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 »ولتر« 

 

   

 

 مقدمه  • 

با غم   یک ینانوشته پر از اتفاقات خوب و بد.  یاقّصه ماند،ی رمان م  کیهر کدام از ما مثل  یزندگ
 با غم.   یکی و  شودی تمام م اشی زندگ یبا شاد یک ی ،یبا شاد  یکیو  شودی شروع م  اشی زندگ

  دی{ شوای: لطفًا با لبخند وارد }دن نوشتندی آن دو جمله م یورود  یآمدن، رو ایکاش در زمان به دن  یا
  ای دن کنند،یما اعالم م ی. انگار هنگام ورود به همهشدیمتولد نم  هیهنگام تولد، با گر ینوزاد چیتا ه

اگر   دی. شایشاد یدارد گاه یجا غم ی رفت که اعالم کنند، در آنجا، گاه ادشانیست! پر از غم و غّصه
جور   یگر یرا جور د یزندگ نیو جورچ دادی ه ما با لبخند پاسخ مهم ب ایدن م،یشدی با لبخند وارد م

 . دیچیم

 

  ایاول دن ستگاهیگل، ا یغنچه  کی است. مثل  گل کوتاه  کیمحل گذر است. عمر ما مثل عمر  ایدن 
و در دامن پر عشق و  میشویروبه رو م دهدی که خداوند به ما م ینعمت  نی. با بزرگترمیشوی م ادهیپ

گل، در   کیبه   لیو بعد تبد میشویو شکفته م دهدی. روزگار به ما آب ممیاب ییها پرورش م محّبت آن 
 . میشوی سرنوشت، پر پر م ری آخر هم به تقد

 

  ی.  زندگمیا! عمر را مفت باختهمی. اگر عاشق نشومی توقف کوتاه، عاشق شو  نیباشد! در ا ادمانی
چون  دیآی م  یکه عشق به سراغ آدم یردنه عمره، حروم کردنه لحظاته، خوشا روز بدون عشق؛ تلف ک 

!  میمواظب باش زند،ی درب خانه را م  بارک ی.  عشق مثل شانس فقط ستین یجستن ست،ی عشق آمدن
 . میشو ادهی پ ،یآخر زندگ  ستگاهی زود در ا  یلیخ  دیو با گرددی بر نم  گریو د رودی وگرنه م  میخانه باش
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 و نه اندوه یمان یتو م  نه

 یآباد نیمردم ا نیاز ا کی چینه ه و

 رود قسم  کی حباب نگران لب  به

 که گذشت  یآن لحظه شاد ی به کوتاه و

 هم خواهد رفت غصه

 خواهد ماند یکه فقط خاطره ا یآنچنان

 انند یها عر لحظه

 تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز  به

 شده ست  رهی به تو خ نهینه؟ آ نه،یبه آ تو

 د یاو به توخواهد خند یاگر خنده کن تو

 ی بغض کن  واگر

 که چه ها خواهد کرد  ایدن نهیاز آ آه

 ف؟یپر شد ازحسرت واندوه وچه ح   روزت،ید گنجه

 کاش؟  یکاش ا یفردا همه ا یها بسته

 ست یخال کن ی لحظه ول نیا ظرف

 چه کس خواهد بود  یرایپذ نهیس  ساحت

 خانه بر او باز نکن  نی درا دیکه از راه رس غم

    ستیرگ گردن باق کیخدا  تا

 «ی خانه مده                    »سهراب سپهر  نیا یتا خدا مانده ، به غم وعده                      
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 اول  فصل ●

 

 

 گریرا فشرد. د  میگلو یم حلقه بست و بغضزالل اشک در چشمان یانهشدم، د ادهی که پ مایهواپ از
 میهااما هنوز به گونه دیم چکچشمان یاز گوشه  یاشک یکردن هم نداشتم. تنها قطره  هیرمق گر یحت

را به جلو صاف   امنه یو س ستادمیتر ااستوار  میپاها یمانتو، پاکشان کردم. رو نیآست یبا لبه  دهینرس
 کردم و به خودم گفتم: 

 باشم.« یقو دیبا »

 چمدان خودم را به درب فرودگاه رساندم. کی با

دل آسمان هم گرفته بود و از درد   ایباران هنگامه کرده بود. بارش در فصل بهار کم سابقه بود! اما گو 
  یدیکه سف  یبا لبخند جوان ی. پسر ستیگری م  سوخت،ی دروغ م کی که از خنجر  یمن و به حال قلب
 :  ت ادب خم کرد و گف  یسرش را به نشانه  یبه سمت من آمد و کم د،یکشی دندان را به رخ م

 تون کنم؟کمک نیدی اجازه م  -

چمدان را از دستم گرفت و به راه افتاد و من را  از پشت   کردم، مبهوت و سرگردان او را نگاه  یاچهره  با
کجاست، به راه  دانستمی نم که   یسمت مقصد کرد. به دنبال او، به تیهدا نی سر به سمت ماش

 افتادم.

را    نیماش ی شه یعقب نشستم و ش یصندل  یداد، من هم رو یجا  نیرا در صندوق عقب ماش چمدان
بردم   رونی ب  نیماش یاز پنجره  یعوض شود. سرم را کم   نیداخل ماش یکه هوا دمیکش  نییتا انتها پا

 شته باشم. دا یتا تنفس بهتر 

هم   یصندل یهاو مرتب بود، انگار روکش  زی تم اش،دهیکت و شلوار اتو کش یمثل راننده نی ماش داخل
 شده بود.  دهیاتو کش

 آن، یشگیهم یهای و شلوغ آلوده یهوا یتهران، حت ی حال و هوا یدلم برا 
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 تنگ شده بود.    

را صدا زده  من  ینشده بودم، چند بار شهر بودم و متوجه حضور راننده  نیخودم و ا یحال و هوا در
 گفت:  یبلندتر  یبود. با صدا

 خانم...   -

متوجه شد   کهی خودم را جمع و جور کردم و به سرعت، صورتم را به سمت او برگرداندم، طور  یکم 
 شد و گفت:  رهی به من خ نهیدوباره سؤالش را تکرار کند. با تعجب از آ  دیبا

 د؟ یبری م فیکجا تشر دمیجسارتًا، پرس -

 رسالت.  دانیم -

وقت بود که   یل ی. البته من خدیرسی کرد و به راه افتاد. هوا سرد به نظر م  میتنظ  یرا کم  شیهانهیآ
حواس پنجگانه را از دست داده بودم و سرما را حس   یرا از دست داده بودم، کالً همه حس المسه 

 .  کردمی نم

 . دیبار دتریشد باران

سرد   نیداخل ماش  یبه من فهماند، هوا کهی کرد، طور  ادتریرا ز  یبخار  یمؤدبانه کم یحالت با   راننده
 یهان یو ماش  ابانیام به خدادم، نگاه هیتک شهیش یو سرم را رو  دمیرا باال کش شهیاست. ش شده

  فیمنظم رد صف  کیرا کنار هم در  هان یماش م،یکه طبق معمول در اتوبان حک ی کی اطراف بود. به تراف
 . شدمینم  یعصبان  ماندم،یها معطل مساعت  دیکه با یک ی از حجم تراف گریکرده بود، نگاه کردم. د

دود و سر و صدا، کنار   یرنگ، با کل  یآب سانیام به آن جلب شد. نتوجه ،یکنار   نیترمز ماش یصدا با
و ناراحت، با    یعصب یبا حالت سالان یافتاد. مرد م نی ام به داخل ماشما قرار گرفت. ناخودآگاه نگاه

 نیداشت! از ا تی ا. معلوم نبود از چه شککردی لب غرولند م ری ترسناک، ز ییهال یگنده و سب  یشکم 
ها از مشکالت خسته شده بود و از زمانه گله داشت؟ کنار او،  مثل تمام آدم   ایبود  یعصبان  کیتراف

درشت او   ینی و ب  زیصورت را پوشانده بود که فقط چشمان ر  یرو یطور   یبا چادر مشک یخانم 
 که از سرما خود را در بغل مادر مچاله کرده بود.  یامشخص بود و دختر بچه
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ما قرار   نیجلوتر از ماش  یکرد و کم یدنده خال  یرش را روتمام زو یعصبان   یبا حالت سانین راننده
 کلک مادر( یب  قیپشت آن افتاد: )رف یام به نوشتهرا دنبال کردم. نگاه   سانی، نگرفت. با نگاه 

 میهاها را روانه گونهو اشک  دینکند، ترک ری را سراز میکرده بودم پنهان کنم تا اشک ها یکه سع یبغض
زده بودم،    هیتک شهیکه به ش ی. در همان حالتکردی به من م نهیاز  آ ینگاهمین  یکرد. راننده هرازگاه 

 نوشتم: عشق = مادر  بخار گرفته با انگشت سبابه  یشه یش یرو

 ********** 

من را   دهد،یم یاکه خدا به هر بنده  ینعمت  نیتراز بزرگ  دم،یخودم را شناختم، فهم  کهی زمان  از
 پر نشد.  امی در پازل زندگ ی گر ید زیچ چیبا ه  اشی خال   یکه جا یگذاشته بود. نعمت بینصی ب

. آبشار موها را چنان نوازش  ستی گر زندگ ش، معجزه نش پر از مهر و محّبت و دستاکه آغوش  ینعمت
: »  دیگویم شوند،ی م  ریها سرازاشک  یکه وقت یگاههی . تک کندی فارغ م یکه آدم را از هرغم کندیم

 بگذرد…«  زین ن یچشمان تو رو ندارد، ا یدهایمروار ختنیارزش ر  اینکن، دن  هیگر

 یهاشانه  ی سر را رو رد،ی را از تو بگ  یخوش نیا تواندی کس نم چیه یکنی و فکر م   یخوشحال کهی زمان
 ز ین  نیآن نبند، ا بندهیفر یها: » دل به خنده دیگوی به تو م  ،یخندیم  ایو به دن یگذار ی او م

 بگذرد....«

  یاو راه یها با دعا و قربون صدقه و صبح  یرویاو به خواب م یالالئ یها با صداکه شب  یکس
او  یو با بوسه  چدیپی خانه م  یعطر غذا در فضا یبو  یگردیم. از مدرسه که بر یشویمدرسه م

 .  رودیم  رونی از تنت ب یخستگ

 او را احساس کردم.  ی خال یجا ،ی تمام طول دوران زندگ در

محتاج آغوش مادر بودم   شهی پر کند، اما من هم میمادرم را برا یخال یکرد، جا یسع شهیهم پدرم
 من بازبود  اما باز.... یآغوش پدر برا دانستم،یبرگشتم و م   یوقت یحت

دوستم  نیتر ک یبه غزاله که نزد یحت  ردم،کی حسادت م ا ی به کلِّ دن ی گاه ینبودم، ول یآدم حسود من
داشتم تا با   یاما مادر  کردم،یم  یزندگ یاتاق دوازده متر  کی او بودم و در  یبود. دوست داشتم جا 

 . اما افسوس...گرفتی را لقمه م  ینان خال میعشق برا
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 چمدان حسرت از کانادا برگشتم...  کیحسرت گذشت و با  یمن با کل  یزندگ

 کدوم طرف برم؟ میرسالت هست  دانیخانم م -

و   دمیکش نییرا پا نیماش شهی برده بودم. ش ادیغرق افکارم شده بودم و زمان و مکان را از  دوباره
آدرس در دست داشتم. از  کیبه آنجا نداشتم. فقط  یتیی آشنا چینگاه کردم. ه  ابانیبه اطراف خ  یکم

 یکه آدرس را رو یذ.  کاغستادمی ا یکنار َدّکه روزنامه فروش نابایاز خ  یاشدم. در گوشه ادهیپ  نیماش
به   ی. نگاهدیباری آن م یمچاله شده بود. قطرات باران رو یدر آوردم، کم بمیآن نوشته بودم، از ج

کردن   دایپ  یرفتم تا برا  یگذاشتم. به سمت دکه روزنامه فروش ب یآدرس انداختم و دوباره آن را در ج
که   یابانی. به سمت خ نداشتمکه در دست داشتم،   یبا آدرس  یادیز یفاصله . رمی آدرس، کمک بگ

به آدرس انداختم تا مطمئن شوم.   یدوباره نگاه دم،ی رس  ۱۵پشت سرم بود، به راه افتادم. به پالک 
  یآن را رها کردم. گردنم را چپ و راست کردم و با انگشتانم کم کرد،ی م ینیچمدان در دستم سنگ

 ماساژ دادم.

او  یهاو چروک  ن یچ یرو شدن با پدر را نداشتم. دوست نداشتم با برگشتنم، غم را روروبه   قدرت
 .نمی بب

 زنگ فشار دادم.  یو دستم را رو  دمیکش یق ینفس عم 

  یو دستم هنوز رو ستادمیدرب زرد رنگ ا یهوت جلورا مات و مب یاقهیش بودم. چند دقچقدر دلتنگ  
 یعقب رفتم، نگاه یخلوت بودند. کم  هاابان یاول سال خ یروزها شهیزنگ بود. کوچه خلوت بود. هم

انداختم. به ظاهر،   دند،یکشیدر کوچه م یقد علم کرده بودند و سرک  اطیکه از داخل ح  ییهابه درخت 
 خودم گفتم:. با آمدی م ییو باصفا یم یقد یمنزل

  یزندگ   ییخانه، تنها نیبا آن همه خاطرات دل بکند و در ا  یمیپدر چطور توانسته بود از آن منزل قد »
 کند.«

با   یدیاملرزان و در کمال نا  یچهارسال گذشته بود. با دستان  یمن اندازه یبرا  یچهار ماه دور  نیا 
 نبود. با خودم فکر کردم:  یدوباره زنگ را فشار دادم اما کس یشتر یقدرت ب

 ست. « به منزل عمه رفته دیع  دیو بازد دید یحتمًا پدر برا »

 به منزل عمه بروم.  خواستی نم بروم. دلم دیکجا با  دانستمی . نم رفتی م یک یرو به تار هوا
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شده بودم.  دیامسته شود. از برگشت پدر نا ش امنهی از بار ک یتا کم ستادمیباران ا  ریرا ز یاقهیچند دق 
رمق بلند کردن چمدان را هم نداشتم. به ناچار، تن خسته را به حرکت در آوردم و چمدان را   یحت گرید

 کشاندم.  نیزم  یخش، خش کنان رو

با   خواستینم جز رفتن به منزل عمه نداشتم. دلم یچاره ا ،ی باطن   لیشدم. برخالف م  نیماش سوار
عکس العمل عمه،   نیترکه از فرشاد داشتم، ممکن بود  با کوچک  یرو شوم. با تنفر و انزجار  به عمه رو 

 شوم.    یاحترام یمجبور به ب 

 ********** 

  دهیسرم کوب بر   یاواخر مثل پتک  نی. وارد کوچه که شدم تمام خاطرات ادمیخواسته رسبه مقصد نا  
 : د یکه از پشت در پرس ییحبس کردم و زنگ را فشار دادم. با صدا  نهیشد. نفس را در س 

 ه؟ یک -

آهسته که به زور از ته حلقم  ییرا کنترل کنم. با صدا میکردم لرزش صدا ینفسم را آزاد کردم. سع 
 مکث گفتم:  یخارج شد با کم

 منم باران  -

. در باز  کردمی م ی. احساس خفگ دادی را نم میج شدن صوت از گلوو اجازه خار  فشردی را م میگلو نهیک
نگاه کرد،   به اطرافم ی. کمستادیا ریّ متح یدر چهارچوب درب، مقابلم با چشمان ومرثیشد و آقا ک 

 :  دیو پرس کردرا برانداز  کوچه یو تا انتها گشتیم  یخم کرد، انگار دنبال کس   رونی سرش را به ب

 ؟ ییتنها ؟ی برگشت یباران ک -

 : کردی مدام تکرار م  دم،یعمه را شن  یصدا

 اومده؟« یک ومرث؟یک هیک »

  یجواب کهن یمتعّجب کنار رفت تا من وارد شوم.  بدون ا یبا حالت  ومرثیباالخره آقا ک  ،یقیاز دقا بعد
 کردم. درب رها  یداشته باشم به داخل رفتم و چمدان را همان جا جلو شیهاسؤال یبرا
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 تیمن خوشحال شده بود. من را به داخل هدا دنیوانمود کند که از د یکرد طور  یسع ومرثیک آقا
 کرد و گفت:  

 دخترم.  یشد سی خ  یداخل، حساب  ایب -

را محکم فشردم تا خشمم را  میهادندان دم،ید نهیعمه الناز را در چهارچوب درب، دست به س یوقت
جواب  یکردم و عمه هم به جا  ی به صورت عمه نگاه کنم، به زور ادب، سالم کهن یکنترل کنم. بدون ا

 :  د یکرد و با تعجب پرس  یسالم، مدام پشت سرم را وارس

 پس پسرم کجاست؟   -

 زدم و گفتم:  یلبخند تلخ 

 اما من تنها برگشتم.  دیرو نداشت دنمیانتظار د دونم،ی م -

 باال انداخت.   یاطالع یب یرا به نشانه شیهاهم شانه نگاه کرد و او ومرثیعمه با تعجب به آقا ک  

 . دینپرس یم. لطفًا سؤال خسته  یل یخ  رم،یسراغ پدرم را از شما بگ نجایاومدم ا -

 داد، سکوت کند.  ح ی که در ذهن داشت ترج یبا سؤاالت دیرا د شانمیعمه حال پر یوقت

 به طرف من آمد و دستم را گرفت و گفت:  ومرثیک آقا

و عوض  لباسات  دیبا ارم،یب یتا واست چا نیبش کمی ، یاخسته   یلیخ ویاز راه دور اومد مدونی م -
 .یخور ی وگرنه سرما م  یکن

 . با خودم فکر کردم: دادیعذابم م  شتریکاناپه رها کردم. هر لحظه ماندن در آنجا ب  یرا رو رمقمی ب تن

 . بهتره  برگردم و دم  منزل پدر منتظر بمانم.«اطالعهی پدر کجاست ب کهنی» حتمًا عمه هم ازا 

 به آنها کنم گفتم:  ینگاه کهن یخود بلند شدم و بدون ا یاز جا 

 .شمی مزاحم نم گهید د،یخبر یحتمًا شما هم از پدر ب  -

رو به آقا   د،یجوی م را با دندان شیهالب  یشگیطبق عادت هم کهی ناک، در حالبا حالت غضب  عمه
 گفت:  کرد و  ومرثیک
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 بهش بگو پدرش کجاست.  -

به    یتوجه  چیبه صورت عمه انداختم و منتظر جواب بودم اما او بدون ه یبرگشتم، نگاه  ینگران  با
 حال من ، ادامه داد: 

واست   شوی همه سال  جوون  نیبرسه، ا شی به زندگ یو بذار  یبردار  اسیبهتره دست از سر ال -
 گذاشت، بس نبود؟ 

  یقی غلبه کنم و آرام باشم. نفس عم مت یکردم بر عصبان  یکه از عمه داشتم سع ی حرص یهمه با
 و گفتم:   دمیکش

 .شمیو متوجه نم منظورتون -

در   یمهربان  یااش کردم، ذره زد و صورتش را به سمت من برگرداند. نگاه  یپوزخند تلخ  عمه
موج  نهیش کتر بودم. در چشمان  بهیغر به،ی از صد پشت غر شی ش حس نکردم انگار براچشمان

زد   لبودم. به من ز  اششهی. انگار نه انگار، از خون و رگ و ردمیفهمی آن را نم لیکه دل یانه یک زد،یم
 ش را تنگ کرد و گفت: نچشما یو کم

به تن  یرخت داماد  دنید یآرزو  س؟ی بس ن ،یافتاد  اسیال یهمه سال مثل بختک رو زندگ  نیا -
  یسال،  سر و سامان یاو خرده  ستیبعد از ب خوادی. حاال که م یما گذاشت یرو به دل همه  اسیال

! وعاقل ش کمی گهیبسه د ؟یش آوار بشبر سر  یخوای کنه، باز م  یش، زندگو با عشق گذشته  رهیبگ
و بدون   یاومد یرها کرد  ایت بردار. فرشاد رو اون سر دنبچگانه یهایبزرگ شو، دست از لوس باز 

ش از ادامه یهر وقت بخوا س،ی ن  یخاله باز  یزندگ  ؟یر یگی و مسراغ پدرت   یبد  یحیتوض کهنیا
 پسرم گرفتم؟  ی. بد کردم تو رو برایانصراف بد

 

 دستپاچه گفت:  یبا حالت  ومرثیک آقا

 الناز بس کن.  -

 عمه ادامه داد:  اما

 اهلل اکبر ، بذار دهنم بسته بمونه.-
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.  شومیم خ یتوب ،یانجام چه گناه یکه برا آوردمی من اصالً سر در نم زد،ی تند، تند حرف م  قدرنیا عمه
 دهیپتک بر سرم کوب  کیمزاحم مثل  یکه کلمه کردیبا پرخاش و محکم ادا م  یکلمات را به قدر 

و  نهی ک  یرا نداشتم. من با کل یبرخورد نیسست شد. انتظار چن  میرفت، پاها جی. سرم گ شدیم
 برگشته بودم اما انگار عمه دلش پرتر بود.   تیعصبان 

 : گفتیکند و مدام م داشت عمه را آرام  یسع ومرثیآقا ک 

 ؟« یزنی م  هیحرف ها چ نی عروس ماست، ا گهیبس کن الناز، باران د»  

و اگر    کردی م ینیسنگ میگلو یها روکردم، سکوت کنم و جواب عمه را ندهم اما حرف  یسع  یلیخ
 شهی. دوست نداشتم مثل همکردی م  ریرا سراز میهاو اشک  شدی به بغض م  لیباز تبد  دادمی جواب نم

 لوس خوانده شوم.  یدختر 

کردم کلمات را شمرده، شمرده ادا کنم تا   یتوانم سع ی. با همه ستادمیو جسور مقابل عمه ا محکم
حرف به کار گرفتم و   یادامه یتوانم را برا یبغضم را پنهان کنم تا نتواند ضعفم را به رخم بکشد. همه 

 گفتم: 

که خودتون از   یپسر  ی. برادیخراب کرد وم ی و نگه داشتن پسرتون زندگ یخاطر خودخواهشما به -
طرز فکر و   کنه،ی م کاری چ ایهمه سال، اونور دن نیا د،ی دونستی و نم دیخبر بود  یو آرزوهاش ب ایدن
معلوم  پس ! دیون گرفتمن رو واسه پسرت  دیلطف کرد دیگی . حاال م دیگرفت میتصم  ه،یچ شقهیسل
شما نگه داشتن فرشاد نبود چون  تی . پس ندیبوده، من رو از سر پدرم باز کن نیون اهدفت  شهیم

ون از  اگه منظورت  د؟ یاز پدرم دورم کن دیخواستی نخواهد موند. چرا م رانیفرشاد ا دیدونستی خوب م
 شد وگفت:  یبان مزاحمت، ازدواج پدرمه، که من بارها به اوگفتم: ازدواج کنه اما هر بار عص 

 کنه«ی مادرم را براش پر نم  یکس جا چیه »

 د؟ یدونیو مقصر م پس چرا من  

برسد تا من را   انی هرچه زودتر دادگاه عمه به پا خواستمی را برداشتم و به سمت درب رفتم. م چمدان
خاطر گناه مرتکب نشده، محاکمه نکند. اما عمه دست بردار نبود و غر غر کنان در حال جواب دادن  به

تر کردم اما  تند را میهانشنوم. قدم  یز ی کردم زودتر آنجا را ترک کنم تا چ یسع من بود. یهابه حرف 
 .آمدی هم م اطیتا ح شی که صدا کردی م ادیداد و فر یاعمه به اندازه
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فقط  یاومد یول کرد وت ی . زندگیجا باش همون دیو اونجا نداره! هرجا شوهرت هست با نجای» ا 
چون مادر باال سرت نبوده تا   یستین  یبمونه؟ تو زن زندگ رانی ا خواستیفرشاد نم  کهن یخاطرابه
! فیح  ره؟یرو واسه پسرش بگ  شهی ر یاصل و نسب و  ب   ی دختر ب هیحاضره  یبده، کدوم مادر  ادتی

چون تو رو واسه پسرم   یوگرنه عمرا دختر لوس و خودخواه  یرو خورد نون و نمک برادر من 
 ......«گرفتمیم

  یچ یدونی بفهمه، م اسی. اگه الریزبون به دهن بگ کمیحالش خرابه،  ین یبیمگه نم  بس کن زن، -
 خاطر برادرت بس کن. الاقل به  شه؟یم

 صدا زنان دنبال من آمد، اما من بدون توجه به پشت سر، آنجا را ترک کردم.  ومرثیک آقا

 ********** 

عمه را مرور کردم،   یهافکر کنم. حرف  یو کم قدم بزنم ابانیدر خ توانستمی م گری بند آمده بود، د باران
 او، متوجه منظورش نشدم. یهازد، هر چند، از حرف   شیبه قلبم ن یعمه بدجور  یهاحرف 

 چه بود؟   یزندگ  نیپس حق من در ا  رفتم؟ی م  دیکدام طرف با به

رفته  نی از ب مانیکاش من هم با مادرم سر زا یمزاحم بودم. ا کیمن  گفت،ی عمه راست م دیشا
 یمادر ی همه عذاب ب نیکند تا ا ا یدن  نیا یمن را بدون مادر راه دی. چرا خدا باشدمی بودم تا خار نم

 را تحّمل کنم و گناه تنها ماندن پدر را به دوش بکشم. 

 کهنی و با ا میوررا به دست آ یدل میتوانی م  یش به راحتبا چرخاندن  ست،ی زبان چه عضو جالب 
 زد.  شیش به قلبم ن با زبان شهیو عمه هم شکندی را م  یقلب یبه راحت یاستخوان ندارد ول

 کجا تعّلق نداشتم. چیکس و ه چیبه ه  گریبروم، د  دیکجا با دانستمی نم

در بازوانم حس کردم، توان حرکت دادن  دیشد یبرگشت به منزل پدر از من سلب شده بود. درد توان
 چمدان را هم نداشتم.

 را داخل شکم جمع کردم.  مینشستم و پاها ابانیجدول خ یشب گذشته بود. رو مهیاز ن ساعت

کردم   یسع کردند، ینگاه م به من و چمدانم  یز یآم ری با حالت تحق شدندیاز کنارم که رد م هان یماش
 باشم.  توجهی ب
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و   دیکش نیی پا  مه،یرا تا ن   نیماش ی پنجره  شهیش  ،یرمز کرد و جوان به ظاهر متشخصکنارم ت  ین یماش
 گفت:  

 د؟ یبه کمک ندار  ازیخانم ن  -

نکرد و رفت. هنوز چند    یباال بردم. او هم سماجت ر یخ ی او را نگاه کنم سرم را به نشانه  کهن یبدون ا 
من را   ن،ی خراش ضبط ماشبلند و گوش  ی. صداستادی کنارم ا ین ینگذشته بود، مجددًا ماش یاقهیدق

متوجه شدم   ا،هخنده  یبلند شدم و چند قدم به عقب برگشتم. از صدا میخودش کرد. از جا یمتوجه
هم  دنده  نی هستند و قصد مزاحمت دارند. با هر قدم که عقب رفتم، ماش  نیداخل ماش یکه چند نفر 

 کهی انداخت و در حال اشی فرد بغل یخودش را رو یو کم   دیکش نییرا پا شهیآمد. راننده ش  عقب
 بلند گفت:   یبا صدا کردیرا کم م  نیضبط ماش یصدا

 ن؟یدی خانم افتخار م -

 یهاخنده  یهم به سمت من عقب آمد. صدا نی تر کردم و ماش را تند  میهاتوجه به او، قدم  یب
بزنم، اما صدا هنوز به  ادی فر خواستی . دلم مدیچ ی. درد در تمام بدنم پدادیها زجرم مآور آن چندش 
. مخالف حرکت  دیبدنم انگار از هم فرو پاش  یاعضا یدر هم شکست. همه ده،یام نرسحنجره 

ترمز در گوشم   ی. صدارمی فاصله بگ  نیام به پشت سرم بود تا بتوانم از آن ماش و نگاه دمیدو هان یماش
  قیعم  یگذاشتم و به خواب ابانیآسفالت خ یآسوده سر را رو یالی و با خ  دمینفهم یز ی چ گریو د دیچ یپ

 فرو رفتم. 

 ********** 

و   میس یکل یالبهرا که در دست داشتم، حس کردم. خودم را ال   یرا باز کردم، سوزش سوزن مچشمان
مشغول  یانداختم، خانم  ی. به اطراف نگاهبودم دهی دراز کش  یدیتخت سف یکه رو دمیسوزن د

  قتتر کردم و با دتنگ  یم را کمآشنا آمد. چشمان  ی لیاتاقم بود، به نظرم خ  یجا کردن پرده جابه 
حائل کردم تا بتوانم    یشانیپ یکرد، دستم را رو تیم را اذاو را نگاه کردم. نور آفتاب چشمان یشتر یب

هوش آمدن من شد با لبخند  صورتش را برگرداند و متوجه به یدهم. وقت  صیاو را تشخ یچهره 
 مهربانش به سمت من آمد و گفت:  

 بذار به پدرت خبر بدم.  ؟یهوش اومدقربونت برم به  -
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 بود.  ومرثیپدر و خواهر عمو ک یدختر خاله  ا،ی میاو هم خوشحال شدم و هم متعّجب. او ک دنید از

هوش  به سمت راهرو رفت تا به پدرم خبر به  یرا دنبال کردم. با خوشحال  نگفتم و با نگاه، او یز یچ
 آمدن من را بدهد.

  یدلسوز بود. وقت یدوست واقع کیمن مثل  یبرا ی ام بود ولسن مادر نداشته هم کهن یبا ا  ایمیک
 به او اعتماد، و دوستش داشتم... کردمیکنارش بودم و با او درددل م

 را باال انداخت و گفت:  شیهاانه به اتاق برگشت، ش  ایمیک

 یسرت بود، حتمًا داخل محوطه یباال شی پ ساعتک ینکردم. اما تا  دا یو پمتأسفانه پدرت  -
 زم؟ یعز ی. تو بهتر شهی م داشیاآلن پ مارستانه،یب

 خارج شد:  میاز گلو ییصدا یسخت به

 .کنهی سرم درد م  -

 گفت:  کرد،ی را نوازش م  میهابود و گونه ستادهیکنار تختم ا طورهمان

  ی. اگه بدونیشی سالم بود، خدا رو شکر، زود مرخص م  شت ی. عکس و آزماسی ن یز ینگران نباش چ  -
 .....  میرو برسون و پدرت اومد تا خودمونچه به سر من شبیاز د

 پدر، سرم را به طرف صدا چرخاندم.  یصدا با

  ؟یهوش اومددختر قشنگم به  -

دستش را که حس کردم   یشود. گرما کیدستم را رها کرد و از تخت فاصله گرفت تا پدر نزد ایمیک
  شیهاتا اشک  کردی مقاومت م  کهی زد و در حال امیشانیبه پ یاام آرام گرفت.  بوسه قلب خسته

 : د ینشود، دستانم را فشرد و پرس ریسراز

لحظه هم درنگ نکردم.   هی ،یعمه النازت زنگ زد و گفت: تو برگشت یوقت ؟یکجا رفته بود  شبید -
 ... یتصادف کرد دمیفهم یاز تو چه بر من گذشت و وقت یخبر ی ب یهااون ساعت  دونهی خدا م

و   دیبغضم ترک دم،ی. چشمان قرمزش را که ددیلرز شی را مهار کند. صدا شیهانتوانست اشک  گرید
 را پنهان کند. شیهاه یکرد پشت به ما، گر یآن صحنه ، سع دنیبا د  ایمیکردم. ک  هیگر یها یها
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 گفت:   یوارد شد و با بداخالق  پرستار

 .  دیری فاصله بگ ماری از ب کمی د،یسرتون  گذاشت یرو ومارستان یچه خبره؟ پدر و دختر ب -

من را رها نکند.   گریام التماس کردم، دکه از دست پدر رها شد، قلبم از جا کنده شد. با نگاه  دستم
 شیهااش، محتاج دست . محتاج نگاهشدی م دهیقلب من هم به طرف او کش شد،ی هرقدم که دور م 

 من بود.  گاههیاو را از دست بدهم. او تنها تک  یطی شرا چیتحت ه  خواست ی بودم. دلم نم

ام به طور که نگاهلحظه از پدر جدا نشوم. همان کیعمه را فراموش کنم و  یهاحرف   خواستیدلم م 
 حرف عمه افتادم:  ادیاو بود، 

 ها به عشقش برسه.«بعد از سال اسی» بذار ال 

آن را باور کنم.  توانستمی م گذشت که نماز ذهن یز یچ دفعهکیبرگشتم.  ایمی به سمت ک ناخودآگاه
به خارج از   ل یتحص یادامه یبود؟ اما او که بعد از فوت مادرم برا  ایم یاون عروس ناکام و عشق پدر، ک

اگر  بعد از  شت؟را دوست دا ای میک کهی کشور رفته بود! پس چرا پدر با مادرم ازدواج کرد در حال
ا پنهان کرد؟ چرا اجازه نداد با ازدواجش، طعم مادر داشتن عاشق شد، چرا عشق خود ر  ایمی برگشت ک

  دیو من فقط عاشق مادرت بودم؟ چرا دروغ؟ شا ردیگی مادرت را نم یجا یکس گفت ی را بچشم؟ چرا م
 و از رفتن من خوشحال شد.   دانستهیمزاحم م کیاو هم من را 

 یهادر چشم گریدلسرد کرد. د ا یم یمن را نسبت به پدر و ک یکه در ذهنم به وجود آمد کم ییچراها
دستان او  تابی ب  گریگرفت و د آرام  بارهکیبه  شانمی . قلب پرکردمی را احساس نم یمهربان  ایمیک

رستار  . پوختم د شدی م قیتزر میهاآن به رگ  ع یکه قطره قطره ما یسرم یام را به محفظهنبود. نگاه 
 خطاب به پدر گفت:  

  مونهیپاش داخل گچ م  ی. فقط دو ماهشهی بهتره، فردا صبح مرخص م ی لی ون خحال دخترت  -

سردرد بستم.  یم را به بهانه من شدند. چشمان کیدوباره نزد ای میاز اتاق خارج شد، پدر و ک  پرستا
تن او را حس کردم که دوباره قلب   یشد، بو  کینزد یدر چشمان آنها نگاه کنم. وقت خواستی دلم نم

 داخل گوشم زمزمه کرد:  یمن را به تپش انداخت. کس

 نه! « »
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کنم.   هیآغوش پر مهر و محّبت او برگشته بودم تا بهش تک دیازش متنفر باشم، من به ام توانستمی نم
 . رد یاو را از من بگ ایمیاشد و کمتعّلق به من نب گریکه د شدی باورم نم 

  هیگر یشدند. به راست   ریم سرازچشمان یاز گوشه م یهابسته بود، اشک  میهاکه چشم طورهمان
 بود که خدا داده بود. ینعمت  نیترکردن، بزرگ 

 ********** 

ده بود،  نقل مکان کر پدر به آن یکه به تازگ  یمرخص شدم. به همراه آنها به منزل مارستانیاز ب یصبح
 .میرفت

بود، مثل  ییو باصفا ی نقل اطیشدم. ح  اطی وارد ح ایمی در گچ بود. لنگان، لنگان به کمک ک  میپا کی 
از خاطرات   یخال یو نوساز، ول  دیجد یاتر از آن بود. خانه کوچک  یل یخ یول   ،یمیمنزل قد اطیح

 بود.  یکودک

  اطی به دور تا دور ح ینگاه ،یکنجکاو  ی. از روزدیبرق م یز یشده بود و از تم  کییموزا اطیح کف
و نعنا به مشام  حانیر یرنگارنگ بود. بو یهاو پر از گل  ضیعر یباغچه  اط،یاز ح یاانداختم. گوشه

بود و کاشت آنها    اطیح یداخل باغچه یجوانه زده بودند. پدر عاشق کاشت سبز   یکه به تازگ دیرسیم
که   ییهااسیام را به پشت سرم جلب کرد. توجه اسی یهار گل خودش بود. عط یو عالقه  قهیبه سل

به رقص در آمده بودند   اطیاز ح یا و گوشه   وارید یسرپا شده بودند و رو اطیح یدر گوشه  یچوب  یرو
و عطرشان سرمست   ییبایرا با ز  یدر کوچه، قد علم کرده بودند و هر رهگذر  دنیسرک کش یو برا

و   نمیبنش اطی ها در حساعت  خواستی لبان من نقش بست. دلم م یرو ی. ناخودآگاه لبخندکردندیم
 به راه انداخته بودند، گوش کنم.   ییکه سر صبح سر و صدا ییهاگنجشک   کی ج  کیج یبه صدا

مربع   یهاکه با پنجره  ،یقرار داشت، باال رفت. درب آهن  اطی درب ح یرو به که رو  یپهن یهاپدر از پله  
 شده بود را باز کرد و رو به من گفت:    نیکل رنگارنگ مزش

 .ادی خوشت ب   نجایاز ا دوارمیام زم،ی عز یبه منزل خودت خوش اومد -

  یلبانم نقش بسته بود، از رو یبود رو یقیکه دقا یانداختم، لبخند  ریخجالت به ز  یرا از رو سرم
 صورت جمع کردم و آرام گفتم:  

 ممنون.  -
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به عنوان   دیپدر افتاده بودم و با  یزندگ یبختک دوباره رو کیدل به خود لعنت فرستادم که مثل  در
بودند تا   دهیخودشان آن را چ یقه یکرده بودند و با سل  ایّ که عروس و داماد مه یامزاحم در کلبه  کی

  کیبود و  من را  متنفرهم مثل عمه الناز از من  ا یمینم. حتمًا کک یرا آغاز کنند، زندگ مشترک  یزندگ
 .دانست ی موجود مزاحم و لوس و خودخواه م

  منیشدم که به سالن نش  یکی بار یها باال رفتم. وارد راهرواز پله ایم یو به کمک عصا و ک یسخت به
 شده بود.   دهیو مرتب چ  قهی کامالً باسل زی شد. همه چ یمنته

که   ییهال یرو خواهم شد، با تمام وسا متفاوت رو به  ی ون یبا دکوراس  کردمیکه فکر متعجب   درکمال
ها که مبل ینکرده بود، حت رییتغ  یز یچ چیبه رو شدم. ه و پدر بود، رو  من  یمیمتعّلق به منزل قد
آنها کرده است  ضیتعو یبرا یشان را از دست داده بودند و مطمئن بودم پدر فکر کامالً رنگ و لعاب 
من و پدر قرار داشت.   یدونفره  یهاهنوز عکس  وارید یخود قرار داشتند. رو ی اما آنها هم سرجا
خاطره به سمت   دیتجد یبرا برداشتم تا  ی. قدمکردیرا تازه م یمن خاطرات  یها براهرکدام از آن قاب 

 . ستادمیخود ا  یپدر سر جا یها بروم که با صداقاب عکس 

 به داخل اتاق کرد و گفت:  یابود، با دست اشاره ستادهیها ااز اتاق یکی در درگاه  پدر

 .ین یخودت بچ یقه یو با سل یایمثل قبل سر جاشه، منتظر بودم تا خودت ب  لتیوسا یهمه -

در دلم  ید یبرق ام ها،ل یوسا دنیکه پدر به آن اشاره کرد، رفتم و با د یمت اتاقلنگان، لنگان به س 
  ایمیاش کنم، اما از کاو را به آغوش بکشم و غرق بوسه خواستی دلم م یروشن شد. از خوشحال 

 بگذارم.   شیرا به نما امیزدگذوق ،یاکه مثل دختر بچه  دمیخجالت کش 

خودش قرار داشت. باورم    یکه متعّلق به من بود، سرجا یز ی و هرچ  پوترمیها، کامکمد، تخت، لباس  
تخت نشستم.  یمن آماده نگه داشته باشد. بالشتم را به آغوش گرفتم و رو  یرا برا  یاتاق شد،ی نم

 کنم.  شماماست توانستمی خاطرات را م یهمه یبو داد،ی من را م یشبانه  یهااشک  یهنوز بالشت بو

 میرا مهمان منزل پدر باشم، با استقبال او، پاها  یچند روز  م،یداشتم تا خوب شدن پاها میکه تصم من
 رفتن سست شد و با خودم گفتم:  یبرا

 .« راستیحسم اشتباه نکرده و پدر هنوز من رو با آغوش باز پذ »
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بودند و به ذوق و   ستادهیمقابلم اآنها شدم که با لبخند در  یهابه خودم آمدم و متوجه نگاه   بارهکی 
 لبانم محو شد.  یافتاد، لبخند از رو ایمیام که به ک. نگاهزدندی م  تیاز رضا یحاک  یشوق من، لبخند

 رو صدا بزن.  من  یداشت ازین  یز ی. اگه به چیدخترم بهتره، استراحت کن  -

 طعنه به من، گفت:  یبا حالت ای میبعد رو به ک 

 .میتا با هم صحبت کن کنهیداشت، اعالم م  یالبته هروقت دخترم آمادگ -

با من صحبت کند اما من دلم  ایم یهرچه زودتر در مورد ازدواجش با ک خواهد ی پدر م  دم،یفهم
 صحبت کنم.  میموضوع به طور مستق نی راجع به ا خواستی نم

که به   یااش در مورد عالقهگذشته  یعارهاش یبه همه زدی م یحرف ای میاگر او در مورد عشق خود به ک 
از احساسات خود   گر،ید ی. دوست نداشتم جز در مورد مادرم، در مورد کسکردمی مادرم داشت، شک م 

 .دیبگو

داده بودم اما  هر بار با   شنهادیبه او پ  شیها پسال  یلیخ  یازدواج کند. حت  دادم،ی کامالً به او حق م  
 .دادی مورد را نم نیو اجازه بحث در ا کردیپرخاش با من برخورد م

را بر   یاش شده بود، تا خودم رخت داماد که او عاشق دختر خاله دمیفهمیزودتر م  یلیکاش خ  یا 
 .    گرفتمیمورد قضاوت قرار نم  گونهن یتا ا کردمی تنش م

 ********** 

که با هم در مورد   دیرسی پچ پچ آنها به گوش م یشد. صدا وهیه کردن سوپ و آبم مشغول آماد ایمیک
سرم    یکه کنار تختم تا شده بود را باز کردم و رو یرنگ  دیسف ی. ملحفه کردندی بحث م  یموضوع

با   یشگیکابوس هم دنیفرو  رفتم و باز با د قیعم  یبه خواب یک دانمی م را بستم. نمو چشمان  دمیکش
 . دمیاز خواب پر دهیترس یاچهره 

ام را در  زده  خیفشرد، دستان  اشنه یبه اتاق آمدند. پدر من را محکم به س مهیسراس ا یمیو ک  پدر
 دستانش گرفت و گفت: 

 . زمیآروم باش عز -
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 :  برافروخته گفتم یاکرده بودم، با چهره  هیپدر تک ینهیسرم را به س  کهی را باز کردم و درحال  مچشمان

 ! یشگیباز کابوس هم -

متعّجبانه ابروها را   یرا در دست خود گرفت و با حالت  گرمیکنار تخت من نشست و دست د ای میک  
 :  د یباال انداخت و پرس

 ه؟یمگه کابوست تکرار ؟یچه کابوس -

 گفت:   ایمی بزنم، در جواب ک یاجازه نداد تا من حرف پدر

آب پرتقال   وانیزحمت ل یگذاشته. ب ریتاث شهیروح  یبوده تو مارستانیب  ی. چند روز سی ن یز ینه چ -
 . اریرو براش ب

که منتظر جواب از طرف من بود و با پاسخ پدر قانع نشده بود، مجبور به اطاعت از او شد و به    ایمیک
 سمت آشپزخانه رفت. 

 من را به آرامش دعوت کرد و گفت:  پدر

 .یدراز بکش تا آروم ش  -

 آهسته گفتم:  ییصدا با

  سی ن یو کس شهی پرت م هااز پله ی کی تار یخودم! تو هیدختر باردار شب هی ه؟یچه کابوس نیاما آخه ا -
 .شمی م داریو از خواب ب افتمی و ناله اونه که به وحشت م غی ش کنه، با ج که کمک

 ( قرار داد و آرام گفت: سی)ه یبه نشانه  اشی نیب یاش را رو سبابه انگشت

 .میزنی فعالً استراحت کن. بعدا در موردش حرف م  ،یکرد فی آروم! بارها برام تعر -

  شیهاشانه یخود را رو فیک کهی آب پرتقال را به پدر داد و در حال  وانیظاهر شد، ل مقابل درب ایمیک
 رو به ما گفت:   کردی جا مجابه 

 . دیزنگ بزن د یداشت یاز یست، اگه به من نآماده  زیشما رو تنها بذارم. همه چ د،یندار یاگه با من کار -

 : د یبا تعجب پرس پدر
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 ؟یر ی کجا م -

 کنم.  تی زیو دیدارم که با ضی چند تا مر مارستانیب -

 گوشم گفت:  یکی و درنزد دیرا بوس  امی شانیبه طرف من آمد و پ بعد

 رو هم سر موقع مصرف کن.  . داروهات زمیمواظب خودت باش عز -

 یبراق  از ذوق به کلمه یخوشحال شدم و با چشمان گذاشتی و مما را تنها م رفت ی م ا یمیک کهنیا از
 بلند گفت:  یو با صدا دیتشکر بسنده کردم. پدر از رفتار سرد من خجالت کش

 باران.  یجان برا ا یمیک ی دیزحمت کش یل یخ -

 . ستفهی وظ  هیها چحرف  نیا -

 ت. بذار برسونم  ،یمون کردجا هم شرمنده  نیممنون تا هم  -

 باران بمون تا تنها نمونه. شی تو پ رم،ی نه خودم م -

 ت کنم. بده تا دم در بدرقه پس اجازه  -

 ********** 

بزنم. خانم خانه باشم و    یخانه چرخ طی بلند شوم و در مح میاز جا هامیمثل قد  خواستی دلم م چقدر
حرف   یو کل  مینهار دونفره بخور کیتا با پدرم  نمی خودم بچ یقه یدرست کنم و سفره را با سل ینهار 
 شده بود. به اتاقم آمد و گفت:  تنها شدن با او تنگ ی. چقدر دلم برامیبزن

 اتاق تو پهن کنم؟  ینهار رو تو یسفره  یخوای باران جان م -

 . دین یبچ زی م ینه، رو -

که آماده شد، با کمک   زیبه خوردن سوپ نداشتم. م یل یگرسنه بودم اما م  یل یسوپ بود. من خ نهار
را ترک کردم تا   زی م عیسر یلیاستراحت، خ یرفتم و بدون ولع سوپ را خوردم. به بهانه  زی عصا سر م

 را به پدر ندهم.  ایمی مجال صحبت راجع به ازدواج با ک
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  ری . خود را زکردمی تخت رها کردم. احساس سرما م  یلنگان به سرعت به اتاق رفتم. خودم را رو لنگان،
  بازمه یم را نپدر چشمان  ینگذشته بود، با صدا یقیهنوز دقام را بستم. پتو مچاله کردم و چشمان

بود تا با    صتهستم. حدس من درست بود، او منتظر فر  داریانگار در عالم خواب و ب کهی کردم طور 
 به عقب برگشت و گفت:  یزد و چند قدم  یمن راجع به ازدواج صحبت کند. لبخند

 .«زمیمزاحمت شدم، استراحت کن عز دیببخش  »

 شیکه دوست دارد هرچه زودتر راجع به ازدواج صحبت کند، دلم برا  دمی سماجت او را د یوقت
 دادم.  هیتک وار یجا کردم و عقب رفتم و به دتخت جابه  یبدن خود را رو   یباز، کم یسوخت. با چشمان 

 کامالً به گوشم. د،ییبفرما -

 ام را باال گرفت و گفت:  طرف تخت آمد. لب تخت نشست و با دستش چانه به

 باران. یخوشحالم که برگشت یل یهات شده بودم، خنگات کنم، دلتنگ چشم خوامی م -

 زدم و گفتم:    یپوزخند

 !ن یرو بگ یموضوع مهم   نیخواهی اما انگار م -

 را در هم کرد و با تعجب گفت:   شی ابروها

 صحبت کنم؟  مگه قراره من -

  یمنطق یلی . من آدم خ دیصحبت کن  یتا در مورد موضوع مهم  دیحال من هست  ریگ یشما پ گه،یبله د -
چرا بعد   د؟ی به فکر افتاد رید قدرنیچرا ا نه،یشما رو درک کنم، فقط سؤالم ا یهااز ین تونمیهستم و م

 ؟ کردم جادیا یمزاحمت  ایداشتم  یمگه من مخالفت د؟یمن رفتم اقدام کرد کهنیاز ا

 مکث، گفت:  هیبه چشمان من زل زد و بعد از چند ثان ریّ متح یچشمان  با

چرا   ؟یچرا برگشت یتا بهم بگ ی بهتر بش یحرف بزنم؟ من منتظر بودم تا کم  دیبا یدر مورد چ  من -
 ؟ی ت برگشتعمه  یاون روز با اون حال، از خونه
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 یسکوت کردم. انگار باز تند رفته بودم. به قدر  یاقهیاز تعجب درشت شده بود. چند دق مچشمان
  لیگذاشته بود که موضوع برگشت خود را فراموش کرده بودم. هنوز دل ری من تاث یعمه رو یهاحرف 

 نداده بودم.  حیتوض یبرگشتم را به کس

از کجا   دانستمی انداختم. نم نییو سرم را پا   دمیکه با او داشتم خجالت کش یالحن تند و طلبکارانه  از
که فرشاد   یاز گند  ایفرشاد نگفتم؟   یاز رفتارها یز یو چ می بود رانیکه در ا ییشروع کنم. از روزها دیبا

 گفتم؟ی زد و در کانادا متوجه آن شدم، م امی به زندگ 

را  اشک  لیگرفت و س شیصحبت به زبانم را نداد و زودتر دست پ یم اجازه معمول چشمان  طبق
 که به دلم شده بود، عاجز کرد.  یانت یها و خکردن دروغ  فیرا از تعر کرد و من  یجار 

و   ستمیاو گذاشتم وگر ینهیس یش  رها کنم، سرم را رو شد تا بتوانم خود را در آغوش   ترک ینزد پدر
 در گوشم نجوا کرد:  کرد،ی را نوازش م میموها کهی درحال 

  یدونی بشه؟ تو م یکه بارون سیخشگلت ن یهااون چشم فهی نکن؟ ح هیمن گر یبهت نگفتم جلو -
 مادرت ننداز، زجرم نده. یهاچشم ادیو . من خورمی رو ندارم، غّصه م  هاتهیطاقت گر

وقته دنبال آغوش شما بودم تا   یل یکنم. خ هیراحت در آغوش شما گر دیرو اجازه بد کبار ی  نیهم -
 کنم.   هیبتونم راحت گر

تلفن مجبور شدم خودم را   یدادم، که با صدا یش جازخم خورده در آغوش  یارا مثل دختر بچه خودم
 از آغوش او جدا کنم.  به سمت تلفن رفت. 

 ییصدا گرید یحال من شده بود. بعد از سالم و احوالپرس  یایعمه الناز پشت خط بود. انگار جو 
کردم تا از موضوع باخبر   زتریرا ت میهاعمه گوش داد، گوش  یها. پدر سکوت کرد و به حرف دمینشن

 شوم. 

  شدی تر  از قبل مآرام  یلیخ  شدیم  یعصبان  ای ناراحت  یز ی از چ یبود و وقت یایآدم آرام و منطق  پدرم
  یلیمتوجه شدم، خ کردیکه در جواب عمه استفاده م  ی. از لحن آرامآمدیم تر ن ییاو پا یو تن صدا

 انی او را در جر زودتردفاع از خود، هر چه  یرا قطع کند تا برا یشده بود. منتظر بودم تا گوش  یعصبان 
با قضاوتش در مورد برگشت من، او   خواهدی که م یقرار دهم تا اجازه ندهم عمه هرجور  ریاتفاقات اخ 

 کند. یرا عصبان
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خانه را   یسکوت فضا  یاقهی. چند دقدمیرا نشن  ییقدم ها یاما صدا دمیرا شن  یگذاشتن گوش یصدا
 عصا را برداشتم و به سمت او رفتم. یپر کرد. با نگران

 .دادی خود را ماساژ م یهاقه یشق ش،یهاداده بود و با انگشت  هیتلفن تک  زیسرش را به م 

او  یبه زانوها یاام را دراز کردم و بوسهشکسته ینشستم وپا یبه سخت شی پاها یجلو نی زم یرو
 زدم.

 گفت؟   یشده ؟ عمه چ  یچ -

 نگه دارد گفت:   یخود را مخف  تیعصبان  کردیم یسع کهی حال  در

 بود.  یعصبان  یل یعمه النازت خ -

 و به شما بکنه. من  تی انتظارش رو داشتم، شکا -

 ت گفت: تو و فرشاد گذشته؟ عمه  نیب یچ ؟یکرد کاریمگه تو چ -

 .« دهی ها رو نم داغونه که جواب تلفن اون  قدرن یفرشاد ا »

 هم خوبه. یلیحالش خ  ده،ی پسرشون از خجالته که جواب تلفن نم ر،ی نخ -

.« البته به ی و برگشت یرو ول کرد  تی فرشاد تو رو به کانادا برده، زندگ کهن یخاطرات گفت: » بهعمه  -
 ببره و موندگار بشه. رانی اون حق نداشت به تو دروغ بگه و تو رو از ا س،ین  یکی کوچ زی چ نینظر منم ا

 دلش پره.  یگر ید یبود ، اما عمه از جا نیکاش فقط ا -

 از کجا؟  -

 . دیتون برسمن دوباره برگشتم و نذاشتم شما به عشق کهن یاز ا -

 عشق؟ کدوم عشق؟  -

 هم نگران بنده شده بودن. یل یروزها کنار شما هستن و خ نیکه ا یهمون ا، یمیتون، کله دختر خا -

 کنان گفت: خنده  پدر
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 ؟یکرد یبد رفتار  ا یمیبود، با ک نیپس واسه هم  ،یانصاف یب  یل یخ - 

 کنم؟ی حسادت م  ایمی به ک ایمن با ازدواج شما مخالفم؟   دیکنی شما هم فکر م -

 لب به عمه لعنت فرستاد. ریداد و ز  یسرش را تکان 

 ها رو بهت گفته؟ چرت و پرت  نیت اکه عمه  یها رو نزدحرف   نیچرا زودتر ا -

شما بودم و نذاشتم شما به   یزندگ ینحس رو یهیسا هیمثل  همه سال نیا دم یبود، فهم نیمهم ا -
 عش.. 

نشدم.   یزن چیته، من به جز مادرت تا حاال عاشق هعمه یهاها همه توهمحرف  نیبس کن باران، ا  -
فقط   ایم یگرفتم ازدواج کنم. ازدواج با ک میت تصمکردم و به اصرار عمه  ییاحساس تنها ،یتو رفت  یوقت

حتمًا   ، یبفهمنبود. من مطمئن بودم، اگه تو  یاگهیداستان د چیبود و پشت اون ه شنهادیپ هی
 نداشتم. ی شک  ایم یت با کچون به رابطه  ،یشی خوشحال م

 به او کردم و گفتم:  یتمسخرانه نگاه یحالت با

 د؟ یکنی چرا پنهان م -

کردم. تا به آن لحظه، او را به آن شدت   یعصبان  ی لیبه دلش زدم و او را خ  یجمله، آتش نیا با
 را بلندتر کرده بود گفت:   شیصدا کهی بلند شد و در حال  شیبودم. از جا دهیند یعصبان 

من  ،یت راستگو؟ اصالً حاال که تو برگشتعمه  وی کنیرو دروغگو خطاب م حاال من ؟یکدوم پنهان کار  -
 .ه یمنتف ایم یو کبه ازدواج ندارم، ازدواج من یاز یو ن  ستمیتنها ن گهید

. از  فتدیاو ب یبرا یفاق گر گرفته بود، نگران حالش شدم. هرلحظه ممکن بود ات  تی ازعصبان  صورتش
کنم تا او را آرام کنم.  دایحالش پ نی تسک یبرا یاکلمه خواستیشدم. دلم م مانیپش میهاحرف 

 چییرفت و سو  یبه سمت درب خروج  تی. با عصبان دیکشی آتش زبانه م یش مثل دو گلولهچشمان
 را برداشت و خانه را ترک کرد.   نیاشم

نگران حال پدر    یلیکه عمه به پا کرده بود را خاموش کند. خ   یبه سراغ عمه رفت تا آتش دانستم،یم
 بودم…
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 ********** 

 . دمیتخت دراز کش  یاتاق برگشتم و رو به

 نشد. کشان، کشان خودم را به چمدان رساندم.  یگذشت و از او خبر  یساعتکی

با من بود. دفتر را  امی مراحل زندگ یر همه که د یز یآن را باز کردم، چشمم به دفتر خاطراتم افتاد. چ 
 برداشتم و دوباره به تخت برگشتم.

که هنوز گرد غم  یها را ببندم و به درون دفتر خاطرات سفر کنم. به دورانچشم  خواستیدلم م 
 هاهی ها از ته دل و گرسفر کنم که خنده ینشسته نشده بود. به دوران امی شانیپ یرو یمادر ی ب

.  بود یرنگک ی و  یمن معنا نداشت و هرچه بود سادگ یبرا رنگی که دروغ و ن  یبودند. زمان یالحظه 
 .شدی آرامش در آغوش او خالصه م یمن پدر بود و همه یزندگ یهمه

و فرشته و غزاله بودم و در   میکه کنار شم ییهازمان را به عقب برگرداند. به روز و شب  شدی کاش م  
نگاه   یو به آسمان میدیخواب یکه در بالکن منزل ما م ییها. به شبداشتمیه مهمان روزها، زمان را نگ

 آرزو بود.  یکه پر از ستاره و ابرها میکردیم

 دانستم،ی. م دیدی را نم   ایناخوش دن یرو کسچ یمتوقف کرد تا ه های زمان را در خوش شدی م کاش
که در آن قرار داشتم، ناخوش شوم،   یزگار رو یهای متیثبات دل بست، به نامال ی ب یزندگ   نیبه ا دینبا

 نماند.  میبرا میهای طور که خوشهمان

در  توانستمی تا م کردیم یواکسن، روحم را قو کیتا مثل   بردمی لذت م شتریاز لحظات خوش ب کاش
 .  اورمیدوام ب های برابر آن سخت

و خوش را درون    نیری داده بود، تمام خاطرات ش  ادیکردم. پدرم به من   یدفتر را تورق  صفحات
آن لحظات، از   ین یریش یبه اندازه کنمی و نگاه م  زنمیخاطرات ثبت کنم تا هروقت ورق م یدفترچه

 شوند.   پاک ها لذت ببرم اما خاطرات بد را که ثبت کردم، بالفاصله پاره کنم تا از ذهنم آن  یآور ادی

و پاره کنم، باز در   سمیاز ذهن پاک نخواهند شد و هزار بار هم، بنووقت  چیخاطرات با فرشاد ه  اما
 ذهن و قلبم حک شدند.  یهیال هیال



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

27 
 

و  شستمی ذهنم را م یهای آلودگ دیمحکم باشم. من از جنس باران بودم، با خواستمینه! من م اما
من بود، از آن پاک  ی فرشاد را که لکه ننگ زندگ دیشوند و با امی زندگ یکه مانع ادامه گذاشتمی نم
 .  کردمیم

  دمیرنگ تخت کش دیسف یبه ملحفه   یاتاق را باز کرد. دست یبسته مهین یو پنجره  دیوز  یخنک مینس
 .دمیبالشت گذاشتم و دراز کش یمرتب کردم و بعد سرم را رو یرا کم  و آن

  یایکردم. حس کردم روحم به پرواز درآمد و وارد دن صورت قرار دادم و آن را باز  یرودفتر را روبه  
 دهیها از درون دفتر شنخنده ینداشت. صدا یکه غم و غّصه به آن راه   ییایخاطرات شد. دن 

 .....شدیم

 ********** 

 

   دوم فصل ●

  یعروسک موفرفر  کی شهیپنج ساله بودم که هم یادختر بچه د،یآی م ادمی ییرا از جا ی زندگ یقّصه
 . کردمیاو را از خود جدا نم  یابه بغل داشتم و لحظه

  اطیح  کیساختمان چهار طبقه با  کیمرکز شهر تهران قرار داشت،  یهاابانی از خ یکی ما در  منزل
 بزرگ و باصفا. 

 یسوم، عمو احسان و زنعمو مرجان؛ طبقه یدر طبقه  م؛یکردی م  یو پدرم زندگ باال، من یطبقه  در
( و پدر  نیاول، مادربزرگ )مامان مه  یو پسرش )فرشاد(؛ و در طبقه ومرثیدوم، عمه الناز و آقا ک

 . کردندیم ی (  زندگیبزرگ) باباعل 

  چیکه کرده بود، شش سال آخر عمرش را بدون ه یسکته مغز  لیعمر نکرد و به دل ادیز  نیمامان مه 
 کرد.  یزندگ کرد،ی که شبانه روز از او مراقبت م  یتخت و با پرستار  یگونه حرکت رو

دارم، مثل عمه الناز   ادیندارم، فقط به  ادیاز او به  یمن شش ساله بودم، او فوت کرد.  خاطرات چندان 
و بالفاصله  کردی را نگاه م با خشم من گذاشتمی را به اتاقش م  میو هروقت پا آمدی ش نماز من خوش 
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حال و روز    نیمن مقصر ا دیشا کردمی بارها فکر م  کهی. طور شدی و حالش بد م رفتی فشارش باال م
 از من متنفر بود.  قدرنیمادربزرگ هستم که ا

بعد   شدم،ی م  داریمهربان و عاشق من بود. هرروز صبح از خواب ب یلیآنها، زنعمو مرجان خ   برعکس
به پا   یصورت  ییو دمپا دمیکشی را به آغوش م یعروسک مو فرفر  م،زدیبه صورت م یآب کهنیازا
و بعد   کردی گشاده در را باز م یی. او هم با رو رفتمی م نیی ها به سمت منزل زنعمو، پاو از پله   کردمیم

صبحانه را لقمه   میبرا   یو با مهربان زدی را شانه م میو موها کردی قربون صدقه، من را بغل م  یاز کل
 نشستمیحوض م یلبه  اط،ی و در ح رفتمی م  نییها پا.ظهر بعد از صرف نهار، تند و تند از پلهرفتگیم

 .ماندمی و منتظر پدر م کردمی نگاه م های و به ماه

 یاز پنجره  یو حساب  نشستی نم کاری فرشاد هم ب  نشستم،ی م اطی که در ح یآن مدت کوتاه در
با تفنگ آب پاش و   ی. گاهدادیآمد، انجام م  یمکردن من از دستش بر  تیاذ یبرا یاتاقش، هرکار 

 کند.  تی من را اذ کردی م یسع یو کمان، خالصه به هر نحو  ریبا ت  یگاه

صورت  را به من  یوگرنه حساب دیایب  اطیتا به ح دادی را شکر در آن ساعت ظهر، عمه به او اجازه نم خدا
را به   شیهای جوجه رنگ یگاه  انداخت،ی و به جان من م گرفتی م ی. گربه اکردی م تی اذ یحضور 

درون حوض را با دست   یهای ماه  یام را تماشا کند و  گاه هیو گر غیتا ج  انداختیسمتم م
  ش،یرفتارها نیخاطر ابه شهی. همکردی و بعد رها م نشستی آنها م پر پر زدن   یو به تماشا گرفتیم

 . کردمی ه او هراس داشتم و حس تنفر را نسبت به او احساس مشدن ب کیاز نزد

بر  یاو بوسه دیکشی . من را به آغوش مآمدی از انتظار هر روز من در آن ساعات، پدر از سر کار م بعد
. فروختمیاز راه دور به فرشاد فخر م  د،یخری م میکه برا  یاخوشمزه  یهای و با خوراک زدی م امی شانیپ

پنجره را   ت ی . او هم با عصبانآوردمی او در م یبرا یو شکلک  کردمی زبانم را دراز م کردم،ی سرم را باال م
 . بستی محکم م

آنها   یو من از داخل بالکن با حسرت به باز  کردندیم یفوتبال باز  اطیفرشاد و سروش در ح ها،عصر 
 .  کردمی م قیو سروش را تشو کردمی نگاه م

  شنهادیپ نیا ی کنم، اما هنوز خوشحال  یبروم و با آنها باز   اطیتا به ح  خواستین م سروش از م یگاه
 :  گفتی و م زدینشده، فرشاد داد م  انی صورت من نما یاو رو

 .« سیها نفوتبال واسه دختر  ر،ی نخ »
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تا   نیآرام و مهربان بود. آنها زم ی ل یفرشاد بود )پدرش با پدرم پسرخاله بودند(. خ یپسرعمو  سروش
تر بودند و با هم به مدرسه از من بزرگ  ی دوسال یعن یآسمان با هم فرق داشتند، هم سن بودند، 

 . رفتندیم

را مثل فرشاد، در کنار   یشتر یدوست داشتم، هرچه زودتر به مدرسه بروم تا بتوانم ساعت ب یل یخ من
  لیتحص توانستمی که او بود، م  یااگر به مدرسه بروم، در مدرسه  کردم،ی سروش باشم؛ چون فکر م

داد،   حیضو تو  دیبه تصور من خند یموضوع را به زنعمو مرجان گفتم کل نیا ی وقت دیآی م ادمیکنم. 
 کنم.  دایدختر پ یهادوست  توانمی و آنجا م  رومیمدرسه دخترانه م  کیاگر به مدرسه بروم، به  

پسر بود و   کی کهن یحسادت به فرشاد. ازا دم،ید که طعم حسادت را چشبو یبار  نیآن روز اول 
 در کنار سروش باشد.  های در مدرسه و در باز  توانست یم

فرشاد در مدرسه شکست و مجبور شد در خانه استراحت   یجواب داد و پا میهان ی روز نفر کی باالخره
آنها را تماشا   یو باز   نمینبود در بالکن بنش یاز ین گریو من د دیایب   اطیبه ح  توانستی ها نمکند . عصر 

 کنم چرا که فرشاد مجبور بود در خانه بماند و از پنجره ما را تماشا کند. 

من  یبرا  داد،ی م  ادیبه من شعر  کرد،ی م یداشتم، باز  یخوب   یلیکنار سروش بودم حس خ  یوقت
 خوب نشود.وقت   چیفرشاد ه کردم،یو من هم در دل دعا م د؛یکشی م  ینقاش

 ********** 

 کنار منزل ما، متعّلق به خاله محبوبه)خاله پدرم( و همسرش نادرخان بود. ساختمان

  یخانواده   یاعضا یبود. همه یمهربان و دوست داشتن   اریبرخالف خواهرش)مادربزرگ بنده(بس خاله
 یو مشخص بود که فردا ن یو دلنش یمعصوم و نوران  یو آشنا عاشق خاله بودند. از چهره  ل یما و فام

با   دیسف  یر سبز رنگ با چاد  یسجاده  یاو را رو رفتمی معتقد و باخدا بود. هروقت به منزل خاله م 
زل   شیهاو به نماز و دعا کردن  نشستمی که در حال عبادت بود. کنارش م دمی دی سبز م  زیر یهاگل

ذکر و  شهی زبانش هم  ی. روکردی همه دعا م یو از ته قلب برا خواندی نماز م  ت ی . با خلوص ن زدمیم
  میآن خانه برا یهاوار یدر و د  یحت داد،ی خاله به آدم آرامش م یصلوات بود. نگاه کردن به چهره 

 آرامش بخش بود. 
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 کیاو . دادمی در کنار او انجام م  کارها را نیداد و من با عالقه ا ادیبه من نماز و قرآن خواندن را  خاله
 خانواده بود.  یهمه یبرا  یها پرواز کرد، درد بزرگبه آسمان  یبود و وقت یواقع یفرشته

 ی)قراره با پدرم ازدواج کند( دانشجو ای میک  نیاو هم دختر داشت؛ دخترکوچک  کیدو تا پسر و  خاله
کرد. آقا کوروش )پدر سروش( به همراه  لیخارج از کشور تحص یبود که ده سال  یپزشک یرشته

(  ناز )همسر عمه الومرث یو پسر دوم خاله، آقا ک  کردندیم  یهمسرش افسانه، در منزل خاله جان زندگ
 بود.

برخوردار بودند؛ برعکس   ییبودند و هرکدام از شغل و منصب باال کردهل یفرزندان خاله تحص یهمه
 گرفته بودند. پلمیمدرک دفرزندانش به زور،  یمادربزرگ من که همه 

 یگل گل یها ی با  ماه  یحوض آب  ک یمنزل آنها مثل ما   اطیما چهار طبقه بود. ح هیخاله هم شب منزل
  قیزنبق و سوسن و الله و شقا یهاباغچه پر از گل  کیدور حوض داشت.  یشمعدون یهاگلدان  یو کل

  رفط کی. را پوشانده بود  اطیسقف سرتاسر ح  کیآن مثل  یهادرخت انگور که شاخ و برگ  کیو 
  یگل وکلم و انواع مرباها یو سرکه یانواع ترش یو بو شدی م یمنته  نیرزمیمنزل خاله به ز اطیح

تخت   کی  اطیح گرید یکه همه هنر دست خاله بود. گوشه دیرسی خوشمزه از درون آن به مشام م
  یدوز  ترمهآن  یخودش رو قهیکه خاله با سل ،یاروزه یف یبا نقش بته جقه و رنگ آب  یابا پارچه یچوب

معروف خاله جان با آن به راه بود و با انواع   یچا شهیسماور که هم کیشده بود و با   نیکرده بود، مز
  که از در وارد یرا از تن هرکس  ی و زعفران و نبات، خستگ نیو هل و دارچ  لی زنجب  یهابا طعم  یچا
 .کردی به در م  شدیم

اهل خانه   یخاله جان بود که به همه تیّ میآن خانه به متعّلقاتش نبود، بلکه به صفا و صم  یصفا
 بود.  یمادر واقع کی ینمونه . او کردی م  قیتزر

ناجور   ی. البته به نظر من عمه وصلهکردندی و احترام با هم صحبت م   یاهل آن خانه با مهربان یهمه
 آنها بود.  نیدر ب

  ییهازمان  یحت کردندی رفتار م  ی آن بودم. در آنجا همه با من به مهربان یعاشق آن خانه و اهال من
  ل،یپاست فشیدر ک  شهی. همکردیبه من محّبت م   یحساب آمدی م رانیبه ا التیتعط یبرا  ایمیکه ک

 من داشت.  یخوشمزه برا یهاک یشکالت و ک 
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مهم سال را در منزل آنها جمع  یهابود، شب  اتیح  دیخاله جان در ق کهی ها؛ تا زمانسال اون
 .میشدیم

. شام  کردی م میتقس انازمند ین  ن یو گوشت آن را ب کردی م یرا قربان  یقربان، نادرخان گوسفند دیع
به صرف آبگوشت، به همراه دوغ و ماست و   میشدیهمه منزل خاله جان دور هم جمع م د،یشب ع

 که خاله درست کرده بود.   یخانگ یترش 

و   دیخریلباس نو م همه   یو برا داد ی م یدیما ع یو خاله به همه میهمه منزل خاله بود  ریغد دیع
 : گفتیم

 .«میبپوش  لباس نو  دیبا ره،ی غد دیع نیها همما مسلمان  دیع »

 .  میکردیاو افطار م یو شله زرد و حلوا م یو حل خاله با انواع آش  یماه رمضان را در سفره  یها شب

و   شدندیمحله آنجا دور هم جمع م یهاو خانم  شدیدر منزل خاله برگزار م یمراسم ایاح یهادر شب  
 . گرفتندی م ایاح

من لباس   ی. زنعمو براشدی منزل خاله مراسم برگزار م اط یمحرم؛ هر ده شب اول آن، در ح  یهاشب
  کردمی چادر سر م کهن یمن دوخت. ازا یبرا یچادر  یبار در سن شش سالگ نیبود و اول  دهیخر یمشک

و خرما و قند در  یپخش چا یکرده بودم. برا دای خوشحال بودم و حس بزرگ شدن را پ   یلیخ
 .بردمی کارها لذت م  نیانجام ا نیو از ا  کردمیکمک م هیبه بق هاسممرا

که در  یااو را از پشت پرده ی واشکیو من  کردی پخش خرما کمک م یهم در مراسم مردانه برا سروش
او   خواستی.  دلم مشدی تر مبزرگ   ی. چقدر در لباس مشککردمی نصب شده بود، نگاه م اطی وسط ح

توجه به   یو ب  شدی مشغول کار م قدر ن یکند اما ا فیاز من تعر شهیو مثل هم ندی هم من را در چادر بب
 .دیدیاطراف بود که من را نم 

 ********** 

 دارم.  ادیرا به  میشدی که طبق رسم و رسوم در منزل خاله، جمع م  ییلدایشب  

  یا. سروش و فرشاد هم گوشهگرفتی حافظ مما فال  یو خاله برا مینشسته بود یکرس  ری در ز یهمگ 
نشسته بودم و نگاهم با حسرت به سمت آنها   یکرس  ری بودند و من کنار زنعمو ز یاز اتاق مشغول باز 
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آن  یهای ز ها و باحواس من به خنده  یاما همه کردی و تنقالت آماده م وهیمن م  یبود. زنعمو  برا
 چشمان من تکان داد و گفت:    یجلو یده بود،  دستمتوجه نگاه پرحسرت من ش  ایمی دونفر بود. ک

 حواست کجاست خشگلم؟« »

 نگاهم را که دنبال کرد متوجه شد، حواس من کجا بود، با قربون صدقه گفت:  

 کن.  یدلم، تو هم برو کنار آنها باز  زی عز -

 به من انداخت و من را از رفتن منصرف کرد.   یتمام نشده بود، فرشاد نگاه چپ چپ ای میحرف ک  هنوز

اش مغز کرده بود و به سمت فرشاد پسر دردانه  ی پسته و بادام و فندق برا یکل کهی درحال عمه
 زد و گفت:   یپوزخند رفت،یم

 کنه«ی نم یخانم شده با پسرها باز  گهیباران د »

 . کردی را در دهان پسرش فرو م لی و مشت، مشت آج  

بودم که دلم  یاشدم، مگر من چند سال داشتم؟ دختر بچه حظه از عمه متنفر  در آن ل چقدر
 کنم. یباز   خواستیم

 .میرساند انیرا به پا  لدای یخاله جان شب طوالن یخوشمزه  یشب هم با کدو و لبو  آخر

  یدیع نیو اول میگفتی م  کیو سال نو را به هم تبر میشدی روز اول سال نو، همه در منزل خاله جمع م  
و به   میگرفتیاش بود، م لب طاقچه  ی قرآن بزرگه  یکه ال یانو و تا نشده یهارا از  دست او، اسکناس
دست خاله جان در   ازرا  ی به قول پدر برکت زندگ ییجورا هیو  دادی م یدیهمه از بزرگ و کوچک ع

 .میرفتی م  گریکدیبه منزل  دیو بازد دید ی. از روز دوم هم برامیگرفتیم دیروز سال جد نیاول

  یبه در بود. فرش زدهیشد، مراسم س  یدوست داشتم و در منزل ما برگزار م  یلیکه خ یگر یمراسم د کی
بهار، شاداب  دنیکه هم سن و سال خانه بود  و با از راه رس یدرخت تنومند چنار  ری ز اط،یدر وسط ح 

و بساط کباب به راه  میکردیپهن م زدند،ی آن چهچهه م یکه رو ی با بلبالن دی رسی و جوان به نظر م
ها عطر  بعد از سال توانمیکه هنوز هم م نیری پامچال و رز و نخود ش یهاعطر گل یبو م؛یانداختیم

 .میکردی را، به در م  زدهیو ما در آن فضا س  دیچی پ  یم اطی ح یها را استشمام کنم در فضاآن
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 یو از فردا میرساندی م انیرا به پا زدهی باران، روز سنم نم  ری ز نیبا خوردن آش و کاهو سکنجب  عصر
 .میکردی را آغاز م یزندگ یعاد یهاآن، روز 

 ********** 

 هفت ساله شدم و قرار بود به کالس اول بروم.  من د،یفرا رس دمیکشی که انتظارش را م یروز  باالخره

 .کردمی م  یشمار نام کردم تا شروع مدرسه، لحظهکه ثبت  یروز  از

را    ازیمورد ن لیکردم. وسا زانی آو دهیرا  اتو کش میهابه کالس اول، لباس  یقبل از جشن ورود  شب
که  ی کردن دوستان دایپ ی. براکردمی م یشمار  هیثان ییاز تنها ییرها یگذاشتم و برا فیداخل ک

 بودند، مشتاق بودم.   یچه کسان دانستمی نم

باال دچار   جانیشب، از ه یهامهی . نآمدی م نمب به چشمانبودم که خوا زدهجانی ه یشب به قدر  آن
ام به حالم خوب نبود اما نگاه کهن یکرد. با ا هیسرم، من را پاشو یتب و لرز شدم و تا صبح، پدر باال

هم  یروم را ساعت بود که مبادا صبح شود و من نتوانم به جشن بروم. از استرس، چشمان
 : دم یپرسی و مدام از پدر م گذاشتمی نم

 ساعت چنده؟  -

 :دادیهم با لبخند جواب م او

 نگران نباش، استراحت کن.  -

. با  دمیتا وسط اتاق خود را پهن کرده بود. مثل فنر از جا پر دیها را باز کردم، نور خورش چشم یوقت
 یانداختم، او رو رونی به ب یباز در اتاق نگاه یمه ی. از ندمیبغض اطراف را نگاه کردم و پدر را ند  یحالت

 . دیزده از خواب پرمن، وحشت  یهاقدم یپهن شده بود. از صدا یکاناپه از خستگ

 شده باران؟  یز یچ -

 برم مدرسه. خواستمی نه ، فقط م -

گذاشت   امی شان یپ  یو به سمتم آمد. دستش را رو دیکش اشدهیژول یبه موها  یجا بلند شد و دست  از
 و گفت:  
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 خدا رو شکر تبت قطع شده. - 

 به ساعت انداخت و گفت:  ینگاه 

 مدرسه.  یشده دخترم، جشن تموم شده. برو استراحت کن تا فردا صبح سرحال بر  رید -

 بغض به اتاق برگشتم. یحالت با

 ام کرد و گفت: و نگاه  تادس یبا لبخند در درگاه درب ا نهیدست به س پدر

 ! آدی انگار داره از چشمات بارون م -

 . اوردمی را باال ن سرم

  ،ینهار خوشمزه و بعدم شهرباز  هی بعدش  نما،یس میبهتره بر میحاال که امروز هردوتامون خونه هست -
 !یفرصت گشت و گذار داشته باش دونم،ی م دیآخه از فردا بع ه؟ینظرت چ

 نرفتن به جشن را فراموش نکرده بودم.  یهنوز ناراحت یخوشحال شدم ول شنهادش یاز پ کهن یا با

  هوشی ب یفردا، ازخستگ  یبرا یانتظار  چیغروب بدون ه کهی به من خوش گذشت طور  یل یروز خ آن
 شدم.

 ********** 

 خوردم.  یمفصل یشدم و با پدر صبحانه  داریزود از خواب ب  صبح

  یادست در دست مادر، با چهره   دم،یرا د ییهابچه  م،ی دیرس ی. وقت میبه سمت مدرسه حرکت کرد 
 .  شدندیخوشحال، وارد مدرسه م

 و گفت:   د یرا بوس امی شانیپ پدر

 ؟ یترسی برم، از تنها شدن که نم   دیدخترم من با -

خودم مجسم  یکه برا ینی ریش یای مدرسه بود تا زودتر وارد آن دن اطینگاهم به درب ح کهی درحال 
 کرده بودم بشوم، به سرعت جواب دادم: 
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 . دینه،  شما بر - 

 ! چقدر دوستت دارم؟ یدونی پس مواظب خودت باش، م -

 به درب مدرسه بود، گفتم:  امنگاه

 دوستتون دارم. یل یبله، منم خ -

 دنبالت، منتظرش بمون. آدی ظهر زنعمو م ،یم و مستقل شدخان قدرنیا کنم،ی بهت افتخار م -

 و ذوق داشتم که دوست داشتم هرچه زودتر دستم را از دستان او رها کنم و بروم.  جانیه قدرآن

  یدختر  کردم،ی به من دست داد. به هرطرف که نگاه م یب ی حس غر دفعهکیمدرسه شدم.  اطی ح وارد
از ترس   هیهم در حال گر  هایبود. بعض  ینب و جوش و خوشحالبود و در حال ج ستادهیکنار مادرش ا

 .  کردندیمادر را رها نم  جدا شدن و تنها ماندن، دستان

کنم. به هر طرف که نگاه   دایپ یدوست دیبا یچطور  دانستمی لبانم محو شد، نم  یلبخند رو بارهکی به
 که به سمتش بروم.  دمیدی را مثل خودم تنها نم  یکس  کردمیم

را   نیکف زم یهازه یشده بودم و با نوک کفش، سنگر رهی خ نی بودم و به زم ستادهیا اطیاز ح یاگوشه
سالم  مهربان و بچگانه  یی. با صداشودی من م کینزد یاهیحس کردم سا دفعهک ی. کردمی جا مجابه 
 کرد.

 اش کردم. سرم را باال بردم و نگاه 

 ه؟یم، اسم تو چ من غزاله -

که نو به نظر    یرنگ  یو کفش آب فیبه من، با ک هی من با لباس فرم شب یهم قد و قواره  یدختر 
  یلبش من را مسحور خودش کرد. وقت یو لبخند گوشه  ییدرشت و خرما ی و با چشمان  دیرسی نم

طور که بودند و همان یخال اشیی جلو یهادوتا از دندان یشدند و جا انینما شیهادندان دیخند
 مانده بود، دستم را جلو بردم و گفتم:   رهیها خدندان  یخال  یجا یبا تعجب رو  میهاچشم

 من بارانم ، کالس اول. -

 چه خوب منم اولم. -
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 را درآورد و به من داد. یقرمز  بیخود برد و س ف یدستش را داخل ک 

 تو باشه.  یبرا نیا -

 ؟ ی پس خودت چ -

 کرد و گفت:  شیهادندان هیخال  یبه جا یااشاره 

 فتادند؟ی دو تا از دندونام افتادند، واسه تو ن شبیآخه من دندون ندارم، د -

 هم جفت کردم  گفتم:  یرا رو میها دندان

 نه سر جاشون هستن. -

 ********** 

. مینشست مکتین کی یکنار هم رو میرد کالس که شد. وامیکالس شدبا هم، هم ،یخوش شانس  از
 و غمخوار من شد. اری دوست و  نیغزاله اول

را در آوردم و آنها را   میهای و مداد رنگ  یدفتر نقاش فیکه به من داده بود، از داخل ک یب یجبران س به
 کردم و گفتم:   میتقس  یبه نسبت مساو

 بلدم.  ینقاش یمن کل م،یبکش   یبا هم نقاش  ایب -

توجه همه را به خود   یدخترک یهیگر  یدر هوا مانده بود که صدا های رنگگرفتن مداد یغزاله برا دست
.  شدیبود و از او جدا نم  دهیجلب کرد. او به همراه مادرش وارد کالس شد و به چادر مادرش چسب

 سرم را باال آوردم و من هم جلب رفتارش شدم.

دخترک قطع شد،   یهیگر یبه همه کرد. صدا  یّلم وارد شد و سالم گرمهم زمان با ورود او، خانم مع 
 اما پشت چادر مادر، همچنان پنهان شده بود. 

 و گفت:  دیبر سرش کش یمعّلم به سمت او رفت و دست خانم

 سرش را به نشانه نه باال برد.  ؟ین یبش  دتیجد یدوستا  شیپ  یبر  یخوای نم -
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که غزاله به من داده بود را به سمت او گرفتم     یبیخود بلند شدم و به سمت دخترک رفتم و س یجا از
 و گفتم: 

 اسم من بارانه.  -

چادر مادرش را رها کرد. خانم    رد،یرا از من بگ بیس خواست یم کهی جلو آمد و در حال  یقدم چند
د. دست دخترک را گرفتم و به سمت  آنجا را ترک کر یبه مادرش کرد و او هم به آرام  یامعّلم اشاره 

 : دم یکردم. آرام پرس  تیبودم، هدا کی که با غزال شر یمکت ین

   ه؟یاسمت چ -

 . میشم -

 !یدار  یچه اسم قشنگ -

 زد و کنار من نشست.   یرا پاک کرد و لبخند  شیهااشک

 برد و گفت:  فیدادم. دستش را داخل ک می را سه قسمت کردم و به شم میهای رنگ مداد

 دارم.  یممنون، خودم مداد رنگ -

  میشم یهال ی وسا یاز من بودند. من و غزاله محو تماشا شتریب یل یخشگل و خ  میشم یهایمدادرنگ
 .میشد

 من شد.  یشگ یوفادار هم اریدوست و  نیهم دوم میشم

 ********** 

بود و قصد  ینقاش  دنیشدن ، مشغول کش لی به تعط توجهی ب  میشد و زنگ به صدا درآمد. شم ظهر
 طور که به زور وارد کالس شده بود به زور هم از آن خارج شد. رفتن نداشت و همان 

او تکان دادم و به  یبرا یبود. دست ستادهیکه منتظرم ا دم ی. از دور زنعمو مرجان را ددمیرس  اطیح  به
 نفر منتظرم بود، خوشحال شدم.  کی کهن یو ازا دمیسمتش دو

 مادرها با قربون صدقه و نوازش من را به منزل برد. یه یاو هم مثل بق 
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 منوال گذشت. نیبه هم  یروز  چند

  ریدر مس م،یگرفت می. با غزاله تصمآمدی ها هم زنعمو به دنبال من مو عصر  رفتمی ها با پدر م صبح  
را با هم    ریکل مس  میتوانستیمنزل ما بود و م کیچون منزل آنها هم نزد م،ی رفت و آمد با هم باش

و هر روز سه   دیای ببه همراه ما به مدرسه  میهم اجازه داد تا شم می. بعد از چند ماه، مادر شم میباش
 .میشدی مدرسه م یراه  ینفر 

 ********** 

 تر از خودش داشت.  خانواده شش نفره بود و  سه خواهر کوچک  کیدر  غزاله

داشتند.  یآبرومند  یآمد کم، زندگداشت و با در  یکشبود. پدر ساده و زحمت  یپدر او رفتگر  شغل
  ینداشتند، در کنار هم زندگ  یخوب  یاوضاع مال کهنیبود و با وجود ا یقانع و مهربان  یل یمادرش زن خ

و   نیترعاقل   ام یصبور و قانع بود و در جمع دوست یداشتند. غزاله هم مثل مادرش دختر  یشاد و آرام
 فرد گروه بود. نیترربان مه

تر از خودش داشت. پدر او  برادر کوچک   کیو  کردی م یچهار نفره زندگ  یخانواده   کیدر  میشم
  یبرا هایها و اسباب باز لباس  نی بهتر شهیبرخوردار بودند. هم یخوب  یآتشنشان بود و از اوضاع مال 

  یوادهخان  کیرا به او داده بود.  زیخوشبخت بود چون خدا همه چ یل یبود. به نظر من او خ میشم
 یدختر  می. شمکردندیم هیته  شی برا  خواست،یم  یز یکه عاشق او بودند و هرچ  یمی گرم و صم

 بود.  گوشیو باز طونی ما ش نیدر ب  ییجورا  هیو دلسوز بود و   یمیگرم و صم خون

 ********** 

 داشتم.  یتنها نبودم، احساس خرسند  گریداشتم و د یم یم مثل فرشاد و سروش دوستان ص کهنیازا

  یعیوقا ی. موقع صرف نهار همهرفتمی صرف نهار به منزل زنعمو م  یو برا گشتمی روز از مدرسه برم هر
که در امتحانات کسب   ی. نمرات خوبکردمی م فیاو مو به مو تعر یبرا افتادی که در مدرسه اتفاق م 

 گشتمی منزل برم به. بعد از صرف نهار کردی م قیو او هم  من را تشو دادمیبه زنعمو نشان م  کردمیم
و غزاله داشتم، آماده  میکه ساعت پنج با شم یقرار  یتا برا دادمی مدرسه ام را انجام م  فیو تکال

 . میکردیم  یو باز  میشدی منزل ما جمع م اطیدر ح  یبود، همگ  نیعصر ا یباشم. برنامه هر روز برا

 ********** 
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و اصالً   دادی فرشاد من را زجر نم یهات یو اذ  کردمیفرشاد و سروش حسادت نم  یبه رابطه گرید 
 ده،یهنوز سرم به بالشت نرس  خوردم،ی شام را که م یها از فرط خستگبه رفتار او نداشتم. شب یتوجه 

پدر وقت   باتر و دوستانم بودم که کم یقدر سرگرم مدرسه و باز . آنرفتمیفرو م  قیعم  یبه خواب
 بود.  یمن راض یو شاد  طیشرا نی . او هم از اگذراندمیم

 ********** 

از او نشد. چند  یرفتن به مدرسه به دنبال غزاله رفتم اما  خبر  یبرا شهی روز صبح مثل هم کی
را زدم،   ها بروم. زنگ منزلآن مجبور شدم به منزل. امدی اما ن ستادمیرا سر کوچه منتظرش ا یاقهیدق

 خانم)مادرغزال( درب را باز کرد. گفتم:  نی که  شه دینکش یطول

 مدرسه؟ آدی غزال نم دیسالم، ببخش -

 . ادیب تونهی و نمنه دخترم، غزاله سرما خورده  -

 حرکت کردم.  میکردم و به سمت منزل شم  یخداحافظ  یناراحت با

 ( هم گفت: میمادر شمخانم)   ایثر یوقت

 .« آدی سرما خورده و به مدرسه نم میشم »

 توان حرکت به سمت مدرسه را نداشت.  میپاها گرید

بچه ها سرکالس   یشده بود، زنگ خورده بود و همه  رید ی لیناچار به سمت مدرسه حرکت کردم. خ  به
 زد و گفت:   یمن لبخند دنیبه درب زدم و خانم معّلم با د یابودند. آرام تقه 

 .یآی و نم یدوستانت سرما خورد هیفکر کردم تو هم مثل بق ،یاومد  ریباران چقدر د -

غائب بودند.   یها به علت سرماخوردگ از بچه  یمیبه کلِّ کالس انداختم. ن یرا باال آوردم و نگاه سرم
به مدرسه  یی در دلم به شانس خودم لعنت فرستادم که چرا من سرما نخورده بودم و مجبور بودم تنها

 بروم.

 بودم. حواسم به درس و کالس نبود.  حوصلهی ب  یل یروز، خ اون
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گذاشتم تا هرچه  فیکتاب و دفتر را داخل ک ،یشدن به صدا در آمد با خوشحال  لی زنگ تعط یوقت
  رهی رفتن خ  یمن زل زده بود و به ذوق من برا یسه را ترک کنم. خانم معّلم با لبخند به چهره زودتر مدر

به   یوجهو ساکت نشسته بودم و ت  نیچون از صبح، غمگ  دم،یخجالت کش  رشیّ شده بود. از نگاه متح
 گفت:  ی. با لبخند مهربانزدیدر صورت من موج م یکالس، خوشحال یلیدرس نداشتم اما بعد از تعط 

از   یخوشحال ،یشد لی خاطر نبودن دوستات بود؟ اآلن  تعطبه  یبود حوصلهی پس از صبح که ب  -
 آره ناقال؟ ،یزودتر از درس و کالس خالص شد کهنیا

 دفعهکیو غزاله بروم،  میشم دنیهرچه زودتر به د کردم،ی فکر م نیبود و به ا ن ییسرم پا کهی در حال  
 تند گفت:  یبلند و با لحن  ییباخبر شد و با صدا دادم،ی که در ذهن پرورش م  یز یاو از چ

 مدرسه! یای ب یو نتون  یو تو هم سرما بخور  یبر  میغزاله و شم  دنیباران نکنه به د -

مثل صاعقه از ذهن  یم را گرد کردم و در چشمان معّلم زل زدم. ناگهان فکر را بلند کردم. چشمان سرم
شوم خوشحال شدم.  ضی مر توانمیها بروم، من هم مآن دنیاگر به د کهن یمن گذشت. از ا

 بر لبانم ظاهر شد. گفتم:  یاانهیناخودآگاه لبخند موذ

 چشم، خداحافظ.  -

غزاله بروم،   دنیگرفتم به د میدوشم انداختم و بدو بدو به سمت منزل حرکت کردم. تصم یرا رو فیک
  یدر کنار آنها باشم و باز  شتریتا من هم هرچه زودتر سرما بخورم که بتوانم مثل آنها در خانه بمانم و ب

 کنم.

 یکه جلو یبه دختر  دفعهکی دم، یدوی با سرعت م م،ی تصم نیافکار بودم و خوشحال از ا نیهم در
 شد.  ن ینقش بر زم برخورد کردم و او کرد،ی راهم قرار گرفت و آرام آرام حرکت م 

 دو دست بر صورتم زدم و گفتم:  با

 !دیببخش یوا -

ام بدهد، دستم را پس زد و با اخم نگاه یجواب کهنی. بدون ارمی کمک خم شدم تا دستش را بگ یبرا
 شده بود با دست تکاند و به راهش ادامه داد.   یخاک یکرد و لباسش را که کم 

 خودم گفتم:  با
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 کردم.«  یعذرخواه چقدر بداخالق! من که »

که به تن   یخود ادامه داد. از لباس آرام پشت سر دخترک حرکت کردم و او بدون توجه به من، به راه  
  د،یرسیداشت. به نظر م یدرشت ی. ظاهر آرام و جثه کردی م  لیدر مدرسه ما تحص دم،یداشت فهم 

افکار بودم که متوجه نشدم، ناخودآگاه پشت سرش در حرکت   نیتر باشد. در هماز من بزرگ  یلیخ
ما قرار داشت، شد. به  یکه رو به رو ی. او هم وارد منزل دمیمون ددرب منزل  یبودم و خودم را جلو

 غزاله گرفته بودم، غافل شدم.  دنید یکه برا یمی غرق در افکار شده بودم، از تصم یقدر 

 ********** 

من  یحوصلگی زنعمو را نداشتم، او هم متوجه ب یکردن از مدرسه برا فیرتع ینهار، حوصله   زیم سر
 . دینپرس  یز یشد و چ

و به   دمیتخت دراز کش  یرو یحوصلگی مدرسه را هم نداشتم. با ب فینوشتن تکال یحوصله  یحت 
 خواب رفتم.

 به خودم گفتم:   تی شدم. با عصبان  داریفرشاد و سروش از خواب ب یباز  یبا سر و صدا عصر

 فرشاد. یخنده و شاد یاه، باز صدا -

 بلند به خود گفتم:  یحس حسادت به سراغ من آمده بود. به حالت غر زدن با صدا  دوباره

 محروم بشه؟«  یبمونه و از باز  خانه   یتا چند روز  خورهی فرشاد سرما نم نیا »چرا

 خودم شد.  بیبازگشت و نص نیو آسمان معلق بود که به زم نی در زم میهان ینفر هنوز

 سست شدند.  میدارم و دست و پاها یاحساس کردم در گلو  سوزش 

. من که فکر  کردمی و استراحت م  ماندمی در منزل م دیسرما خورده بودم. اوضاع بدتر شد. چون با  
شده بودم، چون  یاشتباه بزرگکنم، دچار  یباز  توانمیرا م  یشتر یشوم ساعت ب ضی اگر مر کردمیم

خوب شوم    رهرچه زودت  کردمی کردند. دعا م یشدم و زنعمو و پدر از من پرستار   یکامالً در تخت زندان
 اسارت رها شوم. نیو اوضاع مثل قبل شود و از ا

 ********** 
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 و غزاله از دو روز قبل، به مدرسه رفته بودند.   میروز گذشت. حال من بهتر شد. شم  سه

رو شدم.  رفتن به مدرسه از درب منزل خارج شدم که با همان دخترک بداخالق روبه  یچهارم برا روز
 یشوم. از صدا کیرا تندتر کردم تا به او نزد میها. قدمکردی بود و آرام آرام حرکت م   نییسرش پا

من  دنیکرد و با د یتند من که درست پشت سر او قرار داشتم به پشت سرش نگاه  یهانفس زدن
 ادامه داد.  رشیزد و  دوباره به  مس یلبخند

کنارش   یشوم و رفتار تند آن روزش را فراموش کنم. وقت  ترک یکردم، به او نزد دا یبا لبخندش جرأت پ 
کردم با او هم قدم شوم تا بتوانم هم کالم  یسر و گردن از من بلندتر بود. سع  کیقرار گرفتم درست 

 : دمیرس تر صحبت کنم. پ کنم تا راحت  میتنظ  یتنفس را کم تمیتا ر دمیکش  یقیشوم. نفس عم 

 ؟ یسالم، کالس چندم  -

کرده   زانیآو فی را به بند ک  شیهاو دست  کردی نگاه م شی هابود و به قدم نییکه سرش پا  طورهمان
 بود گفت:  

 ؟ یسوم، تو چ  -

شون هم منن. خونه یم یصم یهاها دوست ن او م،ینیشیم  زی م هیتو  میمنم کالس اول. با غزاله و شم -
 مدرسه.... رمیها مماست. هر روز با اون  کینزد

از   کرد،یبه من نم  ینگاهم ین یو حت  دادی و او هم به ظاهر گوش م  کردمیم  یکه پرحرف طورهمان
نگاه  میهاکردم من هم مثل او به قدم یسکوت کردم و سع دفعهک یو  دمیخودم خجالت کش  یپرحرف

 بردارم. با خودم گفتم: یقدم شوم و دست از پرحرفکنم و فقط با او هم

 ! «کردمی م  یاندازه  حّراف نیکه سر صبح واسش تا ا دیخندی من م  یدلش به پرحرف یحتمًا تو »

در سکوت را نداشتم، . من که طاقت حرکت کردن میو فقط رفت میرا کنار هم به سکوت گذراند یقیدقا
 صحبت باز کردم.  یو زبان خود را به ادامه اوردمیدوباره طاقت ن 

   دم؟یماست، چرا تا حاال تو رو ند یخونه  یروشما روبه  یاسم من بارانه، خونه -

 اش کردم و گفتم؟هما حاکم شد. نگا نیباز سکوت ب  و
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 دختر خانم؟  میبا هم دوست بش یخوای م -

اعالم کرد و   یشروع دوست یخود را  برا  تیشد و با لبخند، رضا  انیلبان او نما یگوشه یسرد لبخند
 لبانش محو شد و آرام گفت:   یلبخند رو   عیسر یلیخ

 ست.اسمم فرشته  -

 ما اضافه شد. یهم با سماجت من به جمع دوست  فرشته

 ********** 

کردم. ماه مهر   یبا دوستان سپر  یستان را به باز رساندم. کل تاب  انیبه پا  ستیاول را با معدل ب  کالس
و غزاله در   من م،یشد. روز اول مدرسه متوجه شد یبا شروع شدن مدارس، برنامه مثل سال قبل جار 

هم  میکه شم میدرا مجبور کر ریو سماجت، مد یر ی گیاز ما جدا افتاد. با پ میاما شم میکالس هست کی
 وارد کالس ما شود.  

در منزل ما شرکت داشت. فرشته  ،یها هم در جمع باز فرشته در کنار ما بود وعصر   ح یتفر یهازنگ
 .میبود  طونی حراف و ش  یلیکه خ میبود، برعکس من و شم  ییگرادختر ساکت و آرام و درون  یلیخ

 .میخانواده عاشق هم بود کی  یو مثل عضوها میو همه جا در کنار هم بود  شهیما چهار نفر هم 

 ********** 

  یبودم. پدرم همه  ینقاش  دنیساعات در منزل مشغول کش شتریبودم و ب  یعاشق نقاش یاز بچگ  من
که نسبت به من داشت از   یو زنعمو هم با لطف و محّبت چسباندی اتاق م واریمن را به د  یهای نقاش

  نیاولرو بود. سروش که خود، مشهور رو به  ینّقاش  کی انگار با  کرد،یم فی چنان تعر میشاهکارها
ها، عمه و فرشاد به  راه بود. برعکس آن  نیمشوق من در ا  نیتربود، بزرگ   ینقاش یر ی ادگیمعّلم من در 

 . دادندی نشان نم  یمن عکس العمل یهای نقاش

که دست او در   ییدختر کوچولو کیگل و بلبل و  یآپارتمان با کل کیاز  یر ی من تصو ی نقاش نیاول
 :  د یمعّلم از من پرس د،یآی م  ادمیقرار داشت، بود.  یدستان مرد

 ؟« یکنینم  ینقاش  یمادر  تیهای نقاش  یدختر کوچولو یبرا  وقتچیچرا ه »
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  یبکشم. حت ریمادر نداشتم که بتوانم به تصو کیاز  یر یتصو چیسؤالش نداشتم چون ه یبرا  یجواب 
 . شدیاحساس م میهای ، در نقاشمادر هم یخال یجا

فقط او را   می هاداشته انی. در مکردمی احساس م  شتریمادرم را ب یخال یجا شدمی تر مهرچقدر بزرگ  
 نداشتم.

 ********** 

 .می تر شدبزرگ  سالک یو  میرساند انیدوم با نمرات خوب به پا کالس

کردن  یصبح و عصر ما در باز  ینبود. برنامه یاز درس و مدرسه خبر  گری. ددیتابستان از راه رس 
 خالصه شد.  

گرفتم و با   ی را به  بغل م   یلباس قرمز  ،یچادر به سر، عروسک موفرفر  شدم،ی م  داریخواب که ب از
  یرنگ  ینارنج اندازر ی.  زرفتمیم اطیبه سمت ح  کردمیام آماده مکه در بقچه  ییهاوه یو م تیی سکویب

  هیو منتظر بق کردمی دوخته بود، را پهن م میشده بود و زنعمو برا  یطراح د یسف  زیر یهاکه با گل 
 . میکن یو باز  میتا دور هم جمع شو ندیایب  ی ها هم با عروسک و خوراکتا آن  نشستمیم

اوقات عروسکم را با او عوض کنم و او   شتریب کردمی م یبود. من سع دهیکهنه و ژول یغزاله کم عروسک
 . کردی مادر مهربان با آن رفتار م کیو مثل  کردی عروسک من را بغل م  یهم با خوشحال 

جمع را   ع یخوردن نهار، سر یشکمو به بهانه میشم ها،ی به محض تمام شدن خوراک  شدی ظهر که م 
. فرشته هم از ترس پدر و  کردیم  دایو دوباره عصر در جمع حضور پ رفتیم و به منزل  کردی ترک م

 کند.  یباز ها هم اجازه نداشت از منزل خارج شود و با ما  و عصر  رفتی م زود به منزل  یلیبرادرش خ 

بود تا مبادا   اطیاش به درب ح و نگاه  کردی م  یباز  یدر کنار ما با استرس و دستپاچگ شهیهم فرشته
کند. شغل پدر و برادر   اشه یشود و تنب یاو خارج از منزل بود، عصبان  کهنیبرادرش از راه برسد و ازا

 ینشانه بهوقت لبانش  چیداشت، انگار ه ی و خشک یظاهر جد یل یبود. پدر او خ یفرشته، نظام 
. مادر فرشته،  دیترسی رش ماز پد یل یدرهم بود. فرشته خ ییهابا اخم  شهیلبخند باز نشده بود و هم

 .کردی ارتباط برقرار م  یو با کس شدی بود و به ندرت از منزل خارج م  یدار و آرامزن خانه 

 ********** 
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کردن، توپ را به  تیاذ یفرشاد برا یو سروش هر روز در کوچه مشغول فوتبال بودند و هرازگاه فرشاد
کار لذت   نیو از ا اوردیما دخترها را در ب  غی ج یتا صدا انداختی م اطی ما در ح یباز  لی سمت وسا

 .  بردیم

پسرانه  یهاطنت ی ش  یفرشاد را پا یکه رفتارها میجز شم م،یشدی م یفرشاد عصبان  یاز رفتارها همه
و او را   کردیم یو از فرشاد طرفدار  شدی نم  یوعصبان  دادی العمل نشان مو با لبخند عکس  گذاشتیم

 .کردی تر م پررو 

خانواده    کی. میدادی شرکت م  یپسرها را  در باز  م،ی فرشته در جمع ما نبود و به اصرار شم  هاعصر 
و غزال  و فرشاد در نقش پدر و مادر و من می. شممیکردی م یباز   ،یباز و به اسم خاله میدادی م  لیتشک

و   کردیم  ینندگکوب و درب قابالمه راگوشت  کی. فرشاد با میها، بودآن یهاو سروش در نقش بچه 
ما را  یهای خوراک یو همه دادی و به عنوان پدر خانواده دستور م نشاندی را کنار خود م میشم

 . خوردیم

اما از   ردی نقش مادر را داشته باشم و سروش در نقش پدر کنارم قرار گ ،یدر باز  یگاه  خواستیدلم م  
 وقت نتوانستم آن را بازگو کنم. چینقش شرم داشتم و ه نیا شنهادیپ

و بعد به  شدی توسط فرشاد خورده م شدی م نییخانواده تع یکه به عنوان غذا یو تنقالت هاوهیم 
 . میکن یفوتبال باز  دیبا یهمگ کرد،ی و اصرار م  شدیمتوقف م یدستور او باز 

ما   می. شممیرا قبول کن  شنهادشی تا پ  کردی اصرار م میکنم اما شم یکه دوست نداشتم فوتبال باز  من
  ی. در آخر هم طبق معمول وقتمی کن  یو با پسرها باز  می اوریکه چادرها را از سر  در ب  کردی را مجبور م

هم بعد از رفتن   میشم. کردیرا رها م   یو باز  دادیانصراف م یباز  یاز ادامه شد،ی فرشاد بازنده م 
و   ماندی لحظه کنار ما م  نی. اما سروش تا آخر رفتی و م کردی م  یخداحافظ  عیسر یل یفرشاد، خ

 . کردیمبود که جمع را ترک   ینفر   نیآخر

که   یاما حسبرادر کنارم بود  کیرا داشت. مثل   میهوا ، یدر باز  شهیمهربان بود و هم یل یسروش خ 
 .حس خواهرانه بود کیحس ناشناخته و فراتر از  کیمن به او داشتم 

اطرافم، از  یدخترها یهیبه بق هیش به من شبو فوتبال بود و محّبت  یباز  یدرحال و هوا سروش
دوست داشتم کنارش   یمتناقض بود. از طرف  یداشت. اما احساسات من نسبت به او کم  یمهربان یرو
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  شدیمشدنم به او  کیکه به او داشتم همراه با خجالت و شرم بود و مانع از نزد یحس  یباشم، از طرف
 . رمی از او فاصله بگ کردمی م یو سع

 بود.   یبی بود، به سراغ من آمده بود. اما هرچه بود، حس غر ی چه حس نیا دانستمی نم

 .آمدیکه در ما به وجود م  یراتییاز تغ خبری و ب  میشد یکم وارد سن نه سالگ کم

 ********* 

و   رفتیم  زیی پا آمد،ی و تابستان م رفتی . بهار مشدیم  یبه سرعت سپر  یگر یپس از د یک ی  روزها
 .دی رس  انیبه سرعت به پا  ی. طعم خوش کودکد یرسی زمستان از راه م

با تمام    زییسپرد. پا  زیی کرد و ما را به دست پا یتابستان هم با خاطرات خوبش از ما خداحافظ آن
بزرگ شدن   یایبه دن  یمن را از دوران کودک بارهکیکه به  یز ییپا د،یاز راه رس اشی دلتنگ یهاشب

 سوق داد.

 به من گفت:  میو شم مینشسته بود میمدرسه با شم  اطی در ح یز ییپا یاز همان روزها یکی

 راز بهت بگم.  هی خوامی م -

 فاش نکنم. گفت:  یگرفت، رازش را به کس و قول 

 بزرگ شدم با اون ازدواج کنم. یوقت خوادی دوست دارم. دلم م یل یفرشاد رو خ -

نبود اما مفهوم   یاتازه  زیمن چ یبه فرشاد عالقه داشت برا  کهن یگنگ و نامفهوم بود. ا میبرا میشم  راز
 : کردمی فکر م  نیختم شود! به ا دیاکه به ازدواج ب ی! حس دوست داشتندمیفهمی ازدواج را نم

 م؟« یبا اون ازدواج کن دیبا م،یرو دوست داشته باش ی» هرکس 

 که من هم به سروش عالقه داشتم پس.... کردمیفکر م  نیدر ذهن به ا 

 داد و گفت:  یرا تکان  میهاشانه  م ی. شم دمیفکر خجالت کش  نیاز تصور ا یحت 

 گفتم؟  یچ یباران با تو هستما، گوش کرد -

 آره، آره حواسم به تو بود. -
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 . اینگ  یتو رو خدا به کس  -

 .گمی باشه نم -

 ********** 

  میشم یهاصرف نهار به منزل زنعمو رفتم. موقع صرف نهار در فکر حرف   یاز مدرسه برگشتم و برا ظهر
نظر   ری شده بودم و حواسم به اطراف نبود. زنعمو رفتار من را ز رهی خ میبودم و ناخودآگاه به ظرف غذا

 و گفت:    دیبر سرم کش یگرفته بود. دست

 افتاده؟ یباران اتفاق  -

 نه تکان دادم و گفتم:   یرا به نشانه سر

 نه زنعمو .   -

غذا را پر کردم و داخل دهان گذاشتم. اما  ذهنم مشغول بود. ساکت شده بودم و مثل هرروز   قاشق
 : دیپرس ی. زنعمو با نگران کردمی نم  یحراف

 ! زمی شده به من بگو عز یز یاگه چ -

 زنعمو؟  -

 جانم!  -

 باهاش ازدواج کنه؟  دی رو دوست داشته باشه با  یک ینفر،  کیاگه  -

  ه؟یک  یکی خب اون  -

 دختر.  هی-

 ه؟ یک یک ی خب اونوقت اون  -

 پسر.  هی -

 و گفت:   دیخند زنعمو
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 که از آقا پسره خوشش اومده؟ هیدختر خانم ک  نیا گمی پسره. م یک یدختره  ی کی متوجه شدم  نویا -

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

 رازه.  هیآخه  -

که واسه اون دختر خانم خشگل به وجود  یحس نیکس نگو دخترم.  ا چیرو به ه  باشه پس رازت -
حس محافظت کنه تا بزرگ بشه،  بعد اگه  نیکامالً از ا  دی! اما باهیعیحس طب هیسن تو  یاومده تو

و با   یخواستگار  آدی حس رو نسبت به اون دختر خانم داشته باشه، خب م ن یاون آقا پسر هم هم
 . کننیهم ازدواج م

 د؟ یرو دوس داشت گهیهمد د،یبچه بود  یشما و عمو هم وقت -

 . میمند شدبه هم عالقه میازدواج کرد کهن ینه، ما بعد ازا -

دامه دهم، اما ذهنم مشغول شد و  شدم و منتظر بود تا ا رهی پر از سؤال به چشمان زنعمو خ  ینگاه با
 از ذهنم خارج نشد.  یاجمله  گرید

 ********** 

من نبود.    یجای با سؤال ب ارتباطی آورد که ب  شیرا پ ید یماجرا، زنعمو موضوع جد نیروز بعد از ا دو
 مهربانانه گفت:  یبا لحن

 یبه جاش هر روز خونه د ینکن ی باز  اطیداخل ح گهید م،یدیرس  جهینت نیو غزاله به ا میبا مادر شم  -
 .دیدور هم جمع بش  میشم

مربوط به  میتصم نیبودم که ا  دهیرا بپرسم اما من فهم میتصم  نیا لیزنعمو منتظر بود تا من دل 
بخواهم، قبول کنم. زنعمو متوجه شده  یح یتوض کهنیدادم بدون ا حیآن روز من بود. ترج  یحرفها

که دخترش را قانع   یمادر  کی کرد مثل  یشده بود اما سع  جادیعالمت سؤال ا  یبود در ذهنم کل
از محرم و نامحرم )فکر کنم منظورش فرشاد و سروش بود( گفت   میبرا یمن را قانع کند و وقت کند،یم

 ردم. به من گفت: و فقط گوش ک  اوردمیاو سر در ن  یهااز حرف  یز یمن چ

 .«د یکن یاز نامحرم دور  دی و با دیخانم شد د،یچون شما بزرگ شد دیکن  یبا پسرها باز   دینبا »
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 کهن یشده بودم و زنعمو ازا  حیتکان دادم، انگار کامالً توج   دیتائ یسرم را به نشانه یمن طور   
 توانسته بود من را قانع کند، خرسند بود.  

با آنها ممنوع شد   یشدند و باز  لیشبه سروش و فرشاد به نامحرم تبد  کی یبودم چطور  دهینفهم من
فقط  م،ی کردی خودمان را از چشم آنها پنهان م دیکه با میخانم شد کیبه  لی کودک، تبد کیو ما از 

ما از  شدننبود و فکر کردن به آن باعث جدا  یکار درسترا متوجه شدم که فکر کردن به ازدواج  نیا
 پسرها شد. 

 کرد. دایخانم شدن من ادامه پ یبود که ماجرا فتادهی من جا ن یمسئله برا نیهضم ا هنوز

 خواب آماده شوم که پدر به اتاق من آمد.  یشب بعد از صرف شام به اتاق رفتم تا برا  کی

 دخترکم؟  یخواب  -

 .دارمینه ب -

 پدر جمع کردم.  یهاحواسم را به حرف  یکامالً همه کهیزدم طور  هیتک واریخت نشستم و به دت یرو

 باهات صحبت کنم.   یامشب در مورد موضوع خواستمی م -

 . دییبفرما -

ظرف   ، یغذا درست کن  ،یخانم خونه. کمک پدر کن یبش  دیکم کم با ،یخانم شد گهیدخترم تو د -
 .یبشور 

 !نمیچیشام رو که من م زیم کنم؟ی مگه من کمک نم - 

 زد و گفت:    یلبخند 

 یبه خونه  یشد لیاز فردا، از مدرسه که تعط خوامیازت م ،یکنی کمک م  یلی تو خ   زم،یعز دونمی م -
مزاحم  گهیو د یو بخور  یرو گرم کن کنمی که من واست از شب قبل آماده م ییو غذا یایخودمون ب
از سرکار   نتا م یو با دوستات باش  یرو انجام بد  فتی هر روزت، تکال  یبعد مثل برنامه .  یزنعمو نش

 .میشام خوشمزه درست کن  هیو باهم   امیب
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  یمار زخم  کیناراحت شدم. بغض مثل  یل یبه منزل زنعمو نروم شوکه و خ گرید کهن یا شنهادیپ از
م حلقه بسته بود،بغضم را که در چشمان یانداختم تا اشک  نییچنبره زده بود. سرم را پا میگلو یرو

 م را بستم.  و چشمان  دمیتخت دراز کش یگفتم و رو یآشکار نسازد. آرام چشم

 و چراغ اتاق را خاموش کرد و رفت.   دیبر سرم کش یدست 

 . ریدوستت دارم دخترم، شب بخ  -

 .ستمیام گرو آر دمیسرم کش یرا رو پتو

 هق هق کنان با خودم گفتم:  

غذا بخوره؟ زنعمو دلش برام تنگ    ییتنها یغذا گرم کنم! اگر من نرم، زنعمو چطور  ستمیمن که بلد ن »
 !«شهیم

 آمد،ی من م شوازیمادر مهربان به پ  کیجمله بهانه بود. من محتاج محّبت زنعمو بودم که مثل  نیا
 .اددی من گوش م ی. با عالقه به اتفاقات روزانه میخورتا با هم نهار ب ماندی منتظرم م 

 سخت بود.  یلیدوست نداشتم بزرگ شوم. خانم شدن خ گریبزرگ شدن بد بود، د چقدر

 ********** 

  کردم،یکه به پدر داده بودم عمل م  یبه قول دیظهر با کهن یبودم، از ا حوصلهی ب  یل یدر مدرسه خ   
  خواستی به منزل برگردم. دلم م خواستی توان حرکت به سمت منزل را از من گرفته بود و دلم نم

. حس  نمتا مجبور نشوم مدرسه را ترک ک دیای وقت زنگ به صدا در ن چیو ه  ستدیزمان از حرکت با
 شدن به سراغم آمده بود.  کسی و ب  ییتنها

 . آوردمی سر در نم  ر یاخ یهام یتصم نیا از

 .ستادی از حرکت ا میپاها دم،ی زنگ را که شن یصدا 

نزدم و   یکس حرف  چیو مجبور به رفتن بودم. در راه با ه  دیمن فرا رس ییبرگشت به حصار تنها زمان
ترغّصه ها، کمها، عادت دهم و از نبودنخودم را به بودن   کردمی م یسع دیدر سکوت حرکت کردم. با

 .خوردمیم
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دوم  ی.    طبقه دمیها به سمت باال کشخود را از پله نیغمگ یاوارد ساختمان که شدم با چهره  
 : گفتی م ادی که با داد و فر دمیفرشاد را شن یصدا  دم،یرس

 !اریگرسنمه مامان زود باش غذارو ب  -

 گفتم:  رلبیز

 به حال فرشاد«  »خوش

 یقرمه سبز  یتوان حرکت به سمت باال را نداشت. بو گرید میپاها دم،یدرب منزل زنعمو که رس یجلو
 بود.  دهیچی در راهرو پ

 : دم یخودم پرس از

 «  خوره؟ی نهار م یزنعمو منتظر منه؟ امروز با ک یعنی» 

 ش بودم. و  دلتنگ دم یوزه، او را ندکردم چند ر  حس

در بزنم و خودم را  خواستینخورده بودم. دلم م یچیبه صدا درآمده بود. انگار چند روز بود، ه شکمم
که به  یباال رفتم و قول   یکی  یکی ها را کرد. پله ینیسنگ  میدر گلو یدر آغوش زنعمو رها کنم. باز بغض 

 پدر داده بودم را اجرا کردم. 

 یفرق داشتم. همه هیمن با بق  کردم،ی قبول م دیبا  دادم،ی خودم را وفق م   دیجد ط یبا شرا دیبا 
 ها گذرا بود و متعلق به من نبود.        محّبت 

بودم از دست خودم، از دست   یعصبان  یل یپرت کردم. خ یاو لباس را به گوشه   فیخانه شدم، ک وارد
 بودم. یشاک  زیپدرم، از روزگار، از همه چ میصمت

کردم تا غذا گرم  ادیگاز گذاشتم. شعله را ز یبرداشتم و رو خچالیبه آشپزخانه رفتم. ظرف غذا را از  
  ی. خورشت ختمی آن سوخته بود را داخل بشقاب ر شتریبرنج داخل قابالمه که ب قه یشود. بعد از چند دق

سمت قاشق   به. دستم ختمیبرنج ر  یگرم شده بود را رو گرید یتاز آن سرد بود و قسم یکه قسمت
تا پدر متوجه نخوردن من  ختمی به خوردن نداشتم. غذا را داخل سطل آشغال ر یل یحرکت نکرد. م
ها کوچک، مشغول شستن ظرف  یهاگذاشتم و با آن دست  میپا ریبرداشتم و ز یاهینشود. چهار پا

 : دیپرس کننده خینگران و با حالت توب   ییتلفن به صدا درآمد. زنعمو  بود. با صدا دفعهک یشدم. 
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 !یتو دختر؟ مردم از نگران  ییکجا -

 نداشتم که بدهم، سکوت کردم.  یجواب

   ؟ینهارت رو بخور  یومد یتو؟ چرا ن یخوب  -

گرفته و   یی. با صدادهندی مجال صحبت نم  میهاکنم اشک  اگر لب باز دانستم،ی سکوت کردم. م  باز
 بغض آلود گفتم: 

  دیندار ینگرانتون کردم اگه کار  دی . نهارمم خوردم. ببخشومدمین نیبود واسه هم ادیز فمی امروز تکال -
 من برم. 

 زنعمو که منتظرم بود و نگرانم شده بود آرام گرفتم.     یرا قطع کردم. از صدا یگوش

که   یخاطر قولگرفته بودم. اما به  زهی خاطر اخالق و نظم در مدرسه جابه م،یبه او بگو ستخوایم دلم
 از کمد پرت کردم. یارا گوشه امزه ی نگفتم و جا یز یبه پدر داده بودم چ

 ********** 

به خوردن نهار نداشتم و  لیعادت کردم اما همچنان م  دیکم به اوضاع جدگذشت و کم  یروز  چند
را که من عالقه داشتم، آماده کند. حس کرده   ییغذاها کردی م  یها پدر سع. شبخوردمی کم م  یلیخ

 تر از قبل شدم. الغر و آرام  یبود،  کم

را  یی اون جدا لیسراغم را نگرفت. واقعّا دل گرید ی من عادت کرد و بعد از مدت  دنیبه ند زنعمو
 دم… یفهمی نم

بست. از    اطیرا به درخت وسط ح گوسفند به خانه آمد و آن  کیروز عمو احسان با  کی هکن یا تا
زبان   وانی اون ح  شیهاطنت یبود و با ش ستادهی. فرشاد کنار عمو اکردمی اتاقم، آن را نگاه م یپنجره

اما از  نم یبگوسفند را ب  ک،یمن هم مثل فرشاد از نزد  خواست،ی دلم م  یلی. خکردی م  تیبسته را اذ
نرفتم و    اطیگل کند و طناب آن را باز کند و بخواهد من را بترساند به ح  طنتشی ترس او که باز ش

آمد و مشغول آماده کردن  اطی. دوساعت بعد عمه به حنمیاتاق به تماشا بنش یدادم از پنجره  حیترج 
 منزل ما چه بود؟  اطی به حآمدن آن گوسفند   لیکنجکاو بودم، بفهمم دل یلی اسپند شد. خ
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را به بغل گرفته، همراه زنعمو از درب   ینوزاد کهی عمو در حال  ،یبعد در کمال ناباور  یقیدقا کهن یتا ا 
 دیرفتم تا از ورود نوزاد جد نییپا   یکی ها را دو تا و تند و تند پله اوردمیطاقت ن  گریوارد شد. د اطیح

 .  اورمیسر در ب 

 یهانوازش، قربون صدقه رفتن یکث کردم و به زنعمو زل زدم. چقدر دلم برا م دم یآخر که رس  یپله به
 او تنگ شده بود. 

  شیزانوها یمن، نوزاد را از آغوش عمو جدا کرد و به طرف من آمد. خم شد و رو دنیبا د زنعمو
 گفت:  گرفت،ی نوزاد را به طرف من م کهی نشست و در حال

 به بعد بشه خواهر تو، خشگله نه؟  نیقراره از ا ست،هیکوچوله، اسمش هد نیباران ا -

من را گرفته  یآمده بود و جا ی گر ید ی. کس دمیاز زنعمو را فهم امیی جدا لیجمله، دل  نیا دنیشن  با
طور که به نوزاد زل زده بودم وحس  بار حس حسادت در من به وجود آورد. همان  ن یدوم یبود. برا

 با خودم فکر کردم:  کردمی م تنفر را تجربه

از   یچرا تا حاال خبر  ره؟ی زنعمو بگ  یو برامن  یو جا ادیب ا یبه دن ینوزاد شبهکی» چطور امکان داشت   
 شد؟«  دفعهه ی زیاومدن اون بچه نبود؟ چرا همه چ

 پرخاش گفتم:  یبا حالت  دفعهکینشان دهم که  یالعمل زنعمو همچنان منتظر بود تا من عکس  

 منه!  یدختر عمو س، یخواهر من ن  نیا -

 جا را ترک کردم. ها خود را محو کردم و به سرعت آن صاعقه در پله  کیبعد مثل  و

تر  من از درد نداشتن مادر دردناک یاز زنعمو برا ییسخت بود. جدا یل یمن خ یآن موضوع برا باور
  ییداشتن زنعمو یسخت باشد ول میبودم که نداشتن او برا دهیبود. من حس مادر داشتن را نچش

 شده بود، واقعّا سخت بود. گرید یهمه سال کنار من بود و حاال متعلق به کس نیمهربان که ا

باشم. از خدا    یعصبان  دیبا  یدست ک از دانستمی تخت نشستم. نم یرو  تی اتاق برگشتم و با عصبان به
به من محّبت کند؟   خواستی نم  گریاز دست زنعمو که د ایکرد؟   غیکه نعمت مادر داشتن را از من در

 من را پر کرد؟  یکه با آمدنش جا ه،یاز دست هد ای

 : گفت ی م شهیهم پدرم
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 و حواسش به تو هست.«  کنهینگات م شهیهاست و هم آسمون  یمادرت تو »

 شدم و با مادرم درد دل کردم.  رهی را باال کردم و از پنجره به آسمان خ سرم

وانمود کردم که خواب هستم   یو طور   امدمین  رونی از اتاق ب ،یخستگ یاز سرکار برگشت. به بهانه  پدر
  یسپر  سیخ  یت بار و بالشاشک  یبود با چشمان  امی زندگ یهاشب  نیتراز سخت  یکی و آن شب را که 

 کردم. 

قل  یشدم. صدا داریگرسنه از خواب ب یآن شب، جمعه بود و پدر در منزل بود. صبح با شکم یفردا
 انداخت و مجبورم کرد که از اتاق خارج شوم.  به جانم شترینان، شکمم را ب  یتازه  یقل سماور و بو

و   دیرا بوس امی شانیطرفم آمد و پزد و به   یمن لبخند دنیکردم. پدر با د یآشپزخانه رفتم و سالم به
 نشاند و گفت:  یصندل   یمن را رو

 . زکمیعز یاگرسنه یلی ! حتمًا خی . شام که نخوردیخسته بود یل یخ شبید -

 بود.  نییپا  سرم

کرد با نوازش   ی. سعستیمن بابت چ یحال آشفته دانستی از حال و روزم باخبر شده بود و م  حتماً 
. با  شدی ام نممرهم زخم قلب شکسته  یز یچ چیحال دلم را خوب کند، اما ه  یو قربون صدقه کم

 شده بود کردم، پدر گفت:  ختهیر یچا وانیکه در ل  یشروع به هم زدن شکر   یحوصلگی ب

 . رمیواست لقمه بگ هاتی مثل بچگ خوامی امروز م  -

 . دمینان کش  یم و دست از روش نگاه نکردزدم و به چشمان  یتلخ  لبخند

 ام کرد. لقمه گرفت و من هم با اشتها خوردم، او هم با لذت نگاه  پدر

 آخر را به دستم داد، گفت:  یلقمه

 مهمون کوچولو.  دن ید میحاضر شو، بر -

 : دم یتعجب پرس  با

 ه؟ یمهمون ک -
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 جمع کرد و گفت:  یرا کم شچشمان

 شوازش؟ یپ یمگه نرفت ش؟ یدیند روزیمگه د -

 گفتم:  زانیآو یالب و لوچه با

 ست.صاحبخونه  س،ی آهان. اون مهمون ن -

 خشگل بود نه؟  -

 عر عر….  یفعالً همش صدا دونم،ی نم -

 لب خود را گاز گرفت و گفت:  پدر

  ی. حسادت کار خوب یحرف بد بزن  دی. نبایاون یتر و الگوها! تو خواهر بزرگ ف حر  نیا دهیاز تو بع  -
  یکس  یرو برا تو  یجا  سیکس قرار ن چیه ،یحسادت نکن  یوقت به کس  چیکن ه ی. باران سعسین

 خودش رو داره.  گاهیجا یهرکس  ره،یبگ

از احساساتم خبر داشت و   یافکار من باخبر شده بود. حت یبزنم از همه  یحرف کهن یباز بدون ا انگار
 و به اتاق رفتم تا آماده شوم.   دمیودم خجالت کشمتوجه حسادتم شده بود. از رفتار خ

 در دست داشت و به طرف من گرفته بود گفت:  یکوچک یجعبه  کهی پشت سرم آمد و در حال پدر

 مال توهه. نیا -

کادو را   نیو پالک طال به اسم باران. مناسبت گرفتن ا  ریتعجب جعبه را گرفتم و باز کردم. زنج  با
 ش رفتم و تشکر کردم.  از داشتن آن خوشحال شدم و به آغوش  یمتوجه نشدم ول

کرد   ییخودنما دمیطال در گردن سف   ری خودم را نگاه کردم. زنج نهیکردم و در آ زانی را به گردن آو  ریزنج 
 بود.  دهیمن طال خر یبود که پدر برا یبار  نی.  اول دیبخش یو به گردن من جلوه خاص

 درآورد و گفت:  گرید یافرو برد و جعبه بیدست خود را در ج  بعد

 . لطفًا بهش بده. دمیخر هیهد یکادو رو  از طرف تو برا نیا -
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به ظاهر   ی ابود دلخور شدم. کادو را گرفتم و با چهره  دهیخر هیهد یبه من برا هیشب ییکادو کهنیازا
در   ییبایز   گرینگاه کردم د  نهیگذاشتم. پدر از اتاق خارج شد. دوباره به آ زیم ی خوشحال، جعبه را رو

 به داشتن گردنبند ندارم.  یاگردن خود مشاهده نکردم و احساس کردم عالقه

  یاباشم اما آن حس من را لحظه  یکه داشتم ناراحت بودم. دوست نداشتم آدم حسود یاحساس از
 .کردی ا نم ره

 و گفت:  دی. زنعمو مثل قبل از من استقبال کرد و من را به آغوش کشمیدیمنزل زنعمو رس به

 چقدر دلتنگت بودم دخترم.  -

بد از قلب من پاک شد و حس دوست داشتن و محّبت به   یهاجمله، تمام حس  نیا دنیشن  با
 م آمد.سراغ 

 شد.  هیقلبم سرشار از عالقه به هد  بارهک یحس کردم به  

. ناخودآگاه دمیصورت معصوم او را د یهایی بایاش کردم و زرا به آغوشم داد، نگاه هیزنعمو، هد یوقت
 شد:  یبر زبانم جار   روزیجواب سؤال د

 . هیخشگله واقعّا دوس داشتن یل یخ -

 ام زد و گفت: به گونه یابوسه  زنعمو

 . باستی و ز یقربونت برم مثل تو دوست داشتن  -

. من میو نهار را دور هم بود  میکوچولو، در منزل عمو جمع شد  هیروز همه به مناسبت ورود هد اون
 من به خواب رفته بود. یپاها یرو  هیگرم شده بود. هد  هیبا هد یسرم، حساب 

 گفت:  دمیکه شن دیآی م ادمی . کردیپچ پچ م الناز مدام در گوش پدرم  عمه

 خودمون باشه.« یشهیبچه از رگ و ر  هی م،یبغل کن  برادر خودمون رو یبچه میشانس ندار »

 در جواب او گفت:   تی پدر با عصبان  

 .«شهی ناراحت م شنوه،ی بس کن الناز زشته، احسان م »
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 ********** 

نبود. در عوض پدر    یزنعمو خبر  یهاوه یها و آبماز سوپ  گریشدم. د دیبعد، دچار تب و لرز شد  دوروز
 .  کردی و به من محّبت م دیچرخ ی پروانه دورم م کیانه ماند. مثل از من در خ یپرستار  یبرا

آمدند.   دنمیبه د  ادتی ع یتب کردم. دوستانم برا لیدل یکرد و دو روز ب  فیبدنم را ضع ،یروح  ضعف
و غزاله احساساتش را بروز   م یآمد. فرشته برعکس شم  دنمیکاسه آش به د کیروز فرشته با  کی

  کی لکه پدر مث دید یرا به من نشان دهد. وقت اشیو با درست کردن آش خواسته بود نگران دادی نم
 با حسرت گفت:  چرخدی مادر دلسوز و فداکار دور من م

 شد. میبه تو حسود ،یخوشبخت یل یباران تو خ -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ؟ یکنیفکر م  یجور ن یچرا ا -

 که مثل فرشته هاست.  یدار  یپدر  هیچون  -

 اما به جاش مادر ندارم. -

 من درشت کرد و گفت:  یرا برا شچشمان

ندادن مادر،   یخدا به جا نیبه اطرافت نگاه کن، بب  کمی ؟ی هاتو بخور حسرت نداشته  یخوای م یتا ک  -
کدوم، من رو   چیاز محّبتم. تا حاال ه یخال   یبهت داده. من هردوشون رو دارم، ول یاچه پدر فرشته 

  یلوس شد یادیزهر دو رو برات پر کرده. تو   یجا یول یدار  شوی کینوازش نکردن.  تو  ای دنینبوس
مادرها صبح تا   ی. تو فکر کردیکنیو مدام خودت رو لوس م  یدونی و قدر نم ین یبی رو نم های که خوب

  ادیتا حاال پدرت سرت داد و فر کنن؟ی بچه هاشون برن؟ دعواشون نم  ینشستن تا قربون صدقه شب
رو نوازش کرده.  صورتتسرخ کرده؟ نه! فقط دست اون   یلیزده؟ تا حاال دست پدرت صورتت رو با س 

.  یکن خم هایلوس باز  نیکمرش رو با ا کهن یاز دوش پدرت بردار نه ا یبار  هیبس کن باران! بلند شو 
پدر مهربونه    هیسهم تو  ده،ی هاش نم جا به بنده  هیهاش رو نعمت  یبه قسمتت قانع باش، خدا همه

 پر از آرامش. یزندگ هیبا 
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دکتر بر    کیبر ذهنم شد. مثل   یتلنگر  شیهابر زخم دلم شد. با حرف   یمرهم شیهابا حرف  فرشته
 تبم را قطع کرد.  حت،یآمد و با نص نمیبال

سوپ  یبرا   جیبلند شدم. به طرف آشپزخانه رفتم، پدر مشغول رنده کردن هو میرفت، از جا فرشته
 بود. از پشت دستم را دور کمر او حلقه کردم و گفتم: 

 دوستت دارم.  یلیپدر خ  -

  صورتم پخش یکه رو یادهیژول یموها نشست و با انگشت  شی زانوها یسمت من برگشت و رو به
 گذاشت و گفت:  امی شانیپ یرو  یصورتم کنار زد و دست یشده بود را از رو

 ت انگار قطع شده. منم دوستت دارم عشقم، فرشته معجون معجزه آورد؟ تب  -

 و گفتم:  دمیخند

 . دیمن شما هست یزندگ یمعجزه  -

 ********** 

ها تا اجازه دهد نهار را به منزل آن  خواستی روزها زنعمو از پدر م  یشد. بعض  یمن عاد یبرا اوضاع
شود   ادیرفت و آمد من به منزل عمو ز  دیداشت، نبا دیتأک یول داد،ی اکراه اجازه م یبروم و پدر با کم

تا زنعمو به  کردمی مراقبت م هیاز هد رفتمی که به آنجا م  ییبه عادت نشود. روزها لیتا دوباره تبد
 هیو برعکس، به هد  کردمی حسادت در قلب خود احساس نم یاذره  گریکند. د  یدگی منزل رس یکارها
 مند شده بودم.  عالقه

 یمحّبت برا  افتیبه در  یاز ینداشت و ن  یتیمن اهم یبرا  رفت،یم هیهد یزنعمو قربون صدقه یوقت
 . کردمی و او را نوازش م کردمی م  یمهربان هی برعکس، خودم هم به هد دمیدی خودم نم 

را توانستم درک  زهای چ یل یو بزرگ شدم و خ  رکردمییزود تغ یل یخ ماهکیآن  ی تو کردمی احساس م  
 . می ای ها کنار بکنم و با آن 

 ********** 
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و بعد از   میشدی دور هم جمع م  میو غزاله و فرشته هر روز عصر، در منزل شم  قرار، من  نیآخر طبق
از   ییهاخوش را با خنده  یوزهاو ر میشدیدخترانه مشغول م یهاطنت ی و ش  یبه باز  ف،یانجام تکال

حسرت   ط فق یکه در بزرگسال  ییها. خندهمیگذراند م،ی دیخندی م لی دل یها بساعت  یته دل که گاه
از   یو نگران ایاز غم دن م،یکردی فکر نم  یز یچ چیو به ه می. آن روزها فقط خوش بودمیآن را خورد

چگونه نوشته  م،یدانستی که نم  یاز سرنوشت خبری . بمیفارغ بود ینامعلوم و مشکالت زندگ یفرداها
 . میبردیو لذت م  میکردی م یست در لحظه زندگشده

برپا   یما جشن ی . درمدرسه برامیدی رس فیو به سن تکل  می شد یو غزاله وارد سن نه سالگ  میو شم من 
آن  یکه رو  دیبه همراه چادر و مقنعه سف  دیسف یهارنگ با روبان   دیسف یما جانماز  یکردند و به همه 

 دادند.  هیشده بود، هد یدوز روبان  یصورت   زیر یهابا گل 

( به میخانم )مادر شم  ای. ثرمیو قرار بود نماز بخوان میبزرگ شده بود کهنیازا میسه ما خوشحال بود هر
تر بود و دست و پا شکسته نماز از ما بزرگ  یما نماز خواندن را آموزش داد. فرشته که دوسال

 همراه ما شد. خواند،یم

به اول وقت خواندن نماز اصرار   یل یو خ خواندمی. نماز را با عشق و عالقه مبردمی از عبادت لذت م من
 یهی و بعد به بق میکردیبرپا م  یدور هم نماز جماعت یزمستان، قبل از هر کار  یداشتم. عصرها

 .  میدیرسیم  یورهمد یهابرنامه

 ******** 

 بعد جشن تولد من شد. ماهکی

عالقه داشتم که جشن تولد را کنار دوستانم برگزار کنم،   دانست،ی و چون م دیخر   یکی من ک یبرا پدر
 . رمی ببرم و در آنجا تولد بگ  میرا به منزل شم  کیاجازه داد، ک

 . کردی م ن یریش ی طراتبه خا  لیمن تبد یجشن در کنار دوستانم لحظات را برا گرفتن

 هرچه زودتر به اتاق بروم و استراحت کنم. خواستی. دلم مشب خسته به منزل برگشتم آن

ها بود. آن یهابرگ  کردنز یبود و مشغول تم ستادهیکنار پنجره ا یهاآشفته، کنار گلدان یبا حال  پدر
 غرق در افکار شده بود که متوجه ورود من نشد. قدرنیا
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نمناک به نظر   یش را که کم کرد چشمان یسع دیرا شن  میصدا  یبلند سالم کردم و وقت یصدا با
 که نگاهم کند گفت: از من پنهان کند. بدون آن  دند،یرس

 سالم دخترم، خوش گذشت؟  -

 خوب بود.  یل یبله  خ -

 تعجب به او نگاه کردم. با

 حالتون خوبه؟  - 

 . رمی که برات جشن بگ یبود، کنار من نبود یسال  نیخوبم، امسال اول  -

 انداختم.گفت:  نییرا پا سرم

 فرشته کوچولو داد.  هیخدا به من  یروز  نی بره چن  ادمی یبود، گذاشت یسال نیاول -

 فت: بغض آلود گر ییاش کردم. دوباره با صدالبخند نگاه  با

 رو از دست دادم.  یبا اومدن تو، ک یروز  نیافتاد، چن ادم ی -

او را با غم بزرگش تنها   یروز  نیدر چن کهن یدادم و ازا یطرف او رفتم. خودم را در بغلش جا به
 گذاشته بودم ابراز تاسف کردم. 

 تنهاتون گذاشتم.  د،یببخش -

 و گفت:  دیکش میموها یرو ینوازش  دست

 .  یتولدت رو جشن گرفت کنن،ی که خوشحالت م یکنار کسان زم،ی عز یخوب کرد -

 لوس و بچگانه گفتم:  یپدر جدا کردم و با حالت ینه یرا از س  سرم

 دا یکادو دادن فرار کرد  ریرفته که از ز ادمی دی. فک نکن میریگیهم تولد م  نجایخب ا -

 را نشان داد. ز یم یزد و با حرکت مردمک داخل چشم خود، رو یلبخند

 : دم یقرار داشت. با تعجب نگاه کردم و پرس  زی م یرفتم. دو تا کادو رو زی ذوق به طرف م با
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 چرا دو تا؟  -

 انداخت و گفت:  نیی سرش را پا 

 از طرف مادرته. هیهد هی -

مادر را حس   یکادو یخال یکه من جا  دهیزدم و تشکر کردم. فکر کردم پدر دو تا کادو خر یلبخند
 تر را باز کردم.  بزرگ  یکادو  یالی خ  ینکنم. با ب

  یبودم و خوشم آمده بود، برا دهیسر کوچه د یمغازه  نیتر یپشت و شیرا که چند روز پ  یهمان لباس  
 بود.   دهیمن خر

تر بود. مشغول باز کردن آن شدم و در همان حال با  فتم که کوچکدوم ر یسرعت به سمت کادو به
 بلند گفتم:  یصدا

 تا کادو نبودم….. دو  دیبه زحمت خر یممنونم، راض  -

پرسان سرم را به سمت پدر   ی پاکت داخل جعبه متعّجب شدم. با چشمان کی دنیاز د دفعهکی
در مورد آن را نداشت. کنجکاوانه   حیتوض ام نکرد، قصد دادنهبود و نگا  نییچرخاندم اما سرش پا 

 کردم.  شتریباز کردن پاکت ب  یسرعتم را برا

بود.  ییرا باز کردم. دست خط نا آشنا آن  یمشاهده کردم.  به آرام دگانمیرا مقابل د یاتا شده  کاغذ
از جانب او  یح یام را به پدر دوختم. همچنان منتظر توض نگاه یاام به برگه، و لحظه نگاه یالحظه 
 بودم.

 کنان خواندم:  زمزمه

 ! میگوی با تو سخن م دخترم

 لوفر یو تو با قامت چون ن ستیدر نگهم گلزار یزندگ

 یگلزار ن یپر گل ا یشاخه 

 نمیبی خرمن گل م   کیبه چشمان تو  من
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 دیعفت، گل صد رنگ ام گل

 دیسپ یبزرگ، گل فردا یفردا گل

 من است  یفردا ینهیتو آ چشم

 ندارد در باغ  یچو پژمرده شود جا  گل

 ز گل مرده سراغ  ردی نگ کس

 ! میگوی با تو سخن م دخترم

 باش  نانیگل چ شهیو در اند یبگشا دهید

 گل امروزند نیگلچ همه

 سوزند  یهست همه

 شدیاندی گل باغ نم یبه فردا کس

 چرخد ی ها به هوس مکه گرد همه گل  آنکه

 ست یعاشق ن   بلبل

 ست یکردار  هیس نیگلچ  بلکه

 ف یلط یهاگل  یدود در پ  مهیسراس که

 بر خاک  زدی لحظه به چنگ آرد و ر یک ی تا

 او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک  دست

 ی گل شاداب  تو

 ره باد مرو  به

 از باد مشو  غافل
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 گل صد پر من  یا

 گوهر شکنند  همه

 ارزش گوهر داند؟ یک وید

 گوهر من؟ گوهرم دختر من  دخترم

 ی من  یای که تک گوهر دن تو

 مسپار  یبه لبخند حرام دل

 را دوست مخوان دزد

 مدار سیبه ابل دیام چشم

 مانند یگوهر تابنده ب  یا

 ن یرا خار مب   شیخو

 خود را مشکن   متیق

 . 1خود را بشناس  قدر

در   قدرنیا یبزرگ شد یتا وقت کنم،ی تو بارها زمزمه م یشعر را در دفتر خاطرات برا نیدخترم! ا »
 («ی ) تو گل باغ من یت زمزمه کنم تا بفهم گوش 

 ماه( ی)دوستت دارم /  ششم د

نشانه از مادرم در   کی شدی شده بود. باورم نم یبود که جار   یروان لیصورت س  یدر پهنا میهااشک
 چرا…دست داشتم. اما حاال  

من انتخاب کرده  یچرا مادرم آن شعر را برا دمینفهم  یحت  ایشعر را متوجه نشدم  یآن زمان معنا 
 من بخواند!  یبرا یبود و در دفتر خود نوشته بود تا روز 
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  افتیمادر را استشمام کردم. از تک تک کلمات آن، عشق را در یآن روزها فقط از درون آن کاغذ، بو 
در شکم او بودم من را عاشقانه دوست   کهی زمان   دم،یمن نوشته شده بود. فهم  یکردم که با قلم او برا

 داشته و بارها آن را به من گفته بود. 

. دمیدیرا با چشم دل م شیهااشک یس یشعر را با سوز دل و اشک نوشته، خ  نیکردم مادرم ا حس
 چقدر نگرانم بوده…. 

 الی م خبه پا کرد و باران چشمان یی آن شب غوغا . آسمان دل مندمییچسباندم و بو نهیرا به س نامه
 . دیها باربند آمدن نداشت و ساعت 

کردم. از آن شب به   افتیعمرم در یهابود که در تمام سال  یاه یهد نیو با ارزشمندتر نینامه، بهتر آن
بود که در  یادگار ی . آن تنها دمییرا زمزمه کردم و بو بالشت خود گذاشتم و هرشب آن ری بعد، نامه را ز

 آرامش بخش بود. میبرا  یالالئ  کیها از مادرم داشتم و مثل آن سال

 ********** 

از جمع  یبزرگ یتولد، مهمان  ی. مادر او برادیفرا رس میتولد من، تولد شم  یبعد از ماجرا دوماه
شب   یو برا دیگنجی جشن تولد در پوست خود نم یاز خوشحال  میبود. شم  دهیتدارک د یخانوادگ 

 . کردیم ی شمار تولد خود لحظه

  نیو غزاله با آرامش سر بر بال من برد،ی او در ذوق و شوق تولد به سر م  میکردی شب که فکر م همان
آن شب چه بر   کهن یخود و از ا دوست  نیترک یو از چشمان نگران و دل پرهراس نزد میگذاشته بود

.  میبود خبری کابوس وحشتناک شد، ب  کیبه   لیشب او تبد نی ر آشوبش آمد و چگونه بهترسر دل پ
 او فرود آمد.   یهابر شانه ینیبه درب خشک شد و غم سنگ میچشمان منتظر شم

در خاطرات او ثبت شود با خبر   میشم  یزندگ یهاشب  نی تری ماندن ادیاز به  یک یشب که قرار بود  آن
و تار   رهیشب ت  یک ی تار در آن ش یرا برا ی عمرش شد و زندگ یخاطره  نیتربه بد لیمرگ پدرش تبد

 را به او در آن سن کم نشان داد.  ایتلخ دن  یاو هم بد نوشت و رو یکرد.  سرنوشت برا

فرستاده شد و جان خود را   تیبه مامور یمنزل مسکون  ک یخاموش کردن آتش  یآن شب برا پدرش
 قهرمانانه از دست داد.  
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شد. مرگ او هرچند  ریگآدم آرام و گوشه کیبه  لی آن دختر پر شر و شور با مرگ پدر تبد م،یشم
وقت گرد غم از دست دادن پدر از   چیه کهی را به دل دخترش وارد کرد. طور  ین یپرافتخار، اما غم سنگ

 پاک نشد. اشی شانیپ یرو

را تنها با خاطرات   یزندگ   دیکرد.  با گاهه یبدون تک یرا در سن نه سالگ ی، دختر لوس و نازناز سرنوشت 
 بود که در سرنوشتش نوشته شد.  میشم  یقسمت زندگ نیترسخت  ن یو ا بردی م شی پدر پ

و   یلحظات آن را هم تجربه کن  نیترسخت  ،یشویکه مجبور م کندی م تی آدم را ترب یطور  ی زندگ  
  ایاگر دلت بخواهد دن یحت  یکن یرا ط  ری مس یتا انتها دیو با یجز ادامه دادن به راه را ندار  یاچاره 

 . یشو ادهیو تو از آن پ ستدیبا

شد. از وجود   یخال  اشی فرد زندگ ن یزتری هم مثل من  از وجود عز میشم یهای آن روز به بعد نقاش از
 وجود نداشت.    گرید شینقش دارد، برا یهر انسان   یزندگ یدر لحظه، لحظه  که وجود او یکس

  یکنارت نخواهد بود و در ادامه گر یاست که د یکس خاطرات  یادآور ی  ،یزندگ یلحظه  نیتردردناک  
 .گذاردی م تی تنها ریمس

تر بود از  آسان یبس  دنیو نچش  دمیکه چشم به جهان گشودم طعم داشتن مادر را نچش یمن از روز  
 .یاز آن محروم شو یمجبور شو یپدر که روز   نیریداشتن  طعم ش دنیچش

و   می. همه نگران احوالش بودمیما عزادار شده بود یاز ما فاصله گرفت. با عزادار شدنش ، همه میشم
 نیو دوست داشتم در ا  کردمیرا کامالً درک م  میمن که حال شم  .میبه او کمک کن میدوست داشت

به بودن در کنار   یاحبس کرد و عالقه یاله یدر کنارش باشم اما از ما فاصله گرفت و خود را در پ طیشرا
 ما نشان نداد.

بود،  خارج کرد و به جمع ما پناه داد. چهل روز   ییخاک، او را از حصار تنها یروز گذشت. تا سرد چهل
 می. شممیکردی خودمان را آماده م  دیو با  دی. کم کم زمان امتحانات فرا رسمیدور هم جمع نشده بود 

جبران کند. هر   راعقب افتاده  یهاتا درس  میکردی او را کمک م دیاز درس عقب افتاده بود و با یکل
 .میشدی و تا غروب مشغول درس م میرفتی م میو غزاله به منزل شم روز من 

او از منزل خارج شود و   دادی اجازه نم شد،ی از قبل م رتر یپدر فرشته هم که زمان امتحانات سختگ 
سرش در    شهیپزشک شود. اما فرشته با آنکه هم یدرس بخواند و روز  یتا حساب کردی مجبورش م 
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  اودر   لیو ادامه تحص ندهیآ ی برا یازهیانگ چیپرت بود. ه یگر ید یو دفتر بود حواسش جا کتاب
 وجود نداشت.  

  جادیا شیبرا های ر یگکه پدر و برادرش با سخت  یمتشنج طیبا مح ینبود ول  ی دختر کم هوش  فرشته
 کرده بودند، او را از درس و مدرسه دلزده کرده بودند.

دکتر شوند! انگار جامعه به  یآنها روز  چرا پدر و مادرها فقط آرزو دارند، فرزندان دمیفهمی نم واقعاّ 
که من آرزو   یز ینقاش  شود. چ ک ی آرزو ندارد، فرزندش   یکس چیندارد. چرا ه  ازی ن یگر یشغل د چیه

مجبور به  راو من  کردی من فکر م  یو خوشحال   تیداشتم بشوم و خدا را شکر پدرم فقط به موّفق
 نکرد.   یبانتخا

 ********** 

کتاب به دست ما آن سال مردود شد و   یاما فرشته م،ی قبول شد یسه نفر، مثل قبل با نمرات عال  ما
 اش دوچندان شد و مجبور شد تابستان را هم کتاب به دست در خانه بماند.  خانواده یهای ر یگسخت 

ما با او  قطع نشد و   یدا شد، اما دوستاو از ما ج یشد و مدرسه ییراهنما یسال فرشته وارد دوره آن
 برپا بود.  یهمچنان محفل عصرگاه

کودکانه در   یهای و باز  ی. بساط خاله باز میتر از قبل شدبزرگ  سالک ی سال وارد کالس چهارم و  آن
که   یکیپالست یهاخاطره ساخته بودند و کاسه بشقاب   یکه با ما کل ییهاما جمع شد. عروسک نیب

به خاطرات   مانیهااز اتاق  یادر گوشه  م،یکردی غذا درست م وهیو م  تییسکویها با بدر آن  یروز 
 شدند.  یگان یدر ذهن ما با م،یها گذرانده بودکه با آن  ین یری شدند و با لحظات ش لیتبد

تر و بزرگ و بزرگ  میگرفتیشکل م  یخاص  یاخالق  اتی و خصوص  تیهرکدام از ما با شخص کمکم
 .میشدیم

** ******** 

 سروش از کنار ما بود.  یشگیمن رخ داد و آن رفتن هم یبرا  یگر یسال اتفاق د آن

به پدرم   ومرث یکه آقا ک دمیشن ی به صورت اتفاق م،یصرف شام دعوت بود یروز در منزل عمه برا کی
 گفت: 
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خواهند   رانی از ا شهیهم یاش براهمراه خانواده  گهیرفتن کوروش جور شده و تا چند روز د  یکارها »
 رفت.« 

از  شهیهم  یسرعت، برا نیو با ا دفعهک ی شدی آور بود. باورم نمشوک  یکم  میخبر برا نیا دنیشن 
 سروش جدا خواهم شد.

  ومرثیذهن من مشغول خبر آقا ک یبه خوردن شام نداشتم و همه  یل یرا بست و م میراه گلو یبغض 
 شد.

 به فرشاد افتاد. با خودم فکر کردم:  امنگاه

باطل بود،   یال یاما خ گرفتند،یرا م میتصم نیعمه ا یسروش، خانواده یخانواده یکاش به جا ی» ا 
 ترک وطن کنه.«  شدی عنوان حاضر نم چیچون عمه به ه

 فکر کردم:  نیبه ا 

 ،ناراحته؟« شهیاز من جدا م شهیهم یبرا  کهنیاز ا کنه؟ی سروش هم به من فکر م  »

هم نگذاشتم. دوست داشتم زودتر صبح شود و   ی. تا صبح پلک رومیاز صرف شام به منزل برگشت بعد
 .میبگو  یکی حرف دلم را به 

 از منزل خارج شوم.   یاض یر یگرفتن جزوه یروز جمعه بود. مجبور شدم به بهانه آن یفردا

در حال خواندن درس علوم بود و   مین را تا اتاق بدرقه کرد. شم خانم م  ایثر دم،ی که رس میبه منزل شم 
 : دیپرس  یمن در آن وقت صبح، کتاب را بست و با نگران دنیبه محض د

 ده؟یشده باران؟ رنگت پر یچ -

  یخانم از اتاق فاصله گرفته باشد. کم ای به درب اتاق انداختم تا مطمئن شوم ثر یترس نگاه  با
 شدم و گفتم:   ترک ینزد

و به احساسم   یدرکم کن یتونیفقط تو م کنمی رو ندارم تا درد دلم رو بهش بگم، حس م  یجز تو کس -
 .ینخند

 خب بگو، مردم از دلشوره. -



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

68 
 

 .رنی م رانیاز ا شهیهم  یش براسروش و خانواده  دم،یشن شبید -

  رن؟ی سفر م یبرا دیخب شا  دفعه؟هیچرا  -

  خبریگرفتن و من ب  ومیتصم نیوقته که ا  یلیخ دیبرن! شا  شهیهم یقراره برا دم،ینه خودم شن  -
 بودم.

 : دمیپرسان پرس یامکث کردم و با چهره  یکم

 به نظرت سروش هم ناراحته؟  -

 زد و گفت:   یپوزخند

بهت   نایزودتر از ا ،یکه بخواد ناراحت باشه. اگه واسش مهم بود کنهی نه بابا، اون اصالً به تو فکر نم -
 از رفتن خوشحاله.  ی. اآلن حسابگفتیم

دلم  ی را قبول داشتم ول  شیهاحرف  کهنینداشتم. با ا میها را از شمحرف  نیا دنیشن انتظار
 را نشنوم. تیواقع نیا میهابا گوش   خواستیم

نکرد که بر قلب   دایکننده پ دواریام  یامن شد اما جمله  یهم متوجه دلخور  میدلخور شدم. شم  یلیخ
 داد، سکوت کند.  حی من مرهم گذارد. ترج یزخم خورده

 بلند شدم و گفتم: میازجا

 مزاحم درس خوندنت شدم.  د،یببخش -

 ؟یمونی چرا نم ه،یچه حرف نینه ا -

 برم.  دیبا  -

گر حال  فته وارد شدم. متوجه پدر نشدم که در آشپزخانه نظارهو با آن حال و روز آش دمیمنزل رس به
 : دیمتعّجبانه پرس  یهراسان من بود. با حالت

 باران؟  یخوب  -

 گفتم:  یمتوجه اطراف شدم و با دستپاچگ بارهکی به
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 بعله؟  یعنیهان؟  -

 ؟ یجزوه گرفت -

 بودم.برگشته   یگرفتن جزوه رفته بودم و دست خال  یآمد که به بهانه  ادمی

 انداختم و من من کنان گفتم:  نییبدهم، سرم را پا یچه جواب دانستمی نم

 بود. یهاش تکرار جزوه -

 شدم و به اتاق رفتم.   بیش غسرعت از مقابل چشمان به

 تخت نشستم و زمزمه کنان با خدا نجوا کردم:  یرو

 کنم؟«ی احساس م  کنه،ی به من فکر نم  یکه حت یدر قلبم نسبت به کس  ه،یچه حس نیا ایخدا »

بودم.   گانهی بود. با آن حس ب  اسم آن عشق یحت دانستمی نامفهوم بود. نم میداشتم که برا یگنگ حسِّ 
فقط آن را در قلبم احساس  شناختم،یحس ناشناخته که نه آن را بلد بودم و  نه آن را  م کی
 . کردمیم

جسمم حضور داشت اما افکار و روحم به پرواز درآمده بود.  قرار دادم. دگانمی د یعلوم را جلو کتاب
 کنارم باشد.  شهیهم یبرا خواهدیدلم م دانستمیرا م نی! فقط اخواهمیم یز یچه چ دانستمی نم

. اما زبانم قادر به  سمیبنو یز یحس چ نیاز ا خواستیرا بستم. دفتر خاطرات را باز کردم. دلم م کتاب
را  را وارد دفترم کنم. آن  ییسخت جدا یآن و قلمم قادر به نوشتن نبود. دوست نداشتم لحظه فیتوص

دادم مثل  حی کردم. ترج دنیرا باز کردم. شروع به کش رفتم و آن  امی بستم و به سراغ دفتر نقاش
رات خوب  خاط   یچون دفتر خاطرات جا سم،یرا بنو آن کهن یبکشم تا ا ریرا به تصو امی ناراحت  شهیهم

 نداشت.  یبود و غم و غّصه به آن راه

که  ی. دو تا ستاره کنار هم جفت شدند با قرص ماه دمیکش  ریدلم را به تصو رهی و ت یابر  آسمان
اش بود و  گمشده یبه آسمان به دنبال ستاره  رهی خ ن،ی غمگ یافتاده بود. دخترک ای در یرو  رشیتصو

نامعلوم خود  یبود و در سکوت شب به فرداهازده  هیتک یاده یبه تک درخت خشک ای مقابل در
 .دیشیاندیم
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ها بچه نیامتحان ب  یهابرگه ینداشتم. وقت یو من اصالً آمادگ  میداشت یآن روز امتحان سخت یفردا
با قلم انجام ندادم. غزاله و  یحرکت  چیسؤاالت نگاه کردم و ه پخش شد، من مات و مبهوت فقط به

گذشت و من همچنان قلم را به دست  یاقهیکردند. ده دق یادر کمال تعجب به هم اشاره میشم
 یخودش را جلو یآن، ورقه یمن را ربود و به جا  یورقه  هیاز ثان یدر کسر  م یشم دفعهکینگرفتم. 

اش  شدم و با خشم نگاه یعّجب و عصبان من قرار داد. من که از تقلب کردن متنفر بودم از کار او مت
 کردم. 

 غزاله آرام گفت:   

 .ام یبده، منتظر بمون تا ب  لیت رو تحوبرگرد نگاه نکن، پاشو برو برگه  -

رفتن   یچه کنم! برا دانستمیسؤاالت پاسخ داده بود. نم  یبه همه  میبه ورقه انداختم. شم ینگاه
. با وجدان خود در جدال بودم که رفتیستم به قلم نمسؤاالت را بلد بودم فقط د  یدودل بودم. همه

 دهم. لیگرفتم برگه را تحو میباالخره تصم

اصرار کرد،   میشم  م،یکه مدرسه را ترک کردماندم. بعد از آن  میدرب کالس، منتظر غزاله و شم پشت
من نکرد و از   یحال آشفته  لیبردن به دل یپ یبرا یها بروم. غزاله اصرار صرف نهار به منزل آن یبرا

 کرد و جدا شد. یما خداحافظ

 گفتم:  م یملتمسانه به شم یاز رفتن غزاله با حالت بعد

 ؟یای باهام ب  ییجا هیتا  شهی م -

 : د یپرس

 کجا؟  -

 بخرم.  یادگار ی هیسروش  یبرا خوامی م  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 ؟یپول دار  یحاال چقدر  ؟یو مضحکه دست فرشاد بش ی تابلو بش یخوایدختر، م  یشد وونهید -

 کردم. گفت:  سکوت
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 .دمی نگران نباش بهت قرض م -

 .میزدم و به راه افتاد شیهاگونه  یبر رو یابوسه یخوشحال با

و تماشا کردم. مغازه پر از تفنگ و   ستادمیآن ا نیتری. پشت ومیدیرس  یفروش  یمغازه اسباب باز  به
 و عروسک بود.  نیماش

 گفت:  میشم

 .فتهی تو ب ادی کنه،ی وقت نگاش م تا هر  م یعروسک چشم درشته رو بخر  نیا ایباران ب -

 و گفتم:  دمیخند

 کنه؟ یمگه دختره که عروسک باز  -

 .میدیبلند خند یباهم با صدا بعد

 دبانه گفت: مؤ ی فروشنده با حالت  یآقا

 کمکتون کنم؟ تونمی م -

 به سرعت جواب داد: میشم

 م؟یخوای کادو م هی -

 گذاشت. گفتم:  ز ی م یرا رو شیهاچند تا از عروسک فروشنده

 .می خوای پسر م ینه برا -

 کرد لبخند خود را پنهان نگه دارد گفت:   یسع کهی در حال فروشنده

 چند ساله؟  یبرا -

 گفت:  میرا نداشتم. شم ییگوکه از خجالت قدرت پاسخ  من

 تره.از ما بزرگ  کمی -
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 ها کرد.پسرانه از داخل قفسه یهای شروع به آوردن اسباب باز   فروشنده

 بلند گفتم:   یمن با صدا دفعهکی

 .می خوای م یادگار ی یبرا -

 به ما شد. رهی من فرو کرد. فروشنده خ یش را به پهلوش را درشت کرد و آرنج چشمان  میشم

محبوس شده بود با اشاره به   شهیش کیقلب افتاد که درون  کیرا چرخاندم و چشمم به  مچشمان
 آن  گفتم: 

 .خوامی م نویا -

 کند. چیکادو پ میرا برااز فروشنده خواستم تا آن 

شده   رید  ی لی. خمیدیشان  دونفس زنان به سمت منزل میشم  یبا غرها م،یداز مغازه خارج ش  یوقت
 پنهان کردم و عصر به منزل برگشتم.  فینگران شده بود. کادو را داخل ک  یخانم حساب   ایبود و ثر

 یاجهی کادو را به دست سروش برسانم اما به نت نی ا دیچگونه با کردم،یفکر م  نیآن شب به ا 
 . دمینرس

  یای . من کادو و نقاش میدر منزل خاله محبوبه به صرف شام دعوت شد یو همگ دیجمعه فرا رس شب
را به  مناسب آن یدادم تا در فرصت  یجا فیدر ک میهالباس  یالبهبودم را ال  دهیسروش کش یکه برا

 سروش بدهم.

با خانواده آقا کوروش    یمتوجه شدم، مناسبت شام آن شب، خداحافظ میدیرس  به منزل خاله یوقت
  رساندمیشده بود کادو را به او م ی هرجور  دیباشد. با یزود  نیها به اکه رفتن آن شدی بود. باورم نم

و   دیرسی خوشحال به نظر م  یل یما بود. سروش خ دارید نینبود و آن شب، آخر یفرصت  گریچون د
  ریها نشسته بودم و زنداشت. من هم کنار خانم  یطبق معمول با فرشاد مشغول بود و به من توجه 

 .دمیی پای ها را مآن یچشم

 کیرا عنوان کرد و به سروش داد. جمع آن   یجلو یبود و به راحت دهیخر ییسروش کادو یفرشاد برا 
را   بود و عمه آن خبری کادو ب یز محتوابود. البته کامالً مشخص بود، فرشاد ا ی شلوار ورزش شرتیسو
 کرده بود. با خودم گفتم:  هیته
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  یکادوم رو بدم و احساسم را ابراز کنم. مگه چه اشکال هیبق  یمثل فرشاد، جلو تونستمی کاش منم م   »
  دینبود؟ چرا با برادر کنارم  هیهمه سال سروش مثل  نی کادو بده؟ مگه ا یدختر به پسر  هیداشت که 

 از احساساتم خجالت بکشم و پنهان کنم؟ «از ابر

 فرشته نجات بود، به خود آمدم.  کیکه مثل  ا یم یک یبا صدا دفعهکی افکار بودم،  نیهم در

  د،یکنار سروش باش. شما دو تا مثل خواهر و برادر بود  یباران جان، تو هم برو کنار آنها ، شب آخر  -
 .شهیتنگ م هم یدلتون برا یحساب 

بلند شدم و به طرف سروش   میبرچسب خواهر و برادر، شرم از چشمان من دور شد و با قدرت از جا با
 رفتم.

از   یارا  لحظه  فمیها رفتم. ک. به دنبال آنمیکن لیاسم، فام یتا باز  میرفت  اطیفرشاد به ح شنهادیبه پ 
 خودم جدا نکردم.

شمردم تا کادو را به   مت یفرصت را غن  م،یا شدتنه ی.وقتاوردیب  یبه منزل برگشت تا کاغذ و قلم  فرشاد
ها بود تا مبادا فرشاد سر برسد ام به پلهنگاه کهیدستپاچه طور  یسروش بدهم. به سرعت با حالت 

 کادو را به او دادم و گفتم:

 تا فرشاد سر نرسه؟ یزودتر قائمش کن  شهی م ،یادگار ی هیتوهه،  یبرا نیا -

 فتن کادو را نداشت. گفت: تعجب از من گرفت.انتظار گر با

   ؟ینداد هیبق یجلو  میباال بود  یچرا وقت -

ها م به پلهفرشاد آمد. نگران و هراسان چشمان  یپا  یانداختم. صدا نیینداشتم. سرم را پا یجواب
 بود.

 . یخجالتم داد  یحساب دمینخر یادگار یتو  یمن برا کهن یممنون بابت کادو.  از ا یل یباران خ -

ما  دارید  نیآخر نیا دانستمیش شدم. مدر چشمان رهیخ یاه یرا به سمت او برگرداندم و ثان   صورتم
خاطر  اسمم را به ی حت ایام از ذهنش پاک شود و چهره ری بر اثر گذر زمان تصو دیخواهد بود و شا

 .  اوردین
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 گه دارد. فرشاد دور ن دگانیمن را از د یخود بلند شد تا کادو یبالفاصله از جا   سروش

 شروع کرد:   فرشاد

 . میس یاز حرف ع بنو -

 شهر: عشق آباد   ،ی : عشق لی . اسم: عشق، فامیشده بود از هر اسم و مکان  یخال  ذهنم

 در دل گفتم:  کنانزمزمه

ست؟  شده  یچگونه بر زبانم جار  دانم، ی را هم نم  شیمعنا یمن حت ست؟یمن، عشق چ یخدا یوا »
مصداق آن را هم در  یکه حت یا کلمه  شود؟ی آن را نخواندم، چگونه در قلبم حس م ییکه جا یاکلمه
آن چه   یبدانم  معجزه  کهآنی ب  ام،دهیو فقط بارها از زبان پدر در وصف مادرم شن  امده یند تیواقع

 دارد.« یدر زندگ یکاربرد

 ********** 

 صرف شام ما را صدا کرد. یعمه برا ،یاز باز  بعد

سرش   یذهنش را مشغول کرده بود. هرازگاه یز ی بود. انگار چ  نییشده بود و سرش پا ساکت سروش
برسد.   انیبه پا  یمهمان خواستی. دلم نم کردی پر از حسرت من را نگاه م یو با چشمان آوردی را باال م

به من  رااجازه  نیا ای شرم و ح  یول کردمی اش منگاه  ریدل س کی دیما بود، با دارید نیآخر نیا
 اش کنم.که نگاه دادی نم

. با خودم  خوردی نگاهش  گره ماش نگاه ام با نگاه اش کنم نگاهنگاه خواستمیم  یاهر بار که به بهانه  
 فکر کردم: 

رفتارم خجالت    نیبه من بفهمونه، از ا خوادی ش محتمًا از حس من به خودش باخبر شده و با نگاه »
 بکشم! «

ش در  و خاطرات  ادی از کنار من رفت، اما  شهیهم یام نکرد. سروش برانگاه سروش  ،یخداحافظ  موقع
 ذهن من حک ماند. 

 ********** 
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به درس و   یتنها شده بود و حساب   یلیاز رفتن سروش گذشت. فرشاد بعد از رفتن او، خ  یسال پنج
 نبود.  یخبر  شیهات یاذمشق مشغول بود و از آزار و  

به   لیتحص یادامه یشده بود، تک پسرش را  برا یعمه الناز راض   مرث،ویشدم، با اصرار آقا ک  باخبر
که قرار بر رفتن فرشاد شده بود پسرش را دکتر خطاب   یبفرستد. عمه از روز  شی عمو شی کانادا پ

بش قرار  یدانشگاه در ج نیاز بهتر اش ی شده بود که مدرک پزشک نیبه فرشاد هم تلق کهیطور  کردیم
اما عمه  کرد،ی نم  یبودن فرشاد فرق ای من، رفتن و  ی. برافروختی به من فخر م ی گرفته بود و حساب

 .کردی م هیدار بود و گرغّصه یحساب 

کند و    یکنار سروش زندگ تواندی باز فرشاد م کهنیسروش افتادم و ازا ادیشروع بحث رفتن ، به  با
 و در دل گفتم:   دمیکش یدرس بخواند افسوس خوردم و آه

 بود.«  رقم خورده  شیبرا  تیموقع نیخوش به حالش که ا  »

فراموشم    ای  کردی او هم به من فکر م ایدوست داشتم بدانم، آ یل یسروش تنگ شده بود. خ یبرا دلم
  شیدرآورده بود؟ تن صدا شی ته ر  یکرده بود؟ مثل فرشاد کم دایپ  یلیو شما یکرده بود؟ چه شکل 

 ست؟ و مهربان نیها آرام و متمثل همان موقع ایکرده  ریی تغ ؟یکلفت شده؟ رفتارش چ

مانده بود، تمام   ادگاریکه از او به  یز یهرچ دنیو با د کردی من را رها نم یاکردن به سروش لحظه فکر
 . کردیمن زنده م یخاطرات را برا

 ********** 

فرشاد   یهای باز   نیتوپ و تفنگ و ماش یاز صدا گریاز رفتن فرشاد، ساختمان ما سکوت شد. د بعد
 نبود. یاو بر سر فرشاد خبر  یادهایبلند عمه، و داد و فر یهاصدقهقربون  ینبود. از صدا یخبر 

روز صبح منتظر بود تا   تا به رفتن او عادت کرد و هر  دیها طول کششد و ماه  ض یمر یعمه چند روز  
 بعد روزش را آغاز کند. فرشاد را از پشت تلفن بشنود و  یصدا

 . کردی م یبرگشت تنها پسرش روزشمار  یبرا 

 سوم  فصل ●
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. میشد رستانی وارد دب ،یهر دختر   یجسم راتییو تغ یاز گذراندن دوران بلوغ، دوران تکامل فکر  پس
از  های ر یگخوشحال بود، چون سخت   یلیبرادر فرشته همان سال ازدواج کرد و او از رفتن برادرش خ 

 تر شد. کم  شیطرف برا کی

  دندیخواب یدر منزل ما م  یها همگو اکثر شب  گرفتیاز قبل و در منزل ما صورت م شتریب های دورهم 
ها خواب  صبح  کهیی شد تا جا اد یز یه قدر ما ب یهایدار ی. شب ب میماندیم دار یاز شب ب یو تا پاس 

خاطر   نی. به همدها شباعث باال گرفتن اعتراض خانواده نیو ا میدیرسی به مدرسه م  ریو د میماندیم
 ها شود.شبانه، فقط مختص پنجشنبه یهای دورهم یبرنامه م،یگرفت میتصم

  وه،یو تخمه و م لیآج یو آخر شب با بغل کردن کاسه میدیدی با کمک هم تدارک شام م  هاپنجشنبه
 .  میدیخوابی و بعد از خواندن نماز م میزدی و تا نماز صبح حرف م میکردی پهن م  یدر تراس رختخواب

. او میشدی م  داریب  د،یخری که پدر م ینان بربر  یتازه  یو بو  مانیهاشکم یظهر با سر و صدا کینزد
 . میخوردی را م خواب آلود، صبحانه  یو ما با چشمان  دیچیصبحانه را م زی ما م یبرا

روزها،   ی روز برعکس همه  کیشود.    داریب هیاز بق  رتری بخوابد و د رتریعادت داشت، از همه د میشم
  یپر انرژ  یهای کرد. مثل مجر  دار یش ما را از خواب ب خراش گوش  یشد با صدا  داریب هیزودتر از بق 

 سر صبح شروع به چهچهه کرد. ویراد

 ها«تنبل ری سالم، صبح بخ »

را بلندتر    شیرا به سمتش پرتاب کردم اما ساکت نشد و صدا ی باز کردم و بالشت مهی را ن مچشمان
 کرد: 

سالم به  زپا،ی باران، سالم به غزاله ت یهاقطره ییبا ی به ز یتان، سالمنشسته ماه  یسالم به رو »
 سالم……« م یبه او محتاج یکه همگ یسالم به مهربان  ،یخنک بهار  میم به نسسال ن،یزم  یرو یفرشته

 و او فرار کرد. میبا بالشت به دنبالش افتاد یهمگ 

 .کردی نم  یوقت اعتراض  چیو ه دیخندی صحنه م نیا دنیهم از د پدر

 ********** 

 . شدی پنجشنبه آغاز م دنیرس یبرا یروز شمار  شد،ی که م شنبه
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در همان لحظات   شهیهم بگذارم. دوست داشتم هم  یم را روچشمان  خواستی ها دلم نمشب آن
از زمان   یشتر یبا سرعت ب  یخوش یهالحظه  شهیاما هم رفت،ی م  شیلحظات کندتر پ  ایو  میماندیم

 . رساندندی م انی خودش را به خط پا یمعمول

و چشمان ما را   کردی طلوع م دیخورش  یقتو یها راحت و پر از آرامش بود. حت خواب در کنار آن چقدر
و به داخل خانه   میخواب از کنار هم جدا شو یادامه یبرا میکدام حاضر نبود چیه کرد،ی م تیاذ

 یگاهو   دیچ یپیمحله م یما در همه یهاخنده یکه صدا میدیخندی قدر مها آن . آن شب میبرو
.  میبلند خنده را خفه کن یتا صدا میری را گاز بگ مانیخنده، پتوها یکم کردن صدا یبرا میمجبور بود

.  امدیها از ته دل در نآن شب یوقت به اندازه چیکه ه یی ها. خنده میدیخندیها از ته دل مآن شب
  خوابی ها بپدر، از دست ما شب جمعه  چارهی ب م،یزدیسکوت شب را بر هم م مان،یهاخنده یبا صدا

 :دادیم تذکر م. فقط آراشدیم

 د« یاریرو درن هاهیهمسا یتر، صداآرام  یها کمبچه  »

  زی. هر چمیدیخندی . به راه رفتن سوسک در شب مآمدی ما بند نم  موردیب یخنده  یباز صدا اما
 چینداشت و ه یز یچ  یجز خوش مانیبرا ای به ارمغان داشت. دن یما خنده و شاد یبرا یامسخره 

 شد،یها کاسته م یو از انرژ   رفتی م یهوا رو به سرد یصبح، وقت   کیما راه نداشت. نزد به دل یغم
  م،یگفتیم مانیو از آرزوها میشدیها مبه ستاره   رهیو رو به آسمان، خ میدیکشی سر م  یآرام پتو را رو

 : گفتیغزاله م

م بخرم که خانواده یخونه بزرگ برا هینذارم پدرم کار کنه.  گهیزن پولدار بشم و د هی خوادیدلم م -
به کربال بفرستم،  ارتیز یرو برا اتاق داشته باشن. پدر و مادرم هیهرکدوم از خواهرام واسه خودشون 

 شون کنم….بخت  یخونه ی راه  یبخرم و باسربلند هیزیخواهرام جه  یبرا

 : دی پرس طنتی با ش میشم

 بخره؟ تو رو هیزیجه یپس ک  -

 گفت:  فرشته

 . خرهیم هیزی هاش واسه خودش جهلخب اول با پو  -

 و گفت:   دیخند میشم
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 بخره.  هیزیجه  هیواسه بق رهی م ادشی گهید ، یسر زندگ رهی اول خودش م ینجور یخب ا -

 .دند یبعد با فرشته خند 

 گفت:  زد،ی ش  آرزو و حسرت موج مشده بود و در چشمان  رهی طور که به آسمان خهمان غزاله

 . کنمی من ازدواج نم -

 و گفت: وسط حرفش دیپر میشم

 ؟یت بشه چعاشق   یکیاگه  -

 پرحسرت جواب داد: یصدا با

 ما.  یعشق تو کتابهاست. واسه پولدارهاست نه برا -

 کرد و گفت:  میرو به شم غزاله

 خب تو بگو از آرزوهات.  -

انگار قصد  کهی صاف کرد طور   یرا به بغل گرفت. گلو را کم به سرعت نشست و بالشت  میشم
 سرش تجسم کرد و رو به ما گفت:  یباال  شیاز آرزوها  یداشت. ابر  یسخنران 

 یآقا هیبرم خارج، بعد اونجا  لی ادامه تحص یپزشک سرشناس بشم و بعد برا هیمن دوس دارم  -
 م بشه بعدش...و عاشق  ادیدکتر ب 

 وسط و گفت:   دیپر فرشته

 بادا بادا مبارک بادا...  -

 و گفت:   دیخند میشم

 بدم.  لیادامه تحص خوامی و ممنم بهش جواب رد بدم و بگم قصد ازدواج ندارم  ر،ی نخ -

 . میدیخند یکل  میاز حرف شم یهمگ 

 رو به فرشته گفت:  غزاله
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 ست.خب حاال نوبت فرشته -

 سکوت گفت:  یقی. بعد از دقادیبگو  شیتا از آرزوها میسکوت کرد و همه منتظر بود فرشته

ندارم. فقط دوست دارم ازدواج کنم، رها بشم.  مندهیآ یبرا   یمن تا حاال به آرزوهام فکر نکردم. هدف -
 که دوس دارم بپوشم. یداشته باشم. هرلباس یخودم خونه و زندگ یبرا

نگفت   شی از آرزوها قتی. فرشته درحقمیفرشته نداشت  یمقابل آرزوهادر  ی. حرفمیسکوت کرد همه
 آرزو شده بود. کیبه  لی او تبد یکه برا زدیپدرش حرف م یهای ر یها و سختگبلکه از عقده 

 و گفت:   دیشکستن سکوت، خند یبرا میشم

 قد. میقد و ن  یهابچه   یالبد با کل ؟یها هستبابا، پس تو هم جزء مرغ  یا -

 گفت:  طنتی با ش کردی رو پاک م سر فرشته یباال یابرها کهیبعد بلند شد و در حال  

شاءاهلل هرچه زودتر فرد مورد نظر  . ان میهامونو آماده کنلباس  دیکم باکم گهید  امرزتت،یپس خدا ب  -
 .ارنیب  فیتشر  دیبا اسب سف

 سکوت کرد.   یالعمللبخند و عکس  چیبدون ه فرشته

 یااش را گرفت و اشاره خنده یناراحت شده بود. جلو میشم یهای رد، فرشته از شوخ احساس ک  غزاله
خودش را جمع و جور کرد و در رختخواب دراز  یدهد. او هم کم انیاش پاکرد تا به خنده میبه شم

 .دیکش

 رو به من کرد و گفت:  غزاله

 خب حاال نوبته توست باران.  -

  لیتحص یادامه یداشتم و نه برا یم یازدواج تصم ی. نه براکردمی فکر م  میبود که به آرزوها یقیدقا
 مکث کردم و گفتم: یبودم. کم ختهیر یابرنامه

 بغل مامانم بخوابم. یشب تو  هیخب من آرزو دارم  -
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  یتکرار  یهابشنوند اما انگار باز با حرف  یامحزون به من زل زده بودند تا حرف تازه  یابا چهره همه
 من نداشتند. یهابه گوش دادن حرف  یل یرو شده بودند و تمامن روبه 

 داد و گفت:  یسرش را تکان میشم

و نه عشق و  زنهی از ازدواج م  ینه حرف شه،ی بلند نم   یاز باران بخار  د،یمنتظر نباش  ست،دهیفای ب -
 . دیبخواب ،یعاشق 

 تم: گف میجواب شم  در

بلد  نیاز ا ری به غ یرو با اون شناختم. راه و رسم عاشق خب عشق اول و آخر من پدرمه، من عشق  -
 .ستمین

بغض   ییبا صدا ه،یمرتب کرد و پشت به بق یسرش را کم  ری شد. بالشت ز یابر  یکم  میشم چشمان
 . دیگفت و خواب یر یآلود شب بخ 

پدرش انداخته   ادیام او را به جمله نیشدم. با ا یاو را ناراحت کردم، از دست خودم عصبان  کهنیا از
 بودم.

 . دندینگفتند و خواب یز ی چ گریو فرشته د غزاله

کنار هم قرار   یاشدم. دو ستاره  رهی بالشت گذاشتم و به آسمان خ یکردم بخوابم. سرم را رو یسع 
 یکه برا یای نقاش ادیشده بودند.   رهیچشمک زنان به من خ  دندیتاب یم یشتر یداشتند و با نور ب 

 کهنیا. ازمیکه در دل داشتم بگو ییشب از آرزوآن توانستمیبودم افتادم. من هم م دهیسروش کش
 موضوع را از دوستانم پنهان کردم. نیا یکنار سروش باشم، ول گرید بارهک ی خواستیدلم م

 دانستم،ی من باشد. نم یکه برا گشتمیم یاآسمان چرخاندم. به دنبال ستاره  یم را به پهناچشمان 
 من کجا بود؟ یدارد! پس ستاره   یادر آسمان ستاره  یهرکس  ندیگوی راست م

 ********** 

 



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

81 
 

  کیپدر  یروز براداشتم آن می )ع( مصادف با روز پدر بود. من تصمیروز بعد، تولد حضرت عل چند
پدرم بافته بودم را به   یخانم برا  ایکه با کمک ثر یگردنداشتم شال میجشن دونفره برگزار کنم. تصم

 به او بدهم. هیعنوان هد

 کردم و گفتم:  انیها موضوع را ب صبح آن روز به بچه  

 کنم.«  زی تا پدرم رو سورپرا نمیتدارک شام رو بب   دیکنارتون باشم. با تونمی عصر نم  »

آنکه دلم خواهش کرد تا اجازه بدهم او هم شب را کنار ما باشد. با    دیموضوع را فهم یوقت میشم
دلش را بشکنم. موافقت کردم. هنوز   امدین دلم یول   رمی آن شب را دو نفره جشن بگ  خواستیم

 بود، غزاله و فرشته هم گفتند:  دهینرس انیموافقتم به پا یجمله

 م؟« یما نباش آدیدلتون م یچجور  ده،ی بدون ما که مزه نم »جشن

 کنم. یمجبور شدم به آنها هم تعارف  

.  دیخر  مت یقعطر گران کیپدرم  یبرا می. شممیکادو به بازار برو دیخر یاز مدرسه قرار شد برا بعد
  یلگردن . من  قصد داشتم، شادیشعر خر یتابلو کیم پدر  ی. فرشته هم برادیخر  یای ئچ یغزاله  جا سو

نگاهم  نی تریپشت و دفعهکیبه پدرم بدهم.  هیبا عشق بافته بودم را به عنوان هد که رج به رج آن 
را از خودش جدا  سال آن  انیبود که او سال یساعت هیشب قاً یافتاد! دق یامردانه یبه ساعت مچ

 ها از شکستن آن ناراحت بود. ستم و پدر تا مدت را شک و برحسب اتفاق، آن کردی نم

بود.   یمتیقبخرم. ساعت گران شی برا  یدیگرفتم که ساعت جد میتصم  نیتریساعت پشت و دنید با
 . رمی قرض بگ میهم از شم یرا بدهم و مقدار   فمیداخل ک یهاپول یمجبور شدم همه 

و  به منزل  میدیخر  ناتیتزئ  لی وسا یو کم  کی. کمیرفت  یفروش ین یری کادو، به مغازه ش دیاز خر بعد
 .میبرگشت

مربوط به    یو غزال هم به کارها آن شدند و من  ئناتیو فرشته مشغول آماده کردن منزل و تز  میشم
 .می آشپزخانه مشغول شد
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با برف   می و شم میها را روشن کردو با ورودش برق  میرا خاموش کرد  هاقبل از ورود پدر برق  یقیدقا
و  ستادمیتمام قد ا  شیروکرد و من هم روبه یبرف شاد ختنی از پشت سر او، شروع به  ر یشاد

 ش بروم. منتظر بودم تا با روشن شدن برق، به آغوش 

 در آغوش پدر که قرار گرفتم، گفتم:  

 زحماتت ممنونم، روزت مبارک.  یخاطر همه.  بهنیزم یپدر رو  نیدوستت دارم بهتر -

  یجار   شیهااشک  گذاشتینم  یو با دستمال  ستادهی از آشپزخانه ا یاافتاد، گوشه میبه شم امنگاه
 شوند.  

 بلند گفتم:  یرا از آغوش پدر جدا کردم و فاصله گرفتم و با صدا خودم

 . یامشب رو کنار ما باش یخواستینوبت توهه، مگه نم میشم -

 گفت:   داد،ی را م  شیکادو کهی به سرعت از آشپزخانه به سمت ما آمد و در حال میشم

 نیروز رو کنار شما باشم که ا نی. خواستم ادیهست ز یام عزمثل پدر نداشته  میشما برا اس،یآقا ال -
 هاتون تشکر کنم. و از محّبت  دیپر کرد می پدرم رو برا یروزها جا

 ها سرش را چرخاند و گفت: به سمت بچه پدر

 قرار گرفتم. میمن بود که کنار شما دخترها یهاشب  نیاز بهتر یکیتون ممنونم. امشب همه از  -

 . دیرا دادند. نوبت به من رس شانی و فرشته کادوها غزاله

 یکه مفهوم و معنا یاو قرار دادم.  با لبخند دگانیکه بافته بودم را در مقابل د یرنگ یاقهوه  گردنشال
 : د یپشت آن قرار داشت به شالگردن زل زد و پرس یخاص 

 ؟ ی خودت بافت -

 و گفتم:  دمیخند

 آد؟ی بهم نم  -

 بست.   یاچسباند و چشمان خود را لحظه  اشنهیرا گرفت و به س گردنشال
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 : د یش را که باز کرد، با تعجب پرسپدر قرار دادم. چشمان دگانید یساعت را جلو  یجعبه 

 ه؟یچ گهید نیا -

 ناراحتتون کردم.  یل یکه شکوندم و خ یم یاون ساعت قد یساعت. به جا هی -

 ساعت خوشحال نشده بود. دنیزد. انگار از د  یتلخ  لبخند

 را گرفت و به دستش بست.   ساعت

 گفت:  طنتی با ش میشم

 بود؟ هیهد د،یداشت یقدر به اون ساعت وابستگ ن یچرا ا اسیآقا ال -

 زد و گفت:  یلبخند پدر

 بود. یادگار ی هیبله، اون  -

 : دمیشدم و پرس  خکوبی به صورت پدر م ،یادگار ی یکلمه  دنیشن  با

 مادرم بود! یادگار یکه  دینگ -

 جواب رها کرد.  ی، بسکوت کرد و من را با سکوت  پدر

 و صدا کرد و گفت:  شروع به سر  طنت ی با ش میشم

  ایشور باشد  ایغذا  میمنتظر باش دی. البته بایگرسنگاز میُمرد د،یاری بلطفًا غذا رو  یگرامی آشپزها -
 کنه…  ری گفتن آشپز که دو تا باشه خدا بخ می. از قدنمکی ب

 .میدیخند  میاز حرف شم یهمگ

 ********** 

کند و   بتی غ رهای از دب یکی  کاشیا م،یو دعا کرد میشد  یبه سمت مدرسه راه یآلودگبا خواب  صبح
 . میرا گذراند یدر هوا نبود که حرف ما را بشنود و روز سخت  نی. اما مرغ آمدیاین

 .  میو بخواب میتا به منزل برس  می کردی م یهمه لحظه شمار  میکه برگشت عصر
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 را برداشتم:  ی . هنوز خواب آلود بودم، گوشدارشدمیزنگ تلفن ب یبا صدا عصر

 د ییبله بفرما  -

 ؟ی الو، باران هنوز خواب -

 ناالن گفتم:  ییصدا با

 ؟یباز زنگ زد ،یتو خواب و آروم ندار  میشم یوا -

 او غم را حس کردم.  یصدا در

 کنارش باشم. خوامی سر مزار پدرم؟  آخه روز پدره، م یایباهام ب شهی م زنگ زدم بگم -

 مهربان کردم و گفتم:  یرا کم  میجمله، تن صدا نیا دنیشن  با

 آمادم. گهی د قهیتا ده دق ام ی، حتمًا م زمی چرا که نه عز -

 ********** 

 : کردیو زمزمه م  ختیری اشک م صدای کرد. آرام و ب  ستنیشروع به گر میشم م،یقبرستان شد وارد

دوستت دارم.  یتو را هر روز ندارم ول  دنیدوستت دارم. شانس د میهانداشتن  انیدر م »
آرام   یدوستت دارم. دلتنگتم اما آغوشت را برا یندارم ول  ستن یگر یرا برا تیهاکه شانه  ستیی روزها

 دوستت دارم. بابا جون روزت مبارک.«  یشدن ندارم ول 

  یسنگ کرد.  او را به آغوش گرفتم ول یروانه  شیهابود، پر پر کرد و همراه اشک  دهیرا که خر ییهاگل
 .میکرد هیگر مانیهانداشته یبرا  ریدل س کی. میستیبا هم گر  آرام کردنش نداشتم و یبرا یاجمله

 به ساعت انداختم و گفتم:  یرفت، نگاه یک یرو به تار هوا

 . میبهتره بر -

 .میرا تکاند و به راه افتاد اشی خود بلند شد و لباس خاک یجا از

 ********** 
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 ی. زمان انتخاب رشتهمیما از هم جدا شد یهمه  بای که تقر ی. سالمیشد رستانیسال دوم دب  وارد
شده    یتجرب یبود. فرشته از قبل به اصرار پدرش، وارد رشته دهیبود. انتخاب سرنوشت رس  یل یتحص

و  ی فن یرفت. من و غزاله هم در مدرسه یدانشگاه ش ی بود و آن سال از ما جدا شد و به مدرسه پ
  یتجرب یهم در رشته  می. شممیثبت نام کرد  یاط یخ یو غزاله در رشته کیمن در رشته گراف ،یاحرفه 

 در همان مدرسه ماند. 

در کنار   گریخاطر، آن سال د نی. به هم کردی کنکور آماده م یخودش را برا دیسال آخر بود و با فرشته
 . خواندی روز درس مشبانه دیپدرش با یهایر یگما نبود و با سخت 

 پلمیشت و اگر اصرار خانواده نبود بعد از اخذ مدرک دبه رفتن دانشگاه ندا  یخودش چندان رغبت 
 در خانه منتظر خواستگار بماند. داد،ی م  حیترج 

 ********** 

تدارکات در منزل ما   ی. همهمیکن ریگاو را غافل  یحساب   میگرفت میتصم میغزاله شده بود. با شم تولد
 ی. از چهره میی نگو کی و تبر مینزن  یاز تولد حرف  م،یهماهنگ کرد میانجام شد و آن روز، از صبح با شم 

 دلخور شده بود. ،یاز دست ما بابت فراموش یکم  م،یغزاله متوجه شد

 . میها خواستم تا عصر را در منزل ما جمع شوآن روز از بچه 

. رو  دیرسیساکت و ناراحت به نظر م  یلیکه غزاله خ میبود تیی سکویو ب یمشغول خوردن چا یهمگ
 به غزاله گفتم: 

 ؟ یرسی شده، ناراحت به نظر م یز یچ -

 گذاشت و گفت:  شی لبان خود به نما یگوشه  یلبخند

 .سی ن یز ی نه خوبم چ -

 گفت:  دفعهکی بود،  خبری ب  میو شم من یاز برنامه  فرشته

بود   ادمی شبیبگم. به خدا از د ک یرو تبر که از صبح فراموش کردم تولدت  دیغزاله جون ببخش  یوا -
نکرد.   یار ی کار من ذهن فراموش  نیکرده بودم صبح بهت زنگ بزنم اما باز ا  دیتأک و چقد به خودم 
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ن. نه گفت کیو باران صبح بهت تبر میکردم و حتمًا شم یمعرفتی باز ب  دونمی م، مواقعّا شرمنده 
 ها؟بچه 

 میدانستی . نممیکرد ینگاه گریدرا خراب کند، با تعجب به هم ما یفرشته برنامه  میکردی که فکر نم ما
 به غزاله گفت:  الی خی ب یبا حالت  دفعهک ی می. شممینشان ده  دیبا یالعملچه عکس 

 نیا یغزاله بزرگ شد گهیخب د یول  م،یبگ  کیرفته بود بهت تبر ادمونیما هم  دیببخش یوا یا -
 هاست. بچه  یاداها برا

 گفت:  تی تعجب کرده بود با عصبان میشم یهااز حرف  یل یکه خ فرشته

 ؟ یرو فراموش کرده باش   یمهم نیروز به ا شهی مگه م میشم -

 رو به من کرد و  گفت:  طنتی با ش میشم

 غزاله فوت کنه. بذار روش که  تی چوب کبر  هیو  اریب  تییسکو یب هی خب باران پاشو برو  -

 بود.  نیینگاه من به غزاله بود که سرش پا 

 مهربان، گفت:  ییاگرفته و چهره ییبا صدا 

 ها اشکال نداره.بچه  -

 گفتم:  عیشود. سر  جادیا ینبود و ممکن بود ، دلخور  زیاز آن جا شتریکردن ب تیاذ 

 اتاق من.  یتو میخب بهتره بر -

 گفت:  فرشته

 هام عقبه. از درس  یکل ام،یساعت اجازه داشتم ب میبرم، چون فقط ن  دیمن با -

 فرشته را متقاعد کنم که بماند.  د یچطور با دانستمی نم

 بلند شد و دست غزاله را گرفت و به سمت اتاق من کشاند و گفت:   شیاز جا میشم

 . میتواتاق درس بخون میری خب ما م  -
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 اد.  راه افت میهاج و واج به دنبال شم غزاله

لبان غزاله شکفته  یلبخند رو ز،ی م یرو یوه یو م کیشده و ک نییاتاق تز  دنی اتاق باز شد، با د درب
 و با ذوق گفت:  دیرا به آغوش کش میشد و شم 

 .د یکنی شما تولدم رو فراموش نم دونستم،ی م -

  ییبود و نتوانسته بود کادو  خبریما ب  زیاز سورپرا کهنیهم ازا یتعجب کرده بود و از طرف  یل یخ فرشته
 دلخور شد. یکند، کم هیته

  میستادیکنار غزاله ا یبر سر او گذاشت و همگ  ینشاند و  کاله زی دست غزال را گرفت و پشت م میشم
 ه،یکه در دفتر خاطراتم چسباندم و هر لحظه با نگاه کردن به آن، ثان ی. عکسمی گرفت  یادگار یو عکس 

 شودی م یتداع میآن روز برا یهیثان

 کرده بودم را به سمت غزاله گرفتم و گفتم:  هیکه ته ییکادو 

 گازش بزن، چون من دندون ندارم. یتونیاگه م -

 و گفت:     دیخند میشم

 گازش بزنم.  دیفک کنم منه بدبخت با -

ما را به   یدوست یره ی زنج ،یی که روز آشنا یبی س نیاول  ادیبود. به  کالیموز یاشه یقرمز ش بیس کی
 هم وصل کرد.

 . میدیآن خاطره خند  دیاز تجد یهمگ

 چهارم  فصل ●

اگر قبول نشود چه   م،یو استرس داشت میکردی فرشته دعا م یما برا ی. همهدیکنکور فرا رس زمان
نشدن در  ایقبول شدن  شیبود و برا  الیخی ب  یلی! اما خودش برعکس ما خکندی م دایپ  یسرنوشت

 .کردی نم  یکنکور فرق 

ما   یموضوع ناراحت بود ول  نیقبول نشد.  به ظاهر از ا یارشته  چیکنکور را داد و ه فرشته
 بدهد.  لیتحص یادامه خواستی در سر دارد و دلش نم یگر یکه هدف د میدانستیم
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بود و اجازه   یعصبان  یاست تا چند روز  دخترش در کنکور قبول نشده دیفهم کهن یپدرش بعد ازا 
 گرفت، او را شوهر دهد.  میبرود. بعد از آرام شدن، تصم  رونیتا فرشته از خانه ب دادی نم

رغبت   یپدرش چندان ب  میاز تصم م،یدانستیاما م میبود مینگران احواالت فرشته در آن روزها بود ما
 نبود. 

 به ما گفت:   ی و خوشحال جانی روز غزاله با ه کیکه  میبود  خبری باز او  یروز  چند

و از من خواسته تا با فرشته در   دید ابانی ( امروز من رو تو خنیاسمیفرشته)  یهای از همکالس  یکی »
 مورد برادرش صحبت کنم.«

 ای. گوکردی ما کار م ینبش کوچه یلباس فروش ی. او در مغازه میشناختیرا م  نیاسیما  یهمه   
 یبود تا با فرشته در مورد خواستگار  بود که عاشق فرشته شده بود. از خواهر خود خواسته  یسالکی

 و قاطع، جواب رد داده بود.   حیصر یل یصحبت کند اما او خ 

  نیاسیما  ی. چون همه میو با او صحبت کن میفرشته برو دنیتا به د میگرفت می روز ما سه نفر تصم آن
دانشجو   نیاسیفرشته بود.  یبرا یکه مورد مناسب  میدانستی و م میشناخت ی م یاش را به خوب خانواده  و

 نیاسی یاز خانواده همحل یبود و همه  یپدرش مشغول کار بود. پدرش فرد سرشناس یبود و در مغازه
 داشتند.  یشناخت کامل

 سر صحبت را باز کرد و گفت:  غزاله

 ؟ یکن  کاریچ یخوای م  یفرشته حاال که دانشگاه نرفت -

 .کنمی ازدواج م -

 : دم یبا تعجب پرس من

 ؟ یبا ک  -

 و گفت:   دیخند

 . ینشده تا بگم با ک دایهنوز موردش پ -

 :  د یوسط صحبت ما، پرس دیپر میشم
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  ؟یجواب رد داد نی اسیچرا به  -

را در هم کرد و با   شیهااخم یرا نداشت، کم  جمله  نیا دنیجا خورد و انتظار شن میاز حرف شم 
 : د یتعجب پرس

 د؟ یشما از کجا باخبر -

 کند. ف یرا تعر نی اسمیمالقات و درخواست  یهم مجبور شد ماجرا غزاله

 ادامه دادم: یدلخور  با

 از تو خوشش اومده؟ نیاسی ،یچرا به ما نگفته بود -

 . ومدهینبود  تا بگم، اون خوشش اومده، من که خوشم ن  یمهم زیچ -

 و  گفت:  اوردیدوباره طاقت ن  میشم

 داره؟ ی آخه چرا؟ چه مشکل  -

 گفت:  تیبا جد فرشته

 .ادی من جور درنم یارهای با مع نیاسیداره،  ییارهایازدواج مع یبرا یخب هرکس  -

 : دمیرا از تعجب باال بردم و پرس میابروها

 ؟ یار یچه معمثال  -

 مکث کرد. با تعلل پاسخ داد:  یکم

 باشه. یباشه، قد بلند باشه، چشم مشک پی خوش ت منده یمثال من دوس دارم همسر آ -

 گفت:   یبا تند غزاله

نداشته  یداره که ممکنه هر پسر  ییهاار یمع یسر  هی  نیاسی! سی ن اریمع یگی که تو م  یینایاما ا -
 در عوضش..  یول  سیپولدار ن  ادیز ه،ی هاش آبچشم  س،یباشه. درسته قدش بلند ن

 گفت:  یدر جواب غزاله با تند عینداد غزاله ادامه بدهد و سر اجازه
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هم دوس  گهیدادم و د نیاسمیمن جوابم رو به  س،ین ار ی من مع یبرا یبگ یخوای که م یینایخب ا -
 ندارم در مورد اون صحبت کنم.

  نهیزم نیدر ا یاو هم تجربه  میتر بود. ما هم از او کوچک میو ادامه نداد میرفتار فرشته ناراحت شد از
 .میدخالت کن  نیاز ا شتریب  میکه بخواه مینداشت

از قبل نگران   شتریب م،یکه با فرشته داشت ییها. اما با صحبت میجا را ترک کردآن  یبعد از صرف چا 
 . میشد اشندهیآ

 ********** 

 شد و غزاله هم گفت:  جهی نت یایاز غزاله جو نیاسم یروز بعد  چند

 مسئله با خانواده مطرح بشه.« نیبهتره، ا یول ه،یفرشته جوابش منف »

 مادرش اقدام کند. گریتا چند روز د دهدی اعالم کرد، حتمًا موضوع را به مادرش اطالع م نیاسمی

زنگ خانه بلند شد. به طرف درب رفتم و فرشته را به داخل  یکه صدا میبعد، دور هم بود  دوروز
 کردم.  تیهدا

از او استقبال   یفرشته متعّجب و هم خوشحال شده بودند، حساب دنیاز د کهی و غزاله در حال  میشم
  دگانیو در مقابل درا درآورد   یکارت دعوت ف،یما و بدون مقدمه از داخل ک یکردند. او در کمال ناباور 

 ما قرار داد. 

 . دیایها، پنجشنبه جشن عقدمه، دوس دارم ب بچه  -

  یکه ادامه دهد اما انگار حرف میبه دهان فرشته زل زده بود م،یاوریاز تعجب کم مانده بود شاخ در ب  ما
 : د یپرس جانی با ه میادامه نداشت. شم یبرا

 دفعه؟ هی چرا  ه؟یخب داماد ک -

 جواب داد:   یهمان حالت خشک و رسم با

 پدرمه. یها از دوست  یکی پسر  -
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 گفت:   غزاله

 د؟ یهم بود ینکنه دلباخته ؟یکنی عقد م یچرا  با سرعت دار  -

 گفت:  طنتی با ش میشم

 کلک؟ یو تو هم دوسش دار  یهم دار  یاگهید یدلباخته نیاسیاز آقا  ری به غ ینگفته بود -

 زد و گفت:   یتلخ  لبخند

اما انگار خوبه. قد بلنده،   دمش،یند شتری. من دو بار بگهیخوبه خب خوبه د گهی م یپدرم وقت -
 . هیچشماش هم مشک

 که کامالً مشخص بود، خوشحال نبودم، گفتم:  یاچهره  با

   ؟یدوسش دار  -

 کرد و رفت.  یجواب سؤال من را بدهد خداحافظ کهن یخود بلند شد و بدون ا یجا از

 .می نزد یمورد با هم حرف  نیکدام در ا چیاما ه م،یو به انتخاب او فکر کرد میسکوت کرد همه

 ********** 

و غزاله  میدیرنگ و وارنگ خر ی . پارچه هامیجشن شد یآماده شدن برا یروز در تکاپوآن یفردا از
 دوخت.  ییبایز یهالباس  میمن و شم ی برا

که  میبود  یجز مهمانان  بای . ما سه نفر تقردیفرا رس میبود ختهی برنامه ر یآن کل یکه برا یاپنجشنبه
 .میفرشته در لباس عقد، ذوق و شوق داشت  دنید ی. برامیزود در تاالر حاضر شد  یلیخ

ها هجوم  استقبال از آن یبرا یبه سمت درب ورود  تیجمع یو داماد وارد مجلس شدند. همه عروس
  ستادمیپا ا یپنجه ی. رومیبرو یو به سمت ورود میبلند شو زی از پشت م میبردند. ما هم مجبور شد

  یر ی ش سکرده در لبا  ونینیش یو موها   ظیغل شی. با آن آرانمی بتوانم عروس را بب تی جمع  انیتا از م
 .دی، مثل قرص ماه درخششده یدوز  دیرنگ مروار
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بلند و   یلبانش ظاهر شد. داماد با قد  یرو یما لبخند  دنیتکان دادم. با د یاو دست یراراه دور ب  از
 . گفتیآمد مها خوش جذاب، در کنار عروس هم قدم شده بود و به مهمان  یاچهره 

لبان خود   یشدند. غزاله دستش باال برد و رو کیکم به ما نزدها کمبه مهمان  ییآمدگواز خوش  بعد
  یما که شدند فرشته ما را به همسرش معرف   کیفرستاد. نزد یافرشته بوسه یقرار داد و از راه دور برا 

به   کردیآدم را معّذب م کهیطور   داشتی صورت ما برنم  یلحظه از رو کیکه  یی هاکرد. او هم با نگاه 
  یرو یجد یلبان فرشته محو شد و دوباره چهره  یا رد شدند. لبخند روگفت و از کنار م  یآمدما خوش 

 صورت او حاکم شد.

شب   نیدر بهتر یهر دختر  ی که برا یجانی . شور و هشدی نم  دهید ینگاه عروس، شور و شعف در
 کهنیموضوع ما را نگران کرد. هر سه ازا نیدر صورت فرشته پنهان بود و ا شدی م دهید اشی زندگ

 .میکرد یبا او خداحافظ یدلتنگ یاز رو ی. با بغضمیبود  ریشته در کنار ما نبود، دلگفر گرید

به او فکر کردم. دعا کردم، درست انتخاب کرده باشد. با  انتخابش از پدرش فرار کرد و   یل یشب خ آن
درب منزل   کیکه نزد یاقهیجز ده دق میدیاو را ند گریکه به دنبال آن بود، رفت.  ما د یبه دنبال آزاد

 :  دمی. پرسمیاحوالش شو یا ی جو میپدرش توانست

 ؟  ی خوشبخت -

 گفت:  یشگی نگاه سرد هم همان  با

 آره.  -

 : گفتی من باز نگرانش بودم. غزاله به من م یول

. حتمًا خوشبخته. منتظر نباش  دهی بروز نم ادیرو ز یو ناراحت  ی. فرشته خوشحالینگران  یادیتو ز »
 .« ینیش بب در چهره یجانی شور و ه

 را آغاز کرد. یدیجد  یماه بعد، فرشته  به منزل خودش رفت و زندگ چند

 ********** 
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من برگزار   یبرا  م،یجشن تولد سه نفره بود در کنار غزاله و شم  کیدارم  ادیکه به  یجشن تولد  نیآخر
سنگ  کی صدف با   کیآن سال من از طرف پدرم،  یما بود. کادو  یدورهم  نیآخر بایشد و آن تقر

 سنگ را به من داد گفت:  ی قتبود. پدر و با یدرخشان و ز دیمروار کیداخل آن، که مثل  ینتیز

  نی. ایسنگ بزن نیراز به ا هیحرفات رو مثل   یتونیبه بعد سنگ صبور توهه. م نیسنگ از ا نیا »
 .«کنهی حفظ م شنه یتو رو در س یمادر رازها هیسنگ مثل قلب 

 سنگ صبور کنار من بود.  کیسال مثل  نیو تا چند دادیبه من آرامش م   ییروی ن کیسنگ، مثل  اون

 ********** 

 یدیجد یهاب یو ما وارد فراز و نش گذشتیم  یآسان  نی به هم ،یبه چشم بر هم زدن  یزندگ
 نیها را در اچتر  دیهم صاف بود، کم کم با یو گاه دی باری م یگاه  یآسمان زندگ ی. ابرهامیشدیم

 . میکردی آماده م ریمس

دانشگاه را زده بود و به کسب   دی. غزاله هم قشدمی کنکور م یو من آماده میبود رستانیسوم دب سال
مشغول کار   یاطی در کارگاه خ یها هم چند ساعتو عصر  آمدی ها به مدرسه م. صبح کردی و کار فکر م

خشگل بود    یل یخ حانهی. رکردندی( رفت و آمد م حانه یخواهر کوچکش)ر یبود. کم کم خواستگارها برا
و اعتقاد داشتند  دادندی از غزاله کوچکتر بود. مادر و پدرش، اجازه ورود به خواستگارها را نم یو دوسال

  حانهی شدند تا ر  یها راضبه اصرار غزاله، آن کهنی. تا ادهندی را شوهر نم  حانهی تا غزاله ازدواج نکند، ر
از قبل به   شتریغزاله ب حانه،ی. بعد از عقد ردکنازدواج  اششهیسمج و عاشق پ  یاز خواستگارها  یک یبا 

 یهیز ی جه یه یته یتا برا ماند،ی از شب در کارگاه م  یرا تا پاس یشتر یکارش متعهد شد. ساعت ب
 باشد.  یخواهرش کمک 

 ********** 

معضل کنکور شد. هر   ری درگ میقبول شدم و وارد دانشگاه شدم. شم کیگراف یمن در کنکور هنر، رشته 
 .می و کمتر کنار هم بود می شده بود  یزندگ یهامشغله ر یز ما درگکدام ا

 او نشست.  یسال سرنوشت غزاله هم رقم خورد و باالخره شتر بخت، در خانه همان

بود که   یقرار داشت. صاحب آن، پسر جوان  ی بزرگ مبل فروش یما، مغازه یمحله یاصل  ابانیخ  نبش
 نظر گرفتن رفتار غزاله، متوجه شده بودم که دلش بند شده بود.  ریبارها با ز
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جواب من را داده  یدر مورد پسر جوان حرف زده بودم، اما غزاله  با اخم و به تند یبه شوخ   یبار  چند
و متوجه  کرد ی . اما حس من اشتباه نمکندی بود و گفته بود که در اشتباه هستم و به آن پسر فکر نم 

قفل کرده و   اقلبش ر شیداشت تا سر و سامان دادن خواهرها میه بودم. غزاله تصماش شدعالقه
 باز شود.  یکس  یاجازه ندهد که دِر قلبش به رو

( جز  یمثل سامان) صاحب همان مبل فروش  یو پولدار  پی فکر کردن به پسر خوش ت دانستم،یم
 نبود. یز یو َتَوُهم چ الیخ

 ********** 

  ادهیپ  یکه از دانشگاه به سمت منزل در حرکت بودم از تاکس  یمعمول یروزها یروز مثل همه  کی
که افتاد  متیقگران یهاام به داخل مغازه با آن زرق و برق و مبل شدم. نگاه  یاصل  ابانیشدم. وارد خ 

ام با نگاه  نگاه دفعهکی داشتم،ی ها برممبل  یاز رو کی به  کیغزاله افتادم. چشمم را  ادیناخودآگاه 
 از پشت سر گفت:  ییانداختم و قدمم را تندتر کردم. صدا نییپسر جوان گره خورد.  سرم را پا

 د؟ یسیلحظه وا هی شهی م د،یببخش -

سست شد، توان برگشت به سمت صدا را نداشتم. به زور آب دهانم را  میبه شماره افتاد. پاها قلبم
 نفسم غلبه کنم. با اخم به سمت صدا برگشتم.کردم بر اعتماد به  یقورت دادم و سع 

معصوم غزاله فکر   ی. درآن لحظه فقط به چهره دیام پرکه به آن جوان افتاد، رنگ از رخساره  امنگاه
 کردم. با خودم گفتم: 

موضوع به غزاله  نیو از ا دمیجوابش رو م  تیدر مورد من در سر داشته باشه با قاطع یال یاگر خ  »
 .«گمی نم یز یچ

و   پی خوش ت  یکند. پسر  ترکی خودش را به من نزد  یافکار بودم که سامان توانست کم نیهم در
  ییو خجالت، با موها  ایپر ح یمؤدب و با چشمان ده،یاتو کش  یآراسته و کت وشلوار  یبا ظاهر  افهیق

 صورتش.  یرو شیرته  یمرتب و کم

 بودم، نفس زنان گفت:   شیمحو تماشا 

 سالم  -
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 گفتم:  تی جد با

 . دییبفرما -

 : دیشده بود، پرس  رهیخ  شیهابود و به کفش  ر یکه سر به ز طورهمان

 بکنم؟  یخواهش هیازتون  تونمی م -

 . دییبفرما -

 همراه شما هست... شهیتون که همدوست  اون

صحبت،   یادامه دنیشن یبرا جانی لبان من شکفت و با ه  یاش تمام نشده بود، لبخند روجمله  هنوز
 مهربان گفتم:  یموضع دادم و با لحن رییتغ

 بله دوستم هستن. -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه میکرد و سرش را باال آورد. ن دایجرأت پ  یکم

تا   دیو بهم بدشون منزل یشماره   دیری خواهش کنم اگه امکان داره از خودشون اجازه بگ خواستمی م -
 به مادرم بدم. 

 سرعت جواب دادم:  به

 بله حتمًا.  -

 یبرسم. انگار بخت به غزاله یاطی هرچه زودتر به کارگاه خ خواستمیعجله داشتم و م  یخداحافظ یبرا
 بود.    یباورنکردن یش شده بود. قّصهها، سامان عاشققّصه یندرالیما رو کرد و مثل س 

من تعجب کرد و   دنیدوز بود. با ددر حال دوخت و  ی اطیغزاله پشت چرخ خ  دم،یکارگاه که رس به
دوخته نشده را کنار زدم و به حالت عجله لب   یها. پارچهدیحضورم در آنجا را پرس لی کنجکاوانه دل

 اش کرد و گفت: مبل نشستم. دستش را ستون چانه

 ؟ی نیشی م هیوا چرا نس  -

 کردم و گفتم:   یاطراف را بررس ی آهسته کم یبا صدا -
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 هستم.  یمهم ام یآخه حامل پ  ؟یکن لیتعطزودتر  یکم شهی م -

 و گفت:  دیخند

 ؟ یکن زشی سورپرا یخوای م ه،یاز دست تو ! باز تولده ک -

 دارم.  ینه واقعّا خبر مهم -

 ماساژ دادم و گفت:  یرا چپ و راست کرد و با انگشتانش گردن را کم گردنش

 شده خب بگو.  یچ ؟یدار  جانی چرا انقد ه -

 و گفت:   دیاش کردم. خنداخم  نگاه  با

 .میری م شه،ی اآلن کارم تموم م م،یباشه تسل -

 ********** 

او برخالف   یرو به رو م،یطور که در حال قدم زدن بود. همانمیاز درب کارگاه فاصله گرفت یچند قدم 
 جهت حرکت قرار گرفتم و در حال حرکت گفتم:

 ن؟یدی م  یشما چه جواب یخواستگار  اد یب خوادی م شاهزاده با اسب  هی یاگه بدون -

 و با حالت تمسخر جواب داد: دیخند

 شهر رو ترک کنه.  با اسب  عایپرنسس فعالً قصد ازدواج نداره و سر  دییبه شاهزاده بفرما -

 و گفت:  ستادیحرکت ا از

 کرده؟ دایمن خواستگار پ یبرا  هاه یبود خبر مهمت؟ باز کدوم همسا نیا -

  یمجنون، کس هیعاشق،  هی. یدیو ندست، تو خواب هم اونشاهزاده هیواقعّا  دفعهن ینه به خدا ا -
 .آدیکه تو هم ازش بدت نم 

 گفت:  ی تحکم و جد یحالت با

 نگو که  اون پسره….  -
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 .. یآره صاحب اون مبل فروش  -

 را ابراز کند.   اشی العملش بودم که با اشک شوق بغلم کند و خوشحال عکس  منتظر

اما   نم،یرا در چشمان او بب جانی کرد و به فکر فرو رفت. با تعجب نگاهش کردم تا شور و ه یمکث
 گفت:  یبرخالف تصورم با ناراحت

 برو بهش بگو، من نامزد دارم.  -

 مکث کرد و گفت:  یکم

 رو خدا منصرفش کن. فقط تو گه،یبگو د یز یچ هی دونمیچم آد،ی بهش بگو ازش خوشم نم -

 شده بودم.  ریّ رفتارش متح  از

 س؟ ی ن یخواستگار  نی داشتن چن  یهر دختر   یخب چرا؟ مگه آرزو -

 پرخاش گفت:  یحالت با

رو   خواهرام  هیزی تا جه یدونیم ؟یمن باخبر  یتو که از زندگ   ؟یزنی رو م حرف  نیچرا ا گهیباران تو د -
 به خودم فک کنم. تونمی ندم نم

 جوابش را بدهم.   یکردم با لحن مهربان یسع

  یخودت رو نابود کن  یزندگ دیبهت گفته با   یک ؟یدادن به خواهرات هست هی زی مگه تو مسئول جه -
 ها؟خاطر اون به

هم به  یبار  هی امی بمونده! حاال حانهیر  هیزیبده؟ پدرم تو جه  یو کمن هیزی خب اونا به کنار، جه -
پسر بفهمه، من   نیاگه ا یدونیبه کنار، م هیزی اش دوبرابر شه. اصالً بحث جهدوشش اضافه کنم، غّصه

اگه پسره   ای کنه؟  یو معرفتا به خانوادش من  شهی هستم، روش نم ینیی پا یاز خانواده با سطح مال 
از اوضاع من   کهن ی. بذار بدون اشمی م  ریتحق  یکل  ینجور ی. اکننی هم قبول کنه، خانوادش قبول نم 

 هیش رد بشم. مطمئن باش اگه مغازه یمن با غرور از جلو ینجور یکه ا میو منصرف کنباخبر بشه اون
گفتن پرنده  م یخودم باشه. از قد یت در سطح طبقا  کنم،یازدواج م  یهم بخوام ازدواج کنم با کس  یروز 

 با پرنده، باز با باز.
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 ؟ ی. پس دل خودت چ یو دوخت  یدیسه خودت براوووه، خوب وا -

 گفت:  یاز لپ من گرفت و با مهربان یشگونین

 دختر. گهی م یعقل چ ین یبب دیبا سیمواقع دل مهم ن نجوریا -

 کنم گفتم:  یداشتم هر جور شده او را راض  میکه دست بردار نبودم و تصم من

  ضیهات بگو فاز داشته کمی ، یهات گفت اشتهحاال که از ند م؟یو ما خبر نداشت  یمعّلم اخالق بود  -
 .میببر

 و گفت:  دیخند -

 . یکه گفتم رو هضم کن یینای مونده تا ا ی لیحاال خ -

 گفتم: در آوردم و با همان حالت چهره  یشکلک

 . یو تجربه دار   یپاره کرد شتریاز ما ب  رهنی مادربزرگ، خب شما چند تا پ دیببخش -

 ؟یکنی ام ممسخره  -

بار   هیشانس   ؟یت لگد به بختت بزن مسخره یهااستدالل نیبا ا های راحت نیبه ا  ذارمی م یفک کرد -
کجا بود؟ دختر   ای دوره زمونه دختر خوب و با ح نی. تو اهاگردهی برنم گهیرد شه د زنه،ی در خونت رو م

به چشمشونه،  قلشون. درسته مردم عینگر باش  یانقد سطح  دهیکدبانو و هنرمند کجا بود؟ از تو بع
بدن که دنبال مال و ثروت   شی رو افزا مال و ثروت پسرشون  خوانی اما خب درک و شعور دارن. نم

  گهید یهابه ُحسن دیقضاوت کنن با یظاهر و اوضاع زندگ یاز رو دینبا دونن،ی دختره باشن. حتمًا م
پسر   نیترخوشبخت   پسرشون. من شک ندارم،  یهم دار  یادی بلکه ز یشو دار توجه کنن که تو همه 

 .شهی عالم م

 ام زد. باز قانع نشده بود و اصرار داشت تا سامان را منصرف کنم.به گونه یابوسه

 یجلو شهیپدرم هم یخاطر اوضاع مال باران جان من دوس ندارم به ی. ول یخوب نقدیقربونت برم ا -
 از اونها بدونم و …  ترن ییاهمسرم سرافکنده باشم و خودم رو پ یخانواده 

 ادامه نداد. گریاش هجوم آورد و دبه چشمان  اشک
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 ش گفتم: را به بغل گرفتم و  در گوش  او

خاطر اون به  دیماست و نبا ر ی بلکه تقد سیدست ما ن  ری فق ایپولدار  یانتخاب خانواده زم،ی عز -
. مگه عزت نفس  کنهی رو مشخص م هاآدم  تی . رفتار و کرداره که شخصمیسرافراز باش ایسرافکنده 

و نه دزد.  اده. نه معتآرهی مکش و با آبروهه، با زحمت پول حالل درها به پولشونه؟ پدر تو زحمت آدم
جامعه داده.    لیتحو بی. عوضش با شرف و آبرو چهار تا دختر نجهیخال ایدستش از مال دن یفقط کم

خاطر  حتمًا جواب رد بده. به  ننیرو بب هاز ی چ نیو افتخار کن. اگه شعور نداشتن تا ا ری سرت رو باال بگ
  ین یو بب  یاون پسر رو بسنج دیکه با  یتو هست نی. ارینگ ت خودت رو دست کم خانواده   یمال تیوضع

 نه! ایو شعور تو هست  تی در حد شخص

 بدهد که دوباره ادامه دادم:  یجواب خواست

اون   ،یو به احساسات اون پسر پشت پا بزن   یر یبگ میطرفه تصم هی ،یرو ندار  حق  نیدر ضمن تو ا -
و  دهینباش، خدا خودش دختر داده برکت هم م هم ه یزی رو بدونه. نگران جه زیحق داره که همه چ

.  یبش جو کمک خر   یدخالت کن دهی که خدا به پدرت م  یدر رزق و روز  خوادی. نمشهی جور م هیزی جه
هستن که از  یبخت کنه. نه خدا و نه پدر و مادرت راض یخونه   یبذار اون با غرور دخترا رو راه

  یجور نیشه. ا  دیتا موهات مثل دندونات سف یکنج خونه و کار کن ینیو بش یکن  یخودگذشتگ
 انتخاب درسته.  هیت فقط  تو در مقابل خانواده  یفه ی. وظ یکنیدار مرو غّصه  تخانواده 

 بلند گفتم:  یو با صدا دمیکش یبلند نیبه ساعت انداختم و ه ینگاه

 چقد حرف زدم، شب شد. -

دستم را باال بردم و به حالت   شدم،ی منزل شدم و از غزاله دور م یکه با عجله راه طورهمان
 بلند گفتم:  یدادم و با صدا یتکان  یخداحافظ 

کالم جوابم   هیم درد گرفت. کردم چونه یدراز  نکرده بودم. چقد روده یحد سخنران   نیتا حاال تا ا - 
همون اول  دیهمه حرف بزنم با نیو  ا ام یب  نجاینبود ا یاز ی. اصالً ن ری همه تفس نیبعله بود نه ا

کنم. خدافظ ی خبر تو رو خوشحال م  نیو باش که فکر کردم با ا. مندادمی خوتون رو م یشماره 
 دوست من، خدافظ. 

 گفت:    یبلندتر  یباال برد و با صدا یخداحافظ  یلبخند بر لبان او نقش بست. دستانش را به نشانه 
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 . قیباران، دوستت دارم رف   یچقد بزرگ شد -

 ********** 

از صبح   . میرو شدم به او بگوبهبا سامان رو  یمهم آماده کرده بودم که وقت یها حرف  یرا برا خودم
و   ردی شوم تا دوباره او سر راهم قرار بگ یمنتظر بودم تا کالس دانشگاه تمام شود تا به سمت منزل راه

 .ردی جواب غزاله را از من بگ جهی سراغ نت

جا فاصله داشتم که او با آن  یسامان در آن قرار داشت، شدم. هنوز صد قدم یکه مغازه یابانی خ وارد
به صحبت ادامه  یالعملعکس  چی اما بدون ه دی. هم من را ددمیمراه درا در حال صحبت با تلفن ه

 وارد مغازه  منبه  توجهی برسد اما ب انیبه پا شیهارا کندتر کنم تا صحبت  میهاکردم قدم  یداد. سع
صحبت مشغول شد. از رفتارش متعّجب و    یراحت به ادامه الینشست و با خ  زیشد و پشت م 

که   کردمیکند. فکر نم  یباشد و لحظه شمار  تابی گرفتن جواب، ب یناراحت شدم. انتظار داشتم، برا
به او حق دادم  یحدود تاها را مرور کردم و غزاله افتادم و آن  یهاف حر  ادیبرخورد کند. به  تفاوتی ب

 غزاله را اعالم کنم.  ی منف گرفتم وارد آنجا شوم و جواب  میو تصم

رو اشاره کرد تا  روبه   یخم شد و با دست به صندل یکارش به حالت ادب کم زیوارد که شدم از پشت م 
که پشت   یاز طرف  عیسر یل ی. خستادمیدرهم، ا ییهاو اخم نهیش به حالت دست به س. مقابل نمیبنش

 کرد و با لبخند به سمت من آمد.   یخط قرار داشت، خداحافظ

 . دییسالم، در خدمتتون هستم بفرما-

و   ایاز ح  گریبه جوش آمده بود. د میهااو از حدقه درآمده و خون در رگ  بیمن از رفتار عج چشمان
خودش را پشت آن قائم کرده بود و نقش   شی که دو روز پ ینبود. از نقاب  یش خبر شرم در چشمان 

 نبود. با خودم فکر کردم:  یکرد، خبر  یمجنون را باز 

من رو فراموش کرده بود؟   یزود نیدو روز بر سرش آمده باشد که به ا نیا یممکنه در ط ییچه بال »
اون همه  فهی. حکنهی م  یبه غزاله لحظه شمار  دنیرس یو براعاشقه هیاون   کردمی منه ساده فکر م

 ه؟«یج چپولدارها هدفشون از ازدوا نیواقعّا ا  ،یو سخنران  یطرفدار 

در ذهن داشتم، خراب شد. بهتر بود که زودتر   دیشاهزاده با اسب سف کیکه از  یاون تصور  یهمه 
ام نشده بودم. انگشت سبابه   تریعصبان  نیاز ا شتریتا ب کردم ی و آنجا را ترک م دادمی را م یجواب منف 
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از پشت سر نفس زنان   ییبزنم صدا  یتکان دادم تا خواستم حرف دیتهد یرا باال بردم و به نشانه 
 گفت: 

دو روز   نیا  دی. اگه بدوندیبرسم و شما رفته باش ری. نگران بودم، ددمیرو شکر به موقع رس سالم، خدا  -
 چقدر منتظرتون بود. 

را   یمتعّجب به سمت صدا چرخاندم پسر  یسرم را با چشمان  یدستم را آرام کنار بدنم قرار دادم. وقت 
بود. با   ستاده یسامان بود، مقابلم ا کردمی فکر م  شیپ یقهیکه تا چند دق یبه فرد هیکامالً شب  دم،ید

که در پشت سر من قرار   یبرگشت. پسر جوان میو آرامش به صدا افتیخونم کاهش  یاو دما یصدا
 همراه با خنده، گفت:  ییگرفته بود با صدا

خبر   کنم،ی م  ی. عذرخواهمیما برادر دوقلو هست ه،یعیاشتباه گرفتن شما کامالً طب د،ین یبش  دییرمابف  -
که من ساسان  گفتمی بهتون م دیبا برادرم کار دار  دیفرمودی اگه م  ن،ینداشتم با برادرم قرار مالقات دار

 هستم.  

 نشستم.  یصندل  یخجالت سکوت کردم و رو از

رفتن به  یبه بهانه  یرا ترک کند و ساسان با عذرخواه فهماند که آنجا  با اشاره به برادرش سامان
 ما را تنها گذاشت و رفت.  ،یباشگاه ورزش

فکر   نیبه ا  دانستمی اسم سامان را هم نم یدهانم را به زور قورت دادم. من که تا آن لحظه حت آب
 کردم: 

  نطوریبسته باشه؟ اگر اباشه و به ساسان دل  خبری نکنه غزاله هم از دوقلو بودن سامان و برادرش ب  »
 پسر رو دلخوش کنم؟«  نیا یباشه، چجور 

 افکار بودم که سامان گفت:   نیهم در

 د؟ یبزن  یحرف نیخوای نم ،یمردم از نگران -

 سکوت کردم. یشک و دودل با
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 یبه عرضتون برسونم، برادرم از عالقه دیکنی و برادرم فکر م شباهت من اگه هنوز به موضوع دوقلو و  -
  کرد،یم بود و با نگاه او را بدرقه شونیکه هر روز ساعت پنج منتظر ا یمن به غزاله خانم باخبره. اون

 من بودم.  

حال  برد خوش  نیرا از ب امی فکر من را خوانده بود و شک و دودل کهنیشدم. ازا  رهیش خ چشمان به
 جا شدم و گفتم: جابه یصندل   یرو  ی. کمدمیکش یق یشدم و نفس عم

با شما صحبت کنم.  یدر مورد موضوع خواستمی منزل غزاله رو به شما بدم، م یشماره کهن یقبل ازا -
. اگر جوابتون مثبت بود،  دیفکر کن  یو بعد چند روز  دیمن گوش بد یهاخوب به حرف  خوامی ازتون م
 .دیاقدام کن

 من شد.  یهاحرف  یمنتظر ادامه ینگران  با

  یخواهرش به تازگ  کهنیغزاله گفتم. ازا تی و وضع  یطبقات یاز فاصله  میمستق  ریادامه به صورت غ  در
 مشکل بود.  طیشرا نیدر ا هی زیدو تا جه یه یآنها ته  یبرا یعقد کرده و کم 

. بعد از  دادی من م لیتحو یلبخند میهاصحبت  یالگاه البهگوش کرد. گه من یهاف دقت به حر  با
 من گفت:  یدر جواب آن همه سخنران  م،یهااتمام صحبت 

 ه؟ینظر خود غزاله خانم نسبت به من چ دینگفت -

 .زندی که گفتم توجه نکرده و هنوز حرف از دل م  یمن و مشکالت یهاف کردم به حر  حس

 .هیکه خدمت شما عرض کردم جوابش فعالً منف  یمشکالت نیخاطر اخب غزاله به  -

 آد؟ی از من خوشش نم یعنی -

 تند شدم و با پورخند گفتم:  یکم

 اونه؟  هیاآلن مشکل شما فقط نظر قلب -

 ام کرد و گفت: نگاه  تی جد با

  دیشما رو بدم شا یهاپس اول جواب صحبت  دیهستن. خب بذار شونیاخب معلومه! مهم  -
که غزاله خانم رو دوس دارم.  هیسالهی. من نیرو به من بگ شونیتر حرف دل اراحت   ینجور یا
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. از  فهیبا آبرو و شر یول  یکارگره معمول هیچهار تا دختر هستن، پدرش  کهنیهم کامله. ا قاتمیتحق
و از   دهیرو د شونیشما، مادرم ا ینگران  نیبماند…  اما دوم دانمیکه م شونیا مسائل در مورد نیترز یر

 یو ماد  یظاهر  یهاز یما به  چ یداده. خانواده  تیها باخبره و کامالً رضاآن یزندگ ت یتمام وضع 
من هم  نتخابتوجه دارند و به ا خانواده تی فقط به کماالت و نجابت دختر و شخص کنندی نم  یتوجه 

درخواست ازدواج   کهنیچه برسه به ا خورمی ها آب نم. من بدون اجازه و مشورت آنذارنی احترام م
سوم شما،   ی. و اما نگرانکنندیم  یلحظه شمار  یخواستگار  یکسب اجازه  یخانوادم برا یکنم. همه

رو   رسم  نیا یهستند؟ ک هیزیکنه که نگران جه  هیرو ته من  یزندگ لیمگه قراره پدر غزاله خانم وسا
رو شکر که دارم و هم خونه و خدا   نیکنه؟ من هم ماش هیته هیزی جه دیگذاشته که پدر عروس با

  کیکه شر  خوامی و پاک م بیدختر نج هیکنم. من فقط  هیرو ته  م ی زندگ یهال یوسا یهمه تونمیم
با   لیفام یهمه  یجلو تونهیم که مادرم  یتمام هستن تا حد زیبشه. غزاله خانم  همه چ می زندگ

 باز هم ادامه بدم؟  ایرو نشون بده. بس بود  شونیا یسرافراز 

  یدر مقابل انسان  شدی گفتن در جوابش نداشتم. باورم نم یبرا یزبانم قادر به چرخش نبود. حرف  گرید
من را داد. حس کردم خواب هستم. دلم  یهای کامل پاسخ نگران با شعور قدرن یقرار گرفتم که ا

 شیهاشده بودم، باصحبت  رهیش خ نشوم. به چشمان  داریوقت ب چیاگر خواب بود، ه  خواستیم
 و سامان حرف بزند.  نمیها بنشساعت  خواستیمن را جادو کرده بود. دلم م

مظلوم   یالرزان وبغض آلود و چهره ییانداخت. با صدا نییو سرش را پا  د یرا از من دزد اشنگاه
 گفت: 

 . آرمیو به دستش م دارمی باشه دست از تالش برنم یاگه غزاله خانم جوابش منف  -

 و گفتم:  دمیدلم خند در

 چون تو رو از دست بده!« یامگه احمقه بخواد فرشته »

 قرار گرفته بود.  اشیدر چند قدم یوشبخت: خگفتمیتا به او م  رفتمی م دینبود. با زی ماندن جا گرید

 داشت به خودم آمدم. ین یریو ش   یبر خوردن چا دیسامان که تأک  یصدا با

 منزل غزاله را به سامان دادم و آنجا را به سرعت برق ترک کردم. یشماره 

 ********** 
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کردم و او هم با دقت گوش کرد، اما باور نکرد.   فیغزاله تعر یبرا جانیرا جز به جز و با ه عیتمام وقا 
 به پاست.  ییدر دل او غوغا دانستم،ی غزاله باخبر بودم، م یمن که از عالقه

 فکر کرد و گفت:  یماجرا، کم دنیاز شن  بعد

اون خبر ندارم. اگه تفاهم نداشته  اتیآخه من از اخالق و روح  شم؟ی به نظرت من خوشبخت م -
 که چشم بسته قبول کنم. شهی نم  ؟یچ  میباش

 گفتم: طنتیفرو کردم و با ش  شیآرنج به پهلو با

 تو رو جمع کنن.   یطبق، طبق نازها انیب   دیبا ،یناز دار  یل یخ -

 . گفتم: دیخند

 هی خب ازدواج مثل  یل. ومی مواقع نگران نجوریما دخترها ا ی. همهکنمی رو درک م  ت ی نگران -
 دیبا رسهی عقل م کهیی . خب تا اونجافتهیقراره ب  یچه اتفاق ،یدونی ست و تو نم دربسته یهندونه

خدا بگو اگه   . بهیو توکل کن یبه خدا بسپار   دیفقط با شوهی. بق ی. باهاش رفت و آمد کن میکن  قیتحق
خودتون   د یمشکالت رو با یهیو بق  دیست که شما دارخوبه، بشه اگر نه، نشه. شرط اول ازدواج عالقه

  یعنی یکه از اول وجود داشته باشه. تفاهم واقع سی ن یز ی . تفاهم چدیو به تفاهم برس دیحل کن 
 . زمی ها، پس توکل کن و نترس عزتحّمل تفاوت  ییتوانا

 و گفت:   دیام را بوسو گونه  دیرا به آغوش کش  من

  هیخواهر و  هی. تو مثل شهی م نیتربا تو ازدواج کنه خوشبخت   یچقد خوبه تو رو دارم. مطمئنم هرک -
 ،یمشترک رو تجربه کرد ی. انگار خودت چند ساله که زندگیدی . بهم قدرت انتخاب م یمشاور کنارم 

 . یکه هست یمرس

 گفتم:  طنتیو با ش  دمیخند

 که خدا به من داده.  هیاستعداد ذات هی نیا گهید -

 گذاشته شد. یروز بعد قرار خواستگار  چند

 ********** 
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 . غزاله از من خواست، در مراسم شرکت داشته باشم. دی فرا رس یخواستگار   روز

درب  یو من از ال میو غزاله در آشپزخانه بود و پدر سامان به همراه داماد وارد شدند. من مادر
خندان و مهربان   یاتپل با چهره  یمتوسط و اندام ینظر داشتم. مادر داماد با قد ری ها را زآشپزخانه آن 

شخص به نظر  مت یلیبود. به دنبالش، پدرش که خ   یزبانگرم و چرب و خون پوشک ی وارد شد. خانم ش
 وارد شد.  دیرسیم

که بر   یمشک  یبا کت و شلوار   متیقبزرگ و گران  یمنتظر ورود سامان بودم که با دسته گل  
 وارد شد. ر،ی افزوده بود، سر به ز اشت ی جذاب

  ین یس یرا رو یو چا دیلرزی در استکان شد. دستانش م یچا ختنیدستپاچه مشغول ر یبا حالت غزاله
 گفتم:  یو به شوخ  ستادمیکنار او ا با دستمال ختیریم

سر   یفک کنم بر  ،یز ی بر یاومده، بذار کمکت کنم چا رشونیگ ی بابا چه عروس دست و پا چلفت  یا -
 رو درست کنم. غذاهات  امیب  دیبا هم من  یزندگ

 که کنارش قرار داشت به طرف من  پرتاب کرد و گفت:  یبی س با

 .رسهی نوبته تو هم م -

 وارد شد و گفت:  حانهیر م،یبود دنیحال خند در

 . آدی م  رونی تون بخنده یصدا چه خبرتونه،  -

 گفت:  دیکشی دست من را م کهی در حال بعد

 .زهیری م  ییچا خودشن یا رون،یب  ای تو ب -

کردم و  یوارد شدم و سالم   شدم،یم دهیها کشبه سمت مهمان کهی لخجالت در حا یبا کل  من
 نشستم.  یاگوشه

 با من کرد.  یگرم یذوق زده، احوالپرس یاکرد و با چهره  یمن برانداز  یسامان از سر تا پا  مادر

 ها به سمت او رفت.  وارد شد و نگاه  یچا ین یبا س غزاله
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 : اش گفتمزدم و در گوش  یاضربه  شیمن نشست، با آرنج به پهلو کنار

 کرده.  بتیخدا نص یخوش به حالت چه مادر شوهر باحال  -

 زد و آرام در جوابم گفت:  یلبخند

 . سیه -

 مادر سامان شروع به صحبت کرد:  دفعهکی 

دختر رو برام پر   یکه جا  رمیگیدو تا عروس م دونم،یخب م  ینداده ول یراستش خدا به من دختر  -
 . کنهیم

 غزاله در جواب گفت:  مادر

 .دیی فرمای بله درست م  -

اتاق شدند تا با هم صحبت   یمادر سامان و کسب اجازه از پدر غزاله، عروس و داماد راه شنهادیبه پ 
.  دیسال و درس من پرس فاصله، مادر سامان شروع به صحبت با من کرد و از سن و نیا یکنند. در ط

 شدن با او لذت بردم. اخالقش شده بودم و از هم کالم  یفته یش

 و گفت:  دیخانم وسط بحث پر  نیشه

 رو رحمت کنه. خانم و با کماالته، خدا مادرش  یل یست، خمن مثل غزاله  یباران جان هم برا -

 رو به من کرد و  گفت:  یناراحت شد و با مهربان  یسامان کم  مادر

  یچشیشاءاهلل بعد از ازدواج طعم مادر داشتن رو مخدا رحمتش کنه. مادرشوهر هم مثل مادره، ان -
 .زمیعز

 کنم.  دایرا پ  یمادرشوهر  نیلحظه در دلم دعا کردم کاش من هم مثل غزاله شانس داشتن چن همان

  دهیشن یبه عمه مراجعه کرده بودند و وقت از من یخواستگار  یبرا یبودم، چند نفر  دهیاواخر شن آن
 بودند که من مادر ندارم، منصرف شده بودند. 
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هل هله  حانهی برده بودم. عروس و داماد وارد شدند. ر ادیکه زمان را از  میگرم صحبت بود  قدرآن
 فشی . از داخل کدیرا پخش کرد و مادر سامان به طرف عروسش رفت و او را بوس ین یری کنان ش
 درشت در آورد و به دست عروسش انداخت. یهان یبا نگ یر انگشت

دوماهه  یکرد. مادر سامان اعالم کرد، مراسم عقد و عروس دایمراسم خاتمه پ هیمهر نییبعد از تع 
 بروند.  ی ها به سر زندگبرگزار شود و هرچه زودتر آن  گرید

 نیبه دهان همسرش نگاه کرد. مطمئنا به ا یخانم با نگران   نینشان نداد. شه  یالعملغزاله عکس  پدر
 کند، مادر سامان ادامه داد: ه یآبرومند ته  یاه یزی دو ماه جه نیا یدر ط دیکه چگونه با کردی فکر م 

 یبرا هی زی هستند که جه تیجان در اولو حانهی و ر دیبه زمان دار ازی ن ه،یزی جه یهیته  یبرا دونمی م -
رو خودمون  هیزیجه   دیاجازه بد دییما، اگر لطف بفرما یعجله   لیخب به دل  یول دیکن هیته شونیا

آرزو   یدونم، هر پدر ی . ممیشیمتوجه بشه، واقعّا ممنون م لیاز فام  یکس کهنی البته بدون ا میکن  هیته
اجازه رو به ما   نیا کنمی من ازتون خواهش م یآماده کنه ول هیزیدخترش جه یداره که خودش برا

 بخرم.  هیزی کنم و براش جه یعروسم مادر  یتا من برا دیبد

 سکوت کردند.  همه

که در سامان   یت یآن همه شعور و شخص دم،یبود. آنجا فهم یادهیبه فکر فرو رفتم. واقعّا زن فهم  من
رد و  عزت نفس پدر غزاله را حفظ ک  یبا احترام طور  یل ی. خگرفتیمادر سرچشمه م نیاز ا دمید

 را حل کرد، که در دلم به او احسنت گفتم.  هیزیموضوع جه 

 ********** 

 مشغول شد. ه یزیجه   دیروز، غزاله به همراه مادر و مادرشوهرش به خر آن یفردا از

 از او عادت کنم.  یبه دور  دیکم با خودم کنار آمدم که باهم کم من

که  یاه یزیاز جه کهیچند ت  خواستی ها بروم. مروز بعد، غزاله از من خواست تا نهار را به منزل آن چند
 بود را به من نشان دهد. دهیخر

خانم مشغول  نیها به صدا در آمد. شه آن تلفن منزل  م،یبود هیزی جه دنیطور که مشغول دهمان 
 : د یرسرا قطع کرد. غزاله پ  یبعد گوش قهی صحبت شد و چند دق
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 بود؟  یک -

 مادرشوهرت بود.  -

خسته   یل یفردا، امروز خ  یبمونه برا دیخر یه یبق  یگفتی خاطر قرار عصر زنگ زده بود؟ خب مبه -
 شدم.

 مکث کرد و با لبخند گفت:  یخانم کم  نیشه

 محل کار پدر باران رو بهش بدم.  یداشت. ازم خواست تا شماره یاگهیکاره د هی -

 اش کردم.غزاله گر گرفت. به من نگاه کرد. هاج و واج نگاه صورت

 اخم گفت:  با

 .یبعد نوبت بعد  یسر زندگ میو سامان برفعالً اجازه بده من یگفتی م -

 نگفتم.  ی ز یانداختم و چ  نییحرفش تعجب کردم. اما از خجالت سرم را پا از

وصلت   نیشده بودم. از ا دادی که انجام م ییهاو جو  همان روز متوجه منظور مادر سامان از پرس من
  یموضوع مطرح شد، غزاله هم خوشحال شود و برا یآمد اما انتظار داشتم وقت  یهم چندان بدم نم

 او مخالف بود.   ایگو یوصلت خودش را به آب و آتش بزند ول  نیجوش خوردن ا

 حرف دخترش گفت:  یخانم در ادامه  نی. شهمینگو ی ز یدادم چ  حیشدم اما ترج   از دستش دلخور 

هر دوتا   خوامیم گهی دخالت کنم. مادر سامان اصرار داشت هرچه زودتر اقدام کنه. م تونمی که نم من -
 بخت بفرستم. یپسرام رو با هم به خونه

 من را مخاطب قرار داد و گفت:  

 دخترم؟  هینظر تو چ -

مطمئن شدم که او  گریبود. د  نییبزند اما سرش پا  یباال آوردم و به غزاله نگاه کردم تا حرف را  سر
 مخالف بود. 

 فکر کنم. یچند روز  دیاجازه بد یبگم، ول  یز یبه پدرم چ شهیمن روم نم  دونم،ی نم -
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 کردم و به سرعت از آنجا خارج شدم. یبلند شدم و خداحافظ میجا از

 زنگ خانه بلند شد. غزاله بود. یمانتو را باز نکرده بودم که صدا یهاکمههنوز د دم،یمنزل رس به

 : دم یتعجب پرس  با

 شده؟   یچ -

 را به بغل گرفت و گفت:  من

 من مخالفم!  یفک کرد ویاز دستم ناراحت شد دونمی م -

 پنهانش کنم گفتم:  کردمی م یناراحت که سع یاچهره  با

 نه ناراحت نشدم.  -

 نگم. تونمینم  یبهت نگم ول  یز یمان اصرار داشت، چسا -

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ ینگ ویچ -

خونشون بحث تو راه افتاده.  یاز تو خوشش اومده و چند روزه تو یلیراستش مادر سامان خ -
 کمیاون قصد ازدواج نداره. ساسان با برادرش فرق داره،  یمادرش اصرار داره تا ساسان رو زن بده، ول 

عقد   سفره  یبه زور پا  دیتا خودش نخواد نبا میگی. ممیو سامان هم مخالف . منجنبهی گوشش مسر و 
 شه. مون یکه بعد پش نهیبش

خاطر  به من عالقه داشته باشد به یکس کهن یبدون ا خواستی به فکر فرو رفتم. حق با او بود. دلم نم 
 ازدواج کنم. رو به غزاله گفتم: ی انتخاب مادر ، با پسر 

  یبزنه وقت  یانتخاب  نیگرفته ،  دست به چن میچطور تصم آد،ی با شعور به نظر م یل یمادر سامان خ -
 س؟ ی ن یکه پسرش راض  نهیبیم

 یرغبت به تو نبود برا یساسان هم ب پسرش زودتر ازدواج کنه. البته خوادیدلش م گه،یمادره د -
 رو گرفت.  میتصم نیمادرش ا نیهم
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 س؟ یرغبت ن   یب  یچ یعنی -

. از دست من ناراحت نباش  میافتاد که باعث شد ما مخالف باش یولش کن، فقط اومدم بگم اتفاقات -
 خانواده باشم. هیکنار تو در  شهیهم  یمن از خدامه، برا

 ********** 

 . دیغزاله هم فرا رس یشب عروس 

 یشهر بود و فاصله  یسخت بود، مخصوصًا که منزل غزاله باال میو شم من یبرا  یلیاز غزاله خ  یدور  
 با ما داشت.  یادیز

و با   میرفت شگاهی. به آرامیدی خر  یکی ش یها. لباس میدید یادی آن شب تدارک ز یبرا  میو شم من
 .میشده وارد مجلس شد  ونینیش یهامو

. عروس و داماد وارد مجلس شدند، غزاله امدیاما او ن د یایتا فرشته هم ب میچشم به درب بود یلیخ
اش فقط به غزاله . نگاه کردی دستانش را از دستان دلبرش رها نم یاشده بود. سامان لحظه  بایز  یلیخ

 . شدیمحو نم یالبان عروس لحظه  یرو یاو بود. لبخند شاد یهایی بایو ز

 گرید یاعاشقانه ن،یو رام سیو مجنون، و یل یبودم. مثل ل دهیها دها را فقط در کتاب مثال عشق آن 
 عام و خاص شده بود.  یها شهره ما قرار داشت و عشق آن  یبه رو رو 

ها به آن که ی در حال  می. شممیبردی ها لذت مآن دنیدر تمام زمان حضور در مجلس، از د میو شم من
 گفت:  طنتی اش کرده بود با ششده بود و دستش را ستون چانه   رهیخ

 آد؟ی ما هم م ریها گشاهزاده   نیاز ا یعنی -

 و گفتم:  دمیخند

 بشه.  دایمثل سامان برات پ یکی کنمی دعا م -

 همان حالت گفت:  در

 ؟ یپس درسم چ -
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 و گفتم:   دمیبلند خند یصدا با

بشه و  بعد تا خدا شاهزاده رو   دهی من بره باال و توسط خدا شن  ی! حاال تا دعادای حاال نگفتم که فردا ب -
. نگران نباش تا اون  برهی زمان م  یکل  میکن و برو دنبال شم نیرو ز کنه، بزنه تو سرش بگه اسبت  دایپ

 موقع درست تموم شده.

 اخم صورتش را به سمت من کرد و گفت:  با

 اوه اوه چقد مراحل داشت.  -

 در گوشش گفتم:  آرام

 ببر.   ضیبرگردم، تو هم از نگاه کردن ف وی بهداشت سیمن برم سرو -

کرد و خواست تا از   یساسان در آمدم. عذرخواه  ینهیبه س نهی رفتم. زمان برگشت س  اطیسمت ح  به
  رمی شناخت.  از خجالت با اون سر و وضع، دوست نداشتم سرم را باال بگسر راهم کنار برود که من را 

و به  داشتی من برنم  یاش را از رونگاه یاکنم. لحظه یو سالم و احوالپرس ستمیمجبور شدم، با
 کهنیمعطل نگه داشت. به ناچار به حالت عجله بدون ا یق یمن را در آنجا دقا ،یاحوالپرس  یبهانه 

 . در آخر گفت:  ستادمینم ااش کنگاه یاذره 

 م؟یبا هم آشنا بش  شتریب شهی م -

که به سمت ما   یچند پسر جوان ی صدا دنیدوست داشتم هرچه زودتر آنجا را ترک کنم که با شن  فقط
 آمدند، گفتم:  یم

 فعالً.  د،یببخش -

 ها شدم.را تندتر کردم و  وارد سالن خانم  میهاقدم

داد و  ی گرد شده سرش را به حالت تعجب تکان  یبا چشمان مینشستم. شم  زی نفس زنان پشت م 
 : د یپرس

 شده؟ سگ دنبالت کرده؟  یچ -

 کرده، بحث را منحرف کردم.  تیرا اذ  میکفش، پا کهنیا ینگفتم و به بهانه یز یچ
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 شدند. عاشقانه یالنه یشب، دو مرغ عشق، راه  آخر

 ********** 

 : گفت یچه بود؟ غزاله که م  شتریب  تیی ساسان بود. منظورش از آشنا شنهادیپ ری هنوز فکرم درگ 

 اون قصد ازدواج نداره.« »

 را به من داد.  شنهادیچرا اون پ  پس

 دفعهکیمشترک کرد،  یم زندگو طع ییاز مراسمات پاگشا فیغزاله تماس گرفتم. شروع به تعر با
 : د یبا تعجب پرس شیهاوسط صحبت 

 ؟ یدیتو ساسان رو د  یباران، شب عروس -

 مکث کردم و گفتم: یکم

 با خودم کلنجار رفتم که بهت زنگ بزنم، اما روم نشد مزاحمت بشم.  یل یچند روز، خ نی. ادمیآره د -

 با تو  خوادیو م  رونی ب میبر یشما رد و بدل شد؟ آخه از سامان خواسته که چهار نفر   نیب ی خب حرف -
 آشنا بشه. اما من مخالفت کردم. بهم گفت: 

 تو؟  یقبول کرده!« قبول کرد باران خودش  »

 کردم.  سکوت

 .یستین هات یی و آشنا های دوست نجوریتو اهل ا دونم،ی رم، مقربونت ب -

 : دم یتعجب پرس  با

 قبل از ازدواج نبود؟   تیی مگه منظورش آشنا ؟یچجور دوست -

 گفت:  اشی شگیهم نیمهربان و دلنش یصدا با

دو روزه و  یکی یهایبهت گفته بودم، ساسان با برادرش فرق داره. اون اهل دوست زم،ی نه عز -
. اون تو س ی رغبت ن  یگفته بودم که به تو ب نی. واسه همکنهی . اصالً به ازدواج فکر نمهیگذرونخوش 
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. فقط خوادی ازدواج م یاون تو رو برا کرد،ی . مادرش هم فک مخوادی ها مرابطه  نجوریرو واسه ا
 برادرش خبر داشت.   یواقع تیّ سامان از ن

  یخداحافظ  عیسر یل یهجوم آورده بود و مجبور شدم خ میخجالت باز سکوت کردم. بغض به گلو از
 کنم.

  نیرفتار کردم که او چن یاز دست ساسان ناراحت شدم و به خودم لعنت فرستادم، چرا طور  یلیخ 
 در مورد من کرد.                       یفکر 

که مادرم   یشعر  یکم داشتم به معناوباره خواندم. کم مادرم را در دست گرفتم و د یهمان شب، نامه   
 . بردمی م ینوشته بود، پ میبرا یبا نگران 

آنها نگرانم بود و   یها وجود داشت و مادر من هم مثل همهجور ارتباط  نیاز ا ی هر پدر و مادر  ینگران
  یابان یخ یهاو هوس  نیدروغ یهاعشق  نیآمدن من هشدار داده بود که دچار چن ایقبل از به دن 

 نشوم.

اشکبار زمزمه کردم:   یبالشت نهادم. به سقف چشم دوختم و با چشمان یو سرم را رو دم یرا بوس نامه
 من گل باغ توام، من گل باغ توام. 

 ********** 

  یاصفهان قبول شد و من دوباره مثل دوران بچگ یپزشکدندان یدر کنکور، رشته  میسال شم همان
 شدم.  ریگتنها و گوشه 

دور بود   یلی . غزاله هم که خگرفتی از ما نم یسراغ  نیترکوچک  یشده بود، حت  یمشغول زندگ  فرشته
 کرده بود و مشغول کار بود.  یانداز راه یاط یمنزلش، کارگاه کوچک خ  یکی و در نزد

ها و فقط آخر هفته کردیم  دایدر خوابگاه پ یدیدوستان جدو  رفتیبه اصفهان م  دیبا میشم 
 . دیایبه تهران ب  توانست یم

نبودم. سرم به درس و دانشگاه مشغول شد و با بوم و رنگ، خودم را   یدیجد یهم که اهل دوست  من
 مشغول کردم.   ینقاش دنیبا کش

 شدم.  ی و من دچار روزمرگ گذشتی م یعاد یروزها
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                  پنجم فصل ●

خوابگاه و    یکردن کارها سیراست و ر یمن را تنها گذاشت و برا میکه شم دی فرا رس یاهفته  نیاول
 دانشگاه به اصفهان رفت.  

که در دانشگاه و  یمن از اتفاقات یشده بود و من منتظرش بودم تا از اصفهان برگردد و برا پنجشنبه
 کند.  فیخوابگاه افتاده بود، تعر 

ذوق زده شده بودم. هنوز عرق راه   یل یخ دنشیبه منزل ما آمد. از د  راستکیو   دیبود که  رس  غروب
 کردن:  فی بر تنش خشک نشده بود، شروع کرد به تعر

. دارنیچرا همه توش ب دونمی اسمش خوابگاهه اما نم ه،یباحال  یخوابگاه چه جا ط یمح یاگه بدون -
ها خوشم اومد. هر  متنوع بچه  یهاچهره  دنیاول که وارد اتاق شدم از دشلوغ و باحال. روز  طیمح هی

 میتنوع دار  یترک. خالصه کل ی کی کرد  یک یمال شمال،  یکی مال جنوب  یکی شهرن،  هیکدوم مال 
بلند سالم کردم، اما   یهمه ساکتن. با صدا دمیمتفاوته اونجا. وارد اتاق شدم، د یزندگ هیاتاق.  یتو
متفاوت   یهمه دخترها  نی. با خودم گفتم با ارهیبگ لمیتحو  یکس حال نداشت درست و حساب چیه

و  کمک چمدونم یابر  ای ومدیکس به استقبالم ن چیسر کنم؟ ه یاتاق دوازده متر  هی یتو دیبا یچجور 
رو تصرف کرده بودن. اون ته خوب   یبودن و جا دهیشون زودتر از من به خوابگاه رس. همهرهی ازم بگ
تخت نشستم و  یتخت پهن کردم. با همون لباس رو ی رو ولم یتخت قراضه بود. رفتم و وسا هیاتاق 

موهاش آهنگ گوش  دندرحال شونه کر یکیبود،  دهی پتو خواب ریز  یکیبه تک تکشون نگاه کردم. 
که به نظر   شونگه ید یکی . خوندیکرده بود و کتاب رمان م  زونی پاهاشو از تخت آو گهید یکی داد،یم
در هوا معلق نگه داشته بود و با حالت چندش   ن،یزم ی وسواس داره پاهاش رو از رو یل یخ اومدیم

  هیه دختر قد بلند و الغر اندام با ی هوی. زدنی ساز م هی. خالصه هر کدوم کردینگاه م  نیبه موکت زم 
بهم توجه کرد. دستش رو دراز کرد و گفت: » من  یک ی د. خوشحال شدم، لبخند مهربون سمتم اوم

  طیداخل مح ی.  زندگدمیرس  شی . از دامغان اومدم، دو روز پیدندونپزشک یم. سال اول رشته الهه
 . «شهیسخت م  یل یدل کندن برات خ گهید یعادت کن  یاما وقت آدی خوابگاه اولش سخت به نظر م

 دی با  یغش رفت بهش گفتم: »غذا چ یف زدن کرد. دلم از گرسنگنشست و شروع به حر   کنارم
خوابگاه رو   یترش کردم و گفتم: » من غذا موافهی« ق دهی « گفت: » خوابگاه خودش غذا م م؟یبخور

 کنار«  یبذار  هاتوی لوس باز  یکنی و گفت:» عادت م  د ی« بهم خند خورمی نم
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سر و صدا بود که  گهید یهااتاق  یباران به قدر  یداخل خوابگاه بزنم. وا   یدور  هیبا الهه رفتم  
خوابگاه  یفضا یهمه یو دست و خنده تو غیج یاتاقمون ساکته. صدا کهن یخوشحال بودم ازا

  وشدلخ شه،ی شلوغ م ینطور یهم گهی. الهه فکرمو خوند و گفت:»  اتاق ما هم از چند روزه داومدیم
 کشه«ی ها تازه از خانواده دور شدن تا عادت کنن طول مالً اولشه، بچه . فع یسکوت اون نباش

استقبالشون. از رفتار   رفتنیو هورا م   غیدوستاشون با ج  شدنی که وارد م ییسال باال یهابچه 
کردن تا    یروز شمار  یواسه تموم شدن تابستون کل نای . باز الهه گفت: » اگرفتی م ملوسشون خنده

  نجایبه ا  نیو همچ  گذرهی روزها به سرعت م نیذوق و شوق دارن. ا نیبرگردن خوابگاه، واسه هم
 .«شهیبرات سخت م ییکه روز آخر جدا یکنی عادت م 

 . تو دلم گفتم: »  حاال کو تا درس مون تموم شه!«  ووردمی سر درن  یز یاز حرفاش چ  من

  هیو گر سی خ یهاپتو با چشم ری از ز یک ی دمینم، درو روشن ک ونیزیتلو خواستمی ده شب م  ساعت
 نصفه شبه؟«   ینیبی م کرد و گفت:» نم کرده با خشم نگاه

 گفتم:» تو شهر شما ساعت ده، نصفه شبه؟«  بهش

 ن«حوصلهیاوله، همه دلتنگ و ب یهارو بکن، شب  هیحال بق تی رعا کمی شد و گفت:»  کمینزد الهه

 بعد برق و خاموش کرد. 

  دیتو خوابگاه که با  یچقدر سخته زندگ میشم ی. واانیهمه گر ،یاندهیآ یچه خانم دکترهابه به  -
فرهنگ  هی هر کدوم با  د؟یرسیبا هم به توافق م یچجور  د،یو زود بخواب دیهمه با هم هماهنگ باش

 .دیبا هم فرق دار یکل د،یخاص بزرگ شد  طیو شرا

دوم اتاق ما هم شلوغ   یهااز شب   گفت ی ماجراها مال شب اول بود. الهه راست م نیا ینه بابا همه -
و که . منم یمونی م دارینشد. تا نصفه شب ب  یخبر  یو دلتنگ دنیاز زود خواب  گهیو پر سر و صدا شد د

 نیهم شهی م  رتتا دم دانشگاه هولم بده، باو  دیبا یک یبخوابم صبح هم  ریعادت دارم د  یشناسیم
 صبح رو خواب موندم؟ یهااز کالس یاول کل یهفته

 ! یتو خانم دکتر بش یخوای م ی. چجور میتو شم یاز دست تنبل  یوا -
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  سیاز روز سوم به بعد از ترس جا موندن از سرو شهی طول بکشه. باورت م  یده سال هیاحتماالً  -
 .مکنیبه بغل پشت سر اتوبوس بدو بدو م  فیدانشگاه، صورت نشسته و ک

 با هم؟  دیشد  یمیتصورت کنم تنبل خانم. خب از الهه بگو، دوست صم تونمی م قاً یدق -

 .شهینسبت به تو کم م میکنارمه دلتنگ ی.وقتهیدختر خونگرم و مهربون  یلیآره خ  -

 شد.  میحسود -

شب   هی. زهاستی چ نیاهل نماز و ا یل یواسم باران خانم. الهه خ رهیگی تو رو نم یکس جا چیه -
از در خارج   هیسا هی دمیجرق جرق تخت الهه چشمام باز شد و د ی. نصف شب از صدابردی خوابم نم

 شد. الهه بود، وضو گرفته وارد شد و مشغول خوندن نماز شب شد. 

 چه جالب!  -

: »  دم یاومد کنار تختم نشست. ازش  پرس کنه،ی داره نگاش م یچشم هی دینمازش که تموم شد فهم -
 ؟« یخونی ز شب مهرشب نما

 با« یو گفت: » آره تقر دیخند

!« بهم گفت: »  ی. چقد تو خوب و پاک میموند هیومینماز  نیا یگفتم: » خوش به حالت، ما تو بهش
 بشم« هامان یمونده تا جز باا یلی هنوز خ س،ی ن مانیو ا یپاک ینماز شب خوندن، نشانه

 !هیچه دختر با حال -

آرامش   کنمی نگاش که م آره،ی ُخشکه مقّدس رو در نم یهاآدم  نیا یداا ای یمؤمن یادعا ،یلیآره خ  -
 . هیدختر باحال یل یخ رم، یگیم

 کرده! بتی رو نص یدوست نی چقد خوبه، خدا چن -

دوست   ری گ کردی دعا م یمادرمه که از نگران یکردن دوست شانس دارم، البته دعا دایپ یکالً من تو -
 . فتمین  بیشهرغر  یناباب تو

 ********** 
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و   کردیها من را سرگرم م که ساعت  کردی م فیمن تعر یچنان اتفاقات خوابگاه را با طنز برا میشم 
 . خنداندیم

 : کردمی اوقات فکر م  یبعض

  نیریش  یزندگ  تونستمی تا م گذراندم،ی دانشگاه رو در شهرستان م م،یکاش من هم مثل شم یا »
 خوابگاه رو تجربه کنم و در کنار دختران هم سن و سال، لذت ببرم.«

غبطه  طشیو به شرا بردمی لذت م  کردی م فیکه او از اتفاقات خوابگاه تعر یلحظات  دنیشن از
 .خوردمیم

برگشت به خوابگاه  یبرا آمدی ها به تهران مآخر هفته یکم به خوابگاه انس گرفت. وقت  کم
 . « زهیو خاطره انگ ن یریش ها،ی : » خوابگاه با تمام سخت گفتیو م کردی م یشمار لحظه 

و خنده  یاز شب، دور هم با خواندن درس و شوخ  یو غروب تا پاس رفتندیبا هم به دانشگاه م همه
 . کردندیم یسپر  یروزگار را به خوش

نماز   یحت گرید کهی شده بود. طور  ن یبه د تردیکرد. مق ریی تغ یل یاو به دانشگاه رفت خ کهی از وقت 
ش افزون شده بود. کاسته شده بود و بر فهم و کماالت  شطنت ی . از شکردی ها را هم قضا نمصبح 
رخنه کرده    ودش. خانم دکتر بودن در وجرساندی را به سرانجام م  شی از قبل کارها ترق یتر و دقمنظم

 . گذاشتی تر از قبل، منتظر مو من را دلتنگ  دادینسبت به من را بروز م  اشی بود. مدام دلتنگ

 ********** 

 را اخذ کردم.  کیگراف یرشته  پلمیو مدرک فوق د  دیرس انیدانشگاه من به پا دوسال

 خود را مشغول کنم. قی طر نیوارد بازار کار شوم و از ا ل،یتحص یادامه یدادم به جا حیترج 

  ییهاپروژه یام را در منزل، برامربوط به رشته یهاصحبت کردم و قرار شد کار ی غات یچند شرکت تبل  با
 که داشتند، انجام دهم. 

هم در آمد کسب  قیطر نیو از ا دمیکشی م  یطبق سفارش، نقاش ح،ی تفر یاوقات هم برا یگاه
 . کردمیم
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 یانداز راه  یبودم کارگاه بزرگ  دهیغزاله بروم. شن  دنیگرفتم به د میبودم، تصم حوصلهی ب  یل یروز خ کی
 داشته و چند کارگر و هنرجو استخدام کرده بود.  یر یگچشم  شرفتی کرده بود. در کارش پ

 یدرب ورود یکه باال یی. به تابلودمیمنزلش بود، رس کیکه نزد یبه کارگاه ین یری ش دیاز خر بعد
 ام جلب شد.  “ مزون غزال”کارگاه نصب شده بود توجه

عاشقانه و پر از   یکند و زندگ شرفتیکه عالقه داشت، پ  یسن کم در هنر  نیانسته بود با اتو کهنیازا 
 را به دست آورد، خوشحال بودم.  یآرامش

کرده   زانیدور گردنش آو  یسبز رنگ هی اطیبود. متر خ ستادهیا یبزرگ زی مزون شدم، غزاله پشت م وارد
من سرش را   یصدا  دنی. با شندادی را ارائه م  یحاتیبود، توض ستادهیکه کنارش ا یبود و به خانم مسن

 و گفت:  دی من با ذوق به آغوشم کش دنیباال کرد و با د

 چقد دلم برات تنگ شده بود باران جونم.  -

 دعوت کرد.  تشیریرا به دفتر مد من

 .میدر دفتر کارش، به گپ و گفت مشغول شد ینی ریو ش یاز خوردن چا بعد

 گفت:  اشی زندگ  از

واسه خواهرهامم. خدا رو   هیزی جه  دیخر هیکه دارم، مشغول ته ینار سامان خوشبختم. با درآمددر ک -
 روبراهه.  زیشکر همه چ

 خواهرت، چه خبر؟  حانهیاز ر -

 به ساعت انداخت و گفت:  یاسم او، نگاه دنیشن  با

 . حانهیر ی! قرار بود ساعت پنج برم خونه یانداخت ادمیخوب شد  یوا یا -

 ه؟ یه خبرچرا مگ -

 و با ذوق گفت:  دیخند

 کرده و خدا بهش دوقلو داده.  مانیزا ه،یماههی حانهیر -
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 تعجب گفتم:  با

 کرد؟  مانیزا یباردار شد؟ ک یکرد. ک  یاما اون که بعد از تو عروس  -

 زد و گفت:   یچشمک طنتی و با ش دیخند

 عجله داشتن. یل یخ -

 مانتو بود، گفت:  دنیکه مشغول پوش طورهمان

 . میپاشو تا با هم بر ه،یخاله شدن چه حس خوب یدونی چقد نازن، نم یدونی نم -

 بلند شدم و گفتم:  

 . امی ب تونمی که نم یتازه دست خال  ام،ی ب دعوتی نه زشته، من ب  -

 . میخریم یز یچ هیتو راه هم  م،یها رو دارحرف  نیمگه ما با هم ا ه،یزشت چ -

کم سن   یلی زود به اون بچه داد. اون خ  یلی: »  خدا خ گفتی . غزاله ممیحرف زد حانهیرراه در مورد   در
چرا خدا بهش دو تا   کنه،ی م ی. همش ناشکر کنهیم هیو گر  زنهی ست، همش نق متجربه  یو سال و ب 

 .«آدی ها بر نم بچه داده. دست تنها از پس اون 

زنگ فشار داد. هنوز دستش را برنداشته بود که او با    ی. غزاله دست را رومی دیرس حانهیمنزل ر به
قرمز شده بود،    یخواب ی و ب هیکه از گر  یو چشمان   شانیپر ینامرتب، حالت  ییهاو لباس دهیژول ییموها

 گفت:  ییروباز کرد. غزاله با خوش  تی باندرب را با عص

 سالم خواهر.  -

 جواب داد:  یاو با تند اما

 ؟ یکرد ریچرا د -

 خودش را پشت درب قائم کرد و گفت:   دفعهک یمن  دنید با

 بابت سر و وضعم. دیببخش ،ییباران تو یوا -
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 و پشت غزاله وارد شدم.  دمیخند

ها رفت و با  کند. غزاله به سمت بچه یدگ یبه سر و وضع ظاهرش رس یبه اتاق رفت تا کم  حانهیر
دوم   یبه اوضاع منزل انداختم. انگار جنگ جهان یها را به بغل گرفت. نگاهاز آن یکی قربون صدقه 

  دتند و تن حانهی. رگرید یشسته نشده طرف یهاو لباس ینشسته از طرف یهارخ داده بود. ظرف 
 : گفت ی و م  کردیم یمنزل عذرخواه  یاطر اوضاع آشفتهخبه

. همش مشغول تر و خشک کردن و  خوابمی نم . باور کن دوساعت همستمی به خدا من شلخته ن -
  ییقاشق غذا بخورم. چا هی اینگاه کنم  نهیرو تو آ که خودم کنمی دادنم. فرصت نم  ری خوابوندن و ش

 کس نکنه…  چیه  بیدارم! خدا نص یضاعچه او یدونی. نم کنهی م خی زم،یریم

 باز شده بود که غزاله با تشر او را دعوا کرد و گفت:  یبه ناشکر  دهانش

خونه بشنون، خدا به تو دو تا از   یتو شوی کی یآرزو دارن صدا های ل ینکن خواهر من، خ یناشکر  -
به   کمی ی سخنران ینباش. پاشو به جا ینازناز  ،یمادر شد گهیباش، تو د یها رو داده. قونعمت  نیا
 !  نهیبب افهیق  نیتو رو با ا دیکرده با یشوهرت چه گناه چارهی برس. ب تافهیق

 کنه،ی م حتی درکم کنه، مثل مادرشوهرها فقط نص کهنی ا یخواهر ما به جا نی غر غر کنان » ا حانهیر
 کنه« به اتاق رفت.  بتیشاءاهلل خدا پنج قلو نصان

پسر، به   یکیاون  یه یگر یسوخت. با صدا شیام گرفته بود و هم دلم برااو هم خنده اوضاع دنید از
  ر یکه کنار تخت نوزاد قرار داشت را برداشتم و به او ش یر ی ش شهیسمتش رفتم و به بغل گرفتم. ش

 دادم. در آغوشم آرام گرفت. 

 خوردن بچه شدم. چقدر معصوم و آرام بود. غزاله گفت:   ری ش یتماشا محو

من فربد رو به حموم ببرم. بعد فرزاد رو بده بشورم تا   ،یدی م  ریتا به فرزاد ش  زحمتی باران جان تو ب -
 استراحت کنه. یکم حانهیر

حمت  پوشک و لباس را به تنش کنم. به ز دیچگونه با  دانستمی که شسته شد، به بغلم داد. نم فرُبد
 و بعد فرزاد را گرفتم و او را هم خواباندم.  دیدر آغوشم خواب یلباس را به تن او کردم. به آرام
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آماده کرد. من هم   یها کرد و بعد شام از حمام آمد، شروع به مرتب کردن منزل و شستن لباس  غزاله
 . میبرده بود ادی ا از زمان ر کهیطور   م،یرا ما مشغول کار بود  یها را شستم. چند ساعتکمک، ظرف  یبرا

  یرو شد، با خوشحالبهآماده رو  یو شام  زی تم یبا منزل  یدوساعته، وقت  قیخواب عم  کیبعد از    حانهیر
 تشکر کرد.   یو حساب  دیخواهرش را بغل کرد و بوس

. برو  شتی پ آمی چند بار م  یاباش، من که هفته یاما قو یاخسته دونم،یگفت: »خواهر گلم، م غزاله
 . «میبر دیبا گهی. ما دیسرحال باش  آدی تا شوهرت م  ری بگ یدوش هی

 : دمیشیاندیم نیبه ا کردمی دو که نگاه م آن  تیم یرفتار و صم به

مثل غزاله که  یمثل داشتن پدر و مادر. مخصوصًا خواهر  ینعمت بود، نعمت کیداشتن خواهر  »
 دلسوز و مهربان بود.« قدرنیا

 یروزها ی خستگ ن،یری روز ش  کیکردن  یبه سمت منزل به راه افتادم. با سپر کردم و  یخداحافظ 
 را از تن خارج کردم.  ی تکرار 

 ********** 

. من مشتاق بودم تا تمام  نمیجا را بب آن  کیها بروم تا از نزدخواست به خوابگاه آن از من  میشم
 . نمیکرده بود را به واقع بب جادیدر ذهن من ا میکه شم یتصورات

  نیرو نشوم. اول بهش رو  موضوع را با پدر مطرح کنم که با مخالفت  نیا دیچگونه با دانستمی نم
نکرد  یمخالفت د،یم درا در چشمان   اقیاشت  یسفر کنم. پدر وقت ییبه تنها خواستمی بود که م یمسافرت 

 و اجازه داد تا جمعه صبح بروم. 

لباس را بپوشم و    نیسفر بهتر نیرفتن به ا  یبرا  خواستیم کردم. دلم  ایّ سفر مه یارا بر لیوسا یهمه
  زانیاتو کرده در کمد، آو ،ی بودم را با شال آب  دهیخر یکه به تازگ یآب ی. مانتومی ای به نظر ب  پیخوش ت 

 کردم. 

کردم. مدام به  غیم درکودک، از ذوق رفتن به سفر، خواب را از چشمان کی پنجشنبه شب، مثل  
 سفر شوم.                   یو منتظر طلوع آفتاب بودم تا راه کردمی ساعت نگاه م

 ********** 
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 سفر کردم.    گرید یشور و شعف با اتوبوس به شهر  یآن روز جمعه باالخره طلوع کرد. من با کل آفتاب

  یبو دمیکه در دست داشتم، سوار آژانس شدم. سر کوچه که رس  ی. طبق آدرس دمیسنه صبح ر ساعت
 با خودم گفتم:  د،ینان به مشامم رس

 بخرم.«  یم ی و ظرف حل نرم، نون تازه  یحتمًا همه خوابن، بهتره که دست خال »

 کردند و من به عنوان مهمان وارد شدم.  جیرا پ میشم  دم،یدرب خوابگاه که رس  به

نشسته، من را تا اتاق بدرقه کرد  یآلود، صورت پف  یبا چشمان میسوم باال رفتم. شم یتا طبقه  را هاپله
 زد:   ادیدرب فر یبلند از همان جلو یو با صدا

 ها« گشنه  دیآمد. پاش می ها، باران آمد، با نان آمد، با حلتنبل   دیپاش »

 گفت:  یک یگفتند.   ییآمدگوبه سمت من آمدند و خوش  دهیژول یبا ظاهر   یکی  ،یکی

 م؟« یشم ینکرد دارمونیچرا زودتر ب  یوا »

 آورد و گفت:  رونیپتو ب یبسته سرش را از ال مهین ی با چشمان گهید یکی 

 .« یراه انداخت  ییچه سر و صدا  نی بب یجمعه موند هی  م،یروز جمعه بخواب  هی  یاگه گذاشت میشم »

  میبه داخل ظرف حل یو سرک دییبوی نان را م کهی دست جلو آمد و درحال مسواک به  یدختر تپل 
 گفت:  دیکشیم

گرسنه   یوگرنه کل دیارینون تازه نخوردم. تو رو خدا صداشو در ن  هیسالک ی ،ینون یچه بو م،یحل یوا »
 سر ظرف.«  زنیریم گهید یهااز اتاق 

ها را شناختم.  بودم تک، تک آن دهی که شن ییهاف یها نگاه کردم. طبق تعرآن کی  ک،یهاج و واج به  
 بود که مجسم کرده بودم. یطور خوابگاه همان   طیمح

 یَلخت و بلند که رو  یبا موها  ی. به دنبال الهه بودم. دخترکدیم دور تا دور اتاق چرخچشمان 
با ذوق به    یها باال آمد. طور زنان از پلهجوش در دست، نفس  آب یآبشار شده بود با کتر  شیهاشانه 

  رفتار. از  شناختی سال بود که من را م انیکرد، انگار سال یگرم  یپرسطرف من آمد و احوال 
 بود. دهیخاطر من تدارک صبحانه را دشده بود و به  داریب  هیاو را شناختم. الهه زودتر از بق اشی م یصم
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در   یبیکه اصالً حس غر کردندیرفتار م  مانهیبا من صم  یکمک هم، سفره را پهن کردند. همه طور  با
 ها نداشتم.جمع آن 

 درب به داخل کرد و گفت:  یسرش را از ال ،یچشم آب  یدخترک م،یهنوز مشغول خوردن نشده بود 

 !« یانان تازه یبه به چه بو »

صورت وارد   نی رو به هم بههم از اتاق رو   یگر یبدون تعارف وارد شد و سر سفره نشست. دختر د  
 شد. 

ها دست به سفره بردند  زده  یکنند و از من خجالت بکشند، مثل قحط  کهتعارفن یها بدونابچه یهمه
 ود.قاه قاه ب یهااتاق پر از سر و صدا و خنده یور شدند. فضاحمله   میو به ظرف حل

و به رفتار آنها   کردمی ها را نگاه م. من با تعجب آن دندی قاپی از هم م ینان را با شوخ یهاها تکه بچه  
 .  کردندی کرده بود، رفتار م فیها تعراز اوصاف بچه  میطور که شم . درست هماندمیخندیم

شد   یم یحل  نیترمبنده شد، اما همان دو تا قاشق خوش طع بی هم به زور نص میتا قاشق از آن حل  دو
 که در طول عمرم خوردم.

 کهیفضا را شلوغ کردند،  طور  یکردند. حساب  یکوبیها شروع به رقص و پااز صرف صبحانه، بچه بعد
 . دیرسی صدا به صدا نم 

 گفتم:   میبلند به شم یاون سر و صدا با صدا یتو

 ؟ یشی همه سر و صدا خسته نم نیاز ا -

 و گفت:  دیخند

شلوغ    یلیخ  نجایها امشغول درس، جمعه ایهفته که همه دانشگان  یعاد یروزها یعادت کردم، تو -
 .شهیم

کتاب به دست به سمت   یکیبقچه به بغل، به سمت حمام،   یکی اوضاع آرام شد.  یظهر، کم  کینزد
 کند. آماده یآشپزخانه شد تا نهار  یکتابخانه. الهه هم قابالمه به دست راه

 و به من گفت: ر  میشم 
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 کمک الهه.   میبر یاگه دوس دار  - 

  یکیکاسه بشقاب،  یبزنم. آشپزخانه پر بود از همهمه و صدا یخوابگاه دور   طیدر مح آمدی نم  بدم
انواع غذاها به مشام  یبود. بو ییمشغول آماده کردن غذا یروغن. هرکس  ی گر یدنبال نمک بود د

 . دیرسیم

متنوع و ساده بود که  ینهار انواع غذاها یآماده کرد. سر سفره ای با سو ینهار، ماکارون  یبرا الهه
و خنده    یو شوخ یباز مسخره   یبود. نهار هم مثل صبحانه با کل دهیخودش تدارک د یبرا یهرکس
 . میخورد

 . اصفهان را به من نشان دهند یدن ید یتا جاها می گشت و گذار از خوابگاه خارج شد یبرا عصر،

 . میطبق قانون خوابگاه، ساعت نه شب به خوابگاه برگشت شب

.  میها( دعوت شد یاز هم اتاق یک یمعروف خوابگاه، همان املت، توسط مهسا ) یشام به صرف غذا 
. به میوارد اتاق شدند و مشغول صحبت و خنده شد ی کنار  یهااز اتاق  یبعد از صرف شام، چند نفر 

 .  میبرد  ادیاز که زمان را  میسرگرم بود یقدر 

 دوازده شب شده بود، الهه اعالم کرد:  ساعت

 صبح کالس دارن.« هایتر، بعضآروم  کمیها بچه  »

به راه    یبا موضوعات اجتماع . بحث میدور هم نشست یپراکنده شد. چند نفر  یجمع آرام گرفت و کم  
 . میافتاد و تا چهار صبح گرم صحبت شد

 ********** 

در آن زمان کم، خوش   قدرنیبرگشت به سمت تهران داشتم. ا طیشنبه، ساعت ده صبح بل  صبح
 یاام کرد. با لب و لوچهبدرقه نالیتا ترم  میبه تهران برگردم. شم خواستیگذشته بود که دلم نم

 تهران شدم.   یکردم و راه یاز او خداحافظ  زانیآو

شد، در دفتر خاطرات ثبت کردم و هنوز  با مرور آن   امیزندگ یروزها نیزتریآن  روز را که از خاطره انگ 
 .  شودی لبان من سبز م یرو  یلبخند
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  نمیاز سرزم یاها، در گوشه که هرکدام از آن ستی ان یدانشجو یهاخنده  یصدا  ادآوری میهاگوش  هنوز
 و خدمت به هموطنانم هستند.   یشکپز یمشغول شغل و حرفه

 ،ی طوالن یبا ماندگار  یول  م،یسازی. با آنها خاطره ممیریگیدر کنارشان قرار م  یرا زمان کم هاآدمی بعض
 ر« ی بخ ادشانی. » بندندی در ذهنمان نقش م

 ********** 

 پر تکرار به کار مشغول شدم.  یروزها یرا مثل همه هفته یروزها

دم کرده بودم و   موینعنا و به ل ی به منزل ما آمد. چا دنمید یبرا دهیاز راه نرس  میعصر، شم پنجشنبه
  ییرایکه از ظهر درست کرده بودم، از او پذ یک یتازه دم و ک یاز راه برسد و با چا میمنتظر بودم تا شم

 کنم. 

  کیو ک  یچا ینیس کهی کرد و در حال  یداشت، شروع به پر چانگ یشانیو گرد راه بر پ   یخستگ هنوز
 گفت:  آوردمی م  شیبرش زده را برا

 ها از تو خوششون اومده بود.باران، چقدر بچه  یوا -

 خوش گذشت.  یل یبه منم خ -

لب برد و با اخم به فنجان نگاه کرد و   کیقرار دادم، فنجان را برداشت و نزد زی م یرا که رو  ینیس
 گفت: 

 چقد داغه.  -

 و گفتم:   دمیخند

 ؟یمگه عجله دار  -

هم  که   . اون هفتهکنهی رو م پوستم نجایاومدم ا راستهیآره. هنوز خونه نرفتم. اگه مامان بفهمه،  -
 .می عمو رضا دعوت  یخونهو آماده شم، شام  رمیبگ  یدوش هیبرم  دیغر زد. با یمامان کل  ومدمین

 دلخور گفتم:  ییپژمرده شدم و با صدا یکم
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 منتظرت بودم.  یکل  ،یدیتو که تازه رس -

 بود گفت:  کیو ک یکه با عجله مشغول خوردن چا طورهمان

و خوش  جوون   یلیاستاد دارم خ  هیترم  نیا ،یدوباره بهت سر بزنم. راست  کنمی م یفردا سع -
. مونهی ها معصا قورت داده ن ی. مثل ارهیگو سخت   یجد یول  پهیتست اما بداخالقه. خوش چهره 
کس رو   چیاما به ه شکننی سر و دست م یکل رنیباهاش واحد بگ کهنیدخترها واسه ا یهمه

 .  دهی نم

 و گفتم:  دمیخند

 داره واحد برداشتن؟  یچه لذت ریگو سخت  یاستاد جد هیبا  -

 گذاشت و گفت:   ینی س یرا رو  یخال  فنجان

  یبرا دی با یبجنب  ریبازار رقابت شلوغه، د م،یدیو تو ترش من  ین یبی ، نم هیشوهر یب یزمونه گهید -
 . یبابات بمون یخونه شهیهم

 : دم یام گرفت. پرسخنده  اشیبه ظاهر جد  یشوخ  از

 مگه مجرده؟  -

 ها آمارش رو درآوردن که مجرده. اما انگار بچه  س،ی حلقه دستش ن -

انداخت و به سرعت به سمت   دوش  یرا رو ف یو ک دی به ساعت انداخت و مثل فنر از جا پر ینگاه
 گفت:   کردی را به پا م شیهاکفش  کهی رفت و با عجله در حال   یدرب ورود

  یاز آقا یکالس واسه دلبر  یدخترها یهاناز و غمزه از  کنم،ی م  فیبرات تعر آمی حاال سرفرصت م  -
 .گمی عنق برات م

 کرد و بدو بدو از منزل خارج شد.  یخداحافظ  

 ********** 
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تماس گرفت و از من خواست تا به منزل   کسالت به تهران برگشت. با من  لی به دل میشنبه، شم  سه
 آنها بروم. 

خانم سالم و  ای داخل قابلمه برده بود. با ثر مهین بوخور با بخار شلغم، تا  یپتو، سرش را برا ریز 
 و گفتم:  دمیپتو جواب سالمم را داد. خند ری رفتم. از ز میکردم و به سمت شم  یاحوالپرس 

 ه؟یچه وضع نیا -

به سرش بسته   یدستمال کهی در حال ده،یگلگون و ژول یاآورد و با چهره رونیپتو ب یسرش را از ال یکم
 بود گفت: 

 کهی ت  هی ،یآب پرتقال وانیل  هینبود  یکیدارم. دو روزه تو خوابگاه افتادم   یچه اوضاع ینیبی م -
 دستم بده.  یشلغم

 گفتم:   طنتیو با ش  دمیخند

 ؟یاستااااد... رو از دست داد روزهیپس جلسه د  یوا یا -

تکان داد و  یسرش برداشت و سر  یپتو را کامل از رو میدار گفتم که شم استاد را چنان کش یکلمه
 گفت:  

 کرده! ری از استاد برات بگم که گلوش گ -

 تعجب گفتم:  با

تونست   یچطور شد پس؟ ک  کنه،ی توجه نم یدختر  چ یو بد اخالقه، به ه یجد  یل یخ  یتو که گفت -
 قلب استاد رو بدزده؟

 سرش برداشت.  یرا کامل از رو پتو

 حدس بزن؟  -

 . شناسمی نم هاتویکالسمن که هم -
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ها همه عام و خاصه، پسر  یتو کالس شهره  شی که وقار و نجابت و مهربون  هیک  ،یشناسی م -
 چشمشون دنبال اونه….؟

 :  م یزل زدم و با هم گفت میچشمان شم به

 »الهه«

 د؟یدی فهم یجالب شد! برام بگو چجور  یل یخ یوا -

 گفت:  جان ینشست و با ه میبه رو  انداخت و چهار زانو رو  یارا مچاله کرد و به سمت گوشه  پتو

. زنهیداشتم، الهه رو صدا م بتیچرا من غ کهنیا یسر کالس نرفتم، استاد بعد کالس به بهانه  روزید -
  یبرا یبا الهه صحبت کنه و بعد هم که حرف یچجور  دونستهی و از خجالت نم رهی طفره م یاول کل

و با حسادت   ننیبی ها رو مها خلوت کردن اونبچه  ی. همهرهیگی سراغ من رو م  کنهی نم  دایگفتن پ
 . دیدانشگاه مثل بمب ترک یاستاد به الهه تو ی. عالقهندازنی به الهه متلک م

 سکوت کردم و به فکر فرو رفتم، با خودم گفتم:  یکم

دانشجوش رو   بتیغ لیدل تونهی استاد نم هینبود!   یعالقه و عشق و عاشق هیاصالً شب نیاما ا »
 بپرسه؟«  

 و فقط شنونده باشم.  میدادم، نظرم را نگو حیترج  اما

 هابا بچه  میرداردو ثبت نام ک  هی  گهید یهفته یدعا کن زودتر خوب بشم، آخه برا ،یوا -

 برن؟ ی کجا م  -

 رامسر  -

گذراندم و مثل سابق تا   میها ماندم و شب را تا صبح در کنار شمآن شب در منزل آن  م،یاصرار شم به
 . میو پتو خورد میدیو خند  میصبح حرف زد

 ********** 
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به همراه دوستانش   میبه راه شد و توانست زودتر به خوابگاه برگردد. آخر اون هفته شم رو  میشم  حال
بعد از برگشت از   دانستم،ی کردم. م یخاطر آخر هفته را بدون او سپر  نیبه  اردو رامسر رفت. به هم

خواهد کرد    فیتعر یطور  میرا با طنز برا دهدی که در اردو رخ م یجالب  یهاخاطره و اتفاق  میاردو، برا
 ها بخندم.ساعت  دیکه با

 کیصبح آنها به سمت شمال حرکت کردند. دو دستگاه اتوبوس از دانشگاه به راه افتاد.   چهارشنبه
بود و به  میشم شیحواسم پ یاتوبوس پسرها. من که همه یگر یدستگاه اتوبوس دخترها و د

در محل اسکان   کهن یشب، به محض ا. چهارشنبه کردمی که در آن قرار داشت فکر م ین یریلحظات ش 
 با من تماس گرفت.  گرفت،قرار 

 . دییبله بفرما  -

 ؟ یالو باران خوب  -

 ؟یمن بود اد ی  یخوش یبا معرفت باز تو ؟یسالم چطور  -

 نگم.  آرمی شده که تا برگردم طاقت نم یخبر مهم  هی  -

 : دم یپرس ینگران  با

 افتاده؟ یاتفاق  -

 تند و تند خبر داد:   طنتی و با ش  دیخند -

 داره. فیتشر  نجایعاشق هم ا یآقا -

 ؟ یگی رو م یک -

همرامونه  یاستاد سپهر  کهنیدخترها ازا یالهه اومده، همه یحتمًا به هوا  گه،ید یاستاد سپهر  -
 . یبرم، فعالً با  دیمن با کنه،یخوشحالن. الهه داره صدام م

 را از راه دور رساند.   شیخبرها  طنتی با شو     اوردی ام گرفت که طاقت نرفتارش خنده  از

 ********** 
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  ی. با خوشحالدیرسی حال وآشفته دل به نظر م  شانیبه منزل ما آمد اما پر راستک یسفر برگشت و  از
کرد. من که منتظر   انیع  بارهکیداشت را به  نهیکه در س  یرفتم، او را به بغل گرفتم. بغض  شوازشیبه پ
نگران شدم، نکند   دمیگونه دحال او را آن  یو اتفاقات خوب بودم وقت حی خاطرات از تفر  یکل دنیشن

 باشد؟  ی حامل خبر بد

 کردم.  سکوت

مبل نشست. به سمت   یبودم. رو دهید نیغمگ گونهن یرا در فوت پدرش ا  میتا آن روز فقط شم 
طاقت   گر ی. دنواختی تر م کند ی گراناو را آرام کنم. قلبم از ن ،یبخشنوش آرام آشپزخانه رفتم تا با دم 

 : دم یو پرس اوردمین

 ده؟یبهت رس   یخبر بد -

 م زل زد، اما زبان را در دهان نچرخاند. را باال برد و درچشمان  سرش

 !یحرف بزن، جون به لبم کرد -

 گفت:  زانیآو یالب و لوچه با

 عاشق شدم.  -

 گفتم:   تی بود به سرش بکوبم. با عصبان  زی م یکه رو یبا گلدان  خواستیشدم، دلم م یعصبان یقدر  به

 ؟ یکرد یشروع به مسخره باز  دهیامروزته؟ از راه نرس  هیمسخره باز -

 مبل نشست و گفت:  یلبه یجلوتر آمد و رو یکم

 .گمی به خدا راست م -

  میشم یآشفته  ی. از چهره دمیام گرفت و قاه قاه خندچرا آن لحظه خنده دانمی نم  تی شّدت عصبان از
 . با همان حالت خنده گفتم: دمیبه لبان او ند ی. سکوت کرد. لبخندگرفتیام اوج مخنده  یصدا

جشن  هی ن یدانشگاه بگ  سیها رو هم داره. بعد برگشت از اردو به رئعواقب نی اردو مختلط بردن ا -
  ؟یدل باخت یپزشک یدختر و پسر دل باختن. حاال به کدوم رشته  یچون کل رهیبگ  ییازدواج دانشجو

 پزشکه!جوجه دندون  هیجراح؟ حتمًا مثل تو   ای ه؟یطرف پزشک عموم 
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 مفصله.  -

 گفتم:  طنتی ظرف تخمه رو به بغل گرفتم به صورتش زل زدم و با ش -

ت تو، مخصوصًا که داستان عاشقانه باشه  خاطرا دنیظرف تخمه رو هم آماده گذاشتم واسه شن نیبب  -
 داره. یچه لذت

حرف دلم رو    ،یدی و به حرف دلم گوش م یکنیتو، فک کردم تو درکم م دیهمه راه اومدم به ام نیا -
 کس نگفتم.  چیبه ه

گذاشتم  زیم یبود. ظرف تخمه را آرام رو یداشت متوجه شدم، موضوع جد شی که در صدا یتیجد از
 و گفتم:  

 شد!  یچ نمی شروع کن، از اول بگو بب -

 یها تودختر یتعجب کردم. همه  یل یخ یاستاد سپهر  دنیبا د میروز اول که وارد اتوبوس شد -
  تشیّ اذ طنتیو مدام با ش  دونستمیدلشون قند آب شد اما من، فقط الهه رو مسبب اومدن استاد م

 : گفتمی و م  کردمیم

 مبارکت باشه. «  آد،ی جّذابه و بهت م   یلیخ  ی» واقعّا سپهر  

  یف یو الهه با استاد دو ردمن  ی. صندلرفتیبه من م یاو چشم غره  دیکشیخجالت م یالهه هم کل 
با   یسپهر  دمیبود. الهه خواب بود که شن یحواسم به رفتار و حرکت سپهر  یفاصله داشت. همه 

 کردم و گفتم:   دارشیالهه رو چنان تکون دادم و ب  چارهی صحبت کرد. ب  یمادرش تلفن 

 پاشو، پاشو خبر دست اول دارم.«  »

 باز کرد، تو گوشش گفتم:   مهی ن چشماشو

 مجرده، چون با مادرش حرف زد. «   ی»سپهر  

 وگفت:   دیتمسخر بهم خند با

 لذت ببر و مزاحم نشو.« عتیطب  دنیاز د ایبخواب  ایحواست به اون باشه؟  ی خوای تا آخر سفر م »
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 هاشو بست. دوباره چشم  

. اومدنی از عقب اتوبوس با ناز و عشوه به جلو م وه،یتعارف کردن تنقالت و م یبه بهونه  دخترا
اونا رو   دینا ام  کردوی دستشون رو رد م  یتشکر خشک خال هیبکنه با  ینگاه کهن یهم بدون ا یسپهر 

 سو استفاده کرد و خورد. یوسط حساب نیا ی طان. به جاش استاد سلکردی م یراه

 :  دمیالهه پرس از

   ؟«یکنیم  کاریکنه چ یاز تو خواستگار  ی» اگه سپهر  

 جواب داد:  تی و قاطع تی جد با

من قصد   یو باهوش. ول کردهلی تر تحصاز همه مهم ته،یجذاب و جنتلمن و با شخص  یلیاستاد خ »
مونده تا درسم  یلی. خکنمی ازدواج فک نم ای. من اصالً به اون دمی م  یازدواج ندارم و جواب منف

 باالتر از ازدواجه.«   یلیتموم شه، اهداف من خ

 و گفتم:   دمیبهش خند  

حاال،   یذار ی واسه استاد، چقدرم کالس م   شکننی همه دارن دست و پا م ب،ی بازار پر رق نیا ی» تو 
 شه.« دیهات سفبمون تا دندونات مثل موانقد 

الهه تمام فضا رو پر کرد.  یخنده یاتوبوس، صدا یاون سکوت فضا یالمثلو اشتباه گفتم. تو ضرب
 بلند و رسا رو به من گفت:   ییبا صدا  یاستاد سلطان دفعههی

 م«یهم بخند ما  نیلطفًا بلند بگ  ن،یدر گوش دوستتون نگ نیخانم فالح، اگه ُجک بلد »

کرد وهمه   مع یهمه ضا یجلو دی خجالت نکش دش یدرس معارف با اون محاسن سف یمزهی ب استاد
 .دنیخند

 گوشم گفت:  کیساکت شدم. چشمامو بستم تا بخوابم. الهه آروم نزد گهید

تا   سم یبسته جواب دادم: » چرا که نه، پس وا یبا چشما  ؟«یکنی » تو واقعّا به ازدواج فک م 
 رشم؟« بت

 زد و گفت:    یپوزخند 
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  ست یبه ب دی دختر که رس  هاست،یم یقد هیافکارت شب  ؟یزنی م  ی! چرا حرف از ترشیاکردهل ی تو تحص »
تو همراه  یبتون کهن یانتخاب مهمه. ا تیف یک  س،ی. به نظرم سن ازدواج مهم نست یبه حالش گر دیبا
 یبتونه تو ع، بشه نه مان  شرفتتیکه باعث پ  یمهمه. کس  یبا اون بر  یزندگ   ریمس یو تا انتها  یکن دایپ

 ت کمکت کنه، درکت کنه!«به هدف  دنیرس

 بهش گفتم:  

 هی یتو ی که هرکس یزندگ  یتو  ازهین  هی سیتو، اما به نظر من ازدواج مانع ن ی ر یگی چقد سخت م »
بهتره. حاال    یبکن  توشرفتیهمون پ  یندار  ازی. به نظرم تو حاال حاالها بهش نکنهی م  ازی احساس ن یسن

 بخوابم؟« یدی اگه اجازه م

انبوه. تا چند  یباغ بزرگ با پر از درختا هی. میدی. به محل اسکان رسدمیبه مقصد خواب  دنیتا رس  
اتوبوس   ،ی کی اون تار یتا محل اسکان، اتوبوس در حرکت بود. البته تو یرو از درب ورود یلومتر یک

از پسرها نبود.   یاثر  چیکردن که ه  دینبود به کجا تبع شد، معلوم  بیداد و غ ریمس  ریی پسرها چنان تغ
 هم وارد اتوبوس پسرها شدن و مفقوداالثر گشتن. یو سلطان  یسپهر 

با    ییهابه رو، اتاقک  . رو م یدیپر گل و روشن رس  یجا هیو ظلمات، به  ک ی اون جنگل تار وسط
شش نفره   یهاشده بودن. اعالم شد که به گروه  فیکنار هم رد لیطو یروراه هی  یتو ،یچوب یهادرب
 .می و استراحت کن  میها بشو وارد اتاقک  میتقس

  داریب رتر یزود خوابم برد. اما طبق معمول صبح از همه د  یلیراه بودم که خ یخسته  یبه قدر  من
سوار   ریها از دغر غر بچه  ینفر سوار شدم. صدا  نیحرکت بودند که من آخر یها آمادهشدم. اتوبوس 

قلبم اوج  بانشد که ضر  یچ دونمی گره خورد و نم  ینگاهم با استاد سپهر  فعهدهی. دمیشنی شدنم رو م 
 یتو یهابود. با نگاه  یجور  هیگرفت. همان جا بند و آب دادم و رنگ از رخساره پروندم. نگاهش  

در همان حالت موندم. فقط   هی برداشت کردم. چند ثان یطور ن یمن ا دیشا ای ق داشت ش فر کالس 
خودش   یفته یمار داره همه رو ش  یمهره  یآوردم. المصب سپهر  مانینگاه ا ه یبه عشق در  دونمیم
  شی و آتش نافذه، تو مغز استخونت ش بودن. نگاههمه دختر دلباخته نیچرا ا دمی. تازه فهمکنهیم
 . ستشهیکرم از ر دمیبه اون اما فهم دادنیدختران که پا م نیا کردمی . تا حاال فک م هزنیم

                             

 ؟یشد  یتو اآلن عاشق سپهر  میشم -
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 آره متأسفانه.  -

 ؟ یگیازش بد م یپس چرا دار  -

  ریهاش اسچند نفرو با نگاه  دونهی و گوش کن. خدا ممن بدبخت  یداستان تراژد یتا ادامه  سایوا -
تا افسارش از دستم خارج نشه. از فکرش خارج   زدمی به قلبم م یاانه یخودش کرده. اما مدام تاز

  یبا کس ترتا کم  زدمی و خودم رو به خواب م بستمی . ساکت شده بودم و مدام چشمام رو مشدمی نم
 نداشتم. یو مسخره باز  یشوخ  یصحبت کنم. حال و حوصله

 : گفتی از آرام بودن من تعجب کرده بودن و الهه م هیو بق الهه

ذوق و شوقت کجا رفته پس،  ، یتو خودت فرو رفت  یل یخ سازهی شمال بهت نم  ی» انگار آب و هوا 
 کن.« یطون ی ش کمی پاشو 

و بعد اونجا   میرفت نی برسه. به تله کاب  انیسفر به پا نی چرا دوس داشتم هرچه زودتر ا دونمی نم اما
و   شیسفارش دادن. همه در ع  یشمال یغذاها یها کلو بچه  میرفت یرستوران سنت هینهار به  یبرا

 به غذا نداشتم.  یلیاما من معلوم نبود چه بر سر حال و روزم اومده بود. م بردنی نوش به سر م

کنن،   یدم ساحل آب تن خزر با لباس  اچهیطرف در هی بردن. اعالم کردن پسرها ای دوم، ما رو به در روز
 کمیدخترها هم از مرز خارج بشن و اون طرف مرز، دم ساحل ضمن حفظ کامل حجاب، اجازه دارن 

 کنن. سیرو خ  شونپاها 

 

 ؟یآر ی در نم  یکردن هم دست از مسخره باز  فیخاطره تعر یتو -

 ما رو از حراست ترسوندن و اخطار دادن که نگو. ،گمیکه اعالم شد و دارم م یز ی کنم چ کاری خب چ -

 اش…ه یخب بق  -

تکه  یرو یی نرفتم و تنها  ایراحت شده بودم به سمت در یتازه از سرماخوردگ   کهنیا یمن به بهانه  -
 دخترها رو تماشا کردم.   یاز سر خوش  ادیو فر  غیساحل نشستم و از دور  ج یتو یسنگ

 از پشت سرم گفت:  یامردونه یصدا دفعههی
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 آروم!« نجایاما ا ، یطونی ش  یلیکالس خ  یتو »

برخورد کنم.   یعاد یلیکردم آرامشم رو حفظ کنم و خ  یصداش شناختمش. از جام بلند شدم و سع  از
شده بود. حس کردم چند   رهی خ  ایم نکرد. به درکردم. نگاه ی سالم یش کردم و با دستپاچگنگاه

رو به زور    مشد. آب دهان دهیکوب  منهی تر به سبعد با شّدت هر چه تموم  ستاد،یز حرکت ا قلبم ا یاهیثان
 گفت:  ایبه در  رهیطور خقورت دادم. همون 

 بخشه.«و آرام  با یز  یلیخ  ایدر »

مون گره بار نگاه نیانداختم. حس کردم اگه ا نیینظرمو بگم. سرم رو پا ایکنم  د ییتا  دیبا دونستمی نم
  چیصاف کردم تا بدون ه یا. گلوم رو با تک سرفهدمیکش یقی. نفس عم شهیبخوره، راز قلبم فاش م 

  یاستاد سلطان  یبا صدا دفعههیبگم،  ای محکم و استوار نظرم رو نسبت به در یادخترونه  یناز و عشوه
 از من فاصله گرفت.  گشت،یم  یکه به دنبال سپهر 

  کهی رو ت ار یاخت ینگرفت. پاهام سست شد و ب  یول ره،ی به قلبم زدم تا آروم بگ  یبی نه شد. تابی ب دلم
باشن خجالت   دهید یو در حال صحبت با سپهر مبادا دخترها من  کهنی سنگ فرود اومدم. ازا

 بود. دهیما رو ند ی انگار خدا رو شکر کس یول  دم،یکشیم

برخورد نکنه.   یم به سپهر نگاه های سوار اتوبوس بشم که موقع عبور از صندل هی کردم زودتر از بق  یسع
.  نمیطرفه بش هی یعالقه  یدخترها پا یهیمثل بق  دیکه در اشتباه هستم و نبا رفتمی با خودم کلنجار م 

  یتا رو دمیکه تو دستام بود رو باز کردم و تا ته سر کش   یآب  ینکردم. بطر  یدرون قلبم توجه یبه ندا
خاکستر    ریز  شیآت  یکنم. ول لشیو به خاکستر تبد زمی بر یدلم، آب یدهیزبانه کش شهیآت نیا

 شده بود. ممکنر ی . واقعّا مهارش غکردی سر بلند م یهرازگاه

 بردن. یسوغات د یخر یفروشگاه بزرگ برا هیآخر، ما رو به  روز

چشمش   یلی که خ یین پسره سال باالاو دفعههی م،یفروشگاه در حال گشت و گذار بود یو الهه تومن 
که کدوم  دیکن  ییراهنما شهیجلو اومد و به الهه گفت: »م  تونیز دیخر یست، به بهانهدنبال الهه 

 بهتره؟«  تونیز

 لب گفتم:   ریز

  ؟«یبر یم نویداره که ا تونیباباش باغ ز ای تونه؟ی مگه الهه کارشناس ز »
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 م فرو کرد که ساکت شم. لوزالمعده  یهای کیاون هم با آرنجش تا نزد 

  یاسباب باز  یپشت سرم که قفسه  یهااز پشت قفسه  هوی. دمیچرخ یبه دنبال اون رفت. منم م الهه
اسباب   ،یابرادرزاده  ،یاخواهرزاده یبرا خوادی . با خودم گفتم البد مدمیرو شن یسپهر  یبود، صدا

  زیت وهامکه در حال صحبت با تلفن همراش شد. کنجکاو شدم و گوش  دمیشن دفعهه یبخره.  یباز 
 تفنگ  هی واست  زم؟ی عز  ی)سکوت( الو پسرم، خوب ایلیبه ا یبد  ویگوش شهیکردم.  گفت: »الو مادر م

 .« گردمی باش تا برم  یپسر خوب گردمی امشب برم ،یدلتنگ دونمی م دم،یبزرگ خر

اطرافم برام گنگ و نامفهموم    ی. باورش برام سخت بود. همه دیشنی صداها رو نم  گهید هامگوش 
به سمتم   یکه با نگران دمیالهه رو شن یرفت و تعادلم رو از دست دادم. فقط صدا جیگ شده بود. سرم 

 شدم.  حالیش ب و در آغوش  دیدو

 ؟یکرد یز یآبرور یپس حساب  -

متاهله؟ همه   یباران، سپهر  شهیردن فشارم افتاده. باورت م نبرد. همه فک ک   ییاز ماجرا بو یکس  -
 گرفته؟  یرو به باز 

افتاده  جنبهی ب یمشت دخترا هی  رینداده! فقط گ یشنهادینزده! پ یاون بنده خدا حرف  ؟یای چه باز  -
 . دیکنی ها غش و ضعف مسالم، شما  گهی شونه تا مکه قلبشون کف دست 

دستپاچه  دید  تی من رو تو اون وضع یمنظوره؟ اما به نظرم وقت یش ببه نظرت رفتارش، نگاه  یعنی -
 . دمیکه صداشو شن دیشد و فهم 

  یست ینزده، حرکت ناشا  یکه حرف  چارهی تو و امثال توهه. ب الیخ یساخته  هانیا یبه نظر من همه -
 هیمثال  د؟یمگه درس و مشق ندار. شما دیکنیسوژه م د،یکنی اونو بهش وصل م نویا ینکرده. ه

 !دیمملکت هست نیا یمشت دکترها

 اما دوباره گفت:  هیمن کامالً منطق  یهاکه حرف   دیبه فکر فرو رفت و فهم میشم

دخترها   کهن ینکنه! به نظرم از ا جادیسوتفاهم ا ینجور یحلقه دستش کنه تا ا  هی  تونستی اما آخه م -
 .برهی لذت م کنن،ی م ییجلوش خودنما

 طور که مشغول جمع کردن استکان بودم گفتم:بلند شدم، همان میجا از
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 هیداره  یحلقه دستش کرده. اصالً چه معن ،یکن رد گم یبرا دیگفتی م نداخت،یاگه حلقه هم م -
از طرف   یاعاشقونه گنالی س چیه ینگاه عاشق بشه؟  اونم وقت هیباشه به   فیضع نقدیدختر ا
 . میبود شم دینکرده؟ واقعّا از تو بع  افتیش درمقابل 

 کردم دچار حس عذاب وجدان شد و در خودش فرو رفت.  حس

 بغض آلود گفت:  ییزل زد و با صدا زیم به

 ادمینفسم؟ چقد بد شد. اآلن  ُفنی دخترها ضع یه یمنم مثل بق د،یاز حال رفتم فهم یبه نظرت وقت -
بار لبخند رو لبش شکفته شد. حتمًا به   نی اول یحالم بد شده بود سوار اتوبوس که شد برا یاومد، وقت

 چقد ازش متنفرم.  ی. وادیحال و روز من خند

او نبود که به محض ورودش ضجه   شیپ یقهیام گرفت. انگار چند دقخنده می شم یگانهرفتار بچه  از
 .زدی عشق ناکام حرف م  کیو از  زدیم

نشود و ماجرا را   ییهاسوءتفاهم  نی دچار چن گریاو را به آرامش دعوت کنم تا د یمکردم ک  یسع
 فراموش کند و به دانشگاه برگردد. 

 ********** 

دهم.  لیانجام شده را تحو یبه راه افتادم تا کارها کردمی کار م شیکه برا یشنبه به سمت شرکت صبح
گرفتم اون هفته را  میعقب افتاده بودم و تصم دادمیروزها انجام م نیا دیکه با ییهااز برنامه  یلیخ
 کارم وقت بگذارم.  یبرا شتریب

ام را جلب کرد.  ها توجهبچه  یخنده و شاد  یرد شدم. صدا  یدر راه برگشت از شرکت، از کنار پارک 
چه دوران  یلبانم حک شد. کودک  یرو  اری اخت یب یناخودآگاه به داخل پارک قدم گذاشتم و لبخند

 نیی پا  تو به نوب  رفتندیُسرُسره باال م  یهااز پله  یکی  یکیها بود!  بچه  یادغدغه یو ب   نیریش
را سخت باال    یترق یهاپله ی ک ی یکی. میدهی انجام م یسالکه ما در بزرگ   یدرست کار  آمدندیم
  ریسراز  نیی از آن باال به سمت پا یناغافل به راحت دفعهک ی یروز ی و پ  یو در اوج خوشحال میرویم
 . میشویم

و طرف مقابل در   میریگی باال قرار م  یدارد. زمان نییباال و پا  یزندگ م،یریگیم اد یَاالُکلنگ،  یدر باز  ای
  یهمان باز  هان ی. اردیگی و او در باال قرار م نیی و ما در پا شودی و ناغافل سرنوشت برعکس م  نییپا
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که از   میریگی م ادی لی وسا  نیبا ا یو در کودک  خوردی سان رقم مان  یست که براسرنوشت 
و گرد و خاک را از رخت تن   میو هنگام سقوط، دوباره بلند شو  میناراحت نشو  یزندگ یهای متینامال
 .میخورد نی هم زم یاگر چند بار  یحت م،یها باال روو دوباره از پله مییبزدا

  ،یها به هوا بروم. در عالم کودکو ساعت  نمیآن بنش یرا کرده بود که رو  یتاب سوار  یدلم هوا چقدر
با آسمان نداشتم و  یاکه فاصله کردمی حس م رفتمی و به هوا م شدمی سوار بر تاب م یوقت

 . یکودک نیر ی زالل ش امیداشت ا یی. چه حال و هوانمیخودم بچ یها را از آسمان براستاره  توانستمیم

 شده بودم:   رهیها خبچه  هیتاب سوار زمزمه کنان به 

 .« یتو بغل بابا بنداز  ،ینداز ی و ماگه من  ،یو ننداز خدا من ،یتاب تاب عباس  »

تاب پرت شد و   یکه از رو یاپسر بچه  یکشاند. صدا رونی من را از افکارم ب یکودک یهیگر یصدا
ها در و با ناز و نوازش او را آرام کرد. چقدر آدم  دیبه سمتش دو یشد و مادرش با نگران  نی نقش بر زم

 به ناز و نوازش دارند.   ازیبعد از افتادن، ن  یمراحل زندگ یهمه

 فکر کردم:   نیبه ا 

ناز و نوازش   یبرا یشوم، پناهگاه   نیبخورم و نقش بر زم یمحکم  یل یس یاز زندگ یاگر من هم روز  »
 نه؟«  ایقرار گرفتن دارم 

 یرا در قفل نچرخانده بودم، صدا دی. به سمت منزل به راه افتادم. هنوز کلرفتی م یک یرو به تار هوا
 را برداشتم.   ی. به سرعت وارد شدم و گوش دمیتلفن را شن

 د ییالو بفرما  -

 تماس گرفتم.   یلیخ  ؟یلو باران، کجا بودا -

 ست؟ چرا صدات گرفته  ؟یپس چرا خوابگاه  ،یتو که امروز تا غروب کالس داشت ؟ییتو میشم -

کسل و   یل یخوابگاه از صبح تنها بودم. خ   ینرفتم. تو نیحال و حوصله دانشگاه رو نداشتم واسه هم  -
  یرو به راه نشدم. از ظهر هرچ کنمی بودم. هنوز احساس م ومدهیم. کاش به خوابگاه نحوصله  یب

 .یباهات تماس گرفتم نبود
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 ؟یکالس داشت یبدم، تو امروز با سپهر   لیو تحوشرکت  یرفته بودم کارها -

دوس   گهیکه حذف شم. د خوامی . مشمی واحد حذف م نیو حتمًا از است، نرفتمآره، سه جلسه  -
 . خدافظ. رمیم گهیبرگشتن، من د ها از دانشگاهبه رو شم. فک کنم بچه  ندارم باهاش رو 

 مراقب خودت باش.  زم،یباشه عز -

نگذشته بود که دوباره   قهیرا گذاشتم به سمت اتاق رفتم تا لباسم را عوض کنم. هنوز ده دق یگوش
 تلفن بلند شد.  یصدا

 د ییالو بفرما  -

 و دستپاچه از پشت خط گفت:  جانیبا ه  میشم

 افتاده!  یاتفاق هیباران،  -

 : دم یپرس یگران ن با

 شده؟  یچ -

با من حرف   خوادی خوابگاه رو گرفته م یشماره  یاآلن الهه از دانشگاه برگشت گفت: استاد سپهر  -
 بزنه!

 ؟ یراجع به چ -

 . رمیگی که تلفن با من کار داره، دوباره باهات تماس م  کننی م جیو پِ دارن من کنمی فعالً قطع م  -

 و خبر بدهد. دلم به شور افتاد. ردیرا که گذاشتم کنار تلفن منتظر نشستم تا او تماس بگ  یگوش

را برداشتم و نگران  یبود با عجله گوش  دهینرس انیزنگ به پا یصدا  نیبه صدا در آمد. هنوز اول تلفن
 گرفتم: 

 م یالو شم -

  یب شی در صدا گریبود. د دهی بهش رس یانگار خبر خوش دیرسی خوشحال به نظر م یکم  شیصدا
 . دیرسی به گوش نم  یو کالفگ یحوصلگ 
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 زنگ زد.  یسپهر   -

 خب؟  -

 رستوران باهام قرار گذاشت.  یفردا نهار تو یبرا -

 ؟یتو قبول کرد -

  هیبه بق یدر مورد تماس سپهر  دونمی نگفتم، نم یز یچ هی البته به الهه و بق  کردم؟ی قبول م دیآره، نبا -
 بگم! یچ

داشته باشه خارج از چهارچوب دانشگاه؟ فقط مواظب خودت باش. حرکت   تونه ی م یآخه چه کار  -
حسابشو بذار کف دستش. اصالً به  یدیشن یاشرمانه یب  شنهادیپ ایحرف نامعقول   ای ستیناشا

 اش. فقط مواظب ب  دونم،ی حراست خبر بده، نم

 . افتهی نم  یباشه نگران نباش، اتفاق -

افزوده شد. دوشنبه   امی نشد و بر نگران یبودم اما از او خبر  میمنتظر تماس شم یل یروز خآن یفردا
آن نداشتم. زنگ خانه به صدا درآمد. در را که باز کردم با   یرو  یصبح، مشغول کار بودم اما تمرکز 

 به رو شدم.  رو  میخندان شم یبا چهره ،یناباور 

شد. از    رهیم خو به چشمان  ستادیداشت در مقابلم ا جیمه  یخبرها شهیبراق که مثل هم ییهاچشم با
 و گفت:  دیجا خوردم. خند  یدر آن ساعت روز، وسط هفته، کم دنشید

 داخل؟ ام یب  یبذار  یخوای نم -

  نیکه در ذهنم شکل گرفت ا یسؤال نیتا او وارد شود. اول   دمیمتعّجب، خودم را کنار کش یاچهره  با
 نزدم.  ی نگاهش کردم و حرف رانی افتاده بود که او را به تهران کشانده بود؟ ح یبود، چه اتفاق مهم

گذاشت و   زی م یرا رو شیکاناپه رها کرد و پاها یپرت کرد و خودش را رو  یارا به گوشه  فشیک
 خندان گفت: 

  ؟یدار  ینهار چ  م،یو با هم بخوراومدم تا نهار ر  -

 م را گرد کردم. گفت: را باال انداختم و چشمان  میابروها
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دستم؟   یبد  یشربت  ،یآب وانیل هی  یخوای خسته، نم دم،یاز راه رس ؟یکنیو نگاه ممن  ینجور یچرا ا -
در خدمت  بعد برم    ارمیدر ب ی اول تو رو از نگران  نجای هنوز مادرم از اومدنم خبر نداره، اما اومدم ا

 خانواده باشم.

 باال انداختم. آورم،ی از رفتارش سر در نم کهنیا یرا به نشانه میهارا در هم کردم و شانه  میابروها تاج

 آماده کنم.  یسمت آشپزخانه رفتم تا شربت به

را    فشیمالً او را به وجد آورده و  کِ بود که کا ی مشخص بود، حامل خبر  شیدر لحن صدا کهی حال  در
 بلند گفت:  یکوک کرده بود با صدا 

 افتاد. روزیکه تو مالقات د یاتفاقات  دنیشن  یبرا یو کنجکاو یسؤال دار  یتو مغزت کل  دونم،ی م -

 قرار گرفتم و گفتم:  شیشربت رو به رو وانینرسانده بود که با ل  انیرا به پا اشجمله

و با خبر  من  یتلفن یتونستی نم یعنی ؟یحرف بزن   روزتی تا از مالقات د یاومدهمه راه  نیا یعنی -
 ؟ یکن

  نیهمه راه با ذوق اومدم که اول  نی! ایگفتی نم ینجور یچقدر خبرم مهمه که ا  یدونستی آخه اگه م -
 . یشنویکه خبر رو م یباش   ینفر 

بغلم قفل کردم تا مثل   ریرا ز میهازدم. دست  هیبه جا کردم و به مبل تک  مبل جا  یخودم را رو یکم
 سراپا گوش به خبر مهمش باشم.  شهیهم

من  دنی. انگار از انتظار کشدییپایمن را م  یچشم  ریز د،یکشی شربت را تا ته سر م  وانیل  کهی حال  در
تا بلکه دهان باز کند و خبر   دمیکش یقی گل کرده بود. با حرص نفس عم  طنتشی و باز ش بردی لذت م

 مهمش را بازگو کند.

 : فیباالخره شروع کرد به تعر و

از دور برام تکون داد و   یکنم. دست دایرو پ   یکه وارد رستوران شدم چشمامو چرخوندم تا سپهر   روزید -
به رو شدم صدام نلرزه و با اعتماد به   باهاش رو  یبکشم تا وقت یق یکردم چند بار نفس عم یمنم سع

رو برام عقب    یدلاز جاش بلند شد. با  احترام صن دمیرس ی . وقترمی ش قرار بگنفس کامل در مقابل 
تفاوت   یبود خودم رو ب  شیستد ف یکنار ک ز یم یرو  یشاخه گل قرمز  کهنیکردم از ا ی. سعدیکش
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 ی صوت یبا تارها هوی شالم ور رفتم،  یبود و به گوشه  ن یی بگم! سرم پا یچ دونستمی نشون بدم. نم
و فقط آهنگ  دمیشنی نواخت که اصالً کلمات را نم یو آرومش کلمات رو نواخت. طور  نیدلنش

 ... دمیشنی صداش رو م

 گفت؟  ی . بگو چ یکن فشی توص نقدیا خوادی حاال نم -

 

  نیسفر از ذهنم پاک شد. با گفتن اول یاتفاقات بد تو یهمه هوی. گهیبگم د سایتو! وا یچقد عجول -
کنارش   خوادی و دلم م ستمیهام کر شد، احساس کردم ازش متنفر نگوش  د،یقلبم لرز یهاش، رگ کلمه

 : د یپرس  بار. فک کنم دو دمیکه بهم دست داد ترس یاز حالت  دمیاز خودم ترس ی لی. راستش خنمیبش

 سرکالس؟«   یومدین روزی» چرا د 

  تیب نیا اد یبود  نییواسه سؤالش نداشتم. سرم همچنان پا ی. جواب دنیهام کلمات رو شنا گوش ت 
از ِسّر درون( با خودم گفتم:       »اگه سرم رو باال کنم از آشفته بازار   دهدی افتادم )رنگ رخساره خبر م 

  شه«ی دلم باخبر م 

 من کنان خواستم حرف بزنم:   من

 «» م... م … من،  استاد... 

 و گفت:  دیخند 

 استاد؟« ینگ بهم  شهیم »

بودم  دهیکه قبالً ازش د یو شرم ایاون ح گهیبا تعجب سرم رو باال آوردم.  کامالً بهم زل زده بود، د 
 و گفت:  دیچشماش نبود. خند یتو

دوباره با من   دیبازخواستت کنم. هرچند اون واحدو با روزتید بت یخاطر غتا به  یای» نخواستم ب 
 و مجبورم حذفت کنم.«  یداشت بتیو طبق قانون، سه جلسه غ هی. چون واحد مهمیپاس کن 

گرفته بودم.  یعصب کی هام کردم و پاهامو تکون دادم. انگار تلب دنیشدم. شروع به جو یعصبان 
بده. از رفتار خونسردش، به خودم مسلط شدم و   غذا رو باز کرد تا سفارش غذا یخونسرد ِمنو  یلیخ
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  تیخانم باشخص هیجلو اومدم مثل  زی به سمت م یکردم منم مثل خودش خونسرد باشم. کم یسع
دفعه با خودم گفتم: »    هی. کردینگام م یچشم ریکردم ِمنو غذا رو مثل اون ورق بزنم. اون هم ز یسع

در مورد حذف واحدم صحبت کنم! اگه  ای با استادم غذا بخورم و  نجایا ومدمیمن که ن ه؟یچه کار نیا
 برم.«  دیداره بزنه وگرنه که با یحرف مهم 

 بلند بستن ِمنو،چشماشو درشت کرد و گفت:   یرو بستم، از صدا ِمنو

 شد؟«  ی»  چ 

 گفتم:  

 تا من زودتر مرخص بشم؟« ن یو بگتونحرف مهم  دی غذاتون رو انتخاب کن   کهن یقبل ازا شهیم »

و محکم بود. شروع کرد به صحبت.   یش جدِمنو رو بست. به من زل زد درست مثل سر کالس نگاه  
داد که  تیشخص  ریی ش. چنان تغشمرده، شمرده کلمات را ادا کرد، درست مثل درس دادن سر کالس 

 . کردی رو ادا م  نبود. صداش دورگه شد و محکم کلماتش شیپ قهیچند دق هیاون سپهر  گهید

رو براتون روشن کنم.« با تعجب بهش زل   یسوء تفاهم هی خواستمیچون م ن،ی ایازتون خواستم ب »
 تون بد شد…«دفعه حال هیشمال،  یزدم و منتظر بودم. گفت: » اون روز تو

بود چرا    دهیکه فهم  دمی. فهم امی ن رونیب گهیدهن باز کنه برم داخلش د نیزم خواستمی خجالت م از
 بد شده بود. ادامه داد: دفعههیحالم 

 .«دی دیتلفنم رو شن یپا یهاصحبت  دونم،ی» م 

  دهیبه کامم چسب یهام خشک شده بود و به هم دوخته شده بود. زبونم از خشک کردم لب  احساس
ته سر  کردم و تا   یخال وانیآب رو تو ل یلرزون، بطر  ی. با دستاارمشیبه حرکت درب تونستمی بود و نم 

 از خودم دفاع کنم.  خواستمی . مدمیکش

 وسط حرفش:  دمیپر عینذاشتم ادامه بده و سر 

 راه بود.«   یخاطر خستگافت فشار ساده بود، اونم به  هیاما اون روز فقط   »

 پرخاش گفتم:   یلجم در اومد. با حالت یصداش بود، حساب  یکه تو یتلخ یبهم زد. با خنده  یپوزخند
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شما   یهاخاطر صحبت به  دیباشم. چرا با دهیتلفن شما رو شن  یپا یهامن صحبت  دی» خب فرض کن  
 .« نی با پسرتون دچار افت فشار بشم؟ فک کنم شما دچار سوءتفاهم شد

قرار داد و در هم  زی م یو روهاش سکوت کرد و دست  یاقه یبود. چند دق ینکرد. اما همچنان جد نگام
  یعصب  کی. انگار اون هم مثل من تچرخوندیقالب کرد و دو انگشت شصتش رو مدام دور هم م

منتظر و پرسان   ی. با چشماارهیبه زبون ب  تونستی چشماش پر از حرف بود اما نم یگرفته بود. تو
قفل سکوت   دفعهه یبدم.  به مالقاتم خاتمه  کهنیا اینگاش کردم. مردد بودم که ازش بخوام ادامه بده 

 مقدمه گفت:   یرو شکست و ب 

بدم، چون مطمئنم    حیمجبورم در مورد اون روز براتون توض نیهم یمندم. برامن به شما عالقه »
 ست.«حس دو طرفه هیکه به شما دارم   یحس

 ابراز عالقه نیا دنیهام از شن طرف گوش  هیداشتم. از  یاون لحظه چه حس یدونی باران نم  یوا
حس   ن ی: »اگفت ی عقلم م یاز طرف داد،ی آالرم م  یه  جانی طرف قلبم از ه  هیخوشحال بودن، از 

  نواخت،ی م  جانی از ه میصوت  ینشون بدم. تارها یالعملچه عکس  دونستمی اشتباهه؛ هوسه.« نم
راه افتاده بود که نگو و نپرس.    ییدعوا  هیدل و عقلم  نیبدنم رو به راه بودن جز عقلم. ب  یاعضا یهمه

  یکه به من داره اشتباه فکر کرده و من به اون حس  یوانمود کنم، در مورد حس  یطور  خواستمیم
کنه، به  یم  نیتوه تمیجا رو ترک کنم. حس کردم داره به شخصاون تیداشتم با عصبان  میندارم. تصم

 ه کنه، ادامه داد: متاهله، به من ابراز عالق کهنی خودش اجازه داده با ا

،   یی. بعد از جداکنهی م یپسر چهارساله دارم با مادرم زندگ  هی» من چهار ساله از همسرم جدا شدم.  
  یو به راحت کردنی که بهم توجه م ییداشتم به ازدواج فک نکنم. اطرافم پر بود از دخترها میتصم

 کهن یها نبودم. تا ا یگذرونخوش   نجوریمن اهل ا یبا اونا خوش بگذرونم ول تونستمیم
اومدنم به سفر شمال،   لیبه عالقه شد. دل  لیم تبدتو باعث شد، بهت توجه کنم و توجه  یهای توجه ی ب

و   ومدین  شیفرصت پ  کهن یرو بهت بگم تا ا طمی کنم و شرا دایپ  یاونجا فرصت خواستمی . میتو بود
 .«یمن باخبر شد یاز زندگ یاون اتفاق افتاد و تو ناخواسته از قسمت

 

بودم.  عقلم رو مجبور به سکوت کردم تا   دلباخته  هینداشت. من   یاده یپنهان کردن ِسّر درون فا گهید
رو به دست دلم دادم   یعنان زندگ  ینکنه. همه  یدخالت  ممیو سرزنش نکنه و در تصم من  نیاز ا شتریب
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  دیچطور با دم،مامانم فک کر یاون لحظه به چشما  یو بکشونه. فقط تو رجا که دوس داره منتا ه
  یازدواج کنم که قبالً ازدواج کرده و بچه داره؟ چطور  یمرد هیبا  خوامیبگم م ورم ی ش قرار بگمقابل 

 کردم. انتیبهش بگم، از دلم مراقبت نکردم و به اعتمادش خ 

 ( بهم گفت:  ید و نه سپهر برام نه استاد بو گهی) دایپو

و ازت   زنمی نم  یم حرفاز عالقه گهیعاشقونه، دل و عقلت رو بدزدم پس د یهابا حرف  خوامی » نم 
و    یدختر مجرد هست هیمن محترمه، چون تو  یبرا ،یر یبگ یمی . هر تصمیفک کن یتا حساب خوامیم

شک   ،تو رو داشتم و مجرد بودم طی. اما بدون اگه من هم شرایجواب رد بد دم،ی بهت کامالً حق م
 باشم.«  یمنتظر هرگونه جواب  دیست و بااآلن دستم بسته ی. ولآوردمینکن، به زور به دستت م

 :  دم یخودم روشن بود، پرس  یمن که جوابم برا 

 ؟«یطالقت برام بگ لیو دل تیی از آشنا شهیم »

  رونی راحت ب  الیحبس کرده بود رو با خ یاهیکه چند ثان ینفسجمله خوشحال شد و  نیا دنیشن از
 داد و گفت: 

  یرشته یو اون ترم اول بودم   ییدانشگاه باهاش آشنا شدم. من ترم باال یتو   شی» هفت سال پ  
کتاب و دفترم   یخون. همش سرم توپسر آروم و درس   هیبود. منم  گوشیو باز طونی . شیپزشک روان

 یاه. چند تا از واحدیپسر دانشگاه بودم، اما جد نیترو جذاب   نیترمن خشگل سا،یبود. به قول پر
خودشون    نیب  یجمع دخترها، حرف از من بوده، شرط و شروط ی. تومیرو با هم کالس داشت  یعموم

 های باز  نیمنم که اهل ا برقرار کنه شرط رو برده. کیبتونه با من ارتباط نزد یکه هرک  کننی م نییتع
رو برده بود،  رطش کهنیبعد ازا سایعشوه و ناز دل باختم. اما پر هیبا  خبر،ی نبودم و از همه جا ب

احساس کردم، دارم از   یو وقتارتباطش رو با من قطع کنه، اما من دست بردار نبودم  خواستیم
مخالفت کردن.  یلیم خ. خانوادهمیبر سایپر یاز مادرم خواستم تا به خواستگار  دمیدستش م

. می داشت صلهفا  سایبا پر ی لی هم از نظر فرهنگ، خ یها. از طرفحرف  نی و ا  یتو خام گفتنیم
خاطر افت  م بهرفتن بود. خانواده  یهم در حال و هوا سا یاونها همه فرنگ رفته بودن و پر یخانواده 

اهل درس نبود. باهوش بود   سای اج کنم. پرازدو سایشدن با پر یکرده بودم راض دایکه پ یای ل یتحص
باهاش به  یحت  داشتم. برعکس من که فرصت نیگذرونو خوش  حی ش دنبال تفرعالقه. همه یب  یول
وفق داد. از دانشگاه انصراف داد و   طیاما بعد خودش رو با شرا کردیگله م  لیرستوران برم. اوا هی
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ما شروع شد و بحث و   یهای کم کم ناسازگار بدم.  ل یخارج از کشور ادامه تحص خوامی گفت: م
جنگ و   یو حوصله حالنامه و مدرک تخصصم بودم و  انیپا ری درگ یها آغاز شد. من حساب جدال

مادر شده  کهن یآروم و پژمرده شد.  آتش بس شد. از ا یل یرو نداشتم که  باردار شد. خ  سایجدال با پر
با کار و گرفتن تخصصم مشغول   یبود و فکر رفتن از سرش خارج شده بود خوشحال بودم. منم حساب 

  یحس مادر  چیخوشحال نبود. ه  اصالً اومد،  ایکه به دن ایلی. ادمیراحت به درسم رس الیبودم و با خ 
  هیتوجه احوالش نبودم. اون، م یبه رفتارها  توجهی خودم بودم و ب یهامشغله  ری در کار نبود. منم درگ

  گهیآشفته، بچه رو به اون سپرده و رفته.  از اون روز، د ی با حال   سایروز مادرم تماس گرفت و گفت: پر
راحت بدون    یلیخارج شد. خ  رانی طالق گرفت و از ا ت،که از طرف من داش  ی. با حق طالق شدمیند
با خودم عهد   گهیت ، ازدواج کنم، اما د. بعد از رفتن اون، مادرم اصرار داش م کردترک  یح یتوض چیه

 و نجابت و صداقت بدم، که دادم.« ینبندم فقط دل به پاک یدختر  یکردم دل به عشوه و غمزه 

 

 ؟یتو جواب مثبت داد یعنیتموم شد؟   -

 ؟ یخب جوابم مثبته، تو که از دلم باخبر  یجواب مثبت ندادم، ول -

 ؟ یموضوع حرف بزن  نیتا با مادرت راجع به ا یاآلن اومد -

 اوهوم  -

ها عادت  بود. ما آدم  دهیفا یدر گوش عاشق ب  حتیرا فروکش کنم. چون نص  تمیکردم عصبان یسع
 گفت:  یینداشت. با مظلوم نما یاده یپس صحبت در موردش فا م،یتجربه را تجربه کن میدار

   ؟یکن  حتمینص یخوای م -

 نه -

 کنم.  یخوشبخت یست آرزو وا خوامی م -

 . یهست یتو هم مثل الهه عصبان دونمی م -

 ؟ یمگه به اونم گفت -
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 داشت. مجبور شدم بهش بگم. کاریبا من چ  ایپو نه یآره، از رستوران که برگشتم منتظر بود تا بب  -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 . یگیم ینفر به من دار  نیخبرت دست اوله! اول  یتو که گفت -

 را پنهان کند. اشانهیموذ یخندهکرد  یسع

 داشت؟  یالعملخب الهه چه عکس  -

فک کردن. نذار   یبده برا یشتر ی: »عجله نکن، به خودت فرصت بگفت ی اون کالً با ازدواج مخالفه، م -
 شهیهم یکه دار  یط یازدواج با شرا تی فک کن. موقع تندهی دلت به عقلت غلبه کنه. به درس و آ

هم   رهدوبا ،یعاشق بش  یتونیبار م  هی. فک نکن، فقط شنی ت معاشق  ایبرات هست و بهتر از پو
 ها«چرت و پرت  نیو از ا یعاشق بش  یتونیم

 گفت؟  ایچ گهیخب د -

خودشون   نی ها بو آدم : » عشقگفتی ازدواج رو بزنم. م  دیق دیاون که با حتینص  یپا نمیبخوام بش -
  ینداره(. سپهر  ی)اون کالً به عشق اعتقاد ادی نگاه به وجود ب هیبا  دفعههی کهن ینه ا آرنی به وجود م

عقب   ت ندهی مشکل ساز بشه و از درس وآ یزندگ یتو تونهی و وجود پسرش م بار ازدواج کرده هی
 .« یفت یب

 هم داشت؟  یر یهاش  تاثحرف  -

 و گفت:  دیخند

 نه -

 . برم به غزاله هم خبر بدم.م یبش یحساب   ینی ریش هیآماده خوردن  دیبا گهیخب پس مبارکه. د -

 گفت.   میداشت، برا ایکه به پو یکرد و از احساس یش را علنذوق و شوق  د،یمن را که د یخوشحال

 یکردم به جا یآرزو بود. منم سع شی قرار گرفتن برا ا ی. در کنار پوکردی م یشمار وصال، لحظه یبرا 
 یهامخالفت  اش،ی شوم. تنها نگران  میسه اشی مراه شوم و در خوشحال ش هبا احساس  حت،ینص

 وصلت کند.  نیبه ا ی چگونه او را راض دانستی مادرش بود که نم
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 ********** 

سرنوشتش    یمتیبود و با نامال دهی بود. او طعم خوب و بد روزگار را چش  یو عاقل  دهیخانم، زن فهم  ایثر
بود و  دهی فرزندانش را به دندان کش یکنار آمده بود و بعد از فوت همسرش، با صبر و بردبار  یبه خوب 
خاطر جز به    نیدانشگاه کرده بود. به هم یآنها را  سر و سامان داده بود و دخترش را راه ییبه تنها

  یاده یفابود، مخالفت  دهیاو هم فهم دی. شاکرد ی فکر نم یگر ید زی به چ م،یشم  یو خوشبخت تی رضا
و   ستادیکنار او ا رد،ی دخترش قرار بگ یدر مقابل خواسته کهنیا یشد. و به جا  میندارد و تسل

  گر،ید یدر شهر  دیبعد از ازدواج با هبود ک  میاز شم یخانم، دور  ایثر ی کرد. و تنها ناراحت اشی همراه
از  یاش در مراسم خواستگار و خانواده ا یمالقات با پو نی خانم بعد از اول  ای. ثرکردی م یدور از آنها زندگ 

 بخت کرد. یخانه  یسپرد و با دعا راه ایانتخاب دخترش آسوده خاطر شد و او را به دست پو

 .افتیساده خاتمه  یرفت و با جشن  شی به سرعت، مرحله به مرحله پ مراسمات 

 ند. ک یهم با آنها زندگ  ایلیخواست، اجازه دهد ا ایپو از  میشم 

بود با   دهیکه طعم مادر داشتن را نچش ایلیبه هم وابسته شدند. ا یدر مدت کوتاه ای لیو ا میشم 
با تمام   میدوست داشت. شم یمادر واقع کیبه او انس گرفت و او را مثل  میشم یهامحّبت 
اش را با  عاشقانه یرا به عهده گرفت و زندگ ین یسنگ تی رو داشت، مسئول  شیکه پ یدرس یهامشغله

 آغاز کرد.  ایلیا جودو

 ********** 

 ششم  فصل ●

 . هوا به شّدت سرد بود.  میشدی م کیسال نزد یان یپا یروزها به

که با آمدنش سرنوشت من را هم  ی. بهار کردمیآماده م یاز زندگ یدیفصل جد یخودم را برا دیبا
 کرد.  بیدچار فراز و نش

خوش من بودند که دور   یگذران برق آسا، روزها نیا دانستم،ی مثل برق گذشتند و من نم روزها
 یز یدر پس آن روزها، چه چ دانستم،ی را ورق بزنم، نم امی . مدام در تالش بودم تا دفتر زندگ شدندیم

دفتر  توانستمی ورق زدن، م ی. کاش به جارفتی و جلوتر نم ستادیای در انتظار من بود. کاش زمان م 
 را پاره کنم تا دوباره نوشته شود.  امی زندگ
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دوستانم در منزل خودشان قرار داشتند و   ی. همهدادیم  ییتنها یبو م،یبرا دیع  یسال، حال و هوا آن
 من باز تنها شده بودم.  

در   ن،یسمثل دوستانم، سر سفره هفت  خواستیمن هم دلم م دیبود. شا ریگدلم گرفته و دل آسمان
 . گرفتمی ام قرار مگمشده یمه یکنار ن 

حالت    نیاز اوارد آن  شود و من را   یجانیبدهم. ه  یسر و سامان امیبه زندگ خواستیم دلم
 خارج کند. کنواختی

 خودم فکر کردم:   با

 ی انصاف  یاش را وقف من کرده بود پس ب ی و جوان ی. او زندگشودی ازدواج کنم پدر تنها م یاگر روز  »
دار شوم،  اگر ازدواج کنم و بچه دی. اما نه! شا کردمی به ازدواج فکر م  دیبود که او را تنها بگذارم پس نبا

با همسر و   توانمی م یطور نی. اشودی سکوت خارج م  نیاز ا یو زندگ  شودیتر م جمع خانواده بزرگ 
 . «مین یسفره بنش کی فرزندم کنار پدر دور 

 .ختیافکارم از هم گس یزنگ تلفن، رشته یصدا با

 . دییبفرما -

 الو باران جان  -

 .گرفتمی قلب مپدر قوت  یصدا دنیشن  با

 بخرم؟   یندار  ازی ن یز یچ نیسسفره هفت  یبرا -

 فکر کردم و گفتم:  ینداشتم. کم  یاز کم و کسر  یکردم. خبر  مکث

رو    زهایچ یهیقرمز و سمنو. فک کنم بق  ینره، و...و… سبزه و ماه  ادتونی فردا نهار  یتازه برا یماه -
 . میداشته باش

 اومد بهم زنگ بزن. ادتی یز ی باشه، اگر چ -

 مشتاق بود، به وجد آمدم.  لیسال تحو یلحظه  یبرا شهیکه هم شیصدا دنیشن  با
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پراکنده شده بودند را  میهاشانه یرو دهیکه ژول یو بلند یمشک یقرار گرفتم. موها نهیآ یرو به رو 
جز پدر از   یکس روزبه اندامم انداختم، بزرگ شده بودم. تا به آن یسرم جمع کردم. نگاه یباال

به جز او   یشخص  دیو تمج  فیبه تعر  ازی ن کردمی نکرده بود. چقدر احساس م فیتعر  میهایی بایز
  دانمی که فاتح قلبم شود و به من عشق بورزد و من عاشقانه دوستش داشته باشم. نم یداشتم. کس

که تا به آن روز به   کردمی فکر م ییزهای بر من غلبه کرده بود و به چ میازهایچرا آن روز احساسات و ن
 ذهنم خطور نکرده بود و احساسش نکرده بودم.

 میرا به من تقد  یپدر  نیکه چن ییای. به دنو به خودم لبخند زدم  ستادمیتمام قد ا نهیآ یرو به رو 
را به   اشی که عاشقانه دوستم داشت و جوان  یزدم. کس یاز زندگ تیاز رضا یحاک  یکرده بود لبخند

 من را به ثمر برساند.   گونهنیمن گذاشته بود تا ا یپا

هفت   یمختص سفره  یاروزه یف یآب   یسفال یهارا که درون آن، ظرف  ینت یطرف آشپزخانه رفتم. کاب به
  ید را با دستمالآن نشسته بو یکه رو یبرداشتم. گرد و خاک  یکی  یکیها را را باز کردم و ظرف  ن،یس

 پاک کردم. 

ها  پهن کردم و ظرف  زی م یمناسب برداشتم و رو یاها، پارچهپارچه یبقچه  یطرف اتاق رفتم و از ال به
 .دمیآن چ یرا رو

پدر رفتم. دو دستش پر بود   شوازی به پ  ،یبه سمت درب ورود دم،یدر قفل را شن   دیچرخاندن کل یصدا
  یرا رو ین یری و ش هاوهیقرار دادم. م زیم یو سبزه را گرفتم و رو یکه کرده بود. تنگ ماه ییهاد یاز خر

تا   ستادمیا  شدرب منتظر ی. جلواوردیرا ب  دشیخر یهیبرگشت تا بق  اطیگذاشت و به سمت ح  نیزم
بود را   نیسنگ یکه کم  لیپاکت آج مگر یکمکش کنم. ظرف سمنو را از دستش گرفتم و با دست د

ترش کرده، دستم را  یارا پر کرد. با چهره خانه یفضا ،یماه  یبرداشتم و به داخل آشپزخانه بردم. بو
نداشتم.  یبه خوردن ماه یاقرار دادم. عالقه نکیس ی را رو  یماه کیگذاشتم و پالست امی نی ب یرو

 .گرفتمی مخصوصًا، از پاک کردن و آماده کردنش حالت تهوع م

آماده کرد تا به همراه   دینهار روز ع یرا برا  ی. پدر ماهمیشد دهایکردن خر  سی راست و ر مشغول
 .میبخور  دیپلو، طبق آداب روز اول ع یسبز 

  ارید یو رفت و راه را برداشت دشیکرد و رخت سف یو نهم خداحافظ  ستیسال، اسفند در روز ب آن
 از دفتر عمرم ورق خورد.  گرید  یخاطره شد و ما را به دست بهار سپرد. برگ
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 کردی که اعالم م ونیزی تلو یمجر  یسال ده صبح بود. با صدا لیتحو یبود. لحظه نیاول فرورد روز
انداختم.   یباز به ساعت نگاه مهین  یشدم. با چشمان دار یاز خواب ب میکنیم ی را سپر   یانیساعات پا

 نمانده بود.  یبا آن سال باق  یبا وداع وخداحافظ شتریسه ساعت ب 

  نیسفره هفت س دنیمشغول چ قهیبا ذوق و سل ونی زیرو به تلو  زیم یاتاق خارج شدم، پدر جلو از
به صورتم زدم و    یرفتم و آب یبهداشت سی . به سمت سروکردی حمد را زمزمه م یلب سوره  ری بود و ز

 به سمت او رفتم. یپرانرژ  یآراسته کردم و با لبخند و سالم  یظاهرم را کم 

 از رختخواب؟  یسالم دختر قشنگم، دل کند -

  ینگاه  زی م را پوشانده بود با دست کنار زدم و به مچشمان یکه رو ییزدم. موها یجواب لبخند در
  نیتحس  یاگرد نشسته بودند. با چهره  ز،ی خودش، دور تا دور م یدر جا هانی انداختم. هر کدام از س

 کننده گفتم: 

 مرتب!  زیشدند. همه چ دهیچ قهیبا سل  شه،یمثل هم -

 گفت:  دییبوی را در دست گرفته بود و م یقرمز  بیس کهی در حال  پدر

 بوده؟ نیشهفت  ن،یسهفت  یبه جا میقد یهازمان  یدونستی م -

 : دم یتعجب پرس  با

 سفره بود؟ یتو ای چ یعنی -

 ق یو شهد و شمشاد و شربت و شقا ینی ری شمع و شراب و ش -

 چه جالب!  -

. بعد از  اسالم ذاشتندی و تو سفره م  ختندیری هفت تا ظرف غذا م یتو یعنی ن،ی بعدش شد هفت چ -
 کامله.  یزندگ  هیکه نماد  نی هم شد هفت س

 ادامه داد: دادی م را با انگشت اشاره نشان هان یاز س ی کی  یکی که،ی در حال   

  ایشروع کنه.   دهیرو سنج دیسال جد یعمل کردنه، که هرکس دهیسنج  گنیم  ای اتهیسنجد نماد ح  -
 یهایمتینامال یعنیو رضا بودنه  می سرکه نماد تسل ایو برکته.  ر یخ  ایمثال سمنو نماد قدرت و مقاومت 
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بودنه   ریس لهم سمبل چشم و د ری س نی. اهیسماق که سمبل بردبار نیا ای  میریسال را بپذ یزندگ
 ه؟ یقرمز سمبل چ  بیس نیانسانه و اما ا

 جواب دادم:   عیسر

 ی سمبل سالمت  -

 یبا صدا گذاشتی م نیشش س یهیرا کنار بق و آن دیکشی به روبان قرمز سبزه م یدست کهی حال  در
 لب گفت:  ری آرام ز

 . میرو داشته باش یپر از نشاط و شاداب   یشاءاهلل سالسبزه هم سمبل نشاطه که ان -

کج کردم و    یو سرم را کم ستادمیکنارش ا نهیماند که با قرآن و آ رهی خ نیسهفت  یپدر رو نگاه
 :  دم یپرس

 ه؟ یو قرآن نماد چ نهیآ دیخب نگفت -

 ذاشت و گفت: گ زیم یرا رو  بعد آن دیرا از دستم گرفت و بوس قرآن

 رو برات رقم بزنه. یتوکل و توسل، به قرآن توسل کن تا سال خوب -

که  ید یسف یتار موها یالبه البه  یکرد. دست یقرار داد و خودش را در آن نگاه زی م یرا باال نهیآ
 یهاکه رد سال ییهاو چروک  نی . به چدیکرده بودند، کش انینما یمشک یموها نی خودشان را در ب

 و با بغض گفت:  دیکش ی ماند و آه  رهی خ دیکشی م ری را به تصو یدور 

 . نی ها رو روشن کن و کنارم بششمع  -

  انی . هنوز در ممیکردی مادر را در کنارمان حس م ی خال یم هجوم آورده بود. هنوز جا به چشمان  اشک
چشمم را با نوک انگشتم پاک  یهگوش ی. اشک جمع شده کردمی نداشتنش را احساس م م،یهاداشته

آن را نثار   قرآن،از  یاتیو با خواندن آ رمی کردم و قرآن را باز کردم تا در آن لحظات با قرآن آرامش بگ
 محبوس در تنگ، سکوت فضا را پر کرده بود. یحرکت ماه یروح مادرم کنم. صدا

پخش   ونیزیکه از تلو ییدابلند همراه ص  یرا رو به آسمان گرفته بود و با صدا شیهادست  پدر
 : کردی تکرار م شدیم
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گرداننده و  یوَنهار، ا لِ ی ُمدبَّرلَ  ایها، ها و چشمقلب یدگرگون کننده  یلُقلوِب والَبصار، ا َمقلِّب  ای»
ل   عت،یدهنده حال انسان و طب رییتغ یلَحوِل والَحوال، ا َُمَحِول  ایها، روزها و شب یکننده  میتنظ َحوِّ

 کن« ونحال دگرگ نیلحال، حال ما را به بهتر َِاحَسن  یحاِلنا ِال

  یتاک ساعت، و باالخره صدا کی ت یگوشم به صدا ون،ی زیام به تلوحبس بود و نگاه نهی در س نفسم
 نوروز به صدا در آمد. دی معروف ع  یسال و ُسرنا لیتحو یتوپ لحظه

 کرد و در گوشم آرام گفت:  یسالمت یآرزو میاو هم برا دم،یبلند شدم و پدر را به آغوش کش میجا از

 و...  یباش یگر ید یکنار کس  گهیسال د دوارمیام -

 گفتم:  یش جدا کردم و با دلخور اخم خودم را از آغوش  با

 ! نیبرام بکن یتر قشنگ یدعاها شهی اآلن تو هواست، م نیمرغ آم  -

زنگ، سرمان را با   یمن دعا نکرده بود که با صدا یخوشبخت ی. هنوز برادیرا بوس امی شانیو پ  دیخند
مضطرب به سمت   یابه سراغم آمد. با چهره   ی. دلشوره خاصمیمتعّجب به سمت درب چرخاند یحالت

 پدر برگشتم. 

. پدر با عجله به سمت درب هجوم برد و من  زدی را صدا م  اسی ال هیکه با گر دیعمه به گوش رس یصدا
 : کردی که پشت سرهم تکرار م  میبه رو شد عمه رو  یوحشت زده  یبا چهرههم به دنبال آن. 

 بابا«  اس،یبابا، ال  اس،یال »

پدربزرگ توسط  ،یقیرفت. حال پدربزرگ خراب شده بود. بعد از دقا نییها پا پا برهنه از پله  پدر
از سکنه شده  یمنتقل شد و پدر و عمه و عمو همراه آن رفتند. ساختمان خال  مارستانیاورژانس به ب 

ما در  ینوادهکه ممکن بود به خا  ینیبود و من در آن لحظه تنها ماندم. نگران حال پدربزرگ و غم سنگ
 وارد شود، بودم.   د یروز از سال جد نیاول

ساکت و   ابان ید، کنار پنجره نشستم. خشو یکه تنها ماندم تا از حال پدربزرگ خبر   یآن چند ساعت در
 در راه داشت.  میبرا یبود. انگار بهار با آمدنش خبر شوم  ریدلگ میبرا دی خلوت بود. روز اول ع

  یکه با ذوق و شوق لباس و کفش نو به تن داشت و همراه پدر و مادرش برا هیهمسا یدختر بچه  به
 کرد.با حسرت نگاه  شد،ی از کوچه خارج م  دیو بازد دید
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را به همراه  دیع  یکه تمام روزها  خوردمی حسرت م  میبه شم شهیافتادم، هم امی دوران بچگ ادی
خاله محبوبه و   یاز خانه یدنید  دیاما من بعد از ع گذراندی و مسافرت م  دیو بازد دیاش به دخانواده 

روز   زدهیتا هرچه زودتر س  کردمی م یو روز شمار  نشستمی در خانه م دیعمه و عمو، از روز دوم با
 زدی ها را گره مسبزه  طنتی پارسال افتادم. او با ش  نیفرورد زدهیروز س  ادیبرسد. به  انیبه پا امیی تنها

 یمستجاب شد. چقدر دلم برا  شی بخت باشد و دعا یخانه گریکه تا سال د کردی و بلند بلند دعا م 
به   ی. نگاهشدندی م تررنگمهر سال ک های دها و شاتنگ شده بود. خنده میگذشته و شم  یهاسال

منزل ما    اطیبه ح یبلبالن هم سر   گریشده بود. انگار د  رنگی و ب صدای خانه انداختم، چقدر ب  اطیح
 . زدندی نم

اما   دیلرزیم  شیهاآورد، شانه  میپدر خبر فوت پدربزرگ را برا  یبود وقت  یروز بهار، چه روز نحس نیاول
دو  نی درب به زانو افتاد و سرش را در ب  ی. جلوکردی مقاومت م  شیهانشدن اشک ری سراز یبرا

  تعمه سکو ونیو ش هیگر ینگذشته بود که صدا یقی را بست. دقا شیهادستش قرار داد و چشم
 ساختمان را شکست. 

وه به من با  غم و اند یکه با غم و اندوه شروع شد و برا یبود. سال دایکه نکو بود از بهارش پ یسال
 .  دیرس انیپا

. پدربزرگ را به خاک دیچیحلوا در ساختمان پ  یبو ،ین یری و ش یدیع یبو یروز به جاآن یفردا
 .میسپرد

 ********** 

از   رتریکارم، د لیتحو یمراسم سوم پدربزرگ، به مزار رفته بودند، مجبور شدم، برا یکه همه برا یروز 
.  دیرسی عمه به گوش م  یو زار  هیگر یدر مراسم شرکت کنم. وارد قبرستان شدم. از دور صدا هیبق

من را   نکیع  ریکه از ز یابهینگاه غر ین یها به سمت سنگ قبر بود جز سنگچشم یشدم. همه  کینزد
 نهیه س. دست بدیرسی اقوام، متفاوت به نظر م  نیو شلوار و کراوات در ب . پسر جوان، با کت دییپایم

اش، در کنارش  تفاوت نسبت به نگاه  یآشنا بود.  ب  میاش برابود. چهره  ستادهیسر عمه، سر مزار ا یباال
 یعطرش از چند متر  یبه راست کرد تا من از کنارش عبور کنم. بو لیبدنش را متما یقرار گرفتم. کم 

گذاشتم و  شیهاشانه یوزانوانم نشستم و دستم را ر ی شدم. رو کیقابل استشمام بود. به عمه نزد
 بلند ضجه زد:  یها را ماساژ دادم. با صداآن  یکم
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 ت از راه دور اومده.«پدر جان، نوه  »

 : دمیتعّجب از خودم پرس  با

 بود؟ «  ی» منظور عمه از نوه، ک  

بلند شدم. پسر جوان به سمت عمه رفت و او را در آغوش گرفت و از سر   میکه تمام شد، از جا مراسم
کرده   رییتغ قدرنیبرد.  آن پسر جوان، فرشاد بود که برگشته بود. ا  نیمزار کشان کشان به سمت ماش

 . تاز کنارم گذش  تفاوتی بود که او را نشناختم. اما مطمئنًا من را شناخته بود اما ب

 ********** 

  یبرد. تو  ادیگذشت. عمه با برگشت پسرش، غم از دست دادن پدربزرگ را به سرعت از  یاهفتهکی
  یلیختم شد. خ  یسالم و خداحافظ یما به دو کلمه  یگفتگو  دم،یکه فرشاد را د یاون مدت چند بار 

  ارکه قر یو از پسر  رفتیاش منبود. عمه مثل گذشته قربون صدقه یساکت بود و اهل صحبت با کس
 .  کردی مهندس خطابش م یو مدام با نام آقا کردی م فیشود اما مهندس شد، تعر  بود دکتر

که متعلق به  یشرکت بازرگان  کیعمه متوجه شدم، او  در   یدهایو تمج  فیها و تعرصحبت  یالالبه از
 ازدواج کند. رانی داشت، در ا میبود مشغول به کار بود و تصم شیعمو

  لیپدر به دل یهاباال بزند و با وجود مخالفت  ینیپسرش آست یادر تالش بود تا هرچه زودتر بر عمه
را که دختر دم    یو تمام اقوام  دیرا تدارک د  انیو آشنا  لیاز جمع فام یبزرگ ی فوت پدربزرگ، مهمان 

 دعوت کرد.  یمهمان یبخت داشتند، برا

احساس   یسرد و ب  یلیاو خ  ینشان دهد ول   یلیاز آن دخترها، تما یکیکرد که فرشاد به  یسع عمه
 نشان نداد.  یبه آن مهمان یاو عالقه لی و تما کردی رفتار م 

  یهمسر  شی بازگشته تا مادرش برا رانیدر تعجب بودم، چرا فرشاد در کانادا ازدواج نکرده بود و به ا 
 انتخاب کند! 

 ********** 

  لیفام یتم. دخترهانظر گرف ری فرشاد را ز ینشستم و رفتارها یاگوشه  ،یتمام مدت آن مهمان  در
  ییخودنما  یبا پسر از فرنگ برگشته سر صحبت را باز کنند و طور  کردندی م یسع ،یق یهرکدام به طر
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ها را آن رباال،س یهاو دادن جواب های توجه  یرا به رخ او بکشند. اما فرشاد با ب  شانیهایی بای کنند و ز
نسبت به آن  تفاوتشی . از رفتار بکردی نم  یدخترها توجه  یها. به ناز و عشوه کردی از سر خودش باز م

 : کردمی همه دختر، خوشم آمد. با خودم فکر م

اندازه محکم و  نیشده بود که تا ا یبه مرد لی و سر به هوا، تبد طونی پسر ش کی » چطور  
 کرد؟«ی رفتار م  تیباشخص 

 دانستمیم  دیکه بع یز یا اعتماد به نفس ساخته بود! چپخته و ب یکانادا از فرشاد پسر  یآب و هوا 
 .شدی ساخته م ماند،ی اگر در کنار عمه م

 را ترک کرد و رفت. یساده از جمع، مهمان  یمعذرت خواه کیبعد از صرف شام، بالفاصله فرشاد با  

 ********** 

 نکرده بود. ی آن همه دختر،  انتخاب  نیبود که او ب  یعصبان  یبعد از رفتار آن شب پسرش، حساب  عمه

 : گفت ی که زنعمو به عمه م دمیها شناز پچ پچ 

  یدخترها یعادت نکرده. اونجا کل نجایبهش فرصت بده. تازه برگشته، هنوز به آداب و رسوم ا »
 اصالً قصد ازدواج نداشته باشه!«   دیانتخاب کنه. شا یرانیا ی. سخته که بتونه از دخترهادهیمتفاوت د

 : گفتی و م دادیتکان م  دیتهد یاش را به نشانهانگشت اشاره یبا پرخاش طور  عمه

  دی. زودتر باشهی م دهیبد کش یاز وقت ازدواج بگذره وگرنه به جاها  دیرو انتخاب کنه. نبا یک ی دیبا »
بگه  ارهیاز اونور واسم ب  یدختر اجنب  هی دمی وقت هوا برش نداره که برگرده. اجازه نم  هیزنش بدم، 
 عروسته. « 

 سوخت.   دهایتهد نیفرشاد بابت ا یدلم برا یالحظه  

 وگفت:  دیخند زنعمو

  یزندگ خوادی بگرده. بهش فرصت بده. اون م کمی. بذار ینگهش دار  رانیبه زور ا  یتونی تو که نم »
نداره.   یفرق  یدختر فرنگ ای یرانیچه اونجا، دختر ا نجایکنه، چه ا یزندگ خوادی م یکنه بذار با هرک

 خودخواه نباش.« 
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 آرام گفت:  یاز حالت گارد خارج شد و با لحن یکم عمه

 گه،ی نم یچینجابتشه که ه یاما از رو خوادی . مطمئنم دلش زن مسین  زهایچ نیمن اهل ا یبچه  »
 منتظره تا من براش انتخاب کنم.« 

 ********** 

پشت اون نقاب سکوت، مرموز   ی . حت کردمی بازگشتش فکر م  لیبه رفتار فرشاد و دل  یل یروزها خ آن
  یمتنفر نبودم ول ی . مثل دوران بچگدمیترسی و از او م کردمی حس م  شیهابودن را در چشم

  میبرا ادور نگه داشته بود و او ر ها از همزمان، ما را مدت  یبه او اعتماد کنم. فاصله  توانستمی نم
 نداشتم. یتییکرده بود که اصالً با او و رفتارش آشنا یابه یبه غر لیتبد

 ********** 

ام به ور بودم ناگهان نگاهشب گذشته بود. کنار پنجره نشسته بودم و در افکارم غوطه یمه یاز ن ساعت
درختان قدم   یالپرسه زنان البه دم،یدقت کردم، فرشاد را د ی. کم دیچرخی م طایافتاد که در ح یاهیسا
  هیبود شب  ی. لرزش عشق نبود! ترسدیام گره زد. دلم لرزاش در نگاه . سرش را باال آورد و نگاهزدیم

 شیهاو از پنجره فاصله گرفتم. چشم  دمیکه به سراغم آمده بود. پرده را  به سرعت کش  یدوران کودک
تخت نشستم.  ی. بالشت را به بغل گرفتم و رودادی شوم م ینقشه  کیوز مثل اون دوران، خبر از هن

و او انگشتش  کردمی اش مانداخت که از پنجره نگاه یروز   ادیبه ظاهر مظلومش من را به  یهاچشم
شده بود و با نگاه مظلومش عاجزانه از من کمک خواست. من   یکه انگار زخم دادی فشار م  یرا طور 
رفتم. به محض ورودم، جوجه  اطیبرداشتم و به سرعت به ح  یکمک به او چسب زخم  یهم برا

  هیو گر غی من انداخت و من با ج تهوا به سر و صور  ی بود را ب دهیخر شیکه مادرش برا ییهای رنگ
 نرفتم.  اطی به ح هایه رنگخانه شدم و تا چند روز از ترس جوج یراه

 با خودم فکر کردم:  

باز به فکر آزار و   دیمرد شده چرا با هیاون حاال  ه؟یخاطر خاطرات دوران کودکمن به یهای ن یبدب نیا »
 من باشه؟«  تیاذ

 .کردی نم  رییها که تغآدم  نت یاما ط 

 از خودم دور کنم.که نسبت به فرشاد داشتم را   یاحساس بد نیخودم در کلنجار بودم تا ا با
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 ********** 

 شه،یو متفاوت از هم زی آن شب، مشغول کار بودم، تلفن به صدا در آمد. عمه با لحن محّبت آم یفردا
کار، دعوتش را رد کنم. دوست  یکردم به بهانه  یصرف نهار دعوت کرد. سع یبار من را برا  نیاول یبرا

 شدم که قبول کنم.  مجبورعمه اصرار کرد و   یرو شوم. ول آنجا بروم و با فرشاد رو به  یینداشتم، به تنها

قربون صدقه و نوازش من را   یمناسب، به آنجا رفتم. در کمال تعّجب، عمه با کل  یلباس  دنیاز پوش  بعد
 کرد.  تیهدا ییرایو به سمت سالن پذ دیبوس

مبل   یبلند شد و بعد از سالم، دوباره نشست. رو  شیمن از جا دنیمبل نشسته بود و با د یرو  فرشاد
  ختنیر یتنها گذاشت و برا یقیزل زدم. عمه ما را دقا یقال یهاانداختم به گل نیی نشستم و سرم را پا

 به آشپزخانه رفت. یچا

 گفت:   پوزخند  یآرام و حالت ییشد و با صدا  رهی به صورتم خ فرشاد

 !یقو بش یروز  هی کردمی فک نم یجوجه اردک زشت بود هی ،یبچه که بود -

ندادم.   یرا پنهان کنم. جواب  تمیکردم عصبان یتعجب سرم را باال آوردم. از حرفش دلخور شدم و سع با
 شدم. با خودم فکر کردم:  رهی که در مچ دستم بسته بودم، خ یزدم و دوباره به ساعت یتلخند

 من؟« یی بایکردن از ز فیتعر ا یبود  هیاش کناجمله  »

 دوباره ادامه داد: 

 ! یاما اآلن ساکت و خانم ،یزبون دراز بود  یلیخ  میبچه که بود -

 کردی به فرشاد م یابا ابرو اشاره کهی وارد شد و در حال  یچا  ینیجوابش را بدهم که عمه با س خواستم
 گفت: 

 ؟یباران رو بد  یسوغات یخوای فرشاد جان، نم -

داد و بعد به سمت اتاقش رفت و در   یتکان  یاطالع ی ب یبود سرش را به نشانه   خبری که انگار ب  او
 را مقابلم قرار داد و گفت:  یاشده  چیکادو پ یبرگشت. جعبه  هیاز ثان  یکسر 

 . ییقابلتونو نداره دختر دا  -
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 . عمه گفت: دمیکادو را به سمت خودم کش یه کردم و کم کلمه تشکر بسند به

 ؟ یباز کن یخوای نم -

 بله حتمًا.  -

 عمه انجام شده بود.  یقهیآن به سل دیخر دانستمی زنانه، م یعطر خوش بو کی

 . دادی تازه را م یخبر  یعمه بو بی عج یرفتارها

 ********** 

پسرش   یکه با پدر داشت، متوجه شدم من را برا  یپچ پچ یشب، عمه به منزل ما آمد. از صدا همان
 شد.    لیتبد نی قیبه  اشکباره یبه  یهامحّبت  لیدل یلقمه گرفته بود و شک من برا

  شنهادیازدواج، پ  یشدن من برا دیکاند دانستمیم دی از من نداشت. بع یوقت دل خوش چیه عمه
انتخاب کرده باشد و عمه را   لی فام یتمام دخترها ن یفرشاد من را در ب  شد،ی نم عمه باشد. باورم 

او قرار   یسؤال در ذهن، در مقابل خواستگار  یهاعالمت  یمجبور کرده بود. با کل  میبه تسل گونهنیا
 گرفتم.

 پدر به عمه گفت:  دم،یداخل اتاق شن از

 .« میکنیها، بذار بعد مراسم چهّلم،  صحبت م حرف  نیاآلن که زوده واسه ا »

 مدت اجازه دهد که من با پسرش آشنا شوم.  نیا یعمه اصرار داشت، تو  و

 : گفت ی م پدر

من   یدون ینه! تو که م ایبمونه  رانیا تونهی م نهی عادت کنه بب  نجایبه پسرت اجازه بده به ا کمی »
 بمونم.« تونمی بدون باران نم

 مه در جواب گفت: ع دم،یشن  یوقت

 بمونه«  خوادی کنم پس حتمًا م یفرشاد خودش از من خواست که باران رو خواستگار  »
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قلبم نسبت به  یدرون  یاحساس من افتاد که نگاه و ندا ی برا  یچه اتفاق دانم،یجمله نم  نیا دنیشن  با
ازدواج با من، عالقه نشان داده بود، باعث   یبود که برا ینفر  نیچون او اول د یکرد. شا رییفرشاد تغ 

  کی میمستق ریغ یقه ابراز عال ریشانزده ساله عقلم را از دست بدهم و تحت تاث یاشد مثل دختربچه
 که به او داشتم را فراموش کنم. یقبل یهاو تمام حس   رمی پسر قرار بگ

 پدر گفت:  دم،یآخر شن  در

شکل گرفته. پس   یت یچجور شخص  ،یدونی نم  ،یور بودخواهر من، تو خودت چند ساله از پسرت د »
برام   رهی که اون بگ یم یهر تصم کنمی . باشه من با باران صحبت میکن نشیبرام تضم  یتونی نم

 محترمه.«

من گذاشته بود. بعد از رفتن عمه، از   یرا بر عهده  یمهم نیبه ا  میسخت شد. پدر تصم میبرا  یلیخ
چه  ه؟ینظرت چ  دیپرس یرو شدن با او را نداشتم. اگر از من م چون قدرت رو به  امدمی ن رونیاتاقم ب
برده بودم و فراموش کردم که خودم   ادی چرا در آن لحظات خدا را از  دانمی داشتم. نم شیبرا  یپاسخ

استرس و   ط،یبه انتخاب صاحبش واگذار کنم. در آن شرا ام رادربسته یرا به او بسپارم و هندونه
از من سلب شده بود و فقط دوست داشتم  یر یگمیمبهم بر من حاکم شده بود که قدرت تصم یترس

 کنم.   هیپدرم واگذار کنم و به او تک میانتخابم را به تصم

تخاب همسر است و  هر دختر، ان  یزندگ   میتصم نیترو سخت  نیسازترو سرنوشت  نینظرم بزرگتر به
 . میایبرب  یمهم، به درست میگرفتن آن تصم یمن نتوانستم از عهده 

صحبت کنم   یبا کس   خواستیدلم م طیآن شرا یکردم در اتاق، خودم را حبس کنم. تو یشب سع آن
 بود.  یاما اطرافم از دوست و همدم خال 

او هم از صحبت در مورد آن موضوع اکراه داشت و مدام در فکر بود   ایپدر سکوت کرد. گو یروز  چند
 .کردی و کمتر صحبت م

مختلف  یهاکند. هر روز به بهانه  کیکرد که من و فرشاد را به هم نزد یسع ی ل یآن مدت، عمه خ در
  یمن و فرشاد کم ی. صحبت هاکردی با من رفتار م   یو با مهربان کردیمن را به منزلش دعوت م

ما صورت نگرفت.   نی ب میازدواج به طور مستق یبرا مشیدر مورد تصم یشده بود اما حرف  تری م یصم
 جز ابراز عالقه و درخواست ازدواج. شدی وارد بحث م یاز هر موضوع 
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حس    ریفقط پسر عمه بود و  قلبم را درگ مینشده بود و او برا جادیا یمن هم حس عالقه و عشق در
مستاصل مانده بودم.   میعمه شده بود و در گرفتن تصم شنهاد یپ  رینکرده بود. فکر و ذهنم درگ یدیجد

را عالقه و   ش که اسم کردمی نم دای پ یز ی عالقه نسبت به فرشاد بودم اما چ یاذره یدر قلبم در جستجو
 : کردمی معشق بگذارم. با خودم فکر  

 عشق نبود؟«  یرایوقت عاشق بشم؟ نکنه قلب من پذ چینکنه مشکل از من باشه و من نتونم ه »

  دی. فکر کردم حاال که او به من عالقه داشت نبادارترهی عشق بعد از ازدواج پا گفتن،ی بودم م  دهیشن
به   و کردمی م یحرکت  دیحتمًا من هم با  د،یایخودش ب  یتا عشق در وجود من، با پا شدمی منتظر م

 کنم. ربهبعد از ازدواج را تج یگرفتم، جواب مثبت بدهم تا عالقه  می. پس تصمرفتمی دنبالش م

 ********** 

قبل از ازدواج را بارها مرور   یتهران شده بودم آن روزها ی نشستم و از کانادا راه مای که در هواپ یروز  
 گنالی س کهی تا زمان ندهیم در آکردم. تمام معادالت ذهنم را بر هم زدم و به خودم گفتم: »مطمئن

 نیداد. به ا مپاسخ مثبت نخواه یدرخواست چینکنم به ه افتیدر یاز طرف قلبم به کس یاعالقه
 به وجود نخواهد آمد.«  یدار ینباشد، عشق پا یبودم که تا عالقه و کشش دهیرس  جهینت

را  میتصم  نیترکه عقل درست  شودی عاشق شوم چون عشق، مانع م دینبا کردمی فکر م  شهیهم 
به   یعالقه و شناخت  چیرا گرفتم که ه  یبه ازدواج با کس می . اما من در عقل و سالمت کامل، تصمردیبگ

 آن نداشتم و شکست را تجربه کردم. 

 و هوا قرار داشتم بارها به خودم گفتم:  نیآن لحظات که در زم  در

 ست.«آخر شاهنامه خوش   ای ست،یروز یپ یشکست مقدمه  »

ببرم نه   شیرا با درس گرفتن از گذشته پ یگرفته بودم، زندگ  میجمالت معروف، تصم نیا دیام به
آنها را در ذهن پاک کنم.   یک ی ،یک یخاطرات،  نیداشتم با مرور ا میکنم. تصم یدر گذشته زندگ  کهنیا
 را ساخت.  یاندهیآن، آ یخراب شده یبا آجرها شدیداد اما م  رییتغ شدی گذشته را نم دانستم،یم

 ********** 
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به صحبت گرفت، از من خواست تا در مورد   میکه پدر، باالخره قفل سکوت را شکست و تصم یروز 
ش سکوت کردم.  به آن موضوع فکر کرده بودم در مقابل  یادیز  یعمه فکر کنم. من که روزها  شنهادیپ

 دیسکوت من را که د کرد،ی نم دای مخالفت پ یهم برا یلیاما دل آمدی ن خوشش نم او از فرشاد چندا
 ست.متوجه شد، پاسخم مثبت 

 کیبه هم نزد  شتریتا در سفر ب  دی سفر به شمال را چ ینظر من مساعدست برنامه د،یفهم یوقت عمه
 .میشو

                                  ********** 

و عالقه،  نده یاما  در مورد آ میکردی با هم صحبت م   میشد ی و فرشاد تنها م که من یسفر، هر زمان در
شنونده    کیاما او فقط  گفتمیازدواج، از عالئقم م  یبرا  میارهای. من از معآمدی نم انی به م یصحبت

.  کردی م ریس  یگر ید یایدن کیانگار در  زدمی حرف م  ی. وقتکردی نم یم هم نگاهدر چشمان  یبود. حت
 : کردمی فکر م یگاه

بود، ذات   یران یپسره ا کیاون  ؟یعالقگ یب  ایفرنگه  یآب و هوا راتی از تاث یل یتما  یو ب یسرد »
در خلوت با من از احساساتش   توانستی بودنش را که از دست نداده بود! پس چطور م  یرانیا

  تاحساسا  گونهن یکند؟ ابراز ا دیو تمج فیاش تعرپسر بلد نباشد از معشوقه کی شدی مگر م د؟ینگو
 یکنی م دایپ  لیات تمابه معشوقه  یهم که بزرگ شده باش  ایدن یبود. هرکجا یدر مقابل معشوق، ذات 

 .« یدوستش دار  ،ییبه او بگو یو دوست دار 

 نبود. گونهن یاما فرشاد ا 

مثل)   یجمالت دن یمنتظر شن میهاگوش  کردم،ی مشترک صحبت م  یو زندگ  ندهی هر زمان که در مورد آ 
از   ی( بود. منتظر بودم کم رم،یهاتو بگدست  خوادیچقدر دلم م ،یمن یاهای تو دختر رو ،یچقدر خشگل

 زدی م حرف  یطور خشک و جد. در تمام مدت سفر، او همانگفتی کند اما نم فیام، اندامم تعرچهره 
 خوش به من نشان نداد. یرو یاو ذره 

رسانده   انیکه منتظرش بودم را به پا یجمالت دنیشن ی کرده بود و انتظارم برا یمن را عصب  رفتارش
 بود.
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دعوت   یعاطف  یکردم در لحظات آخر تالش کنم و او را به رابطه  ی. باز سعمیبود ستادهیکنار ساحل ا 
محبوس کرده بود تا مبادا من   یرا داخل حصار   خودش ای بود. گو ستادهیکنم اما او سرسختانه مقابلم ا

من توسط عمه   تخاببودم، ان دهیرس  جهینت نی. کم کم به اآوردمی را دلخوش کند. از رفتارش سر در نم
معرکه شده بود.  نینداشته و به زور وارد ا میتصم نیدخالت در ا یاصورت گرفته بود و فرشاد ذره 

 یادهیو فا شدمی غرق م شتریب زدم ی دست و پا م شتری ب  یکه هرچ دمیدیم  یخودم را داخل مرداب
مشکل دارد چون  هیاز پا ابودم، ازدواج م دهیرس جهی نت نیعالقه در دلم نداشت. به ا  جادیا یبرا

 از جانب فرشاد وجود نداشت که بخواهد من را عالقمند کند. یاعالقه

 : دمی. پرسنوشتی شعر م س،ی خ یهاشن یرو  ی نشست و با چوب خشک یاصخره  یرو 

  ؟یبه من عالقه دار  یاحساس کرد یفرشاد از ک -

 داد. لمیتحو  یتلخ  لبخند

خاطرات نشان نداد و  یاعو تد دنیشن یبرا  یاقیاشت چیکردم. ه  مانی خاطرات کودک   یبه تداع شروع
 ساحل بود.  یهابه شن  رهی همچنان خ

امواج  ینه چندان دور نشستم و به صدا یادر فاصله  یاصخره  یرو ایبه در رهی سکوت کردم. خ 
 گوش فرا دادم.  ای خروشان در

 فکر کردم:   نیا به

 ازدواج را خاتمه بدم.«  یجا مسئله  نیکنم و هم کسرهی را با او  فمی تکل دیبا »

 : دمیپرس  ییروغلبه کنم با ترش  تمیکردم بر عصبان  یسع کهی رو به فرشاد کردم و در حال 

 ؟ یفرشاد! عمه تو رو مجبور کرده تا با من ازدواج کن -

 گفت:  تی ام کرد و با جدتعجب سرش را باال آورد و باالخره نگاه  با

 ؟ یدیرس جهی نت  نینه! چطور به ا -
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اما خجالت   دهد؟ی به من نشان نم یا. چرا رغبت و عالقهمیدلم را به او بگو یهاحرف   خواستیم دلم
از   ایکند و   فیتعرکنم و از او بخواهم که از من  ییو عشق را گدا  میها را بگوحرف  نیکه ا دمیکش

 . دیاش بگوعالقه

 به خودم گفتم:  دمیاش در مقابل پاسخ سؤالم درا در نگاه  تی جد یوقت

 باز اشتباه کردم.«  »

 گفتم:  ری آرام و دلگ ییانداختم و با صدا نییرا پا سرم

 . دمیپرس ینطور یهم -

 هم ادامه نداد.  او

حرف دلم را با   توانستمی داشتم و نم یستیبا دلم در کشمکش بودم و انگار با خودم هم رودربا هنوز
بتوانم کنارش   دانستم،ی م دیکه از خودم سراغ داشتم بع یاحساس اتیبگذارم. با روح انیعقلم در م

 . اورمیدوام ب

که در   یز یو خاطره انگ و عاشقانه   نیری ساختن لحظات ش یمن برا یاهای . تمام رودیرس  انیبه پا  سفر
 شد.  رانیذهن پرورش داده بودم، و

اجرا شود. آن روزها   یبه صورت رسم ی. عمه از پدر خواست، مراسم خواستگار میاز سفر برگشت یوقت
هم   ی. از طرفکردمی نم دایپ میهاحرف  دنیشن یبرا یدرددل کنم اما گوش  یبا کس  خواستیدلم م

 .میبگو  ایم یک ای ها را به زنعمو حرف  نیتا بخواهم ا شدی خجالت، مانع م

 ********** 

خودم را   ینهار را منزل عمه بودم. در آشپزخانه مشغول شستن ظرف بودم و وقت  ،یقبل خواستگار  روز
طور که مشغول شستن ظرف  . همانمیاز حرف دلم را به او بگو یگرفتم که کم می تصم  دمیبا عمه تنها د

 آرام گفتم:  کرد،یخشک م   یها را با دستمالبودم و عمه هم آن 

 . ستیما عشق ن  نیاما حس ب دمیفرشاد به من عالقه نداره! من عشق رو د کنمی من احساس م -

 گفت:  یتهاجم یشد و با اخم و حالت ترکیبه من نزد  ی. کمدیدست از کار کش یالحظه  
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 ؟ یکنی فکر م ینجور یچرا ا -

 دادم: نگاه نکردم و ادامه شدرچشمان 

فرار   یز ی چ هیهمش از  شه،ینم  یاحساس یهاو وارد صحبت  کنهی آخه اصالً به من ابراز عالقه نم -
 .ترسهی و از خلوت با من م کنهیم

 اش کردم! با همان لحن خنده گفت: بلند کرد. با تعجب نگاه  یبا صدا دنیشروع به خند  دفعهکی

 شهی روش نم است،یح  ی. از روکنی نجابتشه که از تو فرار م یپسر من از رو ،یدختر چقد عجول  -
. من رهی ت مقربون صدقه  کنه،ی م فیازت تعر نقدیا  دیهم محرم ش به  سایبهت ابراز عالقه کنه. وا 

  باهاتو   دیتا زودتر عقد کن کنهی م یشمار مطمئنم لحظه ه،یاحساس  که چقدر شناسمی پسرم رو م
  گفتی همه دختر نم نیا نی. اگه بهت عالقه نداشت که بکنهی م ریی چقدر تغ د،ی د یخلوت کنه. خواه

بهش محّبت   کمی . یکنی خشک و سرد رفتار م یل یهم به نظر من تو خ ی. از طرف خوامی من باران رو م
 .یبشنو ،یرو که دوس دار  ییهاتاب شه و حرف  یتا اونم ب  ای ناز و عشوه ب  کمیکن، 

و عجول من   تمسخر افکار بچگانه  یسرش را به نشانه  د، یخندی ش به من مهنوز چشمان کهی حال  در
 فرشاد که او را فراخواند، از آشپزخانه خارج شد.  یداد و با صدا یمحّبت، تکان  افتیدر یبرا

 م: خودم فکر کرد با

ها صحبت  نجوریا دیها عجله کردم. شاحرف  یبعض دنیشن یمن برا گفت،یعمه درست م  دیشا »
 .« رهیگیبعد از عقد صورت م یبرا

چگونه ناز و   د یسرد، خطاب کرد. من با یمن را دختر  کهنی آخر عمه دلخور شدم از ا یاز جمله  یطرف از
حق با عمه بود. من بلد نبودم و نتوانسته بودم  دیشا کردم؟ ی م یفرشاد دلبر  یبرا ای  کردمیعشوه م

 کنم و او را جذب خودم کنم.  دارحهیاحساسات فرشاد را جر 

کنم تا   افتیدر یاابراز عالقه  نیترمنتظر بودم تا از طرف فرشاد کوچک  ،یدر تمام آن مدت مثال نامزد 
شتم محّبتم را خرج کنم. نسبت به آن ندا یکه کشش ی کس یبرا توانستمی کنم. نم مشیقلبم را تقد

  ،ییکم ندارد و در آن مدت کم آشنا  یز یچ یو ظاهر  یمال  تی او از نظر موقع کردم،ی فکر م نیفقط به ا
او داشتم،  یکه نسبت به خانواده  یتر شناختو از همه مهم دیرسی نقص به نظر م  یآرام و ب  یلیخ
 دایازدواج پ یردِّ درخواست عمه برا یبرا یل یو دل کردی را از هر جهت نسبت به او راحت م   المیخ
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بود را بسازم   عشق و عالقه  نکه هما یزندگ یو مدام در تالش بودم تا هرچه زودتر سنگ بنا کردی نم
 من ختم خواهد شد. یخام به بدبخت االتیخ نیا دانستم،ی مشترک شوم. نم یتا بتوانم وارد زندگ 

 ********** 

پدر و عمو مراسم جشن   لیعمه و برخالف م شنهادیبه پ  ه،یمهر نییو تع یاز مراسم خواستگار  بعد
هنوز چهار ماه از فوت پدربزرگ نگذشته بود و عمه  کهن یشد. آنها از ا نییتع گریدوماهه د یعروس 

مانع   دنتوانستن   یکامالً مخالف بودند ول ندازد،یراه ب  لیرا در فام یبزرگ  یجشن عروس  خواستیم
 او شوند.  میتصم

  یبرا شودی محسوب م  اشیدوران زندگ نیترن یریش  یهر دختر  یکه برا یمدت کوتاه نامزدآن  در
 کردی م یدر آن دوران هم سع یبه حساب آمد. فرشاد حت  یتدارک جشن عروس  یدوره  کیمن فقط 

  دیرمربوط به مراسم را با عمه انجام دادم. خ یکارها  شتریاز خلوت با من فرار کند. ب  یابه هر بهانه 
  ومرثی. عمه و آقا کدیها را خرجواهرات و لباس نیترگران میلباس عروس و … عمه برا دیحلقه، خر

تک فرزندشان   یذوق و شوق برا یها با کلهماهنگ کردند. آن  متیگران ق ی اه یمجلل و آتل  یتاالر 
 بود.   فروغی ذوق و شوق ب   نیاما چشمان او از ا گذاشتندی سنگ تمام م

و    نمایشاپ و س یبه رفتن به کاف  یاو عالقه کردی مثل دخترها مدام خودش را در خانه حبس م فرشاد
دور خودش   یحصار محکم  شی روند، نداشت. با رفتارها ی م یدر دوران نامزد یکه هر زوج  ییجاها

  یراب یکنم. من حت کیدلش شوم و خودم را به او نزد میکه وارد حر دادیبود و اجازه نم  دهیکش
  دنیچ ایو  یجشن عروس  یساعات را با عمه در مورد عالئقم برا شتریصحبت با او هم معّذب بودم و ب 

 . کردمی عشق را برپا کنم، صحبت م یانه ی که قرار بود در آن آش  یمنزل ونیدکوراس

بود که خودش آن را  یانبود، بلکه پرده  ایح یشده بود پرده  دهیمن و فرشاد کش نیکه ب یاپرده
بعد از خوانده  داد،ی م دیبود تا از من دور بماند. عمه مدام به من نو دهیما کش نیدوخته بود و ب 

 خواهد کرد. ریی تغ زیعقد همه چ یشدن خطبه 

 ********** 

. آن روز در دلم میمدو به عقد هم در آ میمحرم شدن به محضر رفت  یقبل از جشن، من و فرشاد برا روز
 دلتنگ چه… دانستمی احساس کردم. دلتنگ بودم نم میدر گلو ینیبود. بغض سنگ ییغوغا
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مثل روز روشن   میبرا  انشیکه پا یزندگ کی و من را به سمت شروع  گذشتندی به سرعت م  هاهیثان
 .دادندی بود، سوق م

زده گل نیظهر بود، فرشاد با دسته گل و ماش  کیرفتم. نزد شگاهیروز جشن، با آژانس به آرا صبح
العمل  ام کرد و منتظر بود تا عکس بدرقه  یتا دم درب ورود شگریمنتظرم بود. خانم آرا شگاهیآرا یجلو

 . ندیعروس بب  دنیداماد را با د

  یدرآورد و مشغول خشک کردن عرق سرد بشی را از داخل ج یمن دستمال دنی را که باز کردم، با  د در
 نشسته بود، شد. اشی شان یپ یوکه ر

 صورتم را پوشانده بود، باال زد و گفت:  ی که رو یتور  شگر،یآرا 

 از عروس خشگل شما.   نمیا -

 زد و گفت:   یکند اما لبخند تلخ یف ی من تعر ییبای از ز ایبزند  یبودم حرف منتظر

 شده.  ری سوار شو د -

 گوشم آورد و گفت:  کیخشک شد، دهانش را نزد شگریلبان آرا یرو  لبخند

 .کنهیم فی تعر تیی بای از ز یحساب تونیخلوت ی. مطمئن باش آخر شب تواستیبا ح  یلیمعلومه خ -

 نشستم. نیزدم و داخل ماش  یلبخند  یزورک

داشت و   شی گرا یش هنوز به سرد. چشمان دیرسی به نظر م یو عصب  یطور جدفرشاد همان  ه،یآتل در
شدن به من  کیبه نزد ازیکه ن ییهاژست  ی. وقتکردمی از وجودش حس نم  ییش و گرماعط چیه

. با  کردیم دایپ  یعصب یو حالت  داد ی را فشار م  شیهاقهیو شق کردی عرق م  دادند،ی م ادیبود را به او 
 مهربان و آرام به او گفتم:  یلحن

 کنه؟ی سرت درد م -

 گفت:  یش را بست و با تندام کند چشماننگاه کهنیا بدون

 .شمیخوب م س،ی ن یز یچ -
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 ! یاحوصله   یاما انگار کالفه و ب  -

 : گفتی تمسخر و پوزخند م  یخانم عکاس که با حالت یصدا با

  تری عیطب  کمی د،یکمر خانمتون بذار یدستتون رو رو دی با دفعهنی. ادیاریب فی آقا فرشاد لطفًا تشر »
 هاتون.«اخم نی با ا آدی هاتون جالب در نمصالً عکس ا  د،یباش

 او باز از قرار گرفتن در آن حالت و دست زدن به من، اکراه داشت.  و

از چشمان و بدنش احساس   یبود و حرارت  خی یادستانش مثل تکه شدیم  کیبه من نزد یوقت 
 ...کردمی نم

ازش نپرسم و   یز ی چ گریکردم د ی حضور در تاالر، او با همان حالت چهره در کنار من نشست. سع یط
با آن لباس   تی لذت ببرم. از قرار گرفتن در آن وضع می شب زندگ نینگران حالش نشوم و از بهتر

. دلم کردمی در دلم نم  یو لذت یاحساس شاد کرد،ی م  تیرا اذ میکه پاها ییهاو کفش  نیسنگ
 هرچه زودتر از شر آن لباس و کفش ها راحت شوم.  خواستیم

بخت شدم. دستانم که از دستان  یخانه   یبار پدر، راهمهمانان و چشمان اشک  یشب با بدرقه   آخر
 . دیپدر رها شد، دلم لرز

 ********** 

  بهیخودم غر یداشتم. در خانه   یبی م هجوم آورد. احساس غرمنزل که شدم اشک به چشمان  وارد
 ودم. ب

م را  دور تا  چشمان رانیح یاو با چهره  ستادمیا یدرب ورود یجلو  یبه تن، کم  نیهمان لباس سنگ با
 یها. کفشدیکشی من را به عقب م یز ی و انگار چ کردندی نم  یهمراه میدور منزل چرخاندم. پاها

به داخل قدم  رامرا پاک کردم و آرام آ میهاپرت کردم. اشک  یاکه به پا داشتم را به گوشه یپاشنه بلند
کاناپه نشست و سرش را به مبل   یبزند، رو یحرف  کهنیبرداشتم. ُکتش را از تنش در آورد و بدون ا

 ش را بست. داد و چشمان  هیتک

فرو رفته بودند، شدم و با خشم و    میکه در موها ییهارهی خالص شدن از دست گ ری اتاق رفتم و درگ به
 . دمیکش رونیب م یموها یالها را از البه آن  یک ی یک ی  تیعصبان 
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 . ختی فرو ر کبارهیفرشاد از پشت سر قلبم به  یصدا با

 !یخشگل شده بود  یلیامشب خ -

  ریبه تصو رهی م خچشمان م،یموها یحرکت، دستم رو ی بدنم قفل شد. سرم ب  یتعجب تمام اعضا از
بود که  میهامن خارج بود، اشک  یکه از اراده یز یبه کام. تنها چ  دهیو زبانم چسب نه،یفرشاد در آ

ها چه جمله را نداشتم. واقعّا ما زن  نیا دنیاو سحر و جادو شدم. انتظار شن یشدند. با جمله   ریسراز
قلبمان را از دست  افسار  ز،ی محّبت آم  یجمله  کیبا   میکه دار ی! با تمام قدرتمیهست یموجودات

 . میعشق شد نیکه وارد سرزم میکنی زود باور م  یل یو خ میدهیم

مشترک به من  یپرمحّبت فرشاد بود که در طول عمر کوتاه زندگ  یجمله  نی و آخر  نیجمله اول آن
 گفت. 

جمالت را   نیا دنیبه نوازش و شن   ازیام شد. چقدر نبر دل پر غّصه یبود که مرهم یااو معجزه یجمله
  زهایچ نی، به او خانواده  یاز دوران مجرد ییشب جدا  نی دخترها در اول یهمه کنمیم داشتم. فکر 

از منزل   ییشب جدا نیل کرد و در او  غیمن بود که او از من در هیعیطب ازی من ن یتشنگ  نیدارند و ا ازین
  زیهمه چ نم،ی را باز کنم و بب م چشمان خواستیبه صبح رساند. دلم م میشب را برا  نیسخت تر ،یپدر 

 خواب بود و هنوز، دختر پدرم بودم. 

 . دندیناکامم، من را به آغوش کش یآغوش گرم همسر، آرزوها  یشب، به جا آن

 ********** 

 هایدلتنگ یکه با همه  میشد یز ییشد و ما وارد پا  ختهیمن آم  یزندگ یگرم تابستان با سرد یهاشب
 تر کرد. من را دو چندان سخت  یزندگ  اش،ی ر یو دلگ

 . دلمگذشتیم گذاشتم،ی آن، سرم را م یکه رو یکه فقط بالشت ییهاه یمن با گر یدلتنگ یهاشب
من را لوس خطاب کند. فرشاد همچنان آرام و   یشود و مثل دوران بچگ میهاهیمتوجه گر  خواستی نم

و    کوتسخت بود و با س یلیخ م یاو برادر کنار  یبه من نداشت. زندگ  یلیساکت بود. و همچنان تما
غر   خواستی . دلم نمساختیروح م  یرا ب  یو زندگ کردی ذره ذره مثل شمع من را آب م   اشیسرد
 روح دهم.  امی به زندگ دیچگونه با دانستمی کنم اما درمانده بودم و نم یتیشکا  ایبزنم 
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نود سال گذشت. هربار   یاندازه م یبرا م،یسقف با هم بود کی  ریکه در آن قفس ز یاون نود روز  یتو
 خودم را خوشحال نشان دهم تا او را ناراحت و نگران نکنم.  کردمی م یسع کردم،ی با پدر صحبت م

  یاگله چیو ه  دیرسی به نظر م  یبا من راض  یبود. در ظاهر، از زندگ یآدم درونگرا و مرموز  فرشاد
اوقات با من غذا  شتریکار، سرش در لب تاب بود و ب ید و به بهانه . اکثر اوقات ساکت بوکردی نم
و در   آوردمی بود. از کارش سر در نم  یس یو دراتاقش مشغول صحبت با تلفن به زبان انگل خوردی نم

گذشته  یدو ماه یادامه دهد ول نجایدر تهران بود که کارش را در ا یشرکت یظاهر مشغول راه انداز 
 . بردی شرکت نبود. او همچنان در خانه به سر م س ی از تاس یبود و خبر 

گرفتم، اوضاع را به دست گذشت زمان   میو تصم دمیدی نم در خودم  یزندگ یادامه یبرا یازهیانگ
 بسپارم. 

 ********** 

داشتم، جواب ندهم چون  میبه صدا در آمد. تصم لشیموبا یروز که فرشاد در حمام بود، گوش کی
ها را با هم حرف  نیفکر کردم زن و شوهر، ا نیبعد به ا  یکه از دستم ناراحت شود ول دمیترسیم

 ندارند، بهترست که جواب تلفن را بدهم.

 د ییبله بفرما  -

 گفت:  یس یاز پشت تلفن به زبان انگل یخانم -

 ؟2سالم فرشاد کجاست  -

 را قطع کردم.  یهول شدم و گوش کرد،ی فرشاد را تکرار م  زن که مدام اسم کی یصدا دنیشن  با

به   یدر مورد تلفن نگفتم. دوباره گوش یز یآب پرتقال را به دستش دادم و چ وانیآمد، ل  رونی حمام ب از
گذاشت و به   زی م یآب پرتقال را رو وانیل کرد،ی را خشک م ش یبا حوله موها کهی صدا در آمد. در حال 

. من که تا  رفتی مصحبت با تلفن به اتاقش  یبار نبود که او برا نی اتاقش رفت و درب را بست. اول
 ی. صداستادمیمشکوک شدم و پشت درب ا یشک نکرده بودم، کم یافرشاد ذره  یآن روز به رفتارها

زبان   کهنیچسباندم. با ا را به درب میهابود. گوش  دهیو دلم را به آشوب کش شانیآن زن، افکارم را پر
را  میهاکنجکاو شدم تا گوش  دم،ی شنی که از فرشاد م یینبود اما از ذوق و شوق صدا یقو امی سیانگل

  دهیو شوخ طبع ند جانیپره  قدرنی نا آشنا بود. تا به آن روز فرشاد را ا میبرا شی کنم. لحن صدا ترز یت
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مخاطبش به کار   یبودند که مدام فرشاد برا یکلمات  honey, dear, my babyمثل،  یبودم. کلمات 
  یبه فارس  یکلمات  نیگفتن چن  یعنیبود.  امدهی در ن یوقت از دهانش به فارس چی که ه ی. کلمات بردیم

 بغض گفت:   یحد سخت بود که تا به حال آن را به من نگفته بود؟ در آخر هم با حالت  نیتا ا

 !3دلتنگتم -

حس حسادت   دانمی . نم بردی مخاطب خانم به کار م یکلمات را برا نیسخت بود که او ا میبرا  باورش
  یزندگ یجره مشا نیکرده بود. و من منتظر اول  یعصبان  یل یمن را خ دانم،ی! فقط مگرید ز یچ ایبود 

 دهد. حی و توض  دیایب  رونیبودم تا فرشاد از اتاق ب 

به من   یتوجه  کهن یآمد و بدون ا رونیب  یبودم که فرشاد در کمال خونسرد ستاده یا نهیبه س دست
  شیبرا کردمی اوقات احساس م  ی را برداشت. گاه آب پرتقال وانیرفت و ل زیداشته باشد، به سمت م

.  ندیبی من را نم کردمی که احساس م شدی تفاوت از کنارم رد م  یب قدرنینداشتم، ا یوجود خارج
 : دمیپرخاشگرانه پرس ی. با اخم و حالت دیرسی خوشحال به نظر م

 ؟یکرد ی صحبت م یبا ک  -

 ش و نوع لحن پرسش من، پاسخ داد:خونسرد و بدون توجه به گارد گرفتن من در مقابل   یلیخ

 . زدمیکنم حرف م یتهران راه انداز  یکه قراره تو یع به شرکتبا همکارم، راج -

 ؟ یکنیصحبت م   ینجور یخانم ا یهمکارا یبا همه  -

طور آرام بود و آب پرتقال شد.اما همان  رهی م خبار در چشمان نیاول یتعجب نگاهم کرد. برا با
 .کردی م  تری . با رفتارش من را عصباندینوشیم

 . زدمیبا اون حرف م  ادته؟یخانم نبود. سروش رو  -

صورتم    یکه رو یآتش یشد و شعله ختهی سرم ر یرو یاسم سروش، ناخودآگاه آب سرد دنیشن  با
شد. خاطرات خوب دوران  یتداع  میاسم او، خاطرات برا دنیشده بود، خاموش شد. با شن  انینما

اما   رمیسراغ او را از فرشاد بگ خواستی. دلم مشدی وقت فراموشم نم چیدر کنار سروش که ه یکودک
 .انستمنتو
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ادامه   کهن یداده بودم. او هم بدون ا ری به فرشاد گ یگذشته، فراموش کردم، در چه مورد یادآور ی با
 : دم یدهد لب تابش را روشن کرد و مشغول آن شد. پرس

 ،نه؟یکردی خانم صحبت م  هیبا  یاما تو داشت -

!  کردیخانم صحبت م  کیبپرسد که من از کجا متوجه شدم، با  یحت  ایو  یدستپاچگ  چیه  بدون
 جواب داد:

 داد به سروش.  وی شرکت بود، بعدش گوش یمنش -

 رهایدسته گ نیباشم و از ا یزن شکاک خواستی . دلم نمدمینپرس یسؤال گریجوابش قانع شدم و د با
که چطور   کردمی فکر م  نیبه شوهرم بدهم. به آشپزخانه رفتم و مشغول پخت و پز شدم، اما مدام به ا

خرج   یکم من یاحساساتش برا نیاز ا تواندی مرد ابراز احساسات کند اما نم  کیبه  تواندی فرشاد م
 کند؟

 *********** 

در رفتار مشکوکش  یانگار کم  ترفی صحبت با تلفن به اتاق م یتر براروز فرشاد کمآن یفردا از
 تر شده بود. محتاط

شور و   تانی تا زندگ  دیکه بچه دار شو کردی ما، در گوشم زمزمه م نیب یرفتارها دنیهربار با د عمه
 : گفتی و م دانست ی رابطه سرد م ن یمن را مقصر ا شهیکند. او هم دایپ  جانیه

  یرنگ یهاکن، لباس  شیبه خودت برس، آرا ز،ی زبون بر کمی  ،یهست یدختر خشک و ساکت یل یتو خ »
 .« ادیبپوش تا فرشاد به وجد ب

به فرشاد نداشتم و  یحس چیما دوطرفه بود. من ه ی! عدم ابراز عالقه گفتی راست م دیشا
 یاش بروم و فقط منتظر بودم تا او شروع کنندهقربون صدقه  ایکنم  یدلبر  شیبرا توانستمی نم

در لحن صحبت با فرشاد   یدهم. کم ریی در رفتارم تغ یگرفتم کم میباشد. تصم یعاطف  یرابطه 
  یاسمش استفاده کردم. سع یصدا کردن، به جا  یبرا ز ی رفتار کردم و از کلمات محّبت آم  تره مهربانان

گرم  یرابطه   کی جادیا یاو را به سمت خودم بکشانم و او را برا انی عرمهین یهالباس  دنیکردم با پوش 
 نشد.  جادی در رفتار او ا یر ییتغ  چیدعوت کنم اما ه
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 : گفتی . مشدی دار شدن ما مبچه  ریگ یاواخر عمه مدام پ آن

 ؟« یدار  ینکنه مشکل ؟یشی دار بشه، پس چرا نمدوست داره، بچه  یل یفرشاد خ »

فرشاد ندارم چون بدون اطالع   یمشکل دانستمیبه دکتر مراجعه کنم. من که م خواست،ی از من م 
 . کردمیدار شدن را استفاده ماز بچه یر ی جلوگ یداروها

به من زد. مطمئن بودم، اصرار او    ییسه ماه از ازدواج ما نگذشته بود که عمه برچسب نازا هنوز
 نیبه ا  یخاطر خودش بود که دوست داشت هرچه زودتر نوه دار شود وگرنه فرشاد چندان رغبتبه

را   ترکمش  یمادر شدن را نداشتم و زندگ یزده بود. من که اصالً آمادگن یو حرف  دادی مسئله نشان نم
  افتیدر یشوم؟ خودم عشق و محّبت   یزندگ یبعد یوارد مرحله توانستمی هضم نکرده بودم چطور م

نکرده بودم را به او   افتیکه در یز ی دعوت کنم و چ ایرا به دن یموجود توانستمی نکرده بودم چگونه م
گاه   هیرا تک ادهنوز فرش  زدم؟یدست م  یمنتقل کنم؟ در انتخابم شک داشتم چگونه به انتخاب بعد

من با فرشاد   ینده یباشد؟  آ ستهیشا یفرزندم پدر  یبرا  توانستیچگونه او م دانستمی خود نم
  یزندگ  کیاز  یاود. من ثمره عشق نب یکنم که ثمره دی را تول یاثمره توانستمی نبود پس نم نیتضم

 .خواستمی مشترک را نم 

 *********** 

از  مقدمهیب کهن ی. تا اگرفتیبهانه م  یشد. سر موضوع کوچک ریگماه گذشت. کم کم فرشاد بهانه سه
و دلخور    یبه پزشک مراجعه کنم. از درخواستش به شّدت عصبان ییدرمان نازا یمن خواست، برا

او جر و   یپا  هشدم و پا ب یعصبان  زد،ی م  یخاله َزَنک یها ا پر کرده بود و حرف عمه او ر کهن یشدم. ازا
زود به هنگامش، به ستوه در آمدم.  یهایر یگبار رفتن به دکتر  نرفتم. از بهانه  ری بحث کردم و ز

  نیبمرد بداخالق و دهن کیبه  ل یتبد ،یمهر  یرفتارش فوق طاقتم شد.  بعد از آن همه سکوت و ب
 قابل تحّمل بود.  ری غ میشده بود، برا

ما دخالت نکند اما برخالف تصورم،   یدر زندگ  گریگرفتم به سراغ عمه بروم و ازش بخواهم، د میتصم
 عمه گفت:  

.  خوادیدلش بچه م یلیرشاد از من خواسته بود، در مورد بچه دار شدن با تو صحبت کنم چون خف »
» 



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

174 
 

درمان   یدر مقابل عمه نداشتم. از من خواست  در مقابل پسرش سرسخت و مغرور نباشم و برا یجواب
 : گفت ی حل شود. عمه م امی دار شوم تا مشکالت زندگ به پزشک مراجعه کنم تا زودتر بچه 

دار بشه. دوست داره با بچه به  هرچه زودتر از تو بچه  خوادی دوستت داره که دلش م یل یشاد خفر »
دار بچه  یکه برا نهیست! واسه همکنندهو کسل  کنواختی با تو براش   یزندگ دیگرما بده. شا  شی زندگ

رو   تی زندگ گه. ا داریو عشق به همسرش رو پا کنهیم بند ی پا یشدن عجله داره. بچه مرد رو به زندگ 
 گرم کن.«  توونهی زودتر آش  ،یدوس دار 

دار شدن نرفتم. بار بچه  ریفرشاد به سمت خودم ز دنیکش یعمه نشدم و به بهانه  یهاخام حرف  
پزشک جسم،   یگرفتم به جا میما پر نخواهد شد. تصم  نیچون مطمئن بودم با وجود بچه  شکاف ب

 را نجات دهم.  امی مشاور زندگ کیح مراجعه کنم و با کمک از به پزشک رو 

جواب بود. فرشاد که به  یب یهامشغول سؤال . مدام ذهنمآوردمی او سر در نم  یاز رفتارها یطرف از
  یاو از زندگ فیداشته باشد؟ تعر یاعجله از من بچه  نیبا ا   خواستی من عالقه نداشت چطور دلش م

  یلذتمحکم، چه ارزش و  یهاه یبا پا یزندگ کیود؟ بچه بدون داشتن بچه ب دیمشترک فقط تول 
  یعنی  یزندگ میتصم نیتردر مورد مهم میکه بتوان می نبود کیبه هم نزد یداشت؟ ما هنوز تا حد 

 م؟ یمشترک داشته باش یثمره  کی میتوانستیچگونه م م،یبرس جهیو به نت می دار شدن حرف بزنبچه 

  دانستمی نم یکه حت میدور بود ی! به قدر میکه چرا از هم دور بود دمیفهمی همه فاصله را نم نیا لیدل
 : کردم ی. با خودم فکر م خواهدی همسرم از من چه م

که او از من دور شده   دمیچ یدور خودم پ یمن حصار  د یفرشاد، من باشم! شا  یرفتارها  لیدل دیشا »
 .«دیترس یشدن و صحبت کردن با من م  کیبود و از نزد

برزخ  نی کمکم کند و من را از ا توانست ی کس نم  چیو ه کردمی م یرا سپر  یزندگ یادی ز یچراها با
به غذا نداشتم و شب و روز   یل یزن آرام و ساکت شده بودم. م  کیبه  لینجات دهد. آن روزها تبد

 .  کردی نم یفرق  میبرا

من را مجبور به مادرشدن کند. از سکوت   تواندی و دعوا و مشاجره نم  یر یگمتوجه شد، با بهانه فرشاد
در دلم چه   د،یفهمی با اوست و نم یشد و فکر کرد که قصد من، لجباز   تریمن عصبان  یالیخی و ب

 بودم. مانی نجات زندگ یبرا یبود و به دنبال راهکار  ییغوغا
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 *********** 

مقدمه اعالم  یست، وارد منزل شد. بخوشحال یخندان که معلوم بود از موضوع یاروز، با چهره  کی
 . میبه آنجا برو  یمدت یکرده تا برا هیکانادا را ته طیبل ندهیآ یهفته یکرد، برا

  یسفر داشتم تا کم کیبه   ازیخوشحال شدم. واقعّا ن  رفتم،ی سفر م کیها به بعد از مدت  کهنیا از
 نیآب و هوا ا رییتغ  ایبه عنوان ماه عسل  دیعوض شود. انتظار داشتم، فرشاد بگو میحال و هوا

در   یکوتاهبود تا مدت   ازی شرکت ن  یکردن کارها سیراست و ر یرا گرفته، اما اعالم کرد، برا میتصم
 . میکانادا باش

 شدم و گفتم:  یخودسرانه و بدون مشورت او عصبان میتصم از

 . آمی من نم -

شد و   ی اما برعکس تصورم عصبان  ستیمهم ن  شیرفتن من برا د،یراحت بگو  یلیخ  دم،کری م تصور
 گفت: 

 . یو کنارم باش یایب دی چقدر کارم طول بکشه، حتمًا با سی معلوم ن -

 و گفتم؟  امدمیداشتم اما باز کوتاه ن یمهم شده بودم، حس خوب شیبرا یکم کهنیا از

 ؟ یکار رو کرد نیو مشورت ا یز یچرا بدون برنامه ر -

 ام کند جواب داد:نگاه کهنیا بدون

 .میگردی هروقت خواستم هم برم م،یبر دیبا گمی برات داره؟ هروقت من م  یچه فرق -

شدم.  طاقت رفتن به غربت را نداشتم.  در شهر و کشور    یعصبان یهمه خودخواه نیا دنیشن از
 و برگشتم با خدا بود. شدمی تنهاتر م  شکیب رفتمی داشتم اگر به آنجا م  ییاخودم احساس تنه

بار  اشک  ی بار منزل را ترک کردم. با چشمان  نیاول یبرا  انیشب جر و بحث ما باال گرفت و من گر آن
  هیگر یبه آنجا حساب  دنی. تا رس ندی بب   تیمن را در آن وضع  خواست،یبه سمت منزل پدر رفتم. دلم نم

به نظر    لشاد و سرحا شهیکردم مثل هم یرا پاک کردم و سع میهااشک  دم،یکردم. به آنجا که رس
 جلوه دهم.  یرا عاد زی برسم تا همه چ
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ش رها کردم، خودم را در آغوش  یباز شده بود. وقت میبه رو دیدرب را که باز کرد انگار درب ام 
  دنیشن یبرا ییهاو گوش  ستنیگر  یبرا ییهاکردن و شانه  هیتک یبرا یگاههیاحساس کردم هنوز تک 

دهد از ِسّر ی »رنگ رخساره خبر م م، یاما به قول شم دینپرس یز ینگفتم و او هم چ یز یدرد دلم دارم. چ
به   یز یچ یرنجور من، از حال زار من باخبر شد ول  یبه گشودن دهان نبود. پدر از چهره  یاز یدرون.« ن

 کرد.   ییرایاز من پذ ینیری و ش یبا چا  یو به گرم اوردین میرو

 گشود. گفت:  دگانشی را در مقابل د قرار داشت را برداشت و آن  زی م یکه رو ینشست. کتاب  میرو روبه

 به همسرش.   یگاند  یجالب بود، نامه  یلیخوندم، خ  یمتن هی شی باران، چند وقته پ -

 کند گفت:  دایرا پ تا آن  زدیطور که ورق مهمان  بعد

 کردم. داشی( پمکث ی )کم   باستیز  یلیخ  ش،خونم ی اآلن برات م -

  دیتو نبا م…یزنی م خیدور از هم  اد یو ز میسوزیبه هم م  کینزد ادیهاست… ز)خوب من هنر در فاصله
که تو از من    ی. کس یخواهیباشم که تو از من م یکسآن  دیو من نبا خواهمیکه من م یباش یکسآن
تو و تو    یخودم باشم برا نیبهتر دی. من باتیآرزوها ا یهستند و  تی کمبودها ای یبساز  یخواهیم
هاست و تفاوت  وندیمن… خوب من هنر عشق در پ یبرا یو بشو یخودت باش  نیبهتر دیبا

 . گر…ید ستیگرفتن کمبودهاست…  زندگ دهیاش نادمعجزه 

گرفت که با همه  ادی  دی. باستیکوک ن  شیهمه سازها ست،ی جور ن شیهاکه همه رنگ شهیهم
 ناکوکش. نیتربا ناکوک  ی. حت دیسازش رقص

. گرددی برنم گریکه د ییروزها نیرنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن. حواست باشد به ا اصالً 
ها که مثل برق  سال نی. به استندی ن یشگیو هم روند، ی و م ندیآی که مثل باد م ییهابه فرصت 

که   یتان. به زمسیزندگ   یحواست باشد به کوتاه  رود،یکه م یانسالیکه رفت، به م یگذشتند، به جوان
 آرام آرام، نم نمک…   ز،یر  زیر شود،ی که دارد تمام م یرفت، بهار 

ست، بدون ابر بدون  گاه صاف  باردی گاه م یآسمان زندگ  یابرها گذرد…یم ی آسان نیبه هم  یزندگ
 .(ی. هرجور که باش یارندگب

 قشنگ بود نه؟  -
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 انداختم و آرام گفتم:  نییرا پا سرم

 بود.  بای ز یل یبله خ -

به من کرد و اجازه نداد که دهان به گله و  میمستق ریرا غ شیهاحت یمتن تمام نص  نیبا خواندن ا او
 و فرشاد باز کنم.   یاز زندگ  تی شکا

 را تا آخر نخورده بودم که پدر گفت:  یچا هنوز

 . ادی شام، فرشاد هم ب یزنگ بزن برا -

. در  کردمی و منزل را ترک م کردمی قهر م  دیدر منزل او نداشتم و نبا ییشدم، بدون فرشاد جا متوجه
 جواب گفتم: 

 زودتر برگردم. دی خونه منتظرمه با یممنونم، اومده بودم به شما سر بزنم، فرشاد تو -

 جا را ترک کردم. کردم و آن  یخداحافظ 

 *********** 

ها خاموش بود. متوجه شدم که فرشاد در منزل نبود.  را در قفل چرخاندم. خانه سکوت و برق  دیکل
 : کردمی فکر م  نید. به اجنگ را ترک کرده بو  دانیانگار زودتر از من م 

تا   کردیم حتی پسرش را نص ی کردن و لوس خطاب کردن من، کم   حتینص یکاش عمه به جا »
پسرش   یهای مهر  یاز ب یمورد و طرفدار  یب یهاقربون صدقه یبچه ننه نباشد و به جا قدرنیا

منزل  بعد از مشاجره  گرفتی م ادیندارد تا   ییکه بدون من در آنجا جا زدی نسبت به من، به او تشر م
  ییهامیخاطر تصمبه  یاز همسر و معذرت خواه ییو دلجو یمنش همسردار  ینکند. کاش کم   ترکرا 

را به من منتقل کند به او    امشیپ کهن یا ی. به جادادیم  ادیرا به او  گرفتیم ی خودخواه یکه از رو
. اگر  نزنددونفره را جار   یو بگو، مگوهاکه چگونه با من از درخواستش صحبت کند و راز   دادی م ادی

ندانم  دی . شامیگرفتی قرار نم  میستادیآن ا یکه رو یانقطه  نیما به ا کردیم  تیترب  گونهنیعمه ا
  تیاز عدم ترب یفرشاد هم دست کم یول شد،یمن به حساب نداشتن مادر گذاشته م یهای کار 

 بود.« اموختهی بزرگ شده بود و راه و رسم محّبت را ن یدرست نداشت چون با زور و خودخواه
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مشاجره را فراموش کنم و   یو عاقل بودن دعوت کنم و ماجرا یکردم خودم را به صبر و بردبار  یسع
 سفر بروم.  نیبردارم و به همراه فرشاد به ا  یدست از لجباز 

 یادو نفره  تا بعد از برگشتش، شام  دمیرا چ زیاو را پختم. م یقه مورد عال آشپزخانه رفتم و شام به
 . مینی را بب و تدارک آن  میفکر کن  میداشت شیکه در پ یو به سفر  میو موضوع را فراموش کن میبخور

کردم. عطر سوغات فرشاد را به خودم زدم. رژ   شی آرا یو کم دمیبه صورتم کش ی رفتم. دست نهیآ یجلو
 . دمیپوش  ییبای لبانم زدم و لباس ز را به  یلب قرمز 

ساعت بود و هر لحظه  قیازش نشد. نگاهم به تک تک دقا یشب گذشته بود و خبر  یمه یاز ن ساعت
که  یا. حلقهشدمی م  دیاز برگشت او ناام گذشتیکه م یا قه یبودم.  هر دق دیچرخش کل یمنتظر صدا

بر بدنم   یا کرده بودم رعشه  دایکه پ یای . با حالت عصب چرخاندمیدر دستم بود را مدام در انگشتم م
  یمانده بود و با مرور تلخ ره یساعت خ  یام رو. نگاهدمیجویم میهاافتاده بود و لبم را با دندان

را در دلم انباشته  نفرت   زمیکم کم ه گذشتند،یم مچشمان یکه مثل صاعقه از جلو ر،یاخ  یروزها
  ی. سرم را باال گرفتم و شروع به ناشکر کردمی فکر م یو به دوراه  رفتمی . با خودم کلنجار مکردمیم

 کردم و زمزمه کنان: 

 یبدهم و آن روزها یگزاف ی؟ من به خاطر اعتمادم مجبورم بها آمده امیچه بر سر زندگ  ایخدا »
را  ی مهر ی همه ب نیوقت تصور ا چینبود! چه کردم با خودم؟ ه  یزندگ  نی. حق من امهیجوان

  یکاف ینبود. به اندازه یمهر  یعشق و دست و پا زدن در منجالب ب یبرا یمن تشنگ اقتی . لکردمی نم
را بچشم؟ مگه   نبودم که طعم آن ین یعشق زم کی قی مانده بودم چرا ال بینصی مادر ب  یمهر ی از ب

 یدربسته یچرا هندوانه ؟یکرد غی را از من در یبزرگ  نیبودم که نعمت به ا تی برا ی ناخلف یمن بنده
  یچراها یو کل  وند؟آمدم روزگار بهم اخم کرد و از من رو برگرد  ای به دن یو پوک شد؟ چرا وقت دیمن سف

 .« گر…ید

شده بود. به سمت آشپزخانه رفتم و غذاها  دهیما در نی حرمت ب  ینداشت. پرده یادهیانتظار فا گرید
 گذاشتم.  خچالیرا داخل 

منزل عمه را گرفتم. سراغ فرشاد را از   یرا برداشتم و شماره   یبه سمت تلفن رفتم و گوش ناخودآگاه
 کرد:   ی تکرار  یهاحت یو پرخاش شروع به نص یعمه گرفتم، او هم با تند

 بده…«  ادتی یهر دار که راه و رسم شو  ینداشت یمادر  دونم،یم »
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  یجای و ب طرفهکی یهاحت یندهم و با سکوت احترام او را حفظ کنم. از نص یکردم، جواب  یسع  یلیخ
 کردی م سی تدر میاز راه و رسم و گذشت و محّبت کردن زن به شوهر برا یعمه خسته شده بودم. طور 

برده  ادیرا از  لخودش در منز  یفرمام رو بود. رفتار خودخواهانه و حک به رو  بهی آدم غر ک یکه انگار با 
و حرف   کردیم دادی محّبت، فقط داد و ب یو به جا خوردی او آب نم یبدون اجازه  ومرثیبود که آقا ک

 .نشاندی م یخودش را به کرس 

نگران به سمت درب رفتم و    یقطع کردم. با حالت یرا بدون خداحافظ  یباز شدن درب، گوش یاز صدا 
  یوانمود کردم که انگار اتفاق یکردم و طور  یبه رو شدم. سالم حق به جانبه فرشاد رو  یبا چهره 

شام   زیم  ایبه ظاهر من و   یام کند و توجهنگاه کهنیتکان داد و بدون ا یبود. در جوابم، سر  فتادهین
  رم،ی ش بگبه آغوش   ییرفع دلجو یتا برا داشته باشد به سمت اتاقش قدم برداشت. به طرفش رفتم

 معلق ماندم. یاو هوا لحظه نی که در زم دیخودش را عقب کش یاما طور 

 بغض گفتم:  با

 منتظرت بودم ع… شام  یبرا -

خفه شد. زبانم هم مثل  میو صدا در گلو دیکلمه نچرخ  نیکه زبانم به گفتن ا زم«ی»عز میبگو خواستم
 کلمات عادت نداشت.  نیبه گفتن ا میهاگوش  دنینشن

 مادرم شام خوردم.  یخونه   -

 شد.  دهیسرم کوب  یکوبش آن مثل پتک رو  یدرب اتاق را چنان محکم بست که صدا و

ام  به اتاقم رفتم و با دستمال شروع به پاک کردن رژ لب کردم و با تم نیلجبازانه و خشمگ یحالت با
 قدرت آن را پاک کردم. 

 *********** 

. فرشاد در آن روزها  کردمینامعلوم بود آماده م انشی که پا یسفر  کیرفتن به  یخودم را برا دیبا
. رفتارش مهربان شده بود. چمدان کردی م یرفتن لحظه شمار  یو برا  دیرسیخوشحال به نظر م  یلیخ

به سنگ  اماه دادم. نگ یت و عکس پدر را داخل آن  جاآماده کردم. دفتر خاطرا میهالباس  دنیرا  با چ
 نداشتم، آن را هم در چمدان گذاشتم..  میهادرد  دنیشن  یکس را برا چیاز اون ه ری صبورم افتاد، به غ
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را در پشت نقاب مهربان   اشنیغمگ یبه منزل پدر رفتم. چهره یخداحافظ  ی قبل از رفتن، برا شب
 رفتن مشتاق نشان دهم. با ذوق گفتم:  یکردم خودم را برا یپنهان کرد. من هم سع اشی شگیهم

 زود برگردم. دمی قول م یول شم،ی تون مدلتنگ -

 زد و سکوت کرد. یرا تکان داد و تلخند  سرش

را از جانب برگشت، راحت کردم. با آنکه   الشیو محکم خ  ستادمیاو دلم را لرزاند، اما استوار ا سکوت
 به قول فرشاد نداشتم.  ی از برگشت راحت نبود و اعتماد المیخ  خودم

را بهانه کردم و از فرشاد خواستم که زودتر به منزل   یخستگ  ی. با عذرخواهمیرا به منزل عمه رفت شام
 . میبرگرد

 *********** 

. استرس بر من  شدمی م ییهوا ینه یبار بود که سوار آن سف نیکنار فرشاد نشستم. اول مایهواپ در
 لب، خودم را به آرامش دعوت کنم.  ری کردم با گفتن ذکر ز یحاکم شده بود اما سع 

قرار داشت و ما   نیدر زم مایم را باز کردم هواپچشمان  یم را بستم. وقت زدم و چشمان هیتک  یصندل  به
 .کردمی را استشمام م  یغربت و دلتنگ  ی. بومی وارد شهر مونترال شد

. بعد از  رم ی کردم، با سرعت او هم قدم شوم و از او فاصله نگ یشد. من هم سع ادهیبا عجله پ فرشاد
طرف و آن طرف   نیرفت و سرش را مدام به ا یها، به سمت درب خروجگرفتن چمدان لیتحو

که قرار بود به  یها و کساز برنامه یح یتوض  چیبود. بدون ه یکس دنی. انگار منتظر دچرخاندیم
 . کردمی و سرگردان به دنبالش حرکت م جی در حرکت بود. من هم گ  د،یای ما ب لستقباا

و کراوات، در  یااندام، با کت و شلوار سورمه  کیقد بلند و بار ینه چندان دور، جوان  یادر فاصله  
تکان داد و به سرعت و با   یما دست دنیتلفن همراهش بود با د یمشغول صحبت با گوش کهی حال

 ت ما آمد. لبخند به سم

سال بود، از هم دور  انی کردند که انگار سال یرا به بغل گرفتند و ابراز دلتنگ گریدک ی یدو، طور  آن
 بودند. پسر جوان بدون توجه به من، شروع به صحبت با فرشاد شد.

 بهت خوش گذشت.    یلیخ رانی . انگار ایموندگار شد یپسر؟ رفت  ییکجا  -
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محکم سالم   یی شوم. قامتم را صاف کردم و با صدا دهیشدم تا د ترک یها نزدبه سمت آن یقدم چند
  یدرخواست معرف  یبرا یاجوان متوجه حضور من در کنار فرشاد شد و با ابرو، اشاره  دفعهک یکردم. 

بودم ( دستش  دهی) که من تا آن لحظه از او ندجانیعقب رفت و با ه یمن به فرشاد کرد. او هم کم
 را به سمت من دراز کرد و گفت: 

 آد؟ی نم  ادتیواقعّا  -

 : کردمی فکر م نیدلم به ا یشد. تو رهیمن خ یبه چهره یجوان کم  پسر

 نکنه که اون…«  »

 وسط و گفت:  دیپر فرشاد

 منه، باران! ییدختر دا نیسروش، ا  یتو که باهوش بود -

خوشحال   دنشی. از دمیهم ماند یبه چهره  رهی خ یالعملعکس  چیبدون ه یاو سروش لحظه من
 گفت:  ریّ از سر تا پا به من انداخت و با تح ینگاه ران،یح  یشده بودم. با حالت 

 !یبزرگ و خانم شد  قدرنیشه،ای باورم نم -

 خجالت گفتم:   یحالت با

 ممنونم.  -

 برداشت و با فرشاد به راه افتادند. من هم پشت سرشان حرکت کردم.  نی زم  یچمدانم را از رو 

را تماشا کردم.  رونیب  ن،یماش یشهیبغ کرده، از ش  یشروع به صحبت کردند. من با حالت ن،ی ماش در
اش من را . نگاه کردمی حس م کردی نگاه م نهیمن را از داخل آ ینگاه سروش که هرازگاه ینیسنگ

 بلند گفت:  یبود. سروش با صدا یهمچنان مهربان و دوس داشتناش معّذب کرد. چهره 

 خونه خودت؟  یبر ی رو م ت یی دختر دا -

 جواب داد:  یبا دستپاچگ فرشاد

 هتل. هینه، نه. فعالً ما رو ببر به   -
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 لب گفت:   ری تعجب باال انداخت و ز یرا از رو شیهاشانه   سروش

 دل گنده -

 گفت:  فرشاد

 دم هتل. ار یرو برام ب نمیماش گهیت د لطفًا تا چند ساع  -

 با تمسخر گفت:   سروش

 دم هتل… ارمیمتعّلقات هم ب هیبق ازه ی چشم قربان، اگر ن -

 به سروش رفت.  یاغره چشم

 *********** 

خودش    د یتا خورش دیکشی اتاق را کنار م یمانتو بودم و فرشاد هم پرده یهاباز کردن دکمه  مشغول
 : دمیکند. پرس  انیرا نما

 ؟ یبا من ازدواج کرد  یتو به سروش نگفت -

 نه هنوز  -

عالمت سؤال رها کرد و به داخل حمام   یمن را با کل  یااضافه  حیادامه دادن و هرگونه توض بدون
 رفت. 

را   یآمد از داخل چمدان کت و شلوار  رونی م را بستم. از حمام که بو چشمان  دم یتخت دراز کش یرو
کت و شلوار، اونم هنوز از   دنیقصدش از پوش نم،یه تن کرد. خودم را به خواب زدم تا بببرداشت و ب

عطرش   یوبه خودش زد. از ب یرا ژل زد و عطر  شیموها  د،یبه ظاهرش رس  یبود. کل  یچ ده،یراه نرس
  یش هم از خوشحالاش کردم.  خوشحال بود، انگار چشمان باز نگاه  مهی. با چشمان نشدی چندشم م

 . دندیخندیم

کند، از   دار یمن را ب کهنیرفت تا بدون ا یبه سمت درب خروج   نیپاورچ نیآماده شد، پاورچ  یوقت
 درب خارج شود. 
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و انتظار قرار داد. در   یخبر ی شدم که باز من را در ب یبلند شدم. از کارش عصبان  میاز رفتنش از جا بعد
 . کردی تفاوت به من، رفتار م  یو ب الیخی و ب  داشتی غربت هم دست از رفتارش برنم

 *********** 

در آوردم   یت ییسکویام سر رفته بود و گرسنه شده بودم. از داخل چمدان بگذشت. حوصله یساعت چند
  یاز رفتار  تم،یو خوردم. دفتر خاطراتم را از داخل چمدان برداشتم و شروع به نوشتن کردم. از عصبان 

کردم و در آخر هم کاغذ را پاره کردم و   تی گفتم و گله و شکا راهی به او بد و ب یکه فرشاد با من کرد، کل 
 آرام گرفتم.   یمچاله شده داخل سطل زباله انداختم. با نوشتن، کم

 نشد.  یشده بود. اما همچنان از فرشاد خبر  کیتار هوا

ن بود که هر لحظه ممک  یتیشده بودم. دوازده ساعت بود که تنها مانده بودم. مثل کبر  یو عصب کالفه
 یهاشعله ور شود و همه جا را به آتش بکشد، شده بودم. در باز شد و فرشاد با همان حالت اخم

  متشحالت وارد شود تا من س ن یبا ا یخبر ی ب یهاوارد شد. عادت داشت، بعد از ساعت  یشگیهم
بلند سرش    یی. با لحن تند و صداستادمیا نهیدست به س شی نکنم. رو به رو  یتینروم و گله و شکا

 زدم و شروع به گله کردم:  ادیفر

غربت رها    یو تنها و گرسنه توتفاوتت خسته شدم. چند ساعته من یمرموز و ب  یاز دست رفتارها -
 ؟ یو رفت  یکرد

 گفت:  یخونسرد با

 بود.  یز خوراک هم پر ا خچالی ی. توینکرده بود ریکه گ ابونی. تو ب ارنیبرات غذا ب یزدی خب زنگ م -

 تر شد. برافروخته تمیعصبان  آتش

رو    یزندگ  نیا خوامینم گهیاز دست رفتارات خسته شدم. د ؟یبه نفهم یو زدخودت   ای ،یتو نفهم  -
 برگردم. ری بگ طیادامه بدم، بل

 شمرده گفت:  یآرام و کلمات ییبا صدا  باز

 .میزنی آروم باش، حرف م -
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 . یبا مادرت حرف بزن   یبر  یفقط بلد ؟یحرف بزن یتو مگه بلد -

رفتار   یهاشه یو فقط به دنبال ر  دمیپری م نییآتش باال و پا ی. مثل اسپند رورم ی آرام بگ توانستمی نم
 فرشاد بودم. یمنطق ریغ

حرف بزند.   خواستی بود که م  یبار  نیتخت نشاند. کنارم نشست. اول  یرا گرفت و به زور رو دستم
در   خواستیرا هم باز کرد. انگار م  راهنش ی پ یباال یهاش شل کرد و دو تا دکمهکراوات را از دور گردن 

 م نگاه نکرد. سخت بود. به چشمان شیحرف بزند که برا یز یمورد چ

 از کجا بگم. دونمی اومدم تا حرف بزنم اما نم -

 از اول بگو.  -

. تا به آن روز  او را آرام  دیکشیخجالت م یز ی اش را آغاز کند. از چبود تا با آن جمله  یدنبال کلمات  انگار
 .کردی ش به من التماس مرام شده، چشمان  یبودم. مثل گرگ دهیو خجل زده ند

و با   یدختر منطق  دونمی . میو بعد قضاوت کن  یهام گوش بدفکامالً به حر  خوام،ی باران ازت م  -
 . یکنی و مطمئنم که کمکم م  یهست یاحساس

از من شروع شد! نفسم در   دیو تمج  فیکه با تعر دیبگو خواستی م یز ی. چه چدمیشروعش ترس از
 اش کردم تا شروع کند. حبس شد. نگاه  نهیس

 من بهت دروغ گفتم. -

 ؟ یدروغ چ  -

و    نیو د نجایا یشهیبا رگ و ر ییدختر کانادا هیشدم.  ایبه اسم صوف  یعاشق دختر  ش،ی پنج سال پ -
کرد،   دیکرد و تهد ادیشد و داد و فر یبه مادرم موضوع رو گفتم  عصبان یبا من. وقت  متفاوت یمذهب

  یز یها چاون کهنیگرفتم، بدون ا می. منم تصم کننینم  یمال تیو حمامن گهیبرگردم وگرنه د دیبا
قبول کنه   ای به مادرم خبر بدم که  دم یرس یبه استقالل مال کهن یازدواج کنم و بعد ازا ایبفهمن با صوف 

  ایکردن، مانعم بشن اما نتونستن. من و صوف  یبودن و سع انیعمو در جر یرو بزنه. خانواده دم یق ای
 . می) مکث( و دارمیداشت یاعاشقانه  یزندگ  م،یخوشبخت بود

 ؟یدار  -
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نداشت.   یاده یزدن فاکه دست و پا  دمید یشّدت خشم، صورتم گر گرفته بود. خودم را در باتالق  از
اما در تالش بودم تا به خودم مسلط باشم تا   دیچرخ یسرم م  یرو  ایشدند انگار دن نیسنگ میهاگوش 

 انداخت و ادامه داد: نییادامه دهد.  سرش را پا

فرصت بود که  نیبرم. بهتر رانی به ا دیمادرم خبر داد، پدربزرگ فوت کرده و با شیچند ماهه پ -
طور  نکرده و هنوز همان یر ییتغ  چیمادرم ه دم،یاومدم د رانیبه ا یبذارم. وقت انی ها رو درجراون

نشد که  اهمفر یطی . اصالً شرارهیبه زور به انتخاب خودش برام زن بگ خوادی خودخواه و لجباز. م
  ی. هرچکردی م دیو کاندر  یکی دلش رو بشکونم. هر روز برام  ومد،یبدم. دلم ن  حی بتونم براش توض

 که بگم به تو عالقه دارم. دیبه ذهنم رس کهن ینداشت تاا یادهیفا کردمی مخالفت م

 !یتر از مادرتبدبخت کردن بودم نه؟ تو که خودخواه  یبرا  نهیگز نیبهتر -

 مهربان باشد، گفت:  کردیم یکه سع یادو زانو نشست و با چهره  یرو م،یرو  روبه

  یتو برا شنهادیکنم و ازدواج کنم. قصدم از پ انتیبه همسرم خ  خواستینه به خدا، من دلم نم  -
برگردم   تونمیو م  شهی بود که مطمئن بودم مادرم مخالف ازدواج با توهه، حتمًا منصرف م نیازدواج ا

  گفتیم  شدوی م یقه دارم، اون عصبان فقط به باران عال گفتمی و م کردمی اصرار م یکانادا. آخه هرچ 
من به تو   یابراز عالقه شد،ی م شتریسماجت اون ب  یتا بذارم. هرچ یمن رد بش یجنازه  یاز رو دیبا

  یکه قرار داشت کوتاه اومد و در کمال ناباور  یمادر از موضع دفعههی. اما متأسفانه، گرفتیهم اوج م
که دوس   یتو منصرفت کنم تا بگ  به  یمحل یگرفتم با ب میمن قبول کرد تا با تو ازدواج کنم. تصم

شد، تو جواب  یچ دونمی . نمآدی چون مطمئن بودم تو از من خوشت نم یبا من ازدواج کن  یندار 
  دمیدرست کردم، به خودم اومدم د یجعل یشناسنامه  یکنم! به سخت  کاریچ دونستمی ! نمیمثبت داد

و  کردی م هیو گر زدیم زنگهر روز  ایسفره عقد نشستم. من قصد موندن نداشتم. صوف یپا
 برزخ قرار گرفتم...  یکه برگردم. واقعّا تو خواستیم

چرا روز اول صادقانه  م؟یتا از هم جدا بش یبهم نگفت رانیا یچرا تو نجا؟یا یو آوردپس چرا من  -
 مسخره نشم؟  یز با  نیتا من وارد ا ی رو بهم نگفت زیهمه چ

مظلومانه و   یشده بودند با حالت  ریصورتم سراز  یبار که در پهنااشک  ی. با چشماندیامانم را بر هیگر
 ملتمسانه گفت: 

 . یبه مادرم بگ  کهن یازا دم،یترس -
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 دونه؟یم ا یمگه صوف  نجا؟یا یو آوردخب اآلن چرا من  -

 متوجه بشه.  یکه کس  سیعمو، قرار هم ن یخانواده یحت دونهی کس نم  چینه ه -

 . رمیگیازت طالق م یاب یغ ران،یا گردمی من فردا برم  -

 کن.  یزندگ   نجایا رم،یگی نه، واست خونه م -

 زدم و گفتم:   ادیبلند بر سرش فر یتعجب و با صدا با

  یپنهان ب،ی کشور غرتو   نجایا دیچرا با آد،ی از منم خوشت نم ،یتی تو که عاشق زن و زندگ فهمم،ی نم -
نکن. من   ،یکنی به من ترحم م  یزجرم نده فرشاد. اگه دار  نیاز ا شتریکنم؟ فقط بذار برگردم. ب  یزندگ

  یزندگ  نیهدف، به ا یبسقف،  ه ی ریبا تو ز ستمی. حاضر ن رمیدو نفر قرار بگ  یدوس ندارم وسط زندگ 
 .یاپسر عمه  هیمن فقط  ینکبت ادامه بدم. تو از اآلن برا

 .شهی نم - 

 تو رو.  فهممینکن فرشاد، نم وونمید -

 . خوامیازت م یز یچ هیچون   -

 : دمیمتعّجب پرس یرا قطع کردم. با چشمان گرد شده  یو زار  هیگر

 ؟ یچ -

 م آتش زد. گفت که به جگر  یز ی . اما چخوامی بودم تا بگه، بخشش م منتظر

بفهمه، از من جدا  ایکردم تا باهات ازدواج کنم؟ مطمئنم اگه صوف وسک یر ن یچرا ا یتو فکر کرد -
 .شهیم

 . زنمی نم یحرف یخب من به کس  -

 . یبشم اما تو مقاومت کرد دارکردم باهات ازدواج کردم که بچه سکیمن ر -

 چرا؟  ؟یخواهی بچه؟ بچه از من م  -
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 .شهی دار نمبچه ای چون صوف -

 نکردم تا نثارش کنم.  دایاو پ اقتیدر شان و ل یااو، جمله یسکوت در مقابل و ظلم و خودخواه جز

طور پست و رذل بود و فقط به  بردم نفرت به سراغم آمد. او همان یشوم فرشاد پ  یبه نقشه  یوقت
دار . حاضر بود من را نابود کند اما در مقابل مادرش سرافراز باشد. از من بچه کردی منافع خودش فکر م

 اش را حفظ کند. عاشقانه  یشود تا با فرزند من، زندگ

هم تمام حق و   دمی اومدن بچه، هم طالقت م ای. بعد از به دناریطاقت ب  سالک یباران، فقط  نیبب  -
 .دمی حقوقت رو م 

 اش کردم. نفرت نگاه  با

 از غم  تنها بگذارد و برود.  یبار داد که من را با کوله  حی ترج د،ینگاه پر از نفرت من را د یوقت

 *********** 

ت. اما من  گذاش شدی قضا م  ای ریتقد  ای ی نوشته شد. آنچه اسمش را بدبخت نیچنن یمن ا سرنوشت
که خودم کنده بودم، دست و پا زدم.  ی.  در گور نفرت دانستمی خودم م  یرا از نادان  هانیا یهمه

  تمظلم داشتم. نشس نیاز دست ا یخالص  یبرا یبرگشت و نه راه یبرا یمستاصل شده بودم. نه پول
ام به سنگ . نگاهستمیام گرو سرنوشت شوم و دل شکسته  اهیبلند به بخت س یبا صدا یها یو ها

 بلند با ضجه به خودم گفتم:  یصبور و دفتر خاطراتم افتاد، با صدا

 یادهیو پاره کنم فا سمیحال خرابم بنو نیسنگ. هرچقدر از ا یا یکنی نم  یتو هم با من صبور  گهید »
 . «شن ی وقت از ذهنم شسته نم چیندارد چون ه

توان و افکارم ِسحر و جادو شده بود. قدرت   یتا آرام شوم. همه  خواستیش پدر را مفقط آغو دلم
اراده، خودم را به   یو اعتماد به نفسم کامل از دست رفته بود. مثل آدم بهت زده و ب  یر یگم یتصم

 دست طوفان سرنوشت سپردم.  

 تم: را به او دادم.  گف دنمیکه آرام شدم، با پدر تماس گرفتم. خبر رس یکم

 .میبمون  نجایا یست چند ماه ممکن  -
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 گرفته گفت:  یبا صدا 

 .سی من مهم ن یکنار شوهرت باش. دلتنگ شهیبمون دخترم، هم  یهرجا که خوشحال  -

 من را رسوا نکند.  م،یقطع کردم تا بغض صدا عیرا سر یگوش

افکار بودم    نی. در ادیرسی به ذهنم نم یگر یبه طالق کنم. چون راه د یداشتم تا فرشاد را راض میتصم 
دستانم   یتو خواستی نم ام که به آن افتاد، دلمدستم ور رفتم. نگاه یتو یکه ناخودآگاه به حلقه 

 پرت کردم. یاهکه از ته دل نسبت به فرشاد داشتم از دستم در آوردم و به گوش یباشد. با نفرت 

 *********** 

  یو خانواده  ایکرد و من را به آنجا برد. به صوف هیته ه یبه همراه اثاث  یاز چند روز، فرشاد، منزل دبع
 به کانادا آمدم.   لیتحص یادامه یهم اعالم کرد که من برا شیعمو

به  و من را با او رو  دیترسی فرشاد از افشا شدن رازش م شهیچون هم دم،یرا ند ای وقت صوف چیه من
  تیتا مامور کردمی م ی گذران زندگ ،یی تنها دیاو بودم که با یبرا  یزندان کی. من به عنوان کردی رو نم 
 به سرانجام برسد. تی دار شدن با موّفقبچه 

  االتیبا خ  د،یسکوت و آرام بودن من را د ی. وقتمینزد  یبا هم حرف گریمشاجره، د نیبعد از آخر 
 . اورمیب  ایبه دن یفرزند شیشدم تا بمانم و برا مشیرد که من تسلاش فکر ک خام 

ها من آن سال یکه در همه  یشگیبود. کابوس هم یسخت یها. شب کردمیم یسپر  ییرا تنها هاشب
 . کردی م داری و من را هراسان از خواب ب آمدیها به سراغم مشب  کرد،ی را رها نم 

 *********** 

 . زدی به من سر م یگاهکند و خودش گه هیمن را ته حتاجیاز سروش خواسته بود تا ما فرشاد

 ،یدرب ورود یجلو یاقهیبه من سر زد و در حد چند دق ییمواد غذا دیخر یسروش برا یبار  چند
  جادیما ا  نیب  یمی رفتار کنم که ارتباط صم  ی. من مجبور بودم، در ارتباط با او طور میدیرا د گریهمد

 ود. نش

 رنگ شد.کم  یلیگذشت. حضور فرشاد خ  یماهکی
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 ادی. من که در زبان خارجه مهارت نداشتم، زکردندی و فرانسه صحبت م یسیکانادا به زبان انگل مردم
  میاز سروش خواستم تا برا لیدل نی ارتباط برقرار کنم. به هم یاز منزل خارج شوم و با کس توانستمی نم

 کرد.   هیرا ته  بودمکه به او داده  یستیزود ل  یل یاستقبال کرد و خ اریکند. بس هیته  ینقاش لیوسا

با او صحبت   یخشک و رسم  یلی . اما خدیایبار از او دعوت کردم، به داخل منزل ب نیاول  یروز برا آن
 . بهم گفت: کردمیم

 !یکرد ریی تغ یل یخ -

 اش کردم و گفتم: نگاه تیبا جد-

 شدم؟  ر یپ -

 تعجب اخم کرد و گفت:  با

  ،یجّذاب و خشگل  یلیتو خ  زنه؟ی م یر یو پنج ساله حرف از پ  ستیدختر ب هیمگه   ه؟یچه حرف نیا -
فکر   شهیهم ،یبود یمهربون و ناز ناز  یلیخ میمنظورم رفتارت بود که عوض شده. بچه که بود

  م؟یدی به هم نشون م یالعملچه عکس  مینی همو بب  یروز  هیاگه  کردمیم

 زدم و گفتم:   یپورخند

 ؟ یکردیمگه تو به من فکر هم م -

 نداد. گفتم:  یجواب

 .دهیم  ریی زمونه آدم رو تغ -

 و گفت:  دیخند

   ؟یزنی ها حرف ممادربزرگ  هیچرا شب -

 : د یکنجکاوانه پرس ی به سرعت با حالت بعد

از خونه   ماهه ی نیا یپس چرا تو ،یاومد لیتحصادامه  یاومده! تو برا شیبرام پ  یسؤال هیباران  -
 ؟یاومد یاصالً تو واسه چ ؟یثبت نام رو انجام نداد  یو کارها یخارج نشد
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بزنم. از  یحرف  خواهدی نم نگفتم. از سکوت من متوجه شد که دلم یز یانداختم و چ نییرا پا سرم
 کرد.  یبلند شد و خداحافظ   شیجا

 عطرش را دوست داشتم.  یبود. چقدر بو دهیچ ی خانه پ یاش در فضاعطر مردانه  یبو

کاش   دم،یشیاند نی. در ذهنم به اماندی م شمیپ شتر یب  خواستیرفت، دلم گرفت. دلم م یوقت
 گری. اگر او هنوز همان سروش باشد پس کمکم خواهد کرد. اما دمیحرف دلم را به او بگو توانستمیم

 . دادمی برزخ نجات م  نیخودم، خودم را از ا  دیاعتماد کنم با یکس به توانستمی نم

 *********** 

و   ییاز تنها کهن یبروم. با ا یدنیمناظر د دنیاش به دروز بعد، سروش از من خواست تا به همراه چند
نامحرم، به گردش نروم. مخصوصا،   کیدادم، همراه  حی ترج  یخانه ماندن خسته شده بودم ول

 وظفبود و من م  خبری مرز ب  نیشود و او از ا جادیما ا نی ب  یکه مرز  شدی تاهل من باعث م  تیوضع
 بودم از آن مراقبت کنم. 

 اش بروم.  شدم تا همراه شنهادشیاو مجبور به  قبول پ یدر پ یبا اصرار پ کهن یا تا

به من دست داد.  یو پژمردگ یر ی ودم نگاه کردم، احساس پ رفتم. به خ نهیآ یآماده شدن، جلو  یبرا
  یها کمو بعد از مدت  دمیبه صورتم کش ینبود. دست دای در من هو یجوان دیو ام جانیشور و ه گرید

 .  دمیبه خودم رس 

حالت   کردمی م یداشتم که در کنار سروش بودم اما سع یبه دنبالم آمد. احساس خوب  نشیماش  با
 یخودم را در کنارش حفظ کنم. آرام و ساکت کنارش نشستم. از پنجره  تی محافظه کارانه و جد

 : د یزل زدم. پرس رونی به ب  نیماش

 ؟ یُمعّذب  ،یکنار من کهن یچرا ازا ؟یساکت قدرن یچرا ا -

را به سمت    میولبخندم را محو کردم و دوباره ر عیسر یلی زدم اما خ یام کرد. لبخندکردم، نگاه  اشنگاه
 برگرداندم.  شهیش

بگو، بگو بعد   تی از زندگ  کمیخب   ؟یبا من حرف بزن یدوست ندار  ای یندار  ی هام جوابسؤال  یبرا -
 چجور شد؟  تیمن رفتم زندگ  کهنیاز ا
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 باز سکوت کردم.  

 .کنمیسؤال نم  گهیباشه، د -

باز   خواستی اش کنم. دلم منگاهها ساعت  خواستیشد. دلم م رهیشد و به جلو خ   یرانندگ مشغول
 : دم یاش گوش کنم. از خودم پرسدورگه مردانه  یحرف بزند و به صدا

 «  ش؟نمی بب  گرید کباریسال آرزو داشتم فقط  انینبود که سال یهمان پسر  نی»ا

 باز فرشاد مزاحم دستانم را بسته بود.    یول م،یبود یکنارش نشسته بودم، دو نفر  

 .میبرد و قدم زنان حرف زد پائوید نیروز من را به پارک ج آن

ها  غم ی. در کنار سروش بودن، آدم را از همهدادیقدم زدن در کنار او به من احساس زنده بودن م 
 . سراسر وجودش پر از احساس و صداقت بود. کردی فارغ م 

  یو مهربان یو پاک یعطرش، زالل یاش، بومردانه یبودم. آهنگ صدا دهیمش رسها به آرااز مدت  بعد
برگشت، مشتاق نبودم.  یبرا گری. ددادی که متعّلق به او بود به من آرامش م یز یاش و هرچ نگاه

 کنار سروش باشم. یحاضر بودم در برزخ با فرشاد بمانم ول 

 *********** 

 . کردمی بدون اکراه قبول م داد،ی م حی تفر  شنهادیپ از آن قرار مالقات اول، هربار که بعد

 دایپ انیجر میهابا وجود سروش در رگ   یو اعتماد به نفس را به من برگرداند. زندگ  دیاو حس ام 
به   جانیشد. شور و ه دهیصورتم ظاهر شد. حس زنده بودن به روحم دم یکرده بود. کم کم لبخند رو

در کنارش، خودم را هم  یکه با او داشتم را فراموش کردم. گاه  یتیسراغم برگشت. فرشاد و وضع
 .  کردمی فراموش م

 *********** 

 یشهرها یهای دن یاز د یکیشد. هر هفته به   تری میمون صمو ارتباط شدیم  شتریما هر روز ب  دارید
 .  ردمبی. کم کم از بودن در کانادا لذت ممیرفتی کانادا م
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شگفت   ی من را حساب  دیخریم میکه برا ییو با کادوها بردی مجلل م یهامن را به رستوران سروش
  ی. وقتبردمی م ادی را از  ایدن یهاکه تمام غم  دمیخندیاز ته دل م  یکنارش به قدر   ی. گاهکردیزده م

دور من را   یوجودش از فاصله  ی. گرما کردمی سوزناک هوا را احساس نم  یسرما زدم،ی کنار او قدم م
.  کردمی از ذهن، دورش م دیو با شدی بزرگ محسوب م یگناه می. فکر کردن به آغوش او براسوزاندیم

فکر کردن به آغوش او را داشته  یاش کنم چه برسد که اجازه نگاه  ریدل س کیحق نداشتم،  یمن حت
 باشم. 

من رو به رو شد و کم کم  یبه سراغم آمد اما هربار با پرخاش و تند یمدت، فرشاد چند بار  اون یتو  
 شد.  دیاز من ناام

 *********** 

. حس دوست داشتن و دوست  میاز ماندن من در کانادا گذشت. کم کم ما به هم وابسته شد یدوماه
از برمال شدن  یتماد داشتم ولبه او اع  قتی گفتن حق یبرا  گریداشته شدن، به من دست داده بود. د

 . دمیترسی م قیحقا

 گفت:  م،یصرف شام به رستوران رفته بود یشب برا کی 

 . از من خواستن که از تو دعوت کنم. ننیدوس دارن تورو بب یل یپدر و مادرم خ -

شدم.    رهیخ میپاک کردم و به غذا ی ندادم. با دستمال دور دهانم را کم یو جواب  دیام پراز رخساره  رنگ
 گفت: 

 ؟ یکنی از من پنهان م  ویچ ؟یدزدی چرا نگاهت رو از من م ؟یکنی م یچرا از من دور  -

را که فرشاد در حقم کرده بود، در حق او کنم و ازدواجم را ازش   یفکر کردم که حق نداشتم ظلم نیا به
.  کردمی فرار م  قتیاز گفتن حق  نیهم یاو را از دست بدهم برا خواستی. دلم نم پنهان نگه دارم

از سروش   ییجدا می. براردیبودم از من فاصله بگ گری د یاگر بفهمد من متعّلق به کس دم،یترسیم
  دیکنم، با  یخودخواه  دیزدم، نبا یبی قرار گرفته بودم. به خودم نه یدوراه نی سخت بود...  ب یلیخ
عشق   یای. اما نه! من تازه به دردادمی م انیدروغ پا نیبه ا دیاگر از دستش بدهم. با یباشم حت  یقو
گنج  کی میچه؟ سروش برا  دادمیکرده بودم اگر از دستش م دایبودم، منبع دوست داشتن را پ  دهیرس
 بود.  یافتن یدست ن  میبرا  ایخواب و رو ایسراب،  کیبود که به دستش آورده بود اما مثل   ابینا
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و صورتم را به عقب   گرفتیام را مگذشته چانه  کردمی احساس م  شدم،یم  کیچقدر به او نزد هر
 : گفتی و م گرداندیمبر 

 ات نگاه کن دختر.«   به گذشته »

دور شوم و داشتنش را   اهای و رو االت ی از خ شد،ی در گذشته جا ماندند و باعث م  میکه آرزوها دمیدیم
 حق خودم ندانم.  

  کیو عادت نبود،   یحس وابستگ  کیبود. حس من  میاهای و مرد رو یسروش عشق دوران بچگ 
  یتازه نبود، بو عالقه نیالماس حفظ کرده بودم. ا کیسال در قلبم مثل  انیپنهان بود که سال یعالقه
 ست دادنش را نداشتم.و از د یطاقت دور  گری. ددیرسیآن به مشامم م  یکهنگ

در باتالق عشق فرو بروم.   دیطرفه باشد و من باز با کیاحساس  نیا دیفکر کردم، شا نیاما بارها به ا 
شده بودم که از  یانکرده بودم و دوباره وارد رابطه دا ینجات پ یقبل  یهنوز از حسِّ اشتباه و زندگ

 ودم….رفته ب راههی احساس طرف مقابلم مطمئن نبودم. باز به ب 

جسارت کردم و همه  ام،ی شخص ی سروش از زندگ یهمان شب در مقابل آن همه سؤاالت و کنجکاو 
 را گفتم. زیچ

گفتم اما از احساسم به او  شی برا  میکه در آن قرار داشت یاماجرا را از فوت پدربزرگ تا لحظه تمام
.  بردمیسؤال م  ریبا گفتنش قداست آن را ز  دینزدم. عشق من به او پاک بود نه هوس. پس نبا یحرف 

 دهد.  انیرابطه پا نیکنم، به ا دارحه ی احساساتش را نسبت به خودم جر کهنیخواستم بدون ا

 یبه کبود یآتش شده بود و صورتش از سرخ  ش مثل دو گلولهتعجب و خشم، چشمان ازشّدت
 .  زدیم

 کرد و من را به منزل رساند.   وتسک

 د،یآی به سراغم نم گریبه سراغم برگشت. مطمئن بودم، د ییاز او که جدا شدم، دوباره احساس تنها 
از من متنفر   کهنیداشتم. هم  تیدوشم برداشته شد، احساس رضا یاز رو ی نیبار سنگ  کهنیاما ازا

 بود.  طرفهکیما  یعالقه  م،دیبود. با سکوت رفتنش، فهم یخوشحال  یبس  یجا شدی نم
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نتوانستم  یزن متاهل با احساسم مقابله کنم ول  کیکردم به عنوان  ی. سعکردمی شب به او فکر م آن
.  آوردیبه جوش م میها. من عاشق سروش بودم. فکر کردن به او، خون را در رگ میبه دلم دروغ بگو

افتاد. ی و نفسم به شماره م  کردمیدر وجودم احساس م یخاص  یو گرما جانیدر کنارش بودم ه یوقت
شدند و آن جوشش    ریسراز میها. باالخره اشک دمیوقت نسبت به فرشاد در خودم ند چیکه ه یحس

 را خاموش کردند.

 طبق معمول سرم را باال گرفتم و گله کردم.  باز

  تیشروع به شکا مین یبیم ی متینامال یاو تا ذره  می که صبر ندار میعجول خداوند هست یبنده  ما
و خدا را   میزنی غر م مانیهامدام بابت نداشته میرا بدان مانیهاقدر داشته کهن یا ی. به جامیکنیم

تا   میو منتظر بمان  میراه بردار یمشکالت را از جلو  یبا صبر و بردبار  کهنیا ی. به جا میکنی سرزنش م
و فقط بلد   میها لذت ببراز لحظه می. چرا عادت نداشتمیکنیخوش از راه برسد، فقط گله م  یروزها

 ! میرا داشته باش مان یهاحسرت گذشته و گله از نداشته میبود

 .دانستمی کنارش بودم قدرش را نم  یکه وقت یدر آن لحظات دلتنگ پدر بودم، دلتنگ کس چقدر

 *********** 

  ی. نگاهدمیزنگ خانه از جا پر یدر رختخواب بودم که با صدا  داریاب و بروز بعد، در حالت خو صبح
رو شدن با  روبه  یزنگ بلند شد. حال و حوصله  یظهر بود. دوباره صدا کیبه ساعت انداختم. نزد 

به سراغم  پرو کسل در را باز کردم. مطمئن بودم که او با توپ   حوصلهی ب یفرشاد را نداشتم. با حالت
 . ندازدیازدواج، باز جنگ و جدل راه ب یلو رفتن ماجرا یبهانه آمده تا به 

از ورود فرشاد نشد. با تعجب به سمت   یبه صورتم زدم. خبر  یرفتم و آب  یبهداشت  سیبه سمت سرو 
که منتظر   دمیسروش را د ینگاه کردم. در کمال ناباور  رونیدرب به ب  یرفتم و از چشم  یدرب ورود

به   هنشان دهم. دستپاچ یالعملچه عکس دانستمی نم یبود تا درب را باز کنم. از خوشحال  ستادهیا
که در  ی ظاهرم را مرتب و پوششم را درست کنم. درب را باز کردم با شاخه گل یاتاق برگشتم تا کم 
 که سروش دوباره به سراغم آمده باشد. در دلم گفتم:  شدی رو شدم. باورم نم دستش بود، رو به

 نجاتم دهد.«  تیوضع  نیمهربان کمکم کند و از ا یمثل برادر  خواهدی م دیشا »

 که گفت:   رمیدلم آرام گرفت. دستم را دراز کردم تا شاخه گل را بگ  دم،یلبخند مهربانش را که د 
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 تولدت مبارک باران.  -

 گرفته و بغض آلود گفتم:  ییم حلقه بست. با صداشوق در چشمان  اشک

 بود؟ ادتی ینبود، تو چطور  ادمیخودم اصالً  ،یبود  ادمیممنونم که به  -

 گه ید گه،ید -

  نیتا ا نی واسه هم دمیوقت خواب  رید شبیمنتظرت گذاشتم. فکر کردم فرشاد اومده. د دیببخش -
 داخل؟ یآی وقت ظهر خواب بودم. نم

 کرد و گفت:   یمکث

 مون دعوتت کنم، البته مادرم از من خواسته تا دعوتت کنم.خونه  ی مهمون یاومدم امشب برا -

 که …. ستی ن یطور  طمیاآلن شرا  یممنونم، ول  -

  یول ،یفرشاد  یدرسته زن رسم ،یمن هنوز همون باران یرو فراموش کن. تو برا شبید یماجرا -
 . میلینره که ما با هم فام ادتی

 لرزان گفتم:  ییصدا با

 نکرد؟ یمن زن فرشاد هستم، برات فرق  یدیفهم  یوقت  یعنی -

 دنبالت. آمی. شب منتظرتم. ساعت هشت ممیبهتره  تا در موردش صحبت نکن  -

 *********** 

من شد. با استقبال گرم و مهربان مادر و پدر سروش رو   یتولد زندگ  یهاشب  نی از بهتر یک یشب،  آن
 : گفتیو م کردی م فیرو خانم بودن من تع ییبایرو شدم. مادرش مدام از ز به

 تو!«  یهست یبزرگ شده، چقدر دوس داشتن قدرن یا اسیال یدختر کوچولو شه،ی باورم نم  »

سنگ  ی . مادرش حسابدمیکشی خجالت م ینداشتم کل یدیو تمج  فیتعر ن یمن که عادت به چن 
 کرد.   ییرایتمام گذاشته بود و از من پذ
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در   یها خوشحالکرد. بعد از مدت  ریگمن را غافل  یو کادو حساب کیاز صرف شام ، سروش با ک بعد
 شد. به صورتش زل زدم و گفتم: انیصورتم نما

 .یبود  ادمیکه به  یمرس -

 زد و با خنده گفت:   یچشمک

 که؟  ادتهیکادو بهت بدهکار بودم،  هیآخه  -

 .دمیلبم را با دندان گز یگوشه دمیخجالت کش  هیبق یجلو

را در   یاتختش نشستم و او هم از داخل کمد جعبه ی از من خواست تا به اتاقش بروم. رو سروش
 م قرار داد و گفت: چشمان یآورد. جلو

 بازش کن.  -

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ یو دادتولدم  یتو که کادو -

 و گفت:   دیبلند خند یصدا با

 کادوهه؟  هیکهنه، شب یجعبه   نیبه نظرت ا -

بودم به    دهیخر  شیها قبل، براکه سال یاهیرا باز کردم. با تعجب داخل آن را نگاه کردم. هد جعبه
 بودم، داخل آن بود.  دهیکش  شیکه برا یهمراه کاغذ نقاش 

اش کردم و سرم را تکان دادم. سؤالم را در  نگاه  زدیم موج مکه در چشمان ی وصف نشدن  یشاد با
 آرام گفت:  یینباشد و بعد با صدا یآن حوال  یانداخت که کس یاند. به پشت سرش نگاه ذهنم خو

رو نگه   ی عشق دوران بچگ یهیهد شهیش داشتم؟ مگه مهمه سال چرا نگه نیا یبگ یخوای م -
 قلبم حفظ کنم. یعشق رو تو نی ا دیندارم. فعالً هم با

 و سروش به سرعت در جعبه را بست. وارد شد  وهیپر از م  یلحظه مادر سروش با ظرف همان

 لب خواند:  ریزمزمه کنان از ز کردی جعبه را داخل کمد پنهان م  کهی در حال  
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 .« 4خود  ییشب تنها الیآن را به خ   سپارمی هست، م یدر دلم راز  فهمدی م یچه کس »

را که در قلبم مدفون شده بود، روشن   یخاکستر عشق   کبارهی بود بر قلبم که به  یآن جمله، آتش  دنیشن
 ور شد.  و شعله دیکرد، زبانه کش

 *********** 

ازدواج  نیبه ا  یقیباشم و به هر طر تی وضع نیاز ا یی قاطع گرفتم تا به فکر رها  میشب، تصم آن
 نافرجام خاتمه دهم.

 : گفتمی لب م  ریروشن بود، مدام ز  دیدر دلم نور ام 

 بگذرد..«  زین نیا »

 ل پدرم: قو به

 .« یرا پاک کن تیهابا دستان خودت اشک   دینباش، با ایدن یکجا چیدر ه یدست چیمنتظر ه  »

 گرفتم خودم را از آن منجالب نجات دهم. میمن تصم و

 زدم و خطاب به سنگ گفتم:  یصبورم را در دست گرفتم و لبخند سنگ

 .« 5ترکمیمن م ایتو بترک  ایمن صبور!  ای یصبور، سنگ صبور، تو صبور  »سنگ

 به خودم زدم و گفتم:   یپورخند

 از غّصه بترکه«.  دیدل منه که با نیانگار ا »

 *********** 

 ادینمانده بود. تنها و دلتنگ نشسته بودم. به  یسال باق لیبه تحو یبود. چند ساعت دیاول ع  روز
  یتدارک سفره و سبز  یبا پدر کل سال گذشته افتادم که  لیسال تحو یقشنگ قبل از لحظه  یهاساعت 
 شهیهم کرد،ی او افتادم... کاش دعا م  یسر سفره  یدعا  ادیبود.  ی. چه روز خوب میدیرا د یپلوماه

 کنارش بمانم. 
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  یفکر کردم. چه روزها رساندم،یکه کنار پدر با آرامش، روز را به شب و شب را به صبح م  ییروزها به
 کردی م یسع  شهیهم فتد،یب میبه ابروها  ین یچ گذاشتی وقت نم  چیبود. او ه یدغدغه و خوش  یب

 یخودی بکه  ییهارنج بردم. چه غّصه یمادر  یاز ب شهیمن هم ینگه دارد. ول یمن را خوشحال و راض 
 .یبودند، نه خوردن  ی ختنیکه فقط دور ر ییهاخوردم. غّصه 

 *********** 

که سروش در آن   دانستمیو با عجله به سمت درب رفتم. م یخانه به صدا در آمد. با خوشحال  زنگ
افتاد و  شکست. از   زی م یکرد و سنگ صبورم از رو ریگ  زیبه م میپا دفعهکی. گذاردی نم میلحظه تنها

 کردم.   شیشکستنش ناراحت شدم. اما همانجا رها

او را منتظر بگذارم. لنگان لنگان به سمت در رفتم. با   خواستی نم دوباره بلند شدم. دلم میجا از
 . ستادمیش ابردم و صاف مقابل  ادی را از  میدرد پا دنشید

 گفت:  زدی لبانش برق م یگوشه شه یکه هم یلبخند با

 تنبل خانم؟  یباز خواب بود -

 فت: ام گرفته بود. گخنده   دم،یرا ند زی قدر هول بودم که مآن کهن ینگفتم. ازا یز یچ 

 دارم.  زی و بپوش، برات سورپرالباست  -

 *********** 

 ساکت بودم. سروش گفت:  نی ماش در

 ؟ یکنی فکر م یغرق شده؟ به چ هاتیشده کشت  یچ  ؟یقهر  -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 قفس. نیاز ا ییبه رها -

 گفت:  تی جد با

 . کشهی کس رو نم چیقهر نکن، اون منت ه یبا زندگ  -
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 : دمیآورد و به دستم داد. پرس رونیرا از داخل داشبورد ب  یاجعبه 

 دمه؟ یع یکادو -

 تمسخر گفت:  یحالت با

 . ا ی به کادو گرفتن عالقه دار یل یخ کن یمثل ا -

 . دمیو دستم را پس کش دمیکش  خجالت

 !زهیکردم، بازش کن، سورپرا یشوخ  -

. کاغذ را باز کردم،  داخل آن بود  یو کاغذ امی هواپ طیبل  کیرا باز کردم. شناسنامه و پاسپورت و  جعبه
. از شدی تمام م  یراحت نیبه ا زیهمه چ شدی طالق از طرف فرشاد بود. باورم نم  ینامهوکالت  کی

 بخندم.  ایکنم  هیگر دیبا دانستمی نم  یخوشحال

 گفت:  کردی ام نمطور که به جلو زل زده بود و نگاهبغض کرده، همان  ییبا صدا  سروش

کار   نیتو ا  یخاطر خوشحالبه  یبرام سخته ول   تیدور که ن یکردم، تمومش کنه. با ا یاد رو راضفرش  -
 رو کردم. 

 شد؟  یراض  یچجور  -

 و زور.  دیبا تهد -

 از سروش فکر نکرده بودم. ییاز برگشت خوشحال بودم که به جدا  یقدر  به

 *********** 

تا   دیدزدیاش را از من م آخر نگاه  یام کرد. لحظه آن روز، سروش من را به فرودگاه برد و بدرقه  یفردا
 اش کردم. با خودم فکر کردم: نگاه ریدل س کیبغضش را پنهان کند، اما من 

 ما باشه« داری د نیآخر نیا دیشا »

 گفت:  یاش کنم. با دلخور نگاه  شتریپس به خودم جرأت دادم تا ب 
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 از توهه.  ییسخته جدا یلحظه نیدوم نیا -

و عشق داشتم اما  یناگفته از دلتنگ یهاحرف  ی. در دلم کلدمیشنی جمله را از او م نیا شد،ی نم  باورم
 پاسخ دادم.  اشی فقط با لبخند به ابراز ناراحت

 دیعشق و ام  نیمعجزه گرش به سرزم یهابود که فاتح قلبم شد و من را با حرف  یکس نیاول سروش
 ام گره زد و گفت: اش را در نگاهآخر نگاه یکرد. لحظه رانیا یمن را راه دی ام یدعوت کرد و با کل

 مواظب خودت باش.  -

 *********** 

  یدهم. چند روز  نی ام را تسکخاطرات با سروش، قلب خسته یادآور یکردم با به  یرا بستم. سع دفتر
تابم را چه بدهم،  یجواب قلب ب دانستم،ی نگذشته بود که دلتنگش شده بودم. نم از برگشت من 

 ممکن بود.  ریغ  میاز سروش برا یدور 

 حالم بهتر شد.  بایهفته از برگشت من گذشت. تقر کی

 کردم.  فیپدر تعر یل، برامن و فرشاد افتاده بود را مو به مو از روز او  نیکه ب  یتمام اتفاقات 

  ری که به دخترش شده بود سکوت کرد و ز یهمه ظلم نی او با خبر شد فقط در مقابل ا انتیاز خ  یوقت
 لب گفت: 

 مادرش شد.  یخودخواه  یفرشاد هم مثل من قربان -

که از فرشاد داشتم از او جدا شدم.   ی ازود با وکالت نامه  یل یطالقم شد و خ یکارها ری گیروز بعد پ چند
  شتری. بخوردیکم غذا م یل یو خ کردی تر صحبت م . کمدیرس ی دار به نظر مغّصه ی لیبعد از طالق، پدر خ 

کرد. او فرشاد    رتری را پ  او یطالقم، چند سال کردمی . حس مرفت ی و به فکر فرو م  کردی اوقات سکوت م
 . دانستیاتفاقات م نیعمه را مسبب ا و فقط دانستی ماجراها نم نیرا مقصر ا

بود که  ا یم یپدر و ک یعالقه یو آن ماجرا دادی در پِس ذهنم قرار داشت و ذهنم را قلقلک م یز یچ 
کرده بود. دلم  ص یحر قیکشف حقا یعشق ناکام در گذشته نام برده بود و من را برا کیعمه از آن 

پدر افتاده بود  وعمه  نیکه ب یبر شوم. اما با اتفاقاتآن باخ  یبه سراغ عمه بروم و از ماجرا  خواستیم
. کردی شک بدتر از مالقات قبل با من رفتار م  یحضور من باشد و ب یرایعمه پذ دانستم،ی م دیبع
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قاعده   نیاز ا یاش دارد و پدر هم مستثنگذشته  یدر زندگ یراز سر به مهر  کی  یهرکس دانستم،یم
راز   کیاتفاق افتاده بود مثل  ایمی او و مادرم و ک نیکه ب یااز گذشته شیهاینبود، چرا که پنهان کار 

بارها ازش خواستم تا از  کهی زمان یِابا داشت. حت  م،یمحبوس بود و او از گفتن آنها برا  اشنه یدر س
نگفت. هرگاه خواستم، عکس و   میوقت از گذشته برا چی طفره رفت و ه د،یبگو میبا مادرم برا یی آشنا

 از او نشانم دهد، گفت:  یانشانه

 .« دمیش را به آتش کشبعد از فوت مادرت تمام خاطرات  »

از   کی چینام او هم تا به حال از زبان ه  ینکردم. حت افتیاز مادرم در خانواده  یوجود ینشانه چیه
عمه،  یهاباخبر شده بودم، با طعنه ایم یپدر و ک نیب ینشد. آن روزها که از عالقه دهیافراد خانواده شن 

تر  تشنه قی کشف حقا یرااز ذهنم گذشتند و من را ب  یا ها مثل صاعقه آن سال جوابی تمام سؤاالت ب 
پرسش   دانستمی چنگ بزنم چون م یسمانیبه هر ر قیحقا  دنیفهم  یدوست نداشتم برا گریکردند. د

او را  کهن یپرسش از پدر، جز ا  طورن یمن را درمان نخواهد کرد و هم یاز دردها یهم درد ای میاز ک
دستان عمه بود چون او تنها   در قفل آن راز فقط  دی. کلشدی عائد من نم یگر ید زی کند چ تری عصبان 

پدرم دور کند و ازدواج آن دو را به   یبا فاش کردن آن، من را از زندگ خواستی بود که دلش م  یکس
 سرانجام برساند. 

 *********** 

به کمک  م،یپا تی فرصت بود تا به منزل عمه بروم. با آن وضع نیپدر خانه را ترک کرد. بهتر صبح،
 شدم و به سمت منزل عمه رفتم. نیعصا، سوار ماش

من و فرشاد از   نیفاق افتاده ب ات یماجراها دنیخوشحال نشد اما با شن دنمیتصوراتم، عمه از د  طبق
خاطر غرورش به خودش اجازه نداد  زبان پدر، از حالت پرخاش و طلبکارانه دست برداشته بود. اما به 

به  یخواهعذر  دنیشن ایآمده و   شیپ  تیاز وضع  تی خاطر گله و شکاکند. من به ییکه از من دلجو
 نداشتم. ییانتظار دلجو یآنجا نرفته بودم و از کس

  تی از وضع یپرس تعارف و احوال  چی انداخت. بدون ه گرشید یپا یرا رو شی بل نشست. پام یرو
توجه به حضور من به   یبعد از برگشت از کانادا، ب   یروح  تی وضع ای بعد از تصادف من، و  یجسمان 

حضور   دمانداختم و از ع  یکرد. به اطرافم نگاه نییها را باال و پاشد و با کنترل، کانال رهیخ  ونیزیتلو
 دانستم،یبکشم. م رونی را ب  تیزبانش واقع  ری فرصت بود تا از ز نیخوشحال شدم. بهتر ومرثیعمو ک
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توجه و    یکرد تا کامالً ب  یپا بود اما سع  تیحضور من در آنجا با آن وضع لی در ذهنش به دنبال دل
 حق به جانب باشد. 

 مظلوم و ملتمسانه گفتم:  یابل قرار گرفتم و با چهره م یلبه یبه جا شدم و رو مبل جا  یرو یکم

که اون  یحرف یاز فرشاد به شما بکنم. اومدم تا ادامه یت یتا گله و شکا ومدمین  نجایعمه جون، من ا -
 رو بشنوم.  دیروز بهم زد

 در هم رفته گفت:  یهاتعجب صورتش را به سمت من برگرداند و با اخم  با

 کدوم حرف؟  -

 .ستمیشما ن یشه یمن از رگ و ر دیفتگ کهنیا-

 زد و گفت:   یپوزخند

  یپرسی . چرا از پدرت نمیستین  اسیال یشهیاز ر دونمی ! فقط مهیاصل و نسب تو ک دونمی من نم -
 ؟ یهست یکه تو ک

به من کمک    دیشما با گه؟یاگه ازش بپرسم، بهم م د،ی کنی همه سال از من پنهان کرده، فکر م نیا -
 . دیکن

 شد و گفت:  رهی خ ونیزی صورتش را از صورتم برگرداند و به تلو  دوباره

که  یخواهر، برادر  یذره رابطه هی نیزدم، هم  یبفهمه، من حرف  اسی. اگه الستمیمن دنبال شر ن  -
 به پا کرد؟  ییکه زدم چه غوغا یحرف  جمله هیسر اون  یدی. مگه ندرهی م  نیمونده از ب

  یهستم از زندگ یاگه بفهمم ک دمیبوده. قول م  یبزرگ شدم، حق دارم، بدونم مادرم ک گهین داما م -
 برم.  رونیپدرم ب 

 کرد. سکوت کرد. دوباره گفتم:  غیاش را از من درزد و دوباره نگاه یرا برگرداند و پوزخند صورتش

اصالً اگه شما کمک   گه،یم یا گه ید زیعاشق هم بودن اما پدر چ  ایمی پدر و ک د،یگی مگه شما نم  -
 . رهی ازدواج دوباره صورت نگ نیممکنه ا د، ینکن
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 شد و با خشم گفت:  یبرافروخته و عصبان  اشچهره 

  اسی ال یزندگ یتو دفعهه یاز کجا!  دونمی نم  ،یشب بارون  هی یتو دونمی . فقط مدونمی نم  یز یمن چ -
 . یو ناکام گذاشتر  ایم یو ک  یسبز شد

 بکشم. با لحن مهربانانه گفتم:  رونیماجرا را ب  یه یکردم آرام باشم و با آرامش از زبان عمه بق یسع

 پدر شدم؟   یاون شب وارد زندگ ی! چطور ومدمیخب آخه از آسمون که ن -

  ی. انگار خاطراتگشتی اون شب در ذهنش م یشد که انگار دنبال خاطره  رهی خ  واریبه د یطور  عمه
شد و   ره ی ش خخاطرات  ریش را تنگ کرد و به تصو. چشماندادی زنده شدند که او را آزار م  شیبرا

 گفت: 

خاطر از  مادرم به  یو سکته مغز  مکی و پدرت قرار بود ازدواج کنند. اما ناغافل با فوت برادر کوچ ای میک -
  اسیال یشب بارون  هی یبعد از نه ماه، تو فعهدهیافتاد.  ریها به تاخ دست دادن پسرش، ازدواج اون

فقط  ه،ینوزاد مال ک اوننداد که  حی کس توض چینوزاد به خونه اومد. به ه هی و آشفته با  مهیسراس
کردم تا   ی. من چند روز از اون نوزاد نگهدار شدیم ره یها به نوزاد خ و ساعت  نشستی بهت زده م

  اسیال کهن یپدر و مادر نوزاد شدم تا ا ری گیپ یل یون روزها خراه بشه و بتونه حرف بزنه. اروبه   اسیال
  اسیال نیتصادف فوت کردن، واسه هم هی یواو بودن، ت یمی گفت: » پدر و مادر نوزاد، از دوستان صم

 اون بچه را به خونه آورده.«

 ش ی نوزاد رو پ اسیاز اون مراقبت کردم و منتظر بودم تا ال ینوزاد سوخت. چند روز  یبرا دلم
اون شب تصادف   اسیال م،یدیوقت نفهم  چیه کار رو نکرد.  نیبده، اما  ا لیاش ببره و تحو خونواده

  قدرنی داستان تصادف قرار داشته؟ اما ا یکجا اسی کرده و اون شب ال  داینوزاد رو پ  نیا یچطور 
اومد   رونیغم ب یلهیهفته از پ هی. بعد از  کردی م مونیپش ی رسش هر سؤالو از پکه آدم کردی سکوت م 

بزرگ کنه. همه   یینوزاد رو به تنها خوادی ازدواج کنه و م ایم یبا ک خوادیو به همه اعالم کرد، نم 
  شی به زندگ خوادی م راگرفته؟ چ وم یتصم  نیاحساسات ا یاز رو اسیال دفعههیچرا  میزده بودشوک 

کوتاه   شم یبار نرفت و از تصم  ری ز م،یباهاش حرف زد  ی. هرچمیدینرس جهیپشت پا بزنه؟ اما به نت
به سر    ایمیرو که قرار بود با ک خونه  نیا یباال  ینشد. طبقه اسیال یخواسته فی کس حر چی. هومدین

نوزاد رو تر و   یی نخواست و به تنها کمککس  چیبا بچه به اونجا رفت. از ه ییبرن، به تنها ی زندگ
رو گرفت!   ی بزرگ میتصم نیبه گردن پدر و مادرت داشت که چن  ینیچه دِ  اسیال  م،یدیخشک کرد. نفهم
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  اسیاز ال ی گله و ناراحت چیاز ماجرا باخبر شد بدون ه ای م یک  یسؤال رها کرد. وقت یما رو با کل یهمه
  یبرا ون. همه دلمومدین رانیبه ا  یخارج شد و ده سال  شوراز ک لیتحص یادامه یبه سرعت به بهانه 

اون  قدرن یا یول بخشهی و نموقت اون چیمتنفر شده و ه اسیاز ال م،یسوخت و مطمئن بود ایمیک
پدرت رو درک کرد و به عشقش وفادار موند و ازدواج  یعاشق بود که کامالً حس انسان دوستانه 

رو دادم. اولش مخالفت کرد اما    ایم یازدواج با ک شنهادی پ  اسی ال به یتو سر و سامان گرفت ینکرد. وقت
ازدواج  نیو ا  یباال بزن نینوبته توهه تا آست یدیرو فهم  زیشد. حاال که همه چ  یبعد قبول کرد و راض 

 . یهمه سال رو جبران کن نیو لطف ا ینافرجام رو به سرانجام برسون 

  یر یگ میتصم گونهچ یشده بودم که قدرت ه ریگغافل  یبه درخواست عمه فقط سکوت بود. طور  پاسخ
 نداشتم. 

 *********** 

پرده برداشته شده بود که درونش پر از   یها از راز بود. بعد از سال هالمیمن، مثل ف یزندگ داستان
پدرم   یبودم اما فداکار  یدم راضبو دهیرس میهاها به جواب سؤالبعد از سال کهن یابهامات بود. ازا

به    یگذشت و مهربان ههم نیا ختنی نبود، چون من را با دروغ بزرگ کرده بود. ر زی برانگن یتحس  میبرا
شک   یهمه گذشت نبود، ب  نیبه ا  یاز یقابل فهم بود. اصالً ن  ری غ میمن و گذشتن از عشقش برا یپا
 نیمدام به ا قلبم را کامل کند.  یگمشده یمه یکند و ن یمادر  میدر کنار پدر، برا  توانستی هم م ایمیک

 :  کردمی فکر م 

جواب رها کرده    یسؤال ب یما را با کل یتنها بزرگ کردن من چه بود؟ چرا همه یاصرار او برا لیدل »
 بود؟«

دروغ   نیهمه سال با  چن نیا کهنی و نسب بودم ناراحت نبودم، اما ازا اصلی ب یبچه  کیمن  کهنیازا
 شدم.  ریبودم، دلگ هیبزرگ شده بودم و خار چشم بق  ،یبزرگ

 پدر افتادم که بارها و بارها تکرار کرد: یجمله ادی  د،یم چکآگاه از چشمانناخود  یاشک یقطره 

 ندازن«ی مادرت م ادیو هات مننکن، چشم  هیگر »

 لب نجوا کردم:  ری کنان ز زمزمه
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و صداقت بود  یراست یشعارت در زندگ   نیبود؟ تو که اول  رنگی همه دروغ و ن نیبه ا  یاز یآخه چه ن »
 تی کاش من هم مثل پدر و مادرم مرده بودم تا جوان  ؟یرا به من گفت  یدروغ زندگ نی پس چرا بزرگتر

  نیتا ا دمبو  دهیآرم شنهیس یکنار سنگ قبر مادرم داشتم و رو ی. کاش سنگ قبر یکردی رو حروم نم
سنگ قبر مادرم بود   کردم،یم هیسرش گر یکه باال ی. اگه سنگ قبر کردمی همه حقارت رو تحّمل نم

 هاو از گفتن اون  ارمیدر مقابلت به زبان ب  تونمی دارم که نم ییپس سنگ قبر پدرم کجاست؟ چراها
 م. دلمر پا گذاشتهی رو ز  تیدگذشتگ لطف و محّبت و از خو یهمه ارمیب زبان به اگه چون عاجزم

 کنم و به دروغگو محکومت کنم، اما  چرا…«  یناسپاس یبه راحت  یختی رو که به پام ر یعشق خوادی نم

 نیا دنی. انگار قلبم منتظر شن دینچک  گریم خشک شده بود و دپر آب چشمان شهیهم یچشمه
نبود   بودم که معلوم  تیهوی ب  یتر از قبل شده بودم چرا که دختر . تنها ردی بود تا آرام بگ  تیواقع

پا گذاشتم  ییای بودم؟ چرا به دن  یباران هم نبودم. پس من چه کس یبودم. حت یحاصل چه ازدواج 
 در آن منتظرم نبود؟  یکس که

ش نداشتم پس  ل جمالت را در مقاب نیجرأت بر زبان آوردن ا دانستم،یپدر حرف داشتم. اما م یبرا  باز
 باز زمزمه کردم: 

همه دروغ نبود چرا که تو از  نیبه ا  یاز یت هستم. نرو هم ندارم، چون عاشق   دنتیقدرت نبخش  »
به اون   یکه خدا هم راض  یظلم ، یاما به خودت ظلم کرد ،یهست  نیزم یمرد رو نینظر من فداکارتر

ندارم و آن   ختنیر یبرا یاشک گهیچون د ستم،ین ستنی گر یهات برامحتاج شانه  گه،ینبود… امروز د
کس   چیمحتاج نوازش ه  گهیکه بخواهم خودم را برات لوس کنم. د ستمی ن ییدختر لوس و بابا

 یدست چی از ه  گریمن رو به آغوش بکشه و نوازش کنه. د ییم تا تنهااومد  اینخواهم ماند. من به دن
 («وسمیدابم و از رود شدن ماانتظار ندارم)مر

من پر   یزندگ یبه پا شده بود، آرام آرام قدم بزنم. قّصه امی که در زندگ  یدر طوفان کردمی م یسع دیبا
 ینبودم بلکه ثمره یعشق چیه  ی. من ثمره زیتلخ و غم انگ انی پا کی داشت با  یغّصه بود، قهرمان 

 اموزد. ی تا به من راه و رسم آن را ببودم که عشق را در دلش خاموش کرد   یمرد یفداکار 

 *********** 

توجه و   چیکردم و بدون ه یکاناپه نشسته بود. سالم یپدر منتظر و نگران رو دم،یبه خانه که رس
 به سمت اتاقم رفتم.  راستک ی ،یبه کمک عصا و به سخت ،ینگاه
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 به سکون واداشت.  میدر جا یااز پشت سر، من را لحظه  شانشیخسته و پر یصدا

 باهات حرف بزنم. خوامی م ،یباخبر  زیو از همه چ یگردی ت برمعمه یکه از خونه دونمی م -

 ش گفتم: به چشمان رهی را برگرداندم و خ سرم

حاال که عمه همه   د؟یسکوت رو بشکن نیقفل ا دیگرفت می شد، تصم یهمه سال سکوت، چ  نیبعد از ا -
 . سیکارتون ن  هیبه توج یاز ی رو گفته، ن زیچ

 و گفت:  دیکش یآه

که قرار بود با خودم به گور ببرم رو بهت بگم چون دارم از   یبشکافم و راز  مونهیتا س  یمجبورم کرد -
 .دمی دستت م

  زیم یرا آورد و رو  یمیکهنه و قد یبلند شد و به اتاقش رفت و از داخل کمد، صندوقچه   شیجا از
 گذاشت و گفت: 

صندوقچه، اثبات   نیا یبدم. محتوا انیپا ،یدیدیهم مدت م نیکه ا یبه کابوس خوامی امروز م  -
 . یبازش کن   یتونیهام محرف  دنی بهت بگم و بعد از شن خوام یکه م هییهاحرف 

 *********** 

 هفتم  فصل ●

 چیپر پر شد. همن  یمن، براثر بزدل  فیتازه شکفته شده بود اما در دستان کث یغنچه  هیمثل  مادرت
من وارد شد و بعد پر   یسکوت به زندگ کیتر از باخبر نشد. اون آرام میکس از وجودش در زندگ

 و رفت.  دیکش

وقت در مورد اون  چیما، شش نفره بود. عمو احسانت و عمه النازت و عمو آرمان که تو ه یخانواده 
 .  یدینشن یز یچ

 ت.عمه هیبود درست شب یکتاتور یما نسبتا مرفه بود. مادرم زن د یزندگ

در  شهیش به مادرم، همعالقه ایاز ضعفش بود   دونمیاما مهربان. نم  یپدرم کارمند دولت بود، جد 
. تمام  کردی نم یو مخالفت  اومدیکوتاه م  کردی که اون در خانه وضع م ییهاها و قانونمقابل خواسته
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بدون چون و  ام یو همه  شدیها توسط مادرم گرفته م تک تک بچه  یمنزل ما، برا مهم یهام یتصم
که اون  می خوردی و م میدیپوشیم  یطور  م،یکردی رفتار م یطور  شهی. هممیکردی چرا از اون اطاعت م

بود، توسط مادرم   رستانمیدب یمن، همون انتخاب رشته برا یمهم زندگ میتصم نیدوست داشت. اول
 شد.  لیتحص یمن از ادامه  یزدگگرفته شد که باعث دل 

  دی. مثال به زور باکردی م  لیبود اما تمام اعتقاداتش را به زور به ما تحم ییزن مؤمن و باخدا مادرم
رو به ما آموزش   نیوقت نتونست با مهر و عطوفت، د  چی. همیگرفتی به زور روزه م م،یخوندی نماز م 
نداشت، هرچه   هبه درون اون را  یزشت  چیپاک بود و ه نهیمون مثل آکه هنوز قلب  یسن هی بده. تا

مثال نماز اول وقت،   م،یکردیچون و چرا اجرا م یب  گفتی م  نیاحکام د یاون به زور در مورد اجرا
 انجام اون یبه بعد به دنبال چراها یسن  هیاز  یخوندن نماز شب. ول یها و گاهگرفتن تمام روزه 

 شده بود.   ستاما اعتقاداتم س دادمیها رو انجام مکارها بودم. اگرچه به ظاهر اون

کرده بود.  زدهن یو انواع مستحبات بود، اما رفتارش ما رو د هیومیدر حال خوندن نماز  شهیهم
بدون   خوند،ی اون م یو از رو زدیدر حال خوندن قرآن بود اما فقط قرآن رو تند و تند ورق م  شهیهم
 ..خوندی عادت م  ی اون فقط از رو یتوجه و عمل به معان یاذره 

عمل   نیرفتارش. ا یرو آن ر ی از تاث غیبود اما در ینذر  یهاجلسات قرآن و سفره   نیهر روز در ا 
 دور کرد. نیمن رو از د  یاد داشت، کم که اعتق  ییزهای نکردنش به چ

و هوا   میداشته باش ی م یدوست صم میحق نداش کهن یما حساس بود. مثالً ا تیترب  یرو  یطرف از
چون بلد  شد،ی م لیهاش به زور به ما تحم فرمان نیا ی. همهمیبودی در خانه م  دینشده بود با  کیتار

با داد و  میکردی کند. اگه برعکس  دستوراتش عمل م نهیرو در ما نهاد  زهایچ  نیا ،ینبود با مهربان 
 .میشدی رو م بهرو  هاشاد یفر

هاش  به بچه یرو با مهربان  یدرست زندگ یمهربان بود که نحوه یاون، خاله محبوبه به قدر  برعکس
ده و اعتماد به و با ارا ،ینید ی ها رو چنان محکم نسبت به اعتقادات و باورها. اوندادی آموزش م 

در خارج از کشور هم نسبت به اعتقادات سست نشدند.  یوقت حت  چینفس بزرگ کرده بود که ه
مثل کوروش و   ییو پسرها  ایم یمثل ک یخاله، به سرانجام رساندن دختر  ی تیعملکرد ترب یجه ینت
سرنوشت ناکام  الناز و از دست رفتن آرمان و  تی مادرم، ترب یعمل رفتارها یجهی شد. اما نت  ومرثیک

 من شد.
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از من بزرگتر بود و تازه از   یبردم، برادرم احسان که دوسال یپ  هاشیبه خودخواه ی بار، زمان نیاول 
 برگشته بود، عاشق شد.  یسرباز 

وقت با اون بلند صحبت نکرد و  چیو ه زدی نم یحرف مادرم حرف  یآروم بود. رو یلی خ احسان
  دیوقت با مادر نبا چیداده بود، ه ادی الگو به من و الناز  هی. اون به عنوان گذاشتی احترام م شهیهم

.  کردیبرخالف نظر و عالئق ما باشد. اما آرمان برعکس ما عمل م ماشیاگر تصم یحت  میکن یمخالفت 
رو به    ماتشی داشت و اکثرًا هم تصم یبا مادر سر ناسازگار  شهیکامالً سرکش و نافرمان بود و هم

 . نشاندی م یکرس

رفت و آمدش، هر   ریبه مسجد برود. در طول  مس شه یومیخوندن نماز  یعادت داشت برا احسان
 . رفتهی که با مادرش به مسجد م دهیدی رو م هیروز، افسانه دختر همسا

نزد. فقط در   یحرف ی ش، به کساما از عالقه  سوختیافسانه شده بود. مثل شمع م یدلباخته  احسان
ش بردم.  به عالقه یاز اون برده بود که من برحسب تصادف اون رو خوندم و پ  ی اسم شدفتر خاطرات 

  ریغبه اون دختر   دنشیرس دی ش به افسانه رو به مادر بگواگر موضوع عالقه  دونست،ی احسان م
با انتخاب اون صورت   دیما فقط با یممکن خواهد شد. چون مادر معتقد بود، انتخاب همسر برا

باشد، اسم اون   یاقبل از ازدواج باشد و اعتقاد داشت، اگه عالقه  یاگونه عالقه چیه  دیو نبا ردیبگ
و   لیفام  یهااز دختر یاحسان کل یعالقه، هوسه و سرانجام ازدواجش نافرجام خواهد بود. مادر برا

احسان نسبت به اون دخترها باخبر شود،   یاز نظر و عالقه کهن یکرده بود و بدون ا دیرو کاند هیهمسا
 . کردی حذف م ستیو از ل کردی م یدخترها رو بررس یکی  یکی

خاطر افسانه   نی بود. به هم خبری ما اومده بود و مادرم از وجود اون ب  یبه محله  یافسانه به تازگ 
  ستشیو وارد ل  ندیمادرم هر چه زودتر اون رو بب کردم،یقرار نداشت. من دعا م   دها یکاند تس یداخل ل

 ی. اگه مادرم از عالقهمیکن  یرو به مادرم معرف اون میتونستی نم یاگهید طیشرا  چیکند وگرنه تحت ه
خاطر جز دعا، کار   نی. به همشدی ممکن م  ریغ ستشی وارد شدن نام اون به ل شد،ی احسان باخبر م

  ها،دیاز کاند ی کیمحله،  اطیخانم، خ حهیمرجان دختر مل  کهنی. تا ااومدی مون بر نماز دست  یگر ید
 هفتهه ی یو دوخت. ط دیرو بر  زی مرجان رفت و خودش همه چ یانتخاب شد. مادر به خواستگار 

 عقد نشست.  یسفره   یاحسان با مرجان پا

مهربان بود و به اون ابراز عالقه  یلیبرادرم باخبر نبود. مرجان خ یکس جز من، از دل سوخته چیه
ورود مرجان  بسته بود و  یقلبش رو برا یچه یاما احسان با خودش لج کرده بود و در کردیم
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مدت   و در تمام نهیو  نبهم گذاشته بود تا اون  یمرجان رو غی در یب یهامحّبت  یهاش رو روچشم
کرد و به همسرش محّبت کرد تا   یصبور   یلی. مرجان خ کردی از مرجان فرار م  یادوران عقد به هر بهانه

شد. اون  دهیساز و دهل از منزل افسانه شن یروز صدا هی نداشت.  یادهیدر دلش باز کند، اما فا ییجا
 ما رفت.   یازدواج کرد و از محله

ورود به خلوت اون   یمرجان هم اجازه یق حبس کرد و حتاحسان، خودش رو داخل اتا یچند روز  تا
نداشت.   یاعاشقانه یوقت زندگ چیرو نداش. کم کم آرام شد و به سمت اون سوق داده شد. اما ه

  ینداشت. فقط زندگ ییدر آن جا  جانی ها رو دوست نداشتم چون شور و هاون یسکوت زندگ یصدا
سرش   کهن ی. مادرم ازابردندی نم یاز آن لذت  یول  بردندی م هم به اشتراک گذاشته بودند و جلو  بارو  

دار شدن،  بچه  یبه اصرار مادرم برا سالک یبعد از  کهن یرو سر و سامان داده بود خوشحال بود تا ا
 یسالم بود. وقت به دکتر برد. دکتر هم اعالم کرد، اون کامالً  شاتیآزما یسر  هی انجام  یمرجان رو برا

داشت که   یاحسان مشکل میمتوجه شد یبدهد، در کمال ناباور  شیدکتر از احسان خواست، آزما
  دمیش رو فقط من شنشکستن  ی بار شکست. صدا نیدوم  یو احسان برا شدی دار نموقت بچه  چیه

  خاتمهمشترک  یسرشکسته شد. از اون خواست، به زندگ و گذشت همسرش   یصبر و بردبار  یکه جلو
 و گفت:  ستادیبدهد اما مرجان محکم ا

به تو بعله گفتم قبول کردم، در فراز و   یبچه نبود. من وقت  دیتول  ،یزندگ  لیهدف من از تشک »
 ها«ی همرات باشم نه در خوش  هاب ینش

 . ستادیبار جدا شدن نرفت و صبورانه ا  ریز و

تو هشت ساله   کهن یتا ا ختیتو ر  یش رو پامرجان، عشق مادرانه ،یمن شد یتو وارد زندگ یوقت
و با حضانت گرفتن اون بچه به   اورند یب  یخاله محبوبه قرار شد، از پرورشگاه فرزند شنهادی. به پیشد

 بدهند. یرنگ  شونی زندگ

 عمو احسان نبود؟ یفرزند واقع هیهد یعنی -

 . زمی نه عز -

  بارهکی که به  یسخت بود. به موجود مزاحم یلیاز زنعمو برام خ ییبود. جدا یسخت  یچه روزها -
. میستیخاندان ن نیکدوم از ما مربوط به ا چیکه مشخصه ه نجوری. پدر اکردمیم یاومده بود، حسود

 نه؟
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 صبر داشته باش.  زم،ی نه عز -

از جانب    ییهاشون شدند، زمزمه مشترک  یزندگ ها وارداون کهن یبه عقب برگردم. بعد ازا  یکم بذار
به مادرش اعالم کرد، به الناز عالقمند   ومرث یها، کزمزمه دنی. قبل از شن شدیم  دهیمن شن یمادر برا

من از  یرو برا  ایمی ک ،کرد. مادر هم در عوض الناز یخواستگار  ومرثیک یشده بود. خاله هم الناز رو برا
 قرار گرفت و گفت:   یستیرودربا یخاله وعده گرفت. خاله هم تو

 ندارم.«  ی اگه آنها به هم عالقه داشته باشن من حرف »

 تمسخر گفت:   یهم در جواب با حالت مادرم

ها رو  و صالح اون  ریما خ  سپارن،ی ها نمرو که دست بچه  ماتیتصم نیخواهر، ا هیها چحرف  نیا »
  ومرثینه واال، چون مطمئنم، ک دم؟یپرس یز یاز الناز چ  ومرثیمن راجع به ک  ید . تو فک کرمیدونیم

 .«کنهی خوشبختش م 

 : گفتیم  تی محبوبه با جد خاله

  کیبه هم عالقمند باشن تا بتونن شر  دیهم باشن با یغم و شاد  کیعمر شر هی خوانی ها ماما اون »
 باشن.« 

 . کردی م یپافشار   دشیعقا یو رو دی خند یخاله م یهاباز مادرم فقط به حرف  و

 یشده بود و از عالقه  اینظر الناز رو جو ،یخواستگار  یخبر نداشت، خاله محبوبه قبل از اقدام برا  اون
 آن دو به هم خبر داشت. 

س و پاس که بعد از  جوان آ هی اما من  کردی کار م وقتمه یدانشجو بود و ن   ومرثیها کاون زمان 
 دونستمی داشتم. خودم هم نم یو نه شغل درست و حساب یانه حرفه ،ینه درس  ،یدوران سرباز 

 .دهدعقلم به ازدواج قد ب کهنی چکاره بشم، چه برسد به ا خواستمی م ایبود و  یچ مندهیآ یبرنامه

 .گذاشتندی شت سر م رو پ رستانیپشت کنکور بودند و سال آخر دب  ا یم یروزها، الناز و ک اون

من و   کرد،ی اعالم م لیرو در فام ومرثیخبر نامزد شدن الناز و ک یوقت ،یامقدمه چیبدون ه مادرم
 خاله رو دلخور کرده بود.  یرفتارش کم  نی و با ا کرد،ی اعالم م ندهی را هم نامزد آ  ایمیک
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هام  با اونها روز   خواستیکرده بودم و دلم م دایبه رفت وآمد با دوست پ لیتما یل یاون روزها خ من
 : کردی ها به مسافرت بروم، اما مادرم مدام در گوشم زمزمه مبا اون یحت  ایکنم  یرو سپر 

 « یالوات ای  برهیبه سمت دود م  ای کنه،ی دور م یآدم رو از زندگ  یباز   قیو رف قیرف »

با دوستام ارتباط برقرار کنم، اما قبل از غروب آفتاب    یصورت مخفکار، به  یبودم هر روز به بهانه  مجبور
 . رساندمی خودم رو به منزل م

از طرف خانواده آزاد بود و   یل یبود. خ  یگرمبود. پسر خوب و خون  نیدوستم، افش نیتری م یصم
 : خوندی . مدام در گوشم مکردی م یجوان  یحساب 

تو اجتماع،   ایمستقل شو، ب  کم یتو خونه نمون، مثل مرغ سر شب نرو خونه،  نقدیمثل دخترها ا »
 آداب معاشرت کن.« 

 گذاشت.  ریمن تاث  یگفت و گفت تا رو  

دلم  یخارج از شهر بروم. از طرف  یمهمان  هیدوستاش به  یهیروز از من خواست، به همراه اون و بق  هی
  رید یبرا دونستمی نم  یرو تجربه کنم اما از طرف های مهمان جورن یشون بروم و اکه همراه خواستیم

به رفتن بودم.    میتصم یدل و عقلم برا نی. در کشمکش باورمیب یابرگشتن به خانه چه عذر و بهانه 
  ای. دلم رو به دردمیکشی خاطر ترس از مادرم، خجالت مبزنم به نیافش ینهیدست رد به س  کهنیازا

 شبانه بروم.   یشون به مهمانزدم و قبول کردم تا همراه

چون عادت    دیهم نبردم، شا یبود که به همراه دوستام رفتم و چندان لذت  یمهمان نی و آخر نیاول اون
 نداشتم! های به اون جور مهمان 

 ********** 

چشمام تصور   یومادر رو جل یم به ساعت بود و چهرهبودم و مدام نگاه  ریگدر جمع ساکت و گوشه 
 ینگذشت. صدا یکه از ترس اون بر من حاکم شده بود به من چندان خوش  یو از استرس  کردمیم

و سالم  یارتباط اجتماع   هیخودشون رو  یکه رابطه  یدختران و پسران یخنده یمشمئز کننده 
به مادرم بابت   دیبا یچه جواب کردم،ی فکر م نیآزار دهنده بود. تمام لحظات به ا میبرا دن،ینامیم

ها کاش همراه اون یکه ا فرستادمی م در خانه رو بدهم و به خودم لعنت معدم حضور به موقع 
اخم   با. ستمین های مهمان نجور ی : اهل اگفتمی . کاش قدرت نه گفتن رو بلد بودم و محکم مآمدمی نم
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نشسته بود رو پاک   می شانیپ ی خجالت و استرس رو  یکه از رو ییهانشسته بودم و عرق  یاگوشه
 .  کردمیم

 *********** 

  نیسوار ماش  گرشیو دو دوست د نی. به همراه افشافتی انی پا یبود،  باالخره مهمان  ۱۱  ساعت
 .میمنزل شد  یو راه میشد نیافش

  کمی: » گفت ی م نیسوژه خنده درست کردند. افش یحساب یراه، از رفتار و خجالت من در مهمان  در
 « یکردی م دایمورد خوب پ هی دیشا یکردیبه اطرافت نگاه م  کمی ، یگرفتی سرت رو باال م

گفت: » اون دختره الغر اندام و   ن یرو به افش  دیخندیم  کهی با همون لحن تمسخر در حال  دوستش
خوشش اومده   نیا هیاز چ دونمی اسگل بود نم نیهمه حواسش به ا د؟یدیرو د هیچشم درشت مشک 

 بود«

 خنده. ری زدن ز یهمگ بعد

جور   اسیواسه ال دیخواهیتو فاز ازدواجه، م کمیفقط  ستا، ین یهم دختر بد  ای گفت: » ثر یکی اون
 م؟« یکن

 .دنیبعد دوباره خند و

 رو بستم. م دادم و چشما هیتک نی ماش یگرفته بودم. سرم رو به صندل  یدیدرد شد سر

م رو هراسان باز کردم. همه چشما نیماش ستیترمز و ا ینگذشته بود که با صدا یاقه یچند دق هنوز
 سگ؟«  ایلرزان گفت: » آدم بود  ییبا صدا نی بود. همه ساکت شدند، افش  کیجا تار

دستم رو   ن یشدم. دوست افش ادهی پ نی. به سرعت از ماش کردندیساکت بودند و به هم نگاه م همه
 نشو، آدم بود« ادهیگرفت و هراسان گفت: » پ

 شدم.  ادهیو پ  دمیرو از دستش کش دستم
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به   نیشب، با نور چراغ ماش یک ی با عجله به سمتش رفتم. در اون تار  دمیناله دختر رو که شن یصدا
با رعب   ی. نگاه دادی سال قد نم  ۱۵از  شتریکه سنش ب ی . دختر نوجوان دیش رو دچهره  شدی م یسخت

 و وحشت به من انداخت و گفت: 

 ؟« یکمکم کن شهی» م 

از جاش بلند شد و شروع به تکاندن  دیاز من ند یحرکت  یکمکش کنم! وقت دیبا  یچطور  دانستمی نم
دخترک سراپا   دند،ید یبودند، وقت ده یچسب یلباسش کرد. اون سه نفر، از ترس به صندل یخاک از رو

و    ارهشده بود و لباسش پ دهیصورتش خراش   یشدند. کم  ادهیپ  نیجرأت کردن و از ماش  ستاده،یسالم ا
 : دم ی. پرسیخاک

 ؟« مارستانیب  متیببر  یخوای م ؟ی» خوب  

 بغض گفت:   یحالت با

 خونه؟« دیو برسونمن شهی حالم خوبه، فقط م »

بودن و به هم نگاه  دهیتکان داد. هنوز ترس دونمینم ینگاه کردم و سرش را به نشانه  نیافش به
 . کردندیم

  انی نما شتریش رو ب شهر، چهره یی روشنا م،یکردم. وارد شهر شد تیهدا نیرو به سمت ماش دخترک
دوخته  رونی هراسان که از پنجره به ب یبود با چشمان  دهیصورتش ماس یکه رو  یظیغل  شیکرد. آرا

. همه ساکت بودند،  ازدخترک  دادی خبر از کم سن بودنش رو م  ش،یشده بود. پشت اون نقاب آرا
 : دم یسپر

 خونت کجاست؟«   ریمس »

که من کرده  یش خبر از اعتماده گذشت. چهر یقیشهر داد. دقا  نییدر پا یشد. آدرس رهی صورتم خ به
صورتش   یرو در آورد و رو   یدستمال فشی راحت کنارم نشسته بود. از داخل ک ی الی و  با خ دادی بود، م

  نشیآست یصورتش رو پاک کند. مانتو و شلوار مدرسه به تن داشت. لبه یز یتا رنگ آم  دیمحکم کش
 پاره شده بود.  
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اما   کرد؟یبا لباس مدرسه چه م یپرت و خاک  یاون جاده  یتو در اون وقت شب،  کردم،ی فکر م  نیا به
ش معصوم به . چهره رمی که به دست آورده بود رو ازش نگ یدادم تا آرامش حی و ترج  دمینپرس یز یچ

 . دیرسی نظر م

نور چراغ، با   ری شدم. ز ادهیبدرقه پ یشد، منم برا ادهی پ نی. از ماش میدیکه داده بود، رس یبه آدرس 
 دخترونه تشکر کرد و رفت. آروم گفتم:  یعشوه

 نمت؟« یدوباره بب شهیم »

 آرامتر از خودم گفت:  ییصورتش را برگرداند درجوابم با صدا کهنیا بدون

 م سر کوچه دوازدهمه.«مدرسه »

رو تماشا  به کوچه، رّد اون  ره ی محو شد. من هنوز خ یکی شد و در تار یکیتار  یو بعد وارد کوچه  
 فرشاد به خودم اومدم:  یبا صدا  کردم،یم

 ؟« یسوار ش  یخوایچرا خشکت زده؟ نم  »

 یتو اون جاده ،یکی اون تار یوقت شب، تو  نی: » اگفتی م نیبحث دخترک شد.  افش نی ماش در
 کرد؟« ی ترسناک چه م

 ؟«یدیند شوافهیق گه،یسر و صاحاب بود د یب  یدخترها نی گفت: » از ا یکی اون

به ذهنشون هم خطور   یها حتکه اون یپشت سر دخترک بودند اما من غرق در افکار  بتیدر غ هااون
خوشم اومده و  یبود، احساس کردم از دختر  یبار  نیبودم. اول  گذشت،یذهن من چه م کرد،دری نم

و  بنده یفر یدهنگاه، دل به خن هیکم تجربه بودم، با  قدرنی دوست داشتم با اون ارتباط برقرار کنم. اما ا
 نسبت به اون نداشتم.  یشناخت چیبسته بودم که ه شد،ی که برق شرارت از آن ساطع م  یچشمان

 *********** 

دم در   ،یهم گذشته بود. انتظار داشتم، مادرم با چوب دست کی ساعت از   دم یبه خانه رس یوقت
  نیمتوجه ورود من نشد. آرام و پاورچ  یمنتظرم باشد اما برعکس تصورم همه در خواب بودند و کس

 هم گذاشتم. یها رواون چشم  ادیم رو به به اتاقم رفتم و چشما 
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 *********** 

  یرختخوابم برا  یرو  عیرفت سالم کنم و سر ادمیاز ترس   دمیسرم د یشدم، مادر رو که باال داریب  صبح
 اخم گفت:  یشدن نشستم. با حالت   خیوبت

 منزل خاله خوش گذشت؟«  »

 تعجب گفتم:  با

 »کجا؟« 

 گفت:  کردی و تا م داشتیممن بر  یکه پتو رو از رو طورهمان

و با   یت  زنگ زدم گفت: اونجا هستخاله  ینشد. نگران شدم، به خونه یغروب شد، ازت خبر  »
 یپسر! مگه آدم خونه ی. ولیندادم، برگرد  ریگ گهین د. میبرد ادیو زمان رو از  یمشغول  ومرثیک

  نجا؟یا ادی ب ومرثیک کنهیقبول م رتتی تو غ  کنه؟یرفت و آمد م ییکه دختر مجرد داره تنها یاخاله 
 نیتو هم آست یزود برا  یلیبهت نگفتن. نگران نباش حاال، خ  یچیخوبه واال بهت احترام گذاشتن، ه

 .«زنمی باال م

رو قسر در رفته بودم و خاله حدس زده بود،   دفعهنیا دم،یفقط فهم  اوردم،یمادرم سر در ن یهاحرف  از
دروغ رو به مادرم گفته بود. در دلم به خاله، احسنت گفتم و از   نینجات من ا یمن کجا بودم و برا

 زد و  گفت:  لم ز کردو به چشما  کی م گرفت. مادر خم شد و صورتش رو به صورتم نزدش خنده نقشه

ها جوون شدی باال زدن م نی حرف آست  یوقت هامیقد خنده،ی م  یاهلل اکبر، پسره خل شده الک »
 اما حاال..«  دنیکشی خجالت م 

 م خشک شد. لب  یرو  لبخند

 *********** 

کرده بودم،   یلحظه شمار   شیبرا شبیکه از د یو  با عجله خانه رو به مقصدبه ساعت انداختم ینگاه
 ترک کردم. 
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و   ستادمیچراغ برق ا ری پشت ت یا. گوشه دمیدر ذهن بارها مرور کرده بودم رس شب یکه از د یآدرس به
 ی. همهابمی دخترک رو ب دینگاه کردم تا شا شدندیکه از مدرسه خارج م یاز دور با دقت به دختران

  ییشده بودم، صدا دی. کم کم نا امافتمیرک ن از دخت یاز مدرسه خارج شده بودند اما اثر  بایدخترها تقر
 از پشت سر گفت: 

 .«یناج  یمنتظر من بود »

ش  صورتش. مقنعه  یرو شیگونه آرا چیبا لباس مدرسه، اما بدون ه یسمت صدا برگشتم. دخترک به
بر   یشده بود با کوله پشت  مهی از فرق سر دو ن شیمشک  یتا وسط سرش سر خورده بود و موها

گذاشته بود  شی ش رو به نماشده ی کشمیس یهاو دندون دیجوی م یآدامس کهی الدوشش، و در ح 
 به طرفم دراز کرد و گفت:  ودستش ر

 نقاء هستم.«  من »

 انداختم. گفتم:  یو به اطرافم نگاه  دمیرو عقب کش دستم

 »نقاء؟« 

 پرت کرد و گفت:  رونیرو از دهنش به ب آدامس

 و زالل.«  یپاک هیبه معن  ؟یبود دهیآره، نشن »

 : دم یپرس

 ؟« ی خودت هم مثل اسمت پاک و زالل »

 . دیخند

 ه؟«یتو چ »اسم

 اس« یال »

 به اطرافش نگاه کرد و گفت:   یکم

 .«ریو بدن به مدآمار من  ترسمی آنتن داره، م  ادیز  نجای خلوت؟ آخه ا یجا هی  میبر نجایاز ا شهیم »
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 : دم یتعجب پرس  با

 ه؟« یآنتن چ »

 به پشت سر من انداخت و با تعجب گفت:   یداشته باشد نگاه یبه سؤاالت من توجه  کهنیا بدون

 ؟« یندار  نی تو ماش »

 نه، به سرعت گفتم:   میبگو دمیکش  خجالت

 .« ووردمین  یدارم ول »

 تمسخر گفت:  یحالت با

  نیبه سر و وضعم برسم. تو هم برو ماش کمی خونه تا  رمی من م  کار؟ی چ خوامیتو رو م  نیماش  »بدون
 .«میدور بزن  میبر اریب

 که گفته بودم چه کنم. یبابت دروغ  دونستمی نم

 یرو برا  نی گفتم: ماش ی. وقترمی رو قرض بگ نشیبرم و ماش نیگرفتم به سراغ افش میخودم تصم با
 تعجب کردو بعد با شماتت گفت:  یل یخ خوامی م یچه کار 

خودت برات   قیدر خور و ال یکی  ،یگفتی به خودم م  یارتباط برقرار کن  یبا کس یخواستی اگه  م »تو
با تو رو نداره، طرح رفاقت   یداره و ارزش دوست یکه مشخصه چه اوضاع یبا دختر  کهنیکنم نه ا دایپ

 یساده و پولدار   یاز پسرها خوانی که فقط م  یشیم  یابونیخ  یدخترها نیا  ی. بعد وابسته یز یبر
 مثل تو بچاپن.« 

چه  رسد،ی ندارد. خودم عقلم م  یبه تو ربط  میبگو خواست،ی دلخور شدم. دلم م هاشحت ینص از
بشنوم و از    یرو از گوش هاشحت ی دادم نص حی داشتم. ترج اجیبه اون احت یرو انتخاب کنم ول  یکس

 خارج کنم.  گرید یگوش

                     

  یلیخ د،ید  نیمن رو با ماش یرفتم. وقت میکه قرار داشت  یبه دنبال نقاء طبق ساعت  ن،یافش نیماش  با
به   یظی غل شیبه تن داشت با شال و کفش هم رنگ مانتو. آرا یقرمز رنگ  یخوشحال شد. مانتو
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  یخبر  ش،ی . پشت اون نقاب آرادادی نشون م شی ش رو دوبرابر سن واقعسن کهی صورت داشت طور 
 نبود. تی و معصوم یپاک از

که ذهنم رو به   یو سؤال اوردمیطاقت ن گهی. دمیشد  ی و مشغول خوردن بستن مینشست پارک  در
 : دم یخودش مشغول کرده بود، پرس

 ؟« یکردیم  کاریاون ساعت، اونجا چ  یتو شبینقاء، د »

 بغض گفت:   یرو در هم کرد و با حالت شچهره 

شدم و اون هم به  نی م برم، سوار ماشخاله  یبه خونه خواستمی شدم، م  لیکه از مدرسه تعط روزید »
  نی نداشت و مجبور شدم از ماش دهیمقاومت کردم فا ی قصد ربودن من از شهر خارج شد. منم هرچ

 خودم رو پرت کنم.« 

قرار گرفتم. خدا رو شکر کردم، ما رو سر راهش قرار داد تا  ری دلم براش سوخت و تحت تاث یلیخ
 . افتادی م  یچه کسان ری اون ساعت، گ  ینبود تو گرنه معلوم تونستم نجاتش بدهم و 

 به خنده شد و با اون حالت ناز و غمزه گفت:  لیش تبدبغض  عیسر یلیخ

 ما شد.«  ییاتفاق باعث آشنا نی»خوشحالم، ا 

 نشو مواظب خودت باش.«   ینیبه بعد سوار هر ماش  نیاز ا »

 لوس کرد و گفت:  یدش رو کم خو کردیدار ادا مهمون حالت که کلمات رو کش  با

 .«یبه بعد تو مواظب من نیاز ا »

کند، خوشحال   هیبه من تک خواستی م کهنیبه من دست داد، ازا یش احساس غرور و مردانگجمله با
 شدم.

 ی تارها هاشی پروا و گستاخ بود. با چرب زبون  یچرب زبون و ب  یلیش خبا اون سن کم  نقاء
 با عاشق جلوه دادن خودش، من رو وابسته کند. کردی م یآورد و سع یاحساساتم رو به لرزه در م

  دمیخریمختلف م یگل و کادوها  ش ی.  برامیزدیم هاابانیتو خ   یو چرخ رفتمی م  دنشیروز به د هر
 .  گرفتی کادوها رو از من م جانیتا شادش کنم و اون هم با ه
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 داشتم. تی فقط در کنارش شاد بودم و احساس رضا دونستمی ش نمدر مورد خودش و خانواده  یز یچ

 *********** 

من   اریرو دراخت  نشیماش تونهی نم گهیاعالم کرد، د نیافش کهن یما گذشت تا ا تیی از آشنا یماههی
گرفتم  میمشکل بودم. تصم نیحل ا یبرا یاناراحت شدم. دنبال چاره یل یموضوع خ نیقرار دهد. از ا

  یازهاین دیاز خر  کهن یرو داشت و هم ا نیماش  دیبخرد. او هم توان خر ین یماش میاز پدرم بخوام تا برا
 . کردی نم یاقدام شد،ی از جانب مادر صادر نم دیمجوز خر کهی تا زمان ی ول کردی نم غیما در

فکر بودم،  نیحل شود. در ا  نینقاء نرفتم تا موضوع ماش  دنیبه د یضیمر ینهبه بها   یروز  چند
سو استفاده  ای میگرفتم از موضوع ازدواج با ک  میکنم که تصم نیماش  دیبه خر یچگونه مادر رو راض

 کنم.

سرافکنده   ایم یخاله و ک ینداشته باشم جلو  نیماش داره و اگه من نیماش ومرثیمادر گفتم: » ک به
 .«شمیم

  یل ینو به دنبال نقاء رفتم اون خ  نی با ماش یکرد. وقت هیته ینیماش میشد و برا یهم راض مادر
 زده شد. شگفت 

خوشحال بود و   رفتمی گلف دم مدرسه به دنبالش م  یو شاخه   نیمن، هر روز با ماش کهنیازا اون
  هاشی اشتنه من رو به همکالسپز د  یحساب وفروخت ی بابت به دوستاش فخر م نیاز ا یحساب 

 .دادیم

 *********** 

 از من خواست تا به همراه نقاء، با اون و نامزدش به کوه بروم. نیروز افش هی

ش از  زننده  ش یلباس جلف و آرا دنیطرز پوش دنیاول با د یجمعه به دنبال نقاء رفتم. در لحظه  صبح
بود.   دهیکه مناسب کوه نبودند، پوش یپاشنه بلند یهارفتن همراه با اون به کوه منصرف شدم. کفش

 . شدی به رفتن نم  یاون من رو دوباره شماتت کنه، دلم راض دنیبا د نیافش کهنیازا
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کند و مراقب  کم  ششیاز حجم آرا یمهربانانه به نقاء بفهمانم،  کم  یکردم با لحن یسع  ریطول مس در
رژ لب   دن،یمن نکرد. موقع رس یبه تذکرها یهاش باشد. اما اون توجه بلند خنده یرفتار و صدا

 رو در دهانش گذاشت.  یکرد و آدامس دیقرمزش رو تجد

 *********** 

. پرستار بود و کردی بود، مؤدب و با احترام رفتار م   ی(، دختر باکماالت و باوقار نی)نامزد افشآرزو
و    کردیرفتار م دهیو سنج دهیفهم یلی. خ دیپوشی م یتوجه به مکان و زمان، لباس مناسب  با شهیهم

 بود.  نی قابل تحس میرفتارش کامالً برا

 .میو نقاء به همراه آنها مشغول گشت و گذار شد من

ها و رفتارش من رو  ش کنارم بود، احساس شرم کردم. با خنده جلف و زننده یء با رفتارها نقا  کهنیازا 
. کم  شدیبا رفتار اون جلب توجه م شدی از کنارمان رد م ،یهر عابر  کهیعام کرده بود طور  یمضحکه 

 .دم یرسی م نیافش یهاحت یکم داشتم به نص

 یهاتر با نقاء در مکان گرفتم کم می مشکل بود. تصم میبرا ییکه به اون کرده بودم جدا یطبق عادت  اما
 . رمی ها فاصله بگخاطر سرزنش به  نیاز دوستانم به خصوص از افش یظاهر شوم و کم یعموم

 *********** 

و بعله   یخواستگار   یو عقد کنان بود. بعد از مراسم رسم  یما حرف از نامزد یاون مدت، در خانه یتو
هم مشخص شود. اما خاله متوجه شده  ایم یو کمن فیه تکل مادر اصرار داشت ک ومرث،یبرون الناز و ک

 ینبود، کنکور اون رو بهانه کرده بود، تا اون موقع اقدام  ایمی از جانب من نسبت به ک یبود، کشش
هر چه زودتر دست من رو به ازدواج بند کند   خواست، ینشود. اما مادر سخت مخالف بود و دلش م 

  یکرده بود، فراتر گذاشته بودم و از وقت نییتع میکه برا یو از خط قرمز چون احساس کرده بود، پام 
 .گذروندمی رو خارج از منزل م یشتر یسرکش شده بودم و ساعات ب  یبودم، کم دهیخر  نیماش

برگزار بشه تا پسرم به    اسیو ال  ایمی ک یدتر مراسم نامزدهرچه زو دی: » باگفتیبا اصرار به خاله م مادر
. بعد ما تا  چهیبپ  لی فام یدو نفر تو نیحرف ا ینداره الک تی و دنبال کار بره. خوبدلگرم بشه  یزندگ

 م«یندازی م  قیعقد رو به تعو ای میزمان کنکور ک 

 بار نرفت. ری خاله ز اما
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که دلش رو به  سوختی م  ایمیک ی. دلم براکردیم مراسم عقد آماده یروزها الناز خودش رو برا اون
تا   شدی در منزل ما سبز م  یابه هر بهانه   ومرثیچون من خوش کرده بود و منتظر بود. ک یپسر 

  چیبودم و ه  یفرار  ا یمیکند برعکس من که از خلوت کردن با ک  دایخلوت کردن با الناز پ یبرا یفرصت 
 به ازدواج نداشتم. یگونه کشش و رغبت

وصلت ندارد اما   نیبه ا یرغبت  اسی به مادر بفهماند که ال  میمستق  ریبه طور غ یکرد چند بار  یسع خاله
 : گفت ی اون هربار م

ش رو نشون بده، شدن، عالقه  یبزرگ نشده که تا قبل از رسم یداره، طور   ایح  ه،یپسرم خجالت  »
 دلخوره.«  ینامزد نیا ری مطمئنم، از تاخ

 شمردم.  متیکردن، غن  یجوان یخوشحال بودم و فرصت رو برا  ریتاخ نیمن، از ا عکس،بر

 *********** 

مادر دستم رو  گهیتا شش ماه د تاً یکه نها دونستمیچون م رم،ی از نقاء فاصله بگ یگرفتم کم میتصم
خودم کنم. اما اون مدام  یکنم و اون رو وابسته یبا احساسات نقاء باز  خواستی . دلم نمکندی بند م

 .کردی م  یمن داشت و ابراز دلتنگ دنیاصرار به د

مدرسه  کی نزد ابانیخ یرو گوشه نیش بروم. ماش روز از من خواست، به دنبال اون تا دم مدرسه هی
از درب   دم،یدی دخترها رو م تیّ بغل، ازدحام جمع ینهیمنتظر نشستم. از آ نیپارک کردم و داخل ماش

با   داد،یو به دوستاش نشان مطبق معمول با انگشت، من  کهی . نقاء در حال شدندی مدرسه خارج م 
 تکان داد. میبرا  یدست گرش،یدست د

من بکشد و با اصرار به سمت   نیرو به طرف ماش یدست دختر  کردی م یشد. سع یاطرافش خال یکم
داشت   یبود و سع نییشدند. دخترک سرش پا  کینگذشت که آن دو نفر به من نزد  ی. مدتاوردیمن ب

 کشم«یخجالت م آم،ی : »  نمگفتی که دستش رو از دستان نقاء رها کند م

 : گفتیو م کردی نقاء اصرار م  اما

 م« یزود برگرد دمیپسرها فرق داره، به خدا قول م یه یبا بق ه،یپسره خوب یل یخ  اسیال »
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  نیماش یکنم. سرم رو از پنجره  یگر ی انج یگرفتم م می تصم  دمیار اون و انکار دخترک رو داصر یوقت
 بردم و گفتم:  رونیب

 رسونمتون« یم د ی. سوار ش نیلطفًا درخواست نقاء رو رد نکن  »

دست از سماجت برداشت و با خجالت و اکراه   داشت،ی برنم  نیش رو از زمنگاه کهی در حال  دخترک
 سوار شد. 

کند. نقاء جلو   تی به دخترک نکردم تا احساس امن  ینداشتم، نگاه  یکه عادت به چشم چران من
بود و با   ری کرد. اما دخترک ساکت و سر به ز یو مزه پران دنیپر نیینشست و شروع به باال، پا

. با  زدیدر صورتش موج م  ی. نگراندییپای سو رو م سو و آن نیا ش،ی بای شکی نگران و ب یهاچشم
تر ما رو انگشت نما کند. اما اون و کم  ردی قرار بگ شیسر جا یو ابرو به نقاء اشاره کردم که کم مچش

محزون و   یادفعه دخترک با چهره  هیکه  میبرو یفروش یو از من خواست، به بستن دادی گوش نم
 لرزان، آرام گفت:   ییصدا

 .« دیو برسوناول من  شهیم »

 جواب دادم:  عیدلم براش سوخت و سر دمیرو در اون د  یحالت نگران یوقت

 . « دییتون رو بفرمابعله، لطفًا آدرس  »

به من کرد و به   ین یدر جواب، اون رو مخاطب قرار نداده بودم با حسادت، نگاه خشمگ کهن یازا نقاء
 نشست و صورتش رو به پنجره کرد و ساکت شد. شی حالت قهر سر جا

 آرام، آدرس رو داد و من هم اون رو به منزلش رساندم.  ییبا صدا دخترک

 با همان حالت بق کرده گفت:  نقاء

 منم برسون.«  »

م  صرف نهار همراه یکنم. ازش خواستم، برا شیاز خودم جدا یبا اون حالت دلخور  خواستی نم دلم
 برد.   ادیرو از  شی زود ناراحت   یلیقبول کرد و خ یمعطل چیه  باشد. اون هم بدون
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در   ینگران نیوقت ا چینگران دخترک فکر کردم به خودم گفتم: » چرا پس ه یبه چهره   یراه وقت در
  یکه کس  نیا ایبه منزل،  دنیرس  ریاز خلوت با من، از د د،یترسی نم  یز یچ چینقاء نبود؟ از ه یچهره 

واقعّا   یعنی ود،نزده ب یمن حرف  یمادرش برا یوقت از نگران چینداشت. ه ییِابا نهیاون رو با من بب
 رو نداشت، نگرانش بشه؟«  یاون کس

  یلیدختر خ کهن یقبل با ما بود گفت. ازا یقهیاز دوستش که تا چند دق مینقاء برا   ر،یطول مس در
. همش سرش تو  کردی درس به اون کمک م یتو یلی بود، شاگرد اول کالس و خ  یخوب و مهربان

 دکتر شود.   یروز  خوادی درس و کتاب و م

در افکار خودم راجع به نقاء غرق بودم. اون از  دادمیطور که خودم رو سراپا گوش نشان مهمان من
پسر پولدار دوس   هیبا  ای کتاب و دفترو، ب نیول کن ا گمی بهش م   ی: » هگفت ی من م یدوستش برا

 « یرها بش یمشکالت  زندگ  نیبذار خرجت کنن تا از ا ت،ی ببر از زندگشو لذت  

عکس   ینزده بود. اما وقت  یمکث کرد، انگار متوجه شده بود که حرف خوب یآخر کم یگفتن جمله  با
 نکرد ادامه داد:  افتی از من در یالعمل

 ؟« یکنی گوش م »

 بود؟«  یاسمش چ دم،ی آره دارم گوش م »

 رها«  »

 رها کنه خودشو؟«  دیبا یرها خانم از چه مشکالت نیخب ا »

 شد و گفت:  رهی صورتم خ به

 ؟« ی. چرا حاال انقد جذب داستان رها شدمیبزندر مورد خودمون حرف  ایولش کن، ب »

 و گفتم:  دمیخند

 .« یزنیحرف م  یحسود خانم، واسم جالب شد بدونم در مورد چه مشکالت »

 ق کرده گفت: کرد و ب هیتک  یبه صندل  نهیبه س دست
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خودش سه تا خواهر   ری . رها به غشهی و مادرش هم قطع نخاع م  کنهی تصادف فوت م هیپدر رها تو  »
  تی وضع نیشو از ازودتر بزرگ بشه، دکتر بشه، خانواده  نه،یفکر و ذکرش ا یداره، همه ترک یبرادر کوچ 

 نجات بده.« 

 ده؟« ی خرجشون رو م  یخب ک »

از رها   نقدیا گه،ی. حاال بسه دکنهیم  ری رو س هان یُعُنق و چشم چرون داره که با مّنت، شکم ا ییدا هی »
 .« میحرف نزن

 باشه.«  »

همه مشکالت و فقر،   نیوجود داشتند که با وجود ا نمیدر سرزم  ییهنوز دخترها کردم،ی فکر م  نیا به
دست از تالش   نده،یآ دیبه امو  کردندی م  یو سالم زندگ خوندندی درس م یاه یروح  نیبا چن
 تا خودشون رو از فقر و مشکالت نجات بدهند.  داشتندی برنم 

 *********** 

کرده  دای پ  ابانی گشت و گذار در خ یکه با نقاء برا یتر با نقاء باشم اما طبق عادت گرفتم کم میتصم
تا ترک عادت کنم و از اون فاصله   دم یچرخ یم هاابان یخ ی و تو کردمی رو روشن م   نیبودم، هر روز ماش

 .  رمیبگ

 یدود یهاشه یبا ش ییمدل باال ن یبودم. ماش ستادهیها پشت چراغ قرمز ااون یمحله  کیروز نزد هی
اما چراغ   نمیرو بب  نی کردم داخل ماش یسع د،یبه گوشم رس  ییآشنا یهاخنده ی. صداستادیکنارم ا

کرد.   شفتهنقاء بود ذهنم رو آ هیکه شب ییهاخنده  یدابا سرعت از کنارم رد شد. ص نیسبز شد و ماش 
پس حتمًا در کتابخانه مشغول  ده،ی. اون گفته بود، زمان امتحاناتش فرا رسآمدی بدم م یاز بددل

 . ستادمیدرس خوندن بود. ناخودآگاه به سمت کتابخانه رفتم و منتظرش ا

 منزل شدم.  یکردم و راه رونیرو از دلم ب  دی نبود. شک و ترد یشد اما از نقاء خبر  غروب

ن پر  و نا یو سبز  دیدستاش از خر کهی درحال  ابانیخ یسو اون  یکرد. دختر   دنیشروع به بار بارون
دقت   شتری ب یآشنا بود. کم  میبرا  نشی و چشمان دوخته به زم زیر یبود. جثه  ستادهیبارون ا  ریبود، ز

که قرار   یابان ی دور زدم و خودم رو به طرف مقابل خ عیسر یلیکردم، اون رو شناختم. رها بود. خ 
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عقب رفت.   یمک  ن،یبه داخل ماش یگونه توجه  چیترمز کردم. بدون ه شیپا یداشتم، رساندم و جلو 
 رو به سمت جلو خم کرده بود.  شیهاشانه  ی و کم کردی م ینیسنگ  ن،ی دستاش از بار سنگ

 نکرد. صداش کردم:  یو بوق زدم اما توجه  دمیکش نییرو پا شهیش

 !« دیشیم  سیبارون خ ری ز د،یرها خانم لطفًا سوار ش »

 کهی شد و طور  کینزد ی. کمشودی سوار م دنمیاسمش، سرش رو باال آورد. حتم داشتم با د دنیبا شن  
 رو از من پنهان کند گفت:  باشیز  یچشما کردی م یسع

 .«شمی سالم، ممنون، مزاحم نم »

 دوباره عقب رفت. اصرار کردم تا مجبور شد سوار شود.  بعد

بود که  ادی ز یاون به قدر  یایاما حجب و ح ش کنمنگاه خواستی نزدم. دلم م  یحرف چیه ری مس یط
  یاز اعتمادش سو استفاده کنم. وقت خواستی نم ش کنم. دلمنگاه یبه خودم اجازه ندادم، دزدک

  خواهش:  »میشد و رفت و اجازه نداد تا بگو ادهی پ عیسر یلیتشکر بسنده کرد و خ یبه کلمه  میدیرس
 .«کنمیم

  گرید یحس ای حس ترّحم بود  دونستم،ی نم  کردی من رو رها نم یالحظه   اشیمعصوم و پر ح  یچهره 
 خودش کرده بود.  ریدرگ گونهن یکه من رو ا

نبودم که بخوام هر روزم را   یبگذارم تا به رها فکر نکنم. من پسر  یبا نقاء قرار مالقات  خواستیم دلم
 . کردی من رو از سر خودش باز م یافعه به بهانهنقاء بود، هر د نیدختر بگذرانم. اما ا هیبا 

صداش خوشحال شدم و فکر کردم، قصد گذاشتن قرار    دنیروز نقاء با من تماس گرفت. از شن  هی
 گفت:  دفعههیمالقات دارد که 

 ؟ یکن  هیبرام از انقالب کتاب ته یتونی م  -

 آره چرا که نه!  -

 حتمًا ببرم سرکالس.  دیامروز برام دو تا کتاب بخر، فردا با  زحمتی ب -

 به دستت برسونم؟ یباشه، کِ -
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 مکث کرد و گفت:  ی کم

 به رها؟  یها رو بدکتاب  شهیم، مخاله  یبرم خونه  دیامروز با -

 گفتم:  جانیاسم اون دلم از نقاء جدا شد و به پرواز درآمد. با ه دنیشن از

 آره حتماً  -

 مهم نبود. میرفتارش برا گریاما د کردمی تعجب م کردی و حسادت نم ینقاء ابراز دلتنگ  هکنیازا

 *********** 

شک    یجا میبرا  یش به مدرسه نرفته بود، و آن موضوع کممنزل خاله  یرفتن به مهمان یبرا نقاء
نشان دهم؟   یچه عکس العمل دنشیافکار بودم، با د نی مدرسه، منتظر رها شدم. در ا کیداشت. نزد

 کنم؟ زود آنجا را ترک  یل یکتاب را به او بدهم و خ ای شودی م نیسوار ماش  ایآ

دختران صورت گرفت و کم کم از ازدحام کاسته شد  تیاز جمع  یمدرسه به صدا در اومد. ازدحام زنگ
بود،   شی شد. هوا گرگ و م هیکامالً مدرسه تخل یقیو کم کم  دونه به دونه خارج شدند و بعد از دقا

به حالت   برقچراغ   ریبه ت  یشدم و اطرافم رو جستجو کردم. دخترک ادهی پ نیاز رها نشد. از ماش یخبر 
ش کردم.  و نگاه  ستادمیا یق یش کامالً مشخص بود. دقاغ، چهره نور چرا  ر ی بود. ز ستادهیمنتظر ا

کوچک  یو لب  ین یو ب کیبار ییو ابروها   یمتوسط، چشمان درشت و مشک یاندام، با قد  زیر یجثه
بود. چند  کرده ادهیاون پ یبرجسته و سرخ. انگار نقاش روزگار تمام هنرش رو رو ییهابا گونه 

داشتم. دست و پاهام   جانیشدن به اون ه کیاره افتاده بودم از نزد. نفسم به شمستادمیا یاقهیدق
. از آن همه متانت خجالت کردمی رو در وجودم احساس م  یخاص  یگرما  یسرد شده بود ول 

بر احساسم غلبه کردم و آرام آرام به سمتش قدم برداشتم. نفس    یشوم. کم  کشینزد دم،یکشیم
  دیشنی آرام که فقط خودش م ییانداخت و با صدا نییو سالم کردم. سرش رو پا  دمیکش ی قیعم

 ها رو گرفت به سرعت از من دور شد.  جواب سالم رو داد وکتاب

 میبود سر بلند کرد و گلو دهیوابقلبم چنبره زده بود و خ   یکه چند روزه رو یرفتنش حس کردم مار  با
بمان،   یالحظه میکنم و بگو شیصدا  خواستیرو از من گرفت. دلم م ادیتوان فر کهی طور  دیرو گز

  حاالو   یدیو من رو به آتش کش یقلبم رو روشن کرد یشعله  ؟یفرار از چه کس ؟یچ یعجله برا
   ؟یکنی م غی م درخودت رو از نگاه
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که  یبود. دختر  ای خواب و رو هیشدن در چشمانش رو نداشتم. رها مثل  رهی رو شدن و خروبه  توان
شده بود مانع از گفتن  دهیچی که دور اون پ  ییای ح یبود. پرده   یابیقابل دست اهایفقط در رو

  روبه  رو  ی. مطمئن بودم اگر لب به فاش کردن راز دل باز کنم با عکس العمل سخت شدی احساساتم م
 .بنددی م یکه هر روز دل به دختر  خوندی هوس باز م  یخواهم شد. حتمًا من رو پسر 

شدم.  ید یشدم، دچار تب و لرز شد  ضیمر یمن رو رها  نکرد. چند روز  یاآن چشمان، لحظه گرید
تب من، تب عشق بود. من  لیدل دونستمی رو نگران کرده بود. اما من ممن، همه  لیدل  یب یمار یب

 عاشق شده بودم. 

 شوم؟  کشینزد دیچگونه با دونستمی نم 

قلبم   ی. به نگاه کردن از راه دور قانع بودم تا کم نمی نقاء، اون رو از دور بب یگرفتم به واسطه میتصم
و رها رو از دور   کردمی مدرسه خودم رو پنهان م  کیزدمالقات با نقاء، ن  ی. هر روز به بهانه ردی آرام بگ
 اون نشدم.   ریگینبود و من هم پ ی. اما از نقاء خبر کردمی نگاه م

روز گستاخانه به دنبالش   هی کهنیتا ا رفتمی از دور، همچنان م  دنشید یگذشت، و من برا یروز  چند
 م،یدیرس یخلوت ی. به کوچهافزودی م اقمی شدن به اون لحظه به لحظه بر اشت کی رفتم. شوق نزد

 . برگشت و گفت: دیبودم، د  بشی و من رو که در تعق ستادیا دفعههی

که  دیاآلن هم اگه دنبال من افتاد د،یکنی نقاء، خودتون رو پنهان م دنیخاطر دچند روزه به  دونمیم »
 .« خبرمی ن از نقاء ببگم م دیبا  دیری سراغ نقاء رو بگ

پرس و جو در مورد نقاء   یاون فکر کرده بود برا کهنی. ازادمیکش یق یجمالت نفس عم نیا دنیشن  با
  یشوم. کم کینقاء به اون نزد یکنم تا به بهانه دایشد که جرأت پ یدیآنجا حضور داشتم چراغ ام

داشت،   ارو که از گفتنش اب یز یچ  ایخفته بود، گو  شیعروسک  یمبهم در چهره   ی شدم، ترس کشینزد
 . کردی پنهان م

 نقاء کجاست، نگرانش هستم.« دی بگ کنمی خواهش م «

 سرش رو باال آورد و گفت:  یکم

اون  یشما رو نداره، خودتون رو وابسته  اقتیاون ل د،یکنی که شما فکر م ستین ی» نقاء اون کس  
 .« دینکن
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  یشدن به خودش. وقت کینزد  یبود برا یانبود و تنها بهانه من مهم  یکه نقاء برا دونستی نم اون
 . ندیصحبت با خودش بب قینگاه کند و من رو ال سؤال کنم تا به من شتریکردم، ب دایحرف زد جرأت پ 

 کجاست؟« نی» لطفًا بگ-

سوخت سرش رو کامل باال آورد و اجازه داد تا   میدلش برا یانگران اون هستم. لحظه یلیکرد، خ  فکر
رخنه   میهام کرد آب دهانم رو به زور قورت دادم. نگاه نافذش در تک تک سلولنگاه   یش کنم. وقتنگاه

 من من کنان گفت:  ،یقیآشفته شدم. بعد از دقا یم برافروخته شد و اون فکر کرد، از نگرانکرد. چهره

 گرفتن.«  یمهمون  هی یاون رو تو ش،یپ یهفته هی »

 : دم یپرس متعّجبانه

 ش!«خاله یکجا؟ اون که رفته بود خونه  ی مهمون »

از اون  یک یدوستانه با  هی مهمون  هیهم در ارتباط بود.  یاگهید یشما با پسرها ریاون به غ »
 پسرش رفته بود.« یهادوست 

وقت بود، نسبت به اون دلسرد شده بودم اما    یلیمهم نبود و خ مینقاء برا کهن یرفت. باا  جیگ سرم
 شدم.   یگرفته بود، عصبان  یمن رو به باز  یسادگ  یبه راحت کهنیازا

  تیرها رفته بود و من رو در اون وضع دم،یبه خودم آمدم د  یتنفر هم نداشت. وقت  اقتی ل یحت اون
  یدر آن حس بدرفتم. از نشستن و تنفس  نمیدل شکسته به سمت ماش  تی تنها گذاشت. با وضع

بود، تنفسم را سخت   دهینفس کش شیبودم و اون در هوا دهیخاطر نقاء خرکه به ینیداشتم، ماش
 رو نداشت.   نمی ماش یهای صندل  ینشستن رو اقتیل یکه حت  ی. دختر کردیم

 آرامم کند. یرفتم تا کم  ن ی آنجا به سراغ افش از

برصورت،   یکه با نقاب  فتمی امثال نقاء ن ری از خانه خارج نشوم تا گ گریگرفتم د می خانه که رفتم، تصم  به
 . ندازدیامثال منه ساده لوح رو به دام ب

تمام شود و با اون ازدواج کنم  ایمی گرفتم خودم رو در خانه حبس کنم و منتظر بمانم تا کنکور ک  میتصم
 رو نچشم.  فیکث یهارابطه نجوریطعم ا گریتا د
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 *********** 

 . میالناز بود یسرگرم مراسمات عقد و عروس  یز رو چند

به رها فکر   خواست ی دلم نم  ینبودند. با خودم در جنگ بودم، از طرف یها فراموش شدن اون نگاه اما
 یگر ید ز ی احساسم چ ی. از طرفدمیدی و صداقت م یاز پاک  یکنم چون اون رو هم مثل نقاء با نقاب 

 .گفتیم

  نیدخترها بدب یبه همه افتادم،ی م هاشی قشنگش در مورد عالقه و دلتنگ یهاحرف  ادی یوقت 
  دم،یرسی م جهینت ن یبه ا کردمی . نقاء برعکس اسمش پاک و زالل نبود…. اما هرچه فکر مشدمیم

بود   ردهانتخاب ک یدوست یباخبر بود، برا دشیزشت و پل  یاز تمام کارها کهنی رها، نقاء رو با ا یوقت
 نه!….  گفتمیاما باز م  کردی م دییپس حتمًا رفتار اون رو تا

  یادهیهم باشد چه فا نی زم یدختر رو نیترو با صداقت   نیترخودم در کلنجار بودم: » اگر رها پاک  با
من شود چه  یبا او بودن ندارم، اگر او دلبسته  یبرا یادی ارتباط دارد؟ من فرصت ز یادامه یبرا
دلبسته  یزود  نیدارد؟ اما نه! دخترها به ا یادهیکوتاه مدت چه فا یو دلبستگ یباز  عشق شود؟یم

فراموشش کنم؟ اما نه!   یاون بشم چطور  ی.«»اگه من دلبستهکنندی فراموش م یو به راحت شوندی نم
 سخت شود.« ییشود که بعد از آن جدا جادیما ا نیب   ی، محاله، دلبستگ ستی چهار ماه زمان کم 

 : » دل بستن ممنوع! «میگوی روز اول بهش م از

 م«ی ن یرو بب گهیهمد ی: »ارتباطمون محدود باشه و گهگاهمیگوی م  بهش

من باشد و با اون حرف بزنم و   یبرا  یچند روز  خواستمی به او برسانم، فقط م ی بیآس خواستمی نممن
 بزنم.   در کنارش دور ابانیخ  یتو یکم

  شدیم یچگونه راض دادی که به زور جواب سالم من رو م یام گرفته بود. اون دختر افکارم خنده از
   شود؟ی رام من م  یدختر سرسخت نیبگذراند؟ چطور چن یرو با من به خوش گذران یمدت کوتاه 

اون، من   یبه دست آوردنش قانع کنم. سرسخت  یتا خودم رو برا آوردمی م یرو  یو منطق   لیهر دل به
  خواستی دلم م شتریب د،یدزدی ش رو م نگاه  یکرده بود. وقت ترص یبه دست آوردنش حر یرو برا
 ش کنم. نگاه
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 *********** 

ش کنم. گرفتم، فقط از دور نگاه م یافکار در مغزم، تصم ن یاز چند روز در خانه ماندن و پروراندن ا بعد
کارم   یبرا یاهستم چه بهانه  یکه در آن حوال  دیفهم یقبل م یر کردم: » اگر مثل دفعه فک نیاما به ا

 داشتم؟« و بعد منصرف شدم. 

 . شدیم س یاون خ  یو از دور  کردی اون رو طلب م دنیم دچشما  یقرار شده بودم و گاه یب هاشب

 زدم. ایدلم رو به در باالخره

شدم. خواستم از  رهیش خ ش به چشمانگاه  بتیو درمقابل هم رو در کف دست قرار دادم آتش زده دل
هام راز دل رو فاش کرد و اون رو از من که چشم میبگو   شیدل و از دست دادن عقل برا یشان یپر

 داد. یفرار 

 دمیبه دست آوردنش را در چشمانش که د یبرا دیو ام ی نبود. برق مهربان  نیخشمگ  گریش دنگاه اما
کرده بود و به عشقم  دایم به عمق قلبم راه پکردم. انگار اون هم از نگاه دایجسارت پ  دنیطلب  یبرا

 آورده بود.  مانیا

ش  و اجازه داد، نگاه دیش رو از من ندزدروز، دوباره به سراغش رفتم و حرف از دل زدم. نگاه آن یفردا
تنها گذاشت و   امده یاو هم به من عالقه دارد. اما باز من را با دل آتش کش دم،ی همکنم. سکوت کرد. ف

 رفت. 

 شد اجازه دهد، کنارش باشم.  یم گفتم تا راض شده  ری از دل اس شیرفتم، اصرار کردم و برا  باز

به   یمن شد. وقت یوجودش برا یمن شد. همه  یعجز و ناله در درگاه خدا، رها برا یبعد از کل  باالخره
 دستش آوردم حس کردم، فاتح جهان شدم. 

چشم برهم زدن و غفلت صورت   هیاز دست دادنش در  یسخت بود ول  یل یبه دست آوردنش خ 
جهان رو در دلم شکفت و با   یبایبود در دلم که تمام احساسات ز  یگرفت. اون با اومدنش فصل بهار 

 رو در دلم به پا کرد.   یز ییرفتنش پا

 *********** 

 شد.    یمیما گرم و صم یفصل سرد صورت گرفت اما رابطه کیما در  ییآشنا 
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ببرد،  یی از ارتباط ما بو شییدا کهنیشان رفت و آمد کنم چون ازادوست نداشت، در محله  اون
و   نشستی کنارم م نیرو بعد از مدرسه در ماش یاقهیروزها چند دق یخاطر بعض   نیبه هم د، یترسیم

 کنارش باشم. داد،ی اجازه م

به انتقام گرفت. تمام تالشش رو   میدوستاش از ارتباط ما باخبر شد، تصم قی نقاء ازطر کهنیبعدازا
 اون از مدرسه اخراج شد. کهنی رها کرد تا ا  یبدنام کردن و بردن آبرو یبرا

 نده،یآ ی مادرم برا دیو ام ی: »  تنها دلخوشگفتیو م کردی م هیبود و گر تابی ب یل یاول خ یروزها
 .«کنهی کنم، اگه بفهمه حتمًا دق م د یرو نا ام  دشیام یدرس خوندن منه، چطور 

 یهاجز گفتن حرف  آمدی از دستم بر نم  یاتفاقات بودم اما کار  نیو من مقصر تمام ا کردی م هیگر اون
 عاشقانه.

رفتن به مدرسه، ساعات   یشد تا به بهانه ینبرده بودند، فرصت  ییاز اخراج شدنش بو شخانواده 
 رو در کنار من باشد.  یشتر یب

بر حرکت زمان بزنم و آن را نگه دارم تا مجبور نشوم از رها   یقفل  خواستیکنارش بودم دلم م یوقت 
.  کردمیم  یفردا لحظه شمار  دارید یتمام فکر و ذکرم اون بود و برا رفتمیبه خانه م یجدا شوم. وقت 

ها هم به . جمعه مفکر نکن یگر ید  زیچ چیعمرم رو کنارش باشم و به ه یهیثان  ه،یثان  خواستیدلم م
آمده بود  شی که پ ی. با فرصتکردی م یرو با من سپر  ی قیو دقا آمدی م  رونیاز منزل ب  دیخر یبهانه 

 کرد.  دایپ یشتر ی ما شّدت ب یاز قبل و وابستگ شتریما ب دارید

رو   شیکه پ یباالجبار  ییو من فراموش کرده بودم، قرار بود از رها جدا شوم. از جدا گذشتی م  روزها
 با من دلخوش بود. یندهیاز ماجرا، به آ خبری از او پنهان کرده بودم و او ب  م،یداشت

 .کردند ی دوستام به من حسادت م یو همه کردمی جمع دوستام به داشتن رها افتخار م در

:  » مواظب گفتی و م کردیم حتمینص شهیهم نیرها رو دوست داشتند و افش  یلیو آرزو خ  نیافش
 هات پر پر بشه.« دست  یگل دست تو امانته و به تو اعتماد کرده، نذار تو  هیرها باش، اون مثل 

نشده   ری: » تا دگفت ی و م کردی م  یآور  ادی میرو برا  ای میشدن به وصلت من و ک  کیلحظات نزد و
عمر   هی یاز دستت بره و مجبور  تی گنج زندگ  نی مرد برو جلو حرف دلت رو بزن، نذار ا هیمثل 
 .«یکه دوستش ندار  یبش  کیشر  یرو با کس  تی زندگ
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نگه داشتن رها رو داشته باشم و همه  یها بودم که جرأت جنگ برافحر  نیتر از امن سست اراده  اما
 رقم زد.  میرحمانه برا  یهم بسپردم، اون   ریرو به دست تقد زیچ

 و جنون. دنیبه دوست داشتن شد و بعد به عشق و بعد به پرست لیما تبد یوابستگ

از رفت   گریرو دادم و اون هم قبول کرد. د یازدواج پنهان  شنهادیبه رها پ دفعههیچرا  دانمی نم
فراهم کنم و عشق رو   یاکلبه  خواستی همراه با ترس و اضطراب خسته شده بودم. دلم م یهاوآمد

ما مخالف بود    یهان با ازدواج پن  کهنیبا ا نینداشتم. افش می اهایتحقق رو یبرا یدر آنجا بنا کنم اما پول 
 . میبود، ما در آنجا، کنار هم باش  یو منزل آنها خال   رفتی داد روزها، که آرزو به سر کار م شنهادیپ یول

 و دور از چشم همگان صورت گرفت.  انهیمخف یگونه عشق من و رها به وصال ختم شد. وصال  نیا و

ش عادت داد. چقدر لذت بخش  کرده بود جسمم رو هم به آغوش  ریطور که روحم رو تسخ اون همان 
. دادیمن شده بود. حرارت تنش به من آرامش م یکه برا  فیآن جسم نح  دنیبود به آغوش کش

 بود. نی ریش  میهاش براخنده

  نی. به من اعتماد کرد و حاضر به قبول چن میروز  به دور از استرس و ترس در کنار هم بود هر
نداشتم و  یبه دست من سپرد.  به حس دلم شک  ندهی آ دیشد و خودش را به ام یشنهادیپ
 نداشتم. یام اعتمادمن باشد اما به اراده یبرا شهیهم  یاون برا خواستمیم

ش سوء استفاده کردم اما باز  و عالقه یو پاک  یفکر کند که از سادگ نیرها به ا  یروز  تخواسی نم دلم
 همچنان ادامه دادم.  یبه پنهان کار 

  چیکه در ه شدی م یاز درون قلبش بر زبانش جار  ییهارو بلد بود، حرف  یرسم عاشق  یبه خوب  او
  میب ندهی. اما من همچنان از آکردی من رو دلگرم م شیهانوشته نشده بود. با حرف  یاکتاب عاشقانه 

 داشتم.

 *********** 

اصرار داشت، اون رو شوهر دهد و مجبورش   شییمتشنج شده بود. دا یجو منزلشان کم   طیشرا
 یبه رابطه تا   خواستی . از من مدار بودکنارم بود چشماش غّصه  یتا درسش رو رها کند. وقت کردیم

 .آمدی از دستم بر نم  یکار  چیو ه کردمی دهم، اما من فقط سکوت م انی پا یپنهان 
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چنان به جوش   رتمی . رگ غافتادی از ترس دستش به لرزه م  گفتی م میبرا میابراه ییاز دا یوقت
 و از آن شهر فرار کنم. اما جرأت نداشتم….   رمی که هر لحظه دوست داشتم دست رها رو بگ آمدیم

  دیدی نم  شی طانیش یهاخواسته  عیاون رو مط  یگرگ صفت که نظر سوء به رها داشت و وقت یمرد
 کابوس بود.  میرها برا یندهیحال و آ تی . فکر کردن به وضعزدی مختلف اون رو کتک م یهابه بهانه

 *********** 

به راه   یخودش کسب و کار  یکرده بود تا برا یم درخواست پول هنگفتاما جو منزل ما، آرمان از مادر 
  ستادهیمادرم ا یرو شده بود قرص و محکم جلو مادرم رو به لیدل  یب یهابا مخالفت  یو وقت ندازدیب

 کهی بود و تا زمان  بازدنده و لج هیاون پول رو به دست آورد. آرمان هم مثل مادر   یق یبود تا به هر طر
تر  کرده بود باعث شده بود، مادر کم جادیکه اون در خانه ا یدست بردار نبود. َجوّ  دیرسی نمبه هدفش 

آنها به   یمشاجره و دعوا یصدا رفتمی من مشکوک شود. هر وقت به منزل م  یبه رفت و آمدها
آرامش ما رو   جا،یب یهان ی و نفر او فحش و ناسزاه دادهای که مادر با داد و ب  ی. َجوّ دیرسی گوش م
  یجنگ ی. صحنهدادی م یاز قبل از خانه فرار  شتریقابل تحّمل بود و من رو ب  ری غ میبرا کرد،ی مختل م

تا   شدیم دانیم روزیپ یچه کس نمیو منتظر بودم تا بب کردمی آنها صورت گرفته بود رو تماشا م  نیکه ب
من جرأت اون کار رو نداشتم. از  ستم،دونی جنگ کنم اما م  نجرأت کنم بعد از شورش آرمان، اعال یکم

از دست دادن من بر دلش وارد   یبرا یتا مبادا ترس  زدمی نم  یرها حرف  یاون جو حاکم بر منزل، برا
 شود.

 *********** 

نگرانش بودم که   یلیازش نشد. خ یگذشت اما خبر  ی ساعتک یطبق قرار هر روز، منتظر اون بودم.  
چشم  ی کلنجار رفتم که به منزل آنها بروم و جلو یباشد. با خودم کل اوردهیسرش ن  ییبال شییدا
 از آن خانه دورش کنم.  شهیهم یو برا رمی دستش رو بگ شییدا

  دی. نفس زنان رس آمدی تند و تند به سمت من م ،یعصبان  یبا حالت دم،یافکار بودم که رها رو د نیا در
 : دم یپرس یبا نگراندر هم بود.  شیهاو سالم کرد اما هنوز اخم

 افتاده؟« ی اتفاق »
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 شدمی کرد که من متوجه نم یگفتن به شخص  راهی شروع به بد و ب  تیهمان حالت خشم و عصبان  با
 بود. یمنظورش چه کس

  کیانتظار داره به حماقتش تبر ن،ی بب وانمیبرل ی: حلقه گهی من زل زده م یتو چشما حیوق یدختره  »
 یوقت صبح کجا دار  نیلباس مدرسه، ا نیبا ا یتو که از مدرسه اخراج شد گهی م ییبگم! با پرو

 ؟« یر یم

 کرده؟«  یعصبان  نقدیوقت صبح تو رو ا نیا یآروم باش  بگو ک  کمی  ؟یزنی حرف م یدار  یدر مورد ک »

آرام   یکم کهن یرو خارج کرد و بعد ازا هاشه یداخل ر  یهوا تی و بعد با عصبان دیکش یق یعم  نفس
 شد گفت: 

 .«دمیصبح از خونه خارج شدم، نقاء رو د »

 کنجکاوانه گفتم:   یتعجب و حالت با

 خب؟«  »

سر و وضعش   یانتقام اومده سراغم. کل یکه نکنه باز برا دمیهم تعجب کردم هم ترس  دنشیاز د »
  یآدم حساب  یلیخ  یآفتاب  نکیو ع ی و کفش پاشنه ده سانت  متیقگرون  یهاکرده بود. با لباس رییتغ

 رو  اسیال  اقتی بغلم کرد و گفت:» تو ل دفعههی. در حال برانداز ظاهرش بودم، دیرسی به نظر م 
و باز نگاش کردم، دست چپش رو باال برد و   دمیکش رونی و از بغلش ب!« با تعجب خودمیداشت

ا خودم گفتم حتمًا  .« ب انهینگاه کن! برل  هاشون یشو نشونم داد و گفت: » ازدواج کردم، نگانگشت حلقه 
که  ی ه مردیو دسته گل کنار  دیعکس درآورد، با لباس سف  هی فشی از تو ک هوی گه،ی داره دروغ م

!« با سادهیو گفت:    » کنارم وا دیبود. بهش گفتم: » داماد کو؟« خند سادهی سن باباش بود واهم
  اس،ی خارج  نیاز ا نشیره، ماشگفت:    » پولدا هوینگاه به نقاء  هی کردمی نگاه به عکس م هیتعجب 

 یهابره رستورانیو مهمش من  شه؟ی خونش باالشهره، تازه استخر هم تو خونش داره، باورت م
و ازم گرفت و داخل  عکس  یبا دلخور  ؟«یفروخت ی.« پوزخند زدم و گفتم: » خودتو به چمتیگرون ق

نداشتم، تازه از دست اون   یپسر  چیکه در کنار اون دارم درکنار ه یگذاشت و گفت: » آرامش فشیک
: » مجرد نمونده، زن و گفت ییزن بابام هم راحت شدم.« گفتم: »  چرا تا حاال مجرد مونده؟« با پرو 

راحت    دونه؟«ی زنش م  ؟یزنش شد  تشیوضع نیهاش از من بزرگترن« گفتم: » با ابچه داره، بچه
منم دارم با شوهرش خوش   ه،یگذرون خوش   یشوهرش در پ یهادونه، با پول ب  یگفت: »  نه واسه چ
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  یسرده! رفتم واسه خودم کل ااونج ی لیخ  دمیشن  ه،یروس  میقراره واسه ماه عسل بر ی. راستگذرونمیم
از طرز   ؟«یر ی کجا م  یتو بگو دار  یچکمه بلندا که باکالسه. راست نی. از ادمیپالتو و چکمه خر

لحظه هم بمونم و باهاش هم کالم بشم. گفتم: » به   هی یحت  خواستی دلم نم صحبتش بدم اومد،
و   ووردمیطاقت ن گهیاونجا.« د رمی ثبت نام کردم، دارم م گهید یمدرسه هیلطف شما اخراج شدم، 

 ازش جدا شدم…«  یبدون خداحافظ

مسئول اعمال و انتخاب   یداره، هرکسهمون مرده سن  اقتشی اون ل ؟یهست یخب اآلن چرا عصبان  »
 خودشه.«

 شد و گفت:  رهی م خچشما  یمکث کرد و تو یکم

 نی و ا ستی! انتخاب خانواده دست خوده آدم نسازهی م یطور نیاز آدم ا یهم زندگ  دیشا »
 .« یبزن یخاب انت  نیدست به چن کنه،ی و مجبور م دهی قرار م ری آدم رو تحت تاث ینده یست که آخونواده

 گفتم:  یبرخوردش جا خوردم با مهربان از

 ؟« یزد یت دست به انتخاب بدهخونواد تی مگه تو با وضع »

از   یکه اون با من داشت دست کم ی تی. وضعهی ناراض تشیاون هم از وضع دونستم،ی کرد. م سکوت
 گفتم:  یدر حال و هواش به شوخ ریی تغ ینقاء نداشت. برا  تیوضع

 عشق؟« یمدرسه؟ البد مدرسه یرفتی م یخب پس داشت  »

  تی وضع  اینقاء ناراحت بود  تی از  وضع دونستمی . نم کردی همچنان در سکوت بود و فکر م اما
 خودش.  

باشم در همان حالت با   یکردم جد یاز افکارش دست بردارد. سع هامی نبود که با شوخ یتیموقع در
 : دمی اون صحبت کنم. پرس

 نزد.« یوقت حرف چیه یعنی دونم،ی نم  یچ ینقاء ه یخانوادهمن از   »

 همچنان در مورد نقاء حرف بزند تا آرام شود. گفت:  خواستی م دلش
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مشترک به شوهرش   یپدر و مادرش با عالقه با هم ازدواج کردن اما مادرش بعد از سه سال زندگ »
  یخبر  گهی و طالق داد و اون هم رفت و دزنش باخبر شد، اون انتیاز خ  یکرد. پدرش هم وقت انتیخ

 ینقاء( رو برا  یخانم )نامادر   نینقاء، پرو یعمه کهن یرو آورد تا ا ادیازش نشد. پدر نقاء به اعت
واسه شوهرش بود. به شوهرش کمک کرد   یپاکدامن و مهربون   یلیخانم، زن خ   نیبرادرش گرفت. پرو

  یدار شد و حساب با نقاء نداشت. اون از پدر نقاء بچه   یخوب یرابطه رو ترک کنه اما ادشیتا اعت
اندام بود تا   یبایو باشگاه ز شگاهی آرا یخانم، هر روز تو  نی دل شوهرش جا کرد. پرو یخودش رو تو

تا   کردی . نقاء رو مجبور م رهیکنه و حکومت خونه رو دستش بگ یشوهرش دلبر  یبرا یطور نیا
 یو اگه هم سرکش دیکشی از نقاء کار م یکنه. خالصه حساب یدار از پسرش نگه خونه رو بکنه و  یکارها

از اون،  ها،ت ی ها و اذسرکوب نی. ا یمادرت هست یتو هم لنگه گفتی بهش م  زدو ی ش مکتک  کردیم
  شتر ی. هرکدوم که بارهیمختلف ب یبا پسرها   یخونه، رو به دوست طیفرار از مح  یساخت که برا  یدختر 

به قصد  ،یکرد داشیجاده، پ یکه تو، تو ی. اون شب دادی م  حیترج  یرو به قبل کردنی خرجش م
  زی نبوده و قصد پسر چ یبر خ  یاز مهمان  ای از همان پسرها رفت، گو یک یشبانه، از مدرسه با  یمهمان 

 .«دهی بوده که نقاء خودش رو نجات م  یگر ید

 : گفتم

 دختر! نیداشته ا یای عجب زندگ  »

 : گفت 

مورد قضاوت قرارش   دینبا ،یخبر ندار  یکس  یپنهان زندگ یهاهیاز ال کهی تا زمان گمی م نهیواسه هم »
  طیدر شرا  یاگهیهرکس د دیش رو مورد قضاوت قرار نده. شاراه رفتن  ،یراه نرفت یبد، تا با کفش کس 

 .«زدی م یانتخاب  نی اون بود،  دست به چن

 . دوباره گفتم: کردیو با حرص ادا مبود و تمام کلمات ر  یعصبان  یلیخ  رها

  یدست به چه اعمال دیبا  ینیچن نیا یهات ی وضع یتو نم یکه بب ستمیدختر ن هی  یپسرم، جا هیمن  »
بد   اینداره که با خوب  یبستگ طیبه شرا  ینگه داشتن عزت نفس و پاک دونم،یخوب م  ون یا یبزنم ول 

بد  انوادهچون خ یبگ کهن ی. به نظرم ایاز دستش بد ا ی یکن  ینگهدار   یاز اون به خوب ط،یبودن شرا
 .«سی ن یخوب  هیبد بودن و اصالً توج  یست برا جور بهانه هیفقط  یبد باش  دیبودن با
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ش بردم و سرش رو باالگرفتم و در همان  چانه  ری. دستم رو به زکردی بود و فقط فکر م  نییپا سرش
 گفتم:  .دمیچشمانش خودم رو غرق د  یبای ز یای حالت در در

 رون؟«یب یا یاز فکر نقاء ب  شهی»م

 زد و گفت:  یتلخند

 .«شونهیپر  یاگه ید یافکارم جا »

 ره؟« ی کجا گ »

 ش گفت: دخترونه  یشد. با آهنگ صدا ریش رها کردم سرش دوباره به زچانه  ری دستم رو از ز تا

بازم حاضرن   کنن؟ی فک م یببرن در موردم چ یما پ یاگه پدر و مادرت به رابطه  ترسم،ی م نیاز ا »
 و به عنوان عروس قبول کنن؟« من

 : گفتم

تو شک نکردم.   یلحظه هم به پاک هیدارم. به خدا من  مانیو نجابت تو ا  یمهم منم که به پاک »
.  سیون نبر بد بودنش  لیعاشقانه دارن، دل یون رابطه که قبل ازدواج با شوهرش  ییدخترها یهمه

دارن؟  یاعاشقونه  یچه زندگ  ینی بی گذروندن، نم تیی آشنا یدوره  یقبل از ازدواج، مدت نیافش آرزو و
شک و شبهه راجع به  نی. چرا اکنهی دخترها و پسرها صدق نم  یموضوع در مورد همه نیالبته ا

  یداشته، ممکنه دختر خوب تییکه  قبل از ازدواج، آشنا ی دختر  گنیم شهیچرا هم س؟ی پسرها باب ن
 عاشق پاک و دلباخته بمونم؟«  هیبرات  تونمی نم یعنینباشه؟ منم قبل از تو با نقاء بودم، 

 ادامه ندهم. بعد گفت:  گریدهانم قرار داد تا د یرا جلو دستش

 دارم.«  مانیو صداقت تو ا یمن به پاک »

 *********** 

از   خواستی. دلم مآمدی آتش بس م یاز جنگ و جدال نبود بو یروز وارد منزل که شدم، خبر  هی
 جنگ باخبر بشم.  یجه ینت
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به   خواستمی م نیپاورچ  ن،یبودند. پاورچ  یکردن سبز   زیو الناز وسط هال نشسته و مشغول تم مادر
با اعتصاب و  تونهی کرده مفکر  عقل،یب ی: » پسره گفت ی م  دم،یمادر رو شن یاتاقم بروم که صدا

 .«هاتاق بمونه تا ادب ش یتو نقدیکنه. ا یو راضاتاق، من ینخوردن غذا و حبس کردن خودش تو

بود. حاضر بود آرمان گرسنه  امده ی پسرش کوتاه ن یهنوز در مقابل خواسته  دم،یلحن مادرم فهم از
 کردم.  زتری هام رو تو گوش  ستادمیا میاسم خودم، سر جا دنیبا شن دفعههینشود.  میتسل یبماند ول

 به حساب اونم برسم.« دیرفت و آمدش مشکوکه، با ره،ی کجا م  سیپدرسوخته که معلوم ن اسیال »

کردم و خواستم به سمت   یبرخورد کرد و  متوجه حضور من شدند. سالم وارید  یرو یبه تابلو دستم
 کرد. خکوبیم میمن رو سر جا! ستیاتاق بروم که مادر با فرمان ا

  ایم یکنکور ک گهید یمعلوم هست سرت تو کدوم آخوره؟ هفته ؟یکنی فرار م یمرده کجا دار  لیذل »
 ت«خاله  یخونه  میری و بعله برون م هیمهر نییتموم بشه، آخر هفته واسه تع

 من من کنان گفتم:  

 چشم، حواسم هست.« »

 تنگ کرد و گفت:  یرو کم  هاشچشم

و جمع  باشه مارمولک، وگرنه خودم حواست  تی حواست به زندگ  یگی باشه که تو م نجوریخدا کنه ا »
 .«کنمیم

در مقابل مادرم رو   ستادنیانداختم و به راهم ادامه دادم. من مثل آرمان، شهامت ا نیی رو پا سرم
مادر   یمال تی مورد حما گرید کهن یازا ،دمیترسیاز طرد شدن م شهینداشتم تا از حقم دفاع کنم. هم

رو به   می مال قاللنداشتم، مجبور بودم، اطاعت کنم تا بتوانم است ی. من که شغلدمیترسی م  رم،ی قرار نگ
 شهر بروم.  نیو از ا  رمیتا بتوانم دست رها رو بگ  اورمی دست ب

  یتا با مشورت اون، راه حل میرها بگو یکه دارم برا یگرفتم از مشکالت مینداشتم. تصم یادی ز فرصت
 کنم. دایمشکلم پ یبرا

 . دیبه ذهنم نرس  یبه مشکلم فکر کردم، اما راه حل  یل یشب خ آن
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 *********** 

 کرد و نگران شدم. ری منتظر رها بودم، باز د صبح

مرش  ک یدهانش بود و کم یدستش جلو کهی راه دور، نفس زنان و آشفته به سمتم، آرام آرام، طور  از
 . رنگ به صورت نداشت و آشفته بود.  دمیبه سمتش دو ی. با نگران آمدی خم شده بود، م

 ؟« یچت شده؟ خوب »

  کردیم  یسع کهی نشست. در حال ابانیبازوهام کرد و همان جا کنار جدول خ زانی رو آو دستش
 ت: شد و گف انی ش نمادر صورت خسته  ینگراه نشان دهد، لبخند کمر  ش رو، رو بهاوضاع 

. کنهی ولم نم  جهیچرا از صبح حالم دگرگونه، حالت تهوع و سرگ دونمی نگران نشو، حالم خوبه، نم »
 خودم رو رسوندم.« ینگرانت نکنم، به سخت کهنیازا یول  امین خواستمیم

 .«مارستان یب  میپاشو بر »

 ش رو بسته بود گفت: و چشمان دادی دو دستش فشار م  نی سرش رو ب کهی حال  در

 .«شهی تو باشم حالم بهتر م  شیخونه، پ می»بر

 بردم.  کرد،ی که آرزو در آن کار م یمارستان یاصرار، اون رو به ب به

کرده   دایحالت رو پ  نیا ریاخ یهاخاطر استرس و تنش کرده بود. حدس زدم، به دایپ دیفشار شد افت
و آرزو سرم رو به   دیتخت دراز کش یبدهد. رها رو ش ی آزما  دیآرزو اصرار داشت، حتمًا با یبود ول

 اون وصل کرد.  فیدستان نح

 یهم وقت  نی. افشکردمی و به مشکلم فکر م  زدمی قدم م مارستانیب  یگذشت من در راهرو یدوساعت
 رساند.  مارستانی از حال رها باخبر شد خودش رو به ب

به طرف آنها    یبه اتاق رها رفت. با نگران  یناراحت و جد  یکه در دست داشت با حالت یبا کاغذ  آرزو
. با حرکت سر، با  دمید کرد،یم هیصورتش قرار داده بود و گر  یدستانش جلو کهی رفتم، رها رو در حال 

 دهد. آرزو گفت:  حی متعّجبانه از آرزو خواستم تا توض یحالت

 دختر.«  نیو اخودت   یبه زندگ ی. گند زدیدسته گل به آب داد اسیال »
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 با  رها ازدواج کنم. تونمی نم  دونست،ی از مشکالت من باخبر بود و م  آرزو

سرت،   ی: »فدامیو منتظر بود که بگو  ختی م کرد و اشک رمعصوم نگاه  یملتمسانه با چشمان رها
 اما سکوت کردم.   ؟«یهست یپس نگران چ م،یخودمه، ما باالخره  مال هم یبچه 

  طیدر چه شرا دم،یدی قابل باور بود که اون رو نم  ریغ میبرا  یابودم. به اندازه  یتا ِخرِخره در پوچ  خودم
به دهانم   رهیو آرزو خ  نی. افشدی رسیبه ذهنم نم یاکننده یدلدار  یجمله  چی. هبردی به سر م  یروح 

 گفتن نداشتم. یبرا یبزنم. اما حرف  یبودند تا حرف 

 *********** 

بعد رها سوار شد. آرام، آرام   یق یدادم. دقا هیتک نیفرمان ماش یشدم و سرم رو رو ن یسوار ماش 
 گفت:   هیهاش را نداشتم. با ناله و گر. جرأت نگاه کردن در چشمستیگریم

 ؟«یخواستگار  یا یب یخوای نم اسیال »

 فرمان بود، گفتم:  یسرم رو طورهمان

  ،یدونی از مشکالت من نم ی چی. تو ه یخواستگار   امیب  س،ی کردم، فعالً امکانش ن ری گ یبدجور  رها »
به هم  دنی رس یتر مشکالتمون رو براراحت  میکه بتون می بچه راحت بش  نیکمکم کن، بذار از دست ا

 .«میحل کن 

 گفت:  انی گر یچشما با

بدون من   یگفتیم کهن یهات دروغ بود؟ اوعده یقشنگت کشک بود؟ همه یهاحرف  یهمه یعنی »
هوس تو بودم نه   یله یمن وس م؟ یحاصل عشقمون را بکش آدی دلت م یچطور  یکن یزندگ یتونی نم

 عشقت. درسته؟« 

رو   میهاکردم تا اشک نیماش یشه یش رو از من پس گرفت. سرم رو به سمت شکردم، نگاه  شنگاه
تم باور کن اما…« سرم رو که سکوت، آهسته زمزمه کنان گفتم: » من عاشق  یق ید از دقا. بعندینب

 چرخاندم، رها کنارم نبود.

 *********** 



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

241 
 

نامرد بداند و تمام   هیو من  خواستی . دلم نم امدیمنتظرش ماندم اما ن نیافش یروز در خانهآن یفردا
بگذارم   شی تنها  طیدر اون شرا خواست ی سؤال ببرد. دلم نم ری احساسات من، نسبت به خودش رو ز

 کرد.  غیاما خودش رو از من در 

 شتری نشد. هرچه ب  یاز خانه خارج شود اما خبر  دی شان پرسه زدم تا شامنزل کینزد ،یروز  چند
محو شد که انگار از اول وارد نشده  می از زندگ ی. طور شدی م افتیاز اون  یدنبالش بودم، کمتر اثر 

رو   ونکنم ا  شیدایداشتم، اگر پ می نگه داشتنش گرفته بودم. تصم  یخودم رو برا میتصم گهیبود. د
و    رمی م رو بزنم و دستش رو بگخانواده دیرو بفروشم و ق  نمی کنم تا بچه رو سقط کند و بعد ماش یراض

رو    ممیتصم کهی تم، دوباره اون رو به من برگرداند، اما درست زمان بروم. از خدا ملتمسانه خواس
 شد.  متمام معادالت ذهن ختنیرخ داد که باعث به هم ر  یقاطعانه گرفته بودم، اتفاق

 *********** 

مادر خسته شده و قصد ترک   یروز، آرمان با چمدان از اتاقش خارج شد و اعالم کرد که از رفتارها کی
و   ستادیش ابرنداشت و با غرور در مقابل  یآرام کردن اون، دست از لجباز  یخانه رو دارد. مادر به جا

 «یوقت برنگرد چیه  دوارمیگفت: » برو، ام

 وقت برنگشت.  چیاما اون ه گرددی و برم  خوردیبه سنگ م  و سرش رودیآرمان م کرد،ی م الی خ مادر

و با   ستادیاز آرمان، در مقابل مادر ا یبانیبار به پشت ن یاول یخانه رو ترک کرد، پدر برا کهن یازا بعد
زد وگفت: »     ادیفر تیبا عصبان  داد،ی تکان م دیتهد یانگشتش رو به نشانه  کهیبلند طور  یصدا

 و تو!« دونمی من م  ادیسر پسرم ب ییبردار، اگه بال هاتی دست از خودخواه

 نزد. یش کرد و حرف رو از پدر نداشت، ُبهت زده نگاه  یرفتار   نیکه انتظار چن مادر

نگه   یرو از همه مخف شی که نگران کردی م  یسع ینشد. مادرم آشفته و نگران بود ول یآرمان خبر  از
 دارد.

پشت تلفن به او گفت:   ییرو برداشت، آقا  یمادر گوش  یروز بعد، با منزل ما تماس گرفتند و وقت  دو
اتفاق   نیاون که خود را مقصر ا یخبر برا نیا  دنیآرمان تصادف کرده و فوت شده بود. شن

 ساکت ماند.  شهیهم یشد و برا یمغز  یبود. دچار سکته  یشوک بزرگ  دانست،یم

 شد.  لیمطلق تبد یبه سکوت شهیهم یما برا ینهاز فوت آرمان، خا بعد
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هم به مادرم  ینگاه مین ی وقت حت  چی. هزدی کس حرف نم چیشد و با ه یدچار افسردگ  پدر
 با اون قهر ماند تا پنج سال بعد که مادرم از غّصه دق کرد و فوت کرد. شهی هم یو برا نداختین

 *********** 

 افتاد.   ریبه تاخ  ایم یاتفاقات، ازدواج من و ک نیاز ا بعد

از  یامادرم بودم و از رها غافل شدم. اما لحظه طیبه شرا  یدگیمراسمات آرمان و رس  ری درگ یماهکی
 . امدمی ن رونی فکر اون ب

از دست بچه، اون رو به   یبعد از خالص  تونستمیم گهیما به هم بود. د دنیرس یبرا تی وقعم ن یبهتر
 . کردمیم یلحظه، لحظه شمار  نیا دنیرس  ی. برامیمشترکمان را آغاز کن یکنم و زندگ  یخانواده معرف

 یشان بروم و خبر خوش رو به او بدهم که براش با آرزو به خانهکردن  دایپ ی داشتم که برا میتصم 
با او خواهم ماند و ازش   ایو تا ته دن  ستمی که من نامرد ن میآماده باشد. بهش بگو یخواستگار 

 مراقبت خواهم کرد. 

 یرو برداشتم، صدا یبه سراغم آمد. گوش  یبی عج یشب بود، تلفن به صدا درآمد.  دلشوره  یمه ین
 گفتم:  یبا خوشحال  د،یبه گوشم رس ییآشنا یهانفس 

 ؟« ییرها تو »

 بغض آلود و گرفته گفت:  ییصدا با

 دنبالم؟« یقبل یدم مدرسه یایب شهی م  اسیال »

 : دم یپرس ینگران  با

 ؟« یکنیوقت شب اونجا چه م نیا »

 : گفت 

 ا« ی فقط ب »
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  ریکردم و با عجله خودم رو به آنجا رساندم. درست زرو روشن  نی رو قطع کرد. به سرعت ماش یگوش
 ستادهیبه آن، ا  هیتک ،یچمدان بدبخت کی با  کردی م یخاطرات رو تداع میکه برا یچراغ برق  ریهمان ت

بود. دلم  بای مثل روز اول جذاب و ز میش برااون چراغ کم سو، چهره  ریشب، ز یک یبود. در اون تار
 ش کنم. نگاه  یواشک یها و ساعت   نمیبنش  خواستیم

ش  و صورتش کبود بود. جثه انیش گر. چشمان دیچمدان رو کشان کشان به سمت من کش دنم،ید با
 درشت تر از قبل شده بود. یکم

کند تا   هی کرد. نوازشش کردم و اجازه دادم تا گر هیبلند گر یگذاشت و با صدا منه یس یرو رو  سرش
 کرده بود، کاسته شود. ینیدلش سنگ یمدت رو نیکه ا  یااز بار غّصه  یکم

 گفت:  هیگر با

 .«کنمی رها نکن، بهت التماس م تی وضع نیو در اتو رو خدا من  »

 :میبار تونستم محکم و جسور بهش بگو  نیاول یبرا

 …«یتو فقط مال من ذارم،ی تنهات نم  گهیوقت د چیه »

 باشد. گفت:  دهیجمله رو از من شن نیا شد،ی م کرد، باورش نمجدا کرد و نگاه منه یس یرو از رو  سرش

 .« رونی و انداخت بباردارم، کتکم زد و از خونه من د،یفهم  مییدا »

 رها کرده بود. گفت:  گونهنی بلکه از دست خودم که اون رو ا شیی شدم، نه از دست دا یعصبان 

 .«کشتمیو محتمًا خودم  یومدیاگه نم »

 : گفتم

 ؟« یو شناخت من  ینجور یا یعنی »

 پوزخند جوام رو داد:  با

  یب نیا ،ی ومدیو دنبالم ن یآبرو کرد  یو ب. من یو رفت ی کرد یو خالکه پشتم ی بود یکس  نیتو اول »
 رابطه نبود.«   نیحق من از ا ییآبرو



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

244 
 

 ش کردو گفتم:نگاه یجد

 فقط آروم باش.«  دم،ی م حیبرات توض ،یکنی در مورد من اشتباه م یتو دار  »

  تیمسئول گر یم بودم. دزن و بچه  یبرا یگشتم و به دنبال سرپناه ابانی ها در خراه افتادم و ساعت  به
 بودن راست نگه دارم. گاهه یتک یکمرم رو برا دیها با من بود، احساس کردم مرد شدم و با آن

ها رو هراسان از و آن  میشب به آنجا رفت یمه ینو آرزو نداشتم که بروم.  نیافش یجز خانه   ییجا
ممکنه. دلم   ریغ  نیبارداره و سقط جن ی. آن شب آرزو گفت: رها سه ماهمیکرد داریخواب ب

  به شهراسان یاعتماد کنم. چشما یاون رو  به خودم ب  ن،یسقط جن  یبا درخواستم برا خواستی نم
 لبان من بود. محکم گفتم:  حرکت

 .«دارمینگه م مو»بچه 

 *********** 

آسوده مثل دختر   یال یها با خ من، بعد از مدت  یزندگ یتمام ماجراها دنی شب رها بعد از شن  آن
ماندم و   داریها کنارش بفرو رفت. ساعت  یق یخودش رو در آغوشم مچاله کرد و به خواب عم یابچه 
دم و  یها رو بوسباد کتک کبود شده بود نگاه کردم و تک تک آن  ری که ز یف یش کردم. به تن نحنگاه

سؤال برده   ریرو ز شی و به خودم لعنت فرستادم که آرامش رو از اون گرفته بودم و پاک ختمیاشک ر
بار غم کمرت    ریز  ای ادیت ب خم به ابروها   ذارمینم گهیبودم. زمزمه کنان گفتم: » آرام بخواب گل من، د

رهات نخواهم کرد  یط یشرا چیم هستم، تحت ههات بلرزه، مثل کوه پشت تو و بچه خم بشه و شانه 
 و فقط مرگ ما رو از هم جدا خواهد کرد.« 

 *********** 

و   شاتی آزما یسر  هیراه شد. بعد از انجام بهکردم تا رو  یکنار رها ماندم و از اون پرستار  یاهفتههی
 .« یشبانه روز مراقبش باش دیاستراحت مطلق کنه و با د یآرزو گفت: » دکتر گفته: اون با ،یسونوگراف

. از اون اصرار و از  میاقدام کنم اما آرزو اصرار داشت که آنجا بمان  یکردن منزل اجاره یگرفتم برا میتصم
باغ لواسانات پدرش رو به ما بدهد که تا زمان فارغ شدن رها   دیداد، کل شنهادیپ نیشمن انکار، اف

در   نیتنها بگذارم. افش  یاظه اون رو لح دیحال آرزو نگران بود و هشدار داد، نبا  نی. با امیآنجا بمان 
 فک نکن و فقط مراقب خانمت باش.« یچی:  » به هگفت ی من بود و م یمال  یآن مدت حام 
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****** ***** 

 .می باغ شد  یمان، راهکردن شکم ری س یبرا حتاج،یما دیخر  یاز کل بعد

بزرگ و پر از دار و    یاز سکنه بود. باغ یاطرافش خال بای از لواسان قرار داشت و تقر یپرت  یدر جا باغ
  دیدرخت بلوط سبز و درخت ب  ا،یبلند همچون درخت افرا، درخت اقاق یهاانبوه با تنه  یهادرخت 

بودند. در  دهکر جادی باغ ا یمخوف رو در فضا یاهیمجنون در سر تا سر باغ کاشته شده بودند و سا
که   یچوب چیمارپ یهاسالن بزرگ و آشپزخانه و پله ک یوجود داشت.  یمیوسط باغ ساختمان قد 

 . کردی سالن رو به اتاق باال وصل م

 استراحت رها فراهم کردم.  ی برا  یو راحتخواب  لی در همان سالن، وسا 

در طول روز که   کردمی م یپدرم سر نزنم، سع یتمام مدت رو کنار رها باشم و به خانه  تونستمی من نم 
آنجا رو   حتاج،ی ما دیسر زدن به منزل پدر و خر یتنهاش بگذارم و برا یچند ساعت رفت،ی به خواب م

 ترک کنم. 

عدم    ایحضور  گر،یکردم که تمام وقت آنجا هستم. هرچند د دایپ یم اعالم کردم، شغلخانواده  به
ش  چشما شهیمادرم که هم یبرا   خواستی. اما دلم مکردی نم یفرق  یکس یحضور من در خانه برا 

من رو بازخواست کند   تونستی نم  گریمنتظر و نگران بود، علت عدم حضورم رو اطالع دهم هرچند، د
 بزند.   ادیداد و فر ایو 

گذاشتم، در تمام مدت،   شیتنها یداشتم رها رو تنها بگذارم. وقت  میدوم حضور ما درباغ بود، تصم  روز
بار از من خواست، کتاب قرآن و دفتر خاطرات و   نیبرگشتم. اول کهی در استرس و دلشوره بودم تا زمان

ها، به سرعت تا  ه آن یکنم تا خودش رو سرگرم کند. من هم بعد از ته هیته  شیبرا   یبافتن لیقلم و وسا
 بود. قیعم  یغروب شود خودم رو به باغ رساندم. اون هم تا برگشت من در خواب  کهن یقبل ازا

گرگ و واق واق سگ بر مخوف   یزوزه یهاش که صداه شباون باغ ترسناک بود چه برسد ب یروزها
جا در  آن یدهیپوس یهاجرق جرق چوب یها که رها خواب بود، صداشب  ،ی. گاه افزودی بودنش م

 . انداختی اون سکوت شب، من رو به وحشت م

و با خوندن قرآن دردش رو    دیچیپی . از درد به خودش مشدی وزن م نیکم کم درشت اندام و سنگ رها
به صورت نداشت، مثل گل پژمرده شده بود. با   ی. دستاش سرد  شده بودند، رنگدادی م نی تسک
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 ،ی با صبور  شهیحرف زدن نداشت اما هم  ی. ناکردمی سردش رو نوازش م یهادستان گرمم، گونه
چهچهه   میبرا میمثل قد استخوی. دلم مگذاشتی م شیاز لبانش به نما یارو در گوشه  یرنگکم  ندلبخ

 نمانده بود.    شیبرا  ییبزند، اما نا

عشق در  گفتم،ی و م کردمی ش از عشق نجوا مو در گوش  گرفتمی شب، اون رو در آغوش م یک ی تار در
 .  شدی من در وجود اون خالصه م یزندگ یکرده بود و همه  دایمعنا پ  میوجود اون برا

 : گفتی و م  گذاشتیم منه یس یرو، رو  سرش

  کاره،یدر دلم م  دیبذر ام کنه،ی ضربان قلب توهه که آرومم م یصدا م،ی آهنگ زندگ نیترقشنگ »
 .«  دهی م  تیو بهم احساس امن زنهیانگار قلبت باهام حرف م

 .میکردی م  یکلمات، سپر  نیانتظار رو با ا یو روزها 

. میکردی برف نگاه م   زشیبه ر ن،ی ریش  یو از پشت پنجره، آرام و در سکوت مینشستی م هاساعت 
 . میشدی عشق گرم م یچون با گرما  م،یکردی زمستان رو حس نم یسرما

که   فهمدی عشق رو م یچرا که فقط کس ست ین  سریّ با کالم م  شیاون روزها و حال و هوا فیتوص
 . ستیآن ن فی ش کرده باشد وگرنه کالم قادر به توصتجربه 

 *********** 

 . اون وارد ماه هشتم شده بود.دیآخر فرا رس شب

 : د یبازوهام سرش رو گذاشته و به سقف چشم دوخته بود، پرس یرو کهی حال  در

 ؟«ی»چقدر دوستم دار  

 : گفتم

 بارون.« یهاقطره  یاندازه »

 و گفت:  دیخند

 ؟« یم کنَترک  شه،ی باعث م  یچ »



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

247 
 

 : گفتم

 مرگ«  »

 تلخ آن. یچه برسد به تجربه  انداختی ش هم به تن آدم رعشه مبه زبان آوردن کلمه  ی. حت دیلرز دلم

نجوا   شیخاطرات برا   یادآور ی. از دیکشی گفتم که انتظار هر سه نفر ما رو م  یسبز  ینده یاز آ شیبرا
سقف  یدی ش رو به سپ فروغ  یمن شدند. چشمان ب یزندگ یهایی دارا نیترز یکه عز یکردم. از خاطرات 

 باخت.   خواب، کم کم رنگ ین یش در سنگدوخت و خاطرات 

روز اول    یها درست به روشن که مرور اون شوندی در ذهن آدم حک م یطور   یلحظات زندگ یبعض
مان روزها، کامم رو تلخ  ه یتلخ یبه اندازه  میو مرور اون روزها برا  بندندیها نقش م چشم یجلو

 .کند یم

 *********** 

رها آماده کردم و سفره رو کنار تختش   یبرا یمفصل یاز خانه خارج شوم صبحانه  کهن یقبل ازا صبح
رو    باشی تا نور آفتاب چشمان ز دمیاتاق رو کش یشد نوش جان کند. پرده داریب  یپهن کردم تا وقت

 نکند.  تیاذ

.  دمیچیپ بود رو  دور گردنم  دهیرس  انیبه پا  فشیتنش با دستان ظرکه شب قبل، باف  یگردنشال
دستان رها اون رو معطر کرده بود. ساعت   یکه با عشق رج به رج آن بافته شده بود و بو  یگردنشال
معصومش  به صورت   یو نگاه ستادمیا یقیبود، به دستم انداختم. دقا دهیخر میکه تولدم برا یاهیهد

فرو رفته بود و متوجه  قیعم   یزدم.  به خواب فشی و دستان نح ی شانیبر پ  یاانداختم و بوسه
 من نشد. یهابوسه

 یبرا خواستی بود که هوس انار کرده بود و م یقرمز بخرم. چند روز  بیانار و س شیبود، برا قرار
 یبه خوندن سوره یاز ی : » نقرمز بخونه. بهش گفته بودم بیبه س وسفی یفرزندمون سوره یخشگل

 که هزار تا سوراخ قائمش کنم. «  هیتو رو ببره کاف یاز خشگل یاچون اگه ذره  سین وسفی

  زانی ش رو آوتا نداره…. رو خواندم. لب و لوچه یدختر دارم شاه نداره و از خشگل هیشعر  شی برا بعد
 .« هاااشه یم  میحسود  ینازش کن اد یکرد و گفت: » اگه ز
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 *********** 

  یکردم و رو نیچرو دست  یقرمز  بی منزل پدرم رفتم و انار و س یمحله  یفروش  وهیم یمغازه  به
 عقب گذاشتم.  یصندل

م رو  و چشما دمیتختم دراز کش یگرفتم و رو  یمنزل پدر رفتم تا به مادر سر بزنم. بعد دوش حمام به
هراسان از  دفعهه یفرو رفتم،  ق یعم یوابکه چگونه به خ دونمی استراحت کنم. نم یقیبستم تا دقا

 از زمان خروج من از باغ گذشته بود. یبه ساعت انداختم، سه ساعت ی. نگاهدمیخواب پر

 تا نگران نشود. اما جواب نداد.  رمیرو برداشتم تا با رها تماس بگ  یگوش

 شدند. پخش نی و انارها در ماش بیتمام س کهیسرعت برق خودم رو به باغ رساندم، طور  به

بغلش کردم    دمش،ید نیغرق در خون، کف زم ،یچوب یها پله  نییپا هوشی وارد سالن شدم، ب یوقت
 شدم. مارستانیب  یو راه

بماند. در دلم از خدا خواستم ، دوباره   میاون برا خواستمی مهم نبود، فقط م میاز دست دادن بچه برا  
 مستجاب نشد.  میرها رو به من برگرداند اما دعا

 غم بزرگ در اومدم.  هیکه من به اسارت  دیرس یروز  باالخره

اما  یبچه رو از دست داد دیبه طرف دکتر رفتم و منتظر بودم، بگو انیگر یو چشما دهیژول یموها با
رفت و روح از تنم خارج شد و ناخودآگاه  یاهیم س، چشما گفت مادر بچه از دست رفت! یوقت

 گنگ و نامفهوم شد.  میبرا میبرا  زیشد و همه چ  نیپهن زم رمقمی خم شدند و تن ب میزانوها

.  شدندیم ک یدور و نزد رها،ی. تصوزدمی و ضجه م دمیکوبی م واریرو مثل مرغ پر کنده به در و د خودم
 . کردی در گوشم وز وز م نیآرزو و افش یصدا

 را شکست.  طی م سکوت محهق هق مردانه 

که   یبود. من ماندم و کودک دهیچ ی در فضا پ کردی مادرش رو م ینهیکه طلب س یکودک یهیگر یصدا
 بدهم.   یبپرسد مادرم کجاست؟ چه جواب یوقت دانستمی نم
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اجازه  یبه راحت  گرانیبه د ی. وقتمارزی نم یز یکه پش شدی م  ادآوریبه من  انیاطراف  زی آم ری تحق نگاه
 . ماندمی منتظر تاوان سختش م دیبا رند،ی بگ میتصم میدادم برا

پروانه دور آتش   هیبودم که مثل   یگر دختر مرگ از فروغ افتاد و من نظاره  یرها از سرد  یبایز چشمان
 . امدیسوخت، اما صداش در ن د، یعشق چرخ

  یاز خاطره و کودک یبار و با کولهبال از دستانم رها شد و به پرواز درآمد و من سبک یاپرنده  مثل
تر از  شد و قلب پر از عشقم رو به رعشه در آورد و آرام  می وارد زندگ هیسا هیتنها گذاشت. مثل  مادری ب

 شت. گذا میتنها ،اون یثمره دنیسکوت رفت. درخت قلبم رو سرشار از محبّتش کرد و هنگام رس 

  دانستمی . نمدیبار وقفهی اون، باران ب  یبانه ی شد. از رفتن غر پوشاه یاز رفتن رها عزا گرفت و س آسمان
بر من نازل شده بود. شب تولد تو، مصادف با شب از دست رفتن    یباران بدبخت ای باران رحمت بود 

 شد.  می زندگ یهمه

 یچ دونستمی مادرش آرام گرفت. نم ی. از بودمیچیکه به دور گردن داشتم، دور نوزاد پ یگردنشال  با
 . صدات کردم با...با..باران.دیچی شر شر باران در گوشم پ یصداش کنم! صدا

فشردمت.  منهیدستش رو پس زدم و محکم به س رد،ی دستش رو دراز کرد تا تو رو به بغل بگ آرزو
 . ردیاجازه دهم که تو رو از من بگ یدست چیبه ه خواستمینم گهید

 یدوبرابر شده، هم مادر  تفه یکن، چون وظ  یهات رو قوهام زد و گفت: » شانهبر شانه  یدست نیافش
رو با تکه    تی لکه هم نداره. زندگ هی یحت  تندهیت آلوده باشن، آو هم پدر. هر چقد که گذشته

 .«ستیپاهات با یسپار، محکم روشروع نکن. گذشته رو به گذشته ب  روزتید یهاشکسته 

 *********** 

 

من بود. فشارش باال   یتو، انگار بهش الهام شد، نوزاد ثمره دنیرو به منزل پدرم بردم. مادرم با د تو
 کهنیکه حالم بد بود سکوت کردم. تا ا ی. چند روز ستیک  یشدند تا بفهمند نوزاد برا  ریگ یرفت. همه پ

بار در    نیاول  یبرا  رد،. الناز شروع به غر زدن و دخالت کمیهمه بگو گرفتم اون دروغ رو به میتصم
 نداره.« یربط  یمن به کس  یخصوص   یو محکم گفتم:  » زندگ ستادمیش امقابل 



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

250 
 

از تو   یکه پس چرا فرشاد دوسال  یبپرس  یخوای عمه النازت اون روزها، فرشاد رو باردار بود. البد م 
به اسم   یو به راحت  یشک نکند چطور   یگرفتم تا کس  رترید یتو رو دوسال یبزرگتر بود!  شناسنامه

 کردم.   هیخودم برات شناسنامه ته

  یماست. اون هم مثل من قربان یپر تکرار خانواده یقّصه هیفرشاد  یزندگ یباران، قّصه   یدونیم
 دنیمن رفت. فرشاد رو ببخش، با بخش یوشهمادرش شد. اما دودش در چشم جگر گ یرفتارها
کن از گذشته  یشد. سع یشد، مادر خواه ی. تو عاشق خواهیرو ادامه بد یزندگ  یتونی تر مراحت 

 باش دخترم.   تنده ی. به فکر ساخت آیکن  یدر گذشته زندگ  کهن ینه ا یر ی بگ سدر

که اون  یگردنمن. عکس مادرت و شال  یرازها یهم صندوقچه نیمن و ا ی زندگ یبود قّصه نیا 
بهت   یسن نه سالگ یکه تو یارو برات نگه داشتم. اون نامه هانیا یش، همهبافت و دفتر خاطرات 

شدم از     رتو مجبو یهای تاب ی خاطر بکرده بودم. به  دا یدفتر خاطرات مادرت پ یالالبه ادته؟یدادم 
در مورد من  یدوس دار  یهرجور  یمختار  گهی. حاال دی ر یبگ ها جدا کنم و بهت دادم تا آروم نوشته

 من رو نبخش…  یحت  ای متنفر باش  یخوای . میر ی بگ میتصم

 *********** 

 هشتم فصل ●

صورتش، رد   قیرنگ و عم خطوط کم  انیگرفته بود. در م  یاز غم کهنه جا یمهربان پدر، غبار  یچهره  در
 یرنگ شده بود. از شّدت غم و ناراحتکه در ازدحام غم، کم  دمیدی اما پررنگ م ،یجوان یهاسال

 صورتش برافروخته شده بود.

آزرده خاطر شد. دستانش را در   یرمقش قرار داد. با مرور خاطرات کم  یدستان ب انی را در م  سرش
که   ییهاتا اشک  کردی که در گلو داشت را مهار م  یبغض ی. به سخت دمیدستانم فشردم و بوس انیم

 شوند را پنهان نگه دارد.  ریسراز  یبود با پلک زدن  ی هجوم آورده بودند و کاف  شیهاپلک پشت 

 : دم یپرس

 د؟ یچه کرد ای میبا ک  -

 کرد محکم باشد، ادامه داد: یسع د،یکش یرا صاف کرد وآه شیصدا
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  چیکردم، فقط گوش کرد، بدون ه  فیماجرا رو براش تعر یرفتم و همه  ایم یهمون روزها، به سراغ ک -
 یراز رو تو نیقلبم شد. قول داد که ا یرو  یکرد و مرهم یبا من هم درد یسرزنش  ای یابراز دلخور 

 ها از راز من باخبر بود. سال  نیبود که در تمام ا ینگه داره. اون تنها کس شنهیس

 پس چرا با شما ازدواج نکرد؟  دونست، ی خب اگه م -

از من  یشنهادیو پ لی برگشت، تما کهی به خارج از کشور رفت و زمان لیادامه تحص یهمون سال برا -
 بده.  ینکرد که پاسخ   افتیدر

 نکرده بود، ادامه دادم: افتیبشنود، در میهاگوش  خواستیرا که دلم م یپاسخ  هنوز

 تون من بودم؟ مشکل  د؟یها ندادهمون سال د،یرا که اآلن داد یشنهادیچرا شما پ -

 ت: زد و گف   یپوزخند

 ؟ یهست  یدنبال چ -

 گفتم:  تی جد با

  نیاون بهتر د؟یهمه سال منتظرش گذاشت نیبه شما عالقه داره، پس چرا ا ایمی ک د،یدونستی شما م  -
 . یشما همسر  یکنه و برا یمن مادر  یبرا تونست ی بود که م یزن

بدم، او   یرو در قلبم جا  یکس تونستمینم گهیمادرت چنان قلبم رو به فتح خودش درآورده بود که د -
تو در دست من امانت   یفقط در کنارم نبود. از طرف م،یاهای همه جا بود، در خاطراتم، تصوراتم، رو

بدم. قلب من   ستبه تو وارد بشه و تو رو از د یاخدشه می به زندگ  یبا ورود کس خواستمی نم ،یبود
 یبعد از فنا کردن زندگ شدی کنم. روم نم میو تقساون  تونستمی بعد از رها، متعّلق به تو بود، نم

 . رمی از خودم انتقام بگ ییبا تنها خواستمی کنم. م یزندگ یمادرت، خودم به راحت 

 لب گفتم:  ریمحزون ز یاچهره  با

 د؟ یبه اون فکر نکرد ؟ی چ ایم یپس دل ک -

 داد و گفت:  یتاسف تکان  یه نشانه را ب  سرش
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مرد زن مرده  هیدختر مجرد بود و پزشک. من  هی. اما اون دمیخودم رو نبخش ا یمی خاطر کبه شهیهم -
ثمره،   هیبا  ،یعشق باز  یدوره  یِّ وقاحت نبود اگه بعد از ط   تی. به نظرت نهاپلمیبچه با مدرک د هیبا 

ها سال نیا شدی نم ومر  یکنه؟ من حت یدار  از بچم نگه ادیکنم که ب یدرمانده برم و ازش خواستگار 
 یت واسطهعمه  ،یتو ازدواج کرد یکنم. وقت یخواستگار  کهنیچشماش نگاه کنم، چه برسه به ا یتو
ه من داشت جواب مثبت  همه سال ب نیکه ا یاخاطر عالقه به  ایم یازدواج من به اون  شد و ک شنهادیپ

 کرد. شی گذشت و مهربان  یو شرمنده داد و من

 گفتم: دارش ی ن یزدم به با زبان  یتلخند

 د؟ی با برگشت من پشت پا به قول و قرارتون زد د یچون شرمنده هست -

 ! یگرفت ادیو خوب زخم زبون زدن -

 لب گفتم:  ریانداختم و ز نیی خجالت سرم را پا  از

 نداشتم.  یاحترام یقصد ب  د،یببخش -

 کرد و گفت:  تیبه سمت من هدا یکم  زیم  یرا از رو دستانش صندوقچه  با

 ؟یاز مادرت نبود یابازش کن، مگه منتظر نشونه -

گذاشتم. پدر با   زی م یدر دستانم لمس کردم و رو یگردن را برداشتم و کمرا باز کردم و شال  صندوق
 . دییو بو دیگردن را برداشت به صورتش کشللرزان، شا  یو دستان ش بسته بود که در چشمان یاحلقه

  یآن نقش بسته بود، را در دست گرفتم. دختر  یرو یگذشته با خطوط  یهاکهنه که رد سال یعکس 
به   رهیخ ی قی. دقادمیدیم میهاکه در کابوس  یدختر  ه یبه من داشت. درست شب یادیکه شباهت ز

 : دمی پرس به عکس رهی معصومش شدم. خ یچهره 

 . دیصداش رو نشن یکرد و کمک خواست اما کس  هیهم گر یها پرت شد، کل مادرم اون شب از پله  -

 : گفتم! ام کردتعجب نگاه  با

 یکمک خواستنش رو تو یافتاد و من بارها و بارها صدا یچوب یهاکه از پله هیهمان دختر نیا -
 . دمیخواب شن
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 بغض آلود گفت:  ییصدا با

  یینبودم صدا یحتمًا وقت  شنوه،ی م  ییاز اتاق باال صدا کنهی بهم گفته بود، احساس م  یچند بار  -
 اتفاقات بودم… یها باال رفت و پرت شد. من مقصر همهاز پله  نیواسه هم ده،یو ترس دهیشن

 کردم و گفتم:  کیخودم را به پدر نزد ،یدلدار  یبرا

  تیمقدار عمر بوده، خودتون رو اذ نیهم ،یزندگ  نی مت مادر من از امرگ دست خداست، قس -
 . دینکن

 .یدیم میممنون که هنوز دلدار  -

که خبر از دست   یغبار آلود یهاقرار دادم و باز کردم ورق  دگانمیخاطرات را در مقابل د یدفترچه
 بلند شروع به خواندن کردم:  یتورق کردم و با صدا دادی ها را مسال نیا ینخوردنش ط

دو بال در   خواستی. دلم مدمیگنجی در پوست خود نم پرورانمی در شکم م  ی دختر  دمیفهم  ی»وقت
خوار پدرش باشد. دختره  که همدم من و غم آورمی م ای را به دن  ی. دختر میایتا به پرواز در ب  آوردمیم

 ..«د…یزدای را از تن پدر م یو خستگ کندی مپدر و مادر باز  یکه در را به رو

 را ورق زدم:  صفحه

عشق من، با هر حرکتت،   یثمره دهدیقلبت، به من حس زنده ماندن م یآهنگ صدا دنیشن »
  یرا برا هاهیثان ی. همهشودی در دلم زنده م دیو ام شودی لبانم سبز م یاز آرامش رو یلبخند حاک

 یمن شود. صدا یدوباره  یزندگ یمعجزه  تواندی ات م. حجم لبخند کودکانهشمارمی وصال م یلحظه 
و هر لحظه   دهدی آمدنت را م  د یبه من نو ییلحظات تنها نیکه در ا هییتاک ساعت، تنها صدا کیت

 کند…« یم ترک یمن را به تو نزد

 : گر ید یمجدد تورق و

  داریب خواهدی دلت م  ،یکنی م داری اب بو با هر حرکتت، من را از خو یدار یست، ب ساعت چهار صبح  »
 بمانم؟ چشم وروجک من.«
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  هاییتنها  ها،ی سخت نیتمام ا کنمی فکر م رمیکه قرارست در دستانم بگ یبه دستان کوچک یوقت »
  یخواه یتات  یتات   ،یکه با کفش سوت سوت کنمی کوچکت فکر م  یبه پاها ی. وقتشودی پوچ م  میبرا

 شده.«  ریاشک شوقه، سراز نی! نه! اکنمی م هیگر ی. فکر نکن رودی کرد، دلم غش م

  ریس دنشیش کنم چون از دنگاه خواهمیها م. ساعت کنمی ش منگاه ده،یپدرت آسوده خواب »
در  دانم،یکنم. م  شک یرا که در دل نسبت به او دارم، با تو شر  یعشق دیچگونه با دانمی . نمشومی نم

 …«یجنتلمن واقع  کیمردست،  کیچون او  میشوی وشبخت م کنارش خ

...   کردمی بود را حس م  دهیآن چک یکه رو  یاشک قطره  سیخ  یجا  یحت دم،ی ها را بوستک خط  تک
 توان خواندن نداشتم. گریفشردم. د امنهی دفتر را بستم و به س

 ********* 

 را در هم بگذارم.   ایمیبه پا شد. باالخره موّفق شدم دست پدر و ک  یکم سور و ساز عروس  کم

  یساده برگزار شود اما با اصرار و سماجت من، پدر قبول کرد لباس داماد زیاصرار داشتند، همه چ هاآن
  انیوصلت، بعد از سال نیا دنی اقوام از به سرانجام رس یهم لباس عروس به تن کند. همه  ای میو ک

کردم و   گرا هماهن یودند و دوست داشتند، در مراسم شرکت داشته باشند. تاالر سال خوشحال ب
عقد  یخجالت، کنار هم قرار گرفتند و خطبه   یبه راه انداختم. عروس و داماد با حالت یجشن مفصل 

 شد.   یجار 

تظار  ان چی رو شدم که ه رو به یبا مهمانان   یبه مهمانان بودم. در کمال ناباور  یی آمدگوحال خوش  در
اش( بودند که من را با  ) سروش و خانوادهایمیبرادر ک  یها را نداشتم و آنها خانوادهآن دنید

سروش    مادرنشان دهم.  دیبا  یالعملچه عکس  یاز خوشحال دانستمی کردند. نم ریگشان غافل آمدن
 و در گوشم گفت:   دیمن را به آغوش کش 

 برپا شد.  یبه موقع  هیچه عروس -

را پنهان کنم. در مقابلم تمام   دنشیاو نتوانستم شوق د دنیپدرش خوش آمد گفتم و در آخر با د به
نگاه  ی ش تعداد ضربان قلبم را باال برد. برا. سرم را باال کردم. ُهرِم نفس ستادیا نهیبه س نهیقد، س

بود. با لبخند   ندتربلاز من   یسر و گردن کیچون  گرفتمی سرم را کامل باال م  دیاش با کردن در چشمان 
 بار زل زد و گفت:  ن یاول یام برالبش در چشمان  یمهربان گوشه 
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همه راه  نیو واسه به دست آوردن تو، ا. خونوادم دمیکردم تا بهت رس یروز، لحظه شمار  نیا یبرا -
 ؟یآوردم. تو هم منتظرم بود

  رم،ی اش پس بگام را از نگاه گاهن خواست ی. دلم نممیهمه قرار گرفته بود دگانید یجلو یاقهیدق چند
 و خجالت مانع از زل زدن در چشمان معشوق شد.   ایح  یول

 *********** 

پسرش نشد و   یبود، مانع خواست و عالقه دهیمن و فرشاد را فهم یماجرا کهن یمادر سروش بعد ازا 
 قلب پسرش شد.  یندا میتسل

 از عقد، سروش گفت:  قبل

  یندار  یخوب  یاز اون برات سخته، از کانادا هم خاطره یو دور  یپدرت هست  یکه وابسته دونمی م -
   ؟یایبا من ب   یمن اونجاست. حاضر  یزندگ یهمه  ،یدونی م یول

 و گفتم:  دمیخند

 . آمیم  ایبا تو تا ته دن آم،یم  یقاف هم بگ یقله -

 صورت گرفت.  هفتهک یازدواج ما در عرض  مراسم

نکردم   ی. در برابر خدا شرمنده بودم، صبور دادی خودش را به من نشان م یآن رو ی زندگ شدی نم  باورم
به او از محاالت ذهنم بود، قرار   دنی که رس یدر کنار کس شدی گله کردم. باورم نم میهاو فقط از نداشته 

فرصت عاشق شدن و   ،تمام شده بود میبرا  یزندگ کردمی آوردم که احساس م   ادیرا به  یداشتم. روز 
 میخوش برا انیورق خورد و پا  یکردن از من گرفته شده بود اما به سرعت دفتر زندگ یعاشقانه زندگ 

  م،یو حسرت قرار داشتم، اما در اطرافم، غزاله و شم یدی آوردم که در کمال ناام  ادیرا به  یرقم زد. روز 
بودم همچنان سوار بر اسب   دواری. امدندیچشی ق را مو طعم عش دندیکشی را به آغوش م  شانیاهایرو

 آنها هم رقم بخورد.  یخوش برا ی انیرا بتازند و پا یمراد زندگ 

 *********** 

 .میبرگزار کرد یاساده جشن
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 ترک وطن کردم و به همراه سروش به کانادا برگشتم. شهیهم یبرا من

راحت به سروش   الی ستم، دلتنگ نبودم. با خنش مایدر هواپ یرفتم، وقت رانیاز ا یدلبستگ چیبدون ه 
 پدر جدا کردم. یهاکردم و سرم را از شانه  هیتک

 ی کامل در آنجا زندگ تی و من با رضا دادی م  یزندگ یبو داد،ی وطن م یکنار سروش، غربت بو در
 ام را آغاز کردم. عاشقانه

توانستم به  ی حذف کرد. من هم در مدت کوتاه اشی کارش را از فرشاد جدا کرد و او را از زندگ  سروش
 با آنجا برقرار کنم. یتر مسلط شوم تا بتوانم ارتباط راحت  ی س یزبان فرانسه و انگل

 *********** 

دنش مثلث  که با آم یا. ثمره دیما به ثمر رس  یدرخت زندگ کهن یپر از عشق و آرامش بود تا ا  یزندگ
 کرد. کامل  مانیرا برا  یزندگ

 یاعشق مادرانه توانمی م ایآ کهنیداشتم. نگران ازا یب یکه متوجه شدم باردار هستم، حس عج   یشب
مادر عالم باشم و مثل خاله محبوبه   نیداشتم بهتر مینکردم، به فرزندم منتقل کنم؟ تصم  افتیکه در

شود، که   تی ترب یکنم تا از دامنم فرزند نهینهاد شی برارا   یمادر نمونه باشم و راه و رسم زندگ کی
او   کردمیم  افتی پدرش در یعنیعشق  یکه از سرچشمه یبه داشتن من افتخار کند. با محّبت شهیهم

 کنم و گل باغم را به ثمر برسانم.  رابیرا س

  یشام  زیو م  دمیتدارک د یاشب جشن دونفره یرا گرفتم، برا شیآزما یبرگه  یبود. وقت  یقشنگ شب
  یکنم. وقت لیتبد  نیریش یارا به خاطره یشب زندگ  نیتا بهتر دمیلباسم را پوش  نیو بهتر دمیچ

سروش باخبر شد به سرعت به سمت تلفن رفت و خبر پدر شدنش را به پدرم داد و او را خوشحال  
 .کرد

 *********** 

قابل   ری و غ  بیعج یبود. حس زیانگو خاطره  نیریش  یل یخ شیهای با تمام سخت یباردار   یروزها
و با هر حرکتش حس مادر بودن را در من  دوبرابر   دادمی که در شکمم پرورش م یاز موجود فیتوص

خودش را در شکمم   کردم،ی م شیآوردم و صدا یشکمم فرود م یدستم را رو  ی. با هر نوازشکردیم
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  یو به هر زن  گذاردی که خداوند منت م  ی نعمت نیتر. به نظرم بزرگ کردی م یدلبر  میو برا کردی م الهمچ
 . دمیآن را چش نیری ست که من طعم شتاج مادر شدن دهد،یم

 .  کردمی جا مبهجا  یرا به سخت امشهی و من بار ش  شدی م ترک ی نزد یان یپا یروزها

 یهاتمام دردها و مشقت  بارهک یبه  اشهیگر یصدا  نی اول دنیفارغ شدن، با شن ی تمام دردها با
 لحظات قبل از تولدش، از ذهن و بدنم فراموش شد. 

و نه   رفتی م   نیکه نه از ب یبار عاشق شدم. عشق نیدوم یدستان کوچکش را لمس کردم، برا یوقت
 داشت.چشم چیو بدون ه کرانی ب  شد،یکم  م

بازوانم قرار داشت و از    یکه سرش رو ییهارساندم. شب   انیبه پا  یشبانه را با صبور  یهای خوابی ب
ش در آن سکوت شب، به من آرامش خوردن ری و ش  دنینفس کش یصدا د، ینوشی م ری ش امنهیس
عطر عالم    ن یش خوش بوتر. بدندمیکشی ش، نفس مو با هر نفس   کردمیاش م. با لذت نگاهدادیم
و   گرفتمیها در آغوشم م و ساعت  شدمی کالفه نم اشهیو گر های تاب ی . از بکردمی که استشمام م دبو
 . خواندمی م یالالئ  شیبرا

 :گفتمی به خودم م شدمیفرزندم، خسته که م یطول مدت دوسال اول زندگ  در

که در  ی کوچک یپاها نیبا من نخواهد ماند و ا شهی دارد هم  انهیکه در دستانم آش یدستان نیا »
که دور گردنم   ی. دستان ستین ی شگیهم کند،ی رخواست کمک مو د افتدیم  نیبه زم دود،ی کنارم م 
  یدر خوش  دی. باستندین  یدائم آورند،ی فشار م میهاگونه  یکه رو یو لبان نرم شودی حلقه م

از  شهیهم  یبرا  یو بر چشم بر هم زدن سین  شیب یدو روز  ، یباشم که کودک کی شر اشصومانهمع
 دست خواهد رفت.« 

کوچک و    یبه دنبال پاها دیرا تجربه کردم که با  یی. روزهاشدی م ترطون ی و ش  نیری بزرگ و ش طرهان
ها را به . تک تک اتاق دمیرسی منزل نم  یکدام از کارها چینخورد. به ه نیتا زم  دمیدوی لرزانش م
 . اوردیتا به آغوشم پناه ب شدی م زانیآو  میو به پاها گرفتیو بهانه م  آمدی دنبالم م

سرد شده و  یاز دهن افتاده و چا یتا مبادا از طرهان غافل شوم. غذا خواندمی تند مرا تند و   نمازم
 طرهان بود.  یبچگ یگذاشته، سهم من از روزها نیسر بر بال هوشی ب یهاشب

 : گفتمی اما باز م شدمی کالفه و خسته م ی آشفته، گاه یخانه  از
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از   گریبخورد د  نیبه زم ی وقت رد،ینگ  یبزرگ خواهد شد که در آغوشم جا قدرنیا  د،یخواهد رس  یروز  »
ها منتظر  ساعت  دیو با شودیکه از من دور م شودیم یقو یبه قدر  شیپاها خواهد،ی من کمک نم 

که   ستین یکس  گرید یبرق خواهد زد ول  یز یام از تمخانه  رسد،ی م  ی. روز نمیبنش دارشیلحظه د کی
 و طلب آغوشم را بکند.«  دیایاتاق به آن اتاق، دنبالم ب  نیاز ا

طرهان، کمال  یاز کودک  کردمیم  یبه حسرت نشود سع لی تبد میبرا زهایچ نیا یروز  کهن یا یبرا 
 ش وابسته کرد…من را به آغوش  یلذت بردن ببرم. او بدجور  یاستفاده را برا

ت شدن عجله نکن، کودک بمان، روزگار بزرگ  بزرگ  یبزرگ نشو برا  میبه فرزندم بگو خواستیم دلم
 ...کندیم

ساله   ستیو مرد شد. ده ساله شد... ب دیقد کش دگانمیروزها به سرعت گذشت و در مقابل د اما
 شد...

 *********** 

و بزرگ   دنیقد کش دنیو خاطراتم بودم. پدرم از د میپدر و وطنم بودم. دلتنگ دوستان قد دلتنگ
 ما بود. دنید تابی اند و ب اش محروم م شدن نوه

ناراحت   یلیموضوع خ  نی. طرهان از امیکن یسپر  رانیرا در ا یزندگ یگرفت، ادامه میتصم  سروش
ندارد، سخت باشد. با   ییش آشنابا فرهنگ و آداب و رسوم  کهی در جائ یزندگ  کردی بود و احساس م

 یبرا نسروش که اعالم کرد طرها  شنهادیاز پسرم دور بمانم اما با پ خواستینم دلم کهن یوجود ا
 نکردم، اما او حاضر نشد که از ما جدا شود. یهمراه شدن با ما مختاره، مخالفت

 وفق دهد. دیجد طیزود خودش را به شرا یل یپسرم توانست خ  ران،یاز برگشت ما به ا بعد

مطابقت داد و بعد از مدت   رانی در ا لیتحص یوه یشد و او را با ش شل یتحص یکارها ری گیپ  سروش
به جبران  خواستی . دلم ممیرا آغاز کرد  یدیجد یو زندگ  میکرد هیمنزل پدرم ته  کینزد  یمنزل یکوتاه

 اش کنم. و نگاه  نمیبنش  شیرو ها رو به او باشم و هر روز ساعت  کینزد دنش،یهمه سال ند نیا

 *********** 



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

259 
 

 یگرفتم، به محله میام کرد. تصم و گذشته میدوستان قد یدلم هوا ،یاز سرو سامان گرفتن زندگ  بعد
 . رمی از دوستانم بگ یبروم و سراغ یمیقد

زدم و سراغ او را گرفتم اما در  یداشتم سر  ادیکه در قسمت دور ذهنم از منزل غزاله به  یآدرس به
 بود، از آنجا نقل مکان کرده بود.  یند سالبه بن بست خوردم، چرا که او چ میجستجو نیاول

مبل   یکه مغازه   یابانیکرده بود. خ رییتغ هانابا یخ یبروم. همه  یمیقد یگرفتم به محله  میتصم
و کوچه پس  ابانی از آن خ یبزرگراه شده بود و خبر  کی به  لی سامان در آن قرار داشت تبد یفروش 
رفتم از   وترجل  یبلند شده بود. کم یهابه ساختمان لیها تبد خانه  یآن نبود. همه کینزد یهاکوچه

م عبور کردند.  چشمان  یدور تند از جلو لمیف کیمدرسه که رد شدم تمام خاطرات گذشته مثل  یجلو
آن   یاز منزل آنها نبود و به جا  ی. آنجا هم خبر دمیمنزل غزاله رس یمیقد یجلوتر رفتم تا به کوچه

بودند.    خبریگرفتم اما همه ب  ااش رسراغ خانواده  هاهیگرفته بود. از همسا یبلند جا یانه، ساختمان خ
  دیبود. بع  میشم  دم،یشدم. تنها ام دیکردن غزاله ناام دای سال بود، از آنجا رفته بودند. از پ انی انگار سال

  یداشته باشد، چرا که او تهران زندگاز غزاله  یخبر  ایکنم و  شیدایپ  یکه او را هم به راحت دانستمیم
 .کردی نم

که هنوز پا برجا بود با   میشم ی منزل پدر  دنیپا گذاشتم. با د یبعد یبه کوچه  دیناام ییهاقدم  با
به سمت   یدر دلم روشن شد و با خوشحال  دیشده بود، نور ام یبازساز  یکم اش،ی میهمان ظاهر قد

را باز کند اما   ر خانم بودم که د ایثر یچهره دنیها رفتم، زنگ را فشار دادم. هر لحظه منتظر دمنزل آن
پسرک،   دن ینگرفته بود که با د ی در صورتم جا یرو شدم. هنوز خوشحال  ده ساله رو به  یابا پسر بچه

 : دم یپرس ی دیرا در دلم خاموش کردم. با ناام دیام چراغ 

 فالح؟ منزل  -

 : دی پرسی م  دم،یاز پشت سر پسرک شن  ییصدا

 دم در؟  هیسهراب، ک  -

 : د ینسبتا جوان، کنار پسرک قرار گرفت و با تعجب پرس یخانم 

 شما؟  -

 رفتن؟  نجایفالح کار داشتم؟ از ا یبا خانواده  -
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 . کننی م یزندگ رازیش  ه،یخانم فالح با پسرشون چند سال م،یها هستبعله، ما مستأجر آن  -

 تعجب در دلم گفتم:  با

 !«کردی نم  یزندگ رازیکه ش میشم راز؟ی » چرا ش 

 : دم یپرس دوباره

 د؟یازشون ندار یاشماره  -

 دارن.  یمطب دندونپزشک  عصریول ابونی خ  یدخترشون تو یبدم، ول تونمی شماره نم -

 خوشحال شدم و تشکر کردم.   یلیدر تهران بود، خ  میشم کهن یا دنیشن از

 شاد و سرحال حرکت کردم. با خودم گفتم:  یحالت با

کردن   دایپ یاوضاع اون چطوره و بعد برا نمیخودمون بزنم تا بب   یمیهم به منزل قد یسر  هیبهتره  »
 اقدام کنم.« میمطب شم 

را در آنجا، جا گذاشته  میروزها  نیقرار گرفتم که بهتر یاکارهمه یساختمان ن  یکوچه شدم. جلو وارد
را   امی کودک  یخاک و شن هنوز بو یبو انیآوار سنگ و آجر له شده بود. از م ری بودم. خاطراتم ز

 .دی رسی من و سروش و دوستانم به گوش م یهای ها و شادخنده ی. صداکردمی استشمام م

ام را به بود و به من زل زده بود، توجه ستادهیمن ا یدمدر چند ق یاقهیکه چند دق یسالان یخانم م 
 شد و گفت:  ترکی خودش جلب کرد. نزد

 نه؟  یتو باران -

لبانش و   ی. از چشمان خمار و لبخند گوشهابمیرا در صورتش ب یی اش کردم تا رد آشناتعجب نگاه  با
. در میرا بغل کرد گریکدیخوشحال شدم.   یلی خ دنشی که او فرشته بود. از د دم یلپش فهم  یچال رو

 م گفت: گوش  یک ینزد

 طور جذاب و شاداب.همان ،ینکرد ریی اصالً تغ -

 و گفتم:  دمیخند



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

261 
 

و پشت   یرفت  ،یمعرفت یب  یلی. خیطور جداما همان ،یآی به نظر م پخته  یلی خ یکرد ریی اما تو تغ -
 . یسرت هم نگاه نکرد

 اش کردم. گفت: و نگاه   دمیکش رونی ش برا از آغوش  خودم

بودم سراغتون رو   ادتونی شه یساخت. هم معرفتی نبودم به خدا، زمونه از من ب   معرفتی ب -
اما   د،یبه دستم رس تی کانادا! کارت دعوت عروس یو رفت  یت ازدواج کردعمهبا پسر   دمیشن گرفتم،یم

 ؟ یکنی م یگکن. هنوز کانادا زند  فی ! خب تعری. واقعّا تعجب کردم، با فرشاد ازدواج کردامینتونستم ب

 اما نه با فرشاد..  م،ی که بمون میبرگشت ه،یمدت کوتاه هیهمه سال کانادا بودم،  نیآره ا -

 ؟ یپس با ک -

 مفصله  -

 را گرفت و گفت:  دستم

 . نمیمامانم، منم اومده بودم تا بهش سر بزنم که قسمت شد تو رو بب  یخونه   میبر  ایب -

 تنگ بود.   یگپ و گفت حساب  کی یبرا دلم

تعارفش را رد نکردم و    نیخاطر همکرده بود. به   یهمه سال، او چجور زندگ نیبدانم ا  خواستیم دلم
 : دم یکه با او هم قدم بودم پرس یر یاش رفتم. در مس همراه

 ؟ یر دار خب   هیاز بق -

 چیه می منزل رو اجاره داد و رفت. از شم  ش،یچند ساله پ میمادر شم  دونم،ی راستش نه، فقط م  -
شونو  فوت کردند و بعدش هم خونه شیندارم. پدر و مادر غزاله هم، فکر کنم پانزده سال پ یخبر 

 . رمی بگ وغزاله ر تا سراغ دمیو ندسامان گهیاتوبان کردن، د وابون یو ساختن. بعدم که اون خ ختنیر

 جوون بودن.   یلیزود؟ اونا که خ  قدرن یفوت کردن؟ چرا ا -

 خبر ندارم.   اتشی از جزئ -
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مرغ   یو محقر. صدا یمی، قد لی به همان شکل و شما یاشدم. خانه  اشیدنبالش وارد منزل پدر  به
 .  امدیبه استقبال ما ن   یدر را باز کرد. کس دیرا پر کرده بود. با کل  اطی ح یعشق فضا

و فرتوت شده   ریپ گونهنیمادر فرشته باشد که ا او،  شدی بود. باورم نم دهیدر رختخواب خواب یرزنیپ
 . شدیم  ریجوان پ شد،ی بود. چقدر زود کودک بزرگ م 

 بلند گفت:  یصدا با

 مامان، باران اومده. -

ش دو زانو نشستم، و رفتم و در مقابل . جلندیتنگ کرد تا من را بهتر بب  یش را کم چشمان رزنیپ
 نداد.  یام کرد و جوابکردم، فقط نگاه  یسالم

 آرام گفت:   دادی قرار م  نی زم یرا رو  وهیو ظرف م یچا ین یس کهی در حال فرشته

 شده.  نیهاش هم سنگداره، تو رو نشناخته، گوش  مریآلزا -

 : دمیاش کردم. پرسمحزون نگاه  یحالت با

 پدرت کجاست؟  -

 فوت کرد.  یبر اثر سکته قلب  شیسال پ دو

 امرزهی خدا ب -

  ؟یدار کن از ازدواجت، رفتنت، چن تا بچه فیخب تعر  امرزه،یممنون، خدا مادر تو رو هم ب -

 و گفتم:  دمیخند

 . کنم فیصبح تا شب برات تعر هی دیبا ه،یمن طوالن یداستان زندگ -

 به من کرد و آرام گفت:  یااشاره 

 باهات حرف و درد دل دارم. ی. کلکنهی . مامان هم استراحت م میتو اتاق حرف بزن  میبر  ایب -
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نبود که از دردش  ی. او آدمزدی کرده بود، حرف از درد دل م ریی اش کردم، چقدر تغتعجب نگاه  با
 حرف بزند.   خواستی اما مشتاقانه دلش م دیبگو

 نشستم و به درد دل او گوش دادم. شیاو، رو به رو یهاحرف  دنیمشتاق از شن یاچهره  با

 

 *********** 

 نهم  فصل ●

 ییهابه گوش  ازین  گرفت،یروزها دلم م ی. بعض دیکنارم بود خواستیها، دلم مسال نیا یهمه یتو 
 ... شدیبزنم اما نم  ادی فر خواستی ا دلم مروزه یباشند. گاه میهاغّصه دنیشن یرایداشتم که پذ

 یهمه یروز  هیبابام راحت شوم.  یهادادن ری زودتر ازدواج کنم تا از گ خواستی که بودم، دلم م  مجرد
ها، از دختر  یل یمثل خ ایبود، کفش پاشنه بلند بپوشم، رژ لب بزنم و صورتم رو بزک کنم  نیا میآرزو

که پدر و   یاز زندان ی. تنها راه خالص خواستیم یبه پا کنم. دلم آزاد یاشهیشلوار تنگ و جوراب ش 
باشد، فقط  یچه کس مندهی همسر آ کرد،ی نم  یفرق میساخته بودند، ازدواج بود. برا میبرادرم برا

  یبه صورتم زده شد، کل یکرد و بند ریی تغ میابروها کهن یعقد کردم ازا یازدواج کنم. وقت خواستمیم
 یکل ادمهیخودم به وجد آمدم.  ییبایاز ز دمیلبانم د یبار، رنگ رژ رو، رو نیاول  یبرا  یوقت ذوق کردم.

که بابام به زور سرم کرده بود رو از سر   یچادر  یاز الک درست کردم. حت یون یو کلکس  دمیالک خر
  ییهایادآز  نیمشترک رو در ا ی. زندگدمیدی از قفس آزاد شده، م یپرنده  هیبرداشتم و خودم رو مثل 

 . بردمی بودم و لذت م  دشا  کردم،ی که به دست آورده بودم تصور م

و   ردیدنده عقب بگ یزندگ  کنم،ی که آرزو م  شوندی م ریحق  میبرا یآرزوها طور   نیا یروز  دونستمی نم
به  می رو تجربه خواهم کرد که بزرگ شدن برا ییروزها دونستمی کند. نم ادهیمن رو در مبدأ اول پ 

 . شودیم  لی زود به دستش آورده بودم، تبد یل یآرزوهام خ یکه برخالف همه  م،ی زندگ یآرزو نیبدتر

و من براش   رفتی به سرکار م  ر ی . امدیرسی دغدغه به نظر م یآرام و ب  یل یاز دور خ ر،ی من و ام یزندگ
. ما در کنار  داشتمی رو مرتب نگه م و خانه  کردمی اتو م وشستمی هاش رو م لباس  کردم،ی غذا درست م

 توجهی . بمیکردی م تلفو فقط روزها رو  میبردی از اون  نم یلذت ،یاما فقط زندگ میکردی م یهم زندگ
 .می به هم، در کنار هم بود
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  یی زهایچ یراکم دلم بکه به دست آورده بودم، سرگرم بودم اما کم ییهای خوشاول، با دل  یروزها
حس اون در دلم به وجود آمده بود و اون حس، احساس مورد توجه قرار    کبارهیتنگ شد که به 

  شمیرااون به طرز پوشش و آ کهنی نبود. کم کم ازا ریگو برادرم، سخت برعکس بابام   ریگرفتن بود. ام
و برادرم مهم  بابام  یاچقدر بر دم،ی . تازه فهمستمیخسته شدم. احساس کردم براش مهم ن داد،ی نم  ریگ

نه به طرز   ر،ی از اون فرار کردم، دلتنگش شدم. ام یروز  هیکه  یز یداشتند. چ  رتیمن غ یبودم و رو
که در اون   دمیپوشی م  یمن براش مهم بود. اگر لباس یا یو حو نه حجب  کردیپوشش بد من توجه م 

داشت.   بایز یهابه خانم یادیتوجه ز های اما در مهمان کرد، ی نم  یمن توجه ییبای به ز دم،یدرخشیم
رفتار کردم که انگار   یطور  شهیلطفًا به من توجه کن و هم میوقت اجازه نداد، به اون بگو چیغرورم ه

رو پنهان کردم. در  سادتمح  شهینداشت. هم یتیاهم میبرا گه،ید یهاتوجه کردنش به خانم 
و از   کردندی به من حسادت م  لیفام یهاخانم یهمه کهیطور  شدی م  طونیجنتلمن و ش ها،ی مهمان 

  فیدر جمع تعر یدار مطلب خنده  یجذاب نبود. وقت هاشطنت یمن ش  یاما برا کردند،ی م فیاون تعر
  کیاز  غیاما من در کردندی م شن یتحس شی طبعخاطر شوخو به   دندیخندیهمه به اون م  کرد،یم

 . کردمی ش مفقط نگاه  ،ینی تحس نیتر کوچک  ی حت ای لبخند 

جنجال   دند،یدی رو از شوهرشون م   ییرفتارها  نیها که اگر چنخانم  یبرعکس همه ها،ی از مهمان بعد
تفاوت   یبه هم ب  ی. تا حدشدینم  جادیا یر ییتغ  کنواختمیدر رفتار  یاذره تفاوت،ی ب  کردند،ی به پا م

  ی. با هم صحبتمیبا هم کرده باش  یامشاجره  نیترکوچک  یندارم در اون مدت، حت  ادیکه  میبود
.  میحل اختالف با هم بجنگ یبرا م یتا بعدش بخواه ردیما صورت بگ  نی ب یکه اختالف نظر  میکردی نم

 . دیرسی به نظر م یمشکل  چیصدا و بدون ه یما آرام و ب  یزندگ

. مادرم فقط پختن و  کردیو چرا اجرا مچون یو مادرم ب دادی اون دستور م شهیمنزل پدرم هم در
اگر لبخند بزند، ما رو پررو   کرد،ی نبود. پدرم فکر م ی مهربان  یشستن بلد بود. در آنجا، رفاه بود ول

 چی. هشومی پاهاش بنشاند، لوس م  یو رومن کهنیا ا ی نوازش به سر من بکشد   ی. اگر دستکندیم
 دنیمحّبت د م،یوقت احساس نکرد چیکه ه میبزرگ شد یکس محّبت کردن رو بلد نبود و ما طور 

  رهیکب یهااز گناه  دنی. در آنجا، بوسشودی انسان محسوب م یاصل یازهایهم مثل غذا خوردن، از ن
  یم، کلمات آشنا شد   ینمحّبت و مهربا یوارد جمع شما شدم، با کلمه  یبود و جزِء ابراز عالقه نبود. وقت

ها در منزل پدرم با حسرت  آن سال ینکرده بود. همه دایپ  یوجود خارج میها براکه مصداق آن
  رتیمن غ یرو  ری ام دم،ید ینشانم داد و وقت رتشی ش رو با غبزرگ شدم. اون محّبت  دن،یند  یمهربان

 نداشت، متوجه شدم که دوستم نداشت.
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خنده بر لبانم سبز   ر،ی د یلیس ساخت. مثل پدرم خاحسا  یروح و ب   یب یاز من دختر  ت،یترب  اون
 یهاکردن و گفتن کلمه  یبه دور بودم و مهربان  ی. از هرگونه احساسکردی خوشحالم م یز ی و چ شدیم

 بلد نبودم.  زی محّبت آم

سرم بکشدو دستاش   یرو یبه آغوش اون بروم تا دست  خواستی تا قبل فوت پدرم، بارها دلم م  یحت
از  یاش، پردهابهت و جذبه  شهیرفتار کرد که هم یعمرش، طور  یلحظه  نی تا آخر  یرو ببوسم. ول

 م به اون شد. شدن کیکرد که مانع نزد جادیخجالت در من ا

همسر و    هیبلکه از اون  کندی : نوازش کردن، دختر رو لوس نممیبه پدرم بگو خواستی دلم م  بارها
در آن سن هم، دلم  نوازش   یمحّبته و من حت ازمندین نی سن ی. انسان در همهسازد ی ن ممهربا یمادر 

 . خواستی پدر و مادرم رو م

خودم   نیب یرفت، پرده  یطعم آن را بچشد. وقت ایکند و  یمحّبت ایدن نیدر ا کهن یرفت، بدون ا پدرم
چند سال جبران کردم. هر روز به  نیعمر حسرت داشتم رو در ا هیکه  ییزهای. چدمیو مادرم رو در

به  لی. اواکندتا نوازشم  گذارمیپاهاش م  یو سرم رو رو بوسمی مادرم رو م یهادست  م،یآی م نجایا
: » خجالت بکش، زن گنده، خودت  گفتی و م  کردینوازشم کند، اکراه م کهنی و ازا دیخندی رفتارم م 

 ه؟« یچ ایلوس باز نیا یرگ هستبز یمادر چند تا بچه 

گرفت، به من محّبت کند.   ادیها،  سرم بکشد و بعد از سال یکم کم عادت کرد تا دستش رو رو اما
مانده از عمر مادرم،    یچند صباح باق نیسال از عمرم رو در ا  یاچهل و خرده   نیکمبود ا خواستمیم
رو به   تا من  برد ی م نزما یکل م،یآیها که مدارد، صبح  مزیکنم. البته مادرم آلزا افتی از دامنش در کجای

 که در کنارمه از وجودش لذت ببرم.  ی. اما حواسم هست تا از تک تک لحظات اوردی خاطر ب

 *********** 

ده  سرماز می زندگ   یاز سرما ینداشت. گاه ییرنگ و گرما چیمشترکم گفتم که ه یاز زندگ ییتا اونجا 
 . کردمینم یاگله  آوردم،ی اما خم به ابرو نم شدمیم

. منم دوست داشتم دهدی گرما م یبچه به زندگ گفتند،ی م انی. اطرافمیدار بشبچه  م،یگرفت میتصم
  یمهمان  چی در ه ر،یهمراه ام گهیو بداخالق شدم. د حوصلهی ب  یلیباردار شدم، خ  یش کنم. وقتتجربه 

م رو  به نفس  تمادکرده بودم، اع دا یکه پ  ی. با چهره و اندامرفتمی نم  رونی و از خانه ب کردمی شرکت نم
 آمد،ی ها که به منزل مدور نگه دارم. شب  ریخودم رو از چشم ام کردمی م یاز دست داده بودم و سع
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  یمن، روبه   توجهی. اون هم بندیتر من رو ببتا کم رفتمی و به اتاق م گذاشتمی م زی م یغذاش رو رو
 . کم کم بستر ما از هم جدا شد.  دیخوابی کاناپه م

 خوشحال بودم. داد،یبه فرزندش احساس نشان م کهن یمشتاق آمدن فرزندمون بود و از ا یلیخ 

 *********** 

 

که تا آن   یدر من به وجود آمد. عشق  یقرار گرفت، حس مادر  منهی س یرو یآمد و وقت ایپسرم به دن 
نکرد،   هینداشتم رو احساس کردم. مثل من و پدرش در سکوت متولد شد. گر  یکس موقع  نسبت به 

 طعم دنیاز چش  یقیجلوه کرد. هنوز دقا یعاد ریغ  مینداشت. رفتارش برا یبه زندگ یحس  چیانگار ه
خواسته بود که  ری خوش مادر شدن نگذشته بود، دکتر به همسرم گفت، فرزندمون معلول بود و از ام

 اما من مخالفت کردم و بچه رو به خانه بردم.  میبده یست یبهز لیاون رو تحو

  هیاز گر یما وارد شد. در من خبر  یبه هر دو  ین یشوک سنگ م،یدیفرزندمون رو شن تی خبر معلول یوقت 
کنار آمدم و   می زندگ   یرهایمثل تمام تقد ر،یاو نبود. با تقد یبنده  ایاز خدا  یاگله یحت  ای و  ونیو ش

 . دمینجنگ

نکرد و اجازه داد تا در   یاما با من مخالفت میبچه رو به خانه ببر  خواستی برعکس من، دلش نم ریام
 ازش جدا بشم.  تونستمی بود و نم  یزندگ یمن برا دیام یکنارم بماند. اون بچه، همه

عروسک،   هی و مثل   خوندمی م یبراش الالئ کردم،ی لباس و پوشکش رو عوض م دادم،ی م ری ش  بهش
  یک ای آمدی م یک  ریام شدم،ی . متوجه نمشدی . صبح و شبم در وجود اون خالصه مدیخوابی کنارم م 

 ا… ی خواستی م ری ش  یانچه زم ای آمدی خوابش م  یکه چه زمان کردمی فقط به پسرم توجه م رفتیم

 کرده بود. ریو اکثرًا هم شکمش رو س آمدی ش ماز زمان معمول ترر یها دشب  ریام

رو پر   میشده بود، خأل زندگ  دای که به اون در وجودم پ  یپسرم و وابستگ تی به معلول توجهی ب من
 .شدی نم جادیدر رشد و رفتارش ا یر ییتغ چیو ه شدی م  ترفیکرده بودم. هر روز ضع 

 *********** 
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زنده نخواهد ماند اما    شتریتا دوسال، ب تاً یشش ماه گذشت. دکتر گفته بود، عمر پسرم کوتاهه و نها 
 نکردم و خودم رو به اون دلبسته کردم.  یمن توجه 

دم، چگونه با  نشد چون  بلد نبو یهام جار ش کردم، اشک که از دستش دادم فقط ُبهت زده نگاه یروز 
 هام انبار کردم. غم یهیبق یکنم و اون رو، رو   یدلم رو خال نی نکردم تا بار سنگ هیغم رفتار کنم! گر

بودم اما  یقو قدرن یکه ا کردیم نمی تحس د،یدیمن رو آرام م کهن یبچه رو با خودش برد و ازا ریام
 کنم. هیودم گرسکوت من از قدرت من نبود، از ضعفم بود که بلد نب دونست،ی نم

 . دیو نشنشکستن من  یهم صدا ری ام یحت کهی تر از قبل. شکستم، طور آرام شدم آرام  من

پچ پچ کنان با   د،یدی و آرام ممن  یو وقت  کردی م منگاه  زیَترحم آم  یابا چهره آمدی م دنمیبه د یهرکس
 . رفتی قضاوت خودش، م 

بود اما   ریکنارم باشد و کمکم کند، ام تونستی که م یغم از دست دادن فرزندم تنها ماندم. تنها کس با
 اون، غم من رو حس نکرد. 

 هیکس خبر نداشت، من با  چیبه نفرت شد. ه لی داشتم، تبد ری که نسبت به ام یای خنث حس
و خبر نداشت، من با   دیدی نم بود که من رو  توجهی ب یبه حد  ری . امگذراندمیرو م  می عروسک زندگ 

 .کردم ی ش مو بزرگ  دمیکشی رو در خانه به آغوش م  ی، عروسکتوهم

من  دنیشام منزل ما بودند. اون روانشناس بود و با د یبا همسرش برا  ریاز دوستان ام یکیشب،  هی
و   یبرف کرد یداره و مثل کبک سرت رو تو دیشد یبا توپ و تشر گفته بود: »زنت افسردگ  ریبه ام

 یتو رهمتحرکه که دا  یمرده هی زنت مثل  کنه؟ی رها م یطور ن یمادر بچه مرده رو ا یک  ؟ینیبی نم
 !حواست بهش باشه!«چرخهی خونت م 

 . ابدیبهبود  تمیباردار شوم تا وضع  دیپزشک، با هیگفته بود، هرچه زودتر تحت نظر  

سالم   یرو گذراندم. خداوند به من پسر  یسخت باردار  یباردار شدم و با استرس و ترس، دوره  مجدداً 
  کرد،یم رشد م در مقابل چشمان  یراه شد. وقت ما، حال من رو به  یبه زندگ  ثم یعطا کرد. با آمدن م

زود به خانه    ثم،یم دنیها به خاطر د. شب دیرسی هم خوشحال به نظر م ری. امکردمی هزار بار شکر م
  یبرا ثمینکرده بود. م  جادیا یر ییسردمان، تغ  یدر رابطه  یشده بود ول  ن یریما ش یبرا ی. زندگ آمدیم

 نداد. وندی مان رو پاما مثلث عشق  دادی م یعشق و زندگ  یهر کدام از ما، بو



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

268 
 

 یهاهیپا ندتوای اشتباهه، بچه فقط م شه«ی زن و شوهر گرم م ی: »با آمدن بچه، رابطه گنیم کهنیا
نداشت که بچه، اون رو مستحکم کند. زن و شوهر   یاهی ما، پا یرو مستحکم نگه دارد اما  زندگ   یزندگ

 ...مینداشت  ییعشق رو بسازند تا منتظر استحکام آن باشند و ما بنا یبنا دیبا

من  اون بزرگ شد و به مدرسه رفت و کهن یتا ا شدی من با پسرم  برطرف م یروح یازهاین  تمام
  کیمن رو برطرف کند، اون فقط  یروح   یازهای ن تونستی دوباره تنها شدم. متوجه شدم که بچه نم 

  فرزندگرفتم  میمحّبت بود و در کنارم ماندگار نبود و باز خأل رو احساس کردم. تصم یکننده  افتیدر
در خارج از منزل   یگر ید زی کنم تا مبادا سرگرم چ  یرو سرگرم زندگ  ریام یطور نی دوم رو باردار شوم تا ا

  یتونستم برا ی م یخانه کنم. اما تا ک  بندیاون رو پا تونمی م شتر،یبا آوردن فرزند ب کردمی شود. فکر م 
. با آوردن فرزند  رفتی و از کنارم م شدی بزرگ م  ی! اون هم روز اورمیخودم، فرزند ب یروح  یازهای رفع ن

از همسرم  غافل شدم.   یدور خودم رو چنان شلوغ کردم که حساب  ،یسوم ال،سک یدوم و به فاصله 
  ر،یبودند که ام  دهیها دور تا دورم رو چنان حصار کشو بچه  شدمی م هوشی ب یها از خستگ شب
کلفت صبح   هیو عاشق پسرانم بودم و مثل  یکه داشتم راض یتیبستر نشد. از وضعها کنارم هم مدت 

که سکان آن    یها بودم که از عواقب زندگسرگرم بزرگ کردن بچه  قدرنی. اپختمیو م  شستمی تا شب م
 رو به دست گرفته بودم، غافل ماندم. 

. از توجه  و ابرازاحساسات به همسر  کردی صحبت م ینشسته بودم و روانشناس ونیزیتلو یروز، پا هی
. به فرزندانتون  دیلذت ببر ییزناشو یتا از رابطه  دینی حّبت ببتا م  دیصحبت کرد و گفت: » محّبت کن

رفع   یبرا هاوگرنه اون دیهمسرانتون توجه کن یروح یازهای . به نستندیکه ماندگار ن  دیدل نبند
 .«کنندی به خارج از منزل مراجعه م شانیازهاین

  یو  برا اورمیبه وجود ب  یدر اون زندگ یر ییگرفتم تغ میروز ذهنم با آن تلنگر، مغشوش شد. تصم  اون
 قدم شوم.  ش یگرم کردن رابطه، پ

 *********** 

 .میاون رو جشن نگرفته بود یسال چیکه ه یمون شد. روز گرد ازدواجچند روز بعد سال  

تا   دیایبه منزل ب رترید یطور نیتا ا  رومی تماس گرفتم و گفتم، به منزل مادرم م  ری آن روز، با ام صبح
 کنم.   ریگجشن آماده کنم و اون رو غافل  ییبرپا  یبتونم منزل رو برا
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  یها برااز منزل خارج شدم. بچه  دیخر یکوچکم رو برداشتم و برا یمدرسه بود. دو تا پسرها ثمیم
. بعد به بازار رفتم و لباس  دمیبه خودم رس یرفتم و حساب  شگاهیجشن، خوشحال بودند. به آرا ییبرپا

ها بپوشم و  تا شب بعد از به خواب رفتن بچه  دمیبودم رو خر دهیکه تا به حال نپوش یقرمز  نایعرمه ین
قفل زبان اون هم باز شود. مطمئن بودم   دیدوستش دارم تا شا م،یبروم و بهش بگو ری به آغوش ام

 خواهد کرد.   فیمن تعر  ییبایو از ز آوردی طاقت نم ند،یو در اون لباس بب من  یوقت

  ازمندین کنم، چون یدلبر  یکم شیبرا خواستمی خسته شده بودم. م  محّبتیسرد و ب  یاز زندگ گرید
جز   یز یچ چیپرقدرتش بودم که دور گردنم حلقه شود. ه یبازوها ازمندیش بودم. ننوازش و آغوش 

 نیا یذارم و همهبگ شنهیس یسرم رو رو  خواستی. دلم مکردی رو برطرف نم   ازمیآغوش گرم اون ن
  ینداشتم. کل ییکردن هم ابا  ییاز گدا یحت گریکنم. د ییو محّبت رو گدا میها رو بهش بگوحرف 

 .  میهمه سال که سرکوب کرده بودم، بگو نیا  یازهایحرف داشتم تا به اون بزنم و از تمام ن

 میتو هستم. برا ینگاه عاشقانه  ازمندیندارم، فقط ن ازیمن به خوراک و پوشاک ن  م،یبگو خواستمیم
رو   میبپوشم؟ موها  یبده، ازم بخواه، در خانه چه لباس  ریشو، سرم داد بزن، به طرز پوششم گ ی رتیغ

 هام آبشار کنم؟ شانه  یرو ایسرم جمع کنم  یرو

 افکار ذهنم رو آماده کرده بودم.  نیا با

 . منزل شدم یو راه  دمیخر ناتییتز  لیوسا  یو کم  وهیو م کیک

بودم به جلو خم شده بود. به  دهی که خر ییهاخرت و پرت  ین یهام از سنگساختمان شدم. شانه وارد
.  دمیاز داخل خانه شن ییکردم و خواستم در قفل بچرخانم که صدا دایپ فمیرو از داخل ک  دیکل یسخت
 مرد. هی یهازن و قربون صدقه هی یزننده و مشمئز کننده  یهاخنده  یصدا

 ریشده بود… د ریبود.  باز د یگر یزن د یش برااون مرد من بود که مشغول خرج کردن مهر و محّبت  
 ییگدا یها، برا حرف   یگفتن بعض یکردن، برا یدلبر  یکردن، برا  رییتغ یجبران، برا  یشده بود برا

 کردن. 

 ده بود. دلم مان یها رواون  دنیها، حسرت شنکه سال  دمیشنی رو م  یجمالت  شدی نم  باورم
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بار اشک در    نیاول ینشست. برا می شان یعرق سرد، بر پ یهاکرد. دانه خیرفت. بدنم  ی اهیس مچشما
وقت بود، از    یلی. انگار خ دمیم رو شناز دست رفته  یزندگ یم حلقه بست. از پشت درب، صداچشما

 بودم؟ زده   یخودم رو به نفهم ایبودم  ده یخبر مانده بودم. نفهم   یدست رفته بود و ب

 یصدا  یعنیزن  دونستمیشستن و پختن و مرتب کردن خانه. نم  یعنیزن بودن  کردمی فکر م  
 تا قفل دهان همسر باز شود. چدی بپ یطور نیدر فضا ا دیکه با ییهاخنده

 شدم.  داریب  ریچه د یشدم، ول داریاز خواب غفلت ب  یاخواب زده  مثل

شدند. پسرهام هاج  ها پرت  از پله  یکی  یکی ها،وه یاز دستم رها شد و هر کدام از م هاوه یم کیپالست
که   ی. طبق قولختندیر کیکردندو داخل پالسترو جمع    هاوهیکردند و تند، تند م م نگاه  خبری و واج، ب

م  و به چشما ستادمیا واریبه خودم داده بودم، اجازه دادم تا احساساتم از درونم خارج شوند. رو به د
 .  صدای اما آرام و ب ندیاجازه دادم تا بگر

 . نندیاز عشق من رو بب  یلرزان و دستان خال یهاو شانه انیگر یهاپسرام، چشم خواستی نم دلم

تر  العمل در اون لحظه،  سخت انجام عکس میسخت و دردناک بود و تصم انت،ی طعم تلخ خ دنیچش
 بود.

 یهاچهره   یدهم اما وقت انیبا اون  پا  یبه زندگ ریدرب رو باز کنم و با رسوا کردن ام خواستیم دلم
  بمینص یز یچه چ ر،یفکر کردم:  » با رسوا کردن ام نیشدم. به ا  مانیپش دم،ی معصوم فرزندانم رو د

 بخشمی رو نم ناو شکی من ب کند؟ی م یعذرخواه ای دهد؟یامه مو اد شودیم  ترح ی اون وق شود؟یم
ها رو  اون کهنیا ای کنمی هام رو بزرگ مبچه یو به سخت رمیگی . طالقم رو مکنمی و از خودم طردش م 

 میبرا یزندگ یدر هر دو صورت ادامه کند؟ی ها رها ماون دنیو من رو با حسرت ند ردیگی را از من م
 یمن رو مادر  شود؟یچه م نند، یبب انتی خ  تیوضع  نیها پدرشون رو در ا. اگر بچه شدی مشکل م

عرضه    یب  یمن رو زن  کهنیا ا ی د؟یصفت خواهند دو پدرشون را ظالم و گرگ  دهیمظلوم و ستمد
  یابانیخ یناز و عشوه  هیو به من ر، ینگه داشتن پدرشون را نداشتم؟ چطور ام یکه عرضه  دیخواهند د
 فروخت؟« 

زدم و گفتم: »    یو متعّجب پسرام قرار گرفتم، لبخند رهیرو پاک کردم و در مقابل چشمان خ  هاماشک
 !«میرفت بخر  ادمونیها،  شمع بچه 
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هام فکر  و به بچه زدمی قدم م ابان ی به دنبال من، راه افتادند. در خ زونیخسته و آو یبا حالت هابچه 
ماندن و سوختن،   افتد؟ی ها ماون ینده یآ یبرا یدهم چه اتفاق انی پا یاگر به اون زندگ کردم،یم

 انداختمی سه نفر رو به خطر م یندهیسرنوشت آ رفتم،یهام بود. اگر ماز تباه کردن بچه  شتریارزشش ب
 کند،ی دعوت م ایکه به دن  یکه در مقابل کسان نهیمادر ا یفه ی. وظ شدی نفر تباه م هی ماندم،ی اما اگر م

  یها با آرامش به سرانجام برسند. با انتخابم ممکن بود، زندگکند و اجازه دهد، بچه یذشتگازخودگ
اشتباه    میبر من غلبه کند و تصم   تیحق رو به خودم ندادم که عصبان  نیا یها رو نابود کنم ول اون

 .... رمیبگ

 . مینگو یز یچ ریگرفتم، محکم بمانم و مثل سابق ادامه دهم و به ام میتصم

ظهر شد. هر لحظه ممکن بود،    کی. نزددمیچرخ ابانیبا همان حالت، سرگردان در خ یاقهیدق چند
  ییآبرو یخودم، جز ب  یاز خانه  ری به غ  یی. رفتن به هرجاگشتمی به خانه برم دی به خانه برسد. با ثمیم

 نداشت.  یگر ید یو شماتت، ثمره 

 لرزان گفتم: ییزنگ زدم و  باصدا ری ام لیبه موبا 

 خونه.«   ایشب زود ب یخونه، اگه خواست رمی من دارم م »

 رو قطع کرد.  یگوش  یو بدون خداحافظ یشد و با دستپاچگ  هول

 از خانه برود.  ریها گشتم تا امبا بچه  دیخر یبه بهانه  یکم

نبود.  یهنوز آنجا باشند اما کس دمی ترسیبا ترس و لرز به داخل خانه قدم گذاشتم. م دم،یبه خانه رس  
 و به داخل پا گذاشتم. دمیکش  ینفس راحت

شده    میوارد زندگ یکه معلوم نبود چه زمان یانت یخ داد،ی م  انتیخ  یخانه بدم آمده بود. خانه بو از
 بود.

باشد، واهمه  دهیاون خواب  یاز من رو ری به غ یزن کهنی پا به اتاق خوابم بگذارم. ازا خواست،ی نم دلم
 داشتم. یاحساس بد زدم،یقدم م ها کهفرش  یداشتم. رو

گرفتن جشن   یبرا  ی. رمقمیجشن آماده شو یو برا می کن  نییاصرار داشتند، زودتر خانه رو تز  هابچه 
 نمانده بود. یباق میبرا ینداشتم. شوق



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

272 
 

 شدند.  هوشی ب  یکی  یک یها از انتظار، شام نخورده، آمد. بچه  ری د ریشب، ام اون

از جشن    یبرداشتم و اثر  وارید ی ها رو از روگذاشتم و بادکنک  خچالیرو داخل  کیهم، غذا و ک من
 نگذاشتم.  یباق

 از کمد، پرت کردم.  یابودم رو مچاله شده، گوشه دهیکه خر یاتاقم رفتم و لباس قرمز  به

  و خچالیداخل  کیهم متوجه ک ر یها به خواب زدم. امداخل قفل، خودم رو کنار بچه دیچرخاندن کل  با
 بودم، نشد.  دهیکه تدارک د یجشن

 . دیکاناپه خواب  یرو 

 *********** 

که به من تعّلق نداشت، به هر  یمرد یرو شدن و نگاه کردن در چشما روز، از رو به آن یفردا از
 فرار کردم.  یابهانه 

ها،  بچه  یهلی.  به وسگرفتمی قرار نم زی م هیبودن، با اون دور  میرژ  ایبودن  ریس یشام، به بهانه  سر
مون خط  رابطه ینشود و  بسترم رو از اون جدا کردم. برا کیتا به من نزد دمیدور خودم حصار کش

 . دمیکش یقرمز 

ها، با قرص  . شب کردی من رو رها نم  یاآن روز بود و لحظه یماجرا ریدر تمام مدت، ذهنم درگ اما
.  کردمیم  یهام مادر بچه  یو منگ بودم. مثل ربات برا جیو روزها، گ  رفتمیبخش به خواب مآرام 

رو نثارشون کنم. وسط اون  یمهر مادر  یبه درست تونستمی اما نم  کردمیرو آماده م  یزندگ حتاجیما
کند   مییبگذارم تا راهنما  انیکس رو نداشتم، دردم رو با اون درم چیمانده بودم. ه فیبالتکل  ،یزندگ

اون رو کنار هم قرار   یکه هرجا یزندگ  یختهیهم رپازل به هیمانده بودم با . من رمی بگ میکه بهتر تصم
 بود. ختهیهم رباز به دادم،یم

رو   ری. توان مبارزه با تقد خواهدی م یاون، قلب بزرگ  دنیو بخش ستی آفت زندگ نی بدتر  انت،یخ 
 کنم. تشیراه هدا نی و به بهتر رمی رو به دست بگ می زندگ  یگرفتم، سکان کشت مینداشتم. تصم

 یاز خودگذشتگ خواستمی ها، مخاطر بچهقابل تحّمل شده بود. من به ریغ میبرا  ،یاون زندگ یادامه
  یدادن به اون روش، برابر با تباه کردن خودم بود که تمام عمرم به پوچبه ادامه  میکنم اما تصم



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

273 
 

 کهنیو ا رفتمی و م شستمیدست از  اون م ،ای طعم لذت دن دنیبدون چش دیزود با   یلیو خ  رفتیم
 .کردی عائدم نم یگر ید زی چ ،یزندگ یادامه یخودم برا یکردن جز کم کردن انرژ  یتالف

 *********** 

مشترک، مثل صاعقه از   یزندگ یهاکردم. تمام اون سال  هیدوش آب، بلند بلند گر ری حمام رفتم و ز به
م زدم. قلب شکسته یهابه تکه ی. چسب دمیم رد شد و فقط خودم رو مقصر اون بال دچشما  یجلو

خاطر  نه به دمیرو بخش  ریذهنم رو شستم و وارد فاضالب حمام کردم. ام یهای و آلودگ هانه یتمام ک 
  نیتررو نجات دهم. بخشش بزرگ  می زندگ یشتر یخاطر خودم که بتوانم با قدرت بها بلکه به بچه 
 که به پا کرده بودم، نجات دادم. یخودم رو از جهنم  دن،یبود که خداوند به من داد. با بخش ینعمت

و    کردمیعزمم رو جزم م  دی! اما هرچه بود بایابانیزن خ هی ایمعشوقه بود  هیاون زن،  دونستمی نم 
هاش بودم.  ادر بچه چرا که من م شوم، ی .  مطمئن بودم موّفق مآوردمی رو از چنگال اون در م می زندگ

 . اورمیدوام ب  ری مس نیاز خدا کمک خواستم تا کمکم کند در ا

 .کردمی احساس نم  ریحسِّ تنفر نسبت به ام گریآمدم، قلبم سبک شده بود. د رونی حمام ب از

نداشت و مدام من رو به   انیپا می رو دگرگون کرد. انگار طوفان زندگ می افتاد که زندگ یاما باز اتفاق  
 اما خب، طوفان به پا شده، من رو زودتر به مقصد رساند.  کشاند،ی سو و آن سو م نیا

و به   ستادمیا نهییآ یقرمز شده بود. جلو ه،یم از شّدت گرخشک کردن موهام شدم. چشما  مشغول
ده بود، نگاه خور نیکه وسط تاج دو ابرو، چ ی موهام زل زدم. به تک چروک  دیسف یتک تک تارها

از  یاماندهته   د،یدرخشیم رو به رخم بکشد. هنوز پوست صورتم م ّکردم، انگار قصد داشت، سن 
 داشت.  یدگ یبه رس از یمانده بود اما اندامم  شکسته شده بود و ن  یم باقدر چهره  یی بایز

پشت تلفن،   از ییرو برداشتم. صدا یبه سراغم آمد. گوش  بیعج یاتلفن بلند شد. دل شوره یصدا
 جا نشستم و تلفن رو رها کردم.  رو داد. پاهام سست شد و همان  ریخبر تصادف ام

دوباره بدهد   یبرسم فقط در دلم دعا کردم و از خدا خواستم، به من فرصت مارستانیکه به ب یالحظه  تا
 رو از نو بسازم. می تا زندگ

 *********** 
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که با  یاپاهاش انجام شد. راننده  یعمل رو نی، چنددر کما بود.  بعد از به هوش آمدن یچند روز  ریام
 . مینکرد دایازش پ یارد و نشانه  چیشد و ه یتصادف کرده بود، متوار  ریام

 .  میبش نینشو اجاره   میخانه رو بفروش میمجبور شد ر،یام یهاعمل  نیخرج سنگ خاطربه

شد. تمام   نی نشو خانه  ریگن یمرخص شد اما پاهاش حرکت نکرد و زم مارستانی از ب  ری از دوماه، ام بعد
 چیکردم و ه  تی ریمد یرو به سخت  ی. زندگمیاز دست داد یدر مدت کوتاه میرو که داشت یانداز پس 

 نکردم.   طی از شرا یت یگله و شکا

رو در  ی. خجالت و شرمندگ کردی اما اون به چشمام نگاه نم  کردمی م یپرستار  ریاز ام یصبور  با
 از گذشته نزدم.  یاما حرف  دمیدی ش مچشما

.  بردیبه وجود اومده، رنج م طی و از شرا بردی به سر م یبد  یشده بود و در حالت روح یعصب   یلیخ
 شدند.  دیسف  یک ی ی کیتاربه تار موهاش در اون مدت کم، 

کمد افتاده  یگوشه که مچاله شده  یترم رو کنارش قرار دادم، لباس قرمز بار، بس نیاول  یکه برا  یشب
 ی. دستم رو دور کمرش حلقه کردم. صدادی. باز بدون توجه به من، پشت کرد و خوابدمیبود، رو پوش

 عاشق شدن بود.  یهنوز فرصت برا دم،ی. فهم شدیم  دهیکوب شنه یمحکم به س دم،یش رو شن قلب

هاش را دور گردنم حلقه کرد و موهام رو  دست  یشد. وقت  رهیم خو در چشما سمت من برگشت  به
روحم   یافتاد. چشمان سرد و ب   انی هام به جربه سراغم آمد، خون در رگ  یخاص جانی نوازش کرد، ه

. شد دهیدر من دم یاها عاشق شد و روح تازهبعد از سال باره،ک یشد. احساس کردم  قلبم به  نیآتش
 .   میو با عشق، دوباره متولد شد میعشق رو متولد کرد ریمن و ام

 رو من آن شب، تجربه کردم.  کنندی مشترک، احساس م  یشب آغاز زندگ  نیکه دخترها، در اول یحس

 که به اون گفتم:  یبار  نیاول

 دوستت دارم«  »

 کرد.  رییتغ  ریشد و ام می در زندگ یاو اون جمله، معجزه  زدیاز ذوق برق م چشمانش

پاهاش، توان حرکت رو به   یرفت و با انجام عمل آخر رو یرو به بهبود  ر،یام یمار یعشق، ب یمعجزه  با
 دست آورد. 
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کرد و   دای ما رونق پ یرو کامل به دست آورد، به سر کارش برگشت و زندگ  شی سالمت ،یاز مدت بعد
 برگشت.  یاز دست رفته،  ظرف مدت کوتاه یزهای تمام چ

  یو ابراز دلتنگ  گرفتمی و در طول روز چند بار تماس م کردمی ش مروز با بوسه و قربون صدقه بدرقه  هر
و منتظرش   کردمی م  یدگیبه سر و وضعم رس  کردم،یم  یشمار لحظه  دنشید یها، برا. شب کردمیم
 تا برگردد.  ماندمیم

 ی . خدا رو شکر، هنوز زندگدادمی هام انتقال مبه بچه  کردمی م افتیدر ریامرو که از   یعشق یهمه
 .م…یدار یاعاشقانه

 *********** 

  شناختم،یکه م یانشسته بود، همان فرشته  میرو که رو به  یتیو با درا یزن قو نیا شد،ی نم  باورم
 بود.

اشتباه   میتصم کیهمه گذشت و بخشش از تعجب گرد شده بود. فرشته با  نی ا دنیاز شن امچشمان
 یلبه یرو   یپدرش شود ول یافکار سّنت  یرا آغاز کرد. ممکن بود قربان اشیو بدون شناخت، زندگ 

  لیما تحص ادی یایکتب دانشگاه چیچنان با توّکل و قدرت، قدم برداشت که در ه ،یپرتگاه زندگ
تا آخر   دی که با شدیم یازن افسرده کیبه   لیاو بود، تبد یجا یگر یهرکس د  دیها ندادند. شاکرده

 هیو انتقام، عشق را به همسرش هد نهیک  ی. اما او به جاماندی م  رهیاش خبه باد رفته یعمر به زندگ 
 : ندیگوی که م نجاستیبرگرداند. ا یداد و محّبت، او را به زندگ

 شود« یمحّبت، خارها گل م »از

داد. من هنوز نتوانسته بودم فرشاد را ببخشم چه برسد با او ادامه   یبه من درس زندگ بای ز چقدر
 دهم… 

 .  دمیخاطر شکستن قلبم بخش گرفتم. فرشاد را  به  اد یرا   دنیروز که از فرشته جدا شدم، بخش آن

 *********** 

 دهم فصل ●

 اقدام کنم.  می شم دنید یاگرفتم، بر  میآن روز، تصم یفردا
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به ساعت   یدر دست داشتم، به آنجا رفتم. مطب بسته بود. نگاه میکه از مطب شم ی آدرس طبق
ام گرفت و مجبور شدم  کرده بودم، خنده  میشم دنید یکه برا  یلیانداختم، ساعت هفت بود. از تعج 

 جا منتظر بمانم. را در آن   یدوساعت

  دیقرار گرفت. مشغول انداختن کل میرو بهکردن درب مطب، رو  باز  یبرا یگذشت. خانم یساعتکی
به من کرد و    یو منتظر شدم تا درب را باز کند. با تعجب نگاه ستادمیا کشی داخل قفل بود، نزد

 گفت: 

 د؟ یشما نوبت داشت -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خانم دکتر رو مالقات کنم.  خواستمی م ر،ی خ -

  یبود و من منتظر، رو  یتا شروع کار مطب باق یساعتک یکرد. هنوز  ییمن را به داخل راهنما 
با او خاطره ساخته بودم را   امیاز زندگ  یادیز  یکه روزها یدوست دنید ینشستم. انتظار برا  یصندل

 دوست داشتم.

 بودم:   فکر نی . در اکردی م لیتبد قهیبه چند دق میرا برا هی او هر ثان  دنیشوق د 

 سالکیها در سال گذشته. آدم  ستیب شه؟ی خوشحال م دنمیمن از د یهم به اندازه میشم  یعنی »
 سال گذشته!«  ستیب یادآور یچه برسد به  کنندی که خودشون رو هم فراموش م کنندی م ر ییچنان تغ

  یاطرافم، قدم زنان حرکت کردم. از تماشا یتماشا ی. براشدمی بند نم ی صندل  یاو، رو دن یذوق د از
  شی اهای. او توانسته بود روبردمیدوستم به دست آورده بود، لذت م  نیکه بهتر  یتیو موقع  طیآن مح

 بود.   زی برانگ ن یکار او تحس  نیکند و ا لی تبد تی را به واقع

 کم مطب شلوغ شد. کم

جذاب و   با،ی طور ز. همان دیچی پعطرش در فضا  یکفشش سرم را چرخاندم. بو یپاشنه  یصدا با
به آغوش   یشد و متوجه حضور من نبود. دلم برا یبود. مشغول صحبت با منش   یدوست داشتن

و با وقار،   یاش کردم.  جدو نگاه ستادمیکنم. ا شیبلند صدا  خواست،ی. دلم مدیپر کش دنشیکش
 او بود.  یدکتر بودن برازنده   مواقعّا خان
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او آمده است. بالفاصله   دنید یبرا ییهم به دنبال او رفت و اعالم کرد، آشنا یاتاقش شد و منش  وارد
  یخندان، کم یابا چهره  نهیو دست به س ستادمی. اگشتی م  ییش دنبال آشنابرگشت. با چشمان 

  زیخ رفمبلند، اسمم را به زبان آورد و به ط  ییبا صدا دفعهک یاش کردم. سرم را کج کردم و نگاه
 .کردندی خانم دکتر را تماشا م  یزدگ. همه با تعجب، ذوق دیبرداشت و من را به آغوش کش

  لی تبد تیاز جدّ  شیهارا نداشتم. چشم یهمه دلتنگ نیو ابراز ا  یمی استقبال گرم و صم نیچن  انتظار
به   نشاند. رو یصندل   یشد. دستم را گرفت و به اتاقش برد. من را رو طنتی و ش  یبه همان مهربان 

 و گفت:  ستادیا میرو

 ت کنم. فقط نگاه  نجایا نیبش معرفت،ی چقد دلم برات تنگ شده بود ب ،یینجایا شهی باورم نم -

 خانم دکتر.  تنم یبی لباس م نیا یخوشحالم تو یلیمنم دلتنگت بودم، خ  -

 زنگ زد و گفت:  یرا برداشت و به منش یگوش

  یک ی یک یو که نوبت دارن  ییزنگ بزن کنسل کن. اونا  ویظهر نوبت داد یکه برا یض یچند تا مر »
 بفرست داخل.« 

کردم. فقط من حرف زدم تا   فی تعر شیو از پسرم برا ی از زندگ ینشستم. کم  میکنار شم یساعت چند
 به کارش برسد و او هم مشغول کار شد.                 میشم

 *********** 

 : گفتیصرف نهار همراه او به رستوران بروم. م  یبرااصرار کرد،  میشد. شم ظهر

بعد  یاما دفعه یتنها اومد ت،بخشمی رو م دفعهنی. ایبر  ذارمیها نمحاال  کردم. حاال داتیتازه پ  -
 . شنمی تا بب یایبا طرهان ب  دیبا

رفت   یمتیقرنگ گران دیسف  نیاش رفتم. به سمت ماشو همراه رفتمیرفتن به رستوران را پذ  شنهادیپ
 و بهم گفت: 

 سوار شو.  -

 اش کردم و گفتم: ذوق نگاه  با
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ت  خونه یشهرو… راست یمطب باال نیو ا  متیقگرون نیبه راهه. ماش رو  تی خدا رو شکر، زندگ  -
 کجاست؟ 

 گفت:  شدی م نیسوار ماش  کهیزد و درحال  یپوزخند -

 رو به راهه. زشیمنه که همه چ هیاز ظاهر زندگ یقسمت نایا -

 نگرانم کرد.  یاش کم اش کردم. جملهو نگاه  ستادمیا میصورتم به سرعت محو شد، سر جا  یرو  لبخند

 ؟ یشد رهی خ یبه چ  گه،یسوار شو د -

 ؟ یچ تی باطن زندگ  -

 .میاز خوشبخت  گمی منم برات م  می عجله نکن، بذار برس -

و  میرا مرور کرد  یاز خاطرات دوران بچگ یکل نی . داخل ماشمیشدم و حرکت کرد  نیماش سوار
 گفت:  می. شممیدیخند

 ت شده بودم؟ عمه عاشق پسر   ادتهی -

 !ادمهیآره  -

 . یکس نگفت  چیبه ه و یکرد یتو هم رازدار  -

 کنم؟ یاعتراف هی شهی م یآره نگفتم، ول -

 و گفت:  دیخند

 تا حاللت کنم؟ یاعتراف کن ،یهمه راه اومد نیا -

با   یاز باز  یفرشادو دوس دار   یبهم گفت کهنیچند روز بعد ازا ادتهی . یطونی طور شهنوزم همون  -
 م؟ یشد میپسرها تحر

 . یعشقم محروم کرد دنیو از دمن ؟یشد می نامرد، نکنه تو باعث اون تحر یا ادمه،یآره  -

 اش گفت: . وسط خنده م یدیبلند خند یصدا با
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 سقف. هی ریز رفتمی با اون گرگ م  دیوگرنه با یخوب شد محرومم کرد -

 کردم.   یپس کار خوب -

 ؟ی بود کارکردهی حاال چ -

 م؟یباهاش ازدواج کن دیحتمًا با میدوس داشته باش  ویکیاگه  دمیاز زنعموم پرس -

 .یده بوده تو عاشق سروش شد حتمًا فک کر ؟ید یبود پرس  یچه سؤال  نیخنگول من، ا یوا -

 ؟ ادتهیش بودم، واقعّا هم عاشق  -

 پر از حسرت گفت:  یناراحت و چشمان  یاخارج شد و با چهره  دنیحالت خند از

 . یخوب بود، خدا رو شکر، در کنار عشقت یل یآره، سروش خ -

 : دم یپرس

 ؟ یخوشبخت  ایکنار پو ؟یتو چ -

 زد و سکوت کرد. یتلخند

 *********** 

 ِمنو را مقابلم قرار داد و گفت:  میو شم میقرار گرفت زی. پشت ممیشد  یرستوران مجلل وارد

 کنار تو، غذا بخورم.   ریدل س هیو کنار بذارم   ومیرژ خوامی امروز م  -

 : دمیو پرس دمیخند

 ؟ ییهنوزم شکمو -

غذا  کمیدارم تا  ید وحشتناک چاق. استعدابرمی ها از خوردن غذا لذت نم مثل اون موقع گه،ینه د -
 .برمی به سر م میاکثر اوقات در رژ نیواسه هم شم،ی بخورم چاق م ادیز

 باشن.  پیتخوش  دیخانم دکتر با گه،یبعله د -
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خوشحالم   یز یچ چینداره، ه یبرام فرق  ی چیواسم نداره، کالً ه ینباشم فرق ایباشم  پی خوش ت -
 .کنهی نم

که از او   ییهاکه در آن سال  یاّتفاقات دنیشن یمن را برا  زد،ی م یکه به زندگ ییها طعنه  دنیبا شن   باز
 کرد. ترص یمانده بودم، حر خبری دور بودم و ب

 : د یپرس

 من. یبرا هیو فداکار یاز پدرت بگو، چقد دلم براش تنگ شده، پدرت سمبل مهربان -

 شدم و گفتم:   رهیش خ چشمان به

 ؟ یکن  فیتعر یخوای بگم؟ تو نم دیهمش من با -

ها، بهت فک  سال نی. چقد ایکن  فیم، دوس دارم فقط تو تعرذوق زده  یلیخ  دنتیاز د د،یببخش -
خوشحالم.   یل یخ  ،یدر کنار سروش دمینه! اما حاال که فهم  ای  یکه در کنار فرشاد خوشبخت کردمیم

نتوستم   گهیشد و د  بیچرا غ هوی دونمی ازش، نم  خبرمی ب شهی م یده سال ؟یاز غزاله خبر ندار  یراست
 موندم.  خبریب گهیشو جمع کرد، د کنم. سامان هم مغازه داشیپ

 : دم یپرس جانیاسم غزاله با ه دنیشن  با

 داشت؟  ؟یبچه چ کرد؟ی م  یاطی چطور بود؟ هنوز خ شیدید  ش،ی خب ده سال پ -

سرش شلوغ   یل یونک داشت. خ  دونیمزون بزرگ لباس عروس تو م هیختر خشگل داشت. د هیآره  -
ش. پولدار بودو  کنار سامان خوشبخته،  سراغ  رفتمیم ران،یا اومدمی . هروقت مشدمیدی بود. کم م

 یزهبود و نه از مغا ینه از مزون خبر  گهیبمونم، د رانیاز آلمان برگشتم تا ا یوقت  یخوشبخت. ول
 سامان.

 ؟ یمگه تو آلمان بود -

 دوساله، برگشتم.  باً ی کردم، تقر یآلمان زندگ ل،یواسه ادامه تحص یپونزده سال  هیآره  -

 ؟ یچ ای پس پو -

 زد و گفت:   یپوزخند
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ش به گذشته رو  سپردم  شیکه چهار ده سال پ یاگذشته یخوای حاال م م،یموند خبری چقد از هم ب -
با   میو داشت میاز هم بود خبریهمه سال ب نیو ا میقرار گرفت ایطرف دن هیات شخم بزنم. هرکدوم بر
دوباره زنده شد.  وبار ُمرد  هی ،ی ن یبی که م یم یشم نی. امیکردی روزگار نامرد دست و پنجه نرم م  نیا

 آوار له شد و دوباره بلند شد و ساخت.  ریزلزله شد و ز شی تو زندگ 

 .یخب اومدم که برام بگ -

 کرد. خیغذاتو بخور،  -

 *********** 

  یشدم. عالوه بر همسردار   تیّ مسئول یبا کل د،یجد یزندگ هیرو با عشق شروع کردم و وارد  می زندگ  -
. من که در خوندمی رس هم مد ها،ت یّ مسئول . تازه کنار اون کردمیهم م یدار بچه دیبا ،یدار و خانه 

خوندن بود، از  سکارم فقط در  نیترسخت  شهینزده بودم و هم دیو سف  اهیمادرم، دست به س یخانه 
کار    نیکردم و آسانتر یدار شدم، شروع به پختن و شستن و بچه   ایبا پو ی که وارد زندگ  یروز اّول

 سخت دانشگاه. یهاشده بود، خوندن درس  می زندگ

. دوس  سوختی دوسش داشتم و دلم براش م  یلیکنار ما باشد، چون خ ایلی خواسته بودم، ا خودم
خوب بود.   یلیخ  ای لیم با اکه رهاش کرده بود و رفته بود رو با من بچشد. رابطه  یداشتم، طعم مادر 

  هابتش هشدار دادو همه  ب  دمیترسی که ازش م یز یبود. چ رفتهی مادرش پذ یو جااون کامالً من
نه  ایلیوجود ا کردم،ی فکر م یخوب بود که گاه یما به قدر  یبود اما رابطه ایلی من با ا یبودن، رابطه

رو   ایم با پوداد و رابطه یشتر یب  یگرما می نکرد بلکه به زندگ جادیا یمشترکم مشکل یزندگ یتنها برا
اون هستم.   یمن مادر واقع کردند،ی فکر م انیکه اطراف میبه هم وابسته بود یتر کرد. به قدر محکم 

در  رفتم،یها که دانشگاه م. صبح رفتی مادربزرگش نم  یخانه  شدوی روز هم از من جدا نم هی یحت
. تمام طول  گشتمی هام، به خانه برم بعد از کالس  یو نگران ی. من هم با دلتنگماندی خانه منتظر من م

  یبه تمام امور به خوب کردمی م یگذشت و سعی خانه و پخت و پز م یبعد از دانشگاه، به کارهاروزم 
هم  ایلیو ا خوندمی ها تا نصف شب درس م احساس نکند. شب  یشکاف  یدر زندگ ایکنم تا پو یدگ یرس

 .دیخوابی و م گذاشتی من م یپاها یسرش رو رو

ش  ببرم  نمایس ای نداشت، به پارک  یتوقع چی. از من هکردی و درک مخوب من   یلیبا اون سن کم، خ  
کنار   ایلی. اکردمی توجه م  حاتشی به تفر وگذاشتمی کم نم یز ی چ شیمن برا یکنم ول  یباهاش باز  ای
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  کردم،یکه تحّمل م ییهای و خوشحال بود و  در کنارم آرامش داشت. من هم با تمام سخت یمن راض
 .دمکری م  یبودم و احساس خوشبخت یراض

 *********** 

 چیخودش رو داشت و من بدون ه یروال عاد زیمشترک ما گذشت. همه چ یاز زندگ  یسالکی
با من   یو بداخالق شد و با تند   یعصب  ی کرد. کم رییرفتارش تغ ایپو کهن ی. تا اکردمی م یزندگ ،یاگله

. با  زدیم  ادی و داد و فر رفتیاز کوره در م ایل یا طنتیش  نیترزود در مقابل کوچک  یل ی. خکردی رفتار م 
. از  شدمیرفتارش نم  لیدل  یمن هم پاپ گفت،ی نم یز ی چ شیذهن یهاو از مشغله زدی من حرف نم 

  ایپو  کردم،ی. فکر م کردی از شب در مطب کار م یو دانشگاه بود و عصر هم تا پاس سی تدر ری صبح، درگ
 یهم پا به پا : من گفتمیاما با خودم م د،یآی به نظر م یخسته شده و عصب   یکار  ادیز یاز مشغله
پس چرا من  کردم،ی رفتار م ایل یبا اون و ا  یبا مهربان شه یهم یم، ول شدم و خسته  یزندگ ریاون درگ

حتمًا فشار   ست،ین یها قومرده، مثل ما زن  هی: اون دادمی م یبعد به خودم دلدار  کردم؟ی م یصبور 
 .کردی گذاشته که بد، رفتار م  ری اون تاث یکار رو

کردم و   ی. فقط صبور شدمیناراحت م  هاشی تند و بدخلق یوقت به اون نگفتم، از رفتارها چیه
ازش   ی روز با مهربان  هیشد.  ای به پو  یمشکوک یهاتلفن کهن یانجام دادم تا ا یرو به خوب فمیوظا
 : دم یپرس

 ؟«یزنی حرف م   یبا ک »

 گفت:  شخندی جوابم با طعنه و ن  در

  ایلیبا ا ای یاتو آشپزخونه ایتو کتابه  ای! همش سرت یدیو دو من  یچه عجب سرت رو باال کرد »
 .«یمشغول

به  کهنیتشّکر از ا یبه جا سال،کی جالب بود، بعد از  میجا خوردم و ناراحت شدم. برا  یحرفش کم  از
  کردیرو سر و سامان داده بودم، داشت از من گله م  شیو زندگ  کردمی از پسرش مراقبت م یخوب نیا

و با چه  زدمی دست و پا م  ، یفشار زندگ ینداشت که چطور داشتم تو یو طلبکار شده بود. توجه
که  ییهازحمت  ی. همه بردمیم  شیبود، پ می اول زندگ  تی اولو میدرسم رو که برا یو مشّقت یسخت
 گرفته بود.   دهیبودم رو ناد هدیکش
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کارها   یانجام بعض  یبرا یفرصت  یشون بدهم ولبود که انجام  میخودم هم آرزو کرد،ی م یز یاز چ گله
  یلیخ  ایبارون،   ریو قدم زدن ز دنیخند ایشام دونفره در رستوران،  هیرو نداشتم، مثل خوردن 

  یطور  من یاما زندگ  کنندیشون تجربه ماول ازدواج یهاها در سال زوج یکه همه یاگهید یزهایچ
  یزندگ فیانجام دادن وظا یبه درست  یمن برا یهاشروع شده بود، با بدو بدو و نفس زدن گرید

 مشترک شروع شده بود.

اگر   ایخاطر کمبود وقت بود. به دمیبا دو تا شمع نچ  کی شام رمانت زیم هی شیدرک نکرد، اگر برا اون
از توجه و محّبتم رو به اون اختصاص   یبخش  دیبود که با ایل یخاطر وجود ابهش کمتر توجه کردم به

 . دادمیم

لباس بپوشم و به  گهیجوره د هی آمد،ی از سر کار م ی از دخترها دوس داشتم، وقت یل یمثل خ منم
نکرد که شروع   کنم اما درک  یخاص، باهاش عشق باز  یعشوه و ناز زنانه   هیش بروم. با استقبال

 ها فرق داشت.  نوعروس  یبا همه  ایلیمشترک من و اون، با وجود ا یزندگ

 خواستیداشتم. دلم م یبه همراه ازی ن یدلم شکست. انتظار تشّکر نداشتم ول یل یشب خ اون
 یکه برا یقدردان فداکار  یو کم دمیکشی تنه به دوش م هی روی زندگ نیچگونه بار سنگ د، یفهمیم

  نیکه ب یخوب  یرابطه  ای رو که داشت و  یآرامش دیفهمی . اون نمبودی کرده بودم، م ایلیاز ا ینگهدار 
ما نباشد    یدغدغه به درس و کارش برسد و نگران رابطه  یکه اون ب شدی و پسرش بود و باعث ممن

 من بود.  ونیرو مد

ازدواج نکنم و   تونستمی رو انتخاب کرده بودم. م یکه به اون داشتم، اون زندگ یاخاطر عالقه به من
خودم  یرو برا  طیکنم، اما با انتخاب اون، شرا دایراحت به درسم برسم و زودتر به هدفم دست پ

 تر کرده بودم. سخت 

اون روزها   یهایخستگ ی، همهکه بود، متهم کرد  یخاطر مشکالتمن رو به  ایپو  دم،ید یشب وقت اون
 تنم ماند.   یرو

ش پر از  نگاه ی. تورفتی م نیاز ب  ایلیلبخند و نگاه ا هی داشتم با  ایکه از پو ییهایدلخور  یهمه اما
  یرو یو پر مهرش که وقت  کی کوچ یهاو دست دادی م یبود. وجودش بهم انرژ  یعالقه و قدردان

 .کردی م رونیطول روزم رو از تنم ب  یهایخستگ یهمه گرفت،ی هام قرار مشانه 
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دلم رو نزدم، به جاش   یهاش سکوت کردم و حرف کرد در مقابل هیشروع به گال ای که پو یشب اول 
 وقت بگذارم و محّبت کنم.    شیبرا  شتریب آمدی ها که به خانه مکردم، شب  یسع

  دینگه دارم. با یتا اون رو خوشبخت و راض  زنمی دارم دست و پا م د،یاشتباه کردم، چون اون نفهم اما
سرشون رو مثل   های . چون بعضدادمی رو نشان م یزندگ  تهیو به زور بهش واقع گرفتمی شو مچونه

 . نندیرو بب تی که واقع خوانی و نم کنندی برف م  یکبک ال

 یها رو به خودش بدهد و من رو مقّصر کمبودهاحق یهمه  ایاون شب من، باعث شد، پو سکوت
شوم و  نی شد. انتظار داشت، درسم رو رها کنم و خانه نش  رتریگاون رابطه بداند. هر روز بهانه 

دار بشم. اولش احساس کردم،  و گرفت و از من خواست، بچهدار شدن من بچه یکنم. بهانه  یدار بچه 
  یکند. چند بار  نی و سرگرم و خانه نشمن خواهدی بچه م ینه و به بها کندی من حسادت م شرفتیبه پ

 شدی نگرفتم چون باورم نم  یدار باشد اما حرفش رو جدگفت: دوس داره همسرش خانه  یجد  یلیخ
 بهداشته باشد و از من بخواهد، پشت پا   یطرز فکر سّنت  نیچن ه،یعال التی تحص  نیبا ا یکه مرد

 زحمات و اهدافم بزنم.  یهمه

  یاون رفتارها از جا یبلکه همه ،یبود و نه از طرز فکر سّنت  ینه از حسادت خبر  دمیعدها فهم ب اما
 . خوردیآب م یگر ید

. من که میشام دونفره به رستوران برو هیخوردن  یبار از من درخواست کرد، برا نی اول یشب برا هی
احترام گذاشتم و رفتم چون احساس کردم،   ایپو یبروم اما به خواسته ییجا ایلیبدون ا اومدی دلم نم

 دارد. اون شب به من گفت:  از یبه تنها بودن با من ن

طلب بخشش و اظهار   یو زار  هی. با گرمی برگشته و ازم خواسته تا برگرده به زندگ  ایلی» مادر ا 
 .«کنهی وندامت م   یشمونیپ

  یبه زندگ   ستیحاضر ن  کرد،یم د یمحکم تأک  یلی خ ایادم. پوسکوت کردم و فقط به حرفاش گوش د  
 : گفت ی با اون برگردد. م

 هم گفتم، اگه ببخشمت هم امکان برگشت وجود نداره.« سایبه پر »
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  تونستی نم  یبا من مانده بود ول  یزندگ   یمحکم ادعا کند، پا کردی م یمن باورش نکردم. سع یول 
 یو تو دهیدلش لرز ده،یپاش لرز دم،یپنهان نگه دارد. فهم ُتن صداش بود رو از من یکه تو یلرزش 

 رو خوندم.  می زندگ ینگفتم و همون شب فاتحه  یز یکرده بود اما چ  ریبرزخ انتخاب، گ

 کرد،ی بود. چون احساس م  سایخاطر برگشت پرمن به ینده یرها کردن درس و آ یهاش برابهانه  تمام
مردها، زن  یبود، مثل همه  یعی. طب کندی تر ماون سخت  یرو برا  یمن، زندگ ینده یآ شرفتیپ

 داشت. یاش بوده و از اون ثمرهعاشق یکه روزگار  یبدهد، به زن حی زن پرمشغله ترج هیدار رو به خانه 

  سا،ی ادامه دادم و انگار نه انگار، از بازگشت پر ال،ی خی و ب اوردمیباز خم به ابرو ن  یگرفت ول  دلم
 کردم. یاحساس خطر 

 بهم گفت:  ایشب پو هی کهن یا تا

 کنه.« ی زندگ ایل یازم خواسته، اجازه بدم با ا سایپر »

 : دم یرو از دست بدهم  پرس ایلیا ی روز  کهن یازا ینگران  با

 ؟« یگفت  یتو چ »

 : گفت 

  ،یت برسبه درس و مشق یتون ی مادرش تو بهتر م ش یبره پ  ا یلینکردم. به نظرم اگه ا یمخالفت  »
 .«شهی ت نم مزاحم درس  ایلیا گهید

نکرده بودم    یتیشکا ای لیوقت از وجود ا چیبه من زده بود. من ه ینیسنگ یهیشدم. کنا  یعصبان  یلیخ
تر به  تا راحت  سپارمی م سایتو رو هم همراه پسرت به پر  م،یبهش بگو  خواست،ی دلش م اما اون

  مرو دوس داشتم و حاضر نبود می سخت در اشتباه بود چون من زندگ یم برسم. ولدرس و مشق 
 که در اون مّدت با چنگ و دندون نگه داشته بودم رو مفت از دست بدهم.   یای زندگ

م و جوابش رو داد  تیّ لحظه از اون دورشوم. با عصبان ه یمن بود، حاضر نبودم  یدلخوش یهمه ایلیا
 گفتم: 

 .« خوامی م ایلیبا تو رو با ا یمن زندگ  »
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 زد و گفت:   یپوزخند

 !«یخوای از من م شتر یو بجالبه!پسر من ؟یخوای نباشه منم نم  ایلیا یعنی »

 گفتم:   یهمون لحن عصبان با

بود، حاضر   نیشد. منظورم ا  لیبرام تکم  یزندگ نیا  ا،یل یت شدم بعد با اکه عاشق یاول تو بود »
 .«شهی از من جدا نم ای لیهم ا یجدا شم، از طرف  ایلیاز ا ستمین

 ادامه داد: دوباره

رو به مادرش   یبچه نامادر  هی شهی. مگه میبزن  نهیو به سسنگ اون خوادی نباش، نم ایلیتو نگران ا »
 ش جدا کنم.«چه مادر و از ب ه یشو بخواد. از من نخواه، مادرشه، حق داره، بچه  سایبده؟ پر  حیترج 

 رو نداشتم. گفتم:   ایپو یهاییطاقت زورگو گهیما شّدت گرفت و دهانم رو باز کردم. د نیب یدعوا

مادر کجا بوده؟ اون  نیتا حاال ا ؟یباز کن  می و به زندگ اون زن  یپا ایلیا یبه بهونه یخوای چرا م »
خاطر  و پسرت رو به آرامش من  یخوای نداشته؟ چرا م یو رفت عاطفه مادر شو گذاشت که بچه  یموقع

 ؟« یر ی بگ یزنه عوض هی

مهم   شی برا سای هنوز پر دم،یخوردم. فهم  ایاز پو یمحکم یل یس ،یعوض یخاطر گفتن کلمهشب به  اون
بد حرف   سایدر مورد پر یبهانه بود. وقت هی زد،ی ازش حرف م ایکه پو یمادر  یهابود. تمام عاطفه

از   یچشماش نگاه کردم، خبر  یش رو از دست داد. تو شده بود که کنترل  یعصبان یبه قدر   ایزدم، پو
  ورم ی. باز نتونستم زبون به دهن بگزدی دو، دو م ت،یّ عالقه به من نبود. مردمک چشمش از عصبان 

 گفتم: 

برگرده   سایپر یروز  هینبود، اگه  ادتی  یمن شد ینی: عاشق نجابت و سنگی که بهم گفت یاون موقع »
 شه؟«ی دست و پات شل م وی شی هاش مخام عشوه و غمزه 

 کرد ی و اون هم تکرار م گفتمیم من

 ندارم...«  یاساکت شو، دهنتو ببند، من به اون عالقه »

 ران نباش. نگ کنم،ی ت نموقت ترک   چی: من عاشقتم و هگفت ی بار نم  هی اما
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 کز کرده بود.   یابحث و جدل ما گوشه  یاز همه جا به تماشا خبری ب  ا،ی لیا چارهیب

 *********** 

  شیش کنم، برانگاه  یحتّ  ایبزنم  یحرف   ایبا پو کهنیو بدون ا دمیصبحانه رو چ  زیروز بعد، م صبح
 صبحانه آماده کردم. اون هم با حالت قهر، چند تا لقمه خورد و رفت. 

دفعه زنگ خانه صدا خورد. به  هینشاندم تا بهش صبحانه بدهم،   یصندل یو رو  دمیرو بوس ایلیا 
برداشتم و به سمت درب رفتم  وچ ییجا مانده بود. سو زی م  یرو ای پو  نیماش چیی سمت درب رفتم، سو

 : فت گ یدلشوره گرفتم. وقت شدنیرو شدم که از دبه رو   ی بدهم، با خانم ایرا به پوکه آن 

 ا« یلیهستم، مادر ا سایپر »

ش مشخص بود،  گذاشته بود. چهره  می زندگ  میو تا دم در حرشدم که با جرأت پاش   یعصبان  یلیخ 
  دیدی و ماون ایلیا خواستی بود. دلم نم ستادهیکنارم ا ا ی لیتصاحب جزم کرده بود.  ا یرو برا ش عزم 

 و نگاه کرد.  با تعّجب من ایلیهستم، ا ایل یگفت: مادر ا یاما وقت

ش حمله ور شدم  اوج گرفت و کنترل رفتارم رو از دست دادم و به سمت  تمیّ چه شد، عصبان دونمی نم
رو جا گذاشته بود، پس هنوز داخل   چ ییسو دونستم،یرو صدا کنم چون م  ایکه اون رو کنار بزنم و پو

 بود.    نگیپارک

 ایلیا یهیو داد و گر  غی ج یها پرت شدم. صداخورد و از پله دادو پام سر یجا خال سایدفعه پر هی اما
 صورتم.  یجلو ایمبهم پو ریو تصو دیچ یگوشم پ یتو

سرم بودند.   یو مادرم باال ا یبه هوش آمدم، پو ی. دو ماه در کما بودم. وقتدیآی نم  ادمی یچیه گهید
 ،یدار ی. درعالم خواب و ب رفتمی فرو م قیعم  یو دوباره به خواب زدیپرستار مدام به من آمپول م

کشان، کشان اون رو از من   خواستی که م ییهادست  ری و تصاو دیچی پیدر گوشم م ایلیا یهای تابی ب
 رو آرام کند. ای لیا کردیم  یبود که سع سایپر یها. دست شدیم کیدور و نزد میدور کند، برا

 *********** 
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. دکتر گفته بود،  شناختمی کس رو نم  چیاز دست داده بودم. ه م رو کاملمرخص شدم حافظه یوقت 
از من  ،ی خبر ی رو به تهران آورد و در حالت ب  باشد. مادرم من   یم دائمممکنه از دست رفتن حافظه

 برگردم.  می کرد تا حالم زودتر خوب شود تا به زندگ یپرستار 

  ضی مر هاش،ی تاب  یبا ب ایلیبرگشته بود. ا  سایپر د،یمادرم فهم ا،یپو یهای توّجه یکم کم از ب کهن یتا ا 
من بماند. مادرم مخالفت   شیپ یچند روز  ایلیمجبور شد، از مادرم بخواهد که اجازه بدهد، ا ایشد. پو

 و اجازه داد. کرد اما بعد دلش سوخت 

  یکی  کردمیچون احساس م  شدمی که بهم دست داده بود، رها م یکنارم بود از حالت پوچ ایلیا یوقت
زودتر خوب شوم چون به خوب شدن من  ایل یخاطر ابه  خواستیدارد. دلم م اجیرو دارم که به من احت

 به  سیخ  یبا چشما کردویگردنم م یحلقه  شک یکوچ یهاها با اون دست شب  یداشت. وقت  ازین
زودتر خوب شوم و با   کرد،ی ها دعا م. با اون دست کردمی م  دایپ یبه زندگ  دیحس ام رفت،ی خواب م

 زودتر به خانه برگردم.   خواست، یاز من م ش،ت یاون معصوم

 یهادست ، یک ی بود در اون تار میتنها چراغ زندگ  ایلیا آوردم،ی نم  ادیکس رو به  چیکه ه یدوران یتو
 : زدی م میصدا  یوقت ید ولبا من دار یچه ارتباط  دونستمی . نمبردیرو گرفته بود و راه م من

 مامان!« »

مادرم   دم،ید ی م  ی. وقتکردیفقط اون کنارم باشد چون آرامم م خواستیداشتم. دلم م یخوب حس
 پسرم رو ازمن جدا کند.   خواهدیکه چرا م  شدمی م یبرود، از دستش عصبان شمیاز پ  ایلیاصرار دارد، ا

  ایرو داخل خانه گرفته بود. از پو من  یشده بود و جا ایپو  یوارد زندگ سای متوّجه شد، پر مادرم
در من  یبهبود د،ید یوقت یاون نشوم. بعد از گذشت مدت یرو برگرداند تا من دلبسته ای لیخواست، ا

عادت کنم و    دیجد یمن، طالقم رو بدهد تا به زندگ یخواست، تا برنگشتن حافظه ای حاصل نشد از پو
 ق داد و رفت. من رو طال یهم به راحت ایپو

سخت بود.    یلیت از ذهن پاکه، خکه گذشته  ییایبا دن یپاک بود. زندگ  د،یکاغذ سف  هیذهنم مثل  
به    یلیخ  ت،یّ اون وضع یرو بفهمم. تو ای لیاز ا ییجدا ل یتا دل  اورمی ب ادیتالش کردم تا گذشته رو به 

 شد.   ترم یوخ تمیاز من جدا شد، وضع یداشتم، وقت ازین  ایلیوجود ا
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با من رو    یعشق و زندگ  اقتیل  ا ی. چون پوایاز پو ییعذابم داد تا جدا شتریب  یلی خ ایلیکندن از ا دل
رفت   می زود از زندگ  یلیبه حسرت شود. خوشحال بودم که خ لیتبد مینداشت که از دست دادنش برا

 امروز برود.  نیکه قراره فردا برود بهتره که هم ینظرم، مرد چون به

 کردم.   سایپر میتقد  یرو دو دست می زندگ ،یدن یتالش و جنگ چی راحت، بدون ه  یلیخ

 بودم.  دهیزحمت کش  یکل شیکه برا یاندهیانتخابم شد، از دست دادن حافظه و آ  عاقبت

از   یاون قسمت  خواستیم برگشت، دلم مکم با کمک مادرم و دکترم، حالم بهتر شد. حافظه  کم
ش پاک  شهیهم یم برنگردونم. خودم از ذهنم براوقت به حافظه چیبود رو ه  ایخاطرات، که با پو

 کردم. 

  ،یندگز یهابخش  ی. عادت کرده بودم در همه یداشتم اما نبود ازیبهت ن   یلیاون مدت خ یتو باران،
 .یرفت  رانیاز ا دم،یتو رو کنارم داشته باشم اما شن

ساختن شروع کردم.   یبه سراغم اومد و دوباره برا دیو ام زهیزود انگ یل یخدا خواستم، کمکم کند، خ از
  یست.« دستم رو روتازه  یر ی رو هر وقت از آب بگ  یغصبه خوردن با خودم گفتم: » ماه یبه جا

 باشم.«  ندهیبه فکر آ دیچون گذشته، با سیبرام ن گهیو گفتم: » گذشته د زانوهام گذاشتم و بلند شدم

و   شدمیدکتر م دیکردن. با یزندگ یبه نظرم فقط مرگ بود که راه چاره نداشت اما من زنده بودم برا 
. دور  رمی آلمان رو بگ یه یکه داشتم، تونستم بورس یلیدرخشان تحص  ی. با سابقهساختمیم موندهیآ

 .  دمدور ش کرد،یم ی ادآور یکه گذشته رو به من  یز ی بهتر بود. از هرچ یلیخ  میشدن برا

 *********** 

 ت چه کردن؟ ت بعد از رفتنخانواده  -

قبول شد. مادرم، خانه رو اجاره دادو دنبال اون رفت.   رازی ش یپزشک  یبعد از رفتن من، برادرم رشته  -
  سیتنها بودم. شروع به تدر یلیبرگشتم خ  یمادرم هم کنارش موند. وقتجا ازدواج کرد و برادرم همان 

 تر آرامش دارم. مهم هدارم، از هم زیکردم و بعد هم، مطب رو راه انداختم. خدا رو شکر اآلن همه چ

 ؟ یازدواج نکرد -

 کنم. هیاعتماد کنم. عادت کردم، به خودم تک  یبه کس تونمی نم گهینه، د -
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اولم شکست خوردم اما شکست من باعث   یزندگ یمن تو  ،یدیند ستن،ین  ایپو اما همه که مثل -
 کنه؟ی نم  تتیاذ ییکنم. تنها دایدست پ یشد، به عشق واقع

 شو نشونت بدم. پسر شد. بذار عکس  هیاون اعتماد من  یثمره ستم،یتنها ن -

 قرار داد، با تعجب نگاه کردم. گفتم:  دگانمی را درآورد و مقابل د یعکس  ف،یداخل ک از

 ؟یجدا شد  یوقت یتو باردار بود -

 و گفت:  دیخند

  ضیبا مادرش کرد و مر یرو از من جدا کردن، شروع به ناسازگا ای لیا ی. وقتای. پسر پواههیلیا نینه، ا -
به دست    یز رو چند رو  ایلیهم مجبور شد، ا ایوقت قبول نکرد. پو چیه یرو به مادر   سایشد. اون پر

حاضر    گهیبهتر شد، د هک ایلیبعد از من، به مادربزرگش وابسته بود. ا  ایلیمادربزرگش بسپاره. آخه ا
از من خواست، با من باشه.   ایلی م رو به دست آوردم، احافظه  یکنه. وقت یزندگ ایو پو ساینشد با پر

نامه و تلفن در ارتباط   قیهمچنان با من از طر ایلیرفتم و ا رانی. من از اسی بهش گفتم: امکانش ن
قبول شد!  یادونستم کجا و چه رشتهی دانشگاه قبول شده بود. اما نم ای لیبرگشتم، ا یبود. وقت

به فکر من بود.   شهیاما اون هم کردمی توجه نم ایلیبه ا اد ی درس و کارم بودم، ز  ریدرگ قدرن یراستش ا
  یدندونپزشک  یرشته یاون، ترم اول  یهاشدم که بچه  یارد کالس روز و هیکردم.  سی من شروع به تدر

که شدم، اسم  ابیحضور غ   ستی. وارد ل کردیمعّذب م ومن  ،یبا عشِق جوجه ترم اول  یهابودن. نگاه
و بعد بردم و با دقت نگاه کردم  ستیل ی! چند بار، سرم رو توشدی باورم نم دم،یرو د یسپهر  ایلیا

. ستادیکه من رو معّذب کرده بود، بلند شد و در برابرم ا یصداش کردم. با همون نگاه و لبخند
اندازه تالش کرده بود تا من رو   نیبه من تا ا دنیرس ی برا یکی دم،یدی م یبود وقت  ینیریش یلحظه 

اون  نیواسه هم کنمی م سی نشگاه تدر. خبر داشت، تو کدوم داارهی به عنوان مادرش به دست ب
 یخواسته  فیحر ایتهران انتخاب کرد و اومد که کنارم بمونه. موند و پسرم شد. پو یدانشگاه رو تو

که به من داشته، اون دانشگاه رو   یاخاطر عشق و عالقه پسرش به  که دیفهم یاون نشده بود. وقت
 . کنهی م ز یبراش وار یگرفت و هر ماه هم پول یاخونه   ایلیا یشد. برا می انتخاب کرده بود، تسل

 ! ینامادر  هیبه  یوابستگ ،یچه داستان جالب  -

رو داده. در کنارش آرامش دارم و    ایانگار خدا بهم دن کنهی صدام م  یمامان، وقت گهی هنوزم بهم م -
. دلم شمی خسته م می زندگ  یکنواختیروزها دارم از  نی. اما اکنمی م یاحساس خوشبخت یلیخ
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در کنار تو   تونمی م ،ی. حاال که تو برگشترمیفاصله بگ سی خودم باشم، از کار و تدر یبرا کمی خوادیم
ها مدام بهت  باران. مثل اون موقع  یداشته باشم. خوشحالم، دوباره هست میروزها رو مثل قد ن یبهتر

برام نمونده   یطنتیو ش  جانیه گهیالبته د ها برات بگم.اتفاق  یلحظهاز لحظه  شت، یپ ام یزنگ بزنم، ب
 و کار و کار.  سی . فقط تدرنداره یجانیشور و ه  چیه می کنم. زندگ  فیرو تعر یز یبرات چ که بخوام  

 گفتم:  یاما به شوخ یجدّ  یاچهره  با

 نداره.  یکی عقل داره،  یک یکجه،  یک ی ،یبرام بگ مارات یب یهااز دندون یایب  یتونی خب م  -

که در اطرافمان با تعّجب   ییهاتوجه به چشم  ی. بمیدی بلند، بلند خند هامی. مثل قدمیدیهم خند با
بلند ما فضا را پر   ینبود. صدا یخبر  م،یکه با آن صدا را در آن محبوس کن  یی. از پتوکردندی مان منگاه
 کرد.

 *********** 

که عاشقانه او را انتخاب کرده  ی را در کنار مرد اشیبا عشق، زندگ میشم کردم،ی سال فکر م  انیسال
شود و   یهر کس  ینبود که ممکنه وارد زندگ  یاما حواسم به طوفان زندگ  دادیبود، خوشبخت ادامه م

 دهد. ریی سرنوشت را تغ شود،ی که مقدر م یر ی با تقد

که با هر ساز آن   دکنی و آدم را مجبور م نوازدی را م  یخوش یغم، گاه یها گاهآدم  یبرا  یزندگ یملود
 گونه نواخته شد.  نیا م،یشم یزندگ یو ملود دیای به رقص درب

. سرنوشت هر کدام از  گذاردی م شی رنگ، به نما کیچند رنگ دارد : در هر دوران، خودش را با  یزندگ
  انتیزرد که خ  یکرد، گاه میقرمز که عشق را تجربه خواه ی. گاهشودیها نوشته مرنگ   نیما با تمام ا

هرکدام از ما هم در   یدگو...  زن شودی آرام، آرام م یایدر  کیمثل  یکه زندگ یآب یگاه ای و  مینیبی ا مر
 .آمدی رنگ درم  کیهر دوره، به 

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

 یصورت گرفت. رابطه یصورت خانوادگو فرشته آغاز شد. کم کم ارتباط ما به  میمن و شم  ارتباط
از قلبم همچنان از وجود   ییبا هم برقرار کردند. اما جا یخوب یشد و رابطه  ی م یصم  ای لیطرهان و ا

  شبالبه دن شتری. هرچه بشدیبود و او غزاله بود که در جمع ما خأل حضورش احساس م  یخال یکس
. به هر ابمی معجزه بودم تا او را ب کی خوش شدم. دل  دیاو ناام افتنی. از افتمیی بودم، کمتر او را م
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پرس   یاطیخ یهاعروس و کارگاه  یهامزون یاز او نبود. از همه یسر زدم اما اثر  د،یرسی عقلم مکجا، 
شده   امیزندگ  یدغدغه نیتررگ به بز لی تبد میکردن غزاله برا داینشد. کم کم پ یو جو کردم اما خبر 

همچنان با   ا یطوفان زده شده بود  اشی زندگ ای. نگرانش بودم که آکردی من را رها نم  یابود که لحظه 
با مشکالت   ایاست  و عشق غرق  ی در پول و خوشبخت ای: آ کردمی فکر م  نیبه ا رفت؟ ی م شی آرامش پ

با آرامش  توانستمی مدام با خودم در کلنجار و افکار متناقض بودم. نم کند؟ی دست و پنجه نرم م
 را به صبح برسانم. میهاشب

 : گفتمی م مبه خود  یدلدار  یبرا یگاه

  ییوفای از جانب همسر شده و نه ب انتی که از سامان دارم، مطمئنًا غزاله نه دچار خ یبا شناخت   »
 . «ذارهی م  نیها، سرش رو بر بالشب  یشهر به راحت نیاز ا یاگوشه هیپس حتمًا،  ده،ید

 :گفتمی م  باز

 « ؟یکرده باشه، چ ییوفا یبه او ب  ایاما نه! اگر  دن »

 نگرانش بودم….  

  ،یدوست ،یاهیهمسا ،یتو در آرامش یاست، وقت یجور ن یپر از آرامش بود اما قانون روزگار ا امی زندگ
حضور دارد که با به آغوش   یکس  ،یک یدر نزد ،یسوز یم  انتیتو در خ ی. وقتبردی به سر م  یدر ناآرام

هستند  ی کسان   ،یهست یز یعزدر غم از دست دادن  ی. وقترساندی عشق، شب را به صبح م دنیکش
 متناقض، از عدالت خداست.  یقانون زندگ نیو ا رند یگیجشن م  شان،ی فرد زندگ نیزتریکه با تولّد عز

 *********** 

 آخر  فصل ●

شروع سال   یسال، شوقم را برا  یانی پا یروزها یبود. باز حال و هوا دیع کی گذشت. نزد یسال پنج
منزل را با   یمیقد یهال یاز وسا یسال نو، تعداد یدادم، برا شنهادی. به سروش پ کردی م شتر یب دیجد
  کیبه   ازیرا کسل کرده بود و ن امهی روح  ،یروزمّرگ   یکم کردمی . احساس ممیکن ن ی گزیجا  دیجد لیوسا
 امه یدر روح ینو، کم لیوسا دی با خر خواستیها، دلم ماز خانم  یل یداشتم و مثل خ راتییتغ یسر 
 قبول کرد. کرد،ی نم  غیدر  یکار  چیمن، از ه تیرضا  جادی ا یکنم. سروش که برا جادی ا رییتغ
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قرار داشتند، قدم  ی مبل فروش یهاکه مغازه  یابان ی. در خمیمبل، به مرکز شهر رفت دیخر یبا هم برا 
 .  میکردیتماشا م  نیتریها را از پشت وو مبل  میزدیم

ام را جلب کرد.  شده بود، توجه  دهیها چازمغازه  یکیکه داخل  یچوب یهابا دسته یرنگ یاقهوه مبل 
 . صاحب مغازه به سمت ما آمد و گفت: میوارد مغازه شد

 در خدمتتون هستم، کدوم مبل مدنظرتونه؟  -

  یچهره  دنی که مّدنظر داشتم را نشان فروشنده بدهم که با د ییهارا بلند کردم تا با اشاره، مبل  دستم
 یبا موها پی خوش ت یشدم. مرد رهی اش خدستم در هوا ماند و به چهره  یااو، لحظه  یآشنا

 شده بود. ختهی طرف سرش ر کی و َلخت که شلخته وار در  یجوگندم

 : دم یبا تعجب پرس 

 د؟ی شما آقا سامان هست -

ش را نگاه به صورتم، چشمان هینه! با چند ثان  ایسروش به صورتم نگاه کند  َشک بود که در مقابل در
 خندان گفت:  یاو به سروش نگاه کرد و با چهره دیاز صورتم دزد

 و با برادرم اشتباه گرفتند. باز خانم شما دچار اشتباه شدند و من  -

من با فروشنده سر   تییآشنا  اما از کردی من و فروشنده رد و بدل م نیاش را ب با تعجب نگاه  سروش
 . آوردی در نم

و با   دمیکش ی قیمتعّجب شدم. نفس عم  یل ینگاه، من را شناخته بود، خ میسرعت با ن نیبه ا کهنیازا
 گفتم:  یخوشحال

کردم. من چند  دایباز دچار اشتباه شدم. خدا رو شکر، شما رو پ  د،یببخش د؟یشما آقا ساسان هست  -
 کنن؟ ی شما کار م ش یساله، دنبال غزاله هستم. آقا سامان هم پ

 بنشاند، گفت:   ییرایپذ یتا برا کردیم  تیهدا ی ما رو  به سمت صندل کهی حال  در

 .میکنی و برادرم از هم، جدا کار م وقته من  یل یخ -
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نشست.  ساسان  یصندل ی. سروش رورمیاز غزاله، از او بگ یودم تا آدرس و نشان صبرانه منتظر ب یب
 بود کرد و او را صدا زد و گفت:  یمشغول صحبت با مشتر  یکه همان حوال یرو به پسرک

 .« اری ب ین یری و ش یچند تا چا »

بودم با   ادهستیطور که ا. همانگرفتمی قرار نم میپاها یرو کهی زده بودم طور ساسان ذوق  دنیاز د  
 دستپاچه گفتم:  یحالت

 . میکنی ما رفع زحمت م د،یاز غزاله به من بد یآدرس هیاگه  زحمتی ب  د،یزحمت نکش -

 بلند شد و رو به ساسان گفت:  ش ی از جا دیمن را که د یذوق و عجله  سروش

 .« دیبد یآدرس  هیزودتر  دیلطف کن  کنه،یم یغزاله خانم لحظه شمار  دنید یخانم من برا »

 آن نوشت و گفت:  یرا رو یبرداشت و آدرس  زیم یرا از رو  یکاغذ ساسان

 .  دیدوستتون بر دن یبهتره، زودتر به د -

 منصرف شدم و با عجله آنجا را ترک کردم.  دیاز خر 

 *********** 

خودمان را  به منزل غزاله  م،یکه در دست داشت یطبق آدرس ،یگونه آمادگ چی فوت وقت و ه بدون
 منتظر بودم.  صبرانهی . بمیرساند

 زنگ فشار دادم.  یذوق و شوق دستم را رو با

بدنش را پشت درب پنهان کرده بود، سرش را  یکه کم ی کم سن و سال، با حالت یباز شد و دخترک در
 : دیآورد و پرس  رونیب

 د؟ یکار داشت یبا ک  د،ییبفرما -

مادرش بود. با   هیش درست شب رنگ  ییاش کردم. چشمان درشت و خرمانگاه یاه یو چند ثان ستادمیا
 لبخند گفتم: 

 درسته؟  ،یدختر غزاله باش دیتو با -
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و  ستادیمتعّجب مقابلم ا یاز درب فاصله گرفت و تمام قد با چشمان  یاسم مادرش کم دنیشن  با
 : د یپرس

 شما؟  -

  ریگرو شدن با خودم، غافل غزاله را با رو به استخویباران هستم اما نگفتم. دلم م م،یبگو خواستم
 کنم. او گفت: 

 . ستیمادرم خونه ن -

 : دمیناراحت پرس یو شوقم کاسته شد. با حالت  جانی از ه یآن جمله، کم  دنیشن  با

 رم؟ ی و ازت بگآدرس محل کارش  تونمیمادرت هنوز شاغله؟ م -

بودم. سکوت کرد. فکر کردم، خودم را  دهیپرس ییجای ام کرد. انگار سؤال باز قبل، نگاه  ترمتعّجب
گرفتم،  م ینکردم و تصم ینکردم، پس حق دارد که آدرس محل کار مادرش را ندهد. اصرار  یمعرف

 و گفتم:  دمیاو را بوس یآنجا را ترک کنم. گونه  یبدون معرف

 کنم، تو هم بهش نگو، من اومدم. ریگغافل  یدرت رو کمما خوامی م آم،ی فردا شب دوباره م  -

 کردم و به سرعت از آنجا دور شدم.  یخداحافظ  رم،یبگ  یجواب  کهنیا بدون

 : دیپرس  دنمیمنتظرم بود، با د نیدر ماش  سروش

 ش؟ یدیشد؟ د یچ -

 گفتم:  زانیآو یالب و لوچه با

که  میای ب روقتی سراغش، د آمیتر مشب آمادهسرش با کار گرمه.  فردا  ینه خونه نبود، حتمًا حساب  -
 خونه باشه.

 *********** 
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. زنگ را فشار دادم مطمئن  میوبه منزل غزاله رفت میدیخر  یو دسته گل ینی ریش یآن روز، جعبه  یفردا
او را داده بودم  دنیبه آغوش کش یرو خواهم شد.  به دلم وعده مهربان غزاله، رو به  یبودم،  با چهره 

 . ستادمیمقابل درب منزل ا تاب،ی و ب

ر به تار  ش شده بود. تا از سن رتریپ  یلیاش خ باز شد و سامان در مقابلم  ظاهر شد. چهره درب
 اشی شانی را بر پ یادی و چروک ز ن یکه چ یشده بود. خطوط دیرنگ باخته و سف یاه یاز س شیهامو

لبانش شکفته شد و  یمن، خنده رو دنی. با درساندیانداخته بود، او را شکسته و خسته به نظر م 
 گفت: 

 منتظرت بودم باران خانم.  -

 رهی به من و پدرش خ یو با کنجکاو  ستادیکرد و کنار او ا ی از پشت سرش ظاهر شد و سالم دخترش
و   نمیشد. اشک در چشمان سامان حلقه بسته بود. من منتظر بودم، هر لحظه، غزاله را پشت سرش بب 

.  شدمداشت، نگران  میرا برا یمحزون سامان که معلوم بود خبر شوم یبا چهره  رم،ی محکم به بغل بگ
  یپرسشگر آنها را نگاه کردم، با چشمان یهراسان شد. با چشمان  یبه چشمان  لیلبانم تبد یلبخند رو

چشمان جستجوگر من نداشتند. سروش مثل   یبرا یانداخته بودند و پاسخ  نیینمناک سر را به پا 
 : دیکه جرأت پرسش آن را نداشتم، پرس یاز پشت سرم ظاهر شد و سؤال یناج  کی

 افتاده؟ یغزاله خانم اتفاق  یبرا -

 گفت:  انی و گر خودش را در آغوش من رها کرد سمانه

  نه،یروزها فقط آرزوش ا نیخاله باران.  ا یاومد ریآخر عمرشه، چقد د یمادرم در حال وداع با روزها -
 . نهیشما رو بب

ش که اش بردم و صورتش را باال گرفتم و با نگاه در آسمان چشمان چانه  ریلرزانم را به ز دستان
 : دم یبود، پرس یو باران  یطوفان  یحساب 

 جاست؟ مادرت ک -

 . سیساخته ن یاز دست کس یکار  گهیبا مرگ نداره. د یافاصله  مارستانه،یب -
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 درنگ نکردم.  یالحظه 

 *********** 

  شد،یهم قدم شده بود. باورم نم  ، یخداحافظ یزمستان برا یهاقدم  نیعمر غزاله با واپس یقافله
قابل   ریتلخ و غ یل یاو، خ یمن را خواسته باشد. آخر قّصه یعذر غزاله  یزود نیبه ا معرفتی ب یایدن

 دیبه ام راآن  شودی که نم ستی دفتر  زندگ کیبخش تار نیباور بود. رو به رو شدن با مرگ، آخر
  چیتالش، تجربه، ه زه،یانگ د،یو مقاومت کرد. ام دیبا آن جنگ شودی نم  یروشن ورق زد. حت  یروزها

 چیبود که نه تنها خودش، بلکه ه یاغزاله طوفان زده ی خواهند کرد. زندگن حلِّ آن یبرا یکدام کمک 
 به او کند.  یکمک  توانستی کس نم

در مقابل آن   دیو فقط با ستی از آن ن یخالص یبرا ی ز یکه راه گر ستی از زندگ یتنها بخش مرگ  
  دیکه خداوند به او عطا کرده بود، با ییهارو به رو شده بود، با تمام نعمت  رشی شد. او با تقد میتسل

در   یول شتندرا دا آن  یآرزو های ل یکه خ ییها. نعمت شدی م  یباق ارید یو راه کردی م یخداحافظ 
ها، عمر  خداوند بود که با دادن تمام نعمت  یهااز عدالت   یکی. آن هم بردندیسالمت کامل به سر م 

 امله کند. را مع

درکنارش   توانستمی که م یآخر  یهاه یارزشمند شده بودند. ثان میبرا هاه یدرآن لحظات آخر، ثان چقدر
  نیاز دست دادن بهتر یهیبه ثان ه،یو با از دست رفتن آن ثان  کردی فوت م  یگر یپس از د یکی باشم، 

 .شدمی م کیدوستم نزد

 یبود. لبخند، هنوز گوشه  یمیسرد اما چشمان غزاله همچنان گرم و صم شیشدم که هوا  یاتاق وارد
اش مانده بود. نگاه رهیدست شسته بود و به سقف خ ای لبانش نشسته بود. به انتظار مرگ، از دن

 کردم. به خودم گفتم: 

 باش«  ی»قو 

ش  و باغ  سپردی م مثل او را به دست مرگ یبود که گل اقتیل یو ب   ارزشی از چشمم افتاد. ب ایدن چقدر
 .  کردیم ن یگلچ  ،یگل  نیرا از چن

 دنیرا به داخل اتاق گذاشتم. سرش را چرخاند و با د میو استوار و محکم، پا  دمیکش یق یعم  نفس
آخر هم   یدر آن لحظه یش پر نور و براق شد. دستانش را باال برد و خدا را شکر کرد. حتمن، چشمان
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به او داده   یلحظات زندگ نیمن را در واپس دنیکه نعمت د آوردی م یگله، شکر خدا را به جا یبه جا
، قدرت تک  تر بودند  یبود. به قدرت رو به رو شدن او با مرگ غبطه خوردم. چقدر دوستانم از من قو

 بود.  شیقابل ستا میها براتک آن

و هر لحظه   گذراندمی را م امیشب زندگ نیترتخت نشستم و صورتش را نوازش کردم. سخت  کنار
 .دمیدیم تر ک یش نزدخودم را به کابوس از دست دادن

هنوز   ش،ی شدن تار مو و ابروها ختهیشدم. با وجود ر رهی اش خالغر و فرتوت و شکسته  یچهره  به
اش خارج . صدا به زور از حنجرهدیکشی ا به رخ مر اشیجوان   ییبایرنگش، ز ییچشمان درشت خرما

 . گفت: کردی به زور کلمات را ادا م شیهاتنفس  نی با مکث ب  د،یکشینفس م ی. به کندشدیم

  ؟یکنینگام م ینجور یمن رو برآورده کرد. چرا ا یآرزو  نی ! خوشحالم که خدا آخریبه موقع اومد -
 زشت شدم نه؟  یلیخ

 گفتم:  

 نگات کنم.   ت،دم یکه ند ییهاهمه سال یاندازه خوامی . میو جّذاب  بایهنوز هم ز -

 و گفت:  دیخند

 هاتم برام قشنگه .دروغ  -

 تو، قلب مهربونته. دخترتم مثل خودت خشگل و خانمه. ییبایز -

 ش جمع شد و گفت: در چشمان  اشک

 چشه. طعم نداشتن مادر رو مثل تو ب دیست، اون بامن، سمانه ینگران یهمه -

 سکوت کردم. گفت:  اشی برابر نگران در

و فرشته تنگ شده، حالشون   میشم  یچقد دلم برا ،یبگ یبرام از خاطرات بچگ  شهی م یحاال که اومد -
 خوبه؟ 

 خاطره کردم:  دیها گفتم و بعد شروع به تجد از حال خوبه آن  
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مدرسه، با همون لباس مدرسه تو  یبرا شدیها که آماده مآلو بود؟ صبح چقدر خواب میشم ادته،ی -
و ما از   رفتی بسته راه م یدنبالش، تا مدرسه با چشما میرفتی م ی. وقتبردی رختخواب خوابش م 

 ادته؟ی م،یهاشو جلد کن که ما کتاب  کردی التماس م شهیهم ادته؟ی م،یدادی ش مپشت هول

 شمرده، شمرده گفت:   یکلمات با

  ی. چقد اون روزها قشنگ بود. طعم زندگهاشی تنگ شده. واسه تنبل طنتشی آره دلم واسه ش -
 و شکالت.  یبود مثل بستن   نیریش

 م؟ یسیبا خودکار بنو میتونیکه م م یکردی کالس چهارم چقد ذوق م میرفت ادتهی -

شما   یبالکن خونه  یکه تو ییهااون شب . میشدیذوق زده م  زیاون روزها از همه چ ادمه،یآره  -
ها رو و ستاره  میزدیبه آسمون زل م یعمرم بود، وقت یهاخواب  نیتر نیری ش  م،یدیخوابیم
سقف اتاق دوخته  نیروزها، چشمم همش به ا نیآسمون بود. اما ا هیدلمون به وسعت  م،یشمردیم
 .شهی داره تموم م ها،ی و خوش های تلخ یبا همه می اتاق تنگه. زندگ نیا یو دلم اندازه دهش

اومد  د یجنتلمن با اسب سف  ه یمهربون، بعدش  یبود ناقال، مامان و بابا یتو که همش تو خوش  -
 . یدیرس ،یخواست یز یدنبالت. به هرچ 

 ده،ی ش نمبنده هیه هاشو بنعمت  ی. خدا همهرمیم ا ی دن نیاز ا ریآره خدا رو شکر، چشم و دل س -
 .دم یخودمو کش یهایسخت ،یدوران هیبود. البته منم  یمار یب نیا یزندگ   نیقسمت منم از ا

تا   دینوش ی . به سختختمیر وانیکه کنارش قرار داشت، آب را داخل ل  یبه سرفه کرد. از پارچ آب  شروع
ش به  بود. تنفس  انیدر چهره و تنش نما یدهان و لبش کاسته شود. ضعف و خستگ یاز خشک  یکم

 . گفتم: گرفتیو پر سرو صدا همراه با ِخر ِخر، انجام م یسخت

 . مونمی استراحت کن، من کنارت م  کم ی زم،یآروم باش عز -

 لرزان و آرام گفت:  ییرا فشرد و با صدا دستم

 .  یکمکم کن بهت بگم تا دیهست که با  یز یچ هی -

 . میبذار فردا راجع به اون مسئله صحبت کن  س،یت مساعد ن. حال میصحبت کرد  یلیامشب خ  -
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اش کردم. رنگ صورتش از  آورد. نگاهدستش، قلبم رو به لرزه در   یدستم را فشرد. سرما شتریب  یکم
اشت. با  رمقش را د یداشت. انگار هر لحظه روحش قصد جدا شدن از تن ب  شیگرا یبه آب یسرد

 کرده بود، گفت:  انی را در صورتش نما یمار یتحّمل رنج ب ادیز یهاکه ردِّ سال یهمان خستگ

 ست. شه، راجع به سمانه ریگفتنش د یبرا ترسمی م -

نامعلوم   یاز فرداها یقابل درک بود، نگران میمادر برا ک ی ینگران  زد،یش موج مدر چشمان  ینگران
 که من با آن آشنا بودم. ی. طعم مادری دختر ب کی سرنوشت  یبرا

نشان دهم و اجازه ندهم   یش قورا پنهان کنم و خودم را در مقابل  میکردم لرزش صدا  یسع یسخت به
 شوند،  گفتم:  ری سراز میهااشک

 مثل دختر خودم مواظبش باشم.  دم،ی نگران نباش، قول م  -

آب تو دل سمانه تکون بخوره.   ذارهیاعتماد دارم، نم و بهش هیچون سامان پدر خوب ستم،ینگران ن -
 که عمر کفاف نداد…..  هیاگهید  زی من بابت چ ینگران

 به جا شود.  تخت جا   یرو یکرد کم  یبه سرفه افتاد. سع  دوباره

 : دمیپرس  ریّ متح ینگاه با

 . سی ت خوب ن تو اآلن حال  ؟یبگ یخوای م یچ -

 که کنارش بود کرد و گفت:  یبه ُکمد یااشاره 

و    کنمی م داتیباالخره پ یروز  هی دونستمی ست. بازش کن و بخون. مپاکت نامه  هیداخل اون ُکمد،  -
 . یکنی کمکم م

 راحت باشه.  التیخ  زم،یباشه عز -

راحت بخوابم. آرومم،   خوادی. چقدر دلم میهست شهیکه هم  یکابوسم با اومدن تو تموم شد. مرس  -
 .آدی . خوابم مکنمیاحساس نم  یردد چیه

 فرو رفت.  قیعم  یش را بست و به خوابو چشمان دیکش  یراحت  نفس



 دیشو  ایلطفا با لبخند وارد دن

301 
 

م ربوده  سکوت، همه جا را فرا گرفت. ترِس از دست دادن غزاله بر دلم حاکم شد.  خواب از چشمان  
  دهیشد. دستم را آرام از دستش رها کردم. از اتاق خارج شدم. همه جا سکوت بود. همه آرام خواب

  داریمنتظر د حظهو جوان، هر ل ری که حال و روز او را داشتند افتاد، پ یام به تک تک افرادبودند. نگاه 
 با مرگ بودند.  

 . یکنیم یعمر را سپر  یان یلحظات پا ،یدانی م  یوقت ستی لحظاته سخت چقدر

رفتم و از داخل   شیهال یبود. به سمت ُکمد وسا دهیطور، آرام و معصوم خواباتاق برگشتم. همان  به
 را برداشتم و کنار تخت نشستم و پاکت را باز کردم و شروع به خواندن کردم:  یآن، پاکت

نامه به دستت  نیا کهی زمان دانمی . نمازمندمیعمرم به بودن در کنار تو ن یانیپا  یروزها نیچقدر ا »
 نه! ایمن زنده هستم  رسد،یم

دوست تمام  نیتو بهتر. یفراموش نشد ادمیلحظه هم از  کیاما  خبرمی ساِل، از تو ب انیسال
را از تو جدا کرد و   زمانه دست من   یول یبود  زتریاز خواهرانم عز میو برا یبود  امی زندگ یهاسال

 یخواهم، برای . از خدا میگردیزود برم   یلیدارم، خ  دیام ی! ول یاز من دور هست لومتهایتو ک دانم،یم
روزها به  نی. انمیماه تو را دوباره بب  یبه من عمر دهد تا رو شتر،یب یاقهیتو، فقط چند دق دنید

  تیخاطر برا نی به هم نم،ینتوانم تو را بب  ست،نی. اما ترسم ارسانمی روزها را به شب م دنت،یانتظار د
 . یبه من کمک کن  یتوانیم طمئنمکه م یهست یبخواهم چون  تنها کس  ی نوشتم تا از تو کمک یانامه

که هر روز    یکه خداوند چگونه نعمت داشتن او را به من داد. نعمت یو سامان بودشاهد عشق من  تو
 ش شکر به جا آوردم. از داشتن

فکر   کهیمن نشست طور  یهاشانه یکامالً رو یخوشبخت  یبا سامان ازدواج کردم، پرنده  کهی زمان 
 یش بودم، همهکه عاشق  یدر کار  شرفتیماندگار است. عشق، پول، پ میبرا  یخوشبخت  کردم،یم

فراموش   کهی کار شدم طور  ر ی بودم. درگ دهیراحت به آغوش کش یال یبودند که من با خ  ییآرزوها
  ایرا به دن یفرزند  م،یگرفت یجدّ  می مشترک ما گذشت. تصم یاز زندگ یمادر شوم. سه سال دیبا کردم،

. ما هم دیمنتظر بمان  داند،یگفت: خدا صالح نم  یول میه دکتر مراجعه کرداما نشد. ب  میدعوت کن 
در   فرزندقرار دهد. کمبود وجود  رمانیتا خداوند با حکمت خودش فرزند را در تقد میمنتظر ماند

 خانه  یدر فضا یکودک یهی و گرخنده یکه صدا می بود یو منتظر روز  شدی ما احساس م یخانه 
 شود.  لیما تکم یبا وجودش برا  یتا خوشبخت میرا نثارش کن  مانیها ییکه عشق و تمام دارا چدیی بپ
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که  یتصادف با جوان ک یبراثر  زد، ی رو جارو م هاابان یشب مشغول کار بود و خ  یمه یپدرم ن  ،یشب
 شد.    نیبود، خانه نش نامهیبدون گواه

  نیاز ا یشد. دوماهآنها روز به روز بدتر   یمال تیداد. وضع تیرضا یاهیگونه د  چیه افتیبدون در او
  مارستانیو حالت تهوع شد. او را به ب جهی روز حال مادرم خراب شد. دچار سرگ ک ی ماجرا نگذشته بود، 

شب و روز غّصه  ده،به وجود آم  تی باردار بود. آنها از وضع م،یمتوجه شد یرساندم. در کمال ناباور 
. در حکمت خدا مانده بودم، ما آمدی نم رون یمردم، از خانه ب  یو مادرم از خجالت جلو  خوردندیم

اما خداوند آن فرزند را به مادرم با آن تن رنجور و   میکردی داشتن فرزند به خدا التماس م  یبرا
ما  ا کرد،یکرد و از خدا گله میم هیداد. مادرم گر هیهد برد،ی به سر م  یش در مشّقت و سختخسته

آمدن   ایحتمًا در به دن آورد،ی را م ی : »بچه رحمته، با خودش روز گفتمی و م دادمی م یمن به او دلدار 
 قرار گرفته است.«  ی بچه حکمت نیا

بچه را   خواستند،ی . از او مکردندی اتفاق ناراحت بودند و  مادرم را سرزنش م ن یخواهرها از ا یهمه
 سقط کند اما من مخالف بودم.

کس منتظرش نبود چون او را  چیش ناراحت بودند و هدعوت شد. همه از آمدن ایبه دن نوزاد آن
 فرشته بود. کیاما او  دانستندی ناخوانده م یمهمان 

  ی ما رفت. هنوز رخِت مشک  نیاز ب  لیدل  یساده و ب یسرماخوردگ کینگذشت، مادرم بر اثر  یسه ماه 
 رفتن همسرش، شبانه در خواب دق کرد.  یبر تن ما بود و داِغ از دست دادن او بر دل، پدرم از غّصه 

  یحکمت خدا ب  دمی. آنجا بود، فهممیسمانه را قبول کن ی حزانت سرپرست م،یگرفت میسامان تصم  ومن
من  م،یست مستقحکمت آن چه بود، نخوا دانمی به ما فرزند داد. نم قیطر نی نبود! خداوند از ا لیدل

  چیو ه خواستبدانم. خداوند ن شتریرا ب شیهابزند تا قدر نعمت  یخواست، تلنگر  دیرا مادر کند. شا
داد. حسِّ   هیآنها سمانه را به ما هد ینداد. پدر و مادرم را از دست دادم و به جا یاوقت به ما بچه 

مان بزرگ شد و   چشمان  یه جلورا گرفت. سمان  شیمادرانه جا یرفت و حسّ   نی من از ب یخواهرانه
 .  میختی ر شی را به پا یهست یعاشقانه، همه

رفتن  دانستم،ی رفتن شدم. م ینداشتم و آماده ایدن نیاز ا  یسرطان به سراغم آمد. من  طلب کهن یتاا
افتاد،  یاتفاق  ینداشت. به تازگ یادهیفا دنیو سرنوشت است، پس جنگ  ریو ماندن من، دست تقد

خواهرم    حانه،ی رتوان انجام آن را ندارم.   یتمامش کنم ول دیکار ناتمام مانده که با کیهنوز  دمیفهم
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  یاتفاق کهنی به من گفت، فرُبد، پسرش، دوساله، عاشق سمانه شده و از مادرش خواسته که تا قبل ازا
کنار   اشییراحت تر با غم تنها کند تا سمانه بعد از رفتن من یخواستگار  شیاو را برا فتد،ی من ب یبرا

بعد از من، به ازدواج با   دشیام یهمهاست مبادا دخترم دلباخته باشد و  نی من از ا ی.  نگراندیایب
 راز را از سمانه پنهان کردم. نگرانم! نیرا ببخشد که ا فربد باشد. خدا من 

خورده است و فقط با دستان   یزرگ گره ب امی نه؟ زندگ  ای بخشدی سمانه بعد از مرگم من را م دانم،ی نم
 .شودی تو باز م 

 من. قیشف  قیدارم رف دوستت

 *********** 

.  رساندمی آن را به سرانجام م  دی سخت بود اما با میکه غزاله بر گردن من گذاشته بود برا یتیمسئول
دوستم، انجام بدهم. دستان سردش را در دستانم  نی زتریعز یبرا توانستمیبود که م  یتنها کار  نیا

 لب رمزمه کردم:  ریو آرام ز  دمیگرفتم و بوس

 زکم« ینگران نباش عز »

 *********** 

م در کجا چشمان دانستمی م را باز کردم. نمبه تن داشت، چشمان  دیکه روپوش سف  یخانم  یصدا با
غزاله افتادم، کنارم نبود و تختش    ادیبالفاصله به برده بودم.  ادیبه خواب رفته بود، زمان و مکان را از 

زمان به عقب   نم،ی ببشوم و   داریبه خودم بزنم و از خواب ب  یمحکم ی لیس خواست،ی بود. دلم م  یخال
 هستم.  اشی او و در تصور خوشبخت  یبرگشته و من هنوز در جستجو

  شد،یم ر ید یاگر کم  دیکردم! شا دایغزاله، او را پ یشب زندگ  نیبود که درست آخر  یچه حکمت نیا
 .  بردمی را به گور م دنشیلحظه به آغوش کش کیحسرت 

 .  دیآسوده خواب یال ی با خ شهیهم یبرا او

 غزاله ورق خورد و دفترش بسته شد. یبرگ دفتر زندگ   نیآخر

 مان جاودانه ماند.ش در قاب خاطرات. اما خاطرات شودیدر کنارمان حس م  شهی فقدان حضورش هم 
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 یدر طول دوره یکه هر آدم رستی انکار ناپد یتیواقع  یست ولسخت  یل یاگرچه خ  زانیعز مرگ
 شد.  امی زندگ تیواقع نیترسخت  میبا آن رو به رو خواهد شد و مرگ غزاله برا اشی زندگ

 *********** 

سمانه و   یدوستم با تمام درد و رنجش گذشت. از دست دادن مادر برا نی از رفتن بهتر یماهکی
 بود که کمرشان را شکست.   ینیسامان، غم سنگ  یمهربان برا یهمسر 

از رفتن   می. شم ستادمیکه به مادرش داده بودم، کنارش ا یسمانه را رها نکردم و طبق قول یالحظه 
کرد در کنار من، به سمانه   یسع گرفت،ی شده بود و آرام نم دهیاو، قلبش به آتش کش دنیغزاله و ند

 غم بزرگ او شود.   ک ی بدهد و شر یدلدار 

  االتیبودم تا او را از خ  یداشتم هرچه زودتر با سمانه در مورد فربد صحبت کنم و منتظر فرصت میتصم
  یبه زندگ  یازلزله شد،ی آن، باعث م دنیبا شن که  یقیدشوار بود. حقا میبرا قیخام دور کنم. گفتن حقا

 !اوردیو رو کن،  ممکن بود نتواند دوام ن ری را ز  شیو آرزوها ا یسمانه وارد شود و دن

و شکست در عشق و عاقبت   یمادر ی شروع کنم. از غم ب  شیکردم به عقب برگردم و از خودم برا یسع
 گفتم. ،ی و فرشته با زندگ  می شم دنیگفتم. از جنگ ش یبرا امی خوش زندگ 

 وحکمت خدا گفتم. ریو تقد دیو مجنون آنها و از ام یلیل یپدر و مادرش و رابطه  ییآشنا  از

و   میدهیرا از دست م  یو کسان  زها یچ  یعالم بعض نیا  یناخوش ندارد. تو یرو  شهیهم ایدن کهنیازا
 . میآور یرا به دست م یو کسان  زهای چ یآن، بعض  یبه جا

و باطن    کیتار یهارا گذراند.  بخش   ایقانون، دن نی با ا  دیاست و با ن یهم ی: قانون زندگ گفتم  
 یهابخش یدر زندگ  یکرد. هرکس سهیمقا دینبا گرانیآن و ظاهر د یهای را در کنار روشن  یزندگ

ن نگاه یا  ست،یمطلق ن یدیسف  ای یاهی س یآن کرد. زندگ هایی روشنا دیبه ام  د،یدارد پس با یکی تار
 .دهدیماست که به آن رنگ م

 یخودت را به دست ناخدا دیبودن آن خرده گرفت، با ی به طوفان  ایدل بست   یبه آرامش زندگ دینبا
 خودش.  یبه حکمت خدا در مورد زندگ  دمیگفتم و گفتم تا رس قدرنی. ایخدا بسپار   یعنی یزندگ

 قدرت.  ایبود  سکوت او از شکستنش  دانستمی انداخت. نم  نییکرد و سرش را پا سکوت
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  شی بایکند اما فقط سکوت کرد. سرش را باال آوردم و در چشمان ز هیگر ایبزند   یحرف   خواستیم دلم
 بهم گفت:   ی. اما در کمال ناباور دمید  یتیهر گله و شکا دنیشن  یخودم را آماده برا

 ش ی کرد و جوون یبود که برام مادر  نی. مهم اگرید یهرکس اینداره مادرم، خواهرم بود  یبرام فرق  »
و با حسرت   نهیبش  میشانیپ یرو یمادر  یداد و نذاشت، غم ب هیو عشق رو بهم هد  ختی رو به پام ر

کرد،  خواهمفکر ن  نیوقت به ا چیو احترامه، ه شیست و قابل ستاهاسطور  هیبزرگ بشم. پدرم برام 
عالقه و  چیفربد خبر داشتم اما ه یبا من داره، اون برام فقط پدره. من از عالقه یاون چه نسبت

بشم   رهیبه چشمان مادرم خ دیبا یچطور  کردم،ی فکر م  نیبارها به ا یاز جانب من نبود. حت یکشش
  دمیمن منطبق نبود. خوشحالم که شن یارهایکدوم از مع چی. چون فربد با هخوامی و بگم، اونو نم 

. کنهی رو فراموش متر من راحت  یلی خ  یطور نینسبت خاله، خواهرزادست. چون ا هیمن با او، نسبت 
 شکست بده.« زهایچ نیو با امن  ای دن ذارم،ی برنامه دارم و نم یکل مندهی آ یخاله جون، من برا

فرو    میسر تعظ دینبود. در مقابل آن همه صبر و فهم و نجابت با ینیچبه آن همه مقدمه  ازین
با شعور و با درک باال   یدختر  نیهم، چن  دیآن مادر و پدر با تینداشت، از ترب  ی. تعجبآوردمیم

 .شدی م  تیترب 

  میبا قدرت رو به رو نیبه درک و شعور سامان گفتم، به دخترش گفتم که چن شی پ انیکه سال  یاحسنت
 غرق فکر کرده بود. شیبایدر چشمان مهربان و ز ریّ نشسته بود و من را متح

را که از مادرش   ی. آرامشکردمیغزاله را استشمام م  ی. از تن او، بودمیاش را بوسکردم و گونه  بغلش
 بود.  افتیاز او هم قابل در کردمی م  افتیدر

در برابر غزاله قرار گرفتم. حتمًا او هم، از آن باال به دخترش   یبا سرافراز  نکه یخوشحال بودم ازا 
 . دیخندی و م  فتگی احسنت م 

 *********** 

 بعد سالک ی ●

و با آرامش مشغول خوردن شام   میو سروش و طرهان را صدا زدم. دور هم نشست دمیشام را چ زیم
 شد.  یبود قصد گفتن آن را داشتم بدون مقدمه بر زبانم جار  ی که مدت ی. حرف میشد

 ؟یعالقه ندار  یپسرم تو به کس  -
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لقمه در دستشانشان  یامن تعجب کردند و لحظه  یآن جمله  یمقدمهی پرسش ب دنیدو از شن  هر
به هم نگاه کردند. طرهان به سرعت، صورتش از خجالت ُگر گرفت و سرش را   ریّ هوا ماند و با تح یرو
 زد و گفت:   یانداخت. سروش لبخند نییپا

 انسان عاشق نشه؟ شهیمگه م -

اش را به  سمت  شد و بعد نگاه  رهی دهان پدرش خ با همان صورت خجالت زده، به سرعت به  طرهان
 گفت:  یمن کرد و با دستپاچگ 

 . دهی م  ریش یمن هنوز دهنم بو  ه،یها چحرف  نینه مادر، ا -

 گفت:  یجد یبا تمسخر اما با حالت   سروش

  ؟یکنی بو نده. من پنج سالم بود عاشق شدم بعد اونوقت تو پنهان م گهیخب مسواک بزن د -
 بگو. خجالت نداره، 

 لبخندش را پنهان نگه دارد. گفت:  کردی م ی. طرهان از خجالت سع دمیخند

 .کنمی فکر نم زهایچ نی درس و دانشگاه هستم، به ا ریمن اآلن درگ -

 گفت:   طنتی باز با ش  سروش

 عاشق نباشه….. است. یهرک  ،یدونی م  ؟یعالقمند یبه ک  یبگ یخوای نم  یعنی -

 تشر به سروش گفتم:  با

 .کنمیازش سؤال م  ینکن. دارم جد تی پسرمو اذ -

 گفت:  یجد یبه خودش مسلط شد و با حالت  یکم طرهان

 . ینه درآمد یهستم. نه شغل مندهیمامان جون، دوس دارم، ازدواج کنم اما نگران آ -

رو   تی که بهتر زندگ دهی بلکه عشق بهت قدرت م شهی نم  شرفتتینباش، ازدواج مانع پ  یچ ینگران ه -
 یاگه دوس دار  یول کنمی . من اجبارت نمیهم لذت ببر  تیو در کنارش از جوون  یسرو سامان بد

 .کنمی م  یبرات خواستگار  ،یرو انتخاب کن  یبه اطرافت بنداز، هرکس   ینگاه هی یازدواج کن
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 لب گفت:  ریانداخت و آرام ز نییسرش را پا  دوباره

 .کنمیمن ازدواج م د،یرو انتخاب کن  یمن به انتخاب شما شک ندارم، هرکس -

 َتشر گفتم:  یرا در هم فرو بردم و با حالت  میهااخم

.  کننیدوره زمونه پسرها خودشون انتخاب م نیکنم که انتخاب کنم؟ تو ا یزندگ خوامیمگه من م -
ندارم. انتخاب    یمن انتخاب یول یذار ی حترام م و به انتخاب من ا یدی ممنونم انقدر نجابت به خرج م

 داره. یتو بستگ یمن به عالقه

و   دیمادر و پسر پر یوسط بحث جد کرد،ی ما توجه م یهاتمسخر به صحبت   یکه با حالت  سروش
 گفت: 

  یذار یتو م یبغل تو و ه  ریز ذارهی هندونه م نیا یه د؟ یدار یستی و با هم رودربا دیری چرا طفره م -
منظور هر دوتاتون   دیکالم بگ ه یدختر مردم رو؟ خب  دیکنی م  یپاس کار  قدرن یبغل اون. چرا ا ریز

مادرش    ابکه انتخ دونهیکنه چون م ییدلربا یچجور  دونهی خوب م یپسره موذ نیست. اسمانه
 .هیک

  یکلمه از انتخابم باکس کی یخوب از ذهن ما با خبر بود. من حت  یلی جا خوردم. خ یل یآن جمله خ با
نبود، حرف دلش   ینزده بودم، مبادا انتخابم مانع انتخاب پسرم شود.  مطمئنا طرهان هم کس یحرف 

  خبربهتر از من پسرش را شناخته و از دلش   یلیزده باشد اما سروش نشان داد که خ  یرا به کس
 داشت. 

طرهان از چشمان ما، کامالً متوجه شدم، حق با سروش   یشده دهیدزد یهامخندان و چش یچهره  با
 سمانه شده بود.  یاز دل پسرم بودم و دلباخته  خبری بود و من ب 

 *********** 

  خواستیدلم م یبه وصلت شود ول ینبود که سمانه راض  یادیاز مرگ غزاله، زمان ز سالک یگذشت  
مادرش را پر کنم. سروش با سامان  یخال   یجا شیتا برا  اورمیخودم ب یهرچه زودتر او را به خانه
 را گرفت.  یخواستگار  یتماس گرفت و از او اجازه 

 عقد برگزار شد.  یبود. به سرعت مراسم ساده  یهم اعالم کرد، به آن وصلت راض سمانه
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  یو دلسوز برا مهربان یمادر پسرم باشم، مادر  کهنیازا شتریکردم ب یدوران عقد، من سع یط در
 :  گفتی که طرهان با حسادت م کردمیبه سمانه توجه م  قدرنی ا یعروسم باشم. گاه

 سمانه؟« ای یتو مادر من  »

که  یتر عشق پسرم بود، پسر بود. از همه مهم نمیزتریعز ،یکرده  زیعروس نبود او عز کیمن  یبرا او
ِِ عشق دیکه عاشق پسرش باشد با یش بودم. مادر عاشق   او باشد تا ثابت کند، عاشقه.  عاشِق

  یمادرش را احساس نکند ول ی خال یجا اشی تالشم را کردم که سمانه مثل من در شب عروس  تمام
 .شود…ی پر نم یکس چیمادر با ه   یخال یجا دانستم،یم

 *********** 

 .میسفر ماه عسل کرد یراه  ریخ یآنها را با دعا شبید

  ری ج یو به صدا امره ی ها خام و به ستارهآسمان نشسته  ری ز اط،یساعت از چهار صبح هم گذشته. در ح 
 .  گذرندی. تمام خاطرات مثل برق و باد از ذهنم مدهمی گوش م هارک یرج ی ج ر، یج

  یشکرگزار  یخواندن نماز صبح آماده شوم. برا یبرا دی. با شکندی اذان صبح، سکوت شب را م یصدا
 مه نعمت. ه نیا

 آرامش را از تو دارم.  نی. ایرا دار  میو هوا ی که هست ی مرس ایخدا

 بگذرد…… زین نیا میبگو دیباز با دانم،ی. میدی در ناام یدیفقط ام تو

 *********** 

 

 

 

  یدلخوش ،ییایدن یفارغ از همهمه  ،یصحبت اهل دل   ،ییچا ،یقندحبه  ،یصحبت ،یبا نفس  دلخوشم
 . 6ناست یناب هاده ید ستیها کم ن
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 *********** 

 .. ستی ن یخال   یزندگ

 هست.  مانیهست،ا  ب یهست، س یمهربان

 . 7کرد  دیبا یهست زندگ قیتا شقا یآر 

 

 *****تمام***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ل یسه یمهد 1

2 -Hi!where is farshad ? 

 

3 I MISS YOU 
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 ی سهراب سپهر  4

 ت یبرگرفته از داستان صادق هدا 5

 ی سهراب سپهر  6

 ی سهراب سپهر  7
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