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بود کنار سنگ قبر مستانه اش  دهیکه خر يا يبا دسته گل داوود نیرحسیاواخرآبان ماه ام يدرسوز وسرما

 گالب مشامش را پرکرد يپرپرِ رز سرخ وبو يوعطر گل ها دیونمناك کش زیسنگ تم يرو یدست...نشست

 ..بود  دهیرس رید نیرحسیبودوبازهم ام زیگذشته سنگ قبر مستانه شسته شده وتم يمثل تمام دوشنبه ها بازهم

 ... دیحمد خواند وبا سرانگشت رد اسم مستانه را خط کش رلبیز

 يسوره ...سنگ قبر افتاد  يگوشه  دیرا هم شروع کرده بود که نگاهش به آب نباب سرخ وسف دیتوح ي سوره

 .. دیرس دیووح نیرنگ حس ییواسم طال يشروع کرد که نگاهش ناخواسته به سنگ قبر کنار یدوم را درحال

هفته بعد از مستانه فوت  کی يساله تنها دوسال از مستانه اش بزرگتر بود ودست برقضا به فاصله  ازدهی دیوح

 ..کرده بود 

 مستانه افتاد  ادیو دیکش ینیسنگناخواسته آه  نیرحسیام

 ییخودنما يدخترکش بدجور يها یزبان نیریش یخال يجا گذشتیم نیرحسیکه شش ماه از مرگ دخترِام حاال

 .. کردیم

 هیبراثر  یوسالمت ییبایبه ان ز يدختر.. شد؟؟یمگر م... دیایدلش را نداشت به سراغش ب یاول که حت يروزها

 ؟.خاك برود  ریز ياهمال کار کیایتب ساده 

 نکهیچه برسد به ا.. سنگ قبر دخترش را هم نداشت يعکسِ رو دنیطاقت د..بود وداغ اوالد هم کمر شکن پدر

 ..فاتحه بخواند وبا سنگ قبرش حرف بزند ... بوسه به گونه زدن مستانه اش يوبه جا ستدیباال سر قبرش با

زجر به سر خاك  یبا کل..درد  یمستانه را تحمل کند واخر سر با کل یخال يگذشت تا توانست جا یماه دوسه

 ..دخترش امد 

به خدا که نبود کمرشکن ..بود ؟ یمگر غم اوالد فراموش شدن.. دیکش یپدر م نیکه ا يگفت از درد شدیم چه

 ..بود واستخوان سوز 

که سنگ قبر نمناکش درست مثل مستانه پراز  يدیوح..رفت  نیوحس دیسر قبر مستانه بلند شد وبه سراغ وح از

 رزِ پرپر بود 

 .. دادیرا نشان م نیوحس دیبود وداغ دل بستگان وح دهیقبر لم يگوشه  دیسرخ وسف ینبات چوب آب

ساله وپدرش  ازدهی دیبه خاطرِ وح دیکه مادرانه سنگ قبر مستانه اش را شسته وشا یبه احترام کس ناخوادگاه

 ..دوخت  یسوره خواند ونگاهش را به اب نبات چوبحمد و رلبی،ز نیحس
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 یکهنه شده بود ول دیروزها شا نیکه ا یداغ..چشمش سرخورد وداغ دلش تازه شد يقطره اشک ازگوشه  کی

 ..سوزاند  یهنوز جگرش را م

سنگ قبرها  يکنارش را بازکرد وبه مساوات رو يدسته گل ها..شد  رهیوبا حسرت به سنگ قبر خ دیکش یاه

 رزهاپرپرکرد انیرا با حوصله م دیسف يها يودراخر داوود..گذاشت 

که بعد از ..زن سابقش  میبهتر است بگوئ دیشا..که زنش بود  ییوایش... وایش یازدست نامروت دیآه کش بازهم

 ...مرگ مستانه در صلح وصفا ازهم جدا شدند 

اش هم  ییزناشو یاهل زندگ..نبود  نیرحسیبا ام شیزندگ دبنیاز اول هم پا وای؟؟؟چون ش..چرا صلح وصفا  حال

 ..نبود 

 ...ودختر نه ساله اش مستانه  نیرحسیمهم بود تا ام شیدوستانه اش برا يدوره ها شتریب

،کم از  نیرحسیزهرا سادات ،مادر ام ییبود و با چادر نماز اهدا دهیهم رس فیبه سن تکل یکه حت يا مستانه

 ...نداشت  یاسمان يفرشته ها

 .. ختیسنگ قبرها ر يپرپرِ در درسش را رو يسرپا شد وگل ها شیپاها یحس خواب رفتگ با

درد دارد کم کم  نیکه ا دانستینم یکس یول..حرف  یساکت وب..روزها اگرچه آرام بود  نیا نِیحس ریام

 کند یمجنونش م

وچقدر دل ... خندان وشکوفا..بود  شیعکس هشت سالگ..ماند  رهیبا حسرت به صورت بشاش مستانه خ نگاهش

 ...سنگ قبر  يخندانِ عکسِ رو يِلبها دنیاز د شدیم شیر نیرحسیام

که ژست قدر قُدرتان  يبه عکس پسر بچه ا.. فتدیب يباعث شد نگاهش به سنگ قبر کنار یاب نبات چوب بازهم

 .. دیخندیم یکه به روشن يرا گرفته بود ومرد

 ..ساله  ازدهی دیپدر وح ایوگو..بودوجوان  نیاو هم حس..د همنام او بود مر..فشرده شد  نیرحسیام قلب

دلش به حال بستگان ... دختر از دست رفته اش تینا بسامانش ودرنها یاز خودش وزندگ شتریب نیرحسیام

 .. سوختیخاك م ریز دیووح نیحس

 .. دیگنجیروز درکالم نم کیآن هم در زیاز دست دادن دو عز داغِ

نگاهش را به عکس مستانه اش دوخت  نیسنگ قبر گرفت وآخر يرو نِیرا از صورت بشاشِ حس نگاهش

 ..نجوا کرد  رلبیوز

 ...ییبابا شتیپ امیبازهم م..بابا زیخداحافظ عز-
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وفرتوتش درخانه چشم به راهش  ریزهرا سادات، مادر پ..به راه افتاد  نشیبه سمت ماش دهیوخسته وخم برگشت

 ..بود 

 یباق انیاز م نیومستانه وحس دیوح يدرهمان حال که پشت به سنگ قبرها یا تندتر برداشت ولر شیقدمها

 .. دیایزودتر ب يبه خودش قول داد که بار بعد گذشتیقبور م

که مثل  یاگر با کس دیشا.. ندیبب دهیرا که با محبت سنگ قبرها را شسته وگالب پاش یبتواند کس دیشا تا

 ..سبک تر کند  یرا اندک نیبار سنگ نیا تواستیکرد م یبود صحبت م دهیخودش دل شکسته وداغ د

باالخره هردو .. دنیفهمیم هیدردش را بهتر از بق... یسنگ قبرِ مشک ریز دهیِ خواب نیوحس دیبازماندگان وح دیشا

 جنس  کیداشتن از يدرد

 شیمطمئن بود که اگر زندگ نیرحسیام.. یخالص يبود برا یهم راه نیا.. دیرس یزودتر م..امد  یزودتر م دیبا

 ...ماند  ینم یباق شیبرا یاعصاب وروان گهیببرد د شیمنوال پ نیرا به هم

*** 

 

 

 يچپاند ولَخت وسست از پله ها شیمانتو بیبود را درج دهیخر شیبرا امرزیخداب نِیکه حس يزیمات چیسوئ فروغ

 ..باال رفت  اطیح

 ییوامروز ،از همان روزها.کم  یوگاه ادیز یگاه.. دیکش یم ریت شهیالبته هم... دیکش یم ریهنوز هم ت قلبش

 ..دارد  نهیدشنه در س!قلب  يبه جا کردیبود که حس م

 طیان هم با آن اوضاع وشرا دشیووح نیبا رفتن حس یول...پدر داشت ومادر نکهیبا ا.. یکس یبود درد ب يدرد بد

 .. دیدرست نفس بکش توانستینم یحت

 ..بانو گذشت  میاز کنار اشپزخانه ومر یاش را داخل رخت چرك ها انداخت وبا سالم کوتاه یوگل اهیس يمانتو

 شهیغروب خموده تر از هم کیونزد ماندیم یوساعت رفتیقبرستان م یخلوت انیم..هردوشنبه اش بود  کارِ

بود صورت  بس که حسرت وغصه خورده... انگار دوست داشت خودش را درحد مرگ زجر بدهد.. گشتیبرم

 ..درونش نداشت  يودوساله  یاز زن س یبرگ گلش نشان

 شیگرگ وم يِهوا...آسمان و...شد به قاب پنجره و رهیراك کنج اطاقش نشست وخ یصندل يوسست رو لخت

.. 
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 ؟..سرخاك  یبازهم رفت-

راهم داشت که دوشنبه به  يگرید يمگر فروغ جا.. یعبث دنیوچه پرس..بانو  میمر.. دیپرس یبود که م مادرش

 ..دوشنبه برود؟ 

 يها هیحال از گر یب! که مثل هردوشنبه سرخاك رفته وتا توانسته زار زده وحاال  دانستیبانو خوب م میمر

 ..اشکار به خانه برگشته  يفروخورده وهق هق ها

 ؟.. يادامه بد يجور نیا يخوایم یتا ک-

 نکارینمرده آنقدر به ا یکه تا وقت دانستیمگر مادرش نم.. گریاست د جوابش معلوم..؟ !بانو میدمریپرسیم سوالها

 ..تا تمام شود  دهدیادامه م

مگر تک ..وضع وحال جگرگوشه اش را ندارد  دنِیتاب وتوان د.. گریمادراست د.. وفتادیبانو اما، ازتک وتا ن میمر

 ؟... کردیرا حرام م شیروزها نگونهیکه ا ماندیم گرشادابیدخترش چند سال داشت وچند سال د

 .. ستین یهم راض امرزی؟به واهللا اون خداب ياریرو درب اهتیس يخواینم-

بانو هربار  میدخترش شده بود ومر یزندگ یفروغ بود که انگار جزتمام نشدن اهیتمام قد س يبه لباسها منظورش

 ...افتاد  یبخت سوخته اش م ادیبه  بیدخترش عج يسرتا به پا یاهیس دنیباد

 ..همانطور زل زده به قاب پنجره لب زد  روغف

هنوز کفنشون خشک نشده .. خاك کردم  ریخودم ز يپسروشوهرم رو با دستها..روشن بپوشم  دارهیدلم ور نم-

 ؟..رنگ روشن بپوشم  يچه جور

.. گهیبسه د..مادر  ی؟توهنوز جوون.. یکه تا ابد عزادار بمون شهینم. ي؟اونها رفتن وتو موند.. یاخرش که چ-

 .. زننیخونه رو به خاطرت م نیکه هنوز درِ ا ییبه خدا هستن کسا..بردار  يلجبار نیدست از ا

 ؟؟؟؟..به کجا ..بود  رهیهنوز هم خ فروغ

 .. دادیبانو همچنان ادامه م میومر..داند  خدا

 ..پسغوم فرستاده  غومیابولفضلش پ يخانم بازهم برا رایحم-

 .. زندیلب م رهیخ فروغ

 ...من که جوابم رو قبال دادم -

 ..بانو دست به کمر شد  میمر

 ؟..جواب  یگیفکر حرف زدن م یتو به نه گفتن وب-
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بهت  دیچند بار با... یزندگ گنینم دنیپوش اهیگوشه نشستن وغمبرك زدن وس هیبه ..نگاه به خودت بنداز  هی

 .. شهینم دایآدم پ نیتو بهتر از ا طیتو سن وسال وشرا..بگم؟ 

قبال .. ستین ریتابوتش افتاده پ يزنگوله پا ادی يریکه سر پ یوهم مثل رضا سلطان رسهیدستش به دهنش م هم

 ؟.. يخوایم یچ گهید...هم ازدواج نکرده وپسره 

مگر ..بانو  میربط مر یربط وب يها یپرشده از مادرانگ شیوقت است که گوشها یلیخ..شد یناگهان عاص فروغ

 يها يدارد که هم عذاب وجدان مرگ شوهر وپسرش را به دوش بکشد وهم مادرگر هیمثل اون چقدر بن یزن

 .. اوردیبانو را تاب ب میمنطق مر یب

 .. دیوغر یسیانگل يگهواره ا یشد در صندل زیخ میچشم گرفت از قاب پنجره ون ضیغ با

 ... دیخاك کن دیووح نیومنم کنار حس رمیبه درد خودم بم دیفقط بذار.. یچیه-

هنوز فراموش نکرده شش .. دیبه زبان فروغ امده بود تنش لرز یکه به راحت ياز تجسم صحنه ا یبانو حت میمر

 ..بود  دهیکش يروزها چه درد نیدرهم شیماه پ

وآرامش قبر  خواستیدوباه به او برگردانده بود وحاال فروغ ،مرگ م...آن اهن پاره ها  انیفروغش رو از م خدا

 ؟...بود  یچه حرف گرید نیا!!خدا  ای؟؟..داماد ونوه اش 

 ..به گونه انداخت  یچنگ میمر

که  یی؟مگه فقط تو.. یتو اصال به فکر حال وروز من وبابات هست... ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا..خاك به سرم -

 نیسرشون رو بذارن زم دیحتما با یگیکه تو م ییحرفها نیبا ا شنیهمه مرد وزن تنها م نی؟هرروز ا.. يدیداغ د

 ... شهیکه سنگ رو سنگ بند نم يجور نی؟ا.. رنیوبم

 ..ولو شد  یصندل يخود دوباره رو یحال از ناتوان یبانو وب میمر يمادرانه  يخسته از تعصب ها فروغ

اگه قرار بود نظرم عوض بشه تا حاال عوض شده بود ..حرفهاست  نیمن گوشم پراز ا..تروخدا ولم کن مامان -

 ..چونه زدن باهات ندارم  يبرا یجون گهیبه خدا د..خودت ومنو خسته نکن  نقدریا

 ..فروغ غر زد  يپا کیکالفه از مرغِ  میمر

 ...ورِ دل شوهر وبچه ات  يوبر يریکنج اطاقت که اخر سرتو هم غمباد بگ نیبش نقدریا..آالباخ -

تاب  یفروغِ فروغ حلقه زد دل مادر ب یب ياشک که درچشمها...چه گفته  دیبانو که حرفش را زد تازه فهم میمر

 ..اوالد  يشد از غصه 

 ... يوگاه خود شدیگاه دشمن م.. نیریوگاه ش شدیگاه تلخ م... گریمادر بود د... کرد شدیم چه
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 ..لب گفت  ریز یگرفت واستعفراللهانگشت سبابه وشصتش را گاز  نیب يبانو به تند میمر

به  خوامینم يزیوصالحت چ ریمن که جز خ.. زدلمی؟اخه عز..با اعصاب ادم  یکنیکار م یچ نیبب..الاهللا اال اهللا -

 ..به خاطر خودته  گمیم یخدا هرچ

 ..قطع شد  میخشک حسن اقا کالم مر يسرفه ها يصدا با

 ؟..بانو  میشده مر یباز چ-

اشکش  یسیانگل یمنظم صندل يروح وتاب ها یصورت ب دنیکه کرده با د یبانو مستاصل از اشتباه میمر

 ..ونجواکنان فروغ را تنها گذاشت  دیچک

 ...شب  يستاره  یبار آسمان ب نیدوخت به قاب پنجره وا دهیبازهم د...هم با همان چشمان لبالب اشک  فروغ

 

**** 

بهشت زهرا از ..رفت 214 يبه سراغ قطعه  شهیساعت زودتر ازهم کی نیرحسیبعد بود که ام يشنبه  دو

 ..تک وتوك عالقه مندان به رفتگان را هم پرداده بود  ادیز يخلوت تر وساکت تر بود وسرما شهیهم

که بازماندگان  ییازانجا..به سنگ قبرها انداخت  یاطراف قطعه نگاه يدرختها نیرا پارك کرد واز ب شیایپرش

 ياش را طور يهم ساعت کار نیرحسیام..امدند  یدوشنبه به بهشت زهرا م يروزها شهیهم نیوحس دیوح

 ...قرارداده بود تا بتواند دوشنبه ها به مستانه سر بزند 

را  يدسته گل داوود..مانده درقطعه بود  یباق یتنها اهال..قارقار کالغ ها  يباد وگه گدار يوهوهو سکوت

 ..شد  دهایپ نیبرداشت وبه سرعت ازماش

نگاهش ... اما به محض سر بلند کردن... دیضرب پر کیپهن اطراف قطعه را  يِرا زد وعرض جو نیماش ریدزدگ

 بود  دهیصورتش کش ياخر ابان رو يرا از سوز وسرما اهشیو ارام شال س ریافتاد که سر به ز یاهپوشیبه زن س

با فاصله  نیرحسیزن بدون نگاه کردن به ام.. دیچیپ نیرحسیخوش گالب درمشام ام يقدم مانده به زن بو چند

 ..کنار قطعه رد شد  یپل منحن ياز رو یچند قدم از کنارش گذشت وبه ارام ي

را به  نیرحسیبود که دلِ ام زیرقت انگ يصورت وظاهر زن به قدر..زن شده بود  خکوبِیناخواسته م نیرحسیام

 .لب زمزمه کرد  ریوز دیآه کش...درد اورد 

 ؟...شده  اهپوشیس يجور نیا زشیمرگ کدوم عز يبرا ستیمعلوم ن-

 ..رنگ را بازکرد  دیسف زیمات يرفت ودرِجلو ابانیخ گریبه سمت د زن
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 ..که اطراف زن را احاطه کرده بود حس کند  یغم يهاله  توانستیفاصله هم م نیاز ا یحت نیرحسیام

دسته گلش را دردست ..متاثر از درد زن  نیرحسیام..جدا شد  نیرحسینگاه ام تیشد ودرنها نیسوار ماش زن

 نیوحس دیبستگان وح تواندیم نباریحتم داشت ا..به سمت سنگ قبر مستانه انداخت  یفشرد وازهمانجا نگاه

 ... ندیرابب

شد  یم زتریاز تعجب ر شیداشت چشمها یکه برم یبا هرقدم یو با حوصله به سمت قبرها حرکت کرد ول ارام

.. 

 ي هیرز شناور درال يبود وگل ها سیسنگ قبرها خ.متعجب به اطرافش نگاه کرد  دیا که رسسنگ قبره به

 ..نازك گالب واب خبر از تازه شسته شدن سنگ قبرها داشت 

 ..سنگ قبر نبود  يرو دیووح نیاز اثار بازماندگان حس ياثر چیه.. دیاطراف قطعه را کاو دوباره

 شیزن ب..فکر را رد کرد  نیا عیسر یول...باشد  نیوحس دیصاحب قبر وح اهپوشیخودش فکر کرد نکند زنِ س با

 ..از حد جوان بود 

هم ته  جانشیبود ه دهیرس ریحاال که بازهم د..کنار سنگ قبر مستانه رها کرد  یحوصلگ یگل را با ب دسته

 ..شسته ،زود امده بود بایکه سنگ قبر مستانه اش را ز یصاحبِ دست دنید دیبه ام.. بود  دهیکش

قبرها محبتش را نشان  يوشکالت گوشه  یاب نبات چوب دنیرا که با خر یراه را به کوب امده بود تا کس تمام

 .. دینیبب دادیم

 .. بود  دهیرس ریدوماه گذشته د یکیبازهم مثل تمام  ایگو یول

 ..حمدو سه سوره ..وفاتحه خواند ...زد کنار سنگ قبرها  زانو

نخواند  شدیمگر م..درست مثل خودش ..هم نامش بود وجوان ..هم خواند  نیحس يبرا یحت..هرکدام جدا  يبرا

 ؟..

 .. ختیپرپر سرخ ر يگل ها يرا رو يپرپر داوود يکرد وگلبرگها میها را به مساوات تقس گل

بود که امدن به سرخاك دخترش  دهیرس جهینت نیبعد از چند ماه به ا..را مست کرد  نیرحسیگالب ام يبو

 ...کند  دایرا پ رشینتوانسته نظ يگرید يجا چیدره شودیم بشیکه نص یوارامش

حتما زهرا سادات با اشِ ..گرفت  شیرا کرد وسبک شد، راه خانه را درپ شیکه گذشت ودرددل ها یساعت مین

 ...گرم وداغ منتظرش بود  يرشته 

 ؟.. رجانیام ياومد-
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 .. دیزهرا سادات را بوس يخانه گذاشت ورو رونیرا همان جا ب شیگل ياکفش ه نیرحسیام

 ؟..سرخاك  يبازهم رفته بود-

 ... دیکش ینیاه سنگ نیرحسیام

 ؟...هم دارم مادر من  يا گهید يمگه جا-

 یجگرش م دیدیرا م نیرحسیهروقت که حال وروز و وضع نابسامان ام...دوباره نمناك شد  رزنیپ يچشمها

 ..سوخت 

 ..دلت مادر  يبرا رمیبم یاله-

برادرها ... ماردارشیشده بود ت ياخر عمر رزنیپ..زهرا سادات  فینح يدست انداخت دور شانه ها نیحس ریام

 ..مانده بود وزهرا سادات  نیرحسیکه از خدا خواسته مادر را رها کرده بودند وحاال ام

 ...خدا نکنه مادر من -

 ..کرد  نینفر یبا ناراحت...را نزده بود  ششیاز بعد از فوت نوه اش ر.. دیکش نیرحسیمحاسن ام يرو یدست رزنیپ

 ..بال رو سرتون اورد  نیکه ا نهینب شیاز جوون ریخ وایش شاهللایا-

 نیهمچ.. کردیمستانه را م يها یزبان نیریش يکه دلش هوا یگه گاه دیشا...شد  نیسنگ نیرحسیام قلب

 ..باز شد  يگریزبانش به حرف د! برخالف حرف دلش یول...امد  یبه زبانش م وایدرحق ش ینینفر

 ؟.. رهیگیاول دامن خودمون رو م نینفر یگیمگه خودت نم..نکن مادرِ من  نینفر -

 ..شد  سیچشم زهرا سادات خ ي گوشه

 ..رو از هم پاشونده  تیزندگ يچه جور نیبب.. رهیگیم شیات گرمیج نمیبیچه کنم مادر ؟تو رو که م-

االن توکدوم  ستیمعلوم ن.. ستیزن ن نیتو وجود ا يمادر يجو عاطفه  هیانگار ..از تو، اون از مستانه  نیا

 ..به فکر قروفر خودشه  يخراب شده ا

 يبرا..هم حرص نخور  نقدریا کنه؟یدوا م يحرفها چه درد نیگفتن ا..من که بچه ام از دست رفت ... بسه مادر-

 .. ستیقلبت خوب ن

از  يکار..بود  شیهم بخت ته تغار نیا.. کردیچه م... نیرحسیشد به ام رهیپراز اشک خ يبا چشمهاسادات  زهرا

 .. امدیکس برنم چیدست ه

**** 
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 دهیمستانه بود د ياز بستگان ِ سنگ قبر کنار ایکه گو یواز دور به زن ستادیپشت درخت چنارِ کنار قطعه ا وایش

 دوخت 

سنگ قبر مستانه  شستیرا م يهروقت سنگ قبر کنار نکهیبه خاطر ا شتریب..بود  دهید يرا قبال هم چند بار زن

هربار با  وایوش.. گذاشتیساله اش م ازدهی يمستانه وپسر بچه  يبرا يا هیاش هد قهیوبنا به سل شستیرا هم م

 دخوریحسرت م یزد مادر پسر بچه وهمسر مرد فوت شده است کل یزن که حدس م يمحبت مادرانه  دنید

 ..شوهر سابقش  ن،یرحسیام تیخدا ومستانه ودرنها يشرمنده .. شدیوشرمنده م

هم نادم ودل تنگ دوشنبه ها  وایوش دیا یبه سر خاك مستانه م نیرحسیبود که دوشنبه عصرها ام دهیفهم گرید

 کیبتواند  وایسر برسد وش نیرحسیتا ام.. شدیوپشت درخت ِچنار کنار قطعه پنهان م دادیقرار م دارید يرا وعده 

 ..کند  احتیشوهرش را س ریدل س

 دیونه خر..رنگ ووارنگ  يکه نه دوستها دیتازه فهم..تازه به خودش امد  وایاز مرگ مستانه بود که ش بعد

که  يگرم خانه ا طیکه عاشقانه دوستت دارد ومح يبلکه مرد..اورند  ینم یکدام خوشبخت چیوگشت وگذار ه

 ..زن را خوش کند  کیدل  تواندیر از نشاط کرده ممثل مستانه ان را پ يدختر

با  شیزناشوئ یزندگ انیبه پا یک دیاصال نفهم.. رید یلیخ.. دیفهم ریرا د یوزندگ یخوشبخت یمعن وایش

شده واز دست  يچهل درجه مرگ مغز يچشم بازکرد که مستانه بر اثر تب باال یفقط وقت دهیرس نیرحسیام

 ..داده بود  نبه کشت یدست ینه ساله اش را خودش دست يمستانه ..کوچکش  يمستانه ..رفته بود 

 يدوستها يبه پا شیوجوان یهدر دادن وقت وزندگ يچقدر دوست داشت تا زمان به عقب برگرد وبه جا وحال

 ..کند  نیرحسیمستانه وام يعمرش را فدا يها قهیمعرفتش ،تمام دق یب

 یوشلوار مشک راهنیفقط با ان پ ختیریاشک که نم..سنگ شد  یسخت به نیرحسیراکه از دست داد ام مستانه

 کی یمدت حت نیودرتمام ا دادیمجلس سوم وهفتم وچهلم را سروسامان م يوکارها دیچرخیدور خودش م

که مادر بود واوالد از  کردیمچه  یول دادیم نیرحسیتمام حق را به ام وایالبته ش..نماند  وایلحظه را هم کنار ش

 ...دست داده 

 نیرحسیدر رفتار ام ینرمش دنید دیهرروز به ام..بود  ایهم آخر دن وایمثل ش يمادر يمرگ مستانه برا یحت

 ..بود نیرحسی،منتظر بخشش ام یاندک دیوبا ام گذراندیروزها را م

 يمرد ي هیماند وسا وایه تنها شک یوقت..شد یخال يبشر یمجلس چهلم تمام وخانه از حضور هربن یوقت یول

 .. نیرحسیبه نام ام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٢ 

خواست تا با دادخواست  وایگذشته نداشت از ش ي شهیبه مرد عاشق پ یشباهت چیکه ه یبا لحن نیرحسیام

 .در لحظه جان داد  نیرحسیام يزده  خی يحرف ها دنیبا شن وایبتوان گفت ش دیشا.. طالق موافقت کند 

 يقلب مرده وتنها..بگذارد  شیتنها خواستیهم م نیرحسیاز دست داده بود حاال ام طیرا که با آن شرا مستانه

 ..شد  یزبانش هم به خواهش والتماس باز نم یانجا بود که حت یبدبخت یول. ستادیخبر ا نیا دنیاز شن وایش

 ریخود ز يستهاکه مستانه اش را با د ینیرحسیام..؟ابدا ..حاضر به بخشش بود  نیرحسیام زدیم یاگر حرف مثال

 ..بگذرد  راتشیرا ببخشد واز سر تقص وایخاك کرده بود محال بود ش

تنها ..جواب نبود  دنیهم منتظر شن نیرحسینزد البته ام یحرف نیرحسیتلخ وسرد ام يحرفها دنیبعد از شن وایش

 ..امور گذاشته بود  انیرا سخاوتمندانه درجر وایش

از قبل تمام  نیرحسیکه ام ییاز هم جدا شدند ازانجا يمدت سه چهار روز هردو بدون گفتن کلمه ا درظرف

 ..  امدین شیهم پ یکارها راکرده بود مشکل

هم به اجبار، تاوان مادر نبودنش را  وایش..امضا کرد  يبه محضر امد ودفترها را با خونسرد یبه راحت نیرحسیام

گذاشته بود رها کرد  زیم يرو نیرحسیرا که ام یچک..اش رابرنداشت  هیمهر یلپرداخت ودفتر را امضا کرد و

 ..رفت  نیمحضر پائ کیبار ياز پله ها یخداحافظ یوب

حاال به  یول..اش خوش بگذراند  هیطالقش دهد وبا پول مهر نیرحسیبود که ام شیاز خدا شیچند ماه پ دیشا

 يکه از ال به ال یخودش مثل قطرات اب يرا در دست داشته وبا حماقت ها یبود که خوشبخت دهیرس جهینت نیا

 ..اش را حرام کرده است  یخوشبخت.. شودیوتمام م چکدیم شیانگشتها

 چیه گرید..رها شده  يوایش نیکه ا دیرفت ونفهم رشیمادر پ شیخانه را فروخت وپ نیرحسیجدا شد وام وایش

تنها  يتنها..گناهکار بود وبدتر از همه تنها بود ..شرمنده بود  وایش نیا..چند ماه قبل ندارد  يوایبه ش یشباهت

 .نداشت  ایکس را در دن چیه وایش..

امان از رسم زمانه  یسابقش شد ول يبه اجبار دست به دامن دوست ها یکس یوب ییجا بود که از تنها نیهم

 .. دانستیاحمق نم يوایدوستانش چقدر بوقلمون صفت بودند وش..

 يپدر ي هیارث يکه ان هم از صدقه سر يچهل متر تیسوئ کیماند و وایوش..کردن  یدورش را خال همه

فروشگاه  کیاز بستگان دور در  یکیبا کمک ..خودش بود وخودش ..نداشت  یمشکل یاز نظر مال..بود  دهیخر

  گذراندیفروشنده شده واموراتش را م
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تنها وگوشه  يبه قدر یول فتادیز رفتن مستانه، مثل فروغ از پا نبعد ا وایش دیشا...  شیدل تنها چارهیب یول

بدکرده بود وجان دخترش را حراج کرده بود وحاال .. سوختیم شیخدا هم دلش به حال تنهائ یکه حت رشدیگ

 .دادیداشت لحظه به لحظه تاوان م

 

بود پخش  ختهیسنگ قبرها ر يرنگش را جمع کرد وبا کف دست گالب را که رو اهیس يمانتو يگوشه  فروغ

 ...سرقرارش امده بود  شهیبازهم دوشنبه بود وفروغ مثل هم..کرد 

 قبرها گذاشت ومادرانه لبخند زد  يدراورد وگوشه  فشیاز ک يا وهیم لیبسته پاست دو

 ... دیاز اون بزرگها که دوست دار... يا وهیم لیپاست..براتون اوردم  یچ دینیب دیایب-

 نیوحس دیسنگ قبر وح ينارش را با حوصله بازکرد ودانه به دانه گل ها را پرپرکرد وروگل ک يها دسته

 ... ختیومستانه ر

 ..شده بود  شیروزها نیا یتسل هیعطروبو تنها ما نیهم دیشا...رز بلند شد  يخوش گالب وگل ها يبو

 ...امدند  یبه چشم م یافتنیچقدر دور ودست ن... خندان نِیوحس دیوح. دیعکسها کش يکف دست رو با

سال از آن  انیسال یی؟گو..امدند  یدور به نظر م نقدری؟پس چرا ا..هفت ...ماه  شیچند ماه گذشته بود؟ش مگر

 . گذشتیروزها م

پسرش  يها يغش غش به خرابکار نیوحس اوردیرا درم شیصدا شیها طنتیبا ش دیکه وح ییان روزها از

 ... دیخندیم

 نیگلبرگ ها را از صورت حس..شبنم ها  نینداشت جز ا یهمدم..دست خودش نبود ..روان شد  شیاشکها بازهم

 ..لب گفت  ریکنار زد ونجوا کنان ز

کار ..کوگوش شنوا  ی؟ول.. نمیافتضاحه نذار پشت فرمون بش میرانندگ گفتمیچقدر بهت م ادتهی.. ن؟یحس ادتهی-

 .. يکردیخودت رو م

چرا  یدونستیتو که وضع وحالم رو م.. ؟يکرد نانیاخه چرا بهم اطم.. دیشد قاتل جون تو ووح نیسر هم هم اخر

 ؟.. ارمیسرتون ب ییبال نیکه همچ يکرد نانیبهم اطم

مامان  يروم نشده درخونه  یسه ماه که حت یدونیم..پدرت ..مادرت .. دیوح..تو  يشرمنده ..خدا شرمنده ام  به

 ..بابات رو بزنم ؟

 .. دنشون؟یبرم د ییبا چه رو.. دمیقاتل تو ووح دونمیخودم که م..کنم  تو چشمهاشون نگاه شهیم شرمم
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 .. دیصورت جوان وح يرو دیکش دست

 ..سرت رو به باد داد  یالک یمامان احمقت الک..ببخش مامان رو ! ..دمیوح! ..دیوح-

نداشت  یتمام شیانگار که حرفها..را ادامه داد  شیودرد دل ها دیکف دست عکسها را با عشق دست کش با

جا بود  نیحرف بزند هم توانستیکه م ییوتنها جا دیکشیهفته اش را باخود به دوش م کی يحرفها یناسالمت..

.. 

خواندن را  نیاسیاش را دراورد و یبیقران ج..تر از قبل شد  نیسنگ..سبک که نه ..خوب سبک شد  یوقت دراخر

 ..سر داد 

 نیت زودتر از غروب افتاب خودش را به بهشت زهرا رسانده از ماشدو ساع نباریکه ا نیرحسیام گهیطرف د از

 ..شد وچشم گرداند به دنبال سنگ قبرها  ادهیپ

از  بتیکه درد ومص یهمان.. دهیکه بار قبل د ستیاهپوشیهمان زن س ییگو..داد  صیهمانجا زن را تشخ واز

 ... ختیریچشمانش م

را گرفته تا شخصا از زن تشکر کند که به  مشیتصم..بلند به سمت زن رفت  يوبا قدم ها دیرا پر يجو عرض

 ..مادرِ نامادرِ مستانه اش سنگ قبرش را شسته وبه عشق کودکانه اش تنقالت گذاشته  يجا

 دیکشیرا م اتیآ بایبا حوصله وز... خواندیم نیاسیزن داشت ..سست شد  شیقدمها..چند قبر مانده به زن  یول

 ... کردیرا با خواندنش کباب م يبشر یودل هر بن

 ..بازکند  ییقران بپرد وباب اشنا اتیآ نیدوست نداشت ماب.. ستادیاراده صبر کرد وا یب

 ریرفتگانِ ز يوکرور کرور ثواب اخرت را برا خواندیقران م ییوایش نیشده وخالصانه وبه ا دایپ یکه کس حاال

 ..شود  ریکه مانع خ ستیانصاف یب فرستدیخاك م

چقدر گذشت که زن  دینفهم..خواندن زن گوش داد  نیاسیهشتاد ساله زانو زد وبه  رمردیکنار قبرِ پ همانجا

 ..عکس مستانه را هم بوسه زد  يرو یحت.. دیعکسها رو بوس يدانه به دانه  يرا خواند ورو نشیاسی

 ..!بچه هاست  يدلسوز همه ! ..ست؟یمادر گرچهید نیا!! ..عجبا

 ..زن پراز غم است  نیانگار کوله بار ا..ختیریواشک م کردیلب زمزمه م ریز

 ..خاك  ریزن دل کند از سنگ قبرها ورفتگانِ ز تیدرنها

 نیرحسیحرف وخموده از کنار ام یب یگل ياشفته ومانتو مهیرا به دست گرفت وبا همان سرووضع ن قرانش

 ..تنها گذاشت  ختهیکه به جانش ر يدردرا با  نیرحسیهشتاد ساله گذشت وام رمردیوسنگ قبر پ
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زن نگون بخت که از غم  ایدلش به حالِ وضع وحال نابسامان خودش بسوزد  دانستینم.. نیرحسیام چارهیب

درگور  يکه انگار با مرده  دیبار یم شیاز سرورو تیآنقدر مص..نداشت  زادیبه ادم یشباهت چیه گهیوغصه د

 ..ندارد  يریتوف چیه

راست به سمت  کیبدون بلند کردن سرش  یزن آسه آسه وآرام حت.. دیزن دو یاراده پ یب نیرحسیام نگاه

 ...رنگش رفت وسوار شد  دیسف زیمات

 ...مادر  چارهیب...زن  چارهیب..واقعا به حال زن سوخت  نیرحسیام دل

بلند شد وسراغ مستانه  رمردیازکنار سنگ قبر پ یبه ارام نیرحسیگم شد ام گرید يها نیماش انیزن که م زِیمات

 ..رفت  نیوحس دیووح

کنار سنگ .. شناسدشانیسالهاست م ییبود که گو دهیرا د دیووح نیچند ماه انقدر صورت بشاش حس نیدرا

 ..شد  رهیخ يا وهیم لیپاست يبه بسته ها یشسته شده نشست وبا ناراحت يقبرها

 ... دیمادر وح چارهیب.. اهپوشیزن س چارهیب.. خوردیجلمه در سرش چرخ م هی مدام

 ..کامال مشخص بود  نیوحس دیمستانه ووح يصورت ها شهیبود که مثل هم ختهیر يگلبرگها رو جور زن

 ..انداخت وزمزمه کرد  نیبه صورت حس ینگاه

؟من که .. يذاریوضع وحال تنها م نیزنت رو با ا ي؟اصال حواست بود که دار.. يسرش اورد ییچه بال نیبب-

 ..به حال تو  يوا.. زهیریاعصابم بهم م نمشیبیم طیشرا نیبا ا یام وقت بهیغر

 ..رزِ پرپر را لمس کرد  يوبا سرانگشت گل برگها دیکش یاه

داشتم که به شمر زل  یومن زن یداشت یفرشتگ نیبه ا یتو زن.. شهیم میبهت حسود..خان  نیحس یدونیم-

اقا باالسر  یب.تا راحت وازاد باشه  خواستیمنو م...مادر هم نبود ... چیزن که نبود ه.. یجوشن گفته بود زک

 ..انجام بده  خوادیدلش م يهرکار

 ..را به اسمان دم غروب دوخت وادامه داد  نگاهش

طالقش  خواستیطالق م نکهیبودم وبا ا دهیبهش چسب یچرا دو دست مفهممین کنمیحاال که فکرش رو م-

اگه  دیشا.. ستین یزن زندگ...زن  نیتا بفهمم ا.. دیخوابیشماها م شیپ نجایحتما مستانه ام ا دیانگار با... دادمینم

 زودتر طالقش داده بودم االن مستانه ام کنارم بود 

 ..خطاب به مستانه اش ادامه داد  نباریمستانه اش چشم دوخت وا يوبه چهره  دیکش یاه

 پاشو بخور ..پاشو بابا جان ... يبود لیشق پاست؟تو که عا..برات اورده  یچ دیمامانِ وح نیبب-
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 ..ناغافل به سوزش افتاد  نیرحسیام يچشمها

 ؟.. شهیفراموشم م تیدرد دور یپس ک..دلم هواتو کرده دخترم -

 ..کنج چشمش را پاك کرد يواندك قطره ها دیرا با سرانگشت مال شیچشمها نیرحسیام

که  گرید يمثل تمام مردها.  دهدیندوهش را نشان منم اشک تمام حجم غم وا نیا.. گریاست د مرد

 .. شودیچشمانشان پنهان م ياست که گوشه  یچند نم اشک تنها نشان نیوهم زندیریرا در دل م شانیدردها

 يبدجور214 يقطعه  یبازمانده داشته باشد ول یتک وتوک دیشا گرید يبه اطراف انداخت قطعه ها ینگاه

 ..خلوت وسوت وکور است 

باد  يهوهو يصدا..فراموششان کرده اند  ایدن يانگار همه  ردیگ یم 214 يقطعه  نیساکن يبرا نیرحسیام دل

 ..انداز شد  نیخواندن زن هم درگوشش طن نیاسی يصدا..  دیچیکه پ

لمس قران  يبه پا دیبرنامه ها شا نیقران خواندن با ا...قران را باز کرد شنیکیرا در اورد واپل لشیاراده موبا یب

 ..هرچه باشد کالم خداست وارام بخش جان  یول رسدیوخواندن تک به تک کلمات قران نم

ارامش دل خودش  تیهم به ن دیشا...  214يقطعه  یاهال یتمام تیرا اورد وشروع به خواندن کرد به ن نیاسی

را هم پابند  نیرحسیکم ام روز دوشنبه که کم يقرارها نینکند ودل بکند از ا یتابیب نقدریکه ا نیوهمسر حس

 ..خودش کرده 

 

رفتن سرخاك ..اعصاب است  یبدخلق وب ریاخ يمثل تمام سه شنبه ها نیرحسیام دیا یسه شنبه که م صبح

 ..ختهیاز گذشته بهم ر شتریاش روح وروانش را ب یچارگیزن وب دنیمستانه ود

 .. کندیوضع وحال زن است که متاثرش م شیواهمال کار وایش ییوفا یاز ب شتریروزها ب نیا در

از  دانندیدل خوشان چه م نیا..دورو ورش انداخت  يبه جمع خندان مردها یرها کرد ونگاه زیرا کنار م فشیک

چه ..رود  یکه دوشنبه به دوشنبه به قصد مردن به قبرستان م یدرد زن..درد خودش هم نه  یحت...دردش 

 .. شیکس یاز ب فهمندیم

 . شودیولو م شیصندل يودراخر رو دهدیدست م هیهمرنگ جماعت شده وبا بقاجبار  به

 .. کندیکند وهربار فکر زن ووضع وحالش را دوره م یم نیخسته باال وپائ يوارقام رابا چشمها اعداد

انقدر که زن به مستانه اش ..سنگ صبور زن شود  تواستیحداقل کاش م..انجام دهد  يکار توانستیکاش م يا

 .. دانستیزن م ونیخود را مد کردیمحبت م
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 نیوهم.. کشدیمطمئنا کارش به خوردن قرص اعصاب م دهیکه از زن د یمطمئن بود با وضع وحال نیرحسیام

 .. دادیرا ازار م نیرحسیهم ام

وضع  خواستیعنوان دلش نم چیبه ه... ساله ازدهی دیوح یحت ای گذاشتیم رخاكیز نیحس يِخودش را جا یوقت

حتما بازن صحبت کند  نباریخودکار را در دست فشرد وبا خودش عهد کرد ا نیرحسیام..زن رو به وخامت بگذارد 

.. 

 ..هفته از اذر ماه  نیبازهم عصر دوشنبه بود ودوم..نتوانست قدم جلو بگذارد  نیرحسیبازهم دوشنبه امد وام یول

پنج شنبه  ياست که زن به جا يدرعجب بود چه سر نیرحسیزن بازهم امده بود ام یداشت ول يسوز بد هوا

که به دنبال بازماندگان ...نکته کنجکاوش کرده بود  نیاصال هم.. کندیامدن انتخاب م يوجمعه دوشنبه را برا

 ...بگردد  دیوح نیحس

بچه ها گذاشته  يبرا یسنگ قبرها رو درست مثل هم شسته وتنقالت دیدیامد وم یپنج شنبه وجمعه م نکهیا

 ..اند  ختهیوگل پرپر رز ر

 .. زدیمستانه دودو م يِبه دنبال بازماندگان سنگ قبر کنار نیرحسیبود که چشم ام ازهمانجا

وسرحرف را بازکرده بود باالخره معلوم شد ..بود  دهیرا د امرزیخداب نیمادر وپدر حس...هم  يدوبار یکی یحت

 ...انها ندارد به  یربط چیشستن سنگ قبرها ه انیجر

 بیعج شیهم برا نیهم.. زندیدر طول هفته به رفتگانش سر م نیهمسر حس دیفهم شیپ يدو هفته  نکهیتاا

 ..امد؟  یبا مادر وپدر شوهرش به سرخاك نم اهپوشیچرا زن س..بود 

هم سنگ  دیشا..دوشش بردارد  ياز رو يبار تواندیتا اگر م..امده بود تا با زن صحبت کند  نباریا نیرحسیام

 ..بکشد  مارستانیسبک کند تا نکند کار زن به ت یاندک..صبورش شود ودردش را کم که نه 

 يوصدا دیزن رس یبه چند قدم نکهیهم..را رد کرد  فیکه چند رد نیهم.. دیرا پر يعرض جو نکهیهم یول

 ..سست شد  شیقدم ها.. دیشن نیوحس دیرا با وح شینجوا

مادرانه  يبایمزاحم خلوت ز شدیمگر م... کردیهفته درد ودل م کیداشت بعد از  چارهیزنِ ب..جلوتر برود  نتوانست

 ؟..وزنانه اش شد 

ماند  یم رهیوخ شدیبسته م شیلبها یصدا برگشت وسوار پژواش شد وچشم دوخت به زن که چه گونه گاه یب

 .. کردیم شیودل عالم وادم را ر شدیروان م يمثل ابر بهار شیهم اشکا یوگاه.... يبه گوشه ا
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سوز  انیال مانتوم کیکه با  یزن..زن بود  ینگرانِ سالمت طیشرا نیدر ا يگرید زیاز هرچ شتریب نیرحسیام

اوست که  نیا... زن يبه جا کردیکه حس م ییتا جا... ختیریواشک م زدیاستخوان سوز اذرماه زار م يوسرما

 .. شودیدارد منجمد م

 .کند  یانگار امده بود تا رسما خودکش..نبود  شیکه حال زهایچ نیا..اما  زن

داشت  یعجب طاقت یول...زن از حال برود  دیترسیم..طاقت شد  یاخر سر ب نیرحسیانقدر ماند وماند که ام زن

 ..اورد  یاذرماه را تاب م يوسوز وسرما کردیهمچنان نجوا م..زن  نیا

دل از ...گذاشت تا اخر سر زن  شیحساب وکتاب نکرد که چقدر نگران شد ونگران ماند وپا پس وپ نیرحسیام

 ..شد ورفت  نشیومسکوت سوار ماش دهیسنگ قبرکند وخم

را هم با خود برد که نکند ماندن در ان سوز وسرما باالخره کار دست زن  نیرحسیوقلب نگران ام رفت

 ..بدهد  اهپوشیس

برود سرخاك  نکهینوبت ا.بود  دهیحاال نوبت اون رس..شد  ادهیگرفت وپ نیماش یخال يجا نگاه از نیرحسیام

شده بودن  شیاشناها يها اشناتر از همه  یکه تازگ ینیوحس دینه ساله ووح يمستانه وحرفهاش را به مستانه 

 ..بچه ها اورده  يراب يبا محبت مادرانه اش چه تحفه ا اهپوشیبار زنِ س نیا ندیبزند وبب

دخترو  یکی.. زدیموس کوچک که تبل م یکیم کی..کنار قبرها افتاد وارفت  یکه به عروسک کودک نگاهش

 .. دیوح يپسرو کراوات زده برا یکیو....مستانه  يبه سر،برا ونیپاپ

قبر  نشست کنار سنگ.. بسوزاند وحسرتش بدهد  نگونهیدلش را ا خواستیم یتا ک..زن  نیبود ا یزن عجب

 ..طبل گوش داد  يضربه ها يکوکش کرد وبه صدا..را برداشت  یموس صورت یکیوم

لب زمزمه  رینگاه کرد وز دیبه سنگ قبر وح..بازهم دلش تنگ مستانه اش شده بود ..بازهم تنگ شده بود  دلش

 ..کرد 

 ...امان از دل مادر ...امان از دل مادر -

 

 ؟..سرخاك  یدوباره رفت!فروغ؟-

 میمر يها ثیحرف وحد يعنوان حوصله  چیساعتها به ه نیحرف از کنار مادرش گذشت حداقل در ا یب فروغ

 ..را نداشت 

  داشتیدست از سرش برنم...کامل شده بود قاتل جانش  يبانو به معنا میروزها مر نیکه در ا مخصوصا
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هفت ماه ..؟ شدیمگر م یول..خانم بدهد  رایبود که فروغ به درخواست ابولفضل پسر حم یلفظ يبله  کی منتظر

 ... گذشتیهم از مرگ پسرو شوهرش نم

 خواستیفروغ فقط آرامش م..؟ کردیچرا وضع وحال دخترش را درك نم!؟..بانو  میشده بود مر يمادر عجب

 ..کنند به امان خدا  شیهمه رها خواستیدلش م..

محاسن  ریذکروخ دیبا گریچند بار د..؟ دیبانو نه بگو میبه مر توانستیم گریمگر چقدر توان داشت ؟چند بار د اخر

 نداشت بشنود تا مادرش دست از سرش بردارد ؟ ادیصورتش را به  یرا که حت یابولفضل شماریب

اگر  کردیگمان م..درحق اوالدش  کندیم يمادر کردیفکر م..اش نبود  یحرفها حال نیبانو که ا میمر یول

سنگ صبور مثل ابولفضل ، فروغ دست از وعده  کیهم  دیوشا..باالسر  ي هیکند وسا دایپ نیدخترش هم بال

 ... نیوحس دیاز سنگ قبرِ وح کندیودل م داردیروز دوشنبه برم يها

ظاهر  دنید دیشا.. شتریتالش ب يبود برا يا زهیمهر مادرانه اش انگ یول... که سخت بود ودور از انتظار هرچند

 ...نبود  ریتاث یابولفضل هم ب

ومردانه  نینبود اما موقر بود ورفتارش کامال سر سنگ بایخوش چهره هم بود هرچند که ز..بود وقد بلند  دیرش

 ..برده بود  دایبانو را که شد میدل مر...

بهتر از ابولفضل ؟هم اهل بود وهم  یچه کس..ابولفضل شود  بینص امرزیخداب نیحس یخال يداشت جا دوست

 ..شناخته  دهید

از  زندیحدس م: گفتیم.. خواهدیخاطر فروغ را م يگفته بود ابولفضل بدجور یخانم درگوش رایکه حم مخصوصا

 ..گذشته خاطر خواه فروغ بوده 

 کردیم الیوبا خود خ بردیبه هپروتش م...عاشقانه  يقصه  نیا دنیاز شن رفتیبانو مالش م میدل مر..چرا  دروغ

 ؟..ابولفضل نزند  ي نهیشود ودست رد به س هادیپ طانیکه فروغ از خر ش شودیم یعنی...

 ..محال بود  يارزو کیکه درفروغ سراغ داشت انگار که  یبا وضع وحال یول

بانو را با  میحمام شد ومر یزده راه خیفروغ هم ..ودرجواب سکوت فروغ تنها نگاهش کرد  دیکش یبانو آه میمر

 ...دلش تنها گذاشت  يدر گوشه  دهیخواب يحسرت ها

*** 

*** 
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عالم  نیروزها در ا نیاصال ا... ستیدیچه ع دانستیخبر که نم یفروغ ِ از همه جا ب..بود  دیبعد ع ي دوشنبه

قبل  يمثل هفته ها گریکه بهشت زهرا د دانستیرا م نیتنها هم..وفات  یاست وک دیع ینبود که بداند ک

 .. ستیخلوت وسوت وکور ن

 يبا نگاه کردن به شکالت ها يهرچند که هرسر.. با خودش اورده بود) سیه(پراز شکالت  سهیدو ک نباریا

پسرش  يبرا...زنده بود وسالمت  دشیکه وح یها زمان نیاز ا شتریحسرت خورده بود که چرا ب یخوش طعم کل

 .. دهیشکالت نخر

 دیخراب شود ووح دیوح يتازه نورسته  يدندان ها دیترسیم...نگران  شهیهم يمادرها يهم مثل همه  فروغ

  دیتا دل مادرش به رحم ا کردیالتماس م یکل دیبا

از قبل اب  شتریخاطرات بود که هرروز وهرلحظه فروغ را ب نیهم ياور ادی..نبود  دشیکه وح ییحاال... وحاال

 ... کردیرفته کم کم داشت مجنونش م يحسرت روزها.. کردیم

را پارك کرد  نیروزها ماش یاست ومزار رفتگان شلوغ تر از باق دیدوشنبه ع نیا نکهیهم با علم به ا نیرحسیام

 ..نگران زن بود  یبه نوع دیشا.. اهپوشیبه دنبال زن س دیگردیم شیمدام چشمها یچرا ول دانستینم..

 ییرایپذ214 يقطعه ..را که زد بازهم چشم گرداند  ریدزدگ. شد ودسته گل ها رو برداشت ادهیپ نیماش از

 .. زدندیبه از دست رفتگان م يرفتگان قدم رنجه کرده بودن وسر ادیروز ِجشن، به  نیبود که درا ییادمها

که با  ییآدمها انیازم.. تیودرنها..بازهم چشم گرداند ...دور و ور سنگ قبرها نبود  یکس... دیرا پر يجو عرض

 ..اد باالخره نگاهش به زن افت شدنیوخرما رد م ینیریش يجعبه  یدسته گل وگاه

که اطراف زن را گرفته  ییشکالت دردست بچه ها يبسته ها دنیبا د نیرحسینگاه ام... کردیم راتیخ داشت

 ..شد  رهیبودن ت

به سمت سنگ قبر مستانه رفت وازکنار زن  یبه ارام..وجودش را گرفت  يودلسوز یهمان حس ناراحت بازهم

 ..گذشت  کردیم راتیخ يلبخند میکه حاال با اشک ون

سنگ قبرها وهمانگونه که  نینشست ماب..هم نداشت  دیع زانشیبعد از مرگ عز...  اهپوشیزنِ س چارهیب

 ..نگاهش به زن بود فاتحه خواند 

که کنار سنگ قبرها  يمرد يتازه متوجه ..سرش خلوت یکرد واندک راتیشکالتها رو خ يکه تمام بسته  فروغ

 ..زانو زده بود شد 
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فروغ به سمت مرد رفت ...بدهد  ییاشنا خواستینم..ن به سرعت سرچرخاند نگاه ز دنیبا د نیرحسیام

 ..نشست  نیوحس دیوکنارسنگ قبر وح

که دردست داشت را  ییها ینیریشکالت وش..انداخت  دیقبر وح يدراورد وگوشه  یدستمال شیحوصله از ج با

 ...گذاشت  سنگ قبرش يسهم مستانه را هم گوشه  تیقبر گذاشت ودرنها يتک به تک باال

 کردیدرعکس ثابت م يِمرد ومستانه  يته چهره ..که از کارش فارغ شد دوباره نگاهش را به مرد دوخت  فروغ

 ...که هم خون هستند واشنا 

 .. امرزتشیخدا ب-

دل  یستیمرگ ون يسرخ وپف دار زن مثال تابلو يچشمها..بار چشم درچشم زن شد  نیاول يبرا نیرحسیام

 ..را به درد اورد  نیرحسیام

 ..لب نجوا کنان پاسخ داد  ریز

 ... امرزهیخدا رفتگان شما روهم ب-

 ..گرم وشروع به پرپر کردن گلبرگ ها کرد  يداوود يسرش را به گل ها..زن  یکیمعذب از نزد نیرحسیام

 ..را خراب تر کرد  نیرحسیداغ دلش تازه شد واعصاب ام دیرا د يپرپر داوود يکه گل ها فروغ

 ؟ دیاریم يگل داوود شهیکه هم دیپس شمائ-

 ..گفت  ریگرفت وسر به ز ینفس..زن را ندارد فقط سرتکان داد  ياشکها دنید شتریکه طاقت ب نیرحسیام

 ... دیدیکشیچند وقته زحمت شستن سنگ قبر مستانه رو م نیا..ازتون تشکر کنم  خواستمیم-

 .. دیوپرس دیصورت بشاش مستانه کش يدست رو يمادرانه وبا لبخند محو اهپوشیس زن

 ؟..دختر خانم خوشگل دخترتونه  نیا-

 ..را نشان داد  نیوحس دیقبر وح شیاشکها زشیزن با ر...وسرتکان داد  دیاه کش نیرحسیام

وعکس دخترتون رو  ومدمیهروقت سر قبرشون م لیاون اوا..شوهرم وپسرم ..هم همه کس من هستن  نهایا-

 تونهیحتما اون هم مثل من نم...همسرتون  چارهیب..رو بشورم  دمیکه تنها سنگ قبر وح داشتیدلم برنم.. دمیدیم

 ... نهیدخترتون رو بب یخال يجا

 یفراموش کرده که طفل ینا مادر حت يوایش...با خود فکر کرد...نشست  نیرحسیکنج لب ام يناخواسته ا پوزخند

 .. يداشته ودختر

 ...زمزمه کرد  شیعوض شدن حال وهوا يبرا
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 ..داغ اوالد سخت تر ...داغ همدم سخته ..خدا رحتمشون کنه وبهتون صبر بده -

 ..وخرما تعارف کرد  دیپر نیرحسیحرف ام انیم يبچه ا پسر

 کوتاه  يبا موها دهیهمانگونه کش..بود  دشیهمسن وسال وح. با حسرت به پسربچه نگاه کرد اهپوشیس زن

 ...گذاشت  دیدستمالِ کنار سنگ قبر وح يرو يها ینیریش یار باقبر داشت وکن ییعشق خرما با

 ...به دست پسرك داد !..را برداشت ومادرانه  سیشکالت ه ي بسته

 ..هم سهم تو  نیا.. زمیعز ایب-

 يچقدر حسرت در چشمها..را منقلب تر از قبل کرد  نیرحسیونگاه فروغ را با خود برد وام رودیوم دیخند پسرك

  دهیزن خواب

 ...زن که از پسر بچه جدا شد زمزمه وار گفت نگاه

 ؟..دختر شما هم بخونم  يبرا..بخونم  نیاسیبراشون  خوامیم-

 ..فروتنانه لب زد  نیرحسیام

 ... دیکنیلطف م.. دیبخون-

عجب ...زن  يچشم بست از بغض صدا نیرحسیخواند وام نیاسیلب  ریخفته ،ز يها هیاهووگریه انیم وزن

 ... خواندیقران م بایکه ز یبه راست..زن  نیداشت ا یسوزناک ينوا

 رونیوجودش را گرفته که ب ینیریش يخلسه ...هنوز هم مسخ بود نیرحسیخواندن زن که تمام شد ام نیاسی

 ... ستین یامدن

 نیرحسیام...هم رفته  نباریا اهپوشیزن س یول..دیزن گرد ینگاهش پ.. دید یزن را خال يجا..که باز کرد  چشم

 در قلبش تنها گذاشته ورفته  یمنف يتمام حس ها نیرا ماب

ازسوز ..نشست وفکر کرد  دیووح نیها را در کنار قبر مستانه وحس هیها وثان قهیبعد از رفتن زن دق نیرحسیام

 ...کند  فیدردش را خف یچگونه به زن کمک کند واندک نکهیا..زد وبازهم فکر کرد  خیوسرما 

اسم  خواستیچقدر دلش م نیب نیودر ا.. بردیرا به فکر فرو م نیرحسیفسرده بود که امناراحت وا يبه قدر زن

 ..زن را بداند 

 نیبداند صاحب ان چشمها وا خواستیدلش م..لقبش دهد  اهپوشیدرذهنش زن س نکهیشده بود از ا خسته

 ..دارد  یپرمحبت چه اسم يدستها

 ..اسم ورسمش را  دیفهمیفقط کاش م..که داشت مهم نبود  ی؟هراسم.. میهم مر دی؟شا..؟سارا .. بایفر
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هوا تمام بدنش را  يسرما..تازه به خود امد  نیرحسیام..درست مثل ظلمات گور ..شد  کیتار کیکه تار هوا

 ..منجمد کرده بود 

نمازش  یمیحتم داشت زهرا سادات با همان چادر قد..خانه شد  یپاسخ راه یب يپراز سوال ها يوبا فکر گرفته

 .. کشدیدم درکوچه انتظارش را م

 

 

 

 نیرحسیزن وام يوشاهد گفتگو ستادهیدرخت چنار ا ریقبل ان طرف قطعه ز يکه ساعتها وایاز ش دیبشنو اما

را  وایقلب ش.. زندیلبخند هم م نیرحسیزن به ام یحت.. رودیزن م یپ نیرحسیکه نگاه ام ندیب یاز دور م..است 

 ..اندازد  یم دنیکش ریخنده ها به ت نیکه با ا

 نیرحسیام ياز ته دل دوست دارد جلو برود وبه دست وپا..توان قدم جلو گذاشتن هم ندارد  ینادم حت يوایش

 یخواهیکه مرتکب شده از ان دسته از اشتباهات است که خودت هم نم یاشتباه یوطلب بخشش کند ول فتدیب

 ..نند که نفست تمام شود ک نتیلعن ونفر هیانقدر بق یخواهیم.. یطلب بخشش کن

وغصه  کشدیحسرت م.. زندیودم نم ندیب یم.. دهیکه به زن چسب ندیب یرا م نیرحسینگران ام يچشمها وایش

 .. گذاردیوبازهم قدم جلو نم کندیودق م خوردیم

که داشت  يا یخوشبخت يتاوانِ قدر ندانستن لحظه به لحظه .. شیتاوان سهل انگار.همه تاوان است  نهایا

هم  یگاه..شود  دهینفر بخش کیتا  کشدیسالها طول م یگاه ستیها ن یراحت نیتاوان دادن که به هم..

 .. شودیکوتاه م اینشده دستش از دن دهیبخش

کرده بود  بشیسالم نص يفرزند یخدا با محبت ومهربان..در محضر خدا مرتکب قتل شده  کندیحس م وایش

 کرده ن يبا حماقت امانت دار وایوش

تک وتنها درخلوت خودش به دور از دختر وشوهرش بپوسد ودم نزند؟  نکهیاز ا ریغ..تاوانش چه بود؟  وحاال

 ؟...نداشته باشد  ییشود وراه به جا مانیپش نکهیا رازیغ...

 رترید..است  ریبودن هم د مانیپش يبرا یگاه... شودیم ریزود د یلیخ ییوقتها کیکه  دمیفهمیما ادمها نم چرا

 ..از ان که بشود اشتباهات را جبران کرد 
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 ندیب یونم.. رودیهم لک ولک بساطش را جمع کرده ودارد م نیرحسیزن رفته وام دیا یکه به خود م وایش

ودرذهنش به  گردیبرم یدست خال وایهم ش نباریا..وار عاشقش بود  وانهید يرا که روز یزن انیگر يچشمها

 ..کرد  دایرا پ 214 يقطعه  هچه شد که به خود امد وجرات قدم گذاشتن ب هنکیبه ا.. کندیقبل فکر م يروزها

که در  ینیرحسیام..گذشته اش شد  یوزندگ نیرحسیدل تنگ ام وایکه ازمرگ مستانه گذشت ش یدوماه یکی

کوچکشان  يخوانواده  يعاشقانه دوستش داشت وبرا وایش يها يمهر ینچندان دور با وجود تمام ب يروزها

 .. دادیکه درتوانش بود انجام م يهرکا

را  نیرحسیام يلنگه  توانستیکجا م..وعاشق بود  یعال يمرد مسئول ومهربان بلکه پدر کینه تنها  نیرحسیام

 ؟..کند  دایپ

که با  کردیفکر م هودهیب وایش.. گرفتیهم از زن سابقش نم یسراغ یبعداز مرگ مستانه حت نیرحسیام یول

 وایرا زده بود وحاال ش وایش دیبه کل ق نیرحسیام.. دیایممکن است به سراغش ب نیرحسیگذشت چند ماه ام

 ... سوختیومستانه اش م نیرحسیدرحسرت از دست دادن ام

 يرو یحت وایکس دورش نبود ش چیه...نداشت  زیچ چیحاال ه..را هم  نیرحسیراکه از دست داده بود ام مستانه

است که حق پا گذاشتن به سرخاك  ادیانقدربار گناهش ز کردیفکر م..رفتن به بهشت زهرا را هم نداشت 

 ..دخترش را هم ندارد 

 داشتیبه سمتش برم یقدم نیرحسیکاش ام..ماه تمام در حسرت لمس سنگ قبر مستانه اش سوخت  چهار

 معرفت  یرحم وب یب...ازسنگ شده بود  نیرحسیام یداشت ول وایبه ش یچشم يکاش حداقل گوشه ..

 گفتیخودش م شیپ..برود  نیرحسیگرفت خودش به سراغ ام میبه خودش امد وتصم وایروز ش کی باالخره

 چیرا که تنها پناهش بود نداشت انگار ه نیرحسیچون اگرام رفتیم دیبا.. دیتا اورا ببخش کندیانقدر التماسش را م

 ...کس را نداشت 

التماسش را  ییبا چه رو..؟جرات قدم جلو گذاشتن نداشت ..دروغ چرا  یهم رفت ول نیرحسیمحل کار ام به

 ؟..نگاه کند  نیرحسیبه صورت ام تواستیواقعا م ایا کردیقبولش م نیرحسیام میری؟اصال گ.. کردیم

که با ان  ینیرحسیام..شد  نیرحسیتاب ام یب وایشد ودل ش نشیامد وسوار ماش رونیاز شرکت ب نیرحسیام

که تک  یمشکل يلمس ان موها يضعف رفت برا وایدل ش..از قبل جذاب شده بود  شتریب یمحاسن مشک

 ..جاخوش کرده بود  نشانیب دیسف يوتوك تارها
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 کی نیرحسیاز قضا ان روز دوشنبه بود وام..شد وبه دنبالش رفت  یسوار تاکس نیرحسیهم پشت سر ام وایش

 ..سره به سمت بهشت زهرا راند

را  وایوش رفتیبه سرخاك مستانه م نیرحسیام.. دیدلش لرز شدیکه به بهشت زهرا ختم م يریمس دنیبا د وایش

 .. بردیبه سرخاك دخترش م اریاخت یب

دلش .. رفتیاذن خودش به سرخاك دخترش م یاراده وب یبعد ازچهار ماه ب..خشک شده بود  وایش دهان

 تیدستور بدهد که دور بزند واو را به سوئ که هست به مرد راننده ییازهمانجا..همان دم برگردد  خواستیم

 بهم دوخته شده بود شیلبها یکوچکش برساند ول

مادر  نکهیبا ا..از وجودش بود  یمیکه ن يدختر..دختر نه ساله اش .. رفتیبه سر خاك مستانه اش م داشت

جانش  ي رهیدو سال تمام از ش..بود  دهیطفلش را نه ماه که به شکم کش ینکرده بود ول يمادر ادینبود وز یخوب

 .. رفتیدختر م نیحاال داشت به سرخاك هم..بود  دنشینه سال که شاهد قد کش...به اون خورانده بود 

 يگریبعد از د یکیقطعه ها را  نیرحسیام.. زندیم رونیب نهیقلبش از س کردیواسترس حس م جانیهمه ه ازان

 ..به دنبالش رفت  الیخ یب یستاک يوراننده  دیچیرا پ دانیرد کرد وم

 زیرستاخ ایا..به پا بود  ییدر دلش بلوا..شده  امتیحس کرد ق واینگه داشت وش214 يکنار قطعه  نیرحسیام

 ؟.. دیپاش یرا ازهم م وایبود که تمام وجود ش یچه حس نیا..؟ دانستیبرزخ بود ونم وادریش ای..شده بود 

هم مثال طفالن  وایش.را با خود برداشت وبه سمت سنگ قبر مستانه رفت  يداوود يدسته گل ها نیرحسیام

 ..روان شد  نیرحسیبه دنبال ام ریصغ

؟از .. گذشتیچند ماه از مرگ د خترش م..از تپش افتاد  وایخم شد وزانو زد وقلب ش ستادیقطعه ا انیم نیرحسیام

 ..از ان اشتباه بزرگ ؟..احمقانه ؟ يان اهمال کار

ها را هم با خودش برده بود  یانگار مستانه که رفت تمام خوش.. زدیها درغم وحسرت دست وپا مسال انگار

 کی.. یزندگ کی.. یخوشبخت کی، هیهم کمتر، چند ثان دیشا..ساعت  کی يبه فاصله ... بود يعجب روزگار..

 ..شد  یرفاقت گسسته م

سرقبر اوالدش برود  نکهیازهمان فاصله هم قلبش مشت شده بود چه برسد به ا.. ستادیپشت درخت چنار ا وایش

 ..بود؟  یمگر داغ کم..

بود که حاضر بود جان خود را  مانیپش يحاال به قدر یاست که خودش باعث مرگ دخترش شده بود ول درست

 ..بدهد ومستانه دوباره زنده شود  یدو دست
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حاال ...درخت چنار وقدم جلو نگذاشت  ریماند ز..ماند  وایش یول... ورفتفاتحه داد ودرد ودل کرد  نیرحسیام

 .. دهیان خواب ریدخترکش ز دانستیکه م يخودش مانده بود وسنگ قبر

 ونیبه درخت داده زار زد وش هیهمان جا تک..طاقت دل کندن هم نداشت ..رفتن هم نداشت  يرو وایکه ش آخ

 ..که خودش مسببش بود  ییها بتیمص.. کردیرا مرور م شیها بتیرا ول داده بود ومص شیاشکا..کرد 

ها  هیثان..امان از چرخ گردون  یبود ول مانیپش يبدجور.بود  مانیپش..دختر از دست داده  يوایش.. چارهیب يوایش

 گشتنیبرنم گریگذشته ها د..بود  نیومرگ مستانه هم هم وایش یزندگ تیحکا.. گشتیبرنم گرید گذشتیکه م

.. 

*** 

بود وبا  دهیامروز که زن را د..نماز مغرب کرد تیمرطوب مهر کوچک را برداشت ون يبا همان دستها نیرحسیام

 ..بود  ختهیاون همکالم شده بود حال واحوالش هم بهم ر

مادر را  ياراده قران جلد قهوه ا یب..سالم نماز را که داد ونماز تمام شد ..حوصله  یتنگ بودوب يخود یب دلش

 ..کرد  نیاسیبرداشت وشروع به خواندن  زیم يرواز 

حس ...214 يقطعه  یان هم در برهوت وخلوت خواندیم نیاسیرا داشت که زن  يوحال همان لحظه ا حس

 ..پرپرِ رز  يگالب مشامش را پرکرده وعطر گل ها يمثل همان وقتها بو کردیم

بود با  دهیشن نیرحسیام يسقف خانه اش، آن هم با صدا ریخوش قران را ز يسادات که بعد از مدتها نوا زهرا

 ..گوش داد  نیرحسیام يمردانه  يودرسکوت به اوا..نشست  شیلبخند کنار ته تغار

 ..زن افتاده بود  ادی بیعج..زد ونفس گرفت  يبه جلد قهوه ا يبوسه ا نیرحسیام.که تمام شد  نیاسی

 ...سادات باالخره به حرف امد  زهرا

دلت گرفته  یلیفکر کنم امروز خ..خونه بلند شد  نیقران خوندنت تو ا يبرمستانه بباره که باالخره صدانوربه ق-

 ؟..؟نه ..بود مادر 

 بازکرد  ارلبیاخت یب.. خواندن زن  نیاسی يحال وهوا...ساعات قبل است  يهنوزدرحال وهوا نیرحسیام

من بزرگتره  يپسره همه اش دو سال از مستانه .. پدر وپسره هیاست که مال  گهیقبر د هیکنار قبر مستانه -

 ..گذاشته  هینفر سنگ ها رو مثل هم شسته وکنارشون هد هی دمیدیم..سرخاك مستانه  رفتمیکه م يهرسر..

که دل ادم  خوندیم نیاسیبا سوز  نقدریا یجوون بود ول..بار با مادر اون پسر بچه حرف زدم  نیاول يبرا امروز

 .. گرفتیم
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 ..وبا ناله گفت  دیمتورش کش يبه زانو یدردناکش را دراز کرد ودست يخانم پا زهرا

گوشه  هیبه تو هم ..خدا بهش صبر بده ..ادم رو  سوزنهیداغ اوالد م... نهیداغ اوالد نب يمادر چیکه ه شاهللایا-

 ... ییایدرب ییتنها نیکنه از ا یچشم

 ..وزمزمه کرد دیقران کش يجلد قهوه ا يکف دستش را رو نیرحسیام

 ... ياریرو جلوم ب یزن چیاسم ه خوامینم گهید..مادر  میراض میمن از زندگ-

 .. کشدیم ینیسادات اه سنگ زهرا

امشب  نیوهم میاومد.. يبه همدم دار اجیاحت.. يتو مرد..فقط خداست که تنهاست ..حرف رو نزن مادر  نیا-

 یکی.. ستنینااهل ن وایهمه که مثل ش.. ؟ییایبرب تیاز پس زندگ يخوایم يچه جور..وصبح پا نشدم  دمیخواب

 .. یکه گفت یزن نیهم مثل هم

ها مثل زن  یبعض.. ستنین وایواقعا هم همه مثل ش... کندیم قیزهرا سادات را تصد يدردل حرفها نیرحسیام

 ..دادندیدرراه رفتگان جان م اهپوشیس

*** 

 ياز زور فشار درد وماتم نفس ها کردیبود که حس م ییاز ان روزها..بود  رانیفروغ به شدت و گریاز طرف د اما

 ..حالش که خراب بود وبا پا گذاشتن به خانه خراب تر هم شد ... کشدیاخرش را م

 ..بانو مثل طوفان برسرش اوار شد  میقدم به اطاقش گذاشت مر نکهیهم

 ؟..نگفتم نرو سرخاك -

 شیر زدیکه به تن فروغ زار م ونیرنگ ر اهیلباسِ س دنیبانو با د میدل مر..را دراورد  شیدرسکوت مانتو فروغ

 ...شد 

که هرروز  یفروغ نیا..وسالمت برگردانده  حیخدا دخترش را دوباره صح نکهیخود دلخوش کرده بود به ا یب

 ..به تن نداشت  یمثال مردگان از گور برخواسته جان شدیم روزیبدتراز د

از ..گذشته را نداشت  يچشمانش سو گریوقت بود که د یلیخ..با مکث باز وبسته کرد چشمان سوزانش را  فروغ

 شودیکور که م ردیها نم هیگر نیاخرسر اگر به خاطر ا کردیفکر م... دیدیکرده بود همه جا را تار م هیبس که گر

!.. 

 ... کشمیبه خدا امروز اصال نم..دست از سرم وردار مامان -

 ..قاطع ومحکم گفت  شوندیکه فقط مادرها آناً دچارش م يخانم اما با اراده ا میمر
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 ... يحق پا گذاشتن به بهشت زهرا رو ندار گهیاز فردا د-

  شنودیدرست نم شیانگار گوش ها.. ستدیا یناگهان م فروغ

 ؟.. یچ-

نذر  یمن با کل.. یشیاب م ي؟هفته به هفته بدتر از قبل دار يمگه جونت رو از سرراه اورد..گفتم  نکهیهم-

 ... يها خودت رو به کشتن بد يبچه باز نیدوباره از خدا نگرفتمت که تو با ا ازیون

 . پرسدیگنگ م فروغ

 ؟.. يبچه باز-

 .. دهدیتوجه به حال فروغ سرخود ادامه م یب میمر

مردن ..اونها رفتن  ؟یفهمیچرا نم...بهشت زهرا  يکه نر بندمیشده دست وپات رو م... يبر میذارینم گهید-

 .. يکه زنده موند ییتو نیا..

 .. گرفتیگونه گرم نیهم دیشنیربط مادرش را م یب يهروقت حرفها..شد  یبازهم عصبان فروغ

 یساله اش رو دست ازدهیپسر  یک..؟من ..خاك برن  ریکرد جوون جوون ز يکار یک...؟من ..کشتتشون  یک-

 ..کش قبرستون فرستاد؟ من  نهیس یدست

راجع به من فکر  ی؟چ..گناه شوهرمو که دوازده سال باهاش سرکردم ول کنم  یب يمثل ادمها یگیم حاال

 ؟..؟مگه من از سنگم ..مامان  يکرد

با فروغ بحث کرده بود  نقدریا..خود  یب يکش وواکش ها نیخسته شده بود از ا گرید..بانو نفس گرفت  میمر

 ..را از بر بود  شیکه تمام حرفها

 نیتا االن باهات کنار اومدم به خاطر ا یبنیاگه م.. شنیتو هم اونها زنده نم يِکارها نیبا ا یول یستیز سنگ نا-

 یشیبدتر م يتو هرروز دار نمیبیم یول.. یشیبه مرور سرد م.. يسر خاك که بر.. يا دهیداغ د گفتمیبود که م

 ..نگاه به خودت بنداز پوست به استخونت نمونده  هی..

 ..زد  ادیناخواسته فر فروغ

چرا .. فراموششون کنم؟  يتوقع دار يچه جور.. نیتنگ حس..دلم تنگ پسرم شده .. به درك ..به جهنم -

 ؟..  یفهمیحرفمو نم

 ..گفت  شهیبانو سردتر از هم میمر یول

 ... یکنیعادت م يماه سرخاك نر هیاگه -
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 ..زد  ادیدوباره فر فروغ

 ... رونیاصال از اطاق من برو ب..دست از سرم بردار ولم کن ..عادت کنم  خوامینم-

 !؟...ان هم از اطاقش ..کرده بود  رونشیب! ای؟تک دانه دخترش در دار دن..فروغش ..بانو باز ماند  میمر دهن

 ...دوم فروغ تازه به خود امد  ادیبا فر یول

 ..من وبه حال خودم تنها بذار .. نمتیبب خوامینم گهید.. رونیگفتم از اطاق من برو ب-

 ... دیدرد خودش رو بغل کرد و نال با

عذاب وجدان  دی؟فقط من با.. موندمیم دی؟فقط من با.. يچرا من ونبرد ایخدا...شوهرم رفت ..پسرم رفت -

 ؟.. دمیکشیم

 ..غرد  یم بهیغر کیومثل  زندیمادانه اش باال م يدشنه مانند فروغ ،آن رو ياز حرفها یبانو زخم میمر

 ؟... يخودت رو به کشتن بد یدست یتنهات بذارم که دست-

نه اون حرفش را .. شناسدشیامده ونم خیمر يبانو ازکره  رمیانگار که م.. شودیکم کم دچار حالت جنون م فروغ

 ؟.. کندیرو م نکارهایکه چرا مادرش ا کردیونه فروغ درك م دیفهمیم

عقل وحالش کار  گریاصال د.. کندیچه م دینفهم گرید..کند  یکم مانده بود از زور فشار ودرد ،قالب ته فقط

 .. کندیکه بفهمد چه م کردینم

 .. دیکش نعره

 ...خودمو بکشم واز دست شماها راحت بشم  خوامیاره اره م-

شان درجا خفه شد وتازه مثل کوه اتشف..صورت فروغش نشست فروغ را به خود اورد  يکه رو میمر یلیس

 ..از اشکش افتاد  سیبانو وصورت خ مینگاهش به مر

 ! ..خودش را بکشد ؟ خواستیحاال م..فروغ بس نبود  يحرفها..بانو واقعا دل شکسته بود  میمر

فروغ ..رفت ودراخر  رونیتک اوالدش فروغ را با افکارش رها کرد واز اطاق ب يها ییوفائ یاز تمام ب ناراحت

 ... شیوحوض تنهائماند 

 ..نه  ایتحملش را دارد  شیقلبش گنجا ایا دانستیدرد که نم یوکل شیماند واطاق زمان مجرد فروغ

امشب از ان شب ..خواب اورش را برداشت  يقرص ها ياش رفت وبسته  یپاتخت ياراده به سمت کشو یب

 .. کردیم یفروغ را روان نیوا بردیخوابش نم الیبود که مطمئنا تا خود صبح از فکر وخ ییها
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نشست  يگهواره ا یصندل يرو یبه ارام..نمانده بود  شیبرا یاعصاب گریبود که د دهیغم وغصه کش نقدریا

 ..کرد  یقرص ها را کف دستش خال ي شهیش تیودرنها..انداخت  شیپاها يرا رو دیکوچک وح يوپتو

قرص را دارد  کیدکتر گفته بود اگر خوابش نبرد تنها حق خوردن .. زیور درنگیسف يپرشد از قرها مشتش

را  شیدردها يقرص کجا کی..از درد  کندی؟دارد دق م.. ستیکاف یکیمگر  کردیفروغ با خودش حساب م یول..

 ؟.. کردیکم م

 ییایخولیافکار مال.. ختیر نیزم ياز کف دستش سرخورد ورو ییدو سه تا دیقرص ها کش نیسرانگشت ماب با

 ..فروغ دوباره برگشته بود 

 سمانیکه اسمان ر ستین ییبانو میمر گریحداقل د.. شودیقرصها را با هم بخورد خالص م ياگر همه  نکهیا

 ..شده بخواهد او را به ابولفضل وصل کند  يببافد وهرجور

 خواستیاخر م..تفاوت  یبا کم دیحاال شا... نشیوحس دیوح شیپ رفتیراست م کی... هم نداشت يدرد گرید

 ..ارزش داشت  یکل شدیاش خالص م نهیس ياز شردرد قفسه  نکهیمهم نبود هم نکهیا یول..کند  یخودکش

به  یخشک بود ول شهیمثل هم شیگلو..قرصها رو به لب برد  يدانه به دانه ..درسرش  ياراده ومسخِ فکرها یب

 .. دادیزور قرصها رو قورت م

 ... نیوحس دیوح يایدر توهم رو...درهپروت بود  نباریشد فروغ ا یمشتش که خال نصف

 نکهیهم یول...گرم وعاشقانه  يرابطه ا یحت اینداشت  نیبا حس یوانچنان ییایرو یچه در گذشته زندگ اگر

ولبخند به لب  گذاشتیرا پشت در جا م شیها یشب به شب کوله بار خستگ نکهیهم..بود  یکنارش بود کاف

 ؟..نبود ..ود ب یکاف شدیوارد خانه م

بماند  شیزناشو مانیعهد وپ يمرد باشه ومردانه پا..فقط باشد ..دارد؟  يگریزن از مردش چه توقع د کی مگر

 ... شدیم دایعاشقانه پ يفقط در دلِ داستان ها نهایاز ا شتریب.. ستیفرزندانش باشد کاف يبرا یوپدر خوب

 شیعروس دیخر ادی!..فروغ  چارهیب..بود  بیلبخند کنج لبش عج.. وفتادیهم م يفروغ ناخواسته رو يچشمها

 ..افتاده بود 

از  باتریوز... بایگرم وز...بود ان روز  یچه روز قشنگ... زدیچانه م یعروس يحلقه  دیسر خر نیکه با حس یوقت ادی

 .. زدیم ادیبود که عالقه اش را فر نیلب حس ریز يها یان شوخ

 .. دانستیکه چقدر فروغ خوشبخت بود ونم آه
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مچ دستش ..مشتش را ثابت نگه دارد  توانستینم گرید یانقدر سست که حت.. شدیفروغ کم کم سست م بدن

 ..پخش شد  نیکف زم دیشل شد وقرصها دانه به دانه مثل مروار

 يبانو ال میمر رِتاریتصو شدیفروغ که داشت کامل بسته م يبودچشمها ستادهیهم از حرکت ا يگهواره ا یصندل

 ..بازش النه کرد  مهین يپلکها

رسته  لیهم از چنگال عزرائ گریبار د کیفروغ ...بانو با همون حس مادرانه اش باز هم نجاتش داده بود  میمر

 ..بود 

 

 

 

 

 

*** 

چه خبر شده  دانستینم...زابراه شد  دیخبرِحالِ دگرگون فروغ را شن یکه وقت یابولفضل...از ابولفضل  دیبشنو اما

 مارستانیاصال کدام ب.. بردیکرده بود وم نشیچه شده که حسن آقا، پدر فروغ با آن سرعت فروغ را سوار ماش... 

 ؟... بردیم

 انیخانم ِ گر میتنها از مادرش که او هم از مر... دانستیراجع به دلدارش نم زیچ چیه..از دل ابولفضل  يوا

 ... روندیم مارستانیبود که فروغ حالش خراب شده وبه ب دهیشن

 یول..حال ندار که بود ..دوباره حال ندار شده بود  شیفروغ زندگ...فروغش ... که دل ابولفضل صد پاره شد اخ

 پدال گاز فشرده بود  يافتاده بود که حسن آقا ان طوربا ضرب پا رو يحتما اتفاق ناجور نباریا

از همان اول هم جرات قدم جلو گذاشتن  یول..مهر فروغ را در دل داشت  دیا یم ادشی یاز وقت ابولفضل

با  یول..فروغ برود  يبود تا به خواستگار يبهتر یدرست کردن زندگ یجوانتر بود مدام درپ یتا وقت..نداشت 

 ..نقش بر آب شد  شیازدواج نا بهنگام فروغ تمام نقشه ها

خانم  رایحم يتا اخر سر با عجز وال به ها..رو به مواد اورد  یدو سال یکی یحت..شست  یدست از زندگ ابولفضل

گذشته را از سر  يها یتازه توانست سرپا شود وفکر فروغ وعشق وسرگشتگ امرزشیپدر خداب يوکمک ها

 ..کند  رونیب
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 شدیبازهم مجنون م دیدیم يپدر يهربار که فروغ را دم درخانه  یول..رفت  شیازدواج پ يهم تا پا يبار چند

گرفت  میاخر سر هم تصم..کرده  بندشیطور پا نیفروغ هست که ا دنیدر د ییچه جادو دانستیاصال نم..

 ... ندیرا برگز ییاز دست رفته اش بسوزد وتنها ارِیدرفراغ 

که  یلدوازده سا... دیدوازده سال طول کش...پراز حسرتش بازکند  یرا به زندگ يگریِ زن د يامد پا ینم دلش

کند  رونیوتنها همدم مادرش شد وبازهم نتوانست عشق فروغ را از سر ب..ابولفضل پدرش را از دست داد 

 وفتادیفروغ م ادیبه  بی، عج دنشید ارداشت وابولفضل با هرب دیساله به نام وح ازدهیپسر  کیکه حاال  یفروغ..

... 

 شیاز پس زندگ ییبه تنها دادیم حیواقعا ترج..هم نداشت  یمشکل..عادت کرده بود  ییتنها نیبه ا ابولفضل

 ...کند  کیشر شیرا هم در حسرتها يگریزن د نکهیتا ا دیایبرب

 گریفروغ ،همسر وپسرش را از دست داده وبار د دیابولفضل از آنجا جان گرفت که فهم ياهایورو دهایام یول

از همان لحظه ها بود که مثال پسران چهارده ساله  یامد ول یفروغ به درد م يهرچند که دلش برا..تنها شده 

 قرارِ فروغِ داغدار شد  یب

سفت ... بود به دور خود دهیتن لهیپ.. دادیرقم راه نم چیاما فروغ ه..فروغ هم تنها بود ..ابولفضل تنها بود  حاال

خودش که داشت  یینهاخودش بود وت...هم باز نگذاشته بود تا حداقل دلِ ابولفضل خوش باشد  يمنفذ. ومحکم

 ...نگران ابولفضل  شهیهم يچشمها يان هم جلو.. کردیابش م

خاموش اطاق فروغ چشم  يوبه چراغها ستادیرو به کوچه ا يچند ساعت پشت پنجره  دانستینم ابولفضل

بانو  میشدن حسن اقا ومر ادهیوپشت بندش پ نیموتور ماش فیضع يدوخت که باالخره ساعت پنج صبح با صدا

 ...اطاق فروغ بکند  خاموش يکرد وتوانست دل از چراغ ها دایخاطر پ شیاسا یبه همراه فروغ ِ بد احوال، اندک

 ..را کرد  شیدعا نیواخر نیصبحش را خواند واول نماز

 ..فروغم رو به من برگردون  ایخدا-

 ..سرپا بست  مهیفروغِ ن ریصورابا ت شیصبح بود که ابولفضل تازه به رختخواب رفت وچشمها میپنج ون ساعت

 دیپشت پنجره منتظر بماند وفروغ را با آن وضع وحال ببن توانستینم گرید..  کردیفردا با مادرش صحبت م دیبا

 ...تحمل نداشت  گریقلب ابولفضل مطمئنا د...

*** 
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 یه مانده بود ولبهتر هم نه ،حداقل زند.. بهتر بود  یفروغ بعد از باال اوردن آن همه قرص کم یجسمان حال

 تنگ خانواده اش بود  شهیاز هم شتریدل کوچکش ب..نداشت  يکم درد..اش افتضاح بود  هیروح

اگر هم  یحت..نشسته بود تا جانش را بستاند وتمام کند  لیومنتظر عزرائ ستیادیخدا ز نیزم يرو کردیم حس

 کردینم شیرا گرفته بود ورها شیگلو خیکه ب یبا عذاب وجدان توانستینم..را فراموش کند  شیدلتنگ توانستیم

 ..دستهاش بود  يرو زانشیعز نیکتریخون ِ دونفر از نزد..نبود  یکم عذاب.. دیایکنار ب

 شیهفته از خودکش کی نکهیبا ا... ستیحالش دست خودش ن گرید کردیاز خوردن ان همه قرص حس م بعد

 ..قدم از قدم بردارد  توانستینم یوکم توان شده بود که حت فیضع يبه قدر یول گذشتیم

 دیوح...وبه بهشت زهرا برود ستدیبا شیپاها يکرد به عادت دوشنبه عصرها رو یسع.. دیکه سر رس دوشنبه

سست  يبا ان زانوها توانستینم یکه حت فیح یول..،چشم انتظارش بودن  ییهفته تنها کیبعد از  نیوحس

  شودازجا بلند  گذاشتیسرش بود ونمباال  ریبانو هم مثل ش میمر..جلو بگذارد  یقدم

 تیبه ن یحت.. تشانیخواند به ن نیاسیلب  رِیتاب خورد وز یسیراك انگل یصندل يماند ورو...اجبار ماند  به

 نیسنگ قبر حس شیبا انکه دلش پ...خواند  214سوت وکور  يتمام قطعه  تیاصال به ن..مستانه هم خواند 

  رسدیخواندنش به آنها م نیاسیفاصله هم ثواب  نیاز ا یحت دانستیم یبشاش بود ول يبا ان صورتها دیووح

در اغوش گرفتن  يدلش هوا..کرد  هیرا به خود فشرد وبازهم گر دشیوح يپتو..کرد  هیخواند وگر نیاسی

 ..دل کوچک پسرش ببرد  يبرا ينتوانسته بود تحفه ا یامروز حت..پسرش را کرده بود 

غم ..درد آلود جسمش را هم بشنود  يصدا توانستیم یحت..شده  دهیز غم چروکقلبش ا يها وارهید کردیم حس

 ..کرده بود  رشیکه پ یاز دست دادن شوهر وپسرش به راست يوغصه 

 دهیشسته شده وگالب پاش يبار درکنار سنگ قبرها نیا..صبرانه منتظر بود  یب نیرحسیام گریاز طرف د اما

 ..بود  اهپوشیپرپر شده منتظر امدن زن س يداوود يهمراه گل ها گندم شاه دانه گذاشته بود وبه..شده 

گل ِ رز سرخ هم  خواستیم یحت..تمام کارها را انجام بدهد  اهپوشیزنِ س يوبه جا دیایگرفته بود زود ب میتصم

 ..بود  اهپوشیزن س يها يرز سرخ فقط مختص مادرگر يگل ها.. امدیبخرد که دلش ن

شد  کیغروب افتاب که نزد..دو ساعت ..ساعت گذشت  کی.. امدیچشم انتظار فروغ ماند وفروغ ن نیحس ریام

 ..وسرکه  ریدرست مثل س.. دیجوشیاراده م یهم ب نیرحسیدل ام..
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 رفتینم يگرید يجا نجایاصال زن به جز ا..بود  نجایهردوشنبه غروب هم..کجا مانده بود؟  اهپوشیزن س پس

هم  یساعت.. زدیوگالب بر دیوسنگ قبرها را بشو دیایکه ب..کار چند ماه زن بود ..نبود  روز ودوروز کیکار ..

 ...تر از وقت آمدن برود  نیودر اخر سنگ ندیبنش

 کندیروز دوشنبه اش را فراموش نم يسنگ هم از آسمان ببارد زن بازهم وعده ها یمطمئن بود حت نیرحسیام

.. 

شک  دیبود با نیاز ا ریاحوال بود ؟که البته اگر غ ضیهم مر دی؟شا..سرش امده بود  یی؟بال..امروز کجا بود  پس

مگر چقدر توان داشت  گشتیزده برم خیآمد و یال مانتو در سوز وسرما م کیبا  شهیکه هم یزن... کردیم

 ..امد  یباالخره از پا درم..

 .. شیتمام مراقب نبودن ها ي جهیهم شد نت نیا.. بفرما

 ..غر زد ...و نیوحس دینشست کنار سنگ قبر وح شدیم یکم کم عصبان نیرحسیام..شدن اسمان  رهیت با

 هیبا  یوقت..شده  ضیحتما مر.. گهی؟خب معلومه د..کجا مونده  یدونی؟نم.. يوخبر از زنت ندار نجایا يدیخواب-

 .. نیا شهیاش م جهینت زنهیسرد وباهاتون حرف م نیزم نیرو ا نهیشیساعت دوساعت م هینازك  يمانتو

که  چارهیاون ب..به امون خدا؟  يولش کرد ای یاصال به فکرش هست..مراقب خودش باشه  یگفتیبهش م دینبا

 ..سنگ قبر  نیشده شما دوتا وا شیزندگ يهمه 

 ..ونفس گرفت  دیکش نیحس ییسنگ قبر واسم طال يرو یافسوس دست با

 ؟..دلت اومد  ي؟ چه جور يرو تنها بذار یخوب نیزن به ا یتونست يچه جور-

 .. دیکش دیاسم وح يرا رو دستش

؟پس چرا مثل .. ستنیمواظب مامانهاشون ن شهی؟مگه پسرها هم.. ي؟مگه تو مرد مامانت نبود.. دیوح یتو چ-

 ؟.. یورفت يبابات ولش کرد

 ..دوخت وادامه داد  رهیرا به افق ت نگاهش

 یچ دیدونیشما ها م..نه  ایحداقل بدونم سالمه  ومدهی؟امروز هم که ن..داره  يچه حال وروز دیدونیاصال م-

 ؟..مشکل داره ...شده  ضیمر..شده؟

 ..دوخت  نیرا به عکس حس نگاهش

 ؟..زنت کجاست  یدونیم..با توام  نیحس یه-
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ها حرف  با مرده.. شدیداشت کم کم مثل زن م..سنگ قبر گرفت  يخندان رو يگرفت وچشم از چهره ها نفس

 ..زن  نیداشت ا یشگرف ریعجب تاث.. کردیودعوا م زدیم

 یول لرزاندیچهار ستون بدنش را م یسوز شبانگاه..شد بلند شد وخاك شلوارش را تکاند  کیکه کامل تار هوا

ان روز  نکهیمثل ا..بود نیرحسیام ییتنها يبازگو یقبرستانِ خال یول...به اطراف انداخت  ینگاه دیبازهم ناام

 ..خواندنش را بشنود  نیاسیو ندیقسمت نبود زن را بب

 ..باشد  امدنشین لیدل یجزئ یسرماخوردگ کیبود که  دواریام فقط

 ..دعا کرد  اهپوشیزن س يلب برا ریبرداشت وز ینیبه سنگ قدم

 ..باشد  امدهیسرش ن ییکند که بال خدا

 اوردهیشده باشد که باالخره تاب ن ادیانقدر ز شینکند حجم غصه ها نکهیاز ا..از حالت مجنون وار زن  دیترسیم

 ..سرخودش اورده باشد  ییوبال

 شد وبازهم دعا کرد  نیسوار ماش نیگرفت وسنگ نفس

 ..)خدا کند که حالش خوب باشد (

 **** 

هم حق  دانستیم.. دادیصدر گوش م يخانم را با سعه  رایحم يانداخته بود وغرغر ها ریتنها سر به ز ابولفضل

به قول  توانستیبازهم نم یول.. گذردیم زانشیکه تنها هفت ماه از مرگ عز یبا مادرش است وهم با فروغ

 ..سر برسد  نیوحس دیکند تا سال وح شهیخانم صبر پ رایحم

 هنکی؟هم.. زدیمگر شانس چند بار در خانه اش را م..فروغ را از دست بدهد  گریبار د کی خواستیدلش نم گرید

جواب  ایخانم  رایحم يغرغر ها دنیارزش داشت وحاضر نبود به خاطر شن شیبرا یکرده بود کل دایپ یاندک دیام

 ..رد فروغ دست از تالش بردارد 

 شدیامد تا دلش نرم م یوم رفتیانقدر م..به همدم داشت  ازین طیشرا نینظر خودش فروغ هم زن بود ودر ا از

 یابولفضل به خوب.. اوردیدلش را به دست ب توانستیم دیبار با فروغ صبحت کند شا کیحداقل  توانستیاگر م...

 ..خودش با خبر بود  يها تیاز مز

خوشبخت کند  تواندیرا م یداشت هر زن نانیاز ته دل اطم یدرشت بود ول یکم دیصورتش مردانه بود شا نکهیا

فکر ونظر  يرو يادیز ریتاث تواندیمئن بود که مبار هم که شده همکالم فروغ شود مط کی يبرا توانستیاگر م.

 ..فروغ بگذارد 
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ابولفضل  نیهم نبود وهم ییآشنا يحاضر به قبول جلسه  یحت.. دادیفروغ پا نم..بود  نجایهم یمشکل اصل یول

 ..را عاجز کرده بود 

راحت بود که  الشیاگر خ دیشا.. اوردیبه فروغ فشار ب نیاز ا شیامد ب یداشت ،نه دلش م ینیجرات عقب نش نه

 بود  دهیابولفضل چشم ترس یول.. حاضر بود بازهم صبر کند دیا یزودتر از خودش سراغ فروغ نم یکس

نگاه ها را با خود  رفتیراه م ابانیدرخ یبا آن مانتو وشال ِ مشک یفروغ که وقت يچهره  تیاز معصوم دیترسیم

دلت  دنشیآن قدر مظلوم که با د. ومظلوم بود فیلت بخواهد ظرتا د ینبود ول بایانچنان ز دیفروغ شا.. دیکشیم

 ..پر بکشد وبرود  شیترسِ النه کرده در چشمها نیتا ا یودراغوشش بکش یرا بازکن تیدستها خواستیم

 يدوشنبه عصرها پشت پنجره ..فروغش است  دارید ياز بهر شده بود که دوشنبه ها وعده  گرید ابولفضل

 . نتشینظر هم که شده بب کی يوبرا دیایب رونیتا فروغ از درب ماندیمنتظر م نشیپشت ماش ایاطاقش 

وتا دم بهشت زهرا  شدیم دهیپشت سر فروغ کش ینامرئ سمانیر کیاراده مثل  یناخواسته وب یحت یگاه

 زهایچ نیفروغ که ا یول... گشتیوبرم رفتیفروغ تا دم مرگ م يدادن ها راژیوهربار با و کردیم شیهمراه

 که بفهمد چه به روزگارش اورده  دیدیاصال ابولفضل را نم..نبود  شیحال

پس مجبور ...مزاحم ناموس مردم بشود  ابونیابولفضل جزو ان دسته از مردها هم نبود که درکوچه وخ بدبختانه

غ از خر فرو یک دینیخانم رو واسطه کند وبازهم بسوزد وبسازد ومنتظر شود تا بب رایبود مردانه ومودبانه حم

 ... دهدیودل به دلش م شودیم ادهیپ طانیش

که فروغ، ابولفضلش را  زدیلب غر م ری،مدام ز شدیم یابولفضل شاک يها يمجنون باز دنیخانم که با د رایحم

  دهیوارش، دزد میمر تیکرده اش را از با ان معصوم زیکرده وپسر عز شیکه جادو..کرده  ییدعا

 دیکشیاورد وبازهم چادر به سر م یقلب کوچکش طاقت نم دیدیسرش را مپ يها یهم که سرگشتگ یگاه گه

که  فیوصدح فیح یول..برساند  ارشیباز شود وابولفضل را به وصال  یراه دیتا شا.. رفتیبانو م میوبه سراغ مر

 ..نه ..نه ..پا داشت  کیمرغ فروغ 

وبازهم به جان ابولفضل غر  شدیخانه م يروانه  دواریام مهین یوگاه دینا ام یگاه.. یعصبان یخانم گاه رایوحم

 ..دخترها بگذارد  نیبهتر يدست رو تواندیفت وفراوان است وابولفضل م دهیکه دختر افتاب مهتاب ند زدیم

 يکه کلمه  نیهم...مادر بود تا جواب فروغ را بشنود  يابولفضل تنها نگاهش به لبها..کو هوش وحواس؟  یول

 ... دادیرا گوش م رایحم يمادرانه  يوبا حوصله تمام غرغرها شدیم ریزسر به  دیشنوینه را م
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 ریوبا حسرت به ابولفضلِ سر به ز دیجوشیبازهم مهر مادرانه اش م شدیتمام م شیخانم که غر زدن ها رایحم

 .. کردینگاه م

 یول..فروغ  يبرا یهمسر عال کیومسلما  رایحم يپسر خوب برا کی..لنگه نداشت  ایکه ابولفضلش در دن الحق

بردارد  یقدم ییآشنا يبلکه حاضر هم نبود برا شناختینم یاصل فروغ بود که نه تنها ابولفضل را به خوب

 ...اتش دل پسرش بشود  يرو یومرهم

؟تا .. شدیسامانش چه م یدل ب فیوسط تکل نیا یهنوز زود است ول دانستیم.. سوزاندیهم ابولفضل را م نیوهم

 ..ببافد  ایخودش رو يبزند وبرا دیدختر مردم را از دور د خواستیم یک

وبا غصه به صورتش تک پسرش ..بازهم جگرش خون شد  دیابولفضل را د يریخانم که سکوت وسر به ز رایحم

 ..دوخت  دهید

شده بود  میمر يهم گذاشته بود خاطر خواه دختر شوهر کرده  يپسرش بودکه تا چشم رو اهیهم از بخت س نیا

ابولفضل به فروغ قدم  دنیدرجهت رس نیورنگ نیسنگ نکهیجز ا..امد  یبرنم رایاز دست حم يکار چیه گریود

 ..بردارد 

 يبهم گره کرده  يدست ها يکنار ابولفضل نشست ودستش را رو یصندل يرو يوبه حکم مهر مادر اریاخت یب

 ..ابولفضل گذاشت 

 یحت چارهیحال نداره ب گفتیم میمر.. یدونیو بهتر از من متو که وضع فروغ ر.. رمیغصه نخور مادر دوباره م-

 .. رمیبازهم م..مهلت بده بذار حالش بهتر بشه چشم  کمی..هم نتونسته سرخاك بره  شیپ يهفته 

 ..لب گفت  ریوز دیآه کش نیسنگ ابولفضل

 ..شما هم شدم  يشرمنده -

مثل فروغ  يا وهیعنوان با ازدواج پسرش با دختر ب چیدرست است که به ه..به جوشش افتاد  رایحم يمادر مهر

 دادیم حیترج.. دینیامد ابولفضل را مثل دوازده سال گذشته تنها ومجنون بب یدلش هم نم ینبود ول یراض

 ..بگذارد تا سنگ راه رابطه اشان نشود  شیخودش قدم پ

 ياصال جا طیشرا نیالن وتو اوگرنه ا ذارمیوبالغ به نظرت احترام م یچون عاقل.دشمنت شرمنده مادر -

 ... ستیرفتن ن يخواستگار

خودش ..چه کند؟  یول.. استیمادرش دردار دن ییکه تمام دارا داندیم.. شودیم رهیمادرش خ يدرچشمها ابولفضل

 ..درست است وچه غلط  يچه کار داندینم گریهم د
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 ادیب یکیدفعه هم  نیا..نشد ؟ نیمگه قبال زن حس..بشه  گهید یکیمامان دست رو دست بذارم وزن  ترسمیم-

 بمونه  یوبازهم دستم خال رتشیوازم بگ

 .. یباهاش حرف بزن یکه بتون کنمیخودمو م یدلت شور نزنه منم سع يخود یب.. ستین يخبر چیفعال که ه-

 ..بوسه به دست مادر زد وزمزمه کرد  ابولفضل

فروغ که زنم شد  شاهللایا.. یازت ممنونم که به نظرم احترام گذاشت یول ستیوصلت رضا ن نیدلت به ا دونمیم-

 .. هیچه فرشته ا ینیبیم

فروغ باشد  يدایهم از سرنوشت پسرش است که واله وش نیا..چه کند ... کشدیم يخانم آه خسته ا رایحم

 .. دیگویوبا حسرت م زندیپلک م...

 .. شهیخدا صالح بدونه همون م یهرچ..پسرم  شالللهیا-

 

 

 

زن  دنیتاب د یب..تاب است  یچرا ب داندیخودش هم نم نیرحسیام.. يگرید يودوشنبه  ستیگرید ي وعده

هرچند که هنوز خودش هم از .خواندن زن را کرده  نیاسی يکه دلش هوا کندیم هیتوج نگونهیخودش ا شیپ...

 .. اوردیکه دارد سر درنم یحس

شسته شده چشم به راه زن  ياست کنار سنگ قبرها سیهنوز خ نیزمتمام سنگ قبرها را شسته و شبید باران

 .وهمچنان منتظر است  کشدیطرف وان طرف را سرك م نیا

 کندیعزم م شهیسرکرده بود عصر دوشنبه مثل هم یحال یوب یضیگذشته با مر يهم که تمام دو هفته  فروغ

بخواند  نیاسیقبل درخانه بماند واز ان فاصله  يمثل هفته  توانستینم گرید..هفته را حتما سرخاك برود  نیکه ا

.. 

سنگ هم از  یبه قول خودش حت نباریا..را کرده بود  نیوحس دیوح ییطال یلمس سنگ قبر واسام يهوا دلش

پس همان بهتر که به کار  کردیمادر که درکش نم.. رفتیم زانشیبدون درنگ به سراغ عز دیباریاسمان م

 ..خودش برسد 

 ..بانو وحسن اقا ،مادر وپدرش  میمر یحت.. دانستیز خودش دردش را نمکس بهتر ا چیه
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که فروغ داشت بهتر  یاوضاع نیبا ا..را به اجبار بست  شیلبها.. دیبانو که فروغ را شال وکاله کرده د میمر

فروغش  یبه راست نباریبزند وا يگرید یولب ببندد مبادا که دوباره فروغ دست به خودکش ردیخفه خان بگ دیدیم

 را از دست بدهد 

 ردیگیارامش م نیرحسیتمام وجود ام شودیم کشیهمراه با دسته گل نزد یکه آسه آسه وبه آرام اهپوشیس زن

هفته هم چشم  نیواقعا دوست نداشت ا نیرحسیام..وسالمت  حیصح..سالم است  اهپوشیشکر خدا که زنِ س..

 .. دیایبه راه زن بماند وزن بازهم ن

سنگ قبر نمناك  يرو یدست.. ندینشیوکنار سنگ قبرها م کندیسالم م یلب ریز رسدیم نیرحسیکه به ام زن

 .. دیگویم یلب ریوز کشدیم

 .. دیممنون که سنگ قبرها رو شست..زحممتون شد -

 .. دوزدیسنگ قبر م يِ رو نیفروتنانه چشم به صورت حس نیرحسیام

 ... شهی؟جبران زحمات شما نم.. هیچه حرف نیا-

 نیحس يصورت ها يورو کندیرز را پرپر م يوبعد از ان با حوصله گلها کندیشروع به فرستادن فاتحه م زن

 .. زدیریومستانه م دیووح

و زرد وزار است  دهیرنگ پر يروح زن به قدر یصورت ب... دیچرخیصورت زن م يرو نیرحسیکنجکاو ام نگاه

 .. خوردیش چرخ مدر سر یمنف يفکر ها.. کندیاز قبل نگرانش م شتریکه ب

حد صورتش  نینکند به سراغ مواد رفته که تا ا دیشا ای..باشد؟  میوخ شیمارینکند ب..شده ؟ ماریزن ب نکند

 .پژمرده است 

رو  شانیبود که به خاطر فرار از درد وغصه ها دهیافسرده را شن ياز ادمها یلیمعتاد شدن خ يقصه  نیرحسیام

 ..گرفته است  شیراه را در پ نیکه نکند زن هم هم شودینگران م..اورند  یبه مواد م

 یکه زن نگاهش را به دور دستها دوخته وحرکت شودیدر ذهنش خالص م یمنف ياز شر فکرها یزمان نیرحسیام

 ... کندینم

برخالف دفعات قبل نه درد ..است  بیعج شیرفتار زن برا.. کندیوبازهم به زن نگاه م زندیپلک م نیرحسیام

 .. خواندیرفتگان نم يهم برا نیاسی یحت.. زدیریقطره اشک م کی یونه حت کندیودل م

 ؟...به سر زن امده  ییدو هفته چه بال نی؟در ا.. عجبا
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 نیچه برسد به حس..آه ها  نیکرده با ا شیرا ر نیرحسیآخ که دل ام.. کشدیوآه م ردیگیاخر سر نگاه از افق م زن

 ..خاك  ریز دیووح

 دشیبه عکس وح دوزدیوچشم م گذاردیوکنار سنگ قبرها م اوردیم رونیب بشیکَت را از ج تیشکالت ک زن

 ... کندیدر سکوت تنها حرکات زن را نظاره م نیرحسیام...

 چیدرگور ه يافتاده که با مرده  شیبرا یچه اتفاق.. امدهین شیپ يکه چرا هفته  دیدوست دارد بپرس یلیخ

دوست دارد اسمش را  یلیخ نیرحسیام.. میگویرا م اهپوشیاسم زن س.. ستیاصال اسمش چ..ندارد  يریتوف

 يزن اجازه  يجذبه ..را ندارد  دنیسوالها در ذهنش است وجرات لب بازکردن وسوال پرس نیتمام ا یبداند ول

 .. .. دهدیرا نم نیرحسیبه ام دنیسوال پرس

اراده به حرف امده بود به خودش امد  یه بزن ک يحساب نکرد چقدر منتظر ماند که اخر سر با صدا نیرحسیام

 ..وچشم از زن گرفت 

 ..اومد  یخوشش م یلیشکالت ها خ نیپسرم از ا دیوح-

 .. کندیوزمزمه م نیرحسیبه سمت ام چرخدیروح م یب يهمان چشمها با

 ؟..دختر شما هم دوست داشت -

 ..) ستیحالش خوب ن(

 ..  کندیخطور م نیرحسیسخن زن به ذهن ام دنیکه بعد از شن ستیفکر نیاول نیا

گذشته  يمطمئن است که در دوهفته  نیرحسیام نباریا... ستیمعلوم است که حال زن اصال خوب ن کامال

 ..سوزانده  يرا بدجور اهپوشیافتاده که زن س یاتفاق

 .. کندیلب باز م شیکنجکاو يهمکالم شدن با زن وارضا يبرا

 ؟ ..ابنبات دوست نداشته باشه که شکالت و هیکدوم بچه ا-

 .. کنهیزمزمه م نیرحسیوام کندیبازهم سکوت م زن

 ؟.. نیخونینم نیاسیبراشون  -

 شیشده دلدار يهرجور خواهدیدلش م نیرحسیوچقدر ام... پناه است زن یچقدر ب... کندیخودش را بغل م زن

 ...لبخند بزند  شیکبود شده از سرما يبزند تا لبها شیبرا بایز يحرفها...بدهد 

 ... دیگویبا بغض م زن

 ..نه -
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کدام جواب نداده  چیسوال دارد که زن به ه یهنوز کل.. شودیم شانیپر نیرحسیام شودیاز جا بلند م وبالفاصله

 .. دیا یناخواسته به حرف م... رودیدارد م يزود نیوبه ا

 .. دیصبر کن-

 وزدیکه زودتر از موعد م یاز سوزِ زمستان کندیم خیزن  يبه جا نیرحسیوام نیرحسیبه سمت ام چرخدیباز م زن

... 

 ؟.. دیقرآنتون رو بهم قرض بد شهیم-

 ) ...نیاسی..( زندیلب م نیرحسیام.. اوردیقران را درم زن

خوش  يفروغ که نوا.. خواندیم نیاسیو ندینشیسنگ قبرها م نیچهار زانو پائ نیحس ریاورد وام یسوره را م زن

به سنگ  زندیوزل م ندینشیم دیووح نیدوباره کنار سنگ قبر حس... شودیرفتنش سست م يپا.. شنودیقران را م

 ...قبر 

 يرو نیرحسینگاه ام.. شودیاز جا بلند م يحرف اضافه ا چیه یزن ب شودیکه تمام م نیرحسیخواندن ام قران

قامت شکسته  يرو یحت...لرزانش  يدستها يرو..مرطوبش  مهین يمانتو يرو... چرخدیاش م دهیخم يشانه ها

 ... شودیم شیبار ر نیهزارم يدلش برا...اش 

 ... کندیم شینفر صدا کی

 .. دیاقا بفرمائ-

به سمت زن تا  چرخدیم وفتدیقران در دستش م ادی... داردیبرم يدانه ا..خرما  سیواز د چرخاندیسرم نیرحسیام

مانده  یباق نیرحسیام يدر دستها یبیوچک جزن رفته وقران ک یکند وقرانش را پس دهد ول شیصدا

 ... ستیرنگ ن دیسف زیاتهم از م يوخبر.. ستیجا ن چیه.. ستیزن ن یول..به دنبال زن  دودیم نیرحسیام..

**** 

 یول ،یلیچرا واصال به چه دل دانستینم.. کردیخودش حس م کیوجود زن را نزد نیرحسیام دیکه از راه رس شب

هم  دیشا..کنارش است  اهپوشیزن ِ س کردیحس م...را آورد  نیاسی يزن رفت وسوره  یبیبه سراغ قران ج

 ... کترینزد

انگار روح زن را باخود به خانه  یول..قرآن دردستش به امانت مانده بود...تمام وجودش پراز حس زن است  اصال

 ..اورده بود 
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وهمکالمش هم  دهیحال امروزش، که زن را د به يوا.. سوختیبود دلش به حالش م دهیاول که زن را د ازهمان

داشته وقرانش در  ینماند که قران ادشیخود بود که اصال  یافسردگ يدرحال وهوا ياما فروغ به قدر. شده بود

 ..جا مانده  نیرحسیام يدستها

نمانده بود  شیهم برا یهوش وحواس گرید کردیبس کم غذا شده بود ومعده اش را با انواع واقسام داروها پر م از

... 

 يصحنه  دنیاز د يبه قدر...سر شد  شیکبود فروغ دست وپا يولبها دهیصورت رنگ پر دنیبانو با د میمر

ودل نگران فروغ بود  دیجوشیبود که مدام دلش مثل سروسرکه م دهیفروغ منقلب شده وچشمش ترس یخودکش

.. 

بانو با همان حس ششم مادرانه اش  میاست ومرنگران اوالد بودن کار روز وشب مادران ..خودش که نبود  دست

 .. ستیگریکه وضع فروغ بغرنج تر از هر روز د دانستیم

بود که قلب  يا شهیمات وش يبلکه نگاهش به قدر..وپف الود بودن چشمانش نبود  یاز سرخ ینشان گرید نباریا

 ..بانو رو لرزاند  میمر

 ؟..مادر  ی؟خوب..فروغ جان -

دست  يبانو مثال طفالن نوپا دستش را گرفت واز سرما میمر..نا نداشت حرف بزند  یحت..تنها پلک زد  فروغ

 ..فروغ را به دست گرفت ومالش داد  ياراه دستها یجوانه زد ب شیاشک که درچشمها...زد  خیفروغ 

 .. نمیروزها رو نب نیوا رمیبم..مادرم  رمیبم-

 ... دیفروغ را کش دست

 .. يریاز حال م يه شام بخور دارلقم هی ایب-

 .. رمیمامان س خورمینم-

کرده بود بازهم وضع  يخودش مادرشده بود ومادر نکهیبا وجود ا..امان از دست فروغ ..بانو خون شد  میمر دل

 .. کردیرا درك نم شیها یبانو ونگران میمر

تروخدا  یخودمون، ول شیر خیرت بمون باصال تا اخر عم..از ابولفضل نزنم  یحرف گهید دمیقول م..دخترم  ایب-

 ...سرم  ریز يریدوباره م يجور نیبخور ا يزیچ هی

 ..زنش بود غر زد  يها يها ولجباز يخود خور ينظاره گر ییرایپذ ياقا که ازگوشه  حسن

 ..ها  ارهیسر خودش م ییبال هیدوباره .ولش کن زن -
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 ..باال زد  شیزنانگ يان رو..اورد  یاز حسن اقا کم نم یبانو ول میمر

 ؟..نه  ایغذا بخوره  دیبا..نگاش کن پوست واستخون شده ..ندارم  شیمن که کار-

 ..قبل نداشت التماس کرد  ي قهیباچند دق یشباهت چیکه ه یبه سمت فروغ وبا لحن برگشت

خانم  رایبا حم رمیا ماصال خودم فرد..گوشت تن من واب نکن  نقدریا..لقمه بخور  هیبه خاطر مامان ..دخترم  ایب-

 ؟..؟خوبه .هان ..پسغوم نفرسته  غومیپ گهیکه د زنمیحرف م

بود  يخاطر شیکند تا دست از سرش بردارد اسا یتوانسته بود مادرش را راض نکهیهم..ارام گرفت  یکم فروغ

 ارزش داشت یهم کل نیهم یول.. یهرچند موقت

مجبور بود چند لقمه ... دیزرشک پلو با مرغ را به مشام کش ياشتها بو یچهار نفره نشست وب زیاجبار پشت م به

 ..خانم خالص شود  رایحم يها ياز شر واسطه گر نکهیا يحداقل برا..بخورد 

 

 

 دانستیاصال نم..هم زابراه بود  نیرحسیامانت مانده بود ام نیرحسیام شیکه قران ِ فروغ پ يهفته ا کی تمام

 حوصله  یچرا کالفه است وب

وکم  فیمجبور بود به خاطر قلب ضع یول..بگذارد  رونیاطاقش قدم ب يواریاز چهار د خواستینم دلش یحت

هرچند که عصر به عصر به محض قدم گذاشتن به اطاقش .. ردیرا از سر گ یتوان زهرا سادات روال زندگ

 نیاسیو گرفتیناخواسته وضو م دیدیدراور م يزن را رو یبیوقران ج دیچیپ یگالب درمشامش م يبو نکهیهم

 .. خواندیم

 شهیتر از هم بیمخصوصا که وضع وحال زن عج..زن غافل نبود  ادیهم از  يهفته لحظه ا کی نیدر ا اصال

 .. کردیرا نگران م نیرحسیهم ام نیبود وهم

که  نقدریا کردیدرنگ نم دنشید يبرو برگرد برا یب..ادرس خانه اش را  یحت ای دانستیاسم ورسمش را م اگر

ودرهمه حال خوب است وسرخوش  شهیهم وایکه ش دانستیخوب م..نبود  وایدرگذشته نگران ش..زن بود  نگران

.. 

عالم وآدم را خبردار .. گرفتیم یجزئ یسرماخوردگ کی ای شدیم انهیعادت ماه وایاورد ان روز را که ش ینم خدا

کار هر ماه اش .. کردیم یرا هم وادار به گرفتن مرخص نیرحسیکه ام کردیانقدر عز وجز م..تا تنها نماند  کردیم

 ..اش راحت کرد  انهیعادت ماه يرا از شر دردها نیرحسیماما امپول سه ماه زد وام يبا مشاره  نکهیتا ا..بود 
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انقدر نسبت  اهپوشیچرا زن س..نگران باشد  شدیهم باعث م نیداشت وهم یتیذهن نیاز زنها همچ نیرحسیام

 ؟.. کردیم يبا جانش باز دانهیحد الق نیمگر دست از جان شسته بود که تا ا..بود؟  تیاهم یب شیبه سالمت

 یحت.. گرفتیاز زن م یاگر توانش را داشت حتما ادرس..بود  دهیهم به لبش رس نیرحسیجان ام دیکه رس دوشنبه

 .. کردیسنگ قبر شرم م يرو نیاز صورت حس یکند ول بیبه فکرش خطور کرده بود زن را تعق

 .. فتدیخاك به دنبال زنش راه ب ریز نِیحس يچشمها يباشد که جلو بیآنقدر نانج شدیباشد زنش بود نم هرچه

بود  يهرچند که از شانس گندش اسمان هم ابر..به بهشت زهرا برسد نصفه جان شد  نیحس ریکه تا ام خالصه

 .با خود بردارد  يحواسش نبود چتر یحت نیرحسیام.. ردیوهرلحظه ممکن بود باران بگ.روشن  مهیوهوا ن

اب  سیخ نیرحسیام يسرتا به پا قهیگذاشت باران شروع شد ودرعرض چند دق 214 يپا در قطعه  نکهیهم یول

 ..شد 

امد بدون  یونه دلش م ستدیشر شر باران با ریبدون چتر ز توانستی؟نه م کردیحاال چه م..بد لعنت  برشانس

 ..برود  اهپوشیزن س دنید

 دیا یکه مطمئن بود فروغ از ان سمت م يکنار قطعه سنگر گرفت وچشم دوخت به جاده ا یمیدرخت قد ریز

 ..تاب  یبود ودلش ب فشیقران زن در ک..

 رهیبه راه خ نیرحسیکه چشمان ام یساعات نیدر ا ی،ول روزید ای..امد  یکاش صبح م..امد  یباران نم کاش

را  اهپوشیزن س یهفته سخت کینتواند بعد از  نیحس ریکه ام.. دیارب یوقفه نم یجور شر شر وب نیمانده ، ا

 .. ندیبب

ومستانه بخواند  دیووح نیحس يلب برا ریز يقطرات پرضرب باران فاتحه ا ریمجبور شد ز دهیسر هم ند اخر

 ..شود  نشیوسوار ماش

نشده بود ،مثل  ریاز جانش که س.. دیایبه بهشت زهرا ب یباران ياب وهوا نیدرا اهپوشیبود زن س محال

 ..تاب نبود که با سر به سمت بهشت زهرا بشتابد  یهم ب نیرحسیام

چشم .. امدیکه ن امدیزن ن یبه انتظار نشست ول نشیهم در ماش یزن ساعت دنید دیبه ام یحت نیرحسیام

 ..خانه شد  یاز باران راه سیوخ یبا همان قران امانت نیرحسیام! ودراخر. امدیبه جاده خشک شد ون نیرحسیام

 شینیب يرا تا رو دیوح يراکش تاب خورد وپتو یصندل يرو یبه ارام نیرحسیفروغ برخالف تب وتاب ام اما

شرشر قطرات باران  دنیود دنیلذت شن یاطاق را سرد کرده بود ول يباز اطاق اگرچه هوا يپنجره ..دیباال کش

 ..کرد  یمداشت که فروغ را سر از نو زنده  یچنان لذت
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واشک والتماس وادارش  هیگر یبانو بعد از کل میمر نکهیبا ا..هفت ماه تازه توانسته بود نفس بکشد  بایاز تقر بعد

 هیخوش باران انقدر ارامش کرده بود که گال ينوا دنیلذت شن یکرده بود درخانه بماند وبه بهشت زهرا نرود ول

 ..هم نداشت  يا

دلش تنگ شده بود .. زدیبه مزارشان م يفردا سر دیمنتظر بمانند شا توانستنیروز را م کی نیهم نیوحس دیوح

 رونیکه قدم از خانه ب گذاشتیبانو نم میمر یعنی..به بهشت زهرا برود  تواندیهوا هم نم نیمطمئن بود در ا یول

 ..بگذارد 

هاش تازه داشت نفس  هیربود  ییعجب هوا..فرو کرد ونفس گرفت  دیوح يمحو پتو ياش را دربو چانه

 .. دیکشیم

ست  یمانیپ نیرحسیبود که نامش ام دهیسنگ قبر مستانه فهم ياز رو..پدر مستانه افتاد  ادی ناخوداگان

 ..مثل هر دوشنبه به سراغ دخترش رفته  ایاو هم در خانه منتظر مانده  دانستینم..

،که فروغ  نیرحسیام چارهیب...شت زهرا برود هوابه به نیحاضر بود شرط ببندد که مرد محال است در ا فروغ

 ..خبر نداشت  شیها یتاب یروحش هم از ب یحت

 ..به گونه اش زد  یچنگ دیاز آب د سیرا سراپا خ نیرحسیام نکهیسادات هم زهرا

 ؟.. يشد سیخ نقدریخدا مرگم بده چرا ا-

 ..را پشت در رها کرد  شیگل يکرد وکفش ها يدرجواب تک سرفه ا نیرحسیام

 ؟.. یشیم ضیمر یگی؟نم.. يسادیبارون وا ریز یاز ک-

 اهپوشیس يز امدنیشدن احمقانه ن سیخ نیتمام ان ساعتها انتظار وا ي جهینت...نداد  یبازهم جواب نیرحسیام

 .. ندهیآ يتا هفته  نیرحسیام يبود وچشم انتظار

 کرد  ادیرا ز نهیشوم يشعله ها..سادات زود دست به کار شد و  زهرا

 .. کندیگرم را هم اماده م ریوزهرا سادات ش چِپدیدرحمام م سیخ يکه همانگونه با لباسها نیرحسیام

که  یوقت...رو به راه شد یکم یمسافرت يپتو کیگرم و ریش وانیل کیکه به لطف  نیرحسیواحوال ام اوضاع

پوش بودن  اهیانگار نگران زن س..گران زن شده بودبازهم ن..گرم بود و راحت، بازهم به فکر فرو رفت  شیجا

 ..،شده است کار هرروز وهرلحظه اش 

است  نیحس ي وهیچشمش به دنبال همسر ب ای؟..خوان  نیاسیعاشق شده ؟عاشق زن  ایا..خودش فکر کرد  با

 ؟...
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تجربه کرده بود  وایبا ش ییکه در زمان آشنا یجانیان شور وه کردیاعتراف م.. دانستیهم جواب را نم خودش

مدام با خودش فکر .. گذاشتیدم هم راحتش نم کیکه  یتیبود واحساس مسئول یهرچه بود حس نگران...ندارد 

 ..حال زن باشد  بمراق دیاوست که با نیزن را به دوشش گذاشته وحاال ا تیمسئول یکس کردیم

 هیتوج نگونهیبا خودش ا..برادر  کی يمحبت ها ای..مستانه دخترش داشت  يکه برا ییها یهمانند نگران درست

 ..ورخوت در وجودش النه کند  دیایتا جگرش حال ب دینوشیداغ م ریوکم کم از ش.. کردیم

 نیمعلوم نبود در پس ا..هم  نیرحسیسرو ته ام یب يفکرها وحس ها..امانش ادامه داشت  یوشر شر ب باران

 . دهیخواب یچه اتفاقات نیرحسیام يقطرات وحس ها

چشمانش از تعجب گشاد ماند  دیفروغ به کنار سنگ قبرها رس نکهیعصر روز سه شنبه هم گریاز طرف د اما

سنگ قبرها که  يرو يداوود يدسته گل ها! امان باران؟ یودر ان شر شر ب روزیپدر مستانه امده بود ان هم د..

  گفتیرا م نیشاداب بود ا مهیهنوز هم ن

از  ی؟حت..گذاشتن نداشته ان وقت مرد امده  رونیعشق وعالقه جرات پا ب فروغ با ان همه..اخر چگونه؟  یول

 ..هم که کنار قبر ها بود شوکه شد  یشکالت کوچک

 ..! یچه پدر خوب...! يچه مرد وفادار! ..ومستانه شکالت اورده بود؟ دیوح يبرا مرد

را  يعالقه ا نیم درخودش همچالحق که فروغ ه...در باران به عشق دخترش به بهشت زهرا امده بود ؟  چطور

 .. کردینم دایپ

اب  طیامدن به بهشت زهرا، ان هم دران شرا يمرد برا لیتمام دل کردیدرصد هم فکر نم کی یحت فروغ

که با هربار لمس  یقران..مانده بود  نیرحسیکه به امانت دست ام یقران....وجودش و....خودش است و ییوهوا

 .. دیکوب یپرضرب تر از قبل م نیرحسیکردنش دل ام

*** 

 

از کجا وچگونه  دانستینم.. انداخت  رایبه نگاه منتظر حم یونگاه دیهم مال يبانودستانش را با استرس رو میمر

 ..سرحرف را بازکند 

دوست  میمر گریشده بود واز طرف د رهیخ میمر يبه لبها دیام ینگران وکل يبا چشمها رایطرف حم نیا از

پسر با  نیخواستگار خوب وهمچ نیهمچ توانستیازکجا م..خواستگار پروپاقرص را از دست بدهد  نینداشت ا

 کند ؟ دایرا پ یمرام
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 ستین نجایخودش ا.. ادیکه اسم فروغ به دهنش ن ستین ي؟به خدا ابولفضل روز میشد مر یپس جواب ما چ-

بساط  يزود نیکه به ا میخوایما هم نم.. خوادیخاطر دخترت رو م یلیابولفضلم خ...  نجاستیخداش که ا یول

تا  میکنیاسم خودشِ صبر م هراحت بشه که فروغ ب الشیکه ابولفضل خ نیهم.. میرو راه بنداز یعقد وعروس

 .. امرزیسال اون خدا ب

 کالم کیحرف ِ  نیب.. یوسط دوراه.. واریدرود نیکرده بود ب رهیگ چارهیب.. دیرا به هم مال شیبازهم دستها میمر

 ..به اسم پسرش  رایحم يفروغ وآمد ورفت ها

بازهم  کردیحساب وکتاب م یقیبه هر طر یول اوردیدل هردو طرف را به دست ب خواستیراه داشت دلش م اگر

 ..از دو طرف را برنجاند  یکیمجبور بود دل 

پس به اجبار ..رفته بود وتازه سرپا شده بود  شیکه تا دم مرگ پ یفروغ..طرف فروغ نبود  کیکه ان  مسلما

 ..وبه حرف امد  دیاش کش دهیخشک يلبها يزبان رو

 يحداقل جلو..بهتر از ابولفضل تو؟  یاصال ک..من از خدامه که ابولفضل دامادم بشه ..جان  رایحم نیبب-

همه غصه  نینکنه با ا فروغ ناخوش احوالِ، دل نگرانم که. ستیدست من ن یول..خود من بزرگ شده  يچشمها

رو بو  دیوح يپتو ای کنهیم هیداره گر ایتو اطاقش  دهیصبح تا شب چپ خورهیغذا که نم.. ادیبه سرش ب ییبال

 . کشهیم

االن ازم جواب  یول.. کشمیم شیرو پپ يخودم بحث خواستگار..ارومتر شد چشم  دمیاگه د.. دیمهلت بد کمی

 .. فرستمیم غامیاجازه بده حال وهواش عوض بشه خودم برات پ.. یِچون جواب فروغ منف.. دینخوا

فروغ .. ییواشنا ایانتظار داشت بعد از ان همه برو ب..شد  زانیاو شیکه جواب دلخواهش را نگرفته بود لبها رایحم

 ..حرفها بود  نیانگار فروغ داغ دارتراز ا یبه پسرش داشته باشد ول یحداقل گوشه چشم

 رایوفروغ عروس حم ردیصورت بگ یاگر قرار بود وصلت..را گم کرد  شیدست وپا دیرا د رایحم یکه ناراحت میمر

 .. دیرا به هم مال شیبازهم دستها یبا ناراحت.. کردیم یسردواندن ها را تالف نیتمام ا يروز رایحم دیشود شا

 دیمهلت بد کمی..غصه داره  یلیبچه ام خ.. نیفروغ رو هم مثل ابولفضلت بب..تروخدا از دست فروغ دلخور نشو -

هم فروغ بخواد ازدواج کنه ابولفضل جاش  ياگه روز دمیهنوز هشت ماه هم نگذشته ،من از طرف خودم قول م

 ..رو تخم چشم من وحسن اقا باشه 

 شد  دواریام یکم رایحم

 ؟..پس قول فروغ رو به ابولفضل بدم -
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نگاه کردن  يرو گرید زدیتمام قول وقرارها م رید فروغ زوبع.. يار گفتیاگر م.. گفت؟یچه م..ساکت شد  میمر

 ..را رنجانده بود  راینه ،که حم گفتیاگر هم م..را نداشت  هیدرصورت درو همسا

 ..بدم  یبذارم وقول يقرا تونمینم.. اهیروم س..بگم واال یچ-

انگار تمام ..قول بدهد  یحاضر نبود لفظ یحت میمر...برخورد  رایبانو درامد واقعا به حم میکه از دهن مر یحرف با

 ..لحظه ازجا بلند شد  کیدرهم رفت ودر  شیاخم ها.. دیکوبیمدت اب درهاون م نیا

 ..مزاحمتون نشم  گهیپس بهتره د-

 گرید یدرصدد رفع وروجوع حرفش برامد ول..شده  یعصبان رایدرك کرد که حم یبا حس ششمش به خوب میمر

 ..زده بود  رونیپرشتاب ازخانه ب يبا قدم ها رایحم.شده بود  رید

 ..کاش ... کردینم يلجباز نقدریکاش فروغ ا..را بدرقه کرد  رایحم یوبا ناراحت دیکش یاه میمر

 

 

 

 یاب پاک نباریخانم ا میمر.. فروغ بود ریفکرش درگ..دفتر دستکش را جمع کرد وطول راهرو را رد کرد  ابولفضل

را  يحق صحبت کردن راجع به ابولفضل وخواستگار گریخانم د رایحم نکهیا..بود  ختهیدست مادرش ر يرا رو

 .. ندارد 

کند ممکن است کار دست  يبا اعصابش باز نیاز ا شتریفروغ به شدت خراب است واگر ب ي هیبود روح گفته

 ..خودش بدهد 

 یخانم را نم رایکرد وحم یپشت دستش را داغ م گرید..ابولفضل بسته شود  يبود تالبها یجمله کاف کی نیهم

 شد  یخودش دست به کار م دیبا نباریا..فرستاد 

اگر با فروغ همکالم  دیشا..صحبت کند  مایبگذارد وبا فروغ مستق شیاخالق دیاصول وعقا يپا رو یبود کم بهتر

 ..قرارش بدهد  ریتوانست تحت تاث یشد م یم

 شیچشمها.. ینشد زندگ نکهیا..خانم بود  رایحم يغرغرها دنیوغ ،بهتر از شنجواب نه از زبان فر دنیشن حداقل

بس بود  گرید..کند  کسرهیکار را  دادیم حیترج..خواب وخوراك هم که نداشت ..به دنبال فروغ بود  یدر پ یپ

 ..دست گذاشتن ومنتظر ماندن  يدست رو
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 دارشانید..کرد  یبه فروغ فکر م کردیهمانگونه که به سرعت عددها را وارد برنامه م نیرحسیام گریطرف د از

 ..تاب بودن ،نگران بود  یاز ب شتریوب..تاب بود  یاز االن ب نیرحسیبود وام دهیکش گرید يبه هفته 

نگران  شهیمثل هم گریواز طرف د امدهیاسا به بهشت زهرا ن لیهم خوشحال بود که زن در ان باران س یازطرف

 ..احواالت زن بود 

 يبدجور يا شهیمخصوصا با ان نگاه مات وش.بود  شهیتر از هم دهی، رنجور تر ورنگ پر دهیکه اورا د ياخر بار

 ریِ ز نیانگار که حس. کردیم تیناخواسته احساس مسئول نیرحسیام..را دلواپس خودش کرده بود  نیرحسیام

 ..گذاشته بود  نیرحسیرا بر دوش ام تشیخاك تمام بار مسئول

 ..گذاشت  نیرحسیام زیم يدفتر حساب ها رو رو ابولفضل

 ..همه اش کامل شد ..داداش  ایب-

 ..به ابولفضل نگاه کرد  جیامده بود سر بلند کرد وگ رونیب االتشیبرخورد دفترها از خ يکه با صدا نیرحسیام

خاطر خواه  ستادهیبلش با صورت بشاش اکه مقا يمرد دیگنج یاش هم نم لهیدر مخ یحت نیرحسیکه ام آخ

 ..است  اهپوشیزن س يوچند ساله  نیچند

فروغ ،دختر  يدایاند وابولفضل واله وش هی؟کف دستش را بو نکرده بود که هردو همسا.. دیفهمیاز کجا م اصال

 ییروبه رو ي هیهمسا

 ؟..دستت درد نکنه همه اش تموم شد -

 ؟..من برم ..کاملن  هیاز دفترها بق یکیاره جز -

 .. یبرو خسته نباش-

کس  چیدراداره ه..گم شد  شیاز مقابل چشمها یکه ابولفضل ک دیسوا کرد ونفهم خشانیرا براساس تار دفترها

 هم نداشت  يا یمیدوست صم..از وضع وحالش خبر نداشت 

 نیرحسیام دانستیابولفضل هم نم یحت...مشغولش  شهیهم يبرادرها یوگه گاه رشیبود ومادر پ خودش

 ..داشته که فوت کرده وکنار به کنار سنگ قبر شوهر وپسر فروغ خاك شده  يدختر

ابولفضل ..بودن به هم ربط داشتن  بهیغر نیوهمه کس درع زیهمه چ! روزگار  نیبود ا یچرخ گردان عجب

 ..ب ونگران فروغ تا یب نیرحسیوام..رفته  دیووح نیفروغ بود وفروغ وابسته به حس يعاشق دوازده ساله 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ٥٠ 

خودش را حبس کرده ..روحش هم خبر از احساسات هردو مرد نداشت  یاحساسات حت نیدرمرکز تمام ا وفروغ

ان .. هدف داشت کیبشود گفت که  دیالبته شا.. گذارندیهدف م یوب زهیانگ یوروزها را ب شیبود در اطاق مجرد

 ..هم مردن ورفتن 

مطمئن بود ..بود  ایعمرش به دن یانگار به راست.. خوردیشکست م شهیدرعمل فروغ هم یکه ساده بود ول درکالم

 .. دیا یبه سراغش نم لیاگر رگ دستش را هم بزند بازهم عزرائ یحت

بار دوم هم مادرش به نجاتش  يامده بود وبرا رونیب هوشیب مهین دهیدر هم تن يان اهن پاره ها انیاز م یوقت

  کردیوروزها را سر م ماندیم دیبود که فعال حق مردن ندارد با دهیامده بودفهم

 ..ماند  یزنده م دیبا..کرد  یم یزندگ دیبا

 

 

به  يبانو سر میمر..امد  رونیمانند هردوشنبه از خانه ب اهیعصر بود که فروغ با همان رخت ولباس س دوشنبه

خانه شان منتظر  اطیابولفضل که دمِ درح..افسوس تکان داد وحسن اقا تنها با حرکت چشم فروغ را دنبال کرد 

 ..اراده به راه افتاد  یب دنشیفروغ بود با د

 انیرا درم شیقدم ها..هرچه صبرکرده بود بس بود  گرید..طلسم افتاده به جانش را بشکند  نیا خواستیم امروز

 .. دیبه فروغ رس نیظم قلبش جلو گذاشت وهمزمان با بازکردن در ماشنامن يتپش ها

 !؟..فروغ خانم -

ماند از  ریبرگشت ومتح...دانست؟یکه بود که اسمش را م گرید نیدر خشک شد ا ي رهیدستگ يفروغ رو دست

 يد بارانگار فروغ چن.. هاست  هیاز همسا یکیاشنا بود حتم داشت  مهیصورت مرد ن.. مرد پشت سرش دنید

 ..بود  دهیمرد را د ابانیدرکوچه وخ

 ؟..بله -

 ؟... رمیچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم-

 ..کرد  یومرد طلب چند لحظه از وقتش را م..شناخت  ینم یمرد را به خوب..کالفه شد ..معذب شد  فروغ

 .. ارمیشما رو به جا نم یول دیببخش-

 .. تونیروبه روئ ي هیهمسا..ابولفضلم -
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ورد زبان مادرش  کسرهی رشیکه ذکر وخ یهمان..خانم  رایپسر حم.. ابولفضل بود ..فروغ افتاد  يتازه دوزار.. آه

 ..فرستاد  یم غامیپشت پ غامیکه مدام پ یهمان...بود 

که مادرش به  یانگار خودش هم دوست داشت بفهمد ابولفضل.. دیصورت مرد گرد ياراده نگاهش رو یب فروغ

مقابل فروغ  ستادهیمرد ا...را گفته  قتیبانو حق میوالحق که مر.. ستیک زندیراجع به او حرف م به وچه چه کنان

 ..مرد بود  کیبارز  ينشانه 

است  پیخوش ت...هوم .رنگ  یکالباس راهنیوپ دهیپوش نیشلوار ج..ومرتب  دهیاتو کش..وبلند قامت  يقو

 مرد بودن کامال برازنده اش است  یول ستین بایز ادیالبته ز..خوش قد وباال ..

امده است ..کند  یرا گم م شیانجامد دست وپا یبه طول نم شتریب يا هینگاه فروغ که چند ثان ریز ابولفضل

شد و  ریسر به ز..فروغ تا به خود امد ..پراند  یفروغ هرچه را که در ذهن دارد م زینگاه ت یول..کالم اخر  يبرا

 یفتگیوش جانیسراپا شور وه..شده بود مثال پسرکان چهار ده ساله .. قورت داد  را شیابولفضل تازه اب گلو

 ..وحرف را از کجا شروع کند  دیبگو خواهدیچه م داندینم یحالت حت نیدرا..

 ؟.. دی؟به جا اورد..فروغ خانم -

 .. دیگویم ریهمان گونه سر به ز فروغ

 ..خانم  رایبله پسر حم-

 ستیک داندیخدا رو شکر حداقل م.. شناسدیپس فروغ او را م..ضل را در بر گرفت وافر تمام وجود ابولف یحضّ

 ..قدم جلو گذاشته  یچه موضوع يوبرا

 . دیپرس ریشد فروغ همانگونه سر به ز ادیابولفضل که ز تعلل

 ..برم  دی؟من با.. دیداشت يامر-

دلِ عاشق  نیامان از دست ا..مانده بود به فروغ  رهیوخ.. شودیمتوجه حرف فروغ هم نم یدل داده ،حت ابولفضلِ

... 

 ؟...اقا ابولفضل -

لحن صدا کردن،در لحظه بنده  نیابولفضل را که با ا..دارد فروغ  ییبایچه لحن ز..ابولفضل به پرواز درآمد  روح

  کندیخود م ي

 ..جانمِ ازته دل  کینگفتن  يرود برا یجانش درم وابولفضل

 ..بله بله -
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 .. دین رو بفرمائامرتو-

 ..اش را از او جدا کرد وبه حرف آمد  رهینگاه خ کندیکه معذب بودن فروغ را حس م ابولفضل

 دینداشت یشما هنوز امادگ نکهیمثل ا یول.. يوخواستگار ییاشنا يفرستادن برا غامیپ يراستش مامان چند سر-

.. 

 ..دوباره حرفش را از سر گرفت.. امدین رونیفروغ ب يچفت شده  يکه از لبها یحرف

 ..خواستم ..فقط خواستم  یول ستین یکه االن وقت مناسب دونمیم..خواستم خودم باهاتون صحبت کنم -

انگار که فروغ درعالم ..مقابلش درلحظه بند امد  ییوتنها ییبایز يهمتا یب سیتند دنیابولفضل با د زبان

که گوشش با او  زدیم ادیفروغش فر ي رهیخ يچشمها..نه  دی؟شا.. دادیگوش م شیبه حرفها یعنی..خودش بود 

 .. ستین

 ..کردیم ریکرد س يازاون خواستگار نیکه حس یزمان.. شیفروغ در دوازده سال پ چارهیب

 ؟..!فروغ خانم -

 ير بودبود که اگر دلدا یینگاه از آنها نیا...شد به نگاه ابولفضل  رهیاز هپروت تنها سر بلند کردوخ دهیپر فروغ

 ...از تب داغش  يشدیاب م

 .. مونمیمنتظرتون م دیمن هرچقدر که بخوا-

 ..باالخره لب بازکرد  فروغ

 .. دیونکن نکاریا کنمیازتون خواهش م-

 ..وارفت  دیتند خورش ياشعه  ریمانده ز خیتکه  کیمثل  ابولفضل

 ..وقته که منتظرتونم  یلیمن خ..چرا -

 .. دهدیادامه م اقیاشت وبا

 .. کنمیصبر م تونیبرا دیهم اگه بخوا ایتا اخر دن یحت.. مونمیبازهم منتظر م-

را داشت که  رزنیپ کیپراز شور ابولفضل حس  يدرمقابل عالقه ..  کردیحرفها فروغ را خام نم نیا اما

ابولفضل به تپش  نیرنگ يحرفها دنینداشت که با شن یفعال دل.. ختهیرا او شیوالک ها ختهیرا ر شیآردها

 .. فتدیب
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که  ینی؟ا.. دیهست یدنبال چ..من شوهر وبچه ام رو کشته ام ..قاتل؟  هی؟.. دیصبر کن دیخوایم یک يبرا-

وقانع کردن  سادنیوا يوگرنه به جا ستیوقت رفتنم ن..رفته و برگشته  لیعزرائ شوازیدوبار به پ سادهیجلوتون وا

 ..بودم  دهیشوهر وبچه ام خواب شیشما االن پ

 ..کرد یبود که فکر م یفروغ بغرنج تر از ان یروح تیوضع.. دیابولفضل درجا پر رنگ

 ..فروغ خانم  دینگ-

 ..سنگدالنه گفت  دیوقاطعانه وشا دیحرفش پر انیفروغ م یول

 ..شما ندارم  یبه زن زندگ یشباهت چینفر ه هیمن .. دیدور من رو خط بکش-

 شد که ابولفضل به حرف آمد  نیکوتاه سوار ماش دیببخش کی با

 .. مونمیحرفهاتون من بازهم منتظر م يبا وجود همه -

 نیبا وجود حرکت ماش یحت یول...ابولفضل گم شد  يچشمها ياز جلو يا هیودرعرض ثان دیدر را بهم کوب فروغ

 ..مانده  رهیکه به راه رفته اش خ دید یبازهم ابولفضل را م

*** 

 

لب  ریوز ستیگر.. ستیسره گر کیپر تب وتاب ابولفضل تا خود بهشت زهرا  يحرفها دنیبعد از شن فروغ

درندشت تا  يایدن نیکرده بود در ا شیتنها رها..بود  يعجب شوهر نامرد..را لعنت کرد  شیوفائ یوب نیحس

 ..قدم جلو گذاشتن بدهد  يبه خودش اجازه  یهرکس وناکس

 کی ای شانیبچه ها يکه به دنبال لَـله برا ییوپاتالها ریبودند پ..خواستگارانش بود  نیازبهتر یکیابولفضل  تازه

 .. گشتندیم يریپ امیا يمعشوقه وپرستارِ ترگل وورگل برا

ابولفضل با ..امد  یباال نم گریکرده بود که نفسش د هیهق زده وگر يفروغ به بهشت زهرا برسد به قدر تا

داد  راژیها و نیماش نیآنقدر از ب..بود  ختهیفروغ را بهم ر يفکر تمیسس.. شیمانم ها یبا منتظر م..شهامتش 

 .. بسبه بهشت زهرا کار خدا بودو دنشیپدال گاز فشار داد که رس يوپا رو

 زانشیعز شیراست پ کیرا بچشد و یدر رانندگ یطعم نا پختگ گریبار د کیبود  شیکه فروغ از خدا هرچند

 ..برود 

شکل کنار  یشد وپل منحن ادهیکه پ نیاز ماش..دسته گلِ رز بخرد  شهیفراموش کرده بود مثل هم یحت فروغ

 ..قطعه را رد کرد تازه نگاهش به پدر مستانه افتاد 
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 يچشمها نینه با ا..رو به روشدن با اون را نداشت  یامادگ طیشرا نیعنوان در ا چیبه ه..از فغانش بلند شد  آه

 ..پراز درد  ي نهیس نیپف کرده وسرخ وا

 يسنگر گرفت وبا همان چشمها یدرخت ریز.. خواندیدهد که مرد دارد قران م صیتشخ توانستیهم م ازهمانجا

 ..سوزان منتظر رفتن مرد شد 

 زیرا ر شیچشمها..شد  امدنشیکرد متوجه زن وجلو ن ینگاه م نیرحسیبه ام مایهم که مستق وایش گریطرف د از

که با ان  یهمان.. کردیصحبت م نیرحسیقبل سرخاك با ام يبود که هفته  یزن همان..شد  رهیکرد وبه زن خ

 ..صد برابر کرده  وایرا درش يحس شرمسار شیرخت ولباس سرا پا مشک

به دل فروغ برات شد که . دیجستگوگرانه اطراف قطعه را کاو..قران را بست وبلند شد یقیبعد از دقا نیرحسیام

 ..کرد وبازهم چشم انتظار رفتن مرد ماند  یمخف شتریخودش را ب... گرددیپدر مستانه به دنبال او م يچشم ها

 کی دیفروغ قران را به دست گرفت وراه افتاد دم غروب بود ومطمئن بود باز هم با دنیاز د دیناام نیرحسیام

 ...دیرو با خودش کش وایازکنار درخت هم رد شد ونگاه ش..زن بماند  دنیمنتظر د گرید يهفته 

 ..راه افتاد  شیچهل متر تیشد وبه سمت سوئ یگذشته سوار تاکس يمثل هفته ها نیوسنگ دیهم ناام وایش

پدر مستانه بازهم سنگ تمام گذاشته بود ..رفت  نیکه از رفتن مرد مطمئن شد به سراغ سنگ قبر حس فروغ

سنگ قبرها جا خوش کرده  يهم باال) يبا يها( تیسکویودو بسته ب ختهیپرپرر يگل داوود..قبرها را شسته ..

 بود 

 مانده را بازکرد يوعقده ها..پناه گرفت  نیخسته از زمانه تا شد از غصه وکنار سنگ قبر حس فروغ

پراز  زیمات نیمطمئن است ا..رنگ فروغ افتاد  دیسف زیرا به راه انداخت تازه نگاهش به مات نیکه ماش نیرحسیام

 ...دارد، متعلق به فروغ است  نیعقب ماش ي شهیکوچک پشت ش)تن  بِن( کیکه ..خاك 

 ؟.. دهیتا به حال او را ند نیرحسی؟چرا ام..کجاست  یول...فروغ امده ؟  پس

 ..فروغ امده وکنار سنگ قبرها چمباتمه زده ..درست است ..را دوباره پارك کرد وچشم گرداند درقطعه  نیماش

 .. زدیفروغ از ته دل زار م.. ستادیا شیبه فروغ وسنگ قبرها قدم ها دهینرس یول..شد وجلو رفت  ادهیپ نیماش از

 نیا رفتمیاگه اون روز با سرعت نم...؟بد کردم باهاتون .. یکنیجان مامان رو حالل م دیوح... نیحالم کن حس-

 ...حواسم رو جمع کرده بودم  شتریاگه ب...مراقب بودم  شتریاگه ب.. ومدیبال سرتون نم

 ..زد  یشکسته اش زار م يبغض ها نیوماب کردیم ونیدادن به اطرافش ش تیبدون اهم فروغ
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وبگه  رهیبگ ابونیزنت رو تو خ يخانم جلو رایکه پسر حم ی؟تنهام گذاشت.. نیحس يچرا منو با خودت نبرد-

 دیبدون وح..کار کنم بدون تو  ی؟حاال من چ.. نیحس يدار رتیغ نقدری؟هم..تا بله بگه  مونهیمنتظرش م

 ؟..نذاشته  یبدم که برام زندگ ی؟جواش رو چ..

 رهینگاهش خ...شده  دهیصورت زن کش يبه جا یعکس گل..ماند  رهیخ شیپائ ریبه سنگ قبر ز نیرحسیام نگاه

 .. دیدو اهپوشیزن س يحرفها یماند وفکرش پ

 کرد؟یچه م نیرحسیحاال ام..هم دارد که درکوچه هم سد راهش شده  یخواستگار پا به جفت...خواستگار دارد  زن

 ؟.. کردیخانم ،خواستگارش چه م رایبا پسرحم..نبود؟  هیبه زنده ها هم شب یزن شکست خورده که حت نیبا ا..

خسته شد که همانجا  يبه قدر تیودرنها.. دیسنگ قبر وصورت ها دست کش يرو..کرد هیزار زد وگر فروغ

 ..سرد بهمن ماه خوابش برد  يوادرهمان ه

 طیشرا نیوضع وحال زن را ان هم در ا دنیکوچک شده وطاقت د...حس کرد قلبش مشت شده  نیرحسیام

 ...ندارد 

بعد از  یانگار فروغ از هوش رفته که حت یول..حال زن روبه راه شود وسر از سنگ سرد بردارد  دیشا ستادیا یکم

 ؟..باشد  مینکند حالش وخ..نشست  نیرحسیترس در دل ام.. خوردیتکان نم شیساعت هم از جا مین

 .. کردیزن نگران ترش م يبسته  يچشمها...به سمتش خم شد  دیبا ترد.. دیقدم تند کرد وبه زن رس ناخواسته

 ..زن را صدا کرد  یاراده به ارام یب

 ؟..؟خانم حالتون خوبه ..خانم -

صدا  يبلندتر يکنار زن زانو زد وبا صدا..هم کند شد  نیرحسیمنشان نداد ،تپش قلب ا یکه عکس العمل زن

 ..کرد 

 ؟... دیشنوی؟ صدامو م..خانم -

هرچند که ...خدا رو شکر که حالش خوب است .. دیکش ينفس اسوده ا نیرحسیبه خودش داد که ام یتکان فروغ

 ..گفت خوب  شدینم طیشرا نیبه ا

 ..زدیم يسنگ سرد بود به کبود يکه رو يا مهیشده بود ون تمام صورتش سرخ..سر از سنگ بلند کرد فروغ

 که تمام وجودش را در برگرفته پنهان کند  يا ینگران تواندیواقعا نم نیرحسیام

 ؟.. ادیاز دستم برم ی؟کمک..حالتون خوبه -

 ..تنها زمزمه کرد  زن
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 ..نخوندم براشون  نیاسی؟.. شتونهیقرانم هنوز پ..قرانم -

 ..مسخ حاالت زن تنها قران زن را که در دست دارد به اوداد  نیرحسیام

است  شهیبدتر از هم اریکه حالش بس ییاز انجا یول..لب کرد  ریقران را باز کرد وشروع به خواندن ز زن

 ..بلند شد  ونشیش يکرد وصدا دنیهم شروع به بار شیاشکها

 کندیدارد خود را هالك م...ها  ونیش نیاز ا داشتیکاش زن دست برم.. کندیرا گم م شیدست وپا نیرحسیام

 .. دیا یوبازهم کوتاه نم

 ..اراده خواهش کرد  یب

 .. شهیحالتون بد م.. دیخانم بس کن-

 ...خودش را جمع وجور کرد ونفس گرفت  ستیکه تنها ن دهیکه تازه به خودش امده وفهم فروغ

 

 

 

 ... گذردیدرفکر زن چه م داندیهنوز نم..دوخت  دهیبه زن د یاز زن فاصله گرفت وبا نگران یکم نیرحسیام

 ؟.. رنیوم ذارنیتنهامون م یراحت نی؟چرا به ا.. رنیگیچرا مرده ها دست ما زنده ها رو نم-

به فکر کشتن  گریحداقل د..زن حالش رو به راه شده ومشاعرش برگشته .. دیکش ينفس اسوده ا نیرحسیام

 مکث کرد وبه حرف آمد  يمنحرف کند لحظه ا یانکه فکر زن را کم يبرا... ستیخودش در ان سوز وسرما ن

 ...زنده بمونه  یوک رهیبم یخداست که ک ياراده  نیا.. هیکیهمه اش ..قضا وقدر .. سرنوشت .. ریتقد-

به شوهر وبچه ام اصرار نکردم تا  یکه حت یمن..که با سرعت رفتم  ی؟من..من نبوده  ریتقص دیگیم یعنی-

ونصف پوست  رونیوپسرم از تو پنجره پرت شد ب ایبه دن دمیکه چسب یمن.. شون رو ببندن یمنیکمربند ا

 ؟من نبوده  ریتقص دیگیم... شهیچشمهام با سر رفت تو ش يصورتش رفت وشوهرم جلو

 ..قاطعانه جواب داد  نیرحسیام

 ...نه نبوده -

 دیو هاج وواج زن را د رهینگاه خکه  نیرحسیام.مرد  یشک دارد در سالمت عقل..گنگ نگاهش کرد  فروغ

 ..حرفش را ادامه داد 
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ساده وپشت بندش تب از دستم  یسرماخوردگ هیمثل دختر من که با .. شهیم زیادم سر ر ي مونهیپ ییوقتها هی-

 ..که عمرشون به سر اومده بود  دیقبول کن یول میکرد يمن وشما اهمال کار دیشا..رفت 

 ..در حرف پدر مستانه  دیهوا پر یب فروغ

 ؟..دختر شما  ای..؟چرا پسرم ..چرا شوهر من  یول-

؟هزاران هزار .. دیکن دایپ دیخوایچرا ها روم نیکه جواب ا میچرا ها رو بد یجواب باق میتونیمگه من وشما م-

 ایبه دن يده اخونوا نی؟چرا تو همچ.. میاومد ایچرا به دن... میبراشون ندار یجواب چیهست که ه ایسوال تو دن

 یجواب..همه چرا  نیا..؟چرا برادر ندارم خواهر دارم .. هیخونواده ا نیچرا مادرم از همچ.. نهی؟چرا پدرم ا..اومدم 

 ؟.. دیبراشون دار

 سکوت کرده هرچند که هنوز قانع نشده  فروغ

که ازتون  ییوخدا دیبریکه م یجز درد ورنج.. شهیعوض نم یچیبا ضربه زدن به خودتون ه..ها  هیگر نیبا ا-

  دیخوایرو هم از ماها م نیهم.. دیوصبور باش دیکن شهیصبرپ گهیخدا تو قران م دیفراموش نکن.. شهیم دیناام

 ..زمزمه کرد  دهیخم يبا همان شانه ها فروغ

 ...موندم و نجایمن ا کنمیفکرشو که م.. تونمینم-

 ..وادامه داد  دیکش ییطال یسنگ قبر واسام يرو یرا به ارام دستش

 ..باور کنم  تونمیهنوز هم نم..خاك  ریاونها ز-

بوده ووقت رفتن ما هنوز  دهیوقت رفتن اونها رس.. نیبوده هم ایکه عمرتون به دن دیباورکن... دیباور کن دیبا-

 .. دیجا نکن یب يپا فشار.. دهینرس

 .. دیفروغ پرس یبا همان چشمان ب فروغ

 ؟... دیایبا غم دخترتون کنار ب دیتونیشما م-

 ییهم با وجود تمام شعارها نیرحسیام یاست که حت نیا تیواقع.. یعجب سوال سخت..مکث کرد  نیرحسیام

 .. دیایمسئولش بوده کنار ب وایکه ش ییها ییدخترش وتنها یخال یهنوز نتوانسته بود با جال دادیکه م

 ..کرد وبا صداقت جواب داد  يفکر

اتفاق شده  نیباعث ا مارستانیبردن دخترم به ب ریکرده وبا د يمادرش اهمال کار دونمیم نکهیا..نه سخته -

 فمونهیکه وظ يبهتره به کار..،اونها رفتن  می؟ماها موند..از دست من ساخته است  يمگه کار یول دهیعذابم م

 ..کردن  یزندگ.. میعمل کن
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 ..در اورد  یتیسکویب بشیاز ج یسکوت کرد وبه ارام نیرحسیام

 ... دیبچه ها شما بخور يبه جا نباریفکر کنم فشارتون افتاده ا.. دیبفرمائ-

وقت  چیه.. شدینم دهیاشک ها با وجود تمام ان شعارها خشک نیا..اشک شئ  يفروغ دوباره کاسه  چشمان

 ..وهرگز 

حالش را بهتر کرد  یکمها  تیبسکو نیریش يمزه ..را از مرد گرفت وباز کرد  تیسکوئیب يبسته  یارام به

 ..حداقل عقلش را دوباره به کار انداخت .

امده  یوچرا وقت.. امدهین شیپ يدوست داشت بداند چرا زن دو هفته  یلیخ..حرفش را مزه مزه کرد  نیرحسیام

از مشکالت  یمین کردیمخصوصا که به شدت در مورد خواستگار زن کنجکاو بود وحس م..فرق داشته  شهیبا هم

 ...خانم  رایپسر حم...مرد است  نیزن به خاطر هم

 ...بپرسم  یسوال هیازتون  شهیم دیببخش-

 ...تکان داد  يار یبه معن يوسر دیدماغش را باال کش فروغ

 ؟.. دیومدیچرا ن.. شیپ يدو هفته -

ود بازهم خودش را به کشتن اگر قرار ب..کرده بود  یچقدر احمقانه خودکش...افتاد  شیخودکش يماجرا ادی فروغ

 .. کردیم دایپ يتر يبدهد مطمئنا راه ساده تر وفور

 ..گفت یلبش لم داده به سادگ يگوشه  يمحو شخندیکه ن همانگونه

 ..کردم  یخودکش-

دسته  ای..شام خورده  يوعده ا ییگو..کرده  یچه راحت گفته بود خودکش.. دید رجا لرز نیرحسیپشت ام ي رهیت

 ...ترس  یدرهمان حد ساده وب.. دهیخر یگل

 ؟.. یچ-

 ..را کنار سنگ قبر مستانه رها کرد وادامه داد  تیبسکوئ يبسته  فروغ

 ...نبودم  نجایاگه مهر مادرانه وحس ششمش نبود من االن ا دیشا.. مارستانیوبردم ب دیمامانم زود سر رس-

 یب.. اوردیرف متعجب بود که کم مانده شاخ در بح نیا دنیانقدر از شن...خشک شده باز مانده  نیرحسیام يلبها

 .. دیاراده پرس

 ؟..؟دلتون به حال پدر ومادرتون نسوخت .. دیوکرد نکاریچرا ا-

  دیبا حسرت آه کش فروغ
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عادت  شیخال يوبه جا دیمرگ دخترتون رو فراموش کن دیشما بتون دیشا.. دیفهمیوقت درد من رو نم چیشما ه-

 ... تونمیوقت نم چیه.. تونمیمن نم یول دیکن

نگران  يرا با فکرها نیرحسیام...گذشت  نیرحسیاز کنار ام یکرد وبا تشکر کوتاه امیحرف ق نیاز زدن ا بعد

 ..خدا انداخت  يبنده  نیرحسیبه دل ام یچه اشوب دیگذاشت وبه راه افتاد ونفهم یکننده اش باق

 *** 

سر از نو زنده  یبهشت زهرا همگ يدرختها..شکفته اش  يبهار است وغنچه ها..گذرد  یماه از ان روزها م سه

جوان جوان ..اما  نیرحسیدلم ام..هوا نه سرد است ونه گرم ...شده بستان  شیبهشت زهرا با درختها.شده اند 

وزان که همچنان غمناك وس یغفرو..تاب فروغ است  یب نیرحسیسه ماه گذشته وحاال دل ام..شده است 

سه ماه گذشته وحاال ..کند  یم راتیخ لیوپاست یخاك اب نبات چوب ریطفلکان ز يخواند وبرا یم نیاسی

 ..خاك  ریز دیووح نیسالگرد از دست دادن حس..فروغ است  يسالگرد فوت خوانواده 

گذشته واون  زانشیسال از مرگ عز کی..هدف  یوب هیروح یب..پوش وکم توان  اهیاست س شهیمثل هم فروغ

 بیغر.. ستیعجب روزگار..تک دانه پسرش  دیوح یب.. نشیحس یب کشدیزنده ونفس م..هنوز زنده است 

 ..وفا  یتلخ وب.. بی،عج

 ...رفته .. دهیخاك پوس ریپسر انجا ز...وسالم وتن درست و حیصح نجایا مادر

 يها والبه ها يخبر از زار..زند  یدارد ودلش شور م دیووح نیسالگرد فوت حس دنیهم خبر از رس نیرحسیام

 ینوحه خوان..داند که ساعت پنج مراسم دارند  یم..کشد  یکه به دوش م یخبر از بار گناه..فروغ مادر دارد 

 ..فروغ شود  يهادور قبر مرهم ،درد تیجمع لیخ نیداند چگونه ب ینم نیرحسیسرخاك وام

روبه  هیکه پسر همسا یزن نیهم..شد  اهپوشیعاشق فروغ س..عاشق نشد ونشد  وایبعد از ش نیرحسیام چارهیب

 ..دل فروغ را رنجانده  شیخواستگار پا به جفتش شده وبا حرفها ییرو

نذار شده ...اب شده  شهیاز هم شتریفروغ ب..قلبش به سوزش افتاد  دیرا که چمبره زده کنار خاك د فروغ

چند  نیدر ا.. شناختیمادر وپدر فروغ را از قبل م..ودوست وآشنا گرداند  لیجماعت فک وفام نینگاهش را ب..

 یول.. شناسدیرا هم م امرزیخدا ب نیپدر ومادر حس..به سر خاك داماد ونوه شان امده بودند  یماه گه گاه

 اب در دست کنار فروغ چمباتمه زده وانیافتاد که پشت به اون ل ينگاهش به مرد.. تیدرنها
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هرچقدر فکر کرد  نیرحسیام..جوان وچهار شانه .. ستیمعلوم بود مرد موقر یول دید یمرد را به وضوح نم صورت

که  ستیمرد ک دادیم صیکمتر تشخ کردیفکر م شتریهرچه ب...از برادرش زده باشد  یکه فروغ حرف امدین ادشی

 ...زده  مهیخ شیاهایکنار زن رو

سد راهش  ابانیکه درخ یهمان..برده بود  نیرحسیرا به سنگ قبر ام شیکه فروغ شکا یهمان..همان باشد  نکند

اطراف قبر گم  تیجمع لیرا پس زد مرد هم بلندشد ودر س وانیفروغ که ل..ماند  یشده وگفته بود منتظش م

 ..نبود دایاز اثار مرد هو ياثر گریهرچقدر چشم گرداند د نیرحسیوام. شد

آه وفغان جمع سر به فلک گذاشت ..به پا شده  امتیانگار ق دیگوش رسخوش فلوت که از پشت بلندگو به  ينوا

 غیوج دیکوبیبه سرو صورتش م امرزیخداب نیهمراه مادر خودش ومادر حس..کنترل کرد  شدیگرنمیفروغ را که د.

 گرید نیرحسیکه ام خواستیم دنیطاقت د کوبدیم نهیکه به س ییها وضربه ها هیگر يها يها.. دیکشیم

  کردیم شانیسالگرد جمع شده بودن را منقلب وپر يرا که برا یوجماعت چدیپ یفلوت م يصدا..نداشت 

تکه فرش پراز گل  يفروغ از حال رفت ومادرش در سر زنان فروغ را از رو..بشود شد  دیانچه نبا.. ودراخر

 وگالب بلند کرد 

فروغش انقدر ..برساند  مارستانیشد تا فروغ را به بدست به دامن ابولفضل  دیبانو که وضع فروغ را بغرنج د میمر

 ..از هوش رفته بود  يزجه زده بود که تا به حال دو سه بار

حس و  یفروغ ب..دور کردند  نیوحس دیدست وبال فروغ را گرفتند واو را از سنگ قبر وح ریز هیهمسا دختران

درخت  ریز یافتاد که با نگران نیرحسیتازه نگاهش به ام نیبه ماش کینزد.. شدیم دهیحال به دنبال دختران کش

چشم گرفت ..سرتکان دادن هم ندارد  ينا یحال است که حت ینوا انقدر ب یفروغ ب.. کردیونگاهش م ستادهیا

 ..شد  نیوپشت سر دخترها سوار ماش

که  ستیچه کار نیا..ده شور به درش کر گریبانو د میمر.. دیابرو درهم کش دیتا ابولفضل را پشت فرمان د یول

 يحداقل نگران ابرو ستیاگر نگران حرف مردم ن..مگر عقلش را خورده؟ ..کند  یالناس م هیچشم ا يجلو

 ..باشد  دیدخترش که با

کار از  گریحاال که د..شود ابولفضل راه افتاد ودست فروغ کوتاه شد  ادهیپ نیخواست با همان حال نذار از ماش تا

 نکهیجز ا.. دیا یاز دستش برنم ياند کار دهیکار گذشته وجماعت حاضر در بهشت زهرا رفتنش را با ابولفضل د

 ..دهد  فشیفرجه به بدن نح یکابولفضل واند نیماش يوشش نقره ا ستیدو یدهد به صندل هیتک
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هشت زهرا گم شد ودل نگران ب يراه ها چیماند که پژودر پ رهیخ يوشش نقره ا ستیانقدر به دو نیرحسیام

لحظات نسبت به زن دارد  نیدر ا نیرحسیکه ام یحس نیشتریبشود گفت ب دیشا..را هم با خود برد  نیرحسیام

 .. ستیوحس نگران تیاحساس مسئول

 .. اوردیسر خودش ب ییفروغ بال ترسدیم شهیهم..دائم النگران است  نیرحسیام

فروغِ .. امرزیخدا ب نیفروغ همسر حس..نامش فروغ است ...را بفهمد  اهپوشیشانسش تازه توانسته اسم زن س از

نم نمک راه افتاد وبه سمت ..که فروغ قلبش شده  یوحاال به راست..اسمش فروغ است .. دهیفروغِ داغ د...مادر 

به  شتریبرود اگه تا به حال هم جلو نرفته ب نوفاتحه خواند نیاسیکه بدون  داردیدلش بر نم..سنگ قبرها رفت 

زار بزند  خواهدیهرچقدر که دلش م نیرحسینگران ام يبدون حس حضور چشمها نکهیا. فروغ بوده یخاطر راحت

 ..کند  ییوعقده گشا

  ..را هم منقلب کرده چه برسد به فروغش را  نیرحسیام یفلوت حت يکه نوا مخصوصا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 خواستیدلش م یحت..را هم خواند  شنیاسی لشیموبا يبرنامه  ياز رو تیو فاتحه داد ودرنها ستادیا يکنار

از حرف  دیترسیم..کو جرات قدم جلو گذاشتن  یول.. دیبگو تیتسل نیفروغ وحس يجلوتر برود وبه خوانواده 

 ..حرکت کرد  نشیماش سمتبه ..گفتن  تیبدون تسل یپس همانجا ماند وبعد از مدت..مردم  يها ثیوحد

داشت تا کمکش کنند  ازیاز حدش به دو سه نفرن شیب يزجه ها ریحال که از تاث یفروغِ ب..فروغ بود  ریگ دلش

.. 

 وهیهمسر ب يشماره ..فروغش را  يشماره ..کاش شماره اش را داشت  دیشیزد وراه افتاد وهمزمان اند استارت

 ..مرحوم را  نیحس ي

 

 هیحق ندارد با گر گرید که فروغ دداده بو دیدکتر دستور اک.. خوردیبه فروغ خون خونش را م رهیخ ابولفضل

 .. اوردیاز حد به خودش فشار ب شیب يها يوزار

نبود اصال فروغ چگونه تا به حال زنده مانده بود الحق که راست گفته  یباور کردن..پنج بود  کینزد فشارش

 ..نبود  ایعمر فروغ به دن دیدیکه ابولفضل م یرفتن قبولش نداشتن وگرنه با وضع واوضاع يبرا
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 یول.. ستیاز دست فروغ عصبان..اش را بر داشت وبه سمت پنجره رفت  رهیکه پلک زد ابولفضل نگاه خ فروغ

 ..کند  يبا فروغ تند دیا یدلش هم نم یاز طرف..ندارد  يهم جز تحمل وصبور يچاره ا

از  یکیبود  دهیشنکه  یبه زمان.. دیبه دو سه ماه گذشته پرکش الشیدوخت وخ اطیسبز ح يبه درختها چشم

خبر به  نیخانم خودش را کشت تا ا رایهرچند که حم..فروغ لقمه گرفته است  يرا برا رشیها ،پدر پ هیهمسا

 دیکفش را ورکش يپاشنه .. ردوفوران ک دیغر...شد  ریوابولفضل ش دیباالخره رس یگوش ابولفضل نرسد، ول

فروغ تنها از ان ..کرد که دور فروغ را خط بکشند  دیتهد مایومستق هیکنا یسره به سراغ شوهر زن رفت وب کیو

 .. ردیبگ شیبرا ییلقمه ها نیکس در محل حق نداشت نگاه چپ به فروغ بندازد وهمچ چیوه..ابولفضل بود 

خاطرخواه فروغ شده خبر نداشت  یکه به تازگ نیرحسیبه اسم ام ينوا ابولفضل روحش هم از وجود مرد یب

 يوفداکار تیچند ماه عاشق معصوم نیدر ا دیکنار سنگ قبر وح يرده بود که پدر مستانه کف دستش را بو نک..

 ..فروغ  يبایز يها یوابسته به مادرانگ..رنگ ووارنگ فروغ شده  يها

 ..با خبر نبود  نیحس ریکه روحش هم از وجود ام یابولفضل چارهیب..ابولفضل  چارهیب

با خودش  يمادرش چه فکر..هم شد  یعصبان..بولفضل معذب شد که هوش وحواسش سرجا امد از وجود ا فروغ

مثل ابولفضل تنها رها کرده اند  ياو را با پسر یراحت نی؟چگونه به ا...پدرش چه .. چیبانو ه میاصال مر.کرده 

 ...عقلشان کجا رفته ..

 ؟.. ستیچه وضع نیاخر ا..معذب تر شد  دید دهینگاه ابولفضل را که به سمتش چرخ...شد درجا زیخ مین

 ..گفت ریوسر به ز دیرا باال کش مالفه

 ..باعث زحمت شما هم شدم  يموسو ياقا دیببخش-

 .. ..زمزمه کرد  رینگاه از فروغ گرفت وسر به ز ابولفضل

 .. دیمراقب خودتون باش دیبا نهایاز ا شتریب گفتیدکتر م..؟من فقط نگران شمام .. هیچه حرف نیا-

 ..ابولفضل با سکوت فروغ بازهم لب باز کرد ..از اندازه از دست مادرش دلخور است  شیب..نزد  یحرف فروغ

شما  طیوشرا تیموق نیدوباره تو ا خواممینم.. ستیگذشته ن ياالن وقت گفتن حرفها دونمیفروغ خانم م-

وجه  چیبه ه یخواسته هام رو تکرار کنم فقط خواستم بگم درسته که بهتون قول دادم منتظرتون بمونم ول

من همه جوره شما رو .. دیاشمراقب خودتون ب کنمیازتون خواهش م.. نمیبب طیشرا نیدوست ندارم شما رو تو ا

 .. نمیبب تیوضع نیشما رو تو ا تونمیواقعا نم یول کنمیدرك م

 انگشتش را لمس کرد وهمزمان گفت يساده  نگیر فروغ
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 ..سال گذشته وهنوز هم داغشون برام تازه است  کی؟.. دینیبب.. دیمن صبر نکن يبرا-

از حد  شیلبخند مردانه ب نیبا ا يزدوفروغ از ته دل اعتراف کرد که ابولفضل موسو يلبخند محو ابولفضل

 ..جذاب شده 

 .. دیمحبت من رو قبول کن دیکه بدونم شما حاضر يتاروز کنمیهرروز رو سر م.. مونمیمن منتظرتون م-

 م فروغ به لکنت افتادصراحت کال نیا از

 ..ومحبت شما رو درك کنم  يهمه صبور نیا تونمیمن واقعا نم..من -

 ابولفضل بازتر شد لبخند

 ؟..که دوازده ساله بهتون عالقه دارم چطور  دیاگه بدون-

؟با تعجب سر بلند کرد ..ساله بود  ستیب یاز وقت یعنی؟..دوازده سال ..خودش حساب وکتاب کرد  شیپ فروغ

به  توانستیباز هم نم کردینگاه م شترینه هرچه ب یول.. دیصورت ابولفضل را کاو يبا کنجکاو گریبار د کیو

 ..است  بیمجنون دوازده سال گذشته اش باشد عج نکهیا یول شناسدیالبته از دور م.. اوردیب ادیوضوح مرد را به 

 دینشناس یمن رو به خوب یباشم وشما حتممکنه که من دوازده سال دوستتون داشته  يچطور دیکنیحتمافکر م-

بار  نیاول يبرا میکرده بود یکه تازه اسباب کش شیسال پ زدهیس..وقسمت  ریگفت تقد دیبا دیخب شا..

 خواستمیم..دنتوت عادت کردم یبه مرور به د یول دیتو نظر اول اصال برام مهم نبود گمیدروغ نم.. دمتونید

 تونیاز زندگ نقدریبعد از اون هم ا.. دمیکه خبر ازدواجتون رو زودتر شن يخواستگار امیرو به راه بشه وب میزندگ

 ..حاال  یمزاحمت ندادم ول يکه به خودم اجازه  دیبود یراض

 .. شمیمعذب م شتریب يجور نیمن ا.. دیادامه ند کنمیخواهش م-

  دیپرس تیبا صراحت وقاطع ابولفضل

 .دوازده سال کم نشده  که تو طول ي؟به خاطر عالقه ا..چرا -

من وشما .. دیطرفه بردار کیمحبت  نیدست از ا..ازتون  کنمیخواهش م..که بوده مال گذشته است  یهرچ-

 .. میبا هم ندار یوجه اشتراک چیه

نه  ای میدار یکه وجه اشتراک دیبد صیتشخ دیتونیم يچه جور دیدیشدن رو هم به من نم کینزد يشما اجازه -

 ؟..

حال واحوالش هم انقدر روبه .. کردیراباز م يگریبست ابولفضل درد یرا که م يهردر..کم کم کالفه شد  فروغ

 .. دیرا بست وبا سرانگشت مال شیبه ناچار چشما..کشش بحث را داشته باشد  يراه نبود که حوصله 
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 ..به حرف امد  عیسر دیفروغ را د يقرار یکه ب ابولفضل

زنگ به  هیمن ..واالن وقت استراحتتونه  دیاحوال ضیشما مر.. ستیبحث درست ن نیبه هرحال ادامه دادن ا-

 .. دیوشما هم استراحت کن زنمیمادرتون م

اصال  دانستیخودش م.. دیاسایب یفروغ را تنها گذاشت تا اندک تیدر اورد ودر نها بیرا از ج شیگوش ابولفضل

را بشنود وبعد انتخاب کند تا  شیفروغ حرفها دادیم حیترج یابراز عالقه انتخاب نکرده ول يرا برا یوقت خوب

 ..جواب رد بدهد  کسرهیصحبت نکرده  نکهیا

نوك انگشتان دستش هم کرخت ومغزش در حال ..سردش شده بود  یکم. دیباال کش شیمالفه را تا گلو فروغ

 ..انفجار بود 

 ادیبه  يزیپس چرا فروغ چ گفتیرا م قتیق؟اگر ابولفضل ح..شده بود  دایاز کجا پ گریعاشق دوازده ساله د نیا

 ؟..حد از عالم وادم جدا بود  نیتا ا یعنی..اورد  ینم

با ( گفتیبود وم ستادهیکه کنار پنجره ا یابولفضل ادی..لحظات قبل افتاد  ادیهم گذاشت و يرا رو شیها چشم

 ..) اوردیسر خودش ب ییفروغ بال نکهیجز ا دیا یکنار م زیهمه چ

 ..لب گفت  ریرا رها کرد وز نفسش

 ؟..دلم بذارم  يرو کجا یکی نیحاال ا-

 

 

 دیچرخیبود که دور وور فروغ م ينگران مرد..واسترس گذراند  يخبر یتمام در ب يهفته  کی نیرحسیام

احمقانه اش  يکه دل فروغش را با خواستگار یهمان..بود  ییروبه رو هیمرد همسا دیکه شا يهمان مرد..

 ..ود رنجانده ب

دستش هم به فروغ  گریواو د برندیفروغ را م شیچشمها يجلو کردیحس م.. زدیجهت شور م یب نیرحسیام دل

سرو تهش به انجا  یب يداستان فکرها..جورو واجور  يفکرها.. یبود همه دل نگران ییعجب روزها.. رسدینم

هم  دیشا..کرده  ییهوا را نیرحسیافتاده وام یزهرا سادات هم شصتش خبردار شده بود اتفاق یکه حت دیکش

 ..را غصه دار کرده  نیرحسیسرسال مستانه بود ام گریچون تا چند روز د

مرگ نوه اش واهمال  يمتوجه شده بود که داستان ماورا یزهرا سادات با همان شم مادرانه اش به خوب یول

 .. واستیش يکار
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 نیحق داشت در ا.. نشیهمسرش بود وهم بال هرچه بود چند سال..را کرده بود  وایش يهم دلش هوا دیشا

کاسه کرد بازهم  کیزهرا ساعت هرچه عقلش را ..وار دوستش داشت  وانهید يشود که روز یروزها دل تنگ زن

خودش بتواند به  دیتا شا.. شتوافکار وسکوتش را تنها گذا نیرحسیواخر سر کوتاه امد وام دینرس يا جهیبه نت

پشت  یمشکالتش را به راحت تواندیداشت که بداند م مانیا شیانقدر به ته تغار.. ادیاز پس مشکالتش برب ییتنها

 سر بگذارد 

هم از دستش ... زدیبانو که اصال حرف نم میبا مر..شده بود  شهیتر از هم يهفته منزو کی نیهم در ا فروغ

که چرا او را اصال به  کردیتعجب م نیاز همه از ا شتریب..ابولفضل بود  يحرفها ریبود هم فکرش درگ یعصبان

 ..بود  دهیاز او ند یعکس العمل لچرا تا به حا..بود  رشیاگر دل ابولفضل به واقع گ..اورد  یخاطر نم

مراسم سالگرد فوت مستانه وجور کردن مداح  ریدرگ..نتوانست سر خاك برود  نیرحسیبعد ام يهفته  ي دوشنبه

فروغ  ادیلحظه هم از  کی يبرا ریواگ ریهمان حاگ انیم یحت یول..بود شیوخرما وچک کردن برنامه ها وهیوم

را  يزرد ونذار گوشه ا شهیمثل هم ای.. دهها بهتر ش يزار هیبعد از ان گر ایا..حاال کجاست ؟ نکهیا..غافل نشد 

 ..فروغ است؟  ینازك وگل يمرد هم مثل او نگران مانتو ایا..مرد هم همراه اوست؟  ای؟ا.. کندیم هیاورده وگر ریگ

 .. ردیبگ میدرست تصم ذاشتینم. خوردیکه فکرش را مثل خوره م یسواالت نیهم.. نهایوهم

 اریدوشنبه عصرها به سمت  يگرفت تمام کارها را رها کند وبه عادت همه  میلحظه هم تصم کی یحت

ماند  یم دیکند با یرا عمل میتصم نینگذاشت ا رشیپذ تیمسئول يمنطق پدرانه وان رو یودخترش بشتابد ول

 ..را از قلم بندازد  يزیمبادا که چ..کرد  یرا چک م زیاخر همه چ يوتا لحظه 

مراسم لنگ  يازکارها يگوشه ا بهیزن غر کیشرط پدر بودن نبود که به خاطر ..سالگرد تک دخترش بود  فردا

 ..بزند 

سالگرد  يپدر مستانه برا..فردا سالگرد مستانه است دوشنبه را به بهشت زهرا نرفت  نکهیهم با علم به ا فروغ

هرچند که هنوز ..که در سالگرد دخترش شرکت کند  کردیامده بود ادب واحترام ومعرفت حکم م نیوحس دیوح

کند  ينامرد توانستینم یول..حال بود  یقبل سرخاك زده بود ناتوان وب يکه هفته  ییهم بابت زجه ها

 ..ودرمجلس سال شرکت نکند 

 يکه برا هیدوست نداشت مانند بق..از قصد همان روز فوت مجلس گرفته بود  نیرحسیام.. دیشنبه سر رس سه

 ..بدهد  ریروز سالگرد را تغ کردندیطرف وان طرف م نیخودشان سالگردها را ا یراحت
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 شیداشت که سه چهار روز پس وپ یمعن چه..سالگرد گرفت  شیهمان روز برا دیمرده با يدرروز یکس اگر

 .. رندیمجلس بگ

مستانه کوچک بود .. بود اهویشلوغ وپره يقبر کنار.. نیو حس دیخاك وح يسه شنبه عصر به جا نباریا

مختلف را  يروز انواع واقسام فکرها وحس ها نیدر ا نیرحسیاورد ام یومرگش دل همه را به درد م.... ونورسته

 واینبود ش تیودر نها.... شیها ییاوتنه شیزندگ يداغ از دست رفتن ثمره ..فروغ  يبرا ینگران.. کردیتجربه م

طفلش زار  ينظاره گر مراسم بود وبرا يهرچند که باز هم از گوشه ا.بود  امدهیبازهم ن وایش.. وایش یخال يجا..

 ..خوشحال  ایاز نبودنش ناراحت است  دانستینم نیرحسیوام.سرخاك که نبود  یول زدیم

 یحس وایهنوز هم به ش دانستینم یحت..بد  ایخوب است  ندیهمسر سابقش را بب..ده ماه  اییاگر بعد از تقر نکهیا

 ..نه  ایدارد 

 گرفته ومغموم .. صیضد ونق يپربود از حس وفکرها نیرحسیکه ام خالصه

 دیفوت مستانه ووح تیامروز به ن.. دیشکالتش از راه رس يکه تازه شروع شده بود فروغ هم با بسته ها یمداح

ها برود شکالت ها را پخش  یشلوغ انیسرخاك وم نکهیصدا بدون ا یب..بود  دهیحلوا پخته بود وشکالت خر

 .. رفتقبور  یماندگان باق یحلوا را هم در دست گرفت وبه سراغ باق سید..کرد 

زن  يوضح وحال اشفته  دنیانقدر از د.. دزیافتاد که کناردرخت چمباتمه زده وبه شدت زار م یبه زن نگاهش

 ..رد شود وزن را فراموش کند  تیاهم یقلبش به درد امد که نتوانست ب

 ..حلوا را به سمتش گرفت  ینیس شیعوض شدن حال وهوا يبه کنار زن رفت وبرا اریاخت یب

 .. دیخانم بفرمائ-

زن را دردم شناخت ..مرتبش را پوشانده بود سر بلند کرد  مهین يکه نصف موها یسرخ وشال يبا چشمها وایش

 ..را مسخ خود کرده بود  نیرحسیروزها ام نیکه در ا یبود همان دیمادر وح..

در  يحس ها يهرچند که البه ال..قبطه خورد به زن مقابلش  يهم لحظه ا دیشا..در دلش نشست  حسرت

 .. شدینم افتی يحسود نیقلبش کمتر

دامن زن  یراه یدست یکه با تمام وجود دوست داشت دست يشوهر نکهیا. دیدیمجازات م نیا قیخود را ال وایش

 ..کند  يگرید

 ؟..؟حالتون خوبه ..خانم -

 .. دیکمک به زن دوباره پرس يفروغ مصمم برا..اش را از صورت فروغ جدا کرد  رهیتازه به خود امدونگاه خ وایش
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 .. ارمیبراتون اب ب دیخوایم-

 یطیشرا نیدر ا یسربه تن زن نباشد ول خواستیدلش م يدرحالت عاد..هم پوزخند  دیزد شا يلبخند محو وایش

 ..امد  یاز حد معصوم ومظلوم به چشم م شیمخصوصا که فروغ ب..که داشت، دستش کوتاه بود 

 ..کرد  یرا از اشک خال شیچشمها يزد وکاسه  پلک

 ..خوبم ..نه ممنون -

 ؟.. ادیبرم از دست من یاگه کمک-

هم  نیوهم..امد  یم یخوب یلیبه نظر ادم خ دیمادر وح.. دیچانه اش لرز..فقط دوباره بغض کرد ..نزد  یحرف وایش

 وایمخالف ش يزن نقطه ..زن بگردد  یحق داشت نگاهش مدام پ نیحس ریام..اورد  یرا به درد م وایدل ش

 ..ورفتارش در گذشته بود 

 ادی..خودش افتاد  ادی..هم سوخت  اریبس...دلش سوخت  دیسرخ زن را د يالرزان ودسته يکه چانه  فروغ

 يکنار زن رو یخواه ریوخ تیاراده واز سرحسن ن یب..دردش را بفهمد  توانستیکس نم چیکه ه ییروزها

زده بودند  مهیخ وچکک يسالگرد دور قبر مستانه  يکه برا یوجماعت نیرحسیدرست پشت به ام..جدول نشست 

.. 

لرزان  يچانه  نیا.. کردیزن را درك م يحس ها یفروغ به خوب.. دیگذاشت وآه کش شیزانو يحلوا را رو ینیس

 .. گرفتیهم ارام نم هیپر بغض با ساعتها گر ي نهیس نیا..

 گرفت وبه حرف امد  ینفس

 ..قطعه دفن شدن  نیپسر وشوهر من تو ا-

 ..اشاره کرد وادامه داد  خواندیکه مداح روضه م ییوبا سرانگشت به جا برگشت

 ..سالشون بود  شیپ يهفته .. سادهیکه اون مداح وا ییهمونجا-

 ..اراده لب زد  یب وایش

 .. امرزدشونیخدا ب-

 ..زد  یلبخند کمرنگ فروغ

 ؟.. ياز دست داده ا زیعز.. امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب-

 ..را پاك کرد  شیفقط سرتکان داد وبا دستمال چروك در دستش اشکها وایش
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قبول کنم  تونمیسال هنوز هم نم کیمن که بعد از .. ادیسخته که ادم با رفتنشون کنار ب..خدا رحمتشون کنه -

 ..؟اخه من باعث مرگشون شدم .. یدونیم..اونها رفتن ومن موندم 

با ..شده  نشزایزن هم مثل او باعث مرگ عز نکهیسخت بود باور ا شیبرا..به ناگهان از هق هق افتاد  وایش

 ..پر شد  شیچشمها يومثل زن کاسه  دیدوخت که فروغ چانه اش لرز دهیتعجب به فروغ د

 

 

 میرفتیم میتو اتوبان داشت..کنم که قاتلم وباعث مرگ پسر وشوهرم شدم  ی؟خودمم بارو نم..نه  شهیباورت نم-

پسرم که کمربند نبسته بود ..چپه شد  نیوماش لیجلوم ومنم از ترس تصادف ،زدم به گارد ر دیچیپ نیماش هیکه 

شانس گندم فقط من کمربند بسته بودم  از.. شهیشوهرم هم با سر رفت تو ش رونیپرت شد ب نیماش ي شهیاز ش

دو ساعت  کیکه نزد یدرحال رونیب دنیوسالم کش حیمشت اهن پاره صح هی ونیمن رو از م شهیباورت م..

 ..چشمم بود  يشوهرم جلو يجنازه 

 .. شهینم دای؟بدبختر از من پ... یبنیم..رفتن وتنهام گذاشتن ..ده موندم واونها رفتن زن من

 ..منم مثل توام -

 ..فروغ تنها نگاهش کرد ..حرف را گفته بود  نیاراده ا یب وایش

 .. دهیکه کنار سنگ قبر پسر وشوهرت خواب يهمون دختر..من مادر مستانه ام -

را  بایز يکه مادر مستانه  يبود ان روز دهیباالخره رس..نبود  بیعج شیم براه ادیز..بازهم نگاهش کرد  فروغ

 .. دهیاست که چرا تا به حال اون را ند نیا کردیکه ذهنش را مشغول م یوتنها سوال. ندیبب

مادرشوهرم ورفتم تولد  شیولش کردم پ.. یالیخ یزدم به دنده ب یتب داشت ول..منم باعث مرگ دخترم شدم -

فکر نکن تنها تو ..برگشتم دخترم از دستم رفته بود  یووقت. دمیخند یخوردم وکل کیوک دمیرقص..دوستم 

 دیکفن سف یرخت عروس يجاخودم دخترم رو کشتم به  يمن با دستها..نه من از تو هم بدبخترم . یبدبخت

 ..تنش کردم 

سالگرد مستانه جمع شده اند جلب  يکه برا یو به گروه عزادارانباالتر رفت وتوجه هرد ینوحه خان کم يصدا

 ..دوباره پر از اشک  وایش يوچشمها..شد 

مخصوصا .. کندیدرك م یرا به خوب وایدرد ش.. گریمادر است د.. شودیروان م شیاشک ها اریاخت یهم ب فروغ

 ..قبرستان کرده اند  یطفلکانشان را راه شانیکه هردو با سهل انگار
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 تواندیحداقل فروغ م..است  شتریب وایدرد ش یداغش تازه شده ول نکهیبا ا.. دیرا مال وایش يشانه  یبه ارام فروغ

دخترش را  شیرفتن پ يرو یکه حت چارهیب يوایش.. دینیرا بب نیوحس دیسنگ قبر وح يهفته به هفته عکس رو

 ..هم ندارد 

  ششونیپ يبر يخواینم-

 ..باال انداخت  يسر وایش

 .. یباشه تو مادرش یهرچ.چرا؟ -

 ..شوهر سابقم رو ندارم  ينگاه کردن تو چشمها يرو-

 ..شد  زیفروغ ر يچشمها

 ؟.. دی؟مگه از هم جدا شد..شوهر سابقت -

 ..گفت  یتنها سرخم کرد که فروغ با دستپاچگ وایش

 .واقعا متاسفم .. دونستمیمن نم...من -

 نیهست که ا یسال کی.شال چپاند  ریرنگ خورده اش را ز مین ياشفته  يرا پاك کرد وموها شیاشکا وایش

 ... شیرایشده ونه پ شیموها نه ارا نیصورت وا

 ..منم ..منم .. میاز هم جدا بش یتوافق ایطالقم داد گفت ب نیرحسیام میهمون موقع که مستانه رو از دست داد-

 ..دفشر يهمدرد يبه نشانه  یدستش را در دست گرفت وبه ارام فروغ

 .. دونستمیمن واقعا نم.. زمیمتاسفم عز-

او را همدرد خود  یگفت به نوع دیبا دیشا.. دیا یانقدرها هم از فروغ بدش نم یچرا وبه چه علت ول داندینم وایش

 .. ندیبیم

 یباعث شد ب نهایهم..شده  زانشیباعث مرگ عز شیهم فرزندش را از دست داده، اون هم با اهمال کار فروغ

 ..فروغ بگذارد  يشانه  يرو ياراده سرش را رو

 يروز هی..هم که تنهام گذاشت  نیرحسیام.دخترم که رفت ..برام نمونده  یکس چیه ایدن يتو..تنهام  یلیمن خ-

حاال که تو .چقدر اشتباه کردم  فهممیحاال م یمستقل داشته باشم ول یزندگ هیاز خدام بود که ازش جدا بشم و

 دیعالقه داشتم با میوزندگ نیرحسیبه ام درچق دمیحاال که فهم..وجرات حرف زدن ندارم  پوسمیدارم م میتنها

 ..که سر دخترم اوردم پس بدم  ییسر کنم وتقاص بال ییتنها
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 یم هیفروغ را به گر کردیدرد ودل م شیکه برا یروزها هرکس نیا..اذن او روان شد  یفروغ دوباره ب ياشکها

 يچه برسد برا.. گرفتیهم دلش م ابانیسرما زده در خ يبچه گربه  يبرا یحت.. اریدل نازك شده بس..انداخت 

 ..تنهاست  يکه بدتر از اون تنها وایمثل ش یکس

مادر دارد  یکه نه حت وایمثل ش یاز اون هم بدبخت تر وجود دارد کس دیبار بود که فروغ فهم نیاول نیا دیشا

وفروغ انقدر در اغوش  وایش..اورا هم نداشت  گرید شیرا هم دوست داشت که با سهل انگار شوهرش..ونه پدر 

 ..سبک شدند  یکردند که هردو کم هیهم گر

 .. دیفروغ را بوس يخسته ونذار از جا بلند شد وشانه  وایش

 ..ممنونم -

 ..زد  يلبخند میاشکش را پاك کردون فروغ

 ..اسمم فروغه -

 .. دهدیم لبخند جواب یب وایش

 .. وامیمنم ش-

که دروش را گرفته اند سوار  یبه قبر دخترش وکسان ینگاه میبدون ن یکوتاه یبلند شد وبا خداحافظ ازجا

 شد ورفت  یتاکس

 

 

 تیجمع يکه در گوشه  نیرحسیام..کردن حلوا کرد راتیرا در دست گرفت ودوباره شروع به خ سشیهم د فروغ

 کردیم راتیبه دست داشت خ ینیوس دیمادر وح..فروغ است ..ماند  رهینگاهش به فروغ افتاد وخ.. گرداندیچشم م

.. 

 دایپ يزیبا ان قد کوتاهش چ یول... تیجمع نیاز ب دیگردن کش دیرا د نیرحسیام ي رهیسادات که نگاه خ زهرا

 ..نکرد که به حرف امد 

 ؟.. یکنیبه کجا نگاه م..شده مادر  یچ-

نتوانست  یوقت ینه ول ایاست راجع به فروغ با مادرش حرف بزند  زیجا دانستینم..گرفت  ینفس نیرحسیام

 ..را گرفت  مشیبه دست بردارد باالخره تصم ینیفروغ س ياز رو يا هیثان يبرا ینگاهش را حت

 .. دمیاز آشناها رو د یکی-
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 یجز زن..است انداخت  رهیبه ان خ نیرحسیکه ام ییبه سمت جا یاش بازهم نگاه زهیسادات با ان قد ر زهرا

 .. دیرا ند يگریکس د کردیم راتیبه دست که حلوا خ ینیس

زهرا سادات در هم گره خورد  يابروها..عالم نبود  نیاصال در ا نیرحسیام..انداخت  نیرحسیبه ام ینگاه بازهم

 ..زن است  يرو نیرحسیانگار واقعا نگاه ام.وبازهم نگاه کرد 

 ؟.. یشناسیاون خانم رو م-

 ..تنها سر تکان داد  نیرحسیام.. ستیبود نگاهش به ک دهیمادرش فهم..خورد  یتکان نیرحسیام

 ؟..؟همکارته .. هیک-

 ..به حرف امد .. دیند زیسکوت را جا نیاز ا شتریکه ب نیرحسیام

 ..که قبرپسرش کنار مستانه است  هیهمون زن-

 ..لم داده افتاد  يا هیکرا یصندل يها هیپا ریکه ز يسنگ قبر کنار يوزهرا سادات به ناگهان ر نگاه

 یول...زهرا سادات مادر است ..دلش چنگ انداخت  زبهیدلش را چنگ م نیرحسیوام دیخندان وح يها صورتک

چانه اش ..مخصوصا که پسر بچه همسن وسال نوه اش است .. ستیکه غم بزرگ داندیفرزند از دست نداده هم م

 ..شد يجار شیلبها يرو يوفاتحه ا دیاراده لرز یب

 يخواندن فاتحه وصلوات برا شودیذکر هرلحظه ات م يگذاریهروقت که قدم به ان م... گریزهرا است د بهشت

 ..روح اموات  يشاد

 دنشیبا د..سر چرخاند وبا چشم دنبالش گشت.. ستین گریفروغ د یول دیفروغ گرد یبازهم پ نیرحسیام نگاه

زهرا سادات که فاتحه خواندنش تمام شده بازبه ..فروغ هنوز هم نرفته  دیکش ينفس اسوده ا يب خورکنار ا

 ..حرف آمد

 ؟.. ذارهیوشکالت م کیبچه ها ک يوبرا شورهیقبر مستانه رو هم م یگفتیکه م یِهمون زن-

 دیپسرش را دزهرا سادات که نگاه ..است  تشیفروغ ومعصوم دنیغرق در د..تنها سکوت کرد  نیرحسیام

وتا به حال خودش رو به  دانستهیهم م دیشا..خبر مانده  یهست که او از انها ب ییشصتش خبردار شد که خبرها

 .. زدهیچپ م یعل يکوچه 

زد  نیرحسیام يبه پهلو يسقلمه ا رفتیم شیپ یکه به سمت پل منحن شیزن وقدم ها یخال ینیس دنید با

 ..متوجه نشود زمزمه کرد  یکه کس يجور رلبیوز

 ..سالن  ادیبرو دعوتش کن ب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ٧٢ 

کند او را  یهرچند که خودش دوست داشت تا به زن حال..نه  ایبرود ..بدهد  یچه جواب دانستینم نیرحسیام

هنوز انقدر  گریاز طرف د یول...کرده  راتیسالگرد دخترش حلوا خ يوچقدر سپاسگذارش است که امروز برا دهید

 ..نشده که به سالن دعوتش کند  اقیبا اون ع

 ..تشر رفت  دیرا د نیرحسیسادات که تعلل ام زهرا

 .. رهیداره م گهیبرو د-

 ..لب زد  نیرحسیام

 ؟..اخه -

 ..را از دست بدهد  ییطال يوعده  نیا خواستینم نیرحسیوام رفتیفروغ داشت م..نصفه ماند  حرفش

 ..شد  یعقب رفت وبه دنبال فروغ راه یچند قدم..حواسش به اون نبود  یبه چپ وراستش انداخت کس ینگاه

 دیرس شیکیکه به نزد نیرحسیام..را زد  نیماش ریچپاند ودزدگ کیحلوا را با حوصله در پالست یخال ینیس فروغ

 ..صدا زد 

 .. دی؟ببخش...خانم -

 ..به او برسد  نیرحسیبت ماند تا امکرده بود سرجا ثا شیصدا یپل منحن يپدر مستانه رو..سر چرخاند  فروغ

نگاهش به  یاز طرف..فروغ نه  یول..به اطراف نداشت  یپل را که رد کرد حواسش به فروغ بود وتوجه نیرحسیام

امد  یرا که با سرعت داشت به سمتشان م يدیسف دیچشم پرا ياز گوشه  یحواس بود واز طرف یب نِیرحسیام

 .. دیرا د

 ..زد  ادیبلند فر مهیبلند کرد ون نیرحسیخوداگاه دستش را به سمت ام نا

 .. دیمواظب باش-

با اختالف چند سانت از کنارش مثل برق وباد گذشت ونفس  دیپرا.. ستادیدرلحظه به خود امد ودرجا ا نیرحسیام

ده برداشت فروغ تازه دور ش دیکه نگاهش را از پرا نیحس ریام..وفروغ حبس کرد  نیرحسیام ي نهیهارا در س

 ..شود  یکی ابانیبود پدر مستانه با اسفالت خ کینزد..نفس گرفت 

هوش  دیدیها تا فروغ را م یتازگ...را فوت کرد  شیشده نفس عصب یعاص شیتوجه یب نیکه ازا نیرحسیام

 .. کردیوحواسش را گم م

بردن جو  نیاز ب يفروغ است که برا نیا نباریوا.. دیکش شیموها يرو یدست یبا شرمندگ دیکنار فروغ که رس به

 .. شودیقدم م شیموجود در سالم کردن پ
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 . گمیم تیسالم تسل-

 دیا یگالب م يبو..گرفت  ینفس نیرحسیام

 .. دیدیممنون زحمت کش-

 گفت  يدر دستش انداخت وبا لبخند محو ینیبه س ینگاه فروغ

 ..غم اخرتون باشه  دوارمیام...دختر شما هم جزو اونها ..همه رفتگان بود  يبرا راتیخ-

 است کرد وادامه داد  نیرحسیام یکه چشمشان پ یبه کسان ینگاه

 .. شمیمزاحم نم..سرتون شلوغه  نکهیمثل ا-

 ..فروغ عزم رفتن کرده به حرف امد  دیکه د نیرحسیام

 ؟؟..اوم خانمِ -

 ..ه در وجودش مانده جواب داد ک یاندک ییبا خوش رو فروغ

 ..هستم  یمعروف-

 يدعوتتون کنم برا خواستمیم ستیکارتش همراهم ن.. میسالگرد مستانه سالن گرفت يبرا یخانم معروف-

 مجلس سالن 

را گرفته بود تا  مشیوبا اون همکالم شده تصم دهیرا د نیرحسیهمسر سابق ام یگرفت از وقت ینفس فروغ

از حد مجاز به  شینبود که ب یمرد بود وکار درست نیبه دنبال ا یچشم زن..مستانه حفظ کند  فاصله اش را با پدر

 ..شود  کیاو نزد

خدا ..قبول کنم  تونمینم یواقعا دوست داشتم تو مراسم دخترتون شرکت کنم ول یمانیپ يشرمنده ام اقا-

 ..رحمتش کنه وبه شما صبر بده 

را  نیرحسیوام.....راه افتاد  یکوتاه یشد وبا خداحافظ نیفوت وقت سوار ماش یگفت وب يبا اجازه ا تیدرنها

 ..جواب در بهشت زهرا رها کرد  یسوال ب کینگران  یبانگاه

 ؟.. ستیکنارش بود ک دیووح نیکه درسالگرد فوت حس يمرد

 *** 

 

فروغ چمباتمه  ير پاکه کنا يفکرش حول وهوش مرد.. دیبه لبش رس نیرحسیبعد سر برسد جان ام يهفته  تا

هم  لیفام یحت.. ستیمطمئن بود که برادرش ن..با فروغ دارد؟  یوچه نسبت ستیک نکهیا.. دیگردیزده بود م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ٧٤ 

مرد ..عالمت سوال بزرگ  کیبود و دهمان نیرحسیحاال ام..بود  دهیچون درتمام چند ماه گذشته مرد را ند.. ستین

 ؟ . ستیک

از فروغ  ابونیکه درکوچه وخ ستیکه مرد همان زدیم ادیناخوداگاهش فر ریضم..وجودش را گرفته بود  ینیبدب

گردنش  يکه رگها کردیبود فکر م دهیکه صورتش را ند يبه ان روز ومرد يبه قدر یگاه..کرده  يخواستگار

چپ نگاه کردن  ياجازه  دشوجز خو دانستیناموس خودش م یفروغ را به نوع.. رفتیونفسش م شدیبرجسته م

  دادیرا نم یحدالناسا چیبه ه

همانجا منتظر ..نشد  ادهیپ نشیاز ماش یبود ول دهیزودتر از حد معمول رس نیرحسیام دیدوشنبه که سر رس روز

وپوست  ستیبا اعصاب خراب مدام سرتا ته قطعه را نگر..سر برسد  اهیماند تا فروغ با همان رخت ولباس س

  دیلبش را جو يگوشه 

فروغ باالخره .. دیکش ينفس اسوده ا نیرحسیشد ام دایرنگ فروغ از ته بهشت زهرا هو دیسف زیکه مات نیهم

 دست از سر فروغ برندارد  اوردیماجرا را درن يقصد کرده بود تا ته تو نیرحسیامده بود وام

 یمصمم ومحکم بدون انکه دسته گل...شد  ادهیپ نیکه به سرخاك رفت وقت را از دست نداد واز ماش فروغ

 ..د به سمت فروغ وسنگ قبرها رفت بخر

خودش بود ومتوجه رفتار  يدر حال وهوا شهیفروغ مثل هم..داد وکنار فروغ زانو زد  یسالم کوتاه نیسرسنگ

 يروزها تنها به عشق وسودا نیدر ا نیرحسیام دیفهمیم دیاز کجا با..هم نداشت  یگناه چارهیب..نبود  نیرحسیام

 .. گذاردیاو پا به بهشت زهرا م

به سنگ  رشیبازهم ت ایگو یبا توپ پر امده بود ول..دمغ شد  دیاز طرف فروغ ند یواکنش چیکه ه نیرحسیام

 ..فروغ اصال متوجه حال نابسامانش نبود ..خورده بود 

پرپر سرش را گرم  يبا گل ها یکم شهیفروغ مثل هم..نظر گرفت  ریفروغ را ز يپا وان پا کرد وکارها نیا یکم

زن  دینیکرد تا بب زیچشم ت نیرحسیام...گذاشت  دیکوچک کنار سنگ قبر وح یکوک نیماش کیکرد وپس از ان 

 ...مستانه چه اورده  يبرا

 فتهیمدت ش نیدر ا يبه قدر...اه از فغانش بلند شد  دیرا در دست زن د نیکه گل سر کوچک پرنگ نیهم یول

که مطمئنا با  يهمان دختر..را  نشینازن يدختر کوچولو..را فراموش کرده بود  زن شده بود که مستانه اش ي

 .. شدیفرشته ها م ییبایگل سر به ز نیا
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هم  دیشا..شده بود  يچه پدر بد!برگ گلش را ...چقدر زود دخترش را فراموش کرده بود ..به درد امد  قلبش

 عشق فروغ فراموش کارش کرده بود 

 ..ناخواسته به زبان امد ...خبر شد  یبه تاسف تکان داد وبازهم محو فروغ ب يسر

 ؟..ازتون بپرسم  یسوال هی شهیم-

بسوزد  خیکه نه س..اورد  نیپائ ي؟سر...از او داشت  یبود ؟سوال دهیپدرمستانه چه پرس.. دیاز هپروتش پر فروغ

 ..ونه کباب 

 .. دیمهابا پرس یب نیرحسیام

 ؟..باهاتون داره  یتو مراسم سالگرد همراهتون بود چه نسبتکه  ییاون آقا-

کنارش بودند؟ پدرش  ییچه مردها نکهیا..افتاد  شیپ يمراسم دو هفته  ادیکرد وبه  زیرا ر شیچشمها فروغ

 دیپس شا..؟ نه او هم نبود .. شیعمو.. دهید ي؟نه مسلما منظورِ پدر مستانه، پدرش نبود چون اورا قبال چند بار...

 ..منظورش ابولفضل بود 

با .. کردیبه ابولفضل اشاره م نیرحسیام..درست است ..دوخت  نیرحسیبه ام میکج کرد ونگاهش را مستق يسر

 ..نفس گرفت وجواب داد  يخونسرد

 .. میندار ینسبت-

هم  هیپسر همسا...دور بود؟  انی؟پس جزو اشنا..نبود  لی؟پس فام..نداشتند  ینسبت..هاج وواج ماند  نیرحسیام

 ؟.. امدیدور به حساب م ياشنا

 ؟..پس -

 ..هستن واون روز لطف کردن به من کمک کردن  مونیهمسا شونیا-

داشت  نیرحسیکه چشم به ناموس ام یهمان...منفور بوده  ي هیهمان پسر همسا..درست حدس زده  نیرحسیام

 .. دیگر گرفت وبا خشونت غر..

 ؟.. نیفقط هم-

 ..نه  ای دیبگو نیرحسیرا به ام قتیحق دیبا دانستینم..سکوت کرد  وغفر

 !؟..فروغ خانم -

داشت که  یچه ربط نیرحسیاصال به ام..دارد  يا یسوالها چه معن نیا دانستینم. گرفت  یبازهم نفس فروغ

 ..به حرف امد  نیرحسیپراز سوال ام يچشمها دنیبا د یول.. ستیچ هیبداند نسبت او با مرد همسا
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 ..خواستگار من هم هستن  شونیکه ا نهیا قتیحق-

 ؟...خواستگار -

را  نیرحسیام زدیکه خواستگارش بود م يصراحت حرف از مرد نیفروغ به ا نکهیا..خشک شد  نیرحسیام يلبها

 ..کردیدلزده م

 ..را جمع کرد  شیوتمام قوا دیکش شیلبها يرو زبان

 ؟.. دیشما قصد ازدواج دار-

کننده  خیوتوب رهیکه نگاه خ نیرحسیام..به پدر مستانه نداشت  یربط چیموضوع ه نیا..تنها نگاهش کرد  روغف

 ..انداخت وزمزمه کرد  ری،سر به ز دیفروغ را د ي

 ..نداشتم  یقصد فضول دیببخش-

 ..مصمم لب باز کرد  فروغ

 ..عنوان قصد ازدواج ندارم  چیمن به ه یمانیپ ياقا-

 

 

که  يگور نیا ایا...معلوم شود  فشیتکل خواستیدلش م..به خاطر خودش  شتریب...حرف را گرفت  یپ نیرحسیام

 ؟..نه  ایدارد  یکفن کردیم هیسرش گر يباال

 ؟.. دیکرد دواریخدا رو ام يبنده  نیپس چرا ا-

 .. دیجوش يشد وبه تند یشاک فروغ

 ..نکردم  دواریرو ام یمن کس-

 ادامه داد  یالیخ یبا ب نیرحسیام یول

 .. ستین یکه شدن نی؟ا.. دیتنها بمون دیخوایکه تا اخر عمرتون م نهیمنظورتون ا-

 ...جواب داد  نانیبا اطم فروغ

 گمی؟نم.. کنهیم يکار نیهمچ يکه باعث فوت شوهر وپسرم شدم کدوم مادر میمن کس..من هست  يبرا-

فکر ازدواج مجدد  تونمینم یکه حت ادهیز کشمیه مک یبار عذاب وجدان نقدریا یول..شوهرم بودم  يدایعاشق وش

 ..رو کنم 

 ..وسط حرف فروغ  دیمقدمه پر یب نیرحسیام
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اشتباه  نیا يرو فدا تونیتمام زندگ دیبازهم نبا دیاون تصادف شما مقصر بود يتو ی؟اگه حت..اشتباه  نیا یول-

بازهم سرم  یول..خودشه  حیزنم سر به هواست وفکر تفر دونستمیم..خود من  شیکی.. کننیهمه اشتباه م.. دیکن

 یسرماخوردگ هینه ساله ام رو به خاطر  تردخ... نیاش شد ا جهیآخر سرهم نت...برف کردم  ریرو مثل کبک ز

به  مشیساعت زودتر رسونده بود کیساعت ،فقط  کیاگه  گفتیدکترش م..از دست دادم  یوتب جزئ

 ای يسهل انگار.. يمادر بچه ام، رو اهمال کار..من  الیخ یزنِ ب یول..افتاد  یمبراش ن یاتفاق چیه مارستانیب

 کنهیمن رها م ریمادر پ شیبه تولد دوستش وبچه رو با همون تب ولرز پ رهیم دیکه اسمش رو بذار يزیهرچ

درد از دست  تونمیدرسته که نم..سر پام ..هنوز زنده ام  یول..مفت  یلیخ..من مستانه رو مفت از دست دادم ...

 شمیم ریس یاز زندگ وفتمیهاش وبابا بابا گفتن هاش م یزبون نیریش ادیهروقت که  ای.دادنش رو فراموش کنم 

 ..قسمت من ومستانه بود  نمیا..کنم  يصبور باشم وصبو نکهیجز ا... ادیهم از دستم برنم يکار یول

 .. دیپرسیم اطیبا احت فروغ

 ؟..خانومتون -

 .. دیکش يخسته اآه  نیرحسیام

خودش  یزندگ یرفت پ یوهرک.. میاز هم جدا شد ثیحرف وحد یهمون موقع ب..ازش ندارم  يخبر چیه-

 ..ازش ندارم  يخبر چیهست که ه یده ماه بایتقر

کنار قطعه پناه گرفته واو  يپشت درختها وایکه ش ییهمان جا..ماند  رهیقبرستان خ ينگاهش به گوشه  فروغ

 ..خبر از همه جا ادامه داد  یب نیرحسیام یول.. کندیوشوهرش را نظاره م

 يکه مادر نمونه ا دونمیم یباهاتون ندارم ول یچندان ییاشنا ای.. شناسمینم یشما رو به خوب نکهیبا ا! د؟یدونیم-

بار هم  کی ی؟حت.. یزن من چ یول.. دینکن که خونواده اتون رو فراموش دیحداقل اونقدر معرفت دار.. دیهست

 .. ومدهیتنش ن يسرخاك پاره 

پر سوز او  ي نهیلبالب اشک وس يکه هم اکنون با چشمها دانستیخوب م..شد  سیخ وایبه ش رهیفروغ خ نگاه

 .. خردیرا به جان م ییوفا یب يودرد جان سوز وانگ نامردانه  نگردیوشوهرش را م

حد از زنش  نیتا ا تواندیمرد م کیچطور ..شد  نیدل چرک نیرحسیاتش گرفت واز ام وایناغافل به حال ش دلش

جلو امدن  يرو یول دیا یاش هرهفته به عشق او ودخترش به بهشت زهرا م چارهینداند زن ب یدور شود که حت

 ..را ندارد 
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اگر گناهکار هم  یکه حت فیجنس لط چارهیب..ما زنها  چارهیب.. وایش چارهی؟ب شناختیزنش را نم نیرحسیام مگر

 ..کنند  یباشند داغ اوالد را که فراموش نم

ومنطق  لیدل یب.. زنندیانگ م یکه اسم خودشان را ساالر خانواده گذاشته اند به راحت ییمردها نیهم..مردها  اما

.. 

 .. دیدل شکسته توپ فروغ

وجود  يمادر ایتو دن کنمیفکر نم.. میدونیرو نم گرانید یزندگ ياز رازها یلیما ادمها خ... دینگ يجور نیا-

اون هم مثل من قاتل .. کشهیخجالت م دیشا... دیشا..تفاوت باشه  یوب نهیداشته باشه که داغ بچه اش رو بب

من هم .. میما هست یمقصر اصل رحالبه ه یول میدرسته که ناخواسته باعث مرگ بچه هامون شد..بچه اشه 

 .. دمیکشیخجالت م نیدر حسپدر وما ياز رو یاول حت يروزها

 نیهمچ دیخانم شما هم شا..قاتل  گنیبهم م رلبیوز دنیهمه با انگشت من رو به هم نشون م کردمیم حس

 ..درکش کنم  تونمیخوب م یلیمن خ.داره  یحس

اهل  وایش..نه  ی؟ول..هم مانند زن  وایش دیشا..زن درست باشد؟  يممکن بود حرفها..به فکر فرورفت  نیرحسیام

 ...محبت مادرانه نبود 

ته دلش جا به جا شد نگاهش باال امد واطراف قطعه را  یحس.. نیرحسیام يها یباف یبا وجود تمام منف یول

امده پشتش را  یمدت به بهشت زهرا م نیدرتمام ا وایرا گفته باشد وش قتیفروغ حق نکهیتجسم ا یحت.. دیکاو

 .. لرزاندیم

را بست ونفس گرفت  شیچشمها...از مرگ دخترش  خوردیبه واقع خون دل معوض شده و واینکند ش نکهیا

 یزن سابقش ب مییبهتر است بگو ایوقت است از حال زنش  یلیخ نکهیا..احساس عذاب وجدان داشت  یکم..

 ...خبر است 

*** 

فکرش مشغول فروغ است  يبه قدر.. گذراندیساعاتش را م شهیهوش وحواس تر از هم یروزها ابولفضل ب نیا

 رونیبه کارش توجه وفکر فروغ را از سر ب ردیگیم میهربار که تصم.. رسدیکارش نم چیبه ه یکه درست وحساب

 رونیفکر کرده وتازه از هپروت ب فروغرا به  شیکه ناخواسته ساعتها ندیبیوم دیایها به خود م قهیکند بعد از دق

 ..امده 
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 یابولفضل را زابراه کرده بود ب يبدجور شیها دنیفروغ با پا پس کش...بود الحق که انصاف ن..نبود  انصاف

که چه  دیدینگاه نگران ابولفضل را هم نم یحت..نداشت  شیها یفتگیبه ابولفضل وش یتوجه چیمروت ه

 کردیاورا تجسم م ذهنشماند ودر  یم رهیکوچک اطاق فروغ خ ياطاقش به پنجره  ي شهیاز پشت ش ییشبها

غرق بود  شیدرخودش ودردها..باشد  شیها یتاب یعالم نبود که نگران ابولفضل وب نیاصال انگار فروغ در ا..

جگر  يدندان رو دیبا یادامه دارد واو تا به ک یتا ک هیرو نیا دانستینم چارهیوابولفضل ب دیدیرا نم زیچ چیوه

 ..خون شده اش بگذارد 

 کردیرا بابت ازدواج مجددش راحت م الشیاگر فروغ خ.. کردیم يابولفضل مثال گذشته بازهم صبور یول

 اریاز  ییدرست است که غم جدا..گذشته  امیهم منتظر فروغش بماند مثال تمام ا ایابولفضل حاضر بود تا اخر دن

 ...شده بود  دهیابد دهیهمانند اهن تفد یکرده بود ول رشیوحسرتها پ

 ؟.. ییابولفضل کجا یه-

شده  زیر يدست به کمر با چشمها نیرام.. کردیبازهم داشت به فروغ فکر م.. دیبه ناگاه از جا پر ابولفضل

 .. دیوپرس دیبه گردنش کش یابولفضل دست.. کردینگاهش م

 ؟.. يخوایم يزی؟چ. هیچ-

 ..بود جواب داد  ستادهیهمانگونه که ا نیرام

 ؟.. يایبرن دربند تو هم م خوانی؟بچه ها م.. یستیچته ؟چند وقته تو فاز ن گمیم خوامیکه نم يزیچ-

 ..نه حالش و ندارم -

 ؟.. يدوباره عاشق شد ای.. يافتاد اری ادی؟..شده  یبابا باز چ يا-

 ..گفت  نینزد که رام یحرف ابولفضل

 .. ارمیخودم سرحالت م ایشب ب.. ینگام کن ياونجور خوادیخب بابا نم لیخ-

 ..بهتون خوش بگذره  دیشما بر.. ستیگفتم که حسش ن-

 .. ییایخواست تو ب یاصال ک... بابا این..اخالق ضد حالت  نیاه تو هم با ا-

شده بود  يقدر منزو نیا یاز ک..به گذشته  دیپرکش الشیبازهم خ...از ابولفضل جدا شد وابولفضل  يدلخور وبا

 ..وتنها  ریگوشه گ..

چند ماه  نیتا هم چارهیفروغ ب..نه  دی؟شا..فروغ بود  ریتقص یعنی؟..بود  دهیشدن فروغ را شن وهیخبرب یوقت از

مالمت کند ابولفضل  توانستی؟خودش ؟خودش را هم نم..که بود  ریپس تقص..خبر از دل ابولفضل نداشت  شیپ
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 يرا با فکر به فروغ بگذراند وباز هم برا شیساعات تنهائ دادیم حیترج..فروغ خوش بود  الیبا خ یبه راست

 رساندند  ارشیها محقق شدند وابولفضل را به وصال  ایرو نیا يکه روز دیشا..ببافد  نیریش ياهایخودش رو

 

*** 

 

 

 ردیبگ یبزرگ میقصد داشت تصم..را فکر کرد وفکر کرد  شیتمام ساعت ها نیرحسیام يبعد يدوشنبه  تا

 دهیکه به دور خود تن يا لهیپ نیاز ا فروغ حاضراست ایا...جلو بگذارد ؟ یقدم تواندیم ایا..هنوز دو به شک بود ...

 ؟..بندد  مانیخالص شود وبا او پ

از پسر  یاز طرف..کند  يقصد داشت از فروغ خواستگار..را گرفت  مشیتصم نیرحسیدوشنبه عصر باالخره ام تا

خودش وفروغ را تحمل کند  نیب يفاصله  توانستینم نیتر از ا شیب گریواز طرف د دیترسیفروغ م ي هیهمسا

تا بتواند با محبتش دل .. شدشانه اش بک يدست نوازش رو شیها یتاب یدوست داشت محرمش باشد تا در ب..

کرده بود افق  دایکه به فروغ پ يهمانگونه که خودش با عالقه ا..فروغ را سر از نو زنده کند  يزده  خیسرد و

 .. دیدیم شیرو شیرا پ يدیروشن جد

گل  نیرز سرخ هم ماب يشاخه  کی..تفاوت  کیاما با  دیهردوشنبه خر اقیرا به سبک وس يداوود گل دسته

 ..وپاره کردن تمام فاصله ها را داشت  دنیقصد در نیرحسیکه ام یبه راست..بود  يداوود يها

 يگلها نیماب شهیکه برخالف هم يبه گل رز يبه سرخاك رفته بود با کنجکاو نیرحسیکه زودتر از ام فروغ

 ..دارد  ییگل رز چه معنا يتک شاخه  نیبود که ا بیعج شیبرا..کرد  یجا خوش کرده بود نگاه م يداوود

گل رز را به سمت فروغ  تیپرپر سرخ پخش کرد ودرنها يرا کنار رزها يداوود يبا حوصله گل ها نیرحسیام

 ...گرفت 

در فرهنگ .. ستیچ نیرحسیکار ام نیا ينامع دانستینم..نگاه کرد  نیرحسیبا تعجب به گل رز وام فروغ

 فرد مقابل بود ينشان دادن عشق وعالقه  يدادن گل رز به معنا هیوقاموس فروغ هد

 .. دیپس سوال پرس.. دانستیرا نم نیرحسیکار ام نیا یمعن..مانده بود یمردد شد واقعا برسر دوراه فروغ

 ؟.. هیچ يبرا..گل  نیا-

 زد  يلبخند یبا مهربان نیرحسیام
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 ..تا من بگم  دشیریشما بگ-

شد تا باالخره بفهمد راز گلِ سرخ در دستش را  نیرحسیبه صورت ام رهیگل را گرفت وخ يشاخه  دیبا ترد فروغ

.. 

 ..انداخت وبه حرف امد  ریتاب شده بود سر به ز یفروغ ب ي رهینگاه خ ریکه ز نیرحسیام

 ..کردم  دایبهتون پ یحس هی دمتونیکه د یراستش از همون روز اول-

بدون انکه  ریهمانگونه سر به ز نیرحسیام یول..خم شد  شیزانو يفروغ در لحظه سرّ وگل سرخ رو يدستها

 ..متوجه عکس العمل فروغ شود ادامه داد 

دختر من هم  يبرا میدیمخصوصا که م.. شدمیمنم نگرانتون م دمیدیرو م تونیدگیورنگ پر یآشفتگ یوقت-

 ...مدت  نیمن تو ا..من .. دیکنیم يمادر

 دنیشن..باشد  دهیرا نچش یعاشق يدختر چهار ده ساله نبود که مزه ..نتوانست سکوت کند  نیاز ا شیب فروغ

 بود تا فروغ تا اخر خط برود  یکلمات کاف نیا

 .. دیبسه ادامه ند-

کردن ولحن  امیه قک نیرحسیام..خوش کرد  نیزم يجا رو شیگل رز کنار پا يجا بلند شد که شاخه  از

 ..نزده بود  یاو که هنوز حرف..سر بلند کرد  دیقاطعش را شن

 ... یول-

چشمداشت  یب دیدیم نکهیا..قائل بود  نیرحسیام يبرا يادیتا به حال ارزش و احترام ز..تکان داد  يسر فروغ

چشم پاك ... ستیپدر مهربان ومرد خوب نکهیا.. کندیم راتیخ شیوبرا دیا یهرهفته بر سر مزار دخترش م

تمام تصور ..؟ !حاال یول..دوشنبه عصرهاست  يوجودش مزاحم قرارها کردیکه فروغ حس نم يجور..ومحترم 

 ..باز شده باشد  شیتازه چشمها ییگو..در هم شکسته بود  نیرحسیفروغ از ام

مرد ناپاك با افکار مخرب  کی ایاست  مرد شکست خورده کیپدر متعهد و کی ای؟ا.. ستیمقابلش واقعا ک مرد

 .. دهیکشیبه دام انداختن فروغ درخفا نقشه م يکه تمام مدت برا

 گفت  یبا دستپاچگ نیرحسیکه ام دیرا درهم کش شیاخم ها یناراحت با

نه اون ..حس پاکه  هیکه بهتون دارم  یحس..حرفم رو درست شروع نکردم  دیمن شا..فروغ خانم  دیصبر کن-

 .. دیکنیکه فکر م يزیچ

 .. کردینگاه م نیرحسیهرچندکه باز هم با سوءظن به ام..ارام شد  یکم فروغ
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من دارم ..هستم  یچه جور ادم دیکه بدون دیمدت اونقدر من رو شناخته باش نیتو ا کنمیفکر م.. رهیخ تمیمن ن-

 رسما ازتون 

 باال اورد  دیصبر کن یدستش را به معن فروغ

که شما  یتمام حس...دارم  يچه حال وروز دیدونیم.. دیدونیم یمن وبهتر از هر کس طیشما شرا.. دیلطفا بس کن-

 میاز دست داده ا زیهردومون عز نکهیا.. يهمدرد دیشا ای.. هیحس ترحم ودلسوز دیزنیراجع بهش حرف م

 .. میدار یکسانی طیوشرا

 .. دیوسط حرف فروغ پر نیرحسیام

 ..فرق داره  دیگیکه شما م يزیاحساس من با چ یول-

 ..حرف را گرفت  یقاطعانه پ فروغ

من هم وانمود .. دیاالن تموم کن نیرو هم زیبهتره همه چ..بشنوم  خوامیاگه فرق هم داشته باشه نم یحت-

 .. دمینشن يزیچ کنمیم

 ..فشار کفشش پرپر شد  ریگل ز يرفت وشاخه  شیگل کنار پا يشاخه  يرو شیبرداشت که پا یقدم

پا له  ریز یراحت نیان را به ا یعشقش بود وفروغ با سنگدل يگل سرخ نشانه  نیا..در لحظه براشفت نیرحسیام

 ...ارزش قائل شود  نیرحسیعشق پاك ام يحاضر نبود برا یحت...زن  نیبود ا یالقلب یعجب قس..کرده بود 

 ..گفت  يوبه تند... خی...سرد شد ...تب وتاب افتاد  شده به ناگاه از مالیگل پا دنیبا د نیرحسیام

 ؟.. دیکنیجور برخورد م نیشما با همه هم-

 .. دیوبه سمتش چرخ ستادیحرفش ا يلحن وسرما ریاز تغ فروغ

 ؟.. هیمنظورتون چ-

 ..همانطور که نگاهش به گل سرخ له شده بود گفت  نیرحسیام

 ؟.. دیکنیبرخورد م يتند نیبهتون محبت کنه با ا خوادیکه م یبا هرکس-

 

 

 ..دوخت وادامه داد  دهیفروغ د يسنگ در چشمها یبه سخت یرا از گل گرفت وبا صورت نگاهش

 .. دیمن رو بشنو يحرفها دیستیحاضر ن یمن بهتون عالقه دارم وشما حت-
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که  ستیهمان مرد نیانگار نه انگار ا.. شناسدیمرد مقابلش را نم کردیاحساس م.. شدیم یکم کم عصبان فروغ

 ..وهمکالم شده  دهیدرچند ماه گذشته هرهفته او را سرخاك د

 .. دیازتون خواستم بس کن-

 توانستینم..گذشت وراه فروغ را سد کرد  نیازکنار سرقبر حس نیرحسیکه ام فتدیبرگشت که به راه ب تیعصبان با

 اجازه دهد فروغ برود واو را پا درهوا رها کند 

 دیخوایم یک ننیکه چشمشون به شماست تا بب رتونیپدر ومادر پ شی؟حتما خونتون پ.. دیبر دیخوایکجا م-

 يمثل دفعه  دیخوایهم م دیشا ای.. دیها بردار يخود خور نیدست از ا دیخوایم یک.. دیکارها بردار نیدست از ا

 ؟.. دیکن یقبل خودکش

فروغ هم با هرکالم ...کالمش نبود  شیحرفها ون ياز رفتار فروغ ناراحت بود که متوجه  يبه قدر نیرحسیام

 .. کردیرا به واقع درك نم نیرحسیام.. شدیتر م یعصب نیرحسیام

 ...کنار  دیاز سر راهم بر-

 ..شد  خکوبیاو در جا م يگذشت که با صدا نیرحسیکنار ام واز

روزهاتون روهدر  دیفقط دار اهیگ هیبدتر از .. دنینفس کش گنیم.. یزندگ گنینم دیکنیکه شما م يبه کار-

  دیدیم

 ..شد  رهیبه سمت فروغ برداشت ودرنگاهش خ یقدم نیرحسیام

 ..اونوقت شما ..تا بهتون کمک کنم  کنمیرو م میمن دارم تمام سع-

 ..با خشونت گفت  فروغ

 ..ندارم آقا  ازین یمن به کمک کس-

 ..زد  يپوزخند تیاز عصبان نیرحسیام

؟من دارم از ته دلم به شما ابراز عالقه . دیکه شما دار هیزندگ نیا.. دیتون بندازنگاه به خود هی!؟.. دیندار..هه -

تا  دیشما هم مسئول.. رمیوتا اخرش م زنمیحرفم رو م نجایمن هم.. دیذاریمن وعالقه ام م يوشما پا رو کنمیم

  دیو گوش بد دیستیبا

امروز اومدم محبتم رو نشون .. نمیبیهاتون رو م هیها وگر يچند ماه که دارم خودخور شناسمتونیماه که م چند

تا هردومون  دیبلکه همراه من ش.. دیرو فراموش کن نیوحس دیوح نکهینه ا.. دیکن هیبدم وازتون بخوام به من تک

 ي؟برا.چرا .. دیکه نشنو دیرو گرفتن هاتون؟گوش .. دیکنیکار م یشما چ یول.. میبش گهیهمد يمرحم زخم ها
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 دیشکالت کنار سنگ قبر ها بذار یمشک يمانتو نیوتو سرما وگرما با ا دیبپوش اهیلباس س دیخوایم ی؟تا ک.. یچ

؟بس .. دیاریدرب يومظلوم باز دیخودت رو به خاطر مرگشون مقصر بدون دیخوایم ی؟تا ک.. دیاریمردن درب يوادا

 نیا.. شهیعوض نم یچیشما هم ه يهنوز سر پاست با آه وناله ها ایدن.. دیایبه خودتون ب..حرکات رو  نیا دیکن

؟مطمئن .. یِمثل شما راض ياز داشتن همسر نیحس دیکنیشما فکر م دیرنجونیرو م اتونیکه اطراف دیفقط شمائ

 ..داشته باشه  يمادر نیهمچ ستیهم حاضر ن دیوح یحت دیباش

 کیکه  یمانند اتش..را درجا خاموش کرد  نیرحسینشست موتور ام نیرحسیام يگونه  يفروغ که رو یلیس

 !!؟.. دهیچه شن تیودرنها..چه گفته وچه کرده  فهمدیتازه م..باشند  ختهیر شیسطل اب رو

 ..زمزمه کرد  دیلرزیکه از بغض م يلبالب اشک وچانه ا يبا چشمها فروغ

 .. دیکرد داریب یممنون که من رو از خواب خرگوش..اقا  کنمیوقت فراموش نم چیحرفهاتون رو ه-

 ..سرچرخاند به سمت سنگ قبرها وبا حسرت گفت  فروغ

ممنون که چشمهام رو باز .. خورهیمن حالشون بهم م يهم از کارها نیوحس دیوح یحت.. دیگیشما راست م-

 ... دیکرد

گذشت  مانشیونگاه پش دهیخم يوشانه ها نیرحسیراسخ ومحکم از ام ياخرش را گرفت وبا قدم ها نگاه

فروغ از  يپا..هم برنگشت  گریرفت ود.. نداختیهم به او وسنگ قبرها ن ینگاه مین یحت گریگذشت ود..

 شد  دهیدوشنبه اش بر يبهشت زهرا وقرارها

 شهیمانند هم...ونادم  مانیپش... نیرحسیفروغ گم شد در دل زمانه وام... گرید يونه هفته ها يبعد يهفته  نه

 ..به جنون رسانده  شیه نکند فروغ را با حرفهاماند ک یدل نگران باق

*** 

اخر  يجمله ..تازه به خود امده بود  نیرحسیوتند ام ندینچندان خوشا يحرفها دنیکه با شن یفروغ...فروغ اما

 .. نوشتیبا آب طال ان را م دیبا..بود  یبه حق که ستودن نیرحسیام

 ...را شور به در کرده  زیفروغ همه چ نکهیا..دل خور است  يمادر نیهم از داشتن همچ دیخود وح نکهیا

 یزندگ نیاز ا گریخودش هم د..را گرفته بود  مشیتصم..راست به سمت حمام رفت  کی دیکه به خانه رس فروغ

 ..باز شده بود  یواقع يایبه دن شیانگار تازه چشمها..خسته شده بود 
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اش را  ختهیبلند وبهم ر مهین يآب گرم موها ریز..زدود داشت را  یساعته گرفت وهرچه خستگ میدوش ن کی

 خواستیدلش م...گرفته بود با امروزش تفاوت داشته باشد  میکه تصم ییفرداها..ماساژ داد وفکر فرداها را کرد 

 .. دیدر ا یخمودگ نیهرچه زودتر از ا

ولبخند بود  يرشار از انرژکه س ییدرست مثال همان روزها..شده بود  داریفروغ گذشته ب يجنگجو ي هیروح

 ..برخواسته بود  یوفروغِ به خواب رفته از خواب زمستان

 نیزباله چپاند واز ب سهیک کیاش را در  رهیت يتمام لباسها..قبل از همه ..امد  رونیتن پوشش ب يبا حوله  فروغ

 ... دیودامن بلند انتخاب کرد وپوش زیبل کیاز عزا در اوردنش اورده بودند  يکه بستگان برا يلباسها

 نیخودش هم حاضر نبود ا یحت...صورت پراز پرزش حال بهم زن شده بود ..به خود انداخت  ینگاه نهیائ در

 ؟..او شده بود  زیعاشق چه چ نیرحسیواقعا ام.. نیریچه برسد به سا.. ندیبب نهیانعکاس صورت را در ائ

بست وبا  یرا دم اسب شیموها..دادیبه صورتش م ییوصفا رفتیم گاهشیفردا به ارا نیرا گرفت هم مشیتصم

 ..امد  رونیب رهیت يلباسها يهاو يزباله  سهیک

 ..فروغ لب زد  يقدم ها يصدا دنیسرخ شده بود با شن يها ینیزم بیبانو که حواسش به س میمر

 .. ادیکه االن بابات هم م نیبش ایب..باشه مادر  تی؟عاف..فروغ جان  ياومد-

غم .مدت نصف شده بود  نیمادرش در ا چارهیب.. ستیبانو را نگر میمر يسرتاپا یوبا مهربان ستادیتنها ا فروغ

از  يخبر گرید..داد  صیکهولت سنش را تشخ شدیم یحاال به خوب..کرده بود  رشیپ یفروغ به راست يوغصه 

را  زیوروانش چه کرده بود که حاال همه چ وحبا ر نیرحسیواقعا ام.. دیفروغ لب برچ..تر وفرز نبود  يبانو میان مر

 .. دیدیم يگریجور د

پلک زد ..تازه نگاهش به فروغ ولباس روشنش افتاد ..چرخ خورد  يکنجکاو يبانو که با سکوت فروغ از رو میمر

با همان قاشق مانده در دستش قدم جلو ..ناخوداگاه به اشک نشست  شیچشمها... گریپلک د کیبازهم ...

 ..نداشت  نانیاطم دیدیکه م يزیانگار به چ..گذاشت 

 ..بود  اهپوشیسراپا س شیساعت پ مین نی؟او که تا هم.. دهی؟پس چرا روشن پوش.بود  فروغ

 .. دیمانند پرس زمزمه

 ؟..مادر  یخودت..فروغ -

اخر سر نمرد ..شد  ياشک شوق از چشمش جار..بانو  میمر چارهیب..بانو  میواکنش مر زد به ییبایلبخند ز فروغ

 ..بود  دهیواز عزا در امدن فروغش را د
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 ..خودمم مامان -

 .. دیدوباره پرس ریبانو با تح میمر

 ؟.. يرو در اورد اهتیس-

رحم شده بود وگوشه  یالحق که بعد از مرگ خانواده اش ب...چه کرده بود با دل مادرش ..شرمنده شد  فروغ

 ..بانو وپدرش نداشت  میهم به مر یچشم

 .. دیببخش کردمیوم نکاریا دیبا نهایزودتر از ا..دراوردم مامان -

با ..سالمت برگشتن اوالدش  به يمادر بود برا کیاشک شوق ..شد  يجار يبانو مثل باران بهار میمر اشک

 ..وهمزمان گفت  دیفروغ را بوس يشوق رو

  ینپوش یمشک گهید یاله-

 ..بلند صدا زد  مهین يصدا وبا

 .. ایب..حسن آقا ..حسن آقا -

 

گذاشت ابولفضل را درحال صحبت  رونیفروغ که پا از خانه ب..اخر  يان روز سرنوشت ساز و ان دوشنبه  يفردا

 .. ندشیبب توانستیم یفروغ به راحت یحواس ابولفضل به فروغ نبود ول.. دیخانم د نیمیکردن با پسر س

صد  شیوچشمها دیسرك کش يکنجکاو ياز رو دیفروغ را د يچشم باز شدن درخانه  يکه از گوشه  ابولفضل

روشن است  یول ستیبازهم رنگ دل مرده ا يدرست است که خاکستر.بود  دهیفروغ رنگ روشن پوش..تا شد 

 ... ستین اهیوحداقل س

معجزه به ...فروغش از عذا درامده ..جمع کرد  شدینشست نگاه متعجب ابولفضل را نم نیکه پشت ماش فروغ

بود که به  دواریحاال بازهم ابولفضل ام..وفروغ غم ودردش را خاك کرده وسر از نو زنده شده  وستهیوقوع پ

 .. دیودلش را صد باره بگ يسراغش برود وتمنا

*** 

ظاهر فروغ خوش است که حد  ریاز تغ يبه قدر کردیم ریاست وابولفضل تمام طول روز را درفضا س عصرگاه

 بیبا عج ییسرکه بلند کرد گو یول.. ستادیپشت پنجره اطاقش ا شیودل پرسودا یشگیطبق عادت هم..ندارد 

به رسم  ردیکه نگاه بگ تباخودش کلنجار رف..درتراس چهار طاق باز بود ..عمرش مواجه شده  يصحنه  نیتر
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 يبدست اورده برا یحاال که فرصت.. دیفهمیحرفها را نم نیدل المصبش که ا یول.. رتمندانیجوانمردان وغ

 باز بکند مهین يپنجره  نیدل از ا تواندینم یگوشیوباز طنتیش

اطاق را نگاه کرد  يپنجره  یرچشمیپرده پنهان شدوز يها هیزده وپشت ال دیطرف وان طرف را د نیا یکم

اش را پشت گردنش گره  يفروغ روسر.. ستادیو بازهم قلبش ا دیردیحر يها هیتا باالخره فروغ را از پشت ال..

 ..کرد  یم یزده وداشت اطاق تکان

که فروغ از کنار پنجره رد شده وابولفضل توانسته  يا هیدلش خوش است به همان چند ثان چارهیب ابولفضل

 ..عطش دلش را بخواباند 

شدن هوا  کیکه با تار دوزدیم دهیلخت وعور د يبه ان پنجره  ریحر يها هیچقدر پشت ال داندینم ابولفضل

 .. دیا یفروغ به سراغ در باز تراس م

فروغ که عزم کرد پرده ها را .. ندیرا بب اریرخ  مین تواندیوابولفضل تنها م..اطاق ابولفضل هم ..شده  کیتار هوا

 ...اطاق ابولفضل  یکیپرده ثابت ماند وزل زد به تار يدستش رو يلحظه ا يبرا ندازدیب

نگاه  نیقلب ابولفضل از ا..نظاره گرش است  ییدرخشش چشمها ییاطاق روبه رو یکیتار انیم کردیم حس

 فروغ  ي رهیاصال تمام کائنات سکوت کرد وابولفضل تاب خورد در نگاه خ... ستادیهم ا ایدن.. ستادیا رهیخ

صورت غرق به  تواندیابولفضل که م یول ندیداخل اطاق رو بب تواندیظلمات فروغ نم نیاست که در ا درست

 ..تاب کرده  یابولفضل را ب..مانده به اطاق ابولفضل  رهیفروغ خ نکهیوهم.. ندینورش را بب

رنگ اطاق  یاب يپرده  يچروك ها نیپرده افتاد دل ابولفضل هم ب يها هیکه دست از پرده برداشت وال فروغ

 ..فروغ جا ماند

به ..فروغ انگارتازه متولد شده .. ندیب یبه چشم م نهیابولفضل معجزه را به ع گذرندیو م ندیا یکه م ییروزها

معجزه  یحت.. دیباز شده اش فهم ياز رنگ ورو شودیم یرا به خوب نیا..کرده  زیرفته وصورتش را تم شگاهیآرا

 .. دهیلبخندش را هم د ي

را سخاوتمندانه  شیبایلبخند ز کردیم یخانم سالم واحوالپرس رایاورده بودو با حم يکه آش نذر شیروز پ چند

 ..لبخندش حض کرده بود دنیاز د ،ییکذا يکرده بود وابولفضل از پشت همان پرده  رایحم میتقد

فعال که ..بتواند فروغ را مال خود کند  يروز نکهیا دواریام..است  دواریام شهیاز هم شتریروزها ب نیا ابولفضلِ

 يمژده ...از دست داده  دیابولفضل ام يست با ارزش برا یمتیغن راتشیاندك فروغ وتغ يها يشاد نیهم

 ..ابولفضل را سر از نو زنده کرده  قتایحق اریوصل ووصال 
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 بیعج یول..شاد اخر هنوز هم خروار خروارغم به دوش دارد  ییبگو شودینم..پوشد  یروزها روشن م نیا فروغ

 یلیس کی ای...نفر که مثل پدر مستانه  کی.. دیایتلنگر بود تا به خود ب نیاصال انگار منتظر هم..به خودش امده 

 نیرحسیام يگونه  يفروغ به ناحق رو یلیس کههرچند ..که در ان غرق بود نجات دهد  ییمحکم اورا از قه قرا

 ..نشست 

دائم سجده ..عرش خدا  ایاست  نیزم يفهمد رو یاصال نم.. کندیم ریدر اسمانها س یبانو هم از خوشحال میمر

 ..اورد  یشکر به جا م ي

 نیوهم..کرده  ریتغ یکه فروغ به راست داندیروبه ان رو شده فقط م نیسر فروغ امده که از ا ییچه بال داندینم

 دایهم به ازدواج مجدد فروغ پ يادیز دیام.. شودیبانو جدا نم میلحظه هم از لبان مر کیلبخند ..شکر دارد  يجا

 ...کرده 

 ؟..فروغ مادر -

 ..بلند کرد  يقرمه سبز يسر از قابلمه  فروغ

 ...هوم -

 ؟... گمیم-

 ... یمانده در دو راه..نه  ای دیبگو دانستینم.. دیرا جو حرفش

بانو مردد گوجه ها را خرد  میمر.. دیبه سمت مادرش چرخ نهیدر قابلمه را با حوصله گذاشت ودست به س فروغ

 .. کردیم

 ؟..مامان  هیچ-

 ..حاال ...حاال که ... گمیم-

 .. شدیحوصله م یکم کم ب فروغ

 ؟.. یحاال که چ-

 .. دیرا گرفت ومسلسل وار پرس مشیتصم یبانو به آن میمر

 ؟.. انیوپسرش ب رایبگم حم يرو از تنت دراورد اهتیرخت س یسالمت حاال که به-

 ..فروغ درجا درهم رفت  يها اخم

 ؟..وپسرش داره  راخانمیبه اومدن حم یدر اومدن من چه ربط اهیاز س-

 ..بانو التماس الود گفت  میمر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ٨٩ 

دو کلوم با  انیبذار ب..منتظرن که تو حال وهوات عوض بشه  یاز ک نهایا.. ستیفروغ جان به خدا درست ن-

 ..چشم  گمیم یتو گفت یباشه هرچ ومدیپسرش حرف بزن اگه خوشت ن

که ابولفضل سد راهش شده بود واز ته دل با  یهمان وقت..افتاد  شیچند ماه پ ادیزد وبه  يپوزخند فروغ

 .. ماندیگفته بود که منتظرش م دوارشیام يچشمها

 ..طعنه زد  یتلخ به

 .. ستیمجدد ن ارتیبه ز ازین... میدو کلوم حرفمون رو هم زد..کردم  ارتیز ادیرو قبال ز شونیبنده ا-

 ...بزند  رونیبانو کم مانده بود از حدقه ب میمر يچشمها

بوده  يگریهم وقت د دی؟شا..برده بودتش  مارستانیکه به ب ی؟نکند همان وقت... ی؟ک...ابولفضل حرف زده  با

 ؟.. دانستهیبانو نم میومر

فعال ..کرد  دنیچاقو را کنار گوجه ها رها کرد وشروع به سوال پرس...بانو عقب مانده بود میکه چقدر مر يوا

 وابولفضل ان هم در خفا از ساالد درست کردن واجب تر بود  میمر داریبحث داغ د

 ؟..کرد  ي؟خواستگار..گفت  ی؟اصال چ.. نیگفت ی؟چ.. يباهاش حرف زد ی؟ک.. یچ-

رو که  شیکی..باهاش حرف زدم  ياره چند بار..؟دونه به دونه بپرس .. یپرس یچته تند تند م..اوف مامان -

بار هم تو کوچه جلوم رو گرفت  هی..همون دفعه که حالم سر خاك خراب شد ..تو کاسه ام  یخودت گذاشت

 .. مونهیم رگفت منتظ دیم جواب نه رو شنه یوقت..وگفت اومده به شخصه با هام حرف بزنه 

عجب شاه ..شل شد  ششیفروغ دوباره به مالش افتاد ون يحرفها يکلمه به کلمه  دنیبانو با شن میمر دل

 .. کردیم بشیمثل او را نص يکاش خدا داماد..بود ابولفضل  يپسر

 ... هیچه پسر خوب..بگردم  یاله-

 ...مـــــامــــآن-

 ..جواب داد  یبانو هم با رک میومر..فت بود که تشر ر فروغ

بازهم  دنیکه بعد از اون همه رفتن واومدن وجواب رد شن زهیچقدر خاطرت عز نیبب..؟ گمی؟مگه دروغ م.. هیچ-

 ... یاله... مونهیگفته منتظرت م

 ..کرد  ینشست که فروغ را عصبان شیلبها يرو ییدندان نما ولبخند

 ..شوهر کردن رو زدم  دیق گهیمن د..نباف مامان االتیخودت خ شیپ -

 به گونه اش زد یبانو چنگ میمر
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 ؟.. شهیوا مگه م-

 ..شانه باال انداخت  يهم با خونسرد فروغ

 .. شمیر خیبمون ب یخودت گفت..اره چرا که نشه ؟-

 .. دیبانو با حرص لب گز میمر

 .. یزدم تو چرا زود بل گرفت یحرف هیحاال من -

 ..توجه به حرف مادرش ادامه داد  یب فروغ

مدت استراحت  هی خوامیفعال م.. يا گهیخانم نه با هرکس د راینه با پسر حم..به هرحال من قصد ازدواج ندارم -

 ...کنم وبعد هم برم سراغ کار 

 ؟.. يکار چه کار-

 ..نون خور شما باشم  خوامینم...خودم بره  بیکه دستم تو ج يکار هی دونمینم-

 ..زد  يبانو پوزخند میمر

 ..کار موندن  یگنده تر از تو ب.. دنیمدرکت بهت کار م نیبا ا یکنیفکر م.؟.کار کجا بود دختر -

 ..گفت  تیفروغ کالم اخر را با قاطع اما

 ...حرف اول واخرمه  نیا..دنبال کار  گردمیازفردا م..به هرحال -

 

 

 یگرفته بود وحاال حت نیرحسیبه اصرار ام شتریراب سانسشیل..يزوریپ سانسیل کیان هم ..داشت  سانسیل فروغ

 .. خوردیمدرکش درکدام چمدان خاك م دانستینم

؟کار کجا ...اما کو کار ..خروشان دنبال کار بگردد  يایدر نیدر دل ا! یفکستن سانسیل نیبا هم خواستیم حال

 رفتندیشرکت به ان شرکت م نیکار که هرروز روزنامه به دست از ا ندگانیجو میعظ لیخ نی؟مگر در ب..بود 

 ؟.. شدیم دایفروغ پ يهم برا يکار

 ...از حد ساده بود  شیفروغ ب...روزها  نیا یشانیت شانیرنگارنگ وف يکه در برابر دخترها مخصوصا

است  وهیکه ب دندیفهمیوم گرفتندیتاهلش م تیچشم ورو تا خبراز وضع یب ياز کارفرماها یبعض گریطرف د از

پس از کار  يساعتها ياجر ومزد برا یب يمعشوقه  کیاحتماال  ای يا غهیص یمنش کی يبرا کردندیم زیدندان ت

... 
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 ..شود  داینبود که پ ياصال کار..نکرد  دایپ يرفت کار شیلیتحص يابتدا به سراغ رشته  فروغ

حاضر به  یحت يدیاز ناام گریکند د دایپ یبازهم نتوانست کار درست ودرمان... رفت يگر یبه دنبال منش بعد

 ... چیبه ه چیبازهم ه یول..شده بود  يشدن ومونتاژقطعه وعروسک دوز ستیپیتا

 .. اوردیخرج رفت وامدش را در ب توانستینم یاز مشاغل حت یدرامد بعض با

مهم نبود که فروغ هرروز ..از حد فروغ بودند  شیب يگر تکاپو صدر تنها نظاره يبانو وحسن اقا با سعه  میمر

وادرس  یتلفن کش یوبعد از کل زندیم مهیکه حسن اقا گرفته خ يهمشهر يروزنامه  يها يازمندین يصبح رو

 .. گرددیمثل جنازه به خانه برم تیاودرنه رودیمحل به ان محل م نیوچند ساعت از ا کندیگرفتن شال وکاله م

قلب  يرا فرستاده بود به گوشه  دیووح نیحس.. یبه زندگ دیکرده بود ام دایپ دیبود که فروغ ام نیا مهم

 ..خبر بود  نیوحسن بهتر میمر يبرا نیوهم گشتیانسان نرمان دنبال کار م کیوحاال داشت مثل  شیوزندگ

 رایونه جواب رد به حمان گ میمر یازوقت..فروغ شده بود  يرفت وامد ها يمتوجه  گریهم از طرف د ابولفضل

خبر از  یوحاال ابولفضل ب..نگذارد  میمر يقدم به خانه  گریپشت دستش را داغ کرده بود که د رایداده بود حم

 .. شدیفروغ را نظاره گر بود ونگران م يشد ورفت ها...همه جا تنها 

سحر  يبود که هرروز صبح کله  دیبع کردیخانه اش محبوس م يواریخود را درچهار د شهیکه هم یاز فروغ اخر

 ..بزند وشب به خانه برگردد  رونیاز خانه ب

فروغ راه افتاد  یروزه گرفت وپ کی یمرخص کیروز باالخره عزمش را جزم کرد  کیو اوردیسر هم طاقت ن اخر

 ..مختلف  يتا شرکت ها ریانقالب وبهارستان بگ يها ابانیاز خ..

دست از ) ..رمیگیباهاتون تماس م( مضحک يرفت وفرم پر کرد وبا جمله  سر تا ان سر نیخبر از ا یهم ب فروغ

 ..امد  رونیپا درازتر ب

عصر که هردو خسته وکوفته به خانه برگشتند ..از نو  يخورد ودوباره روز از نو وروز تیسکوئیب رویش کی ظهر

فکر ابولفضل .. شدینم دایپ شیار براوک..فروغ به دنبال کار بود ..فروغ شده بود  طیشرا يابولفضل کامال متوجه ..

 ..شد  ریهم درگ

حاضر بود  یحت. تهیوفرمال یفاتیفروغ جور کند هرچند تشر يبرا يکار توانستیکه در شرکت داشت م یسمت با

  ندیخودش حقوق بدهد وفروغ را سر پا بب بیدادن به فروغ از ج شتریب دیام يبرا

در طبق اخالص  کردیم افتیرا که در یتمام حقوق یاندوخته بود که دو دست يبه قدر ییچند سال تنها نیا در

 ابولفضل بود  الیخ یهم باعث اسودگ يپدر ي هیمخصوصا که ارث..فروغ کند  یگذاشته وارزان
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ابولفضل .. یچه کس نیان هم د..برود  نیبار د ریز نکهیاهل ا..بود که فروغ اهلش نبود  نجایمشکل ا یول

 !؟..پا به جفتش ؟خواستگار ..

اگر  دیشا..وفکر کرد  اریخاموش اطاق  يدوخت به پنجره  دهید..شب خوابش نبرد  ادیز الیاز فکر وخ ابولفضل

مخصوصا ..کند  دایفروغ پ يشرکت برا ياز شعبه ها  گرید یکیدر  يکار توانستیم زدیدر وان در م نیا یکم

 کردیهم قبول نم رتشیبود که غ نجایا لمشک یول...ابولفضل بود  کیفابر قیاز شعبه ها، رف یکی ي ندهیکه نما

 ..چشمش نباشد  ریفروغ ز

فروغ اخر  دیدیکه از فروغ م ي تیهم نیفروغ جور نکند با ا يبرا ياگر خودش کار دانستیهم م گریطرف د از

 .. ماندیودست ابولفضل در حنا م کندیدست وپا م يسر خودش کار

شود  روزیورگ باد کرده اش پ رتینصفه شب رد شده بود که ابولفضل باالخره توانست بر غ ياز سه  ساعت

 .. ردیاخر را بگ میوتصم

کوچک  یحت..شده با رشوه ... یشده با پارت.. کردیجور م يشرکت کار کینزد ياز شعبه ها یکیفردا در  نیهم

 قهیان باب سل طیکه شرا يکار.. کردیم ایحفروغ م يکار شرافتمدانه ومعقول برا کی دیبا یول..کردن خودش 

 ..ابولفضل باشد  ي

 دادیم یشده بود ابولفضل جانش را هم دو دست یخدا ماندن نیزم ياز تن دراورده ورو اهیکه فروغ رخت س حاال

 ..بماند  یوخوشحال باق یتا فروغ راض

 ..شد  زیخ میدوباره ن دیکه به ذهنش رس يبا فکر یول.. دیتخت را کنار زد ودراز کش يرو ي مالفه

از کار  ییفروغ بو نکهیان هم بدون ا.. رساندیشغل م نیچگونه فروغ را به ا..هنوز پا برجا بود  یاصل مشکل

 ..ابولفضل ببرد 

 ..لبش را به دهان گرفت  يکرد وگوشه  زیرا ر شیچشمها.. گریسنگ د کی بازهم

اگاه بود که  یابولفضل به خوب..ببرد  شیفروغ کارش را پبا کمک مادر  توانستیم گفتیبانو م میاگر به مر دیشا

 کردینسبت به او مهربان بود ومادرانه رفتار م دیدیاورا م ابانیهروقت که درکوچه وخ..اوست  شیبانو پ میدل مر

 ..کرد  یکه داده بود عذرخواه يفروغ وجواب رد يادبانه  یبار هم به خاطررفتارب کی یحت..

 نیراه هم نیبهتر..دل ابولفضل غنج رفت ودوباره در رختخوابش ولو شد ...بان  میمر شدیم یمادر زن خوب عجب

 ..وابرومندانه بود  یشغل منطق کیقبل از ان جور کردن  یول.بود 
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 يکه در سرداشت به تپش افتاده بود ورو ییهم گذاشت که دلش از شوق فکرها يپلک رو یدرحال ابولفضل

 ..لبش گل لبخند نشسته بود 

*** 

 یفرق..کند  دایکه فروغ نتوانسته بود شغل دلخواهش را پ یماه کی.. گذشتیفروغ م يماه از جستجو کی

را نداشته باشند از طرف  یرکیز ریز يها سیباشد که توقع معاشقه وسرو يباشد فقط کار يچه کار کردینم

 ..هم نکشند  يگاریب يمثل اسب عصار گرید

خواست دست  ی؟حاال که خودش م.. شدینم دایپ شیکار ابرومند هم برا کی یتهران درندشت حت نیدر ا ایخدا

روزها بود که  نیودرهم.. رممکنیسر راهش فراوان بود وکنار زدنشان غ يوبلند شود سنگ ها ردیبه زانو بگ

 ...کرد  دایفروغ باالخره کار مناسبش را پ

باالخره بعد از ان همه گشتن شغل مناسب وبه ..بود  جانیامد سراپا شورو ه رونیکه از شرکت برگ افزا ب فروغ

 ..کرده بود  دایپ يدرد بخور

 يا هیفرصت با هد نیدر اول دیبا..بانو داده بود  میشرکت را به مر نیکه آدرس ا يا هیپدر آن همسا امرزدیب خدا

 .. کردیکه درحقش کرده بود تشکر م یمناسب از لطف

 دیکش يلبش نفس اسوده ا يصورت گشاده ولبخند محو رو دنید امدن فروغ بود با رونیکه منتظر ب ابولفضل

 ..فروغ جور کرده بود  يبرا یباالخره کار درست ودرمان...

استرس داشت  يابولفضل به حد..راه افتاد  زدیقدم م ادهیبرگشت را پ ریمس یسر فروغ که خوشحال وراض پشت

 شیمیدوست قد مانیپ یمنش نکهیهم یبه کار درشرکت نشود ول یفروغ راض دیترسیم..گرفته بود یکه مرخص

راحت  الشیفروغ خ دنیبا د ااوح... ابولفضل بس بود  يشدن فروغ داده بود برا رفتهیتماس گرفت وخبر از پذ

 راحت شده بود

با شد و یفروش ینیریفروغ سرراه وارد ش..برد  یلذت م یهمراه نیرفت واز ا یپشت سر فروغ راه م ابولفضل

 بیابولفضل دست در ج.. دیابولفضل را هم ند یانقدر خوشحال بود که حت...امد  رونیتر ب ینیریجعبه ش کی

 ..کرد  شیفرو برد وقدم به قدم پشت سر فروغ همراه نشیشلوار ج يها

به  یحت.. کردیسر به سمت اسمان بلند م یفروغ گه گاه..فروغ را درك کند  یخوشحال توانستیهم م ازهمانجا

 .. دیکه زد خند یتعارف کرد وبه حرف ینیریجعفر بقال محل ش یمشت
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 رفتیوسرکار م کردیتعارف م ینیریش.. زدیفروغش لبخند م..خلقت شد  يبایز يابولفضل پراز حس ها قلب

 .. کردیم تیابلوفضل کفا يبرا.فروغ شاد بود  نکهی؟هم.. خواستیچه م نیمگر ابولفضل جز ا..

 يفرم ها پیوتا یکارش کمک به منش..سوم شرکت برگ افرا شروع شد  يار فروغ در شعبه ان روز ک يفردا از

ابولفضل هم توقع  یمیقد قیرف مانیهمان پ ایفروغ  ينبود هرچند که کارفرما یسخت ادیکار ز..بود  يادار

اش خانم ره اورد از پس  یوگرنه منش.. دبو رفتهیفروغ را تنها به خاطر اصرار ابولفضل پذ..از فروغ نداشت  يادیز

ابولفضل است نتوانست نه  يهمان زن افسانه ا..زن  نیکه ا دیفهم یمخصوصا وقت..امد  یتمام کارها بر م

مگر .. شیتنها زن زندگ يشغل ابرومند برا کی..خواسته داشت  کیبعد از سالها تنها  شیمیقد قیرف.. اوردیب

فروغ ..فروغ شد  يبلقوه  ياستعداد ها يکم کم متوجه  مانیشروع کرد وپ افروغ کارش ر..قبول نکند  شدیم

هم باال بود  پشیسرعت تا..واو مو به مو تکرار نکند  ییرا بگو یبار متن کیبود  یداشت کاف یخوب يحافظه 

ها باعث شد بعد  نیهم..نبود  يوخاله زنک باز یخانم اهل حراف يهمکارها یبود وبرخالف باق نیمرتب وسنگ..

خانم ره  شیمتوجه شده بود که منش یباشد مخصوصا که به تازگ یاز انتخاب فروغ راض مانیماه پ کی بایاز تقر

وشرکتش  مانیپ يانگار پاقدم فروغ برا.. ردیاو کارها رو به عهده بگ يکم کم به جا دیاورد باردار شده وفروغ با

 .. کردیم ضوح دیدیرو م نهایا يابولفضل هم درخفا همه ..خوب بود 

 یکه ابولفضل حاضر بود جانش را از دست بدهد ول یمتیوق بایبت ز کی..همتا بود  یابولفضل ب يایدردن غفرو

فروغ را  یتنها وتنها خوشحال..چشم داشت  یداشت ابولفضل ب ییبایچه عشق ز...زن در ارامش باشد  نیا

رو به  نیدوباره از ا مانیبا حرف پ نکهیاتا ..بود  یکاف شیبرا نیهم.. شدیوشاد م کردیاز دور نظاره م... خواستیم

 ..بر سرش اوار  ایان رو شد ودن

 یمیقد انیاز مشتر یکیمرد  ایگو..خبر اورد از خواستگار پا به جفت فروغ  مانیقرار بود که پ نیاز ا انیجر

 ییرروبازهم با پ یسال سن داشت ودو دختر دم بخت ول يمردك پنجاه واند..شرکت بود که فروغ دلش را برده 

 ..از فروغ کرده بود  يخواستگار يرا واسطه  مانیپ

 یب..مردك را بجود  يخرخره  خواستیدلش م..اش سوخت  نهیس دهیمثل آهن تفد دیابولفضل شن یکه وقت اخ

سرو صدا  یکرد تا مرد را ب یسع یلیخ مانیپ..ابولفضل گذاشته بود  یاتیشاهرگ ح يدست رو ییبا پررو رتیغ

 یرا کرد تا ابولفضل را ارام کند ول شیتمام سع مانیکرد پ انیوطغ دیابولفضل هم فهم نیب نیدر ا یرد کند ول

او  يکه برا یان هم زن..شده بود دایزنش پ ينگران ابولفضل خواستگار برا شهیهم يچشمها يجلو..؟ شدیمگر م

فروغ  ینگران سالمت گریود شدیاسوده م یحاال که تازه داشت اندک..بود  شیاصال تمام زندگ..مال او بود ..بود 
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وپسغام  غامیبزند وپ دید یچشم ریکه فروغش را ز...شده بود  دایسرو کله اش پ کجااز  ایح یب رمردیپ نینبود ا

 ..بفرستد 

که همسن  يرمردیرسمش بود پ نیا..که ابولفضل خرجِ فروغ کرده بود به کنار  يا يمهر ومحبت ووفادار اصال

بود مرد  ادیز شیبرا یکم رمردیبدهد؟ هرچند که لقب پ يخواستگار يودش اجازه وسال پدر فروغ است به خ

 قیجواب رد از طر دنیاز شن دهرچه بود حق نداشت بع یپنجاه ساله باشد ول خوردیبود ونم یسرحال وشاداب

 ؟..کند  نانیاطم توانستیم یبه چه کس گریآدم د..شده بود  يعجب زمانه ا.. ... خودش قدم جلو بگذارد  مانیپ

حاضر بود قسم بخورد که مرد  يخواستگار انیجر دنیداشت که ابولفضل قبل از شن یظاهر موجه يبه قدر مرد

 ...هم اعتماد نداشت  شیبه چشمها یحت یادم..امان از دست روزگار  یول..وبا شرف  ستیسالم

؟ ..چه  گفتیوبله م شدیماگر فروغ خر ..دستپاچه ونگران هم شد ..اشفته شد  يکه ابولفضل بدجور خالصه

 ..نبود  دیچندان هم بع

اورده بود مثل  ریگ يلقمه ا..حرفها بود  نیسمج تر از ا رمردیپ یول..مرد را دك کند  مانیپ قیکرد از طر یسع

ها هم باعث شد تا باالخره ابولفضل دست به کار  نیوهم..را از دست بدهد  یمناسب سیک نیمحال بود چن... هلو

 ..منتقل کند  یاصل يبخواهد فروغ را به شعبه  مانیشود واز پ

شده بود  شیخانم ره اورد وارد ماه هفتم باردار یاز وقت..بود  ماندهیباق يفرم ها پیطبق معمول مشغول تا فروغ

رفتن به شعبه  یحت..نداشت  يکار گله ا ادیفروغ هم با وجود حجم ز..تمام کارها به دوش فروغ افتاده بود  بایتقر

با  نکهیهم.. گرفتیکه اخر ماه م یحقوق صوصامخ..عاشق کار کردن بود ..مهم نبود  شیهم برا يرکزم ي

 .. کردیم تیکفا رفتیخودش م بیودستش در ج کردیدل پدر ومادرش را شاد م زیناچ يتحفه ا ای يروسر

مانند  یول.. يهنوز مادر بود وحس مادرانه اش قو..اما نه  دیوح...افتاد  یم نیحس ادیروزها فروغ ندرتا به  نیا در

پاك  دهیچشمش بود که ان هم نچک يغم وغصه اش چند شبنم گوشه  تینها.. ختیر یاشک نم گریگذشته د

 .. دیایکنار ب کردیم یوفروغ بازهم سع شدیم

دل  یلیخ.. یلیخ..تنگ بود دل ..به سرخاك نرفته بود  گریکرده بود د کوتشیبا نیرحسیکه ام يبار نیاخر از

 گریخودش هم د.. داشتیبه سمت بهشت زهرا برنم یوقدم گرفتیدل پردردش را م يجلو یول..تنگ بود 

 ..بار و رکود گذشته برگردد  بتیدوست نداشت به ان دوران مص
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وکنار امده بود  رفتهیبود غم ها را پذ یراض شیحاال از زندگ..نداشت  یکه با مرده تفاوت چندان ییروزها همان

با همکارانش صحبت  یزندگ انیجر ریدر مس یبعد از مدتها وقت دیشا..بس بود  شیزندگ یباق يبرا نیهم..

 .. زدیلبخند هم م کردیم

نامحسوس  ي هیهرچند که حضور وسا..بهتر شده بود  یفروغ به راست..از ان زن زرد ونذار نبود  يخبر گرید

محبت در نگاه ووجودش را ..اوست  یپ شیکه چشمها دیفهمیخوب م... دکریخانم را هنوز حس م رایپسرحم

 ..امد  یاز دستش برنم يکار یول کردیحس م

 گریکش قبرستان فرستاده بود بس بود د نهیدو نفر را س نکهیبود هم دهیخط قرمز کش کیدورِ ازدواج را  فروغ

 ..را نداشت  دنیدل بر تیودر نها یدلبستگ کی شیگنجا

 .. یکه در ان بود راض یگاهیشده بود واز جا نیبد ب ییشدت نسبت به روابط زناشو به

فروغ زنده شده بود ان هم به خاطر مروت .. دیدیرو م نهایا يمادرانه اش همه  زیخانم هم با همان نگاه ت میمر

 .. کردیم شیلب دعا به جان وجوان ریز..  خواستیوبرم نشستیبانو که م میمر..ابولفضل  یومردانگ

 گریدل کنده بود ود یمتاهل یهرچند که فروغ از زندگ..ارزش داشت  ییایکرده بود دن دواریفروغ را ام نکهیهم

 ..اسم ازدواج مجدد را بشنود  خواستینم یحت

فروغ که ..سرگشته  نیرحسیام...پروبال  یب نیرحسیام.. نیرحسیاز ام دیبشنو ریتفاس نیبعد از گفتن تمام ا اما

 ..نه درخانه مسکن داشت ونه سرخاك ارامش ..رسما اواره شد  نیرحسیام.. امدین گریرفت ود

زبانش به که پناه برده  شیسقف اسمان خدا از دست ن ریوفروغ معلوم نبود ز..فروغ بود  یپ شیپر سودا دل

 ..خودش را نشان دهد  ستیوحاضر ن

 ..ودش کفتر بامش را پر داده خ نکهیماند ودل نگرانش وعذاب وجدان ا نیرحسیشد که ام همان

چقدر ..دل غافل  يا..از دفتر بهشت زهرا ادرس خواست که ندادند  یحت.. دیرا که رفت به بن بست رس یهرراه

افتاده که  یوسط اتفاق نیا دیفهمیم. کردیزهرا سادات هم در سکوت تنها تماشا م..اطالع بود از زن فروغ  یب

 دیدیرا م شیحوصلگ یپرت وب حواسها و یتاب یتنها ب.. ستیچ نستداینم یرا کالفه کرده ول نیرحسیام

 .. زدینم یوحرف

 ..انکه باالخره معجزه اتفاق افتاد  تا

 دیکه به شرکت جد شدیم يامد دو روز رونیرا به دست گرفت واز اطاق ب يمرکز يشعبه  يپرونده ها فروغ

 نیتر از ا میشرکت وخ يامور دفتر طیبود شرا دهیفهم شیامده بود وبا همان هوش فوق العاده وهمت عال
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به فکر  یشرکت کس نیانگار در ا..سروته بود  یدستش به شدت نابه سامان وب ریز يپرونده ها...هاست 

به  شیکه قدم ها دیچیچسبانده بود راهرو را پ نهیپرونده ها را به س شیهمانگونه که با بازو..نبود  يادار يکارها

 ..ناگاه ثابت ماند 

که کنار به کنار ابولفضل پسر  ی؟همان.. يگری؟وآن د..مرد ابولفضل بود  نی؟ا.. دیدیفروغ درست م يچشمها ایا

 يشاخه گل رز از او خواستگار کیکه با دادن  ي؟همان مرد..؟پدر مستانه ..است  نیرحسیام ستادهیخانم ا رایحم

 ؟..کرده بود 

به  هیکم توان شده که همه کس را شب ادیز ي هیاز زور گر شیچشمها ای..شده ؟ وانهی؟نکند فروغ د.. الللعجب

 ؟... ندیبینفر بلکه هردو را با هم و کنار به کنار هم م کی؟ان هم نه .. ندیبیم نیرحسیابولفضل وام

ابولفضل که از همان اول .. زدندیپلک هم نم.به فروغ  رهیهستند وهردو خ یدونفر واقع نینه انگار ا یول

 کی شیبایز يبه ارزوها کردیابولفضل با امدن فروغ فکر م چارهیب..فروغ امده وکارش را شروع کرده  دانستیم

 شدیباورش نم نیرحسی؟اما ام.. ردزن دا نیهم چشم به ا نیرحسیکه ام دانستیچه م..شده  کینزد گریقدم د

 ایا...گوشش  ریدرست ز.کنارش در شرکت ..کند  دایپ نجایبعد از شش ماه گشتن وگشتن وبازهم گشتن فروغ را ا

را با خود  نیرحسیکه دل ام یهمان..برنگشت  گریروز رفت ود کیکه  ی؟همان فروغ..زن واقعا فروغ بود  نیا

 ؟..را چشم به راه گذاشته بود  نیرحسیشش ماه گذشته ام ولکه در ط ی؟همان..برد وبرنگرداند 

از  شیوبرازنده ب کیکمر بار يکه اراسته ومرتب با ان مانتو یزن نیا..نبود  دینه شا ی؟ول..فروغ قلبش بود  واقعا

سرخ وپف دار بود واز  شیچشمها هیاز گر شهیکه هم یبه ان فروغ یشباهت چیه کردیجلوه م نیحد موقر ومت

که فروغش است  زدیم ادیصورت فر نیوانگاه  نیانگار ا یول..بود نداشت  یگل شیرطوبت سنگ قبر مانتو

انگار قسمت بود که فروغ از ..گم شده اش را جسته بود ..قه قه بزند  یکم مانده بود از خوش نیرحسیام..

شود الحق که خدا خوب جواب دلهره  شیدایپ نیرحسیگوش ام ریدرست ز کریدر وپ یب يایدن نیا يهرکجا

 ...را داده بود  شیها

زمان  کیهردو خواستگارش را در  نکهینفس بکشد ا توانستینم یه حتاز حال و روز فروغ ک میبگو تانیبرا اما

عجب ..تر بود  بیهم عج بیکه تنها دوروز بود به ان منتقل شده از عج یان هم در شرکت ندیودر ان واحد بب

 ؟..هچل انداخته  نیمقدر کرده بود که فروغ را در ا شیبرا ی؟خدا چه سرنوشت.. يقضا وقدر

اخر، ان  داریدرد نهیزم شیرا هم با ان پ نیرحسیام دیبس نبود که حاال با ییدایوش یفتگیابولفضل با ان ش دنید

 ... ندیهم درست کنار ابولفضل بب
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به موقع به داد پرونده  دیفروغ شوکه شده بود که دستش شل شد ابولفضل که وضع وحال فروغ را د يقدر به

 ..کم توان وسست فروغ رها کرد  يازوهاوانها را از بند ب دیرس چارهیب يها

 ...انداخت  رینفس گرفت وکمر راست کرد وسر به ز ی؟کم..بود  يچه کار گرید نیا..تازه به خود امد  فروغ

 ..حواسم پرت شد  دیببخش-

 ..زد  یلبخند مهربان دانستیوجود خودش م...فروغ را  یتعجب وسست لیکه دل ابولفضل

 .. کنمیکمکتون م.. ستین ینه مشکل-

 ..ومقتدرانه لب زد  دیپرونده ها را دوباره به اغوش کش فروغ

 .. برمیممنون خودم م-

 ..ونگاه گنگش گذشت  نیرحسیمهربانش وام يفوت وقت ازکنار ابولفضل وچشمها یوب

بود  کشیفروغ نزد..کرده بود  دایتحقق پ شیاهایباالخره رو..که رفت لبخند ابولفضل وسعت گرفت  فروغ

 ...از بامش پربکشد وبرود  شهیاو مثل هم دنیبود که نکند با د نیفقط ترسش از ا.. شهیتر از هم کینزد..

عاشق فروغ است ...وچند ساله اش  نیهمکار چند...در کنارش  ستادهیروحش هم خبر نداشت که فرد ا چارهیب

 ..افتاد وبه حرف امد  نیرحسیام ادیفروغ که درپشت در اطاق محو شد ابولفضل تازه به ...

 ؟..بود  یسوالت چ دمینفهم..ببخش داداش حواسم پرت شد -

 ینفس..وارشیبه د واریشرکت درست د نیبود ودر ا یفروغ واقع... گریپلک د کیبازهم ..پلک زد  نیرحسیام

 .. دیاز وجود فروغ پرس نانیاطم يوبه سمت ابولفضل برگشت وبرا دیکش

 ؟...که رفت  یخانم نیا-

فکر کردن به فروغ ..ودل زارش  یاخ امان از دست عاشق...اراده باز شد وصورتش را گرفت  یابولفضل ب لبخند

که اصال متوجه عکس العمل  بردیدر شوك وتعجب به سر م يبه قدر نیرحسیام...هم عالم خودش را داشت 

 الیخ ي دهیبوده وزا یواقع وغکه فر دیابولفضل بود تا جان بکند وبگو يتنها نگاهش به لبها.ابولفضل نشد 

 .. ستین نیرحسیام يسرگشته 

شرکت رو انجام بده  يادار يکارها يریخانم بص يقراره به جا... نجایسه منتقل شده ا ياز شعبه ..تازه اومده -

 ..شد  رید گهید میخب بر...
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در ذهن ..بود  دهیوشن دهید يکردن داده ها رهیدر ذهنش مشغول ذخ..در سکوت به راه افتاد  نیرحسیام

 توانستینم گریهرچند که د.. نجاستیتا بفهمد فروغ از کجا امده وچرا ا چسباندیحسابگرش داده ها را کنار هم م

 .. ردینظر بگ ریرا ز روغف يسکوت کند ودر ارامش کارها دادیم حیترج..از ابولفضل بپرسد  یسوال

در ..مواجه شود  یتیموقع نیبا همچ کردیرا هم نمفکرش .ولو شد  یصندل يهمانگونه پرونده به بغل رو فروغ

مانم  یومنتظر م..زبانش  شیون نیرحسیخود را سرگرم کار وشرکت کرده بود که ام يهشت ماه گذشته به قدر

 يجلو!زمان  کیهردو در ! دمهمق یب! يدفعه ا کی!حاال  یول..ابولفضل را به کل فراموش کرده بود  يها

 ..راهش سبز شده بودند 

سرخورد وسرش را  نیزم ياول رو يکه چند ورق از پوشه  يجور..رها کرد  زیم يفکررو یپرونده ها را ب فروغ

 ..گذاشت  شیکف دستها يرو

وخود را از  گرفتیم یدرنگ مرخص یبود ب یدر شرکت قبل یحت ایدرحال انفجار بود اگر چاره داشت  مغزش

 یشرکت امده ومرخص نیکه تازه دوروز بود به ا کردیچه م یول.. دادیخفقان اور نجات م طیشرا نیپس ا

 ..خواستن اشتباه بود 

 .. دیشیوبا خودش اند دیرا با سرانگشت مال شیچشمها

فروغ انجا نبود  يجا گرید کردندیشرکت کار م نیوابولفضل هردودر ا نیرحسی؟اگر ام..استعفا دهد  ستین بهتر

 .. ندیزمان بب کیچه برسد که هردو را باهم در ..بود تا فروغ پا به فرار گذارد  یدو نفر کاف نیاز ا یکیتنها ..

در قلب فروغ روشن شد  يدیام ي؟بارقه ..بودند  انیاز مشتر دیشا..کرد  زیرا ر شیرا گاز گرفت وچشمها لبش

کند  يگریدفکر  نهیگز نیجز ا خواستیدلش نم یشرکت هستند ول يهردو مشتر کردیاحمقانه بود که فکر م..

 یپراکن عهیشا يبرا یوقت اوبود و ختهیسرش ر ياز کار رو یکوه..صاف نشست  یصندل يگرفت ورو ینفس...

 ..روشن شود  شیبرا قتیتا حق کردیصبر م دیبا..نداشت  شیائیخولیوافکار مال

او را از فکر .. لحظات نیدر ا توانستیبود که م يحداقل کار نیا..را برداشت وشروع به کار کرد  خودکارش

 ..دور کند  الیوخ

تا صبح روز  یول..شرکت  يابولفضل بود وپرونده ها ریگ.. ندیفروغ را بب گریبار د کیان روز نتوانست  نیرحسیام

نکند دوباره اشتباه  نکهیا..نگران بود  شهیومثل هم..دلشوره داشت واسترس ..بعد مثل مرغ سرکنده بال بال زد 

فروغ را بهتر  کردیفکر م شتریهرچه ب یول..بود  رفتهرا با فروغ اشتباه گ يگریهم زن د دیشا.. کرده وتوهم زده
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تعجب  دنشیوبا د..شناخته  یاو را به خوب زدیم ادیرا که فر رشیاورد مخصوصا ان نگاه مات ومتح یم ادیبه 

 ..کرده 

صبح فردا همه !فردا شمرد و باالخره  امدن يکاناپه نشست وبازهم لحظه ها را برا يزد ورو يلبخند نیرحسیام

 ..روشن شد  زیچ

که نه تنها ابولفضل ،بلکه  دیوفروغ فهم....شرکت  دیوکارمند جد ستیمطمئن شد که فروغ واقع نیرحسیام

 ..بر سر فروغ اوار شد  ایحرف دن نیا دنیکه با شن يووا..  کندیهم در ان شرکت کار م نیرحسیام

 دانستینم.. زد؟یچپ م یعل يخودش را به کوچه  ای؟.. گرفتیم ی؟مرخص... دادیاستعفا م.. کردیچه م حاال

که موقع کار  یکارش را دوست داشت واز حس یاز طرف.. دادیارور م شتریمغزش ب کردیفکر م شتری،وهرچه ب

 دشوینم دایپ شیبرا يکار چیهکه  دانستیهم م گریاز طرف د..بود ودلش رضا به رفتن نبود  یکردن داشت راض

 نیرحسیام انیم نیپس در ا. گذشته  يها يدوباره ودربه در يکاریب یعنی طیشرا نیشعبه واز ا نیواستعفا از ا

 ؟.. کردیوابولفضل را چه م

خدا روشکر که .. کردیسرو تهش پرونده ها را جا به جا م یتمام شده بود وفروغ محو در افکار ب يادار ساعت

 ..در کارش نداشت  یچندان ریتاث شیفکر يمشغله 

رفت  نیرا برداشت واز پله ها پائ فشیک یبه ارام..از شش رد شده بود وشرکت غرق در سکوت وارامش  ساعت

 .. ستادهیمعلوم بود به انتظارش ا.. دیچسب نیرحسیپله ها نگاهش به ام نیبه پائ دهینرس یول

 بشیوغر بیه داشت مخصوصا با ان نگاه عجواهم نیرحسیبا ام ییارویاز رو.. دیرسما جا خورد ورنگش پر فروغ

 .. کردیکه شوق وذوق از ان تراوش م

هم بهتر  دی؟شا..سر راهش سبز نشود  دیبه او بگو ای؟..که قصد دارد استعفا دهد  گفتی؟م.. کردیچه م دیبا حال

 .. دادینم ییبه ان راه واشنا زدیبود خودش را م

به  دهینرس..کوتاه امدن ندارد  الیکه به قصد رزم امده وخ زدیجار م نیرحسیام ينگاه مصمم وفک برجسته  یول

فروغ لذت را با بند بند وجودش لمس  دیظاهر جد يغرق در تماشا نیرحسیام.. ستادیفروغ ا يقدم ها نیرحسیام

 ..فروغ وان فروغ گذشته شده بود  نیاشکار ا يتفاوت ها يتازه متوجه .. کردیم

کرم رنگ به تن  ییمانتو..پرده گوشت اورده بود  کیدرامده وبه اصطالح  يزرد وزار برخالف گذشته از ان فروغ

سالم کردن  ينفس کم اورده بود بازهم برا نیرحسیام مینگاه مستق ریفروغ که ز..رنگ  یمشک يکرده ومقنعه ا

 ..قدم شد  شیپ
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 ..سالم -

 ...اش را برداشت  رهیبه خود آمد ونگاه خ یبه آن نیرحسیام

 ؟..سالم حالتون خوبه -

 ..با اجازه ..ممنون -

 ..کرد  خکوبشیم نیرحسیام يبرداشت که صدا یقدم فروغ

 ؟..فروغ خانم -

به ..کند  شیبا اسم کوچک صدا یرک نیبه ا نیرحسیام کردیفکر نم.فروغ به شدت در هم گره خورد  يابروها

 ..گفت  يوبا لحن تند دیسرعت چرخ

 یکس ستمین یوجه راض چیمحل کاره ومن به ه نجایا دیفراموش نکن دوارمیام.. یمانیهستم جناب پ یمعروف-

 ...من وشما بشه  يگذشته  ییاشنا يمتوجه 

 ..عالقه که عقل وحالش را برده بود  نیلعنت به ا..بازهم گند زده بود ..نفس گرفت  نیرحسیام

 ...حق با شماست  دیببخش-

جنگ اول  یبه قول..را محکم بکوبد  خشیچه در شرکت بماند وچه نماند م دادیم حیترج یارام شد ول یکم فروغ

 ..حرف را گرفت  یمکث پ یپس ب..به از صلح اخر 

راحت بود  المیسوم بودم خ يقبال که تو شعبه ..شعبه منتقل شدم  نیمن تازه سه روزه به ا یمانیپ ياقا دینیبب-

راجع به انتقال دوباره به  ینانیمز يبا اقا نکهیبر ا میمن سع.. ختهیبرنامه هام بهم ر دمیشما رو د یاز وقت یول

 يباشم وچه به شعبه  نجایچه ا دمیم حیترج یول..وهم من  دیسوم صحبت کنم تا هم شما راحت باش يشعبه 

هم حرف وتهمت پشت  يجور نیام که هم وهیزن ب هیمن ..من وشما نشه  ییاشنا يمتوجه  یسوم برگردم کس

 ...بشنون  یوحرف ندیبب يزیچه برسه کارمندها چ ادهیسرم ز

 گرفت وادامه داد  یکوتاه نفس

برم تا شما به مشکل  نجایاز ا کنمیم یمنم سع.. دیهمکار نگه دار کیوفاصلتون رو در حد  دیلطفا کمکم کن-

 .. دینخور

که هاج وواج به او نگاه  نیرحسیبدون نگاه اخر به ام.. دهیکه تمام شد حس کرد نفس هاش هم ته کش حرفش

 ..پشت کرده وتق تق کنان از کنارش گذشت  کردیم
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برابر  یکپ..که بود؟  گرید نیا..؟ یوحش ریماده ش کی ایزن فروغ بود  نیا..برنج وا رفت  ریمثل ش نیرحسیام

 .. دیدیفروغ وان فروغ نم نیا نیب یشباهت چی؟او که ه.. شیخواهر دوقولو ایاصل فروغ 

 ..ناشناخته بود  نیرحسیامده باشد در ان حد فروغ در نگاه ام خیمر يزن از کره  انگار

بود تا جوابش را  ستادهینا یانصاف حت یب..دوخت  دهیفروغ د يباز مانده اش را بست وبه راه رفته  مهین يلبها

 .. ردیبگ

ناجوانمردانه شده وتمام  يه ضد حمل کیدچار  کردیحس م..به راه افتاد  یبه سمت در خروج یزد وبه ارام پلک

 .. ریتنش خرد وخاکش

تا به  روزیاز د نیرحسی؟ام.. شدی؟مگر م..ندهد  ییچه که اشنا یعنی..فروغ ناك اوت شده بود  يضربه  کی با

؟عجب ..خودش را بزند به ان راه  گفتیخودش ساخته بود حاال م يبرا بایرنگارنگ وز يایحال هزاران هزار رو

؟حاال که بعد ..بزند  دنیوخودش را به ند ندیفروغ را بب شیدایبا وجود ش توانستیم نیرحسی؟مگر ام.. یدرخواست

فروغ پا پس  دهید شیباجفت چشمها نهیکرده بود ومعجزه را به ع دایوعذاب وجدان او را پ يازچند ماه در به در

که  ییها یبعد از تمام ان سخت چطور دلش امد..رحم  یفروغ ب ي؟ا..ندهد  ییاشنا کردیوخواهش م دهیکش

 ؟..کند  یدرخواست نیهمچ دهیکش

 

 

راست به سراغ  کیاز همانجا ..نمانده  شیبرا یرمق گرید کردیحس م.. شیبعد از گفتن نطق قرا وبلند باال فروغ

وابولفضل  نیرحسیتوانش را نداشت هرروز با ام...سره کند  کیرا همان روز  فشیسوم رفت تا تکل يشعبه 

 ..چشم در چشم شود وحرص بخورد 

بودند که  یعصرگاه يدر حال خوردن چا مانیبا پ دیگنجیدر پوست خود نم یقضا ابولفضل که از خوشحال از

به سرعت ..را داد  يبد يخبرها یدلش گواه...ابولفضل درجا رنگ باخت ...خبر از امدن فروغ داد  مانیپ یمنش

کاذب اطاق  واریوهمزمان خود را پشت د ردیبگ دهیخواست تا وجودش را ناد مانیاز پ ياز جا بلند شد وبا اشاره ا

 ..کرد  یمخف شدیم یمنته يگریکه به اطاق د

حد  نیفروغ تا ا کردیوقت فکر نم چیه.. دیسرخ شده اش ترس ياز رنگ ورو مانیکه وارد اطاق شد پ فروغ

 ...معذب شده باشد 

 ..به سر اصل موضوع رفت مقدمه  یکرد وب یسالم ارام فروغ
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 ؟.. دیسوم برگردون يمن رو به شعبه  شهیم-

 يکه برا ی؟بعد از ان همه سگ دو زدن..سوم برگردد  يبه شعبه  خواستیم...پشت در کاذب وا رفت  ابولفضل

برگردد  مانیپ شیزحماتش پشت پا بزند وپ يبه همه  خواستیزده بود حال م یاصل يشدنش در شعبه  زفتهیپ

 ؟..

 ..نوشت  مانیپ يرا دراورد وبرا لشیاراده موبا یب ابولفضل

 ...بمونه  یاصل يشده مجبورش کن شعبه  يهرجور..قبول نکن -

فرستاده نفس  شیکه ابولفضل برا یمتن دنیبه خود امد وبا د شیگوش يکه هنوز گنگ بود با صدا مانیپ

 خواستیدلش نم. کردیرا ناراحت م مانیپ نیوا دادیفروغ داشت تمام زحماتشان را به هدر م.. دیکش یقیعم

 ...وشاد بود زدیلبخند م لتازه دو روز بود که از ته د چارهیب.. ندیابولفضل را بب يها دنیبازهم زجر کش

قابل  يوبهانه  کردیفکرش را جمع وجور م دیبا.. ندینشست وبه فروغ اشاره کرد تا بنش یصندل يرو یارام به

 .. کردیم دایمنتقل نکردن فروغ پ يبرا یقبول

 ؟..اومده  شیپ ی؟مشکل..بپرسم چرا  شهیم-

 ؟..سوال بدهد  نیداشت که به ا ی؟چه جواب.. گفتیچه م...را درهم گره زد  شیدستها جیمستاصل وگ فروغ

 ... خواستمیفقط م..مشکل که نه ...نه -

 ..محکمتر از قبل گفت  مانیپ

شعبه  نیچقدر با ا یاصل يکار کردن تو شعبه  طیشرا دیدونی؟م... دیبرگرد دیخوایپس چرا م ستین یاگه مشکل-

وروند کار  يساعت کار.. نجاستیبهتر از ا یلیهست خ یاصل يکه تو شعبه  ییایحقوق ومزا... کنه؟یفرق م

 ... دیبرگرد دیخوایکه م دیمحکم داشته باش لیدل هی دیبا..کردنتون هم 

هردو  ي هیبار سا ریمحکم که بتواند از ز لیدل کی یول یهرچند جزئ...گشت  لیدر ذهنش به دنبال دل فروغ

 ..نبود  یلیدل چیه یول.کند  دایمرد نجات پ

 ..انداخت وزمزمه کرد  ریبه ز سر

 ... دیسوم برگردون يمن رو به شعبه  کنمیندارم فقط ازتون خواهش م یمحکم لیدل-

شعبه اش  يکه با قدرت تمام کارها یچپش انداخت ومقتدرانه درست مثل مواقع يپا يراستش را رو يپا مانیپ

 ..گفت  کردیرا رفع ورجوع م
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 دیتونیاگه واقعا نم..اجرا بشه  دیداره که با یشرکت ضوابط..کمکمتون کنم  تونمیمن هم نم دیندار یلیاگه دل-

 ... دیبهتره استعفا بد دیبمون يمرکز يشعبه 

را  شیچرا داشت تمام نقشه ها.. کرد؟یم یداشت چه غلط مانیپ...  دیابولفضل وفروغ همزمان با هم پر رنگ

 چیواقعا ه..اه از نهادش برخواست  طشیفروغ هم با فکر به استعفا واز دست دادن شرا...؟ کردینقش بر اب م

 یمشکل چیه..را هم  شیکار طیحم..کارش را دوست داشت ..به جدا شدن از شرکت برگ افرا نداشت  یلیتما

 ... نیرحسینداشت جز ابولفضل وام

وابولفضل را در کفه  نیرحسیام يهرروزه  دنیاگر قرار باشد استعفا دادن از شرکت ود..فکر کرد  یسردرگم با

 نیرحسیوجود ام توانستیبه مرور م دیشا...مطمئنن کارش ...تر است؟  نیترازو بگذارد کدام کفه سنگ يها

 شیفضا برا زدیم دنیوخود را به ند کردیم يبه هرحال اگر نسبت به وجودشان صبور.وابولفضل را فراموش کند 

 .. کردیاز سرش باز م نیرحسیواو را هم مثل ام زدیهم با ابولفضل حرف م دیشا... شدیقابل تحمل تر م

 ..واز جا بلند شد  دیکش ینفس پس

عذر .. که بخوام استعفا بدم  ستیهم اونقدر سخت ن طمیشرا یم ولشعبه ندار نیبرگشتن به ا يبرا یلیدل-

 ..که وقتتون رو گرفتم  خوامیم

 ...هم به تبع فروغ از جا بلند شد وسخاوتمندانه لبخند زد  مانیپ

 يتو شعبه  دوارمیام..درخدمتتونم  ادیاز دست من برم يکار دیبه هرحال هرجا که حس کرد... ستین یمشکل-

 ..به سالمت ... دیباش یاز کار راض نجایهم مثل ا یاصل

نمانده بود جز  شیبرا یراه حل چیه...رفت ودر را پشت سرش بست  رونیاز اطاق ب دهیخم يبا شانه ها فروغ

 ... نیرحسیتحمل کردن وجود ابولفضل وام

زد وبه گلدان  شیوهادر م یچنگ..ولو شد  يادار یصندل يخراب رو یبسته شدن در ابولفضل با حال واحوال با

 ..ماند  رهیخ زیم يرو یگل مصنوع

 ... ندیروز خوش بب هیانگار قرار نبود ..ابولفضل  چارهیب...سوخت  شیابولفضل دلش برا تیوضع دنیبا د مانیپ

 ؟... یابولفضل خوب-

 ... دیرمق نال یبه گلدان گل ب رهیهمان طور خ ابولفضل

بشم  کشیاجازه بده نزد ستیحاضر ن یکه حت خوامیازش م ی؟مگه من چ.. نهیمن وعشقم رو نب خوادیم یتا ک-

 .. نهیبیدرد واون منو اصال نم نیتو ا سوزمیدارم م..
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 ..بلند شد وهمزمان گفت ...پلک ترش را با سرانگشت پاك کرد  ي گوشه

 ..سوم  يبرگرده به شعبه  ایفقط نذار استعفا بده ..انجام بده  یدونیکه صالح م يهرکار-

فرصت به  نیفردا در اول..را گرفته بود  مشیتصم..امد  رونیاز شرکت ب یخداحافظ یافتاده ب يهمان شانه ها وبا

 ..رفت یسراغ فروغ م

دم دستش  يفروغ سر از پرونده ها..وارد اطاق فروغ شد  ياز ده صبح گذشته بود که ابولفضل با تقه ا ساعت

کند  ارتیز يزود نیابولفضل را به ا کردیاصال فکرش را هم نم..داخت به ابولفضل ان یباال اورد وبا تعجب نگاه

.. 

 .. دیدرهم واعصاب خراب پرس يبا ابروها ابولفضل

 ؟.. دیچند لحظه وقت دار-

 ..محتاطانه گفت  فروغ

 ..هستم درخدمتتون ... دیبفرمائ-

 ..شروع به صحبت کرد  تیگذاشت وبا جد زیم يدستش را رو کی ابولفضل

من به خودتون خبر  يوشما از عالقه  شناسمیمن شما رو چند ساله که م نکهیبا ا...ازتون داشتم  یخواهش هی-

خارج از شرکت من وشما  يرابطه  يمتوجه  یوکس میفقط همکار باش يکار طیدوست دارم تو مح یول.. دیدار

 باشه  يکار يد رابطه ح ربهتره تمام روابطمون د.. ادیب شیپ یسوءتفاهم خوامیمن واقعا نم..نشه 

صورت فروغ گشاده تر از قبل شد ...متوجه آن شد  يزیکه ابولفضل به ت دیکش يناخواسته نفس اسوده ا فروغ

تمام  نیمانند دو همکار عمل کنند ا يکار طیکرده واز او خواسته بود تا در مح یحال که ابولفضل مردانگ..

 يرا برا يکار طیمح خواستیکه نم دچقدر با فهم وشعور بو ابولفضل..خداراشکر ..فروغ بود  یقلب يخواسته 

 ...فروغ سخت کند 

 ..لبش نشست وبه حرف امد  يرو يلبخند محو اریاخت یب

که  یبا حرف یول..برام سخت بود  نجایکار کردن ا کمیراستش .. دیکنیرو درك م طیواقعا ازتون ممنونم که شرا-

عالقه دارم  یلیکار خ نیمن به ا...ازته دل ازتون ممنونم .. گمیواقعا م...راحت شد  يتا حد المیخ دیشما زد

کنم وغم از دست دادن  یراحت تر زندگ تونمیکاره که م نیبا وجود ا دیدونیرو بهتر م طمیخودتون که شرا..

 ..فراموش کنم  يخونواده ام رو تا حد
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خودش قدم جلو گذاشته بود تنها به  نکهیا.. شدیبل شرمنده ماز ق شتریهرکلمه وهرجمله ب دنیابولفضل با شن اما

 !؟.. کردیتشکر م شیفروغ بود وحال فروغ از او به خاطر فهم وشعور باال يخاطر حرفها

امد  رونیاتاق را تحمل کند وبا چند کالم ساده سرته حرف را بهم اورد واز اتاق ب ينتوانست فضا نیاز ا شیب

 واریادم حقه باز از پشت د کیمهم نبود که مثل .. دیرا مال شیفرستاد وچشمها رونیب ینفسش را به سخت...

مهم ماندن ..شرکت ماندگار کرده بود  دراو را  رنگیفروغ گوش داده بود وحاال با افسون ون يکاذب به حرفها

 ها اصال مهم نبود  رنگین ي هیبق..فروغ بود 

فروغ کامال عقب  يپرده  یرك وب يحرفها دنیکه با شن نیرحسیام.. تفاوت عمده  هیاز سر گرفته شد با  روزها

فروغ رسما ..جرات قدم جلو گذاشتن هم نداشت مبادا که فروغ را آزرده خاطر کند  یحت گریکرده بود ود ینینش

 کردیم تیبود او را کفا شیفروغ در چند قدم هک نی؟ هم.. ندازدیب نیحرفش را زم شدیداده بود مگر م ماتومیاولت

..  

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يفروغ اجازه  يدست کوتاه شده از همه جا برا..کرده بود  ینیعذاب وجدانش عقب نش يهم از رو ابولفضل

هر سه در کنار هم در شرکت .. نیرحسیفروغ ماند وابولفضل ماند وام جهیدر نت.. دادیاستعفا دادن را به او نم

 ..را ورق بزند  يگریماندگار شدند تا دست روزگار برگ د

به سرخاك  خواستیبعد از ماه ها م..وعزم بهشت زهرا کرد  اوردیعصر بود که فروغ باالخره طاقت ن دوشنبه

 امدنشین لیاز دل.. دیچند ماه اش که در دلش تلمبار شده بود بگو يبرود واز حرفها..اوالد وشوهرش برود 

 راتیروحشان خ يشاد يبرا هم نوزغافل نبود وه ادشانیهم از فکر و يچند ماه لحظه ا نیهرچند که در ا...

 .. کردیم

همانند گذشته به  نیرحسیام..کنار قبر ازارش داد  يشکالت ها.. دیسنگ قبر خاك الود کش يرو یدست فروغ

 ..اورد  یخاك م ریپرپر ز يدلِ گل ها يِفروغ تحفه برا يجا

 يجلو!که مثل جن  يرا اتش زده ا شیانگار مو..شد  دایپ نیرحسیام يکه سرو کله  خواندیداشت فاتحه م فروغ

 . دیمتعجب فروغ قد کش يچشمها
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با  یرخ به رخ شود واز نگاهش خجالت بکشد ول نیرحسیدوست نداشت بماند وبا ام..از جا بلند شد  یبه آن فروغ

 ..درجا ثابت ماند  نیرحسیکالم ام

 ؟.. یخانم معروف-

 ..ماندن  يبرا يرفتن داشت ونه قصد يبرا یینه پا.. ستادیمعذب ا فروغ

 ..من هنوز هم بهتون عالقه دارم .. شهیدرست نم يزی؟با فرار کردن چ... دیازم فرار کن دیخوایهنوز م-

ومادرانه وزنانه به  ستادیا یم وایکه ش ییهمان جا.. دیکنار قطعه چرخ يبه سمت درختها اریاخت یفروغ ب نگاه

 يعاشقانه  يوداشت به نگاه ها یوباران سیبا همان نگاه خ..هنوز هم همانجا بود .. شدیم رهیخ نیرحسیام

 .. ستینگریشوهرش م

فروغ که ..شوهر سابقش را نداشت  يمعاشقه ها دنیطاقت د..فروغ سر چرخاند  ي رهینگاه خ دنیهم با د وایش

 کردیها رو تمام م یکیونزد يدور نیحاال ا نیبهتر بود هم..خود را گرفت  میدر لحظه تصم دیرا د وایچرخش ش

... 

حرکت  يکه از کنار چشم متوجه  وایش..به راه افتاد  وایوبه سمت ش دیرا کش نیرحسیکت ام يسرعت لبه  به

گفتن  گریهم که د نیرحسیام...درجا خشک شد  دیکشیرا م نیرحسیکه دست ام یفروغ دنیفروغ شد با د

 ...به راه افتاد  روغتنها هاج وواج پشت سر ف.. ستیکار فروغ چ یمعن دانستینم یوگنگ حت جیگ..نداشت 

 یزن خکوبیم ماینگاه فروغ مستق..شد  یمتعجب تر م کردینگاه فروغ را دنبال م ریومس رفتیهرچه جلوتر م یول

 ...درخت سنگر گرفته بود  يبود که پشت تنه 

 کینزد شیهرچه قدم ها..گذشته اش بود  يوایگفت ش دیبا دیشا..بود  شیوایبه ش هیشب بیوعج دیشد... وزن

 واستی؟نکند خود ش.. واستیبه ش هیزن چقدر شب نیا... شدیسست تر م نیرحسیام يقدم ها شدیتر م

 ...دخترش؟  يکنار قطعه ..؟ نجایا.. واستیخود ش يار!؟.. واستی؟ش...

انجا  وایش..شد به او  رهیوخ ستادیا جیوگ دهیرنج يوایچند قدم مانده به ش...جلو نرفت  گرید نیرحسیام يها قدم

 ؟..؟چرا انقدر رنجور ونذار شده ...سرو وضع  نی؟ان هم با ا.. کردیچه م

 دیبه سمتش چرخ تیرا رها کرد وبا عصبان نیرحسیکت ام نیاست يلبه  دیرا د نیرحسیام ستادنیکه ا فروغ

 .. دیوغر
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زن به خاطر خجالت از شما  نیا...؟ دیکنیفراموش م یراحت نیکه همسرتون رو به ا دیهست يشما چه جور مرد-

وتنها  ستهیمیدرخت وا نیا ریز نجایهرهفته ا..جرات قدم گذاشتن به سر خاك اوالدش رو نداره  یوبچه اش حت

 ؟..اونوقت شما .. کنهیشما رو نگاه م

 خوردیمجواب در سرش چرخ  یهزاران سوال ب... یواقع يومنگ به معنا جیگ..منگ است  نیرحسیام

 ...است  نیسوالها ا نیا نیومهمتر..

 )؟.. واستیزن ش نیا یبه راست(

 يبرا يادیز يمسلما حرفها..داد هردو را تنها گذارد  حیترج.. دیرا د نیرحسیوام وایکه نگاه هاج وواج ش فروغ

 ..قطعا به دنبال جوابشان بود  نیرحسیکه ام یجواب یب يوسوالها...گفتن داشتن 

 یحت نیرحسیگذاشت وام شانیرا لمس کرد وتنها وایش يارام شانه  يبا قدم ها..بزند  يگریانکه حرف د بدون

 ..فروغ رفت وانها را به حال خودشان رها کرد  یکه ک دینفهم

 ..بعد از چند لحظه من من کنان به حرف آمد  نیرحسیام

 ؟.. ییایسرخاك م...؟تو هرهفته .. گفتیراست م... یخانم معروف-

اراده از گوشه  یقطره اشک ب هی..هم فروکش کرده  نیرحسیام دنید جانیکه از تب وتاب افتاده وحاال ه وایش

 ...ومشت دلش را باز  خوردیچشمانش سر م ي

در .. نجایحال که ا..حال  یرا هم فراموش کرده ول وایصورت ش یوقت است که حت یلیخ.. دیلرز نیرحسیام دل

دارد وهنوز هم از  ادیبه  یمتوجه شده که هنوز هم او را به روشن دهیوضع وحال د نیاو را با ا..کنار قبر دخترش 

 ... ردیگیدلش م شیبارش اشکها دنید

 ؟..سرخاك  يومدیپس چرا نم-

 .. دیگرفته نال يبا صدا وایش

 ... دمیکشیازتو ومستانه خجالت م..شدیروم نم-

است که  نیرحسیاز حد ام شیب ياصال دل سوز..مادر  يوایش يبرا..د و دلش سوخت منقلب ش نیرحسیام

 .. دهدیکار دست دلش م شهیهم

پرکرد وبه رسم گذشته وهمانند گذشته دست  یرا به چشم بهم زدن وایخودش وش ياراده فاصله  یوب ناخواسته

 ..راست به سر خاك دردانه اش برد  کیانداخت و وایش يبازو ریز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

به  نیرحسیام يخودش ان هم به واسطه  يحال با پاها... يسال واند کیبعد از ..شده  امتیحس کرد ق وایش

 بردیحسرت لمس سنگ قبر دخترش را با خود به گور م کردیم الیخ شهیهم.. رفتیسر خاك مستانه اش م

برعکس شده بود  زیچحاال همه  یول ندیاو را سر خاك دخترش بب ستیحاضر ن یحت نیرحسیام کردیفکر م...

سنگ قبرش را به اغوش  ریدل س کیبار بعد از مرگ دخترش  نیاول يتا برا بردیم.. بردیاو را م نیرحسیام..

 ..کند  يسنگ قبرمستانه اش جار يرا رو شیها یبکشد ومادرانگ

منقلب  شهیاز هم شتریکه ب نیرحسیام یخم شد ول شیزانوها...نکرد  ياری گرید شیبه سنگ قدم ها دهینرس

 هیکه مثل  وایاز داغ دل ش میچه بگو...کند  یبغلش را گرفت ووادارش کرد چند قدم مانده را ط ریشده بود ز

 ... شدیاب م شیناله ها دنیاز شن يشرب یافتاده بود که دل هر بن ونیوش هیمادر طفل از دست داده چنان به گر

تازه  ییهم گو نیرحسیام کردیم ونیش نگونهیبود وا انجیا وایحال که ش..هم داغ دلش تازه شده بود  نیرحسیام

 دهیمستانه د يسنگ سرد قبرستان نشست وبا حسرت به صورت شکوفا يرو وایکنار ش...اوالد از دست داده 

 ..دوخت 

 گریمادر بود د..چشمانش کرد  يسنگ قبر وسرمه  يرو يبه خاك ها دیدست کش...درد ودل کرد ..زار زد  وایش

 ..کند  دایتحقق پ کردیوقت فکرش را نم چیکه ه...بود محال  ییاندك لمس سنگ قبر هم ارزو نیهم...

غصه خوردن  یماتم گرفت ودراخر بعد از کل..وحسرت خورد  دیرا د وایش يها يوزار هینشست وگر نیرحسیام

 ..را شست  وایدست وصورت ش

 یدلش راض..زد  یمیبود لبخند مال وایوش نیرحسیام يکنار قطعه شاهد هم درد يکه از پشت درخت ها فروغ

 يکه روز کردیفکرش را هم نم یحت..بود  یتوانسته بود به سر خاك دخترش برود اوراض وایش نکهیهم..بود 

 .. وایداشت ش يعجب درد.. وایداشت ش یعجب طاقت...نتواند به سر خاك اوالدش برود 

 نیاز ا نانیاطم يهرچند که زود است برا..را دوباره بهم برگرداند  وایوش نیرحسیناخواسته وخواسته ام فروغ

 ..دل فروغ روشن بود ... دادیخوش را م يخبرها دیدل فروغ نو یحرف ول

*** 

 ..انداخت  ینگاه وایکوچک ولخت وعور ش تیتازه دم به سوئ ییچا ياز پشت بخارها نیرحسیام

 يبه قدر..را گشود  يسال واند کی يا توانست زار زد وعقده هات وایرا به زور سر خاك برد ش وایاز انکه ش پس

التماس وخواهش از سنگ قبر مستانه جدا کند  یرا با کل هوششیب مهین يمجبور شد جنازه  نیرحسیکه ام

گذشته به دنبالش از  یهم همان عرق وناموس پرست دیشا... يکنجکاو ياز رو یرا به خانه اش رساند ول وایش..
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 دیرا به چشم د کردیم یکه همسر سابقش در آن زندگ ییجا تیکرد ودر نها یپله ها باال رفت وچهار طبقه را ط

.. 

هرچند که .. دیرسیبه چهل متر هم نم دیشا..کوچک بود  نیرحسیاز حد انتظار ام شیب وایش يچهل متر تیسوئ

سر از نو تازه شد  نیرحسیفروخفته در وجود ام يحس ها..د بو يادیهم ز نیهم وایمثل ش ییزن تنها يبرا

مگر خبر نداشت که زنش ..بود ؟ فتادهین طشیوشرا وایش ادیشده بود چگونه تا به حال  یوجدان یعجب مرد ب..

 !؟..را ندارد  یکس ایجز او در دار دن

 .. دیبه گذشته ها پر کش الشیخ يوپرنده  دیسر کش يچا وانیاز ل يا جرعه

توجه به نامحرم بودن  یب وایش..آشنا وملموس بود  شیبرا ییزناشو یسال زندگ ازدهی يطعم وبو به اندازه  نیا

 ..کرد  شیرا ر نیرحسیمانتو وشالش را در آورد وقلب ام نیرحسیام

 یرنگ واقع دانستینم یکه حت ی؟همان..بود  وایواقعا زن مقابلش ش..دو پاره استخوان ...الغرشده بود  چقدر

 ؟..به سرش اورده بود  یی؟مرگ مستانه چه بال.. ستیچه رنگ شیوهام

 ..زد  يحس وحال پوزخند یب نیرحسیومتعجب ام رهینگاه خ دنیبا د وایش

 ؟..نه  يخندیتو دلت بهم م يدار-

 یول.. دیخندیدر دلش به او نم.. دیدیکه م یاوضاع واحوال نیقطعا در ا..اش معذب شد  رهیاز نگاه خ نیرحسیام

 ..دچار شوك وتعجب شده بود  وایش یوضع زندگ دنیبا د

 يگرید زیکوچک چ ونیتلوز کیکه جز دو مبل تک نفره و یاطاق..به اطاق کوچکش انداخت  ینگاه وایش

 .. دیوپرس دیکش ینیاه سنگ..نداشت 

 ؟..از عرش به فرش اومدم  يچه جور ینیبیدارم ؟م يا یچه زندگ ینیبیم-

مقصر از دست  دانستیهرچند که م..بود  یناراض وایهرچند از دست ش...در آمد  انیقلبه  نیرحسیام احساسات

از سنگ که نبود ..نبود  وایش يبرا یزندگ نیبه ا یدرصد هم راض کی یحت یول..زن است  نیدادن دخترش ا

 ياز دوست ها يجدا..بود  اندهرا هم گذر یلحظهات خوش..زن سر کرده بود  نیسال با هم ازدهی یناسالمت..

اواخر  نیناخلفش ا يهرچند که دوست ها..بود  یزنش زن خوب.. وایخوش گذران ش تیرنگ ووارنگ وطبع

 ...مغزش را شستشو داده بودند 

 ؟.. نیرحسیدلت خنک شد ام... وایچه برسه به ش ستمیادم ن گهید..مادرت دامنم رو گرفت  يها نینفر-
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دلش ...دلش خنک نشده بود ..نه ..سرد شده دوخت  يچا وانیهش را به لانداخت ونگا ریتنها سر به ز نیرحسیام

  وایاز همه به حال ش شتریب يار... وایبه حال ش یحت...به حال مستانه وزهرا سادات ..به حال خودش ..سوخته بود 

اطاق کوچک  ينور کم سو...چهارم انداخت  يبه ساختمان وطبقه  ینگاه..را بست  اطیکه در ح نیرحسیام

 یچه زندگ وایوش کردیم ياو چه فکر..اشوب شد  نیرحسیدل ام...پرده  يرهایانداخته بود پشت حر هیسا وایش

 ؟..داشت  يا

 بردیم يمادر تیرا بدون مسئول ایودارد لذت دن گذراندیخوش م وایش کردیم الیمدت خ نیدرتمام ا نیرحسیام

خراب  تیسوئ نیتنها در ا يتنها يوایش..بود  نجایا تیواقع..بود  دهیها پر الیان فکر وخ يهمه ..حال  یول..!

 ...وکوچک 

... چرا دانستینم...فکرش مشغول بود ومتاسفانه عذاب وجدان داشت ..را زد  نیماش ریاز پنجره گرفت ودزدگ نگاه

چقدر غفلت ... کردینم شیلحظه هم رها کیرا گرفته و شیگلو خیعذاب وجدان ب وایحال وروز ش دنیبا د یول

 ...کرده بود 

 

 

مخصوصا که وضع ..به سر خاك مستانه رفته دوباره داغ دلش تازه شد  نیرحسیسادات که خبر دار شد ام زهرا

 رهیخ..شام هم نخورد  یحت.. زدیوحرف نم واریامده بود زل زده بود به د یاز وقت...خراب بود  یلیخ نیرحسیام

 .. دیکشیومدام اه م واریبود به در ود

 کردیم نیرا نفر وایوش دیکشیاه م دیدیم نگونهیرا ا نیرحسیهروقت حال وروز ام.. دیسادات هم اه کش زهرا

 .. کندینم شیرا گرفته ورها چارهیب يوایوقت است که دامن ش یلیخ شیها نینفر ریتاث دانستیهرچند که نم..

 ؟.. يافتاد ادشیدوباره ..خدا ازش نگذره -

 .. دیسوال پرس نیرحسیسرو ته ام یب يها الیفکر وخ انیسادات بود که م زهرا

 ..لب گفت  ریز ردیبگ واریبدون انکه نگاه از د..اراده  یب نیرحسیام

 .. دمیرو د وایامروز ش-

سر خاك  وایش دنیاوالد داشتن ود کیباالخره هردو ..چندان هم خارج از تصور نبود ..سادات سکوت کرد  زهرا

 ..نبود  بیمستانه چندان هم عج
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شکسته والغر شده که تو  يبه قدر.. ستیمغرور وخوش گذرون ن يوایاز اون ش يخبر چیه...داغون شده مادر -

 ..اول نشناختمش  يلحظه ها

 ؟.. يباهاش حرف زد-

اومده  یمن ومستانه جلو نم يبه خاطر خجالت از رو یاومده سرخاك ول یم شهیهم نکهیمثل ا..اره حرف زدم -

... 

 ..وادامه داد  دیکش اه بازهم

 يمادر تیمسئول یب کردمیفکر م.. گذرونهیوخوش م کنهیرو م ایدن فیناخلفش ک يداره با دوستها کردمیفکر م-

 دهیاون هم مثل من زجر کش...فکرهام اشتباه بوده  يهمه  دمیامروز فهم یول.. برهیلذت م شیداره از زندگ

 ..اشتباه کردم  دمیم حاال فهمچقدر گناهش رو شست...نداشته  یاون هم زندگ...

 ؟..؟دلت براش سوخته .. یکه چ-

 دوخت  دهیزهرا سادات د يگرفت وبه چشمها وارینگاه از د نیرحسیام

 .. گذرونهیرو م شیوزندگ کشهیداره فقط نفس م.. کنهینم یزندگ دمیکه من د ییوایش نی؟ا..بسوزه  دینبا-

به  وایکه ش دیگنجیهم نم شیلیدر تخ...لب بست نیرحسیام يها یدل نگران دنیسادات متعجب از شن زهرا

 یاو که حت..محال است !..خوش گذران از داغ اوالدش الغر ونذار شده ؟ يوایش..بدل شده باشد  یزن نیهمچ

 بکند  توانستیفکرش را هم نم

 دنیبعد از د نیرحسیهرچند که ام.رفت  نیرحسیهمان روزسرنوشت ساز بود که فروغ با لبخند به سراغ ام يفردا

 ازدهی..حق اب وگل دارد  وایهرچه باشد ش...برده  ادیفروغ را هم از  یمتحول شده که حت يبه قدر وایاوضاع ش

 ..داشت  يترواال گاهیفروغ جا يبوده ونسبت به عشق نا پخته  نشیسال هم بال

آمد وبا  رونیب الیوخاز فکر  نیرحسیگذاشت که ام نیرحسیرا کنار دست ام يبار مصرف چا کی وانیل فروغ

 ...دوخت دهیتعجب به فروغ ولبخندش د

 ...لبخند گشاده  نیان هم با ا..است بیامدن فروغ واقعا عج نیا

 ؟..چه خبر شده ..هم اورده  يچا شیبرا..افتاد  ییبار مصرف چا کی وانیدوباره به ل نگاهش

 ..دیرا رها کند وبه سرعت پرس شیکنجکاو يلحظه ا يبرا تواندینم یحت فروغ

 ؟.. دیحرف زد وایبا ش-
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وگرنه فروغ کجا واطاق ..لبخند گشاده شده  نیوا يکه باعث اوردن چا یلیهمان دل..است  نیپس هم.. اه

 ؟..کجا  نیرحسیام

 ؟... دیشناسیرو از کجا م وایشما ش-

  وایروغ وشف ییبود اشنا بیعج شیواقعا برا یول..سوال را  نیا دیاراده پرس یب

 ..از روز سالگرد مستانه -

 ..حرفش را ادامه داد  الیخ یفروغ ب یول.. دیباال اپر نیرحسیام يابروها

جرات  یول..شما  دنید ياون هم به هوا..سر خاك  ادیهر هفته دوشنبه م وایش دمیاز همون وقت بود که فهم-

 ..شما ومستانه است  يمخصوصا که شرمنده ..جلو اومدن نداره 

 ..پنداشت به حرف آمد  یکه فروغ را اشنا م نیرحسیام

داره با  شیک ای ایتو سواحل انتال گفتمیهمه اش با خودم م..داشته باشه  یطیشرا نیهمچ کردمیفکر نم-

 .. گذرونهیناخلفش خوش م يدوستها

 ..باوقار گفت  فروغ

 دشیوقتشه که ببخش کنمیفکر م..ده کر ریبعد از فوت مستانه تغ وایش..وقتها اشتباه ِ یلیما خ يقضاوتها-

 ؟.. نشیبخشیم..

نسبت به  یحت..مغزش قفل کرده واحساساتش عوض شده ..انگار وارد کما شده  روزیاز د..است  جیگ نیرحسیام

 !؟.. ستیچه اوضاع گرید نیا...فروغ 

 ..راجع بهش صحبت کنم  تونمیکه نم جمیاالن اونقدر گ دونمینم-

 ..گفت  يعقب گذاشت وبا لبخند محو یقدم فروغ

عالوه بر دخترتون زنتون رو هم از  دینذار..داره  ازیواقعا تنهاست وبهتون ن وایش.. یمانیپ ياقا دیتنهاش نذار-

 .. دیدست بد

را به  چارهیب يوایش نکهیاز ا..جا خوش کرده  شیلبها يرو شیبایهنوز هم لبخند ز...امد  رونیاز اطاق ب فروغ

به  يمهربان است وفکر نیرحسیکه ام دانستیم..تنها نبود  گریحداقل د..کشانده خوشحال بود  نیرحسیدامن ام

بپوسد  شییدر تنها نگونهیا گذاردیرا دارد ونم شیحداقل هوا..اگر بازهم بهم برنگردند  یحت.. کندیم شیحال تنها

.. 
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 روزیکه د يکار ایدوست داشت از حالش خبر دارشود وبداند ا..را گرفت وایش يشماره  يصبر یبا ب همانجا

 ...نه  ایداشته  وایبه حال ش یانجام داده فرق

حتما سرش شلوغ است بعد ..را قطع کرد  یباال انداخت وگوش يشانه ا.. ازاد جواب تلفن فروغ بود  يبوق ها اما

 ... ردیبگ واید وخبر از شاش را فرونشان يحس کنجکاو تواندیهم م ياز ساعت کار

اصال از ..لبش نشست  يلبخند رو..بود  وایش يشماره ..فروغ زنگ خورد  یاز سه گذشته بود که گوش ساعت

 ..خوشحال بود نیرحسیوام وایش ییاز رودرو نقدریچرا ا دانستینم..سرخوش شده بود  یالک روزید

 ... دیلبش پر ياز گوشه  بایفت وان لبخند زدل فروغ مالش ر دیچیپ یگوش يمخاطبش تو يصدا نکهیهم یول

رسانده اند که با خوردن  مارستانیرا به ب وایبه اسم ش یگفت زن..مزاحمش شده  مارستانیگفت که از ب مخاطبش

 رندهیتماس گ نیروبه راه است ومعده اش را شستشو داده اند وبا اخر یحالش کم دیگویم..کرده  یقرص خودکش

 ..اش که از قصا فروغ است تماس گرفته اند

مشت مشت  انیوفشار اطراف ییکه از زور تنها یوقت ادی..خودش افتاده بود  ادی...  زدیدر دستان فروغ لر یگوش

 کرده بود  یقرص در معده اش خال

که هنوز  ندیبیوم شودیم داریکه از خواب ب یوقت.. کردیدرك م یرا به خوب وایحال ش...در چشمانش نشست اشک

خالص  یسگ یزندگ نیشده واز ا یماندن شانیها وفشارها سرجا ییهنوز هم تنها.. کشدیزنده است ونفس م

 ..نشده 

 نیاول نیرحسیاسم ام... نیرحسیپا تند کرد به سمت اتاق ام..باشد  مارستانیانکه حواسش به مخاطب ب بدون

 ...بداند چه بر سر زنش امده  دیبا نیرحسیام.. چرخدیکه در سرش م ستیاسم

وسط  یودر عرض چشم بهم زدن دیکش نیرا پائ رهیلرزان دستگ يبا دستها..در بزند  یحواس بدون انکه حت یب

وتا  ستادهیا نیحس ریام زیخبر از همه جا هم کنار م یکه از قضا ابولفضلِ ب نیرحسیاتاق ام..بود  ستادهیاتاق ا

 ..زده  مهیخ يزمرک يشعبه  يپرونده ها يکمر رو

نگاه کردند که فروغ تازه  ستادهیتند وسط اتاق ا يکه با نفس ها يوابولفضل هردو هاج وواج به فرد نیرحسیام

 ...متوجه ابولفضل ونگاه هاج وواجش شد وازکار خود شرمنده 

 ..اشاره کرد  نیرحسیبه ام انیدر م یکی يمن کنان با همان نفس ها من

 ؟... رونیب دیایچند لحظه ب شهیم.. شهیم-
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ذهنش ...اتاق بکشاند  رونیاورا ب خواستیداشت که م يا یچه کار خصوص نیرحسیفروغ با ام..وارفت  ابولفضل

 ؟.. شناسدیرا م نیرحسی؟فروغ ام...چه خبر است  نجایا..کرده  رپاژیگ

 دیبولفضل با ببخشازجا بلند شده وبدون توجه به نگاه منگ ا یوضع فروغ شد با نگران يکه متوجه  نیرحسیام

 ...رفت  رونیاز اتاق ب یکوتاه

 ؟..چه خبر است  نجایا..کنار وارفت  یصندل يرو ابولفضل

 ؟..چه خبراست  نجایا ایخدا...را  نیرحسینگران ام يصدا یحت... شنودیکوتاه فروغ را م يپچ پچ ها يصدا

 یب يسوال ها انیشتابان از کنار در باز اتاق رد شدند وابولفضل را م نیرحسیکه فروغ وام دهینکش قهیدق به

 ..جواب  یسوال ب نیگذاشتند با ا یابولفضل را رها کردند ورفتند وابولفضل را باق...جواب ذهنش رها کردند 

 ؟..وفروغ است  نیرحسیام نیب يرابطه ا چه

**** 

خدا پدر .. ستیخوشحال يگذشته جا وایگوش ش خیز بخطر ا نکهیهم..ارام شده اند  یاندک نیرحسیوام فروغ

در  دهیسرك کش شیذات یِفضول يکف اطاق از رو يزیافتادن چ يکه با صدا امرزدیرا ب وایفضول ش ي هیهمسا

درِ خانه را بازگذاشته بود که مبادا ... ییاز ترس تنها وایش چارهیب...کرده  یخودکش وایکه ش دهیوفهم وایش يخانه 

 ..گند جنازه اش خبر دار شوند  يها از بو هیجنازه اش در خانه نگندد وهمسا

 کردیرا نوازش م وایش ياشفته  يموها یبه صندوق رفته بود وفروغ به ارام یمال يکارها يبرا نیرحسیام

  شدیله م شیبار مادرانه ها ریمادر داشت ز يوایش...

 دهیکش شیموها يشد که رو یدست نوازش يامد تازه متوجه  رونیخواب اور ب يه از هپروت قرص هاک وایش

 .. شدیم

 ای.. کردیرا نوازش م شیبود که داشت موها امرزشیهم مادر خداب دیبهشت است ؟شا نجایخودش فکر کرد ا با

 طیشرا يمتوجه  شتریبا هربار پلک زدن ب یول... دیدیرا م نیرحسیام ينوازش سر انگشت ها يایبازهم رو دیشا

 ... شدیم

بلکه فروغ ... نیرحسیدست نوازش گرهم نه مادرش بود نه ام..بود  مارستانیتخت ب.. چیبهشت نبود که ه نجایا

 ...بود با ان نگاه خالص ونابش 

 نجایاما ا..فروغ بود  ي؟ار..شده  شیدایعاشق وش یبه تازگ نیرحسیکه ام ی؟؟؟؟همان زن..فروغ بود ..زد  پلک

 ؟..جانش  ی؟انهم درست کنار نعش ب.. کردیچه م
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 ؟..جان  وایحالت بهتره ش-

 ؟؟..که شوهرش  یهمان زن...خود فروغ ..؟پس خودش است .. کردیجان خطابش م وایش

 ..اورد  نیپائ يسر فقط

 ؟.. زمیعز يوکرد نکاریاخه چرا ا..گذشت  ریخداروشکر که به خ-

 ..اراده لب بازکرد  یب وایش

 ..خسته شدم  یاز زندگ گهید-

مهم ..مهم نبود  گریبودن فروغ د..داغ دلش تازه شده بود ..بازهم فوران کرد  شیکه اشکها دینکش هیثان وبه

 ..ببلعد  قهیبود که باعث شد تمام ظرف قرص ها را در ظرف چند دق يدرد

زنده بمونم  يدیبه چه ام.. ينه کار ینه کس..ه به من ؟سگ شرف دار..که من دارم  هیا یچه زندگ نیاخه ا-

 ؟..ونفس بکشم 

زن مقابلش را دوست داشت وزنِ  نیرحسیام نکهیا.. سوختیدلش تازه شده وبازهم قلبش م يزخم ها يجا

 .. کردیجان خطابش م وایمهربان مقابلش ش

 ..مهابا دست فروغ را گرفت وزار زد  یب

 ؟..کنم  یزندگ يدیبه چه ام گهید..که تو رو دوست داره  نهیرحسیمن ام يایدن-

 .. شناسدیورنگ نگاه ها را خوب م....مثل اون زن است ومادر  وایرفته بود که ش ادشی...جا خورد  فروغ

 ؟.. یزنیکه م هیچه حرف نیا-

 ...عوض شده  نیرحسیرنگ نگاه ام دانستیخودش خوب م..نکرد  یحرفها هم توجه نیبه ا...عقب نماند  وایش

 یهست یدوستت داره چون برخالف من زن زندگ نیرحسیام.. یکن یازم مخف خوادینم... فروغ دونمیخودم م-

وقتم ..بودم  یم میبه فکر زندگ دیاون موقع که با.. بارهی؟کثافت از سر و روم م.. یاما من چ..مادر نمونه  هی..

 ..رو از دست دادم  يگوهرچه  دمیحاال که تنها شدم تازه فهم..شرفم کردم  یب يوخرج دوستها

 .. ارمیتونم دل شوهر سابقم رو به دست ب ینم یبدبختم فروغ که حت یلیخ من

بود که چگونه  مانیپش وایخودش هم مثل ش.. کردیدرك م یرا به خوب وایش يحرفها..فروغ بازهم سوخت دل

 ..ه باد داد ب یدست یاش را دست شیخوشبخت

 ماندیزنده م وایش نگونهیحداقل ا..را پس بزند  وایکرد افکار مخرب ش یوبازهم سع دیرا بوس وایش يتنها رو فروغ

 ..نه  ایباشد  اریشانس با انها  گریمعلوم نبود بار د... زدینم یودوباره دست به خودکش
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 .. ستین یچیه یمانیپ يمن واقا نیب..دلم  زیعز یکنیاشتباه م-

 ..فشرد  شتریدست فروغ را ب دیاز اطاق د رونیرا ب نیرحسیچشم ام يکه از گوشه  وایش

 ..بهم دروغ نگو فروغ .. دیشما دوتا با هم یول-

 .. دیهم مال يرا رو شیلبها فروغ

 ..اون هم برحسب اتفاق . نیفقط هم میماها همکار-

 . ...که دلم نشکنه  یگیبهم دروغ م-

 ..رو دوست دارم  گهینفر د هیاصال من ..ندارم  شونیبه ا يالقه اع چیخدا شاهده که من ه-

 ؟..را دوست داشت  گرینفر د کی...دنگ دنگ ... زدیگوشش زنگ م.. ستادیا نیرحسیام يها قدم

 ..چنگ انداخت به دست فروغ  وایش گرید ازطرف

 ؟.. يخوایرو نم نیرحسی؟ام.. یگیراست م-

 ؟..نبود ... بود یانصاف یب..نفسش را .. ردیزن را از او بگ نیعشق ا توانستیدر چشمان فروغ نشست مگر م اشک

رابطتتون  خوامینم.. رمیاز اون شرکت م دهیازارت م شونیمن وا يکار يرابطه  یحت ینیبی؟اگه م.. هیدروغم چ-

 ..به خاطر من بهم بخوره 

 ...که  نهیرحسیپس ام.. يندار يعالقه ا نیرحسیبه ام یگیاگه م..نکن  نکاروینه ا-

 ..که فروغ متاثر از غمش دراغوشش گرفت ..شد  ریسراز شیاشکها دوباره

حاضربشه  دیشا یاگه باهاشون حرف بزن.. هیا یادم منطق یمانیپ يمن مطمئنم اقا..نکن  هیتروخدا گر-

 ..ببخشتت

 ..تنها گفت  وایش

 ..ندارم  دیام یچیبه ه گهیفروغ د دونمینم-

پشت سرش بست  یدر را به ارام...شد  نیرحسیام ي نهیبه س نهیامد که س رونیمتاثرتر از قبل از اتاق ب فروغ

 یامد حت یاز حدش برده بود دلش نم شیب يبه عالقه  یبود وپ دهیشن وایکه از ش ییبا حرفها..وبه راه افتاد 

 ..بل شود ق ازتر  دیبشنود ونا ام وایصحبت کند مبادا که ش نیرحسیبا ام یکالم

 ..با چند قدم بلند سد راه فروغ شد وزمزمه کرد  نیرحسیام

 ؟..داره  قتیحق نیا-

 .. دیپرس یجیبا گ فروغ
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 ؟..داره  قتیحق یچ-

 ..دهد  يتر از ان بود که جوابش را فور جیکالفه شد منتظر جواب بود وفروغ گ نیرحسیام

 ؟.. دیعالقه دار يا گهیشما به کس د نکهیا-

 يعالقه ا ادی...بند بند دستش  يفشار انگشتانش رو ادی.. شیوالبه ها يزار ادی..افتاد  وایش ادی..لب بست  فروغ

  دیتپیگذشته اش م یوزندگ نیرحسیام دیدلِ تنگش که تنها به ام ادی تیودرنها.. زدیموج م شیکه در چشمها

 ..گرفت  نفس

 ..داره  تیحق..بله -

 ..حال نجوا کرد  یب نیرحسیام

 ؟..که خواستگارتون بود  یهمون کس-

 یشده واز زندگ هیعاشق پسر همسا اوردیب لیدل توانستیحداقل م..هم نبود  يبد فکر..ابولفضل افتاد  ادی فروغ

 ..رفت  یم رونیب وایوش نیرحسیام

 ..بله درسته -

 ..پس -

 يفکر او وعالقه ا نیرحسیمانقدر قاطع باشد که ا خواستیم.. نیرحسیام يدوخت در چشمها دهید میمستق فروغ

 ..کند  رونیکرده را از سر ب دایکه به او پ

فکر .. دیهم در کار بوده بهتره فراموشش کن ياگه عالقه ا.. کنمیازدواج م گهیمن تا چند وقت د یمانیپ ياقا-

 .. دیکمک کن وایبهتره به ش طیشرا نیتو ا کنمیم

احساسات  انیدر م نیرحسیوقت رفتن بود وتنها گذاشتن ام..گرفت وراه افتاد  نیرحسیاز نگاه ناراحت ام چشم

 .. بشیوغر بیعج

 

 

بود که فروغ با ابولفضل رخ به رخ شد  ياول وقت کار..تازه مواجه شد  یدل نگران کیصبح فردا فروغ با  اما

 ..ابولفضل بود  يخشک وجد کیجوابش ؟؟عل یسالم گفت ول..

از کنارش  ينظرش داشت حال به سرد ریز یرکیز ریوز زدیبرق م شیفروغ چشمها دنیبا دکه هر بار  یابولفضل

 ..گذشت وجواب سالمش را هم به زور داد 
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که به  ینگران حرف ی؟از طرف..است  نیچه شده که ابولفضل سر سنگ...اراده به شور افتاد  یفروغ ب دل

 ..حرف دهان به دهان گشته وبه گوش ابولفضل برسد  نیا دیترسیم..زده بود هم هست  نیرحسیام

ها  يکنجکاو..بود  ادیحرف پشت سرش ز یبه حد کاف.. دیلرزیفکر هم تن وبدنش م نیاز تجسم ا یحت فروغ

 ..را نداشت  یاساس یپراکن عهیشا کیطاقت  گرید..مورد  یب يها یوفضول

 رساندیانها را به دست ابولفضل م دیبا..انداخت  ینگاهدستش  ریز يبه پرونده ها یبود که با ناراحت ازدهی ساعت

 کردیپس پرونده ها را چه م یول..به رفتن نداشت  یلیبود م دهیاز ابولفضل د یکه صبح اول وقت يبا رفتار یول..

بود بچه  یکاف..که بدتر بود  نینه ا ي؟وا.را به سراغ پرونده ها بفرستد  شیتا خود ابولفضل منش کردی؟صبر م..

 .. گذاردیوکالس م ردیگیا پشت سرش صفحه بگذارند که فروغ خودش را دسته باال مه

 .. شدینم دشیعا يزیماندن که چ زیازپشت م..بغل زد وبلند شد  ریز یان میتصم کیها را در  پرونده

هرچه ..بود  دهیابولفضل را ند یسگ يرو نیتا به حال ا میراستش را بگو...وارد شد  اطیبه در زد وبا احت يا تقه

 ...بود وعشق  یبود مهربان

 ؟ يموسو ياقا-

ابولفضل دلخور بود  قتایجواب دادن سرش را هم بلند نکرد حق يبرا یبود حت ستادهیا زشیکه کنار م ابولفضل

 نیرحسیکه ام دانستیخوب م... دادیهم ازارش م نیوهم ستیوفروغ در چه حد نیرحسیام يرابطه  دانستینم..

نوبت .. حیمرد وق ریبعد از ان پ نکند نکهیا.. ترساندیهم ابولفضل را م نیمعقول وواالمنش وهم.. ستیمرد خوب

 ..از فروغ سر برسد  نیرحسیام يخواستگار دنیشن

رو به  نیدو روز افتاده که ابولفضل را از ا نیظرف ا یاخر چه اتفاق..نگران تر شد  دیکه رفتار ابولفضل را د فروغ

خودش  کینزد يابولفضل از رابطه  یکه ناراحت کردیاش هم خطور نم لهیبه مخ یاحمق حت فروغ.ان رو کرده 

 ..است  نیرحسیوام

 .. کردیابولفضل را درك نم يها ی؟که دل نگران..نبود ...بود  احمق

 گذاشت  زیم يرا گوشه  يقدم در اطاق وپرونده ها دیترد با

 ..اراده به حرف امد  یب..سر نچرخاند وفروغ را معذب تر کرد  یحت ابولفضل

 .. يموسو ياقا دیببخش-

 .. دیندارد جوش يریاتاق توف يواریفروغ با کاغذ د ییرفتار کرده بود که گو يکه تا ان لحظه جور ابولفضل

 ..از حد شلوغه  شیسرمون ب... دیبفرمائ دیاگه پرونده ها رو کامل کرد-
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 ؟..را بپرسد  شیناراحت لیدل..حرف تند ابولفضل  نیبا ا شدیاصال مگر م..فروغ بسته شد  يلبها

 دهیگونه او را ناد نیدر را پشت سرش بست وبازهم فکر کرد که چه کرده که ابولفضل ا زانیاو يلب ولوچه  با

 .. ردیگینم لیاو را تحو ادیاوست که ز یبه خاطر راحت دیشا کردیفکر م ینیهرچند با خوش ب.. ردیگیم

کند  رونیرا از سر ب شیابولفضل وناراحت الیموضوع خ نیکرد با فکر کردن به ا یوسعباال انداخت  يا شانه

 .. گذاشتینم یفکر کردن اضافه باق يبرا یکوه کار وپرونده داشت که وقت هیفعال که ..

از حد معمول  شیب.. ستیابولفضل عصبان.. شودیم شتریابولفضل از فروغ هم ب تیعصبان گذشتیکه م روزها

کردن خشمش فعال سکوت  یخال ادویداد وفر يبه جا یول..سالها  نیا يوهمه  شهیتر از هم یعصبان.. یعصبان

 ریرا ز نیرحسیفروغ وام يهاهم به چشم پچ پچ  گرید کباریمخصوصا که ..از دست فروغ  دهیبر گرید..کرده 

 ..اخر را به روح وروان ابولفضل وارد کرده  يهم ضربه  نیوهم دهیگوشش د

که  کردیم حیتوج نگونهیبود با خودش ا دهیپر نیرحسیبار اول که فروغ انگونه با هول وهراس داخل اتاق ام دیشا

است  انیدر جر ییوفروغ خبرها نیرحسیام نیکرده بود ب دایپ نیقیحال  یوجود ندارد ول نشانیب یخاص يرابطه 

 يکه رابطه  دانستیاز کجا م... کشاندین مها هم ابولفضل را به جنو نیاطالع است وهم یکه ابولفضل از انها ب

 ؟.. رسدیگذشته م يسال واند کیوفروغ به  نیرحسیام

تنها  يبود که دست رو ياخر نامرد نیا یول..نبودند  اقیبا هم ع ادیهرچند ز..بود  شیمیدوست قد نیرحسیام

 یاز طرف.. زدیودم نم دیدینهان وآشکار ابولفضل را م يها یمحل یفروغ ب.. نیب نیودر ا..بگذارد  شیزن زندگ

شک  کردیم سهیهمان چند روز نخست مقا ارفتارش را ب یوقت یاوست ول یبه خاطر راحت نهایتمام ا کردیفکر م

 .طرز فکر  نیبه ا کردیم

همکاران  يهمه  بایکه تقر کردیم یمحل یبه او ب يبه قدر..که رفتار ابولفضل خارج از تحمل بود  مخصوصا

 ..ابولفضل خبر دار شده بودند  يدلخور انیفروغ از جر

به سر ابولفضل امده  ییچه بال! ..عجبا... دادیجواب سالم فروغ را هم نم یحت گریاز ان بار اول ابولفضل د بعد

تمام  يها داشت او را انگشت نما یمحل یب نیحال با ا ینگه دارد ول یاو که قرار بود رابطه اشان را مخف..بود؟ 

 .. کردیشرکت م

 ..به طعنه گفت  یفتاح نیروز نسر کی یحت

 ..کرد  یمحل ی؟امروز هم که بهت ب.. رهینم يجو هیتو  يموسو ي؟آبت با اقا.. یچه خبر شده معروف-
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درست مثل چند ماه گذشته ..اطرافش ساکت باشد  خواستیدلش م.. کردیولب باز نم خوردیخون فروغ را م خون

 ..محل کارش باشد  يها رزنیدرست مرکز تمام توجهات وحرف مفت خاله پ نکهینه ا..سه  يدر شعبه 

وفروغ  نیرحسیام یوقت یاش ادامه دهد ول هیرو نیدوست نداشت به ا..دل مرده شده  انیم نیهم در ا ابولفضل

نگاهش را هم  یکه حت دهیانقدر از دست فروغ به عذاب رس گرید.. دیرسیبه جنون م کردیرا در کنار هم تصور م

 ..به سراغشان برود  باداکه م دهیخط قرمز کش کیهم  نشیریش ياهایدور رو.. دوختیبه فروغ نم

با ان ..در تراس کوچکش  ای.. کردیومهتاب را تماشا م ستادیا یفروغ لب پنجره اش م یوقت.. يگه گدار فقط

 یکیدر تار.. کردیم شیا حسرت واه تماشاب ریدل س کیو ستادیا یم.. دینوشیم ییدکمه باز ِ شل وول چا يمانتو

مخصوصا که .. دیخریبه جان م راوحالوتش  بافتیم الیپشت خ الیبه فروغ وخ شدیم رهیوظلمات اتاقش خ

 .. کردیشهر واسمان پر م يرا با تماشا شیتراس گذاشته وساعت ها يراکش را رو یها فروغ صندل یتازگ

 ینیریان وقت بود که ش.. دیکشیته م شیچا وانیل ایوماگ قهوه  شدیفروغ تمام م يتاب خوردن ها یوقت یول

 .. شدیکارشان وابولفضل بازهم زهر م یپ رفتندیم اهایرو

.. دوباره قدم جلو بگذارد خواستیاز فروغ است ،م يبه خاطر دور نهایا يهمه  کردیخانم که فکر م رایحم چارهیب

 ..گفتیمونه  دهیابولفضل بود که قدم پس کش نیحال ،ا یول

؟تا .. ستیا غهیچه ص گرید نیا.. ینمک یب نیونه به ا يشور ينه به آن شور.. رانینوا مانده بود ح یب يرایحم

انداخت  یحال سر باال م..درخانه اشان را از جا کنده بود  يهالك دختر مردم بود وپاشنه  شیچند وقت پ

 .. کردیوسکوت م

 ؟..!امروز عاشقند وفردا فارق .. یودلداگ یعجب از جوان...کرده ؟ شیواقعا فروغ جادو نکند

وفروغ را  نیرحسیام...خبر نداشت ابولفضل ..دل ابولفضل نگون بخت نداشت يکه خبر از غصه  رایحم چارهیب

 ..در هم شکسته  شیاهایوکاخ رو دهیباهم د يچند بار

 یمحل یشمر ذل جوشن وبا ب.. شدیبازهم شمر م... وابولفضل دیکشیماه هم ته م يجادو شدیکه تمام م شب

 ..ابولفضل را کشف کند  يها یمحل یب يافتاد به جان فروغ خنگ وابله که هنوز نتوانسته بود معما یم شیها

سه  يحداقل در شعبه .. اواخر به فکر منتقل کردن فروغ هم افتاد نیا یکه حت دیکارش به انجا کش ابولفضل

 یدلش نم گریاز طرف د یول..ومعقول نبود  یحد عال نیتا بد نیحس ریمثل ام شدیم دایهم پ ياگر خواستگار

ان  یشرط دلدادگ..شده بود  نیرحسیام يدلباخته  دهیکه چش يان غم وغصه ا ياگر فروغ بعد از همه ..امد 

 ..را دوباره بچشد  یخوشبخت يمزه  نیرحسیاست که بگذارد با ام
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 زیر يحسن ها نیهم..ها  نیهم..برازنده تر از ابولفضل  یحت..برازنده بود از همه جهت نیرحسیکه ام مخصوصا

را بجود  نیرحسیام يخودش خرخره  يبا دستها خواستیدلش م..گذاشته بود یودرشت، ابولفضل را سر دوراه

 .. ندفروغ را روشن نشده خاموش ک يبایز يامد لبخند ها یدلش نم گریواز طرف د

 ..شده بود  ریسوءتفاهم بزرگ درگ کیبا  یجزئ يفروغ که با چند سهل انگار چارهیب..ابولفضل  چارهیب

 شیروزها برا نیا يوایوش دهیکه مهر فروغ کم کَمک از سرش پر ینیرحسیام.. نیرحسیاز ام میبگو تانیبرا اما

 ..پررنگ ِپررنگ شده است 

مهربان  نیرحسیام..خود کرده  ریگرا در نیرحسینافرجامش ام یاش وبدترازهمه خودکش یچارگیب..اش  ییتنها

است  انشیدل سوز اطراف شهیهم.. خورندیکه به اصطالح نان قلبشان را م ییاز ان آدمها..مهربان  یلیخ..است 

 نیهم..فروغ شد  بندیت کم کم پایمحبت وحس مسئول نیاصال به خاطر هم... کانشیوبا جان ودل مراقب نزد

با وجود انکه ..دل بکند وطالقش بدهد  وایبود که باعث شد تا قبل از فوت مستانه نتواند از ش شیریپذ تیمسئول

هم  يگله ا.. شیتنهائ يهمدم مادرش شد وپرستار روزها ییبعد از جدا یول ردیجدا بگ يخانه  توانستیم

چرا وچه کنم به دست  يه مستانه را از دست داد کاس یوقت یحت..زمانه  ستچه از د...چه از برادرها .. کردینم

 هیعاشق مرد همسا!فروغ  کردیکه به اشتباه فکر م ییحاال..وحاال ..وقد راست کرد وجلو رفت  رفتیپذ..نگرفت 

 کردیم وایان تمام وقتش را صرف ش يوبه جا..کم رنگ شده بود  شیمهر فروغ برا..ندارد  ییشده ودر دل او جا

فروغ هم  ادیاز  یاواخر که حت نیا.. شدیاشنا م دیجد يوایورفتار ش یدگاز زن يدیمخصوصا که هرروز با بعد جد..

 يوایش یاو را ارزان.. ستیومهربان ریپذ تیچه مرد مسئول نیرحسیام نکهیفروغ هم با علم به ا..غافل شده بود 

 ..را بهم برگرداند  ادست زمانه دوباره انه دینگون بخت کرده بود تا شا

 ریجا مانده ز يبچه گربه  کیدرست مثل ..از حد مظلوم شده بود  شیروزها ب نیا يوایش دیرا بخواه راستش

  سوزدیم شیچشمها يرو دهیخواب يکه دلت به حال کرك ها.باران 

که عاشقانه حاضر بود  ییدرست مثل همان روزها..باشد  شیوایاورشیکه مثل گذشته  خواستیم نیرحسیام دل

سابق  يوایان ش يترس از برگشت دوباره ..گذشته  يها ینگران یول..بدهد  وایش یسروجانش را درراه خوش

 کرده بود عصاها هم سد راهش شده واو را دست به  نیتا با دل راحت جلو برود وهم گذاشتینم

*** 

 یمیکولر مدل قد يفروغ روبه رو..هوا گرم  یول..اسمان صاف است وارام ... گرید یووقت ستیگرید صبح

 یبود که سر تمام ییامروز از ان روزها.. کردیم پیگرفته بود وتند وتند کلمات را پشت سر هم تااطاقش پناه 
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مهم داشت واز قضا به خاطر  يکار يجلسه  کیکه  یوابولفضل...مخصوصا فروغ ..کارکنان شرکت شلوغ بود 

خودش  يحوصله  مزخرفش دست وپنجه نرم کرده بود يها الیشب قبل که تمام شب را با فکر وخ یخواب یب

 ..شرکت  سیرا هم نداشت چه برسد به جلسه وسهام داران ورئ

از ..را رد کرد  یطوالن يرنگ چپاند وبه سرعت راهرو ینارنج يشده را در پوشه  پیتا يبرگه ها يبه تند فروغ

ودفتر ابولفضل گذشت ووارد اطاق کنفرانس شد وبدون فوت وقت پوشه را کنار دست  نیرحسیکنار اتاق ام

 ..ابولفضل گذاشت 

ابولفضل وخانم  يکه هنوز چند قدم نرفته با صدا..عقب گرد کرد تا سکوت وارامش جلسه را بهم نزند  درجا

 ..گفتنش سرجا ثابت ماند  یمعروف

 ؟..بله -

 ؟..چه وضع پرونده است  نیا-

 يدر ان پرونده  يزیمگر چه چ...بلندش  ينه از سوال ابولفضل ،بلکه از لحن پرخواشگرانه وآوا...واماند  فروغ

 ؟..بود که ابولفضل را مثل فشفشه پرانده یکوفت

 ..با شمام خانم -

 نیاز خجالت در حال فرو رفتن در زم..اب دهانش را قورت داد وبا خجالت به سهام داران وروئسا نگاه کرد  فروغ

 ..بود 

 ..سرجاشه  زیهمه چ.. يموسو ياقا فهممیمنظورتون رو نم..منظ -

مرد را  نیعنوا ا چیحالت فروغ حاضر بود قسم بخورد که به ه نیدر ا...با حرص از جا بلند شد  ابولفضل

ش منتظر(که گفته بود  یادب وان ابولفضل نرم وارام یمرد خروشان وب نیا نیب یاصال چه شباهت.. شناسدینم

 ..وجود داشت ) ماندیم

 ؟..پس کجاست ... دیرو هم تو پوشه بذار يشرکت ازاد يمگه نگفته بودم فکس ها-

 ؟..؟مخش هنگ کرده بود .. بافتی؟چرا جفنگ م..گفته بود  ی؟ک.. يشرکت ازاد يها فکس

 ؟.. یول-

 .. دیفکس رو اماده کن يزودتر برگه ها..ساکت خانم -

 .. دیبخشیخفت نم نیوقت او را به خاطر ا چیه..ابولفضل ظالم  يا.. دیابولفضل لرز ادیفر دنیفروغ با شن ي چانه
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 شهیهم..دست خودش که نبود .. دیلرز اریاخت یدلش ب دیلرزان فروغ را د يکه نگاه مواج وچونه  ابولفضل

 .. گریاز هرروز د شتریوامروز ب دیلرزیم

قلب ..را از دست ابولفضل گرفت  ییرنگ کذا ینارنج يلرزان پوشه  يگفت وبا دست ها یکوتاه دیببخش فروغ

 ؟.. گرفتیبه سرش م یحاال چه گل.. کردینم یرا سر فروغ خال شیکاش اوقات تلخ..ابولفضل هم گرفت 

اشک در  لیس یفروغ با کل.سالن که پشت سر فروغ بسته شد ابولفضل را منقلب کرد  يتابه تا يدرها

 ..رها کرده بود  شیدل اشوبه ها انیچشمانش رفته بود وابولفضل را م

 .. یرو به توپ ومسلسل بست چارهیب یخانم معروف... یستیچته ابولفضل رو به راه ن-

 ..شباهت به متلک بچه ها نبود  یکارش ب..زد  یپوزخند تلخ ابولفضل

 ..نم به دست وصورتم بز یاب هیتا من  دیشما کارتون رو ادامه بد.. ستیمن امروز حالم خوش ن دیببخش-

چک چک  انینوا م یفروغ ب..راست به سمت اتاق فروغ به راه افتاد  کی شیامد قدم ها رونیسالن که ب از

قطره اب  کیانگار .. شدیم دایمگر پ یول.. گشتیمنحوس م يفکس شرکت ازاد يبه دنبال برگه ها شیاشکها

 ..فرو رفته بود  نیشده بود ودر دل زم

لب به ابولفضل ورفتارش  ریوز دیدماغش را باال کش..گرفت وبازهم گشت اشک چشمش را  نشیاست يگوشه  با

 ..فحش داد وبازهم گشت 

 .. دادیلب به خود دشنام م ریوز کردیدرِ باز اتاق فروغ را نگاه م يحاالت ابولفضل از گوشه  نیتمام ا ودر

به جانش  دیدیهربار م نکهیفروغ را بخواهد ونه به ا یخودش عهد کرده بود خوشبخت شیکه پ یبه ان وقت نه

 .. شدیم یومثل زهر دروجودش خال زدیم شین

 ...فروغ را بجزاند  نگونهیاصال نبود که ا..نبود  يرسم جوانمرد یلیخداوک

 میابولفضل ن..کرد  نیچنگ زد وف يدوسه برگ دستمال کاغذ..کرد  دایخاص را پ يباالخره ان چند برگه  فروغ

 ..زد  يلبخند

عقب  یمقنعه اش را صاف کرد وقدم برداشت ابولفضل به سرعت چند قدم..هم پاك کرد  را شیچشمها اشک

رنگ  ینارنج يکرد وبرگه ها را به همراه پوشه  یابولفضل اخم دنیفروغ با د.رفت که همزمان در اتاق باز شد 

 ..به سمت ابولفضل گرفت 

 ..هم از پرونده  نیا.. دیبفرمائ-

 ..تنها پوشه را گرفت  ابولفضل
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 ..به حرف امد  اریاخت یبود ب نیکه هنوز دل چرک فروغ

 ؟..کردم  یی؟کار خطا.. دیدار یشما با من مشکل يموسو ياقا-

 ..لحظه گفت  کیدر  ابولفضل

 ..سوم  يبه شعبه  دیبهتره برگرد-

 یاز طرف..نبود که ازارش دهد  شیچشمها يحداقل جلو..بهتر بود  نگونهیا..فوت کرد  یرا به سخت ونفسش

 ...افتاد  یهم م نیرحسیاز صرافت ام دیشا

 ردیحرفش را پس بگ يوفور دیانداخت تا مبادا دلش به رحم ا نیابولفضل دوباره سر پائ دیفروغ که لرز فک

 .. دیفروغ با بغض پرس..

 ؟..چرا -

 ..به نفع هردومونه  نیا-

 ..براشفت  فروغ

 ؟.. دیریبگ میتصم گرانید يبه شما اجازه داده برا ی؟ک..من  ایبه نفع شما -

 ..افزود  تیانداخته بود نگاه کرد وبا قاطع نیکه سرپائ یبه ابولفضل میمستق

 .. دیشما هم بهتره من بعد رفتارتون رو درست کن.. رمیشرکت نم نیمن از ا-

 ..شدن در اتاق بود دهیکوب شیوارد اتاقش شد وحسن ختام تمام حرفها تیودرنها

*** 

بود  ازیفروغ که درحال خرد کردن پ..شد  رهیرا مرتب کرد وبازهم به فروغ خ ازیوپ ینیزم بیبانو سبد س میمر

 .. دیوپرس دیدماغش را باال کش

 .. ي؟چشمهامو از کاسه در اورد یکنیچپ چپ نگاه م نقدریچرا ا..مامان؟  هیچ-

 یبا اون احوالپرس نیابولفضل سر سنگ..بود  دهیکه ابولفضل را د يعصر..به فروغ رفت  يبانو چشم غره ا میمر

با .. دیدیرا از چشم فروغ م نهایا يبانو که همه  میمر..بود  دهیحال فروغ را هم نپرس نباریا یکرده بود حت

 ..سبد را پس زد وگفت  تیعصبان

 ؟..جمع کرد  شدیفرغون هم نم هیکه لب ولوچه اش رو با  یگفت یدوباره به ابولفضل چ-

 ..درهم رفت  شیکردنش در سال کنفرانس افتاده بود اخمها خیادبانه وان سنگ رو یرفتار ب ادیهم که  فروغ

 !؟..سرکار هم با من ..من چه بدونم مادر من -
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 .. دیحرف فروغ پر انیبانو درجا گشاد شد وم میمر يها چشم

 ؟.. دی؟مگه سرکار هم با هم.. یسرکار چ-

 ..اره -

کرد که فروغ همکار خودش شود  يباالخره کار... ابولفضل نیبود ا یعجب پسر زبل..بانو شل شد  میمر شین

 .پسر با جنم  نیاحسنت به ا..

 نیپس ا... دیلب ورچ..بود  نیسنگ اریمودب بودن بس نیبرخورد سرد ابولفضل که در ح ياور ادیبا  یول

 ؟.. فروغ بازهم در برجکش زده بود دیشا..داشت؟  ییبرخودش چه معنا

 جزاندشیم يفروغ بدجور..که انجا بود  شیخودش نبود خدا..واال پسر مردم حق داشت .. بود  نیقطعا هم بله

پسر  نیا ياب خوش از گلو کی گذاردینم.. شیکارها نیاه از دست فروغ وا.. یتیاهم یب.. یمحل یهمه اش ب..

 ..رود  نیپائ

کردن کارش داشت چگونه ابولفضل مثل  دایفروغ وپ يکه برا ییها یان دل نگران انینرفته بود م ادشی هنوز

 شیحال فروغ با کارها..داد  شنهادیکار بدر بخور ومعقول را به او پ نیوا دینجات به دادشان رس يفرشته  کی

 .. دادیوحرص م جزاندیم قهیفرشته را دم به دق نیا

فروغ چاقو را ..فروغ گرفت  ياز بازو یدرجا بلند شد ووشگان.. غ خونش به جوش امدفکر کردن به رفتار فرو با

 .. دیوشگان را مال يرها کرد واخ اخ کنان جا

 ؟.. یکنیکار م یمامان چ يا-

 کنهیکم بهت محبت م.. يدیازارش م نقدریچرا ا..اخه تو چه مرگته دختر؟ ...نکن  تیبچه رو اذ نیا نقدریا-

بچه هم از دست  هیمثل تو که  وهیزن ب هیدنبال  ادیم يدوره زمونه کدوم پسر نیتو ا..؟کم هوات رو داره ؟...

 ...ادا اطوارت رو  نیبس کن ا.. يداد

 ..بودنش را به رخ بکشد  وهیاز مادرش توقع نداشت ب.. دیلب برچ فروغ

 ... گهینفر د هی یبره پ..شوم براش نفرستادم  تیفدا يمن که نامه -

 یوگوشت تلخ یچوسان سانیوگرنه مغز خر نخورده که دنبال زن ف..اون تو رو دوست داره ..نفهم ..اخه احمق -

 ..مثل تو باشه 

 ..اه مامان -
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ذره ادم باش  هیحداقل ...نه ؟  يداریدست از سرم ورنم یتو من ونکش...درد ومامان ..کوفت ومامان -

نگاه کردن تو صورت مادرش رو  يرو گهیبه خدا من د..پسر مردم رو نجزون  نقدریا..داشته باش  تیشخص..

 ..ندارم 

 !؟..شما بهش بله بگم  ندی؟به خاطر خوشا یخب که چ-

 ...اگه همکارته مثل ادم باهاش برخورد کن ..هم رفتار نکن  يجور نیا یول..نگو -

 یچه عشق وعاشق.. یچه دوغ یچه کشک.. دهیماه که جواب سالم من رو هم نم هی..مادر من  يکار يکجا-

 ؟.. يا

 ...به صورتش زد  یبانو چنگ میمر

 ؟..باشم  یخوب نیکجا دنبال داماد به ا گهیحاال د...از دستمون رفت  یخوب نیپسر به ا!! ایب..سن اهللا -

 ..خرد شده را پس زد وبلند شد  يازهایکبود شده بود با حرص سبد پ تیکه از عصبان فروغ

از شرم خالص  کنمیروز شوهر م هینترس منم ..ورو دستت موندم  دمیانگار ترش یکنیاه وناله م يدار يجور هی-

 ... یشیم

 .. دیشده بود غر یفروغ عصب يحرفها دنیبانو که از شن میمر

 شیر خیبمون ب... رهیتو رو بگ ادینم يخر چیاخالق گندت ه نیباا..نه جان من ..از دست تو راحت شم؟؟ ! ..تو؟-

با ..اریتلخه مادر مثل ته خ قتیحق..داشته باشم؟  دیبا یچه توقع گهید يرو پروند یخوب نیپسر به ا یوقت..خودم 

 پسر محل  اهچه برسه به ابولفضل ش ردتیگیهم نم یاخالقت نون خشک نیا

شکسته از بانو دل  میودرد دلش به اتاقش وهمان تراس کوچک پناه برد و مر ازیپ يمخلوط بو يبا اشکها فروغ

 کندیدختر دق م نیبا خودش گفت اخر سر از دست ا...را از سرگرفت  ازهایپ یفروغ خرد کردن باق يحرفها

  بردیرا با خود به گور م شینوه ها دنید يوارزو شودیوجوانمرگ م

با سوز  دهیسپ يهمان جا هم به خواب رفت دم دما یحت..تراس سر کرد  يشب را رو شیها مهیتا ن فروغ

از رفتار خودش به سراغ  یهرچند که ان شب هم ابولفضل به خاطر ناراحت..دم صبح به اتاقش فرار کرد  يوسرما

 ..ماندن فروغ نداشت  رونیرفته بود وخبر از شب ب مانیپ
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از  انمیبانو پش میمر.. دیایب رونینتوانست از تخت خوابش ب یپهلو حت نهیفردا بود که فروغ از گلو درد وس صبح

 ..گرفت  یوبه شرکت زنگ زد ومرخص ختیاب پرتقال در حلق فروغ ر..تلخ روز گذشته  يحرفها

به فروغ زده بود پا به  يکه روز قبل با تند ییمانده بود وحاال دل نگران حرفها مانیشب را کنار پ ابولفضل

 .. امدیکه ن امدیکه گذشت فروغ ن يا قهیودق هیهرثان یول.شرکت گذاشت 

نکند به .. امده؟یچه شده که فروغ ن.. امدیشروع شد وبازهم فروغ ن يوساعت کار دیبولفضل به لبش رسا جان

نکند ..سه برگردد؟  يوواقعا قصد کرده به حرف او عمل کند وبه شعبه  ستیهنوز شاک روزشیخاطر حرف د

 ؟..اصال استعفا دهد ودست او را کوتاه کند 

؟حالش را ..؟نزند ..زنگ بزند ..صفحه ثابت مانده بود  يدستش رو..فروغ را اورد  يرا دراورد وشماره  شیگوش

کننده دست از  وانهید يدلشوره  نیتا ا کردی؟پس چه م.. کردیبه اخراجش م دیوتهد کردیم ي؟تند.. شدیم ایجو

 ؟؟..سرش بردارد 

تنها گفت که  یالیخ یا بب یمنش..اش زنگ زد  یسراند وبه منش زیم يرا رو لشیموبا یسر هم گوش اخر

 ..گرفته  یمادرفروغ زنگ زده ومرخص

بانو دلخور  می؟مر..عصرش بوده  روزینکند به خاطر رفتار د..چرا مادرش زنگ زده؟ .. شدینم نیبدتر از ا گرید

 ..؟فروغ هم که دلخور بوده ..شده 

چگونه وسائلش را جمع  دینفهم دیساعت پنج که رس..تا عصر به زور سرکرد ..ابولفضل درحال انفجار بود  مغز

 ..تک بوق داد  کیرا هم با  مانیجواب سالم پ یحت..نشست  نشیکرد وپشت ماش

شد  دینا ام..معلوم نبود  يزیاتاق که چ يافتاده  يرهایاز پشت حر یپنجره رفت ول ي شهیسره پشت ش کی

پرده را کنار بزند  يمبادا که فروغ لحظه ا.لحظه کنار رفتن را هم نداشت  کیجرات .. ستادیبازهم ا یول..

 ..افتاده  شیبرا یوابولفضل باالخره نفهمد چه اتفاق

 یصندل..اتاقِ فروغ از هم باز نشد که نشد  ریحر يها هیکالفه شد وال..ابولفضل خسته شد ..ها گذشت  ساعت

 ..خره شب سحر شد وروز از نو شروع شد راك ساکن ماند وابولفضل دل نگران ماند وباال

 ..حال وتب دار  یب قیرق يوسوپ ها وهیاب م یخواب بود وفروغ بعد از خوردن کل یان روز ابولفضل ب يفردا

روزه را  کی يفروغ سد راهش شد وعقده  دنیبا د ستیجواب شاک یب يکه از ان همه چشم انتظار ابولفضل

 ..باز کرد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٢٩ 

 دیریگیروزانه م یشعبه اونوقت مرخص نیبه ا دیماه نشده اومد هیهنوز ..چه وضع کار کردنه؟  نیا یخانم معروف-

 ؟..

 ..از دست ابولفضل به ستوه امده تنها پاسخ داد  گریکه د فروغ

 .. رمینگ یمرخص کنمیم یبه بعد سع نیاز ا..حق با شماست -

که زده  یابولفضل در جا از حرف..ابولفضل را  یچه برسد به دل پراز نگران سوزاندیخش دار فروغ دل م يصدا

 ..کار از کار گذشته وفروغ از کنارش گذشته بود  یشد ول مانیپش

بود جلو امد وبه  دهیوجواب معقول فروغ را شن ادیفر يوتنها صدا دهیاخر سر رس يکه در لحظه ها نیرحسیام

 ..گفت  یارام

 ؟.. یتند نرفت ادیبه نظرت ز-

 ...نگون بخت خال کرد  نیحس ریرا سر ام تشیگر گرفت وعصبان نیرحسیام دنیبا د ابولفضل

 ..دست من  يمسائل رو بسپر نیفکر کنم بهتره ا-

 ..دوستانه شانه اش را گرفت  نیرحسیام

 ؟.. ياعصاب شد یشده ابولفضل چند وقته ب یچ-

لب فروغ  يولبخند رو یچه کند که خوشبخت یول..نباشد  نیرحسیسربه تن ام خواستیدلش م یلیخ ابولفضل

 ..لبخند فروغ را به مرد مقابلش ببازد  نیاگر به خاطر ا یحت..مهم تر است  شیبرا

 ..سر تکان داد  یخواب یشبانه روز ب کیوخسته از  دیکش ینیسنگ نفس

 .. ستیجا بند ن چیدستم به ه.. رهیداره م ارمی..داداش  ستین يزیچ-

 ؟..حرفها  نیاست گفتن ا دی؟از ابولفضل بع..ابولفضل  اری؟.. رودیم ارشی.. دیمثل فنر باال پر نیرحسیام يابروها

 ؟..پسر  یگیم یچ-

 ..هم پوزخند  دیشا..لبخند زد  ابولفضل

 ..دادم  ریگ یبه خانم معروف يخود یکردم ب یگفتم که قاط-

 ؟..از دست من ساخته است  يکار-

 ..بزند  ادیفر خواستیدلش م ابولفضل

بذار ..من بمونه  يزن برا نیبرو وبذار ا..زن من بردار وبرو  ینحست رو از زندگ کلیفقط ه..اره ساخته است (

 ..)ساله تموم بشه  زدهیحسرت س نیا
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 ..گفت  يگرید زیبرخالف حرف دلش زبانش چ یول

 ..نه کار خودمه -

 شانه اش را فشرد  ستیبا حسن ن نیرحسیام

 ..نذاره  ریشه وروکارت تاثمشکلت زودتر حل ب دوارمیام-

 ..ورفت  دیراهش را کش یبه چشم بهم زدن وبعد

توان نگاه کردن  گرید یرزوها حت نیابولفضل ا..ابولفضل شده جن وفروغ شده بسم اهللا  گذشتیکه م ییروزها

فقط منتظر است تا .. رودیسمتشان هم نم یوفروغ حت نیرحسیام نیب یاز ترس نگاه..به محبوبش را هم ندارد 

خالص را بزند واز  ریراحت ت الیبا خ تا..خبر ازدواجشان را در بوق وکرنا کند  ینیریجعبه ش کیبا  نیحس ریام

 ..شود  دیفروغ ناپد یزندگ

فروغ .. کندیتر از قبل م دهیفروغ را رنج شیها يها وسرد يدور نیابولفضل خودش هم خبر نداشت با ا چارهیب

که از انجام  یمهم کارش است ولذت..گم است  شیاعداد ورقم ها يایدل هردو مرد ندارد ، در دن که خبر از حال

 .. بردیکار م

پله باال  کیفروغ تازه توانسته ..او ندارد  يایدر دن ییجا شیها یودل نگران نیرحسیام... شیوحس ها ابولفضل

 ...!!باالتر  يبه افق ها یاجیچه احت..حالش خوب است  یزندگ..افق ندارد  دنیبه د یلیرود وتما

 يکه روز ییحس ها..وجودش سر از نو زنده شده اند  يخفته  يکه حس ها ینیرحسیام.. نیرحسیام اما

 ..کرده بود  وایش ياورا واله  يبدجور

کوچکش که  تیوئوس وایعاشق ش.. شودیدوباره دارد سر از نو عاشق م دانستیم..خبر از دلش داشت  نیرحسیام

چقدر فرق کرده  وایش نکهیا.. وایش يتازه  يها یعاشق سادگ.. چکدیان م يغم وغصه ازگوشه به گوشه  يبو

دوست هم  کی یحت..خودش نبود  وفرمثل سابق به فکر قر گرید...چقدر زن شده .. کردیچقدر مادرانه رفتار م..

 ...خدا بخواهد وقتش را با او بگذارند  ينمانده که محض رضا شیبرا

نتواند دل بکند از  شدیحس باعث م نیوهم..اوست .. وایکه حال تنها کس ش کردیلمس م یبه خوب نیرحسیام

در کمال ادب واحترام با  نیرحسیوام کردیبدرقه اش م یبا مهربان وایش یوقت یحت.. شیکوچک چهل متر تیسوئ

زهرا سادات بر  شیاز قبل پ ترودل نگران  ماندیدلش م.. ماندیم وایش شیبازهم دلش پ کردیم یاو خداحافظ

 ... گشتیم
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 گرید..هم کمرنگ تر شده  شیبچگانه گذشته دردها ياز مرگ مستانه وآن سهل انگار يسال واند کیکه  حاال

 يبه خاطر عالقه  نیرحسیام دیشا.. حیجوان بود وطالب تفر وایبه هرحال ش.. داندیرا هم مقصر نم وایش یحت

هرچه که بود حال ..امدن مستانه بسته بود  ایرا با به دن وایش يزودتر از حد موعود دست وپا.. خودش به بچه 

 کرده بود  ریتغ نیرحسیونگرش ام دید

با مادر  شیاشنائ يرا گذاشته بود پا نیرحسیام يامدن ها ریود راتیتغ.. دیدیم يگرید يزهرا سادات خوابها یول

خوش صورت هم بود ..بود  یزن معقول..بود  دهیاو را د.که کنار به کنار مستانه خاك شده  يپسر..دیوح

 ..وبس  نیهم.. نودعقد زن وپسرش را بش يفقط زنده باشد وخطبه  خواستیچه م گرازخداید..

خودش فکر  الیبه خ..نداشت  وایهم از ش يخبر..نداشت  نیرحسیشدن ام دایسادات که خبر از دوباره ش زهرا

 ..را به همراه مرگ مستانه به قبرستان خاطرات فرستاده  وایش نیرحسیام کردیم

 دنیهرغروب با دست پر به د نکهیا..شده  وایسر زدن به ش نیرحسیام يهم خبر نداشت که کار هرروزه  روحش

 نیذاتش ا..نبود  نیرحسیکارها دست ام نیهرچند که ا..داشته باشد  اجاتشیدر رفع کردن احت یبرود وسع وایش

دل  ینادم وافسرده که حت يوایاز ش تربه یومراقبت کند وچه کس ردیبپز تیمسئول..کند  تیحما یبود که از کس

 دهیرا چش شیبار طعم عاشق کیکه قبال  ینیرحسیچه برسد به ام..امد  یوبه رحم م سوختیخدا هم به حالش م

.. 

 ییرایپذ نیرحسیبا جان ودل هم از ام..خوش برخورد ..خوش رو بود .. دادیرفت وآمدها نم نیاما دل به ا وایش

همان ..است  نیرحسیام یذات يبه خاطر همان حس دلسوز نیرحسیام يتمام کارها کردیفکر م یول.. کردیم

کم  يها ومحبت ها يبزرگوار نیهم..ها  نیهم دنیاخالقش بود ود نفکیکه جزو ال يریپذ تیاحساس مسئول

 نیرحسیهرروزکه در را پشت قامت بلند ام.. کردیوخاکستر م سوزاندیرا هرروز وهرروز م وایش نیرحسیام ابیونا

به دامن زن  یدست یرا دست یمرد خوب نیکه چرا همچ کردیوخودش را لعنت م زدیزار م ریدل س کی بستیم

هرروز  نیرحسیوام.. دشیپف کرده سرکار حاضر م يبا چشمها بحوص دیخوابیم هیشب را با گر..فرستاده  يگرید

در احواالت  يا يبهبود چیکه چرا ه شدیاز قبل سرگشته م شترینذارش ب کلیوه دهیپر يرنگ ورو دنیبا د

خودش  نیرحسیام.. کند؟یاز روز قبل افول م شتریب وایش.. نیرحسیام ماتیچرا با وجودم تمام مال..ند؟یب ینم وایش

 يوخنده ها دیدیرا م وایفقط آب شدن ش..زخم است ومرهم ..نداشت که وجودش درد است ودرمان  هم خبر

 یوبار نگران بستیرا م وایکوچک ش تیوعاشق تر از قبل درب سوئ..نگران تر ..وهر بار سردرگم تر ..مرده اش را 

 .. دیکشیرا به دوش م شیها
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 ..ولب باز کرد  وردایاخر سر تاب ن نیرحسیکه ام دیبه انجا رس داستان

 ؟.. وایش-

هرچند ارام ..گفت  یلب جانم ریپوست کنده بود ز يارهایهمانگونه که حواسش به مرتب قاچ کردن خ وایش

 ..نه  ای دهیجانم را درست شن نیشک داشت ا نیرحسیکه ام يهرچند سبک جور..

 دکتر ؟ میبر يخوایم-

 نیرحسیشده بود که ام زینذارو رقت انگ نقدریا یعنی..بود  ختهیغم عالم دوباره در دلش ر..سر بلند کرد  وایش

 ياز رو نیرحسیام يحس که تمام کارها نیاز فکر به ا امدی؟هرچند که دلش به درد م.. سوزاندیدل م شیبرا

کاخ .. اخر يجمله  نیاما با ا ودب یهم راض نیدل کوچک ومهنت زده اش به هم یاست ول تیاحساس مسئول

 ..غرور بند زده اش هم شکست ...کست درجا ش شیارزوها

 ..زمزمه کرد  ریگذاشت وسر به ز نیرحسیام يپوست کنده را جلو بیس ارویخ يبشقاب حاو یارام به

 ؟..کنم  یخواهش هیازت  شهیم-

رو به راه شود  وایفقط ش..انجام دهد  وایش يبرا يروزها حاضر بود هرکار نیا..مشتاقانه لب زد  نیحس ریام

 ..بود  یهم راض یخوب شدن نسب کیبه  یحت..

 .. کنمیبگو گوش م-

 .. این نجایا گهید-

 ..را در جا بهم دوخت  شیکه لبها يانتظارش را داشت جور نیرحسیبود که ام یتر از آن يکار ضربه

 یاضاف گرید نیرحسیازدواج کند وحضور ام خواستیم دیشا ای؟.. کردیداشت با متانت ردش م وای؟ش.. دیاین آنجا

بازهم  یونزار ول دهیهرچند رنگ پر..بود  بایهمچنان ز وایش...؟چرا که نه؟ ..جسته  يگریسر د ي هینکند سا..بود 

! هم داشت واز همه مهمتر ینقل تیسوئ کی... رفتیخودش م بیدستش در ج.. کردیکار هم م..سر پا بود 

 سیواقعا که ک...دوره زمانه  نیا يطفه عا یاز مردان وپسران ب یبعض يچرب ونرم برا يلقمه  کیمطلقه بود و

 .. نیبهتر از ا يزیچه چ..عشق وحال بود  يبرا یمناسب

هم رگ گردنش  یموضوع نیاز فکر کردن به همچ یحت.به شماره افتاده  شیحس کرد نفس ها نیرحسیام

گلگون  يچهره  یسر بلند کرد ول نیرحسیسکوت ممتد ام دنیبا د وایش..سرخ  شیشانیوپ شدیبرجسته م

لب  يبه تند..را هم از دست بدهد  نیرحسیخرده محبت ام نیکه نکند هم دیترس..دستپاچه اش کرد  نیرحسیام

 ..زد 
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 ..که  نهیا..منظورم -

 .. دیپر وایحرف ش نیاشفته بود که ما ب يبه قدر نیرحسیام یول

 ؟.. یدوباره ازدواج کن يخوایم-

 ؟...خطور کرده بود  نیرحسیام ي لهیچگونه به مخ یحرف نی؟اصال همچ..؟با که ..ازدواج کند .بازماند  وایش فک

که با صورت کبود  ینیرحسیسوال وبه ام نیدانست چگونه به ا ینم یحت..گرفت  یرا تر کرد ونفس شیها لب

 ..شده مقابلش نشسته بود جواب دهد 

 ؟.. هی؟منظورت چ..ازدواج کنم -

 ؟.. یتا راحت باش امین گهید يخوایم-

دچار سوءتفاهم شده بود  نیرحسیام.. دیشنیخطر را به وضوح م يزنگ ها يبلند وهشدار دهنده  يصدا وایش

 .. شدیغرق م الیفکر وخ نیوکم کم در منجالب ا

 ..بدون فوت وقت مسلسل وار گفت  پس

هفت  يبرا اشتباه بزرگ هی نیازدواج وهم نیهم..ازدواجم اشتباه هم کردم  نیتو هم..بار ازدواج کردم هیمن -

 که ؟؟ نهیا قتیحق..راستش.. فتمیفکر ازدواج ب کنمیپشت دستم رو داغ م گهید.. هیپشتم کاف

عاشق  شهیاز هم شتریب نکهیا.. دیبگو توانستیاصال چه م... دیرا بگو قتیحق توانستینم..خاموش شد  وایش موتور

 تیبا هر بار قدم گذاشتن به سوئ دیبگو نکهیا ای.. اوردیرا تاب ب یکینزد نیوا يدور نیا تواندیشده ونم نیرحسیام

 يمتر کی ياز فاصله  یعطر تنش حت دنیبوئ زهربار ا دیهم بگو دیشا ای.. شودیکوچکش از خجالت اب م

 ؟.. شودیتازه م شیخوش گذشته برا امیا ادیو شودیمست م

واورا  ادین.. دیاین دنشیبه د گریخواهش کند تا د یبه نرم توانستیفقط م..محال بود لب بازکند .... توانستینم نه

 یکس یب يروزها نیرا تحمل کند در ا شیخال يجا توانستینم گرید رفتیبه خودش عادت ندهد که اگر م

 ..را در نطفه خفه کند  نیریش يسودا نیدوست داشت ا دایشد..

 یدن جمله ،کنجکاوانه منتظر باقبود با قطع ش دهیکش ينفس اسوده ا وایش يحرفها دنیکه با شن نیرحسیام

 ... اوردیطاقت ن نیرحسیتا باالخره ام..از هم باز نشد که نشد  وایش يلبها یول.ماند  شیحرفها

 ؟..زدن  یها حرف هی؟همسا.. کنهیم تتی؟اومدنم اذ.. امین گهید یگی؟چرا م.. وایش-

 ..جواب خود را داد  وخودش

 ...من ...من  یول..تو ممکنه مشکل ساز بشه  طیبا شرا یزن ياون هم برا نجایاومدنم به ا دونمیم-
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 دیترسیم وایهنوز هم از گذشته وش نیرحسیام دیشا ای...هنوز زود بود  دیشا..هم نتوانست اقرار کند  نیحس ریام

وراه  زدندیدست وپا م يگریدر حسرت داشتن د.. دهیهردو ترس... هردو عاشق..چرخ گردان  يها يامان از باز..

 ..نداشتند  ییه جاب

هم در  دیام يکه اندك کورسو ییوایش..گذاشت  يرا به جا وایش سیکرد ونگاه خ امیدر لحظه ق نیرحسیام

 ..دلش خاموش شده بود 

**** 

 یکیبا  ایگو..بر پا بود  يوسهامداران شرکت سور سیدردل رئ یول... گرید ریعصر دلگ هی..شنبه عصر بود  پنج

 ... شکستندیبا دمشان گردو م یطرف مقابل قرار داد بسته بودند وحال همگ يشرکت ها نیاز بزرگتر

ابولفضل که طبق معمول دست ..دعوت به شام وجمع کردن کارمندان شرکت  يبرا يزیهم شد دستاو نیهم

گفت به همان  شدیم ینسبت به او داشت ول يتر نیپائ يهم گرچه رتبه  نیرحسیام...شرکت بود  سیراست رئ

 .. شدیومهم شناخته م زیصورت عز

دلش ..فروغ اما ..بودند  دهیصابون به شکمشان مال.. یعال ینیشام وشب نش کی يبرا یسرخوش وراض همه

کارمندان  يهمه .. اوردینتوانست نه ب یول..کند  یدعوت شانه خال نیبار ا ریکه شده از ز يهرطور خواستیم

 یبه اجبار بند وبساطش را جمع کرد وپشت سر جمع راه..مشهود بود  ياو بدجور یخال يجمع شده بودند وجا

 ..رستوران شد 

کوچک فروغ کردند وتا بدان جا برسند مخ فروغ را بار  زیخودشان را مهمان مات..نداشتند  نیکه ماش ییها بچه

 ... دندیهمه سر وصدا نداشت جان به لب شد تا به رستوران رس نیفروغ که عادت به ا...فرغون کردند 

 یصندل يشرکت رزرو شده که همه  يبچه ها يمعلوم بود از قبل برا..داشت  یخوب يفضا ریسف رستوران

 .. ستیخال شیها

اصال ..گذاشت  شیزانوها يرا رو فشینشست وک يبچه ها، گوشه ا يروزِ پرکار وسر وصدا کیخسته از  فروغ

انداخت  ریوسر به ز دیکش يبلند مهیفروغ اه ن...شرکت بازهم کنارش نشستند  يدخترها..به امدن نداشت  یلیم

 ..بنوشد  داغ يفنجان چا کیان لم دهد و يراکش را کرده بود که رو یصندل يدلش هوا..

 ياز سرورو یحوصلگ یب...کنارش نشست  یصندل کی يبا فاصله  دیدرهم فروغ را د ي افهیکه ق نیرحسیام

 ... دیباریفروغ م

 .. دیخنده پرس با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

 ؟.. دیحوصله ا یب نقدریچرا ا-

 ..زد وصادقانه گفت  يلبخند میشد به اجبار ن نیرحسیکه تازه متوجه ام فروغ

 شلوغ رو ندارم  يجمع ها يحوصله -

 ..دستش گذاشت ومهربان تر از قبل گفت  يرا جلو وهیظرف م اریاخت یب نیرحسیام

هم بچسبه  هیکه به بق دیاخم هاتون رو بازکن کمی.. دیکه با ما شام بخور دیداشت ياجبار قیامروز توف نکهیمثل ا-

... 

دوخته  دهیچگونه به لبها وخنده اش د زیکه ابولفضل ان طرف م دیزد وسر خم کرد ونفهم يلبخند گشاده ا فروغ

 . خوردیوخون خونش را م

 ..فت وفروغ بود به خنده گ نیرحسیام یدرگوش يکه شاهد صحبت ها يفرهود هیسم

 ؟.. يشد اقیع یلیخ یمانیپ يبا اقا..چه خبره فروغ -

 .. فتدیزبان ها ب يعنوان حاضر نبود حرفش رو چیبه ه..درجا سرخ شد  فروغ

 ..برادر من هستن  يجا یمانیپ ي؟اقا.. هیچه حرف نیا-

 ..تاب داد وزمزمه کنان گفت  ییابرو رفتیحرفها از رو نم نیکه با ا هیسم

 ..ما هم باورمون شد -

 ..زد  يدخترها بلند شد ورنگ ابولفضل به کبود يخنده  يصدا

 ..پلو با گوشت  یباقال يابولفضل زهر نوش جان کرد به جا..تفاوت  کیبا  یان شب خورده شد ول شام

 یانجا بود که حت یبدبخت..وجانش را به لبش رساند  دیرا د نیرحسیام زودرشتیر يها یدگیمدت رس تمام

 یوشاهد خوش خدمت ختینشست وقاشق قاشق زهر هالهل درحلقش ر..شام بلند شود  زیاز سر م توانستینم

به فروغ  هیاز بق شتریب یفقط کم.. کردینم یشاقّ ادیکار ز چارهیب نیرحسیهرچند که ام..شد  نیرحسیام يها

 .. دیرسیم

 ...ابولفضل وفروغ  نیها هم شد اغاز طوفان ب نیهم

*** 

 شیونه قدم ها خواستیهرچند که نه دلش م..رنگ را برداشت ورهسپار اتاق ابولفضل شد  یاب يپوشه  فروغ

 شناسدیوقت ابولفضل را نم چیه کردیحس م..واقعا از او دل زده شده بود  روزیبعد از برخورد تند د.. کردیم ياری
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شده بود وفروغ با گوشت وپوستش  وایش ریگروزها در نیکه ا ینیرحسیام..افتاد  نیرحسیام ادی گریاز طرف د..

 ... کردیرا لمس م وایبه ش نیرحسیام يتازه نورسته  يعالقه 

درشرکت ومحل ..دوست روراست ومهربان  کی..دوست شده بود  کیبه  هیشب شتریروزها ب نیا نیرحسیام

همه را در اورد  يکه صدا شبیمثل د.. کردیم ياز حد دل سوز شیاوقات ب یالبته گاه..را داشت  شیکارش هوا

ازهمه  شتریوب..مهربان بود .. دبو يا ختهیمرد فره نیرحسیام..برخورد ها نداشت  نیبا ا یمشکل چیفروغ ه یول..

زد وپشت در  يلبخند مین..احترام قائل شود  شیفروغ از جان ودل برا شدیها هم باعث م نیهم.. ریپذ تیمسئول

 ..زمزمه مانند ابولفضل درجا ثابت ماند  يبا صدا یبه در بزند ول يبرد تا تقه ادست باال ... ستادیاطاق ابولفضل ا

نه تو ..افتادم  میبه خدا از کار وزندگ..تحمل کنم  نیاز ا شتریب تونمیمن نم..خودت  شیبرش گردون پ مانیپ-

 ..برش گردن  یول شمیم مونیاز رفتنش پش دونمیم نکهیبا ا..چشممه  يمدام جلو..دارم نه شرکت  شیخونه آسا

 ؟...کرده  ختیقبل سنگ رو  يسر یمگه نگفت...بشه  یراض یخانم معروف کنمیفکر نم-

 ..سه  يبرش گردون شعبه  یدونیصالح م يهرجور.. ستیمهم ن-

به او فروخته  يتر زمیمگر فروغ چه ه..شور به درش کرده بود  گریابولفضل د.. شدیم ادیفروغ کم وز يها نفس

ابولفضل را با  خواهدیدلش م کردی؟حس م... گذاردیوپشت سرش صفحه م ردیگیم میتصم شیکه حاال برا

 نی؟ا.. شدیپرروتر م ساختیم شیها یمحل یها وب یوبا بد اخالق کردیهرچه مدارا م..خودش خفه کند  يدستها

 ؟...مدلش بود گرچهید

 ..به در زد ودرجا در را بازکرد  يتقه ا یان میتصم کی در

فروغ ..گشاد شد  شیفروغ ورنگ سرخ گونه ها دنیگردانش نشسته بود با د یصندل يابولفضل که رو يچشمها

 .. ي؟وا..؟همه اش را .. دهیرا شن شانیحرفها

 ..که چگونه سلسله وار شروع به صحبت کرد  دیاصال نفهم فروغ

؟تا .. میمن کارمند بد.. دیشما بگ ینانیمز ياقا..شدم  شتونیکار کردم که مخل اسا ی؟چ.. هیمشکلتون با من چ-

ندارم چرا  يکار ی؟من که به کس..کار در برم  ریاز ز ای ارمیدر ب ي؟خاله زنک باز..کنم  يحاال شده کم کار

 ؟.. دیکن رونمیشعبه ب نیاز ا دیخوایم

 یامان فروغ نفس یرا گم کرده بود با قطع شدن سواالت ب شیفروغ دست وپا يمقدمه  یکه با ورود ب مانیپ

 ..ارام کند  یکرد تا جو را اندک یگرفت وسع

 ..نبود  نیمنظور ابولفضل ا یسوءتفاهم شده خانم معروف-
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 ..را داد  مانیبود بدون مکث جواب پ یوطوفان یعصبان يگرید ياز هرلحظه  شیفروغ که ب یول

 ؟..اخه چرا ..ندارن  شیاسا نجایکه چه تو خونه وچه ا.. ینانیمز ياقا دمیخودم شن-

 چرا؟ یبدون يخوایم-

در ..نگه داشتن  میوحر يبس بود پرده دار گرید..اخر  میابولفضل زده بود به س..جو اتاق را گرفت  يبد سکوت

 ..را بکند  هیقال قض خواستیلحظه با تمام وجودش م نیا

 ...بود  دهیبلند ابولفضل ترس ياز کالم قاطع وصدا..هم سکوت کرده بود  فروغ

 ؟.. يذاریتنهامون م مانیپ-

 ..تکان داد واشاره به ارامش کرد  يسر.. شیقلب لیبرخالف م مانیپ

به خود  یفروغ ناخواسته حالت تدافع.. ستادیبلند شد ورخ به رخ فروغ ا زشیکه بسته شد ابولفضل از پشت م در

سرش  ایا..کند  ینیب شیپ رفتارش را توانستیعنوان نم چیبود به ه دهیکه از ابولفضل د ییزهایبا چ..گرفت 

به  دی؟شا..داشت  شیکارها يبرا یموجه لیدلهم واقعا  دی؟شا.. گفتیبا او سخن م متیبا مال ای؟.. زدیم ادیفر

 ؟..اخر چرا  یول..شده بود  ششیواقع فروغ مخل اسا

 ..گفت  تیدوخت وبا جد دهیفروغ د يدر چشمها میمستق ابولفضل

 .رو تحمل کنم  نیرحسیتو وام يرابطه  تونمینم گهیمن د-

با هم  یچندان يوقت بود که رابطه  یلیو او خ نیرحسیام..برنج  ریمالقه ش کیدرست مثل ..وا رفت  فروغ

پس چرا ابولفضل ..شام  زیسر م زیرفتار محبت ام یکم دیشا... تیودرنها کیسالم وعل کیدر حد کار و..نداشتند 

 ؟..طاقتش را نداشت 

 ..را لمس کرد  شیشانیوناراحت پتاب  یب ابولفضل

 ..من ..نکن  نکارویا کنمیخواهش م يخبر ازدواجت رو بهم بد ینیریجعبه ش هیبا  يخوایاگه م..اگه -

 ..!!!واقعا که -

 ..ابولفضل را بست  يبازشده  يقاطع ومحکم فروغ لبها يصدا

 ..گرفت وادامه داد  ینفس کوتاه مین..درحال خفه شدن بود  تیاز عصبان فروغ

 خوانیمن رو نم ینانیمز ياگر هم اقا..سه يشعبه  رمیم دینقل وانتقال من رو اماده کن يفردا کارها نیهم-

 .. دمیاستعفا م
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 ریغ..مگر چه گفته بود؟ .. کرد؟یفروغ چرا به او حمله م..بود؟  یچه عکس العمل گرید نیا..ماند  رانیح ابولفضل

 !!؟..راه داده  مشیرا به حر نیرحسیام شیا پاست که از مدته نیاز ا

 ..موقع باز شد  یکه ب یلعنت بردهان.. رفتیفروغش داشت م..رفتن فروغ اه از نهادش برخواست  ياور ادی وبا

داشت که او را از  يا دهیچه فا...همکالم ابولفضل شود  خواستینم گرید یبود که حت یعصبان يبه قدر فروغ

 گریحد حساس بود همان بهتر که از شرش راه شود ود نیتا ا زشانیکه به روابط ناچ يمرد..اورد  یاشتباه در م

 ... ندیرا هم نب ختشیر

 کردیعرض راهرو را گز م یکه با نگران مانیپ...زد  رونیاز اتاق ب یاضاف حیتوض چیبرگشت وبدون ه ضیغ با

 ..سد راه فروغ شد 

 ... دیلحظه صبر کن هی یخانم معروف-

وجدان چه حرفها که پشت سرش قطار نکرده  یابولفضل ب..نفس بکشد  توانستینم یحت تیاز زور عصبان فروغ

 !!؟؟..دهد  حیتوض شیبرا خواستیمرد م نیبود حال ا

کدوم  چیدرمحل کار ه یول..اون هم درست  دیهست یمیباهم صم..ابولفضل دوستتونه درست .. ینانیمز ياقا-

فردا من رو به  نیهستم هم ياگه به نظرتون کارمند خوب وبه درد بخور.. دیفکراتون رو بکن.. ستیمهم ن نهایا

 ..به سالمت  ووشما ودوستتون ر ریکه مارو به خ..اگه هم نه  دیسه منتقل کن يشعبه 

 ... دیگذشت ودراتاقش را محکم پشت سرش کوب مانیپرشتاب از کنار پ يقدم ها وبا

 

 

سوتفاهمات ابولفضل ودل  يسه منتقل شد وپرونده  يبه شعبه  یاصل يدوروز از شعبه  يبه فاصله  فروغ

بود  مانیکه کرده بود پش يهرچند که ابولفضل مثل خر از کار..از حد فروغ درهمان جا بسته شد  شیب يخور

هرچه از دهانش درامد  تیعصبان با مانیمخصوصا که پ..تندش چگونه فروغ را رنجانده بود  يبا حرفها نکهیاز ا..

 ..ورفت دهیدراتاقش را بهم کوب تیبار ابولفضل کرد ودرنها

هرچند .. ردیدلش را بگ یگرفته بود پ میروزها تصم نیکه ا ینیرحسیام... نیرحسیرفت وابولفضل ماند وام فروغ

زهرا سادات در قهر به . ..ازدواج کند شوکه کرده بود وحال وایبا ش خواهدیخبر که دوباره م نیزهرا سادات را با ا

در  دیشا نکهیا..است  شیهنوز هم زن زندگ وایش نکهیا..با خودش چند چند است  دیاما باالخره فهم.. بردیسر م

 یحال به خوب..هم محبت دل به فروغ داده بود که از اول هم اشتباه بود  دیشا ای يبه خاطر دل سوز يبرهه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

از تجربه  يبا کوله بار نباریا..بسازد  گریکوچک د ي انهیاش کی وایشدوباره با  خواهدیکه دلش م کردیدرك م

 ..شوند  گریکدیمرهم زخم  توانستندیاوالد را ازدست داده بودند وحال م کیهردو ..بودند  کستههردو دل ش..

 دیق گرید خواستیم..ساعتها با خودش فکر کرد . نیرحسیبعد از رفتن ام..عالم نبود  نیدر ا گرید وایش اما

با فرار  یول.. اوردیدوباره به دست ب تواندیرا م نیرحسیام کردیمدت به اشتباه فکر م نیدر ا..را بزند  نیرحسیام

حل کردنشان بردارد  يبرا یدار تر از ان است که بتواند قدم شهیبود مشکالتشان ر دهیفهم نیرحسیام

 گرید.. دادیتنها خودش را ازار م دادیه مرا به خلوتش را نیرحسیاگر بازهم ام..را گرفته بود  مشیتصم...

 شیتنها نیرحسیام تیبه او عادت کند ودرنها..را لمس کند  شیومحبت ها دیرا ببن نیرحسیام خواستینم

 .. دیکشیونه ماه به دل نم گفتیک نه می؟..شده بود  وانهیمگر د..بگذارد 

در خانه اش را به ..در دلش فرار کرد  يِبدون گفتن حرفها نیرحسیکه ام يهمان روز ياز فردا..هم شد  همان

صد دفعه مرد وزنده  یاز دل نگران چارهیب نیرحسیام..را هم نداد  شیجواب تلفن ها گرید یحت..او بست  يرو

وجه  چیبه ه نیرحسیگذشت وام وزسه ر..فاجعه تا به چه حد است  نیعمق ا دیشد وزهرا سادات تازه فهم

در دستش  یسره گوش کی..بگذارد  ابانیسر به ب یکم مانده بود از دل نگران..کند  دایپ وایاز اثار ش ينتوانست اثر

رد کرده  يدو هفته ا یبود ومرخص دهیتلفن را کش وایش یول.. گرفتیرا م وایمحل کار ش ایخانه  يبود وشماره 

به جهنم بگذار .. نداشت  یتیاهم وایش يبرا یبه اخراجش کرده بود ول دیتهد شهرچند که صاحب کار..بود 

 ..کند ؟؟ دایمثل او پ يوخر کار یکارگر مفت ومجان خواستیاز کجا م..بکند  خواهدیکه م یهرغلط

سقف  کی ریز يایرو... نیرحسیبودن با ام نیریش يایترك رو... نیرحسیترك ام..ترك کند  خواستیم وایش

 ..بار  کیهم  ونیبار وش کیمرگ ..برود  رونیب نیرحسیام یاز زندگ خواستیبه واقع م گرید..رفتن دوباره با او 

وبا  دیمشت کوب..زد  مهیخ وایش يچهل متر تیپشت در سو یاز دلواپس نیرحسیروز شد چهار روز که ام سه

لب به خدا التماس کرد که  ریوز ختیلحظات پشت در اشک ر نیدر تمام ا وایرا صدا کرد وش وایبلند ش ياوا

 ..اندازد  یاعصاب خرد کنش از صرافتش ب يریپذ تیرا با ان مسئول نیرحسیام

 نیرحسیدل ببند وام نکهیا يبه جا..باره دل ببرد  کی دادیم حیترج..بود  بتیرفتن وامدن ها مص نیا وایش يبرا

 ..بکشد  شیبا دست پس بزند وبا پا پ

 نیقی دیرا که شن وایهق ش زهقیر زیر يصدا..که خسته شد سکوت کرد وهمانجا پشت در نشست  نیرحسیام

 .. ندیاو را بب خواهدینم گریحاصل کرد او حالش خوب است فقط قهر کرده ود

 ..زد وزمزمه کنان گفت  هیتک واریرا به د سرش
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من و  يجور نیا يالمصب حداقل بگو چرا دار یول.. ینیمن رو بب يخواینم گهید دونمیم.. يخونه ا دونمیم-

 ؟.. یزنیدور م

 ..جواب خودش را داد  وبازهم

 ..؟باشه قبول من نتونستم حرفم رو بزنم .. ي؟از دستم دلخور..به خاطر اون روزه که رفتم -

 ..وادامه داد  دیکش یاه

 ادی لتیروبه راه شد دوباره ف یمدت که همه چ هیدوباره باهات باشم وبعد از  ترسمیم... وایترسو شدم ش-

وچهارساعته  ستیب گمینم.. خوادیاروم م یزندگ هیدلم .. وایملش رو ندارم شتح گهیمن د...هندوستون کنه 

 ؟.. هیادیتوقع ز..رو به من بده  تینصف زندگ گمیفقط م.. یدرخدمت من باش

 ..بازهم به حرف امد ..ان طرف در  يبا سکوت نگران کننده  یول

تو .. تونمینم یول..رو تموم کنم  ییجدا نیا وامخیم متیبنیمن هربار که م.. میبذار باهم حرف بزن..بازکن .. وایش-

 ..؟بازکن .. يشنوی؟حرفهامو م وایش..کنم  دایتا من شجاعت شروع دوباره رو پ يبخوا دیتو با.. یکمکم کن دیبا

بلند شد وقدم در اتاق کوچک  یبه ارام..بازشده  نیرحسیام يبهشت به رو يدرها ییگو.. دیکه درقفل چرخ دیکل

 .. ستیگریپناه پشت در مچاله شده بود وم یب میتیبچه  کیدرست مثل ..همانگونه نذار والغر  وایش..گذاشت 

 یب يوایرا بازکرد وش شیاراده دستها یب..خارج از توانش بود  گرید نیا.. اوردینتوانست طاقت ب گرید نیرحسیام

 نیمهم ا.. کندیم يچه فکر وایش مهم نبود که یحت.. ستیمهم نبود که به او محرم ن..پناه را در اغوشش گرفت 

 ..کند  نانیبه او اطم تواندیپشت وپناه دارد وم وزداشت تا باور کند هن اجیبه او واغوشش احت وایبود که حال ش

را گرم کرد  وایاغوشش روح وروان ش يگرما..شد  شیکارسازتر از تمام حرفها نیرحسیاغوش ام..هم شد  نیوهم

 شناختیرا م نیرحسیام ي هیروح وایش..او بماند  يمرد قرار است تا ابد برا نیراحت شد که ا الشیحداقل خ..

 الشیخ گریحاال د...گردیبه عهده م را شیکارها تیکند تا به اخر مسئول يکار ایبزند  یاگر حرف دانستیم..

 ..برترسش فائق امده بود  نیرحسیخداروشکر باالخره ام..بود  رفتهیاو را پذ نیرحسیام..راحت راحت بود 

*** 

 ..خبر ازدواجش را اورده  ینیریبا چند جعبه ش نیرحسیکه ام دیفردا خبر رس صبح

جلو  شیقدم ها یدوست داشت به سراغ فروغ برود وسرش هوار بزند ول..که ماتم عالم را گرفت  ابولفضل

 ..اش نگران شد  دهیپر يرنگ ورو دنیابولفضل امده بود که با د دنید يهم برا مانیاز قضا پ.. رفتینم

 ؟..چته ابولفضل -
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 .. دیاز دست داده نال زیعز یکه به تازگ یمثل کس ابولفضل

 ؟..اخر سر به سرم اومد  يدید-

 ؟.. یگیم یچ-

 ؟..ازدواج کرد  يدید-

 ..وزمزمه کرد  مانیبه سمت پ دیلحظه چرخ کی در

 رمیاروم بگ کمی؟بگو که خوشحال بود تا ..؟خوشحال بود .. دادیم ینیریوش دیخندی؟م.. مانیحلقه انداخته بود پ-

 .. دهیند ریخ نیرحسیونرم سراغ اون ام

 ؟..تو  یگیم ی؟چ.. ی؟چ.. یک-

 ...فروغمو ازم گرفت ..اخر سر کار خودشو کرد .. نیرحسیاخ ام... نیرحسیام...فروغ -

 ؟..ابولفضل  یگیم یچ-

بود  یدانمارک ینیریش يجعبه  يصدا... دندیو به سمت در چرخهرد نیزم يرو ینیافتادن جسم سنگ يصدا وبا

 ..پخش وپال شده بود  نیرحسیام يپاها ریز يدر ورود يکه در جلو

 ...بلند  ادشیفر يوصدا دیپروا درجا به سمت ابولفضل پر یکبود شده وب.. یعصبان نیرحسیوام

 ؟..رو برده  یک ی؟ک..تو  يزد يچه زر-

ان هم  یحساب يدعوا کی يبرا گشتیم یالک يبهانه  کیدنبال ...اعصاب بود  یهم ب نگونهیکه هم ابولفضل

 ..بود  دهیدزد شیها یها وخوش خدمت یزبان نیریکه گل سر سبدش را با ش ینیرحسیام... نیرحسیبا ام

 .. دیرا مشت کرد وغر نیرحسیام يحرص مچ دستها با

 ؟.. هیدردت چ گهید.. یکنیپخش م ینیریش يودار يدیسدلت ر ي؟تو که به خواسته .. ي؟چرا هار شد..چته -

زن به جان هم افتاده  کیسر  یمیدو دوست قد..شده بود  یعجب بساط..هردو را ارم کند  کردیم یسع مانیپ

 بودند

 تشی؟چرا همه اش اذ.. دهیم ریبه فروغ گ نقدریچرا ابولفضل ا کردمی؟همه اش با خودم فکر م.. هیدردم چ-

 ..بوده  ریخانم گ شی؟نگو اقا دلش پ..بهش فروخته که باهاش جناق بسته  يتر زمیمگه فروغ چه ه کنهیم

 وکم مانده منفجر شود از غصه ودرد ...بشکه باروت  کیدرست مثل  ستیعصبان ابولفضل

روحت هم از  یکه من عاشقش شدم تو حت یاون موقع..عمره که دوستش دارم  هی... دوستش داشتم..اره -

 .. يزبون باز زنم رو از چنگم در اورد يتو.. يدیقاپشو دزد..  شیازم گرفت ومدهیحاال ن..ودش خبر دار نبود وج
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چرا  دیهم نفهم نیحس ریخود ام..ابولفضل نشست جمع را به خفقان در اورد  يگونه  يکه رو نیرحسیام مشت

که فروغ را زجر  دیدیم یمدت به خوب نیدر ا..بود  یعصبان شیمشت را زده فقط از دست ابولفضل وکارها نیا

 ..غلط وباطل ابولفضل است  االتیبه خاطر خ نهایا يکه همه  دانستینم یول..کرده  شیوانگشت نما دهدیم

 شناختمشیمن قبل از اومدن فروغ به شرکت م... یانگ نچسبون یبه کس لیدل یبمونه ب ادتیرو زدم که  نیا-

با  طمونیبه خاطر شرا..من خاك شده  يفروغ درست کنار مستانه  دیوح.. هم به خاطر بچه هامونه مونیاشنائ..

که  یخودت حساب کن يوبرا ییایب قلع یب يکه تو شهینم لیدل نهایا یول.. میودردو دل کرد میهم اشنا شد

 چینه با فروغ ونه با ه..اون هم با زن سابقم ..احمق  کنمیمن دارم ازدواج م..من فروغ رو از چنگت در اوردم 

 ...احمق  يبعد تو.. گهیکس د

 ..از تاسف تکان داد  يابولفضل را با ضرب رها کرد وسر ي قهی تیوعصبان ضیغ با

 .. نمتیدورو ور فروغ نب اهیصد سال س خوامیم نهیا تیعاشق ياگه ادعا..ابولفضل  يگند زد-

 ...به واقع که گند زده بود  نیرحسیام..ابولفضل باهم همزمان شد  يشدن زانو ها شدن در وخم دهیکوب يصدا

** 

 ستیاز دست خودش شاک يبه قدر..سرش را به طاق بکوبد خواستیدلش م...در مرض سکته است  ابولفضل

 ..ندارد  يکه حد

کفتر بامش را پرانده  یدست یخودش دست..مانده در افتاب درحال ذوب شدن است  خیهمانند تکه  ابولفضل

حاال .. چسباند؟یرا به دختر مردم م یانگ بزرگ نینکرده چن قیندانسته وتحق یاخر کدام ادم ابله.. یتیعجب خر..

 نیرحسیبا ام یصنم چیه چارهیفروغ ب...چرا فروغ انگونه حمله کرده ودرجا درخواست انتقال داده  دیفهمیم

مدام  نیرحسیپس همان بود که ام.. شده بودند  گریکدین غم خوار هردو به خاطر اوالدشا نکهیجز ا..نداشت 

 ی؟چه گل.. کردیحال چه م.. دیرسیبه جنون م شیابولفضل با هربار فکر کردن به رفتار وکارها..را داشت  شیهوا

نفس  توانستینم یبود که حت ری؟انقدر فکرش درگ دادیگند را سروسامان م نی؟چگونه ا.. گرفتیبه سرش م

 ..بکشد 

 نیرحسیفروغ زن ام دانستیفقط م.. دادیقد نم زیچ چیبه ه گریعقلش د..ابولفضل کم مانده بود منفجر شود  مغز

 ..نشده 

اش هم در شرکت نبود  هیسا یحت گریکه د یفروغ يبرا یکوله بار دل تنگ کیجواب داشت و یسوال ب یکل

با ..کپ کرده بود  چارهیب.. اوردیهرچه کرد نتوانست ابولفضل را به حرف ب مانیپ نیرحسیبعد از رفتن ام...
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 یسال عاشق زدهیبود به س دهگند ز.. کردیتصورش را هم نم یبه سرش اورده بود که حت ییخودش بال يدستها

دلش  تواندیداشت که با بودن فروغ در شعبه م یاندک دیاگر ام..جا بند نبود  چیدستش به ه گریحاال د.. یودلدادگ

از دست  اریابولفضل  يمحض بود برا یکیتار زیهم خاموش شده بود وحاال همه چ دیان ام اوردیرا به دست ب

 ..ابولفضل بود يراب یبانیان شب عجب شام غر... داده 

راست به سراغ پنجره اش رفت  کی.. الیفکر وخ یخسته از کل تیقدم زد ودرنها ابانیعصر را درکوچه وخ تمام

.. 

با ابولفضل  یلفظ يبعد از ان دعوا.. خوردیتراس کوچک تاب م يرو يچا وانیل کینازك و يمانتو کیبا  فروغ

گفت اوضاعش  شدیبود م دهیرا شن نیرحسیوام وایحاال که خبر ازدواج مجدد ش یاعصابش متشنج شده بود ول

فعال ..خودش واو را زجر داد  باطل االتیبه جهنم که با خ.. کردیبه ابولفضل فکر هم نم یحت گریبهتر است ود

 يها یتیاهم یاز ب يهمکارانش بود ونه خبر یدرگوش ياز پچ پچ ها ينه خبر..که اوضاع در امن وامان است 

 .. کردیم شیدوست واشنا انگشت نما يابولفضل که جلو

 يفروغ با اخم ها..شد  رهیپنجره به او خ کیتار ي شهیواز پشت ش..فروغ را گرفت  ياراده شماره  یب ابولفضل

که ..کوك بود  فشیک يفعال به قدر..کرد  جکتیانداخت ور یگوش يبه صفحه  ینگاه..در هم گره خورده 

 ..اش شود  یمانع خوش توانستیحضور کمرنگ ابولفضل هم نم

 ..نوشت  شیبرا..نادم تر از قبل  ابولفضل

 ؟.. یبخشیمنو م-

 .. دیلرز شیدوباره دستها يبعد جیبا مس..امده نگاه کرد  جیدرهم گره خورده به مس يتنها با ابروها فروغ

 ؟.. شهیم یدلت راض دمیکردم وحاال دارم تاوانشو م یاگه بگم اشتباه بزرگ-

از  اریاخت یب..مزاحمش شده  ییاطاق روبه رو یکیدوباره همان نگاه از تار کردیحس م..داشت  يحس بد فروغ

 يابولفضل به لحظه ا..دوخت  دهیتراس گذاشت وبه پنجره د يلبه  يرو یرا به ارام يجا بلند شد وفنجان چا

که  یهمان..؟ ییروبه رو يپشت پنجره  ستدر..ابولفضل بود؟ ..فروغ ماند ..پرده را کنار زد وپنجره را بازکرد 

 کردیواقعا فروغ احمق از کجا فکر م..هم بود  دیشا..!! اتاق ابولفضل نبود نکهیا یول! ..اکثر اوقات خاموش بود؟

 يپس ان چشمها..زبانش بند امده بود ...پس .. ؟پس..داشت  بی؟علم غ..اتاق ابولفضل ان طرف خانه است 

 ؟..مزاحم مال ابولفضل بود 
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سمان وا خوردهیتاب م شیسیانگل یصندل يبررو یالیخ یواو با ب زدهیم دشی؟پشت پنجره د.. یپسر جلب عجب

 !؟.. کردهیرا تماشا م واریودر و د

 ..باعث شد به صفحه چشم بدوزد  شیلرزش گوش دوباره

 .. یاصل يفروغ برگرد شعبه  مونمیپش-

که بعد از چند ..منتظر عکس العمل فروغ بود ..ابولفضل هم ..شد  رهیبه ابولفضل خ مایدر ان ظلمات مستق فروغ

 ..کرد  پیتا قهیدق

 ..هرگز -

فروغ ..به قلب وروح ابولفضل  دیخورده خنجر کش میشد از حضور فروغ وفنجان ن یرفت وتراس خال.. ورفت

 ..محال بود ببخشد 

*** 

 یآسودگ..اما فروغ سرش به کارش گرم است ..هم  مانیپ..ابولفضل زابراه است ..هفته است که فروغ رفته  کی

اس ام اس ابولفضل را خوانده  یاز وقت..از دست بدهد  را یاسودگ نیا خواهدیکرده ودلش نم دایدوباره پ الیخ

 ..!کوچکش را هم گرفته  اسدارد که پسرك حقه باز تر یچه معن..پا در تراس هم نگذاشته  گرید

راه چاره  چیهم ه مانیپ..را خراب کند  شیروزها نیا یوجود هرچند کوتاه مدت ابولفضل خوش خواهدینم دلش

هم  یلیهرچند که دل..او را دوباره منتقل کند  دیا یدلش نم.. ندیبیخوش فروغ را م حال یوقت..نمانده  شیبرا يا

او را  گریبفرستد ودو روز د یاصل يبه شعبه  افروغ ر يباز یپارت یروز با کل کیکه  ستیمگر خاله باز..ندارد 

 کرد؟یاما ابولفضل را چه م..کرده  ياز حد همکار شیب یشرکت اصل ریهم مد نجایواال تا هم!؟..برگرداند 

 ..!!نادمش را  يوچشمها یمانیابولفضل وپش..

چاره  یول.. سوختیم شتریدلش ب دیدیابولفضل وحواس پرتش را م ي دهیخم يشانه ها یوقت... سنگ که نبود از

 .. دادیمنطقش را م یامد وتاوان قضاوت ب یکنار م هیقض نیبا ا دیهم نبود ابولفضل با يا

که چراغ اطاق فروغ  یوساعت ده شب درست همان وقت اوردیهفته باالخره ابولفضل طاقت ن کیبعد از  نکهیا تا

 ..زنگ زد  لشیروشن شد به موبا

دلش .. گریجوابش را بدهد واز طرف د خواستیدلش نم یاز طرف..ابولفضل مردد ماند  يشماره  دنیبا د فروغ

 .. دادیهم ازارش م نیراکش داخل تراس بود وهم یهنوز هم صندل..تنگ شده بود  شیتراس کوچولو يبرا

 ..درنگ حمله کرد  يرا برداشت وبدون لحظه ا یگوش
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 ؟.. دیچرا زنگ زد-

 ..سالم -

 یبود ول ختهیچند وقت اعصابش را بهم ر نیدرست بود که ابولفضل خبط کرده ودر ا.. دیخجالت کش یکم فروغ

 ..جواب داد  یکرد وبه ارام یمکث اریاخت یب.. دادیبه او حق م یکم گذاشتیاو م يخودش را جا یوقت

 ..سالم -

 ؟..باهات حرف بزنم  شهیم-

 ..انصاف قاطعانه گفت  یب فروغِ

 .. دیهم به من زنگ نزن گهید..نه -

 بود دهیچسب تیموقع نیبه ا یابولفضل از پا ننشست ودو دست یول

قراره باهاش  کردمیفکر م.. يرابطه دار نیرحسیبا ام کردمیمن فکر م..به حرفهام گوش بده  کنمیخواهش م-

 .. یازدواج کن

 حیمخصوصا که توض..قطع تماس را بفشارد  يتا دکمه  گذاشتیابولفضل نم يصدا..بازهم مکث کرد  فروغ

کرد  یبه فکرش خطور نم او که..هم حق با ابولفضل بود  یکم دیشده بود شا شیقاطع ابولفضل باعث سست

حرفها بود که  نیاز ا تر زیابولفضل ت ایگو یول..شود  نیرحسیبا ام شیپنها مهین يرابطه  يابولفضل متوجه 

 ..کند  یمخف نیرحسیرا با ام شیدوست يفروغ بتواند رابطه 

 ..تختش نشست وزمزمه کرد  يلبه  يرو..دیرا با سرانگشت مال چشمهاش

 .. ستیهاتون ن نیرفتار وتوه يبرا یهیبازهم توج..رست باشه به فرض هم حرف شما د-

فقط ؟ ..برگشتنت ندارم  يبرا ياصرار چیهفته هم ه هیبعد از ..کامال حق با توا..ندارم فروغ  یدفاع چیمن ه-

حسادت بچه گانه بوده خودت  هی يکه زدم از رو یهرحرف یوبدون یدرکم کن.. یمنو ببخش خوامیفقط ازت م

که بعد از چند سال انتظار با  نمیبب تونستمینم..من رو بفهم ..وقته بهت عالقه دارم  یلیکه من خ یدونیخوب م

 .. یازدواج کن يا گهیکس د

 .. شدیم یکم کم عصب فروغ

حتما با شما ازدواج کنم؟؟  دیبا دیچون به قول خودتون چند ساله که دوستم دار.. فهممیمن منظورتون رو نم-

 ..بهتون ندارم  يعالقه ا چیکه ه یاون هم در صورت..
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بود که فروغ  نیمزد دستش ا..ها  یبعد از تمام ان از خودگذشتگ..حرف بند امد  نیا دنیابولفضل با شن نفس

 ..به او ندارد  يعالقه ا چیه گفتیعلنا م

 ..به سوال فروغ بدهد  یچه جواب دانستینم یحت.. دیرکشیپلکش ت ي گوشه

بود که به ابولفضل نگون  یچه حرف نیا..تند  یلیخ..تند رفته  دانستیم..بود  دهیفروغ لب گز..طرف خط اما  ان

 کردیم رشیاش زده بود وحاال با افتخار تحق نهیان گونه دست رد به س يبعد از سالها چشم انتظار..بخت زده؟ 

 ؟..بود فروغ  دهیبه کجا رس..!

 نکهیابولفضل را به کل از خود براند تا ا دادیم حیبازهم ترج یلب بازکند وعذر بخواهد ول خواستیم دلش

 ..را نظاره گر باشد  فشیلط يهرلحظه عاشقانه ها

 ..نشسته بود با سرانگشت گرفت وزمزمه کنان به حرف امد  شیشانیپ يرا که رو يعرق سرد ابولفضل

 ستیانصاف ن..خوشم  التیساله که با خ یلیمن هم خ یول دونمیوقته که م یلیخ نویا.. يدوستم ندار دونمیم-

 نیهم ندارم ا یحرف..مدت بدبودم  نیتو ا دونمیم.. یکه همه جوره پا به پات اومده حرف بزن یبا کس يجور نیا

ن م..دارم  یخواهش هیازت  یول.. دمکه درحقت کر يبد يها يرو حساب همون کار ذارمیهات رو هم م یتلخ

 یتا وقت کنمیم يکار هی..باشه قبول  ینیمن رو نب يخوایم..نکن  ریتحق يجور نیا..رد نکن  يجور نیرو ا

 ..بازهم قبول  ياسمم رو نشنو یحت يخوایم.. ینیام رو هم نب هیسا یحت ينخوا

برسم که به  یینذار به جا..که عاشق تو شده متنفرم  یاز من.. ادیکم کم داره از خودم بدم م..بد نباش  نقدریا یول

 ..تو خودم رو هم دور بندازم  یخاطر خوش

ابولفضل کالفه اش کرده  يمحابا یب يحرفها.. ختیر يقلب فروغ هر دیچیپ یبوق اشغال که درگوش يصدا

 نقدری؟چرا فروغ ا..بود  یچه مدل گرید نیا..شد  ی؟از دست خودش عصبان..حد رفتارش بد بود  نیتا ا یعنی..بود 

 ..؟ ختیر یپسر م نیزهر به جان ا

برق اطاق را خاموش کرد .. کردیاطاقش هم حس نم يپشت پنجره  یحت گریرا د شیابولفضل وچشمها حضور

دل .. کردیحال چه م..ظلمات اتاق ابولفضل دلش را به درد اورد .. ستادیتراس ا ي شهیپشت ش یوبه ارام

ودل نازك امده بود  انبه سر ان فروغ مهرب ییچه بال..ازخودش بدش امد ..شکسته بود  يابولفضل را بدجور

 ؟.. زدیمثل ابولفضل م یشرر به مرد خوب نگونهیکه ا..
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 زدیابولفضل در گوشش زنگ م يمدام حرفها..تند ابولفضل گذشت حال فروغ خرابتر شد  يکه از حرفها دوروز

 .. ردیکه نکند دامنش را به حق بگ ینیاز نفر..فضل ابول ي نهیاز آه س دیترسیراستش م..

 لیسه يابولفضل که شده ستاره ..بود  مانیکه به واقع از رفتار وگفتارش پش دهیرس ییبه جا شیزندگ حال

 ابانیخ ایدرکوچه .. ندیبیعنوان او را نم چیسره خاموش است ودر اداره هم به ه کیبرق اتاقش .. ستیاصال ن

رفته  یامده ونه ابولفضل یابولفضل نهکه انگار  گذردیخاموش وساکت از کنارش م يبه قدر ندیهم اگر او را بب

 .. کردیم ییاعتنا یعلنا وعمال به او ب..

اهل دل شکستن  یاواخر تلخ شده ول نیا دیفروغ شا..مهربان ودل نازك فروغ کم کم به تب وتاب افتاده  قلب

 شانیزندگ یتا بروند پ دادیرا نشکند همان اول جواب رد م نیرحسیدل ابولفضل وام نکهیاصال به خاطر ا.. ستین

جبران انجام  يبرا يبرنجاند وکار رامثل ابولفضل  يچه برسد که مرد دیرسیمورچه هم نم کیازارش به .. 

 ..ندهد 

 جیگ بزند ومسزن شیبه گوش ای..بگذارد وسد راهش شود وعذر بخواهد؟  شیقدم پ..چه کند  دانستینم یول

بزند وابولفضل را به حال خودش  یگذشته خودش را به نفهم يهفته  کیبازهم مثل  تیادرنهای؟و ..بفرستد 

 ..نشد  نکهیرها کند ؟اخر ا

 یابولفضل به راست..البته نه در دل ابولفضل وفروغ ..در امن وامان بود  زیبازهم همه چ..هفته شد دو هفته  کی

طرفه که جز  کیعشق  نیوا ریهمه تحق نیخسته شده بود از ا گرید..قصد کرده بود از فروغ وعشقش بگذرد 

 ..نشده بود  دشیعا يزیچ چیه یتلخ

 گشتیبهانه م کیدنبال ..فروغِ دل نازك بود که بعد از دو هفته رسما به غلط کردن افتاده بود  گریطرف د از

 ستیچ يها برا يقرار یب نیا دانستیخودش هم نم.. اوردیرا به دست ب هرچند کوچک تا بتواند دل ابولفضل

کرده  کوتشیحال که ابولفضل با ا؟پس چر..دست از سرش بردارد  شیابولفضل وعشق احورائ خواستیمگر نم..

نکند به .. سوخت؟یانداخت از خواب وخوراك افتاده بود وقلبش م ینم یبه صورتش هم نگاه یحت گریبود ود

 !!!؟..هم عاشقش  دیشا..ابولفضل شده؟  ریگواقع در

پس اگر  یول..بود  یاصال نشدن..؟احمقانه بود ..؟عاشق ابولفضل شده ..شد  شیدایاز کجا پ گرید نیا..!خدا  ای

چرا مثل کالف سردرگم نه درخانه ارامش ..حد زابراه بود؟  نیهم نبود چرا فروغ تا بد یانس والفت..نبود  یعشق

 ...کار  طیداشت ونه در مح
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اواخر مدام چشمش به  نیا یحت..تاب بود  یبه واقع که فروغ ب..ان روز ابولفضل را  يحرفها دیفهمیخوب م حاال

قاطع  میابولفضل تصم یول..را بشنود  شیصدا ای ندیشرکت بود وگوشش به زنگ که ابولفضل را بب يدر ورود

به  یول..سخت بود وطاقت فرسا  هرچند..سبز نشود سر راهش هم  یحت..فروغ فکر نکند  گربهیگرفته بود که د

 ..دست شسته بود  زیفروغ ابولفضل به کل از همه چ يزبان ها شیخاطر ن

رفت  مانیبه سراغ پ ياراده بعد از ساعت کار یب..ابولفضل کار دستش داد  یقلب زخم..بعد از سه هفته  نکهیا تا

 ..نفس بکشد اری يدر هوا یاندک خواستیدلش م..

سه  نیدر ا..سرو سامان بدهد  شیدر شرکت مانده بود تا به کارها شهیحوصله تر از هم یقضا فروغ هم ب از

 .. شیریپذ تیومسئول يهفته گند زده بود به تمام وجدان کار

فروغ ..راه افتاد  مانیبه سمت اطاق پ نیسنگ يحول وهوش شش بعد از ظهر بود که ابولفضل با قدم ها ساعت

پا از  نکهیهم یول..را به دست گرفت  نیماش جیدوشش انداخت وسوئ يبزرگش را رو فیجا ک خبر از همه یب

ومنگ به تلق  جیگ بولفضلا..از دستش رها شد  چیابولفضل شد وسوئ ي نهیبه س نهیگذاشت س رونیاتاق ب

کمر  نکهیهم یرا بردارد ول چشیخبر از همه جا خم شد تا سوئ ینگاه کرد وفروغ ب شیرپایز چیوتولوق سوئ

 ..راست کرد تازه متوجه ابولفضل شد 

سال  زدهیس نیسه هفته به قدر تمام ا نیدر ا..عقلش ستاره باران شده بود  يها بیابولفضل برخالف نه نگاه

ابولفضل پلک زد ..قلبش کمتر شده  يابولفضل فشار رو دنیفروغ هم حس کرد با د..دل تنگ فروغ شده بود 

لب به راه افتاد که فروغ  ریز دیببخش کیشد وبا  رهیچ شیبر عشق افالطون ارشیهش مهیعقل ن..ونفس گرفت 

 ..کرد  شیوصدا اوردیطاقت ن گرید

 !!ابولفضل -

ابولفضل انگار کلمات  یول.. یبزرگ يچه خرابکار..اسم کوچکش را ..اسمش را گفته بود .. دیجا لب گز ودر

 ستادیورخ به رخ فروغ ا دیچرخ یبه ان..ز زبان فروغ اسمش ا دنیداشت شن یچه حالوت..بود  دهیشن ییجادو

ان ...چه ابولفضل را با ان فضاحت  يبرااورد  ادیتا به  کردینم ياریاصال ذهنش ..ودستپاچه بود  نیفروغ شرمگ..

 ردیموقت بگ مریعلت شده بود تا کال الزا دیابولفضل هم مز ي رهینگاه خ..هم با اسم کوچکش صدا زده 

خبر ازحاالت فروغ  یچند وقت به خوب نیدر ا..انداخت  ریمردانه سر به ز دیابولفضل که نگاه سردرگم فروغ را د..

 ..داشت 
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کرد  یسع..اش را به خواب برده بود  لهیعطر ابولفضل مخ يبو.. گرینفس د کیبازهم ..نفس گرفت  فروغ

چرا  دانستیخودش هم نم..کمرنگ کند  یرا اندک ابولفضل يوبه جا کنار هم بگذارد تا دلخور حیکلمات را صح

 ..خود وناخوداگاه مغرور دلزده بود  نیاز ا.. دیفروغ جد نیاز ا یول

 ..من ..من -

 ..تازه کرد وادامه داد ینفس

 .. خوامیزدم عذر م یکه اون روز پشت گوش ییحرفها يبرا-

خودش هم ..انگار که از بند ازاد شده ..در دل ابولفضل به پا شد  يجمله چه جشن وسرور نیا دنیشن با

از  تواندیم کردیاحمقانه فکر م یاست ول دهیفا یفروغ ب يایاز فکر ورو ییجدا يبرا شیتمام تقال دانستیم

ماه فاصله  کیروز و کیبا  هوچند سال نیمگر مهر ومحبت چند..بود  یکه نشدن غیدر..عشق فروغ خالص شود 

 ..؟ابدا .. رفتیم نیاز ب

 يرابطه  چیواقعا ه یمانیپ يمن واقا.. دیکه زد یتلخ يحرفها..بودم یمن اون روز به خاطر قضاوتتون عصبان-

 کردمیمن فکر نم..کنار قبر دخترشونه  دمیبا خانمشون اشنام واز قضا سنگ قبر وح نکهیجز ا میندار یخاص

 .. دیمن رو ببخش.. مناراحت شد نیخاطر همبه .. دیفکر کن يجور نیحداقل شما راجع به من ا

گفته اند  يمرد یناسالمت.را که گنج لبش به زور نشسته بود جمع کند يتوانست لبخند گشاد یبه سخت ابولفضل

باالخره به ..  دیایتا فروغ حساب کار دستش ب کشتیگربه را دم حجله م دیبا!..که لبخند ژوکوند بزند  شدینم

 ..خالف حرف دلش بود  شیهرچند که تمام حرفها..حرف امد 

طرفه بردارم  کیعشق  نیودست از ا امیشما باعث شد به خودم ب يحرفها.. ستین یبه عذر خواه يازین-

رو  ییشما تنها ایگو..ندارم  يهم اصرار گهید.. میش یونم میوقت قسمت هم نبود چیمن وشما ه نکهیمثل ا...

به بعد مثل  نیبهتره از ا..رو ندارم  نفکرتو نیتوان مقابله با ا نیاز ا شتریمنم ب.. دیدیم حیداشتن همدم ترج به

 .. دیستیکارمندها هم ن ي هینگران حرف مفت بق يجور نیا.. میبا هم برخورد کن بهیدوتا غر

ابولفضل را  يرو نیفروغ که تا به حال ا..فروغ را که در دم درهم شکست ..زد ابولفضل  یتلخ يحرفها عجب

 کیخود را زده بود با  يکار يابولفضل هم که ضربه .. کردیبود هاج وواج به دهان ابولفضل نگاه م دهیند

که  کردیا هم نموقت تصورش ر چیهفروغ .رفت وفروغ وامانده را تنها گذاشت ..ورفت  دیکوتاه چرخ یعذرخواه

حد زده شده بود که حاضر شود  نیقبل چه گفته بود که ابولفضل تا ا يمگر دفعه ..از او ببرد  نگونهیابولفضل ا

 .. ندیبب بهیغر کیاو را درحد  یرا بزند وحت دشیبه کل ق
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وبا قدم را مشت کرد  نشیماش چیسوئ..ودلش را لرزاند  دهیرا خم شیشانه ها..وجود فروغ را گرفت  يبد حس

 نجایمشکل ا یصبرش سر امده بود ول گرید..بود  دهیابولفضل بر..به راه افتاد  نگیفکر به سمت پارک یب يها

 ..بود  دهیبود که دل فروغ تازه سر

شکل  نیبه ا يکه روز کردیدر به در فروغ بود فروغ گمان نم ییاشنا يکه ابولفضل از همان لحظه  ییان جا از

 گریچرا د..شده ؟ نیچرا قلبش سنگ..شد وهمزمان فکر کرد  نیرا زد وسوار ماش ریدزدگ..وصراحت پس زده شود 

کند واو را به  شیکه ابولفضل رها خواستی؟مگر ازهمان اول نم.. ستیابولفضل خوشحال ن يحرفها دنیاز شن

 ؟..حاال  یحال خود بگذارد ول

دوستش هم نداشت  گرید..فرسنگ ها دور از او  یول..ولفضل انجا بود اب..به شرکت انداخت  ینگاه سردرگم

کرده  شیورو ری؟حال که جلمات تلخ ابولفضل ز. کردیحال چه م..نداشت  ییهم به ابراز اشنا يعالقه ا یحت..

 ؟.. کردیبود چه م

عاشق  يوان ر خواستیدلش م دانستیخودش خوب م..حالش خراب بود ..از شرکت گرفت واستارت زد  نگاه

مرد  نیا یول.. دادیوبا چشمانش به او عشق م زدیلبخند م دتشیدیم یکه وقت یهمان..ابولفضل را ببند  ي شهیپ

 ..امد  یاز ان مرد عاشق گذشته خوشش م شتریب..دوست هم نداشت بشناسد .. شناختیرا نم

رنگش را به سمت بهشت زهرا چرخاند وبعد  دیسف زیبرگشت فروغ فکر کرد وفکر کرد ودراخر سرمات ریمس تمام

شکالت کوچک کنار  یبود ول فیخاك الود وکث مهیومستانه ن دیقبر وح..رفت  دیووح نیاز چندوقت به سراغ حس

 ..قبر دل فروغ را شاد کرد 

خاك سنگ ها  يرو..کنار سنگ قبرها نشست وسالم کرد  یبه ارام..بچه ها بود  ادیهمچنان به  نیرحسیام

ابولفضل در  رشیپذ..مهم  میتصم کی.. گرفتیم میداشت تصم..شد  رهیخ نیوبه صورت حس دیکشدست 

کرد وفکر کرد  رانقدر نشست وفک..بود  يگریودر سرش فکر د گفتیم زیچ کیدلش ..رها کردن او  ای شیزندگ

کرد  یومستانه خداحافظ دیووح نیاز جا بلند شد واز حس شیپا يکه اخر سر با رگ به رگ شدن عصب ها

 ..خاتمه دهد  يباز نیبه ا شهیهم يبود که برا دهیوقت ان رس..

*** 

چه  نیاخر ا..سرش با به طاق بکوبد  تیاز زور حرص وعصبان خواستیکه م یابولفضل..از ابولفضل  میبگو اما

 ؟..؟مگر عقلش را خرده بود ..فروغ داد  لیبود که تحو یاتیجفنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٥١ 

آن وقت او ...و یعذرخواه يگذاشته بود برا شیپا پ چارهی؟فروغ ب..بهم سالم هم نکنند ... باشند؟ بهیغر باهم

فروغ  جیدهان بازو نگاه گ ادی ی؟وقت..رابه فروغ گفته  فیان اراج ياخر با چه فکر..بود  ی؟؟عجب ناقص العقل..

 ..خودش را دار بزند  تیاز عصبان خواستیافتاد دلش م یم

 ..ابولفضل گذاشت  يرو يجلو زیم ياب خنک را رو وانیبا خنده ل مانیپ

که مثل خر  يکرد یباز چه غلط نمیکن بب فیبرام تعر یبعدم درست وحساب..اعصابت اروم بشه  کمیبخور  ایب-

 ؟.. يتوش موند

با .. دیکوب زیم يرا رو یخال وانیول دیاب را سرکش وانیل هیبا حرص به جلو خم شد ودرعرض چند ثان ابولفضل

 ..وگفت  مانیسمت پ دیب چرخشتا

 ..بزن تو گوشم تا ادم بشم  یکی ایب-

 يبود که رنگش به کبود یعصبان يابولفضل به قدر.. ردیخنده اش را بگ يبه زحمت توانست جلو مانیپ

 ..سکته کند  تینگران بود که نکند از زور عصبان مانیزدوپیم

 ؟.. شهیکه زدم، با زدن مشکلت حل م رمیخوب گ-

 ..چکنم چکنم دست گرفت  يوکاسه  دیخواب تشیدرجا عصبان ابولفضل

 ..درستش کنم  يچه جور دونمیخوردم که نم یگوه هی.. شهینه حل نم-

 ؟.. يبه جلز وولز افتاد يجور نیکه ا یبهش گفت یحاال چ-

 ..کبود شد  شیحرفها ياور ادیبازهم با  ابولفضل

 میبا هم رفتار کن بهیبه بعد بهتره مثل دو تا غر نیاواز  دمیمنِ خنگ بهش گفتم عطاش رو به لقاش بخش-

بارش  یخزعبالت نیمن چرا همچ... اخه تو بگو خواستیچرا گفتم فروغ که خودش داشت عذر م دونمیاصال نم..

 .. واریسرمو بکوبونم به د خوامیم وفتمیهاج وواجش که م ي افهیق ادیبه خدا ..کردم؟ 

 .. دیوبا عجز پرس دیکش يخسته ا نفس

 !؟زنگ بزنم بهش ؟ مانیکار کنم پ یحاال چ-

 ؟.. یپنبه کن يدیسیر یکه هرچ-

 شد  جیگ ابولفضل

 ؟.. هیمنظورت چ-

 ..سر عقل اومد  دیشا يدیخدا رو چه د.. شهیم یاش چ جهینت مینیبذار بب یرو رفت نجایابولفضل تو که تا ا نیبب-
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 ..پروندمش  گمی؟م.. يخرفت شد.. مانیپ یگیم یچ-

 نیبا ا دیشا..ناراحتت کنه  خوادیونم یکه براش مهم یِمعن نیکرده به ا یاگه ازت عذرخواه. دهینه هنوز نپر-

 .. يخورد وسرعقل اومد وشاه دوماد شد یبه توق یحرفعات تق

 نکهیجز ا.. دادیقد نم زیچ چیبه ه گریعقلش د..نگاه کرد  مانیتنها به پ دیشک وترد ي دهیبا د ابولفضل

واقعا  دیشا..بود  یهم راه نیا..رابطه اش با فروغ را ببرد  کیبار يرشته  نیخودش ا يبا دستها خواستینم

 .. دادیجواب م

 ..گفت  يبا صبور مانیپ

 ..وقت هست  شهیکردن هم یعذرخواه يبرا.. شهیم یچ مینیبب اریطاقت ب کمی..صبر کن داداش من -

*** 

قدم حل  شیپ خواستیبار م نیاول يبود وحال برا شیرو شیابولفضل پ يشماره ..زده بود  خیفروغ  انگشتان

اشکار  يبه جبران تمام عاشقانه ها خواستیدلش م یغلط ول ایکارش درست است  دانستیرابطه شود نم نیا

 ..دهد  وسعتهم  دیشا..قدم شود وبه رابطه اشان شکل دهد  شیاو پ نباریوپنهان ابولفضل ا

 شدیقدم م شی؟پ..زد  ینم ای. زدیزنگ م.. دیقسمت سبز رنگ نچرخ يدستش رو یراند ولها را از نظر گذ شماره

با فکر کردن به  یول..ابولفضل خودش برگردد  دیتا شا ماندیم یهمچنان مغرور باق ای کردیم یومنت کش

 ..بود  یابولفضل مطمئنا فکر عبث يحرفها

مرد چند بار  کیمگر ..محال بود دوباره برگردد ..منقبض شده  يبا ان چانه .. یبا ان نگاه سنگ ابولفضل

 !؟..زن  کیان هم به خاطر .. کردیغرورش را خرد م

پس فکر .. زدیرا م نیریش دیوق کردیاش را رها م شهیفرهاد هم که بود ت.. دیکشیعشق افالطون هم بود ته م اگر

شده را  دهیبر يرشته  نیزنگ بزند وا ای..رو داشت  شیحال دو راه پ..وبن اشتباه بود  خیبرگشتن ابولفضل از ب

گذاشته  یکه اسمش را زندگ يا هیرو نیوبه هم ببرد ادیبه کل ابولفضل وعشق وقلبش را از  ایدوباره گره بزند و

 ها را با جنگ اعصاب بدهد  یخاله خان باج ياحمقانه  يها يهم جواب خواستگار يادامه دهد وگه گدار

که فکرش را  يزیبهتر از آن چ یلیخ..ابولفضل بودن خوب بود  يبایکنار عشق ز...رده بود به کل قفل ک مغزش

که با ابولفضل بحث کند  رسدیم يبازهم روز..ومجنون مال قصه هاست  یلیکه عشق ل دانستیم.. کردیم

در برابر همه  شودیم اهشپشت وپن... ستیکه ابولفضل مرد زندگ دانستیم یوکارشان به جنگ وجدل بکشد ول

وچند ساله  نیچند يآرزو یاز طرف.. دادیبه خودش جرات چپ نگاه کردن به او را نم یکس گرید..مشکالت  ي
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سکون وسکوت دست  نیبود از ا یراض ایآ یول..باالخره ابولفضل دامادش شود  نکهیا.. شدیمادرش محقق م ي

 يحتما داشت وهمزمان دکمه ..داشت ..واضح بود خب جواب ..را داشت ؟ اقتشیابولفضل واقعا ل ای؟آ..بردارد 

 ..لب گذاشت  يسبز را فشرد ودندان رو

اتاقش شاهد جنگ وجدال فروغ با تلفن در دستش بود با  کیتار ي شهیوقت بود پشت ش یلیکه خ ابولفضل

 ..صفحه اسم فروغ نوشته شده بود  يرو.. دیقلبش هم لرز شیگوش دنیلرز

 يفروغ همان فروغ پشت پنجره  نیواقعا ا..داشت ؟ قتیواقعا حق ایا دیدیرا به خواب م ایرو نیبود که ا سالها

 ؟..اتاقش بود 

 يواسم فروغِ رو رفتیبه دست در اتاق رژه م یکه گوش یفروغ نینگاهش ب..را محکم در دست گرفت  یگوش

 .. پردیم ایفروغ از روبا لمس نام  کردیبود که حس م کینزد شیاهایانقدر به رو..در نوسان بود  شیگوش

 ..وتماس باالخره برقرار شد  دیکش یگوش يابولفضل دست رو ستادیفروغ ا يقدم ها نکهیهم یول

 ..دوخت به فروغ  دهید... وعشق ایودستپاچه وابولفضل پراز رو یپراز دل نگران فروغ

 ..وزمزمه کرد  دیکش ینفس مهین فروغ

 ؟..ابولفضل -

 ...بود  دهیرا شن ارشی ییاحورا يصدا.. دیاز بدن ابولفضل پر روح

 ؟.. میباش بهیمثل دو تا غر يخوای؟؟؟واقعا م.. يخوایواقعا م-

 يفروغ زنگ زده وحال از او سوالها نکهیا.. ندیبیم ایرو کردیهمه اش فکر م..در سر ابولفضل گم شده بود  حرفها

خواسته  یاو ک...بخواهد  يزیچ نیهمچ با هفت جد وابادش که کردیابولفضل غلط م.. دیپرسیم بیوغر بیعج

 یاتیجفنگ کی شتریب میترم ياش برا دههم غرور بند ز دیشا..؟زبان سرخش سرخود حرف زده بود .باشد  بهیغر

 ..را نگفته بود  نهایکدام ا چیقلب ابولفضل ه یول..سر هم کرده بود 

 ؟.. یدوستم داشته باش يخواینم گهید-

 زدی؟حرفها م..بود  ی؟اصال مگر شدن.. شدی؟مگر م..دوستش نداشته باشد ..که قلب ابولفضل صد پاره شد  اه

خالص  یبند دوست داشتن نیاز ا یراحت نیبه ا شدیمگر م..اش داشت  یدر رگ وپ شهیعشق فروغ ر! ...فروغ

 ؟..شد 

 يکردی؟تو که ادعا م.. يخسته شد يزود نیحرف ودوتا غرغر به ا هی؟با ..ساله ات  نیاون عشق چند نهیا-

 .. يخوایم..!  یمونیمنتظرم م
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 .. کردیرا معلوم م فشیتکل دیبا یول..حرف  نیسخت بود گفتن ا..بغض کرد  فروغ

 ؟...؟اره ابولفضل ..برم  تیاز زندگ يخوایم-

 رفتیم دینبا.. ؟نه..فروغ ساخته شده بود  يهم برا يگرید ي؟مگر جز قلب ابولفضل جا..؟کجا برود .. برود

 ؟..کجا دلش را بردارد وبرود ..خانه اش بود  نجایهم..

 ؟..ابولفضل -

ابولفضل ابولفضل  نیهم.. دیسپ يابرها يباال.. کردیم ریدر آسمانها س... دیشنیفروغ را نم يابولفضل سوالها اما

 ...ض وناراحتش بود چه برسد به جمالت پراز بغ ییایفروغ رو يگفتن ها

 ؟.. یتا آروم بش دیبگم ببخش دیبا گهیچند بار د..کردم  ی؟من که عذرخواه.. يجوابمو بد يخواینم-

قرار وسط  یکه دستپاچه وب دیدیفقط چشمانش فروغ را م..ابولفضل به کل بسته بود  يلبها..سکوت  بازهم

 ... دیشنیرا م شییایجمالت رو شیبود وگوش ها ستادهیاتاقش ا

 ؟.. هیلب پنجره بدونم حرفت چ ای؟ من دم تراسم حداقل ب. يدی؟گوش م..بولفضل ا-

را  شیموها يوتره ها بردیشالش را باد با خود م يشد به فروغ که دستک ها رهیوجان خ دهیبا د وابولفضل

 .. کردیم شانیابولفضل را پر نیبلکه دل ود.. فروغ را نه يموها يتره ها..آه نه .. کردیم شانیپر

 ؟.. یی؟کجا..؟برم ابولفضل .. یبخشی؟نم.. يای ی؟نم..ابولفضل -

نگاه فروغ ..ان را بازکرد  يبار لنگه ها نیاول يدست به پنجره برد وبرا..دل  یاروبیاخت یب..اراده  یب ابولفضل

 ..نه  ایهنوز ناراحت است  دانستیکه نم یابولفضل..ابولفضل  اهیس ي هیماند به سا رهیخ

 ؟.. یبخشینم؟..ابولفضل -

 ؟.. يدیبهم م یقول هیاگه ببخشم -

 ..ابولفضل ولب زد  ي هیدوخت به سا دهید میمستق..لبش نشست  يرو يفروغ تازه ازاد شد ولبخند محو نفس

 ؟.. یچ-

 .. يدیجواب نه نم يخواستگار يمادرم رو بفرستم برا..فردا صبح  نیاگه هم-

 ؟..؟کدام حرف دلش بود .. ریخ.. ؟ي؟آر..چه جواب بدهد ..! حیچه صر.. دیلب گز فروغ

 ؟.. يدی؟جوابمو نم..فروغ -

 ؟.. ادتهیام ابولفضل  وهیمن ب-

 .. ادمهی-
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 ؟.. یدونیم..کش قبرستون  نهیبچه وشوهرم رو خودم فرستادم س-

 .. دونمیم-

خنده  هیوقته  یلیه که خزن دل مرد هیومن  شکننیمحل برات سرودست م يکه دخترها يپسر مجرد هیتو -

 ..از ته دل نکرده 

 ..مونده  دمتید شیسال پ زدهیکه س ییتو شیدلم پ.. خوامیرو نم شکننیکه برام سرودست م ییدخترها-

 .. رونیب یپرتم کن تیاشغال از زندگ هیوبعدا مثل  یازم زده ش ترسمیم-

 مهین يکه صدا..فروغ تنها نگاه کرد ... دیقاب پنجره کوب يواکنش نشان داد وبا مشت رو یبه آن ابولفضل

 .. دیچیپ یابولفضل درگوش یعصبان

 کنمیوپشت سرم رو هم نگاه نم رمیم یعل يبه وال یمن سر هم کن يبرا فیراج نیاز ا گهیبار د هیاگه -

 ..نه  ای ادیخوشت ب خوادیم..

 ..ابولفضل  ترسمیم-

 .. دیپرس یبا حاضر جواب ابولفضل

 .. یترسیبودن خودت م تیمسئول یاز ب ای یستی؟از عشق من مطمئن ن.. یازچ-

 ؟؟..!!ابولفضل -

 ..دل ابولفضل مالش رفت  یول.. گر بود لحن فروغ  شماتت

وده سال شوهر  دنیشکم زائ هیدختره بعد از  گنیم نکهیا.. هیاز حرف بق ترسمیفقط م ستمین تیمسئول یمن ب-

 ..وجادوش کرد  دیقاپ پسره رو دزد يدار

وفروغ گفت وگفت از ترسها ودل ..فروغ گوش داد  يبه دل اشوبه ها حیزد به قاب پنجره وبا تفر هیتک ابولفضل

ترس ..فروغ را  يزنانه  يها یبماند دل نگران ادشی شهیهم يتا برا..ابولفضل تنها گوش داد .. شیها ینگران

  شیزنش را تا نکند ناخواسته چنگ بزند برترس ها يناشناخته  يها

*** 

 ستیادمها تمام شدن یزندگ يمگر قصه ..نبود  یاصال تمام شدن..تمام نشد  نجایفروغ وابولفضل درا يقصه ..آه

که  ییوایش يقصه  ای..را دوباره شناخت وعاشقش شد  شیوایکه با فروغ ش ینیرحسیام ی؟داستان زندگ..

 ... دیومادر بودن را فهم دیغ را دفرو يها یمادرانگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا moon shine  – دگانیداغد

wWw.98iA.Com ١٥٦ 

عاشق شد  شودیوپراز مه بازهم م يخاکستر يایدن نیعصر آهن وسنگ در ا نیکه نشان داد در ا یابولفضل ایو

 ..فروغ  یداستان زندگ تیودرنها..کرد  یوعاشق ماند وعاشقانه زندگ

 ردیاز سر گ یهمت راست کند وزندگدوباره توانست کمر  یاز دست داده ول زیبود وعز دهیکه اگر داغ د یفروغ

 .. شیبه غم ها کندیزود عادت م.. یفراموش نیریش يوعصاره  ستیآدم یسخت بود ول دیشا..

بانو وحسن آقا  میمر..فروغ وابولفضل  دیجد یزندگ يماند غصه ...گفتم و تانیجا برا نیرا تا بد میادمها ي قصه

 ..دل نگران  شهیخانم هم رایوحم..

هم سفر  ينفس بده ا یاندک..قلم خسته گشته  نیسر وا نیا.. گرید یوقت يبرا ستیگریآن هم داستان د که

  زیعز

 .. والسالم

  نیشا مون

 سال نودو سه رماهیت پنجم

 

 

 

 

  93تیر   : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member46658.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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