت کی باشه بی قید -
 .می گفتم این پسر

کنار گوشم .  به شکل تظاهر سر یع گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم
 :گذاشتم و با ادا و اصول گفتم

 .چرا؟ عه، چی شد؟ آخه-

 :تو همون حین رو به اون خانم ادامه دادم

 .من برم خیلی دیر شد-

 .برو دختر گلم ایشاهلل باز هم دیگه رو می بین یم-

لب خیابون که رسیدم با اولین . راهم و کشیدم و بالخره ازش دور شدم
 .تاکسی آدرس خونمون رو دادم
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. دونست انقدر دلتنگ بودم که خدا می. خیلی ذوق داشتم ببینمشون
 می. دوست داشتم یه دل سیر بی بی و خواهرم و بغل کنم

دونستم که تو نبودم حتمَا کلی اتفاق افتاده اما تصورم اتفاقی مطلوب یا 
 تقریبَا مطلوب بود چون حداقل بزرگترین مشکلمون که

 .تو درجه اول بی پولی بود حل شد

 .بفرمائید خانم-

کرایه اش رو حساب کردم و با .  با دیدن محل، لبخند رو لبم نقش بست
 .بچه ها همچنان مشغول بودن. هیجان پیاده شدم

با دو قدم برداشتن سمتشون کم کم دست از بازی کشیدن و زمزمه 
 .هاشون اوج گرفت

با دست اشاره ام می دادن و پچ پچ می کردنتا این که خیز برداشتم 
 .سمت توپشون

 .صداشون بلند شد

 .!عه خاله؟-

 :اال رفته توپ رو باال گرفتم و غر زدمبا ابروهای ب

 .جای پچ پچ کردن به کارتون مشغول شید-
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یکیشون که از همه کوچیک تر بود و به نسبت از میونشون بیشتر 
 .دوستش داشتم اومد نزدیکم

اخه خاله همیشه اخمالو و بداخالق بودی االن داشتی می خندیدی -
 .می شه توپ و بدی؟. تعجب کردیم

 .ن انگشتام گرفتم کشیدمبینیش و میو

 .بگ یر وروجک-

بدون این که زنگ در و بزنم توسط کسی . دادم دستش و رفتم سمت در
 .باز شد

 .!نباید زیادم تعجب می کردم که پشت در کی منتظرمه!. در و هل دادم

 .برخرمگس معرکه لعنت-

بی توجه بهش راهم رو گرفتم برم شاید از سر عادت بود اما به طور 
 .اللمونی گرفته بود و حتی جیکش در نیومدعجیبی 

اون حالتش عادیه ولی این حالتی که باهاش به هیچ وجه آشنایی 
 .نداشتم ی ه جورایی من و می ترسوند

کسی باز نکرد، دوباره زدم که با باز شدنش و دیدن .  زنگ در و زدم
 . صحنه رو به رو ماتم برد

 . دل آرا صورتش از قرمزی پف کرده بود
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بدون . م و تند درآوردم و با یه گام بلند خود مو رسوندم بهشکفشا
 .معطلی بغلم کرد و های های زد زیر گریه

باد یدنم لبخندی زد و کنارم گذشت و در پشت سرم رو . بی بی رو دیدم
 .اومدم عقب و با دستم اشکای دل آرا رو پاک کردم. بست

 .بسه دیگه، چی شده باز بحث کردین با مهرداد؟-

با تکیه . دستش و گرفتم و باهم رفتیم سمت پشتی دیواری. زد هقی
 حتی دلم برای یه پشتی. دادن بهش لبخندی گوشه لبم سبز شد

 .ساده تنگ شده بود

 :با همون لبخند رو به دل آرا گفتم

 .باز چی شده؟ بگو-

لباش رو روی هم فشرد انگاری خیلی سختش بود که بخواد تعریف کنه 
 :فتبرای همین بی بی گ

 .همین امروز صبح رفتن همه چی و تموم کردن-

 :به باال سر نگاه کرد و ادامه داد

 .به نظر من که خوب کرد. شکر خدا شر این هم کنده شد-
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چشمام به حدی از تعجب گرد شده بود که گفتم االناس بیوفته کف 
 .زمین

 .مگه بهش چیزی گفتین؟... م-

 .از اینجا به بعد دلبر شروع کرد به صحبت

اونم کم نذاشت دلبر به . بهش گفتم باید عمل شم و شاید حامله نشم-
 .از زن بودنم بدم میاد. خدا من و برد زیر سوال

 .اخم رو پیشونیم جون گرفت

 .بیخود-

 :ادامه داد

من و بی بی تازه ازمایشگاه . دیروزم زنگ زده بود بازم بد صحبت کرد-
 ی مونه تابرگشته بودیم وق تی بهش گفتم گفت منتظر م

 .جواب بیاد و اگر به عمل مجبور شم دیگه جدا می شه

 :با تمسخر گفتم

مگه االن داریم تو چه دورانی زندگی می کنیم خواهر من؟ بالخره -
 . ...درمان که دا

 :سریع تر با گر یه گفت
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آره اینارو منم بهش گفتم گفت من دوست ندارم زنم از اول ناقص -
 ونست مطلوب باشه تا این کههمه چی تقریبَا می ت. باشه

 .همین دیروز بی بی شمشیر و از رو بست

 :با دست زد رو زانوش و با حرص بیشتری گفت

 . همه چیز تقص یر بی بی شد-

 .به بی بی نگاه کردم

 :ابرو داد باال و آروم گفت

این خودش و کوچیک کرده دختر خوب، تو بگو، اون که به آبجیت -
 یل و پتک می کرد و میکوبیدناقص گفته و همش دختر فام

 . تو سرش درسته؟

برای چی انقدر از ارزشش کم می . با تاسف رو به دل آرا سر تکون دادم
 نباید اجازه می داد حرمتا. کرد؟ حرصم می گرفت

مطمئن بودم که تا االن هزار دفعه هم حرمت رو شکونده . شکسته شه
 . ولی دل آرا آدمی بود که اللمونی بگیره و دم نزنه

 : با ناراحتی گفتم



 

 
284

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

دست بی بی درد نکنه که رفتار و دید و .خب االن گریه ات برای اینه؟-
 . بابا بسه دیگه مرگ یه بار شیون یه بار!. تو روش آورد

 :با دستمال صورتش رو پاک کرد و جواب داد

گریه ام برای اینه که د یگه هنه چی تموم شد همین امروز صبح زنگ -
 رفتیم و عقد رو. مه چی تموم شدزد و برای همیشه ه

 .دیگه کسی به اسم مهرداد تو زندگیم نیست. باطل کردیم

 :دستام و بهم کوبیدم و به هیجان گفتم. لبخندی کنج لبم نشست 

 . فقط بگو دم اخری خودت و که کوچیک نکردی؟! این که عالیه-

 :نفس عمیقی کشیدم. با اشک ابرو باال داد

ایی بهتر از بودن با کسیه که کنارش با ترس یک عمر با آرامش و تنه-
 اگر بشینی یکم فقط یکم فکر کنی می فهمی. نفس بکشی

 .یکی از بهت رین تصمیمات تو زندگی همین کار امروزت بوده

 : آروم تر ادامه دادم

مرد اونیه که واقعَا دوستت داشته باشه، نازت و بخره، جوری بهت -
 مردی که بهت! کنیارزش بده که به زن بودنت افتخار  
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احساسش پاکه و واقعیه مطمئن باش ابدیه، دیگه اون مرد بیدی 
 .نیست که با این بادا بلرزه

تو این حرفام فقط چهره محراب جلوی چشمم می گذشت و لبخند 
 .ملیح رو ی لبم پاک نمی شد

چند ساعتی موندم کنارشون تا که چشمم به ساعت افتاد عقربه رو 
 لی دلداری و البته همچنان شنیدنبعد ک. ساعت شش بود

 .نصیحت از بی بی از جام بلند شدم برم

 .!کجا؟-

 :رو به بی بی گفتم

شما هم که فکر . دیگه کم کم باید برم همین االنم مطمئنم دیر می رسم-
 نکنم دوست داشته باشی من حرف الکی بشنوم؟

 :با قیافه جمع زیر لب گفت

 . ر بی عاطفه؟این چه صاحاب کاریه آخه؟ آدم انقد-

سریع رفتم نز دیکشون و . بحث و ادامه ندادم و تنها لبخندی زدم
 .!باید عجله می کردم یکم دیر شده بود. پیشونیه هردو رو بوسیدم

 .نمی خواستم قبل از محراب خونه باشم
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 .جلوی در حین این که کفشم رو پام می کردم صدای دل آرا رو شنیدم

 . !همونم نمی زنی؟تو کاَل یه رژ می زدی دیگه -

با شنیدن این حرفش دیدم بد نمی گه، خیلی وقت بود که حتی یه رژ 
 درست و حسابی ام نمی زدم یه برق لب همراهم بود و شده

 .!بود آچار فرانسه

 :رو بهش گفتم

 . می شه اون کیف کوچیکه رو بیاری ببرم؟-

ه بهتر خداروشکر با حرفام یه ذر . باشه ای گفت و از جلو چشمم دور شد
 شده بود و امیدوارم که دیگه یه ذره ام به مهرداد فکر

 .نکنه چون واقعَا براش شوهر نمی شد

 .بگ یر-

سر بلند کردم و کیف نقلی لوازم آرایش که نمیشه همچین اسمی هم 
 تند و سریع خداحافظی سر سری. روش گذاشت ازش گرفتم

وچه وایستادم دقیقَا همون لحظه که سرک. کردم و از در ب یرون زد م
 نشستم داخل و دل دل می کردم. تاکس ی زیر پام نگه داشت
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می دونستم که دوست نداره دیر وقت بیرون . که محراب خونه نباشه
 باشم نه تنها اون بلکه هر مردی این غیرت رو داشت بالخره

 .ناراحت می شد، حاال چه می رسید به محراب

فقط عجله . دستم گیر کردوقتی رسیدم خونه تند در و باز کردم اما 
 داشتم برم داخل، از لبه در دستم کشیدم و وقتی که وارد شدم

کفشش رو ندیدم .  اولین چیزی که زوم کردم روش جلوی راه پله بود
 تند تند حیاط و. نف س حبس شده ام رو بیرون فوت کردم

دویدم باال و اولین کاری که انجام دادم برنج و شستم و وقتی جوش 
 .ش رو خالی کردم، گذاشتم دم بکشهاومد آب

صبح زودتر خورش و درست کرده بودم و االن دیگه دلم از این بابت 
 در قابلمه رو برداشتم و عطر قورمه سبزی رو به. آرومه

 .مشام کشیدم

 .به به-

به سرم زده . سریع روی گاز گذاشتم و زیرش و خیلی کم روشن کردم
 همین رفتم سمتبود امشب یکم سر به سرش بزارم برای 

 .اتاق
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لباسای بیرون که همچنان تنم بود رو بلوز یقه قایقی قرمز آستین سه 
 ربع که قسمت باال تنه اش ساتن بود و باقی تور و شلوار

یه رژ . با یه فکر آنی یاد اون کیف کوچیکم افتادم. مشکی عوض کردم
 بی اراده دستم سر. قرمز داشتم که خیلی تو چشم می زد

اما وقتی به این فکر کردم که قصدم اذیت کردنشه پرا که  خورد سمتش
 .نه؟

سر به سر گذاشتنش برام خیلی دوست داشتنی بود که به مراتب 
 .عواقب خودش رو داشت

یه دور شونه زدم تا از شلختگی . موهای مشکیم و از باال سرم باز کردم
 .در بیاد

. م تابی خوردتکو نی به سرم دادم که موها. جلوی آیینه نیم رخ شدم
 .یه ذره از قبل بلند تر شده بود

اومدم عقب و با دیدنم . رژ رو از روی میز چنگ زدم و کشیدم روی لبم
 .تو آیینه سری از تحسین تکون دادم

با به یاد آوردن این که بعد از دیدن . کاَل تلفیق رنگ قرمز و مشکی بود
 .م عکس العملش چیه لبخندم پهن تر از قبل شد
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دستی به موهام کشیدم و دویدم از . ظه صدای زنگ در اومدهمون لح
 دم در که رسیدم یه نفس عمیق. پله ها پایین

 . کشیدم و آروم در و باز کردم

 . از بین در آرو منگاهی بهم انداخت و اومد داخل

برخالف توقع ام اخم کوچ . حاال کامل اجزای صورتم رو زیر نظر گرفت
 :یکی رو پیشونیش نشست

 .ن بود ی؟بیرو-

 :متعجب گفتم

 .آره اما از کجا فهمیدی؟... آ-

با دیدن دستبند زنج یر ساده ام تو دستش فهمیدم که وقتی جلوی در 
 داشتم عجله می کردم دستبندم پاره شده بود و هیچ متوجه نشده

 .بودم

آروم خم شد و تو همون حین که دستبند رو تو دستم می بست و 
 :گفت

 . دی؟با این رژ ب یرون بو-
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اومد باال و . لب به دندون گزیدم، بگو چرا عکس العملش اینطور بود
 .خیره نگام کرد

 :سرم رو به سمت شونه ام خم کردم و آروم جواب دادم

نخیر، بد برداشت نکن من تازه این رژ و زدم و این که هر آدم عاقلی -
 .می دونه این رنگ مناسب بیرون نیست

 : قدم برداشتم که صداش پیچید پشت کردم بهش برم، با ناز دو

 جان به لب آمد و جان بر لب جانان نرسید-

 .دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز

 .قند تو دلم آب شد

 .قلبم تپش گرفت

 : یه قدم د یگه برداشتم صدام زد

 . !دلبر-

 .!نمی دونم شاید عشق همین بود

 .که با وجودش آرومی و نبودش بی قرارت می کنه

انگار یه روح تو دو بد . لت بی تاب برای آغوش و عطر تنش باشهکه د
 .!ن
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شاید برای من اینطور معنی می شد اما به نظرم عشق کمتر از این هم 
 .به همین اندازه پاک و مقدس. ن یست

دستم و روی شونه های پهن و مردونه اش گذاشتم و آروم سرم و 
 .آوردم عقب

 .شیطون شدی-

 :خند پهنی زد و در جوابم گفتبا شنیدن این حرف لب

 .جواب شیطنتارو می دم، بالخره هر چیزی تاوانی داره-

 . لبام رو روی هم فشردم

 .نه این که تو این تاوان دادنم بهت بدگذشت-

 .می دونستی این استقبال اولین استقبالی بود که تو عمرم بهم چسبید-

رم شل جوابی ندادم و متوجه دستش شدم که دور کم. چشمکی زدم
 .شده بود، از فرصت استفاده کردم و پا به فرار گذاشتم

 . بیا دیگه انقدر زبون نریز-

وقتی رفتم . با خنده برام سر تکون داد و قدم برداشت سمت راه پله
 .داخل یاد همسایه رو به رویی افتادم

 .!ای وای پاک داشت یادم می رفت
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تقصیر من  االن می گفتم؟ اگر ناراحت می شد چی؟ ولی خب مکه
چیه؟ بدتر از نه گفتن نبود که اگر می گفتم هم رو اصاَل نمیشناسیم و 

 .دوست نداریم هزار جور فکر و خیال بد پیش خودش می کرد

وای جواب مهلقا خانم و چی بدم؟ بنده خدا ازدواج نکرده بود که حاال 
 .بچه دار شه و االن من شده بودم دخترش

با ورود محراب تند تر . یدن میز شدمرفتم داخل آشپزخونه و مشغول چ
 .شدم و زود غذارو کشیدم

 .چی درست کردی؟. خب-

 : غر زدم

 .!واقعَا نفهمیدی؟. یعنی انقدر کم عطره؟-

 .برنج و گذاشتم روی میز و صندلی رو عقب کشیدم

 . !بیا ببین چیه-

 .خندید و اومد نزدیک

 .و کشیدگونه ام رو بین انگشت گرفت .  چه زودم بهش برمیخوره-

 .نشست رو به روم

 :تک سرفه ای کردم و گفتم
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 .میگم محراب؟-

 .جانم می شنوم-

آروم آروم شروع کردم به تعریف کردن تا اونجا که فهمید گفتم دختر 
 .مهلقا خانومم پقی زد زیر خنده

 .!نخند خب، محراب-

 .با لبخند پهن و همراه با اخم کمرنکی نگاهم کرد

الن پیش خودش چی فکر می کنه؟ مهلقا خانم آخه دلبر خانم نمی گی ا-
 . ازدواج نکرده که؟

 .شونه باال انداختم

 .اون مهلقا خانم و از کجا بشناسه حاال-

 : نفس عمیقی کشید و گفت. سعی کرد خودش رو کنترل کنه

 .این دو نفر از جیک و پوک هم خبر دارن عز یز دلم-

 .استرس افتاد به جونم

 .نگ بزن فردا اول وقت بیادمحراب به مهلقا خانم ز -

 .سر تکون داد

 :قاشق دوم و دهن گذاشت دوباره گفتم
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 .محراب؟-

 :با حوصله تر از قبل جواب داد

 .جانم؟-

 .با دقت نگاهش کردم

تو ناراحت نشدی بهش گفتم ما هم و دوست داریم ولی به هم نگف -
 .تیم؟

نه و قیافه  این یعنی. لیوان آب و براشت و سرش و رو به باال تکون داد
 عادیش و آرامشش به این معنا بود که واقعَا اونطور که

 .فکر می کردم نبود

 : با لوندی گفتم. موهام و ریختم رو شونه ام و لبخند کمرنگی زدم

 .!محراب؟-

 :اینبار با عجز نگاهن کرد و آروم جواب داد

 .عزیزم بگو می شنوم بگو-

 .خندیدم

 .حاال غذات و بخور می خواستم بگم خیلی خوبی به خدا-

 .با چشمای ریز نگاهم کرد
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 .من و اذیت می کنی؟ به حسابت می رسم-

 .چیزی نگفتم و تا آخر فقط خیره نگاهش کردم

 دل آرا

نون به دست با وسایل خونه که از شدت پر بودنشون دستم داشت می 
 .شکست در و باز کردم

 .خواستم برم باال که باز رجز خونیش شروع شد

 .یشب باز سرتون و شیره مالید؟چی شد د-

 :دم پله اداش و درآوردم و توپ یدم

اونقدری باهاش گرم صحبت بودم که یاد چرت و پرتای تو نیوفتم و -
 .اوقاتمون و تلخ نکنیم

 :دم در رفتم و وقتی در و باز کردم گفت

بیا یه توکه پا ببرمت اگر نبود دیگه این دهن ! مگه لولو خورخوره ام؟-
 .بسته

یا . امتحانش ضرر نداشت. حرص وسایل خونه رو داخل گذاشتمبا 
 .دهن ا ین بسته می شد یا مارو به خودمون می آورد
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همون بغل در چیدم و خواستم برم که صدای بی بی باعث شد سرجام 
 .وایسم

 .کجا؟-

 :نگاهی به جابر انداختم و گفتم

 .دارم می رم دلبر و ببینم-

 .تاقبا این حرفم پا تند کرد سمت ا

 .منم میام-

 :با کالفگی گفتم

 .مگه چه خبره بی بی خودم می رم هرچی شد می گم دیگه-

چادرش رو . بعد از چند ثانیه روس ریش رو روی سر گذاشت و گره زد
 بعد از برداشتن دسته کلید در و. روی سرش مرتب کرد

 .پشت سربست

 .بری م-

 .نفسم و فوت کردم

 . ....اصاَل لزومی ندبی بی تو بمون خونه کار داریم -

 : تشر زد
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 .راه بیوفت-

 :جابر به تابعیت از بی بی گفت

 . راست می گه دیگه با واقعیت باید همتون رو به رو شید-

 دلب ر

 .جلوی آیینه موهام و شونه زدم و باال سرم دم اسبی جمع کردم

با حلقه سریع دستش دور کمرم از داخل آیینه رو به رو خیره شدم 
 .د ریزی زدمبهش و لبخن

 .چونه اش رو میون شونه گذاشت

 . امروز د یر تر می رم-

 : ابرو باال دادم و گفتم

 .!چرا؟-

 .خندید

 .برای این که مهلقا خانم بیاد و عالوه بر تو خودمم کارش دارم-

لب برچیدم و برگشتم سمتش به میز تکیه دادم و دستام و دو طرفم 
 .گذاشتم

 .زنگ زد ی؟-
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 :یشونیم و کنار زد و گفتچندتا تار روی پ

 .آره گفتش زود میاد-

 :کنج بینیم و دادم باال و با طلبکاری گفتم

انگار حقش و ازش ! چشماش و ببین. از آن نترس که های و هوی دارد-
 گرفتن از مظلومیت توش داد میزنه این چشمارو اگر من

 . ...داشتما

بردتم و تو دستش و پشت گردنم گذاشت و کشون کشون از اتاق بیرون 
 :همون حین با اخم گفت

تو همین چشمات که شیطنت و توام با معصومیتت داره به دلم -
 .نشسته

 . ابرو باال دادم

 . یکی مثل خودت بود َاخی می شد؟ االن به به؟! عه پس درست گفتم-

 :جوابی نداد ادامه دادم

 . سکوت عالمت رضاست-

داشت و تکیه داد به لب ایوون وایستادیم دستش و از دور گردنم بر 
 .نرده چوبی
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 .دست فروش بودی؟-

 .متعجب نگاهش کردم

 .آره تو از کجا می دونی؟... آ-

 .لبخندی زد

یک بار هم بهت گفتم از قبل می شناسمت سر همین قبل رابطمون -
 .گفتم دست نگه دار که تو حداقل من و بشناسی

 : سر پایین انداختم و آروم گفتم

اون پول و مثل صدقه ازت قبول کنم اومده بودم تا آره اما نمی تونستم -
 برای همین هزینه دست به هر کاری بزنم دیگه غ یر از

 ! اینه؟

 :نفسم رو با آه بیرون فوت کردم، با مکث کوتاهی ادامه دادم

 . حاال نگفتی از کجا من و میشناسی-

 .زنگ در زده شد

 .بعدَا در موردش صحبت می کنیم-

خواست !. از کی منتظر این فرصت بودم و حاال. ینکالفه پا کوبیدم زم
 بره اجازه ندادم، زودتر ازش قدم برداشتم و مله هارو
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 .گذروندم

 : درو که باز کردم با دیدن مهلقا خانم لبخند دندون نمایی زدم

 .سالم مهلقا خانم جون-

 .!مهلقا خانم جون؟-

 .ریز خند ید و اومد داخل

 .چی شده زنگ زدین اول صبحی؟-

 :صدای محراب پیچید

 .خبرای بد بد از اوناش که آش نخورده و دهن سوخته-

 :مهلقا خانومم در حواب گفت

آتیش سوزوندین؟ البته تورو که می ! تا دهن سوختگیش چقدر باشه-
 . ....شناسم اما

 .خیره شد به من و با چشمای ریز نگاهم کرد

 : لبام رو روی هم فشردم و با استرس گفتم

 .لی سوال پیچم کردبه خدا خی-

 .محراب اومد کنارم وایستاد

 .باید فرزندخونده ب گیری-
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 .چی؟-

 .مجددَا زنگ در به صدا دراومد

 : سریع گفتم. محراب خواست بره و انگار ترسی تو دلم افتاد

 .نه صبر کن-

 سالنه سالنه خودم رو به در رسوند م

 .لب به دندون گزیدم و آروم در و باز کرد م

شکه . بی پشت در انگار یه لحظه روح از تنم خارج شد با دیدن بی
 .نگاهش کردم

 .سالم-

 . جابر کنارش با لبخند پیروزمندانه نگاهم کرد

 .سالم دلبر خانم-

 .آب دهنم و رو با ترس قورت دادم

 .بی بی اینجا چی کار می کنید؟... ب-

 . با اخم خودش و خم تر کرد تا داخل خونه روببینه

 .کارت و ببینم، دعوت نمیکنی  می خوام صاحاب-

 .چنان ترسیده بودم که دلم می خواست بزنم زیر گر یه
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با دهن تلخ از خشکی . اومدم جلو تر و خودم رو چسبوندم میون در
 :نالیدم

 .!آخه بی بی االن حاج خانم ببینه بزرگترم اومده قاطی می کنه-

 .این زنه حالش دست خودش نیست ها

چه انداخت، رد نگاهش و که دنبال کردم دیدم نیم نگاهی به انتهای کو
 یا خدا االن دل آرا رو هم می. دل آرا داخل ماشین نشسته

 .دیدن دو طرفه برام بد تموم می شد و دروغگو هم محسوب می شدم

 .بال نیومد نیومد یک آن باهم اومد

 .رنگ و روت چرا مثل گچ شده؟-

 .ی زدبه جابر نگاه کردم که خطاب به من این حرف و م

 .خواستم خیز بردارم سمتش اما بی بی اجازه نداد

 .بد کرد آدرس محل کارت و داده؟! چته؟-

 :با صدای خفه جیغ زدم

بی بی با این احمق اومدین اینجا چیکار ها؟ به من می گفتین نمی -
 .آوردمتون؟

 . بی بی چونه ام رو تو دستش گرفت و با چشمای ریز نگاهم کرد
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 . یه جور من و سیاه کردی برو کنار ببینمهر دفعه گفتم بهت -

 .خواست بیاد داخل که در و با ترس محکم تر از قبل گرفتم

 :با صدای لرزون گفتم

زشته بابا بزار اول باهاش هماهنگ . بی بی خونه مردم میای چی کار؟-
 .کنم

 :با چشم درشت تشر زد

 .عیبی نگودلبر یا بیا کنار یا به زور میام داخل برای من از زشتی و -

 .با حرص عصارو کوبید به در

 .!بی بی-

 :صدای محراب تو دو قدمیم پیچید

 . !کیه؟-

 .داشتم از ترس پس می افتادم

 .درو سریع بستم و دست محراب و گرفتم

 !محراب؟-

 .با اخم و تعجب نگاهم کرد

 .کی بود-
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 .دستش و کشیدم و کشون کشون بردمش سمت پله

 .محراب برو باال-

با . گار تا جواب ازم نمی گرفت از جاش تکون نمی خورداون اما ان
 .التماس نگاهش کردم

 .محراب التماست میکنم بهت می گم برو باال-

بعد از باال رفتنش داد و قال بی بی پشت در . چشمام از اشک پر شد
 .اوج گرفت

 .باز کن این درو دختره چشم سفید-

 .محراب که در و بست دویدم سمت مهلقا خانم

 .دادم برسین به-

 :مهلقا خانم که ماتش برده بود لب زد

 .چی شده دختر؟-

 :با شنیدن صدای بی بی پشت در نگاهم رو از مهلقا خانم گرفتم

 .بزن در و یه جور بازش کن، بشکونش-

اومدم یه قدم بردارم که در به دیوار کوبیده شد و پام تو هوا خشک 
 . با دست زدم به صورتم. موند



 

 
305

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .خاک بر سر م-

 .اومدم قدمی بردارم که مهلقا خانم جلوم و گرفت

بادی به غب غبه انداخت و خرامان و دست به کمر رفت دم در که حاال 
 .بی بی دم پله دوم وایستاده بود

 .صدای نیمه بلند مهلقا خانم باعث شد جا بخورم

 .کی اجازه داد پاتونو بزارید تو خونه ام-

 :و خیره به من گفت بی بی نگاه تمسخر آمیزی نثارش کرد

 سرکار خانم کی باشن؟-

 . انگار آب سرد ریخته باشن روی سرم. لکنت گرفته بودم

قدرت کالمم تو چند دقیقه . انقدر ترسیده بودم که بدنم می لر زید
 واقعَا بی بی و دل آرا نقطه قوت و در. راحت ا ز دست دادم

 .عین حال نقطه ضعف من بودن

 :ت و به جای من جواب دادصدای مهلقا خانم اوج گرف

شما کی هستین که بی وقت و اجازه پاتون و تو ! من صاحب کارشم-
 .خونه من گذاشتین

 . بی بی طوری که پرش چیده شده باشه نگاهش کرده شد
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 خانم چی شده مگه حاال؟... خا-

من که با دیدن این حالت تا حدودی اعتماد به نفس گرفته بودم قدم 
 .برداشت م سمتشون

 .ی بی حاال که خیالت راحت شد بروب -

 .فقط به مهلقا خانم نگاه کردم. با ورود جابر تو حیاط دلم هری ریخت

 به دادم برس رسوا نشم

 .اون پسر خوشکله کو کجاست؟-

دو قدم دیگه برداشت و خواست بره . فقط دندون قروچه ای کردم
 .سمت راه پله که مهلقا رفت و رو به روش وایستاد

 .کی هستی؟تو  ! کجا؟-

 : سریع گفتم

 .!ُمَفِتش منه، یکی از همسایه هامون-

 .با این حرف اخمی کرد و از شونه جابر گرفت

 .بوی گند هم که می دی، برو حیاطم و به لجن نکش-

. و هلش داد دم در که اگر خودش و کنترل نمی کرد بی شک می افتاد
 کم کم می خواستم.  قلبم مثل گنجشک می کوبید
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 . ر یهبزنم زیر گ

 .!همه چیز برمال می شد به خدا

تا سه می شمرم رفتین رف تین نرف تین این دختر هم با خودتون بب -
 .رید من همچین پرستاری نمی خوام

با تعجب نگاهش کردم اما آرامش ! وای چی گفت؟ اگر نمی رفتن چی؟
 .چشماش یه جورایی ترسم و از بین می برد

 شروع کرد به شمارش

 .یک-

 .ون رفتجابر بیر 

 .دو-

بی بی با حرص براندازم کرد و قبل از این که سه رو بگه عصاش رو 
 . کوبید به زمین

 .اغور بخیر-

 . مهلقا لبخند کمرنگی زد و رفتنشون رو از نظر گذروند

 .بیرون رفتن من همچنان ترس تو دلم بود
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قدم اول و برداشتم سر قدم دوم از شدت فشار چشمام سیاهی رفت، با 
 روی زمین دردی رو تو تنم حس کردم و چیزی افتادن

 .نفهمیدم

 دل آرا

چنان محکم عصارو می کوبید . با چشم اومدن بی بی رو زیر نظر گرفتم
 و جلوتر از جابر راه می اومد که گفتم االن عصا

 .میشکنه

ناراحت از این که جابر، بی بی رو خیلی . هم خوشحال شدم هم ناراحت
 .از این که خبری نشدهعصبی کرده بود و خوشحال 

منم که گذاشتن داخل ماشین به زور گفتن پیش راننده منتظر بمونم تا 
 .برگردن

جابر اومد در و باز کنه که بی بی تش ر . در عقب باز شد و نشست کنارم
 :زد

 .اومدنت با ما بود حاال دیگه َشِرت و کم کن-

ه هم و رو بی بی در ماشین و محکم کوبید ب. با اخم نگاهمون انداخت
 :به راننده گفت

 .حرکت کنید-
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جایز نبود سوالی بپرسم اما انقدر کنجکاو بودم نتونستم جلوی خودم و 
 .بگ یرم

 .چی شد؟-

 .با غضب رو کرد سمتم

 .جلو صاحاب کارش سنگ رو یخ شدم چی می خواستی بشه-

 .سر تکون دادم

 .عوضش خیالمون راحت شد-

 . راج کنهچه فایده؟ نز دیک بود دختره رو اخ-

 . ابرو باال دادم

 .!وا برای چی؟-

 .بعد از چند ثان یه به زبون اومد. بی بی انگار نمی دونست چی بگه

 .به زور وارد خونه مردم شدیم! با پا زد در و شکست قفل رو دیگه-

 .زدم پشت دستم

 .!بی بی نا سالمتی سنی ازت گذشته این چه کاریه مثل الت خیابون-

 .م انداختاز گوشه چشم نگاه

 .اونی که همراهم بود اگر الت نیست پس چیه؟-
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 .قیافه ام جمع شد

بی بی اون عقل نداره شما چی؟ بالخره چراغ سبز نشون دادی که اون ا -
 . ین کارو کرد دیگه

 .چی چی سبز؟-

 :کالفه گفتم

 .هیچی هیچی-

تا رسیدن به خونه با سکوت گذشت و از طرفی به کار زشت بی بی و از 
 تکل یفم قرار بود. هم به مهرداد فکر می کردمطرفی 

چی بشه؟ با دیدن محل دست بردم سمت کیف و دوتا دهی بیرون 
 .دادم دست بی بی که خودش حساب کنه. آوردم

خسته و بی حوصله فقط می خواستم برم خونه بخوابم، شایدم فکر و 
 .!خیال

با خدا درد  حداقل تو اون فرصت. تنها چیزی که آرومم می کرد نماز بود
 و دل می کردم بدون این که ترسی از پس شدن از

 .طرف کسی داشته باشم و حداقل ذره ای از غم خالی و سبک می شدم

 .ماشین دم کوچه وایستاد
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 .پیاده که شدم با دیدن مادر شوهرم جلوی درمون خشک شدم

همینطور مات داشتم جلوی در و نگاه می کردم که سقلمه بی بی به پهلو 
 .ن و به خودم آوردم م

 .راه بیوفت دیگه زودتر از من پیاده شدی االن موندی وسط خیابون-

 .نگاهم و از جلوی در گرفتم و سوق دادم سمت بی بی

 .واسه چی اومده؟-

 .!کی؟-

 . و با این حرف رد نگاهم و دنبال کرد

 .چادر و روی سرش محکم کرد

 .فتمخواست سریع بره و آوار شه روی سرش که دستش و گر 

آره بدو برو با این سن و سال بزنید تو سر و . ای بابا امون بده بی بی-
 .صورت هم دیگه

 .چشماش رو تو حدقه برام چرخوند

 .شونه به شونه هم آروم رفت یم جلوی در، با دیدنمون نیشخندی زد

 . سالم خوبین؟ خیلی منتظرتون بودم-

 .عجیب بود، هیچوقت اینطورداستقبال نمی کرد
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 :جواب دادمآروم 

 .خیره انشاهلل-

کارت دعوت تو دستش اصاَل حس خوبی بهم نمی داد و یه فکرایی یه 
 .لحظه به سرم می اومدن اما نمی خواستم باور کنم

 .خندید

 .خیلی خیره دخترم-

 :بی بی که به زور داشت خودش رو کنترل می کرد توپید بهش

 .بگو ما کار داریم ما کار داریم وقت نگیر، اگر حرفی برای گفتن داری-

 :لب برچید و با ناراحتی گفت

یعنی اشتباه بود چنین مهمونایی رو انتخاب کردم برای مهمونی و -
 حضورَا اومدم برای دعوتشون به جشن؟ ناراحتم نکنید

 .توروخدا

 .دستش و گذاشت زیر چونه ام

 . خصوصَا حضور تو دسته گل-

جایی . انجام بده صورتم و عقب کشیدم این زن یه کاری می خواست
 .!نمیخوابه که ز یرش آب بره
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 .حاال زوده برای ناراحتی! ای بابا-

 .منتظر بودم بب ینم ادامه حرفش چیه. دندونام رو روی هم کشیدم

 .کارت دعوت و گرفت سمتم

زود بجنب ید برای خرید که به نامزدی پسرم با ید خودتون و برسونید -
 .وگرنه خیلی ناراحت می شم

ماتم برده بود و . به سمتش دراز شده بود تو هوا خشک موند دستی که
 .دست و پام یخ کرده بود

 :صداش تو گوشم اکو شد

 .بگ یر دیگه دختر خوب-

 :بی حیرت گفت. زودتر از من بی بی کارت و از دستش گرفت

هیچی نشده قرار نامزدی و بستین؟ میذاشتی یک هفته از جداییشون -
 رشید نه پسر تو خط قرمزارو ردنه اون دختر می ت! بگذره

 .!می کرد

پسری که یکسال ! این دیگه چه شوکی بود؟. سرم داشت گیج می رفت
 تموم با من نامزد بود حاال چطور دو روز نگذشته از باطل

 . کردن عقد قرار نامزدی بسته؟
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 :خطاب به من گفت

 .دخترم نمی خوای حرفی بزن ی؟-

باز کردم و با د . بی بی گرفتمپوزخندی زدم و کارت دعوت رو ازدست 
 .یدن اسم شیما ابروهام رفت باال

 .مبارکا باشه پس، اینقدر نگران ازدواج با نامزد من بود؟-

 .لبخند مصنوعی زدم و رو کردم سمتش

 .با کمال میل حتمَا می رسم خدمتتون-

 .نگاه سرتاپایی بهم انداخت

نار می اومدم حیف دختر خوشکلی هستی اما اگر می تونستم باهات ک-
 ََ. با بی بی خانومت که اصالَ 

 .دستش و تو هوا برام تکون داد

 .خدانگهدار-

وقتی مطمئن شدم رفته زدم زیر . با رفتنش نشستم لب پله جلوی در
 .گ ریه و مچ پای بی بی رو گرفتم

 .من باید نامزدی کی برم. بی بی به خدا االن سکته می کنم-

 .شونه هام و گرفت
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ر االن جمع می شن آشناهای محل همین یه جو آبرومونم بلند شو دخت-
 .می ره

 :نالیدم

بی بی خودت دیدی جلوی چشمم چه اتفاقی افتاد، به خدا دیگه رمق -
 .ندارم

صورتم از گ ریه خیس شده بود و مثل ابر بهار اشک . به زور بلندم کرد
 . این دیگه نهایت ظلم بود. می ریختم

 .ت کردم و خودم و رسوندم دم دردم در تق ریبَا کفشام رو پر 

 .بی بی در و بست که با دیدنش دوباره چشمم به کارت عروسی افتاد

 .بی اون و بده به من... بی-

 .خواست از وسط دو نصفش کنه که جیغ زدم

 . نکن بی بی نکن-

کارت .  کارت و از دستش گرفتم.  چهار دست و پا خودم و بهش رسوندم
 .و باز کردم

 .د بودم براش؟بی بی خیلی ب-

 .قیافه اش جمع شد
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 .اهلل و اکبر باز شروع کرد-

 .چادرم رو از روی سرم کشیدم

چی و شروع کردم بی بی؟ هنوز دو روز از باطل کردن عقدمون نگذشته -
 من و دعوتم کردن نامزدیش؟ جیگرم داره میسوزه بی

 .!بی

م کی می تونست بفهمه که چقدر دار .  اونم دیگه حوصله من رو نداشت
 نه از بابت این که کسی اومده جام از این! آت یش می گیرم؟

چقدر . که مهرداد فقط دنبال تلنگری بود که من و از سر خودش باز کنه
 .منتظر این فرصت بود که من نمی دونستم

باورم نمی شد این همه مدت داشتم خودم و گول می زدم و تو خیالم 
 .مالکی برای رسیدن به مهرداد رویا می بافت

 دلب ر

با قیافه . با اخم صورتم و عقب کشیدم. با حس بوی الکل زیر بینیم
 .جمع چشمام رو باز کردم

 .اول تار می دیدم

بعد از چند ثانیه ذهنم شروع کرد به حالجی کردن تا یادم اومد چی 
 .شده دوباره تپش قلب گرفتم
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 .لبم رو با زبون تر کردم

 .بی بی... بی-

 :شم پیچیدصدای مهلقا خانم تو گو

 .کسی نیست نترس-

 .بدون رغبت چشمم و باز کردم و اینبار نگاهم با محراب تالقی کرد

 .!حالت خوبه؟-

مهلقا خانم زود . دستم و تکیه دادم به کاناپه و خودم رو کشیدم باال
 .لیوان آب قند و داد دستم

 :محراب کالفه گفت

 .برای چی انقدر ترسیدی؟ آروم باش-

 .یدمدستی به صورتم کش

 .من خوبم-

 :رو به محراب گفتم

 . ...تو برو سرک-

 . با اخم ریزی نگاهم کرد

 .نمیخوای توضیح بدی؟-
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 .مهلقا خانم تشر زد

 .!محراب-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .حق داره بدونه پشت در کی بوده-

ولی نمی تونستم جلوی مهلقا خانم بگم که آواره خیابونا شده بودم 
 ه ازدواجم با محراب مخفی بوده وبرای پول چون گفته بودم ک

 .بس

 .با کرختی از جام بلند شدم و دست محراب و گرفتم

 .بیا-

 : رو کردم سمت مهلقا خانم و با لبخند کمرنگی گفتم

 .ببخشید با اجازتون من براش توضیح بدم اگر ناراحت نمی شید-

 .راحت باشید دخترم-

دو دفعه . تم رو تختاون تکیه داد به میز و من نشس. رفتیم داخل اتاق
 :نفس عمیق کشیدم و شروع کردم به صحبت

بی بی هم نمی دونست و نمی !. یادته که اول به چه نی تی اومدم-
 .دونه اگر تورو می دید واقعَا برداشت بدی می کرد
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 .انگار از این بابت خیلی ناراحت شده بود

معش چرا نذاشتی ببینمش؟ چرا ترسیدی خب نهایتَا یه جوری باهم ج-
 .!م ی کردیم اگر خیلی نگران بودی

 . پوزخندی زدم

همه چی خوب بود تا موقعی که تو به جابر گفتی شوهرمی دیگه اون -
 فکرم نمی کنم. موقع نمی تونی که چیزی و جمع کنی

 .!دروغ گفتن بلد باشی

 .اخمش پررنگ تر شد

 . جابر؟-

شتر غ بی حوصله از جابر فضولی و سرک کشیدنش تعریف کردم که بی
 یرتی شد و گمون کرد که حتمَا جابر نسبت به من قصد

 .و قرضی داشت

 .اونم اومده بود-

 .سرم و باال و پایین کردم

 .بله-

 : با ابروهای باال رفته گفتم
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 .!تو از پنجره یه ذره فضولیت هم گل نکرد که ببینی چه خبره؟-

 .مکثی کرد

فهمیدم و منتظر چیزی ن! اگر بگم نه دروغ گفتم ولی اولش رو فقط-
 .موند م بیاید باال تا جایی که مهلقا خانم صدام زد

 . لب به دندون گزیدم و نگاهم رو ازش گرفتم

 .برو سر کارت، شب هم که اومدی برمی گردیم سر صحبت قبل-

 .چی؟-

 .دستم و پشت گردن گذاشتم

 .این که از کجا میشناختی من رو-

 . باشه ای گفت و آشفته از اتاق ب یرون زد

بهتر بود زیاد اصرارنکنم و یکم تنهاش بزارم تا فکر کنه، خودش می 
 .فهمید که من با اون صنمی ندارم

با به یادآوردن اتفاقاتی که تو چند دق یقه . تنها تو اتاق نشسته بودم
 خدایا این دیگه چه عذابی. نزدیک بود به بادم بده نفسم گرفت

 .بود

 . !دخترم؟-
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 .خند تلخی زدمبا دیدن مهلقا خانم لب

 . جونم؟-

 . انگار از دستم دلخور بود. تو نگاهش ناراحتی رو می دیدم

 : حرفی نزد که گفتم

 چرا ناراحتین انگار ؟-

 :دست به کمر زد و با لحن جدی جواب داد

 .اون پسره کی بود؟-

 :کالفه گفتم

مهلقا خانم توروخدا قضاوت نکنید، اون پسره معتاده و میشه گفت -
 ه حاال اون بی بی من و تحریک کرده که من دارمهمسای مون

 .خبط می کنم که بیاد به حسابم برسه

 .نیم نگاهی بهم انداخت

 .یعنی فقط همین؟-

هنوز یک دقیقه نگذشت بود، . اومدم حرفی بزنم که باشه ای گفت
 :پرسید

 .می خواستی بهم چی بگی؟-
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 .دیگه واقعَا دهنم به حرف باز نمی شد

بگم که از سر ناچاری به همسایه رو به ر ویی گفتم من فقط در این حد -
 .دختر شمام

 . چنگی به صورت زد

 .!چی؟-

 :با بغض لب زدم. دلم می خواست گریه کنم

 .توروخدا شما دعوام نکنید-

 .لبخند زوری زد و اومد کنارم نشست

آخه جز این که باهات مشکل و چاره کنم مگه کار دیگه ای هم می -
 .؟تونم انجام بدم

 :متعجب جواب دادم

 .نه خب اما می دونم خیلی ناراحت شدین و عصبانی هم هستین-

 .خندید و دستم و گرفت

 .دخترم چرا انقدر به کاهدون می زن ی؟-

وقتی مهلقا خانم فهمیده بود چقدر خرابکارم حتما . سر به ز یر انداختم
 معلومه که آدم دروغ گفتن!. محراب هم به این پی برده بود
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دم و نیستم، برای هرکی بودم برای بی بی نبودم سر همین هم می نبو
 کم کم داشت حالم از خودم و وجودم بهم می.  زد م تو خاکی

 .خورد

 .این که بی بی پیگیرم می شه

این که باعث شدم محراب به عشق شک کنه و تو ذهنش با جابر درگیر 
 .باشه

 ...هم تر از همهاین که برای مهلقا خانم چیزی جز دردسر نیستم و م

خودم رو برای پول تو منجالبی انداخته بود که ترس ک استرسش هیچ 
 هیچ وقت فکر نمی کردم روزی. لحظه ای ولم نمی کرد

 .از دیدن بی بی پس بیوفتم

 .!گوِشت با منه؟-

 .مهلقا خانم داشت صحبت می کرد و من حواسم جای دیگه

 .بله؟... ب-

 .دستی به سرم کشید

 برام توضیح بدی یه جوری هم این دروغ و جمعش می میزارم بعداَ -
 کنم چون من به اون خانمی که باهاش صحبت کردی و
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 . ...کنجکاو بود

 .نذاشتم ادامه بده

 .فضول بود-

 :با خنده ادامه داد

همونی که می گی، من بهش گفته بودم که اصاَل ازدواج نکردم حاال -
 .باید بگم دختر خونده منی

 :با التماس گفتم

.. وای آره توروخدا من فعال نمی خوام حرفی از محراب و من باز شه د-
 ازدواجمون مخفی بودا ولی فعاَل صبوری.. درسته از

 .کنیم بهتره

 محراب

دلم نمی اومد . برای بار دوم بود که زنگ می زد. چشم دوختم به گوشی
 هنوز درگیر. جواب ندم و حس بی احترامی داشت برام

ه اومده بود خونه ام و چنان سینه ستبر کرده بود که اون پسری بودم ک
 .انگار صاحب دلبره

 .با به یاد آوردنش خون خونم و می مکید
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 .با عصبانیتی که باز گریبان گیرم شده بود جواب دادم

 .جانم مادر سالم-

 .صدای تندش پشت گوشی باعث تعجبم شد

 .!تو کجایی؟-

 .!مادر جان؟-

 :عصبی تر از قبل گفت

 . ...مار زهره-

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 .امشب میای خونه تکلیفم رو مشخص می کنی؟-

 .لبم رو با زبون تر کردم

 .مامان می شه بگی چی شده؟-

 :با صدای داد بلندش، موبایل رو از گوشم فاصله دادم

 .می ری دختر برام نشون می کنی؟ چشم من و دور دیدی؟-

 . ی ز نی؟مادر دقیقَا از چی داری حرف م-

از حرصی شده بود که نفسای . سعی نداشت یه ذره هم آروم باشه
 .عمیقش رو پشت گوشی هم می شنیدم
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برو مادرت و سیاه نکن از اولم می دونستم یه کاسه ای زیر نیم کاسه -
 . !باید از زن همسایه بفهمم تو زن گرفتی؟. ات هست

عجب جنجالی . پ ریدبا به یاد آوردن همسایه رو به رویی ابروهام باال 
 .!مادر من و از کجا میشناخت؟!. بود زن

 .مادر جان قضاوت نکن صبور باش می گم بهت-

. تعلل داشتم بین گفتن و نگفتن، اول باید با دلبر صحبت می کردم
 .نباید بیخودی برای خودم می بریدم و می دوختم

مونده چی و بهم می گی؟ من یه پام این دنیاس یه پام لب گور، همین -
 آخرش از دست این کارات سکته! از همسایه حرف بشنوم

 . بچه انقدر بی درک. آخرم و می زنم

 .!مامان-

 :جواب داد

 .اهلل و اکبر.... مامان و -

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

بابات . دوباره از عصبانیت زیاد قلبم درد گرفت. خدایا به دادم برس-
 ست کردی میونکجاست که ببینه چه شاهکاری برام در 
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 .!آشنا

 :با تاسف سر تکون دادم

 .مامور گذاشتی برام؟-

 : بلند داد زد

همین االن میای همه چی و . خیلی بیخود کردی،الزم باشه بازم میزارم-
 .تعریف می کنی

 : دندون قروچه ای کردم و گفتم

 .مامان کار دارم-

 . با حرفی که زد عزمم و برای رفتن جزم کردم

سط اون بازار با شیرینی میام اونوقته که دستت و میزارم یا میای یا و-
 .ت و پوست گردو و بخوای نخوای باید عقد کنی

 :آروم از میون دندونای کلید شده ام غریدم

 . خدانگهدار-

براش احترام قائل بودم ولی دوست نداشتم انقدر مجبورم کنه و 
 .!چی می گفتم بهش؟. هردفعه هم ماشاهلل این کارو می کرد

 .!یا می گفت آره یا نه. حداقل امشب تکلیفم رو با دلبر روشن می کردم
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اگر تو این مدت کوتاه نتونسته باشم نظرش رو . بی اراده استرس گرفتم
 .جلب کنم چی؟

 . سوئیچ رو از روی میز برداشتم

مرگ یه بار شیون یه بار، یا براش تو این مدت کسی بودم که دوستش 
 ه کنارش احساس آرامش و امنیتباشه کسی بودم که بتون

کنه یا فقط کسی بودم که به عنوان منبع مالی بهش نگاه می کنه که 
 .البته بعید بدونم

دختری بود که احساساتش رو بروز نده اما . دلبر اونقدر سنگ دل نبود
 خوش قلب بود اما نمی خواستم از سر رو دربایستی بخوام

درخواستم براش حکم اجبار رو  امکان داشت که. که باهام تا آخر باشه
 .داشته باشه

تو صحبت اولم همه چی رو براش روشن می کنم تا رک و رو راست با 
 حقیقت قلبش رو به رو شم

 . تو راه انقدر ذهنم درگیر بود که نفهمیدم کی رسیدم

تند از پله ها باال رفتم و وقتی رسیدم دم در زودتر از این که زنگ و بزنم 
 .درو بازکرد

 .فرما؟ب-
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 :با لحن آرومی گفتم

 .سالم-

 .درو پشت سرم بستم

 .علیک سالم-

 . لبخند کمرنگی زدم

 .!خوبی مادر من؟-

 :دستی به زانوش کشید و سر به ز یر گفت

 .تعریف کن ببینم. جا داشت باهات حرفم نمی زدم-

 :کالفه گفتم

 .چی و تعریف کنم مادر من؟-

 .موم شهچشمام و بستم تا حرفش ت. صداش اوج گرفت

 . من باید از زینب خانم بشنوم یکی و داری؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .مامان هنوز نمیشناسیم هم دیگه رو، فقز دی دیم همدیگه رو-

 . با چشمای ریز براندازم کرد
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 .!یعنی فقط همین؟-

 .سر تکون دادم

 . فقط همین-

 :با اخم غلیظ توپید

به خونه ات؟ تو داری کی  اون دختره از هوا اومده؟ چطور راه پیداکرده-
 .و سیاه می کنی؟

 :غر زدم. دیگه نتونستم تحمل کنم

مامان، یه خانمه میاد اون خونه رو مرتب می کنه از آشناهای اون -
 هست شایدم دخترش باشه من از کجا بدونم؟ فقط چند دفعه ای

 . چشم تو چشم شدیم دیگه، این چه طرز برخورده؟

 .اگر دروغ گفتم اما از سر ناچاریهخدایا ببخش . یکم آروم گرفت

 .!پس چشمت دنبال اونه؟-

 .شونه باال انداختم

 .چی بگم؟ نمی شه عجله کرد اما شاید-

 .لبش به خنده باز شد

 .یعنی تو لباس دومادی می بینمت و بعد از دنیا می رم؟-
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 :اعصابم ریخت بهم، تشر زدم

 .!مامان-

 : بی توجه به حرفم گفت

 . پس نسیم نه؟-

هیچ جوره تو کتم نمی رفت که کسی رو تو زندگیم . افه ام جمع شدقی
 راه بدم که نه تنها دوستش ندارم بلکه شناختی ام ازش

 .نداشتم

نه مادر، ازدواج با کسی که حداقل ذره ای بشناسم و تو دلم جا داشته -
 باشه صد شرف به کسی داره که نه می شناسم و نه حتی

 .!دوستش دارم

 .تر از قبل شدلبخندش پررنگ 

 .پس دوستش داری؟-

 .نفسم رو فوت کردم

 .نه مامان نسیم و دوست ندارم-

 . اون یکی رو؟-
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همچین می گفت اون یکی رو انگار کلی زن دنبالم راه انداختم و 
 .هرکدوم و بخوام برای خودم نشون می کنم

 . ....اگر فرصت بدی تا بیشتر با خلقیاتش آشنا شم-

 .اندازن بچه جانکار خیر و عقب نمی -

 .!مامان-

 :با لجبازی گفت

 .مامان، مادر، مادر من، عزیز من راه ننداز دبگه دست دست کردن بسه-

اگر جواب . هر چی بیشتر می گفت من استرسم بیشتر از قبل می شد
 منفی می گرفتم جدای این که اعصاب و روان خودم مختل

 .می شد، مامان هم این وسط پژمرده می شد

 .ََ! ختره من و نخواد اصالَ شاید د-

 .بادی به غبغبه انداخت

 . پسر به این دسته گلی-

 خندید و با ذوق ادامه داد

 باشه ؟. هفته دیگه می ریم خواستگاری-

 .سعی کردم از اون حال و هوا درش بیارم
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 . رفتی دکتر؟-

 .لبخند روی لبش ماسید

 .آره-

 : منتظر گفتم

 .خب چی شد؟-

 .یف نداشتانگار رغبتی برای تعر 

 .!مامان-

 :جواب داد

 .دکتر گفته آب و هوای اینجا زیاد برام خوب نیست-

 : با ناراحتی گفتم

یعنی چه؟ برای چی نمی ری نمیری پیش خاله؟ هم حال و هوات -
 عوض می شه و از تنهایی در میای هم برای حال فیزیکی

 .خودت بهتره

 . ...پسرم-

 :فرصت و غنیمت شمردم و گفتم
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شب می ریم ترمینال میفرستمت بری به پسرخاله هم می همین ام-
 .سپرمت

 .چشم درشت کرد

 .!یعنی چه؟ چرا انقدر عجله؟-

 : به ناچار گفتم

یک ماه می مونی بعد از اون برمیگردی با حال بهتر تا بریم خواستگا -
 .ری

با . حال مامان انقدری برام مهم بود که خودم رو حتی در نظر ن گیرم
 .رف دلش قرص شدشن یدن این ح

 .جدی می گی؟-

 .رفتم نزدیک و سرش و بوسیدم

 .بله که جدی می گم-

مادرم تنها کسی بود که داشتم و نمی تونستم تصور کنم که روزی از 
 .دستش بدم

 دلب ر
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در قابلمه رو که . هنوزم اتفاقات چند ساعت پیش از یادم نرفته بود
 .محتوای داخلش برنج بود رو گذاشتم

موهای شقیقه و جلوم رو عقب جمع کردم و از پشت رها  با یه گیره
 اصاَل حوصله نداشتم که بخوام به موهای پرم برسم. بودن 

 .و اون رغبت همیشگی ازم گرفته شده بود

می دونستم رنگ به رو ندارم اما به خودم قول دادم که فقط همین 
 می دونستم محراب دوست داره که همیشه. امشب ا ینطور باشه

 .ده و خوشحال باشمسرزن

 به ساعت خیره شدم، کجا مونده بود؟

هم  ۹ساعت از . طول خونه رو طی می کردم تا ببی نیم بالخره کی میاد
 .معلوم نیست کجا مونده. گذشته بود

تندی رفتم . باد چنان محکم می وزید که پنجره ها بهم کوبیده می شد
 .سمت پنجره ها و بستمشون

دو دل بودم . و روی شونه ام مرتب کردم شال روی زمین رو برداشتم
 برای بیرون رفتن اما هوا نشون می داد که االناس بارون

 .هم بیاد

 . در اصلی رو باز کردم و سرم و انداختم بیرون
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 .باد از شدت به صورتم شالق می زد

 :زیر لب با لبخند کمرنگی زمزمه کردم

 . به به چه هوایی-

ه اتفاقی تو راه براش افتاده؟ حداقل نکن! محراب کجا مونده بود آخه؟
 .صبح بهم خبر می داد

برگا تو هوا می . چند دقیقه به حیاطی که به تکاپو افتاده خیره موندم
 رقصیدن و آب کم داخل حوض به خودش پیج و تاب داده

 .بود

 .سرم و به گوشه در تک یه دادم

 :کالفه گفتم

 .هوف کجایی محراب؟-

 .موندم اما هیچ خبری نبودیک ربعی هم تو همون حالت 

 .بی حوصله اومدم داخل و در رو بستم

 .اومدم از جلوی در رد بشم که از گوشه چشمم حس کردم کسی رد شد

 .قدم رفته رو عقب اومدم

 . قلبم تپش گرفت. با دیدن سایه روی روفرشی ایوان ابروهام رفت باال
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 :آروم لب زدم

 .کسی اونجاست؟-

وای سایه چی بود؟ این . دوباره در و باز کردمآب دهنم رو قورت دادم و 
 وقت شب هم اگر محراب بود مستقیم می اومد این بچه

 .بازیا عمرَا از کسی مثل اون بر نمی اومد

چندتا نفس عمیق کشیدم تا به . کف دست راستم رو روی قلبم فشردم
 خودم بیام اما با فکر این که تک و تنهام و کسی اینجا

 .رم می داشتنیست بیشتر ترس ب

 . سالنه سالنه رفتم روی ایوون، صدام از ترس می لرزید

 .اینجاست؟... کسی اینجا..  ک-

وای دیگه کم کم ... لب به دندون گزیدم، شاید خیاالتی شده بودم اما
 حتمَا بخاطر ترس صبح انقدر فکر و. داشتم دیوونه می شدم

 .خیال واهی کردم که همه چیز رو اشتباه می بینم

لحظه با صدای شکستن گلدون دم پله از ترس تکونی خوردم و  همون
 .وای االن پس می افتادم. ج یغ کشیدم

 .زدم ز یر گریه



 

 
338

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .کی اونجاست؟-

بدون بستن در . نه باید ی کی رو خبر می کردم وگرنه سکته می کردم
 سریع. دو یدم داخل و از پشت در اتاق چادر رو برداشتم

دوتا پا داشتم دوتای دیگه هم قرض . ونروی سرم گذاشتم و اومدم بیر 
 گرفتم و با گام بلند مسافت حیاط و به سمت در اصلی طی

 .کردم

 . باز کردن در همانا و کشیده شدنم از پشت همانا

 .نفسم حبس شد

دهن باز کردم جیغ بکشم که . دست راستش رو دور گردنم پیچ داد
 .دست راستش رو روی دهنم گذاشت

این همه فشار تو یه روز . روی گونه ام می چکیدن اشکام دونه دونه از 
 هرچی تقال می کردم بی. واقعَا برام طاقت فرسا بود

 . نتیجه بود

 . بهم گفته بودن این خونه خالیه که-

 .با چندشی خندید
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با زانو کوبید تو کمرم، تو ثان یه . پاشنه کفشم رو روی پاش فشردم
 نها جیغ خفه ای بود کهاز درد قیافه ام جمع شد و ت. نفسم گرفت

 .از دهنم خارج می شد

شدت تقال هام بیشتر شد و از ترس باال و پایین می پریدم اما اون 
 .بدون تعلل مستقیم قدم برمی داشت. قدرت بیشتری می گرفت

داشت می بردتم سمت زیر . هرکی که بود نقشه خونه رو خوب بلد بود
 .زمین

 .بیچارگی رو به چشم دیدم

 .میخوری توچقدر وول -

از رعب و وحشت رعشه ای تو تنم افتاد و حس کسی و داشتم که دارن 
 .تنم خیس عرق شده بود. می خوام ببرنش پای دار

 .دستش رو که از دهنم کنار زد با صدای بلند اشک ریختم

 . بی توجه به من پاش رو کوبید به در آهنی

 .ولم کن حیوون-

هلم داد داخل انباری و . اشتبلند جیغ کشیدم اما دیگه فایده ای ند
 .چراغ رو روشن کرد
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با دستم روی زمین چنگ می زدم و به عقب خیز . افتادم رو زمین خاکی
 .برمیداشتم

گریه ام تمومی نداشت، از خدا فقط می خواستم   .محراب کجایی پس؟
 .کمک ی بهم برسونه

 .در و بست و قدم برداشت سمتم

نج دیوار هیچ عکس العملی با برخورد دستم به گلدون شیشه ای ک
 .نشون ندادم

اومد نزدیکم و همین که خم شد بدون تامل گلدون کوبیدم به پشت 
 .نتونست خودش رو کنترل کنه و افتاد کنارم. سرش

انگار بهم قوت داده باشن، با بدن لرزون از جان بلند شدم و دویدم 
 اسمت در تا قفلش رو باز کنم قدم اول و برداشتم و قدم دوم ب

چادر کشیده شدم عقب و سرم به جایی برخورد کرد که باعث شد 
 .چشمام سیاهی بره

 . دیگه کارم تمومه

 دیدم تار شده و گیرایی ام رو از دست داده بودم

 " محراب"فقط یادم بود که تنها اسم یه نفر ولو زبونمه اونم 

 محراب
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جله وقتی مامان و رسوندم ترمینال و از رفتنش خیالم جمع شد با ع
 .حرکت کردم به سمت خونه

بهش کلی سپردم که وقتی رسید زنگ بزنه بهم، از اینجا تا رودبار اگر ب 
 .ا ترافیک هم می گرفتیم نهایتَا با ید پنج ساعته می رسید

 .خیلی دیر کرده بودم حتمَا دلبر نگران شده

یکم اضطراب گرفته بودم، نکنه اشتباه کردن که زورکی مامان و 
 . تفاقی تیوفته براش؟فرستادم؟ ا

 . هوا یکم طوفانی بود

 .باد می زد و کم کم با گذر زمان نم نم بارون هم به باد پیوست

 :زمزمه کرد م

 .چه هوای بدی-

نفس عمیقی کشیدم و با استرسی که نمی دونستم ناشی از چیه خودم 
 .رو به خونه رسوندم

این که صبح ! زنگ در رو زدم اما اصال زنگ نمی خورد، خراب شده بود؟
 .ابروهام رفت باال!. سالم بود

 . با مشت چند باری کوبیدم به در
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 یک دقیق ه

 دو دقیق ه

نکنه باز می . لبخندی زدم!. دیگه خیلی داشت می گذشت.... اما
 .خواست دلبری کنه؟ از شیطنت کم نمی آورد

 .محکم تر از قبل کوبیدم به در

ین در نمی خواست به روم باز بازم انتظار اما زهی خیال باطل، انگار ا
 .شه

آب . یه ذره ترسیدم، نکنه چیزی شده؟. رعدی زد و بارون شدت گرفت
 .دهنم رو قورت دادم و بی وقفه مشت می زدم به در

نمی خواستم از سر اتفاق بد . شاید صدای بارون باعث می شد نشنوه
 باز نکردن در و منظور ب گیرم، به خودم دلداری می دادم که

خواستم از دیوار برم باال اما یادم اومد این در امروز صبح . نیست چیزی
 از جاش دراومده بود دیگه باید عوضش می کردم پس

 .فرقی نداشت

از طرف دیگه یه حسی بهم نهیب می زد که اتفاق بدی افتاده و این 
 .حالم و بد می کرد
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تمام  شونه ام رو به. حرصم گرفت. با پا محکم کوبیدم به در، باز نشد
 .وجود کوبیدم به در کدگه پرت شدم داخل

 .لبخند کمرنگ و زورکی زدم و به در نیمه باز ایوون خیره شدم

 : آروم زمزمه کردم. کسی نبود بیاد استقبالم

 .دلبر؟-

نفسم به شمار افتاد، پا تند کردم و بدون توجه کفشام و گوشه ای پرت 
 .!خونه ساکت و مرده بود. دویدم باال. کردم

 .وی سوختگی برنج تو مشامم پیچیدب

از شدت رعب و وحشت صدای قلبمم می . دستم رو روی قلبم گذاشتم
 .شنیدم

 : صدام لرزید

 .دلبر-

دویدم بیرون، چشمم به گلدون شکسته کنج حیاط افتاد پا برهنه رفتم 
 :داخ ل حیاط، با دیدن چراغ روشن انباری با دهن خشک گفتم

 .خدایا خودت رحم کن-
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از . لرزون رفتم سمت در انباری و دست برد م سمت دستگیره با تن
 .پشت قفل شده بود

 .باز کن این درو-

 .سایه مشکی پشت شی شه افتاد

 .چوب کنج دیوار رو برداشتم و شیشه رو شکوندم. تعلل جایز نبود

 .چشم چرخوندم داخل انباری و یک آن ماتم برد

چی . به سر بود شکه شدمبا دیدن تن بی جون دلبر روی زمین که چادر 
 دستم و.به سرش اومده بود؟ اینجا چی کار می کرد؟

 .بردم داخل و از پشت قفل رو باز کردم

اومدم . در که باز شد با یه گام پریدم داخل و حواسم به اطرافم نبود
 قدم بعدی رو بردارم اما ضربه ای که به کمرم خورد درد بد ی

 ، دزد اومده بود؟دویدم دنبالشتوی بدنم پیچید، برگشتم طرف مخالف

 صبر کن عوضی، خونه ام چه غلطی می کردی؟-

شاید تو فرصت . پشت سرش حرکت کردم اما زودتر از من بیرون زد
 دیگه تو مشتم بود اما االن نمی تونستم بدو ام دنبالش، تمام

 .فکرم مونده بود پیش دلبر
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 .رغبت و توانی تو پاهام نمونده بود

 .یع برگشتم و پله های انباری رو یکی دوتا رفتم پایینراه رفته رو س ر

 .رفتم باال سرش و زانو زدم سمتش

 . دلبر؟-

دستم و زیر گردنش گذاشتم، چشمم به خون رو پیشونیش افتاد دلم 
 .هری ریخت

بلند شدم و از فضای خفقان . دستم و زیر پاش گذاشتم و بغلش کردم
 تنگ و تاریک روآور اون انباری که حاال حکم جعبه سیاه 

 .داشت بیرون زدم

دویدم سر کوچه و . بارون هم جنان می بارید. در رو پشت سرم بستم
 .در عقب ماشین رو باز کردم

 .خوابوندمش پشت و پا تیز کردم و نشستم مشت فرمون

تند می روندم تا وقتی که با د یدن نزدیک ترین بیمارستان نفهمیدم کی 
 .ر سیدم

دویدم سمت ورودی . و زود دلبر و تو بغلم گرفتماز ماشین پیاده شدم 
 : نگاهم به ی کی از پرسنال افتاد. بیمارستان
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 .به دادم برسید-

خوابوندمش . پرستار با اخم ریزی برانداز کرد و زود برانکاردی رو آورد
 .رو برانکارد

 .چی شده؟-

 :با شک جواب دادم

 .رفتم خونه دیدم افتاده زمین-

العمل منفی نشون نداد، یعنی حالش خوبه؟ نبضش رو گرفت، عکس 
 :همونطور که تخت و حرکت می داد وارد اتاقی شد و گفت

 .االن دکتر میاد، نترسید چیزی نیست، بیرون منتظر باشید-

شایدم چیزی نبود اما . قدم رفته رو عقب رفتم. در اتاق به روم بسته شد
 ایدش. هراتفا قی که امشب افتاد یک سال از عمرم کم کرد

اون اوایل تا این اندازه دلبستگی بینمون نبود اما حاال حتی حاضر نبودم 
 .یه خار بره تو پاش چه برسه به این وضع

 .چه اتفاقی تو خونه افتاده بود؟

یه ببخشید !. من و بگوکه می خواستم امشب باهاش صحبت کنم
بهش بدهکارم، بدون این که بهش بگم و بدونه دیر اومدم حتمَا اگر 

 . ودتر می اومدم خونه این اتفاقا نمی افتادز 
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 دلب ر

با . نور سقف مستقیم به چشمام بود. چشمام رو با سختی باز کردم
 از صدای ممتدد کوبیده شدن به. دست صورتم و پوشوندم

 کجا اومده بودم؟.  پنجره متوجه بارون شدم

 :زیر لب با صدای خش دار غر زدم

 .اینجا کجاست؟-

 .تنم کوفته بود. دستم و از روی صورت برداشتم بعد از چند ثانیه

 .به هوش اومدی؟-

ابروهام و . یه پرستار خانم که تقر یبَا میان سال بود. صدا رو دنبال کردم
 دادم باال، پیشونیم جمع شده بود انگار چیزی چسبونده

 .باشن

 .دستم و کشیدم رو پیشونیم

 .دست نزن پانسمان شده اس-

 : بی رمق پرسیدم

 .شده؟چی -

 :حین مرتب کردن میز و پرونده ها جواب داد
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 .االن میگم شوهرت بیاد-

اینجا چی . دوتا دستام و به سرم گرفتم، خدایا مغزم در حال انفجار بود
 تو چند ثانیه انقدر به ذهنم فشار آوردم که. کار می کردم؟

 .بی اراده تو تنم لرزی نشست. کم کم همه چیز یادم اومد

 می خواست فریاد بکشمعصبی شدم، دلم 

 .من که بیهوش بودم، یعنی محراب من و تو چه وضعی دیده؟

قامت خمیده مردونه اش تو . دو تقه به در خورد و بالفاصله باز شد
 .استرسم بیشتر از قبل شد. چهار چوب در نشونه خوبی نبود

در و بست و نزدیکم اومد، سرش رو که باال گرفت و چشم تو چشم 
 .یدشدیم بغضم ترک

 .اومد نزدیک و سرم رو تو بغلش گرفت

 .خداروشکر که چیزی نیست. از ترس صد دفعه مردم و زنده شدم-

 :اومدم عقب و با اشک گفتم

انگار کابوس ... انگار. چرانیومدی پس؟ خیلی ترسیدم خیلی بد بود-
 .دیده باشم

 :بینیم و باال کشیدم و ادامه دادم
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 . ...اول فکر کردم تویی اما-

 :دستام و گرفت و گفت. زدمهقی 

ببخشید یه امشب استثنائن اینطوری شد اما هیچوقت فکر نمی کردم -
 .امشب برام کار پیش اومد. این خونه دزد بیاد

 .بی توجه به حرفش با خجالت نگاهش کردم

نمی دونم چی شد، اومد نزدیکم با گلدون زدم تو سرش اما بازم من و -
 به کجا خورد ولی دیگهسرمم ننی دونم . تو چنگش گرفت

 .گیج شدم و هیچی نفهمیدم

 :با مکث کوتاهی گفتم

 !تو حالت بدی بودم؟-

 .صورتم و با دستاش قاب گرفت

انگشتام رو روی ملحفه ز یر دستم . نترس. نه عز یزم زود جنبیدم-
 خیلی. تو خودم جمع شدم. کشیدم و تو دستم مچاله اش کردم

 حس کریحی بود 

 . اومدم؟ می دونی پا برهنه-

 :به محراب نگاه کردم و با تعجب گفتم
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 .!چی؟-

 .خندید

 .انقدر ترسوند یم که خودم و یادم رفت-

 .چند قدم رفت عقب و رو به روم چرخی زد

از نزدیک ترین جا به زور همین دمپایی گیرم اومد و تلفیق لباس کارم  -
 . با دمپایی قشنگه؟

ید که نوشته های شلوار کتون مشکی و پیراهن آستین بلند سف
 نستعلیق داشت، با دمپایی به کل اون سنگینی و شکیل بودنش رو می

 .گرفت

 .پقی زدم زیر خنده

محرابی که همیشه مرتب بود حاال دیدن موهای ژولیده و دمپایی به پا 
 .بودنش برام خیلی جالب بود

 .کمکمت کنم آماده شو.  نخند خانم خانما، گفتن مرخصی-

 : سریع گفتم

 .لباس آوردی؟.ه خودم آماده می شمنه ن-
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ملحفه رو از رو . با شنیدن این حرف نگاه عاقل اندر سفیه ای نثارم کرد
 .م کنار زد و کمکم کرد بیام پایین

 :آروم گفت

همون لباسات و بپوش، چادرت هم هست دیگه زیپش رو بکشی فکر -
 .نم یکنم لباس خاصی الزم باشه

 .لبخند یه وری زدم

 . از سر ناچاری دیگه. دمپاییای خودت؟ با یدونه از -

 .شونه هاش از خنده لرزید

به هیچ وجه یادم !. فکرم رفت پی اتفاقات امروز، چقدز تلخ و زننده
 نفس عمیقی کشیدم، تجربه ای شد برای محراب که. نمی ره

واقعَا از این به بعد . البته باید یه فکری برای این موضوع می کرد
 ای که تصورم ازش یه مکان شیرینتنهایی تو اون خونه 

 .دلچسب بود حاال خصوصَا شبا تنهایی برام خوف و وحشت داره

 .قدم برداشتم سمت کمد

 .برو ب یرون االن میام-
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سر تکون داد و بیرون رفت، پشت پاراوان لباسام رو با بلوز و شلوار 
 خونگی عوض کردم روش چادرم رو تنم کردم و ز یپش

 .رو باال کشیدم

 .جمع و جور شد خوبه

 . با دمپایی آروم آروم خودم رو به در رسوندم

 .!بریم؟-

 .با دیدنم لبخند لب دستم و گرفت

 .آره-

با این همه نمیخواستم از صحب . قرار بود امشب باهم صحبت کنیم
 باید می دونستم از کجا من و. تقریبَا مهم امشب دست بکشم

 .!می شناسه

 .رف تیم خونه حرف می ز نیم-

 .ر موردد-

 .خیره شدم به نیم خرش

همونی که صبح قولش رو دادی، باید برام تعر یف کنی از کجا -
 میشناختیم
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 .باشه ای گفت

بالخره بعد از حدود یک ساعتی که برام به اندازه یک قرن گذشته بود 
 .رسیدیم

در چهار . از ماشین پیاده شدم و با کرختی به سمت در قدم برداشتم
 . طاق باز بود

 . ین چرا اینطو ریه؟ا-

 . محراب دستش و پشتم گذاشت

 .برو داخل، ناچار بودم در و شکستم-

با فکر مشوش رفتم داخل، قدمای سست برداشتم، خونه به اون 
 قشنگی حاال با این باد و طوفان، گلدون شکسته وسط حیاط و

 .دری که قژ قژ می کرد مثل تونل وحشت بود

م پریدم، جیغ خفه ای کشیدم و با افتادن چیزی داخل حوض تو جا
 .عقب اومدم

 :صدای محراب تو دو قدمیم پیچید

 .نترس-

 .آب دهنم رو قورت دادم
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 ََ. محراب بریم باال لطفاَ -

تند تند قدم برداشتم سمت پله، دمپایی رو گوشه ای انداختم و رفتم 
 چادر رو از روی. باال، بوی سوختگی کل خونه رو گرفته بود

 : با صدای نیمه بلند گفتم. دم داخل آشپزخونهسرم پس زدم و دوی

 .محراب؟ غذا سوخت-

 :صداش رگه های عصبی داشت

بله سوخته، نمی خورم چیزی میل ندارم، اگر گرسنه ات هست بیا -
 .بشین صحبت کنیم

قدم . می دونستم خودش حتمَا گرسنه اس ولی زیاد به رو نمی آورد
 :برداشتم سمت ی خچال که صداش مجدد پیچید

 .بیا بشین-

 .موهام رو جمع کردم و با چند قدم خودم رو بهش رسوندم

 . بله؟-

 .تکیه داد به کاناپه و خیره شد بهم، دستی به ته ریشش کشید

 .مگه نمی خوای حرفام و بشنوی؟-

 :ادامه داد
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 . ... البته رنگ و روت پریده، برو-

 .من که بیشتر مشتاق بودم حرفاش رو بشنوم نذاشتم ادامه بده

 .نه گرسنه ام نیست بگو-

تک سرفه ای کرد و نگاهش رو از روی صورتم کشید به قندون روی م 
 دستاش رو تو هم گره زد و تکیه داد به ز یر چونه. یز

 .اش

بابا تو بازار فرش بود قدیما می اومد تو بعضی محال، تو مسجدا برو بیا -
 به خیلیا کمک می. داشت ، بزرگی بود برای خودش

 .احترامی داشتکرد و 

 :نفس عمیقی کشید

بگذریم حاال که به رحمت خدا رفت و من راهش و ادامه دادم، دوست -
 یه بار اومده. داشتم اخالقش و کاراش و همه چیزش رو

بودم محل خودتون برای کمک ساخت و نوسازی مسجد چون اولین 
 خالصه که درست شده و بگذریم که. نفر بهم رو آورده بودن

 .یک بار دیدمت. شد هر ازگاهی سر می زدم وقتی کامل
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دستای کنارم مشت شد و نفسام به شمار .یه لحظه روح از تنم جدا شد
 وای چی می گفت؟ من که پام و مسجد نذاشته بودم تا. افتاد 

 .حاال

 .کنج لبش کش اومد

خیلی بی اختیار چشمم به صورتت افتاد، درست مثل قرص ماه، ولی -
 .چادر سرش انقدر قرتی باشهنم ی دونستم برخالف 

وای خدایا با شنیدن این . بغض دقایق پیش بازم نشست کنج گلوم
 نمی تونستم هیچ جوره خودم رو. حرف مرگ برام عروسی بود

 .کنترل کنم

 :ادامه داد

بعد از اون منی که اونجا و اون محل ماهی یه بار سر می زدم حاال -
 ی دیدمت میبعضی اوقات م. دیگه کمه کم هر هفته بود

چهره ات معصوم بود و بیشتر . خواستم پا به جلو بزارم ولی رو نداشتم
 . از هرچیز دلم رو می برد

نه من اون موقع چادر می ! خود دل آرا رو می گفت. تپش قلب گرفتم
 ذاشتم نه اونقدر چهره مظلومی به خودم می گرفتم که دل از
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اخم غلیظ رو پیشونیم  کسی ببره چون برای امنیت و کار بیرونم همیشه
 حتی از دوستای همکار دست فروشم گاهی بهم می. بود

 .گفتن دختره عبوس

حرفایی که . مشتم و فشردم با روی کاناپه و سرم رو فرو بردم تو یقه ام
 .می شنیدم از زقوم برام بدتر بود

قفسه سینه ام از . فکر نمی کردم روزی از شتیدن حرفاش اشکم در بیاد
 تندم به طور محسوس باال و پایین می شد وشدت نفسای 

 . همه اش نشات از ترسم داشت

 :خواستم بلند شم که گفت

 .!کجا می ری؟-

 . نذاشتم چشمش به صورتم بیوفته

 .االن میام... ا-

بی . بزار کامل برات توضیح بدم و راحت شم چون حرف مهم تری دارم-
 رغبت نشستم و سر به زیر برا شنیدن ادامه حرفاش

 . منتظر موندم
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تو مسجد که نمی تونستم میون بزرگترا نزد یکت بیام چون برداشت -
 دیگ ه ای می کردن و از طرفی یه خانم پیری هم که همون

خالصه آدرس خونتون و پیدا کردم . بی بی خانمت هست کنارت بود
 . ...اما

 :مکثی کردو با خنده گفت

زیر نقاب یه دختر دیدم اون دختر چادری معصوم یه نقاب بوده و -
 .سرکش و که زیاد هم پایبند نیست

 !به خودم اومدم، این حرفش من بودم؟

گوشام التماس شنیدن داشتن که بگه با منه، قلبم تعریف عالقه و عشق 
 پاکش به دختر سرکش و میخواست، چشمام تمنای دیدن

 .معشوقی و داشت که عشقش فقط من باشم

 .جون می دادمدرواقع برای شنیدن ادامه حرفاش 

دست مشت شده ام رو تو دستش گرفت و آروم باز کرد، کف دستام 
 نمی دونم عرق از شرم بود یا از ترس ولی. خیس عرق بود

 .دوست نداشتم تو این بازی تقدیر پ یروز نباشم

تو نگاهش یه سلسله ای در حال جنگ بود، مستقیم نمی شد که بهش -
 داشت بی شک اگر مینگاه کنی انقدر که تو برخورد جدیت 
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دیگه به عقل . رفتم نزدیکش امکان نداشت من و به توپ و تشر نبنده
 خودم شک کرده بودم، اون دختر آروم حاال بی پروا وسط

یه دختر بی حوصله که اعصاب زبون بازی . عابر دست فروشی می کرد
 برای مشتری مداری هم نداشت یا مشتری باید جنس

می گرفت، دختری که با اون قدرت و رو می خرید یا پی راهش و 
 تضمی ن امنیتش تو محیط کار حاال می خواست یک راست بره

. باورش سخت بود اما فرصتی بود که بشه مال خودم. تو دهن شیر
 دقت کردی صدف با مروارید بطنش، زیباییش کامله؟ منم با

 .بودن کنار تو من حس کامل بودن بهم دست می ده

 .نتونستم تحمل کنم

چشمه این اشکم حاال حاال ها قصد خشک . ی اراده زدم ز یر گریهب 
 .شدن نداشت

چشمام فقط منتظر بودن که حرفای محراب تموم شه تا شروع کنم به 
 .باریدن

اومد کنارم نشست و سرم و تو بغلش گرفت همونطور که آروم نرم 
 :دستش رو ممتدد روی سرم می کشید گفت

 .ناراحت شدی؟ حرف بدی زدم؟-
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فس عمیقی کشید و عطر موهام رو به مشامش برد، بوسه ریزی به سر ن
 :م زدم و ادامه داد

 .خانومم هرچی جسور تر دوست داشتنی تر-

سعی کردم آروم بگیرم و تا بتونم حرفام و با خیال راحت بزنم و به زبو 
 . ن بیارم ولی هق هق امونم و گرفته بود

دردم این باشه که طرفم آیا هیچ وقت چنین فکری نمی کردم که یه روز 
 .باورش سخت بود و تلخ!. عاشق منه یا خواهرم

بعد از حدود پنج دقیقه ای اومدم عقب و  .نمی تونستم هضمش کنم
 .خیره شدم به صورتش

 .تو کدوم و بیشتر دوست داری؟-

 : متوجه منظورم نشد و پرسید

 .یعنی چی کدوم و دوست دارم؟ -

ی کشیدم، هنوز حرفش روی دلم سنگی نی با دهن باز دو بار نفس عمیق 
 .می کرد

 : لبه مبل رو گرفتم و با دست فشردم همونطور که سرم پایین بود گفتم

دختری که اول دیدی و بیشتر دوست داری یا همون دختر سرکش و -
 . بی پروا؟
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صورتم و باال گرفت و وقتی با . دستش رو زیر چونه ام احساس کردم
 : نظر گذروند و پرسید دقت اجزای صورتم رو از 

 .!چی شده؟ از چی ترسیدی؟-

 :پا فشار گفتم

 .لطفَا جواب سوالم رو بده-

 .من عاشق توام-

انگشت سبابه ام رو به سمت . از جام بلند شدم و رو به روش وایستادم
 .خودم اشاره گرفتم

تو این دختری و دوست داری که خودشه، این دختری که اونقدر رو -
 ست، آروم نیست، نمی تونه زبون به دهنحجاب پایبند نی

 . بگیره یا اون دختر مظلوم چادری؟

 :بدون تعلل گفت

من دختری که االن رو به رومه رو دوست دارم، شاید پررو شاید -
 .برخالف عقیده ام باشه اما این دختر و دوستش دارم

 .دستم و گرفت و من و کشید سمت خودش

 .!م روی حجاب کاملتهحاال بشین و از این نترس که مشکل-
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خداروشکر برداشت دیگه ای کرده بود اما در هر صورت به جوابم 
 .رسیدم

 .نشستم کنارش

 .حاال تقریبَا خیالم تخت شده بود

 .طولی نکشید و با حرفی که زد شک بعدی بهم وارد شد

 .می خوام ازدواج کنم-

 .لبام رو روی هم فشردم و سر چرخوندم سمتش

 .به سالمتی، خب؟-

 :ا همون لبخند ژگوند تک یه داد به مبل و گفتب

 .می خوام بهش پیشنهاد بدم ولی می ترسم جواب مطلوبی ازش نگیرم-

البد !. کنج لبم زوری رفت باال که بیشتر به پوزخند شب یه بود تا لبخند
 .!نس یم خانومشونه

 .آها، خب نترس-

اقعَا وقنی پای این حرف وسط می اومد رسما دیگه الل می شدم و و
 محراب مکث کوتاهی کرد و جو. حَََرفی برای گفتن نداشتم

 .بحث رو عوض کرد
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 .اصاَل پرسیدی کجا بودم؟-

 .یه تای ابروم رو دادم باال

 .خب مشغول کارات دیگه-

 :جواب داد

 .آره درست می گی همینطوره اما همی شه که انقدر د یر نمی اومدم-

 :با قیافه جمع جواب دادم

 .ه؟آره، خب چی شد-

 .همسایه رو به رویی کار خودش و کرد-

با به یاد اوردن اون زنه که کلی سوال جوابم کرد و آخرم همه چیز رو 
 :انداختم گردن مهلقا خانم ، کالفه نگاهش کردم و گفتم

 .خب خب؟-

 .!به مادرم گفت همه چی رو-

با شنیدن این حرف لب به دندون گزیدم و دست راستم و کوبیدم به 
 .صورتم

 . خاک بر سرم، آبروت رفت؟-
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انقدر ریلکس و آروم طی می کرد که حس می کردم داره دستم می 
 :ندازه برای همین از گوشه چشم با قیافه جمع گفتم

 .نکنه داری الکی می گی؟-

چون آبروم و خریدم خیالم تخته وگرنه آبرویی نرفته، اصاَل مگه چی -
 . کار کردم که آبروم بره؟

 .ممتوجه منظورش نشد

 .چی؟ یعنی چی؟-

 .نفس عمیقی کشید و تک سرفه ای کرد

 .من به قیمت ازدواج مامان و راضی کردم تا دست از سرم برداره-

پوزخندی زدم، هی دهنم داشت باز می شد بگم البد با نسیم خانوم 
 بازم. حتمَا اما چون می دونستم ناراحت می شه چیزی نگفتم

 :رشته کالم و به دست گرفت

ی اینجا برای حالش خوب نبود منم به شرط ازدواج چون هوا-
 فرستادمش یه مدت مسافرت تا وقتی برگشت بریم برای

 .خواستگاری
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نتونستم تحمل کنم، پشت کردم بهش و با لحنی که حرص توش بیداد 
 :می کرد گفتم

 .خب اینا به من چه ربطی داره واقعَا ؟َََ-

یر کنه دیگه داشتم خدا امشب و به خ. داشت بازم اشکم در می اومد
 گرمای دستش رو میون گردنم و پشت سرم.  جنون می گرفتم

 .حس کردم، می دونست قلقلکی ام

 .نکن محراب-

شدت حرکت دستش رو بیشتر کرد که ناچار سرچرخوندم و خیره شدم 
 .بهش

 .نکن محراب-

 .جوابم فقط لبخند دندون نمایی بود که نمی فهمیدم علتش چیه

اسبی نیست، می دونم باید جور دیگه ای بهت می می دونم شرایط من-
 حقته اونطور که آرزوی!. گفتم و می دونم الیق بهترینایی

 .هر دختر یه برای توام اتفاق بیوفته اما برات سر فرصت جبران می کنم

چی می گفت؟ یعنی چی؟ اصاَل چرا از این شاخه به . لبم و پیج دادم
 عدش صاحب خونهاول خواستگاری ب!. اون شاخه می پرید
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 .مقصودش چی بود؟!. روبه رویی حاالم مادرش

 .صورتم و قاب گرفت، اومد جلوو پیشونیم رو بوسید

می خوام عروس خودم بشی، انتخاب آیندمی البته اگر من و به عنوان -
 حاضری باهام ازدواج. شوهر آینده ات قبول داشته باشی

 کنی؟

! م اشتباه نشنیده بودممات موندم، اشتباه نشنیده بودم به خدا قس
 گیج و مبهوت نه می.  محراب داشت از من خواستگاری می کرد؟

بر و بر مات برده فقط . دونستم باید چی بگم نه حتی چطور رفتار کنم
 .نگاهش کردم

منتظر بود که چیزی بشنوه از من، خیلی هیجان داشتم به حدی اشک 
 .!بریزم، از شوق

که از تنگ بیرون پریده تمنای خواستم حرفی بزنم اما مثل ماهی  
 .رسیدن به قطره ای آب داشت دهنم باز و بسته می شد

 .از شدت هیجان دستم رو جلوی دهنم گرفتم

 .سرم رو تند به نشون آره تکون دادم

 :یه تای ابروش رو باال داد و گفت
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 .!من و دوست داری؟-

جواب  دستام رو از روی صورتم آوردم پایین، نگاهم رو ازش دز دیدم و
 :دادم

 .اوهوم-

 .صداش پیچید، انگار هنوز مطمئن نشده بود

 .!و می خوای با من ازدواج کنی؟-

با همون لبخندی که از روی لبم پاک نمی شد خیره شدم بهش و تند 
 :تند گفتم

 .آره، آره، می خوام کنار تو زندگی کنم می خوام با تو ازدواج کنم-

 .اومد نزدیک و گونه ام رو آروم بوسید

 .پس تا چند وقت دیگه میشی عروس خودم-

. وای خدا باورم نمی شد. از شنیدن این حرف قند تو دلم آب شد
 یعنی اگر روزی ام!. فکرشم نمی کردم پیشنهادش به من باشه

فکر می کردم همیشه یه حس کذایی نهیب می زد که این خواستن غیر 
 .....ممکنه اما حاال

 .حالم غیر قابل وصف بود
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 ادل آر 

بی . خیلی استرس داشتم. امروز باید می رفتم جواب آزمایش و بگیرم
 حاال امروز که کلی به. بی داشت رو بالشی می دوخت 

 .!دلداری بی بی نیاز داشتم نمی خواست باهام بیاد

 . بی بی؟-

 :همونطور که به رو بالشی و سوزن چشم دوخته بود غر زد

 .لب شدمهنوز که اینجایی، برو دیگه من جون به -

 . پوزخند صدا داری زدم

 . !انقدر نگرانی چرا بالش دستته؟-

 .سرش و آورد باال و از زیر عینک با اخم نگام کرد

من خودم و مشغول می کنم کمتر ! بلبل زبونی نکن مثل اون آبجیت-
 .دلبر کم بود توام اضافه شه. فکر و خیال کنم

غیر از اینم ! دیگهپشت چشم نازک کردم، من باید اللمونی می گرفتم 
 .نبو د

 .!دلبر هرچی بگه از سر عادته من هرچی بگم بی تربیت ی؟-

 .قیافه اش جمع شد
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اصاَل دلبر بد و بی تربیت و بی ادب، تو چی؟ هی نیست پشتش حرف -
 .!بزن حاال خوبه شکم سیریمون از اون بچه اس

شتم، شونه باال انداختم، رفتم داخل اتاق و چادرم رو از پشت در بردا
 .گذاشتم روی سرم و بیرون زدم

 .من رفتم-

 .برو به سالمت-

انگار می خواستن کارنامه اعمالم رو بدن انقدر . در و پشت سرم بستم
 .پله هارو رفتم پ ایین، خبری از جابر نبود. ترسیده بودم

لبخند کمرنگی کنج لبم جون . مثل این که بدجور خورده بود به پرش
 .گرفت

رون نرفته بودم که صدای آشنایی رو پشت سرم هنوز از کوچه بی
 .شنیدم

 .دل آرا-

. چادرم رو محکم تر روی سرم نگه داشتم و آروم چرخیدم طرف مخالف
 مهرداد بود، برعکس هر وقت که امیدوار بودم بلکه

حرف خوبی ازش بشنوم و جواب باب دلم رو ازش بگیرم، این بار با د 
 .یدنش هیچ حسی نداشتم
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 .سالم-

 .ر می خواست چیزی بگه و بین دو راهی مونده بودانگا

 .بگو حرفی داری بزن-

 :نفسش رو فوت کرد و گفت

 . ..می دونم خیلی ناراحتت کردم ازت می خوام ببخشی و این که-

قفل ساعت دستش رو که یادمه با چه زحمتی پول جمع کردم تا براش 
 .بخرم رو باز کرد و گرفت سمتم

 .هستبده به اونی که الیقت -

 .دندونام رو روی هم فشردم و سرد نگاهش کردم

 . با کمال میل-

 .خواستم برم اما باز پاپیچ شد

 .صبر کن-

 : کالفه نگاهش کردم، غر زدم

 . !باید برم دکتر وقتم داره همینطور تلف می شه، چیه؟-

 :آروم گفت

 .بیا برسونمت-
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 از خدا خواسته بدون هیچ حرف اضافه ای رفتم و نشستم داهل
 تا رسیدن به مقصد فقط جوابای. آدرس بیمارستان رو دادم. ماشین

 .سر باال از سمتم نصیبش می شد

وقتی . هیچ صنمی باهم نداشتیم و معنی نداشت که زیاد گرم بگیرم
 خدا خدا می کردم. رسید م زود پیاده شدم و تقریبَا می دویدم

. خاک بمالم جواب طوری باشه که به عمل ختم نشه و پوزه مهرداد و به
 همچین پشت سرم همراهیم می کرد که انگار واقعا هنوز

 .نامزدم بود

رسیدم به پیشخوان و با گفتن مشخصات پاکت رو دادن دستم و گفتن 
 اون باید می دید و متوجه می شد،. برم داخل اتاق دکترم

 .مسلمَا من سر درنمی آوردم

اجازه ورود دیدم  دو تقه به در زدم و با. نفسم به شمار افتاده بود
 :مهرداد داره میاد که توپیدم

 . !بله؟-

 .می خوام بیام داخل-

 :جدی گفتم
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 .الزم نکرده-

 .و بالفاصله در و کوبیدم بهم

 . آروم تر-

 .به دکترم نگاه کردم و با استرس قدم برداشتم سمتش

 . توروخدا خانم دکتر، ب گید نتیجه اش چیه-

 :با چهره متعجب آروم جواب داد

را انقدر استرس داری دختر؟ می دونی که این مورد هم برات خوب چ-
 .نی ست

پاکت رو . لب به دندون گزیدم و نشستم رو صندلی رو به روی م یزش
 .دو دستی گذاشتم روی میز و با التماس نگاهش کردم

 .هرچی شما بگی، االن این و چک کنید-

 .باشه آروم باش-

همینطور که می . تای کاغذ رو باز کرد بعد از چند ثانیه کوتاه با طمانینه
 خون ابروهاش آروم آروم بهم نزدیک می شد و ترس

 .من لحظه به لحظه بیشتر از قبل

 :با بغض نالیدم
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 .خانم دکتر-

 . برگه رو از روی صورتش کنار زد و سر داد رو میر

 . چرا انقدر نگرا نی؟-

 .آب دهنم رو قورت دادم

 خانم دکتر؟ بیچاره شدم نه؟-

 :کثی کرد و با اخم غلیظی گفتم

یعنی چه؟ کی تو جونت ترس انداخته؟ اون قدیم بود که هیچ راهی -
 نباش ه االن دیگه نهایتَا رحم اجاره کنی با همسرت و ختم

 .یعنی چی این حال؟. کالم

سرم و . بغضم ترکید، غیر مستقیم بهم گفت که کارم به عمل می کشه
 .انداختم پایین و اشک می ریختم

نشست رو به . دای پاشنه کفشش نشون از تزدیک اومدنش پی دادص
 .روم و دستام رو تو دست گرفت

 .نگام کن-

 :سر باال گرفتم و با چشمای پر لب زدم



 

 
374

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

خانم دکتر وقتی بهم گفت ناقص، وقتی بخاطر این مشکلی که خودت -
 می گی راه داره پسم زد، وقتی جلوی خانواده اش هر دقیقه

رد تنها امیدم همین برگه بود تو بکوبونم تو سنگ رو یخم می ک
 . ....صورتش اما

دو تقه به در خورد و قبل از این که اجازه ورود بده  .گریه امونم و گرفت
 : با دیدنش رو به دکتر به سختی گفتم. در باز شد

 .خودشه-

رنگ نگاهش که تل فیق محبت و ترحم بود سرد شد و با تندی دهن 
 .باز کرد

 .اجازه داد بیاین داخل؟ کی به شما-

 .با شنیدن صدای مهرداد انگار آتیشم زده باشن

 .خانوممه صدای گریه اش رو شنیدم اومدم داخل-

 :تیز از جام بلند شد و چرخیدم سمتش، با صدای نیمه بلند غریدم

االن شدم زنت نه؟ االن که دیگه هیچ صنمی باهم نداریم؟ دنبال چی -
 .هستی؟ برو از اینجا ب یرون

 :بی توجه به من رو به دکتر گفت
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 .من می خوام بدونم. جوابش چی شد؟-

خانم دکتر نیم نگاهی بهم . دوست نداشتم بدونه، خجالتم می شد
 .انداخت

 .گفتین جدا شدین؟-

 : سریع گفتم

 .آره-

بغلم گرفت و با ُتن صدایی . با زیرکی لبخند ملیحی زد و نزد یکم اومد
 .ید شروع کرد به صحبتکه به گوش مهرداد هم می رس

حتمَا لیاقتت زندگی بهتری بوده؟ چرا گریه می کنی؟ وقتی سالمی و م -
 ی تونی به فکر زندگی جدیدت باشی؟ این شد یه امتحان

 .که طرفت رو بشناسی

به مهرداد نگاه کردم که وسط . مات برم داشت، واقعَا مشکلی نداشتم؟
 بهم نگاه اتاق انگار آب یخ ریخته باشن رو سرش مبهوت

 .!مستحق پسری که به حرف مادرش باشه همینه. می کرد

 : تشر زدم

 .برو ب یرون-
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همچنان خیره خیره نگام می کرد و تو همون آشفته حالی اتاق و ترک 
 .کرد

 :چرخیدم سمت دکترم و با هیجان گفتم

 .واقعَا مشکلی ندارم-

 .لبش رو روی هم فشرد و نشوندم رو مبل

نم که یه زن هیچوقت دوست نداره پیش عزیز دلم من می دو-
 همسرش کوچیک و خورد دیده شه هرچند این مشکل به هیچ وجه

 . !اینطور نیست اما امان از طرز فکر غلط

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

برو دنبال . اینارو گفتم که به خودش بیاد اما تو هم دیگه بهش برنگرد-
 نگران بچه. یسهی کی که مرد و مردونه بخوادت و پات وا

 .از ژن خودت و همسر آینده ات هم نباش دختر خوب

فقط امید واهی داشتم که بلکه بشنوم این اتفاق تلخ برام نیوفته اما 
 . دریغ

مطمئن بودم مهرداد پشت در هنوز منتظره، نمی دونستم وقتی برم ب 
 یرون باید چطور باهاش برخورد کنم ولی می ترسیدم از بابت
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 .ویی ببرهاین موضوع ب

بالخره بعد از کلی درد و دل و امیدواری که حدود یک ساعتی ازش می 
 .گذشت عزمم و جزم رفتن کردم

با حال داغون رفتم سمت در که صدای . دیگه تا االن مهرداد رفته بود
 .دکتر مانع رفتنم شد

 .!کجا؟-

 .برگشتم سمتش

 .این همه حرف زدم ناراحت نباش و غصه نخور این بود؟-

وا ی . ت به دست نزدیکم اومد، انگار داشتن نامه گناهام و می دادنپاک
 بی هیچ.خدا، صبری بهم بده که فقط بتونم تحمل کنم

 .با لبخند تلخی از دستش گرفتم و بیرون زدم. حرفی از دستش گرفتم

 .انگار تو حال خودم گیج بودم که متوجه حضور مهرداد نشدم

 .!کجا؟-

 : بی رمق گفتم

 . وطه؟ برو به کارای نامزدیت برسبه تو مرب-

 :نفس عمیقی کشید و گفت
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 .بیا خودم برسونمت-

 : غریدم. دیگه کاسه صبرم و لب ریز کرده بود

هردو خوب می دونیم چه حسابی . علت این کششت سمت من چیه؟-
 از مادرت می بری، یه لحظه تصور کن بیینه تو رو به

 تشر گرفته شم بلکه توییاونوقت دیگه من نیستم که به توپ و ! رومی
. 

 .با اخم غلیظ صداش و برد باال

 .گفتم می رسونمت یعنی می رسونمت، البد یه حرفی صبحتی دارم-

در این صورت نباید زیاد مخالفت می کردم چون خودمم کنحکاو بودم 
 پشت سرش حرکت کردم و نشستم داخل. ببینم حرفش چیه

 .ماشینش

 .بل رو تداعی می کردمحرمم نبود اما برام هنوزن حس ق

انگار . نشست پشت فرمون و با سریع پاش رو روی پدال گاز فشرد
 تکیه دادم و منتظر برای. اعصابش نا آروم بود

این که سکوت رو بشکنه اما انگار هیچ جوره حاضر نبود برای همین 
 :گفتم
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 .خب؟-

 :با لحنی که گله مندی توش بیداد می کردگفت

 . بهم دروغ گفتی؟-

 . دی زدمپوزخن

 . من؟ دروغ؟-

دستاش رو محکم تر دور فرمون پیچ داد و سعی کرد که صداش رو 
 . باالتر نبره

آره دروغ، می خواستی من ازت جدا شم؟ با کی در ارتباطی که حاال -
 .انقدر دلت و زدم؟ می دونی االن چی کار می کنم؟

 .!از شنیدن این حرفش به خودم لرز یدم، داشت تهدیدم می کرد

 .چی کار؟ چی می گی؟-

این کوچه تنها . رسیدیم نزدیک خونه اما دوتا کوچه باال تر نگه داشت
 کس ی که می شناختیم طیبه خانم بود که یه پسر شاغل

خیلی مرد با شخصیتی بود و گه گاهی نیم نگاه های ریز اون قد . داشت
 یما می انداخت اما بعد نامزدی دیگه حساب کار دستش

 .اومده بود
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ی از مودب بودنش که هرچی بگم کم گفتم و همین باعث هرچ 
 .جذابیتش حداقل برای من می شد

 .عجیب بود چرا اینجا پارک کرده؟

 .با حرص ترمز و نگه داشت که از جام نیم خیز شدم

 !چه خبرته؟-

 :با چهره ی کبود از عصبانیت گفت

 .من چه خبرمه؟ االن میفهمی دیگه-

زیر لب شروع کردم ذکر . و کوبید بهم از ماشین پیاده شد و محکم در 
 گفتن، دیوونه شده بود؟ جرا اینطوری برخورد می کرد؟

 .تازه اونم به دروغ. انقدر زور داشت که از سالم بودنم با خبر شه؟

اومد در سمت شاگرد رو محکم باز . از ترس تندتند نفس می کشیدم
 .از چشماش آتیش می بارید. کرد

 .یاال. پیاده شو-

 .مای ترسیده نگاهش کردمبا چش

 . دیوونه شدی؟ چته؟-
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نیم خیز شد سمتم و بازوم رو میون انگشتای بزرگ و مردونه اش شکار 
 انقدر محکم فشرد که حس کردم استخونم خورد. کرد

 .شد

جلو ی در و . نکنه آبرو ریزی به پا می کرد؟ به خدا رسوا می شدم
 .ت اینخدایا چه اسیری شدم دس. همسایه آبروم می رفت

 .بغضم گرفت

 .چی کار می کنی؟ دردم میاد ولم کن-

از بازوم کشون کشون می . در ماشین رو با دست آزادش کوبید بهم
 خودم به عقب هل می دادم تا. تو تنم رعشه ای افتاد. بردتم

 .از ترس صدام رفت باال. من و راحت به هر سمتی نبره

 .یعنی چی؟ چی کار می کنی؟ ولم کن مهرداد-

 :از گوشه چشم نگاهم انداخت و گفت. ستری کی خندیدهی

ولت کنم؟ معلومه که ولت می کنم اما تکلیف من و اون شازده ا ی که -
 .برای من رول اومدین تا اینجا رو مشخص می کنم بعد

سست شدم . پاهام دیگه یاری نکرد. با شنیدن این حرف زدم ز یر گریه
 .و اقتادم رو زمین اما امونم نداد
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 .با تو کاری ندارم. شد ترسیدی؟ ها؟ نترس من که کاریت ندارم چی-

وسط خیابون خلوت افتاده بودم زیر پا . دهنم از شدت گریه باز نمی شد
 تک و تدک به ندرت. این مرد رسمَا دیوونه شده بود. ش

رهگذرا می گذشتن و نگاه می کردن اما االن فقط این مهم بود که آبروم 
 .نره

 :کفشاشو نالیدم  خم شدم سمت جفت

 .توروخدا مهرداد اون بنده خدا بی تقصیره-

تمام خاکی شده بودم و مثل آدمای . از زیر بازوم گرفت و بلندم کرد
 .بدبخت التماسش می کردم

داشتم از ترس از دست دادن . اون اما بی توجه به من باز هم کشوندتم
 باید جلوی این. یه جو آبرومون تو این محل پس می افتادم

مرد احمق و می گرفتم وگرنه خانوادمون تو این محل می شد سکه یه 
 .پول می شدم

 .شدی؟... دیوونه... دی-

 .هقی زدم و تقال کردم

جیغ می . ولم کن، ولم کن تو کی هستی که با من اینطور برخورد کنی؟-
 .کشم همه جمع شن
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 . پوزخندی زد

ی باید من همونی ام که خر فرضش کردی، جیغ بکش به درک ول-
 با خیال. هلم داد سمت در. حالیت شه که من بازیچه تو نیستم

این که نمی دونه کدوم واحدن نفسی از سر آسودگی کشیدم اما زهی 
 .خیال باطل

زد رو واحدشون از شانس بدم جای این که طیبه خانم جوابگو باشه 
 :صدای مردونه مجید پیچید

 . بله؟-

 :دونای کلید شده اش غریدمهرداد دستاش مشت شد و از میون دن

 .بیا پایین-

 : با گریه هلش دادم و تند گفتم

 .نیاین پایین التماستون می کنم-

 :با نگرانی جواب داد

 .خانم دارابی؟ چی شده؟ االن میام پایین-

 .االن فاجعه به پا می شد. و منی که مثل بید می لرزیدم

 .تا به خودم اومدم دیدم مجید رو به رومه
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 : زمه کردمزیر لب زم

 .!یا خدا-

 .به به آقای عاشق-

 :مجید که از هیچی خبر نداشت متعجب لب زد

 .نمی فهمم، چیزی شده؟-

با التماس به مجید نگاه کردم تا حرفی نزنه و . با صدا زدم زیر گ ریه
 .این بدتر آتیشی نشه

 .خیز برداشت سمت مجید و یقه اش رو تو دست مچاله کرد

 .داری آره؟توی جوجه فکلی دوستش -

 .مات و مبهوت به مهرداد نگاه کرد و یقه اش رو از چنگش بیرون کشید
 :آروم گفت

 .چی می گید؟ من اصال متوجه نمی شم-

 .از دم در یقه اش رو گرفت و کشیدتش بیرون

 .چیه ترسیدی توام؟-

 :مجید رو به من متعجب گفت

 .خانم دارابی چی شده؟-
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 .جید شرمندتونم به خدامهرداد جانه مادرت ولش کن، آقا م-

رفتم نزدیک مهرداد و به زور سعی کردم دستش و از یقه اش جدا کنم 
 اما با فشار دست آزادش، محکم روی شونه ام، وسط

 .کوچه افتادم

درد بدی توی تنم پیچید، انقدر محکم پرتم کرده بود که کشیده شدم 
 .روی آسفالت و گوشه شلوار کتونم پاره شد

ت داری نه؟ از من جدا شد که تو باشه؟ باهم در زن سابقم و دوس-
 . ارتباطین نه؟

مجید با چشم درشت به من نگاه کرد، اون هم از این طرز فکر دهنش 
 .اومد حرفی بزنه که دست مهرداد رفت باال. قفل شده بود

 :جیغ زدم

 .نزن-

 .دو سه نفری که تو کوچه بودن با صدای دادم توجهشون جلب شد

 .بلند شدمبه زور از جام 

اینا فقط ب یننده بودن، انگار اومده باشن سینما و یکی از بهترین 
 .فیلمای روی پرده رو حاضر به دیدنش باشن
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 .دیگه حالم داشت به هم می خورد

ما اصاَل هم دیگه رو نه دیدیم . مهرداد ولش کن، داری تهمت می زنی-
 . !نه اون رابطه ای که فکر می کنی داریم

 .قصد نداشت از خر شیطون پایین بیادمهرداد انگار 

 .!نه شما که اصاَل هم دیگه رو نمی شناسید-

 .مجید پسر طیبه خانم بود

من فقط قبل نامزدی چند دفعه ای دیده بودمش دیگه بعد از اون باهم 
 .!چشم تو چشم نشدیم اگرم گذری بوده نگاه ننداختیم به هم

دی دورم پرسه میزنه تا حاال مهرداد نشسته کلی فکر کرده که کدوم مر 
 .خر خره اش رو بجوعه

دنبال بهونه بود تا آبروم و ببره، طیبه خانم اگر با این صحنه مواجه می 
 .شد دیگه شرفمون تو این محل می رفت

بعد از این همه ماه یک دفعه بیای یقه یه نفر که روحش از چیزی خبر 
 لدو دل بودم که بگم من عم. نداره رو بگیری خیلی حرفه

می شم تا دست از این مسخره بازیش برداره و فکر نکنه که نقشه 
 .جدایی کشیدم براش اما از طرفی ام دوست نداشتم

 :صدای مجید پیچید
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 .این دیوانه اس به خدا-

دستام و روی . گفتن این حرف همانا و نشستن سیلی دم گوشش همانا
 خاک بر سرم، زد تو. دهنم گذاشتم و جیغ خفه ای کشیدم

 .ششگو

 .من دیونه ام آره دیونه ام-

مجید که تا االن شک بود به خودش اومد، نتونست تحمل کنه و با سر 
 .رفت تو صورت مهرداد

 . دیگه چشمام و بستم و فقط دهنم و باز کردم

انقدر جیغ زدم تا کل اهالی اون کوچه جمع شدن دورشون و از هم 
 __.جداشون کردن

م نزدیک تر، انگار خودش نبود و کسی رفت. مهرداد و به زور جدا کردن
 .هلش دادم تا راه بیفته. دیگه رو می دیدم

 .ولم کن-

 :وقتی که رسیدیم سر کوچه با صدای نیمه غریدم سمتش

 .حاال می تونی َشِرت و کم کنی. خیلی بیشعور و بی شخصیتی-
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اما این بار با . از مچ دستم گرفت و چنان محکم فشرد مشتم کبود شد
 .دون نشون دادن درد خیره خیره نگاهش کردمغرور و ب

 .اگر می دونستم انقدر بی عفتی زودتر ازت جدا می شدم-

 :با نگاه سرد جوابش رو دادم. گوشه لبم باال رفت

اینطور که نبود و نیست اما اگر چنین فکری رو می کنی باید بگم که -
خانم  مگه توام تو تکاپوی جشن نامزدی با شیما. دلم همرنگ دلت شد

 .!هستی

ظاهرا مادر با محبتش در جریان نذاشته بودش که . رنگ و روش پرید
 .بعد از دو روز در کمال تمام دعوت به جشن کرده بود

 .چیه تعجب کردی؟ مامانت کارت دعوت و داد-

از فرصت استفاده کردم و . خواست حرفی بزنه اما به سکوت افاقه کرد
 :گفتم

قدر بهت برخورده که میای کسی رو که ان. الل شدی؟ حرف بزن دیگه-
هیچ گناهی نداره میوفتی به جونش پس من چی کشیدم که هنوز دو 

روز از جداییمون نگذشته مادرت با شوق کارت دعوت می کوبه به دهنم 
 .می گه بیاید دعوتید؟

 .دستی به پیشونیش که عرق نشسته بود کشید
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 .اونطور که فکر می کنی نیست-

 .خندیدم

 .، خاله بازی نیست که بگی اینطوریه اونطوریهنامزدی-

 .مانتوم روتکوندم و از کنارش رد شدم

 :چند تا زن که گوشه عابر وایستاده بودن صداشون رو شنیدم

 .این همونه که تازه جدا شده، چه سیاه بختیه-

سرم و بیشتر تو یقه ام فرو بردم و تند تند قدم برداشتم . بغضم گرفت
 .دمکه به کسی بر خور 

 .با دیدنش فقط از خجالت سرخ شدم. سر بلند کردم

 .االن هم این باید لیچار بارم می کرد. مجید بود

 .!بله؟... ب-

اون لحظه انگار دو تا دست دور گلوم پیچ . از چشماش آتیش می بارید
تا کی باید انقدر . حس خفگی داشت جونم و می گرفت. خورده بود

 .حقیر می شدم؟

 .د و پلکش پف کرده بودکنج لبش زخمی بو

 .آقا مجید به خدا شرمندتونم، ببخشید-
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 :با شرمندگی ادامه دادم. خیلی از دستم شکار بود

 .باور کنید نمی دونم چرا همچین کرد-

 :با اخم غلیظی گفت

بهش چی گفتی که اینطور اومد یقه من و گرفت؟ من مگه بعد از -
. تادی جلوی درمون؟ازدواج نظر کردم بهت که اینطور شوهرت و فرس

 .سکه یه پول شدم پیش چشم مردم، این کارا چیه؟

 .چونه ام لرزید

.... آقا مجید به خدا سوء تفاهم شده، باور کنید من هیچی نگفتم اون-
 .اون اصالَََ مریضه به خدا قسم من حرفی نزدم

با آستین چادرم صورتم و پاک کردم، همچنان منتظر بود تا ادامه حرفم 
 .رو بشنوه

باور کنید ما از هم جدا شدیم و اون . آخه چطوری توضیح بدم؟.... اون-
پیش خودش فکر کرده که من با . گمون کرده که من دنبال بهونه بودم

 .یه نفر دیگه در رابطه ام

 .البد اونم من؟-

 :ناخنام و کندم و جواب دادم

 .بله... ب-
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 :با ناراحتی گفت

سال آبرو داری نکردم که شوهر من نمی دونم خانم دارابی، این همه -
 .دیوونه شما بیاد و این طور جلو پی در و همسایه رسوام کنه

 .قسم می خورم دیگه این اتفاق نمی اوفته، قسم می خورم-

مهرداد کم بود . بدون این که دیگه چیزی بگه از کنارم رد شد و رفت
 .حاال از در و همسایه هم باید حرف می شنیدم

نفسم . در راه رو کامل باز بود. وندم جلوی در خونمونخودم و به زور رس
 .و فوت کردم، امان از دست این جابر

قدم برداشتم داخل و دیدم رفته داخل انباری، با دیدنم نیشخندی زد و 
 .به کارش مشغول شد

 .از پله ها که رفتم باال قبل از این که در و بزنم باز شد

 :زدبی بی با عصبانیت کشیدتم داخل و داد 

 .این چه غلطی بود-

 :بی حوصله گفتم

 .کی بهت گفته؟-

 :بلند تر از قبل فریاد زد
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این چه . طیبه زنگ زده می گه ابروم و بردی دخترات و جمع کن-
 .عجب غلطی کردم تنهایی فرستادمت. وضعیه راه انداختی؟

 .برگه آزمایش و پرت کردم جلوش

 .بی بی این االن مهم تره؟-

 .نشست رو به روم

 .باید عمل کنی نه؟ من از اینا چی سر در میارم-

دیگه عصبانی نبود و ذهنش . رفت تو فکر. به نشونه آره سر تکون دادم
 .درگیر شده بود

 .این آشفته بازاری که راه افتاده بود پس چی بود؟-

 :آهی کشیدم و گفتم

به مهرداد گفتم عمل نمی کنم و این داستانا اونم فکر کرده من دنبال -
 .هونه برای طالق بودم افتاده گردن پسر طیبه خانمب

 .باید به دلبر بگیم-

 .اخمی کردم

به دلبر چه؟ من می رم عمل تموم می شه می را دیگه به اون چی کار -
 .داری؟
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 :بی توجه به من گفت

بریم پیشش، بگیم به خودش و صاحاب کارش، مرخصی بده این مدت -
 .کارای تورو انجام بدیم

 :دادم باال و متعجب جواب دادمابروهام و 

 .بی بی چه ربطی به دلبر داره اخه اون کار داره ولش کن-

 .خواهرت ندونسته می خوای بری؟ ندونه ناراحت می شه-

 :بی حوصله گفتم

 .بیخیال بی بی-

همینطور دوتا من گفتم دوتا بی بی تا آخر رضایت داد دست از سر دلبر 
 .برداره

 دلبر

ه بودیم لب حوض و کمکش می کردم تاسبزی و با مهلقا خانم نشست
 .با فکر کردن به دیشب بی اراده لبخند زدم. پاک کنه

 .خوبه دیشب خونه رو دزد زده. نیشش چه بازه-

 .نگاهم و کشیدم سمت مهلقا خانم، لبخندم پررنگ تر شد

 .دارم می ترسما دختر، حرفی بزن-
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 :آروم جواب دادم

 .خانوادش معرفی کنه مهلقا خانم، می خواد من و به-

 :دستاش خشک موند، با هیجان گفت

 .کی؟-

 .خندیدم

 .!ای بابا مگه جز محراب با کی ام؟-

 .اسغفراهلل-

 .در جواب باز هم خندیدم و چیزی نگفتم

 .حاال کی این گل پسر می خواد اقدام کنه؟-

 .با ذوق دستام و کوبیدم به هم

 .نگفته که ولی خیلی ذوقم مهلقا جون-

 .م معرفیت می کرد وگرنه همین روزا گوشش و می کشیدمباید-

خبر نداشت که ازدواج نکردیم و صیغه موقتش بودم، فکر کنم اگر این 
 .رو می فهمید دیگه امونش نمی داد

بی بی خانمت اگر واقعیت و بدونه؟ من و ببینه می خوای چیکار -
 .کنی؟
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 :شونه باال دادم

 .م یه مدت کوتاه قهر کننواقعاَََ نمی دونم اما نهایتش باها-

مهلقا خانم متعجب . با ترس از جام پریدم. تند تند به در کوبیده شد
 :نگاهم کرد و گفت

 .چی شده چرا ترسیدی؟-

آروم بلند شد و سالنه سالنه رفت سمت در، چرخید سمت من و با 
تو دلم خدا خدا کردم که مبادا باز . چشم ابرو اشاره اومد که نترسم

 .شهچیزی شده با

در که باز شد چشمم به همسایه رو به رویی افتاد که با ذوق دوید 
 :از ترس دو قدم رفتم عقب. سمتم

 .بله... ب-

 .!زینب خانم خیره، می دویی تو حیاط؟-

همون زنی که فکر میکرد من دختر . از زبون مهلقا فهمیدم اسمش زینبه
 .مهلقام و محراب چشمش من و گرفته

 :پشت تلفن گفت گوشی به دست به مخاطب

 .چند لحظه گوشی، االن می دم دستش-
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 .دو قدم عقب رفته ام رو پر کرد و روبه روم وایستاد

 .بگیر صحبت کن-

 :آب دهنم و با ترس قورت دادم

 .کیه؟...  کی...  ک-

 .دستم و کشید و تلفن و گذاشت کفش و زوری چسبوند بیخ گوشم

 :آروم زمزمه کرد

 .مادر آقا محرابه-

با دست راست . پش افتاد و چند ثانیه مات نگاهش کردمقلبم به ت
 .کوبید رو شونه ام تا به خودم اومدم

 :عصبی غر زدم. گوشی و اوردم پایین و چسوبوندم به قلبم 

زینب خانم یعنی چه؟ اومدی همینطوری گوشی و دادی دستم من -
 .االن چی بگم

 .خندید و دست به کمر زد

 .رتطبیعیه هل شدی واسه مادر شوه-

 :مردد گوشی و گرفتم نزدیک گوشم و با استرس جواب دادم

 .الو... ا-
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 .برخالف تصورم صدای مهربون و آرامش بخشی داشت

 .سالم دخترم، خوبی-

مهلقا و زینب هردو بهم چشم دوخته بودن و . نفس عمیقی کشیدم
 .ذوق داشتن

 . ..سالم، ببخشید من... س-

 :خندید و گفت. هوف واقعا هل شده بودم

 .!چرا ببخشم؟ چی و ببخشم؟ مشخصه نگرانی-

از االن خودم و یه دختر . گوشه لبم و دندون گرفتم و سر به زیر انداختم
 .بی هواس جلوه داده بودم

 .منظورم اینه که ببخشید دیر جواب دادم-

 .خواهش می کنم دخترم-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .شما پسر من و دیدی؟-

از . گفتم آره تازه شیفته هم دیگه هم شدیم  چی می گفتم؟ پرو پرو می
 :فکر این حرف لبم کش اومد اما جواب دادم

 .چطور؟-
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 .خجالت نکش تو به من بگو-

 .بله دیدم-

 .تو به من بگو، دوستش داری؟-

چشمام درشت شد، چقدر بی مقدمه سوال می پرسیدو من و میذاشت 
 .تو منگنه

 .!چی بگم اخه؟-

می خواست از احساسم به محراب پی ببره اما خیلی مشتاق بود بدونه، 
 .نمی دونم چرا

دوست نداشتم سوال پیجش کنم و بزرگ تر بود، از همه مهم تر مادر 
 .!شوهر

تو جواب من و بده دخترم، به خدا توام مثل دختر خودم، تو بگو -
 .دوستش داری؟

 .نفس حبس شده ام رو بیرون دادم

 .بله.. ب-

 :ترس گفتمصدایی ازش نیومد که با 

 .!خانم؟-
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 :با صدای لرزون و ذوق زده جواب داد

این پسر بهونه بیاره تیکه بزرگه !. خدایا. پس یعنی اون روز و می بینم؟-
 .کار خیر و عقب نمی اندازن.  اش گوششه

 .!وای نکنه باز محراب و تحت فشار بزاره

 .یعنی چی؟-

 .یعنی این که مزاحمتون بشیم برای امر خیر دخترم-

 :ع گفتمسری

یعنی آقا محراب خواستن ... یع... لطفاَََ بزارید هر وقت که خود محراب-
اقدام کنن بگن، هروقت که احساس آمادگی کردن، با خیال راحت در 

 .مورد آینده اشون تصمیم بگیرن

قربون دختر با درکم، از االن مشتاق دیدنت شدم، چه صدای ظریفی ام -
 .ماشاهلل!. داره

 .دست آزادم رو روی گونه ام گذاشتم. شردملبام و روی هم ف

 .لطف دارید-

 .بده گوشی و زینب دخترم-

 .بله حتما-
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از خدا خواسته سریع گوشی رو دادم و دویدم طرف مهلقا خانم که با 
اومد آروم بگیره که باز با . حاال نخند کی بخند. دیدنم پقی زد زیر خنده

 .دیدنم خندید

 .مهلقا خانم-

 .دست کشید رو صورتم. و نشوندتم لب حوض شونه ام رو فشرد

 .اینا گونه اس یا گوله آتیش؟-

 .تا این حد سرخ شدم؟-

 درست می گفت، حقم داشت، تمام تنم گرم بود چه برسه به گونه ام

 .باشه خانم خدانگهدار-

چشم دوخت به من و باز با اون لبخند شیطنت آمیزش گام برداشت 
 .!زیر زمین بود به خدااهلل و اکبر این زن نصفش . سمتم

نیم وجب داشت اما آتیش پاره، ماشاهلل سنی ام ازش گذشته بود ولی 
 .هیچی از تکاپوی این زن کم نمی کرد

 .دخترم، اسمت چی بود؟-

 :مهلقا خانم به جای من گفت

 .دلبر-
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دوست داشت ازت عکس بگیرم بفرستم چون هر هفته پیششم برای -
 .همون

 :ادمبی توجه به حرفش سوتی د

 .مگه مسافرت نیستن؟ برای حال و هواشون؟-

 :مشکوک گفت. با چشمای ریز براندازم کرد

 .!تو از کجا می دونی؟-

 .مهلقا خانم با آرنج زد به شکمم و با جوابش رو حرفم سرپوش گذاشت

من با محراب جان صحبت کردم بنده خدا بهم گفت نگرانه مادرشه، -
 .پرسیدم ازش گفتش مسافرته

 :ن نگاه اومد نزدیک تر و گفتبا همو

 .من می خوام از چهره خوشکلت عکس بگیرم-

 .دوست نداشتم ازم عگس بگیره

 .شما گفتی هر هفته مگه هفته بعد میاد؟-

 .با قیافه جمع چرخید طرف مخالف

 . ....وای مهلقا خانم دخترت چه افه میاد-

 :خندید و ادامه داد
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 .ی بودهبه شما که نرفته حتماَََ باباش اینطور-

از داخل لگن میوه های شسته شده، یه سیب سبز برداشت و طوری گاز 
 .زد که دهنم آب افتاد

 :مهلقا کنایه زد

 .نوش جون، اجازه مام دست شماست-

 :بدون در نظر گرفتن حرفش از در فضولی پرسید

 .شوهر نکردی این همه سال؟. می گما، مهلقا تنهایی خسته نمی شی؟-

مثل این که غرق . لبخند شیرین روی لبش نبودجدی شد، دیگه اون 
همونطور که تو فکر بود زمزمه . دستش رو تو دست گرفتم. گذشته شد

 :کرد

 .مرد خوب تو این دنیا هست؟-

 :زینب یه گاز دیگه به سیب زد و با لوده گری ادامه داد

 .گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه پیف پیف بو می ده-

پشت چشمی براش نازک کرد و جارو رو از کنار . مهلقا به خودش اومد
 .بلند شد و خیز برداشت سمت زینب. دستش برداشت
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برو بیرون کمتر وراجی کن، هم سن منه خجالت نمی کشه، برو به -
 .کارمون برسیم

این زن . و همچنان با جارو به پشتش می کوبید و منی که می خندیدم
 .!فوق العاده بود

 .ریه اش به جاهم خنده اش به جا هم گ

چراغ حیاط و روشن . چند ساعتی گذشت و نفهمیدیم کی شب شد
چون من و دست مهلقا سپرده بود حس . االنا بود که محراب بیاد. کردم

مسئولیت داشت و هیچ جور رضایت نمی داد قبل از اومدن محراب 
 .بره

با صدای زنگ اف اف مهلقا که آماده منتظر بود، به چادر لب پله چنگ 
 .منم زود دویدم و در و باز کردم. زد

 .سالم.. س-

 .خنده ام گرفت، مثل این که واقعاَََ توقع نداشت

 .دستش رو گرفتم و وایستادم کنارش

مهلقا برخالف خجالت محراب و برداشت من زد به تخت چوب کنج 
 .دیوار

 .ماشاهلل، بزنم به تخته، چشم حسود ازتون دور، چقدر به هم می آید-
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 :کرد و ادامه داد  مکث کوتاهی

 .خجالتی نداره! این خجالت برای چی؟ شما زن و شوهرید دیگه-

 :در حالی که سعی می کردم خودم و کنترل کنم گفتم

 .به نظر محراب باید مراعات شمارو می کردیم-

 .با کیفش زد رو بازوم در رو باز کرد

زیا رو فردا سب. پدر صلواتی، این زبونت یه جلوی من درازه یه این پسر-
 .از یخچال بزار بیرون سرخ کنم خداحافظتون

 .خدانگهدار-

خیره شدم به محراب که حاال با ابروهای باال رفته لب به . در رو بست
 .مثل پسر بچه های شیطون که خطا کرده باشن. دندون گرفته بود

با دستام لپاش رو فشردم و زود تر از خودش کار نصفه اش رو به اتمام 
 .رسوندم

 :جا خورد و پرسید. نجه پا وایسادم و لپشو بوسیدم رو پ

 .خوشحالی؟-

 .با ذوق دستام و کوبیدم به هم

 .خیلی-
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 .سر تکون داد و منتظر بود که ادامه بدم

 .محراب مامانت زنگ زده بود-

 :متعجب نگاهم کرد و با حیرت پرسید

 .به تو؟-

 .آره دیگه، به من-

 .خواست بره باال اما دلم نمی گرفت

 .و دیگه بیا پاییننر -

کیفش رو روی پله رها کرد .  یقه اول پیراهنش و باز کرد و باشه ای گفت
 .و اومد نزدیکم

باید صورتش و خشک . قبل از این که بشینه دست و صورتش و آب زد
می کرد برای همین زود تر از این که بره لبه شال دور گردنم رو گرفتم 

 .سمتش

 .بیا با این خشک کن-

 .رم باال دیگهبزار می-

 .بیا الکی چی و می خوای بری باال-

 .نشست کنارم



 

 
406

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .خیس میشه آخه-

اروم . شال و مچاله کردم تو دستم و فکش رو میون انگشتام گرفتم
 :به ته ریشش که رسیدم گریه ام گرفت. کشیدم رو صورتش

 .چطور خشک شه اینجا؟-

 .محکم بکش-

. چه و صورت توهم فرشمثل این میمونه که دستم بشه فر !. صورته ها-
 .البته فرش نرمه باز

 :خندید

 .می خوای شیش تیغ بزنم-

 .چپ چپ نگاهش کردم

 .!مثل کیوی بی مو-

 .بینیم و فشار داد

 .امشب مثاالت گل کرده-

 .سر کج کردم. شال و آوردم پایین گذاشتم روی پام

 .حاال دیگه-

 .داشتی می گفتی، مادرم از کجا به تو زنگ زد؟-
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 ماجرا رو تعریف کردم، آخرش چهره اش دیدنی بودبراش کل 

یه تای ابروم رو باال . به در ورودی نگاه کرد و با تاسف سر تکون داد .
 :دادم و گفتم

 .خب، چی شد؟-

 .حاال مامان من هیچی از زینب خانم بعیده این کارا-

 .جلوی خنده ام رو گرفتم

 .به سر می ذاشت مهلقا با جارو بدرقه اش کرد وگرنه که تا االن سر -

 .مکثی کرد و دستش و گذاشت رو شونه ام

 .برو حاضر شو-

 ..تعجب کردم

 .چی؟-

حوصله ات سر نرفته انقدر موندی خونه، ببخشید منم این چند وقت -
بریم یه بیرون هم حال . خیلی درگیر بودم اما توام اصالَََ هیچی نمی گی

 .و هوای خودت عوض شه هم خودم

ادن، اولین باره که باهاش تجربه بیرون رفتن و می انگار بهم دنیارو د
 .تونم داشته باشم
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 .جداَََ؟-

 .پلکش رو روی هم فشرد

 .!وای، کجا می ریم؟-

 :از خوشحالیم خندید و جواب داد

 .هرجا که خودت بخوای، هرجایی که دلتنگش باشی، فرقی نمی کنه؟-

 :داشتم فکر می کردم که امون نداد و گفت

 .و تا پشیمون نشدمفقط زود حاضر ش-

امشب برعکس دیروز که شبش رو فاکتور بگیریم، بدترین شب عمرم 
 .بود و حاال عوضش داشت جبران می شد

 .ذوق زده عرض حیاط و طی کردم

 .تقریباَََ دویدم باال

، با صدای قل قل خورش روی گاز اول رفتم و زیر گاز رو خاموش کردم
 .اصالَََ حواسم به گاز نبود

اخل اتاق و لباسای خونه ام رو با مانتو مشکی و شلوار جذب تند رفتم د
 .نمیخواستم بیخودی طول بدم. کتون مشکی عوض کردم
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روسری قرمز ساده که لبه هاش نخ ابریشم کار شده بود رو سرم مرتب 
 .کردم

چشمم که تو آیینه به خودم افتاد یه ذره دو دل شدم، نکنه خوشش 
نداشتم زوری خودم و بپوشنم اما از  دوست. نیاد؟ بگه این چه وضعیه؟

اونجایی که نمیخواستم امشب کوفت جفتمون بشه ناچاراَََ چادر رو از 
 .آویز پشت در برداشتم

قد مانتوم تا یه وجب باالی زانو بود، رو سریم هم مطمئناَََ از ُسر می 
 .خورد

نمی دونم شاید خودم داشتم سخت می گرفتم، هرکی خبر نداشت فکر 
 .!با یه عصا قورت داده تعصبی طرفم می کرد من

با این که واقعاَََ دلم رضا نبود اما بخاطر محراب چنگی به چادر زدم و 
 .پوشیدمش

 .!صورت و نگاه، گچ بود انگار

 .دیگه این و نمی تونستم کوتاه بیام

از داخل کیف آرایش روی میز یه رژ هلویی رنگ برداشتم و روی لبم 
 .کشیدم

 .بهتر از قبل شد
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 .ه خودم اومدم، خیلی دیگه داشتم وقت ُکشی می کردمب

 .کیف دستیم رو برداشتم و سریع رفتم بیرون

 .چشمم از در شیشه ای افتاد به محراب

 .دستاش و تو جیب شلوارش بود و دور حوض قدم می زد

 .تو فکر بود اما نمی دونم به چی فکرمی کرد

 .یکم که دقت کردم دیدم لبخند ریزی هم گوشه لبشه

تا نمی فهمیدم علت این خنده رو . کلید و از رو دیوار کوب برداشتم
 .ولش نمی کردم

 .قدم برداشتم و در پشت سرم رو قفل کردم

 .علت لبخندت چیه؟-

 .رسیدم دم پله، کفشام رو پام کردم اما دیدم صدایی ازش در نمیاد

 .متعجب سر بلند کردم و دیدم جدی و با دقت داره براندازم می کنه

 .!چیزی شده؟-

 .سر به نشونه تایید تکون داد

ترسیدم، نکنه کاری کردم که باعث ناراحتیش شه؟ من که حداالمکان 
 .نکنه بخاطر رژ روی لبم بود؟!. جوانب و در نظر گرفته بودم
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 :با ترس لب زدم

 .!محراب؟-

 :آروم گفت

 .بیا-

 .قدم برداشتم سمتش

 .!چیزی شده؟ من سعی کردم مطابق میلت باشه که-

توقع نداشتم با دیدنم اینطور برخورد کنه یعنی دلم می خواست بیشتر 
هوف هرچی که بود نمی خواستم از دستم اول .... . خوشحال بشه و
 .کاری دلگیر باشه

خوشکلی چهره ات رو بیشتر از . می دونستی چادر خیلی بهت میاد؟-
 .پیش به رخ می کشه

 .لبخند مصنوعی نثارش کردم

 .د و چادرم رو از روی سرم برداشتنفس عمیقی کشی

 :زمزمه کرد

 .خودت باش خانمی-

 .تعجب کردم، منظورش چی بود؟
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 .چادر و تا کرد و نیم نگاهی بهم انداخت

 . ....همینطوری هم خوبی اما-

اومد عقب و دستش رو زیر . چادر تا شده رو زیر نرده ایوون هل داد
 .چونه ام گذاشت

 .ی ندارمیه کوچولو بیاد جلو تر مشکل-

 .روسریم که سر خورده بود رو جلوتر آورد

 .خب خوبه-

. دستم و روی سرم کشیدم، به زور یه ذره از موهای جلوم مشخص بود
 :متعجب گفتم

 .چادر چی پس؟! من االن مانتو تنم هستا! یعنی چی محراب؟-

 :دستی به چونه اش کشید و جواب داد

 .تم که پوشیده اسهمه چی مرتبه، قد مانتوت هم معقوله، موها-

 .اومد نزدیک و دستش رو تو دستم گره زد

اما چادر اونقدر ارزشمند هست که دوست داشته باشم همسر من با -
می دونم دختر شاد، سرزنده و شیطونی . عالقه خودش بره سمتش

هستی و می دونم چادر به اجبار من برات جایگاهی که می خوام و 
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سراغش که با دل و جونت باشه نه از نداره پس اجازه داری زمانی بری 
 .سر این که به ظاهر بخوای بپوشیش

تعجبم بیشتر از قبل شد، به عمرم هیچوقت تصورم از یه پسر با خدا یا 
 .انتظار نداشتم که انقدر قشنگ بتونه در مورد عقیده اش قانعم کنه

شاید اگر چادر و نمی ذاشتم و می رفتم پیشش توقع داشتم من و به 
تشر ببنده یعنی از چنین عقیده هایی تو ذهنم این مورد ساخته  توپ و

شده بود که سر هر چی هم آروم باشن سر حجاب برای طرف مقابلشون 
 .آسمون و به زمین بدوزن

محراب فرق داشت، با همه فرق داشت، با همه مردایی که تو ذهنم 
 .ساخته بودم فرق داشت

س مخالف ساخته بودم بهم می با هر رفتارش استدالالی منفیم که از جن
 .ریخت

 عشقش

 محبتش

 رفتارش

 حرف زدنش

 .همه و همه اش متمایز از هرکسی بود که باهاشون برخورد داشتم
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 روز به روز می گذشت

 .برام مقدس تر از قبل می شد

هرچی بیشتر تو گذشته غرق می شدم، بدتر از خودم خجالت می 
 .کشیدم

 .فکر من کجا و اون کجا

 .!دلبر؟-

 :همونطور که مات و مبهوت نگاهش می کردم جواب دادم

 .بله... ب-

 :با اخم ریزی که لبخند کمرنگش چاشنی بخش بود غر زد

 .حاال خانم رفت که بره تو فکر-

 .خندیدم. دستم و کشید و به تابعیت ازش قدم برداشتم

 .چرا میکشی حاال-

 .در و باز کرد

 .مونم تا به خودت بیایچون تا صبح باید همینطور چشم انتظارت ب-
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قدم تند . در و بست و باز هم با همون سرعت از کوچه گذر می کردیم
مثل این که بازیش گرفته بود اذیتم . کردم و خودم رو بهش رسوندم

 :نگاهش کردم و گفتم!. کنه

 .من فکر نمی کردم اینطور ازت جواب بگیرم. همش تقصیره خودته-

جلو و شلخته رو سریم و جلو کشید  با لبخند یه وری انگشتاش و آورد
 .که لبه اش افتاد جلوی چشمام

یواش یواش . می گفتم دستکش و پوشیه هم بزن راضی می شدی؟-
 . ...خودت باید کنار بیای خانومه. دیگه

 :کف دستم و روی سقفش کشیدم و گفتم.  سوئیچ ماشین رو زد

 .این رخش مشکی و باید سوار شیم-

 .ست بینیم با چندشی رفت باالبا خاکی که کف دستم نش

 :جواب داد

 .بله، البته می شه رخشمون-

 :غر زدم

 .یه آب می زدی بهش حاال-

 .ابروهاش و داد باال
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 .بشین حاال!. آخر هفته، فرصتشم هست-

بهش می گفتم کجا بریم؟ گفته بود هر . در شاگردو باز کردم و نشستم
اما مثل بچه کوچیکا یکم فکر کردم ... . جا که من مد نظرم هست اما

دو دل بودم بگم " شهر بازی"همش یه مکان تو ذهنم زنگ می زد، اونم 
 .یا نه

خب چی کار می کردم؟ واقعاَََ تنها جایی که حس دلتنگی بهش داشتم 
از بچگی با بی بی فکر نمی کنم بیشتر از سه بار رفته بودیم . همونجا بود

 .وداالن هم بی اراده دلم هوای بچگیم و کرده ب

 .هوف

 .خب کجا ببرمت دور بزنیم حال و هوات عوض شه؟-

 .با فکر کردن به این که بخواد همراهیم کنه پقی زدم زیر خنده

 .چی شد؟-

 :میون خنده نالیدم

 .!آخه محراب؟-

 .پریشون نگام کرد

 .چی شده باز؟-
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 .خندیدم

 .آخه می گم ولی بهم نخند-

 :ماشین و روشن کرد د جواب داد

 .م، بگو می شنومنه نمی خند-

 .شهربازی، پارک-

 .لبش کش اومد

 .!االن که گفتی منم بدم نمیاد بریم-

 .چشمام درشت شد

 .جداَََ؟-

 .شونه باال انداخت

 .مگه چیه من دل ندارم؟-

 :دستم و زیر چونه ام گذاشتم و متفکرانه گفتم

 .خب، حاال سرسره بازی یا تاب یا شایدم االکلنگ؟-

 .بشکنی زد

 .اون فرفریاشسر سره از -
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 .شونه ام از خنده لرزید، این امشب من و دیوونه می کرد

از اون فرفریاش؟ تو االن باید بچه ات و هل می دادی تو اون سرسره -
 .فرفری

 :با غرور از گوشه چشم براندازم کرد و گفت

 .اونم به چشم، هر چی به موقع اش-

این عالمت  خواستم جو بحث رو عوض کنم با نگاه اجمالی به ماشینش
سوال اومد تو ذهنم که چرا با این همه تو خونه حیاط دار ساده اس 

 .البته قشنگی اینجور خونه ها به صدتای آپارتمانی می ارزید

 .می گم محراب؟-

 :فرمون و چرخوند و تو همون حین گفت

 .جانم؟-

 .مشخصه که به اندازه کافی پول داری-

 خب، چطور؟-

 ان لوکس باشی اینجایی؟چرا جای این که تو آپارتم-

 .صفای این زندگی و با آپارتمان نشینی قیاس می کنی؟-

 :گفتم
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 .خب معلومه که نه-

 .خب، منم همچین زندگی دوست دارم-

 :برام جواب منطقی نبود برای همین جواب دادم

 .!نه، درسته حرفتا ولی خونه ساده قدیمی نه-

 .شونه باال انداخت

ه گرفتم، یه مسر مجرد همون خونه حیاط من برام همونم بزرگ بوده ک-
 .دارم براش زیاده، هیچی نشده می رفتم یه ویالی لوکس می گرفتم؟

 .تقریباَََقانع شدم

تا رسیدن به مقصد سر به سرش می ذاشتم و اون هم از سر ناچار به 
 .لبخند افاقه می کرد

 .!واقعا اومده بودیم شهر بازی

چقدر دلم هوای این آهن . ق زدبا دیدن چرخ و فلک از دور چشمام بر
 .پاره هارو کرده بود

 .اول همین و سوار می شیم-

 .خندیدم

 .از کجا فهمیدی؟-
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 .دستش و گذاشت پشتم و هلم داد جلو

 .لبت داره می چسبه به گوِشت-

اول آروم و بعد . کنارش قدم برمیداشتم، دستش و تو دستم قفل کرد
 .محکم تر از قبل گرفت

 :دمصدای آرومش و شنی

 .همیشه همینطور کنارم باش، حتی اگر روزی باهام قهر شدی-

 .از گوشه چشم نگاهش کردم

 .تو شاید قهر کنی اما من فقط سر به سرت می ذارم. قهر؟. من با تو؟-

پیر و جوون نمی شناخت . از میون جمعیت تقریباَََ زیاد گذشتیم. خندید
کرد و رفت سمت محراب دستم و رها  . از همه قشر و سنی اومده بودن

 .بلیط فروشی

من که تو حال و هوای خودم تنها منتظر محراب بودم متلک دوتا پسر 
 .رو شنیدم

 .پارتنر نمی خوای خانم کوچولو-

وقتی . با اخم رفتنشون رو از نظر گذروندم .پیشونیم از اخم جمع شد
دیدن پا نمی دم راهشون و کشیدن و اما یکیشون که سمج تر بود با 
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زننده اش چشم تو چشمم زیر لب حرفی می زد تا دوستاش لبخند 
 کشون کشون بردنش

 :زیر لب زمزمه کردم

 .!جوجه طالییایی قرتی-

همچنان که دور شده بودن راه رفته رو برگشتن و وایستادن کنار 
 .ابروهام رفت باال. محراب

سه تا دختر بستنی به دست از کنارم گذشتن که یکیشون از پشت 
 .شنا اومدخیلی برام آ 

دقیقاَََ همون دختر رفت سمت اون پسر سمج و پرو و نیم رخش رو که 
 .دیدم بیشتر از قبل چهره اش واسم آشنا بود

 .این دختر وکجا دیده بودم؟

به زور دستش و دور کمر پسر حلقه کرد هرچند که اون پسر هیچ رغبتی 
 .خیلی از این شخصیت دخترا بدم می اومد. یهش نداشت

 .تره همانا و مات بردن من همانابرگشتن دخ

 .!این شیما بود؟

 .!خدای من
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. همون دختری بود که دل آرا بخاطرش کلی از مهرداد حرف شنید شیما
 .همون دختری که همین ماه می خواست با مهرداد نامزد شه

 .رو پنجه وایستاد و گونه پسره رو بوسید

ون مهرداد شده دیگه تا االن نش. اهلل و اکبر این حرکات یعنی چی؟
 .دیگه

حداقل عکس می گرفتم و . خواستم برم سمتش ولی یه حسی مانع شد
 .!مدرک به این خوبی. نشون آبجی می دادم دلش خنک می شد

 .می دادم دستش، برگ برنده بهتر از این نبود

اومدم قدم بردارم که . گوشی رو باال آوردم و سریع دوتا عکس گرفتم
 .اب بوددستی حائل بازوم شد، محر 

 .بیا بریم .کجا؟-

آروم آروم کنارش قدم . اونا هم داشتن می رفتن. ورودی رو باز کردن
 .برداشتم

 .زود بریم دیگه-

 .از سر ناچاری بابت حرف محراب پا تند کردم

 .میگم محراب؟-
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 .جانم-

سریع . زود روم و برگردوندم طرفش تا یه وقت شیما من و نبینه
 .نشست رو به رومنشستم تو جایگاه و محرابم 

 .بگو می شنوم-

 .تو نظرت در مورد دخترای بی بند و بار چیه؟-

 :تکیه داد و گفت

 .نظری ندارم، هرکس عقاید خودش رو داره-

محراب دختری که ناز بیاد برای هر مردی کالَََ ذات کثیف داشته باشه -
حقشه که اون و همه خوب بدونن؟ واقعاَََ درسته؟ پس خدا کجا 

 .به ناحق می رسهنشسته؟ حق 

ببین دلبر تو حتی اگر به خدا باور نداشته باشی که مطمئنم داری، یه -
قانونی هست اسمش و دقیق نمی دونم ولی هر کاری که کنی بهت 

 .جالبه نه؟. برمیگرده، خوبی کنی برگشت خوبیه بدی کنی هم همینطور

 :جواب دادم. لبخندی روی لبم نقش بست

 .کارمارو می گی؟-

 :ون دادسر تک
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 .آره به نظرم اسمش همینه-

امیدوارم هرکسی که داره راه و اشتباه می ره، اشتباهش برگرده -
 . ....بهش

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 مامانت من و به عنوان عروس قبول می کنه؟-

 .دستی به چونه کشید

 .چرا نکنه؟-

 .من و با چه اخالقی دیدی؟-

 :با اطمینان گفت

الَََ نگران نباش، به جرئت می تونم بگم اگر ببینیش مادرم و اص-
 . ...عاشقش میشی اما

 .چشماش می خندید

 .با ترس نگاهش کردم

 .اما چی؟-

 .اما یه مادر بزرگ دارم عوضش و در میاره-

 .آب دهنم و قورت دادم و همونطور نگاهش کردم. چشمام درشت شد
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 .چرا ماتت برد-

 :نالیدم

 .ا ولی کنایه میزنه؟تا اون حد؟ چرا؟ ببخشید-

 :کالفه گفتم.  سر باال داد

 وای خب پس چی؟-

 .!یکم فکراش قدیمیه تو رسوماته-

دهنم کج شد، نکنه از این فکرا داشت که حسابی تازه عروس و فیتیله 
 .یا خدا. داشت گریه ام می گرفت. پیج کنه

 .اینارو ول کن از فضا لذت ببر، بعدی و چی سوار شیم؟-

ستاد، با چشم دونه دونه همه رو از نظر گذروندم تا چرخ و فلک وای
 .نگاهم خورد به سر سره بادی

 .آروم خندیدم

 .!سرسره بادی-

 :غر زد

 .دلبر نوکرتم هستم ولی من یکی و بیخیال شو-

 .صدای خنده بلند شیما که باال سرمون بود توجه هردومون و جلب کرد
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 .سر باال گرفتیم

 :و گفتشیما مجدداَََ بلند تر خندید 

 .آخه عشقم تو که می دونی من فقط عاشق توام-

 کپ.  پسر مردونه خندید و چیزی نگفت. صدای صدای خودش بود
 .چه ناز و کرشمه ای می اومد. کرده بودم

 :محراب که بی خبر از همه چی بود آروم گفت

 .ایشاهلل خوشبخت شن-

 :به زور گفتم

 .ایشاهلل-

 :ش و دورم حلقه کرد و بلند گفتدست. یدفعه بلند شد و نشست کنارم

 .عشقم ناراحت نباش-

 :سرم و اوردم عقب و گفتم. با تعجب نگاهش کردم

 .آروم-

 :چند ثانیه ای نگاهم کردو گفت

اینطوری گفتم که مطمئن باشی یکی ام همینطوری بلکه بیشتر دوست -
 .داره
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نمی دونستم باید چی . وای خدای من، فکر کرده بود من حسودیم شده
 :نتونستم تحمل کنم و سریع گفتم. گمب

 .محراب من حسودی کردم؟-

 .نیشخندی زد

 .نمی دونم-

 :زدم رو بازوش و با حالت قهر جواب دادم

 .یعنی چی چنین فکری می کنی؟ قهرم اصالَََ-

 .روم و چرخوندم طرف مخالف

 :همون لحظه انگشتاش و میون انگشت قفل کرد و اروم گفت

می کنه منم و خودش فقط سر به سر می  کی می گفت اونی که قهر -
 .ذاره

با حرص چرخیدم سمتش، از طرفی هم نمی تونستم جلوی خنده ام رو 
 .بگیرم

 :لب برچیدم

 . ...محراب واقعاَََ حسودی نکردم خیلی-

 .یه تای ابرو باال داد
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 .خیلی چی؟-

 :با غیظ گفتم. همش داشت حرصم می داد این بشر

بد دهنی نه بی ادبی اما قضاوت گر  نه بیشعوری بگم بیشعوری نه-
 .هستی

 .لپم و کشید و سرم و چسبوند به خودش

 :کنار گوشم آروم زمزمه کرد

یه جورایی جواب اون حرفت شد دیگه خانومی، که گفتی سر به سر -
 .!می ذاری فقط

 :ادامه داد. و لوپم و بوسید

ر و اصالَََ یه دلبر و دلبری کردنش، یه دلبر و قهر کردنش یه دلب-
 .چند؟. همه رو یه جا خریدارم. نازکردنش

زود به قول معروف خرم می کرد اما . لبم آروم آروم کش اومد
لبام و روی هم . میدونستم احساسش دل خودشه و واقعیت و می گه

 :سریع گفتم. فشردم تا لبخندم و نبینه

 .گرون-

تا چرخ دوم تو همون حالت دلچسب بودم تا این که حرکتش متوقف 
 .و باید پیاده می شدیم شد
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 .اول من رفتم و از پله ها اومدم پایین، پشت بند منم زدم بیرون

 .یکم معده ام پیچ می خورد. منتظر محراب موندم تا بیاد

 .سر که بلند کردم رو به روم بود

 .خب، بریم؟-

 .محراب سرویس بهداشتی کجاست-

 .با چشم به پشت سرم اشاره کرد

 :س گفتمبرگشتم و با دیدن سروی

 .من میرم االن میام-

 .قدم برداشتم، ورودیش کجا بود؟

 .یکم چرخ زدم تا دیدم در ورودی طرف مخالفه

 .!انگاری حالت تهوع گرفته بودم، اه چقدر ضعیف بودم. رفتم داخل

 .این حالت و دوست نداشتم

 :یه زن که داشت جلوی آیینه رژ لب قرمزش رو تمدید می کرد گفت

میاد بیرون نمی دونه باید به خودش خوش بگذره یا  وای به خدا آدم-
 .!به بقیه

 .ابروهام پرید باال
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 :با دیدنم ادامه داد

خونه کم !. باور کن، برای شوهرت باید به هر در بزنی که مبادا کج بره-
به خودمون می رسیم بیرونم باید مراقب باشیم گوشه لبمون پاک نشه 

 .بگه بی رنگه

جلوی رو شویی جا گرفتم، از داخل آیینه  پوزخندی زدم و کنارش
 :نگاهش کردم و گفتم

باور کن !. اونی که بخوادت همه جوره پاته، شما داری افراط می کنی-
 .این همه عز و جز برای نگه داشتن زوریه کسی به نظر من فایده نداره

یا دل آرا افتادم، به هر دری زد اما جز توهین از سمت مهرداد مگه 
 .شد؟ چیزی نصیبش

اون زن با این حرفم چند دقیقه ای سکوت کرد و بعد بق کرده بدون 
 .هیچ حرفی وسیله اش رو جمع کرد و رفت

 .!دوست نداشتم دروغ بگم

 .ناراحتی امروزش بهتر از امید واهیه که بعد آتیش به جونش بزنه

 .دلم دوباره پیچ خورد

 :شیر آب و باز و پاچیدم به صورتم و زمزمه کردم

 .آخیش-
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 .سرم و باال آوردم

 .وای خدا، چم شد یهو-

با یه نفس عمیق با انرژی خواستم برم بیرون که رو به روی اون پسر 
 .شدم

 .با اخمای تو هم خیره شدم بهش

 .!بله؟-

 .با شیطنت لبخندی زد

 .تو همونی که داشتی زیر لب حرف بارم می کردی؟-

 .فرمایش؟-

 .خواستم از کنارش رد شم که دستم و گرفت

 .برق از سرم پرید

نمی دونم چرا . سریع دستم و کشیدم و با ترس دو قدم رفتم عقب
 .ترسم گرفت اما هیچ حس خوبی بهش نداشتم

 :داد زدم

 .!چه غلطی می کنی؟-

 .ابروهاش رفت باال و کف دستاش رو به نشونه تسلیم باال آورد
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 .خب خب، چرا اینطوری می کنی؟-

 :ند گفتمبا نفسای تند و صدای لرزون بل

برو از سر راهم کنار، خجالت نمی کشی خودت یه نفرو داری سراغ منم -
 .اومدی؟

 .خندید

 .من از تو خوشم اومده. اون دمه دستیه، هروقت بخوام هست-

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 .یعنی چی دمه دستی؟... ی-

 :بی حوصله جواب داد

نه به درد ازدواج و  چرا می ری تو حاشیه بحث؟ بابا اون به درد من-
 .!آینده نمی خوره که از این دخترای دم دستیه

 :با ترسی که حاال کنجکاویم اولویت داشت باز پرسیدم

 .ببین من از تو خوشم اومده قصدم جدیه

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

شمارت و بده زود برم، اون پسر خوشکله داداشت بود؟ منتظرته -
 .ببینه مارو فکر بد کنهدوست ندارم خدایی نکرده 
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 :خندید و بازم نطق کرد

 .خوبیت نداره. اخه بده با برادر زنم از االن یقه به یقه شیم-

با قیافه جمع . وای هم از شیما هم از پسر رو به روم چندشم می شد
 کیف تو دستم و اوردم باال و کوبیدم رو بازوش

 .ب جفت کردهخدا در و تخته رو خو. بمیری با این طرز فکر کثیفت-

 :تند از کنارش رد شدم که بلند گفت

 .عه کجا؟-

 .کارد می زدن خونم در نمی اومد

 .پیش شوهرم، من مثل تو دلم دم دستی نیست-

 :برگشتم و قدم برداشتم سمت محراب اما صداش رو شنیدم

 .هرچی سنگه ماله پایه لنگه! متاهلی؟! شوهرته؟-

یه جورایی . ول و نداشتمدیگه هیجان ا. سریع خودم و رسوندم بهش
ترس افتاده بود تو دلم که اون پسر بخواد برام دردسر درست کنه و از 

 .!طرفی می ترسیدم شیما من و با محراب بیینه

 .اونوقت دیگه نور اال نور

 .چی شده چرا نفس نفس می زنی؟-
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 :با شک گفتم

 .محراب، میشه بریم-

نکنه حالت بد . بریم؟ ما که تازه اومدیم دختر خوب، کجا-:متعجب گفت
 .شده؟

می شه . آره آره حالم بد شده، انگار تهوع و اینا داشته باشم-:جواب دارم
 .برگردیم؟

 :اون که دلش به رفتن نبود با پافشاری گفت

 .خب بیا بریم شاید فشارت افتاده یه چیز بگیرم بخوری حالت جا بیاد-

 .محراب لطفاَََ-: نالیدم

تو مسیر . غبت برای برگشت همراهیم کردناچار باشه ای گفت و بی ر 
وقتی رسیدم در سمتم و . انقدر تو فکر بودم که محراب و یادم رفته بود

 .باز کردو خم شد

 .اگر دوست داری پیاده شو-

 :مثل بچه کوچیکا غر زد. اومدم پایین

 .امشبم که اینطوری شد-

 :لب برچیدم
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 .خب ناراحت نشو دیگه-

 :در و بازکردو اشاره زد

 .ن االن گرسنمه فقطم-

 :خندیدم و گفتم

 .همونه پس، شام درست کردم-

 .شونه خمیده رفت و چیزی نگفت

 دل آرا

یعنی من . وقت گرفته بودم برای دکتر اما به دلبر چیزی نگفته بودیم
 .نمی خواستم که درگیر من شه

 .به دلبر نگفتی هنوز؟-

ع بده که همه نه نگفتم بی بی بعد از عملم خودت زنگ بزن بهش اطال-
 .چی تموم شده باشه

 .از دست تو، من نمی دونم نگفتنت چه فایده اس؟-

 .بی بی الکی میخوای هلک و هلک بندازیش دنبال من که چی؟-

 :دهن کج کرد و گفت

 .هرکاری میخوای انجام بده-
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 :موبایلم زنگ خورد، با دیدن اسمش لب زدم

 .!خیره انشاهلل، اول صبحی. حالل زاده اس-

 :بی غر زدبی 

 .جواب بده دیگه-

هنوز دهنم به حرف باز نشده بود که با هیجان . تماس و برقرار کردم
 :گفت

 .وای دختر سالم-

 .سالم چی شده دختر؟-

با سکوتم . با حرفی که زد بیشتر کنجکاو موندم تا ببینم چی می گه
 :گفت

شیما با یه پسر دیگه دیشب تو پارک بود، از اون دخترای بی عاره -
 . ...که

هر لحظه چشمام درشت تر از قبل . همچنان ادامه داد و گفت و گفت
اینم از عروس دسته گلی که مادر مهرداد تو . چی می شنیدم. می شد

سرم می کوبیدخدای من باورم نمی شد اون احمق مهرداد و مادرش رو 
چنان تو دست گرفته بود که نمی خواستن بفهمن اون دختر آتیش 

 .پارس
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 .جواب بده دیگه. ؟دل آرا-

 .به خودم اومدم

 .عکساشون و داری؟-

 .برات پیرینت می گیرم دیگه ریش و قیچی دست خودتت-

 :لبخند پیروز مندانه ای زدم و گفتم

پوزشون رو به !. می دونم چی کار کنم دلبر بهترین فرصت شد برام-
 .فقط عجله دارم. خاک می مالم

 :خندید و گفت

 .ا سازیگر صبر کنی ز غوره حلو-

 .همون لحظه صدای مردونه ای پشت گوشی پیچید

 .خانوم خانوما-

صدای خنده دلبر خوابید و چیزی . چشمام دوباره از حیرت درشت شد
 .نگفت

 .اون صدای کی بود؟-

 .به تته پته افتاد

 .چیزی نیست تلویزیون روشنه صدای اون بود-
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 .پوزختدی زدم و سر تکون دادم

 .یون قطع شدعه؟ چه زود صدای تلویز-

 :گفت.  دیگه از اون هیجان اول صحبتش خبری نبود. هل شده بود

 .آره من برم آبجی کار دارم-

 .بدون خداحافظی قطع کردم

. دلبر گاهی با این حرکات حرص من و در می آورد. اینطوری نمی شد
خیلی تیز بودم خودشم خوب !. فکر می کرد پشت گوشای من مخملیه

 .می دونست

فکرم پیش عکسا بود و از طرف دیگه با شنیدن اون صدا دو از یه طرف 
 .دل بودم تا بدون خبر برم ببینم چه خبره

 .چی شد؟-

ماجرارو به . منتظر جواب از من بود. با صدای بی بی از فکر بیرون اومدم
ثانیه به ثانیه با شنیدن حرفام . جز شنیدن اون صدا کامل تعریف کردم

 .از روی تاسف تکون می داددست می کشید رو زانو و سر 

 .حق اونا همین عروسه. هیچ کاری نکن. زمین گرده دختر-

بی بی با دیدن . امشب باید می رفتم. نگاهش کردم و چیزی نگفتم
 .چهره ام اخماش جمع شد
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 .تو داری باز به چی فکر می کنی دختر؟ انگار نه انگار من حرف می زنم-

 .لبخند مصنوعی زدم

از خوشحالیه دارم فکر می کنم به این که خدا  چیزی نیست بی بی-
 .جای حق نشسته

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

سریع داخل اتاق آماده شدم و دسته اخر چادرم رو روی . شب شده بود
 .صدای بی بی رو شنیدم. سرم مرتب کردم و بیرون زدم

 .کجا شال و کاله کردی باز؟-

 :جواب دادم

 .دارم می رم محل کار دلبر-

دست به کمر زد و با صدای نیمه بلند خراب شد روی  بی بی متعجب
 .سرم

این موقع شب؟ یعنی چه؟ می خوای بری چی کار؟ این همه وقت -
 .االن کجا داری میری؟

 .کالفه شدم
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بی بی خودش بهم زنگ زده بود صبح گفت دلش تنگ شده نمی تونه -
 .بیاد حاال من می خوام برم یه سر بزنم و بیام

 :ب دادبا اخم غلیظی جوا

 .تا یک ساعت دیگه خونه ایا-

 :کیفم رو برداشتم و دم در گفتم

 .بی بی تایمش معلوم نیست ولی زود برمیگردم-

 .دیگه به باقی حرفش اعتنایی نکردم

این دفعه بر خالف هر وقت که به . تندی رفتم پایین که جابر و دیدم
 :توپ و تشر می بستمش گفتم

 .آقا جابر؟-

 :ادامه دادم. ختنیم نگاهی بهم اندا

 .!گفته بودی دلبر کار گناهی و پیش گرفته درسته؟-

در رو باز کردم و بیرون . دندونام رو روی هم کشیدم و سر تکون دادم
 .قدم برداشتم

هوا تاریک بود و از کوچه شلوغی که هرروز جمعیت زنا برای غیبت و 
 .بازی بچه ها سر آدم رو در میاورد خبری نبود
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انقدر استرس گرفته بودم که پوست ناخنم رو . یابونوایستادم لب خ
از دور ماشینی نور . نمی دونم چرا اینبار شور افتاده بود به دلم. می کندم

 .باال زد

. نشستم داخل و آدرس رو گفتم. دست تکون دادم و زیر پام نگه داشت
تو درجه اول که دم در حتماَََ اجازه نمی داد اما . می رفتم چی می گفتم؟

اگر تنها یه . ید می رفتم داخل و جای جای خونه رو سرک می کشیدمبا
مورد برخالف توقع من می بود پس حق با جابر بود و ما تا االن زده 

 .بودیم به کاهدون

نهایتاَََ یکم صحبت می کردم و می گفتم عکسارو برای من ارسال کنه که 
ای چی آره، بهترین توجیح همین بود بر . خودم کاراش و انجام بدم

بعد از گذشت چند دقیقه راننده پاش رو !. الکی دنبال دلیل می گشتم
 .روی ترمز گذاشت و دقیقاَََ ورودی کوچه نگه داشت

 .بفرمائید-

 :این موقع شب دیگه پیدا شدن تاکسی با خدا بود برای همین گفتم

 .شما اینجا منتظر باشید من زود بر می گردم-

دم و وایستادم لب کوچه نفس از ماشین پیاده ش. سری تکون داد
 :عمیقی کشیدم زیر لب زمزمه کردم

 .بسم اهلل-
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پالک . تند تند قدم برداشتم و همینطور در به در رو از نظر می گذروندم
همینطور داشتم رد می شدم که چشمم به در نیمه . رو دقیقاَََ بلد نبودم

رو از  یادمه در همین شکلی بود اما از الی در پسری. باز آشنا افتاد
همین حیاط و حوض بود . پشت با قامت آشنایی به چشمم اومد

 .!درسته

 .اما اون کسی که کنار حوض وایستاده بود کی بود؟

آروم . دستش دراز شده بود و نمی تونستم ببینم انتهاش به کجا ختمه
 .در و هل دادم و با ترس یه ذره عقب رفتم

 .!وای خدا من و نبینن

. با دیدن دست اون مرد روی گونه دلبر ماتم برددوباره رفتم جلو اما 
آب دهنم رو از ترس قورت دادم و با ترس و !. این دیگه یعنی چی

 .چشمای درشت فقط به صحنه رو به رو چشم دوختم

 .نه این امکان نداره

خدایا این دلبر ما بود؟ دلبری که نمی تونست !. لباس تنش! لباس تنش
 .ارو با تیر می زد؟به یه پسر نگاه کنه؟ سایه مرد
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حرصم گرفته بود خواستم برم داخل و یکی بخوابونم تو صورتش که 
چطور دلش اومد از اعتماد ما سوء استفاده کنه اما اون پسر چرخید و 

 .چمدونش رو به دست گرفت

وقتی صورتش رو باال گرفت تنم سست . بیشتر از قبل به نظر آشنا بود
چقدر به دلم صابون . محلمون خیر بزرگ مسجد! محراب رضایی. شد

 . ...زده بودم که روزی میاد خواستگاریم و

 !. چه صحنه ای و داشتم می دیدم .چشمام پر شد و چونه ام لرزید

با صدای قدماش که نزدیک در می شد و خواهرم با لوندی و خنده 
هایی که برعکس هر وقت زشت ترین صدا رو داشت بدرقه اش می 

 .کرد

 .من امشب خوابم نمی برد. م از جلوی در دور شدمدویدم و چند قد

 .چشم دوختم به در که حاال آروم باز شد و سریع پشت سرش بست

می ترسید کسی ببینتش؟ بله دیگه به غیرت مردونه اش مثالَََ بر 
 .!معلوم نبو قصدش به خواهرم چی بود. میخورد

شکام مکثی کردم و ا. وقتی از رفتنش مطمئن شدم تند رفتم جلوی در
 .چند دفعه نفس عمیقی کشیدم تا حالم بیاد سرجاش. رو پاک کردم
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دو تقه به در زدم به امید این که شاید حیاط باشه که بود و کمتر از یک 
 :دقیقه صداش پیچید

 .کیه-

 .سعی کردم عادی برخورد کنم

 :لبختد مصنوعی زدم و گفتم

 .منم دل آرا باز کن-

 دلبر

محراب اصالَََ مالحضه نمی کرد پشت  وای خدا. موبایل و قطع کردم
تلفنم و از همه مهم تر حتماَََ تا حاال دل آرا فکر دیگه ای کرده بود، بازم 

 .باید دروغ می بافتم

برگشتم داخل که دیدم با چهره ناراحتی صحبت می کنه و کم کم حالت 
 .بغض گرفت

 .دلم هری ریخت

 :ر زمزمه کردمنتونستم تحمل کنم و همونطورکه صحبت می کرد بی قرا

 .چی شده؟-
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. دستش رو به نشونه سکوت گرفت جلوم و بعد از چند ثانیه قطع کرد
 :نفس عمیقی کشید وگفت

 .حال مامان بد شده هرچه زودتر باید برم، کارامم مونده هوا-

 :با تعجب گفتم

 .چرا؟ چطور اینطور شد آخه؟-

 :دستی میون موهاش کشید و سر تکون داد

 .منمی دونم نمی دون-

موقعیتی نداشت که بخواد . باید هواش و تو این شرایط می داشتم
با این فکر سریع .شاید هم نگران حضور من بود؟. بیشتر وقت تلف کنه

 :گفتم

 .نگران چی هستی؟ برو کارات و انجام بده و برو-

با دو دلی تکیه داد به دیوار و چیزی نگفت، فهمیدم که تو رودربایستی 
 .دارهمونده و دل گفتن ن

 .محراب؟-

با چشمایی که هیچوقت تا این حد ناراحت و بی قرار ندیده بودم نگام 
 .انقدر این حالت نگاهش بد بود که بی اراده منم بغضم گرفت. کرد
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چشمایی مشکی نافذش بر عکس هروقت ُنت آرومی نداشت که بی 
درست مثل یه موسیقی غمگین . هیچ حرفی من و به آرامش برسونه

حاال برای همه با شنیدن بود و . ده باشنیدش اشکت و در بیارهکه بی ارا
 .برای من با دیدنش

 .محراب بخاطر من دو دلی، من این و فهمیدم اما نگران من نباش-

 :چند ثانیه ای مکث کرد و انگار به نتیجه ای رسیده باشه گفت

 .اره به نظرم برو پیش مهلقا خانم بمون-

 :لبخند کمرنگی زدم و گفتم

 .می رم خونمون. گران من نباش من میرم پیش بی بین-

دستم و گذاشتم رو شونه اش و می خواستم احساس کنه که می تونه 
 :ادامه دادم. رو کمکم حساب کنه

من چمدونت رو جمع می کنم، تو برو به کارات برس شب دیگه سریع -
 .برو

 .خوشحال شد و تشکری کرد

 .کار  زود رفت داخل اتاق حاضر شد که بره سر 

جای چمدون و لباساش رو می دونستم و برای همین واسه جمع کردن 
 .لباساش خاطر جمع بودم
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حدود یک ربع بعد مثل برق حاضر شد و با خداحافظی کوتاهی بیرون 
 .زد

 :خندیدم و زمزمه کردم

 .َای پسره مامانی، همتون عاشق مامانتونید-

ی که من و عاشق حتماَََ چنین پسر. با این همه هیچ حس بدی نداشتم
خودش کرده از مادر مهربون و با محبت تری بود که قرار بود باهاش رو 

 .در رو شم

رفتم داخل اتاق و لباسایی که تو این چند وقت به تنش دیده بودم و 
می دونستم به سلیقه اش هست داخل چمدون چیدم به همراه یه 

 .سری وسایل بهداشتی

د وقت تلف کنه و با وسواس همه می دونستم بیاد باال دوباره میخوا
چیز و چک کنه برای همین تصمیم داشتم زود کارارو تموم کنم و 

با به یاد آوردن چهرش باز دلم آتیش . چمدونش رو دم ایوون بزارم
انگار که عروسک مورد عالقه بچه ای رو از دستش بگیری و . گرفت

 .بغض کنه

 .که حداقل زنگ بزنم  گوشی هم نداشت!.  امروز مهلقا خانم نیومده بود
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. همونطور خودم و تا شب مشغول نگه داشتم اما خبری از محراب نبود
همون لحظه زنگ اف اف باعث شد به . یعنی تا االن مشغول کار بود؟

 .خودش بود!. حالل زاده اس. خودم بیام

 .از کلید اف اف باز کردم و زود از خونه بیرون زدم

 .باز گوی به دست بود

 .می دونم دیر شده به خدا دارم راه میوفتمباشه چشم، -

-.... 

 .آره همین االن دارم راه میوفتم-

 .مهم نبود یه ذره باز بود دیگه. حواسشم حتی به در نبود که کامل ببنده

. تلفن رو قطع کرد و تند قدم برداشت سمتم که لب پله وایستاده بودم
 .تو چهره اش استرس بی داد می کرد

 .جمع کردی؟-

ست به باال اشاره کردم با دیدن چمدون تند رفت باال و صداش با د
 :پیچید

 .خیلی ممنونم ازت دلبر خیلی خیلی ممنونم-

 .لبخند روی لبم نقش بست
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نگران وسایل شخصیت هم نباش همه چیز و چیدم . کاری نکردم-
 .برات

 :چمدون رو کشون کشون داشت میاورد پایین اخمی کردم و پرسیدم

 .گیری؟مگه دوش نمی  -

من . سر پله ها که رسید چمدون سنگین و راحت بلند کرد و آورد پایین
 .که داشتم با این چمدون جون می دادم

 :متعجب اسمش و صدا زدم. جوابی ازش نگرفتم

 .محراب؟-

انگار اونم انقدر تو حال و . سر باال گرفت و با ابروهای باال رفته نگام کرد
 .بود هوای خودش بود که متوجه من نشده

 :تکرار کردم

 .سر حال تر شی بعد بری. می گم دوش نمی گیری؟-

 .بی مقدمه دستش و پشت سرم گذاشت و پیشونیم رو بوسید

ببخشید می دونم امروز خیلی حواسم بهت نبود، اما برگردم تمام کمال -
 .جبران می کردم
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 درسته حرفش اما از عمد که نکرده؟ من نباید. فقط به لبخند افاقه کردم
تو این شرایط سخت که فکرش درگیره بیام خراب شم روی سرش که 

 .چرا بهم نگاه نمی کنی یا حواست به حرفام نیست

چمدون و گرفت و حرکت کرد منم مثل جوجه اردک پشت سرش بی 
 .هیچ حرفی حرکت کردم

 .کنار حوض وایستاد و چرخید سمتم

 .االن من برم کجا می ری؟ بیا باهم بریم-

 :تمبا آرامش گف

فقط مهلقا خانم . نگران نباش من همین االن حاضر میشم برم خونه-
 .چی می شه؟

نگران اون نباش به زینب خانم سپردم که خودش بهش اطالع بده -
 . ...فقط

 :به چشماش نگاه کردم که گفت

خواهش می کنم االن که رفتم از اینجا برو، من اگر می شد منتظرت -
کاری و می کردم اما از اینجا یه سره باشم که خودم برسونمت همچین  

خواهش می کنم یک شبم . باید برم و تا همین االنم خیلی دیر شده
 .اینجا تنها نمون
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 :اینطوری االن بین راه هم فکرش درگیر من بود برای همین گفتم

ببین شماره من و که داری منم همینطور هر یک ساعت می تونی زنگ -
 .بزنی

دستم و روی . جه وایستادم و بوسیدمشرو پن. نفس عمیقی کشید
 :شونه اش کوبیدم و با اخم گفتم

 .راه بیوفت دیگه ای بابا-

 :با پریشونی جواب داد

استرس تورو دارم، ببین گفتی زنگ، من زنگ بزنم می فهمم اینجایی -
 .ها

 .خندیدم

 .باشه دیگه، آره، خیالت تخت-

نرفتم چون لباسام من دیگه جلوی در . به سختی ازم دل کند و دور شد
 .!مناسب نبود اما میون در یکم بیشتر از قبل باز بود، شاد باد زده؟

بیرون رفت و قبل از این که در و ببنده دستش رو به نشونه خداحافظی 
 .منم مثل خودش حرکتش و تکرار کردم. تکون داد

نفسمو با . از همین حاال دلتنگش شده بودم. لبخندم روی لب جمع شد
 .فوت کردم و سالنه سالنه نشستم لب حوض آه بیرون
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حاال که حس می کردم تنها شور اشتیاقم تو این خونه . بازم تنها شدم
چقدر بدون محراب می تونه بد ! بخاطر اون بود، هر کاری که می کردم

 .بگذره

 .سر بلند کردم رو به آسمون، ماه کامل بود

. برآورده میشه یادمه بی بی می گفت وقتی ماه کامل باشه آرزو کنی
 .چشمام و بستم و تو دلم آرزو کردم که هرچه زود به محراب برسم

 :زیر لب زمزمه کردم

 . ....برسونش به-

نکنه باز اون . کی بود؟.  با صدای کوبیده شدن در با ترس از جا پریدم
 .دوباره به در ضربی وارد شد. به خودم لرزیدم. اتفاق قبل تکرار شه

 :صدام لرزید

 .کیه؟-

 .منم دل آرا باز کن-

 این وقت شب اینجا چی کار می کرد؟. چشمام درشت شد

 .سالم... س-

 :با لبخند نگاهم کردو گفت
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 .اجازه هست بیام داخل؟-

محراب که نبود، دیگه ترسی نداشتم که بیاد داخل و یه وقت کسی اون 
 .و ببینه یا بالعکس

وم آروم قدم آر . بدون این که حرفی بزنم درو هل داد و اومد داخل
برداشت و وایستاد لب حوض دقیقا همونجایی که من و محراب 

 .وایستاده بودیم ایستاد و نگاهی به موزائیک انداخت

با فکر در نیمه باز شده و پوزخند االنش و . پاش رو کوبید و پوزخندی زد
بی اراده از ترس زیاد . این که به همه چیز پی برده نفسم حبس شد

، میشه گفت از رو پشت دست چپم می کشیدمناخن دست راستم 
وای خدا وای خدا وای خدا، آبجیم، آبجیم !. ترس چنگ می انداختم

 .می فهمید بیچاره می شدم

لب به دندون گزیدم و نگاهم رو ازش دزدیدم و چشم دوختم به 
اون اگرم دیده بود به . رو نداشتم که نگاهش کنم. گلدونای روی ایوون
انجام بده، مشخصاَََ  ت قضاوت درستی ازمهیچ وجه نمی تونس

معادالت افتضاحی از چیزی که دیده می داشت و اون وقت جمع شدنی 
دل آرا فقط به دیده هاش اعتماد می کرد و منطق حالیش نمی . نبود

 .شد و هرچی هم بال بال می زدم میخ خودش و می کوبید

 .تو فکر رفتی؟-
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گیج و .  ج لبش باال رفته بودنگاهم و سر دادم به صورتش که حاال کن
می خواست چی بگه؟ حرفش چی بود؟ اگر دیده بود علت . گنگ بودم

این خونسردی چیه؟ اگر ندیده هم برای چی نگاه های تیز و حرکات 
 .مشکوک از خودش نشون می داد؟

 :جواب دادم

 .هیچی، من فقط یه ذره جا خوردم از اومدنت همین... هی-

 .خم شد و دستش رو تو آب تکون داد. ددور حوض چرخی زد و خندی

 .!چه حوض قشنگی، خوش می گذره بهت ها-

 :لبخند زوری زدم و با نفسای تند جواب دادم

 .نه بابا چه خوشی-

بلند شد و قدم . تند سر باال گرفت و با ابروهای باال رفته براندازم کرد
 .برداشت سمت پله ها که دویدم دنبالش

 عه آبجی کجا؟-

 :لب برچید

 .حواسم نبود، پیرزنه خوابه؟-
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سعی . این چیزی که من می دیدم قصدش بود بره باال. چی می گفتم؟
 :با آرامش تکیه دادم به دیوار و نگاهش کردم. کردم خودم و جمع کنم

 .نه نیست پسرش بردتش دکتر معلوم نیست کی بیان-

 .لبش و پیش داد

 .جدی؟-

تو . رو از پا درآوردخم شد و کفشاش . چشمام رو روی هم فشردم
 :همون حین گفت

 .پس من بیام یکم خواهرانه باهام صحبت کنیم-

پشت . استرس بدی افتاده بود به دلم. اعصابم داشت می ریخت بهم
 .سرش باال رفتم

 .در و باز کردو رفت داخل

 .چه تر و تمیز-

 .دستش و گرفتم و کشیدمش سمت مبل

 .تو بشین اینجا من برات میوه بیارم-

تند تند رفتم سمت آشپزخونه اما قبل از وارد شدن تیز . زور نشست به
 .برگشتم و نگاهش کردم
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 .نگاهش سرد بود و قیافه جمع که با دیدنم عادی شد

 :چشمام و ریز کردم، پرسیدم

 .چی شده؟ انگار اتفاقی افتاده-

ته ته دلش یه چیز ! از روی اجبار. بازم خندید ولی خنده اش زوری بود
د که به رو نمی آورد اما نمی دونستم چی سنگینی کرده رو دیگه بو

 ! قلبش

شاید من داشتم از کاه کوه می ساختم، بهتره بی تفاوت باشم وگرنه اونم 
 .اگر برداشتی نکرده باشه کاری می کردم که حاال شک کنه

میوه برداشتم و آروم آروم پوست می کندم طبق عادت مشغول خوندن 
 :شدن

 .به تو گیرم که بمیرمدر راه رسیدن -

 :چاقو رو تو دستم چرخوندم و ادامه دادم

 . ...اصاًل به تو افتاد مسیرم-

چرخیدم . با نشستن دست دل آرا رو شونم باقی حرفم و خوردم
 .سمتش
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با دیدن صفحه اش رنگ از رخم . با پوزخند گوشی رو گرفت رو به روم
ذوق می زد که اول اسم محراب و شکلک قلب کنارش برجور تو . پرید

 .بیشتر از یه آدم عادی هست

 .آروم از دستش گرفتم و گوشی رو قطع کردم

 :بشقاب میوه که نصفه پوست کنده بودم و دادم دستشو گفتم

 .بیا میوه ات رو بخور-

 :با اخم ریزی گفت

 .!این کی بود؟-

 .آب دهنم و قورت دادم

 .یکی از دوستام.. ی-

 .گام کردیه تای ابرو باال داد و با شک ن

یعنی اون یه دوست از خواهر دوقلوت باالتره که تنگ اسمش قلب -
 .زدی؟

با لبخند مصنوعی برش گردوندم و هلش . دندونام رو روی هم فشردم
 .دادم بیرون آشپزخونه که زنگ گوشیم باعث شد دست نگه دارم
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شرایط جواب دادن . از روی سینک ظرفشویی برداشتم، محراب بود
مین با ترسی که امونم و گرفته بود گوشیرو بی صدا نداشتم برای ه

 .کردم

 .چیه خودش بود؟-

 .شونه باال انداختم

 .نه اینبار آالرم گوشی بود برای صبح زنگ گذاشته بودم واسه همونه-

 :نیشخندی زد و تیکه انداخت

ای بابا آبجی من از ِکی انقدر حواس پرت شده که زنگ صبح و بعد از -
 .ی صبح تنظیم می کنهچند سال کاری برا

 :اخمی کردم و توپیدم. غیظم گرفت

. دل آرا برو میوه ات رو بخور چایی می زارم میام حرف می زنیم-
 .اعصابم داره خورد می شه کم کم

با دیدن این حالتم برعکس هروقت که یا ناراحت می شد و یا سر به 
این  .فقط با حیرت خیره بودم بهش. زیر می انداخت این دفعه خندید

 .امشب دیوونه شده بود، قسم می خورم

 .باشه منتظرم ولی حواسم بهت هست-
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باز هم گوشی زنگ خورد و بازم قطع . نرم قدم برداشت و از دیدم رفت
همین االنش . بیشتر از این نمی تونستم آتو دست دل آرا بدم. کردم

 .هم طوری رفتار می کرد که بد مشکوک می شدم

د تو دلم خدا خدا می کردم اتفاقی بیوفته بلکه محراب زود نگران می ش
 .کاش یکی بود به دادم برسه.  فکرش و درگیرم نکنه

 . یه لحظه ذهنم رفت پی این که نکنه راه رفته اش رو بگرده؟

 .بیشتر از قبل قلبم تپش گرفت

خدایا بسه دیگه چقدر باید با ترس بگذرونم این روزا رو؟ می خوای 
انقدر حالم بد شده . زجر کش کردنا برای چیه؟ جونم و بگیری بگیر این

بود که دست راستم رو روی قلبم گذاشتم و آروم چندتا نفس عمیقی 
 .کشیدم

 .نیومدی؟ بیا دیگه-

 :صدای متحیرش پیچید

 .عه عکس این پسره کیه؟-

 .!آمادگی برای دروغ بعدی. لب به دندون گزیدم

خند مسخره ای زدم و لب. بیرون که رفتم دیدم نشسته و قاب به دستشه
 :گفتم



 

 
460

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .آبجی بزار سرجاش-

. قاب و گذاشت رو میز اما جهت عکس رو به روی صورت خودش بود
 :نگاهش کرد و با لبخند کمرنگی گفت

 .این پسر چقدر آشناس-

یکم دیگه می گذشت . خدایا خودت رحم کن. آب دهنم و قورت دادم
 .بوده؟چرا حواسم به این لعنتی ن. که کامل یادش می اومد

 .یکی از پسرای خانم-

 .ابرو باال انداخت

 .االن کجاست؟-

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 ...االن ایران نیست اصالَََ یه جای دیگه اس-

 :سریع تر از قبل برای عوض کردن بحث ادامه دادم

 .دل آرا می گم امکان داره خانم االن از راه برسه ها-

 .شونه باال انداخت

 .حاال بیا االن عکسارو برام بفرست. نگفتی رفته؟مگه . برسه؟-
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گوشی رو از روی .  اینارد بفرستم بهش خالص شم. سریع پا تند کردم
 .سنگ اوپن برداشتم و دویدم پیشش

. بدون هیچ تعللی موبایلش روگرفتم و تو چند دقیقه براش ارسال کردم
تا  تو همون حین با دیدن عکس شیما زیر لب ناله و نفرینش می کرد

جایی که کارش تموم شد موبایلش رو گذاشتم تو دستش و با قیافه 
 :جمع گفتم

حاال هر طور که شده دیگه من نمی دونم ریش و قیچی دست -
 .االن بلند شوبرو خانم بیاد تورو ببینه برام بد می شه. خودتت

اون که حاال فکر و ذکرش شده بود عکسا و یه دم به همونا نگاه می 
به حرفام بلند شد و خیره به موبایل هی زوم می کرد هی  بی توجه. کرد

 .عقب می کشید

 .از پشت هلش می دادم سمت در و زوری قدم برمی داشت

 .راه برو دیگه دل آرا اه، اعصابم خورد کردی-

 :شونه اش رو تکون داد و غر زد

 .خودم می رم. ولم کن-

 :براق شد سمتم و ادامه داد

 .ر می کنی من خرم و پشت گوشام مخملیهتوام مثل اون مهرداد فک-
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 :نهیب زدم

 .وا نه بابا این چه حرفیه؟ عه اینطوری نگو-

فکر می کردم با دیدن اون عکسا باز . بغض کرد و کم کم چونه اش لرزید
دلم سوخت، رفتم نزدیکش تا بغل . حسای زنونه اش جون گرفت

 .بگیرمش اما یدفعه پسم زد

 .هیچی بگم هی الل می شم من هی نمی خوام. برو اونور-

گریه دل آرا قطع .  با شنیدن زنگ اف اف انگار آب یخ ریختن روی سرم
 .با ترس دویدم و گوشی رو برداشتم. شد

 .کیه؟..  کی-

 .صدایی نیومد

به خدا . کی می تونست باشه این وقت شب؟.  لبام رو روی هم فشردم
 .لب به دندون گزیدم. که محراب برگشته بود

با قیافه جمع . ی بزنم که اینبار صدای زنگ تو گوشم پیچیدخواستم حرف 
 :بلند گفتم

 .می گم کیه؟-

. اون انگار منتظر چیزی بود. برگشتم و نیم نگاهی به دل آرا انداختم
 .نکنه به بی بی گفته که بیاد؟
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 .باز کن دیگه دختر-

 این زن هردفعه. با شنیدن صدای مهلقا خانم انگار بهم دنیارو دادن

 .از دست این فالکتای وقت و بی وقت نجات می داد من و

 .مهلقا خانم شمایین؟-

 .باز نمی کنی؟-

 :سریع باخوشحالی گفتم

 .االن االن، اومدم چشم-

 . ....از همونجا باز کن د-

دل آرا رو هل دادم بیرون . اعتنایی نکردم و گوشی رو گذاشتم سر جاش
 :و تند گفتم

 .بدو برو پایین، خانم اومد-

رسوندمش دم پله و با اخم . ی خواست بره و به زور هلش می دادمنم
 :گفتم

 .می گم اگه ببینتت برای من بد می شه. ای بابا برو دیگه-

. کفشاش رو که پاش کرد.  می خواست حرفی بزنه اما فرصت نمی دادم
 .دمپاییام و پوشیدم
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 .یعنی چی؟ ولم کن-

شویی داخل  دستش و گرفتم و بردمش سمت دست. اهمیتی ندادم
 .حیاط که کنج درش جای خالی داشت

خواستم . دندوناش رو روی هم کشید. همینجا وایسا جیکتم در نیادا-
. با تعجب خیره شدم بهش. ابروهام رفت باال. برم که به بازوم چنگ زد

 .!رسماَََ بعد از دیدن اون عکسا دیوونه شده بودو زده بود به سیم آخر

 :یی که ازشون آتیش می بارید گفتآروم با صورت قرمز و چشما

 .من همه چیز و می دونم خب، همه چیزو-

با . حاال از سیما دونسته بود و باز روانش بهم ریخته. زدم رو پیشونیم
 :دست راست زدم رو شونه اش و گفتم

 .باشه بدون بهتر اما مهم نیست پس حرص نخور-

 .صورتش قرمز تر از قبل شد

سریع . من داشتم وقت تلف می کردم مهلقا پشت در مونده بود و
 .خودم و رسوندم به در و باز کردم

 :لبخندی زدم و گفتم

 .عه سالم مهلقا خانم-
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. هلم داد داخل و خودش هم وارد شد. نگاه سر تا پایی انداخت بهم
 .دروبستم و همون لحظه صداش پیچید

می دونی دوستت داره اینطور سر به . چرا جواب محراب و نمی دی؟-
 .سرش می ذاری؟

اگر همین االن جلوش رو نمی گرفتم همینطور می . رنگ از رخم پرید
رفتم نزدیکش و . امیدوار بودم دل آرا چیزی نشنیده باشه. گفت

 .دستش رو گرفتم

 . ....خوب کردی اومدی مهلقا خانم-

 :به دروغ برای این که تو ثانیه مشغولش کنم گفتم

 .اق و ببینیدشما برید باال یه لحظه داخل ات-

 .اخم ریزی رو پیشونیش نشست

 .وا خیره انشاهلل-

 .دستشو گرفتم و دنبال خودم تا دم پله کشیدمش

 .شما بیا برو باال اتاق رو ببین-

 :کفشاش رو کنج پله گذاشت و زیر لب گفت.  نفس عمیقی کشید

 .بسم اهلل-
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فتم دستش و گر . درو که بازکرد دویدم سمت دل آرا. پله هارو رفت باال
 .و بردمش سمت در

 .داری چی کار می کنی؟ اون زن کی بود؟-

 .عصبانی شدم

میخوای رفتی خونه مشخصاتش و . اه صاحاب کارمه دیگه برو بیرون-
 .بپرس از بی بی

خواستم در و ببندم که . در و باز کردم و با هل بعدی انداختمش بیرون
 .با دستش مانع شد

به بی بی همه چی . نی نفهمیدم؟داری به من دروغ می گی، فکر می ک-
 .و می گم

 .کنج بینیم و دادم باال و با مسخرگی اداش و درآوردم

 .به بی بی همه چی و می گم، خب بگو امشب دیوونه شدی-

چند . چشمای قرمزش و درشت کرد و خواست حرفی بزنه که درو بستم
چرا اینجوری . هوف تموم شد دیگه تموم شد. بار نفس عمیقی کشیدم

 ی گفت؟ برای چه دم آخر سرم دیوونه بازی درآورد؟م

 .جلوی در چی کار می کنی؟. اتاق چی بود؟-

 .به مهلقا لب ایوون نگاه کردم
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 .هیچکس داشتم در و می بستم-

 :بی رمق رفتم نزدیک ایوون و ناچار گفتم

 .هیچی یه سر و صداهای می اومد گفتم شمام برید ببینید می شنوید-

 .تو چرا نرفتی پیش خانواده ات؟دختر . نه واهلل-

باید یه جور امشب و اینجا می موندم و فردا می رفتم چون بخاطر 
 .حرفم به دل آرا نمی تونستم امشب و برم

مهلقا با دیدن این حالم . دمپاییام انداختم گوشه و با خستگی رفتم باال
با دقت بیشتر . اول جدی نگرفت تا وقتی که رو به روی هم وایستادم

 .ه صورتم پشت دستش رو روی گونه هام گذاشتب

 .تب کردی؟-

 :با بغض گفتم

خیلی فشار رومه، حس می کنم از . خستم مهلقا خانم، خیلی خستم-
 .اول تولدم تا به االن فقط بختک افتاده رو زندگیم

 :بازوهام و گرفت و گفت

چی رو شونه ات سنگینی می کنه که داری ناچار این بار و با خودت می -
!. دارم می بینم که چقدر دست پاچه ای! تو چشمات ترسه. کشونی؟
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این دست پاچگی هم از روز اول تو رفتارت نه ها تو چشمات می دیدم 
 .!اما گفتم بزار بگذره تموم می شه اما هر روز بدتر از روز قبل

از کجا فهمید و به حالم پی برده بود . با شنیدن حرفاش بغضم گرفت
می دونستم تنها کسیه که با کلمه به کلمه حرفاش  نمی دونم اما فقط

 .حداقل برای چند دقیقه دلم آروم می گرفت

دستام و تکیه دادم به نرده های ایوون و چند دفعه نفس عمیق 
 .اما ترس چند دقیقه پیش از دلم بیرون نمی رفت. کشیدم

 .کم کم با نفسای عمیق اومدم حرف بزنم

 . ...من... من-

 .لیز خوردم و همونجا زیر پاش نشستم. زدم زیر گریهصدام لرزید و 

شما می دونی که من از اون بچگی کار می کردم از اون اول دختر بیرون -
اما دیگه حاال که اونطور . اصالَََ جوونی چیه خوش گذرونی چیه؟. بودم

اون موقع ترس ترسه این بود که نکنه خانواده ام از . نیست هست؟
می ترسم، می ترسم !. م ترس همین تو جونمهدستم راضی نباشن االن

همه رو باهم از دست بدم حتی محراب و، هیچکس نمی تونه حالم و 
 .درک کنه

 :خم شد رو زانو و صورتم و با دستاش قاب گرفت



 

 
469

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .به خانواده ات چه ربط داره؟. چرا؟ از چی می ترسی؟-

ته می اگر می گفتم یه جورایی پته محرابم رو آب ریخ. باید می گفتم؟
 .شد

شاید محراب دوست نداشته . داشتم از غصه می ترکیدم. دو دل بودم
اون فکر می کرد زن و . باشه که مهلقا خانم بفهمه من صیغه اش بودم

 .شوهریم

 .دستام و بردم الی موهام و عصبی سر چپ و راست تکون دادم

 .مهلقا خانم من گناه کردم اما ناخواسته می ترسم قضاوت بشم-

 :رفت و آروم گفت تو فکر 

 .گاهی تو زندگی شاید گناهکار باشی اما مجرم اصلی احساسته-

سریع رفت داخل . خواستم حرفی بزنم که زنگ موبایلش مانع حرفم شد
 .صداش خیلی کمرنگ می اومد. و زود تلفنش رو جواب داد

سعی کردم به خودم بیام شاید این زنگ تلفن هم بهونه ای بود که به 
ایان بدم البته به ظاهر وگرنه که هرروزحالم بدتر از هروقت این حالم پ

 .هست

 .از جام بلند شدم
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صدای مهلقا خانم نزدیک و نزدیک تر شد تا جایی که قدم برداشتم 
 .داخل و دیدم زود خودش رو رسوند بهم

 .آره حالش که عالیه-

 .با اخم نگاهی بهم انداخت و سر تکون داد

 :دوباره خیره بهم گفت

 .داشت لباساش و جمع می کردنه -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 .می خواد بره-

 :زیر لب زمزمه کردم

 .چی شده؟-

 :خطاب به محراب گفت. گوشش به حرف محراب بود

 .باشه بهش می گم، پس حسابی مراقب خودت باش خب؟-

 :کنجکاویم به شدت تحریک شده بود برای همین باز گفتم

 .مهلقا خانم چی شده؟-

 .باز هم اعتنا نکرد تا قطع کنه

 .باشه پسرم خدا نگهدارت-



 

 
471

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

حواسم نبود و توقع برخورد بی . قطع کرد و دست چپش و باال آورد
 .دردی رو تو گوشم احساس کردم. مقدمه اش رو نداشتم

 .قیافه ام جمع شد

 .آخ مهلقا خانم داره دردم میاد-

 .فشار دستش و بیشتر کرد

 .ی چیکار کردی؟بایدم دردت بیاد، می دون -

 :خندیدم و جواب دادم

 .خب آره می دونم نگرانش کردم-

 :بلند گفت

ای چشم سفید چه صاف صاف تو صورتم خیره نگاه می کنه و می گه -
اون صدای آروم و با . اینم می دونی که بغض کرده بود؟. آره می دونم؟

 .بغض نشنیده بودم که شنیدم

 .د از هم باز شدابروهام که از درد توهم گره خورد بو

 .!جدی؟-

 گوشم و رها کرد و اومد عقب

 .بله که جدی، خیلی ساده گرفتی تو دختر جان-
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 .لب برچیدم

 . ...مهلقا خانم باور کنید اینطور نیست فقط-

 :تشر زد

 .فقط چی؟-

 .سر به زیر انداختم

 .من یه امشب و اینجا بمونم فردا می رم پیش بی بیم-

 :تو همون حین گفتپشت کرد و رفت سمت اتاق؛ 

آخه برای چی؟ اینجا که امنیت نداره تو حاضری یه روز هم ! یعنی چه؟-
تنهایی بمونی؟ من که از اون شبی که گفنی و تعریف کردی بگن یک 

 .ساعت تنها سر کن پس می اوفتم

 .کاش دردم در همین حد بود.  پوزخندی زدم

 .آره درسته اما دیگه تنها نیستم که-

 :م سریع گفتبی توجه به حرف

 .!راستی-

 .قدم برداشتم سمت یخچال و پارچ آب رو برداشتم

 .بگو مهلقا خانم-
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آب و جرعه جرعه خوردم تا قامتش و با لباس خونگیای پوشیدع 
 .روسریش هم طبق عات پشت گردن گره زده بود. همیشگیش دیدم

 .خندیدم

مم هستم مهلقا خانم االن تنها کسی که امکان داره ببینتت منم که محر -
 .پس لباس راحت بپوش

 .از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت

. تو جوونی بایدم لباسای قشنگ بپوشی اما من دیگه عادت کردم-
 .بعدشم برای کی لباسای خوشکل بپوشم

یه تای ابرو دادم باال و رفتم دم ورودی، . نگاه سر تا پایی بهم انداخت
 .دست به کمر زدم و با شیطنت نگاهش کردم

ر لباسای راحتت تر و خوش رنگ و لعاب تر برای شما بهونه داشتن اگ-
 .شوهر داره که خودم برات آستین باال می زنم

پشت کرد و تند رفت . بین اخم لبخند ریزی زد اما نذاشت متوجه شم
 .سمت کاناپه و نشست روش

 .لعنت بر شیطون بگو. اسغفراهلل-

دقیقه پیش داشتم اشک می  قه قه زدم زیر خنده، انگار نه انگار که چند
 :صدای کمرنگش از منی که شاهگوش بودم دور نموند. ریختم



 

 
474

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .چه بسا خودتم گاهی شیطانی-

 :بلند گفتم

 .نه دیگه در اون حد-

 .دختر این و بگم بعد هرچی خواستی بگو-

سریع از آشپزخونه دویدم و . لیوان آب و شستم و گذاشتم رو آبچکون
 .نشستم کنارش

 .جانم بگو-

دخترم، محراب گفت اونجا آنتن نداره اگر زنگ زدی و نتونست جواب -
 .بده نگران نباش

تو این مدت حداقل تنها امیدم حرف باهاش بود . یه ذره ناراحت شدم
 . ...که بتونم صداش و بشنوم اما حاال همونم

 .نفسم و فوت کردم و باشه ای گفتم

 .امشب پس اینجا موندگاریم؟-

 .گوشه لبم رفت باال

 :چشمکی زدم و گفتم

 .با اجازتون بله-
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 :غر زد

 .بله و بال برو جا پهن کن که بخوابیم-

 . ...مهلقا خونم تخت که هس-

 :زد پشتم و گفت

 .برو تشک پهن کن من رو آهن پاره نمی خوابم-

 دل آرا

!. اون زن معلوم نیست کی بود. دختره پرو من و از خونه میندازه بیرون
 :حرفش تو ذهنم تکرار شد!. ؟همون صاحابکار دروغی

 .!چرا جواب محراب و نمی دی، میدونی دوستت داره-

یاد حرفای بی بی افتادم که یه دم سنگش و به . با تاسف سر تکون دادم
سینه می زدو خبر نداشت که دلبر خانمش خیلی وقته بند و داده به 

 .آب

 .از ماشین پیاده شدم

گفتم تا کمتر از جانبش دفاع دلم می خواست همین االن به بی بی می  
می کرد تا می فهمید اونقدرا هم که آزادش گذاشته جنبه مطلوب 

 .نداشته درک می کرد که یه جاهایی تو زندگی من حق داشتم
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 .اما پیرزن بود و اگر بی مقدمه می گفتم سکته می کرد

 .بعد از باز شدن در تند رفتم باال. زنگ و زدم

 .در نیمه باز بود

 .درآوردم و رفتم داخل کفشام رو

 .سالم-

 .کجا موندی پس؟-

 .برگشتم طرف مخالف و نگاهش کردم

 .!رفته بودم دیدن گل دختر کارکنت-

 :ی خبر از همه چیز با حالت دلسوزی گفت

 .حتماَََ خسته بود نه؟-

 .از تاسف سر تکون دادم

 .بی بی واقعاَََ ترو خشک کردن یه پیرزن اونقدر حقوق میصرفه؟-

 :م فکر و گفتبی بی یک

 .خب حتما تونسته که حقوق گزاف می ده دیگه-

 :مکثی کرد و ادامه داد
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 .عکسارو گرفتی ازش؟-

 .آره-

 .عکسارو از رو گوشی باز کردم و گرفتم سمتش

 .بیا ببین بی بی-

 .با دیدن عکس اول اخماش جمع شد. دادم دستش

 .همینه؟-

 .نشستم کنارش

 .نه بزن بعدی-

 .این ماس ماسکارو بلد نیستم خودت بزن من کار با-

 :بی حوصله دستم و اوردم باال و غر زدم

 .این دیگه کاری داره-

با دیدن دست حلقه شیما دور گردن اون پسر بی توجه به حرف من 
 :بلند بلند شروع کرد به حرف زدن

 .بسم اهلل این کی انقدر بی حیا شد؟-

 .از اول هم همین بود دیگه بی بی-

 .بغلم و با قیافه جمع نگام کردگوشی رو انداخت 
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 .!االن می خوای با این چی کار کنی؟-

 .لبخند ملیحم جاش و به اخم داد

 .یه کار خوب اما به موقع-

بعد . حرفم به مزاجش خوش نیومد از کنارم بلند شد و رفت داخل اتاق
 .از چند دقیقه با تشک و پتو اومد بیرون

 :تو همون حال صداش پیچید

اون عکسارو پاک کن ما دیگه به اونا کاری . الَََ به ماچه؟بسه بسه، اص-
 .نداریم بزار هر چیزی بهشون میخواد بشه، بشه

 .خندیدم

نه دیگه بی بی نشد، این همه عذاب بکشم و اون سیما خانومشون و -
من با نشون دادن . به رخم بکشن بعد من بازم بیخیال بشینم سر جام؟

 .و گرفتماین عکسا بهشون یعنی حق خودم ر 

 :بی بی گره رو سریش رو از پشت سرش باز کرد و گفت

 .یعنی االن مشکلمون فقط همینه؟-

مسلماَََ تو درجه اول بزرگترین و مهم ترین مشکل االن . رفتم تو فکر
وقتی من فهمیدم وقتی جابر تو محل . غلطی بود دلبر انجام داده
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ول از همه جمع می انداخته دیگه اوج بی آبروییمونه و باید گند دلبر ا
 .!شد اما چجوریش رو من نمی دونستم

 .با توام-

 :از فکر بیرون اومدم و گفتم

 .نه بی بی بزرگترین مشکل ما این نیست-

 .تشکارو پهن کرد و نشست وسط یکیشون

با حس سنگینی نگاه بی بی . چند دقیقه طوالنی به سکوت گذشت
 .چشمام کشیده شد سمتش

 .بله؟-

 :با دهن کجی گفت

 .گریه کردی؟-

 .سرم و به نشونه تایید باال و پایین کردم

یه ذره می ری پیش اون خواهرت کاش یاد بگیری یه دل مثل اون -
انگار از آسمون یه پسر افتاده رو زمین اونم فقط . داشته باشی

دلبر حق داشت همیشه می گفت ارزش تفم نداره ما می !. مهرداده؟
 .!آدمه که براش تقال می کنی؟گفتیم باهاش لجه، این پسر مگه 
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دلم می خواست سرم و به دیوار بکوبونم . باز داشت دفاعش و می کرد
 :بی اراده عصبی شدم و جواب دادم. و راحت شم

من می گم جواب . بی بی کی سنگ مهرداد و به سینه می زنه؟-
اونا یه سره شیما رو مثل پتک تو سرم می . حرفاشون و باید بگیرن

 .کوبوندن

 :ای بی بی هم اوج گرفتصد

 .منم می گم از این کار چی بهت می رسه؟-

 .دندون قروچه ای کردم

تازه . دلم خنک می شه جیگری که یه عمر آتیش زدن خنک می شه-
 .حداقل یه خوبی که داره پسرشون و به یه دختر عوضی نمی دن

 .سرش و گذاشت رو پتکا و ساعدش رو به پیشونیش تکیه داد

 :ش رو شنیدمصدای زیر لبی

 .خیلی دختر کینه ای هستی به خدا-

 .خواستم حرفی بزنم که امون نداد

 .آخر و عاقبتت و خوش نمی بینم-

 :مثل خودش گفتم
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باشه بی بی آخر عاقبت منه کینه ای میشه بد اصالَََ من سیاه بخت ولی -
 .!اونی که میاد روزی هزار دفعه می کوبونه تو سرم اون خوبه البد

 :با صدای آرومی گفت. خید و پتو رو کشید روی خودشبه پهلو چر 

دخترای من . من به دیگران کار ندارم من به دخترای خودم کار دارم-
 . ...اما حاال. پاکن، پاک دلن، مهربونن، سیاهی تو دل ندارن

 .نفسش رو با آهی بیرون داد

میخواستم دادبزنم آره همون دختر پاکی که آویزون پسر شده برای پول 
 .اما ترجیح دادم الل شم تا وقت بهتر! مون پاک دل منظورتهه

 دلبر

صبح که از خواب بیدار شدم مهلقا خانم من و به زور بیدار کردو گفت 
 .حاضر شم تا هردو باهم از این در خارج شیم

 .در رو بست و دو قفل زد

خب دخترم، من که دارم می رم خونه خودم توام از همینطرف برو و -
 .ت بشهخیالم راح

 :لبخند زدم و جواب دادم

چشم مهلقا خانم نگران نباش دیگه همون دیشب لطف کردی از اینجا -
 . ...به بعدش خیالت راحت فقط
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 .با چشمای ریز نگام کرد

 .فقط؟-

 .لبم و پیج دادم

 .محراب؟-

 :با شنیدن این حرفم خندید و گفت

 .کفتر عاشق، برگرده زنگت میزنه دختر خوب-

 .با من نمیایمی گما شما -

 .سر باال داد

 .نه دخترم مزاحمت نمی شم برو-

 :آستینش رو گرفتم و گفتم

توروخدا بیا مهلقا خانم اصالَََ حاال که اینطوره من . وای تعارف می کنید؟-
 .می خوایم بیاید

 .با لپای سرخ از خنده نگام کرد

من . باز شوخیش گرفته، مثل دیشب می خوای از گوش بپیچونمت؟-
 .تو برو دختر برو که از دیشب دیوانمون کردی راحتم

 .عه مهلقا خانم-
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 .نگاه چپی نثارم کرد

 . اهلل و اکبر.... مهلقا خانم و-

خواستم حرفی بزنم که با کلی غر و دعوا زورم کرد که به برم اما دلم به 
خیلی دلم شور . رفتن نبود نمی دونم چرا بازم ترس به دلم افتاده بود

 .می زد

چرخ زدم و برگشتم تا صداش کنم اما . ره مهلقا خانم و نداشتموای شما
دست تکون دادم تا ماشین نگه . آهی کشیدم و رفتم سر کوچه. نبود
 .داره

تا رسیدن به مقصد تمام فکر و ذکرم مونده بود پیش خونه و نبود 
انقدر  .محراب و این که تو این مدت قراره چه شرایطی داشته باشم

ودم که حاال چند روزم نشده نبودش برام سخت بهش عادت کرده ب
 .شده

عجیب بود اما می تونستم قسم بخورم اگر بیشتر سه چهار روز می شد 
. و نمی تونستم باهاش در تماس باشم بی شک گریه ام هم می گرفت

 .با این فکر بی اراده بغض کردم

 .لعنتی، این پسر چقدر من و لوسم کرده بود

 .خانم بفرمایید-
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 .اش و دادم و پیاده شدم کرایه

دوباره زنگ زدم اما . قدم برداشتم دم در و زنگ رو که زدم کسی باز نکرد
 .دریغ

با دیدن یکی از بچه ها که داشت رد می شد اومدم از سمت در عقب و 
 .همچنان که داشت می دوید بازوش رو گرفتم

 .صبر کن جوجه-

 .سرش و که باال گرفت با دیدنم ذوق کرد

 .له دلبرسالم خا-

 :لپش و کشیدم و گفتم

 .سالم خاله جون، بگو ببینم آبجیم خونه نیست؟-

 .نمی دونم که-

 .بی بی خانمم نیست؟. بی بی چی؟-

 :جواب داد

 .آخه ندیدمشون-

 :سر تکون دادم و آروم گفتم

 .پس یعنی از صبح بیرون نزدن-
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 :با اطمینان گفت

 .آره خاله کسی نیومده-

یعنی خونه بودن و . دم و بازوش رو رها کردمپلک هام رو روی هم فشر 
 .لب به دندون گزیدم ومجدداَََ رفتم نزدیک در. در و باز نکردن؟

حدود یک . ایندفعه برخالف قبل انگشتم و گذاشتم رو در و رها نکردم
 .دقیقه که دیگه انگشتم درد گرفته بود در با تقه ای باز شد

با . اتفاقی براشون افتاده باشه؟ نکنه. با نگرانی پله هارو تند رفتم باال
 .نفسای تند خودم و رسوندم به در ورودی و دوبار در زدم

 .در که باز شد با دیدن صورت خیس بی بی رفتم نزدیک و بغلش کردم

 . ...وای بی بی ترسیدم چرا درو باز نمی-

یه ساک دستی پر رو انداخت بغلم و هلم داد . پسم زد و اومد عقب
 :آرا پیچید صدای دل. بیرون

 .درسته اشتباه کرده. بی بی لطفاَََ-

 :آب دهنم رو قورت دادم و با لکنت گفتم

 .بی... ب. بی-
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. خواست در و تو روم ببنده که اجازه ندادم و تند خودم داخل جا دادم
 .بغضم گرفت

 .چرا اینطوری می کنی بی بی؟-

 به دل آرا چشم دوختم که دم آشپزخونه نشسته بود و صورت اونم
 :صدام اوج گرفت. خیس بود

 .تو بگو چی شده چرا اینطوری کرد؟-

انقدر محکم گرفته بود که از درد . بی بی اومد نزدیک و از بازوم گرفت
هیچ وقت به هیچ وجه اینطوری باهام برخورد . قیافه ام جمع شد

 .نکرده بود

 .برو بیرون دختره عوضی ، آبرومون و بردی حاال می گی چرا؟-

 .نکشید چشمام پر شد و اشکام رو گونه رونه شدبه ثانیه 

 :نالیدم

 .یعنی چی بی بی-

 .دستم و به زور از بازوش کشیدم بیرون و خودم و چسوندم به دیوار

 .من از اینجا پامم بیرون نمیزارم تا بهم بگین چی شده-
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بی . اشکام و از روی صورتم پس زدم، منتظر نگاهشون کردم اما دریغ
گردونده بود و دل آرا هم تا نگاهش می کردم چشماش بی که رو ازم بر 

 :بلند جیغ زدم. رو ازم می دزدید

 .چرا هیچی نمی گین پس؟-

 :بی بی متکا دم دستش رو پرت کرد تو صورتم و بلند گفت

 . ...اللمونی بگیر صدات و باال نبر، من دیگه دختری به اسمت ندارم که-

 :نفسش و سنگین بیرون داد و ادامه داد

 .رفتی کجا ؟ حاشا نکن که خودم دیدم-

من غافل از این که بی بی داشت یه دستی می زد به سختی میون گریه 
 :جواب دادم

 . ...بی بی به خدا گناه نکردم صیغه اش-

 .با شنیدن این حرف بی بی رو زانو خم شد و زد تو سرش

 .ای خدا. ای خدا، پس کردی؟-

 .کون می دادنیم نگاهی به دل آرا انداختم که سر ت

 :با چشمای خیس ملتمسانه نگاهش کردم و لب خونی کردم

 .توروخدا یه کاری کرد-
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 .سرد نگاهم کرد و بدون انتظار از جاش بلند شد

دوباره باقی اشکام که بند نمی . فکر کردم قصدش کمکه خوشحال شدم
 .اومدن با کف دست پاک کردم اما زهی خیال باطل

 .و گرفت کشون کشون بردتم لب در بدتر از بی بی بازوی راستم

من مگه همون روزایی که حرف این غلط و می زدی اشک نمی ریختم -
اما سرخود رفتی آبروی مارو هم . و می گفتم شوخیشم با من نکن ها؟

 .!بردی

 .زدم رو بازوش و هلش دادم عقب. به هق هق افتاده بودم

 . ...بخاطر تو.. ردی من بخا... چقدر نامر.. چ-

قسم می خوردم من جای دل آرا بودم . ه اجازه نمی داد حرف بزنمگری
همه جوره هوای خواهرم رو می داشتم نه این که با همه یکی شم و 

 .سرکوب بزنمش حتی با بی بی

دندونام و فشار دادم روی هم، با تنی که از شدت حرص می لرزید آروم 
 :گفتم

، پول بیشتر دختر کار دلبر تا زمانی که پول براتون می آورد خوب بود-
کن تر دختر با پشتکار تر اما کافی بود یه روز یه قرون کمتر شه که 

اونوقت آه نالتون باز رو سرم بود که آره عرضه نداری نون بیاری 
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بیشتر از چند هفته مشکلمون جهیزیه تو خانم بود از نهار روزام . برامون
 . ...می زدم گرسنه بمونم اما پول خریدت جور شه

چند بار نفس عمیق کشیدم تا بتونم . به اینجا که رسیدم نفسم بند اومد
می دونستم بی بی از حرفش پا پس نمی کشه و . بازم حرفام و بزنم

 .اول و آخر باید می رفتم اگر حرفای دلم و نمی زدم دق مرگ می شدم

! گذشت و گذشت، شکمم فدای یه تار موی آبجی، اصالَََ دلبر کی بود؟-
 .اول آبحیش اول بی بی خانمش. مهمه؟ دلبر مگه

 .دستم و روی قلبم فشار دادم

 واقعاَََ قلبم با گفتن و تکرار این حرفا بیشتر ترک بر می داشت

گفتش پول عمل می خواد، گفت وضعیت بدتر از چیریه که فکر می -
آخه ...کنیم دیگه این جهیزیه نبود که بگم جون می کنم در میارم آخه

 .بحث جونش بود

 .گاهش کردم که دیدم بازم حالت نگاهش سردهن

- 

بی بی که اصالَََ بهم توجه ای نمی کرد با لحن کوبنده اش و بی رحمی 
 :تمام گفت

 .برو. برو همونجایی که ازش اومدی دیگه ام پات و اینجا نذار-
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 .لبام رو روی هم فشردم

 . ...بی بی من-

بی بی . ولم کنهپشت هم آب دهنم و قورت میدادم تا این بغض لعنتی 
 :با قیافه جمع گفت

 .!بی بی من چی؟-

اشکام با گفتن این حرف تند تر . مشتی به در زدم و پام و کوبیدم زمین
 :از قبل روی صورتم سر می خوردن

من تموم عمرم برای شما رفت من دوستتون دارم حاال چطور ولتون -
 .کنم؟

 :دل آرا خواست حرفی بزنه که با تندی گفتم

 .!هیس-

نفس حبس شده ام رو رها کردم و تمام تالشم و کردم که در برابر عزیز 
مثل . ترینام که حاال تقریباَََ از دستشون داده بودم سنگ دل شم

خیلی سخت بود که برای کسی جونتم بدی که روزی با تمام . خودشون
 .وجود خوردت کنه

آخه مگه دل آدم می . قبالَََ می گفتن دل فالنی شکست، میخندیدم
 .شکست؟
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 .تو همون حالت لبخند زدم به افکارم

من . اما جداَََ حقم بود؟. امروز بهم ثابت شد که دل واقعاَََ می شکنه
از همون اول زندگیم تا به االن . داشتم تقاص کدوم گناهم و می دادم؟

 .چوب احساسم و خوردم که خوردم

 این که دل بی بی باهام راه باشه

 هاین که خار تو پای خواهرم نر 

فدای سر جفتشون، من که . لبخندم پررنگ تر شد. اینا واقعاَََ گناه بود؟
اما دیگه پول قدری دستشون بود . می دونستم نهایت همین می شه
 .که به یه زخمی بزنن اما بعدش؟

 :با این فکر تند گفتم

 . ...یعنی همونطور که می خواید. من می رم-

 .بی بی سریع پرید میون کالمم

 .دیگه پاتم اینجا نمیزاری آبرومون رفتهباید بری، -

 :سر تکون دادم و گفتم

باشه هر جور که خودتون بگید من از روی خوش گذرونی رفتم سراغ -
بزار . این کار من دیگه مهم نیست دلبر مهم نیست، دلبر بره بمیره اصالَََ

 .این دهن صاحاب مرده باقی حرفش و بزنه االن میرم
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 :رو به دل آرا ادامه دادم

 .من می رم اما بعد از من دیگه دلتون به خرج زندگی گرم هست؟-

 :بی بی باز فریاد زد

دل آرا برو اون چند تومن و بزار . منت پول حروم و روی سرمون نزار-
 .جلوش من پول حروم نمی خوام

 :دل آرا چیزی نگفت که بی بی غرید

 .یاال دیگه-

 :سر به زیر انداخت و آروم گفت

 .داخت بیمارستان کردمبی بی پیش پر -

اگر بیشتر می گذشت بی بی هم پا . یعنی داشت می رفت برای عمل؟
خوشحال شده . روی گلوش می ذاشت که برو پول رو هم پس بگیر

 .می دونستم دیگه راحت می شه. بودم دروغ چرا؟

من با خوشحالیم خیره بهش و اون . هردو با چشمای سرخ نگاه کردیم
توقع نداشتم که . نمی دونم نشاتش از کجا بود با غضب و عصبانیتی که

 . ...دل آرا روزی باهام این کارو کنه اما

 .من که داشتم می رفتم چرا با بد دلی؟
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 .رفتم نزدیکش و بغلش کردم

 :آروم گفتم

. ازت توقع نداشتم اینطور پشتم و خالی کنی اما مراقب خودت باش-
. ی بازم دلبر هستبازم برام همون خواهری هروقتی هم کمک خواست 

می دونم یه جوجه مظلوم تو لونه با مار زخمی چقدر تفاوته، من 
 .همیشه دور این جوجه پیچم و مراقبش

 .اومد عقب و ازم رو برگردوند

خم شدم رو . رفتم سمت بی بی و دستم رو روی شونه اش گذاشتم
 :شونه اش و گفتم

ردی حواست به بی بی خانم من رفتم فقط اگر این همه لیچار بارم ک-
اینم بود که دلبر بخاطر کیا دست به این کار زد وگرنه آب از سر من 

 .گذشته چه یک وجب چه صد وجب

در و که باز کردم حس مسافری و داشتم که برای همیشه از مکانش می 
 .غصه ام شد اما مگه چاره دیگه ای هم داشتم؟. ره

رفتنم بود، برای کسی که نمی خواستتم حتی خواهر دوقلومم رغبتش به 
من از روی احساسم می . کی می موندم؟ برای کی تقال می کردم؟

 .!خواستمشون و اونا از سر منافع
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 .!مهلقا خانم کجا و بی بی من کجا؟. یه لحظه فکرم رفت پی مهلقا

رفتم بیرون و بی رغبت درو . بند کوله رو گرفتم و خیلی سنگین بود
 .کوبیدم به هم

با دیدن جابر لبخند کمرنگی . از پله ها رفتم پایین کفشام و پام کردم و
 .زدم

 .خب خیالت راحت شد؟-

برخالف قبل که برام کری می خوند حاال اونم ناراحت شده بود اما دیگه 
 .چه فایده؟ جرقه رو زد که االن آتیش جونم گرفته

 .باور کن من چیزی نگفتم، همه رو خواهرت گفت-

 :واستم در و باز کنم که اجازه ندادخ. سر تکون دادم و چیزی نگفتم

من واقعا نمی خواستم اینا بندازنت . خواهش می کنم به من گوش کن-
 .بیرون باور کن قصدم هرچی که بوده دوست نداشتم آلوده شی

 .خندیدم

من تو اوج آلودگیمم خدا هوام و داشت نیاز به بنده اش نیست که، -
ال چه راهم کج بوده و حروم هرکاری ام کردم برای خانواده ام بوده حا

پرونده دلبر از . چه راست و حالل دیگه مهم نیست همه چیز تموم شد
 .این خونه و خانواده بسته شد
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 .اشکام رو از گوشه چشم پس زدم. نفس عمیق کشیدم

 . ...فقط-

 .!لعنت به بغضی که از سر دلتنگی باشه، لعنت

من به خرج دادی،  اگر یه ارزن غیرتی بیخودت و برای.... هوف فقط-
اگر چیزی ازش مونده نگه دار برای بی بی و دالرا چون دیگه منی باال 

 .سرشون نیست

 :دستاش رو روی چشمش گذاشت و تکرار کرد

 .حالل کن. چشم چشم به روی چشمم-

 .هیچوقت از ته دل نمی تونستم حالل کنم اما به دروغ گفتم حاللی

پا پرت کردم گوشه دیوار و تشر  با لبه کفشم پیکنیک نیمه روشنش و با
 :زدم

 .این تریاک کوفتی ام کمتر بکش-

از در بیرون زدم و راه افتادم داخل کوچه، تو این وقت دیگه کمتر بچه 
ها بازیگوشی می کردن و عوضش زنا برای غیبت دورهمی راه می 

 .انداختن

قدم برداشتم و از بینشون که جلوی در نشسته و جلسه راه انداخته 
 .دم گذشتمبو
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اونا هم پشتم !. زمزمه هاشون بوی قضاوت بی بی و دل آرا رو می داد
 حرف می زدن و حاال سر تیترشون شده 

 .ازشون دور شدم اما فکرم پی خودشون و غیبتشون مونده بود

ما آدما بالخره بی اراده دوست داریم همیشه در موردمون صحبت و 
 نبه مثبت از خوبی نهمنم همینطور اما حداقل از ج! حرف باشه

البته در و همسایه گناهی نداشتن، اونا تو ظاهر موضوع قدم می زدن و 
با اطمینان هر انگی می زدن و قضاوت می کردن وگرنه که اگر بطن 

زندگی و خبر می داشتن که همون اول راه غرق می شدن و تسلیم چه 
 .برسه به قضاوت

ترسیده . سمت عابر با صدای بوق ماشین به خودم اومدم و دویدم
 .چشمام و بستم

 .نزدیک بود ماشین بزنتم

دو سه نفر رهگذر . لب به دندون گزیدم و با ترس به اطرافم نگاه کردم
 :یه خانم که نزدیکم بود گفت. مات نگاهم می کردن

 .می تونم کمکتون کنم؟-
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االن . نگاهش ترحم داشت. چه کمکی از دست این رهگذرا ساخته بود؟
که الزمم بود یه پناهگاهه حداقل برای یه روز که یه گوشه با   تنها چیزی

 .خیال تخت اشک بریزم

 .خانم چیزی شده؟-

 :جواب دادم

 .ببخشید حواسم نبود.. بب-

 می تونم کمکتون کنم؟-

 .نه معلومه که نه، شما یه دختر که صیغه ایه رو خونت راه می دی؟-

 .تیه قدم رفت عقب و نگاه سر تا پایی بهم انداخ

 .نه چرا باید راه بدم-

 .برو بابا دیوانه-

رفتم جایگاه ایستگاه نشستم و . خندیدم و خندیدم. ازم با ترس دور شد
. بلند تر خندیدم تا جایی که خنده هیستریکیم به گریه تبدیل شد

 .بیشتر از قبل تو خودم جمع شدم و دستام و دورم پیچوندم

. به خودم دست می دادحاال نسبت به افکار بقیه احساس کریحی 
 .میون این مردم فکر کردن به گناهم رسم بود و گفتن ازش ننگ
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هوا تاریک و خیابون . چنگی به زانوم کشیدم و سخت سر بلند کردم
 .نه ماشینی می گذشت و نه رهگذری. خبر از هیچکس نبود

از گوشه چشم متوجه بغل دستم شدم، یه دختر الغر اندام و کشیده 
 .ازم نشسته بودخیلی دور تر 

 .سر پایین انداخته بود و با انگشتاش بازی می کرد

 .درکت می کنم، غصه نخور-

 .اهمیتی ندادم بهش

تنها امیدم گوشیم بود که . دلم می خواست صدای محراب و بشنوم
 .بهش زنگ بزنم

موبایلم و از داخل کیفم بیرون آوردم و با دیدن درصد باطری آه از 
 .!ده درصدنهادم بلند شد، همش 

با دلی که داشت پر . شماره اس رو که سیو کرده بودم. بهتر از هیچی بود
 .می زد برای جواب دادنش موبایل و لب گوشم گذاشتم

 ."مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد"اما تنها یه صدا پیچید 

پس . اشکی که قطع شده بود حاال از بی پناهی باز روونه گونه هام شد
سرم و میون دستام گرفتم و به آسفالت سیاه . ی بردم؟به کی پناه م

 .خیره شدم
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 .جایی نداری برای موندن؟-

دود سیگار و عمیق بیرون داد و سریع رو . از نیم رخ نگاهش کردم
 .چرخوند سمتم

 .راحت باش باهام-

 :با صدای خش دار گفتم

 .بیرونم کردن-

 .می خوای ببرمت جایی؟-

 .اخم کردم

 .کی هستی؟  اصالَََ تو. کجا؟-

 :نیم نگاهی از گوشه چشم بهم انداخت و یه پک دیگه به سیگار زد

منم یکی مثل خودت دیگه، داشتی گریه می کردی حرفات با آسفالت -
 .سیاه بود منم شنیدم

 .با شنیدن این حرفش متوجه شدم که افکارم و به زبون آورده بودم

 .اما نمی تونستم بهش اعتماد کنم

 .ایی راه بدی؟چرا من و باید ج-

 .شونه باال انداخت
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راه نمیدم بالخره هرکاری بهایی داره دیگه، برو کلفتی کن خونه باید -
 .تمیز کنی و این داستانا

 .بینیم و باال کشیدم و اشکام رو پاک کردم

 .یعنی با کی طرفم.. ی-

 .سیگار و روی میله ایستگاه خاموش کرد و پرت کرد وسط خیابون

 من و تو باید عادی باشه واسه کسایی مثل -

به چهره اش نمی خورد آدم اذیت کنی باشه ولی می دونستم اگر بیشتر 
 .از این اینجا بمونم مجاب می شم

من همیشه همینجام باز به مشکل  -:صداش پیچید. از جام بلند شدم
 .خوردی من هستم

کوله ام رو برداشتم و راهی شدم، نمی دونستم مقصدم .  جوابی ندادم
با فکر این که برم مسافر خونه میون راه . ت فقط راه می رفتمکجاس

 .ایستادم و دست بردم داخل کیف

حیف، حیف منی که تموم . اما فقط پنجاه تومن ته کیفم مونده بود
هر چی درآوردم . وقتم و تمام و کمال ریختم به پای بی بی و خواهرم

م تو سرم تو همون حال دست بردم باال و زد. گذاشتم کف دستشون
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ساعت از دو . از چیزی که بدم می اومد سرم اومد. واقعاَََ حالم زار بود
 .صبحم گذشته بود

انقدر برای خودم دور زدم و چرخیدم که آخر سر ناچار رفتم روی یکی از 
 گوشیم و برداشتم و خیره شدم بهش.  نیمکتای پارک نشستم

 .یک درصد و در نهایت خاموش شد

 .باالیی حواست به من هست؟-:ن گفتمخندیدم و رو به آسمو

چیزی برای از . ساکم رو تکیه دادم به لبه نیمکت و نیم خیز شدم روش
دست دادن نداشتم و الزم نبود نگران چیزی باشم اما حداقل برای 

 .امشب

***** 

 دو هفته بعد

 .درست بشور ظرفارو-

 :با جدیت گفتم. شالم و مرتب کردم و نگاه انداختم بهش

 .هیچ لکی روش نیست این که-

 :اومد نزدیک و با لحن تند گفت. دنبال بهونه بود

 .من شب مهمون دارم!. این گوشش چیه پس؟-
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منظور از مهمون همون دوست . گوشه لبم به مسخرگی رفت باال
 .دخترای یک در میونش بودن

 :به غضب گفتم

 .این ظرف لبش پریده شکسته لکه چیه آخه؟-

ت کرد داخل سینک و همونطور که می بی اعصاب پیش دستی و پر 
 :رفت بیرون گفت

اه دیگه هر غلطی می خوای انجام بدی بده ولی لک ببینم امشب دم -
 .بس که رو دادم. در می خوابی

مردیکه احمق . دلم می خواست دست ببرم دور گردنش و خفه اش کنم
انقدر از اون اول که جون تو تنم نذاشت !. یه ال قبا داره می گه رو دادم؟

مینشست رو مبل و یدفعه می گفت دیوار . که مثل کوزت کار می کردم
لک داره یهو داد می زد منم فقط با دیدن این حرکات نگاهش می کردم 

 .ببینم از رو می ره اما دریغ

دو هفته از اون روزام می گذشت و مجبور شدم بیام سر همین کار و 
کمک بزرگی در حقم کرده بود و فریبا خیلی  . فعالَََ که بهتر از هیچی بود

 .واقعا ازش ممنون بودم
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از اون زمان بعد از گذشت سه روز رفتم ایستگاه و نیمه شب باز 
دیدمش، بهم گفت کمکم می کنه و مطمئنه این پسر آزاری بهم نمی 

 .رسونه

پیش مهلقا خانم که نمی تونستم برم چون نه آدرسی داشتم نه شماره 
می کرد من دختر مهلقام و رفتن یهویی و بی  ای، زینب خانمم گه گمون

دلیلم به خونش وجهه خوبی نداشت از طرفی از اخالقش خوشم نمی 
 .اومد چون تو بدترین حال تا ته تو قضیه رو در نمی اورد ول کن نبود

از وقتی اومدم اینجا با این که خیلی بهم سخت گذشته بود اما 
 .خداروشکر آوارگی برام نبود

م در ارتباط بودم یه جورایی بهم دلگرمی می داد و فهمیده با فریبا ه
بود من از اون دخترایی که فکر می کنه نیستم حتی گاهی از ترس 

میومد بهم سر می زد که مبادا صاحبکارم کاری کنه که بر خالف میل 
 .جفتمون باشه

تو اون سه روزی که موبایلم خاموش بود ده تا تماس از دست رفته 
. تا پیام از محراب که می گفت حالش خوبه و نگران نباشمداشتم و چند

گفت زود برمیگرده و مراقب خودم بمونم و البته چیزی که بیشتر 
 .ناراحتم کرد این بود که گفت حال مادرش بدتر از قبل شده
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دو سه روز پیش هم یه تماس باهام داشتیم و خدا می دونست تا چه 
که زمان و مکان از دستم در رفته انقدر آروم شده بودم  . حد ذوق کردم

 .اون حرف می زدو من می شنیدم. بود

کمتر تالش کردم پیگیرش شم و تحت .  فقط امیدوار بودم زود برگرده
فشارش بزارم حتی می خواستم همه چیز رو باهاش در میون بزارم اما 
وقتی صدای گریه اش رو بخاطر حال مادرش شنیدم ترجیح دادم الل 

نباید اونقدر بی درک باشم که . بیشتر از این درگیر نکنم بشم و فکرش رو
 .بخاطر حال خودم وضعیت محراب و نادیده بگیرم

فقط تو این مدت تا محراب برگرده به خدا توکل کرده بودم تا اتفاق 
 .بدی برام نیوفته

عجیب بود اما دلتنگ بی بی و دل آرا هم شده بودم هر بار دستم برای 
فت اما با به یاد آوردن کاراشون از تصمیمم بر می تماس با آبجی می ر 

 .گشتم

 .چی شد؟ چرا مثل ماست وایستادی داری بر و بر نگاه می کنی؟-

با حرص رفتم سمت آبچکون و همه . دندونام و روی هم فشار دادم
 .ظرفارو ریختم تو سینک

 :صدای کریحش باز پیچید
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و پوشونده انگار  نگاه همچین خودش! می دونستی؟!. خیلی ِدُمده ای-
 .می خورمش

 .آب و باز کردم که با برخوردش به کف ظرف پاچید رو شالم

 :پوزخند صدا دار زد و باز ادامه داد

می خوای چادرت و بیار به جاش بنداز رو سرت شالت خیس شد -
 .حیفه

هرچی که بیشتر می گذشت بیشتر به مرد . سکوت کردم و چیزی نگفتم
 .ب پی می بردمبودن و فرشته بودن محرا

دقیقاَََ این وضعم من و یاد دستفروشیم می انداخت، هیچ فرقی نداشت 
تند تند ظرفارو می . جز این که جای مشتری با صاحبکار طرف بودی

 .شستم و روی آبچکون مرتب می چیدم

 .همون لحظه با پیچیدن صدای بلند آهنگ از جا پریدم

لم داده . به وسط سالن با ترس آب دهنم و قورت دادم و نگاه انداختم
کم کم .  بود رو کاناپه و پا روی پا آهنگا رو یک در میون اجرا می کرد

 .ولوم و آورد پایین تر

 .زیر لب بیشعوری نثارش کردم و به کارم مشغول شدم
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خورش روی گاز داشت قل قل می کرد، برای این که آب خورش خشک 
ی بد و بیراه شنیدن امروز ظرفیتم برا. نشه سریع زیرش و خاموش کردم

کامل شده بود و اگر این وضع هم می دید بی شک قابلمه رو با 
 .محتواش می کوبید تو سرم

 .بیا این میز و بچین، داری چی کار می کنی؟-

 .سریع رفتم یه ظرف از تو کابینت برداشتم و تندی میوه هارو چیدم

رده بودم، یه سری شیرینی گرفته بود و البته تو این مدت دیگه عادت ک
تو هفته هر چند وقت یک بار شاهد میوه ها و شیرینی های رنگ و 

جالب اینجاست که کافی بود از شیرینی میوه تازه . وارنگ باید می بودم
بخورم اونوقت روزگارم و با داد و بیدادش سیاه می کرد که چرا از 

 .!خوراکیای تازه برداشتم خوردم

همون لحظه با دیدن . م و برداشتمپرتقال از دستم افتاد زمین، خم شد
 :دهن نیمه بازش برای غر غر اجازه ندادم و گفتم

 .اومدم اومدم-

سریع رو میز . میوه خوری و دیس شیرینی رو تو دست گرفتم و دویدم
 :خواستم برم که اجازه نداد. گذاشتم

 .کجا؟-
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 :جدی گفتم

 .برم به بقیه کارا برسم دیگه-

 :ی تمام جواب دادپشت چشم نازک کرد و با فاخر

 .جز این که حمالیه من و بکنی مگه کار دیگه ایم داری؟-

 :چشمام و روی هم فشار دادم و با غضب گفتم. دستام و مشت کردم-

 .همون حمالی-

 .دستش و تو هوا تکون داد

 .برو زود اون شیشه رو بیار لیوان مخصوصشو و مثل آدم بشور-

 .نتونستم تحمل کنم. کنج لبم رفت باال

 .مثل حیوان شستن چه مدله؟-

 :یه تای ابرو باال داد و گفت

یاهلل . خوبه زبونت باز شد، مثل حیوان شستن همون چند دقیقه پیشه-
 .دیگه وایستاده مثل علم بر و بر من و برانداز می کنه

 :زیر لب زمزمه کردم

 .آزاری بدبخت-
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ی اون که فکر کردم که شاید فریبا باشه ول. همون لحظه زنگ در زده شد
 .!این وقت نمی اومد

 :فریبرز صاحبکارم، سراسیمه از جا بلند شد و با حرص گفت

 .انقدر لفتش دادی که اومد، زود انجام بده برو اتاقت دیگه-

 . اوه اوه خاتونش اومده بود. ابروهام پرید باال

 .سالم عزیزم-

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 .این دختره دیگه کیه-

 :فریبرز با نهایت گستاخی گفت. اهش کردماز گوشه چشم نگ

 .بشور بسابه توجه نکن بهش-

دختره . برگشتم و کامل براندازشون کردم که دهن تو دهن هم بودن
 .هنوز کامل داخل نیومده بود مانتوش و با شال پرت کرد رو مبل

 .خیلی خستم فریبرز-

بوی عطرش از . سریع قدم برداشت داخل و نشست رو مبل پشت سرم
 .هشت فرسخی مشام و به آتیش می کشید
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لباساش و برداشتم، خواستم برم اتاق اما صداشون باعث شد سرعتم و 
 .کمترکنم

 .خودش و بسته بندی کرده. این چرا همچینه؟-

 .همینطوریه دیگه، مدلشه، مگه بده؟-

 نه اتفاقا خیالمم راحت -

و لباسای اون رفتم داخل اتاق فریبرز . به باقی حرفاشون اعتنایی نکردم
 .پشت بندش دویدم تو اتاقم. دختر رو روی تخت تا کردم

از وقتی که با محراب آشتا شده بودم برعکس تصورم ناخودآگاه کاری 
از ترس این که برای کار به . کرده بود که بیشتر مراقب خودم باشم

خونه یه پسر مجرد اومده بودم و یه وقتی نگاهش سمتم نچرخه طبق 
ی بیرونم که تقریباَََ آزاد و گشاد بود و با یه زیر مانتویی عادت مانتوها

شالم رو حسابی رو سرم مرتب می کردم و جلو می . بلند می پوشیدم
 .تقریباَََ همون تیپ دستفروشیم ولی با حجاب بیشتر. کشیدم

با . فکر نمی کردم به روز تا این حد بترسم اما اتفاقی بود که افتاده
شالم که لبه هاش . دختره از فکر بیرون اومدم شنیدن صدای قه قه بلند

 .خیس شده بود رو از روی سر برداشتم و پرت کردم گوشه ای
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باید یه فکری برای خودم می کردم با فکر آنی که به سرم زد دستام و 
اگر می شد شماره مهلقا خانم و از محراب بگیرم عالی . کوبیدم به هم

 .می شد

 .و برداشتم و رفتم تو پیامامموبایلم که تنها مونسم بود ر 

حالل زاده اس . با دیدن اسم محراب لبخند پررنگی رو لبم نقش بست
 .این بشر

 .سالم خانمی، حالت چطوره؟-

 :با ذوق نوشتم

 .!خوبم تو چطوری؟-

 .با ارسال پیامم بالفاصله زنگ زد

االن . استرس باز افتاد به جونم. صدای آهنگ تا داخل اتاقم می اومد
پنجره باال بود و قدم نمی رسید، سریع . چه فکری میکرد؟محراب 

بالشارو روی هم چیدم و وایستادم روش تا شونه هام به لب پنجره 
تند . پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز باز و سرم رو انداختم بیرون. رسید

 .تماس و اجرا کردم

 .سالم عزیزم-

 :با صدای خش دارش که ناشی از خستگی بود گفت
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 حالت چطوره؟. الم دلبر خانم،یه وقت خبر نگیریس-

بغضم گرفت، نمی دونست که یه جورایی داشتم ازش فرار می کردم که 
 .یه وقت از حال و وضم سوتی ندم که سوء تفاهم براش پیش بیاد

خبر نداشت که دلم نمی خواست تو اون حال و وضعی که برای مادرش 
 .شداره هر دقیقه زنگش بزنم برم رو اعصاب

 :لبخند زوری زدم و گفتم

من به خوبیه تو، بعدشم هر وقت زنگ زدم دسترس نبودی و خودم -
گوش به زنگتم هروقتم که آزاد بودی برو یه جایی که بتونی باهام 

حال مامان . تماس بگیری خیال منم راحته که بد وقتی مزاحم نباشم
 .خوبه؟

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .وز پیشه، تو جرا خسته ای؟حال مامان بهتر از چند ر -

کاش بود و می !.  متوجه خستگیم شده بود؟. لبام رو روی هم فشردم
دید بخاطرش چقدر مراقب خودمم کاش می فهمید که حس می کنم 

 .هر دقیقه داره نگاهم می کنه و مواظب رفتارمم

 .من، از استراحت زیاد خستم-

 .خندید
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 .ا برگردم جبران می شهخداروشکر، این استراحت برات الزم بود ام-

 :بیشتر از این معطل نکردم و گفتم

 .محراب؟ شماره مهلقا خانم و می دی؟-

 .!چرا؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .همینطوری مگه دلیل می خواد؟-

 :با جدیت گفت

 . ...اگر چیزی شده بگو چ-

 :نذاشتم ادامه بده و گفتم

بیوفته؟ می خواستم نه نه چیزی نشده عزیزم مگه قراره چه اتفاقی -
 .صداش و بشنوم دلم برای حرف زدناش تنگ شده

 :مکثی کرد و گفت

باشه چشم چند دقیقه دیگه برات می فرستم پشت خطی دارم اگر -
 .کاری نداری قطع کنم

ذوق کردم و از طرفی استرس این و داشتم که نکنه از طرف مهلقا پس 
 .زده شم اما زیادم اینجا دووم نمی آوردم
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 .باشه حتماَََ بهم بفرست، منتظرم باشه-

باشه ای گفت و قبل از قطع کردن کلی سپرد که اگر چیزی نیاز داشتم 
 .در با تقه ای کوبیده شد به دیوار. بگم اما الل بودن و جایز دونستم

 .اومدم عقب که سرم خورد به در پنجره و لیز خوردم پایین

 .اختم رو سرمتو همون حال چنگ زدم به شال و نصفه و نیمه اند

 .بله... ب-

 .با اخم براندازم کرد

 .!انقدر فلفل زدی که تا مغز آدم اتیش می گیره!. این چیه؟-

دیگه داشت دیوونه ام میکرد جلوی چشم . با کرختی از جام بلند شدم
 :با کالفگی نگاهش کردم و گفتم. خودش اندازه گرفتم گفت بسه

 .دم همه چیز هم کافی بودخودتون اندازه رو دیدید خودم صداتون کر -

آب دهنم و . خواست بیاد نزدیکم، دستم و بگیره که یه قدم رفتم عقب
 :قورت دادم و غر زدم

 .!بله؟-

بی حوصله خیز برداشت سمتم و از لبه سرشونم گرفت و کشون کشون 
 .بردتم بیرون از اتاق
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 .انگار چه مالی هست. حقته آدم مثل سگ کشون کشون ببرتت بیرون-

رفت داخل آشپزخونه . ایی نکردم و سریع مسیرش و قدم برداشتماعتن
 .ورو به روی میز نهار خوری هلم داد

دختره که نشسته و سرس پایین بود با افتادن سایه ام باال سرش با 
 .ترس نگاهش و کشید سمتم

 .وا، چی شد؟-

 :فریبرز رو به همون دختر که حاال متوجه شدم اسمش نازنینه گفت

 .و دیگه غذاش شده زهره مارنازنین بگ-

نازنین که با حالت عادی فریبرز رو برانداز می کرد با شنیدن این حرف 
 .قیافه اش جمع شد

 .برای همین بنده خدا رو کشوندی فریبرز؟-

انگار شده بودم مسخره دستش، امشب مدل جدید این بود که من و 
داشت  همه اینا انگار دلیل قانع کننده. جلوی مهمونش خورد کنه

 .مشکلی نبود ولی هیچ کدوم با عقل جور در نمی اومد

 .نازی االن گرسنه ات نیست-

 :نازنین کالفه دستی به صورت کشید و با لبخند زوری جوابش رو داد
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 .آره عزیزم حق با توعه اجازه بده خودم متوجهش می کنم-

فریبرز با چشمای ریز براندازم کردو ازمون دور شد، با رفتتش داخل 
 .دستشویی و من موندم و اون دختر

 .حاال وقتش بود گوش به اوامر این یکی شم

به خدا . دستام و تکیه دادم به نرمه صندلی و سرم و تو یقه فرو بردم
همین روزا کاسه صبرم لبریز می شد، خودش دیوونه بود اما مطمئناَََ 

 .دسته آخر کسی که روونه تیمارستان می شد من بودم

 .دختر؟-

 .نگفتم که با دستش آروم کوبید زد رو دستمچیزی 

 .به من نگاه کن-

 .سرم و بی رغبت باال گرفتم و با سردی نگاهش کردم

 .بله؟-

 .خندید

خودت می دونی که روان اون مشکل . فکر می کنی منم مثل اونم؟-
 .!داره، باید جوانبشم در نظر میگرفتی
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ظر باقی حرفش رنگ نگاهم تغییر کرد، متعجب خیره شدم بهش و منت
 :پوزخندی زد و ادامه داد. موندم

چون اگر ندونی هم از این حاالت دیوونگی داد . نگو که نمی دونستی؟-
 .من چند ساله باهاشم میشناسمش دیگه. می زنه که حالش ناخوشه

نگاه باال تا پایینی بهش انداختم و دستی به چونه . گوشه لبم رفت باال
 :ام کشیدم

داره که شما با این همه بیای همراهیه چنین آدمی  اونوقت چه لزومی-
 .رو کنی؟

. با تاسف سر تکون داد و انگشتای سبابه و شستش رو کشید روی هم
 .!بخاطر پول

بخاطر پول تن داده بود که هر عذابی رو تحمل کنه مثل من هم لنگ 
 .پول بود

 .منم دست به چنین کاری با همین نیتی زدم اما این کجا و آن کجا

یه لحظه به خودم لرزیدم، به خدا هر اتفاقی ام که تا االن از طرف 
محراب برام افتاده بی شک از کار خدا بوده وگرنه که منم باید وضعم 

 .مثل این دختر یا شاید هم بدتر از این می بود

 .نازنین سر کج کرد روی شونه و آروم دست به قد و قواره اش کشید
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غذات . ویزون همچین آدم کمبودی بشم؟خودت بگو، به من میاد که آ -
 .هم همه چیزش مناسب بود

با رفتنم به سمت یخچال همانا و پیچیدن صدای در دستشویب از 
 .سالن همانا

 :صدای نازنین رو آروم از پشت سر شنیدم

تو که اینجا این همه مواظب خودتی یه فکری هم برای این بکن چون -
 .!بعید نیست آزارت بده

 :ن فریبرز بلند تر ادامه دادبا نزدیک شد

 .عزیزم دیگه الزم نکرده کاری کنی برو تو اتاقت-

 :صدای فریبرز پیچید

 .بزار کارش و انجام بده دیگه-

خودمون باهم یه چیزی درست می کنیم دیگه من می خوام تنها -
 .باشیم بزار این بره اتاقش

 :با شنیدن حرف نازنین تشر زد

 .گهنشنیدی؟ َشِرت و کم کن دی-
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با به یاد . شالم و جلو تر کشیدم، سر به زیر تقریباَََ دویدم داخل اتاق
آوردن فرستادن شماره مهلقا از طرف محراب با چند گام بلند خودم و 

یه جورایی بیشتر . حرفای این دختر بدتر ترسوندتم. رسوندم به گوشیم
 .از قبل نگران شده بودم

یعنی . ل بودم زنگ بزنم یا نهخیلی دو د. فرستاده بود شماره مهلقا رو
قبالَََ هم کلی با خودم کلنجار رفتم تا کسی رو فعالَََ درگیر ماجرای خودم 

 .می ترسیدم از این که پس زده شم. نکنم

 .!کم از دست خودیا نکشیدم دیگه از غریبه چه توقعی

مهلقا از واقعیت اصلی خبر نداشت و تا به االن همش این تصور تو 
ر خبر دار بشه اون هم بدتر از بقیه دست رد به سینه ام ذهنم بود که اگ

امتحانش که ضرر . بزنه و دیگه اسمم نیاره اما تیری تو تاریکی بود
 .نداشت

با دو نفس عمیق شماره اش و گرفتم و تماس اول جواب نداد، دوباره 
 :که زنگ زدم بوق آخر بود که صداش پیچید

 .!بله؟-

چقدر دلم برای . د که خنده ام گرفتانقدر آروم و مشکوک پرسیده بو
خصوصا درد و دالیی که آدم ساعت . حرف زدنای این زن تنگ شده بود

 .ها پاش میخکوب می شد
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 .مهلقا خانم، خوبی؟-

 .شما؟-

 :با لبخند جواب دادم

 .منم دلبر-

اگر بددنی من اون روز چقدر خودم و مالمت . خوبی؟. چطوری دخترم؟-
 .خترو نگرفتمکردم که چرا شماره این د

 .تکیه دادم کنج دیوار

 .من خودم از محراب گرفتم. چرا؟-

 :صدای آرومش اوج گرفت و با غر غر جواب داد

از دست این پسر، من هرچی بهش زنگ می زنم انگار تو آبادی -
مثل بچه نداشتمه این ماسماسکم شده وسیله ام تا حال احوال . نیست
م انقدر غر زدم سرش که نگم دخترم یه بار باهاش صحبت کرد. بگیرم

 .آخه نمی دونی که چه شوری به دل من افتاده بود

یک آن به حال محراب غبطه . عاشق همین محبتا و مهربونیاش بودم
 .در واقع دوتا مادر داشت که همیشه جویای حالش بودن. خوردم

مهلقا خانم خیلی درگیر حال مادرشه همین االن باهاش صحبت کردم -
 .تر بود اما تو تماس قبلی خودمم ترسیده بودمتقریباَََ به
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خداروشکر، هرچی که خدا بخواد همونه، انشاهلل که سالم و سالمت -
برگردن هر چند که با مادرش ارتباطی ندارم ولی می دونم زن مهربونیه، 

 . ...پسر حق داره غصه مادرش و بخوره دیگه

 :اومدم حرفی بزنم اما انگار که اجازه نداد و گفت

خوابای آشفته دیدم صدقه دادم . دلبر، دخترم، تو چی کار می کنی؟-
 .برات

 .بغضم گرفت. با شنیدن این حرفش موهای تنم سیخ شد

 :به سختی گفتم

 .چه خوابایی؟-

 .خواب بد تعریف نداره خالصه مراقب خودت باش-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .مهلقا خانم خونه اید؟-

 .با حرفی که زد بادم خالی شد

دم یکی از روستاهای کهگیلویه، باید طبابت کنم یه دختر زائو اوم-
 .اینجاست که امروز فردا وقتشه

 :لب برچیدم
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 مگه شما بلدی؟. اونجا چی کار می کنید مهلقا خانم؟-

بله که بلدم، اون موقع ها تو دهاتای ما مگه بیمارستانای جورواجور -
 .بود؟

 .ترجیح دادم زیاد وارد جزئیات نشم

 . حاال ها اونجایین؟پس حاال-

 :با جواب بعدش یکم آروم گرفتم

نه دخترم طولی نمی کشه، مثالَََ مرخصی افتاده بودیم حاال باید طبابت -
 .کنیم

با شنیدن صدای ناله های دختری پشت گوشی صدای مهلقا خانم با 
 :مکث کوتاهی پیچید

اول یه سر  اگر روز برسم به اون خونه. من نهایتاَََ چهار روز دیگه برگردم-
می زنم اینطرفم اما دلم شور اونجارو می زنه، هروقت رسیدم می گم 

 .باشه؟. بیای هم و ببینیم

 :بی رغبت با شنیدن صدای ناله دختر گفتم

 .باشه مهلقا خانم، خدایی نکرده دختره االن پس میوفته-

 .آره جانم خدانگهدار-
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م و می کشتم یا تا چهار روز دیگه باید می زدم به چاک وگرنه یا خود
 .اونو

 .فریبرز بسه دیگه-

حواسم نبود که . با شنیدن صدای نیمه بلند دختره نیم خیر شدم تو جام
 .رفتم جلوی در فالگوش وایستادم. آهنگ خیلی وقته قطع شده

اه حالم و داری بهم می زنی فریبرز، االن اومدم خوب که چی؟ می رفتم -
 .نجادیگه نمیام ای. رستوران صد شرف داشت

ترسیده رفتم اتاق ولی اون . صدای کوبیدن پاش به سمت راه رو اومد
 .فکر کنم داشت لباساش و می پوشید. رفت داخل اتاق فریبرز

سریای . یکم عجیب بود. لبم و پیچ دادم و دستم و زیر چونم گذاشتم
پیش چنین اتفاقی نیوفتاده بود که یه دختر سرش داد بکشه و بزنه 

 .سیم آخر

همون لحظه در اتاق فریبرز باز شد و دختره شال و . مه بازکردمدرو نی
 .کاله کرده بود برای رفتن

 .مثل این که بدجور خورده بود به پرش

 .دست به کمروایستاد وسط سالن
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نازنین با غضب لیوان . صدای ضعیفش پیچید اما چیزی متوجه نشدم
 .و روی میز پرت کرد که جا خوردم

 .انقدر بخور تا بمیری-

جلو تر رفت و دیگه ندیدمش تا جایی که با کوبیده شدن در از جا 
 .پریدم

 :زمزمه کردم

 .همه اینجا دیوونه ان-

 .در و آروم بستم و تکیه دادم بهش

 .زیر لب صلوات می فرستادم تا ترِکش این دیوونه من و نگیره

 :با صدای عربده بلندش تو جام لرزیدم

 .هوی عفیفه بیا اینجا بینم-

 .گرفت  حرصم

 .!عفیفه

مردیکه لندهور که حرف دهنش و مزه نمی کرد . مسخره ام می کرد؟
 .دیگه چه برسه به االن که از حد گذرونده

 .فکر می کنی نمی دونم بیداری؟-
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 .تا چهار روز دیگه خالص می شم. حاال االن نرم فکر می کنه چه خبره

دون این که ب. در و محکم باز کردم و با اعتماد به نفس بیرون رفتم
 :نگاهش کردم خیره به میز دهن باز کردم

 .!بله؟-

 .بیا جمع کن دیگه. چرا چپیدی تو لونه ات؟-

آروم حرف می زد اما تند، یا فریاد می کشید و یا اگر هم با ولوم آروم 
 .صحبت می کرد تا زهرش و نمی زد بیخیال نمی شد

ه هرچی بود و به تابعیت از حرفش دست جنبوندم و رفتم از روی میز ک
 .برداشتم

با دستمال مرطوب روی میز و پاک . بماند که چقدر کثیف شده بود
کردم، فریبرز رو به روم روی مبل نشسته بود و با چشمایی که به زور باز 

 .مونده بود نگام می کرد

 .می دونی حالم ازت بهم می خوره؟-

رفتم سر گ. سرعت دستم که با دستمال روی میر تاب می خورد کم شد
 :باالو خیره بهش گفتم

 .متوجه نشدم؟-

 :پوزخندی زد و گفت
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من تو و امثال تورو ! تو نشدی؟ بس که همتون عوضی و آب زیر کاهید-
 .خوب می شناسم

 .اخمام تو هم گره خورد

من نمی فهمم چی می گید بعدم درست صحبت کنید هرکی هر طور -
 .بوده به من ربطی نداره

 .ل به میز بودم پرت شدم عقب و افتادم زمینمیز و هل داد و چون مای

نتونستم تحمل کنم، بی توجه به دردم از جام بلند شدم و محکم 
 .دستمالو پرت کردم رو میز

 .چته؟ وحشی بازی چیه در میاری؟-

 :ابروهاش و داد باال و با گنگی گفت

 .عه؟ چرا ناراحت می شی؟-

 .لیوان کنار دستش و برداشت و یه ضرب سر کشید

 .هتره کارارو سریع انجام بدم و برم اتاقم از این هیچی بعید نبودب

 .دستمال و برداشتم و با قدمای تند خودم و رسوندم آشپزخونه

 .صدای خنده اش پیچید

 .!پاک عقلش و از دست داده بود
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 .شیر آب و باز کردم و مشغول شستن ظرفا شدم

 .اونم مثل تو بود خیلی ادعاش می شد-

 .فقط گوشام و تیز کردم تا باقی حرفاش و بشنوم جوابی ندادم و

 .خنده بلند تری سر داد

- 

 .خنده اش کم کم به گریه تبدیل شد

ما مردا گاهی انقدر احمقیم که گول ظاهر آرومتون و می خوریم اما من -
 .مثل بابام نیستم

 :زد رو سینه اش و خیره به سقف تکرار کرد

 .من مثل بابام احمق نبودم و نیستم-

لیوان چندم رو . عرق روی پیشنویش از فاصله چند متری دیده می شد
 .که برداشت تو دلم گفتم امشب سنگکوب می کنه

 .از گوشه چشمش اشک سر می خورد

دستاش و کوبید به زانوش، نگاهم و از روی طرفا گرفتم و سوق دادم 
 .سمتش
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رفته رفته اخماش . از شدت حرص چهره اش رو به کبودی می رفت
 .می شد، انگاری با گذر گذشته ها تو ذهنش بیشتر روانی می شد جمع

 .!منم مثالَََ مردی شده بودم دیگه-

 .تو گریه خندید

می گفت ما ! به من می گفت قلم پات و می شکنم بری نزدیک دختر-
می زد . آبرو داریم خودت و با بچه های کوچه و خیابون مقایسه نکن

 دت باشه تو سرم می گفت فقط سرت تو الک خو

 .!چه بچگیش و سخت گذرونده بود. دروغ چرا، دلم سوخت براش

 .حتماَََ همینا باعث شده که انقدر بی اختیار و بدبینه

 .ظرفارو چیدم رو آبچکون

چرخیدم طرف مخالف و با دقت نگاهش کردم اینبار نه از روی خشم و 
چشماش درشت شده بود و کم . عصبانیت و زور بلکه از روی ترحم

 .ده بود از حدقه بزنه بیرونمون

با صورت کبود و خیس دستش رو محکم دور شیشه پیچید و با حرص 
 :ادامه داد
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می ترسید به . وقتی فهمید که متوجه شدم قاشق داغ گذاشت رو دستم-
گفتم و آبروش و بردم ولی دیگه توام شد با .  اما گفتم من گفتم. بابا بگم

 و زندگیم و ساختم  مستقل شدم. فرار کردنم از اون خونه

 .کجاست ها؟ بیاد جلوم و بگیره دیگه

. سریع سرش و آورد باال و با چشمای به خون نشسته براندازم کرد
با ترس رفتم . لیوان و پرت کرد سمتم که زیر پام شکست و پودر شد

 .عقب

اشک ریختم و طی دسته دار و از کنج دیوار برداشتم و با . بغضم گرفت
بی اراده حرفای . رو از کف سرامیک جمع کردمصورت خیس شیشه ها

 .بی بی و دل آرا و فریبرز تو سرم اکو شد

چند !. کی می فهمید چی می کشم.  چرا از زمین و زمان برام می بارید؟
 .طی رو به دیوار تکیه دادم. باری نفس عمیقی کشیدم

سر به زیر انداختم و داشتم از رو به روش گذر می کردم که صداش 
 .د سر جام میخکوب شمباعث ش

 .آره؟! چی شد نکنه واقعیت و گفتم؟-

 :خندید و ادامه داد

 .فرار کن فرار آفرین-
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 :برگشتم سمتش و فریاد کشیدم

آدم بدجنسی تو زندگیت بوده درست اما دلیل نمیشه همه رو به  -
صالبه بکشی من از تو فرار نمی کنم فقط می دونم با کسی طرفم که 

 .کردنم جایز نیستروحش مریضه و بحث  

 :تند تتد سر تکون داد و ممتدد گفت

 .چه جالب. اوه چه جالب-

 دیگه به باقی حرفاش توجهی نکردم. پشت کردم و راهم و کشیدم برم

آره من آدم قلب سیاهیم توام خیلی بیخود می کنی با من بحث کنی، -
 .!اخراجت می کنم ها

مثل بچه ها برخورد . شتواقعاَََ از لحاظ روانی مشکل دا. بیشتر ترسیدم
 .می کردو این برام ترسناک بود

 :صداش باز پیچید

خیلی دل داری که با این همه اینجایی، اگر سر حرفای فریبا نبود اون -
 .رومم می دیدی

تقریباَََ از بین دخترا به نسبت . فریبا کیش بود؟. لبام رو روی هم فشردم
 .فقط تنها کسی که رابطش باهاش بهتر بود فریبا بود

 .کاش فردا می اومد ازش می پرسیدم
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 دل آرا

 .چند وقتی از عملم میگذشت و بخیه هام تقریباَََ جوش خورده بود

تو این مدت بعد از رفتن دلبر سوژه بحث زنای محل شده بودیم و می 
گفتن با گریه انداختنش بیرون و یه سره آشناها می اومدن و تیکه و 

 .کنایه می انداختن

کالفه شده بود و بهم ریخته بود از بابت این که زنای محل بی بی خیلی  
 .قضاوت می کردن عاصی شده بود

 .دختر؟-

در صندوق کنج خونه رو که . آروم تو جام صاف شدم و نگاهش کردم
 .با تعجب زیر نظرش گرفتم. قفل زده بود رو باز کرد

در صندوقچه ای که خیلی وقت زیادی ازش می گذشت و تا حاال ندیده 
چیز خاصی هم داخلش نبود جز یه کیسه . بودم داخلش چیه رو باال زد

 .که سرش بسته بود

 .اون چیه دیگه-

 .بیرون آورد و انداخت کنارش

 :در صندوق و بست و با آشفته حالی گفت

 .اینجا دیگه نمی شه زندگی کرد-
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 .شونه باال انداختم

 .!کشیم کهنمی تونیم خودمون و ب. خب می گی چی کار کنیم بی بی؟-

 .!نه کشتن نه، اما رفتن چرا-

 .لبم و پیج دادم

 .وا یعنی چه؟-

 .یعنی اینا تمام سرمایمه، ببر بفروش-

 .اخمام جمع شد

 .از جام بلند شدم و رفتم نزدیکش

 .در کیسه رو که باز کردم چشمام گردشد

 .شش تا النگوی سنگین، دوتا زنجیر، یه انگشتر و یه جفت گوشواره طال

 .اینا مال توعه بی بی؟... ای-

 .پاهاش و دراز کردو تکیه داد به دیوار

 .آره-

 .وا رفتم

این همه اشک . بی بی این قدر داشتی چرا سر بزنگا اینارو رو نکردی؟-
 .ریختم ضجه زدم برای پول جهیزیه و عمل خودم چرا کاری نکردی؟



 

 
532

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .قیافه اش جمع شد

 .!االن چی؟االن وقت این حرفا نیست، اون موقع دلبر بود -

 .پوزخندی زدم

آها یعنی تا اون بود باید همه جوره جور مارو می کشید اما ما تحت -
هیچ شرایطی نباید آب از دستمون می چکید ها؟ حاال یکیمونم این 

چه دلی !. این چه کاریه بی بی به خدا به دور از انصافه. وسط مرد مرد
 .داری به وهلل

 :تشر زد

مینم اگر نگه داشتم با خودم که به گور نمی انقدر نطق بیخود نکن، ه-
 .بردم، اینم برای شماست دیگه

 :ابروهام و دادم باال و با نیشخند گفتم

 . ..االنم برای فروش این چندتا تیکه نمی بینم بخاطر من یا خوا-

- 

 :با غضب نگاهش کردم

مشکل همینه بخاطر آبروداری و خوب بودن اسم خودته که این -
 .ردی وگرنه که صد سال سیاه از این خبرا نبودطالهارو رو ک
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 .با مکث نگاهم انداخت

می خوای همینجا بمونی؟ دوست داری اینجا با این همه حرفی که در -
 .اومده زندگی کنی؟ باشه

 .دست جلو آورد که برداره اجازه ندادم

 .!خب حاال چرا ناراحت می شی مگه دروغ گفتم؟-

 .غیظش گرفت

اگر همینام نبود چه خاکی می خواستی بر سرت به این فکر کن که -
می خوای یه توکه پا ! من که یه پام اینجاست یه پام لب گور. بریزی

بیرون بری هزار جور زمزمه باید بشنوی یه دم با نگاهاشون سنگ می 
زنن به آدم اصالَََ پس فردا یه خواستگار بیاد برای تو بخوان تحقیق 

 .ی کننبکنن می رن پشت سرشونم نگاه نم

حق داشت اما شاید می دونست خیلی نسبت به آینده ام حساسم از 
 .این راه می خواست احساسم و قلقلک بده

 .باشه، ِکی برم؟-

 :انداخت بغلم و گفت. همه رو گذاشت داخل کیسه و درش رو بست

 .هرچه زودتر بهتر-
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رفتم سمت ساور تا یه لیوان چای . باشه ای گفتم و آروم بلند شدم
چند روز دیگه جشن مهرداد بود و تو فکر این بودم که چطور اون . مبریز 

 .عکسارو دست مادر مهرداد و خودش بفرستم

 .با صدای داد بلند بی بی به خودم اومدم

 .چایی و ریختی دختر-

 .با ترس اومدم عقب و قوری رو بلند کردم

 .وای بی بی ترسیدم-

بهم بتوپه اخم ریزی  زنگ خونه به صدا در اومد، بی بی که میخواست
 :کرد و به جاش گفت

 .خیره این وقته روز-

 .سر باال انداختم

 .البد اشتباه زنگ زدن-

 .رفتم اف اف و برداشتم، نمی دونم چرا هروقت اشتباه زنگ می زدن

 .بله؟-

 .سالم دخترم-

 .صداش آشنا بود
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 .جانم؟-

 .دخترم آش نذری آوردم-

 .قبول باشه، االن میام-

یکی از زنای کوچه . جاش گذاشتم و دویدم سمت اتاقگوشی رو سر 
 .بود

 .چی شده-

 :چادر و روی سرم مرتب کردم و گفتم

 .هیچی نذری آوردن-

دم در جز من همسایه طبقه باال . در و باز کردم و از پله ها رفتم پایین
انگار بساط چیده بود که از در ما شروع کنن نذری . هم جلوی در بود

 .دادن

دادم و نگاهش کردم که جمعیتی دورش برای گرفتن آش  به در تکیه
 .سنگینی نگاهم و که حس کرد نگاهش و سوق داد سمتم. جمع بودن

 .سالم-

 :سالم دادم و گفت

 .صبر کن االن می دم-
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نیم نگاهی به زنای روبه روش انداخت و چشم ابرو اومد که اونا هم تند 
 .بهم خیره شدن و تک و توک پشت چشم نازک کردن

. چرا همچین می کردن، نکنه می خواست من و انگشت نما کنه؟! وا
بازم حالت پچ پچ گرفتن گوشام و که تیز کردم با شنیدن حرفاشون 

 .سرخ شدم

این آبروی آبجیش و ریخته، باعث شد خواهرش از اینجا بره، به -
 .خواهر دوقلوش رحم نکرد

 .می دونستم از شدت شرم سرخ شدم. دهنم خشک شد

 .اده با صدای بلند داد زدمبی ار 

 .چی می گید شما؟ با منید؟-

سودابه خانم که می خواست آش نذری بده با شنیدن صدای بلندم لب 
 .به دندون گزید

 .وا دختر، چرا همچین می کنی؟-

بیرون رفتم و خودم رو بهش رسوندم و . درو کشیدم و نیم باز گذاشتم
 :گفتم

 .ی من و سکه یه پول کنی؟تو از من به اینا چی گفتی؟ می خوا-

 :یکی از زنا همونطور که می رفت گفت
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فعال که شما اون دختره بیچاره رو سکه یه پول کردید، با چه حالی از -
 .خونه رفت

اینا از کجا می دونستن من دلبر و به بی بی گفتم؟ . دندون قروچه کردم
نقدر مطمئنم دلبر چیزی نگفته اینا هم تو ساختمون نبودن که بخوان ا

 :با حرص بلند جواب دادم. واضح همه چیزو بدونن

 .وقتی تو زندگی کسی نیستید قضاوت نکنید-

 .سودابه سریع روی یکی از آشا کشک ریخت و سریع داد دستم

 .بگیر برو دختر تا شر نشده-

 .دوباره با شنیدن پچ پج ریز روانی شدم

ر آتیشش اگر کاری نمی کرد مگه انقدر عصبی می شد نگاه کن انگا-
 .زدن

ظرف آش و پرت کردم سمتشون که جیغشون . کاسه صبرم لبریز شد
 :بلند شد پشت بندش غریدم

 .آشی که با چاشنی پختش غیبت و قضاوتتون بوده حرومه حروم-

تند برگشتم و در و باز کردم دیگه به صدای سودابه خانم که صدام می 
 .روونه شهدر و بستم و اجازه دادم اشکام . کرد توجهی نکردم
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چشمام و . انگشت نما شدن بدم می اومد که حاال سرم اومده بود
 .محکم روی هم فشار دادم و با بازکردن پلکم چشم تو چشم جابر شدم

با اخم صورتم و از نظر گذروند و رفت دوتا پله پایین به سمت زیر 
 به فکرم زد که نکنه جابر خاله زنک بازی در آورده باشه اما امکان. زمین

 .نداشت

 .!آقا جابر-

 :ادامه دادم. وایستاد اما برنگشت

 .آره؟. شما رفتی گفتی من بیرون انداختم دلبرو؟-

راه رفته رو برگشت، با نگاه طلبکار باال تا پایین براندازم کرد و از روی 
 .تاسف سر تکون داد

 .تو خواهری؟-

 .تکرار کرد. جا خوردم

 .واقعاَََ خواهری؟-

 .خندیدم اشکام و پاک کردم و

 .آقا جابر چی می گید؟-

 .با دست زد رو سینه اش
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خودم آبروی تو و بی بی خانم و بردم می دونی !. خودم گفتم خودم-
 .چرا؟

 .مات خیره شدم بهش. شکه شدم

اونطوری نگام نکن، اگر من پیگیر آبجیت شدم چون نمی خواستم به -
انداختتش کثافت آلوده شه حاال به هر دلیلی اما بی بی خانمتون 

من اگر !. تو واقعاَََ خواهری؟!. بیرون و توام انگار از خدا خواسته بودی
می دونستم قراره اینطور روزگارش و سیاه کنید هیچوقت بهتون نمی 

 .!گفتم

 .عصبی شدم

 .خندید

من تو محل ننداختم، نیم شب یکی به غیر من دیده بود با چه وضعی -
اونیم که همیشه بیرون بود . جیتبیرونه که حتم داد یا تو باشی یا آب

 .دلبر بود

 .اهی کشید و با تاسف سر تکون داد

اون دختر تا . اومدی ابرو رو درست کنی زدی چشم رو هم کور کردی-
فکر می کردم که روزی منو از این خونه با پیکنیکم !. این حد حقش نبود

بیرون پرتم کنید اما هیچ وقت تصور نداشتم که اون دختر و از 
 .دگیتون جدا کنیدزن



 

 
540

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .از پله ها رفتم باال. چادرم رو زیر چونه ام محکم کردم

 .زندگی طوری شده که خواهر به خواهر رحم نمی کنه-

نشستم زیر درو سرم و روی زانوم . تند رفتم باال و درو محکم بستم
 .گذاشتم

 .بسم اهلل-

 :تو همون حال و روان پریشونی جواب دادم

 .االن بقیه به من چشم و ابرو بودن بی بی هیچی نپرس، فقط-

دست روی دست زد و . سرم و از نیم رخ چرخوندم و نگاهش کردم
 .چیزی نگفت

 .بی بی باید هر چه زودتر یه فکری کنیم-

بهم زودتر گفته بود اما نمی !. عصبی شده بود و از این بابت ناراضی
مل بیرون دونستم وضعیت تا این حده یعنی به غیر از روزای اول برای ع

 .نرفته بودم که بدونم چه رسوایی داره دامنمون رو می گیره

 .بهت گفته بودم-

 :نگاهم انداخت و گفت

 .هرچه زودتر بهتر، از فردا-
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 :پریشون گفتم

 .با این وضعم؟-

 .کالفه براندازم کرد

 .!وضعت چشه؟ خیلی هم خوبی-

 .بی بی سرم و روی شونه ام انداختم و با نگاه پر سوال خیره شدم به

 .واقعاَََ این حال و می گی خوب؟ اینطوری حرص می دی بی بی-

مگه چیت شده؟ یه عمل کردی، مدت زیادی ام ازش گذشته بخیه -
 .هاتم جوش خورده دیگه جی می خوای؟

اهلل و اکبر، . دستام و پشت گردنم گذاشتم و فشردم. از زیر در بلند شدم
 .ه مراعاتم و نمی کردیه ذر . این بی بی چرا انقدر بی درک بود؟

 .!فردا می ری ها-

 :با لحن تندی گفتم

 .یه ذره درکم خوبا واهلل. نترس بی بی نترس می رم-

 .با حرفی که زد بیشتر عصبی شدم
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زیر آفتاب . یادمه پاش تاول می زد، یادته؟!. فرق بین تو دلبر تو همینه-
لت می سوخت پوستش اما فرداییشم می رفت حاال تورو آدم باید ه

 .بده

 .!من آدم تن پروری ام اصالَََ!. بی بی نیش نزن با این حرف-

 :خواستم برم اتاق که بدون توجه به اعصابم گفت

 .برو یه لیوان آب بیار برام-

قبالَََ کم حرص می خوردم تو این خونه حاالم با . دستام و مشت کردم
ای دندون قروچه !. رفتن دلبر به تحمل این وضع مسخره اضافه می شد

 .کردم و قدم برداشتم برای اطاعت به امرش

 دلبر

صبح که بیدار شدم اولین کاری که کردم دستودست نکردم تا جلوی 
بیرون رفتم و هر کثیفی که باز به بارآورده بود رو . چشمش مشغول شم

 .جمع و جور کردم

. خوش خوراک باز برای خودش میوه پوست کنده و شیرینی خورده بود
تو جام که خم شده بودم و سرامیک و با دستمال . شدزنگ خونه زده 

سراسیمه خودم و . دوباره زنگ در زده شد. پاک می کردم بلند شدم
 .نکنه خودش بود؟. رسوندم
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 .از چشمی نگاه انداختم، در کمال تعجب فریبا بود

 .!این ساعت صبح؟

البته صبحی ام نبود و نزدیک ظهر اما همیشه شب یا طرفای عصر 
 .پیداش می شد اینطرفا

 .با زنگ بعدیش درو باز کردم

 .چرا در و باز نمی کنی دختر؟-

 .اومدم عقب و لبخند کمرنگی زدم

 .چطوری فریبا؟ خب ترسیدم حق بده، ببخشید-

موش مردنی، نگاه چه آب رفته از اون موقع، مگه غذارو از باال گرفته -
 .واست

 :اومد داخل، تو همون حین که در و می بستم گفتم

غذا و شیرینی که ریخته تو یخچال منتها حرفا و حرکاتش . چی بگم؟-
 .آدم و خوراک میندازه

 .ریز خندید و نشست رو مبل

 .بازچی شده؟-
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دستام و تکیه . از کنارش رد شدم و دستمال و انداختم تو ظرفشویی
 :دادم به اوپن و بی رمق لب زدم

 .چی می خوری بیارم؟-

نگاه عاقل اندر سفیه ای نثارش . قه ای سر دادقیافه ام رو که دید باز قه 
 .کردم اما مگه از رو می رفت؟

ممنون اگر چیزی تو یخچاله خودت بخور مشخشه از گرسنگی اینطور -
 .کالفه ای

 .یه جورایی-

همچنان با جوییدنم . یه سیب از یخچال برداشتم و محکم دندون زدم
 :گفتم

 .ه دیگهببین هر وضعی دارم مسببش اون روان پریش-

 .لبخند رو لبش ماسید

 .روان پریش؟-

 :اداش و درآوردم

نمی دونی چه دیوونه بازیایی در ! نه منه روان پریش. روان پریش؟-
 .دیشب بدترین شب عمرم بود!. میاره
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 :لب روی هم فشار داد

 .اگر عصبی می شه ناراحت نشو باور کن تو دلش هیچی نیست-

 .ابروهام دادم باال

نیست؟ اینجوری می گی حس می کنم من مریضم و تو دلش هیچی -
 .مشکل دارم دختر

چشمام و ریز کردم و خیره . نفسش و با آه فوت کرد و چیزی نگفت
 :بهش با دقت گفتم

 .!میگما فریبا-

 .دستم و روی شونه اش گذاشتم. رفته بود تو فکر

 .با توام-

 :بی توجه به من گفت

کرد به اصرارم اگر آسیبی   من همه شرایطتتم بهش گفتم اونم قبول -
 .بهت رسونده بگو

 .سر باال دادم

 .نه نه، اینطوریام نیست-

 :با مکث ادامه دادم
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 .حس می کنم با تو خوبه. فریبا تو با فریبرز نسبتی داری؟-

 :خیره به سیب تو دستم جواب داد

نه نسبتی ندارم، البد از رو رفتارش شک کردی و از رو اسمامونم بیشتر -
 .بهت چیزی از گذشته اش گفته؟. ه؟شکت رفت

 .پلکام رو روی هم گذاشتم

تعریف کرد ! آره دقیقاَََ دیشب حالش بد و دیوونه شده بود یه جورایی-
برام اما خنده های یهوییش و شکستن لیوان دستش زیر پام 

 .ترسوندتم

 :نفس عمیق کشید

دختر  دلبر ببین، فریبرز و از اول من می شناختم یعنی یه جورایی منه-
دستش و گرفتم برای همین من و مثل خواهرش می دونه و خیلی به 

 .گردنم حق داره

 .نگاهش و کشید باال و رو چشمام ثابت موند

چون مادرش اسمش و روش ... اصالَََ اسمش فریبرز نیست، چون-
گذاشته بوده از اسمش بدش می اومد البته خدا لعنت کنه مادرش و که 

بگذریم، یه مدت که گذشت به من گفت . داینطور این و دیوونه کر 
خودت برام اسم انتخاب کن و منم به چشم خواهری اسمش و نزدیک 
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خودم انتخاب کردم خالصه بعد یه مدت با یه شناسنامه با مشخصات 
 .دیگه دیدمش

 :شکه شدم متعجب گفتم

 .تا این حد؟ اسمش خودش چیه؟-

ه فریبرز قاطی می ببین نگم بهتره یهو حواست نیست از دهنت می پر -
کالَََ هرچی که گذشتش و جلو چشمش بیاره آتیشش می زنه .  کنه

 .اونوقت دیگه من در قبالت مسئول نیستم

 .دهنم و کج کردم

 .بگو دیگه کشتی مارو، خب حاال فهمیدم می گم بگو-

 .پیچ شالش و دور گردنش باز کرد

 .میثمه، میثم-

یعنی انقدر مادرش . ی؟خب آخه چرا اینطور! اسم قشنگی ام داشت اما
روانش و پریشون کرده؟ اگه اینطوره پس با این حال سابقه خودکشی 

 .!هم داشته دیگه چون زاده مادرشه، ژن مادرش تو وجودشه

 .بردارش بابا. تو چرا خودت و انقدر می پوشونی؟ خفه نمی شی؟-

 .با افسوس نگاهش کردم
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 .واهلل من اینطور عادت دارم تو راحت باش-

حرف حرفه عادت نبود و بلکع صرف اعتمادی بود که ! محض دروغ
محراب به من داشت و می دونستم اگر یه ذره کج برم دست آخر باید 

 .خودم و مالمت کنم

 .دیگه چه خبر-

 .سالمتی-

 :با به یاد آوردن این که چند روز دیگه باید می رفتم سریع گفتم

 .عه راستی فریبا-

 .خم شد و تکیه داد به مبل

 .ونمج-

!. می ترسیدم االن بگه دختره چه بی چشمو روعه. روم نمی شد بگم
 :بعد از چند ثانیه تعلل بین گفتن و نگفتن دهن باز کردم

 .من اگر اینجارو ول کنم و جایی برم ناراحت می شی؟-

 .چشماش گرد شد

 .مگه جایی داری؟ باز می خوای ول شی وسط خیابون؟. کجا؟-

 .نه همینطوری می گم-



 

 
549

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .کرد  اخم

 .خب آخه یعنی چطور منطورت اینه که اگر فریبرز اخراجت کنه؟-

 .نشستم سمتش و سعی کردم شفاف و واضح براش توضیح بدم

 .نه ببین، می گم یعنی مثالَََ خودم یهو خیلی بهم فشار بیاد، بزنم برم-

 .دهن کجی کرد

واهلل من از خدامه جایی بهتر اگر برات هست بری برو بلکه زیر دست -
 .فریبرز بهت فشار نیاد

 .زدم رو بازوش

 .ای بابا فریبا چرا ناراحت می شی آخه؟-

 .با دست زد به سرم و خندید

اگر . آخه جوجه از دستت چرا باید ناراحت شم؟ شوخی می کنم-
 .مهمون نوازیت گل کرد یه چایی پررنگ برام بیار

 .سریع پاشدم

 .باشه االن-

 .زد زیر خندهبا دیدن تند جنبیدنم باز مثل اول 
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. چندتا نیروی زن بیارم تربیت کنه به خدا! فریبرز چی کار کرده با تو؟-
 .دست مریزاد داره این پسر

 .پشت چشم نازک کردم و دست به کمر وایستادم

 .حاال نه این که خودمم آدم کار کردن نبودم-

رفتم داخل آشپزخونع و یه استکان چای با ریختم و با شیرینی گذاشتم 
 .سینیداخل 

 .فریبا تو چی کار می کنی؟-

 .با فراق بالی جواب داد

 من همه کار، هرکاری که توش نون باشه-

 .دوست نداشتم وارد این بحث شم

 .من می گم االن چی کار می کنی؟-

 .چایی رو برداشت و شیرینی یه ضرب انداخت داخل دهنش

 .دزدی-

 .چشم درشت کردم

 .نمی گیرنت! چطوری؟ وا-

 .خنده لرزیدشونه اش از 
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وارد جزئیات نشو تو اگه دل این کارارو داشتی االن . از راه درستش-
 .مغرور دل رحم کله شق. خونه پیش آبجیه بی وجدانت بودی دیگه

 .نشستم کنارش

 .حاال من می خوام بگی-

 .لب به دندون گزید

 .قاطی می کنم به خدا! حاال واسه من جبهه نگیریا-

 .لبم کش اومد

 .نه نترس نه-

 .چی بگم واهلل، پیرمردن دیگه لیاقت ندارن-

 .با جون و دل گوش سپردم

پیرمردا گاهی جوونا البته پیرمردای موسن پول دار خیلی بهترن زود خر -
 .می شن

 :کالفه گفتم

 .خب-

 .خب به جمالت میرم خونشون-

 .اخمی کردم
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 خیلی بی! چرا این کارو می کنی، به خدا بعدا از عذاب وجدان میمیری-
عقلی، دختر همه اینا به کنار جواب خدارو می خوای اون دنیا چی 

 .بدی؟

 :بی خیال جواب داد

 .حاال چرا همچین می کنی گوش کن به من-

 .از گوشه چشم براندازش کردم

ببین من بهشون قرص می دم یه کوچولو می خوابن خودمم یه چند -
 .تومنی برمیدارم و فلنگ و می بندم

 .زدم تو صورتم

 .می گی؟ من فکر می کردم این قضیه ها تو داستاناس جدی-

 .زد رو بازوم

 .تو این زمونه هیچی تو داستان نیست دیوونه-

 .همچنان مثل دیوونه ها با چشم درشت نگاهش می کردم

 .خیلی دیوونه ای، اگرپیدات کنن چی؟! فریبا-

 .لیوان چای رو تا ته سر کشید
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چی کار کنم؟ میگم خوابت گرفته تو سخت می گیری، اصالَََ پیدام کنن، -
 .واهلل، اصالَََ چه بهتر دوباره مزاحمشون می شم. بود منم رفتم

 :با حرص ادامه داد

 .با ترس بیشتر چسبیدم به مبل-

 .فریبرز می دونه؟. دیوونه هرچی ام که باشه آخه خیلی ریسکه-

 .به دسته مبل تکیه داد

البته . الت نمی کنه تا بدونهبه فری ربطی نداره، اون اصالَََ تو کارام دخ-
 .که اگرم بدونه سرم و میبره

 :پرسیدم

 .چرا؟-

 :نفس عمیقی کشید و با ادا اصول گفت

چون می دونم بعدا کلی لیچار بارم می کنه تازه می خواد تمام حق و -
 .حقوقمم بده منم از این اخالقا خوشم نمیاد

 .خلقیاتش مثل خودم بود جز ریسک پذیری زیادش

 :گفتمآروم  

 .یادم خودم میندازه کارات من و-
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 .نیم خیز دراز کشیده بود رو مبل و با پای راست زد رو پام

می دونم مشخصه، ولی از این حال و هوای ترس و ناراحتیت بیا -
بیرون، اون خانواده ای که تورو برای چرک کف دست میخواست همون 

ارزن ارزش  بهتر که ازشون دست بکشی، اون زندگی برای تو اندازه
 .اون دختر و زن برات خواهر و مادر نبودن که. نداشت دوست من

 .اخمام جمع شد

 .اینطور نگو پشتشون من دوستشون دارم-

 .کنج لبش رفت باال

 .احمقی دیگه وایسا همونا اگر برات ادم نشدن-

 :غر زدم

 .!فریبا-

 .پشت چشم نازک کرد

 .خب حاال چه بهش برمیخوره-

 .ون حکم فرما شد و بعد از چند ثانیه زد رو پاشسکوت طوالنی بینم

 .عه عه عه عه می بینی؟-
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البته اخالقی که ! این دختر چقدر انرژی داشت واقعاَََ. چی شد یهو؟
داشت نقاب شادی می زد وگرنه تو خلوتش یه دختر سرد و بی روح 
 .بود که غصه می خورد مثل اون شب اول که لحنش توام با بغض بود

ولی جالب اینه که با این که !. نه زده شده بود اما فراریاونم از خو
نمی دونم شاید بخاطر این بود که نمی . سرزندگیش رو حفظ می کرد

 .خواست بدتر من ناراحت بشم

 .دختر مگه صیغه نبودی؟-

یه تای ابروم رفت باال، بهش گفته بودم نمی خوام از این ماجرا چیز 
وست نداشتم بدونه و فکر کنه که زیادی رو برات توضیح بدم راستش د

تو مرحله اول وا دادم می دونستم مسخره می کنع اگر بدونه که عاشق 
 .شدم اما عاشق یه پسر بسیجی مهربون که گناه نبود

 .خب؟-

 .دستی به چونش کشید

صیغتون طبق تاریخی که بهم نگفتی و دوست نداشتی بدونم باید یک -
 .اشه که صیغتون دیگه تموم شدهماه بوده باشه درسته؟اگر اینطور ب

آب دهنم و قورت دادم و با چشمای . وای خدا چطور حواسم نبود
 .درشت نگاهش کردم

 .امروز چندمه؟-
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 .خندید

 .هیجدهم-

 .وای خدا دقیقا فردا باطل می شد

تعجب کردم شاید خنده دار به نظر می اومد اما از این که مدت صیغم 
 .گرفتبا محراب فردا تموم می شد بغضم  

 محراب

انقدر خوشحال . به مامان نگاه کردم که سر حال رو به روم نشسته بود
این چند وقت واقعاَََ به حدی حرص و . بودم که سر از پا نمیشناختم

 .جوش خورده بودم که خودمم یادم رفته بود

 .پسرم من می خوام زنگ بزنم به زینب-

 .غر زدم

 .خر شیطون بیا پایین مادر مناز . از ظهر چشم باز کردم این و می گی -

 :اخماش توهم گره خورد که تند گفتم

 .اخم نکن، حرص نخور-

 :با همون قیافه جمع غر زد
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من می خوام عروسم و ببینم، زینب بهم گفته شما دوتا باهم صحبت -
 .دوتاییم داشتید همه رو می دونم

 ترجیح دادم سکوت کنم، همسایه نه مامور بود و چیزی جز خجالت از 
 .من پیش مامان نمی ذاشت

نذار . به این فکر کن که تا چند روز پیش داشتم به مرگ سالم می دادم-
 .ناکام از این دنیا برم، یه عروسی تورو ببینم از خدا هیچی نمی خوام

 :زیر لب زمزمه کردم

 .خدا نکنه-

 :تکرار کرد

 .برو به زینب زنگ بزن-

 :با کالفگی گفتم

 .برسیم خودم به مهلقا خانم می گم بهت زنگ بزنهمامان بزار بریم، بزار -

 .خندید

 رسم شده مادر عروس زنگ بزنه به داماد؟. با مادرش انقدر راحتی؟-

 :سر به زیر انداختم اما باز گفت. کنج لبم کش اومد
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نه نمی خوام بریم خونمون زنگ بزن همون روز بیاد از جلوی در -
 .ببینمش

 .چشم درشت کردم

ات چیه؟ من کلی کار دارم، پام رسید اونجا باید کرکره  مادر جان عجله-
رو بدم باال سفارش مردم مونده رو هوا، خودت که می بینی چند بار 

 .زنگ زدن؟ با وساطت حاجی فرصت دادن بهم

 :با لجبازی گفت

 .نه اینطور نمی شه-

دستی به ریشم کشیدم، اخالقش همینطوری بود به ندرت پیش می 
اد اما این دفعه مرغش یه پا داشت و بیخیالم نمی اومد که کوتاه بی

 .شد

 .متفکرانه نگام کرد

خب چه کاریه پسرم؟ منم چندین ماه نیومدم پیشت باهم بریم محل -
 .کارت از اونجا زنگ بزن بیاد پیشت

مامان یه طوری حرف می زد که انگار می . آب دهنم و قورت دادم
مون بیشتر از حد حرفیه که دونست ما حسابی باهم در ارتباطیم و رابط

 .براش گفتم
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 :صداش پیچید

اون عکس کی بود نگاهش . اونطور نگام نکن، من تورو میشناسمت-
 .می کردی شبا باال سرم

عجب اشتباهی کردم که به . با شنیدن این حرفش خجالت کشیدم
 .هوای حالش و این که خوابه به کارام توجهی نمی کردم

بودیم و همون یدونه عکس رو ازش  یدونه عکس دوتا باهم گرفته
داشتم که تو تموم این مدت همون و نگاه می کردم تا کمتر دلتنگش 

 . بشم

 :سر به زیر گفتم

 .خب زنگ بزنیم چی بشه؟-

 :با آرامش گفت

 .آدرس و زینب بده به دختره بیاد اونجا یا اصال خودش با زینب بیاد-

 .چشم درشت کردم

 . ...می گم اینه مادر جان به مهلقا خانم -

 .تند پرید میون کالمم
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نه نه اصالَََ فقط زینب، زینب من و در جریان همه چیز می زاره بعدم -
 .تو به مهلقا زنگ بزنی چی بشه؟ مگه مادر اون دختر نیست؟

 .ابروهام رفت باال، زینب خانم همینم گفته بود؟

 :تک سرفه ای کردم و گفتم

 .با مادرش زندگی می کنهنه مادرخونده اینطوراس وگرنه خودش -

 .مامان با تعجب نگام کرد

 .مگه مهلقا مادرش نیست؟. یعنی چی؟-

 :با کالفگی گفتم. بیا و درستش کن

اون دختر مهلقا خانم رو مثل مادرش می دونه یعنی .. نه ولی دلب-
حاال زنگ . کمکش کرده کار کنه و بیاد پیشم، خالصه اینطوریا یعنی

 .بزنیم مهلقا خانم بهتره

با مهلقا خانم راحت تر بودم می تونستم از اینور بگم و از اون طرف 
 :یدفعه مامان با صدای نیمه بلند توپید بهم. بسپرم دست نگه داره

تو دیگه عقلت رو از دست دادی، مادری یا نامادری خونده یا ناخوانده -
می ری زنگ بزنی آدرس محل کارت و به مادرش بدی بگی بده به 

 .ی روشی دارهدخترت؟ هرچ 

 .با التماس نگاهش کردم
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 .مادر من این روش درسته؟-

 .چند بار نفس عمیق کشید که ترسیدم

از دستت باز سکته می کنم، زینب از خودمونه ما که امشب می ریم -
اصال . من می خوام فردا صبح که باهات میام اونجا ببینمش این دخترو

منشش تو بیرون چطوره این رسم ماست من این دختر و امروز ببینم 
 .وگرنه که شخصاَََ برای مادر شوهر می تونه خودش و شیرین کنه

 .خندم گرفت

 .مادرشوهریت گل کرد مامان-

 .می خواستم بحث و عوض کنم اما مامان وا نمی داد

جلوی من به زینب زنگ می زنی بره به دختره بگه من و در جریان -
 .بزاره

 :با فوری که زد به سرم گفتم

 .نب خانم آدرس خونه مهلقا رو ندارهزی-

 :مامان با لحن پیروزمندانه ای گفت

 .زینب شماره اش و داره! االن گوشت و پیچ می دم ها-

 :دل و زدم به دریاو گفتم
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 .مامان من خودم شماره دختره رو دارم اصالَََ چرا واسطه؟-

 .آفرین، اینطوری باید از زیر زبونت بکشم؟ خب زنگ بزن بهش-

 :زاری گفتم با لحن

اگر بود من بخاطر دوتا تماس ساده از خونه . مادر اینجا آنتن هست؟-
 می زدم بیرون؟ خاله کجاست اصالَََ؟

 :بلند تر گفتم

 .خاله؟-

امشب که . تو خواب بودی، رفتش دکان مش محمود یکم وسیله بگیره-
 .داریم می ریم، رسیدیم شهر زنگ میزنی بهش

تر صحبت کنم بعد، سرخود عمل نکن شاید امشب نریم، باید با دک-
باشه چشم دو روز دیگه حداقل صبوری کن ببینم دکتر چی می . مامان

 .گه بعد

 .خوشحال شد

 .راست میگی؟ آفرین دورت بگردم-

 .بله مادر جان االن بزار تو حال خودم باشم-

 .اخم کرد
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 .!فقط دو روزا-

 .!نمی فهمم این عجله ات رو نمی فهمم-

منتظر موندم که ببینم چجور . مکث کرد و فقط نگام کردچند ثانیه ای 
 .قانعم می کنه

تا همین االنشم کلی گناه کردی، از کسی خوشت میاد و نمی گی؟ -
دختره رو دوست داری و بهم عالقه دارید دست نمی جنبونی؟ دستت 

 به دهنت نمی رسه یا مادرت مرده؟

 .خدانکنه-

 :با ناراحتی ادامه داد

گم برای اینه که حواسم و بهت زود جمع کردم وگرنه   اگر چیزی نمی-
صد دفعه . خداشاهده اگر زینب نبود و پی می بردم اسمتم نمی آوردم

این دهن به داد این چشما به اشک در اومد که پسر وقتشه دوماد شی 
 .تا من ُهِلت ندم هیج تکونی به خودت نمی دی!. اما کو گوش شنوا

 :لب تر کردم

 .ت منتظر فرصت بودم که بعد از رفتمون از اینجا چشماینطوریام نیس-

 :دستمام و آوردم باال و روی چشمام گذاشتم، تکرار کردم

 .فقط بزار با دکترت صحبت کنم چشم. چشم-
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. لبخندش پهن تر از قبل شد و در واقع تو پوست خودش نمی گنجید
 نمی دونم چه عجله ای داشت اما از طرفی بهش حق می دادم، از اون

زمانی که بهم می گفت می خوام دومات کنم هر دقیقه به یه نحوی می 
حتماَََ تصور کرده که مدت بیشتری رو با دلبر . گفتم نه و فرار می کردم
 .بودم اما انکار می کردم

حال بدشم دست کمی تو این برخوردا نداشت و بیشتر باعث می شد 
ای جز اطاعت برای رسیدن به خواسته اش پافشاری کنه و منم چاره 

 .نداشتم

 دلبر

چند ساعت تنها و بی حوصله وسط خونه نشسته بودم به بیکاری 
وای که چقدر دلم برای . عادت نداشتمو حاال گریبان گیرم شده بود

 .حوض وسط اون حیاط لک زده بود

. بی اراده از سر دلتنگی اون خونه و دیدن محراب بغضی حائل گلوم شد
 :مثل بچه ها زیر لب غر زدم

 .بسوزه پدر عشق و عاشقی. پس ِکی میای خب؟-

طبق معمول تنها کسی که انگشتم . گوشیم و از روی عسلی برداشتم
یه حسی بهم می گفت اونم مثل . اسمش و لمس می کرد محراب بود

 .من از اتمام صیغه بینمون غافله
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نمی دونم ِکی پیامم و ببینی اما کمتر از :"آهی کشیدمو براش نوشتم
چهار ساعت دیگه بهم نامحرم میشیم، خیلی ناراحتم توروخدا  بیست و

 ."زود برگرد محراب

بالفاصله بعد از ارسال پیامم صدای تقه در باعث شد سراسیمه از جام 
 .بلند شم

دستشم از رو زنگ برنمی . شالم و انداختم روی سرم و رفتم جلوی در
 .دم برمدر و باز کردم و بدون نگاه کردن بهش راهمو کشی. داشت

 .یه کارفرمایی گفتن یا کارمندی گفتن-

خدایا این چند روزم تموم !. سرجام وایستادم و برگشتم، باز شروع کرد
 .می شد انگار یه بار از دوشم برداشته شه

 :ادام و درآورد و توپید

 .برو کفشام و از جلو در بردار-

و کفشاش و برداشتم .  دستام و مشت کردم و تند از کنارش رد شدم
 .آوردم داخل

 !دیشب اتفاقی افتاد؟-
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همونطور که پشت بهش . با شنیدن این حرفش یه تای ابروم رفت باال
قدم برمی داشتم خودم و رسوندم به جا کفشی کنج دیوار و آروم جواب 

 :دادم

 .نه-

 .کفشارو تقریباَََ با چندشی پرت کردم داخل

 .با این رفتارت حاال مطمئن شدم چیزی نشده-

 .ون دادن حالتی تو چهره ام برگشتم سمتشبدون نش

شکوندن لیوان و خنده ! اتفاقی نیوفتاد منتها من برام غیر طبیعی بود-
 .های یهویی و داد و فریادا

خیز برداشت سمت . تعجب کردم! ایندفعه اون بود که جوابی نمی داد
کاناپه و با بدن وا رفته خودش و انداخت روش و کف دستش رو به 

 .سبوندپیشونیش چ

الکی !. هرچی فاصله بیشتر امنیت بیشتر. ترجیح دادم بیخیال باشم
دستمالی برداشتم و خودم و با پاک کردن سطح کابینت و وسایل 

یک ربع، نیم ساعت، چهل و پنج دقیقه اما . آشپزخونه مشغول کردم
 .انگار نه انگار همونجا مثل چوب خشک مونده بود
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ف رو طی کشیدم اما زیر چشمی منتظر طی دستی رو برداشتم و اینبار ک
چون پشت به  .بودم بیینم چه بالخره چه عکس العملی نشون می ده

من نشسته بود نمی تونستم چهره اش رو بیینم اما دستش که 
 .همچنان رو هوا مونده بود بیشتر می ترسوندم

 اهلل و اکبر

تو شیشه  نه به قبل که دم به ثانیه به کار می گرفتتم و خونم و می کرد
 .نه به االن که نزدیک به دو ساعت سنگ شده روی مبل

نکنه باز یاد گذشته هاش داشت مغزش و مثل . راستیتش دلم سوخت
 .خدایا بهش صبر بده. مته سوراخ می کرد؟

لیوان آبی برداشتم و گذاشتم تو پیش دستی، سالنه سالنه گام برداشتم 
به دندون گرفتم آروم سمت مبل و با نزدیک شدنم بهش گوشه لبم رو 

 .پیش دستی رو روی میز گذاشتم

 .با بلند کردن سرم و دیدن چهره اش جا خوردم

 .به پهنای صورت اشک می ریخت

 .دستمال بیارم؟.. د-
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البته برای هیچ اهمیتی نداشت ولی دلم . جوابی نداد و سرد نگام کرد
خیلی به حالش می سوخت و دیدن یه مرد تو این حالت خیلی غم 

 .نگیزها

 .لیوان آب و برداشتم و گرفتم سمتش

 . ...ب-

یه قدم رفتم . دستم و محکم هل داد عقب و لیوان رو سرامیک شکست
اخماش جمع شد و از میون دندونای . عقب و با تاسف سر تکون دادم

 :کلید شده اش غرید

 .برو تو اتاقت-

 .حرصم گرفت

 . ...هرچی که باشه آدم جواب کمک رو با گستاخی نم-

 :با چشمای به خون نشسته بلند تر داد زد

 .گمشو اتاقت-

زیر لب به درکی نثارش کردم و رفتم داخل اتاقم، یه مرد مریض بی 
خدایا خودت سر به . لیاقت که هیچ جوره نمی شد حریفش بشی

 .راهش کن

 دل آرا
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امیدوار بودم هرچه . امروز رفتم امالکی و خونه رو گذاشتم برای فروش
فکر این که تموم عمرم یه دختر بی . ی بیاد و از اینجا بریمزودتر مشتر

روز به روز می گذشت بیشتر از . آبرو تو محل باشم دیوونه ام می کرد
قبل دلبر و نفرین می کردم، اگر اون رسوایی و به بار نمی آورد االن نه 

 .من تو این وضع بودم نه یه محل و نشونمون می کرد

 .گذاشتی فروش؟-

 .م به پشتیتکیه داد

آره، هر قیمتی اومد بدیم بره، من دیگه تحمل موندن یک ثانیه -
 .اینجارو ندارم

 :بی بی سر تکون داد

 .االن به حرف من رسیدی-

 :بی اراده نالیدم

 .خیلی بدبختم. بی بی من و هیچکس دوست نداره نه؟-

 .با بغض خیره شدم به گالی فرش و سرم و روی زانوم گذاشتم

 :جواب دادبا لحن تندی 

 .اهلل و اکبر، چه بدبختی؟-
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 :آهی کشیدم و گفتم

مگه من مشکلم چیه؟ منم دلم می خواد روزی عروس شم، مادر شم -
 .چی می شه؟

 .انشاهلل-

بی اراده فکرم کشیده شد سمت محراب رضایی همونی که کناد دلبر 
درست قبل از خواستگاری مهرداد بود، با بی بی می . دیده بودمش

چند دفعه ای نگاهامون به . جدو تو مراسما کمک میکردیمرفتیم مس
 .هم تالقی کرده بود

خیلی ازش خوشم اومده بود و گمون می کردم که بالخره قصدش جدی 
 .شه تا دیگه ندیدمش و مهرداد اومد خواستگاریم

درواقع اگر اون می اومد خواستگاریم و شاید اگر ازدواج می کردیم، 
اخالق، عقیده و پوششمون همه . ی شدبهترین مکمل رو تشکیل م

 .جوره باهم سازگاری داشت و بی شک زندگی خوبی برام در پیش بود

پوزخندی زدم، دلبر هم کم خوش شانس نبود که به خونه خیر محل راه 
معلوم نیست با چه ترفند و ناز اومدنی اون و خام خودش !. پیدا کرد

دلبری ! ده، اونم چی؟ دلبرکرده وگرنه پسری نبود که به هر دختری بها ب
که یه طرف شالش همیشه به دست باد و تاب موهاش از دور نما بیداد 

 .می کرد که تو قید و بند این بحثا نیست
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نمی دونم چی باعث شده بود که حس بدی نسبت به دلبر پیدا کنم، 
شاید این که همیشه بهترینا برای دلبره همیشه برگ برنده تو دست 

که حاال کلی تفاوت بین من و اون می انداخت و خودشه یا عملی  
منی که به نسبت . بیشتر باعث می شد تمام وجودم از حرص لبریز شه

تو کارا و رفتارم از دلبر بهتر بودم خوش خلق تر بودم اما بدبختی دور 
 .من می گشت

خندیدم، حتی االنم با این که دیگه تو این خونه نیست باز هم سنگینی 
با این همه !. و دوش ما افتاده بود وما شده بودیم آدم بدبار خجالتش ر 

 .بازم دلبر شد یه دختر بی گناه

 .نگران آینده ات نباش. دیوونه شدی؟-

 .به بی بی نگاه کردم

 .نیستم فقط می ترسم سیاه بخت بمونم و بمیرم-

 .بی بی با حرص از جا بلند شد

 .من می رم برات استخاره کنم ببینم چی در میاد-

 :صدای داد بی بی از اتاق اومد. لفن زنگ خوردت

 .جواب بده-

 .بی رمق گوشی رو برداشتمو جواب دادم
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 .الو سالم منزل خانم محمدی؟-

 :متعجب گفتم

 .بله-

 :صدای زن با مکث پیچید

 .مادر هستن-

 .!سرشون شلوغه کارتون چیه؟-

 .با حرفی که زد یه لحظه ماتم برد

 .برای امر خیر مزاحمتون شدم-

 .صبر کنید-

 .دویدم و خودم و رسوندم اتاق

 .بی بی، زود بیا کارت دارن-

. دستش و آورد باال به نشونه سکوت و با عینک به سختی می خوند
بعد از چند دقیقه کوتاه که فکر کنم خانوم پشت گوشی قطع کرد بی بی 

 :نگاهش رو باال کشید و گفت

لو و عجله نکنی، از سر خوب اومده برات اما باید با نگاه درست بری ج-
 .منافع خودت بقیه رو نادیده نگیر چون به ضررت می شه
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 :بی توجه به حرفش تند گفتم

 .بی بی زود بیا یکی پشت تلفن منتظره کارت داره-

 .از جاش بلند شد و به سختی قدماش و تند کرد

 .کیه آخه؟-

 .تو جواب بده-

 :زیر لب ادامه دادم

همیدم یعنی چی که نادیده نگیرم آخه آخه استخاره اتم هیچوقت نف-
 .من کی نادیده گرفتم؟

 :صدای بلند بی بی پیچید

 .به به سالم خوبید طیبه خانم؟-

گفته بود امر .  با شنیدن اسم طیبه ابروهام رفت باال، طیبه خانم بود؟
ولی با این همه حرف چطور این !. خیر، البد برای دلبر می خواستن بیان

 .وان بیان خواستگاری؟ریسک و خریدن که بخ

 .آره جدا شده-

 :از فکر بیرون اومدم و رو به بی بی با تعجب گفتم

 .چی و می گی جدا شده؟-
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اعتنایی نکرد و به صحبتاش ادامه داد، نکنه می خواستن بیان 
با اشتیاق نشستم رو به روی بی بی تا قطع کنه و . خواستگاری من؟

 :بالخره با گفتن

 .خدانگهدار. ع می دمباشه تا فردا شب اطال-

 .قطع که کرد فرصت ندادم

 .بی بی چی شده خواستگاریه کی؟-

 :لبش به خنده باز شد و جواب داد

تو برای مجید، قرار مراسم خواستگاری می خواد بچینه فعالَََ برای گفتم -
 .تا فردا صبر کنن اطالع می دیم بهتون

بر نداره چی شده تو شاید خ!. جداَََ؟ یعنی واقعاَََ مجید من و می خواد؟-
محل وگرنه مگه می شه طیبه خانم با این همه بخواد من عروسش 

 .شم

 .بی بی با تاسف سر تکون داد

دخترم االن به متانت و شخصیت دختر نگاه می کنن، چرا نگفتن -
دلبر یه دختر بیرونی که هیچوقت به حرفام درست و حسابی . دلبر؟

شد این ولی تو کنار دست من گوش نکرد و با اون همه اعتماد آخرش 
بزرگ شدی، تو مثل خودم با عفت و حیا بار اومدی خالصه اینارو نمی 
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گم که به این خواستگاری حتماَََ جوابت مثبت باشه، فکرات و بکن بعد 
 .از خواستگاری هم می تونی فکر کنی

 :یکم به مجید فکر کردم و با نارضایتی گفتم

رگشته درسته شغل داره ولی هیچ آخه بی بی مجید تازه ازسربازی ب-
 .سرمایه ای از خودش برای تشکیل زندگی نداره

 :یکم فکر کرد و گفت

من دارم بهت می گم فکرات و بکن اصالَََ هم نیازی به عجله نیست که -
دسته آخر تو انتخابت اشتباه کنی مثال اون مهرداد که سنگ رو یخت 

 .کرد

 .لب برچیدم

بر ندارن اگر بدونن که حتماَََ می رن و پشت بی بی اونا قضیه عملم و خ-
 .سرشونم نگاه نمی کنن

 :کالفه گفت

من دیگه نمی دونم، اون پسر هم انقدر عاقل هست که بدونه این -
مشکالت راه حل داره اگر برای بچه دار شدنتون می ترسید مگه همه 

 .مثل مهردادن؟

 .با به یاد آوردن گذشته قیافه ام جمع شد
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 . ...ولیمسلماَََ نه -

مجید واقعاَََ هیچی از خودش نداشت و اگر هم باهاش ازدواج می کردم 
برای شروع زندگیمون باید خونه مادرش زندگی می کردیم که طیبه 

خانم اگر هر اخالق خوبی که داشت کافی بود کار یه ایرادی داشته باشه 
 اونوقت روزگار آدم و سیاه می کرد انقدر به تمسخر تکرار می کرد که

 .طرف تا عمر داره اون کار یادش می مونه

خودمم خب مسلماَََ خرجی دارم همین االنش از باقی پول قبل داشتیم 
با وجود نصفه و نیمه بودن . خرج می کردیم وگرنه که نور اال نور

جهیزیه ام و مرحله های اول مطمئن شدم که نمی تونم به ازدواج با 
ا معلوم؟ شاید با همین کم و مجید به نتیجه مطلوبی برسم ولی از کج

 .کسری بازم راه می اومدن و خود مجید هم زود زندگی رو می ساخت

 :آروم گفتم

بی بی باید فکر کنم اما خودمونم وضع خوبی نداریم و یه لنگ در -
 .هواییم

 دلبر

دیگه واقعاَََ اینجا برام خسته کننده شده بود، هرروز یه مورد هرروز یه 
دیشب چون با گوشیم مشغول بودم و فریبرز  .اتفاق نو می اوفتاد

هردفعه که می اومد داخل اتاق و کارم داشت با موبایل مچم و می 
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همونطور که روانی شده بود صدام زد اما چون . گرفت عصبی شد
متوجه نشده بودم گمون کردش که چون سرم تو گوشیه متوجه نشدم 

دم اما شایدم حق با بماند که چقدر عصبی ش. و به زور موبایلم و گرفت
 !اون بود

هردفعه تو اوقات بیکاری من و گوشیم و می دید دستم حتماَََ زیادی تو 
 .!چشمش پررنگ شده بود که از دستم شکاره

در هر صورت که این دقیقه های آخری بدجور داشت بهم فشار می 
آورد و شدت این برخورداش جای این که تو آینده کمتر بشه بیشتر هم 

 .!این یعنی زنگ خطرمی شد و 

طرفای عصر بود، با صدای زنگ خونه دعا دعا کردم فریبا باشه، داشتم از 
 .تنهاییو بیکاری روانی می شدم

 :با باز کردن در خونه و دیدن مضطرب فریبا متعجب گفتم

 .!چی شده؟-

 :با دقت براندازم کرد و همونطور که دم در بود لب زد

 .من که جون به لب شدم-

 .!؟وا؟ چرا-
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همین . نفس حبس شده اش رو بیرون فوت کرد و از جلوی در کنارم زد
 :که وارد خونه شد روی اولین کاناپه نشست و غر زد

 .تو چرا گوشیت و از دیروز تا حاال جواب نمیدی-

 .قیافه ام جمع شد

 .شاهکار آقا فریبرز-

 :چشماش و ریز کرد و گفت

 .چیکار کردی باز؟-

 :فتمدرو هل دادم و بی رمق گ

فریبا خودت می دونی اخالقش و خواهش می کنم من و این وسط -
اصالَََ نشنیدم صدام کنه، دیوونه اومد در و کوبوند دیوار و . مقصر نکن

گفت آره سرت تو گوشیته این و می گیرم بیینم یاد می گیری درست 
 .!کار کنی یا نه

 :سر تکون داد و آروم گفت

یش نداشته باشی خودش آدم می بیخیال فقط سر به سرش نزار، کار-
 .این پسر دردسراش همیشه برای منه. یه لیوان آب بیار من برم. شه

یه لیوان آب . یعنی االن بخاطر من اومده بود؟. وا؟. لبم و پیچ دادم
 :براش آوردم و پرسیدم
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 .یعنی االن تو بخاطر من اومدی؟-

 .از جا بلند شد

نیت نیک آورده بودم اما  بله ناچار، خیلی وقت پیش یکی رو هم به-
انقدر فریبرز گند زد که با شکایتنامه مواجه شدیم، حوصله دردسر ندارم 
حداقل حواسم باشه بهتره جون هم به ضرر من می شه و هم بیشتر به 

 .ضرر خودش

 .آب و یه ضرب سر کشید و داد دستم

امیدوارم به مرور آدم شه چون اگر این سری خط قرمزارو رد نکنه -
 .ه دیگه نگاهشم نمی کنموگرن

 .لیوان و گرفتم و با ناراحتی نگاهش کردم

 .انگاری دست خودش نیست-

 :با تاسف گفت

 .خوبه که درک می کنی، من دیگه برم االناس بیاد-

خالصه اون روز با رفتن فریبا داشتم تو ذهنم رفتارای فریبرز و حالجی 
 میکردم تا بتونم

حباب فکر و خیالش بترکه و بالخره به نحوی کمکش کنم که این 
چشماش و باز کنه، بنده خدا با این همه سنی نداشت ولی شقیقه 
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هاش سفید شده بود و این نشات گرفته از همون مرور خاطرات 
پیام هرروز فریبا با مضمون سالم و علیک ساده بی دلیل نبود، . تلخشه

ه می خواست هرروز جویای حالم باشه که مبادا به من آسیبی رسید
 .!باشه

هرچند اگر کاری از دستم بر می اومد تو همین یکی چند روز آخر می 
تونستم کاری کنم وگرنه منم حق زندگی داشتم و بیشتر از این نباید 

 .زندگی و با کامم تلخ می کردم

. ساعت یازده شب بود و دیر تر از هروقت بود که فریبرز خونه نیومد
ی که انداخته باشنش تو یه داشتم تو خونه روانی می شدم مثل کس

همچنان فکرو خیال می کردم که صدای پیچیدن کلید تو در من !. قفس
 .و به خودم آورد

. اومد داخل و در و محکم هل داد. تند از جام بلند شدم و وایستادم
با . یکم سر و وضعش ژولیده بود و با تعجب براندازش می کردم

 .کمچشمایی که رگه های قرمز داشت اومد نزدی

 .زبونت و باز موش خورده؟-

 :با پیچیدن بوی گند تو بینیم قیافه ام جمع شد آروم گفتم

 .سالم... س-

 .برو دمنوش درست کن، یاهلل-
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رفته . با گفتن این حرف رفتم و تو چند دقیقه دمنوشش رو آماده کردم
 .ظاهراَََ باید می رفتم اتاق. بود داخل اتاقش و دیگه بیرون نیومد

ت هوشیاار نیست چون یه جورایی هوشیاری داشت اما با نمی شه گف
 .این حال یه ذره می ترسیدم

 .دو بار به در زدم و وارد اتاق شدم

لیوان رو روی میز گذاشتم و بدون نگاه کردن بهش خواستم برم بیرون 
 :که گفت

 .کاش فریبا نبود-

ش رسماَََ عقل!. برگشتم و دیدم با چشمای به خون نشسته نگام می کنه
 .تند رفتم بیرون. رو از دست داده بود

خوابمم نمی اومد حداقل بخوابم، دلم موبایلم رو می خواست، حداقل 
چند دقیقه بعد کالفه از جام بلند شدم و زیر . یکم سرم و گرم می کرد

 .لب بسم اهلل گفتم و در اتاقش رو زدم

لب با ورودم به اتاق دیدم همونطور نشسته و با خودش حرف میزنه، 
 .به دمنوش هم نزده بود

 .!چیه؟-

 :آروم جواب دادم
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 .می شه موبایلم و بدین؟.. می-

 .با پوزخند نگام کرد

 .یعنی تنبیه کردنت برای یه روز بود؟-

 :با التماس گفتم

باور کنید دیگه تکرار نمی شه راستش اون سری من نشنیدم صدام -
 .کنید

 :اخماش جمع شد و داد کشید

انگار . رون، هروقت بدونم آدم شدی می دم بهتهری بیرون هری بی-
با چندشی خیره شدم بهش، . شوخی دارم باهاش، من فریبرزم فریبرز

 :چرخیدم سمت در و زیر لب گفتم

 .!میثم عقده ای تو نقاب فریبرز-

 .دستم رو دستگیره در رفت که با عربده اش تو جام میخکوب شدم

 .وایسا ببینم-

سایه اش رو پشت . ادم، برنگشتم سمتشآب دهنم رو با ترس قورت د
 .سرم احساس کردم

 .کاش فریبا نبود-
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رسماَََ عقلش !. برگشتم و دیدم با چشمای به خون نشسته نگام می کنه
 .تند رفتم بیرون. رو از دست داده بود

خوابمم نمی اومد حداقل بخوابم، دلم موبایلم رو می خواست، حداقل 
ه بعد کالفه از جام بلند شدم و زیر چند دقیق. یکم سرم و گرم می کرد

 .لب بسم اهلل گفتم و در اتاقش رو زدم

با ورودم به اتاق دیدم همونطور نشسته و با خودش حرف میزنه، لب 
 .به دمنوش هم نزده بود

 .با صدای قفل در و برداشتن کلید از روی در رعشه تو تنم افتاد

 .یه زری زدی انگار-

 .نه-

 .رمشتش رو کوبید به دیوا

 .چرا یه زری زدی، چی گفتی؟-

پره های بینیش از شدت حرص و عصبانیت باز و بسته می شد و من از 
فریبا گفته بود گذشته اش نقطه . ترس کم مونده بود پس بیوفتم

 .گفته بود!  گفته بود اگر بگم بدبختیش می مونه برام!  ضعفشه

 .می خوام برم بیرون-

 .خواستم برم که محکم هلم داد عقب
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 .حرفت و زدی فرار ها؟-

 :بی اراده صدام اوج گرفت

من چیزی نگفتم، چی می گی آخه؟ چرا مثل دیوونه ها برخورد می -
 کنی؟

 .خندید

 .!ترسیدی نه؟-

با نفس حبس و . هنوز حرفش تموم نشده بود خیز برداشت سمتم
به هیچ وجه تعادل روانی . چشمای درشت از ترس نگاهش کردم

 نداشت 

 :ای کلید شده اش غریداز میون دندون

 .گفتی میثم؟-

 .جوابی ندادم، کنار گوشم با داد یدفعه ایش از ترس تکونی خوردم

 .این زر و زدی یا نزدی؟-

 .چونه ام لرزید

 .آره.. آ-
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اومد عقب دستش و آورد باال و فکر کردم می خواد بزنه سریع با دستام 
 :صورتم رو پوشوندم که گفت

 .می که گفتی، االن اون روش و هم می بینینه نه، کتک نه، همون میث-

 .!کی بهت گفته؟-

نمیتونستم فریبارو بگم چون می دونستم اگه اسمش و بیارم اونم 
گرفتار می شه از طرفی تو این خونه چیزی نبود که از طریقش پی ببرم 

 .!فریبرز شخصیت دیگه ایه

 .خودم فهمیدم-

نیم خیس شده بود و کلید رو روی میز گذاشت و اومد روی تخت، پیشو
 .عرق از کنار پلکم سر می خورد

 .که خودت فهمیدی؟ دروغم می گی ها؟-

 :نزدیک تر اومد و ادامه داد

 .یا می گی یا کاری می کنم امشب از سرت پاک نشه-

هنوزم رد حاالتش ازش به چشم می خورد و مشخص بود هوشیاری 
 :مآروم جواب داد. کامل نداشت که انقدر جنونی شده بود

 .اگر بگم ولم می کنی؟-
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 :غرید

 .بگو-

 :هقی زدم و خیره بهش به دروغ گفتم

 .خودم فریبارو مجبور کردم که ازت برام بگه-

 .با این حرف نه تنها عصبانیتش فروکش نکرد بلکه بدتر از قبل شد

 :مشتش رو کوبید به دیوار باال سرم و با چشمای قرمز دهن باز کرد

غلط می کنی که می خوای تو زندگی من  تو خیلی. پیگیر من شدی؟-
 .!مگه ادعای پاکیت نمی شه. َسَرک بکشی

 :دندوناش رو روی هم کشید و ادامه داد

 توام مثل اون عوضی پر ادعایی -

اومدم از رو تخت بلند شم که از سر شونه سارافونم گرفت و پرتم کرد که 
 .سرم محکم خورد به لب تاج

طعم خون و تو دهنم احساس . اغ شدخواستم حرفی بزنم که صورتم د
آتیش خشم کورش کرده بود و حواسش نبود که داره چه غلطی . کردم

 .می کنه
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مجسمه برنجی که به شدت سنگین بود رو . دستم و سریع بلند کردم
 .برداشتم

 .می ترسی آره؟-

 .اومد عقب و بهم نگاه کرد

ک که با دوباره صورتش رو خواست بیاره نزدی. دستم و آوردم کنارم
تمام قدرتی که داشتم دستم و آوردم باال و مجسمه دکوری رو محکم 

 .کوبیدم به سرش

 .آخ-

انقدر محکم زدم که پیشونیش محکم بهم برخورد و درآخر کنارم وا 
 .رفت

صدای ناله اش به گوشم رسید اعتنایی نکردم، االن وقت وقته تعلل 
بودن و با ترس مجسمه که تیغه های ریزش رنگ قرمز گرفته . نیست

 .پرت کردم

 .!خون بود

با برداشتن شالم و انداختنش روی سرم با دو گام بلند خودم رو رسوندم 
 .به کلید روی میز با دستای خیس برداشتم و در و باز کردم



 

 
588

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

انقدر ترسیده بودم که فقط دلم می . بدون درنگ تند رفتم داخل اتاقم
 .خواست از این زندون فرار کنم

داختم رو سرم و بدون حتی جمع کردن لباسام دویدم چادرم رو ان
 .بیرون

 .!حال بدی داشتم، نکنه مرده باشه

دم در کفشام و پوشیده نپوشیده، منتظر آسانسور نموندم و از پله ها 
 .تقریباَََ پریدم پایین

هوا تاریک تاریک بود و نورای چراغای خیابون به زور روشنایی بخشیده 
 .بود

 .م وسط خیابون خلوت با تمام وجودم می دویدمدر اصلی و باز کرد

حس یه دختر فراری رو حاال می فهمیدم که وقت فرار از مهلکه چه 
 .حالی داره

 .نفس نفس می زدم و تنها می دویدم

 .صدای کفشم بود که سکوت خیابون و کوچه هارو می شکست

 به ندرت آدمایی کنج درشون نشسته بودن و سیگار به لب یا با یه نفر 
هم صحبتی می کردن که با دیدنم متعجب می شدن، سر تکون می 

 .دادن یا تاسف می خوردن
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 .!اگر جای من بودن هیچ وقت اینطور قضاوتم نمی کردن

کاش بابا داشتم، شاید اگر تو بچگی یتیمی نمی کشیدیم االن وضع من 
 .!این نبود

یدم که از انقدر دویده بودم که نفسام به شمار افتاده بودن و وقتی فهم
چند . اونجا دور شدم تکیه دادم به دیوار و دستام رو تکیه دادم به زانوم

 .اما با این حال تمام وجودم می لرزید بار نفس عمیق کشیدم

از خودم می ترسیدم، از وجودم می ترسیدم و حتی تو همون حین دلم 
می خواست خودکشی کنم چون آدمی شده بودم که دست به هر 

 .گناهی می زد

زیر لب بی توجه به این که االن کجام و شاید کسی صدام رو بشنوه 
 :گفتم

من دارم تاوان کدوم اشتباهم و . چرا جونم و نمیگیری خالصم کنی؟-
 .می دم خدا؟

پایان زندگی رو رسماَََ برای خودم . اومدم باال و دستام و به صورت گرفتم
 .تلخ می دیدم

نم و با این روزا مقایسه اش می وقتی برمی گردم و به گذشته فکر می ک
 .!کنم حالم دگرگون می شه



 

 
590

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

چقدر تغییر کرده بودم، اون دختر با عزت نفس که مشکل سر راهش به 
راحتی پاک می کرد کجا و این دختری که باید برای داشتن سر پناه هر 

 .!حرف و رفتاری رو تحمل کنه کجا

می کرد  اون دختری که با همه مشکل، شادی و سرزندگیش و حفظ
کجا و این دختری که ترکشای گذشته وجودش و زخمی کرده و لبخند 

 .براش غریبه شده کجا؟

از میدون مین برای خودم راه بهشت ساخته بودم و تجربه بدی نبود 
 .!اما مسببش دل آرا بود

شاید اشتباهم اینجا بود که نباید جونم و تو راه خواهرم می دادم که 
 .آوردمحاال رسوایی به بار می 

 .کاش دل آرا همونقدری که هواش و داشتم هوام و می داشت

این حسم و هیچکس نمی تونست درک کنه جز کسی که یه خواهر 
مثل وجود خودش می داشت، اون موقع درک می کرد که چه دردی 

 .گریبانمه

 .باید کجا می رفتم؟

ی حت !. بی شک که دوباره حتی بدتر از قبل َپَسم می زدن. پیش بی بی؟
شاید اگر هم می فهمیدن قضیه ام از چه قراره و می فهمیدن کجا 
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مشغول بودم مثل سری قبل قضاوتم می کردن اما این دفعه با شدت 
 .!بیشتر

تنها کسی که شاید . مهلقا خانم تنها اسمی بود که تو ذهنم راه می رفت
 .می تونست برام کاری کنه اما این موقع شب؟

. باید چی کار می کردم؟!. فردا تازه می رسیدمهلقا هنوز برنگشته بود، 
 .مثل دیوونه ها طول و عرض خیابون رو طی می کردم؟

 .!خانم؟-

به پسر نوجونی که تو دو قدمیم وایستاده بود نگاه کردم، چشمم که 
خواست بیاد نزدیک که با ترس . بهش افتاد از ترس دو قدم عقب رفتم

 :گفتم

 .نزدیکم نیا... نزدی... نه... ن-

 .دستاش و به نشونه تسلیم برد باال

 .نترسید من کاری باهاتون ندارم-

 :آب دهنم رو قورت دادم

 .پس چیکارم داری؟... پ-

 :با ترحم نگاه باال تا پایینی بهم انداخت و گفت
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 .کمکی از دستم بر میاد؟-

 :تند تند سر تکون دادم

 .نه نه-

رین دفعه محراب شماره آخ. با ناراحتی برگشت بره که یاد مهلقا افتادم
 .اش رو داده، عددای مجهولی یادم می اومد اما شک داشتم

 :قدم برداشت بره که گفتم

 .آقا لطفاَََ صبر کنید-

 :برگشت و سریع گفت

 .بفرمائید-

 .می تونم با یه نفر تماس بگیرم؟.. می-

 :با شک نگاه کرد که گفتم

ه می تونه بهم کمک باور کنید موبایلم همراهم نیست االن تنها چیزی ک-
 .!کنه همین تماسه

 .باشه ای گفت و موبایلش رو گرفت سمتم

تو تماس اول یه . شماره اش رو نوشتم و رقمای آخر رو با شک گرفتم
 .زن جواب داد اما غریبه، شماره رو اشتباه وارد کرده بودم
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قطع کردم و با یه عذر خواهی از اون آقا اجازه گرفتم تا بزاره یک بار 
 .ه هم امتحان کنمدیگ

از خدا از ته دلم التماس کردم که حداقل تو این تماس نا امید نشم، 
 .عدد آخر و که شک داشتم درست باشه رو تغییر دادم

 .تماس رو اجرا کردم

 .با پیچیدن صدای مهلقا خانم انگار بهم دنیارو دادن

 .!بله؟-

 :زدم زیر گریه و گفتم

 .مهلقا خانم، منم دلبر-

 .!این شماره کیه؟! این موقع شب؟ خیرهدخترم؟ -

 :با صدای لرزون جواب دادم

 .مهلقا خانم توروخدا به دادم برسید-

 :ترسید و گفت

 .دختر جون به لبم کردی، چی شده؟. داری گریه می کنی؟-

 .نمی تونستم پشت گوشی چیزی رو براش توضیح بدم

 .ی گردین؟مهلقا خانم االن تو خیابونم جاییم ندارم برم، ِکی برم-
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 .چند ثانیه صدایی نپیچید

 .!مهلقا خانم؟-

دخترم من بیشتر اینجا گرفتار شدم، یکم کار مونده رو سرم نمی دونم -
 .باید چی کار کنم

من که تماماَََ نا امید شده بودم خواستم با خداحافظی کوتاهی قطع کنم 
 :که سریع گفت

اول یه خونه در خونه من سه تا کوچه باالتر از خونه محرابه، پالک -
 .آبیه، با دقت گوش می کنی؟ حواست و جمع کن

 .بله بله-

زیر در فاصله هست، دستت و ببری از زیرش رد کنی گوشه اش یه -
آجره که اونم می تونی ببینی، اون آجر و کنار بزن یدونه چاله کوچیک 

چون می ترسم گم . هست که چندتا دونه کلیدم و انداختم اون داخل
اونجا کلیدامو دختر، اما تورو به خدا اون کلیدا خیلی برام  کنم گذاشتم

مهمن ها، وقتی برداشتی درارو و باز کن رفتی داخل همه رو قفل کن 
خدایی نکرده کسی هم راحت نیاد داخل بعد کلیدارو بزار همون جای 

 .قبلی

 .انقدر خوشحال شده بودم که فقط خدا می دونست
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 .دخترم می شنوی؟-

 :سریع گفتم

 .ممنونم مهلقا خانم-

تو یخچال همه چیز هست، تا زمانی هم که برگردم می تونی خودت و -
مراقب خودت باش خونه تلفن . با خوراکی که تو خونه هست سیر کنی

 .هست رسیدی یه زنگ بهم بزن

 .اشکام رو از روی صورتم پس زدم

 .چشم، حتما، من قطع کنم مهلقا خانم-

 .برو دختر، خدانگهدارت-

 .دم سمت اون پسر و گوشی و دادم دستشچرخی

 .لطف کردین خیلی ممنونم-

 :لبخند کمرنگی زد

 .خواهش می کنم-

وقتی مسلط شدم، به اطرافم با دقت نگاه کردم و تقریباَََ پی بردم که 
خیلی راه در پیش داشتم و ناچار باید راه رفته ام رو پیاده طی . کجام

 .می کردم
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هوا روشن و دم . تاول زده بود و می سوختانقدر راه رفته بودم کل پام 
 .دمای صبح بود

اینبار برخالف دیشب ملودی جیک جیک گنجشکا و هو هو باد گوشم و 
 .نوازش می کرد

تنم کوفته بود و دلم می خواست ساعت ها بخوابم با خیال راحت، 
 .بدون این که ترس داشته باشم از این که کسی قصد آزارم و کرده باشه

وچه که افتاد با دقت قدم برداشتم و کوچه های بعدی رو به چشمم به ک
ترتیب باال رفتم که چشمم به در آبی افتاد، در کمال انتظار این خونه هم 

قدیمی ساخت بود و با این حال این شکل و شمایل رو دوستش 
 .داشتم

. تو کوچه مگس پر نمی زد اما می ترسیدم کسی رد بشه و فکر بدی کنه
طرافم مطمئن شدم، نشستم رو دو زانو و از زیر در با دیدن وفتی که از ا

بعد از برداشتن کلید وقتی وارد خونه . آجر لبخند رو لبم نقش بست
 .شدم در رو مجدد از داخل قفل کردم، بالخره احتیاط شرط عقله

سریع پله ها رفتم باال و بعد از باز کردن درا کلید رو بردم سرجاش 
 .گذاشتم
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نگاه اجمالی به حیاط انداختم، . و قوسی به بدنم دادم وایستادم و کش
محراب یه حوض دوست داشتنی داشت و  تنها فرقش این بود که خونه

 .ایوونایی که با گلدون و گالی خوش رنگ حس تازگی می داد

 :زیر لب زمزمه کردم

 .بالخره که برمی گردی-

که با بستن در   انقدر خسته بودم. از پله ها رفتم باال و وارد خونه شدم
پشت سرم با همون چادر روی سرم وسط سالن دراز کشیدم و به ثانیه 

 .نکشید چشمام گرم خواب شد

 محراب

به مامان نگاه کردم که از پریروز به تنها کسی که خبر نداده فقط زنای 
همسایه بود وگرنه به خاله و مامان بزرگ از سیر تا پیاز قضیه رو تعریف 

 .کردش

سرپوشی به مادربزرگ تعریف کرده بود اما با اون حال هر  بماند که با
 .دفعه که از کنارش گذر می کردم با نگاهش سالخیم می کرد

. مادر بزرگم اصالتش عرب و پدربزرگ خدابیامرزم اصالت ایرانی داشت
به نسبت خودمون مادربزرگم با شدت بیشتری با اینطور مسائل برخورد 

 .شتمی کرد، تعصب خیلی زیادی دا
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 .خب بریم؟-

 .به مامان نگاه کردم

 .اگر آماده ای بله-

همه رو تند صندوق ماشین گذاشتم و . چمدون و وسایالرو چیده بود
 :همونجا وسط حیاط داد زدم

 .مامان بیا پایین-

 :صدای ضعیفش پیچید

 .نه بیا باال-

خداروشکر با دکتر که صحبت کرده . با کالفگی پله ها رو باال برگشتم
گفت اگر به همین منوال پیش بره و مصرف قرصاش رو درست و بودم  

می تونستم با خیال راحت همراه . منظم انجام بده جای ترسی نیست
 .مامان برگردم و زندگی قبلم رو ادامه بده، البته اگر مامان اجازه می داد

 :دم در وایستادم و غر زدم

 .بله مامان، بیاین پایین دیگه؟-

 :یظی گفتمادربزرگ با اخم غل
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دختر، به این بچه ادب یاد ندادی؟ یاد نگرفته جلوتر ازبزرگترش راه نره -
 .!که حاال غر هم می زنه

 :مامان خندید و گفت

ننه خانم شما صاحب اختیارین، بچم تقصیر نداره، خبر نداره شما هم -
 .می خواین بیاین

 :متعجب گفتم

 .!چی؟-

موهای حناییش رو . مادربزرگ به عصاش چنگ زد و از جا بلند شد
داخل روسری سفیدش هل داد و با لهجه شیرینش که توام با عصبانیت 

 :بود تشر زد

 .منم می خوام بیام، دوست دارم عروس تک نوه ام رو ببینم مگه چیه؟-

 :زوری خندیدم و گفتم

نه بابا این چه حرفیه مادر جان، خب برای ماه عسل میومدیم اینجا -
 .کی خستگی راه و نصیبتون شهمی دیدینش دیگه چرا ال

 .عصا رو باال کشید، زد رو بازوام و هلم داد عقب

 .تو نمی خواد نگران خستگیم باشی، مدت طوالنی مهمونتون هستم-
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 ... می دونستم این مهمونی که ازش گفت حرف یه مدت طوالنیه و

 :نفس عمیقی کشیدم و رو به خاله گفتم

 .ماَََ؟شمام ایشاهلل دارید میاید دیگه حت-

 .با گونه های براومده از خنده نزدیکم اومد و پیشونیم و بوسید

 :زمزمه کرد

می دونم ننه خانم گوشت تلخی داره ولی . عاقبت به خیریت و ببینم-
عاشق نوه پسریش که تو باشی هست هرجور که تا می کنه دوستت 

داره بی منظوره، دیشبم پاش و تو یه کفش کرده بود که من می خوام 
 .وسی این پسر و ببینمعر 

 :نالیدم

 .آخه خاله جان عروسی نیست که می ریم یه محضر و تموم شد رفت-

 .با دست زد رو شونه ام

 .حاال همون، به خدا که اگه کار نداشتم منم می اومدم-

 :با زدن این حرف تک خنده ای کردو ادامه داد

سوماتش فقط خدا رحم کنه عروس و که ننه خانم می خواد از رسم و ر -
 .کم نذاره
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سکوت کردم و چیری نگفتم، یه سری رسمای ساده بود دیگه چه ترسی 
البته تا حاال مامان از مادر بزرگ و رسما چیزی نگفته بود فقط . داشت

 .می گفت که خیلی سخت گیره و باید تابعش باشی

 .بگیر دیگه دستم شکست پسر-

و از دستش با صدای مادربزرگ به خودم اومدم سریع ساک دستی ر 
 .گرفتم، خواستم برم که با عصاش مانع رفتنم شد

 :غر زد

 .االن به در گفتم که دیوار بشنوه-

متعجب نگاهش کردم، مامان که پشت سرش بود برام چشم ابرو اومد 
از کنارم رد شد و . تا متوجه شدم که نباید جلوتر ازش راه می رفتم

 .مامان از گوشه چشم نگاهم کرد

 .واس پرتاز دست تو ح-

 :شونه باال انداختم و آروم گفتم

 .ای بابا مامان قبول کن سخت گیره-

 .خاله با کاسه آب زد پشت و هلم داد که راه بیوفتم

 .برو پسر-
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 .شما بفرما-

 .خندید

 .برو پسرم برو-

بعد از بدرقه خاله نشستیم داخل ماشین و زود تر از مامان، مادر بزرگ 
تن ذکر و بیشتر ما معتقد بود و برای از همون اول شروع کرد به گف
 .شروع هر کارش دعا می خوند

 .پسر-

 .از تو آیینه نگاهش کردم

 .!جانم؟-

 .تا زمانی که دوماد بشی هر شب میای خونه خودت و پیش ما-

 .اخمام از هم باز شد

 .!یعنی چه؟-

 :مامان در جوابش گفت

 . ....یعنی خونه مجردی و اینا-

 .و با قیافه جمع توپید بهم مادر بزرگ اجازه نداد
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تو مگه بی خانواده ای که خونه . این زشت بازیا از کجا دراومده؟-
جمیله بعد از فوت !. عجب عجب. مستقل و زندگی جدا درست کردی؟

 .پسرم ازت توقع نداشتم اینطور بچه رو رها کنی

 .مات به مامان نگاه کردم که با پریشونی نگام کرد و چیزی نگفت

منم بزرگ شدم . ن این چه حرفیه، مگه مستقل بودن چیه؟مادر جا-
اونطور هم می گین . دیگه بچه نیستم که حواسمم به کارام هست

 .نیست نگران نباشید

 :تسبیح به دست زد رو شونه ام و با جدیت گفت

از این به بعد هر شب راس ساعت معین خونه . این حرف یعنی چی؟-
 .نیستی ای تا عروس دار بشیم وگرنه حاللم

واقعاَََ داشتم از همین االن روانی می شدم، این محدودیت از کجا اومد 
 :فرمون رو تو دست فشردم و سر تکون دادم!. یهو؟

تا االن این همه وقت گذشته . این محدودیت برای چیه خانم بزرگ؟-
 . ...شما نگران از این به بعد

 :مامان با چشمای درشت اومد حرفم رو درست کنه

یک ماهم نشده بود تازه داشت به زندگیش سر و سامون می داد یعنی -
 .تا بعداَََ بریم خواستگاری که حال من اینطور شد
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 :مادر بزرگ با غیض گفت

جمیله این جوونه نمی فهمه، خودت گفتی دختره رو زمانی که داشته -
خونه رو مرتب می کرده دیده خوشش اومده، پاش بلغزه دیگه کار از 

بزار ازدواج کنن من دیگه کار به کار این . ینطوری درسته؟کار گذشته، ا
. جوونا ندارم، این از نسل ما جد در جد مونده باید سنتمون به جا باشه

جمیله دوتا پسر داشتم که خدا کوچیکه رو گرفت و موند پسر بزرگم که 
عروسم تو شدی و این هم نوه ام تا اینجا که خدا بهم عمر داده اما بعد 

 .و باید این رو آویزه گوشه نوه هات کنیاز من ت

 :خطاب به من ادامه داد

تا زمان مجردی فقط اطاعت به حرف پدرو مادرته پسرم تا مستقل -
شی و اختیار دار خودت اما از زمانی که نطفه ات شکل گرفته تا به 

همین االن مادرت به گردنت حق داره و نسبت بهم مسئوله چه بخوایی 
نکرده خطایی هم انجام بدی گناهش برای مادرتم  چه نخوایی، خدایی

 .!نوشته میشه و همش حاصل همین ساده گذر کردناس

 .خدایا انگار با بچه پنج ساله طرف بودن

. مادر جان حق با شما ولی نمی تونم خونه رو رها کنم به امون خدا که-
 .بالخره زندگیمه

 .پشت چشم نازک کرد
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م یه باره اگر احترامم واجبه که عمل الزم نکرده، من بچه نیستم، حرف-
 . ...می کنی اگر نه هم که به پای بی ارز

 :مامان گفت

چشم مادر جان حاال اجازه بدید برسیم، محرابم میاد خونه یه نفسی -
 .تازه کنه یکم استراحت کنه بعد در موردش صحبت می کنیم

فقط با حرص نفسم رو رها کردم و با چشمایی که ازش آتیش می 
 .رید به مامان نگاه انداختمبا

مادر بزرگ همین بود تا بود خاطره از خودش به جا می ذاشت 
 .هرچقدرم تلخ و ناراحت کننده همین بود

گوشی رو روشن کردم، آنتن و داده اش به حالت نرمال رسید، می 
دونستم زنگ تماس داشتم برای همین رو حالت لرزش گذاشتم تا با 

 .یوفتهشنیدنش مادربزرگ گردنم ن

بعد از چند دقیقه کنجکاو موبایل رو باال آوردم، یه چشمم به جاده و یه 
. چشمم به گوشی، آروم آروم اسمارو رفتم پایین تا رسیدم به دلبر

 .آتیش عصبانیتم فروکش کرد

کنج لبم بر اومد، با حس سنگینی نگاهی از آیینه به مامان نگاه کردم که 
 .یندازهدیدم با لبخند دندون نما نگام م
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 .خانم بزرگ اینم بدونه بد نیست-

 :با چشمای درشت گفتم. منظورش به ارتباطمون بود

 .!مامان-

 :خانم بزرگ مشکوک گفت

 .باز چیه؟-

 .مامان خندید

 .هیچی، پسرم خیلی تو فکرشه-

 .با تاسف سر تکون داد

نمی دونم ِکی پیامم و ببینی :"پیام رو باز کردم و با دیدنش تعجب کردم
کمتر از بیست و چهار ساعت دیگه بهم نامحرم میشیم، خیلی اما  

 "ناراحتم توروخدا زود برگرد محراب

از پیامش بیشتر از یک روز گذشته و خودمم متوجه نشده بودم که 
یه ذره باعث ناراحتیم شد اما بیشترین !. مهلت صیغمون تمومه

گاه و خوشحالیم از این بابت بود که تو این مدت برای دلبر اون جای
می . شخصیتی که میخواستم براش داشته باشم رو به وجود آوردم

دونستم عشق نمی تونه تو مدت کوتاه شکل بگیره اما این که بهم عالقه 
داشت و دلتنگ شده همین برام نشونه خوبی بود تا بتونم مالک قلبش 



 

 
607

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

عاشقش بودم و با تمام وجود و بیشتر از هر کسی مصمم تر شدم . باشم
 .ر دلبر و مال خودم کنمتا زودت

نتونستم تحمل کنم، تو همون حین شماره اش رو گرفتم برای تماس اما 
 .بادم خوابید. در کمال تعجب خاموش بود

 .اشکالی نداشت نهایتاَََ یک ساعت دیگه دوباره بهش زنگ می زدم

کم کم با گذر دقیقه های طوالنی مامان و مادر بزرگ هردو خوابیدن اما 
دنش در حدی بود که چشماش روی هم باشه وگرنه بیدار مامان خوابی

 .بود

دستی . یه ضرب می روندم بخاطر همین حس کرختی و کوفتی داشتم
 .به پس سرم کشیدم و چند بار زدم به صورتم

 .پسرم چیزی نمی خوری؟-

 :لب زدم

 .بیداری؟-

 :خمیازه ای کشید

 .خودت می دونی من تو مسیر خوابم نمی بره-

 :وردن وقت قرصاش گفتمبا به یاد آ 
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 .نهارم نخوردی. حواست به داروهات هست؟-

 .سر تکون داد

نه نه چندتا لقمه از خونه درست کردم خود خانن بزرگ هم سفارش -
کرد اتفاقاَََ، خودشم می دونی که غذای بیرون به مزاجش خوش نیست، 

 .اگر می خوای خودت بخوری حرفی نیست

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خاطر خودت و مادر بزرگ گفتمنه دیگه من ب-

 :بعد از چند ثانیه آروم گفت

 .پسرم کی می ری؟-

 .کجا؟-

می خوام ببینمش پسرم، هم من هم خانم بزرگ چرا داری دست -
 .دست می کنی؟ پسرم من و می خوای سر کار بزاری؟

 :غر زدم

یکی . آخه تو که دیگه از همه چی باخبری، چرا باید سر به سرت بزارم؟-
 .عت پیش زنگ زدم به خدا گوشیش خاموش بوددو سا

 :پافشار گفت
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 .خب االن زنگ بزن-

می دونستم بیخیال نمی شه، شماره رو گرفتم و گوشی رو چسبوندم به 
به امید شنیدن صداش سراپا گوش بودم که باز هم جوابم شد . گوشم

رو اسپیکر گذاشتم تا مامان !. مشترک مورد نظر خاموش می باشد
 .شنید

 .؟چرا-

 :با نگرانی جواب دادم

 .نمی دونم خودمم کم دارم نگران می شم-

 :لبخند زد و گفت

فدای سرت، فقط خدایی نکرده نری جلوی در مردما، نهایتاَََ همون کاری -
 .که بهت گفتم

می خواستمم نمی تونستم برم چون تو درجه اول اگر آشنا و همسایه 
منظور مامان رو از این که  اصالَََ شتید مادرش می دید جوابی نداشتم اما

 .همون کاری که گفته بود رو متوجه نشدم، اخم کردم

 .یعنی چه؟-

ای بابا، به زینب دیگه، تو که آدرسشون و بلدی، زینب و می گم بره -
 .بیاره دختره رو ببینیم چه دسته گلیه
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 :کالفه گفتم

 .مادر من آخه چه عجله ایه-

 :با افتخار گفت

پات گذاشتم، ایشاهلل که جواب بده ولی خدایی  باز منی که راه جلو-
نکرده اگر طاقچه باال گذاشت و جوابت رو نداد، نگران شدی ببینم می 

 .خوای چی کار کنی

 :سر باال دادم

 .نه اهل طاقچه و اینا نیست مامان دختر با درکیه-

 .غرق شد تو گذشته

دنش یادش بخیر، منم دختر با درکی بودم اما خب، دختر و ناز کر -
 .!دیگه، چقدر که سر به سر بابات گذاشتم

 :آروم تر ادامه داد

 .جوونی کجایی. مادربزرگتم همیشه گوش بنده خدارو پیچ می داد-

 .با حرفی که زدم براق شد

 .پس به بابام رفتم-
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بعد از بدرقه خاله نشستیم داخل ماشین و زود تر از مامان، مادر بزرگ 
ذکر و بیشتر ما معتقد بود و برای از همون اول شروع کرد به گفتن 

 .شروع هر کارش دعا می خوند

 .پسر-

 .از تو آیینه نگاهش کردم

 .!جانم؟-

 .تا زمانی که دوماد بشی هر شب میای خونه خودت و پیش ما-

 .اخمام از هم باز شد

 .!یعنی چه؟-

 :مامان در جوابش گفت

 . ....یعنی خونه مجردی و اینا-

. ما جد در جد مونده باید سنتمون به جا باشه جوونا ندارم، این از نسل
جمیله دوتا پسر داشتم که خدا کوچیکه رو گرفت و موند پسر بزرگم که 
عروسم تو شدی و این هم نوه ام تا اینجا که خدا بهم عمر داده اما بعد 

 .از من تو باید این رو آویزه گوشه نوه هات کنی

- 
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. رو رها کنم به امون خدا که مادر جان حق با شما ولی نمی تونم خونه-
 .بالخره زندگیمه

 .پشت چشم نازک کرد

الزم نکرده، من بچه نیستم، حرفم یه باره اگر احترامم واجبه که عمل -
 . ...می کنی اگر نه هم که به پای بی ارز

 :مامان گفت

چشم مادر جان حاال اجازه بدید برسیم، محرابم میاد خونه یه نفسی -
 .احت کنه بعد در موردش صحبت می کنیمتازه کنه یکم استر 

فقط با حرص نفسم رو رها کردم و با چشمایی که ازش آتیش می 
 .بارید به مامان نگاه انداختم

مادر بزرگ همین بود تا بود خاطره از خودش به جا می ذاشت 
 .هرچقدرم تلخ و ناراحت کننده همین بود

ل رسید، می گوشی رو روشن کردم، آنتن و داده اش به حالت نرما
دونستم زنگ تماس داشتم برای همین رو حالت لرزش گذاشتم تا با 

 .شنیدنش مادربزرگ گردنم نیوفته

نتونستم تحمل کنم، تو همون حین شماره اش رو گرفتم برای تماس اما 
 .بادم خوابید. در کمال تعجب خاموش بود
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 .اشکالی نداشت نهایتاَََ یک ساعت دیگه دوباره بهش زنگ می زدم

کم کم با گذر دقیقه های طوالنی مامان و مادر بزرگ هردو خوابیدن اما 
مامان خوابیدنش در حدی بود که چشماش روی هم باشه وگرنه بیدار 

 .بود

دستی . یه ضرب می روندم بخاطر همین حس کرختی و کوفتی داشتم
 .به پس سرم کشیدم و چند بار زدم به صورتم

 .پسرم چیزی نمی خوری؟-

 :لب زدم

 .بیداری؟-

 :خمیازه ای کشید

 .خودت می دونی من تو مسیر خوابم نمی بره-

 :با به یاد آوردن وقت قرصاش گفتم

 .نهارم نخوردی. حواست به داروهات هست؟-

 .سر تکون داد
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نه نه چندتا لقمه از خونه درست کردم خود خانن بزرگ هم سفارش -
ش خوش نیست، کرد اتفاقاَََ، خودشم می دونی که غذای بیرون به مزاج

 .اگر می خوای خودت بخوری حرفی نیست

 .نفس عمیقی کشیدم

 .نه دیگه من بخاطر خودت و مادر بزرگ گفتم-

 :بعد از چند ثانیه آروم گفت

 .پسرم کی می ری؟-

 .کجا؟-

می خوام ببینمش پسرم، هم من هم خانم بزرگ چرا داری دست -
 .دست می کنی؟ پسرم من و می خوای سر کار بزاری؟

 :زدم غر 

یکی . آخه تو که دیگه از همه چی باخبری، چرا باید سر به سرت بزارم؟-
 .دو ساعت پیش زنگ زدم به خدا گوشیش خاموش بود

 :پافشار گفت

 .خب االن زنگ بزن-
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می دونستم بیخیال نمی شه، شماره رو گرفتم و گوشی رو چسبوندم به 
 .گوشم

جوابم شد مشترک به امید شنیدن صداش سراپا گوش بودم که باز هم 
 .!مورد نظر خاموش می باشد

 .رو اسپیکر گذاشتم تا مامان شنید

 .چرا؟-

 :با نگرانی جواب دادم

 .نمی دونم خودمم کم دارم نگران می شم-

 :لبخند زد و گفت

فدای سرت، فقط خدایی نکرده نری جلوی در مردما، نهایتاَََ همون کاری -
 .که بهت گفتم

چون تو درجه اول اگر آشنا و همسایه  می خواستمم نمی تونستم برم
 .اصالَََ شاید مادرش می دید و اونوقت جوابی نداشتم

منظور مامان رو از این که همون کاری که گفته بود رو انجام بده متوجه 
 .نشدم، اخم کردم

 .یعنی چه؟-
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ای بابا، به زینب دیگه، تو که آدرسشون و بلدی، زینب و می گم بره -
 .بینیم چه دسته گلیهبیاره دختره رو ب

 :کالفه گفتم

 .مادر من آخه چه عجله ایه-

 :با افتخار گفت

باز منی که راه جلو پات گذاشتم، ایشاهلل که جواب بده ولی خدایی -
نکرده اگر طاقچه باال گذاشت و جوابت رو نداد، نگران شدی ببینم می 

 .خوای چی کار کنی

 :سر باال دادم

 .امان دختر با درکیهنه اهل طاقچه و اینا نیست م-

 .غرق شد تو گذشته

یادش بخیر، منم دختر با درکی بودم اما خب، دختر و ناز کردنش -
 .!دیگه، چقدر که سر به سر بابات گذاشتم

 :آروم تر ادامه داد

 .جوونی کجایی. مادربزرگتم همیشه گوش بنده خدارو پیچ می داد-

 .با حرفی که زدم براق شد
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 .پس به بابام رفتم-

بماند که تو اون . روی شونه ام و به تک خنده کوتاهی افاقه کردم زد
حتی چند . حین تا رسیدنمون به خونه چقدر ذهنم درگیر دلبر شده بود

بار دیگه هم زنگ زده بودم اما بازم موبایلش خاموش بود و بیشتر از 
مطمئناَََ دلبر دختری نبود که بخواد . قبل ترس به دلم می انداخت

م تو یه بازه زمانی که اونم از سر مشکل که دست خودم نبود بخاطر نبود
باهام سنگین شه و اگرم قرار بود چنین اتفاقی بیوفته بی شک 

شاید به !. اما بعید نبود شاید حق با مامانه. ناراحتیش رو اظهار می کرد
هرچند که از دلبر بعید .... . طبق گفته اش می خواسته یکم ناز کنه یا

 .ین کار جز نگرانی من هیچ چیزی نداشتمی دونستم، ا

 .!پسرم برو استراحت کن، ِکی می ری سر کارت؟-

 .نگاهم رو از گالی فرش گرفتم و سوق دادم سمت مامان

 .االن می رم اگر اجازه بدید و این که فردا ایشاهلل می رم پی کارم دیگه-

د که خواستم بلند شدم که دیدم مادربزرگ به مامانم چشم و ابرویی اوم
 :بالفاصله مامان گفت

 .آهان پس ماهم میایم دیگه-

با به یاد آوردن دلبر و جواب ندادنش تا االن، دست آخر به مطلوب 
ترین نتیجه ای که می رسیدم پیشنهاد مامان بود و سوای نارضایتیم 
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بابت این عجول بودن حداقل با اومدن و دیدنش خاطر جمع می شدم 
 .ازش نداشتم وگرنه که تا االن هیچ خبری

 :با خستگی دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم

 .بله، باشه، فقط زودتر آماده باشید معطل نشیم-

مامان بزرگ پشت چشم برام نازک کرد و من که جداَََ کشش حرف و 
 :بحث رو نداشتم قبل از این که کسی حرفی بزنه با گفتن

 .با اجازه-

واب خستگی و فکر و چرخ زدم و قدم برداشتم سمت اتاق بلکه با خ
 .خیال رو از خودم دور کنم

 دل آرا

موهام به طرز چشم گیری به ریزش افتاده . شونه رو روی میز گذاشتم
 .بود

 .بسه، بسه زندگیمون و مو کردی-

از روی شونه ام مشغول بافت زدن شدم و همون لحظه با شنیدن 
 :صدای بی بی تو چند قدمیم سر باال گرفتم
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معطل کردیم بخاطر این که خانم خانما فکراش و کنه به زنه رو دو روزه -
دروغ گفتم می ری سر کار وقتی میای کوفته ای، دیگه عصر زنگ بزنن 

 .تلفن و من جواب نمی دم

 :با سردرگمی گفتم

خب آخه بی بی فکر منم باش، شرایطارو در نظر بگیر، نه مجید -
 . ...صالحیت کامل و برای دوماد شدن دا

 :ظ گفتبی بی با غی

 .افاده ها طبق طبق سگها به دورش وق و وق-

 :چشمام رو تو حدقه چرخوندم و غر زدم

وای بی بی چه افاده ای، گوش کن به من، اونا هنوز شرایط من و نمی -
قسم می . دونن تازه مادرش به چه بی درکی فکر می کنی امونم بده؟

یا من  خورم انقدر این وضعم و مثل پتک تو سرم می کوبه که آخر 
 .!دیوونه می شم یا پسرش

 :با مکث کوتاهی ادامه دادم

 .واهلل-

یه ای ابرو باال دادم و . دستمال به دست افتاد به جون چهار چوب در
 :گفتم
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 .خیره ایشاهلل-

 .از گوشه چشم نگاهم کرد

 .وقتی گفتم عصر زنگ می زنن یعنی شب میان اینجا-

 :با حیرت لب زدم

ََ مگه من بله رو گفتم که الکی دعوتشون می اصالَ . بی بی االن می گن؟-
 .کنی؟

بلندم کرد و پیرهنم که حاال از . عصبی اومد نزدیک و از شونه ام گرفت
 .فرط کشیدن بی بی چسبیده بود به تنم باعث شد تاب نیارم

 .بی بی چی کار می کنی؟ چرا می ِکشی از تنم-

 .کشوندتم رو به روی کمد و دراش و کامل باز کرد

اش همچنان تو هم بود و این روی بی بی از اون رویی بود که نمی اخم
 .شد باهاش زیاد کل کل کرد و سر مخالفت انداخت

یکی از این لباسارو انتخاب کن برای شب، اتو کن مرتب بچین یه -
. سرخابی سفید آبی بزن رنگ و رو بگیره قیافه ات، لگد به بختت نزن

 .یچ چی نگوهیچ حرفی رو ارت شنوا نیستم، پس ه

 :قدم برداشت بره بیرون که نالیدم
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ساعت دوازده ظهره کاری ام ندارم انجام بدم . حاال کو تا شب بی بی؟-
 .از االن بیوفتم تو هول و وال که چی بشه؟

 :آروم تر ادامه دادم

 .نه این که خیلی هم دلم رضاست-

چیزی نگفت و بعد از چند دقیقه دیدم با دستمال و شیشه پاک کن 
 .زیر لب غر می زد به هوای این که نمی شنوم. اره میز و پاک می کنهد

االن بهش گفتم اگر دقیقه نود حاضر نشد، یه ذره گوشش به حرف من -
نیست، این دختر من و پیرم می کنه، تا دیروز گریه می کرد حاال می 

 .!خواد فکر کنه

 .چشمام و ریز کردم

برای اینه که منم مثل بقیه  بی بی میشنوم چی می گی ها، من گریه ام-
تو خودت . حق زندگی دارم و این عملم نباید باعث محدودیتم می شد

دخترای مردم و نگاه کن، عروس می کنن نوه دارم می شن مگه من 
 چیم کمه؟

 .حاال دیگه برای من داستان حسین کرد تعریف نکن، به کارات برس-
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دت بیشتری مشغول بالفاصله بعد از این حرف آه تلخی کشید و با ش
محکم دستمال و می کشید و بعد از . بی اختیار زیر نظر گرفتمش. شد

 .چند دقیقه با ناراحتی نشست رو زمین و تکیه داد به پشتی

 .از اتاق بیرون رفتم و رو به روش وایستادم

 .چرا یهو ناراحت شدی؟. بی بی چی شد؟-

 .چند بار نفسش رو فوت کرد و دستی به گلوش کشید

 .بی؟ بی-

چشماش رو که باال کشید غم و ناراحتی برخالف چند دقیقه پیش بود 
 .تو نگاهش بی داد می کرد

 .!دلم براش تنگ شده. یه لحظه آبجیت اومد جلو چشمم-

 .با شنیدن حرف بی بی ابروهام باال رفت

وا، بی بی دلتنگ کسی شدی که آبرو میون در و همسایه واسمون -
کسی .  دنمون بابت فروش همین خونه شده؟نذاشته؟ باعث در به در ش

 . ...که

 :بی بی دستش رو باال گرفت وگفت



 

 
623

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

نگو برای من نگو، خودمم همه اینارو می دونم، تو فرزند منی اونم -
شما از بچگی رو دستم بزرگ شدید با هر خطایی هم که !. همینطوره

 .باشه هیچ مادری نمی تونه هیچوقت دلتنگ بچه اش نباشه

 .دمپوزخندی ز 

 .من و بیین انگار خودش و می بینی اونوقت دلتنگیت رفع می شه-

 .سری از روی تاسف تکون داد

هنوز نمی تونی من و بفهمی وقتی حالیت می شه که یه بچه بغل -
بگیری اونوقت می بینی که یک ثانیه نبودش چه جیگری ازت آتیش 

 .بزنه

 .یه تای ابرو باال دادم

 .هیعنی االن نبودش آتیشت زد-

 .دستی به زانوش کشید و دوباره از جاش بلند شد

 .نه آتیش نه، فقط دلتنگی کوچیک بود-

 .با صدای زنگ اف اف تو جام تکونی خوردم

 .!کیه؟-

 :بی بی متعجب گفت
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 .این وقت روز؟ خیره انشاهلل-

 .کنج بینیم رفت باال

البد این دقیقه های آخر بازم می !. نکنه باز همسایه های محل باشن-
 .خوان با نیش و کنایه ریشه به تیشه آدم بزنن

 .برو حاال جواب بده ببین کیه-

 .گوشی رو که برداشتم

 .بله؟-

 .سالم دخترم بیا پایین-

تا به حال همچین صدایی رو نشنیده بودم، شاید . صداش نا آشنا بود
 .دقت نکرده بودم

 :لب به دندون گزیدم

 .!ببخشید شما؟-

 .زینبم دختر زینب-

 . گوشی رو چسبوندم به خودم.  چیدملب بر 

 .بی بی کسی به اسم زینب میشناسی؟-

 :یکم فکر کرد و گفت
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 .نه-

 .گوشی رو چسبوندم به گوشم

 .االن میام-

از خونه . تند رفتم داخل اتاق و چادرم سفیدم رو روی سرم گذاشتم
 .بیرون زدم و تند رفتم جلوی در

 .ارهبا باز کردن در تازه فهمیدم قضیه از چه قر 

 . ....به به دلبر خانم-

چهره . با دیدنم نگاه باال تا پایینب بهم انداخت و خنده رو لبش ماسید
!. انقدر به ذهنم فشار آوردم تا یاد اومد کیه. اش برام به شدت آشنا بود

کامل شناختی نداشتم ولی حدود یک .  این زن اینجا چی کار می کرد؟
د بار تو مسجد باهم چشم سال پیش خیر مسجد و همون پسری که چن

تو چشم شدیم با مادرش که زن تقریباَََ تپلی بود همراه این خانم به 
اون روز روزای محرم بود دقیقاَََ یادمه که چقدر . این محل اومده بودن

برای غذای نذری و بردن ثوات با کمک کردن تو این کار در تکاپو بودم و 
 .تازه اوایل بود می دیدمشون

انقدر حواسم به !. این زن رو فقط دوبار دیدم و بساما مادرش و 
خودش و اطرافیانش جمع بود که بعید می دونستم تا چند سال دیگه 

 .هم چهره ها از ذهنم پاک شه
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 :دستش رو زیر چونه اش گذاشت و گفت

 .نگاه نگاه چقدر الغر شده، گونه هاش چقدر تو رفته-

 :لبخند زوری زدم و گفتم

 . ....تش منسوء تفاهم شده راس-

 .با شور هیجان پرید میون کالمم

دختر هیچی نگو که وقت وقته تلف کردن نیست برو حاضر شو -
 .مامانش می خواد ببینتت

 :سوالی نگاهش کردم و گفتم

 .متوجه نشدم-

می دونم هیجان زده شدی عزیزم؟ محراب برگشته از مسافرت با -
ر نداره می خواد مادرش برگشته، حاال از تعریف من مادرش دیگه صب

 .به گمونم همین روزا میشی عروسشون. ببینتت

 .با شنیدن این حرف خون تو رگام یخ بست

 .!چه خوش شانس

جای سوال بود برام که خدا چرا برگ برنده رو تو دست همچین آدمای 
دروغگو و پست قرار می داد و اونوقت امثال من باید برای بودن کنار یه 
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م طی می کرد که آخر اونی هم که می آدم درست هفت خان رست
 .خواست در نمی اومد

 .من نمی تونم بیام-

 .اخم کرد

دختر ناز نکن، میان خواستگاریت، نترس، مادرش انقدر . یعنی چه؟-
مشتاقه که تو محل کاره پسرش حاضر شده بخاطرت بعد تو می گی 

ز بیا اونجا کارت دارن اصال شاید همونجا مادرش سر صحبت و با. نه؟
کرد، بهترین فرصته، واهلل پسر خوب، فهمیده، آقا از همه مهم تر خونه 
زندگیش و داره همه جوره هم می تونه از لحاض مادی تضمین زندگی 

مادرشوهر خوب، مهربون با محبت و خوش اخالق بعد تو !. خوب و بده
 .داری با پا پس می زنی؟

 :خواستم حرفی بزنم که گفت

 .اه صحبت می کنیمبدو برو آماده شو تو ر -

 .دندون قروچه کردم

حداقل جلوی حاج خانم و پسرش !. یا اینجا یا اونجا. مشکلی نیست
 .می گفتم دچار سوء تفاهم شدن
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با به یاد آوردن اون . یه عالمه ابهامو عالمت سوال تو سرم شکل گرفت
شبی که دلبر تو بغل محراب بود و یه جورایی رابطه عاشقانشون کامالَََ 

بود نشون می دادکه پسر حاج خانم از قبل با خواهرم رابطه واضح 
اگر می دونست که االن خواستار دیدن من . داشته اما می دونسته؟

 .نبود

 .بدو برو دیگه-

 .آروم رفتم داخل و بدون هیچ حالت خاصی در رو بستم

اگر اون پسر حاج خانم بود و خواهر من که دست به کار خطا زده پس 
کالفه دستام و روی گونه های داغم   .نادرست نبوده این وسط رابطه

دلبر صیغه محراب بوده و هم دیگه رو !. چقدر پیچیده شد. گذاشتم
اگر قرار بر ازدواج بود پس چرا . دوست داشتن و قرار ازدواج چیدن؟

 .اومدن اینجا سراغ من؟ چرا به دلبر چیری نگفته؟

حداقل هیچی ام که . نمی دونم مرا ولی پاهام کشش به رفتن رو داشت
نمی شد آبروی محراب جلوی حاج خانم می رفت که بی خبر از خانواده 

 .!با یه دختر رابطه داره

مستقیم رفتم داخل اتاق، . تند پله هارو طی کردم و رفتم داخل خونه
 :صدای بی بی دم اتاق پیچید

 .!کی بود؟.  چی شد؟-
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بی بی بلند . رداشتمسریع مانتو مشکیم رو تنم کردم و شال سفیدم رو ب
 :تر گفت

 .کجا؟.  باتوام، مانتو چرا می پوشی؟-

 :به چادرم که پشت در آویز بود چنگ زدم و گفتم

 .بی بی یه کاری پیش اومده باید برم-

نمی خواستم فعالَََ چیزی بگم تا تکلیف مشخص شه برای همین بدون 
 :هیچ حالتی تو چهره ام جواب دادم

 .ار برگردم می گم چی شدهاالن عجله دارم بی بی بز -

 :خواست حرفی بزنه که از کنارش رد شدم و حین گذاشتن چادر گفتم

 .خداحافظ بی بی-

 .کیف دستیم رو از روی عسلی برداشتم و زدم بیرون

اصالَََ محراب برای !. همه چیز بهم یه ربطی داشت که باید می فهمیدم
؟ یا حتی بخواد چی باید بیاد از بین این همه دختر دلبر و صیغه کنه

خیلی کنجکاو بودم بدونم دلبر با این همه ادعا که . بیاد خواستگاریش؟
حتی از این سبک پسرا دل خوشی نداشت و بدش هم می اومد چطور 

شایدم فقط برای ما بلد بود شعار بده !. تونسته وارد رابطه جدی بشه
ه وگرنه با این چیزی که من می دیدم ِشِگرد خوبی به خرج داده ک
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تونسته این پسرو همچین تو چنگش بگیره که بالفاصله بعد از 
 .برگشتنش تصمیم به آشنایی با مادرش رو داشته باشه

همیشه با . دلم بیشتر به حال خودم سوخت، من چقدر ساده بودم
خودم می گفتم درسته ظاهرش شبیه به من نیست اما دلش پاکه و بی 

 .ره سوخته بوده من بودمشیله پیله اس اما حقیقتاَََ اونی که مه

 .پوزخندی زدم

اون که برای یه !. خدا جوابش رو می ده مگه روزگار اینطور می مونه
قرون پول رفت صیغه شد حتماَََ االنم برای داشتن یه سر پناه میره خونه 

یه لکه ننگ هیچوقت نمی تونه تو زندگی قدم !. مردم به هر قیمتی
مدن زینب به اینجا و اشتباه او. درست برداره و آخرشم تو فالکته

گرفتن من با دلبر هم می تونه داللت بر این داشته باشه که به اندازه 
جیب پسره رو سوراخ کرده و وقتی که کارش تموم شده حتماَََ رفته یکی 

 .!دیگه رو سر کیسه کنه چرا که نه

 .در عجبم که چطور قاپ مردا رو می دزدید

 .آی آی دلبر

ختی مثل بارون براش می بارید اما بخاطر تو مسیر زندگیش خوشب
حریص بودن و عزت نفس کثیفش به لجن کشیده می شد آخ که اگر 

 .جاش بودم بهترین زندگی رو می ساختم اما دریغ
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تو تقدیرش یه لکه سیاه گذاشته بود و مطمئنم هیچوقت این لکه ولش 
 .!نمی کنه

 .اومدی دختر بدو زود باش-

 .و سریع ماشین گرفتزودتر از من قدم برداشت 

 .خودم رو بهش رسوندم

 :نشستم که گفت

آی شیرین بال می خوای خوب خودت رو !. ماشاهلل چادر بهت میادا-
 .ببری تو چشم جمیله خانم

 :با لبخند زوری گفتم

 جمیله خانم؟-

 .مادر محراب و می گم-

 :سر تکون دادم و گفتم

 . ...نه سوء تفاهم شده قصدم خود شیرینی نیست فق-

 .دستش رو گذاشت رو شونه ام

صبر کن جوابش رو بدم، بنده خدا از اون موقعی که راه اوفتادم یک -
 .سره داره پیامم می ده
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 .تماس رو برقرار کرد و تو این فاصله گوش سپردم

 آره پیشمه-

...... 

 .یعنی دختر مهلقا نیست؟-

...... 

احوال کنم،  اتفاقاَََ می خواستم بگم مادرش و صدا کنه سالم و حال-
 .کاش مهلقا خانم بهم می گفت فقط برای کمک دستی بچه رو آورده

..... 

جمیله جان، مهلقا خانم که تو اون خونه کار می کرد به خدا برام -
عجیب بود اون موقع روز دختره رو خونه محراب دیدم چون کسی جز 

کن پا   مهلقا اونجا کار نمی کرد منم از جانبت مامورم بودم و معذور باور 
رو گلوش نذاشته بودم البد ترسیده بود بهم گفت دخترشم االن تازه می 

 .شنوم که قضیه از یه قراره دیگه اس

مهلقا همون خانومی نبود که اون روز بی بی بعد از برگشتنش از اون 
بی شک همونیه که دلبر ادعا . خونه با حرص ازش برام تعریف می کرد؟

 .!می کرد پیشش کار می کنه

 !بعج
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پیرزن عجوزه عجب آدمایی پیدا می . دست دوتاشون تو یه کاسه بود؟
از سنش خجالت نمی کشید که با اومدن بی بی طوری برخورد کرد . شد

 .که بی بی آب شده از خجالت برگشت پیشم

خدایا چه !. اون که بزرگتر منکر می شد دیگه چه می رسید به دلبر
 .سرم و گیج می اومد دیگه داشت. دروغایی که دلبر نگفته بود

زینب قصد ختم تماس و نداشت و رفته بود تو حاشیه بحث اما قطع 
 .نمی کرد

 .زیر چشمی همه حرکاتم و می کاوید. خیلی حراف و تیز بود

راننده از آیینه با کالفگی نگاهمون انداخت و زیر لب حرفی می زد که 
جز بس که این زن تند تند حرف می زد هیچی . متوجه نمی شدم

 .حرفای بیهوده اش حالیم نمی شد

اصالَََ مراعات نمی کرد کجا نشستیم و شاید طرف فکری کنه، خیلی 
 .راحت حرف می زد و ما بین حرفاش ریز می خندید

چقدر باعث خجالتم . تا رسیدن به مقصد به همین منوال ادامه پیدا کرد
 شده بود جلوی راننده، یعنی یه زن نتونه زبون به دهن بگیره؟

ماشین که نگه داشت هنوز قطع نکرده بود و از دست دست کردن و 
پیاده که شدیم با کلی اظهار ناراحتی . معطلی راننده خودم حساب کردم

 .گفت چرا حساب کردم
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 .اشکالی نداره دیگه چند تومن ناچیز ارزش ناراحتی نداره-

 :خندید و گفت

 .دم می رهببخشیدا من که دیگه گرم صحبت میشم زمان و مکان یا-

 :با لبخند زوری گفتم

 .ای جانم، مشخصه-

چقدر دیدن تخت فرشای . کنارش باهم از میون فرش فروشا گذر کردیم
به تازه عروس و دومادا چشمم می . رنگ به رنگ حالم و خوب می کرد

با شادی زیادی برای خونه شون با سلیقه . اوفتاد حسرت می خوردم
م سن و سال بی بی هم تک و خودشون خرید می کردن حتی زنای ه

توک دیده می شد، رسماَََ حسودیم شد به این که چطور خودمون بعد از 
این همه سال تا به حال یه تیکه از خونه خودمون رو عوض نکرده 

 .!بودیم چه برسه به زندگی مشترک

 .!افسوس

 .بیا این طرف دختر کجا می ری؟-

سمت یکی از مغازه  به خودم اومدم و چرخیدم سمت زینب خانم که به
پسر جوون و قدرت ! نه بابا. ابروهام پرید باال. های بزرگ قدم برداشت

 .!اداره این کارا؟



 

 
635

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .از پله ها رفتم باال، کسی نبود

 :تا زینب خانم بلند گفت

 .جمیله جان، کجایید-

با شنیدن صدای قدمایی از باال سرم، تازه به طبقه دوم پی بردم که با 
 .کار چیده شده بود  صندلی و میز دفتر 

زینب خانم که زودتر خودش رو رسونده بود باال نفهمیدم چی شد که 
 :زود برگشت و گفت

 .بدو برو آشپزخونه تا جمیله خانم نیومده زود زود-

از پشت هلم داد به سمت مسیری که طبق گفته اش ختم به آشپزخونه 
 خب اگر قصد به دیدن بود مخفی کاری چرا؟. بود

 .رفت و من موندم تنها زینب بیرون

 .!ای بابا چرا همچین می کردن

چرخیدم سمت سینک و از اونجایی که خیلی تشنه ام بود با باز کردن 
 .در اولین کابینت لیوان و پیدا کردم و یه لیوان از آب شیر ریختم

همینطور که جرعه جرعه سر می کشیدم در باز شد و تند لیوان و 
 .تم سمتشگذاشتم داخل ظرفشویی و برگش
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ذاتاَََ شخصیتش طوری . نمی تونم منکر این شم که حس بهم دست نداد
 .!بود که حداقل به چشم من بیاد

جدیت و اخم کمرنگش باعث شد که فکر کنم شاید به چیزی هم پی 
. وقتی سر باال گرفت و مستقیم به صورتم خیره شد مبهوت موند. برده

 .م و سر به زیر انداختممن که معذب شده بودم لبام رو روی هم فشرد

 .!دلبر؟-

 .نگاهم و باال کشیدم تا چیزی بگم اما دهنم رغبت حرف نداشت

انگشتاش و آورد . اخماش جاش و به لبخند عمیقی داد و اومد نزدیکم
 .نزدیک و از سمت گونه ام لبه چادرم رو لمس کرد

. از اون فاصله کم و حرکت صریحش بی اراده صورتم رنگ گرفتم
 :چیدصداش پی

 . ...می خواستم کلی غر بزنم اما پشیمون شدم خصوصاَََ که با این چادر-

 .با حرفی که زد چشمام گرد شد

درست همون شب کنار مسجد با همین چادر و شال سفید بود که -
 .!صورتت مثل قرص ماه شده بود از همون شب شدم آواره ات

بر از جانب من دل. یعنی چی؟... ی.. آب دهنم رو با ترس قورت دادم، ی
 .خودش رو به زور غالب این مرد کرده بود؟. تظاهر کرده بود؟



 

 
637

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

دلبر به هیچ وجه چادری نبود و اگر یک روزم سر می کرد بی شک می 
گفتم البد از همون روزه اما تا اونجا که ذهنم یاری می کرد هیچوقت رو 

 . ....پوشش اونقدر پایبند نبود و

 .بدستش و گذاشت کنارم و اومد عق

. نمی دونستم چی بگم و چی کار کنم، نه راه پس داشتم و نه راه پیش
هرچی که می گذشت بیشتر اون . باورم نمی شد دلبر انقدر رذل باشه

 .روی کریحش رو نشون می داد

مامان االن می فهمه اومدی و کشوندمت یه گوشه، فقط امیدوارم این -
 .پوشش از روی عالقه ات باشه نه اجبار

 .لخی زدم و سرم رو به چپو راست تکون دادملبخند ت

 .نه، من خودم دوست دارم-

لبخند روی لبش ماسید و با چشمای ریز اجزای صورتم رو از نظر 
 :با چند ثانیه مکث گفت. گذروند

 .دلبر خیلی الغر شدی-

 :دستش رو گذاشت رو قسمت گونه هاش و گفت

انقدر به خودت  چرا. خصوصاَََ این قسمت صورتت، گونه هات رفته تو-
 .سخت گذروندی؟
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 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .من؟ نه بابا... م-

با . باید ته تو قضیه رو در بیارم. نفس حبس شده ام رو فوت کردم
 :صدای لرزون گفتم

 .تو این شکل و ظاهرم و می پسندی یا قبل؟-

 :آروم گفت. گوشه لبش به لبخند باالرفت

جوره دوستت دارم و این انتخاب ثابت برای قبالَََ هم بهت گفتم، همه -
گذاشتن چادر روی سرت زمانی برام ارزشمنده که دلی باشه نه صرفاَََ 

بخاطر نظر خودم اما از اونجایب که هر دفعه می پرسی باید بگم مسلماَََ 
چادری که خانومم و از چشم بقیه حفظ می کنه رو بیشتر می پسندم 

 .!باشهالبته دوست دارم با عالقه خودت 

گفت هردفعه می پرسی، یعنی دلبر می .  خدایا، خون خونم و می مکید
دونست این پسر من و می خواد اونوقت خودش و به زور آوار کرده رو 

دختره دریده بی حیا دلم می خواست بود و یه سیلی .... . سرش و
 .نثارش می کردم

بغضم گرفت، دست خودم نبود، بی بی در حقیقت یه نمک نشناس 
وء استفاده گر رو زندگیمون پرورش داده بود که تو زندگی و بخت من س
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حکم ذغالی و داشت و گرد سیاهیش داشت من و به بدبختی آلوده 
 .می کرد که حاال با رفتنش همه کثافت کاریاش داشت فاش می شد

اگر دلبر نبود شاید این مرد می اومد خواستگاریم چون نظرش به من 
حکمت خدا و نبود حضور نحسش اومدن خوبیا به مثل االن که به . بود

 .سمتم خیلی ملموس بود و احساسش می کردم

می دونم استرس داری، اصالَََ نترس اما من یه سری چیزارو به مادرم -
 .گفتم

با دقت بهش چشم دوختم، بهترین فرصت بود که از زیر زبونش حرف 
 .بکشم

بابت چیزی پرسید بگو  من به مامان نگفتم صیغه بودیم اما اگر از این-
نه چون دیده بود که باهام یه عکس دوتایی داریم ولی بهتره منکر شی 

بابت . چون اگر بدونه صیغه جاری کردم فکر نمی کنم خوشحال بشه
مهلقا خانم و مادرت هم نگران نباش گفتم که مهلقا مادرت نیست و 

کرده   منظورت این بود که برات مثل مادره که دستت و گرفته و کمک
 .بیای خونه من کار کنی و کمک دستش باشی

 :از اونجایی که مهلقا رو نمیشناختم گفتم

 .خب، اگر پرسید مهلقا چی کار می کنه تو خونه؟-



 

 
640

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

خب واقعیت و بگو، خودت دیدی که چیکار می کنه کارای خونه رو -
 .انجام می ده درنبودم فقط تظاهر کن که کمک دستش بودی

م مهلقا همون پیرزنه اس که دلبر ادعا می کرد از این حرف مطمئن شد
 .براش کار می کنه

 :دستی به چونه اش کشید و با حرص گفت

به مادربزرگم چون زن حساسیه تو این موارد که محرم و نامحرم و -
رعایت فاصله رابطه دو طرف گفتم خونه مجردی رو تازه چند روز بود 

بچینید و من حین کار  خریده بودم که شما تازه اومده بودین وسیله
پس جلوی خانم بزرگ چیزی از دهنت نپره که بدبختی می . دیدمت

 .باشه؟. شه

 :به سختی گفتم

 .باشه.. ب-

 :اومد نزدیک و گفت

در ضمن بابت اون پیامت که گفته بودی مهلت صیغه امون تموم -
 . ....شده، انقدر حواسم پرتت بود که یادم نباشه اما

 .ام آتیش و از خجالت سرخ شدمبا حرکت بعدش گونه ه

 .گونه ام رو بوسید و سریع اومد عقب
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 .بعد از این دیگه شرعاَََ و قانوناَََ مال خودمی-

رفت سمت در و من که تو حرکت آنی و یدفعه ایش ماتم برده بود 
 :گفت

 .چند ثانیه بعد از من با زینب خانم بیا، بیرون منتظرته-

. همه چیزو به تنم مالیده بودمسعی کردم به خودم بیام، من که پی 
باید هرچیزی که به ظاهر دروغ گفته بود باید می گفتم تا ببینم مطور 

 .کنار میاد

 به زبون آوردن اسمش از زبونم برام تازگی داشت

 . ...آ.. آ-

می خواستم بگم آقا محراب اما مطمئناَََ دلبر تو اون بازه زمانی حتماَََ با 
ید براش عجیب به نظر می اومد، از آقا خطابش نکرده و گفتنش شا

 .طرفی خودشم با ضمیر تو صدام می کرد

 :خیلی سریع گفتم

 .محراب-

 .دستش رو دستگیره خشک موند

 جانم؟ زود بگو-
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 .دو قدم رفتم نزدیک و با استرس نگاهش کردم

 .من اسمم دلبر نیست که... من... م-

 .ابروهاش رفت باال

هرچند که جابر هرجی از . دلبر با حرف بعدی مطمئن می شدم از نیت
 .اول گفته بود حقیقت محض بود

 :ادامه دادم

خودت می دونی که روز اول به چه قصدی اومدم تو زندگیت؟ نمی -
 .دونستم انقدر جدی بشه

 :رفت تو فکر و سر تکون داد

 .!حق داری اما باید زودتر بهم می گفتی-

 :حق به جانب گفتم

نستم انقدر مردونگی به خرج بدی و خب به من حق بده، من نمی دو-
 .!واقعاَََ بیای خواستگاریم

 .سر تکون داد

یعنی اونقدر اعتماد و جلب نکرده بودم که باور کنی راست حسینی و -
 .می گم؟
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 .خواستم حرفی بزنم که مانع شد

 .اسمت چیه؟-

 :با مظلومیت گفتم

 .دل آرا، دل آرا دارابی-

 .شروع کردبه تکرار کردنبا لبخند ریزش دلم گرم شد، زیر لب 

دل آرا دارابی، دارابی دل آرا، در هرصورت هر این اسمم همون قشنگی -
 .رو می تونه برام به وجود بیاره

خم شدم و تنه ام رو تکیه دادم . با زدن این حرف خیلی زود رفت بیرون
 :چند دفعه نفس عمیقی کشیدم و با خودم مکررگفتم. به کابینت

 .!مدارم چی کار می کن-

هرچی که بود من داشتم توان غلط دلبرو می دادم وقتی بهترین زندگی 
در انتظارم بود چرا بخاطر دلبر پسش می زدم؟ اونوقت همیشه باید 

 .خودم رو مالمت می کردم

اونقدری این اتفاق و ازدواج برام مهم بود که حاضر بودم از سالمت مادر 
 .این بازی چطور پیش میرهشدنم فعالَََ هیچ چی نگم تا جایی که ببینم 

از آشپزخونه بیرون زدم و با دیدن زینب خانم دم در سریع رفتم 
 .نزدیکش
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 .بریم؟-

 :با اخم گفت

 .چی کار می کردین؟-

 .ابرو باال دادم

 .وا چی کار؟ یعنی چی؟-

 .خندید

 .بد گفتم یعنی چی می گفتین؟-

لین نمی شد همه چی رو بزارم کف دستش، از کجا معلوم می رفت او
نفر کف دست جمیله خانم می ذاشت؟به دروغ از اونجایی که می 

 :دونستم دلبر چادری نیست جدی جواب دادم

واهلل زینب خانم نه کاری بود نه حرفی فقط تعجب کرده بود بابت -
 .چادرم منم گفتم از روی عالقه ام بوده همین

 :چشم ریز کرد و آروم گفت

 .جون خودت-

بی توجه . با چشم درشت نگاش کردم. می زدچه بی پروا حرفش و ! وا
 .پشت سرش حرکت کردم. از کنارم رد شد
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با . پله هارو طی کردیم و سرم رو که باال گرفتم نگاهم به مادرش برخورد
صورت گرد و سفیدی داشت . لبخند کمرنگ چشم انتظار وایستاده بود

 .که باعث می شد هر کس تو نگاه اول مهربون بودنش رو احساس کنه

می ترسیدم از این که یه وقت بزنم به . استرسم بیشتر از قبل شد
 .!کاهدون و همین یه ذره آبرومم بره

. پام به پله آخر نرسیده بود که خودم رو تو آغوش گرمی احساس کردم
 .از سر گیجی بی حرکت موندم نمی دونستم چی بگم و چی کار کنم

 .خوش اومدی دخترم-

 .عقب اومدم و نگاهش کردمآروم . لب به دندون گزیدم

 .سالم.. س-

 .لبخندش پررنگ تر شد

 :فکم رو تو دست گرفت و زیر لب گفت

 .ماشاهلل، فتبارک احسن الخالقین-

 :زن پیری که روی صندلی پشت سرش روی صندلی نشسته بود تشر زد

 .!جمیله، کافیه-

 .جمیله خانم برگشت و چشم ابرویی اومد و باز برگشت سمتم
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 .مبشین دختر -

یه میز کوچیک و چهار تا صندلی بود و هرچی با چشم گشتم محراب و 
 .پیدا نکردم

. نشستم رو صندلی که نزدیک اون پیرزن بود و سمت چپم نشسته بود
 .مادرش اومد رو به روم و زینب خانمم هم سمت راستم نشست

 :پیرزنه با لحن خشک و جدی که اصالَََ توقع نداشتم رو بهم گفت

 .!ی که چرا اینجایی؟خب، می دون -

 :نیم نگاهی به زینب انداختم که به جام گفت

 .نه چرا بدونه بنده خدا؟-

 .جمیله یه تای ابرو باال داد

 .من تورو می شناسم زینب حداقل به من اینارو نگو، بگذریم-

 :نفسش رو فوت کرد و رو بهم ادامه داد

ز ازدواج الزم دخترم این جلسه به نظرم یه جورایی برای آشنایی قبل ا-
 .بود و چیزی که االن دیدم پسرم تو انتخابش ماشاهلل شاهکاره

 :با لبخند جواب دادم

 .ممنونم. محبت دارید-
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 :پیرزن باز تشر زد

 .!جمیله-

حس خوبی نسبت بهش نداشتم مشخص بود خیلی زن سخت گیر و 
حتی تو برخورد اول طوری بود که . کج خلقیه و این من رو می ترسوند

 .نی انگار قصد کتک و دعوا دارهحس ک

 :جمیله خانم گفت

 .دلبر بود اسمت؟-

 :به سختی گفتم

 .نه دل آرا-

 .اخمی ریزی کرد

محراب انگار همچین چیزی گفته بود، شاید من اشتباه شنیدم البته -
 ...مهم نیست، ببین دل آرا جان

به جاش شروع کرد به حرف . پیرزن مانع حرف زدن جمیله خانم شد
 :زدن

اگر دختر عاقلی باشی می دونی که ارتباطتون قبل از محرمیت کار غیر -
تو کار !. برای همین بهتره که وصلت زودتر صورت بگیره. شرعی نیست

 .خیر هم نباید دست دست کرد
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 .ابروهام رفت باال، یعنی چی؟

 :پرسیدم

 .یعنی چی؟.. یع-

 :مادرش به جاش گفت

 .!یعنی بیایم برای خواستگاری-

. االن باید چه جوابی می دادم؟. چی می گفتن؟. اهشون کردممات نگ
وصلت با این . اونم با پسرشون؟. خواستگاری؟ ازدواج؟ عروسی؟

 .!خانواده؟

ما رسممون همینطوره، زیاد هم به یک سال موندن زوج تو دوران -
نامزدی برای شناخت هم اعتقادی نداریم، یعنی چی که فرصت نامزدی 

بین از کجا معلوم هر اتفاقی بین زوج بیوفته بعد  و محرمیت باشه این
هم به ازدواج رضایت ندن و عقد رو بهم بزنن، بعد چی می مونه؟ کار 

غیر شرعی که تو پیرهن محرمیت زشتیش پوشیده شده پس اگر 
فرصت بخوای یا نخوای به این زودی به ازدواج تن بدی نمی تونی 

اون خونه ای که تازه گرفته محراب رو به هیچ وجه ببینی حتی اگر تو 
واهلل خود ما سنی ! برای کار کردن ببینیش چون از نظر منه بزرگتر زشته

نداشتیم تا به خودمون می اومدیم و به پونزده سال می رسیدیم می 
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گفتن فردا عروسیته خداروشکر جاسم خدابیامرز هم بد شوهری نبود 
 .برام اما این تو سنت ما مونده

همه عجله رو نداشتم یه نگاه به جمیله خانم انداختم من که توقع این 
البد اونم انتظار شنیدن . که خودخوری می کرد و خجالت کشیده بود

 .!همچین حرفایی رو نداشت

 :آروم گفتم

 .خب من باید چی کارکنم؟-

تو به عنوان دختری که قراره عروس این خانواده بشه به این نظر -
 .احترام می زاری؟

 :گنگ گفتم

 .از چه لحاض آخه؟-

 :با مکث گفت

بعد از خواستگاری اگر فکرات رو کردی و انشاهلل جواب مثبت بود بریم -
 .محضر و عقد دائم جاری شه یعنی عروسی

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 . ....جشن عروسی و اینا هم نداریم-
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 :جمیله خانم با حیرت گفت

 . ...مادر جان-

 :پیرزت دست باال گرفت و گفت

اینا از اول زندگی بخوان تو قید و بند این موضوعا . تجمالت برای چی؟-
حاال تو خونه مولودی می گیریم اما جشن و تاالر و . باشن که نمی شه

تازه مثالَََ . مولودی خون برای تاالر اونم برای جمعیت کمی مثل ما؟
خواهرت هم بیاد از خودمون بشیم چهار نفر داداش خودت و خانواده 

 اش

 .که ایران زندگی نمی کنن، برای کی می خواین اضافه خرج کنید؟  هم

 جمیله با چشم ابرو گفت؛

 .شاید دخترمون جمعیتشون زیاد باشه مادر جان مگه فقط ماییم؟-

 :از گوشه چشم نگاهم کردو گفت

 .چند نفرید. دختر جان شما موافق خرج باالیی؟-

 :سریع گفتم

 . ...ی موافقم فقطنه نه از اون لحاض مشکلی ندارم حت -

 .فقط چی؟-
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بابت این بحث ازدواج و عروسی یکم شکه شدم یعنی تا حاال اینطور -
 .!فکر نکردم که انقدر زود عروسی اتفاق بیوفته

 .با افتخار بادی به غب غب انداخت

 .خداروشکر نوه ام گل پسریه دیگه جای ترس نداره

شه و بیان من که کنجکاو بودم که این تصمیم قراره کی اجرا ب
 :خواستگاری گفتم

 .مگه قراره ِکی بیاین؟-

 :جمیله خانم با خواهش به اون زن نگاه کرد و آروم گفت

 .حداقل این و بزار بر عهده خودش-

خوبه این . اما ابرو باال داد و باز هم با چهره ای حق به جانب نگاهم کرد
 .!مادرشوهر نبود وگرنه با هر خطا بی شک سرم لبه تیغ بود

 .!دست دست و تعلل کار درستی نیست. فردا چطوره؟-

هرجی می خواستم مخالفت کنم با دیدن چهره !. چه زن سرسختی بود
. نمی شد تو وجودش رسوخ کرد. اش رشته کالمم رو از دست می دادم

 .واقعا نفوذ ناپذیر بود

 :با لبخند ماسیده گفتم
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ید که اگر خب آخه دست من نیست باید به بی بی خانمم تماس بگیر-
 .اون صالح بدونه تشریف بیارید

دوبار کف . با دیدن کنج لبش که به خنده باال رفته بود تعجب کردم
 :دستاش رو کوبید بهم و زیر لب تکرار کرد

 .!آفرین، آفرین-

 :رو به جمیله ادامه داد

 .از این بابت محک خوبی بود، معلومه ارزش بزرگتر رو نگه می داره-

 :نگاهم کرد و گفت

. من خیلی برام مهمه که کوچیک تر احترام نگه داره. خیلی خب، خوبه-
 شماره خونتون رو لطف کن. بگذریم

 .یه ورق از روی میز برداشتمو با دستای لرزون شروع کردم به نوشتم

جمیله خانم با دیدن شماره . خودکار رو گذاشتم روی میز و سر بلند کردم
 :لبخند کمرنگی زد و گفت

 .مشب زنگتون می زنیمانشاهلل ا-

 .زن پیر نگاه چپی نثار جمیله خانم کرد که من جاش لرزیدم
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اصالَََ خوشش نمی اومد که به کسی بها بده یا کسی از قماش خودش 
 .!انگار مثالَََ چیزی از شخصیتشون کم می شد!. به بقیه بها بده

جمیله خانم که از رفتارای اولش مهربونی و محبت می بارید اما 
 . ....هرشمادرشو

به معنای واقعی مثل مار افعی بود که تا یه رفتار درست می دید سر 
 .در واقع می ترسیدم ازش!. جلو می برد محکم با نگاهش نیش می زد

 .جدای اینا، من داشتم چی کار می کردم؟

رسماَََ پا گذاشته بودم تو دهن شیر و متوجه نبودم دارم چی کار می کنم 
که حداقل محراب به نیت واقعیش می رسه و   اما چیزی که مهمه اینه

اونی که با ذات پلید قصد داشته اون رو ازم بگیره دلبر بوده که اینجا 
 .می شه پی برد خدا جای حق نشسته

حس این که به دلبر بفهمونم منم می تونم حقم رو بگیرم و این که 
اجازه نداره مانع خوشبختی کسی بشه بهم احساس فوق العاده ای می 

 .داد

 .دختر؟-

 .با استرس به پیرزن نگاه کردم

 .!بله؟..ب-
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 .می خواست از زیر زبونم حرف بکشه

 .چند وقته پسرم و می شناسی؟-

محراب گفته بود بگو برای کار تو خونه ام اومدی . خب چی می گفتم؟
 .با سقلمه زینب به پهلوم به خودم اومدم!. اما این میگه ِکی

 :آروم گفتم

 .یعنی چطور؟. ؟خب چی بگم آخه-

 .یه تای ابرو داد باال

 .!مگه طوری داره؟ چند وقته میشناسیش، همین-

 .با شنیدن صدای مردونه ی آشنا نگاهامون به سمت پله ها کشیده شد

مادر بزرگ جان وقتی گفتم فقط برای کار اومدن دیگه بیشتر از یک -
 .هفته نمی شه دیگه برای چی اینطوری می گید؟

 :رو برانداز کردبا اخم محراب 

 .مگه کار نداشتی؟. تو چرا اومدی؟-

 .خنده تصنعی زد

 .دیدم از مهمونمون خیلی خوب پذیرایی می شه گفتمی سرک بکشم-
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خنده ام گرفت، خودمونیم اونقدرام برخالف چهره اش از دور آدم 
 .!حتی به نظرم شیطون هم می اومد! خشک و جدی نبود

ب می اومد نگاه انداختم، سرخ پیرزن که مادربزرگ محراب به حسا
شده بود از خجالت نیشخندی زدم و چشمام ُسر رفت سمت مادرش، 

 .اونم سرخ شده بود اما از خنده

صدای خندیدن زینب به مرحمت محراب فضارو از حالت خشکی بیرون 
 .محراب از باال سر مادرش سینی رو رد کرد و روی میز گذاشت. کشید

 :مادربزرگش تشرزد

 .ه بروخب دیگ-

 :محراب که انگار کالفه شده بود گفت

ای بابا، چرا همچین می کنی مادربزرگ، نگاهشم ننداختم انقدر اخم و -
 .َتخم کردی برام؟

موندم ببشتر از این جایز نبود تا . تصمیم گرفتم کم کم عزم رفتن کنم
زیپ چادرمکه نیمه باز بود رو . بشینم فکرام و کنم و ببینم چند چندم

 .شیدم و از جا بلند شدمباال ک

 .من کم کم برم-

 :جمیله خانم سریع گفت
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 .چای نخوردی که!. کجا؟-

 .لبخند زدم

همین که دیدمتون برام کافی بود، بی بی منتظره بهش هم نگفتم دارم -
 .کجا می رم انقدر عجله ای شد، نگران می شه

زینب با لبخند یه وری چشم ابرویی به جمیله اومد که گونه های 
 .میله هم باز طبق معمول از شدت خوشی براومدج

 .برو دختر گلم، مراقب خودت باش-

 :با مکث کوتاهی گفت

 .اجازه بده ماشین بگیرم برات-

 :سریع گفتم

 .نه نه خودم می رم ممنون ازتون-

دو قدم برداشته بودم که صدای محراب باعث شد تو جام میخکوب 
 .شم

 . ...دلبر-

 :با چند ثانیه مکث گفت

 .دل آرا خانم-
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کم کم اسم کریح اولی از زبونش .  چه حس شیرینی بود. لبم کش اومد
رو پنجه پا چرخیدم که . می اوفته و هم اون به حقش می رسه هم من

 :مادربزرگش غر زد

 .!محراب-

 :محراب رو به جمیله خانم عصبی گفت

 دیگه. یه چیز بگم و تمام، مگه قول و قرار نبستین؟!. همین یک باره-
 .فرصتی ام نمونده که خدایی نکرده گناه کنم

. با اخم و جدیتی که توقع نداشتم اومد تزدیک و تو دو قدمیمم وایستاد
. حتی اخمش هم به دل می نشست و به طرز عجیبی جلبم کرده بود
صورت سفید، ابرو و موهای مشکی و چشمای مشکیش که با نگاه 

ن هم نگاهش برام همون اال. خیره اش انگار تو وجودم رسوخ می کرد
 .حالت و داشت

 .دلبر؟-

 .لبخند رو لبم ماسید

 .دل آرا صدام کن-

 :بی حوصله گفت
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دل آرا من اولش عصبی بودم بابت جواب ندادنت، از دیروز تا حاال -
هرچی زنگ زدم انگار نه انگار حتی االن طبقه پایین داشتم له له می 

برای چی خطت !. وش بودیزدم که ببینم چی می گید بهم اما بازم خام
 .خاموشه؟

 .لب به دندون گزیدم

 .خب االن تلفن رو جواب ندادم؟... خب-

 :لباش رو روی هم فشرد و جواب داد

 .جواب ندادی که االن اسفند رو آتیشم، نمی گی جون به لب می شم؟-

من که تا اینجا . اگر قرار بود کارم و عملی کنم نباید راه و نصفه می رفتم
ردم، از اینجا به بعد هم باید هر سختی که داشت به جون می تظاهر ک
 .خریدم

 :دروغ بعد رو چیدم و گفتم

خط قبلیم رو فروختم مزاحم تلفنی داشت، اون خط و کالَََ مسدود کن -
 . ....یا

 .گوشیش رو که تو دست می چرخوند از دستش گرفتم

 .بزار خط قبلیم و پاک کنم و خط جدیدم رو بزنم-

 :آروم لب زدم.بهم انداخت و چیزی نگفت نگاه ریزی
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 .چیزی شده؟-

 :لب برچید

پوستت صافه، ضد آفتاب بزن حیفه، انگار یه خال جدید گوشه بینی -
 .مراقب صورتت باش. اته اما ریزه ولی فکر می کنم االن دیدم

 :بی توجه به حرفش گفتم. تنم لرزید، نباید پی ببره

 .انجام بدم؟-

 .آره آره حتماَََ-

همچنان . حس سنگینی نگاه مادربزرگش چشمام کشیده شد سمتشبا 
برانداز می کرد که مبادا فاصله رو رعایت نکرده باشیم، بنده خدا شایدم 
حق داشت می دونست نوه اش غیر قابل کنترله مگر نه اول رسیدن با 

 .این که می دونست مهلت صیغه تمومه بوسه رو گونه ام نمی کاشت

شن کردم با دیدن عکس دلبر رو پس زمینه صفحه گوشی رو که رو
 .دندونام رو روی هم فشردم. گوشی قیافه ام جمع شد

رفتم تو مخاطبین، هرچی اسم دلبر رو جست و جو زدم اما انگار نه 
رو صفحه کلید شماره رو که وارد کردم با دیدن کلمه زندگیم با . انگار

 .شکلک قلب انگار دست دور گلوم پیچیدن
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حواسم نبود که انگشتم تماس . رو پاک و مسدودش کردمسریع شماره 
با دیدن اسم مهلقا خانم واجب تر دونستم که راه . اخیر رو لمس کرد

 .تماس این زن که همدستش هم بود رو ببندم

 .من برم تا خطت و وارد می کنی یه چیزی گرفتم بیارم-

د انقدر کارنامه اش پاک بود که گوشیش رو با خیال راحت داده بو
من که فکر دلبر هیچ جوره ولم نمی کرد با کنجکاوی رفتم تو اس . دستم

و همونطور که باال پایین می کردم قیافه ام سرخ تر از قبل . ام اسشون
 .می شد

 .چه قربون صدقه ای که نمی رفت

!. دلبر نوشته بود شماره موبایل مهلقا. باز شماره ای به چشمم خورد
 .خوب شد دیدم!. لعنتی

 .داشت می اومد محراب

سریع خودم رو طوری . دست تند کردم و اون خط رو هم مسدود کردم
حس پیروزی و . نشون دادم که دارم شماره خودم رو وارد می کنم

 .داشتم که همه جوره احتیاط کرده و خیالم راحت بود

 .تموم نشد؟-
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شماره ام رو سریع وارد کردم و برای انتخاب اسم گوشی رو سمتش 
 .گرفتم

 .نمی دونم چی بزنم که-

 .گوشی رو از دستم گرفت و به جاش یه ساک دستی داد دستم.  خندید

این از سوغاتی که بخاطرت شب قبل از اومدنم آماده کردم می خواستم -
بهت ندم چون روز آخر کلی حرصم دادی اما کاش دلم طاقت لجبازی و 

 .داشت

 :انگشتش رو آروم کوبید رو گوشی و گفت

 .ایناینم از -

با دیدن کلمه زندگیم که حاال سهم من شده بود لبخند دندون نمایی 
 :زدم خواستم چیزی بگم که صدای مادربزرگش پیچید

 .دخترم مادرت نگران نشه-

 .با لبخند خشک شده رو لبم برگشتم سمتش

 .بله رفتم-

قبل از رفتن به محراب نگاه کردم و بابت سوغاتی زیر لب تشکری کردم 
 .شیطونی بدرقه ام کرد که با چشمک
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اگر دلبر رو فاکتور می گرفتیم حس . قلبم مثل گنجشک تو سینه می زد
 .می کردم بهترین و خوشبخت ترین آدم روی زمینم

. تند از اون فضایی که برام توام با ناراحتی و خوشحالی بود بیرون زدم
از نمی دونم . انقدر تند قدم برمی داشتپ که نفسم به شمار افتاده بود

سر هیجان یا ناراحتی اما حال دلم خیلی خوب نبود ولی در هر صورت 
 .من کار اشتباهی نکرده بودم و نمی کنم

هرکاری ام که تا به االن انجام دادم بخاطر خوبی زندگی خودم و اطرافم 
مطمئنم به هرکسی ام می گفتم و تعریف می کردم کارمرو . بوده و بس

جالب تر اینجا که عشق دزدی . ط اولش؟مگر کمه اون غل. تائید می کرد
این که بدونه کسی من رو می خواد اما خودش رو جای من ! هم کنه؟

 .بزنه؟

وای خدا وای خدا به اینا که فکر می کردم نفرتم شدت می گرف تو 
 .بیشتر ازش بدم می اومد

. با دیدن اولین ماشین زرد رنگ دست تکون دادمو نشستم داخلش
نباید از قضیه خواستگاری بویی می برد . می گفتم؟حاال به بی بی چی 

 .وگرنه تا ته تو ماجرارو در نمیاورد ول کن نبود
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تا وقتی که برسم یه سره به خودم، دلبر، محراب و انتخاب یک دفعه ای 
تو ذهنم جوالن می داد و این که چه سرنوشتی و دارم برای خودم رقم 

 .می زنم

انقدر درگیر شده بودم که . داده بودچشمم افتاد به ساک دستی که بهم 
لبخند . با کنجکاوی داخلش رو نگاه انداختم. حواسمم به این نبود

بر خالف توقع، انتظاری که ازش می رفت فکر . کمرنگی روی لبم نشست
نمی کردم حواسش به دختری که حتی هنوزم باهاش ازدواج نکرده، 

د دست پر برگشته هیچی نشده یه مسافرت فوری هم که رفته بو. باشه
 .!دیگه وقتی طرف شرعاَََ مال خودش بشه محبتای بی دریغش دیدنیه

یکم که کنار ". تقدیم به بهترینم"یه کارت کوچیک که روش نوشته بود
زدم کلوچه و زیتون به همراه یه جعبه مستطیلی که کنجکاو بودم ببینم 

بازش  تحمل نکردم که یکم بگذره از داخل ساک برداشتمش و. اون چیه
اینجا هم . با دیدن رژ لب به همراه خط لبش ابروهام پرید باال. کردم

یه کادو کوچیکه بلکه دیگه اون لبارو دونه اناری . "کاغذ گذاشته بود
رنگ رژ لب هلویی بود مشخص بود رنگ بابش . خنده ام گرفت". نبینم

 .!کمرنگه

 .خانم بفرمایید-

 .با صدای راننده به خودم اومدم
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باید به بی بی می گفتم . وپرداخت کردم و از ماشین پیاده شدمکرایه ر 
رفتم دیدن یکی از دوستای قدیمیم بالخره می تونستم یه جور از سرم 

 .بازش کنم

از پله ها تند رفتم باال و همون لحظه . زنگ و زدم بالفاصله در باز شد
 .بی بی در و باز کرد

 .تا االن کجا بودی؟-

 .جلوی چشماش تکون دادمخندیدم و ساک دستی رو 

یکی از دوستای دورم میخواست من و سورپرایز کنه بعد از چند سال -
 .هم دیگه رو دیدیم

ساک رو از دستم گرفت و با اخم می خواست دست ببره توش که به 
 .زود رفتم داخل و اول اون جعبه رو برداشتم. خودم جنبیدم

 .اون چی بود-

 :با همون لبخند گفتم

 .ی خوام ببینم چیه تو بقیه ببین بی بیآره خودم م-

همونطور که مشغولش بود بعد از . کاغذ رو برداشت و با اخم نگاه کرد
 :چند دقیقه به سختی گفت

 نوشته بهترینم؟-
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 :ادامه داد. تو همون حین اون یکی کاغذ رو تو دستم مچاله کردم

 .این قلبه چیه؟-

 :غر زدم

 .رفیه؟بی بی دوستمه دوستمم داره این چه ح-

 .سر تکون داد

 .!تا االن با دوستت بیرون بودی؟. عجب-

 :لب زدم

نه دوست قدیمی که چندین سال هم دیگه رو ندیده بودیم حق بده -
 .!نمی بینی ذوق زده ام؟

 :ابرو باال داد

انشاهلل همیشه انقدر خوش باشی، زود آماده شو کم کم تا بری اتاقت و -
 .حاضر شی شب شده، وقتی نمونده

 :اخم کردم

 .برای چی؟-

 .تیز نگاهم کرد

 .خواستگاریت-
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پاک یادم . با به یاد آوردن این که امشب چه خبره آه از نهادم بلند شد
حاال جور نمی شد نمی شد وقتی ام که می شد باهم می !. رفته بود

 .من که نظرم نه بود پس چرا الکی بیان؟!. اومدن

 .بی بی بگو نیان؟-

 .قرمز شد

روی سگم رو باال نیار، برو حاضر شو وگرنه من می دونم و دختر اون -
صبح کم حرف زدم االنم باز عاصیم . باز رفت بیرون، اومد جنی شد! تو

 .کن

 دلبر

صدای زنگای پی در پی تلفن باعث بیداریم . با کرختی از جام بلند شدم
 .بدنم کوفته بود و کف پاهام می سوخت. شده بود

انقدر ترس داشتم که زود . افتاد روی زمین چادر از روی سرم ول شد و
می ترسیدم مبادا کسی تو این خونه . برگشتم و چادر رو باز سرم کردم

 .باشه و من رو ببینه

چند ثانیه مکث کردم و خواستم برم بیرون که باز صدای . تلفن قطع شد
 .قدم تند کردم و این بار سراسیمه جواب دادم. زنگ داخل اتاق پیچید

 :با صدای خش داری گفتم
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 .بله؟-

 .!دخترم چرا جواب نمی دی جون به لبم کردی که-

مهربون ترین زن روی زمین که . با صدای مهلقا خانم لبخند تلخی زدم
 .بهم پناه داده بود. حاال جایی که بودم رو مدیونشم

 .دختر؟-

 :جواب دادم

 .مهلقا خانم صدام خش داره مشخص نیست خواب بودم؟-

 :غر زد

 .ای بابا، از نیمه شب دیشب تا االن که دم دمای عصر هست خوابی؟-

 .خندیدم

من ساعت شش، هفت رسیدم اینجا مهلقا خانم انقدر خسته بودم که -
 .وسط سالن خوابم برد

 :بعد از چند ثانیه گفت

 .پیاده اومده بودی؟-

 .آهی کشیدم

 .بله-
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 .سعی کرد بهم روحیه بده

و جور کن یه آبی به صورتت بزن اون  اشکالی نداره، خودت و جمع-
خونه رو حاال که رفتی یه دستی بکش وقتی برگردم باید مثل دسته گل 

 .باشه

 :با خنده گفتم

 .اگر شما که بهم پناه دادی وظیفم اینه با کمال میل مشتاقم-

 :جوابی نداد که گفتم

 .مهلقا خانم؟-

 :جواب داد

 .جانم دخترم؟-

ن بود بغلم می کرد و باهاش درد و دل دلم می خواست اال. بغض کردم
 .می کردم

 .کی میاین پس؟-

 :بعد ازچمد ثانیه گفت

زود خودم و جمع و جور می کنم و میام دختر، مطمئن باش تو اون -
 .خونه بهت آسیبی نمی رسه
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 .پوزخندی روی لبم نشست

خیال می کرد من ترسم از اینه که دست کسی بهم برسه که البته هم 
د اما بیشتر دلم هوای احساس مادرانه اش رو داشت که همینطور بو

همیشه تو اوج نا امیدی با محبت و خوش زبونیش نوری رو تو دلم 
 .روشن می کرد

 .من منتظرم حداقل نمی دونید دقیقاَََ ِکی؟-

 .می ترسم بهت قول بدم باز گرفتار شم-

 .لب برچیدم

 .مراقب خودتون باشید. هوف، باشه مهلقا خانم-

یشتر دخترم، من که ازم گذشته تو تنهایی جوونی مراقب باش، تو ب-
 .جایی میری حواست جمع باشه

خبر نداشت تا چند وقت از بابت اون . کنج لبم به تمسخر باال رفت
. شب و ضربی که به فریبرز زدم جرئت بیرون رفتن نداشتم و ندارم

همین االنش هم احساس می کردم کسی حول من می چرخه حتی، 
فکر می کردم که اگر مرده باشه روح منفورش تو خواب و بیداری حتی 

روانم مختل شده و از همه طرف تلخی نصیبم !. ولم نمی کنه مثل حاال
 .نه به کسی می تونستم اعتماد کنم و کسی رو تکیه گاه بدونم. شده بود
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 .چشم، خدانگهدارتون-

بون دراز و روزای اول یه دختر پررو و ز . بخند دختر این چه لحنیه؟-
سرکش رو می دیدم که خودش رو ارزشمند میدونست، اون تازه گل 

 .!شکفته کجا و این گلی که تو جوونی پیر و پر پر شده کجا

اون گلی که هرروز صاحابش آب بریزه پای جونش و . چونه ام لرزید
نازش رو خریدار باشه معلومه بهتر از گلی که آفت به تنش ریختن عمر 

دبختی و سیاه بختی رو تن این گل تو این چند ماه چنان خار ب. می کنه
 . ...جا خوش کرده بود که

 .تنها در جواب آهی کشیدم و چیزی نگفتم

برو به خودت برس، محراب چند روز دیگه برگرده قطعاَََ دوست نداره -
 .ببینه خانمش تو این حاله

 .چشم مهلقا خانم-

ستفاده کنی البته که به برو دخترم، راستی لباسای من رو می تونی ا-
 .سایزت خیلی بزرگه

 :خندید و ادامه داد

 .خدانگهدار-
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نکنه تا االن زنگ . بی اراده فکرم رفت سمت محراب. گوشی رو گذاشتم
باید بهش زنگ !. حتماَََ با جواب ندادنم کلی نگران شده. زده به گوشی؟

 .می زدم و در جریان می ذاشتمش

اگر می دید دارم از خونه . خراب می شدیکم فکرکردم، اینطوری بیشتر 
مهلقا خانم زنگ می زنم به حتم شکش می رفت که یه کاسه ای زیر نیم 

کاسه اس از طرفی تو آخرین تماس بهش گفته بودم مهلقا خانم 
مسافرته و خودش هم می دونست، اونوقت نمی گفت تو چطور تو 

ی هم به یه نحوی هر سر. نه نه اصالَََ کار معقولی نبود. اون خونه ای؟
 .براش دروغ سمبل کردم دیگه این دفعه از خیرم نمی گذشت

از طرفی فکرم به این بود که اگر . ولی مگه بی قراری امونم می داد؟
زنگ هم نزنم بازم درست نیست چون معلوم نیست باهام تماس گرفته 

 .یا نه اونوقت استرسش بیشتر از قبل می شد

 .انگشتام به سمت عددا لرزید

 .چهار تا عدد اول روکه گرفتم کالفه گوشب روکوبیدم تو جاش و غر زدم

 .لعنتی-

با به یاد آوردن خونه ای که توش مشغول بودم بی اراده دوباره تلفن رو 
می تونستم زنگ بزنم به خط خودم که؟ اگر زنده می بود و به . برداشتم
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م می خونم تشنه بی شک تلفنم رو جواب می داد و در به در دنبال
 .گشت

وای خدای . وای وای نکنه محراب زنگ زده باشه و فریبرز جوابش بده؟
با . دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. چرا فکرم به اینجا نکشید؟. من

با شنیدن صدای . دستای لرزون نفهمیدم کی شماره ام رو وارد کردم
تکراری زنی که می گفت مشترک مورد نظر خاموشه انگار آبی روی 

 .ریخته باشنآتیش 

تکیه دادم به پشتی و . انقدر ترسیده بودم که پیشونیم خیس شده بود
 .چادر رو از روی سرم پس زدم

 دل آرا

 .از جام بلند شدم و میوه تعارف کردم

 .مرسی دختر گلم-

همش نگاه می . زیر نگاهای مجید داشتم از خجالت آب می شدم
 .انداخت و خبر نداشت که من قصدم جدی نیست

کردم تا آخر مراسم خواستگاری که کمترین جمعیت رو تشکیل   سعی
 .می داد خودم رو کنترل کنم



 

 
673

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

خواستگار . اگر مادرش االن زنگ می زد چی؟. عصبی پا تکون می دادم
پشت خواستگار؟ قطعاَََ بی بی پی می برد بیرون امروزم یه قضیه ای رو 

 .پیش رو داشته

 .خب مهریه چقدر مورد نظرتون هست-

 :ی با غرور گفتبی ب 

بالخره بچه ها برای پدرو مادر ارزش دارن اما اونی که عصای دسته یه -
 .جور دیگه اس

 :طیبه خانم کنایه زد

 .مثل دلبر-

بی بی با نگاه تندی بهش انداخت و مجید که از بابت حرف مادرش 
قیافه اش جمع شده بود نیم نگاهی بهش انداخت که طیبه سریع 

 .خودش رو جمع کرد

الخره اونم زمانی کمک دستتون بوده اما خب طال که پاکه چه منتش ب-
 . ....به خاکه

 .نگاهش رو سوق داد سمتم
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صورتش هم که . دل آرا جان وقارش و عزت نفسش ماشاهلل چشم گیره-
ماه شب چهارده اگر دخترتون یه ذره مورد داشت باور کنید خواستگاری 

 .نمی اومدیم

 .ز سر غرور کنج لبم نشستبا شنیدن این حرف لبخندی ا

 :بی بی اوامه داد

داشتیم می گفتیم مهریه بالخره یه رقمه اول باید ببینیم بچه ها به -
 .تفاهم می رسن یا نه؟

 .طیبه سر تکون داد

 .با این که چند سال همدیگه رو می شناسن اما درست می فرمایین-

پشت سرم  با اشاره بی بی از جام بلند شدم و قدم برداشتم سمت اتاق
نمی دونستم باید بهش چی بگم واز کجا شروع اما . مجید حرکت کرد

باید یه چیزی از من می شنید و دمش رو می ذاشت رو کولش حتی 
شده به قیمت بد شدن وجهه ام وگرنه حوصله سوال و جواب بی بی رو 

 .نداشتم

ببینید دل آرا خانم من شمارو می شناسم می دونم چه دختر معصومی -
ید، اون روز رفتار نامزدتون رو دیدم واقعاَََ حقتون اون برخودا نبود هست

از اونجایی . یعنی مستحق و الیق مرد بهتری تو زندگیتون هستید... ی
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که فهمیدم حدا شدین بهترین فرصت بود که برای عالقه ام پا پیش 
 .بزارم

 .یه تای ابرو دادم باال

 .عالقه؟-

 .!برخورده بودیم البته قبل از نامزدیاگر یادتون باشه چند باری بهم -

 .خودم رو زدم به اون راه

 .حقیقتاَََ من چیزی یادم نمیاد-

 .سر به زیر انداخت

 .حس میکنم انگار رضایت ندارید از این مراسم؟-

 :با مکث کوتاهی جوابش رو دادم

ببینید آقا مجید مسلماَََ دوست دارید در آینده پدر بشید، بچه داشته -
کنار همسرتون بزرگش کنید و در هر صورت تا آخر عمر که   باشید و در 

. نمی خواین تنها فقط با همسرتون باشید بالخره بچه شیرینیه زندگیه
 .شما بچه دوست داری یا نه؟

 .اخم ریزی کرد

 .چه ربطی به بچه داره-
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 :با دهن کجی گفتم

 .بگید آره یا نه؟-

 :سر تکون داد

 .خب بله-

 :با صراحت گفتم

بازم دوست ! ور کنید همسر آیندتون تو باروری ناقص باشهحاالتص-
 دارید؟

صورتم رو از نزدیکش عقب . طوری سر بلند کرد که گردنش تق صدا داد
 .تر کشیدم و منتظر موندم تا جواب بده

 .متعجب نگام کرد

 .یعنی خودتون؟.. ی-

 :بی حوصله گفتم

 .بله، بله خودم-

د که بخواد پا پس بکشه بخاطر یه اما بالغ و عاقل تر از این حرفا بو
االن اگر مهرداد بود زمین و زمان و به آتیش می کشید که چرا !. حرف

 .از همون اول نگفتید و وقتم رو خواستین بگیرید، من و مسخره کردید
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 .خب بالخره هرچیزی درمانی داره، شما رفتین دکتر؟-

 .مجبور بودم دروغ بگم

 :با ناراحتی آهی کشیدم و گفتم

چرا بخوام در . آره اما دکتر بهم گفت هیچ وقت نمی تونم مادر شم-
شپا می تونید یه زندگی خیلی بهتر تشکیل بدید با . حقتون ظلم کنم؟

جمعیت ببشتر و شاداب تر اما با من جز محدودیت و دردسر چیزی 
 ....تازه. نیست

 :چرخیدم سمتش و با هیجان بیشتر گفتم

عام و جز غصه و ناراحتی برای پیش چشم فامیل میشین مسخره -
. ما بیخیالی طی کنیم اون زن نابود می شه. طیبه خانم چی می مونه؟

 .پس با دقت به آینده فکر کن

 .از رو صندلی بلند شدم و اونم تند بلند شد

 :با ترحم نگاهی بهم انداخت و گفت

این به این معنا نیست نظرم منفی باشه ها منتها فقط یکم وقت می -
 .که به این مسئله فکر کنمخوام  

از اونجایی که می دونستم امکان داره به مادرش بگه سر چرخوندم 
 .سمت در
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اگر فکر می کنید الزمه با کسی هم مشورت کنید حتمَاش این کارو -
 .انجام بدین

می دونستم طیبه خودش آتیشه اگر می دونست عمراَََ دیگه مجید 
 .اجازه میداد از چند کلیومتریم رد شه

با لبخند سر تکون داد و در رو باز کرد و رفت بیرون منم پشت سرش 
 .حرکت کردم

. اونطور که از لحن بی بی و طیبه می شد فهمید بحثشون سر مهریه بود
 .با سرفه مجید به خودشون اومدن

مجید طبق انتظار حرف معقولی زد وگفت دو طرف باید فکر کنیم و فعالَََ 
دم تو کمتر از ده دقیقه وسط خونه از تا چشم بهم ز . دست نگه دارن

 .اون جمعیت کم خالی شد

خب این هم از سر . نفس عمیقی کشیدم و با پیروزی لبخند زدم
 .در که کوبیده شد از جا پریدم. گذشت

برزخی نگام می کرد و اومد خیز برداره سمتم . چشم دوختم به بی بی
 .که تلفن زنگ خورد

ه رنگ و روش مثل گچ شده دختره چشم سفید چی گفتی که پسر -
 .!ها؟. جواب رد دادی؟!. بود؟
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 .کنج بینیم رو دادم باال

 .واه بی بی این حرفا چیه، حاال برو تلفن و جواب بده-

گوشام تیز شد اما نگاهم رو .  به زور ازم دور شد و تلفن و برداشت
تا جایی که سنگینی . طوری می چرخوندم که انگار متوجه چیزی نیستم

با چشمای ریز نگام می انداخت . بی باعث شد خیره بشم بهشنگاه بی 
 :و می گفت

 .آها، انشاهلل برای ِکی؟-

....... . 

 .معرفی نمی کنید؟-

....... . 

 :یک دفعه بی بی حیرت زده شد ودست زیر چونه زد

 .خانم رضایی هستید؟. خوبین شما؟-

...... . 

 .بله قدمتون روی چشم-

...... . 

 .خدانگهدارتون-
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 .تلفن رو گذاشت و با حیرت دست زیر چونه اش گذاشت

 .عجب-

 :سریع نگام رو طرف دیگه ای سوق دادم که گفت

 .دختر؟-

 .توجهی نکردم، مثاَل چیزی نشنیدم

 باتوام دختر؟-

 :سریع گفتم

 .بله بله؟-

 .می دونی چی شده؟-

 .یه تای ابرو دادم باال

به جونم نه چیزی جز این که تا چند دقیقه پیش میخواستی بیوفتی -
 .نمی دونم

 :لب زد

 .به خدا بخت و اقبال بهت رو کرده خبر نداری-

 .!جدا؟-

 :از جا بلند شد و با خوشحالی گفت



 

 
681

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

خانواده رضایی، پارسال . می دونی کی فردا قراره بیاد خواستگاریت؟-
 .دیدیشون با خودم برده بودمت

 :جواب دادم. لبخند پهنی زدم، پس زنگ زده بودن

 .!واقعا؟وای -

 .سر به نشونه مثبت تکون داد و بعد از چند ثانیه چشم ریز کرد

 .برای چی اینطوری؟-

 .کالفه نگاهش کردم

 چطوری؟-

 .!االن باید بال درمی آوردی-

خندیدم خبر نداشت خیلی وقته بال درآوردم و از این بابتم ذوق می 
 :کردم برای همین گفتم

 .راستش خیلی خوشحالم ولی استرس دارم-

دستش رو کشید . با این حرف بی درنگ اومد نزدیکم و خم شد سمتم
 .باال و انگشت اشاره اش رو جلو چشمم چرخوند

من که می دونم به پسره یه چیزای از خودت گفتی که طوری رفتن فکر -
 ...مبادا. نکنم پشت سرشون نگاه هیچ، تف بندازن
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 :نشست رو زمین و چشم تو چشمم ادامه داد

نه به سرت که این پسره رو هم بخوای با احمق بازی از خودت مبادا بز -
 .جداش کنی اونوقت من می دونم با خوده تو

 .لب برچیدم

 .وا بی بی یعنی چی؟-

 :غرید

خودم باهاشون در میون می !. یعنی حق نداری بگی حامله نمی شی-
 .زارم اماتو چیزی نگو چون گفتن تو مساویه با تک و تنها موندن ابدیت

 .این حرفش بغضم گرفت با

 .خب باید بدونن. یعنی چی دروغ بگیم؟-

 .با قیافه جمع براندازم کرد

این مشکلت و . بلند شو بس کن این ننه من غریبم بازیا بسه-
من با دکترت حرف زدم !. انقدربزرگ کردی که حس می کنم عقیمی

 .!من

 .شونه باال انداختم

 .بی بی زده که زدی چه فایده؟-
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 :فوت کرد وجواب دادنفسش رو 

 .!انجام بدی (ivf) فایده به این که حداقل می تونی آی وی اف-

 :غر زدم

 .بی بی اگه نخوان-

یاد مجید افتادم که سعی در قانع کردنم داشت و من یه ضرب گفتم 
مسلماَََ محرابی که . اون عالقه داشت و دنبال چاره بود. هیچ راهی نداره

تونه به خاطر من یا همون دلبری که با عالقه قدم جلو گذاشته می 
 .انقدر عاشقشه با این قضیه کنار بیاد خصوصاَََ که چاره داره

 :بی بی جواب داد

تو زبون به دهن بگیری هیچی نمی شه، من خودم ملتفتشون می کنم -
همه مثل اون . البته از سمت مادرش که یه فرشته به تمام معناس

 .مهرداد و مادر عجوزه اش نیستن که

پاک یادم . چیزی تا نامزدیش نمونده بود. نفسم رو بیرون فوت کردم
قرار بود با اون عکسا جشن و . رفته بود که می خواستم چی کار کنم

 .نامزدی و به کامشون زهر کنم و می کنم

آدم کینه ای نیستم ولی حقم نبود اون برخوردا، اون اهانتا، اون حرفا، 
 .و یک جا جبران می کنماون سرکوبای بی دلیل که همه اش ر 
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 بگو ببینم، به مجید گفتی؟-

 .گیج نگاهش کردم

 .آره دیگه.. آ-

 .دندوناش رو روی هم فشرد

من تو یکی رو میشناسم، می دونستم همچین غلطی می کنی ولی دمار -
 .از روزگارت در میارم اگر به این پسر چیزی بگی

 .خواستم حرفی بزنم که مانع شد

قتی رفتین برای صحبت خودم به مادرش می فردا شب که اومدن و-
 .گم

 محراب

. همش حس می کردم یه چیزی کمه. تو آیینه به خودم خیره شدم
دکمه آخر . برای بار دوم ادکلن تلخ و برداشتم و حالی کردم روی خودم

 .یقه ام رو بستم و باز نگاه اجمالی انداختم

حساس شده  یه چیز کم بود شایدم من. کالفه نفسم رو بیرون دادم
از فکر این که دلبر برای من می شه تو پوست خودم نمی . بودم

خدایا بزرگیت و شکر، همین پارسال بود که ازت خواستمش و . گنجیدم
 .دستی به ته ریشم کشیدم. امسال داری حاجتم و می دی
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زبون تند و شیطنتش، قهر و ناز کردنش، خانومیاش تو خونه و مهم تر 
تو بدترین شرایط توسط کسی که حاال تمام و کمال از همه آروم کردنم 

خیلی استرس . می شه برای خودت حس عجیبی توام با خوشحالی بود
 .داشتم اما به رو نمی آوردم

شاید همین االن همین حالتم بابت همین استرسم بود و متوجه نبودم 
 .اپا همش می جنبیدم و دل از آیینه نمی کندم

 .؟مادر داری چی کار می کنی-

سریع . برگشتم سمتش و نفس حبس شده ام رو بیرون فوت کردم
تکیه . لبخند زدم و نگاهش کردم در جواب لبخندی زدوخیره نگاهم کرد

 :دادم به دیوار و گفتم

 .گفتم نگاه می کنی حداقل با استایل واسه مادر وایستیم-

خواستم حرفی بزنم که چونه اش . متوجه حرفم نبود و تو فکر رفته بود
 :با دیدن این حالش ترسیدم و آروم لب زدم. لرزید

 .!مادر؟-

. سرش رو که از میون در مشخص بود آورد عقب و در رو کامل باز کرد
 .اومد داخل و با قدمای آروم خودش رو بهم رسوند
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دستاش . چهره اش سرخ شده بود و باعث می شد بیشتر استرس بگیرم
پیشونیم رو بوسید و  با بغض. رو پشت سرم گذاشت، خم شدم سمتش

 .دست زیر چونه ام گذاشت

شیر پسرم داره داماد می شه، خوشبختید آرزومه مادر خب؟ مطمئن -
 .هیچوقت ازم آزرده نباش. باش همیشه خوبت و خواستم

 :غر زدم

 . ....مادر من اینطوری نگ-

دست چپش رو به نشونه سکوت باال آورد و مانع گفتن ادامه حرفم 
 .شد

 .ن، حرفم چیز دیگه ایهنه پسر جا-

 .نفسش رو فوت کردو صورتم و قاب گرفت

من این چشمای مشکی درشت مشکی و بهتر از هر کس می شناسم، -
من می دونم این پسر وقت بی پناهی به کی تکیه می کرد و مادر 

گفتناش وقت غصه چقدر التماس داره از خدا می خوام خوشبخت بشی 
 . ...پسرم اما

 .اشک منم در می آورد دیگه کم کم داشت
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دستاش رو آورد عقب و به نشونه . قطره اشکی از گوشه چشمش چکید
 .التماس چسبوند به هم

دورت بگردم این مادر پیرت و فراموش نکنی، من از این دنیا یه بچه -
همون هفته ای یه بار که سرم می زدی و همون باشه، نشه یه . دارم

 .می کنمبه خدا دق !. وقت من و یادت بره ها

 .نفهمیدم که چشمام پر شد

خدا لعنتم کنه که همون یک بار در . سعی کردم خودم رو کنترل کنم
هفته هم برای سر زدن به زنی که له له می زنه واسه دیدن پسرش 

 :سرش رو چسبوندم به خودم و با صدای گرفته گفتم. کمه

ه دنیا اولین و مهربون ترین زن زندگیم که محبتش ب. این چه حرفیه؟-
باز همسایه ها !. دیگه این حرف و نزنیا. می ارزه رو ول کنم برای چی؟

 .ترسوندنت؟

 :با مکث کوتاهی ادامه دادم

من همون پسری ام که بخاطرمادرش یه مدت طوالنی از کارو زندگیش -
 .گذشت

 .با صدای مادر بزرگ نگاهم رو به رو به رو دادم
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له بهت گفتم به حرف اون زنه جمی. ای بابا بسه بسه این حرکات چیه؟-
 .گوش نده، با خنده وراجی می کنه

 .با شنیدن این حرف مامان و کشیدم عقب و اشکاش روپاک کردم

آخه برای چه بهش بها می دی تا هر حرفی بهت بزنه که . زینب خانم؟-
 .!االن هم خودت ناراحتی هم منو ناراحت کردی

 :مادر بزرگ غر زد

 .ت، می خواین نیمه شب بریم خواستگاری؟االن وقت این حرفا نیس-

 .مامان زد روشونه ام

بیا بیرون . پسرم همه چی خوبه، انقدر به خودت تو آیینه نگاه ننداز-
 .منتظرتیم

باشه ای گفتم و با رفتنشون ساعتم رو دور مچم بستم و کتک اسپرت 
قدم برداشتم بیرون و زود باهم از . مشکیم روروی ساعدم رها کردم

تمام فکرم درگیر شده بود طوری که حواسم به خرید . خارج شدیمخونه 
 .گل و شیرینی هم نبود و مادربزرگ هردو رو یادآوری کرد

درست همین . با شک و تردید دور میدون چرخیدم، همین خیابون بود
اون طرف خیابون دم عابرا، با چادر مشکی قدم بر می داشت و !. جا

 .دیدمش
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 .محراب برو دیگه-

 .ودم اومدمبه خ

 .بله.. ب-

با نزدیکتر شدنم . پام رو روی پدال گاز گذاشتم و سرعتم رو بیشتر کردم
 .شدت هیجانم بیشتر از قبل شد و نم عرق روی پیشونیم نشسته بود

 . ...پسرم اینجا همون مسجدی که تو باز سازیش-

 :سریع گفتم

 .آره مادر من همونجاست-

خودم چند بار نفس . ه شدنپیاد. ماشین رو گوشه ای پارک کردم
 .عمیقی کشیدم و پیاده شدم

 .می گم چقدر آشنا به نظر می اومد-

 .در جواب مامان تنها سر تکون دادم

 .مادر بزرگ جلو تر از هردومون قدم برمی داشت

 .کدوم دره؟-

 .لبخندی کنج لبم نشست

 .همون در قهوه ایه خونه قدیمیه-
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 .تو جاش وایستادمادر بزرگ

 .ینجا زندگی میکنه؟دختره ا-

 :تشر زدم

 .!مادر بزرگ-

 :با اخم رو به من گفت

 .!خونه داری؟. تو می خوای عروست و ببری تو کدوم خونه اصالَََ؟-

 :خواستم بگم آره که گفت

اون خونه ایوونی و نگفتم اون خونه به چه درد؟ واهلل که ندیدم اما -
اینم . اختتعریفای زینب من و یاد خونه مادربزرگ خودم می اند

دختره حق زندگی خوب داره، دیروز دیدمش اگر یه ذره شیشه خورده 
 .داشت عمراَََ اینطور برخوردنمی کردم

 :مامان که کنارم وایستاده بود رو به مادر بزرگ گفت

عجله نکنید معلومه که داره، خونه کاهگلی ساده خودش نیست اصالَََ -
بریم مادر جان بیینیم اینا  حاال بزار . یه واحد تو یه ناحیه مناسب داره

به تفاهم می رسن با نظر دخترشون می ریم جلو اصالَََ شاید تجمالتی 
 .ام نباشه

 .سر تکون دادو با تاسف عصاش رو کوبید و رفت جلو
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. افسوس عروس، زشته به یاد آوردن اما من پسرم و سر تو ادب کردم-
ه ما هم شاید این دختر عادت داشته باشه ولی در حد منش خانواد

 .!همینه

 .رسید در

 .واحد و بزن پسر-

 دل آرا

بی بی گفته بود چایی بریزم و . لبخندم از روی لبم مگه پاک می شد
چون سالن به آشپزخونه دید داشت متوجه سنگینی . ببرم براشون

 .نگاهی می شدم و می دونستم داره نگام می کنه

 .زیر نگاهش معذب بودم و یه جورایی خجالت می کشیدم

با یه نفس عمیق رفتم . استکان آخر رو داخل سینی گذاشتم و بلند کردم
نه سر مهرداد نه سر مجید به هیچ . بیرون و سعی کردم دستام نلرزه

 .وجه انقدر هیجان نداشتم که حاال سر محراب هیچ تمرکزی نداشتم

 .صدای مادرش به گوشم رسید

. ر گلتون لذت بردمواهلل خودم شخصاَََ کالَََ از متانت و سنگینی دخت-
 .همینم باعث شد که بیایم خواستکاری

 .با نزدیک شدنم سکوت کردن
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سر محراب که رسیدم . تک تک چای تعارف کردم و زیر لب تشکر کردن
 :با دیدنم زیر لب آروم زمزمه کرد. لبخند کمرنگی زدم

 .استرس نداشته باش-

دلبر چی  دیگه به هیچ وجه این احساس که. پلکام رو روی هم فشردم
می شه و چه آینده ای قراره برام رقم بخوره رو نداشتم و ففط نگران 

احساس شادی تو تک تک سلوالم احساس . حال و وضعیت االنم بودم
 .می کردم و هرکی از دور هم من رو می دید به خوشحالیم پی می برد

 .نشستم کنار بی بی و سینی رو روی میز گذاشتم

واقعاَََ باعث خوشحالیمه که االن شمارو تو . یدید؟که دختر من رو قبالَََ د-
 .همچین روزی می بینم

 :پیرزن با دیدنم گفت

. فکر می کنم چهل و پنج دقیقه ای گذشته و ما همچنان گرم صحبتیم-
 .اگر حرف و سوالی نمونده این دوتا بچه برن صحبتاشون رو انجام بدن

مشتاق بودم هرچه  .بدون منتظر بودن از جانب بی بی از جا بلند شدم
 .زودتر همه جی سر بگیره

با دیدنم محراب از جا بلند شد و قدم برداشتم و اون هم پشت سرم 
اتاق رو حسابی مرتب کرده بودم و حسابی ادکلن و عطر . حرکت کرد
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درسته پسر خوش خلقی و بی شیله پیله ای . زدم تا خوشبو باشه
وری باشم که کمبودی هست اما می خواستم تا جایی که امکان داره ط

نباشه هرچند از اون اخالقا نداشت که به خودش و ثروتش و برو بیاش 
 .بنازه

. در رو بستم، بالفاصله چرخید و خیز برداشت سمتم. وقتی اومد داخل
من که از این حرکت بی . دستاش و دو طرفم گذاشت خیره شد بهم

 :مقدمه اش گونه هام سرخ شده بود لب زدم

 !چی شد؟.. چ-

 . ...دلبر-

 :آروم لب زدم

 .!دل آرا، چیزی شده؟-

از طرفی این برخورد برام خیلی غیر . نمی دونستم باید چی کار کنم
عادی بود و تنها دلیلش اینه که اون مدت طوالنی که دلبر صیغه بود و 

چطور می تونستم زود جوش بخورم و . باهم راحت بودن اما من چی؟
 .مثل دلبر بی پروا باشم؟

یا باید تحمل می کردم یا اعتراف که در هر صورت گزینه ! راهی نبود اما
 .دوم جز ضرر برای من چیزی نداره
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 .صاف تو چشماش نگاه کردم

 .چرا چیزی بشه؟-

 .لب برچید

آرا، انگار چیزی شده، نمی دونم ناراحتی، استرس داری، نگاهت ... دل-
 .با قبل فرق داره

قلبم محکم می کوبید . نه اش گذاشتمبا اکره دست باال آوردم و روی شو
 .و دلبر رو تو اون لحظه یه دم لعنت می فرستادم

 :زوری خندیدم و گفتم. فاصلمون اندازه یه بند انگشت بود

 .چرا این حرف و می زنی؟. مگه چی شده؟. چرا؟. نه عزیزم-

صندلی میز چرخ خیاطی که کنج . اومد عقب و کالفه دستم روگرفت
دستش رو زیر چونه ام . د عقب و من رو نشوند روشاتاق بود رو کشی

 :گذاشت و آروم گفت

این نگاها اون نگاهای . خانومی، نمی دونم ولی انگار یه چیزی هست-
 .گرم قبل نیست

یه تای ابرو !. یعنی چی گرم؟ گرمه چی آخه. آب دهنم رو قورت دادم
 :باال دادم

 .نگاه گرم؟-
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حاال من رو صندلی نشسته و . رو زانو خم شد و نشست زیر روی زمین
مگه می شه یه پسر !. چقدر این بشر منشش باال بود. اون زانو زده بود

اونم برای کی؟ کسی که هنوز همسر شرعیش . انقدر احترام قائل باشه؟
 .البته برای من این جنبه رو داشت!. نشده

 .دستاش رو روی زانوم گذاشت و چند ثانیه خیره نگاه کرد

تو همونی بودی که !. اهت اون شادابی قبل و بهم نمی دهناراحتی، نگ-
وقتی چشمام بهت نی افتاد حداقل تو ثانیه غم و غصه ام یادم می 

 . ....رفت اما االن

این بار خیره به انگشتام ادامه . نفسش رو فوت کرد و دستام رو گرفت
 :داد

می دونم سختت شد، می دونم تو نبودم اذیت شدی دلت تنگ شدا -
اما باور کن بخاطر حال مامان باید می موندم چون رفته . می دونم بود

االن که خداروشکر سرحال و سالمت می !. رفته بدتر می شد و بهتر نه
من تنها بچه !. بینیش فکر نکن اینطور بود، ابداَََ نای حرف زدن نداشت

اشم من تنها پسرشم ازم توقع داره و صدرصد بی جا نیست، یه عمر 
بزرگ کرد از اینجا به بعدش وظیفمه براش جبران کنم اما اون من و 

توام برام ارزشمندی، من قصدم دلگیریت نبوده و نیست منتها ازت 
به خدا مخلصتم هستم . کاش از دستم ناراحت نباشی.  فرصت خواستم
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هرچی بگی روی تخم چشمام هرکاری که بدونم دلت باهاش صاف می 
شیطنت و سرزندگی رو تو چشمات شه برات انجام می دم که باز اون 

اون دلبری که دیروز دیدم توقع داشتم خیز برداره و بغل کنه نه . ببینم
انقدر کارم . این که توقع باشه اخالقت دستمه اما گذاشتم پای ناراحتیت

 . ...خیلی آروم و کم حرف و. بد بوده که تو رفتارتم تاثیر گذاشته؟

 .دیگه ادامه نداد

با چکیدن قطره ای روی . بوسه ای روش نشونددستام رو کشید و 
 :محراب نگاهش رو باال کشید و شکه گفت. آستین لباسم

 .!دل آرا-

به خودم که اومدم قطرهای اشک پی در پی از روی صورتم سر می 
انقدر این احساس . کی اشک ریخته بودم که متوجه نشدم؟.  خورد

آه تلخی  .خالصش حالم و دگرگون کرده بود که خدا می دونست
همون لحظه از ته دل از خدا خواستم که این احساسش تمام . کشیدم

هرچی که بیشتر می گذشت . و کمال مال خودم بشه، باید می شد
این پسر هیچ راهی برای . تکاپوم برای کنار زدن دلبر بیشتر می شد

 .تعلل کردنم نمی ذاشت

 .از جا بلند شد و سرم رو تو آغوش گرفت

 .فتم که، من معذرت می خوامببخشید دیگه گ-
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 :آروم گفتم

 .نه نه مشکل این نیست-

 .اومد عقب و صورتم رو قاب گرفت

 .بگو چیه-

 :با مکث کوتاهی گفتم

 . ...همیشه با من-

 :من رو محکم و با تاکید به زبون آوردم ادامه دادم

 .برای خودم باشو بمون. مثل االن باش-

 .متعجب نگام کرد

 .لومه که همینطورهمع. این چه حرفیه؟-

 :بی توجه بهش گفتم

 .قول بده فقط برای من باشی-

 .خندید

 .نکنه فکر کردی تو نبودت تنبونم دوتا شده؟-

 :خنده ام گرفت، تشر زدم
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 .!محراب-

 .خم شد و پیشونیم و بوسید

. از یک سال پیش من و بیچاره خودت کردی بعد برم سراغ یکی دیگه؟-
یا اون یه نفر می شه . فره نه چند نفردل که عاشق باشه صاحبش یه ن

 .!دیگه نزنی این حرف و ها!. ماله خودش یا تا ابد تنهایی

من عشقم به مهرداد . با شنیدن این حرف بی اراده از خودم بدم اومد
سعی کردم آروم باشم و زیاد حرفش رو جدی . وابستگی؟. چی بود؟

واکنش نشون  منظورش به خودش بود نه من؛ چرا باید انقدر . نگیرم
 بدم؟

 .با لبخند خیره شدم بهش

 :اشکام رو از روی صورتم پاک کرد و گفت

نهایتاَََ بشه یه روز که . می دونی که فرصت زیادی برای ازدواج نداریم؟-
 .اجازه بدن کارای خریدمون رو انجام بدیم

 .سر تکون دادم

 .آره خبر دارم-

 .نبعدم دوتایی بدون ترس می ریم سر خونه زندگیمو-
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وقتی گفت خونه و زندگی به فکرم زد که نکنه می خواد اون خونه 
 .اخمی روی پیشونیم نیشست. قدیمی حوض دار ببرتم

 .می ریم خونه خودت؟. محراب؟-

 .جواب داد

 .آره دیگه، چطور؟-

نه نه نباید می رفتیم اون خونه، پا گذاشتن تو اون خونه خط قرمزم بود 
می !. ج باز امکانش بود اما اوایل نهحداقل یه مدت تا بعد از ازدوا

دونستم بعد از ازدواجمون به همه چیز پی می بره تو این فرصت نباید 
 .تو شرایطی بزارمش که در دسترس دلبر باشه

 .می شه یه خونه جدید بگیری-

 .چرا؟-

 :خواستم دهن باز کنم که گفت. چه جوابی می دادمش؟

می دونم از اون دزد و اتفاق اه فراموشم می شه، البته که حق داری، -
اون شب خاطره بدی برات مونده از این به بعدم بیشتر روز شاید تنها 

به نظرم فکر خوبیه، ولی باید صبر کنی چون بعد عقد هم چند !. باشی
روزی باید اونجا مستقر شیم تا یه واحد آپارتمان بگیرم و وسایالرو 

 .بچینیم
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با تمسخر . ای خودی می زدیمهمینطور حرف. چند دقیقه گذشته بود؟
 :گفتم

 .مارو فرستادن مثالَََ حرف بزنیم-

 :سریع گفت

 .بلند شو بریم تا به حرف نیومدن-

 :از کنارش رد شدم برم بیرون که گفت. بلند شدم

 .االن ناراحتیت کمتر شد؟-

 .سر چرخوندم سمتش

 .االن خیالم راحت شد. مگه می شه از دستت ناراحت بود؟-

جمیله خانم با . از اتاق با لبخند ژکوند بیرون زدم. گرفت  انگاری آروم
 .دیدنم زمزمه کرد

 .!مبارکه؟-

بی بی . تعجب کردم، مگه االن نباید ناراحت و نگران می بود؟
یعنی انقدر عاقل بودن که با این قضیه انقدر !. میخواست از مشکلم بگه

 .زود کنار بیان
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جمیله خانم دست زد و  وقتی محراب پشت سرم از اتاق اومد بیرون
 .بقیه هم به تابعیت ازش

 .پس مبارکه-

 .تو پوست خودش نمی گنجید. به چهره خندون محراب نگاه کردم

 :مادربزرگ باز هم طبق عادت نذاشت این خوشی طولی بکشه وگفت

 .خب، بحث شیرین هر مجلس-

 :با مکث کوتاهی نگاهش رو کشوند سمتم و ادامه داد

 .!مهریه-

 :ت نداد و تند گفتبی بی فرص

 .نهصد سکه-

 :مادر بزرگش خندید و گفت

 .بزارید یک دقیقه از حرفم بگذره-

 :بی بی گفت. با خجالت به بی بی نگاه کردم و چشم ابرویی اومدم

 .خب بفرمایید-

جمیله خانم خواست رشته کالم و به دست بگیره اما زن پیر بازم 
 .خودش وارد صحبت شد



 

 
702

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 . ...دختر بدیه نه پسر ما پسر ناتویی هنه دختر شما مشخصاَََ -

 :بی بی میون کالم گفت

 .بالنسبت-

بله، این بچه ها تو زندگی می رن، یه عمر می خوان زیر یه سقف باهم -
 .زندگیشون با عشقه نه با پول که. زندگی کنن

 .نفسی کشید

خدایی نکرده جسارت نشه . خالصه حرفم، مهریه رو کی داده کی گرفته-
ظر من معنی نداره هزار سکه بشه بنای زندگی یا بیشتر ما هم اما به ن

نمی گیم چند تا سکه ناقابل ولی گوش شیطان کر ایشاهلل برای هیچ 
زوجی اتفاق نیوفته اگر مشکلی پیش اومد و خواستن جدا بشن طوری 

 . .....باشه که پسرمام بتونه پرداخت ک

 .محرب تشر زد

 .مادر بزرگ-

 :ده بود از گوشه چشم نگاهی کرد وآروم غریدجمیله خانم که سرخ ش

 .مادر جان زشته-

 :بلند تر گفت
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معلومه که امکانشم هست شمام دخترتون براتون مهمه که چه آینده -
اگر قرار بر نهصد سکه هست تمام و کمال قبول می . ای داشته باشه

 .کنیم

 .با لبخند یه وری نگاهی به محراب انداخت و خندید

 .خواهد جور هندوستان کشدهر که طاووس -

مادربزرگه اخماش به حدی جمع شده بود که اگر جا داشت از جا بلند 
اه اه زنیکه گوشت تلخ، هیچ جوره به دلم . می شد و میزد زیر گوشم

 .ماشاهلل زبون نبود که نیش عقرب بود. نمی نشست

 .بی بی لبخند پیروزمندانه ای زد و نیم نگاهی بهم انداخت

 :ه کردمزیر لب زمزم

 .بی بی توام کوتاه بیا-

 :نگاهش رو ازم کشید و خواست حرفی بزنه که جمیله خانم گفت

 . ...همون نهصد سکه به نظرم خیلی هم خوبه فقط-

 :یه نگاه به من انداخت و گفت

 . ...طبق گفته خانم بزرگ-

 .و به پیرزن اشاره کرد
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تون مثبت باشه رسم نداریم که دختر نامزد بمونه و اگر جواب دختر گل-
 .برای پس فردا بریم محضر

 .بی بی با چشم درشت نگاهشون کرد

 .به همین زودی؟-

 :پیرزن با قیافخ جمع به بی بی نگاه کردو گفت

خانم جان، نه پسر من بچه ناتویی هست نه دختر شما دختریه که ما -
 .تعلل جایز نیست. صبر کنیم ببینیم میشه در حد عروسمون باشه یا نه

 :ی غر زدبی ب 

 .خانم جان یعنی چه جایز نیست، بالخره باید هم دیگه رو بشناسن-

 :پیرزن نگام کرد و گفت

تو بگو، این درسته تو دوران عقد باشید و هر کار خطایی !. دخترم-
عقد یه زمانی می ده !. بعدم دلتون به ازدواج بمونه یا نمونه. کنید؟

سر خونه زندگی حداقل برای فکر کردن اما عقد دائم و رفتنتون به 
شما جوونید خدایی نکرده تو . مجابتون می کنه که دیگه زن و شوهرید

 . ...همین دوره نامزدی کار خطایی برید که به حتم می رید

 :جمیله خانم تشر زد

 .مادر جان-
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 :پیرزت دست به نشونه سکوت باال آورد و حق به جانب ادامه داد

 یک کالم ختم. غیر، قبول ندارممن دوره نامزدی و نامزدی بازی وال-
 .کالم

 .به بی بی خیره شد

این رسم ماست که تا االن نگه داشتم بعد از این هم از عروسم می -
 .خوام که نسل به نسل ادامه بده

روزی ام بچه دار شم عمراَََ این رسم و رسومات بیخود و . پوزخندی زدم
 .بی منطق و تو سر بچه ام می انداختم

 :حت نگام انداخت و لب زدبی بی نارا

 .ببینید خانم رضایی، اگر خدایی نکرده باهم به مشکل بخورن چی؟-

 :پیرزن سریع گفت

من که مطمئنم بچه ها انقدر عاقل و بالغ هستن که مشکلشون رو حل -
شما با این . کنن نه این که برن سراغ آخرین مرحله که طالق هست

 .لی نرسیدنحرف داری رسماَََ می گی به اون بلوغ عق

 .!پیرزن هم خوب زبون بازی می کرد. با حرص به بی بی نگاه کردم

 :بی بی با دیدنم تند گفت
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 .باشه... نمی خوام خدایی نکرده مانع وصلت بشم اما. چی بگم-

 .پس مبارکه-

 .با لبخند به جمیله خانم خیره شدم

 :بی بی گفت

 .بفرمائید، کامتونو شیرین کنید-

و بعد از خوردن شیرینی و . یه شیرینی برداشت جمیله خانم خم شد و
چای و حرفای پیش و پا افتاده دیگه که چندان مهم نبود از جا بلند 

 .شونه به شونه بی بی بلند شدیم تا بدرقه اشون کنیم. شدن برن

در و که باز کردن جلوتر از همه با لبخند ریز و نگاهای گاه و بی گاه 
 :گفت.  م شد سمتم و بغلم کردمحراب رفت و بعد جمیله خانم خ

 .از امشب به بعد توام دختر خودمی-

زن فوق العاده ساده و . با شنیدن این حرف لبخندی روی لبم نشست
چشم تو چشم با پیرزنک . وقتی از بغلش عقب اومدم. مهربونی بود

اه اه عوضش هرچی جمیله خانم خوب بود این یکی عبوس و بد . شدم
 .خلق بود

اد نزدیک و مثل جمیله خانم بغلم کنه اما دستش رو آورد گمون کردم بی
 .جلو
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مثل خودش به دست دادن افاقه . ابروهام و دادم باال و نیشخندی زدم
 .کردم

 :آروم گفت

 .فعال تازه عروسی-

رفت بیرون و کفشاش رو پاش کرد و کنار جمیله خانم قدم برداشتن و 
 .آشپزخونهبی بی با خوشحالی نگام کرد و رفت سمت . رفتن

 .درو ببند دختر-

خواستم درو ببندم که با تنه خم شده جابر از طبقه باال به . نیشم باز شد
 .رنگ از رخم پرید و نفسام تند شد. پایین مواجه شدم

 .اومد عقب و سالنه سالنه پله هارو اومد پایین

 :ابرو اشاره زد

 .این خواستگار بود-

 .لب به دندون گزیدم

 :مبا قیافه جمع گفت

 .به تو چه؟-
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بی بی اگر می فهمید بیچاره . چشم درشت کرد و از پله ها اومد پایین
 .می شدم

 .سر چرخوندم

 .بی بی من جلوی درو یه ذره پاک کنم، گرد و خاک گرفته-

 .زود باش-

با قلبی که بی محابا می کوبید در رو آروم کشیدم و وقتی برگشتم رو به 
 .روی جابر قرار گرفتم

 .بله؟.. ب-

 :با همون چشم درشت و صورت سرخ لب زد

 .تو چه ماری هستی؟-

 .نیشخند زدم

باید به تو جواب پس بدم، اومده خواستگاری من، از بین من و -
 .خواهرم من و انتخاب کرده مشخص نیست؟

 :با بدن الغر و رنجورش خندید و جواب داد



 

 
709

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

اگر  از بچگی من تو و دلبر و میشناسم قرآنم بیاری جلوم می دونم-
چیزی رو دلت بمونه حاضری خواهر چیه عالم و آدم نابود بشن اما تو 

 .به اون خواسته برسی

 .آروم زمزمه کرد

عقده تو وجودت ریشه دوونده و این درخت سیاه رفته رفته داره رشد -
 .آخرشم خودت بدبختی دختر. می کنه

 :هلش دادم عقب و با غضب گفتم. دندونام رو روی هم فشردم

و، به تو هیج ربطی نداره، تا همینجا کافیه دخالت کردنت خفه ش-
 .فهمیدی؟

 .دستی به چونه اش کشید

 . ....دیگه دخالت نمی کنم چون لزومی نداره اما-

 :با لبخند یه وری گفت. رفت تو فکر و سر تکون داد

من می دونم اون !. هرجا دلبر و ببینم می گم چه گندی باال آوردی-
 .بال نخود سیاهدختر و فرستادین دن

 .پوزخند زدم
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پسره اگر اون و می خواست شماره . تو یه معتاد احمق چی می دونی؟-
اش هم داشت می رفت خواستگاری اون بی کس و کار نه این که بیاد 

 .!خواستگاری من

 فقط با لبخند کریحش براندازم کرد

 .می تونی بری پی کارت. بله؟-.

 .کردو گفت  سرفه ای. چرخ زدم که در رو باز کنم

 .حرفم و جدی بگیر-

دستم و جلوی دهنم گرفتم و سعی کردم صدای خنده ام بلند . خندیدم
 .خیره شدم بهش. نشه

 .االن باید ازت بترسم؟-

 .با تاسف نگام کرد

 .از کی تا حاال با دل وجرئت شدی-

 :چیزی نگفتم که گفت

رداد من می دونم از کی، از همون موقعی که تو سری خوردنات از مه-
از همون موقعی که دیگه توهینا بهت کمتر شد و در عوض . تموم شد

 .دلبر کثیف نیست نه. پلید و کثیف تر شدی
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 .خم شد رو صورتم

 .تو کثیفی، نجس ترین خواهری که دیدم-

. دست باال بردم و محکم خوابوندم زیر گوشش .نتونستم تحمل کنم
 .بدنم از حرص می لرزیدانقدر شنیدن این حرف برام زننده بود که تن و 

از میون . سعی کردم خودم رو کنترل کنم. دندونام رو روی هم فشردم
 :دندونای کلید شده ام غریدم

 .خفه شو، هیچ وقت من و با اون مقایسه نکن-

 :درحالی که دستش رو صورتش خشک مونده بود لب زد

 . ...شیطان و-

 نگاه باال تا پایینی انداخت و ادامه داد

 .هیچوقت باهم قابل قیاس نیستن فرشته -

 :با صدایی که به زور از گلوم خارج می شد غریدم

 .می تونی بری پی کثافت کاریت-

 :پشت کرد بره، دست برنداشتم و گفتم

 ..یه معتاد مونده بود نطق کنه واسمون-

 :بی بی با دیدنم متعجب گفت. قبل از این کخ در و بزنم باز شد
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 .پشت در وایستادی؟-

 .نه-

 .یه تای ابرو باال داد و اومد عقب

 .بیا داخل، فکر کنم حالت خوب نیست-

 :روسریم رو از روی سرم برداشتم و جواب دادم

 .شاید همینطوره-

 :بی بی با کالفگی نگام انداخت و گفت

 .خوشم نیومد از اون زنه، کیش بود؟-

 .مشخص بود دیگه مادربزرگش. نفهمیدی کی بود؟!. وا بی بی-

 .ر نگام کردبا تمسخ

ماشاهلل چه عمری هم می کنن، من با این همه دارم از پا پس می -
 .اوفتم

می خواستم بدونه چیزی گفته یا نه چون اون . یاد وعده بی بی افتادم
 .خنده و حالت چهره نشون از شنیدن خبر بد نبود

 .اخمام تو هم جمع شد

 .مشکلی که دارم. بی بی تو گفتی بهشون؟-
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 :اخت و آروم گفتنیم نگاهی اند

 .نه-

 .چشم درشت کردم و چنگی به صورتم زدم

 .بی بی چی کار کردی؟-

 .پشت چشم نازک کرد و جواب داد

نه این که نگم گفتم تو باروری تو این سن برات سخته و فعالَََ نمی شه -
 .اقدامی کنی

 .قیافه ام جمع شد

 .سخته یا نمیشه؟. سخته؟. بی بی این چه حرف پوچیه زدی؟-

 .د نگام انداختتن

دختر داری دیوانم می کنیا، من این آمادگی و بهشون دادم بزار از -
 .ازدواج بگذره بعد کم کم یواش یواش بهشون می گیم

 :اومدم حرفی بزنم که گفت

خدایی با کدوم یکی . نمی خوای که همچین پسری و از دست بدی؟-
 .ازخواستگارات قابل قیاسه

 .حوصله بحث نداشتماصال هم . جوابی نداشتم بدم
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**** 

 .صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب پریدم

 .گوشی رو که برداشتم یه شماره ناشناس بود

 .ای بابا اول صبحی این کیه دیگه

 .نفسم رو فوت کردم و جواب دادم

 .بله؟-

 .صدای مردونه ای پیچید

 .سالم-

 سالم، شما؟-

 .خوبین-

 .غر زدم

 .بفرمائید-

 :با مکث کوتاهی گفت

 .شما خواهر خانم دارابی هستید-

 :سراسیمه از جام بلند شدم و گفتم
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 .دلبر؟-

 :جواب داد

 .بله... ب-

 .پرسیدم

 .پیشه شماست. چیزی شده؟. خب چی شده؟... خ-

 :تک سرفه ای کرد و گفت

 .امانتی ازش دارم می خوام بیارم بدم بهتون-

وای خدا، . ؟نکنه چیزی فهمیده بود!. امانتی دلبر به من چه. به من؟
خوبه حاالعروسی رو می خوان زود بگیرن وگرنه تا کی باید با این 

 .استرس سر میکردم

 .به خودش بدید. چه امانتی؟-

 :اومدم قطع کنم که گفت

گوشیش مونده دستم، اینجا کار می کرد، به دالیلی رفت اما موبایلش -
کردم شماره شمارو تو گوشیش دیدم زده بود آبجی فکر  . مونده دستم

 .خواهرش باشید

 .دندونام رو روی هم فشردم
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خواستم تلفن رو بدون جواب دادم قطع کنم که یادم اومد شاسد تو 
موبایلش چیز به درد بخوری باشه، حداقل می تونستم ببینم ارتباط 

چک کردن . محراب و دلبر چطور بود و در چه حد تماس داشتن
 .!گوشیش که به دردم می خورد

 :سریع گفتم

 .له خواهرش هستمب-

 .خب می شه آدرستون رو لطف کنید-

 .نمی تونستم بی گدار به آب بزنم

 .دلبر پیش شما چی کار می کرد-

 .جوابی نداد

 :تکرار کردم

 .با شمام-

 .نفس عمیقی کشید

 .خدمتکار-

 .خندیدم

 . ....خونه یه آقا. خدمتکاره؟ خدمتکار چی؟-
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 :تندی گفتبا لحن

شی خواهرتون مونده دستم جایز ندیدم بیشتر من نمی دونم خانم اگو-
 .االن هم زنگ زدم بهتون اطالع بدم. از این بمونه

 . ..... بله، بیاین به آدرس-

بی بی هنوز . حدود یک ساعت بعد زنگ در زده شد. تلفن رو قطع کردم
از جا بلند شدم و چادر . خواب بود و با شنیدن زنگ خونه از خواب پرید

 .وی سرم گذاشتمنماز بی بی رو ر 

 !کجا؟-

 .به بی بی نگاه کردم

 .بزار برم پایین یه چیز آوردن بگیرم میام باال می گم-

 :غر زد

 .نری مثل سری پیش چند ساعت غیبت بزنه-

 :بدون نگاه کردن بهش همونطور که درو باز کرده بودم گفتم

 .نه در مورد دلبره-
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م افتاد به یه مرد چشم. از پله هارفتم پایین و سریع در و باز کردم
نگاهش که به من . ، دور سرش باند پیچی بودجوون و درشت هیکل

 .افتاد شوکه شد

 .تو؟.. ت-

 یه قدم برداشت جلو. فکر کرد دلبرم

 .!اینجایی؟ فکر نمی کردم خودت بیای رو در رو-

 .یه تای ابرو باال دادم

 .چطور اونوقت؟-

 .پوزخندی زد و به سرش اشاره کرد

 .االن می گی چطور اونوقت؟. مون کردی بعدم فرار؟زدی ناکار -

رسماَََ . خنده ام گرفت، دلبر مرد به این هیکل درشتی و زده و فرار کرده؟
 :با قیافه جمع گفتم. باد خالی بود و بس

 .کتک خوردین از دستش؟-

 .اخم کرد

 .متوجه نشدم-

 :نفسم رو فوت کردم
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 .بدید امانتی و برم-

 :مخواست حرفی بزنه که گفت

 .من خواهر دوقلوش هستم-

دست برد داخل کیف سامسونتش و . مکث ریزی کرد و چیزی نگفت
 .موبایل رو بیرون کشید

 .بفرمایید-

از بیکاری و بدبختی معلوم . گوشی رو ازش گرفتم و تند درو بستم
حتما یارو یه قصدی داشته که االن . نیست به چه کارایی رو آورده

 .اید فرار می کرددلبر چرا ب. وضعش این بود

بی بی که نشسته بود و منتظر نگام می کرد . دروباز کردم و رفتم داخل
 .براش تعریف کردم که زد به صورتش

 .من گفتم این دختر آدم می شه بدتر شد!. پروردگارا-

 .سر تکون دادم

 .آره دیگه دسته گله گالبتون هر موقع یه شاهکار جدید داره-

 .سر، این دختر از چاله میره تو چاهوای بدتر رفته خونه یه پ-
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چقدر که پیام . گوشی و روشن کردم.  حرفی نزدم و نشستم وسط سالن
با یکم فکر کردن یادم اومد که اسم . و تماس های از دست رفته نداشت

 .محراب و چی سیو کرده بود

 .رفتم تو پیاما

. سیل پیامایی که محراب داده بود و با دیدنشون حرصم می کرد
ای پیش پا افتاده و قربون صدقه هایی که اصال به دلم نمی صحبت

 .نشست

 .دلم می خواست سیم کارت و بشکونم با گوشی و بندازم دور

هنوز در سطل آشغال و برنداشته با چیزی که زد به . از جا بلند شدم
با لبخند ریزی خیره . سرم تو همون لحظه ارزشمند ترین چیز شد برام

 :مشدم بهش و زمزمه کرد

 .این ماسماسک به کارم میاد-

می تونستم به نفع خودم استفاده اش کنم اما فقط یه زمان اونم وقتی 
 .که بعد از ازدواج با محراب می دونستم به همه چیز پی میبره

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

 دلبر
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سه روز گذشته بود و همچنان . از ترس جرئت نداشتم پامم بیرون بزارم
هر از گاهی در و باز می کردم و . ه سرک می کشیدمتنها تو این خون

 .مینشستم کنار در چوبی ولی پام و تو ایوون نمی ذاشتم

انقدر این روزا تنهایی برام سیاه و خفه بود که دوست داشتم تو چاه 
 .زندونی باشم اما تو هیچ خونه ای برای خودم ول نباشم

بم تشنه صدا نگاهم انتظار دیدن محراب، ل. دلم داشت می ترکید
 .کردنش، تمام وجودم تمناش و داشت

امروز زنگ زدم و بوق اشغال . کجایی آخه؟.  دست کشیدم رو گونه ام
با هر بار شنیدن صدای بوق یه قطره اشک از گونه ام روونه می . می زد

 .شد

 :زیر لب زمزمه کردم

 .پسره نامرد-

زانوم تکیه  زانو هام و بغل گرفتم و چونه ام رو روی. چونه ام لرزید
 .دادم

خیلی دلم تنگه خدا جون، دلم تنگه غرغرای بی بی خانمم دلتنگ -
آغوشای گاه و بیگاهم برای خواهر نازک نارنجیه معصومم که بهم رحم 
نکرد و بیشتر از همه برای اون پسری که بیشتر از همه تو قلبم رسوخ 

 .خیلی تنهام. کرده
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 :هقی زدم و ادامه دادم

ی که تو بیابون روز به روز بزرگتر می شه اما نه کسی شدم مثل کاکتوس-
 .!کنارشه نه حاضره کنارش باشه

طبق عادت تو همین چند روز . اشکام کل صورتم و خیس کرده بود
طرفای عصر یه دل سیر خودم و خالی می کردم و چشم به دری می 

 .دوختم که میل به باز شدن نداشت

لند شم که حس کردم صدای کلید تو اومدم از جام ب. بینیم و کشیدم باال
 .شکه تو جام خشک موندم. در پیچید

. انگار بهم دنیارو دادن!. نکنه، نکنه مهلقا خانمه. یکی داشت می اومد
با دیدن مهلقا خانم که برخالف . اشکام و پاک کردم و پا گذاشتم بیرون

پله هارو رفتم . هروقت شونه خمیده می اومد داخل ایوون و دویدم
 .ن و بدون توجه پا برهنه با چند گام بلند خودم و رسوندمپایی

 .مهلقا خانم-

با بغل کردنش در کمال تعجب . قبل از این که سر باال کنه بغلش کردم
متعجب سر عقب . ابروهام رفت باال. اون شروع کرد به گریه کردن

 .اوردم

 .مهلقا خانم؟-
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 .شونیم رو بوسیدسرم و گرفت و پی. با دیدنم شدت گریه اش بیشتر شد

 .کم کم اشک منم در اومد

 .مهلقا خانم دارید می ترسونیم-

چادرش رو تو مشت گرفت و . ازم دور شد و رفت نشست لب پله ها
 .اشکاش رو پاک کرد

ساک دستی کوچیکش رو لب پله ها کرد و خیره خیره نگام می کرد و 
 .آه تلخ می کشید

ا زمانی که آروم بشه رفتم لب پله کنارش نشستم و ترجیح دادم ت
یعنی اگر شرایط عادی بود و مهلقا خانم رو هرروز می دیدم . چیزی نگم

با این حال امروزش پی می بردم که این گریه و نگاه ها مربوط به منه 
اما گمونم می رفت که شاید اتفاقی بدی میون راه یا تو اون روستا 

 .براش افتاده

 .با به یاد آوردن محراب تحمل نکردم

 .برگشتم سمتشو اشکاشرو از روی صورتش پاک کردم

 .مهلقا خانم؟-

 .رمق حرف زدن نداشت. چند ثانیه ای نگام کرد

 :صدای آرومش پیچ خورد
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 .بگو دختر-

 .لب به دندون گزیدم

راستش می دونم سوالم بی جا هستا، ببخشین توروخدا ولی .. را-
 .نگرانم

 .نفس عمیقی کشید و منتظر نگام کرد

میون اشکام دلش به هوای یکی !. گفت چه دختر بی درکیه  االن می
 .دیگه اس

 .سر به زیر انداختم

 .من هرچی زنگش می زنم جوابگو نیست. خبری از محراب دارید؟-

 .صدایی ازش در نیومد

ساک دستش رو . سر باال گرفتم تا چیزی بگه اما انگار کفری شده بود
ش رو روی پله ها می کوبید محکم از رو پله برداشت و در حالی که پاها

 .باال رفت

 .صدا زدم

 .مهلقا خانم به خدا قصد نداشتم ناراحتتون کنم-

 .شونه هاش می لرزید
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. این برخوردا از مهلقا خانم بعید بود. اهلل و اکبر، چرا اینطور می شد؟
دستام و تو هم گره زدم و با استرس . چی شده که انقدر غصه اش گرفته

 .کندمپوست ناخنام و می  

لیوان و که . آروم رفتم داخل، داشت جرعه جرعه آب می نوشید
 :گذاشت روی میز لب زدم

 . ...مهلقا خانم نخواستم بیشتر ناراحتتون کنم ببخش-

 :آروم جواب داد

 .تو چه گناهی کردی؟. ها؟. چرا از دست تو ناراحت باشم دختر؟-

 :صداش لرزید آرومتر گفت

دیدم، هرجا ببینمش تف میندازم تو کاش چشمام کور می شد و نمی -
 .پسره بی عفت و حیا. صورتش

 .بازم زد زیر گریه

 :آروم گفتم

 .توروخدا گریه نکنید!. مهلقا خانم؟-

 .به حال خودش بود و حرفام هیچ تاثیری نداشت

 .غر زدم. چند دقیقه طوالنی گذشت
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 .به خدا منم االن اشکم در میادا-

 :تشر زد

نمیریزی ها دختر، بسه هرچی اشک  هیچوقت دیگه اشک. تو؟-
 .ریختی

تکیه دادم به دیوار و دستام و پشت  .اصالَََ متوجه نمی شدم چی می گه
 .اون که ناراحت نشده بود اگر می شد می گفت. کمرم گره زدم

 مهلقا خانم خبری از محراب ندارید؟-

 .نفس عمیقی کشید و چرخید سمتم

 .ساک دستش رو باز کرد

 . ...خوب نیست، بیا اگر می تونی اینارو بشدخترم من حالم -

نذاشتم ادامه . با شنیدن این حرف سراسیمه خودم رو بهش رسوندم
 :بده و گفتم

 .چشم، چشم-

انگار می خواست من و بفرسته دنبال نخود سیاه، البد می خواست بازم 
 .های های اشک بریزه
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مشون و داخل تشت چید. لباسارو آویز دستم کردم و دویدم تو حیاط
 .با دیدن لباسا خنده رو لبم نشست. شیر آب و باز کردم

 .پیراهنای گل گلی با رنگای تیره!. دقیقاَََ مثل مادربزرگا

شروع کردم به شستن و با همون چندتا تیکه خودم رو یک ساعتی 
امروز به طور عجیبی محراب جلوی چشمم . مشغول شستن لباسا کردم

ارم همش فکرم پیشش بود و تو هر ک. به تصویر کشیده می شد
 .استرسش و داشتم

آهی کشیدم، گمونم بخاطر اینه که جواب نمی ده دل نگرانم وگرنه که 
 .باقی روزا با یه تماس شاید دیر به دیر اما حال بدم خوب می شد

 :زیر لب زمزمه کردم

 .خدایا هر جا که هست مراقبش باش-

 .صدای خش دار مهلقا خانم من و به خودم آورد

 .بیار باال دختر بسه بسه-

 .صورتش قرمزبود

رو نخ آویز کردم، آفتاب داغ هم . لباسارو چلوندم و آبش رو گرفتم
. یه نفس عمیق کشیدم و قدم برداشتم سمت خونه. همچنان می تابید

 .پله هارو رفتم باال و در و پشت سرم بستم
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 نشسته بود رو یکی از مبالی چوبی قدیمی که کنج سالن چیده شده
مثل . دستمال به سر بسته و تو فکر بود. با دقت براندازش کردم. بود

 .این که قضیه بیش از اندازه جدی هست

خواستم برم اما گفتم اینطور بده، زنه که حال خوش نداره حداقل 
دو تا . رفتم چای بزارم دیدم زیر سماور روشن هست. پذیرایی کنم ازش

از آشپزخونه بیرون زدم و . تماستکان چای ریختم و داخل نعلبکی گذاش
 .استکان چای و قندون رو روی عسلی کنارش گذاشتم

 .یکم چای بخورید خستگیتون در بره-

 .با دستمال بینیش و گرفت

 :لب زدم

 .نمی خواین تعریف کنید؟-

 :سر تکون داد و بدون نگاه کردن بهم گفت

 .تو تعریف کن دخترم-

اگر . ز کجا شروع می کردم؟ا. چی می گفتم؟. لبام رو روی هم فشردم
ضربان قلبم اوج گرفت اما . االن منم مثل اونا بیرون پرت می کردچی؟

 .سعی کردم اروم باشم
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با دهن خشک از اون اول زندگی تاآخرش رو توضیح دادم گفتم و گفتم 
حتی از . از خودم از بی بی همیشه ناراضی از خواهر دو قلوم از همه چی

اشکام هم این بین . ود و روی نگاه کردن نداشتمسرم پایین ب!... . صیغه
 .مگه می شد از رسواییت حرف بزنی و بخندی؟. تمومی نداشت

تنها چیزی که نتونستم ازش حرف بزنم این بود که محراب اول 
چشمش دل آرا رو گرفته بود و من غافل بودم و با گذشتش عاشق من 

 .چی آگاه شده بودهمه ... وگرنه ازخواهر و بی بی و رفتارا و!. شد

 :نفس عمیقی کشیدم و سر به زیر گفتم

این که برگرده و بتونم زندگیم رو سر و سامون بدم !. تنها امیدم محرابه-
 .مهلقا خانم، فقط منتظرم برگرده

 :سرم و باال گرفتم و ادامه دادم

نمی دونم االن در موردم چی فکر می کنید اما هرچی که هست حق -
ی توقع نداشتم من رو به حال خودم رها کنه که کرد من از بی ب . می دم

برای همین از شما انتظار ندارم که بخواین بازم اجازه بدید بیشتر تو 
 .این خونه بمونم حتی تا همینجاشم شما لطف کردین

 :با بغض گفتم. مات نگام می کرد با چشمای پر. خیره شدم بهش

 .حداقل یه چیزی بگین-
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 :گفتدستی به زانوش کشید و  

 .نه نمی شه-

نباید . حق داشت. پی بردم که داره از حضورم تو خونه اش می گه
 .با غصه از جام بلند شدم که دستم و گرفت. انتظار بیشتری می داشتم

 .کجا؟-

 .انقدر سختم بود که نمی تونستم حرف بزنم

 :به سختی گفتم

 .آماده شم برم-

 .و کشید کنارش و نشوند روی مبل

 :رم کشید و خیره به فرش گفتدستش رو روی س

بختم سیاه بود، هیچکس حمایتم نکرد، هیجکس دستم و نگرفت، -
امروز تو من و یاد گذشته ام  .خودم به داد خودم رسیدم که االن زنده ام

نمی خوام من و اندازه بی بی خانم بدونی اما می تونی مثل . میندازه
ی مونی نمی تونم تو برام مثل دخترم م!. مادرت روم حساب باز کنی

نمی خوام بهت ترحم کنم می دونم از . ساده از این شرایطت بگذرم
. پس خودت بر میای ولی خوشحال میشم اینجا بمونی و زندگی کنی
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هم من از تنهایی در میام و خیالم از جانبت راحته هم تو تحت فشار 
 .قرار نمی گیری

 .اشکام رو پس زدم

 .یعنی می تونم بمونم؟... ی-

 .قا آروم سر تکون دادمهل

 .اگر منه پیرزن و بتونی تحمل کنی-

 :بغلش کردم و گفتم. نتونستم تحمل کنم

 .مهلقا خانم باورم نمی شه-

 .شاید کم ولی میشناسمت. دخترم من میشناسمت-

یه جورایی باعث خجالتم . حرفی هم نداشتم. نمی دونستم چی بگم
ی کردم بیشتر پی می هرجور بی بی رو با مهلقا مقایسه م. شده بود

 .!بردم که بی بی کمتر حق مادری رو در حقم به جا آورده بود

 این آغوشا

 درد و دال

 .محبتای بی دریغی که از سمت مهلقا دیدم از سمت بی بی دیده بودم؟

 دل آرا
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محراب قرار بود خونه بگیره و من می خواستم مخالفت کنم ولی میون 
اب فهمیدم خونه آماده اس و قرار حرفای جمیله خانم و مادربزرگ محر 

اصرار نکنن خونه بگیره تا دیروز جمیله خانم حاضر و آماده با ست 
کامل یه واحد از آپارتمان رو چیده بود و به ما گفت کادوی ازدواجمون 

خداروشکر پیرزن هرچیش که بد بود حداقل امروز با تخلیه اون . هست
اون خونه به دلم بد خونه قدیمی محراب و پافشاریش برای فروش 

 .نشست

 .فعال همه چی تحت اختیارم بود

 .خیلی استرس داشتم

 ازدواج هم کردیم و مهر ازدواجمون هم زده شد 

. وارد خونه که شدیم و پشت سرمون جمیله خانم و بقیه هم وارد شدن
 .اسفند دود می کردن و خوشحال بودن بی بی زیر لب ذکر می گفت

ه مشغول و گرم صحبت بودن که جمیله چند دقیقه بعد گذشت و هم
 :خانم گفت

 .دوست داری خونتو عروس گلم؟-

 .لبخند کمرنگی زدم

 .بله ممنونم خیلی خوبه-



 

 
733

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .انقدر حالم بد بود که حالت تهوع گرفته بودم

محراب که با بی بی گرم صحبت بود و گوش به نصحتای بی بی داده 
 .لم بشهنمی خواستم متوجه حا. بود زود از کنارش گذشتم

چقدر جمیله . در سرویس رو باز کردم پز از گلبرگ قرمز پر پر شده بود
. از دم تزئین کرده بود و حتی دستشویی!. خانم سلیقه به خرج داده

 .کنجکاو بودم ببینم اتاق مشترکمون و چه شاهکاری کرده

 .دستگیره دستشویی رو هل دادم

ا یکم دقت فکر حس کردم چیزی داخل کاسه توالت حرکت می کنه، ب
 .ولی خودش بود. عقربه اما باورم نمی شد

 .اینجا عقرب چی کار می کرد.. ای. امکان نداره. آب دهنم رو قورت دادم

 .عقب عقب رفتم و نتونستم تحمل کنم، بلند جیغ کشیدم

 .محراب چشم درشت کرد. کمتر از چند ثانیه همه جمع شدن جلوی در

 .چی شده؟-

 :رفتم، با دهنی که به زور باز می شد گفتمدستم و سمت دستشویی گ

 .عقرب... عق... ع-
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وقتی متوجه . کنارم زد و رفت داخل.  محراب اخمی کرد و اومد داخل
 :عقرب شد با حیرت گفت

 .اینجا عقرب چی کار می کنه-

 .با صدای پیرزن شکه شدم

 .خودم گذاشتم-

ود بیرون با تنی که رعشه افتاده ب. دست و پام شروع کرد به لرزیدن
 .بی بی و جمیله من و کشون کشون بردن و نشوندن روی مبل. رفتم

کم کم داشت اشکم در می .  جمیله خانم زودتر رفت آب قند درست کنه
 .این زن از عجایب خلقت بود. اومد

 .با صدای نیمه بلند محراب نگاهم رو کشیدم سمتش

ا، دختر زشته به خد. مادربزرگ لطفا بسه، دیگه هی هیچی نمی گیم-
 .عجب عجب. مردم سکته کرد اینطوری اول کار عروس داری می کنن؟

 .مادربزرگ با لبخند کمرنگ نگام کرد

این سنته تو رسم ما بوده و اگر انجام دادم حتما یه منفعتی توشه پس -
 .اظهار نظر نکن

 :با حرص گفت
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 .چه منفعتی؟-

 .پیرزن دست رو شونه اش گذاشت و چند بار کوبید

 . ...ولیش به تو نیومده برای صاحب ترسبرو فض-

 :بهم نگاه کرد و ادامه داد

 .باید توضیح بدم که با کمال میل می دم-

با نزدیک شدن . محراب چند دفعه نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت
. خدایا به دادم برس. قدمای پیرزن سمتم بی اراده تو خودم جمع شدم

 :زیر لب با دهن خشک زمزمه کردم

 .بسم اهلل-

با اون لهجه . خرافات تو وجود این زن بی داد می کرد. پوزخندی زدم
هر کاری هم می کردن من امشب استرس داشتم، با این !. عجیبش

 .شاهکاری که به وجود اومده ترس نداشتن جای تعجبه

 .چند دفعه نفس عمیق کشیدم

 :نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که بی بی بهم گفت

 .رم؟من کم کم برم دخت-

 :خواستم مخالفت کنم که جمیله خانم گفت
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 .آره برید ما هم کم کم باید بریم-

بوسید و بعد از کلی . با بلند شدن بی بی از جام بلند شدم. چیزی نگفتم
حرف و نصیحت با من و محراب رفت و من موندم با پیرزن و جمیله 

 .خانم

 .آروم آروم به سمت اتاق قدم برداشتم

 .وام من در کمد رو باز کنم جمیله خانم اقدام کردقبل از این که بخ

. رگال اول مانتو و رگال دوم شلوار و روسری. داخل کمد دوتا رگال بود
 .طبقه پایین لباس خونگی و لباس خواب بود

 .اینا برای منه؟-

 .جمیله خانم با لبخند دندون نما نگام کرد

بهترینایی عروس  معلومه که برای خودته دخترم، ناچیزه ببخشید، الیق-
 .گلم

 :با لبخند ژکوند گفتم. از شنیدن این حرف دلم گرم شد

 .شما خیلی مهربونید-

 .ذوق زده اومد نزدیک و پیشونیم رو بوسید

 .قربون دله معصومت-
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 :ادامه داد

بهتره عجله کنیم تا باز محراب سر نرسیده، حوصله غر غر این پسر و -
 . ندارم تو این مدت یه بند غر زده

بی شک . قیافه ام شکسته تر از قبل بود. این چهره چهره ی قبل نیست
همه اش از سر غصه اس وگرنه تو گودی صورت و چشمایی که استرس 

 .هر دم از مردمک چشمام فریاد می زد نشونی از خوشبختی نمی داد

بلند بود دقیقاَََ مثل موهای دلبر . موهام رو باز و روی شونه ام رها کردم
نفسم رو با آه فوت کردم و . و دلبری رو مثل اون بلد بودم؟ اما لوندی

 .رفتم سمت تخت

 . وقتی عصبی می شد هیچی جلو دارش نبود

هیچی نشده شروع کرده بود وای به حال . داشت گریه ام می گرفت
 .این که می فهمید

 :خواستم چراغ و خاموش کنم که تشر زد

 .رای چیه؟دل آرا خاموش نکن، اول بگو این رفتارات ب-

 :با به یاد آوردن مادربزرگش گفتم

 .مادربزرگت-

 .ابرو باال داد
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 .ولی قبل از اون هم همین بود-

 .چاره ای نداشتم که پای زینب خانم و وسط بکشم

زینب خانم اون روز که داشتیم می اومدیم بهم گفت یه نفر دیگه ام -
من از نمی خوام وارد جزئیات بشم محراب ولی حق بده .... هست و

استرس این که اونا بفهمن، بی !. خب ما صیغه بودیم. اون اول ترسیدم
حق بده .... بی بفهمه و رفتارای بعد از اون، رفتارای االن مادربزرگت و

 .بهم

 .دست زیر چونه اش گذاشت و با سگرمه های تو هم لب زد

 . ...ببخشید شاید حق با توعه اما-

 .م کردنفسش رو فوت کرد لبخند تصنعی نثار 

 .مهم اینه که دیگه همه چی تموم شد-

دست برد و کلید آباژور کنار تخت رو زد و . چراغ رو خاموش کردم
. روشنایی کمی به اتاق می بخشید و این عصبیم می کرد. روشنش کرد

نمی خواستم چهره و عکس العملش رو ببینم، دوست نداشتم شاهد 
 .عصبانیت و رنگ به رنگ شدنش از حرصش ه بشم

عرق سرد از پشت کمرم . آروم آروم قدم برداشتم و نشستم لب تخت
 .سر می خورد و سر انگشتام سرد سرد بود



 

 
739

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .این دلبر برام غریبه-

 .خواستم حرفی بزنم که دستش رو روی لبام گذاشت

حاضرم همون اسم دروغی باشه اما عشقی که !. هیس، نگو دل آرا-
دونم ِکی نمی دونم کجا اما گمت کردم نمی .  بتونم درک کنم و بفهممش

 .گمت کردم

!. دلش با دلبر بود. چشمام پر شد. نتونستم تحمل کنم. چونه ام لرزید
. این چه عشقی بود؟!. حاضر بود اون شخصیت کذب باشه اما من نه

به چند ثانیه هم . بهش خیره شدم. من مو به موی رفتارام مثل دلبره
 .و چشم دوختنکشید نگاهش رو ازم گرفت و به رو به ر 

با اون چشما و نگاهای عمیق . نمی تونم این نگاه سردت و تحمل کنم-
 . ...معنی واقعی زندگی رو می فهمیدم اما االن

 .خیره شد بهم

 . نمی دونم، ولی گمت کردم دلبر-

 .دستش رو زیر چونه ام گذاشت

ببین من به وعده ام عمل کردم شدی خانمم، خانم خونه ام، شدی -
نمی خواستم چادر به سر بزاری گفتم با دل خودت  من. همسرم

تو برای من همون . هوم؟. شاید برای اینه که حس اجبار داری؟.باشه
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دختر سرکش قبل باش همون دختری که رژ قرمز می زد تا آتیش به 
جونم بزنه همون دختری که با ناز قدم بر می داشت و همون دختری 

من !. از دهنش قند می بارید که گوشه گیر و منزوی نبود پرو بود و
اون دلبر هروقت تظاهر . همون شیرین زبونی و شیطنت و می خوام

می کرد که دلش باهام نیست یه نگاه به چشمای عاشقش کافی بود تا 
االن کنارمی تو آغوشمی تظاهر داری . بفهمم واقعا من و می خواد یا نه

 .که من و می خوای اما این میل و رغبت قبل نیست

 :انگشت شصتش نم اشکم رو گرفت و گفت با

 .اشک نریز-

 :آروم گفتم

 .من همونم فرقی نکردم-

 :نفس عمیقی کشید وگفت

 .آره، منتها من عشق زوری نمی خوام تظاهر نمی خوام-

 :با چشمای پر گفتم

 .یعنی چی زوری؟-

دندوناش رو روی هم فشرد و با . انگار از حرفی که زده پشیمون شد
 :فتمکث کوتاهی گ
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 .نگفتم که گریه کنی عزیز دلم-

 .اومد نزدیک و پیشونیم رو بوسید

 .محراب درکت نمی کنم. یعنی چی؟-

 .پوزخندی زد

 .به نظرم بهتره به هردمون فرصت بدیم. منم همین حس رو دارم-

 :با حرص گفتم

 .اما من مشکلی ندارم نمی دونم چرا داری الکی بزرگش می کنی-

 .دستاش و مشت کرد

 را، ما یکم با باقیه تازه عروس دومادا فرق داریمدل آ -

 ! معلومه که مشکل منم همینه. با این حرف قیافه ام جمع شد

چشمام رو بستم دیگه استرس چند دقیقه پیش رو نداشتم اما مطمئنم 
با حس گرمای دستی بین موهام . فردا پس فردا بازم دامن گیرم هست

 .چشم باز کردم

 .بود لبخند کمرنگی روی لبش

هیچوقت رنگشون نکنیا، همینجوری تو دلم پا گذاشتی همینطوری -
 .بمون
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 .لبخندش پهن تر از قبل شد

دیگه ترسی نه داری نه دارم، صبح بلند می شی مثل قبل موهات و -
دیگه خیالت جمعه نمی ترسی باز از این . شونه می زنم برات می بافم

 .ه خانممیکه صیغه موقتی می دونی که عروسمی می دونی ک

چقدر حس بدی بود که خواهشت . به زور لبخند زدم و چیزی نگفتم
باشه همسرت هم همون حسی که معشوقش داشته به زن شرعیش 

 .هم داشته باشه

همینطور آروم حرف می زدو کم کم چشمام گرم خواب شد و چیزی 
 .نفهمیدم

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

به . آروم چشمام رو باز کردم. نمی رفتدیگه خوابم . تو جام چرخ زدم
امید دیدن محراب کنارم با لبخند به کنار دستم نگاه کردم اما با دیدن 

 .جای خالیش لبخند روی لبم ماسید

 .لبه لباسم کامل رفته بود باال

با دیدن شونه خمیده اش روی تخت تند و تیز . فکرکردم محراب رفته
 .آروم لب زدم چسبیدم به تاج تخت و. تو جام نشستم

 .محراب؟... م-
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با گذشت چند ثانیه در حالی که از گوشه . نگاهم ننداخت. سر باال گرفت
 :چشم نگاهم می کرد گفت

 .تو کی هستی؟-

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم

 . ..یعنی چی تو کی هستی محر.. ی-

 .مشتشو کوبید رو تخت و غرید

 .توضیح بده توجیح نکن-

 .بغضم گرفت. رکت شکه شدمبا این ح

 .من نمیفهمم چی می گی. محراب لطفا گوش کن-

 :با چشمایی که ازش آتیش می بارید فریاد زد

. بخیه زیر شکمت برای چیه؟. نمی فهمی یا خودت و می زنی نفهمی؟-
نگو که زیبایی انجام دادی . یه خال روی پهلوت بود و کو؟ کجاست؟

 .تو کی شدی واقعاَََ؟ نمی فهممت چی کار کردی؟. خنده ام می گیره

انقدر عصبی بود که پره های بینیش از . چند بار نفس عمیق کشید
 .حرص باز و بسته می شد
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سر به زیر . نمی تونستم هیچ دروغی بگم. دیگه وقت تعلل نبود
 .انداختم

 .من دلبر نیستم-

 .پوزخند صدا داری زد

 .!جدید رو به رومه معلومه که اون دلبر نیستی معلومه که یه دختر -

 :با تموم شدن حرفش گفتم

 .من خواهرشم-

 .شک نگام کرد

 .چی می گی؟-

 :لب به دندون گزیدم

 .خواهر دوقلوشم-

رفته رفته سرخ تر از قبل و رگ گردنش متورم شد طوری که حس کردم 
با چشمای درشت از ترس نگاهش کردم و !. االنه از شدت غیظ بمیره

 :آروم لب زدم

 .ابمحر ... م-

 .یعنی چی؟.. نمی تونم بفهمم ی-
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 :با همون لحن آروم جواب دادم

تو اول . دلبر اون دختر چادریی که اوایل دیده بودی نبود بلکه من بودم-
 .!عاشق من شده بودی نه اون

نذاشت به ثانیه بکشه . نگاهم انداخت و دیگه اون نگاه نگاه سابق نبود
 .با فریادی که زد اتاق لرزید

 .ها؟. اضافه ای کردی تو؟چه غلط -

لیوان آب . الل شدم حرفی برای گفتن نداشتم یعنی فعالَََ زبونم قاصر بود
طول عرض اتاق و طی کردو . روی میز و برداشت و چند جرعه نوشید

 :لب زد

دارم خودم و کنترل می کنم، دارم خودم و کنترل می کنم، دارم خودم و -
 . ...کنترل می کنم و

ه کم کم صداش اوج گرفت و لیوان رو با شدت کوبید به همین منوال ک
 .به سرامیک و فریاد بلند تری کشید

مگه خواهر دوقلوت نیست؟ کجا بود؟ چرا تو . دلبر کجا بود پس؟-
 .عروسی نبود؟ چرا بی بی خانومت تک فرزندی؟

 :با چونه لرزون گفتم
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نگشت اون از خونمون رفت، دیگه به این کارا عادت کرده، هیچوقتم بر -
 .من در حقیقت خواهری ندارم. برای همینم واسه ما مرده تلقی می شه

 .هیستریکی خندید

 .نه ، نه امکان نداره داری دروغ می گی-

 .نیشخندی زدم

 .تو از کجا می دونی من دروغ می گم؟-

 :مشتش کوبید به دیوار و غرید

تویی که با همچین دروغ بزرگی خودت و به من غالب کردی اون -
 .غای کوچیک دیگه برات چیزی نیستدرو

 :با اشک گفتم. نتونستم تحمل کنم. دلم گرفت، غالب؟

 .محراب من دیگه زنتم، حق نداری باهام اینطوری صحبت کنی-

 :نیم خیز شد رو تخت و با لبخند تحقیر آمیز نگام کرد

زن شرعی شدی نه قلبی، از این ثانیه به بعد من رو شوهرت ندون هم -
 .نمی زارم این رابطه ادامه پیدا کنه. !اتاقی بدون

 .نباید اجازه می دادم هر چی دلش می خواد بگه
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مطمئن باش تو بهترین . اون دلبر فکر کردی تورو دوستت داره؟-
انتخاب و داشتی تو با من می تونی زندگی فوق العادت و آجر به آجر 

 .بچینی نه دختری که یه سر داره و هزار سودا

 :کرد و به دفاع ازش گفتدندون قروچه ای  

تا اونجایی که یادمه سرو سوداشم شما بودید خصوصا همون بی بی نه -
 .!خودش

 :خندیدم

 .نه بابا سنگ دختری هیچ صنمی باهاش نداری و به سینه می زنی؟-

 .به سوئیچ روی میز چنگ زد

 .دلبر تا خواهری مثل تو داره دشمن می خواد چی کار-

 .ز رو تخت اومدم پایینقدم برداشت بره که تند ا

 .محراب صبر کن-

سرش . دستش و از دستم بیرون کشید و مثل ببر زخمی نگاهم انداخت
داغ بود و نمی فهمید، یه ذره که بگذره متوجه می شه که نباید با من 

 .من دیگه زنش بودم!. اینطور برخورد کنه

 :جدی گفتم
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 .کجا؟-

 :با لحن سرد جواب داد

یه جا برم که از درد احمقیت . و نه ریختت و ببینمهرجایی که فعال نه ت-
خودم بمیرم یه جا که بتونم از دست اجبار مادرو مادربزرگم که باعث 

 ....بدبختیه االنم شده دور شم یه جا

 .به این که رسید صداش لرزید

 :مکثی کردو با حرص گفت

 .تاوان می دی، تاوان این حماقتت این خیانتی که کردی و می دی-

 :گریه فریاد زدمبا  

پشیمون می شی، پیشیمون می . من خیانت نکردم، انقدر توهین نکن-
 .شی از این برخوردت

 .خواست بره که باز مانع شدم

 .مامانت اینا میان من نمی دونم باید چی بگم-

 :دستش و محکم تر از قبل از دستم بیرون کشید و غرید

ینجا به بعدم دروغ می بهم دست نزن، تا اینجا چجوری دروغ گفتی از ا-
 .گی، انقدر رو مغزم یورتمه نرو
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این پسری که می دیدم اصالَََ محراب دیروز و . چشماش کور شده بود
هرچند تنها چیزایی که باعث !. به درک که فهمید به درک. پریروز نبود

 .خصوصاَََ دیروز که آزمایشگاه بودیم. دقت بیشترش شد رفتارام بود

دم رفته بودم که محراب حتی باهام بحث کرد و انقدر ناراحت و تو خو
از !. خیلی ترسیده بودم. گفت اگر از ازدواج ناراضی دست نگه داریم

اونجا به بعد سعی کردم بیشتر حرف بزنم و بگم و بخندم اما محراب 
االنم که دیگه کامالَََ پی برد چی به چیه ولی از . دیگه به فکر رفته بود

منطقی و نرم تر برخورد کنه تا این که انقدر  اون پسر آروم توقع داشتم
 .تند و تلخ حرف بزنه

 :زیر لب زمزمه کردم. یا کوبیده شدن در از جا پریدم

 .لعنتی-

همه تازه عروسا صبح با مهر و محبت . پوزخندی به خودم و وضعم زدم
باید رابطه ام رو با محراب .... . همسرشون بیدار میشن اونوقت من

نمیذارم اینطور نسبت بهم بی تفاوت !. هر قیمتی شده شکل می دادم به
 .بمونه

لباس خواب مشکی نحس و از تنم درآوردم و تند از داخل کمد یه شلوار 
 .مشکی ساده با شومیز سفید برداشتم و تنم کردم

 .صدای زنگ تو خونه طنین انداخت، به خودم لرزیدم
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یکم کرم . وایستادمقبل از این که برم در و باز کنم سریع جلوی آیینه 
همینم ! برداشتم و زدم به صورتم باعث می شد رنگ پریده دیده بشم

 .خوب بود

کش رو از روی میزچنگ زدم و .  دوباره زنگ اف اف به صدا دراومد
 .به تصویر خیره شدم. دویدم بیرون

مطمئنم بی بی هم تا ! مادربزرگش و جمیله خانم. دقیقاَََ، خودشون بودن
 .به جمع اضافه می شد چند دقیقه دیگه

 .درو باز کردم

 .موهام و محکم از باال دم اسبی بستم

. حس می کردم یه چیزی کمه. استرس مثل خوره افتاده بود به جونم
یکم ادکلن به خودم زدم و !. االن می گن عروس به خودش نمی رسه

 .دوباره رفتم بیرون

جمیله خانم با . در که زدن با یکم تاخیر درو باز کردم. پشت در بودن
 :دیدنم اول یه نگاه سر تا پایی انداخت و بعد با لبخند گفت

 .رنگ به رو نداره مادر. سالم دختر نازم خوبی؟-

 .پیرزن با دیدنم لبخند محوی زد. به مادر بزرگه خیره شد

 .عروس و لوسش نکن جمیله-
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جمیله خانم نگاه اجمالی به خونه . اومدن داخل. ظرف به دست داشتن
 .اخت و کم کم اخماش جمع شداند

 .محراب خوابیده؟-

 :خواستم حرفی بزنم که پیرزن گفت

 .نه رفته-

 .اون از کجا فهمیده بود؟!. پیرزن تیز. یه تای ابرو دادم باال

 :جمیله خانم متعجب گفت

 .محراب؟-

 .نگاهش و کشید سمتم

 .کجا رفته؟-

 .آب دهنم رو قورت دادم

بعد برای همین گفتم بره برام مسکن حالم بد بود .. راستش حا... ر-
 .بخره

 :پیرزن نیشخندی زد و همونطور که با عصا قدم بر می داشت گفت

جمیله آخرین بار که اومدین این خونه خودم گفتم مسکن تو یخچال -
 .بزار الزم می شه نه؟
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 :جمیله خانم آروم لب زد

 .ندیدی یخچال و مگه؟-

میله خانم تند تند . زخونهدستم و گرفت و بردتم آشپ. چیزی نگفتم
در . یه قاشق برداشت و اومد سر میز. کابینتارو گشت تا به قاشقا رسید

 :نشوندتم سر میز و گفت. ظرف رو برداشت

 .دهنت رو باز کن-

 :نگاهش کردم

 .نمی خورم جمیله خانم-

 :غر زد

 .دخترم االن از حال می ری-

باز کردم و به سختی به زور دهنم رو . قاشق پر کرد و گرفت جلوی دهنم
 .شیرینش رو دوست نداشتم. قورت دادم

 .همینجور آروم آروم می ذاشت تو دهنم و با اکراه می خوردم

 . ...جمیله خانم بس-

 :نذاشت ادامه بدم و گفت

 .جمیله خانم چیه دختر؟ من دیگه مادرتم مامان صدام کن-
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 :لبخند کمرنگی زدم و گفتم

 .مامان جون-

 :کشید و گفتدست روی گونه ام  

 .قربون عروس خوشکلم-

 :برگشت سمت پیرزن که ورودی آشپزخونه وایستاده بود و لب زد

 .!تازه رنگ به رو گرفت، معلوم نیست این محراب کجا رفته-

 :پیرزن نیم نگاهی به من انداخت و رو به جمیله گفت

برو اتاق و یه نظر کن جمیله، احتماالَََ عروس خسته بوده شاید مرتب -
 .ردهنک

 :خواستم بلند شم که جمیله خانم تشر زد

 .ای بابا بشین دختر-

اصالَََ نسبت بهش حس خوبی . دوست نداشتم با مادربزرگ تنها بمونم
با رفتن جمیله خانم خودم . یه زن طلبکار و اهل نیشو کنایه. نمی گرفتم

و مشغول با کاچی نشون دادم و الکی قاشق رو توی ظرف بازی می 
 .دادم

 .؟عروس-
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 .از گوشه چشم نگاهش کردم

 .بله؟... ب-

 .صندلی میز نهار خوری رو عقب کشید و نشست رو به روم

 .چه خبر؟-

 .آب دهنم و قورت دادم و متعجب نگاهش کردم

 .چه خبر باید باشه مادربزرگ-

طبق عادت لبخندای ریز و مرموزش بود که به چشم می اومد و اعصابم 
به ظاهر !. زن مشکلش با من چیهنمی فهمم این . و بهم می ریخت

طوری جلوه می داد که به هیچ وجه مشکلی نداره اما از در واقع این 
 :با کالفگی گفتم. نگاه های بیخود و لبخندای پر معنا پر از مشکل بود

 .مادربزرگ چیزی شده؟-

 :دستاش رو تو هم گره زد و گفت

 .آره-

اشت رو جاش و در ظرف کاچی رو برداشت و گذ. منتظر نگاهش کردم
 .پوزخند زد

 .حالت االن بهتره عروس؟-
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 تو این حرکت و حرفشم حتی منظور بود

 .بله... ب-

 :خیره شد بهم و گفت

 .محراب عصبی بود، خبط و خطایی کردی؟-

 .فقط دنبال کنکاش بود

 .نه چرا باید کار اشتباهی کنم-

 .ریز خندید، مثل پیرزنای عجوزه

ه رو بزرگ کردم، خودم راه رفتن و یادش من اون نوه رو می شناسم، نو-
 . ...چیکار کر. دادم، پسری نیست که از عصبانیت رنگ به رنگ شه

 .عصبی از جام بلند شدم

 .این حرفا چیه می زنید مادربزرگ؟ من باید چی کار کرده باشم؟-

 .خواستم برم که دستم و گرفت. دندونام رو روی هم فشردم

 .دختر؟-

 :ه گفتمبا ابروهای باال رفت

 .مادربزرگ می خوام یه آبی به صورتم بزنم-

 :نگاه سر تا پایی انداخت و گفت
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 .روز اول خیلی مودب تر بودی، نزار گمون کنم انتخابم غلط بوده-

 .نباید از االن با این این خانواده وارد جدل می شدم

 :با لبخند مصنوعی گفتم. خم شدم و بی رغبت سرش رو بوسیدم

 .ببخشید. رامتون واحبهمعلومه که احت-

فرصت و غنیمت شمردم و از . جدی نگاهم کرد و چیزی نگفت
 .آشپزخونه بیرون زدم

تند قدم برداشتم سمت اتاق با دیدن جمیله خانم که روتختی رو آروم 
 :مرتب می کرد و تو فکر بود گفنم

 .زحمت نکشید-

نه خواست حرفی بز . دست زیر چونه گذاشت. صاف وایستاد و نگام کرد
شک کرده . لب به دندون گزیدم. که با دیدن حموم لبخند کمرنگی زد

 .االن می خواست بره ببینه اونجا چه خبره!. بود

نفس عمیقی کشیدم و زودتر از جمیله خانم خودم و به در حموم 
 .رسوندم

 .نه دیگه کافیه-

 .چی دخترم؟-
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 :گفتم  دستش و گرفتم و در حالی که با خودم از اتاق بیرون می بردمش

مشکل من کاش . مامان جون می خوام یه ذره برام از محراب بگید-
 .مرتب کردن باشه

 :با چشمای درشت لب زد. دیگه اتاق و حموم فراموشش شد

 .دختر؟ چی شده؟ مشکل چیه؟-

 .سر به زیر انداختم

مامان جون می خوام بدونم غذای مورد عالقه اش چیه؟ برای شام -
 .درست کنم

 .ا شنیدن این حرف لبخند پهنی رو لبش نشستجمیله خانم ب

 .الهی، دختر با احساسم-

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 .امشب براش قیمه درست کن خیلی دوست داره! قیمه-

 :در اتاق رو پشت سرم بستم و گفتم

 .امشب براش درست می کنم-

 .جمیله خانم از گوشه چشم نگام کرد

 .دیوونه و دلبسته شده بود حاال می فهمم چی شد که پسرم انقدر -
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باید تموم تالشم رو . دیوونه و دلبسته من، نه خواهرم! آره. پوزخند زدم
تحت هیچ شرایطی حاضر . می کردم تا نظر محراب در موردم عوض شه

پسر ساده و مهربونی بود مطنئنم . نبودم جدایی ازش و قبول کنم
کاش .  اده نکنم؟عصبانیتش طود فروکش می کنه چرا از این فرصتا استف

زودتر جمیله خانم و مادربزرگ از اینجا برن البته که فایده نداشت و بعد 
 .از اون با بی بی طرفم

 دلبر

. اصالَََ دلش به حرف نمی رفت. مهلقا خانم خیلی ساکت شده بود
من و بگو حاال فکر می کردم از این به بعد کلی بگو . همش تو فکر بود

تنهاییام با غصه های خودم کم سروکله می  تو. بخند و گفت و گو داریم
گاهی این فکر می زد به سرم .  زدم حاال غصه مهلقا خانمم ولم نمی کرد

 .!که نکنه وجود من باعث ناراحتیش می شه

جرئتم نداشتم به روش بیارم که نکنه حضور من سنگینی کرده چون 
گلی چند بار پرسیدم و هر بار غر می زد و می گفت من اگر با تو مش

 .داشته باشم رک و پوست کنده می گم مگه تعارف دارم

 .دستم و رو سینه ام گذاشتم، یک هفته اس از محراب بی خبرم

هر بار که از مهلقا می پرسیدم جواب سر باال می داد و می گفت هیچ 
یادمه محراب گفته بود مهلقا خانم . آخه مگه می شد؟. خبری ندارم
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بهم خبر می ده اما براش محرابی وجود رفته مسافرت اگر بیاد تهران 
 .نداشت

 .!حتی نسبت به من. چی باعث شده که انقدر بی تفاوت شده؟

همچنان که خیره بودم بهش نشستم کنج . داشت سبزی پاک می کرد
 .دیوار که تلفن بود

 .مهلقا خانم؟-

 .جانم؟-

 :نفسم و فوت کردم و گفتم

 .می خوام از تلفنتون استفاده کنم-

 .اخم کرد

 .زنگ برن. اینجا می خوای یه لیوان آبم بخوری از من اجازه می گیری؟-

 :با لبخند جواب دادم

 .می خوام زنگ بزنم محراب-

 .سر باال گرفت

 .نه نه زنگ نزن-

 .لب برچیدم
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 .!مهلقا خانم-

 .!دختر زنگنزن بهش ولش کن بچه رو درگیره حتما-

 .با ناراحتی نگاهش کردم

 .س صداش و نشنیدم دیگه خیلی شده به خدامهلقا خانم یک هفته ا-

 :بعد از چند ثانیه زمزمه کرد. پریشون خیره شد بهم

 .بسوزه پدر عاشقی-

 :بلند تر از قبل ادامه داد

 .می خوای خیالت رو راحت کنم؟-

 .سرا پا گوش شدم

 .بله؟-

چون خودم . خودم بهش زنگ می زنم هروقت جواب داد بهت می گم-
اگر تماس رو ببینه جواب می ده دیگه، یا حداقل  زنگ زدم جواب نداد،

 .!زنگ می زنه

 .بغض کردم

 .این همه تماس و چطور ندیده پس؟-
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مهلقا خانم غیظش گرفت در حالی که سبزی هارو با حرص خورد می 
 :کرد آروم گفت

 .برای من داماد شده. کور از دنیا بره پسره عوضی.  کوره-

 .لبم و پیچ دادم

 .منظورتون به کیه؟. گفتین؟  مهلقا خانم چیزی-

 .چاقو رو آورد باال

 .هیچکس دختر بلند شو بیا اینارو کمک کن خورد کنم-

هی . حاال که دقت می کردم، داشت از من یه چیزایی رو مخفی می کرد
!. سابقه نداشت اسم محراب بیاد گل از گلش نشکفه. نگاه می دزدید

 .!حاال تا می گم میوفته هول و وال

معلوم نیست چه آینده ای در . دیگه دارم دیوونه می شمهوف منم 
 .انتظارمه

 دل آرا

حدوداَََ بعد دوساعت حضور پیرزن کج خلق و جمیله خانم، بی بی هم 
من . واقعاَََ لحظه های آخر داشتم از ترس و خجالت آب می شدم. اومد

. از کجا می دونستم که می خوان بیشتر از یک ساعت خونه بمونن؟
یدن محراب کجاست و چرا نیومد که آخر گفتم نمی دونم و انقدر پرس
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دیگه کامل پی برده بودن که من دروغ گفتم اما چاره چی . خبری ندارم
 .بازم اون بین دست به دامن بی بی شدم. بود؟

گفتم با محراب یه ذره بحثمون شده، اولش یکم غر زد ولی در نهایت 
دم رفتن چقدر که بی بی . جمیله و مادربزرگ رو به رفتن رضایت داد

هرچند من !. نصیحت نکرد ولی خبر نداشت چه دسته گلی به آب دادم
محراب اول من رو می . هنوزم پای عقیده ام به این ماجرا بودم

مطمئنم هر خواهری هم به غیر من بود بدجور از ! خواست نه دلبرو
حاال که محراب مال من شده یا برام . دست طرفش دل چرکین می شد

 .!ی شه مثل یه شوهر یا به زور ناچارش می کنمم

دامن کوتاه مشکی جذب رو به همراه بلوز آستین کوتاه پف دار قرمز که 
 .یکم قسمت یقه اش باز بود رو تنم کردم

. کش رو باز و موهام و دورم ریختم.  دلم نیومد موهام و جمع بزارم
 .لبخند ریزی کنج لبم نشست

 .خره یه جا وا می دهخوبه، همینطوری پیش برم بال-

معلوم نیست از سر ظهر تا به االن که ده شبه کجا . از اتاق بیرون زدم
 محراب احمقی احمق !. بگرد بگرد پیداش کن!. رفته
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خیلی خنده داره، منی که انقدر حیا و عفت شرط اوله و پس زد و در 
عوض در تکاپوی دختریه که بی عفتی و بی حیایی تو وحودش رخنه 

 .کرده

من و بگو با . عطر قیمه کل خونه رو گرفته بود. نفس عمیقی کشیدم
اما خب این چیزی از خانومیم کم نمی ! انگیزه برای که غذا درست کردم

 .بعد ها محراب میفهمه چه حماقتی کرده. کرد

نه بابا یعنی چی؟ می خواد تو ! یه حسی نهیب زد نکنه امشب نیاد
 .خیابون بمونه؟

. ه صدای پیچیدن کلید تو در من رو به خودم آوردگیج افکارم بودم ک
 .سراسیمه از روی مبل بلند شدم

 .لباسم رو مرتب کردم و موهام و یه طرف شونه ام ریختم

 .سالم-

نیم نگاهی بهم انداخت و قبل از این که نگاهش رو ازم بگیره مجدداَََ 
م لبخند زدم و رفتم نزدیکش که دو قد. تعجب کرده بود. خیره شد بهم

 .رفت عقب

 :کم کم اخماش جمع شد و لب زد

 .این چه سر و وضعیه؟-
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 .لب برچیدم

 .یعنی چی؟.. ی-

 .پوزخندی زد

یعنی این که یادم نمیاد انقدر رابطمون مطلوب بوده باشه که تو انقدر -
 .اونم برای منی که واسم پشیزی ارزش نداری!. راحت به خودت برسی

 .بغض کردم

 :آروم گفتم

 .داری چی می گی؟ هیچ میفهمی-

 :باز هم مثل صبح از عصبانیت کبود شد و غرید

 .!دل آرا طوری برخورد نکن که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده-

 .خواست بره که دستش رو گرفتم

 . ...محراب-

 :با چشمای درشت از میون دندونای کلید شده اش غرید

 .!اون دست و ول کن-

یه قدم رفتم . بعدیم سکته کنهانقدر عصبی بود که حتم دادم با حرکت 
 :در حالی که آروم اشک می ریختم گفتم. عقب
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 .القل بیا شام، من تا االن منتظر تو بودم-

 :خیره شدم بهش و با مکث کوتاهی ادامه دادم

 .!لطفا-

رفت داخل اتاق و درو محکم . چشماش رو محکم بست و ازم دور شد
 :زمزمه کردم. بهم کوبید

 .درستت می کنمنفوذ ناپذیری اما -

باید می اومد سر میز یا . پا پس نکشیدم و با انرژی بیشتر رفتم سر گاز
 .نهایت شام و براش تو سینی می چیدم و میبردم

خیلی دوست . تو کمتر از ده دقیقه میز و چیدم و منتظر موندم بیاد
 .داشتم ببینم با دیدن قیمه عکس العملش چیه

 .نمی گذرن مردا از هرچی بگذزن از شکمشون که

بالخره بعد از یک ربع که . همینطور دقیقه ها می گذشت و می گذشت
 .دیگه کالفه شده بودم صدای تقه در باعث شد از جا بپرم

 :لبخند زدم و گفتم. سر به زیر قدم برداشت و اومد داخل آشپزخونه

 .غذای مورد عالقه ات-
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ست وقتی نش. آروم قدم برداشت سمت میز و صندلی و کشید عقب
 .هیجان داشتم. پشت بندش منم نشستم روصندلی رو به روش

 .خب؟-

 .چیزی نگفت، چهره اش بی حس بود

یه ذره برنج ریخت و . قاشق و داخل ظرف برد و با خورش بازی کرد
با این حرکت و . اومد خورش رو بریزه که قاشق پرت کرد تو ظرف

 .صدایی که پیچید بی اراده تکونی خوردم

 .نمی خورم-

 .ده رو لبم ماسیدخن

 .چرا اونوقت-

 :با قیافه جمع نگام کرد و گفت

این . خودت بخور. نه؟. می دونستی که این غذارو درست کردی نه؟-
 .نوش جان. غذا برای من دیگه زهره زهر

دستام و . از جا بلند شد و خیلی زود قامتش از جلوی چشمام محو شد
 :مشت کردم و بلند گفتم

 .ز مامان جمیله پرسیدم گفت غذای مورد عالقه اتهمن ا. دیوونه شدی؟-
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!. دیوونه، جنونی. سرچرخوندم اما اعتنایی بهم نکرد و رفت داخل اتاق
. تا کی باید این رفتارارو تحمل می کردم؟. اعصابم و بهم می ریخت

 .اشتهام کور شد

خدایا از چه دری باید وارد . بازم تنهایی رفتم تو فکر. میز و جمع کردم
ناچار بودم بدجنسی کنم وگرنه محرابو از دست می . شدم دیگه؟می 
بازم صدای . یکی دوساعتی خودم رو تو آشپزخونه مشغول کردم. دادم

 .این بار اعتنایی نکردم. در پیچید

 .دستمال و محکم تر از قبل روی ظرفا می کشیدم و خشک می کردم

 .دختر؟-

لب به . صیغه ایه؟ دختر دیگه چه! دختر؟! چی؟. ابروهام رفت باال
. قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. نگار نه انگار زنشم. دندون گزیدم

چون موهام دورم ریخته شده بود جلوی صورتم رو گرفته بود و چیزی 
 .نمی دید

 .با توام-

باید مثل آدم زنش و صدا می کرد یا . آخرشکه چی؟. بازم جوابی ندادم
 .نه؟

 :کار باشم اون با عصبانیت تمام گفتبرخالف توقع جای این که من طلب
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باید از هم جدا بشیم من نمی تونم این وضعیت مزخرف و بیشتر از -
 .این تحمل کنم

کم مونده بود مطلقه بشم و بیشتر از این آبروم .  یعنی چی؟!. وای خدایا
خواستم با حرص وعصبانیت فریاد بزنم سرش !. عمرَاش اجازه بدم!. بره

 :به اشکام اجازه باریدن دادم و آروم لب زدم. ردماما خودم رو کنترل ک

 .نه-

 :با لحن تندی گفت

 .نگام کرد-

 :چرخیدم سمتش در حالی که صورتم از اشک خیس بود جواب دادم

 .من تورو زندگیم و دوست دارم. باال بری پایین بیای جدا نمی شم ازت-

 .خندید

 .نه دیوونه شدی انگار-

 :د گفتممشتم و کوبیدم به اوپن و بلن

. تو چی؟. آره من دیوونه ام، دیوونه ام که می خوام زندگیم و نگه دارم-
تو کسی هستی که بی توجه به اعتماد مادرت دختر صیغه کردی، دروغ 

 . ....گفتی، معلومم نیست چند دفعه این کارارو انجام دا
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 :پر صالبت گفت

 .خفه شو-

 .با بغض جیغ زدم

چه . هوم؟. ت شنیدن برات تلخ شده؟واقعی. خفه نمی شم دارم، چیه؟-
تو که تا قبل از اینا تو . به چه دلیلی می خوای از من جدا شی؟. جوری؟

 . ..تکاپوی ازدواج بودی

 .آره تو تکاپوی ازدواج با دلبر نه تو-

 :نالیدم

بسه محراب، دیگه فکر کردن به خواهرم در حالی که من زنتم گناهه -
 .حالیته داری چه می گی؟!. گناه

 :دندوناش رو کشید روی هم و گفت

کسی که خوابه رو می شه بیدار کرد اما کسی که خودش و به خواب -
 .زده رو نه

 .اشکام و پس زدم

تو االن نمی فهمی . آره می خوام خودم و تا همیشه به خواب بزنم-
اون اول چشمت من و گرفته بود !. یه ذره فکر کن. داری چی می گی

 .از من تا حاال چیزی بهت گفت؟!. خواهر من. کی سوء استفاده کرد؟
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قدم . کنج لبم رفت باال.  داشت کم کم چشماش باز می شد. رفت تو فکر
 :برداشتم و باز هم ادامه دادم

 .اون نمی خواست تو با من باشی.محراب اون من و از تو قایم کرد-

بغلش کردم و سرم رو . نزدیکش رفتم و از این فرصت استفاده کردم
 .بازواش گذاشتمروی 

 .محراب به هردومون فرصت بده-

 :بینیم و باال کشیدم و ادامه دادم

 .لطفا-

بعد از چند ثانیه که انگار به خودش اومده باشه هلم داد طرف دیگه ای 
 :و گفت

 .دل آرا بسه، با این رفتارا تودت و حقیر نکن-

 .لب برچیدم

 .کنمآره حقیر می کنم من خودم و برای همسرم حقیر می  -

 .رو چه حسابی می گی همسر وقتی فقط اسمش یدک می کشم؟-

 .تو اوج گریه لبخند زدم
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می فهمی چه اشتباهی !. آره درست می گی اما اینجوری نمی مونه-
بین و من و دلبر دنیا دنیا تفاوته اونی که زندگی تو باهاش !. کردی

ل من تحم. جریان داره منم این و می فهمی دیر و زودش مهم نیست
 .می کنم

 .اخماش جمع شد

. دختر بس کن چرا مثل کسایی صحبت می کنی که انگار چیزی نشده-
 .من در به در دنبال دلبرم از این کارامم بر نمی گردم

 .پوزخند زدم

!. امیدوارم پیداش کنی ولی می دونم که جای درستی زندگی نمی کنه-
ستی که هر توام در به در دنبال کسی ه. عادت کرده به کثیفیو خفت

 .انگی و به دنبال خودش می کشه

 :داد زد

 .درست صحبت کن-

من صحبتم غلط اما امیدوارم وقتی پیداش کردی مثل االن انقدر براش -
 .مصمم باشی

 .چشماش و ریز کرد

 .تو می دونی کجاست؟-
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 :جواب دادم. از عصبانیت دهنم طعم تلخی گرفته بود

 .نه-

 :خواست بره که گفتم

 .ار فهمیدم خونه یه پسر مجرد کار می کنهولی آخرین ب-

 .چرخید سمتم

 .!خب که چی؟-

البته بعید . به نظر می اومد نقطه ضعفش هم باشه. انگار حساس بود
مگه می شه یه پسر معتقد نسبت به کار کردن عشقش پیش یه . نبود

 .پسر مجرد بی اعتنا باشه

 .شونه باال انداختم

ش و به سینه می زنی اگر چند روز محراب، اون خواهری که داری سنگ-
و با تو بود و بدون ترس بازم رفته پیش یه پسر مجرد بعید نیست 

 . ....که

باز هم عصبانی شد انقدر حرصت می دم که . رفت تو فکر. ادامه ندادم
 .فکر دلبر از سرت بیوفته

 .دستاش و پشت گردنش گذاشت و به سقف خیره شد
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ر می دونی که پیش کی کار کرده پس تو اگ. آدرسش، آدرس اون یارو؟-
 .آدرسشم می دونی

 .لبم و با زبون تر کردم

 .من نمی دونم-

 .صداش اوج گرفت

می خوای اون روی سگ من و باال . پس چرا داری دروغ می گی؟-
دروغ نگو به من از دلبر دروغ . می خوای آتیش به جونم بزنی؟. بیاری؟

 .نگو

 .دلبر فقط برای من بوده و بس

تا چه حد می شه دل گیر باشه که محراب با . م و روی هم فشار دادملبا
دلبر انقدر روش تاثیر . اون همه جدیت حرف احساسش و به زبون بیاره

 .داره؟

 .محراب؟-

 .تکیه داد به دیوار

 :ادامه دادم
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اگر بهت ثابت کنم . محراب من تالشم و می کنم که اون مرد و پیدا کنم-
منی که این همه دارم برای تو . نیست چی؟اینطور که فکر می کنی 

 .تالش می کنم حداقل دست و پا زدنم بی دلیل نباشه

 :یه قدم رفتم جلو و بلند تر از قبل گفتم

محراب اگر بهت ثابت کنم اون دلبری که تو خیالته این دلبر نیست -
 .چی کار می کنی؟

 :بعد از چند ثانیه جواب داد

 .به هردومون فرصت می دم دیگه اسمشم به زبون نمیارم و-

 :سرش و باال گرفت و دستش و تو هوا تکون داد

اما به والی علی قسم اگر هیچکدوم اینا نباشه حتی دیگه این روی -
 .!االنمم نمی بینی

لبخند پهنی . با زدن این حرف رفت داخل اتاق و در و محکم بهم کوبید
ولی . شد بهتر از این هم مگه می!. خدایا شکرت. روی لبم نشست

 .فرصت می خواستم، وقت الزم بود تا اون پسره رو پیدا کنم

نباید خیلی . رفتم اتاق، روی تخت با دستای مشت نشسته بود
شاید بعدا از همین بابت پی می برد که بابت . آویزونش می شدم

 .وابستگی و خواستنش دروغ گفتم
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ودش حتی به خ. از داخل کمد بالش و پتو برداشتم و رفتم بیرون
 .!زحمت نداد بپرسه کجا می خوابی

تا وقتی که به خواب برم . خیز برداشتم سمت مبل و روش دراز کشیدم
 .انقدر به آینده پر پیچ و خمم فکر کردم چشمام گرم خواب شد

********* 

 .با پیچیدن صدای بلند محراب باالی سرم با ترس از جا پریدم

 :ز خستگی نالیدمدستی به صورتم کشیدم و با صدای خش دار ا

 .چته باز رم کردی؟-

بی توجه بهم دستش و دور بازم گرفت و چنان محکم فشرد که حس 
 .کردم استخوانم خورد شد

 .آخ، دستم، داری چی کار می کنی محراب؟-

گوشیشو گرفت رو به روم و زیر گوشم غرید طوری که خواب از سرم 
 .پرید

 .!کی اجازه داد همچین غلطی کنی؟-

 .نگاه کردم اسمی هم روش نبود به شماره

 .نمیفهمم چی می گی-
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 .بازوم محکم تر فشار داد که اشک تو چشمام حلقه زد

 :داد زدم

 .دیوونه شدی؟-

 .از چشماش آتیش می بارید

زدی شماره مهلقا خانم و دلبر و از گوشیم پاک کردی تازه مسدود هم -
 .به چه جرئت؟. کردی؟

 :بلند تر دادزد

 .به چه جرئت-

با مشت زدم به . تش که شل شده بود خودم و تند کشیدم عقبدس
 :خیره شدم تو چشماش و گفتم. بازوش اما تکونی نخورد

 .آره خودم کردم، دو نفر مزاحم تو زندگی من حق حضور ندارن-

 :دستی به چونه اش کشید و لب زد

 .داری دیوونم می کنی داری دیوونم می کنی-

با . م دوختم ببینم چیکار می کنهچش. گوشی رو به روی خودش گرفت
 .!مهلقا داشت تماس می گرفت
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. نمی دونم چرا احساس خوشایندی نداشتم. آب دهنم و قورت دادم
ابداَََ دلم نمی خواست پای اون زن به زندگیمون باز شه، یه جورایی به 

 .دلبر ربط داشت

 .زمزمه کرد

 .باید برم، شاید اونجاست-

 :قدم برداشت بره که گفتم

 .جاک-

نیشخندی . پشت چشم نازک کرد و بدون جواب دادن بهم بیرون رفت
 .زدم

آره برو اگر اون زن غیرت داشته باشه عمراَََ بزاره پات و داخل خونه اش 
 .بزاری

یادمه مادر بزرگ محراب گفته بود یه زن و دیده بود دم در اون خونه 
ل می که داشتیم جمع می کردیم، با کنجکاوی کنکاش می کرد و سوا

پیرزن گفت بعد از !. پرسید وقتی اسمش رو پرسیدم گفت مهلقا بود
جواب دادنام بهش انقدر حالش بد شد که دیگه هر چی گفتم معرفی 

هرچند، هم جمیله خانم هم پیرزن از این . کنید گوشش شنوا نبود
فرصت استفاده کردن که به محراب چیزی نگن گمون کرده بودن چون 
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خونه خبری نداشت ناراحت شده و هردو از  بابت عروسی و تخلیه
 .ناراحتی بیخودش بدشون اومده بود و این برام منفعت داشت

 دلبر

 :با صدای زنگ تلفن بدون نگاه کردن به شماره بلند گفتم

 .مهلقا خانم، بیاین تلفن زنگه-

مهلقا خانم گفتش صبح هم . دیگه کم کم داشتم نا امید می شدم. هوف
 .!اما طبق معمول بی نتیجه به محراب زنگ زده

خواست حرفی بزنه که . اومد باال و سراسیمه خودش رو رسوند به تلفن
 .با میخکوب شدن نگاهش به شماره سکوت کرد و چیزی نگفت

 :لب زدم

 .مهلقا خانم االن قطع می شه ها-

. شونه باال دادم و به دستمال کشیدنم روی میز ادامه دادم. جوابی نداد
اره چی کار می کنه که تو این چند روز من و یادش یعنی محراب د

 .دستمش بهش می رسید تیکه بزرگش گوشش بود!. رفته؟

تو فکر رفته بود، انقدر زنگ . نیم نگاهی به چهره درهم مهلقا انداختم
 .خورد و جواب نداد که آخر قطع شد
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با گذشت چند دقیقه بازم مجدد زنگ خورد و اینبار قدم برداشتم از 
 :ونه برم بیرون که گفتآشپزخ

 .نه نمی خوام جواب بدم به کارت برس-

 .خندیدم

 .بنده خدا پشت گوشی جون داد-

 :آروم گفت

 .یکی از آشناهامه نمی خوام جواب بدم-

خب دیگه همون دوتا زنگی که میخورد . دست برد و سیم تلفن و کشید
 :غر زدم. هم دیگه نمی خوره

 .خب چرا قطع کردین کالَََ-

 .ن دادسر تکو

نگران اون شازده هم نباش موبایل من که . کسی مگه زنگ می زنه؟-
 .هست اگر خبری بشه می گمت دختر

حدوداَََ بیست دقیقه نیم ساعتی . باشه ای گفتم و به کارم مشغول شدم
کنج لبم رفت .  گذشته بود که این دفعه صدای زنگ در طنین انداخت

 .باال
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 .رت رفته باال امروزمهلقا خانم خیره ایشاهلل، زنگ خو-

 .مهلقا با لبخند کمرنگ نگاه چپی نثارم کرد

 .استغفرهلل-

 :بلند تر گفت

 .تو به کارت برس بیرون نیا-

این مهلقا غیر قابل پیش بینی . نکنه جدی جدی به کسی عالقه داشت؟
خیلی کنجکاو بودم ببینم . چادر به سر از جا بلند شد و رفت بیرون. بود

 .ایوون وایستادم تا در و باز کنه دم. دم در کی هست

با باز کردن در به سختی قامت مردونه ای رو دیدم اما چوب در مانع 
 .ظاهراَََ مهلقا خانم و قضاوت کرده بودم. دیدن چهره اش می شد

 .هرچی بیشتر می گذشت بیشتر به نظرم آشنا می اومد

ذره با بیرون رفتن مهلقا و بستن در پشت سرش دیگه کامل همون یه 
چند دقیقه ای تو همون حالت موندم تا . برانداز کردن هم ازم گرفت

بی . تمومی هم نداشت انگار!. چقدر حرف داشتن. ببینم کی میاد داخل
حوصله خواستم برم داخل که با باز شدن در و دیدن چهره مات برده و 

 .پریشون محراب خشکم زد

 .مهلقا خانم اومد داخل و محکم در و به هم کوبید
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دو تا پا .محراب اومده بود و بهم نمی گفت؟. اشک تو چشمام جمع شد
 .داشتم دوتای دیگه قرض کردم و ایوون دویدم و رفتم پایین

 محراب

 .مجدد زنگ درو زدم

تنها امیدم این بود که مهلقا خانم بگه دلبر اینجاست وگرنه شهر و زیر پا 
اون مرد غریبه ای گذاشتم تو این دو روز تا پیدایش کنم یا مگر خونه 

 .اون داشت دروغ می گفت. که دل آرا گفت که بعید می دونم

با باز شدن در و دیدن مهلقا خانم بعد از چند وقت لبخند روی لبم جا 
 .خوش کرد

 .سالم.. س-

برخالف گذشته که گل از گلش می شکفت و با محبت و مهربونی سر 
ز خشم سرخ صحبت رو باز می کرد اینبار اخماش جمع و صورتش ا

 .شده بود

 .مهلقا خانم؟-

 :نگاه سر تا پایی انداخت و گفت

 .!گمونم راه گم کردی-
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نه می تونستم برای مهلقا خانم توضیح بدم نه . لب به دندون گزیدم
 .الزم بود که توضیح بدم

. می گفتم به خواهر دلبر ازدواج کردم و خوده دلبر موقت صیغه ام بود؟
 .مگه از چیزی خبر داشت؟

 :دست به صورت کشیدم و کالفه گفتم

 .مهلقا خانم دارید قضاوت می کنید-

با صدایی که سعی . از داخل خونه بیرون اومد و درو پشت سر بست
 :می کرد بلند نشه غرید

 .من جای اون دختر نمی بخشمت. نمی بخشمت-

 .دستام و مشت کردم

 . ....آره عروسی کردم ازدواج کردم زن دا-

 .خانم الل شدمبا سیلی مهلقا 

 .حق داشت

 .!این سیلی حقم بود

اگر اجبار نبود . اگر هم قدم مادر و مادربزرگم نبودم االن وضعم این نبود
 .االن انقدر رسوا نبودم



 

 
783

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .دستم و روی صورتم گذاشتم و به زمین خیره شدم

 .دستتون دردنکنه-

 :صدای لرزونش تو گوشم پیچید

اون محراب رو به روم نیست وقتی تو مثل پسرم بودی اما حاال انگار -
مادربزرگت تو روی من گفت امشب پسرم با زنش میره زیر سقف انگار 

اون همه ادعای عاشقی . چه دلی داری ها؟. جای دلبر من و آتیش زدن
 .کجا رفت

 .بغض کردم و چیزی نگفتم

 :ادامه داد

اب نه غصه ام برای اینه که چرا دیر خبر دار شدم یا چرا من رو به حس-
تنها جایی ترش کردم که دلبر به چشمت ... نیاوردی و دعوت نکردی و

اگ نمیخواستیش بیخود کردی که فکر ذکر یه نفر دیگه رو اسیر !. نیومد
 .!خودت کردی

سر باال گرفتم و با صورت داغ از شرم و عصبانیت مشتم و کوبیدم به 
 .دیوار

. ر از این خبرا نیستمهلقا خانم دارید قضاوت می کنید به پیر به پیغمب-
باید دلبر و ببینم، اگر قرار بود انقدر زود به لجن کشیده شم هیجوقت نه 
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زندگیم سیاه . با شما نه با اون دختر آشنا نمی شدم و دل نمی بستم
 .یه طرفه به قاضی نرید. شده به خدا سیاه شده

 .لبه های روسریش و تو دست گرفت و اشکاش و پس زد

 .دیگه اینجا نیا دلبر اینجا نیست،-

 .خواست بره که صداش زدم

 .مهلقا خانم اگر می دونید کجاست بهم بگید-

 .برگشت سمتم

 .دیگه اینجا نیا-

درو که بست عصبی پام و کوبیدم . مات نگاهش کردم و چیزی نگفتم
 .به دیوار

 .لعنتی-

اما به چه . نکنه دلبر همین جا بود و مهلقا خانم ازم پنهون می کرد؟
نمی تونست انقدر . مگه می شه مهلقا خانم تا این حد ظلم کنه؟ .علت؟

 .ظالمانه قضاوتم کنه

 دلبر

 :خواستم از کنار مهلقا خانم رد بشم که دستم و گرفت
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 .کجا؟-

 :با بغض گفتم

مهلقا خانم انقدر آدم بدی بودم براتون که غم و غصه ام رو بخاطرش -
 .می خوام ببینمش. نادیده گرفتید؟

 .تم و از دستش بکشم بیرون که اجازه ندادخواستم دس

 .عجول نباش دختر، عشق چشمت و کور نکنه-

 .زدم زیر گریه

 .مهلقا خانم می خوام ببینمش توروخدا ولم کنید-

 :خواست حرفی بزنه که نالیدم

 .االن می ره توروخدا-

این همه آشفتگی و غم . چی شده بود؟. چشمای اونم نمه اشک داشت
چرا با من سنگین بود و محراب و ازم مخفی . گرفت؟  از کجا نشات می

نگاهش رو ازم دزدید و خیره به دستم که میون انگشتاش . می کرد؟
 :حائل شده بود گفت

 .محراب ازدواج کرده-
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با دهنی که مثل ماهی باز و بسته می شد . نفس تو سینه ام حبس شد
 :لب زدم

 . ...مح.. مح.. م.. م-

دستم و جلو صورتم گرفتم و . وسط حیاطپاهام سست شد و افتادم 
 :جیغ زدم

 .دروغه-

 .مهلقا خانم دست رو شونه هام گذاشت

 .دخترم بلند شو-

همون لحظه تقه های ممتدد صدای در باعث شد یه چشمم به مهلقا 
 .خانم باشه و یه چشمم به در

 .بیا بریم داخل برات توضیح می دم-

 :م و نالیدمدست رو قلبم گذاشت. نفس برام سنگین بود

 .نمی تونم نفس بکشم.. نمی تونم-

صدای مرد پشت در که . دم پله ها نشستم و سرم و به نرده تکیه دادم
 :می گفت

 .درو باز کن، دلبر می دونم اونجایی-
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یه زن دیگه رو به من !. ازدواج کرده بود؟ .دیگه برام آشنایی نداشت
 .م؟داشتم تاوان کدوم گناه و پس می داد. ترجیح داد؟

 .با دیدن لیوان آب قند رو به روم سر باال گرفتم و خیره شدم به مهلقا

ببینید پشت دره، هنوز داره در میزنه . مهلقا خانم، راستش و می گید؟-
 .اسمم و صدا میکنه

 .مهلقا سر به زیر انداخت

 .دختر اینطوری نگو به خدا آتیشم می زنه این حالت-

 :با چشمای پر گفتم

توروخدا بگین چی . م محراب بود، اونم بهم پشت کرد؟من تموم امید-
 .شما دیدینش؟! البد از منم قشنگ تره. با کی ازدواج کرده؟. شده؟

درحالی که با لبه روسریش نم اشکش و می گرفت و نفسش و با آه 
 .فوت کرد و خیره شد بهم

مادربزرگش اومده بود به همراه مادرش، داشتن خونه رو . نه ندیدم-
 .وقتی پرسیدم مادربزرگش بهم گفت که دوماد شده. می کردنتخلیه 

 .دیگه صدایی از پشت در نیومد

 .دست و پام شروع کرد به لرزیدن. دلم هری ریخت
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 .یعنی زنش شد؟.. ی-

 .دستم و گرفت

 .دخترم بلند شو بسه بسه-

 .هق زدم

هنوزم دل . چطور بیخیال باشم؟. مهلقا خانم نمی دونید چه حالی دارم-
 .هنوزم دلتنگشم. شمتنگ

 .چند بار نفس عمیق کشیدم اما دریغ

 :لب زدم

عمق چاه بدبختیم انقدر زیاده البد شمام گفتین بزار . چرا بهم نگفتید؟-
 .!فعال به همین عادت کنه بعدا بهش می گم

 .جوابی نداد

 :بازم رشته کالم و به دست گرفتم

. نقدر پست بشه؟مهلقا خانم مگه می شه اون محراب پاک و مهربونم ا-
 .باورم نمی شه. من باور نمی کنم

 .دستاش و قاب صورتم کرد
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. من که دروغ ندارم. بد وقتی بهت گفتم، یکم بگذره متوجه می شی-
من مادرش و دیدم . زینبی که هرروز یه پاش اینجا بود کجاست؟

. مادربزرگش و دیدم بهم گفتن برای چی بخوام حالت و بد کنم؟
 .!داشت خودش و توجیح می کرد. دیدیش پشت در؟

 .زانوهام و تو شکمم جمع کردم

می خواست باهاتون صحبت کنه، حتماَََ دلیلی داشت چرا اعتنا -
 .نکردین؟

 .دندون روی هم کشید

اون از بی بی و خواهرت اینم از !. انقدر دل سوزوندی االن حالت اینه-
 .تا کی می خوای خودت و گول بزنی دختر. این پسر

 .دادم سر تکون

 .نه گول نمیزنم ولی محراب آدم این کارا نیست-

ابر سیاه داشت رو . سرم و باز چسبوندم به نرده و به آسمون خیره شدم
 .روشنی هوا پرده می کشید

 .دلبر جان داره بارون می گیره بلند شو بریم داخل-

 :بدون نگاه کردن بهش آروم گفتم

 .ونممن می خوام یکم تنها بم. می شه شما بری؟-
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 :با دلهره جواب داد

 .!با خودت کاری نکنی-

 .پوزخند زدم

 .!آخه دل خودکشی هم ندارم-

. دوست داشتم تنها باشم. آهی کشید و بعد از چند ثانیه بلند شد رفت
چطور دلش اومد این کارو . چهره محراب از جلو چشمام کنار نمی رفت

ونم می چرخید اسمش که رو زب. هقی زدم، خدایا چقدر دلتنگشم!. کنه؟
 .قلبم تکون می خورد

 .دیگه به آرزوی کی شبم و صبح کنم؟

زمانی که داشتی بخت و اقبال و میون بنده هات تقسیم می کردی سر -
 .من قحطی اومد؟

 .دستام و مشت کردم

پام و تو . سخته اینم؟. القل جونم و بگیر که بیشتر حقیر شدنم و نبینم-
 .نصیبم؟ این دنیا گذاشتی که تلخیاش باشه

زیر همین بارون قسم . با نم بارون کم کم چشمامم شروع کرد به باریدن
چطور زدی !. قسم داد که ولم نمی کنه!. داد فقط با من می مونه و بس

 .زیر اون همه وعده؟
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لبخند ریزی کنج . رعدی زد و آسمون لرزید. پله ها رو آروم رفتم پایین
 .لبم نشست

 :و لب زدمدستام و رو به آسمون گرفتم 

 .سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی-

 شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

 :با بغض ادامه دادم

 آه باران من سراپای وجودم آتش است

 . پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی

. بارون شدت گرفت و محکم تر از قبل قطره هاش تو صورتم می کوبید
 .شتم قطره بشینه رو تنمسر به آسمون گرفتم و گذا

 :آروم گفتم

 .خدا، میخوام بارون آسمونت منه کثیف و پاکم کنه-

 .حسم توام با جنون و دیوونگی بود

زیر بارون می . خندیدم. حاال نه مرگ برام لذت داشت نه زندگی
 .خندیدم و می چرخیدم

 .خنده به دختری که آدمای این دنیارو جدی گرفته بود
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 همخنده به زندگی تبا

 .خنده به آینده ای که تلخ تر از هروقت می شد

 .خنده به دلبری که دلبر قبل نبود

. هیچکس نمی تونست درکم کنه. کم کم خنده هام به گریه تبدیل شد
 .وضعی که داشتم غیر قابل باور بود، حتی برای خودم

بدنم شروع . پاهام سست شد و وسط همون حیاط روی زمین نشستم
تنم مثل . اید سردم بود اما از درون داشتم می سوختمش. کرد به لرزیدن

 .آتیش بود

 .صدای ضعیف مهلقا پیچید

 .دختر دیوونه شدی-

موهام دورم روونه شد و از . دستام و تکیه دادم به زمین و سر خم کردم
 .انتهاش قطره قطره آب می چکید

داد . بلند بلند اشک می ریختمو مشتام و به زمین خیس پی کوبیدم
 :زدم

 .!چرا-

 .تو کمتر از یک دقیقه دستی زیر بغلم پیج خورد و بلندم کرد
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 .!دیوونه شدی؟!. چه می لرزه خدا!. وای موش آب کشیده شدی-

 .با چشمای پر نگاهش کردم

کم کم که گذشت تازه متوجه حالم .  پتو رو دورم پیچید و بردتم داخل
 .دندونام بهم کوبیده می شد. انگاری تب داشتم. شدم

 .ودا بعد از یک ربع حضور مهلقا خانم و رو به روم احساس کردمحد

 .بیا دخترم بیا لباسات و عوض کن-

لحظه به لحظه که می گذشت حال . به کمکش لباسام و عوض کردم
روی زمین ولو شده بودم و مهلقا خانم با . فیزیکیم بدتر از قبل می شد

 .ترس دورم می گشت

 .!دختر تب کردی، خدا مرگم بده-

 :چشمام به زور باز بود، آروم لب زدم

 .بم..خو.. خ-

دقیقه های آخر تنها مهلقا خانم و با تشت آب کنارم دیدم و دیگه 
 .چشمام رمق باز شدن نداشت

 دالرا
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طبق معمول همونطور که به خودم رسیده بودم قبل از این که خودش 
 .در و باز کنه زودتر در و باز کردم

 . ...سالم آ-

انگار رفته بود . و روی خیس آبش باقی حرفم و قورت دادم با دیدن سر 
 .داخل استخر آب و بیرون اومده بود

 .مگه با ماشین نرفته بودی. چرا موش آب کشیده شدی؟-

بینی و چشمای قرمزش خوب نشون می . سر که باال گرفت شکه شدم
 .داد که چه گریه ای کرده

 .چه شده؟-

 .بی حوصله نگام کرد

 .زارسر به سرم ن-

. یه تای ابرو باال دادم و با ذوق بیشتر نگاهش کردم. کنج لبم باال رفت
از گوشه چشم براندازم . خورده به کاهدون که انقدر آشفته اس!. خوبه
 .کرد

 .!تقاص می دی دل آرا، تقاص. آره بخند بخند خوشحال باش-

 .خودم و جمع وجور کردم
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سرم بپاشم، بیا شام می دونم ناراحتی، منم نباید نمک رو زخم هم-
 .یخور

 :تیز گفت

 .نمی خورم-

فردا پس فردا از جانب . دندونام و روی هم کشیدم. رفت داخل اتاق
خودش و خودت بهم دیگه نامتون و رد و بدل کنم حالیتون می شه که 

 .سرتون تو الک خودتون باشه

یه . رفتم سمت اتاق دومی که فاصله زیادی با اتاق مشترکمون داشت
از . فوق العاده کوچیک که به زور وسایالی خودم جاده داده بودماتاق 

پشت در به کیفم چنگ زدم، موبایلش رو که تو جیب مخفی کیفم بود 
 .برداشتم و روشنش کردم

 .با صدای در اتاق با استرس موبایل و روی میز گذاشتم

دستی به پیشونیم . با چشم دنبالم می گشت.از بین در نگاه انداختم
 .نفسم و پس دادم و رفتم بیرون. که نم عرق گرفته بود  کشیدم

 .چیزی شده؟-

 .ساک دستی به دست بود

 :ادامه دادم. اخمام رفت تو هم
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 .!خیره ایشاهلل-

 .سرد نگام کرد

 .بی شک خیر نیست-

 .صدام اوج گرفت

 .یعنی چی داری کجا می ری؟-

 .نیشخند زد

 .همسرم و با اتاق مشترکش تنهامی ذارم-

. جواب دندون شکن نثارش کنم اما فعال جایز نبود تند برمخواستم 
 .شروع کردم به گریه کردن

 .!محراب یعنی چی؟-

 .قیافه اش جمع شد

 .اشک تمساح نریز، گریه هاتم نگه دار برا چند روز دیگه که واجبه-

گفتم بهت ثابت می کنم تا وقتی که ثابتت بشه حق رها کردنم و -
 .نداری

 :بی توجه بهم گفت

 .من دارم می رم کارتمم رو میزه می تونی استفاده کنی ازش-
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اینطوری همه ! وای بدبختمی شدم که. نکنه آدرس دلبرو پیدا کرده بود؟
 .پام و کوبیدم رو زمین. چی دود می شد

 .می گم کجا-

 .خواست حرفی بزنه که زدم رو بازوش

 .من نگرانتم حداقل بگو کجا چرا انقدر اذیتم می کنی؟-

 :رداشت عقب و در حالی که رو برگردونده بود گفتقدم ب

 .بسه دل آرا این حرکات بچگونه رو بزار کنار-

 :با حرص گفتم

ولی کاش جام بودی و می فهمیدی که ! آره تو درست می گی، بچگونه-
 .چطور دارم ذره ذره آب می شم

 :خیز برداشت سمت در و تو همون حین جواب داد

 .می خوام ببرم یه جا تنها بمونمبسه بسه، جنازم و یه مدت -

 .چونه ام لرزید

 .ها؟. دلبرو پیدا کردی؟-

 .پوزخند زد

 .اگه پیداش کرده بودم االن اسفند رو آتیش نبودم-
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گوشت لبم .  بیرون رفت و در و محکم بهم کوبید. دلم یه ذره آروم گرفت
 .و به دندون گرفتم و جیغ خفه ای کشیدم

 روز خوش نبینی دلبر

 وجودت دلبرلعنت به 

 .برای من همیشه بد یمنی داشتی و داری

به به اولین . گوشی رو برداشتم و با دقت نگاه کردم.  دویدم داخل اتاق
آالرمی که دیدم تماسای پشت هم محراب بود و باالی دویست بار 

حقم داره اگر اون موفع دروغ گفتم مسلماَََ تماسو گوشی هم !. تماس
 .!دروغ گفتم دیگه

زندگی من بخاطر عشق کذاییتون . ی کنم، حالیه جفتتونحالیتون م
 .!محراب حق منه. نباید سیاه شه

 دلبر

بی رمق دستام و باال کشیدم و دستمال نم دار و از روی پیشونیم پس 
 .زدم

مهلقا خانم داخل اتاق تشک پهن کرده و حتی نمی دونم ِکی پا تو اتاق 
های بارون به شیشه هوا تاریک بود و صدای برخورد دونه . گذاشتم

 .شدتش کمتر از قبل به گوش می رسید
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پرده رو کنار زدم . با کرختی از جا بلند شدم و قدم برداشتم سمت پنجره
!. انگار بهم خبر فوت یکی از نزدیکام و داده باشن. و نشستم لب طاقچه

هیچ جوره کنار نمی اومدم و با به یاد آوردنش اشک تو چشمام جمع 
 .می شد

. اق خفه بود، پنجره رو باز کردم و چشم دوختم به بیرونهوای ات
 .چشمم افتاد به چراغ بیرون کوچه که سایه مردی روی نور افتاده بود

 .محراب بود؟

به پشت وایستاده بود و فقط موهاش . به سختی خودم و باال کشیدم
نمی دونم توهم می زدم یا نه واقعی بود ولی حس می . مشخص بود
 .کردم خودشه

لعنت به من، لعنت به دلم، لعنت . ومدم پایین و باز نشستم لب پنجرها
 .به ذهنی که بره پیش یه آدم متاهل

 متاهل

 تاهل

 .البته از سمت محراب. چقدر معیش برام زننده و غیر قابل قبول بود
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با . دیگه خبری از اون سایه نبود. ساعت می گذشت و می گذشت
این سینه غم روش . نداشتمهیچ چاره ای . خیالش اشک می ریختم

 .کی می تونست درکم کنه؟.  سنگینی کرده بود

انقدر بیدار مونده بودم که صدای خروس و جیک جیک پرنده ها من و 
 به خودم اورده بود

 .بسم اهلل-

 .با آستین دستم اشکام و پس زدم و سر چرخوندم سمت مهلقا خانم

 .دختر من که جون دادم از ترس-

 .لبخندی زدم

 .شید اصالَََ حواسم نبودببخ-

هرچی گفتم حالم خوبه توجه نکرد و . از جا بلند شد و اومد نزدیکم
 .دمای بدنم و گرفت تا خیالش راحت بشه

رفت بیرون و بعد از چند دقیقه . منتظر موندم ببینم چیکار می کنه
 .از داخل کمدچه یه چادر برداشت و رو سر گذاشت. برگشت اتاق

 .ست شروع کنه به نماز خوندن که گفتمسجاده پهن کرد و خوا

 .مهلقا خانم-
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 :ادامه دادم. نگام کرد

 .آرومت می کنه-

 .با لبخند سر تکون داد و اشاره زد

 .بیا اینجا-

 .از جا بلند شدم و رفتم کنارش

 .داد دستم. خم شد و چادر و سجاده دیگه ای برداشت

 .یه بار امتحان کن شاید حالت و خوب کنه-

خواستم چادر و بزارم که . زون سجاده رو گرفتم و پهن کردمبا دستای لر 
 .اشکام روونه شد

 .من گناهکارم-

 .چادر و از دستم گرفت و خودش گذاشت روی سرم

 .شروع کن-

با بغض و صورت خیس لب . بعد از وضو با تعلل شروع کردم به خوندن
نمی دونم چه حالی بود نه بد بودم نه خوب . می زدم و می خوندم

رکعت آخر . ط هر لحظه سنگینی روی شونه ام کمتر از قبل می شدفق
 .نشستم و پیشونم و چسبوندم به مهر
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 .خدایا، دیگه هیچکسی رو ندارم. هوام و داشته باش-

سجاده خیس شده بو از اشک اما این حالم تنها صورتی بود که دلم 
 .خالی می شد

حیاط تو گوشم  نمی دونم چقدر تو همین حال بودم که صدای مهلقا از 
 .پیچید

 .پسر حالش خوب نیست برو، برو اینجا نیا-

چادرم رو از روی سرم . نتونستم تحمل کنم. سراسیمه تو جام نشستم
 .پس زدم و از اتاق دویدم بیرون

رفتم لب ایوون و پله هارو پایین قدم برداشتم، با دیدنش قلبم تکون 
 . راحت شدمخورد اما با به یاد آوردن ازدواج و تاهلش، نا

 .با دیدنم مکث کرد. پشت در وایستادم و دست مهلقا خانم رو فشردم

 .اجازه بدید خودم صحبت کنم-: آروم گفتم

کف دستام خیس و دهنم خشک .  اومد عقب و دور شد. سر تکون داد
 .شده بود

حتی دوست نداشتم دیگه ... دوست نداشتم دیگه بیاد اینجا حتی
با وجود من، . بود تحمل نمی کردهرکسی هم جای من !. ببینمش

 .ازدواج محراب هیچ توجیحی نداشت و نداره
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با پاهای سست خودم و به زور کشوندم سمت در، با دیدنش انگار داغ 
 .دلم تازه شد بی اراده زدم زیر گریه

اون که چشماش پر بود و پریشون، نگاهش که بهم افتاد لبخند کمرنگی 
 .روی لبش جا خوش کرد

 :نش پیچیدصدای لرزو

 .کجا بودی این همه وقت؟-

 :به سختی شروع کردم به حرف زدن

دنبال بدبختیام، منتها فکر کنم فقط حضور من تو زندگیت سنگینی می -
 .هوم؟!. ازدواج کردی؟!. کرد

دستی به روش پیشونیش کشید و بر عکس من می خواست با آرامش 
 .توضیح بده

وضیح بدم اما باور کن اونطور دلبر آروم باش، نمی دونم چطور برات ت-
 . ...که فکر می کنی نیست، آره ازدواج کردم ولی

 .غیظم گرفت

هیچی نگو، هیچی اگر ازدواج کردی از همین جا راهت و بکش برو -
چیزی نمی خوام بشنوم . حتی نمیخوام دیگه ببینمت. محراب

ه هیچوقتم بهت برنمیگردم اگر االن اومدم رو در روت وایستادم تنها ی
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چقدر بی انصاف و بی عاطفه ! علت داره اونم این که ببینی چقدر ظالمی
ته دلم نمی بخشمت چون قلبم شکست تو این دقیقه های آخر . ای

تنها امید و بود و نبودم تو بودی اما خورد شدم شکستم تو من و 
همه چیزت دروغ . امیدوارم، امیدوارم دلت بشکنه.. امی... ام!. شکستی
 . ...بود؟ تظا

. صورتش قرمز و خیس از اشک بود. مشتش و کوبید به دیوار آجری
 :تحمل نکرد و میون دندونای کلید شده اش غرید

من رکب !. اگر از اول بهم حقیقت و می گفتی االن وضعمون این نبود-
چه ازدواجی وقتی عشق نیست، قضاوت نکن بزار !. خوردم رکب

 . ...صحبت کنم بزار ب

یعنی . فت رکب و ازدواج بی عشق بیشتر داغ شدمبا شنیدن این که گ
اون دختره هم حتماَََ وبال گردنش شده و گفته باید ازدواج کنیم . چی؟

 .!دیگه، خدایا خاک بر سر من

تا حدی بودم که اگر . از شدت حرص پره های بینیم باز و بسته میشد
بی شرم و حیایی تا . چاقو دستم بود یاد خودم و میکشتم یا محرابو

 .سعی کردم صدام تو کوچه باال نره. کجا؟

 :نذاشتم ادامه بده بازم پریدم میون کالمش و بی فکر غریدم
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من دارم ازدواج . متنفرم ازت راهت و بکش برو، اصالَََ می دونی چیه؟-
منم . می کنم دیگه حق نداری پات و جلوی این در بزاری، فهمیدی؟

 .شبرو پیش زنت به فکر زندگیت با. متاهل میشم

 .با دهن نیمه باز مبهوت خیره شد بهم. ماتش برد

 .خواستم در و ببندم که پاش و الی در گذاشت و دستش و فشرد به در

خودت می دونی . دلبر دیوونم نکن. دروغ می گی، داری دروغ می گی؟-
 .چقدر دوستت دارم چرا داری آتیشم میزنی؟

به زور سعی داشتم در حالی که . اشکام دونه دونه روونه گونه هام شدن
. برو همه حرفات بوی دروغ می ده برام-: در و ببندم با اشک داد زدم

اون اتیشی که ازش صحبت می کنی خیلی وقته من و سوزونده حاال 
شاهد خاکسترشی ولی تو حاال حاال ها باید بسوزی، منم دارم ازدواج 

 .می کنم دروغی هم در کار نیست

 .برو. جا برو ما بهم حرومیمبرو از این-: بلند تر جیغ زدم

پاهاش سست شد با ضربه آخرم به در سکندری خورد، می دونستم 
اگر به خواست خودش بود . انگشتای پاش زیر در له شده اما ناچار بودم

وا رفته به عقب قدم برداشت و چسبید !. که حاال حاال ها حرف داشت
 .به دیوار تنگ کوچه

 .از الی در نگاهش کردم



 

 
806

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .گرفت و هقی زدسر باال  

 .خدا، خدا-

 .با دادی که زد تو جام تکونی خوردم

 .دلبر-

 :مهلقا خانم زمزمه کرد. در و بستم و چسبیدم به در

 .چرا عربده می کشه؟-

خم شدم رو . حاال گریه نکن کی گریه بکن. لیز خوردم و نشستم دم در
از . دانگار قلبم داشت تیکه تیکه می ش. زانو و به پله دم در چنگ زدم

 .این به بعد دیگه به هیچ مردی نمی تونم باور داشته باشم

 .با نشستن دستای مهلقا رو شونه ام سر باال گرفتم

 .بلند شو بریم داخل-

 .به زور از جا بلند شدم و شونه به شونه مهلقا داخل رفتیم

 .چرا بدتر شد؟. چی شد؟-

ی ندارم می گه عشق . می دونی چه گفت مهلقا خانم؟-: با بغض گفتم
چی جز این که تو . مهلقا خانم این یعنی چی؟. بهش، رکب خوردم
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تازه می . ها؟. نبودم یه شبه کورش کرده دختره آویزونش شده؟
 .خواست توضیحم بده

 .به فکر رفت

 .!این پسر مال این حرفا نبود-

 .شونه باال انداختم

دم هیچی بعید نیست، وقتی منی که بخاطر یه قرون آواره خیابون ش-
به نیت خیر اومد سمتم بعید نیست که یکی شبیهم اما با فرق بی 

حداقل زرنگ تر از من بوده که . پروایی و بی حیایی افتاده تو دامش
. وای خدا، کارد بزنن خونم در نمیاد... قرار ازدواج چیدن و منه احمق

 .!مهلقا خانم مرگ برای من عروسیه. حقیر شدم پست شدم

 .اخم کرد

حتماَََ . این چه حرفیه ولی کاش فرصت می دادی صحبت کنه خدا نکنه-
من اگر نذاشتم بیاد برای صحبت برای روان خودت بود ! دلیلی داره

مگرنه که اگر توانایی رودرو شدن و داشتی منتظر دلیلش می موندی 
 .بهتر بود

 .سر تکون دادم
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نه به خدا قسم نمی شه، بعدم وقتی گفته عشقی نداره وقتی گفته -
مهلقا خانم . چرا باید ادامه حرفاش و بشنوم؟. کب خورده یعنی چی؟ر 

دیگه حرمت میون ما شکسته شده و تنها مهره سوخته این وسط من 
 .بودم

 دل آرا

هر ساعت در تکاپو بودم تا بتونم یه نشونی از صاحب کار قبلی دلبر پیدا 
 .محراب هم که بعد از اون رفتنش مشخصاَََ خونه نمی اومد. کنم

اگر گوشی دلبر خونه اون مرد جا . ا یکم فکرکردن یاد موبایلش افتادمب
اصال سوای همه . مونده باشه، بالخره یک بار تماس که داشتن باهم؟

چیز با منم تماس داشت و خطش رو موبایل من افتاده می تونستم برم 
 .بهش زنگ بزنم ولی چی می گفتم؟

پول بشه خامش کرد اما  به قیافه اش که نمی خورد پولکی باشه یا با
 .محکش بزنم، بالخره هر آدمی ِلم خودش و دارهمی تونستم

 .از پسش بر می اومدم

از جا بلند شدم و قبل از رفتن سراغ گوشی دلبر رفتم تو لیست تماسای 
 .خودم و با یه نگاه اجمالی زود شماره رو پیدا کردم
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به . نباشه؟بد . آخه این وقت شب زنگ بزنم؟. لب به دندون گزیدم
جهنم هر طور که می شد من نا آرام می موندم دیر یا زود باید تماس 

 .می گرفتم چه االن چه دو روز بعد

سر بوق . نفسم و فوت کردم بیرون و بدون تعلل تماس و برقرار کردم
 :دوم صدای خش داری پشت گوشی پیچید

 .بله؟-

 :لکنت گرفتم

 .ام..سل... س-

 .بله بفرما؟-

مشخصه راه سختی در پیش دارم ولی هر طور شده باید . !چه طلبکار
 .راضیش می کردم که طبق خواسته ام عمل کنه

 .خوبین؟-: آروم گفتم

 .صداش پشت گوشی اوج گرفت

 .کارت و بگو مزاحمی؟.  دکتری مگه؟-

 . کش دار و بی پروا حرف می زد.  قیافه ام از طرز بی ادبیش جمع شد
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وز پیش اومدین و موبایل خواهرم و من، همون دختری ام که چند ر -
 .بهم تحویل دادید

 .ها؟-: با مکث کوتاهی گفت

 .خواهری همون دختری که پیشت کار می کرد، خواهر دلبرم-

صدایی نیومد، اومدم دهن باز کنم که صدای خنده اش پشت گوشی 
رسماَََ تعادل روان نداشت و این من و می !. مردیکه دیوانه بود. پیچید

 .ترسوند

 .!چیزی شده؟-

 :با تمسخر جواب داد

چی شده؟ اینبار شما دنبال . به به، چه تماسی، خانم شادمون کردی-
 .کاری؟

 .صدای قه قه دختری پشت بندش پیچید، اخمام تو هم گره خورد

 .نه، می خواستم بدونم کی وقت دارید باهم صحبت کنیم-

 .آدرس بدم؟-

 .لحنش زننده بود

 :تمدندون قروچه ای کردم و گف
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 .فردا باهام تماس بگیرید ظاهراَََ بد موقع زنگ زدم-

خدای من، دلبر با چه ال  .و بدون این که اجازه صحبت بدم قطع کردم
 .اوبالی هایی سر و کار داشت

موبایلم رو پشت آیینه گذاشتم که کاغذ زیرش . قدم برداشتم سمت اتاق
 .چشمم و گرفت

رون که کارت دعوت نامزدی از زیر موبایل کشیدمش بی. این چی بود؟
 .مهرداد و دیدم

با دیدن شعر و اسم . به به، موعد نزدیک و من پاک یادم رفته بود
عروس و دوماد و تاریخ عروسی دلم می خواست کارت دعوت و ریز ریز 

 .!کنم اما نه، اینطور حیفه

همه اینا به کنار . عروسی هفته بعد بود و من حتی یه لباس هم نداشتم
. معلومه محراب ولی کو کجاست؟. کی به عروسی می رفتم؟  باید با

حداقل اگر با همسرم برم در نهایت حسرت من به دل مهرداد می مونه 
که هم زن بی حیثیتش و از دست داد و هم من، نامزدی که همه جوره 

 .تحملش ورد و قدر ندونست

 .با صدای زنگ تلفن تو جام پریدم

تو خونه تنها  .لب صلواتی فرستادمدستم و روی قلبم گذاشتم و زیر 
کارت دعوت و سرجاش .  بودم و طبیعیه که با کوجیک ترین صدا بترسم
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قبل از این که تلفن قطع بشه جواب . گذاشتم و از اتاق دویدم بیرون
 :دادم

 .بله؟-

 .سالم دختر گلم-

 .جمیله خانم بود. نفسم حبس شد

 .سالم مامان جون خوبین؟-

پرسی و من دست و پام داشت می لرزید از این که  شروع کرد به احوال
کاش دستم می .  بگه گوشی و بده به محراب اونوقت چی می گفتم؟

 .شکست جواب نمی دادم

 .محراب کجاست مادر؟. چه خبر؟-

 :با آرامش گفتم

 .انقدر خسته بود رفته اتاق استراحت کنه تازه رسیده خونه. محراب؟-

، انقدر درگیر من شد که از کار و الهی بگردم، همش تقصیر من شد-
 .دخترم؟. زندگی افتاد

 .جانم؟-
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فردا شب شام با مادربزرگ اونجاییم االن گفتم که دیگه جای حرفی -
 .نمونه

 .رنگ از رخم پرید

 .فردا؟.. ف-

آره گلم فردا، هیچ بهونه ایم جایز نیست تازه می خوام ببینم دستپخت -
 .کاری نداری؟  .عروسم چطوره

 :گفتم  بی رمق

 .نه-

 .خدانگهدار جفتتون-

وای خدا دیگه فردا جمیله . و صدای بوق ممتدد که تو گوشم می پیچید
. خانم اگر چیزی نگه اون پیرزن من و به صالبه می بنده قسم می خورم

 .کم کم داشت گریه ام می گرفت

 .خودم و انداختم رو مبل و دیگه نفهمیدم کی خوابم برد

مبهوت . گوشیم ترسیده از خواب پریدم  صبح با شنیدن صدای زنگ
تو حین رفتن به سمت . اطرافم و نگاه کردم تا چشمم به موبایل افتاد

 .موبایلم خونه رو آنالیز کردم اما نه محراب نیومده بود

 .اوه صاحب کار دلبر بود. به شماره روی صفحه چشم دوختم
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 .سریع جواب دادم

 .سالم بفرمائید؟-

 .مزاحم شدم سالم، ظاهرا بد موقع-

 :تند گفتم

 .نه، نه اصال-

 :بعد از مکث کوتاهی صداش پیچید

 .دیشب زیاد حالم خوب نبود ولی از صحبتامون یه چیزایی یادمه-

 .نفسم و بیرون فوت کردم

 .اگر امکانش هست امروز هم رو ببینیم-

 .خدانگهدار. باشه آدرس رو با زمان مشخص االن بفرستید-

قطع کردم و آدرس یکی . عالی شد عالی. ستلبخند پهنی روی لبم نش
 .از کافه های نزدیک خونه رو براش ارسال کردم

طی . با به یاد اوردن جمیله خانم با اکراه خودم و به آشپزخونه رسوندم
زیر قابلمه رو . دو ساعت غذاهارو که شامل میرزا قاسمی و فسنجون بود

 .کم کردم
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م و دست آخر چادرم و سرم سریع رفتم داخل اتاق و سرسری آماده شد
 .گذاشتم

 .نزدیک چهار عصر بود

 .پا تند کردم و از خونه بیرون زدم

دیدمش، نشسته بود و پاهاش رو . خیلی زود خودم و رسوندم به کافه
 .عصبی تکون می داد

در ورودی و که باز کردم با . یه نفس عمیقی کشیدم و آروم قدم برداشتم
 .جلب شدبه صدا در اومدن آویزش توجهش 

 .با نیشخند براندازم کرد

 .خدایا به امید تو

 :رفتم نزدیکش و بعد از سالم و احوال پرسی بدون وقفه گفت

 .میشنوم. خب؟-

 .با ناراحتی نگاهش کردم

 .شما زندگی کسی برات مهم هست؟-

 .با گنگی نگام کرد

 .متوجه نشدم-
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و براش بار اگر قرار باشه کلید نجات زندگی کسی به دستتون باشه قفل -
 .میکنید؟

 .قیافه اش جمع شد

 .خانم برو سر اصل مطلب مقدمه نچین-

 .چونه ام لرزید

 :دستمال کاغذی برداشتم و اروم گفتم

 .خواهرم داره بدبختم می کنه-

 .یه تای ابروش باال رفت

 .همونی که پیش من کار می کرد-

 :سر به نشونه مثبت تکون دادم که گفت

 .اون باعث بدبختیته؟-

 .تو زندگی مشترکم، داره شوهرم و ازم میگیره-

 .از تضاد حرفش خنده ام گرفت اما جلوی خودم رو گرفتم

 :ادامه داد

 .خب به من چه؟-

 .قطره های اشک از گونه ام روونه شد
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شما فقط یه سری مدارک از استخدامیش دارید و می تونید ادعا کنید -
 .یفقط شما می تونی به دادم برس. که میشناسینش

 .سر تکون داد

 .نمی فهمم من به دادت برسم؟-

 .تمام التماسم رو تو چشمام ریختم

داره بدبختم می کنه، . خواهش می کنم، توروخدا به دادم برسید-
خودش و می زنه به خوش نیتی و پاکی ولی کثیف ترین زنی هست که 

 .به عمرم دیدم

شد  رفت تو فکر و این باعث. چهره اش کبود شد و دستاش مشت
 .حس کنم نسبت به این مورد ضعف داره

 .فکش منقبض شد

 .مثالَََ من باید چی کار کنم؟-

 :بی مقدمه گفتم

 .می خوام ادعا کنی که این زن صیغه ات بوده-

 :با صدای بلند گفت

 .چی؟-
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 .هقی زدم و نالیدم

 .خواهش می کنم. تنها در این صورت شوهرم از سرش می اوفته-

 :با انزجار جواب داد

ساختن . من بیام ادعای همسری کنم؟. دیوونه شدی؟. حالت خوبه؟-
مدارک جعلی برام کار دو دقیقه اس دو دقیقه ولی نه برای این خاله 

 .من و از کجا میشناسی؟!. زنک بازیا که

 :با چشم درشت گفتم

 .به خدا نمیشناسمت. چه شناختی؟-

 .پوزخند زد

اید یه چیز مستند جور من ب. پس عمم باید عقدنامه رو نشون بده؟-
 .اینطور نیست؟. کنم؟

 .شدت گریه ام بیشتر شد

ولی بهتون اعتماد دارم به نظر تنها ... آقا من از هیچی خبر ندارم ولی-
آقا ازت التماس می . کسی هستید که می تونه زندگیم و نجات بده

 .پول می خوای؟!. شده به هر قیمتی. کنم

 .از گوشه چشم نگام انداخت
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ن که هر چی قیمتی داره هیج شکی نیست ولی تا به حال در ای-
 .اینطوری با کسی همکاری نکردم

 .خواستم حرفی بزنم که اجازه نداد

 .نمی دونم فکر نکنم-

 .بادم خالی شد

 .زندگیم داره از هم پاشه-

 .کیفش رو از روی میز برداشت

 .اگر صالح دیدم خبرت می کنم-

 .قبل از این که بره رفتم رو به روش

 .لطفا تا آخر امشب-

 :بدون این که نگام کنه لب زد

 .هروقت صالح دیدم-

 .و ازم دور شد

مثل این که بر . لعنتی، نمی تونستم مجابش کنم اونم به همین راحتیا
 .باید با رقم قلقلکش می دادم. خالف توقعم پولکی بود
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ط تو بعد از چند دقیقه کالفه از کافه بیرون زدم و تا رسیدن به خونه فق
البته گفته بود فکر می . این فکر بود که چطور رضایت فریبرز رو بگیرم

یه پیشنهاد ساده اس که دردسراش در نهایت . کنه اما چه فکری آخه؟
 .برای منه نه برای فریبرز

دلبر و باید تو چشم محراب خراب می کردم وگرنه هیچ جوره سایه اش 
 .از زندگیمون کنار نمی رفت

عطر غذا کل . کلید انداختم و رفتم داخل.  ام جلوی در بودمتا به خودم بی
محراب واقعاَََ چی می خواست؟ من براش کامل . خونه رو برداشته بود

بودم واقعاَََ همون کسی بودم که از اول می خواست چرا باید تقاص 
 .سوء تفاهمش رو می دادم؟

بهم خونه خالی و تک و تنها اعصابم و . نفسم و با حرص بیرون دادم
امیدوارم . االن پیرزن بیاد هرچی دلش بخواد نثارم می کنه. می ریخت

امشب برام بد تموم نشه بتونم جمعش کنم وگرنه باید همه چیز و با 
کمی دروغ تحویلشون بدم که برای محراب بد تموم می شد و البته 

بعید نیست که بعد از فهمیدن من و با اردنگی !. بدتر از اون برای من
 .پرت می کردنبیرون 

تو یخچال میوه و خوراکی به . چای گذاشتم و میز رو با سلیقه چیدم
 .به ساعت که چشم دوختم نه رو نشون می داد. اندازه بود
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 .از اف اف باز کردم. همون لحظه زنگ در و زدن

 .نفس عمیق کشیدم و در و باز کردم. سراسیمه خودم و به در رسوندم

 .راده استرس گرفتمبا باز شدن در آسانسور بی ا

 .دخترم سالم-

هنوز کامل از اتاقک آسانسور بیرون . با جمیله خانم چشم دوختم
 .نیومده بود

 .سالم مامان جون-

 :به سختی گفتم. پیرزن اومد و مشغول درآوردن کفشش شد

 .خوبین؟ بفرمائید داخل-

جمیله خانم منتظر پیرزن موند و وقتی کمر راست کرد با جدیت سالم 
 .و اومد داخلداد 

 .پسرم کجاست-

 .جمیله خانم با شنیدن این حرف نگاه اجمالی به داخل خونه انداخت

 .از دست این پسر. نکنه خوابیده؟. کجاست؟-

 :خواست بره سمت اتاق که گفتم

 .نه نیست-
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 .پیرزن سر تکون داد و جمیله خانم ابرو باال انداخت

 .می دونست و رفته؟. یعنی چه؟-

 .دادمنفسم و بیرون 

 .راستش صبح کار پیش اومد رفت-

 :جمیله خانم با اخم غر زد

 .نشد من بیام کنار هم ببینمتون؟. ای بابا. یعنی چی؟ چه کاریه؟-

 .پیرزن خندید و سر تکون داد

 .جمیله من هرچی بهت می گم پشت گوش بنداز-

جمیله خانم نیم نگاه به پیرزن انداخت و آروم و ناراحت رو به من 
 :گفت

 .عواتون شده؟د-

 .آب دهنم رو قورت دادم

 .نه صبح دوستش زنگ زد مثل این که گرفتار شده محرابم رفت... ن-

 .گوشیش رو باال آورد

 .بزار زنگ بزنم محراب-

 .رنگ از رخم پرید
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 .نه چرا؟-

 .جمیله خانم مشکوک خیره شد بهم

 .عروس گلم میخوام به پسرم زنگ بزنم مگه چیه؟-

 :به زور جواب دادم

 .معلومه که هیچی زنگ بزنید-

دلم مثل سیر و سکه می جوشید االن اگر جواب میداد و حرفی می زد 
 .با دیدن چهره کالفه جمیله خانم دلم قرص شد. رسوا می شدم

 .جواب نمیده-

 :برای عوض کردن بحث سریع گفتم

 .بشینید چای بیارم بشنید-

گاه تند پیرزن از بینشون رد شدم و رفتم سمت آشپزخونه و تا آخر ن
بعد از نوشیدن چای یکم صحبت کردن و بماند این بین . دنبالم می کرد

چند بار دیگه هم سراغ محراب و گرفتن و من هم حرف قبل رو 
 .تحویلشون دادم

گفتن وقتی میان که محرابم .  هرچی برای شام اصرار کردم اما دریغ
 .حیف غذایی که درست کرده بودم. حضور داشته باشه
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. خدایا من آخر از فکر و خیال جون می دم. نشسته بودم رو مبل تنها
 .نفسم عصبی بیرون دادم و دستی به سرم کشیدم

کی می .  یعنی خودشه؟. با شنیدن صدای زنگ گوشی سر جام پریدم
 .تونست غیر از اون باشه؟

 :با دیدن اسمش روی گوشی هیجان زده جواب دادم

 .خوبین؟. سالم.. س-

 .خرج داره-

 .کف دستام خیس خیس شده بود.  یعنی قبول کرده؟. ق کردمذو

 .انجام می دین؟-

 .پونزده تومن ناقابل-

 .چشمام درشت شد

 .پونزده میلیون؟-

آره اگر نمی خوای هم اصراری نیست چون من دلم به این کار رضا -
 .نیست

 :سریع گفتم

 .نه نه اوکیه اوکیه، کی انجام می دی؟-
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 :با ریلکسی جواب داد

اول باید مدارک . هروقت واریز کردی شروع می کنم. لویتم واریزیتهاو-
 .جعلی و برگه عقد و این زهرماریارو آماده کنم

 .باشه باشه شماره حسابت و بفرست تو اولین وقت واریز می کنم-

 .تا آخر همین هفته منتظرم وگرنه قرارداد فسخ-

 .نه گفتم که باشه زودتر پولت میاد به حسابت-

حاال پونزده میلیون از کجا . ی گفت و بدون خداحافظی قطع کردباشه ا
 .بیارم

معلومه یا دیگه ای درکار نیست و ... یا باید طالهام و می فروختم یا
چندتا تیکه طال مادرو مادربزرگش . محراب می فهمید. نخواهد بود

 .دادن و حتما می فهمید اونوقت چه جوابی بهش می دادم؟

 .؟خودمون پولی داشتیم

من حتی جهیزیه ام رو کامل نکردم !. فکرم رفت سمت کیسه پول بی بی
دوق زده دستام و . قرونی از اون پول خرج نشد. و اومدم تو این خونه

 .کوبیدم بهم، قربون بی بی گلم بشم اون باید به دادم می رسید

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم
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ودم بهاین که باهاش مردد ب. به یاد محراب بی اراده رفتم سمت موبایلم
 .تماس بگیرم یا نه اما آخرم دل و زدم به دریا و تماس رو برقرار کردم

جواب نداد حدس می زدم جواب نده ولی باید باهاش اتفاقات و جشن 
درسته دوستم نداره اما اونقدر هم بی . آخر هفته رو در میون میذاشتم
 .غیرت نیست که بزاره تنها برم

دست نکشیدم و برای بار سوم تماس . قطع کرد بازم تماس گرفتم اما
 .گرفتم

 .بله؟-

متعجب از این که نکنه اشتباه فکر . واقعاَََ محراب بود که جواب می داد؟
 :کردم آروم گفتم

 .الو؟... ا-

 :صداش پر صالبت تر از قبل پیچید

 .کارت و بگو سرم شلوغه-

چ وجه با یاد تماسای اولمون می اوفتم به هی. دلم برای خودم سوخت
انگار داشت با یه غریبه صحبت . این لحن سرد و زننده قابل قیاس نبود

 .می کرد

 :با ناراحتی لب زدم
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 .سالم محراب جان-

. دندونام رو روی هم کشیدم. چند ثانیه صبر کردم اما جوابی نگرفتم
 .حاال حاال ها باید حقارت و به جون می خریدم

 .محراب نمی خوای چیزی بگی-

 . ....کنقطع می  -

 .نذاشتم ادامه بده

پوسیدم تو این خونه اما باهات قهر . باشه باشه چرا همچین می کنی؟-
 .نکردم

 .قه قه اش پشت گوشی پیچید

همین مونده بود تو بیای قهر کنی، نکنه توقع داری منم بشم -
وقت . با کلمه ها بازی نکن حرفت و بزن وگرنه قطع می کنم. نازکشت؟

 .اضافه برات ندارم

این حد سنگ دلی و . با شنیدن این حرف چشمام پر و چونه ام لرزید
رفتاراش کم کم داشت . بی رحمی از محراب برام غیر قابل هضم بود

 .شبیه مهرداد می شد چیزی که ازش نفرت داشتم و می ترسیدم

نمی . هرچی حرف رو دلم سنگینی کرده بود گذاشتم جاخوش کنن
 .خواستم گوشی و روم قطع کنه
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 .با صدای لرزون دهن باز کردم

نمی تونم بیشتر از این . مامانت اومده بود، خواهش می کنم برگرد-
می دونم از من دلت پره اما جمیله خانم گناه داره، . بهشون دروغ بگم

فکرش هزار راه رفت و حتی فکر کرد نمی خوای ببینیش که مادربزرگت 
 . ....گفت ما دعوا کردیم

 .پرید میون کالمم

گفتی گیر چه آشوب و .  آره مادربزرگم فهمید، توضیح دادی براشون؟-
مادرم فهمیدچطور دستی دستی با عجله کردنش . فتنه ای افتادن؟

 .هوم؟. بدبختم کرد؟

 .اشکام از روی صورتم روونه شدن

 .توقع نداشتم حداقل از محراب

 :هقی زدم و با گریه گفتم. دلم با شنیدن حرفاش آتیش گرفت

 .تم، بازم بخاطرت دروغ گفتمدروغ گف-

 .بازم خندید

نه بخاطر من نگفتی اگر روزی دروغ بخاطر کسی بگی من به دل -
دختری که من دیدم جایی نمی خوابه که زیرش . سنگت شک می کنم

آب بره من پی همه چیز و به تنم مالیدم، آب از سرم گذشته چه یک 
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رست کردی وجب چه صد وجب اگر قراره برم تو گردابی که تو د
انتخابم میون موندن کنار تو و مرگ باشه حاضرم برم تو گرداب و 

 .بمیرم

 .اشکام و از صورتم پس زدم

اگر این محراب اون مردی که تو خیالم یه عمر باهاش زندگی کردم که 
روزی نصیبم بشه حاال بعد از مهرداد بازم بختم سیاه شه واقعاَََ می 

 .میرم

 .اینارو با منی؟-

 :می گفتبا بی رح

 .باخوده خودتم-

 .دستم و مشت کردم

. ازت می خوام برگردی. یادت بمونه ولی با همه اینا بازم توهمسری-
 .آخر هفته نامزدی دعوتم البته می تونمم تنها برم جشن مختلط

 .تا آخر هفته خیلی مونده خداحافظ-

 .خواستم حرفی بزنم که گوشی به روم قطع شد

اون همه نزاکت و ادب و . به موبایلبا چشمای درشت خیره شدم 
 .متانت کجا رفته بود؟
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نشستم رو زمین و انقدر اشک ریختم که . کم کم گریه امونم و برید
ترس این که هیچوقت تو قلبش جا نگیرم یمن و . چشمان می سوخت

 .دیوونه می کرد و این لحن حرف زدنش هم یه جور

نقدر تو ذهنم رفتار و ا. همونجا رو زمین افتادم و تو خودم جمع شدم
 .حرفاش و حالجی کردم که نفهمیدم کی خوابم برد

********** 

با کرختی و کوفتگی دستام و به زمین . با صدای زنگ در از خواب پریدم
 :تکیه دادم و غریدم

 .!کیه این وقت صبح؟-

چشمام از فرط گریه هنوزم پف داشت، دست کشیدم بهشون و به 
 .از دیشب رو زمین خوابیده بودم؟. اطراف خیره شدم به اطراف

با اخم از جا بلند شدم . گلوم درد می کرد و حس می کردم سرما خوردم
 .و سالنه سالنه خودم و به در رسوندم که بازم زنگ در زده شد

با صدای خش دار داد . گلوم خشک خشک بود و قدرت تکلم نداشتم
 :زدم

 .اومدم-
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روش گذاشته بودم برداشتم و  از میز کنار در که چادر نماز تا شده
آروم الی در و باز کردم پشتش به در بود و قامتش . گذاشتم روی سرم

 .آشنا

 :لب زدم

 .بفرمائید-

 .با شنیدن صدا و برگشتنش سمتم ماتم برد

 .به به دل آرا خانم-

 .لبام رو روی هم فشردم

 .تو اینجا چی کار می کنی؟-

 .چیه ترسیدی؟-

 :سرش و بیاره جلو که داد زدمیه قدم برداشت و خواست 

 .به والی علی یه قدم دیگه برداری تمام همسایه هارو خبر می کنم-

 .نیشخند زد

فقط جانماز آب می کشه مردیکه ال . پسر بسیجیه خونه نیست نه؟-
 .اوبالی

 :غریدم
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 .درست حرف بزن-

 .با تاسف برام سرتکون داد

جالبه از همه چی خبر . هدلبر خیلی بی حیاس که با این حال پی تو بود-
 .داره ولی باز تورو خواهر می دونه، اهلل و اکبر

این دیوونه چی می . از چی؟. خبر داره؟. با ترس آب دهنم و قورت دادم
 .گفت؟

 .خبر داره؟.. چی خ. از چی؟. چی؟.. چ-

 .دلم لرزید و کم مونده بود پس بی اوفتم

خبر داره . ریخته شده بودخواستم پته ات رو روی آب بریزم ولی از قبل -
اومد جلو در خونه قبلی گفتم بی بی و خواهر سقه . ازدواج کردی

 . ...سیاهش که تو باشی از اینجا رفتن

 .کاغذی دستش بود و پرت کرد تو سینه ام که گرفتم

 :ادامه داد

 .وقت نداشت و این نامه رو داد که اگر دیدمت بدم دستت-

 :با خشم توپیدم بهش
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ن کثیفت و بشور و بعد با من حرف بزن اونی که سقه خفه شو ده-
سیاهه تویی نه من بعدشم الزم نکرده سنگ دلبر و به سینه بزنی تو 

 .همونی که رسواش کردی اگر آتیشی گرفته جرقه اش تو بودی

 :بی توجه به حرف من گفت

یا خودتو هنوز جا . اون پسر خوشکله خبر داره با ُقلش ازدواج کرده؟-
 .زدی؟

 .خند مصنوعی زدملب

 .از اولم می دونست تازه دوستتمم داره به توام هیچ ربطی نداره-

 :با لبخند ژکوندی که هیچ حس مطلوبی بهش نداشتم گفت

 .پس انشاهلل یه وقت که خونه بود مزاحم می شم-

حالم ازش بهم . یه مونده بود پای توعه شیره ای به این خونه باز شه
 .!زندگیم که حاال می خواست بتازونهمنفور ترین فرد . می خورد

 .گورت رو از اینجا گم کن-

 :پوزخندی زد و آروم لب زد

 . ...تازه پیدات کردم-

 :با مکث کوتاه ادامه داد
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 .!آبجی-

از کجا آدرس و پیدا کرده . عوضی بو می کشید. درو محکم کوبیدم بهم
گردنم خبر داشتنش بس نبود حاال آدرس رو پیدا کرده که وبال  . بود؟
 .شه؟

گفته بود دلبر از ازدواجم خبر داره، اگر می فهمید تیرم به سنگ می 
 .خورد

برگه حالت کهنه . همونجا چادر و روی زمین انداختم و نامه رو باز کردم
شروع کردم به . داشت و قطره های ریز روی کاغذ خشک شده بود

 .خوندن

گفتن عمل کردی   سالم خواهر گلم، از زنای کوچه شنیدم ازدواج کردی،"
انقدر خوشحال شدم که فقط . وضعتون خوب شده از این محل رفتین

من تمام تالشم این بوده که تو و بی بی در آرامش . خدا می دونه
دلم برات یه ذره !. باشید خصوصا توی یکی یدونم که من و فروختی

شده دوست دارم می بودم و باز مثل گذشته سگ دو می زدم براتون 
دونی چه لذتی داشت وقتی با دست پر می اومدم و آخه نمی 

االن که دارم . چشماتون برق می زد، خوشحالیتون خوشحالیه من بود
این نامه رو می نویسم قطره های اشکم که رو کاغذ می چکه شاهدن 

که چقدر له له می زنم برای دیدنتون حس می کنم یه چیز خیلی بزرگ 
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بخشین کاش بفهمین که من هرطور کاش بتونید من و ب.  تو زندگیم کمه
که بود بخاطر و برای وجود شما بودم امیدوارم خوشبخت بشی دوست 

 . .....داشتم که روز عروسی خواهرم حضور داشته باشم اما

اگر روزی حس کردی پشتت خالیه و تنهایی مطمئن باش من هستم 
 ."دوستت دارم دل آرامم، خواهر معصومم مواظب دل مهربونت باش

 .های برگه شماره موبایلی بود که نشون می داد خط جدیدش هستانت

 .محکم اشکام و پاک کردم. نفهمیدم اشکام کی رونه گونه هام شده

چرا ادای مهربونی برام در . هنوز خبر دار نشده؟. این حرف یعنی چی؟
چرا می . اصالَََ مگه رسم خواهری اینه که دزد معشوق باشه. می اورد؟

مگه دیگه محبتی از من براش مونده و . بون؟گفت معصوم و مهر 
 داشت دست پیش و می گرفت پس نیوفته. هست

بدم میاد ازت . بی اراده جیغ کشیدم و کاغذ و تو دستام مشت کردم
 :فریاد زدم. دلبر بدم میاد ازت

 .متنفرم ازت دلبر-

 دلبر

دوست . نشسته بودم لب و حوض و به حرفای جابر فکر می کردم
چیزی بگه ولی دست آخر گفت خیلی حرفه که بازم پی  نداشتم برام
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خب یعنی چی؟ هرکی خربزه . خواهری و بگیری که زندگیت و تباه کرده
منم اشتباه کردم و می دونستم همچین ! میخوره باید پای لرزش بشینه

 .روزی در انتظارمه

 .!دوست نداشتم انقدر قضاوت کنه و پشتشون حرف بمونه

محله رو پر کنه حاال چه به نفع من باشه چه خود جابر بس بود که 
 .اونا خانواده من بودن. نباشه این کارو دوست نداشتم

 .دخترم بسه نگاه داره زیر چشماش و ببین-

 .خیره شدم به مهلقا خانم

 :ادامه داد

 .بیا یه لقمه غذا بخور-

 :آروم جواب دادم

 .میل ندارم-

 .دیدی خانواده ات رو؟-

 :ادم و گفتمنفسم رو با آه پس د

 .ترجیح میدم با میل خودشون باشه نمی خوام زوری کنارشون باشم-

 .امروز محراب و تو کوچه دیدم-
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 .سراپا گوش شدم

 .فرصت نمی دی؟-

 .سر تکون دادم

اون االن دنبال فرصت من نیست، می خواد بدونه واقعاَََ کسی تو -
 .زندگیم هست یا نه

 :فتمبعد از چند ثانیه سکوت با ناراحتی گ

 .مهلقا خانم من باید از اینجا برم-

. یه ذره به خودت فکر کن. کجا می خوای بری؟.  عمرا اجازه بدم. کجا؟-
هرچه شد تا االن بهت همش بخاطر سهل انگاریای خودت بوده و 

االنم باز از سر این که یه وقت کسی چیزی . دلرحمیای بی اندازه ات
. بخوای خودت و بدبخت کنی؟بفهمه و آبروی این پسر نره ترسیدی و م

 .کجارو داری بری.  کجا می خوای بری؟

 :بی رمق گفتم

خوردم به بن بست و هیچ راهی . نمی دونم حتی همینم نمی دونم-
 .ندارم

 .رختارو از روی بند برداشت

 .پس خودت و الکی آواره نکن-
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 .نمیخوام ببینتم-

 .سر باال داد

 .وقت نمی بینهبمونی تو این خونه هیچ. نترس نمی بینه-

همه شب و روز . چشمم به مهلقا خانم بود اما افکار و ذهنم جای دیگه
فکرم شده بود این که محراب چطور دلش اومد این کارو کنه و چرا این 

 .همه غصه برای من؟

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

 دل آرا

 .چشم دوختم به آیینه و روسری ساتنم رو دور گردنم پاپیون بستم

 .زود باش-

 :زیر لب زمزمه کردم. اب از داخل سالن پیچیدصدای محر 

 .همش غر بزنه-

 .به کیف دستی روی میز چنگ زدم و بیرون رفتم

 .من آماده ام-

برقارو . سوئیچ رو از روی میز برداشت و زودتر از من بیرون رفت
 .خاموش کردم
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 .زودباش-

 .غر زدم

لو از اون اول یه سره و. داریم یه جشن می ریم زهرمار کن، خب؟-
 .زبونت شده زودباش زودباش

صدای زیرلبش باعث شد حرصم . در و بستم و رفتیم داخل آسانسور
 .بگیره

 .معلوم نیست جشن نامزدیه کی هست، گرفتاری شدیم به خدا-

 .گفتم آشنای قدیمی ان دعوت کردن-

 .پشت سرش حرکت کردم. در آسانسور و باز کرد و با غضب بیرون رفت

. م یه کالم حرف نزد و تا رسیدیم به مقصدداخل ماشین که نشستی
لباس من باز با مجلس همخونی داشت اما محراب یه پیراهن ساده و 

 .شلوار کتون مشکی پوشیده بود و اصال رغبت اومدن نداشت

جشن نامزدی و داخل تاالر گرفته بودن و من یه عمر داشتم برای پول 
نده عذاب می جهیزیه و این که مادرش مورد تمسخر و حرف قرار 

 .کشیدم

 .برای من فقط حق مادرشوهری رو به جا آورد

 .راه بیوفت-
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 .دهن باز کردم

 .محراب یه ذره لحن حرف زدنت رو با من درست کن-

 :بدون نگاه کردن بهم جواب داد

 .فعال به همین منوال تا تکلیف مشخص شه-

چیزو  فردا وقتی فریبرز اومد به دیدنت خودت همه. کنج لبم رفت باال
از بی بی پول گرفتم و یه چندتا تیکه طال که مال خودم بود !. می فهمی

 .رو فروختم و پولش رو دادم فریبرز

 .آدرس محل کار محراب و دادم تا مستقیما اونجا بره

 .دیگه هرچی که هست تا فردا مشخص میشه

موقع ورود کارت و گرفتن و جلوی در ورودی چشمم به مادرش افتاد که 
 .نم نگاهش برق زدبا دید

 .به به دالرا جان خوش اومدی-

 .لبخند ژکوندی زدم

 .مرسی ممنون خوبین شما؟-

 :بی توجه به حرفم خیره شد به محراب و گفت

 .معرفی نمی کنی؟-
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 .ابرو باال دادم

 .ای بابا خبر ندارید؟ شوهرمه دیگه-

نگاهی به محراب انداخت و . با شنیدن این حرف چهره اش رنگ باخت
صندلی و عقب کشیدم و . راهنماییمون کرد سمت میز. زور سالم دادبه 

 .نشستم

تک و توک تعدادی بودن که لباسای بازی به تن داشتن و بدون حجاب 
 .وسط تاالر چرخ می زدن یا می رقصیدن

منتظر . محراب که همون وهله اول خودش رو با موبایل مشغول کرد
ش مهرداد و همه چیز و موندم عروس خانم تشریف بیارن تا برم پی

 .براش آشکار کنم که البته این مدارکم صدقه سری دلبر بود

با گذشت چهل دقیقه کم کم حوصلم داشت سر می رفت که صدای کل 
 .کل و سوت و جیغ توجهم و جلب کرد

جلوی در با حرکت فیلمبردار مادر مهرداد نقل می پاشید و اسفند دود 
 .می کردن

 .ش بود و شادی از چهره اش می باریدشیما لبخند پهنی رو لب

 .لب زدم

 .زهرمارت می شه امشب-
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بعد از بیست . فرصت دادم چند دقیقه ای بگذره و برن تو جایگاهشون
 .دقیقه با دیدن هردوشون کنار هم خون خونم و می خورد

 .درسته ازدواج کردم اما اون روزا رو از یادم نمی رفت و نمی ره

که سرش تو گوشی بود و انگار نه انگار زدم رو محراب  . از جا بلند شدم
 .شونه اش

 .من دارم می رم سالم بدم-

 .از جیبش چندتا تراول درآورد و گرفت سمتم. حواسش نبود

 .بگیر-

 .لبم و پیچ دادم

 .مگه گفتم پول بده-

 :بی حوصله گفت

 .شاباشه، دیگه دستت باشه باال سرم نیای-

 .ز دستش گرفتمدندونام و رو هم کشیدم و پول رو ا

شیما با دیدنم لبخند رو لبش . محکم قدم برداشتم و رفتم نزدیکشون
 :ماسید و زیر گوش مهرداد طوری که متوجه بشم گفت

 .شما این و دعوت کردین؟-



 

 
843

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .مهرداد نگاهش و دنبال کرد و با دیدنم یه تای ابرو باال داد

 .خوش اومدی-

 .لبخند کمرنگی زدم

 .ممنون از دعوتتون-

 .با شنیدن این حرفش اخماش جمع و چهره اش سرخ شد شیما

 .مهرداد از جا بلند شد و اومد نزدیک

 .نمی خوام شر به پا شه اومدی اینجا چی کار؟-

 :متعجب گفتم

 .من دیگه ازدواج کردم. چه شری؟-

 .خندید

 .ِکی با کی؟.  ازدواج؟-

 .لبم رو با زبون تر کردم

بدونی کی هست مادرت دید  فکر نمی کنم چندان لزومی داشته باشه-
کفایت می کنه منتها یه حرفی باهات داشتم اگر امکانشه بریم بیرون 

 .تاالر

 .مکثی کرد و با تعلل باشه ای گفت
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اومدم از سمت میزمون رد . حرکت کردم و با چشم دنبال محراب گشتم
 .بشم که دیدم از گوشی داره به عکس دلبر نگاه می کنه

 .پوزخندی زدم

 .ینمت، بازم ببینم با لبخند عکس کریحش و برانداز می کنی؟فردا میب

زودتر از مهرداد بیرون تاالر رفتم تا با اومدنش همراه من شک برانگیز 
 .نباشه خصوصا که شیما بهم آلرژی داشت

 .بیرون تاالر با گذشت چند دقیقه حضورش و احساس کردم

 .زود بگو کسی ببینه دردسر می شه-

 .و از داخل کیفم پرینت عکس شیمارو گرفتم سمتش شونه باال انداختم

امیدوارم انقدر که تو از دیدن ما باهم می ترسی که کسی بببینه بد -
این اون عروسی بود که . باشه شیما هم نسبت به تو همینطور باشه

هرچی که نداشتم شرافت داشتم . مادرت سنگش و به سینه می زد؟
 .فکر می کنم زیادی باشه همین بی شرف برای خانوادتون... اما

 .اومدم از کنارش رد بشم که صدای مبهوتش و شنیدم

 .از کجا اینارو پیدا کردی؟-

 :از اونجایی که خود دلبر عکس گرفته بود گفتم
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 .خودم عکس گرفتم-

تو کمتر از یک ربع با ول وله ای که . دیگه اعتنایی نکردم و رفتم داخل
کم کم صداها اوج گرفت و تک به .  شدداخل تاالر به راه افتاد نیشم باز 

 .تک برای رفتن بلند می شدن با قیافه جمع حرکت می کردن

 :محراب همون لحظه نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

 .چرا همه دارن می رن؟. چی شده؟-

 :با اخم رو به نیش بازم ادامه داد

 .خوبه از بدبختی مردم می خندی-

 .جدی شدم

 .وا خب چه بدونم؟-

 :از جا بلند شد و لب زد. مسخر نگام کرد و سر تکون دادبا ت

 .بلند شو بریم-

از اون فاصله چشم دوختم به مادرش که از مهمونا عذر . از جا بلند شدم
خواهی و خداحافظی می کردو تو همون حین با دستمال اشکاش و 

نیشخند به لب شونه به شونه محراب از کنارش خواستیم . پس می زد
 .ا سکوت کرد و هیچ عذری نخواسترد بشیم ام
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 .یه تای ابرو باال دادم

 :رو به محراب گفتم

 .عزیزم تو برو تا ماشین و روشن کنی من اومدم-

 :با رفتن محراب رو به چهره عبوسش لب زدم

 .!انگار ناراحت شدین از دیدن واقعیت-

 .سر به زیر انداخت و چیزی نگفت

 :ادامه دادم

دیدین !. ین همه من و به صالبه بستینشیما ارزشش رو داشت که ا-
ماشاهلل تا زمانی که من بودم عفت و پاکی . که چطور رو سفیدتون کرد؟

اولویتتون بود اما سر شیما با همه افراطش بازم هواش و داشتین که 
همون برخوردا کار دستش داد البته من وظیفم دونستم خبر دارتون کنم 

 .قا مهرداد نبودآ... قصدم بهم خوردن عروسی مهرداد

 :با دستمال بینیش و گرفت و آروم گفت

 .بسه دختر اومدی نیش بزنی؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم

 .خدانگهدار-
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 .با بوق ماشین پا تند کردم و رفتم داخل ماشین نشستم

اصال دلبر و پیدا کرده . خیلی دوست داشتم بدونم این مدت چیکار کرد
 .البته بعید بدونم. بود؟

 :بعد از چند دقیقه آروم پرسیدم

 .چه خبر؟-

 .چیزی نگفت

 :غر زدم

من و در حد زنت نه القل در حد رفیق . تا کی می خوای سکوت کنی؟-
 .بدون

 .بگم که با دمت گردو بشکنی؟. چی می خوای بدونی؟-

 .اخم کردم

من خودم . چه دم شکستنی؟. چرا همچین فکری می کنی محراب؟-
 .!ندارم دوست دارم بدونم تو چه وضعیتیه حتی از خواهرم خبر 

 .کالفه سرم و تکیه دادم به شیشه و چیزی نگفتم.  بازم جوابی نداد

 :پنج دقیقه که گذشت در کمال تعجب صداش پیچید

 .بهم گفت دارم ازدواج می کنم ولی می دونم داره دروغ میگه-
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 .نفسم بند اومد

 .پیداش کرده بود؟

 :با ترس گفتم

 .مه چیزو؟بهش گفتی ه-

 .دستاش و محکم دور فرمون پیچ داد

اگر فرصت می داد االن وضعم این نبود ولی می دونم از ازدواجش -
 .دروغ گفته؟

 .یعنی چی چه ازدواجی؟-

 .صداش اوج گرفت

خودمم نمی دونم بهم گفت دیگه پیگیرش نباشم که داره ازدواج می -
ن همه مدتی که باهم اما مطمئنم دروغه عیر ممکنه دلبر او.... کنه اما

 .داشتیم و زیر پا بزاره و ازدواج کنه

 :پوزخند زدم و گفتم.خوش خوشانم شد

 .چرا نکنه؟-

 .مشتش و کوبید به فرمون

 .چرا بکنه؟-



 

 
849

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .مثل خودش داد زدم

 .حاال برای اون حد تعیین می کنی؟. مگه تو ازدواج نکردی؟-

 .چهره اش سرخ شد

من !. نکن به حرفایی که نباید چرت و پرت برام نباف، دهنم و باز -
 .حرف بیخود تحویلم نده. خواستم با تو ازدواج کنم؟

امشب چه شبی بود، بهم ! عجب. تکیه دادم به صندلی و نشستم
 .!خوردن عروسیه مهرداد و ازدواج رو هوای دلبرو

 .از ته دل خداروشکری گفتم و لبخند زدم

** 

 محراب

 .با عصبانیت کوبیدم رو میز

 .کی فرستادتت؟.  جا پیدات شده؟تو از ک-

 .دهن باز کرد

 من دارم بخاطر خودت می گم که الکی پی کسی نباشی که هرکس -

 .از جا بلند شدم و نذاشتم ادامه بده
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حرف دهنت و مزه مزه کن، هی هیچی نمی گم دلیل نمیشه با -
 .!بیشعوری از اون خانم برام حرف بزنی

 .خندید

 .تیه خودم بوده چرا ناراحت می شیآقا جون دارم می گم صیغه مد-

با فریادی که کشیدم سینی چای از دست مش محمود وسط راه افتاد و 
 .رهگذرای بیرون مغازه جلب شد

انقدر زر نزن مردیکه، کی اجیرت کرده داری برای من خزعبالت می -
 .بافی، گورت و گم کن گورت و گم کن یاال

 :مرد رو به روم اخم کرد و جواب داد

 .!ک دارم می خوای نشونت بدم ببینی باورت شه؟مدر -

سعی . گوش و گونه هام داغ شد و نفسام تند.  انگار آتیشم زده باشن
 .کردم خودم رو کنترل کنم

 :آروم گفتم

 .بده بده ببینم-

 .کیف سامسونتش رو باال کشید و چندتا برگه آورد بیرون

 .قبل از این که بده تعلل کرد و خیره شد بهم
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ی کن بعد از دیدن این مدارک لحن و حرف زدنت و درست شمام سع-
 .!کنی

 .بی توجه به حرفش برگه رو از دستش کشیدم

 .بده این برگه هارو برای من سوسه نیا-

 .برگه هارو گرفتم و با دقت آنالیز کردم

 .با شنیدن صدای پاش متوجه رفتنش شدم

و بدتر  چشمم که بیشتر رو کاغذا می چرخید لحظه به لحظه حالم بد
 .می شد

آب دهنم رو قورت دادم و نشستم . کم کم دستام شروع کرد به لرزیدن
 .ماتم برده بود و باورم نمی شد .رو صندلی

 :خندیدم و خیره به نقطه نامعلوم لب زدم

 .نه امکان نداره-

دوباره از . دستام و باال کشیدم و شروع کردم به ماساژ دادن شقیقه هام
 .ندنشنو شروع کردم به خو

َلتی  جُت ُموکِّ لی ( دلبر ) َزوَّ ِۀ الَمعُلوَمِۀ َعَلی الَمهر ( فریبرز) ُمَوکَّ ِفی الُمدَّ
 . ...الَمعُلوم
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سرم رو خم . نتونستم تحمل کنم کاغذ رو تو مشتم گرفتم و لول کردم
 .کردم و چند مرتبه کوبیدم رو میز

نگام می  که مبهوت(  آبدارچی)اینبار بلند بلند بی توجه به مش محمود 
سرم و . از روی صندلی لیز خوردم و نشستم کف زمین. کرد زدم زیر گریه

 .چسبوندم به لبه میز و به حال خودم اشک می ریختم

 .با چشمای پر خیره شدم به کاغذ مشت شده تو دستم

 :داد کشیدم

 .خدا-

 .صدام لرزید

ه چ. برای مادرم فرزند بدی بودم؟. بنده بدی بودم؟. آدم بدی بودم؟-
 .غلطی کردم که اینطورباید تاوان بدم؟

این همون دختری بود . چهره معصوم لبخنداش تو ذهنم تداعی می شد
 .که بهش دلباخته بودم؟

 .صدای گرفته مش محمود باال سرم پیچید

 .مشکل مالیه؟. چرا انقدر بی قراری می کنی؟. پسرم چی شده؟-

 .تنها نگاهش کردم و چیزی نگفتم
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 .شد رو زانو و دستی به سرم کشید سینی به دست خم

 .این اشکا برای کسیه؟-

 .قطره اشک لجوج از گوشه چشمم چکید

 :خندید و گفت

 ام که مپرسدرد عشقی کشیده

 ام که مپرسزهر هجری چشیده

 ام در جهان و آخر کارگشته

 ام که مپرسدلبری برگزیده

 آن چنان در هوای خاک درش

 ام که مپرسرود آب دیدهمی

 به گوش خود از دهانش دوشمن 

 ام که مپرسسخنانی شنیده

 گزی که مگویسوی من لب چه می

 ام که مپرسلب لعلی گزیده

 بی تو در کلبه گدایی خویش
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 ام که مپرسهایی کشیدهرنج

 همچو حافظ غریب در ره عشق

 ام که مپرسبه مقامی رسیده

 :زیر لب زمزمه کردم. دلم باشنیدنش بیشتر سوخت

 .گزیده ام که مپرسدلبری بر -

اگر توام انقدر بی قرارشی -: مش محمود با مکث کوتاهی ادامه داد
چند . مطمئن باش اونم همین حال و داره، صبور باش ناراحتی نکن

رو نداشتم چیزی بگم تا به االن این . وقته دارم این حالت و می بینم
رسیدن به معشوقت . چشما چشمای شادت چند وقت پیش نیست

ول و پر و پیج خمی داره ولی سختی راه رو باید تحمل کنی جاده ط
 .پسرم

 شش ماه بعد

بعد از دیدنم اونم این همه وقت انگار داشت بال . چشم دوختم به دلبر
تو این همه مدت تمام تالشم این بود که محراب و با . در می آورد

 .خودم یکی کنم و تا هم نظرم بشه

 .د کنهبا من نرم بشه و بتونه بهم اعتما
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سخت بود خیلی سخت اما از پسش براومدم ولی بیشتر به کمک 
 .جمیله خانم

تو اون مدت اون روز بعد از کار فریبرز، محراب خونه اومد چشماش 
کاسه خون بود و با من دعوا کرد و نمی خواست قبول کنه هرکاری 

میتونستم انجام دادم اما باز اون حال وقتی ام که باورش شد بازم من و 
 .پس می زد

وقتی بهش گفتم دل . اینجا بود که دست به دامن جمیله خانم شدم
توقع نداشتم . پسرتو زدم و من رو نمی خواد رو سر محراب آوار شد

محراب چیزی بگه ولی علناَََ گفت تو قلبم کس دیگه ای هست و نتیجه 
 .اش شد سکته مجدد جمیله خانم

تالش بودم از این فرصت بعد از اون اتفاق محراب شکه شد و من در 
وقتی مادرش به هوش اومدم با گریه و . برای حاملگیم استفاده کنم

زاری گفتم می خوام از محراب بچه داشته باشم که باعث خوشحالیش 
 .شد و می گفت عروس صبور و مهربونی هستم

پیرزن خیلی وقت بود که برگشته بود دهات و شرش کنده شد و همین 
از نبودش از احساس جمیله خانم سوء استفاده باعث شد کلی بتونم 

 .کنم
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محراب به مرور افسردگی گرفت تا رفت پیش روانشناش و این برمی 
اون روز که به هوش . گشت به زمانی که جمیله خانم تو کما رفته بود

اومد انگار دنیا رو به محراب دادن و برای اولین بار رو بهم لبخند زد و با 
 .مهربونی صحبت کرد

میله خانم اینبار پا رو گلوش گذاشت برای بچه دار شدن و دیدن نوه ج
آینده اش تو اون حال که اکسیژن به دهن داشت از پشت شیشه دیدم 

، به محراب می گفت که حاللش نمی کنه از که گفت حاللت نمی کنم
بابت اون عشقی که ازش صحبت کرده و باید به فکر تشکیل خانواده 

ب می خواست مخالفت کنه که گفتم مادرت این اش باشه بازم محرا
عمر آخری می خواد نوه دار شدنش رو ببینه و آخرین آرزوهاش رو 

نمی دونم چقدر گذشت نمی دونم چه معجزه ای . حداقل برآورده کن
شد ولی مطمئن بودم بیشترین اثر بازم از جمیله خانم بود که رفتیم 

 ..(ivf) دکتر برای آی وی اف

اش مثل یه زن و شوهر با من نبود ولی تالش می کرد  محراب رابطه
 .برخورد بهتری داشته باشه و انگار می خواست از گذشته فرار کنه

بماند که محراب هنوزم پیش روانشناس می رفت و روز به روز برخورد 
 .و رفتارش هم تو زندگی به نسبت قبل هم با من بهتر می شد

 .نزدیک ببینم بیا. آبجی، خیلی خوشحالم می بینمت-
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 .صورتم و قاب گرفت و نزدیکم اومد

 .ام رو بوسید گونه

 .با اکره اومدم عقب

به خدا دوست ندارم اینطوری نگام . دل آرا هنوز من و نبخشیدی؟-
 .کنی

پشت چشم . نمی خواستم از االن طوری برخورد کنم که ازم دوری کنه
 :نازک کردم و گفتم

اون نامه ات . بیای پیش خودم؟چرا جسارتش رو نداشتی . که چی؟-
اگر . نبود شماره ات رو از کجا می آوردم که باهات ارتباط داشته باشم؟

 .همون رو گم می کردم چی؟

 .دستام و گرفت

می دونستم نگه می داری، می دونستم یه روزی یه وقتی من و می -
بخشید و زنگ می زنی ولی می خواستم بیام می تونستم از جابر 

گیرم اما هر بار می خواستم برم محل یه حسی مانع می آدرست رو ب
 .رو نداشتم بزار پای خجالتم. شد

نفسم رو فوت کردم دقیقا از همین می ترسیدم و حاال فرصتی بود که 
 .استفاده کنم
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 .دیگه باید می فهمید محراب مال خودم شده

 :خواستم حرفی بزنم که گفت

بهتر از . نم الیقت هست؟می خوام آقا دوماد و ببی. شوهرت کجاست؟-
 .اذیتت که نمی کنه. مهرداد هست؟

 .بیشتر با اغراق صحبت کردم. لبخند پهنی زدم

. مثل فرشته هاست کامالَََ برعکس اون عوضی از گل نازکتر نمی گه-
 .خیلی دوستم داره

 .دستام و که تو دست گرفته بود فشردو جیغ خفه ای کشید

 .و چرا نیاوردی؟بی بی ر . الهی شکر، بی بی چطوره؟-

هنوزم که هنوزه ماه به ماه یه . با آوردن اسم بی بی قیافه ام جمع شد
مقداری پول از محراب می گرفتم و تا بتونم پونزده میلیون و کم کم 

وقتی از بی بی اوت پول رو قرض کردم اال و بال . جمع کنم و بهش بدم
 .کرد که باید برگردونی در صورتی که اصالَََ الزمش نبود

 .اون نه به من رحم کرد نه به دلبر

 .مسبب بدبختی هردومون بی بی بود و بس

 .اونم هست حالشم خوبه-
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 :با هیجان گفت

 .شده؟دلش برام تنگ-

تظاهر می کرد . تو مردمک چشماش دلتنگی توام با شادی موج می زد
هرچی که بود من ته دلم کینه ازش داشتم و . یا واقعا از ته دل بود؟

هیج جوره آتیش وجودم خاموش نمی شد اگر . رت انگیزه برامدلبر نف
بهش ثابت نمی کردم که چیزی که می خواست برای خودش نصیب 

 .شه حق من بود

 .دل آرا؟-

 .از فکر بیرون اومدم و جواب دادم

 .آره گه گاهی ازت می پرسه-

 .سفارش بدم چیزی؟. گرسنه ات نیست؟.  چیزی نمی خوری؟-

 :بادی به سینه ام انداختم و گفتم. یز دیگه ای بودنیتم چ. میل نداشتم

 .دلبر حقیقتش من به یه مشکلی خوردم-

 .خندید

بگو . قربونت بشم من خواهری، تو فقط به مشکل بخور من هستم-
 .بیینم چی شده
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شکسته . اون که صورتش می خندید و برعکس، من کامالَََ جدی بودم
 .نمی دیدم شده بود و اون شادابی اول رو تو چهره اش

 .دستام و عقب کشیدم و سر به زیر انداختم

 :آروم لب زدم

 .من می خوام بچه دار شم-

 .صدای ناراحتش پیچید

 .خبر نداره بچه دار نمی شی؟. شوهرت نمی دونه؟-

 :سریع گفت. سرم رو به نشونه نه باال دادم و خیره شدم بهش

 .خبر داره یعنی؟. پس چی؟-

. منتها من یه راه برای بارداریم دارم شوهرم همه چیز و می دونه-
تخمک من فریز شده تو یکی از بیمارستانا برای شوهرمم همینطور ولی 

 .یه مشکلی هست

 .هیجان زده دستاش و کوبید بهم

ای خدا، دیدی گفتم نگران نباش، پس یعنی می تونید بچه خودتونو -
 .داشته باشید

 :بی توجه به حرفش گفتم
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اجاره کنیم که بچمون رو تا نه ماه سالم تحویلمون باید رحم یه نفر و -
باید بدونی این کار قانونی نداره که بشه برای طرف مقابل مقرر . بده

کردو هرکس می تونه به بهونه پول کالن تهدید کنه و بچمون رو ازمون 
 .به یه نفر قابل اعتماد الزم داریم تا حامل بچه باشه!. بگیره

 .اخم ریزی کرد

 .تا نه ماه؟. شماره باید یکی دیگه حمل کنه؟ یعنی بچه-

 .آره-

 .رفت تو فکر

 .شوهرت کسی و رو نداره؟. خب می خواید به کی اعتماد کنید؟-

 .شونه باال انداختم

 .اگه کسی بود که االن اندر خم یه کوچه نبودم-

 .چشم ریز کرد

پس بازم خورده بودی به کاهدون گفتی زنگ بزنم دلبر باهاش قرار -
 .ای بی معرفت. رم؟بزا

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 .نگران نباش من که دوستی ندارم ولی یه آشنا دارم به اون میسپرم-
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انگار نمی خواست منظورم و بفهمه و نمی دونم شایدم متوجه می شد 
 .ولی می خواست شونه خالی کنه

 .من سراغ دارم-

 .یه تای ابرو باال داد

 .کی؟.  خب؟-

 :دادمبدون تعلل جواب 

 .تو، می تونی در حقم این بزرگی و انجام بدی؟-

 .دستش و سمت خودش اشاره گرفت. شکه شد

 .من رحم اجاره شم؟. متوجهی داری چی می گی؟. چی؟-

 .لب برچیدم

خواهش . باور کن فقط باید تو شکمت جنین و نگه داری مگه کاریه؟-
 .می کنم ازت

 :با استرس گفت

زندگیم و باید ول . ر، اون و چی کار کنم؟دل آرا من تازه رفتم سر کا-
 . ...کن

 .پریدم میون کالمش
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هرچند . تو نگران مخارجت نباش اصال آخر کار به همسرمم می گم-
 .میلیون بخوای می دیم فقط سالم به دنیا بیاد همین

 .دست زیر چونه اش گذاشت

اصال خیلی یدفعه ای شد من اصال همسرت و . نه بحث پولش نیست-
 .ده اش رو نه دیدم نه میشناسم یکم شکه امخانوا

دوست نداشتم االن محراب و ببینه محرابم چنان راغب نبود که کسی 
چون همراه من برای فریز . که رحم اجاره ما می خواد بشه رو ببینه

من و درگیر بیمارستان . اومده بود گفت کارارو میسپرم دست خودت
 . ....نکن و

 :با اطمینان گفتم

شوهرمم . قدر خواهرت و میشناسی چقدر بهم اعتماد داری؟دلبر چ-
اون ماموریت کاری می ره نگران دونستن یا ندونستنش !. همینطوره

 .نباش اون خبر داره، به خودم سپرده

 .آب دهنش رو قورت داد

 .یعنی چی االن؟.. ی-

 .با کالفگی نگاهش کردم
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مارستان تا کارارو یعنی تنها کاری که باید انجام بدی اینه که بیای بی-
 .انجام بدیم و بعد هم خونه شی با من

 .لبخند کمرنگی رو لبش جون گرفت

 . ...همخونگی با خواهرم حس خوبی و بهم میده اما-

 .لبخندش جمع شد

 .تا کی بهم فرصت می دی؟. من می ترسم-

عجله داشتم و نمی خواستم بیشتر از این دست دست کنم چون 
یه روز مهتابی بعید نیست که چند روز دیگه  محراب یه روز آفتابیه و

 .بگه کاری انجام نده

این تنها کاریه که می تونه بزرگترین . تا فردا فکرات و کن و بهم بگو-
می دونم دم رفتن از خونه از دستم دلگیر !. لطف تو زندگی به من باشه
 .بودی ولی بازم شرمندم کن

 دلبر

بچه مدرسه ای بود که از رفتن استرس داشتم و هیجان دقیقا حالم مثل 
 .به مدرسه ترس داشت و در عین حال برای دکتر شدن له له می زد

مثل قبل بغلش بگیرم ببوسمش حتی . دوست داشتم پیش دل آرا باشم
دعوا کنیم مثل قدیما بزنیم تو سر و کله هم اما فقط باشیم کنار هم ولی 
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این که نمی دونم از کاری که قرار بود انجام بدم ترس داشتم برای 
 .قرار رحم اجاره کی بشم؟. انتهای این کار چی می شه؟

دلم می گرفت وقتی فکر می کردم که خواهرم بازم کارش لنگ بوده که 
 .پیگیرم شده وگرنه صد سال سیاه سراغمم نمی گرفت

به خودم . به جا این بود که سنگین تا می کردم اما دلم تاب نیاورد
 .دیدمش گله مندی کنم اما مگه می شه؟ پشت گوشی قول دادم اگر 

 .خواهرت و بعد از این همه وقت ببینی و بی تفاوت باشی؟

 اما چه دیدنی؟

 .بدتر به فکر رفتم

چطور باید بهش نه می . بعد از این همه وقت بهم رو انداخته بود
شاید این یه فرصت بود که بتونم باز بی بیم و خواهرم و داشته . گفتم؟
 .تعلل؟ پس چرا! باشم

نه ماه تحمل برای داشتن خانواده قبلم مگه برام قابل تحمل بود ولی 
 .این ترس ته دلم چی؟

 .یه حسی مانعم بود

من به این احساس ایمان داشتم و هروقت ته دلم می لرزید باید انتظار 
 .تلنگر بدی رو می کشیدم
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 ...این حس شایدم ناشی از یه تجربه جدیده اما

. هزاران امای دیگه که حاال تو ذهنم یک جا بند نبودناما، اما،اما،اما 
 .باید چی کار می کردم؟

 .چهره مهلقا خانم جلو چشمم رنگ گرفت

 .تنها همدمم بعد از این همه وقت

نمی دونم چقدر گذشت، نمی دونم مسیر و چطور طی کردم که وقتی به 
 .خودم اومدم جلوی در بودم

 .کلید انداختم و رفتم داخل

 .اومدی؟دخترم -

. چشم دوختم به مهلقا خانم که طبق معمول داخل حیاط مشغول بود
 .داشت به درختا آب می داد

 .لب زدم

 .خواهرم رو دیدم-

 .لبخند زد

 .به سالمتی خوش گذشت؟-

 . ...خوش که آره منتها-
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 :دستش و آورد باال و زودتر گفت

 .برو سر اصل مطلب-

 :تمنفسم رو بیرون دادم و بی مقدمه پینی گف

 .باید رحم اجاره خواهرم بشم-

 .ابرو باال داد و با حیرت نگام کرد

 .مگه اصالَََ عمل کرده؟-

 .سری به نشونه مثبت تکون دادم

 .تو باید رحم اجاره اش بشی؟-

آروم . نشستم لب حوض و از آب خیره شدم به پهره بر افروخته ام
 :جواب دادم

 .بله، رحم اجاره خواهرم-

دستش رو . بعد از چند ثانیه اومد نشست کنارمشلنگ و جمع کرد و 
 :روی شونه ام گذاشت و گفت

 .!از چی می ترسی؟-

 .شمام فهمیدی ترسیدم؟-

 .خیره شد بهم
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 .دیگه میشناسمت-

 .سرم و گذاشتم رو شونه اش

نمی تونم براش نه . مهلقا خانم، خواهرمه دوستش دارم ولی می ترسم-
دار شه اما کسی مورد اعتماد براش اونم حق داره، می خواد بچه . بیارم

خبرم کرده که به . بازم ته دلش به خواهریش تکیه کرد. پیدا نمی شه
 .دادش برسم درسته که تو این شرایط سخت ولش کنم؟

 .دستی به سرم کشید

 .مگه ولت نکردن؟-

انگار زخم دلم سر باز کنه جیگرم می . با شنیدن این حرف بغضم گرفت
 .سوخت

 .صدام لرزید

 .چرا، ولم کردن-

 :آهسته تر گفت

 .مگه تو حال بد یادت بودن؟-

در . بغضم ترکید و دونه های اشک بی وقفه رو گونه هام سر می خوردن
 :حالی که به پهنای صورت آروم اشک می ریختم زمزمه کردم
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 .نه نبودن-

 .دستش و روی سرم ُسر داد

هربونت و تو نون قلب م. نمی گم ظالم باش نمی گم دلت و سیاه کن-
می خوری و دل سنگ و سیاه هم زهر بی رحمیش و آروم آروم مزه می 

 .!کنه و میمیره مبادا بازم حماقت کنی

سر از رو شونه اش بلند و . بینیم و باال کشیدم و اشک چشمم و گرفتم
 .نگاهش کردم

 .یعنی می گی نه؟-

 :دستش رو روی قلبم گذاشت و گفت

 .هرجور این دلت رضا میده-

 .ا بلند شدو اشکام رو پاک کرداز ج

کلی کار داریم صبح .  بلند شو دختر جان بلند شو خودت رو جمع کن-
 .رفتم سبزی گرفتم بیا کمک کن باید سرخ کنی

 .تو اوج گریه خندیدم

 .هروقت می خوای فکرم و درگیر کنی کار خونه می دی بهم-

 :غر زد
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زرنگی . تآی دختر آخر من سکته می کنم از دست این دل نازکی-
باهوشی ولی این دل نازکت زود ترک می خوره می شینی اشک می 

 .ریزی دل منم تاب نمیاره

 .از جا بلند شدم

 .من خانواده ام نقطه ضعفم هستن-

 :در حالی که داشت از پله ها باال می رفت لب زد

 .خوبه که قدر بدونی ولی مبادا حماقت کنی-

 .غر زدم

 .رسم، یعنی انجام ندم؟مهلقا خانم اینطور میگی می ت-

 :دم ایوون قبل از این که بره داخل گفت

درست فکرات رو بکن . مراقب باش، من نمیگم انجام بده یا انجام نده-
 .ببین دلت چطور رضایت می ده

 .قدم برداشتم سمتش

 .چون خواهرمه مسلما نمی تونم نه بیارم-

 .دستش و به باال گرفت

 .پس بسم اهلل-
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حرفاش درست بود اما به نظرم ظلمه که تو این . همراهش رفتم داخل
حتی به دروغ گفتم می . شرایط سخت دل آرا رو بزارم به حال خودش

 .رم سر کار ولی بازم اصرار کرد بهم

هرطور که فکر می . وایستادم لب گاز و مشغول سرخ کردن سبزیا شدم
اره اصال مگه قر . کردم می دیدم این امکان برام نیست که بهش بگم نه

نه ماه یه حمل جنینه مگه چی هست که بخوام پا پس . چی بشه؟
درسته دردا هست یکم سخته باید مراقب باشم اما عوضش از . بکشم؟

 .این به بعد کنارخواهریمم

تو این مدت فقط کنار مهلقا خانم بودم و سرم و گرم کارای خونه می 
ت واقعاَََ درد و نمی شد محبتای بی دریغ مهلقا خانم و نادیده گرف. کردم

 .دالش همه جوره آدم و آروم می کرد

محراب اما به طور عجیبی بعد از اون چند روز اول دیگه این اطراف 
حتی مهلقا خانمم تعجب کرده بود که هیچ نشونی ازش . پیداش نشد

 .نیست

 .پوزخندی کنج لبم نشست

مشخصه دیگه وقتی همسری در کار باشه بایدم از عشق قدیمی دست 
 .هبکش
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دلم برای . دلم براش تنگ شده بود. نفسم و با آه تلخی بیرون دادم
 صداش

 نگاه های عمیقش

 نوازشای گاه و بی گاهش

 بغل گرفتنای یک دفعه ای

 بی دلیل صدا کردناش

 .مهربونی که خودش بهم یاد داده بود و همه و همه تنگ شد

 .بی اراده حسودی کردم

 به زنی که کنارشه

 دل برده بود زنی که بهتر از من

 .زنی که االن تو آغوششه زنی که بهش عشق می ورزید

 .اشک از گوشه چشمم لیز خورد

 .چرا عاشقت شدم؟

 .از بین این همه آدم، چرا به تو دل بستم؟

با دیدن خورشی که در حال قل زدن بود اشکام و پس زدم و زیر گاز و 
 .خاموش کردم
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 .ه مروارید افتاددرش رو که برداشتم قطره اشک بعدی مثل دون

 .من غذا درست کردنم از دست تو یاد گرفتم

 .!غذای مورد عالقه تو!. قیمه

 .غذایی که باید هر باز با بغض قورت می دادم

 .اینم باید به مهلقا می گفتم؟

 .دیوونه بودم. اونی که عاشق نیست نمی گه این دیوونه اس؟

بود رو خاموش محکم در قابلمه رو گذاشتم و زیر سبزی که سرخ شده 
 .تکیه دادم به گاز و هقی زدم. کردم

 .اگر اشک نمی ریختم که می مردم. اشکای مخفیانه دیگه عادتمه

شیرین مثل عسل و تلخ . یاد کذاییش برام هم شیرین بود هم تلخ
 .درست مثل تلخی بادوم، همونقدر زننده

 ...تو این همه وقت هرجور تالش کردم نه از فکرم رفت نه از

 .ز قلبمنه ا

مهلقا خانم عصر تا شب تو حیاط می نشست . چند ساعتی گذشته بود
 .یا شعر می خوند یا حیاط و می شست
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لبش تکون می خورد و شلنگ به دست . از پشت شیشه نگاهش کردم
زن باحوصله ای بود تو . در و باز کرد که دم در هم آب بکشه. داشت

 .عزت بهش بده اسن مدت هوام و داشت و امیدوارم خدا عمر با

 .با زنگ موبایلم به خودم اومدم

لبخند پهنی . از روی میز چنگ زدم و خیره شدم به شماره، دل آرا بود
 .زدم و تماس رو برقرار کردم

 .جانم؟-

 .صدای آرومش پیچید

 .سالم آبجی، فکرات و کردی؟-

 .باز استرس لعنتی گریبان گیرم شد

 .نمهنوزم دارم فکر میک.. من راستش هن.. م-

 :با مکث طوالنی گفت

 .عجله دارم آبجی خواهش می کنم-

 .قلبم مثل گنجشک تو سینه می کوبید

یه نگاه به رو به رو و یه نگاه به مهلقا خانم که تو حیاط مشغول بود 
 ."مبادا حماقت کنی. "حرفش تو ذهنم زنگ خورد. انداختم



 

 
875

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .آبجی؟-

 .دلم لرزید

 :بعد از چند ثانیه آروم جواب دادم

 قبوله-

 .جدی، مطمئنی؟-

 .خودم و کشوندم سمت دیوار و تکیه دادم بهش

 :لب زدم

 .نمی تونم بهت نه بگم که-

 .از شنیدن صدای خنده اش بی اراده لبخند رو لبم نشست. خندید

 .ممنونم ازت واقعاَََ ممنونم-

 .خواستم حرفی بزنم که ادامه داد

 .فردا بیا پس صیغه رو بخونیم-

 .اخم کردم

 .برای چی؟. صیغه؟-

 :با لحن آروم و توام با تعجب گفت
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بالخره باید بتونی راحت . مگه قرار نیست هم خونه با ما بشی آبجی؟-
 . ...باشی داماد نامح

 .نذاشتم ادامه بده

پس یعنی . باشه مشکلی نیست. آها مراحل شرعی رو نمی دونستم-
 .؟آقا دوماد رو برای اولین دیدار اینطور باید ببینیم درسته

 .صداش با مکث پیچید

گفتم که ماموریت کاریه، حاال هم و می بینیم بهت می گم نگران دیدن -
 .با ندیدنش نباش فقط فردا بیا به آدرسی که می فرستم

 .با دودلی باشه ای گفتم و قطع کردم

 .کشیده شدن در شیشه ای همانا و پیچیدن صدای مهلقا همانا

 .ت رو تون آوردی بسهکندی اون لب.  چرا لبت رو می جوی؟-

آب دهنم و قورت دادم و خیره شدم بهش که قدم بر می داشت سمت 
 .آشپزخونه

 .مهلقا خانم؟-

 .باز چی شده؟-

 :یه نفس گفتم
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 .دارم می رم به داد آبجی برسم، کار غلط نکردم-

 .چند ثانیه ای نگام کرد

 .انشاهلل که خیره-

 :ردخودش و مشغول ظرفای داخل سینک کرد و زمزمه ک

 .تازه داشتیم از تنهایی در می اومدیم با دخترم که اونم داره می ره-

 :بلند تر ادامه داد

 .نشی آن که از دیده برفت از دل هم برفتا-

 :سرم و به شونه اش تکیه دادم و گفتم. رفتم نزدیکش و بغلش کردم

مگه می شه تو از . آی من دورت بگردم بانوی محبت، عزیز دل دلبر-
بعدشم کمه کم آخر هر هفته میام پیشت من بدون تو دق می دلم بری 

 .کنم

 .شونه هاش از خنده لرزید

دیگه کی و ببینم که اول . برو اون طرف این بغال برای من چاره نمیشه-
صبح اشکاش و پاک می کنه و دعواش کنم؟ کی و مشغول کنم که 

کی و نصیحت بکنم که فکر آینده اش .  فکرش درگیر عشقش نشه؟
 .شه؟با
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 .بغضم گرفت

عه مهلقا خانم یه طوری حرف می زنید انگار می خوام برم تو گور دیگه -
 .من و نبینید

 .زد پشت دستش

 .حاال کی می خوای بری؟. گوش شیطون کر زبونت و گاز بگیر-

 :اومدم عقب و گفتم

 .فردا، باید محرمیت خونده شه قراره همخونه اشون باشم دیگه-

 .سر تکون داد

 .بار مسئولیتت بزرگه. سابی مراقب باشیباید ح-

 :با ذوق گفتم

 .آره دقیقا-

 :با هیجان بیشتر ادامه دادم

معلومه که مراقب خواهرزاده . مهلقا خانم می خوام خاله بشم یعنی؟-
 .مراقب فرشته کوچولوی آبجیمم. نازمم

 .خندید

 .نگاه چه ذوقی می کنه-
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فکر بغل کردن یه . ختمبیشتر رفتم تو فکر و تو ذهنم رویاش و می سا
 .نوزاد کوچیک که نه ماه حملش کنم هم ترسناک بود هم شیرین

جیگرم برای دل آرا آتیش گرفت اگر من نبودم باید دست به دامن کی 
همه جوره جور . آرزوی بچه رو نمی ذارم رو دل خواهرم بمونه.می شد؟

 .از این به بعد بازم خانواده ام رو دارم. بچه رو می کشم

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

با یه . شالم رو روی سرم مرتب کردم و با دقت مشغول کنکاش شدم
 .ذره چشم چرخوندن دل ارا رو تنهانشسته روی نیمکت دیدم

 .برای چی تنها بود؟

 .شکه برگشت. از پشت سر سالم دادم. با اخم حرکت کردم سمتش

 .سالم-

 :لب زدم

 .شوهرت کجاست؟. چرا تنهایی؟-

 .بیا بشین کنارم-

 .ا استرس نشستم کنارش و منتظر بهش چشم دوختمب

 .خب؟-
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 .خب به جمالت اجازه بده بهش زنگ بزنم؟-

 :جدی گفتم

 .!باید شوهرت باشه دیگه. مگه نباید محضر بریم؟-

 .لب برچید

ناچاریم پشت تلفن بخونیم شوهرم خودش . آبجی چرا اینطور می گی؟-
حرمیت و اجرا می بلده منتها چون مسافرته گفته غیر حضوری این م

 .کنه که کارامون رو با خیال راحت انجام بدیم

 .استرس گرفتم

 .دل آرا دارم می ترسم. من اصال نمی دونم با کی دارم محرم می شم-

 .بغلم کرد و صورتم رو بوسید

اصال یکی از دالیل این که غریبه رو . نگران نباش. از چی می ترسی؟-
اره غریبه رو باید بترسم از این که خواهرم حیا د. انتخاب نکردم همینه

 .بی شرف بازی تو زندگیم در نیاره

 :آروم گفتم

 .باشه-
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تلفنش رو برداشت و شروع کرد زنگ زدن و بعد از چند ثانیه وقتی 
 .صحبت کردن گذاشت رو بلندگو

 :قبلش دل آرا گفت

 .جدی صحبت کن، نه این که خواهریم گیج می شه یه وقت-

نمی دونم . یه ترسی تو چشماش بود. خیره شدم چند ثانیه به دل آرا
می خواستم بگم نه ولی مگه می . چه حسی بود که تو دلم بیدار شد

 .می خواستم از این کار بکشم کنار ولی مگه راهی بود؟. شد؟

 .با پیچیدن صدای مردونه آشنا دلم لرزید

 .امبعد از سالم و احوال پرسی من که ماتم برده بود دل آرا زدرو شونه 

 .جواب بده دیگه-

 .سالم... س-

مبلغ برای این لطفتون باشه برای هر وقتی که از مسافرت برگشتین -
 شروع می کنیم. هرچقدر بخواین چک می دم نصف اول نصف آخر

حتی حواسم به حرفش نبود که به . قلبم تند تند شروع کرد به تپیدن
 .!من گفت از مسافرت برگشتین

 اغماء صداش من رو برده بود تو
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 .این صدا آشنا تر از چیزی بود که فکر می کردم

 صداش پیچید

َلتی- جُت ُموکِّ  ...َزوَّ

این صدارو درست وقتی . چشمام و بستم. گوشم دیگه چیزی رو نشنید
 شنیدم که شب اول گناهم گیر پسری شدم که من و از چاله در

 .اورد و در انتها انداخت تو چاه

تمام اون شب . نم شروع کرد به لرزیدنت. بغضم گرفت و چشمام پر شد
 .صحنه به صحنه جلوی چشمام جون گرفت

 .چرا اینطور فکر می کردم؟

 .چرا اینطور تصور می کردم؟

 .چرا هر جا می رفتم ولم نمی کرد؟

 .زد رو زانوم

 .چرا ساکتی بگو دیگه-

حتی نفهمیدم چی از دهنم در اومد فقط با سر سنگین خیره شدم به 
 .آسمون

 .چت شد یهو. ر، چی شده؟دلب-
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 :آروم لب زدم

 .صداش آشنا بود، چیزی نیست-

بعد از چند ثانیه تالش کردم خودم . اخم پررنگی کرد و ازم فاصله گرفت
 .رو جمع و جور کنم

 .برگشتم سمتش

 .هنوزم اخم رو صورتش بود

 .االن باید بریم خونه؟-

 .از جا بلند شد

 .نه باید بریم پیش دکتر-

نکنه از . دهنم خشک شده بود. س داشتم و ترسیده بودمتو راه استر 
اگر بچه خواهرم رو . نکنه بچه رو ناقص تحویل بدم؟. پسش برنیام

نمی دونم چه ترسی بود که تو جونم یه آن رخنه . نتونم به دنیا بیارم؟
 .کرده

دوست داشتم منصرف شم و نه بیارم ولی دیگه کار از کار گذشته بود 
 .مطب بودیم ولی دیگه جلوی در 

 .بریم داخل-
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 .با ترس به دل آرا نگاه کردم

 .آبجی می ترسم-

 :لب برچید و گفت

 .توروخدا اذیت نکن. چه ترسی؟. وا آبجی؟-

 .مردمک چشماش می لرزید

دستم و گرفت و .نفس عمیقی کشیدم و سست به داخل قدم برداشتم
 .مشغول صحبت شد و من بازم تو فکر بودم. رفت سمت پیشخوان

 .نم مشوش بودذه

 .بیا بریم بشینیم نوبتمون شد صدا می کنن-

 :بی توجه گفتم

 .شوهرت کجا بود؟-

 .نشست رو صندلی و من وایستاده بودم رو به روش

 :بی حوصله جواب داد

 .گفتم که-

 .بی قرار نگاهش کردم
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می دونم می دونم ولی اخه چرا نیومد ببینه که کی داره داوطلب می -
 .مگه من جایی رفتم؟. به من چرا گفت مسافرتی؟راستی . هوم؟. شه؟

 .پاهاش و عصبی تکون داد و اشاره زد

 .بیا بشین، چقدر سوال می پرسی-

 :با مکث کوتاه ادامه داد

تو به . اون به من اعتماد داره بهت گفتم که مشغوله نمی تونه بیاد-
 .بعدشم گفت خودش مسافرته اشتباه شنیدی. خواهرت شک داری؟

 :تند گفتم

 .من مطمئنم درست شنیدم-

 .با کالفکی سر باال گرفت

. چرا انقدر داری بزرگش می کنی؟. دلبر مگه داری چی کار می کنی؟-
 .دارم ناراحت می شم به خدا

ای بابا، یا من یه چیزیم شده بود یا دل آرا داشت خیلی ساده از میون 
 .کاراش رد می شد

 .نگفتمنشستم کنارش و تا صدا کردنمون دیگه هیچی 
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در اتاق رو که باز کردم دل آرا زودتر رفت سمت میز خانم دکتر و من 
 .نفسم بند اومد

 .شروع کردن سالم احوال پرسی

 .دکتر نگاهی بهم انداخت

 .بیا دیگه. چرا وایستادی دم در؟-

 .لب به دندون گرفتم

 :با صدای لرزون گفتم

 .ترسیدم... راستش ترسی... را-

 .نترس گلم نگران نباش-

دل آرا اومد و . حالم بد شده بود و حس می کردم دارم بی حال می شم
 .کمک کرد لباسام رو بپوشم

 .لبخند پهن به لب داشت و هیجان زده بود

 .نمی دونم چرا بغضم گرفت

 .بی اراده زدم زیر گریه

 .چی شد؟!. عه دلبر؟-

 .با صدای خفه اشک می ریختم. سرم رو به خودش چسبوند
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البد به غصه . نگین بود و نمی تونستم تحمل کنمقفسه سینه ام س
 .هرروزه ام عادت کردم که یه روز خیال تخت رو باید به گور ببرم

 .کارای سنگین انجام نده، مراقبش باشید حسابی-

 .قبل از این که بیرون بره دل آرا باشه ای گفت

ه بی رمق لباسام رو پوشیدم و باهم از اتاق بیرون رفتیم و آروم و آهست
 .پله هارو پایین رفتیم

 .االن می ریم خونه؟-

 .نه بریم پیش ماما ببنیم چندتا جنینه-

 .چشم درشت کردم

 .مگه چندتا می تونه باشه؟-

 .شاید دوقلو-

. حاال بچه تو شکمم بود؟. نفسم رو بیرون دادم و به شکمم خیره شدم
چه مسئولیت سخت و در عین . باید بیشتر از قبل مراقب خودم باشم

 .حال شیرینی

 .دل آرا دو تقه به در زد و وارد شد



 

 
888

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

مامای مهربون با خوش اخالقی شروع کرد به توضیح بیشتر و در انتها 
 :خواهرم با هیجان گفت

 نگفتین چندتان؟-

 .یدونه اس. جنین؟-

 .نفسم رو فوت کردم و لبخند کمرنگی زدم

 .خواهرید؟-

 .خیره شدم بهش

 .بله-

 .بهتر، حواست جمع تره-

آرا دید کالفه ام زودتر کارش رو تموم کردو باهم از اونجا فضایی که دل 
 .حداقل برای من خفقان بود بیرون زدیم

 .خیلی خوشحال بود. ذوق داشت و می خندید

 .پس چرا من ناراحت بودم؟

 .چرا مثل دل آرا نمی خندیدم؟

 .انگار یکی دستاش و دور گلوم پیچ داده باشه

 :آروم گفتم
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 .پیشت؟ کی باید بیام-

 .با لبخند پهن شروع کرد به صحبت. دستش رو پشت کمرم گذاشت

االن فقط یه زحمتی . می دونی چه لطف بزرگی در حقم انجام دادی؟-
 .بکش برو خونه لباسات رو جمع کن فردا عصر میام دنبالت، خب؟

باشه، فقط من همیشه نمی تونم پیشت بمونم یه روز در هفته رو می -
 .شمخوام که آزاد با

 .حتما با کمال میل-

 .آژانس گرفت و تا رسیدن به خونه مهلقا خانم همراهیم کرد

 :با دیدن کوچه یه تای ابروش باال رفت وگفت

 .اینجایی؟-

 .سر تکون دادم

 :دوباره خیره به کوچه لب زد

 .تنها؟-

 :نفسپ رو بیرون دادپ و در حالی که پیاده می شدم جواب دادم

 .ون هم خونه امنه با یه زن موسن مهرب-
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داروهات و مرتب مصرف کن، کار سنگین انجام ندیا، . مراقب باشیا-
 .تحرک و فعالیت سنگین انجام نده

 :کالفه گفتم

 .مراقبم عزیز من-

سالنه . با لبخند خداحافظی کرد و ماشین دور شد. در ماشین رو بستم
 .سالنه خودم رو به در رسوندم و در رو بازکردم

 .برداشتم و وایستادم وسط حیاطشونه خمیده قدم 

 :داد زدم

 .مهلقا خانم؟-

 .با شنیدن صدام در خونه رو باز کرد و لب ایوون وایستاد

 .درد داری؟. سخت بود؟. حالت چطوره؟. اومدی؟-

 .لبخند کمرنگی زدم

 .اعصابم بهم ریخته اس. مهلقا خانم نترسید همه چیز مرتبه-

 .دستش و آورد باال

مشوشه برای اینه که خیلی زود تصمیم گرفتی و  طبیعیه االن فکرت-
 .عمل کردی االنم تجربه جدیدیه فکرت مشوشه
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 .از پله ها رفتم باال

 .فردا میاد دنبالم، باید برم-

 .راهیم کرد داخل

 .بشین چای بریزم برات، این صحبت ها صحبتای آخره دختر-

 .غر زدم

 .مهلقا خانم اینطوری نگید دیگه-

 .جدی می گم-

 .ه دادم به پشتی دوتا فنجون چای ریخت و نشست رو به رومتکی

کینه و .  دیگه از این به بعد باید تمام حواست به بچه جمع باشه-
خدایی . ناراحتی رو ببوس بزار کنار، فکر کن این بچه بچه ی خودته

نکرده بالیی سر این بچه بیاد از چشم تو می بینن پس تمام فکر و 
 .ه نترس، نگران هم نباشذکرت باید مسئولیتت باش

 :آروم گفتم

قفسه سینه ام . امیدوارم این ترس ناشی از همین باشه مهلقا خانم-
 .سنگینی می کنه

 .چای ات رو بخور سرد نشه-
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گرمایی که داشت حس خوبی رو بهم .  دستم و دور لیوان پیچ دادم
همیشه چای مهلقا خانم خوردن داشت . آروم مزه کردم. تلقین می کرد

ی که هر بار با نوشیدنش چنان بهم می چسبید که بهترین چای طور
 .دنیا اینطور بهم نمی چسبید

 .همینم عشق بود

 .عشق بود که عطر می داد و شیرین می کرد

 .عشق بود که دلچسب می کرد

 .عشقه که می تونه ساده ترین چیزارو به چشم هرکس بهترین کنه

******** 

 .با ناراحتی به مهلقا چشم دوختم

 .دستای پر مهرش رو قاب صورتم کرد و پیشونیم رو بوسید

چشم . غصه نخور دختر، هروفت که بخوای من همین جا هستم-
 .انتظارم نزاری ها

 .قطره اشکی از گوشه چشمم چکید

 .چشم-

 .به چهره ای که خطوط چروکش برام شیرین تر از قبل بود خیره شدم
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 .دلم خیلی برات تنگ می شه-

 .دست تکون داد چونه ام رو تو

 .بس کن بس کن این گریه ها برای چیه؟-

 :با صدای بوق تاکسی زرد انتهای کوچه مهلقا خانم ادامه داد

 .بدو برو منتظرن-

 .ساک دستیم رو از کنار در برداشتم

 .هیچوقت مهربونیت یادم نمی ره-

تا نشستنم داخل . به زور ازش دل کندم. قبل از رفتن محکم بغلش کردم
 .دم در وایستاد تا خیالش از رفتنم راحت بشه ماشین

 .در رو بستم و از پشت شیشه دستم و باال آوردم و خداحافظی کردم

 .علیک سالم-

 .سر چرخوندم سمت دل آرا

 :آروم جواب دادم

 .سالم-

 .ظاهراَََ خیلی به هم وابسته بودید-

 .سرم و تکیه دادم به پشتی ماشین



 

 
894

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .هلقا خانم هوام و داشتآره زمانی که تنها بودم تنها م-

ماشین حرکت کرد و . با شنیدن این حرف پوزخندی زد و چیزی نگفت
 .متعجب براندازش کردم. دل آرا خیره شد به بیرون

. رفتارش برخالف دیروز که سرزنده و شاد بود حاال طلبکار و عصبی بود
 .بهتره رو مغزش یورتمه نرم! حتماَََ از چیزی ناراحته

کم کم هوا .  د هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشدتا رسیدن به مقص
 .داشت رو به تاریکی میرفت

 :پرسیدم

 .پس چرا نرسیدیم؟-

 .دیدی که ترافیک بود برای همین دیر شد وگرنه همینجاست، رسیدیم-

از ماشین پیاده . حدود دو دقیقه بعد ماشین کنار آپارتمانی نگه داشت
 بعد از حساب کردن. شدیم

 :لبخند گفتم رو به دل آرا با

خوب جایی ام زندگی می کنی، خداروشکر از اون محل بی امنیت -
 .خوشم به دومادمون. راحت شدی

 .با غرور لبخند زد و جلوتر از من حرکت کرد
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 .حاال امشب می بینیش-

 .اومده؟. جدا؟-

 .چیزی نگفت

رفتیم داخل اتاقک و واحد . کلید آسانسور رو زد.  رفتیم داخل ساختمون
 .رو زد

این چیزی که به . کنجکاو بودم سلیقه دل آرا بعد از مهرداد رو ببینم
 .ظاهر دیدم و گفته دل آرا عمراَََ آدم بدی باشه

 .خداروشکر، خوشبختیش خوشحالم می کرد

 .در آسانسور رو باز کرد و زنگ در رو زد

 .خونه اس؟-

 .چشماش رو روی هم فشرد

صدای آشنایی با غر غر و . زدبعد از چند ثانیه دوباره دل آرا زنگ در رو 
 .لبخند به لب سر باال گرفتم سالم بدم که ماتم برد. کالفگی در رو باز کرد

 .با حیرت خیره شدم به مرد رو به روم
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انقدر برام سنگین بود که همونجا پاهام سست شد و رو زمین نشستم 
اما نگاهم هنوز گره به همون چشمایی بود که یه روز و زمانی مونس 

 بودمن 

 .با دهن خشک رو گرفتم سمت دل آرا

 .این کیه؟... ای..ای-

 .خم شد سمتم و دستام و گرفت

 .بلند شو آبجی، شوهرمه دیگه-

دستش و پس زدم و . انگار آب یخ ریختن رو سرم. دلم هری ریخت
 .خیره شدم به محراب که هنوز ماتش برده بود

 :با قیافه جمع لب زدم

 .خواهر من بود؟زنی که می خواستی ازش بگی -

 .قطره اشکی ازگوشه چشمش چکید و رو کرد سمت دل آرا

 .چه خبره؟. چیکار کردی؟-

 :دل آرا لب برچید و جواب داد

 .رحم اجاره ایمونه دیگه-

 .با شنیدن این حرف رنگ از رخ محراب پرید تکیه داد به دیوار
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 .زمزمه اش رو می شنیدم

 .چه غلطی کردی تو ، چه غلطی کردی تو-

 .دادی که زد شدت گریه من بیشتر شد با

 .چه غلطی کردی دل آرا؟-

 :دل آرا با صدای خفه توپید

 .آبرومون رو میخوای ببری؟-

شایدم . مگه دل آرا تقصیر داشت؟. شونه ام رو گرفت و من رو بلند کرد
. داشت، نمی فهمیدم تو چه وضعیتی ام و ذهنم توان حالجی نداشت

دو نفر رو بهم وصل کنم پازل ذهنم تشکیل هرجور فکر می کردم که این 
مغزم قفل کرده بود و فقط یه چیز جلوی چشمم . درست چیده نمی شد

 .بود

 :گفت!خواهرم و عشقم زن و شوهرن؟

 .فعالَََ گریه رو بزار کنار-

 .با حیرت چشم دوختم بهش

 .تو می دونستی من با محراب رابطه داشتم؟-

 .دل آرا بالفاصله در رو بست
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 .که مبل بود نشستم و منتظر بهش چشم دوختمدم در  

 :جواب داد

 .آره-

دهنم به زور برای حرف باز می شد و زبونم از . تو تنم رعشه ای افتاد
 :جیغ کشیدم. این هم پست فطرتی و وقاحت قاصر شده بود

باورم نمی شه رو به روم کسی . برای چی من و وارد زندگیتون کردین؟-
چی کار کردی با . تو خواهری؟. تم کردهباشه که دستی دستی بدبخ

نمی خواستی . برای همین این همه وقت من و معطل کردی؟. من؟
می ترسیدی اگر بدونم رحم اجاره ات . بدونم با کی ازدواج کردی؟

 .هوم؟. نشم؟

 .دل آرا دندون قروچه ای کرد و دهن باز کرد

 .ریف کنممن دلیل خودم رو دارم، قضیه اش هم مفصله باید بزاری تع-

 :با مشت کوبیدم به زانوم و با صدای بغض آلود نالیدم

 .من دارم از غصه آب می شم دیگه چه تعریفی؟-

 .محراب خودخوری می کرد و تند تند شقیقه هاش رو ماساژ می داد

 :رو به محراب گفتم
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 .نامرد توام می دونستی؟. تو چی؟-

ون کردن حالش با چهره ای که سعی تو پنه. چرخ زد اشکاش رو پس زد
 .داشت خیز برداشت سمت دل آرا

 :رو بهم با نگاهی که می دزدید لب زد

برو اتاق فعالَََ استراحت کن بعداَََ همه چیز رو می تونی از خواهرت -
 .بپرسی

 :با دندونای کلید غریدم

. من امشب خواب به چشمام حرومه. یعنی چی که برو استراحت کن؟-
 .یداین چه وضعیه برام راه انداخت

 :غرید

من چیزی نمی دونستم، اگر اون موقع اجازه می دادی دهن باز کنم -
هرچند که بعد از رفتن من انگار منتظر فرصت . بدبختمون نمی کردی

 .بودی

با اخم بیشتر اومد دل آرا رو به توپ و تشر ببنده که دل آرا رو به من 
 :گفت

 .یم یه لحظهاگر اجازه بدی صحبت کن. برو اتاق لباسات رو عوض کن-

 .خم شد و خیره شد بهم
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 .خواهش می کنم ازت یه لحظه فقط-

با نفرت از جام بلند شدم و اولین دری که به چشمم اومد داخل رفتم 
 .ولی در رو نبستم و از میون در نظاره گرشون بودم

 .محراب لبه چادر دل آرا رو گرفت و پوزخند زد

 .دعای مومن بودنته؟فقط یه تیکه پارچه رو میندازی رو سرت و ا-

 :با مظلومیت خیره شد بهش و لب زد

 . ...محراب این چه طرز ح-

 :محراب با حرص پرید میون کالمش و با صدای خفه غرید

گمونم رفته بود آدمی، داشتم فکر می کردم می شه باهات زیر یه سقف -
 .اما همون مار خوش خط و خالی بودی که هستی. زندگی کرد

این واقعاَََ . وری تو مشتش گرفت که ترس برم داشتچونه دل آرا رو ط
اونم همینقدر . انگار مهرداد دوم و برای دل آرا می دیدیدم. محراب بود؟

 .نامودب و بی احترام بود

 .اگه محراب ازش نفرت داشت پس چطور تا االن تحملش کرده؟

 :با گوشت تلخی ادامه داد
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از . رع حالیت نیستجانماز آب کشیدن و بلدی اما یه ذره هم از ش-
اولشم می دونستم کاسه ای زیر نیم کاسته می فهمیدم این تیکه پارچه 

 .رو فقط میندازی رو سرت ولی حرمت نگه دار نیستی

 :آروم تر گفت

صیغه ای که خونده شد با دلبر باطله باطل، بعد تویی که مثال همسرم -
البته تقصیر کار باطل و حروم و انجام می دی .  باشی حتی اینم ندونی؟

من با دلبر کار . تو نیست این فرمون رو دل سیاهت می ده نه عقلت
ندارم چون از اول مثل تو ادعا نداشت شاید خطاهایی کرد اما با کار 

االنت ته دلم نور امیدی به وجود اومده که اون رابطه ی کریحی که برام 
رنگی نداره حنات بگو اندازه ارزن دیگه برام . گفتی می تونه دروغ باشه

تنها چیزیکه نگهم داشته اون بچه اس دیگه حتی مادرمم . هیچ
 حاضرم سر به تنت نباشه. میسپرم به خدا هرچه صالح دید

 :دل آرا خودش و کشید عقب و با گریه گفت

باز مثل . حواست هست من زنتم؟. چرا مثل بی غیرتا حرف می زنی؟-
یف می بافی مورد چرا اراج. خب که چی؟.روزای اول دیوونه شدی؟

برای صیغه گفتم البد غریبه . کسی بود؟.  اطمینان تر از خواهرم کی بود؟
 . ....اس بالخره برا پوشش راحت باشه خبر نداشتم که

 :محراب هستریکی خندید و گفت
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عشقم ام رو زن سابقم رو کسی که می خواستم باهاش زندگیم . غریبه؟-
 .و تشکیل بدم و می گی غریبه؟

 .این حرف جلوی در لیز خوردم و آروم زدم زیر گریه با شنیدن

 :صدای محراب تو گوشم پیچ خورد

تو فکر کردی از این به بعد من جنازم و یک ثانیه تو این خونه نگه می -
 .بمونم که چاهی که با دست تو کنده شد عمق بدبختیم و ببینم؟. دارم؟

صورت محراب رو دل آرا مثل دیوونه ها با لبخند و آرامش در حالی که 
 :قار گرفته بود لب زد

 .نه نه به حرفای روانشناست فکرکن، تو مگه بی غیرتی که ولم کنی ها؟-

 :محراب با اکراه دستاشرو پس زد و جواب داد

روانشناس . اگر بی غیرتیه، از االن به بعد من برای تو بی غیرت عالمم-
که می گفت   خبر نداره با چه سرطانی دارم دست و پنجه نرم می کنم

 .ها؟. چه زنی؟ چه شوهری؟. فرصت بده

 .با چندشی رفت عقب

به چه منطقی عشق . تو واقعاَََ تو اون سینه ات دله؟. تو واقعاَََ انسانی؟-
می خواستی . من و آوردی تو خونه ام که بچمون رو به دنیا بیاره؟ ها؟
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خودت و بدبخت کردی خودت خودت رو . دنیارو به کامش زهر کنی؟
 .ت کردیبدبخ

 .خم شد و انگشت اشاره اش رو گرفت سمتش

با . دلت به حال خواهرت نسوخت؟. دلت به حال اون دختر نسوخت؟-
همه اینا تاوان داره باید به تک . این کار می خواستی چی و ثابت کنی؟

 .به تک این گناهات جواب پس بدی چه این دنیا په اون دنیا

 :غیظ گفتدل آرا یه قدم ازش فاصله گرفت و با 

 .چی شده باز دل سوزیت برای اون عوضی گل کرده؟-

دل آرا به . وحشت زده وز بین در نگاهش کردم. با من بود؟. عوضی ه؟
دستم و . انگار یه چیزی رو سینه ام سنگینی کرده باشه. من می گفت؟

 .فشردم و با شدت بیشتر دونه های اشکم روونه شد

 .تنم لرزید. با صدایی که پیچید

. دلم آتیش گرفت. م که دوختم دیدم دست دل آرا رو صورتشهچش
هرچی که بود طاقت نداشتم ببینم از مردجماعت کتک بخوره هم اون 

 .شوهر هم این شوهر؟

 .بلند شدم و باصورت قرمز در و باز کردم

 .نزنش-
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 .از اتاق رفتم بیرون و نزدیک دل آرا رفتم

 :با خشم رو بهش محراب گفتم

 .و صورتش چیزی عوض شد؟االن که زدی ت-

 :محراب پوزخندی رو به دل آرا زد و بی توجه به من زمزمه کرد

 .خاک بر سر بی لیاقتت دل آرا-

 .و درو باز کرد و از خونه بیرون زد

 .شونه خمیده هقی زد و عقب رفت. به دل آرا خیره شدم

 .اونی که باید خون گریه کنه منم-

 :دستام و پس زد و با صدای لرزون گفت

 .متنفرم ازت دلبر!. همه چی از تو شروع شد از خود تو-

این همه ام دلم باهاش بود عوضش رو دل . با چشمای پر نگاهش کردم
 .من باید طلبکار می بودم و اون جبهه گرفته بود؟!. آرا جبران می کرد؟

 .صدام لرزید

 .تو با منی؟-

 .خون تو چشماش جمع شده بود

 :غرید
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ل به جای من ظاهر نمی کردی االن بدبخت تو اگه خودت و از او-
 .زندگی من با وجود تو از همون اول سیاهی و با خودش کشید. نبودم

 :با حرص گفتم

شب اول که رفته بودم برا . مگه دست من بود؟. چی می گی ها؟-
معامله باهاش تو عمل انجام شده قرار گرفتم که فهمیدم اول تورو 

ون به بعدم چشمش من و رفتار من از ا. متوجه حرفم می شی؟. دیده
 .و گرفت

 .پوزخندی زد

 . ...آره. تو رفتارت آره راست می گی. تو و رفتارت؟-

شکالت خوری دکوری رو از روی میز چنگ زد و کوبید رو زمین که جلوی 
 .پام شکست

بخاطرت . نگاه کن نگاه کن به ذره های شکسته. آره تو راست می گی-
 .جور ریز ریز شکستهتو این همه مدت دلم همین

: 

چون من بعد از اون از !. بهتره این قضیه رو پتک نکنی و بکوبی تو سرم-
محراب پرسیدم که تابع چه دختری هست یا نه که گفت دلبسته من 

 .شده اما االن از تو جواب می خوام
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 .سرد نگام کرد

 .!جوابت رو گرفتی. چه جوابی؟-

. تو وجودم شعله ور شداون خوی خشمم . دیگه نتونستم تحمل کنم
 :با غیظ گفتم. خم شدم سمتش و چونه اش رو تو دست گرفتم

این جواب که با یه مشت دروغ مارو گول زدی نه، این که من و خر -
حساب کردی کاری ندارم این که روی دل مهربون خواهر مظلومم 

 .شیطان چنبره زده هم کاری ندارم اینا برای من جواب نیست

 .لحنم تند تر شد

یه زن عقده ای و سنگ دل روبه رومه که معلوم نیست چه دروغایی -
. بگو به محراب چی گفتی که راهش و کشید و رفت؟. سمبل کرده برام

چی کار کردی که دیگه اسمم و نیاورد و هیچ ردی ازش تو محل . ها؟
 .نموند؟

 .انکار کرد

 .من چیزی نگفتم دست بکش-

شد و چادرش رو پرت کرد رو  از جاش بلند. و صورتش رو کشید عقب
 .بی قرار نشست رو مبل رو به روی من که با فاصله بود. مبل
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می دونم دروغ می گی، می دونم همه حرفات دروغ محضه دیگه -
 .یعنی شعور و فهم جابر هم نداشتی؟. باورت ندارم

 .کالفه نگام کرد

 .تو شعور فهم داشتی عشق دزدی نکنی؟. آره نداشتم که چی؟-

 .مشت شد دستام

 .احترامت و نگه دار-

 .پوزخند زد

از من برات . با این اوصاف دنبال احترامم می گردی؟. شوخیت گرفته؟-
 .دیگه احترامی نمی مونه

 :لب زدم

این اراجیفات بمونه برای بعد، چرا دروغ می گی؟ می گم دهنت و باز -
 .همه گندایی که زدی و تعریف کن. کن بگو چی رفتی گفتی

 .جمع نگام کردبا چهره 

 .چی مثالََُ گفته باشم؟-

 .صورتم از حرص کبود شد

 .دهنت و باز کن بگو چی گفتی انقدر داستان نباف زخم زبون نزن-
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 .چشماش و می دزدید

 .نگاهش انگار که شرم داشت

 :با غیظ ادامه دادم

 .اگر نه که ناچارم برم سراغ شوهرت-

 .زد زیر گریه

 .شوهر من سوء استفاده کنی نه؟ توی عوضی برات فرصت شده که از -

 .سرم داشت از دیوونه بازیاش گیج می اومد

 .مریضی تو مریض شدی دل آرا-

با . از رو مبل لیز خورد رو زمین و دستش رو فرو برد الی موهاش
 :چشمایی که ندامت توش بیداد می کرد گفت

 .اومدی که فرصت بشه دستت ها؟. می خوای محراب و از من بگیری؟-

 .نگاهش کردم مات

احمق تو خودت برای این که من و نابود کنی دسیسه چیدی که بیام -
تو این خونه تازه بعد از مراحل رحم اجاره ای بعد من دنبال فرصت 

می خواستی چی و ثابت . خودت، خودت رو بدبخت کردی. بودم؟
 .کنی؟
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 .از ته گلو داد زد

خواستم بفهمی . بود خواستم بفهمی این شوهر مال منه از اولم مرد من-
که نمی تونی حق من و بخوری و دم نزنی خواستم حالیت شه منم می 

تونم از پس زندگی خودم بر بیام منم می تونم مثل تو دورو باشم می 
 .حالیت شد؟. فهمیدی؟. تونم دروغ بگم

 .سر تکون داد

پس مریضی، انقدر از سمت مهرداد و بی بی تو سری خوردی که عقده -
منی که . حاال کی بهتر از من بود که سوء استفاده کنی؟ .ای شدی؟

بخاطر خانواده ام تنم و به تاراج گذاشتم حتما خواهرم بازم هرکاری می 
 .خواست براش انجام می دادم گفتی بزار بازم آتیشش بزنم؟

 .خواست چیزی بگه فرصت ندادم

من اینی که االن می بینم خواهر . هیچی نگو هیچی نمی خوام بشنوم-
 .نیست

 .دستی به روی شکمم کشیدم

تا چند هفته دیگه معلوم بشه تکلیف این بچه چیه امیدوارم هیچ -
 .جنینی حاصل نشه و برای همیشه گورم و گم کنم

 .با ترس نگام کرد
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بدبخت ترم می . می خوای چیکار کنی؟. می خوای از بینشون ببری؟-
 .کنی؟ ها؟

 .حظه حقیر تر از قبل می شدچقدر برام هر ل. با تمسخر نگاهش کردم

نترس مثل تو دل سنگ و بی رحم نیستم،هیچ چیزم نمیخوام توضیح -
 بدی باید فقط از محراب جواب بگیرم

 .با شدت بیشتر زد زیر گریه و چیزی نگفت

نمی دونستم باید چی کار کنم و تنها فکری که به ذهنم زد تنها این بود 
هرچی بیشتر فکر می . فکر کنم که بشینم کنج اتاق و به اتفاقای اخیر 

کردم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که دل آرا خواهر پستیه حداقل 
 .برای من

همه جوره براش بودم و هواش رو . من کم خوبی در حقش نکردم
این که ازدواج کرده به کنار چه !. داشتم انتظار نبود که انقدر آزارم بده

 انتخاب کنه؟دلیلی داشت من و به عنوان رحم اجاره 

این که خودش و بدبخت کرد به کنار انقدر عالقه به شکستن و خورد 
 .کردن من و داشت؟

 .بعد از چند دقیقه طوالنی در با تقه ای باز شد

 .خواستی بیا شام-
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 .با خشم سر باال گرفتم

 .چشماش پف و رگه های خون گرفته بود

 .نمی خورم-

 :ی گفتقبل از این که در رو ببنده با مکث کوتاه 

 .لطف کن بیا چون باید داروهاتم بخوری، شکم خالی می شه؟-

 .سرد خیره شدم بهش

 .ممنون. نهار به اندازه ای خوردم که سیرم-

 :دو دل بود انگار زودتر ازش گفتم. می خواست یه حرفی بزنه

 .بگو، حرفت چیه بگو برو-

 .بی بی داره میاد-

 .ابرو باال دادم

 .بی بی هم همدست بودی؟حاال نکنه با . عه جدا؟-

 .اخماش جمع شد

 .چرت و پرت نگو-

 .نیشخند زدم
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 .بعیدم نیست راستش و بخوای-

 .خجالت بکش-

یعنی هیچ جوره فکرش . فقط چند ثانیه نگاهش کردم بیینم از رو میره
دست خودم نبود . رو هم نمی کردم روزی رفتارم با دل آرا اینطور بشه

کنم کارای زشتش جلوی چشمم نقش تا می اومدم با آرامش برخورد  
 .می بستن

 .برو بیرون-

 :لب زد

 .می خوای به بی بی بگی؟-

 .لبخند ملیحی زدم

 .ترسیدی؟-

 .آب دهنش رو قورت داد

 .چرا باید بترسم-

 :بلند گفتم
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چرا نترسی، بی بی رو سرت قسم می خورد هردومونم می دونیم، االن -
کشید بهش حاال اگه بفهمه گل گلدونش که همش دست محبت می

 .تمام وجودش خاره و نمیشه نزدیکش بشه ترسناکه نه؟

 .چونه دل آرا لرزید

 .بسه چرت و پرت نگو-

 .سر انداختم رو شونه ام

 .پس خودم بگم؟-

 .چونه اش لرزید

 .دلبر بسه، چیه افتادی به جونم-

 :کوبیدم رو تخت و غریدم

قط رحم ف. می خوای بگی چی؟. می خوای چی کار کنی؟. پس چی؟-
 .از همتون جواب می خوام از تک تکتون. اجاره ام شده؟

 .کوبید به در

 .بس کن، این همه زندگیم و کثافت زدی بس نبود. جواب چی؟-

هرچی باب دلته بگو، فقط می خوام وقتی بی بی دونست ببینم -
 .اونوقت می فهمه حق من بیرون کردن نبود
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 :با پررویی جواب داد

 .ن چیزی برامون نداشتموندنت جز بدتر کرد-

حس . آخه این دختر کی انقدر بی چشم و رو شده بود؟. بغضم گرفت
 .صد و هشتاد درجه تغییر کرده بود. می کردم یکی رفته تو جلد دل آرا

 .صد رحمت به گربه، تو چرا انقدر بی صفتی؟-

 :با غیظ جواب داد

 . ...همش جواب کار خودت-

 .زنگ در به صدا در اومد

 .دادمسر تکون 

 .برو. برو دیگه چرا مثل ماست نگام می کنی؟-

 .با پریشونی نگام کرد

 .می خوای چیزی بگی-

 :قاطع گفتم

 .آره اگر تو نگی خودم می گم-
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از جام بلند شدم . از اتاق بیرون رفت و زن اف اف و زد. بازم زد زیر گریه
بعد از این همه وقت فکر نمی کردم تو . و دستی به صورتم کشیدم

 .همچین شرایطی بی بی رو ببینم

 .دل آرا دستش رو صورتش بود و مینالید

 .سکته می کنه، چیزی بفهمه سکته می کنه-

مثل دیوونه ها به خودش تشر می زد و . انگار روانش مختل شده بود
کاشکی پیش روانشناس می رفت خودش رو درمان می .  عصبی بود

 .کرد

 .بی بی بدون اراده پلکم لرزید در رو که باز کرد با دیدن چهره شکسته

 .نگاهش بهم افتاد گل از گلش شکفت

دلم می خواست برم نزدیک و بغلش کنم اما بدبختی هممون از سر یه 
نگاهش خسته تر از همیشه بود . طرفه رفتن بی بی نشات می گرفت

می فهمیدم که دیگه مثل اون روز آخر دل چرکین نیست انگار بخشیده 
 .بود

 .آرا قدم برداشت سمتم زودتر از دل

چشمام پر شد و قطره اشکی از . دست که جلو آورد یه قدم رفتم عقب
 .چشمم چکید
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 .عیب نداره توهم مادر می شی-

دستی که رو هوا مونده بود رو پایین آورد و شونه خمیده رو به دل آرا 
 :گفت

 .چرا چیزی نگفتی بهم؟. خیلی وقته هم رو دیدید؟-

 :دادبا مکث کوتاه ادامه 

 .چشمات قرمزه، گریه کردی؟-

 .دل آره از گوشه چشم نگام کرد

 .آره گریه کردیم-

 .بی بی خندید و طبق عادت حالمون رو به فال نیک گرفت

 .بچه ام بودید تا از هم دور می موندید اشکتون دم مشکتونه-

 :تکیه دادم به دیوار و با جدیت گفتم. سعی کردم خودم و جمع کنم

 .ن بار از سر دلتنگی باشهگمون نکنم ای-

 :دل آرا تیز نگاهم کرد و بالحن تند تشر زد

 .دلبر لطفاَََ شروعش نکن-

بی بی که متعجب به حرف ما گوش سپرده بود سگرمه هاش تو هم 
 .گره خورد
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 .دل آرا چی و می گی شروع نکن؟. چی رو از من مخفی می کنید؟-

 :رو به من زمزمه کرددل آرا با اشکایی که می در پی می ریخت زیر لب 

 .خدا لعنتت کنه-

 :صدای بی بی اوج گرفت

 .چی شده؟. درست صحبت کنید باهم، دیوونه شدید؟-

 .!من می گم-

 :خیره به چهره دل آرا گفتم

از چند روز پیش تا به االن االف خواهرم شدم بازم دلم سوخت، بهم -
بیا رحم گفت می خواد بچه به دنیا بیاره به کسی اعتماد نداره گفت 

اجاره ام شو با این یادم بود اونی که من و اول از هنه بدبختم کرد دل 
با دروغ سر من و شیره . آرا بود ولی دلم نیومد که دلش و بشکونم

من حتی یه عکسم از اون روز . مالید و گفت شوهرش ماموریت کاریه
اول تا زمانی که کارای آزمایش و برو بیامون تموم بشه ندیدم اما 

ست وقتی که تو این شکم بچه انتقال دادن من رو آورد خونه اش که در 
 .شوهرش هم خونه بود

دستی به شکمم . نفسم رو پس دادم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم
 .کشیدم
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زمانیم اومدم به این خونه که جنین انتقال دادن، معلوم نیست بچه -
 . ...بشه یا نه ولی از خدا می خوام نش

 .دستش و نذاشت ادامه بدمبی بی زد رو 

 .خدا نکنه. تو کی انقدر ظالم شدی؟-

 .خندیدم

بزار ادامه قصه رو تعریف کنم، شاید توام اون موقع دلت به اومدن این -
بشنو ببین !. طفل معصومی که معلوم نیست بشه یا نه مشتاق نباشی

چه ماری یک عمر تو آستینت پرورش می دادی که منم بخاطرش 
 .!آتیش زدی

منتظر . شونه خمیده رفت سمت مبل و نشست.نگار شکه شده بودا
دل آرا رفت زیر پاش نشست و آروم حرف می . چشم دوخت به من

 :زد

توروخدا برو یه روز . اونطور که می گه نیست. بی بی، گوش نده بهش-
 . ...دیگه خودم همه چی

 .جیغ زدم

ازه دروغ به دو دقیقه اللمونی بگیر خودم همه چیز و می گم، به اند-
 .همه تحویل دادی بسه
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 .دستش رو به صورت کشید و تنها اشک ریخت

 :با چونه لرزون رو به بی بی گفتم

اون روز که من و انداختی بیرون، هیج نفرینی نکردم، هیچ حسودی -
همه حواسم با اون !. نکردم به خواهرم که کاش این بال سر اونم بیاد

زیر بال و پرش و گرفتی دلش روز حال بهتون بود ولی اون دختری که 
به روز سیاه تر شد بی بی، اونقدر که زندگی و به کام من تلخ کرد اونقدر 

چرخ فلک چرخید و چرخید تا اون انگی که . که روزگار و برام تاریک کرد
به من زدی و پرتم کردی بیرون در عوض همش بشینه رو دل آرا 

 !. خانمت

 .اخماش بیشتر جمع شد

 .دیوونه شدید. بزنید باهم، چتونه؟ درست حرف-

 .اشکام و پس زدم

همون گناهی که می خواستی بابتش حتی . یادته صیغه شده بودم؟-
اگر . صیغه کسی که میخواست بیاد خواستگاریم. نفسمم بگیری یادته؟

اما دخترت  .اجازه می دادید االن دو تاییمون سر خونه زندگیمون بودیم
 .به خانواده اشخودش و جای من نشون داد 

 :بی بی شکه رو به دل آرا لب زد
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 .راست می گه؟-

 .هقی زد و چیزی نگفت

 .بی بی دستش رو روی قلبش فشرد

 .تو چی کار کردی؟-

 :دل آرا با ناراحتی گفت

بی . باور کن محراب اول من و می خواست با دلبر اشتباه گرفته بودتش-
 .بی اونطوری هم که می گه نیست

 :لرزون داد زدبی بی با صدای 

مگه می . تو که می دونستی با کی هست برای چی چنین کاری کردی؟-
اون روز خواستگاریت که مجید و رد کردی سر . شه بی خبر باشی؟

رو سر تو قسم . ها؟. تو که این همه خوب بودی چی شد؟. همین بود؟
 .!می خوردم دختر

 :دهن باز کردم

چرا نمی گی نیتت از . بود سر من گناه. ها؟. چرا چیزی نمی پرسی؟-
سر من می خواستی ! د اخه یه حرفی بزن بی بی. این کار چی بود؟

 .زمین و زمان رو به آتیش بکشی که

 .کالفه بازم دست به زانوش کشید
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. دل آرا برای چی باید این کارو کنه؟. من باور نمی کنم هر جفتتون رو-
 .واد بهت ظلم کنه؟چه دلیلی داره بخ! مجید بود که پسر به اون خوبی

پس جداَََ بی بی خبر نداشت که قضیه از چه . پوزخند رو لبم نشست
 .قراره

 .بازم هواش و داشت

اگر همین فرصتی که به دل آرا !. چرا توپ و تشرش همه سر من بود
از اون اول هر . برای حرف می ده رو به من می داد رسوا نمی شدم

 .!ارزش باشم حرفی زدن دم نزدم بایدم االن انقدر بی

این بغض داشت امونم . نفس عمیقی کشیدم و دست به گلوم کشیدم
 .رو می گرفت

 .کاش همونقدری که برای دل آرا ارزش قائلی برای منم بودی-

 .بی توجه به من رو به دل آرا خم شد و شونه هاش رو گرفت

 .دختر یه حرفی بزن، برای چی؟-

 .دل آرا خودش رو عقب کشید

بفهمه نباید چیزی که حق منه رو از من بدزده، محراب از برای این که -
تو دم مسجد شاهد بودی که پسر جمیله خانم به . اولشم حق من بود

من اون شب اون آشی که هم . ما از اول حق هم بودیم. من نظر داشت
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زدیم همون شب عزیز از خدا محراب و خواستم بی بی دوستش داشتم 
مد، تو پا رو گلوم گذاشتی گفتی پسر به از ته دل ولی بعدش مهرداد او

این خوبی به ناچار قبول کردم اما هنوز رد پای محراب از رو دلم ما 
آشناشون به اشتباه اومد و من و . نشده بود که از مهرداد جدا شدیم

منم محراب و دیدم دلم لرزید، . جای دلبر برد چون تشخیصمون نداد
بگیرم، دیگه نمی خواستم اون موقع بهترین فرصت بود که حقم و 

 .خریت کنم

 .بی بی محکم کوبید روی پاش

 .فکر میکنی االن خریت نکردی؟-

از حرفای دل آرا تازه فهمیدم محراب چطور . من تنها نظاره گرشون بودم
. می خواست من و به مادرش نشون بده!. دل آرا رو خواستگاری کرده

اما اسم این عشق ! ید؟جای منم دل آرا رفته بود و اونجا باز دلش لرز
 .حماقت بود. نبود

 .بی بی از جا بلند شد و نگاهش رو کشید سمتم

 .هردوتون این شونه رو روز به روز خمیده تر از قبل کردین-

 :دل آرا با حرص رو به بی بی گفت

تو اگه زودتر پول اون صندوقچه رو میدادی هم جهیزیه ام جور بود هم -
 .!پول عمل
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 .جا خوردم

 .ی؟چه پول

 .چه پولی؟-

 .دل آرا تند تند همه چیز رو ریخت رو دایره

اره بی بی تو صندقچه پول داشت اول که می گفت ندارم بعدم که من -
 .خواستم گفت پول جهیزیه تو بوده

 .قلبم فشرده شد. انگار پتک کوبیدن تو سرم

 :نشستم همونجا و دستام و به سرم گرفتم و با غصه لب زدم

 .ها؟. ین با من؟شما چی کار کرد-

 .شروع کرد به توجیح

 .اونم باز برای تو بود؟. مگه می خواستم به گور ببرم؟-

تو همون لحظه دل آرا جوابش . زبونم قاصر شده بود از این همه پستی
 :و داد

نمی خواستی به گور ببری که همین االنشم بابت پولی که ازت قرض -
که اون قرضی که بدهکارم و !.  گرفتم داری هر ماه یه مبلغی ازم میگیری

 .!االنم دارم ذره ذره پس می دمت؟
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چهره هردوشون برام چنان منفور شده . بی بی آروم اشک می ریخت
یعنی بی بی . بود که وقتی چشمم بهشون می افتاد دلم سنگین می شد

تو خونه پول بود و من دست به تن فروشی زدم . هیچ مهری نبرده؟
 .!بخاطرشون

اگر پول جهیزیه می داد برای دل ارا می داد نه من . ؟می گفت جهیزیه
 .!که جون می کندم پول بیارم خونه بره دوتا تیکه وسیله بخره

 .تا کی دروغ؟

 .تا کی دو رویی؟

 .تا کی بی مهری و پلیدی؟

 .اون هم نه از غریبه بلکه از خواهر از مادر. چقدر باید می کشیدم؟

مشکل اینجا بود، دقیقا . ی خوردحالم داشت از ساده لوحی خودم بهم م
اگر خانواده ام نبودن تره خورد نمی کردم اونم بدون تحقیق و !. همینجا

دوستشون داشتم، از همین عشق و عالقه اعتماد داشتم . حواس جمعی
باورشون می کردم حتی اگر روز و می گفتن شبه باور می کردم چون 

 .خانواده من بودن

 .؟واقعاَََ معنی خانواده اینه
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هرجور با خودم فکر می کردم می دیدم از هر طرف بهم یه زندگی 
 .این حق من نبود. من جوونیم و دادم براشون!. بدهکارن

 بازم این دلبر احمق

 دلبر خسته

 دلبر بی کس

 دلبر تنها

باید خودش و جمع و جور می کرد بدون این که منتظر کسی باشه 
بتونه رو شونه اش اشک  بدون چشم انتظاریه مهلقایی که بدون واهمه

 .بریره

 .چقدر نبودش حس می شد

 .چقدر به وجودش نیاز داشتم

سر خمیده و شونه افتاده بدون نگاه کردن بهشون رفتم . از جا بلند شدم
هر لحظه نفسم تنگ تنگ تر . داخل اتاق، اتاق که بهتر بود بگم قفس

 .رمشاید قسمت اینه که از سنگینی درد دق مرگ شم و بمی. می شد

 .با چشمای نم دار دست کشیدم رو شکمم

 :زیر لب زمزمه کردم
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غلط کردم که بازم به . خدایا ازت می خوام هیچ نطفه ای تشکیل نشه-
من نمی تونم این نطفه رو نگه دارم خدا، نه این . خانواده ام اعتنا کردم

که من قاتل باشم اما بیخ گوشم کسیه که از حاال به بعد حتم می دم 
 .نفسم رو بگیرهبتونه 

 .دلم گرفته بود و تنهایی بیشتر آزارم می داد

 :صدای مهلقا خانم زنگ خورد تو گوشم

 ."هروقت فکر کردی تنهایی یادت باشه باالسرت خداست"

تنها چیزی که می تونست االن حداقل . یاد نمازای گاه و بی گاهم افتادم
 .از وخامت حالم کمتر کنه همین بود

رفتم از اتاق بیرون تا . نه سجاده و چادر و مهر بودروی میز جلوی آیی
 .برم سرویس و وضو بگیرم

بعد از وضو از سرویس که بیرون . همچنان سکوت به خونه حاکم بود
 .اومدم خواستم برم داخل که صدای بی بی رو پشت سرم شنیدم

 .دخترم، دلبر؟-

 .اعتنا نکردم و درو بستم
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ای که به زبون می اوردم یه قطره  هر کلمه. چادرم رو گذاشتم روی سرم
جلوی چشمم یک بند چهره محراب . اشک از گونه ام روونه می شد

 .نقش می بست

بی گناه ترین آدم محراب بود و این دلم و آتیش می زد که منه احمقم 
 .بهش فرصت ندادم

 .خم شدم و سرم رو به مهر فشردم

 .حالی داشت؟ چه. االن محراب کجا بود؟. تو همون حالت اشک ریختم

 .اونم می تونه درکم کنه؟

 .انقدر فکر و خیال کردم و که با گریه روی سجاده خوابم برد

** 

 .بلند شو-

 .به زور چشمام رو باز کردم اما از جام بلند نشدم

. نگاه کن توروخدا چه ادایی هم در میاره؟.خودت و زدی به خواب؟-
 .چادر به سر زدی که چی؟

 .اال سرم اراجیف می بافتصدای دل آرا بود که ب

 .خودم و کشیدم باال اما چادر صورتم و گرفته بود
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 .آها االن مثال بیدار شدی-

 :با صدای خش دار لب زدم

 .حرفت و بزن برو بیرون-

 :بعد از چند ثانیه گفت

تو که نه خدا حالیت بود نه . از کی تا حاال مثالَََ نماز خون شدی؟-
 .پیغمبر

رذالت از قیافه . م و با خستگی نگاهش کردملبه چادرم رو عقب کشید
 .اش می بارید

 :با پوزخند جواب دادم

 .همون بندگی و شناخت تو بس هممونه-

 .خندید

 .می بینم که نطقت باز شده الحمدهلل-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اگر چرندیات نشنوم نطقم بسته می مونه-

 .صدای کلید که پیچید تو در و شنیدم
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ا خم شد سمتم و بی حواس با قیافه عبوس چادر تو همون حال دل آر 
 .رو از سرم کشید

تو اگر نماز و قرآن حالیت بود . از همون زن پیره این چیزارو یاد گرفتی؟-
نیمه شب نمی رفتی خیابون جمع کن خودت و بعدشم دیگه به چادر و 

 .واهلل می ترسم نجس کنی. سجادا من دست نزن

 :ای مردونه محراب جلوی در پیچیدقبل از این که من حرفی بزنم صد

درست صحبت کن، حرف از نجسی و کثیفی زیاده اما صاحب این -
 . ...الفاظ اون نیست و ت

 .از جا بلند شدم و نشستم رو تخت

نشستم رو تخت و . هنوز لباسای بیرون تو تنم بود و عوض نکرده بودم
 :خیره به گالی فرش تشر زدم

 .محراب-

دل ارا که عقب تر از من . د که بتونم ببینمشدر اتاق کامل باز نبو
 .وایستاده بود مات برده نگاهش کرد

 .کی اومدی؟-

 .بیا بیرون کارت دارم-
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. دختره دیوونه شده. دل آرا چادر و همونجا رها کرد و از اتاق بیرون زد
 !. مثل بچه ها

خدا بهم صبر بده چطور . این دختر شعور و ادب رو پاک از یاد برده بود
 .اید خودم و خودش رو کنترل می کردم؟ب

 .کم صداها اوج گرفت و به داد و قال تبدیل شدکم

این محرابم محراب سابق نبود مگه این همه . بی اراده از جام بلند شدم
 .عصبانیت از اون مرد آروم و مهربون امکان داره؟

این دل آرا همه رو دیوونه می کرد چیز غیر ممکنی . پوزخند تلخی زدم
 یستن

یه . بعد از چند ثانیه صدای محراب نزدیک تر شد و از اتاق بیرون زد
 .ساک دستش بود و می خواست از خونه بره

 :صدای لرزون دل ارا پیچید

 .به مامان چیزی گفتی؟-

 .نه، حاال خیالت راحت شد بیخیال شو بزار برم پی کارم-

 .دستش رفت سمت دستگیره در که به خودم جنبیدم

سوال تو ذهنم بود که می تونستم جوابش رو از محراب کلی عالمت 
 .بگیرم
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 :آروم گفتم

 .لطفاَََ صبر کن-

اخماش از هم باز شد اما نگاهش همچنان عصبی . سر چرخوند سمتم
 .بود

 .از اتاق بیرون رفتم و رو به روش تو چند قدمیش وایستادم

 .باید باهات صحبت کنم-

 :گفتنیم نگاهی به دل آرا انداخت و رو بهم  

 .االن؟-

 .سر به نشونه مثبت تکون دادم

 .باشه، دم در منتظرم-

تند دویدم داخل اتاق و حاضر . زد بیرون و در رو پشت سرش بست
شالم و روی سر رها کردم و خواستم برگردم که رو به روی دل آرا . شدم
 .شدم

 .برای چی بهش گفتی بمونه مثالَََ؟-

 .عصبی شدم

 .ی زنی برو اون طرفدل آرا داری حالم و بهم م-
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 .چی کارش داری-

 :با چشم درشت اومدم عقب و جیغ زدم

 .حاال می تونی تمومش کنی. دارم می رم ازش بپرسم-

در حالی که کفشم رو می پوشیدم . از کنارش رد شدم و رفتم سمت در
 .پوزخندش رو شنیدم

 .من این وسط شدم مسخره نه؟-

 .بلند شدم و آسانسور رو زدم

 :مرنگ گفتمبا لبخند ک

آره االنم داریم می ریم خوش بگذرونیم صفا کنیم بریم دور شهر -
 .تو دیگه عقلت و از دست دادی. خب؟. بچرخیم

. بی توجه به نگاه خیره اش در رو باز کردم و رفتم داخل اتاقک آسانسور
بعد از مدت طوالنی نمی . نفس عمیقی کشیدم. پارکینگ رو زدم

 .کنمدونستم باید چطور برخورد  

 .مثل شوهر خواهر؟

 .در و هل دادم و رفتم بیرون

 .پشت فرمون نشسته بود. از در اصلی بیرون زدم. قدمام روتند تر کردم



 

 
933

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

با تعلل بین نشستن عقب یا جلو آخر جلو نشستم و نفسم رو بیرون 
 .دادم

 :ماشین رو روشن کرد و آروم گفت

 .چطوری؟-

 :جواب دادم خیره به انگشتای دستم بدون نگاه کردن بهش

 .بد-

 .نفسش رو به آه تلخ بیرون داد

 .غیر از این می گفتی تعجب می کردم-

 :با پشیمونی سر بلند کردم و گفتم

 .محراب من نمی دونستم چنین اتفاقایی میخواد بیوفته-

با دیدنش نگام پر . بعد از چند ثانیه گوشه پارک کرد و خیره شد بهم
 .شد

 .اونم همینطور

 .ودیمهر دو دلتنگ ب

 .اون نگاه مشتاق قبل کجا و این نگاه خسته کجا؟



 

 
934

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

چهره اش شکسته تر از قبل شده بود اما با این حال اون محبت و 
 .مهربونی رو شاید کمرنگ اما می شد احساس کرد

 .اگر بهم چند دقیقه فرصت حرف می دادی چی می شد؟-

 :با بغض نگاهم و رو ازش گرفتم و جواب دادم. چونه ام لرزید

حق بده، من یه زنم، تنها تکیه گاهم اون موقع تو بودی که با ازدواجت -
اگه جام بودی می . تحمل کنمنتونستم. رسما به همه بی اعتماد شدم

 .فهمیدی

 .عصبی کوبید رو فرمون

بودم جاتم بودم جاتم بودم وقتی صیغه نامت و با فریبرز دیدم وقتی -
تورو گرفتم اما از یه جا خودش اومد و شخصا گفت زنش بودی بازم پی 

تو . به بعد دیگه چیزی که شنیدم که نفسم و بند آورد تحمل نکردم
غیرت زنونت اجازه نداد که بزاری دهن باز کنم منم غیرتم له شد اما 

 .حاال از بابتش جواب می خوام

 :اخم ریزی کردم و متعجب گفتم

 .!چی؟-

دلی تکیه چشماش رو روی هم فشردو به نرمه صن. دستاش مشت شد
 .داد
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 :چند بار نفس عمیق کشید و به سختی گفت

بگو نترس، فقط بگو چون من یک ساله دارم . صیغه کی بودی تو؟-
 .می خوام از زبون خودت بشنوم!. میسوزم بابتش

 :با چشمای خیس شکه جواب دادم

 .صیغه کی؟. صیغه چی محراب؟-

 .اختچشماش رو باز کرد و سر به زیر اند. کنج لبش رفت باال

 .اشکام پی در پی روونه گونه هام شد

 :با صدای گرفته دهن باز کردم

روت می شه که این حرف رو به من . تو چه فکری پیش خودت کردی؟-
 .ها؟. می زنی؟

 :خیره شدم بهش و با تندی داد زدم

 .نگام کن چرا نگام نمی کنی؟-

 سر باال گرفت

 .منم مثل توام؟تو تحمل داری فکر می کنی . نگات کنم برای چی؟-

 .بغض داشت خفه ام می کرد

 .یعنی چی؟-
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 :همونطور بدون پلک زدن جواب داد

نمی تونم نمی شه، هنوز به حد من نرسیدی که ببینی چطور له له می -
برا بغل کردنت نمی دونی وقتی نگات می کنم چقدر وجودم . زنم

دگرگون می شه نمی تونی بفهمی از همین چشما چه آتیشی می شه 
 ....جودم وو

 :نفسش رو بیرون داد و خیره به رو به رو ادامه داد

 .راحت می گی نگام کن-

 .بازم قضاوت کردم

بازم فکر کردم که نمیخواد نگام کنه چون از من بدش اومده چون براش 
 .منفورم

 .واقعا هنوزم حسش نسبت بهم همونه؟

 .یعنی تو این مدت نزدیک دل آرا نشده؟

 .داشت که توام با بغض بودجمله به جملش قشنگی 

 .سرش و چرخوند طرف پنجره دست به چشماش کشید

 .صداش زدم

 .محراب؟-
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 .بعد از چند ثانیه شروع کرد به حرف زدن

 .تو اون مدت شده بودن مثل دیوونه ها-

دست به شقیقه هاش کشید که تک و توک موی سفید به چشم می 
 .اومد

منی که . افسردگی گرفتم .تو این یک سال اندازه ده سال پیر شدم-
. فکرشم نمی کردم به اون حدی رسیدم که فکرم به خودکشی رفت

 . ....اونوقت باید می اومدی سر قبرم

 :عصبی گفتم

 .از این حرفا نزن-

 .دستش رو آورد باال

 .بزار بگم، بزار بگم بدونی چه زجری کشیدم-

 .با قیافه جمع فرمون رو محکم فشرد

مردی اومد و گفت . جلوی چشمم رو می گیرههنوزم یادم میاد خون -
صیغه اشی به اسم فریبرز که خواهرت بهم گفت ثابت می کنه تو 

 .اونجور که فکر می کنم نیستی

 .صورتش کبود شده بود
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بازم اومدم سراغت مهلقا خانم نذاشت ببینمت ولی از یه جا به بعد -
ونی های وقتی فریبرز اومد جلو در خونه از نش. دیگه نفسم قطع شد

 .گفت

 .اشک لجوج از گوشه چشمش چکید

اونجا له شدم دلبر، همونجا چال . من حس بی غیرتا بهم دست داد-
همونجا هم خود قبلم هم دلبر خودم و خاک کردم ولی چهره . شدم

از اونجا به بعد افسردگی گرفتم و فقط تو تو . معصومت جلوی چشمم
 .ذهنم رژه می رفتی

 .رو پس زدبا آستین لباسش اشکاش 

دل آرا لباس فرشته هارو برام به تن زد و ادعای آدمی شد که نگرانمه -
خیلی باهاش بد تا می کردم یعنی هرکی بود قید می زد و می رفت 
اصال یک ثانیه هم تحمل نمی کرد اما با اون حال صبوری می کرد از 

گذشت و .  کجا می دونستم تمام تالشش اینه که زوری به دستم بیاره؟
امان نگرانم بود می گفت بچه آشفته اس اصال به حال خودش نیست م

 .منم دست خودم نبود نمی تونستم حتی دیگه تظاهر به خوبی کنم

 :با ناراحتی رو بهم گفت

می تونستم تظاهر کنم می تونستم خودم رو خوب و خوشحال نشون -
 بدم 
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چه خیالی ازش . دلم برای هردومون سوخت سرچرخوندم و هقی زدم
 .داشتم

 .!فکر می کردم تو نبودم خوشه

می فهمیدم چقدر سخته، می !. بدتر از حال من حال محراب بود
دونستم آستانه تحمل مرد برای کسی که دوستش داره تا چه حده می 

 .فهمیدم چقدر دلش شکسته

تو همون حال و وضعم که واقعا داشتم تحلیل می رفتم نمی تونستم -
 ه حس نفرتی ازش تو دلم به دل آرا توجه کنم چون ی

می . می خواستم بپرسم اما انقدر برام سخت بود که خدا می دونست
ترسیدم جوابی که می شنوم همونی باشه که تو ذهنمه ولی نپرسیدنم 

از دل آرا هم نمی تونستم بپرسم . یه جور خوره تو جونم می انداخت
 .چون دیگه هیچ اعتمادی بهش نداشتم

 :دون وقفه گفتمپریدم میون کالمش و ب

نمی دونم باید چطور بپرسم اما جوابش یه آره هست و یه نه، باهام -
 .؟.......

 :تند جواب داد
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نه، نه، معلومه که نه می فهمیدم می تونستم بفهمم نگاهش مثل تو -
 . ...نبود رفتارش رفتار قبل نبود و دست آخرم

 .نفسش رو فوت کرد

بعد از اون روزا دیگه نشد  خالصه. بگذریم تصورشم برام ترسناکه-
فرداش گفتن . تحمل کنم به مامان گفتم که عشق یکی دیگه تو دلمه

باهام قهر کرده بود دیگه . بدبختی پشت بدبختی. مامان بیمارستانه
باورم نمی کرد، می گفت تو پسرم نیستی ولی نمی دونست تو چه 

 هچلی افتادم

و اینم حتم می دم به یه شرط گفت می بخشتم که برام عجیب بود  .
بهم گفت باید به زن و زندگیت برسی باید . دل آرا حرفی زده بوده باشه

اون عشق سیاهی که تو دلته بندازی دور، بزار نوه ام رو ببینم از دنیا برم 
 .َقَسِمت می دم و این حرفا

 .لبش رو با زبون تر کرد

هر همین چیزایی که در ظا. تو اون فرصت پیش روانشناس می رفتم-
اونم . اتفاق افتاده بود و در رواقع از بطنش خبر نداشتم رو تعریف کردم

باید زندگی رو از نو . بهم گفت حقته که به خودت فرصت زندگی بدی
شروع کنی و در تالطم بود تا گذشته رو از ذهنم فراری بده تا به امروز 

 فقط تنها چیزی که می دونم دیگه نمی تونم. که تمام تصورم عوض شد
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استرس و اضطراب . با دل آرا بمونم منتظر تلنگری ام تا ازش جدا بشم
برای مامان سمه منتظرم که از بیمارستان مرخص بشه و تکلیفم رو 

 .مشخص کنم

همینطور گوش سپرده بودم به حرفاش و انقدر غرق شده بودم که تا به 
 .خودم اومدم سوزشی تو انگشتام حس کردم

تک و توک . م نشون از حال بدم بودپوسته پوسته های بغل ناخن
بعضیاش خون اومده بود اما ارزش داشت ارزش شنیدن واقعیتای تلخ 

 .!رو داشت

تو این یک سال چی به ما نگذشت، تو این یک سال چه راه تاریک و پر 
 .پیچ و خمی رو که طی نکردیم

 :سرم رو به شیشه چسبوندم و گفتم

عجیبه . توام با کسی نبودممن با هیچکس جز خودت نبودم، بعد از -
برام که جطور حرف دل آرا رو باور کردی البته که حق داری وقتی 

 .خواهرم میاد از حریم شخصیم به غریبه می گه انتظاری نیست

 .نم گونه ام روگرفتم

من وقتی که تو رفتی روز اول نرفتم خونه بلکه فردای اون روز رفتم و -
نمی دونم از کجا بو !. دونم چطور دل آرا همه چیز رو فهمیده بود نمی
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. برده بود اما بدون ذره ای رحم همه چیز و کف دست بی بی گذاشت
 .من رفتم خونه اما بیرونم کردن

 :با عصبانیت گفت

 .ها؟. برای چی به من چیزس نگفتی؟-

 .رو چرخوندم سمتش

اگر دل آرا بودم چرا اگر دنبال فرصت بودم چرا ولی نمی خواستم وبال -
پیش مادرت بودی و یادم بود که . ت بشم تو اون شرایط سختگردن

 .!چقدر درگیرش بودی

 :یا مکث کوتاه ادامه دادم

منم . یه دختر بود تو ایستگاه بهم پیشنهاد کار داد گفت نگران نباشم-
بعد از چند روز خیابون گردی ناچار شدم بهش اعتماد کنم اما نمی 

خونم و . تم سر کار میشه گفترف. دونستم با یه روانی رو به رو ام
پیش . داشتم زندگیم و داشتم خیالم راحت اما این فقط اول قضیه بود

کسی که کار می کردم همون فریبرز بود که کپی از شناسنامه و کارت 
من و . نمی دونم کارش چی بود ولی تو خالف بود! داشت... ملی و

دیدم که . اذیت می کرد داد و قال راه مینداخت ظرف پرت می کرد
 .تعادل روانی نداره

 .به یاد آوردن اون روزا برام مثل زهر مار بود. نفس عمیقی کشیدم
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 .اونجا بود که ازت شماره مهلقا رو خواستم، یادته؟-

 .آره-

 :با صدای گرفته گفتم

کم .  اما مهلقا خانم شهرستان بود و من بازم نتونستم از جام جم بخورم-
ََ کمکم کرد یکم از فریبرز پرسیدم و فهمیدم کم از همون دختری که مثالَ 

اون از گذشته اش فرار می کرد و نفرت . اسمش یه چیز دیگه اس اصالَََ
یه روز که خیلی از دستش عصبی شدم حرفی که نباید می زدم . داشت

نمی دونستم . و زدم و اسم واقعی خودش رو به زبون آوردم
 .انقدرمتنفره که می تونه بهم آسیب برسونه

ست و پام شروع کرد به لرزیدن و بی اراده از ترس اون موقع لکنت د
 :گرفتم

 . ...گی اومده خوشحال می شم چون می دونی م...  االن که می.. ا-

 .بغض داشت خفه ام می کرد

 .دلبر، خوبی؟-

 .دست بردم سمت گلوم و چند دفعه نفس کشیدم

! شتمشاون شب از سر ترس با یه چی زدم تو سرش و گفتم حتما ک-
 .اگر نمی زدمش و فرار نمی کردم
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 .با چشمای پر خیره شدم بهش

تو نمی دونی اون شب چه عذابی به من اومد نمی دونی چه زجری -
کشیدم تنهایی و بی پناهی واقعی رو که تو خیابونا پرسه می زدم 

حتی گوشیمم جامونده بود من فقط فرار کردم !. احساس کردم محراب
تو اون زمان حتی بعد از اتمام صیغه من !. یوفتهکه نه اتفاقی برام ب

حس می کردم !. حس کردم بهت تعهد دارم شرعی نه ولی تو قلبم چرا
 .سایه ات هر لحظه کنارمه مراقب کارم بودم مراقب رفتارم بودم

 :با ناراحتی گفت

 .بعدش، بعدش چی دلبر؟-

 :داد زدم

. اب می فهمی؟هنوز می فهمم تو صدات ترسه، من با کسی نبودم محر -
بعدشم زنگ زدم به مهلقا خانم بهم گفت کلید خونه اش زیر در زیر 

خواهش کردم که پناهم بده و داد منی بودم . سنگه که برم اونجا
 .منتظرت که بالخره بیای

 .کویید به فرمون

 .چرا بهم گفتی داری ازدواج می کنی؟-

 :با حرص جواب دادم
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تحمل نکردم پس دیگه این و از زمانی که فهمیدم ازدواج کردی منم -
 .من نپرس

 :غرید

 .من دلم شکست دختر، مردم اون لحظه مرگ رو به چشمام دیدم-

 .جوابی ندادم

 .شروع کرد به ماساژ شقیقه هاش

 :زمزمه اش رو شنیدم

همه . دیگه تموم شد دیگه راحت شدیم هم تو هم من راحت شدیم-
 .این سختیا دیگه تموم می شه

 .سر بلند کرد

مادرم تو . من نخواستم اینطور شه باعثش مامان بزرگ و مادرم بودن-
اون زمان دید که حواسم پرته یکیه پا کرد تو یه کفش که باید بریم 

 . ... زینب وفرستادم جلو درتون که بیاد دنبالت. ببینیم

 .ادامه حرفش رو من کامل کردم

 .که دل آرا خودش رو جای من زدو وسالم-

 :شد و کالفه گفت محراب اخماش جمع
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توام مطمئن . بیا در موردش دیگه صحبت نکنیم من جوابم رو گرفتم-
شدی که تو این مدت خیلی عذاب کشیدم خیلی داغون شدم فقط دیگه 

من رو قضاوت نکن همونطور که اعتماد داشتی داشته باش و باور کن 
من همونم اما با این حال یه معذرت خواهی بهت بدهکارم برای یه 

تر تجربه این همه سخته این قدر تنهایی سخته می دونم دختر دخ
 .قویی بودی و هستی اما سنگم باشه میشکنه

 :نفسش رو فوت کرد و ادامه داد

. با اون همه سختی و سوء تفاهم اول دلبر مال من بود دلبر خوش دلم-
همینطور که هستی . همونطور که به دستت آوردم بازم به دستت میارم

 .قبل اون روزا رو می بینم که مال من باشیبازم مثل 

 :لب زدم

 .سخته-

 .لبخند زد

 .سختیش برای به دست آوردنت با همه اینا برام قشنگیش و داره-

اینطور حرف زدنش باعث می شد همون . لبخند کمرنگی رو لبم نشست
 .محراب گذشته جلوئ چشمم جون بگیره

 .کم کم بریم؟-
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 .چشماش رو روی هم فشرد

 .ولی من دیگه خونه نمیامآره -

 .اخمام جمع شد

 .چرا؟-

 :بعد از چند ثانیه جواب داد

دلبر خودت می دونی سخته من، تو، ما دوتا باهم گذشته ای داشتیم -
که به یاد آوردن و مرورش هنوزم برام شیرینه اما از بخت بد خواهرت 

 این بین مانعه خواهرت که همسر منه فعالَََ جدای این حرفا من نمی
 .تونم دیگه تو چشماش نگاه کنم خیلی باعث انزجاره

 .دست باال آورد

البته اگر ناراحت می شی ببخشید اما کارایی که کرد از پس شیطان هم -
 .بر نمی اومد

 .سر تکون دادم

 .پس کجا می مونی؟-

پیش مامان می مونم و ازش مراقبت می کنم تا بهتر بشه آروم آروم -
 .همه چیز رو می گم
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 .خیلی بده؟ حالش-

خیلی بد برای اولش بود اما االن هم تعریفی نداره ولی امیدوارم که -
 .زود خوب می شه

 .ایشاهلل-

. تا رسیدن به خونه که فاصله ای هم نبود حرفی بینمون رد و بدل نشد
زنگ و زدم و رفتم . دم در پیاده پیاده شدم و با خداحافظی دور شد

 .داخل

!. ل آرا بود که چطور فریبرز رو دخالت داده؟این بین فقط تو ذهنم کار د
می دونستم فریبرز الکی کاری نمی کنه فقط می تونست کار دل آرا 

 .تکیه دادم به اتاقک آسانسور. باشه اما چطور؟

 .ببشتر رفتم تو فکر

قطعاَََ و بی شک فریبرز . با یه ذره تامل متوجه شدن قضیه از چه قراره
زنگ زده بهش اونم از این فرصت  خواسته گوشیم رو پس بیاره که

 .!شاید اشتباه فکر می کردم. استفاده کرده اما چطور؟

تا به خودم بیام دریچه اتاقک باز بود و من همچنان گیج تو افکارم 
 .در رو هل دادم و وایستادم دم در که بالفاصله باز شد. بودم

 .خوش گذشت-
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 .نه نگاه انداختم نه جوابی دادم

 .دم و از کنارش رد شدم که بازوم رو گرفتکفشام رو در آور 

 .با توام، کنار عشقت خوش گذشت؟-

در و بستم و بازوم رو محکم از دستش . دیگه نتونستم تحمل کنم
 .فکش رو تو دستم گرفتم و زل زدم تو چشماش. کشیدن بیرون

خیره شو و چشمام رو ببین، ببین این چشما که رگه خون داره نشون -
دیگه خفه شو فقط می خوام خفه . ات و باز کن ببینچشم. از خوشیه؟

بشی دل آرا فقط می خوام مثل قبل یه ذره عاقل بشی و بشینی سر 
 .جات

 .هلم داد عقب

 .بیا بزن دیگه بیا بزن. مثل قدیم؟. عصبی شدی؟-

 .سر به تاسف تکون دادم

دلم می خواد طوری بزنم که خون باال بیاری اما ارزش اون رو هم -
می . االن روت می شه نگام کنی؟. تو چه ذات کثیفی داری آخه؟ .نداری

دونی که همه چیز رو خبر دارم ولی بازم با گستاخی نگام می کنی و 
 .حرفای بیخودت رو تحویلم می دی؟

 .خواست حرفی بزنه که اجازه ندادم
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 .هیچی نگو فقط یه جواب می خوام-

 .منتظر بهم چشم دوخت

 .از کجا وارد بازیت کردی؟. کردی؟چطور فریبرز رو علیه من  -

 .دندوناش رو کشید روی هم و جوابی نداد

 .دل آرا دهنت و باز کن-

عصبی شروع کرد به تکون . دستاش و مشت کرد و نشست رو مبل
 :دادن پاهاش و بعد از چند ثانیه با مکث گفت

خورد مثل این که موبایلت جا مونده بود پیشش و یه روز گوشیم زنگ-
 . ...بعد هم. نه رو دادم که بیادآدرس خو

 .نفس عمیقی کشید

 :کالفه گفتم

 .بعد؟. خب؟-

 :داد زد

بعدشم گفتم تو داری زندگیم و خراب می کنی شوهرم و می . بعد چی؟-
 .گیری از من بیا به من کمک کن

 .با تمسخر اداش رو درآوردم
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 .کمک کن، اونم دلش سوخت و اومد-

 .نگاه از من می دزدید

 .ت دیگه پس چی؟دلش سوخ-

 :از بین دندونای کلید شده ام غریدم

بسه هرچی دروغ گفتی، تو یه روز اون رو دیدی من چندین روز پس -
 .چطور رامش کردی؟. بیشتر از تو میشناسمش

از جا بلند شد و قدم برداشت سمت . می خواست شونه خالی کنه
 .آشپزخونه

یل می دی، بس اه چقدر حرف می زنی هرچی ام می گم یه چیز تحو-
 .کن دیگه

 :بی توجه بهش گفتم

 .پول دادی؟-

 .خودش رو مشغول طرفای داخل سینک کرد

ببین اول و آخرش تک و تنهایی من و . ها؟. چی و می خوای بدونی؟-
می دونم انقدر بی رحم نیستی که . محرابم زندگیمون رو می کنیم

... ار به سقط وبخوای بالیی سر بچه بیاری و بعدا که ایشاهلل بچه شد ک
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بکشه چون قاتل نیستی اما همه اینا به کنار از زندگیمون چی می 
 .هوم؟. خوای؟

حتی نمی تونستم از حرفای . هنوزم امیدوار بود؟. دلم به حالش سوخت
البته اون قضیه به خودش و محراب  .محراب بهش بگم که مبادا بشکنه

های خودش جدایی و ربط داره اما می دونم داغون می شه اگر بدونه انت
 .کنار بی بی زندگی کردن دوباره اس

ترجیح دادم اون بحث رو باز نکنم و یک کلمه هم نگم چون حس بدی 
 .حتی نسبت به خودم پیدا می کردم

 .برای همین پی صحبت قبلم رو گرفتم

 .گفتم پول دادی یا نه؟-

 .سینی رو محکم کوبید رو کابینت و رو چرخوند سمتم

 .دیگه چی و می خوای بدونی. دی؟آره، سوال بع-

 .پوزخند زدم

 :آروم قدم برداشتم سمتش و لب زدم

 .چقدر؟-

 :از گوشه چشم نگام انداخت و با غرور گفت
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 .پونزده تومن-

 .سگرمه هام تو هم گره خورد

 .پونزده میلیون؟-

 :بی صدای گرفته گفتم!. همین جواب ندادن یعنی آره. جوابی نداد

ی دونم محراب نداده اما نامرد پونزده میلیون پونزده تومن و که م-
 .داشتی و تو خونه زار می زدی برای پول جهیزیه؟

 :با پرخاش جواب داد

هر ماهم دارم چندر غاز بهش پول می دم . از بی بی گرفتم می فهمی؟-
حاال خیالت راحت . که نکوبه تو سرم پونزده تومن بهت قرض دادم

 .کردم  به دروغ از بی بی پول قرض. شد؟

. بی بی رسما هردومون رو بدبخت کرد. نشستم رو مبل و سرم رو گرفتم
خدا بهش عمر بده اما همه تو این !. نه به دل آرا رحم کرد نه به من

سن فکر گور کفنشونن ولی بی بی ما داره پول قرض داده اونم به 
 .برای کی؟. برای چی؟!. دخترش رو پس می گیره

 .ش پیچیدکم کم صدای گریه های آروم

 .هیچوقت دوستم نداشتید نه تو نه بی بی-

 .دستمال به دست گرفت و مشغول پاک کردن سینک شد
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 .این و بشور اون و بشور آخرشم یه تشکر خشک و خالی نشنو-

 :هقی زد و ادامه داد

گفتم االن حرفی بزنم .  هرچی گفتید دم نزدم هرکار کردید چیزی نگفتم-
 .بازم باید بزنید تو سرم

 .کاش رو با دست پاک کرداش

 .تو سری خور خوبی بودم-

 :متعجب گفتم

 .چی می گی تو؟-

 :با گریه بلند فریاد کشید

من مگه آدمم تو . آره راست می گی چی می گم؟!. چی می گم من-
 .زندگی حرف بزنم؟

دستمال رو پرت کرد و دستاش رو تکیه داد به کابینت و خیره به سقف 
 :لب زد

خسته نباشی "کنم آخرشم هر عصر به عصر بشنوم   همه حمالیارو من-
همه حمالیارو بی دریغ انجام بدم و بی بی " دستت درد نکنه دلبر" "دلبر

 ."تو بی زبونی" "تو عرضه نداری" هروقت بگه 
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 . خیره شد به من و با دست کوبید به خودش

. مگه من چیم از تو کمتر بود که همیشه کار تو خوب بوده و من بد؟-
منم می تونستم اما از بخت بد . می تونستم برم خیابون کار کنم؟من ن

از بچگی تو شدی نون آورمون که من بشم ور دست بی بی و یه تشکر 
 .این گوش نشنوه

 :غر زدم

 .صدات رو بیار پایین، چرت و پرت نگو-

 .نشست رو سنگ و سرش رو تکیه داد به کابینت

 .ها؟. چی داشتم؟من تا به االن جز بشور و بساب تو خونه -

 .عصبی شدم

 .دل آرا از وقتی چشم باز کردیم پدری باال سرمون نبود، بود؟-

 .خیره به گالی فرش آروم اشک می ریخت

 :دادم ادامه

بی بی می رفت پله های خونه مردم و دستمال می کشید خودت گریه -
 گفتم از این به!.  می کردی که پای بی بی درد می کنه بیا یه کاری کنیم

 .بعد من می رم سر کار یادته؟
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 .دلم گرفت

ام رو بوسیدی گونه.  یادته اون موقع یه ذره دلت رحم و مروت داشت؟-
گفتی آجی هرکاری بگی می کنم بی بی داره مریض می شه ما باید به 

 .دادش برسیم؟

 .جوابی نداد

 .پس دیگه نگو همه چی تقصیر منه-

 .تپش قب گرفته بودم

که می گی هیچکس از من تشکر نمی کنه، کار در مورد حرف بعدت  -
 .کردن تو خونه انقدر برات سنگین بوده که غصه تشکرش و دلته؟

 .با چشمای به خون نشسته نگام کرد

 .تو هیچی نمی فهمی-

 .پوزخند زدم

من چیزی نمی فهمم ولی این گریه و غصه که نشون از عقده اس من -
 .ض شدهرو خجالتم می ده که تو کی انقدر ذاتت عو

می نشستم دیوونه بیشتر تو جام. زانو هاش رو بغل کرد و چیزی نگفت
دل آرا از فکر و خیال زیادی داشت عقلش . می شدم از دست حرفاش

 .رو از دست می داد
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 :بلند شدم که صداش پیچید

 .بیا نهارت رو بخور داروهات رو مصرف کن-

تم داخل اتاق رف. سر تکون دادم و بدون برگشتن سمتش باشه ای گفتم
 .و بعد از عوض کردن لباسام بیرون رفتم

 .بی اراده دلم خواست برم داخل اتاقا سرک بکشم

 .بیا نهار-

 .سر چرخوندم سمتش

 .اتاقارو ببینممیل ندارم، می خواماالن-

اتاق وسطی رو باز کردم با دیدن فضای تاریکش پی بردم . چیزی نگفت
 .در رو پشت سرم بستم رفتم داخل و. که اتاق اتاقه محرابه

 .عطرش تو اتاق پیچ می خورد

 .بی اراده لبخندی زدم و عطرش رو بو کشیدم

 :زمزمه کردم

 .دلم خیلی تنگته-
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کتابای .  چشم باز کردم و آروم رفتم سمت کتابخونه کوچیک کنج اتاقش
یه دفتر روی میز توجهم رو . قطور که قفسه ها رو پوشش داده بود

 .جلب کرد

بعضی از صفحاتش . به قفسه و دفتر رو از روی میز براشتمتکیه دادم 
ورق زدم و همون قسمتایی که عالمت زده بود رو . عالمت زده شده بود

 .شروع کردم به خوندن

 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم-

 .ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

این شعر . خندیدم. چشمام و بستم و ادامش رو تو ذهن مرور کردم
ون شعره، روزی که می خواستم موهام رو کوتاه کنم شونه برداشت هم

 .!و موهام رو شونه کشید، این شعر و خوند

 صفحه بعد

 آن دلبر عیاره جگر خواره ما کو

 آن خسرو شیرین شکر پاره ما کو

 بی صورت او مجلس مارا نمکی نیست

 آن پر نمک و پر فن و عیاره ما کو
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دفتر و بستم و به قلبم .کش اومد  از این همه عشقش بی اراده لبم
چقدر حس خوبی داشت که بدونی یکی همیشه به یادت . فشردم
 !هست

 !یکی هست که دوستت داشته باشه

 .یکی عشقش برات صاف و بدون دروغ باشه

نشستم روش و با . قدم برداشتم سمت تراسش که صندلی و میز بود
 .اشتیاق بیشتر شروع کردم به خوندن باقی شعرا

 .خط بود و نستعلیق می نوشت خوش

. با خوندن خط به خط انگار از دلم پروانه ها آزاد می شدن پر می زدن
بعد از این همه مدت اولین بار بود !. انقدر احساس سر خوشی داشتم

 .که از سر خوشیه ته دل می خندیدم

 .یعنی تو همه مدت حواسش بهم بود

البد . کسی نبود.  وندمچرخ با حس سنگینی نگاه سر بلند کردم و چشم
 .خیاالتی شدم

 .مشغول خوندن شدم

بعد از چند ثانیه بازم احساس سنگینی نگاه کسی باعث شد سر بلند 
 .کنم
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اومدم که بیخیالی طی کنم چشمم به مرد درشت . اخمام جمع شد
 .هیکلی افتاد

 .به درخت تکیه داده بود و سیگار کنج لبش

 .بودهمچنان خیره و با بی حیایی زل زده 

رفتم داخل !. عجب رویی داشت. اخم غلیظی کردم و از جا بلند شدم
دفتر رو سر جاش گذاشتم و از اتاق بیرون . اتاق و در تراس رو بستم

قدم برداشتم سمت اتاق وتو همون حین دیدم دل آرا دراز کشیده . زدم
 .رو مبل

رو نگاه  رفتم و با دقت بیرون. در اتاق رو باز کردم پرده پنجره کنار بود
 .کنجکاو بودم بدونم کیه اما اصال به چشمم آشنا نیومد.  کردم

 .حتما غریبه اس اما چرا چشمش رو این واحد گیر بود؟

محکم پرده . همون لحظه سر چرخوند و با پوزخند خیره شد بهم
 .چقدر حس بدی می داد. کشیدم کنار

 .از اتاق تند رفتم بیرون و دل آرا رو صدا زدم

 .دل آرا؟-

 ..جوابی نداد

 .قدم برداشتم و رفتم باال سرش
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 .بازوش رو زدم

 .ها؟-

 .این پسره رو میشناسی؟-

 :با چشمای بسته جواب داد

 .کی؟-

 .واحده چشمش به این. اونی که بیرون تکیه داده به درخت-

 .خسته رو مبل چرخی زدو شونه باال داد

 .من چه می دونم، برو نهارت رو بخور-

انگار . ولی نگاهش یه طور خاصی بود. کرده بودممنم زیادی بزرگش  
طوری بود که حس می کردم نکنه قدیما من رو !. طلب داشت

 !میشناخته و من خطایی کردم

 :گیج افکارم قدم برداشتم سمت آشپزخونه که صدای دل آرا پیچید

 .آها اون پسر جوونک که سیگار می کشه رو می گی؟-

 :سریع گفتم

 .آره خودشه-

 .پف از اشک خیره شد بهم با چشمای
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اون دیوونه اس، تنها اتاق مهمان یعنی تو و اتاق محراب تراس داره -
 هروقت برای

 .تمیز کردن اتاق رقتم دیدمش ولی بهتره اعتنا نکنی

 .چشم ریز کردم

 .کاری کردی باهاش؟.  میشناسیش؟-

 :داد زد

 .من با اون چی کار دارم!. بیا اینم بنداز گردن من-

 :مکالفه گفت

 .خب حاال آروم-

 :ادامه دادم

 .پس چرا طلبکاره-

 :غر زد

کالَََ !.  وقتی می گم دیوونه اس برای همین می گم. من چه می دونم؟-
 .همیشه با یه نخ سیگار تو همین ساعتا به درخت تکیه می ده

 :آروم گفتم

 .پوزخند زد-
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 :دل آرا با لحن تمسخر آمیزی گفت

. برو غذات و بخور توهم زدی. یتو دیگه به عالم و آدم مشکوک شد-
 .تورو چه به اون

تو چه می فهمی کارای !. تو چه می دونی حس بد چیه.سر تکون دادم
تو فقط شمشیر و برای خانواده ات برای . آدما بی دلیل برای چیه؟

 .انتقام از رو ببند

بعد از . رفتم داخل آشپزخونه و چند تا قاشق خوردم اما زیاد میلم نرفت
میخواستم یه کاری انجام بدم . اروهام از آشپزخ نه بیرون رفتمخوردن د

 .اما نمی دونستم چی کار

 .!دل آرا چقدر خیالش راحت و آروم بود

 .انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده

اگر دست خودم بود یک ثانیه هم اینجا نمی موندم ولی نمی شد جای 
ا رو سر من اگر اتفاقی می افتاد همه کاسه کوزه ه. دیگه مستقر باشم

 .باید تو راس دیدش می بودم. می شکست

هرچند می دونم از این به بعد دل آرا نگران این بچه اس، می دونم 
 .تمام حواسش درگیر این نطفه اس که متصلش می کرد به محراب
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قبل از این که صداش کنم خیره . نفس عمیق کشیدم و رفتم باال سرش
 .مهربون معصوم و. چهره اش همون بود. شدم بهش

 .بغضم گرفت

 :زمزمه کردم

 .چرا اینطوری شدی تو؟-

چرا باید . چرا اینطوری شد؟. دلم تنگ شده بود برای اون دل آرای سابق
االن جای هم نشینی کنار هم دردم هم زادم مرهم دردم رو به روی 

هم برای من . چرا تقدیر تلخ نوشت؟. دشمن و آفت جونم می بودم؟
کاری کن بتونم این درد رو .  یا بهم صبر بدهخدا. هم برای خواهرم؟

 .سرم از شدت این همه تیر می کشید. تحمل کنم

شاید من گنجایشش رو نداشتم اما هرکی که جای من بود بعید می 
 .دونم طاقت می آورد

 .دو ضرب زدم رو شونه اش

 .دل آرا؟-

 :خواب آلود جواب داد

 .هوم؟-

 .من می خوام برم-
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 .چشماش رو تند باز کرد

 .کجا؟-

 .می خوام برم پیش مهلقا خانم-

 .اخم کرد

 .هنوز یک هفته ام نشده که-

 .یه تای ابروم باال رفت

 .حاال یه روز از هفته اس دیگه-

 .چشماش رو دست کشید

 .گفتی آخر هر هفته-

 .شونه باال دادم

حاال هر چی من می خوام االن برم نمی تونم خونه بمونم حوصله ام -
 .سر رفته

 :چند ثانیه آروم گفت بعد از 

 حداقل بگو کی برمی گردی؟-

 :جواب دادم

 .خواستم راه بیوفتم بهت زنگ می زنم-
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 .باشه پس-

اول زنگ . قدم برداشتم سمت اتاقم و مانتو شلوارم رو مجدد تنم کردم
 :زدم مهلقا خانم که با دو بوق جواب داد

 .سالم-

 .خوبی؟. سالم دختر گلم؟-

 .خوبی؟ممنون مهلقا خانم شما -

 :با مکث نفس زنان گفت

برات کنار . منم می گذرونم، دارم نارنج می چینم دختر، کی میای؟-
 .گذاشتم

دل مهربونش هر دفعه باعث می شد حسرت بخورم که چرا بی بی من 
این دنیای بی رحم یه زندگی و همراه پر عشق مثل خود . اینطور نبود؟

 .مهلقا، بهش بدهکار بود

 .ام؟کی دوست داری بی-

 .صدای ناراحتش پیچید

نبودت از همون روز اول حس شد، هروقت خواستی بیای در این خونه -
 .تو دختر منی. به روت بازه
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 .از شنیدن این حرف بی اراده لبم از خنده کش اومد

 .اجازه هست االن بیام-

انگار که مزاحم کسی . با شنیدن صدای ذوق زده اش حس خوبی گرفتم
جایی برای خودت داری پناهی داری کسی مشتاقت  نباشی انگار بدونی

 .!هست

 .ها؟. نکنه دم دری؟. دختر از خدامه، کجایی االن؟-

 .نه دارم میام-

 .کاری نداری؟.  بفرما منتظرم، برم چای بزارم-

 .نه مهلقا خانم-

بدون تعلل کیفم رو . بعد از خداحافظی کوتاه تلفن رو قطع کردم
چطور موندن . ساکت، سرد و بی روح بودخونه . برداشتم و بیرون رفتم

 .تو این واحد بی سر و صدا رو تحمل می کرد

از آسانسور نرفتم و پله هارو . در رو باز کردم و آروم پشت سرم بستم
 .ترجیح دادم پایین برم

 .تک به تک پله هارو پایین رفتم

 .فکرم باز رفت سراغ محراب
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ه االن که همه جیز رو تو نبودش فکرم درگیر بود چه برسه ب! طبعیه
اگر من و . یعنی مادرش اگر واقعیت رو بدونه چی کار می کنه؟. فهمیدم

به عنوان عروس قبول نکنه چی؟ ولی به نظرم زن عاقلی هست شاید 
 .عجول اما می تونه درک کنه شرایط محراب رو

اون هنوز خبر . محراب به کنار، دل آرا اگر به طالق رضایت نمی داد؟
. اب نمی خوادش اگر بفهمه آه و نفریناش امونم رو می گیرهنداره محر 

 .هرچی که نبود کینه ای بود

چند دقیقه منتظر موندم تا تونستم . در اصلی رو باز کردم و بیرون رفتم
خیلی هیجان داشتم برای دیدن مهلقا . یه ماشین بگیرم برای مقصد

 .خانم

اشین پیاده حساب کردم و از م. نمی دونم چقدر گذشت که رسیدم
 .شدم

با فشردن . داخل کوچه باریک قدم برداشتم و جلوی در آبی وایستادم
 .زنگ با تقه ای باز شد

 .رفتم داخل

 .دم ایوون وایستاده بود

 :با هیجان گفت
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 .خوش اومدی دخترم-

مثل بچه ها دویدم و خودم رو . قدم برداشت و از پله ها اومد پایین
 :گفتممحکم بغلش کردم و  . رسوندم بهش

 .سالم مهلقا خانم-

 .حاال که تو بغلش بودم فهمیدم چقدر دلتنگشم

 .واقعاَََمثل یه مادر مهربون شده بود برام

 .چقدر بهش عادت کردمفهمیدم

 .صورتش رو عقب کشید و پیشونیم رو بوسید

 .بیار بریم باال چای بخور خستگیت در بره-

 .اخم کردم

 .مگه دخترتون نیستم-

 :، ادامه دادممنتظر نگام کرد

 .پس مثل مهمونا چرا برخورد می کنید؟-

 .گونه ام رو نوازش کرد

 .نمردیم و اون زبون درازی روزای اولت و دیدیم-

 .زیر لب ذکرخوند و فوت کرد سمتم
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 :باگذشت چند ثانیه با بغض گفت

چشمات برق می زنه، از این در که بیرون رفتی فقط دلشوره افتاد -
 .راهههمه چی رو به . جونم

 .پریشون خیره شدم بهش و چیزی نگفتم

 .بیا باال دیگه-

تا . چای هم خودم می ریزم میارم. لب حوض اگر دوست داشته باشید-
 .االن داشتی نارنج می چیدی حتماَََ خسته ای

وقتی دید پا فشارم رفت لب حوض نشست و منم تند پله های ایوون 
ای لب دوز و لب سوز بیرون بعد از ریختن دو تا استکان چ. رو رفتم باال

 .رفتم و پله هارو دوتا یکی به پایین حرکت کردم

 .خب تعریف کن-

 .یه نفس عمیق کشیدم

نشستن کنارش و همه اتفاقارو تک به تک براش توضیح دادم اما در 
 .کمال تعجب اونطور که فور می کردم شکه نشد

 :در آخر وقتی حرفم تموم شد جرعه آخر چای رو چشید و لب زد

 .که اینطور، االن رابطت با خواهرت به کجا رسید؟-
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 .ابرو باال دادم

 .مهلقا خانم؟-

 :دستی به آب داخل حوض کشید و جواب داد

 .جانم؟-

 .چرا برخوردش غیر طبیعی بود؟. ای بابا، نکنه از من دلخور بود؟

 .مهلقا خانم، شما اصالَََ تعجب نکردین؟-

 :سر باال گرفت و خیره به چشمام گفت

دیروز بی بی خانمت اومد اینجا جلوی همین در، یه چیزایی فهمیدم -
 .نگران حالت شدم اما رو نداشتم زنگ بزنم. اما نه با جزئیاتی که گفتی

 .از خجالت سرخ شدم

 .چرا به من هیچی نگفتین؟. چیزی بهتون گفته؟. بی بی من؟-

 :شونه هام رو گرفت و با آرامش گفت

حق مادری داره، نگران حالت . می دم نه،نگران نباش من بهش حق-
بوده ولی بازم با عذابی که کشیدی فکر می کنم نگهداری تو پیش من 

بی بی خانمت مخالف این بود که جرا من تو رو به این . بهترین کار بود
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ولی مطمئنم اگر هرجا غیر !. خونه راه دادم و اگر دادم چرا چیزی نگفتم
 . ...بونم الل گوش شیطو کراز اینجا می بودی خدایی نکرده ز 

 :یه نفس گرفت و ادامه داد

ایشاهلل صد و بیست سال عمر کنی .... یا تو چاله دیگه فرو می رفتی یا-
تو سنی نداری، جوونی ولی آستانه . اما تهش به مرگ ختم می شد

تحمل آدمی از یه جا به بعد دیگه نمی کشه خصوصاَََ تو دخترم، تو تنها 
. برای به باد دادن خودت به دست خودت باز بودبودی شرایط و راه 

من از کرده ام راضیم و خداروشکر که پیش من اومدی اصالَََ ناراحت 
 . ...نیستم

 :سر به زیر انداخت تا با دیدن شونه لرزونش به عصبی گفتم

 .مهلقا خانم داری گریه می کنی؟-

شد  دلم خون. مادرت من و نفرین کرد، نیش زد و از این خونه رفت-
درسته دختر ندارم اما می دونم دختر مثل همون گل تو باغچه . دختر
 .اس

چی می . بازم بی بی باعث شرمندگی و خجالتم شد. سر به زیر انداختم
در قبال کولی بازیای بی بی باید چطور برای مهلقایی که زحمتم . گفتم؟

تنها سرم رو پایین . این همه وقت رو دوشش بود جبران می کردم؟
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مهلقا خانم بحثش با همه جدا . فتم اما بی محابا اشک می ریختمگر 
 .!بود، این زن حقش نبود که حداقل بخاطر من لیچار بشنوه

 .با دست به گالیی که تو باغچه شکفته بودن اشاه زد

توام می شکستی توام می . دختر همونقدر ظریفه نازکه می شکنه-
دا من عقده خرابی به خ. پالسیدی اگر به حال خودت رها می شدی

االن . من تورو دوستت دارم دختر قشنگم. زندگی یه جوون و ندارم
انقدر خوشحالم، رنگ روت بازه چهره ات ناراحته اما همه چی رو شده 

از خدا برات تنها خوشبختی و . می بینم تو مردمک چشمات شادی رو
 .خوشحالی رو می خوام

 :با صدای گرفته گفتم

 .ش چیزی ندارم که بگم مهلقا خانمجز عذر خواهی و بخش-

 :سرم رو بغلش گرفت و گفت

اینارو نگفتم که تو بخوای عذر خواهی کنی، نمی خوام بی بی از دست -
به حرف من . من دلخوری داشته باشه اخر عمری حرف پشتم بمونه

براش توضیح بده و بگو چی . گوش نداد اما به حرف تو گوش می ده
بی بی . دادم چی می شد که حالل کنهشده، بگو اگر پناهت نمی 

 .چشماش رو بسته و یک طرفه قاضی می ره

 .آه تلخی کشیدم
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منم از سر همین ماجرا از خونه بیرون رونده شدم وگرنه که االن با -
 .محراب زیر یه سقف بودیم

هوا تاریک  به اطراف نگاه کردم. نفس عمیقی کشید و سر تکون داد
 .م خونهشده بود کم کم باید می رفت

 .از جا بلند شدم

 .من کم کم برم-

 .اخم کرد

 .نموندی که اصالَََ. کجا؟-

 :اشکام رو پس زدم و با لبخند ملیحی جواب دادم

نگران می شه، نمی خوام بعداَََ فکر کنه دنبال تلنگرم که تحت فشارش -
 .بزارم

 .و به شکمم اشاره کردم

 :دست زیر چونه زدو گفت

 .تو بچه تو شکمت هست؟اهلل و اکبر، االن یعنی -

 .خندیدم

 .یک هفته دیگه مشخص می شه، شایدم نباشه اصال-
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شالم رو روی سرم مرتب کردم و رفتم جلوی در و مهلقا خانم تا دم در 
 .بدرقه ام کرد

 .ایشاهلل هرچی که خیره، روز به روز چه چیزا که نمیاد-

 .جلوی در وایستادم

. فی زد از سر عصبانیتش بودبهم زنگ بزن مهلقا خانم، بی بی هر حر -
 .مهر شما تو دل من یه جور دیگه اس

 .خواستم برم که تند صدام زد. تو فکر رفت و آروم باشه ای گفت

 .خیره شدم بهش

 .گرفت رو به روم.  از جلوی در رفت کنار و با یه پالستیک پر برگشت

 .داشت یادم می رفت. بگیر، نارنجه-

بهش که هر حرفی به دل گرفته رو تشکر کردم و قبل از رفتن سپردم 
با خداحافظی تند رفتم انتهای کوچه اما یه لحظه یاد . فراموش کنه

 .خونه محراب افتادم

 .چندتا کوچه پایین تر بود

رفتم داخل . سالنه سالنه پیاده رو طی کردم. دلم تنگ اون روزا شد
 .یکم استرس گرفتم اما می دونستم بی خودیه. کوچه
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قفلش . آروم رفتم سمتش. اری که دیدم قفل خورده بوداین در آخرین ب
 .!باز بود و آویز

 .یعنی کسی اینجاست؟

شاید هم . نمی دونم چه جسارتی پیدا کردم اما در نیمه باز و هل دادم
 .!فروخته ان به کسی

 .ولی چطور دلش اومد؟

 .من عاشق این خونه بودم

 .رفتم داخل

همه چیز همون بود . گرفتتصویر عاشقانه هامون جلوی چشمام رنگ  
حتی بندای رخت هم اویز . هیچ چیز دست نخورده بود. به همون شکل

 .دیوار بود

درا هم باز بود اما کسی . چراغ روشن خونه نشون می داد کسی داخله
 .حرکت نمی کرد که القل از پنجره ها ببینم

همونجا بغل حوض برام شعر . اما نگاهم به حیاط بود. رفتم لب ایوون
 .خوند

همون روزی که با یکم افراط خواستم دلبری کنم و اون بیشتر من و 
 .لبخند از رو لبم کنار نمی رفت. سوزوند، تو آتیش عشقش
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لب ایوون یاد اون روزی افتادم که برای داشتنش اشک می ریختم نمی 
همون روزی که االنم با . دونستم عشقش از ته دله و عاشقش شده بودم

 .ه بند بند وجودم تزریق می شدمرورش حس خوبی ب

 .چه روزایی که جز دستای مردونش قشنگ ترین زندونم نبود

 .چه روزایی که جز تیر نگاهش مرگ شیرینم نبود

 عشق

 .برعکس تصورم حاال سخت ترین چیزی بود که تا حاال تجربه اش کردم

 .سر که چرخوندم نگام میخکوب موند

م محرابی و دیدم که خیره به در ورودی دو طرف باز بود و رو به رو
 .!سقف و ساعدش رو پیشونیشه

چرا اینجا تنها . از میون نرده ها با اشتیاق و فراق بال خیره شدم بهش
 .مگه نگفت می ره پیش مادرش. بود؟

 .قلبم تکون خورد

درست همون لحظه ای دست آزادش رو کشید باال و مشتش رو بو 
م دستش بود و دیدن این لباس. عطر لباسم رو بو می کشید. کشید

 .صحنه حالم رو دگرگون می کرد
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رو به روم بود و نمی . خدایا، دلم داشت پر می کشید بغل بگیرمش
اگر من اون . از خودم بیشتر از قبل بدم اومد. تونستم داشته باشمش

 .روز بهش فرصت می دادم االن وضعمون این نمی شد

 .روونه شد با چکیدن قطره اشکی از گوشه چشمش، اشک منم

 .سختی می کشید

مرد من داشت با درد و مشکالتاش بیشتر از همه دست و پنجه نرم 
 .می کرد

 .تنها بود و تنهایی بیشتر داغونش می کرد

 .محراب انقدر غصه نمی خورد می خورد؟!. محراب اینطور نبود

 .تو ناراحتیام اون با حرفاش بهترم می کرد و حاال من؟

 .می کردم؟واقعاَََ باید چی کار 

 .چی می گفتم؟

 .اصال کاری از دستم بر می اومد؟

اون تو حال خودش بود و اصالَََ متوجه حضورم نشد؛ منم بی اراده دلم 
 .می خواست همینطور ساعت ها خیره خیره نگاهش کنم
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اول . سر چرخوند. بعد از چند ثانیه انگار سنگینی نگام رو حس کرد
 .شدترسید و بعد بالفاصله از جا بلند 

 :دستی که مشتش لباسم بود رو پشت سرش مخفی کرد و شکه گفت

 .اینجا چی کار می کنی؟.دلبر؟-

 .لبام رو روی هم فشردم و دو قدم رفتم عقب

 . ....من که محض کنجکاوی اما تو-

 .با چشمای ریر براندازش کردم

 :کنج لبش باال رفت اما اخم کرد و گفت

 .شب چرا بیرونی؟ تو این وقت-

 .رو ازش گرفتم و به حوض چشم دوختم منگاه

 .اومده بودم پیش مهلقا خانم-

 .اینجا؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

دلم تنگ شد، اومدم داخل نمی دونستم یه دلتنگ بدتر از من اینجا -
 .ساکنه

 .و با این حرف به دست مشتش اشاره کردم
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دستی به پیشونیش کشید و کالفه رفت داخل با گذشت چند ثانیه 
 .ستبر با اعتماد به نفس بیرون اومدسینه 

 .چایی؟. چیزی می خوری بیارم؟-

 :سریع گفتم

 .نه می خوام برم-

 .باشه بزار آماده شم خودم می رسونمت-

رفت داخل و بالفاصله درحالی که دکمه های باالیی پیرهنش رو می 
 .قدم برداشت و ایوون رو پایین اومد. در رو بست. بست برگشت

 .اگر می خوای همین جا بمون. ی یا خونه؟اینجا راحت تر-

 .سر باال دادم

 .نمی خواد، خودت می دونی که دل آرا دنبال بهونه اس-

 .با تاسف نگام کرد

 . ...در ظاهر چرا اما باطن. باورم نمی شه باهم خواهر باشید-

 .ادامه نداد و کفشاش رو پا زد

 :آروم گفتم

 .اینجا راحتی؟. تو چی؟-
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 .شد بهمبلند شد و خیره 

 :با مکث کوتاهی بدون پلک زدن جواب داد

 .اینجا، با خاطراتش، آره، راحت ترم-

لب به دندون گزیدم و چرخیدم طرف مخالف و حرکت کردم سمت در 
 .اما دلم براش قنج رفت

 .رفتم بیرون و منتظر موندم که بیاد

سوئیچ ماشین رو که . بعد از بستن در جلوتر ازش کوچه رو بیرون رفتم
 .د هردو باهم داخل ماشین نشستیمز 

 .چی کار می کنه؟-

 :با اخم پرسیدم

 .کی؟-

 .دندوناش رو روی هم کشید

 .دل آرا-

 .هیچی، داشتم می اومدم خواب بود چیزی نشد-

 .پوزخند زد

 .!چقدر بی خیال-
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 .دستام و تو هم گره زدم

 .محراب اون هنوز نمی دونه چه آینده ای در انتظارشه-

 .ه پنجره تکیه داد و نیم نگاهی بهم انداختدستش رو به لب

 .چه آینده ای؟-

 :با ناراحتی جواب دادم

محراب اون فکر می کنه بعد از این ماجرا مهره سوخته منم، می رم کنار -
 .و توام همراش زیر یه سقفی و زندگی مشترکتون تازه شروعه

 .سر تکون داد

 .خب؟-

ن خبر نداره بعداَََ قراره این که فکر می کنی بیخیاله چو. خب که خب-
 .نمی دونه تو قصد جدایی داری. چه خبر بشه

انگار براش . نسبت به این موضوع هیچ ناراحتی نداشت. آروم بود
 .فرقی نمی کرد

 .نگران چی هستی؟-

 .سرم رو چسبوندم به شیشه

 .هیچی، بیخیال، تو خیلی داری ساده می گذری-



 

 
983

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .سر چرخوند سمتم

 . ....داریم صحبت می کنیماول این که قهر نکن -

 .با حرص پریدم میون کالمش

محراب تو خیلی بیخیال تری، اصالَََ این عکس العملت رو دوست -
 .ندارم، فکر می کنی تو به دل آرا بگی طالق سریع قبول می کنه؟

 .اخماش جمع شد

تو سعی کن به فکر حال خودت باشی دلبر، اگر از اینجا به بعد زندگی -
 .طالق هم می گیریم چه بخواد چه نخواد. تش می کنممنه خودم درس

 .امیدوارم-

 :زمزمه کرد

 .خودش برای خودش میاد، مگه دست خودشه-

دل آرا خیلی تو . نمی دونم چرا نسبت به این موضوع حس بد داشتم
 .ازدواجش به مشکل خورده و این می تونه تلنگر بدتری براش باشه

 :صدای محراب پیچید

 .الن بریم همه چیز و روشن کنماصالَََ همین ا-

 .االن؟-
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 :جواب داد

آره االن، بابت همین می خوای تا روز آخر فکر و خیال کنی، تکلیف -
 .مشخص بشه خیال هردومون و بیشتر خودت راحت بشه

 :خواستم حرفی بزنم که ادامه داد

من جداَََ اعصابم کشش نداره، ببخشید اگر ناراحتت می کنم اما دست -
در همین حد بگم که از این به بعد چیزی نداریم که نشه، . خودم نیست

 .هرچی بخوام می شه باید بشه

 .و نفسش رو با آه تلخی بیرون داد

االن دل آرا ما دوتارو باهم می دید بی شک یه برداشت دیگه می کرد و 
 .رو سر جفتمون آوار می شد

شد و دیگه حرفی نزدم تا حدود ده دقیقه که محراب بازم پیش قدم 
 .سکوت رو شکست

 .قضیه بچه چی شد؟-

با حالت چندشی این . قیافه اش جمع بود. به نیم رخش خیره شدم
 .حرف رو می زد؟

 .چرا اینطوری می گی؟-

 .فرمون رو محکم فشرد
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 .اینطور نپرس خودت دیگه می دونی-

 .چشم چرخوندم و خیره شدم بیرون

فته دیگه که برین دکتر نیست تا هاوالَََ هنوز بچه شدن یا نشدن معلوم-
تاوان اشتباه مادرش رو نباید . ثانیاَََ بچه چه گناهی کرده؟. بررسی کنه

 .این بی گناه بده

 .نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت

 :آروم لب زدم

می دونم داری اذیت می شی اما نسبت به این بچه بالخره مسئولیت -
 .هست و نباید انقدرنسبت بهش بد بین باشی محراب

وقتی . دیدم چیزی نمی گه منم ترجیحاَََ به سکوت اکتفا کردم وقتی
اصالَََ دلم شروع داد و قال مجدد رو . رسیدیم تو دلم صلوات فرستادم

 .نداشت

 .محراب در رو با کلید باز کرد و شونه به شونه هم رفتیم سمت آسانسور

 .بریم که ببینیم امشب چه خبره-

 .ابرو باال دادم

 .نگار هر شبت یه خبرههمچین می گی امشب ا-
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 .خندید

 .پس خبر نداری اگه داشتی این حرف رو نمی زدی-

 .رفتیم داخل اتافک

 .کنار خواهرت هرشب یه سناریو می شه نوشت-

 .با شنیدن این حرف سعی کردم خنده ام رو کنترل کنم

 :جدی گفتم

 .وا-

 :در رو هل داد تا برم بیرون پشت سرم گفت

 .واهلل-

برای بار دوم زنگ زدم که توام با . دم کسی باز نکردزنگ واحد رو که ز 
 .صدای غرغر دل آرا بود

 . ...کلید ببر دیگه ز-

 .با دیدنمون باقی حرفش رو قورت داد

 .پوزخند زد و نگاه سر تا پایی بهم انداخت

 .به به انگار خیلی خوش گذشته پیش مهلقا خانم-

 :محراب تشر زد
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 .دل آرا-

این بین نگاه تندش رو نمی شد نادیده . د شدمرفتم داخل و از کنارش ر 
 .گرفت

 .کجا بودین به سالمتی؟-

 :جواب دادم

 .پیش مهلقا خانم بودم میون راه دیدمش-

 :با غیظ نگام کردو رو به محراب باآرامش گفت

 .عزیزم شام می خوری-

 .ترجیح دادم تو این فرصت برم داخل اتاق

 :از پشت سر صدای محراب رو شنیدم

 .باید یه چیزایی رو روشن کنمبشین -

رفتم داخل اتاق و پشت در نشستم . منم بی اراده استرس گرفته بودم
 .اما صداشون رو میشنیدم

 :محراب بعد از چند ثانیه سکوت رو شکست و گفت

دل آرا هردو می دونیم این ازدواج از همون اولش مشکل داشته و -
م از اینجا به بعد به نمی خوام زیاد کشش بدم اما ازت می خوا. داره
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این رابطه امیدی نداشته باشی چون اصالَََ اشتیاقی برای ادامه این 
 .زندگی کنارت رو ندارم

 .دل آرا مضطرب شد

 .دلبر چیزی بهت گفته؟. چیزی شده؟. یعنی چی این حرف؟-

 .محراب یک دفعه عصبی شد و صداش اوج گرفت

واقعاَََ خیالت رفته  .چرا یه طوری برخورد می کنی انگار چیزی نشده؟-
 .بود که با همه این کارا من بازم کنارت ادامه می دم؟

 :دل آرا حق به جانب جواب داد

 .تو نمی تونی این حرف وبزنی. ولی ما االن دیگه بچه داریم-

اون بچه ای که داری ازش حرف می زنی فعالَََ هیچی ازش مشخص -
تونمی تونم زیر یه  نشده بعدم من به اون بچه کاری ندارم من دیگه با

 .سقف بمونم

 :دل آرا غرید

 .من این همه تالش نکردم که طالق بگیرم. می خوای طالق بگیریم؟-

 .محراب خندید
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تو فریبکاری و دروغ و نقاب مظلویتی که به صورت زدی و می . تالش؟-
 .گی تالش؟

 .دل آرا دهن باز کرد حرفی بزنه که فرصت نداد

من حرفام و بهت زدم . حرفای تکراریههیچی نمی خوام بشنوم چون -
 .که تو ذهنت خیال بافی نکنی

 .صدای قدماش پیچید

 .کجا؟-

 .نکنه فکر کردی اومدم بمونم؟. کجا؟-

 :دل آرا با غصه نالید

 .خیلی نامردی محراب خیلی دل سنگی-

االن . اینطوری بدتر شد. با بسته شدن محکم در تو جام تکون خوردم
 .محراب و تحت فشار گذاشتمش دل آرا فکر می کرد من

 .با برخورد محکم در به کمرم دادم بلند شد

 .!چته؟-

 .نفرت بار نگام می کرد. خودم و کشوندم جلو تر که در و کوبید تو دیوار
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خیلی پستی دلبر، می خوای . رفتی پیش مهلقا ها؟. چی گفتی بهش؟-
 .بدبختم کنی؟

 .دستاش رو کوبید بهم

 .یاه قلبی تو، پس نگاه کنآفرین اینم از نتیجه س-

 :بلند تر داد زد

 .ببین تو چقدر تو بدبخت کردن قهاری-

 :از بین دندونای قفل شده ام غریدم

بس کن مسخره بازیارو من چیزی نگفتم بهش اصالَََ هم پیش محراب -
 .نرفته بودم اتفاقی دیدیم همو بفهم

 :با چشمای پر لب زد

انقدر سیاهه که هیچکس  سرنوشتم. نمی خوام از من طالق بگیره-
 .نخوادتم؟

می دونستم با حرفای محراب چنین ذهنیتی نسبت . دلم براش سوخت
حس می کرد هیچکس دوستش نداره و نمی . به خودش داشته باشه

تونه تحملش کنه ولی واقعاَََ با شخصیت االنش من که خواهرش بودم 
 .وزی داشتمبرام غیر قابل تحمل بود البته با این حال حس ترحم و دلس

 :صداش پیچید
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نمی خوام به چشم مطلقه . می فهمی؟. من نمی تونم ازش جدا شم-
چقدر باید از این زندگی ضربه . چند دفعه؟. چند بار؟. بهم نگاه کنن

دلبر حداقل تو . حق من این زندگی نیست که تو برام ساختی؟. بخورم؟
 .کوتاه بیا، برو بهش بگو نمی خوای باهاش باشی

 .ر پاک عقلش رو از دست داده بوداین دخت

 :آروم گفتم

تو خودت خودت . فکر کردی محراب باهات می مونه؟. آخرش که چی؟-
با زوری خواستن . و بدبخت کردی دل آرا تو زوری محراب و خواستی

 .فقط خودت رو حقیر می کنی

 .مثل دیوونه ها سر به چپ و راست تکون داد

 .میحال من و تو نمی فه. تو نمی فهمی-

با صدای قدماش فهمیدم رفت داخل . بیرون رفت و در اتاق رو بست
 .اتاق

هرشب و روز . اصالَََ آدم دیوونه می شه. این چه وضعی بود که داشتیم؟
از کنار تخت بلند شدم و لباسام . یه ناراحتی یه جور غصه یه مدل ماجرا

 .نشستم رو تخت و همچنان فکر و خیال می کردم. رو عوض کردم
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دونم چند ساعت گذشت اما وقتی به ساعت دیواری خیره شدم  نمی
از روز اول تا به االن همه چیز ریز به ریز . عدد دوازده رو نشون می داد
 .از جلوی چشمم گذر می کرد

 .چه سرنوشتی بود که داشتم؟

 .دوست داشتم بدونم االن دل آرا داره چی کار می کنه

سمت اتاقش در رو آروم هل  بلند شدم و سالنه سالنه حرکت کردم به
 .دادم

 .خوابیده بود

 .این رو از نور کمرنگ چراغ خواب که روشنایی بخشیده بود فهمیدم

 .بهتره منم کم کم بخوابم. در رو بستم و رفتم سمت اتاق خودم

 .پتو رو کنار زدم و سر گذاشتم روی بالش

ن لحظه تو همو. انقدر این پهلو اون پهلو شدم تا چشمام کم کم گرم شد
 .از تراس اتاق تقه صدایی اومد

 .با ترس چشم باز کردم و نیم خیز شدم

اول گمونم رفت اشتباه می بینم اما با دیدن سایه پشت پرده نفس تو 
 .سینه ام حبس شد
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 .با دست ملحفه رو تو مشت گرفتم و آروم اومدم پایین

مگه . ی؟یعنی چ . عرق رو پیشونیم نشست. واقعاَََ انگار سایه یه آدم بود
 .کسی می تونست بیاد؟

 .قلبم مثل گنجشک می کوبید

 .!اینجا آپارتمانه ترسم معنی نداره. سعی کردم خودم رو جمع کنم

 .محکم قدم برداشتم، یه نفس عمیق کشیدم و پرده رو زدم کنار

آب دهنم رو قورت دادم و نفسی از سر . دوتا طی بود و روش پارچه
 :ر زدمعصبی به خودم غ. آسودگی کشیدم

 .منم دیگه شورش و درآوردم-

 .نشستم رو تختو عرق پیشونیم رو گرفتم

ملحفه رو تو دستم گرفتم و مچاله . تو که انقدر بز دل و ترسو نبودی-
 .کردم

با این همه آدرنالین و هیجانی که به من وارد شد مگه دیگه خواب به 
 .این چشما می آد؟

و ساک دستیم هنوز مونده بود چراغ اتاق رو روشن کردم و لباسایی که ت
کشو رو باز .  رو بیرون ریختم و تک به تک شروع کردم به تا کردن لباسا

 .چیزی داخلش نبود. کردم
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نمی دونم چقدر  .تو همون حین بازم افکار تلخ به ذهنم هجوم آوردن
 .گذشت اما کم کم چشمام گرم خواب شد و بالخره به خواب رفتم

********** 

از جا بلند شدم و در اتاق رو باز . دم ساعت نه صبح بودچشم که باز کر 
 .داشت ظرفارو می شست. دل آرا بیدار بود. کردم

رفتم سمت سرویس و بعد از شستن سرسری صورت و مسواک اومدم 
 :بیرون و بلند گفتم

 .صبح بخیر، دل آرا؟-

چرا اینطوری می . سر که بلند کرد چشماش از شدت گریه ورم کرده بود
دیدن این حالش هم اصالَََ و ابدا حس خوبی بهم نمی داد هیچ  .کرد؟

 .باعث می شد بیشتر از قبل از خودم بدم بیاد

 :صدای خش دارش پیچید

 .چی شده؟-

 .لب به دندون گزیدم

 .پارچه هم آویزش. تو توی تراس اتاق طی و جارو گذاشته بودی؟-

 .اخم کرد
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 .چی؟-

 .جواب داد .اومدم حرفی بزنم که موبایلش زنگ خورد

 .سالم بی بی-

 .نفهمیدم پشت تلفن چی گفت اما اخماش جمع شد

 .خب می دم دیگه یک هفته اینور اونور مگه چی می شه حاال؟-

 .دستاش مشت شد

من نمی دونم تو کی مادری . باشه یه خاکی می ریزم به سرم خوبه؟-
 .کردی در حقمون

 .و بالفاصله قطع کرد

 .رفتم نزدیکش. گالی فرشبازم بغض کرد و خیره شد به  

 .چی شده؟-

 .سعی کرد خودش رو جمع و جورکنه

 .چیزی نیست-

 :پافشار گفتم

 .بگو-
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عصبی ظرفارو از روی سینک برداشت و تک تک می کوبید رو آبچکون 
 .و می ذاشت تو جاشون

زنگ زده می گه کی . یک هفته گذشته منم پول ندارم به بی بی بدم-
من نمی . د موند یهو خراب شد رو سرمبدبختی مون!. پول و می دی

 .دونم بی بی پول دیگه می خواد چی کار؟

 .و تند تند نفسای عمیق کشید

من . یعنی چی این برخوردا؟. واقعاَََ بی بی داشت حالم رو بهم می زد
 .اگر پول داشتمم نمی دادم چون این همه طمع معنی نداشت

 . ....من اگر پول داشتم-

 :غر زد

 .نیازی ندارمبه کمک کسی -

 :تند گفتم

 .گفتم اگر پول داشتمم نمی دادم.  حرفم کمک بهت نبود-

 .دستمال برداشت و سینک و دستمال کشید

 .حاال هرچی، گرفتاری که نصیبم شده تو به فکر حال خودت باش-

 .یاد موبایلم افتادم، کنجکاو بودم بدونم تو اون گوشی چه خبره
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 .گوشیم کجاست؟-

 .رددندون قروچه ای ک

 .همه چی تکمیل بود یه گوشیت کم بود ها؟-

 .صدام اوج گرفت

به تو یکی خوبی نیومده، . ای بابا هی هیچی نمی گم شورش رو در نیار-
 .گوشیم و بده زود

با حرص از کنارم رد شد و رفت داخل همون اتاق پشت در که چندتا 
کیف آویز بود یکیش رو برداشت و موبایلم رو با مشقت از داخلش 

 .بیرون کشید

 .اومد بیرون و پرت کرد رو مبل

 .اونم موبایلت-

عصبی بود و حق می دادم بهش ولی اگر قرار به برخورد تنده اونی که 
 .باید به توپ و تشر می بست منم

تو همون لحظه کلی آالرم . نشستم رو مبل و موبایلم رو روشن کردم
نفر بود، اونم  جالب این بود که همشون هم از یه. تماس و پیام اومد

 .فریبرز

 .پوزخندی زدم
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 .اس ام اس رو که باز کردم یه تای ابرو رفت باال

 .سالم، توام تظاهر می کردی آره؟-

 .جواب بده با توام

 .نمی خوای جواب بدی؟

 .پس خواهرت حق داره نه؟

هرچی که شد . امثال شما همه خونه خراب کنید و فقط تظاهر می کنید
 .خودت خواستی

 .ی چیزی بگی؟نمی خوا

 ..اوکی پس حق با اون بنده خداست

 .و تماسای بی پاسخ

 .از طرز حرف زدنش حس خیلی بدی گرفتم

 .من طالق نمی گیرم از زندگیم پا پس بکش-

 .خیره شدم به دل آرا که نشسته بود رو به روم

 :کالفه جواب دادم

 .دل آرا تمومش کن اصالَََ حوصله بحث ندارم-

 .تکرار کرد
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 .و زدم من حرفم-

 .منم طرف حسابت نیستم-

صبح . تا به االن کار همیشگی اش بود که می دیدم. دراز کشید رو مبل
تا شب شب تا صبح مثل آدمای درمونده و افسرده روی کاناپه دراز می 

 .ساعدش رو روی پیشونیش گذاشت. کشید

یکم از مظلوم بازیات کم کن تا پیش چشمش نشی یه دختر باعفت و -
 .حیا

 :زدملب 

 .حدت رو بدون، درست حرف بزن-

 :بب توجه گفت

اون بچه به دنیا میاد، بفهم حق یه بچه بی گناه نیست که الکی بشه -
 .فرزند طالق

 .از جام بلند شدم

بس کن دل آرا داری شورش رو در میاری یه طوری برخورد می کنی که -
وونه ها انگار من پا رو گلوی محراب گذاشتم که تورو نخواد چرا مثل دی

 .برخورد می کنی

 .تیز نگام کرد
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 .خودم رو می کشم-

 .بس کن، چرت و پرت نگو-

با این حرکات فقط ترسم بیشتر می . توجهی نکرد و چشماش رو بست
 .اگر خودکشی می کرد یه عمر عذاب وجدان می گرفتم. شد

 .اون مگه دل کشتن خودش رو داره؟. پوزخندی روی لبم نشست

 .رفتم داخل اتاقاز جا بلند شدم و 

اولین کاری که کردم موبایل قبلیم رو برداشتم و با خط جدیدم شمارش 
 .رو گرفتم

 :صداش پیچید

 .بله؟-

 .سعی کردم عصبی و پرخاش نکنم تو درجه اول

 .سالم-

 .سالم بفرما-

 .فکم منقبض شد

کاش همون موقع که زدمت .  فکر نمی کردم انقدر نامرد و پست باشی-
 .ونجا همون لحظه میمردیو فرار کردم هم
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 :بعد از چند ثانیه آروم گفت

 .همونی که خونه ام کار می کردی نه؟-

 .نیشخندی زدم

 .کاش تو همون خیابون از گرسنگی می مردم اما پیش تو کار نمی کردم-

 .قه قه ای زد

 . ....خوبه، امثال تورو باید سنگ-

 .با خشم توپیدم بهش

کار کثیف خودت رو باور کردی اما تو دروغ خواهرم و باور کردی اف-
 . نگفتی اون دختر شاید بی گناهه

 .زنگ زدی که چی؟. که چی؟-

برای این که بگم هیچوقت ازت نمی گذرم امیدوارم ذره ذره اون پولی -
 .که گرفتی رو تاوان بدی

 .پوزخند صدا دار زد

من چندین ساله که دارم تاوان گند کاریای خیلیارو می دم به حرف -
 .ه سیاه بارون نمی بارهگرب

 .و قطع کرد
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یه آدم چقدر می تونه . عصبی شدم. موبایل رو پرت کردم رو تخت
 .همونطور کالفه و بیخود برام تا شب گذشت. حقیر و پست باشه

 .چطور نه ماه و با این هنه یکنواختی سر می کردم؟

 .با صدای دادی که پیچید به خودم اومدم

 .نمی خوای شام بخوری؟-

 .م دم دررفت

 .بله؟-

 .بیا شامت رو بخور-

 :ازاتاق بیرون رفتم و گفتم

نمی تونم اینطوری تحمل کنم، همش تو خونه اینطوری خفه می من-
 .شم از شدت یکنواختی

 .اخماش جمع شد

 .که چی می خوای بری پیش مهلقا خانمت-

مهلقا خانم یه جورایی نقطه ضعفم بود که حاال دل آرا با تمسخر ازش 
 .می زدحرف 

 .درست صحبت کن-



 

 
1003

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

تو به من قول دادی یه بار در هفته به خدا غیر این بخوای فکر می کنم -
 .ها؟. نکنه می خوای بچه ها رو از بین ببری؟. که قصد دیگه ای داری

 :داد زدم

چپ می ریم راست میام می خوای . اه دیوانم کردی تو بسه دیگه-
که موندم تو این   می گم من خسته شدم بس. بکشی می خوای بکشی

مثل تو اعصابم نمی کشه شب و روز بمونم و دم نزنم انگار این  .خونه
 .خونه قفسه برام

 :کالفه گفت

 .من نمی دونم، من باید حواسم باشه-

 :بغض کرد و ادامه داد

بیرون می . من بچه ام رو سپردم بهت می خوام حواسم باشه بفهم-
 .میام باهات خوبه؟. خوای؟

 .با قیافه جمع خیره شدم بهش. گفتم پشیمون شدماز هرچی که  

غلط کردم، نخواستم چند دقیقه رو به روی همیم نمی شه تورو با -
همین مونده انگشت نما . حرفای تلخت تحمل کنم چه برسه به بیرون

 .نخواستم. شیم

 :اومدم حرفی بزنه که غریدم
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 .هیچی نگو دیگه دیوانم کردی تو روانیم کردی-

هنوز . نخورده بودم واقعاَََ گرسنه ام بودز چون نهار همرفتم سمت می
اولین قاشق رو دهنم نذاشته بودم که حس کردم صدایی از داخل اتاق 

 .وسطی اومد

 .سر باال گرفتم

 .دل آرا اصالَََ حواسش نبود

 .یه صدا اومد. شنیدی؟-

 :با تمسخر گفت

 .الحمدهلل توهم هم می زنی؟-

 .قاشق رو کوبیدم تو بشقاب

 .ی گم شنیدمم-

 . ...چی و شن-

. تا اومد حرفش رو کامل کنه که داخل اتاق محراب چیزی شکست
 :با پوزخند گفتم. ترس برم داشت

 .این و که شنیدی این بار یا نه؟-

 .رنگ و روش زرد شد
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 .این چی بود... ای-

 .یه قاشق برنج رو داخل دهنم گذاشتم

 .بلند شو برو ببین چی بود-

با ترس آب . سر بلند کردم و نگاهش انداختم. داز جاش تکون نخور 
 .دهنش رو قورت داد

تو که انقدر ترسویی در عجبم چطور اون همه غلط کردی و ترس -
 .نداشتی که رسوا بشی

 .دوباره قاشق رو انداختم تو ظرف

ترس رو پس زدم و با اعتماد به نفس رفتن سمت اتاق همون لحظه 
از این که در رو باز کنم یه نفس  قبل. دل آرا هم پشت سرم حرکت کرد

 .عمیق کشیدم و محکم دستگیره رو فشردم

 .ماتم برد

 .!در تراس باز بود

 :دل آرا مثل پیرزنا شروع کرد به غر زدن

وقتی میای این اتاق یادت باشه در تراس رو ببندی که باد نزنه دکوری -
 .هارو بندازه
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 .بشقاب دیواری افتاده و تماماَََ شکسته بود

 :م لب زدمآرو

 .من در تراس رو بسته بودم-

 .بی توجه بازم سعی کرد حرف خودش رو به کرسی بنشونه

 .در رو از ما بهترون باز نکرده که از ما بهترون باز کرده؟-

 .عصبی تکیه دادم به دیوار

می گم من آخرین بار یادمه بستم من یادمه بخاطر اون پسره اومدم -
 . ...بیرون

 .رفتم تو فکر به اینجا که رسیدم

 .درسته حس خوبی نداشتم اما دلیلی هم نداشت که به اون ربط بدم

 .حاال که می بینیم در تراس بازه-

 .صدام رفت باال. خیره شدم به بشقاب دیواری

تازه . باد بشقاب دیواری سنگین و میندازه؟. عقل خودت چی می گه؟-
 .کوچیکاش نیوفتادن این بزرگه افتاده

 .نفس شروع کرد به حرف زدنبا اعتماد به 
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خب معلومه باد می زنه میندازه دیگه اینم سنگین بوده با دوتا تکون -
 .ریز افتاده

 :لبم رو با زبون تر کردم و در حالی که از اتاق بیرون می زدم جواب دادم

 .حرفات با عقل من یکی چور در نمیاد-

 :از اتاق بلند داد زد

 .روزهطبیعیه من بگم شبه ام تو می گی -

 .سر از روی تاسف تکون دادم

. درگیر کینه و کدورته حتی تو این جور شرایط. هیچوقت آدم نمی شه
 .شایدم من داشتم این قضیه رو بزرگش می کردم

 .انشاهلل که خیره

به زور از . زیر لب صلواتی فرستادم و رفتم ادامه شامم اما چه شامی؟
 .گلوم پایین می رفت

تو . طلی رفتم برای خواب ولی فکرم درگیر بودبعد از یکی دو ساعت مع
ذهنم همش به این فکر می کردم که این اتفاقا چه معنی می تونه 
 .داشته اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم به کنار بدتر اعصابم مختل شد

 .کم کم چشمام گرم خواب شد و چیزی نفهمیدم
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********* 

تو . واب پریدمدم دمای صبح با شنیدن صدای کوک اسباب بازی ازخ
 .جام نشستم و با ترس به اطراف نگاه کردم

 .!داخل اتاق نبود و صدا از بیرون می اومد

نفسم حبس . خدایا این چه وضعیه؟. کم کم از شدت ترس بغضم گرفت
 .از جا بلند شدم و آروم رفتم سمت در. شده بود

 .هنوز صداش می پیچید

کوک چرخ فلک اسباب صدای  . با حرص در رو باز کردم و رفتم بیرون
 .بازی دکوری روی میز همچنان فضای سکوت رو می شکست

نگاهم رو سمت اتاق بغلی که اتاق پحراب بود کشوندم و با دیدن سایه 
 .دویدم سمتش

تا خودم رو رسوندم رو به روم اتاقی بود که در تراسش باز و پرده اتاق 
 .تاب می خورد

 .همونجا نشستم و زدم زیر گریه

ک می ریختم و با قطع شدن صدای کوک شدت گریه ام بیشتر آروم اش
 .شد

 .چی شده؟-
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صدای خش دار و خواب آلود دل آرا نشون می داد که بی خبره اما من 
 .اعتمادی نداشتم از این دختر هر کاری بر می اومد

 :مشتم و کوبیدم به در و غریدم

. ی کنی؟جرا بس نم. چی می خوای از جون من؟. ها؟. چته دل آرا ها؟-
. بازم می خوای خون به دلم بزاری؟. تا همین جا کم کشیدم از دستت؟

 .بس کن دیگه. ها؟. چند شبه خواب ندارم خیالت راحت شد؟

با اخم . موهاش رو از روی صورتش کنار زد و آب دهنش رو قورت داد
 :گفت

 .چی می گی تو سر صبحی دیوانه شدی؟-

 .مچ دستش رو گرفتماز جام بلند شدم و . اشکام رو پس زدم

در تراس رو مگه همین . بیا اینجارو نگاه کن، چشمات و باز کن ببین-
 .برای چی سر به سرم می ذاری. چرا بازه؟. دیشب نبستی؟

 :با غیظ دستش رو کشید و داد زد

 .من تازه بیدار شدم. چی می گی تو؟-

ه با گذشت چند ثانی. تکیه دادم به دیوار و سعی کردم به خودم بیام
 .نگاهم رو سوق دادم سمتش
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از خواب بیدار شدم اول صدای کوک اسباب بازی که گذاشته بودی تو -
قفسه میز تلویزیون پیچید چشمم افتاد به سایه دم در و تا خودم رو 
 .!برسونم دیر شد انگار کسی اینجا بیاد و بره، در تراسم که می بینی بازه

عی کرد حودش رو س. چشماش ترسید و نگاهش تند اطراف چرخید
 .گول بزنه و به حرفم اعتنا نکنه

 .استغفراهلل، اینا چیه می گی، یه بسم اهلل بگو-

دستش رو روی سینه اش گذاشت و در حالی که زیر لب ذکر می گفت 
 .رفت سمت تراس

در . از ترس فقط سرش رو انداخت بیرون و با نگاه اجمالی اومد داخل
 .رو بست و پرده هارو کشید

 .رو بخواب چیزی نیستبیا ب-

 .خیره موند به پشت سرم

 .ساعت پنج صبحه، بیا برو بیا برو-

 :با تندی جواب دادم

راستش و بگو دل آرا باور کن کاریت ندارم ولی فکر این . کار خودته؟-
هم باش این آسیب من آسیب به بچه اته و ترس برای من تو این 

 .شرایط خوب نیست
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 :با کالفگی گفت

خیاالتی . بچه رو می گی من مریضم سر به سر بزارم؟خودت داری -
 .شدی چه می دونم خواب دیدی حتماَََ

 .دستش رو گرفتم و کشیدمش وسط سالن اصلی

 .اشاره به اسباب بازی زدم

 .تو این و گذاشته بودی تو قفسه میز یا نه؟-

 :نگاه کرد و با مکث گفت

 .آره-

 :زدم با پیچیدن صداش لب. رفتم نزدیکش و کوکش کردم

از . متوجهی؟! این همینجوری داشت می خوند که من روانی شدم-
 .خواب پریدم شنیدم این صدا رو

 :چشماش رو ریز کرد و گفت

برو . نکنه می خوای من و دیوونه کنی؟. من نشدم؟. تو بیدار شدی؟-
 .بابا

 .خواست بره که فریاد زدم
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کدورت چند دقیقه فقط، محض رضای خدا چند دقیقه اون کینه و  -
کوفتیت رو بریز دور دل آرا، من دارم از ترس آزار و اذیتی که بیخ 

 .گوشمونه می لرزم، خوب نگام کن

 .صداش لرزید

من نه چیزی شنیدم و . وای اخه می گی چه خاکی بر سرم بریزم ها؟-
 .نه اول چیزی دیدم که بگم کسی اومده یا نه، تمومش کن توروخدا

دم به شنیدن این حرفام از سمت دل آرا حس می کردم واقعاَََ دیوونه ش
همش می خواست بهم بگه توهم زدی ولی واقعاَََ . بدتر از قبل می شدم

 .اینطور نبود

این بار مطمئن . نشستم رو تخت. چشم ازش گرفتم و رفتم داخل اتاقم
از کجا معلوم محراب باشه؟ ولی . بودم که یکی داره سر به سر می ذاره

این کارا از اون بر نمیاد حتی به قیمت اذیت کردن اصالَََ  .آخه محراب؟
 .کسی

. موبایلم رو برداشتم با این که اول صبح بود ولی داشتم روانی می شدم
اصالَََ شاید . باید یه چیزی ازش می پرسیدم بلکه بتونم چیزی بفهمم

 .کسی بامحراب دشمنی داشت

 .شماره اش رو گرفتم اما دریغ از جواب

 یک بار تماس
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 دوبار

 سه بار

 .ولی هیچ جوابی نگرفتم

رفتم بیرون و همونجا روی مبل . تو اتاق نشستن برام چاره نمی شد
نهایتاَََ از ترس میمردم اما حداقل متوجه می شدم که کی کجا . نشستم

 .حضور داره و کی می خواد آزار برسونه

حسم می گفت کار خود دل آرا باشه ولی آخه نگاهش ترسیده بود 
ت گول می زد که نترسه وگرنه دست و پاش رو باید گم خودش هم داش

اگر کاری می کرد و اشتباه بود حداقل با دوبار داد و بیدادم . می کرد
تازه گیرم که . بالخره حرف دلش رو می زد اما این دفعه اینطور نبود

. باشه مگه می تونه همین یک درصد شانسش از بچه رو نادیده بگیره؟
تونه واصلش به محراب بدونه و دسیسه چینی  تنها همین بچه رو می

نه اینطوری نمی شه، باید یه کاری . برای این کارا بازم به ضرر خودشه
 .کنم

 .از جا بلند شدم و رفتم داخل اتاقش

 .با شنیدن صدای در با ترس تو جاش نشست

 :وقتی من رو دید نفس عمیقی کشید و گفت
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 .چی شده؟-

 .یه اتاق بخوابیم باید از این به بعد باهم تو-

 .پوزخندی زد

 .ترسیدی؟-

 :با عصبانیت گفتم

 .!من ترسیدم اما ظاهرا تو از ترس داری سکته می کنی-

 :با آرامش رفت زیر پتو و لب زد

 .مهم نیست هرکاری می خوای انجام بده-

 .می خوام باور کنم که این غلطا کار تو نیست-

 .هیسترکی خندید و رو تخت چرخی زد

 .نج اتاق نشستم و سرم رو به دیوار تکیه داده خوابم بردهمونجا ک

باهم تو سالن می خوابیدیم اون . خالصه از اون روز یک هفته گذشت
با ترس به خواب می رفتم اما تا صبح هیچ . رو مبل و من روی زمین

در جواب تماسای پی در پی ام با محراب . خبری نمی شد که نمی شد
چیک اکتفا کردم و ترجیح دادم زیاد بزرگش هم فقط به گفتن نگرانی کو

 .نکنم
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دل آرا هیجان زده بود و . امروز اومده بودیم دکتر برای بررسی وضعیت
 .من نه حس خوب داشتم نه حس بد

وقتی از پیشخوان صدا زدن بلند شدیم و همراه هم رفتیم سمت اتاق 
 .دکتر

ه دکتر می من که تو اون فرصت اعصابم بهم ریخته بود تنها کارایی ک
وقتی خوابیدم رو تخت هجوم افکار منفی به . گفت رو انجام می دادم

 .ذهنم سر زدن تا جایی که با صدای جیغ خفه دل آرا به خودم اومدم

 .یدونه فندوق النه گزینی کرده، مبارکه باید مراقبتش بیشتر از قبل باشه-

 .دل آرا با ذوق دستاش رو زد بهم

 .یعنی یه بچه دارم-

 .نستم، حس می کردم بی نتیجه نیستمی دو

 .آره عزیزم-

لبخند . نم اشکش رو گرفت و با جون و دل به حرفای دکتر گوش سپرد
 .خوش به حالش!. چه حس خوبی داشت. کمرنگی زدم

 .خانم دکتر جنسیت چی؟-

 :با مکث گفت
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 .!چند ماه دیگه االن نمی شه گفت، معلومه هیجان داری ها-

 .داد دل آرا با ذوق سر تکون

 .شوهرت نیومده؟-

 .لبخند رو لبش ماسید

 .نه نیومده-

 .اصوالَََ همه با همسرشون میان-

 :آروم جواب داد

 .نیومد کار داشت-

گذشت و بازم به اصرار دل آرا که تمام غمش حاال شده بود این بچه 
با بیرون زدنمون از کلینیک موبایلم . دکتر قرصای ویتامین تجویز کرد

 .ب بودمحرا. زنگ خورد

 .بهش گفته بودم امروز وقت دکتر داریم

دل آرا که جلوتر از من حرکت می کرد یکم قدمم رو آروم تر کردم و 
 :جواب دادم

 .سالم، جانم؟-

 .صبحت بخیر، چی شد؟-
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 .لبخند که بیشتر شبیه به دهن کجی بود زدم

 .مبارکه، یه بچه فسقلی-

 :نفس رو فوت کرد و عصبی گفت

 .یدمم از بین رفت؟یعنی همون ذره ام-

 .اخم کردم

 .اینطور نگو این بچه چه گناهی کرده؟-

 :سکوت کرد و بعد از چند ثانیه آروم لب زد

 .دلبر؟-

 :دل آرا چرخید سمت و بلند گفت

 .راه بیوفت دیگه. با کی حرف می زنی؟-

 .قدمام و تند کردم و گوشی و گرفتم کنار گوشم

 .جانم؟-

 .باید بیام دنبالت-

 .تعجب کردم

 .االن؟-
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 .آره-

 .چرا چی شده؟-

 :تک سرفه ای کردو جواب داد

 .نگران نباش اتفاق بدی نیست-

 .کالفه شدم

 .محراب میشه بگی؟-

 .می خوام باهم بریم پیش مادرم-

 :بلند گفتم

 .چی؟-

 .دل آرا که برای تاکسی دست تکون می داد برگشت سمتم

 .چی شده؟-

 .ابرو باال دادم که چیزی نیست

 .راب پیچیدصدای مح

تا حدودی مامان رو آماده کردم اما فعالَََ چیزی نمی دونه ولی فکر می -
 .کنم دیگه وقتشه

 .مگه حالش خوب شده؟-
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 .نفس عمیقی کشید

 .خوبه خوب نشده ولی به نظر من وقتش رسیده-

 .نشستم داخل تاکسی

 :استرس گرفتم

 .محراب اینطوری که حالش بدتر می شه-

محراب گوشاش تیز شد و تو اون حال یه لعنت  دل آرا با شنیدن اسم
حاالمگه دل آرا بیخیال . به خودم فرستادم که چرا اسمش از دهنم پرید

 .می شد تا ته تو قضیه رو در نیاره؟

 .دلبر، به حرف من گوش کن نمی خواد نگران چیزی باشی-

 .لبم رو با زبون تر کردم

 .کی میای؟-

 .طرفای عصر خوبه؟-

 .سر تکون دادم

 .باشه عصر منتظرم-

 :با قطع کردنم دل آرا سریع پرسید

 .خیره، کجا؟-
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 :حوصله نداشتم که من بخوام تعریف کنم برای همین گفتم

 .خودش که اومد بپرس-

 .چی و بپرسم؟-

 :عصبی غریدم

 .علت بیرونی که می خوایم بریم-

می دونستم بغض کرده و . پوزخندی زد و سرچرخوند سمت شیشه
بیشتر از همه تو حال االنش خودش . ی کار می کردم؟ناراحته اما چ 

وقتی داشت این همه نقشه و بال برای من می چید . مقصر بود و بس
 .باید فکر این روزا رو هم می کرد

تا رسیدن به خونه سکوت کردیم و وقتی خواستم پیاده شم که دل آرا 
 .زودتر اومد پایین و حساب ماشین رو گذاشت بر عهده من

انگار االن حساب کنه یا نکنه . تاسف تکون دادم و حساب کردمسر به 
 .می خواد چه اتفاقی بیوفته، فقط مثل بچه ها لجبازی

 .چشمم به سوپر مارکت رو به روی خونه افتاد

 :قدم برداشتم برم که داد زد

 .کجا؟-
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 .دندون قروچه ای کردم

 .دارم می رم بمیرم میای؟-

 .ماش رو کوبید زمین

 .مثل آدم جواب بدهمی گم کجا -

 .دلم خوراکی خواست می رم بخرم-

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .میای حساب کنی بیا-

 :بازم با لجبازی گفت

 .تو هوس کردی به من چه؟-

از خیابون رد شدم و . نگاه سر تا پایی نثارش کردم و ازش فاصله گرفتم
تا . بودم رفتم داخل سوپر، از کی تا حاال درست و حسابی خرید نکرده

جایی که می تونستم از بستنی و کیک و شکالت گرفته برداشتم تا 
آخرش دو تا بسته پاستیل برداشتم و با ذوق اومدم . چیپس و پفک

 .بدم به فروشنده که چیزی محکم به بازوم کشیده شد

با قیافه جمع از درد سر بلند کردم و خیره شدم به همون کسی که 
 .برخورد کرده بود
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همون پسری که به . معم جاش رو به حیرت و تعجب دادقیافه ج
جوری به شونه ام زد که واقعاَََ نفسم رفت و حاال . درخت تکیه داده بود

 .بی توجه داشت بیرون می زد

 :قبل از این که بره بیرون بلند گفتم

 .وقت اشتباه عذر خواهی کردن هم بد نیست-

رو سر و پارچه رو دهن  با اینکه کاله. برگشت و فقط نگاه تیزی انداخت
بسته بود و تیپش مثل التا بود اما از قد و قواره و طرز نگاهش زود 

تشخیص دادم که کیه، خصوصاَََ که لباسای تنش مال همون روز بود و 
 .زیادم نا آشنا نبود

 .قابلی نداره-

کارتم رو دادم تا .  من که ماتم برده بود رو چرخوندم سمت فروشنده
 .ز حساب با دست پر و فکر درگیر از سوپر بیرون زدمحساب کنه و بعد ا

آروم قدم برمی داشتم و مستقیم به نقطه مقابلم که دل آرا دم در منتظر 
 .!چشمم بهش و فکرم پیش اون پسر. بود چشم دوختم

 .کی می تونست باشه؟
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همون لحظه با پیچیدن صدای جیغ دل آرا و بوق ممتدد ماشین به 
چشمام رو بستم و دستم رو دور شکمم . ل شدخودم لرزیدم و دستام ش

 .ضربدری نگه داشتم

 :زیر لب زمزمه کردم

 .بچه-

با صدای جیغ الستیکا نفسم گرفت و انتظار پیچیدن درد توتنم داشتم 
 .اما برخالف چیزی که فکر می کردم اتفاقی نیوفتاد

 .چشمم رو باز کردم و سر چرخوندم سمت ماشین

 .خیره شدم به راننده

. رس یه قدم رفتم عقب که ویراژ داد و از کنارم به سرعت باد گذشتبا ت
همون فرد مرموز که حاال مرگ و جلوی چشمام آورده . همون پسر بود

 .بود

 .دل آرا از خیابون رد شد و دوید سمتم

 :جیغ زد

 .ماشین می زد بهت چه خاکی تو سرم می ریختم؟. حواست کجاست؟-
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. ت کردم سمت عابر همونجا نشستمدستم رو روی قلبم گذاشتم و حرک
دستم رو جلوی . فکرم داشت بهم می ریخت بهم ریخته تر از قبل

 .صورتم گرفتم و زدم زیر گریه

نمی دونستم حتی چی کار کنم اما حس نا امنی و . تمام تنم می لرزید
یه نوایی تو گوشم زنگ می زد که . ترس تو وجودم رسوخ کرده بود

دل آرا خوراکیارو که وسط خیابون . دارهغصه و درد دیگه تمومی ن
 .ریخته بود جمع کرد و اومد نزدیکم

 .بلند شو، بلند شو مردم دارن نگاه می کنن-

 :سر باال گرفتم و با حرص گفتم

 .من دارم از شدت ترس جون می دم تو نگران نگاه مردمی-

همون لحظه خانم موسنی از پشت سر زد رو شونه ام و آب قند داد 
 .دستم

 . ...بخور دخترم-

 :صاف وایستاد و رو به دل آرا ادامه داد

 .دخترم چند دقیقه صبر کن ترسش بریزه-
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لب به دندون گزید و به اطراف . اونم مضطرب بود. چشم دوختم بهش
یکم از آب قند خوردم و تا به خودم بیام چند دقیقه ای . خیره شد

 .گذشت

 .شدیم با تشکر کوتاهی همراه دل آرا از اون زن دور 

 .تو چطور حواست نبود؟-

 .کالفه شدم

 .بخوام برات توضیح بدم فرقی می کنه؟. االن چی بگم؟-

 :در رو باز کرد و لب زد

 .من می خوام بدونم چرا اون وسط ماتت برده بود؟-

. زودتر ازش رفتم داخل آسانسور و با حرص تکیه دادم به اتاقک
 :منتظرش موندم و وقتی اومد داخل گفتم

پسری که گفتی دیوونه است و می گفتی همیشه به درخت تکیه  اون-
 .می ده و خیره خیره است نگاهش حاال امروز همون و دیدم

 .شونه باال انداخت

 .خب؟-

 .با غیظ اداش و درآوردم
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من نمی دونم با این عقل کوچیکت چطور اون همه نقشه . خب؟-
ختمون چیدی، اون پسر داشت من و زیر می گرفت همون داشت بدب

 .می کرد متوجهی؟

 .چشماش درشت شد

 .وا-

 :صدای متعجبش پیچید. با اکراه نگاهم رو ازش گرفتم

 .اشتباه دیدی، مگه می شه یه نفر الکی الکی بخواد سربه سر بزاره؟-

در حالی که کفشام رو در می آوردم . درو هل دادم و رفتم سمت واحد
 :جواب دادم

 .این و دیگه عقل تو می گه-

الحمدهلل یه ذره این قضیه باعث شد . باز کرد و با اخم رفت داخل در رو
این چیزی که من احساس می کردم بو دار بود . که فکرش مشغول بشه

نشستم رو صندلی و فقط شال و مانتوم رو . و اتفاق ساده ای هم نبود
 .عوض کردم

 .چرا لباسات رو عوض نمی کنی؟-

 .بخوام بپوشمیه شلواره دیگه حوصله ندارم دوباره -

 .یه تای ابرو داد باال
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 .کجا؟-

 .دست کشیدم رو زانوم

 .توام که حافظت شده ماهی، گفتم محراب میاد خودت بپرس-

خم شدم و کنار مبل که پالستیک . پوزخندی زد و بازم رفت تو قیافه
تو اون فرصت تلویزیون رو روشن و . خوراکیا بود یه پفک برداشتم

ثانیه ها انقدر دیر می . ه خوردن تا زمان بگذرههمراه فیلم شروع کردم ب
 .گذشت که واقعاَََ کالفه ام می کرد

آخرش افسردگی . سر تکون دادم. دل آرا باز هم روی کاناپه خوابیده بود
 .حاد می گیره

 .خواب به این اندازه خوب نبود

 .دل آرا هر فرصتی گیرش می اومد می خوابید

 .با صدای زنگ اف اف از خواب پرید

 .تند از جام بلند شدم

 .محرابه-

زود لباسام رو پوشیدم و می شنیدم که . گوشی رو برداشت و جواب داد
 .تو همون فرصت دل آرا داشت بحث می کرد
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 همش بحث

 بحث

 .بحث

کیفم رو برداشتم و با خداحافظی که به زور می شنیدم !.  حقارت محض
 .لوی در منتظرهدر ورودی و که باز کردم دیدم ج. از خونه بیرون زدم

 .با دیدنم لبخند کمرنگی زد

 .سالم خانم-

 .مثل خودش جواب دادم

 .سالم آقا-

 :با چشمای ریز پرسیدم. خنده تلخی کرد

 .چیزی شده؟-

 .در ماشین رو برام باز کرد

 .چیزی نیست زبون تند خواهرته دیگه-

 :نشست داخل و پرسید. نفسم روفوت کردم و چیزی نگفتم

 .چیزی خوردی؟-

 .گیج نگاهش کردم
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 .چشماش می خندید

 .گوشه لبت نارنجیه-

نگاهش رو سوق داد به انگشتام که نارنجی بود و عالمت سوال ذهنش 
 .رو خودش کامل کرد

 .پفک خوردی؟-

 :لب زدم

 .بله-

دوست داشتم از اتفاقای اخیر بگم اما ترجیح دادم که وقت برگشت 
رد و خوشحال بود محراب با اشتیاق صحبت می ک. براش توضیح بدم

بهم گفت که به جمیله خانم در مورد . که جمیله خانم فرصت داده بهش
عشق و عالقش گفته اما نگفته که اون دختر کیه نه چهره اش رو دیده 

گفت که کامل .  نه چیزی ولی هروقت که میشنوه دل خوشی نداره
 .تعریف نکرده و می خواد با دیدن من تازه ماجرارو تعریف کنه

نیدن این که اصل ماجرا رو قرار با حضور من متوجه شه خیلی با ش
استرس گرفتم چون معلوم نبود جمیله خانم قراره چه برخوردی با من 

 .داشته باشه
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انقدر گفت و گفت تا رسیدیم دم خونه اش و اون لحظه انگار پا گذاشته 
 .باشن رو گلوم

 .محراب در رو با کلید باز کرد

 .برو داخل-

 .با ترس قورت دادم آب دهنم رو

 .سم...محراب، من می تر.. م-

 .با اطمینان چشماش رو روی هم فشرد

می دونم چطور بگم دیگه بعدم گفتم که آماده اش کردم از چی می -
 .دلبر اول و آخر باید تکلیفمون مشخص شه. ترسی؟

 .خواستم حرفی بزنم که اجازه نداد

 .برو داخل خونه در رو ببندم بیام-

اگر حال . برداشتم و حس می کردم االناس پس بیوفتم قدمای شل
کفشام رو عوض .  مادرش بد می شد هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم

 .کردم و منتظر موندم محراب بیاد

 .با حضورش کنارم دوتایی رفتیم داخل
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تو یه اتاق بود این رو از تنه ای که روی تخت دراز کشیده بود تشخیص 
 .دادم

 .اونجاست؟-

 .داد سر تکون

 .جلوتر برو دلبر-

در . آروم قدم برداشتم و دم ورودی که نگاهم بهش افتاد چشمام پر شد
 .قبال عکسش روی دیوار چقدر الغر تر از قبل شده بود

زنی که تو برخورداول پشت گوشی خوشحال و خنده رو بود با سر حالی 
 .و شادابی حرف می زد

 .ماالن انگار یه گل پژمرده رو به چشم می دید

 :اومد بلند شه که سریع گفتم

 .توروخدا بلند نشید-

 :لبخندی زد و گفت

خوش اومدین، خوش اومدین، بالخره طلسم و شکستی پسرم با -
 .عروسم اومدی؟

 :محراب تکیه داد به دیوار و جواب داد
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 .اون کسی که می گفتم عاشقشم این خانمه-

 .مادرش خندید

 .رم می ذاری؟داری سر به س. عروسمون رو می گفتی؟-

محراب . دهنم خشک شده بود و نمی دونستم االن باید چی کار کنم
 .رفت نزدیکش و دستش رو بوسید

 .قربونت بشم دراز بکش تو جات دیگه غریبه نیست که-

 :جمیله خانم غر زد

 .محراب االن من و گیج کردی تو پسر-

 :محراب رو بهم گفت

 .دلبر بشین-

 .اشاره زد به مبل

محرابم بالفاصله نشست کنارم و قبل از . و با خجالت نشستمآروم رفتم 
 .این که حرفی بزنه جمیله خانم انگشتش رو کوبید به تخته

ماشاهلل ماشاهلل آخرین بار که دیدمت زیر چشمت گود و گونه هات تو -
 .رفته بود، رنگ و روت باز شده دختر همیشه مراقب خودت باش

 :محراب با مکث گفت
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 .انمی که می بینی دل آرا نیستمامان، این خ-

 .اخم کرد

 .یعنی چی؟-

 .دسته مبل رو از استرس تو دست محکم فشردم

تو همون حین که . محراب یه لیوان آب ریخت و داد دست مادرش
 :بالش رو پشت کمرش میذاشت تا تکیه بده لب زد

این خانمی که می بینی، خواهرشه خواهر دوقلوشه، خیلی شبیه همن، -
 .اشون مگه نه؟حتی صداه

 .جمیله خانم دست زیر چونه گذاشت و با دقت نگام کرد

 .این دختر، دل آرا نیست؟... ای-

 :محراب نشست کنارم و جواب داد

 .نه-

با اخم . مادرش چند جرعه از محتوای لیوان نوشید و نفس عمیق کشید
 .خیره شد به جفتمون

عاشق خواهر . استغفرهلل، محراب، پسر، تو گفتی عاشق اون دختری؟-
 .استغفرهلل االن حالم بد می شه. زنتی؟
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 :با صدای لرزون گفتم

 .نه نه اونطور که فکر می کنید نیست... ن-

 .محراب تک سرفه ای کرد و غر زد

مامان تو که من و میشناسی آرامشت رو حفظ کن بزار برات توضیح -
 .بدم

رد و درحالی که گرمش شده بود گرده روسری دور گردنش رو باز ک
 .انداخت کنار تختش

 .حرف بزن پسر حرف بزن-

گفت و گفت .  محراب دستاش رو تو هم گره زد و شروع کرو به صحبت
و از اون روزی شروع کرد که من رو تنها گذاشت تا وقت عروسی و 

این بین که تعریف می کرد از عجله مادر و مادربزرگش، . خواستگاری
 .جمیله خانم آروم اشک می ریختم

. تو اون لحظه قفل بودم و فقط گوش سپردم به حرفای محرابمن 
اصالَََ دهنم باز نمی شد چون اولین بار بود که چشم تو چشم مقابل 
مادرش اونم انقدر جدی هم صحبت بودیم اما کاش شروع برخورد 

 .!امان از دست دل آرا امان. اینطور نمی بود
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پاک کرد و با مادرش با روسری که کنارش انداخته بود صورتش رو 
 :تاسف گفت

پسر چرا زودتر . پس این همه حرص عروس و زدم این بود عروسم؟-
 .زبون باز نکردی ها؟

 :محراب کالفه جواب داد

 . ...مادر من همه ترسم این بود که بفهمی حالت بد بشه و سکته ک-

 :جمیله خانم عصبی گفت

ا االن که حالم اون موقع که سالم بودم فکر این و کردی حالم بد بشه ام-
 .بده نگفتی پیرزن میمیره

 :هردو باهم لب زدیم

 .خدا نکنه-

 .چطور شد که االن زبونت باز شده ها؟-

 .محراب دستی به پیشونیش کشید

 .مادر، ناچار شدم ناچار، دیگه نمی تونم دل آرا رو تحمل کنم-

تو اشتباهی رفتی خواستگاری بخاطر کم صبری ما نتونستی دختره رو -
 .سی اونوقت باید الکی الکی زندگیش هم از هم بپاشه؟بشنا
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محراب از حیله های دل آرا چیزی نگفته بود و ظاهر قضیه رو سرسری 
اگر جمیله خانم از جزئیات خبر دار می شد بی شک تاب نمی . شرح داد

 .آورد

 .محراب نیم نگاهی بهم انداخت

م ازش دل آرا خودش مسبب این وضعیته چون زمانی که می خواست-
 .جدا بشم گفت اگر طالق بگیریم من به خانواده ات می گم عشق داری

 :جمیله خانم دستی به سرش گرفت و با قیافه جمع گفت

من مغزم داره منفجر می شه پسر، یعنی دل آرا از همه چی خبر -
 .داشت، به ما دروغ گفت؟

 .محراب سر تکون داد

 .چند ساعته دارم چی رو تعریف می کنم مادر؟-

جمیله خانم لیوان آب رو سر کشید و دستش رو باد بزنی جلوی 
 .صورتش تکون داد

 .پنجره رو باز کن پنجره رو بازکن-

 .جای محراب من از جام بلند شدم و پنجره رو باز کردم

 :صدای جمیله خانم پیچید
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یه مقدار درکش برام سخته، دختر اگر خواهرت انقدر بی رحمی کرده تو -
 .را حق دلت رو نگرفتی؟چ. کجا بودی ها؟

 .نفس عمیقی کشیدم

 .من پیش خانواده ام نبودم-

 :خیره شدم بهش و ادامه دادم

در واقع قبل از این همه من رو از خونه بیرون انداختن و بعد این -
 .اتفاقات افتاد

 .برای چی انداختنت بیرون؟-

 :محراب به جای من جواب داد

که تو االن همه چی برات حاال اون موردش مهم نیست مهم اینه  -
واضحه مادر، تو االن می تونی درک کنی که یک سال چه عذابی 

 .کشیدم

 .جمیله خانم آهی کشید و با روسری نم اشکش رو گرفت

چرا . من کم کردم برای عروس؟. یعنی عروس به منم دروغ می گفت؟-
من خودم رو هیچوقت نمی . سکوت تا کی؟. دهنتون بسته بود ها؟

 .بخشم

 :راب تشر زدمح



 

 
1038

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .مادر-

 :جمیله خانم بی توجه گفت

بیشتر هم تقصیر مادربزرگت بود و البته از اون اول با عروس لج -
 .داشت

محراب از جا بلند شد و با . دست به زانوش کشید و سر تکون می داد
 .رفتنش جمیله خانم خیره شد بهم و عمیق نگاهم کرد

 ...راست می گه، فرق ندارید اما-

واقعی !. ی تری، نگاهت، لبخندت، سرخی گونه هات، خجالتتتو واقع-
 .تره

 :با صدای خش دار گفت

. من پا رو گلوی پسرم گذاشتم بچه دار بشه گفت هست، درسته؟-
 .پسرمو از چاله انداختم تو چاه نه؟

 .محراب با سینی چای اومد داخل و گذاشت روی میز

 .محراب پسرم، تو االن بچه داری؟-

 :ه ای کردو گفتمحراب تک سرف

 .آره اما از دل آرا نه-



 

 
1039

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .مادرش اول اخم و بعد چشماش درشت شد

 .یعنی چی؟.. ی-

 .مامان ای بابا، آروم باش آروم-

 . ...میگی آره اما از عروس نه، نکنه. چطور آروم باشم؟-

 .نگاهش رو کشید سمتم

زنه بیچاره حق داشت از اون اول محراب هرجی . دهنم خشک شده بود
ف کرد هزار مدل سوال پرسید، این زندگی اول و آخرش دنیای تعری

 .معما بود حقم داشت اینطورشکه بشه

 :محراب تند گفت

 .دل آرا حامله نشد مامان، رحم اجاره گرفت-

 .از کی؟. خب؟-

 .دیگه نتونستم تحمل کنم

جمیله خانم، من شدم رحم اجاره ای ولی اگر می دونستم قراره با -
چون زمانی که خانواده رو . شم این کار رو نمی کردمپسرتون رو به رو 

ترک کردم دل آرا باز اومد کنارم و گفت کمکم کن بچه دار نمی شم گفت 
کسی رو ندارم قابل اعتمادم باشه، ازم خواهش کرد من بشم رحم اجاره 
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اون می دونست چه وضعیتی انتظارم رو می . اش و من دلم سوخت
 .کشه اما من نه

 .زد پشت دستشجمیله خانم 

برای چی باید این . بسم اهلل، بسم اهلل، دختر مگه عقلش رو خورده؟-
 .چرا این کارارو کرده؟. کارو کنه؟

 :محراب با کالفگی گفت

بفرما چای، فقط مطمئن شدی که من . مادر دیگه بهش فکر نکن-
 .همون پسر قبلتم

 .جمیله خانم روسری اش رو برداشت و بست دور سرش

اون دختر که اتقدر زیر . االن این ساعت برام مثل کابوسه. ه؟مگه می ش-
پرو بالش رو گرفتم مثل دختر خودم دوستش داشتم چطور بی رحمی 

کاش با شما هم می   .چرا دیوانه بازی درآورده؟. چرا دروغ گفته؟. کرده؟
 .اومد، دل من از جاش داره در میاد

تا بیخیال ماجرا  خالصه تا یک ساعت انقدر من گفتم و محراب گفت
شد و ترجیح داد که هم کالم من و محراب شه ولی می دیدم فکرش 

 .درگیره

 .دخترم تو چادری نیستی نه؟-
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 .لبخند زدم

 . ..راستش نه ا-

 :سریع گفت

خودت باید دلت بخواد، باید عالقه ات باشه دخترم همینطوری هم -
 .خوبی

 :با اخم رو به محراب ادامه داد

 دیوونه بازیا و پرخاشت این اواخر کم شده زودتر می پسرم الحمداهلل-
 .گفتی مراعات سر به سر گذاشتنت رو می کردم

 .محراب لبخند کمرنگی زد

 .مامان االن تخریب کردی؟-

 :محراب پرسید. جمیله خانم رفت تو فکر

 .چی شده؟-

جمیله خانم دستی به صورتش کشید و سعی کرد جلوی خنده اش رو 
 .بگیره

 .یه تای ابرو داد باال. به محراب خیره شدم

 .مادر؟-
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برای من که کامل توضیح ندادید اما یه بزرگتر تو راهه که مشتاق دیدن -
 .عروسه

 .و با خنده تلخ چشم دوخت به محراب

 :لب برچیدم

 .کدوم بزرگتر؟-

 . ...نگو که مامان بز-

 رو به محراب آروم. با تایید جمیله خانم محراب باقی حرفش رو خورد
 :گفتم

 .چی شده؟-

 .سعی می کرد جلوی خنده اش رو بگیره. نگاهش رو کشید سمتم

 .مادربزرگ، یه شیرزن تمام عیار که حاال تو بدترین شرایط باید ببینیش-

 :آب دهنم رو قورت دادم

 .همونی که گفتی سنتیه؟-

 .پلکهاش رو روی هم فشرد

 .همون-

 .بی اراده استرس گرفتم
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 .برای چی؟-

 :که شنیده بود جواب داد  جمیله خانم

 .برای این که می خوای بیاد پیش من و منم که دنبال یه هم صحبتم-

 :با لبخند مصنوعی لب زدم

 .مادرشوهرتونه؟-

 .بله-

 :سرفه ای کردم و با همون لبخند گفتم

 .چه خوب، چه میونه خوبی دارید پس-

 .محراب با چشمای ریز خیره شد بهم

 .مادر نمی تونه روی حرفش حرف بیاره میونشون طوری خوبه که حتی-

 .زیر لب زمزمه کردم

 .محراب داری می ترسونیم-

جمیله خانم هم دسته . با شنیدن این حرف صدای خنده اش پیچید
 .کمی نداشت

 .دخترم، محراب داره سر به سرت می زاره فقط یه ذره جدیه-

 :محراب با این حرف انگشتاش رو جلوی صورتم گرفت و گفت
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 .ه ذره، یه ذرهفقط ی-

 :جمیله خانم تشر زد

 .برو میز شام رو بچین. انقدر اذیت نکن! محراب-

با نگاهم تا .از جا بلند شد، می زد پشت دستش و سر تکون می داد
 .وقتی که بیرون رفت مضطرب براندازش کردم

 .نترس دخترم می خواد اذیتت کنه-

 :جواب دادم

 .ما قسمت نشد ببینمشونراستش قبالَََ هم یه چیزایی گفته بود ا-

 .جمیله خانم نفس عمیقی کشید

 .واقعاَََ هم دیگه رو دوست دارید؟-

 .لبام رو روی هم فشردم

 .بله با اجازتون... ب-

 .چرا انقدر استرسی و خجالتی و معذبی-

 :صدای محراب دم در پیچید

 .نه مامان به صورتش نگاه نکن خیلی ام به قول معروف زلزله اس-

 .نگاه به چشمای شیطونش انداختم. خم شدم سمت دراخم کردم و 
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 .!خیلی سرحالی انگار. محراب؟-

 .لبخند پهنی زد

 .تکیه دادم به مبل

 .یعنی اینطورم نیست منتها بزرگتری گفتن-

 .راحت باش دخترم-

 :با مکث ادامه داد

 .محراب، گفتم برو به کار برس می خوام دوکالم حرف بزنم اگر بزاری-

با دیدن اون حالت . ر وایستاده خیره به من بودمحراب جلوی د
دستش رو پشت گردنش کشید و کالفه رفت . مظلومش لبخندی زدم

 .بیرون

جمیله خانم اومد از تخت بیاد پایین بلند شدم برم کمکش که سریع 
 :گفت

نه بشین بشین دختر سالمم ایشاهلل قبل از این که اونقدر ناتوان بشم -
 .حم کسی نباشمجونم گرفته شه ولی مزا

 :لب زدم

 .خدا نکنه-
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 .عصاش رو به دست گرفت و نزدیکم اومد

دیدی چقدر . دخترم، دیدی االن چقدر چشمای این پسر می خنده؟-
هنوزم باور نمی کنم این . من االن این قلبم از غصه پر شده. خوشحاله؟

اینا همه درده همه . همه فاجعه رو ولی می دونم پسرم نگران حال منه
تورو خیلی دوستت . ولی دیدم با گفتن این حرفا چقدر سبک شد غمه

. داره، این و وقتی متوجه شدم که اون موقع هم بستر مریضی بودم
ازت می خوام هرچی که شد هم دیگه رو رها نکنید من عمرم معلوم 

 . ....نیست چقدر به این دنیا باشه شاید هم امروز شاید هم فردا

 .خدا نکنه-

 .بود چشماش پر شده

از خدا . مرگ حقه دختر اما بعد از من این پسر دیگه تنهاست-
خوشبختیش رو می خواستم ولی با دستای خودم این بچه رو تباه کردم 

چون می خواستم دامادیش رو بیینم چون می خواستم خوشحالی و 
من این پسر و بعد از خدا میسپرمش . خوشبختیش رو آخر عمری ببینم

ا که رسماَََ جنون گرفته بود و گفتم پسرم از دست دست تو چون اون روز 
دل محرابم پاکه، . رفت اما حاال فهمیدم دوای دردش کی و چی هست

من درسته پیرم . مهربونه، دوای پسر عاشقم فقط معشوقش بوده
درسته سنی ازم گذشته اما طعم این عشق شیرین و با همه سختیش 
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چه دردیه، می چشیدم می دونم نفس کسی که نفست بهش بنده 
نمی تونم . فهمم عشق چیه می فهمم محبت چیه همه اینارو می فهمم

غر بزنم دعوا کنم خون به دلت کنم بگم باید از بین عروس و پسرم بری 
می . چون تقصیر کار اصلی منم که عجله کردم و به پسرم فرصت ندادم
که دونم شما دارید تاوان یه سوء تفاهم رو می دید امیدوارم هرجور  

صالح پیش بره امیدوارم خوشحالی واقعی جفتتون رو کنار هم ببینم با 
همه اینا تنها ازت می خوام همیشه مواظبش باشی، تک پسرمه، 
 .دوستش دارم، نمی دونی اون زمان چه حالی به منه مادر گذشت

 :بغلش گرفتم و آروم گفتم. سعی کردم خودم رو کنترل کنم

 .که مواظبم  معلومه که حواسم هست معلومه-

واقعاَََ یه مادر انقدر !. چقدر حس غریبی بود. حسودیم شد به محراب
بی اراده اشکام . انقدر نگران و دلسوز فرزنده؟. بچه اش رو دوست داره؟

کاش بی بی منم انقدر با عاطفه و مهربون بود .  روونه شد، دلم گرفت
ش کاش بی بی منم همینقدر بامسئولیت و نگران نسبت به بچه ها

 .بود

 .با تکون خوردن دستمال جلوی صورتم عقب اومدم

 .یه امداد رسانی هم به اشکای ارزشمندتون کنیم-

 .جمیله خانم بسته دستمال کاغذی رو از دست محراب گرفت
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 .پسر، خیلی دلم هوای پس گردنی بچه گیات رو کرده-

 .اشکام رو پاک و به لبخندی اکتفا کردم

 :محراب غر زد

 .!مادر-

اشاره جمیله خانم هردو باهم خندیدیم و محراب که جلوتر از اتاق با 
 :بیرون می رفت غر زد

منم که این وسط !. ماشاهلل تو چند دقیقه طرح رفاقت باهم ریختین-
 .اسباب خنده

 .جمیله خانم از پشت عصا رو زد به کمر محراب

 .کمتر بازی در بیار تا سنگ رو یخ نشی-

جمیله . خونه چیده یه تای ابروم رفت باالبا دیدن میزی که تو آشپز 
 .خانم که براش عادی بود رفت سمت میز و آروم نشست

 :زمزمه کردم

 .محراب تو چیدی؟-

 :با غرور سینه ستبر کرد و جواب داد

 . ....صدقه موندن کنار مادر و کمک بهش-
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 .جمیله خانم برای اذیت کردنش کم نذاشت و پرید میون کالمش

 .هنر می میبارهاز هر انگشتش -

 :محراب دوباره غر زد

 .!مادر-

 :جمیله خانم خندید و دستش رو آروم روی سر محراب کشید و لب زد

خدا ازت راضی باشه شاه پسرم، حاللی حالل، از خدا می خوام -
 .همینطور بچه صالح نصیبت شه

انگار فکر محرابم . با شنیدن این حرف لبخند روی لب هردومون ماسید
 .سمت نطفه ای که تو شکمم بودکشیده شد 

 .دستم رو آروم روی شکمم و نفس عمیقی کشیدم

جمیله خانم خیلی . بعد از شام خودم میز و جمع کردم و ظرفارو شستم
. اصرار داشت که پیشش بمونیم اما خودم آنچنان رغبتی نداشتم چرا؟
چون یه دیوونه تو خونه منتظر بود که اصالَََ اعصابم به بحث باهاش 

 .ش نداشتکش

دخترم، بازم بیا، البته اون یکی آتیش و باید ببینم هنوزم که هنوزه -
 .باورم نمی شه

 .محراب سر کوچه منتظر بود
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 .نفس عمیقی کشیدم و تکیه دادم به در

 .حماقت و بچگی کرد، خودشم نمی دونه چی کار کرده-

 .بازم از این کارا انجام بده-

 .نگاهش کردم

 .کدوم کارا-

 :که به عصا تکیه داده بود جواب داددر حالی  

تو که می . من اینجا تنهام، فقط محراب سر میزنه. بازم بیا، سری بزن-
دونی پسر زبون حرف نداره برای خودش می ره تو لک، ما زنا هم که 

 .دنبال هم صحبت

 .خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم

 .تا دم در؟چشم چشم حتماَََ، شما برید داخل، با این حال چرا اومدید -

 .اخم کرد

من حالم خوبه، خیلی ام سر حالم، این محراب همه چیز رو بزرگ می -
 .کنه

 .خندیدم

 .پسرتونه دیگه-
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 .اومد حرفی بزنه که با صدای بوق ماشین تو جام تکون خوردم

 .برو دختر، برو از انتظار خوشش نمیاد-

ل که نشستم داخ. بعد از خداحافظی پا تند کردم و رفتم سمت ماشین
 :صداش با خنده پیچید

نه به این که نمی خواستی بیای، نه به این که حاال از اون خونه بیرون -
 .نمیای

 .تشر زدم

 .!محراب-

 .دیدی اتفاق بدی نیوفتاد. خب، دیدی چی شد؟-

 .نفسم رو فوت کردم

 .واهلل محراب مادرت خیلی زنه عاقلیه، فکر می کردم بندازتم بیرون-

 .دماشین رو روشن کر 

هوف انگار یه . چرا بایدچنین کاری کنه وقتی اون همه تعریف کردم؟-
 .باری از رو دوش من برداشته شد

 :با به یاد آوردن مادر بزرگش لبم رو با زبون تر کردم و گفتم

 .محراب، این که گذشت، مادربزرگت؟-
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 .تک سرفه ای کرد

 .راستش خلقیات مادربزرگ با مادر فرق داره-

 .ورت کشیدمدستم رو روی ص

 .وای محراب-

 .کنج لبش رفت باال

 .اما آدم شناسه، دیگه ببینیم خودش چطوره نسبت بهت دیگه-

 . ...خب با دل آرا چط-

 :تند گفت

 .کاردو پنیر-

خب دیگه، وقتی مادربزرگش با دل آرا اونطوره با . لب به دندون گزیدم
بعد از . کنمهنوز که نیومده بهتر بود اوقاتم رو تلخ ن. من بهتر نیست

 :چند ثانیه لب زدم

 .محراب، راستش یه چیزی رو می خواستم بدونم-

 :ادامه دادم. منتظر موند

 .محراب، تو اطرافت کسی هست که باهات مشکل داشته باشه؟-

 .اخماش تو هم جمع شد
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 . ...نه چه دش-

 :رفت تو فکر و با مکث گفت

 .نه نه بابا دشمن کجا بود-

 .نیم نگاهی بهم انداخت. گفتمسر تکون دادم و آهانی  

 .چی شده؟-

 :با لبخند مصنوعی جواب دادم

 .نه چیزی نشده-

 .سر تکون داد

 .یادم نمیاد بی دلیل حرفی زده باشی. منم پشت گوشام مخملیه؟-

 :بی مقدمه گفتم

 .امروز نزدیک بود تصادف کنم-

 :داد زد

 .چی؟-

 .سعی کردم آرومش کنم

 .واسم نبودچیزی نیست نترس، منتها منم ح-
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 .گوشه ای پارک کرد و خیره شد بهم

 .دلبر اگر حواست نبود پس شکت چیه؟-

 :گفتم

محراب من اون کسی که راننده بود رو چند باری دیدم نگاهاش یه -
طوریه یه جوریه انگار طلبی داشته باشه نمی خوامم نگرانت کنم الکی 

د وگرنه اون چون اتفاقی نیوفتاده شایدم امروز سر بی حواسی خودم بو
بنده خدا تو یه انگشتیم نگه نمی داشت، نمی دونم ولی وضعیت یکم 

 .برام عجیبه

دندوناش رو می کشید . با دست پشیونیش رو ماساژ داد و رفت تو فکر
 .روی هم و مشخص بود که عصبی شده

 .صدای زیر لبش رو شنیدم

 .نه نه امکان نداره اون باشه-

 .غر زدم

 .ه به من نمی گی؟محراب، چیزی هست ک-

 :کالفه بعد از چند ثانیه تکرار کردم.  ماشین رو روشن کرد وجوابی نداد

 .به من نمی گی؟-
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 .سرش رو به نشونه مخالف تکون داد

 .نه دلبر چون مطمئن نیستم-

 :غریدم

 .دیونه شدم. عه، ازچی آخه؟-

 .پاش رو روی پدال گاز فشرد

ابش بابام بود منم اون زمان تنها یه نفر بود تو کار که اونم طرف حس-
خیلی آدم لجباز و جنجالی بود تا شر . تازه اومده بودم و ور دست بابا

باید طلبش رو می داد و نداد یعنی پول . به پا می کرد ول کن نبود
داشت و با بابا بحث کرده بود گفت نمی ده که نمی ده خالصه کار 

و با بابا صاف کرد و کشید به شکایت و این داستانا و به زور حسابش ر 
 .همین. بعد از چند وقتم دیگه هیچ خبری ازش نشد. پول رو برگردوند

 .دستم رو تکون دادم

 .نه نه، جوون بود محراب، پیرمرد نبود که یه پسرک جوون-

 .فکش منقبض شد

 .د بدتر، جوونه و چشمش رو توعه؟-

 .دست زیر چونه گذاشتم
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ه نگاه کن محراب، نگاهش آقا رگ غیرتش گل کرد، از یه بعد دیگ-
 .عاشقونه نبود که بود االن به تو نمی گفتم

 .چشم چرخوند

 .نمی گفتی به من که چی؟. چشمم روشن خب؟-

 .سعی کردم از اون بحث و نگرانی بیرونش بیارم

 .می دونی که دست بزن دارم. همونجا با کیف می زدم تو سرش-

 .نگاه چپ نثارم کرد

 .دلبر، من این وسط چغندرم-

 :سر چرخوندم سمت پنجره و لب زدم. خنده ام گرفت

 .نه کی این حرف و زد؟-

خوشم می اومد که زود غیرتی می شد نه این که کمبود باشه نه ولی 
احساس این که یه مرد هست که پشتوانه اته و حواسش بهته دوستت 

 .داره و نگرانته خیلی حس خوبی می داد

بهم سپرد که بازم اگر اتفاقی افتاد دم در نگه داشت و قبل از رفتن کلی 
در جریان بزارمش و به زور متقاعدش کردم که چیزی نیست و حتماَََ 

من دچار سوء تفاهم شدم اما محراب همچنان ذهنش درگیر و آشفته 
 .شده بود
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البد خوابیده، از داخل کیف کلید زاپاس رو . زنگ و زدم، کسی باز نکرد
حالم . با سر خوشی رفتم داخل. کردمبه سختی پیدا کردم و در رو باز  

خوب بود انگار ناراحتی و غصه های چند روز از روی دوشم برداشته 
در رو باز کردم و رفتم داخل، چراغا . برق واحد خاموش بود. شده بود

 .هم خاموش بود

 .ای بابا چقدر زود خوابیده امشب

ی مطلق از خاموش. دست بردم سمت دیوار و یکی از کلیدارو زدم پایین
خصوصاَََ این خونه که اگر یه چراغم روشن نبود . اصالَََ خوشم نمی اومد
 .می شد تونل وحشت

منتظر بودم کم کم شاهد غر . رفتم داخل اتاق و لباسام رو عوض کردم
غرا و سر به سر گذاشتنای دل آرا باشم اما انگار نه انگار، خوبه همیشه 

 .!انقدر خوابش سنگین باشه

 .د، مهلقا خانم بودگوشیم زنگ خور 

 :با ذوق جواب دادم

 .الو، سالم مهلقا خانم-

 .خندید

 .چه می خنده، خیره ایشاهلل-



 

 
1058

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .نشستم رو تخت

با محراب رفتیم پیش مادرش، . مهلقا خانم خیلی خیلی هیجان زده ام-
 .جمیله خانم، محراب همه چیر رو گفت

 :شکه گفت

 .زنه حالش بد نشد؟-

محراب از قبل گفنه بود یکی دیگه رو دوست چرا چرا، ناراحت شدولی -
 .داره مادرش می دونست دل محراب با دل آرا نیست

 .مهلقا خانم آهی کشید

 .حیف اسم دل آرا-

 :ادامه داد

 .چیزی نگفت در موردش؟. خواهرت چی؟-

 .تکیه دادم به دیوار

واهلل چیزی نگفت که از دستش دلگیره بدجور، تو روم چیزی نگفت -
 .نتظره دل آرا رو ببینهحرفی نزد م

 .دستی دستی آبروی خودش رو برد-

 :با استرس گفتم
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 .مهلقا خانم، مادربزرگش داره میاد-

 :با شنیدن این حرف چند ثانیه مکث کردو آروم لب زد

 .اون پیرزن بداخالق؟-

 :پرسیدم

 .دیدینش؟-

 :با حرص گفت

بله که دیدم، آخرین بار که داشتن خونه رو تخلیه می کردن -
 .دیدمشون، ماشاهلل خیلی کج خلق و جدی ام هست

 .دلم لرزید

مهلقا خانم راستش من میترسم، مطمئنم با من رفتار درستی نخواهد -
 .داشت

 .دختر مگه چی کار کردی؟-

 .شونه باال انداختم

 .من که نه ولی فکر نکنم دل آرا باهاش برخورد خوبی داشته باشه-

ق نیست که الکی سر به سر بزاره نترس دختر، اون زن اونقدرم بد خل-
 .شاید اول تندی کنه اما همه چی هم بستگی به صبر و برخورد تو داره
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 .ایشاهلل-

بالخره بعد از ده دقیقه خداحافظی کردیم و اومدم لباسام رو عوض کنم 
 .آب دهنم رو قورت دادم. که صدایی افتادن چیزی پیچید

 :زیر لب زمزمه کردم

 .اهلل و اکبر-

با یه . حتماَََ بازم از این اتاق وسطیه. بلند شدم و رفتم بیروناز جا 
هرچی می . صلوات رفتم داخل، مرگ یه بار شیون یه بار تا کی ترس؟

 .خواد بشه بشه

دلمم نمی خواست به دل آرا چیزی بگم یا بیدار بشه چون حوصله 
 .طعنه و تیکه هاش رو نداشتم

مه چی مرتب و حتی در تراس ه. با ورودم به اتاق تند کلید برق و زدم
 .هم بسته بود

. چند بار نفس عمیق کشیدم و با چند گام خودم رو رسوندم دم تراس
در رو باز کردم و سرم رو بیرون انداختم، نه اصالَََ هیچ خبری نبود که 

 .نبود

بسه .دندونام رو با حرص روی هم کشیدم، دیگه داره شورش در میاد
 .دیگه
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 :و غریدم پام رو کوبیدم رو زمین

 .اول و آخر می فهمم کی هستی که مارو دیوونه کردی-

 .برق رو خاموش کردم و از اتاق بیرون زدم

این وقت شب اونم به این زودی غیر ممکن . در اتاق دل آرا نیمه باز بود
بود خوابش ببره اونم وقتی بعدازظهرارو همش خوابه، چطور االن 

 .خوابه؟

 .!یه حسی نهیب زد به تو چه

 .ی حوصله رفتم سمت یخچال تا یه لیوان آب بخورمب 

شیشه آب رو برداشتم و چرخیدم برم لیوان بردارم که چشمم به یه 
 .کاغذ روی میز افتاد

 .روش نوشته شده بود

با اخم شیشه رو گذاشتم رو میز و به کاغذ چنگ زدم، روش قطره قطره 
 .خشک شده و انگار کسی اشک ریخته باشه روش

ری این نامه رو می خونی امیدوارم دیر شده باشه، چون االن که دا-
دیگه نمی خوامم چشمام این دنیارو ببینه، من هرکاری کردم برای 

خوشبختی خودم بوده، از این دنیا چیز زیادی نمی خواستم جز خانواده 
خوب که اونم به مرحمتت از من گرفته شد، من آدم بخیلی نیستم من 
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رو می خواستم دوست داشتم اون عشقی آدم ظالمی نیستم منم حقم 
که آرزومه رو تجربه کنم اما دیگه نهم نیست دیگه برای من هیچی مهم 

امیدوارم خوشبخت بشی و سایه کسی مثل من روی عشقتون . نیست
سنگینی نکنه، شاید اینطور دیگه نسبت به من حس نفرت نداشته 

 .سباشید، من از این دنیا یه زندگی می خواستم همین و ب

سرم رو چرخوندم سمت . دستام یخ کرد،یه لحظه پاهام سست شد
 .بی اراده چشمام پر و چونه ام لرزید. اتاق دل آرا، صدا از اونجا بود؟

دوتا پا داشتم و دوتای دیگه قرض کردم، با تمام قوتی که داشتم دویدم 
 .سمت اتاق و در اتاقش رو محکم باز کردم

. بی حرکتش کنار تخت افتاده بود خواستم برم جلو تر که دیدم تنه
 :چراغ رو روشن کردم و جیغ زدم

 .دل آرا-

انگار روح از تنم داشت جدا . وای خدا، وای خدا داشتم خفه می شدم
 .داشتم از ترس سکته می کردم. دل آرا خودکشی کرده بود؟. می شد

 .رفتم باال سرش و صداش زدم

 .دل آرا؟... د-
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اون لحظه حس نفرت به . گرفته بود  رگش رو زده و خون کل فرش رو
طره . من باعث شدم که دل آرا خودکشی کنه من. خودم پیدا کردم

 .موهاش که روی صورتش افتاده بود رو کنار زدم

 .رد اشک خشک شده روی صورتش حالم رو بدتر از قبل کرد

 :با اشک نالیدم

 .دل آرا چی کار کردی تو؟-

از جا بلند شدم و دویدم . نبضش ضعیف می زد و رنگش مثل گچ سفید
باید چی کار می . باید چی کار می کردم؟. تنم داشت می لرزید. بیرون
خودم رو رسوندم داخل اتاق و انقدر ترسیده بودم و می لرزیدم . کردم؟

 .که موبایل دو مرتبه از دستم افتاد

زنگ زدم اورژانس و بعد از اون بالفاصله شالش که پشت در بود رو پاره 
با . نمی تونستم چهره اش رو بیینم چون اشک مانعم می شد .کردم

با . رفتم عقب. دست لرزون مچش رو بستم تا بیشتر ازش خون نره
اون صحنه برام طوری بود که انگار در و . چشمای پر خیره شدم بهش

دیوار اتاق برام تنگ و زمین و زمان بهم لعنت می فرستادنگ همون 
 .لحظه موبایل تو دستم لرزید

خیره به . محراب بود، بعد از چند ثانیه مونده بودم جواب بدم یا نه
 :چهره رنگ پریده دل آرا با ترس جواب دادم
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 .بله؟-

 :با مکث جواب داد

 .دلبر؟-

 .هقی زدم و اومدم چیزی بگم که زودتر پیش قدم شد

 .گریه نکن، آرون باش، من پشت درم در و باز کن بیام داخل-

کلید رو زدم و در اصلی رو .  داشتم سمت اف افچیزی نگفتم و قدم بر 
 .باز کردم

دست و پام می لرزید، بازم . حس عذاب وجدان داشت خفه ام می کرد
 .گناهکار من بودم؟

در اتاقش و بازم دم تند رفتم. تنه نحیفش از جلو چشمم کنار نمی رفت
 .خیره شدم بهش

 :دستم رو روی شکمم کشیدم

 .ط؟تو چه گناهی کردی این وس-

 :صدای بلند محراب داخب سالن پیچید

 .دلبر؟-

 .اینجام-
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 .با دیدن دل آرا شکه خودش رو رسوند بهش. دوید و اومد دم اتاق

 .چی کار کردی تو؟-

 .دست برد زیر پاهاش و از رو زمین بلندش کرد

 . ...زنگ نزدی او-

 :پریدم میون کالمش و با صداش خش دار گفتم

ز خودشون رو نرسوندن، محراب تا برسن زنگ زدم زنگ زدم ولی هنو-
 .دیره بیا خودمون ببریم

 :کالفه لب زد

 .االن لباسش و چی کار کنم؟-

از پشت در شال برداشتم و گذاشتم روی سرش و چادر هم با هزار 
 .سختی رو سرش گذاشتم

محراب سریع دوید سمت در و آسانسور چون طبقه پایین بود منتظر 
پشت سرش کیفم و برداشتم و اما آروم . رفت نموند و از پله ها پایین

 .تر رفتم پایین، حاال بیشتر نگران نطفه تو شکمم بودم

پارکینگ نگهبان . حالم خیلی بد بود، طوری که نمی تونستم وصف کنم
 محراب بیشتر از من. با دیدنمون زودتر جلو رفت و در رو باز کرد

 .همضطرب بود و کنجکاو بودم بدونم از کجا فهمید
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 .زود نشستم داخل و محراب با تمام سرعت می روند

تا رسیدن به بیمارستان زیر لب صلوات می فرستادم و با ترس 
 .هرازگاهی برمیگشتم عقب و نگاهش می انداختم

 .از کی اینطوره؟-

 .خیره شدم به محراب

دم در کسی باز نکرد گمون کردم خوابه، رفتم باال چراغا خاموش بود -
یه تماسم داشتم با مهلقا خانم که بعد از اون یه صدایی از  اعتنا نکردم

اتاق اومر فکر کردم اتاق توعه نگو دل آرا بود که از رو تخت افتاده پایین 
خالصه رفتم آب بخورم که تو آشپزخونه رو میز نامه اش رو دیدم، همه 

 .اینا سر جمع یک ربع هم نشد

 .فرمون دندوناش رو روی هم کشید و با حرص کوبید رو

 :پرسیدم

 .تو از کجا فهمیدی؟-

داشتم می رفتم خونه گفتم یه نگاه بندازم به گوشی دیدم اس ام اس -
داده، نخواستم نگاه کنم که دیدم تا تونسته نوشته و آخرشم از 

رسماَََ امروز هرچی خوش بودم از . راه رفته رو برگشتم. خودکشی گفته
 .ه مندماغم در اومد، اینم از یه روز سر خوشی
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اولین بیمارستانی که رسیدم نگه داشت و طوری ترمز کرد که صدای 
 .جیغ الستیکا تو سکوت خیابون پیچید

آروم اومدم پایین و با عذاب . تند اومد پایین و دل آرا رو بغل گرفت
 .وجدان به صحنه رو به رو چشم دوختم

 .دمحراب دوید سمت ورودی و تا انتها دیدم که خوابوندش رو برانکار 

 .حس نفرت نسبت به خودم داشتم

در ماشین و بستم و نشستم رو عابر، حاال گریه نکن کی گریه بکن مگه 
 .انقدر اشک ریختم که چشمام پف کرده بودن. اشکام تمومی داشت؟

سرم و که تکیه دادم به درخت احساس کردم دلم پیچید و با حس 
زردآب  جز . تهوع سر چرخوندم طرف مخالف و زیر درخت عقی زدم

 .هیچی باال نیومد

 :صدای شک محراب رد باال سرن شنیدم

 .دلبر؟-

 .سر باال گرفتم

 .رو زانو نشست و با پریشونی نگام کرد

 .دلبر این چه حالیه؟-
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 :با بغض گفتم

محراب قلبم داره میاد تو دهنم، بخاطر چی فکر می کنی خودکشی -
 .الکی؟. کرد؟

با لبخند خیره . جمع کرد همونجا رو آسفالت نشست و زانو هاش رو
 .شد بهم که اخمام بیشتر رفت تو هم

 .محراب، میخندی؟-

 .لبخندش پررنگ تر شد

می خوام ببینم اون دختر تخس و یک دنده لجباز، از کی تا حاال انقدر -
 .ضعیف و شکننده شده؟

 .خیره شدم به آسمون

 .االن وقت این حرفاس؟-

 .خیره شدم بهشچیزی نگفتگ با حس سنگینی نگاهش ناچار 

دیوونه اون بهوش میاد حالشم از هردومون . حیف این چشما نیست؟-
 .بهتر تو داری عذاب چی و می کشی؟

 :نالیدم
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محراب نمی تونی درک کنی، انگار یکی داره قلبم و فشار می ده، اون -
 .خواهرمه خواهر دوقلوم، مگه می شه بی تفاوت باشم؟

 .یه تای ابرو داد باال

 .برای حس خواهرانته؟ یعنی االن-

 .بینیم و باال کشیدم

 .راستش نه-

 :خیره شدم به زمین که غر زد

 .نگام کن-

 .سر تکون داد. چونه ام رو روی زانوم گذاشتم و چشم دوختم بهش

 .نگاه رنگ و روش و مثل زردچوبه شده-

 .کنج لبم رفت باال

قدر جداَََ می شد احساس کرد که چ. با این حال بازم حالش خوب بود
 .خوشحاله، انگار همه غمش گفتن به جمیله خانم بود

 . ...برم یه چیز بگیرم ب-

 .ابرو باال دادم

 .نه-
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 :با ترس گفتم

 .محراب دارم دیوونه می شم. یعنی چی می شه؟-

 .با تاسف نگام کرد

گفتم به هوش .  دلبر، انقدر حواست پرته که نمی فهمی حرف من و؟-
 .میاد برای چی گفتم؟

 .ت کردمچشم درش

 .خوب می شه؟-

 .پلکهاش رو روی هم فشرد

 .سطحی بوده ولی خونریزیه زیاد-

 .نفس حبس شده ان رو بیرون دادم و زیر لب خداروشکری گفتم

 :از گوشه چشم نگاه کرد و لب زد

 .افسوس، کاش منم یکی بود وقتی که حالم بده انقدر بی قرار باشه-

 :متعجب گفتم

یا خودت خوب می دونی اکر اتفاقی برات بیوفته محرا اوالَََ خدا نکنه ثان-
 .چه حالی می شم

 :چشم ریز کرد و با لبخند کمرنگ گفت



 

 
1071

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .راستش و بگو. چه حالی؟-

 :ادام و درآورد و گفت

اینطور نفس حبس می کنی یهو می دی بیرون بعد لبخند می زنی -
 .خداروشکر می کنی؟

 :و گفتم خندیدم

 .تو دیگه زده به سرت-

 .بشکنی زد

 .آها حاال شد، میخندی خوشکل تری-

 :ادامه داد

 .دلبر؟-

 .منتظر خیره شدم بهش

همیشه حواست به خودت جمع باشه، قرار نیست که تو خودت رو -
همیشه مسبب حماقت بقیه بدونی، قرار نیست بخاطر بقیه از خودت 

بگذری، قرار نیست بخاطر بقیه حال خودت رو بد کنی و حواست به 
قرار نیست خودت رو فراموش کنی اما همیشه یاد بقیه خودت نباشه، 

اینا کارایی هست که تو این مدت انجام دادی برای !. قرار نیست!. باشی
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اطرافیانت حاال چه کم چه زیاد، هردو دیدیم که این افراط عالقت چقدر 
 .یعنی بهمون آسیب زد... بهت

 .لبخند تلخی زدم

یعنی باید بی تفاوت می . م؟یعنی من برای خانواده ام اشتباه کرد-
 .بودم؟

 .سر باال داد

نه دلبر، نمی گم بی تفاوت ولی افراط عالقه خودت باعث شد که ازت -
 .سوء استفاده کنن

 .نفس عمیقی کشیدم و چونه ان رو روی زانو گذاشتم

بهتره بگیم اگر خانواده ام قدر من رو می دونستن اینطور سوء استفاده -
 .؟نمی شد، اینطور نیست

 .!شاید، آره-

 .از جا بلند شد و خودش رو تکون داد

 .بلند شو برسونمت خونه-

 :جواب دادم

 .من نمی تونم. نه خونه چرا؟-
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 .اخم کرد

 .چیزی بشه خبرت می کنم دیگه .دلبر می خوای بمونی اینجا که چی؟-

کالفه از جام بلند شدم و بدون هیچ حرفی نشستم داخل ماشین اما 
اگر سطحی بوده برای چی این کارو انجام . ل آرا بودبازم فکرم پیش د

یعنی انقدری حقیر شده که برای جلب توجه و ترحم این کارو . داده؟
 .سرم رو به نرمه صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم. کنه؟

بعد از نشستن محرتب مشت فرمون تا رسیدن به خونه حرفی بینمون 
نیست و اعصابم بهم ریخته  رد و بدل نشد، متوجه بود که حالم خوب

 .اس، می فهمید که نگرانم و به زور سعی داشت حالم و خوب کنه

 .رسیدیم-

 .دم در بودیم. چشمام رو باز کردم

 .کاری نداری؟-

 .نه، نگران نباش اتفاقی بیوفته بهت زنگ می زنم-

وای خدا، نکنه بازم . با فکر تنهایی موندن تو اون خونه دلم هری ریخت
ای بابا چی می . آب دهنم رو قورت دادم. یی اتفاقی بیوفته؟سر و صدا

 .هرچی می خواست بشه قبالَََ می شد دیگه ترسی ندارم. خواد بشه؟

 :رو به محراب لب زدم
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 .باشه، ممنونم ازت-

بستن . تا باز کنم و برم داخل حرکت نکرد. پیاده شدم و رفتم سمت در
ته کلید رو محکم به دست دس. در همانا و پیچیدن صدای الستیکا همانا

به واحد که رسیدم با یه بسم اهلل در خونه . گرفتم و وارد آسانسور شدم
 .رو باز کردم

 :بلند گفتم

 .ایشاهلل که یه امشب تنها تو این خونه به خیر بگذره-

ای خدا، کاش . فکرم رفت سمت دل آرابازم. لباسام رو عوض کردم
 .زودتر به هوش بیاد

 .م که یه کوچولو جلو اومده بودخیره شدم به شکم

کوچولو، خودت شاهدی که با این همه دلم نمی خواد که براش اتفاقی -
 .بیوفته، هرچی ام که باشه اگر خواهر من نیست مادر تو هست

سر که باال . از آشپزخونه چندتا دستمال برداشتم تا اتاقش رو پاک کنم
 .گرفتم در اتاق محراب باز بود

 .م و فریاد زدمنفس عمیقی کشید

 .اهلل و اکبر، اهلل و اکبر-
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. با ورود چشمم به تراس افتاد. من در این اتاق لعنتی رو بسته بودم
 دست به پیشونیم گرفتم وزمزمه کردم؛. نفسم حبس شد

 .دیوانمون کردی. می خوای بکشی بیا بزن بکش این کارا چیه؟-

 .با غیظ رفتم و در تراس رو محکم بهم کوبیدم

 هرکی که هستی آب خوش از گلوت پایین نره که روانم و ایشاهلل-
 .پریشون کردی

هرچی می اومد درست بشه بدتر می . این چه وضعیه؟. بغضم گرفت
واقعاَََ دیگه نمی تونستم این همه رو تحمل کنم، تا کی این مغز می . شد

این همه . تا کی یه شب بدون آرامش بخوابم؟. خواست درگیر باشه؟
 .تم برای چی؟هفت خان رس

 :زمزمه کردم

پایان شب سیه سپید است، می شه قسمت بشه که سپیدی مطلقش -
 .رو ببینم؟

اومدم رد بشم که از گوشه چشم کاغذ چسبیده رو آیینه . سر تکون دادم
 .کمد دیدم

 .روش نوشته داشت

 .رفتم نزدیک و خوندم
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 ."از گذشتت دور نشو، بدبختت می کنم"

 .شد چشمام از شدت وحشت درشت

 .االن یعنی چی؟... این ال... ا

کم مونده بود وسط همون اتاق پس بیوفتم ولی به خودم دلگرمی دادم 
 .که می تونه نوشته دل آرا باشه

با دقت به خطش . کاغذ کذایی رو برداشتم و همونجا رو زمین نشستم
 :غریدم. نگاه کردم

تا از ترس  خودت و گول بزن. آره دلبر احمق آره، این خط دل آراعه؟-
 .سکته نکنی!. نمیری

 .بی اراده اشکام روونه شد، خیره شدم به کاغذ و بازم نوشته رو خوندم

 .یعنی چی بدبختت می کنم؟. یعنی چی که دور نشو از گذشتت؟

 .فقط اسم یکی جلوی چشمم رنگ گرفت

 "فریبرز"

مگه من باهاش چی . چه دلیلی داشت فریبرز بخواد سر به سرم بزاره؟
اون که تو تماس خیلی آروم و بی خیال بود چرا حرفی . رده بودم؟کار ک
 .چرا چیزی نگفت؟. نزد؟
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 .پوزخند زدم، عادت داشت با پنبه سر ببره

نفسام به شمار افتاده بود با عصیانیت از جام بلند شدم و دویدم سمت 
امروز از همون روز اول صبحش تا همین شب یک سال نه بلکه . اتاقم

 .مرم کم کردچند سال از ع

 .موبایلم رو برداشتم و با یه نظر شماره اش رو پیدا کردم

 .تماس رو اجرا و منتظر موندم تا جواب بده

 :با دوق بوق صدای خواب آلودش پیچید

 .بله؟-

 :اشکام رو پس زدم و غریدم

 .این کارا چیه فریبرز؟-

 :جوابی نداد و بعد از چند ثانیه گفت

 .شما؟-

 :جیغ کشیدم

 .دلبر-

 .صبی شدع

 .ای بابا قبال یه غلطی کردیم هنوزم ولمون نکردی؟-
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 :مشتم و کوبیدم به دیوارو گفتم

 .اونی که ول نمی کنه تویی-

 .حالت خوبه؟. چی میگی؟-

آی خدا، قلبم . دستم و جلوی دهنم گرفتم و گوشی رو فاصله دادم
 .داشت می اومد تو دهنم، داشتم از استرس سکته می کردم

 .الو؟-

 .س عمیق کشیدم و موبایل و کنار گوشم گرفتمیه نف

 .ببین تو اومدی تو خونه، رو آیینه یه نوشته چسبوندی مگه نه؟-

 .صداش بلند شد

 .چی؟-

حس جنون و . نه، نه حتی کار اونم نبود و من قضاوتش کرده بودم
 .دیوونگی بهم دست داده بود

 :صدای فریبرز پیچید

می زنی دختر، دیگه زنگ نزن ببین من نمی دونم داری از چی حرف -
 .جنبه خطم نداری می گفتی شمارم رو نمی دادم دستت

 .و صدای بوق ممتدد گوشی
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سرم رو چسبوندم به . هقی زدم و موبایل رو محکم پرت کردم به در
 .دیوار و خیره شدم به سقف سفید

هرکی که بود قصد عذاب دادن داشت نه مرگ نه کشتن چون هر بار 
و نیومده ولی با انداختن این ترس به جونم هزار بار  می تونسته بیاد

 .کشتتمو زنده ام کرده

 .کم کم همونجا روی زمین چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد

با کرختی چشم باز کردم و . صبح با صدای زنگ اف اف از خواب پریدم
با چهره دیدن دل آرا تو اف اف بی . با کوفتگی از رو سرامیک بلند شدم

 .در رو باز کردم و منتظر شدم بیان داخل. اراده لبخند رو لبم نشست

 .با باز شدن در آسانسور تنها دل آرا رو دیدم

 .سالم دل آرا-

 .با صورت بی حال نگام کرد و کفشاش رو در آورد

 .زوری سالم داد و اومد داخل

 :صداش زدم

 .دل آرا؟-

 :خیره شد به سقف و جواب داد. رفت سمت مبل و نشست
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 .بگو-

 .وایستادم رو به روش

 .چرا؟-

 .پورخند زد

 .چرا؟. چرا همین االنم نگرانی؟. چرا نجاتم دادی؟. تو چرا؟-

 . ...دل آرا ب-

 .تیز خیره شد بهم و نذاشت ادامه بدم

 .اصالَََ حوصله بحث ندارم-

دستش بخیه و بسته . نفسم رو با حرص فوت کردم و چیزی نگفتم
ی شد و نگاه می کرد، انگار که از اون رگی که شده بود؛ با نفرت خیره م

 .!زده باشه طلبکاره

همون لحظه بلند شد و قدم برداشت سمت اتاق، خواستم برم 
 .آشپزخونه که صداش میخکوبم کرد

درسته به اتاق با خون گند زدم اما توام با انداختن دستماال دم در -
 .می دونیطوری نشون نده که فکر کنم جز من اتاقمم آشغالدونی 

 .ابروهام رفت باال، عجب یه طرفه به قاضی می رفت
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دویدم . اشکال نداره مهم نیست، اتفاقا خیلی هم خوبشد که گفت
رفتم اتاق دل آرا که دم . سمت اتاق و اون برگه نوشته رو برداشتم

 :ورودی داد زد

 .نیا داخل-

 .دیگه کاسه صبرم لبریز شد

استم پاک کنم ولی نشد نتونستم اگر اتاقت دستمال بوده حتما می خو-
 . ....چون

 .پرید میون کالمم

چون از حس تنفر و کریحت فرمون می گیری و طبیعیه اینطور نیست، -
مثل گربه چنگ . آی که خدا می دونه دیشب چه جشنی تو دلت گرفتی

می زنی و زخم می کنی که اون منم اما برای صاحب که محراب باشه 
خیلی دیشب دلت سوخت . نی نه؟خودت و لوس و مظلوم می ک

بازم شکر به من که به مرحمتم حداقل به چشم محراب میای . واسم؟
 .اما اشکال نداره بتازون خودم کردم که لعنت بر خودم باد

تکه کاغذ رو پرت کردم تو . در اتاق و کوبیده به دیوار و تند رفتم سمتش
 :صورتش و فریاد زدم

 .زدی؟ چشمات و باز کن بخون، این و تو-
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 .با اخم کاغذ رو برداشت و خوند

 .این چیه؟-

 .خم شدم و از دستش گرفتم

این همونیه که دیشب اومدم اتاقت تمیز کنم اما دیدم در اتاق محراب -
با این که . بازه در تراسش بازه و این به آیینه کمدش چسبیده بود

ه شستن و تمیز کردن اتاقت وظیفه من نیست بلکه کثافتیه که خودت ب
اتاق زدی اما بی انصاف خودت فکر کن اگر تنها تو این خونه اون وضع 

 .و می دیدی با این کاغذ چی کار می کردی؟

 :مات نگام کرد و گنگ لب زد

 .یعنی چی بدبختت می کنم؟-

 .با صدای زنگ اف اف اخمام جمع شد

 .کسی و دعوت کردی؟-

 :دل آرا لبش رو کج کرد و گفت

 .نه -

قبل از این که گوشی و بردارم . رفتم و رفتم بیرونکاغذ رو تو مشت گ
 .البد اشتباه زده. این دیگه کیه؟. نگاهم به چهره پیرزنی افتاد
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 .گوشی و برداشتم

 .بله؟-

 .در و باز کن عروس-

 .لبم رو پیچ دادم و گوشی رو گذاشتم جاش

سالنه سالنه خودشرو رسوند و تا . دل آرا رو صدا زدم تا بیاد ببینه کیه
 .اد دوباره زنگ در زده شدبی

 .با دیدن پیرزن رنگ از رخش پرید و آب دهنش رو قورت داد

 .ای وای ای وای-

 :همچنان خیره و منتظر چشم دوختم بهش که لب زد

 .پیرزن پیرزن عجوزه بداخالق-

 .کالفه شدم

 .ای بابا، کیه؟-

 :بلند گفت. کلید در و زد و با غیظ باز کرد

 مادربزرگ محراب-

دوید اتاق و من همچنان مبهوت وایستاده . ده منم ترسم گرفتبی ارا
 .بودم نا زنگ در به صدا در اومد
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 .قدم برداشتم و در رو باز کردم

 .پیرزن اخم غلیظی داشت و با دیدنم چشم ریز کرد

 .شیطان باید بیاد و ازت درس بگیره-

اومدم دهن باز کنم که عصا رو بلند کرد و زیر گلوم گذاشت که با 
 :با قدمای محکم اومد داخل و لب زد. شارش چند قدم رقتم عقبف

 .ترسیده؟. اون یکی عشقه کجاست پس؟-

 :لبم رو با زبون تر کردم و مضطرب گفتم

 .سالم خوش اومدین-

 .اخماش از هم باز شد

 .تو کدومشی؟-

 :با ترس جواب دادم

 .من دلبرم.... من... م-

صداش . رخ کشیده شد یه تای ابرو باال داد و چین پیشونیش به
 :پیچید

 .عجب عجب، عروس نیومده خوش آمد گویی پس اینطوره؟-

 :صدای دل آرا پیچید
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 .سالم مادربزرگ.. س-

در رو . سر چرخوند و نیم نگاهی به دل آرا انداخت و نشست روی مبل
دقیقاَََ . بستم و بالفاصله رو صندلی کنار در نشستم و چشم دوختم بهش

م بود، یه زن کامال جدی، محکم و قاطع که تو همونطور که تو تصور 
دوتا دستش رو به عصای رو به . کالمش صالبت بیداد بی داد می کرد

 :روش گذاشت و آروم گفت

جمیله یه چیزایی برام تعریف کرد اما من باورم نشد تا بیام و به چشم -
 .!ببینم ولی ظاهراَََ صحت داره

 .دل آرا لبش رو پیچ داد

 .تعریف کرد؟چی و . مامان؟-

 :مادربزرگ با تاسف جواب داد

روی گناهی بزرگی . هنوزم می خوای سرپوش بزاری رو کارا و حماقتات؟-
 .که کردی نه؟

 :دل آرا زوری لبخند زد و گفت

مادرجان سوء تفاهم شده احتماالَََ، من متوجه نمی شم از چی حرف -
 .می زنید

 .مادربزرگ عصاش رو کوبید زمین و صداش اوج گرفت
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این که با حماقت به جای خواهرت تو نشستی سر سفره عقد، این که -
 .سر پسرم و نوه عزیز تر از جونم رو شیره مالیدی

با چونه لرزون و چشپای پر رو . رنگش پریده بود. دل آرا چرخید سمتم
 :بهم زمزمه کرد

 .خدا لعنتت کنه رفتی همه چیز و به مامان گفتی؟-

 .ربزرگ اجازه نداداومدم جوابش رو بدم که ماد

بسه بسه خجالت بکش، با این همه هنوز ادب جلوی بزرگتر یاد -
 .نگرفتی

 .دل آرا براق شد

محراب من رو اول دید من و اول دوست داشت و اونی که باید بگه -
بسه منم من، دیگه خسته شدم تا کی می خواید هرکدوم تک به تک 

 .رو سرم خراب بشید؟

 :مادربزرگ خندید و گفت

اگر رو سرت خراب می شدن که االن صاف صاف تو چشمام خیره نمی -
شدی تا با بی پروایی حرف بزنی، اگر رو سرت خراب می شدن باید از 

فرط خجالت االن سر خم می کردی و دهن باز نمیکردی به بی 
چون . احترامی، ازاون اولم به چشم من عروس نبودی می دونی چرا؟
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شیطنت، ) شب خواستگاری که ِوزاون مردمک چشمات وقت بدرقه 
 .می زد فهمیدم چه آشوبی هستی( شرارت 

 :رو کرد سمت من و ادامه داد

گیرم که نبوده .  اما تو، تو چطور عاشقی که حواست به عشقت نبوده؟-
 .چطور حواست به خانواده ات و ازدواج خواهرت نبوده؟

 .اومدم حرفی بزنم که دل آرا پیش قدم شد

 .از خونهچون بیرونش کردیم -

 :مادربزرگ اخم کرد و تشر زد

 .!حرف نزن عروس خطابم تو نیستی-

 .نگاهم کرد

 .چرا بیرونت کردن؟-

چه جوابی می . چی می گفتم؟. با این سوال عرق سردی رو تنم نشست
دروغ هم نه می تونستم بگم و نه . دادم که یک طرفه قضاوت نکنه؟

ا زهرش رو می می خواستم بگم که اگر می گفتمم بی شک دل آر 
 .ریخت

چشم ابرویی برام . یه نگاه بهش انداختم و همون لحظه از جا بلند شد
 :اومد و دست به کمر گفت
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از اشک آروم. با شنیدن این حرف بغضم ترکید و سر پایین گرفتم
. چشمام می چکید، دیگه از خجالت رو نداشتم به مادربزرگ نگاه کنم

قسم می خورم !. م و وقیح بودچقدر بی رح. لعنت بهت دل آرا لعنت
اگر من جاش و تو شرایطش بودم هیچوقت چنین ظلمی در حقش 

همین . هقی زدم و دلم به حال خودم سوخت. نمی کردم اما اون؟
دیروز داشتم برای وضع و حالش های های گریه می کردم و بال بال 

می زدم تا به هوش بیاد و اون انگار اصالَََ از عاطفه و محبت نمی 
االن مادربزرگ پیش خودش چه فکری که نمی کرد، حتماَََ ازم . همیدف

دستم رو . نفرت پیدا می کنه حتماَََ بدتر از دل آرا با من برخورد می کنه
با تصور این که اونم . جلوی دهنم گرفتم، وای خدا جمیله خانم چی؟

نه نه، باید با مادربزرگ سر . بخواد اینطور بفهمه مثل کوره داغ شدم
ت خودم صحبت کنم و بگم که چی شد و چطور شد وگرنه با این فرص

حرف دل آرا به حتم پیش خودش خیال می کنه که من از اول بی عفت 
 .بودم و اومدم سراغ محراب

 .صدای عصبی مادربزرگ حین بلند شدن پیچید

 .گفتم تو دهنت رو ببند عروس، نزار بهت توهین کنم-

 :ادامه داد

 .دختر سر باال بگیر-
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 .دل آرا هیستریک خندید و اومد نزدیک

عجب دلبر خوش شانسی، واهلل من . با این حال بازم برخور اینطوره؟-
بودم که امونم نمی دادن، آخه چرا همه فکر می کنن تو بقعه متبرکه ای 

 .ها؟

 :با تمسخر رو به مادربزرگ گفت

چرا با روی سرخ و چشم . چی شده؟. الهی، خانم بزرگ ناراحت شدن؟-
یا نه زشته بدونید . حرفام رو باور ندارید؟. درشت نگام می کنید؟

مثالَََ بپرسن میون . عروس اصلیتون در واقع راه نادرست می رفته نه؟
آشنا و همسایه این دوتا جوون چطور آشنا شدن بگین پسرمون به 

 . ...دختر بی حیا و عفت دل داد ما هم دلمون نیومد رفتیم خواستگ

 .سیلی تند سر باال گرفتم و از جا بلند شدمبا شنیدن صدای 

 . ...مادرب-

 :عصاش رو، رو بهم گرفت باال و گفت

تو چه دختری هستی که اجازه می دی همچین آفتی هرطور دوست -
 .داره در موردت حرف بزنه

دل آرا که دستش روی گونه اش خشک شده مونده بود بازم دست 
 .نکشید
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 . ..مبا این همه . حاال من شدم آفت؟-

 :مادربزرگ بازم اجازه صحبت نداد و فریاد زد

وقتی من و به تمسخر می گیری وقتی برای بزرگتر ذره ای عز و احترام -
قائل نیستی پس نه ذره ای خوی انسانیت داری و نه حق داری با من 

 .هم کالم شی، فهمیدی؟

رو من واقعاَََ خجالتم گرفته بود از دست دل آرا که انقدر خواهر بودنش 
آبروم و برده بود و هیچ ناراحتی هم از این بابت . زشت به رخ کشید

همش دوست داشت تو چشم بقیه پررنگ باشه و اطرافیان . نداشت
 .باورش داشته باشن اما در عوض من بسوزونه و دم نزنم

 :دل آرا با خشم رو بهم گفت

ی بگو چطور آشنا شدین دیگه، م. چرا حرفی نمی زنی؟. چرا الل شدی؟-
 .ترسی ابروت بره نه؟

دیگه تحمل نکردم، سر باال گرفتم و خیره شدم به صورتی که حاال یه 
 .طرفش قرمز و رد دست بود

تف بهت، چقدر خار و ذلیلی، من هرچی که هستم می گم ولی تو -
چقدر بی شرمی که از گفتن این حرفا اونم جلوی خواهرت ذره ای 

 .خجالت نمی کشی
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رفتنش همانا . ازمون دور شدو رفت داخل اتاقنیشخندی زد و با غیظ 
هرجور فکر می کردم . به زور خودم رو به مبل رسوندم. و هق زدنم همانا

. که من و دل آرا چطکر دوقلو هستیم به هیچ نتیجه ای نمی رسیدم
خواهر دوقلو درواقع یک روح در دو جسم بود خواهر دوقلو به معنای 

چرا ... و هم صحبت همیشگی وواقعی یعنی وابستگی یعنی همدرد 
 .دل آرا انقدر سکه یه پولم می کرد

نگاهم کشیده شد . یقه لباسم رو گرفتم و تکون می دادم. گرمم شده بود
 .سمت عصایی که رو به روم به پا بود

 :چشمام رو باال کشیدم که با تالقی نگاهم با مادربزرگ به حرف اومد

و باهوش و سر زبون دار  اونقدری که محراب می گفت جسور و زرنگ-
 .حاال حس می کنم با یه دختر بی عرضه و بی زبون طرفم

 .بینیم رو باال کشیدم و اشکام رو پس زدم

 .نه اونطور نیست-

 .عصاش رو محکم گرفت و نشست کنارم

 :با اخم لب زد

 .پس چطوره؟-

 :با بغض سرچرخوندم و گفتم
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ع ندارم انقدر نسبت توقخانم بزرگ اون خواهرمه غریبه نیست که، من-
بهم بی عاطفه، طلبکار و نفرت داشته باشه، اونم نه خواهر بلکه خواهر 

 .!دوقلو

 :تک سرفه ای کرد و با صالبت جواب داد

من گوشی برای شنیدن گریه و اشک بیخود برای یه آدم بیخود ندارم -
 .چرا بیرونت کردن. دختر، منتظرم، جواب سوالم رو بده

 .نفسم رو فوت کردم

 . ...همونیه که دل آرا گفت چون دست به-

 .نذاشت ادامه بدم

اعتنایی به حرفای اون دختر نمی من هیچ. برای چی این کار رو کردی؟-
وجه باورش ندارم، اون دختر حرفی نمی زنه که به کنم چون به هیچ

 سودش نباشه

 .اه تلخی کشیدم و غرق گذشته شدم

اشک دل آرا و شتم و با گریه وهمون روزایی که خسته و کوفته برمی گ
 .ناله های بی بی طرف می شدم
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همون روزایی که بخاطر بی بی و دل آرا حاضر شدم از خودم بگذرم اما 
کار به دیگه غصه نخورن، همون روزایی که با این که می دونستم این

 .ضررمه اما با این حال پی همه چیز و به تن مالیده بودم

 .تعریف کردم

این که چطور دل بستم به نوه اش این که چقدر اخالق و گفتم از .  
غیرت و مردونگی تو رفتارش من و بیش از پیش عاشق خودش می 

 .کرد

 .اینارو با لبخند می گفتم و اشک می ریختم

دلم تنگ شد با مرور خاطراتم انقدر دلم تنگ اون روزا شد که حسم قابل 
ورق می زدم بیشتر وصف نبود هرچی بیشتر برگه خاطراتم و تو ذهن 

 .احساس می کردم که شادیام و گم کردم

صورتم رو . نمی دونم چقدر و چند ساعت گذشت تا به خودم اومدم
 .پاک کردم و چشم دوختم به مادر بزرگ

انقدر غرور داشت که حتی نشون . با سر انگشت نم اشکش رو گرفت
ت حرف نده یک قطره از اشکش رو اما با این حال با این که بهم فرص

زدن داده بود ازش ممنون بودم چون شاید اگر هرکسی بود اجازه نمی 
 .داد یه کالم حرف بزنم

 :باوصداش خش دار گفتم. از جا بلند شد و به عصاش تکیه داد
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 .چی شد؟-

 .از گوشه چشم نگام کرد

 .االن بگن بخاطر خواهرت برو خودت رو آویز طناب دار کن می کنی؟-

 :گفتمیکم فکر کردم و آروم  

 .نمی دونم شاید نه.. ن-

 .سر به تاسف تکون داد

اما تو همون موقع با انتخاب اشتباهت خودت رو به طناب دار آویز -
من به هیچ وجه . کردی، االن هم با این همه می گی نمی دونی شاید؟

نمی تونم تحمل کنم که عروس من بتونه انقدر تو راهش لغزش داشته 
 .تی بخاطر عزیزاشح! باشه حتی بخاطر عزیزاش

 :مبهم گفتم

 .این االن یعنی چی؟-

 .نفس عمیقی کشید

اشتباه کردی، توام مقصری، جمیله هنوز اینارو نمی که توامیعنی این-
دونه، شاید اون مثل من نتونسته اینارو هضم کنه، می تونه هزار جور 

 .کنهفکر و خیال در موردت
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 .کالفه شدم

 .متوجه نمی شم-

 .صبور باش-

 :بغض گفتم با

 خانم بزرگ؟-

 .جوابی نداد و بی توجه به من عصاش رو کوبید و رفت سمت در

 .بهتره کم کم برم-

 :تند گفتم

 .چیزی نخوردید که کجا می خواین برید؟. کجا؟-

یه نگاه به من و یه نگاه به انتهای راه رو انداخت و تاسف بار جواب 
 :داد

 .دن از گلو پایین نمی رهبخوام بمونم هم اگر چیزی باشه برای خور -

 .اخم کردم

قرار نیست چیزی بشه، شما بشینید یه میوه ای چایی بیارم، همش به -
 .حرف گذشت منم حواسم نشد، ببخشید

 .لبخند کمرنگی زد
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 .مگه اومده بودم مهمونی که درگیر خوردو خوراک باشم؟-

 . ...نه خوب ولی-

 :نذاشت ادامه بدم و گفت

تنهاست، شما هم مثل موش و گربه نیوفتید  من می رم پیش جمیله،-
 .به جون هم

 .آب دهنم رو قورت دادم

 .می خواید به جمیله خانم بگید؟-

 .رفت تو فکر

 .االن نمی دونم اما هر چی که صالحه همون کار می شه نگران نباش

بیشتر ترسیده بودم تا نگرانی ساده، اگر جمیله خانم می فهمید شاید 
نمی اومد حتی خودش هم وقت تعریفم دیدم که مثل خانم بزرگ راه 

یه ذره شکه شده بود و فکر نمی کرد که من دست به چنین کاری زده 
 .بدرقه اش کردم و بعد رفتنش تکیه دادم به در. باشم

 .خدایا خودت بهم رحم کن

همون لحظه با شنیدن قدمای دل آرا یه نفس گرفتمو خودم رو آماده یا 
 .ه گوییاش کردم
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 .ناراحت شد پیرزن نه؟. رفت؟. ؟چی شد-

 .با تاسف بهش سر تکون دادم

 .دل آرا خجالت بکش، یه ذره خجالت بکش-

 .پوزخند زد

بسه، کی داره حرف از خجالت می زنه تو اگه خجالت حالیت بود که -
 .وضع من االن این نبود

هیچ جوابی ندادم چون بازم داشت حرفا به جای تکراری کشیده می 
اومدم بخورم . م سمت آشپزخونه و یه لیوان آب ریختمحرکت کرد. شد

 .که از زیر دستم کشیده شد

سر گرفتم باال، در حالی که پره های بینیش از شدت عصبانیت باز و 
 :بسته می شد لب زد

 .فکر می کنی نفهمیدم قصدت چیه؟-

 .دهن باز کردنم همانا و ریختن آب تو صورتم همانا

 :رفتم و فریاد کشیدمنم صورت خیسم رو با آستین گ

 .داری چه غلطی می کنی؟-

 .چشم ریز کرد
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 .تو می خوای من و دیوونه کنی؟-

 :بلند تر از قبل داد زدم

به خدا قسم یکبار دیگه . مثل آدم حرفت و بزن این دیوونه بازیا چیه؟-
از این غلطا انجام بدی بخوای سر به سرم بزاری به جان محراب قسم 

می کنم خواهرمی نه توجه می کنم به این که بچه  که برام عزیزه نه فکر 
فکر . ای از تو تو شکممه، اونوقت اون روی سگ منم می بینی فهمیدی؟

نکن چیزی نمی گم پس اللمونی گرفتم نه، حرمتت و نگه می دارم اما از 
 .این به بعد خداروشاهد گرفتم برخوردم دیگه اینطور نیست

 :دندوناش رو کشید روی هم و غرید

 .زورت به بچم رسیده؟-

 .با مشت کوبیدم رو میز

 .حرفت و بزن نرو تو حاشیه دل آرا-

 .تو با اون کاغذ و اون حرفا میخوای من و دیوونه کنی؟-

 :دستم و به سر گرفتم و با حالت گریه گفتم

دل آرا بس کن تورو به خدا، تا کی می خوای به این موش و گربه بازی -
 .دیوونه کنم که چی؟ من بخوام تورو. ادامه بدی؟

 .که طالق بگیرم-
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 .همونجا نشستم رو کف سرامیک

 .دل آرا چرا نمی فهمی؟-

 :خیره بهش ادامه دادم

یه ذره این و تو مغزت حالجی کن تو مخیلت جا بده، اون زندگی که -
دل طرفت باهات نیست و باید بوسید گذاشت کنار، خواستن زوری 

ی خودت و بقیه چیزی درست نمی جز تنفر بیشتر تو برا. مگه می شه؟
تو از ما بدت میاد و با رفتارات کاری میکنی که ماها بیشتر از ! کنی که

 .تو بدمون بیاد و بالعکس

 :سوالی پرسیدم

واقعاَََ چرا سعی نمی کنی با واقعیت کنار بیای؟ من اگر یه درصد مثل -
بچه رو  تو بودم و به فکر خودمو آینده ام بودم اگر دل تورو داشتم این

نه مثل تو با هر ترفندی که شده سقطش می کردم و . نگه می داشتم؟
 .می گفتم بزار هرچی می خواد بشه بشه، به درک

 .نشست رو مبل و عصبی پا تکون می داد

 .می خوای بکشی نکنه، داری آمادگی می دی؟-

 .خندیدم
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 .هنوز بچه ای دل آرا، چرا انقدر برای درک واقعیت مقاومت می کنی؟-
ببین به من باشه حاضرم هرچی بوده . چرا واقعا منطقی فکر نمی کنی؟

و نبوده و شده و نشده، از دلم بشورم بره پی کارش کارش ولی دیگه 
به من رحم نمی کنی نکن اما االن یه نطفه تو !. انقدر تنش ایجاد نکنی

ببین . شکمه که بخاطر حرص و ناراحتی و استرس برام بده، برام سمه
االن خیلی بی حیام که بازم دارم باهات صحبت می کنم چون  حتی من

تو همون خواهری هستی که چند ساعت پیش با عشق و عالقه آبروم و 
دیگه چقدر می خوای . دستمریزاد به زرنگیت اما تا کی؟. بردی

می . چقدر می خوای خودت و خار و نفرت انگیز کنی دل آرا؟. بتازونی؟
خصیتت و پیش چشم بقیه که هیچ پیش دونی این همه کارت چقدر ش
حتی گاهی می گم مهرداد مناسبت ...ح. چشم من چقدر آورد پایین؟

بود هرچی تو سرت می زد چون تو از حق سکوت و احترام محراب سوء 
 .استفاده کردی

 :اینبار با چشمای پر رو بهم گفت

مهردادی که به تو و بی بی هم توهین می . پس مهرداد خوب بود؟-
 .کرد؟

 .نفس عمیقی کشیدم
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به هرحال همونقدر که اون بد بود و همگی از اون بدمون می اومد به -
 .همون اندازه خودتم شدی یکی مثل اون

 .تیز نگام کرد

 .شونه باال انداختم

مهرداد افتاد به جونت و شد . اونطور نگاه نکن، تو شدی مثل همون-
 .درد و بال حاال تو به جون محرابی و درد و بال

 اومد حرفی بزنه که اجازه ندادم

نگو نه و منکر نشو، این مرد اگر سر خوش بود انقدر طی یک سا ل -
می . شکسته نمی شد، پیر نمی شد حتی خودتم بدتر از قبل شدی

بمون اما فکر می کنی خوابیدن کنار کسی که . خوای با محراب بمونی؟
ز ریشه هرچند که ازدواجتون ا. فکرش پیش یکی دیگه اس حالله؟

مشکل داشت اما تو خودت به عنوان یه زن غرورت اونقدری اجازه می 
ده که خودت و خار و خفیف کنی برای مردی که یک سال و اندی دل 

 .داده به یه زن و تو همچنان در تکاپو برای به دست آوردنشی

 .از جا بلند شد و با قیافه جمع دور شد

 :با اخم گفتم

 .کجا؟-
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 .تلخی بیرون داد و چیزی نگفت تنها نفسش رو با آه

 :با پوزخند به جاش گفتم

 .القل بگو فهمیدی قصدم دیوونه کردنته یا نه؟-

عجب دختر بچه . دستاش و مشت و با قدمای کوبنده رفت داخل اتاق
دقیقاَََ انگار یه دختر بچه سرتق و لجباز رو روبه روم !. سرتقی شده بود

 .می بینم

خدایا این روزا روطوری بگذرون . ه کابینتبا لبخند سرم و تکیه دادم ب
که بتونم طاقت بیارم حاال اگر با دیوونگی های این دخترم گذشت، 

بگذره ترسی نیست که دیگه دارم به این حرفا و این داستانای تکراری 
 .از سمت دل آرا عادت می کنم

 .با صدای زنگ اف اف از جا پریدم

د بیرون اومدن از اتاق نداشت، منتظر موندم دل آرا بیاد اما انگار قص
 .!شایدم داشت می خوابید

 .رفتم سمت اف اف، با دیدن تصویر ابروهام باال پریدن

 :زیر لب زمزمه کردم

 .!حالل زاده ای-

 :دوباره انگشتش اومد باال زنگ رو بزنه که جواب دادم
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 .بله؟-

 . ...منزل خا-

 :زودتر گفتم

 .بله بله-

 .دل آرا؟-

 :ب دادمبا مکث کوتاه جوا

 .نه دلبرم-

 :با شرمندگی گفت

 .با دل آرا کار دارم. می تونم بیام باال؟-

االن اصالَََ شرایط خوبی برای صحبت این دوتا باهم نبود چون دل آرا 
منتظر همین فرصته تا عصبانیتش رو خالی کنه، حاال اگر مهرداد و می 

ن روزا دید زخم دلش سر باز می کرد و داد و هوار تکراری که من ای
 .شنیدم رو هم همسایه هام باید می شنیدن، در نهایت آبروریزی

 .دلبر خانم؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .نمی تونه صحبت کنه، بفرمائید برید-
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 .پلک هاش رو روی هم فشرد

 .من از جام تکون نمی خورم تا دل آرا رو نبینم-

 :با صدای خفه غریدم

عصاب دختره بهم ریخته مهرداد شرت رو کم کن، می گم نمی تونه، ا-
 .اس

من همینجا می مونم تا بالخره که این در باز می شه نشدم همینجا یه -
 .چی پهن می کنم ولی باید حرفم رو بزنم

زیر لب . گذاشتن که یهتره بگم کوبیدم.  گوشی اف اف رو جاش گذاشتم
 .اهلل و اکبری گفتم و ترجیح دادم دیگه بهش فکر نکنم

گذشت و گذشت منم .  یقه بمونه متوجه می شهیه نیم ساعت، چهل دق
که کنجکاو بودم بدونم هنوزم هست یا نه کلید اف اف و زدم و در کمال 

 .تعجب دیدم وایستاده کنار در

 .اخمام جمع شد

هیچی ام که نبود حداقل . چه فکری کرده پیش خودش؟. یعنی چی؟
که دم میون در و همسایه آبرومون می رفت، حداقل شعور اینم نداره  

 .واحد نمونه؟
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قدم برداشتم سمت اتاق دل آرا و در رو که باز کردم دیدم به به، خانم با 
 .خیال راحت به خواب خوش فرو رفته

 .دستام و کوبیدم بهم

 .بلند شو برو جلو در کارت دارن-

 .چون دستام و کوبیده بودم بهم یک دفعه از جا پرید

 .اه، برو بیرون-

 .برگشت و پتو رو روی سرش کشید به پهلو. رفتم باال سرش

 .دل آرا بسه، میگم مهمون داری-

 .همونطور که به پیرزن رسیدی که مهمون بود به اینم برس-

 :بلند تر ادامه داد

برو بیرون از اتاقم دلبر می خوام تنها باشم می فهمی تنها اعصابم و -
 .داری بهم میریزی تو اتاقمم ولم نمی کنی

بهتر . چرا اینقدر پرخاشگر؟. به دندون گزیدم یه قدم رفتم عقب و لب
گمونم رفت عصبانیتش خاموش بشه اما .  بود واقعاَََ دیگه چیزی نگم

چادرش که روی میز کنج اتاق بود رو برداشتم و روی . زهی خیال باطل
 .سر گذاشتم
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در رو که باز کردم دیدم سر کج . تند قدم برداشتم و از خونه بیرون رفتم
با اشتیاق اومد جلو و وقتی فهمید من دل آرا نیستم . هکرده ببینه کی

 .سرش رو خم کرد

 .نیشخندی زدم

 .از کی تا حاال انقدر متین و آروم مثالَََ؟-

 .نفسش رو پس داد

 . ...دلبر، من نیومدم گذشته هارو با-

 :دهن باز کردم

یک کلمه حرف نزن، اون گذشته ای که تو می گی سه نفرو باهاش -
ر از اون سوختگی دو نفرم جون سالم برده باشن و من و سوزوندی و اگ

. تو مردی؟. بی بی هستیم وگرنه دل آرا رو خاکستر کردی فهمیدی؟
بخاطر هیچی دستش و ول کردی ولی نگفتی شاید درمان داشته . ها؟

اومدی . اومدی دردش و تازه کنی؟. االن اومدی اینجا که چی؟. باشه
 .بیشتر غصه اش بدی

کلمات رو با آشفتگی و حرص می گفتم که بی اراده تنم داغ انقدر این  
 .شد

 .دلبر من فقط می خوام باهاش حرف بزنم-
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 .پوزخند زدم

که در کنار نامزدش .  مگه اون مثل تو بی غیرته؟. حرف بزنی با کی؟-
ببین این حرفارو از سر دق و . خیال کسی تو سرش داشته باشه ها؟

هات دعوا دارم، من دارم بخاطر کسی دلیم به تو نمیزنما فکر نکن با
دست و پا می زنم که بخاطر تو و رفتارت دست به حماقت زد دست به 

 .با همه اینا نمی دونم چطور روت شده بیای اینجا. بچگی زد

 :دست زیر چونه گرفتم و با تمسخر گفتم

نکنه اونم ول کردی . ای بابا ای بابا مگه قرار نبود نامزد بشی چی شد؟-
 .خدا؟امون 

 .فکش منقبض شد

 :چرخیدم برم داخل که صداش پیچید

 .دلبر، جان عزیزت بگو بیاد پایین کارش دارم-

 .انگشت اشاره ام رو گرفتم سمتش

بفهم، اینجا میون ساختمون و همسایه آبرو داریم، انقدر برات درکش -
 .سخته؟

 :نالید

 .تو کی انقدر بی رحم شدی؟-
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 .قیافه ام جمع شد

کوزه ات رو مهرداد از اون اول هم چندان رفتار محبت   جمع کن کاسه-
آمیزی نه من با تو نه تو با من داشتی پس االن ادای موش مرده هارو 

 .در نیار

 .اومدم برم داخل که باز صدام زد

واقعاَََ اگر دل آرا می اومد پایین با اون شخصیتی که االن ازش 
 .می کردمیشناختم امون نمی داد و همه همسایه هارو جمع 

 :خواستم چندتا لیچار بار کنم که صدای دل آرا از اف اف پیچید

 .دلبر بیا باال، خودم االن میام-

 :زیر لب زمزمه کردم. خیره شدم به مهرداد که حاالچشماش برق می زد

 .پرو-

حاال کی می خواست دل آرا رو نگه داره، االن البد من و می دید می 
 .اد برای من دست به یکی کنیدخواست بگه رفتی پایین با مهرد

 .وارد خونه که شدم دیدم عصبی داره راه می ره

 :تک سرفه ای کردم و گفتم

 .خودم صدات کردم نیومدی ناچار شدم من برم پیشواز-
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 :آروم گفت

 .می دونم خودم-

 .چادر رو انداختم رو مبل

 .خب منتظر چی هستی برو دیگه-

 .با حرص نگام کرد

 .اصالَََ باید برای چی ببینمش؟. االن برم بگم چی؟-

 :اداشو درآوردم و گفتم

 .پسره رو کاشتی؟. پس برای چی بهش گفتی خودم االن میام؟-

دندون قروچه ای کرد و شالش رو که دور گردنش رها بود روی سرش 
جایز ندیدم که تنها بزارم بره و . گذاشت و با تندی از کنارم گذر کرد

گذاشتم و قبل رفتن کلید و   پشت سرش مجددا چادر رو روی سر 
 .برداشتم حرکت کردم

 .دل آرا زودتر با آسانسور رفت و منم آروم آروم پله هارو رفتم پایین

 .با رسیدنم به پارکینگ صدای حرفاشون رو از همون فاصله دور شنیدم

 :دل آرا با حرص گفت

 .کی آدرس اینجارو بهت داده؟-
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 :مهرداد با بیخیالی جواب داد

م، اصال هرطور که شده من االن برای دعوا اینجا نیومدم دل پیدا کرد-
 . ...آر

 .دل آرا براق شد

اسم منو به زبون نیار، اون موقع که با نهایت نامردی با دل سنگی تمام -
من و جلوی مادرت سکه یه پول کردی اون موقع دعوا یادت بود اما 

 .االن برای دعوا نیومدی؟

 :پوزخندی زد و ادامه داد

ا من دلم بد سر دعوا با خود تو کرده، اون روزایی که برام پشیزی ام-
ارزش قائل نبودی اون روزا که اصالَََ نگاه کردنت بهم با زور بود، گمون 

نمی کردم که با اون همه انقدر بی حیا باشی که بخوای بیای جلوی در 
 .عروس ناقص؟. ناقص می گفتین نه؟. خونه یه دختر ناقص ها؟

 :زدمهرداد تشر 

 .!دل آرا-

 .دل آرا صداش رفت باال

آدرس اینجارو کی . دل آرا چی؟ برای چی اومدی اینجا؟. دل آرا چی؟-
 .بهت داده؟
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 :بعد از چند ثانیه مهرداد جواب داد

 .از جابر-

 .دل آرا خندید

حاال که فهمیدی کدوم گوریم می !. اون مفنگی فقط درد اضافه کنه-
 .تونی بری پی کارت

 .بنده که مهرداد اجازه نداداومد در و ب

 .دل آرا، من حرف دارم باهات-

 :دل آرا بلند گفت

 .تو حرف داری اما من فعالَََ متاهلم-

نکنه . با شنیدن کلمه فعالَََ یه تای ابروم باال رفت، این فعالَََ یعنی چی؟
اون اگر انقدر زود کوتاه . به خیالبافیام خندیدم. تصمیش عوض شده؟

 .!ینجا نبودممی اومد که االن ا

 :مهرداد گفت

 .موقتیه؟. یعنی چی فعالَََ؟-

رو کرد سمت . دل آرا چرخی زد و با دیدنم دم پله اخماش جمع شد
 .مهرداد
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می گم حرفت چیه اومدی مهرداد . برای چی باید برات توضیح بدم؟-
وگرنه برو پی کارت من بی کار نیستم که جلوی در با تو گرم گفت و گو 

 .شم

 :با صبر و حوصلگی جواب داد مهرداد بازم

به نظرم اینجا درست نیست صحبت کنیم، می تونیم بریم جای بهتر -
 .صحبت کنیم با خیال راحت

 :دل آرا نذاشت یک ثانیه از حرفش بگذره و غر زد

عجب . تو توی خودت چی دیدی که من و دعوت می کنی حاال بیرون؟-
 .ارت نه؟نمی ترسی مادرت یه وقت من و ببینه کن. کردی؟

 .مهرداد اینبار کالفه شد

دل آرا انقدر گذشته دور و پتک نکن نزن تو سرم، من فقط می خوام -
 .باهات صحبت کنم اما االن و اینجا شرایطش نیست

 .دل آرا دست به کمر زد

آها بگو مشکلت گذشته دورته دیگه، پس بزار بپرسم از گذشته نزدیک، -
 .اید باهم زیر یه سقف باشید؟مگه االن نب. عروس خانمتون چی شد؟

 :اومد عقب در و ببنده ادامه داد

 . ..برو برو که واقعاَََ حوص-
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 :باصدای بلند گفت. مهرداد در و هل داد و با حرص اومد داخل

اگر عقده . عقده منت کشی رو داری دل آرا؟. منت کشی می خوای؟-
 .داری بگو

خودخواه و مرد هنوزم ! اعصابم ریخت بهم، چقدر پرو هست این پسر
خواستم برم نزدیک و بهش بفهمونم اما با کاری که دل آرا کرد !. ساالر

. دلم بعد از چند وقت حسابی خنک شد. سر جام میخکوب موندم
دستش رو گرفت باال و با تمام وجود سیلی زد و انقدر محکم زد که من 

 .قیافه ام از درد جمع شد

 .دل آرا با چونه لرزون خیره شد بهش

گر تو این دنیا یه عقده داشتم همین زدن سیلی در گوشت بود تا ا-
تو . بفهمی منم می تونستم مثل تو سنگ دل و گستاخ و مغرور باشم

اون موقع آدم نبودی االنم نیستی، اگر آدم شده بودی االنم صدای 
اما من و ببین، ببین چقدر . نمینداختی فهمیدی؟ نحست و روی سرم

یت شدم یه دختر پرخاشگر، عصبی، کم تحمل، تغییر کردم، صدقه سر
کم صبر، بددهن، بدبین؛ مرد اونی که سرش داد می زدی تو خودش 

جمع می شد، مرد اونی که با یه دادت تو خودش جمع می شد موش 
 .می شد، از این اخالق بدت میاد نه؟
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دل آرا . مهرداد که دستش خشک مونده رو صورتش بود چیزی نگفت
 .ت و رسماَََ مثل آشغال از دم در پرتش کرد بیروندست چپش رو گرف

در و کوبید و با عصبانیت و اشکایی که بی وقفه از چشماش می چکید 
 .نزدیک اومد

 .با گریه نالید

 .تو چرا اومدی پایین؟-

 .دلم براش سوخت

 .چرا حاال گریه می کنی؟-

 .رفت داخل آسانسور و منم همراش رفتم داخل اتاقک

 .لذت بردی؟. مایش تلخ من و؟دیدی ن. چی شد؟-

نگاه چپی نثارش کردم و خواستم بتوپم بهش که صحنه سیلی زدنش 
 :به جای تندی با لبخند و چشمای ریز گفتم. جلوی چشمم رنگ گرفت

 .آره لذت بردم اما فقط یه تیکه اونم سیلی-

طوری گریه می کرد . سر به زیر گرفته بود و تند تند اشکاش می چکید
! انگار عزیزش مرده باشه. ی اشکش کف اتاق چکیده بودکه قطره ها

 .البته با به یاد آوردن گذشته منم گریه ام می گرفت چه برسه به دل آرا
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تا شب اون داخل اتاق غمبرک گرفته بود و منم تو پذیرایی چرخ می 
همش اون تیکه ورق . زدم اما با دست و پای لرزون از شدت ترس

 .بستصورتی جلوی چشمام نقش می 

 .رفتم سمت اتاق دل آرا و با دو تق در زدن وارد شدم

 .دل آرا من می خوام زنگ بزنم به محراب؟-

 .سر باال گرفت و با چهره پف کرده یه تای ابرو باال داد و خیره شد بهم

 .برای؟-

 :کالفه گفتم

این خونه یکی رفت و آمد داره، من دیگه نمی . خودت نمی بینی؟-
 .تونم اینجا بمونم

 .وا چه ترسی؟-

 .لبش رو پیچ داد

 .بیا همینجا اگر خیلی می ترسی-

 .نه، نه-

 :با تمسخر گفت

 .ترسو-
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 :مثل خودش جواب دادم

من ترسو، اتاقت تراس نداره که یه ذره بفهمی چه حالی دارم، از همون -
اول یا تو اتاق من یا محراب یه چیزی شد هر بارم تو توجیح کردی و 

 .ی تونم تحمل کنمجدی نگرفتی، دیگه نم

 :در حالی که می رفتم بیرون ادامه دادم

 .باال بری پایین بیای من زنگ می زنم-

رفتم بیرون و بعد از زنگ زدن به محراب سرسری گفتم که فقط بیاد تا 
 .باهاش صحبت کنم و می خوام که بمونه ولی چیزی رو توضیح ندادم

ی دوختم به اطراف تا برسه منتظر رو مبل پا تکون می دادم و چشم م
 .که مبادا بازم اتفاقی بیوفته

رفتم از چشمی نگاه کردم تا . با صدای زنگ در با ترس از جام بلند شدم
 .مطمئن شدم محرابه

از دور خیره . تا در و باز کردم دل آرا هم اومد بیرون و تکیه داد به دیوار
 :شد و با صدای خش دار گفت

 .سالم-

رو بهم لبخند . خت و با اکراه سالم دادمحراب نیم نگاهی بهش اندا
 .کمرنگی زد
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 .این همه پشت گوشی می گم چی شده چرا چیزی نمی گی؟-

 :با لبخند اخم کردم و گفتم

 .علیک سالم-

 :سالمی داد و گفت. اومد داخل و نشست رو مبل

 .خب منتظرم-

 :دل آرا که تو همون راه رو وایستاده بود لب زد

 .هیچی خانم ترسیده-

نشستم رو مبل رو به روش و قبل از این . ند رو لب محراب ماسیدلبخ
 :که حرفی بزنم رشته کالم و به دست گرفت

 .دلبر، من گفتم اتفاقی افتاد بالفاصله بگو نگفتم؟-

 :جواب دادم

گذشته محراب منم با فاصله چندان زیادی نگفتم سر جمع یه روز -
 .دیروزم اگر یادت باشه مشغول بودی

 .ه ریشش کشیددستی به ت

 .خب، چی شده؟-

 :تو مشتم که اون کاغذ رو نگه داشته بودم گذاشتم رو میز و گفتم
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 .بردار بخون-

وقتی . برداشت و با دیدنش سگرمه هاش بیشتر از قبل تو هم گره خورد
کاغذ رو مچاله .  عصبی شد و از جا بلند شد. پرسید براش تعریف کردم

 .کرد و پرت کرد رو میز

 .زم با بی خیالی شروع کرد به حرف زدندل آرا با

 . ...من که می گم چی-

 .با صدای دادش تو خودم جمع شدم

من خودم تا زمانی که با تو . بسه چرا همه چیز و شوخی می گیری؟-
توام تو اتاق خودت . ها؟. زیر این سقف بودم چنین اتفاقی افتاده بود؟

هارو داری ساده ازش بودی منم اتاق خودم اما االن این مسخره بازی 
 .!می گذری، نزار گمون کنم تو باز داری این وسط آتیش می سوزونی

 .دل آرا با کالفگی نگام کرد

 .برای همین بیشتر نخواستم بیاد که کاسه کوزه هارو سر من نشکنه ها-

این برخوردش االن این !. عجب. و پشت بند این حرف رفت داخل اتاق
و ! من کنار محراب براش اهمیتی ندارهو به من می فهموند که بودن 

نمی تونستم بزارم مای اعتمادش به من چون با این وضع هیچوقت 
 .نسبت به من اعتماد نداره و نخواهد داشت
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محراب که حاال وسط خونه می چرخید دستی بین موهای پر و 
 .مشکیش برد و نفس عمیقی کشید

 :ناراحت گفتم

 . ..ق بشی اصالَََ نمی گفتاگر می دونستم قراره این همه برا-

 :تشر زد

 .!دلبر-

 .بعد از چند ثانیه تکیه داد به در و چشم دوخت بهم

من . دلبر، چرا نمی فهمی، می دونی حس نگرانی و ترس یعنی چی؟-
 .دیگه نمی تونم برای خودمون شاهد یه داستان جدید باشم دلبر

 .دستش رو روی پیشونیش گذاشت

واب منم می رم اتاقم اما اگر اتفاقی افتاد بی بگذریم بگذریم، تو برو بخ-
 .درنگ میای کجا؟

 .لبم کش اومد

 .کجا؟-

 .نگاه چپی از گوشه چشم بهم انداخت

 .!دلبر-
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 .ریز خندیدم

 .باشه، میام بهت می گم، چشم-

 .کالفه به اطراف نگاه می کرد.  رفت و نشست رو مبل

 .!یه طور نگاه می کنی انگار تا حاال خونه رو ندیدی-

 :صداش پیچید

 .دارم فکر می کنم-

 .به؟-

سعی در کنترل جذبه اش داشت اما شده بود مثل پسر بچه کوچیکی که 
صورتش سمت مخالفم بود و نگام نمی کرد و چشمش . چیزی گم کرده

 :آروم گفت. به اجزای خونه بود

به این که از این به بعد و چی کار کنم، راست راست باید تو این خونه -
. که عالقه دارم بهش باشم ولی در واقع از دور نگاهش کنم  با کسی

 .سخت نیست؟

 :با چشمای ریز لب زدم

 .یعنی؟-

 .لب به دندون گزید و رو چرخوند سمتم
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 .دلبر االن داری سر به سرم میزاری آره؟-

 .ابرو باال دادم

 .من؟-

 :سر تکون داد و زیر لب به سختی حرفش رو شنیدم

 .یاتم می گیریبه موقعش جواب این شوخ-

 .نذاشت حرفی بزنم

 .برو بخواب برو-

ترجیح دادم دیگه زیاد سر به سرش نذارم و با شب بخیر کوتاهی رفتم 
نشستم رو تخت و حاال با خیال راحت چشم دوختم به . سمت اتاق

االن دیگه اگر اتفاقی ام بیوفته نگران جا برای مخفی . تراس نحس
 .روزگارو برام سیاه کرده نیستمشدن یا فرار کردن اون نجاستی که 

هرطور که باشه یا راهش رو می کشه می ره یا فقط خودش رو بدبخت 
 .تر می کنه

انقدر آروم خوابیدم تا . با نفس عمیقی دراز کشیدم و کم کم خوابم برد
صبح که یکبارم طبق عادت این شبا از خواب نپریدم و همه اینا از این 

 .ه بودنشات می گرفت که ترسم خوابید
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. صبح با صدای کوبیده شدن ظرف و لیوان به میز از خواب بیدار شدم
بیرون که رفتم بدون نگاه انداختن به اطراف یک راست رفتم دستشویی 

 .و صورتج رو شستم و مسواک زدم

یه نگاه اجمالی به خودم انداختم که سر و وضعم مناسب باشه و لباسم 
 .خداروشکر خوب بود

با دیدن عقربه کوچیک روی عدد نه یه تای . ت انداختمیه نگاه به ساع. 
 .ابروم رفت باال

 .صبح بخیر سحر خیز-

 .نیم نگاهی بهم انداخت

 .صبح بخیر-

 .رفتم نزدیک و خم شدم روی اوپن

 .عجب کردی-

 .زمزمه کرد

 .امروز و دلم خواست صبحانه درست کنم-

 نفس عمیقی کشیدم

 .حاال املت کی درست می شه؟-
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جوابم رو نداد و به کارش مشغول . ابه رو برداشت و هم زددر ماهیت
 .شد

 .صداش رو شنیدم. رفتم داخل آشپزخونه و یه تیکه نون گذاشتم دهنم

 .چرا یه طور برخورد می کنی انگار چیزی نشده-

 .چشم دوختم بهش

 .عصبی بود

 :تیکه باقی مونده نون و پرت کردم تو جانونی و گفتم

 .دل آرا شروع نکن-

 .غلیظی کرد اخم

تو چرا با من اینطور برخورد می . تو شروع می کنی. چی و شروع نکنم-
حالم و ازخودموزندگیم بهم می زنی وقتی با . کنی که انگار چیزی نشده؟

 .الزم نیست نقاب بزنی دلبر، خب؟. ترحم نگاه می کنی

 :اومدم قدم بردارم که گفت. تنها خیره نگاهش انداختم و چیزی نگفتم

باهات حتی بحث هم ندارم، فقط ازت خواستم که دیگه مثل من -
 .بدبختا بهم نگاه نکنی
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سر سری صبح بخیری گفت و . همون لحظه محراب از اتاق بیرون اومد
 .رفت داخل دستشویی

 .نشستم رو به مبل و موندم

 :دل آرا داد زد. بعد از چند دقیقه اومد بیرون و باز رفت داخل اتاق

 .محراب بیا صبحانه-

 :با تلخی ادامه داد

 .توام بیا بخور، حوصله ناز کشیدن ندارم-

 :لب زدم

 .ممنون صرف شد-

. از جا بلند شدم و اومدم برم که دیدم محراب آماده شده برای رفتن
 :قبل از این که من حرفی بزنم دل آرا سریع خودش رو رسوند و گفت

 .کجا؟-

 :محراب بی حوصله رفت سمت در و جواب داد

یه اتفاقی نیمه شب می افته . بر موندن هر دقیقه ای که اینجا نبودقرار -
 . ..که من موظفم شبا بیام و بمونم نه بیشتر ن

 :دل آرا کالفه گفت
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 .اما این حرفت یعنی این که من هرچی زحمت کشیدم به درک-

 .محراب شونه باال انداخت

ه آماده هرجور که فور می کنی اما یادم نمی آد که گفته باشم صبحان-
 .کنی، تو دلبر بخوری نوش جان

جلوی چشماش رو به من لبخند ملیحی زد و دست به نشونه 
االن دل آرا . جای خوشحالی بدتر عصبی شدم. خداحافظی تکون داد

 .مسلماَََ عصبی می شه و همون حرفای همیشگی

با رفتنش دل آرا قدم تند کرد و هرچی رو میز پیده بود و انداخت تو 
 .ست وسط آشپزخونهسینک و نش

اصالَََحوصله بحث نداشتم و حاضر بودم گرسنه بمونم اما نمونم برای 
رفتم تو اتاقم و تا شب فقط با بیسکوییت روی میزم سر .حرفای بیخود

برای شام صدام کرد تا رفتم و دیدم نشسته رو میز و جالبش این . کردم
 .بود که بر خالف هروقت می خواست با من شام بخوره

 .ی و کشیدم عقب و بی وقفه شروع کردم به خوردن شامصندل

 :با صدای گرفته گفت

 .اینطور می خوای از بچه ام مراقبت کنی؟-

 :لیوان آب رو جرعه جرعه خوردم و غر زدم. غذا پرید تو گلوم
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 .من از بحث باهات فرار می کنم باید فهمیده باشی-

 .قاشقش رو تو بشقاب رها کرد

یگه حتی دارم تالشم رو می کنم که دور محراب ازت هیچی نمی خوام د-
 .و خط بکشم و امیدوارم بشه ولی بچه ام رو سالم می خوام

 .ابروهام پرید باال

 .چی گفت االن؟

 :برنج رو قورت دادم

 .یعنی االن دیگه هم و غمت شوهر نیست-

 .پوزخندی زد

بچم مراقب . من فقط دنبال یکی بودم که من و واقعاَََ بخواد، بگذریم-
 .بیشتر باش

 .از جا بلند شد و ظرف غذاش که نصفه بود رو گذاشت تو ظرف شویی

من اما تا آخرین قاشق غذام رو خوردم و بعد از یک ساعت گشتن تو 
 .پذیرایی و خوردن چای بالخره محراب اومد

گفت .  مشخص بود خسته اس برای همین ترجیح دادم زیاد حرف نزنم
 .النه خودش رو رسوند به اتاقشام خورده و بعد هم سالنه س
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چراغارو خاموش کردم و رفتم سراغ آشیونه خودم و بازم رو تخت 
 .تکراری که امروز بیش از هروقت دیده بودمش دراز کشیدم

نمی دونم چقدر فکر و خیال کردم و چقدر حرفای دل آرا تو ذهنم تکرار 
 .شد که چشمام گرم و چیزی نفهمیدم

هنم اول فکر کردم دل آراس اهمیتی نیمه شب با حس دستی رو د
 .بازم حرکت انگشت رفت رو گردنم. ندادم

 :با صدای خش از خواب به زور گفتم

 .نکن-

تو همون حین چیزی رو صورتم فشرده شد که تا به خودم اومدم و 
دستام رو باال کشیدم تا بالش رو از روی . یکی داشت خفه می کرد

 .از تنگی نفس جون می دادمداشتم خفه می شدمو . صورتم پس بزنم

دست و پاهام بی وقفه در تقال بود و با صداهای کمی که پیچید 
. اما دریغ از یه کمکفهمیدم هرچی رو میز بود رو انداخته بودم زمین

 .نفسام و تنگ و تنگ تر از قبل شد

تنم شل شد و تو همون . اشهدم و خوندم و گفتم دیگه کارم تمومه
 .شاتر بالش رو صورتم کم و کمترهلحظه احساس کردم که ف
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گیج صداهایی شنیدم تا جایی که چراغ اتاق روشن و بالش از رو 
 .صورتم گوشه ای پرت شد

 .!دلبر؟-

. تند تند با تمام وجود اکسیژن رو می بلعیدم و نفس عمیق می کشیدم
 .تنم می لرزید و هنوزم حس می کردم تهدیدی دنبالم می کنه

 .س خیره شد بهم بازم صدام کردمحراب زانو زد و با تر 

 .!حالت خوبه؟. دلبر؟-

پارچ رو برداشت و یه لیوان آب . سرم رو به چپ و راست تکون دادم
 .ریخت و داد دستم

با چشمای پر و دهن خشک خیره شدم به گلدون دکوری که شکسته 
محکم لیوان و با دست  .پس من خواب نبودم. وسط اتاق افتاده بود

 .دقیقه پیش فکر کردمفشردم و به چند 

کیه که می خواد جونم و به بازی .  کیه که می خواد بهم آزار برسونه؟
 .می گیره

لرزون گذاشتمش . با صدای تق لیوان شیشه ای متوجه شکستنش شدم
 .رو میز و محراب هم همچنان با آشفتگی زیر نظرم داشت
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. ؟گلدون چرا شکسته.  لیوان و چرا شکستی؟ .چرا انقدر عصبی شدی؟-
دلبر دارم دیوونه می شم، یه چیزی . بالش رو صورتت چی کار می کرد؟

 .بگو

با بغض مقطع . زیر گریهکم کم که به خودم اومدم نشد تحمل کنمو زدم
 :مقطع جواب دادم

 .خفه ام می کرد.. شت خ... دا-

 .اخماش جمع شد

 .کی؟-

 :شونه باال انداختم و با صورت خیس بلند گفتم

ب نمی دونم، رسماَََ اگر به دادم نمی رسیدی فردا باید نمی دونم محرا-
 .جنازه ام رو از این اتاق جمع می کردی محراب

 .دستاش مشت شد و همونجا رو زمین نشست

 .نمی تونم درک کنم چطور رفته پس؟-

 .به در باز تراس اشاره زدم

 من می خوام بدونم این آدم. ببین، از این درا میاد داخل و فرار می کنه-
البته که این قصد جون کردن سر !. کیه که انقدر داره سر به سر می ذاره

 .به سر نیست
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 :از جا بلند شد و گفت

 . ...بیا برد اتاق دل-

 :تند جواب دادم

نه نه، محراب حرف من االن اتاق نیست، صورت مسئله رو جای دور -
 .زدن بهتر نیست حل کنیم؟

 .دستش رو پشت گردن کشید

بلند شو این اتاق . طوری حرف می زنی انگار چیزی نشده؟ دلبر، چرا یه-
 .نیستامن

 :دستی دور گلوم کشیدم و گفتم

می گم طرف . باشه این اتاق این نیست پس اتاق تو البد خیلی امنه؟-
تو این خونه لعنتی سرک می کشه چی بخوایم چه نخوایم تو خونمون 

سادگیا دست نمی  راه پیدا می کنه این چیزی که من می بینم به این
. نخوابم دیگه چیزی نمی شه؟. کشه بعد تو می گی تو اتاق نخواب؟

باشه گیرم که نشه پس اگر فردا تو خونم نتونه غلطی انجام بده پس 
 .فردا تو بیرون به نحوی آزارم می ده

با باز شدن در اتاق نگاه . پلکهاش و روی فشرد و دست به صورت کشید
 .راهردمون کشیده شد به دل آ 
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 :با چشمای قرمز متعجب لب زد

 .چه خبره؟-

بی . نگاهش افتاد به گلدون شکسته رو زمین و چشپاش درشت شد
 :با شک گفت. مقدمه گفتم که یکی سعی در خفه کردنم داشت و ترسید

 .بچه ام-

 :لب با زبون تر کرد وادامه داد

ی اگر م. خب اگر اینطوره دیگه تو این اتاق نخواب چرا می خوابی؟-
 .اگر خفه می شدی می دونی چه فاجعه ای می شد؟. کشتت چی؟

بی شک تنها ترس دل آرا از این اتفاق مرگ نطفه اش تو . پوزخند زدم
 .شکمم بود و بس وگرنه به هیچ وجه انقدر استرس و ترس نداشت

 .اخم کردم. اومد نزدیک بلندم کنه

 .دل ارا خودم می تونم-

 .خوام بازم تو این اتاق بمونی؟ می. دلبر داری لجبازی می کنی؟-

رو سوق دادم به محراب که تکیه داده به کمد و فکش منقبض نگاهم
 .شده بود

 :جواب دادم
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 .من می خوام تکلیف این بازی مشخص شه-

 :دل ارا غرید

 .نصفه شب میخوای پازل حل کنی؟-

نه این که بخوام این پازل مزخرف و . دوباره چشم دوختم به محراب
اما این که محراب انقدر نگران شده یکم افراطیه و برای من حل کنم 

 . ...شایدم حساس شدم ولی. قابل هضم نیست

نه نباید الکی این افکار رو به ذهنم . نفس عمیق کشیدم و پا تکون دادم
 .خیره شدم به شکمم و دستم رو روش گذاشتم. راه می دادم

. مونم رو می گرفتاگر این بچه چیزیش می شد واقعاَََ عذاب وجدان ا
البته اگر محراب نگران این بچه اس مسلماَََ حق داره، پدره، بچه اش 

نه به این که . دندونام رو روی هم کشیدم. داره تو وجودم رشد می کنه
مطمئن نبودم، این که قضاوت بیجا کنم . اول اونطور بود نه به االن

زنونگیم  درست نیست اما منم نمی تونم بیخیال باشم نمی تونم حس
 .رو نسبت به این موضوع نادیده بگیرم

 :دل آرا صداش پیچید

خب، االن دیگه همه فهمیدیم یه اتفاقایی داره می افته که جدیه، حتی -
خود من همین االن به این باور رسیدم گه نه توهمی هست نه خیاله 
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فردا می ریم کالنتری می گیم این قضایا رو دیگه . نه ترس بیخودی
 .زی نباشیمنگران چی

 .لبخند زدم

کسی که انقدر زیرکانه تونسته این به .  چقدر راحت، زودم پیدا می شه؟-
ساختمون و واحدمون راه پیدا کنه و اثری ازش نباشه مطمئنا اونقدر 

 .احمق نیست که رد از خودش بزاره

 .صدای داد محراب باعث شد هر دو بلرزیم

می گم گوش نمی دی دلبر، هرجور گه . هردو از این اتاق برید بیرون-
. می گم این اتاق امن نیست این اتاق خطرناکه گوشت بدهکار نیست

هر بار از اتاقا داره میاد و هرجور می خوام بفهمونمت یه چیز دیگه 
 .هردو بیرون. جوابم رو می دی

 :محکم گفتم

 .من از مرگم نمی ترسمتو نگران چی هستی؟-

اومد نزدیکم و لب . سته می شدپره های بینیش از شدت حرص باز و ب
 :زد

 .وقتی لجبازی می کنی ناچار می شم به زور دست به کار شم-
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دل آرا مثل جوجه اردک جلو جلو . بازوم رو محکم گرفت و بلندم کرد
 .رفت

حرصم گفته بود و می خواستم دستم و رها کنه اما محراب طوری 
 .عصبی شد که صورتش سرخ بود

 :غریدم

 .ندازیم بیرون از اتاقم، دردت چیه محراب؟داری به زور می-

 :در اتاقم رو قفل کرد و انداخت تو جیبش با اخم غلیظ توپید

به خودت رحم نمی کنی القل به فکر بچه ای باش که مسئولیتش رو -
 .داری

لبام رو روی . چرخیدم سمتش و صاف خیره شدم به مردمک چشماش
 .هم فشردم و ابرو باال دادم

بگو نگران بچمم، چرا می خوای منکر بشی که بی پس بگو دیگه -
بگو بچم و دوست دارم و نمی خوام از دست بره دیگه چرا . تفاوتی؟

 .الکی اظهار می کنی

 :کالفه گفت.  دستش رو کشید بین موهاش

 .حساس شدی دلبر، واقعاَََ حساس شدی-

 .یه قدم رفتم عقب
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 .من حساس نه ولی تو رفتارت عوض شده-

 .رف تند مسیر اتاق دل آرا رو در پیش گرفتمبا گفتن این ح

پتوی اضافه روی . در اتاق رو با حرص بستم و روی زمین دراز کشیدم
حرف محراب چند مرتبه تو ذهنم تکرار . زمین رو روی خودم انداختم

 .شد

شاید من داشتم بد قضاوت می . شاید واقعاَََ من حساس شده بودم
 .رخورد کنهکردم اما محرابم حق نداشت اونطور ب

 .پوزخند زدم. صدای بحث آروم محراب و دل آرا می اومد

 بازم بحث

 بازم جدل

 .نمی فهمم این همه تنش برای چی دیگه؟

 .بعد از چند دقیقه در باز شد و قامت دل آرا رو بین چهارچوب در دیدم

 .برای چی رو زمین خوابیدی-

. س بودوقتی به خودم اومدم صورتم خیسه خی. پتو رو صورتم بود
 :بدون این که سرم و بیرون بکشم گفتم

 .خوابیدم دیگه ولم کن-
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 .برو باال بخواب زمین من می خوابم-

 .پتو رو کنار زدم و پشت چشمی نازک کردم

 .خوبه به مرحمت این بچه رفتار خواهرانه ات رو هج دیدیم-

از جا بلند شدم و روی تخت خوابیدم  .در کمال تعجب چیزی نگفت
یه حرف شنیدم و حاال باید هر بار با فکر . ار فکر وحیالولی با هز 

 .کردنش عصبی می شدم

خالصه از اون روزا حدود سه ماهی گذشت وگذشت شکمم بیشتر از 
به گفته دکتر باید استرس و ناراحتی رو . قبل خودش رو نشون می داد

تو این مدت هنوزم از محراب . از خودم دور می کردم چون مثل سم بود
ر بودم، بعد از اون یک بار دیگه هم باهاش بحثم شد نه به اون دلگی

شدت اما محراب کالفه بود و می گفت که من حساس شدم و بس کنم 
 .می گفت که نگرانم شده ولی من هیچ جوره تو کتم نمی رفت

بعد از اون هم باز دنبال فرصت بود تا تو خلوت حرفش رو به کرسی 
می خواست که ازش چیزی بشنوم بنشونه ولی من هیچ جوره دلم ن

 .شاید لجبازی باشه اما همین بهتر که لجبازم

 ."دوری و دوستی"به قول معروف 

گمون می کردم .  مادربزرگ هنوز تو این شهر بود و شهرستان نرفته بود
به جمیله خانم چیزی گفته باشه و اگر فهمیده باشه و رفتارش نامطلوب 
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الفگی محراب بیشتر از قبل شده مشخصاَََ محراب بهم می ریخت چون ک
می اومد خونه می دیدم که تو فکر می ره، پا تکون می ده، ناخن . بود

 .می جوعه ولی هیچی نمی گه

حتی دیدم که یکی دوبار پشت گوشی به جمیله خانم سر باال جواب می 
این رفتاراش دیوونم می کرد ولی سعی می کردم جلوی خودم رو . داد

 .بگیرم و پیگیرش نشم

از طرفی می گفتم نه گناه داره از طرفی یه حسی نهیب می زد که نه بزار 
وقتی . بهتر هم بود یه مدت به جفتمون فرصت بدیم. فکراش رو بکنه

که همه چی روال نرمال پیدا کرد بهتره باهم وارد صحبت بشیم نه 
وقتی که هنوز هشت گره نه هست و معلوم نیست چی به چیه و کی 

و هرروز باید نگران باشم مبادا دل آرا بخواد لجبازی کنه هروقت . به کی
اون شب یه حرفی زد . و از محراب طالق نگیره که البته بعید هم نیست

 .اما بعید می دونم که فقط بچه رو بخواد

دل آرا هم البته تو این بین یک بار بیرون رفت و با گریه برگشت، ازش 
دش رو مالمت می نپرسیدم چون وقتی رفت داخل اتاق و خو

کردفهمیدم با مهرداد دیدار داشته و چیزی ازش نپرسیدم تا خودش به 
 .حرف بیاد اما دریغ، نم پس نداد که نداد
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همین . تو این چند وقت خبری از اون دزد نبود و خیال همه جمع
باعث شده بود که استرسم کمتر باشه جز محراب که وقت شب همش 

شکمم به . اشتنش به خواب می رفتمتو ذهنم می گرده ک با خیال د
شکل محسوسی بر اومده بود و حتی گاهی لگدای بچه رو حس می 

 .کردم

وقت شب باهاش حرف می زدم و کلی باهاش درد و دل می کردم، می 
گفتم از خودم از مادرش از این که چقدر هم و دوست داشتیم و چقدر 

ش نباشه، ذاتش بهش می گفتم که هیچ وقت مثل مامان. برام عزیز بود
بشه مثل باباش، مهربون و صاف اما شبیه روزای اول خوش اخالق نه 

 .االن که به یک من عسل هم نمی شد خوردش

من تو اتاق دل آرا راحت نمی تونستج بخوابم چون اتاقش کوچیک بود 
. وسط پذیرایی تشک می ذاشتم و می خوابیدم. حس خفگی داشتم

ما هر شب نزدیک به ده بار به محراب هم داخل اتاق خودش بود ا
بهونه دستشویی می رفت و می اومد و منم خودم رو به خواب می 

در اتاقم رو بعد از برداشتن وسایلم از داخلش به کل قفل کرده بود . زدم
 .و بیشتر عصبیم می کرد

برای بار دوم تنها بودم و دل آرا رفته بود بیرون اما اینبار فکر نکنم برای 
سه . البته شایدم رفته باشه بعید نیست ولی چند ساعت؟ دیدن مهرداد
 .چهار ساعت؟
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با کرختی از جام . کلید رو زدم.  حالل زاده همون لحظه زنگ اف اف زد
 .بلند شدم و در که باز کردم یه تای ابروم رفت باال

 .دستش پره پر بود

 .اینا چیه؟-

 .هیجان زده اومد داخل و نشست وسط سالن پذیرایی

 .م تحمل کنم، ببین چیا خریدمنتونست-

لب کج کردم، چه عجب بعد از چند وقت روزه سکوت حاال با اشتیاق 
 .وسایالرو دونه به دونه پهن کرد وسط سالن. داشت صحبت می کرد

از اسباب بازی بگیر تا لباس همه و ... پستونک، دندونی، جق جقه و
 .م می دادهمه رو رنگ زرد گرفته بود و با ذوق تک به تک رو نشون

حق . از سر خنده هاش و ذوقش بی اراده لبخند کمرنگی رو لبم نشست
 .داشت حس مادری واقعاَََ حس شیرینی بود

 .رنگ زرد چرا؟. چرا انقدر زود رفتی گرفتی؟-

 .چون نه پسرونه اس نه دخترونه. نتونستم تحمل کنم، چرا زرد؟-

 :تک سرفه ای کرد و گفت

 .ته نشدی موندی خونه؟خس. تو نمی خوای بیرون بری؟-
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حتی دیدن مهلقا خانمم . تو این مدت انگاری منم افسردی شده بودم
 .نمی رفتم و از مشت گوشی باهام صحبت داشتیم

 .نه، زیاد حوصله ام نمی گیره-

 .چشم ریز کرد

 .شایدم اعتماد به نفست رفته-

 :وسایالرو جمع کردو گفت. با لبخند کمرنگی سر تکون دادم

 .امشب نشون می دم ایناروبه محراب -

حتما هم محراب خیلی . با شنیدن این حرف لبخند رو لبم ماسید
 .خوشش می آد

تا آخر شب به همون . چیزی نگفتم یعنی حرفی برای گفتن نداشتم
روال تکراری گذشت ک محراب چون خیالش جمع شده بود اغلب شبا 

 .دیر می اومد و منم سعی می کردم زیاد نترسم

نمی دونم چرا دلم . از اون شبا بود که محراب دیر می اومد االنم یکی
 .همش استرس داشتم و انگار قرار بود اتفاق بی افته. شور می زد

همون لحظه محتویات . سر جام نشستم و زیر لب چند بار ذکر گفتم
بلند شدم و با دو خودم رو رسوندم دستشویی فقط . شکمم پیچ خورد

 .زردآب بود
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چندین بار دیگه . ت تشک و پتو رو روی سرم کشیدمخیز برداشتم سم
 .ذکر گفتم و صلوات فرستادم

کم کم چشمام داشت گرم خواب می شد که حس کردم صدایی تو قفل 
 .خوابم می اومد و فکر کردم که حتما محرابه. در پیچید

منتظر بودم بیاد و باالسرم باز . در باز شد و آروم پشت سرش بست
 .پتو رو کنار بزنم اما قدما رفت سمت اتاق قبلی بشینه و منتظر باشه

پتو رو آروم کنار زدم اما به جای جثه مردونه محراب . لبخندم جمع شد
یه هیکلی قد کوتاه که کاله سویشرتش رو سر بود با قفل اتاق بازی می 

 .کرد

 .نفسم حبس شد

خودم رو لعنت فرستادم که چرا این چراغ خواب رو روشن گذاشتم که 
 .از ترس آب شم حاال

 .خدایا تو به دادم برس

 .من دیگه طاقت ندارم

 .عرق سردی رو پیشونیم نشسته بود

اون چون . با دستم به فرش چنگ زدم و خودم رو عقب عقب کشیدم
 .چقدر این جثه آشنا بود. پشت بهم بود متوجه نشد
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 .من کجا دیده بودمش؟

م رو متقاعد کنم سعی کردم حود. با کمی فکر یه لحظه نفسم بند اومد
 .که این امکان نداره اون باشه ولی نه خودش بود

همونی که خونه محراب توی زیر زمین می خواست بهم دست درازی 
 .کنه

موبایلم رو که . خودم رو تا آشپز خونه روسونم و و تکیه دادم به کابینت
برای . خداروشکر روی اپن بود تنها دست باال کشیدم و برداشتمش

 :تممحراب نوش

 .کجایی، یکی اومده تو خونه، دارم از ترس سکته می کنم بیا خونه-

همون لحظه . آروم از جام بلند شدم و با دستای لرزون چاقو رو برداشتم
 .با پیچیدن آالرم گوشی سرش چرخید و من رو دید

صورتش رو پوشونده بود و من چیزی نمی دیدم اما با شنیدن صداش 
 .روح ازتنم جدا شد

 .همون مرد. دای وحشتناک تو زیر زمینهمون ص

 دوید و چند قدم مونده بیاد

 :جیغ زدم

 .یه قدم دیگه برداری خونت پای خودت-
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اومدم . بی توجه اومد و من چاقو رو فرو کردم تو بازوش که نعره ای زد
پا به فرار بزارم از پشت موهام و کشید و با حس سوزشی وسط شکمم 

 .دقطره اشکی از گوشه چشمم چکی

 :زیر لب زمزمه کردم

 .بچه-

اون . همونجا لیز خوردم تو جام و تنها دستمم و به شکمم گرفته بودم
 .جثه کریح چاقو رو انداخت و از کنارم دوید و رفت سمت در

 .بالفاصله بعد از بیرون رفتنش تازه در اتاق دل آرا بازشد

دا خدا بیشتر از همه نگران بچه بودم وخ. داشتم از درد جون می دادم
آروم آروم قطره های اشک از گوشه . می کردم اتفاقی نیوفتاده باشه

 .چشمام سر می خورد

 :با نهایت صدام که بیشتر شبیه زمزمه آروم بود صدا زدم

 .دل آرا، دل آرا-

صدای خش دارش . دست به چشمش کشید و آروم قدم برداشت
 :وسط سالن پیچ خورد

 .چرا اونجا نشستی؟. ه؟در خونه چرا باز . باز دیوونه شدی؟-

 :نالیدم
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 .زنگ بزن اورژانس-

 .خندیدو رفت سمت در

 .داری هذیون می گی؟-

هنوز متوجه نشده بود که چه بالیی به سر من اومده . جدی نگرفته بود
در عجب بودم اون که انقدر خوابش . وگرنه انقدر راحت حرف نمی زد

 .سبک بود چطور نتونست زودتر خودش رو برسونه؟

 .از اون فاصله وایستاد و نگام کرد. رو بستدر 

 .استغفراهلل چرا تکونی به خودت نمی دی؟-

 :با اشک گفتم

 .زنگ بزن اورژانس-

 .بر چی کار کردی؟.. دلبر دل... د-

در حالی که فاصله چند قدمیم . زبونش بند و نفساش به شمار افتاد
د به صورتش چنگ ز . وایستاده بود می دیدم که مثل بید داره می لرزه

 .و همونجا زانو زد

 .بچم، بچم-
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دیدم لحظه به . درد امونم رو بریده بود و دل آرا هم با دیدنم بدتر شد
بی حال برای بار سوم با صدایی که به . لحظه تار و تار تر از قبل می شد

 :زور از ته گلو خارج می شد بازم تکرار کردم

 .زنگ بزن-

 .میدمچشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفه

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

 .با حس برخورد نور به چشمام قیافه ام جمع شد

 .اولین کسی که باال سرم دیدم دل آرا بود

 .بالخره به هوش اومدی؟-

 .نگاهی به اطراف انداختم

 .کجام؟-

دل آرا اشک چشماش رو می گرفت اما پف پلکهاش نشون می داد این 
 .گریه چند ساعتس

 :دبا صدای گرفته جواب دا

 .بیمارستان-
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. اومدم خودم رو بکشم باال که درد بدی رو وسط شکمم احساس کردم
 .اخمام جمع شد

 .آخ-

کم کم همه چیز تو ذهنم .  نگاهم که افتاد به شکم خالیم شکه شدم
با مرور اون ثانیه و لحظه بغضم گرفت و چونه . شکل گرفتو یادم اومد

 :غر زدملبای خشکم رو با زبون تر کردم و . ام لرزید

 .شکمم انگار حجم نداره، چرا؟-

 :دل آرا هقی زد و گفت

 .تخلیه کردن، بچه مرده بود-

با این همه هرچی ام نبود این بچه اگر خوب بود من . بغضم ترکید
اون بچه حق زندگی حق نفس کشیدن داشت . دوست نداشتم که بمیره
 .و آخر هم از دست رفت

 :زمزمه کردم

 .؟همه عمرش چهار ماه بود-

 .در باز شد و پرستار اومد داخل

 .به به خانم خانما بالخره بعد از چند روز به هوش اومدی؟-
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پشت سرش دکتر اومد و چندتا سوال پرسید و بعد از بررسی جای 
 .زخمم بیرون رفتن

االن اگر . اتفاقای اخیر برام غیر قابل باور بود. دستم رو به سرم گرفتم
ونم تو شرایط بدتری یا حتی مرگ من تو این وضعم پس بازم می ت

 .باشم

تو کما رفته بودی تا یه عکس العمل ازت . می دونی چقدرنگران شدیم؟-
 .محراب که رسماَََ دیوونه شده بود. دیدیم و خیالمون راحت شد

 .اخم کردم

 .پس االن کجاست؟-

 :با حرص گفت

اون عوضی رو موقع فرار . کارای دادگاهش رو داره انجام می ده-
 .تتشگرف

 .نفسم حبس شد

 .کیه؟-

 .شونه باال انداخت

 .به من چیزی نگفت، تو چرا صدام نکردی اون لحظه؟-
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 .نگاه چپی نثارش کردم

دقیقه نود می اومدم تورو هم خبر می کردم که جفتمون رو این تخت -
 .تو چرا بیدار نشدی؟. باشیم؟

 .بازم نم اشک و بینیش رو گرفت

 .ر می خورم تا خواب به چشمام بیادمن با این روان قرص خواب آو-

 :نگاهش رو کشید به شکمم و با بغض گفت

 .مگه من تو این تنهایی هام چی و می خواستم؟-

جیگرم آتیش می گرفت وقتی اینطور می گفت، نه برای دل آرا، برای 
 .مادری که منتظر به دنیا اومدن بچه اش بود و حاال از دستش داده

هرچند حال . اون چهره آشفته رو نبینم سرم رو چرخوندم تا بیشتر 
 .خودمم دسته کمی نداشت

بچه ام رو ازم گرفت، بچه ای که شب و روز با . اون مرد باید تقاص بده-
خیالش می خوابیدم، لباسای کوچیک و نازی که براش تازه خریدم حاال 

 .باید از دور نگاهشون کنم

. م سخت بودلعنت بهش، حتی نفس کشیدنم برا. نفس عمیقی کشیدم
کاش زودتر می فهمیدم نیتش از .  جای زخمم به شدت اذیتم می کرد

 .آسیب رسوندن به من چی بوده و هست
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 :آروم گفتم

 .اون نه تنها دین بچه بلکه به منم آزار رسونده-

 .اشکاش رو پاک کرد

 .آره خیلی جرم بزرگی کرده، جون اون بچه رد گرفت و تورو هم زخمی-

تکیه دادم به . ه لیوان آب ریخت و کمک کرد بخورماز پارچ روی میز ی
 تخت 

من . همچنان آروم اشک می ریخت و با افسوس خیره بود به شکمم
 .اما مغزم داشت از فرط فکر و خیال منفجر می شد

 :بعد از چند ثانیه لب زدم

 .محراب کی میاد؟-

 :با ناراحتی جواب داد

. می دونم که کی میادمن که گفتم کجاست ولی ن. برای چی می پرسی؟-
 .چیزی می خوای؟

 .می خوام بدونم اون کی بوده، دارم دیوونه میشم-

 .شونه باال انداخت

 .محراب انجام می ده کارای قانونیش رو دیگه. تو به اینا چی کار داری؟-
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پوزخند زدم، اینم از خواهر من که االن طوری برخورد می کرد که انگار 
ن نرد یا با من دشمنی داشت یا با محراب او. بی فکر ترین زن دنیاست

اگر دشمنی با محراب بوده باشه یعنی کاری . این برام مهم بود. اما چرا؟
 .انجام داده

 .البته هنوزم ازش دلگیر بودم

مگه اون وقتی داشت من و . اصالَََ برای چی باید انقدر دل نگران باشم؟
بی اراده . بود؟ از اتاق خودم می انداخت بیرون نگران شکستن دل من

. االن که بچه ای هم نیست چرا اینجا نمی بینمش؟. چشمام پر شد
شاید من پر توقع و انتظار بودم اما . یعنی یک درصدم تو فکرش نمیام؟

االن دلم می خواست که وقتی چشمم بازه محراب حضور داشته باشه 
به سختی نفس عمیق کشیدم و ساعدم رو روی چشمام . که نبود
 .گذاشتم

 .منتظرشی؟-

 .دستم و کنار زدم

 .کی؟-

 .چشمای پفش رو ریز کرد

 .خودت و نزن به اون راه کالفگی تو قیافه ات بیداد می کنه-
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 :خیره به سقف جواب دادم

 .آره-

 :آهی کشید و لب زد

 .خبر نداره به هوشی االن وگرنه چهار دست و پا می اومد-

 .نگاه کردم بهش

از بودن من و محراب . حرفا چیه دل آرا؟تو االن منظورت از گفتن این -
 .کنار هم احساس نارضایتی نمی کنی؟

 .سگرمه هاش تو هم گره خورد

 .وا چه ربطی داره؟-

 .بینیش رو با دستمال گرفت

 .برو بابا، به توام خوبی نیومده-

. وای خدا این درد امون رو می گرفت. از جا بلند شد و رفت بیرون
این چه وضع !. بی رحمی زدی و رفتیدستت بشکنه بی صفت که با 

 .!زندگیه که برامون ساختی؟
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با فکر این که . کم کم دوباره داشت خوابم می گرفت که در اتاق باز شد
وقتی صدای مردونه اش . دل آراس همچنان خیره به پنجره بیرون بودم

 .پیچید گوشام تیز شد

 .دلبر؟-

دلبر؟ منتظر تلنگر بودم فقط . ابروهام رو دادم باال و باز توجهی نکردم
 .اونم دقیقاَََ تو این شرایط

 .چرخید و از اون طرف تخت اومد رو به روی صورتم وایستاد

 .تنها نگاهش کردم

حاال صورتش کامل . نشست رو زانو و دستش رو به لبه تختم تکیه داد
 :با لبخند گفت. رو به روم بود

 .از پا دراومدم دیگه تسلیم. هنوز قهری؟-

 .اهش کردمبازم نگ

نشست روش و با ناراحتی چشم . بلند شد و صندلی رو جلو کشید
 .دوخت بهم

دلبر، می دونم اون حرف و نباید می زدم اما توام قبول کن لجبازی -
من هرچی . کردی، بحث بحثه جونت بود که آخرم ضربه کاری زده شد
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گفتم بخاطر خودت بود دلبر، می دونی چه حالی شدم وقتی تو اون 
 .می دونی مردم و زنده شدم وقتی رفتی تو کما؟. دیدمت؟ حال

. گود زیر چشماش نشون می داد که این چند وقت و اصالَََ نخوابیده
حتما هم بخاطر لجبازی من ناچار شده اون حرف رو بزنه اما این وسط 

 .دل من شکست

 .لبخند تلخی زد و چند ثانیه بدون پلک زدن نگام کرد

جوابم نمی دی نده هنین که بدونم حالت خوبه  باشه، باشه دلبر، اگر -
 .همین برام کافیه

 :از جا بلند شد بره که با بغض صداش زدم

 .محراب؟-

 .با دلخوری برگشت و نگام کرد

اما مغزم و روح و . همین که رو پاهام راه برم کافیه؟. فقط همین؟-
 خودت می دونی که تو شرایط فعلی. روانم پریشون باشه نه دیگه ها؟

با . تنها پناه و پشتوانه ای که دارم تویی پس چرا اونطور گفتی بهم ها؟
اون حرف دور باهم بودنمون و من خط کشیدم نه این که من نخوام 

محراب هیچوقت ازت انتظاری جز محبت . دلت رو زدماین که شاید من
اونقدر که محکم بازوم . و عشق و مهربونی ندارم و نخواه که داشته باشم

 .فتی تو دستت یادم میاد دلم می خواد جیغ بزنمو گر 
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 .بغضم ترکید

 :با اشک ادامه دادم

که اونم بخوای تو دریغ کنی و معکوسش باشه ترجیح می دم بمیرم -
 .چون در اون صورت دیگه بود و نبودم هیچ مهم نیست

 .دستمال کاغذی رو برداشت و اشکام رو پاک کرد

شتباه کردم که اونقدر بد گفتم اما ببخشید، معذرت می خوام می دونم ا-
خودت خوب می دونی که من برات بد نمی خوام دلبر، لجبازی کردی 

 .تحمل نکردم

 :باز دستمال و کشید رو صورتم و آروم ادامه داد. جوابی ندادم

 .بغض نکن دیگه-

 :پریشون گفتم

 .خیلی وضعیت بدی داریم هر لحظه یه تنش یه تجربه تلخ-

 :ادامه دادم چشم دوختم بهش و

 .دیگه نمی تونم تحمل کنممن-

 .پلکهاش رو روی هم فشرد

 .نگران هیچی نباش از اینجا به بعد و بسپر دست خودم-
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 .یاد اون دزد افتادم

 .محراب اون کیه؟-

 .کی؟-

 .همونی که بخاطرش االن رو تختم-

 .دستاش مشت شد

بود به  یادته برات گفتم یه آقایی طلبکار . همونی که فکر می کردم-
 .همه اینا کار پسرشه. بابام

 :شکه گفتم

 .برای چی باید این کارو انجام بده؟. چی؟-

 .حاال بعداَََ برات تعریف می کنم-

من اما کلی عالمت . گردنش رو چرخوند و کش و قوسی به بدنش داد
 .سوال تو سرم بود

 .بازم پرسیدم

سر اونقدری محراب کینه این پ. چرا باید انقدر خشونت به خرج بده؟-
 .اون از زیر زمین اینم از چاقو خوردنم!. بوده که دو مرتبه آزارم داده

 .اخم کرد



 

 
1156

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .زیر زمین؟-

االن اگر می . وای خدا، مثل این که هنوز خودشم متوجه نشده بود
 .سعی کردم منکر بشم. فهمید که خون خونش و می مکید

 .من گفتم زیر زمین؟. زیر زمین؟-

 .منکر نشو دلبر گفتی زیر زمین-

 .لب به دندون گزیدم

 . ...محراب، راستش این همونی بود که-

از میون دندونای کلید شده . دیدم چهره اش داره رو به کبودی می ره
 :اش غرید

 .خب؟-

 :تند گفتم

 .همونی که میخواست یه غلطی کنه که تو سر رسیدی-

زد کالفه چند بار قدم .  مشتش رو به کف دست کوبید و پشت کرد بهم
 .و وسط اتاق چرخید

 .دلبر مطمئنی؟-

 :سر تکون دادم
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 .آره-

 .عصبی چند بار دست بین موهاش کشید و رفت لب پنجره

محراب، لطفاَََ انقدر عصبی نباش دیگه اون دست قانونه همه چیز تموم -
 .شد فقط باید بعداَََ برام توضیح بدی که چرا انقدر خشم داشت

 .نفس عمیق کشید و چیزی نگفت

وز گذشت تا مرخصی دادن و همون روز هم پیش پلیس با محراب سه ر 
محراب مارو . رفتیم برای شکایت کردن از بابت اتفاقی که اول افتاده بود

که رسوند خودش رفت دنباله کارش و وقتی رسیدم خونه انقدر برام 
 .فضا تلخ و آزار دهنده بود که بی اراده قیافه ام جمع بشه

داخل این خونه گذاشتم فقط اشک و گریه و از اون وقتی که پام و 
 .بدبختی بود و بس

 .آروم دراز کشیدم رو مبل و سرم و تکیه دادم به نرمه اش

 .چیزی می خوری؟-

دقیقاَََ مثل همون سه چهار روز پیش، بینی . بی رمق به دل آرا نگاه کردم
 :لب زدم. قرمز و چشمای پف

 .تو چشمه اشکت خشک نشد؟-

 .نگفت پوزخند زد و چیزی
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 :بعد از چند ثانیه گفتم

 .من کی باید برم؟-

 .اخماش جمع شد. نگاهش کردم تا جوابم رو بگیرم

 .یعنی چی؟-

 .لبخند تلخی زدم

 .فکر نمی کنم حضورم دیگه تو این خونه واجب باشه-

 .لب برچید

 .یعنی انقدر عجله داری بری؟... ی-

 .پلکهام رو روی هم فشردم

 .که فکر می کنیخیلی بیشتر از اونقدری  -

انگار که سردش شده . نشست رو مبل رو به روم و دستاش و بغل گرفت
 .باشه؛ کم کم چونه اش لرزید و زد زیر گریه

 .نتونستم جلوی تعجبم رو بگیرم

 .دل آرا؟-

 :غر زد
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من بمونم تنها تو این خونه که آخرش البد یکی . گریه ام نکنم؟.  چیه؟-
 .تو خونه سوت و کور بگردمبازم تنهایی باید . من و بکشه؟

 .لبم رو با زبون تر کردم

 .برو پیش بی بی-

 .سر تکون داد

با بدهی که هنوز . بی بی هم با اشتیاق میزاره پا بزارم داخل خونه اش؟-
که هنوزه ندادمش حتی بهم زنگ نزده باقی پولش رو بدم، یعنی بخاطر 

 .پولشم پیگیرم نشده ببین چه دل خونی ازم داره

 .خیره شدم بهشتنها 

 .تو چی کار کردی دل آرا، یه نگاه بنداز-

 .پشت چشم نازک کرد

منم دوست . به منم حق بدین چرا انقدر یک طرفه قضاوت می کنید؟-
 .داشتم زندگیم و داشته باشم

 .نه تنها به یک نفر بلکه به چندین نفر؟. با دروغ؟. زوری؟. اینطوری؟-

 :خیره شد به گالی فرش و سرد گفت
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یگه حرف زدن در این مورد فایده نداره، دیگه همه اینا تموم شد و د-
 .من موندم اندر خم یه کوچه

 .نفس عمیق کشیدم شکمم تیر کشید

 .آخ-

 :با اخم نالیدم. سر باال گرفت

بس کن این حرفای بیخودیت رو، بی بی هروقت که بری درش به روی -
ه اما تو توی تمام شاید با من بد خلقی کن. تو بازه من این و مطمئنم

 .عمرش کنارش بودی و بیشتر بهت وابسته اس

 .شونه باال انداخت

 .با به یاد آوردن مهرداد لبخند مرموزی زدم

 .مهردادم که خبری ازش نیست انگار-

 .از گوشه چشم نگام کرد

 .چطور؟-

 .لبم و پیچ دادم

 .همینطوری پرسیدم-

 :دل آرا پیچیدحدود پنج دقیقه ای به سکوت گذشت که باز صدای 
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راستش خبر نبودن که نیست، پیگیر هست ولی من دیگه نمی تونم به -
هیچ مردی تکیه کنم اللخصوص کسی که باعث شد بیشتر لطمه رو 

به قول معروف آدم از یه سوراخ دوبار نیش نمی خوره که . ازش بخورم
 .می خوره

رو  نشست رو به روم و زانوش. آهی کشید و از روی مبل اومد پایین
 .جمع کرد

بگذریم، من یه جورایی تو این چند روز فکرام و کردم، نمی دونم شاید -
این همه بدبیاری نشون از اینه که دارم تاوان بدیام و می دم اما قسم 

اصالَََ خودتم می دونی از . می خورم که منم نیت خوبی خودم و داشتم
ج دلم جمع شد و اولم اینطور نبودم اما کم کم ذره ذره این ناراحتیا کن

بی بی که فقط فکر . منم آدم بودم منم احساس داشتم. یهو ترکید
ذکرش پول و کارای خونه بود، مهرداد کارش تحقیرم جلوی خانواده 

این خورد شدن و شکسته شدن غرور مثل اسلحه ای بود که !. اش
بیشترین غصه ام وقتی شد که فکر . باهاش یه تیر به قلبم می زدین

می دونم منم . سی که اول به من نظر داشت رو ازم گرفتیکردم تو ک
حماقت کردم خودم و حقیر کردم و جز نوشتن ب، بدبختی از اول زندگی 

 .برای شروع، خوشتر برام نوشته نشد

 .نم اشکش رو از گوشه چشم گرفت
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 :ادامه داد

نمی دونم چی شد نمی دونم چطور شد که به این نتیجه رسیدم اما -
دم که اوامه این رابطه جز شکنجه برای هر سه تامون وقتی فکر کر 

چیزی نداره ترجیح دادم عقب بکشم و اعالم تسلیم بدم، به عشق تو به 
عشق محراب به عشقتوت بهم غبطه می خورم و آرزوم بود که روزی 

منم بتونم همچین حسی و تجربه کنم اما هر لحظه ازش دور و دور تر 
 .شدم

 .اخمام جمع شد

 .منظورت چیه؟دل آرا -

 :تو ناراحتی خندید و جواب داد

 .!کالَََ همیشه از مقدمه چینی بدت می اومد-

 .خودم رو به سختی باال کشیدم

اذیت نکن حرفت و کامل بگو، می بینی که کشش حالجی حرفات رو -
 .ندارم

 .لباش رو روی هم فشار داد

 .باشه، باشه تحمل کن کالمم و قطع نکن-

 .گذاشت  چونه اش روردی زانوش
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. منظورم واضحه، دیگه نمی خوام بیشتر از این سنگ بشم زیر پاهاتون-
من دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم و از این بعدش اگر 

خودم از این وضع زندگی خسته !. بخوام کاری کنم بی شک بچه بازیه
شدم یه زندگی روتینی که گاهی هم تشنج داره البته قبالَََ نسبت به 

حس بهتری داشتم نه این که بفهمم یه جمعیتی از من نفرت خودم 
 .دارن و من روز به روز دارم باعث تشدیدش می شم

 :تک سرفه ای کرد و به این قسمت کالم که رسید با مکث گفت

 .می خوام از محراب طالق بگیرم-

 :مشکوک گفتم

 .یعنی واقعاَََ تو داری این حرف رو میزنی؟-

 :با دلخوری جواب داد

دلبر من خودمم دیگه از این زندگی خسته . گه باید چی می گفتم؟م-
اگر یک درصد تو این موش و گربه . شدماز این کشمکش خسته شدم

بازی برای خودم زندگی خوب می دیدم ادامه می دادم ولی هیچ دلیلی 
 .برای ادامه دادن ندارم

 .سر به تاسف تکون دادم
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واستی که خودت و به محراب یعنی تو اون بچه رو هم برای این می خ-
 .نزدیک کنی

 .شونه باال انداخت

 .نه اونقدرم-

اهلل و اکبر با این طرز فکر و حرف زدن باعث می شد که یه جور از نبود 
 .!کفر نگم خدا ببخش!.  اون بچه بگم خداروشکر

 .می خوای طالق بگیری و بعدش؟-

 .سوالی نگام کرد

 :با تمسخر گفتم

 .یش بی بی تا موهات سفید شهنکنه می خوای بمونی پ-

 .لب کج کرد

 .منظورت چیه؟-

. تک سرفه ای کردم و خیره شدم به چشمایی که ازم دزدیده می شد
من که می دونم داری من و سیاه می کنی ولی خودم ذغال فروشم، اگر 

 .نفهمم علت این پا پس کشیدن و بی خیالی طی کردنا چیه

 .مم، می خوای با مهرداد باشیتو فکر می کنی من نمی فه. منظورم؟-
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 :سرد جواب داد

نمی تونم چون  .نه من دیگه نمی تونم خودم و با مهرداد تصور کنم-
 .!اون روزا جلوی چشمم جون می گیرن

 .ترجیح دادم دیگه ادامه ندم

 .باشه باشه-

 :کالفه ادامه گفتم

 .محراب کی میاد؟-

 .نگاه چپی انداخت

 .یهردقیقه سراغ محراب و می گیر-

دل آرا می خوام بدونم قضیه اون پسر چیه، هردقیقه سراغ می گیری -
 .چیه؟

 .از جا بلند شد

احتمال زیاد شب میاد اما چیزی در مورد طالق بهش نگو تا خودم -
 .بگم

دل آرا . بعد از حدود بیست دقیقه زنگ در واحد زده شد. باشه ای گفتم
 :لب زد
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 .بفرما حالل زاده اومد-

با لبخند در و باز کرد که بالفاصله خنده رو لبش رفت سمت در و 
 .آب دهنش رو قورت داد و نیم نگاهی به من انداخت. ماسید

آب دهنش رو قورت داد . با این حالت چهره بی اراده منم ترسم گرفت
 :و با لکنت گفت

 .سالم... س-

االن اونم با . دیدن مادربزرگ و جمیله خانم باعث شد منم شکه بشم
 .من باید چی کار می کردم؟. این وضع؟

 :مضطرب گفتم

 .سالم خوش اومدین-

 .مادربزرگ دستش رو باال گرفت

 .تکون نخور-

دلم . جمیله خانم نشست رو مبل رو به روم و اصالَََ نگاهمم ننداخت
چرا انقدر جدی و آشفته . یعنی چی شده که االن اومدن؟. هری ریخت

 .حال؟

د و نگاهش رو از دل آرا به من مادربزرگ دستاش رو به عصا تکیه دا
 .سوق داد
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 .مثل این که اتفاقای بدی افتاده تو این مدت. حالت بهتره؟-

 :جواب دادم

 .به خیر گذشت خداروشکر-

 .جمیله خانم ساکت به میز چشم دوخته بود و بیشتر حرصم می داد

 . ...من برم چای بیارم برات-

 .بدهجمیله خانم با اخم نگاهش کرد و نذاشت ادامه 

 .بشین. الزم نکرده زحمت بکشی-

بالخره بعد از . لباش رو روی هم فشرد و معذب رو مبل کنارم نشست
چند دقیقه طوالنی که داشتم از اضطراب خفه می شدم جمیله خانم 

 :شروع کرد به حرف زدن

گمونم رفت که زودتر از ما خودش رو رسونده .  محراب نیومده هنوز؟-
 .باشه اینجا

یعنی . عصبی می شدم از این همه رفتارای عجیب غریب دیگه داشتم
 .چی که محراب باید خودش رو می رسوند؟

 .جمیله خانم می شه واضح تر صحبت کنید-

 .اخم کرد و با خشم خیره شد بهم
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تو هیج حرفی نزن دل آرا، من با دختری که انقدر خودش و پست و -
. نفس نداشتی؟تو ذره ای عزت . حقیر کرده باشه هیچ صحبتی ندارم

. بدون هیچ فکری یه نقاب به صورت زدی و وارد خانواده ما شدی؟
فقط می خواستی به زور مردی رو مال خودت کنی که قلبش مال یکی 

هیچ وقت فکرشم نمی کردم روزی چنین داستان عجیبی . دیگه اس؟
برای تقدیر پسرم رقم بخوره و هزار بارم بشه می گم لعنت به من که پا 

 .!ی پسرم گذاشتم برای ازدواجرو گلو

داشتم از استرس . دل آرا با ناخناش بازی می کرد و سر به زیر داشت
 .کم مونده بود تو اون حال گریه ام بگیره.  خفه می شدم

 :آروم زمزمه کردم

 .منظورتون از تن دادن چیه؟-

 :صدای بلندش پیچید

تاد گفتی اما اون همه از اتفاقاتی که اف. بازم بگم چیه؟. منظور چیه؟-
 .این و ترسیدی و نگفتی چرا؟ چرا؟

 :بدون این که نگاهش کنم جواب دادم

جمیله خانم تورو به خدا آروم باشید، یه لحظه آروم بگیرید، من نمی -
دونم چی بگم، االنم نمی دونم اون موقع هم نمی دونستم چطور 



 

 
1169

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

ن رو همین االنشم شکه ام، لطفا خودتو. توضیح بدم که حالتون بد نشه
 .کنترل کنید

 :رو به مادربزرگ گفت

 .تو این حال من حرف از کنترل می زنه. مامان می بینی؟-

 :ادامه داد

دختر حرفی بزن جوابی بده، اینطور که من چند وقته دارم دیوونه می -
 .شم تو خبر داری؟

 .پریشون نگاهش کردم

 من مجبور شدم وگرنه هیچوقت از سر آرامش دست به این کار نمی-
 .زدم

 .دست به زانوش کشید

می دونم می دونم مطمئنم که . پسر من و گول زدی نکنه ها؟-
 .همینطوره، محراب منم ساده و مهربون باورت کرد اینطوره؟

 .قیافه ام جمع شد

 .چی؟-

 :سر تکون داد و بی توجه گفت
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هردوتون از . مگه می شه یه خواهر انقدر پاک و اون یکی ظالم باشه؟ -
. گه اید و بی شک هردو یه اشتباه دارید هردو مثل همیدخون هم دی

حتی . فقط نمی دونم پسرم چه گناهی کرده که داره اینطور تاوان می ده
کاش همون روزا می مردم و این روز !.  منکر نمی شی که این کارو نکردی

 .و نمی دیدم

 :با بغض گفتم

 جمیله خانم چطور این حرف و می زنید، -

برن قبل از رفتن جلوی در وایستادن و جمیله خانم به از جا بلند شدن 
 .دل آرا تشر زد

زودتر طالقت رو از پسرم بگیر، و اون یکی خواهر از همین االن بگم من -
 .وسالم ختم!. این ازدواج و قبول نمی کنم

 .با حیرت سر باال گرفتم

مادربزرگ با . زبونم تو دهن نمی چرخید فقط مات نگاه می کردم
پلکهاش رو روی هم فشرد و می خواست بهم اطمینان بده اما آرامش 

 .این حرف طوری بهم فشار آورده بود که مغزم تیر کشید

. انگاری قصه ما تمومی نداشت!. دل آرا تموم شد و جمیله خانم شروع
 .همونجا سر رو زانو گذاشتم و لب از لب باز نکردم
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. ه باید تعریف می کردمشاید دل آرا اشتباه کرده بود ولی اول و اخر ک
برخالف جمیله خانم، مادربزرگ فوق العاده عکس . چه فرقی می کرد؟

این صحنه ای که دیدم جا داشت . العمل مطلوب و آرومی داشت
تا این حد از دستم پریشون ! جمیله خانم با پشت دست دهنم هم بزنه

 .و دلخور بود

 :صدای دل آرا پیچید

بگیر االن باز حالت بد می شه من نمی  آروم. چرا گریه می کنی آخه؟-
 .دونم تنها باید چه غلطی کنم تو این خونه

 .سر باال گرفتم

 .نمی تونی درکم کنی حرف نزن. دل آرا، چی می گی؟-

 .دستش رو به پیشونیش کوبید

اون . حاال گریه کن بخیه هات باز شه، خوب می دونی من فوبیا دارم-
. داشتم رو به روت جون می دادم شبم محراب به داد رسید وگرنه من

 .تو بشین گریه کن

. بخیه باز بشه پاره بشه اصالَََ بمیرم دیگه چه فایده؟. توجه نکردم
محراب هم عمراَََ من و به مادرش ترجیح بده بالخره پدر و مادر هرکس 

براش عزیزه همه رابطشون مثل ما و بی بی نبود که انگار بذره بی 
 .عاطفگی پاشیدن
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 .ب و با مشقت پا گذاشتم پاییناومدم عق

 .دل آرا دستاش رو کنارش تکیه داده بود و به سقف خیره

 .!محراب مثل این که می خواد بیاد-

 :با قیافه جمع از درد گفتم

 .بیا دستام و بگیر کمکم کن بلند شم-

 .یه تای ابرو داد باال

 .برای؟-

 :نفسم و فوت کردم و با غیظ جواب دادم

. ال و حرف بیخود نزن فکر کنم بهتره برات مهم نباشهدل آرا انقدر سو-
 .سر به سرم نزار

با شنیدن زنگ در سر جامون میخ . با اخم اومد نزدیک و بلندم کرد
 .موندیم

 :رو به دل آرا لب زدم

 .مبادا یک کلمه بگیا، اگر از اومدتشون گفتن بگو اومدن و رفتن-
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ش به خونه اصال نگاهش با ورود. تکیه دادم به دسته مبل. جوابی نداد
نکردم نه این که نخوام فقط دیگه خسته شده بودم از این همه انتظار 

 .بی نتیجه

 .به کمک دل آرا نیم قدم نیم قدم حرکت می کردیم سمت اتاقم

 :صدای محراب پیچید

 .دلبر؟-

 :بدون این که برگردم جواب دادم

 .بله؟-

چمدونم که کنج بود رو . کلید که رو در اتاق بود رو برداشتم و باز کردم
دیدم، خداروشکر بسته بود و چند دست داخل کشو که حاضر بودم 

 .ازشون بگذرم

 .محراب که خبر نداشت می خوام چی کار کنم زیاد حواسش نبود

 .دل آرا مانتوم و بیار-

 .چشم درشت کرد

 .دیوونه شدی؟-

 .دندونام رو کشیدم روی هم
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 .دل آرا میاری یا خودم بردارم-

داد دستم و . غره ای رفت و با حرص از روی تخت چنگ زد چشم
 :عصبی گفت

 .یعنی چی کجا می خوای بری؟-

 :با بغض جواب دادم

 .دیگه نمی کشم، خسته شدم، توان این همه انتظار و عذاب و ندارم-

 .به در اتاق تکیه داد و ابرو باال داد

اب جدا نمی حاال اگر می دونستی من از محر . االن داری ناز می کنی؟-
 .شم بازم من و باهاش تو این خونه تنها می ذاشتی؟

 .انگشتم و باال گرفتم رو بهش. دیگه داشتم کفری می شدم از دستش

دل آرا یک کلمه دیگه بگی و بخوای منت کاری که باید خیلی وقت -
اگر نمی گفتی ام . پیش انجام می دادی و رو سرم بکوبی اسمتم نمیارم

ندیدی جمیله خانم چقدر از دستم . نشنیدی؟. ممطمئن باش می رفت
 .نشنیدی گفت این ازدواج و قبول نمی کنم؟. شکار بود؟

االن . وای خدا از دردشکمم داشتم سقط می شدم ولی چاره چی بود؟ .
بهترین جا برای کشیدن یه نفس راحت لب ایوون یا حوض اونم کنار 
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م کنه و یه بغل اون بود که می تونست من و درک. مهلقا خانم بود
 .آرامش بده

دل آرا در و باز کرد که تو همون ثانیه . دسته چمدون سبکم رو کشیدم
 :صدای متعجب محراب و شنیدم

 .دلبر؟-

دررو باز کردم و خواستم برم بیرون که مقابلم . بازم اعتنایی نکردم
 .وایستاد

 .کجا؟-

 .همین که نگاهش کردم انگار داغ دلم تازه شد

ام برم عمق بدبختیم و متر کنم ببینم تا کی قراره می خو. کجا؟-
همینجور گود بیوفته ببینم تا کی قراره انقدر تو این ارتفاع دست و پا 

 .بزنم ولی دریغ از یه دست برای کمک

 .چندبار نفس عمیق کشید و سعی کرد آرامشش رو کنترل کنه

 .دلبر، مامان اومده بود؟-

 .در و باز کردم

ش ندارم، دیگه طاقتم طاق شده، فردا دل آرا محراب من دیگه کش-
 .!تموم می شه پس فردا جمیله خانم اونم تموم بشه یه داستان دیگه
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 .چشم دوختم به دستش که دور چمدونم بود. کلید آسانسور و زدم

 .بده لطفا-

 .تشر زد

 .دلبر؟-

 .نه نگاهش انداختم نه جواب دادم

 .بده-

 .تکرار کرد

 .دلبر؟-

خداروشکر تک واحدی . ما این بار اشکام مجال ندادخیره شدم بهش ا
با حرص تک تک کلمات . بودیم وگرنه همسایه باید سرسام می گرفت

 .رو به زبون آوردم

تو بگو کدوم دختری این همه تحمل می کنه ! دلبر چی؟. دلبر؟-
نمی خوام خودم و . من دیگه چیزی برای از دست دادن دارم؟. محراب؟

 . ...ندازم وسط زندگیتون البتهمثل بالی آسمونی ب

 .شدت گریه ام بیشتر شد

 البته که جمیله خانم حق داره-
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 .هقی زدم

من هرچی بود . تنها کسی که شد مهره سوخته این وسط من بودم-
بخاطرتون به جون خریدم اول برای خانواده ام تن دادم و بعدشم به تو 

مرگه، که اونم دل و حاال چیزی که باید خودم به خودم تقدیم کنم 
 .جربزه اش رو ندارم

 .سر به زیر داشت. اخماش جمع شده بود

 :نالیدم

 .پس توام بیخیال من میشی دیگه نه؟. آره؟-

فکش . سرش رو که باال گرفت چشمام به نگاه خیسش گره خورد
 .منقبظش شده بود و انگار عصبی شده باشه

ماتم برده و  من. اومدم چمدون رو بگیرم که حلقه دستاش دورم پیچید
 .متعجب ازحرکت آنیش

 .من دیگه ولت نمی کنم-

 .قطره اشکش رو گونه ام افتاد

مادرم !. بهت بدهکارم اما اجازه نمیدم پا رو احساسمون بزاری دلبر-
 .هرچی که گفت از سمت تو قضیه اش برای من جداست
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من اما بی حواس به حرفش ذهنم درگیر آغوشی بود که حاال اسیرش 
یه لحظه دلم آروم گرفت و همه اون عصبانیت تو ثانیه برام . شده بودم

انقدر دل تنگ بودم که بی صدا تنها اشک می ریختم و . خاموش شد
جیک نمی زدم، دل تنگ شنیدن ملودی قلبش دلتنگ سینه ستبری که 

هیچوقت از آغوشش سیر نمی شدم دلتنگ همین لحظه ها همین 
 .در می آوردبغلش از دلموقتایی که با یه ناراحتی کوچیک با 

این حالم و هیچکس نمی فهمید جز اونی که عشق واقعی رو لمس 
این که عشق حتی بخواد با یه کادو کوچیک یا برزگ نشون !. کرده باشه

داده شه حتی با یه شاخه گل لذت بخشه اما هیچ چی به شیرینیه این 
 .لحظه نیست

 :صداش پیچید

کن من قول می دم همه چیز و درست دلبر، لطفاَََ یه کم دیگه تحمل  -
خوب می . کنم، فکر نمی کنی با این گریه و اشکت حالم بدتر بشه؟

دونی طاقت گریه ات رو ندارم، بارها بهت گفتم اونطور بغض نکن، هر 
 .بار باعث می شی که من یه لعنت به خودم بفرستم

اشکام رو آروم با دست پاک و به سختی از . یه نفس عمیق کشید
خودم رو عقب کشیدم تو همون . دن موسیقی قلبش دل کندمشنی

 .لحظه درد شکمم باعث شد قیافه ام جمع بشه
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 :به سختی لب زدم

 .محراب من دیگه نمی خوام بمونم-

 .خم شد و دستم رو گرفت. سر باال گرفتم و خیره شدم بهش

 . ...دلبر، داری لج-

د حرفش رو قطع با بغضی که بازم از مرور حرف مادرش به گلوم چنگ ز 
 :کردم و غر زدم

محراب . چرا فکر می کنی دارم لجبازی می کنم؟. چرا می گی لجبازی؟-
تو یه نگاه به وضعمون بنداز، ببین تو چه فشاری ام، دیگه نمی تونم 

 .دنبال یه ذره آرامشم. تحمل کنم

 .دستم و محکم تر گرفت

 .ذب بشندلبر می گم بیا داخل، حداقل تا زمانی که بخیه هات ج-

 .تا کی باید کوتاه می اومدم؟. دندونام رو روی هم کشیدم

. به زور از کنارش رد شدم و با حرص در رو هل دادم که به شیء برخورد
 .سرم رو که کج کردم دیدم دل آرا با اخم پشت در وایستاده

 .چشم ریز کردم

 .فالگوش وایستاده بودی؟-
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رسوندم به مبل و  خودم رو به زور . سریع دور شد و چیزی نگفت
 .نشستم

تا محراب اون چمدون لعنتی رو ببره داخل اتاق و برگرده یکم طولش 
داد نمی دونم می خواست عصبانیت من بخوابه یا نه اما هرچی که بود 

 .من از دستش عصبی ام

خودش صرفا کاری نکرده بود ولی وقتی خانواده اش من و نخوان منم 
 .شمنمی تونم زوری وارد زندگیشون ب

بازم . درسته االن عاشق هم بودیم و همه چیز به کام اما بعدش چی؟
از کجا معلوم که اصالَََ . باید با اشک و گریه بعضی روزا برام بگذره؟

دیگه بی فکری تا . مادرش دیگه محراب رو به عنوان پسرش قبول نکنه؟
 .همینجا بسه

 .با دیدنش روبه روم اخمام جمع شد

 .والت رو بگیری؟خب، نمی خوای جواب س-

 .از گوشه چشم نگاهش کردم

 .چی؟-

 .دل آرا هم اومد کنارم نشست

 .پشت بند من پرسید
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 .چه جوابی؟. بله؟-

محراب با دیدن دل آرا کنارم زیر لب اهلل و اکبری گفت و با یه نفس 
 :عمیق گفت

 .این برات سوال نشده که چرا به جای تو، دل آرا چاقو نخورده؟-

ین موضوع نبود، واقعاَََ چرا تا به االن تمام این ترس و زیاد حواسم به ا
 .دلهره ها نشونه اش به من بود؟

 .!چرا-

اون زمان که تو اون خونه بودیم تورو دیده بود، می شناختت ولی -
نمی دونم از کی . انقدر پیگیر بوده که آدرس این خونه رو هم پیدا کرد

ول و اتاق وسطی که اتاق اما گفت که تورو دیده بودتت تو تراس اتاق ا
 .پی برده بود و می دونسته باید کجاها سرک بکشه. من باشه

 .دل آرا یه تای ابرو داد باال

اون من رو هم دیده بود خودم اول از همه دیدمش . چه ربطی داره؟-
 .اون پسر رو

 .چشم ریز کردم

 .از کجا؟-

 :یکم فکر کرد و جواب داد



 

 
1182

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .م اتاق تو هم اتاق محرابکالَََ برا تمیز کردن می رفتم ه-

 :کالفه گفتم

دل آرا وقتی سرک می کشه تراس اتاق من و من رو می بینه خب -
مشخصه در نبود محراب سرک می کشیده اتاق محراب و از اونجا 

 .اذیتش رو شروع می کرده دیگه

 .دل آرا از کنارم بلند شد

باید تاوان بچه من رو کشت . من نمی دونم اما این آدم باید تاوان بده-
 .بده

 :پا رو پا گذاشتم و رو به محراب گفتم

چی باعث شده که این همه سر به . خب، اما علت این همه آزار چیه؟-
 .سر من گذاشت؟

 .سر تکون داد

گفته که بخاطر برگردوندن بدهی به آقام، !.  می گه پدرش و ما کشتیم-
 .می کنه پدرش از این و اون قرض می کنه نمی تونه پولش و بده سکته

 .لب برچیدم

 .به شما چه؟-
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 .پوزخند زد

اونم می گه جوونیم رفت پای بدهی پدرم، حق مرگ پدرم بوده هرچی -
 .که شده پشیمونم نیستم

 از شدت حرص میلرزیدم

 .داشتم جون می دادم پشیمون نبود؟-

 .کالفه سر باال داد

 .نه-

 .خب خانواده اش؟-

 .ه کسی رو ندارهخانواده ای نداره، مادرشم از دست داد-

دیگه نه من حرفی زدم نه محراب تا بعد از . بی اراده دلم براش گرفت
 .چند ثانیه دل آرا سکوت سنگین خونه رو شکست

 .نمی خوای لباسات رو عوض کنی؟-

 .نگاهم رو سوق دادم سمت محراب

 .اول باید تکلیفم مشخص شه-

 .تیز نگام کرد

 .بودن اینجا بهم بگو چی گفتن؟دلبر می دونم مادر و مادربزرگ اومده -
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 .سعی کردم بحث و به اصل موضوع بکشونم

. اونا حق دارن تو چرا همش می خوای بدونی چی گفتن چی نگفتن؟-
محراب به من گفتی تا وقتی بخیه هات جذب بشن اینجا بمون پس 

 .اگر بعد از یک هفته نزاری برم به وهلل قسم نه من نه تو

 .اخماش جمع شد

 .!مادر چی گفت؟ میگم بگو-

 :بازم اومدم حرف رو عوض کنم که دل آرا باکالفگی گفت

اه بسه بگو تمومش کن دیگه از اون ساعتی که پامون و خونه گذاشتیم -
 آسایش نداریم

 .چشم ریز کرد

 .مادر من اینارو گفت؟-

بیشتر . عصبی شروع کرد به تکون دادن پاهاش. بی رمق سر تکون دادم
 .نتظر تلنگر بود که مثل بمب باروت بترکهرفت تو فکر انگار م

 :تالش کردم از جام بلند شدم که محراب تیز پرسید

 .کجا؟-

 :با اخم جواب دادم
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 .اتاق-

وقتی . قل از رفتن داروهام و خوردم و به زور خودم رو رسوندم به اتاق
با تصور شبایی تلخی که بهم . رسیدم به تخت یه نفس راحت کشیدم

االن . با درد دراز کشیدم رو تخت. خودم لرزیدمگذشت یه لحظه به 
 .تکلیف ما چی می شد؟

. اصالَََ شایدم راضی نمی شد. حاال جمیله خانم رو چطور راضی می کرد؟
اون زنی که امروز دیدم عمرا اجازه بده که پسرش دستش رو تو دست 

 .!من بزاره

رم خواب نمی دونم تاثیر دارو ها بود یا نه ولی تو چند دقیقه چشمام گ
 .شد

. بازم سر و صدا بازم غر و بحث و دعوا. چشمام رو بی رمق باز کردم
 .اینبار برای چی؟

فکر می کنی نفهمیدم . دل آرا تو فکر می کنی من خبر ندارم چه خبره؟-
هستی باشه چه بهتر ولی انقدر تبر به درخت .با کسی هستی یا نه؟

ث طالق و باز کنم که جونم نزن من دیگه نمی کشم، چقدر باید این بح
 .بیخیال بشی؟

دل آرا که انگار حسابی دلش از حرص دادن محراب خنک می شد 
 :جواب داد
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 .چقدر دیگه می تونی؟چقدر؟ -

 .صدای کالفه محراب و نزدیکی اتاقم شنیدم

 ..اهلل و اکبر، پروردگارم بهم صبر بده-

 :بلند تر ادامه داد

 .نزار دست به کاری بزنم که نباید-

 :آرا بازم با سرخودی گفت دل

 .چی کار؟-

از جام . محراب داشت روانی می شد. جایز ندونستم بازم بشینم تو جام
بین چهار چوب . بلند شدم و با تکیه به دیوار خودم رو به در رسوندم

وایستادم و با اخم نظاره گرشون شدم اما اینبار برخالف توقع هیچکدوم 
آرا از سر لجبازی و دست انداختن  دل. حاضر به اتمام بحثشون نبودن
 .و محراب هم از سر عصبانیت

دل آرا دل آرا من امشب به اندازه هیچ شبی عصبی نیستم دیوانم -
 .نکن

بسم اهلل دل آرا چرا انقدر سر به سر محراب می . چشم درشت کردم
 .با این حرف محراب جری شد و رفت سمت دکوری روی میز. ذاشت؟

 :غرید
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 :برداری بکوبه زمین که جیغ زدم اومد مجسمه رو

 .نه این چه کاریه؟-

 :با اخم خم شدم و نالیدم

 .کاش یه ذره می فهمیدید و مثل بچه ها کل کل راه نمینداختید-

محراب آتیش خشم جلوی چشمش رو گرفته بود و مگه کوتاه می 
 .اومد؟

د آخه منم آدمم منم صبری دارم،  .نمیشنوی چی می گه؟. نمیشنوی؟-
این یکی و درست نکرده مادرم میاد یه داستان درست می کنه اخه من 

 .به کدوم برسم دیگه؟

 .دستش رو به سر گرفت و نشست رو مبل

د آخه من به تو چه . تو چه لذتی می بری که من و عذاب بدی دل آرا؟-
من برم شکایت . هیزم تری فروختم که خون به دلم کردی از اون اول؟

 .د همسر میری سر قرار اونم با نامزد قبلیت خوبه؟کنم از این که با وجو

 .دل آرا یکه خورد

 .چی؟-

 .محراب با قیافه جمع نگاهش کرد
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هنوز مثل تو حیا و شعورم و فراموش نکردم که همچین چیزی و صاف -
 .صاف تو چشمات نگاه کنم و بگم

منم که از این حرف جا خورده بودم که رفته سر قرار، با ابروهای باال 
دل آرا ظرفارو تو سینک رها کرد و . ته فقط نگاهش می کردمرف

 :متعجب پرسید

 .مهرداد و تو از کجا میشناسی تو کی دیدی رفتم قرار-

 :محراب با فک منقبض غرید

من دلم با یکی . دیوانه ای؟. انقدر تو حاشیه نرو دیوانم کردی، مریضی؟-
ومون و می بری دیگه خوده توام دلت با یکی دیگه برای چی هرروز هرد

 .لب گور و بر میگردونی؟

با این همه . این محرابی که می دیدم واقعاَََ احسای ترس داشتم
 .دهنش خشک و صورتش قرمز بود. عصبانیت گفتم االنه سکته کنه

سینه اش از فرط تند نفس کشیدن باال و پایین می شد و خشمش 
 .قصد فروکش کردن نداشت

 :با ترس گفتم

 .گیره دیگه چرا همچین می کنی؟  محراب، طالق می-

 .چشم درشت کرد
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چند ماهه دارم میخ به سنگ می کوبم می گی . طالق می گیره؟. طالق؟-
 .دیگه باید سر به بیابون بزارم با این زندگی. طالق می گیره؟

در حالی که به . محکم از جا بلند شد و سوئیچ ماشین رو برداشت
 :سمت در می رفت آروم لب زد

جایی نمی ری . معذرت می خوام، ببخشید، برو استراحت کنمن ازت -
 .ها، درکم کن لطفاَََ

 .ناچار تنها باشه ای گفتم

 .در رو باز کرد بره که صدای دل آزا سر جا میخکوبش کرد

 .صبر کن-

 :اومد سمت در و ادامه داد

 .فردا بیا باهم بریم برای درخواست طالق-

 :زدبا اخم لب . محراب راه رفته رو برگشت

 .چی؟-

درسته که می خواستن طالق بگیره اما این . منم حتی تعجب کرده بودم
 .سرعت و زمانی که گفت اصالَََ فکرشم نمی کردم
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دل آرا از آشپزخونه اومد بیرون و در حالی نم دشتاش رو با لباسش می 
 :گرفت گفت

 .ناراحت شدی؟-

 .محراب اخم کرد

 .شوخیت گرفته؟-

 .رددل آرا بی حوصله نگاهش ک

حاال که به . تو این صورت دیگه اعصابی برای شوخی و خنده می بینی؟-
 ...خوبی و خوشی همه چیز بر وقف مرادت نه بر وقف مرادتون می شه

. 

 :ادامه داد. و یه نگاه به من انداخت

 .بگو از کجا مهرداد و خبر داری؟-

 .محراب نفس عمیق کشید و دست به ته ریشش کشید

 .میلی رو گفت من کشوندمش یه گوشهدیدمش جلوی در فا-

 :دل آرا با چشم درشت گفت

 .خب کشوندیش یه گوشه بعد؟-

 .دست پشت گردنش کشید
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پرو پرو تو چشمام زل زده می گه . توقع داری چی بشنوی؟-
 .عاشقشممی خوامش

 :متعجب گفتم

 .زدیش؟-

 .سر به تایید تکون دادم

از همون اول پرو بود یه راست می گه دل آرا اصالَََ زد که زد این پسر -
 .!ذره شرم نمی کنه

 .دل آرا دست جلوی دهن گرفت

باشه عصبی شدی درست ولی !. ای بابا، برای چی این کارو کردی آخه؟-
 .با کتک چی حل شد؟

 .یه تای ابرو باال دادم. با حرص از کنارمون گذشت و رفت داخل اتاق

گش و به سینه می نه به این که می گه نمی خوامش نه به االن که سن-
 .زنه

چند قدم . محراب با لبخند کمرنگ نشست رو مبل و به سقف خیره شد
 .برداشتم سمتش و باال سرش وایستادم

 .این لبخند یه دفعه ای از چیه؟-
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 .لبخندش پررنگ تر شد

 .از بند آزاد شدم-

 .با اخم دستام و زدم بهم

مثل تو خیالشون از آره آزاد شدی، بلند شو برو ببینم خوبه که بقیه ام -
 .!هر تلخی جمع باشه

 :درست نشست جاش غر زد

 .چی شده مگه؟-

 :عصبی خم شدم سمتش و انگشت اشاره ام رو تو صورتش تکون دادم

 . ...همین االن می ری و-

 :با درد بخیه هام آخی گفتم و ادامه دادم

 .و یه فکری برای جمیله خانم میکنی، تا منم از بند آزاد شم-

 .لی شدبادش خا

 .!دلبر-

 :داد زدم

 .اهلل و اکبر محراب بلند شو برو... دلبر و-

 .دست زیر چونه گذاشت و با همون لبخند خیره خیره نگام کرد
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 .چقدر دلم برای این چهره طلبکار و دست به کمر زدنت تنگ شده بود-

 .اومدم اسمش رو داد بزنم که سر پا شد

 .باشه باشه-

وایستادم پشت . ه چشمک از در بیرون رفتلبخند دندون نما زد و با ی
 .در و بی اراده لبم از شادی و خوشحالیش کش اومد

 .با شنیدن صدای پای دل آرا به خودم اومدم

بخاطر گندی که زد غرورم و گذاشتم زیر !. از دستت محراب از دستت-
 .کجا رفت ها؟.  پام و له کردم

 .پرسیدم

 .چی شد؟-

 .پاش رو کوبید به زمین

 .سر پسره رو شکونده افتاده گوشه خونهزده -

 .لبم رو پیج دادم

اگر مهرداد و دوست . دل آرا موندم به خدا از اول دلت با کی بوده؟-
 .نداری چرا االن بخاطرش شدی اسفند رو آتیش؟

 .نگاه چپ نثارم کرد و جوابی نداد



 

 
1194

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

سمت اتاق و اینبار آرزو کردم که بدون داد و سالنه سالنه قدم برداشتم
با خیال راحت بتونم به خواب .... بی داد یا اومدن دزد یا دیدن سایه و

 .برم

**** 

 سه ماه بعد

 :مهلقا خانم غر زد. شلنگ آب دستم بود و درختارو آب می دادم

 .تمام حیاط و خیس کردی دختر، بیا بشین چای ات رو بخور-

پیرهن گل گلی آبی سفید و روسری نخی سفید که به . برگشتم سمتش
. کوتاهش هم به زور دیده می شدگیس حنایی رنگ.  ر بسته بودس

 .همیشه مرتب و تمیز

 .مهلقا خانم خودت می دونی من حوصله ام سر می ره-

 .این محراب پدر صلواتی کی پس میاد دستت و بگیره ببرتت-

نفس عمیقم رو با ناراحتی پس دادم و رفتم . لبخند روی لبم ماسید
 :لب زدمنشستم کنارش و . نزدیکش

طالقش رو گرفت اما حاال باید .... بعد از سه ماه برو و بیا و مشاوره و-
 .منتظر بمونیم به رضایت جمیله خانم

 .چونه ام رو به دست گرفت
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 .!توام فرار می کنی و پناه میاری اینجا و بازم قهر-

 .خندیدم

مهلقا خانم قهر نیستم ولی نزدیکیمونم بهم فقط بدتر بی قرار تر می -
 .من منتظرم که خودش این تلخیارو پایان بده و بعد بیاد سراغم. کنه

 .چشم ریز کرد

ناز می کنی دلبر . من و سیاه نکن دختر، من نفهمم تو ناز می کنی؟-
 .خانم دل می بری، دل محرابم و می َکنی میزاری کف دستش

 .مهلقا خانم هم و دیدیم که-

 .سر تکون داد

و از روی ایوون با غرور و ناز و کرشمه دست اون از جلوی در التماس و ت-
 .تکون می دی و میری داخل، این چه دیدنیه؟

 .شروع کردم به بازی با ناخنام

البته االن . دوری و دوستی، اینطوری القل جدی تر تالش می کنه-
خیالش جمع تره، یه دردسر از سر انداخت که اونم طالق بود االن فقط 

 .یه راضی کردن جمیله خانمه

سه ماه قبل از این که اینجا بیام یک هفته دقیق صبر کردم تا بخیه هام 
انقدر . جذب شه و بعد از اون بالفاصله اومدم پیش مهلقا خانم
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خوشحال شد که خودمم باورم نمی شد البته که حق داشت زن تنهایی 
 .بود و این حضور و وجود من یا کسی کنارش باعث دلگرمیه براش

ازش !. پیش بی بی یعنی بهتره بگم نمی خواستمنمی تونستم برم 
دلخور و ناراحت بودم و برای همین بیشتر راغب بودم که کنار مهلقا 

تو این مدت بازم مثل قبل کنار هم بودیم و صحبتای دو . خانم باشم
نصیحتایی که همه جوره باب دلم بود و دوست داشتم . نفره داشتیم

 .برام ارزشمند بود ازش می شنیدیم و همین لحظه و زمان

 .و اما محراب هروقت که یادم می اومد بی اراده خنده ام می گیره

هر بار جلوی در می اومد و خواهش . خیلی تو این مدت اذیتش کردم
التماس به مهلقا خانم که بگید بیاد پایین نمی اومدم که نمی اومدم از 

ر نظاره گر طرفیم مهلقا خانم نمی ذاشت بیاد داخل و در نهایت از دو
 .هم بودیم

 .هرچند که به من خیلی می چسبید

تو نگاهش هربار التماس رو می دیدم اما وای به حال اون روز که دیگه 
دستش بهم برسه می دونم عوض همه این روزا و این کارارو تالفی می 

 .کنه
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دختر ناراحت نباش، اون که تا اینجا تحمل کرده از اینجا به بعدشم هم -
هست، اون تا تو این هفت خان رستم عاشقی پیروز  حواسش بهت

 .نشه ول کن نیست

 .خندیدم

 .الحق که همون هفت خانیه که گفتین-

 .استکان کمر باریک رو به دست گرفتم و یه جرعه از چای نوشیدم

 .صدای مهلقا خانم پیچید

 .خوشبختی همین نزدیکیا می پلکه-

 :نفس عمیقی از سر آرامش کشیدم و گفتم

 . ....رسم بازم یه اتفاقی بیوفته ومی ت-

 .مهلقا زد پشت دستش و اخم کرد

 .عجب دختر، نفوس بد نزن خوبیت نداره-

 .دو تقه به در حیاط خورد

 .یه تای ابرو باال دادم

 .منتظر کسی بودین؟-

 :سر تکون داد و با چشم ریز جواب داد
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 .من که نه اما یکی پشت اون در گمونم منتظرته-

 .ظورش دستم و جلوی دهنم گرفتمبا فهمیدن من

 .!هرروز هرروز دم این دره! وای خدا. بازم محراب؟-

 :مهلقا خانم کالفه گفت

 .برو ببین این بچه حرفش چیه-

 .ابرو باال دادم

 .نه مهلقا خانم توروخدا شما برید-

دمپایی هاش رو . نیشکون آرومی از بازوم گرفت و تخت رو اومد پایین
با دیدن مخاطب پشت در و . ه رفت به سمت درپا زد و سالنه سالن

 .براومدن لپای تپلش پی بردم که به حتم محرابه

 .پسر باز جرا اومدی؟-

 .صداش رو شنیدم

 .دلبر کجاست؟. به خدا که دیگه تموم شد. دیگه خالص شدم-

 .مهلقا خانم مکث کرد

 .چی تموم شد؟-

 :نالید
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 .درمهلقا خانم مادری کن دلبر و بگو بیاد جلوی -

 :مهلقاخانم اما با بی رحمی جواب داد

 .مادر تو که تو خونشه-

 .باور کنید دیگه اینبار خیره، تموم شد، خالص شدم خالص شدیم-

خودمم از رو تخت بلند شدم و رفتم پشت . مهلقا دستی به چونه کشید
 .در وایستادم

 .الحمدهلل، پس برو فردا بازم می بینمت پسرم-

 :حراب بلند گفتاومد در و ببنده که م

مهلقا خانم خودش گفت هروقت مادرت و راضی کردی منم می بینی، -
 .راضی کردم دیگه بگید بیاید دیوانه شدم به موال

 .ذوق زده دستم و جلوی دهن گرفتم تا صدای جیغ خفه ام بیرون نره

 .خب آدرس خونشون رو که می دونی باید بری خواستگاری دیگه پسر-

 .رشمحراب دیگه زد به س

اهلل اهلل به فریادم برس مهلقا خانم می گم می خوام عشقم و ببینم می -
 .خوام زنم و خانمم و ببینم شما داری راهنمایی می کنی؟
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مهلقا خانم اومد آستینم رو بکشه . با شنیدن لحن عاجزش ریز خندیدم
 :بیارتم جلوی در که لب خونی کردم

 .چشم چشم خودم میام-

اومد کنار و با رفتنش . و به محراب سوق دادنگاهش رو از من گرفت 
 :خیر برداشتم سمت در و با لبخند پهن گفتم

 .سالم-

 :کالفه گفت.  با دیدنم نمی دونست بخنده یا اخم کنه

 .چرا با من اینطوری می کنی؟-

 .دست به کمر زدم و نگاه سر تا پایی نثارش کردم

 .چطوری؟-

 :غرید

 .!دلبر-

 .خندیدم

 .چرا براق می شی؟ای بابا خب چیه -

 .لبش رو بت زبون تر کرد و خودش رو چسبوند به چهار چوب در

 .دلبر، مامانمم دیگه دست برداشت-
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 :با لبخند جواب دادم

 .خب؟-

 .بادش خوابید

 .فقط خب دیگه؟. خب؟-

 :اومد بره که تند گفتم

 .محراب؟-

. دلم نیومد دیگه اذیت کنم. برگست و از گوشه چشم نگاه انداخت
 .از اندازه دیگه باعث ناراحتی می شدبیش 

 .بیا داخل یه چای بخور-

از جلوی در کنار رفت و . تک سرفه ای کرد و بادی به غب غب انداخت
 .از خدا خواسته اومد داخل

 .یاهلل-

 .با دیدن چای و قوری رو تخت دستی به ته ریشش کشید

 :سریع گفتم

 .بریم باال؟-

 .رو همون تخته بشینم نه نه دقیقاَََ دلم خواست همون جا-
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 .دست بلند کردم

 .بفرما-

رو به روش نشستم و بعدد از ریختن یه . رفت نشست رو تخت
 .استکان چای منتظر چشم دوختم

 .چیزی نگفت و برای این که لجم رو در بیاره چای رو حوض می کشید

 :غر زدم

 .عه محراب-

 .استکان رو تو پیش دستی کوبید

بعد چند هفته این کوچه رو باال پایین چی شد سر همین کفری شدی -
 .می کنم خانم و ببینم از باال ایوون دست تکون میده

جلوی خودم رو گرفتم که نخندم طوری با حرص تعریف می کرد که 
 .البته هم کم جیزی نشده بود. انگار چی شده

 .کی بیایم خواستگاری؟-

 .ابرو باال دادم

 .چطور راضی کردی؟-

 .تکیه داد به پشتی
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 .تو به ایناش کار نداشته باش کی بیایم خواستگاری-

 .شونه باال انداختم

 .هروقت که مادرت قصداومدن کنه و منم برم پیش بی بی-

 .اخم کرد

 .یعنی چی منم برم پیش بی بی؟-

 .لب به دندون گزیدم

 .خودت می دونی که قهریم-

راضی دلبر تورو به جان عزیز ترین کست نگو که حاال باید بی بی رو -
 . ...کنی

 .نذاشتم ادامه بده

نه نه چیزی نیست فقط بالخره من و باید از خانواده ام خواستگاری -
 .کنی یا نه؟

 .خب؟-

بالخره فکر نکنم مادرت با این قضیه کنار بیاد که من . باید برم خونمون-
 .و از کسی دیگه خواستگاری کنه

 .سر تکون داد
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 .یبرو امروز برو فردا میایم خواستگار-

 .جشم درشت کردم

 .فردا؟-

آره برو خونتون دیگه دلبر به خدا دیگه خسته شدم، به خدا زندگیم -
 .شده یه داستان طول و دراز

 .نفس عمیق کشیدم

 .خیلی خب باشه-

 .نیم خیز دراز کشید رو تخته و ساعدش روی روی پیشونی گذاشت

 .برم یه خونه بگیرم، وسایالرو بچینم-

 .با اخم خم شدم سمتش

 .من خونه نمی خوام. چی؟ چه خونه ای؟-

 .پوزخند زد

 .می خوای با مادرم زندگی کنیم؟. خونه نمی خوای؟-

 .لب برچیدم

 .نخیر، خونه خودت-

 .اخم کرد
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دیگه جنازمم نمی برم، جز خاطره های تلخ و اون خونه کذایی من-
 .نحس چی برام داشت

 .لبخند ملیحی زدم

 . ...اون خونه ام نه-

 :چند متریش با مکث ادامه دادم تو فاصله

همون خونه ای که دوتا کوچه پایین تره، همونجا که مال هم شدیم و -
همون خونه قدیمی حیاط دار با !. به هم دل بستیم کوچه مومن

صاحاب خونه بسیجیه عاشقش که بی اراده به خودش عقایدش، 
 .اخالقش، رفتارش، همه چیش وابسته شدم

بت به دیدن چشمایی که همیشه برام بکر ترین منم نس. خیره نگام کرد
 .تصویر عالم بود بی میل نبودم

محرابم از جا بلند شد و . با صدای سرفه مهلقا خانم تند اومدم عقب
 .نشست رو تخت

 :انقدر هل شد که بی حواس گفت

 .سالم-

 .مهلقا خانم خندید و سر تکون داد
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د برای هم که انگار طوری عاشقی کنی!. همیشه همینطور باشید بچه ها-
فردای اون روز هم و ندارید انقدر عزیز و دوست داشتنی، انشاهلل 

از کی بود این صورتای گل افتاده رو . همیشه انقدر آروم و سرحال باشید
اخرین بار وقتی بود که پسرم محراب خجالت زده شده . ندیده بودم؟

ام با کمی خجالت بود و دلبرم مثل االن با سرکشی نگاه می کرد، البته تو
عشقتون پاکه و مقدس، با این همه مهر حاال اینجا عطر و . و لپای سرخ

 .بوی بهتر عاشقیتون رو گرفته

مهلقا خانم به همون اندازه که خودش زن !. چه لفظ زیبایی! بهار عاشقی
با وقار و با شخصیت و خوش سیمایی بود به همون اندازه از هر 

خورم این زن تو این زندگی یه معجزه  قسم می. کالمش قند می بارید
 .بوده

خب، حاال برید کنار می خوام وسط بشینم و ببینم کی قراره این دفعه -
 .عروسی دعوت بشم

 :قبل از این محراب حرفی بزنه گفتم

گمون نکنم عروسی بگیرم مهلقا خانم، یه جشن کوچیک چرا ولی -
 .عروسی زیاد رویه چون جمعیتی نیستیم

 .م کشیددستش رو پشت

 .آفرین به دخترم-
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 :با مکث ادامه داد

حاال که انقدر حواست به اینا هست بلند شو برو آماده شو چمدونتم -
 .بردار محراب برسونتت خونه که با بی بی خانمت آشتی کنی

چطور حرف دلم رو می زدم که مهلقا . شروع کردم به بازی با ناخنام
من دیگه از ته دلمم نمی . خانم می فهمید دردم از بی بی بیشترچیه؟

 .تونستم بی بی رو ببخشم

البته که خود مهلقا خانم هم بی بی رو یه بار مالقات کرد و دید چه زن 
بد خلقی هست اما با این حال بازم به رو نمیاورد و طوری تظاهر می 

 .!کرد که انگاراتفاقی نیوفتاده

اطر همین از دست بی بی دلگیرم، تا همینجا هم همه سختیام به خ-
دلگیرم از !. بخاطر حماقت و طمع کاریای بی بی! بوده مهلقا خانم

دستش به اندازه ای که هر بار خاطرات و مرور می کنم بغضم بگیره اما 
در عوض هیچی که نداشت یه نعمت بزرگ داشت اونم داشتن محراب 

گیرم که من االن برم، بی بی بازم می .  بود که وجودش برام ارزشمنده
فقط در حدی باشه . گریخ و زاری کنه هرچند که نمی تونم ببخشم  خوام

که به خواستگاری ختم به خیره شه وگزنه اون ببخشش قلبی هیچوقت 
 .از سمت من برای بی بی برنمیاد

 :مهلقا خانم با گله لب زد
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 .!تو که انقدر کینه ای نبودی-

ب جوا. تو اون فرصت محراب از جا بلند شد و توی حیاط چرخی زد
 :دادم

نه کینه ای نیستم باور کنید نیستم اما بی بی به هیچکدوم از ما دوتا -
چرا پول داشت و . رحم نکرد، نه من نه دل آرا مگه ما بچه اش نبودیم؟

این آدم و . به ما نداد؟ چرا مشکل داشتیم و قرونی از دستش نچکید؟
 .!آتیش می زنه، دل آدم و از جا می کنه

 .بغلم کرد

 .بچه هاشید اما شما-

 :با بغض گفتم

به خدا شک می کنم به همینم مهلقا خانم، مگه می شه یه مادر انقدر -
بی بی ما نهایت نامادری بودن و . هوم؟. در حق بچه اش کم کاری کنه؟

شاید باورتون نشه اما خیلی وقتا حسرت . در حقمون ادا کرد تا مادری
بی بی مثل شما محبت  خوردم به این که چرا بی بی مثل شما نبود چرا

من آغوش و مهر مادری رو بیشتر کنار شما لمسش . و مهر نداشت؟
 .!کردم تا بی بی

 .تشر زد



 

 
1209

فاطمه رنجبر|  دلبر و محرابرمان   
 

 .استغفراهلل-

 :رو بهش گفتم

 .شما بگید دروغ میگم-

اشکام رو که نفهمیدم کی روونه گونه هام شده رو از چشمام پس زد 
 :وگفت

زاته، گریه چه معنی می بلند شو بلند شو االن و این روزا بهترین رو-
 .اشک نریز نگفتم بری که گریه کنی. ده؟

 .به محراب اشاره زد

ببین چقدر کالفه و نگرانته، به همون اندازه بی قراره مشتاق بودن -
 .!کنارته

 .بی اختیار تو اوج ناراحتی لبخند روی لبم جا خوش کرد

ی رو تو از اون فاصله می شد کالفگی و ناراحت . دقیقاَََ همینطور بود
 .رفتارش احساس کرد

 .همینطوره-

 .زد به شونه ام

 .برو ددیگه منتظر چی هستی؟-
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 .تند پله هارو رفتم باال. با یه نفس عمیق از جا بلند شدم

نمی شد منکر این بشم که یه ذره هیجان زده بودم اما خوشحال هم 
همه سرخوشیم بیشتر از این باب نشات می گرفت که دیگه . نبودم

 .ه رسیدن من و محراب نموندهچیزی ب

 .در هر صورت باید با بی بی آشتی می کردم، آخرش که چی؟

شاید از ته ته دلم هیچوقت بخشیده نمی شد اما تظاهرش القل بهتر از 
 .!این بود که بخوام یه دختر کینه ای دیده بشم

سوای همه اینا جمیله خانم زمانی که دل آرا رو داشت خواستگاری می 
ی بی بود و االنم اگر متوجه این کدورت می شد بازم باید صبر کرد از ب 

 .می کردیم و توضیح که اتفاق خاصی نیست

حداقل بخاطر محراف مجبور بودم، جمیله خانم زن حساسیه تو درجه 
اول و بی شک نمی تونخ خودش رو کنترل کنه، حاال هر مسئله ای که 

 .می خواد باشه، باشه

نفس عمیقی . کردم و چمدونم رو برداشتم  جلوی آیینه شالم رو مرتب
 .کشیدم و چشم دوختم به جای جای اتاق

درست آخرین دفعه ها همینجا بود، همون روزا که بارون می بارید و 
همون روز !. سایه منتظر محراب رو می دیدم و نمی تونستم باورش کنم

رو شیرینی که کنار مهلقا خانم نماز خوندم و تو سجده آخر صدای مردم 
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. چقدر با حرفام کوبیدمش و آزارش دادم!. شنیدم، بازم باورش نداشتم
به حتم اون حرفای برای یه مرد می تونه یه گلوله مرگ باشه، مگه می 

شه هضم کرد زنی که تمام وجودته بخاطر لجبازی بگه نمی خوادت بگه 
اون روز چقدر عذاب کشید چقدر صدام . کسی دیگه رو دوست داره؟

 ....زمکرد و هنو

هنوزم صدا زدناش تو گوشم زنگ می زنه ولی با فرق این که اون لحظه 
 .با اشک بود و االن مرورش به لبخندم ختمه

 :زیر لب زمزمه کردم

کی فکرش و می کرد یه روز به اون روزای تلخت بخندی و با لذت -
 .مرورشون کنی؟

 :دست به صورتم کشیدم و کالفه غر زدم

 .ن این چه وضعیه، سفر قندهار که نمیریآی دلبر خودت و جمع ک-

لب پله محراب . دسته چمدون رو محکم به دست گرفتم و بیرون زدم
 .چمدون و گرفت و بیرون رفت

دختر رفتی بدتر لجبازی نکنیا، اگر بی بی خانمت تندی کرد کوتاه بیای -
ها، اونم مادره توقع نداره که یه سر نزنی شاید دلخور شده باشه، 

 .کنی هالجبازی ن
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 .با بغض نگاهش کردم

 .نمی دونم پاداش کدوم کار خوبمی مهلقا خانم-

یاد روزای اول . به آغوشش گرفتم و نفس رو با آه تلخی پس دادم
چقدر مهربون و خوش دل ! چقدر به چشم بد نظر داشتمش. افتادم

 .!بود

 .اینه که می گن از روی ظاهر قضاوت نکن

 .اومد عقب و پیشونیم رو بوسید

 .برو پسرم منتظره. برو دختر، سفر دور نمی ری که همچین بی قراری-

با یه خداحافظی زوری در . به زور ازش دل کندم و رفتم جلوی در اصلی
 .رو بستم و اومدم برم که رو به روی کسی شدم

 .سالم-

 .ابروهام رفت باال. جابر بود. سر باال گرفتم

 .جابر اینجا چی کار می کنی؟-

 .گی زدلبخند کمرن

 .به زور آدرس اینجارو پیدا کردم-

 .اخم رو پیشونیم نشست
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 .راستش و بگو از کی گرفتی؟-

 .دست پس گردنش کشید

 .دل آرا-

 .با چشمای ریز پرسیدم

 .خیره انشاهلل، چیزی شده؟-

 .به خودش اشاره زد

 .آبجی تغییری نمی بینی؟-

روضعش حق داشت، تغییر کرده بود هم س. یه نگاه اجمالی انداختم
با حیرت . هم گودی زیر چشماش و تو رفتگی بی اندازه صورتش.... هم

 :لب زدم

 .ترک کردی باز؟-

 .خندید و سر تکون داد

 .آره اما اینبار برای همیشه-

 :با سنگینی گفتم

 .خب جابر، حرفت چیه؟-
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انگار می خواست حرفی بزنه اما دست دست می کرد . ناراحت نگام کرد
 .و چشماش رو می دزید

 :یه نفس کشید و گفت

حاللم کن دیگه، بهخدا اگر می دونستم یه خبر . هنوز از دستم ناراحتی؟-
 .چینی من بدتر می شه رسوایی تو هیچوقت چنین غلطی نمی کردم

 .اخم کردم

 .االن اومدی دفتر گذشته رو باز کنی؟-

 .با صدای بوق ماشین انتهای خیابون دست تکون دادم که االن میام

 :تک سرفه ای کرد و جواب دادجابر 

 . ....راستش اونطور که فکر می کنی نیست من اومدم برای-

 :غر زدم. لب به دندون گزید

 .ای بابا بگو دیگه باید برم کار دارم-

 :بی مقدمه گفت

 .برای امر خیر-

دست بردم باال و یکی . کم مونده بود از شدت حرص پس بیوفتم
 .خوابوندم زیر گوشش
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و بهش گمون کردم که االن محرابم راه رفته اش رو برگرده و بافریادم ر 
 .اما جسارت هم حدی داشت

تو نمی دونی . تو اومدی اینجا برای خواستگاری؟. خجالت نمی کشی؟-
خاک بر سر من، داشتم . من دلم با کیه که چنین جسارتی می کنی؟

 .باورت می کرد که آدم شدی اما زهی خیال باطل

 .ک مونده بوددستش رو صورتش خش

 :با حرص ادامه دادم

یا از همین جا گورت و گم می کنی یا به . چرا زبونت و قورت دادی ها؟-
خدا قسم همین جا به جان محراب قسم می گیرمت زیر کتک به فکر 

 .آبرومم میون در و همسایه نیستم

 .یهو خندید

 .اخمم غلیظ شد

 .م؟رو اب بخندی، تو فکر می کنی من دارم شوخی می کن-

 .با تاسف نگام کرد

 .گمون کردم آروم شدی هنوزم همونطوری سرکشی-

 .دست بردم باال سیلی دوم و بزنم که دست تسلیم باال آورد
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صبرکن صبر کن، داری قضاوت می کنی، من بزرگتر ندارم می خوام شما -
برای اون که می خوام برید خواستگاری، بی بی که میخواد کتکم بزنه 

دتر تنها تو بودی که بدتر از اونا هم تو بودی که واقعاَََ دل آرا هم که ب
 .کتکه رو زدی

 .گیج و مبهوت پرسیدم

 .چی؟-

 .سر به زیر انداخت

 .می خوام برام برید خواستگاری-

 .لبام رو روی هم فشردم

شکه شدم واهلل، گفتم بازم بد نظری . خواستگاری تو برای کی؟... خو-
 .کردی

 .تک خنده ای کرد

 .نظری گفتم که آبجیچه بد -

 :با حضور محراب با قیافه جمع تند گفتم

 .محراب داشتم می اومدم دیگه-

 :رو به جابر غرید
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 .خیره انشاهلل-

 .جابر خندید

 .خیره خیلی خیره برای امر خیره-

دست برد باال که جیغ . با شنیدن این حرف محراب چشم درشت کرد
 .زدم

 .بزنیممحراب نه، میخواد براش آستین باال -

 :با حرص رو به جابر گفتم

یه طور می گی امر خیر هرکی ندونه گمون . جابر این چه طرز تعریفه؟-
 .ای بابا. بد می کنه

 .شکه یه قدم رفت عقب

 .چه خبرتونه هر کدوم دست می برید باال-

 .سعی کردم خنده ام رو کنترل کنم

 . ..خب حاال، برو خون-

 .یه تای ابرو باال دادم

 .خونه داری؟اصالَََ -

 :لب زد
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 .یه خونه چند متری گرفتم-

 .خب، کار؟-

 .یک ماهه می رم جایی سر کار-

 :نفسم رو فوت کردم و قاطع گفتم

چون !. نهایتاَََ بتونیم برات نشونش کنیم اون دخترو تازه اگر بپسندت-
هیچ دختری با پسری که هیچ تضمینی به آینده نداره زیر یه سقف 

 .نمی ره

 .کردناراحت نگام  

 :ادامه دادم

 .هر کی یه جور داستان داره دیگه. بله حاال حاال ها راه داری برادر من-

 .نگاهم رو کشیدم سمت محراب که با لبخند نگام می کرد

 :زمزمه کردم

 .چی شده؟-

 .چشم ریز کرد

رفتارت بحمدهلل با مت همونطور مونده همونقدر لجباز ولی در کل پخته -
 .شدی
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 .د پررنگی اکتفا کردمدر جوابش به لبخن

 ....تا آخر شب بهت زنگ می زنم. پس من می رم ولی بی خبرم نزار-

 :با مکث و نگاه تند محراب ادامه داد

 .آبجی-

 :پشت کرد و بعد از رفتنش با نیش باز خطاب به محراب گفتم

 .خب آقای خوش غیرت بریم؟-

 :محکم جواب داد

 .زود فقط کالفه شدم-

نه اش حرکت کردم و نیم رخ مردونه اش و نگاه با لبخند شونه به شو
 .کردن بهش هیچوقت برام تکراری نمی شد

باهم نشستم داخل ماشین و بین راه فقط چشمام رو بستم و به این 
باید بغلش می . فکر کردم که االن باید برخوردم با بی بی چطور باشه؟

 .واقعاَََ باید چی کار می کردم؟. دست می دادم؟. کردم؟

د که با این همه وقت یه ذره ام که شده دلتنگ چهره اش شده هرچن
 .بودم

 .نمی خوای پیاده بشی؟-
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وای خدا این کوچه . بی اراده با دیدم محل بغضم گرفت. چشم باز کردم
و خیابون محلمون همون روزایی که با عشق از نقطه به نطقه اش گذر 

 .شدماز ماشین پیاده !. می کردم و می رفتم برای دستفروشی

با خوردن توپ به پام به همون دروازه بان همیشگی بازیکنای کوچه 
 .هربار که دعوا می کردم و می گفت ببخشید از عمد نبود. چشم دوختم

نگاهش که بهم افتاد غر . توپ رو از رو زمین برداشتم و رفتم نزدیکش
 :زد

 .خاله اینبار از عمد بود-

 .خندیدم

 .چرا؟-

 :لب برچید

 .کجا بودی؟  این همه وقت-

خم شدم رو زانو و محکم بغلش . بی اراده چشمام پر شد!. وای خدا
 .گرفتم

 .ببخشید مسافرت بودم-

 :کنار گوشم گفت
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 .خوش گذشته پس-

 .یه نفس عمیق کشیدم و از رو زانو بلند شدم

 .با همه تلخیش آخرش بهم گذشت-

دستی به سرش کشیدم و یا اومدن محراب تند قدم . گیج نگام کرد
 .با فشردن واحد صدای بی بی رو شنیدم. برداشتم سمت در

 .بفرمائید-

دلبر آروم باش، حداقل یه عمر نون و آبت و داده و . چشمام رو بستم
 .ترو خشکت کرده

 :به سختی گفتم

 .مهمون نمی خوای-

پله هارو سالنه سالنه رفتم باال و رو به روی . بعد از چند ثانیه در باز شد
همینجا بود . م که آخرین باز با تندی پرتم کردن بیرونواحدی قرار گرفت

چه . که امونم ندادم یه کالم حرف بزنم البته شنیدنشم اثری نمی کرد
روزایی رو نگذرونده بودم از بچگی روز آخر اما اواخرش تلخ و سیاه 

 .ترین روزا رو برام رقم زد

. دبا باز شدن در صورت به صورت زنی شدم که صورتش خیس اشک بو
 .با دیدنم شدت گریه اش بیشتر شد و بغلم گرفت
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 .دختر اومدی؟-

 :با بغض جواب دادم. لب به دندون گزیدم نتونستم حرفی نزنم

 .از اولشم من نرفته بودم، صاحبخونه بیرونم کرد-

 .شونه هاش لرزید

محراب که داشت . اومد عقب و سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه
و چرخوندم تعارف بزنم که بی بی پیش پله هارو می رفت پایین ر 

 .دستی کرد

 .بیا داخل یه چای بخور. پسرم کجا؟-

 .محراب اومد نه بیاره که با نگاه پرالتماسم ناچار راه رفته رو برگشت

عجیب بود که چطور بی بی خونه رو نفروخته و بازم . باهم رفتیم داخل
ه رو داره هم اون با فکر این که نکنه هم این خون!. تو این خونه ساکنه

 .خونه جدیدی خریدن یه لحظه گوشام داغ شد

تکیه دادم به پشتی و با چشم فقط خونه . اخم کردم و نشستم رو زمین
 .رو از نظر می گذروندم

 .واقعاََُدلتنگ بودم و نمی شد که منکر بشم

 خونه ساده
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 زندگی بی شیله پیله

 تالشای سخت برای خانواده ام

 .همه؟چرا انقدر اخمات تو -

 .سر چرخوندم سمتش

 .یه کوچولو ناراحتم-

 :بعد از چند ثانیه قبل از این که بی بی با سینی چای بیاد گفت

 .!من بعد از چای می رم، مثالَََ قراره مادر و دختری صحبت کنید-

 :اومدم جوابش رو بدم که اخم کرد و غر زد

 .رو حرفم حرف نیار-

می دونستم . ی ام می کنهچه امر. لبخندیه وری زدم و چیزی نگفتم
 .بازم این امر کردنش بخاطر خودمه و لذت می بردم

 .خب، چی شد که اومدی؟-

محراب که لیوان چای رو به دست گرفته بود جرعه اول رو که نوشید 
 :گفتم

 .عالوه بر دیدنت بخاطر یه امر خیری هم بود-

 .بی بی اخم کرد
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 .امر خیر؟-

چند بار سرفه که واقعاَََ نگران شده  محراب چای پرید تو گلوش و بعد از 
با دیدن استرش بی اراده نیشم . بودم مضطرب چشم دوخت به بی بی

 .تا بناگوش باز شد

 .می ترسید که یه وقت مانعی بین راهمون باشه

 :محراب به جای من جواب داد

 .بله-

 .بی بی چشم ریز کرد

 .از کی و برای کی؟. امر خیر خواستگاری؟-

 :لب زدم

 . ...آقا من رو از شما خوا این-

 :بی بی تند گفت

برای چی تو . بدو بدو بلند شو، چه راحتم نشسته انگار خونه خاله اس-
 دخترم رو آوردی اصالَََ؟

 :محراب سریع تو جاش بلند شد و غر زد
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شما خودتون بهتر از وضعیتمون خبر دارید اخالق منم . مگه چی شده؟-
 . ..که دیگه تو این مدت شن

 .ی پرید میون کالمشبی ب 

اگر داماد بودی اون موقع بودی اونم . بشین چای ات رو بخور زود برو-
اصالَََ خوبیت نداره که انقدر نزدیک و . نمی شه اسمش و گذاشت داماد

کنار هم هم صحبت باشید مگر به طور رسمی خواستگاری انجام شه و 
 .اصالَََ خوش یمنی نمیاره. وسالم

 .میه تای ابرو باال داد

 .بی بی خوش یمنی یا باز نگاه مردم؟-

 .محراب کالفه شد

 .االن من دلبر و باید تا چه وقت نبینم؟-

 .بی بی بادی به غب غب انداخت

زود چای ات رو . تا وقتی که اجازه بدم بیاید ّبرای دخترم خواستگاری-
 .بخور پسر

محراب که حرصش گرفته بود چای رو داغ داغ سر کشید و من با شک 
 :آروم لب زدم. اهش کردمنگ

 .محراب؟-
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 :مثل بچه های تخس زمزمه کرد

 .حاال انگار خیلی دیدمت بازم باید انتظار بکشم، بسه دیگه-

 .از جا بلند شد و دستی به یقه اش کشید

 .من دیگه زحمت و کم کنم-

 :بی بی ام که انگار حسابی سرخوش شده بود از این همه تازوندن گفت

 .تبرو خدا به همراه-

از جا بلند شدم و پشت سر بی بی با لبخند پهن و خداحافظی کوتاه 
 :بعد از رفتنش کنجکاو پرسیدم. بدرقه اش کردم

واهلل بعد از این که ماه پیش دل ارا . بی بی خونه جدیدتون چی شد؟-
بهم گفت بازم اینجایی یکم شکه شدم ولی باور نکردم تا این که اومدم 

 .لدار شدی؟خیره انشاهلل پو. و دیدم

 .رو گرفت و با آرامش کشوندتم سمت صندوقچهدستم

آدم وقتی تنهاست تازه می فهمه نمی تونه از گذشته اش دور بشه -
من اگر پولی . شما دخترای من بودید. خصوصا که برات شیرین باشه

سخت گرفتم اما نمی دونستم این همه . هم جمع کردم برای شما بود
اون خونه رو با کمک دل آرا . اشتباه برید فشارم باعث می شه مسیر و
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همینجا تا . دادیم برای فروش و من برگشتم به همین خونه قدیمی
 .بهتون ثابت کنم دنبال مال دنیا نبودم

 :با مکث ادامه داد

من دیگه هیچی . پولش باز ت و این صندوقه، مال خودت و دل آرا-
آخر عمری حس  .نمی خوام جز این که من و ببخشید و کنارم باشید

 .تنهایی فقط من و میکشتم دلبر

 .پوزخند زدم

 .پس چرا از دل آرا ماه به ماه پولت و می خواستی؟. تظاهر می کنی؟-

 .لبخند زد

برای این که یه ذره درک کنه چقدر سخته که از به عزیزش بخواد ماه -
به ماه رقمی بده برای این که حال تورو وقتی که از کار برمیگشتی درک 

نه برای این که بفهمه همونقدر که پول گرفتن و حمایت آسونه ک
مسئولیت پس دادنشم سخته براب این که یه ذره هم که شده سختی 

 .بکشه و بفهمه به دست آوردن هرچی آسون نیست

 .چشمام پر شد و نتونستم تحمل کنم. بغض به گلوم چنگ زد

 .صدام رفت باال

 .ها؟. و آواره خیابون کردی؟ تو که این همه حواست بود پس چرا من-
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 :برداشتم و گفتمشالم رو از روی سرم

دختری که با همه التی بودنش که مثل اون دختر جوون و لوند، اون-
مرد سخت و محکم بود طی یک سال با کارات چنان آتیشش زدی که 

 .موی سفیدم تو سرس دیده می شه

 :به صورتم اشاره زدم

این حالت . تو رفته، الغر؟. صورت پژمرده؟این . بی بی این صورتم بود؟-
چهره ام بود؟ منی که تو اوج خستگی هم خونه می اومدم انرژی داشتم 
و هیچوقت از وضعم پشیمون نبودم به جایب رسوندیم که روزی صدبار 

تو که انقدر عاقل بودی چرا تیشه به ریشه دخترت . آرزوی مرگ کردم
 .زدی؟

با صدای . دم و در صندق رو باز کردمخم ش. چند بار نفس عمیق کشیدم
 :بلند فریاد زدم

تو تی این صندق پول داشتی، تو پول جمع کرده بودی و خبرهم -
!. داخل هست ولی گفتی بزار دلبر جون بکنه داشتی که چندر غازی این

زمانی که . از حیثیت و عفتم گذشتمچیزی نگفتی و من بخاطرتون
دستت درد نکنه . غه شده بودمداشتی پولت و جمع می کردی من صی

حتی !. صدقه این دشمنی بزرگت خیلی درس گرفتم از زندگی بی بی
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عاشق شدم و از این عشق هم درس گرفتم اما حقم نبود که با اردنگی از 
 .!این خونه بیرون بندازیم

 :هقی زدم و آروم تر ادامه دادم

دل روانی تو اون مدت که تو خیابونا ول بودم شدم اسیر کسی که تعا-
. چه می دونی بی بی چه می دونی؟. من داشتم قاتل می شدم. نداشت

تو یه بیرون انداختی و من . چه می دونی که چه عذابی به من گذشته
 .یه عمر بدبخت شدم اما تو این بین اول خدا رو داشتم و بعد مهلقا

 .اشکام و پس زدم و سر تکون دادم

نگی به سر عزیزات می زنی هیچ وقت با قضاوتت نفهمیدی که چه س-
تو . تو از تنبیه ات لذت می بری اما اونی که درد می کشه منم، ماییم

سنگ زدی به سر دخترات اما نگفتی شاید استمرار این کارت این دوتا 
 .دختر و بکشه

 .با بغض نگام کرد

اون خونه رو فروختم . من دوستتون دارم، حتی دل آرا من و یخشید-
من . ر برام عزیزید که از تنهایی پناه آوردم همینجاکه ثابت بشه انقد

دیگه برام مهم نیست کی . قید همون آبرویی که بخاطرتون رفت و زدم
 .فقط می خوام پیشم باشید. بگه خوبین کی بگه بدین

 .هیستریک خندیدم
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بی بی حرفای خنده دار نزن، اگر دل آرا بخشیدت فقط مشکلش همون -
که تنها بشه طرد بشه نه این که بخاطر چشم بدهیش به تو بود نه این  

 .بسه. و لب و دهن مردم پرت بشه بیرون

 :چیزی نگفت و با تلخی بازم رشنه کالم رو به دست گرفتم

بی بی دیگه دیره، از من نخواه که بخوام مثل قبل برام بشی بزرگتری -
 .که هر لحظه حرفش برام محترم بود

 .دوختمنتظر بهم چشم

 :دادمادامه

من !. بی بی من دیگه دلم اونطور که فکر می کنی باهات صاف نمی شه-
خیلی روزای سختی رو گذروندم که به خدا هنوز که یادم میاد می گم 

رسماَََ بعد از اون بیرون پرت . چه جوری روی این دوتا پا وایستادم؟
کردن باید جنازه ام می رسید دستت ولی بحمدهلل برخالف انظار بازم 

 .جون، جون سالم به در برددلبر سگ 

 .با باز شدن در اتاق جیغ خفه ای کشیدم و یه قدم رفتم عقب

 :چشماش رو بهم می مالید و با چهره خواب آلود غر زد. دل آرا بود

 .چه خبر شده؟-

 .رو قورت دادمآب دهنم
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 .تو اینجا چی کار می کنی؟-

 .با دیدنم ابرو باال داد ودست به کمر زد

 .ن چه طرز حرف زدنه؟ای. علیک سالم-

 .کالفه نگاهش کردم

فقط هم ترسیدم . دل آرا بسه توروخدا حوصله بحث الکی با تو ندارم-
 .هم عجیب بود که اینحا دیدمت

قلنج گردنش رو شکوند و در حالی که موهاش رو با کش میبست جواب 
 :داد

تو اون دخمه دلم پوسید، دیشب اومدم بی بی به زور نگهم داشت -
 .دیگه

 .اخم کردم

 .بازم اون قرصای خواب آور و می خوری؟-

 .خمیازه ای کشید

 .که چی؟-

من دو ساعته اومدم، این همه وقت تویی که خوابت سبکه . که چی؟-
 .تکون نخوردی تا االن که صدام هفت تا کوچه اون طرف تر رفته
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بعد از طالق محراب . بی حوصله رفت آشپزخونه و یه لیوان آب ریخت
اون خونه رو بهش بده ولی دل آرا تنهایی دل مونرن  می خواست

بعد از فروشش یه خونه کوچیک تر که فاصله اش از خونه بی . نداشت
تنها زندگی می کرد و حس می . بی تا اون خونه حدود یک ربع بود

داشت به تنهایی و اون . کردم با این وضع روز به روز افسرده تر بشه
 .توجه نبودقرصای مزخرف عادت می کرد و م

 :لب زدم

 .تو خونه اول، خونه بی بی رو فروختی؟-

 :بدون نگاه کردن جواب داد

گیرم بازم می خواد ذخیره .  آره خودش اصرار کرد، بگو دیگه بی بی-
 .مالی جمع کنه اما برای کی رو نمی دونم

 :بی بی با چشمای خیس و نگاه پر شرم رو به دل آرا گفت

هرچی که از پولش مونده دستم نمی . ختماگر فروختم بخاطر شما فرو-
 .مال خودتون. خوام با خودم به گور ببرم

 .دل آرا پقی زد زیر خنده

 .بی بی چه شوخیایی می کنی ها-

 .من اما عصبی و کالفه تکیه دادم به دیوار و تنها نظاره گر بودم
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 .بی بی نشست رو زمین، تکیه داد به پشتی و دست به زانوش کشید

م کاش می شکست، من اون چند تومن و یه گوشه نمی آخ که دست-
. من حتی این پامم عمل نکردم!. ذاشتم که فکر کنید چقدر پول هست

 .اون پولم هرچی بود برای روز مبادا بود

 .خون خونم و خورد

 .روز مرگ من. دیگه روز مبادا کی هست؟-

 .دل آرا از آشپزخونه اومد بیرون

 .تو نبودی می گفتی پولم و برگردوند. بی بی یه حرفی بزن باور کنیم-

انقدر بلند پرواز و . اون پول و گفتم که تو از سختیش یه ذره هم بفهمی-
 .زیاد خواه نباشی

 . ....تو با اون پول می خوا-

 :داد زدم

 .من برای یه چیز دیگه اومدم اینجا. بسه، گور بابای پول-

 :آروم لب زدم. دوختن هردو تو سکوت بهم چشم

اینجا به بعد هرجی گفته شه تف سر باالست، بهتره که همینجا این  از -
من شاید دلم صاف نشه شاید همه این کارا تو ذهنم . حرفا تموم بشه
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بمونه و مثل روز اول برام تلخ باشه اما جز تحمل و قورت دادن این 
اگر دنبال مقصر باشیم، . همه بدبختی مگه کاری دیگه از دستم بر میاد؟

توهم یه جور دلم و کندی پس بهتره بحث رو بحث نیاد، من دل آرا 
ازتون دلگیرم ولی کم کم سعی می کنم این تخم کینه رو از دلم بیرون 

 .ببرم

 .لبم رو با زبون تر کردم

هم من هن . من می خوام ازدواج کنم، محراب قراره خواستگاری بیاد-
عقدمون فقط می خوام مراسم . اون از این همه کشمکش خسته شدیم

 .به خوشی انجام بشه و راحت بشیم

 .به سالمتی، خوشبختین دیگه-

 .از گوشه چشم نگاهش کردم

 .اگرخودتم بخوای خوشبخت می شی-

منظورم به مهرداد بود که جدیدا خیلی سراغ دل آرا رو می گرفت و 
 .و جالب تر اینجا بود که نگرانش می شد!. زنگ می زد به من

 .دل آرا قیافه اش جمع شد

اون خوشبختی که منظورته دیگه می خوام نباشه کسی که یک بار -
 .خوردم کرد حاال اومده چی و بسازه؟
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 .شونه باال انداختم

 .اونش و دیگه خودت می دونی-

 :صدای بی بی پیچید

مگه من . هر طور که خودت بخوای، می خوای خواستگاری بیان؟-
 .اصالَََ همین امشب بیان. جلوی راهشون و گرفتم؟

 .لبام رو روی هم فشار دادم

.... نمی خوام سر مهریه بحث کنید، نمی خوام بدخلقی کنید و یا-
 .هرچی

 :با پریشونی سر تکون داد

 .باشه-

 :چمدونم و برداشتم برم اتاق که دل آرا گفت

 .اینجایی تا همیشه؟-

 .پوزخند زد

 .یه پام خونه شوهره می گی تا همیشه-

 .اشپزخونهتک خنده ای کرد و رفت داخل 

 .ایشاهلل رفتی خونه بخت عفو کردنتم بشنویم-
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 .اخم ریز کردم

 .!منظور؟. چی؟-

 .نفسش رو با آه بیرون داد

 .هیچی به کارت برس-

با صدای زنگ . چمدون رو باز کردم. رفتم داخل اتاق و نشستم رو زمین
 .پی بردم که محرابه. گوشی بالخره سگرمه هام باز شد

 .دادم تند با نیش باز جواب

 .جانم؟-

 :لحن پریشونش و شنیدم

 .دلبر، به خدا امشب میایم-

 .خندیدم

 .عجله نکن-

 :غرید

 .دلبر، دیگه داری اذیت می کنی-

 :لب زدم

 .هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد-
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 :عصبی گفت

 .من جور هندوستانم رد کردم دلبر دیگه چقدر؟-

 .دلم براش سوخت

بدوزم، تاریخ معین کن به مادرت بگو  خب من که نمی تونم ببرم و-
 .زنگ بزنه خونه برای امر خیرت آقا

 :قاطع گفت

 .امروز نشد فردا حتماَََ-

 :اسمم و با ناراحتی تکرار کرد. جوابی ندادم

 .دلبر؟-

 .تکیه دادم به دیوار

 .جانم؟-

 :غر زد

 .من و دوستم نداری یا میخوای سر به سرم بزاری؟-

 :با حیرت گفتم

 .دوست ندارم دیگه چه صیغه ایه؟. یوونه شدی؟محراب د-

 :با همون لحن پژمرده جواب داد
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حس می کنم اونقدری که . خودت ببین چطور سر به سرم می زاری؟-
 .من به سمتت کشش دارم تو نداری؟

 .ریز خندیدم

آخه وقتی مثل پسر بچه های کوچیک اظهار ناراحتی و لج می کنی نه -
 .اما دلم قنج می ره این که باعث خوشحالیم بشه

 :زیر لب ال اله اللهی گفت و بلند لب زد

 .من عوض همه این روزا رو اگر تالفی نکردم-

 .بازم خندیدم

 .چیزی نگفت

 :این سکوت انقدر ادامه پیدا کرد که بی اراده آروم صداش زدم

 .محراب؟-

 .بازم چیزی نگفت

 .جدی شدم

 .چرا حرف نمی زنی؟. وا محراب؟-

 :خودش اومده باشه با آرامش جواب داد انگار که به

 .می دونی از کی اینطور نخندیده بودی؟-
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 .لب برچیدم

 .دیگه فقط توحال و آینده باش از گذشته همه چی رو بریز دور محراب-

 :نفس عمیقی کشید و تلخ گفت

این که اون همه هفت خان چطور از سر گذشت برام یه ذره هضمش -
. ه اون خواسته ام رسیدم برام لذت بخشهسنگینه اما این که بالخره ب

حتی گاهی حس می کنم این چند روزی که مثل گذشته ام داره برام می 
 .گذره انگار خوابه، انگار رویاس

محراب حق داشت بیشتر از همه ما اون آسیب . لب به دندون گزیدم
هردو طرف .... . دید و ضربه خورد هم روحی هم روانی هم عاطفی و

 .با همه اینا خوب خودش رو کنترل کرد. مادرش هم منطرد شد هم 

اگر خوابی و رویا هرچی که هست ازت می خوام هیچوقت من و به -
حال خودم رها نکنی، شاید اگر قلبت به عشقم یه جا کم می آورد دیگه 

من دیوونه . شاهد این خوشی نبودیم و هر کی می رفت پی سرنوشتش
بشم کالفه بشم، یه جاهایی سکوت ام شاید زود جا بزنم شاید عصبی 

کنم و هیچ چیزی نگم اما تو دلم، اون حس قلبی تا ابد جا خوش می 
 .کنه

 .من تا اینجاش وایستادم پات بعد از اینشم هستم-
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با فکر این که االن بی بی بیاد و ما همچنان من حرفمون، سعی کردم 
 .جو رو عوض کنم

داشت این بد بود که  بالخره برای من هنوز یه چیزایی حرمتش رو
اونطور که طبق سنت و تفکر بی بیه من بیام یواشکی با محراب اتاق 

درسته ما یه مدت زن و شوهر بودیم اما اون ذهنیتی که من . حرف بزنم
 .از بی بی داشتم این چیزا تو کتش نمی رفت

 :تک سرفه ای کردم با صدای دورگه گفتم

 .خوشم به مردونگی و غیرتت-

 :مه دادمبا مکث ادا

 .یاد کی افتادی؟-

 .بعد از چند ثانیه که تازه متوجه لحنم شده باشه پقی زد زیر خنده

انصافاَََ االن شدی دلبر، اون موقع دلبر هم بودی ولی با زبون و نگاه -
 .تندت دل می کندی تا دل بردن

 :غر زدم

 .!محراب-

 :با لحنی که ته مایه خنده داشت گفت
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اخالق، اخم به صورت و جدی که فقط خودش یه دختر بد . بد می گم؟-
رو می دید و در نظر داشت و تصمیم هم تصمیم خودش مگه اجازه می 

 .داد کسی بگه باال چشمت ابروعه؟

 :یه تای ابرو باال دادم

 .مثالَََ االن کی جرئت داره بگه باال چشمم ابروعه؟-

 .با حرفی که زد دلم قنج رفت

نه که تیر شد و صاف خورد وسط دورت بگردم باالی چشمات یه کمو-
 .قلبم، اون ابرو نیست تیر عاشقیه

 .لبام رو روی هم فشار دادم و سعی کردم به رو نیارم

اصالَََ هم اینطور نیست، منکر نشو، ضمن این که دیگه جایز نمی دونم -
بیشتر از این صحبت کنیم چون من منتظرم جناب عالی بیای 

 .خواستگاری

گاری ام میام، ازدواجم می کنیم بیینم اونجام می بله چرا که نه خواست-
 .تونی ازم فرار کنی یا نه

 :با لجبازی گفتم

 .می بینیم-

 .خوبم می بینی-
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 .اگر بزارم حاال حاال ها دستت برسه، خدانگهدار-

 .انگار باز حرص گرفته باشه

 .عه دلبر، به خدا االن سرم و می کوبونم به این فرمون ها-

 :آروم گفتم

 .گهدارخدان-

 :غرید

 .خدا پشت و پناهت-

از تصور نگاه حرصی و کالفه . قطع کردم و گوشی رو چسبوندم به قلبم
وای خدا چقدر این بشر دوست داشتنی . اش بی اراده زده زیر خنده

 .بود، چقدر دلم می خواست االن جلوم بود و محکم بغلش می گرفتم

 .محراب به معنای واقعی مرد به تمام عیار بود

هایی که می تونست از کوره در بره و حرف نامربوط بزنه هیچوقت جا
 .نزد

احترام نگه داشت و ارزش زن و دونست، این رو نه من بلکه در حق 
نمی تونم بگم زن ذلیلی، حتی خیلی . مادرش هم این احترام و ادا کرد

از مردا دست بزن دارن و کتک می زنن فحاشی می کنن و دهنشون 
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د به فحش آلودس، می خوان ثابت کنن جذبه دارن برای همسر یه بن
 .اما با توهین، بی احترامی با اهانت و بد خلقی

محراب اما لطیف و پر مهر بود هر حرکت و هر حرفش برام شیرینی 
می تونستم بفهمم عشق و عالقه . همون روزای اول رو تداعی می کرد

شت همش از قبلیش برام مثل همون روزاست و اگر این اواخر تندی دا
 .سر مشغله بود

با همه اینا طوری بود که با یه اخمش حساب کار دستم بیاد، با 
وقتی که تند می رفتم حرفی نمی زد . ناراحتیش پی به اشتباهم ببرم

توهینی نمی کرد اما می دونست نارضاتیش ساقه جونم و می پوسونه 
هم رو و بدتر از خودش پژمرده می شم؛ فرثت می داد که خودم اشتبا

 .بفهمم

رو درک کنه همین اخالقش هم برخورداش همین که می تونست یه زن
همین که خوش غیرت بود و هیچوقت تو سخت ترین شرایط بخاطر 
خودش دلم و نشکوند باعث می شد هرروز بیشتر از قبل دلبسته اش 

 .بشم

 .در اتاق باز شد

 .گرسنه ات نیست؟-

 .گوشی رو فاصله دادم و گذاشتم روی میز
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 .دل آرا برو پیش یه مشاوره لطفاَََ-

 .چشم ریز کرد

 .مگه چی گفتم بهت؟. بفرما؟-

 :نفسم رو بیرون دادم و گفتم

چیزی نگفتی ولی بازم مثل قبل هنوزم همونی، هیچ تغییری نکردی، یا -
به فکر خوابی یا غذا یا بازم خواب و نود درصد اوقاتت رو داری به 

 .ی و متوجه نیستیخواب می گذرونی، افسردگی گرفت 

 .دندون قروچه ای کرد و سعی کرد خودش رو کنترل کنه

من خودم می دونم حالم چطور هست و چطور نیست الزم نیست -
 .یادآوری کنی

این خانمم که هرچی می . قبل از این که چیزی بگم از اتاق بیرون رفت
حاال با کالَََ از قدیمم همینطور بود اما !.  گی یا بدش میاد یا قهر می کنه

 .من االن هرچی ام می گفتم به نظر دل آرا توهین بود.شدت بیشتر

رو تو اتاق مشغول مرتب کردن لباسام و تا طرفای عصر همچنان خودم
. دوش گرفتن و رسیدگی به خودم انجام دادم تا کمتر ذهنم درگیر بشه

تا یه ذره خلوت می شدم همش چهره محراب جلوی چشمم نقش می 
 .بست
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هرچی منتظر موندم اما دریغ از . و فرش و تکیه دادم به پشتینشستم ر 
. نکنه جمیله خانم نمی خواد بیاد؟. نکنه اتفاقی افتاده باز؟. یه تماس

 :بی اراده عصبی از جا بلند شدم و زیر لب شروع کردم به غر زدن

ما طلسم شدیم به خدا، هروقت میاد یه اتفاق خوب بیوفته بازم یه -
 . ...ه، ای خدا من دیگه عاصچیزی مانع می ش

درو باز کردم و وایستادم بین .با صدای زنگ تلفن خونه گوشام تیز شد
 .چهار چوب

 .بی بی که کنار تلفن نشسته بود تند نگام کرد و ابرو باال داد

 .منتظر کسی بودی؟-

اومدم حرفی بزنم که قبل قطع شدن تلفن نگاه ازم . شونه باال انداختم
 :گرفت و جواب داد

 .بله؟-

-..... 

 .به به خوب هستین شما؟-

-..... 

 .بله سالمت باشید-
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-..... 

به . وای پس چرا همش سالم احوال پرسیه؟. لب به دندون گزیدم
خیال این که الکی به دلم صابون زدم اومدم بچرخم برم که با صدای بی 

 .بی میخ شدم

 .برای فردا شب؟-

 .تند چرخیدم سمتش

 .این چه حرفیه بله، خواهش می کنم،-

وقتی گوشی رو جاش گذاشت . تا قطع کنه هزار دفعه مردم و زنده شدم
 .به کارش مشغول شد و می خواست من و به زبون بیاره

 :کالفه غر زدم

 .ای بابا، بی بی حرفی بزن دیگه-

 .پشت چشم نازک کرد

 .باهم قول و قرار گذاشتید مگه نه؟-

 .چیزی نگفتم

 :آروم تر ادامه داد

 .ته که گذاشتید اینم مگه سوال داره؟الب-
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 :غر زدم

 .خودشون بودن؟-

 .بی بی لبش رو پیچ داد

 .آره خودشون بودن. اهلل و اکبر تو چرا انقدر هولی؟-

لبخند دندون نمایی زدم و رفتم سمت آشپزخونه به بهونه آب خوردن 
خودم را طوری مشغول نشون دادم تا ببینم باز چه حرفی برای گفتن 

سر به زیر با همون لبخندی که نشات از شادیم داشت گوش . داره
 .سپردم

فردا شب میان برای خواستگاری، انشاهلل که به خیر و خوشی تموم -
 . ...بشه و مهریه مقب

 .اخمام جمع شد، سر باال گرفتم و نذاشتم حرفش وکامل کنه

من نمی خوام مهریه کالن، . عجب بی بی عجب، مگه خرید وفروشه؟-
 .مهریه رو که داده کی گرفته؟. حد چهارده سکه اصالدر 

 .بی بی سر تکون داد

 .تو کلت باد داره نمی فهمی وقتی رفتی زیر یه سقف حالیت می شه-
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از حرص نفسم رو پس دادم و با لبخند ماسیده رو صورت رفتم داخل 
نمی تونست بفهمه که عشق . بی بی درک نمی کرد این عشق رو. اتاق

 .شه این حس رو قیاس کردبا هیج رقمی نمیانقدر مقدسه که 

من با محراب یه مدت هرچند کوتاهم زیر یه سقف بودم اونم بدون 
پول کالن و زندگی کامال عادی که آرامشش بیشتر از هرچیزی برام باب 

آرامشی که از عشق تو نگاهش، عشق تو کالمش تو رفتارش تو . بود
می تونستم اون حس و تک تک کاراش ازش می گرفتم با هیچ رقمی ن

 .حال و لمسش کنم، اون اشتیاق و لطافت و لمسش کنم

تا وقتی که فردا برسه من اون شب وقت خواب لحظه شماری می 
 .کردم

نمی دونم از سر شادی بود یا هیجان . یه حس عجیب و غریبی داشتم
اما همش عجله داشتم که فردا زود سر برسه و انقدر فکر و خیال کردم 

 .ه خوابم بردتا بالخر 

حس اون شبم دقیقا مثل یه دانش آموزی بود که فردا قراره کارنامه 
 .همونقدر استرس داشتم همونقدر هم هیجان. اش به دستش برسه

استرس از این که نکنه بازم اتفاق بدی بیوفته و همه چی بهم بریزه و 
ا هیجان از این که اگر اون نتیجه مطلوبی که می خوام باشه دیگه از خد

 .هیچی نمی خوام
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مطمئنا اگر کوتاه نمی اومد و سر . امیدوار بودم که بی بی زیاد روی نکنه
مهریه بحث می انداخت و بدتر از اون اگر جمیله خانم دنبال زهر چشم 

 .باشه مسلماَََ همه چیز بهم می ریزه

 .لب به دندون گزیدم!. جمیله خانم؟

چطور من و بخشیده  باید باهاش صحبت می کردم باید می فهمیدم که
و چرا از تصمیمش برگشته اگر به اجبار محراب باشه که هیچ جوره 

منطقی نیست تو آینده به مشکل می خوردیم و اگر این هم نه که پس 
 .چطور؟

شالم سفیدم رو روی . با صدای زنگ اف اف از جلوی آیینه بلند شدم
 .سرم مرتب کردم و مضطرب از اتاق رفتم بیرون

ه نبود و زودتر گفت بیرون کار داره انگار خجالت می کشید و دل آرا خون
نمی تونست رو در رو بشه با محراب، البته که به نظر من هم اینطور 

 .صحیح بود

 .فقط من و بی بی خونه بودیم

 .بی بی کلید و زد و وایستاد جلوی در

من که از کف دستام خیس شده و مغزم قفل کرده بود با صدای بی بی 
 .م اومدمبه خود
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 .وایستا دختر چرا وسط سالن میخ موندی؟بیا کنارم-

حال دگرگونی که از اون. آب دهنم رو قورت دادم و کنار بی بی وایستادم
گمون کردم که جز .  داشتم تو حالت چهره ام هیچ چیزی مشخص نبود

جمیله خانم و محراب کسی نیست اما در کمال تعجب اولین نفر مادر 
 .بزرگ بود

یت و باد به غب غب نگاهش رو تو کل خونه چرخوند و سنگین با جد
 .به بی بی سالمی داد

توقع داشتم بدتر . آروم سالم دادم و پشت سرش جمیله خانم رو دیدم
از مادربزرگ باهام تندی کنه و اخم به صورت داشته باشه اما لبخند 

 .کمرنگ به لب سالم داد

 :زیر لب زمزمه کردم

 .سالم، خوبین؟-

 :جواب داد آروم

 .ممنون-

 .با اشتیاق منتظر دیدن محراب بودم. و شیرینی و داد دست بی بی

با دیدنش و . چشمام رو بستم و با شمارش تو دلم پلکهام رو باز کردم
کت و شلوار مشکی و .  کتک شلوار مرتب تو تنش دلم ضعف رفت
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پیرهن سفید، صورت اصالح کرده و ته ریش مردونه اش باعث شد 
 .یشتر از قبل میخ چهره اش بشهنگاهم ب

. تو همون دقایق برای یک ثانیه همه ترس و ناراحتیام از بین رفت
چشم و گوش و تمام حواسم فقط به مردی بود که حاال رسماَََ اومده تا 

 .من و مال خودش کنه

خدایا چقدر منتظر این لحظه بودم، چقدر برای دیدن این روزا اشک 
که بالخره هردومون این دقیقه ها رو به چقدر سختی کشیدیم  . ریختم؟

 .و نفس عمیقی کشیدم. چشم ببینیم و مال و هم شیم

تند دسته گل و از دستش . با سرفه بی بی هردو به خودمون اومدیم
سر به زیر سالم داد اما از گونه هاش که خیلی ریز براومده بود . گرفتم

وم اخمام جمع با نیشکون بی بی از پهل. می شد بفهمم اونم خوشحاله
 .شد

 :زیر لب غر زدم

 .!وا بی بی-

 :با اخم غلیظ رو بهم گفت

نیشت و !. اهلل و اکبر، کم مونده پسره رو قورت بدی دختر.... بی بی و-
 .ببند حداقل تظاهر به خجالت کن یه وقت نگن سر سبکه
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 .ابروهام رفت باال

 .بی بی خوبه حاال میشناسنم-

قلبم محکم تو سینه می . تقبال مهمونادر رو بستم و بی بی هم رفت اس
خودم . چند بار نفس عمیق کشیدم و برگشتم سمت سالن کوچیک. زد

 .رو رسوندم کنار بی بی و نشستم کنارش

 :صدای جمیله خانم پیچید

 .حالتون چطوره؟-

 .بی بی نیم نگاهی به من انداخت

 .دخترام که باشن، سر و سامون بگیرن خوبم جمیله خانم-

 :نم با همون لبخند کمرنگ جواب دادجمیله خا

 .خوشبختی فرزند آرزوی هر مادریه طبیعتاَََ-

این بین بی بی و جمیله خانم حرف می زدن و نگاه گاه و بی گاه و 
یواشکی من و محراب بهم بود که هیچ جوره قابل کنترل نبود طوری که 

ه رو بی بی و جمیله خانم و زودتر از همه مادربزرگ فهمیده بودن اما ب
 .نمی آوردن

من اما هم خجالت می کشیدم هم هیجان و خوشحالیم قابل کنترل 
 .نبود
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بعد از صرف چای دیگه منتظر بودیم . بی بی اشاره زد چای رو بیارم
صحبت از ما بشه اما دقیقاَََ بعد از اتمام مادربزرگ اومد میون و شروع 

کم کم !.  ت هاکرد از صحبت در مورد زمان گذشته و اخالق و رفتار و سن
کفرم داشت در می اومد و محرابم به جای لبخند اخم ریز به صورت 

بعد از سکوت سنگینی که یک دفعه به وجود اومد اخمام باز و . داشت
مضطرب گوش سپردم تا یا جمیله خانم یا مادربزرگ شروع کنن اما بی 

 .بی این دفعه شروع کرد از در دیگه صحبت کردن

ساعت خیره شدم، ای بابا از دو ساعتم گذشت که، سر باال گرفتم و به 
 .این حرفا تمومی نداره؟

 .رو از ساعت کشیدم به صورت کالفه محرابنگاهم

 :زیر لب غر زد

 .یه کاری کن-

 :از گوشه چشم به خانواده نگاه کردم و به گفتم

نگاهامون و فهمیدن، این چه مدل خواستگاری  همین. من چی بگم؟-
 .شد؟

منم سرم رو . ین حرف نیشش باز شد و سر به زیر خندیدمحراب با ا
 .چرخوندم طرف مخالف و تا جایی که می شد بی صدا خندیدم
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بعد از یک ربع حس کردم جداَََ اونا دارن سر به سرمون می زارن و می 
 .!خوان اذیتمون کنن

 .من و محراب جدی به هم نگاه کردم و بی اختیار هم زمان بلند گفتیم

 .ای بابا-

محرابم . با نگاه بی بی اخمام و باز کردم. حرفشون رو قطع کردن
 .آرامشش روحفظ کرد آروم شروع کرو به صحبت

یه خواستگاریه ها االن سه . بی بی چرا جلسه شکیل دادین آخه؟-
 .ساعته دارید همین بحثای کلیشه ای رو پیش می کشید

 .رفتمادربزرگ سرفه کرد و با صالبت رشته کالم رو به دست گ

خب همونطور که می دونید ما اومدین که دخترتون رو خواستگاری -
 .کنیم

بالخره صحبتشون از ما . با شنیدن این حرف ضربان قلبم اوج گرفت
شروع شد ومن تنها چهره هارو زیر نظر گرفتم که بیینم جمیله خانم 

 .عکس العملش نسبت به من چیه

انگار همه چی رو . ه باشهواقعاَََ باورم نمی شد که انقدر کوتاه اومد
فراموش کرده باشه و یه جورایی فرصت بده، تا اون حد برخوردش 

 .مطلوب بود
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یادمه روزی که اومده بود گفت . از کجا معلوم کار مادربزرگ نبوده باشه؟
 .!نگران نباش؛ شاید منظورش این بود که همه چیز رو درست می کنه؟

ن این زن می مونم چون اگر کار مادربزرگ باشه من یه عمر مدیو
 .بزرگترین لطف و در حق من حداقل انجام داده بود

 .با صدای محراب به خودم اومدم

 .شما حرفی داری؟. نمی دونم؟. صحبت؟-

 :گیج گفتم

 .چی؟-

جمیله خانم خندید و . محراب سعی کرد لبخندش رو کنترل کنه
 :بی بی زیر گوشم تشر زد. مادربزرگ یه تای ابرو باال داد

 .آخر هم آبرومون رو بردی؟-

 :با مکث ادامه داد

 .میخوای با داماد صحبت کنی حرفاتون رو بزنید یا نه؟-

 .رو به محراب که داشت با لبخندش آزارم می داد اخم کردم

 :بلند گفتم

 .معلومه که آره-
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اما زود از جا بلند و . سر جا وایستادم، محراب یه ذره متعجب شد
رودمون داخل اتاق دست به کمر زدم و با و. پشت سرم حرکت کرد

 .چشم ریز کردم

 .به من هل بودن من می خندی؟-

 .سعی کرد خودش رو کنترل کنه

 . ...نه دلبرم چه خن-

 .یه قدم فاصله بینمون رو پر کردم و کراوتش رو دور دست پیچیدم

هی آقاهه، من هنوز همونقدر خشنما، خندم و نبین، اصالَََ مرد رو به -
ی دوست دارم ناخودآگاه که نگاهش می کنم دیگه زمان و روم و خیل

. مکان از دستم در میره درست ولی چی کار کنم که فکر و ذکرم شده؟
 .مگه دل می فهمه کی باید عاشقی کنه؟

 .نگاه نافذش از رو چشمام کنار نمی رفت و بدون پلک زدن نگاه می کرد

 :تک سرفه ای کردم و با نیشخند گفتم

ش و در میارم وقتی دوروز بعد تازه بخوام جواب بله یا نه اما منم عوض-
 .رو بدم جناب آقای محراب خان

 .دستم رو از لبه کراواتش شل کردم و نگاهی انداختم

 :ادامه دادم
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 .بچرخ تا برخیم-

 :پریشون لب زد

دلبر، به خدا یا امشب بله رو می گیرم یا به خدا قسم می دزدمت -
 .اصالَََ

 .چشمام درشت شد

 .چی؟-

می دزدمت، به خدا این کار و می کنم شبا باید با کابوست بخوابم آخه -
از خر شیطون بیا پایین، خوشکل من، خانم من، . این شد زندگی؟

 . ...عزیزکم، دلبرم

 .لبام رو روی هم فشار دادم و تکیه دادم به دیوار

 .مگه لبخندم جمع شدنی بود

 :با همون چهره غر زدم

 .ه دیگهعه محراب، خب باش-

 .مغرور لبخند یه وری زد

 :نشستم رو صندلی و رو بهش که حاال تکیه به دیوار داده بود گفتم

 .جمیله خانم جمیله خانمی نیست که روزآخر دیدم. محراب؟-
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 .اخم کرد

 .یعنی چی؟-

محراب جمیله خانم طوری برخورد می کنه انگار هیچی نشده بلکه -
ََ شکه شدم اصال توقع چنین لبخند هم به روم می زنه، من واقعاَ 

 .برخوردی رو نداشتم و ندارم

 .لبش رو با زبون تر کرد

دقیقاَََ سه ماه از اون روزای کذایی میگذره و حاال . چند ماه می گذره؟-
این یعنی . االن اینجا تو این شرایطی که برام انقدر شیرینه رو به روتم

کم مجاب شد، داشت   این که انقدر رفتم و اومدم و ازت گفتم تا مادر کم
یک طرفه به قاضی می رفت و فقط شکل کارت رو می گفت عروسمون 

اول این کارو کرده اما اگر اینطور زود پس منم بی شک تو این گناه 
گفتم اگر همونقدر دلبر خطا کاره منم هستم، چطور تو می !  شریک بودم

و  گفتم که همونقدر من.  شی و گناه کار، منم بد پسند و خطا کارم
پسرشو دوست داره این رو هم در نظر بگیره اگر همون پسر عزیز 

دردونه اشم که دل و نیتش پاگه پس توام بی شک همین بودی و یه 
این بین نمی تونم حرفای مادربزرگ رو . سوء تفاهم کوچیک شده

 .نادیده بگیرم چون بیشترین اثر و قبل از من داشت

 :لب زدم
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قبولم داره؟ من اصالَََ دلم نمی خواد بعداَََ یعنی االن جمیله خانم من و -
از این بابت حرفی در بیاد خصوصاَََ تو شرایط بد که آدم از عصبانیت 

 .!هرحرفیرو به زبون میاره

 .خندید

عزیز دلم اوالَََ خدا نکنه یه وقت ناراحتی پیش بیاد و اگر هم این اتفاق -
مثل . و نیارهبیوفته مادر انقدر درکش باال هست که این چیزارو به ر 

 .!همین االن

 :تک سرفه ای کرد و ادامه داد

از این به !. از این بحث و کنجکاویت بگذریم بهتره بریم اصل مطلب ها-
بعد هرچی ناراحتت کرد به زبون میاری، هر حرفی رو خواستی بگی رک 

دوم این که هروقت هراتفاقی ! به زبون میاری و تو خودت نمیریزی
ی اگر ناراحتم کنه یا خوشحال، بهتر از مخفی کردنه افتاد بهم می گی حت 

چون بعداَََ بیشتر ناراحت می شم از کسی دیگه بشنوم، سوم این که از 
این به بعد گریه و زاری نداریم، هرمشکلی که باشه با هم کنار هم حل 

 .خیلی خب؟. می کنیم

 :دست زیر چونه زدم و با مکث گفتم

 .بله صحیح-

 .ای ابرو باال دادم و چشم دوختم بهشیه ت. دیگه حرفی نزد
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 .خب دیگه؟-

 :یکم فکرکرد و جواب داد

من چیز خاصی به ذهنم نزد بیشترین مشکلی که تا االن چوبش رو -
 .خوردیم بهت گفتم و به نظرم مهم ترین رکنه

 :با پافشاری گفتم

 .مهمه مهم تر-

 .نفسش رو با حرص پس داد

 .ن دلبرهمین االن گفتم هر حرفی داری رک بز-

 :غر زدم

محراب خب بالخره دل آرا بی شک یه دختر محجبه ای بود که با -
باید . رعایت حجاب کامل شد عروس و جمیله خانم اونطور پسندید

 .چادر بزارم مگه نه؟

نشست زیر پام و با لبخند خیره شد . تک خنده ای کرد و اومد نزدیک
 .بهم

 . ...االن مادرم دیدتت باعث ناراحتی از این م-

 .نذاشتم ادامه بده
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 .محراب منظورم این نیست-

 .سر تکون داد

نه دلبر می فهمم چی می گی، همین که گردی صورت قرص ماهت از -
اون طره آتیش که قلب و . زیر روسریت مشخصه کفایت می کنه
کی تو ذهنت انداخته که این .  میسوزونه بیرون نیاد کفایت می کنه

 .چادر اجباره؟

 :لب زدم. آتیش به موهام بی اراده نیشم باز شد از تشبیه طره

 .تو چرا انقدر قشنگ حرف می زنی؟-

 :با ناراحتی گفت

 . ...پس مثل من عاشق نیست-

 :لب برچیدم

این حرف و نزن محراب اصالَََ من خیلی بیشتر تو دوستت دارم ولی تو -
آخه من اینطور می بینمت ... لفظت تو کالم با من مثل عسله، آخه

تا جایی که دیدم مردای مغرور و . م نمی شه همچین مردی رو دارمباور 
بد اخالق و جدی مردایی که با حرفاشون جای این که مثل تو لبخند به 

من شاید چون . لب بنشونن، گریه رو مهمون همسرشون می کنن
اطرافم انقدر آدمای تند بوده نمی تونم مثل تو قشنگ حرف بزنم اما تو 
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به این روز هم . به تو دارم مثل تو شاید هم بیشترهدلم اون عشقی که 
رسیدیم، این خوشبختی رو هم دیدیم اما یه وقت دلت ازم زده نشه، 

 .بالخره هر عملی عکس العملی داره

 .از جا بلند شد

من بعد از این همه . ای بابا دلبر، باز داره به حرفایی می ره که نباید-
بخاطر این چیزایی که اصال برای وقت بی خیالت نشدم از این به بعدم 

 .من باب نیست نمی شم

 .یه نفس عمیق کشید

 .بریم؟-

 :لبختد از ته دلی زدم و جواب دادم

 .بریم-

با شنیدن صدای در همه سر باال . بلند شدم و جلوتر ازش حرکت کردم
 .گرفتن و چشم دوختن به دهنم

 .اولین کسی که به زبون اومد جمیله خانم بود

 .خب دخترم؟-

 .یه نگاه به چهره مشتاق مادربزرگ و یه نگاه به بی بی انداختم
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 :جمیله خانم ادامه داد

 .جواب مثبت یا منفی؟-

 .محراب که کنارم وایستاده بود انگار یه ذره استرس گرفته بود

 :جواب دادم

 .با اجازتون مثبته-

همون تعداد کم با شور و شوق دستی زدن و اون شب برام قشنگ ترین 
بعد از اظهار خوشحالی و تعیین مهریه که به خواست . مرم بودشب ع

جمیله خانم با شنیدن تعداد . خودم بی بی همون چهار سکه رو باب کرد
سکه یه مقداری متعجب شد این و میزارم پای این که به حتم سر 

مهریه دل آرا همین مشکل به وجود اومده که جمیله خانم انقدر 
تن کردن، محراب به زور نگاه ازم گرفت اما کم کم عزم رف.  متعجب شده

جمیله خانم هم . شادی تو جای جای چهره اش بی داد می کرد
 :پیشونیم رو بوسید و گفت

هر آدمی حداقل حق یه فرصت رو داره و انسان جایزالخطاست؛ -
صفحه جدید از زندگی رو برای خودم باز کردم با نیت پاک و امر خیر، 

 .این انتخاب شاهد خوشبختی پسرم در کنارت هستمانشاهلل که اینبار با 

 :لب زدم
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 .مطمئن باشید پشیمونتون نمی کنم-

آخرین . پلک روی هم فشرد و با محبتی دور از انتظار خداحافظی کرد
 .نفر که مادر بزرگ بود اخم به رو داشت و نزدیکم اومد

 .رسم و رسوم داریم دختر-

 :مضطرب گفتم

 .ی دارهخب خیلی هم خوب چه اشکال-

 .ریز خندید

 .مثالَََ رسم عقرب، یارسومات دیگه-

 .بی بی تند شد. عقرب چیه؟. عقرب؟. با شنیدن این حرف رنگم پرید

 .نه توروخدا نکنید، اون سری اون بچه داشت سکته می کرد-

با دست . مادربزرگ با شنیدن این حرف اخماش باز و خنده به لب زد
 :چونه ام رو گرفت و گفت

مراحل سخت زندگیت رو گذروندی کافیه که بفهمم دختر  همین که-
انشاهلل همیشه این چشمای برق زده، . ترسو و بزدلی هستی یا شیرزن

لبای خندون، گونه سرخ از خجالت شیرین و نم اشک از سر شوق پابرجا 
 .آدمی همین لحظه ها زندگی می کنه. باشه
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 .نم اشکم رو از گوشه چشم گرفتم

 .دربزرگممنونم ازتون ما-

 :دست رو شونه ام کشید و لب زد

به گمونم امشب اولین شبیه که با آرامش خاطر سر روی بالش می -
 .زاری

این زن با یه نگاه انگار تو تمام وجود آدم . لبام رو روی هم فشار دادم
انقدر حالت !. رسما فهمیده بود که به حالم چی گذشته. رسوخ می کرد

 د؟چهره ام نشون از حال بدم بو

 .بله-

 .لبخند یه وری زد

 .خوشم به این که مسببش بودم!. خوشم به این کار خیر-

 .نگاهش رو کشوند سمت بی بی

 .خدانگهدارتون-

چند ثانیه ای . خداحافظی کردیم و وقتی که با چشم بدرقه اشون کردم
. چقدر دلم می خواست این لحظه تموم نشه. همونجا میخ موندم

اخالق و سنتی که ازش تو ذهنم یه زن بد و چقدر مادربزرگ تند و بد
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چقدر این . کریح ساخته بودم با چیزی که می دیدم فرق داشت؟
 .دیدگاهم معکوس تصورم بود

 .نه تنها مادربزرگ بلکه مهلقا خانمم همینطور

اون زن که فرشته بی بال بود به یادم هست که روزای اول از دستش 
 .لقیش می کردمفراری بودم و یه زن فضول و پر حرف ت

 .در رو ببند دیگه-

هر لحظه که امشب یادم می اومد خنده از رو لبم کنار . به خودم اومدم
 .در رو بستم و جیغ خفه ای کشیدم. نمی رفت

 .بی بی متعجب براندازم کرد

 .واه-

 :با لب پیچ داده گفت. منتظر نگاهش کردم

هم نصیبشون واهلل بد دختری . این حرکات چیه؟ این همه ذوق داره؟-
 .نشد، هم کاری هم خوش خلق و پخته هم پایبند

 .سر به چپ و راست تکون دادم

اون هفت خانی که من طی کردم ذوق کردن االنش ! ذوق داره بی بی-
 .رو داره
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 .همون لحظه زنگ در زده شد

 .تو جام تکونی خوردم و با ترس آب دهنم رو قورت دادم

 .کیه؟-

 :بی بی جواب داد

 .ا بیرون نبود حتما خودشهمگه دل آر -

 .لب به دندون گزیدم

 .من اصالَََ حواسم نبود. بی بی یکم دیر نیومده؟-

در حالی که نم . در رو که باز کردم با صورت قرمز و خیسش مواجه شدم
 :اشکش رو میگرفت پرسید

 .رفتن؟-

 :بی توجه بهش متعجب پرسیدم

 .دل آرا این چه حالیه؟-

وسط وایستاد و یه . و با غیظ اومد داخلکفشاش روگوشه ای پرت کرد 
 .نگاه به من و یه نگاه به بی بی انداخت

 .بی بی با وحشت خیره شد بهش

 .این چه صورتیه؟. دختر؟-
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 :چادرش رو از روی سر برداشت و با بغض و اشکای بی محابا لب زد

 .هیچی، هیچی نشده-

د دقیقه که چن. اومدم حرفی بزنم که رفت داخل اتاق و در کوبید به هم
ما که ماتم زده مونده بودیم . گذشت کم کم صدای گریه هاشم پیچید

 .چی کار انجام بدیم بالخره دل و زدم به دریا

 .بی بی می خوام باهاش حرف بزنم-

 .بی بی سر باال داد

 .نه نرو احتماالَََ از خواستگاری تو ناراحته-

 .چشمام درشت شد

 .!چی؟-

 :اه کرد و گفتبی بی با تاسف به در اتاق نگ

چشمش به دنبال . ناسالمتی یه مدت هم این دختر تباهی کرده بود-
 .کسی بود که تورو می خواسته

 .نتونستم تحمل کنم

من می رم ببینم تکلیفش چیه، خوبه که اون پرونده خیلی ! دیگه بدتر-
 .واقعاَََ با گفتن این حرف کفرم در اومد بی بی. وقته بسته شده
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دل آرا برای یک . باز کردم و که کوبیده شد به دیوارمحکم در اتاق رو 
 .ثانیه صدای گریه اش بند اومد

 :صداش زدم

 .دل آرا؟-

 .جوابی نداد

 .با حرص توپیدم بهش

یعنی جدی جدی باید راه زندگیم . دل آرا از خواستگاری من ناراحتی؟-
 .رو از تو جدا کنم؟

اده بغضم گرفت، اون بی ار . جوابی نداد و با شدت بیشتری زد زیر گریه
که تا این همه وقت نه حرفی زده بود نه چیزی گفته بود اما حاال بعد از 
این همه وقت با خواستگاری محراب از من باید شاهد ناراحتی خواهرم 

حاال همه تصورم از دل آرا . می بودم که بازم عشق همسرم تو دلشه؟
ست از سر زندگیم بازم معکوس شده بود، منی که فکر می کردم دل آرا د

برداشته یعنی بازم سایه سنگین این عشق یک طرفه تو رابطمون 
 .هست؟

 :دندونام رو کشیدم روی هم و با حرص توپیدم
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خدا لعنتم کنه که هر بار بهت ایمان میارم ک یه جور خودت رو ثابت -
 .!می کنی

 .اومدم برم، با حرفش میخکوب شدم

. اب و تمام زندگیش مال تومحراب برای تو، محراب همسر تو، محر -
من که رفتم کنار من که فهمیدم کارم . من به شما دوتا چی کار دارم؟

تا کی باید بابت همین حرفا تو سرم . اشتباه بود دیگه چی کارم دارید؟
 .بزنید؟

 :کالفه گفتم

 .دل آرا پس این چهره و این وضع برای چی می تونه باشه؟-

اشک می ریخت و سر . خورد به فرش رو زمین چنگ زد و حرص می
 .تکون می داد

 .خودم کردم که لعنت برخودم باد. حقمه، حقمه باید چی بگم؟-

اگر این نبود پس . دیدن این حالش باعث می شد قلبم از جا کنده بشه
مثل دیوونه ها سر به چپ و راست تکون . چی داشت آزارش می داد؟
ای لرزون اسمش نشستم رو زمین و با صد. می داد و اشک می ریخت

 :رو زبون آوردم

 .لطفاَََ بگوچی شده؟. دل آرا؟-
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 .چشماش پف کرده بود

حق . من پشیمونم خیلی پشیمونم اما اولش هم به من ظلم شد-
نداشت، پیرزن حق نداشت جلوی دراون حرفارو بهم بزنه، حق نداشت 

 .نفرینم کنه، حق نداشت خوردم کنه و از این در بیرون بره

 :شکه گفتم

 .ی؟چ -

 :جیغ کشید

من از این به بعدم روز خوش نمی بینم، انقدر که زندگیم از بدوتولد -
با این حال نفرینم کنن روز . سیاه بوده روی سفیدش برای من کجا بود؟

خدا زده ناقصت کرده که یه آدمب از جنس خودت . خوش نباید ببینی؟
 .کثیف نسازی؟

 :با بغض رو بهم گفت. چندبار نفس عمیق کشید

من ناقصم، من کثیفم من رذلم من پستم اگر اینارو از تو می شنیدم -
 .اما پیرزن با حرفاش جیگرم و آتیش زد... دلم نمی شکست اما

 .برو بیرون-

 .اومدم حرفی بزنم که مجال نداد

 .دلبر برو بیرون حالم خوش نیست بزار با خودم خلوت کنم-
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 .صدای بی بی پیچید

 .حالش خوب می شه دختر بیا بیرون بزار خودش-

می !. اینم از بی بیه ما. بدون رغبت از اتاق بیرون اومدم و دررو بستم
انگار آدم نیست، انسان !. گه بیا بیرون خودش حالش خوب می شه

نشستم گوشه رو زمین و !. خب اون دختر هم احساس داره. نیست
 .تکیه دادم به پشتی

و گفت بخور اما دو ساعتی گذشت، هرچی بی بی چای و میوه آورد 
ناخنام رو عصبی می . انقدر کالفه بودم که میلم به خوردن نمی رفت

دل آرا هرچی می اومد بهتر بشه بدتر از قبل می شد، یک . جوییدم
 .دفعه یک اتفاقی می افتاد و روحیه اش پژمرده تر می شد

. بی بی تشک و پهن کرد و آخر سر با خاموشی چراغا سراغ رخت رفتم
عتای آخر شب صدای فین و باال کشیدن بینی از جانب دل تو اون سا

 .آرا نشون می داد همچنان در حال گریه اس

 با فکر محراب و حرفای دلچسبش کم کم چشمام گرم خواب شد

***** 

 .!مهرداد توام دیگه شورش و در آوردی ها-

 .با کرختی چشمام روباز کردم
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ت آزادش و به سر قامت دل آرا عصبی تو اتاق قدم برمی داشت و دس
 :گوشی به دست غرید.  گرفته بود

می گم نمی خوامت، نمی خوامت آقا نمی خوامت، من اون آدم سالم -
قبل نیستم، دیوونه ام روان پریشم، دیوانه و روان پریشم کردی برو 

دیگه بسه دیگه برو مامانت برات زن پیدا کن خوبیه امثال من به تو 
 .نمی خورن

با اخم به اتاق چشم . رو تشکم و نشستمدستی به چشمام کشید
 :دوختم و زیر لب زمزمه کردم

می گن زمین گرده همینه، مهرداد برای دل آرا تازوند و حاال نوبت دل -
 .آراس که بتازونه

فکر کردی من اونه قبلم تا زنگ . می گم برو، برو اینجا چرا اومدی ها؟-
به خدا . منتظر نمونه؟بزنی سیم ثانیه خودم رو برسونم بهت که نامزدم 

 .بد می شه براتا برو، میگم برو

. از جا بلند شدم و قدم برداشتم سمت اتاق. لب به دندون گزیدم
 :وایستادم دم در و آروم گفتم

 .دل آرا چه خبره یه ذره آروم-

 :گوشی رو چسبوند به خودش و عصبی گفت
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 .تو برو بخواب دلبر، تکلیف منه خودمم باید مشخصش کنم-

 .ی رو چسبوند به گوششگوش

 .مهرداد به خدا سکه یه پولت می کنم نگی نگفتی-

 .بعد از چند ثانیه پوزخند زد

حاال که انقدر . به جهنم، هرکی خربزه می خوره پای لرزش می شینه-
 .پروو بی حیایی خودت خواستی

 :گوشی و قطع کرد و غرید

 .پررو، پرروی بی پروا-

داخل آشپزخونه و کتری که روشن بود رو رفت . با حرص از کنارم رد شد
 :لب زدم. برداشت

 .چه خبره؟. چی شده؟-

 :آروم جواب داد

 .چیزی نیست-

آب کتری رو داخل قابلمه خالی کرد، بخار از شدت داغی آب بلند می 
قابلمه رو برداشت و رفت . شد و من متعجب از این که قصدش چیه؟

 .انتهای سالن
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با فهمیدن این که نکنه مهرداد پایین . و باز کردپرده رو کنار زد و پنجره ر 
. منتظره و دل آرا می خواد آب داغ بریزه روی سرش دلم هری ریخت

 .ای داد من این دختر زده به سرش

 .تند دویدم سمتش وبازوش روگرفتم

 .دل آرا مگه دیوونه شدی-

 .بازوش رو از دستم کشید

 .برو اون طرف تو کار من دخالت نکن دلبر-

 .م گرفتغیظ

اه، بسه دیگه چته تو، خسته شدم انقدر به تو و کارات فکر کردم دیگه -
کم کم داری جنونی می شی، این رفتارا واقعاَََ در شان کسی مثل تو 

دوستش نداری نمیخوای حرف بزنی جواب نده . یعنی چی؟. هست؟
 .می خوای پسره رو بسوزونی؟. دیگه این همه عذاب برای چیه؟

 :داد زد

 .تو دخالت نکنآره -

 :صدای خش دار بی بی پیچید

 .چه خبره؟-
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تا بی بی به خودش بیاد دل آرا سر انداخت بیرون و آب قابلمه رو خالی 
صدای بلند . رو سر مهرداد نریزهکرد و ناچار هلش دادم تا مستقیم

 :مهرداد داخل کوچه پیچید

 . ...چه خبرتونه، سوختم مگه ک-

دل آرا تند اومد . قی حرفش رو قورت دادانگار متوجه دل آرا شد و با
 .عقب و نفس عمیق کشید

 .آخیش دلم خنک شد-

پرده رو دور . قدم برداشت سمت آشپزخونه و من دویدم لب پنجره
سر انداختم بیرون،با دیدن نگاه ماتش که میخ . سرم پیچیدم مثل شال

 :پنجره بود، با ناراحتی بلند گفتم

 .سر به سر می زاری؟ نتونستم کنترلش کنم توام چرا-

دست پشت گردن زد و با . تکیه داد به دیوار و یه پاش رو باال کشید
 :حرص گفت

 .چون واقعاَََ می خوامش-

 .با دیدن مهرداد پقی زد زیر خنده. همون لحظه جابر وارد کوچه شد

 .موش آب کشیده رو ببین-

 :بلند گفتم
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رو سرما جای مسخره ببرش داخل خونت حداقل خشک کنه لباساش -
 .نخوره

 .مهرداد اومد تشکر کنه اجازه ندادم و اخم کردم

 .توام انقدر سر به سر دل آرا نزار، خواستن زوری نیست-

 :صدای آرومش رو شنیدم. پوزخند زد و نگاهش رو ازم گرفت

 .می دونم که اونم من و می خواد-

 :جابر رو بهم گفت

 .می کنمباشه آبجی توام یه فکری برام بکن دیگه خواهش -

 .یه تای ابرو باال دادم

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، بزار تکلیف خودم مشخص -
فعالَََ که جرقه بدبختی که برام . بشه بعد برای توهم بزرگتری می کنیم

 .زدی آتیشش دو سال مارو سوزوند و االن داره نتیجه می گیره

جره رو بستم و در پن. خجل سر به زیر انداخت و دست مهرداد و گرفت
بی بی تند تند می زد پشت دستش و ناراحت زیر لب برای . اومدم کنار

 :با دیدنم نالید. خودش حرف می زد

 .پسره رو سوزوند؟. چی شد؟-
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 :خیره به دل آرا که بی خیال داشت صبحانه می خورد جواب دادم

 .جابر بردتش خونه اش-

 .همون دوتا به درد هم می خورن-

 .باالکنج بینیم رفت 

 .!واهلل توام کم گوشت تلخ نشدی-

 .جوابی نداد

سرتکون دادم، خدا آخر و عاقبت این دخترو به خیر کنه که اگر 
 .همینطور پیش بره نه چیزی از خودش می زاره نه اطرافیانش

 :صدای بی بی رو شنیدم

دل آرا اون پسرم پشیمونه، به خدا دل من هم سوخت براش، یه -
 .نه؟فرصت چی ازت کم می ک

 :دل آرا چای رو سر کشید و با حرص جواب داد

من قراره باهاش زیر یه سقف زندگی کنم، بعدم به شما بود بی بی االن -
باید با مجید دست تو دست می بودم که هنوزم تکلیفش با خودش 

 .مشخش نیست

 .اخم کردم
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 . ...نکنه مجید پسر خ. مجید کیه؟. چی؟-

 .دل آرا نذاشت ادامه بدم

 .همون-

 :با مکث ادامه داد

بعد از طالقم اومد خواستگاری ولی ردش کردم و بقیشم خودت در -
 .جریانی

 .یه تای ابرو باال دادم

 .!پسر بهاون با ادبی و خوش مشربی-

 :کالفه گفت

من نگفتم بده گفتم هنوز مستقل نیست، این بحث رو بیخیال بشید -
 .بودشروع صبحم به اندازه کافی مزحک ! شمارو به خدا

 .اتاقبا صدای زنگ موبایلم سراسیمه از جا بلند شدم و رفتم

 .با دیدن اسمش لبخند رو لبم نشست. مطمئن بودم محرابه

 :سریع جواب دادم

 .سالم-

 .سالم خانم، صبحت بخیر-
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 :لبخندم پررنگ تر شد، با غرور گفتم

 .صبح که نمیشه گفت دیگه اما ظهر دلبریت بخیر-

 .دتک خنده مردونه ای کر 

 .بله دیگه اینطور نباشه باید شک کرد-

 :دادبا مکث ادامه

 .دیشب خوب خوابیدی؟-

 :تکیه دادم به دیوار و گفتم

 .آره شاید آروم ترین خواب عمرم بود تو این چند سال-

 .من انقدر هیجان زده بودم که خوابم نبره-

 .اخم کردم

 نخوابیدی؟-

 .نه-

 :غر زدم

 .االن کجایی روز تعطیلی؟-

 :از چند ثانیه گفت بعد
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 .دم درتون-

 .چشمام درشت شد

 .دم در چرا؟-

 .آماده شو بیا پایین می خوام بریم حلقه ببینیم-

 .لبام رو روی هم فشار دادم

 .!وای-

 .خندید

 .مثل من رو پات بند نیستی یا من فقط اینطورم؟توام-

 :با صدایی که نمی شد کنترل کنم بلند گفتم

ا لحظه که روی صحبتم با تو هست انگار وای محراب بریم، آی خد-
 .خوابم

 .زود آماده شو-

اول رفتم سرویس بعد از شستن صورتم و . سریع موبایل و قطع کردم
مانتو بلند سرمه ای تا روی .مسواک رفتم داخل اتاق، دویدم سمت کمد

 .زانو و شلوار مشکیم رو پوشیدم
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یینه برداشتم و یکم رو برداشتم و قبل از رفتن برق لب رو جلوی آ کیفم
شونه باال . هوف خدا صورتم خیلی سرد و بی روح بود. روی لبم کشیدم

محراب انقدر نگاهش به باطن و سیرت بود که . انداختم مگه چیه؟
ظاهر و در نظر نگیره که اگر اینطور بود هیچوقت من و انتخاب نمی 

 .کرد

 .ردهاومدم از اتاق برم بیرون که دیدم دل آرا شال و کاله ک

 .اخم کردم

 .کجا؟-

 .لبخند تلخی زد

 .تو کجا؟-

 .لب به دندون گزیدم

 .محراب اومده دنبالم-

 :آروم سر تکون داد و گفت

 .من دارم می رم خونه خودم-

نمی . دوست نداشتم تنها باشه ولی چیکار کنم که عالقه خودش بود
 .تونستم اجبارش کنم
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 .باشه برو-

از من انتظار داشا، اونم. قلبم مچاله شد جلوتر قدم برداشت بره که انگار 
درسته اون بد بود ولی من نمی تونم نسبت به این . توقع داشت

اون پشیمون بود . چرا بدترش می کردم؟. حالش از خدا خواسته باشم
جمیله . و بالخره با همه اشتباهایی که کرده فهمیده کارش حماقت بوده

یعنی باید االن !. رو بخشیدخانم با اون همه نگاه بدبینانه اش من 
 .اونقدر نسبت به شرایطم مغرور بشم که نادیده اش بگیرم؟

اینطور بیشتر تو تنهاییش غرق گذشته میشه و خودش رو مالمت می 
 .کنه

 .بی اختیار صداش زدم

 .دل آرا؟-

 .یه نفس عمیق کشید و برگشت سمتم

 .بله؟-

 :فاصله دو قدمی رو پر کردم و با لبخند گفتم

دو روز قبل از رفتن به محضر ازت می خوام به عنوان خواهرم  یکی-
 .شاهد عقد باشی اگر دوست داشته باشی

 .با شرمندگی نگام کرد
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می شه آدم دلش نخواد روز عقد مگه. داری از روی ترحم می گی نه؟-
 .امیدوارم خوشبخت بشی. خواهرش حضور داشته باشه؟

 :دادناش بازی می کرد ادامهسرش رو گرفت پایین و در حالی که با ناخ

درسته پرو شدم، درسته حماقت کردم، درسته زبونم دراز شد و -
گستاخی زیاد کردم اما دیگه مثل اون موقع ها اونقدر بی حیا نیستم که 

تو روی تو نگاه می کنم، تو . صاف صاف بگردم و برام بی اهمیت باشه
ست و پهن پیرزن که من و ش. جمیله خانم چی؟. روی محراب چی؟

 .چرا تو جمعی بیام که باعث کراهت همه اس؟!. کرد رو بند

 .اومدم حرفی بزنم که مانع شد

دلبر، همون کاری که گفتی و انجام بده، بهم زنگ بزن که بیام کادوت -
 .رو بدم، بیشتر از این نمی تونم

 .با ناراحتی خیره شدم بهش

 .اما اونا تورو می بخشن-

 .تر کردکیفش رو روی شونه محکم 

بی بی خدانگهدار، دلبر از لحظاتتون لذت ببر امیدوارم . کم کم برم دیگه-
 .خوشبخت بشی
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. با نگاه خیره بدون حرف بدرقه اش کردم. پشت کرد و تند رفت بیرون
خدا، ازت یه معجزه می خوام این دختر به خودش بیاد و فرصت بده 

 .به زندگیش

 .با صدای زنگ گوشی به خودم جنبیدم

 .بی من برم بی-

******* 

. وای خدا امروز چه روزی بود. هیجان زده تو آیینه به خودم نگاه کردم
 :صدای بی بی رو شنیدم. جلوی آیبنه چرخی زدم

 .خوشکلی دختر چقدر به خودت نگاه می کنی؟-

 :دستمال برداشتم و نم پیشونیم رو گرفتم

یم و همه االن می ریم محضر و عقد می کن. وای بی بی استرس دارم-
 چی دیگه تموم می شه؟

 .بی بی تلخ خندید

 انقدر بهت سخت گذشته که باور نمی کنی؟-

 .لب به دندون گزیدم

 .وای بی بی خیلی خیلی زیاد هیجان زده ام-
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 .خندید

ایشاهلل همیشه ترست، گریه ات، خنده ات و اضطراب از اینجا به بعد -
 .برای خوشی هات باشه

 .حبس شد با صدای زنگ اف اف نفسم

 .!جمیله خانم اینا-

 .اخم کرد

جمیله خانم باشه همین االن زنگ زد گفتن تازه دارن راه . گمون نکنم-
 .می افتن

با شنیدن صدای دل آرا لبخند کمرنگی روی لبم . اف اف و برداشتم
 :گوشی رو گذاشتم و گفتم.  نشست

 .دل آراست بی بی-

 .سر تکون داد

 .ترالبد اومده کادوش رو بده زود-

نگاهش که بهم . با صدای زنگ سریع خودم و رسوندم در و بازش کردم
 .افتاد ابروهاش باال رفت و لبخند کمرنگی زد

 .می تونم بیام داخل؟!. سالم، ماشاهلل حسابی به خودت رسیدی ها-
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 :سریع گفتم

 .وا، چرا اینطوری می گی البته که می تونی خونه مادرته ها-

بعد از درآوردن کفشاش اومد داخل بعد از  نفسش رو تلخ بیرون داد و
 :سالم به بی بی نشست رو مبل و گفت

 .کی می خواید برید؟-

 :جواب دادم

 .تا چند دقیقه دیگه می رسن-

دست برد داخل کیفش و جعبه . با شنیدن این حرف از جا بلند شد
 :اومد نزدیکم وبا بغض لب زد. کادویی بیرون آورد

 .خب پس باید زودتر برم-

 :با مکث ادامه داد

یادمه بچه بودم همیشه تو رویاهام خیال می کردم که . این هم کادوت-
روز عروسیت خودم آماده ات کنم خودم لباست رو انتخاب کنم باهم 

نمی دونم چطور اینطوری شد نمی دونم، نمی دونم کی ... بریم خرید و
یب شدم این همه از هم دور شدیم نمی دونم، نمی دونم کی با همه غر

بگذریم، امروز روز قشنگیه برات روزی . نمی دونم و نمی خوامم بدونم
برای منم به اندازه ای که . که هر دختری براش لحظه شماری می کنه
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می دونم عاشق جواهر ظریف . خواهرم داره خوشبخت می شه قشنگه
 .هستی، یه کادوی ناقابل برات گرفتم که امیدوارم ازم بپذیری

 :با چشمای پر به آغوش کشیدمش و لب زدم. یدام لرز چونه

اما دل آرا سخته نمی شه تحمل کرد به حتمم کسی نمی تونه ببخشه-
 .باور کن من وقتی تو این حال پریشون می بینمت دلم هری می ریزه

 .شونه هاش لرزید

 :قطره اشکی از گوشه چشمم روونه شد و ادامه دادم

ا توام قول بده دفتر جدیدی من قول می دم که فراموش می کنم ام-
بدی بازم خواهر منی برای زندگی خودت باز کنی، تو هر کاری که انجام

 .دل آرا

 .اومد عقب و اشکاش رو پس زد

نگران حالم نباش دلبر کم کم بهتر . می خوای با این حرفا شرمندم کنی؟-
ه من نه افسردگی دارم ن. رو باز می کنهمی شم، این تنهاییا بیشتر فکرم

 .دیوونه شدم فقط عذاب وجدانه که داره ریشه ام رو خشک می کنه

 :دادنفسش رو محکم فوت کرد و ادامه

 .من برم-

 :بعد از من از بی بی خداحافظی کرد و پشت کرد بره که با غصه گفتم
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ما که خانواده بزرگی نداریم، همین سه . نمی شه روز عقدم باشی؟-
 .نفریم می شه تنها نباشم

 .ه مشتاق بود سر تکون داد و منتظر نگاش کردبی بی ک

 :دل آرا دستگیره در و پایین داد و لب زد

من که خواهر و بی بیم رو میشناسم می دونمم دوست دارن که بیام -
اما روز به این شیرینی برات با وجود من می شه بادوم تلخ، می دونم 

. هد باشمچه برخوردی از جانب جمیله خانم و مادر بزرگ زو باید شا
 .ممنون که با همه اینا بازم خواستگار حضورم هستی

سر جا وایستاد و بی توجه به ما که حاال انگار خاک . کفشاش رو پا زد
 .مرده رومون پاشیدن لبخند پهنی زد

 .برم که دیگه خیلی فیلم هندی به تصویر کشیده شد-

 :تکون داددست

 .خدانگهدار-

. آروم قدم برداشتم و در رو بستمبعد ازرفتنش خیره به جای خالیش 
 .بی بی آروم اشک می ریخت و با دستمال نم چشماش رو می گرفت

 :صداش رو شنیدم
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خدایا . چطور می خوام به خاک برم، با زندگی دخترام چه کردم؟-
 .هردوتا سامون بگیرن، از عمر من بگیر بده به این بچه ها

 :با گریه بلند گفتم

 .امروز روزه عقدمه این چه روحیه ای هست بی بی ای بابا ناسالمتی-

 .سر باال گرفت

خب خب، تو گریه نکن صورتت از شکل می اوفته شگون نداره از -
برو کیف و مدارکت رو بردار . اولش بزای عروس با غصه شروع بشه

 .االناس برسن

 .گفتن این حرف همانا و صدای زنگ اف اف همانا

 :لب زدم

 .گمونم خودشونن-

روسری سفیدم رو روی سرم مرتب . و وسایلم روبرداشتم سریع رفتم
 .کردم و لبخندی به روی خودم زدم

 .دلبر امروز برای همیشه به مراد دلت می رسی اون هم رسما و شرعاَََ

کلید .  بی بی جلوی در منتظر بود. با ذوق از اتاق به سالن قدم برداشتم
النه سالنه پله هارو با بی بی س. رو انداختم داخل کیف بعد و زدم بیرون

 .رفتم پایین
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درو باز کردم چشم تو چشم مردی شدم که بازم با کت و شلوار مرتب و 
 .نشسته به تنش دلبری می کرد

وای خدایا دیگه چیزی نمونده دلبر تحمل کن، . دلم براش قنج رفت
چیزی نمونده به این که با تمام وجود بتونی مردت و بغل بگیری و تو 

 .نیآغوشش زندگی ک

محراب هم نگاه برق زده اش از روی صورتم کنار نمی رفت و با لبخند 
 .ملیحش دلم رو بیشتر می لرزوند

 .بچه ها اگر وارسی همدیگه تموم شد دیگه راه بیوفتید-

 :محراب صداش رو صاف کرد و دست دراز کرد و گفت

 .بفرمایید-

مادربزرگ  جمیله خانم اومد پیاده شه از صندلی شاگرد، قبل از این که
 .حرفی بزنه پیش قدم شدم

 .نه نه عقب راحت ترم جمیله خانم پیاده نشید-

 .جمیله خانم با دیدنم لبخند زد

 .ماشاهلل، قرص ماه، سالم دخترم-

 :جواب دادم
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 . ...سالم خ-

 :مادریزرگ تند گفت

 .زود بریم عاقد معطل شدا-

عد از بالخره ب. سریع رفتم و نشستم کنارش بعد از من هم بی بی
نشستن محراب راه افتادیم و بماند که از آینه چقدر نگاهامون تو هم 

من جلوی مادربزرگ حداقل روم نمی شد اما محراب . گره می خورد
 .انگار دیگه تحمل نداشت و تقریباَََ به همه فهموند انقدر که نگاه کرد

با رسیدنمون به محضر محراب گفت اول همه بریم باال و بعدا خودش 
. مادربزرگ جلوتر من و راهی کرد و پله های محضر و رفتیم باال. میاد

 .عاقد با دیدنمون سالمی کردو گفت که خیلی وقته منتظره

مادربزرگ عاقد رو به حرف گرفت تا محراب بیاد و در کمال تعجب زمان 
 .همچنان می گذشت و انگار نه انگار

 .کم کم داشتم نگران می شدم

ست سمتون و با کالفگی سراغ محراب و همون لحظه مادربزرگ برگ
با اقتدار جلوتر از ما اومد بره که پسر . اما ما هم خبری نداشتیمگرفت

 .بچه ای نزدیکش اومد
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یه تای ابرو رفت باال؛ این بچه چه ربطی . گرم صحبت با مادربزرگ شد
با فکر این که نکنه اتفاقی افتاده باشه نفسم . به مادربزرگ داشت؟

 .گرفت

 :بزرگ با ناراحتی سریع اومد نزدیک و لب زدمادر 

 .تصادف شده، شما عاقد رو سرگرم کنید-

 :بی اراد داد زدم

 .چی؟-

جمیله خانم با این حرف دست و پاش لرزید و من هم کم کم داشتم بی 
 .حال می شدم

تو همون ثانیه ها مردی اومد داخل محضر با کمی دقت خودش رو 
 .بهمون رسوند

 .ه؟جمیله خانم کی-

جمیله خانم با چشمای پر اومد از کنارش رد بشه بره پایین که صدا 
 .زدم

 .جمیله خانم صبر کنید-

 :با مکث ادامه دادم
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 .ایشونن-

 :اون مرد اما با آرامش لبخند زد و گفت

مبارکه ایشاهلل به پای هم پیر بشید ببخشیدا مقصر من بودم یه چند -
رک کنن میان، اون آقا پسری که ثانیه صبر کنید آقا دوماد ماشین رو پا

 .دیدین فرزند من بود

 :گیج گفتم

بچتون گفته تصادف شده شما می گی االن میاد، . آقا چی می گین؟-
 .قلبمون اومد کف دستمون درست حرف بزنید

 .دست رو سینه گذاشت و با شرمندگی شروع کرد به حرف زدن

یح داد، من نه به خدا آبجی اون بچه ام یه مقدار هل شد بد توض-
اومدم رد بشم با موتور زدم به آیینه بغل ماشین دوماد وقتی گفت دیر 

شده باید بره محضر تا شماره رو بگیرم برای پیگیری تعمیر، پسرم رو 
انشاهلل تو این . فرستادم به خدا شرمندم فکر می کنم سوء تفاهمی شده

خ مادر روز عزیز برای هیچکس چنین اتفاقی نیوفته اونم به تصاف تل
 .جان

 :مادربزرگ که ظاهرا از عصبانیت مثل بمب باروت شده بود غر زد
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خدا بخیر کنه وصلت این دوتا جوون و که هروقت یه معضلی درست -
 .می شه

 .صدای عاقد پیچید

 .!دیر شدا. چی شد بالخره خانما، دوماد میاد یا نه؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و مضطرب گفتم

 .نه نه االن میاد-

وقتی اومد . دن صدای قدماش و دیدن قامتش دلم آروم گرفتبا شنی
بعد از اومدنش من اما منتظر . داخل همه باهم یه نفس عمیق کشیدیم

کسی بودم که یه عمر مدیونشم، اون تو این روز عزیز من و تنها نمی 
مادربزرگ که دیگه طاقت این همه تشنج رو !. ذاره، مطمئنم حتما میاد
 .لو و دست من و محراب رو گرفتنداشت قدم برداشت ج

 .بچه ها تو این چند دقیقه بزارید این عقد انجام بشه و تمام بشه بره-

 .محراب خندید

 .مادربزرگ می بینم که هیچی نشده شما از پا در اومدی-

 .مادربزرگ اخم کرد

 .نیشت و ببند، من خوبی شما رو می خوام-
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 :آروم گفتم

 .تظر یه نفر دیگه هم هستممادربزرگ می شه صبر کنید من من-

 .مادربزرگ متعجب نگام کرد

 .دیگه کی؟-

اون . یعنی من و می خواست تنها بزاره؟. وای خدا چرا دیر کرده بود؟
که این همه تو غصه هام شریک بود نمی خواست شریک بهترین 

 .لحظه هام باشه

 .!دختر دیر شده-

 :با بغض گفتم

 .!لطفاَََ، حضورش دلگرمم می کنه-

 .نیدن صدای آشنایی با ذوق برگشتمبا ش

 .دخترم-

 .رفتم نزدیکش و محکم بغلش کردم. مهلقا خانم بالخره اومد

 .مهلقا خانم کجا موندی پس؟-

 .ببخشید دخترم دیر شد یه مقدار-
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حاال دیگه همه کسایی که می خواستم تو این روز کنارم باشن حضور 
 .خدایا شکرت خدایا شکرت. داشتن

سی و بدرقه کردن ما سمت میز عاقد اول چندتا برگه بود بعد از احوالپر 
انقدر ذوق داشتم که فقط خدا می . که امضاء کردیم و تمومی نداشت

دلم داشت قنج می رفت برای لحظه ای که من بلهرو بگم و . دونست
این که کنار عزیز ترین فرد . این غم و غصه دیگه به تمومی برسه
یز،اونم خواستنش باشه چی بهتر از زندگیت باشی و آرزوت فقط یک چ

 .این

این لحظه بی شک برام مثل یه رویا بود یه رویای شیرین درست مثل 
مادربزرگ رو به هردومون گفت دعای خطبه !. همون شب خواستگاری

عقد رو بخونیم که باعث خیر و برکت هست و من تاحدودی از پسش 
 .براومدم

عاقد داشت خطبه رو می تا به خودم بیام نشسته بودم رو صندلی 
 .خوند

بار اول بی بی گفت عروس داره گل میچینه و من عجول بودم تا بله رو 
 .می ترسیدم، می ترسیدم که بازم اتفاقی بیوفته. بگم

حق !. می ترسیدم بازم یه فاجعه ای رخ بده و این عقد بهم بخوره
داشتم، بی شک هر دختری از این حجم اتفاقات و سکانسای فیلم 
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دگیش سر بخش های شیرینش از عالقه زیاد فوبیا می گیره منم زن
فوبیای عشقی و داشتم که هر لحظه ترساز دست دادنش نفسم رو بند 

 .می آورد

 .برای بار دوم خطبه رو خوندن

 :اینبار مادربزرگ گفت

 .عروس زیر لفظی می خواد-

 تشکری. جمیله خانم با یه دستبند طال نزدیک اومد و دور دستم بست
 :کردم ک برای بار سوم عاقد تکرار کرد

 دوشیزه محترمه مکرمه سر کار خانم دلبر دارابی-

 . ....آیا بنده وکیلم شما را

چشمام و بستم و تا آخر خوندن خطبه بی اراده قطرهاشکی از گوشه 
 .چشمم چکید

 :، لب زدمعاقد و همه حضار منتظر به من چشم دوخته بودن

 .با اجازه بزرگترا بله-

 .مادربزرگ کل کشید و همه دست زدن
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بعد از خوندن خطبه و بله محراب همه برای بار دوم دست زدن و کل 
جمیله خانم و بی بی پارچه باال سر و کنار زدن و مهلقا خانم که . کشیدن

 .قند می سابید قندارو روی میز گذاشت

همه به ترتیب کادو هاشون رو دادن اما ارزشمند ترین چیز برای من 
 .همین بود که االن تو این لحظه شیرین همه کنار من بودن

 .چشم دوختم به محراب که میخکوبم بود

 .دستاش رو دور صورتم قاب گرفت و خم شد پیشونیم رو بوسید

 .دیگه شدی مال خودم-

 .نیم ستی که روی میز بود رو گردنبندش رو برداشت و دور گردنم بست

 :صدای جمیله خانم پیچید

 .دخترم برازندته-

مهلقا خانم هم با محبت و عشق تمام دستبند سنگ زیبایی رو کادو داد 
که برای خودش بود و همونقدر که براش ارزشمند بود برای منم 

خالصه اون . بی بی هم سکه و ساعت کادو داد. همونقدر ارزش داشت
شب به خواسته جمیله خانم رفتیم خونشون که مهمونی کوچیکی با 

 .داده بودآشناها ترتیب 
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مردا یک . وقتی وارد شدم یه مقدار برام نا آشنا بود امل دوستش داشتم
 .طرف و زن ها یک طرف

 .این بین مهلقا خانم پیشم نشسته بود و با حرفاش دلگرمم می کرد

 .دیدی بالخره همه چیز درست شد؟-

 :دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم

 .!شاید با وجود شما-

 .اخم کرد

ن کاری نکردم اون کاری که انجام دادم هر انسانی انجام نه دخترم م-
 .بالخره هنوز انسانیت نمرده. می ده

 :لبخند کمرنگی زدم

 .مادر دوم من-

 :پیشونیم رو بوسید و گفت

 .هرچی ام که باشم مادر خودت رو فراموش نکن-

همچنان گرم صحبت بودیم و مهمونا هم میوه و هم شیرینی و هم 
کم کم با رفتنشون هنوز خونه خالی نشده بود .  دنشامشون رو صرف کر 

 .که محراب از دور اشاره زد که بیام
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 :با مهلقا خانم رفتیم نزدیکش و دم در کالفه گفت

 .دلبر باید جایی بریم؟-

 .اخم کردم

 .!هنوز مهمونا که نرفتن زشته. کجا؟-

ه یه نگاه به مهلقا خانم، جمیله خانم و مادربزرگ انداخت و اونا هم ب
 :تابعیتش گفتن

 .حتماَََ کاری داره دیگه برو دخترم-

 .سر چرخوندم بی بی رو پیداکنم که دیدم با چشم پر پشت سرمه

 .دخترم؟-

 .ابرو باال دادم

 .بی بی چرا گریه می کنی حاال؟-

 .بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید

خوشبخت باشی دخترم می دونم برات کم گذاشتم، امیدوارم روزی -
انشاهلل خنده این لحظه . باور کنی که دوستت داشتم و دارمببخشیم و 

 .ها هرگز از رو لبت نره

 .اشکای بی بی رو پاک کردم
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 .هنوز که نرفتم-

 :بی بی لبخند زد

 .دیگه بالخره که باید بری-

 .بدرقه ام کردسمت در

 .برو دخترم بروهمسرت و منتظر نزار-

 .لب برچیدم

 .میگن پیش خودشون خب آخه مهمونا نرفتن که االن چی-

 :محراب صدام زد

 .دلبر-

ناچار باشه ای گفتم و با خداحافظی . ای بابا، حاال همه اصرار داشتن برم
 .سر سری از همه پشت سر محراب حرکت کردم

 .وقتی نشستیم داخل ماشین، لبخند پهنی زد و نفس عمیقی کشید

 :ابرو باال دادم

 .خیره انشاهلل، اونجا اخم اینجا لبخند؟-

مسیری که می رفت نمی . پاکتی رو داد دستم و ماشین رو روشن کرد
 .دونستم دقیق به مقصد کجاست چون هنوز دور نشده بودیم
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 .دیگه تموم شد-

 .لبخند زدم

 .باورم نمی شه-

 .اشاره زد

 .بازش کن دیگه-

کاغذ رو در اوردم .  نیم نگاهی بهش انداختم و کنجکاو پاکت رو باز کردم
 .به خوندن تا متوجه شدم سنده یه ملکه گیج شروع کردم

 بیشتر که دقت کردم متوجه شدم به نام منه و

 .کدوم ملک؟.  اما کجا؟. واقعاَََ باعث خوشحالیم شد

 .محراب به نامه منه؟-

از اونجایی که انگارگرمش شده بود دکمه اول یقه اش رو باز کرد و 
و تکیه داد پنجره رو داد پایین و دستش ر . دستی رو پیشونیش کشید

 .لب پنجره

 .بله به نام خوده خودت اون هم خونه مورد عالقت-

فقط یه خونه بود که با اتفاق بدی که آخرین بار برام افتاد دوست 
 .با تعلل زدم. داشتم اونجا ساکن باشم نه جای دیگه
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 . ..کوچه م-

 :زودتر از من گفت

 .کوچه مومن-

 .دمدستم و روی دهنم گذاشتم و جیغ خفه ای کشی

 .جدی؟-

 .دستش رو بلند کرد سمتم و گونه ام رو نوازش کرد

از این به بعد همه چیز همونطوره که تو میخوای همه چیز مال خودت -
 .برای خودت تا؟

 :از سر شوق مغزم قفل کرده بود و با مکث گفتم

 .تا؟-

 .خم به ابروت نیاد-

ه یکی تمام و واقعاَََ چه چیزی باالتر از این ک. حالم غیر قابل وصف بود
کمال تورو بخاطر خودت بخواد و حواسش بهت باشه و فقط بخواد 

 .خوشحالت کنه؟

 :لب زدم
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محراب واقعا خداروشکر می کنم که دارمت، این رفتارت، این اخالقت -
این طرزبرخورد و احترامت هر دقیقه بهم ثابت می کنه که من بهترین 

 .انتخاب و داشتم و دارم

 .ختبادی به غب غب اندا

من که اصال کاری نکردم ولی چقدر دوست داشتم امشب سر به سرت -
 .نذارم

 .یه تای ابرو دادم باال

 .یعنی؟-

 .خندید

وقتایی که من و مجازات می کردی، وقتش و حسابشو ازت  یعنی اون-
 .پس بگیرم

لبام رو روی هم فشار دادمو چیزی . سعی کردم جلوی خنده ام رو بگیرم
 .نگفتم

 .می ریم؟ االن کجا-

 .می فهمی-
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تا رسیدن به مقصد طولی نکشید و دقیقا خونه ای که دوستش داشتم 
همون خونه حیاط دار با یه حوض همن خونه ساده که عشق و تجربه 

 .کردم

 .چیزی چیده شده مگه؟. اینجا؟-

کنار هم وارد کوچه باریک شدیم و کلید رو .  پیاده شد ودر رو برام باز کرد
 .آورد و داد دستماز داخل جیبش در 

حیاط تمیز و مرتب و حوضی که . با تعجب بدون حرف در رو باز کردم
ماهیا با جنبش تند می رقصیدن و پشت هم حرکت می کردن، برگه 
 .گوشه ای از حیاط طی کشیده شده بود و همه چیز سر جای خودش

 .رفتم داخل زمزمه کردم

 .!چقدر مرتب، مثل روزای اول-

 :دمصدای محراب رو شنی

 .برو باال و در اخر به اتاق هم سر بزن-

هیجان زده خودم رو رسوندم به پله ها و تند تند کفشام رو گوشه پله 
 .ها گذاشتم
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داخل خونه همه چیز چیده شده بود اعم از مبل و یخچال نو و همه و 
به دلم نشست، این با فکر بودن و اشتیاق عملش باعث . همه چیز کامل

 .افتخارم بود

 .هترین مرد دنیارو داشتممن ب

 .!اتاقم

 .!اتاقمون

بی اراده تک تک روزاییکه کنارش از خواب بیدار می شدم تصویرش 
 .از سر شوق اشک می ریختم. جلوی چشمم رنگ گرفت

در رو باز کردم و با دیدن اتاقی که یه ذره با قبلش تفاوت داشت 
چیزی که تو همون ! این بار چیده شده بود، با شمع و گل. لبخندی زدم

 .رویای خیلیا حتی من بود و تنها پوزخند می زدم

شب اول به زیبایی امشب نبود اما اون شب عشقی از مردم تو دلم 
نشست که هردومون بخاطرش جنگیدیم و حاال شاهد پاداش تالشمون 

 .بودیم

 .چشمم افتاد به پیراهن ساتن قرمز که روی میز تا شده بود

 .کنج لبم کش اومد

 .!وست داشت، می گفت بهم میادقرمز د
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پس همه دست به دست کرده بودن برای رفتنم و می دونستن که می 
 . خوام برم؟

 .بفرما-

 .در و باز کرد با تحسین نگاهن انداخت و اومد نزدیک

پشت سرم وایستاد و . موهام رو رها کردم و گیره رو گذاشتم روی میز
 .دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 :گاهش کردم و گفتماز تو آیینه ن

 .بقیه می دونستن؟-

 :چونه اش رو به سرم تکیه داد و چشم بسته جواب داد

 .آره-

 :آروم زمزمه کردم

 .خیلی عجولی-

 :سرش رو آورد پایین و گفت

 .حق ندارم؟-

 :بازم با تخسی گفتم

 .نداری-
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 .خندید و خواست قلقلک بده که اجازه ندادم

 .محراب خواهش می کنم لطفاَََ-

 :گفت  آروم

 .می خوام اذیتتم کنم نمی تونم من که مثل تو بی رحم نیستم-

 :از تو آیینه ادامه داد

می خوای اذیت کنی، می خوای تظاهر کنی به کج خلقی، گاهی -
 .لجبازی می کنی اما می دونم بدتر از من بی تابی

 .دست آزادش رو روی گونه ام کشید

 .ی برامحتی با این لپ گلیه خجلت دلبرتر از هروقت -

یه نفس عمیق کشیدم و چند ثانیه تو همون خلسه شیرین با سکوت و 
 .نگاه گرهمون تو آیینه حرفامون رو می زدیم

 دارد نسیم جعد گیسویتمدامم مست می-

 ...کند هر دم فریب چشم جادویتخرابم می

 و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی

 ویتبرافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر م

 حاصلمن و باد صبا مسکین دو سرگردان بی
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 ...من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

 .نم اشک گوشه چشمم رو گرفتم

 .دوستت دارم-

 :با لحنی که تو کالمش عشق بی داد می کرد لب زد

 .بیشتر از کالم دوست داشتن دوستت دارم-

 .اون لحظه زندگی رو فهمیدم

 .یدمتو اون لحظه عشق رو فهم

تو اون ثانیه فهمیدم بعد از این لحظه اگر مرگ هم من و به آغوش 
دل بستم، عاشق شدم، عاشق مردی که . بکشه دیگه آرزویی ندارم

عقیده اش مقابلم بود ک حاال حاضر بودم که همه جور باهاش یکی و 
 .هم پیمان بشم

پسری که به تمسخر اول بسیجی خطابش کردم و حاال برام قداست 
 .اشتمحض د

 .از زندگی درس بزرگی گرفتم

با محراب فهمیدم می شه به روی هر تلخی با آرامش لبخند زد و آروم 
 .دست و پنجه نرم کرد
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زمانی که فکر می کردم خورشید زندگیم غروب کرده و تو تاریکی مطلقه، 
با اومدن محراب طلوعی داشت که غروبش رو صد هزار بار بازم 

 .بخاطرش به جون می خرم

یر من مسیر تلخی بود اما شیرینی مقدس آخرش با هیچ چیزی مس
 .قابل قیاس نبوده و نیست

 "به پایان آمد این قصه حکایت همچنان باقیست"

 
 

ژرفرمان  رمان به طراوت باران میانبر به تباهمرمان    
به طراوت باران، داس ان وشقم است 
که در د  طراوت، دخ رک قصـــه ما 

شقم نابهج،انه مم س ان و جا زند. دا
ـــه ـــهو در زمـــان  !جـــاای جـــاب

اش، طراوت در دوران شـــاد ک،دکم
ای تلخ به جا احساساتم را در حادثه

ای که تمام ذاشـــ ه اســـت. حادثهگ
نده واع قرار داده آی حت شـــ اش را ت

است. شروع داس ان از جاییست که 
نات،انم در  مادرش  طراوت، همراه 

ندگم نه ز خا به آرامم یک  اش را 
گذراند؛ که ناگهان مســـبس تمام مم

ش،د هایم، دوباره ظاهر ممبدب  م
اندازد بر آرامم نصـــفه و ســـایه مم

 . ...اشنیمه

،یِ ِاســـ الم به ون،ان  ســـِ
صلِم یک پرونده ی مضن،ِن ا

بد  به حبِس ا ق ِ، مح ،م 
ســـا  بود از  شـــ،د. دهمم

ــمیث  مح ،میت، نیلیث اس
در صـــدد آن اســـت که در 

ی خ،د به ون،ان اولین پرنده
،یِ را  گناهموکیِ، بم ســـِ

ِ اصـــلم را اثبات کند و قات
 .ی زندان کندروانه

به  ترین دنج»شـــهری که م ولق 
قان واشـــ حا  در « جای  ب،د، 

ــیاهم محض غ،طه ور اســت و س
هان را در خ،د ممبم نا ود. گ بل

گناه است آنیا، ی م از این افراد بم
ساله که به دام این تو،یذ زندین

اش هم به اف د و پای خان،ادهمم
ش،م باز مم ش،د. در این ماجرای 

ــ نه، ب،ی  ــهرک خالم از س این ش
خ،ن خشـــک شـــده به مشـــام 

صلم این ماجرا، مم سد و دلیِ ا ر
در د  شــ م مجه،  داســ ان 

 .خ،ردخاک مم

 مطالوه مطالوه مطالوه

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
الب نرم افزار موبایل ساخته و خواهید که رمان ها و شعر هایتان در ق

منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 
 .بگیرید

 

 
 

 

بان،ی قصه ک اب ک اب اوپا   ک اب وطر خیا  
ــت که  ــید دخ ر ج،انم اس خ،رش
ست به ون،ان اولین امدادگر  قرار ا

ش م در ی م از زن ف،ریت های پز
نشانم در تهران های آتمایس گاه

ش،د اما در اولین  شغ،  به کار  م
ش صم به  روز کاری، خ،رشید با

هادر روبرو مم  …شـــ،دنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمم که حافظه

خ،د را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خ،رشـــید ممل، از ســـ،ا  و 
ابهام است و او را به ش،کم ومیق 

برد و ماجراهای ک اب رقم فرو مم
 …خ،ردمم

خان،اده نه، دخ ِر  مح رم و  یترا
از  ی مکــه در   یســــتآبرومنــد
 مزندگ مک،زک ســاحل  یشــهرها

ندمم خان،ادهک که برخالف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر م،جه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تبو یســاالر
پدر   یمجا قدرت و نقم  که خال 

 مخان،اده، در ن،ج،ان یماتدر تصم
به مردِ  وث دلبســـ ن او  ج،ان با

نه . مرد شـــ،دمم رویمروب یخا
که بود از مرِگ مشـــ ،ِک   مج،ان

ـــت خان،اده اش پدرش ســـرپرس
 است.

ـــدا  ئاتر و ص بازیگر ت همراز دخ ر 
ای م،فق است که با گذشت پیشه
 ها از مرگ خ،اهرش هن،ز بر ســا 

هایم با ســـر دیدار با خ،اهر زاده
ـــت. اما پدربزرگ آن ها درگیر اس

همه زیز با ورود وم،ی تازه وارد 
چه نت و ها تغییر ممب ند. م ا ک

دید مثبت همراز به زندگم در کنار 
حمــایــت و آرامم حــامم قرار 

ی این گیرد. همراز بان،ی قصهمم
ای که زندگم رابطه اســت. رابطه

د قرار همــه را تحــت تــاثیر خ،
 .دهدمم

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87/
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