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 .سترمان گوشواره   یشده  شیرای و و  یتنها نسخه اصل لیفا نیا
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 اثر   نیخلق ادر  "یخرم نایمت"  زم،یدوست عز یهای تشکر از همراه با
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بار است   نی. سومرمیگی فاصله م زیو از م کوبمی دستگاه م  یرا محکم رو تلفن

. شماره اتاقش هم  ستیو پاسخگو ن رمیگی شماره همراهش را م  ی در پ یکه پ

 .به اتاقش بروم و از حالش، آگاه شوم رمیگی م میاشغال است. تصم وقفهیب

 .شودی سر راهم سبز م ی نعلیز  سارا

 .آوردم برات مهسان ییچا_

 

 .حرفش را اصالح کند کنمی بر صورتم، وادارش م ظی غل  ینشاندن اخم با

 .آوردم یچا   ،یرعلیخانوم م_

 .خورمینم_

.  آورمی را به صدا درم نایکوتاه، درِ اتاق ژ یو با تقه ا شومی مقابلش رد م از

و از   کندی دور م یتلفن را از گوشش کم  ینسبتا فضولش، گوش یمنش ،یخیش

 .زدیخی جا برم

 :دیگویبم و خشن، م ییبا صدا 

 مهسان؟ یداشت یکار_

 

  ز یرا جا شتریصبر ب رسد،ی ها که به پنج م هی. گذر ثاندهمی را نم پاسخش

اما قبل  کند؛یبه سمتم پا تند م یخی. شکنمی و در را به سرعت باز م دانم ینم
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شرکت، خشک   سیاتاق بزرگِ تنها دختر رئ انیبرسد، مبه من  کهن یاز ا

است، کم مانده پس   دهیکه مقابل چشمانم قد کش ی ریتصو دنیو از د شوم یم

 .فتمیب

پرسنل شرکت،   یکه همه کشدی نم ی و طول کشدی م غیپشت سرم ج  یخیش

با وحشت و غم،   انیو آقا کشندی م غی. خانم ها ج شوندیجمع م نایاتاق ژ انیم

 .کنندی نگاه م نا یجان ژ مهیبه تن ن

. به کنمیاعتنا نم ف،یلرزش خف ن یاما به ا  لرزندی م اریاخت یب م یها دست

 .میحالش را بهتر کن میکنی م  یو مِهرا، سع ی نعلیکمک ز

گوش   ی ها غیو بلند بلند ج کندیم  هیکه از همان آخر اتاق، فقط گر یخیش

 .کشدی خراش م

اما باز هم   م،یهمسرِ معاون شرکت هست یِکه شاهد خودکش ستیبار ن نیاول

. خصوصا با  میوحشت زده نشو دنش،یو از د میکه به آن عادت کن ستین یزیچ

  ،یمرگ ناگهان ک ی کبودش، که او را چون اتفاق افتادنِ  یو لب ها  دیرنگ سف

  حاالتشافتاده و جان از تنش رفته است.  نیزم  یترسناک کرده است. رو

 .داشته است یقصد خودکش میدانیآشناست و م  مانیبرا

. دور تا دورش را  شودی م شتریو ب شتریهمکارانم، ب یپچ ها و افسوس ها پچ

 .رمقش شده اند یتنِ ب  یره یاند و خگرفته 
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را    "او"  وقت است کهتازه آن  شوند،یهمه که پراکنده م  رسد، ی که م اورژانس

لرزان، شماره   یو با دست ها ستادهیگوشه ا ک یکه در  ی. در حالنمیبیم

 .ردیگی را م  سیادر

. اما باز هم بهتر  لرزدیم شتریو دستش ب افتدی لحظه بر من م ک ی نگاهش

 .احواالت همسرش قرار دهد  انیرا در جر س یتا ادر داندیم

و دو مرد   رسدی م دیو برانکارد سف شودی به سرعت انجام م ز یچ همه

که   یقرص یشده  یخال یِ. قوطبرندی و برانکارد را با خود م نایژ  دپوش،یسف

 .برندیبا خود م ز یو آن را ن ماندی افتاده، از چشمشان دور نم ز یم یرو

  ی ترسو یِمنش نی از ا  دانمی با آمبوالنس برود. اما م یخیانتظار دارند ش گرانید

و به سرعت،    دارمی ام را برم ی و گوش  فی. پس کشودیگرم نم یآب چیلوس، ه

ماندن طاقت   یهستم و دلم برا نای. نگران ژرسانمیخود را به آمبوالنس م

 .آوردینم

  یو متلک ها ی خود   یب ی ها یدلسوز شنوم، یکه م ییرفتن، پچ پچ ها دم

 .آوردی دلم را به درد م شتریهمکارانم، ب

 :دیگویکه م شنومی م  شوم،یمقابل او که رد م  از

 .کنهی دفعه فرق م  نی. اسیادر ایدختره مهسان قراره باش بره. زودتر ب نیا_
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بار هم مثل همه دفعات قبل،   نینداشت. ا یفرق  چیبار هم ه نیبه نظر من، ا اما

بار هم   نیکه نتوانست آن را تحمل کند. ا د ید یزیچ شیوفای از همسر ب نایژ

 .قصد کشتنِ قلبش را داشت

و   زندیم  سیکه زنده است، قلبش با نام ادر یتا زمان دانستی م  خوب

از   یانتیبود که هربار خ نینخواهد کرد. ا رییتغ یذره ا س،یاحساسش به ادر

قلب   نیا انیجر یِ شگیچاره را در قطعِ هم  زد،ی سر م شیاهایجانب مردِ رو

 .دیدیم

گوشواره   یهستم. لنگه  نایاز چهارساعت گذشته و من هنوز تنها همراه ژ شیب

. چقدر با  ماندیم  ره یسبز رنگش خ نِینگ یو نگاهم رو گردانمی را در دستم م

 کند،ی قبل پرت م  یاما فکرم را که به روزها  دانمی ام را نمآن مشغول بوده

 .شومی تر مآرام 

 .لرزدیدر دستم م   یگوش 

 .کندیم میهالب  یرا هاله   ی، پوزخند"مهندس فالح" نام

 !الو_

خودتم که    یگوش ؟ی دی رو جواب نم نای ژ ی مهسان؟ چرا گوش ییمعلومه کجا_

 .تو دسترس نبود تا االن

 ...مارستانیب نام،یباشم؟ باال سر ژ دیکجا با_
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 .از قبل است شتریب  شیصدا تیو عصبان دود ی حرفم م انیم

 ...و ایداخل. ب  امیب ذارنی . دم درم. نمنکن مهسان   یبرا من بلبل زبون_

 

 :دیگویم ع یبعد، سر ی و کم کندی سکوت م ناگهان

 .نمتیتو راهرو که بب ایداخل. زود ب  امیدارم م_

 

 .کنمیمقابلم نگاه م  یِبارویزنِ ز یِچارگیو به ب  آورمی م نییرا پا یگوش

 .رمیگی و از او فاصله م بندمی م چشم

 .تپدی م شیبرا شه،یاز قبل، خواهرانه تر از هم شتریب قلبم

و   شوم ی رد م  مارستانیب لینسبتا طو ی. از راهرودهمی سرعت م میپاها به

و دارد با پرس و جو از   دهیرس نمیبیکه م  چم،یبپ رشیبه سمت پذ خواهمیم

 .ردیگی سراغ ما را م  ،یدپوش یپرستار سف

 

 .رانمی و نامش را بر زبان م کنمیرا رها م   میصدا یکم

 !مهندس فالح_
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واکنش نشان دهد و به سمتم بچرخد.    میتا به صدا استی بار کاف  ک ی نیهم

 .است نیاندازه خشمگ   یام، بخطاب کرده نیاو را چن کهن یاز ا  دانمیم

 ی زیاز چکالفه تر  ی. کمرساندی و خود را به من م رد یجواب بگ ماندینم منتظر

 .دهمینسبت م ابانیخ نِیسنگ ک ی را به تراف   نیباشد و من ا دیاست که با

 ،ییاعتنا یدستش را با ب شهیدست بدهد و مثل هم خواهدی م شهیهم مثل

 .زنمی پس م

 .داردی برم یو قدم دهدی نم تیاهم

 حالش چطوره؟ -

 .رومی م ش،یپاهم

 .کم بخوابه هیبود، گفتم  نی. سرش سنگدهیبهتره. آروم شده اما خواب-

 

 .دیآیغر زدن دارد و حوصله من، از پسِ تحمل کردنش بر نم  الیخ

هر روزه، چطور تاحاال به اخالق گُهِش عادت   یالم شنگه ها نیموندم با ا-

 .مینکرد

 

 ماندی . منتظر نمکندی م  داریرا از خواب، ب چارهیو زن ب کندی را با فشار باز م در

بمانم و به   رونیب کندی ادب حکم م دی. شاشودی من هم وارد شوم و در، بسته م
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  ک ی نیدر ا  دهمی م حیدهم. اما ترج دن یخلوت گُز یزن و شوهر، اجازه 

دور تر از او   یو کم کنمی م ز ادبانه رفتار کنم. پس در را با ی ب یکم ت،یموقع

 .ستمیایم

.  دهدی جذاب جلوه م  ،یر نگاهاو را در ه ژش،یخاص و حرکاتِ باپرست پِیت

و   تیشخص یبود. الهه  تیجذاب  یمن، خدا یبرا شه،یهمان طور که هم

و   میدیکشیم  رونیب مانیهامان را از چشم عقل  شدی! اما کاش م یمردانگ

ها  آدم  ی و عاقالنه تر رو میشناختی. عاقالنه تر ممیکردیعاقالنه تر قضاوت م 

 .میکردی حساب م

که   ییو با پاها  بردی شلوارش فروم  یها ب یاش را در جکارنکرده ی ها دست

 .ردیگی از هم باز کرده، ژست م ش،یاز عرض شانه ها شتریب یکم

 چت شد؟   گهیدفعه د نیا_

 بود؟  یبارت چ  ن یا یبهونه

 

تا به پاسخِ طرف   دهد ی . پس ادامه مکه بخواهد بشنود ستین ی زیچ سکوت، 

 .مقابل برسد

 نا؟ یبود ژ یت چدفعه  ن یتَوَهُمِ ا_

که اون همه قرص رو مثل نقل و نبات   ی تصور کرد یرو با کمن  االتتیتو خ باز

 ...باال و ی انداخت
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 !را نه  اشیفتگینگاهِ سرشار از ش نی ا  لی. اما دلفهممیرا م نایسکوت ژ لیدل

  یباق  شیبرا یا  دهیعاشقِ مجنون است. عشق، نه د ک یکه  یراستزن، به  نیا

 .قتیحق رفتنیپذ  یبرا یعقل  یو غرور و نه حت تیشخص  یگذاشته، نه ذره ا

و حرف   کندیفقط تبسم م ش،یبایخوش فرم و ز یلبخندِ نشسته بر لب ها با

 .زندینم

 آورد ی م رونی. دست راستش را بکندیپا و آن پا م  نیکم آورده است. ا سیادر

 .کندیساعتش را چک م  و

  گهی دو سال، د نی . بعد از ایندار یحالت خوبه و مشکل دونمی برم. م دیمن با_

 .اوضاع و احوالت دستم اومده

 

جواب    امره ینگاهش را با نگاهِ خ ،یتوجه یو با ب کندیبه من نگاه م یرچشمیز

 .دهمیم

  هی زتیننداز. تو رو جون عزرو با پدرت در . من نایراه ننداز ژ یزی انقد آبرو ر_

 .مَچ نشدم یاالغ چی ذره بهم اعتماد داشته باش. منِ خر با ه

 

 .کندی به من را دوباره تکرار م نگاهش



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

11 
 

به   یکه داره خبر عوض هینیبفهمم کدوم کالغ خبرچ دی دفعه خودم با نیا_

 .رسونهی گوشت م

 

زن،    نیا یبسته شدنِ چشم ها نمیبی و من م بوسدیرا آرام م  نایژ یِشانیپ

 .چقدر لذت با خود به همراه دارد

 :دیگوی از ترک اتاق، به من م قبل

 .زنگ بزن کارت دارم هیمهسان _

 

 .رودی م و

خالصه شد که با   نیدر ا ش،یبایجنتلمنِ جذاب به همسر ز  نیتوجه ا تمام

بعد از   ریهمسرش کرد و با دوساعت تاخ یحواله   راه،یبد و ب یتماس من، کم 

 .داد انیپا ادتشیبه ع قه،یتر از ده دق حاضر شد و کم   نشیتماسم، بر بال

  یریدست و پا بود. تقص یب س،یدرمقابل ادر شهیهم ش،یبا تمام داشته ها  نایژ

  نی. چه رسد به اکردی مار را از النه به در م س،یهم نداشت. زبان چرب ادر

 .توجهات نیو البته وابسته به کمتر عی دخترِ آرام و مط

جست    گرانیرا در د  شیو جبرانِ کمبود محبت ها بستیاگر زود دل نم  دیشا

 .شدی اوضاعش بهتر م  کرد،ی و جو نم
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 .شکستی و زود هم م بستی . زود دل مدادی وا م  زود

  یاجتهاد، از شاخ ها  یاجتهاد است و آقا ینه انگار که تک دخترِ آقا انگار 

 .م استصنعت چر 

  اریو پولش از حدِ شمارش، بس زندیم  رانیکه حرف اولِ صادرات را در ا یکس

 .اوست یتیشخص کتِ یکه عبوس بودن، اِت یفراتر است. کس

ها هم بود، او  لباس  نیو مندرس تر نی اگر در ساده تر دیشا نا،یخاص ژ ییِبایز

  یساده  یبست که پادو یسیدل به ادر  نای. اما ژکردیم شیستا یسته یرا شا

 یه یجذابش، فقر او را در سا یکه زبان چرب و چهره  یشرکت پدرش بود. کس

 .کردیماندن رها م  دهیناد

شوهرش و روابط   نِ یرا گاه بدب نایهم بود که ژ  یو ظاهر یکالم تیجذاب نیهم

 .زود ببخشد و فراموش کند شدی و گاه باعث م کردی او م

 .شناختندی را خوب م  سی. همه ادرشناختی شوهرش را خوب م نایژ

 

که توجه   دمیشرکت اضافه شدم، بارها د نیکه من به پرسنل ا یدو سال در

خاص بوده است. مثل   ،یبیمراجعه کننده، طور عج ی به خانم ها سیادر

 .دادیکه به من نشان م یتوجه

 !کار ط یکار متاهلم در محبه مهرا، هم  ای
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اعتراض به    یو به جا کردی م یو خودخور دانستی مهم را م نیم اه نایژ پس

قصد   د،یروش جد  ک یو هربار با  شدی معترض م خودشی همسرش، به زندگ

 .کردی م  یخودکش

با هم   ،یکاریتر از دو همکار بود. در ساعات ب قیعم یقدر نا،یمن و ژ یدوست

را   شیها. درد دل شدمی و وقت ناهار، من مهمان اتاق او م  میگذراندیوقت م

 .کردمی دعوت م یو او را به صبور دمیشنیم

  تیگاه رضا چ ینبود. درواقع، او از رفتار من، ه ی ما راض ی کیاز نزد  سیادر

با   گران یمثل د دادم ی نبودم. نه اجازه م شیبرا یینداشت. کارمند حرف شنو

 کهن یاز حد همکارانم را با او داشتم. با ا  دهایز تیمیمن دست بدهد؛ نه صم

 .شناختیبودم که م یکس نیترک ی و نزد نیتریمیقد

شرکت، من هستم اما خودم   نیکالغ خبرچ کردی فکر م ل یدل  نیبه هم دیشا

را از هم دور و   سی و ادر نایژ  زدی که پر پر م ی. کسستیاو ک دانستمی خوب م

 .دورتر کند

 یبا لبخند ش،یبای و به لبخند ز کنمیرا با دستمال تر م  نایرنگ ژ  یب یها لب

 .دهمی پاسخ م ت،یمیبه همان وسعتِ صم 

 اجتهاد خبر بدم؟  یبه آقا-

 

 .کندیو مخالفت م  دهدی تکان م سر
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بپرسه و سراغت رو   سیاگه از ادر  ؛ییجانیبدونن. امشب ا دیباالخره که با-

 ؟ یچ رهیبگ

 

 .ردیگی رنگ غم م نگاهش

 .دهدی جوابم را م شه، یتر از هم آهسته

 .شه نیبابا بهش بدب خوام ی بد شه. نم سی ادر ی برا خوام ینم-

 

 ؟ یآخرش که چ-

و به فکر    یزود خودت رو بباز ،یشنوی که م یقراره با هر خبر یک تا

 ...یخودکش

 

. نگاه پر از رمز و رازش را به من  دهمی هم فشار م یرا محکم رو   میها لب

 .بخشدیم

 کار کنم؟ یمهسان... من چ-

 ؟یکار کن  ی رو چ ی چ-

 .رو  سیادر یِدر پ یپ  یها انتیخ-

 .یبهش اعتماد دار شتریاز چشمات ب یتو که گفت-
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 .دمیخودم د  یبار با چشما نی که ا نهیدرد منم ا-

 

 .شودیاتاق، مسموم م  یو هوا  خورد ی نگ مدلم چ  چکد، ی که م اشکش

 ه؟ یمنظورت چ-

بود؛ اگه نگاه کردنِ ساده   ی اگه فقط حرف زدن بود؛ اگه خلوت کردنِ معمول-

. با  دشیکه بوس دمی بار د ن یبار... ا نیتحمل کنم. اما مهسان... ا تونستمی بود؛ م

 .دیاونم بوس یشونی پ د،یرو بوسمن  یشونیقبل، پ قهیکه چند د یی همون لب ها

 

که به  یقدم  ک یاما   شودی و غم، در هم جمع م رتیام از بهت و ح   چهره

چهارچوبِ در اتاق، همان جا در هوا   ان یم س،یادر دنیبا د دارم،ی سمتش برم

 .ماندیم

اما نه من توان   م؛یبگو یز یخفه ام را رها کنم و چ یتا صدا شودی باز م دهانم

 .حضور او را متوجه شود نایژ خواهدی م سیحرف زدن دارم، نه ادر

 .بردیاش را به نشان سکوت، باال ماشاره   انگشت

 .کندیساکت م هیچند ثان  یدو زدن چشمان خمارش، مرا برا دو

 .بدانم خواهمی م اما

 :پرسمی م نایاز ژ م، یهمان طور، زل زده در چشمان مرد روبرو پس
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 د؟ یبوس رویک نا؟یژ یگی م رویک-

 

ارتعاش   ن یمتوجه ا  نایاما ژ م؛یدانی را خوب م  میلرزش صدا لیدل  س،یو ادر من

 .شودینم

 :دیگوی پنجره است، آهسته م  ریکه درگ یعالم خود، با نگاه   در

  .مِهرا رو-

 

 .شودیم شتر یو افسوسم هزاربرابر ب شوندیمکث، بسته م  یب چشمانم،

 .قورت دهم توانمی دهانم را نم آب

تاهلش، بخواهد   تیمثل مِهرا، با وضع  یاست که کس یکار نیتر فیکث نیا

 .انجام دهد

 دیسف یتا راحت تر دراز بکشد. ملحفه کشدی تر م نییپا یبدن خود را کم  نایژ

 فهممی و من خوب م کشدی باال م اشیشانیپ  یرا تا باال  مارستانیب یِو آب

در استفاده از   نایژ  دِ یافتضاح است. چرا که وسواسِ شد اشی چقدر حال روح

 .مشهور است ،یو بهداشت  یلوازم شخص

و با    داردیقدم به عقب برم ک یو  دیآی م نییپا س،یادر یمشت شده دست

 .شودی وافر، از اتاق دور م   یخشم
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تنم   یِجانِ همراه م ی. پاهانمیبنش یکم  دهمی م حیو ترج شودی م نیسنگ  سرم

 .را ندارند

 .میاسایب ی تا دم گذارمی بر هم م چشم

 شود؟ ی محو م  دمید ی مجسم کرده، از جلو  میبرا نایکه ژ یریمگر تصو اما

 !مِهرا یِشانی و پ  سیادر یهالب

 

و   ام ی. عصبکنمی کمد را به گوشه و کنار اتاق پَرت م یخرت و پِرت ها  تمام

 .دانمی را فقط خودم م لشیدل

آن را   ام،دهیکه شن ییزهایاز چ نیو خشمگ ماندی گوشواره در دستم م یجعبه 

 .کوبمیم  نیبغض شده بود، محکم بر زم م یکه در گلو ی ادیبا تمام فر

 .شودیکجا پرت م  دانم ینم

 حیترج ند،یبی را م تمیعصبان یو وقت زندی م میصدا  گریچند بار د مامان

که با تلفن   یکس یصدا  دنِیبار، شن نی غذا خوردنم شود. اما ا  الِیخ  یب دهدیم

باشد و به سراغم   تریکه جد کندیخانه تماس گرفته است، او را مجبور م 

 .دیایب

 :زنمی م  ادیو فر کندی در اتاقم را باز م یاست که وقت نیا

 .خورمی هم نم شام  ام،ی! گفتم نمیمامان، وا یوا_
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 ...از سرم دست

 

 :زندی م ادیهم فر او

 .داره کارتی چ  سیادر نی. ببن ییپا اریرو بصدات _

 

را   ی. گوشکندیمامان، مرا وادار به سکوت م  ادیاز فر شتریاسمش، ب دنیشن

  یتا به کارها رودیو م  کوبدی در را به هم م ت،یو با عصبان کندی رها م ز یم یرو

 .برسد نشیو روت ی تکرار

 

  ن یتمام ا یاجابت مزاج! حت  ینرفتم جز برا رونیدو روز تمام، از اتاقم ب من

 .نمی. نخواستم مامان را بب نمیو ساعت ها، نخواستم بابا را بب قیدقا

 .نمیزبان سه ساله ام را هم نخواستم بب نیری ش یبرادرزاده هلن،

لحظه،   نیبار، ا  نیچرا ا دانمی به حرف زدن نبودم. اما نم لیما یکس چیه با

  یِکه باعث و بان  یبا کس خواستمیبه برداشتن تلفن داشتم. م بیعج یکشش

 ...اما کردیمرا ناآرام م  دیبا ن،یدو روزم بود، حرف بزنم و ا   نیا تیعصبان

 .کردم ک ی را به گوشم نزد یرا محکم بر هم فشردم و گوش  میهاچشم 
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 چیکه منتظر ه د،یام را خوب شن  یدار و عصبکش یهانفس  یصدا دیشا

 .از جانبم نماند و خود، شروع کرد  یحرف 

و از راه دور، نه   ی. منتها تلفنواجبه یل یباهات حرف بزنم مهسان. خ دیبا_

 .داره یا دهیش رو دارم، نه فاحوصله 

 

  ، یزخم یدرمانده  یصدا نیا  یتنفر، برا کنمی اما احساس م زنمی حرف نم من

 یهاده یشن یبرا س،یمشتاقم بدانم پاسخ ادر  یلیخ ی. از طرف ستیمنصفانه ن

 .ستیچ نا،یمشترکمان از زبان ژ 

 

 :غرم یآهسته، م  یی فروخورده اما صدا یخشم با

 و کجا؟ یک_

 .ابونتونمی االن. سر خ نیهم_

 

که به   ییها. لباسدهدی و فرصت مخالفت به من نم کندی را قطع م تماس

  یبودم، رو  ختهیبه هم ر م،یمرتب کردن کمد و عوض شدن حال و هوا یبهانه

 .اندپخش شده  نیزم

 .دارمیبرم میشال ضخ  ک ینسبتا بلند و  ی مانتو ک ی عی و سر برمی م دست
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 :بردی را باال م شیکه مامان صدا شوم یکنار آشپزخانه رد م از

 وقت شب؟   نیا یکجا بسالمت_

 .ام یو م رمی . کارم داره. مدم دره   سیادر_

 

 .نه بابا داد؛یرفتن م یکه بود، نه مامان به من اجازه  یگر ی هر فرصت د در

 قم،یدقا  نیا  یِام، آرامش ناگهانخشم دو روزه  اما

دارند هم، به   سی که از ادر ی. چه بسا شناختردیگی مخالفت آن دو را م یجلو

 .دهدیرفتن م  یمن اجازه 

 ک یرا به الست  شیپا ک یو  ستادهی رنگش ا ی مشک متی گران ق  نیماش کنار

 .نوازدی ضرب م ن،یزم  یبر رو گرش،ید یچسبانده و پا  نیماش

بلندم   یمانتو یاست. لبه ها ریبرگشتن، د یاما برا  وزدیسرد بر تنم م  ی سوز

 .چمیپیو شالم را محکم تر دور گردنم م  کنمیتر م  ک یرا به هم نزد

 ک ی. دیآیقدم به سمتم م ک یو  ردیگی فاصله م نیاز ماش  رسم،ی او که م به

 .شودی م نیو سوار ماش اندازدی م یفرع ابانیخ  یبه ابتدا تا انتها ، ینگاه اجمال

 .سوار شو ایب_

 ...جا بگو نیهم_
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 .کندی نم جادیدر صورتش ا یرییتغ

تون رو  محله  یهایباشجواب فضول  یمجبور ش  خوامی سوار شو. هم نمگفتم _

 ...کهن یهم ا ؛یبد

 

 .نامناسب است اریکه لباسم بس کندی اشاره دست، مرا متوجه م با

 .رمیگی جلو، جا م  یصندل یو کنارش، رو  کنمی احساس م  شتریرا ب سرما

 ؟ یومدیچرا دو روزه شرکت ن_

 .گرفتم ی مرخص_

 ؟ یاز ک_

 .گفتم یخیبه ش_

 ست؟ کاره یمگه چ یخیش_

 

 .زنمی در هم به او زل م ییاخم ها با

 .موجهه نایمن، از نظر ژ بتیغ لیدل_
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 .رموجههیهم غ  نایخود ژ بتیغ  لیاز نظر من، دل_

 

 .تکان بخورم یکم شود یو باعث م  کندی ادا م اد یاش را با فر جمله 

 ...مهسان_

 

نشو. من مثل   یم یصدا نکن. با من صم ی جورن یرو ابه من نگو مهسان. من_

 ...یاون مِهرا 

 

 !بس کن_

 

که   ییجا میدانی نم دیو شا میده ی بلندتر جواب م ی اد یها را با فر ادیفر

 .ستین هادنیشاخ و شانه کش  نیمناسب ا م،یهست

خدا   یشهی . همشودی بشارت، به بهانه زباله بردن، از خانه خارج م یآقا

  فهیوظ ی که با همسرش بر سر زباله بردن، دعوا دارد. اما امشب، مرد مینیبیم

 .دیآی و سطل به دست، به سمت ما م  شودی م زهیشناس و پاک

  قایاش، شناخته شده است، که دق زننده یصه یبا آن اخالق زشت و خص قدرآن

از   یمیکه ن کشدینم  ی من آمده است و طول اهیچوب زدن زاغ س  یبرا دانمیم
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جوان و جذاب، با خبر   یمرد متیگران ق  لیمحل، از نشستن من در اتومباهل 

 .شوندیم

را باال   لشیاتومب نِییپا یشه یو ش کندی بشارت م یروانه   ینگاه مین س،یادر

 .شدیم

  س،یو من و ادر شودی از جا کنده م نی که بشارت به ما برسد، ماش ن یاز ا قبل

 .م یشوی از خانه دور م

چند متر جلوتر توقف    ،یاصل ابانیو در خ گذردی ما م   ِی فرع ابانیخ چیپ  از

 .کندیم

 

 .زندیو در همان حال، تند و محکم، حرف م چرخدی به سمتم م زود

تو کشش داره   ک یرو دوست دارم مهسان. اونقد که نه مغز کوچ نایمن ژ_

تو ذهنم   هیثان ه ی یجاش رو برا تونهی م  یاگهی زن د چی هضمش کنه، نه ه

 .رهیبگ

 

 :دیگویم تیو با عصبان کندی که حرفش را قطع م زنمیقدر بلند پوزخند م آن

 ؟ی چ ی عنیتو  یپوزخند مسخره  نیمهسان؟ ا یچ  یعنی نیا_

 .من نه دُم دارم، نه گوشام درازه یعنی_
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م با همسرم واسه تو  رابطه ای بخوام از عالقه نمیبی نم یبس کن مهسان. لزوم_

 .بدم یحیتوض

 ؟یبد حیتوض یچرا اومد ؟ییجان یپس چرا ا_

 سراغم؟  ی که اومد تمیتو و زن و زندگ یکاره  یچه؟ مگه من چ به من  اصال

 

 زنم،ی م ادیفر من

 زند،ی داد م  او

 زند،ی عربده م  او

 .کشمی م غ یج من

 

من.   یتو زندگ یدُوونی موش م یدار  وجدان،ی احمقِ ب یِ که تو نیواسه ا_

 .یکنی رو زهر م نا یمن و ژ یزندگ هاتینیبا خبرچ ی دار

 

 من؟_

 من؟

 ؟ یزنی م یحرف  نی همچ یچه جرات به
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 ؟ یچه سند به

 

 .مییبربا گر یکدیرشته کالم را از دست  میکن یم  یسع  مدام

 .هیمی. چقد باهات صمیخورچقد باهاش دَم   دونمیکه م یبه همون سند_

شرکت، دلم به حالت نسوخته بود و نکرده بودمت    یکه اومد یروز نیاز اول اگه

و التماست کنم   ابونایتو کوچه و خ فتمیحاال الزم نبود دوره ب م،یخصوص یمنش

 .یبردار میدست از سر من و زندگ

 .قرمزت سوخت یو چشما اهیو دلم واسه لباس س یکه عزادار بود  فیح

قهر  دیباهاش کرد که ق  یبرادرت که صاحب عزا بود اما غم تو کار واسه

  یمون رو زد و ازم خواست تو شرکت، مشغولت کنم تا از افسردگچندساله 

 .یخارج ش

 .یکردی مادر شده بود و از بغلت دورش نم یت که بساله  ک ی یبرادرزاده  واسه

 

هما، همسر   ی برا  ی تمام خاطرات دوسال قبل، چهل روز عزادار یادآوری

  ی در پ یپ  یزدن ها  غیج  ،یو افسردگ  یجوانمرگ برادرم، آن همه اشک و زار

  میهلنِ کوچک، هنوز هم برا یوقفه  ی ب یِتاب یو ب هیآشفته، گر یو خواب ها

 .تلخ بود
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استفاده کند و بر سرم، منتِ   تم،یاز آن موقع  یکس دادمی وقت اجازه نم چیه اما

 .بگذارد ی همدرد

داشت. اما    ایمان برو و ببه خانه  یکه از بچگ یدوست برادرم بود. دوست  سیادر

کودکانه من افتاد، ماهان عذرش را   طنتِیچشمانِ پر ش ی نگاهش در پ یوقت

 .را زد شانیدوست  دیخواست و ق 

کار چرم است. بعد   شرکت بزرگ استخدام شده و در ک ی در   میدیفهم بعدها

 .ازدواج کرد و شد معاون پدرزنِ پولدارش نایهم که با ژ

هما فوت کرد، حالم آن قدر بد شده بود که تا چهل روز، از مدرسه فرار   یوقت

 .رساندمی و خود را به قبرستان سرد و قبر سردترِ هما م  کردمیم

ه بودند و با عشق  شدت به او وابسته بودم. او و برادرم، با عشق ازدواج کرد به

 .بچه دار شده بودند

گرفت و با او ازدواج   دهیهما را ناد مِیعاشق بود که سرطان بدخ  یبه حد ماهان

 .کرد

دو سال تحمل کرد و هلن را به   ف،یبدحال و ضع  یکرد که هما یکار عشق،

 .آورد ایدن

 .میشدی بهبود کامل او م یو کم کم آماده شدی هر روز بهتر از قبل م حالش
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برده بود، خون دماغ شدن   اشی واکسن شش ماهگ  یروز که هلن را برا ک ی اما

مجددا   مش،یتومور بدخ م،یدیبرگشته بودند و همان جا بود که فهم شیها

 .فعال شده است

وصل کرد اما تولد    یکه بود، خود را به زندگ یبا هر جان کندن گریماه د شش

قدم دخترش را به چشم   نیجان داد و نماند تا اول د،یسهلنش که ر  یسالگ ک ی

 .ندیبب

و    کردی ها کمکم مچطور در درس  ، یماریدر آن مدت ب  کردمی فکر م یوقت

 .سوختی خودم م  یبرا شتریبود، دلم ب یشیآزما ی در کنکورها تمیموفق رِیگیپ

 

محال است که   دندیروز که از رفتنش گذشت، ماهان و مامان و بابا فهم  چهل

 .سمت درس و مدرسه بازگردم  گرید

متاهل است و    دانستی که حاال م  ی سیداد با ادر حیبود که ماهان ترج نیا

هم در حقش   س یحرف بزند و الحق که ادر ست،یخواهرش ن  یچشمش پ

 .ود کردخ  یخصوص  یرفاقت کرد و من هجده ساله را منش

. اما  سوزاندندیدل م میبودم که همه کارکنان، برا شانیآن قدر زار و پر ل یاوا

 .بود نای به من کمک کرد، ژ  گرانیاز د شتریب ان،یم ن یکه در ا یکس
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خرج کرد و با    یخواهر می نا به جا، برا یها یبه دور از ترحم و دلسوز  او

زود توانست حالم را مساعدِ   یل ی خ کرد،ی م فیکه رد یمختلف حاتیتفر

 .کارکردن کند

داشت مرا به نمکدان شکستن متهم  سی حاال بعد از دو سال نان خوردن، ادر و

 .کردیم

 .دی چک ام گونه یقطره اشک مزاحم، رو ک ی

 .ندیآن را بب  سیادر  خواستمینم

و   افتادمیم هیبهانه و با بهانه به گر یکه ب مانی بچگ یمثل روزها خواستمینم

 .زمیباز هم اشک بر زد،ی و ماهان به او تشر م کردیمرا مسخره م  سیادر

ده سال، عقلش کوچکتر از من    نیده سال از من بزرگتر بود و به اندازه همه ا  او

 .بود

 .رو برسون در خونهدور بزن من _

بدم. اما محض   حیتوض یکارام به کس هِیتوج ی برا خواد ی وقت دلم نم چیه

 .ستمین ده،یم نای که راپورت تو رو به ژ یمن اوناطالعت، 

 .کم دور و برت رو بهتر نگاه کن جناب مهندس هی

 .دیرو برگردونمن  هماالن 

 .کنمی م متونیشرکت و استعفام رو تقد ام یم فردا
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بود. اما او را   امیآن تیاز عصبان کردم،ی خطاب م  یاو را رسم یکه ناگهان نیا

و دستش را سمت چانه ام آورد.   دیکه کامل به سمتم چرخ  ی آرام کرد. طور

 .نگاه کردم رهیکه به صورتم دست بزند، سرم را باال گرفتم و او را خ ن یقبل از ا

 

 ؟یکنی م هیگر ی دار_

 

 !دیلرزانم، شن ی هم از پسِ صدا دی. شادیاما د ند،یخواستم بب ینم

 .هخون   دیرو برسونمن_

 !مهسان_

 .به من نگو مهسان_

 

مکث،   یرا با کم نی و ماش دی. دستش را عقب کشرفتیداشت باال م  میصدا باز

 .به حرکت درآورد

 .شود و بشارت و امثال او را بهانه قرار دادم ابانیندادم وارد خ اجازه

 .برام بهتره نه،یجا نب  نیشما رو ا یکس_
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 .ارهیماهان براتون ب دمی درخواست استعفام رو م  ومدم،ین اگه

 

 .کنمیمهسان خواهش م _

 .نبود که تو رو وادار به استعفا کنم نیقصدم ا من

اومدم   ی. من از سر ناچارکردمی دنبال نبودنت بودم که خودم اخراجت م اگه

 .دنبال تو

 

 .شتریام را ب  یهم دلسوز کردی کالمش، هم خشمم را کم م صالیاست

  نایکه داره برا ژ هیو خودم خبر ندارم؟ بگو ک خورمی دارم م یم بگو از کبه_

 بره؟ی خبر م

 

 :می بستم و به خود جرات دادم تا بگو چشم

مهندس!   دهیرو د یخودش با چشم خودش همه چ  گهی بار د نیفکر کنم ا_

 !هم نداشته ی ا  گهیمن و کس د ی نیبه خبرچ اجیاحت

 

ماهان، هر دو   یکه با تک سرفه  د،یبگو یزیرا مشت کرد و خواست چ دستش

 .میو به عقب برگشت  میسکوت کرد
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 س؟یادر یکنی کار م یچ جان یشده؟ ا یزیچ_

 

  س،یمن و ادر  یهم که باشد، ماهان از هم صحبت امتیق  امیتا ق  دانستمیم

 ...و  دانمی هم م دی و من نه! شا داندیکه خودش م  ی لی. به همان دلستی ناراض

بود عاشقانه همسرش را   دهیبود که شن لیدل نیمرا به او سپرد، فقط به ا اگر

 .ستین انتیاهل خ  س، یادر دانستی دوست دارد و م

  یبوده است، ب قشیرف  انتیشبانه ما، خ زگردیم نیموضوع ا دیفهمی اگر م  حاال

 .کردیوباره، سر باز مچندساله، د نهیو ک شدندیم  ز یشک با هم گالو

 

 

 .کوچه را از نظر گذراندم ی تا انتها یچشم ریز

دست   شنود، یو نم ندیبی و نم ستیجا نراحت شد که بشارت آن  المیخ یوقت

که مناسب آن شب نبود،   یاتابستانه یبزرگ مانتو  یها بی سردم را در ج یها

 .چشم دوختم  سیفرو کردم و به ماهان و ادر

بود، تلفنش هم   ومدهیاومد، مهسان دو روز ن شیتو شرکت پ یمشکل هی_

 .ازش بپرسم جان یا امیخاموش بود، گفتم ب
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بهترن دوستم بود، اما   شهیکه هم نیبودنش، با ا یطرفه ماهان و جد  ک ی اخم

مهم نبود که ماهان   میبرا ییآن شب، گو ی. ولترساندی ها مرا موقت  یلیخ

 .به خونم تشنه باشد دیشا

حس لذت در   یتشنه است! نوع  سی مهم بود که به خون ادر م یبرا نیا شتریب

 .نمیرا به چشم بب سیشدنِ ادر هیوجودم بود؛ که دوست داشتم تنب

 

 ؟یدیچرا از خانومت نپرس_

 .خونه نبود_

 ؟یچرا باهاش تماس نگرفت_

 

 :جواب داد  یکالفگ با

رو خاموش   شیجا که بره، تحت فرمانِ حضرت اجل، گوش. اون خونه پدرشه _

 .کنهیم

 

دنبال  یفتیدوره ب ینصفه شب یباباش. تو که خوب بلد در خونه  یرفتیم_

 .یزدی و کارفرمات م  سییاز اول به ر یسَر  هیکارمندهات. 
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هم، نشان   یرو سیفشرده ادر ی. دندان هاکردی م یرو ادهیداشت ز ماهان

  یداد با مشت ها حیاست. اما ترج  نیخشمگ اریاز حرف برادرم بس داد یم

 .فشرده اش، جوابش را هم، چون خشمش فرو دهد

  دونمی بود. نم  مارستانیدو روزه رفته خونه پدرش. حالش خوب نبود و ب نایژ_

نبودم، از   من یگذاشت کف دست پدرش. اونم وقت یاناپاک خورده  ریکدوم ش

جواب   زنم،ی زنگ م  یکرد و با خودش بردش. االنم هرچ صشیترخ مارستانیب

 .دهینم

 

حساب   یادیهم ز دی. شادیترسی نداشت. از او م ی از پدر زنش دل خوش  سیادر

 .بردیم

بود قالب   ک ینزد  دم،ید  نایژ نیاجتهاد را بر بال یآقا یداشت. من هم وقت حق

که   دیاخم در هم کش  میبرا یپرپشتِ باد داده، جور یها لیکنم. با آن سب یته

 .کرده ام مارستانیاش را گرفتار ب دانهک یانگار من دختر 

دعوت   رونینشانه رفت و مرا به ب   م یسالمم را هم نداد. در اتاق را برا جواب

 .کرد

را برداشتم و به خانه   فمیو ک دمیرا بوس نایدادم بروم. صورت ژ حیهم ترج من

  سیو رفتار ادر نایژ  یهاحرف   ریبرگشتم. همه ساعات بعد از آن هم فکرم درگ

 .فتندیبه گناه ب دنشان،یدر شن میهاکه دوست نداشتم گوش  یقیبود و حقا
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  شدمی م یباز هم به من نگاه کرد و چقدر عصب سیجمله آخر، ادر یادا   هنگام

 .من هستم اش،یکالغ زندگ کندی او فکر م دمیدی که م نیاز ا

 .بر تنم نشست یناگهان یلرز

 .کردم. لباسم نازکه خی . رمی ماهان من م_

 

  س، یدستش را به عالمت رفتن، نشانم داد و چشم در چشم ادر  ،ینگاه چیه یب

 :لب زد 

  ،یکه داشت یو مربوط به شرکت یجا هر بحث کارشرکت. اون   ادیفردا صبح م_

 .در خونه دنبالش یایساعت شب ب  نیا ستیمطرح کن. الزم ن

 ؟ یچ یعن ی حرف مردم   یدونی که خوب م خودت 

 

  سیادر  یدگیاو فاصله گرفت و زودتر از من، به سمت خانه راه افتاد. رنگ پر  از

  ی لی. اما مشخص بود خدانستمی بود که من نم یزیچ یایو حالت صورتش، گو 

از ما    توانست،یخود کند و تا م  یرا از جا  نیشده است. ماش  یناراحت و عصب

 .دور شد
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همه خشم، چطور ماهان اجازه داد من   نیبا ا گفتمی در ذهنم با خود م  داشتم

 .مشغول به کار شوم؛ که خودش را به من رساند سیدر شرکت ادر

 

 .دیمحکم، آن را به هم کوب یلی تا من وارد شوم و خ ستادیدر ا دم

  یش، بتازه یبشارت، خودشه و بس. تا مطمئن نشه خبرها نیتر از ا کاریب_

 .محاله از اون بالکن بره تو افتن،یکم و کاست، اتفاق م

 

 :برد و بلند گفت رونی لحظه در را باز کرد و سرش را ب ک ی بعد

که پنجره رو   ادی. رَحمِت به اون زنِ پا به ماهت ب یکرد خی د المصب برو تو _

 .سرما نیاتو   یبازگذاشت

 

را رد کرد و وارد ساختمان شد.   اطیح  ، یمعطل یو ب دیدر را به هم کوب دوباره

را بغل کرد و پله   دهیمن هم به دنبالش. بعد به سمت مامان رفت و هلنِ خواب

 .ها را به سمت اتاقش در طبقه دوم، باال رفت

 رفت،گی بود و تا آرام نم دهیبرادرم جنب رتیبود که غ یی از شب ها شبآن

بود، همراه بود؛ اما    قیبود، رف  یمی. ماهان صممیکردی با او بحث م یکالم دینبا

 .کردی لج م یکه با کس یامان از وقت
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آماده خواب   ،یح یحرف و توض چیه  یگرفتم و ب شیهم راه اتاقم را در پ من

 .بود وار یبه د  واریکه با اتاق برادرم، د یشدم. اتاق 

 .رفتمی به شرکت م دیماهان، با یطبق گفته د،یرسی که م فردا

 .کردیم نییتع نیچنن یرا، ا  گرانید یها  فیمن، تکل برادر 

 

 

و به دستش   ختمی پررنگ ر  یچا  وانی ل ک یبابا  ی ام که تمام شد، برا صبحانه

از بابا، به   یو با خداحافظ دمیخودم را هم سرکش  یچا وانیل یدادم. ته مانده

 .طرف در به راه افتادم

 :که بابا گفت دمیشن

 .صدا کن و بعد برو گه یبار د هیدخترم. برادرت هم  ی ش ریپ_

 

به خودم در   یدوشم مرتب کردم و با نگاه اجمال  یرا رو فمیک ع، یسر یلیخ

 .رها کردم یرا کم میصدا نه،یقابِ آ

 .صبحونه ایماهان، خان داداش، ب_

 

 .زدم رونیو از در ب دمیمشغول صحبت با تلفن بود. او را بوس مامان
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 .نمینشدم تا ماهان را بب منتظر

که دست همسرش را گرفته بود و او   دم یبشارت را د یخروج از خانه، آقا نِیح

که چشمش   نیهم در دستش بود و هم سهیک ک ی. کردیم  ادهیپ نیرا از ماش

 :به من افتاد؛ با اخم گفت

که منِ از کارافتاده و   م،یآقاماهان شما فروخت ن یبه ا یتر زم یه هچ  دونمینم_

 .کنهیم نیزن پا به ماهم رو نفر 

 

موجود   یسهیخشک، حرفش را قطع کرد و در همان حال که ک  یسرفه ا تک 

 :ادامه داد داد،یدر دستش را به من نشان م

زنِ بدبخت، تو   نیمن و ا شب،ید یبش بگو برو خوشحال باش. همه_

 .میسِرُم بود ر یدرمونگاه، ز

 

 .در خانه را پشت سرشان بست و رفت بعد

 :همسرش سوخته بود؛ اما آهسته گفتم یبرا دلم

.  ینکن رونیسرت رو تا کمر، از پنجره ب  یخواستی فضول! م کهیحقت بود مرت_

 !گناهیب یاون بچه  فِیزنت، ح فِیح
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 .ن، مرا نگه داشتماها یخانه فاصله گرفتم که صدا  از

طاسِش رو   یانگار من بش گفتم تو اون سرما، کله ،یمردکِ خاله خان باج_

 .رونیبکنه ب

 !که جناب بشارت ی کار افتاده!؟ ماشااهلل خوب کارآمد از

 

را در جواب   هانی سمت من، آهسته ا  هیدر خارج شده بود و در حال آمدن   از

با ادب بود و حاال   یادی. برادرم زگفتی بود، م دهیکه از بشارت شن ییهاحرف 

از   شتری. لحن حرف زدنش مرا به خنده انداخت؛ اما بهم قصد تمسخر نداشت

اش را  بود که صورت پف کرده اشده یژول  یموها دنِی ام بابت دآن، خنده

  یِ شوخ نی. مطمئن بودم تنها هدفش از ادادیآلود و بچگانه نشان مخواب 

 !و بسسرصبح، خنداندن من بود  

 !رفت خواهر کوچولو  ادتی تیگوش_

 

 .را گرفتم و تشکر کردم یگوش

 برسونمت؟ یخواینم_

 

 !های . برو برس به هلن. معلومه نذاشته بخوابینه داداش. مرس_
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 .به تنش داد یو قوس کش

 .. تا سه صبح  واسش قصه گفتمهوی شده بود   دار یب یپدر صلوات_

 

 .مراقبش باش_

 

 :با لبخند ادامه دادم و

 .مراقب خودت هم باش_

 

 .را بست و مرا بدرقه کرد شیهاو چشم  دیخند

 .خدا به همرات_

 

 .تکان دادم و دور شدم ش یبرا یدست

 

 

 .نمیمِهرا را در شرکت بب کردمی را هم نم فکرش

 .آمده و مشغول کار است گرید یهای لی . زودتر از خجاستن یاما او ا 
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پدرش را   یکه امروز هم قصد ماندن در خانه استن یا یا یگو نا،یژ  یخال اتاقِ

که با   ی گریو مِهرا و هرکس د  سیادر  یفرصت خوب، برا ک ی یعنی  نیدارد و ا

 ...سیادر

برنامه کالس   کنمی م یو سع کشمیم  رونیکارم ب زیم یرا از کشو   کالسورم

نسبت به مِهرا   امیمنف  یفکرها له،یوس  نیبه ا دیکنکورم را چک کنم. شا یها

 .له کنم م،یهاها و فحشآوار حرف ر یتر شوند و نخواهم او را زکم

 .. امروز نوبت تماس مشاور استنمیبی را م   امبرنامه

است که   ریگقدر سختگرفته بود، آن  میکه ماهان برا یمشاور  ، یبهار خانم

 .کندی و به موقع، برقرار م قیدوبارش را دق   یاتههف یهاتماس 

 قه،یبه هشت صبح است و تا تماس گرفتنش، همان ده دق  قهیده دق  ساعت

 .ستیباق 

چشمم باشد و دو   ی جلو شهیام تا همکرده زیکه به کالسورم آو یبرنامه ا طبق

  دیدرس با ی ام، کلهم به آن روانه نکرده   ینگاه می سه روز گذشته و ن

 .زدمی م دیکه با ییهاو چه تست  خواندمیم

 !تست ک ی ایلغت  ک یاز   غیدر اما

در   یدر آستانه نا،ی اجتهاد و ژ یکه قامت آقا نیشرکت باز شد و هم یورود  در

  یحک شده بر صفحه یمن هم زنگ خورد و نام و شماره  ینقش بست، گوش

 .مقابلم ری ت بر تصوخط انداخ ،یگوش
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  یشد اما نگاهم و توجهم، در پ یاز دستم افتاد و حواسم پرتِ گوش کالسور

 .حضورِ اجتهاد بزرگ بود  لِیدل دنِیفهم

 .چند بار زنگ خورد و چون جواب نداده بودم، تماس قطع شد یگوش

دو نفر،  شکسته، سالم کرد و از مقابل آن یلرزان و لحن  ییبا دست و پا مِهرا 

 .کدام جواب سالمش را ندادند چیفرار کرد. ه بایتقر

روح    یب یاما، با نگاه نایگرفت؛ ژ دهیسالمش را ناد  ،یتوجه یاجتهاد با ب یآقا

 .رفتنش زل زد  ریزده، به مِهرا و مس خیو 

نگاه  که  نیا  دانستمی . مجرد بودم اما خوب مدمیفهمی را خوب م حسش

 .یشوی م ک یبدود، چقدر به مرگ نزد یگر ید  یعشقت در پ

  یدر همِ آقا یهاو اخم  رهیزنگ خورد و من دستپاچه از نگاه خ گریبار د یگوش

 .پاسخگو باشم دمیترسی اجتهاد، م

 :خشک، گفت ی لیشد و خ ک ینزد زمیم به

 ومده؟یهنوز ن ستیرئ_

 

دست و    یدهانم را قورت دادم و خود را جمع و جور کردم تا در نظرش، ب آب

 .پا نباشم
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را دست    زیهمه چ یبود اما وقت التیتشک ن یتمام ا اریمالک و صاحب اخت او 

تجارتش بپردازد و کارش در   گرِی داد به شعبات د حیسپرده بود، ترج  نایژ

 .تر دنبال کند یمرزها را جد یسوآن

داشت؛ اما غرور خود و دختر   ار یبس تیاهم شیبود که کار برا  یمرد

 .دانستی را در حد همان کار، مهم م  اش دانهک ی

 

 

  شان،یو رقبا یدر مقابل دوستان خانوادگ نایعنوان دوست نداشت ژ چیبه ه 

را به عنوان همه    سیرو، ادر نیشکست خورده و کوچک شمرده شود؛ از ا

 .پز دامادش را بدهد تا دیشرکت برگز نیا یکاره

 .که دخترش بود، قرار داد نایپله باالتر از ژ  ک یاو را  یحت

 

 .را در دهانم چرخاندم زبانم

 .... اماومدنیهنوز ن_

 

 .بار سوم زنگ خورد یبرا یگوش

 .رفت یبه سمت گوش  نگاهم
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 .همان حال جواب او را دادم در

 .رسوننی خودشون رو م م،ی. معموال تا قبل از هشت و نانیم_

 

اذن   یو فرهنگ داشت، که ب تیقدر شخصتفاوت، از مقابلم گذشت. آن یب

  یکه به شدت از او شاک یبا وجود یاتاق دامادش نگذارد. حت م یورود، پا در حر

سر    س،یتا ادر رفتی رو مطرف قدمطرف به آن   نیبود. در طول سالن، از ا

 .برسد

در   شدی ه سه بار تماس گرفته بود و نمک یکس یرا برداشتم و برا یگوش

 :پاسخ تماسش را بدهم، نوشتم  ر،یحضور جناب اجتهاد کب

 .هیهم شاک یلی. خرهیگی سراغت رو م  اجتهاد اومده_

 

  یکه رو دمیرا د نایاجتهاد نگاه انداختم و در همان حال، ژ یبه آقا یرچشمیز

 .نشست ی صندل نیاول

  دهید  مارستانینبود که آن روز در ب یز یاش هم چ  هیبه رو نداشت و روح رنگ 

 .بودم

 .را پاسخ داده است اممیپ س، یکه ادر گفتیم ، یگوش برهیو یصدا

 .بهت زنگ زدم نیدم در. برا هم  دمیرو د نشیماش_
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 همراهشه؟  نامیژ

 

 :نوشتم شیپنهان کرده بودم، برا  زیم  ریرا ز یطور که گوش  همان

 .آره_

 

 .در مقابلمان قامت بست سیادر بار،ن یکه در باز شد و ا دینکش قهیدق  ک ی به

به   ت،یو با همان جد دیپا به سمت او چرخ یپاشنه  یاجتهاد، رو یآقا

 .شد رهیاش خچهره 

. به قول  اوردیببازد و کم ب هیاخم و تشر، قاف  ک ینبود که با  ی مرد سیادر

و   نیترفیاعتماد به نفس بود. هرچند که انگار درمورد من، ضع یماهان، خدا

 .بود نیزم یآدم رو  نیسست تر

 

به سمت همسر   ،ییرا در دست چرخاند و با خوشرو کشیچرمِ ش فیک یدسته

 .و پدرِ همسرش قدم برداشت

از سر    ایبود؛  گرانیاز سر حفظ ظاهر در مقابل د دانم،ی نم د،یکه رس نایژ کنار

او بوسه کاشت. چشم    یموها یهمسرش؛ که خم شد و رو  یبرا یواقع یدلتنگ

 .کس دور نماند چیاز نگاه ه  نا،یبستن ژ
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هم خوب    گرانیکه د یآهسته اما طور  یی پشت سر او جا گرفت. با صدا  سیادر

 :کنار گوشش گفت دند،یشنیم

 .میبود زندگ ی خال یلی. جات خ زمیدلم برات تنگ شده بود عز_

 

 .و لبخند محوش، غرق شدم نایصورت ژ در

 .به راه رفت سیکمرنگ زد و به سمت اتاق ادر یپوزخند اجتهاد، 

 .باهاتون حرف داشتم نیاریب فی مهندس تشر یآقا_

 

را بر هم فشرد. اما   شیهاچشمانش را محکم بست و لب   سیادر  دمید  خوب

اش را گرما مردانه یهادست   یسرد نا،یقدم برنداشته بود، که دست ژ  ک یهنوز 

 .دیبخش

جناب اجتهاد از   یِچشم پوش   یبرا لیدل  ن یبهتر ت،یموقع ن یدر ا  نا،یژ یهمراه

 .گناه دامادش بود

 .است ده یچه د سیو اجتهاد، از ادر ستیچ میدانست یکه نم یگناه

 

بود و   یبار، خانم بهار نیو ابرخاست  یگوش یکه رفتند، باز هم صدا هاآن

 .کنکور یبحثِ مشاوره 
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مثل حال و    طیبودم که شرا یی گذاشته بودم و در فکر روزها زیم ی را رو  سرم

پر از خنده و   س،ی مشترکم با ماهان و ادر یهایکه باز ییموقع نبود. روزها نیا

 .را داشتند  میبچگانه بود. هر دو، هوا حیتفر

اما   گذاشتندی را هم پشت سر م ی دو که نوجوانکه کودک بودم و آن  یمن

 .بودم ز یعز  شانیو چقدر برا دادند ی به خرج م یمن بچگ یپابهپا

گذاشتم و   یمن پا در نوجوان بارن یشد تا ا  یدو مردِ کوچک ط  نیبا ا ام یبچگ

 .شدند یجوان یِایها پشت لب سبز کردند و وارد دنآن

 

 یواسطه . چون بهآورمی خاطر نمرا به د یخر  هیهد میبرا  سیبار که ادر نیاول

شان  قدر مورد لطفدوستم داشتند، آن  شهیهم کهن یها و ابودنم با آن  یبازهم

فراهم   می را برا هانیو عروسک، بهتر ی بودم که از تنقالت و اسباب باز

خوب در خاطرم    م،دیفهم هیهد دیرا از خر  تشیبار که ن نی. اما اولکردندیم

 .مانده است

تر بود! سر به سر  ام دراز سال داشتم و سر و زبانم از قد و قواره  زدهیس تازه

فرق   گرانیبا د س،ی ادر انیو چقدر دوستم داشتند. اما جر  گذاشتمی م گرانید

 .داشت
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 .داشتنش هم فرق داشت  دوست

 .تمام کرده بود و برگشته بود رااش ی تازه خدمت سرباز روزهاآن

و   های باز یسال برا ستیب یبود و اندازه  دهیقول خودش دوسال مرا ند به

 .تنگ بوددل میهای زبان نیریش

شد. کنار استخر پر از   اطیمامان، وارد ح یمنزل نبود و او با اجازه  ماهان

 .گل سرخ بردم یِچا شی مان نشست. برابرگ 

 .دیبو کش قیرا عم  عطرش

  .طعم و رنگشخوش   ییِعطر چا ن یمون کرد با اخاله هالک _

 

 .کنارش را برداشت ی را جلو برد و برگ ها شیهادست  بعد

 .م سر رفتکنارم حوصله  نیکم بش هی_

 .شهی م سی. لباسم خجان یا سهیخ_

 !که  یبچه؟ سوسول نبود ی سوسول شد_

 

تر تر رفتار کنم. به خصوص که او هم جاافتادهمحجوبانه  دیکه با دمیفهمیم

 .تر شده بوداز همه، پر احساس  ترشیشده بود؛ مرد تر شده بود و ب
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را به زبان آورد،   میهایکارگفت و خراب  ام یاز خاطرات کودک یوقت اما

  شینتوانستم بلند بلند نخندم و مثل چندسال قبلِ خودش، با مشت به بازو

 .نکوبم

 

پر خنده دستش را مشت   زدم؛ یحرف م  شیکه بودم، هروقت برا تروچک ک

 :گفتیو م  کوفتی م میو آهسته بر بازو کردیم

 !طونک یش یا_

 

را به او نشان   ادبمی که عروسکِ ب زدیحرف م   یاز آن روز م یهم داشت برا  حاال

 .بکشد نییدادم و خواستم شلوار عروسک را پا

 .همان سیشدن صورت ادر سیهمان و خ دنشیکش نییپا

 :گفتمی و م  دمیخندی بلند م بلند

 !کرد روت شی ج ها،ستیآب ن _

 

 .باره ساکت ماند و دستم را گرفت ک ی  م،یهادنیخند  وسط

 داغ بود؟  ای برق داشت  دستش

 .شدم ساکت
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 .دمیخندی نم گرید

 

 .ماهان بلند شد  یلحظه صدا همان

 !ش لک زدهسربازِ کچل ما که دلم واسه نیکجاست ا_

 

 .در دستم گذاشت یاجعبه 

 .واسه تو گرفتم_

 

 .تا تمام وجودم رفت و برگشت نگاهش

 

 .جا بلند شد و به طرف ماهان رفت  از

  یامرا وادار کرد با جعبه ست،یچ دانستمی که نم یبودم اما ترس از حس بچه

شد تا ماهان هم   یقدر جد که آن ی که در دستم نهاده بود، از او فرار کنم. فرار

 .باخبر شد لشیاز دل

و   کردی خرجش م  اد یروزها زکه آن یتا چند هفته بعد، ماهان با غرور  کهی طور

ز  ا  شهیهم  یرا زد و خواست تا برا مانی گیو همسا یدوست دیروزها نه، ق  نیا

ماندن،   جان یمجاب کرد که ا . بابا و مامان را هم می ها دور شوآن محله و آن آدم 
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 یرا مناسب ادامه  س یادر  رفتار. چرا که ستیدخترشان ن ی به صالح آبرو گرید

 .د یدی نم یدوست نیا

  نیباز استقبال کرد و ا یی خانه را داشت، با رو ضی ها بود قصد تعوکه مدت بابا

 .د یبخش عیکار را تسر

 

  یگوشواره ا یو فکرم از جعبه برداشتم  زیم  یدر اتاق، سرم را از رو یصدا با

آن را گم کرده بودم، پرت شد وسط شرکت و   روز ی بود و د امه یهد نیکه اول

 .اجتهاد  یو آقا سیقفل شدم در چشمان ادر

 

 .سوختی و من دلم م کردی بارانم منگاهش داشت آتش ی داغ

  سوختی م یسیادر ی خاطرات گذشته؛ من دلم برا  یبه حال خودم و نه برا نه

قدر از عالم و آدم و  و بس. آن  کردیرا خنده پر م  شیایتمام دن  یکه روزگار

  شیبرا تیکه جد دانست،ی م چیو بندشان را ه دیبود و ق  ازینی مشکالت زمانه ب

 .بود یباز شیبرا یزندگ ینداشت. همه  یخاص یمعنا

اجتهاد صادر   یآب خوردنش را هم آقا یافتاده بود که اجازه   یحال به روز اما

با   اشی ارجح بود، اما زندگ  یزی. هرچند هنوز هم حرف خودش بر هر چکردیم

پدر خانمِ    کردی رو تالش م نی تر بود. از اارزش  شی برا یاز هر ارزش نایژ

 .ردیقرار نگ یبدشانس الشعاعِتحت  گرشیدارد تا منافع دنگه ی مستبدش را راض
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او را با   یآمد و جواب خداحافظ رونیاجتهاد ب  یکج، از پشت سر آقا یگردن با

 .دراز شده، بلند داد  یبه گرم یدست

 ی بستن دهان کارمندان بود. اما من دلم برا یبرا شتریبود و ب یشینما حرکتش

 .سوختی بد مجورِ  ک یمفلوک،   سیادر نیا

 

 

چند روز   نی شرکت که برگشته بودم، خود را در اتاقم حبس کردم تا ا از

از برنامه جا   دیشن یوقت  یرا جبران کنم. خانم بهار امی درس  یافتادگعقب

 یجهینت یبدانم تا وقت شتریرا ب میروزها نیخواست قدر ا  یام، با مهربانمانده

خودم را با   دور نشود.  دم یعا یگرید  زیچ ، یجز خرسند رم،یگی کارم را م

امروز حالم بهتر است، بساط   دیدیشلوغ کرده بودم. مامان که م  میهاکتاب

 .دیرسیفراهم آورده بود و در سکوت، مرتب به من م میرا برا یی رایپذ

.  دادی سر م ی. دلم ساز گرسنگدمیغروب بود که دست از خواندن کش  یحوال

را بستم. اتاق   میهاهر دو، کتاب یردن حدقهو با فش دمیبه چشمانم کش یدست

خسته اما مرتب، به سمت آشپزخانه رفتم.   یو با سر و وضع دمیرا سامان بخش

من، که هوش از   یمورد عالقه یپرتقال ک ی. کپختیم ک یک  میمامان داشت برا

  یدوست داشت. وقت ی لیهم خ سیرا ادر یپرتقال ک یک نی . البته ابردی سرم م
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با هم بگو مگو ها داشتند   شتر،یب ک یبَرِش ک ک یبچه بودم، او و ماهان، بر سر 

 !سهم، متعلق به من بود نیشتریاما ب

  ی هربار به مرخص برد،ی به سر م یدر دوران آموزش سیکه ادر ییروزها لِ یاوا

  ی. اما وقتبردیو او با خود م  پختیم  یپرتقال ک یک شی مامان برا آمد،یم

و   آمدی تر ممنتقل شد، کم یمرزدورافتاده و لب   یتمام شد و به شهر یآموزش

  یاو از ناگهان کهنی ا ی اصل  لیدل دی. شارفتی م دارشیفقط ماهان بود که به د

بعد از   اش،ی مرخص نیدر آخر یبود. وقت نیشدنِ من متعجب بود؛ هم بزرگ 

بعد که   ینتوانست منتظرِ ماهان بماند و زود رفت. دفعه د،ی حدود دوسال مرا د

 یاجفت گوشواره در دلِ جعبه  ک یبرگشت، با خبر اتمام خدمتش آمد و با  

 .بایز

زود   ی لیخ گران یبند، دگردن  ای دیخری اگر انگشتر م گفتی خودش م الیخ به

تا راحت   دیخر  مینقره برا یجفت گوشواره   ک یبود که  نی. اشدندی متوجه آن م

در گوشم   وقتچ یکه ه ییهاپنهان کنم. گوشواره  یروسر  ریها را زبتوانم آن 

 .کردمی ن طور فکر میمن ا دیشا  ا یها باخبر نشد. از آن کسچینرفتند و ه

  ز یحرف دلش را هم خواند و هر چ د، ینگاه دوستش را د  رییاما ماهان که تغ 

 .مان تمام کردجفت  یرا برا  یاشروع نشده 
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  نیکرده بود و ا ییمامان، باز فکر مرا هوا یخوش رنگ و بو یِپرتقال ک یک

 .نبود که دست خودم باشد یزیچ

 .نوک پا بلند شدم یو رو ستادم یسرش ا پشت

. کنار گوشش  زدی م نیرا تخم ک یپختن ک زان یدر دست، داشت م ی چنگال با

 :آهسته گفتم

 !هیهم باشه، باز خوردن  ریخم_

 

 .دیسمتم برگشت و خند به

دوسِت داره، به موقع   ی لیکه مادرشوهرت خ نیبش ایوروجک؟ ب  یاومد یک_

 .ست. حاضر و آمادهیاومد

 

 .را در هوا تکان دادم مینشستم و پاها شخوان یپ  یرو

 !شون دوستشون داره هاکه مادرزن  ونهیواسه آقا نیا دم،یجور که شناون _

 

 .و به دستم داد ختیر  میگرم برا ریش  وانیل ک ی

 هم بابات؟  ادیهم ماهان بدش م  یدونی اون باال؟ نم  یباز تو رفت_
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 !دادیم  ی. طعم انرژدمیرا الجرعه سر کش ریش

 .را به دستش دادم  یخال  وانیل

 .بده که بدجور هالکم نیاز هم  گهیدونه د  هیقربون دستت _

 

 .تکان داد و اجرا کرد یسر

 .کنارم گذاشت ک یک یدوم را با بشقاب  وانیل

 .نخورش یخال_

 

 :به ساعت، آهسته گفت یغذا را کم کرد و با نگاه  ریز یشعله 

 .کردن رید_

 ؟یهست یمنتظر کس_

  یآقا صولت یسر خونه هی میتا بر انینه! بابات و ماهان قرار بود امروز زودتر ب _

  ونی روز درم هیبچه نبود که  نیتنهاست. اگه ا یلیخ چارهی ب رمردیسراغ هلن. پ

 .مرده بود یکسی تاحاال ده بار از ب شش،یبره پ
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قدم زدن را   یبود و اجازه  دهیچیشهر پ  ابانیسرد آذر ماه، در کوچه و خ ی هوا

 .گرفتی هم م

ماهان مرا با خود به شرکت ببرد و عصرها با   ماندمی منتظر م دیروزصبح با هر

 .شرکت بود، برگردم ک ینزد ستگاهشیکه ا ی اتوبوس

  ادیز  یو کارها به حد  کردمی م یو ناتوان  یاز صبح زود احساس خستگ  روزآن

کردم با خوردن    یشده بودند که فرصت استراحت نداشتم. البته چندبار سع

از دست   یتنم را گرما بخشم تا قواداغ،  یانسکافه ایسوز، لب  یچا یفنجان

مرا    یرارادیغ یاخلسهو   افتادی هم م ی اما هربار چشمانم رو ابدیام بهبود رفته

 .کردی با خود همراه م

 

  یبا حال  نایکه ژ یاز همان روز  قای. دق آمدی هفته بود که به شرکت نم ک ی مِهرا 

گرد کرد و  شد؛ مِهرا عقب   ادیبه او ز سی خوب سر کارش برگشت و توجهات ادر

 .سر کار حاضر نشد  گری د ،یاده روزه  یِ با گرفتن مرخص

و   ی خانم بهار یدار شوم. برنامه او را هم من عهده یباعث شد کارها نیا و

 یباق  می برا یرمق چیه ،یشی آزما یهاکنکور و آزمون  یبرا امیآمادگ

. به هر  شدیم ل یشرکت هم اضافه بر توانم به من تحم ی . کارهااشتگذینم

شد،  یم لیپنج عصر که شرکت تعط ی بود خود را نگه داشتم و حوال یزحمت

 .را جمع و جور کردم تا زودتر به خانه برگردم  لمیوسا
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هم   یام مدام روخسته یهامانده بود. چشم   یوقت ادار انیربع به پا ک ی

 یربعِ باق  ک ی نی به خواب داشتم. با خود فکر کردم ا یدی شد ل یو م افتادیم

گذاشته بودم و دست خواب   زیم یمانده را به استراحت بگذرانم. سرم را رو 

کردم که  یم  ر یسِ گرید ی . در عالمدیکشی خود م یداشت دستم را به سو

است و   االتیاحساس کردم. ابتدا فکر کردم خ  زیرا کنار م ییهاقدم  یصدا

آلودم را به  زد، چشمان خواب  زیکه به م یکوتاه ی. اما با تقهدارمیو بخواب 

به عقب رفتن   میبلند کردم. تصم یآهستگاز هم گشود. سرم را به یسخت

در   یجفت کفش مشک ک یبرقِ  زیقبل از هرچ ده،یگرفت. در همان حالت خواب

بلند   ز یم یسرم را از رو  یلیم ی. هنوز پر از رخوت بودم. با بچشمم نشست 

 .کردم و مثال لبخند زدم

 ن؟یداشت ی! امر دییسالم. بفرما_

 

که برق   ی. به صورتدیبه صورتش رس یشتریام، نگاهم با دقت باتمام جمله  با

 .لحظه ترساند  ک یرفتارش، مرا  تِی داشت، جاذبه داشت، اخم داشت و جد

 تموم شده؟ یوقت ادار_

 

 .مانده بود  قهیدق  پنج
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شرکت نمونده.  کارتون واجبه؟ مهندس فالح   یلیبه تعط ی ز ینه. اما چ قیدق _

 .هنوز داخل شرکتن

 

  .را خاراند اشدهیگردن کش چ،یینوک سو با

 .داخل رمی. مدیباهاشون هماهنگ کن_

 

رفت.   سیرا به من بدهد، به سمت اتاق ادر یفرصت هر واکنش کهن یاز ا قبل

 .را برداشتم و او را با خبر کردم  یزود گوش

 بله مهسان؟ _

 .مهندس ی آقا دیمهمون دار_

 ...مهمون؟ اَل_

 

 .اش ادا نکرد و تماس را قطع کردسرزده  همانیحرفش را با ورود م ادامه 

چنان  و مهمانش، هم  سیادر یتا اتمام جلسه  دانستمی پنج شده بود و م  ساعت

دو به  از اتاق آن یی صدا چیساعت گذشته بود و ه میدر شرکت بمانم. ن دیبا

 .دیرسی گوش نم
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  ،یو جز من، آبدارچ رفتندی از شرکت م   ،یکارمندان با خداحافظ یکم همه  کم

  ک یکه در اتاقش خود را با  نایکه مهمانش بود و ژ ییو مرد اخمو  سیادر

 .در شرکت نمانده بود یکس چیمشغول کرده بود، ه نیسنگ یپروژه

گذاشت، با   زمیم ی آخر را رو یچا یافغان شرکت، وقت یِ آبدارچ م،ینع آقا

 :نگران گفت ینگاه

خانوم مهسان. خدا کنه مهمانِ آقامهندس زودتر    یخسته بود یلی شما که خ_

 .پژمرده است یل ی. صورتتان امروز خیتراحت کناس یبرن تا شمام راحت بر

 

تخت   رمیزودتر کارش تموم شه و بره، منم م شیریس  یآقا نیدعا کن ا_

 .خوابمیم

 

 .دعا کردن، به سمت باال گرفت یلبخند زد و سرش را به نشانه میرو به

از شرکت   یقهوه برد و بعد، با خداحافظ سیبار هم به اتاق ادر نیدوم  یبرا 

 .رفت رونیب

دور تا دور اتاق  ی نیباز ماندن نداشتند. سرم از شدت سنگ ینا گر ید  چشمانم

و حال مرا دگرگون   گشتی هم اتاق بود که دور وجود من م دیو شا دیچرخیم

 تا میاختالط کن  یرفته بودم تا با هم کم نایسه بار به اتاق ژ ای. دو کرد یم

دادم مزاحمش   حی بود که ترج ریدرگ  یرا فراموش کنم اما او به قدر یخستگ
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شان که هزاربار تمام  یی و خود را با کارها گشتمی برم زمینشوم. پس به پشت م

 .کردمیکرده بودم مشغول م 

 

خود، محل کارم   یقبل از کارفرما  خواستمی شده بودند و نم نیسنگ میهاپلک 

  ی ارای گریکه د شدی داشت مقابل چشمانم تار م زیرا ترک کنم. همه چ 

 .دمیفشار دادم و آرام خواب فمیک یمقاومتم نبود. سرم را رو

 

از هم گشودم. هنوز   ی گوشم، چشمانم را با خستگ ک ینزد یهمهمه  یصدا با

م. اما  ده صیرا تشخ تمیتا موقع دیطول کش هیخواب بودم و چند ثان جیگ

سرم به سرعت از    دم،یو تمسخرِ مرد کنارش را شن سیادر   یکه صدا نیهم

 .خود، صاف نشستم یجدا شد و در جا فیک

 

به صورتم زل زده بودند.   یبا نگران ی گری با پوزخند و د ی ک یمرد قدبلند،  دو

. داشت با زبان  خواندمیبود. حرف نگاهش را کامال م شانیپر  سیادر

کامال پررنگ،   یاما با پوزخند گر ی. مرد ددیپرسیحالم را م شیهاچشم 

  یاو سرش را با تکان ه خاراند یگردنش را م  نش،یماش چییهمچنان با سو

 .گرداندیآهسته، به اطراف م 
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. استی عصب ک یت  ک ی ای ی اراد ر یامر غ  ک یاحساس کردم تکان دادن سرش،  

تاسف به حال تو   یعنیتکان دادن سر،  نیا دیکشی م ادیدر سرم فر  یز یاما چ

 .چون تو دارد  یتنبل یِ که منش سیمهسان! تاسف به حال ادر

 

. اما او کامل به  ستمیشدم تا مقابلشان با ز یخ میبه خود آمده بودم. از جا ن تازه

  سیزخم، از ادر ا یکه معلوم نبود زنگ دارد  ییو با صدا دیچرخ  سیسمت ادر

 .کرد یخداحافظ

  یلیمن خ ی و پشتکار برا  تی. البته جدمیبرس جهیبا هم به نت میبتون دوارمیام_

 که؟  یمهمه. متوجه

 

لرزان، با او دست داد و مطمئنش   یو با لبخند دیبه من رس سیادر نگاه

 .ساخت

هر دو نفرمون باشه. از طرف پرسنل من هم   یمعامله  نی بهتر دوارمیمنم ام_

 .نام و پرتالشن ی ایراحت باشه. همه جوون و جو التیخ

 

را هم کامل   شیبلکه صدا دم، یبار نه تنها خوب د نیرا ا شیهالب  یرو پوزخند

 .دمیشن
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 .شرکت یبرا کنمی م لیمی رو ا ی . قرار بعدسی برم ادر دیبا گهید_

 .کاهن یپس خبر از شما آقا_

 !صدرافقط _

 

  .زد مانهیصم یلبخند شی به رو س یبار ادر نیا

 .دارید دیبله صدرا جان. به ام_

 

 .ندیمرا بب ختهیبه هم ر یافهیبار آخر، صورت در هم و ق  یبرنگشت تا برا  یحت

 .همراهش شد  سیرا گرفت و رفت. ادر  راهش

 

شاهد ماجرا شده    یبود و معلوم نبود از ک ستادهیدر اتاقش ا یدر آستانه  نایژ

 .بود

 :آهسته گفت د،یمرا که متوجه خود د اما

 ده؟ یتاجر جد_

 

 .باال انداختم یاشانه
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 .دونمینم_

 ش؟یشناختی مگه نم_

 .بشناسمش دیمن؟ نه. چرا با_

. کردی به تو نگاه م  یرچشمی! همش داشت زبود  یبی... چه آدم عجدونمینم_

 .داره یتییباهات آشنامن فکر کردم 

 

 .پر از پرسش شد  صورتم

 کرد؟ی به من نگاه م یطرف بود. کاون که صورتش اون کرد؟ی به من نگاه م_

 

به طرف آبدارخانه   برد،ی انگشتان هر دو دستش را در هم فرو م کهی حال  در

 .حرکت کرد

 .دم یمن بد د دمیشا_

 

 .دیدوباره به طرفم چرخ بعد

 ...بود؟ اووم... صدرا ی اسمش چ  یراست_

 .صدرا کاهن_
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 .تکان داد میاش را برااشاره   انگشت

 !شافهیها! قشنگ و خاص، مثل ق درسته. صدرا کاهن. قشنگه_

 

 افت،ی. اما سماور را که خاموش زدیبر یخودش چا   یو رفت تا برا دیبعد خند و

 .دیبادش خواب

 .ستیتوش ن ی چیهم که ه ی. قورخاموشه کهنیا_

 

را   فمیک یبدون معطل م،یکن لیکه وارد شد و خواست شرکت را تعط سیادر

  .رفتمیرساندنم پذ  یرا برا نایبرداشتم و تعارف او و ژ

را نداشتم.   یاتوبوس و تاکس  یمنتظر ماندن برا یخسته بودم که نا قدرآن

و    سیادر نیکه ب ییهاحرف انیاز م گاهم،ی گاه و ب یِهاهرچند در استراحت 

 .شدینام صدرا کاهن، مرتب در مقابلم پر رنگ م  شد،ی ردوبدل م نایژ

 .زدی پوزخند م ای اخم داشت  ایپر جذبه و قدبلند و به شدت مرموز، که   یمرد

 

 

دراز   یبخار ی جلو کهن یشروع شده بود؛ فکر ا شبیکه از د یسوز سرد با

ما نه حال  . اکردی جا سر کنم، بر من غلبه مصبح تا شبم را آن  یبکشم و همه 
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بود که   م یدر خانه برا ی را داشتم و نه کار  سیاز ادر دنیحرف شن یو حوصله 

انتشارات پرتعداد    ازمختلف کنکور  یهاقدر کتابخود را با آن سرگرم کنم. آن

را زده بودم؛ که نفرتم از درس و دانشگاه و   شیکشور را خوانده و تست ها

 .بود دهیبه اوج خود رس شد؛یاز مغزم مربوط م دنیکه به کارکش ی زیهرچ

. با رخوت  دادمیم  لیتحو دیخانه امانت گرفته بودم، باکه از کتاب ییهاکتاب

 .بلند شدم تا آماده شوم

 .ماهان مرا نگه داشت ،ییدستشو کنار

 ؟یاالن بر   ستیزود ن_

 

 .بدم. بعد برم شرکت لیها رو تحوخونه کتاببرم کتاب دیبا_

 

  سیتا شرکت، خ نیهم بردار، هوا بارون داره. از در ماش. چتر  امیبمون تا ب_

 .ینش

  

را خاراند. به سمت    شیو با نوک انگشت پوست گلو دیرا دور گردنش کش  حوله

آن روز در   یمردِ اخمو  اد یحرکتش مرا به  نیاتاقش رفت تا آماده شود. چقدر ا

 .شرکت انداخت
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شالِ دور    یرا رو  میهات . از ماهان که جدا شدم، دسمیخانه بودکتاب ک ینزد

 شدم؟ی گردن و دهانم فشار دادم. مگر گرم م

 .دمیخانه دوفرو کردم و به سمت کتاب بمیرا در ج دستم

 

دادم. عجله   لیخانه تحوکتاب ی روخوش یِمتصد ،یعباس یرا به آقا هاکتاب

بود و ماهان   قهیداشتم تا زودتر سر کار حاضر شوم. ساعت هفت و چهل دق 

  یعباس  یمنتظرم بود. عقب گرد که کردم، آقا نشیخانه در ماشاز کتاب رونیب

 :با عجله گفت

 .لطفا کارِتون دارم دیلحظه بمون هی_

 

 .و به دستم داد دیکش  رونیب یمقابلش، کاغذ یبعد، از کشو و

 .دیکن لیفرم رو تکم نیکارتتون سر اومده. لطفا ا یانقضا_

 

 .کارتم کردم. درست بود یانقضا  خیبه تار ینگاه مین

 د؟یکنی خودکار لطف م  هیدرسته!  یوا یا_

 

 :آهسته گفت داد،ی خودکار را به دستم م کهی درحال 
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چندسال مرتب   نی . کارتتون رو چون انیبد لیتحو دیهم با دیعکس جد هی_

 .شده یمیعکسش قد  ن،یکرد دیتمد

 

 .کردم نگاهش

 .و گذرا کوتاه

 .را به پر کردن فرم گرم کردم  سرم

 .اما من عکس همرام ندارم_

 

 .تر شد ع یوس لبخندش

بهاست   میهم مثل هرسال براتون ن دیتمد نهی. هزدیکن ل یفعال فرم رو تکم_

  هیرو با  نهیهز  دیتونی . دفعه بعد منداره ی مورد نیکه اگر اونم همراه ندار

 .دیاریب دیعکس جد

 

را   نهیرا باز کردم تا هز فمیرا امضا کردم و خودکار را به سمتش گرفتم. ک فرم

 .پرداخت کنم

 .کنمینه االن پرداخت م _
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 .باز شد پولم، لبم به خنده فی قطعه عکس کوچک در ک ک ی دنید با

 .عکس نم یا ،یعباس یآقا دیی شد. بفرما دا یعکس هم پ کهن یمثل ا_

 

به سمتش حرکت دادم. ناخواسته نگاهم به انگشت   ز،یم یشهیش  یرا رو عکس

کوتاه، ضرب   ی تمیبا ر ز،یم ی اش افتاد که رو یاما زخم  دهیکش یها

 .نواختندیم

  تونمی. مشهی م نمداشتم که استفاده یمن چندتا کتاب کمک آموزش  یراست_

 ان؟یم جان یبه کار ا ارمشون؟یاهدا ب  یبرا

 

طور خاص شوخ   ک ی شیهانکند. چشم  یداشتم نگاهم با نگاهش تالق  یسع

آشناست، چقدر با   تیچقدر برا  یکردی احساس م کرد،یبود. هربار نگاهت م 

 .است ی میصم تیایدن

 .جواب داد  ری را د سوالم

 .سرم را بلند کنم و صورتش را کند و کاو کنم  یمجبور شدم کم نیهم یبرا

 ارم؟یب_

 !اریب_
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  یکه بخواهم، مکث نگاهم روآن  یب د،یرا که مفرد به کار برد و خند فعل

 .از حد شد ادهیچشمانش ز

گفتن،  "سیه"با  گران یاز پشت سرم بلند شد و د  یدختر  یبلند سرفه یصدا

  یکرد تا از مهلکه ا تمیکه مرا متوجه موقع یو را به سکوت فراخوانند. سرفه اا

 .کرده بود، فرار کنم ایمه می برا یعباس یکه آقا

 ها؟ یحواس پرت ن یچه به ا  مرا

 بایتقر ،ی. بدون خداحافظشدی م ری. ماهان بود. داشت ددی لرز  بمیدر ج یگوش

 .جا فرار کردماز آن 

 .میادهیرس دم یبار با ماهان به شرکت رفتم. ترمز که کرد، تازه فهم نیا

  .بر تنم شالق شد. لرزم گرفته بود ،یناگهان یکه شدم، سوز سرد ادهیپ

باال بردم و او بوق زد و دور شد. همان دستم را در   شی دستم را برا عی سر 

همراه  سرد شده بود که  ی . هوا جوردمیفرو کردم و به سمت شرکت دو بمیج

 .آن نبود یگوهم جواب  اریس  یِ بخار ک یداشتن 

خوردم و   یجا بود بپرم که سکندرکه آن یادر شرکت، آمدم از چاله ک ینزد

حتما چند   افتادم،ی بود که اگر م زیقدر لآن  نیشوم. زم نی بود نقش زم ک ینزد

هوا    ی. آهسته اطرافم را نگاه کردم. شدت سرماشدمیتر پرت مطرف متر آن

سبز   ابانیدر خ بحوقت ص ن یا یفرد عاقل چیبود که ه نیبود و گمانم ا ادیز

 .ردیتا پرت شدن مرا به سخره بگ شودینم
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 امدهیاول هم هنوز نآسوده وارد شرکت شدم. کارمندان طبقه  ی الیبا خ پس

 .بودند

  زیم ی را رو فمیطبقه دوم سپردم. ک ی و خود را به گرما دم یها باال دوپله   از

. تمام شرکت مجهز به شوفاژ  دمیراهرو دو یگوشه  یِنداختم و به طرف بخارا

  یوقت سرما چیمن بود که ه یدرخواست شخص  ،یبخار  ک ی ن یبود اما ا

 .شدی وجودم با حرارتِ شوفاژ دوا نم

 .به گز گز افتاده بودند میهادست 

 

 

روزها را   نیفروش چطور افال یچارهیدخترک ب  کردمیبا خود فکر م  داشتم

 گذراند؟ یم

 .امده یهست که از او فال نخر ی افتاد که دو روز ادم ی بعد

 کجا بود؟  یراست

 نیبود که خانه نش دهیچرب زش یر یکودکانه و جثه تی سرما به معصوم  زور

 شده بود؟ 

انتخاب کرده بود؟ اصال چند وقت بود   ی کسب روز ی را برا ی گرید  ینکند جا ای

خانه امانت نگرفته بودم؟ من که عادت داشتم هر  حافظ را که از کتاب  وان یکه د
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  یِنیزبیبردارم. از ترس ماهان و ر یو آموزش یدرس یهاماه آن را همراه کتاب

منزل بردارم و   یخانه بخودم را از کتا سیمامان، جرات نداشتم حافظِ نف

سراغ دخترک   ا ی د،زی بود که هربار هوسِ حافظ به سرم م نیاستفاده کنم. ا

ها را نخوانده رها  و فال   دمیبلعیها را مو شعرِ فال  رفتمی م ابانیخ یگوشه

 .کردمیمحل مطالعه م  یخانهحافظ را در کتاب  اتیغزل  ای کردم؛یم

و   نشستمیجا م  ک یهم با دخترک فال فروش که اسمش سما بود،  یگاه

را به   شیهانیترو خوب  کردم یشکار م شیهااشعارِ حضرت حافظ را از فال 

  داریمردم خر یچرا حافظ نزد همه  ی. راستدادمیحال و روزِ خود ربط م

 داشت؟ 

 

 .بودم گرید ی و در عوالم گرفتندی سردم کم کم جان م یهادست 

و دور انداختم؛   دم یکه خر ییهاکه گرفتم و نخواندم؛ آدامس ییهافکر فال در

که با من دوست بودند و   ییهادود شد و نخواستم. بچه تمیکه به ن ییاسفندها

 .کردمی ها نمبه آن  یکمک

 .از مقابل صورتم تکان خورد یدست

 ؟ینیبیرو نم  دنمیپر  نییو باال پا یشنوی که صدام رو نم  یعاشق شد_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

71 
 

از شرکت   اشی بود. باالخره بعد از پانزده روز که اضافه بر مدت مرخص مِهرا 

  شیکه درموردش داشتم؛ دلم برا ییگشته بود. فارغ از فکرهارفته بود، حاال بر

 .تنگ شده بود

همه   ی که بر بازو ییهامشت   یبرا پوشاند؛ی که کل صورتش را م یلبخند یبرا

  رونیمقنعه ب ر یو از ز بافتیکه از پشت م  ییموها یبرا کرد؛ی روانه م

 .انداختیم

 .دمیلبخند زدم و ناخواسته در آغوشش کش شیرو به

  سر کارت؟ یایب یدو هفته که دوست نداشت نیا یکجا رفت_

 .جان مهسان فقط خونه بودم_

 که انجامشون بده واسم؟ ه یک ؟یکارام رو گذاشتم واسه ک ینگفت_

 .مون اعتماد داشتمشرکت یآچار فرانسه یِر ی پذ تیبه مسئول_

 

 .دمیکوب  ش یبازو یاز خودش، محکم رو دیتقل به

 ...ستیرو که ن_

 !سنگ پاست_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

72 
 

زمختِ ترسناک از پشت   یصدا ک ی که  میدو غش غش به خنده افتاد هر

 .دیسرمان به گوش رس

 !سالم خانوما_

 

 !از من شتریمن باز مانده بود؛ دهان مِهرا ب دهان

ر صورتش بود،  که د  ی وقت صبح نداشتم. اخم  نیانتظار حضور او را در ا اصال

  ری ز یداشت. صدا  یقصدِ تکه پران ییبرگشتم.. گو زیمرا به خود آورد و پشت م

 .دیلبش به گوشم رس

بار کل شرکت رو   ن یکار کردنت مثل راه رفتنت نباشه. وگرنه ا دوارم یالبته ام_

 !یکنی پا مکَله

 

بود. لعنت بر او.   دهیشرکت بود. پس او مرا د  رونیخوردنم ب  زیبه ل اش طعنه

 .زدی بود و حاال داشت به من طعنه م  دهید د،یدیم دیکه نبا یهمان کس قایدق 

کردن به   نیفضول، حق توه یِمردک اخمو  نیبودم. ا دنیپنجه کش یآماده

 .مرا نداشت

 ن؟ یداشت یشیفرما_
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 .دمیحد ممکن در هم کش ن یرا تا آخر میهااخم 

 

 !بله_

 

  .کنم رونیسکوت کرد. واقعا دوست داشتم او را ب گری د و

 

 !ملوس  یِوحش یگربه_

 

 دهی. اما خودم که شندیرا ادا کرد که شک ندارم مِهرا نشن نیآهسته ا قدرآن

  نا،یو ژ  سیبزنم که ادر یهم فشردم و آمدم حرف  یرا محکم رو  میهابودم. لب 

 .هم و با لبخند، وارد شدند یشانه به شانه

 .دیلبشان خشک ی لحظه، لبخند رو ک ی یکه به جمع ما افتاد، برا  چشمشان

 .مِهرا را نداشتند دنیانتظار د ییگو

هم به سمت مهمانش    سیخود را جمع و جور کرد و آهسته سالم کرد. ادر نایژ

 .دیرفت و او را در آغوش کش

 !یخوش اومد ز، یعز  یصدرا-
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به سمت من و مِهرا،   ینگاه میرا از پشت، به کمر صدرا چسباند و با ن دستش

که درمورد   یبا اعصاب متشنج نا،یبه طرف اتاقش رفت. من ماندم و مِهرا و ژ

 .هر سه نفرمان، به جوش آمده بود

 

 .دمیچرخ  نایبا خشم به سمت ژ ز،یاتاق که بسته شد، قبل از هر چ  در

دونه دونه   ن،یبود دهیرس ر یچرا انقد از خودش متشکره؟ د  نا؟یژ هیک ارو ی نیا_

 ی. زرافهدراز با اون گردن بلندش انگار غازه  کهیموهاش رو کنده بودم. مرت

 ه؟یکرده؟ اصال معلومه ک داشیاز کجا پ  سیزشت! ادر

 

 :باز گفت یبا دهان ام،یجمالت رگبار انیم

 ؟یهست  یو شاک یمهسان؟ چرا انقد عصب هیچ_

 

 

 :هم گفت مهرا 

 .متررو مهسان. آرو صدات  شنوهیم_

رو از  با ناخن، جفت چشماش  خوادیدلم م کنه،ی به جهنم. به خدا نگاه که م_

 .رونیکاسه بکشم ب
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  دنیقدر متعجب شده بودند که فراموش کردند چقدر از دآن نایو ژ مِهرا 

  .اندشده ریگغافل  گریدهم

 

 :گفت دیآهسته و پر از ترد ییبا صدا نایژ

 ش؟یشناسی از قبل نم یچرا خب؟ مطمئن_

 

 .بکشم غی بود ج ک ینزد

 ه؟یکدوم خر دونمی . چه مشناسمی چندبار بگم؟ نه که نم_

 

  ی. خود من هم کمدیچرخ سیها به طرف اتاق ادرآن  یسر هر دو ناگهان

  نیب یکارهم  طِی شرا  یچقدر برا د،یشنی را م میهابودم. اگر حرف دهیترس

 .شدی شرکت و او بد م

 

آقا خوب   نینشو. از قرار معلوم ا یرو کنترل کن. عصبانخُب خودت   یلیخ_

. از همون  تتهیشخص ب یکردنت و تخر  ت ی. قصدشم صددرصد اذشناسهی تورو م

  قیداره. انقد د  رنظری حرکاتت رو ز کنمی حس م ینگاهش معلومه. من ه

 .کنهی نگاهت م
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 :با تعجب گوش دادم و گفتم نایژ یهاحرف  به

  یادیباهام؟ البد چشاش ز هیمشکلش چ شناسه؟ی آخه از کجا م شه؟ی مگه م_

 !زهیه

 

 .باال انداخت یاشانه

 .هم  دی. شادونمینم_

 

 :چشمک زد و گفت طنتیبا ش مِهرا 

نگات   های وحش نیع  ز،یه ی داشت. با همون چشا ییناکس عجب چشا یول_

 .دمیگُرخی . من که داشتم مکردیم

 

 نیبود اما مرموزتر بیعج  زشی. صدرا کاهن همه چگفتی م  راست

وجودت   یبود که تا انتها اهیس یدهی داشتن همان چشمان کش اش،صه یخص

 .دیکاوی افکارت را م ی و رو  ریو ز کردی رخنه م

 .گذاشته است ی مرد، با من سر ناسازگار ن یا کردمی چرا فکر م  یبه راست اما

 ماند؟ی نم رهیخ گرانی بود، چرا به د زیداشت؟ اگر ه  ییبه من چه معنا نگاهش
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که آمدنش   ی. مردزدی صدرا کاهن پر م رامون یپ ز یروز و آن لحظه، همه چ آن

که از آن روز به بعد، احواالتم را به   یشد. مرد یبود اما ماندنش، طوالن یناگهان

 .داد رییشکل ممکن تغ ن یناجورتر

 

 

  یمطلب ر یام را در بشقاب گذاشتم و زگاز زده  جیآشپزخانه نشسته بودم. هو در

. تمرکزم  دمینگرفته بودم؛ خط کش ادیرا خوب که با چندبار خواندن، هنوز آن 

 کجا رفته بود؟

از ماهان، خندان و پرصدا وارد شد.   ترش یبسته شدن در آمد و هلن، پ یصدا

وقت دوست داشتم  . آنگرفتی هما را به خود م یهاحالت لب  د،یخندیم یوقت

 .کنم؛ آرام شوم یبازمن نگاه کنم؛ خاطره  یاو بخندد؛ ه یه نم؛یکنارش بنش

به دلبرک   میعلت است که عاشقِ نگاه مستق  نیماهان به هم دانستمی م  خوب

 .استخود   یو کوچولو بایز

  ز یم یرا پس زدم. هلن را رو جمیو هو بیرا رها کردم و بشقاب س کتاب

 .زدیرا به جانم بر شیهایزبان  نیرینشاندم تا ش

جفت دستکش رنگارنگ    ک یخود،  طرح ِفروزِن دِیسف یگانهبچه فیداخل ک  از

 .و به دستم داد دیکش رونیب
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 .ی دستِشِ عمه جون_

 

دستکش   میزبانِ عمه برا نیریکردم و محکم به خود فشارش دادم. ش بغلش

 .آورده بود

 .من نبودند زیبودند که سا قدر کوچک آن  اما

 .که واسه من کوچولوئن قربونت برم نایعمه جون، ا_

 

ها را از  و دستکش   دیخود کوب یو با دست کوچکش، بر گونه دیکش نیه بلند

 .دیکش رونیدستم ب

 .ستین ی دستِش عمه جون دستِش منه._

 

  خچالیرا در  یآب معدن  یهایبسته از بطر ک یرفت.  خچالیبه طرف  ماهان

.  بردی آشپزخانه م ی گوشه نتیبسته ها را دوتا دوتا به سمت کاب یِجا داد و باق 

 .بلند شدم تا کمکش کنم

  یآب معدن یداداش؟ باز که رفت میریبگ هیمگه قرار نشد دستگاه تصف_

 .یدیخر

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

79 
 

. زنگ زدم قراره فردا عصر  یکه تو تشنه بمون شهی نم اد،یحاال تا دستگاه ب_

 .ادیب

 

 .بسته را بلند کردم ک یبردم و  شیرا پ دستم

 .یکشی رو مآخه هربار شما زحمتش_

 

 مهسان خانوم؟  میداشت_

 

  .دمیخند نرم

.  کردی م یمن وارس یهاکشدست  افتنیرا به دنبال  فشیچنان کهم  هلن

 :و گفت د یکش غیکودکانه، ج  یز سر ذوق ناگهان ا

 .شد  دایپ . دستِشِت ناهاشیا  یعمه جون_

 

 .دمیجا دادم و به سمت او چرخ نتیدوم را در کاب  یبسته

 .یعمه جون  یواسم آورد یچ نمیبب_
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 فشیبزرگ، از ک ی زیخود اما با سا یهاکشبه دست  هیشب ییهاکشدست 

  .بود دهیکش رونیب

 برا منه هلنِ عمه؟ نایا_

 

 .اوهوم_

 

 .دمشیبوس محکم

 .عمه می. مثل مال خودته. دوقلو شدنایچقد نازن ا_

 

 .که داد؛ جمع شد یبا پاسخ ام،خنده

 .احمد داد_

 

 :دمیباال رفته پرس یی و با ابرو دمیسمت ماهان چرخ  به

 گه؟ی م یهلن چ_

 

 .نگاهم کرد یچشم ریز

 .گهی خودت د یدیشن_
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 که احمد داد؟  ی چ یعنی. دمینشننه درست _

 

 .گهید ده یاحمد خر یعنی_

 

  .پرت کردم با یآشپزخانه تقر زیم  یرا رو هاکشدست 

 !. اَهدهیکرده خر خود یب_

 

 .جا داد فشیو بعد هردو جفت را در ک دیها را در آغوش کشکشدست  هلن

 .دستِشِ منه_

 

 :گفت ماهان

. د یبودم، هلن رو برد واسش دستکش خر. تا من مشغول مشی دیتو بازار د_

 .هم نداره  می. گفت عمه جونهلن مجبورش کرد واسه تو هم بخره

 

 :ها گفتدر حال باالرفتن از پله بعد



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

82 
 

  یاز خاله رو ندارم. نزن دنیشن کهیت ی . سر جدت حوصلهجانیا  انیامشب م_

 .تو بُرجکشون

 

را باز کردم و   یمعدنآب  گرمِ یبطر ک ی و  دم یکوب میپا یرا محکم بر رو  مشتم

 .دمیکوب ز یم یرا رو ی. ناگهان به سرفه افتادم و بطردمیرا سر کش الجرعه آن 

 

ها داشته باشم.  برنامه  شه،یعاشق پ ربرنجِیش یپسرخاله  ن یامشب قراربود با ا 

که احمد واقعا    یزیدادم خود را با درس و تست سرگرم کنم. چ  حیاما ترج

شود.   مانیصحبتهم  الیخی حال، ب نی من در ا دنیبا د دی دوست داشت و شا

بود؛ اما از چشم و    یمن خجالت یبرا شهیکه نه، چرا که او هم یصحبتالبته هم 

و   رد یبگ حتیخاله، مرا به باد نص شدی باعث م آمد،ی خاله م ی که برا یی ابروها

 .ها کندنطق  میودن، براب یدرس خواندن و اجتماع  یایاز مزا

. پدرش  گذشتیبود که تازه پنج سال از آمدنشان به تهران م یاپسرخاله  احمد 

  ی به شهرها ، یدار قال ییِبرپا یداشت و برا یباف کارگاه فرش ،ییحیاوستا 

  یهای داشت و از مشتر یباف  ی. خاله مهناز من که عشق قالزدی اطراف سر م

کش را  زحمت  یتااوس  مان یدل و ا یبود، در هجده سالگ ییحیاوستا   یشگیهم

. خاله هم جواب  فتدیبه دام عشق ب ییحیکرد که اوستا  یربود و کار

 .را خوب داد و با همسرش، به شهرستان رفت اشی عاشق
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 .نشد بشانینص یگر یفرزند د چیها، جز احمد، هاز سال  بعد

 گذاشت،ی م یز ی چ یاگر دست رو  ،ییحیخاله و اوستا  یو دردانه  دانهک ی 

 .فراهم نکنند ش یمحال بود برا

منِ پانزده   ییاحمد که گو م،یکه ما به روستا رفته بود شیتابستانِ پنج سال پ 

ابراز   ک یپدرش، دل از کف داد و با  یهای بود، مثل جوان دهیساله را تازه د

قش را به من  بود، عش خبری از آن ب راز یش یکه فقط خواجه  ،یپنهان یعالقه

 .ابراز کرد

را   شانهیفراوان، اسباب و اثاث یها و خاله مهناز، با قربان صدقه ییحی اوستا

آمده   اریجا به دنبال کوچ کردند که پسرشان در آن  یجمع کردند و به شهر

 .بود. به تهران

 

چندماهِ گذشته هرچه مامان و بابا تالش کردند فکرم را درمورد احمد عوض    در

  کردم؟ی شناساندنش به خودم بدهم، مگر قبول م  یفرصت برا ک یبه او کنم و 

 آمد؛ی بودنش خوشم م خیبه من نداشت. نه از  یشباهت چی از نظر من احمد ه

 .نه سر و وضعش مورد پسندم بود
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اما قد   گشت؛یبود و خوش پوش هم م  افهیخوش ق  م،یکه از حق نگذر  البته

و من دوست   کردی کوتاهشان نم وقتچیکه ه ییهالیبی کوتاهش و س نسبتا

  چی. حرف زدنش هم هکردیپررنگ م م یاو را برا یهانداشتم، فقط ضعف 

از عشق و   یی. گوزدی صدساله حرف م ی در خود نداشت. مثل مردها ینرمش

چنته  در   یزیدختر جوان از خود نشان دهد، چ  ک ی یبرا  دیکه با یواطفع

 .نداشت

  ام،شه یعاشق پ یپسرخاله  دادمی م حینبودم اما ترج یچنان هم احساساتآن من

  ای دشان،یدزدیاز من م  کردم،ی ها را شکار مکه تا آن یمیمستق یهابه جز نگاه

به من  میمستق وقتچ یو ه نوشتی م می که فقط در نامه برا ییهاجز حرف 

 .آمدی تر جلو م  فی لط یکم گفت،ینم

 .بودم دهیبود که در تمام عمرم د یآدم نیسر بر ترواقعا حوصله   او

  میچقدر برا یبدان دوارم یخوبم ام یدخترخاله": گفتیم شهیهم شیهادر نامه  

. لطفا دَرست  یبرس یمدارج علم نیروز به باالتر  ک یو دوست دارم  یمهم هست

 ".را رها نکن

که به من ابراز عالقه   ی بار نیخطاب کند. اول  زمیمرا عز دیکشی خجالت م یحت

فکرم را   یبدان  شدی مهسانِ مهربان، کاش م"نامه نوشت:  ک یکرده بود، در 

 ".دیبه ما سر بزن شتری. لطفا بی اچندوقت است به خود گرفتار کرده

  .جا انداختم و رد شدمنامه را خواندم، آن را همان  یمن وقت اما
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به  یام پنهان کند تا وقتنامه را در کوله  واستخی خودش م الیبه خ مثال

. اما من همان لحظه تکه کاغذ بدخطش را  نمیرا ببآن میگردی مان برمخانه

پرت کردم.   اطیرا در ححالت ممکن، آن نیتر تفاوتیو خواندم و با ب  دمید

. بعد هم با  دندی مپسرشان به مرا فه یجا عالقهاز همان  ییحیخاله و اوستا 

و چهار ساعت،   ست یبود که کمتر از ب نیچن  نیخانواده من مطرح کردند و ا

  ان یبود که برخالف جر نیاحمدآقا باخبر شدند. جالب ا یِپنهان  یهمه از نامه 

نشد. بابا گفت فعال  ی رتیغ شیبه او بد نگفت و برا کسچیه بارن یا  س،یادر

که هرآن ممکن است   ی اتفاق معمول  ک یمن زود است و بعدمثل  ی ازدواج برا

 .تفاوت از کنارش گذر کرد یرخ دهد، ب

 

بود، حرف زدن بلد نبود، اما از هر   یماه بعد، به شهر آمدند. احمد خجالت ک ی 

تست   میبرا گر ی.از پارسال هم دکردی کمک به من استفاده م یبرا یفرصت

بار، چهار   نیاول یبه دستم برساند. حت خواستی و از خاله م  دیخری کنکور م

کتاب، مانوس   یا یدن باخانه ثبت نام کرد تا او بود که مرا در کتاب  ش،یسال پ

 .تر شوم

 

آمدند، از همان ابتدا، خاله و مامان با هم مشغول صحبت شدند. بابا  یوقت شب

  رگ ید  یااز کسب و کار گفتند. در گوشه  گریدک یدست در گردن  ییحیو اوستا 

  ک ی. من مانده بودم و زدندیم هم احمد و ماهان و هلن نشسته بودند و حرف 
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بفهمد دختر   د،ید  مدهم تلنبار کرده بودم تا اگر اح ی خروار کتاب که رو

  دیخانه نمانده است. شا یدر گوشه  هدفی و ب القوزیهم  یلی اش خخاله 

  ن یمن ا یهاخاله کم شود و گوش  یبرا  شیاز اشارات چشم و ابرو  یطورنیا

 .شب را به استراحت بپردازند ک ی

 .گرفتیساعت گذشته بود و داشت چُرتم م  مین 

 

. واقعا  خواندمی دو خط کتاب م  یو گاه گرداندم یرا در دستم م  یگوش

 .رفتیام داشت سر محوصله 

 

چرا که  . رفتمی زودتر از قبل به شرکت م دیوقت خوابم گذشته بود و فردا با  از

کردن داشتم.    میتنظ یخروار قرارداد و صورتحساب برا ک یآخر ماه بود و 

که چقدر به رفتنشان مانده و چندساعت قرار است   کردمیفکر م  نیداشتم به ا

نامرتب و   یراردادهادر هم از شرکت مقابلم ظاهر شد. ق   یریبمانند؛ که تصاو

  یآقا تِیه بود و جدکه جوهرش تمام شد یو خودکار وارید یگوشه  یِبخار

 .را تمام کرد  زیکه همه چ اد،یفر ک یاجتهاد و ناگهان 
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 یاز هم گشودم، نگاهم در صورت احمد نشست. تنها کس ع یرا که سر  چشمانم

متوجه   ام، یاهیکه متوجه من شده بود. متوجه سکوتم، متوجه چُرت چند ثان

 .مفرطم یخستگ

بار بود که   نی. اولدیکشی و او پس نم کردمی بار بود که نگاهش را شکار م نیاول

بود. مکث   دهینگاهش النه برگز ی شده بود و در اعماق چشمانم، برا  یجر

  یتازگ شیبرا د یکرد و او را هم متوجه من کرد. شا ارینگاهش ماهان را هش 

  ک ی چیو ه میاوقفه به هم چشم دوخته  یمکث و ب یداشت که من و احمد، ب

  یرفتارِ ما دو نفر است اما نگران نیدر حال کندوکاو ب دمیدی. ممیکشی پس نم

صدرا   یوقت س،یادر یهاچشم  انیم ییبودم. جا  دهینگاه احمد را من قبال هم د

 .مضحک به سخره گرفته بود یآلود بودنم، با پوزخندخواب ی کاهن مرا برا

  دهیصدرا کاهن از جا پر ادیفر دنِیتر، من با وحشت از شنقبل یقیدقا  یراست

 بودم؟ 

 

است. از جا بلند شدم  متوجه حرکت ما شده  ز یاو ن  دمیبابا، فهم یتک سرفه با

  .زمی پا شود، بگرکه دوست نداشتم به  یاتا از مهلکه 

 .که خاله مانع شد فیح اما

  خاله؟ یریکجا م_
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 .کردم سرفه

آب بخورم تا خواب از   رمیکم خوابم گرفته، م هی دی. ببخشآب بخورم رمیم_

 .سرم بپره

 

 .زد یفقط لبخند م یبا مهربان  ییحی اوستا

 .شوم تیاذ  امدیبابا دلش ن اما

هم   یخسته شد  یلیسر کار. امروز هم خ یبر دیبرو بخواب بابا جان. فردا با_

 .. برو باال بخوابیدرس خوند یلیخ

 

  دار یکه از من توقع ب یمهمانان گرام  ی برا فیسره کردن تکل ک ی یعنی  نیا و

 .ماندن نداشته باشند 

 

 

که تعارفش را رد کنم،  آن یماهش را بوسه باران کنم. ب ی رو  خواستی م دلم

 .گرفتم شیراه فرار را در پ

 .ریبخ یتون. شب همگبا اجازه ییحیخاله، آقا  دیبخوابم. ببخش رمی پس م_
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. احمد هم با  زدی هنوز لبخند م ییحیشد. اما اوستا  دهیخاله برچ  یها لب

 یگردنش را خشک کرد. لحظه  افتاد،ی از دستش نم وقتچیکه ه یدستمال

 .را محکم خاراند دشیسف یبا نوک انگشت، گلو دمیها گذشتم، دآخر که از پله 

ب  مرد عبوس اعصا  ک ی ادیکسالت بار، به  یشبِ خسته   ن یمن چقدر در ا و

 .افتادمی خورد کن م

مرد عبوس بود؛   ن یقراردادمان با ا نیبود که فردا، مهمتر نیا لش یدل دیشا

 .مرموز به نام صدرا کاهن یمرد

*** 

من به قراردادها   یپاهم  نایو ژ سی صبح که وارد شرکت شده بودم، ادر از

شرکت    یبرا نی و ا می از قراردادها را گم کرده بود یکی. کردندی م یدگیرس

  کردمی اما احساس م زدی نم  یحرف  س یداشت. ادر یبد ینام ما، وجهه خوش 

 .من است ییِهوا سر به ریگم شدن قرارداد، تقص

 

. همه  ختمیر  رونیو رو کردم. کشوها را ب ر یرا ز لیبار وسا نیچندم  یبرا

دوبار با منزل تماس گرفتم و   ی نبود که نبود. حت یها را باز کردم اما اثرزونکن 

  دایپ  یزیاتاقم را بگردد اما او هم موفق نشد چ  زیم یاز مامان خواستم کشو

 .کند
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به   شتریدل من ب رفت،ی جلوتر م قیدقا یده بود و هرچه عقربه  ک ینزد ساعت

نند و  ک دایکرده بودم تا قرارداد را پ جیکارمندان را بس ی. همهافتادی شور م

 .نکرده بود غیدر کسچیه

  نایدفتر ژ یهااز من نداشت، خود را با پرونده  یکه چندان دل خوش یخیش

  اشی به همکار لی سرگرم کرده بود تا نخواهد به من کمک کند. چندان هم ما

مرتب در حال   ، ینعلیدارش شوم. اما مِهرا و زنبودم. ابدا دوست نداشتم منت 

بود و هر چند   ستادهیگوشه ا ک ی میخود بودند. آقانع یهالیفا انیگشتن م

 :دیپرس یم بارک ی قهیدق 

  براتان؟  ارمیب ییچا_

 زم؟ یبر قهوه

 د؟ی خوری م تییسکویب

 

 .می نداشت یزیبه خوردن چ لیم ک یچیه و

  دهیفهم. همه استیاتیشرکت ح یقرارداد، چقدر برا  نی بودند ا دهیفهم همه

 .ماست انیقرارداد چقدر به ز  نی نشدن ا دایبودند پ

  دیآی گرفتن قرارداد م لیتحو یبودند طرف قراردادمان، امروز برا دهیفهم همه

 .شراکت تمام دورانِ تجارتمان را با ما انجام دهد نی و قرار است بزرگتر
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شت  طرفِ قرارداد وح  نیبا ا ییمهسان از روبرو دیفهمینم  کسچیچرا ه اما

 !استکرده

 

پنهان کرده بود تا من باز هم در محضر صدرا    ییخود خدا قرارداد را جا ییگو

 .میایعرضه به چشم ب  یدست و پا و ب یکاهن، ب

 

ساعت بعد و   ک یساعت بعد و  میو ن امدین یوقت د،یکه به ساعت ده رس عقربه

که   شدی کم کم آرامش داشت به قلبم وارد م امد،یدوساعت بعد هم گذشت و ن

 .آمد رونیشتابان از اتاق ب  سیادر

از    زد،ی حرف م یو با گوش  کردی را به تن م  اشی کاپشن چرم مشک کهی حال  در

 .رفت  رونیشرکت ب

 :گفتی که داشت م دمیشن فقط

 .خودم رو برسونم دیبودم. حاال صبر کن دواریام  یلیشراکت خ نیاما من به ا_

 

حس تلخ   د یبگو یزیچ یکس کهن یرفت. بدون ا رونیرا گفت و شتابان ب هانیا

به   ن یا زدی م ادی در سرم فر ی. کسزدی عذاب وجدان داشت وجودم را آتش م

. اما واقعا  اوردیصدرا کاهن است تا حال مرا جا ب  یهم خوردن شراکت، نقشه

 چرا؟ 
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 شد؟ی م دشی عا ی زیکه بود و از آزار من چه چ صدرا

 !دانستمی م اگر

 !دانستمی م اگر

 

 

هنوز بازنگشته بود   سیهرکس به کار خود مشغول شده بود جز من. ادر روزآن

حالم شده بود. ساعت از سه گذشته بود و   ی باعث دگرگون  شتریمسئله، ب  نیو ا

الم سوخته بود که هم دلش به ح یخ یش یضعف کرده بودم. حت یاز گرسنگ

 .خورمرا بمحبوبش را مقابلم گرفت و تعارف کرد آن  یِشکالت تیسکویب

  وان یل  هیبخور مهسان. لبات خشک شده. حداقل با  ریرو بگ  تیسکویب نیا ایب_

 .رهیضعفت رو بگ یداغ بخورش که جلو ییِچا

 

  ییاما امروز به جا  دمیدی خود نم یبرازنده  وقتچ یبودن را ه فیضع صفت

باعثِ   نیو ا دمیدی کالن شرکت را خودم م ان یبودم که مسبب ضرر و ز دهیرس

 .جلوه دادنم شده بود فیضع

 

 .و مزه طعمی مثل کاه بود، خشک و ب میرا مزه مزه کردم. برا تیسکویب
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  م، یافتاده در گلو ریگ یِبود. بغض لعنت دهیفا ی. بدمیآن را بلع ،یزورِ چا به

 .نداشت ییجابجا الیخ

 

قصد   دمیدوش انداخته بود و فهم  ی را رو فشیآمد. ک  رونیاز اتاقش ب نایژ

 .رفتن دارد. با چشم، به التماس از او افتادم

که مربوط به من   یو سند لیها. چندجا کار دارم. هر فابچه رمی من دارم م_

 .. خداحافظکنمی م یو بررس امیفردا م ،یخی دست ش  نیبود، بد

 

 پاسخ گذاشته بود؟   یرا ب نگاهم

 . پس چرا؟شدی که با من نامهربان نم نایژ

 

رفتن شده بودند. با خود   ی. همه آماده دیرسی م انیبه پا ی کم وقت ادار کم

 .نروم رونیاز شرکت ب  ابم،یکه قرارداد مفقود شده را ن یعهد بسته بودم تا زمان

شرکت،   ی. نه به خاطر وجههشدمی موجبِ ضرر کردن شرکت م دینبا من

 .خواستی را نم نایو ژ سی ادر ی دلم بود که ناراحت ز، یاز هرچ شتریب

 

 :و گفت دیآبدارخانه به سمتم سرک کش شنِیاز پشت پارت میآقانع
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کردم. امشب مهمان   ر ید یل یمن خ د؟ی بری رو نم فتانیمهسان خانم شما تشر_

 .کردن لی هم تعط ی خانمم گفته زود برم خانه. بخش حسابدار م، یدار

 

 .دمیرا عقب کش  یشدم و صندل بلند

شرکت اجازه داشتم به هرجا دوست دارم سرک بکشم. پس بهتر   نیدر ا من

 .کنم یاش را وارسبود نقطه به نقطه

 .خوش بگذره یبرسون. مهمون . به خانومت سالم یخسته نباش  میبرو آقا نع_

 

  س یبه طرف اتاق ادر د ید یمن هم قصد رفتن دارم اما وقت کردی فکر م دیشا

خداحافظ گفتنش و   یبعد، صدا یماند و کم ره یبا تعجب به سمتم خ روم، یم

 .دمیبسته شدن در را شن

 

و رو کردم. سطل    ریرا از جا درآوردم. کمدها را ز سیاتاق ادر  زیم یکشوها

 .زدم دیرا د شیهابرگه انیکردم و با دقت م یاش را چند بار خالزباله

را   شانانیم یهاو برگه  کردم یها را باز مآن  یکی یکی ها بود. زونکن  نوبت

هم   گرید یدوم را هم تمام کرده بودم و دو طبقه یطبقه بای. تقرخواندمیم

اگر از   دانستمی و م شدی م ترک یهر لحظه تار رونیب یمانده بود. هوا  یباق 

 .خواهد فرستاد  لمبه مامان ندهم، بدون شک ماهان را دنبا یخودم خبر
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تا به او اطالع دهم. تمام   دارم ی همراهم را برم یو گوش  روم ی م رونیاتاق ب  از

 .کند یینمارخ  م یکمتر برا ،یکیتا تار کنمی سر راهم را روشن م یهاچراغ 

ام، باز هم به  را به گوشم چسبانده یگرفته و گوش در همان حال که شماره را  

 .گردمی بازم سیاتاق ادر

 الو مهسان؟ _

 

 ن؟ی . خوبسالم مامان _

 

نشان   شنوم،یم  یکه از گوش یتق و توق  یو صدا استی حال انجام کار  در

 .استیدستش بند کار دهدیم

 .هم گذشته شیساعت از ش  گه؟ی د یایچرا نم_

 

 .است قهیو پنج دق   ستی. شش و بکنمی نگاه م سیرکار اد  ز یم یساعت رو به

کنم. حاال   داش یتا پ گردمی گم شده، دارم م یسند هیکم کار دارم مامان.  هی_

 .شه دای. فقط دعا کن پامیکم کم م

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

96 
 

 .شودی تلفن حاکم م یو سکوت بر فضا کشدی از کار م دست

 ؟ یچه سند_

 .قرارداده مامان هیمربوط به _

 .درست نشه دختردردسر واست  _

مون  سود کلون واسه شرکت  هی یبشه، پا دایدردسر واسه من که نه، اما اگه پ_

 .ونهیدر م

 

 .شنومی کار کردنش را م یو باز هم صدا نشاندی در گوشم م  ینفس راحت هُرمِ

 .تخاله یخونه میخونه مامان. قراره واسه شام بر  ایزودتر ب_

 

 .کشمی پوف م  اریاخت یب

 .مشونی دید روزیما که د_

 

 .شنومی فر را خوب م مرِی چرخاندنِ تا یصدا

 یمون کنن، اما تو زود رفتاومده بودن که دعوت  نیواسه هم شبیاتفاقا د_

  یخداحافظ ی. احمد قراره فردا صبح عازم شه خدمت. امشب مهمونیدیخواب

هم هستن. تا هفت کارت رو تموم کن ماهان   ییحیآقا  یها گرفته. خواهرزاده
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شه ببرم   ادهرو گذاشتم آم کمی. منم ککهیسراغت. هوا تار ادیب فرستمی م رو

 .شهخاله   یهایکشمش ک یم عاشق کش. بچهواسه 

 

 .باشه خداحافظ_

 

. شش سال درسش را  ردیگی احمد دلم م  یِخبر سرباز دنیچرا از شن دانم ینم

دنبال کار   دیانداخته بود و حاال که با قی رفتن را به تعو یرها نکرده بود و سرباز

وقتش را در    دیدوسال با یعنیرفتنش شده بود.  ینوبت سرباز گشت،یم

که   ییهادرس  از  ی زیچ گر یدوسال د گشت؟ی و بعد برم  کردی پادگان تلف م

 ماند؟یخوانده بود، در ذهنش م

 

 .رفتیدست و دلم به گشتن نم  گرید

تر شد؛ هم فکر   د یتن، احساس ضعفم شدپخ ک یاز حرف مامان درمورد ک هم

بود.   ییحیخاله و اوستا  ی رفتن احمد، ناراحتم کرده بود. او نورچشم  یسرباز

 تنگ شده بود؟  شیاصال چرا هنوز نرفته، دلم برا کردند؟ی در نبودش چه م
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ام سر  بودم را با لرزش دستان خسته  ختهیبه هم ر سیچه در اتاق ادرآن یهمه 

 یکه لبه  دادمیدوم قرار م  یزونکن ها را در طبقه نیبرگرداندم. آخر شیجا

واژگون    نیها بر زماز آن   یکرد و تعداد ریطبقه گ  نیاز سوم یبه شکاف  نمیآست

ها را  . نشستم تا آنختیبه هم نر اتشانیشدند. خداراشکر کردم که محتو

 .افتاد نی زم ی وارونه بر رو یم که چشمم به عکس برگردان شانیسرجا

که مقابل چشمانم نقش گرفته بود، ضعف   ی ریتصو دنیرا برداشتم و از د عکس

 .برابر شد نیدهانم چند  یتن و خشک یدست ها و رعشه 

 

 چه بود؟  س،یعکس پنهان شده در اتاق ادر نیولو شدم. ا نیزم کف

 

 

داشته باشم را به   شدی که م ی ظاهر نی احمد، بهتر یخداحافظ یِ شب مهمان در

که با   ی رنگ یسرخاب  ر یحر  زیلباسم، همان شوم نیتر ک ی. شدمیخود بخش

را   میکرم به تن کردم. موها یبودم، با شلوار دهیماهم خر ک ی از دستمزد  یمین

  یهیکه حاش ی کرم رنگ یصورتم؛ مرتب کردم و روسر  میمال ش یبعد از آرا

زدن   پیطرفه، بر سر انداختم. معموال اهل ت  ک ی یاشت با مدلبراق د یسرخاب

. دمیپسندی نم یل یرا هم خ  یساده پوش ها،ی مهمان ینبودم اما برا یگرو جلوه 

خانه مخصوص شرکت بود؛ مخصوص رخت خواب، مخصوص کتاب  یساده پوش
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. رفتمی م دای رفتن، مخصوص شنا رفتن، مخصوص باغ بانوان که گاه با ش

هم پوششِ   د؛یطلبی م ش یرایو پ شیآداب خاص خود را داشت. هم آرا یمهمان

 .متفاوت

کار بستنش دور مچم تمام شد،   یدست انداختم اما وقت ی ام را رونقره  ساعت

برگرداندم.   زیم یشدم و آن را رو  الیخ ی. پس بکندی کار نم اش یباتر افتمیدر

ستور کار خود قرار دهد، در اتاق  که در زدن را در دآن  یبار ب نیدهم یهلن برا

 .رساند شم یآرا زیرا باز کرد و خود را به م

  یهم مثل سالم کردن قورت داده رفته، دنبال چ خوشگل عمه که در زدن _

 گرده؟یم

 

را   ز یدور تا دور م قی عم  یجمع کرد و با مکث  یتفکر کم یرا به نشانه شیهالب

 .از نگاه گذراند

 رُژ گِرمزه کجاست؟  ،یعمه جون_

 

 .لباسم را مرتب کردم و به طرفش رفتم یکار شده یقهی

 عمه جون؟   یخوای م یرُژ قرمزه رو واسه چ_
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  ی رنگ لبخند گرفت. انگشت کوچکش را رو شیهاو لب   دیدرخش چشمانش

سرش را   کنم؛یو نگاهش م  امستادهی طور اهمان  دید یو وقت دیکش شیهالب

 .شانه کج کرد یرو

 !لفطا  ؟یعمه جون_

 

  توانمی که نم دی افزای رفتارش م ینی ریقدر بر شلطفا گفتن اشتباهش آن نیا

 .نبرم ورشیمقاومت کنم و به سمتش 

  نی. آخه تو به الی. پرنسسِ خوشگل فامعمه  یمن قربونت برم فسقل  یاله_

. اصال کننی م یرو عاص امشب خواستگارا بابات  ،یکه اگه رُژ قرمزم بزن یناناز

 ؟ یازت دل بکنه بره سرباز تونهیمگه م نهیاحمد تو رو بب

 

. رُژ قرمزم را برداشتم و  دیخندی ذوق و شوق به دهانم چشم دوخته بود و م با

و خود را نگاه کرد. دوباره به   دیچرخ نهی. به سمت آدمیکش شیهاآهسته بر لب 

 .طرف من برگشت

 !شتریب_

 

 .رنگ زدم شیهابر لب  گری کم رنگ، دستورش را اجرا کردم و بار د یاخم با



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

101 
 

به   ی را کم امی تر شد. دستش را دور گردنم گرداند و حالت روسر یبار راض نیا

رُژ را  . در دیدو رون یاز اتاق ب "یمِلس"و با گفتن  دی. صورتم را بوسختیهم ر

بودم اما تمام   دهیبرگرداندم. سه ماه بود که آن را خر  شیرا سر جا  بستم و آن

بود و بس. از جا برخاستم و   لنه یغنچه یهالب  نِینشمدت، تنها، خوش نیا

صورتم،   یکوچک هلن بر رو یهارا دوباره مرتب کردم. طرح لب  ام ی روسر

 .اش را حک کرده بودبوسه

 

 .بلند شد  ن،ییپا یهار چندم از سمت پله با  یمامان برا یصدا

کار   ی . ماهان تو چگهیشد د ری. بدو دنهیمهسان مامان دل بِکن از اون آ_

 پسرم؟  یای نم گهیکه د یکنیم

 

 .دمیبلندم را پوش دیسف کت

 .رفتم رونیو از اتاق ب  دمیخود پاش یمحبوبم را رو  ادکلن

 .من حاضرم_

 .میما هم حاضر_

 

 .آمدیهلن و ماهان بود که از پشت سرم م یصدا
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 .می صدا زد  طنتیو با لبخند، نام مامان را بلند و پرش میهم نگاه کرد به

 .شد رید نهیمامان، دل بکن از آ_

 

 :ماهان بلندتر از قبل گفت بعد

 ؟یا ینم گهیکه د یکنیکار م  یچ ی بابا دار_

 

مامان و بابا، زودتر از ما بلند شد و هلن خندان و شاد به   یخنده  یصدا

 .دیشان دوسمت 

 .میرفت ن ییها پاو ماهان هم همراه هم از پله  من

  نیباتریمهم بود که هرکس ز یلیما خ یهمه   یاحمد، برا ِ یمهمان کهن یا مثل

 .را زده بود پشیت نیبود و بهتر دهی را پوش شیهالباس

حاضر بودند   یدر مهمان ،ییحی یخواهر آقا ید. خانواده هم نبو  یزیکم چ البته

 .از سر تظاهر و تفاخر یاپایپا   یجنگ یعنی  نیو ا

که   کردیم جاب یخاله ا طی اما شرا م یعنوان اهلش نبود چیکه به ه یزیچ

 .اورندیاقوامش نزد قوم همسر، کم ن
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  ،یو مامان ماه  نیفرد یی. جز دامیبود دهیرس گرید  یهای لیاز خ  زودتر

بودند و ما   هم آمده  ییحیخاله و آقا  یدوست خانوادگ  یکرامت یآقا یخانواده 

معذب   ی بود، کم امدهین دایهنوز ش کهن ی. از امیمهمانان بود یدسته نیسوم

دوسال بود و   فقطبا من  اشیبود و تفاوت سن نیفرد یی بودم. او نامزد دا

کنم.   یبا او احساس راحت گرانیاز د شتریب شدی کم باعث م یفاصله  نیهم

 .پر کرده بود  میهما، همسر مرحوم برادرم را برا یجا

 .کنم ی خستگ ای ییبود، محال بود من احساس تنها دایش  هرجا

  یهم با دامادها یکمک به خاله، به آشپزخانه رفته بود. مامان ماه  ی برا مامان

  ی و هلن با هم شوخ ن یفرد ییگرم گرفته بود. دا ییحیبابا و آقا  زش،یعز

سوال کنم   دایدرمورد ش  ییاز دا خواستمی. مدندیخندیو قاه قاه م  کردندیم

بزنم.   یحرف  شدی مانع م و،با ا  یکرامت یآقا یِاافسانه یسه قلوها  یکی اما نزد

در    یکه با پدرشان، احمد و ماهان را دوره کرده بودند. همه به نوع یی سه قلوها

هم   د یشا دانم،ینبود. نم  یمهمان لیدر فکر دل  ک ی چیکنار هم شاد بودند و ه

 .بودمو مفهوم آن فرو رفته یدر جلد معن  یادیمن ز
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دوسال خاطره نداشتن با او؛ دو سال دور   یعنی ،یرفتنِ کس ی من سرباز یبرا

اتفاق تازه و   ک ی  د؛یبرخورد جد ک ی  شودی برگردد، م یبودن از او و بعد... وقت

 .احساسِ نو  ک ی یحت

رفته بود، در   یسرباز یماهان هم وقت  ی طور بود. حت نیکه هم سیادر  درمورد

روز    ک یخدمتش هم که تمام شد،  م؛ یدیدی کم م یلیاو را خ  ،یدوران سرباز

هم دست هما را   ی آمد و گفت عاشق شده و قصد ازدواج دارد. بعد از مدت

 .کرد یگرفت و او را به ما معرف 

قدر مرا به خود  ورود آن یرفتم. لحظه ی را برداشتم و به طرف مامان ماه فمیک

 .ردیفشار داده بود که کم مانده بود نفسم بگ 

 .لبخند به سمتم برگشت با

 .مادر، هزار ماشااهللماشااهلل _

 

  .دمی خند ش یزدم و به رو یارا بوسه   اشگونه

انقد   ارهیرو قراره امشب درب تیخودم که چشم جمع یِماشااهلل به مامان ماه_

 .شده  گریکه ج

 

 :و به بابا گفت دی بسته، خند یدهان با
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 .خودته محمد آقا  نهویع شیچرب زبون_

 

 .دیپرصدا خند ییحی آقا

حاج خانوم   هیآقاست و انقد تُخسه. اگه شبحاج هیشب هیاق شکرش ب  یباز جا_

 .دادی ش راه هم نمبود که ما رو تو خونه

 

رفت و آمد ها    یکه برا ینیمامان بود و قوان یسرسختانه  یبه رفتارها اشاشاره 

 .کردی مان وضع مو روابط 

 :خنده گفت انیهم م بابا

 .همتاستی ماهِ ب هیمنه، نه مادرش. مهسانِ من  هیدخترم نه شب_

 

به سمت   ،یکرامت یآقا یِاافسانه  یقلوهااز سه  ی کی د،یلحظه احمد و سع همان

 .کردندی نگاهمان م رهیما برگشته بودند و خ 

 :و گفتم  دمیبابا را محکم بوس یبار گونه  نیا

  .ونِ منرو بدونن بابا جهم مثل شما قدر من گرانی حاال مونده تا د_
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را کنار خود نگه  دادم و از او خواستم تا آن  یرا به دست مامان ماه فمیک بعد

 .دارد

کنار خودتون تا برم   دشیزحمت بذار  یب ؟یمامان ماه  نیری که نم ییجا_

 .کمک خاله و مامان

 

 .زمیبرو ماه قشنگم، برو عز_

 

افراد سالن  . از خنده و حالِ خوش کردی فرق م زیآشپزخانه اما همه چ در

و   خواند ی م یدور یه یهم نبود. خاله مرث ی خبر نیکوچکتر جان یا ، ییرایپذ

 .ختیریاشک م شیمامان پا به پا

  ؟ی چ گهی بش ندن تا دوماه د ی اگه مرخص  ؟یچ  یشهر مرز هیاگه بندازنش _

  روش یپرستار  خوادی م یکار کنم؟ ک  یبشه چ ضیمر بیم تو شهر غر اگه بچه

 بکنه؟

 

را    یکیو  دادیبه دست خاله م ی کیو  آوردی دستمال ها را از جعبه در م  مامان

 .دیکشی به صورت خود م
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چشم   یدیحال و روز رو داشتم؟ د نی رفتن ماهان هم یمنم سر سرباز ادتهی_

نگران   یبخوا ستیرفت و سالمت برگشت؟ زمان جنگ که ن م،یرو هم گذاشت

 .اونم با دل خوش بره و برگرده کم فقط دلدار تر باش، تا ه یخواهر من؛  یش

 

 یهای . تو ماشااهلل شلوغ کار ستی. دست خودم نتونمینم  م، یمر تونمینم_

  یبِره، صدا نمیپسر؛ ا  هی نیاون روزا. اما من خودمم و هم یمهسان رو داشت

 .رهی م مخنده از خونه

 

 .دادندیسر م  هیدوباره هر دو خواهر، زار زار گر و

 

  شی. دلم براشدیبدون احمد، واقعا سوت و کور م  ی. خانهگفتی راست م  خاله

دهم. از پشت، در آغوشش گرفتم و با    یاو را دلدار  یدادم کم  حیگرفت اما ترج

  دیبرداشتم و به دهان بردم. شا یپولک یاتکه  ز،یم  یرو ی چا  ینیاشاره به س

 .بغضم را فرو دهم خواستمیم

. ابهیمهمونا رو در اد یهم ب یکی. بابا نیراه انداخت  یکرو. چه اش قربون برم خاله _

رو   هایی همه چا جا نیا نی. نشستمیهم هالک شد یاز تشنگ چ،یکه ه یگشنگ

 ن؟ یخوریتنها تنها م
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 .اش کوفت و عذر خواستبر گونه آهسته

 .کردن که خی هاییچا ی رفت. وا  ادمیخدا مرگم بده پاک _

 

جمع و جور، دستش را گرفتم و کمک کردم به سمت سماور    یاخنده انیم

 .برود

و دوباره به   دمی کردم و استکان ها را آب کش ی ها را خال  یدانه دانه چا بعد

 .دستش دادم

محشرِ دست خاله رو   ییِهمه راه اومدم که چا  نیچون ا زم،یری نم ییمن چا_

 .نوش جان کنم

 

 .لبخند زد میبغض به رو با

 .زدم  راههی ام اما خود را به بغ دلش را تازه تر کرده دا دانستمیم

 .لطفا دیزی رنگ بربرا من کم _

 

خوش مزه را   ییمو یل  ِی از پولک گر ید ی انشستم و تکه  زیخاله پشت م ی جا سر

 .به دهان بردم
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  یشد؟ چ  یانگور چ  یشنگول و منگول و حبه  نیخاله، دانشگاهِ ا  یراست_

 قبول شدن باالخره؟ 

 

 .باال رفته به سمتم برگشت یی ابروها با

 ا؟یک_

 

 .اشاره کردم رونیو با نوک انگشت، به سمت ب دمیخند آهسته

 .گمی رو م یا افسانه ی سه قلوها_

 

 .دیرا به دندان گرفت و خند لبش

 .زشته  ینگ یجورن یوقت جلوشون ا هیت نکنه دختر. خدا خفه_

 

پشت سرشون   گم؛ی راحت. جلو خودشون نم التیهست خنه خاله حواسم _

 .گمیم

 

 .ها را تمام کرد یچا ختنیو کار ر دیخند  دوباره
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خروج از آشپزخانه، به   نیقند و پولک را به من سپرد و در ح یمحتو ینیس

 :. بعد آهسته کنار گوشم زمزمه کرددیایمامان گفت او هم به سالن ب

 مجاز به انتخاب رشته هم نشد. اون  کال شونیکیتاشون رد شدن. هر سه _

 .هم تو مرحله انتخاب رشته حذف شدن گهی د یدوتا

 

 .بکشم غی تعجب، کم مانده بود نام خاله را ج از

 خاله؟ یگی نه... توروخدا... راست م_

 

 .سرش اکتفا کرد  یتکان دادن آهسته  به

که قبول نشده بودند، پس من بعد از دوسال   لیعاشقِ تحص نِیشتیسه ان نیا

 دور بودن از درس قرار بود چه کنم؟

 

 

مو بورِ خندان، با آن همه   یقلوسه  نی. اام گرفته بود از تعجب، خنده شتریب

 گفت؛ی م شهیداشتند و احمد هم  ییکه به ازدواج دانشجو یعشق

 .کردندی تالش م یپزشک یرشته یبرا  دیشک با یب

 .نشود بشانیرتبه هم نص نیرشته و بدتر نیآخر کهن ینه ا 
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و   زدندی کنارشان که گذشتم، هر سه پر خنده و شوخ، در گوش هم پچ م از

 .دندیخندیم

منِ پشت کنکور مانده   شِیها هم به رآن از ذهنم گذشت نکند آن  ک ی

  خندند؟یم

 

 .با شعف از جا برخاست  ییحیزنگ در که بلند شد، آقا  یصدا

.  دیپسرِ مهش دنِی. دلم لک زده واسه ددنیمن هم رس زی عز یهاخواهرزاده _

 .دمشید  یریتصو ی چندساله که فقط در حد تماس ها

 

 :گفت یبا مهربان  یماه مامان

 .. خدا حفظشون کنهییحیچشمت روشن آقا _

 

 .دیبه سمت در دو بایتشکر کرد و تقر ییحی اوستا

مهم آمده باشند، به  اریمهمانِ بس یا دسته  ییدادند و گو یکانبه خود ت همه

 .به سر و وضع خود افتادند یدگیتاب و تبِ رس
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  تیهمه حساس نی را به دست گرفتم. ا  م یمبل نشستم و چا  نیاول یرو  الیخیب

نسبتا مهربان، چندان هم الزم نبود. رو به   ی دو دخترِ پر عشوه و پسر یبرا

 :دمیکه حاال تنها نشسته بود؛ پرس ن یفرد ییدا

 اد؟یم یک دایش ،ییدا_

 

 .کردی در دستش بود و آن را نوازش م یمامان ماه دست

 .مادربزرگش ادتیآباد ع. با پدر و مادرش رفتن خرم ییدا ادینم_

 

 :گفتم طنتیچشمک زدم و با ش عی اما سر  دیخواب بادم

 ؟ ینکرد شونی دامادِ بد! چرا همراه یا_

 .بود. فردا قراره برم اد یکارم ز_

 

 .باال انداختم ییابرو شیلبخند برا با

 !لیزن ذل ییدا یا_
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را به   میچا  وانیو هنوز ل   دمیخند تفاوتیبا اعتراض به سمتم برگشت. ب بابا

قدر مرا  در چهارچوب در، آن  میافراد روبرو  دنیسمت دهان نبرده بودم که د

 .از دستم برگشت و تا تهِ وجودم را سوزاند   یشوکه کرد که چا

  کرد؟ی سه مهمان چه م نیا  انیدر م  او

 .خردکُنشبود. خودِ مغرورِ اعصاب  خودش

 

 .نگران شد ی. مامان ماهزدمی داشتم بال بال م بایتقر یسوزش چا از

 زم؟ یعز  یخوب_

 

قامت او،   دنیتکان دادم. د شیرا تند تند برارا حبس کردم و سرم   نفسم

 .برد ی را کم کم از خاطرم م یو سوزش چا کردی م ترمی حرص

 

بودند که هردو ازدواج کرده بودند و   ییحیآقا  یهاخواهرزاده   د،یو گلش دیمهش

چهل و پنج ساله   ی خانم زن دیجدا شده بودند. مهش شانیهر دو هم از همسرها

  یکیدر نزد ک ی بوت ک یعاشق صاحب   یبود که در دوازده سالگ بایز اریو بس

بود و   تررگ بز دی ساله که هشت سال از مهش ستیب یمدرسه شان شد. پسر

 یخانواده  دی داشت. بعد از ازدواج و مخالفت شد یمرفه اریبس یخانواده 

کند. اما بعد  یجا زندگآن شهیهم یرفت تا برا سیبا همسرش به انگل ،ییحیآقا
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  یکه رو دیبار مهش ن یفرزند پسر، از هم جدا شدند و ا ک یاز پنج سال با وجود  

  ک یازدواج کرد. همسر دومش  بارهبازگشت نداشت، در همان کشور ماند و دو

پسر از همسر سابقش داشت.   ک یکار از آب درآمد که او هم خالف   یِسیانگل

خانم هم حدود دو سال دوام داشت. عاقبت بعد از ده سال    دیم مهشازدواج دو

  گر ی مادرش را از دست داده بود، به کشور بازگشت و د یاز وطن، وقت  یدور

 .جا ماندحضانت پدر بود و همان  در هرگز ازدواج نکرد. پسرش هم 

تر بود. او همسرش را به خواست حاج رسول  خانم اما از خواهرش جوان  دیگلش 

  یش و اجبار انتخاب کرده بود. بعد از مرگ مادر و تحمل چهار سال زندگپدر

را تمام و کمال   اشهیمشترکِ بدون احساس و عشق، دخترش را برداشت و مهر

بود که   یادیز یهادو خواهر، سال  نی تا از همسرش جدا شود. حاال ا دیبخش

واج نکرده بود،  ساله بود و ازد یکه حدودا س د،یترشان فرشهمراه برادر کوچک 

ها جدا شد و  خانم هم بعد از دانشگاه از آن  دی. دختر گلشکردندی م یباهم زندگ

  .ترک وطن کرد

 

  نیسال بازگشته، هم یبعد از س گفتیم ییحیکه اوستا  ی پسر یعنی

و چند سال که از    یبعد از س یعنیاست؟   ستادهیمن ا یکه روبرو  استیکس

  یمادر یبار با خانواده  نیاول  یپسرش برا گذشت،ی خانم م  دیازدواج اول مهش

جز دشمن اعصاب خرد کنِ منِ فلک    ستین یو آن پسر کس کردهی م  دارید

 !؟یدست و پا چلفت یزده 
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 .کردی م  یبوس ده ید ییحیبود و با اوستا  ستادهیا م یرو در رو قایکه دق  یکس

 .کنمی اشتباه م... حتما نه

 

 .جان یی دا  داریمشتاق د_

 

 جان؟   ییدا

 جان خطاب کرد؟  ییرا دا  ییحیاوستا   او

 ام؟ ده یدرست فهم یعنی

همه    نیهم ااست، آن  ییحیاوستا  لیاست، فام ستادهیکه مقابلم ا یکس نیا

 همه دور؟  نیو ا ک ینزد

 

 .فشردی با شوق او را به خود م ییحی اوستا

 .جان دیزبون نفهم رو داشتم مهش  یِاجنب هیزبون. انتظار   نیماشااهلل به ا_

 

:  دمیدر دل نال ش،یهاحرف  یادآوریاما من با  دندیخند  اشی به شوخ همه

 ".دیاده یاما زبان نفهم تر از او را به عمرتان هم ند ستین یاجنب"
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 .داشتم  یاحساس بد چقدر

 .کردمی م یاحساس بدبخت چقدر

 

 .تاپپشت لپ   رتونیبهتره تا تصو یلیخ  ک ینزد از تونتیفیماشااهلل ک_

 

 .نگاهش کرد ترفتهیو ش دیحرف او بلند خند نیبه ا ییحی آقا

  تیمی صم نیبا ا کردم ی . فکر نمدمی که د یهست یبهتر از اون یلیتو هم خ_

 .خونگرم  یِرونیا هی. درست مثل یبرخورد کن

 

 .جان ییباشه دا  یمیصم شهی هم دیبا ی رانیا هی_

 .میستیکه ن بهیغر  بعدم

 

 

 

 .شدیم ترک ی و نزد ک ینزد داشت
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  یو مات بودم، با سرد جیو من که گ دیرسی م انیداشت به پا های پرساحوال 

تکان دادن سر مهمان شدم و از   ک یخانم فقط به  دیخانم و گلش دیرفتار مهش

 .گرفتم لیلبخند هم تحو ک ی د؛یجانب برادرشان فرش 

 .که... نشد زمیبا او بگر ییرودررو یاز مهلکه خواستمی بود و م امیچند قدم  در

 .نبود زی گر یبرا ی خود را سر راهم انداخت که مجال چنان

 .با هم میآشنا دراومد کهن یبه به خانومِ خوش خواب. مثل ا_

 

از همه هم ماهان   شتر ی. بدیبه سمت ما چرخ یلحظه نگاه متعجب همگ ک ی در

 .مان برگشته بودنددر هم به سمت  ی هاو اخم  یو احمد بودند که با کنجکاو

در    کردمی. احساس م دیلرزیداشت م میخودم نبود اما دست و پا دست

 .امگرفتار شده یسخت یمحکمه 

 

 :با خنده گفت ییحی اوستا

 د؟یشناسیرو م   گهیدشما هم _

 

 :پاسخ داد ع یکه زبانم الل شده بود. اما او سر من

 .که... نشد میداشته باش  یشون تجارتقرار بود با شرکت _
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  چیکه وجودم ه نی از کنارم گذشت و مثل ا  ،یاحرف و نگاه اضافه  چیه یب بعد

دور شد و تن   تفاوتینداشته باشد، ب اشی پرساو و احوال  یبرا یارزش 

 .دیرا از سر راهم کنار کش بشیبدترک

 

 .نامم را صدا زد خاله

 .زمی ببر عز ی دور چا هی ایمهسان جان خاله، لطفا ب_

 

بزنم. من   ادیسر خاله هم فر خواستمیحرف خاله، اگر چه به خود آمدم اما م  با

 ببرم؟  یاو چا  یبرا

 !اهیس صدسال

 

 :به کمرم زد و کنار گوشم نجوا کرد یدست مامان

 شیپ نمیتا منم بش گهی م ی خاله چ  نیوسط؟ برو بب نی ا ی ندچرا هنوز مو_

 .مهمونا. زشته

 

 .کم بود، مامان هم اضافه شد خاله
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 .و به آشپزخانه رفتم دمیرا به دنبال خود کش میحرص، پاها با

 .بودم یهمه عصب از

 .که نبود  دا ی... لعنت به ش... اَهدایخودم، از او، از خاله، از مامان، از ش  از

با   میقبل پا یقیافتاد دقا  ادم یتازه  دم،یرا که در دست خاله د  یچا یهاوان یل

بدتر مرا   ،یچا یِس یو خ یسرد   خورد،ی سوخته بود. باد که به شلوارم م یچا

 .کردی م یعصب

صدرا کاهن   یِرای ام، پذروز در منزل خاله ک یکه  کردمیابدا فکرش را هم نم  

 .شوم

 

 

خود را در آشپزخانه حبس کرده بودم و به   م؛ینیشام را بچ زیکه م یزمان تا

 .زدمی از حضور در سالن، سر باز م ، ییرای پذ لیآماده کردن وسا یبهانه

  س،یبر شلوارم مانده بود و به زحمت توانستم با دستمال خ یپررنگ چا یلکه 

 .رنگ کنمرا کم آن

نسبت به صدرا و حضورش   شدی باعث نم نیکه در آشپزخانه بودم اما ا نیا با

باشم. در تمام مدت از پشت ستونِ کوتاهِ کنار  تفاوتی در منزل خاله ب
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با او را از   گران ی و رفتار د  گرانیو رفتار صدرا با د دمیکشی آشپزخانه سرک م

 .گذراندمی نظر م

ها دور از مادر و  که سال "یاجنب":  ییحیمردِ به قول آقا ن یبود ا بیعج  میبرا

 کهی البته با وجود ست؟ی میقدر صم  ن یبوده، چرا حاال با همه ا یمادر لیفام

سرد   یهاکه به نگاه دمیاما چندبار د کردی را با همه حفظ م  تیمیصم نیا

خود را   د،یدی خود م  جهرا متو یکه کس نیو هم دادیمادرش، سرد تر پاسخ م

  یمردکِ مرموز کس نیا گفتی . احساسم مگرفتی و نگاه م  کردی جمع و جور م

بودم چقدر بداخالق و   دهید نهیخودم به ع  ی. حتدهدیکه نشان م ستین

بود. حتما   بیعج  میبرا دادیخود را مقبول نشان م کهن یاست اما ا  ادبیب

 .کند یآبرودار د،یدی ها را مبار آن نیاول  یکه برا ینزد کسان  خواستیم

  نیا  لیو دل اشی به احمد و سرباز یکه ربطآن  یقبل از شام، ب یِ اصل بحث

. از  گذشتیو تجارتش م یداشته باشد، حول محور صدرا کاهن و زندگ یمهمان

  زی. تجارت همه چکردی تجارت م شی که او در اتر دمیشن شانیهاحرف  انیم

با   قدرآن ییحیخصوصا طال. اما تجارت چرم را تازه شروع کرده بود. آقا 

صحبتش شده بود که شک نداشتم با رفتن  و هم  کردیبه او نگاه م  یفتگیش

 .کندی پسرش م نی گزی با صدرا را جا ینینشاحمد، حتما هم 
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خود را   ع یسر آمدند،ی مامان و خاله که به سمت آشپزخانه م یصدا دنیشن با

  یدگیکنار اجاق گاز، مثال داشتم به غذاها رس ستادنیو با ا دمیکنار کش

 .کردمیم

 

خود را از چشم   توانستمی نم گریو د میدیها، بساط شام را چکمک به آن با

مامان و   نیحاضر شدم و ماب  زیمهمانان دور نگه دارم. پس به ناچار بر سر م

  .خاله نشستم

که  یی غذا یهحضور مهمانان، هم  الِ یخی خسته و گرسنه بودم که ب قدرآن

  .بودم را با اشتها و حظِ فراوان تمام کردم دهیکش

به دهان مهمانان بنشاند اما با   رتیمفصل خاله، انگشت ح زیم میداشت انتظار

کرده و تک تک به سالن   لیرا م  شانیغذاها  ،یتشکر خشک و خال ک ی

 :و آهسته گفتم  دمیصورت خاله را بوس گران، ید یبرگشتند. به جبران کوتاه

 .بود ی عال  یخاله جونم. همه چ یگل کاشت شهیمثل هم_

 

 .با ذوق تشکر کرد خاله

  .زدلمینوش جونت باشه عز_
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مهمان کرد و من از او رو   شیهاکه لبخند را به لب  دمیاحمد را د ی راض نگاه

 .گرفتم

 

و من و   میها فرستادهمه به سالن رفته بودند. مامان را هم همراه آن   گرید

و   میتلف نکن یادیبود که وقت ز  نیمان ا. تالش میرا جمع کرد  زیخاله، م

 .میشسته را خشک و جمع کن یهاهمه ظرف  ترع یسر

 .مهمانان برد یبرا یدور چا ک یفرصت، مامان هم آمد و  نیا  در

رفتن پسرش را داشت و   ی. هم غصه سوختی مظلومم م یخاله   یبرا دلم

اجازه   شیهامهمان  یلحظات را کنارش باشد؛ هم افاده  نی دوست داشت آخر

را به    وهیو م ینی ریو ش لیآج یهاظرف دنیکم بگذارد. چ یزیاز چ دادینم

شسته شده را وارونه کردم تا آب   یقابلمه  نیاتمام رسانده بود و من هم آخر

 .میقرار داد زیم  ی و رو م یرا به سالن برد  ییرایپذ لیچکاند. بعد با هم وساب

 .به ما کمک کردند یی رایو ماهان بلند شدند و در پذ احمد 

نکشم. از   یادیو زحمت ز نمیهردو با اخم و نگاه، از من خواستند بنش درواقع

  شیکه احمد پ یامبل دو نفره  یرو ،یو کنار مامان ماه  رفتمیخدا خواسته پذ

از آنِ ماهان بود،    گرشی سمتش نشسته بود و سمت د ک ی کردن  ییرایاز پذ

 .شدم ریجاگ

 .است  دهیزمان خوابم فرا رس کردمی خسته بودم. احساس م 
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سالن را چک کنم، که   یرا نبرده بودم. سرم را چرخاندم تا ساعت گوشه ساعتم

 .شکار صورتم نشسته است یپ   نگاه مزاحم، در ک ی خوب متوجه شدم 

ها چه  فراموش کردم عقربه  یشدم. حت الیخی ساعت را ب ،یتوجه  چیه یب

  ک یو  وهیبشقاب م ک یاز شب را نشان دادند. احمد کنارم نشست و  یزمان

  .مان گذاشتمقابل  یِعسل زِیم ی رو لیکاسه آج

دانشگاهت جبران   یِ شااهلل جشن قبولدخترخاله. ان  یبه زحمت افتاد یلیخ_

 .کنم

 

 .دمیخسته پاش یلبخند شیرو به

رو گرفته که  هم چشمام یخواب هی.  گهی . نا ندارم دمههیثان هیمال  یخستگ_

 .نگو

 

 .نوک انگشت، مردمک چشمانم را فشار دادم با

احساس، آهسته کنار گوشم   ییایهمراه شد و با دن بیعج یبا آرامش  شیصدا

 :نجوا کرد

 .یکه به خاطر من تو زحمت افتاد دیدرد و بالت به جونم. ببخش_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

124 
 

 .دمیشنی طور حرف زدن را م نیبار بود که از احمد ا نیاول

و    ریرا ز میهابه شدت تکان خورد. دست خودم نبود. اما کالمش دخترانه  بدنم

 .رو کرده بود

با من   دیام. از حرفش شرمنده شده بودم. او چرا باکردم داغ شده احساس 

 زد؟ی حرف م  طورنیا

 

 .ستادیکنارم ا خاله

 کنارت؟ نمیبش یدی کم هم به من جا م ه یمهسانِ خاله، _

 

 

  کردمی . احساس مندیجمع و جور کردم تا خاله هم بنش یمکث، خودم را کم  با

به   خواستمیحالم شوند. م رییمتوجه تغ گرانیام و حاالست که دسرخ شده 

 .کنمی جلب توجه م شتریب دانستمیآشپزخانه بروم اما م 

کس حواسش به من نبود. سرم را چرخاندم   چیحساس شده بودم وگرنه ه من

شدم که کنارم نشسته بود و با لبخند به من زل زده   یو تازه متوجه مامان ماه

قبال  یافتاد مامان ماه  ادمیبود. با خجالت، پاسخ لبخندش را دادم. ناگهان 

 .عوض شده بود شی سالن نشسته بود و حاال جا گر ی سمت د
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 .کردم ک یرا به گوشش نزد  سرم

 دستتونه؟  من  فیک ،یامان ماهم_

 

 .و آن را به دستم داد دیکش رون یچادرش ب ریرا از ز فیلبخند، ک با

 ؟ یمادر جون. الزمش دار  جاستنیا_

 

نزد او امن   فمیک ی. پس جا زمیکمک به خاله، برخ یبرا دی مجددا با دانستمیم

 .تر بود

  ادتون یرو  فیک د یجاتون عوض شده، گفتم شا دم یباشه. آخه د شتونینه پ_

 .رفته

 

رو آورد   فیجا بوده، کمن اون  یجا دی مهندس فهم یرفته بود. آقا ادمیاتفاقا _

 .برام

 

 مهندس؟ یآقا

 گفت؟ی از او م ی مهندس که بود که مامان ماه یآقا
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  یمامان ماه یِقبل  یباره به سمت جا ک یسوالم را بلند بپرسم که  خواستم

همان مبل و    یجا نشسته بود. روکه درست در همان  دمیو صدرا را د دم یچرخ

 .در همان نقطه

را باز کنم تا مطمئن شوم صدرا   فیک  خواستمی . نگران شدم. مزدی شور م دلم

نگاه   لیمطمئن بودم دل یمرا باز نکرده است اما زشت بود. از طرف  فیک

پوزخند، نگاه از من گرفت و خود را سرگرم  . چرا که با  استده یرا فهم امیناگهان

 .کرد ارینمک زدن به خ

کنم. دچار وسواس    ی را وارس فمیکنم و ک دا یپ  یخلوت یتا جا کردمی دل م دل

. کندی به من نگاه م یگر یجور د یمامان ماه کردمی شده بودم. فکر م یفکر

  .خود شکار کردم یدوبار هم نگاه صدرا را رو   یکی یحت

 :مچ دست چرخاند و گفت  یخانم ساعتش را رو دیمهش

 .وقت رفتنه کنمی فکر م_

 

خانم،   دیحرف مهش نیکه با ا شدیم ک ینزد ازده یساعت به  یهاکم عقربه  کم

و فرزندانش بودند که   یکرامت یها، آقامهمانان عزم رفتن کردند. قبل از آن

 احمد را در آغوش  بایبودند و تقر ستادهیدر ا یدر آستانه یبرخاستند. همگ

 .حل کرده بودند
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صورتم در هم   شان،دنیکه با د گرفتندی اش ماز گونه  یآبدار یهاماچ  چنانآن

 .رفتیم

 .کردند یدل کنده و خداحافظ عاقبت

 

 .دیرس ییحیاقوام محترمِ آقا  یِنوبت به خداحافظ بعد

مشخص بود دوست دارد   داد،ی ها نشان مبه حضور آن  ییحیکه آقا  یاق یبا اشت 

  دیسرد حرف رفتن زد. فرش یخانم با لحن دیکنارش بمانند اما مهش شتریب

از    شتریاو ب ییبدم آمده بود. گو اشیحرف ی . از بزدیچنان لبخند مبرادرش هم 

 .شده بود یصدرا دچار غرب زدگ

 

کردند؛   ها سردتر رفتاردسته از مهمان   نیا ،یکرامت یآقا یبه خانواده نسبت

بار با سکوت    نیورودش ا یصدرا از زبان افتاده بود و برخالف لحظه یحت

 .کردند یسالمت ی آرزو  ش یبا احمد دست دادند و برا ی. همگستاد یا  یاگوشه

کرده و رفتند. صدرا هم با همان   یآخر با تکان سر، از ما خداحافظ دست

 .سکوت رفت

 

مامان و خاله و   یهای اله و زارمصادف شده بود با ن یساعت آخر مهمان مین

 .خود را نگه دارد  توانستی نم گری که د ییحیاوستا 
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 .فشردی و احمد را به آغوش م داد ی م یها را دلدار آن  یماه مامان

باشه   تی. خدا به همراه زندگیگردی مردتر برم ،یریمن، مرد م یپسرِ آقا_

 .احمد جان

 

 .بغض کرده بود احمد 

. به  دیکرد و هلن کوچولو را بوس یمامان و بابا و ماهان، گرم، خداحافظ با

  آغوش گرم مامان

 .شد و از او هم تشکر کرد زانیآو یماه

 :گفت زیمن ن به

به   زنمی مهسان. دوست دارم هربار زنگ م یریبگ یدرست رو جد  دوارمیام_

ها و  روز  نیا یِبشنوم که دلتنگ هاتتیخوب از موفق یمامان و بابا، انقدر خبرا

 .رو فراموش کنم  یدور نیا

 

 .مواظب خودت باش_

 

 .بایو ز قیعم د؛یخند  میرو به

 .مواظب خودت باش یلیتو هم خ_
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 .رنگ در آن انداخت یآب یکرد و پاکت فمیک زان ی خروج، دستش را آو نیح  در

 

 .سر فرصت بخونش شت،یباشه پ نیا

 

 .بود یگریبا د یمشغول خداحافظ ینگاه کردم. هرکس  گرانیبه د یچشم ریز

اش را دور انداخته بودم و همه را باخبر کرده بودم،  ها قبل، که نامهسال  ادی به

 .کردم ترک یرا به خود نزد فیافتادم و ک

هم با   یباران چشمانش را فقط من نبودم که شکار کردم. مامان ماه ستاره

دار، در  مادربزرگ مهربانِ رازنگه  نیا  دانمی و خوب م کردی خنده به ما نگاه م

راحت بود که محال است   المینکرده است. خ مان یذهنش چه فکر ها که برا

 .بزند گرانیمن و احمد به د ی از برخوردها یحرف 

 

 .دمیچسب  یگرفتم و به مامان ماه احمد فاصله  از

 .دمیدزدی چشمانم را از او م بیعج  ی. با شرمدمیرا بوس دستش

 .جونم ی هم به ما بزن مامان ماه یسر هی_
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 .دیگوشم را بوس کنار

 .شمیمزاحم م شهیمادر جون. من که هم امیم_

 

 .میکرد، همه باهم از منزل خاله خارج شد یکه خداحافظ ن یفرد ییدا

 .دست تکان داد مانی برا هیاشک خاله جان تازه روان شد و با گر لیس

  ک یبه  ک،یبوق زد و هر  نیفرد ییدا یماهان برا م،یدی چهار راه که رس سر

 .میدیچیسمت پ

 

 

تا  کردی م صی مرا حر یزی چه چ دانم ی و نم دادم ی را به خود فشار م فمیک

اش چه  احمد در نامه  دانستمی. ماورمیدرب فمیک اتیزودتر سر از کار محتو

 .نوشته است اما باز هم کنجکاوِ خواندن بودم

نشود. با   داریچسباندم و هلن را به خود فشردم تا ب یصندل یرا به پشت  سرم

ماهان   یهابسته به حرف  ی به منزل، با چشمان دنیهلن،  تا رس ینوازش موها

 .ا گوش سپردمو باب
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اجازه نداد به محض   ال، یو زحمت بود اما فکر و خ یشبم پر از خستگ کهن یا با

 .خود را به دست خواب بسپارم دن،یرس

 .را به ماهان سپردم هلن

پتو    ریمسواک زدم و ز یالباس، دست و صورتم را شستم. عجله  ضیاز تعو بعد

 .دمیخز

 .که احمد داده بود  یا را به خاطر آوردم و نامه  فمیناگاه، ک به

 .دمیبه سمت خود کش ز یم یرا از رو فمیتخت نشستم و ک یرو

آن را در پاکت قرار داده بود که   قهیقدر با سل. آندمیکش رون ینامه را ب آهسته

 .اش شده بودمرا محو پاکت نامه   یاچند لحظه

 

 .رنگش، احاطه شده بود ی آب یهاو خال دیسف یرنگ که با روبان یآب یپاکت

 

 :اما خوانا نوشته بود باینه چندان ز ی را آهسته باز کردم. با خط نامه

 !ماه من سالم"

  اههیچند خط را  س نیا  تینوشتن زدم تا برا یایچطور دل را به در دانم ینم

نهاده بودم و با هر   اتی که خود را شناختم، دل در گروِ مهربان یکنم. از روز

  ایجار زدم.  تی عشق برا  ثِیرا در گفتن از حد  امیزبان یب د،شی زبان که م
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سانِ قلبم، من از  تک  نِ. اما مهربانم، مهسایکه بشنو ینخواست  ای ،یدینشن

کردم تا تورا   یکه تو را دوست داشتم عشق را شناختم. هر کار  یهمان روز

تو را   شتریکنارت باشم؛ ب شتریانداختم تا ب ر یرفتن را به تاخ یداشته باشم. حت

. نگذار  رومیم دوار یام یبار با دل نی. ا شدمی عازم م دی. اما باالخره که بانمیبب

ات  مرا در حافظه ز یام. تو ن. من تو را به قلبم سپرده کنددلم وقت برگشت بش

 .دار. منتظرم بمان مهساننگه

  میها. اگر حرفرمیگی تو برگردم. حتما با تو تماس م یمنتظرم بمان تا برا لطفا

قبل از رفتن،    ،یمنتظر ماندن، بر وجودم ارزش قائل شد ی و برا یرا خواند

  نیرا بر ا دمیشوم. اگر نه، ام ی آسوده راه ی بفرست تا با دل امیپ  میحتما برا

 .یاکه نامه را هنوز نخوانده  گذارمیم

. پس کنمی فکر هم نم یدیعنوان به ناام  چیدختر خاله جان؟ من به ه ینیبیم

 .باش دمیام

 "اتی شگیهم یباختهاحمد، دل  ات،دانهک ی یپسرخاله

 

  دتریقطره اشک جد ک یهم خواندم و با هر بار خواندنش،  گر یرا چند بار د نامه

 او را دوست داشته باشم؟  شدی . چرا نمدیچکی از چشمانم م 

جمله هم که   ک ی بکشم و در حد  رونیرا از آن ب امی را باز کردم تا گوش فمیک

نکند و فقط در فکر خدمت به   ی زیچ  ریشده از او بخواهم فکرش را درگ
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 دیکمتر به من فکر کند. نبا فهماندمی به او م میرمستقیغ  دیباشد. با هنشیم

 .کند تیخود تقو  ی احساس را برا نیا

 .نبود که نبود فمیدر ک یاما هرچه گشتم، گوش 

چه در آن  را برگرداندم و هرآن فیشدم. ک  یل وارسمشغو یشتریوسواس ب با

بود که   فیکاغذ تا خورده در ک ک ی نبود اما  ی. گوشختمیتخت ر یبود، رو

 .توجهم را جلب کرد

 .را باز کردم انشیم ی را برداشتم و تا آن

 :آن نگاشته شده بود یرو  بایز اریبس یخط با

. رستورانِ سر  رونیناهار از شرکت بزن ب م یفردا تا ،یرو خواست تیاگه گوش"

 .به گارسون دمی م هیرو هد ت یگوش ،یکن ریچهارراه منتظرتم. اگه د

 

 "مهندس

 

 !مهندس

 :از فکرم گذشت یآن حرف مامان ماه ک ی

 .رو آورد برام فتیمهندس ک یآقا_
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 ...مهندس

 ...مهندس

 !صدرا کاهن  مهندس

 

 

 .را مرتب کردم میها، مانتو بعد از خشک کردن دست  ،ییخروج از دستشو نیح

تا وقت   ی زیو چ  دادی ظهر را نشان م یقهیدوازده و پنج دق   وارید  یرو ساعت

در اتاق باز بود اما   کهن ی. با ادمیچرخ سیناهار نمانده بود. به سمت اتاق ادر

 .بود ستادهیا  زشیکنار م اد،یز یآهسته در زدم. مِهرا با فاصله

 .نبود یخبر چیه شان،ان یم یِشگیهم ت یمیز صما ییگو

 :به مِهرا گفت ،یاپرونده یامضا نیدر ح  سیادر

  .شیآخر نمیبفرما ا_

 

  د،یرا به سمت مِهرا گرفت. انگشتان مِهرا که به پرونده رسرا بست و آن   پرونده

 .ماند رهیدر چشمانش خ  سیادر
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به من. جمع کن    دهی مواظب باش. اما اصال گوش نم شتری بهش گفته بودم ب_

  ی. کار. امروز سرمون خلوتهشرکت راحت  یاز کارها التیبرو برس بهش. خ

 .نمونده

 

 !باطل ال یخ یزه

 .دو، انگار دست بردار نبودند نیا

از سر   ،یاگر فضول هم نباش ی جور مواقع، حت نینداشت اما در ا یمن ربط به

  یدانی که نم یبرس  ی زیبه چ اتدهیشن ی هاحرف  انیم از  یخواه ی م ،یکنجکاو

 .ستیچ

 .رفت رونیجمله، ب ک یبه من نگاه کرد و پرونده را برداشت و با گفتن  مِهرا 

  .سی ازت ممنونم ادر_

 

 .شهی حتما بهم زنگ بزن مِهرا. درست م_

 

رفتنش  ریگرفتم و به مس دهیخداحافظ گفتن او در کنار گوشم را نشن یصدا

  .چشم دوختم

 .دمیپا چرخ یپاشنه   یرو س،ی ادر یتک سرفه با
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 مهسان؟ یداشت یکار_

 

اتفاق   یبود که فکرکن ن یتر از ا یفقط نگاهش کردم. عاد  ،یحرف  چیه یب

  ک ینزد همکارانش، با  دیمهم نبود که نبا شیافتاده است. واقعا برا یخاص

 حرف بزند؟ یراحت نی به ا گرش یهمکار د

 

 مهسان؟_

 !بله_

 ؟یداشت یحواست کجاست؟ گفتم کار  ؟ییجانیا_

 

 .انجام داده باشد، در چشمانش نفوذ کردم یوحشتناک تیکه جنا  یمجرم مثل

بود، غرقم کرد و   ایدر یواقع  یمعنا م یزمان برا ک یکه  ییهاهمان چشم  در

 .رمیفقط توانستم نگاه بگ 

. البته زود  خوامی م یساعت  یو برگردم. مرخص ییبرم تا جا خوام ی من م_

 .. اما گفتم اطالع بدمگردمیبرم

 

 .کردی نگاهم م رهیداشت خ هنوز



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

137 
 

 .که آزار دادنم را خوب بلد بود ینگاه

 افتاده؟ یاتفاق _

بخرم و   دیبا  یزیچ  هیطرف تر. اون   ابونیدوتا خ یکی برم  دینه. فقط با_

 .برگردم

 .بگو واست بخره میخب به نع_

 

 .پوزخند زدم  اریاخت یب

  لیصفت تحو یرا از آن مهندسِ ب  امی را بفرستم تا گوش میآقانع شدی م کاش

 .ستیکه ن ستین  ی آسان نیبه ا دانستمی . اما خوب مردیبگ

 :ناچار گفتم. به دانستی را نم انیکه جر سیادر  یول

 .برم دیدارم. خودم با  یشخص دیخر هی_

 

 .مکث نگاهش را از من گرفت با

 .ادهی. کارِمون زایخب برو زود ب  یلیخ_

 

 .پوزخند زدم  دوباره
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  یراحت بره و به شرکت فکر نکنه چون کار الیبا خ یاالن به مِهرا گفت نیهم_

 .نمونده 

 

  یگریکه اگر هر کس دجا برخاست. فکش منقبض شده بود. شک نداشتم   از

. اما فقط اخم کرد و دستش  شدیم شیهاراه یمن بود، حتما مهمان بد و ب یجا

 .را محکم مشت کرد

 .ناهاره م یها بگو تااالاهلل! به بچهالاله _

 

 .دیبه من کرد و به سمت پنجره چرخ  پشت

 .تنها باشد خواستی م یعنیبا من ندارد.  یگر یحرف د چیه  یعنی نیا

 .زدم و زمان استراحتِ ناهار را به بچه ها اطالع دادم رونیاتاق ب  از

 .را برداشتم و از شرکت خارج شدم فمیک

  دمیپوشیم نیکفش آهن دیبا صدرا کاهن، با ییرودررو یبرا  کردمی م احساس 

 .ساختمیم  نیام را پوالدو اراده 

سخت و   م یاز شرکت دور نشده بودم که قدم زدن، داشت برا  یهنوز چند قدم 

. ناخودآگاه سرم را به عقب گرداندم و به سمت شرکت نگاه  شدی تر مسخت

به تن  شتریو سرما ب کردی لبم فشار وارد م ی رو میهاکردم. حرکت دندان 
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  سیادر د؛یدتر از هر لحظه بودم که چشمم او را  . هراسان زدی ترسانم شالق م

 ...را

 !هم مرا دی و شا دیدی را م رونیاتاقش ب یاز پنجره  

  ق،یو عم قیدق   یچشمانش من بودم و با نگاه بلِیکه نگاه کردم، س خوب

 .کردی داشت براندازم م

رفتن و   دیتر از قبل، ق ها را بدرقه نداشتم، لرزان چشم   نیا تیاگر امن دیشا

. به من قولِ  دادیم تیبه من امن سیاما ادر زدمی را م   امیگرفتن گوش  لیتحو

 .. با نگاهش؛ با بودنش؛ با مواظب بودنشدادی م یهمراه

ها نجات دادم. صدرا  تر کردم و و لبم را از اسارت دندان را صاف  میپالتو یقهی

 .شد ی باعث ترس من م یاذره  دیکاهن نبا

 .آوردمی خودم م  یبه رو د ینامعلوم داشتم اما نبا ی که ترس هرچند

 ییهاچه خواب  دانستمیکه نم یرو گرفتم و به سمت کس سیو ادر پنجره   از

 .است حرکت کردم ده ید میبرا

 ...ترمحکم  ی ار کمب نیا

 .ترشجاع  یکم
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ضربان   دم،یو به چهار راه که رس دمیکشی م ق یعم یهاطول راه مرتب نفس در

را در   میهاکشتند قلبم باعث شد آب دهانم را پر سر و صدا قورت دهم. دست

است دور بماند و با تک   نیترکه نامحرم  ییشان از نگاه اودست کردم تا لرزش 

 .رها کردم رونیبه ب خش،ی را صاف و ب میمحکم، صدا  یاسرفه

  ییِرایو گ لشیوسا یِبایکه در رستوران مجللِ موردنظر گذاشتم، برق ز پا

 .جا را از خاطرم بردحضورم در آن  لیو دل تمیلحظه موقع ک ی ش،یفضا

ها که از  و چه دل  که دو به دو مقابل هم بودند  یجوان ی دختر و پسرها چه

 .بردندی نم گریدک ی

 

 

 .داشت ییرنگ زرد طال ز یچ همه

  افتمیدر ی اجمال  یو نسبتا بزرگ بود که با نگاه ییطال ی گلدان ز،یهر م یرو

 .دارد ی خوانهم  زیآن م یها هیو پا هایصندل  یهاهر گلدان، با منبت یطرح رو 

طرح الله داشت و آن    یگریبه شکل جغد، د ی کیبه شکل طاووس بود؛  یکی

 .نیزبیت یعقاب یکی

رستوران شاعرانه و عاشقانه  یقدر فضااما آن دمیدی جلوتر را درست نم یزهایم

  زبانیتنها و تنها م زی. هر میدیدینم  یسه صندل ،یزیم  چیبود که بر سر ه

  نیچه به ا  یبرا دم یزوج که از ذهنم گذشت، تازه فهم یزوج بود. کلمه  ک ی
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آن هم همانند  م؟ینشستی م زیم ک یپشت   دیام. من و صدرا کاهن بامکان آمده

 زوج؟  ک ی

. کم مانده  دندیحد از گرد شدن، باز شدند و در حدقه چرخ  نیتا آخر چشمانم

 .را تا خود خانه بدوم بود برگردم و راهِ آمده

و زرد، کنارم   یابا لباس فرم سرمه یبرداشتم که کس قدم به سمت عقب ک ی

 .ستادیا

  یکه نگاهت را به سو زدی قدر برق مپِرس شده بر لباسش، آن   ییِطال کتِیات

 .دیکشی خود م

 .کنم تونیی تا راهنما دی اریب فیدنبال من تشر ،یرعلیخانوم م_

 

بخش   نیتر ییکه منتظر پاسخم بماند، دستش را به سمت انتهاآن  یب و

  ی جا از همه اش،ی سرتاسر یهاخاطرِ پنجرهکه به  یرستوران نشانه رفت. جا

 .داشت  دید رونیبه ب  شتریرستوران، ب

 لطفا؟ دیاریم فیتشر_

 

 .را معطل خود کرده بودم  او
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باشد، پاسخ لبخند  دهیکه شک دارم د رنگ ی جان و ب یب یلبخند با

 .اش را دادمدوستانه

تا   م یرا رد کرد کریغول پ یِهاطالکوب و گلدان   یوارهایرستوران، د یکناره  از

 .میدیبه بخش مورد نظر رس

ترس از   یهمگ یی بود. گو یخال زهایم بایقسمت، تقر نی بود که در ا بیعج

 .ستادیا   یزیشدن با هم را داشتند. کنار م دهید

 .ارنیب فیتا جناب کاهن تشر دینیبنش جانیا دییبفرما_

 

 :دمیپرس یفور

 ومدن؟ یهنوزن_

 .دود کنن و برگردن یگاریچرا خانوم. اومدن. رفتن س_

 

  ی سرتاسر یهابا دست، صدرا را به من نشان داد که از پشت همان پنجره بعد

به تن کرده بود. در   ی. کت چرم کوتاهکردی به داخل رستوران و به من نگاه م

  اریبس سیکنم. ادر اشسه یمقا سیبا ادر ارادهیب شدی همان نگاه اول، باعث م

است.    شتریب یلیخ  سیرصدرا از اد  تیجذاب کنمی پوش بود اما اعتراف مخوش 

  .نخواهم داشت وقتچیرا ه دنشیهرچند چشم د
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که با ولع   یگاریدود س یمانده  یخمار چشمانش به من نگاه دوخته بود و باق  با

 .کردی مرموز، به سمتم فوت م یرا با لبخند دیبخشی به جان م

 .افزودی داشت بر لرز تنم م ش،یهابر لب کش آمده لبخند

 

 خانوم؟  ن یندار یبا من امر _

 

 .به طرف او برگشتم جیگ

 ب... بله؟_

جناب کاهن فرمودن خودشون سفارش   ن؟یبا بنده ندار یشیفرما دم یپرس_

 ...تا نییبفرما ن،یالزم دار یز ی. اما اگر چدنیم

 

 :و با حرص گفتم  تند

 .دیبر دیتونی مچکرم. م ریخ_

 

 برد و دوباره با لبخند، اذن  باال یی را نداشت که ابرو امیناگهان یانتظار تند دیشا

 .رفتن خواست

 .تونخب. با اجازه اریبس_
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نشسته بودم و جناب کاهنِ منفور، قصد   فیجا بالتکلهمان  قهیبه ده دق  ک ینزد

  .آمدن و دل کندن نداشت

حضورم را    لیو دل ندیرستوران مجلل بب نیمرا در ا یمبادا کس کهنیترس ا از

چندبار    ی. حتکردمی نگاه نم رونیگرفته بودم و به ب ریکند، سر به ز یکنجکاو

نشستن انتخاب کنم.  یپشت به پنجره را برا  یجا شوم و صندلکردم جابه یسع

مقابلم قرار داشت و   مت و در قس زیم  ی صدرا رو یِ و گوش فیک کهن یاما اول ا

و   نمیآمدنش را بب  زمان توانمی قسمت، بهتر م نیاز ا  کردمی فکر م کهن یا  گرید

 .خود را جمع و جور کنم

  افتنی یو آن را برا کردم ی را باز م فشیداشتم، ک یشتریاگر جرات ب دیشا

بدون   شناختم،ی که من م یمرد نی اما ا کردمیم شیتفت ام،ی از گوش ینشان

 .داد یرا در دسترسم قرار نم   یشک، هرگز گوش

 

 .کوتاه اما پرصالبت کنار گوشم برخاست یاسرفه  یصدا

کوتاهش، هرچند به    یاز جا بپرم. خنده  عی باعث شد سر شی بودن صدا یناگهان

 .داشت تیجذاب دنشیخند  یاما صدا آمدی م ینظرم کار زشت

 !دیخندی نظر، باکالس م به
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قرار داد. دست   زیم  ی و رو دیراستش را کش خود نشست و دست   یصندل یرو

 ...گذاشت و نگاهش شی پا  یرا رو گرشید

 .آن را از وجودم بردارد یِ نیاز نگاهش که قصد نداشت سنگ امان

ام که هر آن امکان دارد  عرضه   یو ب فی قدر ضعدر مقابلش آن کردمی م احساس 

 .مرا نابود کند

ا با  ر  شیبار، جا نیداشت اما ا شهیکه هم  ینگاهش، با کالمش، با پوزخند با

تمنا  شتریهمان پوزخند را ب  دنِیعوض کرده بود و من د بایز یلبخند

 .کردمیم

 .مقابلم تکان داد  یدست

 ؟یی موشه! کجا ی دال_

 

 .دمینگاهم را در چشمانش کوب یچارگیب با

 من دست شماست؟  یگوش_

 

 .دیهم خند باز

 !باتریز یبار حت نیا

 .ییجان یالبد دست منه که االن ا_
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 .برگردم شرکت دیبا رمه،ید نش؟یبهم بد شهیم_

 

 .دیدرآورد و با آن، زمان را سنج بشیدار از ج  ریزنج یساعت

 .می هم نشده. فعال باهم ک یزوده. هنوز ساعت   یلیاالن که خ_

 

ام تا او را  اش، آمادهمن با هر جمله  دانست ی. مکردی جنگ را شروع م  داشت

  شیبر گلو دنیپنجه کش  یآمادگ یکنم. حت تمیعصبان یهامهمان رگبار ترکش

 .بعدش بودم یناخن فروکردن در چشمانش را هم داشتم. منتظر جمله  ای

 

 

کوچک سر   پیکرده بود. سرش را به ز  شهیبار سکوت پ ن یخالف تصورم، ا بر

را خوب احساس کرد که در همان   امرهینگاه خ دانمی گرم کرده بود. م نشیآست

 :حال گفت

 ؟ یبه مردا زل بزن ایحی انقد ب یعادت دار  شهیهم_

 

کمرم را   یهاحاصل از آن بر مهره یس یعرق کرد و راه گرفتن سرما و خ پشتم

زبان درازش کنم اما   شکشِ یپ یشکنخوب حس کردم. الزم بود جواب دندان 

 چرا زبانم فلج شده بود؟ 
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  ...ندارم اما تیچرونو چشم   یسررهیبه خ یالبته من کار _

 

 .گرفته بود یبه باز زیم یرا رو  شیطال فندک

مرد   هیرو جمعِ چپ و راست، حواست ستی. برات خوب نگمی واسه خودت م_

که مثل  ییدارم. خصوصا وقتا. وگرنه من که نگاه کردنت رو دوست یکن بهیغر

  نیهم ایبه من،  یو زل زده بود  یدیکشی همش از آشپزخونه سرک م شبید

رو  با چشمات من  ی داشت هاشهیش نیقبل که از پشت ا یچند لحظه

 ...یخوردیم

 

 ...احمقِ یپسره _

 

حضورم را از خاطر بردم و به سرعت برخاستم تا از او دور شوم    لیلحظه دل ک ی

  انیرا در م  امی گذاشت و گوش  ز یم یاما دستش را رو  زمیجا بگرو از آن 

 .دمیانگشتانش د

 

 ؟یقراره بر  نیبدونِ ا_
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بودم که  یدردبخوربه یواژه  افتنی. در ذهنم دنبال دیلرزیتنم از حرص م  همه

 .با چزاندن او، وجود خودم را آرام کنمهم نرمش داشته باشد هم 

 .االف شدم جان یاز کارم زدم و ا  یادیبرم. ز دیبا نشی. بدرفتی م ادم یداشت _ 

 

بود را   زیم یکه رو ینشان نداد و زنگ ی العملعکس  نی حال من کوچکتر به

 .را تکان دادبرداشت و آهسته آن 

 .دمیزنگ را د نیا تازه

 یقلعه بر همه  ک ی هماهنگ بود. شکل  زیم لیوسا یهیآن هم با بق یرو  طرح 

هم قصر بود،   دی ما به شکل قلعه بود. شا زیشده بود. پس م یکارها کندهآن

 .داشت  ی! هرچه بود، شکوه خاصدانمینم

 .می. ناهار رو با همنیبش_

  .ناهار بخورم یکه با جنابعال جان یا  ومدمیمن ن_

 .سر جات نیبش_

 

 .برم دیرو بده بامن  ینقد به من دستور نده. گوشا_
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از    ک ی چیبود چرا توجهِ ه بیعج  میباال رفته بود؛ اما برا یکم میصدا کهن یا با

بودند که   گری دک یحد محو   نیتا ا یعنیاطراف، به ما جلب نشد.  یزهایم

 .کردی نم تشانیما اذ یصدا

 

کردن چشم واست    شیدرو ی هیتوج یجلسه  هی دیبا کهنی... مثل ای... آیآ_

 د؟یبد دیند یکنینگاه م هیبه بق یجورن یا ی چرا دار ی بگ شهی بذارم. م

 

 .دمیرا در هم کش میها  اخم

به اصطالح   یآقا کنمی که دوتا درشت بارت نم کنمیم ی دارم خانوم یلیخ_

 ...یاز حدت دار  ادهیمهندس. ز

 

 .نگاههم کرد و بعد، حالت نگاهش رنگ تمسخر گرفت قیدق 

و انقد برا من   نیسر جات پس بش نیبار گفتم بش هیمتشخص!   یادیخانومِ ز_

 .بلبل نشو

 ...پس اگه_

 .سر جات نیگفتم بش_
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. بهتر بود دعوا را کنار بگذارم. به وقتش  فتمیب یصندل یباعث شد رو تحکمش

 .دادمی پاسخش را م

 

خودش بود سفارش داد.   لیچه مطابق مو هرآن  دیاز من نپرس ینظر چیه

  دهیکه قرار بود بعنوان ناهار بخورم را شن ییزهایتا آن لحظه فقط اسم چ دیشا

 .بودم

طالکوبِ    یِمنو یبودند که بر رو  یچه طعم  اریو خاو انیالبستر و شاتوبر  اصال

چه    دمینفهم منو در گردش بود و ی ثبت شده بودند؟ نگاهم بر رو ز یم یرو

  یهای پر شد از انواع و اقسام خوردن زی بعد که م یقیسفارش داد اما دقا یزیچ

آمده بود و   ائقبر وجودم ف  یچقدر گرسنگ   دمیتازه فهم ز، یاشتها برانگ

 .دانستمینم

 .دادم خوددارتر باشم حیترج

  امی گرفتن گوش لی شروع کنم و زودتر درمورد تحو دم یتعارف دستش، بهتر د با

 .شوم چشیپاپ

 یده یبلع یکردم. با همان تکه میبعد از او، شروع به مزه مزه کردن غذا پس

 .نشست میهابر لب  تیاز سر رضا یاول، لبخند

 

 .ادیخوشت م دونستمیم_
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باعث شد بفهمم تمام و کمال حواسش معطوف حرکاتم است. پس   اش جمله 

 .کردمیرفتار م تردهیسنج دیبا

که به سمت دهانم   یاتکه نیدوم دم،ی رستوران را که د رونیو آمد افراد ب رفت

 .زهر شد و چنگال را در بشقاب قرار دادم م یبرا بردم،یم

 شد؟  یزیچ_

 

 .شدم تند

اومدنم   جان یا  یمن چقدر برا دیفهمیبشه که برا شما مهم باشه؟ م  یچ دیبا_

  ی طیکاهن من واقعا تو شرا ی. آقانیاریتون نممبارک  یمعذبم اما بازم به رو 

نسبت دور   یو با شما ناهار بخورم. اگه به واسطه جانیا نمیکه بش ستمین

 ...و ییحیبه آقا  زدمی زنگ م  شبینبود، همون د مونیلیفام

 

 :به من، گفت ینگاه چیه ی دهانش را با دستمال پاک کرد و ب  دور

 !یذاری نم رمت،یبگ ی جد  خوامی م یه_

ازت کمک   یکار  هیتا درمورد  جان یا  یاینکن. صدات زدم ب د یرو تهدمن 

 .زیعز لِیاست فامبهانه زامیچ ن یو ناهار و ا  یبخوام. گوش
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 :کرد و ادامه داد  شیهابار پوزخند را مهمان لب  نیا

 .یبکن یکار هیواسم  خوام ی ازت م_

 بکنم؟  یشما کار یبرا تونمی م یخب من در چه مورد_

 

 .صاف کرد ییصدا

. اونم توسط  ارمیدست ب که من قراره توش به  یگاهیتون و جادرمورد شرکت _

 !تو

 

که با حرفش بر من وارد کرده   یانبود اما شدت ضربه می در گلو یزیچ چیه

  یو با حرکت د یپر م یام در گلومعده اتیبود که تمام محتو ادیقدر زبود، آن 

 .دمیاز جا پر یناگهان

 

 

که   دادمی وقفه فرو م ی را بلد نبودم. آب دهانم را تند و ب یبهداشت  سیسرو راه

  ستادهیدادم و در همان حال که ا هیتک  زی را به م میهاحالم به هم نخورد. دست 

در    یگری پس از د  یکی شانیهاسوال که چراغ  ییایقفل شده و دن یبودم، با فک

 .شدم رهیبه او خ  شدی ذهنم روشن م
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 خواست؟ یمرد از من چه م  نیا

 

. خود را جمع و جور کردم  کردی م لیرا م شیداشت غذا لکسی و ر  ک یش یلیخ

را مقابل صورتش  آن  ،یگرفتم و محکم و عصب شیرا به سو دم یو انگشت تهد

 .تکان دادم

 

  !رو باز کن جنابهاتخوب گوش _

 

 .به دهان برد ک یاست  یانگاه کردن به من، چنگالش را با تکه بدون

  .و حرف بزن نیبش_

 

محال است به حرفم توجه کند. پس به ناچار   ام،ستادهی ا  یتا وقت دانستمیم

 :کردمنشستم و شروع 

 

دست باال   یاد یخودت رو ز ای ،یگرفت ی رو عوضمن ای  ی فکر کنم جنابعال_

  یِکوفت یِاالن گوش نیبکنم. هم یمن قراره واست کار یکه فکر کرد  ،یگرفت

و از   ایرو شرم و ح بندمی وگرنه چشم م چ،یکه ه یمن رو بهم برگردوند 

 ...مامانتون دم یو شا ییحیآقا  شیپ  رمیم  میمستق جانیهم
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 .دیبرداشت و لبش را آهسته پاک کرد و حرفم را بر یدستمال

 !تونییحینه از آقا  ترسمیمن نه از مامانم م _

 

تلفظ کرد که زهر تمسخرش در جانم نشست و   یرا جور ییحیو آقا  مامانم

  نیبود که ا نیحدم، ا از ادهیز تِیعصبان گرید  لیدل دیکرد. شا شتریخشمم را ب

  یو ب دادیآقا، حاضر نبود به من نگاه کند. خود را به خوردن مشغول نشان م

 .دیکشی خط و نشان م  می اعتنا به وجودم، برا

برام بکنه و تو رو   ییکارها هینفر رو داشته باشم که  هیشرکت  نیتو ا دیمن با_

 ...صورت نیا ر یدر غ ،یانجامش بد  دیانتخاب کردم. با

 

صورتم شد. حالت چشمانش   یرهیگرفت و خ ش یغذا بار چشم از بشقاب نیا

 ...همه  نیهمه خاص و ا نیبود؟ ا بیهمه عج  نیچرا ا

 

راه بندازم.    یدرست و حساب یِز یآبرور هیواسم نداره برات  یکار چیه_

 !و باآبرو ی هرحال دختربه
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مرد   نیپرت شدم. ا ی داریچشمانش به ب یحرفش، از خلسه   ن ی. با ادیلرز پشتم

 یهمه  ،یناگهان یبود و من با او بر سر قرار آمده بودم؟ با نفرت حیوق  یادیز

 .پرتاب کردم اشده یچشمان در  یرا به سو میهاوجودم خشم شد و اخم 

 ؟ یچ یعنی_

 

 .دیخند  پروای بلند و ب یل یجمع کرد و بعد، خ  یرا کم شیهالب

 م؟ ی بر ؟یخوری ملوسه! مثال خواستم بترسونمت. ناهار نم یشیپ یچیه_

 

خودم    یرا خورده بود و ظرف غذا شترشیب مینگاه کردم که ن شیظرف غذا به

  کردمی م یدست نخورده بود. احساس گرسنگ بایاول، تقر یکه جز همان لقمه 

 .اما حاضر نبودم لب به آن بزنم

لحظه مرا دچار    ک یبود اما  یشوخ ک ی دیشا کهن یکه زده بود، با ا یحرف 

 .کردمی کشنده کرد. کاش فرار م یاضطراب

 ...بود نیراه هم  نیبود، بهتر درست

 ...فرار

 .ما گذشت. آهسته بلند شدم نیچه برستوران و هرآن نیاز صدرا کاهن و ا  فرار

 .دوش انداختم ی را رو فمیک
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با  یصحبتتو شرکت کار دارم، هم وقت واسه هم یلی. هم خرمی من دارم م_

که   یزیخودتون. چ یِهم ارزون یندارم. اون گوش  شناسمش،یکه نم یکس

 .. روزخوشیو گوش کارتم یس اده،یز

 

  دیآدم بع نیرا بازگرداند. از ا ی و گوش  رد ینگ یدل آرزو کردم حرفم را جد در

 .دردسر وحشتناک خلق کند  ک ی میبرا ی گوش نینبود با هم

 

  شیکه از جاآن یکه صدرا، ب دیرس  دییبه تا نیمرغ آم شگاه یدلم در پ حرف

 :تکان بخورد، گفت

.  یشی نکن ورشکست م های ولخرج ن یرو. الزمش ندارم. از ا تیببر گوش ایب_

 .یفتادیاالن هم برو تا از ترس پس ن

 

از   ،یخداحافظ  یو ب دمیرا از دستش قاپ ی شود، گوش مانیپش کهن یاز ا قبل

 :گفتیکه با پوزخند م دمیکنارش گذشتم اما شن

 !مهسان نمتیبی م  یبه زود_
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را در طول راه چک کردم. هرچند که رمز داشت اما به نظرم صدرا   یگوش

 .آمدی بازکردن رمزش برم یکاهن از عهده 

  یهم چون به تازگ  ی.  گالردمیند  یرا باز کردم، مورد خاص هاام یپ صندوق

 .نداشت ینگران ی بود و جا یتاپم کردم، خالاش را وارد لپ پوشه 

که به رستوران   یها که شدم، متوجه شدم در آن ساعت تماس یوارد صفحه اما

  نیا  بی. عجیتماس گرفته بود و هم مشاورم، خانم بهار س یهم ادر رفتم،یم

  نیا  دادمی م یهردو تماس هم پاسخ داده شده بودند. به خود دلدار بود که 

با   دمیترسی اند. اما ته دلم ممانده  جوابی ها را، صدرا فقط وصل کرده و بتماس 

زنگ زدم تا بفهمم   ی بود که به خانم بهار نیصحبت کرده باشد. ا نمیمخاطب

 .در کنار تماسش، چه بوده است یعالمتِ آب نیا  انِیجر

 .بوق خورد تا قطع شد قدرآن

سرش   دیگذاشتم. شا فمیرا از گوشم جدا کردم و آن را در ک ی تعجب، گوش با

  یخانم بهار یو برا  دم یکش رونیرا ب ی شلوغ بود. دلم شور افتاد. دوباره گوش

 :نوشتم

 "د؟یریبگفرصت با من تماس  نیدر اول  دیکنی . لطف میسالم خانوم بهار"

 

.  دمی. ابتدا پشت سرم را نگاه کردم، خوشبختانه صدرا را نددمیشرکت رس به

 .کند یینمامن و شرکت رخ  ک ی نزد گر یاست دمحال دانستمی هرچند م
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دوختم او هم نبود.    سیاتاق ادر ی. نگاهم را به پنجرهدمیسمت شرکت چرخ به

جا را  تر آن قیتا دق  شدی که مزاحم م یو آفتاب  دمیدیفقط حرکت پرده را م

 .نمیبب

 .وارد شرکت شدم  ق، یچند نفس عم با

 

که تازه آن را دم کرده بود، مشامم را   میآقا نع یبودم و عطر چا گرسنه

  ی ظمعُ بتیمص ک ی خوردن،  یچا س،ی پرسوال ادر یهانگاه ر یز ی . ولنواختیم

 .بود

 

بود. مرموز شده بود؛ مدام نگاه   ی گریبازگشتم، نگاهش به من طور د یلحظه  از

و توجهش را به   شدی از اتاقش خارج م  یا. به هر بهانه گفتی نم چیو ه کردیم

  یصدرا تماس او را پاسخ داده باشد و حرف  دمیترسی . مکردی سمت من حواله م

 .زده باشد شیاز قرارمان برا

  دنینوش نیجا در حبه آبدارخانه آمده بود و از همان  یصرف چا یبرا سیادر

مانده بود و   یوقت کار انیساعت تا پا  ک ی. داشتی چشم از حرکاتم برنم ،یچا

حمت کردن،  رفع ز  یو برا  آمدندی داشتند کش م یانیپا  قیدقا ن یچقدر ا

که در   یساعت نجبرا یشده بودم و برا ق یقدر در کارم دق . آنکردندی م یصبور

  یکرده بودم؛ که فرصت شد جز کارها لیشان تعجانجام یشرکت نبودم، برا
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در شرکت نبود و   نای مِهرا را هم به انجام رسانم. ژ یهات یمربوط به خود، مسئول

و   کردی پچ پچ م ی از نبودنش استفاده کرده بود. تلفن در دست، با کس یخیش

  ک یاعصابم را تحر سیتند ادر نگاهاو و  یخنده  ی. صدادیخندیم وقفهیب

بود، فکرم را   یاما به هر جان کندن دیکشی . تمرکز، داشت از ذهنم پر مکردیم

ا را انجام دهم و از  مِهر  یکارها مانده،ی باق  قیدقا نیجمع و جور کردم تا در ا

 .صدا فرار کنم ن ینگاه و ا نیا

چنان به من  نگاه کردم که هم سیبه ادر  یچشم  ری. زدی لرز  بمیدر ج یگوش

را جواب    یتفاوت به او گوش ی. بدینوشی م  یچا نهیچشم دوخته بود و با طمان

 .جواب داد ی را با سرد  ام مانهیبود. سالم صم یدادم. خانم بهار

م. تماس امروزتون رو  . من راستش شرمندهیخانوم بهار دیخسته نباش_

 .گذاشتم جوابیب

 

 .ستیواکنش او چ نمیتا بب کردمیکلمات استفاده م ن یاز ا عمدا 

 :دلخور گفت  یلحن با

 .رو دادنهم نموندم. همسرت جوابم  جوابینداره. چندان ب رادیا_

 

 :دم یپرس یجیگ با
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 همسرم جواب دادن؟_

 

چرا باز بهم زنگ   دونمیالزم بود بگن رو گفتن. فقط نم یهمسرت. هرچ بله _

 .یزد

 

که   ییرا به دهانم چسباندم و با صدا ی بار من حق به جانب شدم. گوش نیا

 :شده بود گفتم اش یهم چاشن تیآوردنش داشتم و عصبان نییدر پا یسع

حرف    یاز چ دونمی . من نه همسر دارم، نه مدیگی م یچ   شمی متوجه نم_

. من نیآموزهاتون اشتباه گرفتاز دانش  گهی د یک یرو با . فکر کنم مندیزنیم

هم خودم تماس   دیزدی اگه نم ی که حت دیزنیامروز زنگ م دونستمیم

  یسهواسه جل م یامروزمون رو بذار ی بگم کارها خواستمی . چون مگرفتمیم

 .درس بخونم  ی. اصال وقت نکردم دُرست و حسابیبعد

 

 .شد جیاو گ و

. مگه همسرت بهم نگفته زمیعز دیرو مشخص کنمن  فیمهسان جان لطفا تکل_

کنم؟ پس   تییو منم حق ندارم زنگ بزنم هوا ی ندار لیقصد ادامه تحص گهید

 ؟یگیم ی چ  یاالن دار
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 .چنگ زدم  گرمیرا با دست د یصندل یدسته

 .گرفته بود حرصم

 ه؟ی. همسر من کدیزنی حرف م یشما از چ فهممی اصال نم گمی من دارم م_

 خونه؟  نیماهان برادرم؟ مگه زنگ زد ؟یصحبت کرد یشما با ک

 

 .ختیر  یپر ناز و پر آرامشش را در گوش یصدا

 بوده؟  یدست کس تیگوش_

 

 چطور مگه؟ _

 

. ظهر بود   ی. حوالمن بهت زنگ زدم  شیدختر، چند ساعت پ نیبب_

  یگوش ییآقا هی. اما میبا هم حرف بزن  دت یماه جد یدرمورد برنامه خواستمیم

دارم، بهش گفتم که مشاور  کارتیو چ  امی من ک دیپرس یرو برداشت و وقت

  گه یددرس و آزمونت تماس گرفتم. بهم گفت  یِ هستم و برا هماهنگ تیلیتحص

بد بود. گفت من   یل ی. لحن حرف زدنش هم خیندار لیقصد ادامه تحص

  ،یالک یهاپوچ و تماس  یهاغیتبل  نیبا ا یکس دمیهمسرشم و اجازه نم 

 .. بعدم تماس رو قطع کرددیمزاحم خانومم بش نمینب گهی بده. پس د بشیفر
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 .شدی بازتر و بازتر م رت یاش، دهانم از حهر جمله  با

دوباره   خط رو خط افتاده. خواستم یحت ای کنه،ی م  یاولش فکر کردم شوخ_

 .شدم مون یلحن صحبت کردنش که افتادم، پش ادیزنگ بزنم اما راستش 

 

 .گل کرد امی فضول

 لحنش چطور بود؟ _

 

همسرت   یمرد  نیاگه واقعا همچ یعنی بود.  ی وحش ی لیفقط بگم که خ_

 ...هاباشه

 

شد که   اد یز یبه حد ن،یری لب ز  یرو میهاام بلند شد و فشار دندان از کله   دود

 .طعم خون را احساس کردم

 :گفتم یگوش یِخفه، در دهن یادیفر با

گرفتم. اون   لشی دو ساعته تحو یکیبودن خانوم. تازه  دهی رو دزدمن  یگوش_

 گه؟ی د هیدزد احمق بوده و بس. شوهر چ هی د،یگیهم که م ییآقا
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 ؟یگی م ی واقعا دار_

 

  داره دروغ بگم آخه؟  یلیبله. چه دل_

 

 .کرد را در گوشم روانه  اشخنده

همه    نیبود واست که بعد از ا فی. واقعا حیحالم کرددختر! چقدر خوش   یوا_

 دیلحظه گفتم شا  هیبوده پس.  ی خودی . چه آدمِ بیرو بزن  یچهمه دیتالش، ق 

  نیاز هم  دونمی . چه میبخند شم یخودت بوده که بعدش به ر ینقشه

 !هابچه محصل یهاطنتیش

 

 .بود ده یرو دزد می گوش شرفی . گفتم که اون بیباز، نه اهل بچهممن نه بچه_

 

 :گفت ی نگران با

 .! دزد بوده گهید  دمیفهم ؟یشیم  یخب! متوجه شدم. چرا عصب  یلیخ_

 

 .دیترکی داشت م  سرم

  .بوده یدزد عوض هیبله _
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باالتر گرفتم.   یمقابل چشمانم قاب شد. سرم را کم س،یادر یِمشک یهاکفش

 .بود ستادهیا م یروروبه

 .کردی ترم م یاش، عصبگونهنگاه کنجکاو و کارآگاه نیا

طور که گفتم امروز سرم شلوغ بوده، هنوز  من همون  دیببخش  یخانوم بهار_

 م؟یهم وقتم آزاد نشده. امکانش هست دفعه بعد صحبت کن

 

 .اعالم کرد شنهادم یا درمورد پجواب مثبتش ر ع یسر

تا   دوارم ی. فقط امرمیگی باهات تماس م  کشنبهیاوه آره. چرا که نه. پس من _

  گهیوقت دسروقتم؛ که اون  یرو نفرستو شوهرت  ینکن یروز دوباره عروس اون 

 !واسه طالقت دعا کنم دیبا

 

 :العمل، فقط گفتمعکس ی و من ب دی خود خند ی شوخ به

 .راحت. روزتون خوش. خدانگهدار التونیخ ستین یخبر_

 

و    دمیکردم. به سمتش چرخ یخال سی حرصم از صدرا را بر سر نگاه ادر تمام

 .به کمر گرفتم یدست
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خِرِ گلوت رو   یزی چ ؟یکنی به من و ول نم یچته دو ساعته زل زد ه؟یها چ_

 یکاری از سر ب ایمنه؟  هیت شبا شدهکه جوابش دست منه؟ گم  دهیچسب

 ؟ یرو بگذرونوقتت د یچطور با  یدونینم

 

 !؟مییبرده بودم کجا ادیلحظه انگار از  ک ی

 .است و من کارمند سیفراموش کرده بودم او رئ انگار 

 باال رفته بود؟  میصدا چرا 

 ...روز  ک یکه  ییاو س،ی است؟ ادر  سیکردم که او ادر فراموش

 

 .بلند شد و چند قدم جلو آمد زشیاز پشت م ی نعلیز  سارا

  سیو به ادر دیرس ینعلیز زیم ک ی نبات، وارد شد و نزد یابا بسته میآقانع

 :گفت

 ...اعال که  یِشاخه نبات زعفرون نمیا دییآقا بفرما_

 

 دن،یبه شاخ و شانه کش میا ستادهی هم ا  یرو در رو سی من و ادر دید یوقت

 .حرفش را خورد
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آمده  نییدر دست، از طبقه پا یاشمس، حسابدار شرکت که با پرونده یآقا

 .آخر خشکش زد  یپله ی جا روبود؛ همان 

به دست، محو صورت   یطور گوشهم تماسش را قطع نکرده بود و همان  یخیش

 .اش را نداشتمهم نثار او کنم اما حوصله  یترکش خواستی ما شده بود. دلم م

 .مرتکب شده بودم یرا هم اشتباه چارهیب سیبه ادر ی پرخاشگر نیهم

صدرا،   یِ که از خودم داشتم؛ از خودم و نامرد یتیبستم، از شرم؛ از عصبان چشم

 .سیادر یهیصدرا و سکوتِ پر از کنا یاز خودم و نامرد 

 

 :گفت سیبزنم که ادر رون یرا جمع کردم تا از شرکت ب  لمیوسا

 .سر کارتون نیمونده. برگرد یاز وقت کار قهیهنوز ده دق _

 

آبدارخانه  یبود را روانه  ستادهیا  ینعلیکنار ز حرفیکه ب می حرف، آقانع ن یبا ا و

 .کرد

 .خودش فرستاد زیبه پشت م زیرا ن  ینعلیو ز 
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  یابرگردد و با پرونده د یمحترم و جاافتاده بود، بهتر د یشمس که مرد  یآقا

ها را به سمت بخش  ببرد، پله  شی از پ یکه کارآن یکه در دست داشت، ب

 .گرفت شیدر پ نییپا یدر طبقه ی حسابدار

 

 .به اتاقش رفت و در را باز گذاشت سیادر

تماسش را قطع کند   دیبا دیبود، فهم ستاده یبه دست، سرپا ا یکه گوش یخیش

سرخش،   یهالب   یلبخند رو دنیو به کارش مشغول شود. هرچند که د

 .کردی م ترمیکفر

 

انداختم. کشش اتفاقات امروز را نداشتم. پلک چشمانم را    یصندل یرا رو خود 

را سر   کردی که داشت سر باز م یبغض ق، یمحکم بر هم فشردم و با دو نفس عم

  لیدل کردی فکر م دینبود. اگر بود، شا نایژ نشاندم. چه خوب شد که شیجا

که   استی نگاه یبه من، لنگه سیاست که نگاه ادر  نیاز همسرش، ا تمیعصبان

وقت ممکن بود  ام. آن کرده  ی احترامی من به او ب نیهم  یبه مِهرا دارد و برا

مرا تا   ینهیروز دوباره ببخشد و کارش را فراموش کند، اما ک ک یهمسرش را 

  ی خبر، تا فردا برا  نیا  گذاشتینم  یخی. هرچند شکردی ابد مهمان قلبش م

بازگو   شیقصه را برا فیکم و کِ یهمه ما امروز، حت نیبماند و هم دهینشن نایژ
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: خدا  دمیکه وجود داشت. در دل نال یتیو واقع قتیاز حق شتر یب ی. حتکردیم

 ...وجدان یب ی لعنتت کند صدرا

 

 

از    یالبالهمه با نشاط مفرط و فارغ  خورد،ی زمان مدرسه که تا زنگ آخر م مثل

دوازده قرار گرفتند    ی شمار که رو هیو ثان قهیدق  یعقربه  م،ی زدی م رونیکالس ب

را برداشتم و از   فمیو با هم مماس شدند و ساعت پنج تمام را اعالم کردند، ک

آن را داشتم که   میب ییدم. گویدو رون یب کرد،ی که داشت مرا خفه م یزندان

  گرید یزده فلک  ک ی یقهی تم،یعصبان  دمیترسی م ایمانع خروجم شود.  سیادر

 .ردیرا بگ

 .دمیدوی که به عقب برگردم، فقط مآن یب

که بر جانم رخنه کرده   یهوا بر وحشت یِده ینورس یِکی. تارهدفیو ب میمستق

  دادمی امروزم را فقط به صدرا نسبت م یهاتمام تنش لیو من دل افزود ی بود، م

غرورم    خواستمی. م داشتمی و خود را نگه م   خواستیم هیو بس. چقدر دلم گر 

  نشان دهم؟ خودم؟ یسرا به چه ک

نفس کم آورده بودم، با   گری که د ییکه به نفس نفس افتادم و جا دمیدو قدرآن

 .اتوبوس بند کردم ستگاهی ا مکت یخم شده، خود را به ن یی زانوها
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که کم  ییهاپشت هم و نفس یهاسرفه  لیشوم. دل نی بود نقش زم ک ینزد

را وارد حلقم   ندهی هوا هم بود. ذرات آال ی آلودگ ادم، یز دنِی عالوه بر دو آمد،یم

  یخود را به آب معدن ، یطوالن یدوره  ک ی دیدوباره با یعن ی  نیکرده بودم و ا

 .بستمیم

 

نفسم کم   ،یگرد و غبار نیترها که با استنشاق کوچک سال  نیا یهمه  مثل

 .دادیحساسم به حلقم پس م  یمعده  خوردم،ی و هر چه م آمدیم

 

افتاده بودم،    یبچه بودم و به بد حال یبود. وقت سیادر  زیبار تجو نیاول همن یا 

آلوده   شیآب هم برا دیشا گفتی . ماوردیب یآب معدن میبه ماهان گفته بود برا

 .باشد

 

 .دیخندی به حرفش م ماهان

و آشپزخونه رو    اطیح  رِیهمه سال داره آب ش نیاومده؟ ا  ایمگه تازه به دن_

ذره   هینشده؛ االن چون برا دفعه اول کوچه رو جارو زده و  شیچیه خوره؛یم

گوارش و برنامه   ستمیس دیگرد و خاک رفته تو گلوش و استفراغ کرده، با

 م؟یرو عوض کن شییغذا
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 .دیخند سیباز به اظهار نظر ادر و

مشکل مواجه بود و   نیها قبل با همگفت که سال  رشیپ یاز خاله   سیادر اما

 .بود یکشدرمانش فقط در جوشاندن آب و نخوردن از آب لوله 

 

دکتر مرا به   دادم؛ی را پس م  خوردمی پنج روز گذشت و من هر چه م یوقت 

را   سیادر شنهادی بود، او هم پ دهیفایمتعدد بست و چون ب  یو داروها شیآزما

با آب   خوردم؛ی که م یی گرفت. تمام غذاها یآب معدن م یمطرح کرد. بابا برا

را   ی و چا میشستیم  یرا با آب معدن یو سبز   وهیم یحت شد؛ی درست م یمعدن

 .میکردی دم م  یبا آب معدن

 

حالم   کردم،ی هم استفاده نم یگر یو از آب د کردمی روز که استراحت م چند

 .شدی کامال خوب م 

. اما  میرا فراموش کرد ز یتکرار نشد و ما همه چ امیمار ی ب گری سال د آن

دوباره   کرد،یم دیخطرناک، کالن شهرمان را تهد  یآلودگ ک ی چندسال بعد که 

 .بدهد شنهادینبود که پ ی سیبار ادر نیحالم دگرگون شد و ا

بسته  نیاش را خوب به خاطر داشت. چند یمیقد قیرف   شنهادیاما پ ماهان

 .راه شدهفته نشد که حالم روبه  ک یو با خود آورد.  دیخر یمعدنآب

 .ما یشد برنامه   نیا و
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تا دو سه   کردم،یم  تیکه رعا یو گاه افتادم ی روز م نیچند بار به ا  یسال یگاه

را   سیهم حرف ادر  دیشا داند؟ی چه م ی. کسآمدی نم شی پ  میبرا یسال مشکل

 .کرده بود دا یتحقق پ مانی که برا میکرده بود نیقدر به خود تلقآن

  مارتر یآب بخرد اما همسرش که ب هیدستگاه تصف  میبه فکر افتاده بود برا ماهان

 .فراموشش شد هیقض نیا شتر،یاش بشد و مشغله 

 

دو روز گذشته که حالم مثل قبل شد، برادر مهربانم مرا فراموش نکرده   نیا  در

پرتعدادش در گوشه و کنار آشپزخانه و تراس، به من   یهای بود و آب معدن

 .چقدر هواخواه داشتن، خوب است گفتیم

 

زخم شده   میگلو  کردمی . احساس مسوزاندی را م امنهیپشت سرفه، س  سرفه

مقنعه، راه نفسم را باز تر کنم که  ر یتا از ز مدیبه گردنم کش یاست. دست

  رونیرا ب یگوش عی ماهان است، سر کهن یا الی. به خدی لرز  بمیدر ج یگوش

زودتر   گفتی مرموز م  یناشناس که حس یشماره  ک یبود از  ی امیاما پ دمیکش

 .را باز کنم امشیپ

 

 "...ام منکه وجودت همه جا ناز فروشد، محتاج تو و ناز نگاهت شدهآن  یا"
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 !عاشق جان یااشتباه گرفته سمیبنو ش یرا غنچه کردم و خواستم برا میهالب

 .کردم افتیدر گرید یامی قبل از نوشتن، پ اما

 

 "...دیام یمهربان، بانو  ی... سالم ا ک یقلب تار  نیروزن ا ی سالم ا"

 

سوم، همان   امیکه پ گرفتی نفسم داشت آرام م ستگاه،یا مکت ینشستن بر ن با

 .نفس به شماره افتاده را هم گرفت و حبس کرد

 .بود از اخوان ثالث یشعر

 

 ...استبانیپاسخ گفت، سرها در گر خواهندی سالمت را نم"

 را  اران ی داریکرد پاسخ گفتن و د ارد یسربر ن یکس

 نتواند  دی پا را د  شیجز پ نگه

  و لغزان است ک یره تار که

  یازیکس  یدست محبت سو وگر

  رونیاکراه آورد دست از بغل ب به

  سرما سخت سوزان است که
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 ک یشود تار ی برون ابر دیآ یم نهیکز گرمگاه س نفس

  چشمانت شیدر پ  ستدیا  وارید  چو

  چشم  یچه دار  گر یاست پس د نیکا نفس

 ک ینزد ایچشم دوستان دور  ز

 نیچرک رهنی پ ریپ  یترسا یجوان مرد من ا یحایمس

 ...یبس ناجوانمردانه سرد است...آ هوا 

  گرم و سرت خوش باد  دمت

 !یدر بگشا یرا تو پاسخ گو سالمم

 "!مهسان خانوم سالم

 

 

  شیبرا یباطن لیم رغمی نامم، وادارم کرد عل دنیو د  امشیآخر پ یتکه 

 :سمیبنو

 

 "شما؟" 
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 .دیاما عاقبت رس دیطول کش  یکم جوابش

 :بود  نوشته

 

 ". سالمم جواب نداشت؟یخونی م یرو دار   هامام یپس پ"

 

 :کردم پیتر تا تند

 ".کنم داتی تا پ گردم یقدر مخودم اون  ،یشما؟ اگه جواب ند دم یپرس"

 

 :گرفتم جواب

 ".یکن دامیدنبال من تا پ یفتیمغرور، ب یِباعث افتخارمه که تو"

 

. بهتر دانستم  کردمی تر م یمن هم داشتم او را جر از حد پررو بود و ادهیز

کردن داشت اما اصال   یبماند. هر که بود، حتما آشنا بود و قصد شوخ پاسخیب

 .را انتخاب نکرده بود یزمان خوب
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قرن  ک ی یسوار شدم. اندازه  د،یانداختم و اتوبوس که رس فمیرا در ک یگوش

  گری و د خواستی م قیخواب عم ک ی گرم و  ی جا ک یخسته بودم و دلم فقط 

 .چیه

*** 

 

تختم،  نییهلن پا  یخنده  زِی ر ی. صدادمیاز خواب پر میحس قلقک کف پاها با

چنان آن  دنیبه خواب لم یام و مقدر خستههرچند هنوز آن   دهدی لبم را کش م

 .کردمی را بر سرش آوار م تمیهلن بود، عصبان یجا یاست که هرکس دیشد

 اجازه اومده تو اتاق من؟  یکه ب هیک_

 

  یاما انگار کم  امدهیبخش متیمال م یکه به صدا ی . با وجودکندی م سکوت 

 .استو سنگر گرفته دهیترس

 

تخت،   گری از سمت د  خواهدی و م زندی که تخت را دور م نمیبی چشم م  ری ز از

 .پا به فرار بگذارد

 .کنمی آغوشم م رِیگو او را دست  پرمی از جا م رسد، ی در که م کنار

 .کلک خانوم ی! پس تو بود یپدر صلوات یا_
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 یبا همان تقالها کندی و فکرم آوردی کوچکش را به سمت دلم م انگشتان

 .زنمی و قهقهه م  آورمی درم دنیخند  یمن را بخنداند. ادا  تواندیکودکانه م

غش کردم هلن. نکن عمه    ینکن وروجِک عمه. قلقلکم نده دختر. وا یآ یآ_

 .جون

 

 .استواقعا موفق شده  کندی و فکر م خنددی از من م بلندتر

 .گِگِلک خوبه_

 

 .قلقلک بَده عمه_

 

 .نه خوبه. من گِگِلک دوست دالم_

 

 .بوسمی را محکم و آبدار م لپش

  .عسلم نیریت بشم شزبونِ نصفهاون  ی که من فدا یا_

 

دست از قلقلک دادنم بردارد و خود را    شودی دور تنش، باعث م میهادست  فشار

 .در آغوشم رها کند
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قدر بلند  . آندهمی بار منم که او را قلقلک م نیو ا کنمی نگاهش م ثانهیخب

مان ظاهر  که مامان وسط اتاق چدیپی و به خود م  کشدی م غی و ج خنددیم

 .شودیم

 .نمیچه خبرتونه؟ ترسوند_

 

هر روز که   کنمی و من با خود فکر م شودی قلبش چنگ م ی رو دستش

 .شودی به حساس م شتریمامان ب گذرد،یم

 .میروی و سمت مامان م کشمی و دست هلن را م شومی م بلند

 .میکن یکم باز  هی میمامان. مثال خواست تونمیاگه ترسوند دیببخش_

 

 :دیگویو م پاشدی م شیهارنگ به لبکم یلبخند

 .. با تو کار دارنریرو بگ یگوش ایب_

 

اما او خم شده و هلن را در آغوش   دهمی را به نشان پرسش تکان م  سرم

 .روندیم  رون ی. بعد هم با هم از اتاق بردیگیم

 

 بله؟_
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 .شنومی نم ییصدا

 الو؟ _

 

پشت    دیبروم تا مامان بگو رونیاز اتاق ب  خواهمی قطع شده است و م تماس

تلفن در دستم    مِیسی ب یِبه انتظارم بوده، اما همان دم، گوش یخط چه کس

 .خوردی زنگ م

 .سالم_

 

  یقدر که کم حجم است و از قعر چاه. آنشناسمی سالمش را انگار نم یصدا

 .دیآی م رونیب قیعم

 د؟ییبفرماسالم _

 

 ؟ی...مدم. نشناختمه...سان... اح _

 

را عوض    میو جا کندی م  امی عصب ام،ی پ  میو وصل شدن اتصال خطوط س قطع

 .کنمیم
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و دوست دارم بهتر    شومی حال ماحمد پشت خط منتظر است، خوش  کهن یاز ا 

 .را بشنوم شیصدا

 ام؟ بوده دلتنگش

شده پسرخاله. چه زود مرد   بَه بَه! سالم به سرباز وطن. چقد صدات عوض_

 .یشد

 

 .خنددیو او هم کوتاه م خندمیم

  ...بر؟چه حال؟ چه خ  ؟یاز دست تو. خو...ب _

 

 .شومیجا م جابه  گرید یبهتر شده. کم شیصدا

 

 بهش؟  یچطوره؟ عادت کرد ی. سربازمیقربونت. خوب_

 

 .کامال واضح است شیبار صدا نیا
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  دیحرف بزنم با ادیز تونمی راهم. فقط مهسان، من نم. تازه اول کنمی عادت م_

بار با   هی نا،یها رو ازشون گرفتم که بعد از مامان ابرم. االن هم نوبت دوتا از بچه

 .بار با تو ه یخاله حرف زدم و 

 ش؟ یخوند یعنی ش؟ یدیبدونم اون... اون نامه... د خوام ی م 

 

که در آن مشق کرده،   ییهانامه و حرف  نیا الیخی او ب زدمی حدس م  دیبا

 .شودینم

 .هم خوندمش  دمش،یآره. هم د_

 

 .داستیهو  شیدر صدا جانیه

 شد؟  ی خُب چ_

 

 شد؟  ی چ ،یچ_

 

 :گفت  یکور کردم که با دلخور یرا کم ذوقش

  بود؟ ینظرت چ یعنی_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

181 
 

پسرِ   نی. من به ا کنمی خارج م  نهیاز س  ،یبلندم را دور تر از گوش پوف

 م؟ یچه بگو  دواریام یاز خانه دور افتاده  یِاحساسات

 

 ...منم خوندم و خُب... خُب  ،یزد ،یداشت ییهاحرف  هیبگم آخه؟  ی خُب چ_

 

  یو من چه ذوق  زندی م اد یبوق ممتد تلفن، قطع شدن ارتباط را فر یصدا

 .کنمیم

  یبلند شوم که باز صدا خواهمیو م  کنمی فوت م رونیراحتم را به ب نفس

در جسم و جلدم فرو   طانیلحظه خباثتِ ش ک ی. شودیبلند م مِ،یسی ب یِگوش

  ک ی. پادگان که االفِ زندی زنگ نم گری. حتما دکنمی و تماس را رد م رود یم

 .ماندی سرباز نم 

 .ستین یو از تماس مجددش خبر  رودیم  شیدرست پ فکرم

 .به احمد بدهم یچه جواب   دیبعد با یدفعه  داندی ام و خدا مبار موفق شده  نیا

 

 

پس   ست؟ین یبه او بدهم؟ مگر جوابم منف یجواب درست  توانمی چرا نم اصال

 ...چرا
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 .شومی م رهیبه چشمانم خ نهیآ در

 ...نباشد یکه نکند جوابم منف رسدیجمله م   ک ی نیو فکرم به ا کنمی م مکث

 ...هست نه

 .استیمنف جوابم

 .را مطمئنم نیمنومثل ماهان است و ا یبرا  احمد 

 

 

و درس خواندن و   ینیپشت سر هم و خانه نش  یلیکردن به سه روز تعط فکر

درس بخوانم،   دی با ای ست؟ی. اما چاره چبَرَدی ام را سر متمرکز نداشتن، حوصله

  است،ی روزش هنوز باق  ک یاست و از سه روز،  لیکار کنم. کار که فعال تعط ای

است به   دیمن، بع یتمرکزی و ب یحواس ی و ب شانیافکار پر نیدرس هم با ا

 .خوب ختم شود  یجاها

  یهاوقت  ام،ی درس یبردن برنامه   شیبا هلن و کمک به مامان و پ یباز با

 .گذارمی ماندنم را پشت سر م کاریب

 

 .شودی وز تمام مکه هست، سه ر  یهر جان کندن به
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را آماده کردم تا   لمیو وسا فیشب قبل از خواب، ک ،یکودکان دبستان چون هم

قدر مشغله داشت  روزها آن   نیحاضر شوم. ماهان ا ترع یصبح روز بعد، سر یبرا

به خانه    رتری دو ساعت د یکی و  رفتی ساعت زودتر سر کار م میکه ن

خودم    طلحاضر شوم که او را مع. پس من هم مجبور بودم زودتر گشتیبازم

 .نکنم

چشمانم    اد،یز یبود. از سرما امدهیهم ن  میهنوز آقانع م،ی دیشرکت که رس به

مشت   میپالتو بِیبود. دستم را محکم در تک ج ی شان جارو اشک   سوختندیم

را به صدا   فونیکه گرم بماند. با دست مخالف، زنگ آ خواستمی کرده بودم و م

نگهبان نسبتا  ل،یقزنگ را رها نکرده بودم که آقا ع یه درآوردم. هنوز دکم

 .باز کرد می گشاده، در را برا ییجوان شرکت با رو

االن اومده بودم باز کنم    نیکه در بسته بود. هم دی. ببخشیرعل یسالم خانوم م_

  .نیکه زنگ زد

 .زود اومدم یلیمن خ دی. شما ببخشریتون بخسالم صبح_

 

 .لبخندم، برادرانه لبخند زد و از سر راهم کنار رفت به

 .تون باز کنمدر باال رو واسه امیب ستیتون نخدمت  دیباال. اگه کل دییبفرما_

 ومده؟ین  یهم کس ینه ممنون. بخش حسابدار_

 .ومدهین یکس چینه هنوز. جز من و شما ه_
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 .ریباشه ممنونم. روزتون بخ_

 

  .اال رفتمکنارش گذشتم و پله ها را ب از

از کارمندان    ی. اگر کسشومیبسته روبرو م خیشرکت   ک یبا  دانستمیم

تا گرم شدن   شدی م کرد؛یآمده بود و شوفاژها را روشن م نییپا یطبقه

 .کس نبود چیجا بمانم. اما هرا آن  یخودمان، لحظات یطبقه

 .بسته است لیهم تا بخواهد دست به کار شود، وجود من از سرما قند لیآقاعق

 .را در قفل چرخاندم دیکل

 .به استقبالم آمد یبد یلیخ  یدر را که باز کردم، سرما 

 .جان یا  یماهان و نه به سوز و سرما  نیماش یبه گرما نه

  یرها کردم و دست به کار شدم. قبل از شوفاژها، بخار  زیم یرا رو  فیک

کردم. مامان   میدرجه تنظ ن یآخر یاش را روصوصم را روشن کردم و شعله مخ

بدون دودکش بودنش کار دستم   دیگوی است. م یبخار نینگران ا شهیهم

است، باز   نیهم  یبخار نیمدل ا دهمی م حیتوض شیهرقدر هم برا دهدیم

 .ندارد  یتمام شیهای نگراندل 

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

185 
 

شوفاژها را روشن کردم و سماور را هم راه انداختم. کم کم    ،یاز بخار بعد

 .تلفن شرکت بلند شد یکه صدا افتییم  ان یداشت در فضا جر یزندگ یگرما

را کنار سماور رها کردم تا تلفن را جواب  و آن  ختمیر یدر قور  یقاشق چا دو

 .را برداشتم ی خشک کردم و گوش یدهم. دستم را هم با دستمال کاغذ

 .دییبفرما نایچرمِ ژ صنعتِ_

  !زیسحرخ یِ سالم خانوم منش_

 د؟ییشما_

 

را به هم گره زده    میحد ابروها  نیکه تا ا ندیبب توانستیرا م   میاخم ها انگار 

. پس با همان  دهد صیتشخ توانستی را که م میصدا نیبودم. اما تُن خشمگ

 :گفتم ادیز تیعصبان

که   نیبه درد نخور هست یکارالدوله ی آدم ب هیشما  کهنیجناب کاهن، مثل ا_

 بهی. اصال برام عجنیندار ایتو دن یاگه یکار د چیشرکت و عواملش، ه نیجز ا

و   دیشی مزاحم م خود یقدر بتون، چرا ان شما با اون غرور روز اول  نمیکه بب

 .دیبش ریاز قبل در نظرم حق شتریهر لحظه ب دیشی باعث م

 تموم شد؟ _

 ؟ یچ_
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 ! تموم شد؟تونض ی عرا-

 

 :گفت زنم؛ی نم  یحرف  دی د یهم فشردم و وقت ی را رو میهادندان 

  یِ و مزاحمم که تو خودی و ب یقدر دم دستمن نه اون  ،ی جوجه مُنش نیبب_

درمورد    یداره که بخوا ینه به تو ربط ،یدرموردم بد فکر کن ی کوچولو بخوا

م  و برنامه نکن. نقشه یکار چی. زنگ زدم بهت بگم فعال هیغرورم نظر بد

  دارید دیآسوده سر کار بخواب. به ام الیبا خ شهیعوض شده. برو و مثل هم

 !بایز یِدیلِ

 

 .تماس قطع شد و

را دم   یو غرغرکنان به سمت سماور رفتم تا چا دمیدستگاه کوب یرا رو یگوش

 .کنم

 .دهی چشم در  زِیه یکهی برو به جهنم. مرت_

 

  :گهان از ذهنم گذشتکه نا شدی داشت پر م یقور

مار خوش خط و خال،   نیا یعنی همراهم زنگ نزد؟   ی چرا به گوش  صدرا

  ام را برنداشته بود؟شماره 
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برگشتم. کم   زمیآسوده، پشت م یالیباال انداختم و به قول خودش، با خ ییابرو

گرم و   یفنجان چا ک یو دوست داشتم بعد از سه روز، با   دندیرسی کم همه م

نگاهش در روز آخر،   یخورکه دل   س یادر  یباشم. حت شان یرایچسب پذدل 

 .شدی هرگز از مقابل چشمانم دور نم

 

 

  یِروز کار  ک یو  دیچیپی شرکت م یکارانم در فضاهم یکم سروصدا کم

با شعف به سمتش   دم،یدی . هرکدام را مساختیم مانی پرمشغله را برا

ماندن کنار  ک یدوسال نزد نی. اکردمی م ی و گرم با او احوالپرس رفتمیم

 .خانواده به هم گره زده بود ک ی  یچون اعضارا هم  مانیهادل   گر،یدک ی

دوشادوش هم وارد   نا،یو ژ  سیکه ادر میدیخندی بلند بلند م ی نعلیمِهرا و ز با

 .شدند

ام را  خنده گرفتم،ی گرم نم سیبا ادر گران یمثل د وقتچیکه من ه  ییجاآن  از

  یپرساز سر احترام، با هر دو نفر احوال   ،ینعلیفروخوردم و همراه مهرا و ز

  یزیاز چ دیبا سیادر  گفتی بود و احساسم م سیاز ادر تری م یصم نای. ژمیکرد

  .مزه کرد رااو  شدیناراحت باشد که با قاشق قاشق عسل هم نم

صدرا را با   شنهادیپ  انیتمام سه روز گذشته با خودم فکر کرده بودم جر در

  بارک یبودم که اگر  دهیرس جهینت نی . در آخر به انه  ایبگذارم  انیدرم  سیادر
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کم   چیه یشرکت بگذارد، ب میپا به حر  دیقرارداد جد ایمعامله  ی صدرا برا گرید

 .همه بازگو کنم یرا برا انیو کاست، جر

 

سر کارم برگردم. دستم را از   دم یو بهتر د دم یبُرّان بود. ترس ی ادیز سیراد  نگاه

 :گفت سیکه ادر میریقرار بگ مانیهاز یدست مهرا خارج کردم تا پشت م

 .اتاقم ایمهسان ب_

 

باال انداخت و   میرا برا  شیهاهم شانه  نایباال رفته نگاهم کرد. ژ ییبا ابروها مِهرا 

  سیتفاوت بود. همه سر کارشان رفتند و من به دفتر ادر یهم مثال ب  ینعلیز

 .احضار شده بودم

را در هم قالب کردم و با فاصله از او، پشت سرش وارد اتاق شدم و   میهادست 

 .در را بستم

کرد.   زان یاتاقش آو ی چرم نما یِچوب لباس   یرا از تن درآورد و رو کتش

دان  ه خودکارش را از قلم قرار داد و در همان حال ک زیم  یرا هم رو فشیک

 .نوشت ییزهایآن چ یبرداشت و رو  یا برگه کرد،ی خارج م

 

 مهندس؟  ی با من داشت یکار_
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او را مهندس    لشیکه برخالف م گر ید یهاوقت  یداشتم مثل همه انتظار

نگاهش را در   خی ابرو در هم کشد؛ اما م میحداقل برا ایشود  یعصب  خوانم،یم

 :دیگویو م  کوبدی چشمانم م

 .سالمتو بعد هم به یببر حسابدار رون یبا شمس هماهنگ کردم. ا_

 

  یبرابر بیمه  یابا زلزله بشیکه قدرت تخر ستیقدر ناگهانآن حرفش

 .کندیم

 .یاز هر پاسخ ی . من پر از پرسشم و او خالمیدوزیبه هم نگاه م  یجد

 :دیگویم فقط

 .دیببر فیو تشر د یری. برگه رو بگیرعلیخانوم م دییبفرما_

 

. راست  خوانمی را م   شیو محتوا رمیگی لرزان از دستش م ی را با دست کاغذ

کارکردم پرداخته  ی برا دیکه با یی. حکم اخراجم را صادر کرده و بهادیگویم

  .شود را خواستار شده است

 .شودی ن خارج مکم جا ی"چرا" ک ی. از دهانم شودیدر دستم خشک م کاغذ

 

 :دهدی . جواب مشنودیم
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 .دیببر فی. تشرمی ندار ازیبه شما ن گهید کهن یچراش به خودم مربوطه. فقط ا_

 

 :میگوی تر م بلند

 چرا؟ _

 

 ...گفتم که چراش به خودم_

 

 ؟یکنی رو اخراج ممن   یچرا دار س؟ی چرا ادر دم یپرس_

 

 .او هم بلندتر حرف بزند کندی وادارش م  میصدا یبلند

 .کنم انتیکه دوست ندارم به اعتماد ماهان خ  نهیا لشی دل هیفکر کن _

 

 .شوم ی و درهم م جیگ

 ه؟یچ انتیخ  ؟یکار کن یچ_

 

 .کندیقالب م زیم  یرا رو شیهادست 
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قسمت پاک و سالم   نیا  یاستخدام کردم، چون هم فضا جان یمن اگر تو رو ا_

 ...بود و پرسنل مرد رو جدا کرده بودم ازش، هم از خودت مطمئن بودم که

 

 .شودیآتشِ جانم م سکوتش

 ؟یباف یبه هم م  هیپرت و پالها چ ن یا ؟یکه چ_

 

 .دهدی مقابلم تکان م د یرا با تهد انگشتش

واسه عزل و نصب   نمیبی نم ی مراقب حرف زدنت باش خانوم محترم. لزوم_

اجازه دادم به   یروز  هیشرکت منه،   جان یبدم. ا یحیرمندام بهشون توضکا

هم    یسوال چیه ی کنم. جا رونتیگرفتم ب میاالن هم تصم ، یپرسنلم اضافه ش

 .مونهینم

 

. رخ در  برمیم نییو سرم را تا کنار سرش پا  رومیم شی. پکندی تَرم م یعصب

 :میگوی م ادی. با فر شومی رخش م

حرف   ؟یزنی . چرا سربسته حرف میگی م یچ نمیبزن ببدرست حرف _

 تو؟  هیحسابت چ
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قدر باال رفته که تمام افرادِ خارج از اتاق از کار دست  آن  میصدا دانمیم

سرش   سیندارد. ادر ت یاهم  میاند تا بشنوند. اما براکرده  زیو گوش ت انددهیکش

چشم در    یِرو د،یبگو  خواهدیکه م یز یچ  یبرا دی. شاکندی را به کارش گرم م

 .ردیگی چشم بودن با مرا ندارد که نگاه م 

ات  عاشقانه ی به قرار و مدارها یشرکت، بهتر بتون نیاز ا   رونیفکر کنم ب_

کثافت  ن یا ی. شرکت من جایراه بنداز ریدل بده قلوه بگ گران، ی و با د یبرس

 .ستین هایکار

 

دلخور، به چشمانم زل    یکم دیشا ن،یغمگ  یکم دی. شاکشدی را باال م نگاهش

 .زندیم

 .سالمتبرو به _ 

 

که انگشتان دستم   دیآی صورت او فرود م یرو یجور  ک یو  دیآی باال م دستم

 .شوندیآن قسمت مُهر م یرو

  یو فقط با دهان خورد ی تکان نم شیحرکتم را ندارد که از جا  نیهضم ا قدرت

 .دهدی را به من نشان م رتشیباز، بُهتِ ح

 .سی ادر  یچسبونی رو م  زایچ نیدفعه آخرت باشه به من انگ ا_
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نه و مهندس فالح! مراقب حرف زدنت با من باش خانوم محترم. االنم   سیادر_

 .رو خبر نکردم ی تا نگهبان رون یبرو ب

 

 

 .جمله نیبا ا رساندیمرا به حقارت م چقدر

 .شرکتم نیا یواسم؟ مگه من مزاحمم؟ من جزء کارمندها ینگهبان خبر کن_

 

با شرکت من   یصنم چیه  گهیلحظه به بعد د نی. از ای خانوم، بود  یبود_

 .یندار

 

قدر بلند بوده که به  آن  مانیادهای. فرشودی وارد م نایو ژ  شودی اتاق باز م  در

نرم و   یو با صدا بنددی . در را پشت سرش مدهدی م یانیپادرم یخود اجازه 

 :دیگوی م شیرایگ

 .دهیهم رس نییشده؟ چتون شده شما دوتا؟ صداتون طبقه پا یچ-

 

 .خوار نشوم ه،یتا با گر دهمی را پشت سر هم فرو م  بغضم

 .زندیم  ادیبر سر همسرش فر گران یبار مقابل د نیاول  یبرا سیادر
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 .. برگرد سر کارتنایژ رون یبرو ب_

 

 یو رو به همه کسان کندی در اتاق را به سرعت باز م. گذردیم  نایکنار من و ژ از

 :غرد ی اند، ماند و به اتاقش زل زده  ستادهیکه وسط سالن ا

 چیه یوسط پالس مونده، ب نیا  نمیرو بب یهرکس گهید یقهیدق  ک یتا _

  .کنمی اخراجش م یصبر

 

را   فمیتا در برود. فقط ک ردیگی هم قرض م گرید ی دو پا دارد و دو پا یکس هر

 .زنمیم   رونیو از شرکت ب کنمی رها م میپا  ریو کاغذ را ز  دارمیبرم

  طور شد؟   نیا چرا 

 شد؟  طور ن یا چرا 

 

 .زندیم  ادینامم را فر یکس

 .گردمیبرم

  .است نایژ

جمع   میگفته آقانع سیهم ادر لتیوسا هی. بقیرو جا گذاشت ت یپالتو و گوش_

 مهسان؟ هویشد   یتون. چکنه بفرسته در خونه
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و بغضم   د یشویام را مزده  خیو صورت   شود ی اشک، دانه م لرزد؛ ی که م میهالب

 .ترکدی بلند م  ییبا صدا

 .دونمی ... نمدونمینم_

 

. ستیچ  لشیدل  دانمی که نم میگریم  یو بر اقبال  شومیحل م  نایآغوش ژ در

 دانست؟ یکه مرا هرزه م بود دهی از من چه د  سیادر

 

که   سیلرزان اتاق ادر یو چشمم به پرده  زنمی در آغوشش زار م قهیدق  چند

  .رمیگیم نایرا از دست ژ امی . پالتو و گوشکشمی خود را عقب م افتد،یم

م نفهمن اخراج شدم. بذار فکر  که خانواده  دیاریبرام ب یجور  ه یرو   لمیوسا_

فکر کنن جناب  کهن یگرفتم تا به درس خوندنم برسم. نه ا یکنن مرخص

 ..... کهخواسته که.  یزیمهندس عذرم رو واسه چ

 

 .زنمی را به چشمانش وصله م نگاهم

 زنه؟ی به من م رویکار کردم؟ تهمتِ چ   یمگه من چ نایژ_
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 .شودیم مستاصل

مرغ سرکنده شده بود.   نیدو سه روز ع ن یا دمیخدا اگه بدونم. فقط دبه _

  نیبود. واسه اول رونی. همش بشدی جا هم بند نم  هی یول زد ی نم ی حرف خاص

دنبالم. از   ادیبعد م گفتی بابا و م یرو برده بود خونهخودش من لیبار به م

 .اومدی تا شب که م دمشیدیصبح نم

 

به   لمی اما م ستیچ دانم ی هم خورده است و نم به انیم  نیدر ا یزیچ ک ی

 .کنمی جا مرا در دستم جابه  فمیاست. ک اریدانستنش بس

 گه؟ی تموم؟ برم که برم د یهمه چ یعنی_

 

 .و نگاهش چقدر غم دارد بنددی م چشم

. فعال چندروز بذار بگذره تا  کنمیراحت. خودم درستش م الت یقربونت برم. خ_

هم خودم   لتیبرا درست وقت بذار. وسا شتریتو هم ب. نی تر شجفتتون آروم 

 .بگه یزیهم غلط کنه چ سی. ادرارمیم

 

و آن   ابانیو از شرکت و آن خ  کنمی . دستش را رها مفشردی را م دستم

 .شومی متعلقاتش دور م یو همه  ییچهارراه و آن رستوران کذا
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 .داده بود سی به دست ادر یاخراجم را چه کس ینامه دانستمی م کاش

نام پررنگ ثبت  ک ی اش انهیکه م شود یم  میابر بزرگ ترس ک ی در ذهنم  هرچند

 "صدرا کاهن"شده است. 

 

 

 .اما به جان کندن ر،ی اما د گذشتندیبعد از اخراج، م ی روزها

درس خواندن و خوشحال    م،یآرزو یپزشک شدن بود؛ همه  میایکه تمام رو من

  ییحاال به جا دم؛ینالی از کمبود وقت م شهیمهربانم بود و هم  یکردنِ روح هما

بودم که هر روز بعد از چندساعت درس خواندن، کتاب و دفترم را   دهیرس

 .افتادمیم  هیربه گ ام؛ی کاریبودن اوقاتِ ب اد یو از ز  کردمی پخش اتاق م

که   یاام. همان بهانه گرفته ین کنکور، مرخصگفته بودم تا زما ی خانم بهار به

که ماهان   یامامان و بابا آورده بود. بهانه ی به خانه، برا لمی وسا  لیروز تحو نایژ

  یبود.خانم بهار یاتفاق راض نی اما به نظرم از ا رفتیرا پذآن یبه سخت

 و به ماه  گذشتندی که م ها. روزکردیم میتر تنظ قیرا دق  میهابرنامه

 .شدی م شتریو ب شتریاو هم ب یهایریگسخت  دند،یرسیم

خانه و  ها و کتاب  یفروشو خود را با رفتن به کتاب زدم یم  رونیاز خانه ب ل یاوا

و   یبا بدخلق  خواستمی در خانه بمانم. نم  خواستمی . نمکردمی باشگاه سرگرم م
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هلن را هم   یحوصله  یحت  گریبابا را ناراحت کنم. د ایمامان  ام،ی حوصلگیب

 .افتمشیی نم کردم،ی گم کرده بودم که هرکجا را تفقد م یز یچ  یینداشتم. گو

 بهانهی. با بهانه و بزدی مشکوک بود. مرتب به اتاقم سر م یکم مامان

و من   فرستادی هم بابا و ماهان را جلو م ی. گاهمیبا هم صحبت کن خواستیم

 :گفتمی. فقط ممیداشتم بگون چیه

 .قبول شم دیدعا کن_

 

خانه و به کتاب دمیخری م  یدرس  ر یو غ یدرس یهاکتاب ،یفروشکتاب  از

  چیصفحه، دو صفحه، ده صفحه، اما ه ک ی زدم، یها را ورق م. آنرفتمیم

 .دمیفهمینم

 .دانستمی نم چیو من از رقصشان ه دندیرقصی در سرم م  کلمات

 

و از   کردمی حافظ طلب م وان یخانه، دکتاب یمتصد ،یعباس   یروز از آقا هر

 .حافظ و شاخه نباتش، دو کالم قوت قلب

با لبخند  لیرو را هم کالفه کرده بود که اوا خوش  یِعباس  یآقا میکارها

و با گذشت روزها، چشمان پرسوال و   سپرد ی کتاب را به دستم م اشی شگیهم

 .دادی نم مدر هَمَش را نشا ی ابروها
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  زمی خانه، هر کس از کنار مام. در کتابشهر شده  یشهره کردمی م احساس 

شده ام که   وانهیخواندن، داز شدت درس  کردی فکر م دیشا گذشت،یم

بعد، تشنه و پر حرارت، حافظ   یو دم  زنمی با ولع تست ها را ورق م نیچننیا

 .خوانمیم

 

با هم تناقض دارد، دخترکِ فال   شیهاحافظ هم حرف   کردمی که فکر م یگاه

. بعد به دلم  دمیخری فالِ تک از او م ک ی و  آوردمی م ریفروش سر چهار راه را گ

 .همان درست است و بس د،یفال بگو نیهرچه حافظ در ا گفتمیم

دلم    داد،ی گمگشته به کنعان را م وسفیبازگشت  یاگر حافظ، وعده وقتآن

اگر از غم و هجران    یول خواندمی و درس م گشتمی و به خانه برم شدی آرام م 

 ریگسخت و نفس یهاو خود را با برنامه رفتمی به باشگاه م زد؛ی حرف م  میبرا

 .کردم ی خفه م ،یمرب

 وقت بگذرد؛  خواستمیم فقط

 .تمام شود ام یکاریب خواستمیم فقط

 ...اما

و    کردمینگاه م سیادر یه گوشوار یبه جعبه  یوقت گفتی تنگم چه م دلِ

اش کجا رفته بود که  که آن را پرت کردم، گوشواره  یبار نیآخر دانستمینم

 .دیکشی را به رُخم م  امی هم دلتنگ  یخال یحاال جعبه 
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 چه را گرفته بودم؟   یعزا من

 همکارانم را؟  دنِیند ا یرا   امیکاریب

 

مان آمد و در اتاق را از  دوبار احمد به خانه  یکه گذشت، وقت میماه و ن ک ی

  یقراری ب دمی. فهمستمین ندیداخل قفل کردم و مامان و بابا را قسم دادم بگو

 .احمد نبوده است  یمدتم، حداقل برا نیا یها

 

 کاری که توانستم با شروع ماه دومِ ب دیرا در من قوت بخش یسرد، سرد  زمستان

کنم. حاال فقط به   رونیرا از سر ب ییر سودابه خودم بدهم و ه یشدنم، تکان

را از    ینگران دمیفهمی . مدادمی . فقط به درس خواندنم بها مکردمی هدفم فکر م

مرا با خلوتِ اتاقم تنها  ،یشتریب ی ام و با آسودگنگاه مامان و بابا گرفته

 .گذارندیم

 

  یتا بعد برا رساندمی را به اتمام م یم یش یهاروز عصر که داشتم تست ک ی

که   ی خانه بروم، مامان در اتاقم را باز کرد و طورها به کتابکتاب لیتحو

 :در گفت  یجا از الهمان  رد، یوقتم را بگ  ادیز خواست ینم

خدا  ش رو ببره دکتر. بندهبشارت اومده دنبال بابات که خانومش و بچه  یآقا_

  گهی دو ساعت د  یکی ته منم باهاش برم. . بابات گفشهی روشن نم نشیماش
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. مواظب خودت  کنهی شام هم ماهان گفته کباب درست م ی. برامیگردیبرم

 .. خداحافظزمی باش عز

 

  ی بر رو امی بسته شدن در که آمد، تست آخرم را هم زده بودم که گوش یصدا

 .دیلرز زیم

وقت مطالعه، آن را در حالت   شه،یفراموش کرده بودم به رسمِ عادتِ هم چرا 

 پرواز قرار دهم؟ 

 

را در دست گرفته    رمیش وانیرا باز کردم. ل یگوش امیرا جمع کردم و پ هاتست

 .کور شد میقدر سرد شده بود که اشتهااز آن را بنوشم اما آن  یبودم تا کم

  رهیکه ذخ یینسبتا آشنا یو شماره  امیپ   دنیگذاشتم و با د  ینیرا در سآن  پس

 .صاف نشستم  مینشده بود، در جا

 

  ام یکردم بهت پ دایشد که دوباره جرات پ  یچ دونمی . نمریسالم. روزت بخ"

و   ی رو نشناسمن دی دوست دارم باهات حرف بزنم. شا یلیبگم که خ دیبدم اما با

  شهیاز هم شتریبودنت رو ب یروزا، دلم بهونه نیاما ا م، یکه بشناس ینخوا

 "؟یلطفا جواب بد شهی. مرهیگیم
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آمد. همان   ادمیکردم.  یاش را در ذهنم حالجرا چندبار خواندم و شماره  امیپ

  دیبا کردمی شعر فرستاده بود و من فکر م میبرا شیبود که چند ماه پ یاشماره 

 .صدرا باشد ایاحمد 

 ای گفت؟ی د و کاو افتاد. اگر احمد بود، پس چرا اسمش را نمدوباره به کن مغزم 

 گفتیخاله که م  زد؟ی به من زنگ نم یداشت، چرا با همان گوش ی اگر گوش

هم با پدر و مادرش صحبت کند؛  زند،ی دوست دارد هر روز که زنگ م یلیخ

 یاجازه  بارک ی یکه فقط روز  فی. اما حلیفام یهم با دوستانش و هم با همه 

 .تماس گرفتن از پادگان را دارد

 احمد نبود؟  پس

  چطور؟   صدرا

.  امی صحبت با من، به شرکت زنگ زده بود نه به گوش یهم آن روزِ آخر، برا او

 ؟شماره، صدرا نباشد نیا شدی پس م

فرمان استراحت داد و از   گرش،لیتحل یهامغزم به سلول   د،یدوم که رس امیپ

 .اتفاق، خارج شدم ن یا  یِمهندس یِابیارز
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دختر خوب   دونمیسالته. م  ستیحدودا ب دونمی اسمت مهسانه. م دونمی من م"

. دوست دارم  یتو هم درمورد من ازم بپرس  خوادی اما دلم م  ،یهست ییبایو ز

 "مانهی و صم ک یبشناسمت. از نزد شتریب یو بهم فرصت بد  یرو بشناسمن

 

 .دمیبه حرکت درآمدند و نامش را پرس یگوش دیکلصفحه یرو انگشتانم

 "ن؟یهست  یشما ک"

 

 .دیرس جوابش

 ".سجاد هستم"

 

 ".شناسمی نم"

 

با من،   ییاز آشنا دمی . قول ممیبا هم آشنا بش دیایمنم گفتم که. ب رون یا"

 ".یکنی نم یمونیاحساس پش وقتچیه

 

 .دادمی شده بود که داشتم جوابش را م چه

 "د؟یشناسی رو از کجا م من"
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از اون   دنت یو فال خر نهیپارکِ آ یاز چشمات. از راه رفتنت. از قدم زدنت تو"

  یواشکیکه  ییخدا، صورتش با کاکائوها یشهیکه هم یی دختر کوچولو

غم چشمات   نه،یشی رو لبات م ی. از لبخندت که وقتفهیو کث  یاقهوه خره،یم

 ".رهی و م شهی دود م

 

در کدام پارک قدم    دانستیاز کجا م  کرد؟ی م بیآدم که بود؟ او مرا تعق نیا

را   شیکاکائو یاقهوه  یلکه یبود؟ حت دهیدخترک فال فروش را کجا د زنم؟یم

وقت شستن دست و    نوای دخترِ ب  کردمی فکر م شهیبود و من هم دهیهم د

 .صورتش را ندارد

 

  ده یخر ه یکردم و از دور نگات کردم. برات هد یهاست با فکرت زندگمن مدت "

فتم اول مطمئن شم  . گیپسم بزن  دمیبودم اما نتونستم بهت بدمش. ترس

تصورت   تهیبا نگاه به هد خوابم؛ی تو م اد یهاست با . من مدتکنمی ناراحتت نم

 ".شمیلبخندت از دور، شاد م  دنیبا د کنم؛یم

 

انگار.   استیدن ستیپیتا نیترع یو او سر  شومی جواب دادن فلج م ی برا من

 .کندی م وانهیمرا د اشی بعد امک یپ
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 ".به موت قسم که دروغ نگفتم ،یمن خود عشق یواسه اگه بگم تو "

 

بفهمم او   دی. شاخوانمی را م شیهاامیپ یو از آغاز تا به حال، همه  گردم یبرم

  یِ میآموزشگاه باشد. دوست صم ا یباشگاه  ی. امکان دارد از بچه هاستیک

زار  . چرا که آکنندی م  یکردنم هر کار ت یاذ ی ندارم اما ساره و مهناز برا یخاص

مشتاقند من به   شهیو هم دانندی م شانتیمیصم یرا نشانه  گرانید

من   یایشوم اما دن شانی پاسخ مثبت دهم و وارد جمع خودمان تشانیمیصم

 .هاستآن  یِدور از سرزندگ

 .رسمی نم یا جهینت به

  ی را خاموش کنم تا برا یدارم جوابش را ندهم. بهتر است گوش میتصم

  ی . شعرفرستدی شعر م ک ی م یبار برا نیام. اوسوسه تر نشده اش،یصحبتهم

 ...که

 

 زییپا  یتو هیمثل گر"

 کوچه ی تو زییپا مثل

 بارون  ری کوچه ز مثل
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 شهی ش یبارون رو مثل

 خودِ عشق  ،یخودِ عشق تو

 خود عشق  ،یخود عشق تو

 قلبم یاسمت رو  مثل

 دستم  یتو هیهد مثل

 که داشتم ی اون حال مثل

 بستم یرو م هیهد یوقت

 خود عشق  ،یخود عشق تو

 خود عشق  ،یخود عشق تو

 ماه مثل

 رهیگ  یش م هیگر یوقت

 گل مثل

 رهی از دستِ تو م یوقت

 من مثل

 رهی م یو م یآ ینم که

 ...تو مثل
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 "خود عشق ،یخود عشق تو

 

  نیامیهمان آهنگ از بن نی. اشودیبر سرم آوار م ایدن خوانم،ی را که م شعرش

. همان  دادمیقلبم سر م  یبرا س،ی روز در فراقِ ادر ک ی که من  ستی بهادر

و نبودنش را   آوردمیرا طاقت نم دنشیند ،یکه در عالم بچگ یی روزها

  یخوب یرنگ نگاهش که به من عوض شده، معنا دمیفهمی . اما مخواستمیم

که با او   ییهای برادرم ندارد و محکومم به فراموش کردن تمام بچگ یبرا

 ...دوست داشتم و حاال   بیآهنگ را عج نی گذراندم. آن روزها ا

 

که   استینام نی. ناشناس، بهترکنمی م رهی که بخواهم، ذخآن  یب راشماره 

 .به او نسبت دهم توانمیم

روزم را در   یمانده یباق  یِاهیدگیچیو کالفِ پ کندی فرستادن را تمام م امیپ

 .تندی هم م

 .گذارمیو چشم بر هم م  کشمی تخت دراز م یرو

 :کنمیو زمزمه م دیآی لبم م بر

 ...رهیمی و م  یآیکه نم"

 ...تو مثل
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 ...تو

 "؟یهست یناشناس؟ ک یهست یک تو

 

 

سال   انی. هرچه به پاشدندی مثل سابق باعث عذابم نم ی زندگ یهایروزمرگ

اصرار   ی. خانم بهارکردمی تر مخود را فشرده یهابرنامه شدم؛ی م ترک ینزد

  یصورت که ط ن یماه حاضر شوم. به ا نیفرورد یآموزش یداشت در اردو

ها آن  آموزشگاهنظر  ر یکه ز ییهایکنکور گریبا د ن،یفرورد ییِ ابتدا یدوهفته

و تمام مدت وقت خود را به مطالعه و تست زدن   میده لیاردو تشک  ک یبودند؛ 

  د،یع التیگذران تعط یخانواده برا شدی باعث م ریتدب نی. ا میو آموزش بگذران

ها  را از آن  حیخواندنمان فرصت تفرما با درس کهن یو بدون ا فتندین یبه سخت

 .آسوده، به گشت و گذار خود بپردازند یال یبا خ م؛یریبگ

 اقیهلن چقدر اشت دم یاردو موافقت کنم اما بعد که د نیا ا ب خواستمی نم ابتدا

 .گذاشتم انیدرم ینوروز را دارد، موافقتم را با خانم بهار  دیع  دنیفرارس

 .تر دانستمامان، کنکور را واجب  اما

و   دیمنزل در فکر آمدن ع ی اهال م،یشد ی م ک یسال که نزد  یانیپا ی روزها به

 .سرد زمستان زودتر تمام شوند یبودند و من منتظر بودم شب و روزها دیخر
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  یکرده و بساط مطالعه را رو چیعصر سردِ اسفندماه که خود را پتوپ  ک ی در

. با وجود  شدیمخل درس خواندنم م رون یب ی تخت عَلم کرده بودم، سر و صدا

 یِاومرتبه کردنِ د  دیمجموعه تست و تمد نیا یو چندباره   نیدوره کردن چند

از هر صفحه   دادم،ی م لیخانه تحوها را به کتابآن دیها، چون فردا باکتاب

 شانیهالحظه از سوال   نیتا آخر خواستمی و م  کردمیچندتست انتخاب م 

 .استفاده کنم

غلط بودن پاسخم را   ای حیصح کهآنیآخر را بدون تمرکز جواب دادم و ب  تست

جا رها  مرتب کنم، همان  کهآنی تخت بلند شدم. پتو را ب  یکنم، از رو یبررس

ها  دوشم انداختم و پله یرا رو  یماهمامان یه یهد ی دوز دی کردم. اشارپ مروار

  دم،یرس ی. وقتکردندی رفتم. همه در آشپزخانه بودند و سروصدا م نییرا پا

 .هستند  یو هرکدام مشغول کار اندستادهی ا ز یکه دور م دمید

 

 ؟ چه خبرتونه؟شده یچ_

 

 :و کودکانه گفت دیکش رون یبابا خود را ب یاز پشت پا  هلن

 .ادیمن سرگرمش رو گول بمالم، ن  نینذاشت_

 

 .دیپرصدا خند ماهان
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رو  رو گول بمالم. سرگرمش سرش  ایرو گرم کنم. فسقل بابا؟ سرش  یگی م یچ_

 ه؟ یگول بمالم چ

 

 .خنده، هلن رت در آغوش گرفتم و خود را در جمعشان جا دادم با

 د؟ یرو گول بمالسرگرم من دیچرا با_

 

 :پر خنده گفت  هلن

 .که تفلدته یتا ندون_

 

 :به اعتراض گفت ماهان

 .نکنه یدهن لق   یوروجک خانوم، قرار شد کس_

 

  یبابا کردی فکر م دیانداخت. شا نییکوچکم ناراحت شد. سرش را پا طفلک 

 .مهربانش از دست او دلخور شده است

 .بابا. حواسِ من نبود دیبِبَش_
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او جان ندهد، هلن را از    یلحن دخترکش، برا نیکه محال بود با ا ماهان

 .د یبار بوس نیرا چند شیهاموها و لپ  یآغوشم جدا کرد و رو

  لمونی. تحومشینیبی وقت نم چیتفلدشه. ما که ه دیفهمی م  دیباالخره که با_

  میپرنسس بابا. بدو بر یبهش گفت یخانوم دکتر! شمام خوب کرد  رهیگینم

 .هاش آب شدن که همه خامه ک یسراغ ک

 

اتفاق   نیا  یقبل هلن، فرصت ذوق کردن برا یلحظه یناراحت دنیکه با د من

کوتاه،   یغیام به خود آمدم و با جبرادرزاده  یکودکانه یرا نداشتم با خنده

 .دمیمحکم بوس صورت ماهان را

 

کنم که همش    دایذره وقت اضافه پ  هیقربونت برم داداشم. به خدا من اگه _

 .شده نی سنگ یلی م خشماهام. االن برنامه شیپ

 

 :گفت یبا دلخور مامان

 ؟ یخوایوقت اضافه داشتن م هیما رو در حد   یعنی_

 

  دیرا فهم امی. بابا که شرمندگدمیماهان فاصله گرفتم و به سمت مامان چرخ از

 .باز کرد م یآغوشش را برا
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  گهیامسال بوده. ان شااهلل تا چهارماه د  هی. دیریانقد به دخترمون سخت نگ _

 .رهی خونه باال م وار یو مثل سابق از در و د شهی تموم م ی همه چ

 

 :و گفت  دیبلند خند ماهان

. تازه قراره بعد از کنکور،  شهی کنه. دلمون خوش بود که عاقل م ریخدا به خ_

 .آخر میبزنه به س

 

از نبودنم گله    یبود داشت شیپ قهیدو د نیدلتم بخواد خان داداش. هم_

 .ایکردیم

 

 .کرد و مرا به آغوشش دعوت کرد میبازو یآرام حواله  یمشت

 .دمیم ارو یهات دنندهخ نی. واسه ا کهیبخند خواهر کوچ شهیتو هم_

 

داشتنش قرص کند، فکرم را کشاند به   یدلم را برا کهنی از ا شتریب حرکتش

  سیبا ادر میهایحرکت، مختص کودک  ن ینواخته بود. ا میبازو یکه رو  یاضربه

 نبود؟ 
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در پختن   ،یو چا ک یام بودم. بعد از صرف کها با خانواده بعد از مدت  شبآن

من و ماهان   یشام به مامان کمک کردم. کنار بابا نشستم که از خاطرات بچگ

را    یی. شاهکارهامیخودمان هم بخند شدی و باعث م زدی هلن حرف م یبرا

و گاه او مرا  دمیخندی من به ماهان م  یو گاه  دمیشنی که تازه م کردی م فیتعر

 .گرفتی به سخره م

ساعت ده که شد،   ک یها را من شستم و نزد. ظرفمیرا با هم صرف کرد شام

بابا   یدر دستم بود تا برا وهی. بشقاب ممیبرد زیرا با مامان بر سر م وهیو م یچا

 .زنگ تلفن برخاست یکه صدا رمیپوست بگ وهیم

 

که الو گفت و سالم کرد، گل از   نیرا جواب دهد اما هم ی رفت تا گوش ماهان

گشاده، مخاطبش را به منزل   ییصحبت، با رو  یگلش شکفت و بعد از کم

 .دعوت کرد

 :دیبه او نگاه کردم. مامان پرس ی پرسش  یحالت با

 بود مادر؟  یک_

 

 

 :که در صورتش بود گفت یسمتمان آمد و با همان لبخند به

 .بودن ابونی. سر خجان یا انیدارن م نای ااحمد بود. با خاله_
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هم احمد را نداشتم. آن  دنید یعنوان آمادگ  چی. به هدیکردم رنگم پر احساس 

مان آمده بود  که به خانه ی دوبار  یکیروز تماسش را رد کردم و آن کهن یبعد از ا

 .و خود را در اتاقم حبس کرده بودم

 

 :گفت بابا

 خودمونن؟   ابونیخ نیسر هم_

 

  ست،یخاله انقد غر زده که سرزده درست ن م،یایسرزده ب میآره. گفت خواست_

 .زنگ بزنه خبر بده ینود  قهیمجبور شد د

 

شالِ بلند   ریز شیبا پوشاندن موها  کردی م یکه سع دمیدیمن فقط هلن را م  و

 .من، خود را محجبه نشان دهد

 .زانو زد  شیکنار پا ماهان

 ؟ ییبابا یچوندیپ  رو چرا انقد خودت _

 

 .ادیب خواد ی آخه احمد م_
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 :باال رفته گفت ییبا ابرو ماهان

 به تو داره؟  کاری. چ ادیخوب احمد ب_

 

 .گَشَنگ باشم خوامیم_

 

 :شوخ گفت  یو مامان به قهقهه افتادند و ماهان با اخم بابا

 .یایواسه پسرها عشوه ب یمونده از االن بخوا  نمی! همیپدر صلوات_

 

از دستم پرت   وهیزنگ در که بلند شد، دست لرزانم باعث شد بشقاب م یصدا

 .زدیفرش بر یبابا خُرد کرده بودم، رو یکه برا یو پرتقال   بیشود و س

 :گفت یبه شوخ ماهان

دوتا رو جمع کنه. چتونه بابا؟ احمده. احمد هول کردن داره   ن یا ادیب یکی_

 آخه؟

 

 :دلخور گفت مامان

 ماهان خان؟ میداشت_
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 :گفت فونیرفتن به طرف آ  نیباال برد و ح میتسل یرا به نشانه شیهادست 

 .. شرمنده حاج خانوممیما چاکر_

 

  بارنیا ،ییحی. در باز شد و بعد از خاله و آقا ستادمیسر انداختم و ا یرو یشال

 .شد ان یدر نما یاحمد در آستانه بتیه

را جواب دهد.   رلبمی نخواست سالم ز یآمد و حت  شینگاه کردن به من، پ بدون

 ...احمد از دست من دلخور بود

 .داشت حق

 .داشت حق

 

 :و پرخنده گفت دیصورتم را بوس خاله

وقت    گهی. دیشد  یماشااهلل واسه خودت خانومتولدت مبارک عروسک خاله. _

 .ازدواجته

 

 .ها را به نشستن دعوت کردآن مامان
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م تازه تولد  دختر آرزوها دارم. بچه نی ها نزن خواهر. من واسه احرف  نیاز ا_

 .شهی سالگ ستیب

 

هم   ییحیآقا ک یکُنَک زدم و در جواب تبرخوش دل   یزحمت لبخند به

 .از او تشکر کردم مانهیصم

 .نشستند همه

کنار   ری دور سر و گردنش، سر به ز چاندهیتازه متوجه هلن شدم که با شال پ 

 .بود ستادهیاحمد ا

 .خود را نگه دارم شدی احمد باعث م ی و رفتار جد گرفتی ام مخنده   داشت

 :رو به دخترش گفت ماهان

 .خودم یرو پا نیبش ایبابا؟ ب یساد یجا واچرا اون _

 

 :خجالت گفت با

 نم؟یاحمد بش شیپ _

 

 .دیام، بلند و پرصدا به انفجار رسخنده ی بار نشد خود را کنترل کنم و صدا نیا

 :و گفت د یخند  زیهم ر احمد 
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 .کنار من نیخانوم خوشگله. بش نیبش ایب_

 

 .ندیجا شد تا هلن کنارش بنشجابه  یکم بعد

 :گفت ییحیآقا

  .ایخانومِ محجبه و باح  نیماشااهلل به ا_

 

 :کودکانه گفت یبا ذوق  هلن

 .تازه رُژ هم نزدم_

 

 .جمع شده بود یباعث خنده حرفش

 :گفت احمد 

 .یچرا انقد ناز شد گمیم_

 .شهی عاشگم م نهیبِم گفته بود احمد منو بب یعمه جون_

 

 .فتمیب هیهلن، به گر  یِحرف ناگهان نی بود از ا ک ینزد گران،ید یخنده  انیم در
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شده  قیحرکاتش دق   یبه من نگاه کرد و من که آن لحظه رو یچشم ر یز احمد 

 .د یبودم، نگاهش را شکار کردم. چشم از من برداشت و لب گز

 بِکَنه؟  یناز یفرشته نیدل از همچ تونهیم یدرست گفته. ک تیعمه جون_

 

 خِتمَت؟   یرینم گهی پس د_

 

 نرم؟  ایبرم _

 

 .یما و بابا و عمه جون شیپ  جانیبمون همنه. _

 

با خود فکر کنند من از هلن   گران ی . ممکن بود دکردی م یز ی داشت آبرور هلن

 .ها را بزندحرف  نیام تا اخواسته

 

 .دیکشی مغزم خط م  ی سکوت احمد، رو 

 .به نجاتم آمد ماهان

 ؟ یخوربا دورانِ آش  یکنیچه م  نمیجان، بگو بب خوب پسرخاله _

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

220 
 

تنها   ییکه گو کردندی به پسرشان نگاه م  یفتگیو خاله، چنان با ش ییحیآقا

 .استشده ابیخدمت مقدس شرف  ن یکه به ا استیکس

 .عادت کنم دی. کم کم بامیگذرونی. مستیبد ن_

 

 :خنده گفت انیم بابا

  پسر؟ یهمه وقت گذشته هنوز عادت نکرد نیا_

 

بدهد اما لحنش رنگ غم به خود   یبابا را با شوخ  ی داشتم جواب شوخ انتظار

 .گرفت

عادت    طشیزود به شرا ی لیخ ره،یراحت م   الیکه با دل خوش و خ یاون_

 .... اماکنهیم

 

  شیکه تازه از خواب برخاسته باشد، در جا یبه خود آمد و مثل کس ناگهان

 :صاف کرد و گفت یانهیصاف نشست. س

 .کنمیادت مکم کم منم ع_
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و احمد هم به   ییحیدست مامان را گرفت و او را به آشپزخانه برد. آقا  خاله

عاشق، به    دِیمر ک ی. هلن مثل دادندی ماهان و بابا را م یهانوبت جواب سوال 

کوچک تا کجا داشت   یدختر بچه نی . ازدیو فقط لبخند م  کردی احمد نگاه م

  بافت؟یم  ا یاش روبچگانه یا یخودش و دن  یبرا

 .ماهان به خود آمدم یصدا با

 ؟یگفت یز یجانم داداش. چ_

 .حواست کجاست؟ چندبار صدات زدم_

 .لحظه حواسم پرت شد هی دیببخش_

 .اریآب براشون ب وانیل هیشون شده. تشنه ییحیآقا _

 

 .عجله از جا بلند شدم با

 .ارمیاالن م_

 

 .زمیفلنگ را ببندم و از آن جمع بگر دم ید بهتر

 :گفتیکه خاله داشت به مامان م دمیشن دم،یستون آشپزخانه که رس به

 .موافق بود دی. شامیحاال بذار با خودش حرف بزن_
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 .ماندم جاهمان 

 

 

 :گفت دادی را در بشقاب آخر قرار م ک یاز ک یقاچ کهی در حال مامان

بچه   نیتا تابستون سه چهار ماه مونده. بذار ا ه؟یاکه فعال نه. چه عجله گمیم_

 .کنهی. فرار که نممیگی کنکورش رو بده بعد بهش م

 

 .با سماجت چاقو را از مامان گرفت خاله

شده.   ییپسر هوا  نیا گمی بِدوش. خواهر من، م یگینَره، شما م گمی من م_

فقط از   زنهیخودشه. هربار زنگ مکنه. همش تو   یخودخور تونهی نم گهید

 میستیکه ن بهی . غرمیشناسی رو خوب م گهیدو بس. ما که هم  گهی مهسان م

  الیختا  میکنی حلقه دستش م   هیتا آشناتر شن.  می ریفرصت بگ میبخوا

تا تابستون بشه و کنکور   میندار شونی کار گهی جفتشون راحت شه. بعد د

خدا دلم واسه  امشب من مطرحش کنم. به  نیمهسان هم تموم شه. بذار هم

 .م کبابهبچه

 

 :باال انداخت و متفکرانه گفت یاشانه مامان
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بهتره. حداقل من با باباش   مینزن یبگم واال. به نظر من که امشب حرف  یچ_

  .گهی م یچ  نمیحرف بزنم بب

 

 :گ خورده بود گفتبه سن رشیکه ت خاله

 .خوب االن حرف بزن_

 

. فتهیاز درس خوندن ب ایشه  ییمهسان هوا  خوام ی االن نه. گفتم که. نم_

 .دمی . فردا خبرش رو بهت مزنمیآخرشب باش حرف م

 

از آشپزخانه دور شدم و از   نیپاورچ نیآب ببرم، پاورچ ییحیآقا یکه براآن یب

مهم   م ینگاه ماهان برا یها رساندم. حتخود را به پله  ،ییحی پشت سر بابا و آقا 

 .نبود

 زدند؟ ی ازدواج حرف م ک یداشتند از   یراحت نیو مامان به هم خاله

 هم ازدواج من و احمد؟  آن
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بودم و از   یحرص، تمام پوست لبم را با دندان کندم. از دست خاله عصب  از

مامان که  یکردم. با صدا ی . چندبار طول و عرض اتاق را طریدست مامان، دلگ

گرفتم. بهتر بود بر خودم مسلط شوم.   یو نفس ستادمیا  خواند، ی مرا به نام م

ازدواجش،   شنهادی پ دنیبفهمد با شن کهن یبه ا ی وا د،یرقصی احمد که نزده م 

که به دلِ زبان نفهمش   یواه یدیوقت با اماست. آن هم شده تمیباعث عصبان

 .کردی را با فکر به من و ازدواجمان سر م ی خدمت سرباز  یتا انتها داد، یم

 

رفتم. شالم را   رونیاز اتاق ب ق، یعم یزدم و با نفس میهاگونه یضربه رو چند

 .باعث جلب توجه احمد شوم ترتا مثال کم دمیجلو کش یکم

. احمد سر  دادیدار مامان و خاله داشت عذابم م  یسالن که شدم، نگاه معن وارد

 حیتسب حرف،ی و بابا، ب گرفتیبود. ماهان نگاهش را مرتب از من م ریبه ز

 .انداختیم

 

که آن   یاکنار خاله نشستم و با خنده ندازم،یخود را از تک و تا ب کهن یا بدون

تازه،  یبحث دنیکش  شیتمامِ عمرم بود؛ محضِ پ یخنده  نیآورترلحظه عذاب 

 :گفتم

خوب با نبودن احمد کنار   کهنی مثل ا ؟یشی چاق م  ی خاله چرا باز دار_

 .کرده تتیخوب تقو ییحینکنه آقا ای. یاومد
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که  ییهاتر برده بودم تا مثال مثل آدم  نییرا پا میحرفم، صدا یانتها  در

دار انداخته  به او متلِک صحنه چرخد، یها مجور حرف  نیبه ا  شهینشان همدها

  .باشم

نمانده بود که گل   یزیانداخته بودم و چ  نیقسمت زم نی توپ را در بهتر انگار 

 :گفت یخود را جمع و جور کرد و با نگران به نفعم به ثمر برسد؛ چون خاله 

 شم؟ی دارم م ایمهسان؟ چاق شدم  یگی واقعا م_

 

عوض شدن    نیو ا  استی کار راض نیاو هم از ا دادیماهان، نشان م  زیر یخنده

 .تر است جو را مشتاق

 .رنگ به رنگ شد و دست خاله را در دست گرفت  یکم مامان

  رهی تازه داره آب م ،یهمه الغر شده بود نینه خواهر من. چاق کجا بود؟ ا_

 .یشی تر مشگلپوستت و خو  ریز

 

خاله   شترِیب یِ با ناراحت کرد،ی خود داشت خاله را آرام م  الیکه به خ مامان

 .مواجه شد
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  یزیمدت زشت بودم و چ نیا ؟ییحیالغر و زشت شده بودم؟ آره   یلیخ_

 ؟یگفتینم

 

 :با خنده گفت  چارهیهم وارد گود شده بود. ب ییحی آقا

  ی لیچنان با همون شکل و شماهم . یواال خانوم، به چشم من که عوض نشد _

من و شما    یِاز سن نظرباز گهی. بعدم د یمون بودکه وقتِ ازدواج  یهست

  من؟  زِیعز یخوری رو م  ی. حرص چگذشته

 

  نیو ا انداخت ی راه مجنجال به  ک یبودم، خاله داشت  دهیکش شیکه پ یبحث با

ون ازدواج  چ ینیری به صحبت درمورد بحث ش لیما ، یاز نظر روح شدی باعث م

  .پسرش نباشد

  گر یکلمه د ک یکه اگر  کردی م دیمامان، داشت مرا تهد زیتند و ت یهااخم  اما

 .خواهد افتاد نیالکاتبادامه دهم، امشب حسابم به دست کرام 

 :گفتم یلودگ با

سرت بذارم. چقد  سربه   خواستمیخاله! چرا انقد اعتماد به نفست کمه؟ م  یوا_

 .آخه  یبازی زود خودتو م
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 .دلخور بود هنوز

دور شده   میاز خودم و زندگ  یلیمدت خ هی دونمی نه خاله جون. خودمم م_

تو   یز یچ هیاحمد عادت نکرده بودم. انگار  یِ که هنوز به دور لیبودم. همون اوا

رو با  رو برامون پر کنه. خودم جاش  تونستی نم یچیکم بود که ه مونیزندگ

خونه   جون صدبار به  ی که زمان بگذره. روز کردمیمشغول م  ی زیهرچ

بگه که  یزیچ  هی خواست ی . فقط دلم م دمیپریم ییحی به  ی. گاهافتادمیم

نشون   یصبور  یلیاز دو کالم حرف درشت و تلخ. خ غی. اما دررهیبگ مهیگر

  .از من نداره یدست کمحالش  دمیدیم کهن یبا ا داد؛ یم

  یاما اون روزا میریگی و بهونه نم میبا نبودنِ احمد کنار اومد  گهی االن د البته

دونه   هیهم نداشتم آخه؛  یریبداخالق بودم. تقص یلیاول، حداقل من که خ

 .هم ازم دور شده بودبچه داشتم که اون 

 

 :در چشمان احمد حرفش را ادامه داد  رهیخ

خودِ احمدم براش    دونمی . مییحیبود اون روزا واسه من و  ی که چه زجر یوا_

 .سخت بود یلیخ

 

  ع یسر یدر نگاه و لحنش نشست. به من نگاه کرد و با چشمک طنتیش ناگهان

 :گفت
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  یکه احمد داشت، هر لحظه رو با فکرها یقشنگ یِ مشغولهرچند با اون دل _

و وقت واسه فکر کردن به من و پدرش   گذروندی م شنده یدرمورد آ یگرن

 .نداشت

 

  .گشتی اول برم  یهامن! بحث داشت به همان پله   یخدا

. به قول مامان  دیصورتم دو انیکه بخواهم گُر گرفت و خون درمآن یب تنم

  ی بودم که موضوع فراموش شود اما زه دهیچ یکبر یهمه صغر   نیا ،یماه

 .باطل الیخ

 

خودش   ی برا زی م یآب از رو وان یل ک یو  دیکش یاز سر آسودگ ینفس مامان

آب ببرم و فراموش کرده بودم. حاال   ییحیآقا یآمد که قرار بود برا ادمی. ختیر

 دهیمرا کش ییِاعتنا ی زحمت ب  گرید  ی کس ییگو ز،یم یپارچ آب رو  دنیبا د

 گفتی . حتما مکرد ی درمورد من با خود چه فکر م ییحیبود. معلوم نبود آقا

  ک یبار  ریکه از ز یاست. کسهم شده  یعاشق چه کس امچاره یطفلک پسر ب

 .کندی م ی آب آوردن هم شانه خال وانیل

 

مانع   توانستمی و مختلف، در مغزم به پرواز در آمده بودند و نم ربطی ب یفکرها

 .ان شومشدادن  جوالن 
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و   دندیخاله چه گفت که همه خند  دمی. نفهمدمیشنیتند قلبم را م  یصدا

 .کشدار مرا به خود آورد یمامان با اخم

 ن؟یگفت یزی! چدیببخش_

 

 

 .احمد با شما بود دخترم_

 

  ک ی یعنیمامان،  یقفل شده یهادندان  انیجمله از م نیا  انینداشتم ب شک 

 .در انتظارم است   یاساس خیتوب

 .ناچار به سمت احمد برگشتم به

 ؟ یخوا ی م یزی جانم پسرخاله. چ_

 

لحظه نگاهش را   ک ی . دمیخوب د  یلیبود را خ دهیکه در چشمانش دو یاخنده

 :گرفت و گفت

کردم   دایکتاب پ یسر  هی. نمیهات رو ببو کتاب  ی درس یز یربرنامه خوامیم_

  .خورنی به دردت م یلیخ  شون،یکه اگه هنوز نخونده باش
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  چیها رفت. بابا چرا همنتظر من باشد، بلند شد و به سمت پله  کهن یا بدون

به   یانداخته بود. با درماندگ ری و سر به ز  انداختیم حی. فقط تسبزدی نم یحرف 

 .کرد قیماهان نگاه کردم. چشم بست و با لبخند مهربانش، مرا به رفتن تشو

. چون  شدمیامشبِ مامان م یِاعصاب خُرد ی برا یبد یبهانه رفتم،ی نم اگر

من هم او   یهایباز جی. گاست شده یکامال مشخص بود که از دست خاله عصب 

 .تر کرده بودرا کالفه

  ی و با دست به طرف باال اشاره کرد. مثال برا ستاد یاحمد ا  دم،یها که رسپله  به

 .دانستی رفتن به اتاقم، رفتنِ مرا مُقَدَم م

از چشم همه دور    گرید جان ی. استادمی از کنارش گذشتم و مقابل اتاق ا ع یسر

 .کف دستش بگذارم یاحساب جانانه  شدی . پس ممیبود

 .وارد اتاق شوم، به طرفش برگشتم کهن یا بدون

اتاق   ،یدونی تو اتاقم. خودت که م یایتعارفت کنم ب تونمینم دیببخش_

 .نهیبب یتوش باشه که نخوام کس ییزایو ممکنه چ  هیشخص

 

 :لکنت گفت ی. با کم دمیبازش فهم مه یرا از دهان ن نی حرفم جا خورد. ا  از

 .میحرف بزن  خواستمیم_

 .یگفتیم  نییهمون پا جا؟نی ا م یپس چرا اومد_
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ماندنمان   ادیز دانستی . مکردی پا و آن پا م ن یرا معذب کرده بودم. داشت ا  او

آداب بود که حرمت صاحب خانه را   یِقدر مُباد . آنبه باباست یاحترام ی با هم، ب

 :و گفت  دینگه دارد. لب گز

 .کشهی طول نم  ادی. زمیداخل اتاق حرف بزن میبر_

 .بگو جان ی. خُب همایردکنجکاوم ک_

 

به حرفم، پشتش را به من کرد و در اتاق را   ییاعتنا نیبار بدون کوچکتر نیا

چارچوبِ در خشکم    انینشست. م زمیکنار م یِصندل یباز کرد. جلو رفت و رو

  املهیکارش در مخ نیبودم که ا دهید تیقدر از او محجوبزده بود. آن 

  یپا را رو  دمیبود د ختهیکه از راهرو در اتاقم ر یبا نورِ کم یاما وقت دیگنجینم

مشخص شد   میداده، برا هیتک یبه صندل نه،یانداخته و دست به س گرشی د یپا

 .استاو را به ستوه آورده   میهای که حاضرجواب

تعارف نکن. فقط لطفا اون المپ هم   داخل؟ اتاق خودته  یایب یخواینم_

 .کهیتار یادیروشن کن، ز

 

  .خود را جمع و جور کردم ع یسر
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به   یپنهان ینامه ک ی فراوان، در  تِیبا مظلوم شینبود که چندماه پ ی احمد نیا

  جواب انتظارش را درست بدهم. انگار در پادگان، درس   کردی من التماس م

و پا بودن   دستیکه وقت ب  دمیبود. د یآموخته بود و عجب شاگرد خوب دیجد

 .محکم نشان دهم شهیو بهتر است خودم را مثل هم ستین

 .نشاندم میهالب  ی کج رو یاو خنده دمیبه شالم کش ی رفتم. دست جلوتر

  ینگاهش باشد، پس رو ررسیاتاقم در ت یهمه   خواستمی که نم ییجاآن  از

  ینشستم تا او هم به همان سمت بچرخد و به قسمت ها زمیپشت م یِصندل

 .اتاق سرک نکشد  گرید

 با برنامه؟ ی خوای کتاب م یاحمد. اوم... گفت  یچه عوض شد_

 

کوچک مقابلم   یخانه و کتاب  زیم یرو یهاکتاب انیرا سرگرمِ گشتن م خود 

 .نشان دادم

 

 .کم عوض شدم هی دی. منم شاشنی همه عوض م_

 

 .کرده و به طرفش گرفتم دایرا پ   یزیربرنامه دفتر
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مثل تو   یمدتِ کم، واسه کس نیاون هم ظرف هم رییهمه تغ نینه اتفاقا ا_

 .ادهیز یلیخ

 

 .آورد و دفتر را گرفت شیرا پ دستش

 بد؟ ایخوبه   رییتغ نیحاال ا_

 

 .دادمی قرار م شیو روبرو دمیکشی م رونیب ی کی یک یرا  هاکتاب

 .هااز کتاب نمی. ایعوض شد   یواسه چ د ید  دی! بادونمینم_

 

. اما حواسش  زدی م یزیگر برنامه هم  یرو  یها بود و گاهکتاب یرو  نگاهش

 :دیبود. به ناگاه پرس یگری د یجا

 مهسان؟ یرو بدجوابم  ینخواست وقتچیچرا ه_

 

 .دی فرا رس یی! شروع شد! وقت بازجوایخدا

 

 .اما بهتر از سکوت بود لرزد یم  می صدا دانستمیم

 ؟یکه نگرفت یخواستی م  یچه جواب_
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 .کوه بر دوشم افتاده بود ک ی. به وزن کردمی نگاهش را احساس م ینیسنگ

لحظه  هی. شهی حواسم پرت م ی جورنی ا ؟یبری ور ماون  ورن یرو اچرا نگاهت _

 .رو بزنمنگاه کن تا حرفم 

 

  رونیب یارا باز کردم و دفترچه  زیم  یگوش دادن به حرفش، کشو یجا به

 .دمیکش

رو توش نوشتم با رتبه و   میشیآزما ی کنکورها یجهیهست. نت نمیا  یراست_

 ...هم از مشاور نوشتم که یی. چندتا نکته طالگرفتمیکه هر بار م  یطراز

 

پرت کرد. چشمانم را از سر   یارا به گوشهو آن دیدفترچه را از دستم کش 

  .دمیتعجب، تا عمق چشمانش باال کش

 ؟ی کرد نیچرا همچ_

 ؟یبزن راههیرو به بخودت  ی خوای چقد م ؟یکنی م نیتو چرا همچ_

 

 :را در هوا تکان دادم و گفتم دستم

 چته امشب؟  راهه؟ یکدوم ب_
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 .به من نداد ییتقال نیکوچکتر یهمان دستم را محکم گرفت و اجازه  مچ

همه   نیکم و از ا یفاصله ن یچشمانش را دوست نداشتم. آن هم از ا یرگیخ

 .کشنده یِکینزد

 .خدابه شکنهی نکن م ؟ یرو گرفتچرا دستم  ؟یکنی کار م یچ _

 

 

  رم،یبگ دهینگاهش را ناد خواستمیو هرچه م شدی از صورتم جدا نم چشمانش

 .کردی نگاهش وجودم را ذوب م نیبذره ریداشت ز شد؟ی مگر م

 .خُب دخترخاله جان! منتظرم بشنوم_

 

  چرخش  ک ی از   غیاما در چرخاندمی دستش م یحلقه  انیرا در م دستم

 .جانکم

 الیخی خودش ب  دیبهتر بود جوابش را بدهم شا ی ول دمیاز تقال نکش دست

 .شود

 پسرخاله؟  یبشنو یخوای رو م یچ_

 .طرف  هی یکرد ورتمیکه چندبار ازت خواستم اما هربار دا یجواب_
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 .دیقدر پرصدا که مطمئنا احمد هم شندهانم را قورت دادم. آن  آب

 .یزنی حرف م ی از چ  ؟یچه جواب_

 

در مچم نشسته بود. انگار احمد   یگز کردن افتاده بود. درد بد  به گز  دستم

 .کردی هم م شتریکه فشار دستش را ب دیفهمی را نمآن

و تو   زدمیکه م ییهااز تلفن  ؛یکه نداد ی و جواب شیکه خوند  یااز نامه _

تون و هردفعه خاله به دروغ  که اومدم خونه  یاز چندبار  ؛یدادی نم تیاهم

 .یدوستات درس بخون یخونه  یرفت گفتیم

 

 .شدی م شتریهم ب شیهر جمله، عالوه بر فشار دستش، تُن صدا با

 !دانم ی نم ش؟یهاحرف یِ داغ ای. از درد دستم بود دیچک اشکم 

دستم را رها کرد و نگاهش را از صورتم برداشت و   ع یسر که دیاشکم را د ییگو

 !کرد  نهیدستم را معا

 شد دستت؟ درد گرفت مهسان؟ آره؟   ی! چرمیبم یاله_
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. چرا توقع  دی چکیم وقفهی شدن گذاشته بود که تند و ب لیس یبنا اشکم 

ناراحت   اشیمانی همه خشن رفتار کند؟ چرا از پش نینداشتم احمد با من ا 

 شده بودم؟ 

صورتم   خواستیم  گر،ی و با دست د کردی دستش مچ دست مرا نوازش م ک ی با

  یو اجازه دمیاشک پاک کند اما با اکراه صورتم را کنار کش یِسیرا از خ

 .به او ندادم شتریب یِروشیپ

 ؟یکنیرفتار م  یطور نیچرا ا ؟یشد  یجورنیتو چت شده احمد؟ چرا ا_

 

. شناختمی خوب م  یلیرا خ امیاحساسات یالنه کرد. پسرخاله  شیدر گلو بغض

عنوان    چیرا به ه  امی ناراحت دنیطاقت د دانستمی خصوصا درمورد خودم که م

 .ندارد

 ...شد که یچ  دمی! اصال نفهمدیمهسان جان. ببخش دیببخش_

 

پشت سر هم، در   یهارا محکم به هم فشار دادم و چشمانم با پلک  میهالب

 .شوم شترمیب ختنیمانع اشک ر  خواستمی حدقه چرخاندم. م

 .یبهت که گفتم عوض شد_

 .قدر بهت عالقه دارم. هنوزم همون احمدم. هنوزم همون نشدم  یاما عوض_
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کرده تا   زیرا ت شیهاو شک نداشتم ماهان گوش  رفتیداشت باالتر م شیصدا

و   ادش یز رتی. غها را هم بشنود و خود را به ما برساند حرف  نیترکوچک 

 .من، زبانزد همه بود یرو  دشیتعصب شد

 

 .هات عوض شدهگفتم رفتارت، اخالقت، حرف  ؟یشد یمگه من گفتم عوض _

 

 .کالمم او را آرام کرد ینرم

به   یحس بد شیهادست  یاندازهیب یدستم قرار داد. داغ  ی دستش را رو هردو 

  .دمیکش شیو شالم را پ دمیکش رونی دستم را ب اریاختی. بکردی م  زیتنم سرر

شون رو  ها هم همهبرنامه، کتاب  نیا ،ینیبب یخوای کتاب و برنامه رو م یگفت_

  .برام نهیهواش سنگ جان ی. ارونیب رمی ن. من مخونه و تو کتاب زیم

 

 .یذاری جواب م  هی یِرو تو خمارمن  ی باز که دار. یکنیفرار م  یباز که دار_

 

 :حرص گفتم  پر

 بهت بگم؟  دیبا ی چ ؟ یبدون یخوایم  یچ  ؟یچه جواب_
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. گمی نداره. دوباره م  یباشه! اشکال ؟یدون ی باور کنم که خودت نم یخوایم _

 .یرو بدو جواب من  یایتا به خودت ب گمی هم م گهیالزم باشه صدبار د

 .بدونم باشه. بگو تا  _

 

 .میهم بود ی. حاال کامال روبرو ستادیدهانش را فرو داد. بر جا ا آب

  دیاما شا  ردینگاهش را بگ خواستیلحظه م  ک یو  دیبه چشمش کش یدست

 .شد خیتر از قبل، در چشمانم مشد که محکم مانیپش

  یکه بگ نی. اخوام ی جواب م  هیکه من تو رو دوست دارم. ازت هم  یدونیم_

 ...روکه من تورو دوست دارم تو هم من  یقدرهمون  ه؟یردم چنظرت درمو

 

  .نه_

 

کرده بودم که   شی و محکم ادا عی قدر سربود. آن یکاف  شی کلمه برا ک ی نیهم

قدم جلوتر آمد. ناباورانه زمزمه   ک ی. اما گذاشتی نم یرا باق   یگری سوال د یجا

 :کرد

 

 اما چرا؟ _
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و    کردمیم یفلسفه باف  دیپرسشش را پاسخ دهم. چون بعد با  نخواستم

ماهان دوستش دارم   یندارند و به اندازه  یفرق  چیه میاو و ماهان برا گفتمیم

 دیبخشی م دیها، باز به خود امحرف  نی که با ا شناختمشی قدر خوب مو... آن

 .که من به او عالقه دارم

 .تکان دادم یسر

  .کنمی به تو فکر نکردم و نم توق چیمتاسفم اما من ه_

 

رفتم تا با شستن صورتم، به   یی از کنارش گذشتم. به سمت روشو  زود

به جمع   یتا برگردم. وقت دیطول کش  یبس دهم. کمآتش گرانید یِکنجکاو

زده کنار ماهان نشسته است. خاله  که ساکت و غم  دمید  وستم،یپ  گرانید

داشت با   ی . ماهان سعبستیداشت با نگاهِ پرسوالش او را به رگبار م 

  ی زیمجلس را باز کند اما هلن هم دمغ بود و چ خیهلن  یهایزباننیریش

 .گفتینم

 

 یکرد و درمورد موسسه  ییحیدل کنده بود، رو به آقا حشیکه از تسب بابا

ماهان به   ی. چندبارکردیبود، با او مباحثه م سشیه در فکر تاسک یدیجد
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داد اما خاله و مامان و احمد، هر سه در فکر    یشان اضافه شد و نظراتجمع 

 .بودند

بود که در الک خود فرو رفته بود و   یمشغولِ هلن  ز، یاز هرچ شتریمن هم ب فکر

 .گفتی نم چیمبل کز کرده بود و ه  یبا نگاه به عروسکش، رو

 

 

بار از برخوردِ گرم خاله در بدوِ ورود،   نی رفتند و ا زمانیبعد، مهمانان عز یساعت

. معلوم بود  د یدو بایکرد و دنبال احمد، تقر یخداحافظ عینبود. سر  یخبر چیه

درد   د یپسرش را درمان کند. اما اول با  یِتا زودتر درد ناگهان کندی که دل دل م

که جواب مرا   یابه لحظه یکند. وا زیوتج  شیراتا درمان درست ب دیفهمی را م

را با مامان هم مطرح  قرار بود آن  یبه روزگارم وقت یو وا دیفهمی به پسرش م

 .کند

خود را از   ده،یبرچ یاحمد را درک کرده بود که با لب یناراحت  دیهم شا هلن

شان اتاق  ی با پدرش راه د،یبگو ریبخشب کهآنی کرد و ب  زان ی گردن ماهان آو

 .شد

 

 کهنی. با اگذاشتم ی م نیبود که سر آسوده بر بال ییهاشب از معدود شب آن

  یشکست خوردن برا دانستمی دل احمد را با حرفم بدجور شکسته بودم اما م
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 نانیاطم  نی. ااستیفیتر از انتظار در بالتکلقلب عاشق، هزاربار قابل تحمل  ک ی

 .دیشفرستاد، قوت بخ میسحر برا ک ی دکه نز  یامکیرا با پ

 

. فرستمیکه واست م هیامیپ نی آخر نینامهربونم سالم. ا یدخترخاله "

که   ینوجوون یمثل پسرها خوام ی تموم شد. نم یچرا انقد زود همه چ  دونمینم

رفتار کنم.  افتنی و به فکر انتقام از معشوق م   خورنی م ی شکست عشق

  زسوخته، قلبم ناجور شکسته، اما دلم ج  یدلم بدجور کهن یبرعکس، با ا

که چرا زودتر بهت   خورمی نداره. همش حسرت م ییآرزو  چیتو، ه یخوشبخت

  دمیفهمی م یمهسان. آخ که کاش تو همون بچگ ینگفتم. چرا زودتر بهم نگفت

قصر  بافتم،ی نم ا یوخودم ر  یهمه سال برا نیوقت اراهت از من جداست. اون 

و    یبش موفق ،یخوشحال باش  شهی. مهسان نامهربونم، قول بده همساختمینم

دخترخاله. هرچند    شمی نم تیمزاحم زندگ وقتچیه  گهی. دیبرس یبه خوشبخت

 ...نه یکه چرا گفت مونهیم یسوال تا ابد برام باق  نیا

بگم اما نشد. مامان قراربود بعد از   ک ی تبر گهی جور د هیرو بودم تولدت  اومده

 .ومدین شیانگشتر کادو بده که فرصتش پ هیحرف زدن با تو، بهت 

 ...بشه فراموشت کنم کاش

 ...کاش

  .شهیو روزگارت خوش باشه هم  روز
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 "احمد 

 

 

بودند که   وفای که همکارانم چقدر ب کردمی فکر م نیروز بعد از تولدم، به ا ک ی

تولد   ن،ی. سابق بر ادانستندی تولدم را همه م خیاز من نگرفتند. تار ی سراغ  گرید

  یروبرو  یایهمکاران، در تر  یمیجمع صم انیهرکدام از پرسنل شرکت، در م

  یشد. حت یها سپرآن  ی . اما تولد امسالم در فراموششد یشرکت گرفته م

 ک یتبر امیپ  م یکرده بودم برا رهی که او را با نام ناشناس ذخ یسجاد، کس

 ...فرستاده بود و دوستانم

 

بودم و خود را با کتاب سرگرم کردم.   دهیاحمد، نخواب امیاز بعد از خواندن پ 

آماده کردن   ی باعث شد برا یهوا که کامال روشن شد، احساس گرسنگ 

هوس   یدارم. حت ی ادیز ی انرژ  کردمی صبحانه، به آشپزخانه بروم. احساس م

آشپزخانه   اردنان به سرم زده بود. در فکر رفتن و نرفتن بودم که بابا و دیخر

 .شد

 .بشه امروز. دخترمون کدبانو شده  یبه به! عجب روز قشنگ_

 

 .لوس کردم ی را کم خودم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

244 
 

 .ازم کار بکشه ادیکدبانو بودم بابا خان. منتها مامان دلش نم شهیمن هم_

 

 :و گفت دیخند

 !نداره. جراتشو ادیدلش که م_

 

مان را به عالمت  من هم به خنده افتادم و ناگهان هردو، انگشت  اشی شوخ  با

  .میگذاشت ینیب ی سکوت، رو

 .کنه من فعال برم دست و صورتم رو بشورم مونخی نشده توب داریتا ب_

 

 .ختمیر ی را آماده کردم و چا مروین

را زدم و همراه   ری پن دیرا دوست نداشتم. پس ق  ی خال ریتمام شده بود و پن کره

 .خوردم  مرویبابا، ن

 

 :صاف نشست و گفت شینمانده بود که بابا سر جا یباق  شتریب یالقمه  چند

 دَرسِت؟  یِبعد میتا تا یچقد وقت دار_

 

 .دستم چرخاندم  ی را رو ی مچ ساعت
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 .ربع هیاوم... _

 .میخوبه پس فکر کنم بشه با هم حرف بزن _

 

طرح   یماهان بحث  ایباال بردم و به او نگاه کردم. سابقه نداشت بابا با من  ییابرو

 یفاصله ک ی  شهی. همکردی کند. معموال مامان را مامور حرف زدن با ما م

بار بحث   نیا دانستمی . اما مماندیو بر آن وفادار م کردیم  جاد یبا ما ا یفرض

 .است  انیخاله و مامان در م  یاحمد و دلخور

 .شنومی! مدییابفرم_

 

 .گرفت و به دستم داد یالقمه

  یکه داد، نظرت قطع ی شنهادیدرمورد پ ا ی ،یکه به احمد داد یدرمورد جواب_

 نه؟ یگفت ، یچون االن قصد ازدواج ندار ا ی یبود؟ روش فکر کرده بود

 

  نیریو خود را با ش دی. فهمشدمی . از خجالت داشتم آب مدیپرس  حیصر چقدر

 .سرگرم کرد ی کردن چا

سوالش    یدرست برا  یکردم جواب یدوختم و سع  میرا به تَبَعِ او به چا نگاهم

 .داشته باشم
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 .بگم بابا؟ من تا حاال نشده به احمد چراغ سبز نشون بدم یخُب... چ_

 

 :به صورت نشاند و گفت ی به او نگاه کردم. اخم کوتاه یچشم ریز

  بابا؟ یچ  یعنی چراغ سبز _

 

 .داد ی بها م ی لیبد گفته بودم. بابا به عفت کالم خ کهن یا مثل

چرا   دونمی نداده بودم نم ی دواریکه تا حاال به احمد ام نهی! منظورم ا دیببخش_

 .جوابم بهش مثبته کردی فکر م

 ؟ یداشت نانیچقد اطم  ،یکه زد ینبود دخترم. گفتم رو حرف  نیسوال من ا_

 !یلیخ_

 ؟یرو داد سرعت هم جواب اون  نیبه هم_

 

 .دمیگز لب

واسم. همش با   مونهی آخه من اصال قصد ازدواج ندارم. احمد هم مث ماهان م_

 .بکنم تونمی بهش فکرم نم  ی . من حتمی. با هم بزرگ شدمیهم بود

 مامانت چقد ناراحت شد؟  یدونیم_
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 .مماس کردم ام نهیرا با س  سرم

 .نداشتم یری. اما آخه من تقصدونمیم_

  یتو رفت یوقت شبی . دیکن یاحساس شرمندگ خوامی . االنم نمزمیعز  دونمیم_

 کهن یو قبل از ا دی زد، ماهان جورت رو کش  بتیو کال غ یار یآب ب ییحیبرا آقا

اومدن. هم تولد تو   ی سربسته بهم گفت برا چ یلیخ ییحیاوستا  ن،ییپا یایب

بکشن تا اگه جواب ما   شیپ یحرف کل ه یبگن، هم  ک ی تبر خواستنی رو م

 .انیتر بکنن و با چندتا بزرگ   شیمثبت بود، رسم

 

 :را به طرف سالن کج کرد و آهسته گفت  سرش

 .جوابت بله باشه خواستی دلم نم  یخودمون بمونه ول نیب_

 

 :و با چشمک گفتم دمیخند  ینخود

 !یمن میپس شما هم تو ت_

 

 .گذاشت اشینیب یرا رو انگشتش

 .دختر زهیعز ی لی. من جونم واسم خترواش ی_
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 تو؟  امیشمام. ب  میمنم تو ت_

 

 دهیآهسته، به آشپزخانه سرک کش ییکج کرده و صدا یبود که با سر  ماهان

 .بود

 .ما به خنده افتاد یرا متوجه شود، پا به پا مانیهاکه حرف آن  یب هلن

 .داداش دییبله! چرا که نه. بفرما_

 

 .برخاست زیاز پشت م بابا

.  اریاز دل مادرت درب  ی. وقت کردیربع وقت تلف کرد  ه یاز  شتریبرو که ب_

اما بازم به خاطر    حرف زدم و االن آروم شده  یلی باهاش خ شب یهرچند که د

 .ناراحته یخواهرش، کم  یناراحت

 

آغاز کند. پس بلند   یصبحش را با ناراحت امدی. دلم ندادمی را به مامان م حق

 .کوتاه به در زدم و وارد شدم یادم و به طرف اتاقشان به راه افتادم. تقهش

را از پا درآوردم   میهایی بود و پشت به من داشت. دمپا دهیتخت دراز کش یرو

مشامم را پر   شیهامادرانه  ی. خود را به تنش فشردم. بودمیو کنارش دراز کش

 .کرده بود
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 .یاومدم عذرخواه_

 بابت؟_

 .شبید_

 

 .کرد سکوت 

 ؟یبخشی نم یبگ یخوایم_

 ببخشم؟_

 

 .کردم و محکم فشارش دادم چک یرا دور تنش پ  دستم

اصال من وقت   م؟ی خوری مامان بهم حق بده خب. من و احمد به درد ازدواج م_

 .ارنیبدم دست پسر مردم. دو روزه پسم م تونمی صبحونه نم هیازدواجمه؟ 

 

 

 !که بودم خودتم داشتمسن تو رو. من هم لوس نکن خودت _

 

 .گوشش فشار داد ی. دستش را رودمیخند پرصدا 

 .نخند تو گوشم دختر. پرده گوشم پاره شد_
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 .دادم قلقلکش

ماهان که   ی. حتدند یکه همه از آشپزخانه به اتاق خواب دو دیبلند خند قدرآن

 .مامان بگذارد ایمن  میمحال بود بدون اجازه، پا در حر

حرف از اتاق  ینگاه کردند و ب گریدک ی به  رتیکه به ما افتاد، با ح چشمشان

کوچکش، به کمک مامان رفت تا مرا  یهارفتند. اما هلن ماند و با دست  رونیب

  گر ی . حداقل دستی از دستم دلخور ن گفتی مامان داشت م یقلقلک دهد. خنده

 .است دهیرا بر من بخش زیچو همه  ستیدلخور ن

 

 :تمبه هلن گف رو

 ؟ یپنچر شد   هویچت شد  شبید ینگفت طونکمیش یراست_

 

 .دیخند ن یریدهانش گرفت و ش ی را جلو دستش

 .ناالحت بودم_

 ؟ ی. ناراحت واسه چ یقربونت برم اله_

 

 :. سر در گوش من نجوا کرددیمامان خجالت کش از
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 .بشه یاحمد خواست با تو عروس_

 

 .آغوشم حل کردم ان یو با مکث، او را م  دمیکش یبلند نیه

 ؟ یحال شدش به دست من به طاق خورده خوش کله ید یاالنم چون فهم_

 

 :رفت و گفت یاچشم غره  ست،یمان چبحث دیکه فهم مامان

 ؟ یحرف بزن ی جورنیگفتم ا_

 

 .دمیگز لب

 .اوه اوه شرمنده. من تازه تبرئه شدم_

 

 .می دیاز اتاق دو رونیبغل زدم و ب ری و هلن را ز دم یرا بوس مامان

 

  مری تا خواستمیاش را بدهد و به اتاقم رفتم. مرا به ماهان سپردم تا صبحانه  او

  پاسخی ب یهاو تماس هاامک یپ لیزدن تست فعال کنم که با س  یرا برا یگوش

 .و مهرا روبرو شدم نایژ
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  امیپ یپاسخ نداده بودم از سر شرمندگ  یچندبار زنگ زده بودند و وقت هردو 

 .داده بودند

 

 :نوشته بود نایژ

که بدون   یدونی . اما میو جواب ند  یدلخور باش  ی. حق دارزمیسالم عز"

امروز   ی بگم. ول ک ی اجازه نده بهت تبر  دمی. ترسخورمی آب نم سیادر یاجازه 

. تولدت  یبهت زنگ بزنم که جواب هم ندادکه بهش گفتم و اجازه داد، گفتم 

 ".برات باشه یسال عال هی دوارمی . امزدلمی مبارک عز

 

 :هم نوشته بود  مِهرا 

 .یسالم خانومِ نازک نارنج"

. تولدت مبارک  مای خوری مام دلمون نازکه واال. غصه م ؟یدی چرا جواب نم بابا

  ادیشرکت ز  یکارا روزیبگم. د ک یبهت تبر ی خانوم خوشگله. خواستم حضور

که   نی. ناهار داردهی هم مزه نم  یخشک و خال ک یتبر دمی. د امیبود وقت نشد ب

 ".زنگ بزن منتظرم هی ؟یکنیدعوتم م رونیب ای امیب
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بکشم. به هردو زنگ زدم و   غیرا خواندم و کم مانده بود ج شانیهاام یشعف، پ با

نسبت به هم، در همان   شانتیو مِهرا، با وجود حساس نایقرار شد من و ژ

 .میمالقات کن ی شگیهم یایتر

 

 .گرفتم ی مرخص یدرس یتماس گرفتم و تا عصر از او و برنامه ی خانم بهار با

. میدیشنی ها مو گل میگفتی و گل م  مینشسته بود ایبعد، در کافه تر یساعت

ناراحت نشوند. اما با   امیتنگحواسم بود که بغضم را رها نکنم تا دوستانم از دل 

  ی و تکان افتادیم  سیاتاق ادر یام، چشمم به پردههربار باال بردن فنجان قهوه 

 .خوردیکه نم

*** 

 

 .من و احمد افتاده بود دلخور بود انیکه م یخاطر اتفاق به  خاله

هفته بعد، دوباره راه منزل ما   ک یو  اوردیطاقت ن  ،یدلتنگاما از نبودن احمد و  

 .گرفت تا با مامان خلوت کند شیرا در پ

بود   یعیبودند و طب  گریدک ی ییمحرم اسرار و مونس تنها شهیدوخواهر هم نیا 

آمد، ابتدا در چشمانم نگاه کرد   یهم پرواز کنند. وقت یبه سو ،یکه وقت دلتنگ

  ک ی یتنگ مرا در آغوش گرفت. خودم را برا د،یاشکش چک کهن یو بعد از ا
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با من رفتار   یمهربان با و باران متلک حاضر کرده بودم اما خاله  ی اساس  یدعوا

 .احمد از او بوده است یتنها خواسته  نی کرد. مطمئن بودم ا

شکسته است. اما   زشیعز یدلش از دست خواهر زاده  دانستمی م  خوب

 .گذشت

  رونیماند. بابا که از ب مانشیمامان درد دل کرد و ناهار را پ ی برا یکم

  .را بهانه کرد و رفت ییحیآقا ییِبرگشت، خاله هم تنها

  ی خودم و خاله سپاسگزار بودم که سع یروزها با تمام وجود از خانواده  آن

به عذاب   ایمشغول نشود  نیاز ا شتریتا فکرم ب اورند ین میبه رو ی زیچ کردندیم

 .دان نرسموج

  یِدیشکل ممکن گذشتند و با عبور از سف نیتربود که به راحت  یی روزها

قرار است   زهایچ  یلیخ  کردمی بهار به بار نشست. احساس م یزمستان، سبز

 .حس را به همراه داشت نیمن هم یبرا شهیهم دی کند. سال جد رییتغ

 .شدی م رییسال هم مطمعنا پر از تغآن 

از    شتریگرفتن زحماتم ب جهینت یام برامن و خانواده ینوروز، تکاپو دنیرس با

 .قبل شد

فرصت تفال زدن به حافظ و قدم   گری. دگذشتی وقتم به درس خواندن م تمام

 .را هم نداشتم نهیزدن در پارک آ
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 .خواندمی و کتاب م رفتمیخانه مفقط به کتاب 

جوان و خوشرو و    یِعباس یآقا یکرده بود. جا  رییخانه هم تغکتاب یحت

 اریبس یگرفته بود که دانشش درمورد هر کتاب یعاقل مردِ جد  ک یحرف را کم

  فیرد  تیاطالعات درمورد آن برا ایدن   ک ی ،یخواستیرا م یباال بود. هر عنوان

 .کردیم

 

تماس   ی گریگفت، کس د ک ینوروز را به من تبر یکه تلفن ی خانم بهار  جز

  مانهی کرده بودم. صم افتیدر ک یتبر امک یپ  ینگرفت. اما از دوستان و اقوام، کل

  یفرستادند. حت امک یهم پ  ینعلیو ز یخ یو مِهرا بود. ش نای از جانب ژ نشانیتر

نکرده بود.   ذفح نشیمخاطب ستیحسابدار شرکت هم مرا از ل  ی موسو یآقا

  .گذاشتم جوابی او را ب شهیشعر فرستاد و مثل هم م یسجاد هم دوبار برا

کالم حرف از   ک یو   سیاز ادر غیبودند اما در ادمیهمه به  کهن یا خالصه

  دیاز ع رد؟ی. چرا انتظار داشتم مثل دوسال گذشته با من تماس بگ ک یتبر

و در آخر بخواهد به همه سالم   دی بگو ک یحرف بزند؛ تبر یدیو از ع  دیبگو

! هرچند که در همان چند  دیترسی برسانم اما به ماهان نه! مثال از ماهان م

با من   یهم کنارش حضور داشت و دونفر نایژ گرفت،یکه تماس م  یاقهیدق 

 .کردندیصحبت م
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 .نوروز دیگرفت و نه به مناسبت ع ینه به مناسبت تولدم از من سراغ اما

 اش کجا بود؟ ه گوشوار یراست

 

پتو    ریکه داشتم، ز ی ماه بود که به خاطر احساس لرز نیدهم فرورد شب

بود. ماهان زحمتش را   ک یبودم و قصد داشتم زودتر بخوابم. اتاق تار دهیخز

 .بود دهیکش

  امِکیپ ایندادم. باالخره  تیبلند شد اما اهم زیم ی از رو ی گوش امک یپ یصدا

 .داغ بود کاتشانیدوست که کماکان بازار تبر  ک یاز   یکیتبر ایبود  غیتبل

 .. چشمم تازه به خواب گرم شددادی را نشان م رشیماهان داشت تاث قرص

 .رفع شده بود امجهیکم و سرگ لرزم 

 

را باز کنم که   ها ام یبرخاست. فرصت نشد بلند شوم و پ امک یپ ی صدا مجدد

تک بوق، تماس قطع   ک ی. بعد از دی به گوشم رس یزنگ گوش یبار صدا نیا

زنگ   یچه نوع تماس گرفتن است که دوباره صدا   نیا  کردمی شد. داشتم فکر م

اما   دم ندا تیممکن است دوباره قطع کند، اهم کهن یا الیخوردن آمد. به خ

مجبور بودم رخت خواب   گری بار د نی. ا خوردی تماس قطع نشد و مکرر زنگ م

بِ مورد نظر، به شدت کنه بود و قصد قطع  را رها کنم. به خصوص که مخاط

رفتم و   شیکنان پ یتات د، یلرزیکه از سرما و درد م ییکردن نداشت. با پا
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منِ   یاز عهده   اشی نیدوشم بود و تحمل سنگ ی را برداشتم. پتو رو یگوش

 .آمدی برنم ماریب

 

 .تماس را وصل کنم که ناگهان قطع شد خواستمیرا برداشتم و م یگوش

مرتبه   نیسوم یکه همان دم برا یامکیرا باز کردم. پ هاامک یو پ دم یبرچ یلب

 .کردم افتیرا درآن

 .خواندم بیترت به

 "!دور! سال نو مبارک لِیسالم فام"

 

 .سست شد  میدوشم افتاد و پا  یاز رو  پتو

 

 

 .اول حرصم را درآورد امیهمان پ با

 مخم رژه رود؟  یرو  امیپ ک یفاصله فقط با  نیبا ا توانست ی م یکس چه

 .دیرس ی بعد امینرفته بود که پ نیکامل از ب یقبل  امیهنوز حرص پ 
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رو مُوَجَه  فقط واسه من خودت  ای ؟یدی و جواب نم یانقدر مغرور شهیهم"

درصدم ممکنه خجالت   هی. یادبِ تشکر کردن ندار دمیشا ؟یدی نشون م

 ".زدنت که حرف نداره  دی. البته دیبکش

 

 .شدیم  شترم یمانعِ مقاومت ب ،یحالی و ب رفتمیاز کوره در م   داشتم

 

 .کرد یمعرف  را هم صشیشخص شخ امک،یپ ن یاخر  در

 ".منم صدرا. جواب بده کارت دارم"

 

. دوباره  کردیم  امیدوباره داشت خود را وارد زندگ ،یخبریها باز مدت  بعد

سابقش را تکرار   شنهاد یو چه بسا ممکن بود باز بخواهد پ آمدی م شیداشت پ

 .کند

 .بودم که تماس گرفت شیهاحرف  یِحال حالج  در

بر   رهیو من خ خوردی بوق م ی. گوشدادمی پاسخش را م دی . نبادیلرزی دستم م 

فکر کند از او   دیکه اگر جواب ندهم شا کردمی فکر م نیاش به اصفحه

تماس را بزند،   یادامه  دیق  کهن یقبل از ا ،یاپیوق پب نی. بعد از چندترسمیم

  ،یسبز گوش یه شدم و با فشار بر دکم  ادهیمقاومت پ طانِیمن از خرِ ش

 .تماسش را وصل کردم
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  .شدی راحت لحن پر تمسخرش مشخص م  یلیطرز صحبت کردنش، خ  از

کنم تا   یرو معرف دور! پارسال دوست امسال آشنا. الزم بود خودم  لیبه به فام_

 ؟ یجواب بد

 

 تک سرفه ک یرا با   میرا محکم پوشاندم و آهسته صدا ی گوش یدست، رو با

 .صاف کردم

 .دییبفرما_

 !سالم_

 

 .اش را نداشتمسالم کردن مودبانه انتظار

 .سالم_

 حال... احوال... خانواده، اقوام، همه خوبن؟_

 !منونم_

بد.   ای دیخوب ای. دمیرو پرسحالتون  ؟یکنی بهت کردم که تشکر م یمگه لطف_

 .ممنون گفتن نداره گهید
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را نشنوند   میهلن صدا ایبرده بودم که ماهان  نییرا پا می. تن صدادیلرزی م لبم

  م یبرا ییاما گو باشم  شیمقطع و کوتاه پاسخگو یداشتم با کلمات یو سع 

 .بود دهیها دخواب 

 

. حاال  یدیکشیپنجول م هیها . حداقل قبالیستین زونیم ادیز کهن ینه مثل ا_

 .یشد سیه

 

تر به گوشم بچسبانم. چه  را محکم  یکوتاه از او، باعث شد گوش  یاخنده تک 

  بایخودم کرده بودم. صدرا ز یاعتراف را برا   نی. قبال هم ادیخندیم بایز

را داشت که تا به حال   یاخنده  نیباتریبود. او ز نیهم هم  تی. واقعدیخندیم

  بایاحمد هم ز  ی... حتسیبودم. البته بعد از بابا... و ماهان... و ادر دهیشن

 .دیخندیم

 طبق معمول خوابت برد؟  ا ی ی الو... پشت خط_

 

 .اطرافم فارغ شدم  یمردها  یخنده  لیشکل و شما میترس از

 .دارمیب_

 !خُب_
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 خُب؟  یچ_

 ؟یحالت خوبه؟ روبراه_

 

 نشسته است؟  ی نگران شیاحساس کردم در صدا چرا 

 

 .یایچطور از خجالت من درب یکنی فکر م  ی نکنه دار_

 

 .حال بودمن، خوش   یحت ای گران یاز تمسخر د کهن ی. مثل اکردمی! اشتباه منه

 ؟ یچه خجالت_

 .کنمی م عتیهمش دارم ضا کهنیا_

 

  ادیبر سرش فر کردی م جابیا  طمیکه شرا فیو صد ح شدی که فعال نم فیح

 .نزنم

 ه؟ یبا من چ شتونیفرما نینگفت_

 .دیع ک یتبر_

 .نداشت یلیدل_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

262 
 

 .مثال میلیفام_

 

را نداشتم و هم ممکن بود   کارن یا یپوزخند بزنم اما هم نا  خواستی م دلم

 .دیگوی به قصد تمسخر م دانستمی خوب م  یبرود. از طرف  رون یاز اتاق ب میصدا

 

 !شمام مبارک دیبا محبت. ع لِیممنون فام_

 

 :گفت یجد  یلیقطع کنم که خ خواستمیم

. راس  زنمی . فرداشب بهت زنگ میستین زون ی. انگار مخُب کارت ندارم   یلیخ_

 !یاون ساعت بخواب یستیمرغ که ن نمیساعت ده منتظرم باش. بب

 

  نیزل زدم و به ا یبه گوش  رت یقطع کرد. با ح یخداحافظ  یو ب دیخند  دوباره

 .داشته باشد توانستی م ییسر و ته چه معنا یتماس ب نیفکر کردم که ا

 .فرستاد  امک یپ  میبرا

که خوب   یرو به خواب نزنکن خودت  یبه خواب نازت ادامه بده. اما سع"

 "ری. من هنوزم با تو کار دارم. شب بخفهممیم
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پرت    زیم یرا خاموش کردم. آن را در کشو  یو گوش دمیدر هم کش یاخم 

 .کردم و با پتو به سمت تختم رفتم

 !یاومد یاز کدوم خراب شده پا شد  ستیکه معلوم ن ی گم ش  یکاش بر_

 

رخت خوابِ گرم و نرمم غلت زدم، خواب به چشمم راه    انیقدر در م هر

  نی. چرا اشدی م دنمیمانعِ خواب نیمشغول بود و ا گر ید ینداشت. فکرم به سمت

مترسکِ   نیا یفکر کرده بودم که باعث شوم باز سر و کله سیچند روز به ادر

تماس از   درا،ص  یشود. اصال کاش به جا دا یاش پاحمقانه یترسناک و نقشه

 !احمد  ا یبود؛  سیدرا

 .شدمیم وانه ی ... داشتم دا یخدا

 رد؟ یتماس بگ یداشت که چه کس  یبه حال من فرق  مگر

 

سحر   یفکر نکنم. تا حوال زیچ چیکردم به ه ی را بر هم گذاشتم و سع  چشمانم

صبح که شد، افکار مختلف در ذهنم رژه راه انداختند  ک یهم موفق بودم اما نزد

 .ها به کجا پناه ببرماز شورش آن  دانستمی و نم

 

من و   یبرا  یادیروزها، زکه آن یشدم. سردرد دار یکه شد، با سردرد ب صبح

 .ام نگران کننده بودخانواده 
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را  کار  نیا دانستمی و م ردیگی افتاد که صدرا گفته بود امشب تماس م ادمی

را خاموش نگه داشتم و   یکه زده بود، گوش یتوجه به حرف  یخواهد کرد. ب

رنگارنگ مامان و بابا و ماهان، انواع   زات ی. با تجواوردمیمبارکم ن ی اصال به رو

 .کردم هاو درس را ر  دمیخواب ی ها را امتحان کردم. کمدمنوش 

 

 

که با  نستمدای را هم م نیتا کنکور ندارم اما ا یادی فرصت ز دانستمیم

  انیفاصله از م نیا توانم ی زود م  یلیام، خداشته  یدر زندگ شهیکه هم یپشتکار

  یشیاوقات از برنامه هم پ شتریب کهن یبردارم و با برنامه هماهنگ شوم. کما ا

خود گذاشته بود و توقع   ال مامان بودم که مرا به ح ونیرا مد  نیو ا گرفتمیم

 .خانه را از من نداشت یکمک در کارها

 

غروب توانستم از بند استراحت رها شوم. مامان و   یسرم آرام گرفت و حوال  درد

باعث سردردم شده است. اما من و   یادیبابا معتقد بودند درس خواندن ز

 .مشکل است نیرها کردن باشگاه و ورزش، عامل ا  میماهان، معتقد بود

که مختص ورزش است   یبه باشگاه نرفته بودم تا دوساعت  گر یاواخر اسفند د  از

  ل،یبودن در تحص نیبودن و اول نیمن بهتر  یرا به درس اختصاص دهم. برا
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  زد،ی بود. احمد که نبود اما خاله هربار زنگ م یتر از ورزش کردن و سالمتمهم 

 .خوب درسم را بخوانم کردی سفارش م

 

  زد،ی با من حرف م  یل یتحص شرفتیخاله درمورد پ یبود اما وقت یبدجنس دیشا

 ، یمن شود و با نگران  الیخیب تواندی که هنوز هم نم دمیخندی در دل به احمد م

 .دار شده استکنترل از راه دورِ مرا عهده 

 

شدم و دوش   داریب  ی بهتر، از خواب عصرگاه یغروب با حال  یِحوال یوقت  روزآن

  یهازدم. بدونِ زدنِ تست، چند نکته از کتاب مهیها خکتاب یگرفتم، رو

 .روز بعد واگذار کردم ایها را به آخر شب  مختلف خواندم و تست

 

شام خوردن در آشپزخانه، به   ی سوپ آورد و نخواست برا می شام، مامان برا وقت

قاشق سوپ جو و قارچم را فرو نداده بودم که به   نی. هنوز اولفتمیزحمت ب

 ک ی بود و  می. ساعت هشت و نردیآمد صدرا قرار است ساعت ده تماس بگ ادمی

 .مانده بود گری د میساعت و ن

 .سوپ چکاندم ی که مامان آورده بود، رو یترش مو یل آبِ

بودم که کار   نی و در فکر ا بردم یرا قاشق قاشق به دهان م می غذا نه،یطمان با

 .ستیدرست چ
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 کهن یا ا ی شود؛ی م  یعصب شتریرا روشن کنم و جوابش را ندهم، ب ی گوش اگر

 نتواند زنگ بزند!؟ گر یرا خاموش نگه دارم که د ی بهتر است گوش

  کنم یاو را عصب شد ی از سوپ را به دهان بردم. در هر دو حالت م  گرید یقاشق

هرحال او صدرا  . بهندیافریدردسر ب میبود که ممکن بود بعدا برا  نیاما مسئله ا

. هرچند  اوردیسر من ب ییچه بالها  تواندی . قبال هم گفته بود مبود و زبان نفهم 

 .نبود شیغلوِ گستاخانه ب ک یروزش به نظرم حرف آن 

اصرار    رغمیشتم. علها را بردا و ظرف  دمی آب را سرکش وانیرا تمام کردم. ل  سوپ

و   لیزنجب یخوردن چا یخودم را شستم و به بهانه  یهافراوانِ مامان، ظرف 

 .کنارشان نشستم ن؛یدارچ

  یبزنم تا برا یالیخیوقت را تلف کنم و خود را به ب خواستمی و عمال م علنا

 .وسوسه نشوم  یروشن کردن گوش

خوش بگذراند.    یکردم و باعث شدم حساب یها با هلن، خاله بازمدت  بعد

دعوت کرد و اسباب    اشیباز یشعر خواندم؛ قصه گفتم؛ مرا به کلبه شیبرا

 .ختیرا دورم ر  شیهایباز

خواب، نزد ماهان   ی و خواستم برا  دمیاو را بوس د،یرا که کش ازه یخم  نیاول 

را    امی . ساعت مچمیکن یچنان بازو دوست داشت هم  کردی برود اما مقاومت م

  نیاز ا  رتریاوقات د ی. گاهبود قهیو چهل و پنج دق  ازدهیعت نگاه کردم، سا
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 دنیاو را به خواب دمید ترکرده بود و به  ی باز یادیاما امشب ز دیخوابی ساعت م

 .کنم قیتشو

  یدونی صبح زود بلند شه. م د ی. بابا خوابش گرفته و فردا باروقتهید  زدلمیعز_

 خوابهی که بدونِ تو نم

 ...ی... بازیباز_

 .زمیعز کنمی م یدوباره باهات باز  گهیروز د هیعمه.   گهید  میکرد یباز_

 .دوست دارم  ی. من بازی. همش کتاب بخونیکنی نم یباز_

 

 .کردی م ییگرفت. چقدر احساس تنها شیغم صدا  ی. دلم برادمیرا کش لپش

 کنم. خوبه؟  یساعت باهات باز  مین یبه بعد روز نیاز ا دمی قول م_

 مَدونه؟ قول _

 !قول مردونه_

 

شان  شود، او را بغل کردم و به اتاق مانیپش کهن یبغلش کردم و قبل از ا محکم

 .بردم

 .بود و سرش با چند کاغذ گرم بود یزیمشغول نوشتن چ ماهان
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 .شما میو سالمت تقد حی! صحیی پرنسس بابا نمیا_

 

 .دیزانو نشست و دخترش را به آغوش کش یرو

  شیپ  یبذارم دو روز بر تونمی ت تنگ بود عسلم. چطور مآخ که چقد دلم برا _

 .پدربزرگ

 

 .را با پدربزرگش باشد، پدر هما دی بود دو روز از ع قرار

 

 .اتاق را بستم و آن دو را با هم تنها گذاشتم  در

مرا واداشت تا    یمسواک زدن نداشتم. به محض ورود به اتاقم، حس حوصله 

تخت دراز   یکار را انجام دهم. رو ن یا خواستم ی را روشن کنم اما نم یگوش

 .پتو فرو بردم ر ی و سرم را ز دمیکش

 

و   ندهیو آ تیکنکور و موفق یجهیبه نت زدم،ی با خودم حرف م قهیچند دق  تا

به   ،یروشن کردن گوش یکه قبل از وسوسه شدن برا کردمی فکر م زیچهمه 

خانه همه جز من در    یشب بود و اهال مهین ک ی ک یخواب بروم. ساعت نزد

 .خواب بودند
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خواب به چشمم راه ندارد، پتو را کنار    دمید یو وقت دمیکش  یزور یاازه یخم

داشتم   یاکار ناکرده ا یکرده بودم  گم یزیشدم. انگار چ ره یزدم و به سقف خ

 .ماندیجا نم  ک یکه فکرم 

 

اتاقم خورد. ابتدا فکر   یبه پنجره  ی اکه ضربه  کردمیم  ریعوالم خودم سِ  در

آمد،  شهیسنگ زدن به ش یبار دوم که صدا ی ام اما براشده  یاالتیکردم خ

 .وجودم را گرفت  یوحشت سراپا

 

 

به   یتخت نشستم. اشتباه نکرده بودم. کس یو رو دم یفنر از جا پر مثل

مرا   ی در اتاق بمانم و هم حس دمیترسی هم م بود. دهیاتاقم سنگ کوب یپنجره

اتاق   یخود را پشت پرده نی. بلند شدم و پاورچدادیپنجره سوق م  یبه سو

 .رساندم

 

  ک ینگاه کردم. همه جا تار رونیب یپرده را آهسته کنار زدم و به فضا یگوشه

  ییمان خاموش بود. فقط نور مهتاب، روشناخانه  ک یچراغ برق نزد ریبود و ت

داشت.   ی هم وسعت کم دم ید یه یشوم، زاو  دهید خواستمیبود. چون نم  طیمح

بود و سکوتِ مطلقِ شب.   یکینبود. تار یخبر نم،یبب توانستمی که م ییتا جا
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کنار زدم و خود را به پنجره   شتریشده باشم؟ پرده را ب یاالت یخ شدی م یعنی

نبود. آمدم   ینگاه کردم. باز هم خبر یشتریبار با جسارت ب  نیکردم. ا رتک ینزد

 اراده، ی ب ، یکیدر دل تار یبرق چشمان دنیبکشم، که با د یاز سر آسودگ  ینفس

 .دخارج ش می کوتاه از گلو یغیج

رها شده بود. حاضر بودم قسم   گرم ی دهانم ماند و پرده از دست د یرو  دستم

خورد   شهیبه ش ی. خود صدرا بود. سنگ کردمی بخورم که خودش بود. اشتباه نم

کل محله را   ادم یفر ی دهانم نگرفته بودم، صدا  یو اگر دستم را محکم رو

وجودم را در بر گرفته بود.   ی. وحشت همه دیلرزی . بدنم داشت مداشتیبرم

  یموقع شب، روبرو ن یو دم، ا  شاخیغول ب  ن یا دنینبودم اما د ییدختر ترسو

 .اتاقم، وحشت داشت یپنجره

  شهیش دمیبود. ترس های بلندتر از قبل شیکه صدا دیکوب شهیبه ش گری د یسنگ

هم بشنود. هنوز بر ترس   گرید یکار را ادامه دهد که کس ن یقدر اآن ایبشکند 

که   ابانیو اضطرابم غلبه نکرده بودم اما بهتر بود پرده را کنار بزنم. از داخلِ خ

خودم   هاتِی. به توجمرا بکشد. لولو خور خوره هم که نبود  توانستینم

تا اگر قصد   دمیلحظه تنم را عقب کش ک یخوش کردم و پرده را کنار زدم. دل 

 .رمیبگ سنگر  ترع یداشت، سر ک یشل

 .بردی ام مرا به کجاها که نمبچگانه  افکار

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

271 
 

باز   ،یکیکه بر سر داشت و با وجود تار ی داربا کاله لبه یاو نگاه کردم. حت  به

 یسع تش،یعصبان  دنینگاه شناخته بودم. با د ک یراحت او را در  ی لیهم خ

پنهان کنم.   یالیخ یو ترسم را پشت نقاب ب  زمی کردم جسارتم را در صورتم بر

 .آمدیام برم بود که از عهده  ی کار نیسخت تر ن یلحظه اهرچند آن 

خفه کردنم را دارد.   لِیاست که پتانس نیقدر خشمگآن  کردمی م احساس 

را جواب دهم. نخواستم به   امی درآورد و اشاره کرد گوش بشیرا از ج یگوش

 یبه برده  شدمیم  لیو تبد ترسمی از او م دیفهمیوقت محرفش گوش دهم. آن

شد.   ینداشت. عصب "نه"جز  ییتکان دادم که معنا یحلقه به گوشش. سر 

انجام    عی کار را سر نیقدر ا. آندیچراغ برق کوب ریت یهیمشتش را محکم در پا

بود که من هم احساس درد کردم. دست در   دهیداد و به نظرم محکم کوب

دستش    ِی تا زخم احتمال گرددی دنبال دستمال م  کردمیفرو برد. فکر م بشیج

کرد و   ی خال شیپا  ر یز را   شیگارهای. سدیکش رون یب یگاریرا ببندد. اما پاکت س 

کرد. سر   ادداشتیآن  ی رو ی زیکرد. بعد هم با خودکار، چ را پاره  ی پاکت خال

. نوشتنش که تمام شد، پاکت را باال گرفت و به من نشان  آوردمی از کارش درنم

  شیرو  ز،یر یچراغ برق گذاشت. تکه سنگ  ریداد. بعد هم آن را کنار همان ت

 .نَبَرد خودرا با قرار داد تا باد آن 

 یکرد. وقت یخاص، مثال با من خداحافظ  یرا کنار سرش برد و با حرکت دستش

  یگذاشته بود. برا ادداشت یمن  یچه کرده است. او برا   دمیرفت، تازه فهم

 ...من
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 ...نوشته باشد  ادداشت،یاسمم را در آن  اگر

 ...را بخواند  ادداشتیجز من  یکس اگر

 !من  یخدا

و آن   ن یدست ا یمرا ملعبه  یکار، آبرو نیقصد داشت با من چه کند؟ با ا او

 .کردیم

پرنده پر    ینگاه کردم. حت ابانیخ یکی در همان حال ماندم و به تار قهیدق  چند

امن و امان بود.   ابان،یکه رد شده بودند، خ یور عب نیدو ماش یکی . جز زدینم

  خواستی مانده بود. دلم م یلیبه ساعت نگاه کردم. دو بامداد بود. تا صبح خ

. اما اگر قبل از  بردی و با خود م کندیو کاغذ را جارو م  دیآی فکر کنم رفتگر م

  کردم؟ی چه م انداختی م هاه یاز همسا یکی یخانه  اطیرفتگر، باد کاغذ را به ح

جا کردن کوه را هم داشت. چه رسد  توانِ جابه ی آن لحظه در نظر من، باد بهار

کاغذ گذاشته بود. هرچند که عبور کم تعداد   ی که صدرا بر رو یازهیربه سنگ 

 .ممکن بود باعث حرکت کاغذ شود زی جا ناز آن هانیماش

در حدِ   ابانی خ یِینبود. روشنا ی. همچنان خبر دمیپرده را کنار کش  دوباره

چراغ برق و درست   ریت همان نورِ کمِ مهتاب بود. داشتم بابت شکستن المپ 

انگار   ی . حتکردمیم  تیمنطقه شکا یلحظه، در دلم از شهردار  نینشدنش تا ا

رد    یو تعداد کم دبمانن شانیهاهم امشب قصد کرده بودند در خانه هانیماش

 .شدندیم
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  ستادهیپنجره ا ک ی هم گذشت و من هنوز وسط اتاقم و نزد  میساعت از دو و ن 

 .بودم

صدرا   ادداشتیذکر گفتم و صلوات فرستادم و از خدا مدد خواستم که  قدرآن

را حتما   میدلم مطمئن شدم خدا هوا یکه گوشه فتد،یکس ن  چیبه دست ه

 .دارد

 

 

را روشن    یگوش ادداشت،ینسبت به  تفاوتیکردم ب ینشستم و سع ز یپشت م 

را    ادداشتیشده ام،   یحرف گوش کن یبچه دیدی اگر م دیوقت شاکنم. آن

فشرده   یروشن شدن گوش یدکمه  ی. دستم روبردیو با خود م داشتیبرم

  حانامت گر ید بارک یروشن نشد که نشد.   یشد، اما هر قدر منتظر شدم، گوش

بار نبود که   نیبکشم. اول غی بود از حرص ج ک یبود. نزد دهیفای کردم. باز هم ب

روشن    یوقت براآن ماند،ی چندساعت خاموش م  یبرا ی. وقتشدی طور م  نیا

  نیماش ک یعبور   ی. صداآوردی درم ل یموبا رگاهی حتما سر از تعم دیشدنش، با

رها   زیم ی را رو ی گوش اشد،کاغذ را با خود نبرده ب کهنیو از ترس ا  دم یرا شن

  ییشود، مانتو امیمانی فکر کنم تا باعث پش یزیبخواهم به چ کهنآی کردم و ب

و   شناختمی رفتن کردم. خودم را خوب م رونیبرداشتم و قصد ب اهیس

محال است آرام   اورم،یدرن ادداشتیکه سر از مضمون آن   یتا زمان دانستمیم

 .رفتن را به جان بخرم  رونیاگر الزم باشد خطرِ ب ی . حترمیبگ
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 نیتررفتم. از اتاق مامان و بابا، کوچک   نییها پاو پا برهنه، از پله نیپاورچ

  ی. خود را به در ورودانددهیراحت بود که حتما خواب المیو خ  آمدی نم ییصدا

آن را   ن،یهم یکند. برا  جادیاگر آن را ببندم، سر و صدا ا دم یرساندم اما ترس

  یرا به پا کردم. ب  اطمیح  داخل یِابر  یها  ییدم و دمپاکامل به هم جفت کر

  ک یما در  یشدم. خانه  ابانیرا باز کردم و وارد خ اطیدر ح ،ییصدا چیه

  ک یاگر در  دیبنا شده بود. شا ض یاما نسبتا عر ی نه چندان طوالن یفرع ابانیخ

 وقت شب را نداشتم  ن یآمدن از خانه در ا رون یجرات ب م،ی بود ک یبار یکوچه 

متوجهم شود. اما در    یتنگ، ممکن بود کس یکوچه  ک یچون مطمئنا در 

صداها عادت   دنیبه شن ی اهال ها،نیخاطر حرکت ماشبه  مان،ض یعر ابانیخ

 .شدندیمتوجه م رتریکرده و د

 

 .طرف و آن طرفم نگاه کردم نیا به

شد.  دهیاتاق ماهان کش ینبود. ناخودآگاه سرم به سمت پنجره  یخبر چیه

کرد؟   دایاز ذهنم گذشت صدرا از کجا آدرس مرا پ بارهک یبود. به  ک یتار ِکیتار

ماهان   یاتاق من کدام است؟ چرا به پنجره  دانستیاز کجا م چ،یحاال آدرس ه

مسئله   نیا حال به  هکه من چقدر کودن بودم. چرا تا ب ی سنگ نزده بود؟ وا

 فکر نکرده بودم؟ 

  ک ینور  دنی که با د کردم ی خودم سوال طرح م  یبرا  ابانیوسط خ  داشتم

پنهان کردم.   نیماش  ک یخود را پشت   عیسر آمد،ی که از دور م  کلتی موتورس
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  گری بار د ک ی. دمی و به طرف مقابل دو  دم یند زیرا جا شتریدور شد، صبر ب  یوقت

بود،   دهکه چند تکه ش یگاریطرف و آن طرفم را کنترل کردم. پاکت س نیا

ها را نگاه کردم تا بدانم  زدن به اطراف، آن   دیبود. در همان حالِ د نیزم یرو

تر بود و به  که از همه بزرگ  یامورد نظر من است. تکه ادداشت ی ک یکدام 

  یزیآن چ یاند. روباز م رت یبود را برداشتم. دهانم از ح ترک ینزد زهیرسنگ 

در بر   ی زیهم چ هیکردم. اما بق یرسرا هم بر  گرید یهانوشته نشده بود. تکه

مورد نظرم   ادداشتیشده بودند که مشخص بود  ز یقدر رآن  ینداشتند. حت

نوشتن درآورده بود؟ اما او   ی صدرا مرا به سخره گرفته بود و ادا یعنی. ستندین

نه؟ نکند   ای روم یبرداشتن کاغذ م یبفهمد من برا خواستی که رفت، از کجا م

 ...را برداشته و یکاغذ اصل یکس

 

 .لحظه، نفسم رفت  ک ی یدهانم فرود آمد و برا  یبزرگ، از پشت سر رو یدست

 !یخانوم منش رونیب یپس باالخره از سوراخ موشِت اومد_

 

. فشار دست صدرا هم  کردی ر تند شده بود که بر قلبم فشار وارد مقدآن نفسم

  بایبود که تقر ک یقدر به تنم نزد . آنشدی احساس م شتریو ب شتریدهانم ب یرو

تند   ی. بودمیشنی نفسش را م ی. تکان خوردن تنش و صدادر آغوشش بودم 
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عدا فکر  که ب هرچند. کردی ساعت شب، داشت حالم را خراب م ن یاُدکُلنش در ا

 .خورده بود ی معطر زیبوست. انگار چ کردم نَفَسش چقدر خوش 

  دیجوجه؟ نگفته بودم کارت دارم؟ نگفته بودم با  یدوونی رو سر م حاال من _

 ؟ یجواب بد

 

هُرمِ   یِگوشم، داغ یدر کنار الله  نشیخشمگ یکنار رفته بود. زمزمه  شالم

که مردانه هم بود،   ک یهمه نزد نیا   یو وجود  خوردیکه به صورتم م ینَفَس

 چه کنم؟  اورد یسرم ب  یی. اگر بالشدیم  شترمیباعث ترس ب

 

  یسرم را بچرخانم اما از صدا شدی . نمختیر رونیپنجره به ب  ک یاز   ینور

بشارت   یآقا ینور از خانه دیفهم شدی م کرد،ی م یقراریکه ب  ینوزاد یهیگر

 د؟ یدی اگر او مرا م  ای. خدااست 

 

لباس چرمش فشار   نیآست ی بود که دستم را رو نیبزنم. ا شدی که نم حرف

بشارت شد. چون کنار گوشم   یدادم. او هم متوجه روشن شدن چراغ خانه

 :نجوا کرد

 .ی. وگرنه با من طرف یگی نم یچیه_
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نشست و نگاه   میشمشاد نشاند. روبرو یهاو مرا پشت بوته دیرا کش دستم

 .ختیررا در چشمانم  نشیخشمگ

ت رو  بچگانه ِ یکارت کنم که جواب سرخود باز  ی خب... االن خودت بگو چ_

 داده باشم؟ 

 

 .طورنی نداشتم. جرات حرف زدن هم هم صدا

 

 .ادیرو حرفم نه ب دینبا زنم،یم ی حرف  یکه وقت یدی فهم کردمی فکر م_

 

 .کردمینگاهش م  رهیخ فقط

 :دیغر شیهادندان  د یکل انیم از

 نه؟ ای یدیفهم_

 

 

 .دمیرا تند تند تکان دادم و بزاق دهانم را بلع  سرم
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نوزاد   یگذشتند. صدا ابانیاز خ اد یز اریکم و سرعت بس یبا فاصله نیماش دو

 .شود یکس  یداریکه باعث ب  دمیترسی و م آمدیبشارت هنوز م  یآقا

 .بذار برم_

 

 .باال برد ییابرو

 داشتم؟  کاری مگه هنوز گفتم که باهات چ ؟یبر_

 

 .نگاهش کردم ملتمسانه

.  دمی رو م. به خدا فردا جوابتادیب  یبذار برم. ممکنه کس کنمی خواهش م_

 .رو نبرمن  یآبرو

 

 صداقت کالمم؟ گشت؟یحرف، به صورتم زل زد. دنبال چه م  یب

م فقط من  ه دیشا  کرد؟ی همه وحشت به طرف مقابل القا م  نیچرا ا چشمانش

 .دمیترسیو مرموز م  اهیو س دهی چشمان کش نیاز ا

 :ساکت ماند و بعد گفت هیثان چند

 .ندارم  ی ترسو کار یها. من با آدم بلند شو برو _
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رفت و   یچشم بر هم زدن دور شد. مثل آمدنش، ناگهان ک ی رها کرد و در   مرا

 .زود فروکش کرد یلی چرا خ دنم، ید یآتش تند برا نیا  دمینفهم یحت

 .نوزاد بشارت قطع شد یه یگر یصدا

  ز یهم ماندن را جا از او بر جا نماند. من  یرد  چیکه صدرا رفت و ه دمید

بعد،  قهیتر از دو دق سرعت دادم که کم  میقدر به پاهاندانستم. بلند شدم و آن

  و چرا   خواستیبفهمم از من چه م شدی اتاقم نشسته بودم. کاش م یِ کیدر تار

 .شد مانیپش

 

  یزیاز من چ  گری آزارم را زده و د دیخوشحال باشم ق  کهن یا یجا به

 .کنجکاو بودم که چرا مرا کنار زد خواهد،ینم

 

هم اضافه شده بود. چه    گری مورد د ک ی ام،ی و ذهن یفکر یهابه دغدغه  حاال

  یخانه  ِکیشب، نزد مه ین نیپروا را در ا  یمغرور و ب یبود که صدرا یمهم زیچ

 د؟یبخش شیگفتنش را به لقا یِقدر مهم بود، چرا عطاما کشانده بود؟ و اگر آن

 

  ییآشنا یلحظه بر جا ماندم. دستم چه بو ک یو  دمیبه صورتم کش یدست

 .گرفته بود

 .از او نفرت داشتم امی تمام زندگ یکه اندازه  یعطر مرد یبو
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 .دستم مانده بود  ی. رد عطرش رودمیی را دوباره بو دستم

 

 دم؟ یترسیاز او م   ایلحظه از فکرم گذشت من از صدرا نفرت داشتم  ک ی

  کردمی جا ماند. احساس مرا پشت گوش فرستادم. دستم همان   میمزاحم مو تار

 .استیگوشم باق  یهنوز کنار الله  ش،یهانفس یِ داغ

 ...عطر تنش مثل

 ...عطر تنش مثل

 

 .خواستمشی نمشده بود که   داریدر من ب یزیچ

 

 

  ز یحرف زدن ماهان، چشمانم را باز کردم. صبح شده بود و من پشت م یصدا با

. گردنم درد گرفته بود و در بدنم  در دستم مانده بود   ی. گوشبودمدهیاتاقم خواب

بود   ک یبه خواب دوباره داشتم و نزد لی . مکردمی م یو کرخت یاحساس خشک

به   یبه خود آمدم. دست بارهک یبه  ،یگوش  دنیدوباره چشمانم را ببندم که با د

  ،یبه بدنم دادم و با گوش یو قوس یتا خواب از سرم بپرد. کش دمیچشمانم کش

 کهن ی. با اکردیهلن را مرتب م  یهارفتم. ماهان داشت لباس  رونیاز اتاق ب

با پدربزرگ مهربانش،   داریز دزود بود، اما هلن سرحال و شاد ا  یلیصبحِ خ
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دست و صورتم را   ع یگفتم و سر  ری. سالم و صبح بخکرد ی ورجه وورجه م

دوشِ او   یکوچِک هلن را رو یِماهان کوله پشت دم،یشستم. کنارشان که رس

 .بروند که خود را به او رساندم نیی ها پاانداخت و دستش را گرفت تا از پله 

 داداش؟ _

 

 :ها، آهسته گفتپله   رفتن از نییحال پا  در

 !جانم_

 

 ؟ یکار دار یلیاوم... داداش امروز خ_

 

 .کرد  زی پرسش، چشمانش را ر یشانه برگشت و به نشانه یرو

 .را به سمتش گرفتم یگوش

حتما با مشاور تماس   دی. باشهی دوباره خاموش شده و روشن نم میگوش_

 .بهم بده دیداشته باشم قراره تا ظهر برنامه جد

 

 .را گرفت یگوش

 .کنمی باشه درستش م_
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 .برم داشته بود ترس

معلوم نبود با چه   شد،ی روشن م یکه گوش نیهم کرد،یرا درست م ی گوش اگر

قدر تماس گرفته بود که ماهان را کنجکاو  مواجه شود. مطمئنا صدرا آن  یزیچ

  امک ینداشتم، اما باز هم امکان داشت پ رهیاش را ذخشماره  کهن یبا ا ی. حتکند

از   دینبا یگر یهرکس د ایباشد که ماهان  امکشیدر پ یز یفرستاده باشد و چ

 .شدیآن آگاه م

 

باهات؟   امیب شهی سر کار. م یبر  دیمن الزمش دارم داداش. شمام که با_

همون   شیرو برسون پ. فقط شما من گردمی تا درست کنه، خودمم برم مونمیم

 .دو سه بار درستش کرد  ن یدوستت که ا

 

تک بوق که   هیدنبالت. فقط آماده باش   امیو م  برمی خُب. من هلن رو م  یلیخ_

 .رونیب ایزدم ب

 

در دلم گفتم. تا منزل   یباالبلند "مِچَش "صورتم از هم باز شد و  یخوشحال  از

لقمه   ک یو  دمیلباس پوش  ع ینبود. پس سر یادیراه ز ،یصولت یپدرزنش، آقا
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بوق کوتاهِ  ی. لقمه را تمام نکرده بودم که صدادمیچیخود پ ینان و عسل برا 

 .ماهان آمد نیماش

  اطیاز ح  دنیدو نی گاز از لقمه را ح نی. آخر دمیبلند شدم و به طرف در دو زود

 همه مشتاق بودم؟  نیا  یزیچه چ ی . من برادمیبلع

 

مرا بازگرداند، قبول   یماهان اصرار کرد بماند تا بعد از درست شدن گوش هرچه

  ر، یتعم ینهیشد که تعارفات دوستش را رد کرد و با پرداخت هز نینکردم. ا

 .کرد و رفت یخداحافظ

صاحب مغازه، که تازه همان لحظه   عقوب،یمنتظر ماندم تا  قهیپنج دق  حدود 

هر دو نبشِ   یهاها را روشن کند و کرکره چراغ  کرد،یرا بازم  داشت مغازه 

 .ندیکارش بنش ز یاش را باال ببرد و بعد پشت ممغازه 

  شیمشغول کرده بودم و چون ماهان برا شیها نیتریزدن و دیخود را به د 

  یلی و خ دینپرس  یزی را درست کرده بود، چ ی  هم گوشداده بود و قبال حیتوض

 .را به دستم دادآن ع، یسر

 .. درست شدیرعلیخانوم م دییبفرما_

 

چطور از   دمی آمده بودم که نفهم جانیقدر به هگرفتم. روشن بود. آن  راآن

 نه؟ ا یزدم. اصال تشکر کردم  رونیب عقوبی یمغازه 
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نتوانم   دیبه خانه، شا دنیتا رس دانستمی خانه بود. مکتاب ِکینزد رگاهیتعم

زود، با نشان دادن   ی لیگرفتم و خ شیخانه را در پتحمل کنم. پس راه کتاب

 .مطالعه رساندم یزهایاز م ی کیخود را به  د،یجد یکارتم به متصد

  ستیوارد ل ها،امک یپ  یِرا بستم و از صندوق ورود یگوش یاز همه، صدا  اول

زنگ  شیپ یقهیده دق  نیبار هم ک ی ی پاسخم شدم. خانم بهار یب یهاتماس 

. شدی صدرا بود که چهار بار تکرار شده بود. باورم نم یزده بود. جز او، شماره

 .هم نفرستاده بود یامک یها بار زنگ زده باشد. پفقط چهاربار؟ انتظار داشتم ده 

  ن یو چه شده بود. ا  کردمی ولو شدم. چه فکر م یصندل ی. رودیخواب بادم

تا در   ت،یمردکِ مغرور فقط همان چهار بار تماس گرفته بود و با آن عصبان

بلند شدم و داشتم از در   ز یما آمده بود؟ حرصم گرفته بود. از پشت م یخانه

از اعضا    یکی بهداشت آهسته   ریپ یِ. متصدرفتمی م رونیخانه بکتاب یورود 

 :گفتیم

نداره.   یماه تو کما بوده. االنم حال مساعد ک یاز  شتری. بتصادف کرده _

خورده بود که   ی بد یو لگنش شکسته. سرش هم ضربه هیچیدستاش باندپ

 .شکرخدا بهتره

 

 ...بنده خدا. ان شااهلل یآخ_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

285 
 

 

شده بودم که خانم    یقدر عصبرا تا آخر بشنوم. آن شانیهاتا حرف نماندم

 .گرفتم و تماسش را رد کردم دهیناد زدیرا که داشت زنگ م یبهار

 .شدی فکرم را جمع کنم نم خواستمی هرچقدر م روزآن

خواند و  م یکه چندبار برا یا. از برنامه دمیفهمی نم یزیمشاورم چ یهاصحبت  از

  شدی صدرا در ذهنم مجسم م یِشینوشتنِ نما رینوشتنش، تصو یِجا  ک یهربار 

 :گفت تی با عصبان ی. عاقبت خانم بهارکشاندیم  شبیدو فکرم را به 

رو  و ارزش زمان  گذرهی م ی. هر چهایست یراه نمهسان خانوم معلومه اصال روبه_

روز   هیروز تولد،  هی ، یماریروز ب هی. یشی بدتر م یاما ه  ،یدرک کن دیبا شتریب

 !من ز یعز شهی که نم ن ی... ایحوصلگ  یروز ب هی د،یع

 

 

دفاع خودم    یام خارج بود که براشدن را دوست نداشتم اما از حوصله  سرزنش

  .بزنم یحرف 

 .. فعال خداحافظزنمی ! من بعد بهتون زنگ مدیببخش_
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 رفتمی تخت پرت کردم. در طول اتاقم راه م یرا رو یقطع کردم و گوش ع یسر

جز   ی کنجکاو از موضوع ایهمه فضول  ن یا ی. من کِشدمی جا بند نم ک یو 

 دچار شده بودم؟  ی وسواس فکر نیدرس بودم که حاال به ا

 .سرم پر شده بود از عالمت سوال تمام

داده بود و چرا از   ر یکه بود؟ از کجا وارد شرکت ما شده بود؟ چرا به من گ صدرا

  یهمکار  یاول برا ای م،یلیکه فام دیهمان ابتدا، مرا به تمسخر گرفت؟ اول فهم

آمد و چرا   جانیگفتنش تا ا ی به من چه بود؟ چرا برا دشیجد  شنهادیپ آمد؟

کرده بود؟   دایمرا از کجا پ اقِگفتنش را زد؟ آدرس خانه و ات دیلحظه ق  ک یدر 

 مرا از کجا داشت؟  یاصال شماره

 

. مثال با  شدمی اتفاقات راحت رد م یاز بعض  شهی. من همدیترکی داشت م مغزم 

و   شناسدی بود، اما نخواستم بدانم سجاد از کجا مرا م بیعج م یبرا یلیخ کهنیا

دادم   حینگرفتم. پس ترج یو جواب درست  دمیبار پرس ک یام را دارد. شماره 

 رد،یگی از من نم  یدرِ باغِ سبز دی د یبا او همکالم نشوم. او هم وقت گرید

فرق   میبرا زی. چرا همه چ ادامه نداد. اما درمورد صدرا..  گر یجا ماند و دهمان 

  شب ید ی. از داغدیگوشم رس ک یو دستم نزد دمیبه صورتم کش یدست کرد؟یم

 ...نبود. اما فکرش یدستم هم اثر ی اش رونبود. از عطر به جامانده یخبر

 ...فکرش
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 گذاشت؟ی آرامم نم چرا 

 

قدر دست و پا زدم. آن   دن،یو نپرس دن یدانستن و ندانستن، پرس  نیروز ب دو

با   یافتادم و خانم بهار شینصفِ روز هم از برنامه پ ک یتست زدم که 

  یبرا  یگرفت. فکرم، جز وقت دهیچندروز قبلش را ناد   ی دلخور ،یخوشحال 

 ...ابشش دانگ معطوف درس بود اما امان از وقت خو رفتم،ی خواب به بستر م

دست از سرم بردارند و خواب را به  تا  گرفتمیم یبا افکارم کُشت دیبا وقتآن

 .من ببخشند

به تاجِ تخت، به پنجره زل زده بودم.   هی تخت نشسته بودم و با تک یشب رو  آن

روشن شده بود. هلن تازه   زشیر یهاکوچک و جمع و جورمان، با چراغ اطیح

 .دیچی م یبلند به کمک مامان، از باغچه سبز یآمده بود و داشت با صدا

 م؟ی بخور یسبز  میجون... االن بخوا  زیعز_

 

 .بدر زده یس میفردا صبح که قراره بر یبرا  شورمی و م نمیچی نه جون و دلم. م_

 

استفاده   حاتشانیدلشان خوش بود. چقدر آسوده خاطر بودند. از تفر چقدر

وقت من خود را  آن بردندی لذت بردن بهره م   یلحظات برا ی. از همه کردندیم

موسسه    یِآموزش  یاردو یف خواندن و خواندن کرده بودم. حتتمام و کمال وق 
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 حیقدر تفر. آنمدادم در خانه بمان  حیآخر کنسل کرده بودم و ترج یرا لحظه 

 .دادمی م حیترج یزیرا به هرچ یینکرده بودم که تنها

اتاق من و ماهان، از   کهن ی. با اآمدیخوب م   یلیذوق و شوق هلن، خ یصدا

که   میدانستی آن بود اما م ریز نگ یجلوتر بود و پارک یخانه کم ی ساختمان اصل

از ابتدا بالکن نداشت و ما هم با   مانیها. اتاقکندی م  دایبا بالکن پ ییبایز ینما

تازه   یچقدر دلم هوس هوا شب. اما آنمیها خو گرفته بودمدل اتاق نیهم

که نبود،   یو در بالکن کردمی اتاقم را باز م یپنجره  ستخوای کرده بود. دلم م

و زُل    دمینوشیم  ی. چاخواندمی خودم و حال خودم شعر م یو برا نشستمیم

به خواب رفته بود.   اط،یح یحوضِ گوشه   انیبه عکس مهتاب که در م زدم یم

و طراوتش را   یقدر خو گرفته بود که سرزندگکوچک آن  اط یمامان با همان ح

و   ی. مامان عاشق زندگآوردی دست مبه  کشیارگان یهای از سبز شهیهم

 ...بود اما من اشی زنانگ

 

نگاه   یمنف یدهی هم با د بدرزده یبه س یحت کردم؟ی م یاحساس افسردگ  چرا 

 قهیو با چند دق  ماندمیرفتن نداشتم. مطمئنا م رونیب  ی. حوصلهکردمیم

 .کردمیم  ی را سپر عت یروز طب اط،ینشستن در ح

 .دمیکش یآه

 چه بود؟  یآه برا  نیا
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و از جا بلندم   گرفتی و دست مرا م آمدی بود که م یکاش کس کردمی م آرزو

 .. من تحرک الزم داشتمکردیم

بردنم،   ی برا است،ی کیحرف من  دانستندی روز بعد، همه رفتند و چون م  صبح

مامان، بلند   یها یسبز  دنینداشتند. کنار حوض نشسته بودم و با د ادیاصرار ز

گره بزنم.   یدلم و آرامش خودم، به نشان سبزه گره زدن، سبز یشدم تا برا

  یحوصلگی ن کسالت و بیرو از امن  ایخدا" گره اول را که زدم بر زبانم آمد: 

 ".نجات بده

شد که بلند شدم و    زیبه وجودم سرر یانرژ   یایجمله، دن  ک ی نیبا هم انگار 

را   اطیح  خواستیدلم م   دم،یرا که د اط یح یگوشه یباغچه را آب دادم. جارو

به خود آمدم   یآب حوض را هم عوض کردم و وقت یهم آب و جارو کنم. حت

بدم که دلم   رفتهقدر حس خوب گکه ظهر بود و دلم به قار و قور افتاده بود. آن

را بدر نبرده   زدهیکرده بودم. س حی فقط لبخند بزنم. من هم تفر خواستیم

  یخوردم و برا اطیبودم اما از درون آرام گرفته بودم. ناهارم را در ح

 .ختمیبرنج ر  یدانه  ط،ایگوشه از ح ک یخوان، آوازه  یهاگنجشکَک 

 

 

. وارد اتاقم که کردی به من حس خوب القا م  کردم،یکه م ییکارها یهمه 

 .جا کردن کوه را دارمشدم؛ احساس کردم توان جابه 
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بمانند و من خودم   شتریب م یرا برداشتم که به مامان زنگ بزنم تا بگو یگوش

 .دارم امک یپ گفتی م یگوش ی . اما پاکتِ روکنمی شام را حاضر م

 

 ...ستینحس ن زدهیس"

  دمت، یبار د ن یاول  یبرا یماهِ گرم تابستون  هی زدهمیمن که س یبرا حداقل

 قدرن یتو هم هم یِزندگ  یبرا زدهیس دوارم یعمرمه... ام یفالِ همه نیترک ین

 ".بدر مبارکت باشه زدهیبه همراه داشته باشه. س ینیریش

 

  یلبخند به لبم آمد. حس خوب امکشیپ دن یبار با د نی اول ی بود. برا سجاد

روزها   نیکه ا یحرف زده بود. حرف   میقلبش برا میاز صم  ییگرفته بودم. گو

بود،   دهیکه به من بخش یلبخند نیاول   نیهم  یداشتم. برا  اجیبه آن احت ادیز

 :نوشتم شیبرا

 "شمام مبارک زدهیممنونم. س"

 

بزرگ   یدو گردو  یکه داده بودم، چشمانش اندازه  یپاسخ  دنیاز د مطمئنم

 :فرستاد ع یشده بود. سر

 "م؟یحرف بزن شهیم"
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وقت اگر پاسخ مثبت به سوالش  آن مردد شدم. ممکن بود زنگ بزند. آن ک ی

 :نوشتم  یام. با رِندکرده یداده باشم، با جواب ندادنِ زنگش، کار زشت

 ".گهید میزنی حرف م م یدار"

 

نوشتن ادامه داد و قصد زنگ زدن   امی. چون او هم به پداده بودم   یخوب جواب

 .نداشت 

 "حالت خوبه؟"

 

 ".خداروشکر خوبم"

 

 ".امیعال   یلی منم االن خ"

 

 یالیخی . با بپرسمیمن چرا حال او را نم  گفتیکالمش را گرفتم. مثال م متلِک

 :گفتم

 ".دیخداروشکر که شمام خوب"

 

 :بود نیا  اشیبعد امک یه قرار بود به مامان زنگ بزنم. پک رفتی م  ادمی داشت
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 بتیو قصد فر قتهی مهسان. به خودت قسم که حق دنتیواسه د زنهی دلم پر م"

 ".رو ندارم

 

 .تکان خورد یزیدلم چ در

 ".گهی د م یدیو حتما هم د یشناسی رو خوب ممن  یشما که گفت"

 

هم داشتنِ   طرفشهی که  خوادی م یدنیدلم د ؟ ی. اما تو چدمتیبارها و بارها د"

 ".احساس تو باشه

 

بپرسم. دوباره   خواستمی اما نم شدمی را خواندم. متوجهش نم  امشیپ چندبار

 :نوشت

 "باهات حرف بزنم؟ شتریب یدی اجازه م"

 

 "شتر؟یب نیاز ا"

 

 "!ری. روزت بخدمی م امی... امشب منتظرم باش. بهت پشتریب یلیخ"
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شام راحت   یرا برا الشیسربرآورده بودند. به مامان زنگ زدم و خ  احساساتم

بودم، دلم   ی بار برخالف آن روز که از صدرا و تماسش فرار ن یکردم. ا

 .دهد امیزودتر شب فرابرسد و سجاد پ  خواستیم

 

 

  امیدر زندگ  گری د ی اتفاق تکرار ک یبود،   یهمه تکرار میکه روزها یمن یبرا

بود که به سجاد،   ماهک یکسالت بار نبود.  گر،یاتفاقات د  افتاده بود که مانند

  امیی تنها میاجازه داده بودم وارد حر ست،یک دانستمی که نم یمزاحم ناشناس

ناراحت نبودم. هرشب با   دادنش ام یماه، از پ ک ی نیشود. برخالف دفعات قبل، ا

تلگرام هم مرتب  . در  فرستادی م امیپ م ی. هر روز برامیزدیبا هم حرف م  امک یپ

  رینبود که بدونِ شب بخ یماه، شب  ک ی نی. در تمام امی با هم در ارتباط بود

آغاز شود.   میگفتن او برا ریبخنبود که بدون صبح یگفتنش بخوابم و صبح

و من کوتاه   گفتیفقط او م  شد،ی رد و بدل م مانانیم هک  ییهاامک یبا پ ل یاوا

. از  زدم یحرف م  شیکه من هم برا آمدی م شیپ ی. اما گاهدادمی پاسخ م

  دنِیبه رس لی و م ی داشتم، از خستگ  امندهیآ یکه برا  یی ها و آرزوهادرس 

 .تکراری شاد و ب ی روزها

 .نوشتی م میو او از توانستن برا گفتمی از خواستن م  من
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قدر دست و  . آنکنمی که قراربود زنگ بزند را فراموش نم یبار  نیاول وقتچیه 

بر   ،یباز یدلم را گم کرده بودم که مطمئنا اگر همه خواب نبودند، با ناش یپا

 گفتی زنگ زدن اجازه گرفته بود. م ی. براشدی م دهیبدجور کوب امیی طبل رسوا

بودم   مشتاق یلیخ  ش،یصدا دنیشن یرا بشنود. من هم برا  میدوست دارد صدا

  یِبود تمام لحظات خالماه ک یصحبت کنم که  یآسان نبود با پسر میاما برا

  ی رادی او گفتم ا با جان کندن، به  ی. وقت کردی پر م شیهارا با گفته  امیزندگ

 :نوشت میبرا رد،یتماس بگ تواندی ندارد و م

ساعت با هم مماس شدن، منتظر باش    یهاعقربه یامشب ساعت دوازده، وقت"

وقت   ه یکه به دلم بدجور صابون زدم.  یکه بهت زنگ بزنم. حتما جواب بد

 "!ش نشمشرمنده

 

را رها کردم و   ی. گوشسمیبنو یگرید زی چ توانستمی شد. نم  یبه حال یحال  دلم

گذراندم. از   یشتریشب، با احساس ب مه یدوازدهِ ن دنیرس د یروزم را به ام یِباق 

گفته بود و  میبرا دبخشیقدر جمالت امشده بودم، آن  تریم ی با سجاد صم یوقت

 وقفهی که درس خواندن ب ،کرده بود قیتشو تیدر خالل کالمش، مرا به موفق

او  آخر هفته را که به  یهاشده بود. جواب آزمون  امیزندگ  حاتیجزء تفر

  شدی باعث م نیو ا  شدمی ها از جانبش روبرو محرف  نیباتریبا ز گفتم،یم

 .شود شتریب یلیبه مطالعه از قبل خ اقمیاشت
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  ادتریشده بود. سرعت مطالعه کردنم که ز تری ام عالخانواده   یبا اعضا رفتارم

ام  از قبل با خانواده  شتریب جهیپس در نت شدی م شتریب امی شده بود، وقت خال 

  ک یو   دیجد یباز  ک ی شهیبود چون هم نیترحال خوش . هلن گذراندمیوقت م

 .گرفتی م هیاز بودنِ من هد دیجد یقصه

کردم، با کش و   ادداشتیرا در دفترم   اش جهیدرسم تمام شد و نت یوقت  روزآن

باز   یی عصرانه مهمان مامان شوم. با رو  ک یبلند شدم تا  ،یاز سرِ خستگ  یقوس

رفت. سرعت کار   یآشپز  ی برا شیکارها یه عصرانه آماده کرد و سراغ ادام  میبرا

عصر،    میشش و ن ساعت بود و معلوم بود عجله دارد. در  ادیز یکردنش کم

 .هنوز روشن بود با،یز بهشتِیارد ی هوا

 :دمیگاز، پرس نیرا به دهان بردم و بعد از اول امیفنجان ک یک

 مامان؟ یقراره بر ییجا_

 

 .کرد مانهیرا پ برنج

 .دارم د یکم خر هیآره _

 

 بابا کجاست؟ یبابا بخره؟ راست یچرا نگفت_
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 .رو الزم دارم دا یآخه. من االن خر ادیم ریدوستش. د یکدهرفته زبان_

 

 .به هم زدم یشده بود را با نِ نینشته شیکه پودر کاکائو ییرکاکائویش

 هست که انقد واجبه؟ یچ  دِیخر_

 

 .گذاشت نک یس  ی درآورد و رو زریبسته کنگر از فر ک ی

 .طورن یهم هم وهیساالد و م لیو وسا ی مامان جان. سبز خوامی مرغ م_

 

 .دیباال پر میابرو

  مامان؟ هیخبر د؟ یهمه خر نیا_

 

 .کنگر را در آن گذاشت یو بسته  دیکش رونی ب یاکاسه نتیکاب از

 .زمیعز  میمهمون دار_

 

 .گرفتم نییرا پا رکاکائویش ینصفه وانیل

 ؟ یمهمون؟ ک_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

297 
 

 

 .ادیجون رو دعوت کردم. مامان هم م دایو ش ن یفرد ییدا_

 

 .نما به لب آوردمدندان  یباز شد و لبخند شمین

 .میرو مالقات کناجازه داد ما پرنسسش   ییخان دا  نیخداروشکر باالخره ا_

 

  .آن را روشن کرد ر یگاز گذاشت و ز یقابلمه پر از آب را رو ک ی

بود؛   ششیهم پ دا یزنگ زد حال و احوال کنه. ش یاالن مامان ماه نیهم_

 .من برم گهی هام قبول کردن. خُب داون  ان،یشون کردم شام بتعارف

 

 .گذاشت و دوباره برگشت رونیاز آشپزخانه ب یقدم

 ؟یدرس دار  ی لیتو خ_

 

 .تا شب کارمینه تموم شد. ب_

 

 .از گلش شکفت گل

 .گرفت م یبه بازو یدست
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 .خونه بکش تا برگردم  یبه سر و رو یدست هیقربونت برم پس خودت  یاله_

 

  یزیکه از تم یاگفتم و دور تا دور خانه را نگاه کردم. خانه  "چشم"لب  ریز

در   یبود. دستمال دهیسر رس یو وسواسِ مامان دوباره وقت مهمان زدی برق م

م. داشتم دستمال  که نبود، پاک کرد یدست گرفتم و همه جا را از گرد و غبار 

 اطیدر ح مانشیپر و پ دیکه در باز شد و مامان وارد شد. سبد خر شستمی را م

را با خود به آشپزخانه آوردم. معلوم بود   دهایخر یبود. به کمکش شتافتم و باق 

 :دامن بزنم اما گفتم اشی که قصد دارد غوغا کند. نخواستم به وسواس فکر

 ست؟ین بسته کنگر کم  هیمامان به نظرت _

 

 

کشو، دسته   ک ی را در  هالون ینا یخارج و همه  شانیهالون یرا از نا دها یخر 

 .کرد

که  کنمینه مامان جان. خورشتِ کنگر رو واسه بابات و ماهان درست م_

 .خورشتِ کرفس به زنش بدم دیگفته حتما با نیکرفس دوست ندارن. آخه فرد

 

 .هاداده بودم  ی دارن مردم. کاش منم سفارشِ قرمه سبز یچه شانس_
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 .به سمتم برگشت ناباورانه

 مامان؟ یخوا ی م یگرفتم که. قرمه سبز ایتو و هلن الزان  یبرا_

 

 .دمیبه هم کوب یرا با شاد  میهادست 

که سفره همش با   شهی االن!؟ نم ه یچ ی. قرمه سبزایجان به الزان  یجانم_

 تر و دلبرتر!؟ خوشمزه   ایاز الزان یرنگ باشه. چ هی ،یمختلفِ سبز یهاخورشت 

 

 .نشست شیهابه لب لبخند

دخترم چه   ننیها امشب ببکمک که مهمون  ای. حاال بزمی قربونت برم عز_

 .شده ییکدبانو

 

 !کنن فیکه برام خواستگار رد_

 

 .کنمی که بهم حق بدن چرا واسه داشتنت، به خودم افتخار م_
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را باال زدم و به   میهانی. آستبه مذاقم خوش نشسته بود  یادیز فشیتعر

  یکاله مخصوص ، یلحظات آشپز یمثل همه کهن یکمکش رفتم. البته بعد از ا

 .زدیاز من در غذا نر یی بر سرم گذاشت تا تار مو

. دوساعت  دیبخشی م یبه ما انرژ ،ی زبان ن یریشده بود و با ش  داریهم ب هلن

 .میرا فراهم کن ی عال افتِیض ک یتا موجباتِ  دیطول کش

 .و ماهان با هم وارد شدند بابا

 

 !نیراه انداخت یبه به! چه بو و بَرَنگ -

 

به صدا در آمد و مهمانان وارد   فونیکه زنگ آ میشان را نداده بودجواب   هنوز

کنان   یو شاد دی جلوتر وارد شده بود. هلن به سمتش دو  یشدند. مامان ماه

 :گفت

 !یجون  ی الم مامان ماهس_

 

  ن یفرد ییرا به دست دا  شیخم شود، عصا توانستی که درست نم یماه مامان

  .هلن نشست یداد و کنار پا
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  ی! چه لباس قشنگیسالم فرشته جونم. درد و بالت به جون مامان ماه_

 .یدیپوش

 

  دادی م حیتوض ی مامان ماه  یو داشت برا دیذوق به لباس خود دست کش با

 .است دهیلباسش را از کجا خر 

 یکس کهن یو بدونِ ا  میکرد یپرسو احوال   یبوس دهید دای و ش نیفرد ییدا با

  یهایتُشک نشستند و به پشت یرو ،ی همه کنار مامان ماه ند،یمبل بنش یرو

نشسته بود. با چشم و ابرو از او   ییکنار دا دایدادند. ش هیهنرِ مامان تک  یِسنت

دستش    ییبلند شد. دا بخند،. با لندیا کند و کنار من بنشرا ره ییخواستم دا

 :دیرا گرفت و پرس

 زم؟یعز یری م ییجا_

 

 !قهیدل بکن ازش دو دق _

 

 طنتیبا ش دید یو وقت  دی. به سمتم چرخدیشن  ییبود اما دا نییپا  یکم میصدا

 .و دست نامزدش را رها کرد دیام، خندشده  رهیبه او خ

  میشدی ها که رد م. از پله میبه طرف اتاقم رفت دا،یاز جا بلند شدم و با ش ع یسر

 :گفتم
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 .کنهی کار م یچ یی دا نمیبب نییپا یفتیهُلت بدم ب جانی از ا گهی م طونهیش_

 

 :و گفت دیخند بلند

 !کنهیم کاری با تو چ تیی دا نیهُل بده بب_

 

 .نیدرآورد  گهی رو د یچ! شما دوتا شور همه شیا_

 

از جوابم به احمد و   م،یها. من از درس میبا هم خلوت کرده بود یاقهیدق  چند

 .گفتم شی و خاله برا ییحیاز خجالتم درمقابل آقا

  ختهیآن برنامه ر ی بود و از االن رو رماه یده ت  یشان که براازدواج   خیاز تار  او

 .بودند حرف زد

بعد از   دیو نبا  استدهیهم گفته بود درمورد جوابم به احمد، خوب شن بعد

  .خاله، معذب کنم یبا خانواده  یی ارویرو یچندماه، هنوز خود را برا

ها برخورد داشتم اما از سالم اول تا خداحافظِ آخر، جرات  بارها با آن  اگرچه

 .را نداشتم شانی چشمهم
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  یلیخ  دمیاست، فهم دهیشام را چ یسفره که وارد اتاقم شد و گفت مامان هلن

.  میده بود و ما هنوز شام نخورده بود ِکی ام. ساعت نزداو را با کارها تنها گذاشته

و متوجه گذر زمان   م یهمه وقت با هم حرف زد نیبود چطور ا بیعج  میبرا

 .مینبود

  دونهی . مامان هم میواست بخور  وردم ین یچی. ههجون شرمند  دایش  یوا_

به حال خودمون   ذاره یم کنم،یخلوت م یتو اتاق با کس ی. وقتهیم چعادت

 .میباش

 

 یِبستن جی هو هیما رو برده بود  نیفرد م،یایب جانیکه ا  نیاتفاقا قبل ا_

 .بودم ری س رِی. سمیمخصوص با هم خورد

 

 :د یباعث شد مامان بگو ،ییرایپذ یبه و چه چه مهمانان درمورد سفره  به

 .کمک کرد بهم یلی. خکارهاش با مهسان بوده  شتریب_

 

 :گفت یبا دلخور هلن

 .منم کمک کردم_
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 :ساالد خوش رنگ را باال گرفتم و گفتم ظرف

  دیاست. همه رو خودش داده دستم که خُرد کنم. بخورشاهکارِ عشق عمه  نیا_

 !درست کرده هلن خانوم  یچه ساالد دینیبب

 

  فروختی چنان با نگاهش فخر م شان،یهامهمانان و قربان صدقه رفتن قیتشو با

 .استامشب او بوده  ینمونه  یکدبانو شدی باورش م د،یدی که هرکس م

 .دیزنگ، نگاه همه در هم چرخ یبکشم که با صدا ایالزان یکم  دایش ی برا آمدم

  .نانیا ییحیآقا _

 

 .دادی ها را اطالع مبود که حضور آن  بابا

به لب آورد وبا بستن چشمانش،   حیمل ینشست. لبخند دایدر نگاه ش نگاهم

در باز   ی. اما من ناخواسته نگران بودم. وقتستین ینگران یجا   دیبگو خواستیم

دل   دمیاحمد، فهم دنیشد و مهمانان با استقبالِ ماهان وارد شدند، با د

 .استنبوده  لیدل ی ب امی نگران
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  ستادهیا شانیهانی ها کنار ماشزل زده بودم. مهمان  ابانیاتاقم به خ یپنجره   از

تا دم در رفته و کنارشان   ،ینوازبدرقه و رسم مهمان یبودند تا بروند. همه برا

 .بودند ستادهیا

 ...من اما

 .کرده بودم، مسلط شوم  دایکه پ ینتوانسته بودم بر احساسِ حقارت هنوز

احمد عاشق    دیخاله زل بزند در چشم من و مامان و با افتخار بگو شدی نم باورم

  انیحرف را امشب ب  نیخاله ا کهن یام گرفته بود و هم از ااست. هم خنده شده

 .خور بودمکرده بود دل 

 

مرا با   خواستندی خود م الیو به خ شکستندی بود با دُمشان گردو م معلوم

کالفه  یداغ کنند. چقدر خاله شاد بود. احمد کمازدواج احمد، نقره دنیشن

خَلوَتش   شینبود و ر یکی بود  یکی یهال یکوتاه و سب یاما موها دادینشان م

امشب   داد؛ینشان م نه،و به قول ماهان، هنرمندا  دهیخدا او را ژول یشهیکه هم

 .کرده بود دایپ ییعجب صفا

از شب تولدم، شب   شتریب یخود را آراسته است. حت  یبود حساب معلوم

 !از من اش ی خواستگار
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  گر یمامان که سمت د زد،ی حرف م یخاله با پچ پچ کنار گوش مامان ماه یوقت

عاشق شدن شازده پسرش    انیجر دیباز، از خاله پرس یبود، با دهان یمامان ماه

 ست؟یچ

 

 :گفت اد یبه گردنش داد و با فخر ز یقر خاله

از   یلیآقا خشده که حاج  یمحترم یآقاحاج  هی یاحمد تو پادگان راننده_

داد با   شنهادیبود که بهش پ ن یم خوشش اومده بود. ابچه یِ وجنات و مردونگ

 .کنه دخترش ازدواج 

 

 :گفت ن یفرد ییدا

 ر؟یرو بگدختر من  ایگفت ب یجورنیهم_

 

 :و خاله ادامه داد  دندیخند همه

آقا و دخترش رو رسونده  احمد، حاج  ی. چندبارمیمستق قدرن یحاال نه هم_

  دهیطرف. اونم برگشت به احمد گفت دخترم وقت ازدواجش رسو اون   طرفنیا

چک و چونه دخترم مال   یبذاره، ب شیمثل تو واسش پا پ یو هر جوون

 .خودشه
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 :با خنده گفت ییدا دوباره

 گه؟ یاالن آقا داماد بله رو گفتن د_

 

ها را  گردنش افتاده بود و آن  یهانزد. با دستمال به جان عرق یحرف  احمد 

 .گرفتیم

 .وحده شدخاله باز متکلم  اما

  ری . از بس که سر به زهیآقا چمنظور حاج  زدی م اصال حدسش رو هم نمبچه_

  نی. بعد از چندبار، دختره به باباش گفته منم مثل شما نظرم رو اشهیبوده هم

 .گفت روانیآقا هم اومد و به احمد جرپسر مثبته. حاج 

ها کجا  ها و نامه نوشتن. پس آن عاشق بودن زدمیدلم داشتم پوزخند م در

 رفت؟

 

 .در آمد ی از در شوخ بابا

 !می کت و شلوار نو بدوز میبر گه ید یعنی_

 

 .گل از گلش شکفته بود مامان

 ن؟یقرار مدار گذاشت یخاله. اما کِ  زیمبارک باشه عز_
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 :پسرش گفت  یبه خاله نگاه کرد و خاله به جا احمد 

رو کرد و  فکراش  بارن ینداشت، اما ا یرو از ما مخف   یزیچ وقتچیاحمد که ه_

 کنمیم یتابیچقد ب د ید یکه اومد خونه، وقت دیو واسه ع  دید شتریرو بدختره 

که وقت   دمیم  یخبر  هیبهت  یتازه گفت به زود  کنم،ی گله م ییو از تنها

  شبید  نیتا هم نزد یاگه ی . حرف دیهم نداشته باش  ک یکوچ  یغصه هاواسه  

 .اصرارِ من باالخره زبونش باز شد و گفت که بله! عاشق شده یکه با کل

 

 :نگاه به من ادامه داد با

 .دهی بهمون نشون م ی عروس قشنگم رو به زود 

 

، با مباهات به من نگاه  "عروسِ قشنگم"خاله با گفتن  کردمی م احساس 

 .در خود فرو رفتم یرو کم ن ی. از اکندیم

 

گفته بودند و او   ک یبه احمد تبر یخاله، همه با شاد یهابا اتمام حرف کهنیا

در   یفیبود. اما چرا کالفه بود؟ چرا بالتکل ی عاد دیشا  دادی شان را مپاسخ 

 بود؟  دایحرکاتش هو
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نگاه   یرعادیجورِ غ  ک یدارند مرا  شانیهاهمه با چشم  کردمی احساس م یوقت

 .گفتم ک ی گشاده به احمد تبر  ییلبخند زدم و با رو الیخیب کنند،یم

 :ماند و گفت رهیچشمانم خ  در

 !مچکرم_

 

اما خاله   گرفتیاحمد نگاه م افتاد،یآخر شب هربار نگاهم به خاله و احمد م تا

 .زدینما در چشمانم زل م دندان  یبا لبخندها

 

  ش یجا دست تکان داد. من هم برااز همان   مینشست و برا ییدا نیدر ماش دایش

  نیخاله با ا  کردمی . احساس متخت خواب نشستم یتکان دادم و رو یدست

که   ی. آن عشقطورن یکرده است. احمد هم هم ریحرکات مرا تحق  نیحرف و ا

 ود؟ ب  نیا زد،ی از آن دم م شهیکه هم ی به من داشت و احساس یاز بچگ 

قدر بودم اما آن  دهیشکسته هم ندنخورده بودم، عاشقِ دل   یمن شکست عشق 

بودم که انتظار داشتم   دهیعاشقانه د یهالم یعاشقانه خوانده و ف  یهاداستان 

چه   یکسفکر نکند.  یارابطه چیکس و ه چیبه ه یاحمد تا چند سال

 .شدمیموقع، من هم عاشقش متا آن دیشا  دانست؟یم

 

 :گفتم یحالیشانه کج کردم و با ب   یبه در اتاقم خورد. سرم را رو یاضربه
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 .دییبفرما_

 

 .باز شد و ماهان وارد شد در

 بزنم و برم؟  امیکم حرف دارم. ب  هی_

 

 .ایب_

 

 .خود را جمع و جور کنم توانستمیحوصله بودنم دست خودم نبود اما نم  یب

 .رفت نییپا  یکم اش،ی نینشست. تشِک تخت، از سنگ کنارم

 ؟یکه چ  یکرد یختیر  ن یرو ااالن خودت _

 

 .به خود انداختم ینگاه

 ؟ یختیچه ر_

 

من اخم و ده من غصه و   هیبه گِل نشسته. با  شونیکه کشت یی مثل ناخداها_

 ؟ی که چ جان یا ینشست تید من عصبانص
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ها را به هم  فرو کردم و آن میمو را از سرم باز کردم. دست در موها یرهیگ

 .ختمیر

 ؟ یبگ یخوا ی م  یداداش؟ چ  هیچ تیحرف اصل_

 

 .. نه منزمی عز  یبگ دیتو با_

 

 

 .دمیبخش میهابه لب  یرنگ و اجبارکم یلبخند

 !رو بگمبگم، همون  یخوای م یبگم؟ چ دیبا یخُب بگو من چ_

 

 .شد قیبار در چشمانم دق  نیا

 ...مهسان؟ تو یکنیفرار م  ی از چ ی دار_

 

 .حرفش را زد یلحظه چشم بست و ادامه  ک ی

 ؟ یتو احمد رو دوست داشت_

 

 .در در حدقه چرخاندم  چشمانم
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فلک زده رو دوست داشته باشم؟ اون هم   یخستهمن؟ اون مثال عاشقِ دل _

 ...یچه موجودِ ب دمیحاال که فهم

 

  .من یزاده ... فحش نده به خاله یآ یآ یآ_

 

 .حرف زدن را درآوردم نیدست تکان دادنِ خاله، ح ی ادا

  طشیآقا عاشق شده. چند ماه هم هست که شرا گنیم  گردنی پررو برم_

  .بوده ایواسش مح

 

 .دهانم گرفتم  مشتم را مقابل بعد

اوستا   نیخاله، هم  نیداشتم. هم یرو بگو چه عذاب وجدان آخ آخ آخ... من _

  گهیگفتم نه، د یوقت  کردمی . فکر مدمیها که از فکرشون نخواب! چه شب ییحی

شون عاشق بودن، محال بود  . آخه شازده مونهی داغ ازدواج پسرشون به دلشون م

 .رو فراموش کنه  هاشی عشق بچگ

  

 .را در دستش گرفت و صورتم را به سمت خود چرخاند  ماچانه

 ؟یتو دوستش داشت_
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 .گفتم که نه. تازه االن ازش متنفر هم شدم_

 

 ه؟یحرصت از چ  ؟یپس چرا ناراحت_

 

که   یدیرا محکم به هم فشار دادم و ناگهان اشک  مثل گردنبند مروار میهالب

 .خت یام رشده باشد، دانه دانه بر گونه پاره 

خودم.   یشما، جلو   یجلو  ،یو مامان ماه دا یش ی کردن. جلو رمیتحق کهن یاز ا_

امشب که ما   نیبه مامان بگه. چرا گذاشت هم  شبیهمون د یتلفن تونستیم

  ...میمهمون داشت

 

 .را به اعجاز نوازش انگشتانش درآورد میرا به آغوشش چسباند و موها  سرم

 ؟ی خوش شانس ایحقارته؟  ن یبه نظر تو ا_

وفادار بودن همسرت بها   یاندازه یچی به ه دونمی که از تو دارم، م یشناخت با

 یدیدی و م دیکشیده سال طول م  ایسال  ک ی. پس اگه بعد از ازدواج، یدینم

 .یایباهاش کنار ب یتونستی نم وقتچ یه ست،یتو قاموسِ احمد ن ،یوفادار
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 .اما اون بارها گفته بود دوستم داره. چندبار بهم نامه داده بود _

 

 ؟ یدوسِت نداره. تو ناراحت گهی گفته که گفته. حاال د_

 

 .سکوت کردم یکم

 

ازدواج   گهی تو با هر کس د موند،ی برا تو که بد نشد. اگه احمد مجرد م_

 ببخشتت؟ تونستی به نظرت خاله م ،یکردیم

 

 ؟ یچ یعنی_

 

. اما حاال که احمد قدم  دونستی تو رو عروس خودش م امتیق  امیتا ق  یعنی_

 .ازت نداره یو انتظار نهیبی رو از چشم تو نم یزیخاله چ گهی اول رو برداشته، د

 

  امی خاطرخواه   یبود که دردسرها ن ی. حداقلش اگفتی کردم. بد نم یفکر

 .رفتی توسط احمد، با ازدواجش، از سر راهم کنار م
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 :ام گفتآرام شده دیکه د ماهان

حرص    ی. جادیبوده که مال هم نباش نی. قسمت اکهیخواهر کوچ نیبب_

کار درست رو انجام بده.  زود هم   بارنی واسش دعا کن که ا ،یخوردن و ناراحت

خاطر  خاله باعثش بوده. ممکنه به  یهای زار هیگر  دیقضاوتش نکن. شا

 .موضوع فکر کرده باشه ن یخوشحال کردن مادرش به ا

 

 .. من که از دل احمد خبر نداشتمگفتی م  راست

امشب را فراموش کنم اما   توانستمی ها نمتا مدت  دینبود، شا ماهان برادرم  اگر

 .مرا آرام کرده بود یبرادرم با مهربان

 .لند شد و به سمت در رفتبعد ب  یکم

ندارم. فقط مواظب باش مثل   یباهات کار ستین زونیامشب چون حالت م_

که مامان و بابا دوباره ناراحتت بشن. اما فرداصبح زود   یریدفعه قبل سردرد نگ 

 .ازت طلب دارم حیتوض هی

 

 ؟ یچ  یبرا حیتوض_

 

 .ینزد یو حرف   یکه از پسر مردم گرفت ییهانامه  یبرا_
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 پسر مردم؟  یگی رو م احمد _

 

 شه؟ یصورت مسئله عوض م  ،یبگم پسرِ خود _

 

 .اما من که نگفتم بهم نامه بده_

 

 .یازش گرفت  یول_

 

 ...داد و  امیهم پ ی. چندبارفمینه به خدا داداش. گذاشته بود تو ک_

 

 .کرد  زی را ر چشمانش

شده بود و   یگوشم چ  ر یبرام روشن شه؟ ز ایقراره چ گهیچشمم روشن. د_

 .دونستمینم

 

 :گفتم یشرمندگ با

 !دیببخش_
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هم   هیتنب ی. براهیلیکه تونستم ذهنت رو از امشب دور کنم خودش خ نیهم_

  .یکنی فردا شما صبحونه رو آماده م

 

 .رفت رونیاز اتاقم ب  ان،یگو ریزد و شب بخ ی چشمک

  ی ساعت رو یعقربه ها  دنیکه با د کردمی با لبخند، رفتنش را نظاره م داشتم

 .دمیبامداد، محکم بر فرق سرم کوب ک ی

 .قرار بود زنگ بزند سجاد

 

و   دمیتخت پر ی اجازه داده بودم دوازدهِ امشب به من زنگ بزند. از رو مثال

 .فرستاده بود امک یرا برداشتم. هم زنگ زده بود و هم پ یگوش

.  یجواب بد ینتونست ایخوابت برده  ایکه  کنهی م یرو راضش داره من دلم هم"

! فکر کنم  دهیم  یدار رو دل من دلم رو آروم کنم، اون داره من  کهنیعوضِ ا

 "! شبت خوشیبهتر بود ساعت تماس رو عوض کنم. خوب بخواب

 

را به   هاتمیتوج کهن ی. ممکن بود خواب باشد اما اکردمیم  یشرمسار احساس 

 :نوشتم شیفردا موکول نکنم، بهتر بود. برا
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 "!دیبودم. ببخش ریبود که تا االن درگ یجور   طمی. شراستمی ن یمن آدمِ بدقول"

 

 .دیرس امشیپ دمیتخت که دراز کش یرو

 "بوده؟ یواسه چ  یریسالم از ماست خانوم! درگ"

 

 "؟یبود دار یسالم! شما ب"

 

 ".بکنم یاعتراف  هی دیبا کهن یمثل ا"

 

 "؟یچه اعتراف "

 

 

 

 ".اول بهت بگم  نیدارم که بهتر بود هم یاختالل هیراستش من "

 

 :را خواندم و سوال کردم امشیپر از پرسش، پ  یاچهره  با

 "؟یتیاختالل شخص"
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 "!متاسفانه بله"

 

 همه پر شده بود؟  نیشود. چرا دلم ا  ریبود اشکم باز سراز ک ینزد

 

 "دارم؟  یچه اختالل  یبپرس ی خوای نم"

 

 ".گهید یگی خودت م"

 

 "اول زنگ بزنم بعد بگم؟ شهیم"

 

  .ربع مانده به دو بود ک ی ساعت

 "؟یاالن زنگ بزن"

 

 "گه؟ید یستیکه ن ریاالن! درگ نیهم قایدق "

 

 ".ستین ی نه مشکل"
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  یطره یوجودم را به س جانیمشکل بود. ه ی لیمشکل بود. حرف زدنم با او خ اما

با او بزنم. اگر اختاللش را   دیبا یچه حرف  دانستمی خود درآورده بود و نم

 کردم؟ یبرخورد م  دیوحشتناک بود، چطور با یمسئله ک یو  گفتیم

 !دانستمینم

 نه؟ ای گفتمیم  شیبرا دیاحمد را با  انیجر  د،یپرسی م امی ریاز علت درگ اگر

 !دانستمینم

 کردم؟ یچه م  آمدیو زبانم بند م  زدی زنگ م اگر

 !دانستمینم

. لرز تنم از  د یدر دستم لرز یکه گوش زدم ی ها دست و پا ممنجالبِ ندانستن  در

قرار   یمگر از پشت گوش د؟یلرزی م میشده بود. چرا دست و پا شتریب یلرز گوش

و    دریپسر قرار بود با من تماس بگ ک ی بار بود که  نیاول فتد؟یب یبود چه اتفاق 

را خودم صادر کرده   اش اجازهکه  یهم تماس از خودمان حرف بزند. تازه آن

 .بودم

 .دست دست کردن، پاسخ دادم یجا به

 الو؟ _
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 !سالم_

 

 .دیقدر گرم ادا شده بود که دلم به آرامش رسسالم کوتاه، آن ک ی همان

 !سالم_

 

 حالت خوبه؟  ؟یخوب_

 

 !ممنونم_

 

بهت کردم که تشکر   یمگه لطف"حرف صدرا افتاده بودم که گفت:  ادی به

 "!بد  ای یخوب ای. دمیرو پرس!؟ حالت یکنیم

 

 :کوتاه گفت یاسجاد با خنده  اما

 .نداره دهیفا یاصدات رو بشنوم! تک کلمه شتریب ؟یحرف بزن شتریب شهیم_

 

 .را به دندان گرفتم لبم

 بگم!؟  یچ_
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 ؟ یبود  ی چ رِیدرگ_

 

 .میمهمون داشت_

 

 .آمدی خش خش کاغذ م یصدا

 باهات حرف بزنم؟  ی که از چ سمینوی از صبح دارم رو کاغذ م شهی باورت م_

 

 .گرفته بود امخنده

 .کنم توننشیمگه قرار بود گز_

 

 .دیصدا خند پر

 !دونهیچه م  یممکنه! کس_

 

 ...صدرا ییبای. به زدیخندی م بایسجاد هم ز  کردمیدلم اعتراف م  یبرا دیبا

 سجاد کجا و صدرا کجا!؟  اما
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گستاخ!؟ چقدر   یِکار به آن دشمنِ زورگودوستِ مهربان و مودب را چه  نیا

ها او را  . انگار سالآمدیآرامش داشت. چقدر به گوشم آشنا م شیصدا

 .شدم یکالم مبار بود با او هم  نیاول کهی. در حال شناختمیم

 

 ن؟یبود که گفت ی اختالل چ  یراست_

 

 ه؟یاختالل چ_

 

 :آهسته گفتم یبا همان صدا متعجب

 ...که یاختالل دار هی یگفت_

 

قدر  و آن دیچیپی اش در گوشم مخنده  ی. صدادیبار پرصدا و بلند خند نیا

 .اش بودکه مرا هم واداشت تا لبخند بزنم حس خوب در خنده

 .تست و دَرسه، انقد ساده باشه یکه خدا یانابغه  کردمی فکر نم_

 

 ؟ یساده واسه چ _
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دارم   ی اختالل هیخواستم بگم نه  ؟یداریب یبود. گفت یشوخ هیدختر خوب؟ _

 !کنمی که تو خواب با دختر مردم چت م

 

 :خنده گفت انی. مدیهم خند باز

 ناراحتت کردم؟ _

 

چقدر   م یکه حواسش به ناراحت نشدنم بود، برا نیچه ناراحت نبودم اما ا اگر

 .بود نیریش

 !نه اصال_

 

 دوسِت دارم!؟  یلیگفتم خ_

 

تنم به  یهاو تمام سلول   دیجمله را گفته بود که دلم لرز  نیا یناگهان قدرآن

بود که   هادنیدوستت دارم شن  نیتماس و اول نیاول  نیا دی انقباض درآمدند. شا

 .باشد یاموش ناشدنمن، فر یباعث شد سجاد برا 
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  ی رفتار خاله را به کل یِکه تمام شد، تماس که قطع شد، ناراحت شیهاحرف 

 .فراموش کرده بودم

پر   ی بار با دل نیبه خواب رفتم. اما ا یک  دانمی قلبم گذاشتم و نم یرا رو یگوش

 .به خواب رفتم ینابِ خواستن یهااز حس 

 

 

از خبر   ی. حتدمیشنی روزها مبود که آن یخبر نیترشوکه کننده نا،یژ ی باردار

 !شتریعاشق شدن احمد هم ب

شود تا از   نیخانه نش  دیبا س،یباردار است و به خواست ادر  دمیشن نایاز ژ یوقت

مراقبت کند، دهانم از تعجب باز   شتریکه در بطن دارد، ب ینیخودش و جن

 .ماند

  یوقت  یسر به سرش گذاشتم ول یکم کند،ی م یشوخ کهن یا ال یبه خ ابتدا

و قربان   دمیکوتاه کش ی غیوقت بود که جآن  است،یحرفش جد  یرو دمید

 !خاله باشم شی رفتم که قرار بود برا یموجود یصدقه

 .اجازه را به من بدهد ن یا سیادر مطمئن نبودم هرچند

ار هم او را  ب ک یشدنم گذشته بود،  کاری که از ب یتمام چند روز و چندماه در

مدت،   نیفکرش نسبت به من بعد از گذشت ا دانستمی بودم و نم دهیند

 .ستیچ
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و  گفتی مادر شدن و باردار بودنش م نی ریو از حس ش زدیبا ذوق حرف م  نایژ

 :دمیکه ناگهان پرس کردیذهنم کجا پرواز م  یپرنده   دمیمن نفهم

 ؟یباردار  دونهی مِهرا م_

 

انداخته بودم و چقدر احساس   شیهاگفتن حرف جانِیکرد. او را از ه سکوت 

 .بودمکرده  دایپ یبد

 .دیاز دهنم پر هوی! دیببخش_

 

  .نداره  یرادینه ا_

 

از غصه   ی رنگ شیکم شد و صدا جانشی بود ناراحت شده است، چون از ه معلوم

 .گرفت

 

حاال اتاقش هم  واسش؟ حتما   یدیخر  ایمون بگو! چ! از جوجهگهید دیببخش_

 .یآماده کرد

 

 :خنده گفت انیم
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 .عجله داشته باشه  شتریاز من ب سیکه ادر شهی باورم نم_

 

 :و ادامه داد  دیخند بلندتر

  یدونی بودم تا حاال. نم دهیهم نشنکه من اسمش دهیواسش خر یی زایچ هی_

با   ی جور هیاصال نذاشت دهن وا کنم!  سیچقد ذوق داشتم به بابا بگم اما ادر

 .شدمی بابا حرف زد و خبر رو داد که داشتم از خجالت آب م

 

 .شدم تیکالمش پاراز انیم دوباره

  گهی حرص خوردن که چرا د  یبود؟ حتما کل یاجتهاد برخوردشون چ یآقا_

نجات   رت یس وی داماد د  نیرو از چنگال ادخترش  شهی کار از کار گذشته و نم

 .بده

 

 :قهقهه افتاد و پر خنده گفت به

  سیبه من و ادر یحال شد. اولش شوکه شد و ه هم خوش   یلینه اتفاقا! بابا خ_

دست گذاشت رو    ن،ییرو انداختم پاو سرم  دمیمن خند دی نگاه کرد، بعد که د

گفت. انقد هم از همون اول حساس شده بود   ک یبهش تبر  یو کل سیدوش ادر

جا  اون   روبکه من ش کردی التماس م  سیبه ادر یزبونیکه داشت با زبون ب

 .مونخونه  میاجازه داد بر  هیتذکر و توص ی بمونم. با کل
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شدم. انگار همون   یبیطور عج هی. اصال نایحال شدم ژبرات خوش  یلیخ_

قربونش بشم   یاله  ی هما باردار شده و قراره عمه بشم. وا دم یکه فهم هیروز

 !جوجه رو. خدا

 

  ییِهم بعد از رسوا سیادر  ییگرفته بود. گو زهیانگ یزندگ  یشاد بود و برا نایژ

  ک یرا تحر بیرق   رشیو ضعف همسرش در پذ کردی تر رفتار مآخرش، مردانه

 :گفت نایتماس قطع شود، ژ کهن ی. قبل از اکردینم

عالمه دلم تنگت بود. اگه    هیحال شدم باهات حرف زدم مهسان. خوش   یلیخ_

دل    هی شتیپ اومدمی م شدمی االن پا م کرد،ی رو برام منع نم یچهمه    سیادر

  .جانیا  ای. اصال تو بلند شو بمیحرف بزن ریس

 

 من؟ االن؟ _

 

حرف   م، یخوری . با هم ناهار موقت ناهاره   گهیساعت د هیآره مگه االن چشه؟ _

 .دمی اتاق جوجه رو نشونت م م،یزنیم
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  عیآن فکر کنم. سر ی بود که نخواهم رو زیانگقدر وسوسه آن  درخواستش

 .موافقت کردم و حاضر شدم

  نیریترش و ش یهابا طعم  یی رایبسته لواشک پذ ک ی شیمامان، برا شنهادیپ به

 .دهانم آب افتاده بود شاندن یکه خودم هم از د دمیو ملس خر

 یاتفاق  نشیجن  ی برا دم یمرا در آغوشش فشرد که ترس ی جور  دم،یرس یوقت

 :. تنم را از تنش فاصله دادم و نگران گفتمفتدیب

 .دختر ی بچه رو له کرد ،یچیحاال من ه نا؟یچه خبره ژ_

 

 .دیو صورتم را بوس دیخند

پوستت. رنگ    ری! آب رفته زیمهسان! چه خوشگل شد یچقد عوض شد  یوا_

نزار  خدا زار و  ی شهیو روت باز شده بال! انقد تو شرکت سختت بود که هم

 ؟ یبود

 

 .میکاناپه نشست یهم رو  با

  تی! پس اگه ازتون شکاهای رو باز کن  یسر شوخ  خوادیخودت دلت م نیبب_

 .کنم حق دارم
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. معلوم بود سخت ازت  تو شرکت یالجون بود   یلی. خیآره به خدا حق دار _

 .میدیکشی م یگاریب

 

  داد،ی نشان م تررنگ ی که چشمان سبزش را ب رهیت یالغر اندام با صورت یزن

 .شد ک ینزد

 .گذاشت و رفت مانی آب پرتقال تازه و خنک برا وان یحرف، دو ل یب

 .ممنونم_

 

 .برنگشت نگاه کند یتشکرم را نداد. حت جواب

 :گفت کنم،ی رفتن مستخدم جوانش نگاه م ریبه مس  دید نایژ یوقت

 .تلخ نشه توه ی. آب مزنهینه حرف م  شنوهیناشنواست. البته نه م_

 

 .زن گرفت  یِجوان  یمزه مزه کردم. دلم برا یکم ،یتازه را با ن  وهیم آب

 .یحرف بزن  ای یبشنو یطفلک! چه سخته نتون_

 

 

 :است گفت  ریکه معلوم نبود کجا درگ یخوردن، با نگاه وهیمحال آب   در
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خودش نعمته.   ،یبزن یو حرف  یبشنو یزیچ یکه نتون  ن یا ،ییوقتا هیاما _

 .نوره  ی نور عل گهیکه د ینیبب یاگه نتون یحت

 

  ی تمام یلحظه در دلم خدا را برا ک ی . کردمی تصورش هم احساس ترس م از

 .زن به درد آمد نی امثال ا ینعماتش شکر کردم و دلم برا 

نزن که   دکنندهیناام یهاحرف   نیاز ا  گهی. االن دنای ژ یکنی م یناشکر_

 .رهیگی مون دلش مجوجه

 

 :به چشمانم، گفت ق یعم  یداشتم حواسش را پرت کرده باشم اما با نگاه انتظار

کردن من قصد و    نیاز خونه نش سیادر کنمی با خودم فکر م نمیشیم یگاه_

تر  رو از شرکت دور نگه داره تا راحت من  خوادی نکنه م گمی داشته. م  یغرض

 .باشه هیقب ایبتونه با مِهرا 

 

خارج    وانیرا از داخل ل یلباسم بردم. ن یقه یبه  یتنگ شده بود. دست نفسم

 .دیکشیم  ی زن چه زجر نی. ادم یاز آب پرتقال را نوش یاکردم و جرعه 

 ؟ یدیازش د ی ز یمگه بازم چ ؟یزنی م هیحرفا چ نیا_
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 ی. کسسابقه سِیهمون ادر  نیمهسان، انگار نه انگار ا شهی. باورت م یچینه ه_

بود، حاال   یمیو با همه صم زدنی رو صدا م کشی که همه تو شرکت اسم کوچ

دور   کنه،ی م ی. ازشون دور رهیگیچند ماه خودش رو واسه کارمندا م  نیتو ا

شرکت   ی مردها ی کرده که نه فقط مهرا، حت نییتع میحر  هیخودش و کارش 

 .زننی باهاش حرف م یهم رسم

 

 چه بود؟  لشیمشغول شد. دل  فکرم

 

داد با   حیشد که ترج  یچ دونمی شد. نم گهی آدم د هی ،یتو رفت یانگار از وقت_

 تشیمیاز صم ترسهی رفتار کنه. انگار م یجد سِیرئ  هیکارمندهاش مثل 

 .کنن یاسوءاستفاده

 

 ؟ یچ یعنی_

 

 .باال انداخت یاشانه

 .هیجورن ی. حس من ادونمینم_

 

 ازش سر بزنه؟  ییخطا یپس االن چرا نگران _
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 .شد وانیپرتقالِ ته ل یهامشغول هم زدن تکه  اشین با

.  دمیمهرا رو بارها باهاش د یشگیهم  یهاو خلوت  ستمیجا ن اون   گهیچون د_

چشمم   تونمی بازم نم ی شده ول ترک یو مِهرا هم به من نزد  دنی بروز نم یزیچ

  دمیخودم د یهااتفاق چندماه قبل ببندم. مهسان من خودم با چشم   یرو رو

 .دیمِهرا رو بوس ی شونیکه شوهرم پ

 

 .استشده   یسرخ شده بود و معلوم بود دچار فشار عصب صورتش

 

 :عوض شدن حالش گفتم یرا از دستش گرفتم و برا   وانیل

فضول   یِخیش ه یاما  یستی. خودت نشهی نم یچیراحت باشه که ه التیخ_

ماده از در اتاق شوهرت رد بشه، در لحظه   یپشه  هی هیکه کاف  یجا داراون 

 .کنهی باخبرت م

 

 .دیخند آهسته

 !خوشه یخیهمون ش یدلم به فضول_
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 .دمیم کششدم و دست او را ه بلند

  هیهم   ،یکه قرار بود عالوه بر حراف   نمی. پاشو ببگهیبسه د یی زناشو بتیغ_

 .یاز جوجه نشونم بد لینگیپ لینگ یج ی زایزمیچ یهم کل  ،یناهار بهم بد

 

 .املواشک را به او نداده  یافتاد بسته  ادمی ناگهان

 .برداشتم و به سمتش گرفتم فمیرا از کنار ک پاکت

 .رو برگردونم خونه نایبود ا ک ینزد ی انقد حواسم رو پرت کرد نیبب_

 

 ه؟ی. چزمیعز  یلطف کرد_

 

 .چشمانش برق زد یرنگ یهالواشک  دنیباز کردن پاکت و د با

 .رسنی خوشمزه به نظر م  نایکه چقد ا یوا_

 

 .لبخند زدم اقشیاشت به

 .ذوق کردم  یمثل تو کل دم،ید یمنم وقت_

 

 :هم با چشمک گفتم بعد
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شون نکنم. درِ بسته رو باز کردم و  ت نتونستم تحمل کنم که امتحانبا اجازه  _

 .دونه کش رفتم هیاز هر طعمش 

 

 .بازم بردار اینوش جونت. ب_

 

ها را به دستش  از لواشک  یکیگذاشتم.  زیم یرا از دستش گرفتم و رو  بسته

 :دادم و گفتم

  یبه کس خواد ی نم فته،یتَمِشک رو بخور که آب از دهنت راه ن نیفعال ا _

 .یتعارف کن

 

نبود و   سیبار بود که ادر نیاما اول شدمی شان مبار نبود که وارد خانه  نیاول

قصر به   نیا ی. اجتهاد بزرگ، با اهدا داشتمی عمارت قدم برم  نیآزادانه در ا

 .او سنگ تمام گذاشته بود  ی دخترش، برا

 !دارد یخود فکر کردم مرفه بودن هم حس خوب با

 

زرشک پلو   نیداشت. تا به حال چن ییپخت جادومستخدمِ جوان، دست  هیسم

 نایداشت. ژ یاالعاده نخورده بودم. رنگ و عطرش به کنار، طعم فوق  ی با مرغ

 ت؟ نداش ی کار هیبه سم سیادر یعنی حساس نبود!   هیسم ی چطور رو
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خود   ی پلو را برا یو تمام زرشک و زعفران رو  استفاده کردم  نایاز باردار بودن ژ 

 .دمیکش

  یرا با لبخند میکرد و جواب لبخندها یی رای شکل از من پذ نیبه بهتر هیسم

 .دادیمحجوب و کوتاه  م 

 

دوست داشت   شتری حرف زد. ب  یکل میباز شد و برا نایاز ناهار، دوباره نطق ژ بعد

دو رنگش را   زی از هرچ  ن،یاز ا شتریب سیتا ادر ستیبچه چ تیبداند جنس

 .و خانه را شلوغ نکرده است دهینخر

 

شال و کاله کرد و با تکان   هیسم  د،یرس  میساعت که به سه و ن یهاعقربه

 .کرد و رفت یدست، از ما خداحافظ

 کجا رفت؟_

 

 .شخونه _

 

 ست؟ین  هیشتتو ساختمون پ های مگه مثل قبل_
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. شوهرش نگهبانِ شرکت شده. پدرش هم  خودش خونه داره  نینه ا_

 .برهی و م ارهیرو م  هیهر روز سم ادیمسافرکشه. پدره م

 

 

 

 که اونم ناشنواست؟  نهیشوهرش سالمه؟ منظورم ا_

 

 .نداره ی نه اون مشکل_

 

 :لبخند گفت با

. انقد احترام  نهیبیم کنهی داره. آدم حظ م هیهم به سم یچه عشق  یدونینم_

عاشق   ن،یمت ت،یپارچه آقاست. باشخص  هیرو دارن که نگو. پسرع   گهیدهم

 .شهیپ

 

 .زدمی و من در ذهنم ناخواسته سجاد را طرح م گفتیم  هیاز شوهر سم  او
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مانعم شود اما بهتر   خواستی با تعارف، م نایبعد عزم رفتن کردم که ژ یقیدقا

 .جا بروماز آن  امده، ین سیبود تا ادر

  زیفر یدلمه یابسته میمنتظر بمانم. برا ی کم رسد،یخواست تا آژانس م نایژ

 .آورد شده

دوست    یلیدلمه خ  ادمهیبرام فرستادن. با برگ انگوره.  سی ادر یرو خاله  نایا_

 .یداشت

 

 .دمیشکم تختش کش ی رو  یو دست  دمیاو را بوس محکم

 .از عزا در اومد یمون امروز دلم حسابجوجه یاز صدقه سر _

 

 .دیصورتم را بوس گریبوق آژانس، بار د یصدا دنیو با شن دیخند

 .تا دم در امیباهات م_

 

اجتهاد راننده آژانس از آب   یبرگرد داخل جان من. اگه شانس منه االن آقا_

 .ادیدرم

 

 .و اجازه ندادم تا دم در به خود زحمت دهد میدیخند بلند
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 .تکان دادم و در خانه را بستم ش یبرا یدست

  اهش،یبا رخش س سیرا باز کنم که ادررفتم و آمدم در آن  نیطرف ماش به

 .ترمز کرد میکنار پا

بمانم و   توانستمیعرض سالم رد شوم، نه م   یو ب  رمیبگ دهیاو را ناد شدیم نه

 .رمیبگ دهیرا نادکند، آن یاگر قرار بود تند

 .شد و او بود که سالم کرد ادهیمانده بودم که پ  یدو راه نیب

 !سالم_

 

 !سالم_

 

 .دمیدر را رها کردم و به سمتش چرخ یره یجوابش را دادم. دستگ آهسته

 

 نشان از چه داشت؟   شیچشم برداشت. وصال ابروها ی را از رو اشیآفتاب نک یع

 ورا؟ ن یاز ا_

 

 .تر باشمصحبت با او، مسلط  یمکث کردم تا برا یکم

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

340 
 

 .سر بزنم نایاومدم به ژ_

 .ادیب ایدن ی. به سالمتگمی م ک ی... بابت پدر شدنت هم تبراوم

 

 .را خاراند شیابرو نک یع یدسته با

 !تشکر_

 بود؟  نیقدم من سنگ ؟یری م یدار 

 

 .اش انداختمبه خانه ینگاه

 .برم دیبا گهیوقته اومدم. د یلیخ_

 

 :داشتم از سر راهم کنار برود اما گفت انتظار

 .باهات حرف دارم ؟ یبمون شهیم_

 

  بروم؟ ایداشتم. بمانم  یبیعج احساس 

 .معطل شده ی لیاما آژانس خ_
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  نیطرف راننده آژانس رفت. با او حرف زد و او را فرستاد تا برود. بعد به ماش به

 .خودش اشاره کرد

 .سونمتریسوار شو خودم م ایب_

 

 کرد؟ ی چه فکر م دیدی م  نایاش انداختم. اگر ژبه ساختمان خانه  گری د ینگاه

 

 ؟ یایچرا نم_

 

 ...نایژ_

 

 .را زد فونیشد. زنگ آ ادهیپ  نیاز ماش یکالفگ با

 بله؟_

 

 .قرار گرفت فون یآ نِیدورب مقابل

 .داخل ایب ؟ییتو سیادر_

 

 .باز شدن در را زد یدکمه
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 :گفت  فونیدر را بست و از پشت آ  سیادر اما

 .امیو م رسونمی داخل. مهسان رو م  امینم زمیعز_

 

 .دیمراقب خودتون باش زمیباشه عز_

 

  ی داشت جا نی از ا ریغ  یگریبه من لطف داشت. اگر برخورد د شهیهم نایژ

 .تعجب بود

 

اول را   تیکه کبر میشان نگذشته بودکوچه  چیجا گرفتم و هنوز از پ کنارش

 .دیکش

باعث شدم   ای با اخراجت، در حقت لطف کردم  نمیخُب چه خبرا؟ بگو بب_

 ؟یفتیتر تو چاه براحت 

 

 ه؟ی منظورت از چاه چ_

 

 :نگاه به من گفت یزد و ب راهنما 

 .چاهِ مهندس کاهن _
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پدال ترمز   ی را محکم بر رو  م یاگر من راننده بودم، آن لحظه پا دیشا

در را محکم   یره یمسافر، فقط توانستم دستگ ک ی اهِگی. اما در جا دمیکوبیم

 .رها کنم   شهیرا بلندتر از هم میصدا د،یشد یبچسبم و با لرز

 داره؟  یمهندس کاهن به من چه ارتباط_

 

 ...بوده که یاما البد ارتباط دونمی رو که نم ی چه ارتباط_

 

داشت از   کرد؛یها را نثارم م حرف  نیو بدتر گرفتی نگاهش را از من م کهنیا

 .زدی درون آتشم م 

 

  خواست ی . اون روز دلم م یزنی به من تهمت م ی! دوباره دارسیبس کن ادر_

 هی یحت  خوادی . اما االن دلم نمیواسه تهمت زدن به من دار  ی لیبفهمم چه دل

 ...رو بشنوم مزخرفت  یها... حرف یهاکلمه از حرف 

 

 .هم نگاهم نکرد باز

 !آروم باش_
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 .باال رفته بود یاد یز میصدا

 ؟یزنی انقد راحت بهم تهمت م یچطور آروم باشم وقت_

 

 .بار نگاهم کرد. کوتاه اما مکرر... کالفه بود نیا

 

باهاش قرار   دمیمهسان. د دمیتهمت؟ من با چشم خودم د یگی چرا م_

از تلفن شرکت باهاش   دم یرو اون جواب داد. د تی. زنگ زدم و  گوشیداشت

 گفتم. کدوم تهمت؟ دمی رو که به چشم د یز ی. چیزدی حرف م

 

مورد   نی. چرا تا به حال در ادانستی م سیرا به دندان گرفتم. پس ادر لبم

 ست؟ یاخراجم چ  لیروز نگفت دلنزد؟ چرا آن  یحرف 

جا داشت من    . حاالدمیرا جمع و جور کردم و کامل به طرفش چرخ خود 

 !بودم، او را بازخواست کنم دهیکه به چشم خودم در اتاقش د یزیدرمورد چ

 

 

 :حق به جانب گفتم  رم، ینگاهم را از او بگ ینیکه سنگآن یب
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هرجور دوست داشت،   دیبا نهیرو آدم به چشم خودش بب  یزیپس هرچ_

 صادر کنه، درسته؟  ی درموردش قضاوت کنه و را

 

که قرار بود از او بپرسم را کامل   یزیچ   خواستیم نمانده بود و دلم  یادیز راه

 .دهد حیتوض

 

 !سیلحظه نگه دار ادر هی_

 

 .نگاه کرد  یچشم ریز

 .گهی د رسونمتیم_

 

  هویبپرسم،  امیتا م خواد ی بگم که دلم نم یزیچ  هی خوامی . مشمی نم ادهیپ_

 .خونه میبرس

 

 .از ابهام نگاهم کرد  پر

 .را نگه داشت نیو ماش دیچیپهن و نسبتا خلوت پ یاراهنما زد و در کوچه  بعد
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  چیو ه ستیبه تو مربوط ن دیداشتم. ممکن بود بگو دیگفتن و نگفتن ترد نیب

هم به من ربط   ی لی مسئله، خ نیبار، ا نیبه من ندهد. هرچند که ا یحیتوض

 .داشت 

بزند که   یممکن بود حرف  ی. حتآورد یم  م یبرا ی لیتما دلبود و ح سیاو ادر البته

 .شود  ریدر چشمم حق  شیاز پ شیب

را    یزیچ ش،یهاده یکه چرا او با د کردمی خود را سرزنش م  گفتم،ی اگر نم اما

را که درست است به   ی زیچ م،یهادهیبه من نسبت داد که اشتباه بود و من با د

 .اماو نسبت نداده 

 ؟یحرف بزن  یخواینم_

 

 .حرفم را بزنم میچرا باز هم نتوانستم مستق دانم ینم

 .دمیترسی از جوابش م دیشا

سوالم را   نیترو با ربط  نیترربطی شروع، ب یرا صاف کردم و برا میصدا

 :دم یپرس

 

 ه؟ یصدرا کاهن ک_
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 .دیبه سمتم چرخ  کامل

 .ش یشناخته باش شتریب د یفکر کنم تو با ؟یپرسی از من م_

 

  اد یبر سرش فر شیهاکه از حرصِ حرف  کردمی کنترل م ی را به سخت خودم

 .نزنم

 رو بشناسم؟اون   دیمن چرا با_

 

واکنشم را لحظه به لحظه رصد   خواستی م  دیحرف در چشمانم زل زد و شا یب

 .کند

رو   یسر قرار. کس ی اهاش براما ب یرو نشناس  یمحاله تو کس دونمی چون م _

  یکه هم تو شرکت باهاش تلفن ی بش یم یقدر باهاش صماما اون  ینشناس

 .چونهیرو بپبهش که من ی بد رولتیهم موبا ،یصحبت کن

 

لحظه    نیحبس کردم. انگار اتفاق چند ماه قبل، درست هم نهیرا در س نفسم

 .شدم نی افتاده که ناگهان از دست صدرا تا حد مرگ متنفر و خشمگ

 خواست؟ یم ی ازم چ یدونی اون؟ م شیمن چرا رفتم پ یدونی تو اصال م_
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 :دم یبه خاطرم آمد و مبهوت پرس یز یچ بارهک یبه  بعد

 ؟یکرد بیرو تعقروز من تو اون _

 

 :پوزخند گفت با

 یاز پنجره  یوقت ، یاون همه مشکوک شده بود یدنبالت؟ وقت اومدم یم دینبا_

برادرانه   یِبه رسم نگران  دیبود، نبا شون یحس و حالت چقد پر  دمیاتاقم د

 دنبالت مهسان؟ اومدمیم

 

 .جان، شکفته شدکم یابه خنده  لبم

 "!برادرانه یِ نگران"

 برادر شده بود؟  م یبرا ی از ک  سیادر

 

و    یهمه عصب نیهمان روز افتاده بود که جمالتش را ا ادیاو هم به  انگار 

 .کردی به سمتم پرتاب م وارک یشل

من تو رو از   ؟یکن یرو از من مخف یز یچ یتونیم یکنیمهسان چرا فکر م _

. میکردی م یکوچه باز هی. تو میما با هم بزرگ شد ی. لعنتشناسمی م تیبچگ

روزا انقد  . اون فهممی دختر! تو رنگ نگاهت عوض بشه، من م میدوست هم بود
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هم   یاگه یدمشکوک بود که هرکس   هاتیکارفکرت مشغول بود، انقد پنهون 

که   دمی. تمام مدت از پنجره دارهیتا سر از کارت درب  اومدی من بود م یجا

سمت اون رستوران. اولش بهت زنگ زدم.   یدیچیو پ یرفتی م ادهیپ  یداشت

رو کنترل  : بعدا زنگ بزن! اصال نتونستم خودم گفتیمرد اومد که م هی یصدا

اصطالح مهندس، رو در رو  با اون به   دمیدی و نم اومدم یکنم. اگه دنبالت نم 

  ،یزنی باهاش آروم حرف م یچندبار تلفن  دمیدی به غذا خوردن، اگه نم ینشست

 به تو مهسان؟ کردم؟یبه نظرت به تو شک م

 

  یو چقدر دلم برا آمدی و به سر و صورتم فرود م شدیمسلسل م شیهاحرف 

 .سوختی روز نابودشده بود مکه قبال بود و آن  یاعتماد

 

  اقِیقدم که برداشتم، گفتم اگه با اشت  هیاومدم جلو که گردنش رو بشکنم اما _

 .رمیدارم جلوت رو بگ ی قرار سر گرفته، من چه حق ن یخودت ا

 

 :گفتم هیگر با

 ؟یخاطر اخراج کن  نیرو به هممن یداشت  یحق  پس چه_
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و   یری و م یا یچشم من با اون م ی جلو نمیبب تونستمی نم کهنیبه حق ا_

تو دختر خوب. خودم و گذاشتم    ِی ماهان، شده بودم حام ینگم. من جا  یچیه

مطمئنم ماهان    ، یخودت هم دنبال صدرا رفته بود لیبرادرت. اگه با م یجا

 .یکن یروشیپ   دادی و اجازه نم شکستی قلم پات رو م

 

 .دمیماهان رو از جانب تو ند یِدرصد از برادر هینزن که  تیحرف از حما_

خودش ببُره و بدوزه و   ینگاه کنه و  برا  موندی دور نم وقتچ یاگه بود، ه ماهان

 .حالت ممکن قضاوت کنه نیتررو به زشت خواهرش 

ور کردن من، با خودش فکر کنه بگه بهش کمک کردم، واسش  با د بعدم

 .کردم یبرادر 

 

  ترشیام را پپشت گوشم فرستادم و شال عقب رفته یمزاحمم را عصب یموها

 .دمیکش

قرارداد   نیترچطور قرار بود مهم ،یبود  نیتو که انقد به اون آدم بدب نمیبب_

 ؟یباهاش ببند روتیزندگ یهمه 

 

صادر کردن   تیعدم صالح  ایسالمت  ی . االن بحث ما گواهاریحرف تو حرف ن_

 .ستیواسه صدرا کاهن ن
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 :زدم داد 

 ه؟ یپس بحث چ_

 

 .یکه بهت داشتم و تو روش پا گذاشت هیبحث اعتماد_

 

 

 

نشدم تا هرقدر   م یهااشک  یبرا  یدلم زخم نشاند. مانع یحرفش، رو  ادش،یفر

 .ببارند خواهندیم

  یانتظار هرکس س؟ی ادر یرفتم که بهم شک کرد  چندبار خطا  میمن تو زندگ_

 !رو بد قضاوت کنه اما... اما تو رو نهرو داشتم من 

 

  رون یاما گفتم و نگاهم را از او گرفتم و به ب م یرا بگو ن یا خواست ی نم دلم

 .دوختم

رو   ی قدر که من بهت اعتماد داشتم، تو هم حاضر باشهمون کردمی فکر م_

  دنتیکه واسه هرز پر یزیبار هرچ ن یکه چند نی. با ایمن قسم بخور  یِپاک
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به فکرم هم اجازه ندادم بد قضاوتت    ینزدم. حت ک یو ج دم یالزم باشه، ازت د

 .کنه

 

خوردم. دستش را   کهی. احساس کردم. برق داشت  می بازو ی را رو دستش

 .شده بود اما قصد آرام کردنم را داشت  یرنداشت. حرصب

مشکوک بهت زل بزنم و   یهاو با نگاه نمتیهر روز بب خواستمی منم چون نم_

  شهیماهان مثل هم دونستمی . میباعث عذاب جفتمون بشم بهت گفتم که بر

  ،یموندی. اما اگه مبشه  ک یمثل صدرا بهت نزد یکس ذاره ی مراقبته و نم

. شک نکن  میحکم بدتر مواجه بش هیتر و اتفاق اشتباه هیمکن بود با وقت ماون 

 .محال بود زنده ولش کنم اومد،ی سرت م ییاگه بال

 

 .شدی داشت گرم م دلم

 .هنوز دلخور بودم  اما

 .شدم. دستش را آهسته برداشت لیسمتش ما به

. حقم بود بدونم. تو شرکت یبر یطرفه به قاض  هی یتو حق نداشت_

 .یبخوا حیو ازم توض  یبهم زنگ بزن یتونستی قبول. م ،یبگ یخواستینم
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ها را به هم  و خوش حالتش چنگ شد و حالت آن اهیس ی موها انیم دستش

 .ختیر

. چه قبل دمینرس یبهتر یجهینت چیبا خودم فکر کردم و به ه ینتونستم. کل_

  یهربار به خنده  دنت،یامروز قبل از د  نیتا هم یاز اخراجت، چه بعدش، حت

  یقبول کنم برا  تونستمی نم کردم، یفکر م دمیرستوران ازش د ک یصدرا که نزد

تجارت،   یبهانه هو اون هم فرصت کنه ب   یتو شرکت من بمون یلحظه بتون ک ی

 .نهیتر تو رو ببراحت 

 

ه طور  ب شیهابودم و حرف دهینرس ی هنوز در ذهنم به جواب درست کهن یا با

  دنیو غرور از فهم  تیاز جنس حما یقابل قبول نبودند، اما آرامش  میکامل برا

 .شد زی من داشت، به قلبم سرر یرو سی که ادر یتیحساس

 

  ک یبهش نزد شتریبا خودم فکر کردم که ممکنه با اخراجت باعث شم ب یلیخ_

کردم، اما انقد   یپرسنبود. چندبار به ماهان زنگ زدم، احوال  یاچاره   یول ،یبش

  نای. از ژگفتی از احواالت خونه بهم نم  یچیو ه  دادی سفت بود که نم پس نم

خاطر  فکر کنه به خواست ی چون دلم نم  رهیرو بگبخوام سراغت  تونستمینم

هم نسبت به من و   شیجورن ی. چون همشدم  مونیاخراجت کم آوردم و پش
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  ی چه حس  دونمینم  دمت، ی. امروز که دکنهی فکر م اهیاطرافم س یهامام ماده ت

 !؟ید یازت بپرسم و بفهمم با... با صدرا... به کجا رس هویبود که 

 

 :پوزخند گفتم با

  هیوقت با اون   ،یت، انتظار تبرئه شدن دارباز تو سابقه یهمه پرونده  نیتو با ا_

نسبت   نای. هنوزم از طرز فکر ژیاز من، حکم به قصاص داد  مهیمدرکِ نصفه ن

 ؟یدار  هیبه خودت گال

 

 .دمیخند بلندتر

ش رو  چشمه  هی. دختر بدبخت هر روز داره ازت ادهیروت ز  یلیبه خدا که خ_

 ...وقتاون نه،یبی م یکیبا 

 

 .یگی م یچ  یببند دهنت رو مهسان. بفهم دار_

 

 .بودم ترن یاز او خشمگ من
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بگن. چون   یچ دی درمورد تو با فهمنی . همه مگمی م یدارم چ فهممی من م_

  گران ید یکنی که فکر م یی! تویاز خودت رد روشن به جا گذاشت یبه حد کاف 

 .ننیبی کورن و نم

 

  یزیمگه چ ؟یزنی حرف م هیمهسان؟ چرا با کنا ننیبب دیبا روی چ  گرانید_

رو االن   یچ  دونم؟ی و خودم نم  دوننی م گرانیدرمورد من هست که د

 ؟ یثابت کن یخوایم

 

 .نبود زیشدم. سکوت جا یو وارد گالر دمیکش رونیب فمیرا از ک یگوش

 

 ثابت کنه؟ خواد ی رو م  یو چ هیعکس چ نیا دییبفرما_

 

 .خودم نبود یاصال به اراده نی و ا  دیلرزی م دستم

که در   یعکس یاما وقت رم یابتدا دست لرزانم را گرفت تا آرام بگ  سیادر

چشمانش گرفت.  یرا جلو یدست مرا رها کرد و گوش  د، یبود را د امی گوش

 :گفت یرا به سمت من گرفت و با تند  یزود گوش یلیخ

 ؟ یرو از کجا آوردعکس نیا_
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 مهمه؟ _

 

 !بله که مهمه_

 

 .مرا با خشم پاسخ داد یتفاوتیب

 .کنهیم کاری شما چ  یِمن، رو گوش  یِو شخص ی بدونم عکس خصوص دیبا_

 

که انتظار   طور نیرا از او نداشتم. هم تیعصبان نیبودم. انتظار ا دهیترس یکم

 .وقاحت را هم نداشتم نیا

 .امخشمش کوتاه آمده  دنیبود از موضعم کنار نکشم تا فکر نکند با د بهتر

  ؟یو شخص ی عکس خصوص_

 

 .یمن دست زد  لیبه وسا یکرد خود ی . تو بیآره عکس شخص_

 

 :دم یام را خراش داد، غرکه ته حنجره یادیفر با

  تیشخص لیرو جزء وسا به شما داره که عکسش  یزنِ برادر من چه ربط _

 فالح؟  سِیجناب مهندس ادر  یدونیم
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 اورد؟یباال ب میام که باعث شد دستش را براجمله  ایبود  ادمیفر

 .من دست بلند کند یبخواهد رو سیادر  کردمی فکرش را نم ابدا

 

 

از سرما، در خود جمع شده بودم و    سیو خ دهیترس یجوجه  ک ی مثل

  هیبمالد و توج  رهی. توقع داشتم تعجب کند، حاشا کند، سرم را شدمیلرزیم

شود، در باورم   مانیآخر پش یمن دست بلند کند و لحظه   یرو کهن یکند؛ اما ا

 .دیگنجینم

 

  م ی. بغض مگر رهادمیکشیتند م یهارا به هم فشرده بودم و نفس میهالب

 کرد؟ یم

 .دیفرمان کوب یبار محکم رو نیپرت کرد و چند نیفرمان ماش یرا باال  یگوش

 .به اعصاب آدم یزنی چطور گند م نیمهسان؟ بب یکنی م کاریچ نیبب_

 

گم شده بود و هم کلمات از ذهنم   میاما هم صدا  م یبگو یز یتا چ دیلرزی م لبم

 .فرار کرده بودند
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  ن یاصال تو چندوقته ا ؟یطرف  نیموجود زم نیتری با عوض ی تو چرا فکر کرد_

 ؟ یکرد دایرو پعکس 

 

 .کردمی را با هر دو دست مهار م  اموقفهیب یهااشک 

 

 .گرفتیداشت جان م  میصدا

 .برم خوام ی بده م  رومیگوش_

 

هر دو دستش را به عالمت   کنم،یبا خشم نگاهش م دید یدر را زد و وقت قفل

 .باال برد میتسل

 .خونه  یبر ی جورنی محاله اجازه بدم ا_

 

اش  اش را محکم فشار داد. پوف کالفهو چانه دیبه صورتش کش یدست شان،یپر

 .فرستاد رونیرا پرصدا ب

هم   یاگه ی. هرکس دگمی دارم بهت دروغ م  یبگم ممکنه فکر کن یاالن هرچ _

  یمثل همه خوام ی بدم. اما نم حیتو بود، محال بود بخوام واسش توض یجا
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  مارشون،یب تو ذهن   ت،یمیذره صم هیشرکت که با دوتا خنده و  یهاخاله زنک 

  .ینتو هم بد قضاوتم ک  زنن،یم تی ها رو به مردونگانگ  نیبدتر

 

ناگهان  د،یطول کش یسکوتش کم ی مقابل، چشم دوخت و وقت یمنظره به

 :را به حرکت درآورد و گفت نیماش

 .یاز ماهان بشنو دیبا کنمی فکر م_

 

 .را محکم گرفتم نیماش فرمان

. برم به ماهان بگم عکس زن مرحومت تو اتاق  اهیرو نفرست دنبال نخودسمن_

 ریرو تو دهنم خُرد کنه؟ بچه گکه بزنه دندونام  کرد،ی م کاری چ  تیمیدوست قد

 ؟ یآورد

 

 .دیکوب یشانیاش را چند بار به پتوقف کرد و دست مشت شده  دوباره

سر از   ی خوای بگم مهسان؟ چرا م یباشه؟ چطور یبگم که گفتن ی آخه من چ_

 .وجود نداره گهیکه د  یاریدرب یزیچ

 

 :وقفه گفتم یب  اد،یاشک و فر انیم
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  یمخف دیزن متاهل تو اتاق کار تو چرا با  هیکه قبال وجود داشته؟ عکس  هیچ_

  یکه با خودم نکردم؟ حت یی چندماه چه فکرا ن یمن تو ا  یدونی شده باشه؟ م

 دهیفرشته د  هیمثل  شهیکه هم ی . به زنکردمیداشتم به هما هم شک م

دنبال   اقتشدم. مثال داشتم تو ات یاول چه حال  یلحظه ی بودمش. اگه بدون

بود   ک ینزد دم؛ی اما عکس هما رو که د گشتم،ی م  یعوض  ی قراردادِ اون صدرا

 .سکته کنم

 

 .ادامه دهم کهن یا  یشد برا ی مجال سکوتش،

بگم از کجا آوردمش؟   دش،یرو بردارم اما گفتم اگه ماهان داومدم عکس_

رو واسه خودم پاک  فقط صورت مسئله یجورنیش کنم، گفتم ااومدم پاره 

کردم و انداختمش تو   زشیزری عکس گرفتم و بعدم ر هیازش  یکردم. با گوش

 یخیکه ش هییشرکت. چون مطمئن بودم تنها جا یآشپزخونه یسطل زباله 

چند ماه، هربار اسم هما اومد،    نی. اما تموم اکنهی نم ی فضول اتشیدرمورد محتو

  دیچرخی عالمت سوال گنده تو مغزم م  هیهربار فکرم سمت تو و شرکت رفت، 

  تونستمی هم نم یشک یبود که به ه جان یا ی. بدبختکردیم  موونهیکه داشت د

 .بگم
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 یلبخند ب  انی. از مکردی و او داشت قدرشناسانه نگاهم م کرد ی نم میرها هیگر

کامال مشخص   ست، یچ دانستمی و نم دیکشی که آن لحظه م ی رمغش، درد

 .بود

 .ینزد یحرف  یبا کس ،یبازبازم خداروشکر که از سر لج_

 

بود که متاسفانه هنوزم فکر   نیا  ینکردن نبود؛ برا یحرف نزدنم از سر لجباز_

وقت وسط. اون  اومدی برادرم م یپا ی. از طرف یباش یآدم نیهمچ کنمینم

 .رو نَبُرهنبود که سرت ینیتضم

 

 .و صورتش را از من گرفت دیخند کوتاه

برادر گردن کلُفتِ...   نیبده، هم حیبرات توض  تونهیکه م  یاما االن تنها کس_

 !مَرده

 

 .نشد رمیگدست ی زیحرفش چ  از

  ی ندار یی ابا چیتو ه یعنی ؟یگی م یچ فهممی من اصال نم س؟یادر  یچ یعنی_

 کرد؟ یم کاری چ  سیکه من برم به ماهان بگم عکس زنت تو اتاق ادر

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

362 
 

 :گفت ع یسر

 .بده حیدرمورد... در مورد ارتباط من و هما برات توض  یازش بخوا دیبا _

 

 .زدم پوزخند

درمورد ارتباطم با صدرا    یبده! مثل خودت که اومد حیارتباط شما؟ توض_

 !یخواست حیقشنگ توض

 

در همش را پشت   یهابار با هر دو دست صورتش را پوشاند و اخم  نیا

 .پنهان کرد شیهادست 

االن صدرا   ؟یدیربط م   یرو به چ یآخه؟ چ  دایکردن خوشت م تیچرا از اذ_

 هما داره؟  ای... ایبه من و ماهان  یو ارتباطش با تو، چه دخل

 

 !لطفا  اریرو به زبون ناسم زن داداش من _

 

  .کردم ک یرا با تکان دادن انگشت اشاره، به سمتش شل  خشمم

 

  ؟یدی رو به اون کثافت ربط مبار آخرت هم باشه من_
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 :زنان ادامه دادم پوزخند

واسه خودش و   ی چه خواب انیچشماش رو باز کنه بفهمه اطراف  کهن یا یجا_

تازه از راه   ِکیشر هیشرکتش چرا با   یِکه منش نهیا  یِفقط پ دن،یشرکتش د

  !ناهار خورده  ده،یرس

 

 ؟یزنی حرف م  یاز ک ؟ یتو لفافه حرف بزن یچرا عادت دار  ه؟یمنظورت چ_

 

 

زدنت اومده بود سراغ من. اومده   نیکه با هدف زم یحترماز همون مهندسِ م _

تو رو   گاهیجا تونستی بود. اما م یچ  دونمی رو بخواد که نم یبود تا ازم کار

خاطر تو و اعتبار  رو بگو که به . منِ احمق رهیاون شرکت بگ  یتو شهیواسه هم

  لیدرمورد دل ندهاکارم هیبق ستی شرکت، باعث اخراج خودم شدم. معلوم ن

 .کردن یاخراجم با خودشون چه فکر

 

 خواسته بود؟  یصدرا ازت چ ینه! گفت ای یکنیبس م قهیدق  هی_

 

 .باال انداختم شیبرا یاشانه
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 مگه چقد باهاش حرف زدم که بدونم؟ _

 

 :دیپرس درمانده

. درست حرف بزن  ستیواسه لج کردن ن  یخدا االن وقت خوب  یمحض رضا_

 .مهسان

 

اما وجدانم حس عذاب گرفته بود.    ستودم،ی کردنش م  یعصب یرا برا خود 

 :آهسته و نجوا کنان گفتم

! اما از  دونمی بود؟ با تو؛ با شرکت؛ با من... نم یاصال مشکلش با ک  دونمینم_

م  و مسخره   نداختی که اومد شرکت، همش به من متلک م  یاول یهمون لحظه

 !لمهیفام دمیشب... فهم هی کهن یا اازش نداشتم. ت ی. منم دل خوشکردیم

 

 .حرفم را تکرار کرد  رت،یباال رفته از ح یی ابروها با

 لته؟یفام_

 

 .تکان دادم یسر
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  دمش،یم دخاله  یِمهمون  یشب که تو. اون شهی م مشوهر خاله  لِیاوهوم. فام_

گذاشت که فردا فالن   ادداشتی هیرو برداشت و برام  میچطور گوش  دمینفهم

  دونستمی رو بهم برگردونه. خُب م میساعت، تو اون رستوران، منتظرمه تا گوش

اهل مزاحمت و   خورد ی من شافهیو ق  ختیقرار داره وگرنه به ر نیواسه ا  یلیدل

  یرفتم. همون روز  ،یزی خاطر خاله و از ترس آبرور. بهقرار مدار گذاشتن باشه

 ...که

 

 .اختم و او منظورم را گرفتاند  نییرا پا  سرم

  شد؟ ی . خُب بعدش چدونمیم_

 

شما   ی هم مشاورم. جواب هردو ،یمن برم، هم تو زنگ زده بود کهن یقبل از ا_

  ی براش کار دیکردن داشت. بهم گفته بود با تیرو داده بود. اصال انگار مرضِ اذ

دش  به قول خو دید یانجام بدم که درمورد شرکت و تجارت با ماست. وقت

شد. هرچند گفته بود   مون یدارم، انگار پش دنیو قصد پنجه کش امیکوتاه نم

 .سراغم  ادیبازم م

 

 .کمرم راه گرفت یره یتنم مورمور شد و عرق از ت ،ییآن شب کذا یادآوری با

 خُب! بعدش؟ باز اومد سراغت؟ _
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 .دیچرخ یمنف یکلمه  ک یدر ذاتم نبود اما آن لحظه، زبانم به    دروغ

 !نه_

 

  .به فکر فرو رفت یو کم دیرا به اطراف بخش نگاهش

قدر باهوش بوده که بدونه  بوده؟ چرا اومده سراغ تو؟ مسلما اون  یاون ک یعنی_

 .اقدام کنه تونهیتر مراحت  یل یخ یخیش  قیاز طر

 

  جوابیجا بها را همان دادم آن حیبود اما ترج پاسخیب یهاپر از پرسش   سرم

شبِ   مهین ک یدر   دیفهمی درموردم بدتر فکر نکند. اگر م سیرها کنم تا ادر

 شد؟ی وقت چه مام خفت کرده، آنخانه  یصدرا مرا جلو  اه،یس

 

  ایخاطرش با اون آقا رفته بودم رستوران. بود که من به  یلیهمون دل نیا_

 ...یهرزه  هیمن  یقول تو رفته بودم سر قرار! هنوزم معتقدبه

 

 !ساکت شو مهسان_
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نبود؟ آهان   نیهم تیخصوص  یچرا ساکت شم؟ مگه طرز فکرت درمورد منش_

عکس زن داداش من، چطور ممکنه   دییقرار بود بفرما ،یگفتم خصوص  یراست

 شما باشه؟  یخصوص یهایی زء داراج

 

بار جواب دادن   ری از ز  خواستیرا داشت. م  نیقصد روشن کردن ماش دوباره

 .مانعش شدم ،یدادِ عصب ک یکند که با  یشانه خال

دارم   یفهمی چرا نم  س؟ یادر یکنیچرا خالصم نم ؟یفرار کن یچرا فقط بلد_

 بوده؟  یچ  دمیکه تو اتاق تو د یاون عکس ان یجر دونمی و نم خورمی رو مخودم 

 

 .شوم الیخی چشمانم زل زد و التماس کرد ب  در

 !یکن فراموشش کن یسع_

 

 .تونمینم_

 

 .شدمیم ترن یو من خشمگ کردی را با آرامش رد م ادمیفر

 .... برو از ماهان بپرسایفراموش کن  ایبگم.  یزیبهت چ تونمی من نم_
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انقد واست سخته؟ بگو    ؟یبگ یتونیبپرس. خودت چرا نم انقد نگو از ماهان _

  س؟یتو و هما بوده ادر نی ب یتو و زن داداش من بوده؟ چ نیب یچ

اگه   ینامحرم باشه. حت هیکه عکس زنش دست  ستین رتیغی اونقدرم ب ماهان

 ...نباشه و ایدن ن یزنش تو ا

 

 !هما به من مَحرم بود_

 

را از   انمیبود که بن یبیمه یکه زد، زلزله ینبود که مرا خفه کرد، حرف  ادشیفر

 .ختیهم فرور

 

 

  غیج  دمیترسیم دیرا با هر دو دست پوشانده بودم؛ شا  رتمی باز مانده از ح دهان

 .بزنم

 .تر شودآرام  یو کم ندیباعث شد خشم او هم فرو نِش امیناگهان  رتیح  نیهم 

 

که دو دو   یدر چشمان اش، ی متعجبم را به نگاه نگرانش دوختم. دلواپس چشمان

 .بود دا یهو گشت،ی در صورت من م یز یو دنبال چ  زدیم
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  ع یکرده باشم، سر  یناگهان یآوردم و انگار کشف نییرا از مقابل دهان پا دستانم

 :گفتم

  ی ول شناختم،ی تون رو م اقوام  شتریب بای. تقرمیبود هیاما... ما با هم همسا_

 ...هما

 

 .چسباند  اشنهیرا از من گرفت. سرش را به س صورتش

 .نبود لیهما فام_

 

حرف و فکر   نیبود. انگار وقت ادا کردن ا  دهیدو شیدر صدا یغم و تلخ چقدر

 .بر سرش آوار شده بود ایکردن درمورد نسبتش با هما، غم دن

 

و   دیبه صورتش کش ی بپرسم. دست یگر یزنگ خورد و نشد سوال د اشی گوش

تک سرفه صاف کرد و   ک یرا با  شیرها کرد. صدا رونینفس کوتاهش را ب

 .تماس را پاسخ داد

 !زمیجانم عز_
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 .بود نایژ حتما

 

  امیبمونم. حاال م یی اومد مجبور شدم جا  شیپ ی مورد  هیآره رسوندمش. _

 .نگران نباش زمیعز

 

را من خوب   شیاما لرز صدا  دادی داشت جواب همسرش را م  یبا سرخوش مثال

 .دمیفهم

و بغض در گلو   ردیگی اشک از صورتش م   دمیکه قبل از وصل تماس، د چرا 

 کُشدیم

که در   یبیداشت بابت فر  دیتکان داد. شا یانداخت و سر  ینگاه میمن ن به

 .خواستی نفهته بود، از من عذر م نایبه ژ شیهاپسِ حرف

 زم؟ یعز ارم یبرات ب  ی زم ندارال  یزیچ_

 

 .پنهان بماند دیاست و باشده  یزندگ ک ی میرا داشتم که وارد حر  یزن احساس 

 

 !. قربونت برم مواظب خودتون باشرسمی م گهی د قهیباشه چند دق _
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 .صحبتش با من ی بود اما رو ی که قطع شد، نگاهش به گوش تماس

 .یرو گرفتخونه. فکر کنم جواب سوالت رسونمتیم_

 

 .مانع شدم فورا

. از  نیمحرم بود ی. فقط گفتیبهم نگفت ی زینگرفتم. چ ی نه من هنوز جواب_

 ...کجا باور کنم که

 

 .دمینگاهم کرد که خجالت کش  یجور بد ک ی

مهسان؟ چندبار تا حاال از من   یپست طرف  یگودروغ  هیبا  یکنی چرا فکر م_

 ؟یدیدروغ شن

 

 :گفتم ییپررو با

 ...و یرو رسوندکه من یگفتیدروغ م  نایبه ژ یداشت ستین قهیدو دق _

 

 .نگفت چیه گری تکان داد و د میبه نشان تاسف برا یسر
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  ی کرد شیچطور راض  دونمی . من نمیگی بهش دروغ م یخوردن دار مث آب_

 !دار شدن فکر کنهبه بچه ش،ی روح طی شرا  نیتو ا

 

چشمانش،   یر بر سر فرمان کوفت و با بستن عصب محکمش را چندبا مشت

 .را روشن کرد  نیماش

  چیمان حرکت کرد. هبزند، به سمت خانه  یاحرف اضافه کهن یبدون ا 

ام، تا چه حد  فراتر گذاشته مم یپا را از گل کهن یاما مشخص بود از ا گفتینم

 .ستیشاک

 

 :با طعنه گفت م،یدیکه رس ابانیخ سر

رو با شما   آبروی. به هر حال منِ ب نهیما رو باهم نب یجلوتر که کس امینم_

 .بهتره ننینب

 

رفتن نداشتم اما مشخص بود محال   لِی گاز گرفتم. هنوز م  یرا با شرمندگ لبم

 .بزند ی گری است حرف د

جرات نداشتم او را به منزل دعوت کنم. آهسته  یبود که حت یعصبان قدرآن

روانه   دنم،یبا بخش خواهد ی که زد، فکر کردم م میم. صداشدم و در را بست ادهیپ

 ...شود اما
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 .رفت  ادتی تیگوش_

 

 .هم نکرد و رفت یکه نگاهم کند، در دستم سُراند و خداحافظآن ی را ب یگوش

عذاب   اشی رفتنش نشسته بود و وجدانم در سوگِ ناراحت یبه عزا  دلم

 .دیکشیم

 

  ی مرا از حال و هوا توانستی نم یزیچ  چیداشتم که ه یقدر حس بدآن  روزآن

اش، قرص و  کودکانه  یهای ام دور کند. هلن دکتر شده بود و در بازگرفته

رفتم و با   یبود با خوشحال دهی. مامان که دکردی م زیتجو میبرا یال یخ یدارو

را   الشیخ یاما وقت شد زبانم حرف بک ری کرد از ز ی برگشتم، چندبار سع یناراحت

نزد. خوب   یگری هستند، حرف د و فرزندش، هر دو سالم  نایراحت کردم که ژ

سکوت   یدلم روزه   یبرا روم،ی فرو م امیی در الک تنها  یمن وقت دانستیم

 .رمیگیم

کس را هم نداشتم. آخر شب که شد، ماهان از   چیه ینخوردم و حوصله شام

 .در وجودم سر برآوَرد  یبه اتاقم زد و باعث شد شورش بدتر ی سر ، ینگران

  ختهیبه هم ر ست،ی چ دانستمی که نم یبودم و اتفاقات دهیکه د یی زهایاز چ من

 .آوردی م ادمیبه  شتریرا ب زیماهان، همه چ دن یبودم و د
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 .بود هانیا  یسرآمدِ همه س،یادر  یمردانه  یهیمعصوم هما و گر صورت

ماهان اصرار کرد با او صحبت کنم؛ قبول نکردم و فقط به مصلحت   هرچه

که دارد   دیفهم شدی صورتش م یِاما از گلگون فتاده؛ین یخوبم و اتفاق  گفتمیم

 !بافدی طناب دار م سی ادر یدر ذهن، برا

است و بس!   سیخواهرش، ادر  یِناراحت لیدل  کردی چرا که حتما با خود فکر م 

و هما...   سیبود، ادر سیود. عامل حال خراب من ادرنب ی راهی گرچه فکر ب

 .دانستمی و نم دانستمی چه که مآن یو هما و همه   سیادر

  یبرادرم حرف بزنم؟ برا ی مشوش برا ی فکرها نیاز ا توانستمی من چطور م اما

 !دعوا بر سر ناموس یبرا کندی خدا سرش درد م  یشهیکه هم امی رتیبرادر غ

 

 

و تحملش تمام شد،   دیکارد به استخوانش رس یپا و آن پا کرد و وقت  نیا یکم

 :لب گفت ریز

 بهت زده؟  یحرف   سیادر_

 

 گفتم؟ی م  دیبود! با دهیپرس ی سوال عجب

 !گفتمی م  دیکه خود ماهان سر حرف را باز کرده بود، با حاال
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 مهسان؟ یگی نم ی زیچ هیچرا _

 

 .باعث شد نگاهش کنم شیصدا یبلند

 ...سین یزیچ_

 

  هیبا ادا اصول و  یایم ؟یکه تو دار  هیمهسان! چه عادت مزخرف  گهیبسه د_

همه   ی تو خونه، بعد انتظار دار ینیشی صورت گرفته م هی عالمه اخم و تخم و 

ترن سکوت  هم نپرسن. چون خانوم، راحت  یزیراحت از کنارت رد شن و چ

 !کنن

 

 ه بود؟ چ  ی همه خشم برا نیا

 !سیسرش وصله به ادر هی نایا یهمه  دونمیمن که م_

 

 اد؟ یبدت م سی چرا انقد از ادر یبگ شهی داداش! م _

 

 .کرد یچیکه بود، ق  ییکالفِ سخنش را از جا ام،مقدمهی ب سوال
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 منظور؟ _

 

و    یدار سیکه از ادر یخشم  نیبدونم ا خوام یکه ندارم. فقط م یمنظور_

رو باهاش  دلت   یتونی از کجا اومده و چرا نم شه،ی تموم نشده و نم وقتچیه

 ؟یصاف کن

 

که زدم،   یحرف  ی برا ستین ل یرا از من برگرداند اما مشخص بود ما صورتش

 .اوردیب لیدل

  یلطفا جلو  ،یو خلوت کن یبباف  لهیدور خودت پ یبه بعد اگه خواست نیاز ا_

 .یرو بروز ند تی کن ناراحت یحفظ ظاهر هم که شده، سع  یمامان و بابا، برا

 

 .کنمیکارها را م  نیجلب توجه ا  یکه انگار برا  زدی حرف م ی جور

رو  من یحوصله  ای ؟یکنیم یسر من تالف   یدار یشد یشاک  سیاز دست ادر_

 ...که یندار

 

ارم. د  ند گهی ادا اطوارها رو د  نیا یآره مهسان خانوم! آره خواهر گلم! حوصله_

نفر   هی ی. وقتمیاخانواده هی. ماها ستمی بفهم دختر! من برادرتم، بدخواهت که ن
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. پس چه  کنهیم هاش ی ناراحت ریخانواده غصه داشته باشه، همه رو درگ  نیتو ا

 فهمم؟ی من نم یدار یکاری به مخف یاصرار

 

 

 .کرد ترشن یخشمگ  نیو ا دم یبرچ لب

وقت . اون هیگر  ریز یزنی م م،یزنیتند حرف مبفرما! دو کلمه هم که باهات _

هات شُره نکرد که فقط  چطور شد اشک   ارو،یاون  یخونه  یرفت  ستیمعلوم ن

 .گهی مال ماست د هاتی و زار هی. گریمون آوردواسه   یناراحت

 

 .تاختیبه من م رحمی ب چقدر

 داداش؟ یشد یاز دست من انقد عصبان_

 

 ...که یاریها رو درم برادر مُرده  ن یا  یادا کهن یا  یبله از دست شما! برا_

 

 .بلند شد و اصال دست خودم نبود امه یگر یها یها

 ؟یگیم   یطورن یدور از جونت داداش! چرا ا_
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مقاومتش را در هم شکست. کنارم نشست و سرم را در آغوش   امانم،یب یهیگر

 .گرفت

  ن یبا هربار ا یدونیم ؟یکنی ما م گری دردت به جون داداش، چرا خون به ج_

  یمامان که تو فکرش تو رو تا پا م؟یکنی که نم اال یچه فکر و خ دنت،ید یختیر

 .کرد بتیهم نص یشکست عشق هو ی برد و  یپسر فرض  هیعقد و ازدواج با 

 

 .را از صورتم پاک کردم میهاتنش جدا شدم و اشک  از

 کنه؟ی فکر م یمامان درمورد من چ_

 

 .زد امینیب ی و رو دیخند تلخ

  شهیمادرِ هم هی که به سر  یفکر نی اول  ،یداری برم یافسردگ پیریت یوقت_

 !که دخترش عاشق شده و حتما قالش گذاشتن  نهیا رسه،ی نگران م

 

 .و نگاهم را از برادرم جدا کرد د یبه صورتم دو شرم

از تو   کهن یوقت کردم عاشق شم؟ مگه ا یمن ک ه؟یچه حرف   نینه به خدا! ا_

 .شوهر واسه خودم جور کنم هیهام کتاب
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ده  نداشت و من چقدر او را عذاب دا  دنیدرست خند یخسته بود که نا قدرآن

 .بودم

 .ستین یمن اصال قصدم ناراحت کردن کس یول دیببخش_

 

نوع   نیبدتر یدار ،یزنی حرف نم  یو با کس  یریاما هربار تو خودت م_

 .یکنی م ادهیشکنجه رو سر ما پ

 

اتفاقه، نه   ایدن هیعالمه سواله، تو مغزم   هی. تو سرم ستیداداش دست خودم ن_

کنم بهتر از سکوت   کاری شون رو دارم. چبپرسم، نه توانِ تحمل کردن  تونمیم

 غصه خوردن؟ ییو تنها

 

 .دیاش دودر چهره یبه آن ی نگران

 زده؟   یبهت حرف  یکس ؟یچه سوال و اتفاق _

 

با او   سیدرمورد ادر  یزیمشکوک شده بود. مشخص بود انتظار دارد از چ چقدر

  زانیو او خواهان دانستنِ م دانمی آن نم از چیکه من ه یحرف بزنم. از اطالعات

 .استآن
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 .زنمی بعدا درموردش باهات حرف م ،یااالن خسته_

 

مطمئنا تا   کردم،ی رها م طورنیقدر واضح بود که اگر او را همآن  اشی نگران

. مکث  ختیریبه هم م انشیبن شان،یپر  ی و فکرها یخواب ی صبح از ب یدهیسپ

احساس کرد که   یزی شد.  ظاهرا در صورتم چ یطوالننگاهش در چشمانم  

فشردن   ااز جا برخاست و بطور سربسته بماند.همان  ز یداد همه چ حیترج

 :هم، گفت یچشمانش رو

فکر   خودیب یزها یهمه به چ نیبخوابونمش. تو هم ا ارمی. برم بنهییهلن پا_

 !لوس و ملوس یخواهر کوچولو  ستینکن. مناسب سنت ن 

 

  ریفکرم درگ کهن ی. پس به قصد ازارمیصفات ب ن یچقدر از ا دانستی م  خوب

با   د،یکلمات را به کار برد و اخم تندم را که د نیشود، ا  گری د یموضوع

 .رفت رونیگفت و از اتاق ب ریشب بخ ،یتصنع یلبخند

  ایدن ک ی س،یاو با ادر یرابطه نیکه ب  کردی ماهان داشت به من اثبات م رفتار

شود اما راهِ گفتنش را  انیدوست دارد ب یکیحرف ناگفته وجود دارد که 

 .نگه دارد یرا تا ابد مخف زی همه چ استلیما  ی گری و د  داندینم

کنم. چون نه   هیبه ماهان تک دینبا م،یهاجواب سوال   یمن برا  دمیشب فهم آن

 .گو باشدبود که جواب  یداشتم؛ نه ماهان کس   دنیمن جرات پرس
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  یبرا دیاست که باشده یسیپل ییجنا لمیف  ک یمثل  امیزندگ کردمی م احساس 

  یگذشته بود و وقت  یموجود را دنبال کنم. دو سه روز  یهاسرنخ  ق،یکشف حقا

روز که مامان و   ک ی درهم و برهم ذهنم نبود،  ی درس خواندن هم عالجِ فکرها

جرات کردم از تنها    د،خاله با هم به بازار رفته بودند و هلن را هم برده بودن

 نیاول  نیا دیکنم. شا یماجرا، کار قتِیکشف حق یِبودنم استفاده کنم و در پ

که بعد از مرگ هما،   ییبروم. جا نیرزم یبه ز دادمی بار بود که به خود اجازه م

  نیرزمیهما در ز لی ماهان. تمام وسا یمکان مقدس برا  ک ی شده بود به  لیتبد

همسرش حساس بود،   یادگارهای ی رو یلی خ هانانبار شده بود اما چون ما

قفل نبود اما معموال   نحو ممکن، آراسته شده بود. در آن  نیترک یبه ش نیرزمیز

 .کردیجا رفت و آمد نم جز ماهان، به آن یکس

از پله ها   اط،یداخل ح یبود و قطراتِ انباشه شده  دهیبار یقبل بارانِ تند  شب

از   اط،یبرداشتم و با احت یشده بودند. لباس مناسب  زیسرر نیرزمی مت زبه س

بود باعث سقوطم با مغز   ک یچندبار نزد  ز،یل  یِابر یهاییرفتم. دمپا نییها پاپله 

 .گرفته بودم تا مانع افتادنم شوم واریشوند اما دستم را به د

که  یکس لیکردنِ وسا شیاحساس گناه از تفت  جورک ی داشتم.  یبد حس

 .نبود ایدن  نیدر ا  گرید
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.  دیچکی و اشکم م  شدی قلبم فشرده م دم، یدی که از هما م ی الهی هر وس دنید با

 !از خواهر، تنگ شده بود تری میموجودِ صم  نیا  یچقدر دلم برا

ها نگاه نکنم. وگرنه معلوم نبود با  کردم به آن یگذشتم و سع اشه یزیجه  از

 .شدی زنده نم میکه برا یها، چه خاطراتز آنهر کدام ا دنید

که قبال در اتاق خوابشان بود،   یدرنگی او را در کمدِ سف یشخص   لیوسا ماهان

 .دی دری را م م یجا داده بود. بغض داشت گلو

ام را کنار بگذارم و  شده  انیمامان برگردد پس بهتر بود احساساتِ َقلَ دمیترس

  د،یچکی از چشمانم م مهابای که ب یاعتنا به قطرات اشک یدست به کار شوم. ب

و رو کردم. هرچه بود،   ری ز بایرا تقررا باز کردم و آن  اشییطال یصندوقچه

هلن بود   ی عکس هم از نوزاد  دمربوط به هما بود و ماهان و پدر و مادرش! چن

 !و بس

 .افتمیی کمتر م گشتم،ی م شتریو رو کردم. هرچه ب  ر یز را  لیوسا یهیبق

هما    یدر زندگ سی از بودن ادر یانشانه چیکه ه دمیرسیم جهینت نیبه ا داشتم

 دیبا کهن یا  ایشود   امی حالباعث خوش  دیبا نیا دانستمی نخواهم کرد و نم دایپ

 .بار به من گفته بود، غضبناک شوم نیاول  یکه برا یو دروغ  سیاز دست ادر

 .بگردم ترقی و دق  شتریب دیبا گفتی به من م یحس

 .ها را هم به هم زدمرفتم و آن  لیوسا یبه سمت باق  پس
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که   ییهاو رو کردم. نامه  ریهما و مادر مرحومش را ز یم یقد یهاآلبوم  تمام

  یرا بازرس نیرزمیماهان نوشته بود، خط به خط خواندم. وجب به وجب ز  یبرا

 !سرنخ ک ی از   غی کردم اما... در

  ختهیرا به هم رآن قدرنیکه ا ینیرزم یز دنیبه دور خود زدم و از د ی چرخ

 .بودم، آه از نهادم برآمد

 

 !شدمی حتما بدبخت م د،یرسی ماهان م اگر

خود    یطور که بود، سر جارا آن   زی سرعت دست به کار شدم و همه چ به

 .قراردادم

 .باز شد اطیکه درِ ح رفتمیساختمان باال م  یورود  یاز پله ها  داشتم

  میاز آب، به پا سی خ یِابر  یهاییخود را داخل خانه پرت کردم اما دمپا ع یسر

 .کردندی م یبدقلق م،یخارج شدن از پاها یبودند و برا  دهیچسب

وارد خانه شدم. از پله    گرید یپرت کردم و با لنگه  رونیلنگه را ب ک یناچار  به

را از پا درآوردم و پشت در   ییدمپا دم،یها باال رفتم و کنار در اتاق که رس

وارد شد. به حتم که مامان نبود چون از سر و   یچه کس دانستمی گذاشتم. نم

  .نبود یهلن خبر  یصدا

 ...اباهلن ب ن؟یستیمامان؟ مهسان؟ خونه ن_
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 .بودم خته یبند آمد. پس ماهان بود. چه به موقع از مهلکه گر نفسم

 .دمیدو رون یبودم، از تن درآوردم و از اتاق ب دهیکه پوش  یگرم لباس

 .جانم داداش. من باالم_

 

مشکوک   یبروم، ماهان به سمتم آمد و با نگاه نییها پامن از پله  کهن یاز ا قبل

 :دیپرس

 کجان؟ هیبق_

 

  .کنن دیمامان و هلن با خاله رفتن خر_

 

 ؟یکردی کارم یچ  ؟یتنها بود_

 

 .دمیخند کج

 !گهید  خوندمی تنهام، درس م گهیآره د_

 

 .و قصد رفتن کرد دیدور صورتم را کاو ک ی
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. لطفا  دارمی سر راه برش م رمی . میصولت یآقا شیهلن رو ببرم پ خواستمیم_

ش تا برم دست و صورتم رو بشورم و  دو دست لباس واسم بذار تو کوله  یکی

 .امیب

 

  اشی عروسک یهلن را در کوله پشت یهافرمانش را اطاعت کردم و لباس  ع یسر

اتاق   نیدر ا گردمی که به دنبال آن م یزیچ  دیقرار دادم. از ذهنم گذشت شا

حد و   دانستمی که من نم انیجر  نیاز ا  یاباشد. اما نه... محال بود ماهان نشانه

 .چقدر است، کنار خود نگه دارد اش ی حدودِ درست

 .رفتم و کوله را به دست ماهان سپردم رونیاتاق ب  از

 .کرد و رفت تشکر

و بعد   اطیبسته شدن در ح یرا که بست، من به اتاقم برگشتم. صدا یورود  در

 .که دور شد  دمیماهان را شن نیاستارت خوردن ماش 

  یگریها سرگرم کردم اما فکرم سمت دخود را با ورق زدن کتاب یاقهیدق  چند

 .دیچرخیم

رها کنم. بلند شدم به   الیخی را بآن توانستمی به جانم افتاده بود که نم یاخوره 

 .زنگ خورد ام ی سمت اتاق برادرم بروم که گوش

 اَه! چه وقت زنگ زدنه؟_
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  اشی که قلبم گواه  یاتازه  یبدبخت یو من برا  خوردیدر دستم زنگ م یگوش

 .زدمیدر دل زار م داد،ی را م

 

 .نداشت پاسخ تماسش را بدهم یلیدل

 .کالم شومنداشت با او هم یلیدل

 !دمیترسی من از او م اما

 !دانستمی را نمکه منشا آن یترس

 

 .مجددا به صدا در آمد یقطع شدن تماس، گوش با

 .پاسخ دادم  یلیم یب با

 !بله_

 

 !سالم ک یعل_

 

 د؟یکنیسالم نکنم قطع م _
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 بد؟  ایحاضر جواب بودم، خوب بود  یطیکه در هر شرا نیا

 

 !زنگ زدم  یانگار خوب موقع گهی زبونِ درازت م_

 

 .ستموقع ی ب د،یریهر وقت شما تماس بگ_

 

 .شدنش، شاد شود ریبلند بخندد و بابت تحق قدرن ینداشتم ا انتظار

 !دید میخواه_

 

 .شدی م شتریترسم ب زد،یر حرف مطو نیوقت ا هر

به من زنگ   یبار واسه چ هیشما هر چند وقت  فهممیکاهن! من نم  یآقا_

 منم بفهمم؟   یخودت روشنم کن شهی م ؟ یخوای از جونم م  یو چ یزنیم

 

است و کس   فونیآ یرو یتصور کردم گوش التم،یدر تخ سکوت کرد. یکم

  کردمی طور تصور م  نیچرا ا دانمی . نمدهدی دارد به مکالماتمان گوش م ی گرید
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را بزند، احساس کردم منتظر است شخص   یتا حرف بعد دیاما چون طول کش

 .گفتن حرفش، کوک کند یاست، او را برا انیم نیکه ا یثالث

 .است امدهیدرست از آب در ن التمیکه زد، مشخص شد تخ یبا حرف  اما

 .جور مواقع، صحبت کنم نی و عادت ندارم ا  خوردمی قهوه مداشتم _

 

 از خودتون تموم شد؟  یی رایپذ  گه یآهان! االن د_

 

 .دیبه گوشم رس ی نعلبک یقرار دادن فنجان بر رو  یصدا

 .رو وارونه کردم تا آماده شهبله تموم شد. فقط فالش مونده که اونم فنجون_

 

 و من چرا دل به دلش داده بودم؟  کردیم  ی روده دراز  داشت

تون حرف  از آداب خورد و خوراک و مراسم قهوه خورون  ن یبه من زنگ زد_

 .نیندار یانگار کار د؟یبزن

 

 !یجد   یِشد. جد یجد
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به تو   یخودیمثل هر بار مجبور شدم. من تا به حال ب چون چرا! زنگ زدم _

سن کم تو و    یکه خُب... براداشته  یلیدل  ه یکوچولو! هر دفعه  زنگ نزدم خانوم 

 .سخته یکم حشیتوض کت،یمغز کوچ

 

 !من قطع کنم دیندار یکار_

 

  .گفتم چرا! کارت دارم_

 

 !دییخُب بفرما_

 

 .نمتیبب دیبا_

 

هم قرار با  . آنکردمی من تا سر حد مرگ وحشت م شد،ی از قرار که م حرف

 .بود رحمی ب یِجان ک یصدرا کاهن! او در ذهنم 

 

 .شهینه نم_
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ها رو  حرف   یسر هی  دی. بانمتی. الزمه ببخوامی چون من م شه؛یشدنش که م_

 .اد یبه دردت بخوره و به کارت ب یبهت بزنم که ممکنه بدجور

 

 .دیچی خوب پ ی لیخ یدر گوش شیزدم که صدا  یمحکم پوزخند

 .و به دردم بخوره  ادیکه به کار من ب ستیاز جانب شما ن یحرف  چیه_

 

 !... همسر برادرتایاگه درمورد برادرت باشه؟  یحت_

 

 .دیدورِ خود رس نیترقلبم به تند تمیر

! یای. مطمئنم که منمتیبی م یفردا راس ساعت دوازده همون رستوران قبل_

 !لیخداحافظ فام

 

عالمت سوال بود که بر مغزم فرود   وار، ی و از در و د دیچرخی دور سرم م اتاق

 .آمدیم

اگر از صدرا، تا سر حد مرگ   ی. حتشدمی قرار حاضر م ن یبر سر ا دیبا من

 ...دمیترسیم
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. بعد از شام،  میکن  ز یسبز گرفته بود تا فر ایخروار لوب ک یبه خواست مامان،  بابا

.  کردندینشسته بودند و درمورد کار باهم صحبت م ونیزی بابا و ماهان کنار تلو

کار   یهابچه  یبرا یفرهنگ یموسسه  ک یوقت بود که دوست داشت  یلیبابا خ

 .کند و ماهان قرار بود به او کمک کند ریدا

  یرفتم. هوا  اطیکمک به مامان، به ح ی شان گذاشتم و برارا مقابل  یچا ینیس

پاک کردنش را   ایمطبوع بود و مامان هم بساط لوب بهشتیارد  یانیپا ی روزها

که   ییکنار دستش گذاشتم و با چاقو ی چا  یوانیخانه علم کرده بود. ل وانِ یدر ا

 .کردم اهایبرده بودم، شروع به پاک کردن لوب

 !هوا نیتو ا ییچا چسبهی قربون دستت برم دخترم. چه م_

 

 .دهان مامان گذاشت   کوچکش برداشت و در یهاقند با دست یادانه  هلن

 .شد فیدست شما کث_

 

او را به   شیحواسِ جمعش رفتم و مامان هم با بازوها یدل قربان صدقه در

 .خود فشرد

 !قندعسل بشم خدا نیا  یکه من فدا یاله_
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  ایدست من   یو جلو داشت ی ها را دانه دانه برم ایو کنارمان نشست. لوب دیخند

  ماننیسکوتِ ب کهن یا ی. برامیگرفتیاز او م باز   ی و ما با رو گذاشتی مامان م

 :دمیرا بشکنم پرس

رفته   ایخوش گذشت   شتریبابا بزرگ، ب شیپ  یعمه جون امروز رفته بود_

 بازار؟  یبود

 

 :گفت کردی و رو م  ر یها را ز ایهمان حال که با دقت لوب در

 !دوتاش_

 

 :با شوق گفت مامان

 کنه،ی م  یهلن انقد خوشحال میدیدیم  یخوش گذشت وقت  یلیبه ما که خ_

 .میکردیم فیک

 

 چه خبر؟  لیفام دیخاله چطور بود؟ از عروس جد_
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. مامان تا آمد جواب  کردمیاحساس خباثت م دم، یپرسیسوال را م  نیا یوقت

آورد و   ترک یسرش را نزد ،یگر یموضوع د ی ادآوریسوالم را بدهد، ناگهان با 

 :متوجه شود، گفت یزیکه نه بابا و ماهان بشنوند و نه هلن چ ی طور

 .کشهی سرت سوت م  یبشنو دم،یت شناز خاله  یی زایچ هی_

 

. صورتم  کردیم یها را خط خط ایدر دست گرفته بود و داشت لوب ییچاقو  هلن

 .سمت او بود

 !نکن عمه خطرناکه _

 

 !مامان شیحواسم پ و

 خاله؟ گفتی م یچ_ 

 

 ادته؟ یرو  ییحیاوس  یدهیجد لیفام_

 

آقا  یاز فرنگ برگشته یهاشک نداشتم منظور مامان خواهرزاده  کهن یا با

 :دمیپرس  یهستند؛ اما خود را به ندانستن زدم و با کنجکاو ییحی
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 ده؟یجد لیکدوم فام_

 

 :را از من نداشت که با تعجب گفت ینادان  نیانتظار ا دیشا

. از سر تا پا افاده  مشونیدیت دهمونا که اون شب خونه خاله  ست؟ین ادت یوا! _

 .بودن

 

را گاز گرفتم و به هلن اشاره کردم. مامان که خود هم از طرز حرف زدنش   لبم

باعث   دمیبرداشت. د  ایلوب یاتکان داد و دسته یشده بود، سر مانیپش

 :گفتم ع یآمدم و سر رونیب ی ام. پس، از الک نادانشده  اش یشرمندگ

 !آها همونا که دوتا خانوم بودن و دوتا پسر جوون_

 

 !! همونانیآره آفر_

 

 دنیشن یتشنه  بیاز نگاهم نخواند اما عج یز یکه چ کردمی نگاهش نم مثال

 .بودم

 شده؟ برگشتن خارج؟  ی خُب چ_
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 .بودن ومدهین وقتچ یخارج. اصال کاش ه گشتنی نه بابا! کاش برم_

 

 کردن مگه؟ یچرا؟ کار_

 

داستان   ای لمیف  ک ی  خواستی قدر عجله داشت که انگار مگفتن آن ی برا مامان

 .کند  فیرا تعر  جانیپر ه

جبران کردن.    الشیفام ره،یزخودش مظلوم و سربه ییحیآقا  نیا  یهرچ_

 .خواهر بزرگه که تازه اومده بود د،یپسره بود باهاشون، پسر مهش

 

انقد محکم بغلش کرده بود انگار بعد    ییحی. همون که اوستا ادمهیآره _

 .کرده بود داشیصدسال پ

 

 .آورد ترک یسرش را نزد اقیاشت با

. نهزی درموردشون م ییهامهناز چه حرف  یدیشنیم دیآره همون صدرا! با _

 یافهیبه مهناز گفتم ق  دمش،ید ییحیاوستا   یمن همون شب هم که تو خونه 

احمد   یداره، اما مهناز که همش تو فکر رفتن احمد بود، از غصه یاندازغلط 

 .نزد یحرف 
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 :فراوان آهسته گفتم  ی هم با کنجکاو من

 گفته خاله؟ یحاال چ_

 

  .ستین  یانگار آدم درست_

 

 از چه نظر؟ ست؟یکه درست ن یچ یعنی_

 

به ما نگاه   یبه هلن انداخت که هنوز سرگرم بود و گاه ینگاه یچشم ریز

 .کردیم

 !؟ هیمنظورم چ یبدون دیبا گهی خودت د_

 

 بدونم؟ دینه از کجا با_

 

 :. با حرص گفتآوردمی داشتم کفرش را باال م دوباره

 .. به خانوما نظر دارهستین ی آدم خوب یعنی_
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اما در قلبم،   دمیشن  یقدر آرام بود که به سختآن  شیجمله، صدا نیا  یادا وقت

 .سقوط کرد نییبزرگ به پا  یگو ک ی

 

  ی . وادهید  ییزای چ هیهم  ییحیبدش رو گفتن. اوستا  ایل یخ  لیانگار تو فام _

پاشون    خوادیدلم م گفتی . مکردیم  یمهناز چه جلز و ولز ینیبب یکه نبود

 .شهی ما م ریپاگ شون یی آبرویم بُبُرم. وگرنه برو از خانواده 

 

 :لکنت گفتم با

 داره آخه؟  یبه ما چه ربط_

 

 .ام کردحواله هیعاقل اندر سف  ینگاه

 ینیبینم ؟یستی! تو اجتماع نهادهینچرخ گه ید ی انگار سرت جز درس، جا_

  ا؟یچه خبره تو دن

 

 :هلن برداشت و چاقو را از او گرفت و در همان حال گفت  یها را از جلو ایلوب

کنه. درسته که آبرو و عزت رو خدا    ریرو به خمونخدا خودش عاقبت همه _

  گهی د یکیساله جمع کنه،  نیچند  یعبادت و پاک تونهی م یکیاما  ده،یم
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  رون یخودش، گند بزنه به اعتبار اون بدبخت. االنم ما ب ییِآبروی با ب ادیب تونهیم

 .خدا هول کرده دهمهناز بن ینداره. ول  تیو برامون اهم  میسادیگود وا

 

 

 

 الست؟ی گودز ارویمگه  ده؟ی خاله چرا انقد ترس_

 

ها را   ایتر شده بود. تند تند لوب ع یمامان از حرف زدنش سر یهاقدرت دست  

 .زدیو حرف م کردی پاک م

 

پسره   گفتیمهناز م  یش همه جا بلند شده. آها راستالبد هست که آوازه_

ها سال هیبق ،ی جز چندسالِ بچگ بایبرگشته بوده. تقر رانی وقت بوده از ا یلیخ

  نیکه چطور همچ نهیفرنگ. تعجبم از ا رفتهی و تجارت م حیفقط واسه تفر

واسش   ی همه چ  اهللجا که ماشا اون  ها؟ت یمحدود ن یتو ا جان یبرگشته ا یآدم

 !بود  ختهیفت و فراوون ر

 

همه اطالعات خطرناک را مامان   نی. ادادمی محکم فشار م  میهارا با دندان  لبم

 داد؟ یچرا داشت به من م 
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مادره از پسر   ی نداره؟ حت شیاز دستش آسا  یدختر چیه گفتیت مخاله _

 .کنهی م ی خودش دور

 

 .شدمی م وانهید  داشتم

 

بکنم. خداروشکر   تونمی رو ببخش! واقعا فکرش هم نممن  ایاستغفراهلل! خدا_

  هینداره. اونم که از آب و گل دراومده. اگه  یاگه ید یخواهرم به جز احمد بچه

و   عفتی ب یِفرنگ لیکه فام گرفتیرو م دخترش  یعزا دی دختر داشت، االن با

 .نکنن آبروشی خدانشناسش ب

 

 !من چارهیب

 .دانستمی طرف بودم و نم یچه کس با

  عفتِیب  ن یدختر دسته گلش دوبار با ا دیفهمیمامان! اگر م چارهیب و

  ی. به خصوص اگر ماجراکردیخدانشناس رو در رو شده است، حتما سکته م

 !دیفهمی شب را م مهیآن ن

است که  تر از آنصدرا ترسناک  داد یمامان داشت به من هشدار م  یهاحرف  

 .کنمی م من فکر
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 .ها را برداشت و رفت ایلوب سبد

رو   رتی. شزمیعز روقتهی داخل د ایداخل. هلن جونم پاشو ب دیایب دیجمع کن_

 .یبخواب یو بر ی گرم کنم بخور

 

راه،   نیبهتر دمیبودم فکر کردم، فهم دهیکه شن ییهانشستم و به حرف یوقت

 .دور ماندن از صدراست

  میبود که رها ده یجانم دو ی مبهم در رگ و پ یآرام و قرار نداشت. ترس دلم

تا پشت سرم آمده   یام و حتپنجره  یکه صدرا تا روبرو  ی. اگر آن شب کردینم

 کردم؟ یم  یچه غلط  آورد؛یبر سرم م  ییبود، بال

 

  یموهومات دور شوم، مگر سود نی کردم فکرم را رها کنم و از ا یسع هرچه

گذشته بود   ک ی. ساعت از شدی م شتری و ترسم ب نواختیداشت؟ قلبم تندتر م 

 .رمیاتفاق، محال بود آرام بگ ک یاز وحشتِ    زدم،ی حرف نم یاما اگر با کس

 

 "؟ یداریسالم ب"
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  میهاو از مشکالت و دغدغه  زدم یبا او حرف م ی طیکه در هر شرا یکس تنها

 .سجاد بود و بس د،یشنی و با گوش جان م گفتمی م شیبرا

خواب باشد. بلند شدم و در    دیشا دمی. فهمامدین یو پاسخ دیطول کش یکم

فکر   یشب مهیاتاق راه رفتم. پرده را کنار زدم و به درخت روبرو زل زدم. به ن

از جنس عذاب، از پشت آن درختِ تازه شکوفه زده، به من    یمرد کردم که 

را در دلم شکر   خداده ها بار   دیگرفت. شا یناگهان ی نگاه دوخته بود. تنم لرز

 .توسط صدرا، بر سرم نازل نشد یشب اتفاق گفتم که ان

 .دمیبه طرف تختم دو عی که آمد، سر یگوش  یبره یو یصدا

 ؟ یجواب دادم. خوب  رید دیسالم ببخش"

 

 :نوشتم شیبرا

 "؟یخواب بود"

 

به سر و صورتم   یآب هیگفتم  ، یداد  امیپ دم یاون لحظه آره خواب بودم. د"

 ".جواب بدم  امیبزنم، خواب از سرم بپره، بعد ب

 

 .کرده بود ن یکم گر ید  یادلم از بودنش گرم شد اما ترس، در گوشه کنجِ
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 "!کردم دارتیب دیببخش"

 

 "!مای تعارفات ندار نیاز ا  یتو عالم دوست ه؟یچه حرف  نیا"

 

  یکی. مثل میهااز ترس  م؛ی بگو میهای با او حرف بزنم. از نگران خواستی م دلم

  ی آشنا در اتاق مرد  ک یعکس   دنید یبرا  امی دو روز قبل که سربسته از نگران

به او اعتماد   شدی. م شناختمی گفته بودم. اما من که سجاد را نم شیمتاهل برا

 م؟کن

 

 ".کم دلم گرفته بود، مزاحم تو شدم هی"

 

 "!شنومی . خُب! بگو میستی مزاحم ن وقتچیه"

 

 ".رهیآخه ممکنه خوابت بگ"

 

 :نوشت
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 "که زنگ بزنم؟ ی حرف بزن یتونیم"

 

بدهم؟ قرار بود من حرف بزنم. مثل دفعات قبل نبود که   یچه جواب   دانستمینم

فرق داشت. اگر ماهان   هی. حاال قضدمیشنی و من م  زد ی او حرف م شتریب

 کردم؟ ی چه م دیشنی را م  میهاحرف 

 .دل بودم دو

 "بزنم؟"

 

 .رفتمیزدم و پذ  ایبه در دل

 

  شیماجرا را سربسته برا شتریب بای . تقرمیساعت با هم حرف زد ک ی حدود 

مرد   ک یکه مرده بود و عکسش را در اتاق  ی گفتم. باز هم درمورد زن برادر

با برادرم نداشتم و از   یصحبتهم  ی که برا یکرده بودم. از جرات دایمتاهل پ

 .عکس با من حرف برند  ن یدرمورد ا خواستی که م یابهیغر

. فقط  سینبردم. نه نام صدرا بر زبانم آمد، نه هما و نه ادر  یاز کس ی اسم چیه

  .شدیندیب میبرا یاشان را گفتم و از او خواستم راه چارهنسبت
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به مبارزه   قیبودم، مرا تشو دهیاز او د شهیکه هم یتیمیگرم و صم  ییصدا با

 .یکرد. مبارزه با ترسم، مبارزه با افکار منف 

و از من خواست با   رم یکمک بگ دینبا یکسچ یام، از هجز خانواده  گفتیم

ترس، با برادرم صحبت کنم. او هم مثل من نگران بود که آن   ی جرات و ب

 .داشته باشد و قول گرفت بر سر قرار با او حاضر نشوم میبرا  یقصد سوئ بهیغر

 

 

 

خود را    میگرم شده بود که بعد از اتمام تماس، تصم اشیدلم از همراه  قدرآن

که ممکن   ییو از صدرا تا جا زدم یمن با ماهان حرف م به طور کامل گرفتم.

 .کردمی م  یبود، دور

سجاد بر لبم نشسته بود، به خواب رفتم و قبل از   یهاکه از حرف یلبخند با

 .کنم یور از صدرا د  شود،یکه م  ییخواب، با خودم عهد بستم تا جا

 

 .رفتم شیصحبت با ماهان، پ یشدم، برا داریکه ب صبح

 

 ؟ی داداش عجله دار_
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 .نگاهم کرد مرموز 

 ؟ یالزم دار ی زیبگو! چ ی دار  یاگه کار  یآره ول_

 

 ک یاست. هرچند که تشک زان یبا من گر یصحبتاو هم از هم  کردمی م احساس 

رو    شیدستم برا دمیترسی که م کردینگاهم م  ی بود. جور دایدر حرکاتش هو

 .شود

 ن؟یرزمیز ی تو رفته بود روزیمهسان! د یراست_

 

 .دادم یآن جراتم صفر شد و با مِن و مِن جواب منف ک ی

 ؟ یبرم واسه چ نیرزمینه! ز_

 

 .نگاهم کرد و رفت قیدق 

 د؟یاز خود به جا گذاشتم که ماهان فهم  یرد نکند

 .هما، محال بود مرا ببخشد لیوسا شیتفت یبرا وقتآن

 

قدر فکر کرده  به عکس هما زل زده بودم و آن یظهر که شد، در گوش  یحوال

 .که سجاد در گوشم خوانده بود، دود شد ییهابودم که تمام حرف و روضه 
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 .مامان هم فراموشم شد یهاحرف  یحت

رد  د نیچن ایمسائل با من صحبت کند  نیبه حال سابقه نداشت مامان از ا تا

 .من داشته باشد ی برا ییدل ها

  راهی و ب ستی خدا در وجود مامان ظاهر شده بود تا من بفهمم راه چ ییگو

 .کجاست

 !دادی کس را گوش نم چیکه حرف ه یمنطق یامان از منِ سرکش و ب اما

سراغ صدرا بروم. به هرحال    ق،یکشف حقا یبرا کردی مرموز مرا وادار م یحس 

بر سرم   توانستی نم ییبال چیاطرافش، صدرا ه یِشلوغ در آن رستوران بزرگ و 

 .اوردیب

 

رفتن، تعلل نکردم.    یحاضر شدم و برا  عی شوم. سر مانیدوباره پش دمیترس

هرچند که مامان با رفتنم، مخالفت کرد اما موفق نشد مرا از رفتن باز دارد.  

 .به او کمک کنم اطیح یهاگلدان  ضیتعو  یبرا خواستیم

 

  امیو م رمیخونه. م از کتاب رمیبگ  دیکتاب با ی. کلامیقربونت برم زود م_

 .کنمی کمکت م
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با صدرا   ییارو یبودم، هنوز از رو ستاده یرستوران نا یکه روبرو  یالحظه تا

پا در    دمیتازه فهم ستاد،یراس ساعت آمد و کنارم ا ینداشتم اما وقت نانیاطم

 .امگذاشته یچه راه

به همراه   یفتگیو چقدر ش  دادی نشان م سیادر  هیکه او را شب یپیهمان ت با

لب که شک داشتم پوزخند نباشد!   یگوشه یداشت، آمده بود. با لبخند

چشمانش داشت،   ی در جادو رویچشم برداشت و هرچه ن یرا از رو نکشیع

 .ختیدر چشمانم ر جاک یهمه را 

 .داخل  میچه به موقع! بر_

 

کند. از برخورد دستش با   تیرا پشت کمرم گذاشت تا مرا به داخل هدا دستش

جلوتر    ییجلوتر رفتم تا دستش را کنار بزنم. اما با پررو یم، گر گرفتم و کم تن

 .حلقه کرد می آمد و دستش را برا

 .از هم  میرینداره فاصله بگ ی ! صورت خوشانیم یهمه جفت جانیا_

 

راه آمده را برگردم و بر خود لعنت بفرستم چرا حرف سجاد و   خواستمیم

 :آورد و کنار گوشم نجوا کرد نییپامامان را گوش ندادم اما سرش را 

 !ارمیسرت ب ییبال ستینترس قرار ن_
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رستوران، به   یدر ورود ِکیرفت. نزد  شیرا بر چشم گذاشت و پ نک یع  دوباره

 .تا اول من وارد شوم ستادی نشان احترام، کنار ا

آمد گفت و مناسبِ رستوران، لبخند زنان خوش  یفرمیونیبا  پوش،ک یش یمرد

 .کرد میما، تعظ  ی هردو یبرا

  ک یبعد، من و او در  یرا رزرو کرده بود و کم یقبل زیبار هم صدرا همان م نیا

 .م ی هم نشسته بود یروبرو   ،ییطال یقلعه

 

 

 .آن قرار داد یرا رو  نکشیو ع یگوش چ،یگذاشت و سوئ زیم ی رو  یدستمال

شد. با احترام   ک ینزد یازرد و سرمه  یفرمیونی بر لب و  یبا لبخند یگریمرد د 

گرفت و باب   دی آمد گفت و سفارش گرفت. دوباره صدرا مرا ندفراوان خوش 

گذرا به من، باز هم لبخند زد و دور   یخودش سفارش داد. مرد با نگاه  لیم

 .شد

 

را به من    ستون کرد و نگاهش ز یم یاش را رودر هم قفل شده یهادست  صدرا

 .داد
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و جرات سر باال کردن نداشتم؛ اما   شدمی ذوب م اشره ینگاه خ یِ داغ ریز

کردم که هرچه جسارت در وجودم هست، همه   قیچندبار در دل خودم را تشو

 .قلبم حبس کنم یبسته ی رو کنم و ترس را پشت درها جا،ک یرا 

  فیعالم سوال در مغزم رد ک یکه صدرا تماسش را قطع کرد،  روزیاز د من

 گرفتم؟ی مگر آرام م دم؛ یرسی ها نمآن یکرده بودم که بپرسم. تا به جواب همه 

باخبر شده است؟   سیهما و ادر انیصدرا کاهن، چطور از جر دمیفهمیم دیبا

  سیکه من موضوع عکس را با ادر یاصال چطور امکان داشت درست همان وقت

باعث شد دنبال اصل ماجرا   اش مهیگذاشتم و او با جواب نصف و ن انیدر م

  یتعارف  اوصدرا هم با خبر شده و با من تماس گرفته باشد؟من که با  فتم،یب

با دانستن اطالعات او و شناختن منبع آن   شترشیب ام، یفکر ینداشتم. مشغله

 .شدی حل م

 کرد؟ی م بی صدرا مرا تعق یعنی

 

 ؟ یکه انقد محو افکارت شد  یکنیم  لیتحل هیرو با خودت تجز  یچ ی دار_

 

  زیم ناتیگرفتم و به  تزئ میها. نگاهم را از انگشتکردیهنوز داشت نگاهم م 

از   یبیبا هم تناسب داشت. ترک ییِبایبه شکل ز زی. چقدر همه چدمیبخش

 .ییو طال یاسرمه 
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 .ستین یزیچ_

 

 .کرد زیر  میرا برا شیهاچشم 

 ؟یترسی تو از من م نمیبب_

 

 .خوردم  کهیحرفش   از

 بترسم؟  دیچرا با_

 

پاسخ دادنش، مهلت فکر    یبود که برا حیقدر صربود، آن دهیکه پرس یسوال

جمله،   نیا  یکه وقت ادا ی . اما مطمئنم او هم ترسم را از آب دهانافتمیکردن ن

 .بود  افتهیقورت دادم، در

 ؟یترسی نم یبگ یخوایم_

 

محو صورتم شده بود و من   قیقدر دق  ن یداشت که ا یاصرار به تماس چشم  او

 .بودم از نگاه کردن زانیگر

 !نه_
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 !؟یترسی نه م ای ؟یترسی نه نم ؟ینه چ_

 

  ن یبود که من بر سر ا ن یرا در حدقه چرخاندم. قسمت سخت ماجرا ا  چشمانم

  دیراه را هم با هیبودم، پس بق رفتهی آمدن را پذ یِقرار حاضر شوم. حاال که سخت

چشمان    نیاز ترس ا کهن ی. به صورتش نگاه کردم و قبل از اآوردمی دوام م

 .دمیام را کش شاخ و شانه   فتم،یپس ب یی جادو

و   یدیاز کجا فهم  دونمی که نم یا. سر مسئلهمیقرار بود با هم صحبت کن_

مهمه. پس لطفا    ی لیمن خ یکه دونستنِش برا یدیچطور فهم  دونمی بازم نم

که شما   نهیا . اونم یسر بحث اصل میبر ،یبکشون راههیبحث رو به ب کهن یا یجا

 ؟ یدونیو از کجا م یدونی م یچ

 

نگاهش را از چشمانم برنداشت و   کردم،ی جمالت را ادا م نی که ا یتمام مدت در

  رهی کم آورده بودم؛ اما همه تالشم را کردم که من هم در چشمانش خ کهن یبا ا

 .بمانم

  ی زی. انگار به چاستی جد  ،یجور خاص  ک یحالت صورتش  کردمی م احساس 

 .کردی فکر م
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داشت اعصابم را به هم   یبزاقِ لعنت ن یآب دهانم را قورت دادم. ا دوباره

 .ختیریم

 گفتم؟ یچ نیدیشن_

 

 ؟ هیجورن یچرا چشمات ا_

 

که زمزمه   یاحرف چه بود؟ جمله  نی ا  یمعن دمیبه خود دادم و نفهم یتکان 

 .دیشن  شدی کرده بود آهسته بود اما راحت م

 

  ؟یچ_

 

که در   زیم یستون شده بر رو یهامانده بود. دست  یدر همان حال باق  هنوز

 .داشتی هم از من برنم هیثان ک یکه  یهم گره شده بودند و نگاه

 زد؟ ی حرف نم چرا 

 دست انداخته بود؟  مرا

  گفتم؟ی م یزیچ دیبا
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دارد که او دوست ندارد!؟    یرادیلحظه احساس کردم چشمانم ا ک یدر  چرا 

شده    زیاز بس درس خوانده بودم، چشمانم کم فروغ و ر ا ینکند لوچ بودم؟ 

 را زار زده باشند؟ شبمید یخواب ی بودند؟ اصال نکند پف چشمانم، ب

 :و گفتم دمیچشمانم کش ر یبه ز یدست

 مگه؟  هیمن چطور یحالت چشما_

 

 .بار او بود که نگاهش را از من گرفت و سرش را عقب برد  نیا

 بوده؟  ی زن داداشت چ انیجر  ی مهمه که بفهم  ی لیبرات خ یگفت_

 

که   نیندانستن رها کرد. مهم نبود! هم یِو مرا در خمار را عوض کرد  حرف

 .بود یکاف  میبرا کرد؛ی معلوم م دانست،ی که م ییزهایرا با چ  فمیزودتر تکل

  شتریبه هم ببافد و ذهن مرا ب ییهاقرار بود حرف ای دانست؟ی م یزیچ  واقعا

 کند؟ ریدرگ

 .تر نشستمصاف م یهم سر جا من

 !بله_

 

 ؟یسرک بکش  گرونیتو کار د ، یاز سر فضول  خوادی چرا دلت م_
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و    زیر یدهانم را باز کردم تا هرچه تکه  کرد؟ی رسما مرا فضول خطاب م   داشت

که نفوذش تا   یدرشت بلد بودم بارش کنم اما دستش را باال آورد و با نگاه 

 :گفت کرد؛یوجودم رسوخ م یانتها

  .کنم تیلحظه عصب هیفقط خواستم _

 

 بشه؟ یکه چ_

 

 

 تمیباعث عصبان شتری رنگ نثارم کرد که بکم  یاش، لبخندبسته یهالب   انیم از

 .شد

  دیرا در هم کش شیهااخم  یناگهان یل یشدن گارسون، به طور خ ک یاما با نزد 

شد. گارسون ابتدا رو به من کرد و با لبخند، سفارشم را مقابلم   ی و جد

 .گذاشت زیم  یاو را هم رو یو غذا دیگذاشت. بعد به سمت صدرا چرخ

  زیم یها روتشکر کردم. اما صدرا، صبر کرد تمام سفارش م یمال یبا لبخند من

اال آمده  ب یرا با دست کردی م میتعظ مانی بعد لبخند گارسون که برا رد،ی قرار بگ

 .بر صورت، جواب داد ی و اخم

 .دمیفهمی را نم منطقشی اخم ب لی باال رفته بودند. دل ام ی شانیتا پ م یابروها
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و   ی غذا نخورده بر ،یقبل ی بارم مثل سر نیا  ترسمیرو بخور تا بگم. مغذات _

 .یبکش  یگشنگ ی مجبور ش

 

  دمید یو با غذا خوردن مشغول شدم. وقت ختمیگر ادشیدام چشمانِ ص  از

به ناچار سرم را باال گرفتم و متوجه شدم نگاهش تمام و کمال،   زندی نم یحرف 

 .است  معطوف به من 

 .گفتم یلب ال اله اال اهلل پر حرص ریو چنگال را در بشقاب رها کردم و ز قاشق

 ؟یخور ی غذا نم گهید_

 

 !شدم ر ینه ممنون س_

 

کرده است. بلند شد کاپشن چرمش را درآورد و از   یرو ادهیکه ز دیفهم دیشا

 .کرد زان ی آو یپشت صندل

 .کرد  شیباال زد و شروع به خوردن غذا یرا کم  شیهانیآست

 .رو بخورغذات _

 

 !داد ی دستور م  داشت
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 ؟یهست  یشاک  یاز همه چ شهیتو چرا هم_

 

 .خوردی بود و غذا م نییپا  سرش

 ن؟ یبا من بود_

 

 !یزنیم جی هم گ ی لیضمنا خ_

 

 :بزنم، گفت یحرف  کهن یقبل از ا دوباره

  .باشه بابا! اصال با تو نبودم_

 

 قراره من غذا خوردنتون رو تماشا کنم؟ یک تا_

 

 .پاک کرد و غذا را کنار زد ک یش  یل یبرداشت، دور دهانش را خ یدستمال

 !خورم ی نم گهی! دایب_

 

 .دادم هیتک یبه صندل نهیبه س دست
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رو به خاطرش تا  که من ییهابه زدن حرف دیشروع کن گهی ! االن دارخُبیبس_

 .نیکشوند جانیا

 

 .داد هیتک یشد و به صندل نهیاز من، دست به س دیتقل به

  ای یشیم یعصبان شتریندارم و بهت دروغ گفتم، ب یحرف   چیاگه بگم ه_

 ناراحت؟ 

 

 بود؟  یچه موجود  گر ید نی در هم شد. ا صورتم

دروغ تا    هیبه خاطر  و من  یشما به من دروغ گفت ؟یبهم دروغ گفت ؟یچ_

 اومدم؟   جانیا

 

 .کردیباال انداخت و داشت نگاهم م م یبرا ییابرو

 :گفتم بارهک ی به

  هیقض تیکه شما از کل نیداشته. ا یل یدل هیمن مطمئنم اون دروغ شما  اما _

 .دیو چندان هم دروغ نگفت دیدون ی م ییزایچ هی یعنی خودش  د،یمطلع

 

 .آهسته کف زد میو برا دیکش رونیرا از بغلش ب  شیها دست
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 !شدمی م دیداشتم ازت ناام گهی براوو! د_

 

  یکردی. احساس مشدیم بندهیظاهرش فر  زد،یلبخند م  یوقت چقدر

 !یادهیکه تا به حال د استی مرد نیترمهربان 

. کردمی که داشتم عرق م  د،یخندیو لبش م  کردیبه من نگاه م یجور  ک ی

ها عرق را از آن  یِسیکردم خ یو سع دم یبه شلوارم کش زیم   ریرا از ز میهادست 

 .رمیبگ

 .زده، نگاهش کردمشال جا دادم و خجالت  ری را ز میموها بعد

  د؟ینکن تیرو اذخواهش کنم انقد من  شهیم_

 

 .کرد نگاهم

 مکث،  پر

 حرکت  یب

 !پر احساس  یحت و

 

 ؟یدون ی چقد مخودت _

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

419 
 

خود کرده بود فرار   خیکه مرا م ی و از نگاه  میایکه زد، باعث شد به خود ب حرف

 .کنم

  ی پاک و... چه طور ی لیهما زن برادرم، خ دونمیخُب... راستش من فقط م_

  ...ازش سر بزنه. اما  ییبگم؟ محال بود خطا 

 

 .وجود داشته  یامسئله هی سابقت  سیاون و رئ  نیب یدیاما فهم_

 

 .بوده  شونن یب یبدونم چ دیخب آره! با_

 

 ؟یدینپرس ستیچرا از رئ_

 

 .دیچیدر هم پ شتریبود که افکارم را ب دنیپرس نی بودم اما هم دهیپرس

 .بهم نداد یجواب درست_

 

 بهت بدم؟ یجواب درست  خوامی که من م یاالن از کجا مطمئن_
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و پا   دستی در مقابلش احساس ب شهینگاهش کردم. چقدر هم  هاچارهیب مثل

 .کردمی بودن م

. اصال چطور ممکنه همون  یدونیاز اون عکس م  یزیچ هی شما  دونمی من م_

شما   دم؛ یکه از هما نگه داشته بود پرس ی درمورد عکس سی که من از ادر یوقت

 ؟ یدرمورد هما باهام حرف دار  یشد و گفت   داتیپ  هوی

 

  کهی ی برا ی ربط دهم اما وقت خوب یز یبه چ اش را نتوانستمباال رفته ی ابروها

 .بود یتاز

اصال شما اون   ؟ ینکنه برا من بپا گذاشت ؟یکنیم بیرو تعقشما من  نمیبب_

کرده   دایرو چطور پما؟ آدرس اتاق من  یخونه   یجلو نی اومد  یشب چطور

  ن؟ی رو از کجا آورداون  ؟ی م چشماره  ن؟یبود

 

 .دیکشی م یالیخ  یهادستمال طرح   ی رو چشیرا صاف کرد و با سوئ شیصدا

 

کار   یسابقت چ سیرئ شیعکس زن داداشت پ یبدون  ی خوای پس م_

 کرده؟یم

 

 .ختیگری بار سوال من م ر یداشت از ز دوباره
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 :و آهسته گفتم دمیکش ی کوتاه پوف

 !بله متاسفانه_

 

 داست اما چرا؟  یروزیاز پ یرنگ نگاهش

 

نسبت اون دوتا   یکه آرومت کنه؟ مثال بفهم یبشنو یچ  یاالن دوست دار_

 ...ایمشکل داره؟  ستیبرادرت چرا با رئ کهنیا  ایبوده؟  یچ

 

  سیو مدام او را رئ اورد یرا بر زبان ن سی کردم. چرا اصرار داشت اسم ادر نگاهش

 کرد؟ ی من خطاب م

 .بدونم دیکه باشه و با یهرچ_

 

 .آتش زد یگاریباال انداخت و س ییبروا

 کهن یبه او تذکر دهد اما قبل از ا دنیکش گاری س یشد تا برا ک ینزد گارسون

را   گار یباال برد و س دنیشود، صدرا دستش را به نشانه فهم ک یکامال به ما نزد

 .قرار داد شیسر جا
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 :نثار او کرد و غر زد  یلب فحش  ریز 

 .چسبهی م گاری االنه که س یلعنت_

 

  یدادم. زن و شوهر جوان گریرا به دندان گرفتم و نگاهم را به سمت د لبم

هم نشسته بودند و از اندام زن مشخص بود باردار است. همسرش   ی روبرو

 .گرفتی و او با خنده م گرفتی لقمه م شیبرا

 

 .گشتمکاپشنش، به سمت او بر بیصدرا با ج  گاریبرخورد پاکت س یصدا با

که به هم  یاافهیو ق  پیو ت یهمه کالس کار  نیمرد با ا نی خود فکر کردم ا با

با نشانِ سر   ییطال  یاجعبه ندارد؟ مثال جعبه گارش یس  ی زده است، چرا برا

 !اژدها ک ی

 

 !ابونهیطرف خ که اون  یمثال پارک م؟ینیبش رونیب میبر_

 

 .بشه مونمتوجه   یجا ممکنه کسخوبه. اون  جانی. همکنمی نه نه خواهش م_
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 .نگاهم کرد رهیخ

  .شده  رتید کهن یمثل ا_

 

 .به ساعتم نگاه کردم ع یسر

 .بمونم تونمی م گهیکم د هینه _

 

 .بفهمم توانستم ی را نم رنگشی ب یلبخندها لیدل

 

 !یایو ب یچون یبپ یهامو بزنم که دوباره بتوننشده حرف  رت یپس تا د_

 

 :و گفت دیحالت صورتم بلند خند به

 .کردم ی نترس بچه! شوخ_

 

 .که از چشمش دور نماند دم یکش یراحت نفس

 

 .صاف کرد یانهیو س دیخند  دوباره



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

424 
 

شک کردن   یبوده و جا یحد بهت بگم که زن داداش تو آدم درست  نیدر ا _

 !ستیدرمورد رئ . امامونهینم

 

 :کرد و ادامه داد  کسیچشمانش را در مردمک چشمانم ف  یاهیس

. من که با همون چندتا  هیچه جور آدم یکه بدون شیشناخت یقدرحتما اون _

به   ،یزنِ مُرده شک کن هیبه  کهن یا ی. پس جاهیطرفم ک دمیبرخورد ساده فهم

 .هم به خودت عذاب نده  گه یفکر کن و د ستیاخالق و رفتار رئ

 

 :بلند گفتم یپوزخند با

واقعا! چقدر هم ارزش   یحد بود؟ خسته نباش نیاطالعاتت در هم ن؟یهم_

 .نمیبش زی م هیداشت که به خاطرش حاضر شم با شما سر 

 

 .دیرا در هم کش شیهااخم 

 ه؟ یمنظورت چ_

 

بزرگ و   یرا برداشتم و بلند شدم که از کنارش رد شوم اما ناگهان، دست فمیک

 .دستم نشست یرو  شد؛یم شتریهرلحظه داشت ب  اشی پر حرارت که داغ
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 !نیبش_

 

 د؟یرسی اما مگر زورم م دمیدستم را کش محکم

 !ولم کن_

 

دارند نگاهم   یکنار زیگرفته بود. احساس کردم زن و شوهر م دهیرا ناد میتقال

 .کنندیم

 .گفتم ولم کن_

 

بود،   میو با هرچه توان در پاها ابمی ییبار توانستم از چنگال پر زورش رها نیا

 .از آن رستوران فرار کنم

جا  مرا آن یشرکت بود و دوباره ممکن بود کس ک یرستوران نزد کهنیترس ا از

  ابانیجا به سمت ختا از آن  دمیچیکه بن بست نبود پ یاکوچه نیاولدر  ند،یبب

 .بروم یاصل

. کردی م  تیرا اذ  میو پا کردی سرعتم را کم م امیپاشنه پنج سانت یهاکفش

برسانم،   ابانیآن خود را به خ چینمانده بود تا کوچه به انتها برسد و از پ یزیچ

 .سبز شد میرو  یبا خنده جلو دهیالغر و ژول   یکه پسر
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 ؟ یشیم م! عروس ننهیمانتال یبه به! چه خانوم سانت_

 

 تیمتلک لوسش صورتم در هم رفت. چرا پسرها در متلک پراندن خالق  از

  نداشتند!؟

 .خلوت بود  یلی. کوچه خدمیترس یکم د،یکه خند خودش

محکم با   تفاوت از کنارش رد شدم اما دستش را از پشت سرم آورد و مرا یب

 .مماس کرد  وارید

 خواست؟ی جانم چه م  از

 

 .دیلرزیتنم داشت م  یالل شده بود و همه  زبانم

 کس در کوچه نبود؟  چیوقت ظهر چرا ه نیا  در

زدن در   ادینزنم اما من کجا توان فر ادیدهانم فشرده بود تا فر ی را رو دستش

 را داشتم؟  تیموقع نیا

ام را با التماس به او دوختم و خواستم تا مرا رها کند اما با  وحشت زده   چشمان

را باال انداخت و نچ کنان، آمد تا تنش را به تن لرزانم   شیابروها ه،یکر یلبخند

  .بچسباند

 .قسمتم شده یچه لعبت  نیآ خدا بب_
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و    ادیجا بند نبود که از فشار ز چی وحشت کرده بودم و دستم به ه قدرآن

لباسم به   ی کنم. دستش را از رو سی بود خودم را خ ک ی رس کشنده، نزداست

و چرا صدا نداشتم؟    دادمی حرکت درآورد و تنم را لمس کرد. داشتم جان م

با  توانستمی م تا دهانم را رها کند؟ چرا ن رمیچرا توان نداشتم دستش را گاز بگ

 لگد او را مهار کنم؟ چرا فلج شده بودم؟ 

شد و   اهیس یجهنم  م یبرا ایصورتم آورد، دن ک ینزد یرا که با شاد شیهالب

 .دیدی نم یزیچشمانم جز مرگ چ 

و   دیرس ادمیکه ناگهان خدا به فر   دینمانده بود لبش بر لبم فرود آ یزیچ

  ری مزاحم آوار شود و او را ز یِ فرستاد تا بر سر پسرک وحش  م یبرا بیاز غ یدست

 .پر زورش، تا سر حد مرگ، کتک بزند  یمشت و لگدها

. فتمیپس ب دمیترسی که م زدی م یتوان حرکت نداشتند و قلبم جور  میپاها

چنان او را به  بودم. آن دهیکه تا به حال نشن دادی به پسرک م ییهاصدرا فحش

 :غلط کردن انداخت که چند بار پشت سر هم تکرار کرد 

 .گُه خوردم. ولم کن _

 

بودم و در چنگال پست   ختهیفکر کردن به صدرا و لمس دستش که از آن گر از

و صدرا   دیایکه ممکن بود بر سرم ب ییافتاده بودم و فکر بال گردابانیخ یفطرت
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زدم که نتوانستم خودم را نگه دارم و با چنگ   غی ج ی بود؛ طور دهیبه دادم رس

  کردمی بودم که فکر م شده نیقدر بدبافتادم. آن لحظه آن  میهابه جان لباس 

 ی! کسکشندیم  هالم یکه در ف  ییهاصدراست. مثل نقشه   ریتقص هانیا یهمه 

ا  و دزد ر  شودی کند، بعد سوپرمن وارد م یتا از دختر قصه دزد کنندی م ر یرا اج

 !قهرمانِ دخترک شود یو م  کندی مجازات م

 

 

 

نوا پا به فرار گذاشت و صدرا   یباعث شد صدرا او را رها کند. پسر ب میادهایفر

 .دیبه سمت من دو

زدنم شود. چند   ادیکرد نتوانست حرکت دستم را متوقف کند و مانع فر هرچه

جانانه به خدمتم   ی ل یس ک یبار صدرا با  نیو ا دندینفر از پنجره ها سرک کش

 .دیرس

 

 !! نترسجامن ی. تموم شد. آروم باش. من استین  یچی! هگهیبسه د_

 

دست گرفته بود و    ک یرا با  میهافشرده بود و دست  اشنهیرا محکم به س  سرم

 .زدی عرقم کنار م   از س یرا از صورت خ می موها گر ی با دست د
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 .دمیکشی نم گری هم د غ ی. جکردمی نم هیگر

که از پشت پنجره به ما زل زده   یچشم نگاهم افتاد به زن و مرد یگوشه از

 .گفتندی م یزیبودند و در گوش هم چ

 .باد درآمده بودند ی به باز میاز سرم افتاده بود و موها شال

 

 ...نیانقد نلرز. تموم شد! بب_

 

او هم   جانیه دیفهم شدیم شیهانفس ی. از تندکردی در گوشم نجوا م  داشت

  ینداشت؟ پس چرا وقت ییآشنا طیشرا ن یاز من ندارد. مگر او با ا ی دست کم

نتوانست خود را   د،یدی از قماش خودش م  وجدانی پسر ب ک یمرا در چنگال 

 کنترل کند؟

 یهابلندشان از پشت لب  یکه صدا شدندی قدر پرصدا رها متندم آن یهانفس

در   نیچنن یرا رها کرده بود که ا می . موهاشدیم دهیشن  ی ام هم به خوببسته

 دند؟یرقصی هوا م

 .کشدی احساس کردم دستش را نرم پشت کمرم م 

 مسخ شده بودم؟ چرا 
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  یکی ها  هیهمساکه  دمید د،یدی که سمت چپم را فقط م ی چشم  ک یهمان  با

. درمورد من چه فکر  کردندی و بد جور نگاه م دندیکشی سرک م یکی

 کردند؟ یم

 ...مورد ما در

 ...مانارتباط

که به آن تن  یا ناخواسته یو هم آغوش دمیکشیقبل م  یکه لحظات یادیفر

 .داده بودم

 

 .ولم کن_

 

در آن غرق شوم.   شتریتنم جدا شد. نگاهش پر از حرف بود اما نخواستم ب از

 .ختمیجا گرام از آن مانده یباق  یهابرداشتم و با نفس نی زم یرا از رو فمیک

و خود را   دم یدو ی اصل  ابانیخلوت، به خ یهاکوچه پس کوچه یبار به جا نیا

 .انداختم  دمیکه د یزرد رنگ  یتاکس نیاول یجلو

  یخانه شدم تا هم به مامان دروغ نگفته باشم؛ هم کم کتاب ی از خانه، راه قبل

 .تر شوم و او را نگران نکنمآرام 
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  ای رمیبگ یکه کتابآن یخانه گذاشتم و بکتاب  زیم یساعت تمام سرم را رو ک ی

 .بکنم، فقط فکر کردم یکار

 ...... فکر... فکرفکر

 .از سرم گذشته بود  یبزرگ یبال چه

وقت بود که با چنگ و  خود را در حمام انداختم و آن  دم؛یخانه رس به یوقت

نفر به خود اجازه داده بود به تن من   ک یمشت، به جان تن و بدنم افتادم. 

 مردم؟ ی تعرض کند و من چرا نم

 

 .امخورده  چی ساندو  رونیام و بمامان گفتم خسته به

 :ته بود از سجاد که نوش ی کیبود.  دهیرس امیدو پ امی گوش یبرا

 "سر اون قرار؟  یسالم حالت چطوره مهسان؟ رفت"

 

 :کلمه نوشته بود ک یاز صدرا که فقط   یگری د و

 "؟یبهتر"

 

 .اعتنا رها کردم  یدو را ب هر



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

432 
 

  یروز نحس از جلو  نیدرهم ا ی رهای خواب کرده بودم اما مگر تصو قصد

 رفت؟ی چشمانم کنار م

که در وجودم بود، به صدرا فکر   یی و دادها و دردها  غی ج یپس همه   در

 .کردمیم

 ...که اگر نبود آخ

 شد؟  نیچن ن یچرا ا دانستمی بودم و به او پناه برده بودم و نم ختهیاز او گر من

. اما  کردمی فرار م  ی وحش یاز پسر هرزه  االتم، یرا بغل کرده بودم و در خ خود 

  میرها  گری و د گرفتی پر راز و رمز مقابلم جان م اهیدو چشم س  ریناگهان تصو

 .سپردمی و به دست او م کردمی وقت خود را رها م. آن کردینم

 .گرفتم یرا به باز  میموها

 شدند؟ی موجب آزارم نم گر یکه د زدی ها را چطور از صورتم کنار مآن  او

 .در گوشم بود شیصدا

 "...نترس... نلرز"

 

 .دم یلرزی داشتم م باز

 .کرده بودم لرز
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که تنم را به   یهم افتاد و حس دست ی . چشمانم رودمیاتاق دراز کش یگوشه

 .شد داریخود فشرد، در من ب 

 .کردی نم میرها فکرش

 ...گارشیتند س یبو

 ...شیهانفس  هرم

 ...تنش عطر

 ...شیهاآخ از چشم  و

 

 

زحمت از  آلودم را به  . چشمان خواب شدی در سرم پخش م  میمال یآهنگ ینوا

 .هم باز کردم

 .دیکشیخود م  ی دست خواب بود که مرا به سو ن یعالم هپروت، ا  در

. دیچیهم افتاد اما باز هم همان آهنگ قبل در سرم پ یرو  میهاچشم   دوباره

  ن یزم یرو دنمیشدم. خواب رهیرا کامل باز کردم و به مقابل خ میهابار چشم  نیا

کم   ی. هروقت در زندگردیدرد بگام  جمع شده  یباعث شده بود دست و پا

خود را در آغوش   قدرن و آ کردمی کز م  نیزم یو بر رو وار ید  یگوشه  آوردم؛ یم

 .بود ی زنگ گوش ی. صدارفتمی جا به خواب مکه همان گرفتمیم
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داشت. به    یکه پشت خط بود؛ کار مهم ی بلند شدن نداشتم اما انگار کس حال

  ره یاو را ذخ  "شبگرد"را برداشتم. صدرا بود که با نام  یزحمت برخاستم و گوش

  ی. ماندم تا حسابشدی نم الیخی کرده بودم. سه بار تماس گرفته بود و باز هم ب

 .فتدیاز نفس ب  یبوق بخورد و گوش

 .شدی عذابم م یه یاش، فکر ساعات قبل، دوباره داشت ماشماره  دنید با

 ...را نبودصد اگر

اتفاق  نیاگر صدرا نبود!؟ چه بسا اگر صدرا نبود، هرگز ا  گفتم؟ی م چه

از او    دیچرا با کردم؟ی خلوت، چه م  ی. اگر او نبود من در آن کوچهافتادینم

 تا از چاله در افتاده و در چاه سقوط کنم؟ کردمی فرار م

 :نوشت میپاسخ گذاشتم، برا یبار پنجم که تماسش را ب یبرا

 "فقط بگو حالت چطوره!؟"

 

 شده بود؟  نگرانم 

  ی که مرا برا ی تو بود زدمی نم ادیچرا بر سرش فر   دادم؟ی جوابش را نم چرا 

  طی شرا نیاما بدون گرفتن جواب، در بدتر یجا کشاندسوال تا آن ک یپاسخ به 

 .ممکن، به خانه بازگشتم
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ه و چهار باره و... ده باره خواندم. هربار در دلم  را دوباره خواندم. سه بار امشیپ

بعد از  ی. وقتکردمیم  دایپ ینگران نیاز ا  یو احساس خوب خوردی تکان م  یزیچ

دکمه سبز   یبار خواستم جواب دهم. دستم رو  نیدوباره زنگ زد، ا امشیپ

. از  دمیکشی دهم. انگار خجالت م ررا فشارنگ بود اما... هرچه کردم نتوانستم آن 

 .بود دهیکه مرا در آغوش کش یصدرا... از مرد

 ...بود دهیکه مرا در آغوش کش یمرد نیاول

 قطع شد و من چرا دلم آرام و قرار نداشت؟  تماس

 

که  رفتی م یکیهوا رو به تار . دادمی گرفته بودم و فشار م میهارا در دست   سرم

بار سجاد بود.   ن یزنگ خورد. فکر کردم باز هم صدراست اما ا یدوباره گوش

 .نام داده بود رییتغ "همراز"، به  "ناشناس"از  ام،ی که در گوش  یکس

حرف زدن نداشتم اما تا به حال سابقه نداشت که سجاد، جز آخر   یحوصله 

مفرط، تماس را   ی شده و کنجکاو زیر  ی زنگ بزند. با چشمان یگر یشب، زمان د

 .برقرار کردم

 بله؟_

 دختر؟  ییسالم. معلومه کجا_
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 د؟یپرسی طور م  نیبودم؟ مگر چندبار سراغم را گرفته بود که ا کجا

 باشم؟ دیخونه. کجا با_

 

 .بود دای از طرز صحبت کردنم هو ام ی حوصلگ یب

 

 .یشده مهسان؟ نگرانم کرد یزیچ_

 ؟ یموقع زنگ زد نیشده که ا ی. چ ستین یزینه چ_

 

 :حرف زدنم از حد توقعش به دور بود. آهسته گفت لحن

 ؟ یناراحت یزیاز چ_

 

را   یبود که مهربان  زانیقدر نامسوخت اما حالم آن  شیصدا  تیمظلوم یبرا دلم

 .فراموش کرده بودم. سکوتم هم بدتر از حرف زدنم بود

 

 افتاده واست؟  یاتفاق  ؟یزنی مهسان خانوم؟ چرا حرف نم_

 

 :گفتم کالفه
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 .گهینشده د ی زیبابا! نه! چ یا_

 

که بهت داده بودم جواب   یامیپ   دمیبدموقع زنگ زدم. د دیشا دیببخش_

 .ومدهیواست ن دیگفتم شا ؛یدادن

 

 .جوابش را دادم  متیمال یکم با

 .جواب ندادم  گهیبخوابم د خواستمی چرا، اومد. م_

 

 .محکم کاله حمام را بر سرم فشار دادم 

 .ستمین زون یاالن م م؟یبعدا حرف بزن شهیم _

 

 .و من خوب او را شناخته بودم کردیم  یقراری او هم ب دل

 .یستیبه سرم. مشخصه نرمال ن زنهیم  الیتا بعد برسه که من هزارتا فکر و خ_

 

 !بود؛ مهربان و مسئول و دلسوز ن یهم  شهیهم سجاد

 

 .. حوصله ندارمستیبگم آخه؟ فعال حالم خوش ن یچ_
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 کرده؟  تتیاذ یکس ست؟یچرا حالت خوش ن_

 

که انگار از آن اتفاق  زدی حرف م  ید چرا طوردر سرم روشن شد. سجا  یچراغ

 خبر دارد؟ 

 

 ؟ یپرسی چرا م_

 

که،  ی. نرفتستین  یکه... مرد درست یقرار دار  یکیامروز با  یآخه... گفته بود_

 نه؟

 

منتظر بود   دیچه از سر گذرانده بودم و او شا. من از فکر به آن میکرد سکوت 

 .محکم جواب دهم " نه" هیسوالش را با 

 

 !مهسان_

 

 !بله_
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 ؟ یقرار رو چه کرد_

 

 گفتم؟ی م چه

 بود در گوشِ منِ احمق؟  نیاسیهمه  ،یروضه خواند شبیهرچه د گفتمیم

 

 مهسان؟ یرفت_

 

 .دمیبه صورتم کش یدست

 .آره رفتم_

 

همه باهات حرف زدم. گفتم نرو، گفتم رفتنت اشتباهه. باز   نیمهسان؟ ا یرفت_

 ؟یو رفت نییپا یرو انداختدوباره سرت 

 

 زد؟ ی سجاد بود که داشت داد م نیا
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. اون اوضاع  یبود  شونینبود امروز انقد پر خودی پس درست حدس زدم. ب_

 .بود ن یمال هم دم یکه ازت د یااحوال آشفته

 

 .دمیاش دوجمله  انیراست نشستم و م م یجا سر

 ؟ یدیرو دکه من یاوضاع آشفته؟ تو کجا بود کدوم_

 

  زد؟ی نم یبار او بود که سکوت کرد. چرا حرف  نیناگهان قطع شد و ا ادشیفر

 است؟  دهیمرا کجا د گفتی چرا نم

 

 ؟یگی نم یچیچرا ه ؟ یدیفهم رومیکه آشفتگ میدیکجا د_

 

 .را کنار گذاشت و حرف را عوض کرد تیعصبان

که حاال حالت   نهیاما مهم ا ؛یو رفت ی که حرف گوش نداد یاشتباه کرد_

 ؟ی. االن خوب خوب باشه
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  شانی برا یو جواب دندیکشی که در سرم سوت م ییهااز فکر   ادیز جانیه

 .را باال ببرم میباعث شد صدا افتم،یینم

 .بهم بگو رونیا  ؟یدیرو دگفتم تو کجا من_

 

 .ماند ساکت

 

 .اتاق باز شد و مامان وارد شد  در

 ؟یزنی حرف م  یشده دخترم؟ با ک ی زیمهسان؟ چ_

 

تر  آهسته ییجمع و جور کردم و با صدا ی گرفتم. خود را کم نییرا پا یگوش

 :گفتم

 .دمیپرسی داشتم م شدمی ش نمبود متوجه ی سوال هیمامان.  یچیه_

 

 .ام نگاه کردبه چهره  مشکوک

 .میتر مامان جان. هلن خوابه. مهمون هم دارآروم _

 

 :دمیدر را ببندد. پرس  خواستیم
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 مون؟ مهمون  هیک_

 

 !. زشتهنییپا ایب ،یخاله مهنازه. تونست_

 

بود. مامان   انتخاب کرده   یمهمان یرا برا ی را بست و رفت. خاله هم بد موقع در

را باال گرفتم تا با سجاد حرف بزنم اما تماس    یاز من داشت. گوش  یچه توقع

 !یقطع شده بود. لعنت 

 .دم یرا پرت کردم و ناگهان از جا پر یگوش

 !آمده بود خاله

 .زبانش را بکشم ری درمورد صدرا، ز شدی که م یکس نیبهتر

 

جانش صحبت بود از عروس  ن یهمان سر و وضع، نزد خاله رفتم. انتظارم ا با

 .از او نگفت  یخاص  زیکند اما چ

هم   گه ید یهابرنامه  ،یخاله! جز درس خوندن، زندگ زیعز  یچقد الغر شد_

.  یبگرد ی. کمیکن حیتفر ،ی. استراحت کنیداره. وقت بذار به خودت هم برس

 ؟ یومدیما ن یچند وقته خونه   یدونیم
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 .زدم  شیکوتاه از سر تشکر به رو یلبخند

راحت بشه. بعد   الم یخ گه یو بره د ادیچهل روزم ب یس نی قربونت برم خاله. ا_

 .زنمی بهتون سر م امیم یحساب

 

 .دیدستم گذاشت و کوتاه خند ی را رو دستش

 !زمیان شاءاهلل عز_

 

 .خوردی را م ی زیچ یهم غصه دی. شادیرسیخسته به نظر م چقدر

نگفت. طاقت   ی زیتکان داد و چ می برا یمامان اشاره کردم اما او هم سر به

 :دم ی. پس پرسنمیاو را پژمرده بب  اوردمین

 .نیستین زونیم ادیخاله حالتون خوبه؟ ز_

 

 .رفت. بغض کرده بود نیی کوچک باال و پا بی س ک ی ش،یگلو در

 .دلم باز شه توننمیبب امیکم دلم گرفته بود گفتم ب هیخوبم خاله. _

 

 د؟یتر با مامان صحبت کنمن برم تا راحت  دیخوایم_
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 .را گرفت  اشده یو نمِ تازه جوش دیکش شیهاچشم  ر یبه ز یدست

تازه دارم   ؟ی. کجا بذارم برنمیبی شما رو م شهی. دلم باز م زمینه عز_

 .نمیبی ها مرو بعدِ مدت نازم  یخواهرزاده 

 

 .دمیشدم و صورتش را بوس لوس 

چند روز    نی. هممیدیها انگار چند ساله همو ندبعدِ مدت  دیگی م یجور  هی_

 .خاله جون م یکنار هم بود شیپ

 

 .و تصدقم رفت دیخند

باشه، تنت سالمت و دلت خوش باشه؛ با   ریکه عاقبتت به خ یاله_

 شهیهم دارهاید  نی. وقت واسه امیکنی ما هم بهت افتخار م هات،تیموفق

 .زمی عز کنمیم ی هست. باهات شوخ

 

را در آغوش گرفتم و تشکر کردم. هنوز کاله حمام بر سرم بود. آن را از سرم    او

 .برداشتم

 .را با آن محکم بستم میکه دور دستم بود باز کردم و موها ییکش مو 
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عالمه موخوره   هی برم. موهام  یدرست و حساب  شگاهیآرا هیبشه وقت کنم  یک_

 .گرفته

 

را گرفت. انگار در خلسه فرو رفته بود.   میاز موها یاآورد و تره  شیرا پ دستش

 :زد و گفت  قیعم یلبخند

هربار   م؟یمر ادتهیموج موهات رو دوست داشتم.  نیا  تیچقد از بچگ_

ش  موها شلخته  نیا گفتمی. مذاشتمتی نم ،یشون کنشونه  یخواستیم

 .ترهقشنگ 

 

 .کرد دیی حرفش را تا مامان

و کش و   رهی. مهسان چقد حساس بود رو موهاش. مدام گریبه خ ادشیآره _

من ازت   شیخدا هم پ یشهیکه موهاش رو مرتب کنم. هم آوردیسنجاق م

 !زه؟یر  یرو به هم ممن  ی که چرا خاله موها کردی م تیشکا

 

 .میسه به خنده افتاد هر

  م یبه موها یکس دادم ی داشتم. اجازه نم ی وسواس خاص می موها یرو یبچگ  از

و   کردی را از اسارتِ بستن رها م میموها شهیدست بزند جز مامان! اما خاله هم

و فقط اخم و تخم   گفتمی نم یزی. از سر احترام چختی ری ها را به هم مآن
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. مامان  بردمی م مامان شیرا پ تشی. بعد شکاترف ی که خاله م یتا زمان کردمیم

 گفتی است. مشده اهمیس ی خاله مرا دوست دارد و عاشق موج موها گفتیم

. اما من که از دست  کندی کار را م نیا   ادشیز یندارد و از سر عالقه  یقصد بد

که من دوست ندارم   زدمی م ادیرا بر سر مامان فر تمیخاله ناراحت بودم، عصبان

 .دست بزند  میبه موها کسچیه

 یهاو وسواس را حفظ کردم و در تمام سال  تیحساس نیهم ا شهیهم

که در   ی زمان ی. حتبزند  م یاجازه ندادم دست به موها یدوست چیبه ه ل،یتحص

 .میداشتی و مقنعه از سر برم میرفتی ساعات ورزش به باشگاه م

 شدی گرفته بود. باز هم نم یرا به باز م یاز موها  یدوباره خاله تره ا  حاال

را خودم به دست گرفتم و دور انگشتم   گرید یتره ک یرا ابراز کنم.  امی ناراحت

بود که با دست صدرا لمس شده بود. پس چرا به   یاهمان تره دیتاب دادم. شا

 او اخم و تخم نکرده بودم؟ 

 

ظهر وحشتناک،    ک یتنگ در  یکوچه ک یفکرم در  رو به خاله بود و صورتم

 .زدی پرسه م

 

 شده؟   یزی! صورتت چزمی مهسان عز_
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آورد و بر صورتم گذاشت. ناگهان چقدر در آن قسمت،   ترش یرا پ دستش

 .احساس سوزش کردم

 خورده؟   یی. انگار کبودم شده. به جاصورتت قرمز شده _

 

رها کرد    زیم یبشقابش را رو گرفت،یپوست م وهی خاله م یکه داشت برا  مامان

 .دیو به سمتم چرخ

 

 شده؟ یچ نمیبب_

 

 .از لو رفتن، در قلبم نفوذ کرده بود ترس

 

 

 شده مگه؟ ی. صورتت چ مهسان نمتیبب_

 .که ستین می زیمامان. چ یچیه_

 

. اما مگر  رمیکردم از آن دو نفر نگاه بگ یصورتم گذاشتم و سع  یرا رو دستم

 دست بردار بودند؟ 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

448 
 

 شد؟ یم الیخ ی مگر ب کردی نم امنهیتا کامل معا خاله

  !میمر نیانگشته ها. بب  یانگار جا_

 

 .به مامان نگاه کرد دیترد با

 .آره_

 

مرا از   کردم ی. داشتم در دل به خدا التماس مکرده بودم   ریگ یتیدر بد موقع 

 .رها کند  ییبازجو ن یدست ا

 کتکت زده؟  یمهسان خاله کس_

 

 .هیگر ر یبود بزنم ز ک ینزد کرد؟یچرا خاله بس نم  ایخدا

راز سر به   ک یکشف   یدر پ  ییبه چشمانم زل زده بود. گو ینیزبیبا ر مامان

 :به خاله گفتم ،یتصنع یمهر بود. نگاهم را از او گرفتم و با لبخند

 

 !کتک از کجا اومد آخه، بسم اهلل_

صورتم، احتماال جاش   کتاب خونه افتاد رو یکتاب از قفسه باال هی یصبح 

 ...مونده
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 .درد هم نگرفت ی بشه. آخه حت یجورن یکردم ا ینم فکر

 بد شده!؟  یلیخ  حاال

 

 .صورتم را به طرفشان گرفتم و

 !شده بودم یقهار  ی دروغ گو چه

 !رفتمیم شیو من چه خوب پ  آوردی که دروغ، دروغ م ندیگوی م  راست

 

 .داشت ینیعقب نش لیخاله م ظاهرا 

 .گذشت خداروشکر ریبه خ_

 کتاب بوده؟ یمطمئن_

 !مامان_

 

 :را گرفت  انهیباز م خاله

. زنهی بذار روش قربونت برم. پوستت روشنه، جاش تو صورتت زار م خیکم  هی_

خاله. مامانتم نگرانته. خداروشکر که طورِ    زیمراقب خودت باش عز شتریب

 .نشد یخاص
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  ک یخود،   یدو نفر فرار کنم. برا از آن خ،یبرداشتن  یشدم تا به بهانه بلند

 داشتند؟ یجفت خانم مارپل بودند.  مگر دست برم 

صورتم گذاشتم، از درد، تمام صورتم در هم رفت. چقدر درد   ی را که رو خی 

در صورتم کاشته بود!   ی و به آن توجه نکرده بودم. جنابِ کاهن چه گُل کردیم

 کرد؟ی چه م دیفهمی اگر خاله م

زبان خاله را درمورد صدرا بکشم اما داشتم خود را لو   ر ی ز خواستمیم مثال

 .دادمیم

 

 :به سمتم تعارف کرد و گفت بیبُرش س ک یرفتم، خاله  رونیآشپزخانه که ب از

  یخانوادگ دی. مامانت انقد پوست گرفته که بازمیبخور عز وهیم نیبش ایب_

 .شونم یبخور

 

 .امیحاال م  ممنون خاله _

  .برم دی. منم کم کم باشمیپ نیبش گهیکم د  ه ی. زمیعز ایب_
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البته که   داد؟ ی همه به من محبت نشان م  نیمشکوک شده بود. چرا ا خاله

محبتش  یادی مهربان همچون مادر بود اما امروز ز یخاله ک ی م یبرا شهیهم

 .قلنبه شده بود

 

 .را از دستش گرفتم  بیکنارش نشستم و س دوباره

 !ممنونم_

 دونستمی . نمدیجوشی و سرکه م ریخواب ما! از صبح دلم مثل س ریتعب نمیا_

  گهیاتفاق بد بودم. احمد هم که زنگ زد، د هی. همش انگار منتظر چم شده 

 .شوره گرفتم بدتر دل 

 

 چش شده مگه؟   ؟احمدیچه خواب_

 

  یپرسخواهر من. احمد خوبه شکر خدا. زنگ زده بود که احوال  ستین یچیه_

پرت شده. زنگ زده بود که   یبلند هیانگار مهسان از  دمیکنه، گفت خواب بد د

 .شبیحال شما و مهسانم بپرسه. خودمم بد خواب شدم د

 

 ...... افتادنیداشت؟ بلند ییاحمد چه معنا خواب
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او را در آغوش    ین و مامان با نگرانو باعث شد م هیگر  ری خاله زد ز ناگهان

 .میرا نوازش کن شیهاو دست  میریبگ

 

غصه    یزیاز چ نمیبی همش دارم م ی اومد  یخاله جونم؟ از وقت ی شد یچ_

 .یخوریم

 

 :و با محبت گفت دیبه صورتم کش یدست

م. واسه دل بچه  رمیبم ی بودم. اله دهیواسه تو و احمدم د ییهاچه خواب _

هم مربوط به تو بوده. از صبح   اهاشی. رو هاش مربوط به تو بوده کابوس  شهیهم

و نگرانه، دل تو دلم نبود بهت زنگ بزنم. اما گفتم   دهیکه گفت خواب تو رو د

  .سر بزنم ونبهت امی. بذارم سرم خلوت که شد، بکنمی نگرانتون م

 

 .لبش سُر خرد یاز گوشه  ی اشک

که   یبگم که دلم خونه واسه حس یازدواج کنم اما... چ  خوامی م گهیم مبچه_

 .فراموشت کنه تونهیهنوز به تو داره و نم 

 

 .انتیکرده بودم. حس خ دایپ یبد حس
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من باعث انحراف فکرش به  دیقول ازدواج داده بود. چرا با یگر ی به کس د احمد 

 شدم؟ی سمت خودم م

بخت بشه. نگو. احمد برادر منه. من آرزومه خوش  ی جورن یخاله تو رو خدا ا_

  .هم بوده، فراموش کنه ی زیاگه چ یکمکش کن دیشما با

 

 :عوض کردن بحث با خنده گفتم ی برا بعد

خواب    خواستی هم هروقت م یدرمورد خوابش هم بگم که از همون بچگ_

  کردی رو بلند بلند تکرار مانقد قبل از خواب اسمش نه،یرو بب   یزیچ ای یکس

 .به خوابش. از بس زرنگه پسرت ادیکه شب ب

 

 .دیرمغ خند یرا پاک کرد و ب  اشکش

من دلم   خوره،یم ی به توق  یروزا تا تق ن یشما رو هم ناراحت کردم. ا دیببخش_

 .رهیگیم  مه یشدم. زود گر فیضع یلی. خرهیگیم

 

 :پر خنده گفتم یچشمک  با

 ؟ یاشتباه ،ینگاه چپ ،یکرده که دلت نازک شده؟ خالف   ی کار ییحیاوستا _
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 .خنده افتاد به

 !مجنون یِای حیهم نه  یشکیه_

 توونه ی د ی جورنی ا ی. جان من بگو چه کردخوادی اوه! نگو خاله منم دلم م_

 .رمیبگ ادیشده، منم 

 

 :آهسته گفت مامان

 .کن دختر ایح_

 

 .صورتم دور کنم یِتا فکرش را از قرمز  دمیخند بلند

. بذار دوتا نکته  نیازه یپاستور  یادیمامان. شما و بابا که ز گه ینکن د ی حسود_

. وگرنه درس که  هاخورهی که به دردم م ناستیفردا روز هم رم یبگ اد یاز خاله 

 .هست شهیهم

 

 

 :. مامان گفتدندیخندیهر دو داشتند م   حاال

  یشِفته باز یه م،یجار بزن میستی. فقط چون بلد نمیتر هفتیش نایواال ما از ا_

 .میاریدر م
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  یهابده؟ بابا هم بره تو کالس ادتون یبگم خاله  یخوای مامانِ کلک! م_

بابا که افتاده تو فکر   دی. شادونهی چه م ی. کسنهیدوره بب ییحیاوستا  یفشرده

خودش و   تیری. با مدراه بندازه  یساز فتهیبنگاه ش هیموسسه، بتونه  سیتاس

در   یاز شفته باز نم خودتو گهی د یجورن یخاله و شوهرش. ا یافتخار سیتدر

 .نیایم

 

 :پر خنده گفت خاله

 .ها تونستم بخندمت نکنه دختر. بعد مدت خدا خفه_

 

 .از او نداشت یهم دست کم  مامان

 ه؟یدانشگاه، بهت بگن شغل پدرت چ  یفکر کن بر_

دست و   یگانِ بشِفته لِیم، تو کار تبدم و شوهر خاله با مامانم و خاله  گمیم_

 .کارکُشته هستن فتگانِیپا، به ش

 

افتاده بود، دور کردم.   میکه برا یهر دو را از اتفاق  بودم که ذهن  حال خوش 

 :دمیاز خاله پرس دن،یخند انیم
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نشده، پس چرا دلت مدام   تونیمجنون باعث ناراحت  حاال که معلوم شد _

 ...خاله؟ نکنه مجنون کار دستت داده و هوس بچه کرده و رهیگیم

بچه. زنگوله پا تابوت درست   یسمونیدنبال س فتمیب یریمونده سر پ  نمیهم_

 .واسه خودمون میکن

 !دور از جون_

 

 .کرد رییلحظه تغ ک یاش در صورت پر خنده حالتِ

  دشیجد لیفام ن یا یپا  ینکرده اما... از وقت یودِ بنده خداش کارمجنون خ _

 .ما باز شده، همش دلم تو هول و والست یبه خونه 

 

. هرچه هول و وال بود، ناگهان افتاد  ختیر  یحرف خاله هر نیمن هم با ا دل

 .وسط دلم

که دست خودتونه. مگه   هیزیچ  هی نیمهناز؟ ا یدی رو عذاب مچرا انقد خودت _

 !انین دیبگ ن؟یباشون نداشته باش یچقد سخته که رفت و آمد

 

 .کلمه داد ک ی مامان را با  جواب

 فهمن؟ یم_
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پشت سرشونه. از اون   ییهاچه حرف  دوننی بفهمن؟ خودشون که م  دیچرا نبا_

هست که طردِ   یزی چ هیهمه بهشون پشت کردن، جز شما. البد  ل،یهمه فام

 .دیکار رو بکنشدن. شمام همون  لیفام

 .دهنم خشک شده ؟یاریآب برام م کهی چ هیخاله _

 

عزم رفتن کرد اما    م یتا نشنوم. پا فرستدی م اهیکردم مرا به دنبال نخودس حس

 .بزند، مانده بود خواستی که م یخاله و حرف  شیگوشم، حواسم، قلبم، همه پ

مهم نبود که مامان از دستم   میبرداشتم. برا ان ویآب را با دو ل یبطر ع یسر

 .دانستیبه مهمان م یاحترامیرا ب  ی. چون آب بردن با بطرشود  یعصبان

 .کردیداشت پچ پچ م  خاله

که به مَحرم خودش   ی نترسم و حساس نباشم. خودت بگو، آدم یگی بهم م_

به منم   یحت کنمی فکر م یکنه، ترس نداره؟ گاه عفتشیرحم نکنه و بخواد ب

به خدا االنم که بهش فکر   ی. وادارهیخونه، ازم چشم برنم   ادینظر داره. هربار م

 .لرزهی همه تنم داره م کنم،یم

 

مَحرم خود   خواست ی . صدرا مشدی. حالم داشت بد مختی در دلم فرور یزیچ

  کند؟ عفتی را ب
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 .کننی کالغ چهل کالغ هم م هی. حتما مردم یجورن ینگو ا_

شب جلو چشم   هیخواهر من؟ خود مادرش گفته.  یکالغ چهل کالغ هیچه _

 !ش... استغفراهللبه خاله  خواستهی خودشون م

چه   اد،یم یوقت گه؟ی بش نم یزیچ  ییحیخدا ازش نگذره. پس چرا آقا _

 باش داره؟  یبرخورد

اما   کنهیپدرِ مهربون باش رفتار م هی خواهر من؟ مثل  یشناس ی رو نم ییحی_

و   دهی خدا دل به دلم مبنده اد،یپسره بدم م   نیاز ا گمی من بهش م یوقت

به  دهیگوشته که چسب گهی. ماد یازش برنم  یاست و کارشرمنده گهیم

 کنم؟ بِکنم بندازمش دور؟  کارشی استخون. چ

 

 .اورمیباال ببودم  دهیکه شن ییزها یبود از چ ک ینزد

 .دمینفس کش قیو عم  دمیدهانم را چندبار بلع آب

مرا از   خواستی. دلم نم ختمیخاله ر  ی آب برا یوانینزدشان برگشتم. ل دوباره

 .کنند رونیشان بجمع 

آب را به   وانی. لاوردمیخودم ن  ینگاه کرد اما به رو یبا چشم غره به بطر مامان

 :دست خاله دادم و گفتم
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ور کم امکانات داشتن؟  مگه اون  ران؟ یبرگشتن ا یواسه چ نایخاله اصال ا_

 .هم به وطن داشته باشن  یعِرق  نیهمچ خورهی بهشون هم نم

 

 .دیرا الجرعه سر کش آب

تازه برگشته. ظاهرا   میکردی . پسره رو هم ما فکر مبود  جان یواال مادره که ا_

تو خونه   داد ی داره. مادره راهش نم   یو خونه مجرد رانهی که اچندساله 

ور، به  اون  رفتیم  ی. فقط گاهرانهیا نم یا میدیفهم ریما د  نمی. برا همشیزندگ

 .اومدیو م  زدی پدرش سر م

 

 :به مامان گفت رو

که   نیوقت ا. اونرنیبهتر. همه تو کار خ ی کیاز  یکی  ش،یپدر یخانواده _

 ...گرگ صفتِ ه یما دراومده،  لیفام

 

 .تکان داد و حرفش را خورد یسر

  نیاز ا شیبودند. تا پ ترن یمامان هم سنگ یهاروز خاله، از حرف آن یهاحرف 

کالغ حرف خاله، چهل   ک یمامان به رسم اخالقش، دارد از  کردمی فکر م دیشا

بود   دهیوقت آن رس گر ی. اما حاال که خاله هم گفته بود، دسازدیکالغ قصه م
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پا در    دینبا گری د ن عنوا چیکه به ه  استی که بفهمم صدرا کاهن، خط قرمز

 .بگذارم مشیحر

و   دیدی م  یاز صدرا بد  شتریو هرچه ب دیفهمی داشتم که زبان منطق نم یدل اما

ها را  . دوست داشتم راز آن چشم کردیم  دا یبه سمتش سوق پ شتریب د،یشنیم

نشان داده   رتیمن غ  یمطرود که برا یشده نینفر تِیبفهمم. راز آن شخص 

 قدر پست باشد؟ ن یا تواندی چون او، چطور م  یبود. دوست داشتم بفهمم مرد

 

 

من قطع کرد و   یافتاد سجاد تلفن را رو  ادمیخورد،  ی چشمم که به گوش

  شتریبرابر ب نیاز او، چند امی چرا دلخور  دانمی گذاشته بود. نم پاسخی سوالم را ب

  ایبار، من به او زنگ زدم. پنج  نیاول   یرا برداشتم و برا  یاز صدرا بود. گوش

 .پاسخ دادن ندارد ال یشش بوق که خورد، دانستم خ

در دست گرفتم. تا شب موقع شام خود   یرا پرت کردم و کتاب یحرص گوش  با

ت خواب  را سرگرم کردم و بعد هم دوباره کتاب خواندن را ادامه دادم تا وق 

 .پناه بردند شانیهاخواب و همه به رخت دیرس

 یاز سمت سجاد. چندبار صفحه امیپ  ک یاز  غی ساعت منتظر ماندم و در مین

.  شدمی . کم کم داشتم نگران منبود  یرا باز و بسته کردم و باز هم خبر  یگوش

 .سابقه نداشت سجاد مرا کنار بگذارد
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اولش    یهاتیجزء اولو  شهیمدت او را شناخته بودم، هم  ن یکه در ا ییتا جا 

اش را لمس کردم. بعد از دو بوق،  زدم و شماره  ایبودم. دوباره دل را به در

 :فرستاد  امیپ م یماندم که برا رهیاش ختماسم را رد کرد. با تعجب به شماره

 ".ینیبب دیرو با یزیچ  هیتلگرام. باهات حرف دارم.  ایلطفا ب"

 

تلگرام   خواستمی. مثل دلم که به جوش و خروش افتاده بود. م د یلرزی م دستم

بر صفحه نقش بست.  " شبگرد"بار نام  نیزنگ خورد و ا ی را باز کنم که گوش

را از همان لحظه   میایاتاقم و تمام دن یپنجره  ر یشب آمد ز ک یکه  ی شبگرد

 کرده بود؟  م یداد. آن شب چرا رها رییتغ

 

از   م یبه او بگو خواستمی و من چرا نم  زدی چرا زنگ م.  زدی داشت زنگ م 

 دور شود؛  میایدور شود؛ از دن  امیزندگ

 ...قلبم از

 ...دلم  از

 ...فکرم از

 شد؟ی م یعنی
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. پس تماس را وصل  دیایمحال است کوتاه ب رد،ینگ یتا از من جواب دانستمیم

 .حرف، فقط گوش کردم  یکردم و ب

 !یسالم! چه عجب جواب داد_

 

 .را ادامه دادم   کوتمس

 نه؟ ا ی یکه خوب ی بگ خوامی کنم. فقط م تتیبا زنگ زدنم اذ خوام ینم_

 

 .کرده بود غ یرا از من درآن شهیچقدر آرامش داشت و هم  شیدلم! صدا آخ

 

تون. خونه  یری. گفتم حتما مدم ی. اومدم دنبالت بهت نرسیرفت یتو بد وضع_

 کشم،یم ک یجا کشاون  نهیبب یکس دمی. ترسدمتیساعت دم در موندم و ند هی

 .برات بد بشه 

 

  صدرا؟ زد؟ ی شدن حرف م آبروی از ترس ب  داشت

 

 .. مطمئن باششم یمزاحمت نم گهی د ،یکلمه بگو که خوب هی_
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 .کرد و به حرف آمد یساکت بمان اما زبانم نافرمان گفتی م عقلم

 !صورتم، بله خوبم یشما روبه لطف ناز شست  _

 

تمام گوش جانم را پر کرد. فقط گفت:  د،یکه کش  ینفس راحت یصدا

 .و بعد، انگار که از اول هم وجود نداشت، قطع کرد " خداحافظ"

بود. اما دلم با   ن یریکوتاه و ش ،یروز مین یلوله یخواب ق  ک یمثل  تماسش

 ...رفتی م شهیهم  یخداحافظ گفتنش گرفت. اگر واقعا برا

 

انداخت که قرار بود تلگرام را چک کنم. صفحه  ادمیتک زنگ،  ک یبا  سجاد

متن بلندباال بود که تا خواستم بخوانم، توجهم رفت   ک ی. را باز کردم شیهاام یپ

کردم و عکس را باز کردم.   را ناخوانده رها  امی. پکه فرستاده بود  یسمت عکس

 دم؟ ید  یچه م

 

 

که چند شبانه روز تمام با او حرف زده بودم؛ با من حرف   ی عکس کس دنید با

را    یزده بود و او را نشناخته بودم؛ حالم دگرگون شد. احساس دختر احمق
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  یلیخ دیکه با ی زی با نگفتن چ ؛یکارشده بود؛ با پنهان   یداشتم که با او باز

 .شد یگفته م هان یزودتر از ا

درمورد   دیرا جمع و جور کنم. شا  خودم توانستمی باز مانده بود و نم دهانم

 ...که او نیجز ا  کردمی م  یسجاد، هر فکر

 

شده بود. من با خود چه کرده بودم؟   زانیگرفته بودم. وا رفته بودم. لبم آو ماتم

 شیهااز نوشته   زیچ چیدر گردش بود و ه شیهاعکس و نوشته نینگاهم ب

 :نوشت می. برادمیفهمینم

 "؟یبزن یحرف  ی خوای نم"

 

نکنم. هنوز موضوع   افتیاز او در یام یپ گر ی را قطع کردم تا د  یگوش نترنتیا

که ابتدا فرستاده   ی امیبزنم. پ یحرف  توانستمی عکسش را هضم نکرده بودم و نم

بودم،   دهیکه د یبود. شروع به خواندش کردم اما باز هم عکس یطوالن ی بود کم

 .شدینگاهم قاب م  یجلو

 

 یفراموش شده   دیامروزت و شا یآشنا روزت، ید یبهی! من غرزمیمهسان عز"

. تو به  یکردن داد یعاشق یکه تو به او اجازه ییتو باشم. آشنا یفرداها

 .یدیرنگ پاش  میایو به دن یدیمعنا بخش امیزندگ
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طور  . همان یرویم گفتی طور که مادرم م. همان یبرو یخواهی م دیگوی م دلم

 .دمیکه بارها خواب رفتنت را د

ات را  بهانه شتر یو چقدر دلم ب شنومی را م یباران بهار ز یقطرات ر یصدا

را  آن وقتچیکه ه ی. دستمی با هم نزد وقتچ یکه ه ییهاقدم ی. بهانهردیگیم

 .در دستم نگرفتم

 

 م یقدم بزن یتا کم  ایگرفته ب دلم

 میشعر را رقم بزن نیترعاشقانه  و

 

را   تیاگر صدا دی.... شایفردا اگر نباش شود؟ ی فردا چه م کنمی خود فکر م با

فراموش   ی گرید یمثل هر اتفاق ساده می برا دم؛یدی چشمانت را نم دم،یشنینم

 .مهسان ی من همه بود یاما... تو برا  یشدیم

 .یباشد که بخواهم همه کسم بمان یادیتوقع ز دیشا

 .کندی م  ریو ترس را در دلم سراز باردیم وقفهی . باران بکندی م ی قراری دلم ب 

 

  !الل زبانم  …باران نیبا آخر یروی م ندیگویم

  !آسان، زبانم الل یکنیاز دلم دل م ندیگویم
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و آن    نیمبادا راست باشد حرف ا میگوی با خودم در خلوتم، آهسته م یگاه من

 !زبانم الل

 …درمان  یراه، از درد ب نیاز ا ترسمیم

 باران  نیروز، با آخر ک ی یروی م تو

 لحظه را صد بار؛  نیا  دم یخواب خود د  در

  دارید نیو باران زد در آخر یرفت 

 و ماندم؛ در دل طوفانِ خالصم کن یرفت اگر

 و آن خالصم کن ن یها و چشم ا هیدور از گر به

 نخواهد داشت  من   یبرا ییجا یاز تو زندگ پس

 باران خالصم کن  نی با خاطرات آخر مرا

 

 (یزاهد یآهنگ زبانم الل: کسر)

 

هستم که تو   یا خانههمان کتاب  یمتصد  ، یمن، سجاد عباس زم، یمهسان عز 

وقت   چیو ه یگفتی و دوبار خداحافظ م یکردی دوبار به او سالم م یاهفته

که دست خودم   ی... مرا ببخش که سکوت کرده بودم. سکوت یدینگاهم را نفهم

  .نبود
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 دم یعمر خودم را به انتظار بخش تمام

 "انتظار مفرط باش  نیو پاسخ ا ایب

 

  امشیبد بود. پ  ی جور ناجور ک ی. حالم دمیکوب امیشانی مشت چندبار به پ با

. با خواندن هر  گرفتمی مرد عاشق م  ک یبود که از  عاشقانه  یاچون نامه 

  بارک ی گرفت؛یم امه یگر بارک ی .شدیسطرش، احساسم نسبت به او عوض م 

همان   بارهدو دم؛یهم که رس نوشته  یچقدر تنهاست؛ به انتها کردمی حس م

  یهمه مدت داشتم با آقا ن ی. من ازدی به قلبم چنگ م یی حس حقارت ابتدا

با او   یهمراز بود و از هر در  میکه برا یکس  دانستم؟ی و نم زدم ی حرف م یعباس

خانه بود؟ چرا زودتر نگفته بودم خود  کتاب رِیزسربه  یِصحبت کرده بودم، عباس

به   ییبا چه رو گر ی د کرد؟ی را به من نشان دهد؟ حاال درمورد من چه فکر م

. ندیحتما سر کارش بازگشته بود که امروز توانست مرا بب رفتم؟یخانه مکتاب

  گری هنوز روشن بود. پس چرا د کارتمم یخاموش بود اما س  یگوش نترنتیا

 .مزاحمم شود گرید داد ی از او نشد؟ البد به خود اجازه نم یخبر

 ...صدرا مثل

 یو لعنت به همه  ز یکه لعنت بر صدرا و سجاد و آن پسرک چشم ه آخ

  .را له کرده بودند   تمیشخص ؛یبه نحو ک یکه اطرافم بودند و هر  ییپسرها
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بود و بهار رو به   دهیخرداد ماه سر رس یهفته از آن اتفاق، وقت ک یگذشت  با

و به   کردندیخوب بهار استفاده م یاز هوا   گرانید کهیدر حال رفت،ی م انیپا

. روحم  دمیبخشیجا نم   چیاما من کنج اتاقم را به ه پرداختند،ی گشت و گذار م

درس   گر ی که دبود  آورده در وجودم سر بر  یبه حد یافسرده بود. احساس پوچ

  .زدندی ها حالم را به هم مام نبود. کتابخواندن هم چاره 

شب تا   یهاو از ستاره شمردن  هدفمیب یهای دارخوب نبود. از شب زنده   حالم

 .سجاد شده بودم یمن بدجور وابسته  دمیصبحم؛ فهم

و با هر   شدی م قی تزر میهابود که در رگ  یمخدر قو ک یمثل  وجودش 

 .دیدمی به کالبدم م ییحایمس  یاش، دمجمله 

  دم،یدی ها را مخانه در دستم امانت مانده بود و هربار آنجلد کتاب از کتاب سه

 .شدیم  دهیاز قبل به سمت او کش شتریفکرم ب

 

صبح به خواب رفتم و هنوز هالک خواب   یک یخردادماه، نزد یجمعه  نیاول

مامان  ی. داشت قربان صدقهدمیشن اطیرا از حماهان  یخنده  یبودم که صدا

 .کند یسر کار رفتن با مامان خداحافظ  یبرا خواهدی. فکر کردم م رفتیم
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. چرا  زدی که داشت با هلن حرف م دمیرا از راهرو شن شی بعد، صدا یقیدقا اما

وقت صبح؟ به ساعت که نگاه   نیداشت ا  یسر کار نرفته بود؟ با هلن چه کار

بود. پس چرا زمان را گم کرده بودم. سجاد با من چه کرده بود؟   میکردم؛ نه و ن

 .برنامه شده بود یب امیحواسم پرت او و زندگ

  ی به آب داده، چه حال ی خواهرش چه دسته گل دیفهمیکه اگر ماهان م  ی وا 

که صورتم   یبود. شب درخشان شده  یادیدوماهم، ز یکی نی ا یپرونده  شد؟یم

داشت    یو سع خوردی را بداند، خون خونش را م لشیشد دل چم یو پاپ دیرا د

تا   س،یادر  با اشیپدر کشتگ  نیا دانستمی ربط دهد. نم سی را به ادر ز یهمه چ

او هم تکرار    یبرا نایکه به خاله و مامان گفته بودم را ع یکجا ادامه دارد! دروغ 

  یکاریخواهرش اهل دروغ و مخف دانستی کردم. مشخص بود قانع نشده اما م

سجاد و صدرا را   انی... اگر جردیفهمی روز را مآن انی! آخ که اگر جرستین

 ...دیفهمیم

نواخته بود.   یل یکه صدرا س ییجاصورتم نشست. درست همان  یرو  دستم

سجاد    بیدتر از آن را هم نص تر و پر درپر جان  یلیس ک ی شدی کاش م

 .حقش بود هانی. حقش بود. بدترکردیم

که   یمدت نی. استیاز احمق بودن من سوءاستفاده کرد و نگفت که ک سجاد

 و او نبود، پس کجا بود؟  رفتمی خانه ممن به کتاب

 !بهتر که نبود  هرچند
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طاقچه باال   شی و برا شدمی و من هر روز با او چشم در چشم م بودی م اگر

حرف    زیبا او تا صبح از همه چ تیمی و هرشب نادانسته از در صم گذاشتمیم

 .دانستمیم ترن یریخود ش یحاال مرگ را برا زدم؛ یم

 

  نییپا  رهیپاسخ دهم، دستگ کهن یبه در اتاقم خورد و قبل از ا یاضربه  یصدا

 .دیلن به داخل دوشد و ه  دهیکش

 

 !شد یوارد اتاق کس دینبا اجازهیهلن بابا مگه نگفتم ب_

 

 .دیچیکوچکش را محکم دورم پ یهارا در آغوشم انداخت و دست  خود 

 .تنگ شده میخُب دلم برا عمه جون_

 

  یبرا ینرمش را نوازش کردم. اما زبانم به حرف  یو موها  دمشیبوس محکم

 .دیچرخیقربان صدقه رفتنش نم

 .کارت دارم ؟یدار یمهسان جان ب_
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  ی انداختم تا کوتاه انمیعر مهین یپاها  یرا جمع و جور کردم و پتو را رو خود 

 .پتو پنهان بماند  ریشلوارک، ز

 .تو داداش ایب_

 

بود که نگاهش   ختهیقدر به هم رآن کند اما اتاق یرا وارس ی زینداشت چ عادت

 :گفت یخور به اطراف چرخاند و با دل  دورک یرا 

 دختر؟ یکنی با خودت م یدار کاری چت شده مهسان تو؟ چ_

 

 .کردمی م  دایپ تیاحساس امن ییرا بغل کردم و هلن را به خود فشردم. گو پتو

 شده مگه؟  یچ_

 

کوچکم   یخانهبود و در آن باز مانده بود. کتاب ختهیبه هم ر میهالباس  کمد

هم   یمختلف را رو  یخوانده و نخوانده و کاغذها یهانداشت و کتاب ینظم

 .انبار کرده بودم

 

که انقد مرتب و با انضباط   یسر و وضع اتاق توئه آخه؟ دختر نیشده؟ ا یچ_

 اتاقشه؟  یزیوضع تم  نیبود، االن ا
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  نیزم  یپخش شده رو یهانامرتبم را در دست گرفت و به کتاب یهاجزوه 

 .اشاره کرد

 

 .کنمی . حاال جمع مبودم. بعدم خسته بودم دار یب روقتیتا د_

 

 .را از آغوشم کند و او را نزد مامان فرستاد هلن

 .امی. منم االن ممیبرو بگو مامان جون واست لباس بپوشه که زودتر بر_

 

 .دیدو رونیدر هوا پرت کرد و به ب یابوسه  میدو دست کوچکش برا با

ها را سالمت بگذراند؛ بعد وارد اتاقم شد و  از دم در مراقب بود تا هلن پله  ماهان

 .در را بست

 

 !رو لگد نکنم یزیآخه کجا پا بذارم که چ_

 

 .چشمانم شد یره یتخت نشست و خ ی وسواس رو با

 .رمی جا نم چیامروز تا ازت حرف نکشم، ه_
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 :گفتم ی حال یب با

 بگم؟  دیبا یچ_

داره   ریاخ یهفته هی ن یچند وقت خصوصا ا  نیکه ا یزیرو. هرچ ی همه چ_

باهام   یقدرسرم به کار خودم و کارم باشه؛ اما اون  دی. من شا دهی عذابت م

چون همش فکر   گن،ی نم یچیکه نشناسمت. اگه مامان و بابا ه یستین بهیغر

. اما من  شهیم شتر یاسترست ب ؛یشی م ترک یبه کنکورت نزد یهرچ کننیم

 .مهسان فهممی رو خوب ماوضاع و احوال  نی. اشناسمی حالت ها رو خوب م نیا

 

 .دمیخند آهسته

 ؟یبهم بچسبون یچه انگ  یخوای کدوم حالت و اوضاع داداش؟ م_

 

 .ام را با پرسش کوتاهش، پراند خنده  هاللِ

 مهسان؟  یتو عاشق شد_

 

با  های شوخ نیاز ا   گری شدم. هربار د  یبار عصبان نیچرا از حرفش، ا دانم ینم

 "چند؟ یر یبرادر من، عشق س" : دادمی من کرده بود، پر خنده جواب م
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که   یزیچ ای خت؟ یاو بود که اعصابم را به هم ر دنِیپرس تِ یجد بارن یا اما

برادرم   دانهک ی به آن فکر کنم؟ هر چه بود؛ باعث شد از دست  خواستمینم

 .شوم  نیخشمگ

حتما عاشق شدم؟   دیکنی فکر م شمی و آروم م  رمی چرا هر وقت تو خودم م_

  ن یسرم تو درس و مشقه و تنها هدفم دانشگاه رفتن شده؟ اصال ا ینیبینم

 ؟یکنیرو بهش محکوم م که انقد من هیعشق چ

 

 

 .گذاشت میهالب  ک یرا باال گرفت و نزد دستش

 .دمی! به جوابم رسیبگ یچی ه خواد ی نم گهید_

 

 .. از سر خشمدمیلرزی درون م  از

 خشمم چه بود؟ که بود؟  منشا

 ؟ یچه جواب_

 

 :داد و گفت  رونیار نفسش را پرصدا بب نیا
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فکر   خوادی با خودت. اما االن اصال دلم نم یکنی کار م یچ   یدار  دونمینم_

  ایبرادرانه  یدلسوز  ای رتیبه حساب غ شیبذار یخوای! می کنم که عاشق شد

و عشقه. پس    یدلتنگ یتو فقط نشونه  یهاحالت  نی. اما ایاگهی د ز یهر چ

 .بهت بگم خوامی باشه که م یزیمربوط به چ  دوارمیام

 

 .به او بدهم اما اجازه نداد  یجواب یدوباره با ناراحت خواستمیم

 

حرف بزنم    یموضوع هی. در اصل اومده بودم باهات از زمتیبه هم بر ومدمین_

اشتباه کردم که از    دی. شایراه انداخت یکشفش، کارآگاه باز یبرا دمیکه شن

و  یکنی فرار م یدار   نیرزمی از ز دمیکه د یحداقل اون روز  ایاول بهت نگفتم. 

که  ینه؟ بهم دروغ گفت ای نیرزمی ز یرفت دمیازت پرس یباال و وقت یریم

 .گفتمیم دیبا ؛ینرفت

 

  بود؟ دهیفهم یعنیرا به دندان گرفتم.  لبم

 

  ی . هرچیبود شون یپر  یلی خ دمید  ؛یبرگشت سیادر یروز که از خونه اون _

بودم   دهیبار د نی. چون چندرونیب ام یاز فکرت ب تونستمی نم کردمی م یسع

دو روز تحمل کردم    یکی. زهیری روان تو به هم م اد،یکه وسط م سیاسم ادر
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گرفته   میصمرفتم؛ با خودم ت یخودش بهم زنگ زد. وقت کهن یسراغش نرم. تا ا

  گمی خونه باهاش حرف بزنم. بازم م یکه اون روز اومد  یبودم درمورد تو و حال

  ی معن هیمن  یهمه و همه برا  رت،ی چند روز اخ نیتو ، خصوصا ا یهاحالت 

که  یی زای؛ اما با چفکرم کنم حدسم درست بوده  خوامی داشت و هنوزم نم

 .دمیفهم رولشیدل  هیگفت؛  سیادر

 

 .زدی دو دو م نشیزبیچشمان ر  انیم نگاهم

 ؟ یدیفهم یچ_

 .یبرده بود ییبوها هیو هما  سیادر یاز گذشته  کهنیا_

 

. برادرم  زدیاشک بر خواست ی را متورم کرد. نم شیگلو ،یو ناگهان نیسنگ یبغض

و چشمانش را به سقف دوخت تا   د یبه صورتش کش ی. دست شناختمی را م

 .رد یرا بگ دش یقطرات مروار زشی ر یجلو

و چون   یدیشون به هم، ازش پرسبهم گفت درمورد هما و ربط  سیادر_

سراغ خودم. اما انگار خوب   یاینتونه قانعت کنه، بهت گفته ب دهیترس

بود که بهم گفت  نی! ایستی! اهلش نیستیتو آدمِ حرف زدن ن دونستیم

  .مراقبت باشم شتریب

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

477 
 

همه خود را آزار   نیو من ا دانستی انداختم. پس ماهان م نییرا پا  سرم

  دادم؟یم

 

  ری سر رفتم ز هی  دم،یرو د  نیرزمیز ی هابارون و گِلِ رو پله یهاقطره یوقت_

 .نهیرو زم سیخ  ییجفت دمپا هی از  ی رد هیهمه جا،   بایتقر دمیو د نیزم

 

 .را در انگشت چرخاند اشحلقه 

خونه هم چند قطره آب   یهاافتاده بود. رو پله  نیزم  یهما رو ازدواج  یحلقه  _

رو کامل   زیدم در اتاقت هم همه چ  ییِلنگه دمپا هیبودم و اون  دهید فیکث

رو نداشتم باهات  . اما راستش جراتشنیرزمی ز یتو یکه بفهمم تو رفت کردیم

و باعث عذاب   ها رو باز کنمدوباره بحث گذشته خواستی حرف بزنم. دلم نم

 .روح هما بشم

 

  ریجا که عکس هما را قاب کرده و با زنجگذاشت. همان  اش نه یس یرو دست

 .بود ده یچیدور گردنش پ

نشان دهم. درمورد   دیبا ی العملبابت حرفش درمورد هما، چه عکس  دانستمینم

  گفتم؟ی دروغم چه م
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کنم. اما   یرو ازت مخف  یزیچ ایبهت دروغ بگم  خواستمی داداش من نم_

که   دمیاز اون شن یداره؛ وقت سیبه ادر ی ربط هیکه هما  دمی... ددمید یوقت

باهات حرف بزنم.   تونستمیداشتم. نم یبیگفت هما مَحرمم بوده؛ حال عج

عکس   افتادیم  ادمیدروغ گفته. اما بعد که  سیادر گفتمی همش به خودم م

به   ی رو ببخش داداش! اما من حتت... منوق اون   دم؛ید سیاتاق ادر  ی هما رو تو

 .هما هم شک کرده بودم

 

قدر دلم از قبل گرفته بود که  قدر شرمنده بودم و آن که زده بودم آن یحرف   از

صورتش   یسی آمد و مرا در آغوش گرفت. خ ترک ینزد ی افتادم. کم هیبه گر

 .دادیعذابم م  شتریداشت ب

 

. اما خودت  کردی فکر رو م  نیتو بود؛ هم یهم جا یاگه ی هرکس د دیشا_

 !که هما چقد پاک بود یدونیم

 

تکان دادم.   شیهمان حال که در آغوشش بودم؛ چندبار تند تند سرم را برا در

 :و گفت دی را بوس  میموها یرو

رو زجر  خودت   یهمه دار نیا ان،یجر  نیا دنیفهم یبرا  دونستمی اگه م_

 .زودتر بهت گفته بودم  ی لیخ  دیشا ،یدیم
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 گهیکه د گهی داره دروغ م  سیخودت. فکر کردم ادر شیپ  ام یجرات نکردم ب_

 .نشم چشیپاپ قت،یحق  دنیواسه پرس

 

 .یراحت از کنارش بگذر  یهم نبود که بتون یا! موضوع سادهدونمیم_

 

نبود. هما   یزن معمول  ک ی. هما میدو، با فکر به هما، به ماتم نشسته بود  هر

عوض کردن   یکه داشتم. برا یمن تنها دوست یبرادرم همه کس بود و برا یابر

 :دمیبرادرم، پرس یحالِ گرفته

  لیدل یدونیم  یوقت ؟نهیا  لشیدل  هیفقط  رم،یاخ یهای ناراحت یچرا گفت_

 !نداره یاگه ید

 

فقدانِ   یبرا نیسنگ یمردانه، از سر بغض  یدورگه شده بود. پر از خش شیصدا

 .زشی عز ن یزتریعز

 .خوامی م رون ی. چون منم همیگی باشه که تو م یجورخدا کنه همون _

 

 :و گفت دیکش رون ی. سرم را از آغوشش بگرفتمی را محکم گاز م میهالب
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آرومت   دونم ی. اما اگه مکه الزمه حالت مساعد باشه  میبر  یی امشب قراره جا_

 .گمی رو بهت م ی بدون دیکه درمورد هما با یانیاالن تمام جر نیهم کنه،یم

 که الزمه حالم خوب باشه؟ میبر دیکجا با_

 

 :زنان گفت چشمک 

 !پسر مردم یخونه _

 خاله؟  یخونه _

 !پسر خاله دنید  یبله و برا_

 

 .فکرم را به انحراف کشانده بود شتریمرا بخنداند اما ب خواستیم طنتیش با

 ده مگه؟ پسر خاله چش ش _

 

اما   استی آورده و مجلس معرف  فیبا نامزدش تشر دیبگو خواهد ی کردم م فکر

 :گفت

... دست  یوا ی وا یوا  ؟یت رو فراموش کردخاله پسر  دونههی خدا به دور! تولد _

 !خواهرزاده داشتنش ن یخاله درد نکنه با ا
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بخندم،  کهنی از ا شتری. اما من بآوردی حرف زدن خاله را در م   یادا  داشت

 .بودم رانیح

که درمورد هما برات بگم. چون   ستین یاالن فرصت مناسب کهن یمثل ا_

. بلند شو برو حاضر شو با من و هلن  ستیراه نهم حالت روبه  شیجورنیهم

  .یهم به سرت بخوره تا بهتر بش  یی هوا هی و  هیهد د یخر میبر

 

 .دیرا کش دستم

. تند و  دمی آش آبادان بهت م رمتبی صبحونه هم مهمون خان داداشت! م _

 !داغ

 

  .دستش را گرفتم  گرم،یکنار برود. با دست د میپاها  یپتو از رو دمیترس

  .امیو م  پوشمی لباس م دیکم صبر کن هی_

 

 .و رفت ختیرا به هم ر  میموها

 !مصخوص بخره  یپس بدو تا هلن بهونه نگرفته. قراره واسه احمدآقا کادو_

 

 .آوردی حرف زدن هلن را در م ی ادا
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  یمهمان نیصدرا هم امشب به ا یعنیقلبم نشست.  یکه رفت، دستم رو ماهان

 آمد؟یم

 چه بودم؟  قراری من ب یراست

 نبودنِ سجاد؟  ایصدرا  رفتن

 

 

 یهاه یهد میتا توانست میدیها چرخ ابانیماهان و هلن سه چهار ساعت در خ با

خاص نداشتم اما ماهان    یاه یهد دی. من اصرار به خرمیتولد احمد را انتخاب کن

  خواست ی و نم دهدی نشان م تیموارد حساس  نیمامان چقدر به ا دانستیم

کرده بود که هلن    بساعت مارک انتخا ک ی. ماهان میشو اش یی باعث بهانه جو

خودش    ید براست کردن با احم  یمدل بچگانه به همان رنگ را برا  ک یهم 

دقت کردن به ساعت را نداشتم و فقط در همان نگاه اول،   یبرداشت. حوصله 

ام.  که همراهش شده  ستیخودم ن لیبه م دانستی به چشمم آمد. ماهان م بایز

من، خوب و خوش بگذرد.   ی برا یهمراه نیتا ا کردیم ی بود که هر کار نیا

کوب که  نقره یروسر   ک ی. دیخر میو شکالت و لواشک برا  لیچند مدل پاست

و فروشگاه و   ک یگرفت و از مقابل هر بوت  میداشت برا یاکننده رهی خ تیجذاب

خود بخرم. اما   ی برا یزیاصرار داشت چ م؛یشدی که رد م یفروشدست  یحت

و فقط با   گرفتی چشمم را نم شانکدام  چیبودم. ه  گر ی د یمن در عوالم
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سر   یزیاحمد چ ی زودتر برا خواستی . دلم مکردمی کوتاه، تشکر م یلبخند

  ای رم؛یپتو بخزم و خودم را در آغوش بگ  ری هم کنم و فقط به اتاقم برگردم. ز

  نیهزارم یسجاد و صدرا را برا یهاام یزل بزنم و پ یها به گوشساعت  کهنیا

 ...هبار بخوانم. درس هم ک

 

لباس مردانه   ک یبوت ک یدستم توسط ماهان، به سمت او برگشتم. به  دنیکش با

 .کردی اشاره م

تو   رمی . تا من مرمیبند بگو ساس  رهنیمامان گفت از طرف اونا واسه احمد پ_

  ؟یکنی انتخاب م ی زیچ نیپاساژ روبرو بب نیتو هم برو تو هم که؛یبوت نیا

 !خب میبر ریلباس بگ کهیبوت نی؟ از هممثال یچ_

 

 .امزده  ینگاهم کرد که انگار حرف نامربوط  ی جور

 ان؟یب  ی مامان و بابا. سرکار خانوم قراره دست خال ی برا کادو نیا_

تولد؛ نه وقتش رو دارم نه   امیب ستیداداش! تو رو خدا! من که اصال قرار ن  یوا_

شما و    ی. تازه کادوگهید هیخانواده کاف  هیکادو از طرف  هی ش رو، بعدم حوصله 

 .هلن هم که هست
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نگاهم کرد و شک ندارم در دل داشت مرا به باد فحش و ناسزا   رهیخ  دوباره

 .گرفتیم

 کهن یا ،یایاگر هم ن  ی. اما حتکنهیم  نییرو مامانه که تع  ومدنتی ن ایاومدن _

ممکنه   ،ی. از طرف ینبود تفاوتی چندان هم ب  ینشون داد ،یرو بخر تهیهد

فکر کنن رفتارت   گرانیکه د یخوایش هم اومده باشن، نمنامزدش و خانواده 

 .از احمد بوده یناراحت ایاز سر حسادت 

 

 :تکان دادم و کوتاه گفتم ی. سردیگوی هم نم راهی که ب دمید

 !باشه پس _

  دی. اگه زودتر خرقربونت. هرکدوم زودتر کارش تموم شد زنگ بزنه برو پس _

  ی. آها راستگهید   میاز همون طرف بر امیسمت. بمون تا منم ب  نیا این ،یکرد

 .هلن هم ببر

 

 .و مخالفت کرد دیماهان چسب ی اما به پا  هلن

 .رو انتخاب کنم لباس احمد  خوام ی من م_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

485 
 

سفارشات ماهان، آهسته از   دییخدا خواسته او را به پدرش سپردم و با تا  از

به پشت سرم که نگاه   دم،یبه پاساژ رس یگذشتم. وقت نیشلوغ و پر ماش ابانیخ

  الشیخ شدم،ی و تا وارد پاساژ نم ستادهیجا اهمان یبرادرم با نگران دمیکردم؛ د

 .شدی راحت نم

شد؛ من هم از   ک یجمع وارد بوت یبا خاطر  یتکان دادم و وقت ی دست شیبرا

که تماما پر شده بود از   یاهمکف رفتم. طبقه ریز یپاساژ به طبقه یهاپله 

  یحت شان،ی و صدا تمیکه جز لذت بردن از ر یمختلف ی. سازهایقیآالت موس

نداشتم. از   هاآناز  ی شناخت خاص چیرا هم بلد نبودم و ه شانی های بعض نام

از   ایکه  دمیشنی م ی نوازگوش  ینوا  شدم؛ی پاساژ که رد م یمقابل هر مغازه 

بودن، مرا به فکر   نی غمگ  یادیاز ز  ایو  نشاندندی سر شاد بودن، به لبم لبخند م

  دانستمی آن طبقه رد شدم و م یهامغازه یاز مقابل همه  بای. تقربردندی فرو م

وقت دوباره  مکن بود ماهان سر برسد آن . مامرا تلف کرده   یادیوقت ز

 .کسل بودنم سرزنش کند  ی مرا برا خواستیم

لباس   یهاهمه، مغازه  دمید یاول، باال رفتم. اما وقت یرا به سمت طبقه هاپله 

 .باالتر رفتم یا تامل به سمت طبقه یهستند، ب یفروش

و   یهنر یبایآثار ز  دن یمغازه، با د  نیاز همان اول دم؛یپله که رس   نیآخر به

  نایم ،یقلم زن ،یلبم به لبخند شکفته شد. معرق کار ،یدست عی و صنا یفرهنگ

از شعر و   ییهابا نقش ییهاو تابلوفرش  بایز اریبس یو سفال و مس، تابلوها

 ...کوتاه تیحکا
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 .بودند یگری تر از د بایز ک ی هر

  ؛یچرم فروش یمغازه  ک ی دنیبا دچند مغازه را رد کرده بودم که  دانم ینم

 .دیرا ند  یگرید زی چ چینگاهم ه گرید

 .نبود صاحبش

مختلفِ وابسته به شرکت   یهاکارگاه انیمغازه که شدم، انگار خود را م وارد

. از هر  میگرفتیکه م یو سفارشات میبستی که م یی. قراردادهادمیدی م  سیادر

 .چند کار در آن مغازه وجود داشت ای ک ی شناختم؛ی که م یبرند معروف 

 :آمد و گفت شیجوان پ  ی پشت سرم پسر  از

 !خانوم درخدمتم دییبفرما_

 

 .سمت او برگشتم به

 .دی سالم خسته نباش_

 !دیسالم مچکرم، خوش آمد_

 

 .انداختی شمس حسابدار م   یآقا ادیبود و مرا به  دهیاتو کش یادیز

  هیهد ی. براخوره ی به چشمم م یچ نمیتا بعد بب کنمیفعال نگاه م دیببخش_

 .خوامیم
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 :اجناسش بودم که گفت محو

 د؟ یخوایم یمتیتون کنم. تو چه رنج ق کمک  تونمیم_

 

 

 :چند رنگ گفتم یهاچرم   یکه نگاهش کنم؛ در حال تماشاآن یب

 .ستیمهم ن متشیق _

 

 :بود گل از گلش شکفت. با خنده گفت معلوم

 خانوم؟  ای! فقط جسارتا آقا هستن یهم عال یلیخ_

 

 !جوون یآقا_

 

رفت که احتماال اجناس   اشژه یو نی ترینکرد. به سمت و یپرسش چیه  گرید

  یریآورد که زنج میرنگ برا  ی عسل  یکمر فیک ک یبود.  دهی جا چخاصش را آن 

 .بودم دهیکه بارها مدلش را د یفیبود. ک  زانیاز آن آو ییطال



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

488 
 

آب طالست و   رش یو پرطرفدار هم هست. زنج کهیش  ی لیکارمون خ نیا_

معروف هستن.   یما از برندها ی. در واقع تمام کارهاهیچرمش از برند معتبر

 ...کارمون از برند ن یاما ا ن یدار ییمختلف آشنا یتا چه حد با برندها دونمینم

 

 !نایچرم ژ_

 

 .باال انداخت ییابرو

 کار رو؟  نیا نی . داشتبله درسته _

 

 .رفتم شیپ  نیتریزنان به سمت همان و قدم

 .خوامی نم یکمر فیک_

 

  یکارها خواست ی . ممیدیرس نیتری نگفت و دنبالم آمد تا هر دو به و یزیچ

 یفتهیرو کند اما من در همان نگاه اول، ش  میبرا یکی یک یخاص و تکش را 

 .دلم را برده بود اش،ی اره یشدم که مدل دا یباکس چرم ک ی

 د؟یاریباکس رو برام ب نیلطفا ا شهیم_
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 .را تا انتها باز کرد نیتریزد و در و یبرق  چشمانش

کارهامون هستن. کامال  نیترژهیما از و یهابله چرا که نه؟ درواقع باکس_

  .نیدست گذاشت ها ن یبهتر ی. رودیشناسی خوب م  یلیکه چرم رو خمشخصه 

کار را بعد از   نیکنده شده بود و حتما ا "نایژچرم "باکس هم نام  نیا  یرو

 .بودم دهیمدلش را ند ن، یاز ا شیکرده بودند چون پ دیرفتن من از شرکت تول

  ی چرم مشک یهابا بدنه سیباز کرد. دو خودنو م یروشن را برا یاباکس قهوه  در

و فلز   شهیاز چرم و ش یقیکه آن هم تلف ییقاب عکس کوچک دوتا ک یو 

 .کردندی م ییداشت در باکس خودنما

 

به صدا درآمد. قبل  امی شده بود. گوش  نییتز یکیش اریباکس به طرز بس داخل 

 :نگاه کنم، رو به مرد گفتم یبه گوش کهن یاز ا

 .دیرو لطفا برام بذار نیهم_

 

را به  ذوق، آن خوش  یداشت اما فروشنده ی خاص ییرایکه خود باکس، گ نیا با

  یهابا رنگ  ی اشهیش یهااز طلق  یفیشکل کادو کرد. آن را در ک نیبهتر

  شتریو ب شدی مشخص نم فیمختلف گذاشت که خود باکس از داخل ک

 .کشاندی ها را به سمت خود مبود که توجه  فیک یهارنگ  تیجذاب
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 .را جواب دادم  یگوش

  !جانم داداش_

 .متینیبی اما نم میمهسان؟ کار ما تموم شد. تو پاساژ ییکجا_

 

 .را از آن کسر کند نهیرا به دست فروشنده دادم تا هز کارتم

 .رونیب امیم گهی باالم االن د یمنم کارم تمومه. طبقه_

 

  بمیرا در ج یپوز را به سمتم گرفت. رمز کارتم را وارد کردم و گوش فروشنده

 .سراندم

 

 .شون باشهخانوم مبارک دییبفرما_

 

را از او گرفتم و با تشکر، از مغازه خارج شدم. همان لحظه ماهان    هیو هد کارت

 .دندیو هلن هم رس

 .مایم شهی باال!؟ گفتم که االن کارم تموم م ن یعه چرا اومد_

 .کرده بود یهلن هوس پله برق _
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 :و گفت دیبا ذوق خند هلن

 !میبر گه یبار د هی_

 

  یزی داره! چ ییکادو فیمهسان؟ عجب ک یدیخر  یبابا جون. چ میری االن م_

باشه، مامان اعداممون   یپُرش کنه؟ نکنه خال  دیخود احمد با  ایهم توش هست 

 !هاکنهیم

 

 .میرفت یو هر سه به سمت پله برق  دم یخند شیرو به

 ای رهیگی مورد پسند قرار م شهیشد، معلوم م  دهیحاال شب که باز شد و د_

 نه!؟

 

از من   یزبانیبه اتاقم بروم، مامان چند بار با زبان ب خواستمی از ناهار که م  بعد

  دینحو آماده کنم. او هم نظر ماهان را داشت که شا نیخواست خود را به بهتر

. البته  دادمی م یگزک دست کس  دی. نبانامزد احمد هم حاضر باشند  ینواده خا

  یخواستگار انیبود که جر نیفرد ییو دا ی و مامان ماه دایمنظورش ش شتریب

فکر کنند من از ازدواج   گران ی. مامان دوست نداشت ددانستندی احمد از مرا م

بود که به اتاقم رفتم و   نی. امیآی نم م یام. جرات نکردم بگواحمد ضربه خورده 

 .قدر خود را به خواب زدم که واقعا خوابم بردآن
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من اخم   ک یچشمانم را باز کردم. مامان بود و  ام،ی شانیپ یرو  یبرخورد دست با

 .خروار حرف در چشمانش  ک یدر صورت و 

 شده مامان؟  یچسالم! _

 

 .بودند زان یهنوز به همان م شیهااخم 

 االن وقت خوابه؟ _

 

 .عصر بود میبه ساعتم نگاه کردم. ساعت پنج و ن خوابالود

 .بخوابم خواستمی بود که م می. ساعت دو و ندمیخواب  اد ینه! چقد ز یوا_

 

 .تنم برداشت یحرص پتو را از رو   پر

 .میلفتش نداد  نیاز ا  شتریبلند شو تا ب_

 

 .دمیمالیرا م  میهاچشم ج،یگ

 مامان؟  میلفت نداد روی چ_

 حالت خوبه مهسان؟ معلومه چت شده؟_
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 :و  گفتم  ستادمیراه نبود. کنارش ابههم رو  اد یاوضاع ز انگار 

 .نیدلخور  یزیمن خوبم اما شما انگار از چ_

 

 .بود یپر از ناراحت  نگاهش

  یدخترم رفته تو اتاق داره به خودش م گمی دلخور نباشم؟ سه ساعته دارم م_

! خانوم خواب  ریخنه نمیبیم امی. مرو سرافراز کنهامشب من  ی رسه واسه مهمون

 .دارن فیتشر

 

 

 .دمیرا گز لبم

 .رفته بود ادم ی! پاک دیببخش_

 .همه بهت اصرار کردم نیچون واست مهم نبود من ا رفته  ادتیمعلومه که _

 

 :گفتم ترس و لرز  با
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.  دمیکه کادو هم واسش خر. منستی خدا اومدن من اصال واجب نمامان به_

  زنمی . بهش زنگ هم مدیبگ ک یبش تبر به شما خودتون از طرف من  دمشیم

 .کنمی م یعذرخواه

 

 .تکان داد میبرا یانگشت

شمام حق مخالفت  م،یری م کن مهسان. همه با هم  رونیفکر رو از سرت ب نیا_

و   رهیبگ یرو مرخصکرده که تونسته امشب  یدوندگ  یخدا کل. احمد بندهیندار

تولد احمد براش   شهیکه هم یدونی . مدهیتدارک د همه نیت ا. خاله ادیب

 .یکن ابشنکن خر  یبوده. پس لطفا تو سع شیمناسبت زندگ نیتر نیریش

 

 ...عالمه درس دارم که  هیآخه من _

سابقه  ی. کمیدینکن. درس خوندنت هم د  فیخوبه! بهونه واسه من ردخوبه  _

حاضر شو که   عی بلندشو سر ؟یساعت بخواب  میاز ن شتریداشت تو وسط روز ب 

  .شدن جز تو همه آماده 

 

 :دمیو نال دمیکوب نیبر زم ییپا

 !مامان_
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 .بشنود شتریتا ب ستادینا

 :گفت رونیرفت و از همان ب رونیاتاق ب  از

  دیبا ی. فقط بدون چمیافتی راه م شی. ساعت ش یوقت ندار شتریساعت ب مین_

 .ینکن می که باز حرص یبپوش

 

  ییو غرغرکنان به سمت دستشو دمیکش شهیرا با هر دو دست، از ر  میموها

 .میرفتم تا صورتم را بشو

  اریبس تیکه به ظاهرم اهم نیشیپ  یهای دفعات قبل و تمام مهمان برخالف

  دمیرا پوش ام یداده بودم. کت و شلوار مشک حیرا ترج یدگی بار ژول نیا  دادم؛یم

  ی روسر خواستمیبر سر اندختم. ابتدا م  یراه راه دیو سف اهیساتن س  یو روسر

ناخواسته   شدی قدر براق بود که باعث مماهان را سر کنم اما آن  یه یهد یِانقره

  ی ساتن بودنش، کم یهم به واسطه  ی روسر  نیم. هرچند که امرکز توجه شو

 .براق بود

  یم یمال شیآرا خواستمی را هم برداشتم. م  امیمشک فیو ک یمشک یهاکفش

. از ترس  رفتی کار نم  نیصورتم انجام دهم اما اصال دست و دلم به ا یرو

  میگونه ها یاش کنم، روبه پودر آغشته کهنیمامان؛ برس رژ گونه را بدون ا

 نیترو با کم  شتمبه صورتم ببخشد. رژ ماتم را هم بردا  یا تا فقط هاله دمیکش
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  یهم به نظرم کاف   نیکرده بودم اما هم شی. انگار نه انگار آرادمیرد بر لبم کش

 !تولد ساده بود ک ی! رفتمی که نم ی . عروسبود 

 

  ی کس در سالن نبود. صدا چیرفتم. ه نییپااز پله ها   خود، ی ب یهاتیتوج با

باز شد و   ی. چند قدم که جلوتر رفتم؛ در ورود آمدیم اطیحرف زدنشان از ح

 :بلند گفت ییمامان با صدا

  ...پ یمهسان کجا موند _

 

 .من، دهانش از تعجب کش آمده بود دنید با

 مجلس عزا؟  میری م  میدختر؟ زبونم الل مگه دار هی چه سر و وضع نیا_

 

 .مامان را بداند اد یفر لیتا دل دیاز پشت سر مامان سرک کش ماهان

 .ک ی ! ساده و شچشه مگه مامان؟ خوبه که _

 

 :بلند گفت اطیاز داخل ح بابا

تا  نیکه گذاشت  میبر ستیشد. سفره سالم قرار ن ر ی. واال دگهید  دیایخانوم ب_

 !وقت شام برسه
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قطره خون پس دهد.   ک یمحال بود  ؛ یزدی را اگر دور از جانش کارد م مامان

عقب    یصندل یبود که از ترس نشستن در کنارش رو یقدر از دستم شاک آن

 .به استرس افتاده بودم ن،یماش

به هم کردند و   ینشست. بابا و ماهان نگاه نیماش یرفت و جلو  یناراحت با

 .باال انداختند یاشانه

کند، به ناچار هلن    یپشت فرمان نشست و ماهان که ابتدا قرار بود او رانندگ بابا

  یخارج شد و کم  نگ یاز در پارک نیو کنار من نشست. ماش دیرا در آغوش کش

 :زدم ادیرفت که ناگهان فر شیپ

 .ارمیرفت ب ادمیکادو رو  یوا یا_

 

 .برداشتن کادو برود اما مانع شدم ی برا خواست ی ترمز کرد و ماهان م بابا

 .امیکجا گذاشتمش. االن م دونمی خودم م_

 

به   ع یمعطل نکرده باشم، سر نیاز ا شتریب کهن یا  یشدم و برا اده یپ نیاز ماش 

 .برداشتن کادو رفتم یو برا دم یطرف خانه دو
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چنان در وجودم به تب و تاب افتاده بودم که  آن م،یدیخاله که رس یخانه به

  ام،دهیناگهان سر رس یِ آشفتگ نیا یبرا  اش،ی مامان از سر ناراحت دمیترسیم

کردم با   یاز دستم دلخور شود. چندبار در دل صلوات فرستادم و سع شتریب

 .رمیرا بگ یجانیو احساسات ه یافکار منف یجلو  ،یزورک یهالبخند

هستند!؟ امکان داشت صدرا   یامشب چه کسان یهامهمان  گفتی مامان م کاش

 من مهم بود؟  یهم باشد؟ برا

 نبودنش را؟  ای خواستمی را م بودنش

خانم از پشت   دی مهش  یکه صدا مینکرده بود یبا خاله سالم و احوالپرس هنوز

 .سر، رنگ از رُخَم پراند

 

 .شان بچرخمبه سمت توانستمینم

 

آمد و قبل   شیآراسته پ یقلبم نشسته بود. خاله با ظاهر ی ته روناخواس دستم

 .از من و مامان، به سمت آن دو نفر رفت

 .نییبفرما نیخوش آمد یل یسالم خ_

 

 .بود بیهم رفتارش عج  خاله
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خانواده، نه به   نی درمورد رفت و آمد با ا اشی نگرانبه آن اخم و تخم و دل  نه

 !اشمانه یگرفتن گرم و صم لیتحو نیا

 

 .رفتم شی سالم کردن پ یناچار من هم به مامان ملحق شدم و برا به

آمد گفت. را به خود فشرد و خوش  دیو گلش   دیپدرانه، مهش یبا مهر ییحی آقا

 .میدو سالم کرداز سر اجبار، به آن   ییما هم با لبخندها

دند. من و مامان هم قصد  و ماهان زودتر از ما وارد شده و داخل خانه بو  بابا

 .مان آمدکه خاله تازه متوجه ما شد و به سمت  میورود به ساختمان را داشت

 

 

  .و من تمام حواسم به پشت سرم بود  دیهر دو نفرمان را بوس صورت

عطر خاصش و    یبو دنیسالمش، آهنگ لبخندش، شن نیطن  دنیشن یبرا

 !نابش گاریس

 

 :گفت ییحیآقا  

 ن؟ یاومدبا آژانس _
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 .را کامل جمع کردم تا بهتر بشنوم  حواسم

 :خانم جواب داد  دیمهش

 .کنهی م مونت یتو شب اذ ی. رانندگمی بله با آژانس راحت تر بود_

 ن؟ یومدیو صدراجان کجان؟ چرا با هم ن  دجانیپس فرش_

 

. از  رفتی و نفسم انگار م شدی بدنم شل م دم،یشنیم یرا از زبان هرکس  اسمش

 .ها نگاه کردمچشم به آن  ریز

 .... صدرا هم کهیبا دوستاش دو روزه رفته دوب دیفرش_

 

 ...که

دانستن از او دارد پرپر   ی برا جان ینفر ا ک ی داندی حرفش را خورد؟ مگر نم چرا 

 زند؟یم

 :گفت ک یش یو با لبخند دیخانم نگاه کردم. به طرف خاله چرخ دیمهش به

 .مهناز جان نگفتن اونم دعوتهصدرا رو خبر نکردم. آخه _
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. به صورتش که نگاه کردم، داشت رنگ  دمیشدن دست خاله را خوب د مشت

و عذر   دی. پس به ناچار، کج خنددیچه بگو  دانستیو نم  شدی به رنگ م

 .خواست

 .دیکنی نم ینبود که با هم زندگ ادمیم. من شرمنده   یوا_

 

 :گفت عیسر ییحیآقا

 .احمد بهش زنگ بزنه گمینداره. حاال م یرادیا_

 

نداد و   تیخانم. اما او اهم دیهم گلش دم،یرا هم من د ییحی خاله به اوستا   اخم

 .م یساختمان به راه افتاد یهمه با هم به طرف ورود 

 

پشت سرشان مانده   گران، یبودم که به انتظار وارد شدن د ی نفر نیآخر من

را   ایدن یهابودم. هنوز وارد نشده بودم که با احمد رخ به رخ شدم و تمام ماتم 

که تولدش   یبه کس هی. اصال شبختینگاه کوتاه، به چشمانم ر ک یبا همان 

  دهیخوب د  یلیرا من خدر چشمانش بود که آن  نیغم سنگ  ک یباشد، نبود. 

 .باز به او سالم کردم ییبا رو تر کنم.شبش را خراب   امدیبودم. دلم ن

 !سالم احمد آقا! تولدت مبارک پسر خاله جان_
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 .صورتم برداشت و کادو را از دستم گرفت ی مکث، نگاهش را از رو با

 .یای نم کردمی . فکر میسالم. خوش اومد _

 

 .نامش را صدا زد ییحیکنارم گذشت و رفت. آقا  از

 .به آقاصدرا بزن دعوتش کن. مامانت فراموش کرده یزنگ  هیاحمد جان _

 

مهم بود که احمد   نیمن آن لحظه فقط ا یبود اما برا یدنیو تخم خاله د  اخم

 :گفت

 .امی. گفت اگه تونستم ماز صبح بهش گفته بودم _

 

 کرد؟ی نم میچرا رها قرارمی تلوپ قلب ب تاالپ

جا تکان  از آن  ؛یو مامان ماه ییو دا  دایمامان نشستم و تا آمدن ش کنار

صدرا چشم در   یو با مادر و خاله   رم ینخوردم. جرات نداشتم سرم را باال بگ

دو خواهر   نیا  کردمی . حس مکردمیچشم شوم. حالم بد بود. احساس گرما م 

  ششان، یپر آرا یهام چش ااند به جان خانه و اهل خانه و دارند بافتاده نیببا ذره 

بودم   دهیفهم ،یرچشمیبا چند بار نگاه ز کهی . در حالکنندیرا رصد م  ز یهمه چ

 !نندیبی قدر مغرورند که من و مامان را اصال نمدو آن  نیا



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

503 
 

 .صحبت خوب دارمهم ک ی تر شد که حاال که آمد، دلم گرم  دایش

نبود. در   یقیاز جشن و موس ی قبل از شام، فقط حرف و صحبت بود و خبر تا

  یموسسه نده،یآ یقرار است تا هفته   دم یها بود که از بابا شنهمان حرف  انیم

حال بود  قدر خوش کمک به زنان سرپرست خانوار را افتتاح کند. آن یهیریخ

. احمد  گشتیم  ی گرید  یشاد شدم اما فکرم جا شیکه من هم در دلم برا

 .دیآی گفته بود صدرا اگر توانست، م

  !توانستی نم کاش

ماهان و   ینیزبیجواب ت گشت؛ی او م  یمدام در پ امجنبهی و نگاه ب آمدی م اگر

 دادم؟ی احمد را چه م

گوش   شیهااحمد نگاه کردم که هلن را در آغوش گرفته بود و به حرف به

. حجب و  تر شده است. مردتر شده بود احمد پخته   کردمی . احساس مدادیم

  ک یو  نشستمیکنارش م  خواستیشده بود. دلم م شتریاز سابق هم ب شیایح

. به مانل یدل یب یها یدوست مان؛یهای بچگ ادی. به زدمیبا او حرف م  ر یدل س

  ک یمثل  توانمینگاهش را نسبت به من عوض کند. من فقط م  گفتمی او م

  دنشیناراحت ند یاست و جانم را برا  زی برادر عز ک ی می. او برانمیخواهر او را بب

که   یا؛ پسرخاله من هنوز هم همان احمد است  یاما بفهمد که او برا  دهمیم

 .دهدیم هحال امروزش، دارد مرا از درون شکنج دنید
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و   گفتی احمد م یِگوشم از ناراحت ریهم چند بار ز  دایخودم کم بد بود، ش  حال

 .شدی م امی باعث گرفتگ شتریب

سر صحبت را   یخانم و خواهرش، مامان ماه دیاز حد مهش شیوجود غرور ب با

ها هم با  آن ،یقیگذشت دقابود که بعد از  بیخوب با آن دو باز کرده بود و عج

سمت مامان   ک یکه وقت صرف شام، هرکدام   یگرم گرفتند. طور یمامان ماه

 .کردندی نشستند و با او صحبت م یماه

صدرا نخواهد   گریراحت شده بود که د   بایتقر المیبساط شام جمع شد، خ یوقت

 .آمد

و پر   یقیموس ییشروع تولد افتاده بودند و با برپا یدر سالن به تکاپو همه

مختلف، جشن را رسما آغاز کردند. من که هم دلم   یایتولد با هدا زیکردن م

دادم در آشپزخانه  حی اتفاق بودم، ترج ک ی احمد گرفته بود و هم به انتظار   یبرا

  یی وظرفش نیرا به ماش هاف هم با من بود. ظر دایبمانم و به خاله کمک کنم. ش

و    یچهار رنگ آلبالو، پرتقال، بلوبر یو مشغول آماده کردن شربت ها  میسپرد

 .و به سالن رفت ختیر یچا ینیس ک ی  دای. شمیآناناس بود

 .کردیم نییرا تز ک یک یبا ذوق داشت چاقو خاله
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باشد که   فیکه نه آنقدر ضع ییروبان را دور انگشتم چرخاندم و با صدا یانتها

قدر بلند که جز خاله، کس بماند و نه آن دهیناشن یقی همهمه و موس انیم

 :متوجه شود، گفتم ی گرید

 بپرسم؟ یزی چ هیخاله _

 

 .جدا کرد یچیاز چسب را با ق  یاتکه

 .زمیبپرس عز_

 

 .ام گذاشتمچانه  ری را ز دستم

  ومده،یکه چون خانومش امشب ن نهیناراحته؟ منظورم ا یز یخاله احمد از چ_

 انقد تو خودشه؟

 

 :گرفت و او هم با همان تن صدا گفت نییرا پا یچیق 

تو بوده   دنید لشی تر بود. فکر کنم دلسر حال  یلیخ دیایشما ب کهن یقبل از ا_

 ...و
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ام گرفت و صورتم را  چانه  ریباز گرفت. خاله قصد آزارم را نداشت. دست ز دلم

 .باال برد

ازش ندارم که زود   ی. انتظاره یعاد یل یخ  نی. اهایرو ناراحت کنخودت  نمینب_

. امشب هم  فهمهی فراموش کنه. به هرحال کارِ دله و دل هم زبون منطق نم

دوست داشتم به   یل یرو خبر نکنه. هرچند که خخودم بهش گفتم نامزدش 

  هیبرام  بده،. آخه هربار گفتم بهم نشونش نمشیم ببتولد بتون ن یا یبهونه

بهش بگم   شهی روم نم گهی . مدهی نشون م ایشرم و ح یلی. خکنهی بهونه جور م

باهم. اما   ستنین ی می هم صم یقدر! آخه اونخوامیرو بده برا مامانم معکست 

وقت احمد هنوز دلش با خودش   هیگفتم  ،یایتو هم م دونستمی خب چون م

 .دلش بشکنه چارهی دختر ب ه؛بش ییممکنه هوا نهیبیتو رو م ست،یدرست ن

 

سالن، باعث شد انگشتم را محکم در گوشم   ی کرهایانداختن اسپ زی نو یصدا

  گر ی کالممان پاره شده بود و د یرا کرد. رشته کارنیفرو کنم و خاله هم هم

منتظر ما   گران ی و د دهیرس ک یک دنیت وقت برآمد و گف دای. شمیادامه نداد

هم، احمد را   رپشت س  یکردم با لبخندها یو سع میاند. هر دو برخاستمانده

 یکس از دلِ تنِگ من خبر نداشت تا با لبخند چیآرام کنم. هرچند که ه یکم

 .دلم را قرار بخشد رنگ،ی هرچند ب
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پر   ی بسته و دل یهلن را در آغوش گرفت و بلند کرد. شمع را با چشمان  احمد، 

خانم و   دیهمه روبرو شد. مهش ک ی از آرزو، همراه با هلن فوت کرد و با تبر

نسبتا کوتاه  ییخود را درآورده بودند و با کت و شلوارها یخانم، مانتوها  دیگلش

 یهابه حال در جمع  تا کهما  یبودند. برا ستادهیبه رقص ا ک،یش اریاما بس

  یداشت اما با لبخند و دست زدن ها یتازگ یکم م،یدیرقصی مختلط نم

رنگ، اما  در صورت احمد هرچند کم  ی. شادمیکرد یها را همراهآهسته، آن

 .کرده بود دایپ باالخره جلوه 

 

آن، به او کمک   میو تقس ک یک دنیخاله، به آشپزخانه رفتم تا در بر یاشاره  با

 :بلند گفت د،ی. مرا که ددمید ک یک دنیرا مشغول بر دایرفتم، ش یکنم اما وقت

ها. خاله هم زحمت مهمون یشما ببر برا  بُرم،ی رو م ک یمن ک ایمهسان جان ب_

 .کشنی شربت رو م

 .باشه_

 

 .بود و من هم مجبور بودم بلند جوابش را بدهم ادیز ی لی خ ک یموز یصدا

پنج   ،ینیس ک یرا ببُرد. بعد با  ک یها کمهمان  یتا به تعداد همه ماندم  منتظر

 .تا از بشقاب ها را برداشتم تا به سالن بروم
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  یها روآن  یرفتم و چهار بشقاب برا  گری د یهاو خانم ی نزد مامان ماه ابتدا

  یتا آن را رو دمیچرخ  گریبود. به سمت د یبشقاب اضاف  ک ی گذاشتم.   زشانیم

  یدو چشم براق پر حرف، بدنم تکان  دنیقرار دهم که با د انیمقابل آقا زیم

 .بود گرید  یسخت خورد و چه خوب که ماهان و احمد نگاهشان سمت

 آمده بود؟  ی من! صدرا ک  یخدا

 چرا من متوجه آمدنش نشده بودم!؟  

 ...به کنار امگرد شده  یهاچشم 

 !؟ کردمی م چه د؛یکوب یم واری که خودش را به در و د یدل با

 

 

و  رفتی نم شیپ  می. پادیلرزیبه سلول وجودم داشت از درون م  سلول

سمتش نشسته بودند و احمد و   ک ی در  ییحیچه کنم. بابا و آقا   دانستمینم

. توان جلو رفتن نداشتم اما بدون سالم هم که  گری هم در سمت د ن یفرد ییدا

و   ردم لب سالم ک ریبرداشتم و آهسته و ز یرد شوم. به ناچار قدم شدینم

 هیثان ک یکه همان  دیدر چشمانم کوب  یآمد گفتم. نگاهش را جورخوش 

 .هم پر از حرف بود مانی چشمهم

 !سالم خانوم. مچکرم_
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با دست به بابا اشاره   ییحیها بگذارم. آقا از آن  ی کی یشدم تا بشقاب را برا خم

 .کرد اما بابا صدرا را نشانم داد

 .کاهن یتعارف کن به آقا_

 

او سقوط   ی و رو فتدیبشقاب از دستم ب دمیترسیکه م دی لرزیقدر مآن  دستم

که به من نگاه کند،  آن ی دست صدرا گذاشتم. ب  یجلو ی. بشقاب را به آرامکند

  :آهسته گفت

 .دیاریمن بدون خامه ب یبرا دیلطف کن_

 

 .بابا گذاشت ی بشقاب را جلو و

و هلن با احمد   کردی داشت نگاهم م رکانهیرا در جمع چرخاندم. ماهان ز نگاهم

  یا. صدرا چقدر آرام بود. چه برخورد موقرانهکرد یدرمورد کادوها بحث م

 .بودم  دهیکه تا به حال از او ند یزی. چکردیم رفتار  نیداشت. سنگ

 

مزاحمم شود، از   گری د خواستی که به من داده بود و نم  یبه خاطر قول یعنی

 گرفت؟ی من نگاه م
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 ک یپر سوال، دوباره به آشپزخانه رفتم و چند بشقاب ک یو فکر   قراری ب یدل با

که  ک یاز ک یگرفتم و قسمت  دایگذاشتم. چاقو را از دست ش ینیدر س  گرید

 .داشت، جدا کردم  یکم یخامه

 مهسان جون؟  یخوا ی برا خودت م_

 

 .جوابش را دادم دا، ینگاه به ش یب

 .خوامیشون گفتن بدون خامه م. مهمون زمینه عز_

 

 ینیکه س یرا بلند کردم تا از آشپزخانه خارج شوم. خاله در حال  ینیس و

 :گفت آمدی بت را کامل کرده بود و داشت پشت سرم مشر

 خواست؟ یبدون خامه م  یک_

 

 !صدرا_

 

نام،   نیا دنیطور که خاله بعد از شن. هماند یلرزی م میاسمش، صدا  یادا وقت

 !دیتمام تنش لرز

 اومد؟ _
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  ایماهان  یباعث کنجکاو دیتفاوت باشم. نبا یکردم ب یتکان دادم و سع یسر

 ی. کاف دادم ی به دست صدرا م یهم نقطه ضعف دی. نباشدمی م  یگری هر کس د

وقت ممکن بود از  . آنکنمی م  دایپ یچه حس  دنش،یبود بداند با بودنش و با د

آدم   شدتاستفاده کند. چون مشخص بود به  یهر هدف   یموضوع برا نیا

 .استی فرصت طلب

 کهنیها گرداندم و بشقاب صدرا را بدون امهمان  نیها را ببشقاب هیبار بق نیا

  ی تنم به خوب یکوره  یقرار دادم. نگاه داغش را رو زشیم  ی نگاهش کنم، رو

 .گرفتمیو داشتم از درون آتش م  کردمی حس م

 .دیاریمن ب یآب هم برا وانی ل هیممنونم. لطفا _

 

 :بود، گفت دهیکه شن احمد 

  .ارهیآب چرا؟ مامان داره شربت م_

 

 .کردیها را تعارف م گرفته، شربت  یبه خاله اشاره کرد که با صورت و

 

  حیمُسکن بخورم. ترج  هی خوامیسر درد دارم. م یمچکرم احمد جان! کم_

 .آب باشه دمیم
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همه درد شد و بر جانم نشست. ناگهان احساس کردم من هم سر   حرفش

  امی شانیپ ی. ناخودآگاه دستم رو دهد ی ناک دارم که عذابم موحشت   یدرد

بود. من   نیهم یرفتارش برا ینیبغض کنم. پس سنگ خواستمی . انگار منشست

 چرا وا داده بودم؟ 

 

 :نصفه گفت یبا لبخند احمد 

 اله؟ دختر خ یکشی زحمت آب رو م_

 

به  ی. وقتختمیاز آن جمع گر "دیببخش"به خود دادم و با گفتن  یتکان

. آهسته کردیدر به سالن نگاه م  یآستانه یانهیاز م دایش  دم، یآشپزخانه رس

 :گفت

 مهسان؟ گفتی بهت م یپسره چ_

 

 .قلبم نشست یرو  دستم

 کدوم پسره؟_
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 .پر کردم خچالی برداشتم و آن را از آب سرد کن  یوانیل

 .زدی انگار داشت باهات حرف م  دمید همون صدرا. _

 

 .د یکوب زیم ی را رو ین یبا غر غر وارد آشپزخانه شد و س خاله

پا    یواسه چ نیخدا. ابه کنمی بگذرون. من دارم دق م ریرو به خامشب   ایخدا_

 شده اومده؟ 

 

 .دیترسی هم م د یبود. شا زاری. چقدر از صدرا بحرف خاله دلم گرفته بود  از

 ...نخست یمن در آن روزها مثل

 ...حاال اما

 دم؟یترسی هم از صدرا م  باز

 

 .ببرم که خاله مانع شد رونیگذاشتم و خواستم ب یآب را در بشقاب وانیل

 .برمی . بده خودم براش میتو ببر خواد ی مهسان خاله نم_

 

و خاله بد برداشت کند. آب را به دستش دادم و پشت   می بگو ی زیچ دمیترس

 :هنوز راحت نشده بود. برگشت و گفت الشیآشپزخانه نشستم. خ زیم
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باهاتون   خواستی هم م ی . هرچدینش یاون آدم آفتاب یجلو اد یز دیکن یسع_

. اصال خوشم  منظورم به توئه  شتری. مهسان خاله بنیند تیحرف بزنه، اهم

 .هاشدنبال سفارش فرستهی م  انقد تو رو ومدین

 

 .برداشت و باز برگشت یقدم دوباره

ندارن. دوتا ظرف بده براشون ببرم.    ک یرفت. احمد و ماهان ک ادمی یوا یا_

 .شربت دادم بهشون

 

 .ها را به دست خاله دادگذاشت و آن  یکوچک  ینیدر س ک ی سه بشقاب ک دایش

انقد تو   ستیها. درست نکنار مهمون  دینیبرا خودتون هم گذاشتم. بش_

 .دیمونی آشپزخونه م

 

 .تکان داد و رفت یسر

 بهت؟ گفتیم  یپسره چ ینگفت-

 

حرف نگاهم را   دای. شکردی فرو کرده بود و به من نگاه م کش یرا در ک  چنگال

 :بود. با حرص گفتم ی قو یلیخ  اشی . ذهن خوانافتیی خوب درم  یلیخ
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برام   گهی بار م هی خامه نباشه،  کمیرو ک گهی بار م هیفکر کرده نوکر باباشم. _

 .کنهیسرم درد م  اریآب ب

 د؟یکشی چرا انقد واسش شاخ و شونه م_

 

 :دمیپرس  رانیح

 د؟یبراش شاخ و شونه کش یک_

 

 .کرد ک یشربت را به لبش نزد   وان یکرد و ل نگاهم

 .دیا تو و مهناز خانوم. انگار به خونش تشنه_

 

سر دردش،   دنیکه با شن یبه خونش تشنه بودم؟ به خون صدرا؟ من من

 .افتادمی م  هیداشتم به گر

 .دمیرا به سمت خود کش ک یک ینیس

  یجوون درست گهی دارم. خاله روش حساسه. م کارینه بابا من به اون چ _

 .شون باز شهپاش به خونه  ادی. دوست نداره زستین

 

 .کردی داشت در قلبم خنجر فرو م یجمالت، انگار کس  نیا  یادا نیح
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 ده؟ یازش د  یزیچرا مگه چ_

 

 حال بدم را؟   دیدی نم کرد؟ی چرا بس نم دایش

آن   ی شربت رو یافرستادم و جرعه  نییپا میرا به زور از گلو ک یک ی اتکه

 .ختمیر

 .نگرانه شهی. همگهی است د. خاله دونمی من نم_

 

  را نداشتم یزی چ چیه دنیکردم. آن لحظه قدرت بلع ی باز یباز ک یبا ک و

 .دوباره زاده نشود   میبغضم را! پس بهتر بود سکوت کنم تا بغضِ گلو یحت

. از اظهارنظر درمورد  بود  طورن یهم اتشینگفت. اخالق  یز یچ گریهم د دایش

مشغولش شد. خودم در  کشیبود. پس سکوت کرد و به خوردن ک زاریب گرانید

گذاشتم و   زیم ی به سالن بروم. سرم را رو  زدی بودم و دلم پرپر مآشپزخانه 

خاطر  به یعن ینگاه نکنم. سرم چرا درد گرفته بود؟   دایکردم به ش یسع

 داشتم؟  یاحساسم به او بود؟ اصال مگر من به او احساس

 

 :آهسته گفت دایش

 مهسان؟  یاخسته_
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 !اوهوم_

 

 .دستم گذاشت ی را رو دستش

پشت   هی. یایدرب یفیماه هم بگذره و از بالتکل هی نی زودتر اخدا کنه  _

ش آزمون کنکوره وگرنه دانشگاه رفتن براش سخت  دغدغه   نیتربزرگ  یکنکور

  ؟یچ  یعنیدرس خوندن  فهمهی دانشگاه، تازه م رهیم ی. هرچند که وقتستین

 .وندچندتا کتاب خ دیبا یهر درس یترم، برا هیاوقات در طول  یگاه

 

و من در شبِ دو چشم پر راز   زدیاز درس و دانشگاه و کنکور حرف م  دایش

 .زدمی پرسه م

 .زده شد. سرم را باال گرفتم و نگاه کردم. احمد بود  خچالیبه  یاضربه

 تو سالن؟  نیایشما چرا نم_

 

تر بود و اگر با رفتن کنم. باالخره او بزرگ  فینگاه کردم تا کسب تکل دایش به

 .دانست یخاله مرا مقصر نم  گرید کرد،ی موافقت م

خلوت   جان یکم ا هی. میای. ما هم ممی کردی رو جمع و جور م  جان یا میداشت_

 .شه



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

518 
 

هست. هلن اصرار داره کادوها رو باز   شهیلطفا! کار که هم دیایب دیبلند ش_

 .میکن

 

هم شد.   طور نیو هم  اوردین یگری د یبهانه  دایش  کردمی دل خداخدا م در

 .کرد قیبلندشد و مرا هم به رفتن تشو

 .که هلن کوچولو کم طاقته میبر ایپس ب_

 

 :گفت دم،یپر تاب بلند شدم. به احمد که رس  یو دل لیم ی ب یظاهر با

 ؟ی ها چطوربا درس _

 !سخت مشغولم_

 

 .بودم یبود از درس فرار یمن که چند روز گفتم؟ی دروغ م چرا 

. یریگی رو م جهینت نیدارم و مطمئنم بهتر دیادامه بده. بهت ام طورنیهم_

 .تهیکه درس برات تو اولو دونمیم

 

 شهیبود؟ احمد چرا مثل هم تمیحرفش فکر کردم. واقعا حاال، درس در اولو به

 اش، درس و کنکور من بود؟ دغدغه  نیمهمتر
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هلن   د،یدنبال آن دونفر از آشپزخانه خارج شدم. وقت خواندن کادوها که رس به

احمد،   ی حالخودشان را به دست احمد داد و با خوش  یمیابتدا ساعت تقد

 کنمی من بود که فکر م ی دوم، کادو ی صورت او هم پر از ذوق شد. اما کادو

 فیرا که از ک یرم کادوها باز کرد. باکس چ هیاز بق  احمد به عمد آن را زودتر

  رهیرا باز کرد، دوقاب عکسِ کوچک را در دستش گرفت و به آن خدرآورد و آن

پر غم    یرا از نظر گذراند، با دلآن یحال شود اما وقتشد. انتظار داشتم خوش 

قاب عکس   نیا انیدر م دی. شاسوخت ی م ی لیخ ش یلب تشکر کرد. دلم برا ریز

گذرا به صدرا افتاد که با   یلی. نگاهم خگشتی گم شده م ییایدنبال رو ،یجفت

شده بود. حتما او هم   رهیمن خ یه یباال رفته، در سکوت به هد ییابرو

 .شرکت ماست دیباکس، تول نیکه ا دانستیم

 

که کاغذ  . قبل از آندیرس شاننِ یهمه کادوها را باز کرد و نوبت به آخر احمد 

 :دورش را باز کند؛ صدرا آهسته گفت دهیچیپ یکادو

 .احمد جان! لطفا بعدا بازش کن هیاون خصوص_

 

داشتم    یکادو را کنار گذاشت. از فضول مخالفت،ی و ب یهم بدون کنجکاو احمد 

حرف    نیاز ا شتر،یاز من نداشت. هرچند، او ب  ی. خاله هم دست کممردمیم
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  ی خصوص یپسرم کادو یابر گفتی شده بود. حتما با خود م یصدرا عصبان

 .آورده و ممکن است او را از راه به در کند 

 

 

فراوان، احمد از   کات یدست زدن و تبر انیگذشته بود. م میاز ده و ن  ساعت

همه محبت را نداشته است و تقاضا   ن یهمه تشکر کرد و گفت که انتظار ا

بزم، خوش بگذراند. به درخواست   نی از بودن در ا ی داشت که هرکس به نوع

در    واهرآن باال رفت. هر دو خ ی گذاشته شد و صدا یشاد ک ی خانم، موز دیگلش

. خاله  استی عاد  ی امر  شانیبرا نیو مشخص بود ا ستادندی دل جمع به رقص ا

خاطرِ  به میدانستی اما همه خوب م ابدیشان راه مشتاق بود به جمع  ی لیهم خ

را کرده بود، کنار   ز ی . احمد که قبال فکر همه چکندی م یریبودن صدرا، کناره گ

 :و گفت ستاد یمن و خاله ا

 دونستمی . چون م دیوسط و راحت برقص د یبر د،یتون که دوست دارهرکدوم _

  وزی. ف کنمیرو روشن مگرفتم. اون  رو قمیبشه، رقص نور رف  یجورن یممکنه ا

باشه   ک یقسمت کامل تار نیکه ا کنمی رو هم قطع مسالن و آشپزخونه  یمرکز

 .داشته باشه  ییکم روشنا هیو فقط همون رقص نور 

 

 :خاله هم گفت به
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و   شهی تموم م یهمه چ  گهی ساعت د  هیمن.  ز یرو مشغول نکن عزانقد فکرت _

 .تواسه  مونهی ش مو خاطره یفقط خستگ

 

 :و با احساس گفت دیصورت احمد را بوس خاله

 .پسرم تیان شااهلل رقص عروس_

 

و   کردندی و مامان فقط نگاه م دایو ش وست یاز خدا خواسته به جمع پ خاله

 .کردیبه خاله هم با لبخند نگاه م یمامان ماه زدندی آهسته دست م

 .شادتر شد و رقص تندتر آهنگ 

  وزیف  یدوست احمد روشن شد و برق، با دکمه   یِرقص نور شارژ گرید  حاال

 .قطع شد  ،یمرکز

نشست و مشغول حرف   ن یفرد ییبابا و دا انیکه تمام شد، خودش هم م کارش

 .بلند شد یزدن با صدا

. کنار  دمیکه ماهان را کنار خود د کردیعادت م   یکیچشمانم تازه داشت به تار 

 :گوشم پرصدا گفت

 .. به مامان هم بگومیبر دیبپوش بابرو لباس _
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شده بود ماهان   رحمی . چه بدادی هلن در آغوشش بود و خود را تکان تکان م 

 .برقصد گران ی دختر کوچولو با د  دادی که اجازه نم

به سالن که کنار در حمام هم   دهیچسب ی به سمت راهرو فم، یبرداشتن ک یبرا

 .بود، رفتم

  یاما در حال حاضر نشان دادن هر مقاومت م یبرو ی زود نیبه ا  خواست ی نم دلم

من   دانستندیخوب م ی لی. چون خگرانید ینیبود با بدب ی از جانب من، مساو

 .به آمدن نبودم یابدا راض

با خودم   فمیلمعلوم نبود تک ی. وقتسوزاندمی در دل به حال خود دل م  داشتم

 داشته باشم؟ شدی م  گرانیاز د ی چه انتظار ست،یچ

بود   ک یقدر تاررساندم. آن قسمت آن ی کورمال خود را به چوب لباس کورمال

را لمس کردم و از سگک   فیک ک ی . به زحمت بند دیدی که چشمم اصال نم

. دوباره دستم را جلوتر بردم و  ستی من ن فیک دمیشده بر آن، فهم  زانیآو

 کهن یکه به دستم خورد را لمس کردم اما هم یزیچ  نیاول گر ید بارک ی

قدر  گرم و مردانه، از پشت به تنم برخورد کرد. آن یرا بردارم، تنآن  خواستمیم

. دست و  دیفهمینم  یکس دمیکشیهم م غی بود که اگر ج اد یز ک یموز یصدا

ام را به  . تن وحشت زدهدیقلبم دو یا یس در زواحس شد و تر  یلرزانم ب یپا

دست   د،ی شنممتد و کشدارم را  یهانفس یسمت خود چرخاند و وقت

باال بود و صدا به   ی لی خ ک یموز یصدا کهن یقلبم گذاشت. با ا یرا رو نشیسنگ
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. چقدر  بود  یدنی چقدر شن کردی که کنار گوشم م ییاما نجوا د،یرسی صدا نم

 .بود یخواستن

 ؟ یفعال نر شهینم_

 

و   شکافتیرا داشت م امنهی. سدیکوبیتر مدستش داشت محکم   ریز قلبم

و رو کرده   ریقدر وجودم را زبود تمام مرا ذوب کند. آن ک ی دستش نزد یگرما

نمانده بود و هر آن امکان داشت در دستش جان   امی به فروپاش یزی بود که چ

 .بسپارم

گوشم   یها در کوچه پس کوچه  شیقلبم بود و صدا ی هنوز رو دستش

 .دیچیپیم

 !دختر یافتی االن پس م ؟زنهیچرا قلبت انقد تند م یلعنت_

 

 دانست؟ ی جوابش را نم  واقعا

 .جهان بود  یهاب یتخر نیتر رانگریخود، عامل و  او

 !من جهان

 !کوچک من هانج

 د؛ یلرزینگاه م ک یکه با  یجهان
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 شد یو رو م ری حرف ز ک ی با

 .دادیلمس جان م ک یبا  و

به   یگوشم. مرا حال  یالله ی کیتا نزد یشانی. از پدیصورتم کش یرا رو انگشتش

 .آوردی خودش خبر نداشت دارد چه بر سرم م د یو شا کردی م یحال

به گوشم   قایرا دق  شیهاجا ماند و لب انگشتش همان  د،یگوشم که رس  ک ینزد

 .چسباند

که مجبور شدم   یداشت   شمیپ یامانت هی اما  شم،ی مزاحمت نم گهی گفته بودم د_

 .قولم بزنم ری به خاطرش ز

 

را    یکیهمه نزد نیمن طاقت ا کرد؟ی . چرا بس نمافتادمی پس م  داشتم

 .آمدی . اگر ماهان مدیرسی نداشتم. آخ که اگر خاله سر م

 

 .بذار برم_

 

بود که   ک یقدر به تنم نزد اما او آن  دمیرا خودم به زور شن فمیضع یصدا

آورد تا تکرار   میهالب   یکیام. سرش را تا نزدبر زبان رانده  یدهد حرف  صیتشخ

 .؛ تا بشنودکنم
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 !ولم کن_

 

مشت در شکمش   ک یبودم؟  فیهمه ضع  نیچرا ا د؟یچکی چرا داشت م اشکم 

.  زدمی نم یکس هم حرف  چی. به هانداختمی و خود را در سالن م دمیکوبیم

 .نداشت که هیگر

 

 

به   یرا باز کرد. دست امی را از کنار گوشم فاصله داد و گره روسر  انگشتش

  یِ کیگردنم را با لمس انگشتانش درو کرد و به نزد نِی. چند بار زمدیگردنم کش

 .کرد میجا ترسقلب را همان  ک ی انگشت، شکل  ک یبا   د،یکه رس امنهیس

و    یدی. همون موقع که از تو اون کوچه دویرو اون روز جا گذاشت رتیزنج_

 .. حتما از گردنت باز شده بودیرفت

 

رده بود و به قلقلک افتاده بود.  درآو  یباز جنبهی . دلم بکردی م اموانه ید  داشت

 گرفتمی خودم را سفت م ،یشده بودم که در بلند یفلک بلندانگار سوار چرخ و 

. حاال هم همه تنم منقبض ختیریفروم  یدلم هر دم،یرس ی که م نییو به پا

و به گردنم    دینوردی شده بود و او داشت با لمس صورت و گردنم، وجودم را درم
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تار و   ی. همه وقت بود که طاقتم تمام شد و در آغوشش پرت شدم آن د،یکه رس

 .دیرسی به دادم م یپودم از هم گسسته بود و کاش کس

 !توروخدا ولم کن_

 

 .داشتم  گرانید  یبرا یمن چه جواب  شد،یها روشن م چراغ  اگر

عطر تنش از مشامم دور شد،   ی. وقتنمیبنش نیزم  یکرد تا آهسته رو کمک 

 .و تازه توانستم نفس بکشمهوا آمد 

 !چه تنها شده بودم بارهک ی به

. خود را به  خوردندی رقص نور، در مغزم چرخ م یو رنگ ها یقیموس یصدا

از تورم   دیآن گرفتم. با ری رساندم. آب سرد را باز کردم و صورتم را ز ییروشو

باهوش بود.   یلی. ماهان خکاستمی وجودم م  یصورتم، التهاب تنم و گر گرفتگ

پاک کردم. دستم   را صورتم   ،یو با پر روسر دم یچندبار بر سر و صورتم آب پاش

اما   رم یتا آرام بگ دمیکش قیقلبم مانده بود. با دهان بسته چند نفس عم یرو

سرم مرتب کردم   ی را رو یطولش داده بودم. روسر  ادیز شد؟ی مگر قلبم آرام م

  .به سالن رفتم ف،یو با در دست داشتن ک

 .تنم به تن ماهان خورد بارنیا

 ؟ یکجا بود_
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به من نداشته باشد   ی ماهان چندان توجه شود ی باعث م ی کیتار کردمی م فکر

و آهسته    رمیبود؛ فقط توانستم لبم را به دندان بگ دهیکه او پرس یاما با لحن

 :میبگو

 !داداش_

 .می نگو. بعدا با هم حرف بزن یچی! هسیه_

 

داشت اما   ی سالن نور کم یصورتش را از من برگرداند و دور شد. فضا و

. آهسته از جمع فاصله  دید شدی تر معادت کرده بود و راحت یکیها به تارچشم 

 .ستادمی ا  یگرفتم و پشت سر مامان و مامان ماه

 :گوش مامان گفتم کنار

 .میبر گهی ماهان م_

 

 .را به سمت من چرخاند  سرش

بذار چراغا رو روشن کنن، حاال   شهی که نم یخداحافظ ی زشته مادر. ب_

 .میریم
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نقل قول کنم. پس دوباره   شیشوم و نظر مامان را برا ک یبه ماهان نزد دمیترس

رقص   یو به روبرو چشم دوختم. هلن توانسته بود ماهان را برا   ستادمیجا اهمان 

 .دیچرخی کند. دست در دست خاله، آن وسط م یراض

داشت نگاهم   یکس کهن یحس ا شد؟یتمام نم  گر ی تمام شده بود. چرا د تحملم

داشتم. هنوز حالم بد بود. دلم   ی. چه حس بدکشاندی مرا به جنون م کرد؛یم

 .وسعت دردم را ببارم یکه همه  ی. جورخواستیم هیگر

نماندم تا مامان   بارن یها روشن شد و اچراغ  گر، یسه آهنگ د ایاز دو  بعد

 :گفتم ع یداشته باشد. به سمت بابا رفتم و سر یگر یمخالفت د

 م؟یبابا بر_

 

 .سوال به صورتم نگاه کرد پر

 باشه بابا. حالت خوبه؟_

 

 .توان داشتم، همه را جمع کردم تا لبخند شد و بر صورتم نشست هرقدر

 .شهی ز نمکه چشمام با  ادیآره فقط انقد خوابم م_
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 :گفت  ییحیراحت شد. رو به آقا الشیخ انگار 

 .روقتهی. دمی کم کم بر گهیما د_

 

 .ماندن داشت شتری اصرار به ب ییحیآقا

 د؟یبریم  فیهنوز ساعت دوازده هم نشده. تشر_

 

.  دادمی نشان نم یشان توجه کنار هم نشسته بودند و من اصال به سمت  انیآقا

 .دوباره به طرف مامان رفتم و خواستم تا بلند شود

و با دستمال،    زدندی خانم و خواهرش داشتند خود را با دست باد م دیمهش

شربت در دست گرفته بود   یوانی. خاله هم لگرفتندیعرق از سر و صورتشان م

  انیاز م خواستمی . چرا همه در جمع بودند و من مزدی ف مو با احمد حر

کردم و  ی پرواز م شدی . کاش مشدمی جا بند نم ک یجمع فرار کنم؟  نیهم

 .آمدمیفرود م  شناختمیکه م یکسان یو همه جان یدورتر از ا ییجا

 ماهان کجا بود؟ یراست

هلن زانو زده بود و داشت به ذوق کردنش دل    یپا  یسالن، جلو گر ی د سمت

بود؟ ناراحت   یدرمورد افکارش زد. از دست من عصبان یحدس شدی . نمدادیم

 .برادرانه بود تیحساس  ک یفقط  ایبود؟ 
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 بود؟  دهید یز یمگر چ اصال

 

  گر یخانه و داز صاحب یبا خداحافظ م، یحاضر و آماده بود یبعد، وقت یکم

 .میمهمانان، قصد رفتن کرد

نگاه کردم.   دایبچرخد و فقط به خاله و ش یسمت چیندادم نگاهم به ه اجازه

را گرفتم تا کمک کنم به  یو دست مامان ماه دمیبوس یحالی هردو را با ب

رفتن، کسب   یخانه، براهم داشتند از صاحب  دایو ش نیفرد یی برود. دا اطیح

  گرانی . دمیزدینشستم و حرف م یکنار مامان ماه اطی. در حکردندی اجازه م

آرامشم   دنش،ی . حس بودنش و بوسدمیکه آمدند، صورتش را پر حرارت بوس

 .بود

 

بار ماهان راننده بود و بابا کنارش نشست. مامان هم هلن را کنارم نشاند و   نیا

را از جا کند و به حرکت   نیبوق، ماش ک یبعد خودش سوار شد. ماهان با 

که بر   یبرآمد و چشمان امنه یشد که از س ق یعم  یراحتم، بازدم ال یرد. خدرآو

 .هم افتاد

حتما ماهان   دم،یچپی بکنم. اگر در اتاق م د یچه با دانستمی نم م،یدیرس یوقت

  یهاتحمل نگاه شدم،ی . اگر هم با او رو در رو مکردی بدتر بازخواستم م 

پارک   نگ یرا در پارک نیبود و داشت ماش امدهیپرسشگرش را نداشتم. هنوز ن
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زشتم را از   اهیس  شلوارکت و   عی لباس، به اتاقم رفتم و سر ضی تعو ی. برا کردیم

اول    دی. اصال چرا لباسم را عوض کردم؟ بادمیراحت پوش ی تن درآوردم و لباس

کز   وارید یو گوشه دمکری را به تن م  امی . بعد لباس راحتگرفتمی دوش م

.  انداختمی و دور م کردمی لباس نحس بدقواره را هم تکه تکه م نی. اکردمیم

نگاه کنم.   یکت و شلوار را به تن کنم. محال بود به آن حت  نیمحال بود ا  گرید

تا آب سرد،   انداختم؛ی دوش آب سرد م  ریخود را ز د؛یرسیکاش ماهان زودتر م 

  ی باعث شود از بهت آن همه شوک رها شوم. به کمد لباسم زل زده بودم و سع

جا گذشته بود،  و هر چه آن  یها، از فکر به مهمانداشتم با نگاه به رنگ لباس 

 .دور شوم

به در اتاق خورد. بلند شدم در را باز کنم اما ماهان از همان پشت در   یاتقه

 :گفت

 .مهسان میبت کنبا هم صح  دیفردا با_

 

  داشت؟ یشور افتاد. چه صحبت دلم

تا   دمیبه هلن بخش جانیلبخند ب ک ی اتاق را آهسته باز کردم و نگاهم را با   در

 .مجبور نباشم چشمان پر از حرفم را به ماهان بدوزم

 .دارمیباشه داداش. من صبح زود ب_

 .میکنی صحبت م رونیب_
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 .شدم رهیبا ترس به او خ بارنیا

 شده؟ ی زیچ  رون؟یچرا ب_

 

. ماهان با  کردی او چسبانده بود و خوابالود نگاهم م ینهیسرش را به س هلن

 :نگاه به هلن، به من گفت

 شده!؟ یبپرسم چ  دیمن با_

 

 .دیبه صورتش کش یهم دست بعد

  ییاج هی. فقط شت یپ امیتا منم ب رونیب ایظهر ب یصبح من سر کارم. طرفا_

. نگران  یبدونه با من قرار دار خوامی. نم یبد حیبه مامان توض یباشه که نخوا

 .شهیم

 

 

 :دیدهانم پر  از

 .خونه رو ببرمکتاب یهاکتاب دیبا_
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 .رفتیرا در هوا گرفت و پذ حرفم

. شب  یایتا ب زنمیخونه بهت زنگ م دوازده از در کتاب یباشه پس من طرفا _

 !ریبخ

 

 .گفت و هر دو به اتاقشان رفتند ریشب بخ  یحالی هم با ب هلن

و سجاد را   رفتمیداشتم؟ اگر م  یجا کارخانه؟ مگر من آن گفته بودم کتاب  چرا 

 ...دمیدیم

. من با  آوردمیخاطر م . تازه داشتم بهافتادی داشت موتور مغزم به راه م تازه

  یبودم که هر پسر سرره یهمه خ نیچه کرده بودم؟ من کجا ا امی خودم و زندگ

  وار ی در اتاق را بستم و به د رم؟یراه دهد و راحت بپذ مم یخود را به حر

خودم و افکارم را   د یاحمام رفتن نداشتم هرچند که ب یحوصله گری. ددمیچسب

  نیزم  یرفتن نداشتم. رو ی. اما آن لحظه پاکردمیپاک م هایزشت نیاز ا

اتاقم. من چه کرده بودم که صدرا به خود   واری گاهم شد د هینشستم و تک

تنگ  یبار اول در آن کوچه  یرا داده بود؟ چرا وقت میایدر دن یروش یپ یاجازه 

نزده بودم؟ چرا نگفته بودم   ادیسرش فر رو خلوت مرا در آغوش گرفته بود، ب 

نسبتا کوتاه،  یِآغوشبردارد؟ چرا اجازه دادم از آن هم  میایدست از سر من و دن 

مرا   یاز پشت مرا گرفت؛ وقت یبسازد؟ چرا امشب وقت ایخودش رو یهنم برا ذ
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  دم؟ یقلبم را لمس کرد؛ محکم در صورتش نکوب یبه سمت خود برگرداند؛ وقت

 آغوش او رها کردم؟  در چرا تنم را 

 

  ریشده بودم. چقدر حق ل ی. چقدر ذلدیچکی و بر صورتم م شدی دانه م اشک 

و   یزود نبود؟ پس چرا با بدبخت یل یوا دادن و دل بستن، خ ی شده بودم. برا

 به او دل سپردم. مگر صدرا که بود؟ مگر چه داشت؟ ،یچارگیب

با خود چه کرده بودم؟ به صدرا هم اجازه داده بودم به وجودم، به روحم، به   من

پشت   یدر کوچه  ی ابانیخ ی. درست مثل همان پسرک هرزهافکارم تعرض کند

  یبود چون او، حت یک یرستوران. کار صدرا چه کم از کار او داشت؟ صدرا هم 

 !به مراتب بدتر از او

 

 .فتمیتا به هق هق ن فشردمیدهانم م یرا رو دستم

 !یدیبخشی کاش مرا م ایبد بود. خدا حالم

را باخته بودم.   امی چه کرده بودم؟ من باخته بودم. نه که قلبم را؛ من پاک من

 .ام را؛ دست نخورده بودن قلبم را بد باخته بودمرا، اعتماد خانواده  میایدن یکپا

... چه بود که مرا  دیتپی من از صدرا خوشم آمده بود... قلبم با صدرا تندتر م 

 کرد؟ ی الوصول مو سهل   یهمه دمِ دست نیا
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ام را در آغوش گرفتم. من  و تن خسته دمیخواب  نیزم ی. روآمدی بند نم اشکم 

بودن خودم داشت حالم به هم   لیهمه ذل ن یخسته بودم. تنم خسته بود. از ا

 .تریبودم؛ از خودم کفر یپسرها کفر ی. از صدرا و سجاد و همه خوردیم

 

  یِ . همان وحش. حتما باز هم صدرا بودآمدیم فمیاز ک یگوش  یبره یو یصدا

 .قلبم را و روحم را به تاراج برده بودکه تنم را،   یغارتگر 

قلبم   گری. اسم صدرا دشدی بود و با قطره قطره اشکم غسل م نیزم یرو صورتم

بودم،   دهیکه از او د ی نبودم. امشب با برخورد قرارشی ب گری. ددادی را تکان نم

شده بودم.   زار یاتفاق افتاده بود، ب مانانیچه مآن یاز صدرا و از خودم و از همه 

ذهنم بازتر شود. تنم را   شدی م عثبا ن یو ا شستندیاشکم ها چشمانم را م

  چیه  گریتر فشار دادم. همان دم با دلم و قلبم و چشمانم عهد بستم که دمحکم 

بگذارد. به خودم قول   شانم یپا در حر ن،یچن  نیاجازه ندهم ا یوقت به کس

 .شوم زاریکه متعلق به اوست، ب یمام افکاردادم از صدرا و ت

. دستم را  آوردیداشت نفسم را بند م   امانیهق بدهانم را گرفته بودم و هق  

تر زار  کم  دی. شامی ایتا درد باعث شود به خود ب گرفتمی محکم و به کَرات گاز م

 .بزنم

 .تر فکر کنمکم دیشا
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حالم را در آغوشش زار   نیبود که ا ی. کاش کسکردمی م ییتنها احساس 

. نترس! من هستم ": گفتی و م دییبویکنان مرا نوازش   م یو او موها زدم یم

 "!یزیهر چ  ی... تا منتهاکنارت. تا ابد جانیهم

 

  یمیصم ادیهم نداشتم. من با مامان هم ز ی میدوست صم  ک ی یاما من حت 

سرم داشت   ؛دیکشی م ریقلبم ت  کرد؛ی نبودم. من درد داشتم. دلم درد م

 یمُسکن چیشده بود و ه  اهیو از همه بدتر روح پاکم بود که س دیترکیم

 تنگ  یادر کوچه  بهیپسر غر ک یبود که  یمن، تعرض همان دست ی نداشتم. برا

هر بار از پشت   یکه سجاد عباس ی تنم به حرکت درآورد. همان نگاه یرو

گشوده   میکه صدرا به رو ی. همان آغوشدوختی خانه به من مکتاب  شخوانیپ

 .بود

 مردم؟ ی من تعرض شده بود و من چرا نم به

 

خواب    ک ی. خواستی باران. دلم خواب م یایخون بود و چشمم دن  یایدر دلم

افکار مربوط به   شد؛ی . اما هربار که چشمانم بسته میشگیو هم   یراحت، طوالن

. کاش اسمش را هم فراموش  زدی و بر وجودم چنبره م شدی م ایخولیصدرا، مال

 .شدی م ومح  نی. کاش از زمشدی گم و گور م میای. کاش از دن کردمیم

 .آمدی از اسمش هم بدم م یحت  گریکرده بود که د ی کار صدرا
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  زاریشب من از صدرا کاهن و هرچه مربوط به او بود، تا سر حد مرگ ب آن

 .شدم

 

 

اتاقم خود را به    دیسف یاز پشت پرده  دیخورش  ییو طال  دیکه انوار سف صبح

چشم ساعت   یمفرط چشم باز کردم. از گوشه یداخل راه داده بودند، با کسالت

نم در هم مچاله شده بود  . چند دقبقه مانده به هشت بود. بددمیرا د واری د یرو

ام  حال افتاده  نیبه ا چرا دانستمی . خوب مدمیدی و توان بلند شدن در خود نم

  یگوش یبره یو یبه آن سمت و سو بکشانم. صدا یااما نخواستم فکرم را لحظه

. شدی و تمام نم  خوردی چنان داشت بوق م. هم شدیم دهیشن فمیاز داخل ک

  .گذاشتم  و خود را از جا کندم نیبر زم یدست

 

باور هم دروغ گفته طفلک خوش  نیبه ا ر،یچند روز اخ نیبود. در ا  ی بهار خانم

که با خود   یبر سر عهد دیبا گر ی. اما دبرمی م شیها را با برنامه پبودم که درس 

دادم که   حیتوض شی. تماسش را وصل کردم و کامل براماندم ی بسته بودم، م

ناراحت شد اما خوب   یکم دارد کردم. ابت  یبرنامگیرا با ب  ریاخ یهفته ک ی

زود بتوانم   یل ی قدر جزم هست که خآن تیموفق یعزم من برا  دانستیم

  یبار کوتاه نیکرد و قول گرفت ا نیگز ی جا میبرا یگر ید یجبران کنم. برنامه 
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 گفتی م ،یگوش  یصفحه یپاکت باال  ک ینکنم. تماسش که قطع شد، وجود 

 ست؟یبدانم مخاطبم ک خواستی آمده اما چرا دلم نم امک یپ  میبرا

  یو کلمه کرد ی م ییخودنما "شبگرد "را باز کردم. نام  هاامیپ یصفحه

را  که از داخل متنش به چشمم خورد. اما اعتنا نکردم و نخوانده آن  "رتیزنج"

به  . هرچند که گسستیم دیکه با خود بسته بودم، نبا یپاک کردم. عهد

 .داشتمشک   دادمی که در برابر صدرا از خود نشان م یو ضعف یسست عنصر

 

افتاد که با ماهان قرار دارم. کاش اسم    ادمیدرس خواندم و   یساعت چند

با سجاد روبرو   دیبا یو چه برخورد یی . حاال با چه روبردمی خانه را نم کتاب

 شدم؟ یم

خانه است. بلند  کتاب ی لوج  گریساعت د ک یفرستاد که تا  ام یپ م یبرا ماهان

هر سه را   رفتن حاضر شدم. سه کتاب از قبل در دستم امانت بود  ی شدم و برا

 .گذاشتم فمیرا در ک تمیبرداشتم و کارت عضو

 

  یرفتن نداشتم. نه برا   یخانه مانده بودم. پاکتاب یبود که جلو قهیدق  چند

  ی کیکه ماهان برسد.  یجا تا وقتپرسه زدن در آن  یخانه و نه براورود به کتاب

بعد هم   یدو پسر جوان از مقابلم عبور کردند و گذرا به سمتم نگاه کردند. کم

  یبودم که در کوچه دهید بالبراندازم کرد. ق  رهیخ  یبا نگاه انسالیزن م ک ی
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جا با هم قرار  درس خواندن، آن  یها به بهانه  یخانه، بعضخلوت کتاب

سوار از دور با   دوچرخه ک یدرموردم بد فکر کند.  یکس دمی. ترسگذاشتندیم

اش مرا به خود آورد تا زودتر وارد  شد. با زنگ دوچرخه  ک یسرعت به سمتم نزد 

  ادم ینبود. ناگهان به  جان یخانه شوم. دلم در تب و تاب بود. کاش سجاد اکتاب

از آن استفاده کنم تا خودم   شدی مواقع م جور ن یدارد که در ا  یآمد مامان ذکر

 :نگه دارم. پس در دلم گفتم یمخف گرانیرا از چشم د

 "...یُصمُ بکمُ عم"

 آمد؟ی نم ادم یذکر را چرا  یباق 

 

 :تکرار کردم  دوباره

 "...یُصمُ بکمُ عم"

 

  .ستیکامل آن چ دانستمی را حفظ نبودم و نم ذکر

و با   دیقسمتش را تکرار کردم که باورم شد سجاد مرا نخواهد د نیقدر همآن 

که اواخر   یانسالیمرد م  دنیرا که باز کردم، با د یاو روبرو نخواهم شد. در ورود

جا  و خدا را شکر کردم که سجاد آن  دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس دم،یدیم

ماهان با   یوقتنشستم تا  عه در سالن مطال  یدادم و کم لیها را تحو نبود. کتاب

 .ردیتماس بگ
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  می را در دست گرفتم و به مرور پرداختم. ماهان برا اتیادب یهاکارت فلش

  :نوشت

 ".رونیب ایب گهید قهی. پنج دق کمینزد"

 

آب از آب   یرا برداشتم. تشنه بودم. تا کم فمیها را جمع کردم و ککارت فلش

 .دیرسی ماهان هم م خوردم،ی ساختمان م رونیسرد کنِ ب

 .دمیاز جا پر شیپر کرده بودم که با صدا مهیآبم را تا ن وانیل

 !سالم_

 

 .جواب سالمش را بدهم نتوانستم

 

 م؟یبا هم صحبت کن شهیم_

 

با من به کجا   دانستی که نم ی پر از درد بود و صورتش، گنگ از حس شیصدا

بودم. من   دهینبود که بارها پشت تلفن از او شن ی زیصدا چ نیاست. ا دهیرس

صحبت با او هم  توانستمی نتوانستم سالمش را پاسخ دهم. پس چطور م یحت
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  ییتنها یهاصحبت شبآقا، هم  نیکه ا کردمی فکر م نیبه ا  یشوم. اصال وقت

 .خواستمی را هرگز نم  ییآشنا نی. اکردمی م دایپ   یمن بود، حس بد

 

 .از او فاصله گرفتم یقدم

 .راهم را گرفت یآورد و جلو  شیرا پ دستش

 !مهسان! بمون لطفا_

 

 .دیبه او نگاه کردم که دستش را عقب کش یچنان اخم با

 !نشده واقعا یزی. چیکنی برخورد م ی تند دار ی لیبدم. خ حیبرات توض دیبا_

 

 .دمقاطع، مقابلش قد علم کر یخودم انتظار نداشتم اما با برخورد  از

ندارم. بار آخرتون باشه که سر راه من   یحیتوض چیبه ه  ی اجیاحت چیمن ه_

 .نیشی سبز م

 

. دمیدی خاص و مردانه او را م  یژیآراسته و پرست  یسابق، با سر و وضع مثل

 .گرفته بود ی ادیکه ز یبود که نداشت و صورت یتنها تفاوتش، لبخند
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 :دیعجز نال با

 .تو رو ندارم یکه من قصد مزاحمت برا یدونیم_

 .نیشیمزاحم م  نیاما دار_

 .حرف بزنم. حداقل بذار بهت زنگ بزنم یدی خُب اجازه نم_

 

 .بود دهی . حتما ماهان رسدی لرز  بمیدر ج یگوش

 .نمیشما رو بب  خوامیکجا نم چیو ه  وقتچ یه گهید_

 

 .از او فاصله گرفتم و دوباره به سمتش برگشتم یقدم

  دنیبشنوم. شن خوام ی بلکه صداتون رو هم نم نمتون،یبب خوام ینه تنها نم_

دستتون   چهیرو بازشما من  کهن یکه کردم. ا هیحماقت  ادآوریشما برام  یصدا

 .نیکرد

 ...اما دیکار زشتتون دار یبرا یحیکه چه توض ستیمهم ن  برام

 

 .دیصحبتم دو انیم

 .ینبود معرفتیمهسان؟ تو انقد ب یشد  انصافی چرا انقد ب_
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  یمردد بودم. نفس ی زدن حرف آخر، کم ی. برافشردیدلم را م ش،یصدا تألم

  ی. حرفم را زدم؛ هر چند تند و بدمیگرفتم و نگاهم را در چشمانش کوب

 .گفتمیم   دیبا یرحمانه، ول

  لهیدر درون دو رو و ح ی مثل شما که به ظاهر متشخصن، ول ییمن از آدما_

 .یسجاد عباس ی. ازتون متنفرم آقازارمیگرن، ب

 

داشت:   یمعن  ک یتکان داد که فقط  م یبرا یدر صورتش النه کرد و سر غم

 "چرا؟ "

 

 .را تندتر برداشتم میهاقلبم، قدم یاعتنا به صدا  یتوجه به او و ب یب

خانه نگذارم. اگر  هرگز پا به کتاب  گری گرفتم د میو با خود تصم برنگشتم

  یچشمانش ببازم. چشمان تیممکن بود موضعِ خود را به معصوم گشتم،یبرم

 .ها را از خاطر ببرمکه مطمئن بودم تا آخر عمر محال است آن

 !مهربان سجاد

بود که من در دل خود   یسپر جان صدرا کاهن شده بود و محصول تخم نفرت او

 .بودم اندهیرو
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 .متنفر بودم ریخودم و از تمام اتفاقات اخ  از

 

  شهیکوتاه، سرم را به ش یسوارشدم و با سالم عی سر دم، یماهان که رس به

 .چسباندم

 .دمیدی راه را فرار م ن یجا مانده بود و من بهتر ییجا  ک ی دلم

صحبت  میکه هم بتون یی جا هی می. برروشن بشه  دیهست که با زا یچ  یلیخ_

 .میهم ناهار بخور  م،یکن

 .میبر_

 حالت خوبه؟ _

 

وارد شود. صاف نشستم   حتیکند و از در نص یدوباره بخواهد کنجکاو دمیترس

 .امام زده بر چهره  ی از شاد یو نقاب

. چشمام  خوندمیداشتم درس مم. از صبح زود  آره فقط هم گشنمه هم خسته _

 .درد گرفته

 

. سرعت  کردیرا آسوده کرد. هرچند هنوز با شک نگاهم م   الشیخ تظاهرم

 :گفت ی نسبتا خشک و جد یرا باالتر برد و با لحن نیماش
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 .که سر راهمونه یرستوران  نیبه اول میپس بر_

 !میبزن بر_

 

  یباز لمیماهان ف  یخودم را سر حال نشان دهم. هم داشتم برا  خواستمیم

دهم اما    بیتا خودم را فر کردمی فرار م تیخودم. از واقع  ی و هم برا  کردمیم

که وجود   استیت یاز واقع  شتریهزار برابر ب م یبرا ب،یفر نی منفعتِ ا دانستمیم

را رها    اشی دوست ست من به سجاد پشت کردم و د  گفتیکه م یتیدارد. واقع

 "!کمکم کن دل سجاد را نشکسته باشم ا یخدا"دلم نشست.  ی کردم. دستم رو

که قرار است با ماهان بزنم فکر کنم. چون ممکن   ییهانخواستم به حرف اصال

  میرا بگو ی زیچ ،یکاردادنش آماده کنم و به قصد پنهان  بی فر یبود خود را برا

 .ا گمراه کنمکه او ر 

 

 :که ماهان گفت میرا تازه شروع کرد ناهار

 .بگو  شب یخب! از د_

 

 .ماند و دستم در هوا خشک شد م یدر گلو لقمه

 شده مگه؟ ی چ شبید_
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 یروانه  قایگوشت به دهان بردم و با ترس به او زل زدم. نگاهش را عم یاتکه

 .چشمانم کرده بود

 داشت؟  کارتی پسره چاون  شبیشده. د یچ شبی بپرسم د دیمن با_

 

ام خارج  چه خورده بودم؛ با هم از معده آن یو همه  د یبار لقمه در دهانم پر نیا

 .از او فاصله گرفتم ع یدهانم بود و سر  یشد. دستم رو

بود؟ چقدر زار و   ییچه رنگ و رو نیبه خود نگاه کردم. ا ییدستشو ینه یدر آ 

فاصله   امی عاد  یباشد. من از زندگنزار شده بودم! ماهان حق داشت نگرانم 

داشت؟ او من و صدرا را با هم   ییسوال ماهان چه معنا  یگرفته بودم. راست

 بود؟  امده ین شیبود؟ اما کجا؟ پس چرا پ دهید

 

 

بود. فقط به صورتم نگاه   دهیکه نشستم، دست از غذا خوردن کش مقابلش

 .و دنبال جواب بود کردیم

 هو؟ ی چت شد _

 

 .دمیآب نوش یاو جرعه  دمیبه دستم داد. آن را به صورتم کش یدستمال
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بود،   یم که خالمعده  م بود که تند تند غذارو خوردم. فکر کنم انقد گشنه_

 .شد یطورنیا

 

 !بدون فکر بود که خودم هم متوجه منظورم نشدم ام یهیتوج یجمله قدرآن

 

 ؟ یاالن خوب_

 

 .فرو کردمتکان دادم و چنگالم را در ساالد  یسر

 .شهیرو بخور داداش. سرد م آره خوبم. غذات _

 

 .داشتی و چشم از من برنم  زدی در نگاهش موج م دقت

 .یاگرسنه یلی خودت هم شروع کن. معلومه خ_

 

غذا داشت   بایفرار از نگاه کنجکاوش، خود را به خوردن مشغول کردم. تقر یبرا

 :که دوباره گفت شدی تمام م

 .یبد حیرو که ازت خواستم برام توض  یزیاومده، پس بهتره چاگه حالت جا  _
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هم فشردم و لقمه را به زور آب   ی. چشمانم را رودادی سماجت به خرج م چقدر

بود، به او نگاه   میهادندان  ریکه اس یبردم و با لب یروسر ری را ز  می. موهادمیبلع

 کردم؟ی چطور و از کجا شروع م گفتم؟ی کردم. چه م

 ...من_

 

 :دهان باز کنم! دستش را مقابلم گرفت و گفت گذاشت ن

. نگفتم  ادیاز دهنت در ن  تیاز واقع ر یبه غ یچیمهسان! ه کنمی خواهش م_

  یبشم. آوردمت که هرچ تیروح یکه با حرف و نگاهم باعث شکنجه  یایب

. شمی م دیاز خودم نا ام  ،ی. فقط هم راستش رو. اگه دروغ بگیهست رو بهم بگ

برات   یقدراونکه برادرتم اما  شمی م  دی. ناامشمیم دینسبتم باهات نااماز 

 .یو حرف دلت رو بهم بزن یکن نانیبهم اطم ینکردم که بتون یبرادر 

 

 .دیجوشی م می داشت در گلو بغض

 

که   یدونی اصال نگو! تو م ، یراستش رو بگ یتونینم یکنیمهسان اگه فکر م _

. فهممی . به خدا که مفهممی مق نگاهت ممن از چشمات، از ع ، یبگ ی هر چ

مراقبت بودم که خار به پات نره و   میزندگ یمهسان. همه   دونمت ی من تو رو م

  خوام ی . اما مارهد  ی درد  هیخواهرم   دونمی . منِ برادر منهیزخم به دلت نش
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که هست رو بهم بگو   ی. پس هرچیرو محرم بدون . خودت من یخودت بهم بگ

 .خواهر قشنگم

 

کلمه   ک یها، آن  انیو فقط توانستم از م خورد ی هم تکان م یرو میهالب

 .میبگو

 ...من_

 

کم   ای دمیکشیترس؟ خجالت م ایبود  ایبزنم. ح ی گریمجال نداد حرف د هیگر

 نداشتم؟  یآورده بودم و حرف 

  یرو یدوبار از سر کالفگ یکی و مشتش را  دیبه صورتش کش یدست شان،یپر

 .دیدهانش کوب

 .خواستی ام به او نگاه کردم. دلم آزارش را نمنم گرفته یهاپشت پلک   از

 

 :و گفت دیمرا عقب کش ی. صندلستادیشد و کنارم ا بلند

 .میبلند شو بر_
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  زیم یاز رو  ی گریرا در دست گرفت و منتظر ماند تا بلند شوم. دستمال د فمیک

 .برداشت و به دستم داد

 .هم به دست و صورتت بزن یآب هی اگه الزمه که برو _

 

 .تکان دادم و نم چشمانم را با دستمال گرفتم یسر

 .میپس بر_

 

هم قرار   ینهتا شانه به شا ستادیراه افتادم. پول غذا را که حساب کرد ا دنبالش

 .میریبگ

حرکت کرد و من    ابانیخ گر ی برود، از سمت د نیبه طرف ماش کهن یا یجا به

.  ستادیا  م،یکه قدم زد قهی. بعد از چند دق رفتمی حرف در کنارش راه م یهم ب

بودم. دور تا   امدهین جان یبود که تا به حال ا مانیروبرو ی پارک دنج و کوچک

 .توت احاطه شده بود یهادور پارک با درخت 

سبز پارک   یو بعد از رد کردن درختان، وارد فضا میرد شد ابانیعرض خ  از

 .میشد

چمن کوچک بود که اطرافش را شمشاد   نیزم ک یسبزش شامل  یفضا

در   ی گریدور پارک، درخت د یهابود که جز درخت جانی پوشانده بود. جالب ا
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 کردی سبز نکاشته بودند. فقط چند کُنده در وسط پارک بود که معلوم م یفضا

.  شودی استفاده م  مکتیو ن یها به عنوان صندلبعد از قطع درختانش، از آن 

جا  هم بودند اشاره کرد و هر دو آن  یها که روبرو ماهان به دوتا از کُنده

 .مینشست

ها، به بود. اکثر کُنده نیو نگاهم پر از تحس  دندیچرخیبه اطراف م  چشمانم

 .جوان درآمده بود یاشغال دختر و پسرها

و   ییبایو از ز دمیکوبی را به هم م میهابود؛ دست  ی گریهروقت د دیشا

و در دلم ذوق   کردمی . اما حاال... فقط نگاه مزدمی حرف م وقفهی ب اش،یدنج

 .دمیدی نم یخاص

  هیچمن بود و  نی زم هیشکل نبود.  نی هنوز به ا جا،ن یکه اومدم ا ی بار نیاول_

که روشون   ییهاکُنده نیشدن به هم لیکه االن تبد ر، یدرخت پ ییچندتا

 .مینشست

 

از ابتدا قرار نبود   دادی نشان م ،یگر یبا د ک ینامرتب هر  یکه فاصله ییهاکُنده

 .دیایوجود ببه یطیمح نیچن

 

. برعکس دفعات قبل که یبعد هفتاد و پنج روز، از پادگان اومده بودم مرخص_

  هیو   ومدین رمیگ  طیخونه، اون بار بل  دمیرسیو هفت صبح م گرفتمی م طیبل
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. ساعت چهار صبح بود و  رو با خودش آورد لطف کرد و از کرمان من  یاراننده

موقع بابا  زابراه کنم. اون  رو  نایو بابا ا امیب دم یهنوز هوا روشن نشده بود. ترس

پارک    نیبراش خوب نبود. نشستم تو هم جانیتازه قلبشم عمل کرده بود؛ ه

 .بود نالیترم ک یکه نزد

 

 .را نشانم داد یمسافربر یانهیپا   یابلواشاره کرد و ت یی نگاهش به جا با

تا آفتاب  خوابمیچمن پارک م  نیکم رو زم هیهم خسته بودم. گفتم  یلیخ_

 .که زد، بعد برم خونه 

 

 

 .شد ره یآسمان خ به

تا تونستم  دمیچیبه خودم پ  یلیتنم هم نم داشت. خ ریهوا سرد بود. چمن ز_

دختر   هیو  رمردیپ  هی یدابخوابم. چشمام هنوز خوب گرم نشده بود که با ص

 .شدم دار یجوون از خواب ب

 

 .کردی م ریها سِرو دوخت. انگار در آن زمان  اده یرا به پ نگاهش

رو نگه داره. چشمام که باز  خودش  تونستی و نم کردیدختره همش سرفه م_

  رمردهیدختره بهش غر زدم. پ یِاپ یپ یهاسرفه یشد، تو دلم چند بار برا
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که االن   یدوتا درخت  نیهم ر یز جا،ن یو آورد نشوندش هم دیرو کش دستش

 .میهاش نشستمن و تو رو تنه

 

 بود؟  ایداشت؟ در رو یریصورتش چه تعب لبخند

 

بود که   ادیها انقد زسرفه  یبودم اما صدا دهیتر دراز کشطرفکم اون  هیمن  _

 یهاک ینزد کنمی بشنوم. بلند شدم و سر جام نشستم. فکر م شدی راحت م

صبح بود. گفتم خواب که بهم حروم شد، اقال تا سرما نخوردم، بلند شم   شیش

 .شدنی م  دتریها هر لحظه شد. سرفهبرم خونه 

سرم بود برداشتم و چند بار تکوندمش. فکر کنم از   ری رو که قبال ز کالهم

اومد جلو و گفت: جوون    رمردهی بود که پتکون دادن همون کاله  یصدا

 .ادیدخترم نفسش باال نم ؟یایو ب یآب بخر  هیبرام از اون دکه  یبر یتونیم

 ؟ یبر یتونی که تو دستش بود زل زده بودم. دوباره گفت: م یاسکناس به

رفتم و براش آب آوردم.   ع یها کبود شده بود. سردختره از فشار سرفه   صورت

و    دادی دو کتف دخترش رو ماساژ م نیب بخوره. پدره ب کمک کردم چند قلپ آ

 .ادیدکتر م یتحمل کن االن آقا گهیکم د هی: گفتی بهش م

دوا درمون، از شهرستان اومده بودن که برن   ی. براضه یمر چارهیدختر ب دمیفهم

و چون    اومدیهمون اطراف. دکتر معالجش ساعت هشت م یمارستانیب هیبه 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

554 
 

پارک که   ی رو آورده بود تواون  رمرد یپ  شد،ی بدتر م مارستانیب یحالش با فضا

هاش گوش دادم. دختره  موندم و به حرف  رمرد یپ شیکم پ هیبکشه.  ینفس هی

قراره چند روز   دونستمی روز نمتر شد، ازشون جدا شدم. اون هاش کم که سرفه

 .نمشیعد دوباره ببب

خاطر  که به  ی. همون دختردمیرو د "هما "سه روز بعد بود که دوباره  قایو دق  

چکاپ    یروز من بابا رو برابود. اون  مارستانیآدرسش، ب نیترسرطان، سرراست 

 .کنارش بود سی بار ادر نیبرده بودم و هما هم اومده بود اما... ا مارستانیبه ب

 

 .که گردنم درد گرفت دیسرم به سمتش چرخ چنان

 مارستان؟ یآورده بودش ب سیادر_

 

. زدی را به من دوخت. نگاهش به من بود اما فکرش، کجا که پر نم چشمانش

 .دیسوال مرا نشن ییگو

  یادیبودم اما اطالع ز دهید روس یدو سه بار ادر م،یاز اون محل رفت یاز وقت_

روز  . اون میزدیباهم حرف م  یو احوالپرس ک یازش نداشتم. در حد سالم عل

دختر   ایخانومش باشه،  دیبا ایبا خودم گفتم  دم،یهما رو کنارش د یوقت

  سیاز خود ادر رم برام مهم نبود. راستش درست هم نبود ب یلیاقوامش. اما خ

 !توئه یِخانوم ک  نیبپرسم که ا
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و زمان را گم کرده بود و فارغ از حضور من،    نیمانده بود که زم رهیکجا خ به

 .گفتیخودش خاطره م  یبرا

کنم اما   یپرس احوال  سیبابا که رفت تو اتاق دکتر، منم رفتم جلو که با ادر_

  رون یکه تو دستش بود، از در بخش ب ی کاغذ هیبهش برسم، با  کهن یقبل از ا

  یروز که تو اون   تنها گذاشت. دوباره داشت مثل لچریرفت و دختره رو با و 

 .. صورتش کبود شده بودکردیسرفه م دمش،یپارک د

  ایکه برم جلو و کمکش کنم. باالخره دلم رو زدم به در کردمی پا و اون پا م نیا

تشکر   خواست یآب براش بردم و کمک کردم بخوره. م وانی ل هیو رفتم کنارش. 

حرف زدن و نگاه کردن نداشت. کنار پاش نشستم و بهش گفتم   یکنه اما نا

زده بود که   خی  انقدبودمش. نگاهش   دهیروز تو پارک دکه اون  امی من همون

رو از من  رو آروم تکون داد، چشماش تو چشماش نبود. سرش یانگار حس زندگ

گم  بدم و ب ییحال و روز اگه بخوام آشنا   نیبا ا دمیگرفت و باز سرفه کرد. د

خجالت بکشه. چون مشخص بود   تشی خاطر وضعبه دیشا شناسم، ی م روس یادر

  یکار ایبگم  یزی چ دمیکه ترس بودمعذب بود. صورتش انقد معصوم  دنمیاز د

سر برسه، با   کهنی حضورم بشه و قبل از ا متوجه  سیروز نذاشتم ادرکنم. اون 

  ...سال بعد کهتا  دمیهما رو ند گهی . دمیرفته بود مارستانیبابا از ب
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 .شد رهیدر صورتم خ قیعم بارن یرا از افق روبرو گرفت و ا نگاهش

برام   یاسم چیدفعه دل ببازم و جز هما، ه   نیکه باعث شد ا یدنیهمون د_

تحت کنترل  شیمار یخوب بود وضع ب  یلی هما حالش خ گهی مهم نباشه. حاال د

هاش بود که دلم  و با همون خنده  دیخندیم گفت؛ی بود. سرحال بود؛ م

 .پابندش شد

 

 

 

  یآفتاب بر فرق سرمان نشسته بود و نور کم یرا در دست گرفت. گرما دستم

 :گفت متیتا درست در صورتش نگاه کنم. با مال کردی م تیاذ

دفعه    ایروز تو پارک عاشقش شدم اون  گمی نگاه عاشق هما شدم. نم هیمن با _

دختر   هینه! من اون دوبار از سر ترحم به  دمش؛ید مارستانیب یبعد که تو

  یبار تو اون دفتر خدمات ارتباط نیاول  ی. اما وقتکردمینگاه م ماریب یچارهیب

  یحس هی، "ه؟ی چ رتونو با لبخند تو چشمام زل زد و بهم گفت: کا دمشید

کرده و هما رو با دو تا چشم براق   من معجزه ی کرده بودم انگار که خدا برا دایپ

 .بازتر کنه ایرو به دنمن ی فرستاده که چشما

 

 .دستم را با سرانگشتش نوازش کرد یرو
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که با   ینگاه نیاز همون اول دم؛یکه لبخندش رو د یامن از همون لحظه _

  هیبه چشمام انداخت؛ از همون موقع عاشق شدم مهسان. من با  یحس زندگ

و   نمشیتا از دور بب رفتمی بهونه م  هیلبخند عاشق شدم. هربار به   هینگاه و 

 هی دمش،یدی مکه ن ییو وقتا  کردمیدست و پام رو گم م  دمشیدی هربار که م

بودم که  قدرم عاشق . من عاشق شده بودم و اون شدمیکالفه م یدلباخته

من فقط   یندادم. برا تیممکنه باز برگرده اما بهش اهم ش یماریب دونستمیم

هرچند کم، اما در کنارش باشم. از اون   تونستم،یکه م یهما مهم بود و لحظات

 !عشق من و هما محفلشد  گهی درخت، د یدوتا کُنده  نیبه بعد، ا

 

عالم    نِیعاشق تر زد،ی لبخند زدم. برادرم هروقت از هما حرف م   اشیفتگیش به

 .بود

هام رو،  رو؛ من اون برق چشم  هایو کالفگ هایتابی هام رو، اون بمن اون حالت _

 .مهسان نمیبی االن دارم تو وجود تو م

 

به من نسبت داد؛ دهانم باز ماند اما دوباره نخواست با   ی که ناگهان یحرف   از

 :. پس خودش ادامه داد اصرار به حرف زدنم، باعث آزارم شود 

. برام مهم نبود. گفتم  رونیکه اون پسره از تو راهرو اومد ب دمید شبیمن د_

چشم چرخوندم و    یرو آب بزنه. اما وقتصورتش ایهاشو بشوره حتما رفته دست 
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نگران شدم و دلم شور افتاد. اولش رفتم آشپزخونه   هوی دم، یجا ند چیتو رو ه

به تو برخورد کردم؛   یو وقت  وبا سالم و صلوات اومدم تو راهر ،یجا نبوداما اون 

 گفتمی که فکر نکردم. م زایافتادم. به چه چ  یبه چه حال هو ی ی بفهم یتونینم

 جا بودن. اما چرا؟  هیخواهر من با اون مردک 

 .رو کنترل کنمت بود خودم سخ یلیخ

خاطرش مجبور شم به خواهرم  که به  رمینگ یقدر جدکردم فکرم رو اون  یسع

 یمتورم شده  رتیحس برادرانه وادارم کرد هم اون رگ غ  هیتهمت بزنم. اما 

. حاال بهم  یو از خودت بخوام باهام صحبت کن امیخودم رو آروم کنم؛ هم ب

بهتر بگم،   ای ه؟یچ   لشیدل هات،ینظمی ب هات،یآشفتگ نیکن و بگو ا نانیاطم

 !؟ هیبگو موضوع صدرا کاهن چ

 

 .ام را باال گرفتانداختم اما او چانه  نییرا پا  سرم

رو محرم  من  خوام ی . میزمینگاهت رو از من ندزد مهسان. من برادرتم؛ تو عز_

ملش رو  توان تح دیشا  ییو تنها یدار نهیکه تو س ی. محرم راز یخودت بدون

. بهم اجازه بده کمکت کنم. باهام حرف بزن مهسان. با برادرت  ینداشته باش

 هست؟  یزیتو و صدرا... چ نیحرف بزن. بهم بگو... ب
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 نیتر. به خدا که ماهان از من سخت کردمی م هیداشتم از سر عجز گر دوباره

 .خواستی را م ایکار دن

بهم بگو تا کمکت کنم. اگه   ه؟یواسه چ  هینکن دردت به جونم. گر هیگر_

نشده خودم درستش   ریبهت زده؛ بگو که تا د یاگه حرف  ؛ی بهش دار ی احساس

 .کنم

 

جواب من به سوالش   خواهدی بود! معلوم بود از خدا م شی درد در صدا چقدر

 .کندیدرمورد من و صدرا اشتباه م  میباشد و بگو یمنف

 چه کرده بودم؟   امی رتیر غبا براد من

بود بر   ی او آب یهاالتماس چشمانش، مجاب شدم حرف بزنم. حرف   دنیبا د 

آتش وجودم تا سکوت را رها کنم و غالف از زبانم باز کنم. هرچند نگاهم از  

 .بود  یچشمانش فرار

 بگم داداش. از کجا بگم؟  یچ  دونمینم_

که   یچندبار ایکرد...  رمیمون و تحقشرکت  ی که اومد تو  یبار نیهمون اول از

 ...رو بهش بدمشرکت  یکرد راپورت کارها دمیتهد

 

 .را پشت گوشم فرستادم  میموها
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به بعد   نیقراره از ا دونستمی و نم دمشید ییحیآقا یکه خونه  یاز اون شب ای_

 .با حضورش عذابم بده شتری. بنمشیبب شتریب

 

 .اش کنمچطور بر زبان روانه  دانستمیکه نم یگفتن حرف   یبرا کندمی م جان

 .دمیترسیازش م  ی. حتاومدیفقط نفرت بود تو دلم. ازش بدم م  ل یاوا_

افتاد که مجبور شدم باهاش   یاتفاقات هی کهنیتا ا گرفتمی م دهیناد رو بودنش

 .قرار بذارم

 

 :گفتم عی و سر دمیواکنش برادرم ترس  از

  هیبرداشته بود و  رومیخاله گوش یهمون شب خونهبه خدا فقط دوبار بود. _  

رفتم درمورد کار و   ی. وقترمیرو بگ  یکه برم گوش فمیکاغذ انداخته بود تو ک

 .شرکت حرف زد

 

چسباندم.   امنهیدهانم خشک شده است. سرم را به س کردمی م احساس 

 .شرمنده بودم

بود   ده یروز داون  هکن یرو اخراج کرد. به خاطر امن  نیهم به خاطر هم  سیادر_

 .با اون رفتم رستوران 
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جرات ادامه دادن نداشته    گری سرم را باال کنم و د دمی. ترسزدی نم یحرف  چیه

 .باشم. پس در همان حال دوباره به حرف آمدم

 ...مزاحمم نشه اما  گهیولش کردم و گفتم د تیقرار، با عصبان نیسر دوم_

 

  غیتنگ و ترش داشتم ج ی. انگار هنوز در آن کوچه رعشه گرفته بود بدنم

 .دمیکشیم

 ...پسر ولگرد افتاد دنبالم و داشت... داشت هی_

 

 .باعث شده بود نفسم تندتر شود هقهق

  دمیو بهم کمک کرد. اون لحظه نفهم  دیصدرا رس هو ی. کردی م  تمیداشت اذ_

اسمش   یوقت دمیودم اومدم و دبه خ هوی شد. اما  یچطور  دمیشد؛ نفهم یچ

 .شهی.حالم با فکر کردن بهش عوض مشهی م یجور   هیته دلم  اد،یم

 

ساکت نمانم و   کهن یا  یبود. برا یبار نگاهش کردم. صورتش پر از مهربان نیا

 .: ادامه بده؛ حرف بزنزدی م ادیحرف بزنم. با چشمانش فر
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فرصت  یعنی. مینگفت یچیاومد دنبالم. ه  هوی بردارم.  روفمیمن رفتم ک  شبید_

 .... اونم رفت وافتادمی نشد. من انقد وحشت کرده بودم که داشتم پس م

 

 .بود نیتریخواستن  میکه برا یشدم در فکر آغوش  پرت

مرد بدنام و ناپاکه   هی دونمی . مزننیپشت سرش م  ییهاچه حرف  دونمیم_

کنم.   یبه خودم قول دادم ازش دور شبی. همون دگنی که همه ازش بد م

 .... قول دادم فراموشش کنم. قول دادم امارمیازش فاصله بگ

 

 .را با هر دو دست پوشاندم صورتم

 .شد اما... اما فکر کنم دوستش دارم  یچ دونمی داداش من نم_

 

 .رفتنشست و سرم را در آغوشش گ کنارم

. کنارت شهی درست نم یزیکه چ هی نکن. با گر تی! خودت رو اذگهیبسه د_

 !رو مهسانمن نی. ببیفراموشش کن  کنمیو کمکت م  مونمیم

 

 .کردم از پس پرده اشک  نگاهش
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به حرمت برادر بودن   ی حرف ها. ول ی مَردم و برام سخته تحمل بعض هیمن _

 .کنمی دارم تحمل م 

 ...من کنارتم یستیبه بعد تنها ن نیاز ا یبدون خوامیم

 ...یکه الزمه رو فراموش کن ییزایتا چ کنارتم

 

را از او پنهان نکنم. پس   یزیچ چیه  دمیکه به حرف افتاده بودم، الزم د حاال

  خواستیکه م ی مان آمده بود و حرف خانه  یکه روبرو یشب  مهیآن ن ی ماجرا

که   یاکردم. با هر جمله  فیو هما به من بزند را هم تعر سیدرمورد ادر

فکر   ن یمن به ا ثل. حتما او هم مدیکشی در هم م شتریرا ب شیهااخم  گفتم،یم

 .استدهیو هما را از کجا فهم  سیادر انیکه صدرا داستان م کردیم

چرا بهم    دونم؟یبوده که من نم  یانی چه جر سیهما و ادر نیداداش مگه ب_

 که من نتونستم بفهمم؟ دهیصدرا چطور فهم ؟یگینم

 

. تو فقط ارمیرو درم هیقض یبهش فکر نکن. بسپار به من. خودم ته و تو گهید_

. فقط مراقب  ام یو تا هرجا که الزم باشه پا به پات م یستیبدون که تنها ن

مشغول   یاگهید   زیچ چیه  یز درس، فکرت رو براکن ج  یخودت باش و سع

 .ینکن
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 .دیرا محکم بوس  امیشانیپ

 .کنارتم ایمن تا ته دن _

 

که   یتیلحظه با هم در دلم ماوا کردند. آرامش از حما ک یو حسرت در   آرامش

 .دادمی از دست م دیکه با  یبه دست آورده بودم و حسرت از عشق

قدم را در آن   ن یکه اول یاز راه خواستی من، از من م رت یبرادر باغ ماهان،

 .برداشته بودم، هرچه زودتر بازگردم

 

 از کجا با هم آشنا بودن؟  سیهما و ادر یگی بهم نم_

 

منتظر  که چندماه  د یبگو ی زیتا چ دیدر چشمش دوخته بودم و لبش لرز چشم

 .بودم دنشیشن

 

 

 شتریته بودند. دو صفحه بدرد گرف   اد ینشستن ز زیو گردنم از پشت م کمر

برسانم. چشمانم خسته   انیامروز را هم به پا ی درس ینمانده بود تا برنامه

  ی. دو صفحهکم کنم شانی ها را با دست فشردم تا از خستگبودند. چندبار آن 

  زیم ی و سرم را رو  مبه بدنم داد یرا که خواندم؛ کش و قوس بلند ماندهیباق 
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که  ییهابودم. حرف  دهیروز از برادرم شنافتادم که آن  ییهاحرف   ادیگذاشتم. 

 .سخت است میهنوز هم باورشان برا 

 .زندی هنوز در گوشم زنگ م شیهاحرف 

 

با خودش صحبت کنم؛   کهن یعاشق هما شدم؛ قبل از ا دمی بار که فهم نیاول "

  یجلو  داومی بودم م دهیرو کنار هم د  سیکه هما و ادر یروز اون   ری همش تصو

دختر   نیاون دوتا با هم بوده باشن؟ چطور برم به ا دیچرا با گفتمی چشمم. م

  نیا دیمن بود اما ق  قیرف  نیبهتر یروز  هیروز کنارت بود، که اون  یبگم مرد

 بارن یدارن و ا یبهم بگه با هم نسبت دمیرو زدم و ازش جدا شدم. ترسرفاقت

بخواد با ازدواج ما دوتا مخالفت کنه. نتونستم  ،یاز سر لجاجت و تالف   سیادر

  ی از حسم برا یبود که وقت نیبرم. ا شیو احتماالت پ ال یهمش با فکر و خ

جا بود که  . اون دم یازش پرس  سیادر  درمورد زیکردم؛ قبل از هرچ فیهما تعر

رم بوده. هما  به هما مح سیادر  دمیو تازه فهم هیچ سیبهم گفت نسبتش با ادر

ازدواج   یدختر جوون، بهش وعده  هی  ب یبا فر س،یبهم گفت که پدربزرگ ادر

باردار شده، ولش  دیفهم یکوتاه مدت باهاش خوند و وقت یغه یص هیداده بود و 

بند نبود، با فقر و فالکت و کار تو   ییهم که دستش به جا چارهیکرد. دختر ب

  مان،ی بود. اما وقت زا "هما"که  یاآورد. بچه ایش رو به دنمردم؛ بچه یهاخونه 

اومده    ایجا دنکه هما اون  یا خونه ِ نبود و صاحب  ایبه دن چارهیعمر مادر ب  گهید
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  بودن ریفق یلیهما، هم خ ر ماد ی. چون خانواده یستیبود، بچه رو سپرد به بهز

 .بدن گرانیبه د یحی درمورد پدر بچه، توض تونستنی و هم نم

و   یصولت  یو بعد پرورشگاه و چندسال بعد هم آقا یستیرفت بهز هما

 .گرفتن و بردن یخانومش، هما رو به فرزند

  ی هوس زودگذر باعث شد به آبرو هی بود اما  ی دارآدم آبرو  سیادر پدربزرگ 

 .ضربه بزنه گناهیدختر ب  هیخودش و 

 

  نیا تونستیکه نم  ییجا! از اون دیخودش و خر ی آبرو یکار یکه با مخف البته

 یدم مرگ، با تنها نوه  کرد،ی بگه و عذاب وجدان هم رهاش نم یراز رو به کس

اون زن   شیموضوع رو مطرح کرد و ازش خواست بره پ س،ی ادر ی عنی شیپسر

پول، از    یمقدار داختبود، تا با پرهم سراغشون نرفته  بارک ی  یکه حت یو بچه

به هما و   دیفقط رس اد،یز  یلیخ یبا پرس و جوها سی. ادررهیبگ تیحاللاونا 

هما   ی که اونم تازه همسرش رو از دست داده بود. هرقدر برا یصولت یآقا

 .داد؛ کمکش رو قبول نکرد حیتوض

  غش،ی دریب یهات یبود؛ با حما دهیهما بهشون رس  یماریب لیکه اوا سیادر 

که داشتن،   ی. چون هرچادیدرمان برب ی هانهیاز پس هز یکمک کرد که صولت

از مرگ همسرش،    شیهمسر مرحومش خرج کرده بودن و تا پ یمار یب یبرا

 .داشتن ی وضع خوب
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  کردنیم یکه توش زندگ یاخونه  خواست ی م یشد، صولت ماریهما ب یوقت 

دست   بارن یا ره،یتنها سرپناه پدرش رو ازش بگ خواست ی بفروشه اما هما که نم

 .رو پشت سر گذاشت  یماریرو پس نزد و ب س یکمک ادر

رو بهم گفت،   س ینسبتش با ادر انیجر یوقت ش،یمن رفتم خواستگار یوقت

 دینبا کسچیخودمون بمونه و ه نیموضوع ب  نیجا ازم قول گرفت که اهمون 

  یاگه ی عنوان همسرش، کس دجز من به دوست نداشت  یازش باخبر بشه. حت

راز سر به مُهر شد و   ه یشد که اون قصه،   یجورن یبدونه. ا  یزیش چاز گذشته 

از هما راحت   الشیهم که خ سیموند. ادر یباق  سیمن و هما و ادر ینهیتو س

نه من، نه هما،   . چون ستادیا هیشد و سپرده بودش دست من، رفت و تو سا

که پدربزرگش کرده بود،   یو کار سی کس از وجود ادر چ یه میدوست نداشت

اون   یناپاک خاطر به  ؛یدید  سیاتاق ادر  یعکس هما رو تو کهن یباخبر بشه. ا

 ".ش رو نگه داشته بودعکس عمه  سی بود و ادر سیادر ی. هما عمه دوتا نبوده 

 هما، هما هما،

 !کردمی به او به سرنوشتش فکر م ادیز روزها ن یکه ا یدختر

. دستانم را محکم کش دادم و در اتاق را باز کردم.  زدی داشت مرا صدا م مانما

 .بود  ستادهیها اپله نییپا

 !بله مامان جان_

 .شام. داداشت هم صدا کن ایب زمیعز _
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 .شام رفت زیرد شد و با ذوق به سمت م   یاز پشت سرش با سبد سبز  هلن

 

 .سمت اتاق ماهان رفتم و کوتاه در زدم  به

 بله؟_

 داخل؟  ام یداداش ب_

 .مهسان ایب_

 

پشت گوشش فرو کرده بود و با   یاتاقش شدم. سرش به کار گرم بود. مداد وارد

نگاه   زشیم ی رو یداشت به کاغذها اد،یز  یدر هم رفته و با دقت یی ابروها

 .کردی م  ادداشتیهم   یی زهایو چ کردیم

 

 ؟یساد یا واجچرا اون _

 .میشام بخور م یاومدم دنبالت بر_

 .تمومه ،یلحظه صبر کن هی_

 

 .ستادمیا زشیرفتم و کنار م  جلوتر
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 :دیحال نوشتن چند عدد و رقم پرس  در

 مهسان؟  یخوب_

 !یعال_

 

 .دیصورت پر لبخندم نگاه کرد و او هم خند به

 

 تموم شد؟ _

و   ی شیکنکور آزما دیفقط با گهید مونده،یده روزِ باق  نیآره خداروشکر. تو ا _

  !تموم ی درس یهاکتاب گهیمجموعه تست حل کنم. د

 

 .را چند بار کامل دوره کرده بودم هر کتاب هرچند

 

 

 .دیچند نوشته خط کش ریز

 .ده روز هم گذشته و رفته نیا  ،یخداروشکر! چشم به هم بزن_

 

 .و خودکارش را در قلمدان گذاشت  مداد
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را هم در قلمدان، کنار  برداشت و آن  نیزم یروخم شد و تراشش را از  

ها را تا  . بلند شد و نقشهدادی م تی به نظم اهم شهیگذاشت. هم شیهاپاکن

 .ها را با کش بست و به طرفم برگشتکرد. آن

 ؟ یتو فکر ه؟یچ_

 

 :پررنگ گفتم  یو با تبسم  دمیسمتش چرخ به

سمت   رهیفکرم م  شه؛ی درس خوندنم تموم م  کهنیراستش به محض ا _

 .روزمون تو پارکاون  یهاحرف 

 

 .باال انداخت ییابرو

 هامون؟ کدوم حرف_

 

 .دادم هیتک زشیم به

  س یادر یباور کنم که هما، عمه  تونمی بگم؟ آخه من هنوز نم یچه جور_

 !باشه
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حرف، لبخند زنان کنارم   نیکه با ا  کردی فکر م ی گرید  ز یبرادرم به چ ییگو

 .داد هیتک زیو چون من، به م ستادیا

. بعدم من که  یمطرحش کن دیتو فکرت هم نبا یها. حتراز بمونه  هیقرار بود _

 ؟ یباور کن دیدادم دختر خوب. چرا نبا حیرو واست توض یکامل همه چ 

 

 .خود داشت  یاز عکس هلن و هما را رو ی اتاقش بود که طرح یبه پرده  نگاهم

پدربزرگ   یعنی. بهیبرام عج یلیاما هنوزم خ ؛یرو گفت  یهمه چ دونمیم_

  شغه یازدواج بده و ص یپناه وعده  یزن ب  هیبوده؟ که به  یآدم  نیهمچ  سیادر

 کنه، بعد که باردارش کرد ولش کنه و بره؟

 

  .ام در هم رفتماهان، چهره  یهاحرف   یادآوری با

واسه    رمیبم یرو ببخشه. چقدر درموردشون بد فکر کرده بودم. اله خدا من _

اونم از   ره؛یکه کرده به عهده بگ یکار تی هما. اون از پدرش که نخواست مسئول

رو   یصولت ی. باز خدا آقاارهینتونست طاقت ب مانیکه وقت زا پناهشی مادر ب

  نیو تو پُرمهرتر  نبرد یستیشاد که هما رو از بهزحفظ کنه و روح خانومش 

 .بزرگش کردن ایدن یخونه 

 

 .نشست شیپا ی رو گرش یچسباند و دست د  زی دستش را به م ک ی
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رفت   س یکه ادر یوقت د،یدی همه محبت نم نیا  یصولت یهما اگه از خانواده _

حتما به خاطر مال و منال   ره،یبگ تیاز هما حالل  مارشیپدربزرگ ب  یتا برا

  شی. اما اون عشق پدر و مادر ناتنرفتی فالح بزرگ هم که شده، دنبالشون م 

  انیجر  نیکس از ا چینامرد هوسباز بود، نفروخت. ه هیکه   ی رو به بودن با پدر

. آخه  کردی فکر رو م نیتو بود، هم ی هم که جا یاگه یباخبر نبود. هرکس د

 .نداره هی هم کم حاش  سیادر

 

  ادمهی! تا یندار یدل خوش  سیچرا از ادر  یبهم نگفت وقتچیه یداداش راست_

  ادیب یکه اجازه داد یبوده. تنها کس تیسال اول زندگ ستیدوست ب نیبهتر

 ...شد که یچ  هوی . اما میباش یمون و با هم همبازخونه 

 

 .دیجدا شد و دستم را به دنبال خود کش ز یم از

گرسنه. تجربه ثابت کرده تو اگه موتور   یلی م، هم خخسته  یلیاالن، هم خ_

 .سخت بشه ساکتت کرد گهیحرف زدنت روشن بشه، د

 

 .اتاق را باز کرد   در

 :شِکوه گفتم پر
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. االنم  یزنی و حرف نم یشی م لنتی چرا سا یگی وا داداش! خودت همش م_

 !زنمیم  ادیرف زح یگیم

 

 :گوشم گفت ریها، آهسته زرفتن از پله  نییپا نیح

تو دلت، تو فکرت   ی. هر حرف یباش جورن یهم شهیکه هم خوام ی اتفاقا ازت م_

 !دارمی. همه رو خودم خریبه خودم بگ  ،یکه داشت یبود، هر مشکل

 

 .هلن باز کرد یکنارم گذشت و آغوشش را برا از

 .دمینازی مانده بودم و به وجودش م میجا بر

صدرا پر   ی به سو المیخ یروز، مدام پرنده ستیب ن یدر تمام ا کهن یا با

از همان روز   .میایکرده بود که راحت تر با دلم کنار ب  یاما ماهان کار د؛یکشیم

کس  چیو خواست خط سابقم را خاموش کنم. ه  دیخر دی جد کارتم یس میبرا

را به مامان   انیجر  یرا نداشتند. حت دمیجد یشماره  ،یجز ماهان و خانم بهار

 .نباشد لیهم نگفتم تا به دنبال دل

 .و نه از صدرا شدیم  ینه از سجاد خبر کارت، میس  ضیتعو با

استم  از سجاد به ماهان نزده بودم. نخو یحرف  نیترکه من کوچک  هرچند

  یماجرا  رشیخواهر پاکش کامال در نظرش مخدوش شود. هرچند که پذ  ریتصو
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را به جنون   ی رتیقدر سخت بود که هر برادر باغخود، آن یصدرا، به خود 

 .بکشاند

 

فکر و ذهنم را از استرس   خواستیخودش م الیشام، مامان که به خ  زیم سر

 :کنکور دور کند، گفت

بپزه.   یت. قراره آش نذرخاله  یخونه  میری مهسان جان من و هلن فردا م_

  الیبا خ یو بتون یدوساعت درس بخون ی کیشو که  داریکم زودتر ب هیصبح 

 .یایراحت باهامون ب

 

 .لبخند زدم شیدر بشقاب هلن گذاشتم و به رو ارشور یتکه خ چند

 .نیار یمامان. خودتون سهمم رو ب امینم من_

 

 :گفت یکتلت در دهانم بود که با ناراحت یلقمه

 ؟ی بزنم و تو ساز مخالف کوک نکن یحرف  ه یتا حاال شده من _

 

 .نگفت ی زی تکان داد و چ یبابا نگاه کردم. سر  به
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  نیکنکورمه مامان. ا گهی. ده روز دیپا شم برم مهمون تونمی آخه االن واقعا نم_

آخر   یروزا نیکه تو ا یابرنامه؟ اونم برنامه ری االن بزنم ز  دم یهمه زحمت کش

 .ترهق یدق  یلیخ

 

 .تر گذاشتطرفآن  یبرداشت و کم هدفی را ب نمکدان 

 .یدار یاچه بهونه  گهید نمیکنکور تو تموم شه بب نیبشه ا یک_

 

  زد؟یپر بود که ناراحت حرف م ی زیاز چه چ دلش

 .دیرا در هم قفل کرد و به سمت او چرخ شیهادست  بابا

 خانوم؟  ادیداره مهسان ن  یچه اشکال_

  ،یازش خواست ی گرفته هرچ  ادیکه مهسان  نهینداره. مسئله ا یاشکال  چیه_

 !بگه نه ع یسر

 

 

 :گفت ی به شوخ بابا
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به مردم که قدرتِ نه گفتن رو   کننی خوبه. همه دارن اصرار م  یلیخ کهنیا_

نه   هیکه سر  نمیبی رو م ییها. خود من تو اون موسسه دارم خانوم دیریبگ ادی

 .قدرت رو داره نینابود کردن. دختر ما ا روشون ی نگفتن ساده، زندگ

 

 !مادرش  ی! منتها فقط برانهیتریقو نهیزم نیبله! دختر شما در ا _

 

 :بابا گفت دوباره

با هم بحث راه   نیخاطرش بخواکه به ستیآش اونقد مهم ن هیبه نظرم  _

 .نیبنداز

 

 :هوا گفت  یب هلن

 .مون بدهزن احمد رو نشون  یکادوها خوادی خاله م_

 

 :و رو به مامان گفتم دمیرا در هم کش میها  اخم

 دارن؟   یزن احمد به من ربط یکادوها_
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و دوباره پارچ را   دیجرعه نوش  ک ی. ختی خودش ر  یدوغ برا  یوانینداد و ل جواب

 .جا کردجابه  ز یم یرو

پزون داره. همه رو    ی. مهناز نذرنیزن احمد رو بب یکادوها ایمن نگفتم ب_

رو هم به همه  عروسش   یدایخر خوادی بهونه م نیش. به اجمع کرده خونه

 .نشون بده

 

 .دمیرا در حدقه گرداندم و کالفه پوف کش  چشمانم

  یت رو ببر بچه یاصرار دار   یش رو داره. شما واسه چبچه  یخاله ذوق دوماد_

 .فهممی جا، من نماون 

 

 :با عتاب گفت بابا

 .کننی غذا که با هم بحث نم  زی. سر مدیبس کن_

 

  یباش و با مادرت بدخلق سیبود که مهسان خانم ه نیدر واقع مقصودش ا و

 !نکن

 

 :گفت ست؛یاصرار چ  نیاز ا  اشی هدف اصل دانستی که خودش هم نم مامان
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دخترت کجاست؟ نگم تو خونه بست نشسته به  دنیاگه ازم پرس  خوادی دلم م_

  ؛یاگه قبول نشده باش اد،یکه جواب کنکور م گهیدرس خوندن. بعد چهار روز د

آش ساده رو به خودش حروم کرد،   هیبخندن که  شتیبه ر  ننیبش هانیهم

 .هم قبول نشد یچیه

 

 :گفت ی با دلخور ماهان

 داره؟  یربط یمامان؟ بعدم مگه کنکور دادن مهسان به کس  هیچه حرف  نیا_

 

 :صورت ماهان زل زد و گفت در

ست؛  خونه  گمیو منم م  رنیگی رو مازم سراغ مهسان  دنم،یبا هر بار د یوقت_

 .هیو منزو ریشده و گوشه گ ایانگار دخترم تارک دن نکنیبهم نگاه م  یجور  هی

 

 :گفت یبا ناراحت بابا

چرا انقد وسواس    ؟یذاری م  بیچرا رو دخترت ع ه؟یچ یو منزو  ایتارک دن_

 بهت زده؟ یحرف  نیهمچ  یک ؟یدار یفکر

 

 :و آهسته گفت  دیلرز لبش
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فکر   یو چ گنی م  یدرمورد دخترم چ هیبه گوشم رسونده که بق یکی_

 .کننیم

 

 :با خشم گفت ماهان

بوده؟ از کجا معلوم راست گفته باشه؟ بعدم مگه ما با چند نفر در   یک_

 ارن؟یمون حرف دربکه بخوان واسه  میارتباط

 

بهش اعتماد دارم. حرف   شتری. اما از چشمام بستیبوده مهم ن یک کهنیا_

هرجا    گهیکه من د نهیجماعت بگن. مهم ا هینفر بگه چه  هی. چه گهیحرفه د

هم خونده. وگرنه    ی ادی. اگه قراره قبول باشه، زبرمی برم، مهسان هم با خودم م

 .بشه شیضامن قبول ستیده روز قرار ن نیا

 

 شاخ ی غول ب ک یاز کنکور در ذهنش  ای من نداشت!  یبه قبول یدیمامان ام پس

امکان قبول   کردی د. هرچه بود، فکر مشده بو  دیاز من ناام ا یو دم ساخته بود؛ 

 .کرده بود نیهم او را دهن ب گرانید یهااست. حرف  ارینشدنم بس
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بخندن، بازم   شمی بخوان به قول شما به ر گرانیاگه قبول هم نشم و د یحت_

  زیوقت اگه قبول نشدم، اول از هر چ. چون اونامیفردا باهاتون ب ستمیحاضر ن

 !یمهمون رفتمیروز به حرف مامان گوش نداده بودم و نم کاش اون  گمیم

 

 و واج به صورتم زل زده بود. تند شده بودم. اما چرا؟  هاج

  زیچ ک یرفتار مامان فقط  ن یا لیرفتم. دل اطیخارج شدم و به ح  یاز در ورود 

اما واقعا مهم   رندی دخترش را به تمسخر بگ گران ید خواستی نم کهنیبود؛ ا

 .نداشت ی تمام وقتچیکه ه ی ثی؟ حرف و حدبود

  یرا به گوش مامان رساند، که بود و چه قصد یحرف  نیکه چن یکس یراست

 داشت؟ 

 

 .ستیمشکل من فقط کنکور ن م یبه مامان بگو شدی م کاش

افتاده بود،    میشب برا که آن یخاله و مرور اتفاق  یاز آمدن به خانه  من

 .دمیترسیم

 

و    کردمیسبز و بنفش مامان در باغچه را لمس م یهاحانیسر انگشت، ر با

 .دمیکشیرا بو م شانی عطر تازگ
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مثل مامان باهام تند حرف   یدی کنارت و باهات حرف بزنم، قول م نمیاگه بش_

 ؟ینزن

 

 :که سرم را برگردانم گفتمآن یب

! دست خودم  گهی بشه داداش. اما شد د ی جورن یا  خواستمی که نم یدونیم_

 !دینبود. ببخش

 

 .کنارم نشست یِتخت چوب یرو

 .میبخور ییچا ای. بیاریاز دل مامان درب دیببخشم. با دیمن که نبا_

 

 .تخت نشستم یها دل کندم و کنارش رو یسبز  از

مامان ناراحت بشم؟ مامان شروع   یهاتوروخدا تو بگو. حق نداشتم از حرف _

 .کرد. اصال انگار دلش از دست من پر بود

 

پر بود   یو ک یمامان دلش ازت پر بود و شروع کرد درسته. اما تو دلت از چ_

 ؟یهمه تند رفتکه اون 
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 .کردم نگاهش

 داداش؟  ی بگ یخوای م یچ_

 

 .در دستم گذاشت  یچا  یوانیل

رو سر   گهید  یزایار حرصت از چنذ کهن یبگم. فقط ا خوامی نم یزیچ_ 

 .یکن  یخال هاتن یزتریعز

 

 :گفتم یناراحت با

خاله. من   یبرم خونه  خوام ی نم یمن واسه چ یدونی داداش شما که خوب م_

 .جا واسم مرور بشهاتفاق آشنا اون   هی خوامی... نم خوامیفقط نم

 

 .زل زد  یبخار چا به

 .یفراموش کن ی پس هنوز نتونست_

 

 .رو شده است  شیکردم دست دلم برا احساس 

 ...من فقط ستین  ی جورنینه نه... ا_
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 :گفت یعاد  یلیخ

که خودم نتونم بفهممش. مشخصه هنوزم   ستین دهیچیقدر پاون  هیقض_

 .یکنیناخواسته بهش فکر م

 

 .بازگرداندم ینیرا در س یچا

 ...بهش فکر کنم اما خب خوام ی خدا نمناخواسته. به یگی م  یخودت دار_

 

 :تر گفتم آهسته

 .به سمتش شهیفکرم منحرف م هوی_

 

 .شهی فراموش نم  ایزود نیعشق به ا_

 

 :گفتم یفور

حس   هی کنمیاحساس م شتریعاشق شده باشم. ب کنمی عشق! اما من فکر نم_

 .بود که... سخته بخوام زود فراموشش کنم یزودگذر و ناگهان
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 .گهید نهیعشق هم_

 

 .صورتش نگاه کردم به

 ه؟یآخه مگه عاشق شدن انقد الک_

 

 .ی ! نخواه با چرتکه و منطق درموردش فکر کنهیالک  قدرنیهم قایدق _

 

 .انکار کنم  خواستمی م دوباره

 ...حسم به اون آدم کنمی من فکر نم ی داداش؟ ول  یدار ی چه اصرار_

 

با   می. داریبد حیرو توض  یزیچ  خوادیخواهر من. نم  کنمیبازخواستت که نم _

 .رو بخور تیی. چامیزنی هم حرف م

 

 .می شد یچا  دنیبار هردو مشغول نوش نیا

اون   یمامان از گذشته خواستیاز هما، دلم نم  شتریمن ب یدونستیم _

 بدونه!؟  یزیچ
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خاله    شیهمه پ  ن یبود خاله هم بفهمه. مامان هم که اوقت ممکن چون اون _

 !نشون بده ی رو عال یدوست داره همه چ 

 

 :تاسف گفت با

اشتباهه  دونهیداره که خودش هم م  یاخالق  هی! مامان لی دل نیبه هم قایدق _

براش مهمه.   یلی خ انیاطراف   ایکه حرف خاله  نهیاما باهاش بزرگ شده. اونم ا

  نمی. اما حتما ارهی بگ یاش خُرده خونواده  ایخودش به  یکس  خوادی دلش نم

 .رهیگی دلش م و  شهی م مونیزود از حرف و رفتارش پش  یلیکه خ یدونیم

 

 !اوهوم_

 

که از دلت و   ینکن  یکن کار  یبدونه. تو هم سع یزیمن نخواستم مامان چ_

 یچیه کسچیلحظه نذاشتم ه نیمتوجه بشه. من تا ا یز یچ  هاتی دلمشغول

.  ینیراز نگهدارتر دونمی دارم و م نانی. به تو که اطمسی بدونه. جز تو و ادر

  هات،یزکناکن با دل ی. تو هم سعبزنه  یهم شک ندارم محاله حرف   سیادر

 .یرو لو ندخودت 

 

 :گفتم ناگهان



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

586 
 

 دونه؟ی رو م  نا یهم ا نایداداش ژ_

 

 :گفت ع یسر

 ...گهیکه د دیفهمی م نمیاگه ا. نهی بدب سینه! اون ندونسته نسبت به ادر_

 

 .گفتی به زنش م دیبا سی اما به نظر من ادر_

 

بهش دل   نایاز اول باعث شده بود خود ژ  سیشده بود. ادر  ریگفتن د یبرا_

رو   سینبود، اجتهاد محال بود ادر نایببنده و رو ازدواج مُصِر باشه. وگرنه اگه ژ

که پدربزرگ   رفتیپذیم یکنیفکر م  د،یفهمیش راه بده. اگه متو خونه

مدت ثابت   ن یهم تو ا نایبوده باشه؟ هرچند که ژ یآدم هوسباز نیدامادش، چن

 .رو نداره ایقضا ن یهضم ا یداره و جنبه یمار یکرده چه ذهن ب

 

 :دم یپرس یکنجکاو با

 باشه؟ نیحق نداره به شوهرش بدب  نایبه نظرت ژ_

 

 .دیکش شیپ گرید  یحرفش را عوض کرد و حرف  ع یسر
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 .نداره یتیحرف زدن درموردش اهم  گهیگذشته و د ی همه چ_

 

نسبتش با هما را به من نگفت؟ از چه   س یروز خود ادرخود فکر کردم چرا آن  با

  یبود که با هم رفت و آمد یاهما عمه  دیبگو شدی راحت م ی لیخ د؟یترسیم

 کردم؟ یحرف را از او قبول م ن ی! اما من امینداشت

 

که دلش   ابیرو درخواهر کوچولو! برو مامان  یبهش فکر کن ادیز خواد ینم_

 .ستنگران همه  شهینازکه و هم یادیز

 

 .دیکوتاه خند 

که چرا دخترم رو به   کنهی م ه یاالنم مطمئنم نشسته تو اتاق و همش داره گر_

 .از خودم ناراحت کردم گرون یخاطر حرف د

 

 .را در دست گرفتم یچا  ینیشدم و س بلند

 بره؟ی مگه خوابم م نمیرو خندون نبمن اگه امشب مامان_

 

 :گفت ی هم برخاست و به شوخ او
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 !لوسِ ملوس ی دختر کوچولو_

 

گرفتم. کنکور من و   شیحرفش به خنده افتادم و راه اتاق مامان و بابا را در پ با

کرده بود و   تیبه مامان هم سرا دم؛یکشی م  دکیکه چندماه با خود  یاسترس

 .کرده بود فیاعصابش را ضع

مان  ده روز هم بگذرد و بحث کنکور در خانه نیبود که زودتر ا نیا  میآرزو واقعا

 .تمام شود

که نسبت به او در خود کشته بودم هم   یروز، فکر صدرا و احساستا آن دیشا

 .شدی تمام م

ام، پس چطور انتظار  ماهان که اصرار داشت من هم مثل او عاشق شده  یراست

 عشق را فراموش کنم؟   نیداشت ا

  کردی هم فکر م  دیعشقش به هما چشم ببندد؟ شا یاو توانسته بود رو  مگر

است که با قطع   فیقدر ضعبودم؛ آن اندهیکه من در دل رو ینهال عشق

 .نهال نخواهد نشست ن یبر دل ا یزخم  اش،شهیر

 

 

بود که   نی. اآوردمی مامان را تاب م یداشت و نه ناراحت تی دلم به رفتن رضا نه

 .عزم رفتن کردم و همراهشان شدم
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داغ و نعنا داغ مشاممان را پر    ازیپ یبو  م؛یکوچه که وارد شد یهمان ابتدا از

 .کرده بود

لحظه را از   نی لذت ا آمدم؛ی شده و اگر نم ک یتحر میاشتها  کردمی م حس

 .دادمی م دست

 

را هم   گانشیبه عنوان اقوام، چند تن از همسا دایو ش یجز ما و مامان ماه خاله

مهمانان   ستیرا نه. اما در ل گر ی د یو بعض میشناختی را م یخبر کرده بود. بعض 

. تعجبم از  شدی خانم هم ثبت شده بود که مثال جزء اقوام محسوب م  دیاو، گلش

مامان را از   الیخ کهن یو او تنهاست. به خاطر ا امدهیبود که چرا خواهرش ن نیا

  یزده شود، راحت کنم؛ از ابتدا  رامونمیکه دوست نداشت پ ییهاخودم و حرف

را   یکسان یها معاشرت کردم حتمهمان  یبا همه  ،یو شاد ی با سرزندگ یمهمان

بعد مشخص شود   و فتدیاز قلم ب یکس خواستم ی . نمشناختمی که خوب نم

بود! احساس   ی. مامان چقدر راض داندی م ایدن کبوده که مرا تار یهمان کس

کله قند در دل مامان   ک ی زنم،ی حرف م یجمله که با کس  ک یبا هر  کردمیم

 !شودیآب م

  حیبود و تا زمان آماده شدنش، ترج  ختهیآش ر گ یها را در دتازه رشته خاله

 .کند میرا با مهمانانش تقس اش ی اش، شادمادرانه  یدهایداد با خر
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برنامه را   نیا یو حوصله  شدیم ک ی تحر میاشتها شتریب گذشتی م هرچه

مامان، مانند  ی مهم بود و هم برا  یلیخاله خ  یکه هم برا ییجانداشتم اما از آن 

از   و گفتمیم ک یبا ذوق و لبخند؛ تبر دها،یهر کدام از خر دنیها با دخانم   گرید

 .کردمیم ف یخاله تعر یقهیسل

 

لت ور  گوشه نشسته بود و با تب  ک ی خشک و سرد،  یخانم با ظاهر  دیگلش

و فقط محض قبول دعوت   امدهیخوشش ن شینما ن ی. مشخص بود از ارفتیم

 .استنشسته  جانیا

. خوشگل بود و  شدی م ی جور ک یو ته دلم  افتادینگاهم به صورتش م چندبار

 ...داشت اما واقعا امکان داشت که صدرا با او  یفراوان یهات یجذاب

 

  خواستمی بود؟ هربار م ی . صدرا چطور آدمدادی فکرش هم مرا آزار م  یحت

و   افتادی خانم م  دیموضوع عوض کنم؛ نگاهم به گلش ن یجهت فکرم را از ا

من  یعنی گفتمیوقت ناخواسته مو آن  شدی در چشمم صد چندان م  اشییبایز

 کنم؟ی جلوه م بایچشم صدرا ز هم در 

 .موهومات آزاردهنده رها سازم نیتا خود را از ا گرفتمیمحکم لبم را گاز م بعد

 

 مگر امکان داشت؟ اما
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خانم   دی. به گلشافتادمی آن شب م ادی کردم؛ینگاه مخاله   یهر سمت خانه  به

  .افتادمی پشت سر صدرا م یهاحرف  ادی کردم؛ی نگاه م

خانم به من افتاد و در    دیدوبار نگاه گلش  یکی یبود که وقت ن یبدتر از همه ا و

  یو غرق چشمان  ام دهیوقت انگار صدرا را دشدم، آن  قیدق  شیهاحالت چشم 

 یخاله   نیا یهااز حدشان به چشم   ادهیکه تازه داشتم به شباهت ز شدمیم

 .بردمی م یپ  بارویز

وسوسه   گاهچی و ه شدی نم یی دلم هوا وقتچیه رفتم؛ی روز نماگر آن  دیشا

 .کرد خوابمی ب شب،مهیکه ن یبه انجام کار شدمینم

 

  یو قلب ده یشور یوقت با دل آن د؛یهر چه تقال کردم، دستم به خواب نرس یوقت

  یرا رولحظه آن ک یسابقم را از کشو درآوردم تا فقط  کارتم یپر تپش، س

را انجام دهم و همان حس به   کارن یه اک  داشتی مرا وام یبگذارم. حس  یگوش

 .دیبه من خواهد رس یکه از صدرا خبر  دادی م نانیمن اطم

 

به اعتماد ماهان. اما باز به خود   انتیداشتم. خ انتیهمان دم آخر احساس خ تا

از   ی بدانم صدرا سراغ خواهمیبکنم. فقط م ییخطا ستیمن که قرار ن گفتمیم

 ...نه ایمن گرفته 

 .ماندی من نم الیخی صدرا ب گفتی از درون به من م  یحس انگار 
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  ی خبر یآن زل زدم. وقت یبه صفحه قهیرا روشن کردم و کمتر از دو دق  یگوش

صفحه   یکوچک، بر باال یپاکت نامه  ک یرا خاموش کنم که نشد، آمدم آن 

 .وجودم را لرزاند  "شبگرد"نقش بست. نام 

فکر سر کرده بودم و امروز را به انتظار   نیهمچند روز مدام با   نیکه در ا من

 رفت؟ی بازکردنش به فرمان نم یاتفاق نشسته بودم. پس چرا دستم برا نیهم

  ی رو ببخش! داداشمن  ایخدا"لحظه چشم بستم.   ک یدهانم را قورت دادم و  آب

 "!رو ببخشمن

 

  یشیوجدانم پ یدلم از ندا  یمتهم گناهکار را داشتم اما وسوسه  ک ی احساس 

از    امیها تعداد ده پاز آن  یکی را لمس کردم.  هاامیگرفت و صندوق پ

  یکی که در  ییهاام ی... پگریبود که از او داشتم. و دو پاکت د یارفتهدست 

 :نوشته بود 

 

  هیبرات  دیما من با. ایترسی م دیشا ی و حت ادیاز من بدت م دونمی سالم! م"

 ".بدم. بهم زنگ بزن حیرو توض  ییزایچ

 

 :کرده بود پیجمالت را تا  نیا  یگری در د و
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. دِ  شهی نظرت درمورد من عوض م  حات،یتوض نیبعد از ا دمی بهت قول م"

 "!یجواب بده لعنت

 

دار بود. چه  . خندهدادی اش هم به من دستور مملتمسانه ام یدر پ یحت

و   خورم ی ها را محرف نیا  بیفر گر ید بارک یمن  کردی بود که فکرم الیخخوش 

 .... محال بودرومی با او بر سر قرار م

  ک ینزد گشت،یچه که نام صدرا در اطرافش م به سمت هرآن  گری بود د محال

 .شوم

 همه اصرار به خبر گرفتنش را داشتم؟ نیچرا ا پس

 گفت؟ی شب، چه م مهی ن نیدر ا ی گوش نیا

 ...... نهنه

به خودم ثابت کنم صدرا از ترساندن   خواستمی فقط کنجکاو بودم. فقط م من

 .نداشت یمن در آن شب قصد خاص
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او مهم باشد که من چه    یبرا دی. چرا بادیلرز شتریدلم ب  امشیخواندن پ با

خود را به من اثبات کند؟ اصال از   خواستی چرا م کنم؟ی درموردش م یفکر

 ست؟یفکر من درموردش چ دانستیکجا م

 

چه با . اما آن ندیگویم  گرانیکه د ستینی به من بفهماند آن آدم خواستی او م 

  دهیرا از او د یدرو پرده  یدگیداشت؟ من در ییچه معنا دمیدی چشمان خود م

از من چند   شی باز کرده بود و معلوم نبود پ م یکه دوبار به رو ی بودم. آغوش

 .داشت گر ی مهمان د

  کوچه سر در پس ک یو هربار از  گرفتی دوباره داشت به ناکجاآباد پر م فکرم

را  قدر به وحشتم انداخت که آن و آن  دی در دستم لرز  یکه ناگهان گوش آورد یم

هم در  ن. آگرفتیداشت تماس م  "شبگرد"سخت خوردم.   یپرت کردم و تکان

به دست   یگوش  دانستی . از کجا مکردمی که من به او فکر م یشب مهین نیا

 دلم داشته باشم؟ ی از او برا  یمنتظرم تا حرف 

. به محض اتمام تماس،  ختیری و مدام فروم کردی م یتابی که داشت ب یدل

 .دمیقاپ نیزم ی را از رو ی. گوش دیرس امشیپ

 

 ".. پس جواب بده یداریب دونمیم"
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 نه؟ ای  دادمی جواب م دیبا

 !جواب بده اما اگر حرف قرار شد؛ قبول نکن گفتی م دلم

 لیتحل هیتجز  کردم؛ی شده بودم. با خودم فکر م  وانهیدار بود. رسما د خنده

 .کردمیو اجرا م  گرفتمیم جهینت یحت  کردم؛یم

مجال مخالفت به   کهن یکار خود را کرد و بدون ا امیگریاغ یزنگ زد و  دوباره

 .تماس را وصل کردم و باز هم سکوت، تنها حرفم بود عی وجدانم را بدهد؛ سر

 

  !سالم_

 

 .دیدم ی آسوده هم در گوش یسالم، نفس یادا با

 

 ؟یحرف بزن  یخواینم_

 

  یصدا یو تمام سرم پر شد از حس آرامش. حت دیکش ترق یعم  یبار نفس نیا

 . اما چرا؟ دیبخشیمش، روحم را جال مبازدَ

 

 .یروشن کرد  ی جورن یرو هم یگوش ینگو نصفه شب_
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 .تر شد زیسرفه کرد. گوشم ت کوتاه

  رو ت یحتما گوش دمی واسم اومد. فهم امتیپ یِ وریدل  یمن خواب بودم که صدا_

که روشن   یبعد سه هفته. پس مطمئنم منتظر تماسم بود  یروشن کرد

 .یکرد

 

 !را گرفته بود؛ استادانه و ماهرانه مچم

 

 ...مهسان_

 

طور مرا   نیتر از هربارصدا زد اما زلزله انداخت به جانم. چرا ارا آرام  اسمم 

 ...ازیهمه التماس بود و ن شیصدا د؟ینامیم

 

پر کردن. اما   یت رو با چه افکار خانواده  یمغز تو و حت ه،یبق دونمی من م_

و چطور   هیک ،یواقع ی صدرا ، یمنِ واقع یبدون دیبدم. با حیبرات توض خوامیم

  حیتوض "تو"رو واسه  زایچ  نیچون فقط برام مهمه که ا ،یبدون خوامی. مهیآدم

 ...دیبا همه. تو با یمن فرق دار یکه برا ییبدم. تو
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فرصت  کهآنیتماس را قطع کردم و ب  ش،یهاصحبت انیم د،یکه چک اشکم 

 .دمیکش رون یرا ب کارتمیشوم؛ س مانیکنم پش

مرا   خواست ی . من مطمئنم! او مکردیداشت از احساسات من سوءاستفاده م   او

با   خواستی کرده و م دایدر دلم و افکارم پ یی بود چه جا دهیدهد. او فهم بیفر

 .خواستنش درآورد ی مرا به زانونقطه ضعف،  نیهم

 

 ...قلبم نشست. از خدا و ماهان بخشش خواسته بودم اما یرو  دستم

 داد؟ ی م یقلبم را چه کس جواب

که پاک بود و صدرا   ی. قلبکردمیقلب هم طلب بخشش م  نیاز ا دیبا من

 .را به نام خود زده بودغاصب، آن  یکاهن، با دست

 

نکند. کاش   داریپتو پناه گرفته بودم تا کوبش بلند قلبم، اهل منزل را ب  ریز

 .... کاششکستمی را م کارتمیس

 

را،   دیکه نبا ی. من، کار دادمی آزار م شانیپر  یداشتم خود را با فکرها دوباره

 .نبود یمانیپش یانجام داده بودم و جا 
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تر بودم؟ به  مه مهم از ه   شیچون من برا کردی من اعتراف م ی داشت برا صدرا

بر لبانم   شهیاز هم ترن یریکوچک اما ش یگفت. لبخند طور ن یخدا که خودش ا

  دیبود. اما با نیترمهم  م یطور که او براصدرا مهم بودم. همان  یمن برا نشست.

 .کردمی و فراموشش م گرفتمیم دهیوجود مهم را ناد  نیا

 .کردمی او را فراموش م دیبا من

 .کردمی حتما او را فراموش م من

 .شده بود  سیخ صورتم

 .ختندیری لبم خنده بود و چشمانم اشک م بر

را   میها. من اصال صدرا را دوست نداشتم. پلک کردمیصدرا را فراموش م من

 .کلمه از ذهنم گذشت ک یهم فشار دادم و فقط  یمحکم رو

 "صدرا"

 

هنوز در گوشم زنگ    "مهسان"طور آرام و ملتمسانه گفته بود آن یوقت شیصدا

 .نواختیم

 

 وقفهی ب یشاد یبزرگ برا یل یدل ییبودم، گو دهیصدرا را شن یهاحرف  یوقت  از

از چشمانش را در ذهنم    یو طرح بافتمی م ایکرده بودم. شب و روزم را رو دایپ
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  دیو شا کردی ک نگاهم ممشکو یها بنازم. ماهان کمتا به آن کردمی مجسم م

شود. اما من   شتریبکنکور  ی شدن روزها، استرسم برا  یانتظار داشت با ط

که نامم را به   ییبراق و صدا یرایگ جفت چشم ک یبا فکر به  گذشت،ی هرچه م

 .شدمیم نیترحالنحو ادا کرده بود؛ خوش  نیباتریز

 

  سالک یکه  یمضاعف رد کردم و عاقبت روز یاره یمانده را با انگ یباق  ی روزها

 .دیدر انتظارش بودم، رس

بخوابم، نگاهم به کارت ورود به جلسه بود و فکرم در    خواستم ی که م شب

 .زدی شبگرد پرسه م  یمرد یحوال

 .نداشت ی که خواب به چشمانم راه یروز آزمون کنکور بود و من فردا

 

 

را   فمیک ،یبچگ یها. مثل زمان دمیساعتش را خواب ک یاز تمام شب، فقط  دیشا

 .کردمی را کنترل مداخل آن لیآماده کرده بودم و چندبار وسا

قدر  که آن یاو کارت ورود به جلسه  یکیدو عدد، مداد دو عدد؛ تراش  پاکن

را خوانده بودم که    شیرو یثبت شده یهارا در دست گرفته بودم و نوشته آن

 .را حفظ کرده بودم لشی شکل و شما
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گذاشته بودم که بعد با خود ببرم.   خچال یهم در   یکوچک ی آب معدن یبطر

گذاشته بودم که سفارش   فمیک بیقرآن کوچک و چند شکالت هم در ج ک ی

 .داشت  ینو تر یرا برداشتم که باتر  یها هم ساعتساعت  انیمامان بود. از م

ه نشستم و نماز خواندم؛ دو  هوا به طور کامل روشن نشده بود. بر سجاد هنوز

کاهل بودنم در نماز، بارها از خدا معذرت   ی رکعت صبح، دو رکعت حاجت. برا

ها به وقت  یلیاو باشم. خ  یبرا  یبهتر یبنده کردم یم ی خواسته بودم و سع 

صبح   میپنج و ن  ت. ساع شدی فراموشم م دیشا ی و گاه ماندمی عهدم وفادار م

و از خدا خواهش کردم کمکم کند موفق   دم یبوس. قرآن کوچکم را چندبار بود 

معتقدتر و   یکمک کن بنده"گفتم:  گریبار د ک ی دم،یشوم. بعد که مُهر را بوس

 ".باشم یترق یال

سرم مرتب   یام را با دقت رو را به تن کردم و مقنعه امی و شلوار مشک مانتو

  ی. از کشوکردم ی را درست مو از اول آن شدی اش خراب مکردم. چندبار لبه

  نیهم  یها قبل براها را از مدت برداشتم. آن دیجفت جوراب سف ک یها، جوراب 

گذاشتم که تا  مینتوما بیبودم. کارت ورود به جلسه را در ج دهیروز خر

گذاشتم   گرمید بیپول در جهم   یرا لمس کنم. کمبه حوزه؛ مدام آن دنیرس

را   فمیدر اتاق زدم. ک  ینداشته باشم. چرخ ی رفت و برگشت مشکل یکه برا

  یمفصل برا یارفتم. صبحانه نییها پااز پله  نیدوشم انداختم و پاورچ یرو

آشپزخانه   زیدر آمد؛ از پشت م یگرسنگ یو دلم که از عزا  دم یخود تدارک د

نبود. هر لحظه ممکن بود   ک یتار گر یشده بود و د میبلند شدم. ساعت شش و ن
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تحمل   گر ی د کردمیشود و مرا با اسفند و قرآن بدرقه کند. حس م داریمامان ب

به استرس   شتریب شد؛ی م دار یماندن در خانه را ندارم. اگر مامان هم ب شتریب

. هرچند که قرار بود  کردی زابراه م را هم  گران ی و د زدیم هردو نفرمان دامن 

  .ماهان مرا برساند

 :آن نوشتم یبرداشتم و رو یکاغذ

تازه به سرم   یهم هوا یکم  هی خوامی کنم. م دارتونیب ومدیمن رفتم. دلم ن"

 ".! دوستون دارمدینره برام دعا کن ادتونیبخوره. 

 

استرس را از   کهن یا یگذشتم و در را پشت سرم بستم. برا اطیاز ح آهسته

نگاه   هاهیهمسا یهاو به پنجره  دمیکش قیخودم دور کنم؛ چند بار نفس عم

بدون   شدی گرم نشده بود و م یلیهنوز خ  رماهیت ییابتدا یروزها  یدوختم. هوا 

دور بود اما اگر    یکم امیامتحان یترس از عرق کردن؛ قدم بزنم. حوزه 

. پس  دیکشی طول م قهیکنم حدود چهل دق  یط اده یرا پ ری کل مس خواستمیم

 یتاکس ک یو بعد با دربست گرفتن  رمیراه رفته و نفس بگ  یوقت داشتم حساب

جا برسانم. نرم و خرامان به راه افتادم و لبخند را از  خود را به آن  ،یعبور

  نیبه دل ا یشتریبا جرات ب کردیکه کمک م یصورتم برنداشتم. لبخند

هر مغازه   نیتری کردم. پشت و ی را ط  یطوالن ابانیخ ک ی ماراتن پا بگذارم. 

  یاغازه جلوتر، م  ی. کمدمیکشی اش به داخل سرک مو از در بسته  ستادمیایم

با   "شده موجود است. میانواع نان حج" حک شده بود  شیتابلو یبود که رو
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بود که با غذا خوردن،   یاما از آن مواقع  ودم ام را کامل خورده ب صبجانه کهنیا

 .نشاندمی استرسم را فرو م

به نسبت خلوت بود و فقط چند مغازه باز بودند. اما به چهار راه که  ابانیخ

ربع مانده به هفت بود. پس انگار   ک ی دستم چرخاندم.  یرو   ساعت را دم؛یرس

 ت،یوضع ن یمانده بود و با ا گرید ابانیتعلل کرده بودم. دو خ یلی در راه رفتن خ

 .برسم ر یامکان داشت د

 یدر دست، کرکره  یبا چوب ،یداشت به سخت  یرمردیپ ؛ییروبرو ابانیخ نبش

و چشمش به   دینگاهم را متوجه خود د ی. وقتدیکشی اش را باال ممغازه  یمیقد

 .صورتم افتاد؛ او هم پدرانه به من لبخند زد و به کارش ادامه داد یلبخندِ رو

  گریگرفتن به سمت د یتاکس یو برا گذشتمی از تقاطع م دیاز او گرفتم. با نگاه

گذشتم.  ابانیاز عرض خ  به هر دو طرفم انداختم و  ی. نگاهرفتمی م ابانیخ

که کم مانده   دمیچنان از جا پر  ن،یماش ک یبلند و مکرر بوق  یناگهان با صدا

خود را   د؛ یلرزیداشت م هک یی کوبنده و پا یپرت شوم. با قلب ابانیبود وسط خ

با دو   اهیموتور س ک یبودم که  امدهیکشاندم و هنوز به خود ن ابانیخ یلبه

که  دندیرا کش فمیک  یشدند و جور ک ی به سرعت به من نزد تراهیس نیسرنش

  یو محکم وسط جدول پرت شدم و سرم به لبه  دمیچند دور دور خود چرخ

. دو پسر  کردیدرد م  یلیچپم خ دستخورد. خون از سرم راه گرفته بود و آن

  گرفته بود. امهیشده بودند. گر رهیبودند و به من خ ستادهیرو ا  ادهینوجوان در پ
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خون بر   یسی خ ی و نه برا شدیم  شتریکه هر لحظه ب  ی بدن درد ینه برا

 .را برده بودند فمیآن موتور، ک نانیصورتم. سرنش

 

 

 :از پسرها گفت ی کیدستم نبود. معلوم نبود کجا پرت شده است.  یرو ساعتم

 خانوم حالتون خوبه؟_

 

 :آمد و گفت شیپ  یی با پررو گر ید  پسر

رو ببندن.  سرت  متیکم جلوتره. ببر هی  ی بهدار هیرو بده بلندت کنم. دستت_

 .ادیخون م تی شونیداره از پ

 

 .و مرا جمع و جور کند دیایب دادم ی به او خبر م دی. بازدمیبه ماهان زنگ م  دیبا

 :گفتم آهسته

 ؟ یدار یگوش_

 

 .کردی جلو آمد. هنوز داشت به من نگاه مقدم  ک یبه دوستش کرد. او  ینگاه

 .الیر ه ی یخدا شارژ نداره. حتمن دارم. اما به _
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 ی. چه درد وحشتناکستمیبا میپا  یکردم رو یدورم شلوغ شد. سع کمکم

قدر  چپم. دست چپم هم آن ی از همه کمر و پا  شتریسراسر بدنم را گرفته بود. ب

  یاز مردها داشت برا ی کیده است. از جا درآم   کردمیدرد داشت که حس م

 .دادی م حیتوض گرانید

بهش و   دیچسب  دفعههی. شهیم ک یاز عمد داره بهش نزد  هیموتور دمیمن د_

عمل کرد که نشد شماره پالکش    عیو در رفت. انقد سر دیکش محکم  روفشیک

 .رو بردارم

 

 :گفت ی گری د مرد

نگاه کردم   ینداشت. من هرچ شماره پالک کجا بود؟ موتوره اصال پالک _

 .دمیند یچیه

 

آن   ی همه برا نیکه ا یشد. کنکور را از دست داده بودم. کنکور شتریب امهیگر

آب  فمیآمد در ک ادم ی. دیآب رس یبطر ک یبا  یتالش کرده بودم. خانم

 .جا مانده بود  خچالیدر  ام ینگذاشته بودم. آب معدن

  .آب بنوشم یارا به لبم چسباند تا جرعه یجوان بطر زن

 .ادیب سیپل میکم روبراهت کنه تا زنگ بزن هی یببرمت بهدار  ای. بزمیبخور عز_
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 :دمیجدا کردم و نال  یسرعت لبم را از بطر به

 

 .برم. کنکور دارم دینه. من حالم خوبه. با سینه توروخدا پل_

 

 .بلند شد هاهمهمه 

 جونت؟   ایتره کنکور واجب _

 .ینشده باش  ی . از کجا معلوم ضربه مغزیفهمی نم  ،یاالن داغ_

 .کنکور گهی باز م ها،رهی داره ازش خون م  یدخترا همه خر خونن! مثل چ_

 

 .به زن نگاه کردم ملتمسانه

 

 رو زدن؟  فتیک یگی مگه نم_

 .مانتومه بیتو ج  شمه یکارتم پ_

 

 .دستم را گرفت 
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 ،ی بر یتونی م یدیرو ببندن. بعد اگه دسرت ،یتا بهدار می. فعال برزمیباشه عز_

 .رسونمتی م برمی خودم م

 

 .هم گذاشت  یها را روچشمانش نگاه کردم. آن  به

االن برده   نیراحت. دختر خود منم کنکور داره. شوهرم هم التیخ_

 .برسونتش

 

اما  نبود   یادی. راه زمیبرس ی زحمت خود را به دنبالش کشاندم تا به بهدار به

 .بود یجا کار سختدرد داشت؛ رفتن تا آن همهن یچپم ا  یکه پا یمن یبرا

ماهرانه، تند تند    یبود و با حرکات ستادهیا  میو فرز روبرو دپوش یسف ی پرستار

 .سرم را پاک کرد و بعد هم آن را بست

  هیزخم کوچولوئه اما  هی. ستین یخاص  زیخدا بهت رحم کرده دختر. چ  یلیخ_

  هی. خونش هم الزم نداره  هیبود. بخ ادی ز تیزیرخون  نیبود. برا هم قیعم یکم

 .ادیبند م گهیکم د

 

 .افتاد  وارید ی به ساعت رو نگاهم

 .به هشت بود قهیدق  پنج
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 :گفتم ع یسر

 .شده  رمیبرم؟ د تونمیم_

 

 .به صورت نشاند ی تصنع یاخم 

 .وقت هی. نشکسته باشه نمیبذار پات هم بب ؟یکجا بر_

 

  ی. دستش را رودیکش رون یب میام را از پاشده  فیرا درآورد. جوراب کث کفشم

 :را باال بکشد که عاجزانه گفتمشلوارم گذاشت تا آن

پا و کمر و   یاز شکستگ شتریکم درد دارم اما االن ب هیبه قرآن من خوبم.  _

 .من برم تا درها رو نبستن دیخبر کن نی ماش ه ی سرم، به فکر آزمونمم. توروخدا

 

مدارکت هم   ؟یآزمون بد  یخوایرو زدن. پس چطور م فتیک یگی مگه نم_

 .گهی بردن د

 

 .بود بمیام نشست. هنوز در جکارت ورود به جلسه  یرو  دستم

  ع یاالن سر تونمی . اونم مهام رو بردن نه کارتم همراهمه. فقط مداد و پاکن_

 .بخرم. فقط کمکم کن بلند شم و زودتر برم
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 .ستادیکه از ابتدا کمکم کرده بود کنارم ا یخانم

. مداد و پاکن  امی االن م ،یرو بتکونو خودت یتا تو کفش و جورابت رو بپوش_

 .ارمیهم واست م

 

 .پوشاند میجوراب و کفشم را به پا  عیجوان خم شد و سر  پرستار

 .ادینگران نباش. حتما م_

.  یکنکور بد یخوا ی از ترس شوهر نکردن م  ایهم بارت هست؟   یزیچ  حاال

 !شد، شد  یهرچ گهید

 

 :عجز گفتم با

فکر نکنم   گه یدهر هم بودم؛ د یبهم وارد شد؛ اگه عالمه هویکه  یشوک نیبا ا_

 .بشم یپخ چیه

 

را    میکرد و مانتو سیخ ی. دستش را کم ستمیو کمک کرد با دیخند کوتاه

 .تکاند

 .هادن یرات نم ی جورنی شده. ا ی اوه اوه. پشت مانتوت چقد گِل_
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 .کنده شوند میها از پشت مانتوکمکم کرد تا گل  ترمانه یصم و

 .آمد و به پرستار کمک کرد تا لباسم را مرتب کنم شیجوان هم پ زن

 

 .زحمت لبخند زدم و تشکر کردم به

 .مشو ریجاگ نیکمک کردند تا در ماش هردو 

به دستم داد. مداد و   یلونیرفت و زن جوان پشت فرمان نشست. نا  پرستار

 .آب کوچک. چقدر قدردانش بودم  یبطر  ک یپاکن و تراش و 

 

 

 

 :خنده گفت با

کرده بودن   سهیکنکور رو داشتم که شوهر و دخترم دس نی انقد من استرس ا_

کدوم   ی. راستنینذارن من روز کنکور همراهشون برم. اما کار خدا رو بب

 ؟ یاحوزه 

 

 .گفتم شیحوزه را برا نام
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و فکر کنه  نهیرو ببجا. شوهرم من اون  برمی چه جالب! فکر کن االن تو رو م_

 .رفتم لدایواسه خاطر 

 

 .راند شی به پرا   نیماش ادیرا زد و بعد از دور زدن، با سرعت ز راهنما 

 .میکه وقت ندار نیمحکم بش_

 

 .زدمیلب نام خدا را صدا م  ر یقلبم گذاشته بودم و ز یرا رو دستم

 ...برسم ری د اگر

 ...نه نه

 .نرسم رید  ایخدا

 .نرسم ر یکمکم کن د ایخدا

 

 .از زن جوان تشکر کردم ع ی سر میدیرس یوقت

 .دی. برام دعا کنتوننمیبب ی همون بهدار امیروز م هیازتون ممنونم.  ایدن هی_

 

 .دنبالت انیت خبر بدم بشماره بده به خانواده  هیدختر.  صبر کن_
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شماره ماهان را   یکه در دستش بود گرفتم و بدون معطل یو کاغذ خودکار 

 .نوشتم

 .ممنونم_

 

 :که گفت دم یاز رفتنم شن قبل

 ه؟ یاسمت چ_

 

 :داد زدم بلند

 .یرعلی مهسان. مهسان م_

 

 .تکان دادم و به سرعت از او دور شدم یدست

پر شده بود از پدر ها و    اطیساختمان پا تند کردم. ح ی به سمت در ورود 

پشت آن   ینگهبان دم،یفرزندانشان. به در که رس ینگران و دعاگو یمادرها

 .نشسته بود

 بله؟_
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 .برم داخل دی. بذارامی آقا منم کنکور_

 

 :گفت یتند با

 .که بسته شدن استقهی دق  ستیسالن ب یخانوم. درها شهینم_

 

 .دیاشِک لب مَشکم چک  دوباره

 .کنمی من برم داخل. خواهش م دی تورو خدا آقا. بذار_

 

 :تر از قبل گفت تند

  .یبر ی. درها بسته شده. اجازه ندارگهید شهی نم یعنی شه،ی نم گمیم یوقت_

 

 :صورتم نگاه کرد و گفت به

 .یزودتر بلند ش   ،یتر بخوابکم  یخواستیم_

 

  د، یکند اما صورتم را که د سرزنشم  کردنش یآرا یبرا خواستی ابتدا م حتما

 .شد مانیپش
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 .به خدا من تصادف کردم آقا_

 

 .دمیعقب کش  یتنگ را کم مقنعه

 .بانداژ سرمه نی. ادینیبب_

 

 .نخواست به من نگاه کند یحت

 کنم؟ کاری من چ یگی . مگهینه د یعنیگفتن نه،  یوقت_

 

تصادف کردم. خدا   گهی دختر من بره داخل؟ م  یذاری چرا نم  ؟یچ یعنیآقا _

 ؟یستیرو بنده ن

 

ام  بر شانه  یلبخند زد و دست میسمت صدا برگشتم. زن جوان بود. به رو به

 .گذاشت

نذاشت دکتر،   یخاطر امتحانش حت تصادف کرده. به شیساعت پ  ک ی نیهم_

 بره داخل؟  یدی وقت شما راهش نمنکنه. او  شنهیمعا یدرست حساب

 

 .دنی خانوم محترم گفتم که اجازه نم_
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 :گفت تیرا باالتر برد و با عصبان شیصدا

اومده. ده    ریخودش د قهیدق  ستیاجازه بده. ب  خواد ی نم یک نمیباز کن بب_

. چرا  ومدهین رونیاز سر جلسه ب  یشکی هم شما معطلش کن. هنوز که ه قهیدق 

 اجازه نداره بره داخل؟

 

امتحان با اشاره    یبرگزار یحوزه   نیاز مسئول  یکیبه در خورد و  یاضربه

 "چه خبر شده؟"  دیپرس

 :دهد که زن جوان گفت حیتوض خواستی در را باز کرد و م نگهبان

 .ریتون بخسالم. صبح  یخانوم علو_

 

 .به او نگاه کرد و گل از گلش شکفت ی علو خانم

 .داریبه به سالم! حال شما چطوره خانوم کاوه؟ مشتاق د_

 

مون بره برسه به امتحانش. من  دختر گل ن یفعال ا نیقربان شما. اگه اجازه بد_

 .در خدمتتون هستم
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 .به من نگاه کرد ی علو خانم

 زم؟ یساعت چنده عز یدونیم_

 

 :بودم گفت دهیرا شن لشیمن، خانم کاوه که تازه فام یجا به

 .هم ازش زدن لشی موتور تصادف کرده بنده خدا. وسا ه یما با  ابون یسر خ_

 

 ...یرو بردن؟ پس چطور  لتیوسا_

 

 .خانم کاوه را به او نشان دادم ییِاهدا لونیکارت ورود به جلسه و نا ع یسر

 .برم تو رو خدا ن یبذاررو.   نایدارم ا_

 

 .سوزاندی پوست صورتم را م ه،یگر

 :به من و خانم کاوه، آهسته گفت ی با نگاه ی علو خانم

دفتر تا من   دییدنبال من تا ببرمت باال. خانوم کاوه جان شما بفرما  ایب ع یسر_

 .برگردم

 

 .دمیمن به امتحان کنکور رس  ق یطر  نیبه ا و
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و دو دزد موتور سوار، دست به دست هم داده بودند تا   نیبوق ماش دیروز شا آن

پا شدند تا  هم  ،یمن به کنکور نرسم؛ اما خانم کاوه و پرستار و خانم علو

از وقت   قهیو پنج دق  ستینشسته بودم که ب ی شکست نخورم. بر سر آزمون

  دنیغصه خوردن و درد کش  یرا از دست داده بودم. وقت برا اشی آزمون عموم

که داشتم،   یو در فرصت کم  شدمی دست به کار م  عی سر دیبانداشتم. 

 .پاسخ دهم شد،ی که م ییرا تا جا ی عموم یدفترچه

 

مراقب  یقدر غرق تست زدن شده بودم که وقتو آن  گذشتی م یبه تند زمان

مانده است؛ از تعجب دهانم باز   یساعت از کل وقت آزمون باق  میگفت فقط ن

  گران،یبود که از همان ابتدا، از ترس جا ماندن از د اریمانده بود. اما خدا با من 

وقت، کار   انیزمان با پاهم  واز معمول، سواالتم را پاسخ دادم    شتریب یبا سرعت

 .من هم تمام شد

 

و  کنندی قدر درد مچپم چه  یدست و پا  دمیسالن که خارج شدم، تازه فهم از

.  دادی توان تحمل دردشان را ندارم. نور آفتاب تا مغزم رسوخ کرده بود و آزارم م

 .شده بود امجهیبودن و تست حل کردن؛ باعث سرگ ری چندساعت سر به ز

  یلحظه، در آغوش ک یکه در  افتادمیو داشتم م  دیدور سرم چرخ ایدن ناگهان

 .آشنا پرت شدم
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بزرگِ   یکاسه ک ی  م ی. برادادی ن پس نمخو ؛یزدی را کارد م نیخشمگ ماهانِ

بود. در سمت مرا باز   ستاده یا نیکنار ماش بود.  ده یخر رموز یش  یوانی معجون و ل

 یهمه  یتا وقت زدی بود که داشت داد م ستادهیا  میروبرو یکرده بود و جور

 .نخواهد خورد نرا تمام نکنم، از کنارم تکا وانیکاسه و ل اتیمحتو

خوردم. خوشمزه بود و طعم شکالت   اشره ینگاه خ ریقاشق از معجون را ز چند

از    شتریب شدیباعث م اشیبستن یرا دوست داشتم اما سرد ش یو موز و گردو

  دمیباال کش یرا هم با ن  رموزیجرعه از ش  ک یرا امتحان نکنم. با ترس و لرز، آن

 .خارج بود تمیظرف  بر آن، از و خوردن اضافه توانستمی نم گر ی اما واقعا د

 

 ...داداش_

 

 .نگو یچیه ،ی اوردیرو درن وان ینگو مهسان. تا ته کاسه و ل یچی! هسیه_

 

 .شدی را در معجون تکان دادم. نه... نم قاشق

 

 ...داداش آخه_
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 .نگو یچیگفتم ه_

 

 !بابا ی . اگهید تونمی خُب آخه نم_

 

 .اخم براندازم کرد با

  ایزنگ بزنن بگن ب دیکه با یاریها رو سر غذا خوردنم در مادا اصول  نیهم_

 !رو بردار ببر. فشارش افتادهخواهرت 

 

  یحالی حوزه، از ب  اطیکه در ح یااز تصادف خبر نداشت. از همان لحظه  هنوز

چرا فشارت  "که   کردی جمله را تکرار م  نیدر آغوشش پرت شدم، فقط هم

طور که از غر   نیظاهرا خانم کاوه فقط به او گفته بود فشارم افتاده و ا  "افتاد؟

که ماهان را خبر   دقبل بو قهیچند دق  نیانگار هم افتم،یماهان در یهازدن 

آزمون، پشت در حوزه بکشاند و   یبرادرم را از ابتدا خواستی نم دیکرده بود. شا

 .واهرش کندحال خراب خ  رِیفکرش را درگ

 

شد.    یجورن یا  هویداشتم. آزمون سخت بود، خسته بودم.   جهیاون لحظه سرگ_

 .خوب خوبم  گهیاالن د
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را   شیهاگذاشت. برادرانه  نیماش یصندل  ی نشست و دستش را رو میپا کنار

 .گرفتی به من خُرده م ی ادیز یدوست داشتم اما گاه

 .قبول ؛یقدم بزن یخواستیم ؛یرفت  یصبح تنها پا شد_

به من   بهیغر هی  دیچرا با  ؟ینزد زنگ  ه یحالت بد شده بود؛ چرا خودت  گهید

من فکرم   یگیدنبالش؟ نم ایب ستیخوب ن  ادیزنگ بزنه بگه خواهرت حالش ز

 .شده که خود مهسان بهم زنگ نزده یچ گفتمی همش م ره؟ی هزار تا راه م

 

 :گفتم ع یسر شیهاصحبت انیم

تو اتاقم بود. گفتم من که   ینبرده بودم داداش. گوش یگوش  آخه من اصال_

  گهینگهش داره؟ د یجا بدم به کرو ببرم، اون   یگوش اد، یهمراهم نم یکس

 ...قراره دونستمی نبردم. از کجا م

 

 .یکه زنگ زده بود؛ بهم خبر بد یهمون خانوم یبا گوش  یتونستیم_

 

 گه؟ یکس د ا ی زدم ی من م کردیم   یاصلش خبر دادنه بود خُب. چه فرق _
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 :انداخت و با تاسف گفت نییرا پا  سرش

 .یدار   یجواب هی گمی م  یهرچ_

 

 .دیباال کش یشلوارم را کم  ناگهان

 ه؟ یچ نیا_

 

 :گفتم آهسته

 ه؟ یچ ،یچ_

 

و باعث شد از درد، تمام صورتم در هم جمع   دیچپم را به سمت خود کش یپا

 .شود

 

 ه؟یشلوارت چرا گِل فه؟یشده پات؟ چرا جورابت انقد کث یچ_

 

ها  تکان  نیو من از ا کردی م یرا وارس امی و شلوار گِل داد ی مرا تکان م یپا  او

 :. نگاهش به صورتم افتاد و پر سوال گفتدمیکشیدرد م شتریهرلحظه ب

 ن؟ یزم  یخورد کنه؟ی شده مهسان؟ چرا پات درد م یچ_
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بود؟   نیتری میبا من صم شهیبرادرم هم  یوقت گفتم؟ی دروغ م دیبا چرا 

 .بود نیترقیرف 

 

 .تصادف کردم_

 

 :حالت ممکن گفت نیآهسته ادا کردم اما او با بلندتر من

 شده؟  یچ-

 

  ل،یکه با باند و گاز استر یسرم نشست. همان قسمت یرو  اریاخت  یب دستم

 .زخم کوچک سرم را پوشانده بود

 

د حرف   ؟یتصادف کرد یخورده؟ با چ  یی سرت به جا کنه؟ی سرت هم درد م_

 .بزن خب
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  اتیاز من سوال کند و الل بمانم؟ از ترس، تمام جزئ یهمه عصب  نیا شدیم

اش، نوشتن شماره  که دغدغه  ی از مرد ی بازگو کردم. حت ش یاتفاق صبح را برا

 !پالک موتور بود

 

 .دیکوب نیشد و مشتش را محکم به سقف ماش  لندب

چه   دیبا دونهی که آدم نم یکنی م ییکارها هی. مهسان  یکن  یم ییکارها هی_

ساله شب و روز رو از خودت   ک یکارت کنه! آخه دختر خوب، خواهر من،  

  یخوایاالن که م نی. درست همهیکتاب درس  ی به هرچ یدیو چسب یگرفت

عمر   هی شجهیکه ممکنه نت  یکن یکار  دیبا ،یر یرو بگهاتزحمت  یجهینت

 .باشه یمونیپش

 

 ...من فقط_

. برادر  امینگو مهسان خانوم. اصال حرف نزن که از دستت بد شاک یچیه_

از سر   شدیکه م  یتاکس هیتو رو ببره در حوزه؛ باشه! اما المصب  ینداشت

  ی. آخه اگه سرت ضربه یریبگ یتونستی آژانس که م هی. یکوچه دربست کن

 ...خوردی م یبدتر

 

 .و با سرزنش نگاهم کرد دیباال کش یرا با دو انگشت کم اممقنعه
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 شه داداش؟   یجورن یقراره ا دونستم ی من چه م_

 

  یبار مصرف را از دستم گرفت و در سطل زباله پرت کرد. کم  ک ی وانیو ل کاسه

را   نیماش ع یرا به دست صاحب مغازه داد و سر یکیستپال  ینیجلوتر رفت و س

 .به حرکت درآورد

 .باشه دهیند بیآس تییجا نمیدکتر بب میبر_

 

بستن   یجور نی. سرم رو همستین ی. گفت اصال جد ی گفتم که. رفتم بهدار_

 .ادیبند ب شیزیرکه خون 

 

به   شتریبود که بهتر بود با حرف زدنم ب ی قدر از دستم عصب. آنگفتی نم چیه

را از دکتر و پرستار    تمیدامن نزنم. تا مرا به درمانگاه نبرد و وضع  اشی ناراحت

 .آرام نشد د؛یدرمانگاه نپرس

 .کوفته شده بود یدکتر؛ کم  صیدرد داشت و به تشخ میپا
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  چیرد هک دییدست چپم بهتر شده بود. و دکتر که باند سرم را باز کرد، تا  درد

 .هم ندارد یزیو خونر  ستین یمشکل

 

به   دنیگرفت و تا رس وهیآب م م یاما دوباره برا دادیاخم و تخم نشانم م ماهان

 .کردی نگاهم م یخانه، با نگران

 :گفت کرد؛ی پارک م نگ یرا که در پارک نیماش 

دنبال    رمیدنبال تو. گفتم دارم م  امیبهم زنگ زده که ب یمن نگفتم کس_

هم بمونه. هرچند که   یست؛ نخواد منتظر تاکسخسته یمهسان که برگشتن

 ستمی. مطمئن نگهی داره بهم م  ییزای چ  هیزنگ زده و  یبود کس  دهیهلن فهم

 .تا االن بند رو آب نداده باشه

 

 .فرمان برداشت و من در هوا آن را گرفتم ی را رو دستش

 !داداش_

 

 .نگاهم کرد. دستش را رها کردم خور دل

محال   شه،ی م یجورن یکردم ا یدرصد فکرشم م  هی! به خدا اگه گهیببخش د_

نره   ادمیوقت  هیکه  بمیرو گذاشته بودم تو جکارتم یبرم. من حت ییبود تنها
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  هی نیمحتاط بودم. اما در ا یاتاقم. پس خودم به حد کاف  زی جابمونه رو م

 ...مورد

 

 .دیبه سرم کش یدست

تا برات   ی. مامان ناراحت شد که منتظر نشدگمی خودت م  یمن فقط برا_

قرآن ردت کنه. اما بابا بهش گفت برو به دخترت   ریاسفند دود کنه و از ز

  .خودش بودن رو تجربه کنه ی رو پا خوادی قدم اول، م نیافتخار کن که از هم 

 

 .زدم لبخند

 !مامان و بابا یهادگاهید نیچقدر تفاوت بوده ب _

 

 .شد ادهیرا باز کرد و پ  نیماش در

کن   ی. اما سعیکه تصادف کرد  یکن  یمخف دیبا خودت. نبا جوابشون  گهید_

 .تیکه خاطرجمع بشن از سالمت یتر باشسرحال 
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که در   نیهم امکان نداشت. چون هم میکن یکاریمخف می خواستی اگر م یحت

من   دنینگران پدرش را به خاطر آورد، با د یهلن که تازه مکالمه   م؛یرا باز کرد

 :و گفت دیجلو دو

 بابام اومد دنبالت؟ یاوف شد  یعمه جون_

 

به سمت من و ماهان   ، ینگران ایدن  ک یشد که مامان و بابا را با  نیچنن یا و

 .کشاند

 

 .داشت؛ گذشت  یو بد یبا هر چه خوب  روزآن

و   زدی پر م زی چ  ک یشد؛ فکر من فقط سمت  اهیشب که سقف آسمان س 

که از صدرا   یکوتاه  یهاام یبود؛ با پ فمیدر ک ی بود که اگر گوش نیهم اآن

 !؟ کردمینداشتمشان، چه م گریکرده بودم و د رهیذخ

فکرم را به   توانستمیتر مکنکور را پشت سر گذاشته بودم و حاال راحت  غول 

 .سمت او به پرواز درآورم

 

*** 
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مانده بود. با   گریفقط سه روز د  ن،یفرد یی دا ی روز گذشته بود و تا عروس ک ی

روزها   هیو بق  میلباس بگذار  دیخر  یروز را براکه آن  میگرفته بود میمامان تصم

. ساعت  میها بروبه منزل آن  ،یدر تدارک عروس یکمک به مامان ماه یرا برا

قدر . هلن آن می بود شتهبرگ دیچهار بعدازظهر بود که خسته و هالک، از خر

  ی شده بود و به خواب رفته بود. او را رو نیسمبوسه خورده بود که سنگ

پا و    ری. چند بالش هم زفتدیتا ن دمیرا جلوتر کش ز یسالن گذاشتم و م یکاناپه

را دوباره باز کردم. مامان در آشپزخانه بود و    دهایسرش گذاشتم و خر یباال

 :و گفت  دیکش یسرک

رو قرقره کن که اون همه دود و دم رفت تو   آب نمک  نیکم از ا هی ایب ع یسر_

 .نکنه رمون یحلقمون، اس

مشغول   گر،ید یوان یرفت و با ل ییرا نشانم داد. بعد هم به سمت روشو وانیل و

قدر شلوغ  آن هاابانی. خگفتی قرقره کردن آب و نمک خودش شد. راست م

. من هم که  دیشان نفس کشدود و دم  انیدر م شدیبودند که به زحمت م

. به  دانستمیم دهیفای داشتم و ماسک زده بودم اما ماسک را هم ب تیحساس

 .قرقره کردن، تلفن زنگ خورد نیرا برداشتم. ح  وان یحرفش گوش دادم و ل

 

و با   کردیخشک م  که کارش تمام شده بود، داشت دست و صورتش را مامان

 .رفتی در دست، به آشپزخانه م  یدستمال
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 .شهیم بدخواب منشه که بچه دار یفقط هلن ب_

 

 :و گفتم دمیبه سر و صورتم پاش یآب

 .دارمی من بر م_

 

 .آشپزخانه گرفتم یاو را روانه  و

 الو؟ _

 !به به سالم! خانوم دکترمون_

 

 .حالبود. هم از تماسش متعجب بودم و هم خوش  نایژ

 

مامان خوشگل! عجب از   مچهین ،یمیهمکار قد زم،ی سالم خانوم! دوست عز_

 !ورانیا

 

 :خنده گفت  پر

 .زنمیرو مزنگ   هیبازم قربون معرفت خودم! اقال _

 !من که عذرم موجهه_
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 :گفت ع یسر

 ؟ یرو شکستشد؟ باالخره شاخ غول  ی ساطور بود. خب چ  ر یبله بله! دستت ز_

 چطوره؟ مونینی چه جورم! ن_

 

  یدرمورد کنکور من و فرزند یاقهی. چند دق دانستمی تماسش را نم لیدل هنوز

 :که ناگهان گفت م یکه در بطن او بود با هم حرف زد

 .راستش زنگ زدم برا فرداشب دعوتت کنم_

 !یموعد فارغ شداز   شیباشه. چه خبره مگه؟ نکنه پ ریفرداشب؟ خ_

 

 :و با متلک گفت دیلحن شوخم خند به

فارغ شم؟ نه   دیکه من االن با یحساب کرد  یخانوم دکتر ما رو باش! چطور_

 .نباشه ادت ی کردمی فکرش هم نم ی. حتستی. از اون خبرها نزمیعز

 

.  اورمیفردا هست را به خاطر ب یبرا یفکرم را به کار گرفتم تا اگر مناسبت یکم

  نیهرچه هست، به تولد ا  دمیکه فکر کردم، فهم سیتولد او و ادر خیاما به تار

 :گفتم یندارد. دوباره به شوخ  ی دو ربط
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 اجتهاده!؟ ینکنه تولد آقا_

 

 .دی بار بلندتر خند نیا

 !بود. سطح توقعم ازت باالتر بودها یلوس  ی لیخ یِ شوخ_

 

 

 

اجتهاد،   یاز حدسِ تولد آقا شتریم که بخسته و گرسنه   باور کن االن انقد_

 :و بلند گفتم دیبه خاطرم رس یز ی. ناگهان چیازم توقع داشته باش دینبا

 !نایچرم ژ سیسالروز تاس_

 

. اصال دلم  یباال اومد؛ اما باالخره موفق شد رید ندوزتی! وکالیبار یآ_

 .بشم دیازت ناام  خواست ینم

 

 .گفتم ک ی نشاط به او تبر پر

براش. عمر   دیر ی. جشن هرساله بگتیو موفق ی. بسالمتزم یمبارک باشه عز_

 .باال سر اسمش باشه تونهیبشه. سا بشی و باعزت نص یطوالن
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 !یکرد فیهمه دعا رد نیا یگی نم ک ی م رو که تبرخُب بسه! تولد بچه  یلیخ_

 

کرده بود تا در    ز یکه مامان فر یخانگ ی. فالفلآمدیفالفل از آشپزخانه م یبو

. از  میها استفاده کناز آن  م،یپخت غذا ندار ی که وقت برا ینیچنن یمواقع ا

 .شدی م دهیقار و قور شن یشکمم صدا

 

.  میفردا از ساعت هفت غروب منتظرت ن، یخانوم دکتر بعد از ا کهن یخالصه ا_

 .کنمبگم و دعوتشون  رفت به مامانت  ادمی یراست یوا یا

 

هم دوست   نم؛یجشن بروم و همکاران سابقم را بب نیبه ا خواستی دلم م هم

ها روبرو شوم. دو دل بودم  اخراج شده؛ با آن  روزک یکه  یعنوان کس نداشتم به

 .شد که مخالفت کنم نیبر ا ممیو تصم

 

 .امیب  تونمی راستش نم_

 چرا؟ _
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شکل   نیگفته بود چرا، که انگار از دل من خبر نداشت! من به بدتر ی جور

همکارانم اخراج شده بودم. آن هم به جرم    یممکن پس زده شده بودم. جلو

به بازگشتم  سی و تبرئه شدن هم ادر حیبعد از دادن توض یکه حت یاناکرده

 رفتم؟ی م دینداد. پس چرا با تیرضا

 

 .گه ید  امیب تونمینم_

 مهسان؟ یخورهنوز دل_

 باشم؟ دینبا_

 

 :گفت آهسته

 .یفراموش کرد  کردمیخب چرا! اما فکر م _

 به نظرت؟ شهی فراموش م_

 

 .همراه شد یدیبا ناام لحنش

 .یایبه خاطر من حتما م کردمی فکر م_
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کرد، به حرفش گوش   فیرد  میو معرفت برا  یدوست لیاصرار کرد و دل  هرچه

داد.   انیکرد و تماس را پا یخداحافظ یندادم و مخالفت کردم. با ناراحت

 جشن حاضر شوم؟  نیدر ا  خواست ی نبودم اما چرا دلم نم یانهیک

 

  م؛یزدی حرف م  ییدا یشام با بابا و ماهان درمورد عروس   زیکه بر سر م شب

 .بار مامان جواب داد ن یدوباره تلفن به صدا در آمد و ا

بار   نیدارد ا یو سع  ناست یمشخص بود که باز هم ژ شیهاصحبت  انیم از

دست تکان دادم که  ش یبگذارد. چندبار برا انیدعوت را با مامان درم انیجر

 :نداد و گفت تیعذر مرا بخواهد اما اصال اهم

. اما حتما مهسان  دیاز ما که گذشته. شما جوون ه؟یچه حرف  ن یا زمینه عز_

 .ادیم

 

 زده بود؟  دنیخود را به ند  ای دیدی گرفته بود. مامان مرا نم حرصم

 

 ؟ یپریم  نییشده مهسان؟ چرا انقد باال پا یچ_

 

 .از مامان دادم   یماهان را با دلخور جواب
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 زنگ زده دعوت کنه. من بهش گفتم نایشرکته. ژ سیفرداشب جشن تاس _

 .که برم دهی. حاال مامان داره از طرف من قول مامینم

 

 :انتظار داشتم ماهان هم سمت من باشد اما در کمال تعجب گفت  

 .میری داره؟ با هم م یباشه خب. چه اشکال_

 

 :دم یباال رفته پرس یی ابروها با

 ؟ یعنیبرم _

 .میری گفتم که با هم م ؟ی بر دیآره. چرا نبا_

 

 :گفتم مردد

 جشن؟  یایب یخوا ی خودت هم م ای  میکه برسون یایم_

 

 !امیخودم هم م_

 

 .و مبهوت رها کرد  رانیبحث را ادامه نداد و مرا ح گرید
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  یی دا  یاز عروس شتر یگرفته بودم ب یانتخاب لباس، وسواس   یکه شد، برا صبح

  یرا امشب افتتاح کنم و برا یی چندبار به سرم زد لباس مجلس دا  ی! حتنیفرد

داشت که  ک یو ش دهیپوش یرا به تن کنم. چرا که حالتهم دوباره آن یعروس

مطمئن   داشتم،که از مامان  یهر دو مجلس مناسب بود. اما با شناخت یبرا

  .تا مرا منع کند کندی م  فیرد م یاحتماالت را برا ن یبودم بدتر

  ریاومد ز شی وراخ شد؛ اگه بلندکرد و س ریگ ییشد؛ اگه به جا فیاگه کث"

 "...اگه... اگه... اگه ؛یدید بیآس نیزم   یکفشت و خورد

 

. پس دست به دامان کمد لباسم شدم. کت و  آن را بزنم  دیبهتر است ق  دمید

 ...و شلوار زیکوتاه... شوم راهن یبلند... پ راهنیشلوار... کت و دامن کوتاه... پ

برانداز کردم که   نهیو خود را در آ دمیمختلف را با هم پوش یهاقدر لباس آن 

 .ماهان هم در آمد یصدا

که   یدونی از االن برو. م ،یحموم و دو ساعت لفتش بد یمهسان اگه قراره بر_

. پس نذارش واسه بعدازظهر  مونمی لحظه هم منتظر نم هیمن اگه حاضر باشم، 

 .دم غروب  ای

 

دادم ابتدا از فکر حمام رها شوم   حیادم و ترجاش گوش د خصمانه یهیتوص به

 !تا بعد دوباره به انتخاب لباس برسم
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  الم یرا گرفتم. از فکر انتخاب لباس که خ  ممیدر همان حمام بود که تصم و

رفتن   یبرا یادغدغه گریناهارم را خوردم و د یالبالراحت شد، آن وقت با فارغ

 .نداشتم

بااهلل   یبودم، مامان با الحول والقوه ال ادهستیکنار ماهان ا یرفتن، وقت وقت

مان رفت. ماهان با کت و شلوار  خواندن، دور سرمان پول گرداند و قربان صدقه

به نظرم آمد   شهیتر از هم خوش دوختش، جذاب  یرهیقرمز ت راهنیو پ یمشک

 .را تکرار کردم "ماشااهلل " شیو من هم در دل چندبار برا

 

 

را    امی به تن کرده بودم. کت بلند مشک یبلند قرمز و دامن مشک  نیآست زیشوم

قرمز   ون یطرفه و شل بافته بودم، باپاپ  ک یکه  ییو موها دمیها پوشآن  یرو

سمت   ک یرا با گرداندن دور گردنم، به  یجا دادم. و روسر   یروسر ر یبستم و ز

کامل   تیرضا  پوششم گره زدم. کاله قرمزم را هم برداشته بودم و نسبت به 

 .بود میضخ یلیداشتم. ساپورتم هم خ

 

  ک یو بزرگِ گل؛  بایز اریسبد بس ک ی بود که عالوه بر  دهیرا ماهان خر هیهد

را به    نیکوچک هم گرفته بود. هردو را به دستم داد و ماش سیتابلو فرش نف

  .مجلل، به حرکت درآورد یسمت باغ 
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 .بود ن یمدعو گر یما و د زبانیپر زرق و برق، م  یبزرگ اجتهاد، با ظاهر باغ

به گوش    ی میمال ک یبودند و موز دهیچ  یو صندل ز یتا دور باغ را م دور

که   یبلند یهااز چرم داشت و گلدان ی پوشش هایو صندل زی. تمام مدیرسیم

 .هر سمت قرار داده شده بود هم روکش چرم داشت

با روکش نقره و طال   ییهاگل قرار داشت که شاخه  یزی سمت باغ، م ک ی در

گلدان   ک یشده بود و خوب که نگاه کردم، هر شاخه گل در  دهیآن چ یرو

  ادبودی فتیها به عنوان گکوچک چرم قرار داشت. با خود فکر کردم حتما از آن 

 .مهمانان استفاده خواهند کرد یبرا

 

دنج نشسته بود و   یادر گوشه  زیم  ک یکه پشت  دمیرا د میابتدا آقانع همان

جلو نروم و   امدیو دو کودک تپل و بانمک هم کنارش بودند. دلم ن انسالیم یزن

 یهمراهم شد. با همان لهجه  د،یبه او سالم نکنم. ماهان که مرا مشتاق رفتن د

 :کرد و گفت یحالابراز خوش   دنمیاز د ن،یریش

سر کار   نیگردخداروشکر کنکورتان تمام شد. مهندس گفتن که قراره باز بر_

 !خودمان شیپ
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  یخینزد. چشمم به ش یباال انداخت و حرف  ییبه ماهان انداختم. ابرو ینگاه

بود و داشت با   ستادهیا یزیکنار م رنگ یی پر پولِک طال  یافتاد که با لباس

و   کردی . مدام خود را در آغوش او پرت مزدی که کنارش بود، قهقهه م یدختر

 .چرخاندیدستش را در هوا م 

 

 .کنم تیهمراه تونمیمتاسفانه من نم  ،یبر  ی اونا بخوا شیپ_

 

 .حلقه کردم شیو دستم را دور بازو دمی حرف ماهان خند به

سالم   یخیدق کنم، بازم محاله برم جلو به ش یبپوسم و از افسردگ ییاز تنها_

 !کنم

 ؟یمهسان! خودت  یوا_

 

 .به او شباهت داشت بیکه عج یسمت صدا برگشتم. مهرا بود در کنار مرد به

 .دمیمهرا را در آغوش گرفتم و پر حالوت بوس 

 .کنکوره بخشکه  یهرچ یشه یر  یکه اله یچقد دلم برات تنگ شده بود. ا_

 

 :گوشش زمزمه کردم کنار
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 !کنکور بهانه بود ها _

 

 :که کنارش بود؛ گفت ینزد و با اشاره به مرد یحرف 

 .ریپسرخاله و همسرم، آقا ام_

 

گذاشت   اشنهیس  ی کوتاه، دستش را رو یم یسالم کردم و او به حالت تعظ من

  یحالابراز خوش  اشیی و جوابم را داد. ماهان هم دستش را فشرد و از آشنا

 .کرد

  هیاحمد هم به هم شب من و یعنیبود!  نیشان اشباهت  ل یپس دل پسرخاله؟

را کم داشتم که احمد با هربار   نی! همخواستمی شباهت را نم نیهرگز ا م؟یبود

 !اوردیب ادیهم مرا به  نهینگاه کردن در آ

 

  ،یهمسر نی. واقعا مهرا با وجود چنکردی به مهرا نگاه م یفتگ یچقدر با ش  ریام

چقدر از عقل به دور بود! سرم را تکان دادم و   کرد؟ی فکر م انتیباز هم به خ

  یندانم. من مهرا را به عنوان دوست یعنوان خودم را قاض  چیکردم به ه یسع

  دینبا گرانید یهاگفته هو شناخته بودم. پس ب ده یمسئول، د یو همکار  زیعز

 .شدیم  انیب نایاگر از دهان ژ ی. حتدادمی بها م

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

640 
 

 .کردم یعرف لبخند، ماهان را به مهرا م با

 .ماهان زم یبرادر عز_

 

 :پچ زد کنار گوشم  مهرا 

 .یلعبت رو تاحاال رو نکرده بود  نیچرا ا_

 

 :گفتم آهسته

 .که اومدم شرکت با ماهان اومده بودم یبار نیکه. اول شیبود دهید_

 

حالش   همهن یا یخ یمحال بود ش نبوده. وگرنه پیتپس البد قبال انقد خوش _

 .ازت به هم بخوره

 

و   دادی اشاره کرد که داشت با چشمانش ماهان را قورت م  ی خیبا چشم، به ش و

 .از او نداشت  یکه کنارش بود هم دست کم یدختر

 

 !و ماهان؟ محال بود  یخیدلم را زده بود. ش شتری. بدمیحرف مهرا نخند به
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 یهاخودش خواب   یبرا کرد،ی م ریابرها سِ ی خود، رو االتیکه در خ یخیش اما

که بدون   میو پشت آن نشسته بود می انتخاب کرده بود یز یبود. م دهیخوش د

 .دی مرا محکم در آغوش کش یشیدوستش جلو آمد و کامال نما

 !! چقد دلم تنگت بود به خداایمهسان دن نیترخوشگل  جاست؟نیا یک نیبب_

 

تند عطرش که مردانه بود؛ داشت   یو بو   شدمیآغوشش داشتم چالنده م در

 .بزنم که مناسب باشد  یچه حرف  دانستمی. نم کردی م امی عصب

 

 .ممنونم_

 

  یتیاهم نیکوچکتر ش یو برا دیشن  دیشا ای. دیپاسخم را نشن  یکوتاه یحت

 .نداشت

 :ماهان زل زد و گفت به

 !یمهسان؟ نگو که ازدواج کرد  یکنی نم یآقا رو معرف _

 

و درشت نسبت من و ماهان را درآورده و بعد پا    زیمشخص بود ابتدا ر کامال

 :گذاشته است. چشمانم را در حدقه چرخاندم و آهسته گفتم شیپ
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 .داداشمه_

 

. میاوریبودم که چرا اجازه نداد هلن را با خود ب یدر دل از دست ماهان عصبان و

 !ستیرتِ ازدواج مانده بداند ماهان مجرد نخانمِ در حس نیتا ا

 

بهت من، ماهان   انیبرد که با ماهان دست بدهد و در م شیرا پ دستش

 .را فشرد آن  یدستش را پس نزد و به آرام

 !مهسان جونم یِ . دوست جوندمیمن هم مروار_

 !بختم خانومخوش _

 

 

را از باغ   بیپر افاده و فر یمجسمه  نی بزنم و ا اد یبر سرش فر خواستی م دلم

 .دیرس   ادمیبه فر ینعلیکنم که سارا ز رونیب

 مهسان صدات کنم؟ تونمی که م جانیا نمیسالم مهسان جان. بب_

 

و من مُصِر   خواندی بود که در شرکت مرا به نام کوچک م یبه وقت اشاشاره 

 .خطاب شوم " یرعلی خانم م" بودم حتما 
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  دمیپاسخش را دادم. ناگهان د ییخوشرو   و با  دمیبوس مانه یرا صم صورتش

 :. متعجب گفتمستیکنارمان ن گریشده و د بیغ یخیش

 کو؟ کجا رفت؟ یخیش_

 

 :در هم گفت  یبا صورت ینعلیز

فلنگ رو   د؛ی رو که د! من نایقهر و دعوا و ا ییجورا هی.  با من مشکل داره_

 .بست

 

 :دستش را در دستم فشردم و گفتم ع یسر

 .یدیقربونت برم که به موقع رس یاله_

 شده مگه؟ ی چرا؟ چ_

 

 :حرص گفتم با

. باورت  خانوم رو از برق بکشه   نیا خواستی م ی معلوم نبود ک ؛یاومدی اگه نم_

 ؟ یبه من بگه مهسان جون شهیم

 

 :به ماهان نگاه کرد و گفت یچشم ریز
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 .زمیکه واضحه عز لشیدل_

 

بار او را هم با ماهان آشنا کردم. با اصرار از او   ن یو ا میدیبه حرفش خند هردو 

از   یخینشستن انتخاب کند که تا حد امکان، ش یرا برا  ی کنار زیخواستم م

سالم،   یو کنار نامزدش نشست. به نشانه رفتی من و برادرم دور بماند. او هم پذ

با ماهان   ،یخیش  امدنیآسوده از ن ینامزدش تکان دادم و با خاطر  یبرا یسر

 .میشد ینیریو ش  وه یمشغول صرف م

 داداش؟  ی دست داد چرا با اون دختره _

  ی صورت خوش ده؛یکش  شیرو پدستش  ی. اما وقتستمیکه اهلش ن یدون یم_

 .هیحرکت معمول هی دست دادن  ها،یجور مهمون ن ینداره پسش بزنم. ضمنا تو ا

 ...اما  دونمیم_

 .داشته باشم یدختر نچسب کار ن یابدا فکرش هم نکن من با ا_

 

  یبوده اما از کس هودهیب امی که نگران  دانستمی حرفش پر از لبخند شدم. م  از

 .میکردی فرار م دیها بافرسنگ  ؛یخیمثل ش
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هم   سیبود و ادر ستادهیسمتش ا ک یاجتهاد در  یکه آقا دمیرا د نایدور ژ  از

ماهان را به   یهاحرف  س،یادر دنی. دکردی م یاو را همراه  گرشی سمت ددر 

  ران یا توانستمیبود؟ پس چرا نم  سی ادر یخاطرم آورده بود. واقعا هما عمه

 هضم کنم؟ 

تنها قسمت   ،یچرم به رنگ عسل ییبودند و نوارها دهیپوش ی سه، سراپا مشک هر

ها با ذکر  و آن ستادند یروشن لباسشان بود. تمام مهمانان به احترامشان ا

ما برسند، کت   زیبه م کهن ی. قبل از اکردندی م یسرکش  زهایآمد، به مخوش 

سر گذاشتم    یگذاشتم. کالهم را هم رو یبلندم را از تن درآوردم و پشت صندل

  ون یو پاپ دمیکش می به موها یدست. دمی کش رونیآن ب ر یرا از ز  یو آهسته روسر

نسبتا  یتازه متوجه برآمدگ دند؛یما که رس زیرا مرتب کردم. کنار مآن نِییپا

هنوز دلخور   سی شد. از ادر ترق یعم  یباعث لبخند نیشدم و ا نایکم شکم ژ

  یو ذوق  دیدیرا م نای. اما نگاهم فقط شکم ژدمیترسی بودم و از اجتهاد هنوز م

 .کودکش داشتم دن ید یکه برا

گذرا بود و   س،ی. دست دادن من با ادرمیگفت ک یو تبر می با هر سه دست داد 

اش کردم. اما دست دادن او با ماهان پر مکث بود و با  نگاه روانه مین ک یفقط 

  ی ها، برالو بعد از سا  دندیرا در آغوش کش گریدپر از حرف. ناگهان هم   ینگاه

در آغوش   میهمان دوران قد مثلرا  اشی میقد قیکه برادرم، رف  دم یبار د نیاول

 .کشدیگرفته و پشت کمرش با محبت دست م 
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به   قایکند، لبم کش آمد و عم یینمارخ  رتمیح کهنیقبل از ا شان،دنید با

کرده بودند   یدو باالخره آشت نیحال بودم. ادو لبخند زدم. از ته قلبم خوش آن

بار من هم با   نیکه ا  دانستمی شان مرا فقط برمالشدن راز مشترک  لشی و دل

 .ها همراز شده بودمآن

  ی زیم چیبودند. ه دهیرس نیمدعو یتمام بایباالتر رفته بود و تقر ک یموز یصدا

  ایجور مشغول گذران وقت بود. من و ماهان هم  ک ی ینبود و هرکس  یخال

شعبده و   یهاگروه  یاجرا  یتماشا نیح  ایو   میزدیآهسته با هم حرف م 

 .میکردیمشغول م زیم  یرو یهای دنیو نوش های خود را با خوراک ،یکمد

.  زدمیروبرو بود و لبخند م ی ام گذاشته بودم و نگاهم به اجراچانه  ری را ز دستم

داشتم. با   یندیو احساس خوشا خوردی به گردنم م د،یوزی که م  یباد خنک

آن، بهت خانه کرد. فشار   یپر زد و جا میهاآشنا، لبخند از لب  ییصدا دنیشن

 .میکرد و آهسته، با هم از جا برخاست اریکمرم، مرا هوش ی دست ماهان بر رو

 

 !سالم_

 

 او را هم دعوت کرده بود. اما چرا؟   سیادر پس
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و دست ماهان   ستادهیبه من و برادرم ا ک ینزد قدرنیکه ا یکس شدی نم باورم

 ...باشد که ی همان صدرا کاهن، مرد گستاخ فشارد،ی م ی را به گرم

 

 !سالم خانوم_

 

  مهینگاه نصف و ن  نینگاه انداخت و کوتاه سالم کرد اما هم مین ک یمن فقط  به

  شیپ  ییبود حاال که با پررو نیداشت. تصورم ا بیمن قدرت تخر ی هم برا

حجم   ن یا دنیاما د دهدی من دست م و با کشدی م شیآمده، حتما دستش را پ

به ماهان  بانهبود. مود  یاز ادب و متانت، از سمت صدرا، حقا که باورنکردن

 :گفت

 نم؟ی بش جان یا تونمیم_

 

 !دیی. بفرما دیدار اریاخت_

 

ادب از جانب او را نداشت و اگر    زانی م نیداشتم خود ماهان هم انتظار ا حتم

. اما به او  کردی پرت م رونیبه ب پایبود، صدرا را با ت جان یاز ا  ریغ  ییو جا شدیم

 .ندیداد کنارمان بنش اجازه 
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  ر یبودم. هنوز حضورش را باور نکرده بودم. در گ ریبا خودم و وجود او درگ هنوز

  جا،ن ی. همجاستن یواقعا او اکه  نی به ا دمیرس ام،ختهیو دار افکار افسار گس 

 !کنار من

من   یخودم تکرار کردم که درست روبرو یبرا ران یقدر او آن  یمهمان نیا  در

 .در مرکز توجهش بودم قاینشست. دق 

 .هم از حضور او معذب بودم و هم از بودنِ ماهان 

به خدمت صدرا برسم   شدی بودن و اخم کردنم م نیماهان اگر نبود، با خشمگ 

. اما حاال که ماهان بود؛ جرات نداشتم سرم  میو به خودم و احساسم دروغ بگو

به هم گره کرده بودم و داشتم جان   زیم ر یرا از ز میها. انگشت رمیرا باال بگ

تمام   ی عرق را رو  شتدر یهاکه لرزش بدنم را کنترل کنم. دانه  کندمیم

متوجه ما   ی. اگر کسدمیرسی به نظر م هاه چاری. مثل بکردمی پوستم احساس م

اما مگر دست   کند؟ی رفتار م نیچرا چن جنبهیدختر ب نیا گفتی نم شد؛یم

شده بود    سررهیکه گذشت، تاب و توان از کف دادم. چشمم خ ی خودم بود؟ کم

  یاش بود و مثال داشتم پنهانمردانه ترا داشت. نگاهم به صور  دنشید  یو هوا

 .لبخند ک ینگاه کوتاه و  ک یشد   امره یکه جواب نگاه خ کردم؛ی نگاهش م

 .هم نگاه گرفت و با ماهان هم کالم شد بعد

 ...نگاه کوتاه ک ی

 ...لبخند ک ی 
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 !نیهم

 ن؟یهم

 مرا تا عرش برد؟  هان یهم با

 ؟ یسادگ نیهم به

توجه   ک ی ایلبخند،   ک ینگاه و  ک ی را داشت که با  نیا لیکاهن پتانس صدرا

 کوتاه به من،

 سوال ببرد؟  ری مرا ز تمام

 من واقعا عاشقش شده بودم!؟  یعنی

 د؛یکوبیکه تندتر م ی ! جوابش چه بود؟ جواب قلبیو سخت نیاعتراف سنگ چه

 .و رو شده بود ری که ز یدل

 !محض بود قتیحق

 .عاشق شده بودم  من

ها آن  ز یخودم ن یبرا  یحت  دادمیم حی داشتم که ترج ییهامن به او حس  یآر

 !را بازگو نکنم

 

آشنا بودم   شترشانیکه با ب ی. از تمام مسائلزدی داشت با ماهان از کار حرف م 

 .و تمرکز نداشت  لیو تحل هیاما در آن لحظه، ذهنم قدرت تجز
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که   یی. به هر سورمیبگ دهیکردم سرم را به اطراف بچرخانم و او را ناد یسع

از فکر    خواستمی. فقط مزدم یبه همه لبخند م اریاختی و ب کردم ی نگاه م شدیم

 د؟ینشن شدی کرده بود را مگر م چارهیکه مرا بد ب  شیبه او رها شوم اما تن صدا

 ...را شی وم اما صداش الیخیب  یلحظات ی برا شدیو لبخندش را م  نگاه

 

 مهسان؟_

 

گرفتم. البته که فکرم فقط   میجلو  یدست شیماهان، نگاهم را از پ یصدا با

 .گشتی خوش پوش م یاد یآن مرد ز یحواش

 

 !جانم داداش_

 

 .افکارم را هم داشت نیترق یقدرت نفوذ به عم ق،یو دق  رهی نگاه خ نیبا ا برادرم

 

 !کاهن با شمان یآقا_
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نزدم.   یام را به صدرا دوختم. حرف  ی کردم و با مکث، نگاه گنگ و سوال هول

 .او به حرف آمد  ینشد... نتوانستم! ول یعنی

 

به خاطر   کردم یکه فکر م نهی. منظورم انمتونیبب جان یامشب ا  کردمی فکر نم_

 .دیاون، حاضر به اومدن نباش ی اخراج و مسائل حواش  انیجر

 

که علت   زدی حرف م   یچشم من، از اخراجماهان داشت چشم در  مقابل

  یحواسم را گرفته بود. دست یخود او بود! نگاه به چشمانش، همه   اشی اصل

پشت کمرم نشست. آهسته خود را جمع و جور کردم. ماهان داشت با زبان  

 یانهی. سمیایرا کنار بگذارم و به خود ب  یشفته باز گفتی به من م یزبانیب

 .دادم  لیصاف کردم تا جوابش را بدهم اما مِن و مِن تحو

 ...ام... راستش... خب... من_

 

.  کردیآراسته صحبت م ی . داشت با خانمدیرس نایاز پشت سر او به ژ نگاهم

 .فکرم به کار افتاد

به خاطر   شتریبا خانوم اجتهاد دوستم و ب  ،یاز مسائل کار ی خُب من جدا_

 .بود که اومدم شونیاصرار ا
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به صدرا ثابت کنم عزت نفسم   خواستمی جمله را ادا کردم. م  نیچرا ا دانم ینم

 ام؟ اما چرا؟ دارد و با اصرار آمده   تیاهم  میبرا

 

 

 

 شیهالب  یکمرنگ رو یبه ماهان انداختم و احساس کردم لبخند ینگاه

  نیاز جوابم به صدرا کاهن خشنود شده و هم  دادی که نشان م ینشست. لبخند

 .باعث شد خود را جمع و جور تر کنم

 

 !طرز فکر امثال شما غبطه خوردم نیبه ا شهیچقدر خوب! من هم_

 .دیکنی نم یمسائل رو باهم قاط کهنیا

 

 !؟ خوردیطرز فکر من غبطه م به

 صدرا؟ 

 

 من،  یخوردن کاهن آن هم برا غبطه

 !لذت بخش بود یادیز
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 .که کامال در اشتباه بود چندهر

  ی. من قربانگذاشتمی نم یمهمان  نیهم پا در ا اهیبه من بود که صد سال س اگر

 .شده بودم نایقول دادن مامان به ژ

نشسته  شیبودم، هم روبرو دهیفکر کنم ارزشش را داشت. هم صدرا را د اما

 .گرفته بودم هیهد فیتعر  ک یلبخند و  ک ینگاه و  ک یبودم و از او 

 .وافر به همراه داشت یحظ  میخوردن کاهن آن هم به من، برا غبطه

 

.  دادی شد و داشت مرا آزار م  یصورت و چشمانم، طوالن  ی نگاهش رو مکث

! حالت صورتش  یجمع نیکه با تمام وجودم طالبش بودم اما نه در چن یآزار

 کرد؟ یمرا نگاه م  نیچن نیگنگ بود. چرا ا میبرا

داشتم    شیبرا ی اما چه جواب  ردیرا از من بگ فشیر بود جواب تعرمنتظ دیشا

 !؟کردی به من نگاه م  قیعم قدرن یا یوقت

صدرا و   قیبلند شدم و به ماهان زل زدم. چقدر دق  میکوتاه از جا یلبخند با

 .نظر گرفته بود ر یحرکاتش را ز

 :گفتم آهسته

 .دوستام شیپ رمی من م_
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 زمان، یتر از مطرف آن یالعمل ماهان، فلنگ را بستم و کمعکس  دنیقبل از د و

  .ستادمیا یبخش حسابدار  یهاشمس و بچه یآقا زیکنار م

  ل یشکل و شما  نیرا با ا دنمیجا خورده بود. انتظار د دنمیشمس با د یآقا

 :پدرانه گفت  ینداشت. با لبخند

  دی. به امیرو پشت سر گذاشتنشناختمت دخترم. خوشحالم که آزمونت_

 .مجدد ی همکار

 

تکان داد.   یدست میگپ زدم که مهرا برا یهم کم هیاو تشکر کردم و با بق  از

 .که به خنده افتاده بودم زد ی قدر بال بال مآن

با لبخند از ما دور شد و   ر یام وست، یهم به ما پ ی نعلیز ینشستم. وقت کنارشان

 .کردندی رفتار م  یمیرفت. چقدر با هم صم  سینزد ادر

 

 .رمیمی م یزود حرف بزن که دارم از فضول_

 

 .مهرا نگاه کردم به

 بزنم؟  یچه حرف _
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 .هم مثل مهرا منتظر به حرف آمدنم بود  ینعلیز

 .یاز فضول دمیپوکی . واال منم داشتم مگهی آره راست م_

 

 .میسه به خنده افتاد هر

 آخه؟  یچ  یِفضول_

 

 .زدمی م راههیاما خود را به ب ستیمنظورشان چ دانستمی م  خوب

 

 :خود پوست کند و در حال نمک زدن گفت  یبرا یاریخ  ینعلیز

با شما   یینشست کنار شما که انگار از اولشم به خاطر آشنا ی پسره جور_

 .یاومده مهمون

 

 .را رد کردم حرفش

ببنده؟ تازه گمش هم   قرار بود با شرکت قرارداد ستین  ادتینه بابا. مگه _

 ...و م یکرده بود

 

 .میبگو شتریاجازه نداد ب مهرا 
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جز    ست؛ین جانیا  ی شکیآره منم با سارا موافقم. همش تو نخش بودم. انگار ه_

 !شما

 

 بودند؟   دهیبود که د یقتیحق  ای کردندی م ادیرا ز ازداغشیپ داشتند

 

 :زد و گفت یچشمک  ینعلیبه ز مهرا 

 واسه خاطر مهسان اومده بود شرکت. نه سارا؟ فکر کنم از اولم  _

 

از اسرار قلبم   ی زیتا چ کردمی م شانی و من هم همراه دندیخند ز یهم ر با

 .رو نشود شانیبرا

. از اول تا آخرش هم  اومد نشست کنار ماهان  یی. از سر آشنالمونهیبابا فام_

 ...همش بحث کار و

 

 .دیحرفم دو انیمهرا م دوباره

 یگفت  ه،یک اروی نیا دمیون دفعه تو شرکت ازت نپرسا لتونه؟یفام_

 ش؟یشناسینم
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االنم داره با چشماش درسته قورتت   نی. ببشیشناسینم  یآره گفته بود_

 .دهیم

 

که   کردمی را احساس م ینگاه ینیدونفر بود اما تمام مدت، سنگ نیبه ا نگاهم

 .مطمئن نبودم صدرا باشد

 او بود؟  پس

 

 .کردم لبخند بزنم یزدم و سع میموها ونیبه پاپ یدست

  ی الیخ یبشم هوو  ادیکه اصال خوشم نم نیدرست نکن هیبرا من حاش ی الک_

رو درسته قورت  هاشون، پسر مردم دارن با چشم  شونی. چون فعال که ایخیش

 .دنیم

 

رفع اتهام از خودم؛ او را    یرا شکار کرده بودم و برا یخیلحظه نگاه ش  ک ی در

 !کردم یمعرف 

 

  یچانه و لبخند  ری ز یحالتش که با دست دن یبه او نگاه کردند و از د هردو 

 .بس کردن نداشت الی. اما مهرا خدندیبه صدرا زل زده بود، بلند خند عیوس
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پسره   ؛یجور که تو از داداشت گفته بودطرف آشناتونه؟ آخه اون   یحاال جد_

 ...داداشت یجلو  ادیخراب باشه که بکله  یلیخ دیبا

 

. باور کن.  لهیفام گمی. مهای سینویواسه خودت م ییوهایمهرا! چه سنار  یوا_

 .دمیمدت بعد فهم  هی. خودمم دونستمیقبال نم

 

 .گفتم شانیام را برانسبتش با شوهر خاله  و

و قبول کردند   رفتندی بودند، حرفم را راحت پذ دهیکه از صدرا کاهن د یغرور با

 !بوده و بس یلیکه حضور او کنار من و برادرم، فقط از سر نسبت فام

 

که زمان از دستمان در رفت. با   میبگو بخندمان گم شده بود انیدر م قدرآن

که خوب شد   کردمی فکر م نیمن به ا  یگاه ان،یو آن م میگفتی هم خاطره م

 .فرستاد یمهمان نیر به ا مامان مرا به زو 

 روحم را تازه کرده بود  ،ی میدوباره دوستان و همکاران قد دنید

 که فقط دوستان و همکاران!؟   خاستی از قلبم برم زی ر ییهربار، آوا اما

: گفتمی و م گرفتمی م دهیتمام، ضربان باال رفته قلبم را ناد یهم با گستاخ من

 !فقط دوستان و همکاران
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 !گرفتمیم دهیمزاحم را نشن  یپوزخند بلند آن آوا ی صدا و

 

 

را اعتراف   دنشیاز بودن صدرا و د یخودم هم خوشحال یبرا خواستمی نم یحت

 .رو شود یکس ی کنم. ممکن بود دست دلم برا

نشسته که جسمش در جمع   یسوتر، دخترکآن  یکم دانستی صدرا م  یراست

 است و روحش نه؟ 

به  دنش،یبا هربار فکر به خند دنش،ی ا هربار ددخترک، ب  نیقلب ا دانستیم

 کوبد؟یم نهیبر س وار وانه ی و د  زدیرینگاهش، به کالمش؛ هزاربار در خود فروم 

 .دانستی او نم نه

 .کردمی خود را رسوا م دی . پس نبادانستی خواستنش را نم  صدرا

 

  یو گاه  کردمیم  فیمهرا و سارا تعر  یروز کنکور را با آب و تاب برا یماجرا 

 .میافتادیبه خنده م  ی و گاه شدمی باعث بهتشان م

 

 خانوما؟   نیچطور_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

660 
 

 .بود سی. ادرمیسه به سمت صدا برگشت هر

 د؟یکم و کسر ندار  یزیچ  گذره؟ی خوش م_

 

  ی. به هر سه نفرمان نگاه کرد و مکث آخرش رو میلبخند از او تشکر کرد با

 .صورت من بود

 رفت؟  شیکنکور خوب پ_

 

 :گفت عیمن، مهرا سر یجا به

مجبور شه نون و    گهی سال د ک یرفت که کم مونده بود بازم   شیانقد خوب پ_

 .کتاب بخوره

 

 .متوجه نشده بود سیاما ادر میدیخند  زیو ر میدیمهرا را خودمان فهم منظور

 :باال رفته گفت یی ابرو با

  سخت بود؟  ؟یچ یعنی_

 

سربسته تر و   بارن یتصادف را بازگو کردم اما ا انیاو هم جر  یناچار برا به

 :تکان داد و گفت ی. سرتری اجمال
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صرف   یبرا دیاومدم بگم آماده بش  ی . آها راستفتادین یخداروشکر که اتفاق _

 .شام

 

 .میباهم بلند شد ینعلیبعد رفت. من و ز زیما دور شد و به طرف م   از

. تو هم برس به  میشام بخور میکه بر میرو بردار  لمونی وسا م یپس ما بر_

 .آقاتون

 

که هنوز هم در    ی گفت و به انتظار همسرش ماند. همسر "چشم"لبخند   پر

 ...باورم نبود مهرا بتواند با وجود داشتنش

 

 .خارج شدم گران ی را گاز گرفتم و از فکر قضاوت درمورد د لبم

 .صدرا نبود دم،یکنار ماهان رس  یوقت

 :که متوجهم شد، آهسته لبخند زدم. به اطراف نگاه کرد و گفت انماه

 !هیبیمرد عج_

 

بود. با اجتهاد بزرگ   جان ی. پس هنوز ادمینگاهش را گرفتم و به او رس رد

 .مشغول حرف و خنده بود
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 !مرموزه ی ادیگفت ز شهیم_

 

. مرموز و  گفتندیکه همه درمورد او م ی زیبود. چ نیماهان درمورد صدرا ا نظر

 !بیعج

 

 :گوشم گفت ریرا کج کرد و آهسته ز  سرش

 !کارت سخت شد خواهر کوچولو _

 

 .دیتر بگونگاهش کردم که مقصودش را واضح ی پرسش

 

 !سخته  یلیفکر نکردن به کاهن، خ_

 

 .را گفت و از جا بلند شد اش جمله 

 .شام میبر_
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  یو زبانم از اعتراف  رفتندی م ی بود که به سمت سالن غذاخور گرانی به د نگاهم

داشت. فکر   تیواقع بیکه عج یکه برادرم کرده بود، بند آمده بود. اعتراف 

 .کار عالم بود نیترنکردن به صدرا کاهن، ناممکن 

 

جا دادم که وقت رفتن به سر   فمیرا در ک یو روسر دمیو کتم را پوش بلندشدم

  گرید یاکه با جمله  میبرو یبه سمت سالن غذا خور با هم   میخواستیکنم. م

 .و مات کرد  شیمرا ک

 .اد یاما مطمئنم خواهر من از پسش برم_

 

  یشد و انگار تا به حال فراموش کرده بودم به او چه قول و قرار  زان یآو لبم

فراموش کردن صدرا   ی را برا  امی دم تمام سعام. من به برادرم قول داده بوداده 

کاهن به کار ببندم اما... به خدا که نشد! هربار آمدم از او دورتر شوم، فکرم  

 .شد ترده یمتنفر شوم؛ دلم شور  و. هربار آمدم از ادیچرخی به او م ترک ینزد

 

 .به دستم خورد و مرا از جا پراند یدست

 م؟ ی کنار هم غذا بخور شهیم_
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من خارج بود. دستم را از دست او فاصله   تیاز ظرف  گر یمورد د ک ی نیا تحمل

 .ماهان شدم یدادم و وصله 

. تو  میکنار اونا باش م ی. ما به سارا و نامزدش قول دادزمیداره عز   یچه اشکال_

 .ایهم ب

 

 ک ینامش، با گفتن  دنیکه با شن آمدی بدش م ینعلیاز ز  یخیواقعا ش انگار 

 .از ما فاصله گرفت ع یو سر دیلب برچ "آها"

اما او   ستمیبا ینعلیکنار ز ییدروغ نگفته باشم، جا کهنی ا یشدم برا مجبور

 .دیکشیخود غذا م  یمتوجه من نشده بود و دوشادوش همسرش، برا 

 :به دستم داد و آهسته گفت یماهان بشقاب 

 ؟ یخوب_

 !اوهوم_

 

 .را دوست نداشت رنگمیب لبخند

 . اصال خوش گذشت بهت؟ یستیراه نانگار روبه _
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از    یجواب درست کهن یپا و آن پا کرد و قبل از ا ن یا یکم س،یادر یبا اشاره 

و نگاهم در   رفتمی م شیبه پ تیجمع انیاو رفت. در م ی به سو رد؛ یمن بگ

خوردن، کدام را    یبرا دانستمی اما نم  دیچرخی رنگارنگ م  ی پر از غذا یزهایم

که   یااما جمله   ردارمب  یاز هرکدام که دوست دارم تکه ا  شدیانتخاب کنم. م

 .را کور کرده بود میباغ به من گفته بود، اشتها اطیماهان در ح

 

 تر خانوم؟ طرفاون   دیکم بر هی شهیم_

 

که معلوم بود هنر   یجوگندم  یبود با موها یسمت صدا برگشتم. پسر جوان به

 !است  شگر یدست آرا

 !باعث سدمعبر شده بودم کهن یا مثل

 !دیبله ببخش_

 

 .جوجه کباب بردارد خیس ک یمقابلم،   ینیتا او از س دمیخود را کنار کش یکم

از   یگرید خیو س  رمیشام بگ  یبرا یم ی کمک کرد من هم تصم دنشید دیشا

 .یکباب زعفران جوجه خی س ک یرا هم من برداشتم.  یبعد ینیس
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  ک یو نصف  ختمیبشقابم ر یکلم قرمز گوشه  یترش یساالد و کم  یمقدار

به من چشمک   زیزرد رنگ و ر یهاموترش ی. لدمیبرنج هم کش ریگکف

و   ز یماهان کجاست. م دانستمیهم برداشتم. نم  موی ل ک ی. پس زدندیم

چندنفره، اشغال کرده بودند. دوست نداشتم با   ایرا دو به دو،  هایصندل

 .شوم  یتنها بودنم، باعث جلب توجه کس یبه واسطه  م،نشستن

 

  ستادهیغذا بخورم. اما ا  یو تا آمدن ماهان، کم ستمیبا یادادم گوشه  حیترج

  گرانیپشت به د کهی سخت بود. پس طور  ی لیدست خ ک یغذا خوردن با 

کوتاه  یقسمت پنجره رساندم و بشقابم را بر لبه  نیتر یینباشم، خود را به انتها

و از   دمیرا به جان بخش رشینظی قاشق، طعم ب نیپنجره گذاشتم. با همان اول

  شک ی بودم، ب دهیکه من از غذاها د  یانتخابم لذت بردم. هرچند با رنگ و لعاب 

 .معرکه داشتند یتمام غذاها طعم

 

  دمیکه چندمتر جلوتر بود، مانع د یبودم، ستون پهن  ستادهیه اک ییجا  از

تا   دمیجا شدم و سرم را به سمت راست کشجابه   میسر جا ی. پس کم شدیم

را   سیماهان و ادر گشت،ی افراد م انی. اما هرچه چشمم در منمیبهتر بب

گفتنش  دآمفقط در زمان خوش  یهم نبود و از اول مهمان  نایژ ی. حتدمیدینم

پوش  اجتهاد با دو مرد مسن و به شدت خوش   یشده بودم. اما آقاکالمبا او هم 

 .در حال صرف شام بود
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نشده بود کباب   وقتچیزود تمام شد و ه ی لیبرداشته بودم، خ یبرنج کم چون

کردم  ها را با کارد و چنگال تکه تکه گوشت یرا بدون برنج بخورم. با اکراه، باق 

  یدر دست مرد  مونادیل  یوانیل دنیکه با د بردم ی به دهان م ی خال طور ن یو هم

فاصله دادم تا   واریکردم. تنم را از د یبود، ناخودآگاه احساس تشنگ م یکه روبرو

از پشت    مونادیل وانیل  ک یبردارم که  یز یخودم چ ی برا های دنینوش ز یم یاز رو

 .سرم ظاهر شد

 .یتشنه باش دیفکر کردم شا_

 

 !بود نیتری ام در شناختن عطرش، قوباز هم شامه  زد،ی اگر حرف هم نم یحت

از حد او به تنم داشت کار دست   شیب  یکی قلبم باال رفته بود و نزد تمیر دوباره

توان برگشتن به  یوجودم به انقباض درآمده بود. حت ی. همه دادی دلم م

 .را نداشتم شیسو

 ش؟یریگینم_

 

را که   وان یو دستم را آهسته به سمتش دراز کردم. ل دمیچرخ ی ا کمپ  ک ی یرو

که در   یآتش یخاموش   یآن به خود آمدم و برا یدر دستم گذاشت، از خنکا

. گاز داشت و  دمیرا الجرعه سر کش مونادی بود؛ ل دنیوجودم در حال زبانه کش

مقابل دهانم   ستمد ک یرا در بشقابم گذاشتم.  وانی. لفتمیباعث شد به سرفه ب
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و   کردمی سرفه م یدر پ  یبشقاب را گرفته بودم. محکم و پ  گر،ی بود و با دست د

ستون فقراتم   انی که دستش را از پشت، م افتمی دارم از نفس م کردمی حس م

را قلقلک داد.   میهااش، تمام دخترانه و با لمس همان دو انگشت مردانه  دیکش

بردم. اما او   اد یمکان را هم از  یبردم و حت ادی ز بردم و زمان را ا ادیرا از سرفه 

 ...را

 را فراموش کنم؟  ییچون او خواستمی چطور م من

 

که داشت   یقسمت برداشت اما نوازشم را متوقف نکرد. نوازش را از آن  دستش

 .طرف صورتم   ک ی. به سمت گردنم، گوشم و افتییبه سمت باال امتداد م

 

 کو؟  ت یروسر_

 

 د،یدمی طرف صورتم م ک یکه به همان  یکنار گوشم، با نفس اشزمزمه 

 .اراده بست ی چشمانم را ب

 

 .کاله سرت نکن یجمع چیتو ه وقتچ یه گهید_
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. حاال کامال نگاه به نگاه هم  چاندیو دور دستش پ دیام را آهسته کشبافته سیگ

که   ی کندن داشتم. شاخه گلو نه من دلِ دل  گرفتی. نه او نگاه ممیشده بود

 :بودم؛ به دستم داد و گفت دهی هارا دآن اطیدر گلدان چرم بود و در ح

دفعه    نیبه تو. نگهش دار. ا دمشیبمونه واسه من. اما من م یادگاریقراربود _

 !نایاز طرف من! نه از طرف چرم ژ

 

مرا مسخ کرد، سرش را   یو رو کرد. وقت ری با سرانگشت، صورتم را ز دوباره

 :گرفت و آهسته گفت نییپا

 .منتظر تماسم باش _

 

 .که صورت مرا لمس کرده بود، آهسته خاراند و رفت یرا با انگشت گردنش

را  از مرا در مشتش گرفت و آن  یا قلبم را از جا کنده بود. انگار تکه  رفتنش

 .و برد دیکش

ماهان مرا از   یصورتم بود که صدا یستم رو رفتنش زل زده بودم و د  ریمس به

 .جا پراند

 

 حواست کجاست؟   ؟ییمهسان؟ کجا_
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خواب داشتم.   یاما من تازه تمنا میایمقابل صورتم تکان داد تا به خود ب یدست

که نامش صدرا   یینفر بزنم. به نام او ک ی را به نام  شیکه از ابتدا تا انتها یخواب

 .بود و هنرش، عاشق کردن من

 

 ؟ یخوب_

 

 .سُراندم بمیبردم و گلدان صدرا را در ج ن ییدستم را پا ع یسر

 .گشتمیها مآ... آره. فقط... فقط داشتم دنبال بچه _

 

بار او دو گلدان به   ن ینکرد و ا ی من انداخت اما توجه دنید  ریبه مس ینگاه مین

 .سمتم گرفت

صدات کنه تا خودش بهت   خواستیمن و تو! م   ی. براداده  سیرو ادر هانیا_

  جان ی. چرا ادمتید ینکرد. منم شانس داتیگشت، پ  ی بده اما هرچ هیهد

 ؟ یبود سادهیوا

 

بودم؟ پس صدرا چطور   دنیبودم، سخت قابل د ستادهیکه ا ییمن از جا یعنی

 کرده بود؟  دایمرا پ
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 .ها را از دستش گرفتمطاقچه گذاشتم و گلدان  یرا لبه  بشقاب

 ؟ یخورد  یزیچ  ی. راستکنمی تشکر م دمشیممنون. حاال اگه د _

 

 

 .د یدست برداشت و پوش یرا از رو کتش

 یتونی م یرو دوست نداشتاگه گلدون  یبودم. راست یطرف . سالن اون آره_

 .یعوضش کن

 

 :حواس گفتم یب

 مگه چشه؟ _

 .یدوست دار شتریب های ارو از نقره نایگفتم حتما ا. انیی جفتشون طال_

 داشت داداش؟  کارتی چ سینه خوبه. ممنون! ادر_

 .روقتهید گهیکن که د ی! برو از دوستات خداحافظیچیه_

 

 به من جواب دهد؛ اما چرا؟  خواست ی هم نم  باز
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. انگار که از اول هم نبود و ماحصل  دمیصدرا را ند گری د ،یخداحافظ وقت

 .بود یعاشق رِ یدرگ یدر فکر ن یریش ییایرو

 

را با خود مرور   شی آن شب تمام شده بود و وقت خواب، از ابتدا تا انتها یمهمان

که باورم را   یکه احساسم را جنبانده بود، لبخند و نگاه ی. از فکر دست کردمیم

 .را تکان داده بود میایکه دن یعوض کرده بودند و حرف 

 ".کاله سرت نکن ی جمع چیتو ه  وقتچ یه گهید"

 

  ز یم یرو یاو نقره  ییطال یهااحساس بودم و هربار که نگاهم به گلدان   سراسر

  چیگلدان صدرا را با ه یکه من، نقره شدی م ادیجمله فر ک ی در سرم  افتاد،یم

 .عوض نخواهم کرد یی بها چیطال و ه

 

 .بستم شانی کردم و در به رو   رونیفراموش کردنش را از قلبم ب پس

 .فراموش کردن نبودم نی. من آدمِ ازدمیبا ماهان حرف م  دیبا

 

 

  ایماه دن نیبهتر ر،یفصل و ت نیتراز  آن اتفاق و آن شب، تابستان، عاشقانه بعد

صدرا از   یخواسته  کردمی شد! هنوز با ماهان حرف نزده بودم اما با خود فکر م
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شدم،   داریب ایعالم رو ک یصبح با  یشد که وقت  نیبماند. ا نیزم  یرو دیمن، نبا

  ییمباداها یرا برا  دیجد کارتم یگذاشتم و س یگوش یرا رو ام یقبل کارتمیس

را  گذاشته و آن  یاهرگز نرسند، در جعبه   دیروز برسند و شا ک ی دیکه شا

  یلذت چیانتظار را با ه  نیبرداشتم. صدرا گفته بود منتظر تماسش بمانم و من ا

  دن،یچرا که به انتظار صدرا نشستن و به وصال او رس  کردم؛ی معاوضه نم

  میبود نیفرد یی. آنروز از صبح تا شبش را در منزل داود لذتِ ممکن ب نیباتریز

. صبح شدی و نه نگاهم از ساعت دور م کردمی را از خودم جدا م ی گوشاما نه 

حتما قبل خواب به من زنگ   گفتمی . مدیگذشت و ظهر رد شد و شب رس

داشتم زنگ   نیقی! اما یخواهد زد. او قول داده بود. هرچند نگفته بود که کِ

 .زندیم

را   گری د ی روز یکه رفت و صبح آمد و باز هم زنگ نزده بود، به دلم وعده شب

  ...داده بودم اما باز هم

و در جمع بودم اما    دمیخندی . به ظاهر مدادی داشت مرا عذاب م یخبری ب نیا

. من در  شدی که قرار بود گرفته شود؛ دور نم یآن، فکر و ذکرم از تماس ک ی

که مرا تا عرش ببرد. اما او   ییشم. در انتظار صداانتظار هوا بودم تا نفس بک

 .نبود

گذراندم. نه دعوت به رقص از   یحالی را با ب ن یفرد ییدا  یشد که عروس نیا

که با ذوق و شوق   ی درمورد لباس گرانید  فینه از تعر رفتم؛یرا پذ دایش یسو
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لذت بردم؛ نه شام باب   کرد؛ی م یگرجلوه  ییبایبودم و در تنم به ز دهیخر

 .دمیاز طعمش فهم ی زیطبعم بود و چ

من دلم   یبرسد. آر انیبه پا یعروس نی دلم گرفته بود و دوست داشتم زودتر ا 

که به حرفش گوش دادم و   گرفتی اش را متنگ بود و بهانه  یکس یبرا

 .. اما او نبوددمیجشن، از سرم نکش  یرا از ابتدا تا انتها ام ی روسر

 

بخت   یخانه  یبار دخترشان را راهاشک   یبا چشم دایش یخانواده  یوقت 

و    ی. مامان ماهدی دل تنگم به حرف آمد و اشک شد و از چشمم بار کردند؛یم

دلت از   یبا در آغوش گرفتنم قصد آرام کردنم را داشتند اما وقت ن یفرد ییدا

  تواندیکه م ستشده باشد؛ تنها خود او  اته یگرفته باشد و او باعث گر یکس

 .ایدن یهاپاک کردن تمام اشک   یشود برا یدست

 

 :تا به اتاقم پناه ببرم که مامان گفت رفتمی ها باال مآهسته از پله  داشتم

 .بهت بدم بخور و بعد بخواب ریش  وان یل  هیهلن  شیپ  ایمامان جان ب_

 

 .جوابش را دادم یلیمی را باال رفتم و با ب یبعد یپله 

 .ادیخوابم م ی لیممنون. االن خ_
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 :با ذوق و شوق گفت هلن

 .برا من یعمه جون ریش_

 

 .واسه خودت وان ی واسه شما. هر دو تا ل  زدلمیباشه عز_

 

و دنبالش به آشپزخانه رفت.   دیرا به هم کوب شیهاحرف مامان، دست با

  نیافتاده بود که تا ا یرفتار خودم را اصال نداشتم. مگر چه اتفاق   نیا یحوصله 

سرم    یکرده بودم؟ پتو را رو دایپ  اجیو احت ازیحد نسبت به او احساسِ ن

اش خشک  . چشمم به صفحهکردمیپتو نگاه م ر یرا از ز یانداخته بودم و گوش 

 !نبود بود، یم دی که با ییشد اما... او

 

 د ی. شاشودی طور که نم  نیاس نگرفت، با خود گفتم اسه روز گذشت و تم یوقت

بال  "لب گفتم:  ری ز ی هرگز زنگ نزند؛ بعد زبانم را گاز گرفتم و مثل مامان ماه

 "!به دور، خدانکنه

  دیموقع که نبا. تا آنردیها بگذرد تا تماس بگهفته دیبا خود گفتم شا دوباره

فقط حرف بود و زود دود   هان یفروببرم. اما ا یو دلتنگ ییخود را در الک تنها

بخواهم، از دستش ناراحت بودم. از او دلخور   کهآنی. برفتی و به هوا م شدیم
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 کهن یا ی برا دیرها کرده. شا یخبریب  نیمرا عمدا در ا کردمی بودم و حس م

 .خوددار باشم   توانمیبداند تا چه اندازه م 

 

اتاق بود و   ینجره همه خواب بودند و من نگاهم به پ یکه شد، وقت شب

بلند   یشکسته شد و صدا  یخبریدر دلم نشسته بود، باالخره طلسم ب یدیناام

 .صدا را قطع کردم ع یمرا از جا پراند. سر یگوش

دلم   بارن یاما... ا کشاندی خود م  یزنان داشت مرا به سو، چشمک "شبگرد"نام  

س را وصل  را نشان دهد. هرچه بوق خورد، تما  اشی هوس کرده بود دلخور

و حرف زدن    زدمیپرپر م  شیصدا دنیشن  یدر هوا کهنینکردم که نکردم. با ا 

 .کردی منع م  ییمرا از پاسخگو یبود اما حس م یآرزو ی با او منتها

داشت.    یرها کرده بود و حاال دلم سر لج باز یخبری سه شبانه روز مرا در ب او

را در دست گرفتم و قفل را باز کردم.    ی وقت گوشکه خاموش شد، آن صفحه

  ورشیکه خواب بر چشمانم  یانگاه کردم تا لحظه یگوش ی قدر به نامش روآن

 .آورد

و با باز کردن پنجره، نور را   دمیصبح کش یها را از ابتداپرده دارشدم، یب یوقت 

  ی مامان را پشت پنجره گذاشتم تا برا یاهاز گلدان  یکی به اتاقم راه دادم و 

که دلتنگم و تنها، او را همدم قرار دهم. تماس صدرا، اگر چه   ییهاوقت

 .ماند؛ اما کار خودش را کرده بود  پاسخیب
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صدرا دوباره زنگ   گفتی دوباره به بستر خواب رفتم، احساسم م یشب وقت آن

پاسخ دادن، با خودم در کلنجار    یچند بوق خورد و برا یو زد. اما وقت  زندیم

 .د یبودم؛ تماس را قطع کرد و لب مرا برچ

 .پنج بوق خورده بود  ایفقط چهار  دیزود قطع کرد؟ شا چرا 

 :فرستاد ام یپ م یبرا ع یسر

 

 "!اتاقت یتون... پشت پنجره در خونه امیبلندشم ب ای ؟یدی جواب م"

 

و نگاهم پشت پنجره   دم یدو  عیچنان مرا تکان داد که از ترس، سر امشیپ

را   یکسچیشب، ه  یکیطرف و آن طرف را نگاه کردم اما در تار نینشست. ا

از دو بگذرد،   شیهاکه تعداد زنگ  نی که زنگ خورد، قبل از ا ی. گوشدمیند

 .تا سکوت را بشکنم دیتماس را وصل کردم اما زبانم نچرخ ع یسر

 الو؟ _

 

 .شدمیاحساس م  زیلبر ش،یصدا  دنیو از شن دمی جوی را م میهااخنن
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 مهسان؟_

 

. چقدر نرم... چقدر با احساس... فقط مهسان را  زدی آهسته مرا صدا م چقدر

 بود؟  ییبای ز  نیبه ا گرانیهنرش در خواندن نام د ای کردی ادا م  گونهنیا

 

 !بله_

 

 پس؟  یزنی چرا حرف نم_

 

فقط تو بگو؛ فقط تو حرف بزن. اما   شوم؛ی من الل م گفتمیبه من بود که م  اگر

 :گفت یکامال جد یحرف زدن به من نداد و با لحن یاجازه 

تماس   دینبا وقتچیبه بعد ه نیکه از ا یگوشت کن یزهی الزمه بهت بگم آو_

و جواب   زنمیباشه که زنگ م ی ! پس دفعه آخروقتچیمن بدون پاسخ بمونه. ه

 .یدینم

 

دستم در آغوش گرفتم   ک یحرف، مرا الل کرد. الل مادر زاد. تنم را با  نیهم با

کردم. بادم را خوابانده بود. به چه   ک یبه گوشم نزد  گرمیرا  با دست د ی و گوش

 .بودم دهیو به چه رس کردمی فکر م
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  ،یناراحت ،یلخوروقت در برابر من سکوت نکن. د  چی! هیمورد بعد_

از    ؟یدی. فهمیبهم بگ دیبا ؛یو هرطور که هست یکه هست  یهرچ ؛ یحالخوش 

 .ادیسکوتت خوشم نم

 

تماسش را با   کهنی . با امیبگو شیرا برا  امی حرف بزنم. دلخور خواستی من م از

را بر   امی خبریحرف مرا وادار کرد سه روز ب  نیشروع کرده بود؛ اما با ا یتند

 .مند باشمفرق سرش بکوبم و از او گله 

 ...... سه روز شد ومنتظر تماسم باش اما  یگفته بود_

 

و مرا به جنون   شدی پخش م یدر گوش  شیکه صدا ییهاگرفت. از همان ینفس

 .کشاندیم

  حمیداشتم هم ترج یاهیاگر از او گال ی. حتتر به گوشم فشردم را محکم  یگوش

 .بود شیصدا دنیبر شن

 .کنمی ازت تعجب م_

 

 از من؟ چرا؟ _

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

680 
 

 .جواب داد و مرا شرمنده کرد ف،ی تعر ک یرا با  سوالم

کردن اما بازم   رونشیکه با فضاحت از شرکت ب ی آره از تو. از مهسان. از دختر_

 .اومد شونی رو کنار گذاشت و به مهمون  یناراحت

 

 :گفتم  زانی آو یو با لب افتی بر زبانم راه  صداقت

هم  امتیق  امی. وگرنه تا ق ی من با اصرار مامانم بود که اون شب اومدم مهمون_

 .ام یمحال بود که ب کرد؛ی بهم اصرار م نایژ

 

کردن   وانهید تیکه خاص یا. خندهدیهنوز تمام نشده بود که پرصدا خند حرفم

 .خوب داشت  یلیمرا خ

 . سر کار بودم!؟یپس دروغ هم بلد _

 

 :گفتم زود

  ...نه نه اصال. فقط_

 

 .از پشت تلفن هم سخت بود یبود... حرف زدن با صدرا کاهن حت سخت
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 !بدم د یبا یچه جواب  دونستمیفقط نم_

 

 .آورده بود جانیکه بود؛ او را به ه یگرید   زیهر چ ای صداقتم

 ....! به هرحالستین یامسئله_

 .صداقت هم اضافه کنم دیخوبت، با اتیخصوص یبه همه  

 

  .به دندان گرفتم جانیانگشتم را از ه ینشست و گوشه  قی عم یابه خنده  لبم

 !دارم اد یخوب ز اتیمعتقد بود من خصوص او

 

بهت   ؟ یکنکور رو چه کرد نمی. بگو ببمیرو تموم کن  یبحث مهمون گهی خب د_

 زوده!؟ ایبگم خانوم دکتر 

 

پاسخ   تشیمی . چه زود داشتم به صمکردی م یبه حال  یمرا حال اش ی شوخ

 :. آهسته گفتمدادمیم

 !دونمینم_
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 حتمی. از بس نصرو قورت بده روز کم مونده بود من مشاورت اون   ؟یدونینم_

 ...و هیما مهسانه و تک رقم شدنش حتم یشانس موسسه  نیکرد که اول

 

با صدرا صحبت کرده بود و صدرا   یافتادم که خانم بهار ی روزهمان  ادی به

  خورده بود و مرا نادانسته محکوم کرده بود.  یعذرش را خواسته بود. چه حرص

 .دمیحرفش دو انیم

که صبحِ روزِ کنکور برام افتاد،   یتالش کردم؛ اما با اتفاق  یل یدرسته که خ_

 .ارمی ب یشک دارم پزشک

 

 ؟یچه اتفاق _

 

را به   انیصدرا هم جر ی. براکردمی را بازگو م یروز لعنتآن  یهخاطر   دیبا دوباره

العملش بودم اما جوابم فقط  عکس  دنیکردم و منتظر شن  فیطور خالصه تعر

اتفاق   یمهم زیبه نظر او چ یعنی. کردی که مرا متعجب م  یشد سکوت. سکوت

 بود؟ فتادهین

 

 الو؟ _
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 .شنومی بگو م_

 

 .تر به گوشم چسباندمرا محکم  یگوش

 .نیقطع کرد دیفکر کردم شا_

 

 :را صاف کرد و گفت شیصدا

 ...بگم خواستمینه هستم. م_

 

 طور حس کردم؟ من آن  ایبود  مردد

 !دانمینم

 بود!؟ زیسوال برانگ یادیز م یمکثش برا یول

 ...پروا تر شناخته بودم ی کاهن را جسور تر و ب صدرا

 

 ؟یکنیبدن، موافقت م یهمکار شنهادیدوباره بهت پ نایاگه از شرکت ژ _
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و   دهیرا شنشوکه کننده بود هرچند که قبال هم آن یاش، کممقدمه  یب سوال

  دهیاز خالل صحبت با همکارانم فهم  ،یدرموردش فکر کرده بودم. شب مهمان

قصد کمک   کارنیبا ا کهن یکرده و ا انیاخراجم را کنکورم ب  لیدل س،یبودم ادر

ار  دوباره مرا بر سر ک ر، فرصت بعد از آزمون کنکو نیبه مرا داشته است و در اول

 !باز خواهد گرداند

 

برم   دیتا قبل از دانشگاه رفتنم با ،یکار ی. مسلما به خاطر فرار از بدونمینم_

 ...کار کنم یکه کجا برم و با ک نیسر کار اما ا

 ؟یایب یحاضر ؟ یکار بدم چ شنهادیبهت پ اگه من_

 

اش، تنم از تاجِ تخت جمله  دنیکرد که با شن ری شوک را به وجودم سراز دوباره

 گفت؟ی م یصاف نشستم. داشت جد م یکنده شد و سر جا

 با شما کار کنم؟ _

 .صنعت چرمه ی تو سیشرکت تازه تاس هیآره با من. با شرکت من. اونم _

 

زد؟ من به ماهان قول داده   شدی هم م ی. اصال حرف میچه بگو  دیبا دانستمینم

صدرا درخواست کار    نیاز هم م یبه او بگو دیبودم صدرا را فراموش کنم حاال با

 .قاطع است "نه" ک یکه پاسخش  نایقیدارم؟   یهمکار شنهاد یو پ
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 .یباز که سکوت کرد _

 

 :گفتم عی . سردمیترسیم تشیاز عصبان انگار 

 .کم جا خوردم هی_

  چرا؟ _

 .رو نداشتمبگم؟ آخه انتظارش یخُب... راستش... چ _

 

 .دیدم  یو در گوش دیکش  قیعم ینفس دوباره

 !یزیرو داشته باش. هرچ یزیانتظار هرچ ،یکه با من یلحظه و از وقت نیاز ا_

 

 ش؛یهادادن  ماتومیها و اولتتند صحبت کردن ی. با همه کردی مرد جادو م  نیا

. دلم  رفتمیپذیبه گوش جان م  گفت،ی باز هم مرا مسخ کرده بود و هرچه م

ندارم. اما... با  یگری د یآرزو چیبزنم من جز کنار تو بودن، ه ادیفر خواستیم

 !ام... با خالهبا ماهان... با خانواده کردم؟ی چه م  گرانید

شب با صدرا درمورد کار در   مهین  ن یمن در ا دیفهمیم  یکه اگر کس یوا

 .کردی ها که بارم نم چه حرف  کنم،یشرکتش صحبت م
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 مهسان؟_

 

 .در آوردمرا از هپروت  شیصدا 

مکث   یوا داده بودم! نفسم حبس شد؛ کم شیهامهسان گفتن نیبا هم من

 .کوتاه گفتم یبله  ک یرها شد و  م یکرده و بعد صدا

 بله؟_

 بذارم؟  یچ   یسکوتت رو پا_

  ...کردمی فکر م_

 

 .کردم مکث

 .با کاهن رو راست جلو بروم توانستمی م 

 .نبود کار من  نیاز ا ریصادق باشم. غ شدیم

 .خود خودم باشم  دیحس کردم با او با ی ! ولدانمیو چه زمان را نم  یک از

 ...هم دو دلم که د یهم، شا دیشا_
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دستوره  هی نی. استی درخواست ن ایخواهش   هیدو دل نباش، چون حرفم ابدا _

 .مهسان

 

 :را گفتم  امی اصل یآن، نگران ی اما نخورد. به جا خوردی به من برم دیبا

بدم؟ مشکل بتونم ازشون   یمه. جواب اونا رو چدو دل بودنم به خاطر خانواده _

 .رمیموافقت بگ

 

سدها و مشکالتِ جلو روت رو   هیجوابت رو بدونم؛ بق هیاصال دو دل نباش! کاف _

 .دارمی خودم بر م

 !یبهم اعتماد کن هیکاف 

 

 !؟ کردمی م اعتماد

 کاهن بد نام خانواده!؟ به

 !؟گذردی که به گفته خاله از پشه ماده هم نم یکاهن به

 .اگر اشتباه بود  یحت  کردم،ی م اعتماد

 .من اعتماد کردم و
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 !باشه_

 

 

من با صدرا، پنج روزه شده بود. صدرا در   یروز گذشته بود و ارتباط تلفن پنج

راس   شد،ی. اما شب که مدادی نم امک یاصال پ زد؛ی طول روز اصال زنگ نم

  ک یاش به من تعلق داشت. محال بود هرکجا که بود، زمان و برنامه  ک،یساعت 

تر از   پروای صدرا ب  دمگرفته بو  ادیپنج تماس  نیزنگ بزند. در ا رترید قهیدق 

به من   ی. سکوتم را دوست ندارد و هر حرف امدهیکه تا به حال د استیهرکس

 دیکشی تماسش طول م بارک یآن را ندارد. اگر  یابدا انتظار مخالفت رو زند؛یم

 .گرفتی قبل از جواب سالمم، مرا به باد انتقاد م گرفت؛ی پاسخ م ر یو د

را بعد از پنج روز  نشیترب یهم داشت اما عج یبیبود و اخالق عج بیعج  صدرا

  .افتمیتماسش در نیو در ششم

  ی . مامان ماهمیرا دعوت کرده بود دایو ش  نیفرد ییو دا میمهمان داشت شبآن

مامان   ییتنها طور ن یشاغل بودن عروس و داماد و هم  یهم بود. به واسطه

زود   یلی عسل بروند و خسه روز توانستند به سفر ماه  یدو فقط برا آن ؛یماه

  ی زنگ زد و برا هانظهر به آ  ی حوال ،یقبل  یبرگشتند. مامان هم بدون هماهنگ

شب به مامان کمک   ی مهمان  یشام دعوتشان کرد. تمام طول روز داشتم برا
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به   یصدرا حت یصدا  دنیبا شن هایخستگ   نیا یهمه  دانستمی و م  کردمیم

  .کندی را از من دور م یشب؛ تمام خستگ  انی مله در پاج ک یقدر 

 

من کار   یقدر برانبود اما مامان آن  خسته کننده ،یکه خود مهمان هرچند

به صحبت با صدرا   اجمیاحت ی هم برا دیبود که از پا افتاده بودم. شا دهیتراش

 .گرفتم یبهانه م

 گفتی نداشت و مدام م یاز همان ابتدا حال چندان مساعد  یماه مامان

 د؛یچیپی . بعد از صرف شام که هنوز داشت از درد به خود مسوزدی ام ممعده

ها  کنار ما ماند. بازگشت آن دا یبردند و ش مارستانیاو را به ب  نیفرد ییبابا و دا

بود.   گذشته می آمدند؛ ساعت از دوازده و ن یو وقت دیچند ساعت طول کش

و   کردی م  تیاو را اذ  یبهتر بود اما مشکل از قلبش بود که گاه یحالش کم

 !سوزدی ام ممعده گفتینگران نکند، م رایکس کهن یا ی برا شهیهم

 

ام گرفته بود اما  غصه اش دهیرنگ پر دنی. من هم با دمیناراحت بود شیبرا همه

 .بهترم گفتی خودش که م

 

دامن   شتریام بشدن به ساعت تماس صدرا هم به حال گرفته  ک یاز نزد دلشوره 

 .زدیم
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 :گفت رگوشمیمتوجه شد و ز دایساعت نگاه کردم؛ ش   یهابس به عقربه از

 !یکنی. چقد به ساعت نگاه مگه ید میری االن م_

 

 :گفتم یشرمندگ با

 ...هم  یلی! خیزنی م هیچه حرف _

 

 .دیخند کوتاه

که   ندرالیمثل س یشد هاتدنییساعت پا نی! با ایانگار منتظر شتریب_

خودش و از جلد پرنسس   یساعت دوازده بشه و برگرده به ظاهر قبل دیترسیم

 .بودن خارج شه 

 

را   ن یهم ا گرانی . نکند ددمیترس  یکم اش ینیزبیرا گاز گرفتم و از ت زبانم

 .دان اورده ین م یبه رو ی زیو تا به حال چ انددهیفهم

نگام بند به ساعت   شهیاست. انگار عادت کردم هماراده   یباور کن همش ب_

 .باشه
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 :کنارم فاصله گرفت و قبل از رفتن، آهسته گفت از

  یتونی نم دونمی. مشه  زون یحاال مونده تا برنامه خوابت م ، یخانومِ کنکور_

. ضمنا  میبر دیکم بابرو باال. ما هم کم ؛یا. اگه خسته یبمون داریب ن یاز ا شیب

 .رینگ ی. جدکنمی م یباهات شوخ

 

ها و  فنجان ع یبدرقه به دنبالشان روان شدند؛ سر یبرا گرانیرفتند و د یوقت

از خودم،    یباور رقابلیجمع کردم و با سرعت غ  زیم ی را از رو وهیم یهابشقاب

  عیشستن با ما دیبود که ق  نیوقت تلف شود ا دمی. ترسدمیها را آب کشآن

  یابودند، با چهره  دهکه بسته شد و همه آم یرا زده بودم. در ورود  ییظرفشو

  زیم ی رو یبه اتاقم رفتم. در را که باز کردم؛ گوش انیگو  ریخسته، شب بخ

  ی . کنار تخت رودمی. آهسته در را بستم و به سمت آن دودیلرزی داشت م

باعث   دمیرا جواب دهم. ترس یتا گوش دیطول کش یم نشستم و ک نیزم

 .بکاهم میصدا جانیتا از التهاب و ه دمیکش یقیخشمش شده باشم. نفس عم

 

 !الو سالم_

 مهسان؟  یکجا بود_
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  کردمی با تجسم صورتش احساس م زد،ی که با من حرف م یبا هر لحن هربار

لبم   یبود؛ لبخند از رو مانهی. اگر لحنش صمکندی و مرا نگاه م ستادهیمقابلم ا

 .شدمی و شرمسار م گرفتمی م ریبود؛ سر به ز یشاک ای یو اگر عصبان  رفتینم

 .باال امیتا ب دیکم طول کش هی. هیبق شیبودم پ نییپا دیببخش_

 !نیزدی م ی خاموش  ازدهیتون تو خونه شهی! شما همبهیعج_

 

  اد یقدر که او اطالعاتش از من زخانه ما با خبر بود! همان  نی خوب از قوان چقدر

  !دانستمینم  ی زیقدر من در موردش چبود؛ همان 

 

 .میمهمون داشت_

 

 .دهم. حس کردم منتظر است ادامه دهم حیتوض شتری باعث شد ب سکوتش

 .نگفت یز یچ اما

 !او کاهن بود 

 ...حرف، اما کم

 

 .عروس و داماد یگشا . پامیرو دعوت کرده بود  نایا مییدا_
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 !خوبه_

 

 !؟نیهم

 .حرف بزند، سوال بپرسد کهن یبود، ا شتریچرا توقعم ب  دانم ینم

  یادیز تشی. شخصزدی تمام معادالت مرا بر هم م  شهی صدرا کاهن هم یول

 !جالب بود

 بود که  ن یتر از آن ا جالب

 !شدمی اصال از دست اون ناراحت نم من

 ...نیهم ی بود؛ برا یک یبدون  یبخوا دیگفتم شا_

 

  شیرا، برا  امیموردم را، پرحرف  یب حیچه طور توض دانستمی بودم. نم کالفه

 !کنم هیتوج

 ...مهم باش دیگفتم شا_

 

 !مهمه_
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 .خوردی م چیرا به تاج تخت چسباندم، دلم در هم پ  سرم

 

 !من صدات رو ندارم ای یساکت_

 !هم... ناراحت یم، کمخسته  یکم_

 

 .خش آمدخش  یصدا

 چرا ناراحت!؟ _

 

  یگرفتم! رو به تباه روین یتوجه کوچک قدر نیاز هم  یچرا ول دانم ینم

 !؟رفتمیم

 

 .مارستانیحالش بد شده بود، برده بودنش ب کمه یبزرگم مامان_

 االن بهترن!؟ _

 ...آره_

درک کنم که   تونمی . مانی داشتندوست یلی ها خها و پدربزرگ مادربزرگ _

 !ی احت شدچقدر نار 
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پدر بزرگش را دوست داشت!؟ اصال   ایدلم را لرزاند. مادربزرگ  ش یصدا غم

 !ها هم او را طرد کرده بودندها را از دست داده بود؟ نکند آنآن  ا یداشت 

 

ظهر منتظر تماسم باش. باهات کار واجب دارم. االنم برو بخواب   یفردا طرفا_

 .یامهسان، خسته 

 ...خودت باش مواظب

 

و    دمیتخت دراز کش ی در دستم مانده بود. آن را خوب نگاه کردم. رو یگوش

 .در خود جمع شدم ن،یجن ک یمثل 

 .قلبم گذاشتم و چشمانم را بر هم گذاشتم یرا رو  یگوش 

 "!تو هم مواظب خودت باش جناب صدرا کاهن"

 

*** 

  یشده بودم و به انتظار تماس صدرا، نگاهم به گوش داری زود ب یلی صبح خ از

  ی ظهر تماس خواهد گرفت؛ اما مدام در ترس ب  یگفته بود حوال کهنیبود. با ا

اتاقم نگاه   دیده بود و داشتم به سقف سف ک یپاسخ ماندنش بودم. ساعت نزد

پاسخ دهم اما   انشستم ت م یسر جا عی . سردیدر دستم لرز  یکه گوش کردمیم
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را باشد و بعدا  صد  دمیجواب دهم اما ترس  خواستمی شماره ناشناس بود. نم

 .دمیسبز تماس را باال کش یره یبازخواستم کند. پس دا

 بله؟_

 .الو سالم_

 

 .جوان بود اما او را نشناختم  یزن یصدا

 

 !دییسالم بفرما_

 ؟ یرعلیخانوم م_

 !بله_

 ؟ یرعلیمهسان م_

 بله خودم هستم. شما؟ _

 

 .شناختمی را نم شیصدا ابدا

 .خواهر سجاد. من سوگل هستم. زمیچطور بگم عز_
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 کهن یلحظه مغزم را از کار انداخت و بدون ا  ک ی یاسمش، برا یناگهان دنیشن

تماس را قطع کردم. خواهر سجاد بود؟ کدام سجاد؟ کدام   کنم؛ی بدانم چه م 

 ...که شناختمی ! مگر من چند سجاد میسجاد ندارد که! سجاد عباس

 

 .نه ا یکنم. جواب دهم ب دیجه با دانستمی . نمدیدر دستم لرز یگوش دوباره

قصدش از   دمیفهم ی م دیاما زشت بود. بهتر بود پاسخ دهم. با  خواستمینم

 .ستیتماس گرفتن با من چ

 

 !بله_

 .قطع شد کهن ی. مثل ازمیعز دیببخش_

 

! و من  تیقدر باشخصقدر مودب؛ همان با سجاد داشت. همان  یشباهت چه

 .اوردمیخودم هم ن  یچقدر بد بودم که قطع کردن تماسش را به رو

 

 .نداره یرادیا_

  زم؟یعز  یخوب_

 !ممنونم_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

698 
 

 

 .گرفتمی گارد م شیبرا شتری من ب شد؛یم ترمانهی او هرچه صم لحن

 م؟ یکم با هم حرف بزن هی یوقت دار _

 درمورد؟ _

 !در مورد برادرم سجاد_

 

توقع داشت از   دیکه مرا امتحان کند. شا راندی به عمد اسمش را بر زبان م انگار 

 .فتمیپس ب ینام برادرش ذوق کنم و از خوش  دنیشن

 

 .کار دارم یلیمن خ یول دیببخش_

 

 :گفت نهیطمان با

و بعد هم   زنمیحرف کوچولو دارم، م  هی. ستیکارت ن یقصدم مزاحمت برا _

  نخواست مزاحمت بشه. شروع گهی. مثل سجاد که دشمی مزاحمت نم گهید

 کنم؟

 

 کرد؟ی سجاد سجاد م قدرن یا چرا 
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 :گفتم فقط

 !دییبفرما_

 

 .کردی تر صحبت م عی سر ی بار کم نیا

  ز یتو و سجاد بوده کامال مطلعم. سجاد همه چ نیکه ب یانی راستش من از جر_

که باهاش   یو از برخورد دمی رو واو به واو بهم گفته. کامال هم بهت حق م

 ...اما کنمی م  تیحما  یداشت

 

 :کوتاه گفت یمکث با

و   کنهی م یوقته داره خودخور  یلیدوستت داره دختر خوب. خ یلی سجاد خ_

ش به تو  عالقه انیداره. اما من از همون اول در جر  یچه درد گهی نم یبه کس

 باشه  یممکنه جوابت منف گفتی خب مادرم م  ی. ولطور نی بودم. مادرم هم هم

قبل تر عاشق   یلیشده بود و برادرم خ  رید  یو ازش خواست زود دل نبنده. ول

بار هم تو رو بهم نشون داد. منم جز   هی یشده بود. اومد سراغ من. حت

. حق داشت داداشم خاطرخواه بشه. اما خب  دمیازت ند یچی و وقار، ه ی خوشگل

 !معرفتی ب یبد پسش زد

 

 .اش تلخ بودو چقدر خنده  دیخند کوتاه
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گذاشته بود.   شی. اون به قصد ازدواج پا پستیاصال خوب ن  شیاوضاع روح_

شهرستان تصادف کرده بود و سجاد مجبور بود بره   یکه پدرمون تو ییروزا

هربار باهام صحبت   جا،ن یتا حالش خوب بشه و بتونه برش گردونه ا ششیپ

برادر   دمیفهمیدلم تنگشه. و فقط من م یلی بود که خ نیحرف اولش ا کرد،یم

شد و سجاد   صی . سه هفته بعد هم که بابا ترخکنهی م یگم چقدر صبور دلتن

  یی. اما روزانهیخونه و تورو ببکتاب ادیآوردش خونه، دل تو دلش نبود زودتر ب

 .شدیتر م ریگو اون بهونه  یتو نبود  اومد؛یکه م

 

 .خانه عوض شده بود، سجاد شهرستان بودکتاب یکه متصد یآن مدت پس

 

 .پدرتون متاسفم  یبرا_

 

 .خوب شدن گهی ! شکر خدا که االن دزمی قربونت برم عز_

 

 !خداروشکر_

 

 .در دست گرفت "او" سر حرف را  دوباره
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من   ای اد؛یب ییتنها ای. میجلو و باهات صحبت کن میایچندبار ازش خواستم ب_

چطور بهش بگم چه    دونمیم که نمنقد ازش شرمندها گفتی . اما مامیهمراش ب

که دورادور بهت عالقه داشت و   نی نسبت بهش دارم. از نظر سجاد، ا یحس

 .متیجور تجاوز به حر هی. جور گناه بود  هی کرد؛ی نگاهت م

 

 

 .کوتاه، کج شد یبه پوزخند لبم

  امیبهت پ کهنیت برداشت. اما باور کن اخونه فرم کتاب ی ت رو از روشماره _

 .من بود  شنهادیداد، پ

 ...دیبله؟ آخه شما چرا با_

  نی. االنم زنگ زدم بابت همکارم اشتباه بوده  دونمی. مزمینشو عز یعصب_

تنها   ن یاشتباه ازت معذرت بخوام. هم از طرف خودم و هم سجاد. اما باور کن ا

جلو. خودشم   ادیب شدی نم یراض  یجور چی. آخه هدیرم رسبود که به فک  یکار

 .به خرج داد یچرا انقد سرسخت دونهی االن نم

 

را هم   ل یدال نی اگر موجه تر یبود. حت خودی کردنم با خواهر سجاد ب بحث

نداشت. من جواب سجاد را   میبرا یارزش  ن یکوچکتر گری د آورد؛ی من م یبرا

 .با او نداشتم یکار چیه گر ی قبال داده بودم. د
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 .برم دیبا  گهیمن د دیببخش_

 

 :خودم را هم متعجب کرده بود. با عجله گفت  صراحتم،

 .آخه هنوز حرفم تموم نشده_

 

 :از حرف زدن با او، آهسته گفتم  معذب

 .نمونده آخه یاگه ی حرف د_

 .درخواست هم بکنم  هی ،یبار ازت عالوه بر معذرت خواه نیا  خوامیم_

 !دییبفرما_

 ...وسط و میها رو بکشخونواده   یپا ،یاگه اجازه بد  خوامیم_

 

 :گفتم  عی حرفش سر انیم

 .دیکار رو نکن نیا کنمینه نه... خواهش م _

 

 :گفت یصبور با
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. اما  یت هستحتما نگران برخورد خانواده  دونمی . مزمیعز کنمی من درکت م_

 .کنمی رو درست م  یاجازه بده خودم همه چ

 

  ی را درمورد رازها ز یهمه چ توانستندیبه صدرا بود. همه م  هیحرفش شب چقدر

 !ها حرف بزنند؛ جز خودمام درست کنند و درموردش با آن من و خانواده 

 

  خوام ی منظور م نیبه هم سجادِ ما قصدش از اول ازدواج بوده. االنم من_

 .یخواستگار  میایب یاجازه بد می خوای . منیواسطه شم که به هم برگرد

 

 سجاد؟  یبرا کرد؟ی م یبست. او داشت از من خواستگار  خی تنم

 یهاحرف  م؛یایزد. اجازه بده با خانواده ب  یحرف  شهینم  یکه تلفن دونمیم_

 .میزنیها مرو در حضور خانواده   یاصل

 

 .زدی داشت مرا صدا م ماهان

 .برم دیمن واقعا با دیببخش_

 گه؟ی د میایپس ما ب_

 !نه_
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 م؟یایب ی. کِخودش رو بدونه فیکن که سجاد هم تکل نییزمان تع هیپس _

 .کنمی . خواهش مدیهم به من زنگ نزن  گهی. لطفا دوقتچیه_

 

 .کردی هنوز داشت مرا صدا م ماهان

 .دمیدو نیی را رها کردم و از پله ها پا  یگوش ع یسر

 بله داداش؟ _

 

 :از هلن به دستم داد و گفت یلباس

 .ها رو بدم همکارم و برگردمنقشه ن یش کن تا ازحمت آماده  یب_

 

را گرفتم و هلن را صدا زدم تا لباسش را بپوشد. بعد به آشپزخانه رفتم تا   لباس

کم بود. مامان   یل یاما فشار آب خ میکه از صبحانه مانده بود را بشو ییهاظرف 

فشار آب داخل   شدی باعث م ن یو ا کردی را آب و جارو م اطیداشت ح

 .ساختمان کم شود

و گم بودم.   جیبودم. گ دهیبود که از خواهر سجاد شن ییهاپرت حرف   حواسم

قصد سجاد ازدواج است؛ پس چرا با حرف خواهرش ناراحت   دانستمیمن که م
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در    یو با برس کوچک شیکش مو و سنجاق سرها فیشده بودم؟ هلن با ک 

 .ستادیدست کنارم ا

 ؟ یعمه جون یکنی م ی رو گُلموهام _

 

 .آن را شستم یکف رو آب گرفتم و یکه یبار ری را ز دستم

 

 .عروسکم کنمی درستت م یبله که گل_

 

ظرف شستن گذشتم تا بعد از آماده    ریاز خ قهیچند دق   یرا بستم و برا آب

نشاندم و پشت سرش   ی صندل یاو را رو کردن هلن، به آشپزخانه سامان دهم. 

مانده بود.   شی بودم و فقط موها دهیپوش  شی. لباسش را از قبل براستادمیا

  دار ید  یکه برا شتها، با ماهان قرار داشنبهبود و طبق روال پنج  ازدهیساعت  

خودشان بود و دوست داشتند در   نی که ب یبا هما، به بهشت زهرا برود. قرار

  شهی. هلن همآمدندی عصرها همراه ما نم نیهم یکنند. برا دار یخلوت با او د

به پوشش و   ی لی بود که خ نی. اباشد نیباتریمادرش ز یدوست داشت برا

  تیو مسئول داد یحتما مدل م  دیرا هم با  شی. موهادادیم  تیاهم اش یزیتم

  .را به من سپرده بودآن
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گل   ک ی. دمیرا د  جهیو نت ستادمیعقب تر ا یتمام شد، کم  شیکه با موها کارم

ها آن  یفرو کردم تا از محکم شی موها انیم یگر ی! سنجاق دیپنج پر عال

 .دمیبوس قیرا عم   شیموها  یمطمئن شوم. از پشت سر بغلش کردم و رو

 !قشنِگ عمه جون یعاشقتم که انقد عروسک شد_

 

را تکان تکان   شی مبل نشست و پاها ی رفت و رو  رونیحرف، از آشپزخانه ب یب

  عی ند و سرها را به همکارش برساکرده بود. قرار بود نقشه  ری داد. ماهان د

 .دیآی . معلوم بود خسته شده و خوابش مدیکشی م ازهیبازگردد. هلن داشت خم

 هلن جونم؟ _

 

 .دیپر نییمبل پا ی از رو ع یسر

 ؟ یبله عمه جون_

 

 .نشاندم شیرا بغل کردم و سر جا  او

  ادیزنگ بزنم تا زودتر ب ییبه بابا یخوایعمه. فقط م  زیکارت ندارم عز_

 دنبالت؟

 !اوهوم_
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 !شدیم من هیشب گفت؛یم  " اوهوم" مظلومانه  یقول ماهان؛ وقت به

 

شدم و آه از نهادم برآمد.   یبه ماهان زنگ بزنم که متوجه نبودن گوش آمدم

که صدرا زنگ   دیرسی خدا به دادم م دیباال جا مانده و فقط با یآمد گوش ادمی

.  شدمی که او داشت، حتما با غضبش مواجه م یدینزده باشد. چون با تاک

آسوده   ینفس دم؛یاز تماس او د ی صفحه را خال یرا برداشتم و وقت یگوش

 .دمیکش

 بردم؟ی همه از او حساب م  نیا چرا 

 

 

 کارتمیآمد که س ادمیاما   رمیماهان را بگ یدر دستم بود تا شماره  یگوش

 به ماهان نگفته بودم؟  رانی و من چرا هنوز ا ستی گوش یرو یقبل

  یلی را خ کارتم یمنزل دو روز بود که قطع شده بود و مجبور شدم س تلفن

 .عوض کنم ع یسر

 .شماره ماهان را گرفتم 

 .نییپا اریدم درم. زود هلن رو ب_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

708 
 

 .را به صدا درآورد نشیبوق بلند ماش و

ان  طول بکشد و ماه دم یرا دوباره عوض کنم اما ترس کارتم یس خواستمیم

دهم و عوض   لیمعطل شود. پس با خود فکر کردم ابتدا هلن را به پدرش تحو

 .را به بعد موکول کنم هاکارتم یکردن س

نشدم و   میپا  ریبگذرم؛ متوجه شلنگ ز اطیرا که بستم و آمدم از ح  نیماش در

افتادم. مامان که داشت با    نیخورد و با کمر بر زم زیل میپا ر یاز ز ی ابر ییدمپا

با پرتاب شدنم  زد،یرا کنار م  اطیح وار ید  یلبه یهادسته بلندش برگ  ی جارو

 .دیبه سمتم دو عی ربلند آخ گفتنم، جارو را پرت کرد و س ی و صدا

 شد؟  یخدا مرگم بده. چ _

 

در کمرم نشسته بود و توان تکان خوردن را هم از من گرفته بود.   یدیشد  درد

 .افتادمیم هیو به گر  زدمی م غ یبلند ج زد؛ی که دست م بدنم یهر جا مامان به

 

 ...... مامانیآ یآ یآ_

 .کنمیکم صبر کن االن بلندت م هیجان مامان _

 ...یآخ کمرم.... نه... نه... دست بهم نزن مامان! آ _
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من او را از پنجره    یادهای. معلوم بود که فردیخانم بشارت به گوشم رس یصدا

 .کشانده بود  رونیبه ب

 شده؟ ی . طوردمیرو شندخترتون  ی صدا ؟ یرعلی شده خانوم م یچ_

 

گاهم کرد تا راحت به او   هیمرا چطور آرام کند. خود را تک دانستی نم مامان

 :بلند گفت ،یدهم. با کالفگ  هیتک

 .خورد زی بود پاش ل سیخ اطی. حستین یزیچ_

 که نشد؟ شیزی ! چه بد! چیوا یا_

 

  دید هی. نه ما به همسایو مامان از سردرگم دمیچیپیاز درد به خود م  من

 .دادم را درآورد  شتریرا در دست گرفت و ب میهاو نه او. مامان شانه میداشت

 :در جواب خانم بشارت با اکراه گفت 

 .نه خوبه ممنون_

 

شده است. اما مگر او بس   یمعلوم بود چقدر از دست خانم بشارت حرص 

 کرد؟ یم
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شرمنده، دخترم   دیتون. ببخشواسه  ارمیمن ب نیبگ نیاگه الزم داشت یزیچ_

 .شد داریب

 

 :لب گفت  ریز مامان

 !شد داریبده که ب رش یخدا خ_

 

  .را ماساژ دهد م یداشت پاها  یبا دستش سع و

 .به همه جا کشهیم  رینکن مامان. تو رو خدا بهم دست نزن. درد کمرم داره ت_

 

 :گفت یدرماندگ با

کم تحمل کن برم زنگ بزنم به   هیواست دورت بگردم؟  کار کنم  ی خب چ_

 .ماهان. اورژانس هم خبر کنم ایبابات 

 .باشه_

 

را فراموش کنم.    دنیکردم تند تند و بلند نفس بکشم تا درد ممتد کش یسع

 .آهسته از من جدا شد

 .مهسان یفتی. نامیتا ب نیرو زم  ریهات رو محکم بگدست _
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که رفت، دستم را که ستون بدنم کرده بودم،   نیتکان دادم. هم شیرا برا  سرم

تنم  یدراز شدم. ناگهان درد در همه   نیزم ی تنم در رفت و با پهلو رو ری از ز

 "مامان"زدم:  اد یو بلند فر دیچیپ

 

 

سالن   یگوشه  یخود را به کاناپه یکه در اتاقم داشتم؛ جا  یخواب راحت تخت

. دمیچیپی داده بود. اصال راحت نبودم. تمام مدت به خود م نییپا یدر طبقه 

هم مثل   داد؛ ی گوشه افتادن عذابم م ک یو  کردی هم کمرم به شدت درد م

بودم و به   ریرا فراموش کرده، با خود درگ ی کار ایرا گم کرده  یزیکه چ یکس

سر و سامان دهم.   زیتا زودتر بلند شوم و به همه چ مزدی در و آن در م نیا

  شتریب هم لیمکرر فام یهادلسوزانه و تماس  یهاادت یچشمان بابا و ع یغصه 

  یدکتر گفته بود اتفاق چندان مهم کهن ی. با وجود ازدیبه حال بدم دامن م 

  یخوب و دردم کم خواهد شد؛ اما وقت  المهفته استراحت، ح ک یو با  فتادهین

در برابر خوب شدن مقاومت   گریگذشت، انگار د دنمیسه روز از دردکش

  یبهتر شدن حالم تالش یبرا شدی دلم بود که باعث م یگوشه ی. ترس کردمیم

حاضر بودم درد را به جان بخرم و مُسَکن هم استفاده نکنم. من از   ینکنم. حت

بود؛   یکه به خود و غرورش متک یاز کس ف؛یتا ضع بود یقو  شتریکه ب یدختر

ترسو که کامال از خودِ مهسان دور بود.   ریپذ بیآس ک یشده بودم به   لیتبد
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با خواهر سجاد    ییتندخو یجهیروزم، نتچند بار با خود فکر کردم افتادن آن

مرا    هداز سجاد بخوا  توانستی م ایآ کردم؛ی بوده است. اما اگر با او نرم برخورد م 

که از جانب   ردیتر بپذکنم تا راحت  یفراموش کند؟ من مجبور بودم با او تند

  .استنمانده ینسبت به سجاد، باق  یکشش چیمن، ه

. من با خودم جنگ اعصاب  خوردیبرخورد صدرا هم داشت روانم را م استرس 

وز دوم که به خانه  مانده بودم و ر مارستانیبه راه انداخته بودم. روز اول در ب

  میرا برابفرستم تا آن امی هلن را به دنبال گوش خواستمی برگشتم؛ چندبار م

دهم. متاسفانه مامان  حیتوضاو   یبرا شدی نم هاکارتمیاما درمورد س  اورد؛یب

دو روز گذشت و    ن یا ی. پس وقتدیرسی مراقبم بود و به من م یهم چهارچشم

  یم به صدرا زنگ بزنم تا درمورد قرار تلفنشد و موفق نشد  یروز سوم هم سپر

مهم   زیچ چی روزمان با او صحبت کنم؛ احساس کردم هآن یکنسل شده

گوشه   نیروزها بگذرد و هم دادمیم  حیبود که ترج نیوجود ندارد. ا ی گرید

 .و به حال خود زار بزنم فتمیب

 

و تا صبح،   کردیخودش تُشَک پهن م   یکاناپه برا نییمامان پا شد؛ی که م شب

را   ی. گوشماندی کنارم م ،یاریکوتاه و در حالت هوش یخواب خرگوش  ک یبا 

آورده بود تا خود را با آن سرگرم کنم. اما من از شب تا صبح و صبح   م یهم برا

بود که   گرم ی د کارتم یو فکرم سمت س  شدمی اش مصفحه یره یتا شب؛ فقط خ

ها برخورد  تر با آن و راحت  آمدمی کم کم با مشکالتم کنار مدر اتاق مانده بود. 
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تر راحت  یپشت سرم کم شده بود؛ غذا را کم یها. از تعداد بالشکردمیم

رفتن هم   ییدستشو  یهمراه بود؛ برا ینشستنم با درد کمتر دم؛یبلعیم

کنان به اتاقک  یو مرا تات  گرفتی م امامان دستم ر دینداشتم. فقط با یمشکل

به من   کهن یا ایبه حمام بروم  خواستی . اما هرچه از من مرساندی م ییدستشو

بار   ر یتا بدنم نرم و رها شود؛ ز نمیدوش آب گرم بنش ر یز یکمک کند کم

 یوقت یکرده بودم؛ که تا چندروز حت نیقدر به خود تلق. آنرفتمینم

 شد؛ی که به کمرم وارد م یو فشار  دیدرد شد  ازسرفه کنم هم   خواستمیم

 .ختمیری اشک م

که باالخره توانستم هلن را به اتاقم بفرستم.  شدی هفته داشت تمام م ک ی

 .بخرد ریش ام؛ی سفارش  ر یپختن سوپ ش یمامان رفته بود تا برا 

بود را نشانش   امیگوش  یکه رو یکارتم یدادم و س حیهلن توض  یخوب برا ابتدا

دادم تا شکلش را به ذهن بسپارد. بعد او را به اتاقم فرستادم. سوپرمارکت  

  یبود و هر آن ممکن بود مامان سر برسد. هلن که وارد اتاق شد، ب ک ینزد

 :گفتم یمعطل

 عمه جون؟  یکرد  دایپ_

 !نه_
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 یدر طبقه  گرمیبود و گوش و چشم د ی چشمم به در ورود ک یگوش و  ک ی

 .باال

 

 هلن؟  شیدید_

 .ینه عمه جون_

 

. اگه ینیرو بب زیم ی رو یتخت، که بتون یرو ای یصندل یقربونت برم برو رو _

 .افتاده باشه از دستم  دیبگرد شا نی . اگه نبود هم رو زمارش یجا بود که باون 

 

 :گفت دوباره

 !ستین_

 

 :گفتم عی سر دم،یرا که شن  اطیدر ح یصدا

 !ولش کن  خوادیعمه؛ نم  نییپا ایب_

 

 :انداخت و گفتبه من ی را پشت سرش بست. نگاه یوارد شد و در ورود  مامان
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دفعه    نی. چون اخورمی نم یبگ یریبهونه بگ  خوادی . فقط دلم مر یاز ش نمیا_

 !یخودت درخواست داد

 

 :آشپزخانه رفت و پر سر و صدا گفت به

 ؟ ییهلن کو؟ هلن؟ مادر جون کجا_

 

 :بود. آهسته گفتم هیشب  ادیبه فر شیصدا

 .. رفته باالجاستنیهم_

 

 .ستادیآمد و مقابلم ا نییلحظه هلن از پله ها پا همان

 :گفتم آهسته

 .سرت جونِ عمه. اشکال نداره یفدا_

 

تر دراز بکشم  جا کردم تا راحت کمرم جابه ر یرا ز  ینشستن خسته بودم. پشت از

 .که هلن دستش را مقابلم گرفت

 .ستین یجوراون  کردم. رنگش دا یپ  رونیا_
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از دو   ها،کارتمینبود س  ادم یکه در دستش بود افتاد. چرا  یکارتم یبه س نگاهم

چشمانم  . گفتمیرا به هلن م  شانیهاتفاوت رنگ  دیاپراتور مختلف هستند و با

 :زد و با لبخند گفتم یبرق 

 .برس تی. خود خودشه! حاال برو به بازیقربونت بره عمه! درست آورد_

 

  دمیهلن را شن یرا در دستم فشردم. صدا  کارتم ی. سدیسمت آشپزخانه دو به

 .کردی که داشت از مامان درخواست آب م

را   هاکارتمی س ع،ی سر  یلیهردو مشغول بودند؛ دست به کار شدم و خ تا

 .جا کردمبهجا

زنگ   شدیمتوجه م یوقت دیروشن است. شا یگوش دادمی به او خبر م دیبا

تا نوشتنم تمام شود؛ مامان   دمیبفرستم اما ترس امیپ شیبرا خواستمی . مزدیم

حتما تماس   د؛یدی ام را مشماره یزنگ بزنم. وقت دم یسر برسد. بهتر د

  وشرا با دست چپم به گ یگوش. نام شبگرد را لمس کردم و گرفتیم

  ی مکرر یهاو گوشم دربستِ بوق  دییپای چسباندم. چشمم فقط آشپزخانه را م

شماره را   گرید  بارک یپاسخگو نبود.  یو کس خاستیبرم  یبود که از گوش

فکر   یرا مقابلم گرفتم و کم ی. گوشدادی جواب نم یهم کس بارنیگرفتم. ا

عمد بود.    زنبود. پس جواب ندادنش ا یکردن گوش لنتی کردم. صدرا اهل سا

 قهر کرده بود؟  یعنی
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موضوع فکر نکنم. صدرا بچه نبود که   نیکردم به ا یرا تکان دادم و سع  سرم

 یو تالف  گرفتیرا خوب به دل م  نهیجواب ندادنم با من قهر کند. اما... ک   یبرا

 .گفته بود میدوبار برا  یکی را   نیخوب بلد بود! ا  یلیرا خ

زنگ   گر ید رم،یبار سوم شماره را گرفتم و با خود گفتم اگر پاسخ نگ یبرا 

  نییرا پا ی بوق هم نخورده بود که تماس را رد کرد. گوش ک ی نخواهم زد. هنوز 

  دیرا مقابلم گرفتم. تماس مرا رد کرد؟ اما چرا؟ لج کرده بودم و باآوردم و آن 

و   خواندیعر م ش  هلن  ی. مامان داشت برادانستمیکارش را م  نیا لیدل

بار چهارم   یپاک کردن، کمک حالش باشد. برا  یکه در سبز کردیم قشیتشو

 :مضمون که نیآماده فرستاد با ا امیپ  ک ی میاش را لمس کردم، براکه شماره 

 ".ستمین ییگودر حال حاضر قادر به پاسخ "

 

مزاحمش هستم و مزاحم   گفتی داشت م  یعنی. عمال خوردی خونم را م  خون

بود و حاال که خودم داشتم تماس   خبری هفته از من ب ک ی  نی. در اخواهدینم

تر  مرا حساس  طمی . دل نازک بودم و شرادادی به من م یجواب نیچن گرفتم؛یم

 .هم کرده بود

 

  شیبرا یعنی. فتمیُن هیبه گر  زدم یرا به دندان گرفته بودم و داشتم زور م لبم

  زدم؟ ی چرا داشتم به او زنگ م ،یخبری هفته ب ک یکه بداند بعد از مهم نبود 
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  یتیاو اهم  یهفته را کجا بودم و چرا نبودم؟ اصال من برا  ک یمهم نبود بداند 

 داشتم؟ 

. از آشپزخانه که  دیپرسی م یزیکه داشت از هلن چ آمدی مامان م یصدا 

 .آمد؛ چشمانم را بستم تا غمم را از نگاهم نخواند رونیب

 

 .بعد برگشت  ی رفت و کم اطیبه ح ع یسر

 .باشه فتادهیتو راه ن  نمی. برم ببکنمی نم دایپولم رو پ  فیمهسان جان ک_

 

 .به او نگاه کردم ی باز کردم و با نگران چشم

 .جا مونده تو مغازه دیشا_

 .نمیبی م رمی م. حاال جا مونده اون  دمی. شادونمینم_

 

 "شبگرد". د یلرزی در دستم داشت م یسر انداخت. گوش یرا رو چادرش

. مامان که کسل کرد ی صاف نشستم. هلن در سکوت به مامان نگاه م م یجا سر

 .نامش را صدا زد د،یبودن او را د

 .میو برگرد م یبدو کفشت رو پات کنم. با هم بر زم یهلن جان عز_
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 .دیبه صورتش دو لبخند

  نیمن در خانه مانده بودم؛ باعث شده بود هلن هم خانه نش هفته که ک ی نیا

 .رفتی م دیخر  یبا مامان برا شهیهم ن، یاز ا شیشود. پ

  یدوباره گوش که پشت سرشان بسته شد؛ تماس صدرا هم قطع شده بود. در

از خودش، تماس را رد   دیبه تقل بارن یو دوباره شبگرد تماس گرفت. ا  دیلرز

  میزود برا  یلیداشتم اما او خ یشده بودم و قصد تالف  یکردم. از دستش حرص

 :فرستاد امک یپ

 

 "!عیجواب بده، سر"

 

اگر جواب   کردمی ناخواسته مرا ترسانده بود. چرا فکر م اش،ی دستور لحن

را  اتاقم در خواهد آورد؟ به هرحال تماس  یندهم، دوباره سر از پشت پنجره 

 ...وصل کردم. در سکوت

 

 الو مهسان؟ _

 

 .ادامه داشت  سکوتم
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فکر کردم   ؟یکه سکوت کن یمهسان!؟ پشت هم زنگ زد یاالن چرا ساکت_

 !یدار ی کار مهم

 

بودم؛   دهیکه تا به حال از او شن ییصدا نیصبر کند، با بلندتر شتریکه بآن یب

 .دیناگهان به حد انفجار رس

 .نده لمی سکوت تحو وقتچیبهت گفته بودم ه  _

 

 .تاختی م تررحمانه ی باز مانده بود اما او صبور نبود و ب دهانم

  ،ی. گله داریحرف بزن گذرهی که تو دلت و مغزت م یاز هرچ ریبگ ادیگفتم _

 کن. دلت پُره، درد دل کن؛ تیشکا ،یهست یگله کن. شاک

 بذارم!؟  یچ ی سکوتت رو پا  االن

 قهر؟

انجام بده.   تونهیآدم م هیکه  هیکار نی قهر، احمقانه تر ،یرعل یمهسان م  خانوم

 .حماقت تن نده نیبه ا وقتچیه

 

 او را؛  یدهانم مانده بود. من فقط دلم هوا یرو  دستم

 !را؛ کرده بود ش یصدا یهوا 
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 ...رحم ی ب ی رحم! صدرا یب

 !خانم  ک ی ی و بعد صدا آمدی ورق زدن م ی پشت خط، صدا  از

 !؟دیارینم  فیمهموناتون منتظرن، تشرمهندس، _

 

 .بلندش چشمانم را تنگ کرد یصدا

 !دی حاال شما بر امیم_

 

طرز برخورد را با کارمندانش داشت.   ن یبود و ا سشیدر شرکت تازه تاس حتما

 .تاز کهی قدرنیقدر خشن؛ هم نیمهندس صدرا کاهن! هم

 با او قرار بود کار کنم؟ من

 

خودش؛   تیبودم اما عصبان ر یبه کار برده بود؛ دلگ میراکه ب یاز الفاظ  کهن یا با

  ت،یهمه عصبان نی بود. به خاطر من بود؟ ا یبه چشمم آمد. چقدر عصبان شتریب

او را آزار   میهابا حرف شدی نم ی که دلم راض ی سکوت کردن من بود؟ من یبرا

  دنی. من تاب دردیدهم، حاال با سکوتم باعث شدم وجودش را خشم در بر بگ

  ران یبودنش را نداشتم. هرچند که هنوز خودش ا نیرا؛ خشمگ  اشی ناراحت

 .دانستینم
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 ...هم  میو گلو  سوختی م  چشمم

 

 .ندارم صدات رو مهسان_

 

بگو که بدانم   یزیخواندن، حداقل چ  نیاسیهمه  نیکه بعد از ا  یعنی نیا

 .یا ها را در گوشت فرو کردهاز آن   یاجمله 

 

 بگم؟  یچ_

 

که از   یترس یبود و حت  دهیکه از سر عجز از چشمم چک یو اشک م یصدا غم

بود که متوجهش   نیتر از اشده بود؛ نامحسوس  ختهیبه جانم ر شیهاحرف 

 .شود اما شد

 ؟یکنی م هیگر ی دار_

 

 .تا زودتر به خود مسلط شوم دادم ی هم فشار م یرا محکم رو  میهالب
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خاطرش  بود که به نیکه بهت گفتم، انقد سنگ ییزایبا تو بودم مهسان. چ_

 گرفته؟ تهیگر

 ...نه! من فقط_

. پس لطفا  کنمیم نشیپوئن مثبته که من تحس هیبهت گفته بودم صداقتت _

 یکنی م هیگر ی . داررمیبگ لیدروغ تحو  یکردن باعث ش ینخواه با الپوشون

 !گهید

 

. شوقِ  شدی بود؛ حاال داشت به اشک شوق بدل م یریکه از سر دلگ یاهیگر

بار با   نیو ا دمیچشمانم کش   ریبه ز ی توجهِ او را داشتن. او مرا از بر بود. دست

 :و نرم گفتم جنبهیب یلبخند

 !االن خوبم_

 

  یو ب یناگهان یهاو محبت  زیتوجهات ر نیواقعا خوب شده بودم. من از هم و

 .گرفتمی هدف صدرا بود که جان م

 

و   یکن لیتحل هی رو تجزخودت رفتار من   ک یبا مغز کوچ ینیبش نمینب گهید_

 .ی بد لمیو بعدم قهر تحو  یبد تمیبه محکوم یرا
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 .شد زان یدوباره آو لبم

 .باشه_

 

 .دادی م حیدادنش را نداشتم اما داشت توض حیانتظار توض  ابدا

رو رد کردم که خودم سر فرصت بهت زنگ بزنم  مهم دارم. تماست  یجلسه  هی_

 .ی. گفتم بهت بگم زنگ نزنیا یکوتاه نم دمیاما د

 

 من!؟  ی برا داد؟ یم  حیداشت توض چرا 

از نداشتن   دمیفهمی مهم بود؟ تازه داشتم م شیناراحت شدنم برا یعنی 

 او سر کرده بودم؟  یهفته ب ک ی ام. من چطور بوده   میتیچقدر  شیصدا

 .بسته شدن در آمد. مامان بود یبزنم که صدا یحرف  آمدم

 .قطع کنم دیبا _

 .زنمیباشه برو... مواظب خودت باش. بهت زنگ م_

 

 .گرفتی لبم وسعت م یهر لحظه رو  لبخند،

 .وارد شدند  ین و هلن با خوشحالگذاشتم. ماما میپا ی را رو  یگوش ع یسر
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 .آقا صفا ی. مونده بود تو مغازهمیکرد داش یپ_

 .خب پس خداروشکر_

 

 .را نشانم داد اشی و تخم مرغ شانس  دیبه سمتم دو هلن

 !به شانس تو میبازش کن یعمه جون_

 

دور   یِ لونیبلندم، پوشش نا یمرغ را در دستم گرفتم و داشتم با ناخن ها تخم

 .کردمی را باز مآن

 

 نزد؟  یمان حرف قبل یهفته یصدرا چرا درمورد قرار تلفن یراست

 

 !یزود باش عمه جون _

 

کار او قهر   نیهفته را کجا بودم و چرا نبودم؟ اگر اسم ا ک ی ن یا دینپرس چرا 

 نبود؛ پس چه بود؟ 
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را از  و زود آن  نمیداخلش را بب یزهی مرغ که باز شد، هلن اجازه نداد جا تخم

 .دیدستم کش

 !آخ جون فرفره و سوت_

 

. اصال  دمیشنیرا م  شیصدا شتریبا صدرا حرف زده بودم. کاش ب شتریب کاش

  یهاامک یکه با پ  میبود یمیقدر صمما نامشخص بود؟ نه آن نیب یچرا رابطه

  مانی برا یگریکه د  میبود بهیقدر با هم غرنه آن  م؛یریاز هم خبر بگ گاهیگاه و ب

.  ستین تیاهمیمن ب بهصدرا  گفتیته دلم بود که م  یباشد. حس  تیاهمیب

بخواهد؛ باز هم... سرم را محکم تکان   شیهانقشه بردشی پ یاگر مرا برا یحت

 .از مرا ندارد یاسوءاستفاده  چیدادم و زبانم را گاز گرفتم. نه صدرا قصد ه

 

*** 

 

 

  دی. به خود امکردمی بعدِ تماس صدرا و حرف زدنم با او، احساس بهبود م از

 گرفتمی م واری. دست به دشومی زود خوب م  یلیندارم و خ یکه مشکل دادمیم

قبل، از ترس درد   یقیکه تا دقا یو کمر داشتمی و آرام آرام در سالن قدم برم

راه رفتن صاف  نی جرات، ح  یحاال با کم زدم؛ ی به آن دست هم نم دن،یکش
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کرده بود که   ی اش بازقدر از سر ذوق با فرفره. هلن آن داشتمی نگاهش م

آمد؛   یبرد تا اگر کسخوابش برده بود و مامان او را به اتاق خواب خودش و بابا 

خسته شده و من عادت   ی لیخودش هم خ  دانستمیزده نکند. مهلن را خواب 

کنار هلن دراز   یام؛ پس اصرار کردم کم به خواب بعدازظهرش را از او گرفته

ندارم.   یرا راحت کرده بودم که خوبم و مشکل الشیبکشد تا استراحت کند. خ

  یخدا برا یشهیکه هم  یمن  یاما نه برا  نبود ی ادیدر واقع از ابتدا هم مشکل ز

هفته نق زده بودم که مامان   ک ی نی قدر در اهمه لوس و نازپرورده بودم. آن 

 .آمدیاز دستش برنم   یگری از من، کار د ی دائم  ی ارجز پرست چارهیب

که  نم؛یبنش میتا سر جا رفتمیکمرم بود و داشتم به سمت کاناپه م یرو  دستم

کاناپه کشاندم و   ی رو ی باز شد و ماهان وارد شد. خود را به آرام یدر ورود 

 .را در اطرافم مرتب کردم یرنگ  یهاکوچک و کوسن  یها یپشت

 

 .یسالم داداش. خسته نباش_

 

 :و او هم آهسته گفت  دیرا فهم گرانیخواب بودن د م؛ی بودن صدا نییپا  از

 ؟ یانگار بهتر ؟یسالم. امروز چطور _

 

 .گوشم فرستادمرا پشت   میموها
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 .ستمیبد ن_

 

را پر کرد و به   وان یبرگشت. ل وانی ل ک یآب و  یآشپزخانه رفت و با بطر به

 .سمتم گرفت

 .کم بخور هی ریبگ_

 .. هنوز آب دارهجاست ن یخودم هم ا ی. بطرستیم ن نه ممنون. تشنه_

 

  میمبل روبرو یآمد. رو شیچرخاند و با مکث، پ  وانیانگشتش را دور ل متفکرانه

 :نشست و گفت

 م؟یحرف بزن کم هی_

 

 .جا شدمجابه  یکم م یجا  در

 !آره حتما_

 

بار رنگ   نی. اما اکردمی را گم م م یدست و پا دوخت؛ی چشم در چشمم م یوقت

با اخم   کردم؟ی برداشت م طور نی من ا اینگاهش فرق داشت. دلخور بود؟ 

 .گفتی نم چیاما ه دوخت ی نگاه م به فکر فرو رفته بود و گاه به من یرنگکم
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 شده؟  یزیداداش! چ_

 

 .چشمانم شد یره ی. دوباره خدینفس سر کش ک یآبش را  وانیل

. اون از روز  یار یانقد بال سر خودت ب ی چرا دوست دار دمیفهمی کاش م_

 ...از  نم یکنکور، ا

 

 :با شِکوه گفتم_

 .اتفاق بود هیش من نبود. همه ریون که تقصاِ... داداش! ا_

 

 .کنم رینگاهش را به چه تفس دانستمینم

 ...ایبود؟  نی بود؟ خشمگ ر یدلگ

 .رمیبگ  نیینگاهش باعث شد سرم را پا رنگ 

 

 کار بردن لفظ اتفاق و شانس،آدما فقط با به_

در برابر بالها و مشکالت و همه   وقتچیمهسان! ه کننیرو تبرئه م   خودشون

 ...اصال  زیچ
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که   یمیبه تصم گرده ی برم ینشون نده! همه چ ریتقص یخودت رو ب  وقتچیه

 .یریقراره قبل از انجام اون کار بگ

 !میباهم بر یشدیبود منتظر م یروز کاف   اون

 

 .حرفش دو پهلو است  کردمیچرا حس م  دانم ینم

بار با   نینزدم. ا یهمه بهانه بود. اما حرف  شیهاحرف گر ی کنکور و د روز

 :تمام به صورتم زل زد و گفت یموشکاف 

 .میقرار بود با هم رو راست باش_

 

 زد؟ یتر به تپش افتاد. از چه حرف م تند قلبم

 در چه مورد؟ _

 !درمورد صدرا کاهن_

 

  اینام صدرا بود  دنیکه خشک شده بود، به خاطر شن یتند قلبم و دهان  تمیر

 ست؟ یچ دانستمی که ماهان قرار بود بزند و نم یترس از حرف 

 

 داداش؟  هیمنظورت چ_
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 :بود و هم نگران؛ گفت یکه هم جد  یرا کج کرد و با لحن  سرش

 ؟یبهش فکر هم نکن گهیقرار نبود د ؟یقرار نبود فراموشش کن_

 

داشتم. به اعتماد برادرم پشت   ینگفتم. حال بد چیه انداختم و نییرا پا  سرم

 .کرده بودم و حرفش را گوش نداده بودم

 :قدم از من دور شد. سرم را باال گرفتم و آهسته و ناراحت گفتم ک یشد و  بلند

  افتادم؛ی م ادتیخدا هربار چرا نشد بهت بگم. به   دونمیداداش. نم  دیببخش_

بهت بگم اما... باور کن حرف زدن   امیکه چرا نم کردمی رو سرزنش مخودم 

 .سخته یلی... خزایچ  نیدرمورد ا

 

به  میهاانداختم. با انگشتان گره کرده در همم؛ کف دست   نییسرم را پا دوباره

 .دادندیبه من م  یعرق نشسته بودند و حس بد

 .زدی وز آهسته حرف منشست و سرش را مقابلم گرفت. هن میکنار پا ماهان

رو درک کن. بفهم  رتمی. برادرت رو درک کن. غرو درک کن مهسانمن_

 ...تره تاراحت  یلیها از زبون خودت؛ برام خحرف نیا دنیشن
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 :را مشت کرد و با عجز گفت دستش

 !درک کن خواهر کوچولو_

 

را  خود   شهیام گرفتم. چرا هماش را با همان دست عرق کردهمشت شده دست

 کردم؟ یم دی شرمنده و او را ناام

فقط  سوال ببرم.  ری ز  رورتتی غ خواستمی کنم. نم یازت مخف خواستمی من نم_

 ...که دمیبهت بگم. ترس دیبا یو چطور  یکِ دونستمینم

 

  ز یرا به م اشهی رها کرد و تک نیزم  یکردم و ادامه ندادم. خود را رو سکوت 

 :گفت صدا، آهسته  یمقابلم داد. با همان تُن قبل

ترست   نیا  دونمیباشم. نم  یمیباشم. صم قیکردم با تو رف   یسع شهیمن هم_

 داشته باشه؟   تونهی م ییچه معنا

 

 :گفتم ع یسر

 .ترسمی نبود که بگم ازت م نیمنظورم اصال ا_

 

 .سرم یباال  کادیوان  یتابلو  انیم یی جا دیدور از من بود. شا نگاهش
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 بگم؟  ی... چه طوردمیفقط ترس_

 

 

 :خفه گفتم یی را مقابل صورتم گرفتم و با صدا دستم

 .فراموشش کنم یباز ازم بخوا دمیترس_

 

 .دیبار دوباره چشمانش را به من بخش ن یبا مکث به او نگاه کردم. ا و

 ازت بخوام؟  رون یحق ندارم ا_

 

 گفتم؟ی چه م دیعا بانداشتم. واق  یانداختم. حرف  نییرا پا  سرم

 .رمیبگ یپ  یگریبهتر بود حرف را از سمت د پس

 ...روشن کردم؛ اونم بهم زنگ زد و  رومیقبل  کارتم یراستش س_

 

. آهسته تر  شدیبودم، داشت نخ کش م دهیلباسم خط کش  یبس با ناخن رو از

 :از قبل گفتم

برم تو شرکت چرمش که   گفتی. میهمکار  شنهادیداد. پ شنهاد یپ هیبهم _

 ...کرده تا سشیتازه تاس
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 !دونمیم _

 

چه   دانستمی کوتاهش نم یجمله  دنیبود و من با شن دهیحرفم پر انیم

 :نشان دهم. با تته پته گفتم یالعملعکس 

 اما از کجا؟  ؟یدونیم_

 

 :حالت ممکن، گفت نیتری عاد با

هم از اون   نیکه امروز باهم حرف زد  نیا ی خودش بهم زنگ زد و گفت. حت_

 .دمیشن

 

 :گفتم ریو با تح دمیخود را جلو کش یکم

 ت رو داشت؟ مگه شماره  ؟یخودش؟ چه جور _

 

 .را در بغل گرفت گرش ید  یپا  یو زانو  دیرا کش شیپا ک ی

 .آره_

 از کجا؟ _

 .می با هم شماره رد و بدل کرد سیادر یِهمون شب تو مهمون_
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  گریدهم  یهامان از حرف مبهوت شدن  م؛یکردی پچ پچ م طور که ما آهسته نیا

 .مینزن  ادیفر رتیوقت از ح  ک یتا  میکردی رد م  ییاعتنای با ب دیرا با

 :. آهسته گفتکردمی بودم و فقط نگاهش م ساکت

روز به من زنگ زد و سراغ   هیشد؛  یجور ن یکمرت ا کهنی دو سه روز بعد از ا_

کار داده و قرار   شنهادیدنبال تو بگرده؟ گفت بهت پ  دیتو رو گرفت. گفتم چرا با

  شیمشکل برات پ نینشده. منم بهش گفتم ا ی اما ازت خبر  یبوده جواب بد

 .یندار تیبه گوش یاومده و دسترس

 

قضاوت  روز نزد. چه زود او را از آن   یحرف   نیهم  ی! برادانست ی صدرا م پس

متهمش کرده بودم! هنوز نگاهم به ماهان بود و ذهنم   یالیخی کرده بودم و به ب

 .شیهادر حال پردازش حرف

 شرکت کاهن مهسان؟  ی بر یخوایم_

 

 .کاناپه دادم یرا به پشت امهی خوردم و تک  یاکهی

 ...یعنی... دونمیمن... نم_
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. مِن و مِن کردن نداره که.  یبا خودت چند چند نیمهسان. بب  ریبگ میتصم_

 .فکر کن و درست جواب بده

 

برادرم هم در قالب مهندس کاهن فرورفته بود. داشت از حرف نزدنم   انگار 

 .کردیم هیگال

 داداش؟  هینظر تو چ_

و ازش دور   یکردی که حرفم رو گوش م یخواستی رو ماگه نظر من _

 .یموندیم

 ...داداش_

به خودت   خوام یبکشم. اما االن م  شی رو پ یمیباز بحث قد خوامی باشه نم_

فکر کرد و   دیبا ییجاها  هی ی. بفهمیبزرگ شد  یرو بدم. که بدونفرصت  نیا

رو داشته   گران ی از د و انتظار کمک  ی سردرگم بمون کهنی گرفت. نه ا میتصم

 ه؟ ن ای یبا اون کار کن یبر یخوای م نمی. االنم بگو ببیباش

 

 :خجالت گفتم با

 ...؟هی... بقنایمامان ا یول_
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  هی رون یا یتونیم  ی با من. حت شهیرو با خودت روشن کن؛ بق فتیتو تکل_

 .کاهن شتریشناختن ب  یبرا  یفرصت بدون

 

 .انداختم نییرا به دندان گرفتم و سرم را پا لبم

 .چشمانم شد یره یو خ  دیرا باال کش  امچانه

که با   ی زیمحاله بتونم از چ دونمی نم شناسم؟ی من خواهرم رو نم  یفکر کرد_

  صیحر شتریکه ب  کردمی جون و دل بهش دل بسته، منعش کنم؟ تازه منعت م

 .یکردی م یبدتر یکارا ،یکاراز سر پنهون  دیوقت شاسمتش. اون  یبر یش

 

 .زدیبا من حرف م پروایبسته بود. چه ب خی تنم

 .ام برداشت اما نگاه من هنوز به چشمانش وصل بودچانه ر یرا از ز دستش

 

 هی گفتی ها از کاهن بود و منم رو هوا زدمش. حسم مشماره دادن شنهادیپ _

  انیروز به من زنگ نزده بود و جرو خورد. اگه اون   خورهی جا به درد م

مطمئنم از   ی. حتموندمی م خبریچنان باالن من هم  گفت؛ی نم روتون یهمکار

 .یگفتی نم یزیتماس امروزش هم چ

 !داداش دیببخش_
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 .کنهی رو حل نم یبخششت االن کار _

 

 :گفت متیبود که با مال  افتهینگاهم را خوب در شرم

 کهن ی. ابردمیم  یمن بازم به حالت پ ،یکردی م یکارهم که پنهون  یهرچ_

من باشه که بگه   ریاز سر تحق تونهیم  ایبهم زنگ زد و گفت باهات حرف زده، 

 ...و یاز خواهرت خبر ندار 

 

 :گفتم ع یسر

 !داداش_

 

 :را مقابلم گرفت و ادامه داد دستش

رو با صداقت بده. به خواسته جواب اعتماد من   یاز سر مردونگ کهن یا ای_

  نمیحدس دومم مانور بدم. ا  باشم و رو نیبهرحال که من دوست دارم خوش 

حواسم   شهیبدون که من حواسم بهش هست؛ حواسم به تو هم هست. من هم

 .به تو و تمام موضوعات مربوط به تو هست مهسان

 

 !خوب بود که او را داشتم چه
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و حتما   سوخت ی م کرده بودم، داشت  میهادندان  ریرا درگکه چندبار آن  یلب

 .پوستش را کنده بودم

 ...جا و مامان و بابا بفهمن و مخالفت کننبرم اون  خوامی بگم ماگه من _

 

  هیمهسان.  کننی م یبار زندگ هی امکان داره. آدما  یز یبه هرحال هرچ_ 

و بودنِ    یبگذر قتیاز عال ،یکه دوستشون دار ییخاطر کسابه دیبا ییوقتا

ت هم هست که از عالقه ییوقتا هی . اما یبد حیترج یز ی ها رو به هرچاون 

رو از   نتتم یتونی و نه م یبری لذت م تیوقت نه از زندگ  چیه ی ول یگذریم

. با خودت صادق باش. به خودت دروغ  یبردار یاز خودگذشتگ نیسر مسبب ا

 .نگو

 

 

 :گفت دیترد با

 

پس   ،یتموم کن شهیرو واسه هم یچ  و همه  ینه بگ هی  یتونیاگه م نیبب _

 .عذاب نده نی از ا شتریخودت رو ب

 

 .دستش را در دست گرفتم عی شد تا برود. سر بلند
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 داداش؟ یکنی کمکم م_

 

 .را از زبانم بشنود مم یمنتظر بود تصم دیکرد. شا نگاهم

 .امیبهش بگم که م خوامیم_

 

از   کردی فکر م د یکرده بودم؟ شا دیاو را ناام  یعنیرا آهسته بست.  چشمانش

 .صدرا کاهن را خواهم زد دیق  ان،یورد اطراف ترس برخ

 .به حرکت درآورد م یموها  یگرفت و دستش را رو ینفس

.  یبشنو یهر حرف  گران،ی رو آماده کن که ممکنه از سمت دپس خودت  _

  شونی که بدونن. حتما که مخالفن و عصبان میگیامشب به مامان و بابا م

 .... امایکنیم

 

که دلم  یزیکه قرار بود انجام دهم. چ یکار  رش ی. پذسخت بود  شیبرا گفتنش

 .دادیمرا به سمت آن سوق م

 .خودم کنارتم. گفتم که حواسم بهت هست_
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 یکه همه  یبه آب بزند و تا زمان گداری محال است ب امیرت یبرادر غ دانستمیم

 .بفرستد  یراه نیجوانب را نسنجد، محال است مرا به دل چن

  یبه اعتماد رتم،یتو هم حواست به من باشه. به من، به رگ غ  وارمدیفقط ام_

لحظه   نیمهسان. از هم یبزرگ بش دیمراقب باش. با  یلی. خکنمی که خرجت م

  دا یکه تو پ هیاحساس  نیوابسته به هم  زایچ ی لیکه خ یو بدون یبزرگ بش دیبا

 .یعوض کن  رواونا  یهمه ریمس ،یریگی که م یماتیممکنه با تصم ؛یکرد

 

کج   یخم شد. با سر  شیزانوها  یصورتم، رو یرو به رو ختیرا به هم ر  میموها

 :شده به سمت من گفت

رو تحت الشعاع   تندهیحال و آ تونهیم  ،یریقراره بگ ای ،یکه گرفت یمیتصم_

 !قرار بده

هستم که  یمن جزء کسان نده،یبدون که در آ یول ست،یاصال ترسوندت ن هدفم

امشب خودت   میکارت رو چه بد، چه خوب، فقط و فقط حاصل تصم جهینت

 .دونمیم

 !اتفاق بود ا یشانس  یو بگ یایکه شد، ب یهرچ  دمی اجازه نم بهت

 

 .راست بود  یادیز شیهابود، حرف  راست
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 داداش!؟  یشد  مونیپش یگرفت شی که چند سال پ یم یاز تصم وقتچیه_

 ...ازدواج با... منظورم منظورم

 

 !نه_

 

 :و در همان حال گفت ستادیصاف ا  شیقاطع جواب داد. سر جا یادیز

هر روزم به   یزحمات شما و شرمندگ دن یخودم، د ییهلن، تنها ییتنها یحت_

  ممیکدومش باعث نشده از تصم چیه د؛یکشی هلن م یکه برا یخاطر زحمات

 .شم مون یپش

 .نهیهم  تیواقع  یخود خواهم؛ ول  یبگ دیشا

 

کرد. نگاهم در چشمانش ثابت ماند. چشمان مهربانش را دوست داشتم.   مکث

 :تر از قبل گفتآهسته

 

 !میخود خواه یادیما ز نهیا تیواقع_

 ...من

 !خود تو  یحت و
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  یم گذشتهکه اگر خانواده  ییها یریبا وجود تمام مشکالت هما، تمام دلگ  من

 کردم؛ یم ق یبا ازدواجم به هما بهشون تزر دونستن؛ی هما رو م

 .رو رفتم  راهم

 .شمی هم نم  مونینشدم و باور کن پش مون یپش وقتچیه

 .با من نداره یفرق  چیتو مهسان، کار تو ه و

 .که قراره تو رو با خودش ببره یانیتو دل جر یری با سر م ی دار

 !کنهی دلخور م شک ی رو هم ب زانت یوسط، عز  نیا و

 

 تو داداش؟  یحت_

 

  شیهاهمه حرف کهن یمن با وجود ا ی جوابش بودم. خجالت آور بود ول منتظر

 !نبودم مانیرا قبول داشتم؛ باز هم پش

 

 !جز من به_

 

 .حرف بودم، نفس حبس شده ام آزاد شد  نیمنتظر هم انگار 
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 شد؛ی که آرام از من دور م یحال  در

 :تر آورد نییرا پا شیصدا

 

 !تو خونه قراره جنگ به پا بشهفکر کنم امشب _

 

به من بفهماند که مامان  میرمستقیغ خواستی بود؛ اما م یگرچه شوخ  حرفش

 .به پا خواهند کرد یموضوع، حتما گرد و خاک سخت  ن یا دنیو بابا با شن

 

 

. بعد آهسته به من ندیشام را کامل بچ زیصبر کرده بود که مامان م ماهان

  یجرات نی. اما من که اصال چنمیباشم و با هم شروع کناشاره کرد تا آماده 

 .نداشتم. وجودم گرم به حضور برادرم بود

 .صرف شام، ابتدا از خودش شروع کرد نیح

و مجبورم با   کنمینم  دایشده که وقت ناهار خوردن پ ادیروزا انقد کارم ز نیا_

ده مستم  مامان هم کم مون یماکارون یشام جبرانش کنم. رنگ و رو  یِ پرخور

 .کنه
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 .را مقابل دست او گذاشت یسبز مامان

ناهار خوردن چقد وقتت رو   هیبه خودت برس. مگه  شتری! ب زمینوش جان عز_

  نداره؟ یی جا ی جا رستورانهمون ؛یایب یتونیحاال خونه نم ره؟یگیم

 

 :با حسرت گفت بعد

شد از   فی! حذی کامل، ناهار لذ یخوب بود. صبحانه یلیخ  تونی شرکت قبل_

 .رونیب ی جا زداون 

 

 .قبل از ماهان، جواب مامان را داد بابا

 تونهی اقال م جانیداشتن. ا  یکاری. مرتب بنداشت  شرفتیواسه پ  طیجا شرااون _

 .دنیبهشون پروژه م  یراحت باشه که چندبرابر شرکت قبل الشیخ

 

 .کرد دیی تکان داد و حرف بابا را تا ی سر ماهان

 .تحملش کنه  تونهی رو که آدم اصال نم یکاریآره واقعا. ب_

 

 .داشت یکار یاز ب  یدلِ پُر بابا
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  رم؛ی . من االن که سر کار ممیبمون کاریب میتونی ما مردها که نم ی خصوصا برا_

  دیتازه دارم مف کنمی حس م شه،یانجمن حل م   یکه از اعضا یبا هر مشکل

نون خور   هی کردمیبودم؛ حس م  کاریکه ب یمدت نی. تو اکنمی بودن رو تجربه م

 .امیاضاف 

 

 :میبا هم گفت هرسه

 !دور از جون_

 

 :خنده به مامان نگاه کرد و ادامه داد  با

رو گرفته بود  طالقش  ای موندم،ی م کاریب  گهیمادرتون اگه من چند ماه د نیهم_

 !کرده بود رونمیب ای

 

با  یصحبتکه در دلم بود؛ جرات هم  ی. من از ترس میدیبه حرف بابا خند آهسته

  حیرا بفهمند. پس ترج زیبزنم و همه چ یحرف  دمیترسی ها را نداشتم. مآن

 .شان بمانمها؛ در جمع با آن  یو تماس چشم هدفیب  یدادم با لبخندها

 

  یاز ماکارون  بود، دوباره دهیرس  مهیبشقاب ماهان را که تازه به ن مامان

 .رنگش پر کرد و به حرف بابا واکنش نشان دادخوش 
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رو به بطالت  جا موندن و وقتش  هیکه زن و مرد نداره. آدم از  یکاریب_

  نیرینبود؛ اگه ش خونه ی. خود من اگه کارهاشهی گذروندن؛ خسته م

  وونهید ای ،ین یسر پا بمونم؟ از خونه نش تونستمیهلنم نبود؛ م یهای زبون

 !ضیمر ای شدمیم

 

چرب شده،   یفرو کرد و با دهان اشینیزمبیس گ یچنگالش را در ته د  هلن

جمله، به مامان بود و آهسته به او لبخند    نیا نیح  ی. نگاهش ولدیها را بلعآن

 .زدیم

 

 .دیحرف مامان را در هوا قاپ ماهان

د از اون همه  بع یتونی م  ی. مهسان تو چطورسخته یلیخ   یکاریآره واقعا ب_

کتاب   هی یحت ؟یفکر نکن یکاریاالن به ب ؛یخوندن گذاشت درس  یکه پا یوقت

 .یبخون نمیبی متفرقه هم نم

 

  ی سکوتم، کنجکاو  لیدل افتنی یبرا گرانی جمع و جور کردم تا د  یرا کم خود 

 .دادیم  ینکنند. نگاه ماهان داشت به من دلگرم

 .رهیم سر م همش حوصله . کنمی م ی احساس پوچ یلیاتفاقا خ_
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 :را به چنگال زد و با تکان دادنش در هوا؛ به من گفت اشی ترش جِیهو مامان

  هیقراره دوباره ببرنت سر کار. حاال حالت که خوب شد  گفتی م نایروز ژاون _

 یمونده  یباق  میدو ماه و ن نی. حداقل ا سر برو تا دوباره سرت گرم شه 

سر   یری و دوباره م  شهی ا بعدم دانشگاهت شروع متابستونت به بطالت نگذره. ت

 .درس و مشقت

 

 :گفت عی سر ماهان

مهسان   خوامیکنن. نم  روین لیقراره تعد گفتی م سیجا که نه. ادرنه اون _

 .همش تو هول و هراس باشه

 

 :گفت ی با نگران بابا

 مگه با مشکل روبرو شدن؟ _

 

از   ، یبودم. در آن شب مهمان انیدر جر بایتقر زد؛یکه ماهان م ییهاحرف   از

  ،یریگاجتهاد از سر سخت  یآقا کردمی بودم اما فکر م دهیشن  یی زهایچ  ینعلیز

 یاستیبه کار بچسبند.  س شتریقصد ترساندن پرسنل را دارد تا با جان و دل ب

 .دادینشان م شهیبود که هم
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مشکالت    یسر هیبا شُرکاشون به  ر؛یدوماه اخ ی کی. اما ظاهرا تو یجورنه اون _

تر رو کم کارمندهاشون  خوان ی خوردن و قراردادهاشون رو فسخ کردن. فعال م

 .بهم گفت سیشب خود ادرکنن. اون

 

. مطمئن بودم برادرم  زدی ماهان غذا بر ی تا برا دیکش شیرا پ سیدوباره د مامان

بهتر   د؛یرسی ود مخ  یاصل یتا خرخره پُر است اما حاال که بحث داشت به نقطه

 :گفت  عی تلف کند؛ سر یوقت کمتر کهن یا یتحمل کند و برا  دید

  کارهیچه مدت طول بکشه. مهسان هم االن ب ستیالبته موقته. اما مشخص ن_

  نی. با اشهیسراغ دارم. اونم مثل کار قبل   گهیکار د هی و محتاجِ کار. براش 

 .باشه رعامل ی قراره مشاور مد جانیتفاوت که ا

 

را گم کرده    مینگاه کرد. دست و پابه من یمامان برق زد و با خوشحال چشمان

  یساختگ  یاطالعم و با تعجب یمن ب  یعنی تکان دادم که   یبودم. به ناچار سر

 .به او نگاه کردم

 

 

 .کرد یباز یبا ساالدش باز یرا به بشقابش دوخته بود و کم  نگاهش
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  طیکه هم مح میری با هم م حالت که خوب شد، کنمیتا آخر هفته صبر م _

مدت تا آخر   نی. فعال واسه ایقرارداد ببند ؛یهم اگه قبول کرد ؛ینیکار رو بب

و   یکن دیتمد یتونی بود؛ م لتیخوشت اومد و باب م یدیتابستون. اما اگه د

 .یجا بمونهمون 

 

  یعنی داشت؟   ییجمالت، چه معنا  نیا ی ادا نیبرادرم، ح دن ینگاه دزد نیا

بود؟ هرچند که    یکه من به صدرا تعلق خاطر داشتم؛ ناراض ن یهنوز هم از ا

کوهِ   ک یمن احترام قائل است و مثل  یبرا یادیبرادرم ز دانستمی خوب م

 .باشد گاهه یتک میبرا خواهدیباصالبت؛ م

 

 :گفت بابا

 سه؟یکرده؟ از طرف ادر شیمعرف  یکس_

 

جواب ماهان آماده کردم. دهانم   دنیشن  یگرفتم و خودم را برا ع یرا سر نگاهم

 .مجبور به حرف زدن نباشم خواستمی. فقط مدیجنبی پر بود  و مرتب م
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جا برا مهسان بهتره؛ چون  اون  گمی نظر م نی. از ااستگهی شرکت د هینه _

  ییو آشنا سیاسم ادر گهی. دکنهیکمک م یلی مطمئنم به مستقل بودنش خ

 .ستیهم پشت مهسان ن مونیمیقد

 

 :گفت  دیبا ترد مامان

آشنا بشه؛ که کل  هیو با بق فتهیداره. تا بخواد جا ب یجا براش تازگاما اون _

  .تابستون تموم شده

 

و چشمانش را با مکث بست. برادرم چه حال   دیدوغش را سر کش وانیل ماهان

همه   دیچشم از او بخواهم ق  یلحظه به سرم زد که با اشاره  ک یداشت.  یبد

ترس از پدر   کهنیشده بودم. نه ا  مانیرفتن پش   یرا بزند و ادامه ندهد. برا زیچ

چشمان به غم   دنیشدنم، فقط بابت د مانیو مادرم باعثش باشد؛ نه! پش

 :گفت ع یبه من نگاه کند؛ سر کهنیبرادرم بود. اما قبل از ا ینشسته

مثل   ستیآشناست. اما قرار ن رعاملشید. مستین بهیغر یلی هم خ جانیا_

 باشن و بخوان استخدام  ییآشنا  نیا  انیکارمندها در جر س،یشرکت ادر

 !داشتن یرو ربط بدن به پارتمهسان
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دور او هستم و   یگفته بود من آشنا  س یادر  نا،یورودم به شرکت چرم ژ ل یاوا

 .باران کندمرا متلک  یخیها؛ شباعث شد که تا مدت نیهم

 

 .از گل مامان شکفت گل

 .هلن گذاشت یرا با چنگالش کوچک کرد و برا ینیزم ب یاز س  گری د یاتکه

تره که خودمون هم راحت   الیخ  یجورن یخُب پس خداروشکر که آشناست. ا_

 .ادینم  شیپ  یکارش براش مشکل طیتو مح

 

او،    یشانیماهان و از پراز حاالت   کنمی بود. فکر م یجور خاص ک ینگاهش  بابا

 :کج کرد و گفت  ی بود که با دقت در رفتار ماهان، سرش را کم افتهیدر یزیچ

 ...ایخودته  یکه آشناست؟ آشنا هیشرکتِ ک_

 

  !شرکت کاهن_

 

سرعت نامش را بر زبان براند. منِ ترسو نگاهم را   نیماهان با ا شدی نم باورم

  دنِیندارم! اما فهم یریکه مثال تقص دمی دوغم را با ولع سر کش وان یو ل دم یدزد
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  ک یحرف زد که  یبلند  ی ! با چنان صداخواستی نم دنیمامان که د تیعصبان

 .هم افتاد  یلحظه پلک چشمانم، از ترس رو

 ست؟ یکاهن؟ منظورت صدرا که ن_

 

 :ماهان خود را کامال خونسرد نشان داد و گفت رهدوبا

 !صدرا گه یچرا د_

 

را به   اشی ناراحت خواست ی بود. گرچه نم دهیکوب زیم یرو   بایرا تقر  وانیل بابا

 !مامان نشان دهد یاندازه 

 .جا نهاون _

 

 :حق به جانب گفت مامان

فکر   یزیچ نیماهان چطور به همچ دونم ی جا نه. من اصال نممعلومه که اون _

 .کرده
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. سرم را  گرفتیرا به من داده بود؛ داشت سر م ماتومشیکه ماهان اولت ییدعوا

برسد. حاال   جهینت ک یبحث به  نیزودتر ا  کردمی گرفته بودم و دل دل م نییپا

 .بد ایخوب؛  ای

 

 .شد ی بار ماهان مدع نیا

و با   گردهیمشاور م هیت دنبال رو داد. گف شنهادیپ نی خود صدرا به من ا_

شون  کرده، ممکنه بتونه به شرکت  دایکه مهسان تو اون دوسال پ یکم یتجربه

شرکته    هیاونم  ه؟یچ  رادشی جا اکمک کنه. بعدم آخه چرا نه مامان؟ مگه اون 

 ...که

 

 ...که نهیکه... ا نهیجا ااون  رادیتنها ا_

 

 .را پر حرص تمام کرد اش جمله 

 !به اسم صدرا کاهن هیکی رشیمد_

 

 ه؟ی. مشکلش چخب باشه مادر من _
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 :در پنهان کردنش داشت؛ گفت یکه کامال سع یتیبا عصبان بابا

 .رعامل یکار اومده، نه شرکت، نه مد یجا نه. نه قحطگفتم که اون_

 

 .دیکنی مخالفت م لیدل  ی ب دیاما بابا دار_

 

 ؟ یالیخیبه ب یرو زد خودت  ای ست؟یماهان. برات مهم ن ستین لیدل یب_

 

 ن؟یکنی مخالفت م نیچرا دار فهممی بابا؟ من نم ستیمهم ن یچ_

 

 :بابا جواب داد یبه جا مامان

  هیمشخص شد.  فشیتکل جانیلحظه، هم نیحرف هم نی ماهان بسه مادر. ا_

ه خود مهسان هم  . اگه قبل از ما ب ستی و خالص. کار برا مهسان کم ن یگینه م

 .بحث کردنم نداشت گهیرو رد کرده بود. د  شنهادیپ نیا ،یگفتیم

 

 گفتم؟ی م دی. چه باانداختیم هیرعشه بر وجودم سا آوردند؛ی را که م اسمم 

 

 .دونهیمهسان خودش هم م_
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 .دیچنگال خشک  یحبس شد و دستم رو نفسم

 

 .هم نداره یمخالفت_

 

 

 

که هر آن و با هر کلمه،   دم ید یبلی ماهان، خود را مثل س یدوجمله   نیبا ا 

برخورد مامان را   نی. انتظار اردیگی قرار م گرانیخشم د  ریمورد اصابت ت

 :تامل گفت ینداشتم اما ب

 مگه به مخالفت و موافقت اونه؟  مهسان غلط کرده._

 

 .درا درست کن زیهمه چ مت، یکرد با مال ی و سع دیبه سمت مامان چرخ ماهان

 آخه؟ من  یرو انقد سختش کن  یچهمه یمن، چرا عادت کرد زی مادر من، عز_

  سه؛یخودش وا  ی؛ رو پابره سر کار که بفهمه بزرگ شده  دیمهسان با گمیم

 ؟ یزنیها حرف مباهاش مث بچه  ی وقت شما داراون 
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رو    انیجر  نیا یدونستی ماهان. وگرنه الزم نم یاخود تو هم از نظر من بچه_

 .و خالص یگفتی نه م هی. یماها بگ  ایبه مهسان 

 

 .دیدوی مغزش م ی رو یادیکالفه شده بود. مامان ز ماهان

 .ادیمن بهش گفتم مهسان م_

 

 :محکم گفت ی لیبلند شد و خ زیاز پشت م بابا

 .میگم مخالف یت، خودم بهش ماگه سخته واسه_

 

 :کوتاه ادامه داد یبا پوزخند و

 .بهش جواب بده ییحیبگو اوستا  ،یدار یاخالق  تیمعذور یلی اگه خ ای _

 

 .مامان را صدا زد اط،یحال رفتن به ح  در

 .خانوم اطیتو ح اریرو بمن  ییچا_

 

 .را پشت سرش بست و رفت در
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هم بلند شد و بشقاب ها را جمع کرد. ماهان که فرصت را از دست رفته  مامان

 :گفت عی سر د؛یدیم

  ک یکوچ نیرو دارمهسان  چ؛ی. حاال من هنیکنی بد برخورد م نیمامان دار_

  یغلطه، چه کار یچه کار  دونهیمهسان نم  یعنیخودش!  شیپ نیکنیم

 درسته؟ 

 

 :به منِ الل شده نگاه کرد و بعد به ماهان گفت ظ،ی غل  یبا اخم مامان

 ؟ یدیرو کش م زیچ  هیچرا انقد _

 

 .ازتون نگرفتم یاچون جواب قانع کننده_

 

 .شد رهیزننده و تند به چشمان ماهان خ اریبس یخم شد و با لحن مامان

دختر   نیا میبهت گفت یسر زن گرفتن خودت، وقت ،یتو اگه قانع بشو بود_

 کهن یو تموم! نه ا یگفتی چشم م هی بشه؛  یبرات زن زندگ تونهی و نم ضهیمر

وضعت باشه.  نی و بعد از چهار پنج سال، االن ا یچشمت رو با عشق کور کن

 .رو  مادری طفل معصومِ ب ن یهم ا یهم خودت رو بدبخت کرد
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. چه خوب که  خوردی ترش، دوغ مچرب   وانیچرب و ل یهاداشت با دست  هلن

 .دیفهمی مامان را نم یهاحرف 

 !دمیفهمی من که م اما

 !فهمدی که م ماهان

بر هم گذاشته   که محکم ییهاو لب  شدی فشرده م زیم یاهان که بر روم مشت

 .دیکشیو چقدر برادرم داشت عذاب م زدی م ادیرا فر  ادشیبود؛ خشم ز

 .و مامان را سرزنش کردم  اوردم یبار تاب ن نیا

 ...به ماهان و ازدواجش داره که یچه ربط ؟یگیم  یدار  یمامان چ_

 

 :گفت ظیتکان داد و پر غ  میرا در هوا برا انگشتش

 .نگو ها! بعدا با شمام کار دارم  یچیتو ه_

 

 :عجز گفتم با

 !مامان_

 

 !گفتم تو ساکت_
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  یبزنم که ماهان سر یبرادرم گرفته بود. آمدم حرف  یاز خودم، دلم برا شتریب

 .فرستاد رون یتکان داد و مرا به سکوت دعوت کرد. بعد هلن را ب میبرا

رو برات باز کنه، باغچه رو آب  آب ی به بابا جون بگ یری ن جان بابا، مهل_

 ؟یبد

 

 .دیدو اطیذوق بلند شد و به ح با

 

  مادری بود که ب نیبچه ا نی. حق ارهیگی م شیدلم آت نمشیبی نگاش کن! م_

 باشه؟

 

 .ماهان به التماس افتاد تا فقط مامان بس کند بارنیا

 !مامان_

 

 ...االن ،یزن سالم گرفته بود هیاگه _

 

 :زد ادیفر بلندتر

 !مامان_
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 .نگو مامان! نگو ماهان که دلم خونه_

  ن ی. تو اشهیدلم خون م  نمیبیت رو م. بچهشهی دلم خون م نمیبی رو م تو

 .سن، انگ زن مرده بهت خورده

و   رم یهلن رو در نظر بگ دیبا ،یبرات برم خواستگار خواد ی دلم مجا که  هر

 ...نیحاضره همچ یبهشون بگم. کدوم دختر

 

 :گفتم یچقدر بد شده بود. مامان چقدر بد بود... با وحشت و ناباور مامان

 !مامان_

 

چرا   شیهاانداخته بود و شانه نیی. ماهان سرش را پاکردی بس که نم اما

 د؟ یلرزیم

پر بغض نامش را چند بار   ییپر غصه، و گلو  یام گرفته بود. با دل  هیهم گر من

 .صدا زدم

 !مامان! مامان_

 

 .نیرو دق ندانقد من نیمُرد. مامان مُرد. ولم کن_
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. ماهان را صدا زدم.  دیترکی . دلم داشت ماز ما دور شد و به اتاقش رفت  ع یسر

 !برادر داغدارم را

 !دیداداش... ببخش_

 

 .چشمانش را بست هیو چند ثان دیبه صورتش کش یدست

 

  یبهت حرف  یمن شد. اما من طاقت ندارم کس ریم داداش. تقصمن شرمنده _

 ...مونیاصال... من پش دیبزنه. ولش کن

 

 .با خشم به من نگاه کرد که دهانم بسته شد ی جور

که دارم راه و   یطور. همون یرو تکرار کنجمله   نیرو، اکلمه نیدوباره ا هیکاف _

  ریپشتش اس یتا عمر دار  کنمیسد جلوت درست م هی کنم،ی برات هموار م

 .یهات له له بزنبه خواسته  دن یو واسه رس یبش

 

 ...که ینیبی م  یاما دار_
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  ؟یو بشنو ینیبب  ایقراره چ یدونستی نم نشده که. مگه ی زی. چنمیبیآره م_

 شدم؟  مونیپش  یگیتازه اولشه. مگه کشکه که م نیا

 ...االن ناینشده. ا یزی که چ هنوز

 

 :و رو به ماهان گفت دیمامان سر رس  ناگهان

 !آفتاب یپنجه  ن،ی! نگاه کن! دختره رو ببنیبب_

 

 :را به سمت ماهان گرفت و دوباره گفت یگوش

.  یامادشون بشاز خداشون بود د   ،یتموم، عال یپنجه آفتاب، همه چ نش،یبب_

تا گفتم زنت مرده، تا   ،ی. اما تا گفتم ازدواج قبل داشتدنیکشی منتت رو م

 ...گفتم هلن

 

 

 :زدم غی که از خودم انتظار نداشتم، ج ییصدا با

 !گهیبس کن د یمامان! تو رو جون مامان ماه_
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  ی. به سکسکه افتاده بودم. ماهان با لحندیامان مرا بر هیساکت شد و گر مامان

 :جگرسوز گفت  یآرام و اندوه

  ییهات یاذ یواسه همه  ن،یدیمون کشکه واسه ییهازحمت  یهمه  ی من برا_

که  فهممی مامان. من م بوسمی تون رو مدست  م؛یم براتون داشتکه خودم و بچه

االن وقت استراحت شماست و   کهنیتون درست کردم. اواسه  یسخت ط یشرا

خودت هم   ماکه ش  ی . اما روزنیر و خشک کنرو تمن  مادریب یبچه  نیمجبور

.  ومدیهما به چشمت ن ی ماریب گهیو د یگفت نیبه انتخابم آفر ، یدیهما رو د

  .رمیگی نم یابوده و بهش خُرده  نیمن ا ریتقد

 

 :گرفت. بعد ادامه داد  یبست و نفس چشمانش

 .نیکرد یواسم صحبت خواستگار نیبدون مشورت با من رفت نیاشتباه کرد_

 ...هم خواستم به ازدواج فکر کنم یروز هی اگهمن

 

 .زدی و با مکث حرف م  دادی تند آب دهانش راقورت م تند

 .کنمی م دایاهلش رو پ  گردمیم_

که هلنم، مادر بودنش رو حس کنه؛ دوسش داشته باشه. به چشم...   یکی

 .مزاحم نگاش نکنه
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 .شدی کنار گذاشته م رحمانهی را گاز گرفتم. هلن چه ب لبم

 

بده. نه   ادیبه هلن هم  رون یباشه که با مفهوم خانواده آشنا باشه و ا دیبا یکی_

رو کنار بذاره. اگه   شکه یت هیکنه و  میرو تقسمن یبخواد خانواده  کهنیا

دست بوس شما.    ارمشیو م رمیگیرو مکردم؛ دستش  دای رو پ  یآدم نیهمچ

 ...نکردم دای اگه هم آدمش رو پ

 

 :چشمان مامان نگاه کرد و محکم گفت  به

 .کنمی هرگز به ازدواج فکر نم گهیوقت داون _

 .هم هلن شیکیمن؛  شیکی است،یهمه آدم تنها تو دن نیا

 

 :نگاه کرد و ادامه داد  ی مرا طوالن بعد

 کنم؟ی م سک یخواهرم ر یمن رو زندگ نیاما درمورد مهسان؛ چطور فکر کرد_

 امیوقت ب. اون فتهینگاه کج به خواهرم ب هی دمی رو بدم، اجازه نممن اگه جونم 

 ست؟ین یآدم سالم  گران ی که از نظر د یآدم هی  ک یبفرستمش نزد

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

766 
 

وا رفته بود. خوب او را   یصندل یاقع رونشسته بود؟ در و  یکِ مامان

. رگ محبت  کردی م یماهان احساس شرمندگ یها. داشت با حرف شناختمیم

 .بود دهیاش جنبمادرانه 

 

دست به آغوش خود   ک یجا شد و مامان را با جابه  اشی صندل ی رو ماهان

 .فشرد

با مهسان هم   امیب کهن یمن قبل از ا  ،یکه بهم داد یحالل   ریبه همون ش_

که   دونمی . درمورد صدرا اونقد مدمیکار رو سنج نیجوانب ا یحرف بزنم، همه 

  شیپ یبحث ذاشتمی نم وقتچیدرصد رو اشتباه بودنش شک داشتم؛ ه هیاگه 

. ت یرو اذ واهرمو انجامش خ کنهی دونستنش شما رو ناراحت م  دونمیکه م ادیب

مدت کوتاه هما رو داشتم و باعث   هی با انتخابم، فقط  م،ی من اگه با خودخواه

  ایدست خودم نبود. که اگه به من بود؛ دن شیچیشدن اون بچه شدم؛ ه مادریب

کم داشتمش.   ی لیکه خ یعشق یِشگیواسه بودنِ هم کردمی م کون یرو کن ف 

کار کردن مهسان تو   خوامی که نم ور ط. همون رو اشتباه ندون مامان انتخاب من 

 .یاون شرکت رو اشتباه بدون

 

 :گرفته بود. به خاطر برادرم. مامان دلش را شکسته بود. آهسته گفت امهیگر
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که  ییهاچرا اون حرف از دهنم در رفت اما خود تو هم حرف  دونمینم_

بذارم دخترم بره تو   تونمی . من نمیدیرو حتما شن زننی درمورد پسره م 

 ...ن آدمِکه او یشرکت

 

 .دیرا بوس شیموها یسر او را در آغوش گرفت و رو ماهان

و بهش   رونیب ی ز یبر ،یدلت دار یت، گوشه درد از بچه  یهرچ ی حق دار_

  ؛ یخونی ندارم. اما مامان شما نماز م  یا. من گلهیتا خودت رو سبک کن یبگ

 مینیبش م،یدیکدوممون به چشم ند  چیکه ه یمشت حرف  هینذار به خاطر 

 .فتهیو اگه اشتباه باشه، گناه تهمت پامون ب میقضاوت کن  روگران ید

 

 ؟یچ دهیت که شنخاله ؟یچ  دنیکه د هی. بقمیدیما ند_

 

تا به حال   یک دنی. شندهی. فقط شندهیخاله هم ند یمامان؟ حت دهید یک_

 واسه حکم دادن بوده؟   یسند درست

 

حرف    یکی. شدیهردو نفرشان رد و بدل م  نیپونگ ب نگ یمثل توپ پ نگاهم

 .قصد اثبات حق بودن حرفش را داشت  یگری و د  زدی حق م
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کردن مردمه. به خود خدا قسم، به جان هلن،   کالغ چهل کالغ ک ی نایمامان ا_

  ییمدت که صدرا رو شناختم؛ تو برخوردها نیبه جان خودت مامان، من تو ا

هم بوده مطمئن باش   ی زی. اگه چدمی ازش ند ییخطا چیکه باهاش داشتم؛ ه 

 .من هرکس به خودش مربوطه مادر  یش بوده. گذشته مربوط به گذشته 

 

 .دمیاهش را به من دوخت. زود چشمانم را دزدنگ مامان

ما   یخودت از ماهان خواست کهن یا یعنیها، فرار کردن ها و ساکت بودن  نیا_

 .مهسان شناسمتی کنه! من خوب م یرو راض

 

 گفتم؟ی را آهسته، تر کردم. چه م لبم

 

واسه   میگی م یمن دشمن شماهام؟ بابات بدخواهتونه؟ ماها هرچ نیفکر کرد_

که  نیبکن نیتونی تصورش هم نم  یمونه. واسه خودتون. حتخونواده  یآبرو

 .شدن، چقدر زشته؛ چقدر سخته گرون ید ینماانگشت 

 

  میبگ شهی مهسان بره تو شرکت اون آدم، باعث م میکه ما اجازه بد نیمامان ا_

  یشکیه  یجورن ینداره. ا یریتاث دمونیرو عقا  گرانی و حرف د میستین نیبدهن 
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وقت   هی ایبزنه  یپشت سر ما حرف اشتباه دهی به خودش اجازه نم گهید

 .رهارزش ندا ی زیمون پشواسه  دونهی رو بکنه. چون م  مونبتیغ

 

 !هنوز که بحث همونه_

 

 

نامحسوس   یدر شب خواستگار ی. حتمیبرگشت شیبابا، همه به سو یصدا با

 .ام را نداشتمهمه شرم از روبرو شدن با خانواده  نیاحمد هم ا

 

بابا هم تکرار کند    یرا برا شیهاحرف  خواست ی م دیتکان داد و شا ی سر ماهان

 .شود  هیاو توج دیتا شا

  گهی رو که د ییحیمقصرش خودمم حتما! اما آقا ؛ یرو قبول نداربابا شما من _

و حرفش  ترهک ی هت نزدکه از برادر ب  یبار خود شما گفت  نی. چندیقبول دار

 هرجا و هرطور باشه واست سنده. درسته؟

  

 :در هم گفت  یبود؛ با ابروها ستادهیهمان جا که ا از

 منظور؟ _
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 .مشورت کردم ییحیبا آقا   شیمن چند روز پ_

 

در هم   شیآن نشست. هنوز ابروها یراهش را به سمت مبل کج کرد و رو بابا

 .مانده بودند

 .فقط م یبود نامحرمپس بفرما ما _

 

 :محبت به او نگاه کرد و گفت با

  یحرف  هیبهتون نگفتم که سر  نی. برا انیزتری هم عز ن،یهست نیترهم محرم _

 .زمتونینداشتم، به هم نر نانیکه روش اطم

 

 شده بود. چطور جرات سر بلند کردن داشتم؟  نیوجودم سنگ ی بابا رو نگاه

 خب؟ _

 

 .را طلب داشت حاتیتوض یهیبداند و از ماهان بق شتریب خواستیم بابا

 پاره شده بود؟  یدادم. کِ   یزیروم یِنگاهم را از بابا گرفتم و به پارگ دستپاچه،
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ش نبودم. اما  صدرا برام پنهونه چون تو گذشته یگذشته گفتیم ییحیآقا _

 دیبس که بدون نیبخوام بگم؛ هم دمشید یاالنش و از وقت یاگه از زندگ

. حرفش حرفه و اگه  دونهیتر مواجب  ،یترش رو از هر واجباحترام به بزرگ 

دستش   یکار ست یکنه. بابا ما قرار ن دتیمحاله ناام ،یرو بهش بسپار  یکار

  .میفرستیمون رو تو شرکتش مخواهرمون رو؛ ناموس   میار. ما دمیبسپار

 

شرکت کار   نیامهسان بره تو  ی تو چرا انقد اصرار دار فهممی ماهان من نم_

  یها! اصال بره کالسگهی د یکارها گه؛ ی د یجاها ست؟یکار ن  گهیکنه. مگه د

 .ستیکه فقط به سر کار رفتن ن یکار یتابستونه ثبت نام کنه. فرار از ب

 

 نهیو س سادمی شما وا ی تو رو کنم؛ی بابا جون من؛ اگه من دارم جسارت م _

به خود مهسان کمک کنم.  خوام یمهسان بره؛ چون م میکه بذار کنمی سپر م

برخورد   رهیبگ ادی  دیبرخوردها. با نیجامعه بزرگ شه. با هم نیتو هم دیاون با

 ه؟یدرست چ

که  ستین ی وی. صدرا اون دکننیدارن اشتباه م میثابت کن گرانیبه د دیبا ما

 .کردی نم دشییتا ییحی شون ساختنش. اگه بود که آقا تو ذهن 

 

 :با پوزخند گفت مامان
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هست! اون اگه  یک ییحیگفته؛ انگار حاال  ییحی یآقا یگیم   یدار یجور  هی_

 .کردیش باز نم رو به خونه  ی انیپسر عزبِ جر هی  یبود که پا شیحال

 ...فهمهی مَرده، چه م هی. اون ستین  شیکه حال معلومه

 

رو   ییحیآقا  ؟ی نفهم جلوه بد یخوای همه رو م گن؟یمامان! همه دروغ م _

 ش مامان؟تو خونه  ارهینامرد رو ب هیکه  هیاون کس ؟یشناخت جورنیا

 

  شهی و روش نم هیهم تعارف  ییحی لشه؛یپسره فام اره؟ی. چرا نارهیمعلومه که م_

 .و جواب کنه یکس

 

 .رفتی دوباره داشت از کوره در م  ماهان

 داره؟ ی برم  یمسئله شوخ  ن یمامان... مامان! توروخدا! آخه مگه ا_

 داره؟ ی برم تعارف

برا مشکالتش   قهیدم به دق  یه ییحیآخه مادر من اگه مشکل داشت که آقا  دِ

 .رفتی سراغ اون نم

 

 :نازک کرد و مرموز گفت یچشم پشت
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 !صدراست آقاشیپ  ییحیاوس  یهات روشن! پس درددل چشم خاله_

 

  زند؛ی و هرکس ساز خود را م شود یمامان و ماهان نم  فی بود حر دهیکه د بابا

 .جنگ نابرابر بود نی ا ان یکرده بود و منتظر پا اریسکوت اخت

 

منظور من درد دل و   ؟یرسی م یرو عوض نکن مادر من. از چه به چبحث_

برگرده؛ صدرا   ی احمد که از سرباز کهن ی. مثال ابوده هاشیتنگگفتن از دل 

 .رو سر کار بند کنهدستش

 

 :گفت یعصب یابا خنده  مامان

 .احمد برا اون کار کنه  ذارهیت هم حتما م خاله _

 

و بحث   آوردی . او هم کم نمزدی مامان ساز خودش را م گفت؛ی هرچه م ماهان

 .کردی مطرح م ی گرید

 

 !مامان جان نهیخاله دهن ب_

 .اونم باورش شده طوره،ن ینفر بهش گفتن صدرا ا دو
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 ست،بگن صدرا امامزاده  انیسه نفر ب  االن

 .شهی باورش م باز

 

 .ت درست صحبت کن ماهاندر مورد خاله _

 

 .تلخ؛ جواب مامان را داد یبا لبخند رادرمب

 یهاحرف  ؛یکنیخاله رو باور م  یهانگفتم مامان جان. حرف  یزیمن که چ_

  اده،یپسر ز  نیحرف پشت ا  دونمی: خودم مگفتی رو نه؟ بهم م ییحیاوستا 

من جز احترام   شم،ی که هر روز دارم جلوش خم و راست م ییبه خدا یول

من   یول اده؛یبهش زحرف راجع  گنی: درسته که مگفتی. م دمیازش ند یزیچ

 .دمیند یزیچ

 

 :و به بابا گفت دیکالفه پوف کش مامان

 ؟ یبگ یزی چ ستیشما قرار ن_

 

 .تر شده استبابا نرم  کردمی م احساس 
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. حرف  یدونی خودت صالح م ی هرچ گه یمن از اولم گفتم مخالفم. اما حاال د_

 .من حرف شماست خانوم

 

 :مامان افتاده بود؛ دست به کمر گفت یبه عهده  یینها میکه تصم حاال

.  گهید کنمیمنم قضاوتش نم  ؛یخب! باشه! صدرا خوب، صدرا عال  یلیخ_

 !قبول

 

 نرم شده بود؟  یعنی. دیرس یمن و ماهان به تالق  نگاه

بره   دیمهسان نبا  یندارم. ول یو باش مخالفت گمی از اون نم یچیه  گهیمن د_

 .جااون 

 

 :. دوباره گفتمینگاه کرد  به هم  همه

 .جاکه گفتم. دختر من حق نداره بره اون  نیهم_

 

 :با لبخند گفت ماهان

 ست؟ ین یمشکل  ؟ یپسرتون بره چ_
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.  دیها را چآن شدی . کاش مکردمیباغچه را با ذوق نگاه م  کوچک  یهاگوجه 

  ی. روکردی حالم را خوب م شاندنی هرچند که هنوز سبز و کال بودند. اما د

کوچک مامان از باغچه   یچی. داشتم با ق دمیرا کش می نشستم و پاها نیزم

هلن را مامور کرد   ط . فقدمیکه از صبح او را ند ی. مامان... ماماندمیچی م یسبز

 شبید کهن ی. هنوز ناراحت بود. با انمیبچ ی ناهار سبز یکه از من بخواهد برا 

  یو انتها ختیر رون یگرفته بود. هرچه در دلش بود ب مان رابدجور حال 

بابا هم نظرش عوض   یماهان همراه بود. حت یشکستگمان با قهر او و دل بحث

 ...شده بود اما مامان

خود من   داد؟ یگفته بود؛ اما مگر گوش م  شیرا برا زیماهان همه چ کهن یا با

که او سر صحبتش   شب یحضور ماهان در آن شرکت نبودم. اما د انِ یهم در جر

ساخت و   یکار داده بود. برا شنهادیصدرا قبل از من، به او پ  دمیرا باز کرد، فهم

بخش خود   یو مشاوره  ددوم آن شرکت، از ماهان کمک گرفته بو یساز طبقه 

د تا فقط  را عهده دار شده بو اش یکارمان ی. ماهان پخواستی از من م  زیرا ن

به من باشد. هر صبح مرا ببرد و هر شب بازگرداند. مامان که از ابتدا   ک ینزد

حضور هر دو نفرمان   ی ماهان برا میاز تصم  یساز مخالف کوک کرده بود؛ وقت

 .جمله گفت ک یبار با خشم فقط  نیا د؛ یدر آن شرکت شن

 !مییروآبیکنن و کمر ببندن به ب یک یبزرگ کردم که با هم دست به  بچه_
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 .و رفت دیهم در را به هم کوب بعد

 

از سر   یبودم و هلن هم با ترس نیکالفه بود، بابا ساکت بود، من غمگ  ماهان

 .گوشه کز کرده بود ک یرفتار مامان،  لیندانستن دل

. مانده بودم به اتاقش رفت ر،یاو را در آغوش گرفت و با گفتن شب بخ ماهان

وجودم عرق کرده   ینشسته بود. همه  میروبرو قایشام و بابا هم دق   زیپشت م

 یبا بابا فرار کنم و به همان کاناپه  ییبود. آهسته بلند شدم تا از رو در رو

 :سالن پناه ببرم که گفت یگوشه

 شرکت؟ تو اون  یهمه اصرار داره تو بر  نیداره که ماهان ا ی خاص لیدل_

 

از   شتریکمرم ب کردمی لرز گرفته بود. در جا خشکم زده بود. حس م بدنم

 .کشدی م ریت شهیهم

 .جانیا نیبش ایب_

 

نگاه   شدیخوب م   یلیبه سمت بابا بود اما در همان حال هم خ رخممین

 .اش را حس کردموشکافانه

 .با تو بودم مهسان_
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قدم، دو قدم، سه   ک یلرزان به سمت او رفتم.   ییخوردم و با پا ی محکم تکان

 .قدم

 :و آهسته گفت دیمبل دونفره کش یرو  یدست

 .کم باهات حرف بزنم هی خوام یکنار من. م نیبش ایب_

 

 .را زد  اشی حرف اصل  متیبا مال د،یمعذب بودنم را د ینشستم و وقت کنارش

ر کردنت ندارم. اما جا کاهم با اون  یبا سر کار رفتنت ندارم. مشکل ی من مشکل_

اجازه رو بهت بدم.    نیا تونمی که دل مادرت باهات صاف نشده، نم یتا زمان

. ی رو قانع کنمادرت  یتونی رو قانع کرد. مطمئنم تو هم مماهان من  یهاحرف 

کردن هم راهش    سکوتطور که . همون ستیراهش ن دنیاما شاخ و شونه کش

ها به خاطر تو شروع  الم شنگه و بحث و جنجال  ن یبا تو! ا شهیبق گهی. دستین

که  شناسمی رو م هامبچه یقدر. من اون یتمومش کن دیشده؛ پس خودت هم با

  ی مشکل چیه گمی که االن م نمی. اخورم ی قسم م شون،ی رو سرشون، رو پاک

خودش قراره   یهیسا  ریز دونمی م نماهانه. چو  یهمراه  شیاصل  لیندارم، دل

. من تو اون  زدمی م یحرف  فکریب دیمنم تند رفتم. نبا د ی. شایایو ب یبر

قضاوت    هاشی لیخ لیکه دل نمیبی رو م یموسسه هر روز دارم اتفاقات

  گرانیاز خودم شروع کنم. به د دی . پس خودم باجایجاست و دخالت بنابه
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آدم رو ما ثابت   نیکه پاک بودن ا اشه ب ن یخواست خدا ا  دیفرصت بدم. شا

موضوع فکر   نیا ی منف یهابه جنبه خوادی . به هرحال االن اصال دلم نممیکن

ش  پسر درسته و به گذشته  نیبگه حالِ ا ییحیآقا یمطمئنم که وقت نمیکنم. ا

 .نداره؛ حتما درسته یربط

. با مادرت  یکنیرو خراب م  یضمن، تو الک سکوت فرو نرو که بدتر همه چ در

  تونهیهم ماهان م ؛یمطمئنش کن که هم تو مراقب خودتحرف بزن و 

 .تر شدهباشه. االنم برو بخواب. فردا صبح مادرت هم حتما آروم  بانتیپشت

 

از مامان، بخوابم. سراغش رفتم تا از او عذر   یی جوبدون دل  امدیمن دلم ن یول

 .باز نکرد می... در را به روبخواهم اما 

 

 ؟یدیچ  یسبز  یعمه جون_

 

را به دست گرفتم و به   یهلن، به پشت سر برگشتم. سبد سبز یصدا با

 .آشپزخانه رفتم. مطمئن بودم مامان او را فرستاده است

 :آشپزخانه گذاشتم و گفتم زیم ی را رو سبد

 .یسبز نمیا_
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 :که به من نگاه کند گفتآن یب

 واسه ماهان؟  یدی بنفشم چ حونیر_

 !بله مامان_

 !به من نگو مامان_

 

مرا از جا پراند. انتظارش را نداشتم. اما قبل از واکنش من، خودش   ادشیفر

 .کردن هیگر یها  ینشست و شروع کرد به ها نیزم یرو

 

 ...بزنم که ییهابه ماهانم بپرم. بهش حرف ی . باعث شدستمیمن مامان تو ن_

 

. من هم اشکم درآمده بود اما جرات حرف  زدی و حرف م کردی م هیبلند گر بلند

 .کردمیو نگاه م  دادمی دادم و گوش م  هیتک واریزدن نداشتم. فقط به د

 

 

 :غصه گفت  پر

م رو شکوندم. به  لحظه خواب آروم نداشتم. از فکر ماهانم... دل بچه هی شبید_

 ...آدمِ هیواسه   یکار کوفت هیخاطر 
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 .کردی که داشت شروع م دوباره

  ی خوای م یجا؟ هر کالساون   یبر یخوا ی جا قحطه که تو م دونمی من نم_

مسافرت که  میری رو م. اصال تموم تابستونفرستمتی برو. خودم م  ،یبر

 .ت هم سر نرهحوصله 

 

 :و بلند داد زد دی . ناگهان به من غرکردمی نگاه م  ه،یفقط در سکوت و گر من

 ؟یگی نم یچیچرا ه  ؟یتو چرا ساکت_

 

وصل کردم که به کمرم فشار   یصندل یه ینشستم و دستم را به پا شیپا کنار

 .دیاین

  ن یوست ندار. فکر کردم د یهست  یبگم آخه مامان؟ شما عصب ی من چ _

 .... وگرنه که مننیرو بشنوصدام 

 

 ...بلندتر بارن یافتادم. اما ا  هیحرف زدن به گر انیهم مثل او، م من
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حرکت نشسته   ی. تکان نخورد. ب دمییو تنم را به تنش سا  دمیرا جلو کش خود 

سکوت   دیبه خاطر من بود. نبا هانیا  یبود. حرف بابا را به خاطر آوردم. همه

 .کردمیم

  ی که شما دار یلیدل نی. اما ارمینرو، نم  یبگ گهید لیدل هیمامان اگه به _

 .یبه دختر خودت اعتماد ندار  یعنی ،یاریم

 

 :شوم ادامه دادم  مانیپش کهن ینگاهم کرد. قبل از ا زیت

و   سهیوقتم با اون آدم چشم تو چشم باشم. اون رئ یهمه   ستین که قرار نم_

  ونی . اونم منمشیفقط چندبار کوتاه بب دیمن کارمند. صبح تا غروب شا

سر بزنه. بعدم من که  ستیازش قرار ن  ییهمه کارمند و مراجع. پس خطااون 

کاهن آدم   هک  یاریم ل یبرام دل ی. وقتستمی. تنها که نرمی دارم با داداش م

  یکه پشت بندش بگ یرو شناخته باش من  یقدرانتظار دارم اون  ست،ین یدرست

خودم اعتماد دارم. اون آدم اگه از دور هم بخواد به من چپ   یاما من به بچه 

ها که سال  نیا  ی. مراقبمه. مثل همه گمی . بهش مشمهی نگاه کنه؛ داداشم پ

 .استگه یبحث د هی، نی اگه به من اعتماد ندار گه یمراقبم بود. د

 

از جا بلند شدم. پشت به او از   یثابت مانده بود. به سخت خچال،ی یرو  نگاهش

 :که گفت دمیآمدم. شن رونیآشپزخانه ب
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  یبگم وقت ی . اما چستیکه دلم رضا ن ن ی. به امام حسیکه بر ستیدلم رضا ن_

تو خونه نگهت   تونمی م یتون حقه. تا کحرف  دونمی م ی. وقت نیرو بستدهنم

 دارم و دورت حصار بکشم؟

 

 .از لبخند نقش بست ی صورتم، طرح یرو

 ...شده بود ی راض مامان

*** 

اما شام آن شب فرق   م یتمام کرده بود یشب قبل را با قهر و دلخور شام

 .کردیم

هلن.   گر یدر سمت د ی خال یصندل ک یکنار هلن نشسته بود. با  ماهان

مامان در   ایمن  شهیهم ترشی. پیاتفاق   ای استی کارش عمد نیا  دانستمینم

  ی. صندلمیکردیکمک م  دنیو به او در غذا کش مینشستی سمت هلن م ک ی

ماهان   ی. مامان براکردی م یسمت راست هلن، داشت به من دهن کج یخال

از    ی. حتدیرا بشو  شبیاز دلش کدورت د یزبانی پخته بود تا با زبان ب نجانفس

  یفرستاد. فقط برا اطیح یهابنفش  حانیر دنیچ  یاز ظهر هم مرا برا شیپ

  یشست و برا زیها را تمدوست داشت. آن شتریبنفش را ب  حانیماهان ر کهنیا

. کردی م گاهبه او و هلن ن یچشم  ر یوقت شام نگه داشت. حاال هم داشت ز
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  ش،یو به خواست دختر کوچولو ختیبرنج هلن ر یفسنجان رو یماهان کم

بود و با   افتهیراه   م یبه گلو یناگهان یجدا کرد. بغض  شیهم برا ی چند پر شاه

شب قبل مامان به او؛ در گوشم زنگ   یهاهر حرکت ماهان، تمام حرف 

 .خوردیم

 ؟ یورخی رو نم مهسان بابا چرا غذات_

 

مامان؛   ی گل سرخ یِنیبشقاب چ یاز دستم افتاد و با برخورد به لبه  قاشق

 .از آن بلند شد  یبد یصدا

 :را جمع و جور کردم و آهسته گفتم خود 

 !دیببخش_

 

 :. بابا دوباره گفتکردی م یباز یباز  شیکوتاه نگاهم کرد. او هم با غذا مامان

 دخترم؟  ستیحالت خوب ن_

 

چرخاندم و   گران ی هدف به او دوختم. بعد نگاهم را در صورت د ی را ب  چشمانم

 :گفتم هینشان داد. با گر یبغض پنهانم که سماجت را تمام کرده بود؛ خود

 .مشرمنده   یلیخ ت یوضع  نیمن از ا_
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دست خودم نبود اما دلم داشت   میهاانداختم. لرزش شانه  نییرا پا  سرم

 .دیترکیم

رکت کاهن کار کنم. با داداش حرف زدم و  تو ش خواستمی من بودم که م_

 .دوست داشتم اون راه رو برام باز کنه

خب...   ی. ولادیمامان بدش م دونستمیم  یعنیبه شماها بگم.  شدی روم نم من

 ...من... من

 

 .بود ان یمامان و ماهان در جر نیب نگاهم

بشکنه. دل مامان بشکنه ازم؛ دل ماهان   یدل کس خواستی واقعا دلم نم _

 .... دل هلندیخاطر من شنکه به ییبشکنه از حرفا

 

سخت   گریهقم بلند شد و به قلبم فشار آورد و حالم را بدتر از قبل کرد. د هق

بلند شدم و چون نتوانستم به اتاقم بروم، راه   زیبود که تحمل کنم. از پشت م

جا  بود و چه خوب که از آن  نیسنگ می ل براداخ  یگرفتم. هوا شیرا در پ اطیح

ماهان و هلن کنارم   کهگذشته بود  قهیچند دق   دانمیزده بودم. نم  رونیب

 ...اطیح یگوشه  یِتخت چوب ینشستند. رو
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 گه؟ی م  یهوا چ_

 

سر   خواستی بار که م نیاول گفتی م شهی. همدمیکوتاه خند ه،یگر انیم

هوا حرف   تیاز کجا شروع کند، از وضع دانستی صحبت را با هما باز کند و نم

 !زده بود

 

 

 

به من وارد نشود. بعد دستم را دراز   یتخت چسباندم تا فشار  یرا به پشت  کمرم

را   شی. محکم او را به خود فشردم و موهادمیکردم و هلن را به سمت خود کش

 .گرفتم یبه باز

 رون؟ یب نیشما چرا اومد_

 

  میتو؛ اومد یایب گه ید شهی بعدم روت نم ،یترسیم ییوقت تو تنها هی میگفت_

 .داخل متیبا سالم و صلوات ببر 

 

تا هم حال بد مرا خوب کند و هم حال بد خود   گذاشتیسر به سرم م   داشت

 .یرا مخف
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 :مقابلش داد و گفت ی را به چراغ کم سو نگاهش

  رهیبابا ناراحت بشم؛ دلم بگ ایتو، مامان  یهااز حرف یگاه دیمهسان من شا_

 یمن. همه  یهست ی. همه نیمن یهم غصه بخورم؛ اما شما خونواده ی کم هیو 

 .سهمم شده  یچه که از زندگاون 

 

 .دیو هلن را بوس دیکش شیرا پ  سرش

. باالخره هر  دمی. اما بهش حق م ادیهم ز  یلی؛ خمن از مامان ناراحت شدم _

تحمل آدما مگه چقدره که بتونن   ی. آستانهصبر کنه تونهیم  ی حد هیتا  یآدم

و دم نزنن. اما فقط ازش ناراحت شدم. باهاش قهر    زنیتو خودشون بر شهیهم

قهر   یکیکه  مینداشت هامه برنا نیبا مامان از ا وقتچی. هستمینکردم. قهر هم ن

  ی من خوب مامان رو شناختم. هرچ ی. از طرف یبره دنبال آشت یکی کنه و اون 

و   شهی م مونیزود پش  یلی. خستیتو دلش ن یچیگه رو زبونشه و ه یم

 .کنهی م یخودخور

 هیکه  دیخواب بودم، اومد اتاقم و پتو رو روم کش یامروز صبح، وقت نیهم

که دوست دارم رو پخته و   یقهر؟ برام شام یعنی ن یشم. ا دار یبخورم و ب یتکون

کم نسبت به   هی. ما فقط ستیقهر ن شی معن نای. ادهیم رو چقهمورد عال یسبز

 .که اونم به لطف تو حل شد میهم، کم حرف شده بود
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 .به او نگاه دوختم یسوال

 

 !میراه انداخته بود یهمه با هم چه ماچ و بغل  یبود! نبود یجات خال_

 

 .را با تعجب باال برده بودم م یابروها

  همه تون؟_

 

بابا داره   میدی نوبت بابا مامان بود که تا د گهی البته همه جز تو! دآره همه!  _

ما دوتا سر   شد؛یم ی سمت خانومش که بغلش کنه و اوضاع داشت خطر رهیم

 !تو ش یپ  میاومد  ،یورنی ا می خر رو کج کرد

 

  !دادیهلن اشاره کرد و او هم تمام مدت داشت سرش را تکان م به

 

 .گاه دوخت و ساکت ماندکه تمام شد؛ در چشمم ن حرفش

 شده داداش؟  یچ_
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را قرار   یتربودم. انگار که اگر بلند بپرسم، اتفاق تلخ دهیترس، آهسته پرس  از

 .است بشنوم

 :گفت یهمان حال، با دلسوز در

 .نگرانتم  یلی مهسان! من خ_

 

 .تا ادامه دهد ختمیرا در نگاهم ر پرسشم 

 

باعث   یباشه. طاقت ندار ریازت برنجه و دلگ یکه کس یتو اصال طاقت ندار _

از    یخوایچطور م  ؟یرو بردار یپس چطور قراره قدم بعد  ی بش یآزار کس

 ؟یدفاع کن ؛ یکه دار یااز عالقه ، یکه دار یهدف 

 

.  آوردمی نزدم. حق با او بود. من چه زود کم م یانداختم و حرف  نییرا پا  سرم

  !اتفاق افتاد یکِ دمیدل دادنم که نفهم تیشده بود مثل حکا

 

 .شد و دست هلن را گرفت بلند

 داداش؟ _
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 .کرد نگاهم

 

  ی. دوستی. دوستمیستیاالن فقط داداشم ن گهیکه... تو د  ی بدون خواستمیم_

داشته باشه.  تونهی خواهر م هیکه   یدوست نینداشتم. بهتر وقتچیکه ه

 .و مهربون  ک ینزد قدرنیهم

 

 ...عشق. کوتاه اما پر از دیخند

نرفته بگم که من به صدرا زنگ زدم و بهش خبر دادم که   ادمیتا  یراست_

کار. قرار شد خودش خبر بده.  یبرا ششیپ  یبر یتونیو م   یندار یامسئله

از   ی بتون لیکمر عل نیبا ا دونم یم د یبه خودت. هرچند بع ایبه من  ا یحاال 

 .یایپسش برب

 

 .دی زد و خند ی چشمک

 

  ک یبه بعد او را نزد  نیقرار بود از ا کهنی اسمش و هم با فکر به ا دنیبا شن هم

  رابیها از وجودش سهر روز خود را ساعت  توانستمیو م نمیبب شهیتر از هم

کنم، قلبم از تپش افتاد و ناخواسته لبم را به دندان گرفتم و نگاهم را از ماهان  

 .دمیدزد
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 .فتادهیه از دهن نتا دوبار  نیایها! شام رو گرم کردم. ببچه_

 

 .زدی دوباره صدا م  ی شام یکه داشت ما را برا میدو به سمت مامان برگشت هر

 

 :گفت یدماغم زد و به شوخ   ری با انگشت ز ماهان

نشد. جون تو   مونیو پش دمونیتا مامان دوباره به صالبه نکش  میبدو بر_

سهم   خواستمی م بود که م. انقدم گشنهزدی فسنجونه بدجور بهم چشمک م 

 .خوردم یچ  دم یاصال نفهم یدر آورد   یباز یهلن هم بخورم. اما کول

 

 :و دوباره گفت دمیخند آهسته

گچ شد. آخه چه    نیرنگت ع یدی! تو اسم طرف رو شنجنبهی ضمنا خانومِ ب_

 ؟یفتیو پس ن یهاش چشم تو چشم بشهر روز با یبر  یخوا ی م ی جور

 

از کنارم گذشت. نماند؛ تا شاهد    عی و سر دیبار هلن را در آغوش کش نیا

خودم    یکه در مقابل او داشتم و سر برآورده بود را برا ییا یخجالتم نباشد و ح

 .بگذارد یباق 
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  خواستمی تنگ شده بود؛ هم نم شیصدا  ینداشتم. هم دلم برا یصدرا خبر از

  یرا خود او خواهد داد. پس لزوم  ییبه او زنگ بزنم. گفته بود خبر نها لیدل یب

دانستنِ اخبار شوم. دو روز بعد؛ ماهان از شرکت به من زنگ    چِینداشت من پاپ

 .زد

کارت رو شروع   یتونی کاهن گفتن بهت خبر بدم از فردا م ی مهسان جان، آقا_

 .گهینداره د ی اگه کمرت مشکل . البتهیکن

 

اش  جمله  ی حرفش را هنوز درست هضم نکرده بودم که با انتها  یابتدا

 :دستپاچه گفتم

 .ندارم ی نه من مشکل_

 

 :سکوت کرد و بعد گفت یکم

  ی. حاال فردا که اومدیخود شرکت رو بپوش  فُرمیونی دیلباس، با  یبرا یراست_

 .کننی باهات هماهنگ م جان یشرکت، ا

 

 :گفتم ع یسر
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 ؟یخودت االن شرکت_

 

 .آره من از صبح تو شرکتم_

 

 ...امم_

 

 ؟ یخوای م یز یشده؟ چ یزیچ_

 

جاست؟ او را هم  او هم آن   میتا از صدرا بپرسم. مثال بگو کردمی دل م دل

 :و فقط گفتم دیاما زبانم نچرخ  ؟یادهید

 ؟ یای. ناهار نمستین یزینه چ_

 

. شب تو خونه با  کشهی هم کارمون طول م یکم هیکاهنم.   یناهار رو با آقانه _

 مهسان جان؟ ی ندار ی. کارمیزنی هم حرف م

 

حرف زدن مودبانه هم    نیکه کنار صدرا نشسته و ا رساندی به من م داشت

  یبلند شدم و دور اتاق چرخ م؛یکه کرد یبود. خداحافظ ل یدل نیحتما به هم
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  گرینداشت. اگر داشت هم من د یدرد  چیخوب بود و ه  یلیزدم. کمرم خ

  نیترمقاوم  دیکار کردن در آن شرکت، با ی احساس درد نداشتم. من برا

 .جا بودماندنم در آن یالزمه  ن ی. اشدمیم

 نم،یبی م فردا که او را  کهنیبافتم. ا  ایخودم رو  یماهان بازگردد؛ برا یوقت تا

قلب عاشقم را    ییِچطور سالم کنم؟ اگر چشم در چشمش بدوزم، پس رسوا

جواب دلِ تنگم را چطور   رم؛ یچطور رفع و رجوع کنم؟ اگر هم نگاه از او بگ

. مثال  زدمی کردم و با خود حرف م ینگاه م  نهیبدهم؟ تمام مدت خود را در آ

و    یمشک ی! چند دست لباس سادهنهیبود و مهسان خارجِ آ نهیصدرا در آ

. رفتمی م ی سراغ بعد  عیو سر  کردمیها را به نوبت امتحان مداشتم آن  یاسرمه 

  ن،یحاضر شوم؟ با موچ  یروز اول، با چه ظاهر یوسواس گرفته بودم که برا

را جدا   میابروها ری ز یِاضاف  ک زده بودم و چند تار کوچ مه یخ نهیآ یرو

را ندارم.    یشیآرا گونهچیمامان، حق ه  تیجلب رضا  یبرا دانستم ی . مکردمیم

رنگم را کنار گذاشتم تا صورتم  کم یپس ضدآفتاب بدون رنگ و رژ لب کالباس

که صدرا را   ینداشته باشد. چندبار با خود مرور کردم اگر وقت  ی جلب توجه

باشد؛ برخوردم چطور باشد که ماهان را   ستادهیا مماهان هم کنار نم،یبیم

 .نکنم دیناام

 

چشمانش و حس کردن حضورش در   دنیخود را کنترل کنم که با د چطور 

با او  یی ارویاز کارمندان مرا هنگام رو ک ی وجودم؛ رنگ نبازم. مطمئنا هر   یِحوال
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ا  که مر گرفتمیخدا را به مدد م دی. پس بابردندی م یبه حال زارم پ دند؛یدیم

زودتر با هم خلوت   خواست ی م ماهان آمد؛ دلم  یعالم نکند. شب وقت  یرسوا

قدر چه   است؟ییچطور جا کهن یحرف بزند. از ا  میبرا دیو از شرکت جد میکن

رفت، حال صدرا   یوقت کهن یتر از همه ادارد. و مهم  یدور است و چه ظاهر 

ها از او  آمده که سال یزی انگار از سمت عز  دم؛یدیچطور بود؟ ماهان را که م

 .امبوده خبریب

مامان شوم.    ینخواست شب رفتنم به شرکت، دوباره شاهد ناراحت برادرم

  دانستمی . اما باز هم ماوردیخود ن یداشت به رو یسع یلی هرچند که مامان خ

با   ی چا شانیچقدر سخت است. پس به خواست ماهان، رفتم تا برا شیبرا

اطالع    باشروع کارم را به مامان و با انی او هم جرگل سرخ دم کنم که  یغنچه

نروم و   رونیکردم از آشپزخانه ب یسع ختم،یرا ر های که چا یادهد. تا لحظه 

 .نکنم یهم تالش شانیهاحرف   دنیشن یبرا

 

روبرو   یبا چه واکنش دانستمی به سالن برگشتم، هر سه ساکت بودند. نم یوقت

 :شتم و نشستم؛ هلن گفترا که مقابلشان گذا  یخواهم شد. چا

 کار؟  امیمنم ب  یعمه جون_

 

 .میبگو دیچه با دانستمی و نم دمیخند  شیماهان حرفش را زده بود. به رو پس
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 .زمی عز ستیخانوم کوچولوها ن  یمحل کار که جا_

 

 !خانوم مشاور  ییِچا  نیداره ا یبه به چه عطر _

 

که مرا از   گفتیحرف داشت م  نیاش مرا به سمت خود کشاند. با ابا جمله بابا

 .داندی فردا، کارمند شرکت صدرا م

کوتاه اما پر از   یبه او نگاه کردم. نگاهم را با لبخند یچشم ر یمامان. ز ماندیم

 !معنا جواب داد. پس کار تمام بود

بلندش   یو خنده دادی مهلن را به خود فشرده بود و داشت او را قلقلک  ماهان

درمورد صدرا   یزیبرادرم چ یاز نگاه و چهره   توانستمی. چرا نمشدی را سبب م

امشب درمان کنم. وگرنه که تا صبح از فکر   نیرا هم امی دلتنگ  دیمن با ابم؟یدر

 .بردی خوابم نم  الیو خ

 

. اما عاقبت ساعت  دیرس  ریشده بود و وقت خواب چقدر د  یچقدر طوالن شب

خواب شدند. خود را در آشپزخانه مشغول کرده   یایکه شد، همه مح ازدهی

دارد؛ قبل از خواب به من بزند. اما   یو اگر حرف   دارمیبودم تا ماهان بداند ب

رها   یخبری در ب اشده بود که مر  مانیپبود! انگار او هم با صدرا هم  دهیفایب

 .باشد دهین خواب وقت تلف کنم و ماها دمیکند. ترس



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

797 
 

 

 

 کهن یها را باال رفتم. قبل از ارا با دستمال خشک کردم و خرامان پله  میهادست 

  یی صدا چیو گوش سپردم. ه ستادمی وارد اتاقم شود؛ پشت در اتاق ماهان ا

 خواب بود؟   یعنی. آمدینم

به اتاقم برگشتم.  یدیدر بزنم و او و هلن را بدخواب کنم. پس با ناام دمیترس

عوض کردم.    یگری را با لباس د. آنکردی م تمیشده بود و اذ  سیلباس خ یجلو

  یدستم را رو ک یتخت انداختم.  یچراغ را خاموش کردم و خود را رو

  دایرا پ مای گوشتا   دمیبه پهلو چرخ یگذاشتم و به سقف زل زدم. کم  امیشانیپ

صفحه،   یباال دیسف یپاکت نامه  دن یاش را روشن کردم و از دکنم. صفحه

  نییتخت، دو سه بار باال و پا یتُشَِک نرم و فنر یکه رو دمیاز جا پر ی جور

 .شدم

 

شد اما ماهان بود. با   دهیلبم برچ  یصدرا باشد اما نبود... کم کردمی م فکر

 !من یاز او... درمورد او... برا یامیپ

امروز که باهات حرف زدم، صدرا کنارم بود. اون ازم خواست بهت خبر بدم.  "

. شیمردونگ یپا ذارمشی بذارم اما من م ی چ یپا  دیرو بااخالقش  نیا  دونمینم

  یمن هستم، بخواد با خودت حرف بزنه. راست یکه به خودش اجازه نداد تا وقت
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رو   یگوش لحظه! چون اون یو ادب و نزاکت داشت یتنگف  یزیخوب بود چ

برات.   هی! االنم برو راحت بخواب. فردا روز مهمدیشنی رو مبلندگو بود و صدات 

. جا باشه اتفاقاتت از اون  یلی شروع خ تونهی که م ییتو جا تیروز کار  نیاول

 "!ی. آروم و خوب بخوابزمی عز ریشبت بخ

 

ماهان به خنده افتادم. واقعا خوب بود   طنتیرا که خواندم، ابتدا از ش امشیپ

از صدرا نزدم. چندبار آمدم بپرسم صدرا کجاست و چه    یکه آن لحظه حرف 

 ...دیشنی و او م دم یپرسینه! اگر م  ای دهیماهان او را د ایو آ کندیم

ا  در مقابل صدر  نیاز ا شتریرا گاز گرفتم و خوش حال شدم که ب لبم

 .از ماهان  گری د ام یپ ک یو باز هم   دیلرز ینکردم.  دوباره گوش یکارخراب 

 

رو به مهسان خانوم  رفت بهت بگم مهسان خانوم! گفت سالم من  ادم ی رون یا"

 ".ریواقعا شب بخ گه یبرسون! االن د

 

 ریگدلِ بهانه  نینبود؛ من با ا اشرکانهی توجهات  ز نیاز جانم! اگر ا  زتریعز برادر 

قلبم گذاشتم و با فکر سالم رساندن صدرا به   ی را رو ی . گوشکردمی چه م

 .خودم، دست در دست خواب گذاشتم
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*** 

اسفند و قرآن مرا بدرقه کند. چندبار  یِنینبود که مامان با س یباورکردن میبرا

مهربانش  و   زیر یها را پشت لبخند اشی نگران یرا برانداز کرد و همه  م یسر تا پا

 .پنهان کرد

آورده بود که تمرکزم را از دست داده بودم.   ورش یبه وجودم  یجور استرس 

باشم.  نداختهیرا از قلم ن یزیتا چک کنم چ  گشتمی مدام به اتاقم برم

  میاز گلو  یگری د  زیچ چیلقمه نان و کره خالصه شد و ه ک یام در صبحانه

بودم و هربار استرسم   دهیبرخورد را د نیاول نینرفت. تا صبح خواب ا نییپا

دستم بستم و   یو آن را رو  دمیکش رونیرا ب میهااز ساعت   یکی. شدیم شتریب

قرار بود با   کهن یگذاشتم. با ا فمیکردن، در ک میرا بعد از تنظ گر ی ساعت د

فکر   نیرتب به ام  ،یهم بود؛ اما از شدت دستپاچگ یماهان بروم و ساعت گوش

 پا در شرکت بگذارم!؟  یی رو  چهشود چه کنم و با  ر یاگر د  یکه وا افتادمیم

 

 یهابخشد. آهنگ  ییرها شیهاکرد فکرم را از مشغله  یسع ر یتمام مس ماهان

لحظه آزاد   ک ی  ی ذهنم را برا ،یزیو با حرف از هرچ کردی انتخاب م میمال

هرچه که   گرفت؛ی دو چشم پر راز و رمز در سرم جان م اد یاما باز که  کردیم

  رون یب ینما ماناز ه   م،یدیبه شرکت رس ی. وقتشدیماهان رشته بود؛ پنبه م

تجارت تازه پا   نیبرد. انگار که پشت ا ی به خاص بودن شرکت پ شدی هم م
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شرکت، مرا   دیتمام سف یو تجربه به کار رفته بود. نما قهیسل ایدن ک یگرفته؛ 

 .ذوق آورده بودسر 

 

 :گوشم گفت ریآهسته ز ماهان

که قراره بعدها مثل   رونشیب یباال هم مربوط به کار منه و جز نما یطبقه_

 .کامال متفاوت و مجزاست یپروژه  هیاول کار بشه،  یطبقه نیهم

 

قدم. با خود فکر کردم  . شانه به شانه و هم میوارد شد تکان دادم و با هم  یسر

وقت مرا با  خواهد کرد. آن یمعرف  گران ی شدم؛ حتما خود صدرا مرا به داگر وارد 

کارمند   ک یهم  دی ... شاایدور؟  لیخطاب خواهد کرد؟ دوست؟ فام یچه نسبت

 !شیپ  ی در روزها یآلودِ دست و پا چلفتخواب 

 

 .ماهان مرا نگه داشت م، یساختمان که رد شد یدر ورود  از

کنارت باشم. اما خود منم تازه چند   دیامن ب یکنی فکر م دیروز اوله و شا_

فکر کنن   گران ی. ممکنم هست د فتادمیقدر جا نو هنوز اون  جان یو ا ام یروزه م

  ی لیخ  ؛یهاشون. به نظرم خودت بربا نگاه  یش ت ی؛ اذبوده نایو ا یباز لیفام

 .بهتره
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  یهامرا رها کرد و به سمت پله  "اهللبسم"و با گفتن:  دیپشت کمرم کش یدست

 .دوم رفت یطبقه

 

ام.  افتاده  ریگ بیغر یی و تنها، در جا کهی شد و   یآن حس کردم پشتم خال ک ی

  یاریگفتم و با  " اهللبسم ". من هم دمیکش قیعم یچشمانم را بستم و نفس

جا  از همان   امیزندگ از اتفاقات یاریگذاشتم که بس  یگرفتن از خدا، پا در راه

 .رقم خورد

 

شده بود. تا به حال   ختهیرنگ و چرم در هم آم ی بود و بو  سیتازه تاس شرکت

چرم چقدر   یرنگ خوشم آمده باشد! بو  یاز بو همهن ینشده بود که ا وقتچیه

 !تر آمده بودبه مشامم خوش 

 

 

دور سالن پر شده  . دور تا  دمیبخش وار ید   یرو ناتییرفتم و نگاهم را به تز شیپ

شان، مرا  کوتاه مقابل هیپا  یزهایکه با م ک یش یلی خ یِچرم یهامکت یبود از ن

ها همه  صد پله باالتر! لباس  ی. البته با تجملانداختندیدوران مدرسه م ادیبه 

! شدی م نیمن هم فردا هم سرنگ لبا  یعنیو قرمز بود.   یاسرمه  دستک ی

  یلیخ شانیمعلوم بود دوندگ شانیهامشغول بود و از حالت  یهرکس به کار
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بروم؛ که   دیکدام سمت با دانستمی نم قیها گذشتم و دق . از کنار آناست  ادیز

  .مرا به سمت خود کشاند زد؛ی که با تلفن حرف م ینرم دختر یصدا دنیشن

به خود   شتریب  یرا کم  یرفتم و سالم کردم. لبخند زد و گوش شیپ آهسته

معلوم بود که به   داشت.  ییباال انیو قدرت ب زد ی حرف م یفشرد. با ژست خاص 

منتظر   ی. لبخند زنان دستش را مقابلم گرفت تا کماستکارهن یا نا،یقول ژ

 :گفت ییو با خوشرو ستادیتماسش را قطع کرد؛ مقابلم ا یبمانم. وقت

 .نیمعطل شد کهن ی! شرمنده از انی سالم. خوش آمد_

 

  ن یگنده دماغ بود؛ ا س،یادر یِخیخوشم آمده بود. هرچه ش اشی کالس کار  از

 .برخورد بوددلبر و خوش  یاد یخاص و جذاب صدرا کاهن ز یِمنش

 .کار اومدم  یمن... برا دینداره. ببخش ی رادیسالم. ا_

 

طور  . همان نمیبنش توانستمی و مرا هم به نشستن تعارف کرد. اما نم نشست

 .بودم تادهسیا شیسرپا روبرو

 

 ن؟ی شد یمعرف  یاز طرف شخص خاص ه؟یچ تونف یشر اسم _
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 صدرا با او هماهنگ نکرده بود؟  یعنی گفتم؟ی م دیبا چه

 

 ...رینه راستش من... مهسانِ م_

 

 .ترق یعم یو با لبخند ترع یسر بارن یاز جا بلند شد. ا  دوباره

هستم. ساغر    یمُوَحد! من یرعلیخانوم م  تونییخوشحالم از آشنا  یلیخ_

. اما مطمئن  دیاریم فیمهندس. گفته بودن شما تشر یآقا ی . منشیموحد

 .دیاینبودن حتما امروز ب

 

مامان و بابا که   یهامخالفت  ا یکمرم بود؟  تیخاطر وضعمطمئن نبود؟ به  چرا 

 !بود دهیرا از ماهان شن شترشانیمطمئنم ب

 میهالرزان به لب  یبود فشردم و لبخند دهیکش شیپ  م یرا که برا دستش

 .نشاندم

 .بختمخوش  تونییممنونم. منم از آشنا_

 

  ،یهمکار  نیبشه و ا تونب ینص یاز بودن در جمع ما لحظات خوب  دوارمیام_

 .هر دو طرف بشه شرفتیباعث پ
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 .واقع بشم دیتون مفبتونم تو جمع  دوارمیمنم ام_

 

 .درخشان شما برامون گفتن یمهندس از کارنامه ی. آقاطورهن یحتما که هم_

 

 شانی من برا  یفاصله گرفت و به سمت من آمد. صدرا از درخشان زشیم از

 یهادن یشن فیمن طاقت تعر کرد؟یکار را م ن یا جنبهیگفته بود؟ چرا با منِ ب

سالمم کنج دلم کز   آمد؟ی نم  گری داشتم؟ اصال خودش کجا بود؟ چرا د  یاو را کِ

 .کرده بود و منتظر آمدنش نشسته بود

 

خانوم   یشما به عهده  یمعارفه یدفتر معاونت. جلسه  میبر دییبفرما_

 .مهندسه

 

نشد قدم   گری و د دیحرف به ثبات رس  نی که پشت سرش برداشتم، با ا یقدم دو

 از قدم بردارم. خانم مهندس؟ 

 مهندس کجا بود؟  یآقا پس

وجود عاشقم را    یهاسپرده بود؟ پس من جواب بهانه یگر ی به دمرا  یمعارفه

 را داده بودم؟  شیهاوصال چشم  یکه به او مژده  یجواب نگاه دادم؟ ی چه م
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 ؟ یرعلیم خانوم  دیارینم فیتشر_

 

به خود دادم و به   یبود. تکان ستادهیرا باز کرده بود و منتظر من ا یاتاق   در

 .که بغضم سر نرسد دادمی سمتش رفتم. آب دهانم را تند تند قورت م

 کجا بود؟  صدرا

 

  ی با مانتو گران،یمتفاوت از د ی با ظاهر بایز  اریبس یدختر  م؛ یاتاق که شد وارد

  یهم رو یف یظر  یشمیبود. شال ابر مقابلم نشسته ن یو شلوار ج یمشک

گره زده  یبود و مدل کراوات چاندهیور گردنش پرا دگشادش بود که آن یمقنعه

 .بود

 

 .رفتن من باز گذاشت  شیپ یفاصله گرفت و راه را برا ی از من کم  یموحد

رنگ آشنا   میبرا بیکه عج یروبرو، با چشمان یبایسالم کردم و زن ز کوتاه

 .کردی داشتند، مرموز داشت نگاهم م 

 .در گردش بود یمن و خانم موحد نیمنتظرش، ب  چشمان

 .کوتاه، با دست مرا نشان داد  یبا لبخند یموحد
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 .دیهستن. منتظرشون بود یرعلیخانم مهسان م  شونیا_

 

 .کوتاه، سرش را تکان داد یو همراه با تبسم  دیباال پر شیابروها جفت

 

 .دینیبش دیتونی خب! م اریبس_

 

 .نشستم شیرومبل روبه یو درست رو  رفتمیرا پذ تعارفش

 .دیبر دیتونیشما م  یخانم موحد_

 

بلند شد و   شیبودم که از جا کشیش یاد یکردن خودش و اتاق ز زیحال آنال  در

 .نشست امیدرست در مبل کنار

رفتارش از آداب   نیپر رنگ شد. ا می برا یادیکارش ز نیا  ی چرا... ول دانم ینم

 .به دور بود یو کارمند سیرئ

 

 !مجد یکی هستم. ن یکیمن ن_

 .جان یا  معاون
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 .آرام بود ی ادیکه زمزمه کردم، ز ی"خوشبختم"

الل مرده بودم؛ اگر خودش بود که...   نیچن نیمعاون صدرا ا دنیبا د من

 ...الیواو

 

شرکت، از ساعت   ییاجرا نیفرم، تمام قوان یفرم رو بادقت بخون. تو نیا_

  دیق  گهی د یزهایو تمام چ یو ساعت رفت و آمد، مرخص ایتا حقوق و مزا  یکار

 .مینبود، هردو امضاش کن یشده. بخون و اگه مشکل

 

 !بله چشم_

 

 .را از دستش گرفتم فرم

  یخوب بود؛ که اگر هم خوب نبود، من آدم منصرف شدن نبودم. حت ز یچ همه

بود هم به چشمم   س یکه کمتر از حقوقم در شرکت ادر شانی شنهادیحقوق پ

 .امدین

 بود مگر؟  مهم

 !نه

 ...نبود مهم
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 .مهم نبود یزیچ چیه

 .گرفتی که تمام من، بهانه نبودن صدرا کاهن را م  یوقت تا

 

 

ام کرد و  روانه  ینگاهمینشستم. ن میامضا شده را به دستش دادم و سر جا فرم

 .گذاشت زش یم یرا در کشوفرم را بعد از من امضا کرد و آن 

 

 .را به دست گرفتم و منتظر ماندم فمیبند ک 

تو   ک؛ین گنیمن بهم م  یمهسان! معموال دوستا ی به شرکت ما خوش اومد_

 !صدام کن ی طورهم همون 

 

 ! زود نبود؟ یقدر خودمان چه

 

  یی جورا ه یدست راست صدرا و تو هم  شمی شرکت م نیا   یراستش من تو _

درمورد چرم ندارم اما صدرا گفته   ی ادی. اطالعات زیشی دست راست من م

 !رو کمک تو حساب کنم مهسان تونمیم
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  خواستی از او گرفته بودم؟ م ی! چرا حس بدکردی راحت صدرا صدرا م چه

 با صدرا را به رخم بکشد؟ ادش یز  یکینزد

 

 مهسان صدات کنم؟ تونمی! مگهی د ی مهسان بود_

 

 :گفتم سرد

 !ستین یبله مشکل _

 

  دیپنجاه بار بخوام صدات کنم؛ همش با  یباشه. فکر کن! روز دم یآره خب نبا _

 ...یرعل یبهت بگم خانم م

 .ستخسته کننده  یلی! خهووف

 

 .ه حرف آمددر همم، دوباره ب یتوجه به من و چهره یب

  نهیمن ا شنهادیبرات اتاق آماده کنن. پ  ی بخش حسابدار  یقرار بود روبه رو_

باال. تا برسم به سطح  ادیزودتر اطالعاتم ب خوام ی . من ممیکه فعال هم اتاق باش 

 .گرانید
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 :را در کاسه چرخاند و کالفه گفت چشمانش

  ی منم، حس خوب شونن یصدرا ناواردتر یبچه ها نیب کهنی راستش اصال از ا_

و   یکار یها سابقههمه به چرم و صنعتش واردن. همه سال  جان یندارم. ا

 یشده  نیپرسنلِ گلچ  نیا  نیخودمون بمونه اما ب نیدرخشان دارن. ب یتجربه

 !خنگم  یادیصدرا، من ز

 

  ک ی. کردمینگاه م  ره یخ رهیلبخند زد. فقط او را خ می زد و به رو ی چشمک

 :جمله کوتاه گفتم

 .نیدار اریاخت_

  .بعد دوباره ساکت شدم و

  دیرا هم با  ییو پُر رو ییو رک؛ که پُر گو پروا ی داشت. ب یبیعج  تیشخص چه

در   ادش یز یاو از نظر من، استفاده ی. تنها بد کردمیاضافه م اتشیبه خصوص

 .به کار بردن نام صدرا بود

 

 .داد نی چ یرا کم  دماغش

  نی. اونم تو اادیها باشم؛ اصال خوشم نممنگول  هیشب  یتو جمع کهن یمن از ا_

 !دوننی رو از خودشون باالتر مصدرا که همه سطح من یها شرکت و با کارمند
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. فقط رمیبا او ارتباط بگ توانمی راحت م  ی لیخ  کردمیبود! حس م یخاک چقدر

  !همه اسم صدرا ورد زبانش نبود نیکاش ا یا

 .بشکنم فیتعر ک یدادم سکوتم را با  حیترج

 !داشته باشه گران یکه کم از د ادیابهت نم  نیابدا به ا_

 

 .و سرش را به عقب پرت کرد  دیخند بلند

 !بود یقشنگ ی چاپلوس_

 

 .میدو با هم به خنده افتاد هر

 :گفتم

 !ستمین یمن اصال چاپلوس خوب یول_

 

رو له  طرف  شتری رو خوندم! بخودم تا آخر خط  ،یجمله رو که گفت هی نیهم_

تو   ؟یدید   یبه عرش. آخه ابهت من رو تو چ شیببر کهنیتا ا یکنیم

صورتم و   یدارم؟ نکنه زخم گوشهبم و خش یصدا ایم؟ مردونه  یهالیبیس

 شکاف ابروم به چشمت اومده؟ 
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  ی. کمکردی کار مرا راحت م نیخوش مشرب است و ا یاد یبود که ز مشخص

 ح یاز او خواستم درمورد کارم توض د؛یکشی حرف م انیکه گذشت و او حرف م

 .دهد یشتریب

 

رو از  بکنم؟ لباسم  دی کار با ی م؟ کدوم قسمت برم؟ چکاره یچ قایامروز من دق _

 رم؟ یبگ دیکجا با

 

را مقابل من و   یک یرد و درست ک یفور  یهردونفرمان دو فنجان قهوه یبرا

 .را مقابل خودش گذاشت ی گرید

کارمندها و   یهیو با بق میری . االن با هم مستین یامروز کار خاص  یبرا_

  ره یبگ زتویسا ی. بعدش هم بگو خانم موحدکنمی مختلف آشنات م یهابخش

  ی. در مورد ساعت کاریریبگ لیتحو  یتونی همکف م ریز  یبرا لباس. از طبقه

شروع   مافردا هم رس هم که تو فرم بود از هشت صبح تا چهار بعدازظهر 

 .یکنیم

 

 ؟ یناهار چ میتا_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

813 
 

برا   ی. فعال رستوران خوب و قابل اعتمادیارینره با خودت ب ادت یناهار  _

صدراست.   یهایریگش به خاطر سخت . که البته همه مینکرد دایقرارداد پ

حرفا رو    نی. امهیقرمه و ق  ایجوجه،   ا ی! حاال گهی غذاست د  هیواقعا،   فهممینم

 .و شکم پُر کن شه که غذا با نهیدارن! مهم ا ی طعم  هینداره که. باالخره 

 

 :لبخندش، من هم کوتاه لبخند زدم. دوباره با چشمک گفت به

تو   صشینخورده! تشخ یخونگ یهمه سال غذا  ن یهرچند حق داره واال! ا_

 !هیعال ی رستوران یغذاها تیفیک

 

  لیزده بود؛ گرفت و هم دل  اشییکه درمورد صدرا و تنها  یحرف  یدلم برا  هم

را هم به نام صدا    یمنش یحت یکی. ندمیفهمی را نم تشیمیحد از صم نیا

راحت   شیهمه صدرا گفتن برا نیپس چرا ا ؛ یخانم موحد گفتی و م  زدینم

 !بود؟ مثل مهسان گفتن

 

با پرسنل و   ییبعد از آشنا یداشتم تا عصر را در شرکت بمانم اما وقت انتظار

با   یکیبود! ن ازدهی گرفتم؛ تازه ساعت  ل یمختلف، لباس فرمم را تحو یهابخش

 تشیمی زود به صم یلی با من گرم گرفته بود و من هم خ اد،یز اریبس تیمیصم

ممکن بود   یگاه شهرچند که رک بودن دمیپسندی پاسخ دادم. اخالقش را م
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کننده باشد. قبل از خارج شدن از شرکت، با خود فکر کردم حاال که او   تیاذ

 کهن یرا آغاز کرده؛ پس بهتر است درمورد صدرا هم از او بپرسم. ا تیمیصم

  مانیباز کردم؛ پش که دهانم را نی. اما هم امدهیکجاست و چرا امروز او را ند

وقت چطور خودم را  گفت به تو چه! آن ی به من م اشییشدم. اگر با رک گو

 .نبود دیبع یزی چ  چیه یکیاز ن کردم؟ی جمع و جور م

 

 

برگردم. اما   دی دادم کارم تمام شده و با  حیتوض شیماهان زنگ زدم و برا به

  م؛یاابا قول داده حاال که به مامان و ب  گفتی اصرار کرد خودش مرا برساند. م

. اما من هم نخواستم مزاحم کارش  میکن دیها را نااماول راه آن نیاز هم دینبا

اتاقش، نمونه   ستمیاز س ستفادهنشستم و با ا  یکیشوم؛ پس به ناچار در اتاق ن

وقت ناهار برسد و    خواستمی کردم. م ی موجود در هارد شرکت را بررس یکارها

 .بعد با ماهان برگردم 

 

را    یصندل یکم فم،یدر ک ی گوش یصدا دنیدو ساعت که گذشت، با شن یکی

 .شرکت منتظرم بود یرا جواب دهم. ماهان بود که جلوتا آن دمیعقب کش

 .امیباشه االن م بله داداش. _
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 .را خاموش کردم و برخاستم وتریکامپ

 

 ؟یری م ی دار_

 

از شرکت و در   رونیرا از داخل آن درآوردم تا ب نکمیاشتم و ع را برد  فمیک

 .به چشم بزنم ن،یماش

 .بله. برادرم اومده دنبالم_

 

 ؟ یبند تو قرارداد بود، خوند هیهم  سیدرمورد سرو  یراست_

 

 .امیو م رمی الزم ندارم. با برادرم م  سیبله خوندم. اما سرو _

 

 ؟ یبنداز یاون هم از کار و زندگ دیخب؟ حتما با هیچه کار_

 

 :گفتم خنده با

 !نهیهم  شینه کار و زندگ_
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 .تکان داد میبه نشان ندانستن برا یسر

 .رو قراره بسازن. مهندس عمرانه جانیهم یباال یطبقه_

 

 :را باال انداخت و گفت  شیابروها

 !یآورد یاوه! پس با خودت آقا باالسر راه انداخت _

 

دانست من بعد از چه    یکردم. او چه م دییو تا دمیحرفش کوتاه خند به

 .امدهیرس جانیبه ا یقشقرق 

 

تکان دادم و از شرکت   ی هم سر گرانید  ی برا ، یو موحد یک یاز ن یخداحافظ با

 .پر از گرد و خاک پشت فرمان بود  ییهازدم. ماهان با لباس رونیب

 ؟ یپزشک ا یسالم خانوم دکترمون! مشاوره بهتره _

 

 !داداش. فعال که خواب و ناهار از جفتش بهتره ی سالم خسته نباش_

 

 .دیخند بلند

 !یو انقد هالک شد  یخوبه کار هم نکرد _
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 .دادم هیتک یصندل  یکردم و سرم را به پشت میچشمم تنظ  یرا رو نک یع

 .م کردجا نشسته بودم، بدتر خسته   هی کاریکه ب نیهم_

 

 .اشاره کردم شیهابه لباس  بعد

اگه   ه؟یچه وضع ن یتنت نبود؟ ا هاتی لباس پلوخور م؛یرفتیصبح که م_

 !هاشمی مامان راهت نداد، من واسطه نم

 

 .گردم ی لباس عوض کنم. تو رو که برسونم برم شدی وقت نم_

 

 ؟ ی خوری ناهار نم_

 

 :گفت طنتیش پر

 بهم ناهار بده؟ ی! پس ک یشی م نمواسطه یگفت تو که_

 

کوتاهِ   یو پله ها میگذشت اطیاز ح  یبا خنده و شوخ م؛ یدیخانه که رس به

. ناگهان مامان جلو آمد و صورت پر از  میگرفت شیساختمان را در پ یورود 
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به ما خسته   داد؛ یرا نشان نم  یزیچ چی که ه یلبخندمان را شکار کرد. با ظاهر

 .میبرو خانهخوردن ناهار، به آشپز  ی گفت و خواست که زودتر برا دینباش

 

 :. ماهان آهسته گفتمیو از کنارش گذشت م یکرد تشکر

. فکر کنم شک داشت  دیرو ندمن یهاکه لباس دهیاز دست تو کش یچ نیبب_

 .میکه برگرد

 

 :زدم لب شی را دوست نداشتم. برا اشی اما شوخ کردی م یشوخ  داشت

  ی پشت سرت که پناه ببر فتمیب آب حقت بود خودم از همون دم در با شلنگ _

 !بشارت یبه آقا

 

.  دادمی بشارت م یخونه   اریوقت جواب اون شلنگ آب رو با دوش ساون _

 !نکنشک 

 

 اره؟یبشارت س یدوش خونه  یدونی تو از کجا م_
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که   میزدیقهقهه م  میو داشت م یدوم هردو به خنده افتاده بودطبقه یهاپله   یرو

 .کرد خکوبیباال، مرا م  یهمان پله   یحرف مامان، رو

 

 ؟یشناسی م ی مهسان تو سجاد عباس گمیم_

 

 

پر تعداد او   یهامامان نشسته و دارد به سوال یکه روبرو  ی کس شودی نم باورم

اشم! هرچند سخت، هرقدر پر تنش،  من ب دهد؛ی پاسخ م یدرمورد سجاد عباس 

را انکار کنم و   ز یهمه چ کهنیاما مجبورم! من حق پاسخ ندادن ندارم. حق ا

  ی شکاک و چشمان  یگاهکه مامان با ن  یخود را به ندانستن بزنم هم ندارم. وقت

  یبود سجاد عباس ده یدر حضور ماهان از من پرس یمنتظر جواب است! وقت ز،یر

که خودم هم   یو دهانم خشک شد. با لحن دمیآن ترس ک ی نه؟  ای شناسمی را م

 :فقط گفتم اورم؛یب مینخواستم دروغ بودنش را به رو

 !هیمن از کجا بدونم ک _

 

 .صحبت کنن ان یکنه. وقت خواستن ب یمادرش زنگ زده ازت خواستگار_
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 یانه ببرد و به به یپ  ام ی ام باعث شد ماهان مهربانم به شرمسارافتاده  نییپا سر

و خانه را   دیایب رونیبعد، از اتاقش ب یقهیدق  ک ینقشه، کمتر از  ک یبرداشتن 

 .نماند تا ناهار بخورد یبه قصد شرکت ترک کند. حت

 

  دنِیشن یکه اصال حوصله یام و مادرحاال بعد از رفتن ماهان؛ من مانده  و

 .سرباال را ندارد یهاجواب 

 ؟یعباس یآقا نیا هیک نمیبده بب حیخب! توض_

 

 :خجالت گفتم با

 !رفتمیم شهیکه هم یاخونه همون کتاب یمتصد_

 

  خونه؟کتاب یمتصد ن؟یهم_

 

 ؟یبشنو یچ  یمامان! انتظار دار گهی د نیهم_

 

 .شد امره یخ قیدق 

 ؟یدونستی خودت هم م_
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 رو؟ی چ_

 

 !یخواستگار  انیقراره ب کهنیا_

 

 !شدیتر مسمج ،یاز هر کارآگاه  ی . مامان گاهدمیدهانم را آهسته بلع آب

 .معلومه که نه_

 

 .انداخت اشی شانیبه پ ینیچ

 باور کنم مهسان؟ _

 

 :و حق به جانب گفتم دم یرا دزد نگاهم

 گم؟ی دروغ م یگی وا مامان! م_

 

 :گفت محکم 
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جلو که   تهفرسیرو م خونه؛ چطور مادرش کتاب یمتصد فهمم، ی آخه من نم_

وقت دختره خودش  خونه! اون کتاب یاز اعضا  ی کی یِزنگ بزنه واسه خواستگار

 !خبر نداشته باشه

 

 مامان؟   یچ یعنی_

 

 .ختیرا در چشمانم ر نگاهش

کرده   یرو راضهمه تو نخ تو بوده که رفته مادرش  نیآقا ا نی که چطور ا یعنی_

 !ید ینفهم ی وقت تو حتواسه ازدواج؛ اون 

 

به   ی ماندنم، پ شتریاز ب دم یبود! ترس  رباورید ی لیباز مانده بود. مامان خ دهانم

 .ببرد زیچهمه 

به آشپزخانه   خچال؛یاز  وه یبرداشتن م یشدم تا از او فرار کنم. به بهانه بلند

 .رفتم

خوندن. حواسم فقط به درس  جا واسه درس اون  رفتمی. من مگهی بود د نیهم_

که   یدی. شما خودت دگذرهی م یها چتو مغز آدم  دونستمی و کتابم بود. چه م

فرصت نداشتم هر روز   گهیو د دیرسیوقت کنکورم داشت م  کهن یبه محض ا

 .خونه هم نرفتمسمت کتاب  یحت ام؛یبرم و ب
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  !آدم به اطراف نیترتوجه ی. ببودم  نیهم من هم واقعا

 

ن؛ االن  شسته هاوه ی. میامروز یهاتو کار جوون مونهیبگم واال؟ آدم م یچ_

 .شونگذاشتم

 

.  میرا بشو وهیدوباره م  ستیالزم ن گفتی پشت سرم آمده بود و داشت م  از

  ز یکامال مشخص بود شسته و تم وه،یسبد م  یقهیبا سل دمانیهرچند که با چ

 .هستند

ترش را با هم به دهان بردم و طعم   یجفت آلبالو   ک یو  نی ریش السیگ یادانه 

 .را با لذت مزه کردم نشانیترش و شر

 

و   یواسه حرف و نقل خواستگار انی حاال به هرحال قراره پس فردا غروب ب_

 .ییآشنا

 

 .جست رونیو اشک از چشمانم به ب دیپر م یدر گلو یاهسته
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 .دیپشتم کوبدوبار به   یکیو   ستاد یکنارم ا ع یسر

 !تر بخور مامان جان چت شد؟ خب آروم_

 

 :به مامان گفتم یچارگیبودم و با ب دهیرا بلع هسته

 ان؟یب  یشمام اجازه داد_

 

 ن؟ یایپس؟ بگم ن  گفتمی م یچ_

 

شما! آخه من االن وقت ازدواجمه؟ االن تو   نیکنی م ییمامان! چه کارها یوا_

 فکر شوهر کردنم؟ 

 

 :او فاصله گرفتم و در حال خروج از آشپزخانه گفتم  از

بابا تو   شی بمونم پ که محاله پس فردا خونه باشم! شده برم  یکیمن _

 .ستمین ایاما خونه ب رمی ش مموسسه 

 

  یحرف زدم. مخالفت. مگه دست خودته؟ من با بابات هم  ی کرد جای تو ب_

 .نکرد
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کردم و به اتاقم  یکیبشنوم و پله ها را با قهر، دوتا  یشتریب تا حرف نماندم

 .دمیدو

 

. از  امدمین رونیکه نخورده بودم. تمام بعدازظهر را هم در اتاقم ماندم و ب ناهار

  ریزود چشمانم را باز کردم. اما سرم را ز  یلینشد بخوابم و خ ادیز  ،یزور گرسنگ

باال آمدن هلن از پله ها و سر   ینکند. صدا تمیپتو فرو کرده بودم تا باد کولر، اذ

به احوال من   یسرکش یبودم مامان او را برا  ئنو مطم دمیزدنش به اتاقم را شن 

 .است. نخواستم تکان بخورم فرستاده

 .دیرا به مامان بگو تشیمورما یجهیزود برگشت تا نت یلی هم خ او

بفرستم و او را   امیپ   شیشده بودم. چندبار به سرم زد برا یدست سجاد عصب   از

 نیسجاد چن دی که چرا با دیگنجینم  امله یکار منع کنم. اصال در مخ نیاز ا

بکند. من که هم جواب خودش و هم خواهرش را داده بودم. پس چرا   یکار

پاک کرده   یوش گ یاش را از رو شماره  ردند؟آویم انیمادرشان را به م  یپا

  ی بودم اما در ذهنم هنوز پررنگ مانده بود. اما هرقدر تالش کردم تا خود را راض

بود؛ با همان دفعات   رفتنیکنم که به او زنگ بزنم، نشد که نشد. اگر قرار به پذ

کردن مامان از منع کردن   یمن راض ی. ظاهرا برا دادی حرف گوش م دیقبل با

 .تر بودسجاد راحت 
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 بپزم! اما چطور؟   یحتما بهتر بود ابتدا مامان را حساب پس

 

 

دو نفر روبرو شوم و   نیبا ا دیکه با دمیکه بابا و ماهان برگشتند؛ فهم شب

از سجاد    خواستی بازگو کنم. خصوصا ماهان که مطمئنا م شانی را برا لمیدال

 نبود؟  نیترداشت. مگر او محرم بداند و حق هم  شتریب

 

کوتاه؛ در اتاقم به صدا   یاز اتاق خارج شوم که با کوبش  کردمی پا و آن پا م نیا

 .در آمد

 :گفتم آهسته

 بله؟_

 تو؟ امیب_

 

 :و گفتم دمیدرهمم کش ی به موها یدست عی را گاز گرفتم. ماهان بود. سر لبم

 .داداش ایب_
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بود و سالمش را دستپاچه جواب دادم. صورتش پر از   ی از چشمانش فرار نگاهم

که  یعنیمرا روشن کند؛  فیداده بود اول تکل حیترج کهنیبود اما ا یخستگ

 .دانستی مسئله را تا چه حد مهم م

 

  یی در اومد! پس تا چا  رمیپ  یکیمن  ،یکار در رفت ریتو امروز از ز یهرچ_

 .الزمه بدونم رو بگو که برم  یمامان سرد نشده؛ زود هرچ

 

مقدمه،   ی رفتن نداشته باشم. اما ب هیشروع کرده بود که من فرصت حاش ع یسر

 به اصل موضوع پرداخت؟  شدی چطور م

 

 ...بگو تا  ؟ یالزمه بدون یچ_

 

 .گذاشت و نرم فشرد امشانه  ی را رو دستش

 ده؛ی و آسمون م  ن یو زم وار ی نگاهش رو به در و د یمن وقت یخواهر کوچولو _

چطور ازش فرار   کنهی تو دلشه و با مغز کوچولوش داره فکر م ی زیچ هی یعنی

 !کنه مشیقا ایکنه 

 

 .دانستی مرا از بر بود. او مرا م برادرم
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  .ام گذاشت و مرا خوب نگاه کردچانه  ر یرا ز دستش

م  به یبدونم که خودتم دوست دار ییزایچ  هی دیآقا سجاد، من با نیدرمورد ا_

. کنهی نم یاز برادرش مخف  یزیمن چ یمطمئنم. خواهر کوچولو رون ی. ایبگ

 هوم؟ 

 

. گفتمی م دیاما با  دندیلرزی نگاه او م یرگیفرار از خ یبرا میهاچشم   مردمک 

 .. پس شمرده شمرده آغاز کردمدانستی م دیبرادرم با

.  دادی م ام یخونه برداشته بود و بهم پرو از تو فرم کتاب من یمدت شماره هی_

 .کتابخونه بود یمتصد

 

 .دمیدیرا کامال واضح م اشقهیشق یبرجسته  رگ

 خب؟ _

 ...یمزاحمه ول کردم ی. فکر مهیک دونستمی اصال نم_

 

سنگ صبور بود. بعد   میافتادم که سجاد برا  ییروزها ادیرا بستم و به   چشمانم

 .انداختم نییبه ماهان نگاه کردم و دوباره سرم را پا
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و   نوشتی م امیپ فرستاد،ی قصد مزاحمت نداشت. شعر م  یعنی مزاحم نبود. _

 .... کم کمزدی حرف م

 

 .و فشار دادم چاندمیرا محکم در هم پ انگشتانم

فرستادن   امیپ یازم خواست که به جا یبهش عادت کردم. وقت دمیکم کم د_

 ...زنگ بزنه

 

مانده بود و   نییقسمت ماجرا سخت بود. نگاهم تمام مدت پا نیگفتن ا چقدر

حرف از   ی. او وقتدمیدی را راحت م شیپا  یبرادرم رو یدست مشت شده

 .شدی م نیترنیخشمگ شد؛ی ناموس م

 

هاش رو داده بودم.  فرستادنوو زنگ زدن  امیتر از دوماه من جواب پکم دیشا_

 ...نبود که یقدراما اون   ستین ادمی قیدق 

 

به او   یحس کهنی خود را، کار اشتباه خود را؛ با گفتن ا م؟ی چه بگو  خواستمیم

نبود؟ چرا بود... سجاد همراز من   یکنم؟ واقعا حس  هینکرده بودم؛ توج دایپ

همان همراز   میچنان براهم ماند؛ی مجهول م تشیاگر هو دی که شا یبود... دوست

 .بود
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 وقتچیه گهی ازش خواستم د ده؛یرو دو از کجا من  هیک دمیفهم یوقت _

مزاحم رو داشت. ظاهرا قبول کرد.   هیبرام فقط حکم  گهیمزاحمم نشه. چون د

خواهرش بهم زنگ زد و   شینداشتم. اما چند روز پ یازش خبر   گهیچون د

  .بدم رییرو تغدرمورد برادرش نظرم   خواستیم

 

 .در صورت ماهان نگاه کردم ع یسر

. گفتم که ستیمن و برادرش نبوده و ن نیب یچیاما به خواهرش هم گفتم ه_

 ...به تماس امروز و دیچرا بحث کش دونمی تمومش کنن اما نم دیبا

 

اهش  را توامان در نگ  یریچقدر از دستم ناراحت شده بود. خشم و دلگ ماهان

درمورد خواهر   ی عنی. دادمی طرز نگاه کردنش جان م نی . داشتم از ادمیدیم

 کرد؟ یچه فکر م  شیکوچولو

رو  از اول جوابش  دینبا دونم یاشتباه کردم. م  دونمی. م دیداداش ببخش_

  ی! به خدا من آدم گهیاما... نشد د گفتمی زودتر بهت م د یبا ی. حتدادمیم

 .یکنیفکر م یکه دار ستمین

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

831 
 

ام.  کرده  دیمنقبض شده بود. مشخص بود تا چه اندازه او را از خودم ناام فکش

 :در هم گفت یابا چهره 

رو   ایدختر دن نیتراگه هرکس ازم اسم و آدرس پاک شیلحظه پ هیتا _

 .... امایبود  "تو"شک نکن جوابش   خواست؛یم

 

 . من هنوز پاک بودم. بودم؟ دیچک اشکم 

 !داداش_

باهام حرف   شه،ی م ادیداره ز هاشام یپ  یدیکه د یبار نیچرا همون اول_

 ؟ ینزد

 .نتونستم_

  یهست  یتو ک پرسهی م  ادیآدم م یحاال از سر کنجکاو ؟یچرا جوابش رو داد _

  گهی باشه د بهی. که اگه غربهیغر ای ادی آشنا درم ا ی. اونم یدار  کاری و با من چ

 مهسان؟  ی. تو چرا ادامه داد رهیگی رو نم اش ی آدم پ

 

 .بود یتا چه حد عصب یعنی  نیو ا رفتیداشت باالتر م شیصدا

 !اشتباه کردم داداش  دونمیم_
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  گهیخبر ندارم. د تیچیو از ه  میهم واری به د واری د ،یتو دوتا اتاق دوازده متر_

 مهسان؟ یکرد میبدونم که ازم قا دیبا یچ

 .خدا داداشبه یچیه_

 

خشم باعث شود محبت برادرم و   کهنی هر دو دستش را گرفتم و قبل از ا ع یسر

 :گفتم هیاز دست بدهم، با گر شهیهم یرا برا  شیهات یحما

به جون مامان، به جون بابا، به جون خودت داداش، به مرگ خودم قسم  _

 آخه؟ یرو چطور شناختبود. من نایکه بود، هم ییزایچ یهمه 

 

 

 :گرفت و گفت یسکوت، نفس یاز لخت بعد

قدر  . االنم هنوز برام همون بهت اعتماد داشتم مهسان  شتریب  ایدن یمن از همه _

. ی ترک نکرد  روهاتی بچگ یهااز اخالق   یچیکه شک ندارم ه یپاک و معصوم

جورواجور و ثبت   یهاکتاب  دنیبا خر میکردی ما بود که فکر م ریتقص دیشا

کمک   میتونیم  ،که مربوط به درس خوندنه ی نامت تو کالس کنکور و هرچ

رفت تو   ادمونی. اما یبرس کنه،یو خوشحالت م  یخوای م یبه هرچ میکن

 ...و  یمحبت بود یبنده شهیهم
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 :بغض گفتم پر

م از شما، از بابا، از مامان، از  شرمنده  یلیاشتباه کردم. خودم خ دونمی من م_

که االن تو فکرت   ستمین یخدا من آدم. اما به نیبهم داشت شه یکه هم یاعتماد

 .یکنی قضاوتش م ی دار

 .درموردت کنمینم  یفکر چیمن ه_

  .یدیازم رنج  یول_

 ندارم مهسان؟ نمیحق ا_

 

 .پوشاندم میهادست  انیرا م صورتم

 داداش؟  یببخش  یبگم که بتون یچ_

 خواهر کوچولو؟  کنهی رو حل م  یمن چ دنیبخش_

 

که نزدش   یگاه یاز خودم و جا یمدت کوتاه او را حساب  نیداشت. در ا حق

 ی. ماهان کالفه دستزدی کرده بودم. مامان داشت ما را صدا م دیداشتم؛ ناام

 .کردمی او را آرام م  دینگفت. با چیو ه دیکش شیموها انیم

 ...داداش_
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 :شد و گفت قیدر صورتم دق  ناگهان

و از کجا   هیطرف ک ی بگ یخوایم  ؟ یبد یاالن جواب مامان رو قراره چ_

 ش؟یشناخت

 ...اما شناسمش؛ی و از کجا م هیبهش گفتم که ک_

 ...دوماه باهاش یاما نگفت_

 

و چندبار با کف   دیکش یادلخورم او را به سکوت واداشت. پوف کالفه نگاه

 .دیکوب اشیشانیپ  یدست رو

 

 داداش؟  کنهی سرت درد م_

 

 .انداختم نییو سرم را پا دمینگاهم کرد. لب گز رهیخ

 جواب بده مهسان. باشه؟ ینیبهم راست و حس پرسم ی م یزیچ هی_

 

 .نگاهم او را مطمئن کردم تِیمظلوم با

 ؟ یکردی رو جواب م  یعباس یآقا ن یاگه... صدرا نبود، بازم ا_
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 !به فکر کردن داشت؟ ابدا ازین سوالش

. اگر صدرا نبود؛  ستیک دمیکنار گذاشتم که فهم یاسجاد را از همان لحظه من

 .خانه، محال بود ادامه دهمکتاب  یِارتباطم را با عباس

 وقتچیرو ه یعباس  یاما من آقا یرو باور نکن حرفم  دیشا  دونمی داداش م_

... همراز  هی... هیفقط  هیکه برام مهم نبود ک یکی. دمیناشناس ند هیاز  شتریب

نگه   شنهیتو س شنوه،ی که ازم م   ییهامطمئن باشم حرف شدی بود که م

  نمشیچندبار بب یاباشه و هفته ک یحد نزد نیتا ا کردمی. چون فکر نم دارهیم

 ...و

 

کوتاه   هاتیفکریهمه درمورد ب ن یچرا دارم ا  دونمیخُب ادامه نده. نم  یلیخ_

  یاشتباه  زیهرچ  ،یسادگ ا یاما مهسان، بار آخرت باشه که از سر اعتماد  امیم

روش   یتونیو م هیآقا آدم درست نی ا یدونستی . از کجا میکن یرو امتحان م

نشونه   ه یبا رو کردن  زرو  ه ی دیقصدش سوءاستفاده بود. شا دیشا ؟یحساب کن

 ؟ یفکر کرد ناشیبه ا چی. هکردی دردسر درست م تندهیا آاز ارتباطش با تو، بر

 

 .نگاه کردن در چشمانش را نداشتم جرات 

 !ادیز یل یبودم... خ شرمنده

 .کردیم رفتارش بود که مرا شرمنده شتریهمه ب از
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که نه تنها به آن  شدی م ادآوری میرا برا ییزهای اخطار، چ نیداشت با ا ماهان

 فکر نکرده بودم، 

 .باشد  یآدم نیچن  تواندیاز ذهنم هم عبور نکرد که سجاد م  یحت

 

  گهیو ناراحتم اما د یهم از دستت عصب یلی. خی کرد ی اشتباه  یلیکار خ_

بشم   دواریام تونمیکنم. فقط م تهیها تنبمثل بچه تونمیکه شده و نم  هیکار

 ...ازت ییخطا  نیچن گهیکه د

 

 ...مطمئن باش داداش. به جون خودت که_

 

 :نازک کرد و با ناز گفت یچشم پشت

حساسم خواهر   ی لی! من رو جونم خهای رو قسم بخورجون من  خواد ینم_

 !کوچولو

 

به جان تو، به   گفتی که بچه بودم و احمد م ی! وقتآوردیمرا درم  یادا  داشت

وقت احمد غصه  . آن کردمیمجمله را تکرار  نیو با ناز، هم دمیپری او م

 .گرفتی و ماتم م  خوردیم
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 :و گفتم دمیخند یشرمندگ با

 !جون خواهر کوچولو رم؛ی خودم قربونت م_

 

 .زدی مامان داشت ما را صدا م دوباره

به توطئه کردن واسه   مینشست کنهیپاشو که االن حتما داره با خودش فکر م_

 .یبه هم زدن خواستگار

 

 :گفتم یناراحت با

هم من تو   انیاگه ب ی. حتانیمن اصال محاله بذارم اونا ب ؟ یکدوم خواستگار_

 ...که مونمی خونه نم

 

 .کرد و مرا ساکت کرد ک یرا آهسته به دهانم نزد دستش

 .یها بزنحرف  ن یاز ا گهی نشنوم د_

خوشم   ی بگ یتونی م تی. نهارهی و م اد یخواستگار م ،یواسه هر دختر  باالخره

  یکه مامان رو تو و همه تیموقع ن ی. اما االن تو ایشون کنو جواب  ومدین

  یلی خ ،یو دعوا راه بنداز یمخالفت کن یبخوا کهن یحرکاتت حساس شده؛ ا
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. من خودم  یدش یاغ یراحت شه و فکر نکنه سر خود و  الشیاشتباهه. بذار خ

 .کنمیرو درست م  یچهمه 

 

 .اتاق باز شد و هلن وارد شد  در

 گه؟ ی د نیایچرا نم_

 

 :با اخم به او گفت ماهان

دادن به عمه   یبدم؛ درس زندگ اد یدر زدن رو به شما  تونستمی من م یکاشک_

 !شکشیجونت، پ

 

 .میدیخند زی ر زی دو رو با نگاه به هلن، هر   دمیگز لب

سجاد   یبا خواستگار یبه مامان گفتم مشکل ام، یباطن لی م رغمی شب عل آن

که به مادر   یو حرف   یعباس یخانواده  شیرا راحت کردم که پ الشیندارم. خ

 .شودی سجاد زده است؛ بدقول نم 
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بودم که اگر سجاد را   ن یخودم با خودم سر جنگ داشتم. مدام در فکر ا اما

صحبت کردن با او و خواهرش را   یبرخوردمان چطور خواهد بود؟ رو  نم،یبب

کرد و حرف ازدواج   یکرد که بحث را جد ی نه؟ اصال با خود چه فکر ایدارم 

  یبناسمامان او را مورد م شک یکه داشت؛ ب  یآورد؟ با ظاهر موجه  شیپ

  شدی در مغزم باز م یادر هم، روزنه  ی فکرها  نیا ی. اما بعد از همه دانستیم

به او   ی خواستگار  نیاز ا  دی. صدرا کجا بود؟ چرا نبود؟ بادی رسی که به صدرا م

 مهم نبود!؟  شیبرا  ا ی زدم؟ی م یحرف 

 بود؟  یصدرا چقدر جد یبرا یارتباط تلفن  نیا اصال

 ...؟ای کرد ی من فکر م مثل

 .ترساندی سوالها مرا م  نیهمه ا پاسخ

همه   نیکه در جامعه، ب دانستی م یرابطه معمول  ک یارتباط را  ن یصدرا ا اگر

 شد؟ ی من چه م فی وقت تکلاست؛ آن  ی دختر و پسرها عاد

 !؟ کردمیدل زبان نفهمم چه م با

 

. حتما از  دیدادم امروز حتما صدرا را خواهم د د یکه شد، دوباره به دلم نو صبح

  ستادهیا نهیآ ی. با لباس فرم روبروابدیی مرهم م امیتنگو دل  شود ی م یاو خبر

  یاسرمه  یداشتم. مقنعه  یکه داشتم، حس خوب یدیظاهر جد دنیبودم و از د

دوست داشتم. من تمام    یلیکار شده بود، خ شیکه رو یقرمز رنگ  ر یرا با حر
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دوست داشتم. هرچه که   یل یرا خ شدی شرکت و هرچه که مربوط به آن م نیا

 ...... اصال من صدرا راشدی مربوط به صدرا م

. مامان میرفتی را با ماهان شروع کردم و هردو به سمت محل کار م یگرید  روز

گذاشته بود چون ماهان که وقت گرم کردن غذا نداشت و    هیناهارمان الو یبرا

شرکت   یآبدارخانه تیوضع انیتر بودم. هنوز در جرموافق ه یمن هم با الو

  ی. حتمیباش هگرم کردن غذا نداشت ی برا یاله یوس  دمیترسی نبودم و م

که من از شرکت   ی هم نداشته باشد! با ظاهر  یدرست ی گازکش دمیترسیم

 .کار نشده بودند یدرستهم به شیزهایو پر دیم، کل بود  دهینوساز د

 

مانع   ایبه خودم قبوالندم که از ماهان بپرسم صدرا کجاست؟ اما چرا ح چندبار

 شد؟ی از حرف زدنم م

لب   رم؛یگی و جواب سوالم را از خودش م نمیبی خودش را م کهن یا الیخ به

 .نزدم یفرو بستم و حرف 

 

 !امدیبست و صدرا باز هم ن خی سوالم در دهانم  اما
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سر    ادیاما دست خودم نبود و ز ردی داشت مرا به حرف بگ ی سع ی لیخ یکین

دوبار حالم را   یک یو  ستمیسرحال ن  اد یبود ز دهیهم فهم  ی حال نبودم. موحد

 .دیپرس

  یامانهیصم  یو فضا دادندی از همان روز اول به من توجه نشان م کهنیا

کنم و هر   یکردم غمم را مخف یدوست داشتم. سع یل یبود را خ انشانیم

تر بگذرد. وقت  تا وقت راحت میبازگو ش یدهم را برا ادی یک یبود به ن ازیچه نآن

روزم  اشیصحبتو با هم  میکردی خلوت م  جاک یبا ماهان  خواستی ناهار، دلم م

مامان با کالباس   یه یوقت نداشته باشد. الو دی. اما گفتم شاکردمی را سر م

  ی کین دمید یکرده بود. وقت ک یرا تحر  م یاش اشتهاخوشمزه ارشوریو خ  یخانگ

 .آوردم و نگاهش کردم نییآهسته دستم را پا ند،یبی با دقت غذاخوردنم را م

 شده؟  یزیچ_

 

 است؟ خوشمزه _

 

هم کوتاه به او تعارف کرده بودم؛ بلند شدم و  آن  بارک یفقط  کهن یاز ا شرمنده

  .مبل وسط اتاق نشستم  یرو  میبا ظرف غذا

 .غذا بخورم  ییهم عادت ندارم تنها  اده؛یز ی لی. هم خمیبا هم بخور ایب_
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 .از جا برخاست و کنارم نشست ع یسر

 !یاوردیرو در مته ظرف ی! داشتیغذا بخور ییتنها یتونیقشنگ معلومه نم _

 

 :و گفت دیکامال باز به او نگاه کردم. خند  یچشمان با

  یلی! خهیاز طرز خوردنت معلوم بود که عال  یکردم باهات. ول ی شوخ_

 !یخورد ی مزه مخوش 

 

  انیتا او هم مشغول شود. ناهار را در م دمیزدم و دستم را کنار کش لبخند

 :که گفت م یتمام کرد یکین یدوستانه یهای شوخ

 .از دستش رفت  یزیو واقعا عجب چ  ومدی مهندس مام ن نیا_

 

 :غذا در دستم ماند و آهسته گفتم ظرف

 از دستش رفت؟   ی؟چیگیم ویک_

 

 .شد و  سر کارش برگشت بلند

 :پاک کردن دستش با دستمال، گفت نیح

  !تیکه رفتن مامور م ی! چند تا مهندس دارگهیصدرا د _
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 ؟یتی چه مامور  ت؟یمامور

 

 :گفت ی کیدوباره ن 

  !هاشی. البته خونگاسته یچقدر عاشق الو شهی باورت نم_

 

همه    عی که در دستم خشک شده بود اشاره کرد. سر یبه ظرف  شیبا ابروها و

همه صدرا را خوب   ن یکردم. چرا او ا ز یرا تم زیرا جمع کردم و م زیچ

 شدم؟ی موضوع ناراحت م ن یو من چرا از ا شناختیم

 

 :جرات دادم تا بپرسمبه خود   

 رفتن؟ یتیچه مامور_

 

 :نگاه به من گفت یآمد و ب  وترشیروشن کردن کامپ یصدا

 .تیمامور گمی م یکار ینه. من کال به سفرها که ی جوراون   تیمامور_

 

 :و گفت  دیخند زیر



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

844 
 

شهر   ن یا یهاالزمه برا شعبه  اده،یمون کارش زشرکت  یلیخ کهن یحاال نه ا_

 !میو سفارش بفرست رویاون شهرمون هم ن

 

 :آخرش که گفت یجز جمله  شدی نم رمیدستگ ی زیچ شیهاحرف   از

 .ستشین یبرا قرارداد رفته مشهد. چند روز_

 

.  دینخواهم د ندهیصدرا را تا چند روز آ دمیبحث را ادامه نداد و من فهم گرید

فر شوق بال گشودن  ن ک ی یکه پر پروازش، فقط در هوا یمن ماندم و فکر

 .گرفتی نفر بود که وسعت م ک یداشت و با عشق همان 

 

 

و قرار هم نبود تا چند روز او را   دمی روز هم گذشت و من که صدرا را ند آن

و   افتادی نداد. کم کم دلم به شور م ی اما او هم از خود به من خبر نمیبب

افتاده باشد،   یاگر اتفاق  گفتمی افتاده باشد. اما بعد م شیبرا یاتفاق  دمیترسیم

سرش   یعنی. رسدی خبر م  محتما به من ه ،یو موحد یکی ماهان و  ن  قیاز طر

 برده بود؟  ادیقدر شلوغ بود که مرا کامل از آن
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سجاد و    زبانیقراراست غروب را م کهن یبا فکر به ا د،یدوم که رس  روز

شرکت فقط تا چهار بود، احساس    یساعت کار کهنیاش باشم، از ا خانواده 

امروز مرا نگه دارد و تا بعد از   یکین شدی . کاش مکردمیم یتینارضا

 ...شدیدست از سرم برندارد! کاش م ، یخواستگار

 

  کردم،ی ام را درست مبار آخر مقنعه  یداشتم برا یها، وقتکفش دنیپوش  هنگام

 :مامان ظرف غذا را به دستم داد و گفت

 نرفته؟ ادت یامشب رو که _

 

  یکردم صورت در همم را از او مخف یرا در حدقه چرخاندم و سع  چشمانم

 .کنم

 !ادمهینه مامان جان _

ساعت زودتر   هیکن  ینگفتن. پس سع  قی. ساعت دق انیگفتن غروب م نیبب_

 ...که یایب

 

 :گفتم رت یو با ح دمیبه سمتش چرخ ع یسر

 خوام؟ ی م یسر کار، برم بگم مرخص  رمی وا مامان! هنوز دو روز نشده م _
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 .ایسه ب  ،یایچهار ب کهن یا ی ساعته. جا هیش همه ه؟یچ ی مرخص_

 

 .تکان داد تا مخالفت را رها کنم ی . سرکردیداشت نگاهم م ماهان

 

 .امیمامان. اما اگه شد حتما زودتر م دمی قول نم_

. هم من دست تنهام، هم خودت طول  یایازت. حتما م  خوامی قول نم_

 .ها  یباش جان ی. سه ایتا حاضر ش  کشهیم

 ها؟ رمیبگ یمرخص می از دو و ن دیبا امیمامان اگه بخوام سه ب_

 

 :تفاوت از کنارم گذشت و گفت یب

 .نشه. داداشت منتظره رتون ید_

 

شان به بعدازظهر، من هر لحظه شدن ک یساعت و نزد ی هاگذشتن عقربه با

 "بگذران ریخودت امشب را به خ ا یخدا". شدی م  شتریام بدلشوره 

 

برده   ی هم به اضطرابم پ ی کیساعتم نگاه کرده بودم که ن یقدر به عقربه ها  آن

 .بود
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 شده؟  یزیچ_

 ها؟ نه چطور؟ _

 

بعد که ساعت را نگاه   قهیدوباره چند دق  .نزد  یباال انداخت و حرف  یاشانه

 :گفت کردمیم

 مهسان؟  ی قرار دار_

 

 :صاف نشستم و کالفه گفتم م یاز دو گذشته بود. سر جا  ساعت

 !آره! با مامانم_

 

 .دیکشی کاغذ م ی رو  یزیچ  داشت

 جا؟ن یاالن؟ ا_

 

 :گفتم ع یسر

سه خونه باشم که کمکش   دیاونم گفته با م؛ ی... راستش مهمون داریعنینه. _

 .کنم
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 دنیو بخندد اما در همان حال که مشغول کش  ندازدی مرا دست ب دمیترس

 :طرحش بود گفت

  ؟یری پس چرا نم_

  برم؟ االن؟_

 !. با مامانتگهید  یقرار دار یگیم_

 

 .طور باشد  نیا خواست یکردم حرفم را باور نکرده و دلم نم احساس 

 .کنمیتو جمع و جور کردن کمکش م ،ی. حاال بعد از مهمونمونمیم_

 

 :بود، نگاهش را به سمت باال داد و گفت نییهمان حال که سرش پا در

 !گهیپاشو برو د گمی االن؟ م یکنی چرا مقاومت م_

 .ستیهم مهم ن  ادینه آخه ز_

 

 .را امضا کردنوشت و آن  ی زیبرداشت و چ زشیم یاز رو یابرگه

 .نکردم تیشو برو تا خودم راه. بلند یرعلیخانوم م ی مرخص_
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را برداشتم. برگه را از دستش گرفتم. آن را   لم یو وسا فیناچار بلند شدم و ک به

 :و گفت دیکش

 !موجهه تی. از نظر من مرخصخوادی برگه نم_

 

 .دادمی به ماهان خبر م دی. بادمیکش  رونیب بمیرا از ج امی کردم و گوش تشکر

 

 !جانم مهسان_

 م؟ یاالن بر یایداداش؟ سالم. مالو _

 !رو کرد هاکار خودش  انگار تشر مامان _

 

 :را به پنجره دادم و آهسته گفتم امهیتک

 .ساطور  ر یمجبورم. فعال دستم مونده ز یدونی خودت که م_

  یسر هی دی. االن مهندس ناظر اومده و باکشهی مهسان من کارم طول م نیبب_

 !که یترسی واست با اون برو. نم رمیگی آژانس م هیاست براش آماده کنم. نقشه

 

 :گفتم یدلخور با
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 .ادیآژانس ب زنمیخودم زنگ م خوادی م؟ نمداداش! مگه بچه _

 .امیاالن ب تونمی . واقعا نمگهید دیببخش_

حاال. به کارت برس. مواظب    رمینداره. خودم م  یداداش. اشکال  دونمیم_

 .خودت هم باش

 

 .کردی نگاهم م رهیداشت خ یکیرا قطع کردم. ن تماس

 واست؟ رمیآژانس بگ_

 

 :لبخند گفتم با

 !ستین یاگه زحمت_

 زم؟یعز  یچه زحمت_

 

آژانس خبر کند. آدرس را   م یخواست برا ی تلفن را برداشت و از موحد یگوش

 .و به او داد   دیهم از من پرس

 

  یخواستگار انیو مجبور شدم جر م یحرف زد یکیآژانس برسد، با ن یوقت تا

 :و گفت دیکنم. کوتاه خند فیتعر شیامشب را سربسته برا 
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 هاشونه؟مادرها آرزوشون ازدواج بچه  یهمه_

 

 :به در زد و داخل شد یموحد

 .دهیآژانس رس یرعلیخانوم م_

 

 .کردم یخداحافظ عی بزنم و سر یحرف  ی کینشد در مورد سوال ن فرصت

 

خلوت بود و راننده هم داشت مکرر بوق   ی لیخ ابانیآن ساعت از روز، خ در

 .زدیم

 

. سرم  دمیدو رونیب یکیتکان دادم و از اتاق مشترکم با ن ی دست ی موحد یبرا

داشتم با عجله از در شرکت   ف؛یدر ک نکم یکردن ع دایبود و در حال پ نییپا

 ینهیبه س نهیکه به من خورد، س یمحکم  یکه ناگهان با تنه رفتمی م رونیب

 .رفتسو  ک یاش به از دستم پرت شد و هر تکه   نک یشدم و ع یکس
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نشسته بود که   یندادم و فقط نگاهم در چشمان  یتیاهم چی شکسته ه نک یع به

 .ها دور بودمها از آن انگار قرن

 

باز مانده بود و هاج و واج   تریهانناگ دار ید نیو ا یبرخورد ناگهان ن یاز ا دهانم

 .مانده بودم رهیبه او خ

 

 .ام را گرفتو چانه  دی کش شیرا پ دستش

 !ببند پشه نره_

 

کرده بود که در آن ظهر   یداغ یام، تنم را کوره چانه  یدستش رو یگرم

 .سوزاندیتابستان، وجودم را م 

و لبخند کوچک گوشه لبش در    رایچشمان گ نیخودم نبود، نگاهم ب دست

 .گردش بود

 ...یل یبودم... خ دلتنگش

 

 :کنم، گفتم غیرا از چشمانم در  دنشیکه دآن  یدهانم را قورت دادم و ب آب

 !سالم_
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 .ام جدا شده بود. لبخندش را حفظ کرده بوداز چانه  دستش

  ؟یخانوم! کجا بسالمت  کمیسالم عل_

 

چقدر   ک،ینزد یفاصله ن یرا از ا شیصدا احساسم به او عوض شده بود،  یوقت  از

 .دوست داشتم  شتریب

 

 !؟ شدی ام چه مرا به او باخته  نمیمن تمام دل و د دیفهمی صدرا کاهن م اگر

 

 

و نداشتنش، چقدر سخت بود. نگاهم رو به باال و   ک یحد نزد ن یتا ا بودنش

از لبخندش    ی. واداشتمی چشمانش خانه کرده بود. چشم از صورتش برنم انیم

 .که قصد جانم را کرده بود

داشت مرا   یکیهمه نزد نیمرا نگاه کرد. ا ترق یو دق  دیجلو کش ی را کم  سرش

کج کردم که پشت   ی را گم کرده بودم. سرم را کم م ی. دست و پاکرد ی ذوب م

. او هم به عقب  زدی کوتاه م یبوق هاسمج داشت  ی. رانندهنمیسرش را بب

 :باال رفته گفت یی برگشت و با ابرو

 منتظر توئه؟_
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 .دمیام کشبه مقنعه  یرا به دندان گرفتم و دست لبم

 !بله_

  .تموم شده باشه یباشم که ساعت کار دهیرس ریانقد د کنمی فکر نم_

 

 .دستش چرخاند ی ساعتش را رو و

 :لکنت گفتم با

 .گرفتم یراستش... خب... من مرخص یعنینه نشده. _

 

  یبرداشته شدن بود که دستش را رو یدوباره بوق زد. قدمم آماده راننده

تنم را احساس کرد   ینگه داشت. لرزش ناگهان میگذاشت و مرا سر جا میبازو

 :گرفت و گفت یا شماره  یاما دستش را برنداشت. با گوش

 .منتظر بمونه قهیآژانس بگو چند دق  نیا یده پارسا لطف کن به رانن یآقا_

 

 ساختمان زنگ زده بود؟  ی روبرو  ینگهبان وسک یک به

 .ایدنبالم ب_
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از من وارد شرکت شد و مرا به دنبال خود کشاند.   ترشیرا رها کرد و پ  دستم

  یمرا نگه دارد؟ با لمس انگشتانش، رو شدی م یعنی م؟یگشتی برم میچرا داشت

 .به پا کرده بود یچه آتش میبازو

 

همان چند   یمرا وادار کرد سیکه در شرکت ادر ی مثل آن روز گفتمی م کاش

مخالفت کن. بگذار   امی مانده را هم بمانم؛ حاال هم با مرخص یباق  یقهیدق 

 !کنمی خواهش م ...ک ینزد قدرنی.. هم.بمانم... کنار تو شتریبمانم. ب

 

 .با ورود ما از جا برخاست و با لبخند سالم کرد یموحد

 !نیمهندس. خوش اومد یسالم آقا_

 !سالم ممنونم_

 

. بعد دستش را به نشان تعارف به من، به  ستادیاتاقش را باز کرد و کنار ا  در

 .سمت اتاق گرفت

 

به ما، به کارش مشغول شد و   توجهی انداختم که ب یبه موحد  ینگاه مین

ما را   انیم یها بود؛ تا تمام حرف  یخیاگر ش شک ی. بکردی م پیتا یزیچ

 گرفت؟یمگر آرام م د؛یشنینم
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قسمت شرکت بود. با   نیتر. بزرگ گذاشتمیبود که پا در اتاقش م ی بار نیاول

را به ذهن   اتشیجزئ یکردم همه یدور تا دورش را نگاه کردم و سع یرگیخ

تر بود و  سوخته  ی کم رون،یب ونیاتاق، از دکوراس   نیا یِ ابسپارم. چرم قهوه 

 ...مثل صاحبش تر؛ک یاتاق کار شده بود. ش ن یدر ا شتریب

که   ی لیبه وسا دی رد کردم اما نگاهم رس یتفاوت ی پر تعداد اتاق را با ب  مبلمان

  ی قاب عکس ای زشیم  یرو  یانقره یِگاری س ری داشت. مثال قلمدان و ز ز یم یرو

 را در برِ خود دارد؟  یعکس چه کس دانستمی که پشتش به من بود و نم

 !خب_

 

به   عی را سر می زپایو نگاه گر دیکش  رونیب المیخ یایگفتنش، مرا از دن خب

 .سمت او کشاند

 بله؟_

 

 تیجذاب تِیکس را به نها چیهکه مطمئن بودم  یرنگ ی کت و شلوار دود با

خانه   یهابا نگاه  ب،یداده بود و دست در ج  زیبه م هیتک کرد،ی صدرا، جذاب نم

و ظاهر   کندیاز سر تا پا براندازم م کردمی . احساس مبود   امره یکنَش خ خراب 

  یو گاه دی چرخی صورتم م انی م ی. نگاهش گاهکندی را رصد م دمیجد



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

857 
 

من هم   زدی م اد یکه مربوط به شرکت او بود و فر ییهابه لباس  دیرسیم

 .کنمیبه خودش کار م ک یکارمند او هستم و نزد

 .درموردم داشته باشد یفکر  نیهم من دوست داشتم صدرا چن دیشا

اند و تند تر از  سرعت گذاشته یساعتِ پشت سرش که مسابقه یهاعقربه نه

کارش که با  طلب  ی ادیز نیمهم است و نه صورت دلنش می برا دوندی م شهیهم

 .میایابرو منتظر است تا منِ الل شده به حرف ب یباالرفته یتا ک ی

نگاه   نیاو بردارم. دلم ا  یرا از رو امرهیکه من نگاه خ  شوندی باعث نم کدامچیه

. صدرا امروز به  کنمی اش را اجابت مخواسته   ل،یل مکردن را خواسته و با کما

 .العاده شده استفوق یریگطرز چشم 

 .و فقط به او نگاه کنم ستمیبا ش یروبرو استیدن ایدارم تا دن  دوست

 !امشده  سررهیخ  قدرنیمن هم قایدق 

 ...ماهان چارهیب

 

 ؟یگرفت  یمرخص یکه گفت_

 !بله_
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که   یو نگاه دهیچسب زیکه به م یکه ژستش را عوض کند، با همان تنآن یب

 :دیگوینشانده، م بیکه در ج ییهاکارش فقط سوزاندن است و دست 

 !یبرگه مرخص _

 ها؟_

 

 !دهان باز کند و مرا ببلعد  نیزم ا ی رم؛یبم ایکه  استن یزمان ا  حاال

  ها؟ 

 ...استچه طرز حرف زدن   گری د نیا

 

به کار  دنینخند ی که دارد تمام تالشش را برا دهندی براقش نشان م چشمان

 کنم؟  ریرا به چه تعب  شی. اما اخم جذاب ابروهابنددیم

 

 !ی رعلی کو خانم م تیبرگه مرخص  گمیم_

 

 داد ی ربع به سه را نشان م ک ی ساعت،

 .شرکت بروم نیمن قصد نداشتم از ا و
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 گرفتن امکان ندارد؟  ی نرو... بمان... مرخص ییبگو شود یم

 !گرفتن تا ابد امکان نداشت  ی شرکت، مرخص نی من، در ا ی برا کاش

 .پاسخم مانده بود منتظر

 .از خانوم مجد اجازه گرفتم یعنی... زهی جون... چ ی کیاز ن_

 

  رهیمرا خ طورن یا گفتی نم زد؟ی نم ی. چرا حرف کردی سکوت داشت نگاهم م در

 شوم؟ یم ترفتهیمن ش کند،ی نگاه م

 

 ؟ یخواستیم ی واسه چ ی مرخص_

 

 :حواس گفتم یب

 .میمهمون دار_

 مهمون؟ _

 

. باالخره نگاهم از صورتش دل  خواستمی چه م ی را برا یآمد مرخص  ادمی تازه

 .شد   ریکند و سر به ز

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

860 
 

 

 .برم به مامان کمک کنم د ی. بامیمهمون دار گهی دو ساعت د یکی_

 ؟یری م یدار  دونهی ماهان م_

 

 یهمه  انیماهان در جر  دانستی او هم الزم م یعنیبه او زل زدم.   ع یسر

 من باشد؟  یکارها

 .رمی. بهش زنگ زدم اما چون سرش شلوغ بود؛ گفت آژانس بگدونهی بله م_

 

 :آهسته گفتم زد؛ی بوق نم گریکه د یراننده آژانس منتظر  یادآوری با

 ...بمونم ایکار کنم؟ برم؟  یاالن چ_

 

 .دیشد و به دستش رس چیام، کادوپچند روزه  یدلتنگ  انیآخرم، م حرف

 .رفت  اشیجدا کرد و به سمت صندل   زیرا از م تنش

 .یبر یتونیم_

 

 .رها کرد یکسی نگاهش را از سرم برداشت و مرا در ب یهیسا

 .دیلرزی داشت م لبم
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 ...همه تنگش نبود نیدلم ا کاش

 ...انصاف نبود یقدر ب ن یکاش صدرا ا 

 

 :گفتم آهسته

 !خداحافظ_

 

 .رفتنم سست بود یدر و پا یره یدستگ یرو  دستم

 

 مهسان؟_

 

کن تا   میصدا کردنت... تو فقط مرا صدا کن... صدا نیا یکه مهسان به فدا  آخ

 ...رمیجان بگ

 .گرفتم و به سمتش برگشتم ینفس

 .کارش بود زیبه م نگاهش

 ؟یهست یبودنت راض جان یاز ا_

 

 جوابش واضح نبود؟  یعنی ! یسوال اشتباه چه
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 :زبانم آمد بر

 ...بله_

 

 :شد. گفتم ختهیدلم افسار گس اما

 !یلیخ_

 

 !یو خواستن قیکرد. پر مکث، دق  نگاهم

 .کنمیکمکت م  ؛یداشت یاز فردا خودم هستم. هر جا، هر مشکل _

 

 !فتهیو ش قیکردم. قدر دان، عم نگاهش

 !. بسالمتیبر یتونی م گهید_

 

  یهنوز رو  دم،یکه به خانه رس یاآخرش را از او وام گرفتم و تا لحظه لبخند

 :را حساب کنم که راننده گفت هیشدن، آمدم کرا  ادهیلبم مانده بود. وقت پ 

 .پرداخت کردن  ینترنتیمهندس کاهن ا_
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بود و   ایمن تمام دن یکه برا ییکاهن... مهندس صدرا کاهن! صدرا مهندس

 !دانستی بس! کاش م

*** 

 

 !ارمینم ییمن چا_

 !یکنی م خودیتو ب_

 

شد. نه او   یمن و مامان رد و بدل م نیدو جمله ب نیساعت بود که ا مین قایدق 

 .رفتمی بار م ریو نه من ز آمدیکوتاه م

. حکمت  کردمیرا اصال درک نم  یتگارآوردن عروس در خواس یحکمت چا 

 آداب نبود؟  یِمباد یاد یچادر سر کردنش را هم. مامان ز

  یچا  یچادر گذشت. اما هنوز رو ریتا عاقبت از خ گرفتم و غر زدم بهانه قدرآن

 .آوردنم مُصر بود

گذاشتم. به خواست   ییلبه طال یهاکنار استکان ،ینیرا پر کردم و در س قندان

 را هم  ینیریو ش وهی م دنی. چیمامان، هم شربت آماده کرده بودم و هم چا

 .خودش به عهده گرفت

 :گفتی و م دیکشی چندبار در آشپزخانه سرک م بابا
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 ن؟ یکم و کسر ندار یزیچ_

 

مرا   دنش،یکه با هربار پوش  بود. همان دهیراهش را پوشراه یآب راهن یپ

از   بابا هم  یعنیو جذابم، غش و ضعف کنم.  پیتپدر خوش  ی تا برا داشت ی وام

 حال بود؟ دخترش، خوش  یخواستگار آمدن برا 

 

 :با عجله گفت مامان

وسط   ن یبرسن و تو هنوز ا گهیپاشو برو لباست رو بپوش مهسان. االنه که د_ 

 !یموند

 

 ...یی. من چاگمای. فقط مامان باز دارم م رمی االن مباشه _

 

 .رو حرص ندهانقد من  گهیمهسان برو د_

 

  بشینص یجالب حیو انگار تفر دیخندیما دونفر م  انیهربار به کشمکش م هلن

 .شده بود

 !عروس بردنش  نیدرد نکنه با ا یخانوم عباس ن یبه به! دست ا_
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آراسته، پر خنده به ما زل زده   یظاهر  سمت صدا برگشتم. ماهان بود که با به

 .بود

 .معترض شد  بابا

 دلش هم بخواد! مگه دختر من چشه؟ _

 

 :و گفت دیبه حرف بابا پر صدا خند ماهان

 !و شلخته؛ نوبره  یواقعا عروس انقد هپل_

 

 :خشم گفتم با

 !داداش_

 

 :باال برد و پر خنده گفت میدو دستش را به نشانه تسل هر

هم ازت   ییتا آخر عمر... چا  بندمتیم شیر خیخودم مخلصتم هستم. ب_

 !خوامینم

 

 :گفت هلن
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 بشم؟  یعروس یبابا منم با عمه جون _

 

 !اندبختش را به بخت من وصله کرده کردی زبان عمه فکر م نیریش

 

 :زد ادیفر بایتقر مامان

 !ییجانی مهسان! هنوز که ا_

 

تا لباس بپوشم اما   دم یبه اتاقم دو عیبه خنده افتاده بودم. سر اش ی دستپاچگ  از

و کت و دامن   یکت و شلوار دود  نیبپوشم. نگاهم ب  دیچه با دانستمی واقعا نم

مرا   دنشیکه امروز با پوش یصدرا و لباس یادآوریدر گردش بود که با   امیکرم

  چیه دیکه شا یرنگ یشلوار دود واز قبل کرده بود، انتخابم شد کت  تروانه ید

 نداشت. اما مگر مهم بود؟ یمجلس خواستگار  ک یبا  یتناسب

 .بودم که زنگ به صدا در آمد دهیدرست لباس نپوش هنوز

مامان نبودم   ک یدست به کار شدم. خوب شد نزد  ترع یگفتم و سر یبلند یوا

 .کشتی وگرنه حتما مرا م

. دینامی م یکم مانده بود زار بزنم. ماهان حق داشت مرا هپل نهینگاه به آ با

. اما فرصت نبود.  ماندی مرتب نم یروسر  ری قدر وز شده بود که زآن  میموها
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فرستادم.   یروسر ر ی را ز میموها عی مرطوب کردم و سر یدستم را با سِرُم مو کم

ها وارد شدند.  مهمان  دم،یپله که رس  نیآخر یو رو دمی به سمت پله ها دو

و به نشستن  گفتندی آمد مها خوشمامان و بابا و ماهان داشتند به آن 

نشستند؛ کوتاه سالم  یکه همگ نیجلو رفتم و هم ی. کمکردند یشان مدعوت 

 .کردم

 .شدینم  دهیشن یکس چیاز ه  ییصدا چیهمه ساکت شدند. ه ناگهان

 

  نی. مگر اشدمی را از خجالت داشتم آب مچ  دانمیبود و نم  نییپا  سرم

رفع    یبود برا  یمعمول یمهمان ک ی داشت؟   یتیمن اهم یبرا  ی خواستگار

 .سرمشق کرده بود میکه مامان برا  یفیتکل

 

 

 همه دستپاچه بودم؟  نیچرا ا پس

  ی مختلف پخش شد و در گوشم نشست. زن ی چند صدا انیسالمم در م جواب

جاافتاده که مشخص بود مادر سجاد است؛ مرا به نشستن کنار خودش دعوت  

 .کرد

 !دختر گلم جانیا نیبش ایب_
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و از   رفتندی م یپسرشان خواستگار یها که برا مادر یهیگلم! چرا مثل بق دختر

ن نگفت عروس و  به م بستند،ی م نوایدختر ب  شیبه ر "عروس گلم" همان اول 

 ست؟یجوابم به پسرش چ دانستی م یعنیمرا دخترش خواند؟  

 

سجاد کجا بود؟ جرات سر بلند کردن نداشتم. کنار مادر سجاد که    یراست

 :نشسته بود. آهسته گفت گرمیدر سمت د ینشستم؛ دختر جوان 

 .زمی عز نمتیبی حالم مخوش _

 

انداختم.    نییمکث، سرم را پا یبه نظرم آشنا آمد. نگاهش کردم. با کم شیصدا

 !دمیفهم

که من از پشت تلفن با او بد تا کرده بودم. چقدر   یبود! خواهر نیا  هیسم پس

 .مهربان بود

به محض باال گرفتن سرم، از   دانستمی نشسته بود و م می درست روبرو مامان

 .باشم  یادم از نگاهش فرارد  حی. پس ترجاورمیب  یچا خواهد ی من م

شان  معاشرت  نیآخر دیو شا نیها شروع شده بود و دو خانواده، اولو بحث حرف

و او در کمال   دیپرس ی م ی بابا از سجاد سوال یگاه انیم نی را آغاز کردند. در ا

را خوب شناخته   شیقدر صدانگاهش کنم اما آن  شدی . نمدادی ادب جواب م

 .است ستهمهربان او، غم نش شهیهم یبودم که احساس کنم در صدا
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.  دیجوشی م ری سخت بود و د یسجاد، برخالف همسر و فرزندانش، کم پدر

 شانیهارا از خالل صحبت نی. ااستیو قانون مدار   یمشخص هم بود مرد جد

اجازه گرفت   یکه خانم عباس دیطول کش شانیهاچقدر بحث دانمی . نمافتمیدر

  التماس . سرم را باال گرفتم و با میصحبت کردن، خلوت کن  یمن و پسرش برا 

  دانستمیباال انداخت که نم میبرا ییچشمانم، به ماهان متوسل شدم. ابرو

 .اما مطمئن بودم برادرم به من کمک خواهد کرد  ستیچ رشیتعب

 

لحظه نگاهم به نگاه سجاد گره خورد. کنار ماهان نشسته بود و چقدر در   همان

  شهیتر از همجذاب  غهیشش ت یبا صورت ده یمرد کت و شلوار پوش ک ی بتیه

  ،یعباس  ینگاهش گرفت. من از سجاد متنفر نبودم. اما از آقا یبود. دلم برا

اهش را  نگ مغ شدی باعث م نیبودم و هم ریخانه، دلگجوان کتاب  یمتصد

 .رمیبگ دهیناد

 

و   مینشسته بود اطیح ی سمت تخت چوب  ک یبود که هرکدام در  قهیدق  چند

و او راه شروعش   خواستمی را نم یصحبتهم  نی. من امیزدینم  یحرف  ک،ی چیه

که قبال به او و خواهرش   استیجوابم همان  دانستیرا بلد نبود. خوب م 

 .بود تهگرف  نیی را در هم قالب کرده بود و سرش را پا شیهاام.  دست گفته
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طور ساکت بماند. پس آهسته به او هم همان  دینزنم، شا یاگر حرف  دمید

 .کوتاه، شروع کردم یهاو با نگاه  دمیسمتش چرخ

  .جوابم رو قبال به شما داده بودم کردمی فکر م_

 

 .اش را متوقف کردقالب شده یهات دس حرکت

  گهید  خوامیگفتم نم یکه وقت دیبرام احترام قائل باش یقدرانتظار داشتم اون _

 ...و دیقبول کن م؛ینیرو بب  گهیدهم

 

 .کرد و همان نگاه مرا الل کرد نگاهم

 .بودم دهیند ختهیهمه او را به هم ر نیبه حال ا تا

که نتونست   یبذارش به حساب حرمت مادر  م،ییجانی اگه امشب و االن ا_

  نیسنگ  یلیبرادرش، براش خ یکه درد غصه ی. خواهر نهیش رو ناراحت بب بچه

  میبودم که هربار اومدن باهام حرف بزنن و راض ختهیقد به هم ربود. من اون 

  شیروز پ ه. اما دو سکردمی ت رو بدم، قبول نمکنن بهشون آدرس و شماره 

بهت خبر بدم   خواستمی اشک چشم مادرم کم آوردم. م یو کم آوردم. جل  گهید

  گهیاومدن، قصد آزارت رو ندارم اما... من بهت قول داده بودم د  نیو بگم که با ا

  ...اومدم، به خاطر ینیبی. االنم اگه م شمی مزاحمت نم وقتچیه
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 .در حرکت بود تا ادامه دهد  میهاچشم  نی بار مردمکش ب چند

 .چرا ته دلم جوونه زده دونمی که نم هیدیبه خاطر ام_

 

 .باختمی خود را م دیچرخاندم. نه... نبا  گری بستم و سرم را به سمت د چشم

 

 !دینداشته باش یواه دیلطفا ام_

 .است مهسانزنده   دیآدم به ام_

 !مهسان دیبه من نگ_

 

 :دمیام غر شده  دیکل یهادندان   انیمآوردم و از  ترنییرا پا میصدا

نه کمتر و نه   ،یعباس یخونه هستم آقاکتاب  یِرعلیمن همون خانوم م _

  .شتریب

 

 پوزخند؟   ایبه طرح هالل درآمد. خنده بود  یکم لبش

بهم فرصت جبران   یستیکه حاضر ن  ی سادیانقد رو حرفت محکم وا یعنی_

 ؟یبد

 که بهت داشتم؟ یآخه؟ اعتماد یجبران چ_
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 ...آره_

باز   ؟یعباس یقراره عوض بشه آقا یچ  ؛یاصال فرصت هم بدم، جبران هم بکن_

دارن   یادوستانه یدوتا دوست ناشناس که از پشت تلفن با هم رابطه میبش

 ...و

کنارت نشستم که حرف   جان یچرا ناشناس؟ چرا از پشت تلفن؟ من االن ا_

  یدونی ون اولشم قصدم ازدواج بوده. خودت م. من از هم یازدواج بزنم نه دوست

 .ستمی من آدمِ مزاحمت ن

  هیفقط شما رو به چشم  ،یهست  یک دمیکه فهم یاما من از همون روز_

 !و بس نمیبی مزاحم م

 .... من سجادمنیکه هستم بب ی رو جور رو کنار بزن خب. من  ینیبدب_

  یبرا یواقع یایشما تو دن.  امیآدم دن نیتر نیمن بدب ه،ینیاسمش بدب   نیاگه ا_

 .نیهست ی عباس یشما آقا ن،یستیمن سجاد ن

 

 کنه؟ی م یچه فرق _

 .کنهی فرق م ی لیمن خ  ی. براکنهیفرق م_
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  یعصب  زیچ ک یو هر کدام از  میکرد ی هم پرتاب م یرا به سر و رو  کلمات

 .میبود

  یبرا نیداشتم. امن از سر عالقه اومدم جلو مهسان. به خدا که فقط دوسِت   _

 ست؟ین یکاف  دنمیفراموش کردن کارم و بخش

 .باشه یکاف  کنمیفکر م ن یاما من شما رو دوست ندارم. ا_

 .بهم فرصت بده_

 .تونمینم_

 !مهسان_

 

کجا  اش ی صبور راندم؟ی پسر را از خود م ن یا دیکن. من چطور با امی ار ی ایخدا

 . اما چاره چه بود؟ کردی م تیحرکاتش مرا اذ انیم یآشفتگ  ن یرفته بود؟ ا

 :گرفتم یرا محکم بستم و نفس میهاچشم  

 .رو فراموش کنمن شهیهم یبرا کنمی خواهش م_

  یکارم رو فراموش کن کنمی . من از تو خواهش متونمی که نم یدونی خودت م_

اگه خودت   ،یرو کنار بذار  ینیبدب  نی. مطمئن باش اگه ایو بهم فرصت بد

 .دیبه عالقه رس  شهیراحت م  یلیخ  ،یوابخ
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 .. با خودم در کشمکش بودمزدمیخالص را م  ریت دیبا

 ...قدر کهمهسان من تو رو دوست دارم. اون _

 .رو دوست دارم  گهی د یکی اما من _

 

 ینیسنگ دادی اش نشان مجمله، بستم و دهان بازمانده ک ی  نیرا با هم زبانش

 .هضم خواهد کرد ر یحرفم را چقدر د

  نییحد حالش را خراب کنم که بلند شود و سرش را پا ن یتا ا کردمی نم فکر

 :دی و با غم بگو اندازدیب

 ؟یکن یبهم م یلطف هی_

 

 :گفتم آهسته

 ؟ یچ_

 ...که ستی... خوب نادیمن... حالم ز ان؟یب ی بگ نایباال به مامان ا یبر شهیم_

 

 .رفت رون یاز خانه ب  عیکنارم گذشت و سر از
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و محکم    دیها بسته شد؛ مامان با خشم به سمتم چرخکه پشت سر مهمان در

 :گفت

 کنه؟ یباال خداحافظ ادینتونست ب یبدبخت حت یهکه پسر  یکار کرد یچ_

 

غم مادر و    دنید  یاز مامان نداشتم. حالم برا یمن هم دست کم خود 

 ...م کهخواهرش بد بود. خودش ه

 .مبل لم داد و به من اشاره کرد از مقابل چشم مامان دور شوم یرو بابا

که   کنیها انقد کوچاستکان  نی ا  ؟یاریبرا من م ییجا  وانیل هیدخترم _

 .می خورد ی چ دمینفهم

 

 .هاآن یهاآشپزخانه پناه بردم و گوش سپردم به حرف  به

 

 :بلند گفت مامان

 .یکرد کاری چ یدون ی خودت م. فقط یفرار کن دمیآره با_

 

 :آهسته گفت بعد

 ...چقد اقا، چقد ب،یتوروخدا؟ چقد نج یدیپسر واقعا. د  نیا فیح_
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 :حرفش گفت انیم بابا

حاال نشد   گهی. د یدی رو آزار مخودت ی زیبابا! خانوم شما هم با هر چ یا_

 !گهید

 دخترت نذاشت؟  اینشد؟ _

قرار   گهیکه دو روز د نهیا تشیمگه؟ نها کنهیم یحاال مهسان نذاشت! فرق _

 .مینه. خب االن گفت م یبود بگ

 م؟یگفتی نه م دیچرا با_

که انگار به زور    کردی برخورد م یجور هیخانوم من؟ پدره   یدیخودت ند_

. بعدم واقعا ما هم زبون  هیریگاهل سخت  ی لیبه اومدن شده. معلوم بود خ یراض

 .نداشت یکار دنشی. فهممیهم نبود

 

 :نزد. بابا ادامه داد  یکنارش نشست و حرف  مامان

 .نبود یراستش منم دلم راض_

 

نشست و هلن را بغل کرد   شانیکرده بود، روبرو دایهم که انگار جرات پ ماهان

 :و گفت
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 .نبود یمنم دلم راض یول  دیباور نکن دیشا_

 

 :آهسته گفت مامان

 .پسره واقعا خوب به نظرم اومد_

 

 .داد یدواریبه او ام بابا

داشته باشه.   تونهی هم م یبهتر یها تیبود، مهسان موقع یکه تازه اول نیا_

 ه؟یت برا چعجله 

 

 !آره خب_

 

 .و از پشت او را محکم بغل کردم  دمیدو عی را گفت، سر نیکه ا مامان

 .قربون مامان خوشگل خودم_

 

 :گفت طنتیاما ماهان با ش دیخند مامان
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خواستگارِ   ستیل هی کنهی ندونه فکر م یکه هرک دوارهیبابا بهت ام یجور  هی_

شن به   ابیگرفتن و هرکدوم سر وقت قراره شرف  یکه وقت قبل یآماده دار

 !حضور پرنسس خانوم

 

 .دمیکه زد، منظورش را کامال فهم یبزنم اما با چشمک  یحرف  آمدم

 !عروس خانوم هایاریب  یسفارش ییچا هیواسه ما  یرفته بود_

 

 .بردم شانی و برا  ختمیر  یدور چا ک ی و   دمیبه آشپزخانه دو ع یحرف بابا سر با

ها به دهانم مزه کرده بود. هم به قول ماهان از موضوع  شب بعد مدتآن  شام

صدرا را در شرکت   ،یخبری بودم؛ هم بعد از چند روز ب  افتهی یسجاد خالص

.  دیخواهم د شهیاز هم ترک یاز فردا، صدرا را نزد دانستمی بودم؛ هم م دهید

 .خواهد کرد  ک داشتم، به من کم  یخودش گفته بود هست و هر جا، هر مشکل

 

 :از خواب، ماهان گفت قبل

  ی برس ی که بر یداری رو از سر راه برم هازهی سنگر  یدار یکی یکیکه  نمیبیم_

 !به قله
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 .گرفته بودم یحس خوب  رشیتعب از

 ...گهیش بسته شد. البته اگه د ! پرونده یعباس ی ناب آقااز ج نمیا_

 

 :گفتم ع یسر

 .راحت  التی. خگهی مطمئن باش تموم شد د_

 !دوارمیام_

 

 :کرد و گفت ز یرا ر شیهاچشم  ناگهان

 ؟ یکه انقد طولش داد نیگفتیم  ی امروز با هم چ_

 

 :از صورتم رفت و با خجالت گفتم خنده

 ؟یبا ک_

 

 :دماغم زد و گفت یرا رو انگشتش

 !هاشهی که دماغت دراز م  ینکن یکارپنهون _
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 .به دماغم دادم ینیچ

 ازت پنهون کنم؟ ی زیچ دیچرا با_

 رو تلف کرد!؟ربع وقتت هیداشت که  یچ   رپلهیاون ز نمیبب دییخب پس بفرما_

 

 :باز گفتم یدهان با

 ...خداداداش به _

 

خدا کم  بنده یدم در. راننده یمنتظر کاشت رون یکه اومد. بعدم ماش دمشید_

 .از تو شرکت کشون کشون ببره سوارت کنه ادیمونده بود ب

 

 

که  گفتی به من م  ی شوخ یرا با چاشن  شیهای و نگران یجد یهاحرف  شهیهم

 .کالم شومبا او هم  یشتریب یبا راحت

 .انداختم نییرا پا  سرم

  ؟یریبه هم. گفت کجا م میخورد  هویکه  رفتمی . داشتم مادیم دونستمینم_

 که  خواست؛یم  یمرخص  یگرفتم. برگه یو مرخص م یبهش گفتم مهمون دار

 .گفتم مجد بهم برگه نداده
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 :کردم و آهسته گفتم نگاهش

 ش؟یدید_

  فوریهم ک ی! حسابدهید نه،یبب دیکه با یآخه خواهر من؟ اون مکارهی من چ_

 .شده

 

 :خجالت گفتم با

 !داداش گهی نکن د تیاذ_

 

 .دیفشار، کش یرا با کم  امینیب بارنیا

  واری ژکوند به در و د یو لبخندها  یبود ایانقد تو رو ،یسوار بش یرفتیم یوقت_

 .دمیاز اون باال دارم برات دست تکون م یدیکه ند ؛یدادی م لیتحو

 

 .باز شد شمیبعدازظهرم با صدرا، دوباره ن دار ید  یادآوری با

.  های ها نشون بد ی سبک سر نیاز ا گهید نمی! نبایحیب ی. دختره گهیبسه د_

 !من رتیحاشا به غ
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 .آغوشش انداختم انیو خود را م  دمیخند بلند

 نیترمحرم  میو برا  خواند ی که هر نگاهم را م یبرادر نی داشتن چن ی برا من

 .بودم ن یبود، شاکرتر

تا با فکر به فردا و   دمیتخت دراز کش یگفتم و رو  ریبه او شب بخ یخوشحال با

 .آمد امک یپ  میببافم که برا ایخود رو  یمرور مالقات امروزم با صدرا، برا

کردم دوباره ماهان است و قصد سر به سر گذاشتنم را دارد اما نام شبگرد   فکر

را که   امشیتمام صورتم از خنده شکفت. پ م،یاهایبا حس تحقق رو دم،یرا که د

 .دیوجودم لرز یخواندم؛ همه 

 

 "!دیکه مهمون داشت"

 

 

  نیماش یگاهش صندل هیکه تک یبودم و با سر دهیکش ن ییرا کامل پا شهیش

قدر گرم بود که  وقت صبح، هوا آن نی. در اکردمی نگاه م ابانیبود، داشتم به خ

  دیوجودم را شا یها . هرچند که گدازهکردی تنم کم نم یوزش باد هم از گرما 

با صدرا!   ییارویاز رو امی نسبت دهم. به نگران یگری د زیجز گرما، به چ شدیم

 نزدم؟  یجواب دهم و حرف  دمیداده بود، ترس  امیکه به من پ شبیچرا د

 بود؟ دهیچه پرس  مگر
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 .دهم حی توض شیبرا مانیهااز مهمان   خواستیم

چطور کم آورده بودم و   امش؛یپ دن یبا د شبیکه د دیآی م ادمی یوقت

 .کنمی به او بدهم، از خودم تعجب م یچه جواب   دانستمینم

...  طورن یجواب ماندنش را هم هم ینگفته بود سکوتم را دوست ندارد... ب  مگر

 کنار گذاشتم؟ ،یتفاوت یپس چرا او را با ب

 :صبر کرد و دوباره نوشت یبود انتظارش را ندارد. چون فقط کم مشخص

 "!طورن یکه ا" 

 

  یشیفرما یِمراسم خواستگار ک ی میبگو شیبرا شدی بودم؟ م دهیمن چرا ترس 

 ...از طرف مامان بود و

 

 ؟ یتو فکر ه؟یچ_

 

 :بردارم، سرم را به سمت ماهان چرخاندم و گفتم یرا از صندل امهیتک کهآنیب

 داداش؟ _

 !بگو_
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حرفم را به او   د یچطور با دانستمیکردم و نم  نییرا در دستم باال و پا یگوش

 !بزنم

 

هست که الزمه من   ی زیچ ؟یبزن  یخوای م یشده مهسان؟ حرف  یزیچ_

 بدونم؟

 

 .صاف نشستم و تمام بدنم به سمت او شد م یجا سر

مون چه خبر  خونه   شبیبهش بگم که د دی... بایعنیبه...  دیمن بابه نظرت _

 بوده؟ 

 

نزد.   ینام صدرا درمقابل برادرم، چقدر سخت بود! مکث کرد و حرف  بردن

به   ی و فکر کردم دوست ندارد جواب می شرکت بود ک ینگاهش به روبرو بود. نزد

  ی را رو فمیجمع و جور کردم و ک یجواب نداد، خود را کم  یسوالم بدهد. وقت

 .دوشم انداختم

 

چشمش برداشت.    یرا از رو نک یراهنما زد و ع م،یشرکت که شد ابانیخ وارد

 :گفت م؛یشو نگ یوارد پارک کهن یقبل از ا

 نه؟ ایبه نظر خودت الزمه بدونه _
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شدن داشتم به سوالش   ادهیپ یرا پارک کرد. تا لحظه ن یرفت و ماش جلوتر

 .. واقعا الزم بود بداند؟ مرا نگه داشتکردمی فکر م

  روان یطرفت جر خواست ی تو دلت م شد؛ی اگه جاتون با هم عوض م نیبب_

 نه؟  ایبهت بگه 

 

سوالش، چه   ی برا دانستمی دوم رفت. نم  یتکان داد و به طبقه میبرا یدست بعد

برداشتم و پا که در شرکت گذاشتم، انگار   یبه خودم بدهم. قدم دیبا یجواب

  شیگفتم و پ یلب  ریاهلل زقرار است با صدرا روبرو شوم. پس بسم  دمیتازه فهم

  نیبه ا یازیرفتم. با خودم فکر کردم تمام مدت از نگاهش پنهان بمانم. اما ن

  .دم یکار نبود. تا قبل از ناهار؛ اصال او را ند

  م یفعال با او روبرو نشوم، برا کهن یدر اتاقش مشغول کار است اما هم دانستمیم

 ...باشم؛ نه دهیاز او ترس کهن یبود. نه ا یکاف 

ام و با  گذاشته  نیحرفش را زم  کردمی از او شرمنده بودم. احساس م شتریب

 .اماو را کنار زده  یتیاهمیب

 

که او   ی و درمورد طرح میکنار هم نشسته بود یکیناهار که شد، من و ن وقت

به در اتاق خورد و صدرا وارد   یاکه تقه میکردیدر سر داشت با هم بحث م
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نشود. اما   ریاو اس انگریتا با چشمانِ طغ  زد ی شد! دستِ نگاهم به هر سو چنگ م

 !نگاهم ین ک یاز  غ یدر

 

 :در گفت  انیم از

 ایکامله  نیکردم. چک کن بب لیمیا رو برات  یخواستیکه م ییهالیفا یکین_

 .نه

 

 .برساند یکیهم به گوش ن یحرف را تلفن نیا  توانستیآمد؟ م  جان یتا ا چرا 

  ...یکین

 خطاب کند؟  یکیاو را ن  دیچرا با  صدرا

 

از اتاق    خواستیچرا حالم خراب شده است. م  دانستمیبود و نم  نییپا  سرم

 :گفت  یکیخارج شود که ن

 !ما بخور صدراناهار رو با _

 .ستیم نممنون گرسنه _
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و هم    کردمیرا طلب م دنشینامعلوم بود. هم د با دلم  فمیو نماند. تکل رفت

 .گرفته بود دهیبود. او مرا ناد میآرزو دنشیند

چنان از  بودم و بهتر بود هم  ختهیبا او گر یینداشت. من از رودررو یتیاهم اما

 .را نداشتم دنشید  ی. چون رومیهم دور باش

 

  یکه موحد شدمی رفتن م یو کم کم آماده شدی داشت تمام م  یادار  ساعت

 :وارد اتاق شد و با لبخند گفت

سر   هیتون جناب کاهن. گفتن قبل از رفتن  شیپ دیلطفا بر یرعلیخانوم م_

 .شوناتاق  دیبر

 

  شبیمرا به حضور خواسته بود؟ به غلط کردن افتاده بودم. اگر همان د چرا 

  ی کوبنده از آرزو ی راحت و قلب  یالیحاال با خ دادم؛ی جواب سوالش را م

 ..اما گرفتمی به سمت اتاقش پر پرواز م دارش،ید

 

چهار بود و ممکن بود ماهان معطل شود. پس قبل از رفتن به اتاق   ساعت

 :نوشتمماهان  یصدرا، برا

 

 "ام؟یتا ب یمونیچند لحظه منتظر م هیکاهن گفته باهام کار داره. "
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کردم   یخداحافظ  یکی. با نامدیاز ماهان ن  یو جواب دیطول کش قهیدو دق  یکی 

  قیبودم و چند نفس عم ستادهیو به سمت اتاق صدرا رفتم. پشت در اتاقش ا

 .تا خود را خونسرد نشان دهم دمیکش

جفت چشم براق، لبخندِ نگاه برادرم هم به   ک یکه باز شد، عالوه بر  در

. پس ماهان  کردندی استقبالم آمد! هر دو نشسته بودند و داشتند به من نگاه م

 بود؟  جانیا

که  ییهاتا به حرف  نشستمی صدرا م یرو در رو  دیدر حضور او با کهن یا  از

. به لبخند ماهان، تبسم  دمیکشیگوش دهم، خجالت م  ستیچ  دانستمینم

 .نشان دادم و آهسته به هردو سالم کردم یکوتاه

 

 

 .کرده بودم غشیکه امروز، از صدرا در یسالم

 :گفت ماهان

  .زمی عز یخسته نباش_

 

  رهیوسعت گرفت و از او تشکر کردم. صدرا اما در همان حال که مرا خ لبخندم

 .آورد شیتعارف پ یدستش را به نشانه  کرد؛ی نگاه م
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 .نیلطفا بش_

 

 .ماهان نشستم و منتظر شدم تا سر صحبت باز شود ی روبرو

 !؟رهیم شی خوب پ  یهمه چ _

 ؟ یندار یکه مشکل جان یا یِ ساعت کار با

 

در حضور ماهان خجل بودم.    کرد؛یکه مرا مفرد خطاب م ن یکردم. از ا نگاهش

 .بود تیاهمیب  شیهم برا دیرا فراموش کرده بود؟ شا  شبیپس موضوع د

 

 :گفتم

 .ندارم یبله خوبه، نه مشکل _

 ؟ یتر بموندو ساعت اضافه  یکیدوروز،  یاازت بخوام هفته تونمی خوبه. م_

 

باال برد.   میرا برا شی ابرو یمانده بود! لنگه. دهانم باز کردمی تعجب نگاهش م با

 .به خود آمدم و نگاهم را از صورتش برداشتم

 ...اگه الزمه که_
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 .داد ز یرا به م  اش هیشد و تک بلند

  دیباشن. شا انیآقا ماهان بگم تا در جر یموضوع رو جلو  نیا  خواستمیم_

کارخونه.   یبر یکی با ن جا،ن یا یِکار میدوبار، بعد از تا  یکی یاهفته  یمجبور بش

  فته،یراه ب یکیکه ن یدرخواست اما تا زمان نیم بابت اسخته و شرمنده دونمیم

 .دارم اجیمن به کمکت احت

 

. محکم چشمانم را بستم و حرفش را تا انتها گوش  کردیم  ی کین یکین چقدر

را به نام کوچک بخواند، از   ی کیدوست نداشتم ن کهن یدادم. فارغ از ا

هم جا خورده بودم. کارخانه؟ مگر صدرا کارخانه هم داشت؟ من    شنهادشیپ

کار   که کردمیاو فقط در کار پخش باشد. ابدا فکرش را هم نم  کردمی فکر م

 .چرم هم انجام دهد دیتول

 

که کارخونه   دونستمی نم یعنی کارخونه نبودم.  انیمن در جر یول دیببخش_

 ...هم

و کم کم   ستیمهم ن ادی. فکر کردم زگفتمی زودتر بهت م  دیبا دیدرسته! شا_

 !یفهمی خودت م

 !تازه راه افتاده کهن یاز ا ی جدا
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 .جمله آخرش کرد  مهیضم یلبخند و

شده بود که احساس کردم   رهیدر چشمانم خ  یجمالت، جور  نیا  یادا نیح

 .کردنم را دارد تیقصد اذ

  ای. بعد از کار هم، یستیضمنا خودم هم هستم و تنها ن ؟یتونی م یخب! نگفت_

 .متیرسونی م ی کین ایخودم، 

 

  ی. چرا حرف کردی به من نگاه م قی ماهان نگاه کردم که او هم داشت عم به

  ران یمنتظر بودم ا  دادم؟ی جواب صدرا را چه م  داد؟ی نشان نم یواکنش  زد؟ینم

 :شتافت و گفت امی اریاز نگاه برادرم بخوانم که به 

 .گردونمیدنبالش و برش م امیخودم م  تاینداره. نها  یاز نظر من مشکل_

 

به   ترقیدق  بارنی آمد. کنار ماهان نشست و ا شیفاصله گرفت و پ ز یاز م  صدرا

 !من نگاه کرد. منتظر حرف خودم بود؛ نظر خودم

 

 .امیم ست،ین ی باشه مشکل_

 

 !پررنگ بود  یادیصورتش بودم؛ ز خیکه م یمن ینامحسوسش برا لبخند
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 .را درآورد یمبل چرم ر یج ری ج ی جا شد و صداجابه  یکم شیجا سر

 .خواستمی مشورت هم ازت م هی_

 

را مرتب کردم. از من مشورت  و مثال آن دمیکش میمانتو نییبه پا یدست

چرا مرا استخدام کرده   دانستمی . از مشاور شرکتش که هنوز هم نمخواستیم

  نیمن هم بهتر یعن ی کرده است.  نیرا گلچ هان یگفته بود صدرا بهتر یکیبود. ن

 بودم؟ 

 

 ؟یچه مشورت_

 

! اما در حضور ماهان،  دیآی او برم یاز دست من برا  یچه کمک میبود بگو بهتر

 .سخت بود میبرا یمدل حرف زدن، کم نیا

 .اضافه کنم دیخط تول هیکه  نمیراستش من تو فکر ا_

 .چندتا محصولم ارائه بدم شه،ی م دیچرم تول کهنیجدا از ا یعنی

 !خوب متیمردمه و البته با ق  ازیمحصول که ن چندتا

 

 .او نبود  شیحواسم پ یکردم ول  نگاهش
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 .دیچرخیم شیفکرها  یحوال  حواسم

 !فرق داشتند یل ی که با هم خ یافکار

 !؟رفتمیچرم م   دیبه کارخانه تول یکیبا ن دیبا من

هوا سوالم را بر زبان   یباعث شد دماغم را جمع کنم و ب زیفکر کردنش ن یحت

 .اورمیب

 !باعث خنده خودش و ماهان شد که

 !جا رو چطور تحمل کنم؟تعفن اون  ی اما بو_

 

 .اش را خوردخنده هیبق

 .میکنیموضوع هم صحبت م  ن یحاال در مورد ا_

 

 !دیبگو حاال در موردش  نیبود هم بهتر

 !قهیدق  ک ی ی حت  آوردم،ی جا دوام نمشک آن  یب من

مربوط به آن حالم را بد   یو کارها وانات یح یهافکر کردن به الشه  یحت

 !کردیم
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  قیتحق هیشون، روزانه  یهاکه خانم معاون و مشاورش، در کنار کار خوامیم_

 ه؟ یمردمه، چ ازیکه ن یمحصول ضرور نمیهم بکنن بب

خب نظر شما رو    یول  دم،یرس یجیکاربرد رو داره؟ خودم به نتا نیشتریب یچ

 .خوامی هم م

 

 !چند محصول ای  ک ی دیچرم و حاال تول  دیکارخانه تول ک ی

 !داشت ازیهر محصول دستگاه مختص به خودش را ن که

 هم  شیهاتمام جمالت و حرف یانتها

 !کردی مردم م  مردم

 کند!؟  یمردم کار  یبرا خواستی کاهن م صدرا

 !قسمت افکارم بود نیتر نیریش  نیا و

 .آورد میهالب یرو یلبخند که

 به دونفرشان انداختم  ینگاه

 

 ... و فیک_
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 .ندادم حرفش تمام شود اجازه

  نیحکمت حضورم در ا دی. شادیدرخش  یچراغ پرنور، در سرم به روشن ک ی 

مطرح   س یو بارها با ادرکه در ذهن داشتم  ییهابود که از برنامه  نیشرکت، ا

کنم و شاهد   ییرونما جان یا  دانست؛یم  سک یها را رکرده بودم و او عمل به آن

 :گفتم شتمدر کنترلش دا یکه سع  ی. با ذوق شان باشمبه ثمر نشستن

 د؟یکنیهم فکر م شرفتیشما تو اهدافتون، به پ_

 

 !اش بدون مکث بودبله  جواب

 

 د؟ یرو دار شهیسرما  ؟ یچ هیسرما_

 

 

 .نگاهم کرد موشکافانه

 !میندار  یمشکل بایتقر_

 

 بست!؟ اما چرا؟ جمع
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هاتون صحبت نیاز ب  ن؛یرو دار شهیو هم سرما شرفتهیشما که هم هدفتون پ_

صرف   رو یبراش وقت و ن نیدارن تو اهدافتون، دار یمردم هم سهم دمیفهم

 ؟یاهیتو کار چرم گ نیبزن نیایی چرا نم ن؛یکنیم

 

العملشان را شکار  را در صورت هر دو نفر چرخاندم و منتظر بودم عکس  نگاهم

. حاال  دیندارد و به سمت صدرا چرخ یکنم. ماهان که مشخص بود نظر خاص

 .میهردو منتظر نظر او بود

 .باال انداخت ییرا لمس کرد و ابرو گردنش

 !؟ یاهیچرم گ_

 

اما    استیاطالعات صدرا درمورد چرم در چه حد و چه سطح دانستمی نم من

  اق،یاز سر اشت یباعث شد با لبخند داد،ی به من فرصت اظهار نظر م کهنیا

  .شروع به حرف زدن کنم

هنوز   یعنی. ستین کشور ما  مرسوم  یتو  ادیز ،یاهیچرم گ  دینیخب بب_

  ی به روش ها گهی د شرفته،یپ  یاز کشورها  یلیخ  ی. اما توفتاده یقدرا جا ناون 

تجارت داشته   شرفتهیپ  یبا کشورها  میتونی . ما مدنیچرم بها نم  دیسابق تول

  ی جهان سوم ی فقط دنبال فروش محصوالتمون تو کشورها کهن ینه ا میباش

 .میباش
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بود. داشت با  دهیکش  شیپا ی دستش را از رو ک یرا به مبل داده بود و  اشهیتک

 .دادی گوش م  میهاو به حرف  کردی من نگاه مدقت به 

 

 :گرفتم و ادامه دادم ینفس

  یرو تو کشورها داتشونیتول کهن یا یمعروف کشور، برا یدو تا از برندها یکی_

  دیتول یتو یاهیعمده از چرم گ  یعرضه کنن، ملزم به استفاده  یشتریب

  ا،یدن یاز کشورا ی لی طور که گفتم، االن خمحصوالتشون هستن. چون همون 

 کهن یا لیو خواهانش هستن. به دل دنی محصوالت بها م  جورنیفقط به ا

 زنه؛ی م بیآس یل یخ  ستیز طیچرم با کروم، هم به مح دی تول یقبل یهاروش 

  نیاز ا یکی میتونی . ما هم مندازهیها رو به خطر م هم سالمت مصرف کننده

که با   یی. در کنار کارخونه و شرکت خودمون و قراردادهامیها باششرکت

 هیبه بق ارائه یبرا هم  یاهیچرم گ  دیخط تول هی میتونی م  م،یها دارشرکت

رو برا خودمون   های کار، ما، هم هر دو دسته مشتر نی. با امی کشورها راه بنداز

  ن، ینو یهابا روش کهنیهم ا م؛ی کرد دیتول یاهیهم چرم گ م،ینگه داشت

 .م یبرس نهیزم ن یتو ا شرفت یبه پ میتونیم

 

 .کردندی داشتند با دقت به من نگاه م هردو 
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 .داره  بیمعا یلیاستفاده از کروم خ  _

. کنهی رو هم با خطر روبرو م واناتیسالمت ح  ست،یز طی مح نیهم شیکی 

 .داره یاهینسبت به چرم گ یکمتر ییبایتازه ز

  یعیحالت طب شن،ی و رنگ م دیتول یاهیکه به روش گ ییهاسطح چرم   چون

  یظاهر مصنوع ، یمصنوع  ینه، با رنگ ها هیاما بق کننیخودشون رو حفظ م 

 .دنی هم به چرم م

 

 :گفتم عی براق صدرا افتاد. سر یهابه کفش نگاهم

. شهی ها هم استفاده مآستر کفش  یتو یاهیگ یهاکفش! از چرم  نیاصال هم_

پر   ییایمیداره و منافذش هم با مواد ش یاد ینوع از چرم، دم و بازدم ز نیا

و    یماریب جاد یو از رشد قارچ و ا کنهیعرق پا رو جذب م نی نشده، به خاطر هم

 .کنهیم ی ریبد پا، جلوگ یبو

 

ن مدرسه که  مثل دورا  کردمی . احساس مکردندی نگاهم م قیدو، داشتند عم هر

کار را در  حاال هم همان  کردم؛ی و کنفرانس ارائه م ستادمی ای کالس م ی روبرو

صدرا   ی. از نگاه موشکافانهدهمیانجام م   نیزبیر یادی دو مرد ز نیحضور ا

هم    یو به ماهان متوسل شدم. با لبخند، چشمانش را محکم رو ختمیگر
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. لبخندش را به قلبم  استی گذاشت و به من فهماند که از دستم چقدر راض 

 .شدیو چقدر وجودش باعث قوت گرفتنم م دمیبخش

 

کرده   جاد یا یریی که در نوع نشستنش تغآن  ی را صاف کرد و ب شیصدا صدرا 

 :باشد گفت

  ی برا میایکه ما م نهیهم هم نشی. بهترهیادیز ی لیخ یهات یها مز ن یخب ا_

  ستیز طیمح ی تر هم توکه راحت  میکنی استفاده م یچرم، از مواد آل  دیتول

 .شهیم هیتجز

 

 :خودش ادامه داد   دوباره

  یما که با بحران آلودگ یارهیس یمحصول سبز و سالم برا  هیگفت  شهیم_

 .هم روبروئه ستیز طیمح

 

جوابش را بدهم که ماهان بلند شد و دستش را به سمت صدرا    خواستمیم

 .گرفت

شما   یهاراستش من االن انقد عدد و رقم تو ذهن خودم هست که صحبت_

 .بره ادم یهم خودم بلد بودم،  یهرچ  ایبشم؛  ترجیگ ای شهی دوتا باعث م
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 :فشرد. ماهان ادامه داد  مانهی بلند شد و دستش را صم صدرا

با   دمی م حیپس ترج  ارم؛یسر در نم ی ادیز  زیهاتون چاما از حرف دیببخش_

 .تون نشم حضورم باعث اختالل تو جلسه 

 

 .د یسمت من چرخ به

 .مهسان یایمنتظرم تا ب نی رو از باال بردارم. تو ماش لم یوسا  رمیم_

 

 .رفت و در اتاق را پشت سرش بست ماهان

 

 .قرار گرفت مینشست و روبرو اشیقبل ی ره در جادوبا صدرا

 !کار نی هم داره ا یبیمعا_

 کهن یباشه. و ا متشونیاختالف ق  ن یهم شیکی کنمی. فکر م دونمی بله م_

 .ستنیها هنوز از تفاوت انواع چرم آگاه ن  یلیخ

چرمه، کم کم خودش   یکه مصرف کننده یداد. کس  ادشونی دیخب با_

 ...گرانیاما درمورد د شهی متوجه م
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را به هم   میهاو باعث شد با شعف، دست  دیبه ذهنم رس ی گری د زیچ ناگهان

 :میبکوبم و بگو

 .میآموزش رو بد ن یبهشون ا میتونی خود ما م_

 

 .به من نگاه کرد ی پرسش

  هی. فقط مختصِ محصوالت خودمون. میکن ی طراح شنیکی اپل هی میتونی ما م_

تر داخلش ثبت بشن.  د یبشه و اطالعات جد تیبار آپد ک ی  یکه ماه شنیکیاپل

  یزیدرمورد انواع چرم و هرچ حیبازار، توض تیوضع دمون،ی مثل محصوالت جد

در   کنن،ی م برو نص شیکیکه اپل ییکاربرها  یجورنی. اکه به کارمون مربوطه

 .رنیگی قرار م ز یهمه چ انیجر

 

. تمام مدت،  رفتیدر مقابل صدرا باالتر م  امی قدرت سخنور گذشت،ی هرچه م 

  میهابه حرف ادیرا قطع نکرده بودم و با اعتماد به نفس ز مانی تماس چشم

بود. متوجه   یعاد م یشده بودم و برا  توجهی . انگار به حضورش بدادمی ادامه م

  رهیهنوز داشت مرا خ شد؛حرفم که تمام  .کندی به من نگاه م قیدق  ی لیبودم خ

 .کردی نگاه م

 .ندازمیب نییباعث شد سرم را پا زشینزدم. نگاه ت یبسته شد و حرف  دهانم
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 :گفت ی ناگهان یلیخ 

 !کردن برات مشکله پیپس فقط تا_

 

 .نگاهش کردم ی پرسش

 ؟ یچ_

 !بلبل نی. عیزنیخوب حرف م  یلیخ_

کردن برات   پی! پس تاومدهیمن، هنوز ن شبید یاکلمه  هی امیجواب پ  یول

 .گهیسخته د

 

 گفتم؟یم دیشدم. چه با ساکت

 .فراموش نکرده بود پس

 !با شمام یرعلیخانم م_

 

 :و با حرص گفتم محکم

 !م یبله مهمون داشت_

 فقط مهمون!؟ _
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 دانست؟ی م یز یواقعا چ  ای رد؟یمچ مرا بگ خواستیم

 ...یکه جنبه ی مهمون هی_

 

 :خجالت گفتم ی انداختم و با کم نییرا پا  سرم

 .داشت  ی خواستگار_

 

 .باعث شد به او نگاه کنم سکوتش

 هم داشت؟  یاجهیخب! نت_

 

 :گفتم ع یسر

 .داشت جهیبله نت_

 

باعث نشد از موضعم   زیاش نباال رفته  یابروها  ی ! اما حتدانمی چه بود؟ نم قصدم

 .میایکوتاه ب

 ...؟ایکنم. خونسرد بود   ریه تعببه چ دانستمیصورتش را نم  حالت

 فعال زوده؟  ای میباش ینیریبود؟ منتظر ش ی چ جهیخب! نت_
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واقعا مسائل مربوط   کهنیبه من ثابت کند؟ ا خواست ی را م ی زیسوالش چه چ با

 است؟  ینیریاست؟ واقعا منتظر ش تیاهم  ی ب شیبه من برا

 مرا دست انداخته و قصد تمسخرم را دارد؟  ای

 :من آزار دهنده بود. پس با حرص گفتم ی چه بود؛ برا هر

 .امیم ینی ریمطمئنا زمانش که برسه، خودم با ش_

 

 .ندادم تیهاج و واجش اهم افهیشدم و اصال هم به ق  بلند

شوم و او هم راحت مرا به باد   یم دی با سوالش، سرخ و سف کردیم فکر  دیشا

 مانم؟ی و من باز الل م ردیگی تمسخر م

 .دمیچشمانم را در صورتش کوب خیرا به دست گرفتم و م فمیک

 .برم برادرم منتظره دیکاهن! من با یتون آقابا اجازه _

 

به   د؛یدر د ن یمرا از پشت ا یگرفتم تا اگر کس یسمت در رفتم. نفس به

 .نبرد ی برپا شده بود، پ که در وجودم یاغلغله 

 .دمیرسینم جهی مرد به نت نیبا ا من

 .گرفتی نم یمرا جد وقتچیکه ه یتا زمان نه
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هدف ارتباط  ایاش به عالقه یاکجا اشاره چیو ه وقتچیکه ه یتا زمان نه

 .کردی با من نم اشیتلفن

 ...و ندیبی مرا چطور م گفتی چرا نم اصال

 داشتم؟  یگاهی صدرا کاهن چه جا ی برا من

 

 !صبر کن_

 

  ک یندادم و نماندم. او که مرا به چشم  تیهم افتاد اما اهم  یرو میهاپلک 

!  یادبیچه کارمند ب  دیو بس، پس بگذار بگو ندیبی م ردست یکارمند ز

 .دمیکش نییدر را پا یره یدستگ

 

 .صبر کن مهسان با توئم_

 

بر   عی. دوباره در را بستم و سرکردیم تری بلندش مرا عصب ی بودم و صدا یعصب

بر   جاک یداشتم،  هدفیارتباط ب  نیگشتم تا هرچه حرص از خودم، از او، از ا

  اش نهیسرش ببارم که متوجه حضورش در پشت سرم نشدم و با سر، مهمان س

 ...من یکه برا  یانهیاش... سمردانه  ینهیشدم. س
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 .ندادم یشرویپ یاتم، اجازهرا تکان دادم و به افکار و احساس  سرم

  یچندان یقدم عقب رفتم تا بهتر تمرکز کنم. تا برخورد به در فاصله ک ی

 .نداشتم

اش  او و تن مردانه و عطر جانانه  ک یکه نزد یبه من ثابت کرده بود مادام تجربه

ام  از اراده  رود؛یهم از خاطرم م دنینفس کش یحت چ؛یباشم؛ حرف زدن که ه

 ...هم

 

 .کار خود را کرد ام یقدم ک ی یفاصله

 

 د؟ییبله! بفرما_

 

کلمه را در صورتش پرتاب کردم که خودم هم از   نی طلب کارانه ا قدرآن

که   یمرد  نیکه عاشق بود. عاشق هم یمهسان بودنم تعجب کردم. از مهسان

 ...داند ی نم فهمد،ی رفتار مرا نم ل یو دل ستادهیا  اشی قدم ک یدر 

 

 داشتم!؟   یاز او چه توقع من

 داشتم؟  یصدار کاهن چه انتظار از
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 چاک دهد؟  قهی  میبرا ام،ی خبر خواستگار دنیبا شن که

 را بخواهد؟  نوای بکشد و آدرس سجاد ب عربده

کردن از   یخواستگار یاجازه  ی احد گر یخط و نشان بکشد که د  میمثال برا ای

 مرا ندارد!؟ 

 

قدر بچگانه شده   ن یا یاز ک دمیشده بودم؟ عقا یهمه فانتز  نیا یاز ک من

 بودند؟ 

 !احمق منِ

 !احمق مهسان

 

 !یرعلیخانم م  فهممی حق به جانب بودنت رو نم ن یو ا ت یعصبان  نیا لیدل_

 

 بودم!؟ مهسان کجا رفت پس؟ یرعلیم من

 .که ماهان هم کنارمان نبود حاال

 .به هم ک ی... کامال نزدمیتنها بود هردو 

 بودم؟  ی رعلیچرا من م سپ
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 !بر تو مهسان یوا

 !اتنهگابر تو و افکار بچه یوا

 !اتشکست خورده یدایبر تو و دلِ ش یوا

 !یبر تو مهسان... وا یوا

 

 

!؟  یریم یدیرو کشو راهت  نییپا یرو انداختحرفم تموم شده بود که سرت _

 ؟ یدار  یگاهیچه جا جان یا  یدونینم

 ،یکرد یکه قبال کار م یااون خراب شده  تو

  ادی یطورن یتو ا کهن یا  ایکردن؟  یشون رفتار م شرکت شیبا رئ یطورنیا

 !؟یگرفت

 

صورتش   ی ایتمام زوا انیمرا در م یهاو مردمک چشم  تاختی م کهی  داشت

 .گرداندیم

  یزورینه من اون اجتهاد پ ناست،یشرکت ژ جان ی! نه ایرعلی گوش کن خانم م_

 .امش یو داماد دوزار
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دوباره که داشتم درمقابل او ضعف   د؟یدی بد شده بود. وجود لرزانم را نم چقدر

ام را قورت  . آب دهان نداشته ام را قورت دادم بلکه بغضِ ناخواندهدادمینشان م

 .دهم

 

 ...و یری م یشی باشه که وسط حرف زدنم بلند م ی آخر یدفعه_

 برم؟  تونمی چَشم! حاال م_

 

را   میهاهم شکسته بود. لب  دیشا ای. هوا نبود. دلم گرفته کم آورده بودم  نفس

اش روانه  صورت بهت گرفته یهم فشار دادم و نگاه آخرم را رو یمحکم رو

 .کردم

 برم؟ _

 

و پشتم به در خورد. حالم   دمیقدم بردارد اما خود را عقب کش ک ی خواستیم

  نییلبم پا یکی اشک از چشمم رها شد و تا نزدقطره ک ی چقدر بد شده بود. 

 .دیغلط

همان دست را مشت کرد و   د،یصورتم که رس ک یدستش را باال آورد. نزد 

 .پشتش را به من کرد و دور شد
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 !بسالمت_

 

من چطور   پس زده بود و شیایهم از دن دیمرا از اتاقش، از شرکتش، شا او

 مهسانِ بدون صدرا... امکان داشت؟  مردم؟ینم

 

.  خوردی م  یپارسال چا یروبرو نشسته بود و با آقا ینگهبان وسک یدر ک ماهان

به خود   توانستمیتا آن موقع م  دیمنتظر ماندم خودش متوجه حضورم شود. شا

 یبا آقا ع یکه گذشت، متوجهم شد و سر قهیو رفتارم مسلط شوم. چند دق 

 .کرد و به سمتم آمد یپارسا خداحافظ

 

لبخند پررنگ و   ک ینقش  نم،یزبیت یاد یبرادرِ ز یرا بهانه کردم و برا یخستگ

گوش   شیهابزرگ را به صورتم طرح زدم. تا خود خانه هم به سوال و جواب

برادرم   یم را برامتوجه نشود. ظاهر  ی زیدادم و سکوت را کنار گذاشتم که چ

 ...اما... من دلم گرفته بود  دادم ی خوب نشان م

 

بود؛ که مدام با   یکه در شرکت زده بودم راض  ییهاقدر از من و حرفآن ماهان

 :گفتی و م افتادیبه خنده م اش،ی ادآوری
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تو خونه   ینیبش ی مجبور ،یقبول نش  ی ش تو فکرت بودم که اگه پزشکهمه_

  هی نیاما با ا  ،یندار یاگه یاستعداد د چی کاشتن واسه مامان. چون ه یبه سبز

  بیتو ج یذاریدو ماه نشده، صدرا کاهن رو م دم،یکه من از شما د یاچشمه 

 !تیبغل

 

 ...واسم مهمه اما یپزشک  یلیحاال درسته که خ_

 

چه   یام را تمام کنم. واقعا من از زندگ تا جمله  شدی جمع نم  افکارم

آمدنِ   یاز لحظه  زیچه بود؟ همه چ ندهیآ ی ام براهدفم و برنامه خواستم؟یم

در همان   شک یب د،یفهمی من عوض شده بود و اگر مامان م  یصدرا کاهن برا

 .کردی باغچه خاکم م

 

 !ادیب  شیپ  یحاال تا چ_

 

 :ناقصم را ساده تمام کردم. ماهان با مکث گفت یجمله 

 !یانگار تو خودت_

 !یرفتیم دینبا_
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 .را باال پراند ش یام، جفت ابروهاپرده ی رک و ب جواب

 اومده؟  شیپ   یطور!؟ مشکلچه_

 

  رشیام چه دستگچهره  دنیاز د کهن یا ا یکرد  یخودش چه فکر  شیپ دانم ینم

 .مرا صدا زد د یشده بود که با ترد

 مهسان؟_

 

  لیبه بعد دل نیاز ا  م،یرا بگو ز یاگر همه پ دمیترسی بودم. م ز یخودم در ست با

  سیترها که هر سکوتم را به ادربدم را صدرا بداند. مثل قبل یهاتمام حالت 

 .دادینسبت م

. شهی م شتریکنارم. جراتم با تو ب یموندیکه نبود. فقط... کاش م ینه مشکل_

  .یاعتماد بنفسه داداش وجودت برام 

 

او    یبرا یدر مورد صدرا و احساسم، با برادرم صحبت کرده بودم، ول یحت من

 !مهسان هم نه ی بودم... حت یعلر یفقط خانم م

 .داغ بود  سرم

 !تا منفجر شدنش نمانده بود یزیچ
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 !منو مهسان نیبب_

 

 .شدم اش ره یگردن چرخاندم و خ ی را رو  سرم

 چیبود که ه یبحث کار هی. نیکردیصحبت م نیداشت ستیجا تو و رئاون  _

 .بدم تونستمی هم نم ینظر نیتربه تخصص من و دانشم نداشت. کوچک  یربط

که من هم در   خواستی تو و از سر احترام، م طی خاطر دونستن شرابه  اون

 .باشم انیجر

احمق نگاتون   هی تون، بمونم و مثل زشت نبود که تا آخر جلسه  خودت، نظربه

 کنم؟

 

 .گرفتم ینفس

 من چرا انقدر کالفه بودم!؟  گفت،یحق داشت، درست م 

واکنش   شیهاحرف یهدف، به ادامه  ی ب یو با لبخند میبود دهیرس  ابانیخ سر

 .میبرس نگ یپارک  ک ی. کمربندم را باز کردم و آماده بودم نزددادمینشان م

به عقب   یکس یشدم در را باز کنم که با صدا   ادهیرا که نگه داشت، پ نیماش

 .برگشتم
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 !دیخسته نباش_

طرفش برگشتم. کوتاه و از سر محبت لبخند زدم و سالم کردم. هرچند   به

 .هم کنجکاو بودم دنشیفهم ی و برا دانستمیحضورش را نم  لیدل

 .وران ی! از اسیسالم آقا ادر_

 

 ن؟ یسالم. سر کار بود ک یعل_

 

و با او دست   ستادی بودم. ماهان کنارم ا دهیبود که پوش یبه لباس فرم اشاشاره 

 .شوم  الیخی باعث شد من هم جواب دادن به سوالش را ب نیداد و ا

 :دیپرس ماهان

 ورا؟ ن یباشه! از ا ریخ  ؟یخوب_

 

 .نگاه کرد و جواب ماهان را در همان حال داد  به من  مرموز 

 !. البته اگه بذارنستمید نب_

 

 بفهماند؟  یز یبه من چ خواهدیم  کردم ی فکر م چرا 
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 .خودش پاسخ دادم یوه یرا به ش اشره یو نگاه خ دمیرا در هم کش م یابروها

 !باال میبر_

 

بزن و   جانیهم  ، یدار یهر حرف  یعن ی قایطرز تعارف کردن ماهان، دق  نیا

  ،یهمه سال قهر و دور ن ی. بعد از اشناختمی زودتر برو! من برادرم را خوب م

و حد رفاقتش را   و با خود به خانه ببرد. هنوز فاصله  ردیمحال بود دستش را بگ

 .داشتی نگه م

 

 .را داشت  امیی بازجو الیانگار خ  شتریبود و ب نیمن سنگ یرو  نگاهش

اعصابم را متشنج   شتر یهم داشت ب سی ادر  یخودم بد بود و حضور ناگهان  حال

از کنارش رد شوم.    عی گفتم و قصد داشتم سر یکوتاه  ی"بااجازه". کردیم

  هیگر ریدل س ک یهم   دیدوش حمام و شا  ک یبود و دلم  ل یواقعا تکم تمیظرف 

 .خواستیم

 .و مرا نگه داشت دیرا کش فمیاو ک اما

 

 !صبر کن مهسان_
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آمد؛ اما من   ترشی پ یدعوا آمده بود! ماهان قدم  ایو  یکشبه قصد عربده  پس

 ...که ماهان نبود شهی. همآمدمیاز پس خودم برم دیبا

 ...قبل در اتاق صدرا یقیدقا مثل

 

 :دمیغر  سیادر به

 ؟یکنی م یجور ن یچرا ا_

 

 ؟ی گفتم سر کار بود_

 

 :را در مقنعه فرو کردم و حق به جانب گفتم  میموها

 رفتم؟یم دیآره. نبا_

 

  قایآمد. اما ماهان عقب نرفت و دق  ترک یگرفت و دوباره نزد دهیرا ناد ماهان

 .ستاد یکنارم ا

پس   ؟ یسر کار خودت؟ مگه قرار نبود منتظر خبر باش یمگه قرار نشد برگرد_

 !من بیسر کار؟ اون هم تو شرکت رق  گه ید یجا یرفت ی پا شد  یواسه چ
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 .بود یرارادیکالمم غ تی را باال نبرم اما عصبان میکردم صدا یسع

موقع که  . اون یرو اخراج کرده بوداما شما من  دیببخش یلیکار خودم؟ خ_

رو  من  یتونی نم گهیکه د یدونستی م دیبغلم، با ریز ی رو زد حکم اخراجم 

به خودم   ،یردن من، هرکجا و با هرکس کار ک گهی. االن دی بازخواست کن

 .مربوطه

 

 :نزد. محکم گفتم  یچرخاند و حرف   گری را به سمت د  سرش

  سیتاس یکه هنوز پا نگرفته و درست حساب ر، یتا حاال چرم سد یبعدم از ک_

 رو گرفته؟ نایچرم ژ  بینشده، عنوانِ  رق 

 

 .آن دهانم بسته شد ک ینگاهم کرد و پوزخند زد که  ی جور

به   یزنیفکرهات، گند م یخدا با ب یشهیمهسان! هم یبود نیهم شهیتو هم_

 ...من و

 

 :زدم داد 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

918 
 

سوال جواب؟ خوب کردم رفتم،   یکه اومد یاکارهی فکرم؟ اصال تو چ یمن ب_

رو بازخواست   یگرید  دیکه با ی. بعدم بدون، اوننداره  یربط چیکس ه چیبه ه

 !ناب مهندس فالحکنه، منم نه تو ج

 

  شیپ د؛یباالرفته ام را شن یصدا یبود، وقت ستادهیلحظه کنار ا نیکه تا ا ماهان

 :محکم گفت یآمد و با لحن

 .. مهسان تو برو باالشنونی ها م هیتونه. همسابسه_

 

 :دستش را مقابل ماهان گرفت و گفت  سیادر اما

 .نه صبر کن ماهان_

 

 :رو به من گفت بعد

 بازخواست شم؟ ها؟ دیمن چرا با  یتو گفت_

 

 .آمد دان یختم غائله به م  یاو هم باال رفته بود. برادرم برا یصدا

 .از من بپرس  یدار ی . هر سوالسیبس کن ادر_

 .که مهسان. گفتم برو باال  ی سادیوا هنوز
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. مامان  دمیمکث به خانه دو یب نگ،یها جدا شدم و از همان در پارکآن  از

 نییدر حمام پا شانی را از سر و صدا  نیو ا کردیمداشت هلن را حمام  

  .دمیشن

 .سمت پرت کردم ک یرا به  میهااتاقم رفتم و هر تکه از لباس  به

 ...رحم  یب یصدرا

  بمیرا نص یشکستگهنوز چهار روز از بودن در کنارت نگذشته بود که دل  

 .یکرد

 

 

با بغض به آن نگاه کردم. دستم   قهیو چند دق  دمیکش رونیب فمیرا از ک یگوش

  امی گوش یرا از روکه آن رفتمی نام شبگرد مانده بود و با خودم کلنجار م یرو

را   یکار را ندارم، پر از خشم شدم و ابتدا گوش ن یدل ا دمید یپاک کنم. اما وقت

و   دمیتخت دراز کش ی. رودمپرت کر  یارا به گوشهخاموش کردم و بعد آن

 .شد دهیمحکم به در اتاق کوب یا نشده بودم که ضربه ریهنوز درست جاگ

 

 :گفتم زیخ  میو به حالت ن دمیدست چرخ   ک ی یرو

 بله؟_
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. فقط دو قدم به سمتم  صاف نشستم می اتاق باز شد و ماهان وارد شد. سر جا  در

 .باال برد میرا برا شیبودم، صدا دهی که کمتر از او د یتیبرداشت و با عصبان

 بود دم در؟  یباز؟ اون چه رفتارتو چت شده _

 

دوباره حالِ بَدم را کنار بزنم و برادرم را   خواستمی بلند شدم. م میاز جا آهسته

 .اجازه نداد دهان باز کنم یآرام کنم اما حت

خانوم   هیمثل  ؟یقراره عاقالنه رفتار کن ی ک ؟یقراره بزرگ ش یک فهممینم_

انجام   ی بخوا یو هرکار یش میکه پشت سن کمت قا یستیبچه ن گه یمحترم. د

رو سرت و به   یندازی رو مصدات  ابونیآخرت باشه تو کوچه و خ ی. دفعهیبد

 .یپری و اون م نیا

 

 :و واج نگاهش کردم و گفتم هاج

 ...ریتقص_

 

و   یخودت شناسمی که م ی. که اگرم باشم، تنها مقصرستمیمن دنبال مقصر ن_

با   یبخوا دادیو نشنوم با داد و ب نمینب  گهیبود که گفتم. د ینیبس. حرفم هم

 .که باشه یلی. حاال به هر دلیدهن به دهن ش  ابون،یخ ایمرد، اونم تو کوچه  هی
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خشکم زده بود. ماهان چرا    میو در را محکم پشت سرش بست. سر جا رفت

  سیکه از ادر ییهاخاطر حرف آمده تا مرا به  کردمی رفتار کرد؟ فکرم طورنیا

 ...دهد اما  ی بودم، دلدار دهیشن

را بر سر   تشیناراحت بود که باعث شد عصبان یزیاو هم مثل من از چ یعنی

شده   ری زده بود که از دست من دلگ یبه او حرف  سیکند؟ ادر ی خال ی گرید

شده   ر یپر شده بود. امروز از سمت سه مرد دلگ  اممانهیبود؟ به هرحال که پ 

 ...ابود و...  صدر  میهایبچگ  قیکه رف  یسیادر زم، یبودم. برادر عز

 !! صدرا! صدراصدرا

 

افتاد    امی صدرا بود. نگاهم به گوش هانی ا ی. مقصر همه دادی هم عذابم م فکرش

نگاه   یپرت شده بود. چرا هربار به گوش وار، یبه د دهیتخت، چسب یکه گوشه

لحظه از    ک ی یبودم که برا نیقدر خشمگآن  افتادم؟ی شبگرد م ادیبه  کردم،یم

اما   فتمیاو ن ادیبه   گرید تاپرت کنم  رونیرا از پنجره به ب ی ذهنم گذشت گوش

 .ترو حال من دگرگون  شدیتر مشبگرد پررنگ  افتاد؛ینگاهم به پنجره که م

بود؟ آخ صدرا!   نیمن ا   ی. دستاورد عاشق شدن براکردمیم  یچارگیب احساس 

اما... خودت   یطرفش تو باش ک یکه  یه عشقآخ! لعنت به تو و لعنت ب

 ...ینخواه
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*** 

 

که جمعه بود و  یروز  ک یبا برادرم گذشته بود. جز  امی روز از قهر و دلخور پنج

اول او هم   ی. روزها میگشتی و برم میرفتی روزها را با هم م یهیبق ل،یتعط

که بر سرم زده   یاد یفر یوقت گذشت؛ی اما هرچه م زدی نم یدلخور بود و حرف 

گفتم رفتار ماهان، حق من  ی و م گرفتمی خود موضع م یبرا  آمد؛ی م ادمیبود، 

سرد شده   یبودند رفتار من و ماهان با هم کم دهینبود. مامان و بابا هم فهم

 .و نه او گفتمی را نه من م لشی است. اما دل

 

بودم. دلتنگ بودم و   دهیرا برگز ییشده بودم. دوباره الک تنها حوصله ی ب دوباره

 .بود تا فکرم را از صدرا دور کنم زیتجو نیبهتر  میکار کردن برا

 

و تا  رفتمی به اتاقم م می. هر روز صبح مستقدمیدی تر مکه او را کم  ییصدرا

.  خوردمی تکان نم ز یاز پشت م م،یهاشستن دست ایصرف ناهار  یعصر، جز برا 

تر بگذرد اما باز هم با  راحت   میان براتا زم شدی باعث م اشی با سرزندگ یکین

در   شیصدا ای دمیشنی م یکیکار، هربار که اسم صدرا را از زبان ن یلیتعط

بر احساسم سرپوش بگذارم و از   کردمی م ی سع د؛یرسی شرکت به گوشم م

کنم. روز پنجم، ماهان از   ی چه مربوط به اوست دوربا او و هرآن یی ارویرو

کوتاهم،    یهااما با جواب   اوردیداشت مرا به حرف ب یصبح سع یابتدا
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هم خسته بودم   م،یگشتی برم یترا به او نشان دادم. عصر هم وق  امی نیسرسنگ

پخش    نیکه از ضبط ماش یاو هم کم حرف. چشمانم را بسته بودم و به ترانه

 .دادمی گوش م شد؛یم

 

 از من؟ یهنوز دلخور_

 

بودم. صدرا گفته بود قهر   دهیوقت بود که برادرم را بخش یل یبودم اما خ دلخور 

فقط   دیبودم. اما درمورد برادرم، شا نیترهاست و من انگار احمق کار احمق 

شده بودم و به   شهیتر از همشود. لوس   قدمشیپ  امیی دلجو  ی منتظر بودم او برا

 .برادرم مانده بودم  یاز سو   یاانتظار اشاره

 

 !نه_

 گه؟ ید میهست  یآشت یعنیپس _

 !نه_

 

 :و گفت دیکش یاکالفه پوف
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تو   ی بعد از کار کردن تو معدن، باز کردن اخم و تَخم تو از هر کار فکر کنم_

 .ترهسخت ایدن

 

 .کوتاه کج شد اما نگاهش نکردم یخنده  ک یبه  لبم

 ؟یکن یو باهام آشت  یبکنم تا برادر خطاکارت رو ببخش دیبا کاری چ_

 

 .اش هم تنگ شده استبرادرانه  یهای شوخ ی که چقدر دلم برا دمیفهم تازه

 !؟ینگفت_

 

 :گفتم کوتاه

 رو؟ی چ_

 ؟یآشت_

 !گفتم که نه_

 

و من دلم لوس شدن   شدی ما رد و بدل م نیجمالت کوتاه ب نیخود خانه، ا تا

 .خواستیم

 .دیاینماندم تا او هم ب م، یدیخانه که رس به
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او را    یکم خواستمی وارد ساختمان شدم و در را پشت سرم بستم. مثال م ع یسر

و پنج روز   میریرا در آغوش بگ  گریبلندمان همد یهاکنم و بعد با خنده تیاذ

و در را    دمیباال دو اطیح یهااز پله  ع ی. سرمییبشو مانیهارا از دل  ی دلخور 

را از    گرمیبودم کفش د شدهکفشم را درآورده بودم و خم  ک یپرصدا باز کردم. 

 .دمیمامان را شن  یپا درآورم که صدا

 شده مهسان؟ یزیچ_

 

 :را جفت کردم و بلند شدم. با خنده گفتم هاکفش

 ...ِ سالم به مامان _

 

حبس   نهیرا که بست، نفسم را هم در س شمیمبل روبرو، ن ی خاله رو دنید

چه   د،یپرسیکارم م فرمیونی درمورد   یاگر سوال  کرد؟یچه م جان یکرد. خاله ا

 ممکن بود مامان تا االن به او گفته باشد؟ یعنیگفتم؟  ی به او م دیبا

 

 سالم دخترم. ماهان کو پس؟ _

 .ادیدم در بود. االن م_
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رفتم. با  شیو به ناچار به سمت خاله پ  دمین را بوسکنارش گذشتم. هل از

 .جواب دادم  اشی پرساو را در آغوش گرفتم و به احوال   زان،یگر یاخنده

 ؟ ی. سر کار بود زمی عز یخسته نباش_

 

را باز کرده بود و با هلن، منتظر ماهان    یبه مامان انداختم. در ورود ینگاه مین

 :را تکرار کردم و گفتم  امیبودند. لبخند مصنوع 

 !ممنون خاله جون! بله_

 

 :گفتم عی بپرسد، سر ی گریسوال د کهن یاز ا قبل

 .امی. منم برم لباس عوض کنم و بخاله دینیبش_

 

عوض    تا لباس دیطول کش ی. کمدمی از محضرش فرار کردم و به اتاقم دو  زود

سواالتش، بند را آب دهم. هرچند    لیس انیبرگردم و م دمیترسیکنم. م

ماهان   یخنده ی را لو نداده باشد. صدا  انیمطمئن نبودم مامان تا به حال جر

در اتاقم را   ع یرقوت قلب گرفتم و س دم؛ یها شنرا که در حال باال آمدن از پله

.  میبود به هم بخور ک یو نزد د یباز کردم. همان لحظه او هم به من رس
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را باال انداخت و نگاهم کرد. دستش را گرفتم و او را تا اتاقش، به   شیابروها

 .دمیدنبال خود کش

 .ستادمیا شیرا آهسته بستم و روبرو در

 شده؟  یچ_

 ؟یآشت یایبگم که... م خواستمی اووم... م_

 

و برا من   یبستیکه در خونه رو روم م  شیپ قهیدق  هیشد؟ تا   ید؟ چش یچ_

 ...شده که ی حاال چ ؛یذاشت ی طاقچه باال م

 

 :و گفتم دم یبرچ لب

 .رو لوس کنمخواستم خودم _

 

 :دماغم زد و گفت یرو

 .یکنی رو لوس مخودت  یدار  شتریاما به نظر من االن ب_

 

 :را به من کرد و ادامه داد  پشتش

 .ندارم یبعدم من قصد آشت_
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 .و نگاهش کردم ستادم یا  شیروبرو

 !گهید یآشت_

 !ینداشت یتو که قصد آشت_

 !یرو داشتتو قصدش  یول_

 

 !خورَدی اش را فرو مرا به دندان گرفت. مشخص بود خنده لبش

 !یآشت یب یولش کن! آشت خواد ینه نم_

 

 :را گرفتم و گفتم دستش

 .یآشت ای! بیداداش گهی لج نکن د_

 

 :گفت طنتیو با ش دیخند

 !منه رِیکارت گ ستیاصال هم معلوم ن_

 

 :خنده خود را به آغوشش انداختم و گفتم با
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 ن،ییدارم. اگه تنها برم پا اجیباش که بدجور به کمکت احت یرو آشتاالن  هی_

 !دستشهم  شهی کنه؛ مامان هم م یم یرو سالخشک ندارم خاله من 

 

 .به خود فشرد مرا

 !یآشت یگفتم کارت به من افتاده که اومد_

  دمی. اما خاله رو که دمیکن یباهم آشت امیب خواستمیم  نمیخدا قبل از ابه_

 ...گهید

اون   کهن یا  یجا یداد  حی! ترجیطولش بد شتریب صرفهی برات نم ی دید گهید_

  یو با داداش بداخالقت آشت  یایخودت ب ی رو صادر کنن، با پاحکم قتلت  نییپا

 !یکن

 !قایدق _

 !مهسان ییپررو  یلیخ_

 .دونمیم_

 !یهم لوس یلیخ_

 .دونمی م نمیا_
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من لباس   رونیلحظه برو ب  هیلوس،   ی من فاصله گرفت و گفت خانوم پررو از

 !ادتیبرسم به فر امیعوض کنم بعد ب

 

 :و گفتم دمیخنده صورتش را بوس با

 !چَشم_

 

برگشت، دستم را   یتا لباس عوض کند. وقت دیطول نکش شتریب قهیدق  چند

 :محکم گرفت و گفت

 !هم نشنوم  یاحترامیب نم،ینب یزبون دراز_

 

 .میرفت نییپا یتکان دادم و با هم به طبقه  یسر

 

: بابا گفتی . مامان مزدندی و مامان داشتند با هم درمورد کار بابا حرف م خاله

به خانه برگردد و خاله به   کندی فراموش م یقدر مشغول شده است که گاهآن

  .ییحی: تازه شده مثل آقا گفتی م ی شوخ

  شیهر لحظه ممکن است بحث کارم را پ کهن یو با فکر به ا مینشست کنارشان

 :گفت ع یمنتظر بمانم و سر ادیترس بودم. خاله نگذاشت زاس  ریبکشد، درگ
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  خاله؟ ی مهسان کجا مشغول شد یراست_

 

 :گفت ع یمن، سر یبه جا مامان

 .و پخش چرم دیشرکت تول هیگفتم که تو _

 

 .جواب مامان درست است  یعنیبه خاله لبخند زدم که  آهسته

 ای یکنی کار م ییمای تو آژانس هواپ قشنگ بود. اولش فکر کردم  ی لیلباست خ_

 !یدار شدمهمان 

 

 .جمع و جور کردم  یرا کم خود 

 .نهینه خاله لباس فرم شرکتمون ا_

 !اومدی ! چقدم بهت مقهیچه با سل_

 

من برداشته شود. اما خاله   ی بحث از رو خواستیم لبخند تشکر کردم. دلم  با

 .نبود لیما

 سر کار قبلت؟   یچرا پس برنگشت_

 ...کردنیکم م  دیرو با روهایبود. ن ختهیکم اوضاعش به هم ر هیجا اون _
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 :مرا ادامه داد و گفت یجمله  مامان

 .کنمی م دایکار مشابه پ هی. گفت گهیمهسان هم نرفت د _

 

مشتاق است   خود مامان هم  کردمی. فکر م زدمیفقط لبخند م هاوانهید مثل

کنند! اما انگار   امیمن ق  هیمحل کارم قرار دهد تا با هم بر عل انیخاله را در جر

 .نبرد ییبو هیکه خاله از قض کردی م یهر کار

 

 

  یحال نگران من برا دنیانداخته بود و معلوم بود با د نییسرش را پا ماهان

است. هلن هم که  که در آن گرفتار شده بودم؛ به خنده افتاده یافرار از مخمصه 

 .دیخندیپررنگ پدرش، مدام م ی لبخندها دنیبا د دانست،ی را نم انیجر

 

  یاش کاردستپاچه  یرفتار عجوالنه و برخوردها  نیبا خود گفتم تا مامان با ا 

 :گفتم عینکرده، زودتر بحث را عوض کنم. پس سر 

قراره احمد   ی! ک تونیفیتعر یخاله دلمون آب شد. کو پس عروس  یسترا_

 کنه؟ شیرونمائ
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 :و گفت دیخند بلند

 !هیکیهامون با هم چه قلب نیبب_

 

 :نگاهش کردم. ادامه داد یسوال

 .جانیا  اد یفرداشب قراره ب_

 

راحت شد بحث از کار و شرکت دور شده، به آشپزخانه رفت.   الشیکه خ مامان

نگاهم کرد. آهسته   رهیحرفِ خاله، ماهان سرش را باال گرفت و خ نیااما با  

 :گفتم

  !یبسالمت_

 

چرا   م؟یمالقات کن جان یا  دیرا چرا با اتده یعروس ناد کهنیا گفتم؟ی م دیبا چه

 فتد؟یاتفاق ن نیداماد ا ایدر منزل پدر عروس 

 

 :گفت ماهان

!  یدیپوستت خاله خانوم! چه خوب به خودت رس ریرفته ز یچه آب نمیبیم_

 .یار ینگو قراره عروس ب
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 :داد و ادامه داد  هیزردآلو برداشت و به مبل تک ک ی خودش  ی برا بعد

باهاش نداره.   ی خاص یِبفهمه مادرشوهرش اختالف سن د یعروس خانوم با_

 .تر باشهمادرشوهره از خودش جوون  دمیشا

 

 .ماهان زد یو با کف دست آرام به شانه دیبلند خند خاله

 !ت نکنه پسرخدا خفه_

 

را مقابل من و ماهان گرفت. ماهان هم به   ینیبرگشت و س ی چا ینیبا س مامان

 .خاله گذاشت اما او امتناع کرد  یرا برا شیرسم ادب، فنجان چا 

  مونوه یو م ییشما چا یپا  شیپ نیهم  میخودت بخور قربونت برم. من و مر_

 .میخوردرو  

 

 .را به ماهان سپرد و تشکر کرد یچا  دوباره

 :در حال نشستن کنار خاله، رو به من و ماهان گفت مامان

 .ادیکه فرداشب، عروس خانوم قراره ب ستین نی تون امنظور خاله_
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 .او جواب داد  یبه او نگاه کردم تا ادامه دهد. اما خاله به جا ی پرسش

شب   هی اد،یداره. گفتم حاال که م یسه روز مرخص. ادیقراره ب گمی احمد رو م_

مامان   دنید میشب هم همه بر هی. مینیدوساعت دور هم بش یک ی جانیا میایب

 .یماه

طرف ها کار داشتم؛ گفتم حاال که تا سر    نی. اما اجان یا امیب خواستمی نم االنم

  گهی. دمیایهم بهتون بزنم و بگم که فرداشب هم م یسر ه یاومدم،  ابونیخ

 .میایو گفت به صرف شام ب  دیزحمت کش میمر

 

عروس خانم را قرار   گفتی شده بود؟ اگر خاله م دهیدر هم تن  زیهمه چ چرا 

اما آمدن احمد را چه   دادم ی نم تیچندان اهم دیشا  م،یاست مالقات کن

داشت، حتما متوجه محل کارم و وجود   شهیکه هم یاو با سماجت  کردم؟یم

 .شدی صدرا م

 

که  یهم ماند و فکرش از کار من کامال دور شده بود. وقت گری ساعت د ک ی خاله

 :رفت، به ماهان گفتم

 !که دییگاومون زا_

 

 :گفت جانیبا ه هلن
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 بابا؟ ی دیگاو خر_

 

طور  همان حالش که هرچه را به. خوش کردمی شد و به او نگاه م  زانیآو صورتم

 .دیدیکه دوست داشت؛ م 

 

 :و گفت دیاو را بوس ماهان

. گنی ترها ماست که بزرگ جمله  هی نی کجا؟ ا مشیببند می ! گاو بخرزمینه عز_

 ...که نهیمنظور عمه ا

 

 :نگاهم کرد و رو به هلن ادامه داد یکم

 !رفت میکه بدبخت شد نهیمنظورش ا_

 

 :که خاله را بدرقه کرده بود؛ از پشت سر آمد و گفت مامان

 شده؟  یچ ؟ یدور از جون! بدبخت واسه چ_

 

 :گفتم دلخور 

 مامان؟  میرو فرداشب دعوت نکن نایاحمد ا شدی حاال نم_
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 :در هم گفت یی ابروها با

 شده؟ یحاال مگه چ_

 

 .مبل وا رفتم یرو

 ...بفهمه هیکاف  ه؟یشیریچه س  نیدونینم ن؟یشناسی احمد رو نم_

 

واسه شام   . گفتمکنمی م کاری دارم چ  دونمی مودب باش مهسان! بعدم من م_

زد،   یهر حرف  ی. بعدم هرکمیدرمورد ازدواج اون حرف بزن مینیکه بش ان،یب

 !یت گفترو بگو که به خاله  نایهم

 

 :پر خنده گفت  ماهان

ها رو شما  حرف.  دادی م لیمهسان فقط لبخند تحو ادمه،یکه من  ییتا جا_

 .مامان یزدیم

 

از سر لج   هو ی دمی که ترس شناسمیشق خودم رو خوب مواال انقد دختر کله_

 ...رو بگه و ی همه چ
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 :حرفش گفتم انیم

  ع ییفرداشب، مناسبتش عوض شه و بخوره به نام تش یِآره بگم که شام مهمون_

 !من یجنازه

 

 .کرد اخم

 نمیت بفهمه، تا ببحقت بود خاله   یدختر. دور از جونت. ول  ر یرو گاز بگزبونت _

 ...و ی حساب نکرد  یچی! ما رو که به هیبد یخواستیرو چطور مجواب اون 

 

 :گفتم مانهیو صم دمیرا دور او تن میهابلند شدم و از پشت سر، دست  ع یسر

برام مهم   هی. بقدمی م حیرو فقط واسه پدر و مادر و برادرم توض  یزیمن هر چ_

 .ستنین

 

مان گذشته کردن یاز ماهان، با آشت  یبعد از چند روز دلخور یشب وقت آن

  .داشتم  یبود؛ احساس بهتر

 

 :گفت ماهان
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!؟ اما  دهیفهم یکار کردن تو رو چطور انیجر دمیپرس  سیروز از ادراون _ 

 مگه مهمه؟  کنه؛یم  یدرست جواب نداد. فقط گفت چه فرق 

 

 :تم و گفتمباال انداخ یاشانه

از    دونمی . فقط من نمدهیجا فهم هی. مگه مهمه! باالخره از گهی راست گفته د_

 ؟یکشدم در به عربده ادیباعث شد ب ی بود؟ چ یشاک یچ

 

 :گفت آهسته

 !یدیهاش رو شما کشجا بودم، عربده که من اون ییتا جا_

 

 .اخم نگاهش کردم  با

 !انگار باز هوس قهر زده به سرت داداش_

 

 

 :خنده گفت با

 !طول بکشه ی. خصوصا که اگه تا فرداشب بعد از مهمون اد یاتفاقا بدم هم نم_
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دارم.   اجیماهان و حضورش احت یهات یافتاد که فرداشب هم به حما  ادمی تازه

 :با خنده گفتم

 !یبدجنس یلیواقعا که خ_

 

  یرم آشتغصه، به خواب رفتم. با براد  یب  یآسوده و دل یالیاز چند روز، با خ  بعد

و   سیادر ینداشت. حت تیاهم  میبرا ز یچ چیکس و ه چیه  گریکرده بودم و د

 ...روزشحضور آن  لیدل

 

سر کار حاضر شوم.    ییروکردنم با ماهان باعث شده بود روز بعد با گشاده  یآشت

بپرسد،   یزیچ ایبزند  یحرف  کهآنیرفتارم شده بود و ب رییهم متوجه تغ یکین

 دانستمی ظهر شده بود و م  ک ی. نزدماندی در کنارم م یشتریب یحالبا خوش 

که حضورش را    نیاما هم  بودماز او ناراحت  کهن ی. با ااست  امدهیهنوز صدرا ن

  .گرفتی دلم آرام م کردم؛ی تر احساس مسو آن یکم

 .را دوست نداشتم نبودنش

 

سر کنم و فقط   یامتفرقه یر مسئله فکر به ه یگرفته بودم امروزم را ب میتصم

 به کار بپردازم اما... صدرا متفرقه بود؟ 
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کند تا به ناهار   لیکار را تعط یک یمنتظر بودم ن صبرانهی بودم و ب گرسنه

از   شتریب بارن یگذاشته بود. اما ا میبرا هی . بعد از چند روز، مامان دوباره الومیبرس

دوست دارد و  یلیپخت او را خدست  یک یکرده بودم ن فیتعر شیقبل. چون برا

 شدی م  ادیدر سرم فر  ییهم صدا بار. هر کندی م  فیروز تعرآن  یهیهنوز از الو

و در   گرفتمیم دهی. اما آن را نشناستی خانگ یه یکه صدرا هم عاشق الو

 .فتمین ادشیبه  گریتا د  کردمی ذهنم مدفون م یخانهک یتار

 

. مشغول  کشدیاز کار دست م یبود که ک ی کیتمام شده بود و نگاهم به ن کارم

تمرکزش را از او   دینبا یعنی د،یکشی بود و هروقت طرح م دنیطرح کش

 .زنگ خورد زشیم  ی که تلفن رو کردمی . پس در سکوت نگاهش م میگرفتیم

 

 بله؟_

 

 .را نگه داشت یرا کج کرد و گوش  سرش

 

 .ناهار د یباشه شما بر_
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  دیقصد ناهار خوردن نداشت و من هم با یکیانگار ن شد.  زانیآو صورتم

قدر محو کار کردن بود که حاضر نبود از آن دست بکشد.  . آنشدمی پاسوزش م 

 ستیبه ب ک ی . نزدکردمی ام زده بودم و داشتم نگاهش مچانه  ری دستم را ز

 شیهات به گردنش داد و دس یتا کارش تمام شود. بعد قر دیطول کش قهیدق 

 :. نگاهش که به من افتاد، با لبخند گفتمدیبه جلو کش ،یرا از خستگ

 .یخسته نباش_

 

 :باال رفته گفت یی ابروها با

 !رفته بود ادمیمهسان! تو رو   یوا_

 

 :خنده بلند شدم و گفتم با

  یکارمندت االن از گشنگ یگی ! نمهایستین یخوب یمعلومه که اصال کارفرما_

 افته؟  یپس م

 

 .بلند شد و به سمتم آمد شرمنده

 !روزا ن یخدا اصال حواسم نبود. چرا تمرکز ندارم ابه_
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 .دیمکث دستم را گرفت و مرا به دنبال خود کش یب

 .افتمی که خود منم دارم پس م میبدو بر_

 

جا نبود و همه سر کارشان  آن کسچی. همی شد یبخش کوچک غذاخور وارد

  .برگشته بودند

 

 .مان گذاشتمو غذا را مقابل مینشست زیم پشت

 

 :و گفت دیرا به هم کوب شیهادست یکین دنش؛ید با

کم مونده   ،یاریب هی قراره امروز الو یکه گفت شب ید یدونیآخ که هالکشم! نم _

 .سکته کنم یبود از خوش

 

 :غذا خوردن گفتم انیم

 !ستین یغذا بخورم که از شام خبر یحساب  دیاالن با فکر کنم_

 

 :به دهان برد و گفت یاگوجه 

  چرا؟ _
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خاله   یبهت بگم که اسم خونه ی جورن یمون. کال اخونه  انیب نایم اقراره خاله_

 !برهیرو و رهی ما م یزندگ اد،یخاله که م یو خونواده 

 

 .از نان را جدا کرد یاتکه

 ن؟ی با هم دار یمشکل_

به هم... کار ما   فتنیگفت دوتا خواهر که ب شهی م یی جورا هیمشکل که نه! _

 .استساخته

 

بود و ذوق و شوق خاله   دهیاو را ند کسچیکه هنوز ه یاحمد و همسر انیجر و

مامان   تیکردم. از حساس فیتعر یکین ی نشان دادن عروسش را برا یبرا

 .خاله هم سربسته حرف زدم ینسبت به طرز فکرها 

 

 .دیجوشی گاز افتاد که داشت م یرو ینگاهم به کتر  ناگهان

استخدام نکرده بود، به رسم قانون   یعنوان آبدارچ را به یهنوز صدرا کس  چون

مسئول درست کردن   خورد،ی که غذا م یکارمندان، نفر آخر انینانوشته م

 .بود گران ی از د  ییرایو پذ یچا
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 :نشان دادم و گفتم ی کیرا به ن یکتر

 ...جا رواون _

 

 .میدیدو به هم نگاه کردم و بلند خند هر

و تو   ارمیدرب یباز یشم! عمرا! شده ناجوانمرد  یدرصد فکر کن من آخر هی_

رو تموم  غذات  رتریکه تو د کنمی کار رو م  نیرو خفه کنم لقمه بپره تو گلوت، ا

 .یکن

 

او    دنیکه ناگهان با د میدیخندیبلند م میو داشت  میدو به قهقهه افتاده بود هر

 .در چهارچوب در دهانم بسته شد

 

 آمده بود؟  یک از

 

 :بود؛ گفت ستادهیجا که اهمان  از

 .دیزنی تعارف که به آدم نم هی_

 .رهیداره م  ابونیسر خهم که تا اون صداتون
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 :با دهان پر گفت یکین

. تازه طلبکار هم  میخورد  یچ میدینفهم ،یدیلق سر رساجل مع نیع_

  ؟یهست

 

 :و گفت  میبشنو یکیآورد تا فقط من و ن نیی را پا شیصدا صدرا

  تیکردم که نه خودم و نه شرکت رو اصال به رسم کاریکاش بدونم من چ _

 !دیشناسینم

 

 :و گفت دیخند  زیر یکین

مامان پز   یهی. الوید ی. سر وقت رسخوادی رو مکه مادرزنت بدجور خاطرت  ایب_

 !سرت کاله رفته  ،یرو نخورمهسان

 

 

به من بود. منتظر   میدوباره مشغول خوردن شد اما نگاه صدرا مستق یکین

 :انداختم و آهسته گفتم نییتعارف بود؟ سرم را پا

 .ناهار دییسالم! شمام بفرما_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

947 
 

  الیبا خ خواستمی خودم گرفتم و تازه م یبرا ی گرید یلقمه رفت و نماند. اما

! با فیبار بدون کت و ک  نیرا به دهان ببرم که دوباره آمد. ا راحت آن 

. کردی را خشک م شیهاکه داشت با آن دست  یشسته و دستمال ییهادست 

 .لرزدی من نشست. احساس کردم دستم م ی و روبرو یکیکنار ن

 

لبش   یاول، لبخند گوشه یشروع به غذا خوردن کرده بود. با همان لقمه  ایریب

 .و دلم تکان خورد دمیرا د

 

 .سفره ک ی. کنار من بر سر جاستن یاو ا شدی باورم نم هنوز

چه    خورد،یم  یرا صدرا با چه لذت  اشی سفارش  یغذا دیفهمی مامان م  اگر

 کرد؟ یم

 

 :و ناگهان گفت ختیخودش ر یآب برا  ی وانیل یکین

 هست؟  یت مالحاال پسر خاله  ،یمهسان نگفت_

 

باال   شیرا به دندان گرفتم و ناخواسته به صدرا نگاه کردم که جفت ابروها لبم

 .کردی بودند و به من نگاه م دهیپر



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

948 
 

  عی سر یکیندهم. ن تیکردم اهم یرا به خوردن غذا مشغول کردم و سع خود 

 :و گفت دیخند

داره جناب    یغل کترمنم زودتر بخورم که غل  مهسان دست بجنبون._

 !کنهی رو صدا م مهندس 

 

 .دیهم بلند خند ی کیبه خنده افتادم و ن ناخواسته

 

 :گفت صدرا

 .دیانقد نخند_

 .کارخونه د یبر دیبا یبه کارهاتون که عصر دیبرس دیتموم کن زود

 

 .دیپر  رنگم

 کارخانه؟

 هم امروز؟  آن

 !... مامانیخاله... مهمان یخانواده  کردم؟ی شب را چه م 

 !از دهانم خارج شود را خوردم خواست یکه م یدردمند  "یوا"
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 !مامان و صدرا در حال پر پر زدنم نیب کردمی م حس

 .با او قهر بودم یوقت ست؟ی دردم چ فهماندمیبه صدرا م دیبا چطور 

 .کردیبودم و فکرم کار نم   دهیاز غذا کش دست

 

 :گفت عی سر یکین

سهم تو رو هم   ،ی . اگه نخورمای داریمهسان؟ ما تعارف برنم  یخور ی چرا نم_

 .میخوریم

 

 :بعد رو به صدرا کرد و گفت و

  باشه! چه خبره کارخونه؟ ریخ_

 

 :نداد و گفت تیاهم یک یبا چشم غره به او نگاه کرد. اما ن صدرا

برادر من؟   یکنی رو مشخص نم  یرستوران و آبدارچ فیچرا تکل  یراست_

که اگه مهسان نباشه که با سخاوت هر روز اندازه دو نفر غذا   یدونی خودت م

رو   افتمیم رمیگی م هیرو مهمون کنه، حتما سوءتغذو منِ گداگشنه  ارهیب

 .دستت
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 :گفت ،یکین یخود جدا کرد و در مقابل پر حرف  ینان برا  یاتکه  صدرا

 .ادیهم از پس فردا م ی مشخصه. آبدارچ فشیتکل ندهیآ یرستوران از هفته _

ها رو آوردن. خانوم  االن زنگ زدن گفتن که دستگاه   ،یچیهم ه کارخونه

 چه خبره؟   نهیسر بزنه بب هیبره  خوادی مهندس نم

 

 .د یخند ی کیبود اما ن ب یعج ی ادیمن ز یپرتمسخرش برا  لحن

 !تهخانوم مهندس عمه_

 

 .دیپرصداتر خند و

 .او را با اخطار و تشر خواندنام  صدرا

 !یکین_

 

 :خنده گفت انیم کرد؟ ی مگر بس م اما

سواد هم  کم  کلی س هیمن االن در حد  ؟یکشک چ ؟ یواال! مهندس چ_

 .اطالعات ندارم

 

 .نوک قاشقش را به طرف صدرا نشانه رفت بعد
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 .رفت شهی ضمنا امروزم نم_

 

 .صدرا باال انداخته بود یبرا  یی جمله، ابرو  نیا  یادا نیح

 

 :را درآورد و گفت  شیهم ادا صدرا

 چرا؟  دییبفرما شهیم_

 

 .دیاز غذا کش دست

  !گهی د شهینم_

. اوف تا غروب... چه شود! جون تو از االن که به  میریجاش فردا از صبح م به

 !کنم و خالص مت یکال استعفام رو تقد خوامیم کنم،ی گندش فکر م یبو

 

 .شدی آن دو رد و بدل م انیم نگاهم

 :با اخم گفت صدرا

. دینیبب دیچندتا دستگاه فقط اومده، قراره بر  ؟یچ  یبو ؟یکین یگی م یچ_

 .نیندار ی! بعدم شما که تو اون قسمت کار نیهم
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 :زد و گفت یچشمک یکین

جا هم  اون   یلومتریاز ده ک ؟یگی م یدار   یخودم تو رو بزرگت کردم! چ من_

 .... اصالادیفند مگاو  و گوس یبو

 

 :در آورد و گفت  دنیبو کش ی ادا

 !یبو گند گربه مرده گرفت ،یخبردار شد  یجا، تلفناون  یخود تو هنوز نرفت_

 

او را دست   ی لی خ یکی. نرمیو باعث شد من لبم را گاز بگ دیخند  دوباره

 د؟ یپوشی و صدرا چرا راحت چشم م انداختیم

 :تکان داد و گفت  یکی را مقابل ن انگشتش

 .. خودم هم هستمدی. ساعت چهار آماده باشیکیبسه ن یلودگ_

 

  یبرا  اش یینها فیتکل نییمرا به دو حس متفاوت رساند. هم از تع اش جمله 

خودش دلم به تب و    ِی رفتن به کارخانه، اضطراب گرفته بودم و هم از همراه

 .تاب افتاده بود

 

 .دیبلند شد و دست مرا هم کش یکین
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  فتهیدرست کردن هم ن ییچا هیبزن که  م ی. اقال پاشو جی که نخورد یچیه_

  .گردنت

 

به   ،یبلند شد و در حال خروج از غذاخور ع ینشسته بودم که صدرا سر هنوز

 :گفت یکین

 !دست تو یدرصد فکر کن بشم ملعبه  هی_

 

 .گاه کردداد و با اخم به من ن اشینیبه ب ینیچ یکین

 .کردم کمکت کنم ی ! من سعهایخودت خواست نیبب_

 

  یمهمان رامونیرا جمع کردم. فکرم پ  زی م یرو  لیبلند شدم و وسا یتفاوتیب با

  رتری د دادمیو خبر م  زدم ی. اگر زنگ مگشتی امشب و برخورد مامان م

 ...میآیم

 .دیبخشی حتما مرا نم 

 

همه به من کمک   یبرا یچا ختنی کنارم ماند و در درست کردن و ر یکین

 .کرد
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  میها را تعارف کرد  یاول، چا  زیو از همان م میشدی خارج م ی هم از غذاخور با

 :گفت یموحد زی که صدرا از مقابل م

 کارخونه؟   ی بر یتونی چرا امروز نم ینگفت یراست_

 

 

 :با خنده گفت یکیام. نکردم عرق کرده حس

 !و تبارشون  لیخانوم مشاور مهمون دارن! اونم خاله خانوم و ا_

 

صدرا نگاه کنم و بُهت او را شکار   یهاچطور جرات کردم در چشم  دانم ینم

نامفهوم بود. اما نگاهش   میکه برا ی. با حالت کردی کنم. او هم داشت نگاهم م

 .بود که کم آوردم و سرم را چرخاندم قیقدر عمآن

نگاه کردنش بودم، حاال داشتم خودم را از او و بودنش و   ک ی  یکه در آرزو یمن

 .کردمی منع م دنشید

 

چرا حس   شد؟ی قدم م شیپ یآشت یاگر او هم مثل ماهان، برا شدی م چه

 تحملم تمام شده است؟  گر ید  کردمیم

 .زدیم  ادیوجودم با هم، خواستنش را فر یهمه 
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 .کرد خکوبیمرا م شیبرنداشته بودم که صدا یقدم هنوز

 !یرعلیخانم م_

 

  نیتر آمد. از ا ک یکردم آرام باشم اما...  نزد یرا نگه داشتم و سع  نفسم

 ماند؟یکم مگر آرامش م یفاصله

 .فاصله بود نمانیقدم ب ک ی

 !بابت غذا ممنون_

 

 .چشمانش بود خی. نگاهم مدمیلرزی درون داشتم م  از

 !مهسان یشد، ما رو فراموش نکن دایرستوران خوب هم پقول بده اگه _

 

  یال یخ یبا صدرا امی ذهن یهای ریو درگ های رفت، تمام لگد پران ادم یکه  خدابه

 .رفت ادمیگذشته،  ی در روزها

 !صدا زدنش  نیهم با

 !مهسان گفتنش نیهم با
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 ...نگ یدوپ

  ی"تو"چشم نشانت دهد و  یگوشه ک ی کهن یبود؟ ا طورن یا نگ یدوپ یعنی

 کند؟ ایو شکننده را قادر به فتح دن فیضع

 .بود نیمن که هم یبود... برا نیهم هم دیشا دانم ینم

لحظه از   ک یهمان  دنم،ینام بارک یکوتاه، همان  یجمله  ک یبعد از همان  من

از شعف و    ییایدن رو؛یو ن زهیشدم؛ کوه انگ ی سراپا انرژ دنش،ید ک ینزد

 .یسرزندگ

نفر بود و   ک ی هانیا یشده بودم و سرمنشاء همه  ی جور ناجور بمب انرژ ک ی

 !بس

 !بودم نی که منتظر هم انگار 

که مهسان انتظارش را   خواستم،ی طور که من م. همانندیصدرا کاهن مرا بب که

 .داشت

 .نکرده بودم ی با او آشت یحت من

 .صورت نگرفته بود یخاص  ییحرف و دلجورد و بدل نشده بود؛  یتیو شکا گله

بود سر   دهیشده بودم. ماهان که از صبح د نیحالم خوب بود. بهتر بیعج  یول

و   دانستی کردنم با خودش م یحالم، هنوز هم حال خوبم را مربوط به آشت
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صدرا بود.   ز،یچهمه  یکننده لیبود؛ اما تکم لیدل نیبه هم شیاگرچه ابتدا

 ...صدرا کاهن... صدرا کاهن

تر پاسخش را  و هربار مشتاقانه کندیدلم تکرار کردن اسمش را هوس م  چقدر

 .... صدرا کاهن دهمیم

 

فوران   رونیبه ب جاک یام، پنج شش روز گذشته یشدهرهیذخ  ی تمام انرژ انگار 

بلند شود.   شی مامان از جا دادمیقدر خوب بودم که اجازه نم کرده بود. آن 

 .دار شده بودمخاله را خودم عهده  یاز خانواده   ییرای پذ تِیمسئول یهمه 

 

 .شام زیم دنی تدارکات چ یو حت وهی م ،ینیریش ،یچا

  ی . پاآمدمیاز پس انجامش بر م لیخودم بود و با کمال م  یو همه، پا همه

 !عاشقم ی ادیخندانم، ز  یادیسرحالم، ز ی ادیخودِ ز  یمن، پا

 

حس خوب در من جمع شده بود که نگاه ماهان به من، با شک همراه   قدرآن

 .بود

شان پاک  لحظه هم لبخند از لب  ک یحالم باعث شد که مامان و بابا،   دنید اما

 .نشود
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 ...که مسببش صدرا کاهن بود یحال خوب من... حال خوب  خاطربه

 !دانستیحال خوب مرا م  لیکه اگر مامان دل آخ

 !بدتر از همه، خاله ای بابا... ای

 

 .خب مهسان جان! از کنکور بگو_

 

 .احمد نشستم  یگذاشتم و روبرو زی م یرا رو قندان

 .دیپرس  یبار سوم بود که داشت از کنکور م نیا

از   ترب یاحمد به من هم امشب عج یهامرموز امشبم! نگاه  یادیخاله ز  پسر

گفته بودم سخت بود اما من از پس آن برآمدم و منتظر    شیبود. برا شهیهم

منِ   دانستیبود و چه خوب م  شترمیب یصحبتاما باز طالب هم  ام،جهینت

مسائل   گری دتر از او درمورد درس خواندنم را کامل یهاسوال شهیمهسان، هم

عوض شده بود.   هات یمن، اولو یبرا گری گو هستم. اما امشب فرق داشت. دپاسخ 

 یمن به پله  یمسائل، برا  ینفر بود. درس و کنکور و باق  ک یفقط  ن،یترم مه

 .دوم سقوط کرده بودند

 

 .نمونده یدیجد  زیکه گفتم. چ هی حرف کنکور همون_
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  میپسرخاله جان! بدون  میسرگرم ش کمه یکه ما  دیبگ یاز خاطرات سرباز شما

 !یگذرونی جا چطور ماون 

 

کنم اما نگاهش هم داشت به   ریتعب دی لبخند پررنگش را به چه با  دانستمینم

ها، انتظار نداشت بعد از مدت  د ی. از چه بر سر شوق آمده بود؟ شادیخندی من م

کالم شوم و  و رو در رو، با او هم ک ینزد نیچنن یاو را مخاطب قرار دهم و ا

 !حرف بزند می بخواهم درمورد خودش برا

 

  شهیول مقابل من گرفت. آمدم بردارم اما... صدرا چرا همرا برداشت و ا  قندان

 :دست احمد را رد کردم و گفتم د؟ینوشی را تلخ م یچا

  .خورمینه ممنون! بدون قند م_

 

او،    یخودش برداشت و بعد هم به ماهان تعارف کرد. به جا  یحبه قند برا ک ی

 :هلن گفت

 .تو دندونت کارهیقند بَده، کرم م_

 

 :باال انداخت و گفت ییابرو ماهان
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 .رهینم نییتلخ از گلوم پا  یی! من چانیشد زکار یچه امشب واسه ما پره_

 

 .دور از چشم هلن، دو حبه قند برداشت  و

 :و گفت  دیرا نوش شیجرعه از چا ک ی احمد 

به درد   شتریباشه. ب یدنیکه فکر نکنم واسه دخترها شن  ی سرباز یخاطره _

از همه   یک یکنن و مسابقه فیهم تعر یبرا ننیبش که خورهی خود سربازها م

 .تره راه بندازنبدبخت

 

 :و گفت  دیبلند خند ماهان

جا  پسرت اون  میرو باز نکن. ما بش گفتهم مسائل  یلیخاله خ   یحاال جلو_

 !گردان سربازه هی یفرمانده

 

 :بود؛ گفت دهیکه خوب شن خاله

هم تموم بشه که من هزاربار جون دادم. از بس تو  یاسال و خرده  ک ی نیتا ا_

م تو پر قو بزرگ شده؛ همش رو سرمون حلوا حلواش  پسرم. بچه ن یفکر ا

 ...رفته  یپر و پامرغحاال از بس کالغ م،یکرد
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 :و ماهان دوباره گفت   میدیهمه به حرف خاله بلند خند بارنیا

و   ی چقد تو فکرش نمیبی من م زنه؟ی ها بهت محرف   ن یخاله، احمد از ا_

. هیینماهمه مظلوم   نایرو تموم کنه! بابا گولش رو نخور. ازودتر خدمت یمنتظر

  پر کجا بود آخه؟و کالغ یپامرغ 

 

 :گفت تیبا مظلوم احمد 

دفاع مقدس   یهالم یکلمه گفته باشم. خودش از بس ف  هیبه خدا که اگه من  _

  نیخشم شب و ا  ریش درگرو بردن خط مقدم و همه من کنهی فکر م ده،ید

 .مییزایچ

 

که متوجه گذر زمان و   دیقدر طول کشاحمد، آن  یسرباز  رامونیپ بحث

  ،یهم در گفتن خاطرات سرباز ییحی. بابا و اوستا میوقت شام نشد دنیرس

 رفته بود؟   یصدرا سرباز ی. راستکردندی م ی ها را همراهآن

 

 

  یشهیکه هم یمن به سمت تنها مرد  یفکر ی زهایگر صحبت مردها و انیم

 :خدا فکرم مشغولش بود؛ مامان ناگهان بلند شد و گفت

 !خدا مرگم بده، غذام نسوخته باشه_
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به  بارن یمامان، ا یاشه یش شهیهم گ یدباعث شد ته انی آقا یخوش صحبت و

 !مات شود ی قول ماهان، کم

 

ها را  کرده بود که صحبت تیریصرف شام، ماهان تمام مدت فضا را مد وقت

  دیپادگان بکشاند تا مبادا خاله هوس کند درمورد کار و بار جد ی سمت غذاها

بعد از شام را    یچا کهن یرفت تا ا شیهم خوب پ زیبزند. همه چ یمن حرف 

دستم   ازرا  ینیخم شوم؛ که خاله س   یتعارف کردن کم  ی و آمدم برا ختمیر

 :گرفت و گفت

. از  میداری. خودمون برممیستیقربونت برم. مهمون که ن گهید نیبش ایتو ب_

 .یهمش سر پا بود میهم ما اومد یاز وقت ،یصبح که سر کار بود 

 

  ر یآژ یبود، اما مرا به وحشت انداخت. دلم صدا یاگرچه از سر دلسوز حرفش

 .دیشنی خطر را م

هم به دست   وانیل  ک یبه دست من و  یچا وان یل ک یناچار نشستم. خاله  به

خود برداشت. بعد   ی هم برا یوانیگذاشت و ل  ز یم یرا رو ینیمامان داد. س

 :گفت انیکنارم نشست و رو به آقا

 !دییشمام بفرما_
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گذاشت. خاله با   ی همه چا ی و برا دیمبل جلو کش ی خود را از رو  یکم ماهان

 :که در دستش بود؛ با حظ گفت  یی چا وانینگاه به ل

  یخوب  نی! خصوصا اگه عطر گل سرخش به ایوانیفقط ل یی چا شییخدا_

 .ارهیرو سر حال بو آدم  چهیبپ

 

  تمیاذ نیبودم و ا  دهیبه خود د ره یخوردن، نگاه احمد را خ  یتمام مدت چا در

لباس نپوشم   یکرده بودم طور یسع . سر و ظاهرم خوب و مرتب بود و کردیم

و   ل ینگاه کردن به من، دنبال دل یکه باعث جلب توجهش شوم اما انگار او برا

 .بهانه نبود

 

تدارکات   یکه بابا برا یدیداشتند درمورد دو کارمند جد ییحیو اوستا  بابا

 :. بابا گفتزدندی موسسه استخدام کرده بود حرف م

از همون در   یلنگه ندارن. حت یجوونن، اما تو مردونگدرسته هر دوتاشون _

سر باال   رن؛یگی و م دنی م لیها رو تحوو سفارش  دهای هم که خر ینگهبان

 !هیطرف صحبتشون ک ننیبب کننینم

 

 :حرف بابا گفت دییدر تا ییحی اوستا
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پدرمادرشون خوردن رو خوب نگه   یکه سر سفره ی حرمت نون و نمک ایبعض_

 .دارنیم

 

شدن قدرت تکلم خاله شد، که با   ک ی جمالت باعث تحر  نیا یکجا دانم یمن

 :متلک گفت

جنس مخالف   هی هی! کاف یحرمت یو ب  یشدن واسه ناپاک  دهیکال آفر امیبعض_

 .ننیبب

 

  ی بکشد، هنوز برا  شیرا پ هدفیبحث ب نیداشت مدام ا  یاچه عالقه  کهنیا

 .من سوال بود

 

  فکر کنم خواستی تکان داد. دلم نم  ی به من نگاه کرد و سر یرچشمیز مامان

جمالت   نی. اما خاله با همدهدیخاله را به صدرا نسبت م یهامامان دارد حرف 

 .کردی داشت حال خوشم را ناخوش م  ،یکوتاه و تکرار

 

  ی لیتکان داد و خ یبستم. کوتاه سر  لیقلبم را به چشمان ماهان دخ التماس 

 :گفت ربطیب
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ها! قرار نبود امشب از نامزد احمدآقا صحبت  رفت  ادتونی یبحث عروس  یسترا_

 م؟یکن

 

 :و گفت دیرا به هم کوب شیهادست  هلن

 !یجون عروس  ی جونم_

 

 .گرما، با دست، خود را باد زد یو به بهانه دیلباسش کش یقهیبه  یدست احمد 

 

ارتباط با موضوع بحث بود اما هرچه بود،    یو ب مقدمهیب  ی لیماهان خ حرف

وارد   حتیو از درِ نص رد یبگ اریرا در اخت بون یساعت تمام خاله تر  میباعث شد ن

  کسرهی را  فیزودتر تکل میکن ی شود و از ما هم کمک بخواهد که احمد را راض

 .را از قبل جور کرده بود شیهاکند. اما احمد بهانه 

خانه نداشتن و مشخص نبودن   کرد؛یرا بهانه م  اشماندهیباق  یسال سرباز ک ی

چنان خاله  و هم  دیجا نرس چیبه ه یو وقت کردی را بازگو م اش یوضع زندگ

 .بودن را مطرح کرد کاری بشو نبود، ب یراض

  دیسال تازه با ک ی و من؟ من بعد از   یمادر من، کو کار و بار درست و حساب_

 ...کنم و دایتا پ بگردم دنبال کار. حاال کو امیب
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 :گفت محبت پدرانه  ی از رو  ییحیاوستا  ناگهان

االن هم   نیبابا جون! صدرا که قول کار رو بهت داده. تو هم  شهی جور م_

که   یزیهرچ ایبعنوان حسابدار  ای! حاال یاون مشغول ش شیپ  یبر یتونیم

برا خودش   ی تو هر شغل ،یکار کن یخودش هم که نخوا  ش ی. پیخودت بخوا

 .بابت راحت باشه نیاز ا  التی. خآشنا داره 

 

 .ساکت شد  ییحیآخر اوستا  یبزند که با جمله یدهان باز کرد حرف  خاله

و سر   یرو ناراحت نکن. من و مادرت خوشبختمختلف مادرت  یهاانقد با بهانه_

 خانوم؟  نهیاز ا ر ی. مگه غمیخوای و سامون گرفتن تو رو م

 

 :به دستش داد و گفت یتاب خاله

 بده؟ تیکه بهم اهم  هی. کخونمی رو تو گوشش م نایمن هر روز دارم ا_

 

را   گرید یکه حبس کرده بودم را آسوده رها کردم و فکر کردم خطر ینفس

 :گفت ییحیام که ناگهان خاله به اوستا دوباره پشت سر گذاشته
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  شیهمه که واسه کار کردنش پ نی ها! اگه اخودت هم هست  ریالبته تقص_

 شیواسه زن گرفتن و سر و سامون دادن به زندگ ،یکنیت تالش م خواهرزاده 

 .نداشتم  ی غم  چیاالن من ه ، یکردی هم تالش م

 

  یکرد تا بحث را جمع کند اما خاله ک یااز سر مصلحت خنده  ییحی اوستا

 که بار دومش باشد؟  آمدیکوتاه م

  گهی د ه،یاون پسره چ شیبه خدا اگه من بدونم اصرارت واسه کار کردن پ_

 !خوامی ازت نم یچیه

 

 

 

 :رو به مامان گفت و

پسره رو تحمل کرده؟ نه    نیبدبخت چطور تا حاال ا دیمهش ن یا دونمی من نم_

 .دینه به شانس گلش ن،یبه شانس ا

 

 :به خاله نگاه کردم. مامان گفت ی پرسش

 شده مگه؟ ی چرا؟ چ_
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دختر داره؛ رفته بوده خارج و ازدواج کرده بوده   هیهم  دیگفته بودم که گلش _

 ...و

 

 :گفت عی سر مامان

 !خب، آره_

 

دختر بگم کم   ن یاز ا  یهرچ یعنیاالن اومده و انگار قراره با صدرا کار کنه. _

 .استدختر فرشته نیاون پسره نامرده، ا یگفتم. هرچ

 

 :تعجب به خاله نگاه کردم. مامان گفت با

 ؟ یزنیحرف م یدار   یاز ک_

 

 .خودش باهاش کار کنه شیهم قراره ببره پ دیدخترِ گلش گمی ! مگهی صدرا د_

 

 .بود تفاوتینشان نداد و ب  یرا به ماهان دوختم اما واکنش امی پرسش نگاه
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  دا یخاله پ یهاحرف   انیاز م دیخودم با!؟ جواب سوالم را  دانستی نم یعنی

 .کردمیم

 

صنار با اون قوم و قشون فرق داره. نه   یدختره، تومن نیا م،ی البته از حق نگذر_

 .رومادره  یهاش رو داره؛ نه افاده پسرخاله  یهرزگ

 

 :معترض گفت ییحی اوستا

 !خانوم_

 

 :از پدرش گفت  یهم که تا به حال ساکت بود، به طرفدار احمد 

مامان. اصال اونا چه   ینزن یش حرف درمورد صدرا و خانواده  گه یقرار شد د_

 دارن به بحث ما؟ یربط

 

حرف خاله درمورد   دانستمی و نم دیچرخی خاله م یخانواده  ی اعضا نیب نگاهم

  .که بود

  ؟یایسر کار و م یری دلم رضا باشه که تو کجا م دیربط ندارن مادر؟ من نبا_

 نه؟ ایامنه  طشیمح
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 :رو کرد به بابا و مامان و گفت بعد

و   دهیکار کنن، ند یی شماها، اگه ماهان و مهسان بخوان برن جا نیهم_

 برن؟ ن یذارینشناخته، م

 

 :دستش را در هوا چرخاند و گفت بعد

 ...وقت بازماون  ل،یسرمون، طرف ما هم آشناست و هم فام ریخ_

 

 :کرد و گفت یاتک سرفه بابا

داره.   داکردنیال احمد آقا سربازه و وقت واسه سر کار رفتن و کار پحاال که فع_

  ستینداره که. احمد هم بچه ن ی. نگرانخوادی م ی خدا چ مینیموقع هم ببتا اون 

 ...خودش تونهی و م

 

 :حرف بابا گفت انیکوتاه آمدن نداشت. م ال یخاله خ  یول

  ی . من به جالرزوننی رو متن و بدن آدم  شهیها همنداره؟ به خدا بچه ی نگران_

 ...اون شارالتان شده ک ی هم شر یکین دمیفهم  یاز وقت د،یگلش
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 .دمیشنی خاله را نم یهاحرف هیبق

 !؟یکین

بود!؟   دیمجد، معاون شرکت صدرا، دوست مهربان من، دختر گلش یِکین یعنی

 صدرا؟  یدختر خاله 

 بودم؟  دهی را نفهم نیمن ا چرا 

 

 

بود که  ییهاحواسم سمت حرف   ی. همهدمینفهم یز یچ یاز مهمان  گرید

 .یک ین تیاز همه، هو شتر یبودم و ب دهیشن

  م یبرخورد، برا نی از همان اول ،یبه کس شیهاچرا شباهت چشم  دمیفهم تازه

پسرخاله  با هم دخترخاله و   یکیصدرا و ن یعنیبودم.  دهیبود و چرا نفهم بیعج

 ...میکه من و احمد با هم داشت یبودند؟ همان نسبت

را به نام   یکیکار، ن  طیدر مح  یمغرور و مقررات یبود که صدرا نیهم یبرا  پس

 !را نه گران یو د خواندیم

که نکند دل صدرا    شدی مسئله طرح م  ک یام، مدام در مغزم تازه اتیکشف انیم

 !اش باشددختر خاله   ریهم مثل احمد، گ

 .ازدواج کرده است یکینه، خاله گفته بود ن اما
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خاله از وجود    داند؟ی : خاله از کجا مگفتمی و م  آوردیسر بر م  امینیبدب باز

  ی کیاست. پس چطور از راست و دروغ بودن ازدواج ن خبری ب زیعروس خود ن

جذابش،    یِادیز یبا پسرخاله تشیمیصم  ل یست و دلخبر دارد؟ حتما مجرد ا 

 .که به هم دارند ستی ادوطرفه یعالقه

زبانم الل شود تا    خواستمی و از خدا م گفتمی بلند م "نه " ک یبعد دوباره  و

 .جمله را تکرار نکنم  نیا  گرید

 

و شستن    زیم ی رو ل یرفته بودند و خود را با جمع کردن وسا هامهمان 

سرگرم کرده بودم تا فقط از بودن در جمع فرار کنم و   وهیو م یچا یهاظرف 

 .خواب رفتند، به اتاقم پناه ببرم  یبرا گرانیبعد هم که د

  ی صدرا .بود  زیچهمه  یکه انتها ییباز هم به او فکر کنم. به او خواستمیم

بار صدا زدنت هزار بار جان دادم و جان گرفتم؛ پس  ک ی! من با معرفتیب

 ؟ یاکه نامش را از بر شده  کشدی چه م یکین

 

.  زمیسر پا بمانم و فرو نر شتریتمام شده بود. هرچه کردم نتوانستم ب هاظرف 

فکر   یکیصدرا و ن انیو به ارتباط م ماندمی م گر ید یلحظه  ک یمن اگر 

 !مردم ی ... مای شدمیم  وانهید  ای کردم؛یم
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به سمت اتاقم بروم   ریبا گفتن شب بخ خواستم ی آمدم و م رونیآشپزخانه ب از

 :مامان شد و به او گفت یِنیکه بابا متوجه سکوت و گوشه نش

 خانوم؟  یچرا ساکت_

 

و با   دیکوتاه بود. به سمت او چرخ یجمله  ک ی نیهم  دنیمنتظر شن انگار 

 :داشت گفت اش ی بلند که نشان از بغض درون ییصدا

حداقل    رمیبگ یداره؟ اللمون تیاهم یبگم؟ مگه حرف زدن من واسه کس یچ_

 همهن یکه ا سوزه ی نزدم. اما االن دلم م یخودم راحت باشه که حرف  الیخ

هام دارن  . هر دو تا بچهنیتون آدم حسابم نکردکدوم چیگفتم و گفتم و باز ه 

 .بمونه ونبزنم که پنه یشیکه مجبورم به هر آب و آت نکنی کار م ییجا

 

هلن که   یگرفته بود و در حال نوازش موها ریماهان نگاه کردم. سرش را ز به

 .دادی مامان گوش م یهاخواب بود؛ با غم به حرف 

 

 .کرد او را آرام کند یمامان گذاشت و سع یبر شانه ی بابا دست اما

 ی برا دیزن. چرا با یشی چرا انقد باعث آزار خودت م  دونمیبه اون خدا من نم _

 ؟یناراحت بش "تو" ز،یهمه کس و همه چ
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 :گفت د،یخراشیکه قلبم را م یاهیگر با

شور   زنه؛ی هام رو مطرف دلم شور بچه   هی. از نیستیمن ن ی جا تونکدومچیه_

 ...بره تو جلد اون آدمِ طونی لحظه ش هیاگه  کهنیمهسانم رو؛ شور ا

 

پتک نشو بر سر    گری خود شکسته است، تو د یِ نگو! قلب دخترت به خود مامان

 !خانه خرابِ عاشق نیا

 

. بابا اون  رمیبگ شیآت خوامی مهناز م یهاحرف  دنیاز اون طرف هم با شن_

. حاال  رسهیمهسان داره به کجا م نهیش منتظره ببهمه  یخواهرمه درست، ول 

جرات نکردم از   ی !؟ من حتادیب رشیگ ی قراره چرو جواب کرده؛ که پسر اون 

فکر  هیهم برا مهناز حرف بزنم. گفتم کاف  هیااون پسره، کتابخونه ی خواستگار

درست و   ونیش هیوقت کنه؛ اون  ی کنه مهسان قراره زودتر از احمد عروس

 .کنهی به پا م یحساب

 

. دستش  دیمن که رس ی. روبروستادیشدت گرفت و بلند شد ا  اشهیگر ناگهان

کند و به   یلی خشمش را س یهمه  خواهدیم کهن یبه ا یآن  ی را باال آورد. با فکر

 .صورتم بکوبد، ناخواسته چشمانم بسته شد



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

975 
 

که نوازش   یطرف صورتم احساس کردم. با سرانگشت ک یدستش را    یگرم اما

 .را خوب بلد بود

 .متالطم چشمانش شدم ی ایدر یرهیباز کردم و خ چشم

از   رونیب اینکن. ب تیرو اذرو دشمن شادم نکن مهسان. تو رو قرآن منمن_

 .اون خراب شده

 

مامان؛ بغض و آه و   یانتهای ب یهااشک   دنیخودم کم درد نداشتم. اما با د من

تلنبار کرده بودم؛ همه را باال آوردم و با   میقبل در گلو ق یکه از دقا یحسرت

  زیخود را به تن امن او آو  داد؛یناتمامم را خوب نشان م یغصه که یاهیگر

 .افتادم هیکردم و بلند بلند به گر

وجودم شده بود فکر به صدرا؛   یهمه  یوقت گفتم؟ی بزنم؛ چه م شدی نم حرف

و آن جمله   شدیجمله از آن خارج م  ک یفقط  شک ی ب کردم،ی اگر دهان باز م

  !"من عاشق صدرا هستم"بود که  نیا

عاشق شده بودم؟   کهنیحرفم را بزنم؟ گناه من چه بود؟ ا توانستمی نم چرا 

سهم من از تو، فقط و فقط صدرا   م یو بگو ستمیبا ایچطور قرار بود مقابل دن

 .باشد و بس، پس او را راحت به من ببخش
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د و محکم تنم را به  حرکتم را نداشت، کم کم به خود آم  ن یکه انتظار ا مامان

 .خود فشرد

و   زیهرچ  یاهدافم، برا  یروز از من خواسته بود برا ک ی. به ماهان افتاد  نگاهم

 .میایکوتاه ن اورم؛یبجنگم، کم ن دانم،ی که مهم م  یهرکس

 

 

بداند   خواستیم  داد؛ی تکان م میکه برا یو سر   شانینگاهِ پر ن یحاال با ا دیشا

 ...ایام؛ حرفم مانده  یهنوز رو

 

 مامان؟  یبهم اعتماد کن یتونی چرا نم_

 

بود   یگوش مامان ادا کردم. اما تنها حرف  ری جمله را ز ک ی  نیچطور ا دانم ینم

که ناگهان کنترل آن را از   یمامان از رفتار  یمانیشد پش  اشجهیکه زدم و نت

 .دست داده بود

که  یبه همه ثابت کن یخوای م دونمیم  یرو بشکنم وقتدلت تونمی چطور م_

خودش پشت و پناه   خوامی ! فقط از خدا میمونیو مهسان م  یتو مهسان

 .ن یهام باشه، همبچه
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را در هم شکست   امزدهخ یقدر گرم بود که رخوتِ تن صورتم آن یرو  اش بوسه

مامان را   انیچشمان گر  دنیعذابِ د  گری د ستیرا راحت کرد که الزم ن الم یو خ

 .هم به دوش بکشم

ناتمام   یدو دوتا چهارتا ها انیداشتم و م شیدر پ یخود شب سخت یِ خود به

که   کردمی و فقط دعا م دم یچرخی پهلو به آن پهلو م  نیتا صبح از ا دیذهنم، با

 !... نهیکیصدرا و ن ایخدا

 

شدم تا با ماهان به شرکت   در هم آماده ی پف آلود و صورت  یمانکه با چش صبح

گذاشت و به دستم داد. از صورتش   می برا شبید  یاز غذاها  یمامان ظرف  م؛یبرو

  ر یکارخانه و د ان یاز جر دیاما با استده یاو هم درست نخواب دمیفهمیم

 .گفتمی برگشتنم به او م

 

کامل بخور   رونی اقال ا  ؛یو زود بلند شد  ینخورد دمیکه د مادر. صبحونه  ایب_

 .یمون یکه دلم قرص باشه گشنه نم

 

 .را اجابت کردم آن  عیبه سرم زد و سر  دنشیهوس بوس دوباره

 .امیم  رتریدو ساعت د یکی مامان من امروز  ی. راستخورمی چشم حتما م_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

978 
 

به او   ترسیحرفم را ب دم یبهتر داما  زمیاز نگاه پرسشگرش بگر  خواستمیم

 .رمیتر جواب بگراحت  د ی. شامیبگو

 

 .دیرا در هم کش  شیابروها

 رتر؟ یچرا د_

 

که   نیکارخانه و درخواست صدرا را مطرح کردم؛ هم انیجر  ختهیو گر جسته

  ع یسر  رد؛یدوباره اتش بگ  خواستیخشمش جرقه خورد و م  یلهیدوباره فت

 :گفتم

و   ستمی. تنها هم نانهیکه برم. بعدم ماهان در جر کارمه. الزمه به خدا جزء _

 .همراهمه یکین

 

 ...یکی... نیکین آخ

 

به من   ،یکیاز فرشته بودن ن فیخاله، هرچه بود، اما با تعر شبید یهاحرف 

 .رمیبگ ت یاز مامان رضا کمک کرد تا راحت 
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  دانستمیماهان پشتش را به من کرد اما م  یآوردن ظرف غذا یبرا مثال

 .خود را آرام کند و بعد جواب مرا بدهد  خواهدیم

 

 :به سمتم برگشت گفت یوقت

 .مواظب خودت باش_

 .رفت ادشیبده داداشت.  نمیا

 

 .ظرف را گرفتم و به طرف ماهان رفتم  ،یاز سر قدردان یلبخند با

 

فکر   ک یرا معطوف به خود کرده بود،   شبمیکه تمام د ییاز فکرها  جدا

چرا من از   کهنیکه از همه بدتر بود. ا  دادی در سرم جوالن م گرید یآزاردهنده

! چرا صدرا نگفته بود؟ اصال چرا  دانستمی نم ی زیچ یکیصدرا و ن نینسبت ب

 بوده که فراموش شده است؟  یواجب یگفتنش به من، مسئله  کردمی فکر م

 

 ؟ید ی! بد خوابیتو لک_
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نگاهم به روبرو بود؛   ن،یماش یجلو  یشهیکه از ش یگرفتم و در حال ینفس

 :آهسته گفتم

 صدراست؟  یدخترخاله یکیکه ن یدونستی ماهان! تو م_

 

 .آره_

 

به   عی پررنگ است؟ سر "نه" ک یجواب ماهان هم حتما  کردم ی فکر م چرا 

 :و با بهت گفتم  دمیطرفش چرخ

 ؟ یدونستیم_

 

 :به حالت من، گفت تفاوتیب

 .آره! خودش گفت بهم_

 

. تمام توجهم را به  بودند، اعتماد نداشتم  دهیشن میهاکه گوش  یزیبه چ انگار 

 :دمیپرس  گرید بارک یماهان دادم و 

 ؟ یک یعنی خودش به تو گفت؟ خودش _
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  قیدر صورتم دق  یو نادان دوخت و جور  هیاش را به منِ سفبار نگاه عاقالنه نیا

 .جور تر کنمجمع و   یشد که باعث شد خود را کم

دختر    ی! البد انتظار داشتگهیصدرا د ؟یک یعنی مهسان؟ خودش  یخوب_

 !کنه فیتعر واسم  ادیش بخاله 

 

خود را   ن یاز ا ترشیکردم ب یسرم را چرخاندم و سع ام،یحواس ی از ب شرمنده

 .در مقابل برادرم ینکنم. حت ریتحق

بودم   ریذهنم درگ یِک یقدر در دل با خودم و صدرا و نبه شرکت آن دنیرس تا

قدر به موهومات مغزم  من و برادرم رد و بدل نشد. آن انیم یگری که حرف د

 .نداشتم وانهید ک یدامن زده بودم که کم از 

از   شتریتمام تالشم را کردم تا رفتارم درست باشد. ب م،یدیبه شرکت که رس  اما

مرا محرمِ   کسجینشوم. حاال که ه گران ی باعث به سخره گرفتنم توسط د نیا

 .استمهم نبوده  میبرا زیچ  چیه کردمی تظاهر م دیبا د،یدانستن ند

دود شد و فراموش کردم که تمام   ز یافتاد، همه چ یکیچشمم که به ن  یحت

 .امو صدرا گذرانده  یکین نیهم انیم ی به ارتباط عاطف ینیرا با بدب شبمید

. چرا که  فتدیب توانستی بود که م یاتفاق   نیبود هم بهتر امده یصدرا ن کهن یا و

 مین ک یو  کنندی قلبم سر باز م یهاهیدوباره گال نم،یاگر او را بب  دانستمیم
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  تیکردن در مقابلش تقو یصبور  یچه خود را براآن یهمه تواندی نگاهش م

 .ام، دوباره زنده کندکرده

  یهاخنده انیقسمت کردم و در م  ی کیشب قبلم، غذا را با ن  یاز فکرها فارغ

من از ته دل    یبرا د یکه شا ییها. خندهمیکردی م یبلندمان، دوباره با هم شوخ

 .دادی را نشان م یکیبا ن تمیمینبود؛ اما صم

 

تک تک کارمندان   دادند،ی عقربه ها ساعت چهار را نشان م  یکه شد، وقت عصر 

 .میماند ی کیاز شرکت خارج شدند و فقط من و ن

 

 

بداند اگر مشکل رفتن  خواستی آمده بود و م نییباال، پا یهم از طبقه ماهان

و برادرم شد مسئول   رفتیهم با تشکر پذ یکیما را برساند. ن م،یبه کارخانه دار

 .از صدرا گرفت ی. آدرس را هم تلفن رساندن ما به کارخانه

حس کردم دور بودنش از شهر، ممکن است در   م،یدیبه کارخانه رس  یوقت

و   شدی ساز شود. چرا که زود شب ممشکل میو زمستان، برا  ز ییکوتاه پا ی روزها

که گذشت، به   ی. اما کمشدیم یبرگردم، حتما مامان عصبان خواستمیتا م

 .شد  هدبرسد، مشکل همه با صدرا حل خوا زییدادم که تا پا ی خود دلدار

 .کردم یدلم هج  یباال بلند را برا  "نیآم" ک یچشم بر هم گذاشتم و  بعد
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قبول   ی کیبازگرداندمان منتظر شود، ن یرچه اصرار کرد تا بماند و براه ماهان

 .نکرد

واقعا   جان ی. ای بر یتونی چقد کارمون طول بکشه. شما م ستیما معلوم ن_

 .یشی م تیاذ

 

 !نه ایدارم   اجیبداند به بودنش احت خواست یم دیمن نگاه کرد و شا  به

 :لبخند زدم و گفتم کوتاه

که  نهیا تشی. نهامی ایم یجور  هی. خودمون یاخسته  یلی. خیداداشبرو خونه _

 .دنبالمون یایخودت ب زنمی باز زنگ م

 

 مطمئن باشم؟ گه؟ی د یزنیم_

 

 !مطمئنِ مطمئن_

 

قرار   دانستمیدراندشت که نم  یکارخانه ک یو  یکیرفت و من ماندم و ن  او

ساخته است.   ی چه کار  یکیو از دست من و ن میجا چه کار کناست در آن 
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نکند. در   ت یکرده بودم تا آفتاب چشمانم را اذ بانهیسا ام یشانیپ  یدستم را رو

. دل  میرفتیم شی پ وم یزدی کارخانه با هم قدم م ی طول و دراز جلو یمحوطه 

و با گفتنش  اورم یکه قصد پنهان کردنش را داشتم، بر لب ب  یحرف   کردمی دل م

 کنم. اما چطور؟  یخود را خال  ،یکیبه ن

 :گفتم عی سر یلیو خ  زدم   ایچه شد که دل به در دانمی نم 

 بگم؟  یزیچ هی_

 

 !دوتا بگو خوشگل خانوم_

 

 .لبخند زدم کوتاه

 ...یآشنان. ول یلیحس کردم چشمات برام خ دمت،یکه د ی بار نیاول_

 

 :به صورتش نگاه کردم و ادامه دادم قیدق 

 !یخانوم باش  دیدختر گلش  کردمی ابدا فکر نم_

 

 !آها از خاله جان ده؟یاوووو! اطالعات از کجا رس_
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 .میدو باهم به خنده افتاد هر

 

 :چرخاند و گفت  یرا کم گردنش

 .یکردی اتفاقا برام جالب بود اصال سوال نم _

 

 .شدی ب روم نمخ ی راستش برام سوال شده بود؛ ول _

 به سوال جواب!؟  رمتیبگ امیب ی زشت نبود فرت اخه

 

 .دمیخند کوتاه

 .هم لبخند زد او

جواب   ی تو ذهنم ب  یسوال ذارمینم وقتچ یخود من ه ؟ینه بابا! زشت واسه چ_

 .بمونه

 

 :گفت طنتیمکث کرد و با ش یکم

 گفت؟ ایچ گهیت دازت بپرسم خاله   خوامیحاال م  نیمثال هم_

 

 :گفتم آهسته
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 .دیکاهن مشغول  یخب گفت که شما هم تو شرکت آقا_

 

 ن؟یهم_

 

 ...بایتقر_

 

 .را از من گرفت و به روبرو داد نگاهش

 !یستیدروغ گو ن ادیخوشم م_

  ه یهر بار  هی نظرت چ م،یو وقت بگذرون مینیهمو بب اد یما که قراره ز حاال

 !؟ میرو با هم رد و بدل کن دمونیخورده از اطالعات جد

 

 :زنان گفتو او هم چشمک  دمیخند

 !کنم ی اصال من شروع م _

 داداشت چند سالشه؟ نمیبب بگو

 

 .صحبت را عوض کند ریمس خواستی م  دیتازه جمع شده بود. شا حواسم

 .افتادم با سوالش به خنده 
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 .دیمان دوکوتاه قامت از دور به سمت یمرد ناگهان

 !خانوم مهندس  سالم

 

. ستیطرف حسابش ک  دانستی . خودش هم نممیدو سالمش را جواب داد هر

 .دی چرخی نگاهش در صورت هردونفرمان م 

 

  دونستمی . من نمدیخانوم خوب شد اومد_

 .کنم کاری چ دیبا

 

 :گوشم زمزمه کرد ریز یکین

 !دونمی م یلی من خ ستیحاال ن_

 

. ستیها رو آوردن و منم امضا کردم. اما گفتن قبول نخانوم چندتا از دستگاه_

 د؟یخودتون امضا کن نیایبهشون بدم. م دیرس دیبا

 

 :کالفه گفت یکین
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 ومده؟یمهندس مگه ن_

 

 .د یدویدنبالمان م بایتقر مرد

 .گفتن تو راهن خانوم_

 

 .یگی م یچ نمیبب م یخب بر  یلیخ_

 

 .طرف خانوم  نیاز ا_

 

 :جا بمانم تا برگردد و با غرولند دنبال مرد روان شد و گفتمن گفت همان  به

 !.مجد_

 

 بله خانوم؟ _

 

 .مجد هستم گمیانقدر نگو خانم. م _

 

 !چشم خانوم_
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 !بابا یا_

 

 !خانوم دیببخش_

 

 .کردمیخنده، به او و حرص خوردنش نگاه م  با

 .تابستان بودم یآفتاب عصرگاه ریز میتا برگردد و من مستق دیطول کش یکم

 

 :برگشت، با خنده گفت یوقت

 !آقا رضا نیخدا بهمون رحم کنه با ا_

 

 :به من گفت عی سر بعد

 داداشت چند سالشه؟ ی. گفتمیمون دور نشخب از بحث _

 

 .به خنده افتادم اشی ریگیپ  از

 .تر از منهده سال بزرگ _
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 .ادیاصال بهش نم  یاوو! ول_

 

 .شد  ی به او پرسش نگاهم

 چه طور؟ _

 

 :تکان داد و گفت ییابرو

 .و چهار، پنج یس. مثال... امم...خورهیبهش م شتریکم ب هی_

 

 .رفت نیلبم از ب  ی رو یخنده

است و روزگار با او چه ها که نکرده   دهیماهان من چه کش دانستی چه م  او

 .است

 

 کردم؟   دتیشد؟ ناام یچ_

 

 .را جمع و جور کردم د خو

 .نه! خب ادامه بده_
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 :گفت یو با شوخ دیخند  دوباره

 .شاشه یبخاطر ر دیحاال بت برنخوره! شا_

 اد، یدر ب ی حالت بچه مثبت نی بزنه که هم از ا بگو

 .تر بشه  ک ینزد شیبه سن واقع هم

 

 .زدی و همه کس راحت حرف م زی! چقدر راجع به همه چیکین حالبهخوش 

 !من برعکس

 !دادیماهان هم نظر م  یهاش یدرمورد ر یحت

 !کنه غه یت شیبره ش گمیباشه پس بهش م _

 !آره بگو واقعا_

 

 :خنده گفتم با

 !یتو گفت که گمی بهش هم م_

 

 

 :گفت دیق  یب
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 .آره حتما بگو من گفتم_

 

 .دیو بلند بلند خند 

 

نکرده   یکار چی ساعت از حضورمان در کارخانه گذشته بود و ما هنوز ه ک ی

گفت و من از   میو او از ازدواجش برا می. فقط به حرف گذرانده بودمیبود

را نداشتم. اما   شترشیب دنیپرس یو من رو  م ینزد یگریام. حرف دخانواده 

و   دیخندی بلند م خواست، ی و هرجا دلش م دیپرسیرا تا انتها م زیچهمه  یکین

 .ساختی ها جوک ماز آن 

 

 !مان هم انگار از عوارض داشتنِ معاون بذله گو بودبودن  کاریب

لحظه   ک ی. افتادی خنده ممتعجب من هم به یافهیق   دنیجاها از د  یلیخ

که  دید امافهیباز چه در ق  دانمی که نم میکردی و به هم نگاه م  میساکت بود

 .خنده و مرا هم به خنده واداشت  ریبلند زد ز

 

 !مهسان گمی م یراست_

 بله؟_
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 ؟ یبلد یتو رانندگ_

 

 .نگاهش کردم ی پرسش

 !بله. بلدم_

 

 .را به سمتم چرخاند  سرش

 !یندار نیو ماش یبلد_

 !ندارم متاسفانه_

 

 .را درآورد اشی فرو برد و گوش شیمانتو  بیرا در ج دستش

 .ومدیصدرا هم ن_

 

 :گفت بعد

 !ستمیبلد ن ی... رانندگیدارم ول نیماشخب من _

 !یندار نیو ماش  یتو بلد وقتاون 

 !نییخدا رو ب کار
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 :گفتم متعجب

 ؟ یندار نامهیگواه_

 

 :خنده گفت با

 !ازش استفاده کنم شهی روم نم  ی دارم! ول_

 وا! چرا؟ _

 

 :زنان گفت چشمک 

 .گرفتمش ی آزمون شهر نی چون بعد از دهم_

 

 !تاسف بخورم  شیبرا ایبه حرفش بخندم  دانستمینم

 واقعا!؟ _

 

 .مثبت تکان داد یرا به نشانه  سرش

 .دمیخند زی مقاومت کنم و ر ادینتوانستم ز 
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 !نخند دختر_

 

 .خنده نگاهش کردم  پر

  نیهلک و هلک با سالم و صلوات ماش  جان یا میایکه قراره ب ییمن روزا نیبب_

 .ارمیزور تا شرکت مرو خودم به 

 پشت فرمون؟   ینیو تو بش جان یا میایمن ب نیبعد با ماش هیچ نظرت

 ؟یگیمی چ ها؟

 .میباش هیبق زونیکه همش آو  شهینم

 

 .نداشتم یمخالفت

 نمیشی ندارم اما من بغل دستت م یحرف _

 ست؟ی. بهتر نیفتیکم کم راه ب تا

 

به   میجاده تقد گمی بغل م زنمیم نمی بب ونینه اصال حرفش هم نزن! من کام_

 !شما

 .ونهیپر از کام  یدونیخارج شهر هم که م جاده
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 !کن فکر

 !شود چه

 

 .حرف خودش، بلند به خنده افتاد با

 !یکیمنه ن دیاون روز ع ،یبخند نیکه تو آروم و مت ی روز _

 

 .بود صدرا

 !جلوتر از خودش آمد شیصدا

 ...هرچند دلخور ن،یشور شدم. هرچند غمگ سراپا

 

 !سالم_

 

 !باشم ن یرتریاگر از او دلگ یحت کند؛ی مرا زنده م شیصدا

 

خروار    ک یخجالت و   یکم ،یدلخور   یسمتش برگشتم و پاسخش را با کم به

 .عشق دادم

 .سالم_
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 :پر خنده گفت یکین

کاسه  یهمه   ر یز یزنی م یشیظاهر م هو یجن  نیچرا هربار ع  دونمینم_

کارمندات رو فراهم   ی رفاه طی شرا یستیهامون. خود بدعنقت که بلد نکوزه

 !یکن

 

 .نداد و جلو افتاد تیاهم

. همه مثل من و  می وقت از دست داد یل یهم خ  شیجور نیکه هم  دیعجله کن_

دارن! سر   شون برنامهو خانواده  یخانوم! مردم واسه زندگ یکین ستنیتو ن

 ...ادیم شی پ یمهمون هویو برن.  انیب دیساعت با

 

 .گفت و رد شد و مرا بر جا گذاشت  ع یسر

انداخت. دوباره که داشت به من متلک    یکه داشت مرا دست م دوباره

  یروش یپ یادامه دهم و اجازه   امطرفهک یبه همان قهر  دی . انگار باانداختیم

گرفتند؛ دور   یکه غرورم را به سخره م ی از کسان شهیاو ندهم. من همبه  شتریب

 .بود یراه بهتر یتفاوتی . اما بشدمیم

 .نزدم یکردم و حرف  سکوت 

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

998 
 

که  ی درمورد دستگاه ها و تعداد کارگر شانیهاو به حرف رفتمی ها مآن دنبال

  دیپرسی مرتب سوال م ی کی. ندادمیدر هر بخش قرار بود مشغول شود، گوش م

 :. در همان حال که پشتش به من بود؛ گفتدادی جوابش را مو صدرا در آرامش

که   جورن ی. چون اکم جاتون با هم عوض شه  هیدو روز اول  ی کیممکنه _

 !رهیم شیمشتاقانه تر داره پ  یکیخود ن نم،یبیم

 

 ...گرید  یم متلکه باز

 

 

 

وقت شده است؛ آن  تمیباعث عصبان د یفهمیم دیکردم خود را نبازم. نبا یسع

 .کند تمیاز قبل اذ شتریعنوان نقطه ضعفم بداند و هربار برا به  نیممکن بود ا

 

نه چندان   زاتیو تجه کارخانه یها فاصله گرفته بودم و به بزرگاز آن  یکم

  زدی حرف م یکین  یبرا مهیکه صدرا درمورد ب دمیشنی. مکردم ی نگاه م ادشیز

و من    دیپرسیاز او سوال م  یکی. چندبار هم ندادی و او هم با دقت گوش م

 .همچنان ساکت مانده بودم
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 !؟ یرعلیخانوم م  یندار یشما سوال_

 

 :گفتم فقط

 !نه_

 

. پس نگاهم  ندهم  ت یدادم اهم حیاما ترج دم یدر صورتش د بارهک یرا به  حرص

و   رفتی م یکه مدام نگاهش سمت گوش ستادم یا یکیرا از او گرفتم و کنار ن

 .کردی رها م بشیرا در ج ی و باز گوش کردی را کنترل م یزیچ

 کار کنن؟ جان یتعداد قراره ا نیصدرا؟ فقط هم هیینها  ستیل نیاالن ا_

 

  یهای هماهنگ هی  ،یاهیقسمت آره. اما درمورد کار تو بخش چرم گ نیا  یبرا_

  یکنن. برا یهم سپردم طراح  شنیکیاپل هی. دمی هم دارم انجام م یاگه ید

 .رو داشته باشن یکه دانش کاف  میهم چند نفر الزم داراون 

 

گرفته بود و قصد اجرا کردنش را داشت.   ی را جد شنهادمیغنج رفت. پس پ   دلم

دادم   حیکرده بودم، اما ترج دایپ  ینگرفتنم، حس خاص دهیاز ناد کهن یبا ا

بود نگاه کردم و   یک یکه در دست ن یبه کاغذ  حرفی. باورمین میبه رو یزیچ

 .بگذارم توجهی صدرا را ب یِچشم   ری ز یهانگاه یِنیکردم سنگ یسع
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منتظر بود، زود تماس را وصل    یلیبلند شد و او که انگار خ یکین ی گوش یصدا

  دانمی صحبت کردن. نم یسیو روان، شروع کرد به انگل  سیسل ی لیکرد و خ

عجوالنه حرف   همهن یکه ا کردیم  یرا بررس یخبر مهم ایداشت  جانیه

 .رفتی م یرونیب  ی. کم کم از ما فاصله گرفت و داشت به سمت محوطه زدیم

 

 تماس گرفته بود؟ یبا کس یک ینبودم، نمن که _

 

جوابش را هم   یباال برد اما نخواستم او بفهمد. حت یرا کم  میابروها سوالش

 .ندادم

 

 مهسان؟_

 

 !یرعلیم بارک یو  شدمی مهسان م بارک ی نثارش کردم.  یدلم پوزخند محکم در

 

 دن؟یبه نشن یزنی خودت رو م  ای یشنوینم_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1001 
 

 .باال رفته بود شیصدا

 .کردم دور شوم یپشت به او کردم و با چند قدم بلند، سع ع یسر

و دستش را تند تند در هوا    زدیحرف م  یمحوطه با گوش  رونیداشت ب یکین

 بود؟  ی. عصبگفتی م یز یو چ دادی تکان م

 

 .مهسان صبر کن_

 

  یالعملعکس  کهن یاش چنگ شد و قبل از الباسم، در دست مردانه  نیآست

و مرا به دنبال   دیفرصت مخالفت داشته باشم، همان دستم را کش اینشان دهم 

طول   یکیآن از ذهنم گذشت اگر تلفن ن ک ی برد؟یخود کشاند. مرا کجا م

 آمد، چه کنم؟ ریو د دیکش

و  دیکوبی قلبم تند تر م برد؟یو داشت مرا کجا م خواستی صدرا از من چه م 

  یاز فکر ایشدنش   یاز عصبان دم؟یترسی دهانم خشک شده بود. من از صدرا م

 دادم؟ ی به او نم افتنی پرورش  یکه اجازه 

 

 .کرد تیاتاق شد و مرا هم به جلو هدا ک یوارد  م،یقدم جلوتر که رفت چند
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.  یو دو صندل ز یم ک یدر آن نبود جز   یزیچ  چیبود. ه ی خال  یِکه خال یاتاق 

  اش،ی تابستان و پر نور یبزرگ داشت که از شدت گرما یپنجره  ک یفقط هم 

 .بودند دهیرا روزنامه کشتماما آن

 

  یهالحظه حواسم به روزنامه  ک یکوتاه آمدن نداشت.    الیام خکوبنده قلب

شد و صدرا با   دهینازکِ پشت پنجره پرت شده بود که در اتاق به هم کوب

 .به سمت من آمد تیعصبان

 !خب_

 

 دم؟ یفهمی که نم گشتینگاهم به دنبال چه م در

 .را نداشتم  اشی تکان دادم. انتظار تند شیبرا یسر

 

 .تر آمد ک ینزد او

 .دور تر شدم من

 .داشتمیو من عقب عقب قدم برم  آمدی جلو م  او

 

 .بود ستادهیا  امیمتریمماس شد. او در چند سانت واریکه با د تنم
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او   ست؟یحرفش چ دانستمی . واقعا نمختمیرا در چشمانم ر امیچارگیب یهمه 

شروع کرده بود؛ او قصد تمسخر داشت؛ پس از چه ناراحت بود که خشمش را  

 د؟یکشی به رخ من م

 

!؟ پس  یو حرف بزن  یسکوت نکن یمگه قول نداد  ؟یبود قهر نکنمگه قرار ن_

 مهسان؟  یریو م   یذاری م شه،یم  یزیچ  هیچرا باز تا 

 

تحملش را ندارم؟   تاب،ی دلِ بمنِ نازک  دانستی نم تاخت؟ی م کهی چرا 

  است؟یانصاف  یشکستنم، ب نی از ا شتریب گفتینم

 

 ؟یزنی چرا حرف نم_

 

که در گلو پنهان شده بود را رها کردم و   ییحرف بزنم!؟ صدا  خواستی م پس

 :بود؛ گفتم دهیسر رس یکه ناگهان ی اشک انیم

ما بوده که واسش قول و قرار و شرط   ن یب یزیکدوم قول؟ کدوم قرار؟ مگه چ_

 م؟یکن نییو شروط تع
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  یهارا، لب  انمیصورتم را، چشمان گر یکرد. دهانش باز مانده بود. همه  نگاهم

ام را از نظر گذراند و بعد، پشتش را به من کرد و  لرزانم را، صورت پف کرده 

به   یدو قدم در اتاق راه رفت و برگشت. محکم دست  یکی دور شد.  یکم

  یادر فاصله  بل،از ق  ترک ینزد یبود؛ حت می آمد. روبرو شیو پ دیصورتش کش

 !اصال نبود  ایبود  چیکه ه

 

به  شک یب گرفتم،ی بود که اگر سرم را باال م ک یقدر به صورتم نزدآن  صورتش

  .کردمی او برخورد م

 !رو نگاه کن مهسانمن_

 

 اورم؟یو من نه ب ی بخواه یزیتو چ شدیم

 

شدم.   رهیممکن به او خ یفاصله نیترک یرا آهسته باال گرفتم و از نزد  سرم

. چرا  کردیفاصله چقدر کارا تر بود! داشت مرا مسخ م نیچشمانش از ا ی جادو

 افتادم؟ ی پس نم
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تند شده بود و حالم دست خودم نبود. لباسم مماس لباس او بود و   نفسم

قدر آهسته بود که آن شی. صداگرفتمی م ت یوجودش را داشتم به عار یگرما

 .کردی م ی آرامش را با هر کلمه به من ارزان

 مهسان؟ یاز من بشنو ی خوای م یاالن چ_

 هان؟

 

 شد؟ ی . اصال مگر مداشتمی را برنم نگاهم

 

از سکوت   اد،یدختر خوب. من بهت گفتم از قهر بدم م م ی ما باهم حرف زد_

 .ادیبدم م

 .شهی به ضررت هم تموم م ،چیه برهی نم شیکه از پ  یو سکوت، کار قهر

 

قبل داشتند   یقیکه تا دقا میهاام گذاشت. چشم شانه  ی را رو دستش

 حاال چرا ساکت بودند؟  دند،یباریم

 

 .کنن یسکوت رو هزار جور معن توننی ها ممهسان، آدم _

 .نداشته باشه تیانقدر بد باشن که قهر تو اصال براشون اهم توننیم هاآدم 
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قهر من   یعنیمن که بد نبود! پس  یاز خودش؟ نه... صدرا  زد؟ی چه حرف م  از

 .مهم بود شیبرا

 

 :گرفت و ادامه داد ینفس

کنارت بودم،  که شناختمت، که یچند وقت ن یمدت کوتاه، تو ا ن یمن تو ا_

 .و بهت بفهمونمر نایکردم ا ی سع ؛ یکنارم بود

 

 ...دیجوشی اشک چشمم که باز داشت م  زد؟یحرف م  طور ن یا چرا 

 :گفت یدلخور با

و کار   هیبدم، بهت بفهمونم رفتار درست چ ادیبهت  تونمی م کردمی فکر م_

 .درست کدومه، اما... انگار نتونستم

 

و رو کرد و به   ر یتکان داد و دستش را باالتر آورد. صورتم را ز یتاسف سر با

 .دیرس م یچشمها

 .کرد زی ر میبرا  ی را کم شیهارا گرفت و چشم  ام دهیسر انگشت، اشک چک با
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  یخوری عادت اشتباه، خودت رو م نیبا ا ی دار نمیساکت بمونم و بب تونمینم_

ادامه بدم   یقدراون   خورمیبدم و نشد؛ اما قسم م ادتیمهسان. من خواستم 

 .نشیانجامش بده؛ نه اول تونهیم یکه کس هیکار نی قهر، آخر یکه بفهم

 

 !از ماندن، از بودن ی عنی. زدیداشت از ادامه دادن حرف م گفت؟ی م چه

 . گردنم درد گرفته بود اما مگر مهم بود؟ دیاز چشمم چک  یگری د اشک 

 .دادیکه داشت به من قولش را م یفقط بودن صدرا بود و ماندن مهم

 

بهتر او را نگاه کنم اما حس کردم نگاهش نرم شد.   دادندی مجال نم هااشک 

 !شیهامثل حرف  ش،یمثل صدا

 سوخته بود!؟  میبرا دلش

 !دانمینم

 .را هم دوست داشتم اش ینگاه از سر دلسوز یهم مهم نبود. حت نیا

 

 .برام حرف بزن ،یکن هیگر ی جورنیکه ا  نیا  یحاال جا_

 

 .شدت گرفت امهیگر
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 :و گفت دیبه صورتش کش یکرده بودم. دست اشکالفه

 گه؟ی د هیواسه چ ته یگر ید لعنت_

 

از   یکی. به دیجمله چرخ  ک ی! خودش گفته بود. زبانم به زدمی حرف م دیبا

 :لب زدم  هیبغض و گر انی. ممیهای ناراحت لیدال

 !یمسخرم کرد_

 

 .شودی اش هم مانع حرف زدنم نمچشمان گرد شده یحت

  یکی نزد نیکم و ا یفاصله  نیحرف بزنم. اگر چه که در ا  خواستی از من م  او

بود. اما صدرا خواسته بود. پس   ایکار دن نیترمن سخت  یمفرط، حرف زدن برا 

 .شدی انجام م دیبا

 .اعصاب بود  یدماغم، رو نیف  نیها و ف چشم  سوزش

 .تا ادامه دهم دمیدماغم را باال کش  آب

زن!   در هم و حال به هم  یافهیق  نیخلق کرده بودم با ا یا صحنه عاشقانه چه

 :دوباره گفتم

 !یها نکرددرمورد مهمون   یسوال چیازم ه ، یمسخرم کرد_

 ...ین یریش ی! گفتیبود ینیریمنتظر ش فقط
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 آخه؟ یچ ینیریش

 

بار او بود که چشمانش را   نیو ا دمیبار شیبرا میانتها یب یه یگر انیرا م دردم 

 :لحظه بود. دوباره نگاهم کرد و گفت ک یلحظه بست. اما فقط  ک ی یبرا

 گه؟ ید_

 

 ها؟_

 

و   نشاندیکم رنگ به لب م یلبخند ارم،یاختیگفتن ب "ها"بودم. از  جیگ

 :دیگویم

باعث   یچ  گهیمهسان؟ د کنهی م ین یرو دلت سنگ یچ  گه ید گه؟یگفتم د_

 ؟یسکوت کن  ،یقهر کن ،یبغض کن شهیم

 

 مهمه مگه؟_

 

 پروا بودم؟  یب ا یپر رو   یلیخ

 ...دانمینم
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 .خودش خواسته بود راحت حرف بزنم  اما

 

 :گفت فقط

 !مهمه_

 

 ن؟یهم

مهم است و    دیکه مثال او بگو نیبود!؟ هم نیهم میهاتیتمام گله و شکا جواب

را بس کنم؟ دلم گرفته بود، حالم را هم داشت   هیو گال شوم ی من راض

تا  یکنی چرا کمک نم ؟ینیبی از کجا مرا م ؟ییخدا... تو کجا ی. اگرفتیم

و    اورمیباال ب جاک یکه از او در دلم هست؛  یصدرا کاهن را همراهِ تمام عشق

 خالص...؟

 

قدم فاصله، جراتم را برگرداند تا   ک یقدم عقب رفته بود و منتظر بود.  ک ی

 :میبگو

 

قبول   رون ی. فقط کاش زودتر استیمهم ن یچیه گهی. دستیاز نظر من مهم ن_

 .کردمیم
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 .میندار یتی اهم چیه م،یشما، نه من و نه زندگ یبرا

  دیساده که بگ یِ احوال پرس  هیاز  غی در ی بودم، ول مارستانیشب تو ب هی من

و   ی اما چشمم خشک شد به گوش نیزنیزنگ م نیبهم گفت ؟یمُرد ای یازنده

با خودتون هم مشخص   فتونیتکل ینداشت. شما حت یت یاهم  چیشما ه یبرا

 نیگی مو هروقت دلتون بخواد، بهم   شمی روز مهسان م ه ی. من براتون ستین

 ...یرعلیخانوم م

 

 

  دمیکه داشت مانع د یتا اشک دمی چشمانم کش ری ز عی دو دستم را سر هر

 .را پاک کنم. اما ساکت نمانده بودم و باز هم گفتم شدیم

 

 !خانوم دیتونه؛ دختر گلشدخترخاله  یکیکه ن نیبه من نگفت ی شما حت_

 ...نامحرم بودم که انقد

 !ماجرام نیا یکجا دونمی االن نم من

 .دمی چرا چند ماهه دارم به تلفناتون جواب م  دونمینم
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  ی وقت برارو گفتم اون  یداداشم گفتم. همه چ یساده، رفتم از شما برا  منِ

خانوم   هی د؛یگی تون هم بهش نمدخترخاله  ت یکارمندم که از هو هیشما فقط 

 ...که ی علریم

 ...تو

 ...تو

 

 تو!؟  ایشماست،  م یصدرا برا دانستمی هم نم خودم

کرده بودم. تمام مدت   میتنظ هییکرده و شکوا فیرد هیگال  ش ینفس برا ک ی اما

 .گفتی نم چیبه من نگاه دوخته بود و ه

 

را دوست   کنندی که رسوا م ییهااشک  وقتچیه آمد؟ی چرا بند نم  اشکم 

تمرکز کردن   یموقع را دوست نداشتم. نه اجازه  یب ی هق هانداشتم. هق 

 .دنید و نه قدرت بهتر دهندیم

 ! چرا؟ نمیکه او را بهتر بب زدمی را پس م هااشک 

 

 .مجال حرف زدن دوباره به من داد سکوتش
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  یمرد چیحال با ه. تابهکنمی م کاریدارم چ  دونمی ! من نمجمیمن... من گ_

 !یواشکی صحبت نکردم، اون هم  یتلفن یجورنیا

 .که به ماهان گفتم هرچند

 

 .زدم هق

 .شدمیم وونهیکه د گفتمی من اگه به ماهان نم_

. عوض شدن  ستین یمن عاد  یبرا یباشه؛ ول  ی عاد زیچ  هیشما  ی برا دیشا

  تمیکنه؛ اذ شی ازم مخف  خوادیکه هر لحظه م ینگاه برادرم به من و ترس

 .کنهیم

 

 .کوتاه یهیگرفتم، اما فقط چند ثان ینفس

 ...کردم که  فیماهان تعر  یبرا گاهتون،یگاه و ب یهامن از شما، از تلفن _

 

 !دونمیم_

 

 !؟ دانستیم

 کجا؟  از
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.  کردی نگاهم م رهیبود و خ ستادهیرا بست و مرا متعجب کرد. هنوز که ا زبانم

 .سکوت کرده بود ی ول د،یاینگاهش کردم تا به حرف ب

 .حرف زدن نداشت قصد

. بعد  ختیها را به هم ربرد و آن شیموها انیم یکه دست دم یفهم یرا وقت نیا

 :وگفت دیکش یاپوف کالفه

 .آب بزن. چشمات سرخِ سرخ شده هیصورتت رو  رون،یب میبر_

 

 !خودم ی سوخت. برا دلم

 .دلم را سوزاند  اش،ی مهر یب

 ...لیو تکم زیام. سررتا چه حد پُر شده  دادی لرزان از سر بغضم نشان م لب

توجه به   یمقنعه جا دادم و ب  ری به صورتم را ز دهیشلخته و چسب یموها

 .را پاک کردم میهاچشم  م،یمانتو نیحرفش، با آست

 .اتاق گرم و خفه بود  یهوا چقدر

را   میها. چه احمق بودم که تمام حرفماندمیم دی. نبادمیبه سمت در چرخ 

 داشت؟  یتیاهم  شی... اصال مگر براچیگفتم و او چه کرد؟ ه شیبرا جاک ی

 ...معرفتیب یانصاف! صدرا  یب ینامرد! صدرا  یصدرا
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مانعم   یرا باز کردم که از او و از آن اتاق گرمِ کالفه کننده فرار کنم که دست در

 .شد و دوباره در را بست

  شتریو با حماقت، ب نمیرا بب رشیکه باز نگاه از سر تحق گشتمی . برمبرنگشتم

 کنم!؟ یعاشق

 .کردم ی احساسش م ک،یکامال نزدپشت سرم،  

 .کمتر از پنج سانت بود دی با من، شا اشفاصله

 .کردمی احساس م شیهالباس  یاز رو  م،یهالباس  یتنش را از رو  یگرما

 .رومن نیبب_

 

 !شیاز صدا آخ

 .قلم را به غرورم بدهکار بودم ک ی  نیبرنگشتم. ا اما

 

برگرد و او را   زدی م ادیکه داشت فر یکرده بودم. هم با او و هم با قلب لج

 !به خودت حس کن ک ینزد

 .دمیکش نییرا پا  رهیدستگ دوباره
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تمام مرا سست کرد.   چ،یکه در گوشم رها کرد، دستم که ه یقیعم نفس

 .وجودم را از کار انداخت

 

 .گفت مهسان شهی رو نم ی همه چ_

 .رهیرو دا ختیر شهی رو نم ز یچ همه

 .و من با خودم ستیبا خودت روشن ن فتیتکل تو

 

 :گفت دوباره

 .لحظه هیبرگرد _

 

 ، یبار، نه از سر لج باز نینگشتم. اما ا بر

 !نه

 .بار نتوانستم. سست شده بودم نیا

 

 .ت نکردم مهسان، فقط ازت دلخور بودممن مسخره _

 .گفت خواستگارن یک ین یول می مهمون دار یگفت تو
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 :گفتم آهسته

 داشت؟  یمگه فرق _

 

 :گرفت و گفت دهیرا نشن سوالم

 .یدادم که از خودت بشنوم اما جوابم رو نداد  امیبهت پ_

 

مون؟  مامانم به زور خواستگار راه داده خونه  گفتمی روم نشد بگم. چطور م_

 .رو بدم امیجواب پ دم یبعدم ترس

 

 .افتیام درجمله  انیرا از م امیچارگیب

قدر کنار گوشم. همان  قای. دق دیام گذاشت و آرام خندشانه  ی را رو  سرش

تر بود. هوا چقدر گرم  ی. قصد داشت مرا به کجا بکشاند؟ آب شدنم حتم ک ینزد

 .شده بود! عرق تمام تنم را پوشانده بود

 

 !مهسان... مهسان... مهسان_
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  یآوا نیتریدنیشن کند؛ی اسم مرا تکرار م یگوشم، وقت ر یز شیصدا ایخدا

 ست؟ین اتیح

 

 .بره دختر ادم یمن تمام قول و قرارهام رو  یشی تو باعث م_

 

و انگار او بود که با قراردادن سرش بر   کردی م ی به حال یمرا حال  شیهازمزمه 

 .فتمیسقوط نکنم، پس ن فتم،یساخته بود تا ن گاههیتک میمن، برا یشانه  یرو

 

 .قدم ک ی ی. حترفتیتر معقب  کاش

  یخوددار بودنم قول ی برا توانستمی نم داد، ی . اگر ادامه مگرفتی فاصله م کاش

 .بدهم

 به او،  نه

 به ماهان، نه

 !امنه به خود بخت برگشته 

 

آغوشش رها کنم.   انیو هرآن ممکن بود خود را م گشتمیبرم  داد،ی ادامه م اگر

 .کشاندی را به سمت خود م  میاهایها بود روکه مدت  ی شآغو
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بر تنم نشاند. تمام احساسات سرکوب   فیخف  یام، لرزشانه یسرش رو  تکان

 .ام دست به دست هم داده بودند تا مرا رسوا کنندشده

 

 

  یآوا نیتریدنیو شن نیتریخواستن شی گوشم رها شد صدا ر یدوباره ز نفسش

 جهان بود 

 !یگردی که برنم یکنی م ی کار خوب_

 

 .دانستمی حرفش چه بود؟ کاش م منظور

 

لحظه سرما نفوذ کرد اما زود، هر دو دستش را دو طرف   ک ی را برداشت.   سرش

 .گذاشت و مرا به سمت خود چرخاند میهاشانه

 مان،ی تماس چشم انیها بود! مچشم ن یدر ا ییاینگاهش بودم. چه دن مسخِ

 :آهسته گفت

وقتِ حرف    خوامی ! ممیحرف بزن سی تو ف  سیخب من دوست دارم ف   یول_

 .نمتیزدنم بب
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 !حرف بزن تو

 .دهمی من به نگاهت دل م خواهدیهر وقت که دلت م تا

 

 .هم کردم  تتیاذ  دیکردم، شا جتیگ دونمیم_

 .نبوده مهسان یعمد  یول

 ؟یکنی م باور

 

 .سِحر کالمش مبتال شده بودم. سرم را آرام تکان دادم به

 !بله که

 .تیو هم اذ  یکرد جیهم گ  مرا

 !نبوده، پس حتما نبوده است یعمد  ییگو ی اگر تو م اما

 .شودی از صداقت م ییایچشمانش، دن  یروین

 شرکت و کار، یهاحرف  یِمن و ماهان، قات_

 .رد و بدل شده نمون یمردونه هم ب یهاحرف  هی
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بچرخد که انگشتش را آهسته بر لبم گذاشت.   یبه حرف  خواستی م دهانم

مذاب تنم را خاموش   یکه انگشتش را برداشت، کوره نیدوباره داغ شدم و هم

 .کرد

  دتیعا  یزیبوده! چون چ ی هامون چکه حرف  یکن یکنجکاو  خواد ینم_

 .شهینم

 !خودم و خودش  نیو بحث مردونه بوده؛ ب حرف

 

 :که با مکث گفت  دیبودنم را فهم جیگ

 ازم قول گرفته که دزد ناموس نباشم؛  _

دل ماهان،    زینکنم، که عز ینمک به حروم نباشم. منم قول دادم که نامرد که

  شیو روزگارم پ سهیقابل احترامه. اگه که نه، دهنم سرو نایاز ا  شتریبرام ب

 !اهیخودم س

 

 !مردانه! چقدر زدیخوب حرف م  چقدر

باهامون حرف بزن.   ،یناراحت بود یهرکس ایهمش بهت گفتم که اگه از من _

شدم.   ی باعث چ دونمی خودم نم دیاگه رنجوندمت، تو روم بگو که بدونم؛ شا 

 .هات تلنبار بشنسکوت نکن، نذار غصه  وقتچیه
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  ی مهسان. حداقل تا زمان ستمیشدن ن چی وگرنه من آدم پاپ ی بهم بگ دیبا خودت 

 .ستیروشن ن زای چ  یلیخ فیکه تکل

 !؟ یفهمیم

 

 .صورتم به حرکت درآورد و منتظر جوابم بود نیچشمانش را ب  مردمک 

 !سرم را تکان دادم. کوتاه و آهسته  دوباره

 !؟گذاشتمی چه م یمعنادارش را پا لبخند

 شده بود از من!؟ دیام نا

 

 :گفت با،یهمان لبخند دلبرانه و فر انیم

در کمال ادب، ازشون سوال   یتونیدونفر برات مبهمه، م ون یارتباط م یوقت_

 .یکن

 !؟یو جواب نگرفت  یسوال کرد تو

 

 .دهد حی توض شتریام، باعث شد بدهان باز مانده   دیو شا جمیگ نگاه

 ندادم؟  که من جواب یکرد یمون، سوالنسبت  ،یکیدر مورد ارتباط من و ن_
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 مت؟ یجواب بذار  یکه ب یدیپرس یز یچ  ،یکیاز خود ن ای

 

 :با تکان دادن سرم، گفتم همراه

 .نه، سوال نکردم_

 

 .دیچرخیکه زبانم فلج نشده بود! هنوز م  خداراشکر

 

اندک، قدرت کشتار دارد؛   یفاصله  نیکرد. لبخندش از ا دیرا تمد لبخندش

 .یقدرت عاشق کُش

 

خودت   ی و روح یعاقبت سکوت رو مهسان؟ باعث عذاب فکر  ینیبی پس م_

 .یکنی حالِ خرابت م رِیهم درگ ان یاطراف  ؛یشیکه م

 

مقنعه فرستاد. اعجاز    ریصورتم را ز یرو  دهیچسب سِینامنظم و خ یهای چتر

 .کردی م رورویانگشتانش تمام مرا ز

 

 !برو گهیحاال د_
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 انصاف؟   یبروم ب کجا

 !امکرده  دا یرا پ  میتازه جا من

 

 :و گفت دیپلکم کش ری را ز انگشتش

 ست،یکردنت اصال قشنگ ن هیگر_

 ...یول

 

 کندن داشتم؟ دلِ دل  یدر شهر چشمانش، خانه کرده بود و ک  چشمانم

 :داد ادامه 

 !شهیقشنگ م  یجور بد هی ه،یهات بعدِ گرچشم   یول_

 

 ...من  یخدا

 زنده بودم!؟  من

 به من کرده بود؟  شیهاحرف  یهمه احساس را بدرقه  نیکاهن ا صدرا
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 !! برو مهسانگهی برو د_

 ...یهم دادم که اگه بمون ییهاقول  هیاون قول و قرارها،  یقات من

 

 .دیام کوب بر سرشانه آرام

 ...ماهان، امانت ماهان، برو زیبرو دختر خوب! برو عز_

 

 زده بودم؛  حرف

 !زده بود حرف

 .داده بود حی کرده بودم و او توض تیگله و شکا من

 !که نکرده بود ییدلجو اما

 .باال بود یادیهم توقع من ز  دیشا

 !بود کتاتوریقدر د نیهم قایصدرا کاهن، دق  چون

  یکتاتوری درونش شده بودم! د کتاتورید  نیعاشق هم ،یمن در کمال شگفت و

و رها کردن را  کردنوانه ی کلمات را خوب بلد بود. د انیکه گنجاندن احساس م

 .دانستی خوب م  یلیخ
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عاشق را    یادیمهسان ز نیهم عاشق بودم و ا یاد یعاشق بودم؛ ز من

 .شناختمینم

  یشود و با نگاه  یخراب م شیایاخم دن ک یرا که با  دی مهسان جد نیا من

 .شناختمی را نم ماندی م دای، واله و شآرام

 .دمیترسی مهسان ناشناخته م نیاز ا من

 

 .دیلحظه ترس ک ی د،یپشت در اتاق مرا د یوقت یکین

 .دیبه سمتم دو بایتقر یک یاز کنارمان گذشت و رفت. اما ن  صدرا

 مهسان؟ ی کرد هیشده؟ گر ی ختیر نیتو؟ چرا صورتت ا ی شد یچ_

 

 .از اشک بر آن مانده، پاک کنم  یتا اگر رد دمیدو دستم را به صورتم کش هر

 !؟ستین میزینه چ_

 

 .ماندن، با من همراه شود یِ برداشتم تا او هم به جا یقدم

بگم... اما اون   یچطور   دونمیزده... نم  یاگه صدرا بهت حرف  نیمهسان بب_

. تنده ششیخدا آتاما به . دهی م ریو به آدم گ کنهی داغ م هو ی. نهیاخالقش هم

 ...و کنهی زود فروکش م
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 .که من او را از بر بودم یاز کس  گفت؟ی من از صدرا م ی برا داشت

 

 .لبخند زدم تا دلش را قرص کنم آهسته

 .نگفت یزیچ_

 پس چرا؟ _

 

 

 :کوتاه، گفتم یاخنده انیم

 !بود یو کارمند سیرئ حتینص هی_

 

 .سمت روبرو دادباال انداخت و نگاهش را به   ییابرو

 .نزده یخب پس حرف بد _

 

 :ام کرد و ادامه داد روانه  ینگاه مین
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  یتلخه درست؛ ول کمه یدخالت کنم؛ صدرا زبونش   خوامی من واقعا نم نیبب_

. تو  ی نه خودخواه هیرخواهیش از سر خ. همه زنهی مورد نم ی بدون که حرف ب

 .یخوب فکر کن زنه،یکه م ییکن به حرفا ی هم سع

کن دودوتا   یبازم سع  ستن؛یدرست ن یکنی و فکر م دنی اگه آزارت م یحت

 !یریو بعد جبهه بگ یچهارتا کن

 

. فقط چند  میانجام نداده بود یکار مثبت چیشش شده بود و ما عمال ه ساعت

ردو بدل شده بود که من از اول   مانانیم ییابتدا حاتیو فاکتور و توض ستیل

نشده بود. صدرا   دمیعا  یزیهم چ  زیبودم و از همان نکات ر دهیکش خود را کنار

 :دور خود زد و گفت  یچرخ  یبا نگاه به ساعتش، از سر کالفگ

 .میایکم زودتر م هی. فردا میبر دی. جمع کنگهینداره د دهیفا_

 

ما بود و   ری. تقصم یحالش، به خنده افتاد  شیتشو دنیبا د یکیو من و ن رفت

 !کردی مان را اخراج نمکه جفت  دادی به خرج م یچقدر مردانگ

 

صدرا داشت با آقا  م،یدیکه رس رونیب یو به محوطه  می را برداشت مانل یوسا

 :گفت د، ی. ما را که دزدی رضا حرف م

 .میکه بر دینیبش_
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 .من بود  یرو  نگاهش

 .روی ک یبعد ن رسونمی اول شما رو م _

 

 :بود که گفتم نیماش رونیب  شیپا ک یسوار شود و هنوز   خواستیم

 .ادیدادم، داره م  امی. من به ماهان پدیشما بر_

 

و    ینگاه طوالن ک ی نزد.  ینگاهم کرد. اما حرف  رهیشد و خ ادهیپ  نیاز ماش ع یسر

 .سوار شد ،یو بعد با دلخور  قیمکث عم ک ی

 .بوق زد میو از دور برا  دیهم نشد که ماهان رس قهیدق  دو

اما رو به   نشیماش ی صندل یدست دادم و به صدرا نگاه کردم. رو یکین با

 :. آهسته گفتمنشسته بود  رونیب

 !برم  گهیمن د دیببخش_

 

 !برو_

 

 .به من، نگاه هم نکرد ینزد. سکوت بود و سکوت. حت ی گری حرف د چیه
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  یو در را بست. قدم  کنار صدرا نشست  یصندل ی با گفتن خداحافظ، رو یکین 

به خودم احساس کردم. درست بود. عطر خودش   ک یبرداشتم و عطرش را نزد

اما مرا تا    زد؛ینم  ی. اگرچه ساکت بود و حرف داشتی بود. داشت کنارم قدم برم

 .کرد یماهان همراه  نیماش

را   نیکه درِ سمت خودم را بستم، ماش  نیآرامم را نداد و هم یخداحافظ جواب

 .دور زد و به طرف ماهان رفت

 .فشرد مانهیکرد و دستش را صم یاو احوالپرس با

 .دادی م حیرا توض یزیبرادرم چ  ی بود و او داشت برا نییپا  سرم

  مش یخودمون برسون  میخواستی. میفتیشرمنده که باعث شدم به زحمت ب_

 .میبرت گردون شدی ود و نماما انگار زودتر بهت خبر داده ب 

شون راننده  واسه  تای. نهاکنمیم  دایپ  یراه هیمشکل  نیا ی برا یزود به

 .رمیگیم

 

از    دمیبود. هرچند فهم یستودن  میبرا شهیو احترامش در مقابل ماهان، هم  ادب

کردم که به ماهان   یکار اشتباه دی دلخور شده است. شا اندازهی دست من ب

  جان یبه او، ماهان را تا ا یاعتمادیخبر دادم. امکان داشت فکر کند از سر ب 

برادرم، متوجه شدم او   یهاصحبت انیبعد، از م یقیام. هرچند که دقاکشانده
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و چقدر سخت بود که حس    دهیچرخی دوساعت را در همان اطراف م ن یتمام ا

 .ندارد نانیاطم  رابطه  نیبرادرم هنوز به ا کردمیم

 .اومدمی اصال نم ،یسخته بهمون اعتماد کن دونستمی اگه م_

 

 گشتم،ی . بحث طرز فکر مامانه که اگه تنها برمستیبحث اعتماد به شما ن_

 !کردی حتما عاقم م

 

من   یبرا  زیچمامان هم از همه یاعتمادی! بگفتی داشت راست م متاسفانه

 .بود ترنیسنگ

 

 مهسان؟  یخوب_

 

و جوابم   دیپرس ی کوتاه را از من م یجمله   نیبار بود که ماهان ا نیچندم

 .کردیقانعش نم

 !خوبم داداش. باور کن_

 

 .یآخه ساکت_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1032 
 

 

ها را صدرا زده بود و  مانده بود؟ همه حرف  ی. مگر حرف دمیکش یکوتاه نفس

 .نگذاشت ی باق  یمن حرف  یبرا

 

فکر   شیمان، مدام به حرف هاکارخانه تا خانه  ریمس قهیچند دق  نیا  در

 .کردمیم

باز و  هرکدام، مهسانِ لج  یکه انتها اش، یدرست و منطق  یادیز یهاحرف  به

که نه قبولشان  زدی نق کنان غر مو نق  دیکوبیم نیعاشق درونم، پا بر زم

ه ها، بدوره کردن آن   انینبود که حاال م لمیندارم. واقعا کدام حرفش باب م

 شان برخاسته بودم؟ مخالفت

 

 مهسان؟ ییکجا_

 ؟ی من اومدم دنبالت ناراحت کهن یاز ا نکنه

 

خوشحالم که هوام رو   یکه فکر کن یاز اون  شتریب یلیخ ست،یطور ن نینه نه ا_

 .یدار

 

 .نگران بماند ق،یرف  یاد یبرادر ز ن یا دهمی نم اجازه
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 ؟ یپس چ_

 

 .کردمی . داشتم فکر مدیببخش_

 

 ؟ یفکرچه _

 

 ...که قابل فکر کردن باشه. به خودم یهرچ_

 

 .کنمی م مکث

. اما ماهان  شودی م " او"مسلما شرم، مانع حرف زدنم از  دم؟یکشی م خجالت

 .میروزها نیا  یهای برادر من است. محرم تمام دلتنگ

اندازه مشکل ساز   ک یوجب و صد وجبش هر دو، به  ک یکه از سر بگذرد،  آب

 .شوندیم

 

 :گفتم آهسته

 .به صدرا کاهن_
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 :میگویبا انگشتانم، م یباز انی. مکندی م ق یمرا به ادامه دادن تشو سکوتش

و   شهی تر مشده و داره روز به روز بزرگ و بزرگ  دایشبه پ  هیکه...  یبه حس _

 .خورهیخوره  م نیدرونم رو ع

 

 .دیشنی نگاهش کردم. لبش را به دندان گرفته بود و م یچشم ریز

 

 حس اشتباهه؟ درسته؟  نیا کهنیبه ا_

 ...ای... ایکنم  تشیریمد  ی چه طور کهنیا

 

گفتنش هم سخت است. به زبان راندنش ناممکن است. پس   یمن! حت  یخدا

 .میاز پس انجامش برآ خواهمی چطور م

 .قطعش کنم شهیهم ی رو بخشکونم و برا  ششهیر یچه جور  کهن یا ای_

 

 .هر درد است ی درمان برا نیمن بهتر ی برا شهیزدن با ماهان، هم حرف



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1035 
 

درهم و   یهاحالت   ن ی. ایکرد دهیچیرو پاوضاع خودت  یلیمهسان جان! تو خ _

قشنگ فکر کن خواهر   نی. بشدهیجا باالخره کار دستت م   هیحواسِ پرتت، 

فکر کردن،   ی رو بذار پاماه، شب و روزت  هیته؛ هف هیشب تاصبح،  هیمن. شده 

که   یراه نی. من قبال هم بهت گفتم تو ایریدرست رو بگ میتصم یتا بتون

اگه قراره   نی. ببیداشته باش  دیبا نیپوالد یو اراده  نیکفش آهن ،یواردش شد

  یشتریاحساس، پر و بال ب نیبرسه، نذار ا یاز بودنت در کنارش، بهت آزار

 !از کار گذشته گهی. هرچند که... مطمئنم واسه تو کار درهیبگ

 

.  دمیدی کرده بودم و راه نادرست را نم با برادرم بود. من راه درست را گم  حق

  نیا دیچطور با دانستمی و نم کردم یعشق را دنبال م  ،یمن فقط با شک و دودل

  یزندگ یمن، کجا  یجا دانستمی نم هنوز  یبردارم. وقت انیشک را از م

 !صدراست

 

 

بود که از صدرا و   ییهااصال به دهانم مزه نداده بود. فکرم سمت حرف  شام

کنار  دینشده با ری به من بفهماند تا د خواست ی بودم. برادرم م دهیماهان شن

 .بکشم اما خودش هم اعتراف کرد که کارِ من از کار گذشته است
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  ی که به ناراحت یتی. پس اهمزدیحرف م یفیتکلی صدرا... او چه راحت از ب و

 گذاشتم؟ ی چه م یرا پا  دادی من نشان م

او هم    یو برا می بود یکی صدرا  یهم که بود، برا ی گریمن و هرکس د یعنی

 کرد؟ یم حتشیو نص سوزاند ی دوستانه دل م نیچننیا

 گذاشتم؟ یچه م  یرا پا اشیخواستن یهانوازش  پس

 

  یفیتکلی حرف زده بود. ب یفیتکلی او از احساسم گفته بودم و او از ب ی برا من

تمام شبم   ست؟یمان چ مقصودش از ارتباط دانستی خودش هم نم  یعنیچرا؟ 

افکارم   یرا کنار هم گذاشتم، آخر همه  زیهمه چ یفکر گذراندم و وقت نیرا به ا

است   نیمن اول یحق با صدراست. من گفته بودم او برا  دیکه شا  دم یرس نیبه ا

راحت انجام   همهن یا دیبه من بفهماند دل بستنم به او، نبا خواستی و او م

  ز یکه زده بود؛ قصد داشت به من بفهماند همه چ ییها. صدرا با حرف ردیگ

. صدرا  میکه ما راحت از کنارشان بگذر ستیپا افتاده ن  شیقدر ساده و پان 

  یهم برا یفیتکلیپس حرف از ب   شومکمک کند در کنارش بزرگ   خواستیم

نداشتنش، نبودن در کنارش،   ی کوچک هم برا یروزنه  ک ی بود که من  نیهم

 .نمیبب بی. تا کمتر آسرمیدر نظر بگ
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ها با  حق  یهمه  دمی صبح که چشمم گرمِ خواب شد، در کمال تعجب د ک ینزد 

صدرا در ذهنم   بارهک ی. به کردمی صدرا بوده و من چقدر بچگانه به عشق نگاه م

  یکه برا یبار نه از سر عشق، از سر احترام ن ی. اشهیتر از همپررنگ شد. پررنگ 

در کنارش   چقدر  نقائل شدم. صدرا چقدر بزرگ بود و حقارت م تشیشخص

 .آمدی به چشم م شتریب

 

لبخند  ک یباز اتاقش که گذشتم،  مهی که وارد شرکت شدم، از مقابل در ن صبح

کردم. او آمده بود و امروز دوباره چشمان منتظرم؛ به   میتقد میهاپررنگ به لب 

 .دندیرسی م  اریوصال 

.  دمیحال بودم که در شرکت حضور دارد اما تا ظهر، اصال او را ندچه خوش  اگر

  ی عنوان آبدارچرا به  یانسالیفقط هنگام صرف ناهار، مارا فراخواند و مرد م

 .کرد  یشرکت به ما معرف 

هم   شونه،یبا ا ی. هم بخش غذاخورکننی از امروز با ما کار م د،یآقا جاو_

 .دهی رو انجام م رونیب  یدهایرتونه، هم خ و قهوه  یی مسئول چا

 

نگاه! او که قهر را دوست   مین ک یاز   غی در  کردم،یبه صورتش نگاه م هرچه

دو ساعت که گذشت، کارم تمام   یک ی گرفت؟یم دهینداشت پس چرا مرا ناد

اجازه    یکی. از نمیساعت زودتر به کارخانه برو ک یشده بود و قرار بود که امروز، 
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سر   یبا صدرا، به سمت اتاقش رفتم. موحد یصحبت کار  یبهانهگرفتم و به 

به آقا  یحاتیکه داشت توض دمیشنیرا از آبدارخانه م  شی نبود و صدا شیجا

 .دادی م دیجاو

  .بار در آن بسته بود نیکه ا یبودم. اتاق  ستادهیدر اتاق صدرا ا  پشت

 نییدر را پا یرهیدستگ ،یدیفکر، با ناام نیخود گفتم: نکند رفته باشد؟ و با ا با

اول در    دیرا گم کرده بودم. با می. در کمال تعجب، در باز شد. دست و پادمیکش

  شتریبود و تعلل ب دهیفای . بکردمی بعد در را باز م گرفتم،یاذن ورود م  زدم، یم

به   یکوتاه یباز کنم، ضربه شتریکه در را بن ینبود. پس قبل از ا زی جا ن،یاز ا

 :آن زدم و گفتم

 کاهن؟ یتو آقا  امیب تونمیم_

 

 !دییبفرما_

 

 .نکردم و وارد شدم ی بود اما توجه ی خشک و رسم یادیمن، ز یبرا لحنش

تاپش بود و داشت به لپ  نیی. سرش پاکردی م غی هم نگاهش را از من در باز

 .کردی نگاه م
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خواسته بود سکوت را رها  . خودش گفته بود؛ خودش  زدمی با او حرف م  دیبا

 .کنم

 

 ...آقا نیشما از من ناراحت_

 

 .. پس جمله را اصالح کردممن سخت بود  ی چقدر برا دنشینام

 !کاهن یآقا_

 

 مثبت بودن جواب سوالم؟  یعنی  سکوتش

 

 .ستین یقهر کردن کار خوب  نیاما خودتون گفت_

 

 قهرم مگه؟ یمن با کس_

 

 .کردی ملپ تاپ، داشت به من نگاه  یباال از
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  ام،ی... خب من باهاتون قهر نبودم. اگه نخواستم با شما بروزی... بابت دینه ول_

دنبالم. من فقط به حرف برادرم   ادیچون ماهان گفته بود حتما بهش خبر بدم ب

 ...عمل کردم وگرنه

 

 :مکث کرد و گفت ی نگاهم کرد. کم زیتاپ را بست و ت لپ

 

 گفتم؟ یزیمگه من چ_

 

 ...ینه ول_

 

 ازت خواستم؟  حیمگه توض_

 

 ...روزی. اما آخه... دنینه نخواست_

 

 .تر حرف بزنمانداختم تا راحت  نییرا پا  سرم

. خب آدم به خودش شک  نیشد نی سرسنگ هوی ن،یخوب بود ی لیخ روز ید_

 .کردم ینکنه کار که کنهیم
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شده بود. آهسته سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. او هم   یطوالن  سکوتش

 .را کشف کرده است یزیبود که انگار چ یبود. حالت نگاهش جور  رهیبه من خ

  ی دلخورم و اومد ی زیکه من از چ یمتوجه شد یبگ  ی خوای م یعنی_

  ؟یو رفع و رجوعش کن یبد  حیدرموردش توض

 

 .سرم را تکان دادم کوتاه

 :و گفت دیپاش  میرنگ به روکم یلبخند

 !کرد  دوارم یام شرفتتیخوبه! پ  یلی خوبه! خ_

 

 :هم لبخند زدم. آهسته گفتم من

 د؟ یحاال قهر_

 

تکان داد. با   یمنف یرنگ اما ناتمام، سرش را به نشانه همان لبخند کم  با

 .دم به عقب برداشتمق  ک یکه نگاهم به او بود؛  ی از ته دل، در حال یلبخند

 پس من برم؟ _
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 !صبر کن_

 

در دستش. جعبه را باز   یا. با جعبه ستادیآمد و کنارم ا  شیکردم. پ نگاهش

  .دیکش رونیب یآفتاب نک یع ک یکرد و از دل آن، 

 !معروف یاز برند مت،یق و گران  بایز ینکیع

  یبودم. آن را به چشم من زد و کم دهید نایچشمان ژ یاش را رو بارها نمونه  

 .آمد ک یقدم نزد ک یبه صورتم نگاه کرد و باز  قیعقب رفت. دق 

 !ادیبهت م_

 

 :را به دستم داد و گفت نک یع یجعبه 

 !و تنده  زیت یلی ها خروز  نی. آفتاب ا رشیبگ ایب_

 

 :ناباور گفتم یباال رفته از تعجب و لحن یی ابروها با

 .بودم دش ینبود، خودم تو فکر خر یازین_

 

 .نثارم کرد یاچشم غره  ن، یریش یاخم با

 !مال توئه _
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  ک یبود و با  ستادهی به من ا ک ینزد همهنیا ی. وقتگفتمیم  دیچه با  دانستمینم

 .کردی نگاهم م میمستق ب، یدست در ج

 .و تشکر کردم دمیلبخندم را رنگ بخش فقط

 !نبود از یواقعا ن ی ممنونم. ول یلیخ_

 

 !ادامه داشت، نگاهش هم  سکوتش

 

 :مِن و مِن گفتم ی را به دندان گرفتم و با کم لبم

 برم؟  گهیاالن د_

 

 .هم گذاشت یرا رو چشمانش

 

 .مرا نگه داشت اش،یی برگشتم که بروم اما باز با لحن جادو دوباره

 !مهسان_

 

 .دمیمشغول شد. به سمتش چرخ ی کوبیبه پا دلم
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بهت  کهن ی. و اتهیم ی مهسان، از صم گمی که من اگه بهت م  ی بدون خواستمیم_

که   ستیکاره. از سرِ لج ن طیمح یاحترام تو  ی از رو ،یرعل یخانوم م گمیم

از دهنم در    هویتو شرکت،  جانیوقت ا  هیکه  خوامیم کنم؛ی خطابت م  یرسم

 .یذب شمهسان و تو مع نره بگم 

 

بار هنوز نگاهم   نی تکان دادم. ا شیام را درست کردم و سرم را برامقنعه یلبه

 :به عقب برداشتم که گفت گری د یبه او بود. قدم

 !مهسان _

 

 .شده بود  یداشتنتکرار نامم دوست چقدر

 !بله_

 

  یخود من تو یحت  ای هیبق ای یکیکه قراره به ن یاتو رو آوردم کنار مشاوره_

. دلم  ره یبگ ادیباوقار بودن و خانوم بودن رو هم  ،یکیکه ن ی کن یکار ،یکار بد

 !مهسان خانوم ی مون بربرعکس بشه و تو هم از دست  یهمه چ خواد ینم

 

 :و گفتم دمیخند
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 !دوارمیام_

 

 :کرد و گفت یاخنده تک 

 !مینیتا بب_

 

اتاق را ترک   دارم،ی که به عقب برم ییهابار آخر؛ همراه قدم  یبرا خواستمیم

 :کنم که گفت

 .حرفم تموم نشده_

 

 .ناراحتش کرده باشم دمی . ترسستادمیا ع یسر

 !شرمنده دیببخش_

 

ام را آهسته و با شد و با دست، چانه میهادر چشم  رهی. خک ی آمد. کامال نزد جلو

 .نگه داشت متیمال

 

 .یاون شبم رو نداد  امیجواب پ ،یدیترسی م چون ازم یگفت روز ید_
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را   میپا  ریز نیام به حالت نوازش تکان داد، داشت زم چانه ری را تا ز انگشتش

 .کردی م یخال

 !وقتچ یبگم از من نترس! ه خواستمیم_

 

سراپا چشم شدم، عشق شدم و لبخند شدم و عقب   د،یرا که کنار کش دستش

. شدی بزنم، اما نم ادیفر خواست یعقب به سمت در اتاق حرکت کردم. دلم م

 :پس به ناچار، آهسته گفتم

  !ترسمینم_

 !ترسمی نم گهید

 

 

از سمت خدا   یشده بود را موهبت ترنی ریش م یروز براچقدر از آن  یکه زندگ نیا

 شدی ام با صدرا هرروز بهتر از قبل مکه صدرا باعثش شده بود. رابطه دانستمیم

ها و  . از تنششتریفرستاده بود، هر لحظه ب  م یکه او را برا ییمن به خدا مانی و ا

  یهای ریطور که از درگهمان  بودمن و صدرا کاسته شده   انیم یهاکشمکش

حال بود اما ته نگاهش  خوش  راتمییبا خودم، کم شده بود. ماهان از تغ ام یذهن

. او  دانستمی را م اشی نگران لی دل قایو دق  نگران است  یزیاز چ  دمیدیم
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و   میسد بزرگ بر بخور ک یناگهان به  ،یارتباط عاطف نیا یبا ادامه  دیترسیم

 .است شتریمن ب یبرا دنینرس نی وقت چقدر دردِ اآن

 

. اما  شتریب اریبس ی نشان داده بود؛ فقط با توجهات شهیبود که هم یهمان صدرا

 .نداشت یمن، اعتقاد چندان ی فرستادن برا امک یو پ یهنوز هم به تماس تلفن

  ییصدا دنیو من غرق شن  کردیرا هماهنگ م  یزیبا من چ یتلفن یگاه

کند. اما او هنوز هم اصرار داشت   دای که دوست داشتم تا ابد ادامه پ شدمیم

 !کار نشانم دهد و بس طیرا با من، فقط در مح اشی تمام ارتباط عاطف

 

ام کاسته شده  از رفتار بچگانه  کردمیکرده بودم. احساس م  رییکنار صدرا تغ در

 .یگرید کسچی. نه با صدرا نه با هکردمی قهر نم گری است. د

است. دلخور بودن کار ممکن نیتربودم قهر کردن در محضر صدرا، غلط  دهیفهم

  زدم؛ی حرف م  دینداشت. در مقابل صدرا، فقط با یادهیفا چی و سکوت هم که ه

وقت و آن   کردمیم  یزبانم جار  یرا رو گذشتی چه در ذهنم م هرآن دیفقط با

  یاز من راض  دراهستم و هم ص  یشتریهم خودم در آرامش ب دمیدی بود که م

 .تر است

مامان با   ر،یسد یروز از کارکردنم در شرکت و کارخانه  ستیگذشت حدود ب با

و  گشتمی برم یک یرفت و آمدم کنار آمده بود. به خصوص که از کارخانه با ن
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کالم شد.  کوتاه، با او هم یپرساحوال  ک یو در حد  دیمامان چندبار او را د 

 !نفهمد یز یچهرچند که هنوز با وسواس مراقب بود خاله از محل کارم 

 

کرده بود.   یمرا عصب  یکم یتنگبودم و دل  دهیروز بود که صدرا را ند دو

  رادیبه کارها و ا دنیرا با سرعت بخش یریگبهانه  ن یو ا گرفتمی اش را مبهانه

اخالق من   نی به ا گریکه د یکی. ندادمی گرفتن از کارگران کارخانه نشان م

دارد به هر نحو    ستاما مشخص بود دو  شدی نم چمیپاپ اد یعادت کرده بود؛ ز

 .حال مرا خوب کند تواند،یکه م

 .دنیگرفته، تا سر به سر آقا رضا گذاشتن و خند مزهیب یهای شوخ  از

 

صدرا   کردم یو چقدر آرزو م  دیلرزیم  بمیدر جبار چندم بود که  یبرا یگوش

و   سیاز دست ادر میو ابروها شدمی مواجه م "فالح"باشد اما هربار با نام  

 دیکه با فرستادی م امیساعت بود که مدام پ ک ی. رفتیسماجتش در هم م 

  ک یهم بعد از  ال . حادادمی و من به هر بهانه جوابش را نم مینیرا بب گریدهم

تماس را   ت،ی. از سر حرص و عصبانزدی داشت زنگ م جواب،یب امِکیساعت پ

 :وصل کردم و تند گفتم

 .بله! من سر کارم س؟یبله ادر_

 !سالم_
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  گران ی همه به خود و د  نیمرا شرمنده کرد. واقعا الزم بود ا شیصدا متیمال

 رم؟ یخشم بگ

 

 :تر از قبل گفتم آهسته

 .سالم دیببخش_

 ؟ یرو نداد هاام یچرا جواب پ  ؟یخوب_

 

 .سرم گذاشتم و چشمانم را محکم به  هم فشردم یرا رو دستم

 .کار دارم یلیرو که جواب دادم. گفتم امروز خ شیکی_

 .نمتیبب خوامیامروز م   نیمنم گفته بودم واجبه و هم_

 

 !شده بود فیرا تکاندم. کثو آن  دمیام کشبه مقنعه  یدست

 افتاده؟ یخوبه؟ اتفاق  نایژ_

 .گمی بهت م نمت،یبب_

 

 .سمج شده بود  چقدر
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. اگه کارت واجبه خب االن بگو،  سیادر  امیب ییجا  رسمی من واقعا نم_

 .شنومیم

 .جااون امیتون. منم مشرکت ابون یسر خ ایب_

 

 یچه اتفاق  یعنی کرد.  قیرا به وجودم تزر د یبود. ترد یانگار واقعا کار واجب نه

 افتاده بود؟ 

 ...یخوبه؟ بچه مشکل نایژ یگفت_

 ؟یایخوبه، بچه هم سالمه. حاال م نایژ_

 

 .راحت شده بود  یکم المیگرفتم. خ ینفس

 

 !. خارج شهرم. کارخونهستمیمن االن شرکت ن نیبب_

 

 :کرد و ناگهان گفت سکوت 

 !خداحافظ یاوک_

 

 .دمیرا شن نشیبستن در ماش ی صدا بعد
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 شده بود؟  ناراحت 

  بمیرا دوباره در ج ی اش را آهسته دادم و گوشخداحافظ عجوالنه  جواب

 .انداختم

 

 :گفت طنتیبا ش یکین

داره قرار مدار باهات بذاره که قبول   یسع  یخانوم مشاور! ک  یزنی مشکوک م_

 ؟یکنینم

 !چقدم که مشتاقن با من قرار بذارن_

 

 .دسمتم آمد و مرا از پشت به خود فشر  به

 !یقرار درست حساب هیبا خودم ببرمت سر  ایهم دلشون بخواد. ب یلیخ_

 

 .و به کارم ادامه دادم دمیخند کوتاه

  یامکیبود اما با پ  سیبار هم ادر نی. ادیلرز بمیدر ج  یبعد، دوباره گوش یساعت

 .گرید

 

 "کارخونه یِرونیب یتو محوطه ایب"
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قول  را به  سیآمده بود. چه خبر شده بود که ادر  جانیباز ماند. او تا ا  دهانم

 را از کجا بلد بود؟  جان یکشانده بود؟ اصال ا بیرق  یخودش، تا در کارخانه

 

اطرافم نگاه کردم. همه مشغول بودند. در دل خدا را شکر کردم که صدرا   به

 .رفتمرا گ سیادر یرا برداشتم و شماره ی . گوش ستین جانیا

 س؟ یادر ییکجا_

 !کارخونه رونیگفتم که ب_

 ...رو جان یتو مگه آدرس ا رون؟ یوا کدوم ب_

 .مهسان. منتظرم رونیب ایب_

 

 

 .بود جانیانگار واقعا ا 

آقارضا، با   یبامزه یرفتم. داشت با نگاه به عکس نوه  یکیبه سمت ن  ،یجیگ با

 .زد ی او حرف م

 .گل کند شهیاز هم شتریآقارضا ب یباعث شده بود پرچانگ  اشی مشرب خوش 

 :سمت او رفتم و گفتم به
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 !یکین_

 

 .دیدر هم کش م یرا برا  شیابروها

 

 :به آقارضا انداختم و گفتم ینگاه مین

 .گردمی تا دم در و برم رمی م قهیچند دق  ه یخانوم مجد! من _

 

نداد و فقط   تیآقارضا بود که به حرفم اهم  ی موی ل یحواسش پرتِ چا قدرآن

 :گفت

 !باشه_

 

 !نوشدی م یولع چا ن یخرماپزان تابستان، چطور با ا نی در ا کردمی م تعجب

 

 .خواسته بود؛ رفتم  سیکه ادر ییزدم و به طرف جا رونیب ی در اصل  از

 

به من   ؛نک یداده بود و داشت از پشت ع نشیرا به ماش اش ه یدورتر، تک یکم

 .دادی به سمت من، نشان م اش یرگیرا خ نی. اکردی نگاه م
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 .را از چشم برداشت و به من چشم دوخت نکشیع  دم،یاو که رس به

 !سالم_

 

 .گهید یکردی م دمی ناام یسالم. داشت_

 

 س؟ یادر ی کرد دای رو چطور پ  جانیا_

 

 :نداد و گفت تیاهم

 .باهات بزنم دیکه با هیمهمتر از اون، حرف فعال _

 

 .کارخانه را از نظر گذراند رونِیب یهم من و هم فضا  ،ی نگاه اجمال ک یبا  و

 !یهم جا افتاد  یو حساب  یمشغول شد جانی واقعا ا کهن یمثل ا_

 

 م یام با ماهان، تصممان و قهر پنج روزهمان مقابل در خانهمالقات ن یآخر ادی به

 .با او صحبت کنم یشتری ب متیداشتم با مال

 

 .عادت کردم بایآره تقر_
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 .شدم رهیبه اطرافم خ ف،یچشمانم زل زد. نگاهم را از او گرفتم و بالتکل به

 

 چرا واقعا مهسان؟ _

 

 چرا؟  یچ_

 

با نقشه اومده جلو؟ مگه   یاونم با اون آدم. مگه نگفت جا؟ نیا  یچرا اومد_

 ...مگه دونه؟یم  ییزایچ هیاز ارتباط من و هما  ینگفت

 

. چطور از خودم انتظار خوددار بودن داشته  کردی باز که داشت شروع م ایخدا

 !شودی م دایمثل نقل و نبات، به وفور پ تم،یعصبان یبرا  لیدل یباشم؛ وقت

بمونم.   نیاز ا شتریب  تونمی . االنم واقعا نمسیکار دارم ادر یل یمن گفتم که خ_

 !. بگویکارم دار یبرگردم. گفت ترع ی هرچه سر دیبا

 

 .کوتاه به لب نشاند یپوزخند

 اخراجت کنه؟   ستیرئ یترسیم_
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چنان برآشفتم که با جمله، آن  ک ی  نیدلم از کجا پر بود که با هم دانم ینم

 :گفتم یتند

م هست. انگار کارت چندان هم واجب  شم، بازم کار واسهاخراج هم که ب_

 .نبوده

 

 .برگردم خواستمیم

 

 .و مرا نگه داشت دیرا محکم کش دستم

 

  نیکه نبودم ا کار یصبر کن. گفتم که کارت دارم که اومدم. ب ؟یریکجا م_

 .امیهمه راه ب

 

لباس، دستش را   یاز رو  کهن یخودم نگاه کردم. با ا  یبرخورد دستش با بازو به

کردم دستم را از بند   یدر هم، سع یبد و صورت  یاما با حس کردم؛ی احساس م

 .تر مرا نگاه داشتانگشتانش رها کنم. آمدم دستم را بکشم که او محکم 

 .مقاومت نکن خود ی ندارم. پس ب ی گفتم حرف دارم. به تو هم کار_
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 :تکان دادم. با حرص گفتدستم را  دوباره

.  میزنی حرف م ن یتو ماش میسوار شو بر ،یمعذب جان ی! آروم. اگه اگهیبسه د_

 ...نه اگه هم 

 

 اومده؟ شیپ  یمشکل_

 

بودم،   دهیاز صحبتش شن ترشیرا پ شی هاقدم  ی. گرچه صداصدرا بود  یصدا

 آمده بود؟  یوا رفتم. ک دنشیلحظه با د ک یاما 

 

در مشامم نشست و دلم از تب و تاب افتاد. آرامم کرده بود. با آمدنش؛    عطرش

 .ترسناک بود ادش،ی ! هرچند که خشم زشیبا بودنش؛ با صدا

 

به هم نگاه   گر،ی دک یدر صورت  رهیدستم را رها کرد و هردو مرد، خ  سیادر

 .کردندیم
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عقاب    ک یار که انگ  کردی به او نگاه م ینکرد حرف بزند. صدرا طور  فرصت  یحت

به   یخود را به حالت تهاجم یهااش، پنجهشکار طعمه یچنگال است و برا زیت

 .دیا یتا حساب کار دستش ب دهدی او نشان م

 هست؟ یمشکل  دم یپرس_

 

.  دادی نم ک ی چیکوتاه آمدن، به ه یدر هر دو مرد سر برآورده بود و اجازه غرور

دور شد. قبل از   یاز ما فاصله گرفت و کم  س یادر ،یاحرف اضافه چیهی پس ب

 .دیرفتن، به سمت من چرخ

 .مهسان میزنیبعدا با هم حرف م _

 

بلند، به  یآف ک یرا با ت  نیمحکم بست و ماش تش،یرا از سر عصبان  نیماش در

و مهمش چه بود؟   ی حرکت درآورد. هنوز نگاهم به او و رفتنش بود. حرف جد 

 کردم؟ یچه م   امی درون یِال با کنجکاوچرا اجازه ندادم حرف بزند؟ حا 

 

 .رفت نیاز ب دگانم،ید  یصدرا جلو بتیمقابلم، با ه ریتصو

بزنم؛   ی. دهانم را باز کردم حرف کردینگاهم م  ق یعم  یو با اخم ب یدر ج دست

 :که گفت
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 ارم؟ یآب ب_

 

 :از حرفش گفتم جیگ

 ها؟_

 

 .نشانم داد شتریرا ب اخمش 

پشت سرش زودتر   ی زیبر ارم یالزمته که برم آب ب. اگه یداری چشم ازش برنم_

 .برگرده

 

 .قدم عقب رفتم ک یطعنه و متلکش شدم. لبم را به دندان گرفتم و  متوجه

 

 جا؟نی خواست ا  یم یچ_

 

حواس   یزل زده بودم؛ ب شیهاکه به اخم ی واقعا پرت بود. در حال  حواسم

 :گفتم

 ها؟_

 ...ها و_
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 :و گفت دیکش یاکرده بودم. پوف کالفه ترشی عصبان انگار 

 خواست؟ی م یچ گمیم_

 !یک_

 

 .مشخص بود نشیآتش ی. کامال از چشم هایبود و عصب کالفه

  تیبودم. داشتم عصبان دهیگرخ یکم  اشی ناگهان دنیبودم و از د جیهم گ من

 .کردمی م شتریاو را هم ب

 

 

 :گفت کالفه

 !مهسان کنهی مخت کار نم یانگار تو آفتاب موند_

جا کنار   نیگم ا  ی ! مگهیبود االن؟ داماد اجتهاد د جانیا  یک ؟ یچ یعنی یک

 داشت؟  کاری تو، چ

 

ام، جواب  نکرده  ن یاو را خشمگ  نیاز ا شیخود را جمع و جور کردم تا ب ع یسر

 .به سوالش بدهم یدرست
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 !سیآها ادر_

 

 :مرا درآورد و گفت ی ادا

  !سیآره ادر_

 

را به دستش  چیاو آمد، صدرا سوئ یرا به سمت نگهبان تکان داد و وقت دستش

 .را پارک کند نشیسپرد تا ماش

 

 .به طرف دفترش راه افتاد د؛یکشی مرا م یمانتو نیطور که آستهمان  بعد

ام  باعث خنده  رلبشیکردنش ناراحت بودم اما غرغر کردن ز یاز عصبان کهن یا با

 .شده بود

 

 شد اسم؟ مسیآخه ادر_

 !سی رو گذاشته ادرکرده اسم پسرش  یبا خودش چه فکر مامانه

 ...یس یع ، یتر! مثل موسهمه اسم مردونه  نیا

 

 :خنده اضافه کردم انیم اریاخت  یو ب دیدهانم پر  از
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 !مثل صدرا_

 

 .کنم اش یحرف همراه ی و ب رمیاش باعث شد لبم را گاز بگ چشم غره اما

 

 خان؟  س یادر نیا  گفتی م یحاال چ_

 

 .سکوتم را بداند لیبا اخم به طرفم برگشت تا دل دهم،ی جوابش را نم دید یوقت

  د،یکه مرا د نی. همرمیبلندم را بگ یخنده  یتالشم را کرده بودم تا جلو تمام

 :گفت

 جوک گفتم؟ _

 

 .را محکم گاز گرفتم که نخندم لبم

 !یمنفجر ش خوادی حاال نم_

 

  ز یم یرا رو فشیمرا رها کند، ک نیکه آستآن یب م،ی دفترش که شد وارد

 .انداخت و بعد به سمتم برگشت
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 تموم نشد؟ _

 ؟ یچ_

 !دنتیخند_

 

تکان دهم.   یام را فرو دهم و سرخنده یصورتش باعث شد ته مانده  تیجد

 :کرد و گفت زی چشمانش را ر

 !خب_

 خب؟  یچ_

 

 .را کنار گذاشتم  یجیدم و گقدم به سمتم برداشت. زود به خود آم ک ی

  خوادی داد که م امیپ ی چش بود. کل دونمی ! باور کن خودم هم نمسیآها ادر_

  ایداد که ب  امیپ دمی د  هوی م و باهام صحبت کنه. زنگ هم زد. من گفتم کارخونه 

 .درم  یمن جلو

 

 .دمیکه در سرم بود را رو به صدرا، بلند پرس ی سوال بعد

 کجاست؟ کارخونه  دونستی اون از کجا م_
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 :گفت خونسرد

 !ستیسوال اصال مهم ن نیا_

 

 :لب گفتم ریز

 .رو گفت نیاونم هم_

 

 :تر از من گفت بلند

 ؟ یچ_

 

 .کردم نگاهش

 .رو گفت نیهم هم سیادر گمیم_

 .ستین یسوال مهم  نیا گفت

 

 :پوزخند گفت با

 کردنش سخته!؟ دایراست گفته! مگه پ  سیادر_

 !اومدنش مهم تره لیدل
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 :و گفتم دمیچی را در هم پ انگشتانم

  ؛یدیرسیتر م ریکم د هی. شما اگه کار داشته  یبگه چ خواستیتازه م_

 .دمیفهمیم

 

نگاهم کرد و   ینیزبی . با ردیبه سمتم برداشت. صورتم را با چشمانش کاو یقدم

 :فتگ

 دم؟ی خانم االن ناراحته که من به موقع رس_

 

 :زدم لب

 !کار داشت یکه چ  دمیفهمی م ،یدیرسی م رتر یکه اگه د نهینه منظورم ا_

 

 :کرده باشم، گفتم  یانگار که فکر بکر  بعد

 ...زنگ بزنم بپرسم_

 !الزم نکرده_

 

 .کردیم ترفتهیپررنگش مرا هربار ش  اخم
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 :رفت و گفت زشیسمت م به

 دو روز؟  یکی نی ا  نیکارا کرد یچ_

 ان؟ یکه از شنبه ب نیبگ نیزد زنگ 

 

 ان؟یکجا ب ا؟یبه ک_

 

و با   دیکوب زیحال که پشتش به من بود، کف دستش را محکم به م درهمان 

 :حرص گفت

 !سر قبر... ال اله اال اهلل انیمن که ب یالیبه فام_

 

 بودم؟  جیهمه گ  ن یچرا امروز ا  ایخدا

 :گفتم یشرمندگ با

... باشن تا به ابونیسر خ ی صبح، همگ شِی. شنبه شمیآها! بله زنگ زد_

 .برسن سیسرو

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1067 
 

. من خودم  جان یا دیایاز صبح ب گهیخب! خودتون هم هفته بعد، د  یلیخ_

 .امیب رسمینم

 .کردن چند تا دستگاه برام مشکل ساز شده وارد

 !میمیتحر گنیم

 ...؟یکهیداره مرت ی میچه تحر گهیچرم د  دیتول آخه

 

 که آن را خورده بود، که بود؟  یو فحش کهیمنظورش از مرت قایدق  دانم ینم

 !ترامپ البد

 

 !مهسان_

 

 .اخطار مرا صدا کرد با

 

 !یدیم  لیه تحو! راه به راه خندیخوشحال یادیامروز ز  کهن یمثل ا_

 

 :و ادامه داد نشست اشی صندل یرو

 .کنم  یخال  یکی رو سر  می بر عکس من که منتظرم تمام دق و دل_
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 !ینفر، تو نباش هیکه اون  رون،یبرو ب ایب پس

 

 .با دست به در اشاره کرد بعد

 

 .نثارش کردم یلب ر یز غرولند

 !بداخالقِ خشن_

 !یگفت یچ دمیشن_

 

  یفدا" ک یرا آهسته به دندان گرفتم و با حرکت به سمت در، در دل  لبم

 .کردم اشیبداخالق  یروانه   "سرم

بودم. چه طرز برخورد کردن بود! بداخالق و خشن بود   دهیدو روز او را ند مثال

 ! نبود؟ گرید

 کنم یتالف  خواستی دلم م چقدر

 .متاسفانه نه بلد بودم، نه جراتش را داشتم یول

 

 !سایوا_
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 .دمیپا چرخ یپاشنه   یبه در رفتم و رو یادر هوا ماند. چشم غره  دستم

 !آن که بخواهم، انگار لب به اعتراض گشودم یب

 

 س؟یرئ یبمونم آقا ایباالخره برم _

 

  ن یاز ا توانستمینم  یعنی نگاهش کردم.  رهیو خ اوردم ینگاهم کرد. اما کم ن زیت

 .نگاه دل بکنم

جان   شیهابرق چشم ی بود که من برا اینفر در دن ک یفقط  کهن ینه ا مگر

 !؟ دادمیم

 

 در همان حال ماند و ناگهان هیاز چند ثان کمتر

 .را عقب راند و به سمتم آمد  اشیصندل

 ...من  یخدا

 .کرده بودم تری را عصب  او

خشم و سرعت به سمتم    نیتکان داده بودم که با ا شیپارچه قرمز جلو انگار 

 .آمدیم
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موقع بر لبم آمد و   یلبخند ب ک یتصو پارچه قرمز و صدرا... ناگهان دوباره  از

 .کردم ه را در نطفه خفهخند د،یکه به من رس  نیهم

 

 

 چه بود؟  شیهاچشم  حرف

 !مرا خفه کند خواست ی شک م یب 

 

 .ستمیو منم رو مودش ن یتو خوش خنده شد_

و تو روم   یسادی. باز وایهت داده بودم اما گوش نکردرو ب ماتومش یاولت

 .یخندیم

 

 !کندیخودش قبر م ی بودم که به دست خودش، برا یکس نیکنم اول فکر

 

 .زد گاهمجی گ یرا مقابلم گرفت و کوتاه رو انگشتش

 ؟ یاجاره داد یرو امروز به کس  جانیا_

 

 .نگاهش کردم جیگ
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 .خودم دست به کار شم دیکنم با. فکر یشی متوجه نم گم،ی م  یهرچ_

 

 .آمدنش، مرا به در چسباند شیبا پ دوباره

 دم؟ یترسیم

 !نه

 !ابدا

 .عادت کنم گاهیگاه و ب یهابودن  ک ینزد نی ممکن بود به ا فقط

 

 .گذاشت وار ی د یدو دستش را باال آورد و کنار سرم، رو هر

  یتر او و خندهقبل یقیبار از اخم دقا نیو ا م یچشم در چشم هم شد  دوباره

کم آورده بودم و زبانم   گرید کهن ی. مثل انبود. فقط نگاه بود و نگاه  یمن خبر

 .دیچرخ

 !دیببخش_

 

 .دمید شیهالب  یلبخند را رو ک ی ی. کم کم هاله دیباال پر شیابروها جفت

 

 .یترسی ازم نم  گهید یگفته بود_
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و آب دهانم را    خوردی داغش به صورتم م یهاهرم نفس زد،ی که م حرف

 .که از حال نروم دمیبلعی م ترع یسر

تکان دادم. سرم به دستش برخورد کرد و انگار برق به تنم    ی سر شیبرا آهسته

  ی طوالن ی. مکث نگاهش در چشمانم کمشدیوصل شد. نفسم داشت تند م

چرا حالت نگاهش عوض شد.    دانمیشد. چشمانش را در صورتم چرخاند و نم 

 !تیاز شکا  ،یاز دلخور  یرنگ

  و به همان سرعت که آمده بود دیکش یقیعم نفس

 .شد  دور

 .مرا هم با خود برد اما

 

 :دیلب غر ریکرده بودم که ز ریدر هضم رفتارش گ هنوز

 !ایترسی نم یگفته بود_

 .شدی من باورم نم یول

 

 .دستم در دستانش بود مچ
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آن را بدون   ع یحرکت سر  ک یرفت و با  ی کیطرف در اتاق مشترک من و ن به

 شدهن یباز کرد. کم مانده بود مرا پرت کند. از چه خشمگ یک یاجازه گرفتن از ن

 بود؟ 

 

طرف.    ک ی مانیطرف، منظره رو به رو  ک یمن و صدرا  یکشمکش ها  یهمه 

 .دست به دست هم داده بود تا صدرا را به انفجار برساند  زیانگار همه چ

 

 .دادی سرش را آهسته تکان م ز،یم  یرو  ییدر گوش، با پاها ی هندزفر یکین

 

 !چارهیب یصدرا

 .بود دهیها که امروز ند چه

ام اما چه کرده بودم؟ حتما   من بوده  اشیبرخورد ناگهان نی که مقصر ا دمیفهم

 شود؟  دیباعث شدم او از من ناام یسر  رهیبا خ دیشا

 

  ی از دستش رو  یکه گوش دیپر شیسر جا   یطور یکیدر به هم، ن دنیکوب با

 .پرت شد نیزم
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 رو سپردم دست شما؟  جان یواقعا من ا_

 !دوتا آدم خوشحال دست

 

 .دیلرزی و تنم داشت م بستمی اش من چشم مو با هر جمله   زدی م ادیفر داشت

 

 .منگ بود و من هنگ! لبم را به دندان گرفته بودم یکین

 .نداشت  نیپلنگ خشمگ ک ی کم از  یزیچ  صدرا

 

 :گفت تیبا عصبان دوباره

  ی لیاالن هم خ ی تا شب بمونم که کار ها رو تموم کنم ول خواستمی من م_

 .یعصب  یلیخستم، هم خ

 

 :را به سمت ما گرفت و ادامه داد  دستش

 .... پسدیسرحال  یلیشما دو تا هم انگار خ_

 

 .نگاهمان کرد زیت

 .دیدی و تا هر زمان که طول بکشه، انجامش م دیمونیم_
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 .کرده بودم تری. صدرا را من عصبانگرفتی م  امهیگر داشت

 .و رفت دیدر را به هم کوب دوباره

  یکی  نینبود. حداقل در ا رحمی همه ب  نی. صدرا امکردی را باور نم  شیها حرف

 .که بهتر او را شناخته بودم، نبود ریاخ یدو هفته

 

به سرعت از کارخانه خارج شد و من ماندم و   نشیبعد که ماش قهیچند دق  اما

  ی وقت باورم شد که صدرا همان صدرا کاهن زور گو و خشن روزهاآن ؛یکین

 .است  دارمانیاول د

 

 چش بود؟ _

 

 .را ندادم ی کیبودم که جواب ن جیگ قدرآن

 

 چش بود؟  گمیم_

 

 .را حبس کردم  نفسم
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 !دونمینم_

 

 :گفتم یچارگیبا ب بعد

 تا شب؟ میبمون م؟یکن  کاری چ دیاالن با _

 

 م؟یبکن ی چه غلط قایکه دق  میخب بمون_

 

 .میدانستی سوال من هم بود. اما جوابش را نم  ،یکین سوال

 

 .به در خورد و آقا رضا وارد شد یاتقه

 

 مش رضا؟  هیچ_

 

  یادیدهانم را بازگذاشته بود. واقعا که صدرا حق داشت. او ز یکین تیمیصم

 !خوشحال بود
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خونه انجام   دیببر دیها رو نصف کنپرونده نیکاهن زنگ زدن گفتن ا یآقا_

 .دیبد لشونیو فردا صبح تو شرکت تحو دیبد

 

 .مِن و مِن اضافه کرد یبا کم بعد

 !گهی د میگفتن که کم کم بر_

 

 دیکارگر بخش تول ی به پرونده ها کردم. س ینگاه

کارمند، دو نگهبان و چند نفر مسئول تدارکات که جمعا به چهل نفر   چهار

 .دندیرسیم

 

ها را مطالعه  آن  یکار ی. رزومه میکردیم  یمشخصات هر چهل نفر را بررس دیبا

 .میدادی انتقال م ستمیرا تا فردا صبح به س زی و همه چ میکردیم

 

 نمرد؟  اشی همه حواس جمع ن یا  یبرا شدی م مگر

 .میبمان جان یا دیوقت نبا  ر یبود ما تا د ادشیاوج خشم، باز هم   در

 !نامرد بود ی کم هرچند

 ....همه پرونده آن
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 .بوسهی دست خودت رو م شهیمن ده تا برداشتم مهسان! بق_

 !قرار دارم شام

 

 .و با لبخند نگاهم کرد گفت

اندازه هم من حرص   نیبودند؟ به هم طور ن یصدرا هم یمن هم برا یها لبخند

 او را درآورده بودم؟ 

 

 

نخواهم برد. پس    شیاز پ  یدر خانه کار دانستمی خانه خراب بود و م وتریکامپ

 :گفتی و م  کردیقبول نم یکیکردم. ن و آقارضا را روانه یکین

 .میبا هم بر ایت صدرا و داداشت رو به جون من ننداز. بجون عمه _

 

عالمه غر و نق او را بدرقه   ک یبا  یکردم. وقت نکردم و اصرارش را رد  قبول

 .فرستادم  ام یپ شیکردم، به ماهان زنگ زدم اما جواب نداد. به ناچار برا

 ".موندم شتریب دیدنبالم کارخونه. کارم طول کش ایداداش ب"
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شروع کردم به وارد کردن مشخصات و   یکین وتریرا فرستادم و با کامپ امیپ

سوابق افراد. کم کم همه رفته بودند و فقط من مانده بودم و احتماال    یبررس

 .ساختمان  رونینگهبان ب

انجام شود اما اشتباه کرده بودم. چقدر   ی شتریکار با سرعت ب کردمی م فکر

 .داشتند یمانیچه سوابق پر و پ های. بعض دیطلبیدقت م

 .دیلرز زیم ی رو  یبود که گوش توریبه مان چشمم

  ییجواب دادم. قصد دلجو تفاوتیکه صدراست. ب  دمینگاه، فهم  مین ک ی با

 زد؟ یرا هنوز کامل بارم نکرده بود که زنگ م شیهاحرف ا یداشت؟ 

 

 ...ال_

 

تنگ  میهادادش،  باعث شد چشم  یلب از لب باز نکرده بودم که صدا  هنوز

 .شود

 یکنی م یچه غلط   یدار قایبدونم تنها تو اون خراب شده، دق  خوامیم_

 مهسان؟

 

 !دهن لق یکین
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 .دهم  حیتوض ع یسر یلیبود که باعث شد خ ادیقدر زآن تشیعصبان

دادم   ام یکارم رو تموم کنم. به ماهان هم پ جانیخونه خرابه. گفتم ا ستمیس_

 .کنمی رو درست م  نایمنم ا اد،یدنبالم. حاال تا اون ب ادیب

 

 :زد  ادیفر

 .اون کار حل نشه اهیصد سال س خوامیم_

نگهبان که تازه   هیخارج از شهر، با   ابون، یهست که تو اون برِ ب تیحال چیه

 تهیحال ؟یازش ندارم، تنها موند یشناخت درست  چیاستخدام شده و منم ه

 مهسان؟

 

 :گفتم اهسته

 ...ماهان االن_

 

. من بهش زنگ زدم. انقد که از خواب  ادیمهسان. ماهان نم ادیماهان نم_

هر غلط   یبود. بعدم تا ماهان برسه، هرک دهیهم ند امتیپ  یکردم. حت دارشیب

 !بخواد، کرده یااضافه
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 .را قطع کرد  یو گوش گفت

 .کرده بود. در مرز سکته بودم یبدجور ته دلم را خال ش،یهاحرف  با

را برداشتم و در حال   یبلند شدم و در اتاق را قفل کردم. گوش م یاز جا ع یسر

نگاه کردم. هوا هنوز روشن بود. اما   رونیماهان، از پنجره به ب یگرفتن شماره 

 .دیکوبی . قلبم داشت مدمیدی نگهبان را نم

 .ماهان اشغال بود تلفن

ستم. باز  لب صلوات بفر ریکردم ز یلرزان دوباره شماره را گرفتم و سع یدست با

 ...هم اشغال بود. بار سوم هم

به کارم   ،یاکردم بدون هر فکر اضافه یپرت کردم و سع  یصندل یرا رو خود 

 .مشغول شوم

 

 .فکرها در سرم نبود  نیکدام از ا چیقبل از تماس صدرا، ه تا

 

 کردم، یکه اسم آشپز را وارد م طورهمان 

  دییاسم، حتما مورد تا ن یکه ا کردمی هم فکر م نیبه ا " یمیکر اریاسفند"

 !صدرا است
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 س،یهنگام تلفظ ادر زشیلحن تمسخر آم هنوز

 .آوردی بر لبم م  خنده

 .که دوام نداشت یاخنده  یول

 

  ی با صدا ،یزنگ گوش یبود و حواسم به اطراف، که صدا توریبه مان چشمم

 .شد یکی کوبش در، 

 .زدیبود که زنگ م  ماهان

 .دادمسبز را فشار  کون یآ ع یسر

 الو داداش؟ _

 

 :زمان با ترس و لرز گفتمسمت در رفتم و هم به

 ه؟یک_

 

 .صدرام باز کن_
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راحت شده بود و هم ترس در دلم نشسته بود. خشمش از پشت   الم یخ هم

 کردم؟ یرا چطور تحمل م اشی همه وحشتناک بود، حضور نیتلفن ا

 

 .قفل در را باز کردم آهسته

 

  خوبه؟الو مهسان! حالت  _

 

 .داداش خوبم _

 

که تا به حال مانندش را   یتیبود و عصبان م یروبرو نیخشمگ  یبه اژدها چشمم

 .بودم دهیند

 

  ادیاست و داره مکارخونه  ک یکاهن زنگ زد و گفت نزد ی مهسان جان، آقا_

 .دنبالت

 که مهسان؟ یندار یمشکل

 

 .دیبه زور چرخ زبانم
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 !زمیندارم عز ینه مشکل_

 

 مرد غضبناک، الل نمرد؟  نیا  دنیبا د شدی م مگر

 

 .قدم به سمت عقب بردارم ک یقطع شده بود و من فقط توانستم   تماس

 !مهسان م یجمع کن بر_

 

 ...هنوز یول_

 

 .مینگو چیدادم خفه شوم و ه حیبه سمتم برگشت که ترج ی طور

 

 .دیرسی به دادم م دیخدا با فقط

 

دستش را   ک یبود و  ستادهیرا برداشتم و به طرف در رفتم. ا امی و گوش فیک

 .در کرده بود و منتظر رد شدن من بود لیحا

غر بود    یلب ر یفقط ز ن،یماش ک یراه افتاد و تا نزد عی کنارش که گذشتم، سر از

 .کردی ام مکه حواله 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1085 
 

 ؟یمهسان. ک یقراره آدم بش ی. کیقراره بزرگ بش یک فهممینم_

 

 .نگفتم چی . لبم را به دندان گرفتم و هدادی داشت آزارم م شیهاحرف  با

 .که نشستم، محکم آن را بست نیسمت مرا باز کرد و هم در

 .سخت خورد  یاکهی هم افتادند و بدنم   یرو  چشمانم

 

به آرامش خودم   طورن یکردم او را آرام کنم. ا ی. سعخواستمی را نم تشیعصبان

 .کردمی هم کمک م

 کردم؟ی سر صحبت را باز م  دیور باچط  اما

 

را در بر گرفته  نی صدرا، اتاقک ماش قی عم  یسکوت سکوت و نفس ها سکوت 

 .بودند

 

 .شدمیم  یی آغازگر دلجو دیبا

 ...من _

 

 .بشنوم خوام ی نم یچینگو. ه یچیساکت شو مهسان! ه_
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 !که بد حرف نزنم دمی قول نم چون

 

 .نزد یحرف  چیه  گری گذاشت و د یطور باق ام را همان باز مانده  دهان

 

اما صدرا را چطور با   دمیکش یکوتاه از سر آسودگ یماهان، نفس نیماش دنید با

 کردم؟ ی خشم رها م نیا

 

 

 :زدم و گفتم  ایشوم، دل را به در  ادهیپ کهن یاز ا قبل

گوشه   هینم و مشکالتت، م هاتیتمام گرفتار ونیم خواستی فقط دلم م_

 .خواست ناراحتت کنم  یباشم. دلم نم یو کمک رمیکارها رو دست بگ

 

 .شدم ادهیو پ گفتم

 .دیزمزمه نسبتا بلندش، گوشت شد و به تمام تنم چسب 

 ...و هم درمان  یبگم که هم درد یچ_
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از دو ماه   شیبود و ب دهیرس  وری آخر شهر ی. روزهاشدیداشت تمام م تابستان

مشاور   ک یاز   گاهمی جا  ،یمشغول به کار بودم و به تازگ ریبود که در شرکت سد

قائل  م یبود که صدرا برا یازیامت  نیکرده بود. ا رییفروش تغ تیری به مد ،یعاد

 .شده بود

و برق   گفتیمن و شرکت م  یهاتیمامان و بابا از موفق یمرتب برا ماهان

شرکت و   دیجد  یها. تمام استخدام دم یدی ها خوب مافتخار را در چشمان آن

  اتیکه من طبق تجرب ییهاییرا با راهنما هیبود. مواد اول کارخانه انجام شده

. هرچند  میکرده بود هیته گذاشتم؛یم  انیها درمبا آن نایام در شرکت ژدوساله 

  ق یاما به هر طر کردی م تیما را اذ یه هم  ه،یاز مواد اول یبعض  میکه بحث تحر

 .می به کار خود ادامه داد ت،یفیباک یهان یگزی با استفاده از جا ی که بود، حت

  یهارستوران  نی از بهتر یکیبا  کهنی غلتک افتاده بود. با ا  یخالصه، کار رو و

که صدرا در شرکت بود، ناهار را با   ییهااما هنوز هم وقت  م؛یشهر قرارداد داشت

 .کردیصرف م  یکیمن و ن

متقابل  تیمیبا احترام و صم ت،یکارمندان، عالوه بر جد یارتباطش با همه  

 .همراه بود

 

. چرا که به هر سمت شرکت  من پر شده بود از خاطره  یمدت دو ماهه، برا نیا

 .دمیدی فقط صدرا را م کردم،ی که نگاه م
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  رید ای آمد؛ی که نم یبه روز یبدعادت شده بودند و وا ب،یعج  چشمانم،

 .آمدیم

.  خوردندی در هم گره م  میتمام، کارها یجیو با گ دم یچرخی دور خود م وقتآن

و او که   "ییکجا"که   نوشتمیم امک یپ   ک یدر   شیبرا شد؛ی تحملم که تمام م

 .دادی بود؛ جوابم را م دهی خوب حال مرا فهم

 "!صاحبش نشه  ی کیدار، ن. ناهار من رو نگه امیتا ظهر م" 

تو کارخونه  ": نوشتی م میبرا د،یایکه قرار نبود به شرکت ب یگاه ای 

 ".نمتیبیم

.  دادمی مضاعف، به کارم ادامه م ییرویو با ن شدمی م یتن انرژ  همه  وقتآن

مخدر بود که مرا در بند   یماده  نیتری و شد نیترمن مثل خطرناک  یصدرا برا

  قیرف  نیمن مشاور او بودم اما هنوز هم بهتر کهنیکرده بود. با ا ر یاس ادش یاعت

  یهایکار. خراب دیرسیبه دادمان م شهیفقط او بود و هم ،یکیمن و ن

به  د؛کری را رفع و رجوع م یکین یهاطنتیو خصوصا ش یک یمن و ن یشگیهم

همه اطالعات دارد.   ن یصدرا چطور ا دانستمی و من هنوز نم  دادی ما مشورت م

  ک ی. اما در مدت شدی و گاه باعث خشم صدرا م سوزاندی هنوز آتش م یکین

  دم،یرا نفهم امدنشین لیوقت دلچیبود و من هم ه امدهیکه شرکت ن  یاهفته

 .در شرکت و کارخانه، اعتراف کرد شیبودن جا یخود صدرا هم به خال 
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باشم   یاما من با خودم عهد بسته بودم همان شد؛ی همان بود و عوض نم یکین

را   شیهای موقر، مهربان و بخشنده؛ که نگران ن،یمت ی. دخترخواهدی که صدرا م

کاهن بود و   یآقا  م ی. هرچند که هنوز، او براکندی و سکوت نم آوردی به زبان م

 !نه صدرا

 

  یمانده بود. انگار تا به حال در خواب یکنکور باق  یینها جیروز به اعالم نتا ک ی

  ی. از وقتکردمیفکر هم نم  اشجهیکه اصال به کنکور و نت  بردمی ناز به سر م

راحت بود   المیبودم؛ انگار خ دهیرا د جینتا یه یدر اعالم اول امی سه رقم یرتبه

 .شومی انتخاب کنم، قبول م یاکه هر رشته 

 

زنده    میواکنش مامان برا کنم،ی فکرم جیبه روز اعالم نتا یهنوز هم وقت

ماهان هم   یاز روز عروس  یشدنم، حت یخبر سه رقم  دنی. با شنشودیم

با   گر ی بود و د دهیرس جهیمهمش به نت یتر شده بود. انگار دغدغه خوشحال 

.  شوداش حاضر  دوستانه  یهای مهماندر مراسم و   توانستی م یترراحت  الیخ

گاه و   ی! لبخندهااشی بدون خجالت بابت قبول نشدن تک دختر منزو

 .تا ده روز بعد هم ادامه داشت گاهشیب
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  یزد و وقت  رونیرتبه، ب دنیهم کم از مامان نداشت. به محض شن ماهان

بود؛ مرا در آغوش   فیظر یریدستبند طال که مدلش زنج ک یبرگشت، با 

 .گرفت

پر شور   نم،یبیرا م ام و هر بار آن روز در دستم انداختهکه از همان یا هیهد

 .زنمیلبخند م

 

 ...اما صدرا و

 :نوشته بودم جانیه یبا کل یوقت امم،یکه بعد از خواندن پ ییصدرا

 "شد  یشدم... مشاورتون سه رقم  یسه رقم"

 

 :کلمه جواب داده بود ک یبا  فقط

 "دونستمیم"

 

 .کردم یخودم به هزارگونه معن  یکلمه را برا ک ی نیمن ا و

 !از خودم شتریب یاعتماد داشت؛ حت ام ییباورم داشت، به توانا او
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گفت.  ک یاما گرفت و تبر  ردیاحمد هم از پادگان تماس بگ  کردمی نم فکر

 .شهرها را انتخاب خواهم کرد کدام  دیچندبار هم پرس

 

سوال احمد نداشتم، موقع انتخاب رشته که   ی برا یمن که ابتدا جواب درست و

 دم،یکشینقشه م ندهیآ یو برا  کردمیرو م رو یرا ز هات یاولو

 !اولم، تهران شد تی اولو امک،یپ ک ی با

 

 :از جانب صدرا که نوشته بود   یامکیپ

  نیو ا یکی. من، نیبرس یکه به کارت هم بتون یرو بزن ییحواست هست جا"

 ".میدار ازی شرکت، هنوز بهت ن

 

را با   میهاتیخواستم الو  یوجودم، از خانم بهار یمن با تمام توانم و همه  و

 .خواسته صدرا هماهنگ کند

 

را در چشمان ماهان، به وضوح   قی عم  یکارم، نگران نی خاطر اکه به  هرچند

 .دمید
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رابطه به بن بست برسد، من با   نیکه اگر ا کردی هم مثل خودم فکر م او حتما

 بکنم؟  دیعقل و احساسم، چه با انی م یمرزی همه ب نیا

 

 .اشتباهم بود؛ بازهم دوست داشتم نیاگر بزرگتر یصدرا و داشتنش را حت من،

 

 

 .قسمت ماجرا بود نیسخت تر  نیا و

 .بود صدرا بودن، محالِ ممکن  بدون

 

شرکت و کارخانه فکر و ذهن مرا از دانشگاه و کنکور دور کرده بودند.   یکارها  

ها و  جواب مانده بود، دوباره تمام استرس   دنیروز تا فهم ک یاما حال که فقط 

از   دم،یکشی قبل از کنکور در من قوت گرفتند. خودم کم عذاب م یهادلشوره 

با   م،یزدی ساغرجون صدا م را او   گری که حاال د ی و موحد یک ین صبح زود، بارها

 .شدندی مضاعفم م شی بحث کنکور؛ باعث تشو دنیکش شیپ

اما   رنگ شده بود کم  میبرا تشیمن که کنکور را فراموش کرده بودم و اهم خودِ 

باعث   جیتماس دو روز قبل احمد و صحبتش درمورد اعالم نتا کردمی احساس م

 .فکر کنم جهیدگرگون شوم و با اضطراب، به نت  شد که دوباره



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1093 
 

و درمورد کنکور،   دادی نشان م ژهیخواندن من توجه وبه درس شهیهم احمد 

 .داد ی از من داشت وسواس نشان م شتریب

 

 حواست کجاست مهسان؟_

 

 :به خود آمدم و گفتم ،یکیحرف ن با

 ها؟_

 

  ؟یچ  یعنیها  ه؟یاتیچه ادب  نیچه طرز برخورده آخه؟ ا نی خانوم دکتر! ا  یوا_

 !جانم، بله دییبفرما

 

 :پرت کردم و گفتم ز یم یرا رو امی گوش

 .رمیتو رو خدا ولم کن. بذار به درد خودم بم ی کین یوا_

 

 بابا! چته تو آخه؟ یا_

 

 :به او گفتم میرا چرخاندم و با نگاه مستق  سرم
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 چمه؟   یدونی چمه؟ خودت نم_

 

 .جواب داد  یرگیرا با خ نگاهم

  یدار ،یبهمون ند ینیریفردا ش کهنیبرا ا  دونمینه من از کجا بدونم. فقط م_

 .یار یادا درم  یجورنیا

 

 :دم یگذاشتم و نال زیم ی را رو  سرم

 !یهم هست یقبول ینیریواقعا! به فکر ش  ی دار  یتو چه دل خوش _

 .رمیمی م ال یدارم از استرس و فکر و خ من

 

 .به سمتش چرخاندم ز،یم ی را از رو  سرم

دارم   کاری چ  دونمی اصال تمرکز ندارم. نم جان یبرم خونه. ا شدی کاش م_

 .کنمیم

 

  میپا  ری نقل کوچک پرت کرد و چون حواسم نبود، نقل ز ک ی م یجا براهمان  از

 .افتاد
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،  کن لکسی برو خونه ر ای. بستیپاشو برو، پاشو برو که معلومه اصال حواست ن_

 .دق منم نشو ینهیآ

 

 :بودم را نامرتب، دسته کردم و گفتم ختهیر می که روبرو ییکاغذها

 .مونده  نایهنوز ا_

 

 :گفت ن یریش یاخم با

هم بمونه واسه   شهی. بقدمی . تا هرجا که بشه، خودم انجام ممونده که مونده _

 !یایقراره ب ینیریفردا که با دست پر و ش

 

 .نداشت یتمام طنتشیکردم. ش زانیرا آو لبم

به   . اول از همه هم های ریبگ لیباز منو تحو ،یمهسان! قول بده اگه دکتر شد_

 !نره ادت ی. یمن امضا بد

 

. من در چه  رمیاش، از سر خشم بترکم؛ بممزه  یب یشوخ ن یداشتم از ا  دوست

 .کردی بودم و او به چه فکر م یفکر
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.  ارمیهم نم ییایدر  اهانیگ یاریبس کن. من آب زتی! تو رو جون عزیکین یوا_

 ؟ یریدکتر شدنم رو بگ  یامضا  یخوایم

 

  یِبه در، وارد شد. موحد یابا ضربه یموحد مان،یهابحث کردن نیهم در

به   یکیبود از سمت من به ساغرجون و از سمت ن یکه چند وقت یمهربان

. بارها  خوردیموضوع حرص م نینام داده بود. صدرا چقدر از ا رییتغ یساغر

  نیگزیرا جا تی و جد  دیریبگ دهیکار ناد طیرا در مح هات یمیگفته بود صم

 .دیکن

 

 !صدرا آخ

ممکن   طی شرا نی اگر در بدتر  یمن لبخند به همراه دارد حت یهم برا  اسمش

 .باشم

 

 .ششونیپ   دیشما خانم مجد، بر  ایمهسان جون،  ایکاهن گفتن  یآقا_

 

 !تهباز به من گفت مجد! مجد عمه_

 

 :خنده گفت  پر
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اخراجم   زنم،ی صدا م ک یکاهن بشنوه من معاونش رو به اسم کوچ یآقا_

 .ها کنهیم

 

 !کرده خود یب_

 

 .چشم غره رفت  ی کیبه سمت ن دلم

 

 :گفت یکین

و   یکنی سکته م یار ذره کار دارم مهسان. تو برو، بعدم بهش بگو که د  هیمن _

 !یخوا ی م ی مرخص

 

 :گفت  یبا نگران ساغر

 مگه؟ شدهی دور از جون! چ  یوا_

 

 .نشان دادم ی کیام را به نبار چشم غره  نیا

 !کنهی م یساغرجون! داره شوخ یچیه_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1098 
 

 .پرت کرد  میدستش را در هوا برا یدیق ی با ب اما

 !شده مث ماست ؟ینیب  یبابا؟ رنگ و روش رو نم ی چ یِ شوخ_

 

 .شد و با دقت به صورتم نگاه کرد  ک یبه من نزد ساغر

 .ذره انگار دلشوره داره هیکه. فقط   ستین شیزینه چ_

 

 :لبش را کج کرد و گفت یکین

رو   شی! چطور استرس درونیخب حاال تو هم واسه من کارشناس شد_

 ؟ینیبی رنِگ رُخِش رو نم ،ینیبیم

 

 :با چشمک گفت بعد

رو    تیشنهادیپ ین یریتو هم مدل ش ای ! بیخانم دکترمون استرس دارن ساغر_

 !مون بترکونهمشخص کن که فردا قراره واسه 

 

عالم    ک ینداشت. بلند شدم و در دل،   یخانم معاون تمام ی هایخوشمزگ انگار 

 .راه افتادمکردم و به سمت اتاق صدرا  یبه او دهن کج

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1099 
 

 ".خواستمی چند ساعته م  یمرخص هی"

 

کنم. چون   ی که چطور از او درخواست مرخص کردمی خود تکرار م  یبرا داشتم

  یقابل قبول یجهیاگر نت  دانستمیم ی. حتمیرفتی به کارخانه م دیعصر هم با

  ینیرا با غصه خوردن و گوشه نش یچند روز دینشود، احتماال با بمینص

 .شدی ادامه دار م   امیبگذرانم. پس مرخص 

 

در بزنم که همان زمان در باز شد و    خواستمی بودم و م  دهیاتاقش رس  در

 .در گوشم نشست شیصدا

 ...خانوم موح_

 

 :و گفت ستادیکنار ا د، یکه د مرا

 

 .داخل ا یمهسان؟ ب یاومد_

 

تا   شدی باعث م شهیبه اتاقش، هم  یدر را پشت سرمان بست. ورود ناگهان و

  یرا براها بعد، آن ساعت   یپر کنم و برا نشیام را از عطر دلنششامه ه،یچند ثان

 .داشته باشم  رهیذخ  میاهایرو
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 :کرد و گفت شروع

 !یچوندیچرا پ گهیمادر مرده رو د  یفرخنده نیا نمییب ایب_

 

 !فرخنده یوا_

 

 :داد و گفت هیتک زشیم به

 شد؟  نیهمچ افتیچرا ق  ه؟یچ_

 

 !جناب فرخنده نیاز دست هم_

 

 .باال انداخت ییابرو

قرارداد ببندم   خوام ی بابا؟ از صبح ده بار زنگ زده که م نی ا  هیخب دردش چ_

فروشتون گفته بنا به  ری مد یول  رم؛یبگ لیباهاتون؛ جنس سفارش بدم؛ کار تحو

 .شهی فعال نم ، یلیدال

 شه؟ی چرا نم نمی فروشمون، حاال به من بگو بب ر یمد خب
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 .همراه بود، به خنده افتادم طنتیکه همزمان با ش اش، ی جد یافهیق  از

  یتا ک یمدهوشش بودم، به من نگاه کرد.  شهیکه هم ک ی ش یهم با لبخند او

 :را باال برد و گفت  شیابرو

 خب؟ _

 

 .قدم جلوتر رفتم ک ی

 ...هیفرخنده،  نیا_

 

 .زبانم را قالف کردم ع یاما سر  "پدرسوخته" مینوک زبانم آمد بگو  تا

  

  !ات ادبانهی ب اتی! از دست تو و ادبیکین آخ

  تیرا هم به عار شیهااز تکه کالم  یالگو نبودم، که بعض یک ین ی نه تنها برا من

 !دانستی گرفته بودم و اگر صدرا م

 

 خب!؟_
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 .بود  منتظر

 

 .ستیروده راست تو شکمش ن هیفرخنده،  نیا_

 

 .بود شترمیب حی . منتظر توضکردیدقت به من نگاه م  با

 

  سیتازه تاس یهاکه با شرکت  نهیکارش هم_

. سر وقت پول  رهیم  شیو رو به روال پ یاوک ی. اولش همه چ بندهی م قرارداد

مدت که گذشت   هیاما   ه؛یخوب ی لیخ یو به ظاهر تاجر و مشتر  کنهی م زی رو وار

و پول نقد رو   برهی رو باالتر م دهاشی و نظر فروشنده رو جلب کرد؛ کم کم خر

  گهی نشده و حاال د  اس هاش پچندتا از چک  ینیبی م هوی. کنهی با چک عوض م

 !شما بدو،  فرخنده بدو

 

.  کردی نگاه م نیند و در حال گوش دادن، به زمرا با سر انگشتش خارا گردنش

 .بود میهاحرف  یدر حال حالج

 

 :دادم  ادامه 
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 ...نای جا تو شرکت ژاون _

 

 .کند و به من دوخت نینگاهش را از زم ناگهان

 

 .گرفتم یرا از پ حرفم

 .رونیب کشنی جا مو رو از ماست م خب اون _

  هیخب  ی. ول کردی رو رو آسمون نعل مبود که پشه  اریاجتهاد انقد هوش یعنی

  داشیو فرخنده پ خوردی وول م بشیفرخنده، ته ج نیاز هم ی ونیلیچک صد م

 .نبود

 

 .عوض شد شیهانگاهش و حالت چشم  رنگ 

 !خب_

 

واسه اجتهاد پولِ خورد بود. اما اجتهاد آدمِ کم آوردن نبود.   ونی لیخب صد م_

 .بود یموضوع عصب نیبابت ا یلیخ

 .پولش رو از فرخنده پس گرفت ،یری گیو پ  دیهم با تهد  آخرش
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 ؟ یاز راه قانون_

 

نبود، اجتهاد هم چندنفر   داشی. خودش که پدیجا ها نکشنه. آخه اصال به اون_

خسارت.   ی مقدار جنس از فروشگاهش آوردن به جا هیرو فرستاد رفتن 

 .بود ده یخر نایکه از خود شرکت ژ ییهاجنس

 گفتی م سیادر ی. حتدیو تهد ییکم با زورگو  هیکم به زور کتک،  هی حاال

کرده  که   ریاز پول اون طلب رو، اجتهاد داده واسه دوساعت آدم اج  یمین

 .کارش انجام بشه. چون گفتم که، اجتهاد آدمِ کم آوردن نبود 

 

با   شهیاز هم ترقی بود و دق  زیبه م اشه یتک زدم،ی که حرف م یطول مدت در

 .به من گوش سپرده بود ق،یعم  ینگاه

 

و در   ز یم یآخرم درمورد اجتهاد، ناگهان خودکارش را پرت کرد رو یجمله با

 :حال فکر کردن، گفت

 

 !خود قانونم دور بزنه ،یاجتهاد بلده کامال قانون_

 

 :نبود. اما من گفتم به من  نگاهش
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ها،  گوالخ  نیچندبار  چندنفر از ا یست. حتگندهکله  یلیه خ ک دونمیمنم م_

 .دمیدورش د گاردن،یباد هیکه شب نایا

 

را دارد.   خمیگوالخ، قصد توب یکلمه یبه من نگاه کرد. فکر کردم برا خوب

! اما  بردی به کار م کلیبود و درمورد مردان درشت ه یک یکالم ن هیچون تک

 :گفت

 

 ؟ینیشی اطالعاتت بتونه کمکم کنه. چرا نمجالب شد! فکر کنم _

 

 .اشاره کرد زشیمقابل م یهابا دست به سمت مبل و

 

 .مقنعه جا دادم ریرا ز  میرا به دندان گرفتم و موها لبم

 .چند ساعت زودتر برم خونه هی خوام ی م ن؛ یراستش اگه بشه و اجازه بد_

 

 .ستا شتریب حیبه من فهماند که منتظر توض اش،ی سوال نگاه
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  اد یدرخواستم را مطرح کنم. دوباره به  ی شتریتا با تمرکز ب نمیدادم بنش حیترج

که اشاره کرده   ی مبل  یانگار ضعف کردم. رو بارهک یکنکور افتاده بودم و به 

 :گفتم م،یهاو تاب دادن به انگشت  چیبود؛ نشستم و در حال پ

 .ادیفردا جواب کنکور م_

 

 !خب_

 

 .کردم نگاهش

 

 .تمرکز کنم تونمی استرس دارم. اصال نم  یلیخب من خ_

 

 .دیرا به سمت جلو کش شی نشست و پا م یروبرو

 شه؟ی خونه، استرست کم م یاگه بر_

 

 ...نه_

 

 ...پس_
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 !داشت یرا باال برده بود و عجب نگاه  شیابرو یتا ک ی

 

 .اد یازم بر نم یدیهم کار مف جان یآخه ا_

 

 :گفت یجد  یلیخ

  یرو فراموش کن. فکرت رو بده به کار و سعترس ! اسجاستن یاشتباهت هم_

زوده واسه   یلیتا حواست از جواب کنکور پرت شه. االن خ یکن تمرکز کن

استرس داشته   جیدوساعت قبل از اعالم نتا ی کیاز  یتونیاسترس. فوقش م

 .یباش

 

  ی بودنش، برا الیخی و قوت قلب نگرفت؟ ب دید شدی مطمئنش را مگر م نگاه

 .بود ی من واقعا ستودن

 .نداشت که او استرس داشته باشد یلیدل هرچند

 !و دار جواب کنکور بود ریمن، فردا در گ سرنوشت 
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مکث   ینشست. نگاه مرا هم به دنبال خود کشاند. ب زشیشد و باز پشت م بلند

 :دیپرس

 داشت؟  گاردی اجتهاد باد یگفت_

 

 .بودن گارد یباد هیشب دم،یکه من د  ییاونا ی ول گارد، یگفت باد شهی خب نم_

 

 

 :در صورتم گفت رهیخ

 ؟ یها رو بشناساون  ی تونیم شون،ینیجا بب هیاگه...   یعنی_

 

 .دمیترسی م یداشتم کم د؟یپرسی م چرا 

  .هیادی مدت ز یبرا هان یآخه اواقعا.   دونمینم_

 

افکارش، به   یای. او هم معلوم نبود در دردمیفهمی بودم و منظورش را نم جیگ

 !کردی کدام سمت شنا م

 

 اومده؟ شیپ  یمشکل_
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 کردی در هم و نگاه ثابتش به روبرو، مشخص م یهاسوالم نشد. اخم  متوجه

 .استیگر ی د ی حواسش جا

 :گفتم بلندتر

 

 کاهن؟ یآقا_

 

 .خود آمد و به من نگاه کرد به

 بله مهسان؟ _

 

 .ن یاومده؟ تو فکر شی پ ی مشکل گمیم_

 

بلند به طرفم آمد، در   یبرخاست و با گام ها یطور که ناگهان از صندل آن

 .دی مبل چسب یو سرم به پشت  دمیپر میجا

 

 :کوتاه، در اتاق راه رفت و شمرده شمرده گفت یهاقدم با
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سرش   هیاومد که...   شیمن پ یبرا  یمشکل ش،یپ میسال و ن  ک یحدود _

 !اجتهاد  نیبه هم گردهیبرم

 

 .جواب دادم یرگی را با خ قشیدق  نگاه

 

  ،یکه تو االن زد ییهابا حرف  یوارد عمل نشده بود ول میالبته خودش مستق_

دور و برش گشتم،  ی . راستش من هرچنوچه هاش بوده  نیمطمئنم کار هم

 .... اما فکر کنم االن بتونم با کمک تودمیمشخصات ند  نیبه ا یآدم

 

 زد؟ ی دهان نداشته ام را قورت دادم. از چه حرف م آب

 ؟ یچه کمک_

 

مبل   یهارا دو طرف دسته شیهاکه نشسته بودم، خم شد و دست یمبل  یرو

 .ستون کرد

جا اون  وقتچیقراردادهاش! ه میمهسان. مسئول تنظ یبود سیادر یتو منش_

 ؟ یبه اسم مَلِک برخورد کرد یبه برند
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 .تکان دادم یرا کم  سرم

 

 !خوب فکر کن مهسان_

 

. داشتم فکر  ردیچشمانش، تمرکزم را نگ یانداختم تا جادو نییرا پا  سرم

 .بگذارم انیکردم افکارم را بلند بلند با او در م یو سع  کردمیم

 .ستکننده دیخودش تول کهن یا یعنیبرند ملک.  دیگی خب م_

 

 .را تکان داد  سرش

 .می گوی درست م حرفم، به من فهماند دییتا

 

سر از   یبِرَند نیکه  چن ستین . چون ممکن دیکنیپس حتما اشتباه م _

 .دمیرو نشن یاسم  نیجا بودم، چنکه اون  ی. منم تا وقتارهیدرب نایشرکت ژ

 

 .فکر کنم شتریکردم. انگار منتظر بود ب نگاهش

 

 :گفتم عی سر 
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 کنه؟  دیخر  گهیشرکت د هیاز  ادیست، بکننده دیخودش تول  یآخه چرا وقت_

 

 .تر بردسرش را عقب  یکم 

 کرده؟ دیمن گفتم خر_

 

 ؟ یپس چ_

 

 !فروخته نایبه ژ_

 

مان دارد به  بحث  کردمی احساس م  زد؟ی . از چه حرف مدیباال پر میابروها جفت

از خاطر برده   یآن لحظه کنکور را به کل ی. حترسدی قسمت خود م نیترجالب 

 .بودم

 

 کرده؟ی م دیخر  یاگهیاز برند د  نایژ یعنی_

 

 .تکان داد م یرا برا  سرش
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  لیبه سمت او ما شتریو ب دمیجلو کش  یخود را کم ،یعاد  ریطور کامال غ به

 ...ترک یشدم. نزد

 

 !امکان نداره_

 

که داشت، به من فهماند که دارد...   یمطمئنش، با پوزخند کوتاه   یادیز نگاه

 !امکان دارد

 

 .دمیفهمی م دیپر از خواهش شد. با  صورتم

 بود؟  یچ هیقض_

 

 !جالب شده بود م یبرا بیعج

 !پر مدعا اجتهاد 

 خودش،   یدیاز چرم تول ریغ  یچرم یاو رو  یعنی

  یدیتول یشعبه  نیهم با وجود داشتن چندرا حک کرده بود!؟ آن  نایژ آرم

 .مختلف در سراسر کشور

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1114 
 

 .سوالم را خواند میهااز چشم  انگار 

 

  شیپ میسال و ن ک یمهسان، منم  یکنی بهش فکر م ی که تو االن دار یزیچ_

 .بهش فکر کردم

 

 خب؟ _

 

 .نزد یحرف 

 

 .و خوب به او نگاه کردم  دمینشست. به سمتش چرخ امی مبلِ کنار یرو

 

قبل صدرا،   میسال و ن  ک یمشکل  نمان، یرد و بدل شده ب یهاحرف  یهمه 

لب زمزمه    ریمشکوک اجتهاد، نام برند ملک، همه و همه باعث شد ز گارد یباد

 :کنم

 

 ه؟یبرند ملک ک  سیرئ_
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 .کوتاه زد ی ضربه ا شیپا  یداد. دستش را مشت کرد و رو هیمبل تک به

 بود!؟ یبرند ملک ک سی که رئ یبپرس ی طور  نیا دیفکر کنم با_

 

که   ینگاهش که عوض شده بود، باعث شد پشتم بلرزد. انگار فکر به حرف  حالت

 .دادی او را آزار م زد،ی داشت م

 

 بود!؟  سشیرئ یخب ک_

 

 :گفت آهسته

 !ملک   یعل_

 

ملک، با صدرا    ی برند ملک و عل نیکه ب گفتی حرف زدنش داشت م  طرز

 .بترسم یکم شدی فکر باعث م نی هست که ا یارتباط

بعدش، مرا   ینداده بودم که دوباره با جمله  رونیم را  کامل بحبس شده ا نفس

 .به بهت رساند 

 

 !مجد یکیملک، همسر ن   یعل_
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 :گفتم رونیباز، دستم را به طرف در دراز کردم و با اشاره به ب یدهان با

 خودمون؟  یکین_

 

 .را چندبار تکان داد  سرش

با هم مچ   یلی ! حواسم هست که ختی میخودمون! دوست صم یکیبله ن_

 .نیشد

 

و   یکیسخت شده بود. هنوز با کار اجتهاد و همسر ن میبرا  شیهاحرف   هضم

 .را رها کرد  یبعد ریبودم که ت امدهیبرندشان کنار ن

 

بود که هنوز خوب پا   سیشرکت تازه تاس ه یملک،  ی عل استیبرند ملک به ر_

 ...اداره کنم  که  جا روعامل، قرار بود اون   رینگرفته بود. من هم به عنوان مد

 

 :بودم. سرم را تکان دادم و گفتم جیگ

 ...یبرا ،ی شد نایپس اون اول که وارد شرکت ژ_
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 .زد و به من نگاه کرد یتلخند

  ریموقع درگ! من اون یاز من عل شتری. بمینام بود یای ما دو تا جوونِ جو_

نداشتم.  یاگسترده  تیفعال ادیز  جان یبودم و ا گهید ی تجارتم تو کشورها

. میکن هیما خواسته بود که براش چرم خام ته سیاجتهاد از شرکت تازه تاس

  دیرو تول  شونو به اسم خودشون، محصوالت دن یخریاونا هم چرم رو از ما م

 .کردنیم

 

 

 .در هم ادامه داد یی ابروها با

کرد.   یامردکه اجتهاد ن یبه سودِ هر دو طرف بود اما تا قبل از زمان نیخوب ا_

  نیسفارش داد که چند ی سود هنگفت، به عل هیسفارش باال و قول   هیبا  هوی

  یهاهم دست به کار شد و با وام  ی کنه. عل هیخام براش تهبرابرِ قبل، ماده 

اضافه  میمن به ت موقعاون بر اومد. همون  ی از پس سفارش باال  ،یاردیلیم

ها، رو دست برند  اون سفارش  یبود و... همه دهیشدم. اما... اجتهاد کنار کش

 .ملک موند
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دم قرار نداشتند.   ک یهر دو چشم او،  انیچشمانم با دو دو زدن م  مردمک 

 :دیزبانم چرخ

 کار کرد؟  یچ  ی کی... شوهر نیعنیشد؟  یبعدش چ_

 

 .جوابم را نداد   . امامکثیب ه،ینگاه کرد. چند ثان به من  قیعم

 

 :بهت گفتم با

 .داره  یدیچرا؟ اجتهاد خودش تول  یول_

باشه. حرف از مشکل   یحرف از کم و کسر دم یجا بودم، ندکه من اون  ی دوسال

  ، یجورچه  دونمی که دامن مارو گرفته، نم ییهام یتحر نیهم  یباشه. حت یخاص

  دمیند ی ول شد؛یروند کارشون کند م   ی کم دینزده بود. شا یبیبهشون آس یول

 .راکد شن وقتچیه

 

 که؟ یهست  انشیهر ساله قطر... در جر شگاهینما_

 

 .تکان دادم سر
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 :بعد، با حسرت گفت ی کرد و کم سکوت 

 .میرفتیم ش یخوب پ  میکه تازه وارد شده بودن، داشت هیما برعکس بق_

کم   م،یکه داشت یگاه یمون، باعث شده بود تو جامنصفانه متیکار و ق  تیفیک

 .مینداشته باش بیرق 

 .میاجتهاد نبود بیما اصال رق  یول

با  میتونستی هنوزم نم  م،یکردیتا دوسال بعد هم که جمع و جور م حداقل

 .. اما خب ما کارمون خوب بودمیاجتهاد رقابت کن

 

 :گفتم یکاونزد. با کنج یو حرف  کرد. منتظر ماندم سکوت 

 خب؟ _

 

 .بود نیما هم  یمشکل اصل_

 .و پشتکارمون م ی. خودمون بودمیرو نداشت کسچی! هیآشنا و پارت  نداشتن

 .میکن شیکار هی میتونستیم  یرو به واسطه دوست عل هامیتحر البته

 .ارائه محصوالت سخت بود  یول

 .سخت بود یلیبودن، کار ما خ یمثل اجتهاد و صبور ییکله گنده ها یوقت تا
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 .دهد حیتوض شتریپر سوالم، باعث شد ب نگاه

 

 ؟یشناسی مالک برند اختاپوس رو م_

 

 !تکان دادن سر، به او فهماندم که نه با

 

 !اجتهاد چه بسا گنده تر از اون یلنگه یکی مالک اختاپوسه.  یصبور_

 

 .هم کالفه بود خودش

  .بازگو کند میا براماجرا ر  یاز کجا دانستی نم انگار 

 

 .جا شد جابه شیکردم سب گلو  حس

 .طمع کرد ی لیخ  یلیخ ی قبول دارم که عل_

 .و روز شرکت ما خوب بود حال

  دی. شادشیرو هوا قاپ یمطرح شد و عل شنهاد یپ هی هویچه جور   دونمینم

 .داد بشیسابق اجتهاد فر یهای حسابخوش 
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 .به صدا درآمد. بلند شد و جواب داد زشیم  ی تلفن رو یگوش 

 بله؟_

 

 .کردمینگاهش م ج،یگ

 ه؟یمهمون؟ ک_

 

 :و گفت دیرا در هم کش شیهااخم 

 .بعد بفرستش داخل شه،ی تموم م یرعلیم با مجلسه گهی االن د _

 

در هم و صورت منقبض،   یهارا کنترل کرد و با همان اخم   یزیلپ تاپش چ در

 .کردمیدوباره به سمت من آمد. هنوز نشسته بودم و با بهت به او نگاه م

 .میزنی که هنوز! بلند شو فعال برو بعدا سر فرصت با هم حرف م ینشست_

 

 .بلند شدم آهسته

 شده؟  یچ_
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 !اومده  شیپ یاگهیدردسر د هیفعال _

 

 :ترس و لرز گفتم با

 ؟ یچه دردسر_

 

 اهم کرد. از چه غضبناک بود؟ اخم نگ با

 باخبرن؟  جا ن یاز اومدنت به ا ،ییحیآقا یخانواده _

 

 .تکان دادم یسر دهیترس

 !نه_

 

 :گفت خونسرد

 .فهمنی پس از امروز م_

 

 .بودم زدهوحشت 

 از کجا قراره بفهمن؟   ؟یچه طور_
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 .کرد مکث

 :در چشمانم نگاه کرد و شمرده گفت رهیخ

 !احمد االن پشت دره_

 

 .را به سمت من چرخاندلپ تاپ را آورد و آن  بعد

 

 .آراسته، پشت در اتاق نشسته بود ی گل با ظاهرسبد بزرگ  ک یبا  احمد 

 

 .دهانم نشست. وحشت کرده بودم  یاراده رو  یب دستم

 

 کار؟ی اومده چ  جانیا_

 

 !ریکم د هیده. منتها اوم  ک یاحتماال برا تبر_

 

 

 .افتادمیکرده بودم. داشتم پس م را گم  میو پا دست
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 .کار کنم؟ االنه که سکته کنم  ی! حاال چیوا یا_

 

 

 :به سمت خود برگرداند و گفت مرا

 .گهیشده د یول نتتیبب جانی ا خواست ی دلم نم_

 دونستمی خاطر تو که م خاطر خودم، بهنه به البته

 .یشی و دستپاچه م یکنی م یجورنیا

 .رو مهسانمن نیبب

 

 .کردم. به چشمان مطمئنش نگاهش

 ادیب گمی نکن. االن م تینشده. اصال نگران نباش و خودت رو اذ یزیچ چیه_

 .تو

 .رون یب یری و م یکنی ساده م  ک یسالم عل هی ش،یدید یوقت

 دمتونید   یکه تو مهمون گمی خودم بهش م من

 .نیمشغول شد جانی کار دادم. بعدم شما ا شنهادیبهتون پ و
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 .شب نگاهش بودم یرهیخ

 .یبهش بگ  رونیهم  یتونی خودتم م ش، یدیبعد ها که د_

 .رو جمع کن برو خونه لتی برو وسا گهی د خب

 

 برم؟  یعنی_

 

 ؟ یکرده بود ی اگهی درخواست د_

 

 .آخه ینه. ول_

 

 :مقنعه جا داد و گفت ری را ز  شانمیپر  یموها

 .برو بمون تو اتاقت تا بگم برات آژانس خبر کنن_

 

از برخورد دستش به گز گز افتاد. خجالت زده، دستم را بلند کردم تا   صورتم

 .را مرتب کنم میخودم هم مقنعه و موها

 پس کارخونه؟_
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 .. برو فکرت هم مشغول نکن ستین مهم_

 

 :به سمت در برداشتم. آهسته گفت یقدم

 !مهسان_

 

 

 

 .آمد شیبودم. به سمتم پ جیو نگاهش کردم. هنوز گ برگشتم

استرس و کنکور و    ،یفکر کن خوام ی که نم یزیبه تنها چ ،یکه رفت جان یاز ا_

 .اونه یجهینت

 

 !چشم_

 

 ترجیگ شتر،یبا استرس ب خوام یدستوره. نم  هی. فکر کن خوامی نم یالک دییتا_

 !رمیبگ لتیتحو ،یکه هست ینیاز ا

 

 .دندیرقصیام را باال برد. چشمانم در صورتش مرا به دندان گرفتم. چانه لبم
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  دیو با ازهیبهت ن جان یبدون که ا ،یاگه، قبول هم نش گمی اگه، دارم م یحت_

 !سر جات یبرگرد

 

شانه   ی نه از کار! سرم را رو د،زیبا من حرف م گاهم ی. داشت از جادیلرز دلم

 .کج کردم

 برم؟ _

 

رو  من  ؛ یدید روجهینت ی. وقتشهیم آخر امشب اعالم  اد،ی به احتمال ز جینتا_

 .که بود  یخبر کن. هر ساعت

 

 :کوتاه گفتم یلبخند با

 !زنمی حتما زنگ م ن،ی دار یزار هیگر دنیشن یاگه حوصله _

 

 :کند، گفت جاد یا یرییکه در صورتش تغآن یب

 !دارم  مان یبه مشاور کار درست خودم ا_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1128 
 

شد. لبخندم وسعت گرفت و پر   ریبود که به وجودم سراز  دیهمه ام حرفش

 .گرفتم

 

چه تا به حال باعث استرس و  آن یاز خروجم از اتاق، احساس کردم همه قبل

بود، چه   زه یانگ یایمن دن یام. بودنش براام بود را با هم فراموش کردهدلشوره 

که در را باز کردم،    نیبه گوش جانم کرده بود. اما هم میکه تقد یرسد به حرف 

 .احمد مقابل صورتم، کار خودش را کرد بتیه دنید

 !مهسان_

 

  امی حرکتیبودم که الل هم شده بود. ب یجینداشتم. انگار افل حرکت جرات 

 .قدم به سمتم بردارد ک یباعث شد 

 ؟یکنیم  کاری چ جان یتو ا_

 

ناموزون   یامکان نداشت. با لبخند  گری د یکاریکردم خودم را نبازم. مخف یسع

 .شدم رهیکج، به او خ ی و صورت

 !وران یسالم پسرخاله جان! از ا_
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باز مانده بود. حق داشت که باور نکند. خود من   دنمید رتیهنوز از ح شدهان

 .او جا خورده بودم  دنیهم با د

 مهسان؟  یکنی کار م جان یتو ا_

 

 .جواب سوالش را بدهم که صدرا چند قدم به سمت ما آمد آمدم

 !آقا ی به به احمد جان! منور کرد_

 

 :رو به من گفت و

 .شما برو به کارت برس ،یرعلیخانوم م_

 

وارد   یفشار که فقط خودم متوجه شدم، با دست، آهسته به کمرم  یطور بعد

 .کرد تیهدا  رونیکرد و مرا به ب

نسبتا  یمشت دم،یکه کش ینفس راحت که پشت سرشان بسته شد، همراه  در

 :دمیو در دل نال دمیمحکم بر سر خود کوب

 !! بدبخت شدم رفتیوا_

 

 :و گفت ستادیکنارم ا یموحد
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 مهسان؟ شیشناختیم_

 

 .را به او دوختم امچارهیحرف، نگاه ب یب

  ک یعرض تبر یمهندسه. گفت برا  یآشنا فکر کردم  دت؟ی چرا تعجب کرد د_

 .اومدم

 

 :و گفت دیرس دی لحظه آقا جاو همان

 .. آژانس منتظرتونهیرعلیخانوم م_

 

 .امیممنون. االن م_

 

 :گفت یموحد

 .زدمیمن زنگ م یگفتی م ؟یخواستی آژانس م_

 

 :تعجب گفتم با

 ؟یمگه مهندس به تو نگفته بود زنگ بزن _
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 .دیرا برچ شیهالب

 .نه. فکرکنم خودشون زدن_

 

 صدرا اصرار داشت من زودتر از شرکت خارج شوم؟  یعنی

 

من   دن یبودم، از حضور احمد در شرکت و د دهیو شن دهیکه امروز د ییماجراها

و رکب    یکیصدرا و شوهر ن یگذشته یچه مربوط به کارهاجا، تا هرآن در آن 

به کنکور دور کرده   دنیشیخوردنشان توسط اجتهاد بود؛ فکر و ذهنم را از اند

. احساس  ردیرا بگ  شم یبود که توانست آسا یسمج نیگز یقدر جابود. اما آن 

است. مثل   دنیدر حال ترک  دش،یجد  یهادانسته شیز گنجامغزم ا  کردمیم

تا آرام   یدر موردش حرف بزن یبا کس یشدی شده بود که وسوسه م ی راز

من    دمید ی. شب قبل از خواب، وقتزدمی حرف م یبا کس د ی. من هم  بایریبگ

 .گرفتم شیراه اتاق ماهان را در پ ستم،ی شدن ن الیخی آدمِ ب

 

در   دمیدر، فهم ر یرنگ آباژور از زنور کم دنیاتاقش خاموش بود اما با د چراغ 

شود   داریب طنتیحال خواباندن هلن است. ممکن بود با در زدنم، هلن از سر ش

 :در زدن، آهسته گفتم ینخوابد. پس به جا گری و د

 ؟ یداداش  یداریماهان؟ ب_
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  میآهسته در را به رومنتظر نماندم و   اد یو جواب نداد. اما ز دیطول کش یکم

  دنم،ی. به محض دگرداندی باز کرد. هلن را در آغوش گرفته بود و دور اتاق م

سکوت مقابلم گرفت و اشاره کرد وارد شوم. پشت سرش   یانگشتش را به نشانه

  داد،ی دست تاب م ی رو ا و او ر خواندی م یی هلن الال یرفتم و همچنان که برا

ما هلن بدخواب شده بود که ماهان دوباره  کارش نشستم. حت  زیمن هم پشت م

نشستم و  یاقهیدست بخواباند. چند دق   یمجبور شده بود او را با تاب دادن رو

تخت گذاشت.   یماهان از خواب بودن هلن مطمئن شد، آهسته او را رو یوقت

کولر، سرما نخورد. بعد به سمت من   میستقباد م ریتا ز دیتنش کش  یپتو را رو

 :برگشت و آهسته گفت

 !نیخانوم! راه گم کرد نی ! افتخار دادیرعلیبه به! خانوم دکتر م_

 

 :و گفتم دمیشوخش، کوتاه خند یهاطعنه  به

به فرض که من قبول هم بشم. حاال کو تا درسم تموم شه و بشم خانوم  _

 !دکتر

 

 .ستاد یزد و کنارم ا هیتک زیم به
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شد!   دییت اعالم شد، خانوم دکتر شدنت تاکه رتبه یاز نظر من، همون روز_

تو   یزد  یلیس هیشک ندارم   دم،یاز مشاورت دکه من یریگ یبعدم با اون همه پ

 !تهران  یگوش پزشک

 

  یِمان، حتما پزشکدرست  یانتخاب رشته  یجهیهم مطمئن بود نت  یبهارخانم

 .تهران است

 

 

 نشست،ی به وجودم م انیاطراف  یهاکه با حرف  یحس اعتماد به نفس چقدر

 .بود یخواستن

 

 .دیچرخ  گری زد و به سمت د یدر جا غلت هلن

 :گفتم آهسته

 .شه دار یب ترسمی تو اتاق من؟ م ای رون؟یب میداداش بر_

 

گرفت و با من همراه   زیرا از م شاهیکه نگاهش رو به هلن بود؛ تک یحال  در

 .شد



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1134 
 

 .کرده خوابتیب  یچ مینیبب میبر_

 

 .نگاهش کردم ع یسر

 داداش؟  یبخواب  یخواستیم_

 

 .دمیرا شن  شیرفتن از اتاق، صدا رون یحال ب  در

  !رو به هم زده  یتغارخوابِ ته یکه چ نهیاالن مهم ا_

 

 .اصالح کرد یشوخ  ک یاش را با گذرا، جمله ی با نگاه و

 !خوابت رو به هم زده یگفت ک دیبا دمیشا_

 

  واری داد و نشست. من هم به د هیتک واریمقابلم گذشت و آخر راهرو، به د از

 .دادم و نشستم هیتک شیروبرو

 

 !خانوم دکتر دییخب! بفرما_
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  شدم،یمزاحم او و خلوتش م م،ی در دل ها یبرا شهیهم  کهن یاز ا شرمنده

 :گفتم

 .باهات حرف بزنم امیشده بودم. گفتم ب خوابیکم ب هی_

 

 باز کنکور؟ _

 

 :تکان دادم و گفتم یسر

 .شده رشی کم ذهنم درگ هی دم،یامروز شن  ییزایچ  هی. ستی. اون ننه_

 

 .شد حمیبا دقت نگاهم کرد و منتظر توض 

 :آهسته گفتم یهمان صدا با

 داشته؟  تیچرم فعال   نهیکه کاهن، قبال هم تو زم یدونستی داداش تو م_

 

 .باال انداخت ییابرو

 ؟یتیچه جور فعال_
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برادرم   ی بودم را برا دهیچه امروز از زبان صدرا شنهر آن ،یو اجمال سربسته

 :گفت دم، یحرفم که رس یبازگو کردم. به انتها 

 شد؟ ی خب! بعدش چ_

 

 :باال انداختم و گفتم یاشانه

 .مون ناتموم مونداحمد اومد و حرف  هو ی. دمیرو شن جاش ن یمنم تا هم_

 

 احمد اومده بود شرکت؟_

 

 .تکان دادم یسر  یناراحت با

 .یدونیاوهوم! فکر کردم م _

 

 :تنگ کرد و گفت میرا برا چشمانش

 از کجا؟ _

 

را صدرا   شدیچه مربوط به من مطعنه زدن نداشتم. اما تا به حال هرآن قصد

 .کردیم  فیبرادرم تعر یبرا
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 .گفته نمیکاهن بهت ا دیخب گفتم شا_

 

 .به صورت نشاند ز یر یاخم 

 

  گفت؟یم دینبا_

 

 :گفتم ، ییقصد دلجو به

 !دی. ببخشنداشتم یمنظور_

 

 .شود الیخیکرد سرزنش کردنم را ب ی نزد و سع یحرف 

 تو شده؟ یخوابیباعث ب شیچ انات،یجر  نیحاال از ا_

 

 :را تنگ کردم و با فکر به سوالش گفتم  چشمانم

بار رو دست خورده؛ حاال دوباره چطور حاضر شده سر   هیکه کاهن از اونا  نیا_

 .بهیبرام عج یلیخ نه،یمعامله باهاشون بش زیم

 

 مهسان؟  یبگ  یخوا  یم یچ_
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 :نزدم. دوباره گفت ینگاهش کردم و حرف  قیعم

 ته؟تو کله  یچ_

 

 !وقت صدرا بخواد اجتهاد رو دور بزنه هینکنه  گمیم_

 

 :مکث نگاهم کرد و آهسته گفت با

 صدرا؟  ای یاالن تو نگران اجتهاد _

 

 :گفتم ع یسر

 !معلومه که صدرا _

 

 .و حرفم را اصالح کردم زبانم را کنترل کردم   عی سر بعد

 !کاهنه ی... منظورم آقا یعنی_

 

 :نداد. پس ادامه دادم   تیاصال اهم امیماهان به اشتباه لفظ اما
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 و دورش بزنه؟  ادیاز پس اجتهاد برب  خوادی م یآخه چه جور _

 

 :گفت یخونسرد با

 رو دور بزن؟اون  خواد یکه م یدونی از کجا م_

 

 :گفتم مطمئن

و باهاش   کنهی . وگرنه چرا دوباره داره به اجتهاد اعتماد مگهیمشخصه د_

 کنه؟ی معامله م

 

 :و باز گفت دیکش یکوتاه یازه یخم

 بوده؟  شوننیب یبا هم داشتن؟ بحث یامگه مذاکره  ؟یدونی تو از کجا م_

 

 :صحبتم، گفتم یبرا لیدانستن دل  جانِیه با

جا. حرف  دوبار اومد اون  ی کیکاهن  کردم،ی جا کار مپارسال که من اون خب _

  سیکه ادر ی. اما همون موقع قراردادنایاون با شرکت ژ نیقرار داد بود. ب هیاز 

سراغ   گه یگم و گور شد! کاهن هم د هویکرده بود و دست من بود؛  میتنظ

 .ومدیقرارداد ن
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 :حرفم را ادامه دهم و گفت نگذاشت 

 .مهسان یکنی نباشه که تو فکر م یجوراون  دیشا_

 .بخواه حیکن تا خودش برات بگه. از خودش توض صبر

 

طرح   ی الیذهنم، جواب خ یهاسوال  یبرا  ق،یبدون تحق دیبا برادرم بود. نبا  حق

خش  بودم که پاس دهیپرس  ی. اما من که تا به حال هربار از صدرا سوالکردمیم

 .کردیبحث را عوض م ا یو  کردی سکوت م ا یمهم بود؛ او  یلیخ  میبرا

 

 :گفت م،ییبگو ریکه شب بخ ن یاز ا قبل

. پس امروز و  یکنی جا کار متو اون  ده یکه احمد فهم یمهسان! گفت یراست_

  هیهم متوجه شن. و مطمئنا دوباره قراره منتظر  هیفرداست که خاله و بق

تا باعث   یچطور رفتار کن دی. حواست هست که بامیآشوب تو خونه باش

هرچقدرم که حق   ، یاگهید کسچینه مامان، نه خاله، نه ه ؟ ینش یکس یناراحت

و    یبزرگ شد گهیروبرو شن. د انیجر  نیبا ا ی شکستگبا دل دیبا تو باشه، نبا

 .یرفتار کن تردهیفهم دیچطور با  یدونیمطمئنا م

 

 .کردی م ی اگر چه درست بود؛ اما ته دلم را خال شیهاحرف 
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 .داده بود ام یاتفاقا سر شب احمد بهم پ_

 

 گفت؟ی م یچ_

 

 :دادم و گفتم امینیبه ب ینیچ

نگه   یرو ازم مخف یزیچ نیانقد نامحرم باشم که چن کردمی گفت فکر نم_

 .نیدار

 

 .یجواب داد  یخب؟ تو چ_

 

 .باال انداختم یاشانه

 .بگم دی با یچ  دونستمیواقعا نم یعنی! یچیه_

 

که آن لحظه در وجودم   یفرستاده بود و شرم میکه برا یامیبا فکر به پ و

 .به برادرم زل زدم د؛یجوش
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حق به جانب   یجور ن ی. ایدادی جوابش رو م  دی. به هرحال بایاشتباه کرد_

. مثل  راحت قانع شه  یلیخ تونهی . بعدم احمد میدی بودن خودت هم نشون م

 .مامان و خاله وسواس نداره

 

 

  .شب بگذرد مهیاتاقم نشسته بودم و منتظر بودم ساعت از دوازده ن  در

اعالم خواهند شد اما هم صدرا و هم خانم   جیهمه گفتم فردا صبح نتا به

مامان   دانستمی. مرندیگی قرار م تیسا ی رو جیشب نتا مهیگفته بودند ن  ،یبهار

همه   گر ید یقیتا دقا دیفهمی . اگر مخوابدی درست نم ادیز جانیتا صبح از ه

. پس  باختمی م احتما خود ر  ش،یهادلشوره دن یمشخص خواهد شد، با د زیچ

 .تنها بودن استفاده کنم  ن یبهتر بود فعال از ا

گذاشته بودم و با ذکر و صلوات،   میپاها  ی بودم را رو دهی که تازه خر یتاپ لپ

سازمان سنجش را داشتم. ساعت از دوازده هم گذشت اما  تی قصد باز کردن سا

  نیکه ا ییهابا دکتر گفتن شدم،ی دست من توان حرکت نداشت. اگر قبول نم

گفتم و آدرس   اهللبسم  کردم؟ی بسته بودند، چه م شمیبه ر گرانی همه وقت، د

بود،   امدهیهنوز صفحه باال ن یرا وارد کردم. مشخصاتم را وارد کردم. ول  تیسا

 .به صدا در آمد زم یم یرو  یکه گوش
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 جهینت ر یگیاو هم پ یعنی  زد،یوقت شب زنگ م نیکه ا ن یبود. ا ی بهار خانم

 .بوده و منتظر خبر دادن خودم نمانده است

 .یگوش  یو گوشم به صدا باز شده بود یبه صفحه نگاهم

جا رها   ک یهرچه صدا در حنجره داشتم،   دم،یمقابل اسمم را که د ینوشته

 .زدم اد یکردم و بلند فر

 !تهران قبول شدم  یقبول شدم! پزشک _

 

سبز را فشار   کونی که با ذوق و شوق فراوان، آ افتادیداشت از نفس م یگوش

 .دادم

 

 !الو_

 

مهسان؟ بهت گفته بودم صد درصد   ید یرو د جهیدکترمون! نتسالم به خانوم  _

 !یقبول

 

 .بود ی پر از شاد  شیصدا
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 :از او جواب دادم شادتر

 .ممنونم دمیاالن د سالم. بله _

 

بلند شدم و خود را در   عی در را باز کرد و وارد اتاقم شد. سر  مهیسراس ماهان

 .آغوشش رها کردم

 

 .یممنونم خانوم بهار هاتونی ری گیها و پکمک  یاز همه _

 

و من با تمام وجودم    ؟یقبول شد یعنیتکان داد که  ی سر م یبرا ماهان

 .تکان دادم شیو سرم را چندبار برا دمیخند

 

  گهی . خب دی و استفاده کرد یداشت ی من ازت ممنونم که پشتکار خوب_

 یجهیبرس تا منم برم سراغ چک کردن نت تی. تو به شادشمی مزاحمت نم

 .موسسه یهابچه یهیبق

 

 .دم یماهان کوب یانداختم و با مشت به بازو ز یم یرا رو یگوش

 .شهی ! باورم نمیماهان! وا یوا_
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 !راحت باشه التیگفتم خ_

 

 .هنگام مرا بدانند ی ب غیج  لیآمده بودند تا دل دهیترس یو بابا با ظاهر  مامان

 :دور در هوا چرخاندم و گفت ک یرا بغل کرده بود، که م ماهان

 !نی ریبگ لیخانوم دکترتون رو تحو نیایب_

 

 :بلند گفت یبا صدا مامان

 اعالم کردن؟  روجیمگه نتا_

 

 .کردم  دییرا به آغوشش انداختم و تا خود 

 !تهران ی . پزشکاالن   نیآره مامان. هم_

 

از پشت   ده،یپف کرده و ترس  یبا چشمان دش،یدر لباس خواب بلند و سف هلن

  یو تمام زحمات ماهان برا هیگر ر یناگهان زد ز د،یسر بابا وارد شد و ما را که د

 .خواباندنش را دود کرد
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هلن، نشست و او را   دنیرا باز کرده بود مرا بغل کند، با د شیهاکه دست بابا

 .مرا بغل کرد گر ی صورتش کنار زد و با دست درا از  شیبلند کرد. موها

 کنه؟ی م هیبابا جون چرا داره گر یفرشته_

 

 :او را از بابا گرفت و با خنده گفت ماهان

 .زهیر ی جونش داره اشک شوق م عمه  یجا_

 

بود.   دهیطول کش شتریمن، ب  یکردن برا یآرام کردن هلن، از شاد یپروسه

خوب آشنا بود،   شیهای. مامان که با بدقلقگرفتی بدخواب شده بود و آرام نم

 :او را در آغوش گرفت و گفت

  هیکوچولو، هم   یدورهم هیبا  نییپا  می. برستین یخبر  گهی از خواب که د_

 .میهم هلن رو آروم کن می بخور ییچا

 

رفتن،   نییل از پااما چون طاقت تحمل نداشتم، قب میرفتیمامان را پذ  شنهادیپ

 :صدرا نوشتم ی برا ع یسر

تهران قبول   ینباشه! پزشک  یواسه دکتر صدا زدنم، مشکل گهی فکر کنم د"

 "!شدم
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رفتم. بابا با خنده از من خواست   نییپا  یبه طبقه  گرانیرا فرستادم و با د امیپ

درست کنم و ماهان هم او را در   ش یقبل از دکتر شدنم را برا ی چا نیآخر

 .کردی م یدست انداختنم همراه

  ییچا  هی دیبا گهی. حاال دادیدکتر به حساب م  گهینداره بابا! االن د دهیفا گهید_

 !که بعدِ شام درست کرده بود، چقد متفاوته ی با اون مینیبب م یبخور زهیبر

 

 :دار گفتنم ی با چشمان د،یرا شن یکه اسم چا هلن

 !نبات ییمن چا_

 

 :و گفت دیصورتش را بوس ماهان

 !دمی نبات مرغوب م ییرو بس کن، خودم بهت چا هیشما گر_

 

را خوانده   اممیصدرا پ یعنی. زدی اتاقم پر م  انیم ییجمع بودم اما دلم جا  در

 العملش چه بود؟ بود؟ عکس 
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چطور   دمیام سر به سرم گذاشتند که نفهمخانواده  یمانهی جمع صم قدرآن

  دمیتازه فهم م،یرفت  مانیهابه اتاق انیگو ریبخشب   یزمان گذشت و وقت

 .بامداد است مِیو ن  ک یساعت 

 

به   زد؛ی م انیدر م  ی کیکه  یانداختم و بعد با قلب  وارید یبه ساعت رو  ینگاه

 .نداشتم یامیپ   چیبود اما ه امشیخواندن پ  قراری رفتم. قلبم ب یسمت گوش

صفحه، خود را به رخِ چشمانم   یدر باال پاسخی تماس ب ک ی  کونِیآن، آ یجا به

 .دیکشیم

 .اش را لمس کردمشماره ع یبه ساعت، سر توجهیب

 ...بوق، دو بوق، سه بوق ک ی

 .دیجوشیام ممعده  انیم یزیچ خورد، ی که م یو با هر بوق  دادی نم جواب

پشت هم   یهابوق ی تخت نشستم و به صدا یرمق، رو ی و ب دیته کش دمیام

 .بردارد دی گوش سپردم تا شا

 

 

آرامش، آرام جانم   یادیز یشده بودم که صدا دیکم از جواب دادنش ناام کم

 .شد
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 !مونهی نم داریموقع ب نی دکتر خوب، تا ا هی_

 

. دمیخند طنتشیو لحن پر ش رایگ ی به صدا ،یگرفتم. پر از حس شاد جان

 :دوباره گفت

  یطورن یآقا، بعدم براش ا هیبه  زنهی خانوم دکتر خوب، نصف شب زنگ نم هی_

 !بخنده

 

 :خنده گفتم انیرا گاز گرفتم و م  لبم

. آخه اصال  ادیم به راهه و بندم نم! امشب خندهستیدست خودم ن دیببخش_

 .خوادی هم نم لیدل

 

 .هم انداخت یرها کرد و پلک چشمانم را رو  ی را در گوش نفسش

 !مهسان_

 

آرام و پر احساس   نیچنن یتا او هر روز، هربار، هر دم، ا دادمی را م میایدن من

 .کند میصدا
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 .لبخندم را کم رنگ کرده بود  ش،یغم صدا اما

 بود!؟  ناراحت 

 

 بله؟_

 

 :گفت دوباره

 ...مهسان_

 

مخاطب خواندنم بود. انگار   ی صدا زدنش، سوا نیتر! اتر، آرام آهسته بارنیا

 .کردی داشت نامم را با خود زمزمه م 

 

 روز،  هیشب،  هیرو بدم تا  م ییمهسان، من حاضرم کل دارا_

 !یبه حال االنِ تو، راه به راه بخندم. به همه چ هیشب یجورنیهم

 ...لبخندم نشه  فیهم حر یشکیو ه یچیکه ه ی طور
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از غم    یرا به هاله ا شیو حاال جا دیپر کش ام ی گرفت. خوش شیاز غم صدا  دلم

 .دار باشدداده بود. صورتم در هم شد. نخواستم ناراحت بودنش ادامه

از    گهیکاهن. چون د یوجود نداره آقا  یزیچ نیچن  گهیمنم د ی فکر کنم برا_

 .ستین یقبلم خبر یحال خوش لحظه 

 

 .ام را فرو دادمناخوانده  بغض

تجربه  وقتچی رو ه ی حال نیچرا شما چن کهن یاالن من پر از فکرم. فکر ا_

 .نینکرد

 

 !ماندمیکه منتظر حرف زدنش م یدفعات یکرده بود. مثل همه  سکوت 

 .تر حرف بزنمتا راحت  دادی به من جرات م سکوتش

 دی. شادیجربه نکنحس رو ت  نیشما هم ا نده یدر آ شهی نم ل یدل نیا  یول_

 .اد یزود، اون روز ب ی لی خ ک،ینزد یلیخ

 

 .به آه شباهت داشت شتریب د،یکه کش یقیعم نفس

 

 !دانستمی بود!؟ کاش م ریچه دلگ  از
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 ،یر یدلگ  یاز چ یگیشما که به من نم _

 .بهتره ی لیکه مشاوره دادن من از شما خ دیقبول کن رونیا  یول

 

 .کوتاهش، آرامش جانم شد یخندهتک 

 !حالش را عوض کنم   یتوانستم کم  انگار 

 

 !مهسان ستین یشک   ،یهست یکه تو مشاور خوب ن یدر ا_

دکتر   ینیری. شدارم یجوره خر. حال خوبت رو همه ادامه بده  تیحالخوش  به

 !باشه یکه چ کنمی شدنت رو هم خودم انتخاب م

 

 .شد ی در دلم آب م لویک لویبود که ک قند

 !زمیعز  یصدرا

 

 :گفت دوباره

 !؟ رمیدلگ یاز چ گمی گفته که من بهت نم یاما... ک_
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 د؟ یریدلگ یاز چ_

 

از حرفش  دمیمهم بود که ترس می قدر براعجوالنه بود اما آن   یادیز سوالم

 .برگردد. هرچند که باز هم جوابم را با سکوت، رد کرد

 

رو انتخاب کردم. فردا ناهار با   مین یریش خب مهسان! من فکرام رو کردم._

 !مهمون تو م،یهم

 !خانم دکتر ی بخواب خوب

 

 .غرق بودم شیهاحرف  انیم  یی من، هنوز جا یقطع کرده بود ول  او

 .دیکش رونیمرا از فکر ب امکشیپ یصدا

! فردا  یمن هنوزم خانوم مشاور ی برا ،یهمه عالم خانوم دکتر یاگه برا "

 "!یرعلیخانوم دکتر م نمتیبیم

 

 

 .میدیبه شرکت رس رترید یکم صبح
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مان را  و وسواس من در انتخاب، وقت می رفته بود ینیریش دی خر  یبا ماهان، برا 

لبم و   ی ماهان باال رفت؛ من با لبخند گشاد رو یوقت م،یگرفته بود. وارد که شد

حرکت کردم. ابتدا متوجهم نشد.   یدرون دستم؛ به سمت موحد بزرگ  یجعبه 

 .کار یبود و تمرکزش رو  توریصورتش رو به مان

 

. پس با  افتندیرا در ینیریوجود ش لی کارمندان متوجهم شدند و دل یهیبق اما

از پشت    یجور د، یکه تازه مرا د یگفتند. موحد ک یسالم کردند و تبر یشاد

دارش،  پاشنه  یهاکه کم مانده بود با کفش  د،یبه سمتم دومرا صدا زد و  زیم

 .کله معلق شود

  ؟یمهسان! قبول شد _

 

.  شدی . جعبه داشت از دستم رها مو محکم مرا به خود فشرد  دیرا بوس صورتم

  یکی همه دورم جمع شده بودند و  گریسپردم و حاال د  دیآن را به دست آقا جاو

 .کردندیبارانم م  ک یتبر یکی

جا  متوجه آمدنم شد؛ در اتاق را باز کرد و از همان گران ی د  یکه با صدا یکین

 :گفت

  ای یالبد پس افتاد  ؛یومدی خانوم مشاور، گفتم حتما تا االن ن ی کرد رید_

 .یسکته کرد
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. آهسته در گوشم  میرا در آغوش گرفت گریدک یطرف او رفتم و با خنده،  به

 :گفت

 ؟ یدادی خبر م قتمیاول از همه به من که رف   ست،یئر ینامرد! حقش نبود جا_

 

تنم نشست. با خجالت به صورتش   یاز شرم رو  یعرق  اش،ی ناگهان یجمله با

نشنود،   یکه کس  ی. بعد طوردیبزنم که بلند خند ینگاه کردم و خواستم حرف 

 :با چشمک گفت

صبح که   دمیبزنم. آخه د یدست هیو بز! خواستم بهت  زیت یکین گنی به من م_

سرخوش بود و    ی لیداداشمون خ م،ی زدی حرف م ومدنتیدرمورد ن  میما داشت

بروز   یچی. هرچند که نامرد هدونستی م یی زایچ  هی. معلوم بود زدیلبخند م

 .نداد

 

 در گوشش خانوم مجد!؟  یگی م یچ_

 

 :خنده گفت انیم یکینگاه کردم. ن ی موحد به

 .رو بده برممن  یِنیریحواسش پرته، ش  یساغر  نیتا ا گمی دارم م_
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 :آمد و با خنده گفت شیپ

 با هم فرق دارن؟  های نیریمگه ش_

 

 .برد  دیکه آقا جاو هیاشما تو اون جعبه  ینیریآره که دارن. مثال ش_

 .شونکنه خونه  که امشب دعوتم  هیشام خونگ هیمن  یِنیریش

 

 :گوشم گفت ری و آهسته ز 

است که از همون اول صبح،  عاشقانه یناهار دو نفره  هی م سمونیرئ ینیریش_

 !فهممیهم رزرو کرده و فکر کرده من نم  زشیم

 

آمد و همه با خنده به سمت او   یچا  ینیس ک یو  ینیریبا ظرف ش  دیجاو آقا

 .رفتند

. ناگهان احساس کردم  ی کین یهابه دندان گرفته از حرف  یماندم و لب من

اما به سمت   نم،یصدرا تنگ شده است و دوست دارم او را بب یچقدر دلم برا

بود و با لبخند، مرا نگاه   ستادهی چهارچوب در ا انیاتاقش که برگشتم، م

 .کردیم
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قدم جلو رفتم. به طرف   ک یگرفتم؛ پرواز کردم. صورتم همه لبخند شد و  پر

 :نگاه کرد و گفت زدند؛ی حرف م  یکه با شاد گرانید

 .ها قائل بودنشرکت  سیواسه رئ یاگه یو قرب دارج  هی مایقد_

 

 :گفت عی سر دیجاو آقا

.  ارمیمهندس. من سهم شما رو جدا گذاشته بودم که ب یشرمنده آقا_

 !رفت ادمیشد   یچ  دونمینم

 

 .صدرا بازگردد یه یرفت تا با سهم و

 

 :برداشت و به صدرا گفت  یگرید ینیریش ،ییاعتنایبا ب یکین

انتظار نداشته باش    ،یسادی! االنم اون دور وامایقد یگی خوبه خودت م_ 

 .رهی رو بگدستت یزیچ

 

. کم کم  ستادیآمد و کنارمان ا ک یصدرا هم نزد ،یکین یهای ها و شوخحرف  با

و   یکیمجدد، سر کار خود برگشتند و من ماندم و ن ک یکارمندان با تبر یهیبق

 :ناگهان گفت یکیصدرا. ن
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 اون قرار ناهارتون، هنوز جا داره؟ _

 

 :معترض گفت صدرا

 !یکین_

 

نگاه کردم که دلش بسوزد و بس کند. اما   یکیبه ن ی را گاز گرفتم و جور لبم

 :گفت الیخیب

 .چسبهینم  یی. آخه غذا تنهاگمی برا خودتون م_

 

 :کنارمان گذشت و گفت از

 !مه یمن پا ن،یمنم دعوت کن ن،ی. خواستخودتونه   لیم گهید_

 

 .مان رفتدر حال حرف زدن با خودش، به سمت اتاق مشترک  و

 

در   ستادنینگفت. همه رفته بودند و من از ا  چیتکان داد و ه یسر صدرا

 :معذب بودم. آهسته گفتم یکنارش، کم

 برم سر کارم؟ _
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 .را با مکث از من گرفت نگاهش

 .برو_

 

اما   می. مثال قرار بود کار کنوستمی پ یکی رفت و من هم به ن  ی به طرف موحد او

قدر مرا خانم دکتر خطاب کرد که داشتم بابت قبول  تا خود ظهر آن یکین

 .افتادمیشدنم، به غلط کردن م

 

 :به ناچار گفتم عاقبت

. من کم  میهار، باشه بابا. من تسلکه دعوتت کنم نا یدیحرصم م همهن یاگه ا_

 !ی آوردم. تو هم دعوت

 

  .دیکش رون یب فیرا از ک اشنهیآ ع یزد و سر یا روزمندانهیپ لبخند

  شهی. همدیپوشیلباس م  ترک یاز پرسنل نبود و ش ک ی چی به ه هیشب ظاهرش 

  ش یداشت آرا ی من، طور شترِیحرص دادن ب ی برا بارنی هم آراسته بود اما ا

مشتاق   یلیخ  یدعوت نیچن  یبرا دیکه مثال بگو کردیرا کنترل م  مشیمال

 .بوده است
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حق اوست که بداند    کردمی ماهان زنگ زدم تا او را هم دعوت کنم. حس م به

با او مطرح   دمیچرا صبح خجالت کش  دانمی نم یبا صدرا قرار ناهار دارم. حت

بار   ریکنم. با خود گفته بودم صدرا حتما او را خبر خواهد کرد و از ز

 .کرده بودم یشانه خال  تشیمسئول

 

 

با اصرار خود را دعوت کرده بود؛ دوست داشتم برادرم را هم   یکیحاال که ن اما

 :گفت مانهی صم یهم تعارف کردم اما با لبخند یکنم. به موحد مهمان 

مناسبت   هیبه  گهید یدفعه   هی شاالی. امیکن ی رو خالون شرکتمهمه  شهینم_

 .از دعوتت. بهتون خوش بگذره  ی. مرسامیحتما م گه،ید

 

رستوران   ی بعد، ما چهار نفر جلو یساعت  ،یکیماهان و اصرار ن رفتنی با پذ پس

 .م یکه انتخاب صدرا بود، حاضر بود یکیش

 

 

 :در حال انتخاب جا بود که صدرا گفت یکین

 .اون سمت می. بریکیجا قبال رزرو شده ن _
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داد و غرغر کنان   اشینیبه ب ینیکه صدرا نشان داد، چ ی زیم دنیبا د یکین

 :گفت

 !عمرا م؟ینیجا بشاون _

 .یاون سمت  رمیکه م من

 

 .ستادیا  صدرا

 ه؟ یسمت مگه چ ن یمشکل ا_

 

 !ییبه دستشو ک یکنار راه رو و نزد  ؟ینیبی مشکلش؟ نم _

 .خورهی که حالم بهم م من

 

 :گفت تیبا جد صدرا

 !یکین_

 

 .گمیبابا خب راست م یا_

 

 .مینشست زیهمان م  یباالخره کوتاه آمد و همه رو اما
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 :دیسکوت را بشکند از ماهان پرس کهن یا  یبرا صدرا

 هلن کوچولو چطوره ماهان خان؟ _

 

 !خوبه خدارو شکر_

 

 :گفت یکین

 !نایپرنسس هلن رو به من نشون نداد  نیآخرش ا_

 

 :کردن کند، پس گفت  یشروع به شوخ یک یاجازه نداد ن  صدرا

 نه؟ شهی باال داره تموم م یکارا_

 .تموم بود بایجا، تقرسر رفتم اون هی روز ید

 

 .که در دستش بود، جوابش را داد ی جا کردن دستمالبا جابه  ماهان

و   میروزاست که بر نیهم  ممیو من و ت شهی تموم م گهیآره تا چند روز د_

 .دیراحت ش
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 :اما من که تا به حال به رفتنش فکر نکرده بودم، گفتم دی گفت و خند برادرم

 !چه بد_

 

 :و گفت دیکش شیپی را کم  فشیشال بالتکل یکین

تا   میاریدرب گهیطبقه د  هیبگو تا باال سر اون،  ی دوست دار  یلیاگه خ زمیعز_

 .حاال حاالها موندگار شن

 !یجون بخوا هیدکتر جونم؟ تو کاف  یگی م  یچ ها؟

 

 .و نگاهم کرد د یزنان خند چشمک 

 

 :گفت یعصب  صدرا

 !یکین_

 

 !سیرئ خوره یحالم از اسمم به هم م  ،یکین یخدا! به خدا از بس گفت  یوا_

 

 .منو آورد مانی آمد و برا شیپ  گارسون
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هم دوبار. هر  در رستوران ناهار خوردن با صدرا را قبال هم داشتم. آن یسابقه

 .بار فرق داشت نی اما ا داد ی دوبار خود او بود که سفارش م

 

 :و رو کردن مِنو گفت ر یبا ز یکین 

  م؟یانتخاب کن  یخوشمزه، چ یهای همه خوردن نیخب حاال از ا_

 

 :به گارسون گفت عی سر و

 

 !جناب   اریرو ب  جانیا  ی غذا  نیگرون تر _

 

 !یکین_

 

 :به صدرا گفت آهسته

 !یراحت ش رهی بم یکیکه ن یا_

 

گوش   شانیهاها و کشمکش آن یبه مکالمه دونفره   میو ماهان داشت من

 .میدیخندی و با هم م م یدادیم
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 .بود ی هر جمع ازین یکین

  یشروع خوب یکی نداشتم؛ ن یمیچندان صم یسن، دوست  نیکه تا ا یمن یبرا

 .یابیدوست  یاستارتِ مقوله   یبود برا

 

 :دهد، گفت تیکه به مِنو اهمآن  یب صدرا

. میشونیبه نظر من که امروز رو خود خانوم دکتر سفارش بده! همه مهمون ا_

 !ما رو مهمون کنن بشونیج  یِطبق موجود دیبا

 

 .کردینگاهم م  رهیعرق کردم. داشت خ ی کردم کمحرفش حس  با

دهانش را کج  یبه شوخ یکیمن افتاد. ن یماهان، انتخاب غذا به عهده دییتا با

 .کرد و منتظرم ماند

 

انتخاب   ییاند. اگر غذابه من داده  ین یسنگ تیخود فکر کردم چه مسئول با

 شد؟ یدوست نداشتند، چه م  گرانی که د کردمیم

 :گفت یکیکه ن دیکشی کردنم داشت طول م فکر



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1166 
 

بابا دو تا صفحه   ؟ یداری که چشم ازش برنم یکنی جزوه حفظ م  یمگه دار_

 !گهیاسم غذا و مخلفاته د 

 

را که به چشمم   یمورد  نیانتخاب کنم و اول ترع یکردم سر  ی سع  یکیحرف ن با

 .کردم یبر زبان جار ع یخورد، سر

 !پسیاستر کنیچ_

 

 .بودند تفاوتی ب بایدر هم رفت. اما ماهان و صدرا تقر ی کین صورت

 

  نیهم د،یمهمون من د،یمهمون من یغذاست. ه شیکه پ نی دکتر جون! ا  یوا_

 بود؟ 

 

 :از حرفش، گفتم خجول 

 .گفتم اصال! حواسم نبود  یچ  دونمینم_

 

اجازه   یکیرا انتخاب کنم اما ن یگری سفارش د خواستمی که آمد، م گارسون

 :گفت عی نداد و سر
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فراوون با سس   یسرخ کرده  ینیزم  بیبا س پسیاستر کن یلطفا چهارتا چ_

 !ادیز

 

 :گفتم معترض 

 .میبذار عوضش کن یکین_

 

به   میبرس ترسمی. میکنی . من گشنمه، تو هم اسلوموشن کار مخوادینم_

 !وقت شام

 

 :گفتم دوباره

 .بگم. آقا لطفا چهار پرس چنجه ی جورن یاصال همنه بذار  _

 

 :کوتاه گفت صدرا

 !همون خوب بود_

 

 :به گارسون گفتم یبا ناراحت 

 .همون چنجه_
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 :به گارسون گفت طنت یهم با ش یکین

 .دیاضافه کن ارم یمن خاو  یکنار اون چهار پرس چنجه، برا زحمت، یب_

 

 :با خنده گفت و

 .شم ریس  زایچ  نیفکر کن من با ا_

 

عجوالنه و    کردمی. فکر م ختیاما من اعصابم به هم ر دندی و صدرا خند ماهان

 .امکرده  لیتحم گرانیدرد نخور را به دنظر به  ک ی فکر،یب

  دیشا ایو  یسفارش هر کس مقابلش بود و از گرسنگ یبعد، وقت قهیچند دق  اما

راموش کردم.  موضوع را ف  ی به کل م؛یکردی را صرف مغذا، با لذت آن  یخوشمزگ

ها  آن را پس زد و به چنجه یبه کل  ار، یبشقاب خاو دنیبا د  یکیهرچند که ن

 .زد خونیشب

 

 

 :به من گفت ش،ی با اشاره به غذا بعد
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قبول   ینیریبه عنوان ش رون یمن ا یاست، هم شکم پر کن. ول هم خوشمزه _

 .ندارما

 

 :زد و باز گفت ی چشمک

 .رو داده بودم نایبهتر از ا یمن به شکمم وعده  یبد نبود ها. ول_

 

 :گفت خیبا توب صدرا

 .غذات سرد شد یکین_

 

واقعا   ی عنی. کردمیصدرا در مورد او و شوهرش فکر م  یهاداشتم به حرف  تازه

و   زدی از شوهرش نم  یازدواج کرده بود؟ پس چرا حلقه نداشت؟ چرا حرف  یکین

 کجا بود؟  ی کیاصال شوهر ن

 

 !ایناهار داد هیخانوم دکتر!  ونم ینخور_

 

 :با سرزنش گفت شهینگاهم را از او گرفتم اما صدرا مثل هم شرمنده

 !یکین_
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 :گرفت و گفت دهیعتابِ او را ناد شه،یمثل هم یکیباز هم ن و

  یشام ببر دیرو با. من خوامی درست درمون م ینیریبه هر حال که من ش_

رو که هر روز تو کارخونه هم  رستوران  یتون که بهم مزه بده. وگرنه غذا خونه 

 .میخوری م م یدار

 

صدا زد که   دیقدر نامش را با تاکو صدرا آن   زدی حرف م تعارفی رک و ب  داشت

 کرد؟ی بس کند. اما مگر بس م یکیافاقه کند و ن بارک ی دیشا

 

من و ماهان شده بود.  یباعث خنده بودنش،  پروای اش به صدرا و ب ی توجهیب با

را   یو رسم دوست ستمینواز نبزنم تا فکر نکند مهمان یحرف   خواستمیم

بس کن؛   یکیصدرا دوباره تکرار کرد ن یاما ماهان اجازه نداد و وقت دانم، ینم

 :ماهان گفت

  هیمهسان   یداره خب؟ اتفاقا مامان امشب برا ی تون رو چشم. چه اشکالقدمو_

 .دیایگرفته، شما هم ب ک یکوچ ی مهمون
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آن   ک یهم بود؛ اما باعث شد  یتعارف خشک و رسم ک یاگر  یبرادرم حت حرف

  یمهمان  نیحتما خاله هم در ا کهن یاز فکر به واکنش مامان و ا  زدی دلم بر

 .شدی حاضر م

 

 .ان را رد کردشتافت و دعوت ماه ام ی اریبه  صدرا

 .برقرار باشه تونمانهیجمع صم شهیهم دوارمیممنون از شما. ام_

 

 :گفت عیاجازه نداد حرفش را ادامه دهد. سر  یکین

  ،ی. دعوتم هم کردن. خودت که بودرمی . من مایاز قول من حرف نزن_

 .یدیشن

 

و دوباره به صدرا اصرار کرد. اما او باز هم با تشکر رد کرد. خنده   دیخند ماهان

 .شد بیادامه داشت و عاقبت آمدنش تصو ی کین یو شوخ

  یپر از خوش مانان یم یفضا یِو هم دلم از شاد  دیچرخیها مآن  نیب نگاهم

 .ترساندی بود و هم فکر به واکنش خانواده داشت مرا م
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که   دمیکش رونیپولم را ب فی. کدیب کردن رستمام شده بود و وقت حسا غذا

 :گفت عی ماهان سر

 .حساب کنم رمی من م_

 

 .نیاما داداش! مهمون من بود_

 

 .به طرف صندوق رفت حرفی کوتاه نشانم داد و ب یاخم 

 :بلند شد و گفت ع یهم سر یکین

 !سفارش دادنت نیشدن. با ا فیکث یمنم برم دستام رو بشورم که حساب_

 

تر، طرفآن  یزیم ی و با نگاه او را دنبال کردم. رو دمیغرغر کردنش خند به

هم سن و سال هلن نشسته بود و اطراف دهانش پر از سس بود.   یادختر بچه 

.  دیلبم به خنده باز شد و او هم که متوجه نگاهم شد، به من خند دنشیبا د

  شیورد. برامرا سر ذوق آ شتریرا نشانم داد و ب دشیو سف ز یر ی دندان ها

داشت   یدستمال، سع ک ی. مادرش با دیخند  شتریدرآوردم و او ب  یزیشکلک ر

 !یاش به سس خرسو عالقه افتادمی هلن م ادیکند و من  زیاو را تم
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صدرا   یرهینگاه خ دنیلحظه برگشتم، که با د ک ینگاهم را از روبرو گرفتم و  

 .صورتم، تمام وجودم از خجالت قرمز شد یرو

تر نشستم و  صاف میدر جا ی. کمکردی نگاه ممکث به من یمات و ب  داشت

 .دوختم یلونینا  یِزینگاهم را به روم

 

 .دمیاش را شنآهسته یصدا

 !قبول ندارم ینیریناهار رو به عنوان ش نی بگم که منم ا دیبا_

 

 :گفتم عیرا بلند کردم و سر چون هنوز در بهت نگاهش بودم، سرم  اما

 ها؟_

 

 !. کوتاه و دلبرانهدیخند

م  خنده  هوی اد،یم ادمیگفتنت که  "ها"  نیا یمهسان، من گاه یدونیم_

 !رهیگیم

 

 چه گفته بود؟   او

 کرد؟ ی به من فکر م افتاد؟ی من هم م ادیصدرا به  یعنی
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م گرفت. بعدم  افتاد و خنده  ادمی هوی جمع مردونه،  هیتو  روزید نیمثال هم_

دارم   یدستم انداختن که واسه چ  یهمه سوال شد. کل ی و برا دمیخند

 !خندمیم

 

 .شومی هر لحظه قرمز تر م کردمی م حس

 .گرفتی آتش م اد،یز جانی داشت از ه  وجودم

 ؟ی... چ ایمعذرت بخوام   دیبا دونمی االن نم_

 .سر زبونم  ادیم هوی شم،یم جیگ ی. وقتستیواقعا دست خودم ن آخه

 

 .هنوز به من بود نگاهش

نره. حواست هم   ادت یناهار من  ینیریخانم دکتر! فقط ش ست یمعذرت الزم ن_

  یکی مطب زدنت   ینیریکه با ش یلفتش ند ادی. زستمیصبور ن ی لیباشه من خ

 !شه

 

 :ربط گفتم ی. پس ب میبگو دیچه با دانستمی نگاهش کردم. اما نم پرخنده

 .تعارف نکنم یکیبابت ناهار، واقعا روم نشد به ماهان و ن یراست_
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 :کوتاه بست و با همان لبخند گفت یلیرا خ چشمانش

 !کرده خب زتیاخالقته که متما نی! همدونمیم_

 

 

داغ شدم و   کرد،ی م ق یتزر مارم یکه با کالمش به وجود ب ی از احساس  دوباره

 .امچقدر قرمز شده دانستمی خوب م

 

 :و گفت دیجلو کش  یمرا ک  سرش

 ،یبهتره انقد سرخ نش _

 !بدم دیبا ی چ دنت،ید یجواب اون دوتا رو وقت دونمی نم چون

 

با حرفش قرمز شوم که با سوالش، موفق شد حواسم را پرت   خواستمی م دوباره

 .کند

 

 واست؟  ومدین شیپ  یتو خونه مشکل روز ید_

 نزده بود؟ یحرف  احمد 
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 .دمیآوردم و آه کش ادیاز امشب را به  میهای نگران یهمه 

 .نشد ی که خبر روز ینه د_

 .امشب  نیهم دیشا  ی. حتفهمنی بمونه. باالخره م یکه مخف ستین یزیچ  یول

 

اگر    ی! حتدادیرا ادامه م شیها! کاش حرفدیکش ینم شی بحث را پ نیا کاش

 !دندیفهمی و همه م شدمیباز هم از شرم قرمز م

 .کرده بود دنی. هوس شنکردی م یتابی دلم ب 

پرده حرفش را   ی. صدرا چرا بامستادهیرابطه ا  نیا یکجا دانستمی بودم. نم جیگ

 زد؟ ینم

 

 !مهسان_

 

 :در چشمانم گفت رهینگاهش کردم. خ  زود

 .شهی تو تموم م شیپر از تشو ی روزا نیا_
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 !باش دواریام

 ...روز بتونم راه به راه بخندم هی دوارم یکه من ام  طور همون 

 

 .ام کرد و تمام مرا به عرش بردحوله  یحرف، چشمک  نیا با

 

 رو شستم؛ من سه دور دستام _

 .شما تموم نشده یحرفا  یول

 

 !شیها ی بود و شوخ یکین

 

 .نگاهش را از ما گرفت و به روبرو زل زد مثال

امروز و   یزهایداره م کهن یمثل ا گه؟ی د ادیداداشت کجاست؟ چرا نم نمیبب_

 !کنهیرستورانم حساب م  نده یآ یفردا و روزها

 

 .باز هم سرخ شدم اش، یی پروای را به دندان گرفتم و از ب لبم
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. چند نفر برگشتند و به او نگاه کردند. صدرا  دیکنارم نشست و بلند خند یکین

 :آهسته گفت

 !ترآروم  یکین_

 

 :و گفت  دیکوب میبه بازو یتوجه، مشت یب

 .شد یچه قرمز  نیاوه! بب_

 .نکن دل نموند برام بابا

 !براش یعنی... زهیبرامون... چ یعنی

 

 

بخندم.  شیهاو باعث شده بود من هم با شرم به او و حرف دیبلند خند دوباره

مگر به گوش   ،ی کیناتمام ن یخنده  انیگفتن مکرر صدرا هم م یکین یصدا

 د؟ یرسیم

 

 :. به ماهان گفتممیتا به شرکت بازگرد میصدرا رفت نیسمت ماش به

 تا عصر؟  یمونی داداش م_
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 آره چطور؟ _

 

 :صحبتم با صدرا بود؛ گفتم یکه رو یحال  در

 .نداره که زودتر برم یداده که برم کمکش. گفتم اگه مشکل  امیمامان بهم پ_

 

 .بود؛ جوابم را داد دهیکه شن صدرا

  هی. فقط قبل از رفتن دیو بر ن یرو بردار  تونلی شرکت وسا  مینداره. بر ی مورد_

 .اتاق من نیایسر ب

 

 !ممنون. چشم_

 

 :گفت عی سر یکین

 !گهیپس منم جمع و جور کنم که با مهسان برم د_

 

 :نگاهش را به خودش پس داد  یکینگاهش کرد اما ن زیت صدرا

 !یمخالفت کن د یجلو خودت دعوت شدم! پس نبا یدینَرَم؟ خوبه د  ه؟یچ_
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 :در حال سوار شدن، گفت صدرا

 هم دارم مگه؟  یاگه ی چاره د_

 

 :کنار صدرا نشست و آهسته گفت ماهان

 !گهیهم داره د هاروبتیمص ن یاستخدام کردن ا  لیداداش فام_

 

 :گفت عی که کنار من نشسته بود؛ سر یکین

 !هانیگفت یچ دمیشن_

 

 .و همه را به خنده انداخت  دیدهان خود کوب  یمحکم رو ماهان

 

هم دنبال    یکیباال رفت و من و ن لشیبرداشتن وسا یماهان برا م،یدیرس یوقت

 .مرا صدا زد د،ی. صدرا به اتاقش که رسمیصدرا وارد شرکت شد

 .اتاق من ایمهسان شما ب_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1181 
 

کردم همه به من  . حس خواندیمرا به نام م گران،یبار بود که مقابل د نیاول

 بود  ی . چرا که هرکس مشغول به کارکردمی اشتباه م دی. اما  شاکنندی نگاه م

 

 :ادامه داد  یکیرو به ن و

 .نرو ،یاوردیرو در ن روزید یفروخته شده یهاشمام تا آمار جنس_

 

 .دهان به اعتراض گشود یکین

 !گهیباره بگو نرو د هی_

 

 .صدرا نماند و وارد اتاقش شد اما

 

  ی کیبه ن یکردم قبل از رفتن به اتاق صدرا، کم یرا جمع کردم و سع  لمیوسا

 .کمک کنم

و رو    ریرا ز  روزی د یهاستیل سش،ی رئ یبا غرولند به جان پسرخاله  داشت

 .کردیم

سر من،    زهیها، فکر کرده کار بر ادیب تونهی که نم سوزه یقشنگ معلومه داره م_

 .شمی رفتن م الِیخیب
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. به  دمیو با خواندن فهرست داده ها و ارقام، به کارش سرعت بخش دم یخند زیر

 .منتظر نماند رون، یب یتا در گرما میساعت کار دار  میماهان هم گفتم ن

 

 :را برداشتم و گفتم فمیافتاد؛ ک شی خوب پ یکین یوقت

 .چرا احضار شدم نمیمن برم بب ،یتا تو تموم کن_

 

 :نرفته بودم که گفت رونیاز در اتاق ب  هنوز

 ...و  یواشکی یهاکاراست؟ حرف  نی ا  یبگه تو شرکت جا ستین یکیآخه _

 

 :سمتش برگشتم. دهانم را باز نکردم که گفت به

که نگام   نی. منظورم به شما نبود خانوم دکتر. اصال همچدیخب بابا ببخش_

  یکه هر آن ممکنه فرو کن یدار یگاو یآمپول گنده  هی کنمیحس م ا،یکنیم

 !جام هی

 

 .و مرا هم با خنده روانه کرد  دیخند بلند

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1183 
 

 .ام را جمع کردم و کوتاه در زدمخنده  دم،یدر اتاق صدرا که رس پشت

 تو؟  امیتونم ب یم_

 !بفرما_

 

 .در را باز کردم و وارد شدم آهسته

 ن؟ی داشت یبا من کار_

 ؟یری م ی دار_

 !، البته با اجازهبله_

 

 .نشسته بود و نگاهش به سمت من زش یم پشت

 .تر مهسان ک ینزد ایب_

 

 .بودم دهیچسب زشیبه م بایقدر که تقرجلو رفتم. آن  

  می. داشت مستقستادیرا دور زد و کنارم ا  زیو بلند شد. م دیرا عقب کش یصندل

 .ندازمیب نییباعث شد سرم را پا اشی رگیکه خ ی. نگاه کردی نگاهم م
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 .به دستم داد یا بسته

 .تیتو! به مناسبت قبول یبرا  نیا_

 .عالم هدف خاصه هیپشتش   یول ستین  یخاص  زیچ  هرچند

 !یچیبپ نیت رو با انسخه نیاول کهن یا شیکی

 

 .شدمی نم شیهاحرف   متوجه

 :که در دستم گذاشته بود را باال گرفتم و گفتم یاجعبه 

 منه؟  یبرا_

 !تو یبرا_

 

  ی لیمحبت خ نی جواب ا دانستمی گرفته بود. دوباره نم هی من هد یبرا دوباره

 .را چطور بدهم  ادشیز

 

 ...بگم ی چ دونمی من نم_

 

 

 .برداشت، در دهانم ماند میکه به سو یحرفم، با قدم هیبق
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 :م یولب بگ ر یتوانستم ز فقط

 .ممنونم_

 

بتوانم با صدرا کاهن راحت تر صحبت کنم،   کهن یا ی ثابت کرده بود برا تجربه

 .ماندمی از او دور م دیبا

 .با الل شدنم شدیشدنش همزمان م ک ینزد

 .نداشت یااثبات شده   یِعلم یه یپا چیهم ه لشیدل

 .ام بودسر دل وامانده  ر یچه بود، ز هر

هر دم در   اجازهی متنفر بودم که ب قرارمی ب یهای قبل، از چتر یتا روزها اگر

 یانگشتانش به باز ی صدرا آن ها را با جادو یاما از وقت ختند؛یر  یصورتم م

 .شده بود زیعز م یبرا ی گری خاطرشان جور د گرفت،یم

 .دادندی دستان صدرا را م یبو هاآن

 .حس کنم  یگری تر از هر وقت د ک یاو را نزد شدندی باعث م هاآن

 

 .مقنعه فرستاد. آهسته و با لطافت  ریرا ز  میموها صدرا

 .اش را در صورتم رها کرددستش را برنداشت. زمزمه  یول
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. گذرهی نم ریخمطمئنا اوضاع به ،یکیکه با وجود ن یبدون دی درمورد امشب، با_

 .یکن تیریاوضاع رو مد یبتون کنهی اما اون کمکت م

 

 .دمیبخشیرا به گوش جان م شی و صدا دندیرقصیدر صورتش م  مچشمان

 

. مطمئن باش اگه به خاطر تو نبود، گردن  یکیدلم گرمه به حضور ماهان و ن_

 !شکستمی شدنش م زونیآو  نیرو واسه ا یکین

 

 :دیدهانم پر  از

 !من دوسش دارم یول_

 

 .شدند لیبه باال ما شیابرو هردو 

 رو؟  یک_

 

 .بودند نیریش  میبرا یاد یسوالش و حالت صورتش، ز. دمیخند

 ...هاش رو! اخالقش روشدن زونی و آو یکین_
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 .شیهادوستانه  تش،یمی. از صمگفتمی م ی کیاز ن  داشتم

 

 .کردی و او فقط نگاه م دمیخندیو م زدمی حرف م  من

 ...بود چیکه ه یافاصله  در

 ...چیه

  انیم رمیو من با جان و دل پر بگ ردیبود دستش را به سمتم بگ یکاف 

 .آغوشش

 

 :در چشمانم گفت رهیخ_

از   شتریب ی. حتباشه ی کیخونه باز کن. حواست هم به ن یرفت یرو وقت هیهد_

 !هلن

 

 .دمیخند اشسه یمقا از

 .شباهت به هلن نبود یاز اوقات، ب ی لیواقعا خ یکین

 .... فقطباشه_

 

 :نکردم و ادامه دادم سکوت 
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 .هامون نصفه مونداز حرف  یسر هیما _

 

 .به جان کندن ی. حتگفتمی م دیحرف زدن سخت بود اما با قش،ینگاه دق  ریز

 

 .بردی خوابم نم شبیمن کنجکاوم خب! د_

 

 .داغ زد و مرا برگرداند میهاشانه یگذاشت. رو  میهاشانه ی دستش را رو دو

  ر یاز خنده، ز یابا ته مانده  کرد؛یم  تمیهدا  در  یدر همان حال که به سو 

 .گوشم شروع به حرف زدن کرد

 

 .بود تیقبول ادیشوق ز شبت،ی د یخواب  یب لیدل_

 !من ننداز گردن

 .برس تی فکرا، برو به مهمون  نیا ی به جا هماالن 

 

 .به سمتش برگشتم ع یدر مقاومت کردم و سر ک ینزد

 

 د؟یگی به من نم یعنی_
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 .مرا برگرداند دوباره

 !به وقتش یول گم،ی بهت م_

 

 !هانیکنی م رونیرو ب من  بایتقر نیحواسم هست که دار_

 

 .با خنده گفتم و او هم با خنده جوابم را داد من

 

 .کنمی م رونتی! دارم بیدرست حدس زد  نیآفر_

 

 .ام زدگفت و آرام به شانه  

 .کرد امی فقط جسمم همراه یآمدم ول رونیاتاق ب  از

 .اتاقش ماند  یخال یهمان جا، در فضا روحم 

 ...بود چیو فاصله ه  م یجا که ما بودهمان زش،یکنار م قایدق 
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تا بعد از آماده شدن، خود را   میکرد ادهیاش پاو را مقابل خانه ، یکیخواست ن به

  یدهایماهان چند جا نگه داشت و خر ر، یبه منزل ما برساند. در طول مس

کرد. هوا بر خالف دو سه روز گذشته،  هیته شیمامان را برا یشدهسفارش 

 .ماندم نیکردنش را نداشتم، در ماشگرم بود و من که طاقت تحمل  یلیخ

 

  ابانیخ گریداده بودم و به ماهان که سمت د هیتک نیماش یشهیرا به ش  سرم

تا   کردینگاه م هاوهیبه م قیداشت دق  شه،ی. مثل همکردمی بود، نگاه م

 .را انتخاب کند هانیبهتر

اش را باز  و بسته دمیکش رونیب فمیرا از کصدرا، آن  یهیبه خاطر آوردن هد با

 .کردم

از   ییهاس ی. خودنواشی چرم ی زیبود با قلمدان روم ییدوتا  س یست خودنو ک ی

 .نقره یبدنه

 !چمیبپ هیهد نی ام را با انسخه  نیکه گفته بود اول بردمیم  یبه حرفش پ حاال

 .را در دستم چرخاندم  هاسیاز خودنو یکی

را هم    گرید  سیکَنده شده بود. خودنو M حرف ز،یر  یلی اش، خبدنه  یرو

 .چرخاندم

باعث تعجبم شد. چرا اسم شرکت را حک کرده بود؟   "ری سد"نام  دنید

 ه ذهن بسپارم؟ ب شهی کار کردنم در شرکت را هم خواستیم
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  لیکارش، حتما دل ن یکرده بودم، احساس کردم ا دایکه از صدرا پ یشناخت با

 !ترخاص   دیتر و شامحکم   ی لیدارد. دل ی گرید

 

را در  آن  خواستمی که م  نی. جعبه را بستم و همشدیم ک یداشت نزد ماهان

 .افتاد رون یب اشیی کادو یاز بسته یرها کنم، کارت کوچک فمیک

 .خم شدم و کارت را برداشتم ع یسر

 :آن نوشته شده بود یرو

 "مشاور  نیبهتر یبرا"

 

 !مشاور بودم نیاو بهتر یبه لبخند نشست. انگار واقعا برا لبم

 .را بستمآن پیجا دادم و ز فمیرا در ک یانقره یهاس یخودنو یجعبه 

 .زدمیکه آمد، هنوز داشتم لبخند م ماهان

 نیتربهامن، گران  یکه برا یکس م؛یروزها ن یا یااز فکر به مرد نقره لبخند

 ...بود ایدن ییِدارا

 

*** 
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 .درآورد یهمه شلوغ باز  نیمامان ا کردمی نم فکر

 کندی را دعوت م ی و مامان ماه یی خاله و دا ی خانواده ها تا ینها کردمی م الیخ

 .شودیتمام م  زی همه چ مانه،یشام صم ک یو با 

  هیکرد، کم مانده بود به گر ستیرا ل زشیعز یهامهمان  یاسام   میبرا یقتو اما

 .فتمیب

 

دوتا از   یهاشون؛ حتدوستات و خانواده  یمامان! تو رو خدا! همه  یوا_

واسه    نارویآخه شما ا ش،یونگ و وونگ یبشارت و بچه  یخاله، حت یهاهیهمسا

 !خدا مامانبه ی ماهانم دعوت نکرده بود یعروس

 

 :کنان گفت اخم

  یمی هم چندان صم هیهنوز آشنا نشده بودم. با بق هاشونی لیموقع با خاون _

  .نبودم

 

 ن؟ یشد یمی االن باهاشون صم_

  .میچش تو چش هم که هست م؛یهم که نباش یمیصم_
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 .کردمی رفتارش را درک نم  واقعا

 .نیگفتی جمع و جورتر باشه؟ حداقل همه رو نم  شدینم_

 .... امارمیعده رو فاکتور بگ  هیخواستم _

 

  تون،ی مهمون ن،ینفرو حذف کن هیاعظم، اگه  تِیموفق نیبا ا نیدیاما د_

 .شهی نم ی مهمون

 

 :گفت ظیغ با

 منه مهسان؟ عوض تشکرته!؟  یِمگه مهمون_

 

شوم. مامان حق   ریگبا خاله، باعث شده بود بهانه  دارید یدلشوره  کهن یا مثل

که   ییبه جا دنیرس  یسال منتظر بود تا من برا ک ی نیداشت. تمام ا

 .تالش کنم. انصاف نبود ذوقش را کور کنم خواستم؛یم

 :و گفتم  دمیرا بوس صورتش

 !یوقت کل شهر رو دعوت کنکه بشم، اون  لیالتحصفکر کنم فارغ_
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چه سنگ   ینیبی اون وقت خودت م نم،یان شااهلل باشم و اون روز رو بب_

 !ذارمی واست م  یتموم

 

رفتم تا هم هلن را    رونیاز آشپزخانه ب ، یبا سرخوش دم؛یرا که د لبخندش

 .زنگ بزنم یکیحمام کنم و هم به ن 

 

ساعت پنج بود   بایبودند که آمدند. تقر  ینکسا نیاول  دایو ش  ی و مامان ماه خاله

 .مانده بود یباق  یاد یو هنوز فرصت ز

 

ذوق کرد. اما ناگهان   یحساب  ،یکمک یرو ین دنِیبه خاطر رس دنشان،یبا د مامان

وقت به من نگاه کرد  امشب است، آن   نیهم جزء مدعو یک یبه خاطر آورد که ن

 .کرد یزود خط خط یلی پررنگش را خ  ِی شاد ،یالحظه یِکه نگران دم یو د

 

شان، او بوده است. از  مسئول رساندن  دمیبعد احمد وارد شد و فهم یکم

جواب پس   دیرا داشتم که لو رفته بود و با  یبودم. حس خطاکار ینگاهش فرار

 گفتم؟ی . اما چه مدادیم

 

 :به دستم داد و آهسته گفت یخالف انتظارم، احمد دسته گل  بر
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 ؟ یهست یاز کارت راض  ؟یحتجا را اون _

 

 زبانم را بند آورده بود. آرامش قبل از طوفان بود؟  آرامشش،

  یآرامش ط نی تا انتها در هم زیلحظه در دل آرزو کردم کاش همه چ ک ی

 .شدیم

 

 !خداروشکر امی خوبه! راض_

 

  یبی. حس نگاهش را دوست نداشتم. جور عجداشتی را از صورتم برنم نگاهش

که من   زدی از غم و حسرت و شکست؛ در چشمش موج م  یاه یبود. انگار ته ما

 .بودم ی ها فراراز آن 

 

قدر سر به سرم گذاشتند و مرا به خنده انداختند که کم کم آن  دایو ش خاله

 .شدمی دور م میهای داشتم از نگران

 

به   ییایداغ بود. هدا هاک یو بازار تبر  شدندی وارد م یکی ی کی مامان،  مهمانان

  یافراد را حت  نیاز ا  یلی. من خکردمیم  یکه احساس شرمندگ دادندی م دستم

 .بودم دهیبه چشم هم ند
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نامش، شباهت   یواقع یکه به معنا یها، خانم محجوب بود. کساز آن  یکی

بود. اما امان از دخترش غزال!   یمثال زدن  ا،یداشت و در حجب و ح اریبس

 .تر بود و قرار بود سال بعد کنکور دهدکه از من کوچک  یدختر

 

 

 

قدر در گوشم سوال  سالم کردنش، دست مرا رها نکرد و آن  یلحظه  نیاول  از

 .بود دهیکه مغزم به انفجار رس د؛یپرس

 

ه مامان،  کمک ب یبه بهانه زپا، یغزال ت  نیشمار ا یب یهااز دست سوال عاقبت

 .بدهد دنیبه من مجال نفس کش یاندک  دیبه آشپزخانه پناه بردم. تا شا ع یسر

گوش سپردن به  طرف؛ک یسال درس خواندنم  ک ی یکه سخت کنمی اعتراف م 

 !طرف ک ی سواالت غزال محجوب و جواب به او هم 

 

 !از من بِکَن رون یا ایمامان! من االنه که تشنج کنم. تو رو خدا ب ی وا  یوا  یوا_

 

 شده مگه؟  ی چ_
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آورده. همش  ریمفت گ بونِیشده؟ از دختر دوستت بپرس مامان. انگار تر یچ_

 .و مخ منم کار گرفته کنهی داره نطق م

 

 :را گاز گرفت و گفت لبش

 مهسان؟ یگی م یدار ی خدامرگم بده. چ_

  .تو شی چند ماه پ هیشب ه یکیخب اونم  ؟یاری درم یباز لیبخ چرا 

سوال   ی کیشده، دوست داره از  ری. فکرش درگترسهی هم استرس داره و م یکل

 .رهیبگ یدواریبپرسه تا ام

 !داره دخترم گناه

 

 :دمینال

 .روکرد من  یخدا. روانرو من دارم به مامان گناه_

 

 !سوال بپرسه ازت بچه خواد ی م گمیم_

 

 :نگاهش کردم و گفتم دلخور 

 .اصال حرف شما درست_
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 .تا سوال می آخه سوال دار یول

به نحوه   گهینه؛ که د  ا ی خوردمیم   ریقبل خواب ش کهن یا ش،ییخدا گهید

 .کنهی کنکور دادنش کمک نم

 

شانه اش،    زیر یرا به دندان گرفت و پشتش را به من کرد. اما از تکان ها لبش

 .خنددی که م دمیفهم

  !دیخندی هم م دیبا

 !بود  یخنده دار  تیوضع

 :گفتم دوباره

ها و تنقالت  وعده انیو م ییغذا یتعداد وعده ها یحت شه،یریدختره انقد س_

رفتن بپرسه که   ییتشو! کم مونده بود درمورد نوع دسدی پرسی هر روزم رو م

 .زدم م یج گهید

 

 !؟ دیخوای مهسان جونم کمک نم_

 

 :دمینال

 !که باز اومد  ن یبزرگ! ا یخدا_
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دست به    عی که دلش سوخت و سر دی در صورتم د یزیمامان چه چ دانم ینم

 .کار شد

 .برم مندهیقربون خانم دکتر آ _

 .شتیپ ادیم  شهی غزال جون، شما برو، مهسان هم االن کارش تموم م نه

 

 :دل گفتم در

 !نیا شی پ نداشتم بخندم که برم  شیمن به ر_

 

 گذشتم؛ یم ربطشی ب یادیو ز یاز غزال خانم محجوب و سواالت نجوم اگر

 .خوب بود یحساب  ،یمهمان یجانیا تا

فوت   رونیاز آشپزخانه را ب  رونیاز رفتن محجوب به ب قمیکامل نفس عم  هنوز

 نکرده بودم؛ 

 .زنگ بلند شد یصدا که

 

  یرفته بود. چرا که چند روز ییحیکردم ماهان است که دنبال بابا و آقا  فکر

جا مشغول شود. قرار بود  تا آن رفتیبابا م یعصرها را به موسسه  ییحیبود آقا 
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 شتریموسسه را ب یهاتر بسازند و بخشساختمان بزرگ  ک ی  ک،یبه عنوان شر

 .شتریب نی مراجع رشیتر و پذگسترده  یِآموزش  یهاکنند. مثال کالس

 

  ک یبا  بغ کرده به سمتم آمد. یرا زد و با صورت فونیآهسته دکمه آ مامان

 !ستیراحت حدس زد که ک شدیم  یحساب سر انگشت

 !یکی! نبله

 

 !دمیرا از سرتکان دادن تاسف بار مامان فهم نیا

 

 :گفتم آهسته

 بود درسته؟  یکین_

 

 :جواب دادن به سوالم، گفت یجا به

 ؟ یدعوتش کن گهیشب د هی شدی نم یعنی واقعا!   فهممینم_

 رم؟ یبه سرم بگ یخودت بگو االن من چه گل آخه

 د؟یخودتون، چالم کن  یبا دستا  نیکرد تین
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 :گفتم ع یسر

 .ن ! دور از جونعه ماما_

 

 :گفت ختهیبه هم ر یاعصاب با

 ...و مامان

 !اکبر  اهلل

 

 :گفت فشرده هم  یرو  یهابه طرفم برگشت و با دندان  بعد

همه وقت   نیبدم؟ بهش بگم چرا ا یخودت بگو من االن جواب خالت رو چ _

 م؟ینگفت یشکیو به ه میکرد میقا

 

 .کردی دوباره داشت شروع م باز

 !گهید کنمی . خب دارم کار میجورن یرو خدا باز نگو امامان تو _

 

 !ها؟ به من بگو ه؟یآخه االن کار چ_

.  رونیب ایب گهیکار. االن د نیسر بهتر  ی قراره بر ؛یرشته قبول شد نیبهتر تو

 .گهی د ی وقت کار ندار شه،ی م نیدرسات هم کم کم سنگ
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عصر مامان، دوباره بخواهد از اول   یتمام بحث ها و سرزنش ها  کهن یا فکر

وارد    دهایاز همان لحظه که با ماهان و خر قای. دق لرزاندیشروع شود، تن مرا م 

 :گفتی شدم، مکرر م 

 بدم!؟ ی حاال جواب خواهرم رو چ نیفقط بگ_

 

 .کردی هم دوباره داشت شروع م  حاال

 .استفاده کنم آرام کردن گذشته یکردم از روش ها یسع

 "!رو ببخشمن ای خدا" : دمیدل نال در

 

 .دمیپشت او را بغل کردم و صورتش را بوس   از

لفتش داد. حتما    یلیداخل. خ ارمیرو ب یک ین رمی! من مگهید دیببخش_

 .منتظره

 .میکن یخاله رو هم با هم جمع م  انیجر

 .قربونت برم دیفهمی م  دیکه با باالخره

 

 :را در هوا تکان داد و گفت دستش
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 .یکنیم  میفقط تف مال یه  ؛یرو بچه فرض کردبرو تو هم من  ایب_

 .م یکن یجمعش م م؛یکنیمجمعش   یه

 !کنهی همه ما رو پهن م دونمیاون اگه خواهر منه، که م واال 

 

 .دمشیو دوباره بوس دمیخند

 

 !را داشته باش م یامشب هوا  ایخدا

 

 

کنار باغچه زانو زده و در   یکین دمیو در کمال تعجب درا باز کردم  یورود  در

. انگار که بعد از  کشدی ها را بو م مامان، با لذت آن یهای سبز یحال تماشا 

 .کردیرا استشمام م  یزندگ ی ها محبوس بودن، تازه داشت بوسال 

 :جلو آمد و گفت  عی سر د، یکه د مرا

 ؟یکنی م یزندگ یبهشت نیتو همچ یمهسان! چرا نگفت یوا_

 

 :را باال انداختم و گفتم  میاغراقش؛ ابروها  از

 !باغچه میگ ی . ما بهش مستیهم ن مزرعه  نیهمچ_
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 :و گفت دی کوب میبه بازو یاعتنا به حرفم، مشت یب

 !یندار  اقتیبرو بابا. ل_

 

بابا   بارن یکه در باز شد و ا رفتمیاز کنارم گذشت و من داشتم دنبالش م ع یسر

ها شد. پس هر دو بر جا  هم متوجه آن  ی کیو ماهان وارد شدند. ن ییحیو آقا 

 .ندیایجلوتر ب می و منتظر شد میماند

و تا به حال او را   است ی دیدوست جد کردی بابا که فکر م م، یسالم کرد یوقت

جواب سالمش را داد و خوش آمد گفت. اما   یرسم  یبود، با لبخند  دهیند

 .رفتار کرد رتمانه یماهان صم

 .بود یدنید ییحیآقا یافهیق  ان،یم ن یدر ا فقط

 .را پنهان کند اش ی نگران توانستیحال باشد و نه م خوش   دیبا دانستیم نه

زل زده بود و بعد هم او را در آغوش گرفته بود که بابا متعجب   یکیبه ن ی طور

 .شد

 

 .از او نداشتم ی و من هم دست کم دمیدی را خوب م ییحینگران آقا  نگاه

 .نمتیبی حالم دوباره مبابا جون! خوش  یخوش اومد_
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  تیجوابش را داد. اما بابا که هنوز به هو  یدست او را رها نکرد و با شاد یکین

 .تکان داد شیبرا یک داشت، به ماهان نگاه کرد و سرش یکین

  عی واکنش بابا، سر دن یرا گفت؛ از ترس د  انیگوش بابا جر ر ی که ماهان ز نیهم

 .انداختم نییسرم را پا

ورود به منزل، تعارف کرد.   ی را برا گرانیو د ی کیمکث، پدرانه ن ی او با کم اما

. برخالف ظاهر  شدمی دو جدا نم نیسپرم. از ا یکیانگار ماهان سنگرم بود و ن

 .لحظه هم لبخندش را رها نکرد ک ی ی کیمن، ن یدهیترس

و    یکین دنیبلند شد و با د شیکه به ما افتاد، ناگهان خاله از جا گرانی د چشم

 .دیبودند؛ رنگ از صورتش پر دهستای به هم و کنار من ا ک یکه نزد ییحیآقا 

 

در جمع حضور داشتند و کامال   شانیهانفر از دوستان خاله و خانواده  چند

 .نزند یکه حرف  کندی م  یمشخص بود خاله چقدر خودخور

 

و بودنش را   دیآمد و با او دست داد؛ خاله با اکراه او را بوس شیپ  یکین یوقت اما

 .آمد گفتخوش 
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حال بودم که  و چقدر خوش  کردم یحرکت خاله شکر م نی ا یخدا را برا   داشتم

  یدور ی کیشد. اما کامال واضح بود که خاله از ن یط یراحت  نیبه ا ز یهمه چ

  .کندیم

 دییکرده بود و او را مورد تا فیتعر یک ی. خاله از نکردمیرفتارش تعجب م  از

جواب   ی ب میبرا گذاشت؛ی طاقچه باال م  شیچرا داشت برا کهن ی. اما ادانستیم

 .بود

 

خود را در دل مامان    یطور کرانش،یب ت یمیناتمام و صم یهای با شوخ یکین

همه   تواندی آوردم و شک نداشتم م مانی بودنش ا یجا کرده بود که به معجزه 

 .شکل ممکن حل کند ن یرا به بهتر زیچ

و گاز گرفته بود که   دهیقدر او را بوسهمان ابتدا دست هلن را گرفته بود و آن از

همه  ن یمنتظر است او برود تا دخترش از دست ا صبرانهیشک نداشتم ماهان ب 

 .ردیهلن را گاز بگ  دادی اجازه نم کسچی! چرا که به هابدی  ییرها یفشار عاطف

 .افتادیم  هیو به گر دادی هلن هم اجازه نم خود 

 :گفتی پر خنده م گرفت،ی خنده و قلقلک گاز م انیاو را م  یکیهربار که ن اما

 !ترواش یخاله _
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گپ زد و با دوستان مامان و   یکم ییحی. با بابا و آقادیبا همه زود جوش یکین

 .برخورد کرد ی میخاله هم صم

 

ناخنک   زیو داشت به همه چ دیغذاها که شد؛ به مامان چسب دنیکش موقع

 .زدیم

 .دمیبد دیذره ند هیمن  نیفکر کن دیشا_

 

 :گفت مامان

 ه؟یچه حرف   نیدخترم. ا ی دار اریاخت_

 

 :و گفت دیخند  یکین اما

 !دمیبد دیند یلی . چون من خدیکنی اشتباه م  یول_

 

 :با نگاه به من گفت و

 جا؟ن یا  یوردیرو نکه تا حاال من یشد ونمیچقد مد  یدونیم_

 

 .دیآشپزخانه را بو کش زیم  یرو ی غذاها یبه دور خود زد و همه  ی چرخ
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 ن؟شون خوشمزه چرا همه  نای. ا گهیخدا من االنه که غش کنم د  یوا_

 

  طورن یو اگر هم کندی او استقبال م یهاباز از حرف  یمامان با رو  دمیدیم

ذهن او را نسبت به صدرا هم عوض   توانستی م شک یب کرد؛ی م دا یادامه پ

 .کند

 

 !صدرا آخ

 !بود ی خال  شیجا چقدر

 

  دیخوشش آمده بود و در آشپزخانه شن ی لیخ ی کیکه از سرزنده بودن ن غزال

  یک یکرده بود و از دُم ن لهیاست؛ حاال به او پکه معاون شرکت محل کار من 

خوب و    یلیمن نبود. خ یخوش مشرب هم به بداخالق  یِکی. نشدی جدا نم

و هلن   کردی م ییرایمدام از خود پذ ان، یم نیو در ا داد یباحوصله جوابش را م 

 .گذاشتی نم بینصی را هم ب

 

داره.    یشده. زعفرون پلوتون چه عطر و رنگ یزرشک پلوئه چقد عال نیا_

 اطه؟ی داخل ح یهایاز سبز  نایا ی انداخته. وا یفسنجونه چه روغن
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 .و من و مامان را به خنده انداخته بود کردی ذوق م زیچهمه  یها برابچه مثل

 :زمان به آشپزخانه آمدند. ماهان گفتو ماهان هم  احمد 

 !میشی که خطرناک م نینذار ن یتر از اگشنه روونیما آقا_

 

 

 :پر خنده گفت یکینگفت. اما ن چیآهسته لبخند زد و ه احمد 

!  دی. آخ نه ببخشنیمونی تو اوج خطرناک بودنتون هم مث بره م ونیشما آقا_

 !مث بچه منظورم بود 

 

 .میبود یو مشغول کار میدیخندی م همه

 

 :به احمد و ماهان گفت مامان

 .استآماده  ی چ همه

 !ونیبا شما آقا دنشیچ گهید

 

 :دست هلن را گرفت و گفت عی سر یکین

 .شهشنهگ یلی. بچه خرم یمن برم واسه هلن جا بگ_
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 :تکان داد و گفت ی با خنده سر مامان

تموم شه من   یمهمون نیببر تا ا شیجور پ  نیرو هم یخودت همه چ  ایخدا_

 .نفس آسوده بکشم هی

 

  یتیمیو شام هم در صم رفتیم شی داشت پ ی خوب و عال ی لیخ  زیهمه چ و

 .غذاخوردن کرده بود؛ صرف شد یمه یضم یکیکه ن

 یخداحافظ  یکی یک یها و مهمان  شدیداشت خوب تمام م   زیواقعا همه چ انگار 

 .رفتندی و م کردندیم

 

  دا یو ش یکیرفته بودند و من و ن اطیها به حآن یبدرقه یو خاله برا مامان

کنار  یکین . میکردی را جمع و جور م ی مهمان یمانده یآثار باق  نیآخر میداشت

 شد؟ ینشسته بود و هلن چرا از او جدا نم ییحیآقا

به احمد   شهیهلن هم  ن،یاز ا  شیماهان هم تعجب کرده بود. پ یحت

 .به احمد نگاه هم نکرده بود یاما امشب حت دیچسبیم
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 گفتی چه م  دانمی و نم گذاشتی م یداشت سر به سر مامان ماه  ن یفرد ییدا

و  فتمیو باعث شده بود من هم به خنده ب دیخندی از ته دل م یکه مامان ماه

 .را محکم ببوسم دشیصورت سف

 !یها برم من مامان ماهخنده  نیآخ قربون ا_

 

 !ی مامان ماه  زیمن قربون دکترم برم عز_

 

بودم   دهیبه آغوشش خز هیبود و در حد چند ثان یمامان ماه یشانه  یرو  سرم

از آن بلند   یبد یرد و صدا خو  واریباز شد و محکم به د یکه ناگهان در ورود 

 .شد

 

توجه به   یب رفت؛ی م یکبود یسرخ شده که به سمت و سو یبا صورت خاله

 .وارد شد عی هاج و واج ما سر یها افهیق 

 .به دنبالش روان بود انیهم مهناز، مهناز گو مامان

 

.  کردندیکه خاله راه انداخته بود؛ نگاه م ی شیبلند شده بودند و به نما همه

کنار   حرفیب دایو ش  نیفرد یی پرانده بود و دا  یمامان ماه یهاخنده را از لب 

 .ستیچ  انیجر دانستندی بودند و نم ستادهیهم ا
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 .م یکرد ینگاه م یگری به د یسوال ک،ی هر

 

باشد   تواندیرفتار خاله چه م لیکه دل نیفقط من و ماهان و بابا حدس ا انگار 

 .میزدی را م

 !دیکه فهم شدیدر سرم تکرار م  ییآوا 

 !شد تمام

  ریبه خ زیهمه چ  خواستمی توجه به آن، دوباره داشتم از خدا م یمن ب و

 .بگذرد

 !مان استمجد در خانه  یکیکه ن  یتا وقت حداقل

 !شده بود ر یدرخواست ها د نی تمام ا یانگار برا اما

 .بود ختهیفرور وارهاید

 .کنار رفته بود  هاپرده 

 :و احمد تشر زد ییحیبه جمع، به آقا  توجهی را برداشت و ب فشیک خاله

 !میبر_
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  تیاهم  زد؛یم ش یاصال هم به مامان که دنبالش راه افتاده بود و مدام صدا و

 .دادینم

 جواب گذاشت  ی را هم ب یسوال مامان ماه یحت

 .بغرنج تر بود کردم،ی که فکر م یزیاز چ  اوضاع

 

به   ع یگرفت سکوتش را بشکند. سر م یبود که ماهان تصم دهیبه در نرس هنوز

 .طرفش رفت

 شده؟ یچ نیگیکجا خاله؟ چرا نم _

 ...بابا صبر کن خاله  یا

 

 .دیبود که خاله ترک دهیهنوز قدم سوم به چهارم نرس اما

 .در امان نماند شیکس از  ترکش ها چیکه ه دیهم ترک چنان

 !ستمیخاله تو نمن _

 

 .زد  شیآرام صدا مامان

 ...مهناز، خواهر_
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 .باعث شد خاله صد و هشتاد درجه بچرخد و به سمت مامان برگردد نیهم

 

 .ستمیخواهر تو هم ن_

 .فتیمهناز مهناز نکن و دنبالم راه ن یه

 

 شده؟ یچرا مهناز خانوم چ _

 

 .بود که باالخره سکوتش را شکست بابا

 

 .دیبپرس نایواال! از ا  دونمینم_

 

 .هم با دست، من و مامان را نشان داد  بعد

 

پسره سر    نیشرکت ا رهی بشنوم که مهسان م بهیاز هفت پشت غر دیمن با_

 از غزال بشنوم؟  دیکار؟ با

 

 !خانوم_
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 .تذکز دادن انتخاب نکرده بود ی را برا  یوقت خوب ییحیآقا  انگار 

من هم آب دهان نداشته ام را   یاش کرد، حتکه خاله روانه  ی که با نگاه چرا 

 .قورت دادم

 

 !بود دهیخاله فهم پس

 !بود دهیهم فهم ی به شکل بد 

 

 !طرف ک یدانستن خود موضوع،   درد

 .گری هم طرف د به یاز غر دنیشن  درد

 

  بود  یعصب یهم به شکل وحشتناک  حاال

و  بستندی را م شانیهاچشم  شدند،یم  یعصاب  یبود که وقت یی او جزء آدم ها و

 .کردند ی دهانشان را باز م

 .از همان وقت ها بود قایحاال هم دق  و

 

 .خواستی معذب بودم. دلم مرگ م یکیمن از حضور ن  چقدر
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 .کردم نگاهش

 .کردی اه مباال رفته خاله را نگ ی ابروها با

همه افسار   نیا شیایحی یی که زن دا  دانستهی حال نمقسم بخورم تا به شدیم

 !استختهیگس

 

 :با عجز گفت ماهان

واکنشتون   نیاز هم  یپ. ول میبگ می خواستی خدا مدلم، به زیخاله جان عز_

 .میدیترس

 .دیری از کوره در م  هویخب!   دیبد حق

 

 .کرد یکیبه ن یبعد نگاه کوتاه و

 !ایبه حرمت مهمانمان، فعال کوتاه ب زت،یجان عز یعنی که

 

 .را شروع کند  یگریهمان نگاه کوتاه ماهان، باعث شد خاله فاز د یول
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اومده داخل، فکر کردم   ییحیدختره با  نیا  دمیخاک به سر من که تا د_

خونه    میآوردتش. از همون سر شب با شوهرم چپ افتادم. منتظر بودم بر ییحی

  ِی و افتخار ژه یرو باهاش روشن کنم. نگو سرکار خانوم، مهمون و فمیتکل

 .نصابخونه

 

 

 :قدم جلو آمد و گفت ک ی یکین

 !جان ییزن دا_

 

 .خاله دوباره منفجر شد و

 .ستمین یشک یه ییمن زن دا_

 

بود و هر آن   دهیبود؛ لب برچ دهیند یاخالق  نیرا با چن که تا به حال خاله هلن

 .زدی فرو بر هیممکن بود از گر

 

 :رفت و گفت شیپ  یماه مامان
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  یچ مینیبب جانیا نیبش قهیدق  هی ا یدار!بزشته مادر. حرمت مهمون رو نگه _

 .ینشده انقد خودت رو ناراحت کرد ی زیشده. اصال چ

 

  ی باالخره کارساز بود و خاله رو یو مامان ماه  دایو ش نیفرد یی خاله و دا اصرار

  ییمبل نشست.  ماهان که مثال قصد آرام کردنش را داشت، از در دلجو نیاول

 :گفت

. آخه اگه  نیمخالف  طیچرا شما با کار کردن تو اون مح  دونمی من اصال نم_

مهسان از   میبذار دهی منِ برادر و بابا اجازه م رت یباشه، به نظرتون غ یمشکل

 رد بشه؟  یاون شرکت حت یجلو

 

 .زدی نم یو حرف   دادی کنان داشت گوش م نیف  نیف  خاله

 

 :گفتم آهسته

 ...کردم که یتا حاال کار ن؟ یخاله شما به من شک دار_

 

  یبه من نگاه کرد؛ که به معنا زیتند و ت ی سرش را باال گرفت و با اخم ی جور

 .الل شدم  یواقع
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 .مینگو چیو ه ستمیکنار با شاره کرد که با چشم به من ا مامان

 

که از سر مصلحت عقب   با خاله حرف زدند و من  یکم  نیفرد ییو دا بابا

 .دمیشنی بودم، درست نم ستادهیا

 .کردی حرف نشسته بود و به مامان هم نگاه نم یتمام مدت خاله ب  اما

 :چطور از دهان ماهان در رفت و گفت دانمی نم ناگهان

  برمش،ی واسه مهسانه، به خدا قسم من خودم هرروز م تیخاله شما اکه نگران _

که خود منم   می سالمتش شک داشت ای. اصال اگه به صدرا ارمشیهر روز م

 .جا کار کنمهمون  رفتمینم

 

  اد یاش به شاز جا بپرد که تنه یحرف بود که باعث شد خاله جور  نیهم و

 .بخورد و او عقب پرت شود

 

 .نمانده بود یباق  ی راز چیما و خاله، ه انیم گرید  حاال

نگاه کرد. بعد   باز، اول به من و ماهان یباور کند. با دهان  توانستی انگار نم خاله

 .ستادیبابا ا یروبرو ت،یشد و در نها رهیبه مامان خ
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انتظار    گهید یک یما آقا! دست شما درد نکنه. از شدست شما درد نکنه حاج _

  ییحیشما که با   گهیهاش نامحرمم؛ دنداشتم. حاال من واسه خواهرم و بچه

 . شما چرا واقعا!؟ نی از هم سوا بود یسر

 

 :گفت ییحیبود که ناگهان به اوستا  دهیبه اوج رس اشینیقدر بدبآن  و

 .یدونستینگو که م گهیفقط تو د_

 

فرو   اشی شگیدر جلد هم بارهک یپر از تعجب بود، به  میکه سکوتش برا یکین

 :گل کرد. رو به خاله گفت طنتشیرفت و ش

بود. فقط   انیخبر نداشت اما احمد آقاتون در جر  ییمهناز خانوم! دا دیببخش_

 !به شما بگه  ومد یچرا ن  دونمینم

 

بود و خاله که کم از انبار باروت نداشت؛ کنترلش   دهیکش  ی کیآخر را ن تیکبر

که   یو با برخورد دی چرخ ختمیریکه آهسته اشک مرا از دست داد و رو به من

 .بودم؛ مرا نابود کرد ده یتا به حال از او ند

تا   یبود سرره ی. از همون اول خسررهیسر توئه مهسان خانومِ خ  ریز  نایا یهمه_

  یروز نمیبش دیجلودارت باشه. فقط با تونهی نم یشکیه گه ی االن که د نیهم
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. یخامش کن یهزار مرتبه نماز شکر بخونم که پسرم تو دامت نموند و نتونست

 .دارهن ی که با دوتا هرزه بپره، خودش هم کم از هرزگ یکس

 

 :زد  ادیفر احمد 

 .بسه مامان_

 .ساکت شو. جواب تو باشه واسه تو خونه _

 

 .را به احمد گفت و رفت نیا

به جلو برداشت تا جواب خاله را بدهد اما مامان که اشک   یقدم ماهان

و دلش از حرف خاله به درد آمده بود؛ قبل از رفتن خاله،   د یمرا د یانتهایب

 :و گفت  ستادیبار مقابل او ا نیاول  یبرا

دن  واسه نظر دا دمی اجازه نم یشکیتره. به هدختر من از برگ گل پاک _

باز   اد؛یکه به زبونش م یو زشت فیرو به هر حرف کثدرمورد دختر من، دهنش

 .یاگه یهرکس د  ایاون خواهرم باشه،   خوادی کنه. حاال م

 

با   ییحیمنتظر همسر و پسرش هم نماند. اوستا   یرفت و حت خاله

 :به بابا و مامان گفت یسرشکستگ 
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  یم. شرمندهبگم شرمنده تونمی بگم. فقط م دیبا یچ دونمی به واهلل که نم_

 .یکین زدلم یدختر گلم مهسان، عز یخانوم. شرمنده  میشما و مر

 

 .افتدیم هیکردم اگر ادامه دهد؛ حتما به گر  احساس 

نگاه آخر احمد به من، از سر تاسف بود. شک نداشتم   شد؟ی مگر تمام م بغضم

 .خودش را گرفته بود  یبارم کند اما جلو یزیچ خواستی او هم دلش م

 

و او سر تکان   دادی م حیتوض نیفرد یی دا ی را برا  انیآهسته داشت جر ماهان

 .آرام کند یداشت او را کم  یهم هلن را بغل کرده بود و سع  دای. شدادیم

چسبانده   یشانیو بابا مشتش را به پ دادی م  یداشت مامان را دلدار یماه مامان

 .کردی بسته، داشت فکر م یبود و با چشمان

 .کردی هوس مردن م  شتریدلم ب  کردم،ی نگاه م ک یهر  به

 .انگشت نما شدن داشتم حس

 

تمام وجودم   چ،یکه خاله زده بود، دل که ه یو از حرف  آمدی بند نم اشکم 

 .شکسته بود
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کوتاه از من   یچند جمله  یو به اندازه  ستادیمامان مقابل خاله ا کهن یا با

  ی کیو ن میشد و فقط خودمان ماند یخانه از مهمان خال یکرد؛ اما وقت تیحما

کرد و   یرا پِلِ اشی وقت دوباره مامان نوار تکرار که انگار قصد رفتن نداشت؛ آن 

 .بازگو کرد ها را باز همان حرف 

 

 

 .زدی و حرف م داد یخود را تکان م  مرتب

خواهرم   ی رو بکشه که تو رو. خدا من نیاز دستم راحت ش رمیمن بم  یاله_

و حرف   تازوننیدارن م  جور ن یچرا ا  دونمیبه خاطر دوتا بچه که نم سادم یوا

. اگه من امشب  نیدی رو سکته م. آخرش من ستنین داریرو خر یتربزرگ  چیه

 ...به صبح رسوندمرو 

 

هم، به   ی تلنبار شده رو یکرد که کم آوردم و با بغض ها هیقدر گفت و گرآن  و

 .دمیاتاقم دو

در اتاقم ماند؛ اما حالم   قهیمرا آرام کند و چند دق  یداشت با شوخ یسع  یکین 

 .دل بدهم اشی بدتر از آن بود که به دلدار

 .دیزننده نشن یهاکه خود او هم کم تکه هرچند
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دهان باز کند و مرا با همان اتاق ببلعد تا   نیزم خواستی رفت؛ دلم م  یوقت

 .نمیصبح فردا را نب

 

تا حالم را بپرسد؛ هم حالم را بهتر   آمدی ربع به اتاقم م ک یماهان هر  کهنیا

 .زدی و هم به حال بدم دامن م کردیم

 .بود انیو گر دهی! چقدر ترسرمیهلن بم ی برا یاله

 !یکین طفلک 

 .از دماغش در آمده بود ز یچ همه

بود؛ پس چرا همه   دهینشن یحرف  یکیرا دوست داشت؛ درمورد ن یکیکه ن خاله

 را به هم گره زد و رفت؟

 

 .کردمی خودم ده باره مرور م یبودم را برا  دهیکه شن ییهاحرف 

واو در آن   ک ی ی از ادا غ یدر یجواب دارم ول  یشان کلهر کدام   یبرا دمیدیم

 لحظه! چرا الل مرده بودم؟ 

 

. اجازه  بستمیدهانش را م  داد؛یخاله را م یهاحرف  یذهنم جواب همه  در

 .کند ریمرا تحق دادمینم
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 .کردی خوب م  یحالم را کم  نیا و

 .غرق بودم المیبود که در خ یمال وقت نیا  یول

  میهاجلو دار اشک   زیچ چیه  گرید  بردم،ی م ی پ تیبه واقع کهن یمحض ا به

 .نبود

 

  توانستمیم د، یو من، ند زدیلر یبالش م  ریبار بود که تلفن ز نیسوم یبرا

 !استی حدس بزنم پشت خط، چه کس

 .به جواب دادن نداشتم یعالقه  چیباز هم ه و

 

روز   نیکرده بود؛ ع فیصدرا تعر یواو به واو اتفاقات امشب را برا یکین کهنیا

 .رمیبم خواست ی حس حقارت، دلم م  نین از اروشن بود و م  میبرا

 

 ...تمام شد؛ هق هقم از سر گرفته شد یکه لرزش گوش نیهم

 رفتم؟ی سر کار م  ییفردا با چه رو من
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با   ی بعد، گوش یقیبود. دقا شهیتر از همقطع شده بود و دل من تنگ  تماس

 .مرا به سمت خود کشاند داد؛ی را م  امیپ  ک ی دیکه نو یلرزش کوتاه  یصدا

 

 ی داریب دونمیم"

که از   ییکارا نی ا  یو سزا  فیکارت. فقط بگو تکل نیاز ا  ادیبدم م یدونی م و

 "مهسان؟ هیچ  اد،یخوشم نم  یدونی م کهی در حال ،یدی عمد انجام م

 

 .راحت بود  مینوشتن برا انگار 

 !راحت یلیخ

 !تر از حرف زدن راحت 

بزرگ تر   میکه بغضِ گلو یهم وقتنوشتن راحت تر از حرف زدن بود آن یآر

  و شدیم

 .نداشت ی هقم تمام هق

 

 :نوشتم شیبرا

 "حرف بزنم  تونمی نم"
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 :جواب داد ع یسر

 "نرفتن مهموناتون؟ چرا؟ "

 

 :نوشتم هیگر انیم

 "رفتن"

 

 :هم نوشت او

 "؟ی پس چ"

 

 "ستیحالم مساعد حرف زدن ن"

 

بود که دوباره   امدهیارسال ن دییتا ک ی از قبل هق زدم. هنوز ت  دتریو شد نوشتم

 .زنگ خورد یگوش

 

شروع کردم به   امک،یپ یتماس را قطع کنم، در همان صفحه کهن یا بدون

 :کردن پیتا
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 از شما نخواستم، یزیحال چ من که تا به"

 امشب بگم؟  شهیخواستم رو م   نیاول

 "با نوشتن؟ م؟ یحرف بزن ی طور  نیهم شهیم

 

 :که قطع شد، جواب داد  تماس

 "!باشه ی ت نابجاست، ولخواسته  کهن یبا ا"

 

 :از حرف زدن من؛ دوباره نوشت شیپ

 "حاال خانم دکترمون چرا نامساعدن؟ "

 

 ...و من هم  نوشتی م او

 

 "د؟یدونی شما نم یعنی"

 

 "!. خودت بگودونمی فرض کن نم "
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 "!رمیمی از دوره کردنش هم م یحت  یبگم وقت یچ "

 

 .بود یقشنگ یشوخ  میبرا ت،ی جد  نیدر ع جوابش

 "یکنی شما غلط م"

 

 .حرف نشستم و فقط خواندم  یو ب دمیبه صورتم کش یدست

 در انتظارته؛  یچ یدونستی خودتم م"

 نه؟  مگه

 ؟ یقرار نبود با تمام توان، مقابله کن مگه

  گذره و یم هاشی سخت مینگفت مگه

 "!؟یبهشون بخند یتونی م بعدا

 

 "هاست  یمنظورم به سخت"

 

 "!ست یتم کم خنده دار نقبول دارم خاله "
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  و کردمی پشت سرهمش نگاه م  یها امیپ به

 .شده بودند یو لبخند با هم قات اشک 

 .نداشتم جواب دهم دوست

 .و من بخوانم  دیداشتم فقط او بگو  دوست

 

 بود؟  نیهم آرامش

 خت؛یری م میهااشک  کهنیا

 خندان بود؛  لبم

 .او بود شیفقط پ حواسم

 .افتاده است یچه اتفاق  شیساعت پ ک یکه انگار نه انگار  ی طور

 

 "مهسان"

 

 "یخواب"

 

 "الو "



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1231 
 

 

 "!یدینگو که خواب"

 

  پشت همش باعث شد ی پرسش یهاام یپ

 .شوم بورد یبه ک دست

 

 "دارمیب"

 

 پس؟  یدی چرا جواب نم"

 "!خانوم دکتر کنمی که لگد نم گل

 

 .عمق گرفت  امخنده

 .ناشناخته بود م یصدرا برا یرو  نیا

 !نیریو ش ناشناخته

 

 :نوشتم شیبه دلم نشسته بود. برا یادیچت با صدرا، ز تجربه
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 .جواب بدم خواست ی دلم نم"

 .فقط نگاه کنم و بخونم خواستی م دلم

 بود،   یمثال اگه تلفن ای

 ".کردم ی و من گوش م ی زدی شما حرف م  خواستی م دلم

 

 شرمانه و  یمتن ب نیمن، چن یهاانگشت  قایدق 

 .کردند پیرا تا یاعاشقانه  میمستق ریغ

 

 "!طورنیکه ا"

 

 .را به دندان گرفتم لبم

 

 :نوشت  باز

 .یجوابم رو بد  یچهار تا بوق وقت دار"

 "شهی هر بوق، صد از حقوقت کم م یبه ازا ،یجواب نداد اگه
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 .دیدر دستم لرز  ینکردم که گوش لیرا نخواندم و تحل امشیکامل پ هنوز

 ...... دو... سه... چهار... پنجک ی_

 

 

 .پاسخ را فشردم دکمه

 الو؟ _

 

 !صد کم شد. متاسفم_

 

 .و او سکوت کرد  دمیحرفش خند به

 

 .کنم شی باعث شد دوبار صدا اش، ی ادیز سکوت 

 !کاهن یآقا_

 الو؟ 

 

  ی طرف سکوت کنم و فقط به صدا نی و منم ا یکنم تو دوباره بخند کاری چ _

 ت گوش بدم؟ خنده
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 .برد ماتم

 

 !رخ نداده میهم تو کل زندگ  یمتاسفانه خاطره جالب_

 

 .بود یمعن یایحرف ساده بود اما دن ک ی

 !از نداشتن خاطره جالبش سوخت  دلم

گوش   دنمیخند یمن بخندم تا فقط به صدا   خواستی . واقعا او مدیقلبم لرز اما

 دهد؟ 

 

 .شهی م ی کین یکردم. مربوط به شب عروس دا یپ  یکی  سایآها وا_

 

 .کند فینبود تعر ازیچرا اصال ن دانم ینم

 !یکیاز ن  یاهم خاطره  آن

 !اشی شب عروس از

 

 .شروع نکرد و من خنده ام گرفت او
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 !دمینشده صدرا کاهن خند  فیبه خاطره تعر هیهم چند ثان واقعا

 

 !من بگم خب یدادی اجازه م_

 

 :خنده گفتم انیم

 .تا من بخندم هیکاف  یکیفقط اسم ن  دیباور کن_

 

 !چه خوب_

 .شهیم هیخوب که اسم آدم هم باعث خنده بق چه

 

 .دست خودم نبود دمیکه کش  ی غم داشت و من هم آه ی او کم حرف

 :بود گفتم دهیکه باز جوش یبغض انیم

 !اصال خوشحال نبود رفت،ی امشب که داشت م  یول

 خوش بگذرونه،  یبود مهمون اومده

 .شد کوفتش
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 .که ناتمام بود یکه با صدا شکست و اشک یبغض  و

 .ردیبغض، فقط منتظر بود تا صدرا کاهن تماس بگ نیآمد ا نظرمبه

 بزند؛  حرف

 دهد؛  یدلدار 

 کند برا مرهم شدن؛ تالش

 شدن؛  محرم

 .ردیو بعد آرام بگ دیایباال ب تا

 

 ...مهسان_

 !نکن هیگر

 

 :گفت کنم،ی بس نم دید یوقت

 !نایا ییحیشدم برم در خونه آقا  ز یخ میچون من ن  ،ینکن هیبهتره گر_

 

 .رمیباعث شد آرام بگ یبود ول دیتهد ک ی فقط  دیشا حرفش
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 .کردنت هیگر یهست برا لیدو تا دل_

 .اومده دوباره ادتیحرفاشون  کهن یا ک ی

 !بهش بد گذشته یکن یکه فکر م یکنی م هیگر ی ک ین یبرا کهنیا  دو

 ...سه هم هست که البته

 

 .کرد سکوت 

 .دیسومش را هم بگو  لیماندم دل منتظر

 .ساکت ماند یول

 

 .سکوت نداشتم نیبه شکستن ا یهم عالقه من

 و  ستیسوم چ لیدل میدانستی هر دو م انگار 

 .و درست است ی اصل ینه یگز همان

 

 ه،یگر  ر یز ی حرفاشون زد  ی ادآوری یاگه برا_

 ؛یبهشون فکر کن یبهت بگم امشب تا صبح وقت دار دیبا

 ؛یکن هیگر
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 .تجربه هیپند؛  هیدرس؛   هیبشن برات  که

کس حق نداشته   چیکه ه ی. طوریرو بساز تندهیآ دیبا ی چه طور یبدون که

 .سوال  ریباشه ببرتت ز

و   خوره یدرد خودشون م به هیتوئه و نظر بق یتو، برا یزندگ یبدون که

 .خودشون یهایزندگ

 

 :مکث گفت  یاز کم بعد

 !دوم ینه یواما گز_

 ،یکنی م هیگر یکین یناراحت  ی اگه برا  واقعا

 !برات متاسفم یلیبگم خ دیبا 

 .یرو نشناختهنوز اون   چون

 .... از حالتزنگ زد که واسه من، از تو بگه  شی دوساعت پ حدود 

 مهسان  یول

 !دیتون دارتو باغچه ییهایچه سبز   دونمیاالن من م ؟یکنی م باور

 تون یفسنجون مامانت، همراه پلو زعفرون کهن یا ای

 از مشهد آورده، یدوست بابات سوغات که
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 !بود ر ینظ یچه ب طعمش 

 .آرامش بخشه یکل  ی ست، ولساده  یلیتو اتاقت خ  کهن یا ای

به تو و حالت اختصاص   روهیرو گفت و آخرش ده ثان نایا یهمه   یکین  مهسان،

 .داد

 

 :را در آورد و گفت  یک یحرف زدن ن ی ادا

 خودمون،  ی ایحی ییمهسان، زن دا دهیخاله ور پر_

 .و پهن کرد دی! مهسان رو شست و آب کشهیاطهیچه سل  یدونینم

 ؟یخشک شده که جمعش کن نیزنگ بزن بب هی تو

 !بود حرفاش مهسان نیهم

 .ادیباز م ،یباور کن اگه فردا ناهار دعوتش کن و

 .ادیهم ب   ییحی ییدا یدهیاگه زن ورپر یحت

 

 .رم یام را بگخنده  یجلو  ایرا پاک کنم  میهادانستم اشک  ینم

 ه؟ یگر ایاز خنده بود  میهااشک 
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 .دانستمی که نم خدابه

 بود،  انیکه ع یزیچ

 .خوب من کنار صدرا کاهن بود  حس

 ...خوبم ی ادیز حس

 :درآورد و بپرسم  یباعث شد تا دلم باز هانیا یهمه 

 

 سوم؟  نهیو گز_

 

 .سوم فکر نکن و بخواب ینهیبه گز_

 .م یکار دار یکه کل یایصبح سر حال ب تا

 

 .ام گرفتاش، خنده  یحرص  یصدا از

 .او را دوست داشتم من

 .کردم ی سرمشق دلم م دیرا هر روز با نیا

 

 مهسان؟ ی ندار یکار
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 :تا لبانم آمد اما امان نداد و گفت "خدا نگهدار"

 سوم،  ینه یاما گز _

.سوم باشه نهیفقط همون گز هات،هیگر لیدل گهی به بعد، د نیدارم از ا  دوست

.. 

 .دلتنگت کنم  تونمی م یبخندونمت، ول ستمیبلد ن من

 من باشه،  ی هات برا  یکه دلتنگ خوامیم

 .من باشه یهم برا هاتهیگر

 ...هیاوج نامرد نیا  دونمیم

 !مورد، من نامرد روزگارم نی متاسفانه تو ا یول 

 !ریبخ شب

 

 .همان طور در دستم بود یگوش

 خوب چه بود؟   یادینامرد ز نیمن با ا فیتکل
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گوشم   ،یطوالن یقیدقا  یبرده بود که برا ییصدرا، مرا به حال و هوا یهاحرف 

 .کردمی فکر نم یگرید زی چ چیاو پر بود و به ه ی فقط از حرف ها

که تا  دم یوار بابا را شنزمزمه  یو صدا دم یرا د اطیچراغ روشن ح یوقت اما

خاطرم  به  زیوقت دوباره همه چآن کرد؛ی صبح داشت مامان را آرام م یِکینزد

خودم را کنار   یقدر تن چنباتمه زدهاز حد پر بود، آن  ادهیکه ز یآمد و با دل

 .خوابم برد  یک دمیدر آغوش گرفتم که نفهم وارید

باد کولر، بدون    ری که چشم باز کردم؛ تمام بدنم درد گرفته بود. انگار ز صبح

 .قولنج کرده بودم ، یپتو و روانداز چیه

 .رخوت بلند شدم اما چشمم که به ساعت افتاد؛ آه از نهادم برآمد با

سر کار رفتن حاضر نبودم.   ی به هشت مانده بود و من هنوز برا قهیچند دق  فقط

 .بلند شوم و لباس بپوشم یتن و حال خرابم باعث شده بود به کند یسست

 .نکرده بود دارمیچرا ماهان ب  دانم ینم

 رفته بود؟  یعنی. ستیو صورتم را که شستم، متوجه شدم در اتاقش ن دست

 ...... بدون منتنها

 .ماهان را گرفتم یو حاضر شدم. بعد شماره  دمیلباس پوش  یحوصلگیب با

 ؟یشد  داریالو مهسان؟ ب_
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 ؟یرفت ییسالم. داداش تنها_

 

 .یکم استراحت کن  هی. ستین زونیم ادی آخه گفتم حالت ز_

 

 حال و روز مامان، قراره حالم بهتر شه؟ دنی به نظرت من با د_

 

 :کرد و بعد از مکث کوتاهش گفت  سکوت 

 .شرکت یبر  ینخوا دیگفتم شا_

 

 .شهی جا سرم گرمِ کار ماون _

 

 دنبالت پس؟  امیب_

 

 همه چروک بود؟  ن ی. چرا ادمیکش امبه مقنعه  یدست

 .امینه خودم م_

 

 :گفت ع یسر
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 .. آماده باش تا برسمزنمی دارم دور م_

 

 .ام را اتو کردمچروک شده یرا قطع کردم و مقنعه  یگوش

 .را برداشتم فمیو ک را سر کردم دوباره آن  بعد

 .بمانم تا ماهان برسد اطیدر ح خواستمیم

 

 ؟یری م یمهسان بابا؟ صبحونه نخورده دار _

 

 !مومو مغ  حوصلهیبه سمتش برگشتم. ب آهسته

 .سالم. اشتها ندارم بابا_

 

 .شهی م رمی که منم داره د زیبابا بر یبرا  ییچا هی ایسالم دخترم. پس ب_

 

 .بودم را درآوردم و به سمت آشپزخانه رفتم دهیکه پوش یناچار لنگه کفش به

  ی را برابرداشتم و آن یوانی صبحانه هم کامل بود. ل زیحاضر و آماده بود. م یچا

 .پر کردم  یبابا از چا
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 با من؟  ن یندار یاگه یکار د_

 

 .مهسان؟ باهات حرف دارم ینیبش کم  هی شهیم_

 

گوش سپردم.   شیهانشستم و به حرف  ی صندل یرو حرف،ی و ب ری به ز سر

که کال مطمئن بودم در چه مورد است. خاله و مامان و   ییهاحرف 

 ...و شانیهای ناراحت

 

 .تو هم بخور بابا_

 

 !اشتها ندارم_

 

 .کرد نگاهم

 .ایحواسم هست الغر شد_

 

 :لب زدم آهسته

 .خاطر گرماستبه_
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 :مکث گفت یکم با

 .کارت سخته بابا دمیشا_

 

  زیاشکم را سرر شتر،یحرف زدن ب  دانستمی ادامه دادن نداشتم. م یحوصله 

 .کندیم

 

که حال   یکنیرو کنترل مخودت  یهم دار   یلیخ  ؛یدلخور  یلیخ دونم یم_

.  زمیت ناراحت نباش عزبگم که از خاله  خوام ی . اما میارین ی کس یرو به روبدت

چقد دوسِت داشته و مطمئن باش االن داره   شهیهم یدون ی خودت خوب م

هاش  . رفتارش بد بود و حرف کنهی شماتت م شبشیرو به خاطر رفتار دخودش 

 .تند

و   یکار کن یکه تو دوست دار دونمیو م  دمی من به تو حق م کهن یخب با ا اما

رو   یکن ی سع خوام ی کنه؛ اما م نیهم حق نداره بهت توه ی و کس یمستقل ش

 .یفکر کن شبید یهاحرف 

 

 .بود نییهنوز رو به پا نگاهم
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در کنار هم و باهم برا خواسته هامون   م،ی خانواده ا هی  م،یدخترم، ما پشت_

  دی. نه باادیوجود مدرمورد رفتار و کردارمون به  یتینارضا ی. گاهمیکنیتالش م

و  یبا تند کهنی نه ا م؛ یرو عذاب بدو خودمون   میزیبا سکوت تو خودمون بر

 .میبدتر کشش بد میبخوا ینیبدب

 

بابا   یهاجز سکوت، نسبت به حرف  ینبودم اما واقعا عکس العمل تفاوتیب

 .نداشتم

 

 .شد رهی هم زد و دوباره به من خ  یرا کم شیچا

که   یاکه رشته یدونی و هم خودت خوب م دونم یمهسان بابا، هم من م_

  اد یهات زدرس   یبگذره، کل ی هرچ گه ی! دادیهم ز یلیسخته. خ ،یقبول شد

.  یبر شیتا خوب پ ی سال درس بخون  هی نیبرابرِ ا نیچند  ی. مجبورشهیم

.  یشداشته با شتریوقت واسه خوندن بکه  یالزمه از خواب و خوراکت بزن یگاه

  ت، یعمل  یواحدها یهمراه دانشگاه رفتن؛ برا دیبا ،یبعد از مدت یحت

 .یهم بر  مارستانیب

 

 ها داشت؟ حرف   نیاز ا  یمقصود چه

 بابا؟ هیمنظورتون چ_
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 .پاسخ داد ن،یسنگ  یپر مکث و سوالم را با جمالت  یرا با نگاه امی پرسش نگاه

 .سر اون کار ی بر گهید  ستیبه صالحت ن_

 

 :گفت عی بزنم. سر یرا باز کردم حرف  دهانم

. نه به جون خودت. در اصل دارم  گمیت مخاله  یهافکر نکن به خاطر حرف _

 .خاطر آرامشت. بهگمی خاطر خودت مبه

و هم    یناراحت باش همهن یکار انقدر ارزشش رو داره که هم خودت، ا نیا

 مادرت؟ 

 

  ن یزتریکرده بودم. انگار قرار بود عز دایپ  یانداختم. حس بد نییرا پا  سرم

 .رندی را از من بگ امیی دارا

 .چنبره زد  میگلو یآن رو  ک یبه  بغض

 

  هیاز بس گراز بس غصه خورده؛  ده؟ی تا صبح نخواب شبیمامانت د   یدونیم _

 .کرده
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 .فتمین هیرا به دندان گرفتم تا به گر لبم

 

بود، حاال که    یکاریمهسان بابا، اگه رفتنت به اون شرکت، تا االن از سر ب_

  هیخاطر مسائل مال. اگه به دانشگاه یبر  دیبعد با ی. از هفتهیستین کار یب گهید

. اگه هم  کنمیم  نتیسر کار، خودم در بست نوکرتم و کامل تام یریکه م

وارد   تری و جد یشی خانم دکتر م  هی  گهیبحث استقالله، خودت چند وقت د

 .یندار اجیکارها احت نیبه ا گهی. اون وقت دیشیم جامعه 

 

هم    یو همه را در دلم رو دمیشنیبود و تک تک کلمات بابا را م نییپا  سرم

 ...دینبا دم؛یباریم  جان یکم آوردنم را ا  دی. نباکردمی انبار م

 

 ...مهسان جان بابا_

 گم؟ی م یچ  یشنویم

 

ها  حرف نیاز حد مهربان بود. شک نداشتم تمام ا ادهیکردم. صورتش ز نگاهش

بدنامِ همان   سِیمن در حضور رئ دیفهمی . اما اگر مزدیمن م  یراحت  یرا برا
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  ی مهربان نیباز هم به هم شود؛یم ن یتام امی و راحت شی شرکت است که آسا

 کرد؟ ی نگاهم م

 .بار قورت دادم نی چندم  یرا برا  بغضم

آشپزخانه برداشتم. مکث کردم و   رونِیبرخاستم و چند قدم به سمت ب آهسته

 .دمیدوباره به طرف بابا چرخ

 

 :اما گفتم ماند؛ی جان کندن م به

 .کنمیکاهن صحبت م یفرصت با آقا نیدر اول_

 .نیبهت وقت بد کمهی... فقط یول

 

بروم که ماهان را   خواستمی. نگاهم را گرفتم و ممی بگو شتریب نتوانستم

 .دم ید ترطرف آنیکم

 

 بود؟  دهیرا شن مانیهاحرف 

مانده   رهیه به من خبرادران یدلسوز ن ینگاه تلخ و ا نیبود که با ا دهیشن حتما

 .بود

 .لبخند تلخ، نگاهش را پاسخ دادم ک ی با
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  نیبود. از کنارش گذشتم و خود را به ماش دایدر رفتار هر دو نفرمان هو تاسف

نزدم. ماهان هم سکوت   یولو شدم و تا خود شرکت حرف  یصندل  یرساندم. رو

 :گفت بارک یکرده بود. فقط 

  !بگو ؛یکه بزن ی دار  یاگه حرف _

 

 :تند گفتم اما

هم ازم نخواه. انقد پُرم که هر کدوممون لب باز    یچینگو. ه بهم  یچیداداش ه_

 .رمیمحاله بتونم آروم بگ گهیمن د م،یکن

 

 .طرح نشد مانانیم ی گریحرف د چیه ر،یمس انیشد که تا پا  نیا و

 

ها جواب سالم  ،یبودم. از همان در ورود  دهیبه شرکت رس ریساعت تاخ ک ی با

بسته بودن درِ    ایبرنگشتم به باز  ی. حت دادمی تکان سر م ک یلب و با  ری زرا 

 .اتاق صدرا نگاه کنم

 

 ...من  یخدا

 ...صدرا
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  م؟یایکنار ب دنشی با ند دیچطور با من

 

 :دیحالم را پرس   یموحد

 ؟ یمهسان؟ چرا انقد تو هم یخوب_

 

 .کنهیکم سرم درد م  هی_

 

  یقدر از با او بودن راضرفتم. آن یکیرها کردم و به اتاقم با ن اشی را با نگران  او

 .میهم ماند شیاتاق جدا را زدم و پ دیبودم که ق 

را   لشی و وسا فی کارش بود و نه ک زی . نه پشت مدمیرا ند  یکیکه شدم، ن وارد

 .دمیدیم

 بود؟  امدهین یعنی

 

  یبرا یگذاشتم. چرا رمق میهادست   یانداختم و سرم را رو  زیم ی را رو فمیک

 .اش را نداشتمچون حال و حوصله  دینداشتم. شا یکار چیه
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  یعنیچرا نبود؟  یک یگذشته بود و من هنوز در همان حال بودم. ن قهیدق  چند

  شبیکه صدرا د ییهابا وجود حرف  یجرات رو در رو شدن با او را داشتم؟ حت

 و زده بود؟ ا  اتیدرمورد روح

 ...صدرا یوا

 با تو صحبت کنم؟ امدنیاز ن چطور 

 ...ستین میتصم نیبه ا  یدلم هم راض یوقت

 

 

  یکیبودم که در باز شد و ن میهاغصه  ریچقدر گذشته بود و من اس دانم ینم

 :لب گفتم  ریو شرمنده بودم. ز ی وارد شد. هنوز از نگاهش فرار

 ...سال_

 

 :نداد حرف بزنم. ناگهان منفجر شد و گفت اجازه

 .خورده  یلیاصال با من حرف نزن که اعصابم خ ؟یکیچه عل   ؟یچه سالم_

 

 .افتاد نی زم  یرو  ز،یم گر یپرت کرد که از سمت د ی را طور فشیک و
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که   یقطره اشک ک یشود و با  دهیبرچ میهاام باعث شد لب فروخورده  بغض

 :گفتم د،یچکی داشت م

. کشمی خجالت م  یلی . ازت خیکیچطور تو روت نگاه کنم ن دونمی نمبه خدا _

 ...من بود که خاله ریتقص

 

 :و واج نگاهم کرد و گفت هاج

 حرف زد؟  شبیاز د یخل؟ حاال ک یدختره  یگی م یچ_

 

 :تکان داد و ادامه داد  می را در هوا برا دستش

که االن   دادمیم  تیبرو بابا تو هم! من اگه به حرف امثال خاله مهنازت اهم_

 .نبودم جانیا

 

 :داد و گفت هی تک زمیبه م عی سر و

 .راستش رفته بودم باال_

 

 .انگشت دست، سقف را نشانم داد با
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 باال چرا؟ _

 

 .به گردنش داد یقر

همه منتظر نشستم تو اون خاک و خل که   نیرفتم با داداشت حرف بزنم. ا_

 .با حرفش،  کفرم رو باال آورد ی . ولادشیب

 

 .دندیچرخیدو دو زنان، در صورتش م میهانگاهش کردم. مردمک چشم  رهیخ

 گفت بهت مگه؟ یچ_

 

 :تفاوت به سوالم گفت یب

دو   شهی س!؟ نمهمه عصا قورت داده  ن یچرا داداشت ا  دونمی من واقعا نم_

 .مونهی م رمردایپ هیکلوم باش حرف زد. شب

بخوره به   ییتابش بدم، هوا کمه ی ،یور ه یرو ببرم ر من مهسان بذا گمی بهش م 

رو  نذاشت حرفم تموم شه، پشتش  م؛یاز خونه، هلن هم بردار  می سر کچلش، بر

 کرد به من و گفت: مناسبتش؟

  یشاد م،یکن حی تفر ؛یطورن یفکر کن هم ؟ یمناسبت واسه چ گمی م بهش

 !میکن
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 !شهینه برداشت، گفت نم گذاشت،نه

 شه؟ ی : چرا نمگفتم

 !نداره یخاص لی: دلگفت

 

 :و پر حرص گفت دیبند قطار جمالتش، خود را به سمت من کش پشت

 !مهسان کنمای نصف م زنمی داداشت رو م نیا_

 

 

همه   نیا یک یواقعا ن  زد؟یمدت، دهانم باز مانده بود. از چه حرف م تمام

افتاده بود. هرچه حرف نثار   یاتفاق   شبیبود؟ انگار نه انگار که د الیخیب

همه منتظر شد ماهان   نیشد را فراموش کرد و ا  زشیعز یخودش و پسرخاله 

 ند؟یتدارک بب یو سرگرم حیتفر یمن و هلن، برنامه  یبرسد تا برا

 

 .از ذهنم گذشت که آن را بلند ادا کردم یلحظه فکر ک ی

 ؟ یکاهن دفاع نکرد   یاز خودت و آقا شبی! تو چرا دیکین_

 

 :تمسخر نگاهم کرد و گفت با
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 .میریبگ یاللمون دیانگار با  دمیتنم خورد به تن تو. د_

 

 :گفتم سرافکنده

زود چشممون تو چشم هم    ای ریمه؛ دبگم. خاله  یزیچ  شدی خوب من نم_

  گهید دی. شایتو فرق داشت ی. ولشدی مامانم هم از دستم ناراحت م افته؛یم

 .یباهاش روبرو هم نش وقتچیه

 

 .را تکاندرا هم برداشت و آن  فشینشست. خم شد و ک   زش یو پشت م رفت

چند دور    ،یدرست و حساب یشست و شو هیت رو بعدِ اگه به من بود که خاله _

 .هم تو خشک کن چرخونده بودم، اتوش هم کرده بودم

 

 .نگاهش کردم  یسوال

 ؟ یپس چ_

 

 :باال انداخت و گفت م یبرا ییابرو

رو آورد و من الل  اسم اون  یبهم داد که اگه کس ماتومیاولت  یکل تونی حاج_

  دیکه بودم. گفت با یاهمون جهنم دره  کنهی نموندم، جل و پالسم رو پرت م
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منم که   رون؛یاز دهنم نپره ب یتیتربی حرف درشت و ب هیزبونم رو قالف کنم 

 .رم یبهتره خفه بم دمید گهی! دتیتربیب

 

 :و گفت  دیخند کوتاه

 !ختمیرو رجمله، زهر خودم هی یهرچند که اندازه _

 

 .د یبلندتر خند بارنیا

فوفولش   یبا اون پسره  نمیخونه بب رفتمیمدنبالشون  خواستی آخ که دلم م_

پسره داشت   دونست،ی کنه! اصال بهش گفتم احمدآقاتون م کاری قرار بود چ

 .کردی خودشو خراب م

 

 :نگاهم کرد و گفت بعد

ها!  هه تو رو نخوره رو فرستاده بود سپر بشم که خاله هم من یی جورا هیالبته _

 .دمی. کال کنار کشخطرهی و ب  خودی هاش بترکش دمی موندم د یاما هرچ

 

 .زدم   یکوتاه پوزخند

 تر؟خطرناک نیاز ا گهید_
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 .باال انداخت میبرا یاشانه

چند   یتجربه ستی. ندمیخودم سنج ی ارهای! آخه من با معدیآخ ببخش_

. فکر کنم از همون اولِ مهناز مهناز گفتن میشد دهیدآب  گهی مونه، دساله

 .گهی. اصال ولش کن. گذشت دشدمی وارد عمل م دیمامانت با

 مادرشوهرشون مرده؟  روزیکه د یشد یینایا هیتو چرا شب حاال

 

 .دی و با صدا خند گفت

 گفتم؟یرا تکان دادم. چه م  سرم

 .ستیمجد ناراحت ن ی کیبود که ن نی حالم را بهتر کرد، ا ی که کم یزیچ تنها

  پراند؛ی که به خاله م ییهارا با فحش  نیباعث رنجش او نشده بودم. ا حداقل

 .دمیفهم

از صدرا هم   شبیبود که د یاطهیهمان سل  ،نشانیترکه مودبانه ییهافحش

 .دمیشن
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کوتاه، مرا هم به خنده انداخت.   یلحظات  یگفت و گفت و گفت؛ که برا قدرآن

و دوباره به همان حال بد گرفتار   رفتمی هرچند که باز در الک خود فرو م

 .شدمیم

 

 .آورد غامیپ مان یآمد و از طرف صدرا برا یدو ساعت بعد، موحد یکی

 .شوناتاق  د یبر ک یخانوما، مهندس گفتن ساعت _

 

و     میماند ی. پس در غذا خوردیرسیم  انیبه پا ک یهمان   یناهار، حوال ساعت

لقمه غذا   ک یکه رستوران آورده بود،  ییهااصرار کرد از سفارش  ی کیهرچه ن

تر، راحت  یالیهان بردم تا او با ختکه نان به د  ک یبخورم، نتوانستم. فقط 

 .را صرف کند شیغذا

 

ها  . عقربه دمیجرعه نوش ک یبعد از ناهارش را هم خورد و من فقط  یچا یکین

 .میوقت به اتاق صدرا رفتآن د؛یرس  ک یکه به ساعت 

 .ها ینخورد  یچیخودتم ه  ،یوردیناهار واسم ن گمیبهش م نیبب_

 

کال   یعنی. ارمیاصال حواسم به تو نبود که غذا بباور کن اشتها نداشتم. بعدم _

 .به فکر ناهار نبودم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1261 
 

که  یلیموند. انقد بخ شبیخوشمزه از د ی آره جون خودت. اون همه غذا_

 .رو غارت کنمو منِ نخورده همه  یاریب یدیترس

 

 .گذاشتیسر به سرم م   داشت

به دندان گرفته   یکه در بزند، در اتاق را باز کرد و وارد شد. من هم با لبآن یب

 .باال رفته از تعجب، به دنبالش رفتم ییو ابروها

نگفت. فقط   یز یرا سرزنش کند، اما چ یکیبزند، ن یبودم صدرا حرف  منتظر

 .بعد، او هم آمد یو کم  مینیمذاکره بنش ز یاشاره کرد دور م

جذب   یقه یمان گذاشت و شروع کرد به حرف زدن درمورد طرمقابل برگه چند

به او شده   ر،یاز شرکت سد گرفتنیندگینما ی که برا یشنهاداتیو پ یندگینما

 .بود

 

چند بار از باال   دی. شاگشتی کلمات م  انیدر دستم مانده بود و چشمم م برگه

کلمه. انگار حواسم را   ک ی دنیاز فهم غ یو رو کردم و در ریرا با چشم ز  نییتا پا

 .کجاست دانستمی که نم یی جا گذاشته بودم. جا ییجا

 .را به دنبال خاله فرستاده بودمهم آن دیشا ایخودم، نزد مامان،  اتاق
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به  گفت،یجمله که م ک یمفهموم نبود. انگار با هر  میبرا گری صدرا د یصدا

از   بارنیا نش،یدلنش نیو لذت بردن از طن دنیپر شوم از حس شن کهن یا یجا

 .کردمی عادت م د ی. باکردمی او فرار م

 ...و نداشتنش دنشینشن دنش،ینبودنش، ند به

 شد؟ ی مگر م اما

 

 !با شما بودم یرعلیخانوم م_

 

 یضربه  ک یاز اشک احاطه شده اند و با  یابا پرده  میهاچشم  کردمی م حس

 .شوندی م ز یآهسته، سر ر

 .نگاهش کردم جیگ

 ها؟_

 

 پررنگش از چه بود؟   اخم

 .میدی ادامه م  یکیسر کارتون. من و ن دیشما بر ،یرعلیخانوم م_

 ...دیببخش_
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 .کنم اما اجازه نداد ی معذرت خواه آمدم

 !زودتر لطفا_

 

 .دست، در اتاق را به من نشان داد با

 کرد؟ی م رونمیب داشت

. بلند شدم و  دمیخجالت کش ی کیتکان داد. از ن میبرا ینگاه کردم. سر یکین به

 .رفتم  رونیب ع یسر

 

و   دمیکش زیم ی دستم را محکم رو   ،یاتاق خودمان که شدم؛ از ناراحت وارد

 .کردم نیدسته کرده بودم را پخش زم زیم  یکه رو یاوراق تمام

که همان لحظه، در به سرعت باز   دمی به صورتم کش یاز حرص بودم. دست  پر

 .شد و مرا از جا پراند 

 .خروار اخم ک یکوه خشم و  ک ی ایبود  صدرا

 معلومه تو چته مهسان؟ چیه_

 

 .بلند بود ی ادیز شیصدا
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 :با شتاب از پشت سرش وارد شد و آهسته گفت یکین

 !آروم باش صدرا_

 

 !فعال رونی شما ساکت. برو ب_

 

 :و گفت  اوردیکم ن یکین

 !نه من ییتو رون،یبره ب دیکه با یها. اون اتاق منه  جانی . انمیجمع کن بب_

 

 :دیفوران کرد و غر ناگهان

 !رونیگفتم ب_

 

 .نشان داد یکیبه ن بارن یخروج را ا  در

رفت.    رونیانداختم. او هم نماند و ب نییمردد به من نگاه کرد. سرم را پا یکین

 !از اتاق خودشهم  کرد. آن رونیبار او را ب نیصدرا ا

 

  ی رو  گری و دست د یدستش بند صندل  ک یکه رفت؛ در را محکم بست.  یکین

 .گرفت ادیو غضب، مرا به باد فر ظی زد و با غ مهیتنم خ  یرو بایبود. تقر زیم
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 م؟یمهسان. نزد  میبا هم حرف زد شبیما د_

 

 .دیترکیم شکست؛ی داشت م  بغضم

 سوالم جواب نداشت؟_

 

 .هم از ترسبلندش چشمانم را بست و دهانم را باز کرد. آن  ادیفر

 .میچرا زد_

 

 !رو! بلندترصدات دمینشن_

 

 :دمیشده بودم. بلندتر نال هاچارهیب مثل

 .میزد_

 

 :فاصله گرفت و گفت زیاز م یکم

کن و   هیگر ایغاز خاله خان باج هیصد من  یحرفا  یبهت گفتم تا صبح برا_

 .غضه بخور

 .فراموشش کن  جا،نی ا  یصبح اومد یول
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 نه؟  ایبرات بشه درس. گفتم  دیبا گفتم

 

 !دیگفت_

 کنم،یپس چرا از همون صبح که دارم نگات م_

 ؟ یرو گرفتمن  یو عزا   یرو با دو تا دستات چال کردمن  شبید ی انگار

 

 .زدی م مبدتر آتش گفت،یکه م یتحملم بود. اما جمالت  یبلندش ورا یصدا

 .بلندم دست خودم نبود هیگر

 

 ...هی... گرهی... گرهیگر یه_

  برهینم شیاز پ   یکار هیبهت بگم؟ قهر و گر دیبا گهید  یچه جور مهسان

 .دختر

 !بزن، حرف حرف

  .حرف بزن  یآدمِ حساب دِ

جلو روم لغز بخونه    ی. من دهن هرککنهی م  نیکه بهت توه یتو دهن اون بزن

از سگ واسم   کنهی پشت سرم واق واق م که  یاون گهی. دکنمی رو پاره م

 .ترهپست 
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  ییبود. وگرنه صدرا دهیرس تشیبه اوج عصبان یعنی طرز حرف زدن صدرا،  نیا

 .احترام قائل بود  گرانی د یبرا بیبودم، عج دهیکه من د

  ری باعث شد دوباره بزنم ز ن یو ا شدمیشدنش م یمن باعث عصبان شهیهم انگار 

 .و به حال خودم زار بزنم هیگر

 

 .خانم اشکش دم مشکشه ،یگیهم م یزیچ هیتا  ایب_

 

 .دیکوب  زمیم یو مشتش را محکم به لبه  گفت

 

 .شیهانه خاله مهم بود و نه حرف  گری حاال د 

 !صبح بابا یهاو حرف  شبیاتفاقات د یحت نه

 زد؟ی ف محر طور ن یداشت با من ا چرا 

 سخت بود؟  شیهمه برا نیدادن به من ا  یداردل 

 کردنم چطور؟  درک

 

 .کاهن، هم درد بود و هم درمان صدرا
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 .که به من نسبت داده بود، مناسب خودش بود یزیچ قایدق 

 .دیکوب یدادنش، تمام مرا م  ی با نوع دلدار داشت

 

 ببرد؟  ینگاه، آرامم کند و مرا تا عرش اعل ک یبا  تواندی که م  دانستینم

 .دیپاشی راحت وجودم را از هم م یل یاخمش، خ نیترکه با کوچک  طورهمان 

 

  گفته که یبدونم مگه چ خوادی دلم م_

 !؟یکنیم  هیبراش گر ی دوازده ساعت، بازم دار بعد

افتخارش،   نیکه بزرگتر ،ییحیزن   یهابدونم مگه ارزش حرف  خوادی م دلم

  یبرنجشه، چقدره که روزگار خودت رو دار گ یبرگشتن ته د ییسالم و طال

 ؟یکنیم اهیس

 هان؟

 

 !که داد زد باز

 .شد  یکه عصب باز

 .اراده گرفتم یرا ب میگفتنش چنان بلند بود که گوش ها  هان
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 شرکت و محل کارش است؟  جان یفراموش کرده بود ا او

 مهم نبود؟  شیبود و برا یقدر کفرهمان قایدق  ای

 

  شتریزده بود. چشمان براقش، پر از خشم بودند و مرا ب مهیتنم خ یرو دوباره

 .ترساندندیم

 :کلمه گفتم ک یباالخره زبان باز کردم و  م،یهق هق ها انیم

 !داد نزن_

 

شده   ختهیصورتش ر ی نامرتب رو ش،ی تا عرض شانه باز بودند و موها شیپاها 

 .بود

 .حالت او بود  ریتفس یبرا نهیبهتره گز "نیخشمگ"

 .بود و من ناراحت نیخشمگ  او

 .میما حرف هم را نفهم شدی دو صفت، باعث م  نیا و

 

 :و گفتم  دمیبلع جاک یدهانم را با هرچه بغضِ باال آمده داشتم،  آب

 ...حواسم رو جمع کنم که دمی محل کارتونه، من قول م جان ی. ادیداد نزن _
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 ...گرید گفتی چه م هیگر

 !نکن هیگر_

 

 :دمینال

 .شهینم_

 

 .ستمیگر شتریو ب گفتم

 .دست خودم نبود  یزیچ  چیه واقعا

 .یرعلینکن مهسان م هیگر گمی بهت م_

 

 زده بود؟  دنیخودش را به نفهم ای د؟یفهمی حالم را نم  واقعا

 تفاوت باشد؟ یهمه ب نیا   توانستی طور م چه

 

 .قرار گرفته بودم ی و تهمت به هرزگ  نیساعت هم نبود که مورد توه دوازده

من    یکه تنها راه ارتباط یکه پدرم از من خواسته بود کار شدی ساعت نم پنج

 .با خود خودخواهش بوده است را کنار بگذارم
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 .را فراموش کن ز یگفت: همه چ ی راحت م یلی او خ و

 طور؟  چه

 را فراموش کنم؟ ریآن همه تحق شدی طور م چه

 

 

 

 .دمیخودخواه پرس  یادیز یسوال را از او  نیهم

 

 ؟ یچه طور_

 فراموش کنم؟ یطور چه

 فراموش کنم؟  تونمی م یچه جور   دیاون همه تهمت، بگ ر،یهمه تحق اون

 

بند آمدن   الیاز هم سبقت گرفته بودند و خ ، یگریپس از د یکی میهااشک 

 .نداشتند

 

 !نکن هیگفتم گر_
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 .من بود یهااشک   نیصدرا، هم ی و تنها دغدغه ایدن ن یتنها معضل ا انگار 

 

 و تا به خودم بجنبم دیبه صورتش کش یدست

و محکم مرا بلند   دیکنم، با چند گام بلند به من رس یحالت صورتش را بررس و

 .کرد

 .و چشم در چشم ک یزد. نستادیام ا نهیبه س نهیهم کامال س بعد

 

 .ینکن هیگر یکن ی بهتره که سع یعنینکن مهسان.   هیگر_

 .ندارم ییابا چیه ،ی کار چیاز انجام ه ا،یدن نیمن تو ا چون

. خودش، که  ییحیآقا  یخودم رو رسوندم در خونه ینیتا بب ،یادامه بد هیکاف 

مناسب خودشه، بار    یافسار زنش رو نگه داره. اما زنش رو که هر چ ستیبلد ن

 .ام یو م زنمیبه هم گره م کنه،یم هیبق

 

 .نگاهم کرد قیو دق  گفت

 .بند آمد میهااشک 

   دش،یاز تهد نه

 .دور کمرم حلقه شده بود یکِ دانمی که نم یدست  از
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مرا از   کهن یمحض ا شتریچنگ شد. نه از سر خشونت؛ ب  می پهلو ی رو دستش

 !که در آن بودم، رها کند و به من بفهماند که حواست به من باشد یهپروت

 کدام حواس؟  اما

 

 .زارمیها بزن  یها  هیتا ابد از گر گهی و خنجر خوردن، د  یمن بعد از نامرد_

 .ه مهسانرو تا سر حد مرگ وحشتناک کنمن  تونهیزن، م هی هیگر یصدا

 .هم نباشه بهیاگه اون زن غر  یحت

 

 گفت؟یزد. چه م ی چشمانش چرخ  انیم چشمانم

 .شدم یو خال  ختیفرور ز یقطره جمع شده در چشمانم ن نیآخر

 

 !آشنا باشه یادینباشه، هم ازقضا ز بهیهم غر_

تا در مورد   یساعت وقت بذار هی شهیبهش بگم م  خوامیکه از صبح م  قدراون 

 !؟میصحبت کن یموضوع

 .نکردم دای آشناست که محرم تر از اون پ یقدراون 
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 .حرف زده بود  او

 ...حرف ساده ک ی

 .توفنده نبود یِسونام ک یشباهت به   یکه درون من اتفاق افتاد، ب یزیچ  یول

 

 !نمتیبی کارخونه م_

 

 !و رفت گفت

 .که همراه او، از اتاق خارج شد دمیو من روحم را د رفت

 .رفت م یرها شدم و دستم به سمت پهلو  یصندل یرو

 

 .خوردیداشت مغزم را م یکین

 

کردنش از   ادهیکه از او داشتم را با پ یکه کم مانده بود تمام حرص قدرآن

کار   ن یکنم. منِ مهسانِ به قول او شفته، حتما ا یخودش، بر سرش خال نیماش

 .کردمی را م
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  میداشتم او را به تسل یو سع  فشردمی گرفته بود و فقط پدال گاز را م جمل

 داد؟ یبها م  یزیبکشانم. اما مگر او اصال به چ

  

 آروم شد؟  هوی شدی چ یحاال آرومتر برو! خب... نگفت_

 

سوال را   نیداشت ا یکیکه صدرا از اتاق خارج شده بود، ن یاز لحظه ا  قایدق 

 !دیپرسیم

 

و ملوس اومد   ریزجور رام و سربه اون  هویداخل هاپو بود،  اومدی آخه م_

 ...رونیب

 !شهی مشکوک م آدم

 

 :اما دوباره گفت کندی اش کردم که مطمئن بودم بس محواله   یاخم چنان

 !. از اونا که من دوست دارم ایخوب خوبش بگ  یاز اون جاها_

 

 !من  یخدا

 .دیآی کوتاه م یکیکردم ن  یچرا فکر م 
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 .سوال را بپرسد نیر بود تا فردا صبح اقاد او

 .دادمی اگر من جواب نم یحت

 

تک بوق   ک یوارد محوطه کارخانه شدم و جواب نگهبان را با  اد،یبا سرعت ز 

  .دادم

 .را به سمتش پرت کردم  یکیرخش ن  چیرا خاموش کردم و سوئ نیماش ع یسر

 

 :در هوا گرفت و غر زد  راآن

 !ادب یب_

 

 ادب!؟  یگفت ب یبه من م  ی کین واقعا

 !امدیکوتاه ن زین یموحد یجلو  یاو که حت ا یادب بودم  یب من

 .گرفت یشاهد م  زیاو را ن تازه

 مشکوک ساکت نشدن!؟ هوم!؟  ییهویتو بگو،  یجون من، ساغر_

 

 .من نبود یبود که کم از فحش برا یلبخند چاره،یجواب ساغر ب و
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 !شرم تر بودند یب یک یاز  ی کی دوستانم

 

از کنارم رد شد. هرچند که باز   ع یکه سر دیچه در نگاهم چه د یکین دانم ینم

 .پراند ی و متلک  ختیهم زهرش را ر

 

 !هم نبود صورتش ی آخه رژ_

 

 .از التهاب درونم کاسته شود ی کم دیبزنم تا شا غ یج شدی کاش م 

 .کردی ام م زدهغم  میایب جان یبه ا توانستمی نم  گریبعد از چند روز، د کهن یا فکر

  دمیفهمی م کردم؛یفکر م  شتریبابا ب یهاو به حرف  گذشتی م شتریهر چه ب 

 .است نی کار، هم نیکه بهتر

 .کردن به او نبودم  یتوجه ی عذاب مامان و ب دنیآدم د من

 .نبودم گرانیاز د دنیحرف شن آدم

 .منگنه گذاشتن هم نبودم هیماهان را ال آدم

 

که من   زدیصداها بود در گوشم زنگ م یکه بلندتر و رساتر از باق  ییصدا بعد

 .ستمیآدم فراموش کردن صدرا کاهن هم ن
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 .دمیرسی نم ی زیبه چ دم،یکاوی چه در ذهنم، او و رفتارش را م هر

 !من به او بود یِاد یو ز منطقیب یبود، عالقه ریچشمگ یل ی که خ یزیچ تنها

 

 !اومد  ضتونیمر_

 

  .بود دیبع یکی از ن  نیبود که ساکت شده بود و ا ینگاهش کردم. مدت جیگ

نگاهش را   ری. مسکردی داشت مرا متوجه روبرو م ،یجمله خبر  نیبا ا حاال

 .نمییتا بهتر ب دم،یگردن کش  یدنبال کردم و کم 

 !بود صدرا

 

! دوباره شروع کرد به  کردی دختر چرا بس نم  نیبود گردنش را بشکنم. ا حقش

 .مزه پراندن

 ؟یکن ی آرومم م یجورمهسان، اگه منم هاپو شم، اون  گمیم_

 

 

  تمیبه ن یکه پ و باهوش بود  زیقدر تدر آوردم. آن  میشدم و کفشم را از پا خم

که من در بد   ییجابرد و به سرعت از من دور شد. او به طرف در رفت و از آن 
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آقا   یچا ینیس ان یدرست م امی شهره شهر بودم، لنگه کفش عروسک ،یشانس

 !رضا فرود آمد

 

 .گم شد  ی کیبلند خنده ن یکه من گفتم، در صدا  ی "خاک بر سرم"

 !سر خوش بود  چقدر

  .طرف آقا رضا رفتمبلند شدم و به   م یزده، از جا خجالت

 .که هنوز مات بود ییآقا رضا 

 سرخ شده از خنده؛ یکیمن خجالت زده؛ ن مات

 !نیزم  یشکسته رو یهاو استکان  ینی کفش درون س لنگه

 

و فکر کردم که خدا را شکر که   نمیرا بب وانیپر ل مه یکردم ن یچرا سع دانم ینم

 !امدیبر تن و بدنش فرود ن

 

 !آقا رضا دیم ببخشواقعا شرمنده_

 

 

 !خانوم سکته کردم که ی وا_ 
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 .بود که از آسمون نازل شد  ییچه بال هوی گفتم

 

 :و گفت یکیرو کرد به سمت ن و

 !از دست شما خانوم_

 

 .تازه خنده اش را جمع کرد یکین د،یکه به ما رس صدرا

کور   ،یاریاز عزا درم  گهیدل د  هیو تو  کنمی من باز هاپوش م ی اگه فکر کرد_

 .یخوند

 

 .دور شد  یکنار گوشم گفت و لنگه کفشم را مقابلم انداخت و کم  را نیا

 .کرد شهیدر کمال تعجب، سکوت پ بعد

 .بود دیبع  ی کیکه از ن یکار

 

 .و عقب رفتم دم یرا پوش کفشم

 

 :دیانداخت و پرس  نیزم یرو یِچا یدهیمتعجب به بساط ترک ینگاه صدرا

 شده؟  یچ_
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  تِیزد. آقارضا هم در نها  راههی خود را به ب  یکیلبم را گاز گرفتم و ن من

 :گفت ت،یمظلوم

 .مهندس. از دست من افتادن یشرمنده آقا_

 

 :را باال داد و گفت شیابرو یلنگه

 آقارضا؟حالت خوبه _

 

 .کنمی مهندس. االن جمع م یخوبم آقا_

 

 .رفت تا با جارو بازگردد و

 

که هر آن ممکن   دمید  یرچشمیهنوز سکوتش را حفظ کرده بود اما ز یکین

 !است منفجر شود

 

 :قدم جلوتر آمد و گفت ک ی صدرا

 .ایشما دنبال من ب یکین_
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 .شمام برو اتاق خودتون تا صدات کنم مهسان

 

 .پرس غذا در دستم گذاشت ک یدستش را دراز کرد و  بعد

 !آخر خورشتش یآخر برنج و قطره ی. تا دونه یخور ی کامل م نمیا_

 

 .کنم یمخالفت ایبزنم. تشکر   ینماند تا حرف  یحت

 .را به دنبال خود کشاند  یکیو ن رفت

 :آخر برگشت و گفت یلحظه  یکین اما

تا باز هاپو شه. آخ که  یکن نخور ی. سع دنیبه نظرم خودت رو بزن به نشن_

 .جور هاپوها  نیا  یخاله به فدا

 

پا به فرار گذاشت که مطمئن بودم اگر من هم به او نرسم، حتما    یو طور گفت

 :هم نگذشت که صدرا بلند گفت هیصدرا او را شماتت خواهد کرد. دو ثان

 !یکین_

 

که در دستم   ییبا غذا ،یکیشدن ن خیبه خنده باز شد و ذوق کنان از توب لبم

 .مان رفتمبود؛ به اتاق
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را هم داشتم؛ اما عطر   ی حال روح  نیاگر گرسنه هم نبودم؛ اگر بدتر یحت

 .رمیبگ دهیناد شدی صدرا را نم دِیخر ی زرشک پلو رینظیب

 

 

طرز   ت،یتا تلفن صدرا تمام شود. در کمال جد میمنتظر نشسته بود ،یکین با

به   دنشیادب بود. نگاهم به او بود و گاه از د ت یدر نها گران،ی برخوردش با د

دلم عزادار    یبرا گرفتم؛ی م دیکه با یم یو گاه با فکر به تصم نشستمیلبخند م

 .شدمیم

 ...محو حرف زدن بود و من محو او اما با هزاران فکر او

را برنداشت. تا   شیهاچشم  ی رگیخ گری وقت دنگاهم شد و آن آن متوجه ک ی

  یگذرا یِآغوشحرف زدن؛ چشمش به من بود و من با فکرِ  هم  یلحظه  نیآخر

 .بگذارم بینص  ینگاهم را ب توانستمی تر، نمقبل یساعت

 

 !ورهن یاز ا اهیخانوم اجازه! تخته س_

 

 .انداختم یکیبه ن ی نگاه میچشم از صدرا گرفتم و ن آهسته

 ؟ یچ_
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 !یچیه_

 

 !آخه یگفت یزیچ هی_

 

 !ش نپره تو گلوت. بپا هستهشیگفتم خورد_

 

 .به صدرا نگاه کردم. نگاهش به ما بود یچشم ریز

 !نه  ای یراه بنداز یدرست حساب ی زیآبرور هی یتونیم نمیبب_

 

 :نداشت. با همان لحن قبل گفت شیبردن صدا نییپا  یبرا یتالش

 ...نمیهاپو شه و بب گهی بار د هیبه آبروتون ندارم. اما هوس کردم  یکار_

 

 .و او را ساکت کردم  دمیکوب شیکفش، محکم به ساق پا با

 !یاطهیهمون سل یالحق که خواهرزاده_

 

 !یوا
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 ...خاله غافل شده بودم که  از

 .ختیصورتم در هم جمع شد. انگار دوباره غم عالم در دلم ر ادآوردنش،یبه  با

 

دوباره هاپو   سی وقت رئاشکتم دراومده؛ اون   ،یبزن گهیزور د  هی... کالیآ بار_

 ...و شهیم

 

 م؟یمد نظرتون هست که به فرم اضافه کن ی زیسر کارمون. چ م یخب! برگرد_

 

 .تمام شده بود تلفنش

مان بود اما نه من و نه  و مقابل زیم یاشاره کرد که تمام مدت رو   ییفرم ها به

 .م یها نشان ندادبه آن یتوجه چیه ،یکین

 :کرد و گفت ک ی را به هم نزد شیرا خواند که ابروها نیا مانیهاافهیاز ق  انگار 

 ن؟یری کار درم  ریاز ز  نیحواستون هست که باز دار_

 

 :با شماتت گفت و

شم باز  پرونده یکه حت جان ی! انی کم نگاش کرد هیباز خوبه تو شرکت _

 .کنمی با شما بکنم؟ همون کار رو م ی چه برخورد دیمن با دی. االن بگنینکرد
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با من   خواهدی از فکرم گذشت؛ صدرا گفته بود م ش،یهاتوجه به حرف یجا به

 حرف بزند. در چه مورد؟ 

 

 .با شمام ،یرعلیخانوم دکتر مهسان م_

 

 .تعجب کرد یکیکه ن دمیاز جا پر ی جور

 هو؟ ی چت شد _

 

 :که زود به خود آمدم و جواب دادم "ها" میبود دوباره بگو ک ینزد

 !یچیه_

 

نشده، به کار بپردازم. دست دراز کردم و پوشه را   یتا دوباره عصب دمیبهتر د 

 .باز کردم

 .دیجلو کش  یاز من، خود را کم  تیهم به تبع یکین

 

 !چه عجب_
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 .گفت یتلک مم  داشت

 .میرا از شور گذرانده بود  زیهمه چ یکی داشت! من و ن حق

 .اضافه شده بودم  زیو شوت بود؛ من ن جیکم گ یکین

 

 با کار چرم آشنا شده بود؟  ی کین یراست

 کمک حال او که بود؟ رفتم،ی با رفتنم نداشت!؟ اگر م یمشکل

شدنم اصال به چشم    یپزشک یمن، دانشجو   یبرا یمسخره بود ول  دیشا

را    یکی ر،یدرسم و شرکت سد نیکه مجبور بودم ب ی. البته تا وقت آمدینم

 .انتخاب کنم

 

  آوردم ی گفتم اگر جراتش را داشتم حتما آن را بلند به زبان م یبا خودم م بارها

 !نبودم یآدم با دل و جرات وقتچیچه بد که من ه  یول هم بدانند  گرانیتا د

 

 نییپا کنهیتو رو هم همراه من از پنجره پرت م  گهی دفعه د نیخدا ابه_

 !مهسان
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 .گوشم گفت. حرفش باعث شد چشمانم گشاد شود ری ز زیرا ر نیبود که ا یکین

 .آتو دست صدرا داده بودم گر،ی د ی انگار باز با پَرِش افکارم به سمت  یوا

 .اورمیخودم ن  یکردم به رو یسع

 .دستم دادم  ریز یرا به نوشته ها  نگاهم

مقابلش   یهاچرم و از نوشته یهادستبند  ریاز همه چشمم خورد به تصو  اول

 .غافل شدم 

 

 !قشنگه نایچه ا_

 

 !نمیبب ه؟یچ_

 

 !من افتاده بود یاز تنش رو  یمین بایبه طرفم خم شد و تقر یکین

 .کنن یکه با طال روش اسم و نوشته هک م نای! از اآره  یوا_

 

 .ذوقش، من هم سر ذوق آمدم  از

 .آره هموناست_
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 ...یمهسان... وا نیرو بب   نیچه خوبه! ا_

 

  جانیه فی. تعارزدی گفت و تند ورق م یبود. م دهیدفتر را از دستم کش بایتقر

  گر ی بود که د یاهیمن چند ثان یول   آوردی را سر ذوق م  یاو، هر کس  زیانگ

 .کردمیها را نگاه نم دستبند

 ک یکه صدرا فقط منتظر  دانستمیبه خود آمدم و از فکر رها شدم. م  ناگهان

 .جرقه است تا دوباره منفجر شود

 .بزنم ی کیبه ن یباعث شد سقلمه کوچک نیهم

 

 چته؟_

 

 .دمیکش رونیدستش ب ر یرا ندادم و پرونده را از ز جوابش

و مشخصات و سفارش   اسم  ب،یه به ترت بود ک یبه چند طال فروش مربوط

 .هرکدام در آن نوشته شده بود

 سفارش گرفته بود؟  صدرا

 .ر یفروش سد یندگیبه فرم درخواست نما  دمیزدم تا رس ورق
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 د؟یقرارداد بست های با طال فروش _

 

 .یجواب چیکردم؛ نگاهم کرد؛ بدون ه نگاهش

 .مینکرد دیتول یحال محصول خاصما که تا به_

 د؟یکن دیها تولدستبند نیاز ا دیخوایم

 

 ...سکوت دوباره

 چرا الل مرده بود!؟  یکین

 .خودم را جمع و جور کنم ی کردم کم یسع

 

 کاهن؟ یآقا_

 

 !رمیگ ی رو گل م ییحیمن امروز در خونه  _

 

 .بلند شد شیو بالفاصله از جا گفت
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 "!من یخدا   یوا"

 

 .کردم یرا، هم در دلم گفتم و هم بر زبان جار نیا

 

 .زد  شیبلند صدا یکین

 !صدرا_ 

 

 .بلند شوم میببرم و زود ازجا ی باعث شد به عمق ماجرا پ نیهم

 

 

 .شدی جنجال بزرگ به پا م ک ی د،یرسی به در خانه خاله م شیاگر پا شک یب 

 .کردم یخدا من به اونا فکر نمبه  یکاهن! وا یآقا_

 ...کاهن یآقا

 

 .و به سمتش رفتم گفتم

 

 .توجه به من از در خارج شد یب
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 .تند کردم پا

هم بلند تر بود و هم   شیها. قدمشدی نم ی کردم هم قدمش شوم، ول یسع

 .ترع یسر

 

 .کردم  اش ی گرفتم و عمل ی میلحظه تصم ک یچه طور اما  دانم ینم

 .و مچ دستش را محکم گرفتم. به طور خود کار به سمتم برگشت  دمیدو

 .نفس زنان و بدون مکث، شروع به حرف زدن کردم نفس

  یلیخب خ  یهست ول یعنی ست،یم نخاله یهاخاطر حرف به دیخدا باور کنبه_

 .کم

 

 .باعث شد آب دهانم را همراه بغض قورت دهم  نشیآتش نگاه

 شیهاکرد. چشم  یا در همان کارخانه چال م مر ختم؛یریقطره اشک م ک ی اگر

 .گفت یرا م  نیکه داشت هم

 

 .و حرفاش نبود  شبیمسئله خاله و د دیخدا، به جون مامانم، باور کنبه_
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 ...یو نگاهش کردم. با ترس... با نگران  گفتم

 

 شده؟ی پس چ_

 شدهی چ  گهید

 تونسته با دوتا حرف، ناک اوتت کنه!؟ یک باز

 

 !گفت یم  راست

 !شناخت  یخوب مرا م چقدر

 .دو حرف بود با

 .کشتی که داشت مرا م یحرف  همان

 

 گمی بهش م یرو! ه کشم؛ بعد خودم  ی اول تو رو م ،یکن هیمهسان اگه گر_

 ...بگو... بگو

 ...اصال خانو 

 

 .دمیحرفش دو انیم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1294 
 

 .امین گهیبهتره دبابام صبح بهم گفته _

 .جان یا امیکه ب ستیبه صالحم ن یعنی

بشم،   یپزشک  یبه صالح من که دخترشم و قراره از سر ماه دانشجو گفت

 . سر کار  جا نیا امیکه ب ستین

 

 !از من نگرفته بود یااجازه  چیه د، یکه از چشمم چک  یاشک درشت قطره

 !صدرا کاهن  متاسفم

 .ستمیمد نظر تو ن یکه من آن دختر قو متاسفم

 .که اشکش دم مشکش است و باختن را خوب بلد است ی مهسانم، دختر من

 

 .مامانم هر شب و روز غصه منو بخوره ستیگفت به صالح من ن_

 

 .دیدوم چک قطره

 

 .ستیکه به صالح من ن نمیبی منم دارم م_

و فقط   شهی م شتریروز بش به ماهان که هر  خوردنِ مامانم؛ نگاه خصمانه   غصه

 .هم به خاطر منه
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 .ستیکار به صالح من ن ن یا یعنی نایا

 

 .د یسوم هم چک قطره

 

 کار کنم که به صالح دلم باشه؟ یچ  دیبا یول_

 

 .ام پاک کردمجمله  یچهارم را با ادا  قطره

 

 .امین جان یکه ا ستیبه صالح دلم ن _

 

 .طور در دستم مانده بود دستش همان  مچ

 .به برداشتن دستم بودم ی زد و نه من ناراض ی م یاو حرف  نه

محکم تر لمسش   ، یاراد ری باعث شد به طور غ نیکردم و ا  یرا حس م نبضش

 .دادمی جان م رفت،ی دستم در م ری کنم؛ نگهش دارم. انگار اگر نبض او از ز

 !بودم صدرا کاهن شده ماریب  یبیبه طرز عج من

 .دمیترسی ام، از افکارم، ماز خودم، از عالقه یگاه
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 !رمینم_

 

تو فقط  کنم؛ی فرار نم دیرا گفت و به مچ دستش اشاره کرد. انگار که بگو نیا

 !دستم را ول کن

 

 :نگاه کردم و گفتم شیهاچشم  به

 !دونمیم_

 

 .کنم شیرها  خواستی اما دلم نم رود؛ی نم دانستمیم

 

 !دیخند ی . هرچند که کم رنگ بود؛ ولدیکه خند دمید

 

 :گفت امیدر چشمان ابر  رهیخ

  .کنم یرو حل م  یکه گفت یمشکل_

 

  ی. او گفته بود مشکل را حل مدیبودم را د  دهیکه ناگهان کش یراحت نفس

  .کند
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مشکالت   نیتراگر سخت یحرف، پشتم را گرم کند. حت ک یقادر بود با  صدرا

من تهِ   یبرا کنم؛ی مشکل را حل م دی صدرا بگو کهن یا رند؛یبر سر راهم قرار بگ

 .و آرامش است تیامن

 

 !سوال هیفقط مهسان، _

 

 .را به دهانش دوختم نگاهم

 ؟یمشغول به کار بش  یخوای م یاگه ی د یجا ؛ی بر جان یاگه از ا _ 

 

دانست   یمعنا نداشت. اگر او ممن یبرا  گرید یرا باال انداختم که نه! جا  سرم

 !؟شدی چه م م،یآیم  جان یخاطر خودش به اکه من فقط به

 

 .راحت شد  المیخب پس! خ_

 .کن امک یشماره بابات رو برام پ  یراست

 

 .میگفت، مچ دستم را گرفت و با هم، به سمت اتاقش رفت را که نیا

 .دیکش یاو بود که مرا به دنبال خودش م  حاال
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 .نتوانستم مخالفت کنم یحت

  !در کار نبود یمخالفت گرچه

 !کردم ی م امک یپ  شیحتما شماره بابا را برا من

 

کس  و باعث شد من ع  یکیصلوات ن  یبه اتاق، همزمان شد با صدا ورودمان

 .العمل نشان دهم

 .ادامه ندهد یکیبکشم تا ن رون یدست صدرا ب انیکردم مچ دستم را از م یسع

 .خصمانه هم مهمانم کرد  یاو دستم را محکم تر نگه داشت و به نگاه  یول

 !دیرقصی نزده م ،یکین 

 .تا غوغا به پا کند ندیرا هم بب  یاصحنه نی که چن نیبه ا یوا

 

 .کردم مظلومانه به صدرا نگاه کنم یسع

  .نثارم کرد و بعد مچم را ول کرد یامکث، چشم غره  یکم با

 .نبود ی که عاد ی کردن ول

 .نوازش بود شتریعاشق بودم، ب ی ادیکه ز یمن یبرا

 !تا سر انگشتانم ینوازش
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  .حواسم را جمع کنم گر یکردم د یسع

 .نبود تا بهانه کنم یزیچ  گری د بارنیا

 !نمینب نیگونه خشمگ آن وقتج یه گریبود که صدرا را د نیا  حمیترج و

 

از    یکی رو  شنهادیپ   نیا  روزید م؛ ینکرد دیتول یمدت، محصول خاص ن یما تو ا_

 .بهم داد ممیدوستان قد

 

 .نگاهش دستبندها را نشانمان داد با

 

  .خودش و چند تا از هم صنفاش مشتاق بودن_

  .یدستگاه خاص   ای خوادی هم نم ی اصخ زیچ

. اونا هم  میزن  ی مختلف براشون م  یها رو تو رنگ ها و طرح هادستبند ما

 .کنن  یمد نظرشون بود، با طال روش کار م یاخودشون، هر نوشته 

 

 

 :ما دو نفر چرخاند و ادامه داد  نیرا ب نگاهش
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 میکن یرو حک م  ریما رو دستبند، اسم سد درواقع

 .کننی رو ثبت م خوانی که م یکوبن؛ اسم  یکه به دستبند م یهم رو پالک اونا

 .شهیوارد نم  یهم به کس یالطمه  ،یجورنیا

 

 :بود؛ گفت هیشب که به زمزمه  ییلب با صدا  ریز یکین

 .تر بود به شهر ک یکاش کار خونه نزد _

 

 .دیجلوتر کش یرا کم اشی صندل د؛یما را که د  یسوال نگاه

 !نبود شیها یاز مسخره باز  یخبر بار،ن یبود که ا بیعج

 

 .میگرفت یکارگر خانوم م  ها؛ی کار زِی ر نیا یبود؛ برا  ک یاگه نزد_

 .بد سرپرست و بدون سرپرست یهاخانوم  نیهم

 .شدی خوب م  واقعا

 

 .در رابطه با آن نداشتم یرا دوست داشتم. هرچند که نظر  فکرش

 .بود یاخواهانه  ریجالب و خ فکر
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 .پاسخش را داد   صدرا

 .میدار سی خب ما که سرو_

کار   نیبه تورمون خورد، ته سوله رو به ا شتریسفارشات، ب لیقب نیاز ا اگه

 .میدی اختصاص م

  هیکرد.  دیدردسر تول یب شهی م گهید ایچ نمییب کنمیسرچ م  هیخودم   حاال

 .کنمیهم م  یی پرس و جو

 !دردسر و پر فروشه یب  یلیدستبندا، خ نیا

 

 .رفتیرا پذ یکین شنهادیچه راحت پ  صدرا

 !یفکر چیه بدون

 

وجدان خودم، اعتراف کردم که من، صدرا و طرز فکرش و   یخودم و برا با

 .پرستم  یرا م شیهاانتخاب یهمه 

 

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1302 
 

کنم تا  ینیعقب نش  یکنار بکشم  و کم  ،یتخصص یهابحث نیکردم از ا یسع

 .دخالت کند شتریب یکین

کردم. ماندن و رفتن من،   یآماده م گاهش ی جا رفتنیپذ ی او را برا دیبا کمکم

 .گذاشتی سوء م یاثر   یکین یرو دینبا

  یروزها نیاز هم  یکی در   دیبود و با ریدر هر حال، معاون شرکت سد یکین

 .بردیم  شیرا پ شیکارها  ییبدون داشتن مشاور، به تنها ک،ینزد

  یکین دیباز هم با شدم؛یم یو ماندن کردی اگر صدرا مشکلم را حل م یحت

 مدنظرمان بود؟  نیاز ا ریغ  یزی. مگر از روز اول، چگرفتی م اد ی ییزهایچ

 

 !گهی. زنگ خورد ددیتمام! خسته نباش گهی خب د_

 

 .ولو کرد یصندل یگفت و خودش را رو یکیرا ن هانیا

 .مینزد  یکدام حرف  چیه

 .هم نداشت ی خاص لیکه دل ی . سکوتمیهردو سکوت کرد  یکیو ن من

 

با حسابدار شرکت، در حال گفتگو   زش،یبود که از پشت م قهیهم چند دق  صدرا

 .بود
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 ...یلعنت   گهیدل بکن د_

 

نبود که با آن لبخند مسخره، نظاره گر من و توجهم   ی کیحواسم به ن چرا 

 نسبت به صدراست!؟ 

 :گفتم ملتمسانه

  هاتی خوشمزگ نی ا الیخیکنم که ب کاری فقط بگو من چ  زتیتو رو جون عز_

 ؟یش

 

 :گفت ع یسر

 !یشهر باز  میجمعه بر _

 

 .گشاد شد چشمانم

 .بود اشقهیدق   ک ی یکه خل و چل، تنها برا واقعا

 .خاطر هم نداشتمرفته بودم را اصال به  ی که شهر باز یبار  نیآخر من

 .وقتم را آنجا تلف کنم خواستی دلم نم چیبود که ه ییتنها جا دیشا

 .بود یمعنی کامال ب ،یاز نظرم رفتن به شهرباز 
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 .دعوت هلن و ماهان را هم چند بار رد کرده بودم یحت

 

 .باشم هاتیکار نیریش جا شاهد و اون ی مونده باهات برم شهرباز نمیهم_

 

 !کنمای شروع م_

 

باال انداخت و    یانشانش دادم اما شانه  ظ یغل  ی. اخمکردی م دمیتهد داشت

 :گفت

 .یشهر باز م یکه جمعه، من و تو و هلن، با هم بر  نهیتنها راهش هم_

 

 :گفتم الیخ  یآسودگ با

 !ه یدستشو فرسته،یکه هلن رو تنها م ییهلن، تنها جا  یبابا_

 

 !جا کرده با تو  یهلن ب یبابا_

 

 .کردم نگاهش

 !ادب یب_
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با من و هلن   خواستی در کار نبود. واقعا  م یاز شوخ  یرد  چیدر صورتش ه اما

 .نداشت ی برود؟ اما راه یبه شهرباز

 کنهی از همون طبقه دوم شرکت پرتت م  ،یگفت ی هلن اگه بشنوه چ یبابا_

 !که دوچرخه از روش رد شده یبش یاگوجه هیتا شب ن،ییپا

 

 ...مهربانم ماهان

 .همه غلو کردم نیببخش که درمورد اخالقت ا مرا

مورچه هم   ک ی هلن حساس بود وگرنه آزارش به  یرو یادیفقط ز برادرم

 .دیرسینم

 

 .دیدر باش یجام. پس حاضر و آماده جلوعصر اون   شیساعت ش_

 

 .دمیخند کج

 .بود  یقشنگ ی شوخ_

 

 !امیکه م ینیبیم_
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 !ایب_

 

 !برمتونی و م امیم_

 

 .من دیاگه کلکلتون تموم شد؛ اون پوشه ها رو بد_

 

 .شد مانی صدرا، آتش بس نبرد لفظ یصدا

 

 .تکان بخورد شی لم داده بود که مشخص بود قصد ندارد از جا یطور یکین

 .پوشه گذاشتم و آن را بستم انیبلند شدم و برگه ها را دسته کردم. م پس

 :گفت یکیدادم که همان لحظه ن لیرا به صدرا تحو  هپوش

 

مون  هم واسه  ییدور چا هیسر رات به مش رضا بگو  ،یایم ی مهسان، دار_ 

 .که دهنم کف کرد انقد درمورد کار بحث کردم یکی. من ارهیب

 

 :دادم و او ادامه داد  امینیبه ب ینیچ
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 بنده خدا اصال استکان داره؟ نیهرچند اول بب_

 !رو که خانوم خانوما به فنا دادن همه

 

 .صدرا نگاه کرد تا او را متوجه منظور خود کند به

 .کردمی بود زودتر درخواستش را اجابت م بهتر

که نگاهم کند، در حال نگاه به  آن یصدرا، ب یقدم به سمت در برداشتم ول ک ی

 .فن اشاره کردبا دست به تل  وترش؛یکامپ توریمان

 

 .بهش بگو یمهسان، تلفن یبر خواد ینم_

 .کنم که بعدش کارتون دارم لیمی ا رون یمن ا دیساکت بمون قهیچند دق   بعدم

 

  یادیز ینداشتم مقصودش از گفتن ساکت، فقط شامل حال دخترخاله  شک 

 .خوشحالش بود

 

 .گهید میت، مَهَندس. بزار بر ولمون کن جون ننه_

 

 .نگاه انداختنِ صدرا شد میمن و ن یگفتنش، باعث خنده مَهندس
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 :گفت یکیدوباره به کارش ادامه داد و رو به ن صدرا

و دوتا آدم مطمئن به تورم بخوره،   فتهیکارها رو روال ب کهن یبه محض ا_

 !یکه قبال بود ییهمون جا فرستمتی بغلت و م ریز  ذارمی ت رو مپرونده 

 

 :گفت دانهیالق 

مَهندس جان! تو    م یور بودو اون  ورنیهمه عمر، پرونده به بغل، دربدرِ ا  ما که_

 .کارو با ما نینکن ا گهید

 

 .چرا اصل حرفش خنده دار نبود  دانم ینم  یگفت ول ی شوخ به

 .پشتش هزار حرف بود انگار 

 

 .دمید یکین ی مطمئن شدم، که نگاه صدرا را رو یرا وقت نیا

 ...ریدلگ ی تلخ و کم ینگاه
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پر از حرف بود تا    شتریبار از سر سرزنش نبود. ب نیبعد زمزمه نامش، که ا و

 .سرزنش

 ...یکین_

 

 .خودشان بود انیمشترک که م  یحرف 

 

 گم؟ی دروغ م ه؟یچ_

 !شده بود، انگار جاش رو تنگ کردم تو خونه یخاله جونت دوباره عصب شبید

 

 .دیرا برچ شیهالب  ،یاو به طور مسخره گفت

 

 .شد یه جددوبار صدرا

تو   یاخاله چیکه ه  ادیاز دهنم در م یفحش هی ،یادامه بد گهی کلمه د هی_

 !مونهی ازش در امان نم نیزم

 

 .در لپ تاپش را محکم بست و
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 به خاله من هم بود!؟  منظورش

 !که بود حتما

 

 :مکث گفت یصدرا با کم ، یکیاز سکوت ن بعد

 ...شبیزنگ زده... د لیسه_

 

مشغول کنم تا   امیکردم خودم را با گوش  یبود. پس سع یک یحرفش با ن طرف

 .راحت صحبت کنند

 جون؟   لیسه نیا گفتیم  ی! چشم و گوشت روشن! چیبسالمت_

 

 .بهش زنگ زده یعل روز ید_

 

 :گفت یعصب

بره به   دیبا لیسه ؟یگی به من م  یخب زده که زده. چرا به تو گفته؟ چرا دار_

 . به من و تو چه صدرا؟ رهیبگ ی خبر بده و ازش چشم روشن یمامان عل 

 

  .استیخصوص ی ادیز شانانیکردم بحث م حس
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 .دو تنها بمانندشدم تا آن  زیخ مین

 

 .به کارام برسم رمی من م_

 

 .یبر یبلند ش یکه تو بخوا  ستین یز یمهسان، چ نیبش_

 

 :جواب صدرا، گفت  در

  داشونینمه پ هیبنده،  یکه، فقط شوهر فرار  ستین یزی! چگهی راست م_

 .شده

 

 .دیبا صدا خند و

 .کردن بود یزار هیشب  شتریکه ب یاخنده

اش، از  خنده  یمن از صدا یول  د؛یبگو  ی زینزد و نخواست چ یحرف  یکین دیشا

 .دلم بدجور گرفت ش؛یسو سو زدن چشم ها

 

 .بمانم. درست نبود شدی شدم. نم  زیخ  میباره ن دو
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 !نیبش_

 

 .بود که دوباره مانع رفتنم شد صدرا

 .بروم داد ی داشت! کاش اجازه م ی اصرار چه

دلم   لِیباب م دنش،یطور شکسته د  نیبودم، ا دهیشاد د شهیرا هم یکین من

 .نبود

 برود؟  شی با دل ما پ دیبا زیهمه چ شهیگفته شده هم ایدن یکجا یول

 

بشنوم. پس به ناچار؛ ماندم و سرم را    ی قشنگ یزهایچ ستیقرارن دانستمیم

  .انداختم نییپا

 :گفت صدرا

هم تماس گرفته که   ی برگرده، با رافع خواد ی زنگ زده گفته پول جور کردم. م_

 .رهی رو پس بگ ی از عل تشیپولش رو بده تا شکا  خوادیم

  

 .دمیند ی کیدر صورت ن  یاز شاد  یرد چیه

 !چیه
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حتما حضور   گهی دادگاه، د یباشم که تو جلسه بعد دوار یام تونمی م یعنی_

 داره!؟ 

 

 ...یکین_

 بده!؟ حیتوض ادیتا خودش ب یصبر کن ستین بهتر

 

 .کور شدن از بس چشم به در دوختن  گهیباشه برا ننه باباش که د حشیتوض_

  مارستانیکه رو تخت ب یهمون وقت ش،یرو گرفتم. نُه ماه پ حاتمیتوض من

 .بودم

که  ادی. نادیب  ستیبگه الزم ن رتشیدوستت بگو بره به دوست خوش غ به

 .و خوشحالمون کنه ادی. نستیراهش نچشم به یشکیه

 

 .رفت رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 

 !دمیرا د ختیکه از چشمش ر یمن قطره اشک درشت یول

 

 ...آرامش کنم. اما رم؛ی به دنبالش بروم؛ در آغوشش بگ خواستم
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 .کم تنها باشه هیسان. بذار مه نیبش _

 

حالم را بد   ی ک ین دنیبروم. ناراحت د یکیدنبال ن گذاشتی صدرا م کاش

 .کردیم

 

  انیافتاده، هر دو دستش را م نییپا یزد و با سر شیبه موها  یچنگ  صدرا

را که اصال نداشتم. کاش همان   یک ی ن ینگه داشت. تحمل ا شیآشوبِ موها

شاهد   گر یموقع دآن دی. شاکردمی م یموقع زنگ زده بودم و از آقارضا طلب چا

 .شدمیبحث و عواقبش نم نیا

 

و به سمت صدرا برگشتم. آب   ختمیاتاق ر ی آب، از آبسرد کن روبرو وانیل ک ی

کناراو   ،یصندل یجا نشستم. رو را مقابلش گرفتم. آن را گرفت و من هم همان 

 .کشی و نزد

 .اورمیرا به زبان ب امیکنجکاک خواستی بار دلم م نیا

 شوهرش کجاست؟ _

 

 .کرد نگاهم
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 ...مکث با

 ...یطوالن

 

 .و نگاهم را بدزدم  ندازمیب نییمن، باعث شد سرم را پا ی نگاهش رو یرگیخ

 

 .ریرو. سرت رو باال بگتنگاه  رینگ_

 

شده   ک یکرد. چقدر نزد لیخود را به سمت من ما ینگاهش کردم. کم دوباره

 .بود

. چشم در چشمم بود و انگار  کردی و رو م  ر یچشمانم را ز ق،یدق  ی با نگاه داشت

 .قصد عقب رفتن نداشت

 

 ان؟ی برام سوال بود که اونا چه رنگ دم،ی هات رو درست دکه چشم ی بار نیاول_

 ؟ یمشک  ؟یقهوه ا

 !بود انگار یقات

 .روشن شده بود  هویچون  ه،یبار فکر کردم عسل هی یحت

 .کرده بود ریتو ذهنم رو درگ یهاچشم 
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رنگ چشم   حاتش،یتوض کرد،ی که داشت م یصحبت نینگاهش کردم. ا  جیگ

 به حرفمان داشت؟  یمن، چه ربط

 

 :بود. ادامه داد  ی گری در فکر د انگار 

 ...نه دمید دمت،یهر بار که د گهیبعدا د_

 !رنگن هی تو هر بار  یهاچشم 

 ...یترسیکه م ییآفتاب، وقتا رینور کم، ز اد،ینور ز تو

 

شد و بعد ناگهان بلند شد و به سمت پنجره    یدوباره در صورتم طوالن مکثش

 .رفت

 

 .گذاشت رفت هو ی ش،ینُه ماه پ ،یکیشوهر ن_

 

 

 

 :دمیبحث چشمان مرا تمام کرده بود. پرس انگار 
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 رفت؟  یواسه چ_

 

 !گنده یبده هیباال آورده بود.  هویکه   ی کم آورده بود. به خاطر اون همه بده_

 

. انگار به آن روزها  یهم عصب  دیکالفه بود. شا. دیبه صورتش کش یو دست گفت

 .رفته بود

 

  میدی. دمیکه آبشون کن میزد یها رو نخواست، به هر دراجتهاد جنس یوقت_

شرکت تازه پا گرفته، اون همه جنس قبول کنه؟   هیاز  اومدی م ی. کشهینه، نم

تو انبار، اجاره   ده یخواب یها. جنسدنیخری خورد خورد هم ازمون نم یحت

 یهزار تا قرض و قوله  و  یوام بانک یهاکارخونه، اجاره انبار، پول کارگرا، قسط 

 .میتا حداقل ورشکست نش میردشون کن  متیق  ریکم ز هی  میکرد ی ... سعگهید

 .و ضرر! بهتر از سقوط مطلق بود جهنم

 

 .دنمیشن شتریاز نگاهم خواند که مشتاق ب دیمن نگاه کرد و شا  به

 

  هیهر روز  ی کمکش کردم، باباش کمکش کرد، ول تونستمیکه م  ییمن تا جا_

 م، یخورد یخالص رو وقت ری. تیرو بده  ومد یم یرقم
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رقم سودش   گذشت،ی م ی اون پول رو نزول کرده و هرچ شتریب میدیفهم که

 .نشد جمعش کرد گهی . حاال اصل پول بماند! انقدر شد که دشدیتر مگنده

  هیبهم گفت  ی بودم. عل شونیخواهرم! نگران زندگ یک یدوستم بود، ن  یعل

کنه،  کاری کم وقت بخره. گفت خودش بلده چ هیتا  ییجا رن ی م یکیمدت با ن

رو  . گفت راهش دنی کارها بهش زمان نمطلب  جان یو ا خوادی فقط زمان م

  ...بلده... بلد بود

 

 .تکرار کرد و آخر سر، انگار که خسته شده بود، دوباره نشست را نیبار ا چند

 .به من ترک یمن، نزد گر ی سمت د  یِ صندل یبار رو نیا

 

تصادف سخت و بد. اما از ترس   هیتو راه تصادف کردن.  یگفت بلده، ول  یعل_

و خودشم رفته بود. خودم از   مارستانیرو رسونده بود ب  یکین فته،ین ریگ کهنیا

 .رفته بود  یبود؛ ول یکه چقدر زخم دمشید مارستانیب یهان یدورب

 .رو باخت شیو کار و کل زندگ رفت

 

  .تمام شدن حرفش، نگاهش را به من داد با
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 ...میدنبالش بود ی لی نُه ماه نبوده، خ_

 .پسر عموش شیگفت قصدش بود بره سوئد پ یکین

 .میرفت جاماون 

 !نبود یول

 بشه داشیموند و گشت؛ بلکه پ ی چند ماه یکین

 .ومدینشد و ن داشینبود، پ یول

بر گشت گفت فقط طالق! بهش گفتم صبر کن، اجازه بده، فرصت بده به  یکین

 .کردمی رو درک م یشوهرت. خب من عل 

ِقل   هویبود. از شانس بدش،  دهیرو ند هاشی وارد بازار شده بود و نامرد  تازه

 .خورد وسط کثافت

 .دیترس یکرد ول ینامرد ی کین ! در حقدیترس

 ...کنه، جاش یکه نامرد ی مرد گهیم اد،یکوتاه نم  یکین حاالم 

 

 !قبرستونه نهیتو س_

 

 .صدرا را کامل کرد یبود که از پشت سرمان آمد و جمله یکین
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 .شدم و نگاهش کردم بلند

 آمده بود؟  یک از

 

 :تکان داد و گفت یسر صدرا

چرا هربار فقط   ا؟ یقضا نیبه ا ؟یکین  یفکر کن تیبه زندگ ینیشی تو اصال م_

 .که درسته نهیفقط هم یانگار که مطمئن ؟یکنی جمله رو تکرار م هی نیهم

 

واسه فکر   یی. جانمیبی هم به فکر کردن نم یازین چی. هگمیمطمئنم که م_

تو قبرستون   قایمن، دق  یتو زندگ یعل  ینخواسته. جا یکردن نمونده، چون عل

 .نیدلمه صدرا. فقط هم 

 .رمی و م کنمی که جمع م یدونی م ،یبزن نهیسنگ دوستت رو به س ی بخوا اگه

 !زتیدق تو باشم، نه مانع کسب خاله عز نهیکه نه آ رمیم

 

 :محکم و بلند گفت ییرا گفت و رو به من با صدا هان یا یتوقف همه  یب

 مهسان؟  میبر_
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 .صدرا نگاه کردم. انگار منتظر اجازه او بودم به

 خودم هم مانده بود!؟   یهنوز سوال اصل کهن یا و

 برگشته بود!؟  نایچرا به شرکت ژ  صدرا

که به طرف   یقدم  ک یسوالم را از نگاهم خواند. با حرفش باعث شد همان  انگار 

 .رمیبرداشته بودم را پس بگ یکین

 

  س ی! همون مهندس ادردمیداماد مشنگ اجتهاد رو د ییجا  هی ش،یچندماه پ_

 !فالح رو

 .شناختی رو نممن  ی. حتدیرو نداون من  اما

منتها بدون اسم    خوامی ملک رو م ی هاها گفته بود کل جنساز بچه  یکی به

ملک   یبود که به سود شرکت ورشکست شده یزی. چمتیق  ر یملک! و البته ز

 .هم بود

 

 شان؟ ی نامرد دنیها معامله کند؟ آن هم بعد از دبا آن  خواستی دوباره م یعنی

 .دمیکه در ذهنم بود را پرس یسوال
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شما رو   یاما اونا حت ؟ینیمعامله بش زیباهاشون سر م  یخواست  یشما دوباره م_

 ...از ملک وسط نبود. پس یاسم چیه  ،یشما اومد  ی. وقتشناختنینم

 

 .وسط بود  نیا یاگهید  یزای چ هیخب _

 

 بدونم؟ دیمن نبا ؟یچ_

 

 !بایتقر_

 

 .را دوست نداشتم شیدو پهلو جواب

 .جا مانده بود که من قرار نبود بفهمم انیم نی در ا  یزیکه چ انگار 

 

 :که منتظر مانده بود، رو به من گفت ی کیاشاره به ن با

فرصت   ی حرف بزنم. ول  یکم هیدر مورد اون نوچه اجتهاد باهات  خواستمیم_

 .نشد

 .وقته  رید  گهید  االنم

 .میکنی . بعدا باهم صحبت میبر یتونیم فعال
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  .بلند شد شیو از جا گفت

 .رودی م زشیکردم به طرف م  فکر

  .رفت  ی کیبه سمت ن یول

  یِپس گردن ک یناگهان  دیکش یکیشد و دستش را به سمت گردن ن کشینزد

 :چندان محکم نثارش کرد و گفتنه

 !ایخونی دفعه آخرت باشه برا من لُغز م_

 !رمیم رم،ی که م دیتهد یه

بازم باهم بر   م،یبرگرد میاگه خواست  م،یبا هم اومد  م؛یاومد یهر گور از

 .میگردیم

 

شان به من دست  بودن  ک یاز نزد ی حس بد چیه  گرید بارن یچرا ا دانمی نم 

 .نداد

 .گرفت امخنده

 

 

 !شیها تیماهان افتادم و حما ادی به
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کفشش هم  یکنه. پاشنه ی. خانوم مشاور داره بد نگاه مروبکش کنار خودت _

 .زهیت یلیخ

 

 !جمعش کرد یکین یعنیجمع شد،   امخنده

 .او بگذرد  یبرا  امی ساعت از دلسوز  میاجازه نداد ن یحت

 

 :باز گفت صدرا

 !. زودترنمیبب دیکن، بر ت ی! کم اذیکین_

 

 .کرد و به سمت من برگشت تیرا به سمت در هدا یکین

اما سر   ،یزنی بال بال م ی دار یاز کنجکاو  دونمیمهسان. م گهی تو هم برو د_

 .گمی وقتش بهت م

 .دیبر فعال

 

 :و گفت دیخود کوب یشانیپ ی آهسته رو بعد
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کار به شما دوتا بسپُرم   هی. شده من نی اوردیانبار رو درن یآخرش هم موجود _

نکردم واسه   میاستخدام تنظ یتا آگه د یزودتر بر ن؟یکن دمیو روسف

  .هاتونن یگزیجا

 

 :لب گفتم  ریناچار از او فاصله گرفتم و ز به

 !باشه خداحافظ_

 

 !سایوا_

 

 .نگاهش کردم ینگه داشت. سوال  مرا

 

خورده بود، جواب زن مش   ترنییپا ایاون لنگه کفش اگه چهل سانت باالتر  _

 ؟یبد یخواستی م  یرضا رو چ

 

  ک یبه آسمان رفت! انگشت شستش را به نشان ال یکین یخنده  یصدا ناگهان

 .کردن، به صدرا نشان داد

 !باحال بود یلیدمت گرم صدرا! خ _
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 :من تکان داد و گفت ی ابر یدست بعد

 .یکن بازم از شگرد هاپو استفاده کن یمنتظرتم مهسان! سع نیتو ماش_

 

 !رفت رونیو پر خنده به ب  گفت

 

 !من  یخدا

 !بود ده یصدرا مرا د پس

 

 :بامزه و گفتم یادیز  یکردم به سمت صدرا رو

 

 !...یلیواقعا که خ_

 

  شیبرا یاچه کلمه  دانستمی جمله ام بود. نم یباال رفته منتظر ادامه  یی ابرو با

 :به کار ببرم. پس فقط گفتم

 !ادب ی ! بیبد یلیخ_
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 .هم به مفرد خواندنش فکر نکردم اصال

 حرف چه بود!؟   نیتر، منظورش از ا نییسانت پا چهل

 .به هم داشتند یادیها شباهت زخاله زاده انگار 

 !ادب تر یب ی کیاز  یکی

 

  یکجا دیبا دانستمی آخرش را که گفت و چشمک زنان نگاهم کرد؛ نم یجمله 

 !دلم قرارش دهم

 .به دلم نشست یادیز ی شده بود؛ ول انیکه با طنز ب یحرف 

 

 !مودب یاد یز ی قربون شما_

 

 رفته بود!؟  ی کیکردم که ن ی خدا را شکر م دیبا

 !بود دهی خاله زاده اش را ند ی رور  نیبود و ا رفته

 .بودم که سرخ شده ام مطمئن

 !کردی ها که بارم نمچه حرف  د، ید ی سرخ شده م ی اگر مرا با رو یکین

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1328 
 

 .کردم از معرکه دور شوم یو سع  دمیکش یپوف 

 

 .بود ی بهار یکاهن، درست مثل هوا  صدرا

 !یو گاه آفتاب یطوفان گاه

 

از اتاق خارج شوم، با من هم قدم   خواستمی م یکردم و وقت یخداحافظ  دوباره

 .شد

 .بیدر ج  یپشت سرم بود با دست قایدق 

 د؟یایهمراهم ب   خواستیم

  !شدی لذت بخش م یهمراه  ک یکه  الحق

 !مهسان زنمی شب بهت زنگ م_

 

 .نداشتم. انگار زبانم بند آمده بود. فقط سرم را تکان دادم یجواب

 !بزن، حتما زنگ بزن یعنی که

 

 که کمرم را لمس کرد؛ تنم منقبض شد؛  دستش
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 .ستادمیا  جهیکند و کند تر شد و در نت میها قدم

 .نگاهش کردم برگشتم

  .کمرم مانده بود  یبه رو به رو بود اما دستش هنوز رو نگاهش

 .زبانش بود یکه رو  یگفتن حرف   یمردد بود برا انگار 

کامل را بردم و صورتش را   یدست آمده بهرهساکت بود و من از فرصت به  او

 .زدی لمس صورتش له له م یکم، دلم برا یفاصله نی زدم. در ا دیخوب د

 

 .رمیمچ نگاهم را گرفت، باز هم نتوانستم چشم از او بگ یوقت یحت

 .براقش یهامهربان و پر حرفش. چشم   یادیز یهاچشم   از

 

تو به شرکت نداره، چه تو   ومدنین ایبه اومدن   یست که ربطه ییهاز یچ هی_

 .شهی درمورد اونا عوض نم  یزیچ ؛یاین گه یچه د ،یایب

  

 .نفس بود ک یکه فاصله مان فقط  ک یآورد آنقدر نزد ک یرا نزد  سرش

 ...نفس ک ی

 .شود چیبخورم تا فاصله ه ی بود تکان کوچک یکاف  فقط
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  ی زن رو نیتر چارهیخورد و من... ب یمن م  یهابه لب قایدق  ش،یهالب  حرارت

 .بود و نبود کم یبودم آن لحظه. در آغوشش بودم و نبودم؛ نزد نیزم

 کنه، ینم  رییتغ زا یاون چ_

 ...یکه تو خودت نخوا  یکنه تا وقت ینم

 

لحظه به خود فشرد و از   ک یکمرم بود، به قدر  یکه رو یدست   ک یبا همان  مرا

 .کنارم رد شد

  .سوزاند  گری و مرا بار د رفت

 م،یهالب  ک یصورت و نزد یرو شیهاکمرم و هرم نفس  یدستش رو یجا

 ...شده بود ی خال بیعج

 

 

  .تا ماهان برسد می بود ستادهیما ا یدر خانه  یجلو ،یکین با

برساند و خبر   را به دستشآن خواست ی بود و م  دهیهلن کادو خر ی برا یکین

 د یبگو شیرفتن را هم برا  یشهرباز

 .نزن یحرف  یاز شهرباز   یکادو رو بده بهش ول یکین_
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 چرا نزنم؟ _

 

  شهی نم گهیوقت داون   ذاره؛ی نه و نم گهی م هویتو.  یشناسی رو نمماهان_

. هرچند که خود منم هنوز قبول نکردم باهات  شکنهیو بچه دلش م مشیببر

 .امیب

 

 :باال انداخت و گفت م یبرا ییابرو

نکردن   ای. بعدم قبول کردن یرو نشناخت  یکیدرصد فکر کن نشه! هنوز ن هی_

 !خانومِ مجد خواسته  ی کیچون ن م،یری. مستیتو اصال مهم ن

 

 .ردیبگ ل یرا تحو شیخواب بود و نشد کادو  هلن

 ستیبه ب ک ی . نزدکردی قبول نم کردم؛ی را به داخل تعارف م یکیهرچه ن 

 .خانه آمدن نداشت ی برا ی چنان اصرارو هم   میبود که منتظر بود قهیدق 

 .اطیتو ح نیبش ای. حداقل بیخدا. هالک شدگرمه به یکین_

 

مامان را به   یخانگ   یاز شربت آلبالو  یخال وانیباال انداخت و ل میبرا یاشانه

 .سمتم گرفت
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 :با اخم گفت رم، یرا بگ  وانیبردم تا ل شیرا پ دستم

 !که شینگفتم ببر_

 

 ؟ ینگهش دار یادگار یبشورم بهت بدم  ؟ یپس چ_

 

 !گرمه؛ هالک شدم ینمکدون! گفتم باز پُرش کن. خودت گفت رینخ_

 

  وانشی بود. دوباره ل نشیکاپوت ماش یکه درست کرده بودم؛ رو  یشربت ینیس

 :را پر کردم و گفتم

  یدونی الح مبازم ص  ،یاگه به توئه که مطمئنم تموم اون پارچ هم بخور_

 !یگرمت باشه و هالک باش

 

کم مونده   شبی. مامانت دنیسیشما دوتا خواهر برادر چرا انقد خس  دونمینم_

داداشت   جور؛نیوقت تو اواسه مهمون. اون  خیبود گوشت تنش هم بکشه به س

 ...جورهم اون 

 

 داداشم چه جور؟ _



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1333 
 

 

 :لب گفت ر یتکان داد و ز میدر هوا برا یدست

 .از دستش شکارم یننداز که حساب ادمیبرو بابا! باز _

 

  ک یو گلدارش  ی. مامان با چادر رنگ میباز شد. هر دو به عقب برگشت اطیح  در

خواهرش را   شی بخواهد نما دمیبودم. ترس دهیاو را ند شبیقدم جلو آمد. از د

  دو سه قدم بلند به سمت او ی کیقدم جلوتر رفتم. اما ن ک یادامه دهد من هم 

 :برداشت و گفت

 !مجدد داریخانوم! مشتاق د م یسالم مر_

 

  ی که از نگران  ی قدم ک یو لبخند مهربان مامان، باعث شد  ی کین یسرخوش

بار از سر آرامش خاطر، به عقب بردارم. هنوز دلخور و   ن یرفته بودم؛ ا شیپ

 ییجااما از همان  شد؛ی باعث غصه خوردنم م شب یناراحت بودم. هنوز فکر به د

 :آهسته گفتم ،یکیبودم، بالفاصله بعد از ن ستادهیکه ا

 .سالم مامان_

 

 .آن نشسته بود  یرو  یاز ناراحت ی...اما رنگشهیمهربان بود؛ مثل هم صورتش
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 .دی. خسته نباشزمی عز ی سالم دخترا_

 

 یکوتاهش، با لبخند ی پرسدوباره گل کرد و بعد از احوال   یکیشدن ن  زانیآو

 :گشاد گفت

رو با  من  ی امروز سهم غذا نیشما نذاشت گهی م، مهسان راست مخانو میمر_

 اره؟ یخودش ب

 

 !هم چشمان مرا گرد کرد و هم مامان را شرمنده  خودش،یب یشوخ  با

 ؟یآره مهسان؟ تو گفت ه؟یچه حرف  ن یخدا مرگم بده. ا_

 

 :هم فشار دادم و گفتم یرا از سر حرص رو میهادندان 

 !کنهی م  یشوخ یکینه به خدا مامان. ن_

 

 .چشم دوختم یک یبا چشم غره به ن و

 :به لب نشاند و گفت یمزخرف  لبخند

بود شما به   دهی. فکر کنم دکنهی نم یکار نیخانوم همچ میمنم گفتم مر_

 .گفت یجور از لج اون  اره،یب نیخودش ناهار نداد
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  نیاز قصد چن  یکیکه ن دمیمامان سوخت. فهم یناگهان یناراحت یبرا دلم

به قدر چند ساعت، مرا، دخترش را؛ فراموش   اورد یب ادیزده تا مامان به  یف حر

 .کرده بود

 

 .دیام خواهد ترکنزنم، دل مامان حتما از غصه  یاگر حرف   دانستمیم

 .یاریخصوصا تو که کم مونده بود ته بشقابم درب م؟یناهار موند یب ستین_

 

 !بود تریشما که خوردن  یغذا_

 

مامان   ال یبزرگ نبود. اما باعث شد خ دی تهد ک یزد که کم از  م یبه رو ی چشمک

 :جمع و جور کرد و گفت  یغذا نماندنم راحت شود. چادرش را کم یبابت ب

  ی. ناهار فرداتا کم کم وقت شام هم برسه د یعصرونه بخور هی. باال  میبر دیایب_

 !چشم یتون هم به رو جفت

 

 .دمیخند کوتاه
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تر، به خاطر ما  قبل یاگر شب یحت ش؛یهامحبت ش،یهابود و مادرانه  مامان

 .قهر کرده باشد زشی دونفر، با خواهر عز

که تو   دونهی کار دارم وگرنه مهسان م یلی خانوم جون. خ میممنونم مر_

 .شدن، لنگه ندارم زونیآو

 

 :گفتم آهسته

 !صد البته_

 

 .نبود دیاصال در ق  ی کیو لبش را گاز گرفت اما ن دیحرفم را شن مامان

خراب شم رو سرتون تا   جان یا امیسحر ب یروز از کله   هی دمی قول م یول_

 .دیکن رونمیشبش به زور ب گهید

 

 :مِن مِن کنان گفت مامان

 .جان یکیم نشرمنده   یلیخ شب یبابت د یراست_

 

 :و گفت دیاز تعجب در هم کش  ییابرو

 شده بود مگه؟  ی چ شبید_
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 ...خواهرم یهاحرف بابت _

 

 ها؟ حرف کدوم_

 

 یداشت مامان را از عذاب وجدان برهاند. موفق هم شد. مامان با لبخند قصد

 .به هردو نفرمان نگاه کرد ق،یعم

که  دهیدر هم کش یی در باز شد و هلن خوابالود با ابروها یدم، ال همان

 .مشخص بود دوست ندارد خواب از سرش بپرد، به سمت ما آمد

 ...مادر جون_

 

 .دیبه طرفش چرخ عی سر مامان

 مادر؟  یشد  داریب یوا یا_

 

 .نشست و هلن را بغل کرد عی از مامان، سر شیپ یکین

 !سالم دوستم_
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 .شکفت ن،یریش  یاکه تازه متوجه ما شده بود؛ تمام صورتش از خنده  هلن

 

 

  .دمینشستم و لپ هلن را کش یکین کنار

 !عمه  یسالم خوابالو_

 

 :حد گفت یکودکانه و ب  یبا ذوق  

 ...... سالم خالهی سالم عمه جون_

 

 :داد و گفت اشینیبه ب ینیچ یکین

 .م خاله باشمنه توروخدا، خاله نه... من دوست ندار یوا_

 

 :گوش من ادامه داد  ر یز و

عمه ها فحش خورشون ملس بود، شانس من االن که قراره خاله باشم،   مایقد_

 !صدرا ممنوعش کرده

 

 .کردماش کوتاه حواله  یارا گاز گرفتم و با آرنج، ضربه لبم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1339 
 

 

 .دوباره اصرارش را شروع کرد مامان

 .خدابه شهی نم یجور ن یتو. ا میبر نی ایب دیبا گهیحاال د_

 

 .بلند شد و هلن را با خود برد یکین

  ِی خانوم. اومده بودم هم دوست جون میمر ستمین یکه تعارف  نیدونیم_

 .بش بدم کوچولو  یکادو هی هم  نم؛یرو ببخودم 

 

 .هلن برق زد  چشمان

 :را گرفت و با ذوق گفت یکین ییِاهدا  یبارب عروسک 

 ه؟ی بارب نیجونم... عروسک! خاله ا ی جونم_

 

 :زد و گفت  اشی نیب یرو یکین

کن حرف گوش   یول  ست؛یخودت ن  ی. دخترت به خوشگلهیبارب  ن ی. ازمیآره عز_

 !یکین گهی خاله، م گهی تره. به من نم

 

 .و عروسک را به خود فشرد دیکه متوجه منظور او نشده بود؛ خند  هلن
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 :قدردان گفت ی با نگاه مامان

 دخترم؟  ید یچرا زحمت کش_

 

  یبارب هیش قول داده بودم بهش که واسه  شبیخانوم. د میزحمت کجا بود مر _

 .بخرم

 

 :دوباره رو به هلن گفت یبا لبخند و

 .خبر خوش هم بهش بدم  هیتازه اومدم _

 

 خاله؟ یچ_

 

 !ته بچهخاله عمه _

 

درآوردم و به   یشکلک شیرا درآورده بود، برا ی کیکه هلن حرص ن نیاز ا  یراض

 .دمیاو خند

 .یروزا ببرمش شهرباز  نیهم دم یاگه قول بده انقد به من نگه خاله، قول م_
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تر از  بود که مامان آهسته یبه حد ،ی نام شهرباز دنیو شوق هلن با شن ذوق

 :قبل گفت

 .نزن غیمادرجون. زشته ج واش ی_

 

 :با نگاه به روبرو گفت و

 .ماهان هم اومد کهن یمثل ا_

 

رو به   یکیوقت نکه کنارمان متوقف شد؛ آن  نشیو ماش میبه عقب برگشت همه

 :مامان گفت

بره؟ راستش اومدم از آقا ماهان   نیفرستی هلن رو م زحمتی خانوم ب میمر_

پسرتون، دل   یتخس باز ترسمی م ؛یشهرباز م یبا مهسان و هلن بر رم یاجازه بگ

 .بچه رو بشکنه

 

 .با تشکر مجدد و تعارف چندباره، عاقبت رفت و ما را تنها گذاشت مامان

 جلسه است خانوما؟_
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 :گفت ی کیجواب سوال ماهان، من به او سالم کردم اما ن  در

رو ازش  کرد؛ حق انتخاب  ر ید مونک ی. منتها ک ی یعالوهدو به یبله جلسه_

 .میسلب کرد

 

باال انداختم   شیبرا  یاتکان داد. شانه   م یبرا ی جواب سالمم  را داد و سر اهانم

 .نزدم یو حرف 

 رو؟ی حق انتخابِ چ_

 

اما چون   رون؟یب  میبا هلن و مهسان بر نیدی قرار بود قبلش بپرسم اجازه م_

 .برمشونی م امیصادر شد. آخر هفته م ی را ؛ یکرد ری شما د

 

 :اما مودبانه گفت تیجد با

 .میمورد صحبت کرد نیصبح در ا فکر کنم یول_

 

 .ی اعصاب مصاب نداشت ،یدیصبح رو ولش کن شما. معلوم بود کم خواب_

 

 :گفت بارن یها نبود اما ااهل بحث کردن با خانم  ماهان
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 .مخستههم   یلیاالن از صبح بدترم. چون خ دیمطمئن باش_

 

  ،یکه شما رو هم دعوت کنم واسه شهرباز نیگفت رونی اگه ا یول دیببخش_

 .میبگم متاسفم. قراره دخترونه بر دیبا

 

بود بر سرشان   ک یقدر ادامه داشت که نزدو مخالفت ماهان آن  یکین کلکل

بابا   یبزنم. هم خسته بودم و هم فکرم سمت صدرا بود که قرار بود شماره ادیفر

 .کنم امک یپ  شیرا برا

کوتاه آمد و با   یماهان کم  ،یکیبا دخالت من و حرف گوش نکردن ن عاقبت

 :لبخند گفت

 .یزنی رو مشما باز حرف خودت  گمی م ی من که هرچ_

 

. پس  زارمیفشون نمونن، بکه رو حر ییآخه بهش قول دادم. من خودم از آدما_

 .بتونم رو قولم به اون بچه پا بذارم دیفکر نکن

 

 :تکان داد و گفت ی سر ماهان

 !انگار مجبورم بگم باشه_
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 :باال انداخت و گفت ییابرو میفاتحاته برا یبا لبخند یکین

 شد؟  یدید_

 

 :ماهان گفت ناگهان

 ...فقط_

 

 .مونواسه  اریشرط و شروط ن  گهیجون مادرت د_

 

 :و گفت دیاش کوتاه خندبه لحن عاجزانه ماهان

 .هفته نه  نیبگم فقط ا خواستمیم_

 

 چرا نه؟_

 

دارن.   نمایهفته هم قرار س  نیشنبه جمعه ها هلن با پدربزرگشه. اپنج_

 .بگم کنسل کنن تونمینم
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 :گفت عی شود؛ سر مان یماهان پش  دیترسیکه م یکین

خونه! من و مهسان شنبه عصر بعدِ کارخونه   ادیباشه به هرحال شنبه که م_

 .دنبالش میایم

 

 .شد رهیبه انتظار جواب ماهان، در صورتش خ و

 

 .رفتیپذ ،یتکان داد و از سر ناچار ی دوباره سر ماهان

کار را   نیدختربچه ها، دستش را بلند کرد و به سمتم گرفت. من هم هم مثل

 .میدیرا محکم به هم کوب  مان یهاکردم و دست 

 !نمیبزن قدش بب_

*** 

 

کردم و در حال آب دادن به   یپِلِ یگوش یرا از رو یقیموس یپوشه  یهاآهنگ 

کار بود   نیبهتر نی کردم. گرمم شده بود و ا یپاشرا هم کامل آب اطیها، حگل

 .خنک شوم یتا کم

به نظرم   یکه کم  یمفرط یپهن و همراهِ شاد یها با لبخندپله   یاز باال مامان

 :گفت آمد؛ی م بیعج
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.  میرو ببند تو آشپزخونه آب ندارکم آب هیمامان جان اگه کارت تموم شده؛ _

 .می شام بخور ایب نیبچ یهم سبز یکم هی

 

تخت گذاشت و با همان لبخند پررنگ،   ی رو  میکه در دستش بود را برا یسبد

کرده   شده که مامان را سرحال   یزیچ ک یبه داخل خانه برگشت. به نظرم آمد 

 .است

 

 

 .مانده بود یلی. تا زمان صرف شام هم خدانستمیکه من آن لحظه نم یزیچ

 

  ری و ز دمیچی م یبز را بستم و سبد را برداشتم. نشسته بودم و در آرامش س آب

سرم   یکه بابا را باال کردمی را زمزمه م  شدی پخش م یکه از گوش یلب، آهنگ

 .دمید

  یزخم یترسی که انگار م یکنی ها رو جدا م ی سبز یبا ظرافت دار یجور  هی_

 .شن

 

 .کردم  دییلبخند تا با

 .کوچولوئن بابا یلی خ هاشونی سر هیآره اتفاقا. آخه _



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1347 
 

 

 ره؟یدردشون بگ یترسیم نکنه_

 

 :و ادامه داد  دیبلند خند و

 !؟یطبابت کن  یخوای م هیروح نیبا ا_

 

 :و گفتم  دمیحرفش خند به

همه واسه قبول شدن جون کندم، همون ترم اول، مجبور شم از   ن یا ترسمیم_

 !کاشتن یکمک دست مامان به سبز نمیخون، به قول ماهان بش  دنِیترسِ د

 

  ی آمده و درست یگرینزد. حس کردم به خاطر موضوع د یو حرف  دیخند کوتاه

 .بعد از سکوتش، به من اثبات کرد یحسم را با جمله

 !کاهن زنگ زد_

 

لحظه انگار شرم، تمام مرا گرفت و باعث شد   ک یماند.  های سبز یرو  دستم

 .فتدیاز کار ب   میدست و پا

 .تخت نشست یعقب رفت و رو  یکم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1348 
 

 .اباب نیبش جانیا ایب قهیدق  هی_

 

 .جا گذاشتم و کنار بابا نشستمرا همان . آنکردی م ینیسبد در دستم سنگ انگار 

 .انگار یاز صبح بهتر  ؟یخوب_

 

 :زدم و گفتم یرنگکم لبخند

 .آره بابا. خوبم االن_

 

که  دیدر و اون در کوب  نیرو به اخودش ،یمامانت از همون موقع که رفت_

بود  دهیاز ناهار شرکت هم نخوره. آخه د ترسمی م صبحونه نخورده رفت و مبچه

کرد   خیرو توبهم من ی سر کار. کل یبر ی تو بخوا کردی ماهان تنها رفته، فکر نم

 .یکه چرا صبحونه نخورده گذاشتم بر

 

 :و گفتم دمیخند کوتاه

 .ردم خو   ادیناهار ز گهی اون موقع واقعا اشتها نداشتم. بعدش د_
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به خنده   ترقی که صدرا در دستم گذاشته بود، لبم عم  ییغذا  یادآوریبا  و

که بابا به زبان آورد، خنده را در من کشت و حالم را    ینشست. اما جمالت

 .گرفت

  ی و سع یکنیحالم که درک م بابا. خوش یادهیازت ممنونم که انقد فهم_

 .حل بشه شهیهم یمشکل برا  نیا ی دار

 

جرات    یدر هم رفته بودند ول خورد؛ی که مغزم را م  یاز پرسش م یابروها

 کردم؟ ی که دوست نداشتم بشنوم... چه م زدی م ینداشتم. اگر حرف  دنیپرس

 

کنه جات بذاره، اجازه   دا یآدم مطمئن پ هیکه  یکاهن مهلت خواسته تا وقت_

 .کشهی طول نم شتری. هرچند که قول داد چند روز ب یبدم بمون

 

و سرم انگار    دیچرخی صورتش م نی. نگاهم بدمیشنی بابا را نم یهاحرف یهیبق

 .درد گرفته بود

بود. صورتش پر از لبخند بود. من اما از شدت غصه، گر گرفته بودم    یراض بابا

 .رمیو هر آن امکان داشت به انفجار برسم، بم
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 دمیکشی م ق یبابا که رفت، فکرم که دوباره به کار افتاد، پشت سر هم نفس عم 

  غینداشته باشد. لبم را به دندان گرفته بودم تا ج یسرکش ال یتا بغضم دوباره خ

 .نزنم

 .نرود  جیرا در دست گرفته بودم تا گ  رمس

 .به من داده بود یچه خبر تلخ بابا

  شیبه رقص درآمدند و برا امک یپ یصفحه ی رو میهاچطور انگشت دمینفهم

 :نوشتم

 "!نیازتون ممنونم که مشکل شرکت اومدنم رو حل کرد"

 

منتظر شدم صدرا جواب دهد. اما   قهیتخت انداختم و چند دق  یرا رو یگوش

 .نشد یبرخ

 .و دلخور بودم یشاک ایدن یاز دست او، خودم و همه  چقدر

 حل کرده بود؟ نیچن  نیمشکل را ا صدرا

 .که واقعا هم حل شده بود هرچند

 چیه  یخود صدرا ب  یبود، حت یبود؛ مامان راض یبودند. بابا راض یراض همه

 .که من کار کردن در شرکتش را تمام کنم رفتیپذ یمخالفت
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بشنود،   امی بعد از خبر قبول توانستیکه مامان م یخبر نی مطمئن بودم بهتر 

 !بود رینرفتن به شرکت سد نیهم

 !باب طبع همه بود، جز من زیخوب که همه چ  چه

 

 مهسان؟_

 

  یموضوع راض نی برنگشتم. حتما او هم از ا ی. حتزدی داشت مرا صدا م ماهان

قرارش داده بودم؛ خالص شده بود. تازه   انشیکه من در م یابود. از منگنه 

 .بودم دهیمامان را فهم  یخوش لیدل

 

 !مهسان_

 

 .زده بود می. دوباره صدادمیکش یقیعم نفس

 جانم داداش؟ _

 

 .کنمیکه دارم نگات م  ستقهیاالن چند دق  ؟ینشست جان یچرا ا_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1352 
 

 !؟ دانستی نم یعنی

 !دانست ی هم م  خوب

  یکرده بود. حت فیتعر شیرا با آب و تاب فراوان برا زیمامان همه چ حتما

 .کردی خبر مسرت بخش را مخابره م نیبه خاله هم ا دیشا

 

 .امیبرو تو داداش. من خوبم. برو بعد م_

 !... هوا خوبهجانیا

 

 .داخل سخت است  ی تحمل هوا م ینوک زبانم آمد که بگو تا

مورد،   نیدر ا  گرانید ی خوشنود دنیبرق چشمان مامان سخت است. د  دنید 

 .سخت است میبرا

 

 مهسان؟  میکم حرف بزن هی_

 

 !نه_
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. نه با ماهان، نه با  یگریوقت د چینه امشب، نه ه زدمی حرف نم وقتچیه  گرید

 .یگری شخص د چیه

 .مکث کردم یکم

 .درون دستم گرفتم و به او دوختم  یرا از گوش نگاهم

 ...که ماندمی نبود؛ پس منتظر م یصدرا که خبر از

 :به ماهان گفتم رو

 .گهیوقت د چینه امشب نه ه زنم،ی حرف نم  گهیداداش د_

 .کنمی م هیاگه حرف بزنم، گر دونمی م  چون

مهم   یشکیه یحرف دلم برا  ی. وقتامیبه نظر م فیهم که بکنم، ضع هیگر

تو   زم یهام رو بربهتره حرف و غصه  ارمش؟ یبلند به زبون ب دیچرا با ست،ین

 .نزنم ک یخودم و ج

 

 :دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم بعد

 .گشنمه گهی شام. فکر کنم االن د میبر_
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که رنگ نگاهش پر از افسوس و   یتخت رها کردم و با ماهان  یرا رو یگوش

 .میشام حاضر شد  ز یحسرت بود، سر م

در دلش نمانده بود!   ی گری غم د چی حال بود. انگار هچنان خوشهم  مامان

 !حالشبهخوش 

 .کردم اصال به او نگاه نکنم ی. پس سع کردیم تیچشمانش مرا اذ  برق

  لیباشم. داشتم وسا دهیاز طعم غذا فهم  یزیکه چآن یتمام شده بود؛ ب  شام

 :به ماهان گفت مقدمهی که بابا ب کردمیرا جمع م  ز یم یرو

به   ؟یکاهن رو چطور شناخت ،یاون شرکت بود یمدت که تو نیماهان تو ا_

 ه؟ی نظرت چه جور آدم

 

 .ندهم تیبزنم. اهم دنینشنوم. خود را به نشن کردمی م یسع

حس    گرید بارک یصدرا کاهن حرف زد، که  یهای قدر از خوببرادرم آن  اما

کرد   یسع ی. مامان با رندکنمی نم دای و نداشتنش را هرگز پ  دنیکردم تاب ند

بحث را عوض کند. سفره پاک کن را به دستم داد و در حال جمع کردن تکه  

 :سفره گفت یدرشت از رو  یهانان

واسه دانشگاهت چنددست مانتو   م یهم بربا  ایدوساعت ب  یکیفردا عصر، _

 .ی شلوار و مقنعه بخر
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نگاه کنم. سفره پاک کن را   شیهاچشم  اقیبه اشت خواستی دلم نم هنوز

 :گرفتم و گفتم

 .برم یکیقراره با ن_

 

  یتعجب کرد. چرا که دستش با تکه نان دم یاما فهم  کردمی صورتش نگاه نم به

 .که برداشته بود؛ در هوا ماند

است که هرطور بخواهم  حق من  نیو ماهان هم ساکت شدند. با خود گفتم ا بابا

 کهنیکنم. با ا حی کنم؛ با هرکس بخواهم تفر د یرفتار کنم؛ هرطور بخواهم خر

ها نداشتند؛ اما خودم که هنوز در  من و احترام به آن دیبه عقا  یها اعتقادآن

  دادمی اجازه نم کسچیبه ه گری به بعد د نیسالمت عقل و منطق بودم. پس از ا

 .را به من اجبار کند یزیچ

 .شدمی م گرانید یاگر باعث ناراحت یحت

 د؟یایهم با دل من راه ب یقرار نبود کس یوقت دهیفا چه

 

تخت جا   یرا رو  یآمد که گوش ادمیوارد اتاقم شدم، به  یشب وقت آخر

 .را بردارمام. دوباره برگشتم تا آنگذاشته



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1356 
 

 :دیراهرو پرس انیم ماهان

 ؟ی بر یخوایکجا م_

 

 .کنارش گذشتم از

 .. برم بردارماطیجامونده تو ح میگوش_

 

 

مبل جا مانده بود    یهلن را که رو ی بروم، عروسک بارب اطیبه ح کهنیا قبل

. گرفتی حتما سراغش را از آغوشش م شد،ی م داریبرداشتم. فردا صبح که ب

 .دادمیآن را به ماهان م دیبا

 .رنگ عروسک انداختم یبه لباس صورت ینگاه

بود! لبخند زدم. از   ختهیر رونیبدنش را ب شتریب میکه ن  یکریدروپ یب لباس

 !رفتی انتظار نم  نیاز ا شیب ،یکین

 

 .کرد یم یتخت داشت به من دهن کج  یرو یگوش

 .جا نشستمعروسک به دست، همان  

 .ام را دوباره حساس کنمخانواده   خواستمی بد بود و نم حالم
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 .خواستم ی اصال نم د؛ی فهمیکه حرف دلم را نم یکس یدلسوز 

 کردم  یمنطق شده بودم و کودکانه فکر م یب دیشا

از او داشتم، حواسم را    یگریمن انتظار د کهن یصدرا و ا  یناگهان میتصم یول

نداشته   یزیچ چی ه یرو یتمرکز چی پرت خود کرده بود و باعث شده بود ه

 .باشم

 

سکوت    گریبار د نیاما ا  اوردیب لیکارش دل یبود صدرا بخواهد برا ممکن

 .بود ینهیگز نیبهتر

 .گرفتم، از سر احساس بود  یکه م یمی تصم هر

و   نکنم  ی ام، کارکه افسار احساسم را به دست نگرفته یبهتر بود تا زمات پس

را پنهان کرد.  که بشود آننبود  یزیاز صدرا چ امی نزنم. هرچند دلخور  یحرف 

 !خوب  یادیخصوصا از خود صدرا کاهنِ از نظر ماهان ز

 .سکوت کرده بودم و بر آن پابرجا ماندم قصد

به حرف زدن   یل یم چیپاسخ از او داشتم اما در کمال تعجب، ه ی تماس ب پنج

 .دمیدی با او در خود نم
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در   یتخت برخاستم که دوباره گوش ی به دست، با عروسک هلن، از رو یگوش

 .دیدستم لرز

 .دادینم  امیبود که پ جالب

 .نبود ی خبر زشیآم  دیتهد یهاام یپ  از

 به حرف زدن نداشتم  یلی که من م امشب

  شیها  امیاز پ یمرا وادار به حرف زدن کند، خبر  دیدوست داشتم او با تهد و

 .زدی نبود و فقط زنگ م

 .که دوباره تکرار شد دینرس هیکه شد، به ده ثان قطع

 .تخت نشستم ی جا رو همان

 .کردی عوض م  شهیحالم را هم "شبگرد "اسم  دنید 

عقل و احساس،   نیجنگ ب انیکردم تا جواب ندهم اما عاقبت م مقاومتیکم

  یآوردن برا لیو دل  حاتیگرفتم اجازه دهم تا توض میتصم یابه طور  ناباورانه 

 .کارش را بشنوم

 

 :گفتم کوتاه

 !سالم_
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 :جواب دادن به سالمم گفت یجا به

 .سر نترست خوشم اومده نیاز ا  گهیکه د کنمی اعتراف م_

 

 پاسخش بود!؟ یب یاش به تماس ها  اشاره

 دادم؟ ی و به حرفش بها نم دمیترسی از او نم کهنیا

 !دلخور بودم؛ دوباره. من از او  ستیبحث ترس ن دانستی نم انگار 

 

 .رو تخت جا گذاشتم اطیرو تو ح یگوش_

 .نیاومدم برش دارم که زنگ زد  االن

 

 ؟ یقرار نبود منتظر زنگم بمون_

 

 .زدمیتر از هربار حرف م  ی بودم و رسم یجد

 .منتظر بمونم میتاکه اون دینگفت یساعت مشخص _

 

 .دیکشیم   ازهیرها کرد. انگار خم یدر گوش  ینفس
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 !یداده بود امیپ_

 

 :طعنه گفتم با

 .ومدین یهم منتظر موندم اما جواب ی دادم. کل  امیبله پ_

 

قدر خسته بودم که  . آن دادمی جوابش را م د؛یپرس یتا فردا هم سوال م اگر

را شاهد   دادش یدوباره داد و ب خواستمی حوصله جنجال تازه را نداشتم و نم

 .باشم

 .اورمیرا بر زبان ب ام ی چه طور دلخور  دانستمینم فقط

 م؟ ی بگو اصال

 ...گفته بود حرف بزن خودش

 

 

 

 .نشدم مهسان، کارخونه بودم. تازه اومدم  امت یاصال متوجه پ_

 

 .را عوض کرده بود شی زنگ صدا ،ی خستگ
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 کارخونه تا االن؟ چرا؟ _

 

 :گفت ی و جد ی شوخ انیم

 .دادمی دوتا خانوم رو انجام م یعقب مونده یکارها_

 

 .بود یکی به من و ن منطورش

 .را انجام دهد  مانی خانه کرده بود خودش مانده بود تا کارها یما را روانه  او

 !مهربان بود یادیز

 !؟شدی سهم من م شیهای نامهربان شتری چرا ب دانم ی نم یول

 

 چه خبر؟ _

 

 .پنهان کردم میرا پشت صدا امی دلخور 

 سر کار؟  امیب دیبا یمن تا ک_

 

 .شه دا یآدم مطمئن پ هیتا هر وقت که _
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 .به بابا گفته بود زیرا ن نیهم

  یفرد مطمئن برا  ک یشدن   دایهم تا پکرده بود. آن  نییوقت تع  میبرا صدرا

 .فروش شرکت تیریمد

ماه   ک ی دیشا  ای شد،ی م  دایفردا پ ن یآن فردِ مطمئن، هم یسر و کله  دیشا

 !گرید

 من چه بود؟  فیتکل

 ...طاقت دل شکسته یب منِ

 ؟یساکت_

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 بگم؟  یچ_

 

 .حوصله بود یب

 .ممنم خسته ،یامهسان؟ تو خسته   یندار یکار_

 .نمتیبی فردا تو شرکت م .میاستراحت کن میبر
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صحبت   شتریاصرار به ب  ای م؛یخداحافظ بگو ایو منتظر ماند تا حرف بزنم.  گفت

 .کردنش داشته باشم 

  خواستمیبابا. نم یهاحرف  دنیکرده بودم. از همان غروب، بعد از شن بغض

 .کنم هیگر

 .کرد یبا دلم بد تا م   ی ادیاو داشت ز  یول

 را ثابت کند؟ یزیخواست چه چ ی سکوتش م با

 است؟  فتادهین یاتفاق مهم چیه کهنیا

 .چه بود، دلم را به درد آورد هر

 :لب گفتم  ریگرم ببارند، ز انیچشمان عص کهن یاز ا قبل

 

 !خداحافظ_

 

قطع نکنم و   گفتی بار من منتظر ماندم. دلم م نیچرا نشد. ا دانم ی نم یول

 .منتظر بمانم تا از من بخواهد حرف بزنم

 .سکوت، کار من نبود ن یا یقطع کردن و ادامه انگار 

 .خواست  یحرف زدن م  دلم
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 که هم درد بود و هم درمان؛  ییاو با

 .حرف بزنم دیبا شهیکه گفته بود هم ییاو با

ول کرده بود و قصد اتمام داشت. سکوت   دانیم انی حاال مرا تنها م  یول

 .گرفتم و حرف زدم  دهیرا ناد اشی طوالن

 .نیکنی حلش م نیراحت باشه، گفت  المیخ نیشما گفت_

. بابام هم گفت که حلش  نیبابا رو فرستادم که شما حلش کن یشماره  من

 .ستین یناراض یشک یه گهی مون، دکه تو خونه نیحلش کرد  ی. جورنیکرد

رو حل   یکه کار کس ستین یواسه همه مشخص شد صدرا کاهن آدم  االن

 .نکرده، ول کنه

 

 ...زدی نم  یبود. هنوز هم حرف  ساکت

 !تر! کار من راحت بهتر

رو که من چند ماهه تو نگه داشتنش و ول کردنش معلق   ی شما اون کار_

 بودم، 

 و دودل بودم؛  فیبالتکل

 .نیکه قادر نبودم حلش کنم رو حل کرد یکار
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خفه شده.   یتلنبار شده و ناله ها یها گر؛ از بغض  انیعص یهااز چشم  امان

 ...قراری و قلب ب جنبهی امان از دل ب

 

که زده بودم، چند احساس   ییادامه دار شده بود و من از حرف ها  سکوتش

 .مختلف  داشتم

 ...او یهاحرف دنیو در آخر انتظارِ فهم  یرها شدن، آسودگ خجالت،

 

 .به حرف آمد عاقبت

 .جا کنارت بودماالن اون  خواستی دلم م یلیمهسان؟ خ یدونیم_

 

 .گفت یم شیرا گفته بودم و او از خواسته ها م یها یریدلگ من

دلم که    زیر یهاسرش به من وصل بود. به من و تکان   ک یکه  یاخواسته

 .جمله از صدرا بود ک ی نیمُسببشان، هم

  شهیمحبت ناتمامش را؟ حرف دل تنگ مرا هم  ای کردمیکردنم را باور م اخراج

 .دیفهمی خوب م

 .را پاک کردم میهاپشت دست، اشک  با

 .ندیبی کردنم را م هیصدرا کاهن کنارم است و گر ییگو
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 :دیگو یو بعد بلند بلند م ندیبیم

 ...هی... گرهی... گرهیگر"

 "!نکن مهسان هیگر

 

 :ادامه داد  طور ن یرا ا حرفش

کردنت؛ مجبورت کنم   هیاول به خاطر دوباره گر کهن یجا، واسه ااون  گمیم_

 !یکالغ پر بر ناطتتویچند دور، دور ح

بار هم که  هیواسه  یاتفاق باشکوه که باالخره موفق شد ن یا  ک یتبر یبرا دوم

 .یشده، حرف دلت رو بزن

 

 .بودم حیها را زده بودم. حاال فقط منتظر توضنداشتم بزنم. حرف  یحرف 

 !به من بدهکار بود حیتوض ک ی او

 

باعث بشه از درس خوندن   دینبا یز یچ  چیه گهیدَرسِت که شروع بشه، د _

 .یعقب بمون

 .مهسان یچیه
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به درس و تا   یمحکم بچسب دیبا گهی. حاال دیدیت رو دساله ک یتالش  جهینت

.  یخود ولش نکن  یب ی زهایخاطر چلحظه هم به  ک یبه اون پله آخر،  دنیرس

 !یباخود، مهم، هرچ یزهایحاال اصال چ

 .یولش کن ی حق ندار یعنی نکن.  ولش

 .تصور کردم دیمن تو رو بارها تو لباس سف مهسان

 

قرارتر   ی ام را بقرار ماتم زده  یکه دل ب یا! خندهیدنیشن  ی! کوتاه ولدیخند

 .کرد

 

 !هیفرم پزشک  د،یوقت! منظورم از لباس سف  هی یریاشتباه نگ_

 !نویف  نیدختر ف  یرو برآورده کنمن  یکن آرزو یسع

 

خاک بر سرم   ک ی و از خجالت،  دمیکش را با صدا باال  امین یلحظه آب ب همان

 .محکم نثار خودم کردم

 

 !یپاکش کرد  نتینگو که با آست_
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 .لبم آمد یکالمش رو  طنتیکم رنگ، از ش یلبخند

 ندهد، حیبا خودم عهد کرده بودم تا توض یول

 .به بابا داده است ی جواب نیکه چرا چن کردی مرا قانع م د یرا ندهم. با حوابش

 

  گهیمشتاقم، د دهیتو اون لباس سف دنتید ی کن من که انقدر براحاال فکر  _

 !؟هیپدر مادرت وضعشون چ

 

 .کندی را تکرار م دیکردم از عمد، لفظ لباس سف حس

کردنم را دارد.  جواب گذاشتم. مشخص بود قصد آرام یرا باز هم ب  طنتشیش

 .چنان متکلم خود او بودهم  نیهم یبرا

 

 

 :گفت مهربان

 

 .در دانشگاه دنبالت میایب یکیکه سرم خلوت بود، با ن  یی روزا دمی قول م_

 .میناهار رو باهم باش میبر

 !یکین مهمون 
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به من بفهماند درس   خواهد ی که صدرا م افتمیپشت سر همش در یهاحرف   از

خانواده ام واجب تر و خوب بودنِ حال دل   تیخواندم واجب است؛ رضا

 !واجب تر زی ام از همه چخانواده 

 

 .گرفتیاما باز دلم بهانه م دم؛یفهمی را م هان یا من

 .دهیبا منطق بود و فهم یاد یکه ز ییاو یبهانه

 

 بود؟  یاوک  زیامشب تو خونه همه چ_

 

 منظورش به مامان بود؟  حتما

 شادش؟  یادیآن برق چشمان ز  به

 بابا؟ لیدل یب یهاخنده

 !خواستنش از ماهان حیتوض

 

 .شدمی م زیسرر کردم؛یدق م گفتم؛یبار حرف زدم. نم  نیا

 !آره همه خوب بودن_
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 ...بابا، ماهان، هلن مامان،

 

 .جزئشان بدانم  زیتا خودم را ن دیکردم، طول کش مکث

 .دلم گرفته بود  یخوب بودم، فقط کم من

 

 !من_

 

 ؟ یتو چ_

 

 .دیگونه ام چک بر  ی اشک

 !منم خوب بودم_

 

 :گفت ع یسر

!  یایشرکت ن گه ی! قراره از چند وقتِ بعد، دیخوب بود  یکرد جای شما ب_

 !حالت خوب بوده یگیوقت ماون 

 

 :طور ادامه داد  نیسکوت من، جمله اش را ا با
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من و بابات رو، بهم   یحرفا  یشنویکه م یااون لحظه خواستی من دلم م_

 .جا بمونمکه تو رو خدا بذار اون  ی! زار بزن یکن هیو بلند بلند گر یزنگ بزن

 

 کرد؟  یم  ی با من شوخ داشت

 کرد!؟  یم  یباز شوخ ست،ین ی حالم مناسب شوخ  دانستیم کهن یا با

 

 :گفتم رک

 !اصال خنده دار نبود_

 

 !ینگفتم که بخند_

ازت انتظار نداشتم.   یاگه ی د زی. چیکن هیگر یمنتظر بودم زنگ بزن واقعا

  یراحت شد که مشکل  المیخ دم،یشنرو  نتیف  نیف  یخداروشکر االن که صدا

 .یندار

 !برو بخواب خانم دکتر حاال

 

  خواب؟

 .چشمان من حرام بود  یخواب برا امشب
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مشاور مطمئن داشته باشم، دلم   هیدلم بخواد  کهن یمهسان! من قبل از ا نیبب_

 .ش، حالشون خوب باشهو خانواده   یرعلیمهسان م خوادیم

 ...قبل مثل

 .میرو بد کن یهام، حال دل کسمن و خواسته خواد ی نم دلم

 .انگار نشد   یم برسم، ولبه خواسته  ،یکس  یتونم بدون ناراحت یم کردمی م فکر

 !ستیزور که ن گه، ید شهی نم یگاه

 ...شهینم

 .شهی از اون راه نم یعنیکه کال نشه ها،  نه

 

تکرار مکرر را چقدر دوست   نیگرفت. دوباره اسمم را به زبان آورد و من ا ینفس

 .داشتم

 .دمی وقت به بن بست نرس چیمهسان من ه_

 .رسمی بار هم نم نیبدون که ا پس

 !ستیبد ن  ،یکن یقدر ها هم که فکر منکردنت تو شرکت من، اون  کار

 .بشمرم روهاش ی بذار برات خوب اصال
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راحته، تازه   الشونی ت خوبه و خحال خانواده  ،یرسی بهتر به درست م ،یاین اگه

 !ستمین و یمن د دهی بابات فهم گهی بهتر که االن د نیاز ا یچ

 

 .دی را گفت و خند نیا

 گرفتم؛ی صدرا جان م یخنده  یمن که از صدا یاش شاد نبود؛ ولخنده  یصدا

 .اش، لبخند زدمخنده  یصدا نیبه طن

 

  وی مامانت هم بفهمه من د ی جلو، که به زود میری فرمون م نیحاال با هم_

 !ستمین

 

 :حرفش گفتم انیم

 !ست که بفهمهالبد بعدش نوبت خاله _

 

 .تصور کنم شدی جمله، راحت م  نیا  یادا نی صورتش را ح اخم

 !مهسان اریرو جلو من ن یاخاله چیتو رو به تمام مقدسات، اسم ه_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1374 
 

. صدرا از  ستمیناراحت ن گریکه د دمی و من در کمال تعجب د  زدی حرف م  او

قبل از   یام را جلب کند. حتاعتماد خانواده   خواستیکارش هدف داشت. م

دانست نگاه مامان به من، دوباره مثل چند ماه   یخود او، نسبت به من. انگار م

 .است تیضاقبل، از سر اعتماد و ر

 .منتظر بودم تا صدرا آرامم کند  من

 .بود یکاف  م یبرا ست؛ین دنیاو اهل به بن بست رس دانستمی که م نیهم

هستم و   شیهابر زبان آورد، به من فهمانده بود جزء هدف  کهن یبدون ا صدرا

 .به من را هم بلد است دنیراه رس

 

 .شد  بایز یترانه ک یبه   هیشب م یبرا شیصدا

  نیمکش که آوردمت تو شرکت، حاال به همبعد اون همه کش  یفکر کردچرا _

 گذرم!؟  یبودنت م ر یاز خ  یراحت

 دم، یم رسبه خواسته  ییجا هیتا  من

 ...گهی از راه د شمهیبق

 

 :را کنار گذاشت و گفت دیکرد. ترد مکث

 .رسمیم گهی از راه د شمهیبق_
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 .ستین ینگران یبرا  یزیچ  گه،یبخواب د برو

 

 ست؟ین_

 

 !ستین_

 

نگران  دلم هنوز دل  داد؟ی جواب داده بود اما جواب دل تنگم را چه م محکم

 .بود 

 .جا عادت کرده بودم. من دوسش داشتماما من به اون _

 

 .رو بفرستم هوا که مهسان  جان یا ستیقرار ن_

 .نهیکار هم نیبه نظرم که بهتر ،یکیتو و ن یبا توجه به کارا  بعدم

 .دیدی ل ب کار نمد د،یکنار هم تا

 

ها هم به خاطر    نی. تمام امیگذاشتی لنگ م شهیداشت! کارش را هم حق

 .از حد ما دونفر بود   ادهیز یدونفره  یها طنتیش
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 !مهسان شمیم   هوشیمن دارم ب_

 

 :گفتم ع یسر

 .ریشب بخ د،یخب ببخش_

 

 :گفت آهسته

 تونستم!؟_

 

 :دمیپرس جیگ

 رو؟  یچ_

 

 حلش کنم!؟  کهنیا_

 

 ...کردم؛ به حرفش؛ به مقصودش فکر

 بود!؟  توانسته
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 .کرد یکار م شتریکه آرام گرفته بودم؛ انگار فکرم ب حاال

 

 !او توانسته بود یآر

 !حلش کرده بود  او

 !را از عذاب نجات داده بود لیا ک ی

 !گرفته بود مت یهم به غن ییزهایآن وسط، چ تازه

 ...بابا یمامان، خرسند تیرضا مثل

  ز یهمه چ دهم،ی او را از دست نم دانستمی م گر یکه د نی خود من... هم یحت

 .حل شده بود  میبرا

 .و بس داد ی م تیتخس درونم، فقط به بودن صدرا کاهن رضا دخترک

 

 

 

 !متفاوته ریشب بخ  هی تمه یجر ،یحاال که انقد لفتش داد_

 

 :گفتم متعجب

 چقدر متفاوت؟ _
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 :گفت یدارلحن خنده  با

 ...لبخند به لب بخوابم که یانقدر_

 

 کردم؟ ی آخر شبش چه م یهای به خنده انداخت. با دلبر مرا

 !؟ اوردیکه لبخند بر لب صدرا کاهن ب  میبگو دیفکر کردم چه با یکم

 

 ...بگو... بگو مهسان_

 .نشدم هوش یدست، ببه  یتا گوش بگو

 

  !بگم  ی دونم چ ینم_

  .نیراحت کرد روالم یمن... ممنونم که خ من،

 .آرومم کرد حرفاتون

 

 !بدم ادیخودم بهت  دیگفتن رو با ر یفکر کنم شب بخ_
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 :مکث گفت  یو با کم دیکش یقیعم نفس

 مهسان؟  مهینیب ری که هنوز انگار بوش ز هیاسم عطرت چ_

 

 :دم یچه طور و با کدام عقل، پرس دانم ینم

 بوش بد بود!؟ _

 

 .رها کرد  ی را در گوش نفسش

 بد!؟_ 

داشتم با مش    ش،یساعت پ هی نیکردم که تا هم  نگ یباهاش دوپ  یجور  هی

 !...آوردمی انبارو درم  یهارضا آمار جنس

 !یدار یخونه خراب کن  عطر

 !ریبخواب، شب بخ برو

 

 د؛یصدرا لبخند به لب نخواب دیشا

 !خوابمی من مطمئن بودم تا خود صبح نم  یول
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 من خانه خراب کن بود!؟  عطر

 ا؟ صدر  یهم برا آن

 

 

در گوشم   یکه هربار به نحو یسر بسته ا یهاآن شب صدرا و حرف  تماس

نبود، باعث شده بود که   شانمیمستق انیبه ب لیما وقتچیو ه خواندیم

که  دانستمی خوب م  گری شود. حاال د یتری جد یوارد مرحله  مانان یم یرابطه

اگر   یحس دوست داشتن؛ که حت  ک یصدرا نسبت به  من احساس دارد. 

. آرام گرفته بودم که عشقم  داشتینگه م یهم کم بود؛ اما دلم را راض زانشیم

. صدرا هم مرا دوست داشت و  ستین مقصدی ب یطرفه ک ی عشق   ک یبه صدرا، 

ر من هم غلط  اگر باو  یخودم تکرار کرده بودم که حت  یجمله را آن قدر برا نیا

 شتریب نم،یاو را نب گر یکه قرار بود د ییروزها  یبهانه گذشت،ی بود، اما هر چه م

  .گرفتمیم

ندارم؛ پس تمام   ی ادیزمان ز دنش،یتا بودنم در شرکت و هر روز د دانستمیم

  نیمحول شده به خود را به بهتر یکارها کهن یا ی را گذاشته بودم رو میسع

 .نحو انجام دهم

را وقت کار کمتر کرده بود. هرچند   طنتشیش د،یدی مرا م  ت یهم که جد یکین

 .میهم بلند بلند بخند وار ی به تَرَک د شدی شدن، باز باعث م کاریکه به محض ب
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مانده بود، در صلح و صفا با صدرا گذشت و   یکه از هفته باق  یروز چند

  یتا با هم برا میریبگ  یاز او مرخص میموفق شد  یکیمن و ن د،یه که رسشنبپنج

 .میباهم باش یدانشگاهم، چندساعت حتاج یما دیخر

  ی آگاه باشد. برا دشیحد به شهر تهران و مراکز خر نیتا ا  یکین کردمی نم فکر

قدر . وقت حساب کردن هم آن دانستیسمت شهر را مناسب م  ک ی ،یز یهر چ

که با خروج از هر مغازه و فروشگاه؛   گرفت،یم فیو تخف کردی م یچانه زن

 .م یبلند بخند م،یبودکرده که یبه فتح میشدی دوباره مجبور م

مرا   یکین ،یطوالن  یهاو راه رفتن ادیز  یدهایشنبه بود و خسته از خرعصر پنج 

 .به خانه رساند و موفق شدم او را به داخل دعوت کنم

  ر؛ی رفاقت است و کار من در شرکت سد نیآخر ا یکه مطمئن بود روزها مامان

استقبال   یکیاز ن  شتر،یب یِتر و مهمان نوازگشاده  ییاست، با رو انیرو به پا

د،  شام بمان یبرا  تواندی حرف از رفتن زد و گفت نم یکین یوقت  یکرد. حت

شام    یحتما برا ،ی بازمامان از او قول گرفت که شنبه، بعد از بازگشتن از شهر

 .گفت و رفت ییبماند. او هم از خداخواسته، چشم بلند باال

 .کرد که قرار روز شنبه را فراموش نکنم دیتا همان دم رفتن تاک اما

  دونستمیاست. اگه مکه هلن نبود. اصال حواسم نبود که پنجشنبه فیح_

 .داخل  اومدمینم ستش،ین



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1382 
 

 

 :شوخ گفتم یاخم با

 ؟ یذاریکه برامون کالس م میستیحاال من و مامانم اندازه اون جوجه بچه ن_

 

 :خنده گفت  پر

! با مامانت کنمیدق نگات م ینهیآ نی بذار که هر روز دارم ع هیاز خودت ما_

مهسان؟ من شنبه پنج عصر   گمی چندباره دارم م نیبب یراست  ؟یکار دار  یچ

 .یایب دیبا دیاگه کالست تا شب طول کش ی. حتجامنیا

 

 کالس کجا بود؟ _

  امیشرکت. عصرم با هم م  امیدارم دانشگاه. ظهر که م یتا ظهر کار ادار گمیم

 .سراغ هلن

 

 :گفتم طنتیبا ش و

! چرا شد  ایبه بعد اجازه گرفته بود شیهلن واسه ش یالبته فکر کنم از بابا_

 پنج؟
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را به حرکت درآورد و   نیماش ،یبلند یدرآورد و با خداحافظ میبرا یشکلک

 .رفت

 

  نی. وگرنه با ادیرا ند  یکیپدربزرگش رفته بود و خوب شد که ن یبه خانه هلن

  شیبرا یو به انتظار شنبه، صبور شدی حتما طاقتش کم م ،یکین دِیهمه تاک

 .شدی سخت م

 

  انیصدرا به پا یخواستن یهاشب را هم مثل چند شب قبل، با زمزمه آن

سرم گذاشته بود که ساعت خوابش را به هم  سربه  ی رساندم و چون کم

خواهد    غی گفت خواب صبح جمعه را حتما از من در طنتی به قصد ش ام،ختهیر

 .کرد

 

 .از او و تماسش نشد یصبح که شد، خبر اما

 :جمله نوشتم ک یفرستادم و فقط  امیپ  شیظهر برا  یهم حوال من

 "!هنوز مهندس؟ یخواب"

 

  ک ی ایاخم  ک ی به قدر  ی.  حتگذاردی نم جوابیرا ب یمتلک  چیه دانستمیم

 !تمام کننده یجمله 
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 .نشد و من هم کم کم فراموش کردم یخبر  اما

  نینگ بزند. مثل امان، قرار بود شب قبل از خواب، به من ز قرار نانوشته  طبق

 ...چند شبِ گذشته

 

هم گذشته بود و   ک یاما ساعت از  گرفتی دوازده تماس م ی حوال شهیهم

و دلشوره باعث شد خودم    افتیبه دلم راه  یاز صدرا نبود. کم کم نگران یخبر

 .رمیبا او تماس بگ

 

 .نشد ی فرستادم و از او خبر امیبار زنگ زدم و دوبار هم پ سه

 .افتاده است یخواب از چشمم فرار کرد و حس کردم اتفاق بد گر ید 

 

اش را هم که  نشد، شماره یصبح به انتظار تماسش ماندم اما خبر  یکینزد تا

 .مواجه شدم اشی گوش یجز همان چند بار اول، با خاموش گرفتم،یم

 .بند نبودم نیزم ی رو  گرید

بودم که چندبار   ختهیقدر به هم رکجا بند نبود. آن چیهم که به ه دستم

کنم و با حرف زدن با او، خودم را آرام کنم. اما  شرم   داریماهان را ب خواستمیم
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و حتما برادرم از دست خواهر   ستین  یکار درست نیا گفتمی و م  شدی مانع م

 .شودیناراحت م انگرش،یعص

 

مانع استراحتم   ، یو دل نگران رفتمیبه دانشگاه م  دینه انگار که صبح با انگار 

 .شده بود

 

شدم،   داریب  یآالرم گوش یبا صدا یبودم و وقت دهیاز دوساعت خواب کمتر

 .صدرا را گرفتم یدوباره شماره  ز،یبود که قبل از هرچ ریقدر فکرم درگآن

 !بار... دوبار... سه بار... اما... خاموش بود ک ی

 .احساسات متفاوت، حاضر شدم تا به دانشگاه بروم با

 

 

از    یروز کنکور را به کل ییِمرا بدرقه کردند که تنها ی و بابا و ماهان طور مامان

  ی گرید  یکه فکرم جا یبار ماهان اجازه نداد تنها بروم و با وجود نیبردم. ا ادی

 .دادم با او همراه شوم حیبود؛ ترج

 

 :با نگاه به صورتم گفت ستاد،یدر دانشگاه که ا یجلو
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بعدش که تصادف کرده و   ی ! حتاینبود یختیر  نیمهسان تو واسه کنکورت ا_

 ؟ یدار  روی . استرس چینبود ی شکل نیهم ا  یبرگشت ی زخم

 

 !نه ای می بگو دیبا دانستمینم

 .شدمی تر مآرام گفتم،ی اگر م اما

 

 ؟ یکاهن خبر ندار یماهان داداش! تو از... از آقا_

 

 .صورتش پر از پرسش شد حالت

 شده؟ ی زیچطور مگه؟ چ_

 

از    روزیاز د کهنیکنم. ا فیتعر شیرا برا زیسوال باعث شد همه چ  ک ی نیهم و

  یکه بعد از جواب ندادن، به خاموش بودن گوش ییهاام و تماس بوده  خبری او ب

 .قرار نداشت  ،یکه از نگران یو دل دیانجام

 

 .دمی شرکت. بهت خبر م رمی . حاال من مستین یخاص  زیان شااهلل که چ_
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 :به او نگاه کردم و گفتم یقدردان با

 .پس خبر از تو_

 

 :دانشگاه اشاره کرد و گفت به

 ؟ یبمونم تا کارهات رو انجام بد یخوا ی نم یمطمئن_

 

 :و گفتم  دمیخند کج

 !داداش ستمین یقدرم بچه دبستاناون  گهید_

 

 .نیخانوم دکتر شد  گهیبله! بر منکرش لعنت. د_

 

دانشگاه شدم.   دی جد  یایمتفاوت و دن یکه رفت، من هم وارد محوطه ماهان

 .نمانده بود میبرا یکرده بودم که رمق نیی قدر پله باال و پاآن

 .گری مسئول به مسئول د نیاز ا  گر،یاتاق به اتاق د  نیا  از

 .بار سوم به ماهان زنگ زدم یبود که کارم تمام شد و برا  ازدهی ک ینزد ساعت

 نشده؟  یهنوز خبر_
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. چرا به  ومدهیخانوم هم هنوز ن یکی. نن یینه مهسان جان. االن دوباره رفتم پا_

 !ییجا ،یبا هم باشن. مسافرت دیشا ؟یبپرس یزنی اون زنگ نم

 

 !بود دهی! چرا به عقل خودم نرسیکین

 

 .را گرفتم یکین یکردم و شماره  یخداحافظ  زود

 .سبز رنگ بلند کردم یتاکس ک ی یبرا یخروج از دانشگاه دست نیح

 .نماند و رد شد یتاکس

 

 .هم انقدر زنگ خورد تا از نفس افتاد یگوش

 داد؟ ی چرا جواب نم گرید یکین

 

 .مشغول بودم یگرفتم و قدم زنان با گوش شیرا در پ ابانیخ طول 

 ...یدوبار موحد یحت  ،یکیبار ن ک یبار صدرا،  ک ی

 .انداطالع نداده  شان،امدن ین یبرا گفتی هم م ی نبود. موحد یخبر چیه اما

 .ستیچ دانستمیآمده بود و نم  شیپ یشد که ناگهان یاتفاق شوم ریدرگ فکرم
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 .رفتمی راه م ها ابانیو دربدر خ ادهیگذشته بود و من هنوز پ ک یاز   ساعت

 .نمانده بود به شرکت برسم یزیچ

  انیجدول نشستم و سرم را محکم م یو سردرگم و خسته، لبه کالفه

 .فشار دادم میهادست 

را   یکین یشماره   گرید بارک ی ،یدیچنان خاموش بود؛ پس با ناامکه هم  صدرا

 .دادم یعبور  یپر سر و صدا  یهانی ام را به ماشلمس کردم و نگاه ماتم زده 

 !الو مهسان_

 

که کم مانده   دمیاز جا پر   یجور ،یدی و ناام  یدر اوج ناباور شیصدا دنیشن با

 .بخورم و در جدول پرت شوم یبود به عقب سکندر 

 ن؟یی! معلومه کجایکیالو ن_

 

 .ادیز یل ی . دلم پر بود... خدی را گفتم؛ اشکم چک  نیچرا تا ا دانم ینم

 

 .یزنگ زد دمیبسته بود، االن د میگوش ی . صدامارستانمیمهسان جان من ب_
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 بود؟  مارستانی. بستادیکردم قلبم ا حس

 شده؟ تیزیافتاده؟ چ  یاتفاق  ؟یواسه چ  مارستانیب_

 

 .نه نه. نگران نباش. من خوبم_

 

 .رها شد  میاجازه از گلو  یب میصدا

 شده؟  شیصدرا طور_

 

 زد؟ یچرا حرف نم  یکیکامال مشخص بود. ن می در صدا امیچارگیب

 ...یکین_

 

 هی یتونی اما اگه م  ینگران بش ادیز خواد یافتاده. نم یاتفاق  هیمهسان  نیبب_

 .کردم فعال ریگ جان یخاموشه، منم ا شی. گوشریاز صدرا بگ  یسراغ

 

 :دمینال

 رم؟ یرو بگ. از کجا سراغش ستشین_
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 :گفت ع یسر

  م،یخورده بود ی بستن جیروز با هم هوسر همون چهار راهه که اون  ایب نیبب_

 .بدم دیدسته کل هیتا من بهت  ایب

 

 ؟یواسه چ  دیکلدسته_

 

  دای. داده بود به من که اگه با مامانم مشکل پدکهیصدراست.  یخونه  دیکل_

 نیرو بهت بدم برو سراغش بب دیکل ایجا نمونم. ب یکردم، شب و نصف شب، ب

 .سرش اومده باشه ییبال ترسمی. محالش چطوره 

 

 شده؟ یچ یگی چرا نم_

 

 .مارستانیبرگردم ب عی سر دیا. فقط زودتر. چون بگمی بهت م نمتیبب ایحاال ب_

 

به هق   ابانیخ یو من کم مانده بود گوشه  میکردی را پشت هم ادا م  جمالت

 .فتمیهق ب
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گفته بود، حاضر   ی کیکه ن ییدست بلند کردم تا در جا یگر ید  نیماش یجلو

. مطمئن بودم  دادی امانم نم هیو گر  دیجوشی و سرکه م  ریشوم. دلم مثل س

 .افتاده است یاتفاق بد

 اش بود؟ بود که در خانه ییبود و نگرانِ صدرا مارستانیدر ب یکین چرا 

 

  ک یگرفته بودم، خود را مقابل  یکیاز ن دیکه هنگام گرفتن دسته کل یآدرس با

 .دمیبزرگ د اریبس یخانه

به   دادی اجازه نم امی قصر باشکوه نداشت. شتاب و نگران  ک یکه کم از  ییجا

محله   نیا ییِالی و و  یمیکه تنها ساختمان قد نیدقت کنم اما هم اتشیجزئ

 .کردیم رهیرا خ   یبود؛ هر چشم

پا و آن پا کردم   نی ا  یکم شدم؟ی وارد م دیبا یعنیرفت.  د یبه سمت کل نگاهم

 .و راه درست کدام است  ستیکار درست چ دانستمی و نم

 

 .؛ خاموش بودزنگ زدم و باز به صدرا دم یکش رونیام بکوله بیرا از ج یگوش
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 قهیدو دق  یکی زنگ را فشردم.  یرا با ترس و لرز بلند کردم و دکمه  دستم

 .نشد یخبر  یمنتظر شدم ول

 .جواب نداد ی تکرار کردم و باز کس گریبار د ک ی

را در قفل  دیزدم و کل  ایبه رفتن، دل به در دشیو تاک ی کیتماس مجدد ن با

 .چرخاندم

 .فقط به روبرو بود نگاهم

 .چرا جرات سر تکان دادن ندارم  دانستمینم

از   ی زیچ یبودم. حت جیصدرا بود که از همان صبح گ  ریفکرم درگ قدرآن

 .بودم ده یدانشگاه هم نفهم

بود و حاال،   امدهیداشتند هم به چشمم ن  یچه احساس انی دانشجو گر ید کهنیا

باغ دراندشت،   ک ی داشتم در  منشا آن کجاست، دانستمیکه نم  ی با حس ترس

  ایجا درست است که هنوز مطمئن نبودم بودنم در آن  یی. جارفتمی به جلو م

 !نه

 

قدم به  ک یناخودآگاه  دم؛یساختمان که رس ی و بزرگ ورود اهیس  یدر چوب به

. چند نفس  دمیترس شتریعقب رفتم. پشت سرم را نگاه کردم تا برگردم اما ب

 .شدیتر مقلبم کوبنده یهااما تپش رم یتا آرام بگ دمیکش ی در پ یو پ   قیعم
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ام  بسته یهاصدرا مقابل پلک  ریگرفتم. چشمانم را بستم و تصو یم میتصم دیبا

 .تاه به در زدم و منتظر ماندمکو یاجان گرفت. دستم را بلند کردم، تقه

 .نشد یخبر  اما

به   ی جا بر من حمله ور شده بودند و نگران ک یترس، همه  جان،یاسترس، ه 

 .ترساندی مرا م شتری خاطر خود صدرا، ب

 .جا کردم و دوباره به پشت سر برگشتمدوشم جابه  یام را رو کوله

ها  ثابت ماند. چقدر بلند بودند. چطور قبال آن اطیدرختان داخل ح یرو نگاهم

 .از اطرافم نداشتم یبودم. انگار اصال درک دهیرا ند

اش را لمس کردم اما  ماهان افتادم. شماره  اد ینکرد؛ تازه به  میترس رها یوقت

 .را بردارد، مستجاب نشد که نشد یهرچه دعا کردم که گوش

 .رفتم شیام رها کردم و پکوله بیرا در ج ی گوش گری بار د ک ی 

  نییرا پا رهی شدم، آرام دستگ دی از باز شدن آن نا ام ی باز در زدم اما وقت 

 .دمیکش

 .بود. قفل نبود باز

قدم   ک یپشت سرم نگاه کردم و با کنترل اطراف، مردد، داخل شدم. فقط  به

 .برداشتم و از ترس، در را پشت سرم تا انتها باز گذاشتم
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 هم بود. چرا جواب نداده بود؟ماهان  کاش

 .وجود نداشته باشد دنید  یبرا  یجالب زیداخل خانه، چ دمیترسیم

کار   ن یکرده بودم و ا ی ساز ر یمختلفم، هزاران اتفاق را در ذهنم تصو یفکرها با

 .زدی دامن م شتریبه استرسم ب

 .نبود ی به سالن نسبتا بزرگ خانه انداختم اما خبر یاجمال ینگاه

 .کس در آن جا نبود چیه انگار 

 .لرزان، او را صدا زدم  یبلند و کم نسبتا

 

 کاهن!؟ یآقا_

 

 .رفتم  شی. دوباره او را با ترس و لرز صدا زدم و پامدین یجواب

 کاهن؟ یآقا نییکجا_

 

بود و هم   درسمیکه همزمان، هم آشپزخانه در د دمیاز خانه رس یقسمت به

 .ییرای سالن پذ
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تاک   ک یو ت خچالیموتور   یدر سکوت مطلق فرو رفته بود و فقط صدا خانه

 .دیرسی سالن بود، به گوشم م یکه انتها یساعت بزرگ یهاعقربه

  ییبایز  د،یاسترس شد نیدر  ع کهنی شده بود. با وجود ا ز یوهم انگ م یبرا خانه

 .کردمیخوف م  شتریبود. هر لحظه ب ریچشمگ می وکس بودنش براو ل

 .کردم یم  دا یصدرا را پ کاش

 .زدم شی را صاف کردم و دوباره صدا  میصدا یکم

 

 کاهن!؟ یآقا_

 

 :گفتم هیگر با

 !؟ستین یکس_

 

 .ماند یها باق پله   ینگاهم رو 

 رفتم؟ی باال م دیبا

 .گشتم یکردم بعد بر م  یآن جا را هم نگاه م دیبا

و همراه او دنبال صدرا   دیایتا ب زدمی قدر به ماهان زنگ مو آن  گشتمیبرم

 !میبگرد
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 .دلم آرام گرفت یفکر، انگار قدر  نیا با

 

را به گوشم   یگوش کهن یهمان حال، دوباره شماره صدرا را گرفتم و بدون ا در

 .شدم  رهیاش خبچسبانم، به صفحه

در رفت و    میپا ر یاز ز شهیتکه ش ک ی باال نرفته بودم که  شتریدو پله ب هنوز

  نی. ادمیکش یبلند  غی که دست خودم باشد؛ جآن  یداد. ب یوحشتناک یصدا

 کرد؟ یچه م جان یا شهیتکه ش

باعث شد دهانم را   دم،یکه د یشتریب ی هاشهیو ش دیپله ها رس یبه باال  نگاهم

  ییدهانم بود، با صدا  یکه محکم رو ییهادست دوم را از پشت    غیباز کنم و ج

 .کنسول شدم یرو  لیموبا یگوش  ک یخفه بکشم اما همان دم متوجه 

 

 ...من  یخدا

 .دیتپ یانگار از داخل شکمم م قلبم

 !دمیترس واقعا

 .را نداشتم انتظارش

 خم شدم. ضعف کرده بودم؟  یرا گرفتم و کم شکمم 

 .صدرا بود یگوش
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 مهسان!؟_

 

 .کنم مرا صدا زده بود که کم مانده بود از ترس سکته یناگهان قدرآن

  ط، یشرا نیانگار جان گرفتم. مگر در ا  دم،یو او را که د دمیبه پشت سر چرخ 

 شد؟ی هم م  نیبهتر از ا

 بکشم  یقیصدرا باعث شد نفس عم یآشنا یصدا

 .. دل دردم را فراموش کردمستمیصاف با و

 

 ...کاهن یآقا یوا_

 

 قدرن یبود، اما سالم بود! تا به حال او را ا ختهیبه هم ر یلی. خ دیاو را کاو نگاهم

 .بودم اما در سالمت بود دهیند دهی و ژول ختهیهم ر به

 .مهم بود نی. حالش خوب بود. فقط همدمیکش ی آسوده ا نفس

گفتم که  یم دی گرفتم، با یرا فاکتور م اش یشانیپ  ینشسته رو یهااخم  اگر

 بودم؟ دهیها نشسته بود. چرا او را ندهمان پله   ریت. زخوب اس
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 ...خداروشکر_

 .چقد نگران شدم دیاگه بدون د؟یخوب

 

 .آمدم  نییپله را پا  دو

 .برداشتم شیبه سو یقدم و

 نگرفتم. چرا ساکت بود؟  یجواب  یول

  یمشخص بود افکارش خارج از خانه م ی کردم. نگاهش به من بود ول نگاهش

 .چرخد. حواسش پرتِ پرت بود

 

 

 .گاریس یشکسته   یلترهایسوخته و ف  مین ی ها گاری پر بود از س کنارش

را دود گرفته بود. احساس کردم نفسم تنگ شده است. نگاهم به   اطرافش

 نخ بود؟   نیچندم  نیدرون دستش افتاد. ا گاریس

 

 کاهن؟ یآقا_

 

 حال و روز در آمده بود؟  ن ی. چرا به اگرفته بود بغضم
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 .نشستم اشیزانو، در دو قدم یرو

 .را داشتند  دیسردرد شد ک ی ای ،یخوابیاز ب   یرد چشمانش

 .بودند و متورم قرمز

 چه بود؟   ی برا اش، ختهیظاهر به هم ر اش،یشانیپ   یرو ختهیر  یموها

 شده بود!؟  چه

 خوش پوش آمده بود؟   یادیبر سر صدرا کاهنِ ز ییبال چه

از   غی وقت نشناسم را قورت دادم و دستم را مقابلش تکان دادم. در یلعنت بغض

  شیزانو یرا رومکث، آن ی بردم و ب ترن یی. دستم را پاعکس العمل کوچک  ک ی

 .گذاشتم

 

 کاهن؟ یآقا_

 

واکنش  ک ی نیبود. بغض کرده بود؟ هم شیگلو بیعکس العملش تکان س تنها

. حالش  زدیحرف م  دی. بارمیبود تا او را به حرف بگ یمن کاف  ی هم برا زیر

 .چقدر بد بود

 

 .نشستم نیبر زم کامل
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 !؟شدهی چ_

 شما!؟  نی شد یشکل  نیا چرا 

 

 .بود شیزانو یو دستم رو بودم  کشیکامال نزد حاال

 .رها کردم ن یزم ی را رو ام کوله

تمام وجودم   د،یو به چانه اش رس دیکه از گوشه چشمش چک یاشک  قطره برق

 .کردی م هیرا سوزاند. صدرا کاهن داشت گر

 .نمی اندازه درمانده بب نیبود که او را تا ا  نیبهتر از ا مردم، ی م اگر

 !من  یخدا

 زد؟ ی چرا حرف نم کرد؟ ی مقاومت م ،یهر واکنش ی برا چرا 

  ک یکنم که ناگهان نگاهم به دست راستش افتاد و نزد شی دوباره صدا خواستم

 .بکشم غ یبود بلند ج

  .دستش، پر از خونِ خشک شده بود کف

  یکوتاه را هم بشکنم و رو یخون باعث شد همان چند سانت فاصله دنید

 .زانو، خود را به طرف او بکشانم

 .دستانم گرفتم انیرا م دستش
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 با خودتون؟  نیردکار ک یشده؟ چ یخدا! دستتون چ  یوا_

 

شکاف کف دستش    یمال قبل بود. خونش هم بند آماده بود ول اشی زیر  خون

 .کردن بود زی هر آن منتظر باز شدن و سر ر

  .بود ی از آن خون یکنارش افتاد که قسمت شهیتکه ش یرو نگاهم

 آن را در آورده بود!؟  خودش

 .فکرش هم تمام تنم منقبض شد از

 زد؟ یشدم. چرا حرف نم یعصب

 بر سرش آمده؟  ییگفت چه بال ینم چرا 

 .را رها کردم میصدا

 ن؟یگی نم یچیچرا ه ه؟یچه وضع نی ا شده؟ی چ گمیم_

 

 .شکست بغضم

 ...یآقا_
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 ست!؟زنده_

 

 گفت!؟ یبند آمد. چه م  نفسم

 زد!؟   یچه حرف م  از

 

 :وحشت گفتم با

 .من کنمیشده؟ دارم سکته م یچ نی توروخدا بگ ؟یک_

 

بکشد،   رون یرا بخواست آن  ی مانده بود. م فمیانگشتان ظر انیهنوز م دستش

 که اجازه ندادم و 

 .تر گرفتمش محکم

 

 .ومدهیهنوز خونش کامل بند ن_

 کجاست؟ تونهیاول یهاکمک  جعبه

 

 :زدم  اد یفر بای. تقرآوردیحرصم را درم  نیروبرو بود و ا خیم نگاهش

 د؟یزنیحرف م  یچه خبر شده؟ از چ  جان ی. اگهید  نیبگ ی زیچ هید _
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 !برو_

 

 گفت!؟ یشده بود!؟ چه م  وانهید

 کجا برم؟ چتون شده شما؟ _

 

 .ام گرفته بود هیگر

 .و بلند شد. من هم بلند شدم دیکش م یدست ها انیاز م یرا عصب دستش

 

  .شدم شیهامتوجه لباس  تازه

 خون دستش بود؟  ا یشده بود؟   ی پر از خون بود. زخم  دشیسف راهن یپ

  شیبازو یدستم را رو ی با کدام جرات دانمی . نمخوردی م چیدر هم پ دلم

 .گذاشتم

برگشت و با بلند   م یبه سو یدوباره سوالم را تکرار کنم که تند و عصب خواستم

 :زد  ادیاش خارج شود، فراز حنجره  شدی که م ییصدا نیتر

 

 !رونیمن برو ب یجا برو... از خونه  نیبرو. از ا گمی بهت م_
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  نیبا ا ختند،یر یم  میاز چشم ها انیدر م یکی ش،یپ یکه تا لحظات ییهااشک 

 .روانه صورتم شدند لیمانند س  رحمانه،ی جمالت ب  نیو ا بارهک یخشم 

کردم حرف   ی. سعدمیکشی پا پس م  دیسخت بود. اما نبا  م یموضوع برا درک

 .او را آرام کنم دیبزنم تا شا

 !بودم دهیند نیخشمگ قدرن یحال او را انتوانستم! من تا به یول

ام و او با خشونت با  کرده  یعصب یکردم صدرا کاهن را گاه ی فکر م حالتابه

  ک یشباهت به   ید، ببو میکه رو به رو ییصدرا نیمن رفتار کرده است اما ا

 .گرگ نبود

 !حالش بود  نیکلمه، مناسب ا نی! همگرگ

 !حمله یگرگ آماده  ک ی

 

  .را که به من کرد، انگار دلم را شکست پشتش

 .زمیبه عقب بردارم و بخواهم از آن معرکه بگر یباعث شد قدم نیهم و

 .شدمی دور م نیگرگ خشمگ نیاز ا  دیحالش خوب نبود. با  صدرا

 !آمدمی رفتم و با ماهان م یم دیبا

 .آمد شیبود که صدا دهیبه او کردم. قدم اول به دوم نرس پشت
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 !سایوا_

 

 دیرا برداشتم. با یدلم پا گذاشتم و قدم بعد  یبمانم اما رو خواستمیم

. اصال چرا تنها آمده  گشتمی رفتم و بعد با ماهان برم ی. م شدمی م تیاهمیب

 .گ بزندبودم؟ چرا منتظر نشدم ماهان زن

ام کجا بود؟ کوله ام را کجا انداخته    یگوش ینشست. راست بمیج یرو  دستم

 بودم؟ 

 .در دلم تکان خورد  یزیچ دم،یبه خودم شن ک یرا که نزد شیهاقدم  یصدا

را جا   امی اگر با رفتن، کوله و گوش  یرا تندتر کنم. حت می کردم قدم ها یسع

 !گذاشتمیم

  .رفتمیم دیبا

تر قدم برداشتم و تا به خود آمدم، مرا به سمت خود برگرداند و هنوز   تند

 .نکرده بودم که در آغوشش پرت شدم ی را حالج اشی حرکت ناگهان

 

 

 .ستادمیا   شیو روبرو دمیرا آهسته کنار کش خود 

 !ببخش... ببخش مهسان_
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 !شدمی دانم چرا آرام نم   ینم یول کردی م یمعذرت خواه   داشت

  ری. زشناختمی را نم دهیمفلوکِ به بن بست رس ن یمن در اوج بود. ا یبرا صدرا

بار بود که   نیاول  یبودم و برا کشیو حالم بد شده بود. نزد دیکشی م ریدلم ت

 .خواستی را نم ک ی فاصله نزد نیعقلم ا

 !باز هم امان از دلم یول

کوه   برخورد کوتاه، به وجودم رسوخ کرده بود. کم از ک یتنش با همان  یگرما

 .دمیکش قی عم یآتشفشان نداشت. ناخودآگاه نفس

  هیرا همزمان مهمان ر گارش یتند س یخوبش و بو  ی ادیکه عطر ز یقیعم نفس

 .کرد میها

 .مست شده بودم انگار 

خوب بودن، خطرناک هم   نیکه در ع یخوب  یلی خ یحواس از بو یو ب جیگ

 .بود

 .دمیکش نیزم  یرا به سمت عقب، رو   می. پارمیفاصله بگ ی کردم کم یسع

 

 .سرت داد بزنم مهسان  خواستمینم_
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  .حالش خوب نبود 

 .دمیفهم شیرا از تن صدا نیا

 .رفت ی م لیکه رفته رفته داشت تحل ییصدا

از آن    یقیآتش زده بود؟ پک عم گاری در دستش بود. دوباره س  گاری س هنوز

 .گرفت و دودش را در حلقش نگه داشت

 سوخت؛   میاو گلو یجابه من

 سوخت؛  میهاچشم 

 .سوخت  وجودم

آن   انی. من در مشدی . باورم نم نمیشدم تا حالش را بهتر بب  رهیبه او خ ترقیدق 

صورتش بدهم.  یخستگ  یهمه ترس و اضطراب و خطر، حاضر بودم جانم را برا

وقت بود   یلیبودم. خ دهیند زیرا به اندازه انگشتان دست ن دنشیکش گاریس

 .دمبو دهیو من ند دیکشی م دیشا ای. دیکشی نم گار یس  گرید

شد،    یخارج م شیهالب   نیکه از ب یدود  ی را که زد، چشمانم رو ی پک بعد 

 .ثابت ماند

 .بود رینفس گ یادیز م،یروروبه  ر یتصو 

 !بود رینفس گ یادیداده، زمنِ دل  یبرا

 .حالم بد بود که سرت داد زدم. حالم االن هم بده_
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 !دانستم یم

 .دانمی تکان دادن سرم به او فهماندم م با

 .بد است یلی دانم و حالم از حال بدت، خ یم

عطر تنش، باعث  گارش،یدود س راش،یگ  یادیحرارت تنش، چشمان ز احساسِ 

 .نتوانم تمرکز کنم شدیم

ثابت  جست،ی م رونیبه ب شیهالب  نی که از ب یگاری دود س ینگاهم رو دوباره

 .ماند

 .کننده بود مجذوب

 ...اشخاصش، نگاه منحصر به فردش، آغوش مردانه  عطر

 .ترسناک بود یادیز ها،ن یمجموع ا و

 

را آهسته به سمت   نمیبر زم دهیچسب  یزد و دوباره پاها بیبه من نه عقلم

 .فاصله گرفتم شتریب ی و کم  دمیعقب کش

ام و آب   دهیتم متوجه شود ترساو فاصله را برداشت. به طرفم آمد. نخواس اما

 .دهانم را آهسته قورت دادم
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کردم، پشتم به ستون خورد و   لی که رفتم و خود را به عقب ما گرید یکم

را  که آن  یچشمانم بود. نگاه خیندارم. نگاهش م شتریتوان حرکت ب دمیفهم

حس   چیکه جز ترس، ه ی. چشمان سرخ و به خون نشسته اشناختمینم

 .کردندیرا منتقل نم  ی گرید

  چیدستش را باال آورد. مقابل صورتم آن را گرداند. دلم در هم پ آهسته

صورتش در رفتن و برگشتن،   انیدر حال دو دو زدن، م میها. چشم خوردیم

 .بودند فیبالتکل

 .صورتم گرفت ک یانگشتانش گرفته بود را نزد  یکه ال ی گاریس 

 بهت تعارف کنم؟ یدوست دار _

 !؟ هوم

 

را محکم به دندان گرفتم تا   میهاسرم را آهسته تکان دادم و لب ،یچارگیب با

 .نزنم غیفقط ج

... ترس  دمیترسیم  ی کیهمه نزد  نیشد و من از ا ترک یکرد و نزد چیرا ه فاصله

 !.. وحشت داشتمکه نه.

 !...اما سنت کمه، متاسفم_
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 من چرا مانده بودم؟  رفتم؟ی چرا نم مردم؟ ی . چرا نمد یچک شتریب اشکم 

. انگشت دستش را پشت  طورن یتلخ اُدکُلُن هم هم ی . بودادی م گار یس تند یبو

 .دیدستم کش

 .خوردم یسخت تکان

 .انقد نلرز بچه_

 

 دم؟ یلرزیم

 ...دمیلرزی... نمنه

 کهن ی؛ از ابودم  دهیبودم. ترس هم داشت؛ نداشت؟ من ترس  دهیترس یکم فقط

 ...تنها یتنها م، یاش بودم، تنها بوددر خانه

  ک ی گری د یکی نی ا فهماندی خاصش، به من م  یکه بو یگاریمن و او و س تنها

 ...ستین یمعمول گاریس

 .نجوا شد شیخمار شد. صدا چشمانش

 .تر کرد انگشتانش بر دستم را آرام  حرکت

 .شدی م  یداشت خال  میپا  ریز نیزم

 بر سر من آمده بود؟  چه
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 ...نوازش ک یهم فقط با  آن

 ...نوازش ک ی فقط

 .باختمی خود را م  داشتم

باال، به تنم وصل شد و   ار یبرق بود که با ولتاژ بس د،یکه به صورتم رس دستش

  یو کوتاهم باعث شد تا دوباره پرت شوم در آغوش یخوردنِ ناگهان که یهمان 

 .که ابدا امن نبود

 .رفت  ادمیاز  دنیکه مقابل صورتم قرار گرفت، نفس کش صورتش

 .بسته شد  چشمانم

دلم    یبرا گری اتفاق که اگر هروقت د ک یبودم.  میعظ  یسونام ک ی منتظر

 ...جان یبود اما حاال ا نیترن یریش افتاد،یم

نبود. انگار نوبتِ   یابود و فاصله  دهی که به تن مردانه و پر حرارتش چسب تنم

ام فواصل موجود بود. بدنم را منقبض کرده بودم و انگار آغوشش را  برداشتن تم

 .خواستمینم

  شترینفسش را ب یتر کرد. با چشمان بسته، داغ اش را با صورتم کم و کم  فاصله

 میهاچطور شد که لب  دمینفهم د،یچسب  امی شانی. سرش که به پکردمی حس م

که   ییرا محکم به هم فشار دادم تا خود را حفظ کنم؛ تا صدرا را متوجه بال

 .بکنم آورد،ی داشت بر سرم م
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که   رم،یام تصور کردم و کم مانده بود بمزده  خیها لب  یرا رو  شیهالب  ی داغ

وجودم پر از   یهمه دم،یکه کش یرا داغ زد و همراه نفس بلند  امیشانیپ  یرو

 .شداش حس خواستن بوسه 

 

 

را   امی شانی. پباشد اما تلخ هم نبود ترن یریش شدیبود... م نیکه اول یابوسه

 .تر از قبل، در آغوشش رها کردمخود را راحت   گریبود و حاال د  دهیبوس

 

اش قرار گرفت. چشم باز کردم و  شانه  یحرکت داد و سرم رو   یرا کم  سرش

 !بود دهیلبم را آهسته گاز گرفتم. صدرا مرا بوس

 ...را  امیشانیپ

. آرام گرفته بودم. پر از  خوردیو تاب نم چیدلم در هم پ گر یچرا د دانم ینم

 .با مکث صدرا بود یهمان بوسه  یخوب بودم که انگار معجزه یهاحس

 

. صدرا داشت  دمیم تکان خورد و خود را کنار کشدل ش؛یهاشانه  دنیحس لرز با

 .کردیم هیگر

 .نیی جا. از اون باال. هلش دادم و پرت شد پاهلش دادم! از اون _
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 .دادی از خانه را نشانم م یدستش داشت قسمت با

آوردم.   یسر در م  شیدستش را دنبال کردم و نه از حرف ها ریمن نه مس یول

 .اش بودجمله   لیو تحل ه یفکرم در حال تجز

 کرده بود!؟  چه

  ی بزنم، ول یو حرف مناسب م یبگو یمناسب یرا باز و بسته کردم تا کلمه  دهانم

  یاز دهانم خارج نشد. حت یگر ی د زیچ  چیلب، ه ر ی ز ی"چرا"  ک یجز 

 .زندی از که حرف م  دانستمینم

  :دمی بار نال ن یبودند. اذهنم گم شده  یاهویگمانم کلمات در ه به

 ؟ یکرد کاری چ _

 

که حق چشمانش نبود،   یاهی. با گردیشنی را م میو نه صدا  دید ی مرا م نه

 .پا، آن را له کرد  ریانداخت و ز  نیزم  یرا رو اشدهی به اتمام رس گاریس

 

 .دونست حساسم یدست بذاره رو نقطه ضعفم. م دینبا دونست ی خودش م_

 .داشتنش رو زدم دیبوده که ق  نایا واسه همه دونستیم

 .باز رفت رو مغزم یدونست، ول یرو م  نایا یهمه 

 .جانیبه ا دیتاخت و تاخت و تاخت... تا رس یه
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که دوباره داشت   یو خون خشک شده بر آن را نشانم داد. خون  اش دهیدست بر 

 .دیجوشیم

 

 !بشم قاتلِ... مادرم کهنیمن؛ به ا  یبه من، به دست زخم دیرس_

 

 .سقوط کرد نیزم ی و رو گفت

 .و هم مرا از جا پراند  دیتر به گوش رسخودش بلند  یهیگر یصدا هم

پوشاندم تا   میهاطرف و آن طرف رفتم و دهان بازم را با دست   نیقدم ا چند

 .نکشم غیج

 

 .من! صدرا چه کرده بود  یخدا

 .رفتم و آرام کنارش نشستم شیپ ناباور

 

 ؟یزنی خانوم حرف م دیخانوم؟ درمورد مهش دیمهش_

 

 .را تکان داد  سرش
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 وا رفتم. صدرا مادرش را کشته بود!؟  نیزم یاز تنم رفت. رو  رمق

 !...نه

 .نداشت امکان

 .که نکشته بود حتما

 .است مارستانیگفته بود در ب  یکین 

 .کند شیرها  تواندیو نم ستیاز اقوامش ، گفته بود حالش مساعد ن  یکی همراه

 !ستیگفته بود حالش مساعد ن یکین

 .بود مرده است  نگفته

 .هستم  ی قانون ینگفته بود در پزشک یحت

 !مارستان یبود ب گفته

 .آن هم قاتل مادرش شد؛ی که قاتل نم صدرا

که از   دیکشی م ی ادیو از سر خشم فر شدی م یعصب تایمن، نها یصدرا

 !دیلرز ی چهار ستون خانه م  اش،یبلند

 ...یآدم کش اما

 

 .کردن نبود هیگر وقت
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بود که   یحاال زمان قایکند! و دق  یرا حل نم   یمشکل هیگفته بود گر  خودش

 .کار ممکن بود  نیتر خود یب ه،یگر

 

 .رو نگاه کن! به خدا نمرده . منشینکشت_

 

 .را نگه داشتماما آن  دیلرزی اش را گرفتم. دستم م چانه

 .دیباری را تمام کرده بودم اما او هنوز م اش نگاه کردم. اشک چشمان غم زده   در

 

 .ششهیهم پ یکین مارستانه؛یب ش،ی. به جون مامانم نکشتگمی خدا راست مبه_

 ؟ یحرف بزن یکیزنگ بزنم با ن  یخوا یم

 هوم؟ 

 

 :دمینال

 ...صدرا_

 

 !دانم ی را تکان داد. از چه بابت؟ نم  سرش
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طرفم را خوب  طرف و آن  نیبرو برگرد بلند شدم و با چشم، ا ی من ب یول

در   یطرف پله ها افتاده بود. زود به سمت آن رفتم. گوشگشتم. کوله ام آن 

. صفحه را که باز  رمیتا تماس بگ دم یکش رونیبود. آن را ب اش یکنار بیج

و   گرفتم دهیرا ناد ی و ماهان و موحد ی کین پاسخیب یهاتماس  لیکردم، س

  .را لمس کردم یکین یشماره 

 .اول کامل نشده بود که جوابم را داد  بوق

 

 تو دختر؟  ییمهسان! کجا_

 

 .زد و گفت ادیرا فر نیا بایتقر

 

 :دمیشدم. نال رهیعقب برگشتم و به صدرا خ به

 .یکین _

 

 .رفتم شیلرزانم را به سمت صدرا پ یهاقدم

 

  دیتون راحت شتا همه  رهیبم ره،یبم ی کین یکه اله یا_
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و خودتم گم و گور   ی ریخبر اون ننه مرده رو بگ یرفت  ؟یدی جواب نم چرا 

 ؟یشد

 

 .زدی سره حرف م  ک یو  دادی نم امان

   .صدرا را معطل کند شتریندادم ب اجازه

 !ستی کردم که قاتل ن یاو را مطمئن م  دیبا

 بود؟  یآسان نیاست. مردن مادرش مگر به امادرش زنده که

 

 :دمیبلندگو زدم و با ترس و لرز و ذکر و صلوات، پرس یرا رو یگوش

 ؟یکین شدهی خانوم چ دیمهش_ 

 خوبه؟  حالش

 

 مهسان؟ حالش خوبه؟  ییصدرا  شیتو االن پ_

 

 :دم یپرس  مکثی ب گری بستم و بار د چشم

 ؟ یکیخانوم چطوره ن دیبگو مهش_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1420 
 

 

 :گفت ع یسر

 .دو ساعته که به هوش اومده ی کیخاله خوبه، _

 .تحت مراقبت باشه دیبا یول

 .داره  نای دو کلمه هم حرف زد. درد و ا یکیخوبه.  ی کم منگه، ول هی

 .مهسان الو 

 

من و   انیم م،یدیکش یکه از سر آسودگ ی. نفسدمیشن یرا نم شیهاحرف هیبق

 .صدرا مشترک بود. لبم به لبخند باز شد

 ؟ید یداخل؟ صدرا رو د یرفت ؟ییتو کجا_

 

 .گرفتی او نشسته بود و لبخندم هر لحظه جان م  یرو نگاهم

 .یکین میزنی بهتره! بعدا حرف م یعنی آره خوبه. صدرا هم خوبه. _

 

 .و قطع کردم گفتم
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تفاوت داشت. انگار   یقبلش، کم قیکه با دقا یبود. کس میروبه مرد روبه  نگاهم

 .نور و خاموش نبود یب گریکرد بود. نگاهش د  رییرنگ نگاهش تغ

 .انگار راحت شده بود الشیخ

 !کرد مادرش را کشته است یم فکر

 بر او گذشته بود!؟ چه

 

  یاهیدر س رهیگذاشتم و خ نیزم ی را رو ینشستم. گوش شیروروبه دوباره

 :چشمانش گفتم

 ؟یدیشن زنه؛ی گفت خوبه، گفت حرف م یدید_

 

 ...آره_

 

گذاشتم. کم رمق،   شیبازو ی کردم از او بخواهم بلند شود. دستم را رو یسع

 .نگاهم کرد

آب بهتون بدم،   وانی ل هیتا هم  یرو اون صندل دینیور. بشاون م یبر دیبلند ش _

 کجاست؟ تونیاول یهاجعبه کمک  نیتون رو ببندم. نگفتهم زخم 
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  .نخورد تکان

 

 ...یآقا_

 

 ...یمسکن قو  هیمهسان،   اریبرام قرص ب_

 .رو کانتر پرِ قرصه جااون 

 

به هم   شتریها را ب قرص  یسر و ته شده یجعبه اتِیبلند شدم و محتو زود

 .را از نظر گذارندم شانیهاها و خشاب لرزان، همه قرص   یها. با دست ختمیر

  چیبود همه را امتحان کرده است! دلم دوباره داشت در هم پ دایظواهر امر پ  از

کاش به ماهان خبر    ای. خوردمی مسکن م  ک ی. کاش خودم هم خوردی و تاب م

  .دادمیم

  ییکردم. چند تاداشت را برداشتم و به آن نگاه   یی ها که دوز باالاز قرص  یکی

 .از آن کم شده بود

 .شک از آن نوع هم خورده بود یب

 .به کل آشپزخانه انداختم ینگاه

  .مجهز بود یادیز
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 :بلند کردم و گفتم ی را کم میصدا

 !نداشته ریو تاث یرو خورد  نایشما انگار همه ا_

 د؟یرو امتحان کن  ی ا گهی روش د ستین بهتر

 

 مثال؟_

 

 .دمیکش ینیه

کرد. به قدر چند قدم کوتاه با من   یبه ستون، نگاهم م هیسرم بود و با تک پشت

 ...فاصله داشت اما نگاهش

 

  دن ی. سرم را چرخاندم و با دخوردی. دلم در هم چنگ مدیکوبی تند تر م قلبم

 :که در آشپزخانه به چشمم آمد، گفتم یاله یوس  نیاول

 !یی !؟ مثال چاییچا_

 

باعث سقوط و جراحت مادرش شده بود و حس عذاب  ! یمزخرف  شنهاد یپ چه

 .خوردن داده بودم  یچا شنهاد یوجدان داشت. آن وقت من به او پ
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را از ستون. لبم را به دندان    اشهیرا برداشت و نه تک میهانگاهش از چشم  نه

 کهن یهمه ترس در دلم خانه کرده است. مگر نه ا  نیچرا ا  دانستمیگرفتم. نم

 ترسد؟یم نشیزتری بود. آدم از عز نیزتری من عز یصدرا برا

 .دیترس دی! واضح است که نبانه

که   یکه داشت و نگاه یشانیو حال پر  دمیدی که داشتم از صدرا م یظاهر اما

همه   ؛کردمیم  یبیبار، با آن احساس غر نیاول  یو برا دمیفهی حرفش را نم

  یابا وجود بوسه  یباعث شده بود که دست و پا و دلم، از اضطراب، بلرزند. حت

 .کرد  زیرا به وجودم سرر تیکه تا ته امن

 

دم کردن هم   ییکه فرصت چا ی بمون شمیانقد پ یتونی م یبگ  ی خوای م یعنی_

 م؟ یداشته باش

 

قدم به سمتم برداشت. پشتم را به کانتر آشپزخانه چسباندم  ک یرا گفت و  نیا

آمدنش، هم از ترس سقوط نکنم و هم نتوانم به عقب   شیقدم پ ک یکه با هر 

شده بود که شک نداشتم اگر   ادیقدر ز برگردم. شناختم از اخالق صدرا آن

ال  مح خواستم،ی م ت اگر تا ابد هم از او معذر ی حت ام،دهیبفهمد من از او ترس

 .بود را فراموش کند ماننیکه ب  ینسبت به او و اعتماد  امی بود دودل 
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 .... شماکنمیمن... خب آره دم م _

 

 .کنم دایپ  ییسرم را چرخاندم. تا جا یکم

 

 .کنمی . من االن براتون آماده میصندل نیا ی. رونینیجا بش  نیا نیایشما ب_

 

محال بود از   داشت، ی فاصله بود. اگر قدم بعد را برم مانن یدو قدم ب فقط

 .نکشم غی وحشت، با تمام وجود ج

 

 .چه بود؟ من که آرام گرفته بودم  یترسم برا ایخدا

 

  یگاه کرد تا با سر هیو دستش را تک دیبا فاصله از من، به کانتر چسب یکم

 .ستدیجا باافتاده، همان  نییپا

  یابنفش و نقره یو قور  یپزخانه شدم. کتراز کنارش گذشتم و وارد آش آهسته

به صدرا و حرکاتش نگاه   یچشم ریز کهی گاز را برداشتم و در حال یرنِگ رو

 .را از آب پر کردمآن  کردم؛یم
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را روشن کند. قلبم  آن  خواستی بود و م دهیکش رونیب بشی از ج ی گری د گاریس

 بود؟  یهم دوباره مثل قبل  گارش ی س نی. اختیر

 .ختیری م رونیب یکتر یاش داشت از لوله پر شده بود و آب اضافه یکتر

آب   دم یکردم. بهتر د ی را خال یکتر شد؛ی که م ییآب را بستم و تا جا زود

  ام یبه ماهان پ یدر فرصت مناسب  دی. بادیایتر باشد تا زودتر به جوش بکم

 .فرستادمی م شیو آدرس را برا دادمیم

 

آن را روشن کنم. اما هرچه کردم، فندک  ریز  خواستمیگاز بود و م یرو یکتر

 .گاز روشن نشد که نشد

 .برق آن قطع بود انگار 

 .گرفتمی م تی از خود او کبر دیبا

 .فرو رفتم اشنه یکه با سر، در س م یام را بگوتا خواسته برگشتم

 مرا سکته دهد؟   اشی حرکات ناگهان  نیآمده بود؟ چرا قصد کرده بود با ا یک

 .دمیخفه شد و آهسته خود را عقب کش  اشنه یدر س غمیج

 

 !نترس_
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 .ترسمینم_

 

  .امدهیلکنت گفتم و لرزان! واضح بود ترس با

 

  !یهم بترس دی! بایترسیم_

  !یستیکه مهسان ن ینترس اگه

 

 .دانستی بهتر از خودم! او مرا م یحت  شناختی مرا م او

 :هوا گفتم یب

 !شهی روشن نم_

 

که داشت، آن را   یرا نشانش دادم و منتظر ماندم. مرا کنار زد و با فندک گاز

 .روشن کرد

 

  یشد، چه عکس العمل   ک یکردم که اگر دوباره نزد یخودم را آماده م  داشتم

 .نشان دهم

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1428 
 

 

 .وسط آشپزخانه رفت یذا خورغ  زیاو راهش را کج کرد و به سمت م  یول

  ی کردم کم یگذاشت. سع زیم ینشست و سرش را رو یصندل  ی جا رو همان

و رفتار درست   ستیکار درست چ دمیفهمی خودم را جمع و جور کنم. چرا نم

 .را خراب کنم  زیکدام است؟ امکان داشت همه چ

 

  یجعبه کمک ها یبپرسم، شروع کردم به گشتن برا  یاز او سوال کهن یا بدون

را   نتیکاب نی. آخردمیند ی زیها را باز و بسته کردم و چ نتی. تک تک کابهیاول

  دیاز خودش بپرسم؛ که چشمم به جعبه سف دم یکردم و بهتر د ی هم وارس

 .بود دهیچسب  واریخورد که به د  ینسبتا کوچک

 

 .مکث به سمتش رفتم یب

 .جعبه را باز کردم   در

 .کامل بود بایتقر

 ...و چسب   لیو گاز استر نیو بتاد یالکل پد

 .و نشستم دمیکش رونی کنارش را ب یصندل

 .شد و نگاهم کرد متوجهم 
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کردم کارم را انجام دهم. نگاه کردن در چشمانش   یتوجه به نگاهش، سع یب

 !سخت بود یبعد از آن بوسه، کم 

 .شدی با فکرش هم تمام تنم گرم م یحت

 

 .در هم رفت میهادستانم گرفتم و اخم  انیرا م دستش

 .دستش دلمه بسته بود  یرو  خون

 

 !شده  ییحیفهمم چرا صورتت شکل زن  یهمه آدم، نم نیا نیب_

 

 .ن گشاد شده نگاهش کردم با چشما ناباور

 

 !متاسفانه ،یشه یشب یلیخ_

 

خاله فکر   نیهم   یبرا یعنیدهانم را قورت دادم و مشغول کارم شدم.  آب

 کند و به او نظر دارد؟  یصدرا او را نگاه م کردیم

 چسباند!؟  یم یبه او هر دم ننگ هرزگ نیهم یبرا
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 .کردم و محکم بستم زیگرفت، زخمش را تم بغضم

  زنندی که به صدرا تهمت م ییهاتمام آدم  ی کردم گلو یچرا حس م  دانم ینم

ها خفه شوند  هر چه محکم تر آن را گره بزنم تا آن دیدستانم است و من با ریز

 .ها تمام شوند و حرف

 

 ...یمشروط_

 

 .زد  میبه رو یرمق یلبخند ب د،ی را که د جمیگ نگاه

 

 کنهی رفت و آمد نم گه یکه خون تو رگاش د یانقدر محکم بستدستم رو _

 !دختر

 

 .گفتم و لبم را به دندان گرفتم یلب  ریز  "یوا"

 را آزاد تر کنم که اجازه نداد آن یخواستم کم یم

 .را شل کردآن  یگره رو یخودش کم و

 

 !نکن_
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 .نگاهش کردم 

 ها؟_

 

 !گمی لبت رو م _

 

افتاد که   ادمیو رو کرد. انگار تازه  ر یبود؛ اما تمام مرا ز رمقی اگر چه ب لبخندش

. کار بستن دستش که تمام شد؛  بود  دهیتر، مرا بوسطرف آن یقبل، کم یقیدقا

 :گفتم رلبیز

 .دیآب هم جوش کنمی از دستتون. فکر م نمیا_

 

 :شدم و گفتم بلند

 .کاهن یکنم آقا دم ییبرم براتون چا_

 

 .اش با خودم بودنبود اما طعنه به منرا گرفت. نگاهش  دستم

 !صدرا بودم که شیپ قهیچند دق  نیهم_
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. سرش را به سمتم برگرداند و نگاهم کرد. نگاهش را پاسخ دادم و  دیلرز قلبم

 .دمیکش رون یدستم را آهسته از دل دستش ب

 

 .را به اطراف انداختم جمیگ نگاه

  :گفت آهسته

 .باالست نتیتو کاب_

 

 !گردم ی م یبود به دنبال چا دهیفهم

 

  .گذاشتم و قندان را برداشتم  ینیرا دم کردم؛ فنجان ها را در س یچا

  یدو دل بودم برا  ی. کمدیترکی داشت م زد،ی که در آن چرخ م ی از سوال مغزم 

 .دنیپرس

 .کردم یدوباره ناراحتش م دیشا

 .دمیکش یپوف 

 .کدام کار درست تر است دانستمی نم 

 حرف زدن؟ ای سکوت 
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 گرسنه باشد!؟  دیبا خودم فکر کردم شا ی. حتزدی به همه سمت پر م فکرم

 :افکار در هم و برهم غرق بودم که گفت نیهم در

 !نیبش ا یاگه خوب اومد، ب_

 

 .فشردیهر دو دستش گرفته بود و م  انیعقب برگشتم. سرش را م به

 

 !گمی ت رو ماستخاره _

 !نیبش ایخوب اومد، ب اگه

 

 ست؟ی در کار ن یااستخاره گرید  رسم،یمن به او که م  انستدینم

فال حافظ هم   گر یوقت بود که د یل یخ ی حرف دلم است و بس! حت حرف،

از   ی کینشستم و  ش یگذاشتم. روبرو زیم  یها را برداشتم و رو ی. چاگرفتمینم

. دل دل  دمی را به سمت خودم کش یگریرا مقابل او گذاشتم و د های چا

 .کردمی حرف زدن اما از کجا شروع م  یبرا کردمیم

داشت   شیکرد. رنگ چشم ها یم جمیکه گ یکردم. نگاهم کرد. نگاه  نگاهش

 ...هم شیها. حس چشمگشتیبرم
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 !شنومیم_

 

 :. با مِن و مِن گفتمگفتمی م دیبود حرف دارم. پس با دهیفهم

 ...باعث شد مادرتون یچ_

 

 .اصالح کردم یبود. حرفم را کم  دهی باال پر شیابرو ک ی

که مادرت رو هل    یبش یقد عصبانباعث شد اون یکه... چ  نهیمنظورم ا یعنی_

 ؟یکن مارستانشیب یو روونه  یبد

 

 ...دانمی حواسش را نم  یبود ول شیکرد. چشمش به فنجان چا سکوت 

  ی داشت کم ازین دیسکوت کنم تا افکارش را جمع و جور کند. شا دم ید بهتر

 دیکشی قبلش را فراموش نکرده بودم. حتما طول م قیفکر کند. هنوز حال دقا

 .دیایتا به خود ب

که   رمی. دستم را به سمت قندان دراز کردم مقابلش بگشدی داشت سرد م یچا

 .ه داشتشروع به حرف زدن کرد و دستم را همانطور در هوا نگ

 

 .دو سه سالم که بود، از بابام جدا شد_
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چانه قالب کرده بودم؛ به    ریکه ز ییهاگذاشتم و با دست  زی م یرا رو قندان

 .گوش سپردم شیهاحرف 

 

برق از سرم   دم،یشن  روشون یجدا  لیبعد ها که دال یول اد،ینم  ادم ی ی زیمن چ _

 !بودن ینجوم یاد یکه ز ی لی. دالدیپر

 

 .دیخند تلخ

اگه در حال   ایبود؛   شرفتیداشت که دنبال پ ی راستش اگه شغل  یدونیم_

رو   دشیراحت حرفاش رو درک کنم و عقا تونستمیم  د یبود؛ شا لیتحص

نداشت که وجود من و بابا مانع   یخاص  یریدرگ چی واقعا ه  ی. ولرمیبپذ

 .بشه شرفتشیپ

 

 

 .گرفت و مکث کرد ینفس

 

 .میبوده باش دنشیکه ما مانع رس دمیدی نم یکردم، هدف  یفکر م  ی هر چ_
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 !و مسافرت بود یو دورهم ی بود، مهمون ی چ هر

 .طالقش بده خواستهی گفت سماجت کرده و نم یم بابا

 .خواست من بچه طالق باشم ی نم دلش

 ...کرده بود فقط ریمن پاگ  یتمام تالشش، مامان رو تا قبل از دوسالگ یول

 

 !به آه هیشب  یزی. چدیکش یو پر درد  قینفس عم 

 

 .رو خواست و تمام شهیطالق گرفت. طالق گرفت و فقط مهر _

 ...چند ساعت در ماه  ایچند روز  یحضانت من، نه درخواستِ داشتنم برا  نه

 !یچیه

 

 .را فروخورد بغضش

  .نشم یی کارو کرده که هوا نیخاطر من ابه گفتیبابا م_

نداشتن   یِتر شدم، تلخبزرگ  ی هر چ  ی دل بابا رو بشکنم، ول خواست ی نم دلم

 .حس کردم  شتریمادر رو ب
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تر شدم و  درک کردم که دور و برم چه  منو نخواسته بود. کم کم بزرگ  دیمهش

 .دیمادر نبود؛ برام شد مهش گه یوقت دخبره؛ اون 

چندسال  . اما من و بابا  رانیاز کارش شکسته بود. همون اول برگشته بود ا  دلم

و مال و   یی دوست داشت. تمام دارا شتریرو ب جان ی. بابا امیتا برگرد  دیطول کش

تا  میرفتی م م،یبر شدی که م یبودن. اما باز هم هر کشور جان یامالکش هم ا

 .فکر کنم یمادریتر به دردِ ب کم م،یزندگ ادِیمن از تنوعِ ز

 .دیرسیگاه بهمون م یهم گاه و ب دیمهش یخبرها

 .فتادهین شیتو زندگ یاتفاق خاص چیکه ه میدیشنیم

 ...یچیه ،یشرفتینه پ ،یدرس نه

 ...و  کردنی م یزندگ یمجرد  کش،یخواهر مطلقه و برادر کوچ با

 

 .بست و بعد نگاهم کرد چشم

  ران ی شد، رفت و آمدمون به ا ماریشد، ب رتریبزرگ تر که شدم، بابام که پ_

  یو خبرها میموندگار شد جان یا بایبود. تقر رانیاز قبل شد. بابا عاشق ا شتریب

 .برام روشن شد زا یچ  یلیخ گهیوقت دو اون  میگرفت شتریرو ب دیمهش

 !کرد ک یرو تار امیکه دن یشدن  روشن
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  .شود یموضوع، دوباره حالش درهم م  فیچرا حس کردم  با تعر دانم ینم

 

 .دیکن فیرو بعدا تعر شی بق د،یبخور کنمیتون رو عوض م یچا_

 

 

 :ها را عوض کردم و قبل از نشستن گفتم  یچا ع یسر

 .رو نگاه کنم خچالیمن روم نشد _

 ...تا ارمیب  یزیچ  هی دیخوا یم

 

 .مهسان ستیم نگشنه_

 

 .دیداغ را با چند قلوپ نوش  یو چا گفت

 .سوخت میگلو

 .داغ بود یلی هنوز خ یچا
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. اومدم برم  دمشید  بهیمرد غر هیتهران با  یاز پاساژها یک یدو ماه قبل، تو  _

رو سر   شیخواد زندگ  یم دی. گفتم اونم آدمه و شاکشهیجلو، گفتم خجالت م 

 .و سامون بده

خودش و خواهر و   یهنوز چند ماه نشده بود که قول داده بود زندگ آخه

 ...جور هیچون هرکدوم بردارش رو درست جمع و جور کنه. 

 

  .و حرف قبلش را از سر گرفت دیمحکم به صورتش کش یدست

کردم نبوده. پس نرفتم جلو... قبل از   یطور که من فکر م اصال اون دیگفتم شا_

 م؛یبود ییحی یکه خونه  یدوبار یکی یحت  دمش،یکه د یقول دادنش، چندبار 

 .بودم یبودم؛ از دستش کفر دهیکه ازش د  ییزایهنوز از فکر چ

ازش  یخبر جیشرکت و کارخونه شدم که ه  ریاز بعدِ قول دادنش، انقد درگ اما

 .نداشتم

 .بزنم یسر هیشدم، گفتم برم بهش  دار یصبح که ب روز ید

 .داشته باشه از ین یزیچ دیشا

به من نداشت؛ اما نسبت بهش   یاگه محبت یدر هر حال مادرم بود... حت  اون

 .کردمیم  تیولاحساس مسئ
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  ادیرو که من یمادرم بود. تنها کس ی ول  ؛یسال کنارم نبود؛ از دو سالگ یس 

صاحب خانواده بودم. هرچند از   یزمان  هیمنم  نداختی م ادمی. انداختی پدرم م

 !و جدا  دهیهم پاش

 

 .دیکش وانیل یرا لبه  انگشتش

ازدواج نکرد و من تمام عمرم عذاب وجدان بابا رو   وقتچی خاطر من هبابا به_

 .همراه خودم دارم

پارتنر    هیرو داشت. اما مامان، هر بار لحظه عمرش، فقط دغدغه من  نیآخر تا

هربار خار   د، یگلش یهایسراون و سبک  ی. رفتارهاکردی عوض م دیجد

 .رفتنی و تو چشمم، تو قلبم؛ فرو م شدنیم

 

  شیهابود. در چشم  ی به شدت زخم شینم، صداتوانستم نگاهش ک ینم

 .نبود دنید  یبرا یجالب  زیمطمئنا چ

 ...چه بود، درد بود و درد هر

 .دوختم  یزیرا به روم نگاهم

 

 ...دمیجمعه صبح که رس _
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 .کرد و ادامه نداد. مکثش باعث شد نگاهش کنم سکوت 

 .زدی م یداشت به کبود صورتش

 .به دستش بدهم یآب وانیبلند شدم تا ل میاز جا  سربع

 !زمیعز  یصدرا

 بر او گذشته بود؟ چه

 

 :تنگ  شده از خشم گفت یرا کنار زد و با چشمان آب

که فک کنم از   یکی هم همراهشه.  القی د هی. ستیتنها ن دمید دم،یرس یوقت_

  .تر بود ک یمنم کوچ

 .ادینم ادم یرو  رونیپسره رو از خونه پرتش کردم ب ی چه جور کهنیا

 !گرفتم مهسان شیآت

 

 

 .عاجزش را در صورتم چرخاند نگاه

 .بودم دهید  یبود که داخل پاساژ ینه اون مرد_
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 !ترشیو نه قبل شیسوژه قبل نه

 .بود دیکه جد  یکیبود.  گهی د یکی

 ...رشتر بود. از من... پس ک یبه کنار، از پسرش هم کوچ نایا همه

 کردم؟ یجمعش م  دیبا یجور چه

  دش یکردم، نرم شدم، حرف زدم، آخر هم تهد نیتوه دم،یزدم، عربده کش ادیفر

 .کردم

 

 .به عقب پرت شد یبرخاست که صندل شیاز جا چنان

 

 .شده بود یباز رتشیبود و با غ مرد

 .گرفتم شیآب را به سو وانی ل دوباره

 راه گرفته بودند!؟ یک میهااشک 

 

 د ی. و دور خود چرخدینفس سر کش ک یبار آب را  نیا

 .قبرستون رو به نامش کنم  نیقرار بود ا_
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 .دست، خانه را نشانم داد با

 

 

 .رو به نامش کنم جان یبده و من ا  شیبه زندگ یسر و سامون هیقرار شد _

 

. حواسم بود که  گرفتی . اعصابش آرام نمدیکانتر کوب یبار کوتاه بر رو  چند

 .را بدتر نکند اش ی دست زخم

 

 .قبرستونه نیمن از ا یبدبخت یهمه_

داشتنش مشتاقه، ازش   ی جاست. گفتم حاال که برا  نیمن از هم یچارگیب همه

 .اهرم بسازم. اهرم فشار، بلکه سر به راه بشه

ست  کرده بود. از د گرمینکرده بود و خون به ج یمادرم بود و برام مادر اون

 .مرگ نکنم  ینبود که آرزو ی اون، شب

 

 .را بلند کردم  یصندل

  ی . کاش فشار سنج کنارم بود تا فشارش را مندیرا گرفتم تا دوباره بش شیبازو

 .گرفتم
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 .کبود شده بود  چقدر

 

 ...رومن نیصدرا... تو رو خدا آروم باش. بب_

 

 .نکرد نگاهم

من   یکند تا جلو یتمام تالشش را م دم یکه تکان خورد،فهم ش یگلو بیس 

 .زدیاشک نر

 ...زمیعز  یصدرا

 

تو خواب   دیخونه رو با  نیکردم که داشتن ا دشیتهد ادهام،یداد و فر ونیم_

  دمید هوی رم،یگ یازش م   ارشهیهم که در اخت یکه اگه ادامه بده، هر چ  نه،یبب

 .خودش رو نشون داد  یاون رو

 .روم آورد که کرده بود رو تو  ییتمام کارا 

  .ستین  مونیگفت پش یحت

  .دهی ادامه م  گفت

 

  .رواون  ایکشتم  یخودم رو م  ا ی موندم،ی مهسان. اگه م مردمی م داشتم
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 .رمیکم آروم بگ هی برم. برم تا  خواستم

 .به سرم کنم یخاک هی بعد

  .هامزخم  یرو همه  دیدنبالم اومد. اومد و زخم زد، داغ زد، نمک پاش یول

  .شد شد،یم دیکه نبا یو اون  اومد

 .و هلش دادم نشی دست گذاشتم رو س  یچه جور دمینفهم

  .خواستم کنارش بزنم، دورش کنم یفقط م من

 

 

 .را شکست  شیهارساند و طلسم چشم جان یرا به ا شیهاحرف 

 

 !من  یخدا

 !؟گفتمی م دیبا چه

 

 بزنم؟  یحرف  توانستمی مگر م اصال

 ندارد؟ فراموش کن؟  راد یا گفتمیم

 !؟شدی فراموش م مگر
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  .امدیبه زبانم ن یزیچ چیه

 .نبود یبه پا بود که گفتن ی دلم شور در

 .که بلد بودم را با شرم انتخاب کردم یتنها راه  ی چه طور و از کجا، ول دانم ینم

 .صورتش گذاشتم یرو رفتم و دستم را  جلو

 .مرا پس بزند دمیترس

حال   دمیفهم د؛یو مرا در آغوش کش دیچیدستانش را که دور کمرم پ یول

 .کردم خراب است  یاز آن چه که فکر م شتریب یل یخ  زم،یعز  یصدرا

 .طور در آغوشم بماند تا آرامش کنم نیتا ابد هم خواستیم دلم 

 

  ریبودم و سرش در آغوشم، درست ز ستاده یا شینشسته بود و من رو به رو او

 .قلبم بود

 .شانه شدم شیموها انیلرزانم، م یهادست  با

 آمد؟ی به چه کار او م ه ی. گرکردمیم هیالل بودم؟ فقط گر چرا 

 !صدرا_
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 .نگفت ی زینزد. چ یحرف 

 

 .نمتیبی م ی جورن یا رهیمی دلم داره م  ؟یریآروم بگ ؟یبس کن گه ید شهیم_

  .یر یکم آروم بگ هیبگم تا  یچ  دونمی من نم صدرا

 ...حرف بزنم. من ستمیبلد ن من

 

 .که اجازه نداد رم یفاصله بگ یپوشاندم و خواستم کم میهارا با دست  صورتم

 .ازم مهسان ر ینرو، فاصله نگ_

 

 .ماندم جاهمان 

واسم انجام    یآرامبخش با دوز باال رو دار هیکار  یول ،یدونی تو خودت نم_

 .یدیم

 !وقتچ یآروم تر از االن نبودم. ه وقتچیه

 

  .بر لبم آمد ینرم یخنده  ه،یآن همه گر انیحرفش در م  از

 .بودم مست
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که مخصوص خودش   ییهانه مست حضورش، نه مست آغوشش، مست حرف  

 !بردی بود و دل م

 

 ...با احساس من یصدرا

 

*** 

 

که آرام گرفته بود. من در حال جمع و جور کردن آشپزخانه   شدی م یساعت مین

بودم و او به طبقه باال رفته   شهیخرده ش و  گاری خانه از ته س یهاقسمت هیو بق

 .برود مارستانیدهد و بعد هم به ب شی هابه خودش و لباس  یبود تا سر و سامان

 

 .زدمی ودم و داشتم با ماهان حرف مب  ستادهیا خانه  وسط

اما    دانستیرا مطمئنا حماقت مکه آن  ی کار یبرا ،یاز پشت گوش تشیعصبان 

 .واضح بود میبرا اورد؛یداشت به زبان ن یسع

 مهسان!؟  یصبر کن یتونستینم کمهی رو جواب ندادم،  میمن اون لحظه گوش _

 خواهر من!؟  یاون سر شهر که چ یرفت ی پا شد ،ییو هلک، تنها هلک 
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 کهن یکارم چقدر اشتباه بوده و ا  دانستمی کردم. خودم هم م یم درکش

 .امکرده  یفکریب

 

اتفاق  هی. همش منتظر کردیم کار نم بودم. اصال کله  دهیخدا ترسبه_

  .وحشتناک بودم

 .خدا دست خودم نبودبه  یداداش ماهان

 

 ؟ ییاالن کجا_

 

 ...منتظرم تا آ_

 

شد. پشت به من راه افتاد و   دهیاز دستم کش  یکامل نشده بود که گوش حرفم

 .شروع کرد با ماهان صحبت کردن

 .ام را بستمهباز ماند  دهان

 

 آمده بود!؟  یک

 .به هول و وال انداختمت دونمیماهان جان شرمنده! م_
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 ...مارستانیبرم تا ب دیبا من

 

 .دیکش یقیعم نفس

 ؟که یهست انیدر جر_

  یسعد ابونیتا خ  یایب یتون ی. مارم یم یی و سر راه، مهسان هم تا جا امیم

 پشت شرکت!؟ 

 .جا اون  ارمشیرو م مهسان

 

 .جالب شد میبرا یکم دانست،ی ماهان م کهنیا

 !؟ دانستی کجا م از

  .فتمیب یکیتا به فکر ن دیطول نکش ادیز

 .باشد؛ اصال سخت نبود دهیشن یک یاز ن کهن یا  حدسِ

 .دو را نگران کرده بودم هر

 !هم ماهان را  یکیاز ن شتریب
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 بدهم که رگ  یطور دی... جواب برادرم را بااورمیتوانستم از دلش در ب یم کاش

بود؛ اما حرفِ تنها   ی میبود و صم قیقدر هم که با من رف نجنبد! هرچه رتشیغ

 .کردیم نیرا بدب یبودن در خانه با صدرا، هرکس

 

 حواست کجاست خانوم دکتر؟ _

 

 

همان   هیو حاضر و آماده، شده بود شب دهیسمتش برگشتم. لباس پوش به

 .بود  شهیکه هم ییصدرا

  ر یکرد تا من دلگ ی درونش، باز هم ظاهرش را حفظ م ی اهویه انیم کهنیا

 !بود ی ستودن مینشوم؛ برا

  ی. او براشدی م یاز قبل قابل احترام و دوست داشتن شتری ب میهر روز برا صدرا

 !بود؛ از هر نظر نیمن خاص تر

 

 !مهسان ستمیماست ن یکن یها هم که فکر ممن اونقدر _

 

  .دیباال پر میمربوطش، جفت ابروها یحرف ب  از
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 چه بود؟   منظورش

 ؟ یچ یعنی_

 

 .آمد شیقدم پ ک ی

 چشم تو چشمم،  سم؛یتو ف  سیجلوم؛ ف   یسادیوا_

 ،یکنی نگام م یخوشگل هم دار  یجورنیا

 .هم صدرا گفتنت به مذاقم خوش اومده تازه

 

 .تر شد ک ینزد یبه من زد و کم ز یر ی چشمک

 

  ر یز یتنه برد هیرو کانتر رو   یهابخشکه کار تمام آرام  شهی ساعتم نم مین_

 ...سوال

 

  شیهاکه پشت حرف یاز احساس  فش،یبخندم و ذوق کنم از تعر دانستمینم

 .وجودم کرده بود یروانه جاک یهمه احساس که   نی شرم کنم از ا  ایبود؛ 

 

 راحته؟  التیکه انقدر خ یرو ماست فرض کردچقدر من _
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 .دراندشت، با منِ تنها راحته یخونه   نیتو ا التیخ

 !؟ هوم

 

 .نداشتم یجواب

 !بودم منگ 

. و باز هم طبق معمول، با  شدمیتر مو من منگ  شدیم ک ی معمول او نزد طبق

 داشت؛ ی برم م یکه صدرا کاهن به سو یهر قدم

 .شدمیمنگ تر از قبل م من

 مست!؟ ای منگ 

 ...دانمینم

 

 . هم تو رو بسپارم به ماهان و گهی د میبهتره بر_

  یجا چداره اون  ییتنها روزیاز د یکین  نمییراحت شه؛ هم خودم برم ب الشیخ

 .کنهی کار م

 

  .را برداشتم و دنبالش روان شدم امی و گوش کوله
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. آن را پشت سرمان بست و کوتاه نگاهم  میزد رونیساختمان ب یدر ورود  از

 .کرد

 .روز اول دانشگاهت رو کوفتت کردم_

 ...دونمیم

 

 .میآمد نییپا  اطیو پله ها را تا ح دم یپاش شیآهسته به رو یلبخند

 

 .رو خبر کنم ی کیبه اورژانس زنگ زدم، ن کهن یفقط تونستم بعد از ا روز ید_

 .کرد و خودش با آمبوالنس رفت ستی رو راست و ر کارها

 ...اومدی از من برنم ی کار چیه واقعا

 

 .دیکش یقیعم نفس

 .میرفتیم  نشیسمت ماش به

 همه دور پارک کرده بود؟  ن یآن را ا چرا 

 ...یگبزر نیبه ا اطِیح
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رو از سر راه آمبوالنس کنار بکشه. نگاه کن   نیماش خواستهی مثال خانوم م_

 .کجا برده پارکش کرده

 

 .بود! دوباره لبم به خنده باز شد یکیکار ن پس

 .به تنش قدم برداشتم دهیتر شدم و کامال چسب ک یبه او نزد یکم ناخودآگاه

 .معتاد حضورش بودم من

 .شده بود یجد   زیهمه چ  گرید

 .شهیاز هم تری جد

 

  تیکه با عصبان یاشه یاگه ش کردمی داشتم فکر م ،یایب کهن یقبل از ا_

فرو رفته بود؛ اگه    ترق یعم  د،یرو خراشدرشتش دستم  یکهیت ه یشکستم و 

 کسچیو راحت... ه مردمی م ادیز یز یوقت از خون رتر بود، اون  یزخمم کار

 .هم نبود متوجه شه

 

 .باال گرفت ی دستش نگاه کرد و آن را کم به

 !دیبود؛ خانوم دکتر هم به موقع رس یخب! زخمش سطح  یول_
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 .را بلند کردم و همان دستش را نرم گرفتم دستم

  یآن به رقص درآوردم و نگاهش را با نگاه یچیباندپ  یرا رو میهاانگشت  

 .و پر لبخند، جواب دادم  قیعم

 !باشم ایح  ید گفتم: بگذار در نظرش بخو  با

 شود؟ ی. چه م ندیرا بب ایحیبار هم مهسانِ ب  ک ی

 

 :ادامه داد  طور ن یرا ا حرفش

و   یدیرس ی. ولینیدردم رو بب خواستمی نم م،ینیخواستم تو اون حال بب ینم_

 .ستمیکه تنها ن دمیفهم

 

طور  به قلبش. همان  ک ینزد یی ! من بودم؛ کنارش، جاستی بود که تنها ن معلوم

 .بود نیترک یکه او به من نزد

 

 ستم؟ین_

 

 .و منتظر بود او را با بودنم مطمئن کنم دیپرس ی سوال م   داشت

 !قشنگش یاد یز اطیوسط ح دیدرخت ب  ک یدرست کنار  میبود ستادهیا 
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 .دمیدیاطرافم را درست م تازه

 

 :به صورت نشاندم و گفتم ز یر یاخم 

 ستم؟یتنها ن یپرس یبعد م سادم، یجلوت وا  یبزرگ نیمن به ا_

 کاهن؟ یآقا شهی مشاورت ناراحت م  یگی نم 

 

 !کاهن و درد یآقا_

 

جمع کردم.   راهنشیام را در دلِ پ. خنده دیخودش کش  یو مرا به سو  گفت

 .شک نداشتم شد؛ی ام به عطر تنش معتاد مشامه

از من نداشت. به خدا که صدرا   یبودم و او هم دست کم شی دایو ش وانهید من

 .به من احساس داشت

 :گوشم گفت ریکه آرام ز دم یفهم یرا وقت نیا

 

 ؟یدونستی ! مزهیواسم عز یلی خاطرت خ_ 
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نه؟ از   ایبه صدرا زنگ بزنم  کردمی فکر م ن یخاموشم در شارژ بود و به ا یِگوش

از    گری ماهان سپرد و رفت؛ د رتِی و از سر غ برادرانه  یمرا به اخم و تشرها یوقت

 .او خبر نگرفتم

  ی قدر خسته بودم که خواب براخوردم و آن  ر یمامان را با چندساعت تاخ ناهارِ

دوساعت    یکیو ممکن بود با  رفتیم  ی کیچشمانم واجب بود. اما هوا رو به تار

  انیم ییبود و ذهنم، جا یگوش ینگاهم روشوم.  خوابیآخر شب ب  دن،یخواب

 ...لمس انگشتان صدرا 

 .شدی فکرم از او جدا نم 

از نوازش دستان او   امی گوش  یآغشته به عطر او بودند و حت میهالباس یوقت

 شد؛ی داغ م  امیشانیپ  اش،یناگهان یهنوز با فکر بوسه  یمست شده بود و وقت

  نیاش، در عچطور ممکن بود فکرم از او غافل شود؟ چشمان سرخ و غمزده

نگاهم دور   یوداشت خود را مقاوم و سرحال نشان دهد، از جل   یسع کهنیا

 .شدینم

و داشتنِ   ی بود از مهر مادر میتیکه  یمادر، با پسرش چه کرده بود!؟ پسر  نیا

 .کامل یخانواده  ک ی

 

 .شدم  زیخ میتخت ن یته رواتاقم به صدا در آمد. آهس  در

 بله؟_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1459 
 

 

 مهسان؟  یداریب_

 

 .تو داداش ایب_

 

 .را باز کرد و وارد شد. کامل نشستم در

 ؟ یدینخواب_

 

صبح مکافات دارم واسه   شم،ی م خوابی بخوابم، دوباره گفتم شب ب اومدم  یه_

 .دارشدنیب

 

 :جا گفتاز همان  ند،یکه بنشآن یب

وقت بازم بدخواب  . اون یش داریب ی مجبور بود. وگرنه یدیخوبه که نخواب_

 !یشدیم

 

 :دمیپرس متعجب

 شده؟ ی زیچرا داداش؟ چ_
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 .اصرار به نشستن نداشت  هنوز

  .خاموشه  تیزنگ زده. گفت گوش یکین_

 

  عی باشد. اما ماهان سر فتادهین یگر یرا باال برد. اتفاق د  میابروها ی کین اسم

 :گفت

 .یشهرباز دیدنبالتون که بر اد یب خوادیکه برسه. گفت م کهینزد_

 

 .نگاه کردم  وارید  یساعت رو به

 .هشته که ک یاالن؟ نزد_

 

بزنم،   رش یبهم گفت به بچه قول دادم و محاله ز ی طور هیمنم بهش گفتم. _

معطل   ن یاز ا شتریحاضر شو که ب دهیرو بست. حاال بلند شو تا نرسکال دهنم

 .دینش

 

 :گفتم یزیچ  یادآوریدادم و با   تکان یسر

 تو رو از کجا آورده داداش؟ یشماره  یکین_
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 .. صدرام خاموش بودیدی تو که جواب نم دمیگرفتم. د یخود من از موحد _

 

 :انگار که داغ دلش تازه شود گفت بعد

خبر ازت    هی زدمی مهسان! اون موقع من داشتم پر پر م شهی باورت نم یوا_

به دوستم خبر بده که اگه نشد امشب   گهی برگشته به من م. خانوم رمیبگ

کار   نیدور دور تهرون بگردونمش تا خوشحال بشه، ا هیشده  ؛ یببرمش شهرباز

من اون لحظه   ! انگار اصالمهیهلنِ سه سال و ن ه؟ی. حاال دوستش ککنمی رو م

 .هلن بوده  یِم شهربازدغدغه 

 

 :خنده افتادم و گفتم به

 !ماهه یکین_

 

 .خداماهه؟ دختره خله به_

 

 اد؟یعه داداش؟ دلت م _
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 :خروج از اتاق گفت ن ینزد و در ح یحرف 

 !معطل نشن نیاز ا شتریپاشو زودتر آماده شو که ماه خانوم، ب_

 

 :گفتم اش؛ی حرص یبا خنده به جمله  م،یشدم و در حال مرتب کردن پتو بلند

 باشه. فقط هلن کو؟_

 

 !ش کنهمامان تا آماده شیرفت پ دیو سنجاق سرهاش پر ریگ فِیبا ک_

 

مان، به صدرا زنگ بزنم. دلم  را روشن کردم تا قبل رفتن یکه رفت، گوش  ماهان

 .بود. نگران حالش بودم قرارش یب

منتظرم   ادیرا گرفتم و دو بوق که خورد؛ تماس را رد کرد. اما ز اششماره 

 .باخبر کرد مرا از حال خود  ام،یپ  ک ینگذاشت و با 

 

 .سالم مهسان"

 !خوبم

 ".رمیگ ی خودم باهات تماس م  کنمیصحبت م د یدارم با دکتر مهش 
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تر، که و چه خوب   دانستی به خنده نشست. چه خوب که حرف دلم را م لبم

 !حالش خوب بود

 

و مامان   میرفت یکیربع بعد، من و هلن، دست در دست هم به سمت ن ک ی

زده از لطف مامان،  ذوق   یکیگذاشت. ن یسبد پر از تنقالت و چا  ک ی مانیبرا

 .است شتریاز هلن ب اقش،یکه احساس کردم اشت دیاو را بوس ی جور

نشستم و هلن را در   یکین نیماش یجلو  ی صندل یاز مامان، رو یخداحافظ با

 :قبل از بستن کمربند گفت یکیآغوش گرفتم که ن

 ره؟ی م ییداداشت جا_

 

 .شدی م ک ی. داشت به ما نزددمیهان چرخ سمت ما به

 .دمیو پرس دمیکش نییرا پا شهیش

 

 داداش؟  می جا گذاشت یزیچ_

 

 .م یمن بر نیهم که با ماش  نیخوای باهاتون. م امیخودم هم م_
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 :ذوق کنان گفت هلن

 !ییهورا بابا_

 

 :شد و گفت اده یپ ع یسر  یکین اما

 .میشما کجا؟ قراربود دخترونه بر_

 

 :مودبانه گفت ماهان

 ...شده و روقتید  نی. تا برگرداون مال عصر بود. االن سر شبه یدرسته ول _

 

 داره؟ یبشه مشکل  روقتید_

 

 .. ماهان هنوز صبور بودبحث کردن داشت یچقدر حوصله  یکین

 خانوم؟  ی کینداره ن یمشکل_

 

 مثال؟ ینه! چه مشکل_
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 .. شمام دو سه تا دختر تنهاناجوره  یهاپر از آدم   ابونایخ روقته؛ید_

 

 :گفت ی به کمر زد و مدع یدست یکین

 لن؟یغالفه؟ آدم ناجورها تعط  یچها خطرناکه؟ روزا همه فقط شب_

 

  نیماش رونِیو ب دیدی دوخته بودم اما او مرا نم یکیمتعجبم را به ن چشمان

داشت. اما  به مجادله کردن  ی. چه اصرارکردیبود با ماهان صحبت م ستادهیا

 !ستی مشکلش با ماهان چ دمیرا که گفت؛ تازه فهم  یبعد یجمله 

 

  نمیاز ماش یصندل هی ت یبا اومدن شما ندارم. نها ی برادر! من مشکل یآقا نیبب_

 !یر یبگ یعنی... زه ی! چیرو قراره اشغال کن

رو   زا یچن یو ا فهیو بد و نه و خطرناکه و کث فیجا، اخ و پاون  میاگه رفت  یول

 .میندار

 

 

 

 .شدم  ادهیرا سرپا نگه داشتم و آهسته پ هلن
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 :گفت ماهان

 ؟ی چ یعنی  نایخب ا_

 

نذار جون   یزی! واسه ما کالس مالسِ تممیکال صفا کن میری م  میما دار یعنی_

گرد و  . هنوز از دوره نخورده  ایابونیخ  چیساندو نیهنوز از ا گهی مادرت! بچه م

 .دهیفروش، لواشک نخردست 

 

داشت.   دنیماهان د یافهیخود را کنترل کردم تا از خنده نترکم. ق  یسخت به

بزنند.   رونیبود از حدقه ب  ک یاز هم باز شده بود که نزد ی چشمانش طور

ت نادر اس یگونه ک ی  یکین کردی دهانش هم باز مانده بود. حتما با خود فکر م

 !می ااو افتاده ریکه ما گ

 

 ن؟ یبه دست آورد ی اطالعات از هلن رو چطور نیشما ا  یول دیببخش_

 

 .نیاز چشم من نب یعنیباال انداختم که  یامن نگاه کرد اما شانه به

 :گفت ییدر کمال پررو  یکین اما
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از   شتریب هاابونیاونش فقط به من و دوستم مربوطه. شمام سوار شو که خ_

 .ابون یتو خ فتنیاالنه که راه ب های اخ و ترسناک نشه! زامب نیا

 

حال خودش   یتکان داد و مطمئنم که برا  یسر ،یاز سر اجبار و ناچار ماهان

 !خوردیتاسف م

 

 .پشت فرمون نیبرادر! شما بش یراست_

 

  ریخودش جاگ نیعقب ماش یصندل ی را در دست ماهان رها کرد و رو چیسوئ

 .شد

 .نمیب ببدوستم! بپر عق_

 

 .دیکوب یکیبه عقب رفت و دستش را محکم به دست ن های صندل انیاز م  هلن

بود   یعاص  یکیماهان تکان دادم و کنارش نشستم. ماهان از رفتار ن یبرا یسر

 !قصه، سر دراز دارد نیکه ا دانستی و نم
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اندازه مرا سر حال    نیرفتن، تا ا یشهرباز ک یکه  کردمیفکرش را هم نم  ابدا

  ی دو باز یکی بودم. جز  اش یو سرزندگ  یکین ونی و تمام حال خوبم را مد اوردیب

  ل یاز وسا ک ی چیه ی کیهم داشتند، ن یادتر یز که واقعا خطرناک بودند و ارتفاع 

  دانست،ی هلن خطرناک م ی را از دست نداد و هرکدام را ماهان برا گرید یِباز

که ترسش   فشردی به خود م یو هلن را هم جور شدی به او، سوار م ت یاهم یب

که جرات   ییچون او، به ذوق و شوق بپردازد. من هم تا جاو هم   زدیبر

  زیر  یاما ماهان، در تمام مدت، ابتدا با اخم  شدمی شان سوار مهمراه  کردم،یم

 !ادهیپ ،یرپوست یز یخندبا لب تا،یو نها شدی سوار م

ما را سر ذوق آورده بود. هرچند که هنوز هم ماهان   یهمه  ، یکین یهمراه

  ی . طورشدیکردنِ هلن م حیمانعِ راحت تفر ی و گاه کردی را حفظ م  تشیجد

.  میچقدر زمان گذشت و هنوز در سبدِ مامان را باز هم نکرده بود میدیکه نفهم

 :بود که ماهان گفت می ده و ن  یساعت حوال

خودمون شام   جانیخونه اما گفتم هم میبرمامان دوبار زنگ زده شام _

 .میخوریم

 

 :گفت عی هلن سر 

 !آخ جون غذا_
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ها جدا  از جمع آن   ی مرا کم " شبگرد"و نام  د یلرز بمیدر ج  یلحظه گوش همان

خود را به بستن چسب کفش هلن    یکرد. با خجالت به ماهان نگاه کردم ول

 !اجازه یعنی  نیمشغول کرد و ا

 

 .س را وصل کردمرفتم و تما  ترعقب

 !سالم_

 

بودم. صحبت با دکتر و عکس و   ریکم باال درگ هی دیسالم خانوم دکتر! ببخش_

 ؟ یو بهت زنگ بزنم. خوب نییپا امیتا ب دیطول کش  گهیداروخونه و... خالصه د

 

 ...یاز عال شتریب یبودم! حت یعال

 چه بود؟ یاز عال  بهتر

 !همان بودم من

 

 ن؟ یشما خوب_

 

 گه؟ ید دیمن و مهش ی عنیشما _
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 .را گاز گرفتم لبم

 خانوم خوبه؟ دیمهش_

 

 .را با مکث، در گوشم رها کرد نفسش

کرده و درد   دایپ  یکم کوفتگ هیست و با پرت شدنش، حد که زنده ن یدر ا_

 .داره

 

دست هلن را گرفته بود و او را به دنبال   یکیبه پشت سرم انداختم. ن ینگاه

ممانعت کند اما دستش  ی زیداشت از چ  یو ماهان هم با عجز، سع بردی خود م

 .کجا بند نبود چیبه ه

 

 :آوردم و گفتم نیی پا ی را کم میصدا

 ؟ یخودت خوب_

 

 .رها کرد یحرف بود. دوباره نفسش را در گوش  یایمن دن یبرا سکوتش،

 !یلیاالن... آره خ_
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 !یشهرباز  می و هلن و ماهان اومد یکیبا ن_

 

رو به باد فحش گرفت که چقد من  ینشد. اگه بدون  الیخی پس آخرش هم ب_

 !و قرارش رو به هم زدم مارستانیرفتم ب ر یچرا د

 

 :کوتاه کردم و گفتم یاخنده تک 

 !و قولش هیکین_

 

 .د یهم آهسته خند او

 کرد؟ یرو برات تالف امروزت  یِخوش گذشته بهت؟ بد_

 

  ؛یبه چشمم آمد. از پشت گوش شتری ب اشی نیریمن تلخ بود اما ش یبرا امروز

تر شده بود. خجالت را کنار گذاشتم. دلم بهانه گرفت تا  راحت میحرف زدن برا

 :میبگو

  ...ی. اگه بودهیجات خال یلیخوش که گذشته اما... خ_
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 :مکث گفتم یبا کم و

 ؟ ما شیپ یایم_

 

 تو؟ شیپ ای ه؟یبق شیپ_

 

تر در  . قلبم محکم کردی داشت مرا مدهوش م طنتشیداشت و ش طنتیش قصد

 .و لبم پر از خنده بود دیکوبیم نهیس

 !من_

 

 :و گفت  دیخند کوتاه

خوراکِ همون شب   شنوم،ی دارم ازت م دا یکه جد ییهاحال االنم با حرف _

 !که گفتم هیمتفاوت یرهایبخ

 

 گرفتم؟  ادیپس _

 

 !یپاس کرد  یهم عال ت یعمل  ی ! به خصوص که واحدهاینیاستادتر_
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  یاش بودم و با لمس انگشتانم بر رو بود که در خانه ی ابه لحظه  اشاشاره 

  ا یدهم  هیتک ییجا خواست ی را به تاراج بردم. دلم م  شیهاتمام غم  ش،یموها

 شود؟ ی مگر م فتم؟یحرف بزند و من پس ن  طورن ی. صدرا انمیبنش

 

 

و ماهان،   خوردندیو هلن داشتند پشمک م   یکیدور و برم را نگاه کردم. ن یکم

 .نشستم ی خال  مکتین ک ی ینگاهش رو به من بود. جلوتر رفتم و لبه 

 

 شم؟ی... پیایحاال م_

 

 :و او هم آهسته جواب داد  دمیپرس آهسته

 ؟یشیبگم نه، ناراحت م _

 

 !ادی هم ز یلی خ شدم؛یچرا؟ ناراحت م   دروغ

 

 ...یچرا نه!؟ دوست ندار_
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 .دیرا بر حرفم

 .تونمی نه مهسان! فقط واقعا نم_

 

 به خاطر مادرت؟ _

 

 :و با طعنه گفت دیکش یدر گوش  یبلند پوف

 !مادر_

. چندبار صدام کردن رفتم باال و اومدم. ممکنه بازم  دهیآره به خاطر مهش 

 .بشه که برم اجیاحت

 

 :گفتم ع یسر

 .یشی م تی خب؟ اذ  یباال بمون ی ری چرا نم ست؟ین ی شون خصوصاتاق_

 

 .دمیرا خوب شن شیزد که صدا  یبلند پوزخند

 !نشم تیموندم که اذ نییمن اومدم پا_

 

  .پر شده بود  امدنشیسراسر درد بود و دل من هم ناگهان از ن اش جمله 
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 ست؟یت نگشنه ؟یخورد یزیچ_

 

از دست مشاورم خوردم که مطمئن باش حاال حاالها   ییچا هیگشنه!؟ من _

 .شهیم نمگشنه

 

 :گفتم معترض 

 شام؟ ناهار؟  ؟ ینخورد یچیه_

 

 ؟ یشهرباز یمونیم یتا ک_

 

 .ساعتم نگاه کردم به

دوازده   تی. نهامیری م گه یکم د هیاجازه بدن،  یک یاگه هلن و ن م،یشام بخور_

 .میاخونه 

 

 !بهت زنگ بزنم تونمی مپس دوازده _

 

 :لبخند گفتم انیم
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 !نخوابم یعنیپس _

 

 ؟یدی خوابی م زدم، ینم_

 

 .ردیمچ احساس مرا بگ خواستی بود و م طنتیبا ش سوالش

 !؟یپرت کن ومدنتیرو از ن که حواسِ من  یگفت نارویا یهمه_

 

  جان،یآرام گرفت و قلبم از ه دنش؛یخند  ی. دلم از صداد یو پرصدا خند بلند

 .دیتندتر تپ

 ؟یکنی م دمیاوقات ناام یچطور گاه  ،یهمه باهوش نیتو که ا_

 

 !مهندس کاهن یجاده خاک یزنی م ی هنوز که دار_

 

  ی دید هوی! یبزنم جاده خاک یشیباعث م ی برو مهسان! برو که خودت دار_

 !هام یاژدها سوار ش ییرو زدم اومدم دوتا  یهمه چ دیق 

 

 .دیآی که نم دانستمی اما م دمیخند اش ی شوخ به
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 .یبخور. گشنه نمون یزیچ  هیحتما _

 

فکر   ؛یشی و نگرانم م  یمن ییو تنها ی به فکر ناهار و شام و گشنگ یجورنیا_

 !؟یعواقبش هم هست

 

بزنم تو کنارم   ادی گفت؛ کم مانده بود از سر احساس، فر آخرش را که یجمله 

 !خودم یباش، خوب باش، عواقبش پا

 

 .گشتی م نیزم ی در دستم مانده بود و نگاهم رو یگوش

 !اما... هر کجا که صدرا بود فکرم

 

 ن؟ی رو زم شیانداخت_

 

 .شدم رهیخ یکیرا بلند کردم و به ن  سرم

 ها؟_

 

 .یگردیدنبالش م  یدار نیافتاده رو زم اری دی. گفتم شایبود نیمحو زم_
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ماهان، او را ساکت   دنیکه تا قبل از رس ستادمیبلند شدم و کنارش ا ع یسر

 .کنم

 .نکن ی زیانقد آبرور زتیجون عز_

 

 ...کار کردم مگه؟ گفتم یچ_

 

 :از پشت سر آمد و گفت ماهان

 .صورت هلن رو خشک کنم فت؟یتو ک یمهسان دستمال دار_

 

نشاندم. کنارش نشستم و با   مکتین یو او را رو  دمیرا به سمت خود کش هلن

 .را خشک کردم زش یو تم  سیصورت خ دمیکش رونیب فمیکه از ک یدستمال

 

 .دیکش را در هم  میهاشد و اخم  ت یدوباره پاراز یکین

د طول  انق شون یی بگن که الال ر یمهندس زنگ زده بودن شب بخ یآقا_

 د؟یکش
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 .بکشم غی خدا که کم مانده بود از دستش ج به

 :شود. پس گفتم شترشیب یِسکوتم باعث حراف  دمیحرف نزنم اما ترس آمدم

 ...ادیاونم اگه تونست ب ، یشهرباز م یبهش گفتم اومد_

 

 :گفت عی سر یکین

 میرو ببندداداشت  نیا  ادی. بمیبگ میبده. چرا زودتر بش زنگ نزد رتیخدا خ_

 .. بلکه دست از سر ما بردارهششیر خیب

 

 :گفت  یکیبا بهت نگاهش کرد. ن ماهان

  یه  ؟یکرد یانقد امر و نه یخودت خسته نشد  یلیخداوک گم؟ی بد م ه؟یچ_

 !ست... اوفخطرناکه، اون شکسته نیا فه،یبده؛ اون کث نیا

 .دیگوشه اختالط کن هی دینیبش دیمردونه بر ییدوتا اد،یمون بمهندس  حداقل

 

 :هلن گفتم یقهیحال مرتب کردن   در

 .امیب تونمی ! گفت نمادینم_
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.  سوزدی م میهاپشت پلک   کردمیاراده، بغ کردم. حس م   یرا گفتم و ب نیا

 :لب گفت  ریز یکین

 !بخشکه شانس_

 

 :جلوتر آمد و گفت قدم  ک یماهان  یول

 . چطوره؟ میبا صدرا بخور  میبر می ری به نظرم غذا بگ_

 

  دهیدر تنم دم  یاش چه جانبا جمله  دیکه ماهان فهم د یباال پر یجور سرم 

 :کوتاه، نگاهم کرد و گفت یاست. با لبخند

 !. فکر کنم سبد مامان هم قسمت صدرا شدگهید  م یپس کم کم بر_

 

ماهان   م یبود. منتظر بود مارستانیب  یروروبه قایسبز کوچک، دق  یفضا ک ی

آخر   ی. هوا میسبز، بساط پهن کن  ی را پارک کند تا در همان فضا نیشما

 .بود ترهیشب زییقدر خنک شده بود که به پا آن  وریشهر

آن گذاشتم. ماهان هم با   ی غذاها را رو لونیرا پهن کرد و من نا ر یحص یکین

 .سبد مامان آمد و آن را کنارمان گذاشت

 .نشسته مکتهیجا رو اون نمن برم صدرا رو صدا کنم. اون _
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 که  یزل زدم به مرد مارستان،یب  یهانرده انینگاهش را گرفتم و از م رد

 !نگاهش رو به آسمان بود و چشمش به ماه

 

و با او دست داد. بعد هم به سمت ما  بلند شد  ستاد،یکه ماهان کنارش ا نیهم

 .که با برادرم همراه شد دینکش ی نگاه کرد و طول

  ند،یایو تا صدرا و ماهان ب م یاو را معطل نکرد گر ی قدر گرسنه بود که دآن  هلن

 .میسفره را پهن کرد یکیمن و ن ع یسر

 

ها فراغ به او  مسافر راه دور است و بعد از سال  ک ی آمد، انگار که  یوقت

 .امدهیرس

 

 

  یحت آن را ماهان و  ی که شک نداشتم صدا کوفتیم نه یقلبم به س ی جور

 .دندیخود صدرا هم شن

 .شدم ری همراه با لبخندش را آهسته دادم و سر به ز سالمِ

 .نشست و چند بار تشکر کرد کنارمان
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 .میشد ایحال مادرش را جو ،یبه نحو ک،ی و هر  میبا هم مشغول غذا شد همه

 

  .ختمی خودم ر  یهم برا وانیل ک یدوغ به دست هلن دادم و   یوانیل

 

 :گفت یکین

 ؟ینداشت  یصدرا؟ مگه دعوت اختصاص یشهرباز  یومدیچرا ن_

 

نکشم که باز   غی ج  ،یکیدوغم را سر بکشم تا از حرصِ حرف ن وانیل آمدم

 :گفت

 !خوردیمهسان داشت ما رو م  ،یومدیتو که ن_

 

 .قاشق پر از غذا را به دهان برد ک ی و

فرو کردم تا   یکین  یبلند، آرنجم را در پهلو یو با دو سرفه   دیپر  میدر گلو  دوغ

 .نگاه کنم گرانیبس کند. جرات نداشتم به د

 

 :را باال برد و گفت  شیصدا دیالق  یکین

 !اوخ _
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 :گفت یبرنج بود، به سخت یکه دهانش پر از دانه هلن

 جونم!؟ یکین ی شد یچ_

 

 .ختی ر  ریحص  یرو ش،یهااز برنج  چند دانه  و

 !ت رم کردعمه  یچیه_

 

 !یکین_

 

را بست و   یکیبخش بود که دهان نقدر به موقع و نجاتصدرا به او، آن هشدار

 .کردی مرا آرام م

به   شتریا را بهو  یسرد   م،یکه خورده بود ی و دوغ سرد شدی داشت تمام م  غذا

 گرمی . حس لرز داشتم. هلن را محکم بغل کرده بودم تا کمدیکشی مان مرخ 

به من   رهی. نگاهم به صدرا افتاد که خگذاشتمی شود و خودم در دهانش لقمه م

کوتاه،   یمکث  ازبعد  ست،یحرف پشت آن چ  دانستمیکه نم یبود و با لبخند

 .چشم از من برداشت 
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کبابش فرو کرد و در همان حال که سرش   یمصرفش را در تکه  بارک ی چنگال

 :بود، گفت نییپا

م هم جا اومد  سر رفته یبگم حوصله   دیم بود؛ باگشنه یلیخ کهن یاز ا  یجدا_

من به ماه نگاه کنم و ماه به   دیتا صبح با یی از تنها  کردمی از بودنتون. فکر م

 .من

 

ظرف غذا خشک شد و حس    ی. دستم روطورن یگرفت. بغضم هم هم دلم

به قلب من   جاک ی جمله حرف صدرا،  ک ی نیبود، با هم ایکردم هرچه غم در دن

 .شد ری سراز

غذا، در سکوت صرف   یبه او نگاه کردند و ادامه  یهم با ناراحت ی کیو ن ماهان

 .شد

 .میدانستی مرد چقدر حسرت در دل داشت و ما نم نیا

 .قصد مزه پراندن نداشت گر یهم د یکین یحت

 

 !؟شدهی عمو دستت چ_
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  یو سکوت جمع را شکست. بغ کرده به دست صدرا نگاه م دیرا هلن پرس نیا

  چیه  دنیبه دست صدرا کشاند. دل کوچکش تحمل د زی را ن هیکرد و نگاه بق

ام  از دل برادر زاده  یمورد، قلب من هم دست کم  نیرا نداشت و در ا ی زخم

  .نداشت

 

 .دمیبر شهیحواسم نبود عمو، با ش_

 

 .خوش زبان بود  یادیبرعکس عمه اش ز امی دوست داشتن هلن

 

 !عمو   دیمواظب باش_

 

 !زمیچِشم عز  یبه رو_

 

که صدرا   یکشدار "زمی عز"من،  یهلن، همه را به خنده انداخت اما برا حرف

لبم منجر    یلبخند پررنگ رو ک یبود و به  نیریش یادینثار هلن کرده بود؛ ز 

 .شد
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گذاشتم اما همان ابتدا، هلن به   وهیهمه م یو من برا میشام را جمع کرد بساط

 .گفت ی زیگوشش چ ریسمت ماهان رفت و ز

 .هم دست او را گرفت و بلند شد ماهان

 کجا داداش؟ _

 

 .ییهلن رو ببرم دستشو_

 

 :گفت عیبلند شد و سر یکیکه ن برم،ی من م می بگو آمدم

 .زمیعز  میبا هم بر ایب_

 

 .دیچسب یکیبه ن عی دست پدرش را رها کرد و سر هلن

 :پس گفت فتد؛یبه زحمت ب  یکین خواستی اما نم ماهان

 خانوم؟   یکیشما چرا ن_

 

 :برگشت و گفت پررو

منم قصدم   رن؟ی م ی واسه چ هیبق ؟ ییدستشو  رمیبگم چرا م یعنی االن _

 !همونه



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1487 
 

 

کس   چیاز ه ییایشرم و ح  چیه یکیقرمز شد و من لبم را گاز گرفتم. ن ماهان

 !نداشت

 

شما   یعنی. خواستم بگم دیبر دی خوای فکر کردم بخاطر هلن م دیببخش_

 .دیزحمت نکش

 

 برم؟  دییفرمای به خودم مربوطه. اجازه م هیسر قض هی  نیدیاالن که فهم_

 

 .کرد نیماهان را شرمگ دوباره

 .میبر دییبله بفرما_

 

 .جا ماندحرف ماهان، همان  نیبه جلو برداشته بود؛ با ا یکیکه ن یقدم ک ی

 کجا؟  گهی شما د_

 

کردنش داشت؛   یدر مخف  یکه سع یبا حرص  ،یکیکالفه از مباحثه با ن ماهان

 :گفت
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 !تنها بفرستمتون که نیست. توقع نداربوفهپشت اون   یبهداشت سیسرو_

 

 !ش جداست! زنونه مردونه هانیایب  ذارنیاز االن بگم داخل نم ی! ولیاوک_

 

  ینارنگ ک یبه ماهان، دست هلن را گرفت و  ظ یغل یا و با چشم غره  گفت

 .برداشت و رفت

 

 :برگشت و رو به صدرا گفت ت،ریگرد از ح یبا چشمان ماهان

 !؟هیک گهی د نیا_

 

 .من و صدرا را بلند کرد یرفت و خنده دنبالشان

 را بدرقه شان کردم  نگاهم

  نیحال چنخورد؛ نگران بودم. او تابه  یکه آن همه حرص م  زمیماهان عز یبرا

 .بود گانهیب یاخالق   نیرا اطرافش نداشته و با چن یآدم

در جمع پر   یادی و ز  میکم صحبت بود شهیهم ز،یعز یهما یمامان و حت من،

 .میرنگ نبود
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  خانم، بر هم زده بود ک ی تمام معادالت ماهان را نسبت به  یکین

 !جالب بود و متفاوت زیمن ن یبرا یحت یکین

 

قرار گرفت و مانع   می جلو  یاپوست کنده یکه نارنگ  دمیدیرفتنشان را م  داشتم 

 .شد دمید

که به طرفم دراز شده بود و در آخر، به چشمان   یبعد به دست ،یبه نارنگ اول

 .نگاه انداختم م یمهربان روبه رو

 .را با لبخند از دستش گرفتم یکردم و نارنگ  یتشکر

  .پر رنگ بود یادیز مانانیم سکوت 

 !خودش بود و بس  شیمن، تمام افکارم پ یبود ول یصدرا در چه فکر دانم ینم

 

 

 :گفتم آهسته

 !؟ شنیمرخص م ینگفتن ک_

 

 .نگاهم کرد یفکر رها شد و سوال از
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 !خانوم دیمهش_

 

 :و گفت دیکش یآه

 .دو روز یک ی دی! شادونمی نم _

 

 .گرفتم شیرا به سو یاز نارنگ یا  پره

 !نیتو فکر_

 

 نباشم!؟_

 

 .را گرفت یدست دراز کرد و نارنگ 

 .نزدم! نگاهش کردم یحرف 

 .که آرام بود شدی هم نم واقعا

  یگوش خودش و کس خیگوشش گذشته بود. از ب خیبزرگ از ب یادیخطر ز ک ی

  !که مادر بود و نبود

 آمد؟ی بر سر مادرش م ییبال اگر
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 .لرزاند  یفکر کردن به آن هم تنم را م یحت

 

 ...اومد مهسان یسرش م  ییاگه بال _

 

 

 :و او ادامه داد  نگفتم یزی! چم یکرد یفکر م مشترک ز یچ ک یبه  پس

باشه، باز هم مادرم    یهم که مادر بد یل ی خ دیمهش افتاد،یبراش م  یاگه اتفاق _

 .بود

 کردم؟  یم یبا اون عذاب وجدان زندگ دیچه طور با من

 !سخته دنشید یشکل  نی االنم تحمل ا نیهم

 

 .امگرفت و زل زد در چشمان به غم نشسته ینفس

 

و چه   شدهی کرد که چ یپزشک اورژانس اومد خونه و پشت هم سوال م یوقت_

 افتاده؟ یاتفاق 

 !واقعا الل بودم من



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1492 
 

بزنم. زبونم بند اومده بود. باورم   یحرف  تونستمی بگم. اصال نم یچ  دونستمینم

که اون کرده   یبا وجود کار یکرده باشم. حت یکار نینشده بود با مادرم همچ

 .بود

 !خوردم زیبود که گفت ل یاز ترس چ  دونمی که نسبتا به هوش بود، نم خودش

 !هم بفهمم خوامی بود، نم یچ   لشیدل  دونمینم

 فکر شوم پشتش باشه،  ه یباز هم  نکهیا فکر

 ...ارهیرو درد م  سرم

 

وجود   دیکه شا یبا توهمات ؛یکرد؛ با افکار منف یم تی خودش را اذ  داشت

 .نداشت

 

 .یفتی که شما تو دردسر ب  خواستنی نم دیشا_

 

 .و پر درد قیکرد؛ عم نگاهم

 خاطر پسرش آن حرف را زده باشد؟ به  دیمهش دیکه شا شد ی باورش نم یعنی

  !نسبت به خودش ناباور بود دیبه محبت مهش چقدر

 !مادر، هر چقدرم بد باشه، باز مادره هی_
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 .را دوست نداشتم سکوتش

بلد نبودم صدرا را    یکنم. حت هیتوج توانستمی را نم دیمهش  یاز کارها ک ی چیه

 .آرام کنم

 

.  میانجامش بد دهی وقت به فکرمون نرس چیهست که ه یراه حل  هی شهیهم_

 .ها رو رفتهمه کار کرد. همه راه  دیبا

  میترم یبرا دیبعد دوباره تالش کن  ن،ییپا  ادیب مارستانی ت باز رو تخ دیبذار

 .تونرابطه

 

 نگاهش کردم  یهم سکوت جوابم بود. سوال باز

 .نگرفتم یجواب  چیه یول

 .صورتش تکان دادم یرا جلو  دستم

 

 صدرا!؟ _

 

 .هالل شد لبش
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 .یدیم  یبه آدم دلگرم ،یزن یقشنگ حرف م_

که   فیح  یخوبت رو بدم ها؛ ول یها و حرف های خواد جواب دلگرم ی م دلم

 .ستیوقت ن  گهی ! دشهینم

 

 .و به پشت سرم نگاه کرد گفت

 

 .آمدند ینگاهش را گرفتم. بچه ها داشتند به سمت ما  م رد

 .ماهان بود یبه صورت اخمو نگاهم

 .را به قلبم زد  اش یکار یگوشم، ضربه  ریز   یصدرا، با نجوا که

 

 که،ی هم نزد یلیروز که خ هی دمی قول م_

 .رو بدم  هاتی و دلبر های همه خوب جواب

 .به روش خودم! و به دلخواه خودم البته

 

 .پررنگ و عاشق کش بود  یادیز  زش،یکردم. چشمک ر نگاهش

 

 .کردم شتریفاصله ام را از او ب  یو کم  دمیخند کوتاه
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در   تیکه عصبان ی شان. ماهانو ماهان به دنبال آمدندیو هلن با هم راه م یکین

 !خندان و شاد  یِکیو ن  زدی صورتش موج م

 

 .کردندی هنوز داشتند بحث م دندیما که رس به

 :گفت یکین

اخم و تخم ها رو نشونش   نیبده! هم تیاهم  یبه حرف ک دهیبچه هم فهم_

 !نگاتون کنه ترسهیم  ی که طفل نیدیم

 

 :با همان اخم گفت ماهان

و بد و خوب رو    ستیبچه، درست متوجه ن هیبچه!  نیگی م  نیخودتون دار_

 .دونهی درست نم

 

 

توجه به اخالق ماهان و   یاز حرف ماهان سوخته بود که ب یاد یز یکین انگار 

به سمت   انداخت؛ی را مدام باال مداخل دستش که آن یِعواقب کارش، نارنگ 

 :ماهان خورد! بعد هم پر حرص گفت  یِنیصاف به ب یبرادرم پرت کرد و نارنگ
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 !دونهی ام م  یلیخ_

 

توجه   یمن ب یسوخت؛ ول  ی برادرم م یدلم برا دیصحنه، با نیا  دنیبا د دیشا

 .دمیبه همه، بلند خند

 :باز با تشر گفت صدرا

 !یکین_

 

 ...هم که یکین و

 

که مامان گرفته بود و   ییهاو لقمه   یاما چا  میسبد را خورده بود یها وهیم

و   کردی . هرچند که قبول نممیتنقالتش را با همان سبد، به صدرا سپرد هیبق

که   ییماهان و با خط و نشان ها ادیچند بار دست ما را رد کرد اما با اصرار ز 

ها را  و با تشکر، آن   شد یعاقبت راض دم؛یکشی م شیمن با چشم و ابروها برا

اش  تنها ماندن دوباره  ی. دلم براآمدنمان تشکر کرد  یهم برا  ی. حسابرفتیپذ

 .گرفت

 :هم انگار حس مرا داشت که رو به او گفت ماهان

 !میکن یباز یکم گوش هیتا صبح  جان یخانوما رو برسونم برگردم ا  یخوایم_
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 :کوتاهش قدرشناسانه گفت یخنده انیم

بشه   دوارم یممنونم. ام ایدن هیکه حد نداره.  نیم کرداومدنتون شرمندهانقد با _

 .میجبران کن

 

 :گوشم گفت ریز  یالب گفتم خداحافظ و او با زمزمه ر یرفتن، من ز وقت

 !مواظب خودت باش_

*** 

 

  نی. ارفتیهرچه اصرار کرد ما را برساند و بعد خودش بازگردد؛ ماهان نپذ یکین

دهد تا ما با   لشی را تحو نیماش خواستی شد که ابتدا ماهان، او را رساند و م

را به ما سپرد. قرار   نشیمخالفت کرد و ماش یکین بارنیکه ا  م، یآژانس برگرد

به دنبال   یکین نیبا ماش  روم،من با ماهان به شرکت ب کهنی ا  یشد صبح به جا

 .میاو بروم و هردو باهم سر کار حاضر شو
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خاموش خانه نشان    یهاهلن در آغوشم خواب بود و چراغ  م،یدیرس یوقت

  دانستی دوبار زنگ زده بود و م یکیبابا هم خواب است. اما مامان که  داد یم

 .منتظرمان نشسته بود اطیدر ح م؛یکینزد

 خوش گذشت؟ _

 

 :جا کردم و گفتمدستم جابه  یرا رو هلن

 .بود ی! واقعا جاتون خالیلیخ_

 

 :لبخند گفت با

 .مون گذشتهرفتن یمادر. ما که از سن شهرباز  دیشما جوون_

 

 :و آهسته گفتم دمیکوتاه خند ،یکیفکر به ن با

 !گذرهی هم خوش م ی به مامان ماه یحت  یشهرباز ،یکیبا ن_

 

 

  دنیآمد؛ با د یشست و وقت اطیداخل ح ییِدست و صورتش را در روشو ماهان

 :مامان گفت
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 .میکیمامان؟ گفتم که نزد یدینخواب_

 

  ی زیچ ن؟یبعد بخوابم. شام خورد نیای. گفتم بمونم تا بوردیدلم طاقت ن_

 ارم؟ یبراتون ب نیخواینم

 

 :که مامان گفت م یوارد خانه شو میخواستی و م  میدو تشکر کرد هر

 ؟ یوردیاِ ماهان جان! سبد رو ن_

 

 .را گاز گرفتم و به ماهان زل زدم لبم

 :گفت آهسته

 .ارتشی. حاال فردا مهسان مجا مونده _

 

 .جا نمونده باشه یوقت تو شهرباز  هیاشکال نداره. گفتم _

 

 

چه   م،یارا به صدرا سپرده   اشیکه سبد پر از خوراک  دیفهمی مامان م  اگر

 ...!؟ ی. اما چطورمیگفتی به او م دیهرچند که با کرد؟یم
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به رخت خواب پناه ببرم، که ماهان   خواستمی لباس عوض کرده بودم و م تازه

 .کوتاه در زد و زود وارد شد

 :دمینال دنشید با

. اگه مامان  شدم یم وونه ی . داشتم از فکر دیداداش! خوب شد اومد  یوا_

 ...سبد رو بفهمه انیجر

 

 ؟ یدیرو د یکین  دیتو پست جد نمیسبد رو ول کن. بب _

 

 .بود نیخشمگ   یزیبرادرم شدم. انگار از چ شانی متوجه حال پر تازه

 شده؟  یزینه! چ_

 

 شهیافتاده باشد؟ چرا هم یشده باشد؟ اتفاق   یزیمنتظر بودم چ شهیهم چرا 

 شدم؟ی و نگران م باختمی خود را م

 .را رو به من گرفت یرا باز کرد و گوش  نستاگرامیا
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عکس از من و هلن گذاشته، در حال شستن صورت هلن.    هیخانوم برداشته _

تمومِ خشن! منم تگ کرده. مهسان هشتاد کا   ی همه چ  ینوشته بابا رشمیز

 .آبروم رو برد شه؟یفالوور داره. باورت م 

 

  یکیتعجب کنم. ن ایبخندم  دانستمیتخت نشستم. نم  یبه دست، رو  یگوش

را از   ی. ماهان هم کنارم نشست و دوباره گوشکردی را رد م  ز یحد همه چ یگاه

 .من گرفت

رو شخم  من ینستایبش بگم. تموم ا  یزی چ هیبود زنگ بزنم  ک یبه خدا نزد_

کامنت مسخره   هیهرکدوم  ریکرده. رفته ز ک یپست داشتم ال  یزده. هرچ

 مهسان!؟  شهیریدختره چرا انقد س نیگذاشته. ا

 

 :کردم و گفتم ز یر یاخم 

 ؟ی بگ یجورن یواقعا ا  ادیداداش؟ دلت م_

 

 :تر گفتپررنگ   یاخم با

 !هانکن  روش یطرفدار_
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رفتار کنه. دوستانه  یمیخواسته صم یعنی گمیکه. م ستین ی طرفدار_

 .باهامون ارتباط داشته باشه

 

 .تر شدر رنگ پ  اخمش 

  دمیشه و دوستانه رفتار کنه. من به گور هفت پشتم خند یم یالزم نکرده صم_

 !اگه... استغفراهلل

 

 .شده باشد ی همه عصب نیماهان ا شدی نم باورم

 ؟ یانقد ناراحت شد  نیداداش االن واقعا واسه هم_

 

 .نزد یو حرف  دیبه صورتش کش یدست

 داداش؟ _

 

 :گفت یشان یتکان دادم تا جواب دهد. با پر شیبرا  ی کرد. سر نگاهم

 .ذره هم تو فکر مامانم. رسما بهش دروغ گفتم هی ن، یذره ا هی_
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  نیاز آمدن ماهان، من هم فکرم به هم شیافتاد که پ ادمیجمله، تازه  نیا با

 :گفتم عی مشغول بود. سر

 م؟ یقراره بهش بگ  یبه خدا منم همش تو فکرشم. چطور_

 

 .ازش رمی نگ ل یبهش. فقط خدا کنه باز اخم و تخم تحو گمی خودم م_

 

 :انداختم و گفتم نییسرم را پا یشرمندگ با

 ...از  میبخوا کهن یبه ا ی. وامی بهش بگ میترسیسبد رو م هی ان یجر_

 

 :. آهسته گفتدانستی حرفم را خودش خوب م یکردم. ادامه  سکوت 

رو بسپار به  . مامانشهی م یتر از بابا راضراحت   یلیبه نظر من که مامان خ_

 .من. تو بچسب به بابا 

 

 :پوشاندم و گفتم را  صورتم

 .کشمی نه تو رو خدا! من خجالت م_

 

 :و گفت دیرا در آغوش کش  سرم
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 !خواهر کوچولو یدیها نکشخجالت   نیاز ا وقتچیاز من که ه_

 

 .دمیخند آهسته

 !یتو دوستم_

 

 !یکیالبد مثل دوست خلت ن_

 

 .دم یبلندتر خند یبار کم نیاش جدا کردم و ا نهیرا از س  سرم

 !گمی! بهش مایکنیم نیبهش توه ی دار یلیحواسم هست که خ_

 

 :لبخند گفت با

 !ارهیهم کم نم وقتچ یه ادیم خوشم _

 

 .به خدا عاشقشم یوا_

 

 .یزنی هات حرف ماز دوست  یفتگیش نیبا ا نمیبی باره م نیاول_
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 :لبخند گفتم با

 .دارم یدوست نیباره همچ نیآخه اول_

 

 .ایمار دارن بعض یخدا شانس بده! مهره_

 

 :را در دست گرفتم و گفتم دستش

 وقتچیه  یو سارا و مهرا هم دوست بودم. ول نایداداش؟ من با ژ یدونی آخه م_

 .فرق داره  یکیدارم رو با اونا نداشتم. ن یک یکه االن با ن یحال

 

 :گفت تیشد. با همان جد ی جد صورتش

 ؟یستیاز اونا چه خبر؟ باهاشون در ارتباط ن_

 

 .گردنم را تکان دادم یکم

از   شی. کم و بمیکنی چت م یباهم گاه یمجاز  یحد که تو فضا نیدر هم_

من   دنیدختره و اونا فهم نایژ یبچه دونمی . مثال من ممیحال هم خبر دار

واسه   رون،یمون رو دعوت کنه بروز همه  هیقول داد  نایآوردم. ژ یپزشک

 !مهمون خودش یمن، ول یقبول یِنیریش
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 .ی! الزم نکرده برخودیب_

 

 :تعجب گفتم با

 نرم؟  یعنی_

 

 !نه_

 

 

 

بحث. اما من دوباره دستش را   نیاتمام ا  یعنی  نیبلند شود و ا خواستیم

 :فشردم و گفتم

 بگم؟  ی زیچ ه یداداش _

 

  نییبار شرم حضورش باعث شد سرم را پا نینگاهم کرد و باز نشست. ا یکم

 .رم یو نگاه بگ ندازمیب
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که   ییهازد که... راستش... فکر کردم ممکنه حرف یحرف   هیامروز که صدرا _

 .باشه خود یب زننی درموردش م

 

 چطور؟ _

 

 .گفتم شیبه خاله را برا شباهتم  انیکه نگاهش کنم، جرآن یب

از سر   دی. شازنهیکرده باشه که صدرا داره بش زل م  الیممکنه خاله خ یعنی_

 ...دی... شادیشا ای ده؛یخاله رو کجا د نهیبوده؛ خواسته بب ییآشنا نیهم

 

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 .کردهی خاله خوشش اومده که با عالقه بهش نگاه م یاز محبت مادرانه  دیشا_

 

 :را محکم گاز گرفتم تا بغضم سر نرسد و باز گفتم لبم

و داره هر روز    هیتکرار ی لیش حسرته که برا ما خواسه   ییزای چ ه ی! رمیبم یاله_

 !افتهی و هرشب اتفاق م

 

 :را نوازش کرد و آهسته گفت دستم
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برا   تی. باالخره واقعمیستین انیان! خود ما هم چندان در جرعجله نکن مهس_

 .شهی همه روشن م

 

 .دیدرخشی ازدواجش داشت م  یانگشتان دستش نگاه کردم. حلقه به

که   خوادی برا مامان هر گز روشن نشه. چون خودش نم ترسمی من م یول_

 .واسش روشن بشه یزیچ

 

 :گفت راحت  یالیخ با

مامان، حرف زبونش،   ش؟یمامان با من. بعدم هنوز نشناختبهت که گفتم _

.  خوادی که خودش م نهیبب ی صدرا رو طور هی. کاف ادیهمونه که به چشمش م

 دهی . هر روز داره بهت غذا م تر شدهم چقد آرو ینیبی حله. نم یوقت همه چاون 

م  اما باز دهی مشرکت خودش غذا  دونهیم کهی . در صورتیببر ی کیکه واسه ن

 .ارهیطاقت نم

 

 .شیها. مثل حرف کردی کردم. نگاهش دلگرمم م نگاهش

 .چه خوبه که دارمت داداش_
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 :و گفت ختیصورتم ر یرا رو  میموها

. اومده   دیجد یرو ین دمیشن  ی. راستم یکار دار ی بخواب که فردا جفتمون کل_

 درسته؟ 

 

 :تکان دادم و گفتم یسر  یناراحت با

توشون   ی خوب یهانهیگز ی . ولرنیو م  شنیم نشیگز  انیهنوز که نه. م_

 .شنی هست که امروز فردا حتما انتخاب م 

 

 :و گفت دیرا محکم کش امینیب

  !هارهیکار کردن بگ ی خانوم دکترمون عزا نمینب_

 

 .دانستیلبخند زدم. او خوب حرف دلم را م  کوتاه

با صدرا   خواستیصورتم گرفتم و چقدر دلم م یرا روبرو یکه رفت، گوش  یوقت

کنارش بودم، باز    شیساعت پ ک ی نی که تا هم نیبا وجود ا یحرف بزنم. حت

خوابم ببرد و او زنگ    دمینه. ترس ایبه من زنگ بزند  خواهدی م دانستمی هم نم

خودم را هم راحت   رانتظا  الیبفرستم، تا خ امیپ ک ی شی برا دم یبزند. بهتر د

 .کنم
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 !المس "

راحت   الیهست. برو خونه با خ یشرکت. ما حواسمون به همه چ  ایصبح ن 

 .استراحت کن

 "سیرئ ریبخ شب

 

 

 .دیزود رس جوابش

 "بخواب دختر "

 

 .لبم آورد یرو یکه لبخند پررنگ یجواب

 

 "!سیچشم رئ" 

 

 .ام را در بالش رها کردمو خنده  نوشتم

 .را دوست داشتم ی باز نیا من

 .مشخص نبود شیکه انتها یایباز
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نگاه کردم تا   یقدر به صفحه گوشرا فرستادم و به انتظار جواب دوباره، آن امیپ

چقدر گذشت که با    دانمی هم نشست و خوابم برد. اما نم ی رو میهاپلک چشم 

 .دمیاز جا پر  ،یگوش یبرهیو

 

 !یکنی م یدلبر  ی حساب یدار  یول ،ی دونی تو خودت نم"

 "ریبخ شب

 

 .دیمتفاوتش، همه عشق شد و به جانم چسب ریبخ شب

 

 

قدر از  کارمندها، آن هیو بق یموحد م،یبه شرکت رفت یکیروز بعد که با ن  صبح

  یک یبودند که کم مانده بود ن دهیسوال پرس روزمانید بتیبابت غ یکیمن و ن

 !از او نداشتم یفرار کند. من هم دست کم

 

زنگ زدم، متوجه شدم   اشی به گوش  یا وقتبود. ام امدهیصدرا سر کار ن روزآن

مانده بود و   مارستانیاستراحت هم به خانه نرفته است. تمام مدت در ب  یبرا

 .جا شودبا او جابه  یکیظهر، ن  یمنتظر بود حوال
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  یکیرا هم از ن  نیو ا شودی پرستار خواهرش نم  د،یفکرم گذشت چرا گلش از

 .کننده بود جیگ یکم می . جوابش برادمیپرس

 !زنهی چون صدرا باش حرف نم_

 

 قهرن با هم؟  زنه؟ی که باش حرف نم یچ یعنی_

 

 :کشدار گفت یازهیخم  ک یرا محکم فشار داد و با  چشمانش

شبانه روز سر پا بمونم باال سر   هی خوامی من از االن خوابم گرفته؛ چطور م_

 مار؟یب

 

 :پررنگ گفت یبا لبخند بعد

بش بزنه که اون بخوابه و منم راحت   یبخش قوآرام  هی گمی به پرستاره م _

 !رو تختِ همراه فتمیب

 

 :نگاهم کرد و گفت بعد

 ؟یدیپرس  یتو چ_
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 :مشغول گفتم یفکر با

 ها؟_

 

 ها! حواست کجاست؟_

 

 ...کاهن یچرا مامانت و آقا ی! نگفتجاچیه یعنی. یچیه_

 

  قیدق  ینهیدرآورد و با معا فشیرا از ک اش نهیسوالم دوباره جواب نداد و آ به

 :صورتش گفت

دونه پشمک خوردم. جوش   هیکردم و  یزیشب ناپره هینگاه کن توروقرآن  _

 !یزدم به چه گندگ

 

مرا   شهیدخترخاله و پسرخاله هم نیبه او نگاه کردم. چرا ا زانیآو یلب با

 کردند؟ی رها م جواب،یب

 .مقابلم را روشن کردم وتریندادم و کامپ  تیاهم

 

 !خوادی . مهندسمون تو رو نمادیحاال قهر نکن بت نم_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1514 
 

 

 .کردم و دوباره مشغول به کار شدم ینگاه  میاخم به او ن با

 

 !ده پله باالتر ی! حتموننی م ییحیتو و زن  نهویصدرا و مامان من، ع_

 

  یدیجد  لیمیرکت را باز کردم تا اگر اش یهال یمیا ش،یهاتوجه به حرف  یب

  ی کیدر نبود صدرا، من و ن شهیبود که هم یکنم. کار  یدگیبود، به آن رس

 .میدادی انجام م

 

پا    هی! مامان منم ادیها خوشش نمکه صدرا از خاله  یدیالبد خودت فهم  گهید_

 .گهی است دخاله 

 

داشته باشد، با صدا    یتیاهم نیکوچکتر شیمن برا یکم محل  کهن یا بدون

 :و گفت دیخند

که از مامان   نهی! واسه همشهی پا خاله حساب م  هیمامان خودش هم  یحت_

 .ادیخودشم بدش م
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 .بلند تر از قبل به قهقهه افتاد و

 

من حق   قصد جواب دادن ندارد.  یکینبود و مشخص بود ن ن یسوال من ا جواب

بدانم؛ حق داشتم درمورد او و   شتریاش بداشتم درمورد صدرا و خانواده 

اجازه را    نیما؛ به من ا نیمشترک ب یبدانم. عالقه شتریب  گران،یروابطش با د

 .دادندی حق من بها نم ن یدو، به ا نیاز ا  ک ی چی. اما هدادیم

 

نگرفته   یمانده بود و او هنوز کار را جد یکیدو ساعت به ظهر و رفتن ن یکی

 .بود

مانده باشد.  یباق  یاکار انجام نشده  گردد؛ی صدرا بازم  یوقت  خواستم ی من نم اما

کرد، تا   دایادامه پ  نیرا هم عهده دار شوم. و ا یکین یپس مجبور بودم کارها

  ی آزمون فراخوانِ استخدام یاعالم کرد دونفر برا یکیبه ن یکه موحد یوقت

 .شرکت، منتظر مالقات با او هستند

 

 !کنه شوننشیتا مهسان گز جان یهم انیبفرستشون ب یکی ی کیخب _

 

 :تعجب گفتم با
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تو  ستن،ین  شونی. اکاهنه یبا تو و آقا نشیگز م؟کارهی من؟ من مگه چ_

 .یشی م ن یگزیجا

 

 :مرموز به من نگاه کرد و گفت یبا لبخند یکین

 !سوزهی خانوم از کجا م دمیدل غافل! فهم یا_

 

 ه؟ یمنظورت چ_

 

 :گفت ی توجه به من، رو به موحد یب

وقتش   مونیتره بفرستش بره؛ بگو آگههرکدوم خوشگل  نیبرو بب یساغر_

 !داخل  ادیتموم شده. هرکدوم زشت بود، بگو ب

 

 :گفتم ع یسر

 بنده خداها داره؟  یافهیبه ق  یچه ربط ؟یگی م ی معلومه چ_

 

 :به من زل زد و گفت ه،یعاقل اندر سف  ینگاه با
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جات رو    ادیخودت ب  یبه خوشگل یکی  ستیبرات مهم ن یبگ  ی خوای م یعنی_

 ...و   سیاول از کارت شروع کنه، بعد بره برسه به اتاق رئ ره؟یبگ

 

 :و گفت دی کوتاه خند یموحد

  !نکن خانوم مجد تشیاذ_

 

 !تهمجد عمه _

 

 :زده بود؛ گفتم یکیکه ن یاز حرف  جیگ

 زاست؟یچ ن یمگه به ا_

 

و محبت و   یآها منظورت عشق و عاشق زاست؟ یچ نیبه ا یعشقم؟ چ یچ_

 ناست؟ یو ا انتیخ

 

 :و گفت دی دوباره خند  یموحد

  ی شکیکه ه سادمیوا جان یا ریمهسان جون اصال غمت نباشه. خودم مثل ش_

 ...هم نره. بعدشم سیسمت اتاق رئ
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 :داخل آورد و گفت شتریسرش را ب  ی به پشت سرش انداخت و کم ینگاه

تو کاره   ی جفتشون آقان! نه دختر خوشگل ها،یراحت باشه که متقاض التیخ_

 !یزیو نه چشم ه

 

 :کهن یبا اضافه کردن ا و

 .داخل انیب یکی یکی فرستمی االن م_

 

 .رفت رونیمن گذاشت و از اتاق ب  ز یم یآمد و پرونده ها را رو شیپ یقدم

 

و لوس بود؛ اما ناگهان باعث شد که من   نمک ی ب ی شوخ ک ی گرچه  ،یکین حرف

 .نمیبه ماتم بنش نش،ی دیند گریاز فکرِ نبودنم در کنار صدرا و د

 

 !زمی! با شما بودم عزیرعل یخانوم دکتر م_

 

 .نگاهش کردم جیگ

 !ها_
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 .باال انداخت م یبرا ییابرو

 رو؟صداش  نیشنوی. نمرهی داره بلرزون م  تونی گوش _

 

 .زمان؛ در اتاق هم به صدا در آمدرا جواب دادم و هم  یگوش

 

 :گفت یکین

 !دییبفرما_

 

 .من تماس مامان را وصل کردم و

 

 

 

شده بود را   یک یاستخدام وارد اتاق من و ن  یکه برا یسالم مرد جوان جواب

 :آهسته گفتم ییکوتاه دادم و با صدا

 

 .سالم مامان جان_
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 .یخسته نباش ؟ی . خوبزمیسالم عز_

 

 .یممنون مامانم! شمام خسته نباش_

 

نشانم داد تا زودتر تماس را تمام کنم و شروع کنم. چون   زیر  یاخم یکین

داشت و بس!  یمعن  ک یکه من از صورت او برداشت کرده بودم؛ فقط  یزیچ

 !شروع کند دیچطور با  دانستینم  یحت یکین کهنیا

 

 .دیکم عجله دارم ببخش هیباهام؟  یداشت ی مامان جان کار_

 

به من   یاما مرد جوان، کم دیشنی نم یکیقدر آهسته بود که نآن  میصدا

 .بود ک ینزد

 :گرفتم و رو به او گفتم ترنییرا پا یگوش

 .دینیبش دییلطفا بفرما_

 

 .اشاره کردم  میبا دست به ست مبل روبرو و
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تعارف کردن را هم   یحت دیتازه فهم یکیلبخند تشکر کرد و نشست و ن با

 !فراموش کرده است

 

 .نیفرد ییدا یخونه میبگم امشب دعوت خواستمیمامان جان. فقط م یچیه_

 

 مامان؟ هی! خبریبسالمت_

 

 :را به دهانم چسباندم و گفتم ی گوش و

 شم؟ی دارم دخترعمه م_

 

 :و گفت  دیخند کوتاه

 !شونخونه  میحامله بشه که ما بر  دایش دینه بابا! مگه حتما با_

 

 .مرد روبرو، زبانم را بست قیو لبخند عم یکیبزنم اما اخم پررنگ ن یحرف  آمدم

 

 ام؟ یباشه مامان. فقط الزمه که زودتر ب_
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 :مردد گفت یلحن با

دعوتمون کرده که   یکه... راستش مامان ماه یبدون خواستمی زود که نه! م_

 ...و  میدور هم شام بخور میبر

 

 داد؟ یحرف را داشت کش م چرا 

 

 :رف مخالف چرخاندم و آهسته گفتمرا به ط  سرم

 شده؟ شی طور  یشده؟ مامان ماه  یزیمامان چ_

 

کنون   یآشت یدعوتن! مهمون نامیت اخاله که،نی. فقط استین یچینه نه! ه_

 ...و

 

من با   یوارد شد. خداحافظ  یچا ین یبا س د یبه در خورد و آقا جاو یا ضربه

که زده بود، چه   یحرف   یبرا دانستمیاتفاق افتاد که نم  عی قدر سرمامان آن

دوباره با هم روبرو   دینشان دهم! من و خاله امشب با دیبا یالعملعکس 

 م؟ یشدیم
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هر دو   یداشتند. سوابق کار  یموفق یکار یکه آمده بودند، رزومه  یدو مرد هر

هم   ی کم که ابتدا وارد شده بود و یبود. اما مرد زانیم ک یبه  بایهم تقر

داشت   ی آمد. خصوصا که اخالق خوب یترمناسب ینهیتر بود، به نظرم گزجوان 

  یعنی نه،یگز نی هم  یهم داشت. نظر مثبت من، رو یتری قو  یو روابط عموم

 .وحدت بود یِسام یآقا

 

هر   م؛یکرد یپرونده ها را با هم بررس گر ید یو وقت دیهم نظرم را پسند یکین و

  ت یریمد یبرا نهی گز نیتروحدت، مناسب یِکه سام میدی رس جهینت نیدو به ا

 !خواهد بود ری فروش سد

و   کنمیانتخاب م نیگزیخودم جا یکه به دست خودم دارم برا  شدی نم باورم

. باعثِ کارنکردنِ  سوختی دلم م شتریب  کردم،ی هربار که به تماس مامان فکر م

که قرار   یدر همان شب قایقهر با خاله بود و دق  مان،ی من با صدرا و قطع همکار

 .شده بود مشخص هم  نمیگزی جا فیکنم؛ تکل یبود دوباره با او آشت

 

روزم را با   یو ادامه   امدیباز هم صدرا ن مارستان،یبه ب یکی بعد از رفتن ن روزآن

 .ام، گذراندم کاره مهین  یمرتب کردن کارها و اتمام تمام کارها

  یغصه  شتریب شدی و باعث م  زدیدامن م امی به ناراحت ید، کمکه صدرا نبو نیا

را داشته باشم.    ر یبا گروه سد امیخاله و اتمام دوران کارمند یرفتن به خانه
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که اگر بخواهد   زدی کردن با خاله ناراحت نبودم، اما دلم شور م یالبته از آشت

هم ساکت بمانم   بارن یاست که ا محالوقت کند... آن انیقبل را باز ب یهاحرف 

 .کنمی م یشدن را بدون شک بر سر خاله خال  کاریاز ب  امی و تمام دقِ دل

 

  زیچ همه  م؛یماند  ی همه رفتند و فقط من و موحد یوقت د،یرفتن که رس وقت

به   یگوش ،یرا برداشتم. بعد با خداحافظ گفتن موحد لمیرا کنترل کردم و وسا

 .دیایتا زودتر بدست، به ماهان زنگ زدم 

 

 کارت تمومه داداش؟--

 

 تا تموم کنم؟ یمونی ربع منتظر م هیمهسان _

 

 .میری م ،یهستم. عجله نکن. حاال هروقت تموم کرد باشه_

 

نمونده   یزی. چیتنها نمون  باال که  یایب گفتمی وگرنه م ف؛یباال شلوغه و کث_

  یبه آشت میکه زودتر برس میریم گهی ربع د هی قه،یده دق  کنمی االن تموم م

 .کنون
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و بعد قطع کرد. پس مامان به او هم خبر داده بود. با خود فکر   دیخند کوتاه

 مطلع کنم؟  یمهمان نیا انیالزم است که صدرا را هم از جر  ایکردم آ

 

تازه   دنش،یوحدت در دستم بود و با د  یمدارک و مشخصات سام یپرونده 

مدارک را با   توانمی در دانشگاه کالس دارم و نم ازده یافتاد فردا تا ساعت  ادمی

درمورد استخدام او،   دیکه خود صدرا با  ییجا. و از آناورمیخود ببرم و بعد هم ب 

طور،  اتاقش رفتم و همان   متپرونده به دست، به س گرفت،ی را م   یینها میتصم

 .اش را لمس کردمشماره 

 .اما جواب نداد 

هم   بارن یگذاشتم و دوباره شماره را تکرار کردم اما ا زشیم ی را رو  پرونده

جواب بگذارد. حداقل    یگو نبود. سابقه نداشت مرا بهرچه قدر بوق خورد، پاسخ 

 :گفتم ،یصورتم نشست و با نگاه به گوش  یرو ی. اخم فرستادی م امیپ

 آخه!؟ یدی چرا جواب نم_

 

 !خانوم دکتر  مدی چرا جواب نم یفهمی م ،یاگه پشت سرت رو نگاه کن_

 

 .بودم دهیو برگشتم. ترس  دمیکش یبلند نیه
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 .را بلند هم گفتم نیا

 !دمیترس یوا_

 

 .داده بود  هیقلبم بود و او به در تک یدستم رو من

 

 

 .دیباریاز سرو صورتش م  یخستگ 

 .کردی دستش انداخته بود و به من نگاه م یرا رو  کتش

 .دمیکاو اقیرا با اشت ش یتا پا سر

باز دلتنگ بودم و خودم هم خوب   یبودم، ول دهیاو را د شبید کهن یا با

 !اماز دست رفته  گری که د دانستمیم

 

 انقد اوضاعم داغونه خانوم دکتر!؟  یعنی_

 

 .کردم نگاهش

 طور؟ چه_
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 .آوار شد میروبهمبل دونفره رو  یجلو آمد و رو  آهسته

 !ختیمثل آوار، فرو ر قایدق 

 !خسته بود چقدر

 !مهیوخ میاوضاع ظاهر  یادیکنم ز ی حس م یکنینگاه م یجور هیآخه _

 

 ست؛ین  میاوضاع تو اصال هم وخ  میبگو خواستم

 .شودی تر م میروز به روز وخ ام، ی منم که اوضاع درون ن یا بلکه

 .شومی تر م دای روز به روز ش  چون

 !صدرا کاهن ی تو یدایش

 

 .کدام را نگفتم چیه یول

 !گفتنش را نداشتم یرو

 

 .نگرانتون شدم ن،یبهتون زنگ زدم جواب نداد _

 

 .تحملش سخت بود ی را دوست داشتم؛ ول  اشره یخ نگاه
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 .کردینگاه م نیسنگ یادیز

 

 !میصحبت کن یر یخواستم تصو یم_

 

 .اش به رو در رو صحبت کردنمان بود  اشاره

 .گرفت امخنده

 .دونمی رو نماون   یول_

 

 رو؟  یک_

 

 ه؟ یک یکیاون  جام،ن ینگرانتون شدم؛ من که االن ا یگفت_

 

 کردم؟ یمتوجه متلکش شدم. چرا عادت نم  تازه

 .که سخت بود نگاهش کنم و او را راحت،  مفرد خطاب کنم هرچند

 

 .دمیام کشمقنعه یبه رو  یدست
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 !گهیمن برم د_

 

 ...مشاور جان یبود_

 

  کنم ی حرفش را چه معن  دانستمینم

 .ماندنم یبرا اقشیاشت ای تعارف

 

 مهسان؟  یار یبرام م ییچا هی_

 !لطفا

 

 :لب گفتم ریز

 !بله حتما_

 

 .جا رها کردمرا همان  فمیو ک 

 .را بلند کردم م یصدا یسمت آشپزخانه رفتم و کم به

 ن؟ یناهار خورد_
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 .نداد یجواب

 .زدم شیبرگشتم و صدا دوباره

 .بود ی به گوش نگاهش

 

 ن؟ یناهار خورد کاهن!؟ یآقا_

 

 

 نه!؟ ایکه ناهار خورده   کردی کرد. با مکث. انگار داشت فکر م نگاهم

 ...یو کالفگ یاوج خستگ یعنی  نیا و

 

 !مهسان اریب ییفقط چا_

 .ستیم نخوردم، گشنه  یزیچ هی آره

 

 !باشه_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1531 
 

سماور تازه خاموش شده بود و هنوز هم گرم   ر یآشپزخانه شدم. ز یراه دوباره

 .بود

 .روشنش کردم تا داغ شود رهدوبا

و رو کردم.    ریرا ز خچال ی یمخصوص خودش را برداشتم و کم یکیسرام  وانیل

 ینیس  ک یرا برداشتم و به همراه قندان، در   یکیمخصوص ن یبا یها یبسته

  .گذاشتم

 .پر کردم یرا از چا وانشیکه از سماور بلند شد، ل بخار

 .بود هم هنوز خوب بود یکه در قور یی تازه دم کنم، اما چا ینبود چا وقت

 .اتاقش شدم یرا برداشتم و راه  تیسکو یو ب یچا ینیس

 .کردیرا به دقت نگاه مدر دستش مانده بود و آن   اش ی هم گوش هنوز

 .گذاشتم شیرا جلو ینیس

 .ربع ماهان هم گذشته بود  ک یاز  قهیبه ساعت افتاد. پنج دق  نگاهم

 د یرا به طرف خود کش ینینشستم.س شیبه رو رو

 ؟ یپس خودت چ_

 

 .اصال جا ندارم گهی! دبندهی م ییبه آدم چا  دیآقا جاو قهیدم به دق   جانیا_
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 .نرم پاسخ دادم و بلند شدم یلبش نشست. آن را با لبخند یرو یلبخند

گفت  شهی وحدت، م ی. آقازتونیرو گذاشتم رو م دیجد یمتقاض یپرونده _

 .بودن نهیگز نیترمناسب

 

 .سرش را تکان داد د،ینوشی م یهمان حال که چا  در

 !مان در مورد وحدت را بستمکالمه  "!کنمیچک م "با گفتن:  و

 

 !یراحت نیهم به

تا شروع   آمدیبا او صحبت کند. م زیتا صدرا ن  آمدی پس فردا م ا یفردا  وحدت

 ...من  یبه کار کند. به جا

 

آمده بودم،   یطور که ناگهان. همان رفتمی م دیفرداها با نیاز هم ی کیمن در  و

 .رفتمی هم م یناگهان

 !صدا یب

 .خوشحال شود  ایناراحت  یکه کسآن یب
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به حساب   مانیاتفاق روزها  نیتر یعی و طب رفتی و م آمدیکه م یمینس مانند

 .آمدیم

اتفاقات   نیتر یعی شرکت هم از طب نی به ا یگری هرکس د ایآمدن و رفتن من  

  .بود ایدن

 بودم!؟  زیمن چرا انقدر پر و لبر پس

 

 مهسان!؟_

 

 .کرد یشده نگاهم م  زیبود که با چشمان ر صدرا

کردن   هیخواستم انجام دهم، گر یکه م یکار نیلحظه پر پر بودم اما آخر آن

 .بود

خسته و   یاو به اندازه کاف  کهنیخاطر اکردنش؛ به یعصبانخاطر ترس از  به نه

 !در مانده بود

 .کنم هیگر توانستمی امشب هم م من

 .نبود هیگر یآغوش رخت خوابم! اما حاال، جا انیم ییجا

 

 میمن برم، شب خونه مامان بزرگم دعوت_
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 !جا چه خبر استکه آن ن یا  ای! لیچرا و به چه دل م ینبود بگو الزم 

 !بود ری درگ یبه حد کاف  او

 

 :دیپرس

 تو فکر؟  یچرا رفت_

 

 من بغ کرده،  یبرا یساده بود؛ ول یل یخ سوالش

 .انفجار  یتلنگر بود برا ک ی

 .گهی. من برم دادیماهان م گهی االن د دی! ببخشنی م. همخسته کمهی_

 

 .دوشم انداختم یرا رو فمیشدم و ک بلند

 .امیبه بعد م ازدهیفردا هم _

 .دانشگام ازدهی تا

 

 !صدرا کاهن بود رهیفقط نگاه خ م،یهاحرف  جواب
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 :گفتم

 !خداحافظ_

 

 .نداد یمنتظر ماندم اما جواب و

 .هم نگاهم کرد باز

 .به سمت در رفتم  ر،یو سر به ز آهسته

 ...سکوت، سکوت سکوت، 

 

 .من سکوت کرده بودم و هم او هم

 .را هم نداد  امی خداحافظ جواب

 منتظر بود!؟  یعنی

 

  .را که رفته بودم، برگشتم  امیچند قدم  ر یو مس دمیکش یلب ری ز پوف

 .نشستم و صورتم را با دست پوشاندم کنارش

 .چشمانم را بستم تا بتوانم بهتر تمرکز کنم یکم
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 .نداشت یا دهیفا

 کجا بود!؟  تمرکز

 .چه بود، افکار درهم و برهم من بود هر

 

 

 .به زبان آمدم پس

 .عادت کردم جان یناراحت باشم. خب من... من واقعا به ا دیحق بد_

 

 .و به خودش نگاه کردم جانیا گفتم

 ...شیهاچشم  به

 .را بفهمد جان یمنظورم از ا که

 .بداند تمام دردم، خود اوست که

 

 .بودگفتن نمانده  ی برا یگمانم حرف  به

 .گفته بودم و او سکوت کرده بود! باز هم انتظارم را با سکوت رد کرد من

 .که شد، من عزم رفتن کردم ی طوالن مانمکث 
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 .ام گذاشت و مانع رفتنم شدشانه  یکه شدم، دستش را رو زیخ مین

 .برگشتم. نگاهش نکردم و چشمم به روبرو بود  میسرجا دوباره

 .کردم ینگاهش  را خوب حس م  ینیسنگ یول

 

 !؟یفقط عادت کرد_

 

 به کجا برسد!؟  خواستی م او

 .رو کرده بودم شیکه تمام خودم و احساسم را برا من

 

باعث شدم خودش دوباره شروع به   ی سکوتم را چطور معنا کرد؛ ول  دانم ینم

 .حرف زدن بکند

 

 !ندازمشی هم از سرت م اگه عادته، که خودم باعثش شدم؛ خودم_

 

 .گرفت و با لبخند نگاهم کرد یکردم. نفس نگاهش

مگر من نباشم و   ؛ یایچه ن ،یایبگم چه تو ب دیجز عادته، بابه  یزیاما اگه چ_

 !که به سرانجام نرسه ؛ یتو نخوا
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 ...ساده ماتومیالت  ک یحرف بود؛  ک ی

 .درست به هدف نشست یول

بار صدم حس   یقدر درست به هدف اصابت کرد، که سر خوردن دلم را برا آن

 !کردم

 

 !برو_

 

 .شدم  رونیب ی بلند شدم و راه یحرف  چیه ی گفت برو و من ب او

 

 .مانده بود نمانیحرف ناگفته ب ک ی

 .بود  ادیدلم ز  یرو  اشین یحرف که سنگ ک ی

 

 :و گفتم گفتمی م دیبه خاطر دلم، با ی بود، ول سخت

  ی شما هم پا د یکاهن، قول بد یهام هستم آقاعواقب تمام حرف  یمن پا_

 .دیها و کارهاتون بمونعواقب تمام حرف 
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 !مونمیم_

 

همه قاطع، حرفش را    نیا یوقت کندم؟ی و دل م  داشتمیاز او چشم برم  چطور 

 ...زده بود! حرف دلم را 

 

دل از او و   کشاندم،ی به جان کندن به دنبال خود م گری که حاال د ییپاها با

 .زدم رونیآخر، از شرکت ب یاتاقش کندم و با خداحافظ

 

*** 

 

 هنوز؟  نیمهسان، ماهان، هلن، آماده نشد_

 

کردنش هم   تی شکا زیر  یو صدا زدی پله ها بودم که مامان ما را صدا م  یرو

 .دیرسی کامال به گوشم م

 !آماده شن، وقت برگشتن شده انیها تا ببچه  نیجا؛ ا هی م یباز ما قرار شد بر_

 

 :چشمانش گذاشتم و کنار گوشش گفتم  یرو دست
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 خانوم؟  میمر میاونم پشت سر بچه هاتون؟ داشت بت؟یغ_

 

 .دستانش نوازش کرد  یرا با نرم میهاکوتاهش را رها کرد و دست  یخنده

 ...و هلن که  مگه خودت خانوم دکترم! وگرنه ماهان _

 

 مامان خانوم؟   یو هلن چ ماهان_

 

چشم مامان برداشتم و هردو به سمت برادرم و دخترک   ی را از رو میهادست 

 !میزبانش برگشت نیریش

 :گفت در جواب حرف ماهان مامان

 .چه همه فرز شدن نیها. ببزدم  یحرف  هی بار من  هیحاال _

 

 :گفت طنتیو ماهان پرش  دمیخند من

 بابا کو؟ نم،یبب دیبگ ن، یحساس یشناسشما که انقد رو وقت_

 

نخ و   ه یبه دادش برسه و  ادیب یکیتا   ساده یوا جان یلنگه پا ا هیربعه  هیبابا _

 .سوزن بده دستش
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 :گفت عی سر مامان

 !خدا مرگم بده   یوا_

 

بود و   ستادهیجا اکه آن دمیرفتم و بابا را د ی نگاه به ماهان، به طرف در ورود با

 .کردی منتظر، نگاهم م

 بابا؟ یو سوزن واسه چ نخ_

 

  راهنش،یپ نیکه در دستش بود را نشانم داد و با اشاره به آست ی زیر یدکمه

 :گفت

بدوزن. که فکر   رون یا ارنیخانوم رفتن نخ و سوزن ب می. مر ش افتادهدکمه_

 .رفته  ادشونیکنم 

 

را به   و نخ و سوزن آماده را در دست چرخاند و دکمه  دیدو رون یب عی سر مامان

  میبود ستادهیجا اهمه همان قه،یدق  ستیبه ب ک ینزد دیلباس بابا وصله کرد. شا

کند. کارش   یبابا را دوباره دوز یهاخاطر، تمام دکمه نانی تا مامان، از سر اطم

 :که تمام شد؛ ماهان گفت
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 !آماده شه، وقت برگشتن شده ادیتا ب مامان نیجا؛ ا هی م یباز ما قرار شد بر_

 

 .و در رفت دیمامان، دست هلن را کش  زینگاه تند و ت با

 ؟یاریرو درم من  ی ادا گهی! حاال دیپدر صلوات_

 

  ر یبا تاخ ،یو مامان ماه ن یفرد ییدا یما به خانه  دنیرس ،یراحت  نیبه هم و

 .بودند یخاله در حال صرف چا یخانواده  م، یدیرس یبود و وقت

 

خاله، به   یبرخوردم با خانواده  کردمی لحظه داشتم فکر م نیتا آخر کهن یا با

ها به و آن  میکه وارد شد نیخصوص خود او، چه خواهد بود؛ اما باز هم هم

رفتن،   شیپ یبرا  م یچرا انگار دست و پا دانمی نم ستادند،یمان سر پا ااحترام 

 .شل شد 

فراموش کردن   ی برا کردمی عاشق خاله بودم و حاال... احساس م شهیهم من

 .عالقه الزم است  نیبه جز ا یلیدل ش،یهاحرف 

را  ساده نبود که بتوانم آن   یناراحت  ک یدلم از خاله شکسته بود و فقط  من

 .فراموش کنم
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. بعد  دیمحکم مرا در آغوش مهربانش فشرد و صورتم را بوس ،یماه مامان

 :گوشم گفت ریآهسته ز

کنم. قهر و   یببخشم و زودتر آشت  کردمی م یتو بودم، سع ی من اگه جا_

 !هانبوده  یانهیک وقتجیقشنگ من ه . دختر کنهیم شتریرو ب  هانهیک ،یناراحت

 

و احواالت من؛ دو دل  . به تمام حال  زیچحواسش بود. به همه  شهیهم مثل

 .درست نبود دیکه شا یدیبودنم و ترد

 

 .زدم و اطاعت امر کردم لبخند

 !خوشگلم حرف بزنم؟ محاله  یمن رو حرف مامان ماه شهی آخه م_

 

 .دیجوش ی م یزیو او را مطمئن ساختم. اما ته دلم، هنوز چ گفتم

 

 

. بابا و ماهان، با  میکرد  یپرسو احوال  می دست داد مانهیهم صم یی و دا دایش با

بود!   یاحمد خال  یو چقدر جا دمیرا ند ییحیبلند باال نشستند. آقا  یسالم

پادگان است   دانستمی نبود! نم یدنیاش، کم دکنان مادر و خاله  یمجلس آشت

 !همراه پدرش ای
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  اشی مانیخاله و حالت صورتش که پش  نینگاه غمگ یخودم نبود اما حت دست

  اد یکه آوردم تا ز ی نرم کند. تنها شانس یهم نتوانست دلم را کم زدی م اد یرا فر

بود که خاله قبل از من مامان را در آغوش گرفت و   نیمجبور به تظاهر نشوم، ا

ها همراه  من هم با آن د نمانده بو یز یزدند، که چ هیگر ر یدو خواهر ز ی جور

 .ها از هم دور افتاده بودند. انگار سال زدندی شوم! چه سوزناک با هم حرف م

خودت و   شیپ  اههیبگم که روم س ی ! حاللم کن خواهر. چمی حاللم کن مر_

 .هاتبچه

 

 :داد ی اشک و آه، ناله سر م  انیمامان که م و

 .رونیب یم براز خونه  و گذاشتم با اون حال   سادمیبگم که تو روت وا یمن چ_

 

  .کردیتو بود بدترش رو م یجا  یاگه یهرکس د_

 

 .آوردی که کم کم داشت حرصم را درم  زدندیم ییهاحرف 

قرار بود   گرید  بارک یاگر   خورمیو قسم م  دادندی م یگر ی حق را به د هردو 

کس جلودار مامان و خاله نبود و   چیآن شب تکرار شود، باز هم ه یهاحرف 

 !شدی تکرار م گر ید بارک یقهر،  نیا
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  نیاول یرو  کرد؛ی م دایادامه پ طور نی را در کاسه چرخاندم و اگر هم  چشمانم

 !ندیبب  خاله مرا هم  شدمیو منتظر م  نشستمیم  دم،یدی که م یمبل

 

 :امد و گفت شیپ  یماه مامان

 .نیناراحت کرد . همه رو نیکنی نبش قبر م نی. چرا دارگهیگذشت د_

 

 .دیموقع بود که خاله تازه مرا دحرف، خاله و مامان را از هم کند و آن  نیا با

 

 .آمد تا مرا در آغوش بکشد شیو دستش پ د یلبش لرز دنم،ید با

خاله از    دمیدر آغوشش فرو رفتم، تازه فهم یقدم به سمتش برداشتم و وقت ک ی

 .تر استک مامان هم دل ناز

 

شب دلت رو شکستم. خدا  که اون  رمی بم ی خاله. اله  زیدورت بگردم عز  یاله_

خواهرم آوردم. حاللم کن   یگوشه  گریج  یرو مرگ بده که خم به ابرومن

 .خاله  زیمهسان جان. حاللم کن عز
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  یحرف  ینداشتم. حت ختنیر  یبرا یو من برعکس مامان، ابدا اشک  گفتی م او

 .نکردم دایزدن پ ی هم برا

و   یکند و ناراحت  ی در آغوشش ماندم و اجازه دادم تا خوب دلش را خال فقط

 .اش را بباردچند روزه  یهاغصه 

 

 .زدلمیببخش خاله رو مهسان. ببخش عز_

 

مسببش  گرفته بود. فکر رفتنم از شرکت که ایدن یهابه وسعت تمام قفس دلم

  زمیعز  یکه نه بار من، که هربار بار صدرا ییهاخاله بود؛ فکرِ تهمت  نیهم

 .رفتی نم رونی کرده بود؛ از مغزم ب

 .دمیکش رونیو آهسته خود را از آغوشش ب  دمیرا بوس صورتش

 

. اگه  دمیازتون ترس خودیمن هم بود که ب ریتقص دیخاله. شا دیشما ببخش_

  نیشما ا وقتچیه  دیشا م،یهمون اول درمورد کارکردنم باهاتون حرف زده بود

 .نیشدی نم یهمه عصبان

 

رفتنم به   ی بود که خاله بفهمد هنوز هم برا ن یجمله، ا نیهدفم از گفتن ا  تنها

 .ستم ین مانیسر سوزن هم پش ک یو کار کردنم با صدرا، به قدر  ر یشرکت سد
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  یزد. خودش نکته میکمرنگ به رو یانداخت و لبخند گرانی به د ینگاه مین

حد بماند و دوباره    نیدر هم ز یداد همه چ حیحرفم را خوب گرفته بود که ترج

 .فتدی راه ن یاجنجال تازه 

 

که با او   یی اما دا  میو بعد شام را بکش میصبر کن ییحیآقا  دنیبود تا رس قرار

شد   نی. اکشدیکرد و گفت کارش طول م یعذرخواه ییحیتماس گرفت، آقا 

به صرف شام   یساعت انتظار مجدد، عاقبت خاله همه را راض  ک یکه بعد از 

  ی. حتمیکرد یمن و مامان و خاله با هم آشت یو سادگ یراحت  نیکرد و به هم

همه بلند بود و من   یهرهر و کرکر خنده  ی قدر ساده بود که سر شام، صداآن

هم دور نباشد، دور    یلیکه خ یشب  ک یامکان دارد  کردمی با خود فکر م

 به راه باشد؟  مانیهابلند خنده  ی و صدرا هم باشد و صدا  میباش یاسفره

 

غذا خوردن، هلن درخواست آب کرد و چون سر سفره فقط نوشابه    وسط

 :گفت دای . شاورمیآب ب وانیل  ک ی شیگذاشته بودند، بلند شدم تا برا

 .خودم ارمیمن م مهسان نیبش_

 

  .زمیعز کنهی م یچه فرق _
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 .ارمشیرفت ب ادمی. اریب  خچالیرو از آب  یزحمت بطر یپس ب_

 

 .بلند شد  اطیزنگ ح  یآشپزخانه رفتم و همان لحظه صدا به

در آشپزخانه   یآستانه انیبرداشتم. م خچالیرا از  یرا شستم و بعد بطر دستم

 .وارد شد ییحیبودم که آقا

 

 .دیرا بشو شیهاپاسخ داد و رفت تا دست  مانهیصم ی را با لبخند الممس

 :گفت یبرگشت، مامان ماه ی. وقتدیباریم  یصورتش خستگ از

 .میکه سفره رو بدونِ شما انداخت می! شرمنده شدییحیآقا  ن یکرد رید_

 

  یغروب نیم. راستش از صبح تا همحاج خانوم. من شرمنده   نیدار اریاخت_

 ...االن  گهید مارستان،ی دستم بند بود. وقت نکردم برم ب

 

 :و مامان هر دو با هم گفتن یو مامان ماه د یدلم لرز من

 ؟یواسه چ  مارستانیب_
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و بروز    دانستیبه گردنش داد و سکوت کرد. پس م ی. قردیبه خاله رس نگاهم

 :گفت ییحی. آقا دادینم

 .شده ی دو روزه بستر  یکیداشت،   یمشکل هیم خواهر زاده_

 

 

 :گفت بابا

 .بال دور باشه_

 

 :گفت ع یسر یماه مامن

 شده مگه؟  یکدومشون؟ چ_

 

 

 :تکان داد و گفت یسر

 

و دردش هم   ی. کوفتگدنید بیهاش آسدنده ها افتاده تموم . از رو پله دیمهش_

 .شد  هوش یب هوی مارستانیبود که تو ب ن یهم ا شی. بدادهیز
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به زبان آورد اما خاله با   یاجمله  ک، یکردند و هر  یبا او ابراز همدرد همه

 :گفت یفکریب

 م؟ یریفردا مالقاته با هم م خواد؟ی نگفتم نم ؟یواجب بود بر  یلیخ_

 

 فردا؟  ایداشت امشب  یچه فرق  ز یبابا! خانوم عز یا_

 

. اون پسره هم از هر  میبود که فردا تو جمع بود نینداشت؟ حداقلش ا یفرق _

 .یشدی . باش چشم تو چشم نمادیو نم هیفرار یجمع 

 

 .بمانم امنهیبر سر ک ت،ینهایتا ب شدی خدا که خاله خودش باعث م به

 

 است؟ خانوم؟ مگه لولو خورخوره  هیچه حرف  نیا_

 

 .ستنیبه اون راه؟ انگار که ن میخودمون رو نزن هیما چرا مث بق یعنی گمیم_

 

.  زدیها برتهمت  ابیآب در آس خواهدی م  خودیکه همسرش ب دیفهم ییحی آقا

 :پس با تاسف گفت
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  یدارن؟ بعدم مگه چ یاگه ید لیها فاممگه اون بدبخت  ان؟یک هیاوال که بق_

 نیتر فیکه انگار با کث یزنی حرف م ی جور   هیچرا  م؟یما کنارشون باش شهیم

 م؟یخدا طرف  قیخال

 

 :لب گفت ریز بابا

 .اون شب یهابسه بابا. باز که شد حرف _

 

  !کندی م  یبه خاله تذکر داد که باز دارد بد باز نیچن  نیا و

 

 :گفت ی با دلسوز ییحی آقا

  یرو نداره. حت یکسچیه مهمه. جگر گوشه. خواهر زادهسوزهی آخه دلم م_

  ی باال سرش بمونه چون با صدرا مشکل داره. آخه فقط صدرا رهی خواهرش نم

هم   یکین ی. گاهجاست لنگه پا اون   هیباال سر مادرش مونده. همش  چارهیب

 .کمکش رهیم

 

 :حرفش گفت  انیم یماه مامان

 شده؟ یشوهرش چ  نیگفت_
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 !صدرا نی شون دوسالش بوده. همبچه یاز هم جدا شده بودن. وقت_

 

 :زد و گفت  یلبخند تلخ بعد

پدرش   یمرد، الحق که سر سفرهجوون یبا صدرا بد کرد اما پسره  دیمهش_

  شهیداشته باشه. هم  یایو رفاه یکمبود مال چیه دیبزرگ شد. نذاشت مهش

 بانیهمه پشت یکه واسه  ،دیکوه پشت مادرش مونده. نه فقط واسه مهش نیع

 .بوده

 

  ینگاه ها نیمن و ماهان، در ب  زد،ی حرف م ییحیکه آقا یتمام مدت در

 !چه یعنی ییحیآقا  یهاحرف میدانستی کوتاهمان رو به هم، خوب م

 

پسر و خدا    نینبود حاج رسول، پدربزرگش، همه اموالش رو سپرد به ا خود یب_

 .امانت دار بوده ن یگواهه که برا اون اموال، بهتر

 

 :گفت عی را ندارد، سر ییحیآقا  یهاحرف یکه مشخص بود اصال حوصله  خاله

 .ورپاش اون   هیبوده  جان یپاش ا هیبگو! پسره تا پارسال همش  ی حاال تو ه_
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 ؟یکرد قیهمه درموردش تحق نیهمه کوه شده؟ بعدم تو از کجا ا  نیا یک

 

پر کرد و   شیبود را برا  یکه هنوز خال ییحیآقا  یبشقاب غذا ن یفرد ییدا

 :گفت

 .فتهیحاال شما شامت رو بخور از دهن ن_

 

  اشی رحم ی خاله ندهد و ب  یانصاف یجواب ب اوردیبه دهان برد و طاقت ن یقاشق

 .ندازدیرا پشت گوش ب

 

  خورمی پسر قسم م  نیکه رو سر ا گمی. اما هنوزم م دمیفهم ر یخود من هم د_

صدرا جمعش    ، یبده یبا کل دیفرش نیکرده. هم دشیی چون حاج رسول تا

  خواست،ی کار م یه یمشکل داشت و شوهرش سرما یکل دیکرد. دختر گلش

ور شده بود، باز  و اون  ور نیو دربدر ا ی صدرا دستش رو گرفت. شوهره فرار

 .رو داد هاشی بده شتریصدرا ب

هم عذرش رو خواسته   دیمونده بود و خود گلش  بیدختره تنها تو شهر غر یحت

داشت که   رتیقدر غ. اون رهیبگ ی مجرد یبود؛ اما صدرا نذاشت بره خونه

 .نکنه یزندگ  ییمادرش رو بشنوه اما تنها جا ی مجبورش کرد بره غرغرها
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 :رو به خاله ادامه داد بعد

من باز   یپاشون به خونه   نایکه ا ی. چون از روز اول دونمیرو م نایا یمن همه _

که جلوشون گذاشتم،   ییهام خوندم و لقمه که تو خونه   ییشد، واسه نمازها

از    یکیبه  دمیتا رس . انقد پرس و جو کردمدمیخدا مسئول د شیخودم رو پ

.  دمیبود رو از اون شن هبچ نیکه درمورد ا ییهاو حرف و نقل یاقوام حاج رسول

ش رو قضاوت  خدا، بنده   یمنِ مسلمون، دارم جا دمیجا بود که فهماون 

 !که تهش شد تهمت ی. اون هم قضاوتکنمیم

 

دلم   یطور ییحیآقا  یها. حرف کردمیم   یباز می را گاز گرفته بودم و با غذا لبم

  تیخودم را نگه دارم. تازه داشتم به شخص شدیرا به درد آورده بود که نم

. چرا  دادی که از خودش بروز م ی زیچ ی . آن هم ورابردمی م یصدرا پ

 و بشناسند؟ نندیاو را بب  یخود واقع  گران ید خواست ینم

 

 :لب گفت  ریلبش را کج کرد و ز خاله

 !بگو تهمت، تهمت یآره ه_
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پرت کرد و   شیشد که قاشق را در بشقاب غذا یعصبان یجور ییحیآقا  ناگهان

ختم    یجنگ و ناراحت ک یبه  آمد،یاز صدرا م   یچرا هربار اسم دانمی من نم

 .شدیم

 

برام   ،یتهمته و رو حرف خودت موند ی که تو باور ندار نیآره تهمت! ا_

 .بهیعج

که   ییبوده؛ تو ادیپشت سرت بگن نمک غذاش کم و ز یکه طاقت ندار  ییتو

 ای فتادهیکشکش جا ن شیپشتت گفته آش نذر هیفالن همسا یاگه بشنو

خدا خم و   ی هفده بار جلو ی که روز یینشده؛ خود تو خانوم،  تو ییطال  ازشیپ

 !یاز عواقبش بترس  ؛یزنی که م یاز تهمت دی تو با ؛یشی راست م

 

 .کرد  یگریانجیم بابا

 .دیصلوات بفرست_

 

 :بود که ادامه داد اد یز یبه حد ییحیآقا یشده دهیخشمِ کمتر د اما

  یللی دوساله رو ولش کرده به امون خدا رفته دنبال  ی. بچهسوزهی آخه دلم م_

 .یتلل
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 :نگاه کرد و باز گفت میبه خاله مستق 

که جوون از   امرزمه،یخواهر خداب  یبرا ندازم، ی تُف نم دیمهش  یاگه االن تو رو_

بده؛ مادر   ادشونیرفت و نشد باال سرشون بمونه. نشد که زن بودن رو  ایدن

 .بودن رو

 ش،بچه یگند زد به زندگ  ی جوراون  یکی  اون

 !یطورن یا  یکی نیا

 !الفسادهپا ام  هیهم که... خدا زده تو سرش خودش  دیفرش

خودت کم   گهی پسر خون حاج رسول تو رگاشه؛ حاج رسول رو که د ن یا اما

 ؟یدینشن روفشیتعر

 

حاج رسول گفته   نیا  میدانستی تکان داد و ما نم شیبرا دییبه نشان تا یسر بابا

 .ستیشده، ک
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 یبچه سر سفره  نیکرده. ا تیرو ترب ایبوده. ک ی که حاج رسول ک یدونیم_

خودشون بارش   نینتونستن ع دنی کردن. د فشیح نای . آدمه، ابوده  یحاج

 .بهش انگ زدن ارن،یب

  یب یهارو زد به اسم پسره اما همونا خار شد تو چشم خواهرزاده اموالش   یحاج

 .من ی چشم و رو

 .شد رو دلشون  زخم

 .ستیبرم حالم خوب ن دیمن با شرمنده

 

 .ها را گفت و از سر سفره بلند شد نیا

 

 :که تا آن لحظه ساکت بود، آهسته گفت انمام

 !رمیبم یاله_

 

مامان را هزاربار با خود تکرار کردم تا باور کنم مامان   رمیبم یاله نیمن ا و

مامان قبول کرده    ست،ین نیصدرا دل سوزانده؛ مامان نسبت به صدرا بدب یبرا

 ...صدرا
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  دیام  نیا ی برا دانستمی . نمجوشدیدر قلبم م  یزیچ  کردمی احساس م  ایخدا

 .دل بسوزانم ییح یحال خراب آقا  یبرا  ایکنم؛  یتازه جوانه زده در دلم، شاد

داشت خاله را   یاو را دوره کرده بودند و مامان ماه  نیفرد ییو ماهان و دا بابا

 .کردی سرزنش م

 

 :بود، رو به ماهان گفت ستادهیجا که اهمان  از

 !خود تو نیتو ماهان جان. هم نیهم_

 ازش پسرم؟  یدید  یبد زیچ

 

قدر آن ییحی نکرد چون آقا  دایسر تکان داد و مجال حرف زدن پ  ماهان

 .تاختیم  کهیبود که  یعصبان

  ؟یآدم نیتو شرکت همچ یبردیگلت رو مبود، خواهر دسته  یزید اگه چ_

تو خونه   وردم ین گه یرو د  دیم؟ پس چرا فرشسر سفره  آوردمشی من م خود 

مال و اموال داشت، از همون   ی پسر خودش، هرچ یبه جا  یچرا حاج م؟یزندگ

 زد به نام صدرا؟  شیچندسال پ
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  مینزنم. هوا برا رونیکه ب کردمی خود را کنترل م یو من به سخت گفتی م او

 .کشتیز درون مصدرا داشت مرا ا  ی شده بود. دانستن درد اصل نیسنگ

 

زبانش را غالف کرد.   گریو خاله هم د میرا ارام کن ییحیآقا  میتوانست یسخت به

به خود گرفت و انگار موضوع فراموش شد، اما   یگر یها شکل دکم کم بحث

  یبیمتوجه شدم خاله به طرز عج م، یشدی م ک ینزد یمهمان  انیهرچه به پا

 .رودیشده و تمام مدت به فکر فرو م  ریگگوشه

 

قرار شد روز بعد را   ی مامان ماه شنهادیبه پ  یوقت ،یکه قبل از خداحافظ ی طور

. هرچند که تمام  رفتندیخاله پذ یهمه حت م،یخانم برو دیبه مالقات مهش

مامان   یبرا خواستندی که م ی بود و احترام ییحیآقا  یبه خاطر ناراحت هانیا

 .قائل شوند  شنهادش یو پ یماه

 

. چشمانم  زدی افکار خود پرسه م  یو هرکس در کو  مینشسته بود نیماش داخل 

 یهاکه متوجه حرف  یصدرا بود. طور شیپ  ییرا بسته بودم و فکرم جا

و   ییحی. فقط اسم ندیگوی چه م دانستمی بابا و مامان هم نبودم و نم یآهسته

. هلن  کنم یدانستن، کنجکاو ی امهناز، چندبار به گوشم خورد و نخواستم بر

 :هوا گفت یمن و ماهان نشسته بود، ناگهان ب  نیکه ب
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 ! خاله مهناز عمو صدرا رو دوست نداره؟ ییبابا_

 

فکر نکنم، با   یزی چ چیتالش کرده بودم تا خود را آرام نگه دارم و به ه هرچه

و لبم را   دیسرم به طرفش چرخ  یحرف هلن، دود شد و به هوا رفت. طور نیا

شده،   ز یر یگاز گرفتم، که مامان هم متوجه شد و به عقب برگشت و با چشمان

 .نگاهم کرد

 

 :داشت که خونسرد گفت  یمیماهان چه تصم دانم ینم

 .دوسِش داشته باشه دی. اگه بشناسه، اونم شاشناسهی چون عمو صدرا رو نم_

 

 .عرق را از کف آن پاک کنم زی ر یهاتا دانه  دمیکش میپا  یرا رو دستم

 

 :مامان به سمت ما بود. در همان حال گفت نگاه

 مهسان؟  یتو خوب_

 

 خوبم. چطور؟ _

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1561 
 

 .یساکت  دمی. دیچیه_

 

. سرم هم درد  برم دانشگاه دی. صبح زود بامیخوابم گرفته. کاش زودتر برس_

 .کم هی کنهیم

 

 :عوض کردن بحث، با خنده گفت ی برا ماهان

  دونهی مون رو نخوابونه، صالح نمخودم برونم. بابا تا همه  دیمن که گفتم بذار_

 .که برسونتمون

 

 .رها کرد  یگری د ریخنده، هلن ت  انیم دوباره

 .رهیتند م  یلیجون خوبه. خ یکین نیماش_

 

 :تکان داد و با خنده گفت یسر بابا

 .رهی از باباجون بهتره و تندتر م شیمه که رانندگجون جوونه بابا! معلو یکین_

 

 .کنهی نم یجون رانندگ یکین_
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 :و گفت  دیبه سمت ماهان چرخ بعد

چه   ی دیرو دجون   ی کین نیخونه؟ ماش  مونیچه زود رسوند  شبید یدیبابا د_

 رفت؟یتند م

 

 :زود گفت مامان

جامونده.   نشیسبد تو ماش یپس گفت ن؟یاومد یکین نی با ماش شبیمگه د_

 در خونه خودمون بود؟  نیماش یعنی

 

 

شدن ماجرا تمام نشده بود، که با سوال مامان،   ریخختم به  یبرا میدعا هنوز

 .ختیآب ر ی را رو ز یهمه چ یهلن پته

 .به عموصدرا م ی سبد رو داد_

 

 .با خود آن هم  ،یهم شروع کرد به سخنور بعد

 .دستش زخم بود. با ما غذا هم خورد. دیرو با چاقو بردستش_
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را    میپا  یمن رو  ی فشار ناخن ها شد،ی م ی هر جمله که بر زبان هلن جار و

 .کردیم شتریب

 

 

 .تمام بدنش رو به ما بود بایتقر ش،یکه جز پاها دی قدر چرخآن مامان

 ماهان؟ هیسبد چ انیجر_

 

به   ،یچارگیامکان داشت از خجالت، از ترس، از ب  آورد،یاسم مرا بر زبان م اگر

 .دادن کرده بود حیدارِ توضو چه خوب که ماهان را عهده فتمیب هیگر

 

گرفت. هرچند   یجا شد و احساسات مامان را به بازجابه شی سر جا  یهم کم او

 .را کم کرد ییزهایچ  ک یکرد و  یشیمصلحت اند یکه کم

  یکس میدی. دمیبا هم شام خورد  ششیپ میتنها بود. مام رفت مارستانیتو ب_

 .میبهش و اومد میو تا صبح تنهاست. سبد رو داد ششیپ ستیهم ن

 

بهتر بود. چون مطمئن   م یبرا دیشا زدم،ی نم یکه سکوت کرده بودم و حرف  نیا

  .کنمی بودم مامان را کمتر کنجکاو م
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 .دینزد و به طرف جلو چرخ یحرف   گری هم د او

 

را آهسته لمس کردم. چندبار پشت سر   امی نشست و گوش  بمیج یرو  دستم

شوم. چون   الیخیرا ب ی به خانه، گوش دنیتا رس دم یبود و بهتر د دهیهم لرز

ممکن بود وجودم مملو از عشق شود و   دم،یدی اگر اسم صدرا را هم م یحت

 .نتوانم خود را جمع و جور کنم گرید

 

خودشان رفت و من و ماهان   به اتاق یحرف   چیه یمامان ب م، یدیخانه که رس به

. هنوز لباس عوض نکرده بودم و خواستم  میکار را بکن نیهم  م یداد حیهم ترج

را باز کردم.   یتخت نشستم و قفل گوش ی نشده، به صدرا زنگ بزنم. رو ریتا د

داشتم صدرا باشد و   ظاردر هم رفت. انت  میابروها نا،یژ ی شماره دن یاما با د

اش را لمس  ساعت تماس گرفته؛ پس شماره  نیدر ا نایبود که ژ بیعج  میبرا

 .خاموش بود  اشی کردم و منتظر ماندم اما گوش

اش باخبر کند،  وعده داده  یِمهمان یقصد داشته مرا برا  دیشا کهن یا الیخ با

 .را کنار گذاشتم یگوش

  ی که قرار بود بزود یتماس فکر نکردم و غافل بودم از اتفاقات نیهم به ا گر ید 

 .شوم  ریها درگبا آن
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حاال پا در   رستان،یبعد از دوازده سال درس خواندن در مدرسه و دب کهنیا

فراوان بود. از   جانیو هپر از حس خوب  م یگذاشته بودم؛ برا یتربزرگ  یایدن

لبم کنار    یصبح که وارد دانشگاه شده بودم، لبخند، اصال از رو یهمان ابتدا

بار بهتر و   نیرا ا نشگاهبزرگ دا اطیداشت. ح  تیجذاب  میبرا زی. همه چرفتینم

مختلف و با   یهادختر و پسر، با سن و سال  یدانشجوها دن ی. ددمید ترقیدق 

  دیجد  یایدن ک یحال بودم که وارد جالب بود و خوش  میمتفاوت، برا یهالهجه

  یبه نام آقا یمرد مسن ،یعموم یهااز درس   یکیسر کالسِ  یام. وقتشده

از بابا بزرگ تر بود و تازه شوق ادامه   همچندسال  دیکه شا دم یمنفرد را د

دوچندان    امزهی من هم انگ وقت احساس کردم کهکرده بود؛ آن دایپ لیتحص

اول کالس بود و    شهیمن هم یسابقم؛ جا یهایکالسقول همشده است. به 

  نینشستن انتخاب کردم. نازن یاول را برا فیاز گذشته؛ رد  تیحاال هم به تبع

و کم حرف بود و خجالت از   یدستم نشسته بود، چادر  نارکه ک یزهرا، دختر

  یبا لبخند کردم،ی که هربار من با او صحبت م ی . طوردیباری م  شیسر و رو

 .دادی محجوب، در حد چند کلمه جوابم را م

و از تفاوت   کردمیم سهیمقا زهرا را با هم  نیو نازن یک یدر ذهنم ن وقتآن

زهرا   نیمثل نازن خواستم ی م یک یاگر از ن د ی. شاافتادمیشان، به خنده مفاحش
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و آرام بودن؟   یکیقصد شکنجه کردنش را دارم. وگرنه ن کردی رفتار کند، فکر م

 !محال بود

 

که کارم تمام شد،   میو ن ازدهیروز صبح فقط دو کالس داشتم و ساعت  آن

کوچک   یآب معدن ی بطر ک یدانشگاه رفتم و  یبه بوفه ،یرفع تشنگ یبرا

به دست،   یرا برطرف کنم. بطر امی که تا قبل از رفتن به شرکت، تشنگ دمیخر

دست   ک ی. با دمیکش رونیرا ب یجا دادم و گوش فمیکارت عابربانکم را در ک

را باز کردم.   ی همزمان قفل گوش گر،یو با دست د دمیآب نوش یجرعه ا

 .بود یگوش  ی رو یکین یشماره 

را به گوشم   یاو را گرفتم. گوش  یاز آب را خوردم و شماره  گری جرعه د ک ی 

را که    یام نگه داشتم. در بطرشانه ی کج شده، آن را رو  یچسباندم و با سر

 .بستم، تماس وصل شد

 

 !سالم خانوم معاون _

 

 دییبفرما یکارما رو چوب  یجور نیبه به سالم خانوم دکتر! سابقه نداشت ا_

 ...و گر یج یهاکالسخوشگل و هم   یدانشگاست؟ استادها ری. تاثزمیعز
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  نشیزهرا را پشت فرمان ماش نیدر دانشگاه خارج شدم و همان لحظه نازن  از

 .کرد و رفت یاز من خداحافظ ،یکه با بوق کوتاه دمید

 :با خنده گفتم ،یک یتکان دادم و در جواب ن ی دست شیبرا

 .اریواسم حرف درن  خود ی م. ببا شما صحبت کرد یجورنیهم  شهیمن که هم_

 

برم   دی. من باختهیکار سرمون ر یها! کلظهر شد  ؟ییت! کجاآره ارواح خاله _

 .جانشون قراره مرخص شن  ی. مامسیکمِک رئ

 

 .اتوبوس نشستم  ستگاهیا  یصندل یجلوتر رفتم و رو یکم

 .دونستمیواقعا مرخصن؟ نم _

 

 !ر یبگ روس یرئ قهی. برو دمیمنم االن فهم_

 

مادرش نزد.   صیاز ترخ یداده بود اما حرف   امیقبل خواب، صدرا به من پ شبید

ها  آن ییحی. هرچند که ممکن بود آقادادمی به مامان و بابا هم خبر م دیپس با

 .را مطلع کرده باشد
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 رو؟ مادرش  ای ؟یکشیم  روسیقتل رئ ینقشه یشد؟ دار یچ_

 

چون قرار بود امروز همه برن   دونستم،ینم گمی لوس نشو خانوم معاون! م_

 .تعجب کردم نیخانوم. واسه هم  دیمهش ادتیع

 

 پس؟  ینه بابا! جان من؟ چرا نگفت_

 

 به حال تو داره؟  یچرا؟ چه فرق _

 

 :خنده گفت  پر

شده ما رو   ی شم. حاال چ  دارلیمن قراره فام ینکنه. ول یفرق  دیواسه تو شا_

 ن؟ یداخل آدم حساب کرد

 

 .اش به راهد و خندهشوخ بو  لحنش

 .دمیحرفش را تلخ شن  نیمن، ا اما
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 هیکنه  یکار هیبگم صدرا  یخوایها. منشده  ریهنوز د گمیمهسان! م نیبب_

 . ها؟دیبرس ادتتونیامشبم بمونه تا شما به ع

 

 :گفتم عی . بلند شدم و سرآمدیاز دور داشت م اتوبوس

  نیا ِکی. با توجه به تراف میزنیجا باهم حرف مشرکت. اون  امیدارم م نیبب_

 .شرکتم گهیساعت ِ د  هیقسمت، 

 

 .باشه فقط زودتر برس_

 

انداختم و سوار شدم اما هنوز اتوبوس درست حرکت نکرده    بمیرا درج یگوش

 .دیلرز بمیدر ج ی بود که دوباره گوش 

 

شکستن   یم صدا و بعد ه نایو داد ژ غی ج ی در دهانم ماند و صدا سالمم

 :میبگو ینسبتا بلند یباعث شد با صدا ،یزیچ

 شده؟  ی . چنایالو ژ_

 

 :گفتی م یکه داشت به کس دمیواضح نبود. اما شن شیصدا
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 ؟ یترسی م ی زنگ بزنم؟ از چ یذار ی پس چرا نم  ستین یزیاگه چ_

 

 .سیادر اد یبار فر ن یشکستن و ا یصدا  دوباره

 

 ؟ یاریدرم  یباز وونهید ی . چرا دارنایبس کن ژ_

 

 .ذارم ی بچه رو به دلت م ن یداغ خودم و ا_

 

بود تماسش وصل شده   دهینفهم نا یوجودم را گرفته بود. ژ  یسراپا وحشت

 :است؟ چند بار پشت سر هم گفتم

 .دیبگ یزیچ  هی... الو... نای... ژسیالو... ادر_

 

که در اتوبوس نشسته بودند، به سمت من برگشتند و   یگر ی د یدانشجو چند

 .متعجب نگاهم کردند

تماس   امد،ین یجواب یرا صدا زدم و وقت نایو ژ سیها، دوباره ادرتوجه به آن  یب

 .را گرفتم نای ژ یبار خودم شماره نیرا قطع کردم و ا
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با   سیادر  نا،یژ  یبوق هم نخورده بود که تماس وصل شد و به جا ک ی

 :گفت یصبریب

 .زده به سرش نای. خودت رو برسون. ژجانی ا  ایمهسان پاشو ب_

 

 

 :گفتم یعصب

 د؟یزنی شده؟ چرا درست حرف نم یچ_

 

 .یفهمی خودت م جانیا ایفقط ب_

 

 :گفتی م هیگر انیکه م دمیرا شن نایبلند ژ  یه یگر یصدا

دستت به   یحت  ذارمی بمونم. نم جان یا  گهید یلحظه هیبه روح مامانم اگه _

 .ینیبی . حاال مکشمی رو مم برسه. خودم من و بچه  یمرده 

 

 :زد  ادیفر سیدهانم نشست. حس کردم روح از تنم جدا شده. ادر یرو  دستم

 .ایمهسان. زودتر ب بدو_
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 .بعد تماس قطع شد و

 

 :لرزان از ترس، بلند گفتم یجا برخاستم و با تن  از

 .شمیم  ادهیآقا. پ د یدارنگه_

 

 .جوابم را هم نداد یحت

 :گفتم دوباره

 .شمیم ادهیآقا نگه دار. گفتم پ _

 

 :او گفت  یبه راننده بود، به جا ک یکه نزد یمرد

 .ستین ستگاهیکه ا جان یخانوم. ا شهینم_

 

 .دوشم مرتب کردم و به سمت در اتوبوس پا تند کردم ی را رو ام کوله

 

خود را   عی منتظر نماندم تا در اتوبوس کامل باز شود و سر  دم، یرا که د ستگاهیا

 .انداختم رونیب
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  نیاول  یبرا ابان،یخ گر ی کردم و در سمت د یرا به سرعت ط  ابانیخ عرض

 :دست تکان دادم و بلند گفتم  یعبور یتاکس

 !دربست_

 

عقب پرت کردم و محکم در را بستم. آدرس را دادم و    یصندل یرورا  خود 

 :گفتم

 !کنمی. خواهش مدیعجله کن دیتونیلطفا تا م_

 

  یکند، پا را بر رو یمخالفت کهن یام کرد و بدون اجلو روانه   ینهیاز آ ینگاه مین

 .پدال گاز فشرد

 

 .دادندی را گرفتم اما جواب نم نایو ژ  سیادر یپشت سر هم شماره  چندبار

 

 که حتم داشتم راننده کوفتیم نهیدر س ی . قلبم طورگرفتی م ام هیگر داشت

 .دیرا خواهد شن شیهاتپش  یهم صدا

 .شدم، چشمانم را بستم و مدام صلوات فرستادم دیاز جواب دادنشان ناام یوقت

 ...... دعا... دعادعا
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 .فتدین یاتفاق بد  چیه ایخدا

 

 .به ماهان خبر دهم دیلبم، از فکرم گذشت که با  ریز ی هادعا خواندن نیب

 ...اما

دو شب قبل بود   یک ی نیاو مرا منع کرده بود. هم گفتم؟یبه ماهان م  دیبا واقعا

 .دوستانم منع کرده بود  گر یو د نایارتباط با ژ  جادیکه مرا از ا

رفتنم مخالفت  ی نداد اما ممکن بود بازهم برا حیتوض میرا برا  لشیدل هرچند

 .میبخواهد تا به انتظار آمدنش بمانم و بعد باهم برو ایکند؛ 

 .االن فرق داشت ط ی. شراشدی نم یول

 ...ماهان که نه یبرا

در غم   اش یمیدوست قد ت،ینداشت. نها یتفاوت چندان ط، یماهان، شرا یبرا

و ماهان هم   شدی همسر و فرزندش افتاده بود، غصه دار م یکه برا یاتفاق 

 .شدی ناراحت م شیبرا

 .تفاوت باشم یب توانستمی من نم اما

 .بروم اش یاریاز من خواست به  س یبه من زنگ زده بود و هم ادر نایژ هم

بکنم؛ پس   ست،یچ  دانستمی که نم یبه حل مشکل  یبا رفتنم، کمک شدی م اگر

 تعلل چرا؟ 
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و او را   دادمیم  حیبرادرم توض یو بعد برا  کردمیصحبت م نایو با ژ رفتمیم

 .کردمی قانع م

 .چرا به من متوسل شده است سیادر دانستمی هنوز نم من

  دهیچند لحظه ناد  یماهان را، برا تیکه ممنوع کردیم ک ی مرا تحر شتریب نیا

 .رمیبگ

 

بعد،  یقهیبا دانشگاه فاصله نداشت و کمتر از ده دق  اد یز سیادر یخانه

 .میدیرس

انداختم و به    ی صندل یرا رو هیسر کوچه، کرا یمحض نگه داشتن تاکس به

 .دمیسرعت دو

 

  یو انگشتم رو دمیو چندبار با مشت به در کوب ستادمی شان ادر خانه مقابل

 .زنگ ماند

وارد    عی دادم. در که باز شد، سرنماندم در باز شود و کوبش آن را ادامه  منتظر

  نیسنگ یاکه داخل رفتم، انگار ناگهان وزنه  اطیح یهامهیشدم اما تا ن اطیح

توانستم خود را به   یبسته باشند؛ از سرعتم کاسته شد و به سخت میبه پا

و فرزندش   نایژ  یبرا یاتفاق   رساختمان برسانم. رمغ از جانم رفته بود. اگ یورود 

 افتاد؟یم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1576 
 

 

باعث شد ترسم را کنار بگذارم و   نیو هم دمیشن ادیفر ک ی لحظه باز هم  همان

 .اذن ورود، داخل شوم  یدر را محکم بکشم و ب یره یدستگ

 

بود که در بدو ورود،   ختهیقدر به هم رآن یوسواس ینایمرتبِ ژ شهیهم یخانه

 .خانه دستبرد زده است نیدزد به ا یکردی فکر م

مجسمه   یهاو تکه شهیپر از خرده ش  نیبه اطراف پرت شده بود. زم ز یچ همه

کوسن نرم فرورفت و   ک ی یرو میبود. نگاهم به جلو بود و پا ینیتزئ ل یو وسا

 .کردیرا به آرامش دعوت م  نایداشت ژ  سی. ادرفتمیکم مانده بود ب

فکر اشتباهت، مثل  نیبا ا ی . دارنایژ یکنی رو خراب م  یهمه چ ی دار_

  .یکنیبد قضاوت م  شهیهم

 

 .دمیخودم شن یهابا گوش  گمی . مدمیخودم شن  ؟یچه اشتباه_

 

 .دیها را دآن  شدی بودم. در باز بود و راحت م دهیشان رسدر اتاق  پشت

 :گفت سیادر
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  گهی رو که ددوستته. حرف اون  گهیاون که د  ،یرو قبول ندارمهسان اومده. من _

 .یلعنت یقبول دار

 

 .کردینم  انتی. اگه بود که بهم خستیاون دوست من ندوستم؟  _

 

 ؟یگی چرا مزخرف م ؟یانتیچه خ_

 

 زد؟ ی م انتیکرده بود. داشت به من تهمت خ تیبه من هم سرا نایژ تیعصبان

 

 :بلند داد زد سیادر

 مهسان؟ یکجا موند_

 

 .آمد و همان لحظه با من روبرو شد رون یاز اتاق ب و

 

 ؟ ییجانیا_

 

 .برد نایو مرا به سمت ژ دیرا کش دستم
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 ...بده که حیش توض واسه ایتو ب_

 

باعث شد من  نیمانده بود و هم یو من باق  سیبرخورد دست ادر یرو  نایژ نگاه

 .شود وانهید  نایمحکم دستم را بکشم و ژ

 

رنگارنگ شوهر   یهاانت یخ یبه پرونده بده. چون تو هم حیتوض ای. بایآره ب_

 .یمن اضافه شد  یباوفا

 

 

 :بار شکستم و معترض گفتم نیرا ا  سکوتم

 ؟یراه انداخت هیشیچه نما ن یا نا؟یچه خبره ژ_

 

که در دستش بود   ی بلند راهنیپ بست،ی را م شیهاکه داشت ساک لباس  نایژ

 :را به سمتم پرت کرد و گفت

  ش؟ینما یگی که م جهیت مهانقد واسه  ش؟ینما_

 

 .تخت انداختم یرا گرفتم و رو  لباس
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چرا به من زنگ    دونمی . اصال هم نمیگی م ی دار  یچ فهمم ی من اصال نم_

 .... اما انقد نگرانت شدم کهنیزد

 

 :قهقهه زد و گفت بلند

 .رو احمق فرض نکنمن  گه ی. تو دبس کن مهسان. بس کن_

 

 .آمد شیو پ دیبه صورتش کش ی کالفه دست سیادر

 :به او مهلت حرف زدن نداد و رو به من گفت نایژ اما

.  یدونستی رو م سی مهرا و ادر  انی. تو که از اول جریاصال خوب شد که اومد_

تو   سیکردم. ادر فیبرات تعر رودنش یخودم برات گفته بودم. خودم بوس

 .دیرو بوس شیشونیچشم خودم پ ی شرکت، جلو

 

به سمتش   سی . اما ادرمیبگو دیچه با  دانستمی را به دندان گرفتم و نم لبم

 .دیغر

من   یرفتارها  نیا یرو باز نکن. همه. بس کن انقد دهن من نایبس کن ژ_

و   تیالک یهادادن  ری. اون گضتی. تو و اون ذهن مر یباعثش خود تو بود 

 .تتوهمات مسخره
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 .یگی آره درست م_

رو  که شوهرم جلو چشم خودم همکارم  ام ی تَوَهُم یوونهید ه ینظر تو، من  از

 ...و دیبوس

 

 .دیچیشکمش نشست و درد در صورتش پ  یرو  نایژ دست

 کردی م  یمدام سع کهن یبود به زور خود را سر پا نگه داشته است. با ا مشخص

 .باشم گاهشهیتک کردمی م  یا او را از پشت گرفته بودم و سعمرا پس بزند، ام

 :با درد گفت سیادر

روز، نه  . من نه االن، نه اون نایژ یکنیاشتباه م یکسم دار ن یزتریبه مرگ عز_ 

  .نداشتم ینظر چیبه مهرا ه یاگه ید وقتچیه

 

 :به سمت من برگشت و گفت نایژ

کردم و   فیروز که برات تعر اون  ی مهسان. خود تو نبود یتو که شاهد_

 خاطرش هم خواستم خودم رو بکشم؟ به
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  شیو شانه ها ستادمیکرد. من هم کنارش ا هیتخت نشست و بلند بلند گر یرو

 .گرفتم و فشار دادم میهادست   انیرا م

  اومد، ی ازم برنم ی و کار دم یازت د یز یکه هربار چ یکرد  فیرو ضعانقد من_

کنم، همون ضعف باعث   ی. اما هربار اومدم خودکشکردمیقط به مرگ فکر م ف 

چند تا قرص   فی راه رو انتخاب کنم. منِ خاک بر سرِ ضع نیترآسون  شدیم

 .باال که فقط از حال برم و جرات مردن هم نداشتم  نداختمیم

 

 :آهسته تر از قبل گفت  یینشست و با صدا شیپا  ریز  سیادر

با تو ازدواج کنم با اون دوست   کهنیتر از اقبل یلیشوهر مهرا دوست منه. خ_

  دمید ی. من وقتینبوده که تو فکر کرد یمن و مهرا، رابطه ا نیبودم. ب

راحت   تونمی که با مادرم هم نم ادهیز  یبه حد انمیمن و اطراف  ی رو تتیحساس

و هر مدل حرف زدنم   گران یبه هر برخوردم با د دمیدی م یرفت و آمد کنم، وقت 

به مهرا گفتم بهم کمک کنه.  ،یکنینگاه م ینیهمکار، با بدب یهابا خانوم 

. بد باهام تا  نایژ یسرم آورده بود  ییکنم. چون تو بد بال تتیکم اذ هیخواستم 

  جورن یبودم. از همون اول، ارتباطم با همه هم نیهم شهی. من همیکرده بود

 .کنم یرو ازت مخف  زهایچ یلی من خ یبود. اما تو باعث شد 
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. بلند شد و عقب رفت بعد دو قدم  کشتی داشت خودش را م شیهاحرف   درد

 .شد ک ینزد نایبه ژ

 کردم؟ یمعرکه چه م ن یشد و من وسط ا ی هر لحظه کبودتر م  سیادر

 

  کردمی کار رو نم نیچشم تو ا یودم که تو شرکت و جلوب انتیمن اگه اهل خ_

  رم،ی و هر طرف م  یبرام بپا شد ی . من اون روز متوجه بودم که چطورنایژ

دادم   حیبراش توض ع ی سر ی لیو خ سادمی مهرا وا ک یبود که نزد نی. ایایدنبالم م

که تو با   ییوقتا  یکمکم کنه. چون قبال هم کمکم کرده بود. همه دیبازم با

اون لحظات،   یهمه  زنم،ی حرف م ی من با کس یکردیت فکر م توهم توطئه

  تتیرو آروم کنن اما من فقط به اذداشتن من   یو مهرا بودن که سع ریام

مثل   ر،یو مهرا و امکردنت. ارتباط من ت یفقط به اذ نایژ کردم ی کردنت فکر م

 .نبودن مای خانواده بود. هرچند که برا عروس هی

و منم   یو شکاک نیکه بدب یبهم نشون داد مونی اما تو از همون روز عروس 

که من خودم بخوام   ی کرد ی. کاررمیاز خودم و روابطم فاصله بگ  ی مجبور کرد

 .نایژ یعشقم بود  ،یکه زنم بود ییکنم. تو تتیاذ
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درد   نیتسک یرسانده باشد که برا   جان یهمسرش را به ا نایژ شدی نم باورم

سوءتفاهم   ک یمهرا،   یِشانیپ دنیبوس یخود، به فکر آزار او باشد. پس ماجرا 

 بود؟  نای ژ یاز سو مارگونهیب

 

 .و مرا عقب زد  دیها آتش گرفته بود، ناگهان از جا پرحرف   نیکه با ا نایژ 

اونا واسه توهم   یمنه. اصال همه  ریتقص یمنه. همه چ  ریتقص نایا یآره همه _

شما دوتا   یعشق و عاشق  یماجرا ؟ی ت به مهسان چعالقه ان یمنه. پس جر

رو در رو باش صحبت   یبهش زنگ بزنم؟ چرا نخواست یذاشت ی چرا نم ؟یچ

 کنم؟

 

 :گفتم بلند

چه   ؟یچه عشق ؟یکنی خودتون م یدعوا یرو قاتمن   ی! چرا دارنایژ_

 داره؟  یشوهر تو، به من چه ارتباط ؟یاهعالق 

 

 :ما گفت  یهردو یتبرئه یهم برا  سیادر

  ریشم تقصبفهمه. همه خواد ی . اما نمگمی بهش م رونیدارم هم روزیمنم از د_

حرف احمقانه از دهنم در   هیتو حرف زدنم با ماهان،  روزی خود خرم بود که د

 .شدم  ی باز وونهید نی اومد و خودم باعث ا
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 :گفتم دهیباال پر یی ابرو با

 به ماهان؟ یگفت یچ  ؟یچه حرف _

 

 

 

 .دیدور دور خود چرخ ک ی را گرفت و  نگاهش

که داره   ناستیمن و ژ نیب یِبلبشو ن ی. مهم استیگفتم مهم ن یکه چ نیا_

. بگو که  کنهیبده که داره اشتباه م حی براش توض. تو فقط شهی تر مبزرگ  یه

 .... بگو کهیتو شرکت ما کار کن یچرا اومد

 

 !کردی م انیاعصاب خرابش را نما تیکه کامال وضع دیکش  یبلند غیج نایژ

رو خر  من  یبشنوم. ه خوام ینم یچی. من ه نی. دست از سرم بردارنیولم کن_

 ...که نی. با هم هماهنگ کرددیفرض نکن

 

اما دوباره با   میبا هم به سمتش برو س،یبند آمد و باعث شد من و ادر فسشن

 :گفت ادیفر
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 .نی . دست از سرم بردارنیدست به من نزن_

 

 .دیدو  اطیاز کنار ما گذشت و به سمت ح و

 

مرا   سیاما ادر دمیپشت سرش دو دم،یدی م نایکه ناگهان از ژ یاز رفتار جیگ

 .نگه داشت

 !صبر کن مهسان_

 

 !رهی داره م _

 

 .یرو بدون  یزیچ هی دی. باجاستن ی. چمدونش ارهی جا نم چیه_

 

  .به او نگاه کردم ی پرسش

 ؟ یچ_

 

 .به ماهان زنگ زدم تا باهاش حرف بزنم روز ید_
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 !خب_

 

 :تر گفتمشد. محکم  قیچشمانم دق   در

 .سی خب! ادامه بده ادر_

 

ماهان  هم بار آخر که اومدم در  . یذاشت ی . اما تو نمزدمی با تو حرف م دیبا_

بهش گفتم حاال که به من و نگاهم به   روزیشد. د یخونه، بدجور ازم شاک

. تا در حضور خودش باهات  ارهیو تو رو با خودش ب ادیخواهرش شک داره، ب

 .حرف بزنم

 

 زد؟ی به من م  دیرا با یتر نگاهش کردم. چه حرف  جیگ

 

که  ستیاز سر عالقه به مهسان نکه من   دیهامون، از زبونم پرتو حرف _

که   یهر حس ا یم به مهسان رو بهش بگم و عالقه هیو قض نمشیبب خوامیم

 ...جمله هی  نیو هم دیرس نایژ  هوینداره.  یربط هیقض  نیقبال بوده، به ا

 

 ؟ یبه من بگ یخواستیم ی چ  ؟یا هیچه قض_
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جوابم   سیترسان، نماندم تا ادر یو با نگاه دمیرا شن نایژ نی استارت ماش یصدا

را در دست گرفتم و قبل از   میو کفش ها دمیدو اطیرا بدهد. به سمت ح 

  یخارج شود، در جلو را باز کردم و خود را رو اطیاز ح نایژ نیماش کهنیا

 .پرت کردم یصندل

 

 :زد  ادیفر

 .شو مهسان ادهی. پنییبرو پا_

 

 .شمی نم ادهیپ ،یمنم نشنو یهاتا حرف _

 

 .دمیرا پوش میهاکفش

 

  د، یکه او را د نای. ژ شدی م ک ینزد نیپشت سرمان بود و داشت به ماش   سیادر

 .پدال گاز فشرد و به سرعت از خانه دور شد  یپا را رو

 .و پرشتاب بود  ی. حرکاتش عصبکردی م یها رانندگ  وانهید نیع

 .او را آرام کنم دیچطور با   دانستمینم
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 .ت فکر کن. به بچهستیخوب ن تطی. تو شرا نایتر ژآروم _

 

 .گاز داد شتریگرفت و ب دهیرا نشن حرفم

  ریآرام شدنش چطور امکان پذ دانستمی مقصدش کجاست و نم دانستمینم

 .ختیری م رونیو هرچه در ذهنش و دلش مانده بود، ب زدی. مدام داد م شودیم

  ی همه مدت به رو  نی. ای. اون شوهرم بود. تو دوستم بودنیبه من بد کرد_

. مهسان ستیتو خودم و گفتم مهسان مثل مهرا ن ختمی ر ی. هوردمیخودم ن

 .دوستمه

 

 .معلومه که دوستتم. هنوزم هستم_

 

 !یستین_

 

مرا درمانده   اشی حال  شانیپر دنی افتاده بودم. د هیو من به گر زدی داد م  او

 .کرده بود
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مرا به خاطر ترس خودم از سرعت   کهن یاز ا شتریآورش، بسرسام  یرانندگ

 .ترسانده بود تشیو وضع نایبترساند؛ از خود ژ

 !دار. تو رو خدا نگه نا یدار ژنگه_

 

که از کنارمان   یگرید نیماش یمتری را از چند سانت نیسرعت، ماش به

 .هم انداخت ی مرا رو یهاعبور داد و پلک  گذشت،یم

 

 .دیلرز بمیدر ج  ی. گوشمیرویکجا م دانستمی نم  هنوز

 .بود سی. ادردمیکش رون یرا بآن تند

شود و بدتر رفتار کند.   نیتر از احساس   نایژ دمیجواب دهم اما ترس آمدم

 کرد؟ی تماس را رد کردم اما مگر بس م

 :گفت نایزنگ زد و همان لحظه ژ دوباره

  یبه مهرا بود. سرش کامل روبرو ک یاون همه نزد دمیبا چشم خودم د_

خودم   نمی. اکنهی. حاال انکار م دیرو بوس شیشونیپ  دمیصورتش بود. خودم فهم

  ن یبه ا یمن به مهسان ربط یعالقه گفتی که داشت به داداش تو م دمیشن

 ...وقتنداره اون  انیجر
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بار سوم که زنگ خورد، از سر حرص آن را خاموش کردم و در   یبرا یگوش

 .انداختم بمیج

 

 :خشم گفتم با

 .ستین یچیه  سیمن و ادر نیب_

 

 .با تمسخر و از سر حرص د؛یخند

 !باور کردم گه،یآره باور کردم! من خرم د_

 

 :زد غی ج ناگهان و

 .ی. دوستم بودیلعنت ی تو دوستم بود_

 

اش را تکرار کرد. نفسم را محکم  و جمله دیرا محکم به فرمان کوب دستش

 :و گفتم  دمیدم رونیب

عالقه بچگانه، که  هی . به  نایژ  شیهفت سال پ ش،یبه ش گردهی ما برم ی ماجرا_

 !مطرحش هم نکرد یحت  سیادر

 .دیپس زد و اونم خودش رو کنار کش  روس یادر د،یکه ماهان فهم  نیهم
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 !و شکستت  تیناراحتمتاسفم که بعدم من مانع شدم. باعث _

 

 :زدم داد 

  یم یکار هیاگه ناراحت بودم که  ؟ی نه... نه... کدوم شکست؟ کدوم ناراحت_

 .کردم

خاطرش شکست بخورم احمق. چرا  ما نبود که به  نیب ینیعشق آتش چیه

بچه   هی. من یمانع باش  یکه بخوا  یاصال اون موقع تو کجا بود  ؟یفهمینم

 .ساله زدهیدختر س هیبودم.  یامدرسه 

 

 .کنم ی باور نم_

 

 :گرفتم و گفتم ینفس

واسه   دی. شاطور نی. به شوهر خودت هم همنایژ یزنیبه من تهمت م ی دار_

 .گذرمی اون مهم نباشه؛  اما من از تهمت نم

 

 :زدم ادیبعد فر و
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تر از خودت، فکر هم  منِ خر به شوهر احمق  یکنم که بفهم کاری چ دیبا _

 .کنمینم

 

 

 .را به من دوخت. و نگاهش را از روبرو گرفت   انشیگر چشمان

 .کنهی شوهر احمق من به تو فکر م یول_

 

 .میکامل از شهر خارج شده بود گرید

خودش را، بچه اش را،    خواستیکه م یمنطق یب ینا یشدم از ژ یعصب

 .کند جای قضاوت ب ک ی ی را، قربان  اشیزندگ

 

  خواستی رو ماون اگه من یبوده، تو گذشته بوده. لعنت یبفهم که هرچ  نایژ_

  .کردی که با تو ازدواج نم

 !کرد یصبر م شتریدو سال ب خواستی رو ممن اگه

 چرا نرفت سراغ بابام؟ د،یماهان جواب رد شن از

 نا؟ یجلو؟ چرا منتظر نموند ژ ومدیش نبا خانواده چرا 
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 :زدم اد یفر دوباره

 ه؟یخودت و بق  یبه زندگ یزنیگند م ی آخه چرا دار_

 

  ...ینگاهم کرد، طوالن  باز

 .بود واروانهیرو به رو بودم. سرعتش د نگران 

 .جلوت رو نگاه کن احمق _

  

 :گفتم یمصلحت  متیمال یبرخورد کند که با کم لیبود به گارد ر  ک ینزد

 .نمیشی زن کنار، من مب _

 

را وصل روبرو کرد. حس کردم سرعتش رو به کم شدن است هرچند   نگاهش

  .راندیتند م ی لیکه هنوز هم خ

 

  .بود شیکالسبابام هم عاشق هم _

 .نتونست مامانم رو دوست داشته باشه  وقتچ یه نیهم یبرا
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  نای. ژسوختیم شی . لبم را به دندان گرفتم. دلم برازد و اشک مرا در آورد  هق

 .دادی را ادامه م یو زندگ گرفتی جهت م شیاز حسرت ها

 

دوست   نیرو دوست نداره. از همون اول، واسه ترس از همهم من   سیادر_

فردا   خواست ی کس رفت و آمد کنه. دلم نم چینداشتنِ بود که نخواستم با ه

بشه که بگن از قبل عاشق هم بودن و   دایپ  ،یادخترعمه  ،یا دخترخاله  ه ی یروز

 .نشده به هم برسن

 

 .زدی شدم. انگار با خودش حرف م  رهیرا تکان دادم و با تاسف به او خ  سرم

 

 شه؟ی م یبچه چ نیا   فیحاال تکل_

 

 .دیشنی مرا نم یها. اصال حرف شدی نم باورم

  سیبه عالقه گذشته ادر یربط نا،یحال ژ نیا  دمیدی م کردم،ی که فکر م شتریب

  .به من نداشت

را   اش یداشت زندگ ،یبود. افکار منف نایچه بود، مربوط به ذهن خراب ژ هر

 .کرد ی نابود م
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 :میباعث شد آهسته و نرم بگو سکوتش

 .نایژ کنمیفکر نم سیمن به ادر_

 !کنهی هم به من فکر نم  سیادر

 !با تو ازدواج کرد، چون تو رو دوست داشت سیادر

 !که دوست داشت یاگهی هرکس د ا یمن  یخواستگار ادیراحت ب تونستیم

ش تو شکم توئه! تو مادر  تو رو انتخاب کرده و با تو ازدواج کرده. االن بچه یول

 !یشبچه

 

 داد؟ ی گوش م داشت

 

 .مدت تو شرکتتون مشغول شدم، چون حالم بد بود هیمن _

 .مادر شده بود  یتازه ب کمیکوچ یبرادر زاده  چون

 .مون ماتم سرا بودخونه   چون

 

. کجا شدی هر لحظه کمتر م نی. سرعت ماشدادی واقعا داشت گوش م انگار 

 م؟ یبود
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 .کنمیفکر نم سیمن به ادر_

 باشم؟ گهید ی کیعاشق  ی فکر کنم ول سی به ادر شهی م مگه

 

 .نگاهم کرد کوتاه

 .دادی گوش م پس

 

 .دیدوباره و دوباره چک اشکم 

  نکن هی... گرهی... گرهی... گرهیگر د یصدرا افتاده بودم. کجا بود تا بگو ادی به

 !مهسان

 بود؟  کجا

 

 .رو دوست دارم  گهید یک یمن خودم  نایژ_

 

 .سرعتش متعادل شده بود  یول  کردی نم نگاهم

 .را لمس کردم  شیبه خرج دادم و بازو جرات 

 

 !نگام کن_
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که با هم   ی به نون و نمک م،یکه داشت ی خوب یبه جون مامانم، قسم به روزا نایژ

 م، یخورد

 .مگه ید یک یخودم عاشق  من

 

را آهسته تکان داد. اشک تمام صورتش را شسته بود و من هم دست    سرش

 .از او نداشتم یکم

 

ه  وقته ک یلی . برات بده االن خنمیبشمن هستم. بذار من نی. ببنایبزن کنار ژ_

 .. بزن کناریپشت فرمون

 

 :و گفت دندیلرز  اشدهیبرچ یهالب

 .مامانم  شیبرم پ خوامیم_

 

 .باز ماند دهانم

 

چون و چرا دوستم   یب شهیکه هم هیمامانم چون تنها کس ش یخوام برم پ یم_

 .داشت
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  یجار  اشدهیبر صورت رنگ پر  لی مثل س شیهارا گفت و اشک  اش جمله 

سفت و محکم،   ی شکم برآمده  نیدختر کوچکش، در ا کردمی شدند. حس م

 .حال نشسته بود  نیدر هم نایوقت بود که ژ یلی. خکندی نم یاحساس راحت

 

 .نمیشیدار، من مباشه تو نگه _

 

را    نیساعت بعد، ماش میو کمتر از ن د یبه صورتش کش ینداشت اما دست  نگه

 .نگه داشت شانی قبرستانِ خانوادگ ی روبرو

 

فاتحه خوانده بودم و از او و سنگ   نایمادر مرحوم ژ یساعت بود که برا ک ی

دارد، ببارد و ارام   نهیسرد مزار مادرش فاصله گرفته بودم تا هرچه درد در س

سنگ قبر انداخته بود و آن را بغل کرده بود که انگار   یخود را رو ی. طورردیگ

  کردم؛ی تم و نگاهش مگشی است. هربار برم دهیواقعا مادرش را به آغوش کش

 .شدی وجودم در هم مچاله م یهمه 

 یاجهینت چیبه ه نایاز پنج بعدازظهر هم گذشته بود و من هنوز با ژ  ساعت

از   چیبا گرفتن سوئ خواستمی جا مانده بود و نم نیدر ماش ی بودم. گوش دهینرس

 .رمیحس آرامشش را از او بگ نا،یژ
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  دم یبود و فهم ستادهیکنارش ا نیلچرنشی و رمردیپ ک یکه  یکوچک یدکه  از

. دلم ضعف  دمیکوچک خر ک یو دو بسته ک وهیدکه است، دو آب م یفروشنده

  ی چه بسا با حال و روز یهم حتما مثل من غذا نخورده بود. حت  نایو ژ رفتیم

  یهم به خود و طفلش گرسنگ روزیاز همان د د یکرده بود، شا دا یپ روز ی که از د

ها را از پول  وفادار ماندم و آن  میهابی به ج شهیبود مثل هم داده بود. باز خوب

 .محروم نکردم یبیتوج

 

 

 .ماندمیگرسنه و تشنه م دیچنان بابود، هم  نیکه در ماش یفیبا ک وگرنه

 .اش گذاشتمشانه  ی نشستم و دستم را رو کنارش

 ...جان نایژ_

 

خط نگاهش   دمیباز کرد و نفهم یاش را به آرامنخورد. فقط چشمان بسته تکان

 .به کجاست

 

 .کم حالت بهتر بشه هیرو بخور  وهیو آبم ک یک نیبلندشو ا_
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 .تکان نخورد باز

 ش گشنهتو هم حتما مثل خاله  ی. بچهافتمی دارم پس م ی پاشو که از گشنگ_

نداشت. همش شمع بود و گل و   نایجز ا یچیعموئه ه  نیکه ا فیمونده. ح

 .گالب و خرما

 

 .سوختی م ام معده

 .گهیبلندشو د_

 

را در دهانش   وهیم آب ی شدم. ن ریاو را نشاندم و خودم هم کنارش جاگ آهسته

و صبر کردم تا    باز کردم. خودم هم مشغول شدم شیرا برا ک یگذاشتم و ک

 .تازه کند ییتر و گلو یدهان

 

 :م ینگاهم کرد، جرات کردم تا بگو یوقت

 .بودن سیکه داشتم، ماهان و ادر ییهابچه که بودم، تنها دوست _

 

 .را برنداشت نگاهش
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بار   ه ی ینداشتم و حت اجیاحت یاگه یکه به دوست د کردنی م ی انقد باهام باز_

 .کنم یدخترا خاله باز  یهیهم نشد که هوس کنم برم تو کوچه با بق

 

 !بود یی. چه روزهادمیخند کوتاه

 یبچه شدی م شونی کی خاله،  شدیم  شونی کی ،یخاله باز گفتمی هربار م_

. هربار  میبذار وهیم م، یش غذا بپزواسه  ای ب اد،یخاله قراره ب گفتمی م ممن. به بچه

 !یرتی. اون دوتام غامیکه منم م شدمی کنن، لوس م یفوتبال باز خواستن 

 

 :لبخند گفتم با

. آخه  کردنی م یباز  یتو خونه با من وسط اومدنی و م  زدنی فوتبال رو م دیق _

 !پسر داشت  یجام کلو اون یکوچه پشت رفتنی م دیبرا فوتبال، با

 

 .داد ی و گوش م خوردی م وهیآب م داشت

  یلیخ  یدو تا دوست خوب داشتم. دوتا حام م،یبچگ یهاسال  یتو همه _

 !مردان جهان نیتریقو شدنی م  هوی زد، ی م یبهم حرف  یکس یخوب، که وقت

 

 ...و رو رنگ ی . او هم لبخند زد. هرچند بدمیخند



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1602 
 

 

مثل   گه یاما د اومد،ی م  یعنی. ومدیو دوسال ن ی رفت سرباز شونی کی کهنیتا ا_

داشت   میی. منم بزرگ شده بودم. دوران راهنمامیکردی نم یقبل با هم باز

 .شدی هم داشت تموم م   میکردن و لوس باز ی. وقت خاله بازشدی تموم م 

 

. نگاهم را از او  گفتمی م دیسخت بود اما با  می. برادمیبه صورتم کش یدست

  .دمیکش رونش یفرو کردم و باز ب وهیمرا چندبار در جلد آب  یگرفتم و ن

و منم که ذوق اومدنش رو داشتم،   مون روز اومد خونه  هیبرگشت،  یوقت_

  دمیباش حرف زدم. اما فهم یاز خاطرات بچگ ریدل س ه ینشستم کنارش و 

پسرِ   که ستین یبود؛ اون هامیکه مهمون خاله باز  ستین ی آدم، اون نیا

  ،یادگاری هی ،یسوغات هیبلند شد  سی. ماهان که اومد خونه، ادر شدی م مهاقصه

 .بگه، رفت که رفت یزیچ کهن یا یگذاشت کف دستم و ب

 .نبود یقبل یبازاون هم   سیسابق نشد. ادر قیاز اون روز، ماهان اون رف  گهید

  گهی داشت، حاال د یپشتکوچه  یهاکه رو بچه یرتیمن مرد شده بود و غ  داداش

 .کرد ادهی رو دوست خودش پ

بار هم ماهان برام نگفت   هی یو تا چهار پنج سال بعد، حت میمحله رفت اون   از

 .میرو کنار گذاشت؟ چرا نخواست مثل قبل باش شون یچرا دوست
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 .نگاهش کردم و باز نگاه گرفتم گذرا

 

رو با خودم نگه داشتم. نه از سر    ی ادگاریاون  ش،یچند وقت پ نیتا هم_

برادرمه،   سیادر دم یکه فهم ی روز نیعشق... که عشق نبود. من از همون اول

االن که دارم باهات درموردش حرف   نیمهمونمه، تا هم مه،یبازدوستمه، هم 

 .دوست داشتم یاگه ی جور د  هیرو  سیادر  شهیهم زنم،یم

 

 :گفتم عی . سرزدیباز به هم بر  دمیترس

عضو   هی. به کننینگاه م  زشون ی ها به عزکه آدم  دمش،یدیم   یجور هی یعنی_

خانواده بود که با رفتن   نیاز ا یمن جزئ یبرا سی شون. ادراز خانواده 

از برادرهام    یکیاز کنارش، حس کردم از دستش دادم. حس کردم  مونیی هوی

 .نا یرو از دست دادم ژ

 

 :کج، به او گفتم ی. با لبخنددیحرف زده بودم اما او همه را در سکوت شن ادیز

  روی کی خودم  یوقت شم،ی تو م ختیری من عاشق شوهر ب یکنی چرا فکر م_

 ...دارم که
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همه دلم   نیرا بستم و صورت صدرا مقابل نگاهم قاب شد. چرا ا   چشمانم

 .سوختی ام هنوز هم متنگش شده بود؟ معده

 

 .ام را ادامه دادم یردم و شوخباز ک چشم

 

  دیبا یچه جور   ی. بهم بگیکن مییازت بخوام که راهنما  خواستمیتازه م_

 .تورش کنم

 

 .شدم  ادشیپوشاندم و مست  میهادست  انیرا م صورتم

 نا؟یژ  رمی بگم چقدر دوسِش دارم که خودمم آروم بگ ی چطور_

 

.  کردی به سنگ قبر مادرش هم نگاه نم گر یگفت و ساکت بود. د ی نم یزیچ

 .فقط به من زل زده بود

 

 :را در دست گرفتم و گفتم دستش

 .یحرفام رو باور نکرد _

 نه؟
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 .نگفت چیه

 

 ...رو بخورم که یقسم ک گهید  دونمینم_

 

 

 .مامانم عاشقش بود _

 

 :نگاهش کردم. ادامه داد  جیگ

 .عاشق بابام بود_

. مهربون  کردی مهربون رفتار نم د،یدونستم چرا بابام باهاش اون طور که با ینم

 .عشق  گنی که بهش م یجورنه، اون  که

 .مامانم، اون وقت برام گفت قیشدم هم راز و رف  یکه شدم، وقت تربزرگ 

 !خودشون عشقی عشق نافرجام بابا و ازدواج ب  از

 هاهمه ازدواج  نیع  ،یازدواج سنت هی

قانون نانوشته، بعد چند وقت   هیزن و شوهر با  ،یسنت یهاخب تو ازدواج   یول

 .بندنی به هم دل م
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 !مامانم که دل بست مثل

 ...بابام یول

 

 .و نگاهش را به آسمان دوخت گفت

 

 

 .دیقطره اشک ازچشمش چک ک ی

 دنیشن ی مامانم، آرزو  نیع  خواستمینم_

 .خودم به گور ببرم  عاشقونه رو با ی ها زمزمه

 با عشق ازدواج کنم خواستم

 کنم،ی شوهرم رو صدا م یوقت خواستم

 .و جان دلم بشنونم جانم

 ...... خواستمخواستم

 

 .بار در هم مچاله کرد نیچندم  یو قلب مرا برا ه یگر ریزد ز بلند
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 !دوستم داشت مهسان  سیادر_

 

 گرفت؟ی اش گذاشتم. چرا ارام نمشانه  یرا رو دستم

 

 .االن هم داره_

 

 .من است دیی چرا حس کردم منتظر مهر تا دانم ینم

 

 .بخدا االنم دوسِت داره. به جون هلنم_

 من جون هلنم رو قسم بخورم؟ اونم به دروغ؟   ادیم دلت

 

 .کرد. سرش را آرام تکان داد نگاهم

 !نه_

 

 .گرم شد دلم

 .نبوده یانتی. باور کن خپس باور کن حرفم رو_
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 .وسط نبوده  نیا ینیآتش عشق

 .ت دوست دارهکن پدر بچه  باور

 .یبوده که تو باورش نکرد ن یخاطر اهم کرده، به  یکن هر کار باور

  ری که همه ز ی. اونم تو جمع یکمرش رو شکوند تیتو هر بار با خودکش نایژ

  .دستش بودن

 .یمرده، تو غرورش رو له کرد هی اون

 .ش ندارهتا سال خبر از خانواده  سال

 .باهاشون دیرفت و آمد کن  ادیز یتو دوست ندار  چون

 اد؟یکه انقد کوتاه ب هیکدوم مرد نایژ

 

 .زدی . پلک هم نمکردی م نگاهم

 

 ؟یکنیضرر م  نی. بعد ببنایبهش اعتماد کن ژ_

بعد از   یهمه راه ها ی ول ،یدیند انتی. خیکه همه راه ها رو امتحان کرد تو

 .بار بهش اعتماد کن هیو  ا ی. حاال بیرو امتحان کرد دنید انتیخ

 .نکن شسهیمقا گه ید یبا بابات و مردها همش
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 .دمیدلش کش یرا رو دستم

 ...خاطر دخترتهم نه، به  سیخاطر ادربه بارن ی! انایژ_

 

 :حرفم گفت  انیسمت سنگ مادرش چرخاند و مرا به   سرش

 .دوست دارم مهسان گهی مدل د هی گه،یجور د هیتو رو _

 

 :به لبخند نشست. ادامه داد لبم

  نایرو ژتو من دن،یدی شرکت م  سیرو به چشم دختر رئاگه همه من _

 .یدیدیم

 .نداشتم مهسان وقتچیکه ه ی بود یدوست تو

 

 

زار    اشیتنها یبرا  ایکه استفاده کرد، ذوق کنم؛  ی فعل حال یبرا دانستمینم

 !بزنم

 

 .تر شدم ، فاصله را برداشتم ک ینزد
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 .را گرفتم و صورتش را به سمت خود برگرداندم شیبازو

 .نکرد یمخالفت

 !کردم بغلش

 .هق زد اهسته

 .پشتش را ماساژ دادم و مواظب بودم به شکمش فشار وارد نکنم  آرام

 !گهینباش د  یمامان بد_

 .عشق خاله نوچ شد  ،یکرد هیبس گر از

 

 .شکمش گذاشت ی را رو دستش

 مهسان؟_

 

 !جان مهسان_

 

 .کمکم کن_

 .رهیکن ذهنم آروم بگ کمکم

 .کنم سهیرو، مقامونرو، عالقه کن کمتر شوهرم  کمکم
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 .سوخت شیبرا دلم

 !سوخت شیبار صدم امروز دلم برا یبرا

 

 .شکمش نوازش کردم یرا از رو دستش

مدت با   هیاومد،  ایفندقم که به دن ن یا ؟یشی کم از بابات دور نم هیچرا _

 .د یکه فقط خودتون باش یی جا دی. بردیدور ش جان یاز ا  سیادر

 هوم؟ 

 

لبش نشسته  یکه گوشه یرا از لبخند نیکه آرام گرفته است. ا گفتیم قلبم

 .دمیبود، فهم

  یِبود. سرد  یکه رمق از صورتش رفته بود و رنگ نگاهش پر از خستگ هرچند

 :و گفتم دمیخود را عقب کش یدستم بود، مرا ترساند. کم  ر یکه ز یدست

 نا؟یتو حالت خوبه ژ_

 

 :را تکان داد و گفت  سرش

 .می تا به شب نخورد گهی د میبلند شم. بر ری رو بگخوبم. دستم _
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 .لند شودبغلش را گرفتم و کمک کردم ب ریز

 ...حال  نیرو بده من تا من برونم. محاله بذارم با ا چیسوئ_

 

 !آخ_

 

 .دیقدر بلند بود که دلم لرزآن  ادشیفر

 شد؟  یچ_

 

 !مهسان یلحظه دلم... آ هی یچیه_

 

شده بود که به گچ  دیقدر سف. رنگش آندیچیپیاز درد به خود م  داشت

 .قدم از قدم بردارد توانستیبود و نم دهیچی. درد در تمام تنش پماندیم

 

مان آمدند. قبرستان در وسط هفته خلوت بود اما  نفر، از اطراف به سمت  چند

جلو   یِدهیخواب یِصندل  ی را رو نایبودند تا ژ یهمان دو سه نفر هم کمک خوب



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1613 
 

لحظه هم درنگ   ک ی مارستان،یب نیترک یرساندنش به نزد  یو برا میدراز کن

 .نکنم

 

ترمز بزنم و از   یدوبار محکم رو ی کی خاطر ناآشنا بودنم، مجبور شدم  به

 .رمیرا بگ ی کیدر آن نزد  یمارستانیآدرس ب ، یگذر یعابرها

در   یو داد کرده بود که جان  غیج نیدر ماش  یاز حال رفته بود. طور بایتقر نایژ

 .فرستادند رشیتنش نمانده بود. او وارد اورژانس شد و من را به پذ

 

آوردنِ   لیمقابلم، از دل انسالِیزنِ م یوقت  نا،یچند سوال و جواب درمورد ژ با

 :مطلع شد و گفت نایژ

 شوهرش االن کجاست؟_

 

 .میاکس هم خبر نداده  چیمانده و به ه نیدر ماش  یآوردم که گوش ادیبه  تازه

 

 :گفتم ع یسر

 .رو بردارم و به همسرش زنگ بزنم میگوش ن،یبرم از تو ماش دیمن با دیببخش_
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 .بزرگش، مشکوک نگاهم کرد نک یع  یباال از

 کجاست؟ نتیماش_

 

 .دراز کردم رونی را به سمت ب دستم

 .خوب نبود  مارمیها. آوردمش داخل چون حال بپله   یجلو  جانیهم_

 

 :اش نوشت و گفتبرگه  یرو یزیچ

 .پس زودتر_

 

  دمیکش رونیرا ب امی و گوش فی. کدمیدو  نیبه خود آمدم و به طرف ماش ع یسر

 :و آمدم در را قفل کنم، که نگهبان جلو امد و گفت

 .شی. سر راه آمبوالنس گذاشترونیببر ب رونتیخانوم ماش_

 

 کردم؟ ی م دیبا چه

  س؟یتماس با ادر ایتر بود مهم  نی کردن ماش جاجابه

 نگ یبردم و در پارک رونیب مارستانیرا از ب  نیناچار دوباره سوار شدم و ماش به

 .روبرو پارک کردم
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 .را روشن کردم  یدر دستم بود و در همان حال، گوش نگ یپارک یبرگه 

 .را گرفتم سی ادر یشماره ع یسر

 !اشغال بود اما

چطور مجاب   دیاو را با  دانستمیکه نم  یماهان نشست. وا یشماره  یرو  دستم

 !کنمیچه م  جانیکنم که ا

 .جواب داد  عی همان تک بوق اول، سر با

 

 !الو مهسان_

 

 !داداش_

 

 :زد  ادیفر

 ؟ییکجا معلومه  چیه _

 

 :را به دندان گرفتم و شرمنده گفتم لبم
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 .لحظه صبر کن و به حرفم گوش بده  هیداداش. _

 

 :زدی داشت داد م هنوز

 ...هسان؟ باز چهم ییکجا گمی بهت م_

 

 :بلندتر از حد معمول گفتم یشدم و کم مارستانیب اطیح وارد

 نای. ژستیها نحرف   نیاالن وقت ا  ی ول ی حق دار  دونمی ماهان داداش، م_

 .یرو خبر کن سی ادر دی. بامارستانهیب

 

 .به خاطر بهت بود سکوتش

 شده؟  یچ_

 

از اتفاقات   ی او کم  یکوتاه برا یلیو خ ماندم تا تلفنم تمام شود  اطیهمان ح در

 :گفتی م یکه داشت به کس  دمی دادم. شن  حیرا توض

 .. نه خودش خوبهمیمارستانیب گهی حالش خوبه. م_

 

 :دیپرس بعد
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 د؟ییکجا یگفت_

 

 .برم دیرو خبر کن داداش. من با سی . ادرنایژ  یِمادر یقم. تو روستا یکینزد_

 

 ش؟حالش خوبه؟ خودش؟ بچه یمطمئن_

 

  .دونمینم  یچینه! فعال ه_

 

و ماهان   سیادر گر،ی دو ساعت د یکیراحت بود که تا  المیقطع شد و خ  تماس

 .ندیآی حتما م

 

  اشی گرفتم تا کار بستر مارستانیلباس ب شیکامل کردم و برا را  نایژ یپرونده 

 .شود یبررس ترقیدق  تشیفرستادند تا وضع شگاهی او را به زا  تمام شود.

  دنشیمشخص بود. د شتریب اشیدگیرنگ پر   شگاه،یزا رنگ ی آب یهالباس  در

 .متوجه او و طفلش نباشد یاتفاق  چی باعث شد بغض کنم و از خدا بخواهم ه

دوبار از پشت در   ی کیورود هم نداشتم. فقط  یپشت در فرستادند و اجازه   مرا

بود و آنتن  نیرزمی در بخش ز  شگاهیو من هم جواب دادم. زا دندیپرس  یسواالت
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دوساعت از تماسم به ماهان گذشته بود. زنگ   بایهم قطع شده بود. تقر یگوش

سبز پررنگ در را باز کرد و   یهابا لباس یپشت در را به صدا درآوردم. پرستار

 .کردنگاهم 

 

  هیبرم باال  ن،یندار  یمن همراه خانوم اجتهادم. اگه فعال باهام کار دیببخش_

 .امیبه همسرشون بزنم و ب یزنگ

 

 .نه برو_

 

 .گفت و در را بست کوتاه

 

 .. ماهان بوددی در دستم لرز یپله ها باال رفتم و وارد راهرو شدم که گوش  از

 .الو داداش_

 

 .داخل میایب ذارنی . نمم یمهسان ما دم در_

 

 .باشه اومدم_
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کنار هم   س،یرها کردم و به سمت در رفتم. ماهان و ادر  بمیرا در ج یگوش

 .بودند و نگهبان، مانع ورودشان شده بود ستادهیا

 

 :حوصله گفت  ینگهبان دادم، ب یکه برا  یحاتیتوض با

 .بره. اونم فقط از پشت در تونهی . شوهرش مدیباش جان یشما ا_

 

 .رفت شگاهی به سمت زا سیو ادر میرفتیچار پذنا به

 

 :گفتم ع یکه با ماهان تنها شدم، سر نیهم

سر به تنم نباشه از    خوادی و دلت م ی هست یاز دستم عصبان  یلیخ  دونمیم_

م، هم  واست. هم خسته  ارمیهم نم یااضافه حیتوض چی کردم، ه تتیبس اذ

 !دیببخش گمی. فقط مکنهی رو عوض نم یزیگفتنش چ

 

 .بود دهیرا در هم کش شیهاکردم. اخم  نگاهش

 منم ببخشمت؟ یو توقع دار_
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 .شدیم ک ی نا نداشتم. هوا داشت تار ی دادم. از خستگ  واریام را به د هیتک

رو  خودم  تونمی نم ،یگی م یز یچ هی هوی! زی. هم خسته، هم لبرم ماهان خسته_

 .زنمی تا جون دارم، زار م جانیا نمیشی نگه دارم، م

 

 .و خوب نگاهم کرد  ستادیا کنارم

  یمهسان. از ظهر تا حاال همه رو از کار و زندگ اده یروت ز  یلیبه خدا که خ_

 هامارستان یتو ب میفتی. کم مونده بود دوره بیاز نگران ی. همه رو کشتیانداخت

وقت توقع  اون   .نیها که نکنه تصادف کرده باشتو جاده ای. میدنبالتون بگرد

و    یخانوم زنگ زد یکین هب یاز وقت یدونی ! تو م میهم بهت نگ یچیه ی دار

  ،یومدیساعتت شد چند ساعت و ن هیشرکت و    رسمیم گهی ساعت د هی یگفت

  سیخاموش بود، حال اون بدبخت و بعدم ماها که با تماس ادر تیبعدم گوش

  یاز وقت ؟یدرک کن یتونی رو م مونیچقد بد بود؟ نگران  ه،ی چ  انیجر میدیفهم

ده    دیشون شامامان و بابا هرکدوم  سادم،یوا جان یاالن که ا  نیتا هم ،یزنگ زد

 !...نه ای ینه؟ سالم ای دمتید ننیبار زنگ زدن که بب

 .یبفهمن که خوب ی زنگ بهشون نزد هی حداقل
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. حق داشت. من همه را فراموش کرده بودم و با حرف برادرم،  گفتی م  راست

زنگ زدم و   یکیبود که اول به مامان و بعد به ن نی تازه به خود آمدم. ا

 .ندارم یمشکل چیرا راحت کردم که سالمم و ه  شانالیخ

به   یدر هم، دست یو صورت سی خ یآمد، با چشمان س یبعد که ادر یکم

 :و گفت دیصورتش کش

 .مم مهسان. به خدا که شرمندهمن شرمنده _

 

 :ماهان با اخم گفت 

 .میها ندارحرف   نیخواهر و برادرها از ا نیب ؟یچ   یعنی یشرمندگ_

 

 :و مرا در آغوش خود جا داد و ادامه داد  دیدست مرا کش بعد

محالم اما حسابت بمونه واسه تو خونه. که  ام،ی شاک یلیدرسته از دستت خ _

  یبزن یخوای م زنهی صورت مظلومت داره داد م نیهست ازش بگذرم. فعال که ا

 .رو دستمون  یفتیخانوم ب نایو بعدم مثل ژ هیگر ریز

 

 :گفت سیو رو به ادر دیبه کمرم کش یدست

 خوب بود؟ ش؟یدید_
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 .تا بخوابم انداختی هم م یرا رو  میهابرادرم داشت چشم  یمهربان

 

 

 :گفت سیادر

بد   شونت یفعال وضع کهنینگفت. فقط ا یزیخودش رو که نه. دکتر هم چ_

 .زودرس داشته باشه و مجبور به عمل شن مانی اما ممکنه زا ستین

 

 :ماهان جدا شدم و گفتم از

 .! خدا نکنهنه  یوا_

 

 .تکان داد و نگاهش را به ماهان داد یسر  سیادر

 .نیبرگرد گهی مهسان. شما د از تو هم ممنونم   ،یممنون که اومد_

 

 :با اخم گفت ماهان

برگردم؟ مهسان رو با صدرا   ،یهمه راه اومدم که تا گفت ن یا ؟یچ گه ید_

 .شهی م یصبح چ مینیم تا بب. خودم هستبره  فرستمیم
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وجودم را به ارتعاش در آورد. پس او هم آمده بود؟ پس کجا   یصدرا، همه  اسم

 یهمه  انیکه داشتم، نام او در م ی پاسخیب یهاتماس  ستیل انیبود؟ درم

 .ها آمده بودتماس 

دوبار زنگ زده بود و من    یکیو مامان. بابا هم  یکیصدرا، ن س،یادر ماهان،

 .را نگران کرده بودم هانیا یهمه 

 

 :گفت ی با قدردان سیادر

 .نه داداش برو تو هم. گفتم که خودم هستم_

 

 :در آمد و گفت  یاز در شوخ ماهان

 هم نباشه جمعت کنه؟  یکیبه زار زدن؟  ینیبرم که باز بش_

 

.  کردمی را فکر مو من فقط به صد  شدی م اد یداشت ز سی ماهان و ادر تعارف

را    اشی . هرچند که شک نداشتم ناراحتنمیچقدر دوست داشتم زودتر او را بب

 .خواهد کرد  ادیحتما بر سرم فر
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 .در دست ماهان نشست و به خود آمدم دستم

  .امیرو بسپرم به صدرا و بتو بمون تا من مهسان_

 

 :دیدهانم پر  از

 .نایژ شیپ  مونمی . مامینممن_

 

 یکه صدرا آمده بود و دلم بهانه  یبا وجود یواقعا هم قصد داشتم بمانم. حت و

  ییاو و فرزندش. اگر بال شیبود. پ نایژ شی. اما فکرم پگرفتی را م دنشید

 ...آمدی سرشان م

 

 :گفت سیادر

پشت در که اونم   میبمون دیداخل باشه. با  دیکه گفتن همراه نبا یدید_

 .نداره یادهیفا

 

 ترهراحت  المیترم. خ آروم  ی جورنی خودم ا  یباشه. ول_
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مقاومت کرد و اجازه نداد. اما چون   سیمن اصرار به ماندن داشتم، ادر هرچه

  نایسر ژ  یاز پرستار اجازه گرفتم و باال قهیچند دق   یبرا آورد، ی دلم طاقت نم

 .حاضر شدم

 

خوب برگرد برو   کم استراحت کن. صبح با حال  هیبرم خونه. تو هم  دیمن با_

واسه اون    سوزهی کمکت. واقعا دلم م امیبه خودم هم بگو ب یت. خواستخونه 

چه   نهیو بب ادیب د ی! باهیبود؟ آها سم ی . اسمش چکردیکه برات کار م دختره 

 !به خونه  یزد یگند

 

ام را  سوزش معده  دلم را مچاله کرد و   ژن،یماسک اکس ریآرامش، از ز  یخنده

 .شتریب

 .دمیرا بوس  اشیشانیرا محکم فشردم و پ دستش

 .ابرِ بارور و ناباروره، از پشت بسته  یدستِ هرچ  رون یآقاتون اون ب_

 

 .بود نیمنتظر هم دیبار لبخندش پررنگ تر شد. شا نیا

 

  .میرفتی صدرا م  نیماهان، به سمت ماش با
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 .جا موند  شمی. پناستیژ  نی. مال ماشنگهیقبضِ پارک نیداداش ا_

 

وجودم   یهمه  دم،یصدرا را که د نیگذاشت. ماش  بشیرا گرفت و در ج برگه

شد و   ادهیشد؛ پ مان کهشدن ک ی چشم شد تا به او نگاه کنم. متوجه نزد

انتظارِ نگاهم را مهم بداند،   ایلبم داشته باشد،  ری سالم ز ی برا یجواب کهآنیب

 :گفت سپردی در جواب ماهان که مرا به او م

 .راحت باشه التیخ_

 

  مارستانیاز ما شد و بعد هم وارد ب اشیراحت برادرم باعث خداحافظ  الیخ و

 .شد

را به حرکت   نی زود، ماش  یلیجلو نشستم و خ یهمان صندل یصدرا رو کنار

 .درآورد 

 

بود که هر دو، ساکت به جاده چشم دوخته   یساعت میو نبود  ک یتار بایتقر هوا 

 .میبود

 . چرا ساکت بود؟ دانمی صدرا شروع کند اما او را نم  که منتظر بودم  من

 بود؟  ناراحت 
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 !ناراحت بود حتما

 ...گریبود د صدرا

 

 .اتفاقات امروز بود ی تمام حواسم پ اش،ی جز او و ناراحت به

شروع شده است، اما انگار    یقبل، معمول یروزها نیکردم ع  یکه فکر م یصبح

 !روزم نی تر یشده بود جنجال

 .کردمی فکر م سیادر به

 !اشی بچگانه، گند زده بود به آرامشِ زن و زندگ یِلجباز ک یگنده، با  مرد

 .کردم ی فکر م نایژ به

دو زن را تحت الشعاعِ    یناخواسته، با رفتارش، زندگ ایپدرش که خواسته  به

 .قرار داده بود یامکتلخ

و در وحشت   ی. چه قدر تلخ بود! زن باش کردمی فکر م نایو خود ژ   نایمادر ژ به

 ؟ یدوست نداشته شدن به سر ببر

 !کردمی فکر م انتیبه خ و

 !یفیکث یبال چه
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 .گشتی برم سیو ادر نای ژ یورق زندگ کاش

 .اندازه  ک یپر عشق را داشتند. هردو به  یزندگ ک ی اقتیآن ها ل 

 ...نکند و دیشان را تهددخترک ی خطر کاش

 

 .دمیکش یآه

داشتم. بد قضاوت شدن چقدر   یبودم! امروز چه حال بد دهیها که نشن چه

 .کُشدی آدم را م رحمانهیب

 که ناحق است، سخت است. و من امروز، تمام  ییحرفا دنیتحمل شن چقدر

 .را با پوست و خونم احساس کردم یسخت نیا

 

  میجا شدم. نسجابه  یصندل  یرو یتوقف کرد، کم  نیکه در پمپ بنز نیماش

حالم را خوب    خورد،یبه تنم م نیماش نِییپا یشهیکه از ش  زییپا  یابتدا

 .زنمهم به دست و صورتم ب   یاب دمیاما بهتر د کردیم

 

  نیبنز ی. صدرا که برادر نشست  یرهیدستگ  یرا باز کردم و دستم رو  کمربندم

کرد و   نیسمت خودش وارد ماش یشهیشده بود، زود سرش را از ش ادهیزدن پ

 :گفت
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 کجا؟_

 

 .آوردی ساعت بر زبان م  مین نیبود که او در ا یحرف  نیاول  نیا و

 .گفته شد و پر از خشم بود یکه عصب یحرف 

 :جواب دادم ی به لحنش، من به آرام تیاهم  یب یول

 .به دست و صورتم بزنم یآب هیبرم _

 

 

 

 .رها کرد رون یرا بست و نفسش را به ب چشمانش

 .میری بمون باهم م_

 

 :به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

 ...یخب خودم م_
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 .کند یبهانه بود که تمام خشمش را خال ک یمنتظر  انگار 

 ...از من شتریب دیشا  یپر بود! حت چقدر

 :خشم نگاهم کرد و گفت با

 .بره تونهی خانم خودش م  دونمی آره خب م_

  .جسارت کنم  نخواستم

  یدرست درمون  سیو سرو  هیراه نیب نیپمپ بنز  جانیکه ا ییجااز اون  فقط

شدم و گفتم   ریکم جو گ هیهم توش هست؛ من  ینداره، همه جور آدم 

 !هیکنم سرکار عل تیهمراه  خوامیم

 

 .را گرفت  میگفت که بغض گلو زیکلمه آخر را چنان تمسخر آم چند

 انقدر تند شده بود؟  چرا 

 .نشستم می را رها کردم و بغ کرده، سرجا رهیدستگ

 

را در   نیجلوتر، ماش یرا حساب کرد و دوباره سوار شد. کم نیبنز پول 

 :نگه داشت و گفت ابانیخ یهیحاش

 !شو ادهیپ_
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 .دنبالش به راه افتادم حرف،یشدم و  ب اده یرا جمع و جور کردم. پ خود 

به صورتم زدم و چشمانم را بستم. چقدر   یخلوتِ زنانه، آب یِبهداشت  سیسرو در

  پشت نگاهم  ی. خستگخواستندی از خواب برم میهاول خنک بود. انگار تازه سل

 .ماند. حالم عوض شده بود

 

 .پشت در منتظرم مانده است دمیبرگشتم، د یوقت 

 کنارش رفتم. متوجه آمدنم که شد، آهسته

 .رفتمی م شیبه شانه اش پ در سکوت به راه افتاد. شانه دوباره

 دهم؟  حیتوض دادی اجازه نم  چرا 

تا   ریاز س  شیبر سرت آمده، تا بعد من برا ییچه شده و چه بال  دیپرسی نم چرا 

 !؟ میماجرا را بگو ازیپ

 .تا سبک شوم میبگو

 

 گرفت؟ یمن در نظر م یرا برا هیتنب نیسخت تر شهیهم چرا 

 !سکوت

 خودِ او، دشمن سرسخت سکوت بود؟  کهن ینه ا مگر
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 باز کرد  میرا برا  نیو در ماش ستادیا

 .امیسوپر مارکت و ب نی من برم تا ا نیبش_

 ؟ یخوای نم یزیچ

 

 .نگاهش کردم دنمیبار یآماده یدادم و با چشم ها یسر جواب منف با

 .سرد از او ینگاهِ حت ک یاز   غیدر اما

 ؟یکنی م غی چرا از من در گر ی! نگاهت را درحمیب ینامرد! صدرا  یصدرا

 

 .کردم و در دلم قربان صدقه اش رفتم بشیبا نگاهم تعق شه،یپشت ش  از

 !ُقلدُر یِدوست داشتن 

 .بود نیهم  شک ی او، ب  یصفت و لقب برا نیبهتر

 .هم مهربان و خشن بود  یادیکه ز یقلدر  یِداشتن  دوست

 

 .گذاشت  م یزانو یرا رو دشیخر یسهیفرمان نشست و ک پشت

شده بود اما پر بودن دلم را   امیو تشنگ  ی متوجه حال بدم، گرسنگ پس

 د؟ یدینم
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 .که زد، نتوانستم تحمل کنم استارت

 تا کجا ادامه دهد!؟ خواستی م او

 

 !هم با خود او قایدق   خواستیدلم حرف زدن م  من

 .سفت و سخت بود یادیکه ز ییاو با

 

 :زدم هق

 

 ؟ یتو چرا انقد بد_

 

 بلند بود؟  میصدا

 !جهنم به

 

 .در آغوشش پرت کردم بایرا تقر شی ها ی خوراک سهیک

 بود؟  یادب یب کارم
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 !هم به جهنم باز

 

 ازت غذا خواست!؟ یک_

 

مهسان را نداشته است.   نیا  دنیپر بهتش به من فهماند که انتظار د  چشمان

 :حرفم را زدم

 بشر؟ یتو چرا انقد بد_

  ساعته میاز صبح هزار بار مردم و زنده شدم. هزار جور بال سرم اومد. ن من

 .نشستم جانیا

 شده؟  یچته و چ یبپرس کهن یا یجا به

 .ینگام کن یکنی آدم هم حسابم نم یحت

 

 .تازه از بهت در آمده بود انگار 

 :را خاموش کرد و گفت نی. ماشدمیلبش فهم یرا از پوزخند رو  نیا

 !گهیم ی داره چ یک نیبب_

 !من  یخدا
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 ...دختر ی رو بگ نایا شهی روت م  یجور چه

 

 :تر از قبل ادامه داد  ی و عصب دیکش یپوف 

  ی شر و ور هیوقت  هیکه  نهیخاطر اگرفتم، به یموندِ اگه من ساکتم، اگه الل _

 .فتهینگم که خانوم پس ب 

ساعتم نشده تو رو سپرده دستم. که اگه دست   میکه داداشت ن نهیا  خاطربه

 !یزم شال یبستر مارستان،یکردم تا تو همون ب یباهات م یکار ه یمن بود، 

 

 نبود!؟  دست او   یزیکردم که چ ی خدا را شکر م دیبا

ناراحت هم   ن،یقدر افسار دلم از دستم در رفته بود، که بابت امتاسفانه آن  یول

 !بودم

 !امچارهیاز دست رفته و ب دلِ

 

 خانوم صبح قرار بود شرکت باشه، _

که   ساعتش شد دوساعت، شد سه ساعت، شرکت هی. امیم گه یساعت د هی گفته

ازش خبر نداره.    یاحد چیهم خاموشه و ه شیگوش میدی د  هوی چ،یه ومدهین
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دوماد مشنگ اجتهاد   یکه مادمازل سر از خونه ادیبعد کاشف به عمل م 

 .درآورده

 

 .درست صحبت کن م یخواستم بگو یم

 .جرات نکردم یگناه دارد! ول  سیادر

 !وقت، مرا تکه و پاره کندو آن  م یکه آماده بود تا بگو خدابه

 

  ی کنم مهسان، ول داتیدوست داشتم رو تخت مرده شور خونه پ یعنی_

 !نه کهیاون مرت یخونه 

 

 متنفر بود!؟  سی همه از ادر  نیا چرا 

 

 شور خانه؟  مرده

 .گرفتی چشمم شکل م یاشکم داشت در حدقه  یبا احساس! حلقه چقدر

 :گفتم 

 کردم؟ یم دیبا کاری ور شدم خب. چمجب_
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 .را من گفتم نیا

 !دانستمی خدا که نمبا کدام جرات؟ به  

 .دمیچنان به سمتم برگشت، که از وحشت رفتارش، به در چسبآن  چون

 توانستمی بود و م  ستادهیا  نیو ماش  میبود نیبود که هنوز در پمپ بنز خوب

 .پا به فرار بگذارم  شود،یاوضاع خراب م  یوقت

 :در درونم گفت ییندا

 "ن؟ی خراب تر از ا یعنی"

 

 .زنمی چرا همش تو هپروته! انگار نه انگار دارم باش حرف م ستی! معلوم نایب_

 

 :نگاهش کردم. گفت جیگ

 یکنی دخالت م یری اختالف اون دوتا الدنگ، به تو چه که م گمی با توئم. م_

 دون! اصال تو رو سننه؟  یخانوم همه چ

 

 

 بودم؟  دهیکرده بود که نشن میصدا یک

 گفت؟ی زور م چرا 
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 ام؟ ماجرا بوده   نیا یمن کجا دانستی واقعا نم یعنی

 

 باشد و نداند؟  سیچند ساعت همراه ماهان و ادر  شدی م مگر

 !مزاحم یهااشک  ن یاز دست ا آخ

  نیآن روز بهتر شک ی ب رم،یام را بگموقع  یب یهااشک  یکه بتوانم جلو  یروز

  .ام خواهد بود یروز زندگ

 

دارم را دوست نداشتم.  و بغض  دهیو نتراش دهینخراش یمزاحم و صدا  یها اشک 

 .گفتمی م دیاما با

 

 .معلومه که به من مربوط بود_

 .که بهم ربط داشت معلومه

 .سر داستان من بودم هیکه  معلومه

 یمن معشوقه کنهی فکر م سیکه زن ادر یمنم وقت هیسر قض هیکه  معلومه

 .شوهرشم

 .ستیکه کم از ماهان برام ن یسیبه ادر رسونمی که من خودم رو م معلومه

 .دمیحرف شن  یم، کلخسته  یلیحالم بده صدرا. خ من
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 .دمیتهمت شن یکل

 ...یکل

 

 :زدم هق

 .آره من حالم بده صدرا کاهن_

فکر کنم،   نایژ یهاها و حرف به تهمت  خواستمی مامروز که  یهر لحظه  چون

 .یکرد یهام قد علم متو جلو چشم 

چند ساعت، دارم از پا در   نیکه من تو هم کردمی همش داشتم با خودم فکر م 

 .امیم

که اشتباه بودنش، مثل روز   یتهمت و حرف ناحق نی ا  ری ز شمی له م دارم

 .روشنه

 دووم آورده؟  یصدرا چه جور  پس

 عمر تحمل کرده؟   هی یجور چه

 

 :دم یدر چشمانش نال رهیکردم. سرم را تکان دادم و خ نگاهش

 

 صدرا؟  یتحمل کرد یچه جور_
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 !مهسان_

 

 .کنم هیگر یبلندتر یزده بود و باعث شد با صدا  میصدا

 

 ؟ یعمر تحمل کرد  هی ی بگو چه جور_

 که قلبت ترک برنداشته؟ یصبر کرد  یجور چه

 

 .نگاهش کنم خواستمی نم گرید

 .تاب نگاهش را نداشتم من

 ....خشن  ایهر چقدر هم مهربان بود   حاال

 .تحمل نگاهش را نداشتم من

 .خواستی نگاهش. او هم از من نگاهم را م یبرا مردمی م من

 

 .نگام کن مهسان_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1641 
 

 .کردم هیداشبورد گذاشتم و گر ی را رو  سرم

 .با او سر لج افتاده اند ل،یا  ک یچرا  دانستمی که نم ییصدرا یخودم، برا  یبرا

 !نگام کن مهسان گمیم_

 

 .صورتم را با پشت دست پاک کردم یهااشک 

 .نگاهش کردم بعد

 .آتش یرو یدلم بود و هم آب  یرو ی هم درد لبخندش،

 !درد داشت  یادیز لبخندش

 !بار خر شدم نی اول یباور کن برا_

 

 .چپ نگاهش کردم چپ

 !گمی باور کن راست م_

 

 .دیکش میهاچشم  ری را ز شیهارا دراز کرد و انگشت  دستش

 .نداشت یتمام دنشانیکه بار ییهاچشم 

 !خاطر اشکات. نهنه به_
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 ...خاطربه

 

 .و پر حرف قیکرد و نگاهم کرد. عم سکوت 

کرده   یکه تابحال به من ارزان ستینگاه ن یان ترچرا حس کردم مهرب دانم ینم

 .است

 .هاتهات، توجه خاطر حرف به_

 

 .دیرا گرفت و مرا به سمت خود کش میبازو

که آن لحظه   یزینقطه جهان بود. چ نی آرام تر میکه برا یشدم در آغوش   پرت

 !با طعم آغوشش  یبود. مُسَکن رگذاریتنها مُسکنِ تاث میبرا

 

ش نکردم مهسان و تو امشب  تو عمرم تجربه وقتچیکه ه یخاطر حسبه_

 .ش کنمتجربه  یباعث شد

 .رو حس نکردم. حداقل از بعدِ فوت بابام  یو بودن کس یدلگرم  وقتچیه من

 

 .آورد یگوشم، قلبم را به در م ری ز اشزمزمه 

 .سرم نشست، گرم شدم از حس بودن صدرا  یبوسه اش که رو 
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مرغ سر کنده تهران رو به خاطرت دور    نیامروز ع یر چه جو رهی نم ادمی یول_

 !میزد

 .میدنبال خانوم بود شمهمه 

 !ندازهی جفتکم م ییدادن، با پررو حیتوض یکه جا یخانوم

 

 .را در حجم آغوشش رها کردم زم یر یو خنده دم یخند هشیتشب از

 :جا کرد و گفتسرم جابه ی را رو  اشچانه

 !نخند_

 

 .خودم را در آغوشش جا دادم شتریب ،ی اراد  ریغ  یلیگفتم و خ ی آرام ی"باشه"

 .را به دورم تنگ تر کرد شی که حصار بازوها دیاو هم دردم را فهم  و

 ...نداشتم یهرگز اعتراض د؛یرسیآغوشش، مرگم هم فرا م انیجا در مآن  اگر

 

 صدرا؟ _

 !جانم_
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 !که در قلبم منفجر شد، کم از بمب نداشت یزیچ

 !شد بیانفجار مه ک یجنبه من،   یدل ب یگوشم بود اما برا ر یجانمِ ز ک ی

 

 !؟ یپاک شد از هر سوال مغزم 

 بپرسم؟ خواستمی م چه

 !من  یخدا

 !افتاد ادم یمکث کردم تا تمرکز کنم.  یکم

 

 که انقد همه باهات چپ افتادن!؟ شدهی چ_

 

 .نمشیو سرم را باال گرفتم تا بهتر بب گفتم

 .م نشستکل صورت یرو  نگاهش

 .کردیمکث کرد. نگاهش مرا مسخ م میهاچشم  ی رو و

 .اما به وقتش گمیم_

 .و برسونمت خونه  میبهتره بر فعال
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که اجازه   م،یا یب رونیرا آهسته از او برداشتم و خواستم از آغوشش ب نگاهم

 .نداد

 

 ؟یدونستی مهسان. م یاز من بَد شتریب ی لیتو خ_

 

 .نگاهش کردم  یسوال

 چه بود!؟   منظورش

 .منتظرم را که با چشمان تنگ شده به او دوخته بودم، شکار کرد نگاه

 .ام سوخت یشانیوسط پ  بارن ینگاهش بودم که ا یدر حالج هنوز

 

 ...یقول و قرارم دختر نازک نارنج ریبزنم ز یشی تو باعث م_

 

خود را  اش، کار  را به من برگرداند تا ضعفم جبران شود اما بوسه  های خوراک

 .کرده بود

و شکستن   یقانونی ب نیکردم و بر ا  نگ یاش دوپقول خودش، من با بوسه  به

 .بودم نیترقول و قرار، عاشق 
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مرا،   ی کوتاهش رو یهاو نگاه راند یم اطیرا دوست داشتم. با احت اش یرانندگ

  .کردی مدام تکرار م

 

 .! واسه خوردنهمیاندازشون کنپس  میاونا رو نگرفتم که ببر_

 

  رون یب یارا نشانم داد. با لبخند، آن را باز کردم و آب انبه دش یخر  لونینا

 .انبه فرو کردم و آن را به سمتش گرفتمرا داخل آب ی. ندمیکش

 

 !خورم ینم_

 

 :تر بردم و گفتم ک ینزد

 .. مال خودتهگهی بازش کردم د_

 

را هم به   نیرفت. هم ینم نییپا میاز گلو  بخورم. یزیتوانستم چ ینم ییتنها

 .خودش گفتم
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 .رهی نم نییاز گلوم پا ییمن تنها_

 

 .ام کرد و باز حواسش را به جاده دادروانه  یکوتاه نگاه

 

 !بره نییبهتره پا_

 !خورم خانوم دکتر  ینم یزیپشت فرمون چ من

 

را بستم و آن را با    لونیباز شده را خودم بخورم. در نا یشدم آب انبه مجبور

 .عقب پرت کردم یصندل یرو اتش،یمحتو هیبق

 

 مهسان؟  یکرد نی!؟ چرا همچ شدی چ_

 

 !بسمه خب نیهم_

 

را در آغوشم    لونیگفت و دستش را به عقب برد و دوباره نا یکالفه ا نوچ

 .انداخت
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 .شدندی پرت مطرف و آن طرف   ن یبه ا یبدبخت! ه ی ها یخوراک

  ستی. وقت هم نخورمی نم یزی پشت فرمون چ لوس نباش دکتر جان! گفتم_

 .ت چشم انتظارنو خانواده  روقتهیکنم. د تی که بزنم بغل همراه

وسط   هو یبهت بزنه،  یکه اگه مامانت خواست حرف  یبخور ی زیچ ه یکن  یسع 

 !رو دستش یفتیب یبحث  کردن غش نکن

 

 :و نگاهش کردم. خونسرد گفت دمیخند

چه   دونمی باشه، خوب م ییحیزن  هیذره شب هی. مامانت اگه گمی م یجد_

 !امشب   یدار یبساط

 

 :گفتم آهسته

 !حساسه  یادیمامانم فقط ز_

 

 !مامان، حساسش خوبه_

 

 :دمی زده پرسخوبم... غم   یزده بود! صدرا یگرفت! چه حرف  دلم

 خانم بهترن؟ دیمهش_
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 .زد و فرمان را به سمت راست چرخاند راهنما 

 .بود ساکت

 .دهدی جوابم را نم  گری فکر کردم د 

 .انداختم  ابانیبه خ ی را به دهان بردم و نگاه ین

 .میشدیم ک ی کم به تهران نزد کم

  گرید یقیدقا یعنی  نیسرسام آور به استقبالمان آمده بود و ا یِو شلوغ ک یتراف 

 .میدر شهر بود

 

 !مرخصش کردن_

 هیداره. گفتم  اج یبه کمک احت شیشخص یانجام دادن کارها ی مدت برا هی

 .پرستار بفرستن براش

 .مطمئن یموسسه  هی از

 

 .و نگاهم کرد گفت

 !دیباال پر میابروها 
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 :جواب دهد. متعجب گفتم خواهد ی نم کردمی م فکر

 خودتون؟ یتو خونه_

 

 .پدر بزرگمه یهیا ارثج. اون یآره همون جا. تو همون خونه که اون روز اومد_

 

 :کرد و ادامه داد نگاهم

 .میپدر بزرگ مادر_

 

 .را متوقف کند نیکه مجبور شد ماش دیرس  یبه حد ک یتراف 

  یکوتاه "آخ"و  دیرا به جلو کش شیهاداد و دست  هی تک یصندل یپشت به

 .گفت

 !دمیکش خجالت

 .کرده بود یرانندگ  یمن کل خاطربه

 

 .مهسان کنمینم  یجا زندگمن اون  _

 .دونمشی خودم نم یخب خونه   یول کنم،ی م یزندگ یعنی
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 .اش شدم تا ادامه دهد رهیخ منتظر،

 .جالب بود  میبرا

 کرد؟ یم یزندگ کجا

 

 .آپارتمان خودم رمی کنم، م لکسیاگه بخوام ر ی جام ولاوقات اون  شتریب_

 .نفس راحت بکشم هیتونم  یکه م هییراحتم. تنها جا ی لیخ جااون 

 

 .دمیآدرس آپارتمانش را گفت، از تعجب، کامل به سمتش چرخ یوقت

 !معروف تهران بود ی از برج ها یکی

 :خنده و گفت  ریشده بودم که ناگهان زد ز  ی چه شکل دانم ینم

 چت شد دختر؟ _

 

 !جناب کاهن ییها ی جزء چهار درصد_

 

 !... بلند تردیخند شتریب
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 کجا بود؟  ی صدنه مشاور جان! چهار در_

 

 !؟نه

 !شدی جا هم نممتر آن  ستیما، اندازه ب یکلِ خانه  پول 

 ها نبود!؟  یجزء چهار درصد وقتآن

 

 روم مهسان؟ یشد قیدق  ی جورکه اون  یکنیفکر م  یبه چ ی دار_

 

 :گفت و نگاهم کرد. بدون تعارف و خجالت گفتم یاهرا با لحن پر خند نیا

 !شما یبه پول خونه_

 

 .خنده که من هم به خنده افتادم  ریزد ز چنان

 

 !قربون خانوم مشاورِ صادق_
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بلند   طور نیا ی. خصوصا وقترا دوست داشتم  دنشی. خنددی و باز هم خند گفت

 .دیخندی و رها م

 انداخت ی نگاه به من م ک ی قه،یبه مذاقش خوش آمده بود که هر دق  اد یز حرفم

 .زدی م  یو لبخند بزرگ

 !نداشت که نداشت یادهیفا زیمن ن یها غرهچشم 

 .میرسیم  گرید یقهیخانه ام و تا پنج دق  ک یدادم که نزد امیبابا پ به

 

 در که نگه داشت،  یبعد، صدرا جلو  یکم

 !سخت بود ی کنم. اما چقدر خداحافظ یتا خداحافظ دمیکش یقیعم نفس

  .به داخل دعوتش کنم توانستمی م کاش

 .کردیخجالت زده ام م شتریاش، ب خسته یچهره 

 

  خانوم؟ هیچ_

 

 ها؟_

 

 .دیبه صورتش کش یو دست دیخند
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 ه؟ی! موضوع چیکنی مشکوک نگاه م ،یکنیخوشگل نگاه م ی دار_

 

 کردم؟  یخوشگل نگاه م  من

 

 !ممنونم ن،یدیکه امروز کش یبابت زحمت_

 .تون کردمخسته  یکل

 

 .دمیکردم و لبم را گز مکث

 !نگرانتون کردم_

 

 .نشست شیهالب  یکوچک رو  یلبخند

 .ها را به دستم داد و با دست، در را نشانم داد  یخوراک  لونینا

 :همان حال نگاهم کرد و گفت در

 .یار یدر ن ی پتروس باز  گهیتو قول بده د_

 .نبود یزحمت  چیمن ه یبرا

 .داغون یافهیق  نیکه تهش بشه ا ینگرانمون نکن گه یقول بده د فقط
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 :من اشاره کرد و بعد با اشاره به خودش گفت به

  !ترداغون یافهیق  نیو ا_

 

 :نداشتم. آهسته زمزمه کردم  یبودم و حرف  شرمنده

 !ریشب بخ د،یببخش_

 

 .نشست م ی بازو ینشده بودم که دستش رو ادهیرا باز کردم. کامل پ در

 

 

 .نگاهش کردم ی و سوال برگشتم

 !خانوم دکتر  یمتفاوت رو به دلم گذاشت ری شب بخ  هی یآرزو_

 

 ها بود؟ حرف   نینداشت. حاال وقت ا یر یتاث چینثارش کردم که ه یاغره  چشم

 :زمزمه کرد یجد  یدر دستش بود، آرام و با لحن  میکه بازو طورهمان 

 !مهسان خانوم ریشبت بخ_
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 !یمن فکر کن رِیغ کسچیبه ه ی. موقع خواب هم حق ندار یبخواب خوب

 !شومدهین یو نوه  شقهیبه اجتهاد، نه به دختر و داماد عت نه

 

 .نثارم کرد ی"زهرمار"و او،  دمیلحن حرف زدنش خند به

 !متفاوت بوداحساساتش هم   ابراز

 

 .نمتیبی . خوب استراحت کن، فردا اول صبح شرکت مگهی برو د_

 

 .دوازده کالس دارم ازده،یتا _

 

 .نگاهش کردم زانیآو یهاو با لب  گفتم

 

 :حرص گفت  پر

 !نمتیبی بعدِ دوازده م ،یاریاگه سر از ارتفاعات تهران در نم_

 

لب غر   ریکه ز ی. وقتدیلبش، لبخندم را وسعت بخش  ریز یزدم و زمزمه  لبخند

 :غر کنان گفت
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 !موننشده، شاخ شده واسه  یچی دانشگاهه هنوز ه_

 

 .دور شدم نیقدم از ماش ک ی

 !بازم ممنون_

 

 !داخل  ی برو. هستم تا بر_

 

 .اش کوچک اما مردانه   یهاگرم شد به بودنش. به مراقبت دلم

 .خانه باز شد  لبم بود و همان لحظه در  یرو لبخندم

 

حس کردم. چه خوب که زودتر از   دندانم ر یدر نگاه بابا نشست و لبم را ز نگاهم

آمد و من هم دو قدم   شی. پامدیکردنم ن یبود و سر بزنگاهِ عاشق دهینرس نیا

 .به سمت او برداشتم

 .سالم بابا_

 

 .لبم را با مهر جواب داد ر یز سالم

 . حالت خوبه؟ زمیسالم عز_
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بود.   نیهم شهیمرا به خود بفشارد. بابا هم یتا کم دیچیدستش را دور تنم پ و

. با  دادینشان م طورن یدوست داشتنش، همه را هم اش،ی نگران اش،ی دلتنگ

 !نیریش یپر مهر و لبخند ینصفه و نوازش ی آغوش

 

 :دادم و گفتم هیاش تکرا به شانه  سرم

 !خوبم_

 

شده بود، دو سه قدم فاصله را برداشت و    ادهیپ نیکه به احترام بابا از ماش صدرا

 .ستادیبابا ا ی روبرو

 .انداختم نیی و سرم را پا ستادمی از بابا دور تر ا یکم

 ! حالتون خوبه؟ داری. مشتاق د یرعلیم یسالم عرض شد آقا_

 

 !برد ی خوب دل م چه

 

 .شکار کردم امی رچشمی در دست بابا فشرده شد و لبخند بابا را با نگاه ز دستش

 ما؟ یهابا زحمت  یکنی سالم پسرم. حالت چطوره؟ چه م_
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 .به پا شده بود ی دلم شور در

 

 ه؟یچه حرف   نی. انیدار اریاخت_

 

بودند   ستادهیهم ا  ی من، رو در رو یدو مردِ مهم در زندگ زم، یعز یو صدرا  بابا

را در    یزیچ نیو من چن کردندی صحبت م گری کدیبا  یمی صم یخندهاو با لب

 .دمیدی خواب هم نم

 

 م یدر کنارشان، برا ستادنمیا  کردمیشد و حس م یطوالن یکم شانی پرساحوال 

 .استیکار دن نیسخت تر

  ینزنند؟ جلو دی تا او را د رم یچشمانم را بگ  یکنار صدرا باشم و جلو شدیم

 همه محکم نکوبد؟   نیتا ا رم یقلبم را بگ

 نشود؟  ترقی تا هر لحظه عم رمی لبخندم را بگ یجلو

مان ساعت قبل یو  هم آغوش زندی تنم زار م یعطر تنش، رو کردمی م احساس 

 .کندیم اد یفر گرانید  یرا برا

 .و تنها راهش، فاصله بود شدمیم  ن یمن در حضور صدرا، رسواتر قایدق  و
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کنم که مامان را   دایپ یی رها یبرا  یزیچرخاندم تا دستاو  گریرا به سمت د  سرم

تا کار دست خودم   دم ی. بهتر دکرد ی. داشت به سمت ما نگاه مدمیدر د یانهیم

 .دورتر شوم ی ام، از صدرا کمو دلم نداده 

 :گفتم  رلبیو ز ع یسر

 !دیببخش_

 

 .زود به سمت مامان رفتم و

 :بابا به صدرا گفت دمیبه او سالم نکرده بودم که شن هنوز

 !باال پسرم میبر دییبفرما_

 

 داشت؟  ی. صدرا چه حالکردیگفتنش، قند در دل من هم آب م " پسرم"

 

 .مادرانه یِبود. پر از نگران هی مامان پر از گال نگاه

 !دختر  یمون دادمهسان؟ سکته ییمعلومه تو کجا چیه_

 

 .دمیبود که از بابا شن یحرف   یِحجم آغوشش غرقم کرد و من تمام حواسم پ  در
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. امشب رو با  لقمه غذاست ه یو  ییاستکان چا  هی. یبر یجورن یمحاله بذارم ا_

 .ما بد بگذرون آقا صدرا

 

فرصت   گه،یوقت د هی. ارهی. حاال وقت بسمیا. ما نمک پرورده دیدار اریاخت_

 !گهید

 

 مارستان؟ یب شیش سالمه؟ واقعا فقط درد داشت که بردچطور بود؟ بچه نایژ_

 

. دمیشنی مامان را درست و واضح نم  یهاپرتِ پشت سرم بود و حرف  حواسم

 :فقط گفتم

 .شهی فردا معلوم م _

 

 .بابا به صدرا کارساز بود و باالخره توانست او را به داخل خانه دعوت کند اصرار

 .امیبردارم و ب نی رو از ماش میمن گوش نیپس اجازه بد_

 

  ک یبه قدر خوردن  ی. حتدیای. قرار بود صدرا هم با ما به خانه بشدی نم باورم

 .یاقهیو نشستنِ چند دق  یچا
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 :به مامان گفتم آهسته

 .من برم دست و صورتم رو بشورم_

 

ها جدا شدم و  از آن  ع،ی سر ی لیکامل نشده بود که خ امیناگهان یو هنوز جمله 

ما آمده  ی عموصدرا به خانه ندیوارد خانه شدم. هلن کجا بود؟ کجا بود که بب

 .کردی . حتما ذوق مدادمی را به هلن م های خوراک  دیاست؟ با

نشد که  هم  قهیدق   ک یپرده را کنار زدم.  یو کم ستادمیا ی در ورود پشت

آمد گفت و بابا دستش را پشت کمر او گذاشت به او خوش  ن ییپا ی مامان با سر

  ک ی ینیریبه ش یو در دل من، جشن آمدی تا وارد شود. واقعا صدرا داشت م

 .وصال برپا بود

  یلیلبش را خ  ینگاه پر از لذت و لبخند گوشه شد،یکنار باغچه که رد م از

 :صدرا گفت دند،یتخت که رس ِکی. نزددمیخوب د

 .نیدار یاقهیدلباز و با سل اطیچه ح_
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لبش شکفت، که تشکر بابا را هم به   ی نه تنها لبخند مامان را رو اش، جمله 

از در   دند،یها که رسوسط، من از همه شادتر بودم. به پله   نیدنبال داشت و ا

 جان یمن ا ز یعز ی باال رساندم. صدرا ی خود را به طبقه عی فاصله گرفتم و سر

 .کردمی که ابدا فکرش را هم نم ییاجن یبود. درست هم

 

دانشگاه را از تنم   یدست و صورتم را شستم و مانتو و شلوار و مقنعه ع یسر

ها را در سبد انداختم تا  . آنانددهیبه تنم چسب کردم ی. حس مدمیکش رونیب

  ستادهیشان دهم. مقابل کمد اانتقال ییشولباس  نیبعد از رفتن صدرا، به ماش

 .بپوشم دیچه با  دمیهمف ی بودم و نم

رفتن   ی برا دیدانستم که صدرا شا یبروم و م  نییهم داشتم که زودتر پا عجله

 .عجله کند

تر بود و   هیبه زمزمه شب شانی اما بعد از آن، صدا دمیتعارف بابا را شن یصدا

  یوقتم برا  دمی. ترسدمیشنی نم یدرست   زیاتاقم، چ یمن از پشتِ درِ بسته 

 .انتخاب کردم ترع یتلف شود. پس سر دنیلباس پوش

 

و   دیسف یو شلوار راحت ک ی.  تونرفتمیکه نم  یرا کنار گذاشتم. مهمان  وسواس

نگاه کردم. صورتم را تازه شسته بودم و مرا   نهیو به خود در آ  دمیبنفش پوش

 .... اما مهم نبود. مهم، فقط بودن صدرا بودترروح ی. بداد یتر نشان م دهیرنگ پر
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بنفشم را هم برداشتم و   ی ها را محکم بستم. روسررا جمع کردم و آن   میموها

 .سرم انداختم  یآن را رو

ام.  بود تا در را باز کنم اما ناگهان احساس کردم داغ شده  ره یدستگ یرو  دستم

  نییخودمان به پا یهم در خانه از صدرا کاهن آن  ییرای پذ ی من داشتم برا

 رفتم؟یم

 .ابرها بودم  یداشت و انگار روآرام ن وجودم

که نگاهم به او  آن ی ب دم،یرفتم و وسط هال که رس نییها پاو خرامان از پله نرم

 :لب گفتم ر یو قرار از کف بدهم، ز فتدیب

 .کاهن یآقا دیخوش اومد_

 

 .خودم حس کردم  ینگاهش را رو ینیو رد شدم اما سنگ گفتم

 .ممنونم_

 

بود و داشت   ختهیر  یخانه شدم. مامان چافلنگ را بستم و وارد آشپز  زود

 .آمدی م رونیب
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. منتظر  میمهسان جان شام حاضره. من و بابات هم شام نخورد ؟یعه اومد_

 .رو بخورن شونیی تا چا نیرو بچ زی ببر و م رول ی. کم کم وسایایتو ب میبود

 

 !من ایخدا

  یچطور؟ مامان برا  ایها خواب نبودند؟ رو ن یواقعا ا دم؟یدی خواب م  داشتم

خودمان   یاز او نزد و شام را برا یبود. هرچند که حرف  دهی صدرا تدارک شام د

  یخوش ایدن ک ی  یعنی کرد،ی از او فکر م یی رایکه به پذ  نیپخته بود؛ اما هم

 .من یبرا

 

 .شده بودم. در قابلمه ها را باز کردم دستپاچه

! چه  ییپخته بود! چه رنگ و رو ییبادمجان محبوبم! عجب غذا به! دلمه  به

 !یعطر

 

بار   نیگشوده بودم، که انگار اول نی من زبان به تحس یخنده افتادم. جور  به

 .نمیبیم  یی غذا نیاست چن

 .دمی آشپزخانه چ زیم یها را رو ظرف یهمه 
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کوچک ماستِ   ی هم درست کردم. کاسه ها خیپارچ آب   ک ی پارچ دوغ و  ک ی

را از   یکردم. ظرف ترش نییپونه تز ی سرخ و کممامان را با پودر گل  یِخانگ

 .در سرم جرقه زد  یزیو ناگهان چ دمیکش رونیب خچالی

 !یسبز

 !بود؟ سابقه نداشت  دهینچ یسبز مامان

 

نبود.   یزیهم چ ییشوبه ظرف ک ی. نزددمیند ی زیرا دوباره گشتم و چ خچالی

 .مامان مرا به خود آورد یرا فراموش کرده بود. صدا یانگار واقعا مامان سبز

 !حاال  نیداشت فیتشر_

 

او را   یمن که حت ؟ یزود نیبه هم رفت؟ی قلبم نشست. داشت م یرو  دستم

 .دمیهم ند هیچند ثان  یبرا

 

  ی کی. اما مادرم تنهاست. نموندمی رو داشتم حتما مممنونم. واقعا اگه فرصتش_

 .بره خوادی است و مداده که خسته  ام یاالن بهم پ نیهم

 

 !شدم. خرمگس مزاحم ی کفر یکیدست ن  از
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 .دمیزود زبانم را گاز گرفتم و از حرفم خجالت کش اما

 

 .بابا آمد یصدا

با   ،یخودت بدون پسرم. هروقت فرصت کرد یرو خونه  جان یبه هر حال که ا_

ازت ممنونم بابا   ،ید یهم که امشب کش یو به ما سر بزن. بابت زحمت ایماهان ب

 !جان

 

از   خت،یریکه داشت آهسته اشک م یو با دل دمیکش  نیزم  یرا رو میپاها

  یاو را شام نخورده، بفرستم؟ وقت آمدی آشپزخانه خارج شدم. چطور دلم م

 .هم نخورد یگرید زیچ  چیه  دینخورده و شا یزیچ  دانستمیم

 

 کاهن؟ یآقا دیبریم فیتشر_

 

 .ردینگ ام ه یکندم تا گر جان

 :گفت تیمی از سر صم ینگاهم کرد و با لبخند کوتاه

 .که مزاحم شدم دیبله با اجازه! ببخش_
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دخترت امشب از غصه دق   شک یب ،یام! مامان مهربانم! اگر نبود فرشته مامان

 :و گفت دی جوش اش ی شگیهم ی چطور شد که مهربان  دانمی . نمکردیم

 .واسه مادرتون دیمن براتون غذا بکشم ببر دیلحظه منتظر بمون هی_

 

 .... خودمیرعلیخانوم م دیبابا شرمنده نکن یا_

 

 :نماند و زود به آشپزخانه رفت. بعد هم مرا صدا زد و گفت مامان

 .مامان ایمهسان ب_

 

. دو ظرف کوچک برداشتم و به دست مامان  کردی م یداشت شاد یدلم کس در

کوچک   یظرف دربسته  ک یهم در  یترش  یدادم. هر دو را از غذا پر کرد و کم

 .معرکه بود اشیخانگ   یگذاشت. ترش

 .خوب شده  یلیوگرنه اون هم خ ،زه یته برماس  ترسمیکه م فیح_

 

  یکیو ن دادمیرا م  اشی پز کدبانوگر شهیکه من هم کردی کارها را م  نیهم

 .هالکش بود
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 .سبد کوچک گذاشت و به سمت صدرا رفت ک یرا در  هاآن

 .دیگرمش کن زحمتیسرد شده بود، ب نیدی. فقط اگه ددییبفرما_

 

 

 .نداشت دنینگاه صدرا به مادرم، کم از حس پرست طرز

 .واقعا نیشرمنده کرد یلی. خه یمطمئنا سردش هم عال_

 

همان چشمک   یو من حواسم در پ رفتندی با تعارف فراوان به دنبال هم م هاآن

 .آخر نثارم کرده بود یبود که ناغافل و دور از چشم مامان و بابا، لحظه  یزیر

 

از صدرا   خواست ی که مامان و بابا آمدند. دلم م دم یچ زیم ی ها را رو بشقاب

  ...از نظرشان درمورد او اش، ی و من بشنوم. از خوب ندیبگو

و در همان   نمیرا بچ  زیآمدند، مامان به آشپزخانه رفت و کمکم کرد م یوقت اما

 :حال گفت

 شش؟ یپ یکردیم کاری تو چ هو؟یچش شد  نایبگو ژ  ایمهسان ب ی راست_ 
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 .ستادمیشام ا زیگرفتم و کنار م ینفس

 .بودم دهیزنگ زده بود، من نشن شبید_

دعواش شده. بعدم    سیبا ادر کمهی دمی . فهمششیتماس گرفتم و رفتم پ صبح

حالش بد شد بردمش   هویجا سر خاک و اون میدلتنگ مامانش بود، رفت

 .مارستانیب

 

 :گفت یناراحت با

 ؟ی بابا چه مشکل  یا_

 

 :که تازه آمده بود، گفت بابا

 .فتادین یخانوم! خداروشکر که اتفاق بدتر گهیزن و شوهرن د _

 

 که با من گرفته بودند هم  ی نزدم. از تماس یزن و شوهر حرف   یاز علت دعوا من

 .. بهتر بود ناگفته بمانندطورنیهم

 

 :نشست و گفت زیپشت م بابا

 .یزدیزنگ م  هی ؛یدادی رو جواب م تی. گوشبابا یداد ی کاش خبر م _
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 .اومد  شیپ ییهوی. آخه گه ینشد د_

 

 .ها را به کمک مامان شستم خوردم و ظرف   یرا با خستگ شام

 :دادم  امیقبل از خواب، به ماهان پ 

 ".نایژ یهاحرف  یگفتم. مِنها نایرو به مامان ا  یمن همه چ"

 

 .کوتاه بود  جوابش

 "!دمیباشه فهم"

 

 .گرید ام یپ ک یو  دیرا کنار گذاشتم تا بخوابم، که باز لرز یگوش

 

 !ادیبنفش بهت م"

 "!ریبخ شب

 

 !متفاوتش یهای بود و دلبر صدرا
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خودم نگه داشتم و آهسته چشم    یحرفش را برا ینیریجواب دهم. ش  نخواستم

 .بستم

از  که هلن نبود و ماهان او را به پدربزرگش سپرده بود. اگر بود، حتما  فیح

  د،یخندیم ترق یکه باند دستش را باز کرده بود و عم  یی عمو صدرا دنید

 !به قدر من  یحت دی. شاشدی حال مخوش 

 

تخت نشستم و پتو را   ی . رودارشدمیپچ پچ از خواب ب یشب با صدا یها مهین

. پس از  واضح نبود   یلیکنار زدم. بلند شدم و گوشم را به در چسباندم اما خ

  .و از آن باال به بابا و ماهان چشم دوختم رفتم  رونیاتاق ب

 

  مان یزا یکرده، فقط انقباض بوده. گفتن صبح مرخصه و برا تشیزیدکتر و_

 .هم زوده

 .دکتر و چک بشه ش یپ بره د یاگه دوباره درد داشت، با  یول

 

 :ادامه داد  

 .اومدم  گهیمن چون صبح تهران کار داشتم، د_
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 :گفت بابا

 ؟یخوری م یزیباشه! چ_

 

  ی. ماهان برادارشدیها نگاه کردم. مامان هم از سر و صدا بپله ها به آن  یباال از

 .که به بابا زده بود را تکرار کرد ییهااو هم حرف

 رو گرم کنم پسرم؟ غذات _

 

 .بخوابم خوامینه ممنونم. فقط م _

 

  ی بار بعد از اتمام کالسم، به جا ن یبه شرکت نرسم، ا ریبا تاخ کهن یا  یبرا

  یتاکس یجلوتر رفتم و برا یکم نم،یاتوبوس منتظر بنش  ستگاهیدر ا کهنیا

  نیزهرا آمد و او که در هم نین لحظه نازندست تکان دادم. هما یعبور یها

شد.   قدمشیرساندنم پ  یدر دلم خوش نشسته بود، برا یدو روز، حساب یکی

تعارف کوتاهم را هم رد کرد و چون دوباره تکرار کرد، قبول کردم و کنارش  

و   میرا به سکوت گذراند ریمس شتریبود که ب یبودنش به حد ینشستم. خجالت

  یبا تشکر از محبتش، با او خداحافظ شد،ی جدا ماز هم   رمانیکه مس ییجا

 .کردم
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. جلو رفتم و در حال سالم و  دمیشرکت که شدم، در اتاق صدرا را بسته د وارد

 .آمد رونیاز اتاقش ب یکیبودم که ن ی با موحد ک یعل

 

 !اومده یک نیبه به! بب_

 

 .کردی م ی. داشت لودگدمیسمتش چرخ به

ثبت کنن به خدا مهسان.   نسیرو تو گ یگفت روزیکه د ی ساعت  هیاون  دیبا_

 !جهان ساعتک ی  نیکال بزننش به نام خودت. با برکت تر

 !شد یدار و کش  یساعت طوالن هیچه   المصب

 

 .دیکوب میحرفش، محکم به بازو یرا گفت و در انتها هانیا

 

 .را ماساژ دادم میگفتم و آرام بازو یکوتاه "آخ"

 ؟ یزنی م ی. االن چرا دارگهیاومد د شی پ  یمشکل هیخب _

 

 .اندخت  یبه موحد ینگاه

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1675 
 

 داره!؟ یینگا... نگا... چه رو_

با برف سال بعد   یرفت ی ول امیم گه ی ساعت د هی یزشت، تو گفت یدختره 

 .نییپا  یاومد

 کار کنم؟ یتنها چ جان یشاخ و دم ا ی من با دوتا ب ینگفت

 .بکشه خیرو زنده زنده به سکه کم مونده بود من  داداشت

 

 

 :. دوباره گفتمدیکوب میبه بازو گرید یضربه  ک یو  گفت

 !آخ_

 

 !آخ یآخ؟ حاال مونده بگ _

 صاحابت چرا خاموش بود؟  یب ی اون گوش ده،یپر  ور

 

 .درد نگاهش کردم  با

 .دستم رو  ینبود. شکوند یخب عمد_

 

 :گفت توجه به درد دستم یب
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 .یدرد رو تحمل کن دی! بارقانینبود و  یعمد_

 مگه!؟ اد یم رمیبهتر از امروز گ تیموقع گهید

 ست؛ین رغضبتیم  داداش

 ستیهرکولت هم ن یدلخسته  عاشق

 .شم   یتونم تا دلم بخواد بزنمت و خال یم 

 

 .و دوباره زد گفت

 :میمحکم تر، که باعث شد بلند تر بگو ی بار کم نیا

 .یکین گهینکن د یآ یآ یآخ! آ_

 

 چه خبره؟ _

 

 ....ماهانم تی که قربان قدم ها آخ

 !ماهان یعصب یافهیبه ق  ا یبخندم  دیبا یکیبه حرف ن دانستمینم

 

 :لب گفت  ریز یکین
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 !حضرت نوح ای_

 

 

 .طرف ماهان برگشتم و با خنده نگاهش کردم به

 ؟یشده مهسان؟ چرا آخ و اوخ راه انداخت یچ_

 

 :گفت عیمن، سر یبه جا یکین

 !یچیه_

 

 :گفت قیدق  ی با نگاه ماهان

 .گفتن شما، کامال مشخص بود یچیاز ه_

 

ام  خنده  یکین دنی. من هم با ددیخندیانداخته بود و م  نییسرش را پا  یموحد

 .کردی داده بود و نگاه م اشینیبه ب ینیگرفته بود. چ
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  ی سر هیبا وانت بردن.  رول یوسا . کارم تموم شدهرمیمهسان من دارم م _

  امیخونه اما غروب خودم م رمی . فعال مبرمی م  امیهم مونده که فردا م  زیخُرده ر

 .کارخونه دنبالت

 

 :دوباره گفت یکین

 .ارمشیمن خودم م_

 

 :گفت طنتیبا ش یکی باال برده نگاهش کرد. ن ییبا ابرو ماهان

  یعنی زهیدور دور... چ  م یپسر جذابه قراره بر  نی. با امیآخه قرار هم دار_

 !کارخونه

 

 .شدم و لبم را گاز گرفتم قرمز

 

  ی هم در کمال خونسرد  یکینزد. ن یگفت و حرف  ی"اهلل اکبر" لب   ریز ماهان

 :رو به من گفت

کن که  تا ناهار   ستیاقال برو زودتر کارهات رو راست و ر  ،یکه اومد رید_

 !دَرَکه  می. بعدش واسه شام برمیایکارخونه و از اون ور زودتر ب م یبر م،یخورد
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 :گفتم حوصلهی . بکردیو بر تن من م دوخت یو م  دیبری م خودش

 حاال چرا درکه؟_

 

 !باهاش میچون درکه وعده کرد_

 

  :گفت تریبار عصب نیا ماهان

 !ال اله اال اهلل_

 

 :گفت یکیبزنم که ماهان رو به ن یحرف  آمدم

 ؟یشام، اونم درکه، با ک یخانوما! وعده دیببخش_

 

 :آن که به ماهان بها دهد، گفت یب یکین

 !شما برو به اذون گفتنت مشغول باش_

 .استقد بلنده  ارو یمن و دوستم و اون  نیموضوع ب نیا
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 .خنده و درواقع روده بر شده بود ریزد ز  ی موحد ناگهان

 

 :گفت  یجد  یلیو خ دیبه سمتش چرخ یکین

برو با خونه   ،یخودیب دنیخند  یخنده داره مگه؟ جا ؟یخندی چرا م_

 !باهاش میخوش بگذرون  میبر یهماهنگ کن سه نفر

 

 :گفت یموحد

 ام؟یمنم ب_

 

 .حال و هوامون عوض شه میآره بر_

 .بودم مارستانیهفته همش ب نیا

 .گهی شدم د دپرس

 

 :مضحک گفت یبا حالت خورد؛ی رو به ماهان، که داشت حرص م بعد

کردم. خودمون   یلب! باهات شوخ ریز  یریختم قرآن بگ خواد ی شما نم_

 .میریم ییتنها
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 :گفت و رو به من  دیکش یپوف  ماهان

 مهسان؟ ی بر یخوایم_

 

 .تکان دادم یسر

 !دونمینم_

 

 .زنگ بزن به مامان بگو و بعد برو ، یبر یخوای اگه م_

 

 :و گفت یکیرو کرد به سمت ن بعد

هر جا که به صالحش بود بره، با   تونهی مهسان بزرگ شده و خودش عاقله. م_

 .و رغبت خودش  لیم

ها تنها برن. البته منظورم هم  خانوم  ستیجاها هست که مناسب ن  یسر هی یول

 !رفت شهیهم م یقدبلند یارویکه با هر   ستین نیا

 

 :گفت  تیرا جمع کرد و در نها  پوزخندش

 .دیجاها هم نر لیقب ن یخونه و اخواهشا سفره _
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 :گفت ی حرص یکین

درکه است و   هیموند؟ اصال  ونیقل یوقت باون  یتیرفت صفا س شهی مگه م_ 

 !ونشیقل

 

 کند،ی م ی شوخ میدانستی و چون م  م یبود یکیفقط نظاره گر ن ی و موحد من

 .میدیخند  یم زیر

 آمد؟ ی مگر کوتاه م اما

 ...زمی عز ماهان

 !باور کرده بود چه

 

 .ستیاداها ن نی شرمنده! مهسان اهل دود و دم و ا طوره،ن یپس حاال که ا_

 

 !یبنال که با من موافق یعنی به من انداخت که  ی نگاه بعد

 .کرده باشم دییخنده سرم را تکان دادم که حرف برادرم را تا با

 

 :پوزخند زنان گفت یکین

 .و نگا کنه نهیکنار بش تونهیتون م خواهر مثبت_
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 خواهر مثبت من قهوه خونه، سفره خونه،_

 ...که ییخونه، هر جا یچا

 

 .ادیکه آقا گرگه داشته باشه، نم ییجا! هر دونمی آره آره م_

 

ما جالب   ی گفت.  بحثشان باال گرفته بود اما برا یرا به طور مسخره ا نیا یکین

 .بود و خنده دار

  

 .شناختمی را م شیماهان و خط قرمزها تیجد

  یسع د،یرا بشو یکین کهن یبکشد. پس قبل از ا ک یبار یکار به جاها  دمیترس

 .کردم بحث را جمع کنم

  یدارد و ابدا دلم نم نیجواب تند در آست  ک یکه  زدیماهان داد م  یافهیق 

 !برنجد  ی کیخواست ن

 

 .رونیب میری ما م_

 !میریخوب هم م  یجا هی
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 .ها باشهکه مناسب خانم ییجا هی

 

 !ایکوتاه ب ات،ته یجان آن مادر عفر یعنی را نگاه کردم که  ی کیهم ن بعد

 

  بحث شد  الیخی نثارم کرد و ظاهرا ب یاغره  چشم

 .شدی م الیخیبود و به روش خودش ب یکیخب او ن  یول

 .سر کارمون  میبر گهی خب د_

 .نیبده بگه سد معبر کرد ریگ سهیکه آقا پل االنه

  

 .به ماهان انداخت یو نگاه گفت

  سهیاز آقا پل  یکیدرصد هم ماهان متوجه نبود منظور ن  ک یاگر  یحت که

 .نگاه، به او بفهماند نیبا ا ست،یک

 

 .زبانش گذراند غیکه از خنده غش کرده بود را هم از دم ت  ی موحد یحت ،یکین

 .ها یومدین رکیس   ،یخانوم موحد_ 

 ...اون وحدت ننه مرده کجا مون مینیزنگ بزن بب هیخنده خنده! برو  یه
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 !سالم_

 

من مشغول به کار شود و از امروز رسما   یوحدت که قرار بود به جا یاقا

ما را متوجهِ   یو با سالم متعجبش، همه  دیکارمند شرکت شد، همان لحظه رس

خود را از تک و تا   کهآنی نداشت، ب یدوم ،ییکه در پررو یکی. نخود کرد 

 :گفت ندازد،یب

 !بفرما خودشون اومدن_

و کارها رو   دیهماهنگ کن یرعل یلطفا زودتر با خانم م. نیکرد ری وحدت د یآقا

 .کارخونه می. بعد از ناهار قراره بردیانجام بد شون یا یطبق برنامه 

 

 

 

 .را گفت و رفت نیا

 !ندیرا بب  یو نماند تا دهن باز مانده من و ماهان و موحد رفت

 که او را ننه مرده خطاب کرده است؟ اورد یخود ن  یطور به رو چه
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آوردم که قابل جمع   یافتضاح به بار م ی او بودم، جور یداشتم اگر من جا حتم

 .کردن نبود

 ...بود ی ستودن یکین

 .از من نداشت یهم دست کم  ماهان

مجد،   یکیبه نام ن یااش مشخص بود از دست اعجوبه  ده یباال پر یابروها   از

 :لب گفت  ریوحدت انداخت و ز یبه سام ینگاه می مانده است. ن ریمتح

 شونن؟ یکارخونه، ا دیجذاب که قرار بود باهاش بر یاون پسر قد بلنده_

 :تکان دادم و گفتم شیبرا یسر

 !بود داداش یش شوخهمه_

 

 .رفت رونیتکان داد و با گفتن خداحافظ، از شرکت ب  میاز تاسف برا یسر

 

شرکت و    دیدو روز، با  یکی نیمن هم هم ماهان در شرکت تمام شده بود و کار

به جز   ،یزیرا رها کنم. هرچ شدیم  ری کارخانه و هرچه مربوط به چرم سد

 !تجارت، صدرا کاهن نیمالک ا
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وحدت بودم.    یدادن به سام حیبود که در کارخانه مشغول توض یساعت مین

. بعد از اتمام  دادی گوش م  میهانکته سنج بود و با دقت به حرف  یلیخ

 :و گفت   دیپرس  یگریسوال د  میهاصحبت

 یسفارش کهن یا ایکنم،  میقرار داد تنظ ه یاالن من اگه بخوام مثال تو شرکت _

 رم، یبگ

 ...؟ایهماهنگ کنم  یبا کس دیکارخونه هم با تو

 

 :گفتمو   چاندمیام را در هم پخسته یهاانگشت _

سفارش قبول   دیکه دستتونه، شما با یآمار  ستی. طبق همون لستینه الزم ن_

 .دیکن

خانم   ایکاهن  یبه آقا دیشرح کار رو بد دیشد، با میکه تنظ ی سفارش هر

  .مجد

 

 .خسته کردم  یلی متوجه شدم. شما رو هم خ ،یاوک_

 

 .لبخند زدم کوتاه

 .که بتونم کمکتون کنم شمینه اصال! خوشحال م_
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 .را به عقب هل دادم و بلند شدم یرا گفتم و صندل  نیا

 .شد زیخ  مین میبرا

از   یکارش، نشان نیزده، نگاهش کردم. از من بزرگ تر بود و ا خجالت

 .اش داشت   یبزرگوار

 .با دست، مانعش شدم 

 .دیلطفا! شما ادامه بد دیراحت باش _

 

آمده   یبه سمت انبار به راه افتادم. از وقتشدم. آهسته   رونیب ی و راه گفتم

  .جا مشغول آمار گرفتن بود به همراه مش رضا آن  یکین م،یبود

 

باشد که به   یروز  نیآخر دیرس یکارخانه انداختم. به نظر م اطیبه ح ینگاه

 .میآ ی م جانیا

 .نبود که انجام دهم یکار  گرید

که صدرا و   یزود تر از آن  یلیخ رفت،ی م شیپ  طورنیوحدت اگر هم  یسام

 .گرفت یکردند، با امور کارخانه خو م  یفکرش را م یکین
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اصرار   یکیانبار کشاند. داشت به ن یآقا رضا مرا به سمت اتاقک گوشه  یصدا

 :که کردیم

مهندس ما رو   یآقا شکنه،ی دست و پات م یافتی. منییپا  ایبابا خانم جان! ب_

 .کنهیم خیتوب

 

 :گفت هیچهارپا یباال از

 ...ای. بگهی د امیعه کم غر بزن مش رضا! م_

 .... آ...آ...تموم شدنیبب

 

 !هیچهارپا ی از رو یک ین دنیبه انبار، همزمان شد با پر ورودم

 کرد!؟  یالمپ عوض م   داشت

 .را برد  هیرضا سر تکان داد و هن هن کنان چهار پا آقا

 !بود یدنیلبش شن ر یز ی غر غر ها و

 ...گهیقرار ندارن دآروم و _

 .مونهیم  هایابچه مدرسه  هی کارهاشون شب همه
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 .لبم نشست یرو یلبخند

 .کنم یکه با آقا رضا خداحافظ ماندی م ادمیموقع رفتن،  کاش

 

 

 دیکه با ییفردا و پس فرداها یِبه آقا رضا بود و فکرم به دنبال دلتنگ نگاهم

  ی زیداشتم، چ بارنیکه ا ی. اما حالکردمی ترک م یمثل شرکت قبلرا هم   جانیا

کارانم،  بودند؛ با هم  ترمانه یصم میهای بار دوست نیمتفاوت با حال قبلم بود. ا

 رفتم،ی بار من عاشق شده بودم و اگر من یکه ا نیتر امهم بودم، از همه  ترقیرف 

 نم؟یمدت بب  ن یا یِصدرا را به راحت شدی کجا م گرید

افتاد که صدرا به من قول ماندن و   ادمی یباال آمد اما وقت می گلو یانهیتا م بغض

 وقت دوباره لبم به لبخند نشسترا داده است، آن  جا ن یبودن خارج از ا

تر در نظرم کوچک   رشینگاهم به آقا رضا بود که هر لحظه دورتر و تصو هنوز

 .شدیم

 

 !به مش رضا یدی م لی لبخند تحو ه؟یچ_

 

 .کردی . چقدر راحت حال همه را عوض مدمیکردم و کوتاه خند نگاهش
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 ؟ یکین ی نکرده باش تشیمونده که تو اذ یبه من بگو کس_

 

 !امرزش یخدا ب یآره بابا_

 

 یبود و جمله  ستادهیدر ا یانهیعقب برگشتم و به صدرا نگاه کردم. م  به

 :ادامه داد  طورن یرا ا اشیناگهان

 .کنه  تشیفرصت نکرد اذ  یکی! نیدق مرگ شد سر جوون چارهیب_

 

 .ستادیآمد و شانه به شانه ام ا شیرا گفت و چند قدم پ هانیا

 

 !دیسالم خانوما! خسته نباش_

بودم؛ پر بودم از حس   ستادهیکنارش ا کهن یو من از ا می جوابش را داد هردو 

 .خواستن

 

 :گفت یکیبه ن رو

 کنه؟ی اختالط م وار ی که داره با د یکرد کاری مش رضا چ با _
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 :باال انداخت و گفت یاشانه

 !به من چه زنهیم  شیمش رضا ش_

 

 :قصد سرزنش کردنش، محکم گفت به

 !یکین_

 

 !خیتوب ن یاز ا  یشاک یکین و

 !بابا یو... ا یکین_

 

 :گفت الیخی هم ب بعد

 کجاست!؟  یوحدت مل مینیبب میبر_

 !وقت نترسه هی مونده اون تو.  تنها

 

 :به من نگاه کرد و گفت صدرا

 !خانم دکتر  یساکت_
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 .کوتاه جواب دادم  یرا با لبخند  نگاهش

 .کم شوکه شدم  هی د،یاومد  ییهوی_

 

 .کمرم نشسته بود ی کرد. دستش رو تیو مرا به سمت جلو هدا دیخند

 

 .میکار دار یچون کل   ،یایاز تعجب در ب  گهیبهتره د_

 

 

 

 :معترض گفت یکین

 !یتیصفا س مینکنا. ما امشب قراره بر فی کار مار برا ما رد_

 

 .شده نگاهم کرد ز یزود به سمت من برگشت و با چشمان ر  یلیخ  صدرا

 ؟یکجا به سالمت_

 

حالش از واژه صفا  خوش  یو نگاهش کردم. دختر خاله دمیکش یاکالفه پوف

 :لب گفتم  ری. زشدمی م شیجوابگو دی وقت من بااستفاده کرده بود؛ آن  یتیس
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 .میهست ی کی. مهمون نرونیب م یشام قراره بر ،ی ما و خانوم موحد_

 

 :لب گفت ر یبود و ز دهیرا کامل به من بخش نگاهش

 !طورنیکه ا_

 

  یکیآخ مرا بلند کرد. ن یمحکم به پشتم خورد و صدا یلحظه، ضربه ا  همان

 :غرغر کنان، مرا زده بود. با اخم گفتبود که 

 .عشق و حال میغلط کرده با هفت جدش! من گفتم بر یکین_

 ه؟ی بودنتون چه شر و ور یکیمهمون ن گهید

 

توجه به حضور صدرا، با دست محکم   ی ب دادم،ی که کمرم را ماساژ م طورهمان 

به جلو خم شد.   یلب گفت: آخ و کم ری و او هم ز دمیکوب یکیدر شکم ن

 :ناراحت گفتم

 .یکین رهی از ظهر دستت هرز م یه_

 .گمی نم  یچیه یه منم

 

 :را برگرداندم و با صدرا چشم در چشم شدم. با تاسف گفت می رو دلخور 
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باعث    ییحیذره هم زن  هیذره اون دانشگاه و   هیخدارو هزار مرتبه شکر که _

رو سپردم به تو   ی کین یدی. آخه من به چه امدیشدن شما دوتا از هم دور ش

 مهسان؟

  ریاالن که انگار تو از ز ،یبد ادش یوقار رو  ،یعاقلش کن ،یبود درستش کن قرار

 !ی کاربن اون در اومد

 

 :با حرص گفت  یکین

! از اولش هم  ومدهیکس در ن چیه ر یها! مهسان از زنزن  یحرف الک_

 .بود یطورنیهم

 

 .را گفت و به داخل رفت نیا

  ی کیاز صدرا رو گرفتم و به سمت ن رفت،ی م یکه رو به کبود یهم با صورت من

 :و در همان حال گفتم دم یچرخ

 !سر ریخ یهدختر _

 !نزاکت یب

 !ادب یب
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 .شدنم از پشت دهیزمان شد با کشهم  ام،یتند و حرص  یجمله 

 .دیبود که مرا به عقب کش صدرا

 

 .دمیوحدت را د  یبودم که سام ل ینگاهم دنبال دل با

 

بودم، حتما  دهیکه من ناگهان چرخ یبا سرعت د،یکشی صدرا مرا به عقب نم اگر

 !آمدم یبا سر در شکم او فرود م

 

 .به صدرا سالم کرد و جواب گرفت ک یش یآمد و با لبخند شیوحدت پ یسام

جا ادب   ک ی دی را با ی کیکردم خونسرد باشم. ن یو سع دم یرا عقب کش خود 

 .کردمیم

 

 :وحدت رو به صدرا گفت یآقا

 .کار من تمومه_

 

 :صدرا جوابش را داد و
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و   رمیدفتر من تا گزارش کار امروز رو از سرکارگر بگ میبر دیایخب! ب اریبس _

 .دیبعدش با خانوم مجد بر دیتونی شما م  یرعلی. خانوم ممی کنم، بعد بر یبررس

 

کرد. بعد هم خودش و وحدت،   تیهدا رونیرا مقابلم گرفت و مرا به ب دستش

 :پشت سرم از انبار خارج شدند. وحدت به او گفت

 .رم ی م ن، یندار یکار گه یاگه با من هم د_

 

 ؟یدار نیمگه شما ماش_

 

 .گردمی هم برمنباشه که با خودشون   یاگه یها اومدم. اگه کار دنه با خانوم _

 

 :مکث کرد و رو به وحدت گفت یکم

 .کار دارن  گهیکم د هی ها هم . ضمنا خانوم م یری بمون با هم م_

 

و نظر   دیکش شیرا پ  یبحث کار یها، ما را به دفترش کشاند و کمحرف  نیا با

از تسلط وحدت به کار،    کردمی احساس م شد.  ایجو وحدت را درمورد هرکدام 

 .صدرا به وجد آمده است
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 :گفتیو م انداخت ی مدام چشم و ابرو باال م یکین

 .االن شهی م  ری. دگهید میبر_

 

 :آهسته تر گفت یکم و

زود   دیبعد هم  متاسفانه با شب شده م،یخونه و حاضر ش م یبرس میتا ما بر_

 !شهی و نگرانمون م زنهی. چون ده نشده،  پدر ساالر زنگ ممیبرگرد

 

و   دیباشد. اما صدرا شن دهیشن ی گریرا جز من، کس د شی صدا کردمی نم فکر

 :گفت

 ه؟یپدر ساالر ک_

 

 :او گفتم ی. انگار قصد جواب دادن نداشت. جانگاه کردم  ی کیچشم غره به ن با

 !گه یماهان رو م_

 

را   دنشیدخن ینگاه کرد. حس کردم جلو  یکیباال انداخت و به ن یی ابرو  صدرا

 .ردیگیم
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 :گفت عی سر یکین

 .انیوحدت هم االن م  یرو جمع کن. آقا لتی مهسان تو بدو وسا_

 

بود،   زشیم یکه رو یکه به ما نگاه کند؛ در حال خواندن گزارشآن  یب صدرا

 :گفت

 !ام یجا موندن  نیکه مشخصه، من ا جورنیا_

 .کنم یدگیهفته نتونستم خوب رس نیا

 !دیدار   یکار مونده و شما هم که مهمون یکل

 

 :را برداشت و به سمت در رفت. در همان حال گفت فشیتوجه نکرد و ک  یکین

 .تو هم ایمهسان زود ب_

 

  پرده ی بروم. صدرا ب  ایبمانم  دیبا دانستمی او رفت و من در اتاق معذب بودم. نم 

 :دینگاهم کرد و از من پرس

 نداشتن؟ یوحدت مشکل یآقا نمیبب دیخب! بگ_

 

 :زنان گفتم لبخند
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 .هم نکته سنج ترن یکیبودن! از من و ن یعال_

 

 :متشکر گفت  وحدت،

 .رونیا دیینفرما_

 

 :دوباره نگاهم کرد و گفت صدرا

 ...و هیچ  شییکه کارا یبراشون گفت ؟یچ شنی کیدر مورد اون اپل_

 

 :گفتم ع یسر

. کالس دارم تا عصر. اما  ستمیفردا هم ن دیرفته بود. ببخش  ادمی! نه! یوا  یا _

 .دمی م حیشنبه حتما براشون توضپنج

 

رها   مهیرا ن ینبود که کار ن یو مظلومانه به صدرا نگاه کردم. واقعا قصدم ا گفتم

 .کنم

 

 :را تکان داد و گفت  سرش

 .ستین یباشه. مشکل_
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 :وحدت گفت یبا نگاه به آقا و

   د،یوحدت تا شما آماده ش یآقا_

 .ادیهم م  یرعلیم  خانوم

 

 !او را دک کند ،یکیبه قول ن  خواستیم

بزرگ، به صدرا روز خوش گفت و به طرف   یبه وحدت بود که با لبخند نگاهم

 .در رفت

 

 خب!؟_

 

 .وحدت گرفتم و به صدرا دادم یخال   یرا از جا نگاهم

 

 

 

 .کردی نشسته بود و نگاهم م نهیبه س دست
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 خب؟  یچ_

 

 ؟یکجا به سالمت_

 

 .شدمی سوالش نم متوجه

 .واضح تر سوال کند  دیبا دینگاهش کردم که فهم سرگردان

 ؟یتیصفا س  د یمن کجا قراره بر یوونه ید یبا دختر خاله گمیم_

 

 :لب گفتم ریز

 !که دونمی آها! نم_

 .میکم بگرد هی رونیب میبر گهیم فقط

 

 :لب گفت ر یتکان داد و ز یسر

 !خوبه_

 

 .. بهتر بود برومستی معن یکردم حضورم ب  فکر
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 .و وحدت منتظر بودند. دوباره مشغول پرونده شد  یکین

 .آماده کن مهسان شنیکیاون اپل ی پنجشنبه لطفا وحدت رو کامل برا_

 .شهی شروع م  یکارش به طور رسم گهی شنبه د از

  .ادیب شی پ  یمن، مشکل ایدر نبود تو  خوام ینم

 

 خودم فکر کردم با نبود من!؟  با

 چه بود؟   منظورش

 

 :توجه به من، ادامه داد  یدستش بود و ب   ریز ی به کاغذها نگاهش

 ،یایو م یکنی حاال که پنجشنبه هم لطف م _

  .یداشت، کمکش کن ی مشکل ای کن هر سوال  یسع

 

 .کاغذها رفت گریپشت سر هم دو امضا زد و ورق زنان، سراغ د ، یکاغذ یرو

 

 !کنه یم ترشجیکمک، مطمئنم گ یجابه یکین_

 .هاشی و خنگ باز یکیبا ن میدار بتیمص ،یستیتو ن شنبه که  از
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 .زدی از نبودنم حرف م  یراحت نیهم به

م  فرصت نداشت یجا بروم. حتاز آن  دیبا  یحق انتخاب نداشتم که ک  یحت من

 .کم کم دل بکنم

 ...گفت پنجشنبه او

 

کاغذ   یبود. خودکار را چندبار رو زشیم یرو یهم توجهش به برگه ها هنوز

 .از قلمدان برداشت یگر یرا در سطل انداخت و خودکار د. بعد آندیکش

 

 :نگاه به من گفت یب

 !طرف هی  هاشی گوش یباز_

 .کنهی م تمیاذ  یلیطرز صحبت کردنش هم خ نیا

 ...کنهی نشناستش، چه فکر ها که درموردش نم یکی اگه

 

 .را بلند کرد و تازه نگاهش به من افتاد  سرش

 !دیمرا د تازه

 مهسان؟_
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 .را ندادم جوابش

 ...ایگفته بود تا پنجشنبه ب یعاد  یلیخ

 

 .رفت ادمیاز   شیها و حرف ها حتیتمام نص اصال

سرو سامانمان   یدر رابطه ب یریگفت بود و نبود من  در شرکت تاث کهنیا

 .دیندارد، از ذهنم پر کش

 

 .دیچرخی جمله در سرم م ک ی تنها

 !کاهن اصال از رفتنم ناراحت نبود صدرا

 

 .یستین گری راحت گفته بود از شنبه د یلیخ

 

خواسته بود.  . وقت رفتن بود. صدرا کاهن عذرم را ستادمیبلند شدم و ا میجا  از

 !میرمستقیغ  ای میحاال مستق

 .اجازه نداده بود خودم روز رفتنم را مشخص کنم یحت
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 !باشه. من برم بچه ها منتظرن. خداحافظ _

 

 .و به سمت در به راه افتادم گفتم

  جان یا  نیآمده بودم و به خواست خودش از ا جان یخواست خودش به ا به

 .رفتمیم

 .دانستمی نم انیم نینقش خودم را در ا قایدق 

 ماجرا بودم!؟  یکجا

 

 !صبر کن مهسان_

 

 .دمیکش یاز سر درماندگ  یلب، آه ریز

و    کردمیرا اجابت م گفتی نداشتم، هرچه م یاراده ا  چی در مقابل او ه یوقت

 !بد بود یل یخ نیا

 بله!؟_

 

 هو؟ یکجا _
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 .شده نگاهم کرد  زیچشمان ر با

او چندان   ی هم برا دیاست. البته شا فتادهین یانگار اتفاق  دکری برخورد م ی طور

 ...من ی مهم نبود، اما برا

: نکند هنوز اوامر حضرت واال تمام  میبزنم و بگو ادیدوست داشتم فر یلیخ

 نشده است؟ 

 

 !خب  یول

 !من مهسان بودم 

و بر سر   شدیها حرص مآن یهمه  ا ی کردم؛ی در دلم تلنبار م ایرا  میادهایفر

 .کردمی م شانی خودم خال

 

 !نی. بچه ها منتظرن. همگه یخب حرفتون تموم شد، گفتم برم د_

 

 .شد تند

 گفتم حرفم تموم شد!؟  یمن ک_

 

 .دیشدم و زبانم چرخ ز یهم تند و ت من
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  !نمونده بود یاز نظر من، حرف _

 

 .و در چشمانش زل زدم گفتم

 .بکشم توانستمی نم ادیفر

 .اعتراض کردن نداشتم دلِ

 .شد بکنم  یکه م لجاجت

 !نشان دهم شدیکه م یبازتخس

  

 :گفت متفکر

 !...عجب_

 

 .شد و به طرفم راه افتاد بلند

 .بود بر صورتم رهیکه خ یبا نگاه 

 

 :چه شد که گفتم دانم ینم
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  یپشت فرمون و من تا وقت نهیبش گمی م یکیبه ن م،یری م می االن که دار_

 .دمی م حیوحدت توض یآقا ی رو کامل برا  شنیکیاپل م،یبرس

نداره. هرچند که   یکار چیش هگرفتنش واسه ادیکه نشون داده،  یجورنیا

 !میوقت بذار ادیش زواسه   میهم نداره بخوا یسخت زیچ

 

 :و باز گفتم  دی. پلکم لرزشدی م کمی . داشت نزددمیکش یقیعم نفس

 .امیرو تا شرکت بپنجشنبه اون همه راه ستیالزم ن  گهید_

 

 .ستادیا جاهمان 

 .بود رهیبود که هنوز خ  یها را زدم و جوابم فقط نگاهحرف نیهمه ا 

 

 .شد، من هم نگاهش کردم تا حرف بزند ینگاهش که طوالن یرگیخ

 !زد و

به   شنیکیکه درمورد اپل یایم لیدل نیپنجشنبه فقط به ا  یچرا فکر کرد_

 ؟یوحدت اطالعات بد 

 

 :گفتم تی بودم و با جد یجد
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  ل یمونده که ماهان همراه وسا لمی از وسا کمه یجا ندارم. اون   یا  گهیکار د_

 .ارهیخودش م

 

 ...تمام شده بود ریخواهر و برادر، همزمان کارمان در شرکت سد 

  ...مورد منکار ماهان تمام شده بود اما در  البته

 !ندرا خواسته بود عذرم 

 

 !کردی م نگاه

 !؟ دیبگو  یز یخواست چ ینم

 .نشست میهالب  یپر درد رو   یلبخند

 .به عقب بر داشتم یگام

 

 !با اجازه_

 

  نیو من ا داد یموقع م  یب دنیخبر از بار  میرفتم. سوزش چشم ها یم دیبا

 ...خواستم  یشکستن را نم
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روزها کارم   نیاز هم ی کیدر  دانستمی. من که م ستیدردم چ دانستمی نم یحت

 . پس چه مرگم شده بود؟ شودی تمام م جانیدر ا

 ...هم نگاه بود و نگاه باز

 

 

را اصال متوجه نشدم. مدام درِ پشت سرم باز   لم یساعت از ف  میحدود ن دیشا

 .کردی رخنه م  نمایس یکیو نور در تار شدیم

  یصدا گشتند؛یشان منشستن  یکه به دنبال جا یآهسته صحبت کردن افراد 

  شانیها از پدرومادرهاسوال و جواب بچه گران؛ی د یخوراک یهاباز کردن بسته 

با سن و سالشان نداشت؛ همه باعث   یتناسب چیکه ه یلمیدر مورد ابهاماتِ ف 

فضا عادت کردم که  نیبه ا گرید ینگاه کنم و وقت لمیبه ف  یشده بود با کالفگ

چهل و چهار گذشته   یشماره  یِصندل  ی نشستنم بر روساعت از  میبه ن ک ینزد

  ر یدرگ ره،یخ  یرا به دهان بردم و با نگاه یی خرما یاز کلوچه  یابود. تکه 

  دنیو خند زدم یلبخند م هات یشخص یشدم. با خنده  لمیسکانس به سکانس ف 

.  کردی به خنده ترغب م شتریکه در سالن بودند هم مرا ب ی تماشاگران گرید

دلم   شانیرا دوست داشتم و با ناراحت  لمیحس و حال خوبِ زن و مرد ف 

  هاتیشخص نیعشق ب   ریغرق شده بودم و درگ لم یکامل در ف  گر ی. ددیلرزیم

 .بودم
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 !مورد، چه ناوارد بودم من ن ی! در اکردندی م یماهرانه عشق باز  چه

از    یاو با خوردن تکه  دادمی تکان م یسر دم،یرسیکه م  جانیبه ا دوباره

برود   ادمیتا  شدمی م لمیباز محو ف  ،یبا ن  ی و باز  ریش یکم دنیکلوچه و نوش

که گفته بود   ییام. صدراآمده جانی صدرا به ا ادیاز  ییرها ی من امروز را برا

داشتم از   ،یزییپا ر یدلگ یبهشنپنج  نیو حاال من در ا ندیبی شنبه مرا مپنج

  .کردمی مربوط به او بود؛ فرار مهرچه 

پشت سر هم   یهاو با وجود کالس  یو موحد  یکیاز شامِ دو شب قبل با ن بعد

از هرروز از   رترید  یکه کم کردم یم ی قدر احساس خستگآن  روز،ید  یِو طوالن

چند روز قبلش مستجاب  ی آرزو دانستی خواب دل کندم و مامان که نمرخت 

  یرخصم کهن یا الیبه خ کنم،ی کار نم ریبا شرکت سد گریشده و من د

امروز را به خود بپردازم.   ک یو  استراحت کنم شتریام، از من خواست بگرفته

  ک یپررنگ در ذهنم ثبت کردم و بلند شدم تا  یلی بود که حرفش را خ نیا

 .از همه غرورم، اختصاص دهمتر و مهم  حمیامروز را به خودم، دلم، تفر

 

به خود   کسچیه  گر ی که د یشوم؛ محکمِ محکم. طور یقول داده بودم قو من

 .پس زدنم را ندهد یاجازه 

 .کنار گذاشته شدم نایبار از شرکت ژ ک یقبال  من



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1713 
 

  نییتع شیاز پ یامرا با برنامه  ر،یامروز هم قرار بود صنعت چرمِ سد  نیهم

  ماندمی م دیبود، چرا با دهیرس  بیبه تصو زیشده، کنار بگذارد. حاال که همه چ

 نشستم؟ی و شکستن دلم را به سوگ م

  میایبودن در کنارش، تمام دن ی و برا  دادمی عشقم به صدرا، جان م ی برا من

 ...را

من، صدرا    یسرسختانه آغاز کرده بودم. برا یِلجباز ک یامروزم را با هوس  اما

که قرار بود به من   ی زیاز چ دیبود اما خود مهسانم هم با ن یزتریعزکاهن، 

 .کردی م دایپ تیشود، حس رضا لیتحم

 

  یرا برا اشانهیزرد رنگ پارک را به اشغال خود درآورده بودم. م مکتین

 سمتم  ک یرا در  فمیآن نشستم. ک ینشستن انتخاب کردم و چهار زانو رو

 یبه نارنج شتریزرد رنگم را که ب  یِتگر یو نوشابه چیساندو  لونی گذاشتم و نا

  ،یکیقول ن هب خواستی گذاشتم. دلم م گری شباهت داشت تا زرد،  در سمت د

. گازِ نوشابه  کردمی دستفروش پر م  ک یاز  فیکث چیساندو ک یشکمم را با 

 اما مگر مهم بود؟   زدی را م میگلو

 .خاص باشد  زشیبود امروز همه چ قرار

از حال خودم.   گران،یگذاشتن د خبری اش تا بممنوعه  چی و ساندو یدنینوش از

ام، حتما شماتتم ناهارم را کجا و چطور خورده  دیفهمی آخ که اگر مامان م
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. چندبار وسوسه شدم ساعت را از  ی. نه ساعت همراهم بود و نه گوش کردیم

 .دارم تکه فعال وق  دانستمی شدم. م  مانیبپرسم اما باز پش گرانید

 

فکر نکردن به صدرا کاهن کرده بودم اما مرغ   یکه برا یتالش یوجود همه  با

  دانستمی. مدیکشی او پر م اد ی یداشت و مدام به سو یباز سر نافرمان  المیخ

با من   ،یعنوان روز آخر کارحتما تا به حال به خاطر نرفتنم به شرکت، به

 !بارک یتماس گرفته است. ولو 

  ک ی گریکه حاال د یبا وجود یهم مطمئن بودم. حترا   یکیگرفتن ن تماس

از    ،یکیکردن ن ییتمام و آقا داشت که شک نداشتم در راهنما زیچهمکار همه 

وحدت و اخالق خاص   یبه سام یو سرش حساب کندیبهتر عمل م ی لیمن خ

 .گرفتنرفتنم، با من تماس خواهد  یاو گرم است؛ اما باز هم شک نداشتم برا 

وحدت کارخانه را ترک    یهمراه با سام ، یکیکه من و ن یسه شنبه، وقت عصر 

  تیمیمَچ شد و نشان داد صم دیکارمند جد نیبا ا یحساب  یکین م،یکردیم

 .استیامر ذات   ک یاو،   یبرا

 

و  خود را   شدم ی م دیهزار بار سرخ و سف ،یکین یِشوخ   ک یبا هر  من

 قه،یاما با گذشت فقط چند دق  دم؛یدی جناب وحدت م یِآقامنش یشرمنده

  یاست! جواب شوخ ی کیاز ن یتیباشخص یوحدتِ جنتلمن، نسخه دمیفهم
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و   دادیم تیمیمرا با صم  ی. جواب رخ قرمز شده دادیرا با طنز م یکین یها

خود اعتراف   ی برا ی کیمن و ن م،یکردی م  ادهیاو را پ یکه وقت باعث شد  نیا

 .است ری با شرکت سد یهمکار ی برا نهیگز نیبهتر ،یکه سام میکن

 

 

و نه   ماندی نه کار لنگ م میمطمئن باش  شدی به کار هم باعث م ادشیز یعالقه

را    یهرکس ،یهمکار نی. چرا که داشتن چندهدی خود ادامه م یبه تنبل یکین

 .آوردیسر ذوقِ کار کردن م 

 

زود با نبودن من کنار خواهد آمد. او   ی لیهم خ یکین دمیبود که فهم  جاهمان 

مجال فکر کردن به مرا هم از   ادش،یکرده بود که با پشتکار ز دا یپ ی همکار

 .انداختی سرش م 

 

حظ کردم. مامان و ماهان چرا    اشیزدم و از خوشمزگ چیبه ساندو  یگر ید گاز

مخالف بودند؟ نگاهم در اطراف پارک   رونیب یهاچ یبا ساندو شهیهم

 .دیچرخیم

ها بودند. بچه  یتعداد محدود هم پر از نشاطِ زندگ  خلوت بود اما همان  بایتقر

  کردندی دعوا م ایو  گرفتندی از هم سبقت م  ،یورزش لیسوار شدن به وسا یبرا
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حرف    نیکه دور هم نشسته بودند و در ب ییها. خانواده دندیندخی پرصدا م ایو 

 .کردندیزدن، با هم صحبت م

  ،یکیرا دراز کرده بودند. سر  شانیکه کنار هم بودند و پاها ییو پسرها  دختر

پر صدا به خنده    اد،یز یداشت و گاه از سرمست یگر ی د یبر شانه هیتک

هرکس   ی خلوت پارک، برا ی. فضاشدندی جا مو در آغوش هم جابه  افتادندیم

 آمده  ی باز یبرامن، متفاوت بود. چرا که نه  یاما برا افتیی معنا م  جورک ی

 ...کردن یعاشق  یو بدتر از همه، نه برا  یخانوادگ  یصرف غذا ی بودم؛ نه برا

 

چمن    یاز رورفتن  یتات یدار و تاتبوق یهادوقلو، با کفش ی پسر کوچولو  دو

پررنگ، به   یگرفتم و با لبخند نییرا پا چمیمقابلم، مرا به خود آوردند. ساندو

! پدر و مادرشان، با فاصله، پشت  دندیخندی م  نیری. چقدر شکردمی ها نگاه مآن

دوقلو ها   یدل، قربان صدقه  رها، دآن  یو من به جا آمدندی ها راه مسر آن 

خود    یها را به سوکه حاال تمام حواس  ییپر سر و صدا  ی. دوقلوهارفتمیم

 سر و صدا به پا کرد!؟ د یشدن، با دهید  یکشانده بودند. پس برا

 

و   چیام را همراه کاغذ ساندوپرِ نوشابه  مه ین یشدم و لباسم را تکاندم. بطر بلند

به  م،یهاشستن دست  یسس، در سطل زباله پرت کردم و برا ی پاکت خال

  .راه افتادم یبهداشت سیسمت سرو
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تا بهتر بتوانم   زدمیقدم م  دیهنوز با دیامروز چه بود؟ شا  یبرا  امی بعد یبرنامه

 .و انتخاب کنم  دایرا پ یبعد حیتفر

جا دور  آن  ِی پارک شروع به راه رفتن کردم و کم کم از سبز  ک ینزد یرواده یپ  از

از کنار مصالح   اطیکاره، آمدم با احت مهی ساختمان ن ک یبه  ک یشدم. نزد

ها بلند شده بود  قدر گرد و خاک از شن و ماسهرد شوم، اما آن  ابانیخ یگوشه

پر شده است. فقط   یآلودگ ن یاز حجم ا ام نهیتمام حلق و س که مطمئن شدم 

  یمدت یبرا دیکه باز مانند قبل نشوم. وگرنه حتما با دیرسی خدا به دادم م دیبا

دستگاه   گری. هرچند که در خانه، دبردمی پناه م  یه، باز هم به آب معدنچندروز

  ط، ینبود. اما باز هم از فکر کردن به آن شرا یو مشکل خاص میآب داشت هیتصف

 .گرفتمی م یحس بد

 

. با  رمیپولم را از او بگ یه یبودم تا بق یتاکس یدر خانه، منتظر راننده  یجلو

خودم   یامروزم را برا کهن یسر کار نرفته بودم و کالس هم نداشتم؛ با ا کهنیا

نکرده بودم. آن همه   تی. کم فعالکردمی م ی گذاشته بودم؛ اما احساس خستگ

خودم و   یدست لباس برا  ندچ دیو صرف ناهار؛ خر نمای بعد از س یرو  ادهیپ

که حالم   ییهالخانهاز گ د یها و در آخر، بازدتک تک مغازه  ن یتریهلن، نگاه به و

 .خوب کرده بودند یرا حساب
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و درشت   ز یکه چند گلدان ر یاسهیرا از راننده گرفتم و خم شدم و ک  پولیباق 

  لهیکه تنها بودم و وس فیبرداشتم. ح نیزم یرا در آن جا داده بودم، از رو 

 .کردمیمامان، پر از گل م  ینداشتم؛ اگر ماهان بود، حتما خانه را برا 

 

که در باز شد، با ماهان روبرو شدم. خود را   نیرا در قفل در انداختم و هم دیکل

 .و از در فاصله گرفت دیعقب کش یکم

 

 اِ! سالم داداش! در که بهت نخورد؟ _

 .مهسان؟ سالم یاومد_

 در که بهت نخورد داداش؟ _

 !یکرد ری نشد. د یزینه چ _

 

بوده   نیچقدر سنگ  دم یشد، تازه فهم یرفت و دستم که خال را از دستم گ سهیک

 .است

 

 .گشتم تو شهر کم هی_

 ؟یگلدون گرفت ن؟یا هیچ_
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 .آره_

 

  امی شانیبه پ یخنک بود اما من عرق کرده بودم. دست یلیخ   یزییعصر پا ی هوا

 .ستادمیو کنار تخت، ا دمیکش

  تونستمی اما نم رمی هم بگ یگلدون خال  خواستمی . مجانیداداش بذارشون هم_

باره  هی . میایو ب  میبا هم بخر میسر بر هی ی. اگه وقت کردارمشونیب

وقته   یلی. خحوض  نیدور ا مشونینیو بچ دیتو گلدون جد میجاشون کنجابه

 .ترپررنگ   یِآب هی. میزدیرنگ هم بش م هیمونده. کاش  یکه خال

 

 .کردی مشکوک نگاهم م  داشت

 حالت خوبه مهسان؟_

 

 .نگاهش کردم متعجب

 ؟ یپرسی آره. چرا م_

 

 .تکان داد  میبرا یسر

 .کارها نیبه ا یداد ی نشون نم . آخه قبال عالقهیچیه_
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  واری را به د امهیآن، تک  یعقب رفتن رو  یتخت انداختم و با کم یرا رو خود 

 .دادم

 دم؟ یاالن بَده که دارم عالقه نشون م_

 ...کم برام ه ینه چرا بد باشه؟ _

 

 .آمد اطیباز شد و هلن به ح در

 .ی سالم عمه جون_

 

و   د یدو نییها پاکه مقابلم گذاشته بودم، از پله  یدیخر  یبسته ها دنید با

 .ستادیکنارم ا

 ؟ یعمه جون  یدیخر یچ_

 

 .و او را در آغوش گرفتم  دمیرا بوس صورتش

 .دمیلباس خر مونیی واسه دوتاسالم به خوشگلِ عمه! _
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 :گفتم دمیکشی م رونیها را بهمان حال که آن در

 .نهمه  نیهم واسه تو گرفتم که ع یکی لباس واسه خودم و  هی_

 

 دوقلو؟  میشی م شونم یبپوش _

 

 .دوقلو میشی آره عمه جون! م_

 

 !سه قلو میکه بش یدیخری جون هم م  یکیبرا ن یکاشک_

 

 .دمیرا دوباره بوس صورتش

 !همه دل شما رو برده پرنسس خانوم نیجون که ا  یکیبحال نخوش _

 

 ؟ یکِرمت ی مثل سه قلوها میشدی بعد م_

 

 .و به او زل زدم دمیرا در هم کش  میو من ابروها  دیبلند خند ماهان

 ؟ یچ یعنی ی کِرمت ی سه قلوها_
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 :خنده گفت انیم

 .گهی رو م  ییحی! دوست آقا یکرامت_

 

 .دیدوباره بلند خند و

 .دینشست و لپ هلن را کش کنارمان

 نفس بابا؟  یکرامت یبه فکر سه قلوها  یآخه تو از کجا افتاد_

 

  یِخرگوش قهی. بلوز و شلوار دیکش رونیرا ب شیهااز لباس   یکیتوجه به ما،  یب

 .دیسف یهابا ستاره  یصورت

 دوقلوئه؟  نیا_

 

 !نه_

 

و درشت    زیر یهااز لب   یبا طرح یو شلوار . بلوز  دیکش رون یرا ب  یبعد لباس

 .بودم دهیلباس خوابش خر یکه برا

 دوقلوئه؟  نیا_
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 :گفتم دوباره

 !نه_

 

را از او    دیخر یسهیبکشد که اجازه ندادم و ک رونیب یگری لباس د  خواستیم

 :گرفتم. ماهان بلند شد و گفت

کار دارم مهسان. بابت هلن هم   رونیهاتون صحنه دار نشده، من برم بتا لباس_

 اینیریش نی بعدِ مطب زدنت از ا یذاشتی ممنونم ازت خواهر کوچولو. م

 .یدادیم

 

 :و گفتم  دمیبه او خند کوتاه

 کنم؟  دیمطب بزنم که برا عشق عمه خر دیحتما با_

 

 :قدم به سمت در برداشت و گفت دو

 ...یبازم ممنون. آها راست_

 

 .رفته را برگشت و نگاهم کرد یهاقدم

 گه؟یکارت تو شرکت تموم شده د  یرفت. تو مگه نگفت ادم یپاک _
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 .تکان دادم یسر

 !اوهوم_

 

 ؟یمطمئن_

 

 .نگاهش مشکوک شده بود باز

 چطور؟ _

 

 .نزد یشد و حرف  قیدر صورتم دق  یکم

 !؟یکه قبول دار رومقهی. سلمیزنی حرف م ام یبعد م رون یبرم ب_

 

 .کردم  نگاهش یسوال

 

 . فقط چندتا؟امیو م رمیگی ! خودم م گهیواسه گلدون د_

 

 .ها را باز کردمگل یسهیاز هلن جدا شدم و در ک ع یها سرگلدان  ادِی با
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 .نای له شدن که ا  یوا_

 

 :گفتم دادم،یو به ماهان نشان م دمیکشی م رونیکه هرکدام را ب ی در حال بعد

 .تا متوسط. با دو یااندازه   نیدو تا بزرگ ا_

 

ها را  آن  شدیشده بودند اما م  یزخم یهم انباشته شده، کم  یرو یهاگلدان 

 .سامان دهم 

 

 !باشه. پس فعال_

 

  ختهیتخت ر یها را رودر را بست و به طرف هلن برگشتم، تمام لباس  یوقت

بود و چه خوب که ماهان نماند و رفت. وگرنه با شاهکار دخترش، حتما از  

ها را  تخت پخش و پال شده بود و ماهان آن یکه رو ییارهیخجالت لباس ز

 .شدم ی آب م د،یدیم

 

 .کردم دای. دو قلو رو پیکردم عمه جون داش یپ_
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 .بود دییرنِگ مثل هم را نشانم داد و منتظر تا یآجر یهالباس

 .نهیاره قربونت برم. هم _

 

*** 

 

هم   بارک یکه فکرش را کرده بودم، صدرا دوبار تماس گرفته بود و  طورهمان 

 :داده بود که امیپ

 "مهسان؟ ییکجا"

 

تماس. در دو روز گذشته،   ک یهم دو تماس داشتم و از خود شرکت  ی کین از

کارخانه و مسائل   ری درگ دانستمی . خودم هم مزدی صدرا شب ها به من زنگ نم

ام و پا به شرکت  حرفم مانده   یرو  دید کهن یامادرش است. اما حاال بعد از 

 .ردیبگ یکه تما د یام، بهتر دنگذاشته 

شرکت   یلیرا لمس کردم. ساعت تعط یکین یبه تماس او، شماره  ت یاهم یب

  .مادرش بود  یبود و حتما در خانه 

 :از بوق چهارم بود که جواب داد بعد
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چرت زدن، از دستت   هی یاندازه . اقال بذار  های ومدین یچوندیخوب امروز رو پ_

 .در آرامش باشم

 

 :خنده گفتم انیم

 !است خانوم مجدسالم از بنده_

 

  ادیامروز؟ خوب  یکجا بود  ؟ یکیچه عل ؟ یته خانوم دکتر. چه سالممجد عمه _

 !ها یش بیغ  هویخبر  یب یگرفت

 

 !یبودم؛ هرچند تصنع آرام

و  میکنی رکت با هم کار مباره تو کارخونه و ش  نیکه بهت گفتم آخر شبیپر_

 .جا تمومهکارم اون  گهید

 

 !یاقتیلیبود؟ حقا که ب تیاون عوضِ خداحافظ یعنی_

 

 :گفتم معترض 

 !یکین_
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امروز هاپو   یها. به حد کاف   اریرو واسه من در ن سیرئ یو کوفت. ادا  یکین_

 !رو گرفتهمونهمه  یپاچه ،یرامش کن یبوده. خودت هم نبود

 

 .بشنوم شتریرا گاز گرفتم. اما دوست نداشتم ب لبم

 

 !یآقا سام ؟یچطور د یبا همکار جد_

 

 :و گفت دیکش یبلند یازه یخم

ده تا شرکت و    میتونی م یی! دو تامههیمهسان! قشنگ پا هیجات خال یعنی_

 .میکارخونه رو با هم بترکون

 

 :خنده گفتم با

بودن اون بتونه تو رو درست   یداشتم مقررات دیکه ام! من یکنی م ی شوخ_

 !کنه

 

 .دیهم خند او
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وسط ناهار خوردن که   هو یدوست دارم. امروز  یلی رو خبودنش یاتفاقا مقررات_

نگام کرد و   یجد دن،یخندی م هیو بق ذاشتم ی م دیمن داشتم سر به سر آقا جاو

 :گفت

 .دارم. وقتمون هم کمه ازیتون نکمک . به  دیمجد لطفا زودتر تموم کن خانوم _

 .ها، همه زود فلنگ رو بستنگفت  رون یتا ا یعنی 

 

 :گفتم متفکر

 .کردن بود یاهل شوخ  یلیخ نیروز تو ماشاما اون  دمی رو که د تشیجد_

 

 .. منتها نه برا مننهیاالنم هم_

 !؟رهیبگ یکه جد هی. ککنهی من، همش هارت و پورت م درمورد

 

 .عوض بشو نبود  یکیواقعا ن انگار 

 

 

را به او بدهم   میکالس ها  قیدق  یاز من خواست تا برنامه مان،یهاصحبت نیب

 .میکن داریو با هم د  میدر تماس باش با هم  یچرا که دوست داشت گاه
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کردم   یحالم را عوض کرده بود. بعد از تماسش، سع یکم  ،یکیبا ن صحبت

 .هم موفق بودم با یبه صدرا و هرچه درمورد شرکت بود، فکر نکنم و تقر گرید

ماهان که آمد، گفته بود با من حرف دارد و همان ابتدا، درمورد نرفتنم به   اما

 .دیشرکت پرس

  یاگه یموضوع د  ی. اما انگار پایرینم  گه یکارت تموم شده و د یتو که گفت_

 .وسطه

 

 ؟ ی. چه موضوعگهیخب تموم شد و نرفتم د_

 

 نشده؟ یزی چ یمطمئن یعنی_

 

 :جواب دادم طور نیسوال مشکوکش ا  به

 چطور مطمئن کنم!؟ دیتو رو با دونمی من که مطمئنم. فقط نم_

 

 :شده گفت  زیر  یچشمان با
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.  ینرفتظهر صدرا زنگ زد سراغت رو گرفت و گفت شرکت  یهاامروز طرف _

  یامروز رو خواست  هیکارت تموم شده! گفتم  یمنم نگفتم که تو بهمون گفت

. هرچند همون اول که  یهم نبرد تی و گوش  یبگرد یرفت  ،یخودت باش  یبرا

  یزی چ هی زدمیحدس م د یبا ام،یتا عصر م دیو نگران نش برمی نم یگوش یگفت

 .یکنی م یرو مخف

 

به او   دیتا فکر صدرا را پشت چشمانم جا بگذارم. نبا دمیبه صورتم کش یدست

را   ش یبود و صدا ده ی! اما دلِ تنگم که دوروز او را ندخواستمی . نمکردمی فکر م

 !؟شدی بود، مگر آدم م دهینشن

 

 .ادیاز شنبه جات م ی . گفت کارت تمومه و سامایاز شنبه ن  گهیبهم گفت د_

 

 .. ماهان کنارم نشستگرفته بود  بغضم

دو   نیهم یدونستی بود؟  مگه خودت نم یدیجد یکجاش مسئله نیخب! ا_

 رون؟ یب یجا براز اون  دیسه روزه با

 

 !. تازه اول راه بودمشدی تر هم مانداختم. دلم تنگ بود... تنگ  نییرا پا  سرم
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م شده بود،  کارم تمو دمیخب د  یچرا ناراحت شدم. ول دونمی خودم هم نم_

 .کال نرم گهیگفتم چرا از شنبه، د 

 

و در چشمانم زل زد. چشم از او گرفتم و   دینگاهم کرد. در صورتم چرخ قیعم

 .را نگاه کردم نییپا

 دونن؟ی هات مو تموم؟ همکار  رونیب ی زد خبر،ی نکرده و ب یخداحافظ_

 

 :تکان دادم و گفتم یسر

 .بهش زنگ زدم شیدو ساعت پ یکی. یکیفقط ن_

 

. اما  کردمی رفتار م نیچن  نیا دیاشتباه بود و نبا  یلینظر برادرم، کار من خ از

  لیحاال دل دانستم،ی را نم  لشیکه دل ینکردن از  کار ی عذرخواه ی من برا

 .مثل غرورم  یلیداشتم! دل

 

بخوابم،   خواستمی . آخر شب که مزندی صدرا باز هم زنگ م دانستمیم

آن را جواب ندادم. همان لحظه   ت،یاهم ی و ب دم ید یگوش یاش را روشماره 

 .فرستاد امیپ  میبرا
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 "!باشه"

 

 .آمدیاز آن به دست م یکلمه بود اما هزاران معن  ک یکه فقط  یامیپ

 

بود قصد جواب   رفتهیصدرا پذ یعنیمن  ی ، برا"باشه" نی از همه، ا شتریب اما

 !یمحلی مه دهد؛ ببه روشِ خودم ادا  خواستیدادن ندارم و او هم م

 !حق داشت دیشا

 .دانستی من م یبرا هیتنب  نیرا بهتر  نیا دیشا

چرا صدرا هربار باعث   کهن یاز ا جیو ناراحت بودم. گ جیگ شیاز پ  شیمن، ب اما

 .شوم ریاز او و عشق او دلگ ی من به نحو  شدیم

هم به طور محسوس به من نگفته بود دوستم   بارک یصدرا  که،ن یناراحت از ا و

 .دارد

نشان داده بود   م،ینه چندان مستق ییهاو حرف   زیر یبا حرکات  یگاه فقط

 .نسبت به من احساس دارد

 بود؟ یمحبتِ ساده، کاف  نیا نام،ی احساس ب ن یا اما

 !من که نبود یبرا

 .پتو چپاندم ری تخت انداختم و خود را ز یرا رو یگوش



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1734 
 

 

 .دیشب گذشت و جمعه هم رد شد و شنبه رس آن

  نیو نازن دیبا رفتن به دانشگاه و سرگرم شدن با دروس و اسات کردمی م فکر

 .از فکر کردن به صدرا دور شوم توانم ی م ،یاما خجالت قیرف  ی ادیز ی زهرا

 !باطل  ال یخ یزه  اما

 

ا قبل از  بود بعد از هر کالس ت یکاف  رم،یلحظه از درس فاصله بگ ک یبود  یکاف 

 نیترپررنگ  شدیوقت صدرا کاهن م کنم، آن دا یوقت استراحت پ ،یکالس بعد

 .ذهنم ینقطه نیترو بزرگ 

از   ی کیترم سوم،  یبا دانشجوها یعموم   یهااز کالس  ی کیشانس بد، در  از

 !صدرا یِرعل یصدرا بود! ام لشیفام میهایکالسهم

استاد    دیکردن بود که مدام با یو لودگ طنتیقدر اهل شاز شانس بدترم، آن و

 !زدی نامش را صدا م

 صدرا اون جا چه خبره؟  یآقا_

 !رونیب دیبر دییصدرا بفرما یآقا_

 .میرو ادامه بدتا  کالس  دیتون تموم شده بگصدرا، اگه جلسه  یرعلیام_
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 !بود مانکالس یبرخورد استاد محترم با صدرا نیا و

 

. باورم  گذشتندی از او، به جان کندن م یخبری بدون صدرا بودن و ب ی روزها

اما تازه شده بود   گذشتی و نبودن صدرا م دن یهمه وقت از ند ن یا شدینم

از   ایبود،  یاز خستگ دانم یبه خانه برگشتم، نم یچهار روز! عصر شنبه وقت

  چیه یحوصله و  دمیچرخیبه هر طرف م ،یدلم، که با بدخلق یِریگبهانه

 .را نداشتم یزیچ

. همه  شدمی بند نم جاک یمرغ پر کنده و  ک یقول صدرا، شده بودم مثل  به

  ز یکه گفت همه چ یهم بدتر شده بود. وقت یکیاز تماس ساعت قبل ن زیچ

تنگ شده است. همه را گفت به جز   م یها برااما دل بچه   رودی م شیخوب پ

 تنگ من نبود؟ صدرا! صدرا دل 

 .کامال واضح بود جوابش

به   ی کیو ن داد یبروز م اشیتنگاز دل   یزیتنگ من بود، حتما چاگر دل   صدرا

 .رساندی گوشم م
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دانشگاه تا خانه را با   ر یمس نیچطور ا  دمیکه قطع شده بود، نفهم یکین تماس

  یشد. وقت یهم ازدستم شاک  یخجالت  یاو  یکه حت کردم ی زهرا ط نینازن

 :گفت شدمی م ادهیپ

 !عادت ندارم به سکوتت ی ول م،یهرچند تازه با هم آشنا شد_

 

 !ستیحدس بزند دردم چ شدیم دهیکه به خانه آمد، ند ماهان

 :گفت تیو با جد دی جا مرا کنار کش ک ی از چشم مامان،   دور

همه حالت   ی مهسان؟ اگه دوست دار یکنی کار م یچ یحواست هست دار _

 .شمی ادامه بده. مانعت نم یجور نیرو بفهمن که خب هم

 .بازم راهش همونه ،یکن ت یخودت هم اذ  یدوست دار اگه

  میو با هم بر یایفردا ب خوام ی واست مهمه، ازت م درصد حرف من  هیاگه  اما

. تو  رونیب یزد یخداحافظ  یخبر و ب  یکه ب ی نکرد یشرکت. اصال کار درست

نداره اما   تیاون برات اهم   دونمی. م یحساب کتابت هم درست نکرد یحت

شو، با   اده. فردا ساعت نه و ده آمیبشگران ید یِنکن که باعث کنجکاو یکار

و بعد هم با هم   ید ی م لیکارت رو تحو ،یشرکت و درست و اصول میری م هم

 .میگردیبرم
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  .نگاهش کردم فقط

 

  یلی چه دل گهیاخر قهر د  ؟یکه تو دار هیچه اخالق   نیا دونمی مهسان من نم_

 وسط؟  نیداره ا

 

 .دانستمی . خودم هم خوب مگفتی م  راست

 

برم. داداش   یخودم از رفتنم بگم. خودم انتخاب کنم که ک  خواستی دلم م_

 .کرد رونمیاون ب

 

 کرد خواهر من؟  رونتیب یکِ_

مگه بابا ازت نخواست؟ مگه خودت   م؟ یتصم نیبه خاطر خودت نبود ا مگه

 ؟ ی قبول نکرد

 

 .را با بغض تکان دادم  سرم
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آخر   میبزنم به س خوام ی از دستت م یخدا گاه به  ه؟یکارها چ نیا گهی پس د_

. دختر خوب االن مثال  شهی واسم سخت م ،یکنیکه م ییمهسان. هضم کارها

 بشه؟ یکه چ یقهر کرد

 

 .را باز تکان دادم  سرم

 .دونمینم_

 

  لتی شرکت واسه آوردن وسا میری . فردا با هم میبغ کن یجورن یا نمینب گهید_

 .یو خداحافظ

 

فردا قرار   دانستمی . حاال که مردیگی نم خود ی ب میمطمئن بودم برادرم تصم 

 .آرام گرفته بودم یانگار دلم کم  نم،یاست صدرا را بب

 

 .باشه_

 

 م؟ یبر یچه ساعت_
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 .کالسم ازدهیتا _

 

 .میریدنبالت. از دانشگاه م امیباشه پس بعدش م _

 

بار   نیکه اول دمی را پوش ی به دانشگاه بروم، همان لباس شدمیکه آماده م صبح

 .بار بود نیبا آن پا در شرکت گذاشته بودم، حاال هم که اخر

ساعت ناهار بود. قبل از   ک یشرکت نگه داشت، نزد ی را روبرو نیکه ماش ماهان

 :گفت  م،یشو ادهیپ کهنیا

و اخم و تخم    ی.  قهر و دلخوریکه درسته رفتار کن ی جورازت توقع دارم اون _

با همه   ،یداری برم رولت یبرم. وسا خوام ی م یگی جلو، م یری . مودبانه ممیندار

  یدمهمتر از همه هم با خود صدرا کاهن. بابت اعتما  یکنی م یهم خداحافظ

ازش تشکر   رفتت،یذخوبش، پ  یلیخ  یهم که بهت کرد و تو جمع کارمندها

مثل هر   یعنی  ،یعاد گمی . مرونی ب یایجا ماز اون  یعاد   یلی کن. بعدم خ

  .شهیکه از محل کارش جدا م  یاگه یکارمند د

 

 .شدم  ر یبرادرم، وارد شرکت سد یتکان دادم و شانه به شانه یسر

که نگهبان، ماهان را صدا کرد و او راهش را به سمت اتاقک   میقدم برداشت چند

 .کج کرد ینگهبان
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 .امیبرو تو، منم م_

 

و   قیعم یبا لبخند دیتکان دادم و وارد شدم. از همان بدو ورود، آقاجاو یسر

 .پدرانه به استقبالم آمد

 .چند روز دخترم نیبود ا یجات خال_

 

 .ف زدمبا او حر یکردم و کم تشکر

  .رو جمع و جور کنم و برم لمی اومدم وسا_

 

 ؟ یمشغول شد گهید  یکجا دخترم؟ جا_

 

 از دل من چه خبر داشت؟   او

 .کردمی کار نم یگر ی د یکجا چیو ه کسچیبه جز صدرا و در کنار او، با ه من

 .را مطمئن بودم نیا

 

  زیجواب دادم و به طرف م  ییروکارمندان را با خوش   گریو لبخند د سالم

 .بود تا من برسم ستادهیراه افتادم. منتطر ا  یموحد
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 !یسالم ساغر خانوم موحد_

 

 .. مشخص بود ناراحت است دیخند کوتاه

 ؟ یریم  یسالم. واقعا دار_

 

 .اعتبار داشت جانیکُپُنم تا هم_

 

 .کردمیرا به زور جمع م  بغضم

قش که بسته بود. اما خجالت  بپرسم صدرا کجاست. در اتا خواستی م دلم

 .دمیکش

 

 .ادیکجاست؟ سر و صداش نم یکین_

 

 .ومدنی. هنوز نستنیکاهن هم ن یوحدت رفتن کارخونه. آقا یبا آقا_

 

 .نداشت یمن فرق  ی. از زبان هرکس که بود، برادادی قلبم را تکان م اسمش،
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 .شتی پ  امیرو جمع کنم بعد م لم یوسا  رمیم_

 

 کمک؟ امیب_

 

 .ندارم ی خاص زینه چ_

 

 !. هرچند کوتاهمی در صورتش مشخص بود. ما با هم دوست بود  یناراحت

 

  یکین ی بود و حاال فقط برل یکیبه نام من و ن روزک یکه  ی اتاق شدم. اتاق  وارد

 .قبل از آمدنم یِ. مثل روزها ماندیم

از آن را خورده بود و    یمیبود که ن زشی م یباز شده رو یِبا یها یبسته ک ی

 .را رها کرده بود گرشید مین

 .چرخاندمی بودم و به اطراف اتاق چشم م لیجمع کردن وسا مشغول 
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قرار   امی را که متعلق به هلن بود، در ساک دست زم یم یعکس کوچک رو قاب

را هم   سمی پر از خودکار و خودنو یِ دادم. در کشو را باز کردم و جامداد

  .برداشتم

 

  ی. داشت با موحددمیصدرا را شن  یهدفونم مانده بود که صدا  یرو  دستم

 .زد  یحرف م

 .ام حبس شد نهیدر س نفس

 ...حرف زدن داشتم و نه دلش را  ینه رو 

! خود من هم  یاز دستم هم دلخور است، هم ناراحت و هم عصب   دانستمیم

 .تنگ دل   یو حت یبودم. هم دلخور، هم ناراحت، هم عصب نیهم

 

 

 .دانستمی خدا که دردم را نماما به دانستمی را م   حالم

 

 .دمیرا باز شن شیصدا

 چرا بازه؟ ی کیدر اتاق ن_

 مگه؟  اومده



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1744 
 

 

 .نه جناب مهندس_

 .اومدن   یرعلیم خانم

 

 .دبلند بو  یموحد  ی. سکوت کرده بود؟ صدادمینشن گر ی صدرا را د یصدا

 .کنن یرو جمع کنن. با بچه ها هم خداحافظ لشونیاومدن وسا_

 

 .امدین ییبه دست، منتظر ماندم اما باز صدا  هدفون

 

 .دیکوب یم یاانهیبه طور وحش قلبم

 کردم؟ یم یو با او خداحافظ رفتمیم دنشیبه د دیطور با چه

 آمد؟ی نم گر یاز من خواسته بود. چرا د  یزیچه چ ماهان

 من دل تنها ماندن با صدرا را ندارم؟   دانستینم

  زیهمه چ شد،یبروم. اگر وارد اتاقش م دنشید  یاست، برا  رونیبود تا ب بهتر

 .شدیم ن یتر از اسخت  میبرا
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  ی و نگاه ختمی ر امی در ساک دست  ع ینگاه کنم، سر کهآنی کشو را ب لیوسا

 .به دور تا دور اتاق انداختم یاجمال

رقم زده   جانیدر ا  یکیمدتِ کمتر از سه ماه، با ن  نیکه در ا یخوب  خاطرات

 .ماندی تا ابد در ذهنم م م،یبود

 .شدیتک تک آن ها تنگ م یحتما برا  دلم

 .کردی م یداشت به من دهن کج اشی خال  ینبود و جا خودش

 .پنجره بود، افتاد ی به گلدان بنفشه کوچکم که رو نگاهم

 .بودم دهیخر یک یا نرا ببرش دارم. آن امدین دلم

 .یکین یبرا  ماندی هم م  حاال

 .من نبود ی که مطمئنا در حوصله کردیم یدگیبه آن رس یطور یکین

 .بهتر بود جان یا ش یجا حتما

 ...نبودم  اهیقول ماهان، من اهل گل و گ به

 

 یجا رها کردم و آهسته به سمت در به راه افتادم. هنوز زمزمه را همان  گل

 .دیرسی و صدرا به گوشم م  یموحد  یحرف ها
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 .تا جواب بده ری. آنقدر شمارش رو بگیزنگ بزن خانم موحد یه_

 

 ...ی که جواب نم  شناسهی رو مشماره  دیشا گمی چشم، م_

 

 !سالم_

 

 .ا قطع کردنسبتا آرامم، مکالمه شان ر  سالم

 

 .دو به من نگاه کردند هر

 

 .زدهخ یو  تفاوتی! بیبا لبخند و صدرا، خنث یموحد

 .بودم دهیمدت از او د نیکه در تمام ا ینگاه  ن یحالت تر یب

 

 :گفت یموحد

 .مهسان جون شهیدلمون برات تنگ م ؟ی... جمع کرد زمیعز_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1747 
 

لبم حک   ی کردم لبخند بزنم. هر چقدر کم رنگ اما باز هم لبخند را رو یسع

 .کردم

 

 .زمی عز شهی منم دلم تنگ م_

 

 :دراز کردم و با لبخند گفتم شی سوبرداشتم. دستم را به  یو قدم گفتم

 

 !نداره که یاومدن من کار جان یما به ا یدوست_

 

 .میدیبه آغوش کشگفت. آهسته هم را  یکشدار ی"البته" را فشرد و  دستم

تو اتاق   دمیاالن د  ی. ولزنمی زنگ زدم قبال. حاال بازم بهش زنگ م یکیبه ن_

 !دلم تنگ شد واسش ست،ین

 

صدرا برگشتم که تمام مدت نظاره   ینزد. با مکث، به سو یو حرف  دیخند کوتاه

 .نداده بود  زیجواب سالم مرا ن  یما بود و حت یگر صحبت ها

. حاال که  شدیانجام م   دیبود که با ی کار یبود صحبت کردن با او، ول سخت

 .نداشت ییآمده بودم، جا زدن معنا
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 .کاهن یرو جمع کردم آقا لمیمن وسا_

 .یبه خانم موحد دمی هم که مربوط به شرکت بود، االن م یو مدارک فلش

 

 .گذاشتم زیم ی ها را روو آن گفتم

 .وحدت یارو بده به آق  هان یا زحمت یب_

 

 .را تکان داد  سرش

 .معرفت  ی ب یکردم به همه جا نگاه کنم جز چشمان صدرا ی م یسع

 .. که نگاهش نکنم، نگاهم نکندخواستیرا م نیاو هم هم دیشا

 ...دنشیکه سخت نبود فهم یحال  در

  یبیغر نیام و حاال دلم ادل تنگ نگاهش بوده  یکه من، حساب نیا دنیفهم

 !خواهدی کردن را نم

 

 !خب اریبس_

  تونفهیکه وظ ییکارها ی. حتنیدیمدت کش نیکه ا یممنون از زحمات یلیخ

 .. هم شما، هم ماهان خاننیانجام داد ینبود رو برحسب دوست
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 .یرعلیبتونم براتون جبران کنم خانوم م ی روز  دوارمیام

 

مشغول کرده بود، مخاطب او   وترشیحال خودش را با کامپکه تا به  یموحد

 .قرار گرفت

 

رو   یرعلیمربوط به خانم م یتمام حساب و کتاب ها ی شهباز یآقا دیبگ_

 .کنن ز یرو وار شونی فرصت، حقوق ا نی انجام بدن و در اول

 

 زد، ی شکر کردن بود و حرف از حق و حقوق من مکه او در حال ت یمدت تمام

  یموحد یقدر که حتبود. آن  نیبود. هوا کم شده بود. جو سنگ نیبه زم نگاهم

  ، یکین یها ی شوخ  انیشک از م یاست. او که ب نیسنگ یاد یبود ز دهیهم فهم

 .سرو سامان ما برده بود یبه رابطه ب یپ

 

ها   نیبهتر یآرزو  م یکه صدرا کاهن برا یتر شد وقت نیبود و سنگ نیسنگ هوا 

 !را کرد

 

 .یرعل یخانم م  دیبدرخش شتریروز به روز ب  دوارمیام_
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 !ها... روز خوش نیبهتر یآرزو با

 

 .و رفت گفت

 بسته شدن در اتاقش، ی و صدا رفت

 .را سوزاند  چشمانم

 

 ...یلعنت یصدرا

 فقط خود اوست؟  ن،یمن، بهتر ی برا دانستینم

 

 

  پاسخی صدرا را ب  یهاکه قهر کردم و تماس  ن یا دانستمی هم خوب م خودم

که   یبا کس یبود. از سر لجباز یفکر یو از سر ب یناگهان ی میگذاشتم؛ تصم

  نیبا ا خواستمیو من م یستین گر یبود. او گفته بود از شنبه د ایدن یهمه  میبرا

و من،   نمتیبیم شنبهنج ت کنم. گفته بود پمخالف ،یتوافق یشدهگرفته مِیتصم

شنبه را قبل از او، بر دل خودم گذاشتم. اگر ماهان در آن  داغ آن پنج 

 آمدی اگر م  گذاشت؛ی با نگهبان، مرا تنها نم دارید ینحس، به بهانه یشنبهک ی

و هر روز،   شهی شک، تا هم یب شد،ی شاهد شکستن خواهرش م  ک،یو از نزد

. صدرا مرا شکسته بود. قهر را من آغاز  کردم ی با برادرم، فرار م یچشماز هم  دیبا
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چه بد   ان،یپا ینقطه نیکرده بود و ا نییرا تع انشیپا یکرده بودم اما او، نقطه

 .انتخاب شده بود

  یمن بودم که ب کردم؛ ی رفتار م نیمن بودم که سرسنگ نیروز، اقبل از آن  تا

صدرا به من   شنبه،ک یکه آن ظهر  یرا انتخاب کرده بودم. اما رفتار یمحل

پا له    ریرا ز  امی ام را در هم شکست و غرور زخمنشان داد، هزار بار وجود مچاله 

 .کرد

 .بار، چشمانش را خوب نگاه کنم نیآخر یاجازه نداد برا یحت  او

 گرفت؛ی دستم را م  کاش

 فشرد؛ی را م دستم

 ؛یاز سر خداحافظ یدست

 ...ییآشنا ،یسر دوست از

و  گرفتندی همه و همه، بهانه اش را م م،یهاچشم   ام،یشان یآغوشم، پ کمرم،

 .روز هم نشده بود  ک یهنوز، 

کرده   یکه با صدرا عاشق ی و تک تک اندام میهاچشم  یحافظه  دانستمیم

دق خواهند شد.   ینهیمن، آ یها، برا که تا مدت استیقدر قوبودند، آن 

کرده بود چه با سکوت و چه   یو هرچه ماهان سع دیخشکی اشکم نم یچشمه 

 .بود دهیفایبا حرف زدن، مرا آرام کند، ب
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 .درس بود و درس شهیام، مثل همرا در اتاقم حبس کرده بودم و بهانه خود 

 .کردمی درصد هم به مشکوک شدن مامان و بابا فکر نم ک ی یحت

 مگر مهم بود؟  اصال

است؛ به بن   دهینکرده، به شکست رس ی که دخترشان، عاشق دندیفهمیم تاینها

گونه اش را تجربه   نیکه تا به حال، ا یو فارغ شدن از حس  یبست؛ به پوچ

 .نکرده بود

 !صدرا آخ

قهر   نیدوستت دارم، کجا ا یگفتی م به من بار،ک یفقط  بار،ک یکه اگر  آخ

 ...برسد به شیکه انتها شدی م یهمه طوالن نی ا یو ک آمدی م شیپ

 انتها؟

 باشد؟ دهیبود که به انتها رس یز یمگر چ اصال

  که دمیرس جهینت نیبه ا  یطور دردناک به

غم، تا ابد   نیکه من به سوگ ا دانستمی چه بود از جانب من بود و خوب م هر

 .غصه خواهم خورد

 

صدرا را به   میوجودم شده بود زبان ناطق تا به خدا التماس کنم و بگو یهمه 

 .مرا به صدرا، بازگرداند ایمن 
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  لمی و جمع کردن وسا یام، خداحافظکه به شرکت بروم و بهانه ن یقبل از ا تا

تظار به  ان ک یساده است؛  یدلخور   ک ی ز یهمه چ کردمی م ال یباشد، انگار خ

که مطمئن بودم مثل تمام دفعات   یثمر ننشسته که من از صدرا داشتم. انتظار

 .خواهد بود شی گوقبل، صدرا پاسخ

 .کند  قیتزر شتریکه دلم را آرام کند و به عشقم قدرت ب نیا

 .وجودم، به قلبم به

 .را او به من آموخته بود نگ یدوپ

 .شکل ممکن، رفتار کرد نیتررحمانهی خود او، به ب اما

  شهیهم ،یمنِ دل نازکِ لوسِ به قول خودش، نازک نارنج دانستی که م او

 کرد؟  نینگاهِ او هستم، چرا با من چن ک یلنِگ 

  ادِیفر ک ی بلند و  یصدا ک ی و   دیاخم و تخم شد  ک یاز او انتظار  من

و    زیر یهاچشمک   اش، رهیخ  یهاشود به نگاه یکننده داشتم که منتهسرزنش 

 .متفاوتش یرهایبخو شب  اشمه یخاصش، آغوش نصف و ن

 .کرد غ یرا از من در هانیا یهمه  انصاف،ی و ب رحم یب یاد یصدرا کاهنِ ز اما

 

ام باز عود کرده بود. درمانم، آبِ  مشکل معده زدم،یکه حدس م طورهمان 

 .شده بود هیو تصف یمعدن
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شده بودند. اما اگر همان دو   نیام سنگمعده یشام مامان هم، رو یها کتلت

را گرفته بود،    میگلو بانیکه گر یبغض خوردم، ی سه لقمه را هم به زور ماهان نم

 :آمد و گفت ی. وقتدادی حتما مرا دق م

حرف   یباهم حساب مینیشیم م یای. بعدش ممیشام بخور م یبلندشو بر_

 .میزنیم

 

 .سرخم را فشار دادم. سرم در حد انفجار، درد گرفته بود چشمان

 .اشتها ندارم. تو برو _

 

که   ی بدون دی. اما باشهی اشتهام کور م نم،یبی داغون تو رو م یافهیق  یمنم وقت_

وضعت. چطور قراره ادامه   نهیو ا رونیب  ی . تازه از شرکت اومدستیراهش ن نیا

  ؟یخودت حساس کن  مامان رو نسبت به یخوای مهسان؟ م یبد

 

 .مکررم را پنهان کنم یهاتا بغض  دمیکش یقیعم نفس

 .داداش ستیبرام مهم ن یچیه گهید_

 

 .تموم شده یهمه چ گهید یکنی که فکر م نهیاشتباهت ا_
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 .نگاهش کردم جیگ

 نشده؟_

 

 .و مرا بلند کرد دیرا کش دستم

 .شام میبر_

 

 !هم شده بود صدرا ماهان

  نیخودم هم به ا  بار،ن ی. اما اکردیمرا در سکوت رها م زد،ی حرف م دیبا یوقت

 .تر بودمسکوت مشتاق

 .و دماغ حرف زدن نداشتم دل

کوچک   یاو، چند لقمه   یمکرر چشم و ابرو یهاهمراهش رفتم و با اشاره  پس

 .به دهان بردم

 

فکر و   ییرها یتا برا  بودم  ختهیدانشگاه را دور خود ر یهاکه شد، کتاب صبح

 نحس گذشته یشنبهک یو تازه سه روز از آن  رم یها را به مدد بگآن  الم،یخ

 .بود
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که امشب را چطور بدون   گرفتمیوقت عزا م آن د؛یرسی خواب که م وقت

 .متفاوتش سر کنم یرهایبخشب  دنیصحبت با او و شن

 

 

اما   گذشت؛یگفته بود، م ریکه به من شب بخ یبار نیچندسال از آخر انگار 

 .او را نداشتم گر ی هفته شده بود که د ک یتازه 

 

اتفاق، فقط   نیکه گناهِ ا دم یرسیم جهینت نیبه ا شتریب گذشت،ی هرچه هم م 

 .منِ مهسان است  یو فقط، به پا

 دل بستم؛  یک  دمیکه نفهم یمن

 عاشق شدم؛  یک

 .شکستمیسکوت را م  دیبا یوقت قهر بود و ک یک

را؛ عواطفم را؛ صداقتم را به   امی که خود واقع یبه خدا که انتظار من، از کس اما

قولِ به ثمر   ک یو   دنیدوستت دارم شن ک یکرده بودم، فقط در حد  میاو تقد

 بود؛  دهیرس

 بود؟  یادی کجا انتظار ز ن، یو ا 
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 .جدا کند  رونیشده بود تا بتواند مرا از عالم ب  یاتاقم، سنگر وار یو د در

 .به حال خودم زار بزنم و تازه ده روز گذشته بود شتریب ،ییکند که در تنها اجد

 

  دهیخر امنفرهک ی حیتفر یروز، به بهانه که آن ییهاروز گذشته بود و گلدان  ده

 .نشده بودند ض یبودم؛ هنوز تعو

هم نتوانستند  نی سنگ یهازهرا و دانشگاه و درس  نیروز گذشته بود و نازن ده

 .را به خود مشغول کنند امختهیمرا و افکار افسار گس

  گر یرا د شیهاروز گذشته بود که من، او را، صدا و نگاهش را، تماس  ده

 .نداشتم

 

شدن و ورود به آن،    رفتهیپذ ی و انگار نه انگار که برا گرفتمیم را ساده   دانشگاه

 .شته بودمگذا ه یما امی سالمت یو حت حاتیاز تمام تفر

  ی ادیز ،یخجالت  یزهرا نیبود که نازن نیکه آورده بودم؛ ا یتنها شانس دیشا

که در کنار   یحداقل تا زمان شدی به من، باعث م ادیخوان بود و با اصرار زدرس 

 .درس بخوانم  یاو هستم؛ حساب
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و هر   مینیرا بب  گریدک یهم،  میکه کالس ندار ییروزها یمجبورم کرد حت او

را با هم به بحث   می اموزیب یآت ی قرار بود روزها ای میحال آموخته بودچه تابهآن

 .مینیبنش

بود؛ که عاقبت، دلم قبول کرد   رمی گیو پشتکار نشان داد و پ تیجد قدرآن

  ک ی چیشکستن قلبم؛ ه  یو حت یو ناراحت یصدرا و افسردگ ی من برا یدلتنگ

 .آن باشند ی برا یکنند و مانع دایبه درس خواندنم پ یربط دینبا

 .برساند جهینت نیهم قرار بود مرا به هم ز ی انگار همه چ قایدق 

 یمان، خبرمشترک  یِدوم درس عموم  یصدرا هم در جلسه   یِ رعلیکه از ام چرا 

 .بود ب ینشد و غا

 فقط ،یکیهم مثل ن ی بودم و موحد  دهیچند روز ند  نیرا هم در ا یکین یحت

 .سراغم را گرفته بود یمجاز یدر فضا

چه مربوط به او بود، چهارده روزه شده بود و  من از صدرا کاهن و هرآن   یدور

  اد یهم بگذرد، باز هم  گر یکه اگر چهارده سال د دانستمی خوب م ی لیمن خ

او کشاند، هرگز از   ی مرا به سو ک،یشب تار  ک یدر  ش،یهاکه برق چشم  یکس

 .خاطرم نخواهد رفت

 

 یگذشته بود که دو شوک بزرگ و همزمان، از سمت خانواده  مهیاز ن  مهر

 .خاله، به ما واردشد
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روز که حاضر و آماده در اتاقم نشسته بودم تا به دانشگاه بروم، چون وقت   ک ی

 .صدرا افتادم یهای ادگاری یجعبه ادیبه  ،یداشتم، از سر دلتنگ یادیز

ساعت   ک یبودند.  لیتعط ، یروزم، طبق اعالم قبلصبح دانشگاه آن یهاکالس

  یهاسیم. خودنوعصر، به دانشگاه برو یهاحضور در کالس   ی وقت داشتم تا برا

صدرا را مقابلم گذاشته بودم و داشتم در   یادگاری نک یو ع یانقره و گلدان نقره 

  قراری گرفته بود و ب یاب. حالم خوب نبود. دلم حسزدمیبا او حرف م  الم،یخ

رفته بود و نبودنش، باعث سکوت خانه    ماریب یِصولت یآقا  دنیبودم. هلن به د

 .من شده بود شتریب یِریگو بهانه 

که   یسیصدرا، با همان خودنو یرا در دستم گرفته بودم و برا یانقره  گلدان

 یها را در سطل زباله آن شد؛ی و تمام که م نوشتمی بود، نامه م امی قبول یهیهد

 .کردمی پرت م زم یم ریز

و شهد گالبش خانه را پر کرده    جیهو یو بو  پختی م جیهو  ی داشت مربا مامان

 .بود

خودم بودم و آهسته    یمانده، در حال و هوا یساعت باق  ک یبه همان  ک ینزد

دلم را آرام کند، که زنگ تلفن به صدا در    خواستمی و از خدا م ختمیری اشک م

 .آمد
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مامان حتما جواب   دانستمی را برداشتم. وقت رفتن بود. م فمیشدم و ک بلند

مامان بلند شد و با   یکه صدا  کردم،یدرست م  نهیآ یام را جلو. مقنعه دهدیم

 .زدی که پشت خط بود حرف م یداشت با کس  ی نگران

 .او را بشنوم یتر صدا راحت  شدیخانه باعث م  سکوت 

 .دمیدو  رون یاز اتاق ب  زود

 :گفتی م  داشت

 زهرا! حاال بردنش؟  یفاطمه ای_

 

 زد؟ی . از چه حرف مدیقلبم لرز 

 

 .دمیتند کردم و زود به سمتش دو پا

 .جا نشستدستگاه گذاشت و همان  یرا رو یگوش

بود   یبتیچه مص  گهی د نیمون رو  گرفت؟ ابود دامن  ی چه شر گهی د نیا_

 ا؟ یخدا

 

 .دیقلبم تند شده بود. زبانم به زور چرخ ضربان

 مامان؟ شده  یچ_
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کردم رنگ به رو ندارد. نگاهم کرد اما زود نگاهش را گرفت. سرش را   حس

 :تکان داد و گفت

کرده. رفته در   ت یازش شکا  یکیاومده،  شیپ ییحیواسه آقا   یمشکل هی_

 .ی. بعدم بردنش کالنتریت به عربده کشخاله  یخونه 

 

 .داشتن؟ محال ممکن بود یو شاک ییحینشستم. آقا  شیپا کنار

 آخه؟  یاز چ ت یشکا  ؟یچ یعنی_

 

 

 :گفت جیسرش را تکان داد و گ دوباره

 .چه خبره ننیبابات و ماهان رفتن بب_

 

 دونست؟ی نم یزیچ گفت؟ی م ی خاله چ_

 

 :تر گفت جیگ

 !دونمینم_
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 .رو به من کرد بعد

 گه؟ ید یری ؟ چرا نم نشده رت یتو د_

 

 :را کنارم گذاشتم و گفتم ام کوله

 .جاستن ی. کجا برم فکرم اگهید  رمینم_

 

 

 :گفت تند

  .است؟ پاشو برو به درست برسمگه ازت ساخته یکار ؟یکار کن  یچ  یبمون_

 

 !مامان_

 

 .اورمیام را به زبان بنگذاشت جمله یحت

کالست.  . برو سر ی نکن ی زیکن فکرت رو مشغولِ چ ی. اما سعینگران دونم یم_

ماهان اول   گفتی ت متموم شده. خاله یهمه چ ،یایکه تا عصر که ب شاالیا
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درست کنم   یزی چ هیبابات. پا شم  شیپ  گردهی و بعد برم جان یا  ارهیرو ماون 

 .کرده که جون تو تنش نمونده هی براش. حاال انقد گر

 

هم به شدت نگران و ناراحت بود. نگاهم را با مکث از صورتش گرفتم و   خودش

 .به ناچار بلند شدم

مهربان و آرام،    ی ادیز یایحیو چرا از آقا   ستیمشکل چ دانستمی نم یحت 

و استرس، به   الیام را برداشتم و با هزار فکر و خشده است. کوله  تیشکا

به   ای زدم یبه مامان زنگ م دم، آوریکه به دست م یدانشگاه رفتم و هر فرصت

 .دادمی م  امیماهان پ

زودتر بگذرد و به خانه برگردم. اصال چطور نماندم و به حرف    خواستی م دلم

 .ستیحال او هم خوب ن  دمیمامان گوش دادم؟ من که د

 .داشتم گر یکالس د ک یچهار بود و تنها   یحوال  ساعت

زدم تا از او پرس و جو کنم. . به ماهان زنگ دادی را جواب نم  یگوش مامان

 .و مشخص بود دورش شلوغ است آمدی صحبت کردن م یصدا

 

 الو؟ _
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 شد؟ چه خبر؟  یچ  ؟یالو داداش؟ سالم. خوب_

 

 :آورد و گفت نییپارا   شیصدا یکم

 .حل شد  ی. نگران نباش. همه چزمیسالم عز_

 

 :گفتم ع یسر

 حل شد؟ واقعا؟ _

 

 :تر گفتزده ابهم شت یبا همان لحن قبل و کم دوباره

 .راحت  الت ی. خزمیآره عز_

 

 .ماهان؟ زنگ زدم مامان جواب نداد. نگران شدم ییاالن کجا_

 

هم نباش.   یزی. به درست برس. نگران چمیهمه. االنم مهمون دار میاخونه _

 .جاننی خودشون ا  نایخاله ا

 

 ؟ییحیآقا _
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 .راحت التی. گفتم که خجاستن یاونم هم_

 

  نیموضوع مطلع نبودم اما هم فی. من هنوز از کم و کِدی در صورتم دو یشاد

کامال راحت شد. تماس را که قطع   الم یراحت، خ التیخ گفتی که ماهان م

رفتن به خانه بود که دانشگاه    یبرا ی قرار  ی و ب یاز سر کنجکاو بارنیکردم، ا

 :تگوشم گف ر یزهرا چند بار ز نیماندن را دوست نداشتم. نازن

 حواست کجاست؟ _

 

و حدس   ییحیفکرم را از خانه و خاله و آقا  شدی باعث م ز ی تذکرات ر نیهم و

 .دور کنم و به استاد گوش دهم  ست؛یچ دانستمی که نم ی درمورد مشکل

 

زود به    یلیزهرا، خ نیروز هم تمام شد و به لطف نازنآن یهاکالس  باالخره

 .جا بودندخاله آن  یهنوز خانواده  دمیرس  یخانه رفتم. وقت

 

تلخ جوابم را داد و بابا و ماهان   یبا لبخند ییحیرفتم. آقا شیکردم و پ سالم

. در همان  کردیم  یو زار هی. اما خاله... هنوز ناراحت بود و داشت گرترنرم  یکم

 :بود؛ گفت نیی حال که سرش پا
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و دوست و آشنا   هی همساش رو خراب کنه که آبرومون رو تو در و خدا خونه _

 .برد

من و   یچارهیها، به شوهر بوصله  نیا  دونهیحق نشسته. م  یخودش جا  خدا

 .چسبهی نم مونیزندگ

 

. ستیمخاطبش ک دانستمی و من نم کرد ی م یباز اش یو با پر روسر گفتیم

 م؟ یبگو دیچه با دانستمی نم یحت

را پشت سر گذاشتم و به مامان پناه  گران یدر آشپزخانه بود. سکوت د مامان

 .بردم

 .کردی بساط شام را آماده م داشت

 .یسالم مامان. خسته نباش_

 

 .و جوابم را داد دیبه سمتم چرخ آهسته

 .ی. تو هم خسته نباشزمیسالم عز_

 

 :و آهسته گفتم ستادم یا کنارش

 بود؟  یچ انیجر دیگی مامان؟ نم_
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باز   خیگوشت را در آب داغ گذاشت تا  یهاام کرد و بستهروانه  ینگاه مین

 .کنند

ت، خاله  یو بعدم در خونه  نایبابات ا  یرفته در موسسه  یخبری از خدا ب هی_

 .بش زده  ییهاحرف   هیکرده و  یفحاش ییحیبه آقا

 

 :گفتم جیگ

 ؟ ییچه حرف ها_

 

 :به نشان تاسف تکان داد و آهسته گفت یسر

 کردن داره مادر؟  فیمگه تعر  ییآبرویب _

 

 .در دست گرفت و مشغول خرد کردنش شد یازیپ

 .زدیم م ی انگار در گلو قلبم،

 کرده؟  ییآبرویب یک ه؟یچ   ییآبرویمامان ب_

 

 :برداشت. آهسته گفت نتی از کاب  یارا شست و قابلمه  شیهادست 
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 .ت هنوز آروم نگرفتهمهسان. خاله ترواش ی_

 

 .را گرفتم و با التماس نگاهش کردم دستش

 .مامان دیزنی آخه شما که حرف نم_

 

جا زانو زدم و به  نشست. من هم همان  نیزم یرا کنار گذاشت و رو قابلمه

 .قرار است موضوع از چه دم،یجا بود که تازه فهم. آنگوش دادم  شیهاحرف 

 

زنان سرپرست خانوار   یه یریخ یبود که همراه بابا، در موسسه یمدت ییحی آقا

 .مشغول شده بود سرپرست، ی و ب

به   میها، بعد از مرگ همسرش، تصمخانم  نیاز هم یکی ستاره خانم،  ظاهرا 

ها،  پدرشوهرش گرفت تا طبق آداب و رسوم آن  یمستقل شدن از خانواده 

  نیهمسر مرحومش، ا یرادرشوهرش ازدواج کند. اما خانواده مجبور نباشد با ب

که راه   نیاز ا  عداو انداختند و ب  یپا شی سنگ پ توانستند،ی و تا م رفتندیرا نپذ

کار   یبانوان موسسه، برا سیهمراه با سرو ییحیروز که آقا ک ینبردند،  ییبه جا

  ،ینیو با بدب دهی دو را کنار هم د نی رفته بود، برادرشوهرش ا یدیتول ک یدر 

کرده بود و   بیرا تعق ییحیتمام، آقا یقصه بافته بود. بعد هم با نامرد  شانیبرا

 .به باد فحش گرفت اخاله، او ر  یمقابل خانه
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همسر   یآبرو یتمام نشده بود و برادر شوهرِ ستاره خانم، چشم رو جانیا هیقض

  ییحیظهر که آقا   یکرده بود. حوال تی دو، شکا  نیبسته بود و از ا برادرش هم

مامور برده بود   شی برا ن،یکسالت داشت و سر کار نرفته بود، آن مردِ بدب یکم

 .کرد یفحاش هشروع ب ،ی شان، به جرم تهمت ناموسو مقابل خانه 

 

قدر  آن میهامامان که تمام شد؛ دهانم از بهت؛ باز مانده بود. چشم یهاحرف 

 .بجهند رون یها از حدقه بگشاد شده بودند که کم مانده بود مردمک 

. واقعا چطور امکان  تیبود تا واقع یمردم آزار ک یبه  هیشب شتریب شیهاحرف 

را  تا فقط او   چدیبپ یانسخه نیهمسر برادر مرحومش، چن ی برا ی داشت کس

از    دیما، شا یایحیفکر نکرد که آقا  نیمجبور به ازدواج با خود کند؟ چطور به ا

 تر باشد؟ پدر ستاره خانم هم بزرگ 

 

گفت کمتر از دو ساعت بعد از   یبود که مامان م  ن یقسمت ماجرا ا نیبدتر

از   ان،یو آشنا لیتمام فام  بایتقر ؛یبه جرم مزاحمت ناموس ییحیبازداشتِ آقا

  انیبه مامان و خاله زنگ زدند و درمورد جر ه،یمختلف و در و همسا  یشهرها

 .جو کردندپرس و   ییحیآقا
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! ییحیآقا  چارهیبلند شوم. ب میاز جا توانستمی دهانم مانده بود و نم یرو  دستم

.  ترساندی فکر کردن به آن هم مرا م یرا تجربه کرده بود. حت یچه حال بد

 .نبود یکه درد کمواقعا  ،ییآبرویب

 

لباس، به مامان کمک کردم   ض یزور خود را جمع و جور کردم و بعد از تعو به

  م یدادی م یخاله را دلدار میداشت گران، ی زمان، همراه با دشام را آماده کند و هم

 .شوندیبرداشته م  ییحیها از آقاو تهمت  شود یحل م  ز یکه همه چ

 

مامان، شوک دوم را هم به ما وارد   یجمله ک یخاله بهتر که نشد، ناگهان با  اما

 :مقابلش گذاشت و گفت یچا  یوانی . مامان لکرد

زنگ به احمد   هی . بلند شو گهی. حل شد دیرو هالک کردخودت  گهیبسه د_

اون بچه رو   فهممی . اصال نمجاستن یدلش ا یبزن باهاش صحبت کن. طفل

 .خوره ی تون رو م غصه   یحاال حتما داره ه ده،یرو شندات. صیچرا خبر کرد

 

 :گفت یبا لحن بد خاله

 !. مشخصهجاستن یبچه! آره دلش کامال ا_
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به حرف آمد و با   ع یسر  یلیاما خودش خ  ستیمنظورش چ میدیکه نفهم ما

 :خشم گفت

 .ستاز دست همون بچه کشمی م یمن هرچ _

 

 :از سوال بودم. مامان گفت  پر

 .شهیسرباز   ریخدا که درگاون بنده  ؟یکار به اون دار ی چرا؟ چ_

 

 :گفت هیاست، با گرشده  یکفر یکه معلوم بود از دست احمد، حساب  خاله

از   رمیدست رو دلم نذار خواهر. دست رو دلم نذار که کم مونده غمباد بگ_

 .یزندگ ن یپدر و پسر و ا ن یدست ا

 

 .ستیرتلخ گ و

  .دیاش، رسافتاده  ریو سرِ به ز ییحیبه آقا  نگاهم

  :و گفت  دیگز یلب مامان

 شده خب؟  ی چ نمیرو آزار نده. بگو ببانقد خودت _

 

 :تلنگرِ دوباره بود، بلند هق زد و گفت  ک یکه منتظر  خاله
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  خوام؛ی آقامون رو مدختر حاج  یگیم ی تو که ه گمیچند ماهه دارم بش م_

 مش؟ینیبب یکنی نم یکار هیچرا 

 

  :و ادامه داد دیرا پر صدا باال کش اشینیب آب

نظر   هیرو تا پادگانش رفتم که فقط همه راه   نیخود من دوبار پا شدم ا_

 .رهیو دلم آروم بگ نمیرو ببدختره 

 .رو بهونه کرد ایخجالت و شرم و ح یه

 

 :گفت ه یرا بلند کرد و به شوهرش نگاه کرد.  بعد با گر  سرش

سر منِ خاک بر   خواستهی بوده. م یبرگشته گفته که همش الک  شیچندروز پ_

 .چمیتر به پر و پاش بپ کم سر رو گرم کنه که

 

  نی. با ادادی هم مدام سر تکان م ییحی کرد. آقا  هیو باز هم بلند بلند گر گفت

که از اول، درمورد عاشق شدن احمد مشکوک بودم و باور نکرده بودم؛ اما با  

 ییحیبه هفت ماه خاله و آقا  ک یاو نزد  یعنیحرف خاله، واقعا شوکه شدم.  نیا

 را سر کار گذاشته بود؟
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دلم را چنگ   د؛یچکی که بر صورتش م یخاله بود و دانه دانه اشک  یرو نگاهم

 .زدیم

 دهیو ته دلم او را نبخش دانستمی از صدرا م  امیی صر جداهنوز او را مق  گرچه

 .آوردمی را تاب نم  اشی سرشکستگ نیحال زار و ا  نیبودم؛ اما ا

 

بودم،   زیم  دنیکه با مامان مشغول پختن شام و بعد هم چ یمدت تمام

چرا از    دانمی . نمخوردی و دلم در هم چنگ م آوردم ی م ادیخاله را به  یهاحرف 

 .کرده بودم دایپ  یکه راز احمد فاش شده بود، احساس بد نیا

 

خاله صورتش را   خورد؛ی زنگ م یهربار گوش م،یشام بخور م یخواستیم یوقت تا

 :گفتی و م زدی چنگ م

 .بدم حیتوض یبه کس ییآبروی ب نیکه نخوام واسه ا کشتیرو م کاش خدا من _

 

  ییحیآقا یاز خاله، برا شتری. دلم بکردی تر از قبل م ریرا سر به ز ییحیآقا  و

پاپوش ناجوانمردانه است؛ اما باز   ک ی  میشک نداشت کهنیبا ا  ی. حتسوختیم

اتفاق، بد خواهد   ن یبا ا امچارهیب یچقدر حال شوهر خاله دانستم ی هم خوب م

 .شد
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  الیخ همه بد بود و زن و مرد هم نداشت. خودم کم فکر و  یبرا  ییآبرویب

خاله هم باعث شده بود فکرم مدام به سمت صدرا پر   یداشتم، مشکالت تازه

 .بزند

  نیبا تهمت عج انم،یاطراف  یهمه  یبا صدرا آشنا شده بودم، زندگ یاز وقت انگار 

 .شده بود اد یشده بود. چقدر تهمت و قضاوت ز

 .میکردی ها فکر نماز قبل هم وجود داشت، اما به آن  دی که شا ییهاقضاوت

 

صرف شام صدا بزنم، که   یرا برا هیگذاشتم، آمدم بق زیم یبرنج را که رو  سید

 .ماهان به صدا در آمد یگوش

 

 

برداشتم که آن را به دست ماهان بدهم، که نام   یپشت  یرا از رو یگوش

صدرا داشت به ماهان  را سست کرد.   میاش، دست و پاصفحه  یرو "صدرا"

همراهش را از نظر گذراندم. خود خود   ی. تک تک ارقامِ شماره زدی زنگ م

او، به اوج   یشماره   دنیبا د امی وجودم نبض گرفته بود. دلتنگ یصدرا بود. همه

 .بود و توان حرکت نداشتم دهیخود رس

 .آمد کمیاز جمع فاصله گرفت و نزد ماهان

 مهسان؟ هیک_
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را از   ی در هم، گوش  ییبزنم. با ابروها یحرف  دیل زدم و زبانم نچرخصورتش ز به

باز، تماس را وصل   ییدستم گرفت و به صفحه نگاه کرد. اما برخالف من، با رو

 .کرد

  ؟یسالم داداش! خوب _

 

با صدرا   یمیصم  یلیداد و خ یرا به پشت اشه ینشست و تک نیزم ی رو ماهان

قرار   ییحیکار آقا  انیصدرا هم تازه در جر کردمی مشغول صحبت شد. فکر م

 :که ماهان گفت دم یگرفته و زنگ زده است اما شن

 !بله خوبن. به لطف تو بود واقعا_

 

 :همان دم، بابا هم گفت و

  یغلط نیجرات کنه چن  گهی که فکر نکنم د چوندیگوش پسره رو پ یجور  هی_

 .بکنه

 

. صحبت ماهان که تمام شد، مامان پارچ دوغ  کردمی به بابا و ماهان نگاه م جیگ

 :گذاشت و گفت ز یم یرا رو



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1776 
 

الم   نیبده بود؛ نه ا تیبده. اگه نبود، نه اون پسره رضا رشیآره واقعا خدا خ_

 .د یخوابی شنگه م

 

 :گفت ییحینزد اما آقا  یحرف  خاله

 .احمد رو برام پر کرد یامروز صدرا جا_

 

 .کداممان دور نماند چیاز چشم ه ییحیخاله به آقا زینگاه تند و ت و

. نه دلم  رفتی نم یکار چی. دست و دلم به هشدی حواسم جمع نم  گرید

احمد. از   یفکر کنم و نه به دروغ چند ماهه ییحیبه مشکل آقا خواستیم

تلنبار   میبغض در گلو یبغض رو کردمی و احساس م دمینفهم  یزیشام هم چ

هفده روز قبل.   یشنبهک یبرگشته بود به همان  زیو انگار همه چ شود یم

را در دست   یچطور به اتاقم رفتم و گوش دمیخاله که رفتند، نفهم یخانواده 

و هق    دیشدم که اشکم دوباره جوش  رهیصدرا خ یقدر به شماره گرفتم و آن

 .هقم در دل بالش، بلند شد

 .و به من نه  زدیاهان زنگ مبه م صدرا

 .ماهان در تماس بود و با من نه با

 گفتم؟ی بفرستم اما چه م امیپ  شیوسوسه شدم برا چندبار
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خبر از آمدن او و هلن   نگ،یماهان و بعد بسته شدن در پارک نیماش یصدا

خود    ی. رفته بود تا هلن را از منزل پدربزرگش بازگرداند. پتو را رودادیم

که در اتاقم به سرعت باز   دینکش یوباره به فکر فرو رفتم اما طول و د دمیکش

 .دیشد و هلن به داخل دو

 .کردم را کنار زدم و نگاهش پتو

 !یمن اومدم عمه جون _

 

 .و او را به خود فشردم دمیرا بوس  شیو او را بغل کردم. موها نشستم

 .یعمه جون  کهیچه تار_

 

برد و چند   فینشود. با ذوق، دست در ک ت یرا روشن کردم تا چشمش اذ آباژور

 .د یکش رونیشکالت ب

 .یدارم عمه جون یچ نیبب_

 

 :گفتیو م دیکشی م رونیها را بدانه آن  دانه

 .جون  یکیمال ن شیمال من. سبزش مال تو، آب شیصورت_
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 واسه من؟  شیچه رنگ_

 

 .بود ستادهیدر اتاق ا یانهیکه م میطرف ماهان برگشت به

 هنوز؟  یدینخواب_

 

 :و آهسته گفتم دمیدماغم را باال کش  آب

 .نه_

 

 :و گفت دیبه سمتم چرخ ع یسر هلن

 ؟یعمه جون  یکرد هیگر_

 

 :آمد و گفت  شیدو قدم پ ماهان

 شده؟  یزیچ_

 

 :تکان دادم و گفتم یسر
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 .کمهیم نه. خسته_

 

 :توجه گفت یب هلن

 رو ببره؟ شوتوالتش  ادیون بج  یکی ن یزنیبابا زنگ م_

 

 :گفت یحوصلگ  یبا ب ماهان

برو   ایجون کجا بود؟ االن تو خواب پادشاه هفتمه. ب یک یوقت شب ن نیا_

 .وقت خوابه  ،ییدستشو

 

 :و گفت  دیکه متوجه نشده بود، به سمت من چرخ هلن

 .تو زنگ بزن یعمه جون_

 

تماس   یری حرف بزند. آمدم تصو یکیدلش را بشکنم. ذوق داشت با ن   نخواستم

 .درمورد حال خودم را نداشتم حیتوض یاما حوصله   رمیبگ

 .گذاشتم کر یاسپ  یرا رو ی را گرفتم و گوش یکین یشماره  پس

 :داد زد  بایجواب داد و تقر  عی که دو بوق خورد، سر نیهم
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ها!  خودم صبح زنگت بزنم   خواستمی. م یمهسان! چه خوب که زنگ زد یوا_

 .تحمل کنم تا صبح یبود بتونم از فضول دیاما  بع

 

به کارمند   یکردی نم های زیناپره نیاز ا ؟ یشده؟ کار واجب داشت  یسالم. چ_

 .یسابقت زنگ بزن

 

 :کالمم گفت  یبه طعنه توجهیب

  یطونیش ،ییدا  ییحی دمیبوده؟ شنور چه خبر اون  نمیکن بب فیتعر ایب_

 .کرده

 

 .دیو بلند خند گفت

 :بزنم، دوباره گفت یرا گاز گرفتم و اجازه نداد حرف  لبم

جون   ییحیگذاشته که شواسه  ییهایچه کم و کسر  تطهیسل یخاله نیبب_

 !رفته یرآبیز

 

 :گفتم یعصب

 !یکین_
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ساکت ماندن نداشت و   الیخ یکیباز مانده بود اما ن رتی دهانش از ح ماهان

 :گفت

 .پشت فرمون بودم که صدرا بهم گفت ی عصر_

 .کنم ایبدبخت رو روونه اون دن یِبود خودم و سام ک ینزد

 .شدی بود، داشت پر پر م دهینپوش یهنوز لباس داماد مبچه

 ه؟ یمهسان جان من قصه چ گمیم

 !بالها نبود ها نیاز ا ییحی آق

 زنگ زدم به صدرا ازش بپرسم،  ی غروب

 !شدم سیکه کال ه ،یکیپشت تلفن بهم گفت ببند ن یجور  هی

 

 .گفتنِ صدرا را در آورد ی کین یادا و

 

 .نگفت چی تکان داد و ه یاز سر تاسف سر ماهان

 .گوشم گذاشتم  یبرداشتم و آن را رو کریاسپ   یرا از رو یگوش
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  ؟یزنی م هیحرف ها چ نیا ؟یگی م یدار  یمه چ. معلویک یخجالت بکش ن_

 .با هلن حرف بزن ای! بدیهات رو ماهان هم شنهمه حرف

 

 

 :گفت ع یسر

  هیداداش شِمرت هم بغل دستته،  فون،یرو آ  یرو زد ی. گوشیریالل بم  یاله_

 به من؟  یدی ندا نم

 

منم بغل دستم باشن،   یطهیسل یو خاله ییحیخود آقا   یکه حت ییاگه تو_

 .به حالت نداره یفرق  چیبازم ه

 

 .ت قورتم ندهحرف بزنم که خاله  ینه جون تو. اون وقت بلدم چطور_

 

 !که ی باز شروع کرد_

 

 :حوصله گفتم  یبزند که ب یو آمد حرف  دیخند  دوباره

 .داره کارتی هلن چ نیبب_
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فاصله گرفت و شروع به حرف   یرا به هلن دادم و او با ذوق، از من کم  یگوش 

 .زدن کرد

 !یجون  یکیسالم ن_

 

 .شیهابه هلن بود و گوشم به حرف  نگاهم

 چرا مهسان؟  هیگر_

 

 :دی انداختم. پرس نییبا من بود. سکوت کردم و سرم را پا ماهان

 !استیحیخاطر آقا نگو که به _

 

 .کان دادمو سرم را ت دمیخند آهسته

 .ساکت بودم و او خودش را مسئولِ حرف زدن کرده بود من

 :نگاهم کرد و گفت قیدق 

صدرا زنگ زده بود برا   ،ییحیدنبال آقا  میظهر که رفت یهااز همون طرف _

  هیو کجام،  رمیبهش گفتم گ یاز دوستاش. وقت  یکیکار از طرف  شنهادیپ

 .لحظه هم منتظر نموند و خودش رو رسوند بهمون
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 .گوشم فقط به ماهان بود بود اما  نییپا  سرم

 .ما اومد یتموم مدت دنبال کارهاش بود و پا به پا _

 

 :لبش به خنده باز شد و گفت بعد

! رسما افتاده بود به غلط کردن.  دیرس ارویاز اون  یچه حساب ینیبب ینبود_

گرفته بود که با زن برادرش داشته حرف   ییحیاز آقا لمیعکس و ف   یکل کهیمرت

  ی دیهمکارمه و دنبال کار تول گفتی . حاال خود زن داداشه داشت مزدهیم

رو   هاشلم ی عکس و ف  یه یزاو دی . اصال بارفتیمگه به خرجش م م،یبود

 !یدیدیم

 

 شد؟یمگر کم م  امی ناراحت

ها صد و ده خبر کردن. تازه اون موقع   هیانقد داد و هوار کرده بود که همسا_

 کهن ی. صدرا هم اومد. بعد از ایکالنتر  میشد که رفت  نیو ا  میشد  یما هم شاک

بوده و آقا   اساس یب  یادعا  هیگرفت و تازه مشخص شد  یرو پ  تشیطرف شکا

. جان یکرد، بازم نتونست تنهامون بذاره و باهامون اومد ا تیثیح یاعاده  ییحی

 .کم موند و رفت هیاونم اومد   م،یو هم بابا تعارفش کردهم من  یعنی
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همه   نیکه ا یمن نم؟یبود؟ پس چرا من نمانده بودم تا او را بب جان یا  صدرا

وقت دلتنگ او بودم، چرا حرف مامان را گوش کردم و به دانشگاه رفتم؟ لبم را  

صدرا   یعنی. ماندمی . کاش در خانه مرفتمی محکم به دندان گرفتم. کاش نم

 و آمده بود؟  ستمیمن ن دانستیم

 .طور بود  نیهم حتما

. با غم  داندیرا از خودم بهتر م  می هاساعات کالس  اتی نداشتم او جزئ شک 

 .نگاهش کردم

 

 :و گفت ختیرا به هم ر  میموها

کنارم نشسته بود. سر   م،یو بهت گفتم مهمون دار یاون موقع که زنگ زد_

 اوضاع چطوره؟ نهیبب خواست یشب هم که زنگ زد، م

 

 .نگاهم کرد ق یو عم گفت

 :که بداند درونم چه خبر است! رو به هلن گفت انگار 

 کارت تموم شد بابا؟_

 .می بگو تا بر ریعمه رو بده، شب بخ یگوش
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 .ستادیشد و ا بلند

کنان، دست پدرش را گرفت و با   یرا در دستم گذاشت و شاد  یگوش هلن

 .از من جدا شد ر،یگفتن شب بخ

 :گفت ماهان

 !رفت هلن خانوم ادت یماچ _

 

 .دمیاو را بوس  قیو من هم عم دی . صورتم را بوسدیخند ن یریو ش برگشت

 

 !یعمه جون  ریشب بخ_

 

 :. آهسته گفتدیرا کش  امینیو نگاهش کردم. ماهان خم شد و ب دمیخند کوتاه

 !میدیکه د میبود ده یحسود نددکتر _

 

 .و رفت گفت

که   ییحال بدم را ماهان بدتر از قبل کرد و حاال من مانده بودم و فکر به صدرا 

  ن یبود و باز هم ا ک یهمه نزد نیهفده روز قبل مرا کنار گذاشته بود و امروز ا
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من بودم که او را نداشتم. او با ماهان در تماس بود و با من نه و من،  

 .شده بودم ن یحسودتر

 

 

خاله رفته  یآمد. همه به خانه ی گذشت و ظهر روز بعد، احمد به مرخص روزآن

کنم.  شانی بودند و من که انگار با عالم و آدم قهر بودم، اصال نخواستم همراه

گاه و   ی بشنوم اما باز هم مامان بود و درد دل ها یزیچ خواستی نم دلم  یحت

 .میبود هاتن اطیود و با هم در حغروب ب ک ی. نزدگاهشیب

کرد و بچگانه رفتار کرد، اما حقش نبود   یکار اشتباه یل یاحمد خ کهن یبا ا_

دل مادرش رو آروم کنه که تو   خواستی م مباش تا کنه. بچه یجورن یمهناز ا

 .فکر عزب موندن پسرش نباشه

 

را تا مقابل   دادم و کتابم هیتک اطیتختِ ح یِتکان دادم و سرم را به پشت یسر

 .صورتم؛ باال بردم

. اما  کردمیم ت یالینکات مهم را ها ر یمشغول درس خواندن بودم و ز مثال

خاک چند   اش،ی باغبان یلچهیمامان هم مرا به حرف گرفته بود. داشت با ب

 .کردی گلدان را عوض م
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فکر کنم احمد هنوزم به   خواد ی اصال دلم نم ی خودمون بمونه مهسان. ول نیب_

و   ادیم شی پ میقد یهاوقت دوباره همون بحث. چون اون کنهی تو فکر م

 !ترهتر و حساس ت از هر بار سمجخاله  گهی د دفعهنیا

 

 .به آن فکر کنم خواستمی اما نم د؛یگویچه م دانستمی م  خوب

 :کتابم را تا انتها بخوانم، بعد گفتم یکردم جمله  صبر

. نمیبی م یقبل یو برن، من احمد رو مثل همون دفعه  انیهم ب  گهیصدبار د_

 !کم شه دیجا با هیخاله  تیحساس

 

 :گذاشت و گفت شیآخر را سر جا  گلدان

بار   هی یحت کهنینه به ا  دن؛ینه به اون همه ذوق و شوقت واسه گلدون خر_

 !یدی هم آبشون نم 

 

  د؛یکش رونیرا ب شیهاکشکرد؛ بلند شد و دست  ی ها خالگلدان یرا پا  پاشآب

 .دیرا بشو شیهارا جمع کرد و رفت تا دست   لشیوسا

هندوستان نکند   اد ی لَم یمامان، دوباره ف  یهاکه با حرف  کردمی را م میسع تمام

گلدان رفته بودم و روز بعدش به   دی خر  یکه برا یروزو آن ار ی ارِید  ییِو هوا
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بار هم نشده بود که از   ک یهجده روز،   ن یمحکوم شدم، نشوم. در تمام ا ییجدا

  شدی . هربار، پناهم درس منمک یبودم، دور دهیکه شن ییهافکر صدرا و حرف 

 .کردی پرت م یو حواس دلم را کم 

 

  شتریم برا شست، به سمت من آمد اما هنوز چند قد شیهاکه دست  مامان

 .بود که زنگ خانه به صدا در آمد امدهین

 .قدمِ آمده را به سمت در برگشت و رفت تا در را باز کند چند

 

ماهان و هلن بودند که با هم تا   دی. شادم یرا از کتاب گرفتم و به در بخش نگاهم

 .رفته بودند ابانیپارک سر خ

کتاب را پرت کردم و از   دم،یرا د یک یکه در باز شد و صورت خندان ن نیهم

داشت کار   یابر  ییدمپا یِ زیو ل اطیح یسیاما باز هم خ دمیپر نییتخت پا

 .گرفتم و خود را نگه داشتم  واریکه دستم را به د دادی دستم م

 .کردند ی م یداشتند روبوس  یکیو ن مامان

 ؟ ی. راه گم کردهاطرف ن یدخترم. از ا یخوش اومد_
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چله گذشت و    هی. فکر کنم جانی اومدم تا ا یی واال االنم موندم با چه رو_

 .من مونده یزاده شما هنوز دست خاله  یهاظرف 

 

 .رفتنم سست شد ی بسته شد و پا ،یکیحرف ن نیشُلم، با ا شین

خودت    داری داشت؟ مشتاق د یها چه قابل دختر گلم. ظرف  ی دار اریاخت_

 .میبود

 

 :و انگار تازه متوجه من شده باشد، گفت دیدوباره مامان را بوس یکین

شد    ی! چیایگفتم االنه که رو خودم فرود ب ی به طرفم پرواز کرد یجور  هی_

 خانوم دکتر!؟  ی پنچر شد  هوی

 

که از او   ی. با شناختندازدیراه ن یزی مانده را بلند تر برداشتم تا آبرور دوقدم

داشتم؛ محال بود بتواند ساکت بماند! خود را به آغوشش وصله کردم و محکم  

 .فشارش دادم

بود که مرا   یکس ی کیفرق داشت. ن یگر یمن، با هر دوست د  یکه برا ی آغوش

.  بغضم را فروخوردم تا در  انداختی صدرا م ادیبه  یگریار هرکس د شتریب

 .ندهم ی سوت ،یکیمقابل مامان، به قول ن
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همه برام تنگ شده که زودتر    ن یدلت ا دونستمی! م میبسه بابا چلوند_

 !خانوم  میمر یبه غذا  یدعوت اختصاص  هیتلفن بود و  ه یش . چاره اومدمیم

 

 .و از او جدا شدم  دمیرا بوس صورتش

 .! متاسفم واستیندار  یدلتنگ اقتیل_

 

 .و آخ مرا درآورد  دیکوب میومشت، محکم به باز با

گذاشته بود، دوباره برداشت و به دستم   نیزم  یکه رو یل ی خم شد و وسا بعد

 .داد

خط و خش روشون   نیازشون بکن بب یانهیمعا هیرو ببر داخل،  هانیا ایب_

 .وقت جهاز مامانت ناقص شه هیباشه  فتادهین

 

و سبد    میخانم به صدرا داده بود دیمهش مارستانِیشب در بکه آن یسبد

  گریبا د میبا غذا به او داده بود نا،یژ مارستانیکه شب بازگشت از قم و ب ی گرید

 .را آورده بود اتشیمحتو

 !داشتم یرا گرفتم و چه حس بد همه

 .گرفتمیشان مپس  یکیو حاال از دست ن م یرا به صدرا داده بود هان یا 
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بار، آخ گفتنم  نیزد و ا  میپا  یرو یبا نوک کفش پاشنه بلندش، ضربه ا  یکین

بود، آهسته   ستادهیعقب ا  یبود. مامان که کم میشست پا یبه خاطر فشار او رو 

 :گفت

 ؟یکنیمهسان جان؟ چرا انقد آخ و اوخ  م هیچ_

 

و ناگهان ماهان سر   م یکه در شرکت بود یروزآن  ادینگاه کردم و به  یکین به

. م یخنده زد ریبود؛ هر دو، بلند ز دهیسوال را از من پرس  نیبود و هم دهیرس

 .شدیتر ممن تلخ و تلخ  یکه کم کم برا یاخنده

  یسوال یما نشده بود؛ با لبخند اما نگاه یخنده ها لی که متوجهِ دل مامان

 :گفت

 ن؟یو بخند نیسیوا جانیتا شب هم نیخوایم_

 

 

 :خنده گفت انیم یکین

بگم   دیتو، با امیها رو پس بدم و خودم هم نظرف   نیاومدم ا ن یاگه فکر کرد_

هم واسه اومدن دارم که به وقتش   گهید  لی! چون چند تا دلنیاشتباه فکر کرد
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توپ از دست شما   یعصرونه   هیو  نمیبش امیبود که ب نیا   شی. فقط اولگمیم

 !خانوم  میبخورم مر

 

 :م تا او را به داخل تعارف کنم که مامان گفترا در دست گرفت دستش

دوسِت   ی لیداخل. فکر کنم مادرشوهرت خ م ی. بفرما برزمی قدمت به چشم عز_

 .میپختم و هنوز هم بهش دست نزد ک یداره چون تازه ک

 

 :گوش من گفت ریز

 !مادر شوهرم که عاشقمه_

 

بماند تا از او، درمورد   ادمی دیبا پوزخند، از کنارم گذشت. با خود گفتم: با و

 .سوال کنم اشی مشکلش با همسر فرار

 .زد د یمبل نشست و اطراف خانه را کامل با چشم د یرو

 .نمیبیهم نم سِشیِف  شنوم؛ی دوست من کو؟ صداش رو نم_

 

 :لبخند گفتم با

 .گهید انیکم م با باباش رفته تا پارک سر کوچه. کم_
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 :زنان گفت چشمک 

 .تمومِ خشنش! خدا رحم کنه یهمه چ یبا بابا_

 

 .را عَلَم کند اش یی رایو مامان رفت تا بساط پذ می دیبا هم خند دوباره

 :پا انداخت و گفت  یپا رو یکین

دلشون واست تنگ    ایبعض یگیمکه خانوم دکتر! نم یحاج  یحاج  گهید یرفت_

 شه؟یم

 

 :را بشنود، آهسته گفتم مانیهامامان حرف  کهن یاز ا نگران 

  ن یخود تو! تو ا نی جا. هماز اون  رونیب  ام یشما که انگار از خداتون بود من ب_

 .نامرد  یسه هفته فقط دوبار بهم زنگ زد

 

 :گفت یتکان داد و با خونسرد میدر هوا برا یدست

 .رم با خودم نبودبوده. بعدم من منظو ادیچه خبره؟ دوبار؟ از سرت هم ز_

 

 از صدرا حرف بزند؟   خواستیگرفت. م تمیدوباره ر قلبم
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 ه؟ یمنظورت چ_

 

شدن به   لیتبد لِیست که نشون داده پتانسمنظورم همون هاپو خشنه _

 !رو هم داره الیگودز

 

  ل یبدخلق شدنش دل ایصدرا هم دلتنگ من بود؟  یعنیخورد.   چیدر هم پ دلم

و سه بُرِش   ی چا ینیس ک یبزنم که مامان با  یداشت؟ آمدم حرف  ی گرید

 .آمد ک یکوچک ک

 

 :را مقابل صورتش گرفت و با لذت گفت ک یبشقاب ک یکین

 !ایخدا نی رو بب شیخانوم چه کرده! عطر توت فرنگ میمر نیبه به! بب_

 

 :رو به مامان گفت بعد

 !تموم، ماه ی. همه چستهیکارت ب یلیخانوم خداوک میمر_

 .رنیسر تا پاتون رو طال بگ حقتونه

 

 :گذاشت و گفت زیم یبشقاب را رو  ناگهان
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 !فمیضع یداد از دست من و حافظه_

 !رفت که ادمیاومدنم   یِاصل لیدل

 

 :خنده گفتم انیم

 !میباش انیرو بگو مام در جر  لتی نرفته دال ادتیخانومِ حافظه! تا _

 

 :گفت کرد،یبزرگش را باز م فیهمان حال که در ک در

  !کننده بود  وونهید یعصرونه  نیکه هم لشیدل هی_

 

 :با محبت گفت مامان

 .نوش جان_

 

 :ادامه داد  یکین

  هیکه قولش رو بهم داده.  یهلن جونم بود و گرفتن شکالت دن ید لشیدل هی_

 ...هاتون بود واوردن ظرف  لشیدل

 

 :و  ادامه داد دیکش رونیب فشیاز ک  چیکادوپ یابسته
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 .ناقابل به صاحبش بود یهیهد  نیا  لیهم تحو شی اصل  لیاز دال یکی_

 

 :گفت انهیموذ یباال رفته به او نگاه کردم. با لبخند یینشستم و با ابروها صاف

به بن  یفهمی که االن م یی ایکادو واسه توئه، متاسفم واسه رو ی اگه فکر کرد_

 !دهیبست رس

 

 :نشانش دادم. کادو را با سمت مامان گرفت و گفت  ز یر یاخم 

 !و مخصوص  یخانومه. کامال هم سفارش  میمال مر_

 

 .جا کردمبل جابه یخود را رو یبار او بود که کم  نی جا خورد و ا مامان

 مال من؟ اما چرا؟ به چه مناسبت؟ _

 

 .اه کرد به مامان نگ قیبسته را نگه داشت و دق  یکین

 !نیدیکش یکیکه واسه من و ن ییها. به جبران زحمتادیخوشتون ب  دوارمیام_

 

 گفت؟ی . چه مم ینگاهش کرد جیو مامان گ من

 :و کادو را در دست مامان سراند و گفت دینگاه به ما، پرصدا خند با
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  رونیو هم یکن یخانوم م  میمر میصدرا بود. گفت کادو رو تقد یجمله  نیع_

 !یگیم

 

 .خشک شد ی کیدهان ن  یکادو ماند و چشم من رو یدست مامان رو  

 کادو فرستاده بود؟  شیاو، برا یهامامان و به جبران زحمت  یبرا صدرا

 .. اشک، منتظر بود تا باز بباردسوختی م  چشمم

 

 :با لبخند گفت یکین

. من  ادی! مطمئنم خوشتون میشرکت خودمونه. البته تک و سفارش ی از کارها_

 .دوسش داشتم یلیخکه 

 

 :گفت ایبا حجب و ح مامان

 .به زحمت نبودم ی. دست جفتتون درد نکنه. راضطورهنیحتما هم_

 

 تروقفهی نام صدرا، ب دنیو قلبم با شن دیچرخی و مامان م ی کین نیب چشمم

 .دیکوبیم
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  دنشیو محو د دیکش رونیتابلو از آن ب ک یکادو را که مامان باز کرد،  کاغذ

مقابلش   یتابلو ی تا مامان، نگاهش را از رو دیطول کش قهیچند دق  دیشاماند. 

 .برداشت و به ما نگاه کرد

اما تابلو را که به سمت من گرفت؛ حال مرا   کردی داشت به چه فکر م دانم ینم

 :گفت یکیهم دگرگون کرد. رو به ن

 .از آقا صدرا تشکر کنم دیبا  یچطور دونمی ! واقعا نمقشنگه  یلیخ_

 

 :پا انداخت و گفت یدر دهان گذاشت و دوباره پا رو ک یک ی تکه ا یکین

 !جون  میخدا رو شکر که خوشتون اومد مر_

 

مامان هم شد اما من فارغ از حال   یحس دوست   جادیباعث ا ،یکین تیمیصم

ن  بود که ماما ییدوستانه شان، تمام مدت نگاهم به تابلو ی ها ی آن دو و شوخ

 .در دستم سرانده بود 

که شک نداشتم خط   با،یز یآن، باخط یبود که رو نیچرم ی از پوست ییتابلو

 ."مادر "خود صدراست، حک شده بود 
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 .شده بود نییطال، دور تا دورش تزاز آب  ییهاکلمه بود و با پروانه  ک ی فقط

 .بود ایدن ی به وسعت تمام دردها شیمن و مامان، معنا  یکلمه بود اما برا  ک ی

  ی باز شد و هلن پر سر و صدا وارد شد و ماهان هم از پ یلحظه در ورود  همان

 .او آمد

و ناگهان هر دو   دی را نداشت، با ذوق به سمتش دو یکین دن یکه انتظار د هلن

 .ما را گرد کردند یکه چشمان همه  دندیکش یبلند غیبا هم، چنان ج

 !تر بودتر و سرخوش از هلن هم بچه یکین

 

 :گفت  مانهیقدم جلو آمد و صم ک ی ماهان

 دییجان یشما ا دونستمینم دیخانوم. ببخش یکین ن یخوش اومد ی لیسالم. خ_

 .زدمی وگرنه در م

 

دعوت کردن دوباره   هی یمعرفت شما دوتا، اندازه دمیبرادر! د یممنون آقا_

هم   نمیگفتم تا شکالت هلن رو از دست ندادم، دست بجنبونم. ماش ست،ین

 .بود. با آژانس اومدم سیسرو

 

 :با خنده گفت مامان
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  یبهونه آورد  ی من که چندبار خواستم شام و ناهار نگهت دارم، خودت ه_

 .زمیعز

 

 :گفت یبا شاد هلن

 ؟ یمونیشکالت بهت بدم، شام م  ی جون یکین_

 

 :و گفت دیرا پر صدا بوس صورتش

بمونم   تونمی واسه شام نم ی. ول رمیگی شکالتم رو که هرطور شده ازت م_

 .زمیعز

 

 :و گفت دیرا کش شیهابا انگشت، لب  یک یشد. ن زانیهلن آو  یو لوچه لب

 !ی فسقل یشی م یخوردن ، یجورن ینکن ا_

 

 :رو به من گفت و

 !آخر لیو اما دل_

 

 .نگاهش کردم ،یسوال
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  .واسه فردا که تولدمه، دعوتتون کنم امیبود که ب نیآخر ا لیدل_

 

 .دمیبود. به سمتش رفتم و او را در آغوش گرفتم و بوس ستادهیسر پا ا هنوز

 .زمیرو! مبارک باشه عزرفته بود تولدت  ادمی یوا_

 

 :هم با لبخند گفت مامان

 .و باعزت دخترگلم ی. مبارک باشه. عمرت طوالنزمیعز یبه سالمت_

 

 :تشکر کرد و گفت یکین

 .ممنونم_

. فردا  دیاینداره. اومدم دعوتتون کنم که ب یا دهیفا یاما بگم ها! تشکر خال 

 .هم مهسان کالس نداره کارم، یهم هست و هم من بعصره. جمعه

 

 :گفت د،یربط به خودش د  یها را بکه صحبت ماهان

 .جازه من برم باالخانوم. با ا  یکین گمی م ک یبازم تبر_
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 :بلند گفت یکیو هنوز دو قدم هم برنداشته بود که ن گفت

 .ست! مجلس زنونه های زی واسه فردا برنامه بر ی شما نر_

 

زود   ی لیرا بشنود، سرخ شد و خ یکین یبود تا جمله  ستادهیا مرخ یکه ن ماهان

 .فرار کرد بایاز پله ها باال رفت! درواقع، تقر

 

 :کرد و گفت نیی باال و پا یکیخود را در آغوش ن  هلن

 ؟ یدی بابا من برم تولد؟ اجازه م_

 

 :بزند و گفت یاجازه نداد ماهان حرف  یکین

با  کشمی م شیرو به آت تریو توئ نستایوقت ا. اون فکر کن اجازه نده _

 !هشتگ، پدرِ ظالم !زمیپدر ست یهاکامنت

 

 :به خنده افتادم و مامان که متوجه نشده بود، گفت من

. منظورم  ستمیبرنامه ها ن  نیکنم. چون واقعا اهل ا ی عذر خواه دیمن که با_

 .بودم یجور نیهم هامی هاست. راستش از جوونجوون  یکردن پا به پا  یشاد
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 :و ادامه داد دیخند

 .انیب توننی مهسان و هلن م_

 

گفته بود مجلس    ی کیرا صادر کرده بود. ن مانی. مامان هم اجازه رفتمیم دیبا

  یراست نم؟یخانم را هم بب  دیخانم و گلش  دیامکان داشت مهش یعنی زنانه است. 

 بودم؟  خبری چرا من از حال مادر صدرا ب

 

 .مقابل صورتم به حرکت درآمد و مرا از فکر رها کرد یدست

 

 ها؟_

 

 !یایو م  یدیرو بگو که بدونم افتخار م  ها و کوفته! بله_

 

 :و گفتم دمیخند کوتاه

 .یمن و هلن رو  مهمون کن ناهار هم  هیکه  یبه شرط_

 

 :و گفت  دیکوب میبازو ی مشت، محکم رو با
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 !! باشه قبول! ناهارت هم با منیستیخوبه گدا گشنه ن_

 

 :گفت یشاک هلن

 پس ناهار من؟ _

 

 :او را به خود فشرد و گفت یکین

 .عروسک  یاناهار خوشمره  هیتو خودت _

 

 .اش را به آسمان رساندخنده ی خوردن او را در آورد و صدا  یادا و

 

صدرا نگاه کردم،   یی اهدا  یرفت و پشت سرش، به تابلو  یکین یشب وقت آن

 .دلم پر از غصه شد. مامان هم حال مرا داشت

 :گفت ی با به شوخ. باداشتی از تابلو برنم چشم

 !ییعاشق تابلو دم یکردم؛ چرا نفهم یهمه سال باهات زندگ نیا_

 

 :گرفت و گفت دهیحرف بابا را نشن مامان
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تابلو خالصه   نی ! تموم حسرتِ نداشتنِ مادر رو تو اچارهی! پسر برمیبم یاله_

 !رهیگیم شیقلبم آت کنم،ی کرده و داده به من. نگاهش که م

 

 :معترض گفت  ماهان

 ه؟یخانوم ک  دیپس مهش ؟ی چ یعنی مامان؟ حسرت مادر نداشتن _

 

 :و گفت دیابرو در هم کش مامان

 !نباشه بهتره ، یمادر نیهمچ_

 

هم فشار دادم و باز به صدرا فکر کردم. وقت سفارش دادنِ    یرا رو  چشمانم

 کرد؟ ی آن، به چه فکر م یوقت نوشتن اسم مادر و طراح  ،ییتابلو نیچن

 

 

بود که از   نینداشتم. ا ی کیبه مناسبت تولد ن دنیخر هیهد   یبرا یادیز وقت

  یست لباس خواب عروسک ک یلوکس پدرش،  ک یخواهش کردم از بوت نینازن

خوشحال   یلیبودم، حتما خ  دهید ی کیکه از ن یاتیکه مطمئنا با روح اوردیب

. شنگ ق  یلیباکس خ ک یآورد و هم  هم لباس را  میبرا  ن،ی. خود نازنشدیم
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بود و خواست آن را همراه   دهیکش یکیاز خودش و ن  ینقاش ک یهلن هم 

 .کادو کنم شیکه از ماهان گرفته بود، برا یکی ش یچیجاسوئ

 یکه مدت میشد  یاخانه  ی ماهان را از او قرض گرفتم و با هلن، راه نیماش

جا قدم گذاشته بودم.  از صدرا، به آن ی انشانه افتنی یبار؛ برا نیاول یقبل، برا

. سرعتم را کم  شدی بند نم یصندل یرو  اد،یبود و هلن از ذوق ز تابی من دلم ب

کمربندش را بسته  کهن یکرده بودم و مجبور بودم مدام به او تذکر دهم.  با ا

ت به  شده بود و چون عاد   داری. از صبح زود بفتدینگران بودم ب بودم اما باز هم 

  تیاذ ،یرا داشتم که در طول مهمان نیا یداشت، دغدغه  یروزم یخواب ن

 .نشود

 

چشم بسته هم   کردم ی فقط به آن خانه رفته بودم؛ اما حس م بارک ی کهن یا با

  یکیرا مقابل خانه نگه داشتم؛ به ن نی ماش یکنم. وقت دایآدرسش را پ توانمیم

 :گفت عی زنگ زدم، سر

 .داخل اریب نمی. ماشیاز در پشت  ایدور بزن بمهسان کوچه رو _

 

و همان لحظه در   دمیکه گفته بود، رس ی حرفش را گوش دادم. پشت در ناچار

 .افتمیرا مقابل خود   یباز شد و موحد
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  ادهیپارک کردم و پ یاباغ کردم و آن را گوشه  اطیرا وارد ح نیماش ع یسر

 .شدم

 .دیو محکم مرا در آغوش کش ستادیگشاده مقابلم ا یی با رو یموحد

 

چقد دلم واست تنگ شده بود    فهممی تازه م نمت،یبی االن که دارم م_

 !مهسان

 

دست در    ،یو شوخ یصحبت و احوالپرس یو بعد از کم  دمیرا بوس صورتش

  یموحد  یبودند، شانه به شانه گرم ی که در دست د ییدست هلن، با کادوها

 .می شدوارد ساختمان 

به هر گوشه که   بار، ن یام اما ابه آن توجه نکرده  ادیقبل ز یدفعه  کردمی م فکر

صدرا مقابلم نقش  شانیو صورت پر انیچشمان گر ر ی تصو کردم،ی نگاه م

 .سوزاندی م شتریو دل تنگم را ب بستیم

 

 خانوم دکتر؟ یگردی دنبال صابخونه م_

 

 :حال بغل کردنش گفتم. در  دمیو تلخ خند دمیچرخ   یکیسمت ن به
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 !سالم! تولدت مبارک خانوم مجد_

 

 :گوشم گفت  ر یز دم،ی را که بوس صورتش

 !تهطهیسل یخاله  مجد_

 

 .دیرا هم بغل کرد و محکم او را بوس هلن

 من چطوره!؟  یمهمون اختصاص_

 

 :لوس کرد و گفت شیخود را برا  هلن

 .جونم یک یتولدت مبارک ن_

 

ناهار   زیسر م ی، من و هلن را با ساغر موحدکه داده بود یطبق قول  یکین

ناهارمان، سنگ تمام گذاشت. چند مدل غذا سفارش داده   یدعوت کرد و برا

 .کرد ک ی تحر شتریب ذ،یلذ یمان را با عطر و رنگ غذاها   یبود و اشتها

 :به من گفت ییبود و با پررو اوردهین وان یل  ز،یم سر

 .ار یکجان، پاشو برو ب هاشوانیل یدونی تو که م_
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 .را گفت و مرا از خجالت، سرخ کرد نیا

.  دمیخجالت کش یموحد  شیآمده بودم. پ جان یبود که من ا ی به روز اشاشاره 

 .متوجه نبود ادی باز خوب بود هلن ز

  ی لیدهان به دهان نشوم، چون ثابت کرده بود که خ یکی با ن ادیکردم ز یسع

 !زد یرا بر  یهر کس یآبرو  تواندی راحت م

 

مانده از بعدِ ناهار   یدوساعتِ باق  یکیو     میصرف کرد شی ها ی را با شوخ ناهار

کرد   نیریش مانی برا شیقدر با حرف هارا هم آن  گرشید  یهاتا آمدن مهمان 

تولد   میدیو زنگ در که به صدا در آمد، تازه فهم میکه گذر زمان را متوجه نشد

 !شروع شده است

را هم دعوت کرده بود و جو   گریهلن، حدود ده نفر د جز من و ساغر و یکین

 .نبود یراه انداخته بود. از مادر و خاله اش هم خبر یامانهینسبتا صم

 

 ک یرفت تا ک یکیزنگ به صدا در آمد و ن گرید بارک یکه همه آمدند،  هامهمان 

آن بود را از دم در   یجغدِ رنگارنگ رو  ک یکه طرح  ینسبتا بزرگ  یسفارش

را   شیهاو دست  دی کش غیهلن ج دنش،یکه به محض د ی کی. کردیبگ لیتحو

 .دیمحکم به هم کوب

 !یرنگ یرنگ  ک یآخ جون! ک_
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تر به ساکت  یکه کم میفقط من و ساغر بود ،یکیدوستان ن  انیکه در م انگار 

را از خود او هم   طنتیسبقت در ش ی گو گرش،ی. دوستان دمیدیرسی نظر م

 .ربوده بودند

خود   یهاخنده  بلیو زمان را س نی. زم گذاشتندی م گریدک یسر به سر   مدام

 !رنگ خودشانهم  میکه من و ساغر هم، شد دینکش یو طول کردندیم

 .دیخندی م مانیهم پا به پا  شدی نم مان یهای متوجه شوخ  ادیهلن که ز یحت

 

  نستاگرامیها را در او همان دم آن گرفتی م ی سلفِ عکس  راهی راه و ب یکین

 چیدر ه  کردمیم  ی گرفته بود و من سع وی دو بار هم ال یک ی. کردی م ی استور

خوش   ی و دوستانش، الک یکیدانستم فاز ن یحضور نداشته باشم. علنا م ک ی

ها آن . با داشتمکارها را ن نیا ی. من هم حال و حوصله استی بودن و سرخوش

و از بودن در کنارشان   دمیخندی م شانیبه حرف ها کردم؛ی م ی شوخ

قلم را دوست نداشتم. خصوصا که مدام در فکر   ک ی نیحال بودم؛ اما ا خوش 

که مال او بود اما   یا. پرت خانه شدی و حواسم پرت صدرا م رفتمی فرو م

 خودش کجا بود؟ 

ما رفته بود و من   یخانه  او به  روزیبا هم عوض شده بود. د مان یجاها  حاال

 .نبودم
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 .او بودم و او نبود یمن در خانه  امروز

 

 

روز استخدام   نیرا در همان اول نیو ا  زدندی صدا م ک یاو را ن   یکین دوستان

که  شانی کوبی بودم. رقص و پا دهیاز خودش هم شن  ر،یشدنم در شرکت سد

رو به    ز،ییپا ی عصر بود و هوا میو ن پنج ک ینداشت اما چون ساعت نزد یتمام

را  خانم مجد، آن  ی کیتا ن میگذاشت زیم  یرا رو  ک یبه ناچار ک رفت،ی م یکیتار

 !بِبُرد

قدر آهنگ تولد در فلش خود  آن ،یک یدوستان ن نیتریم یاز صم  یکی سُلدا، 

گذاشت   یهم که شد، آهنگ ک یک دنی. وقت برمیآوردیبود که کم نم  ختهیر

 .میخواندی که همه با هم، همراهش م

 "یها رو فوت کن، که صدسال زنده باششمع  ایب"

 

که سر   انددهی. شک نداشتم نقشه کشدیباری از صورت دوستانش م طنتیش

 .فرو کنند ک ی را وقت فوت کردن شمع ها، در ک یکین

  لب  ری را ز یزیکه بر لب داشت، چ یچشمانش را بست و همراه لبخند یکین

 .زمزمه کرد

 !چه بود ش یآرزو دانم ینم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1813 
 

او باشد. خصوصا که   یاز ته دلم، خواستم امسال پر از اتفاقات خوب برا  یول

ملک مالقات داشته باشد و   یگفته بود قرار است با عل میتولد، برا یابتدا همان 

  فیروشن شدن تکل  یدلش باشد اما برا یکه خواسته  ستین ی زیچ نیا

 .است دار ید نیمجبور به ا اش،یزندگ

که سرش را خم کرد و   نیو چشمانش را آرام باز کرد. هم دیکش یقیعم نفس

و سر تارا،   دیها را فوت کرد، در کمال تعجبِ همه، خود را کنار کششمع 

 .فرو کرد ک یدوستش را، محکم در ک

 

شوک  اعجوبه بود! تارا از  ک ی طنت،یواقعا در ش   یکیهمه باز مانده بود. ن دهان

افتاد. هلن که  یدستمال کاغذ یو به جان بسته دیکش غیج  ،یکین یکار ناگهان

بغل   ر یدست، او را ز  ک یبا  یکیباعث شد ن د،یخند یکیبلند و پرصدا به کار ن

مرا هم در   ی سر هلن کوچولو م،ییایبه خود ب  هیبق ایمن  کهن یبزند و قبل از ا

را    یکیبلند ن یخنده یجا خورد اما وقت  یفرو کرد. هلن هم ابتدا کم ک یک

هم   نیبه ا یکی. ندی خل و چلش داد و چون او، بلند خند قیدل به دل رف  د،ید

نکرد و بلند و پرصدا به همه   یکیهمه را ک یکه سر و رو  ی قانع نبود. تا زمان

  زم، یاو بگر کردم از  یمن هم هرچه سع یحت گرفت؟یمگر آرام م  د،ینخند

پرتاب    میبود، به سو ستادهیکه ا ییرا از همان جا  ک یک یاموفق نشدم و تکه 

 .کرد
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ما شناخته شده بود. کادوها را که باز کرد، از   یهمه   یبرا ی کین تیشخص انگار 

  یکیشده بود، کم مانده بود از خنده روده بر شوم.  مشیکه تقد یی ایهدا دنید

پشمک حاج   یابسته ، یکیآورده بود.  یبسته آدامس بادکنک ک ی شیبرا

  !یبا یبسته، ها ک ی ی گری آورده بود و د لهیبسته ت ک ی  شیعبداهلل. سلدا برا

  ،یموحد یمن و کادو یگفت کادو توان ی عطر بود. م ک ی هم   یموحد یکادو

 .کادوها باالتر بود  گری سر و گردن از د ک ی هلن،  ینقاش یحت

 

خود،   یمانهیصم  یبا خداحافظ ،یکیو دوستان ن  شدی کم کم جشن تمام م   

بود. هلن که   ک ی. ساعت از هفت گذشته بود و هوا واقعا تارشدندی از ما جدا م

مبل به خواب رفته بود.   ی کرده بود و خسته شده بود، رو زیجست و خ یحساب

خانه،    نیانگار که ا  نهسلدا هم هنوز نرفته بود. انگار  ،یو موحد ی کین و نجز م

 دهیروز صدرا را در آن مالقات کرده بودم. رسما ترکبود که آن ی همان قصر

به   یکیاز تولد ن ی خرابکار ک ی ،یکردی که نگاه م بود! به هر سمت خانه

شده   ختهیر نیزم  یشربت که دو سه جا یوارونه  یهاوان ی. لخوردی چشمت م

بود و به زحمت از آن جدا شده بود؛ دانه   دهیکه به فرش چسب یبودند؛ آدامس

خانه پخش و پال شده بودند و از همه بدتر   یجا  یکه جا ی کورنِ رنگپاپ  یها

همه و   داد؛ی نشان م ترفیشده بود و خانه را کث ختهیکه چند جا ر یکیهم ک

 !اندصدرا را ترکانده یو دوستانش، خانه یکیکه ن زدندی همه داد م 
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 !صدرا

بازگو کرد و دردش را   میاش را براگذشته یکه همه یروزآن  یدلم برا چقدر

  ییاعتنای که مرا با ب افتادی م ادمی یتنگ شده بود. اما وقت د،یدر آغوشم بار

هم نفرستاد؛ تمام آن   یامیپ  یهم به من زنگ نزد و حت بارک یکنار گذاشت و 

 .دیکشی و از مقابل صورتم پر م شدیخاطرات خوبم دود م 

 

 .پرت کرد  یرا در آغوش موحد  یبخارشو یآمد و دسته شیپ یکین

  نیرو  ا جانی ا اد یکن. صدرا ب زیکم تم  هیرو صاحاب  ی ب نِیپاشو اون زم_

 .کنهیم زنده زنده چالم صبحِ تولدم،   نیهم نه،یبب یختیر

 

  یرو فِیکث یهاگذاشت و در حال جمع کردن بشقاب بیفلشش را در ج  سلدا 

 :گفت زیم

 !جان یشد!؟ انگار زلزله شده ا یبود، چ ی واقعا هم چ_

 

 :بلند گفت یکی. نجمع کردم   زیم یرا از رو هاوان یل شان،یهااعتنا به حرف  یب

ها! حاال از شانس من، به   ادیب جانی بار هم دوست نداشت ا هی یحاال سال_

 !یورنیا افتهی کرده. فرت و فرت کالهش م دایتعلق خاطر پ جانیا
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را دوست   یکیبود و حرف ن دهیته دلم لرز کهنیو به من چشمک زد. با ا گفت

  ی را رو هاوانی کوتاه، ل یدهم. پس با پوزخند  تیداشتم؛ اما نخواستم اهم

 :گذاشتم و گفتم شخوانیپ

 .گهید  میمن و هلن بر ،یاگه اجازه بد زمیعز_

 

 .دیرا در هم کش  شیابروها

 !االن؟ شام نخورده؟ محاله بذارم_

 

 :لب نشاندم و گفتم به  زیر یلبخند

 .هلن خوابش برده. منم انقد به لطفت هله هوله خوردم که تا خرخره پُرم_

 

 

 :برداشت و گفت زیم یو را از ر  شدهیکیک یهای کاغذ دستمال

 .جمع و جور کن بعد برو حداقل بمون _
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  ک ی. تاررمهی . بعدم دتونمی جا کن. باور کن نمجابه  یگرَم هی آشغالِ  هیتو بگو _

 .ادیماهان درب ی. االناست که صداشده

 

 :و گفت دیکش یاکالفه پوف

 !جمع کن عامو! تو هم با اون داداش خشنت_

 

 :تند نشانش دادم و گفتم یاخم 

 .که داداشم خط قرمزمه یدونیم_

 

 :باال گرفت  و گفت میرا به نشان تسل شیهادست 

 ...دینطنزن! نبا ینبود داداشتون تحفه ادمی. دیاوه بله ببخش_

 

 :گفتم یشاک

 !یکین_

 

 :گفت رتیشد و نگاهم کرد. بعد با ح ساکت

 !وارد نشد   هوی اژدهات برو تا داداش  ایبه خدا! ب نیادر و تخته_
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 !کم آوردن که نداشت قصد

 

 :گفتم ی را بغل کردم و به موحد هلن

 ؟یایساغر جون تو نم_

 

 :ها گفتحال شستن ظرف  در

 .دنبالم ادیبعدم قراره بابا ب مونم،ی م  گهیکم د هی. من زمینه عز_

 

ماهان، از ساختمان خارج شدم.   نیکردم و به سمت ماش یهر سه، خداحافظ با

. دمیتنش کش یخودم را رو یعقب خواباندم و پالتو  ی صندل یهلن را رو

 .فتدیکمربند عقب را هم بستم که ن

 

در تنم نشسته بود که مطمئنا    یفرمان نشستم و استارت زدم. سوز سرد پشت

نم   طورنی. همبود  یکین یخنک و تگر یهادر شربت   یرو ادهیز یجهینت

 .لباسم که با آب، پاکش کرده بودم، هنوز خشک نشده بود
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در بزرگ باغ که   یرا به حرکت درآوردم. روبرو نیخود جمع شدم و ماش  در

را به حرکت   نیمنتظر شدم. دوباره ماش  یدر آهسته باال رفت و کم دم،یرس

از در خانه خارج شد، با    ن،یماش یکه سپر جلو نیدرآوردم تا رد شوم اما هم

ترمز زدم. خودش بود. به خدا   یشاخ به شاخ شدم و محکم رو یگرید نیاشم

 .که خودش بود. خود خود صدرا بود

. قهر بودم، دلخور، ناراحت، شکست  شدندی از قاب روبرو جدا نم میهاچشم 

محروم   دنشیخود را از د  شدی اما دلم تنگ بود. مگر م  حوصله؛یخورده و ب

 کنم؟

 .بودم اش رهیخ  رت،یباز از ح یه بودند و با دهانفرمان ماند یرو میهادست 

 قهیدق  ک یبود اما همان  قهیدق  ک یفقط  دیبه من مانده بود. شا رهیاو هم خ 

حرف، فقط   یب  دم ید یهم قدرت به جنون رساندن منِ عاشق را داشت. وقت

را عقب بردم تا    نیماش ی که نگاهم را از او بردارم، کمآن یب کند؛ی نگاهم م

 ...بتواند رد شود و بعد، دوباره از او دور شوم

 

 .برداشت انیاش، از مکرده بودم، او با جلو آمدن دوباره  ادیرا که من ز  یافاصله

جا   یآمد. به حد کاف  شیو او هم سپر به سپر من، پدنده عقب رفتم  دوباره

آمد. سپر   شیاما دوباره پ دیچیپی به راست م دیرد شدن از من داشت. با یبرا

  ک یقلبم  کرد؟یاز هم نداشتند و او چرا بس نم   یادیز یفاصله  ن،یهر دو ماش
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 مِیبا نگاه مستق  ود؟گذاشته بود. قصد صدرا چه ب دنیکوب یبنا یجور ناجور

.  رساندی عمر بودند؛ داشت جانم را به لب م یشهیمن ش  یکه برا ییهاچشم 

را نگه داشتم.   نیادامه ندادم و ماش گریام گرفت، درمق را که از وجود خسته

  خواستمیو نگاهم را گرفتم. نم اوردمیطاقت ن  ادینگاهم به روبرو بود. اما ز

 .نبودم. کم آورده بودم یخوب  گریباز وقتچ یبه نظر برسم اما من ه فیعض

  هیگر ی زار بزنم. اما جا  خواستیفرمان گذاشتم و چقدر دلم م ی را رو  سرم

گرفتم  یناگهان یاکه بر تنم نشسته بود، رعشه  یو با لرز دم ینبود. بغضم را بلع

 .کردن فکر نکنم هی کردم به گر یو سع 

 

خوردم اما زود به خود مسلط   یخورد، تکان کوچک  شهیبه ش تق تق که یضربه

فرمان بلند   یشود. سرم را از رو داریهلن ب  دم یزد. ترس شهیشدم. دوباره به ش

شده بود. انگار تنم، توان تحمل کردن وزنش را نداشت. به   ن یکردم. چقدر سنگ

و نگاهش کردم.   دمیکش نییرا پا شهی سرم را به سمتش چرخاندم. ش یسخت

 ...پر بغض ن،یغمگ  ر،یگدلتنگ، دل 

تکان دادم تا اشکم،   ی بود و نبود، سر ماننیخسته از خودم، از او و از هرچه ب 

 .نکند دایفرصت ابراز وجود پ

 د؟ییبله؟ بفرما_
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 ...که یکالمم را از خودم توقع نداشتم. آن هم در مقابل صدرا کاهن تیجد

 

. قصد عذابم  زدیسکوتش داشت مرا آتش م ن یو اکرد  یداشت نگاهم م  هنوز

 .وقتش نبود دیاما شا کردی را طلب م ی نگاههم  نیرا داشت؟ دلم ا

به   ن،یماش یجلو  یشهیبه جان کندن، نگاهم را از او گرفتم و از ش ،یسخت به

 .روبرو زل زدم

 :نگاه به صدرا و با اشاره به جلو گفتم یلرزانم را بلند کردم و ب دست

 .برم دی... منم... باکهی . هوا تاردیرو بردار توننیلطفا ماش_

 

 !شو ادهیپ_

 

 خدا!؟ ی صدا محروم بودم ا نی! من چطور از اشیاز صدا آخ

 

  یرهی. دوباره خدیکرد و جوش یهم افتاد. اشکم نافرمان ی رو میهاچشم   پلک 

 :اعتنا گفتم یب د، یلرزی و م زد یم اد یبغض را فر که ییمقابل ماندم و با صدا 

 دی... منم بادهی. هلن... عقب خوابد یرو بردار توننیکاهن، لطفا ماش یآقا_

 ...برم
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کار را هم کرد. نرفت؛ فاصله نگرفت؛ به   نیلج کند و هم  شتریداشتم ب انتظار

 .دیکش بایآن، در سمت مرا باز کرد و دستم را گرفت و تقر یجا

 !نییپا ایب_

 

 یزندگ یمن، معنا یبود که برا یدستش، تناقض یکوره ریتنم، ز انجماد

  ی. خسته بودم؛ عصبمیایداشت. دستم را دوباره تکان داد و باعث شد به خود ب

 .رقصاندی جور مرا م  ک یمقابله با او نداشتم و هربار،  یبرا  یتوان چیه کهن یاز ا

 

 

 :شدم و با تحکم گفتم ادهیبه ناچار پ 

 ؟یاهست؟ حرف ناگفته یدیجد ز یچ د؟ییبله؟ بفرما_

 

نگاهش کردم.   فشردم،ی که از سر خشم به هم م ییهاکرده بود. با لب سکوت 

. آمدم برگردم و باز سوار شوم که دست  آوردی در م  شتری سکوتش حرصم را ب

گرفتم. به صورتش زل   یکرد و اجازه نداد. نفس نیسقف ماش  لیچپش را حا

 :دم یزدم و غر

 ...؟هیچ_
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شده در هم، نگاهم کرد و   دیکل ییهانداد کامل دهان باز کنم. با دندان  اجازه

 :گفت

 .مهسان  دمیلوس ند یِتو یِعقل   یو ب  یو کله شق  یبه عجول یدختر_

 

با تنش، شور گرفته بودم؛ اما حرفش بد   امی کی بودم؛ از نزد شیصدا دلتنگ 

 .بود نیسنگ میبرا

شدم که فکر   یعصبان   یکرده بود را با دست پس زدم و جور لیکه حا یدست

 .کس بتواند مرا آرام کند چیو ه  زیچ چیه  کردمینم

بله درسته. حق با شماست جناب مهندس کاهن. من لوسم. اصال من نفهم و  _

 ...عقلم، من یب

 

 کارزار؟ نیوسط ا گفتی ه مچ  گری د اشک 

وا دادم.   یطورنیشما ا یکه جلو فهممی . نمفهممی نم یچیه عقلی آره منِ ب_

 ...که برام انقدر ارزش داره که ی. کسشناسمشی که نم یکس یجلو

 

 . را قالف کردم و حرفم را با پوزخند عوض کردم زبانم
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درست!   نامیعقل و کله شقم، باشه ا  یمن عجولم، درست! لوسم، درست! ب_

هاتون درسته، هم  اصال من سراپا غلطم و شما درست. شما که هم حرف 

 ...هم تتون،یشخص

 

. رساندی مرا به ضعف م شتریاز هر دو چشم راه گرفته بود و سرما هم ب اشکم 

 چه کنم؟ ماندمی وقت رفتن بود. او که فقط نگاه کردن بلد بود؛ م 

بند آمدن نداشت،   الیکه خ ی دم اما دوباره برگشتم و با اشکرا به او کر پشتم

 :پر بغض گفتم

 ...دختر لوس و زبون نفهم و  هیحاال از سر راه _

 !تموم یکنار صدرا کاهنِ همه چ برو

 

که در   رمیقدم به عقب برداشتم و آمدم نگاهم را هم از او بگ ک یو  گفتم

طرف و   نیدو دستش را ا و صدرا قفل شدم. هر  نیماش نیب ه،یاز ثان یکسر

آغوشش، نگه داشته  ک ینزد ییجا ن،یبه ماش  دهیطرفم گرفته بود و مرا چسبآن

را پرتِ   خود را بزنم و   ز یهمه چ  دیکه کم مانده بود ق  ک یقدر نزدبود. آن 

کدام قصد   چیالنه کرده بودند و ه  یگری در چشم د مانیهاآغوشش کنم. چشم 

که   یاپرنده یکو کو یتندمان، با صدا ینفس ها ی. صدام ی رینگاه بگ مینداشت

 .سکوت باغ را در هم شکسته بود خواند،ی تر مطرف آن یکم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1825 
 

 ...دیرسی سر م  یبود. از سر ترس، اگر کس جانیتند من، از سر ه یهانفس

 .بود ظشیفقط از سر خشم و غ شک ی بلند صدرا که ب ینفس ها و

 

که   ییهاکرد و من، خسته از تمام تنش یخشمش را بر سر چشمانم خال تمام

  یبرا دانستمیکه نم ی ام، از گنگ بودن حسنوزده روزه یِبود؛ از دلتنگ  ماننیب

 :دارد، گفتم ییو معنا گاهی او چه جا

  ی . مگه نگفته بودبرم؟ برم واسه خودم  ی ذاری صدرا؟ چرا نم یخوای م یچ_

 ...برو؟ مگه قرار نشد برم؟ رفتم

 ...که... رفتم یدید

 پس؟  چته

 

 :اوج گرفت و هق زدم  امهیگر

 کار کنم؟ یچ  دیبا گهید_

مونده   یحرف تو و خواست تو اومدم؛ با حرف تو و خواست تو هم رفتم. چ با

 ؟یکنی حِق باهام برخورد مانقد مُ ؟ یمونده که انقد حق به جانب یچ  گه؟ید
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داشت؟   دهیها را پاک کردم اما مگر فا و رد اشک  دمیبه صورتم کش یدست

 :گرفته گفتم ی. با دلشدی م سیدوباره و دوباره صورتم خ

خودم. احساسات   یکارها جِیم. گرابطه   نیا جیهم گ ش یجور  نیمن هم_

 .خودم

بشن، که بخوان   کمی بابا و ماهان نزد رِی غ ی مرد چیتا به حال اجازه ندادم ه من

. قلبم، خودم،  شمی ... فلج مرسمیبه تو که م  یبغلم کنن. ول ایلمسم کنن، 

 .شهی وجودم فلج م

 

 .را تکان دادم و بغضم را فرو خوردم  سرم

حس    دونمی عاشقتم و نم  یدونیم یصدرا. وقت ترسمیفلج شدنه م نیمن از ا_

 قدنیبمونم. هم یجورن یکه هم ترسمی . مترسمی م شتریب ه،یتو به من چ

 ...یکه با اومدن هر مرد ترسمی. مفیضع

 

 :و گفت دیرا در هم کش شیهااخم 

فلج   یکه بخوا یکنی م یادیغلط کرده لمست کنه. تو هم غلط ز  یهر مرد_

 .یواسه کس یش
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را   فمیتکل زد؟یا چرا درست حرف نمام  دادمی قلدر بودنش جان م نیا ی برا من

 :ادامه داد   تیبا همان جد کرد؟ی مشخص نم

 .جاستنی هم قایاون هم دق  ؛ یفلج شدن دار یجا اجازه هیتو فقط _

 

 ...خودش اشاره کرد  به

 ...به آغوشش و

 

 افتادم؟ یپس م  یاز خوش دیبا

حرکت   یچنان باز آغوشش، هم  یکم یچطور تحمل کردم که با فاصله  پس

 گوش دهم؟  شی بمانم و فقط نگاهش کنم و فقط به صدا

 

 :و رو کرد و گفت  ریز شیهارا با برق چشم صورتم

مثل تو عجوالنه    خواستمی مهسان. نم خواستی من دلم عجله کردن نم_

.  یذاری تو نم یگنگ نمونه. ول موننیب ی زی. دوست داشتم چرمیبگ میتصم

بده مهسان. دودش هم شک نکن که اول از همه تو   یلیخ  نیو ا یدی اجازه نم

 .رهی چشم خودت م
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 ش،یهاکمرم نشست که حاال داشت با اعجاز انگشت  یرو یدستش ک  دمینفهم

  ی. دستش که رودیبخشی و وجودم را گرما م  کردیهمان نقطه را نوازش م

 ...از هم مسخ شدمقرار نانوشته با قلبم، ب ک یشد، طبق  نییکمرم باال و پا

 ...شدم فلج

 .مادرزاد فلج

 

 .ندیکالمش را در چشمانم بب ریتاث خواست ی خوب نگاهم کرد. انگار م   دوباره

 

 

 :نجوا گفت با

  ی باز هی. یباز هیوسط  یندازی کم تحمل رو م یادیمنِ ز  ی عجول، دار یتو_

اجازه رو   نیواسه شروع کردنش اما عقلم ا زنمی وقته دارم له له م   یلیکه من خ

 .یتو دلِ باز دمی پس منم هُلت م  ، یهمه عجول ن ی. حاال که تو ادادی بهم نم

 

 یمگر جاذبه  یبه فکر کردن داشت. ول از یپر از معما بود و ن شیهاحرف 

 داد؟ ی فکر کردن م یبود، اجازه  ستادهی به من ا ک یهمه نزد ن یا ینگاهش وقت
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بود تا حرفش را   دهیصورتم بود و من جانم به لب رس یِنچ یا ک یدر  صورتش

  یاما باز هم مرا در ندانستن رها کرد. نگاهش رو  دیبزند، احساسش را بگو

  ک یو فکرم فقط  دیچرخی در حدقه م میهاصورتم مانده بود و مردمک چشم 

 !زدی جا پر م

  چیه گریوقت فاصله دکم تکان دهم؛ آن  یل یبود چشم ببندم و سرم را خ یکاف 

 ...توانستمی نداشت و م ییمعنا

 

 .را به دندان گرفتم و احساس شرم کردم لبم

 .دمیقلبم بود؛ خجالت کش یکه خواسته یزیخودم، از او، از طرز فکرم و چ  از

 کردم؟ ی چه فکر م به

 دنش؟یبوس به

 !بودم من نوای ب چه

 سر هوس بود؟  از

 .ه خدا که نبود... نبود... بنه

  ری و ز دیکش قی عم یکه چشمانش را بست و نفس دیدر نگاهم چه د دانم ینم

 :لب گفت

 !لعنت به تو و عطرت_
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چند روزه را برداشت. مرا به همان   یو فاصله  دیو مرا به سمت خود کش گفت

 .زدمی نداشتنش پر پر م یدعوت کرد که در هوا ییجا

 

شده بود. انگار   ازیوجودم پر از حس ن یتنم نبض گرفته بود. همه  یهمه 

و سر حال   گرفتمی کرده بودم و داشتم کم کم جان م دایمُخدرم را تازه پ

قبلش  قیقدر نبود که از خشم دقادور تنم، آن شیها. فشار دست شدمیم

 .بود دهیبار مرا نرم در آغوش کش نیانتظار داشتم. ا

 ه بود؟ هم دلش تنگ شد او

 

 :گوشم رها کرد و گفت ر یرا ز نفسش

بلوف ساده که راحت   هیبلوفه.  هی یفکر کن دیبگم، شا خوام ی رو که م یزیچ_

. به شرافتم قسم،  گذرمی و منم ساده نم ستی. اما بلوف نگذرمی هم ازش م

 کنمیم ستینخودم و خودت رو با هم سربه ؛ یجا بزن  یهرجا، هر لحظه، بخوا

 .مهسان

 

 زد؟ی پشتم را لرزاند. از چه حرف م حرفش
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 :مکث، گفت ی را پشت کمرم به حرکت در آورد و با کم دستش

 !برو_

 

 .تنم جدا شد و نگاهم کرد از

بود که او از   ن یقسمت ماجرا ا نیترها و نگاهش بودم. افتضاح حرف   یحالج  در

  ی هم نکرده بود؛ فقط کم یی دلجو ام،ی نکرده بود؛ از دلتنگ هم  یمن عذرخواه

همان هم   ر،یگبرو. و منِ دل  گفتیو حاال م دیدر آغوشم کش  یحرف زد و کم

 .ملحظات عمرم کرده بود نیبهتر یمهی کوتاه را ضم ی آغوش

 

 

 

 .برو اما نرفتم گفت

هنوز نوزده روز   یو باز نگاهش کردم. چطور انتظار داشت بروم وقت ماندم

 جبران نکرده بود!؟  م یرا برا  ییجدا

 

 :نگاهم کرد و گفت دوباره

 .باش مهسان ،ی که خودت روشنش کرد یشیور شدن آتبرو و منتظرِ شعله _
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 .جا ماندمقدم عقب رفت اما من همان  ک ی

 ...جاهمان  هنوز

 .شده بودند خیم ن یبه زم م یپاها انگار 

 ها چه بود؟ حرف نیا  یمعن ؟یآتش؟ کدام باز  کدام

  یاد یلباسم ز دیهمه سردم شده بود؟ شا  نیتنم را لرز گرفته بود. چرا ا دوباره

 ...هم دینازک بود. شا

 

به کمرم وارد   ی فشار گر، یدست نگه داشت و با دست د  ک یرا با   نیماش در

 .کرد

 .برو مهسان_

 

تمام صورتش را وجب کردم. چه   ،یتعارف  چیه یاما من ب کردی نگاهم نم گرید

 ...برو گفتی راحت م

 م؟ینیقرار بود هم را بب  ی ک گری و د رفتمیم

 .دلم بود و زبانم آن را به گوشش رساند حرف

 م؟ینیبی رو نم  گهیدهم  گهید_
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  یستشد اما باز هم مقاومت کردم. تا جواب در  شتریکمرم ب ی دستش رو فشار

 .محال بود دل بکنم گرفتم،ینم

 .دیشد. بغضم دوباره سر رس زان ینگاهم کرد. لبم آو فقط

 .قصد گفتن نداشت. لبم را به دندان گرفتم و او چشمانش را بست انگار 

 

قدم از تنش دورتر شدم و هنوز کامل به سمت   ک یاز صدرا کاهن،  دیناام 

چرخش دوباره، پرت    ک یشد و با   دهیبودم که دستم کش دهینچرخ نیماش

 .جا جا گذاشته بودمقبل، روحم را آن  یقیکه دقا یی شدم همان جا

سرم را   ،یناگهان یل یکه خ دمییبو قیرا چنگ زدم و عطر تنش را عم  راهنشیپ

 .و رو کرد ری زصورتم را  یباال گرفت و همه 

 ...آورد و شیشوک کارش و طرز نگاهش بودم که سرش را پ در

 ...گرم شد لبم

 کجا بود؟  گر ی و سرما د  سوختم

 بود؟  دهیمرا بوس او

 .آوردی لبم که کوتاه بود اما به خدا که داشت مرا از پا درم  یمحکم رو  یابوسه



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1834 
 

چه که بودم  از آن  ترچاره ی را، ب چارهیمنِ ب  د،یکه کنار گوشم کش یقیعم نفس

 .کرده بود

  شهی. اما بدون همید یهم د تیشقکله یجهی! نتیبهت گفتم برو، نرفت_

 .ستمیانقد مهربون ن شهیو منم هم ستین ی نرم نیجوابش به ا

 

 .تنم فاصله گرفت. اما اجازه ندادم دورتر شود از

 :گفتم هیباعجز، پر تمنا، با گال د،یچسب  امیشانی که به پ اشیشانیپ

 ؟ یزنیحرف م  یصدرا. از چ یکنی م تم یاذ ی دار_

 

از   تروانه یدر آغوشش مچاله کردم. عطر تنش داشت د شتریو خود را ب گفتم

 .کردی م شمیپ

 

از   ی موها و کم یرو  شیهاو برخورد لب  دیرا آهسته بوس شانم یپر  یموها یرو

داشتنش را بکند. شل شده بودم. تنم وا   ی باعث شد دوباره دلم هوا ام،یشانیپ

 داده بود. ضعف کرده بودم؟ 

 !کاش ماندم،ی جا مهمان  کاش

 :گوشم گفت ری ز اما
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 ...منم فکر نکن... برو یدوباره   دنیمهسان. برو و به د گهی برو د_

 

 .و مرا رها کرد. چند قدم به عقب برداشت گفت

که  یاشد و دنده عقب گرفت و با تمام سرعت، از خانه  نشیسوار ماش  زود

 .کرده است، دور شد دایبه آن تعلق خاطر پ هایتازگ گفتی م یکین

 .و مرا جا گذاشت رفت

 ...از احساسات متفاوت  پر

 .که نخواست یبودم؛ به خاطر معذرت ناراحت 

  .که باز معلوم نکرده بود یفیخاطر تکلبودم؛ به  ریگدل  

 ...آخرش یخاطر جمله بودم، به  دمغ

وجود  که دوباره در من به  یلرزان دلم، از حس یاز همه، دست و پا شتریب و

  چیو ه  میاول برگشته بود یآورده بود، به ارتعاش درآمده بود. باز به خانه

وسط، من محکوم شدم به نوزده روز   ن یعوض نشده بود. فقط ا  یزیچ

 !نداشتنش

 

 ؟ یعمه جون_
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خشک شده بود   ی را فشار دادم. اشکم ک میهاو چشم  دمیبه صورتم کش یتدس

 دم؟یکه نفهم

 .ها به او نگاه کردم یصندل نیشدم و از ب خم

 جونم عمه؟ _

 

 عموصدرا بود؟ _

 

 شده بود!؟ داریب یک از

 .آره عمه. عمو صدرا بود_

 

 ؟ یبغلت کرده بود عمه جون_

 

 بود؟  دهینگاهش کردم. ما را د مات

 :تکان دادم و گفتم یسر

 .یدینه عمه! شب بود، اشتباه د یوا_

 

 .وروجک را هم نداشتم ن یا یهاجرات نگاه کردن به چشم  یحت



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1837 
 

 

 .دمیو به پشت سر چرخ نشستم

 .دمیرا باز کردم و دستش را کش کمربندش

 !یدید ییهاکن چه خواب  فیو برام تعر نیجلو بش ایبپر ب_

 

دور کردن فکرش از ماجرا،   ی برا دمی نشست. کمربندش را بستم و فهم کنارم

 :زدم و گفتم  میکنم. پس ماسک لبخند را به رو  دا یپ  یزیدستاو دیبا

تولد رو واسه   انیجر  یذره خواب از سرت بپره و بتون هیکه  م یبخور یچ میبر_

 ؟یکن فیبابات تعر

 

 :و گفت  دیبه هم کوبرا محکم  شیهادست 

 م؟ یآش بخور میبر یعمه جون_

 

  دی. توقع داشتم بگوکردمی هم هوس کرده بود. ابدا فکرش را هم نم ی زیچ چه

 !وهیآب م ای یبستن

 :و محکم گفتم دمیخند

 .هوس کردم ی که خودم هم بدجور میآش بخور  میبزن بر_
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که ماهان مجبور شده بود   زدی حرف م  یکیبا آب و تاب، از تولد ن ی جور  هلن

وقت هلن با  بود ماهان سرش را بچرخاند، آن یتمام مدت به او گوش دهد. کاف 

 :گفتیو م  گرداندی دست کوچکش، صورت او را به طرف خود برم

 !گوش بده بابا_

 

 !بابا دمی دارم گوش م_

 

بار داشت از زبان هلن   نیچندم  یکه برا ییهاماهان از حرف  یکالفگ و

 .بود دایدر صورتش کامال پ د،یشنیم

و   خت یترش، از رخوشمزه و ناهار خوشمزه  ی حرف زد. از کادوها زی همه چ از

که اصال خورده   یکیها، از کبا آن  یو دوستانش، از رقص و شاد یکین یهاپاش 

قدر گفت و  با من... و آن اشیی کرد؛ از آش خوردن دوتا فینشد و همه را کث

را کامل   یکین ولدروز ت یخاطره توانستی م دهیگفت و گفت، که ماهان، ند

 !شرح دهد
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. تمام مدت، حواسم  گرفتمی پوست م  وهیم شیبابا نشسته بودم و برا کنار

قسمت از   ک ی نی از صدرا نزند. اما انگار شکر خدا، ا ی هلن بود که حرف ِ متوجه 

 .کرده بوداتفاقات را فراموش 

آن قدر حالم را عوض کرده   ،یصدرا بعد از حدود سه هفته دلتنگ دن ید هرچند

 !و شد شدیم  هیراحت متوجه قض  ی لیبود که ماهان خ

 

 :خواب به اتاقم رفتم، پشت در اتاق مرا نگه داشت و گفت  یبرا یوقت

 نبود امروز؟  یخبر_

 

 :. اما گفتمبردی به احوالم م یکه از سکوتم هم پ شناختیقدر خوب مرا م  آن

 .دمشیش ددر خونه   یجلو م،یگشتی برم میداشت_

 

 .باال رفته، منتظر بود تا ادامه دهم یلنگه ابرو ک ی با

 ...اما  میکم حرف زد هی_

 

ترسناک بودند تا   شتریکه ب ییهاحرف   یادآوریانداختم و با  نییرا پا  سرم

 :عاشقانه، گفتم
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 .کنه ینخواست ازم عذرخواه یکم حرف زد و بعدم رفت. حت هی! یچیه_

 

 ؟یبابت چ  یعذرخواه_

 

 .کردم نگاهش

 ه؟ یمن با خودم و اون چ فیتکل گهی که نم نیبابت ا_

 

 ؟ یدونی خودت م_

 

 .هم شدم  ترجیکه بودم، گ جیصدرا، گ  یهاحرف   از

 ه؟ یمنظورت چ_

 

  شیمخف یکه چند ماهه دار یبا خودت مشخصه مهسان؟ به حس فتیتکل_

  گهید ؟یو امروز و فرداست که عالم و آدم ازش با خبر بشن، مطمئن یکنیم

 ؟ یخوایم  یواقعا چ  یدونیم

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1841 
 

اما هضمش را، جوابش   دم؛یفهمی م یعن ی. دیگوی چه م دمیفهمی خدا که نم به

 .را، بلد نبودم

 :تکان دادم و گفتم یسر

 .دونمی نم یچیه  گهیاالن د_

 

 :او فاصله گرفتم و گفتم  از

 .ریشب بخ_

 

  دیوقت شابگذارم. آن انیصدرا را با برادرم درم یهاحرف  شدی م کاش

 کهن یکنم. با ا ریتر تفسصدرا را راحت   یهاباشد تا حرف م یراهنما توانستیم

دنده و آن دنده   نی ا میآلود بودم، اما هرچه در جاهم خواب   ی لیخسته بودم و خ

ها را  . اگر آن حرف بودکرده  ریمرا درگ شیهاشدم، نشد بخوابم. صدرا با حرف 

اش، لمس دستش، عطر تنش و زخم  بوسه  یایحاال داشتم با رو  زد،ینم

 ...شیهااما حرف   کردمی م  یعاشق ش،یصدا

 

 ...بود دهیفا ی... بنه
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 انیدر م ییاز چشمم فرار کرده بود. ذهنم مشغول بود و فکرم جا خواب

 .زدی صدرا پر م  بیعج یهاحرف 

بود.   ک یبرداشتم. ساعت  یپاتخت یرا از رو  یشدم و گوش  زیخ  میتخت ن یرو

 نه...؟  ای سم یبود؟ دو دل بودم. بنو داریب یعنی

 .شناختم ی را م خودم

 .نوشتمیم دیبا

 

 ...نوشتم و

 

 !سالم"

ها؟  بود از اون حرف  یامروزته. منظورت چ یهاحرف ریذهنم، هنوز درگ یهمه 

 ".رو راحت کن صدرا الم یبگو و خ

 

اگر خواب   یحت دانستم ی و فرستادم. منتظر ماندم جواب دهد. خوب م نوشتم

با   ی . حتدهدیو حتما جوابم را م  شودی م داریب اشی گوش یهم باشد، با صدا

 .دیرس امشیکه پ دیبه درازا نکش ادی کلمه. انتظارم ز ک ی

 :پاکت نامه را باز کردم. نوشته بود   زود
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  .سالم"

که ازت گرفتم. برو بخواب مهسان شب   امیابوسه اون  ر یمن هنوز درگ یول

 "!ریبخ

 

کردن مرا داشت.    چارهی ب ییِتوانا یطی قلبم گذاشتم. در هر شرا یرا رو یگوش

به سوالم بدهد.   یجواب درست خواست ی حاال که فکرم مشغول بود و نم یحت

بودم،   دهیکه شن ییهاکردم فکرم را فعال از حرف  یگرفتم و سع  یقینفس عم

 .رها کنم. چشمانم را بستم

 !بود بخوابم بهتر

 

  امیو نه پ  زدیاز صدرا نداشتم. نه زنگ م  یخبر چیروز گذشته بود و من ه چند

  دنشیکه گفته بود فکر دوباره د افتادمی اش مجمله   نیا ادی . مدام به فرستادیم

. مهر تمام شده بود و آبان سر  شدیام مفکر باعث دلشوره  ن یرا نکنم؛ و هربار، ا

که ورودش   یی. صدراکردمی فکر م درابه ص شتریروزها ب ن یبود و من ا دهیرس

که او را در شرکت   ی بار نیاز اول سالک یساله شده بود. درست   ک ی م،یایدر دن

 .گذشتی بودم، م دهید نایژ

  ...نایژ 
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 .مانده بودم خبری از او ب چقدر

 .از او نگرفته بودم  یسراغ چیفقط چند روز مانده بود و من ه مانشیزا تا

 

خسته و   یبودم. وقت خبری ب م رحیب یروز چهارشنبه بود و هنوز از صدرا  عصر 

آب پرتقال از من   وانیل ک یدانشگاه برگشتم، مامان با  ی هاهالک، از کالس 

روز هم مثل  آن  ی. هوادیرسیم انهیداشت به م  زییاستقبال کرد. انگار نه انگار پا

را گرفتم.  وان یسرم درآوردم و ل از ام را  دو روز قبل، دم کرده و گرم بود. مقنعه

 :گفت شد؛ی که باعث مشکوک شدنم م یلحن که تشکر کردم، مامان با  نیهم

 .نرو باال. بمون. کارِت دارم_

 

 .کردم نگاهش

 !باشه_

 .امیتا ب نیبش_

 

 .نمیزند که گفت بنشبا من حرف ب یزیازچ خواستی حتما م پس
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آشپزخانه نشستم. حرفش با من چه بود؟   یروبرو یِمبلِ راحت  یرو جاهمان 

 .مشکوک شده بودم و دلم به شور افتاده بود

 .تجربه کرده بودم ی لیچند روز، خ  نیرا در ا یناگهان یهادلشوره   نیا و

 

 .آب پرتقال خوردن هم گرفته بود یرا برا م یاشتها دلشوره، 

 .و به مامان نگاه کردم دمیکم از آن نوش یاجرعه 

 :گفت شخوانی شست و از همان پشت پ یی ظرفشو رِیش  ری را ز شیهادست 

 !واست خواستگار اومده_

 

و محکم به   دیپر   میدر گلو وهیمقدمه گفته بود که آب م ی و ب ع یسر قدرآن

 :دی و پرس دیکنارم رس یو وقت سرفه افتادم. چندبار سرفه کردم 

 ؟ یشد؟ خوب یچ_

 

 .گذاشتم زیم ی را رو وانیبلند، ل یارا تکان دادم و با سرفه  سرم
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دارد!؟ حالت    ییقصد بازجو کردمی نگاهم کرد. چرا فکر م قینشست و دق  کنارم

 .گفتی طور م  ن ینگاه کردنش که ا

 :گفت دوباره

 ؟ یبگ یزیچ  یخواینم_

 

 :نگاهش کردم و گفتم زود

 مثال؟  یچ_

 

 !درمورد خواستگار_

 

 !تازه متوجه حرفش شده بودم. خواستگار انگار 

 داشتم؟  یخواستگار و خواستگار یواقعا حوصله  من

که احمد خان به آب داده بود، دو خواهر،   یدیگل جدنداشتم با دسته شک 

  .و دوخته بودند دهیو بر دهیخود طرح کش  یبرا

 

 ان؟یب_
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 :حواس گفتم یفکر و ب یب

  فیتوروخدا مامان. باز که شد بحث خواستگار. من اون موقع که هنوز تکل_

تازه قبول   گهیاالن که د  اومد؛ی دانشگاهم معلوم نبود، از خواستگار خوشم نم

 .کنمی فکر نم گهید  یچیشدم و جز درس و دانشگاه به ه

 

 :گفت تیجد با

درس خوندن،   یقراره به بهونه  ندهیتا چندسال آ  یبگ یخوا ی م  ؟یچ یعنی_

 ؟ یازدواج رو بزن دیق 

 

بگم؟ من از االن   ندهیرو درمورد چندسال آمن نظرم  یمامان االن توقع دار_

من   یجلو یاسم خواستگار  یکس  خواد ی . واقعا نه دلم مزنمی دارم حرف م

 .به ازدواج فکر کنم نمینه بش اره؛یب

 

 .دمیدر مغزم، چندبار احمد را شستم و آب کش و

 

 باشه؟ یخواستگاره ک ستیبرات هم مهم ن_
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 .اعصاب یو تلخ و ب زیشدم. ت تند

درموردش فکر کنم؟   خوام ینم یمهم باشه وقت دی. چرا باست ینه اصال مهم ن_

 ه؟یجواب من چ  دوننیم  یوقت انیاصال چرا ب

 

 !؟گه ید هیجوابت منف_

 

 :گفتم ع یسر

 ست؟ یمعلوم ن_

 

 :مکث گفت ی نگاهم کرد و بعد از کم نانهیزبیر

 اگه صدرا کاهن باشه!؟ یحت_

 

کرد. مات، نگاهش کردم. دهانم باز مانده بود. چشمانم   خی پشت کمرم  یرهیت

  لیکه زده؛ دل یاز حرف  ای کندیم  یتا بدانم شوخ دیچرخ ی در صورتش م

به خود آمدم که   یچندبار به هم خورد و وقت میهادارد؟ پلک چشم یخاص

 :مامان گفت

 ؟ یتعجب کرد_
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  وانی. به زحمت نگاهم را از او گرفتم و للرزدی م میدست و پا کردمی م حس

 .را برداشتملرزان، آن   یهابا همان دست  دم،یرا که د ز یم یرو

ردم. چرا  قلپ از آب پرتقال را در دهان فرو ب  ک یکردم و  ک ی را به لبم نزد  وانیل

قبال که خوب بلد بود از   ست؟یچ انیجر گفتی مامان؟ چرا نم زدی حرف نم

 .کند فیرد  م یبلند باال برا یهاه یخواستگارها دفاع

 

 .مقابلم، ماند یِخورشکالت  یرا در دستم گرفتم و نگاهم رو  وانیل

 

 .زنگ زده بود به بابات  یظهر_

 

و منتظر   شیهازل زدم در چشم  ،ییدانم با چه رو ی! نمکردی شروع م  داشت

خوب   توانم ینگاه کردنش، م قیفقط با دق  کردمی حس م ماندم تا ادامه دهد. 

 .را بفهمم و هضم کنم شیهاحرف 

 

 .یخواستگار انیب دیاجازه خواسته بود با مهش_
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 با مادرش؟  یعنی د؟ی. با مهشزدی ضربان گرفته بود. انگار تا قبل از آن نم قلبم

 

 .بابات هم زنگ زد و به من گفت_

 

که با دستش، کوسن را   ی را با مکث از صورتم برداشت و در حال نگاهش

 :گفت تکاند؛یم

 .البته بابات ردش کرد_

 

 .بند رفت نفسم

 

  نیمودبانه عذرش رو خواست و گفت که نه. به منم که گفت، نظرم هم یلیخ_

. قبال کارمندش یدونست یم دیبود. البته گفتم به خودت هم بگم. باالخره که با

  دونمی م دی. هرچند بعکردی و باهات مطرح م اومدی خودش هم م  دیو شا  یبود

رو    اشی پ  گهید خواست. چون بابات گفت نه و ازش  بندازه  ن یحرف بابات رو زم

 .رهینگ

 

 مبل برگرداند و نگاهم کرد یرا رو کوسن
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بخواد واسطه شه و باهات حرف بزنه. گفتم که در   یکین  دمی! شادونمی نم _

 .یباش انیجر

 

 :و گفت دیخود را جلو کش یکم

 گه؟ یبود د ینظرت منف یگفت_

 

نظر قبلم را درمورد خواستگار   ای میمنتظر نماند حرف بزنم. نظرم را بگو یحت

 .رمیبگ می. اجازه نداد فکر کنم. اجازه نداد تصمرمیپس بگ

 :بلند شد و در حال رفتن به آشپزخانه گفت دوباره

 .رو ثابت کردمدت خوب خودش  ن یهم تو ا  یلیها. خ  هیدرسته پسر خوب_

 

 ...پس

 نه!؟ دیچرا گفتمادر من؟  ستیچ مشکل

 

 .ستیش جدا نخب آدم از گذشته  یول_

 

 گذشته؟
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 .دیکش رون یب یزیرا باز کرد و چ  خچالی در

م هوس  . بچهمیدرست کن تزا یبخرن پ لهی تو، رفتن وس یپا شیهلن و ماهان پ_

 .از تنت بره، تا شام ی عصرونه بخور خستگ  هی ایکرده بود. ب

 

 عصرانه؟ 

 شام؟ 

دوباره هم فکر   دنِیاشتها را از من گرفته بود که من به نفس کش ی جور

 .گرفت ی. دوباره بحث را از حرف قبلش، پکردمینم

  یو از خواستگار جانیا نهیبش ادیب  خواستی مادره چطور م دونمیفقط نم_

 که ثابت کنه من مادرشم؟  ادیواسه پسرش حرف بزنه. ب

 

 

 

کرده   میکه در دستش بود را شست. بغض را مهمان گلو یوان یرا باز کرد و ل آب

 !کردی عصرانه آماده م می بود و دلم را شکسته بود. حاال داشت برا

 :گفت  وان،یدر ل ریش ختنی زد که در حال ر یآخر را وقت یضربه  
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  رهی ش حواسم مهمه یول ستیاز ظهر که بابات زنگ زد ها، دست خودم ن_

 ...ش رابطه داشته وپسره با خاله کهن یمهناز. ا یهاسمت حرف 

 .استغفراهلل 

 .بخور مهسان. تازه واسه هلن داغ کرده بودم. هنوز گرمه ریش وان یل هی ایب 

 

 .را بردارد یگذاشت و رفت تا گوش  شخوان یپ  یرا رو وانیزنگ خورد. ل تلفن

 

 .دیدی به من بود و مرا نم پشتش

 حالم را؟   دیمامان نفهم چرا 

 را بپرسد؟ علتش را بداند؟  لشیمتوجه سکوتم نشد؟ نخواست دل یعنی

گوش   شیهاناگهان ساکت شدم و فقط به حرف  ،یبود منِ کول دهیکه د او

 سپردم، چطور کنجکاو نشد از حالم سوال کند؟

  رهیگذاشتم و به روبرو خ زیم ی. آن را روکردیم ینیدر دستم سنگ   وانیل

 .ماندم

 کرده بود؟  یدرا از من خواستگارباورم نشده بود. ص هنوز

 چرا به خودم نگفت؟ پس
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متهمش کرده   یرحم ی مانده بودم و به ب خبری چند روز که از او ب  نیدر ا یعنی

 بود؟  یبودم، او در فکر خواستگار

 .هیاز بغض، از گر مردمیهر دو دست، صورتم را پوشاندم. داشتم م با

 دانست؟ ی او م یعنی آمد؟ی چرا نم ماهان

 .به صدرا زنگ بزنم دیبا

 .کنمی اگر با خود او حرف نزنم که دق م من

 

 .ها را باال رفتمبلند شدم و پله ع یسر

 

 :گفت مامان

 !رتیمهسان ش_

 

 !خورمینم_

 

 .دمیو زود به اتاقم دو گفتم

طرف   ک یو کوله را  دمیکش رونیرا از کوله ام ب  یرا محکم بستم و گوش در

 .کم دارم دنینفس کش ی هوا برا کردمی ام گرفته بود. حس م  هیپرت کردم. گر
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 .شدمی خفه م  داشتم

 .را به گوشم چسباندم ی را گرفتم و گوش اششماره 

 ...بوق... دو بوق... سه بوق ک ی

 

 .قدر بوق خورد تا قطع شدآن  داد؟ ی جواب نم چرا 

 ...دوباره شماره را گرفتم و منتظر شدم اما داد؟ی صدرا جوابم را نم چرا 

 .هم جواب نداد باز

. مهم بود چروک  دمیتخت، آوار شدم و با همان مانتو و شلوار، دراز کش یرو

 شوند؟ 

 .مانده بود نییام پامقنعه 

 !انضباط شده بودم یب چه

بالش و   ی را رو یصدرا را گرفتم اما بار سوم هم جواب نداد، گوش  یشماره  باز

 .را محکم به هم فشار دادم میهانار سرم انداختم و چشم ک

 .دیکنار سرم لرز ینگذشته بود که گوش ی ادیز زمان

 .ان را برداشتم. خودش بود  زود
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 .یالو مهسان! سالم. زنگ زده بود_

 .بود نیتو ماش میگوش دیببخش

 ؟ ی. خوبدمید تازه

 

  .به غم نشستم شتر یب دم،یرا که شن  شیگرفت. صدا دلم

 

 الو؟ مهسان؟ _

 ؟ یرو دار صدام

 

 :را شکستم و لرزان گفتم  سکوتم

 ...صدرا_

 

 

 :گفت آهسته

 شده؟ چرا صدات گرفته؟ ی زیبله؟ چ_
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 !داشت ی آرامش چه

 !؟گهیم  ی صدرا مامانم چ_

 

 :همان لحن گفت با

  گفته مگه؟ یبدونم؟ چ  دیمن با_

 

 ثابت کند!؟ خواستیرا م  ی زیو آرامش، چه چ یالیخیب نی حرف ها، با ا نیا با

 :گفتم ی!؟ ناراحت و عصبفتادهین یمثال اتفاق خاص که

 صدرا؟  یباش ی جد کمهی شهیم_

 ...... توتو

 

 !؟ مردمی از شرم داشتم م یوقت گفتمیادامه دهم. چه م نشد

 .اورمیرا ب یاسم خواستگار  دمیکش  یخجالت م انگار 

 :منتظر. پس گفتمهم که ساکت بود.ساکت و  او

 !؟یتو به بابام زنگ زد _
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  .هم سکوت کرده بود باز

 صدرا!؟  یامروز به بابام زنگ زد_

 

 :درمانده گفتم گذاشت؟ی را چرا کنار نم سکوتش

 الو؟ _

 

 .شنومی بگو مهسان! م_

 

 !؟ زدی شدم. پس چرا حرف نم تریگرفتم و عصبان ینفس

 

 !یتو به بابام زنگ زد  گمی ! مگهید گمی بگم؟ دارم م یچ_

 

 !آره_

 

 :دمیکلمه جواب داد! پرس ک ی فقط

 !؟نیهم_
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 ...... خبخب

 

. او که خوب  کردمی بحث را مطرح م دی . چطور بادمیکش یاز سر درماندگ  یآه

 کرد؟ی م تیو مرا اذ  زدی پس چرا حرف نم  دانستیم

 .قصد کرده بود تا مرا دق ندهد، حرف نزند انگار 

 کرد؟  یم  یبا روانم باز  چرا 

گذاشت و   میگلو خیدستش را ب ،یناگهان ی بزنم اما بغض یگریحرف د آمدم

 :گفتم رلبیرمغ و مغموم، ز یاجازه نداد. خسته و ب 

 !خداحافظ _

 

 .تماس را قطع کردم و

 یجواب او هم نشدم. اگر قصد حرف زدن داشت، قبل از خداحافظ منتظر

 .زدیکردن من حرفش را م

 .کار خود را کرد و اشکم را در آورد  نمیتم. بغض سنگرا به سقف دوخ نگاهم

 .چشمم راه گرفت و به سمت گوشم رفت یکه لجوجانه از گوشه  یاشک قطره

 !های و بعد یبعد  یهم قطره  بعد
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 .سر برسند یکی  یکیمنتظر اجازه بودند تا  انگار 

 

بودم اما از عاشق شدنم کمتر از   دهیسال گذشته بود که من صدرا را د ک ی

 نیترلحظه که عاشق  نیتا هم دنش،ی د  ی. از همان ابتداگذشتی هشت ماه م

 .گذاشته بود یبا من سر ناسازگار ایبودم؛ دن

 ال؟ یخ یهمه وقت، محکوم شده بودم به نداشتن آرامش و راحت  نیا چرا 

مانده بود و   سقف  یعذاب به همراه داشت! نگاهم رو  میبرا یدلدادگ ن یا چقدر

  یشد و حت نی. کم کم پلکم سنگکردی مقابلم را تار م  یِدیاشک داشت سف

 .ام را از سقف جدا نکردهم نگاه خسته  ی گوش ام یپ یصدا

 

  ک یآهسته مرا تکان داد. حرکت انگشتش نزد م،یموها یرو  ینوازش دست حس

  ی چشم باز کردم و خسته به صورت برادرم نگاه کردم. کِ د،یچشمم که رس

 آمده بود؟ 

 برده بود؟  خوابم

 

 

 همه خسته بودم؟  نی توان بلند شدن هم نداشتم. چرا ا یحت
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 .را با لبخند جواب داد نگاهم

 !ساعت خواب خانوم دکتر_

 

 .و لبخند زدم دمیبه صورتم کش یدست

 .سالم_

 

 .یدیکه چندبار صدات کردم و در زدم، بازم نشن  یچقد خسته بود_

 

  شهیر میهاچشم  یم فشار دادم. حس درد در کاسه ه یرا محکم رو میهاچشم 

 .دوانده بود

 .خوابم برد یکِ دمینفهم_

 

 هیبا گر کهن ی. اما اادتهیز  یخستگ لشیدل  ، یبود دهیخواب نی که انقد سنگ نیا_

 !داره یاگه ید لی... حتما دلیدیخواب

 

 .جواب دادم  زانی گر یرا با نگاه مشیمستق نگاه

 .جابه جا شد ینشستم و او هم کم  م یجا سر
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 .بشنوم منتظرم_

 

 مرا عذاب دهد؟  خواستی مثل صدرا م ای دانست؟ی ماهان هم نم یعنی

 داداش؟   یدونی خودت نم_

 

 .بگو تا بدونم ه؟یبدونم! خب اون چ دیهست که منم با ی زیپس چ_

 

 .من  یانداختم. چه سخت شده بود حرف زدن برا نییرا پا  سرم

 بهت نگفتن؟  یزیمامان و بابا چ_

 

 .که درست جواب بدم یزنی حرف م  ی بدونم از چ دیبا_

 

 !درمورد... صدرا_

 

 :تکان داد و متعجب گفت ینگاهش کردم. سر را به دندان گرفتم و  لبم

  ؟یصدرا چ_
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انداختم   نیی. سرم را پاگفتمی م شیبرا دی. حاال چطور بادانستی واقعا نم پس

 .ام را باال گرفتاما با سر انگشت، چانه

 .رو بزنحرفت_

 

 :و آهسته گفتم دمیرا به چشمانش بخش نگاهم

  ...صدرا زنگ زده به بابا و گهی مامان م_

 

 خب؟ _

 

 .کرده ی زنگ زده از من... خواستگار_

 

جرات کردم و باز    دم،یسکوتش را د یاما وقت نگاهم را از او گرفتم دوباره

 .کردی باال رفته، داشت نگاهم م  یینگاهش کردم. با ابروها

  هیگر یکرده، نشست یپس باالخره اقدام کرد! حاال چون زنگ زده خواستگار _

 ؟ یکرد
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افتاد و باز    ادمیصدرا  ییاعتنای ساعت قبل من و مامان و ب یهاحرف   دوباره

 .دیچک اشکم 

 .جلو ادیب یردش کردن. نذاشتن حت  گهی مامان م_

 

 .و آهسته هق زدم گفتم

 .کار رو کردن نیاز نظر خودشون هم بهتر_

 

 :شانه کج کرد و گفت ی را رو  سرش

 کارشون بد بوده؟  ؟یاز نظر تو چ_

 

 .ماندم اش ره یسکوت، خ در

 :گرفت و گفت ینفس

صدرا خودش  بهت بگم که ناراحتِ جواب بابا و مامان نباش.  د یاول از همه با_

 !کنه کاری چ دونهی خوب م

 

 .دادمی زده گوش م ماتم
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 .. خود منم االن ناراحتمیناراحت باش  یدرسته، حق دار_

 

 : تو چرا!؟ میبگو د یتکان دادم اما زبانم نچرخ شیبرا یسر

 

 :نگاهم کرد و گفت قیدق 

از تو هم ناراحت باشم. ناراحتِ احساس نا معلوم تو. که اگه    شتریب یحت دیشا_

 ؟ یبگ ی بهشون چ یخواستی نبود، م  یمنف نایجواب بابا ا

 ؟یبد ی صدرا چه جواب به

 

 ...خب من_

 

 :بزنم. پس خودش دوباره گفت یچه حرف   دیبا دانستمینم

خواهر کوچولو.   ستین ی با خودت روشنه مهسان!؟ ازدواج شوخ فتیتکل_

  نیو جواب گرفتن و جواب دادن، هم یخواستگار   نیماجرا، ا نین باش امطمئ

جواب پس دادن به    یبرا یخودت رو آماده کن دیو تو با شهی جا تموم نم 

 .ایلیخ
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 :را به سمت خودش نشانه رفت و گفت دستش

 !اول به من_

 ؟یکه بهش جواب مثبت بد شیشناسی م یواقعا به حد یبگ دیبا

 

  یزیچ  دانستیبزنم اما اجازه نداد. انگار خوب م یباز و بسته شد تا حرف  دهانم

 .میبگو توانمی هم نم

 

سن، فقط   نیا ی. ول یفرصت دار یسالته و کل ستیمهسان! درسته تو ب نیبب_

 .لحظه نیهم یاالنه. برا  نیهم یبرا

  گهی بعدش تو د ،یدی بله م یاگه یحاال هر کس د  ایکه تو به صدرا  یزمان و

 .ستیسالت ن ستیب

 .یراه به راه اشتباه کن یحق ندار گهی. دیستیدختر بچه ن  هی گهید

 !ستو سه ساله  یمرد بالغ س  هی صدرا

که دوسش   یکنه. با کس یبه بعد زندگ نیاز ا خواد یکه م ده،ید ایمرد دن هی

 !بعد ازدواجش بچه هم داشته باشه یاصال بخواد فور  دیداره و شا

 

 .کردیم انیدر صورتم ب میکه برادرم داشت مستق یشدم از شرم حرف  سرخ 
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. 

 یهاطنتیرفته! ش ، یبر یخوایرو که تو تازه م   یمهسان، صدرا اون راه_

رو جور   شیزندگ خوادی . االن مرو گذرونده  ییبرنامه بودن و تنها یبچگانه، ب

 .کنه یواقعا زندگ اد خوی بسازه. م یاگه ید

 

 .آن را فشرد یرا در دست گرفت و کم دستم

 .بترسونمت مهسان خوامی من نم_

 .خواهر کوچولو  شمینفر تو جهانم که باعث ترست م نیآخر من

و تعصبش، دل به دلت داده!   رتیکه با تمام غ یماهانم، برادرت، کس من

مرد   هیراحت بود! قبول کردنِ احساست به  تیفکر نکن همراه وقتچیه

 .نامحرم، راحت بود

کار   نیمحبور شم چند سال بعد، باز هم  دیگذاشتم و شا گرمیدندون رو ج من

 .دخترم بکنم  یرو برا

 .کنمی کارم م نیاگه الزم باشه، هم که

 

 :نمدارم گفت یهادر چشم   رهیرا دوباره باال گرفت و خ  سرم

 .سخته. برام عذابه زا یچ ی ام تحمل بعضمردم مهسان. بر هیمن _



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1868 
 

حس هام   ی مجبورم که غالف کنم بعض  نم،یآرامش محرم تر یمجبورم. برا یول

 .رو

 

 .ام را نوازش کردسرانگشت شستش، گونه با

 .قول بده مهسان هیبهم _

 

 ؟ یرا تکان دادم. چه قول  سرم

 .یقول بده چند روز خوب به کاهن فکر کن_

! خوب فکر کن و بعد  تونندهیش، به آخانواده  ش،یزندگ طی خودش، شرا به

 .ریبگ میتصم

 .که بشه روش قمار کرد  ستین ی زیچ نیا

  یتونی م نی. ببریدرست بگ میکن و تصم فکر

 ؟ یصدرا باش یزن کامل برا هی

 !؟ یاز خودت بگذر ییجاها هی یبلد

 .کن شیبعد عمل ر، یبگ میفکر کن، خوب تصم خوب
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 :گفت نانیاطم با

 .هم نترس  یچیاز ه_

 .کوه پشتتم مهسان نیع من

 .مهسان یونی به منِ برادر مد رو نیو ا یخوشبخت ش  دیبا تو

 

. به بودنش، به داشتنش،  کردی دلگرمم م شهیتلخ باز شدم. هم یبه لبخند لبم

 .اشی به همراه

 

 .فوران کرد و محکم بغلش کردم احساساتم

 :تو گف دیکش  میبه موها یدست

  خوادی ! نمینکرد  سیرو با اشک و اب دماغت خپاشو برو عقب تا لباسم_

 .مونواسه  ی اریدرب یباز یهند

 

 .دمیو خود را عقب کش دمیخند

 

 .ذوق داره  تزاهایپ  نییواسه تز یشام که هلن کل میبر_
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 .ستادمیشدم و ا بلند

 :گفت طنتیتکان داد و پر ش یسر

 .منتظرته نییمامان اون پا_

 .کنه ت یساواک بازجو نیقراره ع  کنمی م حس

 

 .دمیخند  دوباره

 .امیهام رو عوض کنم و بباشه. تو برو، منم لباس_

 

 :که در اتاق را باز کرد، گفتم نیهم 

 !داداش_

 

 .و نگاهم کرد  برگشت

 .دمیو محکم به آغوشش کش دمیبه سمتش دو زود

 .گم کردم یزیچ هی انگار  کردم،ی اگه بغلت نم ی . ولشورمیرو م خودم لباست _

 

 .ختیرا به هم ر  میدست محکم مرا به خود فشرد و موها ک ی با
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  یه ای. تا خود صبح بایکنار قبل ذارمیم  نم یهم دارم. ا گهیدو سه تا لباس د_

 .بغل کن

 

از   شتریداشتنش، ب یکردم و خدا را برا ادیکمرش ز یرا رو م یدست ها فشار

 .هربار شکر کردم

 

 :و گفت دیوسرا ب   میموها

 .ایزودتر ب_

 

 .رفت نییمن جدا شد و به پا از

 مامان منتظرم بود؟ اما چرا؟  واقعا

 

 رفتمی م دیبه فکر کردن داشت اما حاال وقتش نبود. با اجیماهان احت یهاحرف 

و   دیشد یعالقه ن ی. واقعا من از اکردمی ها فکر م به آن یو بعد از شام، حساب 

از جواب مامان و بابا  کهن یبه کجا برسم؟ با ا خواستمیم  ب،یحس عج نیا

او   یاشاره  ک یبود. من به  هناراحت بودم اما از اقدام صدرا، وجودم شور گرفت

اش؛ که بفهمم مرا دوست دارد و حاال  جمله  ک ی دنی محتاج بودم؛ به شن

 ...او خواستگار من است. خواستارم  دمیفهم
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کار اگر دوست داشتن نبود،   نیا یبود؟ معن کرده ی واقعا از من خواستگار یعنی

 پس چه بود؟ 

  یرفتم. هلن تمام سر و صورتش را سُس  نییلباسم را عوض کردم و پا ع یسر

 .سر ذوق آمده بودم دنش،یخند ی. از صدا د یخند یکرده بود و بلند بلند م

 !راه انداختن هلن خانوم و مادرجونش یبه به چه بو و برنگ _

 

 ستادهیکه پشتش ا یرا فشار داد و من اشی سمتم برگشت و سس خرس به

 .کرد یمالبودم را سس 

 .بود دیعمه؟ لباسم سف یکار کرد یهلن! چ یوا_

 

 :دهانش گذاشت و آرام گفت ی را رو دستش

 !عییه_

 

چطور از دهانم   انمدی ام شد. نمکرده بود، باعث خنده یصورتش و کار  حالت

 :و گفتم  دیپر

 ؟ی گرفت ادیجونت  یک یرو از نقشنگ قشنگ  یکارها نیا_
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 :از گلش شکفت و گفت گل

جا رو  اونور و همه  نوریا میدیش رو پاشجون که همه  یکین ک یآره! مثل ک_

 .میترکوند

 

 .دیو بلند خند گفت

 .گرفته بود ادیرا هم  یکین اتی! ادبشیخنده ها قربان

 

نگاه به ما   یگذاشت و ب شخوانیپ  ی به دست آمد و آن را رو یگوش ماهان

 :گفت

هلن باهاش نشست و   گهیدوست نابابه! دوبار د هیهم قشنگ  یکین نیا_

 .م دست به دعا شمبچه یریخبرا عاقبت به  نمیبش دیبرخاست کنه، با

 

و عجب   م ینشستم. قرار بود در همان آشپزخانه شام بخور ز ی و پشت م دمیخند

 !یا خوشمزه   یتزاهایپ
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. فقط از بابا  کردی م فیسسش، همه جا را کث  یو با قوط آمدی کوتاه نم هلن

او را هم به   یبابا هم جلودارش نبود. حت  گر یاما حاال د بردی حساب م یکم

 !شدی چطور سسش تمام نم دانمی خنده انداخته بود. نم

از نگاه   کردمی م یو من سع   میخوردیم   تزایو پ میدیخندیهلن م  یهاخنده با

 .کندی نگاهم م رکانهیز کردمی به چشمان مامان فرار کنم. حس م

 

  یبود را با دستمال خشک کردم و همه  ختهیر  زیم یکه هلن رو یآب وانیل

 .ماهان زنگ خورد یقرار دادم که گوش ییظرفشو نک یها را در سظرف 

  یو ماهان هم گوش دیرا بشو شیهابا بابا بلند شد. بابا رفت تا دست همزمان

 .اش را برداشت

 !میدیشما رو شن  یسالم داداش! چه عجب ما صدا_

 

 بود؟  صدرا

 .ستادیاز حرکت ا دستم

 

 .اما هنوز گرم نشده بود میها را بشوداغ را باز کرده بودم تا ظرف  آب

 .شد دهیبه دنبال ماهان کش نگاهم
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را   شیصدا گریرفته بود که د  اطیرفت و فکر کنم به ح  رون یاز آشپزخانه ب 

 .دمیشنینم

 

آب را به   ریو ش  دمیدستم را کنار کش  عی داغ شد و دستم را سوزاند. سر آب

 .سمت اب سرد چرخاندم

 

 :و در حال روشن کردن سماور گفت  ستاد یکنارم ا مامان

 ا؟یتازگ دهید  یی پسره کاهن، تو رو جا  نیمهسان ا_

 

اندود کردم. مامان تازه به فکر کارآگاه  را کف برداشتم و آن  ی وانیل ی دستپاچگ با

 !افتاده بود یباز

 

 کجا مثال؟_

 

اب مقابلم گرفت تا از آب پر    ریش ری و آن را ز دیکش رونیب نتیاز کاب ی پارچ

  .دشو
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  یبه فکر خواستگار یی هویچطور شده  یعنی گمی ندارم. م  ی کجاش رو کار_

 .یشرکت نرفت گهیماهه که د هی بایافتاده؟ تقر

 

 .و سماور را با آن پر کرد دیرا کنار کش پارچ 

 :گفتم امی مصنوع یِدیق  یها را شستم و با بظرف هیبق

 .دونمی خودمم نم_

 

را لو ندهد. به   یز یحال دگرگونم چ ا ینلرزد  میبود که صدا نیا  میتمام سع و

 .پشت سر برگشتم

 .خوردی م تزایهنوز داشت پ هلن

 

 

 :خاطر داشته باشم؛ دوباره گفت  یآسودگ  داد ی اجازه نم مامان

 .به ماهان ایکه چطور قبلش به خودت خبر نداده.  نهیتعجبم از ا_

 

 :باال انداختم و دوباره گفتم یاشانه

 .دونمینم_
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 .بدهم یمامان را با چه کلمات یهاجواب سوال   دانستمی واقعا نم و

 .دیچ ینیدستم برداشت و در س یرا از جلو  یچا یشسته شده یهااستکان 

  یکن بش بگ یبخواد باهات صحبت کنه، سع  یک یحاال ممکنم هست از ن_

 ...که

 

از سر   یو حضورش، حرف مامان را قطع کرد. نفسوارد آشپزخانه شد  ماهان

صحبت  یکه با ماهان تلفن یکردم تا بفهمم کس زیو گوش ت دمیکش یآسودگ

 نه؟  ایصدرا بود  کرد،یم

 

  ف یکث یلیدست و صورتت رو بشورم. خ میکه دختر بابا! پاشو بر یهنوز نشست_

 .روخودت  یکرد

 

 .به حرف آمد ده،یاما نپرس  زدی بپرسم با که حرف م  خواستیم دلم 

بهش زنگ زدم کارش داشتم. جواب نداد. االن زنگ   شیکم پ هیبود!  سیادر_

 .زد و گفت خانومش فارغ شده
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 :به سمتش برگشتم و گفتم ع یسر

 ؟یکرد؟ کِ مانی زا نایژ_

 

 .دیکش  رونشیب ز یرا بغل کرد و از پشت م هلن

 .شیپ  دو سه ساعت نیآره. هم_

 

صدرا و جواب    یخواستگار ی باعث شده بود ماجرا نایبچه دار شدن ژ  ذوقِ

ها فاصله گرفتم مامان را فراموش کنم. زود از آن یهاام و سوال و جواب خانواده 

 .میبگو ک یزنگ بزنم و تبر نایتا به ژ دمیو به اتاقم دو

 

را باز کردم. اما  را برداشتم و قفل صفحهکردم. آن  دایبالشم پ یرا رو یگوش

  جانمیصفحه، که از سمت شبگرد ارسال شده بود، ه یباال امِکیپاکتِ پ دنید

را باز کردم و   امیتخت رها کنم. پ یرساند و باعث شد خود را رو یرا به حد اعل

 .غنج رفت شیکردم و دلم برا یاش، هزار بار عاشقبا هر جمله 

 

 دهیکرده و خواب  یاز او خداحافظ یمال همان عصر بود که با ناراحت  امشیپ

 :بودم. نوشته بود 
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 جوابت رو بده!؟  یک ی یچقدر سخته منتظر ش نی مهسان خانوم! بب"

 !دمیهات کشکه من در مقابلِ تو و جواب ندادن  هیدهم عذاب ک یتازه  نیا

 .اومدم جلو و با بابات حرف زدم من

 !رو رد کرد ش یاز ته تغار میخواستگار  ،یمعذرت خواه هیاما متاسفانه، با  

رو رد کردن و منم اجازه  ت من خب! بابات هنوز منو نشناخته. خانواده  یول

صدرا کاهن رو   میتونی با خودشون فکر کنن که آره ما م یچند روز  دمیم

 !میردش کن

گل   نیچادر سرت باشه. از ا ،یاومدم خواستگار  یحضور یقتو  خوادی م دلم

 .هایگل

 .یاریخودت واسم ب د یهم با ییچا

 ...انگار مهیچرا اما فانتز  دونمینم

 .میزنی باهم حرف م شتریسر فرصت، ب بعدا

 .ام  یو عل یکیبا ن االن

 !!نخوردتش یکیتا ن برم

 ".نباش یچیخودت باش و تو فکر ه مواظب
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 !یدنیبه پا شد د ی دلم شور در

و من بدون فکر کردن هم مطمئن بودم که حاضرم   دیکشی پا پس نم  صدرا

عشق   ن یا یدر کنارش بودن و در کنارش ماندن، تمام عمرم را، به پا یبرا

 .زمیبر

 

 

را در    سیو ادر نایدخترک ژ ی کوچولو یهانداشت. دست   یو شوقم تمام ذوق

. اگر از عطر نوزادها  دمیکشینش را بو مدستم گرفته بودم و مدام عطر ت

 !شد ی م نیخوشبوتر شک،ی ب ساختند،یم

 .بود طور ن یمن که ا یبرا

 هی یچقدم کوچولوئه! قشنگ اندازه  ه؟یجوجه چرا انقد خوردن  نیا نایژ  یوا_

 .ستلقمه

 

به   یبا موها مارستان،یجا شد. در لباس بتخت جابه  ی به بدنش داد و رو یتکان

به نظر  شهیتر از هم که در هم جمع شده بود، مظلوم   یو صورت ختهیهم ر

 .دیرسیم

 :و گفت  دیخند کوتاه
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 ؟ یو قورتش بد یش کنلقمه  هی یخوای حاال م   دمش؛ییجون به سر شدم تا زا_

 

تماس را وصل کنم. از   دمیکشی و خجالت م زدی دوباره داشت زنگ م مامان

از تماس مامان   شیشرمنده شده بود. هرچند که پ نایژ ا،یبس گفته بود زودتر ب

 :دستم گذاشت و گفت ی . دست لرزانش را رودادیهم شرمنده نشان م 

 لطفا؟  یاریکم آب برام م هی_

 

 .کردم ی را بررس اتشیرفتم و محتو  خچالیبچه به بغل، به سمت  طورهمان 

 .هاآناناس واسه زخم خوبه ؟ یخوای کمپوت نم ای وهیآب م_

 

کرده  تابشی شکمش، بدجور ب  یرو ی ها هیخم شده بود و درد بخ  شیجا سر

 .بودند

 

  تونمی آناناس رو نم یهاکهیدهنم خشکه. ت کنمی فعال آب بهم بده. حس م_

 .کنهی قورت بدم. همه جونم درد م

 

 .و به دستش دادم ختمیر ش یآب برا وانیل ک ی
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 !رو زدن به نامتون مامانِ خوشگلکه بهشت ستین خود ی ب گهید_

 

دخترش   دنیبه انگشت مک ،یفتگیاز سر ش ی را به زحمت خورد و با نگاه آب

 .نگاه کرد

 

  جورنیهم جام،نی ساعته من ا هیگناه داره بچه.  نا؟یژ یبد رشیش  یخواینم_

 .رهخو ی انگشتش رو پر سر و صدا م یداره ه

 

 :را باز کرد و گفت  آغوشش

 .سخته برام مهسان یلیبکنم. آخه خ تونمیم کاریچ نمیبده بب_

 

 .بدهد ریگرفت تا به او ش نهیس ر یرا ز کودکش

 

شد و    زانیآو شیهانگه دارد. لب  نهیس  ری هرچه کرد، نتوانست دخترش را ز اما

 .هیگر ری ناگهان زد ز

 .ستادمیکنارش ا ع یسر

 ؟ یچرا؟ درد دار هیگر نا؟یژ ی شد یچ_
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 .خوادیرو م من دلم مامانم _

 

  یام گرفتم و کم. از پشت تنش را در آغوش نصفه چارهی گرفت. دختر ب دلم

 .کمرش را نوازش کردم

 .. خدا رحمتش کنهزدلمیعز_

 

که   یی دارم. دکتر گفته با داروها اجیبهش احت شتریب یاگهی االن از هر وقت د_

. نهیهمش از سر تلق  دونمی داشته باشم. خودم م دیدرد نبا کنم،ی من استفاده م

همه   نیاز شوهرم ا وقتچ ی. هشدیواسم سخت نم یچیاگه مامانم بود، ه دیشا

 .اومدی بالها نم نیا میسر زندگ وقتجی. هشدمی دور نم

 

 :گوشش گفتم ری تکان دادم و ز یسر

 مشکلتون حل نشده با هم؟ _

 

 .را با پشت دست گرفت و دخترش را آهسته در آغوشش تکان داد  اشکش

 ...که ی. از اون روز عوض شده  زا یچ  یلیاما خ ه،یگفت عال شه ینم_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1884 
 

 

 :انداخت و گفت نییرا پا  سرش

  سی. ادرگهی آدم د هیها رو بهت زدم، انگار شدم حرفکه اون  یاز همون روز_

خم به ابروم    ذارهیلحظه هم نم  هیو  رهی شده. کمتر سر کار م گه یآدم د هیهم 

عاشقم شده؛ عاشقش  گهی بار د هی کنمی مهسان؟ احساس م یکنی . باور مادیب

 .شدم

 

 ...اشک  ا یدر  ک یبا  یا. خندهدیکرد و خند نگاهم

 کنم،ی . هربار به اون روز فکر مهاتمیتو و خوب  یشرمنده  یلیمهسان من خ_

 ...و شهی حالم از خودم بد م

 

 :و گفتم  دمیافتاد. صورتش را بوس ه یبه گر دوباره

خداروشکر که    ؟یزنی م یدار هیها چحرف   نینکن حاال. ا دار یم رو بجوجه_

  نیتو بغلته. ا . دختر قشنگت هم کهیندار تیبا شوهر و زندگ ی مشکل یگیم

 آخه؟ هیبد چ یفکرها

 

 :شتم و با تعجب گفتمدهانم گذا ی دستم را رو بعد
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 !هیفرشته کوچولو چ نیاسم ا دونمی ! من هنوز نمنایژ  یراست  یوا_

 

 .دیو با عشق، دست کوچک دخترش را بوس دیخند

 !آرام_

 !. آرامِ خالهادی. چه اسمش هم بش مزدلمیعز_

 

بود هر دو با هم   ک یکوتاه باز شد و دوباره ثابت ماند. نزد یانوزاد به خنده  لب

 .میبزن غیج

 !دی خند ؟یدید  یوا_

 

 :گفت اد یز یرا تکان داد و با خوش   سرش

 کنم،یکردم، هربار نگاهش م مانی که زا ی دو روز نی تو ا شهی باورت نم_

م و  م. زنده و هنوز زنده دنیهام به شکست رسکه حماقت  کنمی خداروشکر م

 .تو بغلمه ی نعمت نیهمچ

 

ذره حرف خوب خوب   هی. ختیدختر؟ گوشت تنم ر یگی م  ی! چنایژ  یوا_

 .بزن
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 :ربط گفت یب

هرجا که شد. هرجا به جز   کا،ی خارج از کشور. اروپا، امر م یمدت بر هیقراره _

رو فراموش کرد. البته   زهایچ  یلی. هرجا که بشه از گذشته دور شد و خجانیا

 .دوستش  شیسوئد پ میبر گهی م  سیادر

 

 ...یکردم. با لبخند و راض نگاهش

 

 .دیکنی کار رو م نیبهتر_

 

 :صورتم برنداشت و در همان حال گفت یرا از رو نگاهش

از عشق و   ؟یکه درموردش واسم گفته بود  یچه خبر از اون مرد   یراست_

 ...و دوست داشتنت یعاشق

 

 :. لبم را به دندان گرفتم و گفتمدمیحرفش خجالت کش  از

 بگم؟  ی دوست دار یچ_

 !یبگ  دیکه با یهرچ_
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 .شانه کج کردم و نگاهش کردم  یو سرم را رو دمیخند کوتاه

 !گهیعاشق شدم د_

 .زنهی . برق چشمات داره داد مدونمی که م رون یخب ا_

 

 :شد. ادامه داد  ق یعم لبخندم

 که تونسته دل مهسان خانوم رو ببره!؟ هیک نمیبب خوامیم_

 

 

 

آغوشش و در   ش،یهااش، حرفچهره ش،یدر ذهنم پررنگ شد. صدا  ناگهان

 ...راس همه، چشمان براق و روشنش

 .زدمی با خودم حرف م ا یداشتم در رو انگار 

بسته و خودش شده کانون   ایدن یهمه  یرو روشدم که چشمام  یکی عاشق _

 ...که یدوست داشتن ی بداخالق زورگو هیام! توجه 

 

 .دمیخند  طنتیرا به دندان گرفتم و با ش لبم
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 .کنه چارهی رو بخب... بد تونسته من  یول ستین یفیاخالقش تعر یادیز_

 

بلند از مغزم   ییصدا ست؟ین یفیاز ذهنم گذشت که واقعا اخالق صدرا تعر و

  نیو من به ا یاده یحال دبهکه تا ستیآدم نیتری فیصدرا، تعرسر برآورد که 

 .کامال واقف بودم ت،یواقع

 

 .را مقابل صورتم تکان داد دستش

  دختر؟ یکنیم  ر یخانوم دکتر! کجا سِ  یاز دست رفت_

 

 :تکان دادم و با خنده گفتم یسر

 .لحظه پرت شد هی ! حواسم دیببخش_

 

 :گفتم دیشدم و با ترد یجد  یکم بعد

 نا؟یخودمون باشه ژ نیهامون بحرف   نیا شهیم_

 

 

 .لبخند زد  میبه رو نانیاطم با
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 .مونهی شک نکن که م_

 

 :انداخت و گفت  نییدوباره سرش را پا بعد

 دارم که بخوام باهاش درددل کنم؟  رویمن ک_

 

 !. چه دل نازک شده بوددیلرز شی و باز شانه ها گفت

 باز؟  ی شد یچ_

 

 .چم شده دونمی . نمستی. دست خودم ندلم گرفته. دلم پُره _

 

وارد   سیبلندتر شد و همان لحظه، در اتاق باز شد و ادر یکم  اشه یگر یصدا

 .شد

 

 چرا خوشگلم؟ هیگر_

 

 یو بعد هم با سرانگشت، گونه  دیرا بوس اشی شانیرفت. پ نایو به سمت ژ گفت

 .دخترش را نوازش کرد



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1890 
 

 

را با من عوض کند. جمعه   شیبودم و از او خواستم جا دهید نییرا پا  سیادر

زودتر هم رفته بودم تا قبل از   گشتم،یزود برم  دیبود و وقت مالقات. اما چون با

 .نمیو آرامِ جانش را بب نایوقت مالقات، ژ

حضورش در    یبرا یبود و مانع دهیوقت مالقات رس یعنیآمد،  س یکه ادر حاال

داده بود و   هی تک سیادر ینگاه کردم. سرش را به شانه ناینبود. به ژ جانیا

 .کردی دخترشان را نگاه م

و   افتادی م هیمدام به گر مانش،ی زا لِ ی. هما هم در اواسوختی م شیبرا دلم

  دیچه با  بماند، مادری باز از راه برسد و دخترش ب اشی ماری نگران بود که اگر ب

حال و روز   نیچرا به ا گریو سالم بود. او د حیکه شکرخدا صح نایبکند. اما ژ

 .کامال واضح بود اشی افتاده بود؟ افسردگ

 

شان برداشتم و  به سمت  یتا از اتاق خارج شوم. قدم کردمی پا و آن پا م نیا

 :گفتم

. خداروشکر به  ماشااهلل . چقدم نازه دهی خدا بهتون بخش یواقعا که چه دختر _

 !مامان و باباش که نرفته
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  رد،یکه نگاه از دخترش بگآن  یهم ب سی و اشکش را پاک کرد. ادر دیخند نایژ

 :پررنگ گفت یبا لبخند

 !عشق باباشه_

 

 .داد هیتک سیادر یدوباره به شانه نایژ

 :را گرفتم و زود گفتم نگاهم

 .زنگ زده و منتظرمه . مامان چندبارگهیمن کم کم برم د دیببخش_

 

 :دارش نگاهم کردنم  یهابا چشم  نایژ

هم   هی. بابت هددمتیخوشحال شدم د ی لیمهسان. خ  یلطف کرد یلیخ_

 .ممنونم

 

 .تختش نگاه کرد یباال چی کادوپ یبه بسته و

 

 :تکان دادم و گفتم یسر

برام و فرت و فرت   ی. البته بماند که اعصاب نذاشتزمینکردم که عز  یکار_

 !هاه یگر ری ز یزد
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 :گفتم سیرو به ادر و

انتخابت. زن غرغروت، مفت    نیبا ا یکه. چش بازار رو کور کرد  یزن نگرفت_

 !چنگت

 

که دستش را در دست   نیپر احساس به همسرش نگاه کرد و هم  سیادر

 .دمیند زیماندن را جا گر یبرد، د شیهاگرفت و به سمت لب

 !تونخداحافظ_

 

 .مرا نگه داشت سیادر اما

 

 !لحظه مهسان هی_

 

 .کردم نگاهش

 بله؟_

 

 .باهات حرف بزنم دیبا_
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 .حرکت دادم  نایاو و ژ نی را ب امی پرسش نگاه

 ؟ یچه حرف _

 

بهت   خوامیوقته م ی لی. خیبدون دیبا ،یبشنو دیهست که با ییهاحرف  هی_

 .اما خب نشد. یدیشنیم دیبا شی وقت پ ی لیبگم و خ

 

 .و تماس مامان را رد کردم دمیکش رونی. کالفه آن را بدی لرز  بمیدر ج یگوش

 ه؟ یدرمورد چ ؟یاخه چه حرف _

 

 :نگاه کرد و گفت نایژ به

جا باهات  خونه تا اون  یایب کنمیروز خبرت م هیاالن نه وقتشه، نه جاش. _

 .حرف بزنم

 

 :دمیپرس جیگ

 افتاده؟ یاتفاق بد_
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و   بردی را در دهان فرو م شیهاافتاد. دست   هیکوچولو، تکان خورد و به گر آرام

 .دیمکی ها را متند و محکم و پرصدا آن 

 !. بعدابهت  گمیم_

 

 .زدی جا  م  نیبه رفتن نبود. کاش حرفش را هم یراض دلم

 .یرو شور انداختدلم  س؟یادر ی االن بگ شهیم_

 

 .آمد شی قدم پ ک یانداخت و   نایبه ژ ینگاه مین

 .در مورد صدرا کاهنه_

 

 .را در هم برد  میصدرا، ابروها اسم

 صدرا کاهن؟ _

 

  هیاجتهاد،  یداره تو شرکت آقا کنمی آره صدرا کاهن! راستش من حس م_

 .مهسان کنهی م ییکارا

 .کنهیم یی کارا هیدرواقع مطمئنم که داره  یعنی

 !یچ  دونمی نم یول
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دهم.  هیتکیی خودرا به جا دیباحس کردم  س،یادر یهابودم اما با حرف ستادهیا

 .دادم هیتک نایاز تخت ژ یپس جلوتر رفتم و به قسمت

 

 :را به سمتم چرخاند و گفت نگاهش

  نیباهاش حفظ کن. منم هم یجورن یفاصلت رو هم ،یتونی تو فعال تا م_

 .سراغت امیروزاست که دست پر  ب

 

 :امه داد کج اد یبا لبخند و

 .رون یب یاز شرکتش اومد  دمیخوشحال شدم که فهم  یلیخ_

 

  رون یخاطر بنبود که به یتنها کس سی حال کرده بودم. ادرهمه را خوش  انگار 

 .خوشحال بود ریآمدن من از شرکت سد

 

 .مرا به فکر فرو برد سیادر  یها حرف
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  سیادر کهنی ا  یاز مشکالت صدرا با اجتهاد بودم. ول ی بعض انیدر جر من

و سوال   بیعج می گفت، برا ی داشت از موش دواندن صدرا در شرکت اجتهاد م

 .بود ز یبرانگ

 رفت!؟ ی صدرا هنوز به شرکت اجتهاد م مگر

 

 .دمیسوال را بلند از او پرس نیهم

 جا رفت و آمد داره!؟ مگه کاهن، باز اون _

 

 !نگفتم که رابطه ام با صدرا کاهن چه طور است چرا به او دانم ینم

 .خواست بفهمد  یدلم نم یحت

 !کردم فعال زود است یم فکر

 تمام  یِشد که پ نیمشخص نبود. هم یزیچ  هنوز

  یزیو چ دمیبعد از متوجه شدنش را به تنم مال س،یادر  ندهیآ یها یدلخور 

 .نگفتم

 

 :جواب داد  طورن یرا ا سوالم

 ...ینه ول_
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 .بودم  دنیشن تابِی و من هم ب د یکرد. انگار دو دل بود که بگو مکث

 س؟ یادر یچ  یول_

 

رو که  کنهی م ییکارها  هیداره تو شرکت ما  کنمی فکر م کهن یمهسان! ا نیبب_

 .کامال مطمئنم

.  ریبزنم، فعال شصت به چهل در نظرش بگ خوامیرو که م یحرف  نیا  یول

 .گم یو صد درصدش رو بهت م امیروزا، م نیهم

 

 .زد ی . دلم شور مکردی م امی عصبان  داشت

 !؟سیادر ی بگ یخوای م یچ_

 

 :را تکان داد و گفت  سرش

کاهن کار   یبرا یکس هی کنمی فکر م یعنی کنم،ی تو شرکت ما، حس م جانیا_

 .کنهیم

 

 .کردی م یی. انگار داشت بحث را جنادی باال پر میابرها جفت
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 س؟یادر  یمشکوک یبه ک_

 

  میاعصابم بود. دستم عرق کرده بود. آن را به مانتو  ینزد. سکوتش رو یحرف 

 .کردم شی. و کالفه صدادمیکش

 ...هوف

 

 !؟ سیادر_

 

 !ییکردم اون آدم تو یفکر م شی چند ماه، پ نیتا هم کنمی اعتراف م_

 

 .رمیام را بگخنده ی جلو نتوانستم

 !بود وانهیواقعا د  او

 

 .خوام  یسان، من معذرت مگوش کن مه_

داخل شرکت، من واقعا به   یتلفن ی هابا اون قرار مالقات و اون مکالمه  یول

 .کردم  ی فکر م نیهم

 .مطمئن شده بودم گهیبا گم شدن قرار داد، د بعدم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1899 
 

 

 !ابله بود  وانهید  ک ی او

 علت مرا اخراج کرد!؟  نیهم به

  میزجر آور بود، حاال برا م یبرا نایچقدر آن زمان، اخراج شدنم از شرکت ژ هر

 .نمودی م ندیخوشا

  !ناخواسته مرا به صدرا رسانده بود س،یکه ادر چرا 

 .زدم پوزخند

 !؟ یاخراجم کرد نیهم یبرا_

 

 !متاسفم_

 

 .دمیخند

 .ناراحت د یشا ای ی عصب یکم

 .کرد ی نگاهم م یانداختم که داشت با ناراحت نایبه ژ ینگاه 

 جمع باشد الش یزدم که خ شیبه رو یلبخند
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را هم بخورد و   نیا  یغصه   خواستمی . نمستمیاز شوهر کله پوکش ناراحت ن من

 .کند یو زار هیباز گر

 

 :گفتم سیرو به ادر و

 ...یلیخ_

 

 .طور تمام کردم نیام را اتکان دادم و جمله  یسر

 !یعقلی ب ی لیخ  یول س،یادر خوام ی معذرت م _

 

 :و با تاسف گفتم دمیکش یآه

 !ستم یمن جاسوس شرکتتون ن یدیشده که فهم  یحاال چ_

 

 !گفتم که متاسفم مهسان_

 

 :گفتم یحرص

 !؟ یمشکوک یبگو االن به ک _
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 .کرد نگاهم

 .برم ی نم یاز کس یتا مطمئن نشم، اسم_

ت  تو فاصله  ارم،یمهندس کاهن رو در م ن یا یمن ته و تو یمهسان، تا وقت یول

 !سروقتت ادی! چون ممکنه باز ب یکنی و باهاش حفظ م

 

 کدام فاصله بود!؟  منظورش

 وجود ندارد؟  یمن و کاهن، فاصله ا  نیب دانستی نم او

 ...چه بود، عشق بود و صدرا بود و باز هم صدرا هر

 

  :بود! آهسته گفتم ال ی! چه خوش خچارهیب سیادر

 .نگران من نباش_

 

رساند و به قول ماهان، او   ینم یبیصدرا کاهن به من آس میبگو نتوانستم

 .برساند بیبه من آس تواندی که در جهان م ستینفر نیآخر

 .نگفتم یول

 .میکه بگو نشد
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گونه برخورد  همان دیهم شا سیو ادر دم یترس ی از واکنش خانواده ام م من

 .کردیم

 

 .خودت یکه مواظب دونمی... میگران که هستم؛ ولن_

 .کنمی و خبرت م زنمی زود بهت زنگ م ی لیخ من

 

 :گفتم ع یسر

 در ارتباطه؟   یکه کاهن با ک یبگ ی خوای هنوزم نم_

 

 .اما االن نه گمیم_

 

 :تکان دادم و گفتم یسر

 !باشه_

 

 داند ینم  نایبا خود فکر کردم چقدر خوب که ژ و

همان صدرا کاهن   گفتم،ی م شیاز او برا ،یفتگیقبل، با ش یکه تا لحظات یعشق

 .است
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  هیبلندتر به گر  ییساکت شده بود، دوباره با صدا نایژ یهاکه با نوازش  آرام

در هم جمع  . اما دوباره صورتش رد یبگ  نهیس ری مجبور شد باز او را ز نایافتاد و ژ

و  دیکش نایدستش را پشت کمر ژ سی. ادرستیکودکش، بلند گر یپاشد و هم 

  .کرد او را با نوازش، آرام کند یسع

 زم؟ یعز  یقراری همه ب نیا  یاز چ_

 

 .ندارم براش ریش_

 

 !ستین یدکتر که گفت مشکل_

 

 .سیادر دونمی خودم بهتر م_

 

 .دردت به جونم. بهش فکر نکن_

 

 .از اتاق فرار کردم بایتقر د،یاش را که بوسکه گونه  سیادر
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  .و آرام باش  نای. مواظب ژمونمی . منتظر خبرت مسیادر رمی من م_

 

 .دمیبر سر آرام کش یو دست دمیبوس  عی را سر نایژ  صورت

 .خداحافظ_

 

زدم. دم رفتن، متوجه   رونیبدهند و ب امیبه خداحافظ ینماندم تا جواب درست 

ها را با هم  آن دی گوشش شدم. با ریز  سیادر ز یر یو پچ پچ ها نایهق هق ژ

را    نایبلد نبود و توانش را نداشت که ژ س،یکس جز ادر چی . هگذاشتمیتنها م

 .به آرامش برساند

 .بود ختهیکه فکرم را کامل به هم ر ی سیادر

 

و به گفتن  گرفتمی قرار نم شیروبهرو  لکسیطور ر نیو آرام نبودند، ا  نایژ اگر

 !کردمینم تیساده، کفا "عقل یب" ک ی

 .ام بکاهم یاز حرص درون  یکم  ش،یموها دنیتا با کش م، یتنها بود کاش

 چه طور به من شک کرده بود!؟   او

 !احمق  مردک
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  ی به صدا در آمد. مامان مگر صبور امی دوباره گوش مارستان،یب یراهرو در

 کردن بلد بود؟ 

 

 .امیبله مامان؟ به خدا دارم م_

 

 :گفت بلند

  ی. هنوز که صدایکه قبل ساعت مالقات برگشته باش یبر یجور  هیقرار بود _

 .ادیکردن دکترا م چیآمبوالنس و پ

 

 :خنده گفتم با

. تازه اونم  گهید هیاقهیده دق  ریمس ه یقربونت برم؟  هیت واسه چآخه عجله _

 !واسه شام

 

بهت غر بزنم که تا شام حاضر   دیکه من تو رو شناختم، از االن با یطورنیا_

 !یشده باش
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 !مامان_

 

.  میتو خونه کار دار هم  ی . بدو زودتر برس که کلیبا من چونه بزن خواد ینم_

 .هلن هم هنوز حموم نرفته

 

را بدهم. شام مهمان   اش ی ستورقطع کرد و نماند تا من جواب لحن د زود

 .دایو ش نیفرد یی . البته با مشارکت دامیبود یمامان ماه

کدام از ما نگفته   چیرا عمل کرده بود و به ه شیبزرگ مهربانم تازه زانو مادر

و   بردی به دردش نم یپ  ،یمامان ماه فیبود. اگر خاله با توجه به لحن ضع

 ی و وقت  اوردیبزند. عاقبت هم طاقت ن یباز هم محال بود حرف  شد،ی نم چشیپاپ

حضورمان است   نتظر شام م  یرفت، گفت که برا  میخواه دارش ید  یبرا دیفهم

 .شام بخورد شیو هوس کرده با بچه ها

 

اتاق دخترش،   یاجتهاد از کنارم گذشت و به دنبال شماره یلحظه، آقا همان

بودم. با   دهیبود اما من خوب او را د  دهی. مرا ندچرخاندی در راهرو چشم م

 !اشی انکار نشدن تیو جذاب ی شگیهم  ژیپرست
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قدر ترسناک بود که صدرا  صدرا افتادم؛ اجتهاد همان یهاحرف  ادی به 

 !؟گفتیم

 

  را کامل نبسته بودم که دوباره فمیک پیهنوز ز 

 .دیام لرز ی گوش

 :گفتم و با حرص جواب دادم  یهوف 

 

 .امیخدا دارم ممامان به_

 ...و ابونی سر خ دمی...آ... رسآ

 

 ؟ییکجا_

 

 !صدرا بود کهن یمن! ا  یخدا  اوه

 .به شماره انداختم ینگاه

توجه به شماره، تماس را وصل   یمن ب . هرچند که زدیتلفن ثابت زنگ م  با

 .کرده بودم
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 !؟ یدیلِ یها_

 دکتر جان!؟ یشد  لنتیسا چرا 

 

 .شدم یخنده ام گرفت و هم حرص هم

 ...هم که  سیادر  یهانرفته بود! حرف ادم یاز  شبشیکردن د تیهم اذ هنوز

 

 !سالم_

 

 !سالم ک یعل_

 

 .دهانم در رفت  از

 ؟ یخوب_

 

 .شکل ممکن جوابم را داد ن یاو به مسخره تر و

 و زنش؟  ییحی نا؟یمامان ا د؟یگذره! شکرخدا! شما چه طور  ی... میه_
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 !شده بود لوس 

 !شد یکه جد یاز وقت  یبودم. و وا دهی صدرا را ند یرو  نیا

 مهسان !؟ ییحاال بگو کجا_

 

 کجا هستم؟ گفتمی م دیبودم! چطور با دهیقسمت سخت ماجرا رس به

 ام؟ دختر و نوه اجتهاد آمده  ادتیگفتم به ع یم

 !؟سیزن و بچه ادر دار یبه د ای

 .دمیکش یقیعم نفس

 .گفتم یم دیبا

 !...چه بادا باد هر

 .مارستانمیب_

 

 کجا و چرا؟  مارستانِیب دیبپرس کهن یاز ا قبل

 :دادم  ادامه 

 .کرده  مانی دوستم زا نا؛یاومدم مالقات ژ_
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 دوست را به حرفم چسباندم، تا بلکه  لفظ

 .دوست من است نایژ  ز،یهمه چ ی سوا  یعنیکند. که  یاثر

 

 .زد ی نم یحرف 

 .انداختم یبه صفحه گوش ینگاه

 .پشت خط بود  هنوز

 :دهان باز کنم، خود او شروع به صحبت کرد کهن یاز ا قبل

 

داماد اجتهاد رو با   رم،یگی م طیبخاطر خودم و آرامش خودمم که شده، بل_

نقطه   نیپرواز، به کور تر نیش و زنش و خود اجتهاد و همه رو باهم، با اولبچه

 !کنمی جهان روونه م

 دختر بود؟ پسر بود؟   حاال

 

 :اولش، ذوق زده جواب دادم ی توجه به حرف ها یآرام، ب یادآوری با

 !دختره... آرام_

 

 !طورهنیکه هم شاهللیا_
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 !آرامه

 ندارم  یتوقع چیجتهاد نا آرام، هچند از ا  هر

 .ش آرام باشهنوه که

 

 !ذوق یب

 زد؟ی دو روزه بد حرف م یانقدر با بچه چرا 

 

 .مهسان عصرمیول یهامن طرف _

 .دنبالت  امیبمون ب ؟یمارستانیب کدوم

 

 .زدم نی را تخم مارستانیذهنم، فاصله او تا ب در

 

 .بردی زمان م  یساعت  ک یحداقل  ل، یروز تعط ک یتراف  ن یبا ا د،یرسی او م تا

 .کند ی را دانه دانه م م یموها مامان

 

 .شهی م رمید  ،ی. تا تو برسمامان منتظرمه صدرا _
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 .عجله دارم  یلیخ

 

 .میبا هم صحبت کن ییجا ه ی می. زنگ زده بودم برستین یامسئله_

 .فردا ی برا م یذاریم  ،یکه کار دار حاال

 

 :کرد و کوتاه گفت یمکث

 خوبه دکتر جان!؟ _

 

باعث شد با   نیها، بدون تنش، با اون هم صحبت شده بودم. هم از مدت  بعد

 .جوابش را بدهم  یانرژ

 !خوبه مهندس جان _

 

 .! آرام و مردانهدیخند

 .بار، تصدقش رفتم نیهزارم یمن در دل، برا و

  ک ی ریمغزم را درگ آمدند،ی که در فکرم به پرواز در م  س یادر  یهاحرف اما

 .کردندی م  میشورشِ عظ

 .به صدرا  سیادر یگفتن و نگفتن حرف ها  نیدل بودم ب دو
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 .مرا کنجکاو کند  ش،یتوانسته بود با حرف ها سیادر

 .فقط کنجکاو اما

 

 .اصال نگران نبودم  زدم،ی حاال که با صدرا حرف م من

 .هنوز کنجکاو بودم فقط

 .ندارد یمن، خطر یصدرا، حداقل برا دانستمی م  چون

 .را بارها ثابت کرده بود. اسمم را صدا زد نیا

 مهسان؟_

 

 !بله_

 

 ؟ی!؟ فکر کردم قطع شده. چرا ساکتنیدکتر  بعد از ا ییکجا_

 

 .دور در حدقه چرخاندم ک ی یرا با کالفگ   چشمانم

 .بود ریمغزم درگ چقدر
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  یمشکل چیه کهیکه االن، در حال  دمی باور رس نیدرونم، به ا یاهویه انیم در

اصال مناسب   اتش،یو کشف سیصحبت در مورد ادر یفرصت برا ست،ین ماننیب

 !ستین

 !میصحبت کن یتو فرصت مناسب  دی. درسته باجامنیهم_

 .میدعوت ییزود برم، امشب جا  دیبا االن

 

 

 کجا؟_

 .یمامان ماه  یخونه _

 .دیبا هم شهیبه راهه و هم اتونیمهمون! خوب  یکیبزنم به کله ن_

 

 .دیخند

 .دمیمن نخند یول

 ...تنها یلیتنها بود، خ او

 

 !دانمی کدام جسارت را نم با

 !گفتم یول
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 .گرفتم دهیامان قلبم را ناد یو قطع کردم و کوبش ب گفتم

 

 !ستیجا قابل تحمل ن چیبدون تو و دور از تو، ه_

*** 

 

او را سرزنش   ،ی و با دلخور   میرا دوره کرده بود یمامان و خاله، مامان ماه با

بود که   زیعز مانیقدر برا نزده بود؟ آن  یحرف  ش،یکه چرا از عمل زانو میکردیم

 .کردیما را آشفته م یدردش، همه   نیو کمتر ی ناراحت نیترکوچک 

بود.   نیاحمد را نداشتم اما آمده بود و خاله هنوز با او سرسنگ  دنید انتظار

مامان از   یبود، اما باز هم وقت رفتهیعلت اشتباهِ پسرش را پذ بایهرچند که تقر

 :به پسرش انداخت و گفت ینگاه مین ؟ یکه با احمد چه کرد دیاو پرس

و پاش  همه به پر   ن یمن بود که ا ری. تقصگهی د رهیزن بگ خواد ی. نمیچیه_

نداشته باشم. هروقت خودش خواست،   یکار کنمی م یهم سع  گهی. ددمیچیپ

 .شمی بعد دست به کار م

 

 .است   ریمشخص بود ته دلش، هنوز از دست او دلگ اما

نگاه کردم. دو سه روز سر کار نرفته بود و   دا یدو گرفتم و به شرا از آن   حواسم

شب، مثل   مهیتا خود ن شد؛یاز همان طلوع صبح که م ، یبه قول مامان ماه 
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بود. و من   ی چقدر از او راض یگشت و مامان ماه ی پروانه، دور مادرشوهرش م

فکرم پر   دم،یدی م ابه عروسش ر  ،یمامان ماه یهربار نگاهِ از سر قدردان

  شودی م دیمهش م،یسمت که اگر من و صدرا با هم ازدواج کن نیبه ا دیکشیم

مرا به عنوان عروس، قبول هم نداشته باشد! چه   وقتچیه دی که شا یمادرشوهر

 دیکشی نم ی و طول گرفتی وقت دلم مو دوست داشتنش! آن  تیرسد به رضا

و شک نداشتم که خود او، تحت هر   شدی صدرا در ذهنم بزرگ م ریکه تصو

 .استی حام نیمن، بهتر  یبرا یطیشرا

 

  یشام حرف  ی. نه سر سفرهستین شهیهم یِایحیآقا ،ییحیآقا کردمی م احساس 

. هربار نگاهش کردم، سرش  کردی شرکت م  ادیز  گرانید یها زد و نه در صحبت

همه  کهن یا احال افتاده است. ب  نیبه ا یبود و شک نداشتم از شرمسار نییپا

خانم،    ستارهبرادرشوهر  تیشکا انیدر جر  ییحیمشخص شده بود و آقا زیچ

را تحمل   یتی مهربانم، بد وضع ینداشت، اما معلوم بود شوهرخاله  یگناه

که باعث شده   یبعد از آن اتفاق بود. افکار  یِبه خاطر افکار منف نی. و اکندیم

. من کنندی نسبت به او چه فکر م گرانی مدام با خود فکر کند د ییحیبود آقا

با   کردم،ی خوب فکر م یاما وقت  بودمشناخته  هان یرا محکم تر از ا ییحیآقا

  نیکه زن خودم هم تحمل ا افتدی فکر م نیبه ا چارهیحتما مرد ب گفتمی خود م

و   گران ی دوبار به من سرکوفت زد؛ پس چه توقع از د یک ی دروغ را نداشت و 

 شان!؟ افکارِ مسموم 
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 قهیاما فقط چند دق  رندیکردند او را به حرف بگ یچندبار سع گران یو د بابا

 .رفتیو باز در الک خود فرو م  شدندی موفق م

 

آن   یوجودم، باعث شد سرم را بچرخانم و وقت ی نگاه رو ک ی  ینیسنگ احساس 

آمدم از او چشم بردارم اما لبخند کوتاهش، باعث   افتم،ینگاه را متعلق به احمد 

به او لبخند بزنم. هلن کنارش نشسته بود و   یرنگیشد من هم به همان ب

را به زبان آورد   یکیدوبار هم اسم ن یکی و  کردی م یزبان نی ریش  شیداشت برا

 .چنان مشغول حرف زدن با مادر و خواهرش بودو هم  دیکه شکرخدا خاله نشن

نشسته بودم که   نهیبه شوم ک یشده بود و نزد سیها خا شستن ظرفب لباسم،

  سیادر یهاخلوت، فکرم مشغول صدرا و حرف  نیزودتر خشک شود. و در ا

 .بود

آورده بود و اول از همه مقابل من که سر راهش   یبار چندم چا یبرا دایش 

 .بودم، گرفت

 :و با تشکر گفتم  برداشتم

 !چسبهی م ییچا نه،یدستت رو رد کنم. کنار شوم تونمینم  گهیدفعه د نیا_

 

 .زمینوش جان عز_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1918 
 

 

خسته شده،   یل یهمسرش خ دیکه د ن یفرد ییرفت و دا گرانی سمت د به

 :را از او گرفت و گفت یچا ینیس

 .زمیعز نیبش ایب_

 

 :جو را داشت، گفت فیکه شک نداشتم قصد تلط ماهان

 !و مجنون  یلیل نی به ا م یدیباز ما رس_

 

 :گفت یی دار، به داخنده یابا عشوه  ،یدر حال برداشتن چا و

 .مینیرو ببخودت  می. اومدزمیعز نیبش ایب_

 

 .رفت و کنار ماهان نشست کرد،یکه هلن را بغل م یو در حال  دیخند احمد 

 !کار رو با خودت نیبسته!؟ نکن ا نهیهمه پ نی دستات چرا ا  ییدا_

 

 .ها را تعارف کرد، کنار بابا جا گرفت یچا یهمه  یقتتکان داد و و یسر ییدا

 !احمد آقا نمیبی زن گرفتن خودتم م ره،یم شیی حالل زاده به دا_
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 :ها زل زده بودم. ماهان گفتخنده به آن با

 درآوردم؟ یبازل یهمه ذل  نیا ی. کِیدیرو که دزن گرفتن من_

 

در جمع، با غصه   وقتچیبود که ه نیبرادرم، ا اتیخصوص نی تراز پررنگ   یکی و

 .که هلن هم حاضر بود ی. خصوصا وقتزدی از هما حرف نم

 

 !خوبم ماهان

 

 :پررنگ گفت یکه تا به حال ساکت بود، با لبخند بابا

 !میلی مون ذل. از دم همه نهیهم ی رانیمرد ا تیخاص_

 

 :همه را بلند کرد و ادامه داد  یو خنده گفت

مهناز خانوم،   یکه اومده بود خواستگار  یروز د،ینیبیرو م ییحیآقا  نیهم_

زده. نگو   شهیرو واسه همازدواج  دیبهش اخم و تخم کردن که گفتم ق  یجور  هی

 .اری اریکوچ کنه د بستهیم  لیداشته بار و بند
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 :گفت یتکان داد و رو به مامان ماه یبا خنده سر ییحی آقا

رو از شهر خودم هم  ه فکر کنم مهناز من ! اگه حاج خانوم نبود کریبخ ادشی_

 .رونیب کردی پرت م 

 

 :را دوباره در دست گرفت و گفت یدست مامان ماه خاله

 

 .یکه بعد ازم گرفت هیمهم جواب_

 .یمکه االن خانوم خونه  نهیبله. مهم ا_

 

شده   یما آمد و راض یهرچند اندک، اما به چشم همه  یی حیحال آقا  رییتغ

 :گفت نیفرد  ییو دا میرا دست انداخت. همه او میبود

  یو بابا شهیی الگوش دا یبشه! وقت یاحمد قراره چه مرد   گهی اوو! فکر کن د_

 !عاشقش

 

نگفت و فقط لبخند زد. بعد استکان   ی زیبزند اما چ یبودم احمد حرف  منتظر

 .را برداشت و به سمت من آمد شیچا
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 :دمی. پرسندیبه من بنش ک یجمع و جور کردم و اجازه دادم نزد  یرا کم خود 

 سردت شد؟ _

 

 :از همان جا گفت ماهان

 .اسم زن گرفتن اومد، بچه لرز کرد_

 

 :اعتنا به حرف ماهان، رو به من گفت  یو ب دیخند

 ؟ی با دانشگاه چطور_

 .دوسش دارم یلی خوبه. خ_

  .... مثلیرسی ها م نیحالم. مطمئنم به بهترخوش   یلیبرات خ_

 

 .کردم نگاهش

 

 ؟ یمثل چ_

 !مثل صدرا_
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و مرا از   ختیر میپا   یبا تکان دستم رو یاز چا  یو مات به او زل زدم. کم جیگ

 .آن حال خارج کرد

 ه؟ یمنظورت چ_

 

 .نانیاز سر اطم ،یمیماهان شده بود. صم هیچقدر شب لبخندش

 .کرده یازت خواستگار  دونمیم_

 

 .را گاز گرفتم و چشم از او برداشتم لبم

 .شلوارم را لمس کردم  یرو یِچا ی سیسرانگشت، خ با

 ازکجا؟_

 !مامان اعصاب نداره ینیبی خانوم زنگ زد و گفت. نم دیگلش_

 

 .دیو خند گفت

 

 :به خاله نگاه کردم و آهسته گفتم ی نگران با

 ...یجورن یکه ا هیو مامان ماه ییحیبرا آقا  کردمی من فکر م یول_
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 .را قطع کرد حرفم

و  باباست که  ی که برا بابا افتاده و حال بد مامان ماه یاتفاقا به خاطر اتفاق _

 .بحث رو هنوز باز نکرده  ن یسر ا

 

 :و گفت دیخند

فقط چند روز   دمی خب قول م  یدختر خاله. ول یشانس آورد  یلیخ_

 .مامان باش یمنتظر فرود ترکش ها یباشه. به زود یجورنیا

 

 .به خنده انداخت ز یبار مرا ن نیو ا دیخند باز

 

 ؟ یدوسش دار_

 

 .خشک کرد   میهالب  یخنده را رو اش،ی ناگهان سوال

 

کوتاه، سرم را    یکرد و بعد با پلک  دایپ یمان با هم تالق لحظه نگاه  ک ی یبرا

 گفتم؟ی م دینزدم. چه با یانداختم و حرف  نییپا
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 .یکه فکرش رو بکن یتر از اون خوب   یلیمهسان. خ هیپسر خوب_

 

  یب یِ . از خوبزدی و رو شد. داشت از صدرا حرف م ریحرفش ز   نیبا ا قلبم

 !سی امروز ادر یکامال متفاوت با حرف ها ییهااش. حرف اندازه 

 .کشمی ام خجالت ماز پسرخاله شهیاز هم شتریکردم ب حس

 .هیبیمهسان؟ صدرا آدم عج یدونیم_

 

روشن کند. دوباره ذهنم   مینگاهش کردم تا منظورش را برا زانیگر ینگاه با

 .شد ی م ریداشت درگ

 :با لبخند گفت 

رو   یآدم وقتچیچون ه به،یعج گمی. مستیترسناک ن  ب،یمنظورم از عج_

مرد کامله، هر   هیاالن که  نیتا هم یاز همون بچگ شی. تو زندگدمیمثل اون ند

گرفته تا...  ی پدر یو بعدم ب   یمادریتجربه کرده. از ب ،یرو بکنکه فکرش  یزیچ

 .شده بود که باعث طرد شدنش از خانواده  یاتفاقات
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فقط نگاه مامان و خاله بود   ان،یم نیو در ا  دادمی گوش م شیهابه حرف  قیدق 

 .شدی م نیما سنگ یرو یکه گاه

با  ها،ن یدست آوردن بهترکه به دونمی و م کنمی رو آرزو م هان یبرات بهتر_

  یهم نباش دختر خاله. هر کمک  هی. نگران مامان و بقستی صدرا، اصال سخت ن

رو کنار خودت   گهی ماهان د هیفکر کن که  نیهرجا، هروقت، به ا اد،یازم برب

 یه تنه و با همه ی . مطمئن باش خودم یرو کمکم حساب کن یتونی و م ی دار

 .تیبختو خوش   یحالواسه خوش  شم ی م جیوجودم بس

 

 دهیبه من بخش شیهاکه با حرف  ینانی. دلم شور گرفته بود از اطمدیلرز پلکم

اگر    ینبود. حت نی در ا  یشک چیو ه شدمی م نیتربختبود. من با صدرا خوش

هم که گفته بود تا صدر در صد شدن    سی. خود ادربه او مشکوک بود سیادر

 .منتظر بمانم ا،یقضا

 

 :را برداشت و گفت شیچا

 .سرد شده_

 

 :صورتم کرد و گفت یآخرش را روانه  نگاه

 .مهسان جان ی خوشبخت بش_
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 :رفت و گفت ییکه در دستش بود، به طرف دا یینماند تا تشکر کنم. با چا و

 عوضش کنه؟  دی با یکرد که! ک خیما  ییِ چا نیکدبانو، ا_

 

 :مانع شد و به احمد گفت  ییشد تا بلند شود که دا ز یخ مین دایش

  دی. باالخره که بااریب هیهم واسه بق  ییدور چا هیجان. برو  یی دندت نرم دا_

 .یبش یبندآب

 

درمورد   سیاحمد و ادر یهاحرف  اس یتختم غلت زدم و به ق  یبار رو چند

از او   ،یگر یاست و د لیبدی ب یاصدرا فرشته گفتیم  یکی صدرا پرداختم. 

من، جزء قابل   یافراد، برا   نیا ی مجسم ساخته بود. و بدبختانه هر دو یطانیش

 .بودند هان یاعتمادتر

از سر   سیادر   دیکدام است. شا  ت یو واقع ستیچ انیجر دمیفهمیم دیبا

. وگرنه چطور ممکن بود احمد، از  کردیم یباف  یمنف خودش،ی ب تیحساس

 کند!؟ فیتعر ی همه عال ن یبود، ا یعشق بیرق  شیکه برا یکس

  ی و حضور دمیدی او را م دیحرف بزنم. من با سیرا برداشتم تا با ادر یگوش

 .میزدی حرف م
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 .دو دل بودم امک،یو پ  یتماس تلفن نیب 

 .زدم امک یرا گرفتم و به صدرا پ   مم یبالخره تصم که

 ظهر کالس دارم ک یسالم، من تا ساعت "

 "!؟مینیهم رو بب شهی م بعدش

 

 

  بت،یصدرا، کالس مشترک داشتم. بعد از دو جلسه غ یِ رعلی روز، دوباره با ام آن

با حذفِ درس،   بتیغ نیسوم یآمده بود و انگار نه انگار که استاد او را به تساو

به   اعتنای بود. سرخوش و لوده و ب یکی برابر اصلِ ن یکپ قایکرده بود. دق  دیتهد

 .یهر مشکل

که   رفتیهم پذ یهمه شده بود، که استاد جد  یدر کالس، باعث خنده قدرآن

 .ستیکه ن ستین یبشر، اصالح شدن  نیا

  یسرما دانستمیبود و م  امدهین زمیعز  یزهرا  نیصدرا، نازن یِ رعلیام برخالف

استاد با   امده،یاستاد نامش را صدا زد و من گفتم ن یخورده است. وقت یدیشد

 :تعجب گفت

 !بیچه عج به؟یغا ی زهرا صادق  نینازن_
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  نیها، تا آخراز کالس  شهیبود که هم یکس ن،یبود. نازن بیواقعا هم عج و

استراحت کردن، ابدا   شتریب قهیو ده دق  قهیدق   ک یو به  کردیاستفاده م قهیدق 

بودنش، همه را متعجب کرده   بیدرس بود و حاال، غا ی. او تشنهکردی فکر نم

و    ییرا ابتدا به دستشو ودام را برداشتم و زود خبود. کالسم که تمام شد، کوله 

رساندم تا بر سر قرار با صدرا حاضر شوم. رژ لب   ابانیخ  گری بعد هم به سمت د

هم   ادیز  خواستیقدر پررنگ نبود که جلب توجه کند، اما دلم م آن  ام،ی سرخاب

 .در نظر صدرا ساده نباشم

به پا بود که فقط خودم   ییما بود و در من غوغا یقرار عاشقانه نیاول نیا

 .و بس دانستمیم

 

 سی و ادر  شودی امروز مرخص م نایژ دانستمی بودم و چون م نایشرکت ژ ک ینزد

  نیجا و در ا ن یمرا در ا یراحت بود که کس  المیاوست، خ ص یترخ ریدرگ

 .ندیبی به آن شرکت است، نم ک یرستوران که کامال نزد

 

بودم و آهسته چند قدم جلوتر رفتم. در بار شد و   ستادهیرستوران ا مقابل

کوتاه، به من خوشامد گفت   میتعظ ک ی سر، به نشان  نگهبان جلو آمد. با تکان

 .و  منتظر شد داخل شوم
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ورود، دور تا دور رستوران را از   یهم آهسته تشکر کردم و از همان لحظه من

 .نمیصدرا را بب د ینظر گذراندم تا شا

 !نبود

 بود؟  امدهین هنوز

 د؟یکشی م گاری بود و س ستادهیا رونیبار، ب نیمثل اول ای

 .نگاهم را گرداندم و شماره اش را گرفتم گرید یکم

 .میبگو ی زیرا برداشت و اجازه نداد من چ یبوق، گوش  نیدوم با

 .مهسان شتمیپ  گهیربع د ک ی_

  ،یخودم و خودت غذا سفارش بد یو برا  ینیبش یکن دای دنج، پ ی جا هیتو  تا

 .دمیمنم رس

 !؟ یاوک 

 

 .قرار دادم بمی را  در ج  یزمزمه کردم و گوش ی آرام ی"باشه"جوابش،   در

 .کنم دایبه قولِ صدرا، دنج را پ یِبه دور بر انداختم تا آن جا  یهم نگاه باز

 

 تونم کمکتون کنم خانوم!؟  یم_
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  زدم و ی لبخند آرام می گارسون روبه رو به

 !کند ییدنج، راهنما زیم ک یتا مرا به طرف  خواستم

 .تفاده کردمدنج اس یهم از کلمه  قایدق 

 !دنج خواسته بود یجا  او

 کنم؟  یبخواهد و من چشم پوش ی زیاو چ  شدی م مگر

 

 .به دور و برم انداختم ینشستم. نگاه زیکرد و پشت م امیی راهنما

 .ساکت بود   یادیز یپر بودند، ول   زهایم یهمه بایتقر کهن یا با

جا،  . جو آن ستیرستوران ن  یتو یشد آدم فکر کند کس ی که باعث م یسکوت

  یِقیموس میمال  یخانه بود تا رستوران. تنها تفاوتشان، صداکتاب هیشب شتریب

شد به سمت    دهی. نگاهم کشدیرسی به گوش م جانیبود که در ا  یرمتنیز

بودم!   هدر دل چند صدف نشست بار،ن ی. ازیم ی رو یهاو شمعدان  هایصندل

و    زیکه هر م نیچه بود؟ ا  یطرح نیهدف صاحب رستوران از چن دانم ینم

با   زیها نشده بودند و شمعدان  یطرح، منبت کار ک یدورش، به  یهایصندل

من   کهن یکردم. به نظرم، ا نیها هماهنگ شده بودند. اما در دل، او را تحسآن
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دُرِ   ایدن ک یمانند   یارزش م،ینیصدف ها بنش نیدر دل ا بارن یو صدرا قراربود ا

 .بها داشتگران 

 .خودم، لبخند زدم و شور گرفتم  ریتعب از

 

 .جمع کرد ی حواسم را به سمت گوش  امک،یپ یصدا

 !نکرده بود رییتغ امی گوش یکه هنوز اسمش رو   ی بود! شبگرد صدرا

 

 "!من سفارش بده لطفا یبرا یخونگ ی غذا هی"

 

ام کرده بود، سفارش غذا    یکه همراه یگرد شد. من به همان گارسون  چشمانم

چه من در مِنو  بود؟ با توجه به آن  ی خاص یرا هم داده بودم. منظورش غذا 

  دانستمی . کاش مشدی سِرو م جانی در ا یی همه جور غذا بایبودم، تقر دهید

فتاد، با  من ا یقبل که انتخاب غذا به عهده یِسر ست؟یمورد نظر او چ   یغذا

قرار گرفته بودم! کاش   یکیمورد تمسخر ن پس،یاستر کنیچ یِانتخاب ناگهان

  یصدرا انتخابم را دوست داشته باشد. هرچند که بار قبل هم مخالفت بار،نیا

 .نکرده بود

 

 :نوشتم شیباز هم مردد ماندم و برا یول
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 ".. من سفارش دادمیگفت رید"

 

 .امدین یچه منتظر ماندم، جواب هر

  نستاگرام یو رو کردم و به ا  ریرا ز یگوش  ی برنامه ها یگذران وقت، کم یبرا 

 .دمیرس

 .را باز کردم  اشی اِستور  دم،یصفحه د یرا که  باال  ی کین اسم

 .شعر تیب ک یاز خودش بود با   یعکس

 !کردم تعجب

 ! بود دیبع یک یاز ن ،یاتیادب نیو چن ی احساسات نیچن

 !در مرام او نبود  یشعر و شاعر اصال

 !بود و خنده و نشاط یچه بود، لودگ هر

 .را گاز گرفتم لبم

 ...بود یبد قضاوت

 .را خواندم  شعر

 

 ستیهم ن  ییدر دل من، شوق رها ن یبعد از ا"
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 "هم از عاقبت از قفس آزاد شدن نیا

 

  یبا عل قرارش   دم یپرسی گرفتم. منظورش چه بود؟ کاش از او م یبد حس

 رفت؟ شیملک، چطور پ

 بود؟  یحتم  ،ییبه جدا مشیتصم یعنی

 

 

 .عکسش نگاه کردم به

گندم زار نشسته بود و با نگاه به روبرو، انگار در فکر فرو رفته بود.   ک یدل  در

  ی و ب یخنث ی. عکسدمیدیبدون لبخند م ی بار بود که از او عکس نیاول دیشا

 .یکیحالت از ن

قبل بود و حاال آن را به   یبرا ایعکس را تازه گرفته بود  نی گرفت. ا شیبرا دلم

 گذاشت؟ی اشتراک م

 .نوشتمی م یزیچ  اش،یدر جواب استور  دیبود. با رشیدرگ فکرم

 

 مهسان خانوم؟   یمحوش شد یکه اون جور ه یتو اون گوش یچ_
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 .دل کندم  یکیصدرا، سرم را بلند کردم و از عکس ن یصدا با

را   اشی فرصت، جواب استور نیرا کنار گذاشتم و فکر کردم که در اول یگوش

  .خواهم داد

 !ماندی م  ادمی کاش

 

 :نگاه به او، خوشحال گفتم با

 !سالم_

 

 !ماهت یبه رو_

 

 .زد یو چشمک گفت

 .تر کرد چارهیام را ب چارهیکه دل ب ی چشمک

 .شد  امرهینشست و خ  م یروبرو

 .هم با لبخند، نگاهش کردم من

  !تنگ شده بود شیدلم برا 

 .صورتش را با نگاهم وجب کردم تمام
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 .کرد  ی حرف نگاهم م یکه او، ب  یهم وقت آن

 

 خانوم دکتر!؟  یساکت نگام کن  یجور  نیهم  یخوا یم_

 

 :هوا گفتم یب

 !حرف بزنم، دعوامون شه ترسمیم_

  

 .گرد شد چشمانش

 دعوا چرا؟ _

 ؟یکن یم  یفکر نیهمچ چرا 

 

 .باال انداختم  یا شانه

 .خب شهی ته حرفامون به دعوا ختم م شهیهم_

 

 .را با نوک انگشت لمس کردم زیم یو شمعدان رو  گفتم

 .خواستم نگاهش کنم ینم
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 شهیگله کرده بودم. واقعا هم اریاخت  یاتفاق پر بود و ب نیاز ا  دلم

 .میکردی و بعد هم دعوا م دیرسی به بحث م مانیهاعاشقانه

 .مهسان نیمنو بب_

 

 .نگاهش کردم زود

 .دیجلو تر کش ز، یم یخودش را به سمت من و رو یکم

 .دستم گذاشت ی را رو دستش

 .میزنی با هم حرف م  یبعدش از هر در  م، یخوری ناهار م_

  زیمش رضا! از هر چ یهاامروز گرفته، تا سوراخ جوراب  یِآفتاب ی آب و هوا از

 .که هست یو باخود د خویب

 .که هست هم بمونه برا بعد ی و بحث و هر چ ی و دلخور  دعوا

 باشه؟

 

 .لبخند، سرتکان دادم با

 !مش رضا چارهیب

 !میاو را بار بگذار یو کله پاچه  می بود ناهار بخور قرار
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 :را شکار کرد و گفت دنمیخند

 !ی خندی خوشگل م_

 

 .کردم نگاهش

 

 !یکنیخوشگل هم نگاه م _

 خانوم دکتر!؟ ی سفارش داد یناهار چ نمیبب

 

 .دمیخند  دوباره

 .امروز با من همراه بود خنده،

 ...گذشت  ی طور م نیامروز هم هم  یتا انتها کاش

 

 :و با خنده گفتم  آرام

 .خواستی م یپلو با ماه یوقت بود که دلم سبز ی لی! منم خگهید یگفت رید_
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 :اش ادامه دادمجمع ش شده  یتوجه به چهره  یب 

 .باشه یکباب شی. بعدم گفتم ماهشد که سفارش دادم  نیا_

 !اووم

 

 :ادامه دادم انه،یناش یچانه ام گذاشتم و با چشمک  ری را ز دستم

 .ارنشیتا ب ستی اصال دل تو دلم ن_

 

. با همان  خواستی کردنش را م تیمتنفر است؛ اما دلم اذ یاز ماه   دانستمیم

 :داد و گفت ی را به صندل  اشهیده، تکصورت جمع ش

 !ستین ی خوب  یاصال شوخ_

 .لَوَند ناهار بخورم یاد یخانومِ ز هیکه با  جان یکله اومدم ا ه یاون سر شهر،   از

 !جون مادرت ی جورن یبا من ا نکن

 

 !هم بلند ی. کمدمیلحن حرف زدنش، به خنده افتادم و خند از

  ن یمان جلب شد و سرشان به اتوجه چند نفر به سمت دنم،یخند یصدا با

 .طرف برگشت
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 .دهانم گذاشتم یکه کردند، دستم را جلو  نگاهمان

 

 :گفت صدرا

 .رمیگ یمن حرفم رو پس م_

 !ارن یبگو زهرمار ب برو

 .کنمی چه مو به به و چه  خورمیتو، زهرمار هم م یخنده ی من با صدا  االن

 

 .تش قرار گرفتکردم تمام تنم در کوره آ حس

 .کرده بود ریکه به قلبم سراز ی جمع شد و نگاهش کردم. از سر احساس  امخنده

 .جهت بغض کردم یب

 .میزدیحرف م  یتنش چیه  یبار بود که ب نیاول

کرد و من   یدر صورتم، در قالب کلمات، به من ابراز عالقه م  رهیبار که خ نیاول

  .شدمی غرق لذت م

  یبوسه  ی را فراموش کرده بودم و باز دلم هوا دنیکه خجالت کش ی بار نیاول

 .روزش را کرده بودآن

 .که در سرم بود، لبم را گاز نگرفتم  یاز شرمِ فکر گر یبار د نیا
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و با گفتن  دندی چ ز یم یکه آمده بودند، غذاها را رو یلحظه، دو نفر  همان

 .شدند صدرا، از ما دور  "تشکر"ها و از آن   یکی  "ستین یامر"

 

به   شیهاانداخت و چشمانش برق زد و لب  زیم  یرو یبه غذاها یکوتاه نگاه

 .باز شد نیتحس

 

 !خانوم دکتر ها یکن یدلبر ی دکتر بدجنس تو دل برو! خوب بلد_

 

را مقابل هردونفرمان گذاشت و منتظر ماند تا من شروع کنم و بعد هم    غذاها

 .خودش مشغول شد

بود، به من نگاه   ی زیتر از هر چ نیر یش میکه برا یتمام مدت هم با لبخند 

 .کردیم

 .بود امیزندگ  یروزها نیاز بهتر یکی که  میتوانم بگو یجرات م به

  یهاعاشقانه ن یقه من بود، در بمورد عال ی که غذا یاچه یپلو با ماه یباقال

 .صرف شد مانیهاو خنده  یچشم
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و با دقت   زی. ردمیخود د ی گذاشتم که نگاه صدرا را رو زیم ی را رو  وانمیل

 .صورتم شده بود یرهیخ

 .دیمرا به سمت خود کش وانیبلند شد و ل یکم شیاز جا  ز،یخ  میحالتِ ن به

 .کردی را پاک مرا لمس کرد و انگار آن   وانیل یبا سرانگشت، محکم لبه  بعد

 

 .تعجب نگاهش کردم با

 :گفت زی ر یاخم با

 .جا بمونه دینبا ییرژ لب شما، هرجا_

 

حرفش، سرخ   یِ پررنگ به من زد و شک نداشتم که از معن  یو چشمک گفت

 .شدم

 

 

عاشق   کهن یا  ایمتنفر است و  یدانستم او از ماه یبود که من از کجا م متعجب

 .است  هیالو

 :کشدار گفتم یبا لحن ،یهم در کمال بدجنس من

 !حاال_
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 ...گریاو صدرا بود د  یول

کرد و باعث شد باز   یکین یفحش هم حواله  ک ی د،یخندی که م طورهمان 

 .بخندم وقفهیب

 

رستوران بودم؛    نیکه در ا یکه با هر دو بار قبل یتمام شد. ناهار ناهارمان

و   نیترخاص  ن،یترن یریبود، ش نی. بهترکردی تا آسمان فرق م نیاش زمفلسفه

 .نیتر یخواستن

 

 .رفتمیپذ  یمعطل ی. بمیقدم بزن ی داد کم شنهادی از ناهار، صدرا پ بعد

 

 ابانیبه سمت خ اده،یپارک کرد و پ  یفرع یاز کوچه ها  یکی را در  نیماش

  ی. هرچند که دور بود اما مسافت در کنار صدرا، طوالنمیانقالب به راه افتاد

 .بودنش ارزش داشت 

 

 .حال قدم زدن، او از خودش گفت  در

 اش؛   یاز دوران بچگ 
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 !اسطوره نبود ک یکم از  شیکه برا یپدر  از

 .به شغلش نداشت یربط دیکه شا اش ی لیرشته تحص از

 !یبازرگان تیریمد  ارشد

 .را تجارت کرده بود اشی اما او عاشق تجارت بود و تمام زندگ 

دوست پدرش، شروع کرده بود به کار کردن و تا به امروز، که   ی طال فروش  از

 .چنان مشغول بودگفتن داشت، هم  یبرا یخودش در صنعت طال  حرف 

 .نداشت یتیاولو چیاو، ه ی برا چرم 

 .دادی انجامش م اما

 .دانست  یرا عار نم یکار چیه  او  درواقع،

 

 .شدیقابل احترام تر م   میگفت، برا ی از خودش م   شتریهر چه ب و

 

 .دانست یم یکار کردن را الزمه زندگ صدرا،

 .نداشت یفرق  شی مرد، چه زن، برا چه

 .تر باشد فیلط یاز نظر او، بهتر بود شغل خانم ها کم البته

 :گفت  یمعطل یب دم، یکه من پرس یا" یمثال چه شغل"در جواب  و
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 !یگل فروش_

 

 .جالب بود  میبرا

 .بود بایز  یلیزن، خ گاهی و جا نگاهش به زن  

 مادرش،  یکردم با توجه به کارنامه یچرا فکر م  دانم ینم

 .بودی ها خشن تر مدر مقابل زن یکم دیبا

 !او صدرا کاهن بود  یول

 !متفاوت

 

 .دادیزن بها م ک یبه مقام  ی ادینبود، بلکه ز زاریها بنه تنها از زن  او

کاهنِ   یبوده پدرش ازدواج کند اما آقا لیما ی لیکه خ دمیفهم ن،یدر آن ب و

 !جمله بود ک یها بوده که شعارش پدر، از آن دسته مرد

 !یکیزن  ،یکی  خدا

 

 .را بلند گفتم و باعث شدم صدرا بلند بخندد نیا

 .تر کرد ک یلحظه مرا به خود نزد  ک یو  دیخند
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 !استقبال کردم ل،یهم با کمال م من

 .مهمان آغوشش شدم ه،یدور کمرم نشسته بود و در حد دو ثان دستش

  

 .میو رو کرد  ریدور کامل ز ک یرا  انقالب

  دم یشاملو خر شیبرا ها،یاز کتاب فروش ی کی در

 .کردم مشیتقد و

  نیهم با او اتمام حجت کردم که حق ندارد از قوان یاز ورود به کتاب فروش قبل

 !شود بیو او بخواهد دست به ج دیبگو ی مرد ساالر

 .کنارم بود  گارد،یباد ک یو به ناچار، تمام مدت، درست همانند  رفتیپذ

 !یحرف  چیه بدون

 

  دنیاش د افهیاوست، ق  یفتم و گفتم براکه کتاب را به سمتش گر یا لحظه

 !داشت

 :نگاه کرد و گفت میهااز تشکر، در چشم بعد

 .تا حاال کتاب شعر نخوندم _
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 .با احساس تر باشد کردمی . فکر مدیخواب بادم

دور کمرم انداخت و با راه رفتن، مرا   ی دوباره دست د،یدمغم را د یافهیق  یوقت

 .کرد تیبه جلو هدا

 :گوشم گفت ری همان حال، ز در

 .رفتن هم نبودم ی اهل خواستگار_

 .کردم که همون اول، ردم کردن یخواستگار یخب! االن از دختر  یول

 .از اون دختر رو تکرار کنم م یقصد دارم دوباره خواستگار اما

 .کنمی ارها هم تکرارش ماگه الزم باشه، بارها و ب یحت

 

انقالب، از تنم جدا شد و  ابانیخ  یحوال  یی و روح من، همان جا، جا گفتی م او

 .به پرواز در آمد

 

 .شود  ییکند که هوا یبلد بود با دلم چه طور باز او

 

 .میزدی راه برگشت، هر دو، آهسته و در سکوت، کنار هم قدم م  در

 !دانمی را نم  او
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که  ییها. حرف کردمی م نیرا سبک و سنگ میهامن داشتم در ذهنم حرف یول 

 ای گفتمی را م سیادر  یهااول حرف دی. با میبود دهیقرار رس  ن یبه خاطرشان به ا

 احمد را!؟ 

 !رفتی فشنگ از جا در م نیگفتم، صدرا ع ی شک، اسم هر کدام را م یب

 

لطفا امروز   ایخدا"  شروع کردم. سی در دل گفتم و از ادر یاهلل محکم  بسم

 "!زهرمارمان نشود

 

 .دمیرو د سیادر مارستانیتو ب روز ید_

 

 :آنکه نگاهم کند، گفت بدون

 خب؟ _

 

 .نایدر مورد شرکت ژ  گفتی م یی زایچ هی_

 

دور هم   روادهیبرخورد با چند پسر جوان که وسط پ  یتا ب دیرا کش دستش

 .میرد شو رواده یاز پ دند،یخندی حلقه زده بودند و بلند بلند م
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 خب؟ _

 

  ی من، به خود یگفت! حرف زدن، برا  ی م زین یگرید زیبه جز خب، چ  کاش

 .خود سخت بود

 .دمیپرس ی گری را جور د سوالم

 شرکت اجتهاد؟  یرفت دا یتو جد_

 

 .و نگاهش کردم گفتم

 

 .نگاهم کرد یشده، سوال زی ر یهم با چشمان او

 .حرفم بود یادامه منتظر

 .دادی ها جوابم را نم یراحت نی شک به هم یب خب

 

 .کنهیم  یی کارها هیجا صدرا داره اون  گفتیم_

 

 .فتادیدر حالت صورتش اتفاق ن یرییتغ چیه
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 .تر شدچشمانش تنگ  یره یدا فقط

 .برداشت کردم که منتظر ادامه است  یمعن نیمن به ا که

 .دمیکش یاز سر درماندگ  یپوف 

 .یجا جاسوس دارتو اون کنهی حس م_

 ...جا... اومبرات از اون یکی یعنی

 

 اره؟یو م برهی خبر م_

 

 .ام را کامل کردرا راحت کرد و جمله  کارم

 :تر گفتمآسوده  یالیخ با

 .کنهی م ینیکه خبرچ ی کی! نیآره هم_

 

 

 .میجهت داد ر ییدست، سمت چپ را نشانم داد و تغ با

 

 .بود ساکت
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 :دم یپرس

 !؟ یندار ینظر_

  

 :نگفت. انگار در فکر فرو رفته بود. اهسته گفتم یزیچ

 

 !منم نهیفکر کرده خبرچ ش،یچند ماه پ یعنیقبلش، _

 

 !اخراجت کرد نیهم یبرا_

 

 .بود یخبر  یانبود. جمله  ی سوال حرفش

 .را تکان دادم  سرم

 !آره_

 

 .کنه. ولش کن داش یبذار بگرده و بچرخه تا پ_

 .که خدا زده پس سرش رواون 
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 :گفتم یشاک

 عه! صدرا؟ _

 

 ه؟یچ_

 ؟ یبرداشت یحقوق بشر  پیریهاش شد، تو تو توله یزور یحرف اون پ باز

 

 چ؛ی! تذکرم حرف زدنش را بهتر که نکرد، هیوا

 !هم شد بدتر

 :گفت امیتفاوت به دلخور  یب

 چه خبر؟  گهید_

 

 ...یول ست،ین یخبر   میبگو خواستم

 !بود ی ! خبرچرا

 

 ...گفته که نایخانوم به خاله ا دیگلش_
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 .به عقب رفتم یبه سمتم برگشت که قدم چنان

 !؟دیگفته گلش یچ_

 

 :لب گفتم ریدهانم را قورت دادم و ز آب

 .دمیترس_

 

 .تکان داد دنی پرس ی را برا  سرش

 !رو  یموضوع خواستگار نیهم_

 

 کنفرانس داده!؟  هیقض نیسر ا شب یت دالبد خاله_

 

 :گفتم زود

 .نزد یاصال حرف  چارهینه! ب_

 ...احمد گفت 

 

 :و گفتم دمیواکنشش، گرخ یبا تند دوباره
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 هو؟ ی یکن یم یجور ن یچرا ا ه؟یچ _

 

 .نگاهم کرد زیر

 گفت؟ ی احمد چ_

 

 .مهسان یخانوم به خاله گفته صدرا رفته خواستگار  دیگفت که گلش_

 

 .لب، خانوم را دوبار تکرار کرد و پوزخند زد ریز

 !است، سخت نبود زار یهم ب دیاز اسم گلش یچرا حت کهن یا  حدس

 .بشنوم زیدوست داشتم ماجرا را از زبان صدرا ن  یلیچرا؟ خ  دروغ

 .ببرم نیرا از ب نمانیب نیسنگ یفضا ی کردم کم یسع

 

موضوع   نیا  یدور هم برا هینبود، خاله  ییحیآقا  ی اگه ماجرا گفتی احمد م_

 .دادی مانور م

 

 :لبخند گفتم با

 .کرد یخوشبخت ی برامون آرزو یکل_
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 .و با لبخند، لبم را به دندان گرفتم گفتم

 

 .دیشنی را هم نم میهانگاهش کردم. حواسش به من نبود. انگار اصال حرف  و

 .گذاشتم شی بازو یرورا  دستم

 ؟ییکجا_

 

 .جام. بگو! ادامه بده نیهم_

 

 :باال انداختم و گفتم یاشانه

 .ن یهم گهید یچیه_

 رو بگم؟ نایا  یچه طور  رمی از صبح دارم با خودم کلنجار م اوف

 

 .لبخند نگاهم کرد با

 ازم؟  یدیترس_
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 :گفتم طنتیپر ش یلبخند با

 .وحشت داشتم ازت _

 

 .دیخند بلند

هم خوشحال   یل یکه خ شم،ی نم یباور کن من از حرف زدنت، نه تنها عصب_

 .شمیم

 .کنهیکه سگم م  سکوتته

 

 .و نگاهش کردم  دمیرا گز لبم

 

 :مقدمه گفت یب

 !یرعلیم یآقا شیبرم پ دیبا_

 

 ؟ یرعلیم

 ؟ یرعلیم یآقا

 گفت؟ی را م بابا
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 من؟ یبابا_

 

 :مسخره گفت  یچپ نگاهم کرد و با لحن چپ

 !ماهان ینه! بابا_

 

 !مزه یب

 .جا وسط کوچه استپ زدم همان

 چرا؟ _

 

 .فتمیمرا به جلو هل داد تا باز راه ب یکم

 .کنم یرو خواستگار شدهیکه دختر ورپر_

 

 .و نگاهم کرد گفت

 .برا گفتن نداشتم یمن حرف  یول

 !گفتمی م چه
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  دنیجواب رد شن ی از االن، عزا ، یرعلیم یآقا یدهی دختر ورپر گفتمیم

 تو را گرفته است!؟  یدوباره 

 

 خانوم دکتر!؟ تافهیشد ق   نیچرا همچ_

 

 .جدول نشستم  یرو ن،ی جا کنار ماش همان

 .کردی زوق زوق م میپاها

 :گفتم دیام! با تردچقدر راه رفته دمیفهم تازه

 !؟ ستیزود ن_

 ...هنوز

 

رو دل کنم   یترسی رو هضم نکردم، م  ی. هنوز جواب رد قبلنمدویآره م_

 .خانوم دکتر

 

 :نداد حرف بزنم و باز گفت اجازه

 

 .یباش یزیچنگران  خوامی نم ؟یمهسان چرا نگران  _
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 خب؟  کنم،ی حلش م من

 

 .نگاهم کرد مهربان

 .داشتم  باورش

 .کرد یکار را م نی کنم، حتما ا یگفت حلش م ی او م یوقت

 

 :زدم و گفتم لبخند

 !؟میدعوا کن  ی خب حاال بگو کِ_

 

 .با تعحب نگاهم کرد یکم

و من نگران گردن و آرواره    دیخنده که سرش به عقب پر  ریچنان زد ز بعد

 .شدم شیها

 

 :که مانده بود، گفت  یاهمان ته خنده  با

 .برسونمت نیتو ماش  مینیبش میپاشو بر_

 .نیتو ماش یهم بمونه برا دعوامون
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 :زد و گفت  یدیپل  چشمک 

 !میهم کرد یهمون جا، آشت  دی! شایدیخدا رو چه د_

 

 .دیخند  شترینثارش کردم که ب ی غره ا چشم

شد، به سمتش   ابانیرا روشن کرد و وارد خ نیکه ماش  نیو هم م یشد سوار

 :به در، نگاهش کردم. آهسته گفتم هیو با تک دم یچرخ

توقع    ی . ولکردمی قهر م ی جورناو  دیکارم اشتباه بود و نبا دونمی من م_

 .خودم روز رفتنم رو انتخاب کنم صدرا  یداشتم اجازه بد

 

 :ادامه دادم   ، یآشکار یناراحت با

 !یاخراجم کرد  بایگفت که تو تقر شهیم _

 

 .به روبه رو بود نگاهش

و    دیاو هم به سمتم چرخ م،یافتاد ریگ  ینیسنگ ک یتراف  انیم یبعد، وقت یکم 

به من رفت و بعد حرف   ی شروع به حرف زدن کند، چشم غره ا کهن یقبل از ا

 !منتظر نطقش بودم نهیکه دست به س یزد. من
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و چنگول و فالن قهر کنه   نیبا اشک و آه و نفر یکی ی طوراون  اد یانقدر بدم م_

 .بره مهسان

 ...جهیرا  یلیخ نی ا های فارس لمیف  تو

 

خنده    انیخب چندان موفق نبودم. م  یول رمیام را بگخنده  یکردم جلو یسع

 :گفتم

  نتینفر یو اه و... بدجنس من ککردم؟ چنگول و اشک رو من هاکارن یهمه ا_

 کردم؟ 

 

 .ستاد یرا جلو برد و باز ا نیماش ینگاهم کرد و کم چپ

 .هم بکن نی نفر ایتو رو خدا ب_

قراره دکتر شه و وقت واسه شرکت   گهی د یکی گفته سر کار نرو؛  گهی د یکی

 رفتن نداره؛

 .کنهی و قهر م کشهی خانوم، واسه من شاخ و شونه م  اونوقت

 

 داشت! نداشت؟  حق
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  یشد. جد دهیو سرم به عقب کش  دیام کوب  یشانیبا کف دستش، بر پ آرام

 :گفت

 حرف بزنم؟  یاجازه داد  یاخراجت کردم؟ اصال کِ یمن کِ_

شرکت برات    یبا بچه ها ی دورهم هی ،یایپنجشنبه که م  خواستمیم تازه

 .بدم و بابت زحماتت، ازت تشکر کنم بیترت

 

 .اش را تکرار کردچشم غره   دوباره

 بارن یاش را تکرار کند، که ا یدوباره کار قبل خواستی را بلند کرد و م دستش

 .دادم یجا خال

 

 .دماش را من ادامه دابزن هم که داشت! جمله  دست

 !من برنامه هات رو خراب کردم یول_

 

 .رو خراب کردنهام بله! خانوم خانوما برنامه_

 

 :اعتنا گفتم یب 
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 !من ازت دلخورم یول_

 

 .برگشت و نگاهم کرد که خنده ام گرفت عی سر چنان

 

 .مهسان ها ی رو دار یلیخ_

 

 .. دلخورم خبگمی م یجد_

 

 ؟ یدلخور . از من  یخراب کرد  رومنیهاتو برنامه _

 

 ...نبود ینزدم. حرف  یحرف 

 .بودم شرمنده

 :کرد؛ صدرا گفت داینشستم و سکوتم که ادامه پ میدر جا صاف

 خب؟ _

 

 :کردم. با نگاه به جلو گفت نگاهش



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1963 
 

 ؟ یسخن بعد_

 

 !یبعد سخن

 ...یاو بود ول  یدر مورد گذشته  یبعد سخن

 !نه ا یبپرسم  دانستمینم

 

 .کردن بسه مهسان خانوم. بپرس و راحت شو نیسبک سنگ_

 

 یقهیتا ده دق  ماند،ی طور م  نیروان. اگر هم بایسبک تر شده بود و تقر ک یتراف 

 :. با مِن و مِن گفتممیدیرسی م  گرید

 ...اختالفاتت لی... دلیعنیت... در مورد گذشته_

 ...یدون یم

 

 .کردیم ناراحت   زیخودم را ن  یکه حت یعاتیبود گفتن از شا سخت

 

 .جااون  ی که دو بار اومد هیاختالف سر همون خونه باغ_

 .جا رو زده به نامماون  پدربزرگم 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1964 
 

 !پسر، زد به نام من هیوجود دو تا دختر و  با

 .امرز یخاص خودش رو داشت خداب  لیدال

 .من یگند زده شد تو زندگ مش،یخب، با تصم  یول

 .هضمش واسه بچه هاش سخت بود کهن یا مثل

 

 .دیصورتش کش یرو  یدست

 هم بگم؟  اتشیجزئ  ایحله _

 

 .را آرام تکان دادم  سرم

 !حله_

 

 .میکن یآشت می بر گه یخب پس د_

 

 .دمیتعجب به سمتش چرخ با

 .که میستیقهر ن_
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 :اخم گفت با

 م؟یستیکه قهر ن  یچ یعنی_

 .یهمه اخم کردم که قهر کن نیجوابت رو دادم و ا من

 .میکن یتا بعدش آشت یکن قهر

 .بعدِ دعوا یِآشت یبرا  رمیمی من م اصال

 

 .دیرا به سمت خود کش  میو بازو گفت

 

 .دمیخند

 !شده بود امروز یروز چه

با صدرا بودن،   نیا یبود و من، مشتاق تکرارِ هرباره  ی صدرا بودن، پر از خوش با

 .دم یخندی از ته دل م

 :گفتم میدیکه رس ابانیخ ک ینزد

 .شهیبد م نه،یبب ی. جلوتر نرو، کسکن صدرا  ادهیپ  ابونیرو سر خمن_

 

 .چپ چپ نگاهم کرد  صدرا
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 ؟ یچ  گهید_

 !شهی و کار من راحت تر م مینیبی بابات رو م فوقش

 

 ...وقت منبله! اون  شه،یکار شما راحت تر م_

 

 ...من یدل من، عروس خونه زی عز یش ی وقت شما ماون _

 هوم؟ 

 

 .و با لبخند نگاهم کرد گفت

 !شدم الل

 !؟ شدمی دلش م  زیعز

 .مقابل خانه نگه داشت ی ک دمیو نفهم دمیشدم و لبم را گز سرخ 

 :و گفت دیبه سمتم چرخ 

 !برو خونه گهیهات اگه تموم شد، دشدن  دیسرخ و سف_
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  شیجا دادم. دوباره صداآن  ریرا ز میو آهسته، موها دمیام کشبه مقنعه  یدست

 .دمیرا شن

 .هم فکر نکن یزیبه چ_

 .یکه فکر کن یو مجبور ی به من مختار البته

 .. مطمئن باششهی حل م زینه! همه چ ن،یجز ا اما

 ه؟یکاف  ایبازم تکرارش کنم  الزمه

 

 :لبخند گفتم با

 !هیکاف  _

 

 :گفتم ع یسر  یزیبا فکر به چ بعد

 نشد صدرا!؟  ییهوی یلیخ  یول_

 

 نشد؟ ییهوی یلی خ یچ_

 

 :خجالت گفتم با
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 ...یعنیها هست که... حرف   یلیما... هنوز خ یعنیخب من... _

 

 !سخت بود گفتنش چه

. گفتمی م دی. اما چطور بامینکرده بود یصحبت چیدر مورد ازدواج، ه بایتقر ما

 :و گفت  دیخوب فهم  یلیحرف دلم را خ

 !ها ومدم یشمام ن یخواستگار من هنوز  _

 .میباهم حرف بزن ی کل قراره

 .ازت توقع دارم مهسان خانوم  یکل من

 .امیشون هم کوتاه نمکدوم  چیه سر

 .عروس خانوم یکن  ستیهات رو لخواسته یتونی هم م تو

 

 !شد. عروس خانوم نییدر دلم باال و پا یزیچ

 :گفت یبدجنس با

 !برو گهی کن و د یحاال خداحافظ_

 

 :تکان دادم و آهسته گفتم یسر 
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 .بابت امروز ممنون_

 !هامون. خداحافظزدن ها و قدم زدنبود. خصوصا... حرف یعال  یل یخ ی چ همه

 

 :گفت دم،یدر را که کش یره یدستگ

 ن؟یهم_

 !بوده ی امروزم عال یگی م ی تازه دار ه؟یچه طرز خداحافظ نیا

 ؟یرفتی م یبد بود چه جور  اگه

 

 نگاهش کردم. منظورش چه بود؟  جیگ

 

 کنم، ل یرا تحل شیو حرف ها میایبه خود ب تا

 .و عقب رفت دیمرا بوس ه،یثان ک یآمد و در  شیپ

گرد شده نگاهم را به   ی لپم نگه داشتم و با چشمان یرا همان جا رو دستم

 .اطراف گرداندم

 بود؟ دهیند یکس یعنی
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بدم چون ازت توقع دارم!   ادیبهت  دیکار هم هست که با یاز حرف، کل  ریبه غ_

 .هامهاصال جزء مالک 

 

 :دست لپم را نشان داد و گفت با

 .مون! حاال بروکردن یمدل خداحافظ ش،یکی_

 

. کردی م یی و هم دلم را هوا شدی هم باعث خجالتم م شیهاشدم. حرف  سرخ 

اش را داشتم و حاال داشتم از  دوباره  یبوسه  ی انگار نه انگار که وقتِ ناهار، هوا

 .ختمیری عرق م شد،ی که کم کم سرد م یی خجالت، در هوا

 

 .جواب بگذارمش ی ب امدیدلم ن یشدم ول  ادهیپ آهسته

 .گرفتم و نگاهش کردم نییرا نگه داشتم و سرم را پا در

 

 ؟ یرو فقط خودت بلد هاز یچ نی ا یکنی چرا فکر م_

 !من قشنگ تر و بهتر از تو بلد باشم  دیشا
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 .و در را بستم گفتم

 .نمیبب نیاز ا  شتریماتش را ب یافهیتا ق  نماندم

 .خانه را که باز کردم، دنده عقب گرفت و رفت  در

بود   ز یت یلی. مامان خرمیبگ یتا نفس ستادمیا دم،یکه رس اطیح  یپله ها نییپا

 .بردی م امی به شورش درون یپ  دیو شا

 .کس در خانه نبود چیوارد شدم، ه یوقت اما

 !بهتر

 

از سر   بارم،ن یا دنیساعت بخوابم. خواب ک یعوض کردم و رفتم تا  لباس

  نیا یبخوابم تا همه  خواستمی هم نبود. م  یو ناراحت هینبود، از سر گر یخستگ

 .تجربه کنم ا یهم در عالم رو گر ید بارک ی را  نیریاتفاقات ش

 

و مداد   یو هلن داشت دفتر نقاش   میهم نشسته بودکه همه کنار   شب

را از   اش یبابا مرا فرستاد تا گوش داد، ی امروزش را نشان م   دیخر یهای رنگ

شان رفتم اما هرچه  ، به طرف اتاق" چشم". من هم با گفتن اورمیشان باتاق

 :فتمو باخود گ دمیرا در هم کش  می. ابروهادمیند یاز گوش  یگشتم، اثر

 کجاست؟ یعنی_
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  ی. حتما با صدارمیبابا را بگ یشماره  گر، ید  یِگوش ک یرفتم تا با  رونیاتاق ب  از

  دمیدر اتاق بود که شن میپا  ک ی. اما هنوز کردمی م شیدای تر پزنگ آن، راحت 

 :مامان گفت

جا  نه و تموم؟ باز راه افتاده اومده اون  یکه اومده؟ مگه بش نگفت یچ یعنی_

 بزنه؟ یباهات چه حرف 

 

 .بابا آمد یخبردار شد که حرف از صدراست. شک نداشتم. صدا  شستم

ردش کردم و گفتم نه. اما امروز بهش گفتم  ی خاص لِیدل  چیه  یب یاون سر_

مهسان تازه دانشگاه قبول شده و عاشق درسشه و حاال حاال ها به ازدواج فکر  

  نیش رو رد کرده. پس به ا. گفتم هنوز چندماه هم نشده پسرخاله کنهینم

 .گردهیاز حرفش برنم   یزود

 

 :گفت طاقتیب مامان

 گفت؟ یخب اون چ_

 

و خودش هم کمکش   نهیبی مهسان نم  لیو ادامه تحصت ی! گفت مشکل یچیه_

 .کنهی گفت که تا هروقت بشه، صبر م نمی. اکنهیم
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 خب بعد؟ _

 

 .رسما دوباره جوابش کردم. اما شک دارم پا پس بکشه_

 

 .هم به حرف آمد ماهان

 .گهید هیخواستگار هی اد؟یب نی ذاری خب چرا نم_

 

 .امدین ییصدا چیه  گر ی . ددمیرا گز لبم

  رونیگرفتم. از اتاق ب یو نفس دمیکش م یبه رو ینبود. دست ز یجا شترم،یب ماندن

 :ام، گفتمرا از کجا قرض گرفتهآن دانستمی که خودم هم نم یرفتم و با لبخند

  میکه مامان پول قا ییهای جا مخف یرو گشتم و همهاتاق یبابا نقطه به نقطه_

 !نه شما رو  یگوش یکردم، ول دا یرو هم پ کنهیم

 

 :را بابا با مهر جواب داد و گفت  امی مصنوع لبخند

 .آشپزخونه جا مونده ز یاومد. رو م ادمیحواسم نبود بابا جون. االن _
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. چرا با  زدمی همان مثال لبخند، به آشپزخانه رفتم اما از درون، داشتم زار م با

 خودم هم حرف بزنم؟  دادندی چرا اجازه نم  کردند؟یها رفتار ممن مثل بچه

 

نقابِ مسخره   نیبا ا  شتریرا به دست بابا دادم و هرچه کردم، نتوانستم ب یگوش

 .در کنارشان بمانم

 .برم اتاقم ،یبا من ندار یمامان اگه کار_

 

 .نگاهم نکرد یحت

 .. باهات کار دارمامیبرو االن منم م _

 

و به ماهان نگاه    دمیآن ترس ک یحرف را زده بود که  ن یا زیتند و ت قدرآن

 .تکان داد یباال انداخت و سر  یاکردم. اما او هم شانه 

*** 

 

. به هر  آمدی و نم دیایساعت در اتاقم منتظر ماندم تا مامان ب  ک یاز  شتریب دیشا

بزند،   دادمیکه احتمال م  یهر حرف   یو در ذهنم، برا  کردمی فکر م یزیچ

باالخره آمد و در را محکم پشت سرش بست و   یاما وقت کردمی م ف یرد یجواب

 .افکارم را پاک کرد یمرا از جا پراند؛ همه 
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. چرا که ساعت از دوازده هم گذشته  دی ایمانده بود تا همه بخوابند و بعد ب انگار 

 .بود

 

 :تکان داد و گفت میانگشتش را برا امده،ین

 !مهسان گمی م یچ نیخوب گوش کن بب _

 

 .نگاهش کردم رانیو ح دهیترس

 

به اون پسر   ذارمی هم، من نم ی و بپوس ی اگه تا آخر عمرت تو خونه بمون یحت_

 .یبرس

. اما  نیو دوخت نیدیبر ییزایچ هیو برا خودتون  ی که باهاش در ارتباط دونمیم

 .جفتتون  نیکور خوند

 

 ...مامان_
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و   کرد و رفت. من  تاده یپ  دمینگو مهسان. ساکت باش. خودم امروز د یچیه_

  ،یک یهلن برگشت و گفت که شب تولد ن ی. حتتونمیدید  ابونیهلن از سر خ

 .پسره اومد دم در و باهات حرف زده

 

کرده بود؟ خود مامان،   فیتعر شی. هلن چه قدر از آن شب را برادیلرز پشتم

 بود؟  دهیچقدر از با هم بودنمان را د

 

بوده؟   یاصرارت واسه رفتن به شرکت کاهن از سر چ دمیمن چطور نفهم_

 تو فکر اون آدم؟  یافتاد یاز کِ   دمیچطور نفهم

 

 در فکر صدرا کاهن افتاده است؟  یکه دخترش از کِ  دانستی حاال م یعنی

 

 ...مهسان ی ادامه بد جور ن یا ی به خدا بخوا_

 .کنمیرو حاللت نم  رمیش

 

 .افتاد  هیو به گر گفت

 :تخت نشست و گفت یرو
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  نیا شن؟ی عاشق م یجورن یمن ا یکردم؟ چرا بچه ها یمن چه گناه  ایخدا_

  یو زار هیهمش خوراک شب و روزم بشه گر  دیمنِ مادر با که هیچه سرنوشت

 .هامواسه بخت بچه 

 

بردم تا او را آرام کنم. دل خودم هم کم   شی. دستم را پد یلرزی م شیها شانه

 .د یپر نبود. اشکم چک

 

 .مامان تو رو خدا بهم گوش بده_

 

 :اعتنا گفت ی تکان داد و ب یسر

رو ندارم. دلم    یخون به دلم نکن مهسان. من جز شما دو تا بچه که کس_

بشه.   تیکه دور و برتون پر از جمع نی وصلت کن ییحداقل با کسا  خواستیم

با مادر خودش هم قهره.   یاز صدرا که حت  نمیهما که تک فرزند بود، ا  اون از

 .رو نداره یکس چیه

 

 

هاش  که آدم یوصلت کن یحساب یخانواده  هیبا  خواستی من دلم م مهسان

 .هم باشن یِحام
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 !؟هیدرد چ  یکه نفهم ،یتا انقدر توشون غرق بش 

 

 .گفتیرا م  شیهاهیتوقف داشت آرزوها و گال یب

 .به احمد هم دلم رضا نبود یمن حت_

 .که خواهرم، هر چقدر خواهره، بازم زبونش تنده دونستمی م  چون

 شم به صدرا؟  یراض  یمن چه جور  االن

خودش، خود صدرا هم   یکارها یولش کرده و رفته پ یجور که اون  مادرش 

 .کنه تشیحما  خوادی رو م یکس

 

و فقط   دادم ی هم فشار م یو را ر میهاو لب دیباری پشت اشک از چشمم م  اشک 

  ک یکه صدرا خودش،  کردم یبه مامان ثابت م دیطور با. من چهکردمی گوش م

 .ستی حام  ،یگریمن و هر کس د یصد نفر برا یاندازه  کس،یتنه و ب

 

  یبگم راض دیمن برات شرطه که با تیاگه من مادرتم مهسان، اگه رضا_

  .ایو کوتاه ب ایو فراموشش کن. ب ای. بستمین
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و با نگاه به صورت   دیتخت به سمتم کش ی خود را رو یشد. کم شتریب امهیگر

 :گفت انمیگر

اون پسره بده. حداقل   گمی چشات بشم، من نم یمهسانم، مامان جانم، فدا_

 .دمیند  یمن که ازش بد

 

 .که باز وجودم را به انجماد رساند شدی داشت گرم م دلم

 

  هی یتونیکه م  ییهادختر من، بفهم که اون آدم، حرف پشتشه. حرف  یول_

  یبعدش چ ،یاریو به روت ن یرو روشون ببندسال و دوسال چشم و گوشت 

  ؟ یچ یدختر من؟ بعدش که از پا افتاد

 

 :و گفت دیبه صورتم کش یدست

کار رو   نیدق نشو واسم مثل ماهان. ا ینهیمهسان. آرو عذاب نده انقد من_

 .خودت یندهی ما و آ ینکن با زندگ

 

 .دی در خشک  یرفت، نگاهم رو  ینتوانستم تکان بخورم. وقت یحت
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  یالیرا حل کند که از من خ  یمادر ن یمشکل با چن خواستی چطور م  صدرا

 خواست؟ ی آسوده م

 

 .را گرفتماش  شماره ،یصبر چیه یرا برداشتم و ب یگوش

 

 د؟یگوی بردارد، از ذهنم گذشت، واقعا مامان راست م کهن یاز ا قبل

درمورد   گرانید یهاها و حرف طعنه  یوقت  گر،ی دارد چند صباح د  امکان

  مانیانتخاب پش نیو از ا  اورمیکه همسر من است، تکرار شود، کم ب ییصدرا

 شوم؟ 

 

 مهسان؟ یکن هیباز گر ی نگو که زنگ زد_

 

برداشته شد تا   شد،ی فشرده م میکه بر گلو یانگار دست دم،یرا که شن شیصدا

 .تر ببارمراحت 

 

 کردنت رو دوست ندارم؟   هیمهسان خانوم؟ بهت نگفته بودم گر_
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 .فشردمی گوشم م یرا رو  یگوش ه،یو من با گر  زدی حرف م  او

هام؟ نگفتم نگران  بود اعتماد کردنت به من و گوش دادنت به حرف  نیا_

 کنم؟ی فکر نکن؟ نگفتم خودم حلش م یچی نباش؟ به ه یچیه

 

 .زدم هق

اگه   گهی مامانم محکم م یوقت ؟یصدرا؟ چطور یحلش کن  ی خوای م ی چطور_

 کنم؟یرو حاللت نم  رمیش  ، یاریاسم صدرا رو ب

به  کننی و محکومت م  گنی م تیاز بد شناسن،ی که تو رو م ی عالم و آدم یوقت

 ...که... که یاگذشته

 

 .ام را تمام کنمکندم تا جمله  جان

 ه؟ یاون چ انیجر دونمی ته و من هنوز نمتو و خاله  یکه مربوط به رابطه_

 

 ...گفتمی ... کاش نمگفتمی را گاز گرفتم. کاش نم لبم

 .کردی م اموانهیداشت د سکوتش

 بود؟  دهیمن رنج از

 .بود  دهیکه رنج حتما
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 ...او بود یآورده بودم، که سند ناپاک شی را به رو  یزیچ من

 

 .زخم برداشته است  شیکردم صدا حس

جز    ستیبرام مهم ن یشکیو ه یچیرو بگو مهسان. االن ه   زیچ هیفقط بهم _

 نه؟ ای  یخودت. بهم بگو تو به من اعتماد دار

 

کرد. به خدا که قلب من، جز   شتریتو، کوبش قلبم را ب یکلمه  یرو دشیتاک

 .داد ی نم ی گریگواه د چ یعتماد به صدرا، ها

 .دارم_

 

هر دو نفرمان   الیهم افتاد. خ  یرها کرد و چشم من رو  ی را در گوش نفسش

بودم از   دهیبود من به او اعتماد دارم و من فهم دهیراحت شده بود. او فهم

 .است  دهیدستم نرنج

 :محکم گفت یول آهسته

 .شهی . حل مپس به من اعتماد کن _

 

 :تر گفتنرم  یبا لحن و
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ت خندون  کل خانواده  یهالب  ،ید ی به من بله م یدار یوقت دمی قول م_

 .باشه

 

 .قرص شد به حرفش دلم

 

 .شهی ! مامانت عاشقم مامی داماد خوب یلی من خ  یول ،یدونی مهسان تو نم_

 

 .و مرا خنداند دیو خند گفت

 

 .کنهی م تمیاذ کردنتهیبخند مهسان... بخند... گر_

 

 .را فرو بردم  بغضم

متحد شدن  انمیاطراف  یهمه  کنمی. حس مستیکار کنم؟ دست خودم ن یچ_

 ...بکشن و وارید  هیمن و تو  نیکه ب

 

 تونن؛ی هم که متحد بشن، نم ایدن یهمه_

 .یکه تو نخوا یکه من نخوام؛ تا زمان یتا زمان 
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 .کردم. حرفش به جانم نشست سکوت 

 

 :آمده باشد، بلند گفت شادی یدیجد  زیچ انگار 

 

شاملو   یآقا ی هااز  حرف یچیدختر خوب، من ه زتی مهسان، جان عز_

 .فهممینم

 !یش کنو ترجمه   یتو کتابخونه، خودت برام بخون گذاشتم

 

 !حرص بخورم ای بخندم  دانستمینم

 شاملو مبهم بود!؟  ی شعرها یکجا

 

دادم،   ادتیکه  ییرهایدونه از اون شب بخ  هی ،یکرد خوابی رو بحاال که من _

کنم و برم تو دل غول آخر و شاخش رو   نگ یبده که بتونم باهاش دوپ لمیتحو

 !بشکنم

 

 ...صدای. پررنگ اما ب دمیخند



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

1985 
 

  گفتم؟ی م چه

 .ستمیمتفاوت ن یهاگفتن ریکه من آدم شب بخ دیفهم

 ،"کنمی درستت م"و با گفتن  دیخند

 .کرد یخداحافظ

 .تفاوت بمانم یب نتوانستم

ام را  متفاوت مهسان گونه ریشب بخ  نیو اول د یلغز یصفحه گوش یرو  دستم

 :کردم پیتا شیبرا

 

 شب من باش  انیپا"

  ستین  یدرنگ  یجا چون  

 ما  یعشق برا  جز

 ست ین یقشنگ انیپا

 "زمی عز ریبخ شبت
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فرستاد و خواست تا   یامیپ  میسر کالس نشسته بودم، صدرا برا یبعد، وقت روز

بعد،   یام. اما کمنوشتم که خوبم و سر کالس نشسته شی حالم را بپرسد. برا

بعدش را   ام یکتاب گذاشتم و پ یرا الو آهسته آن  دیلرز بمی در ج یدوباره گوش

 .هم خواندم

 "مامانت هنوز دلخوره؟"

صبح مرا با آن بدرقه کرده بود، باعث شد با   مامان، که اول  ر ینگاه دلگ فکر

 .درددل کنم شیبرا ،یناراحت

 !رو ببخشهبتونه من کنمی اونقد که فکر نم"

صبحم با اخم مامان شروع شد و مطمئنم تا آخرش قراره حالم گرفته  امروز،

 ".بمونه

 

استاد گوش سپردم و وقت   یحرف ها ینگفت و من به ادامه  یزیچ  گرید

 .گرفتی دوباره دلم م شد،ی فراغت که م

و مطمئنا، با وجود   دیدی ها را بربادرفته مکه آن  ییآرزوها ی مامان؛ برا یبرا

و چه   شدی مامان، همه به من معطوف م ی ماهان و ازدواج کوتاه مدتش، آرزوها

 .او را نداشتم ی بودم که توان برآورده کردن آرزوها ی دختر بد

  خواست، ی نم ران یمامان ا یو وقت دمیرسی م یفقط با صدرا به خوشبخت من

 .شدی محال م یمامان، امر  ی من و برآورده شدن آرزو یبرا  یپس خوشبخت
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ناهار   زیهمراه با او و هلن، بر سر م یقدر واضح بود که وقتمامان آن  یدلخور 

ا هم به  کداممان حرف نزد و سکوتش، هلن ر چیکلمه هم با ه ک ی م،ینشست

 .انزوا کشاند

  میبرا یدلباختگ  یهیاگر از همان ابتدا که هنوز قض  کردمیبا خود فکر م  یگاه

مسائل   نیاز ا ک ی چ یحاال ه زدم، ی صدرا و فکر کردن به او را م دینبود، ق  یجد

 همه با او مخالفند؛ پس چرا دل بستم؟  دانستمی. من که مآمدی نم شیپ

  دمیفهم یکِ  نوا،یمنِ ب گفتمیبا خود م  کردم؛ یبعد که خوب فکر م اما

 رم؟ یاحساسم را بگ  یام که بخواهم جلوباختهدل 

  لشی بودم و خودم هم دل دهیرس یناگهان یبه عشق د،یشد ی از نفرت و ترس من

 .دانستمی را نم

 

 هیگال ی. بهانهگرفتمی ترم کرده بود و مدام بهانه ممامان، حساس  دنید ناراحت 

 .خدا  شیکردن پ

 .نبود شیب یمن مِحنت  یموهبت بود؛ برا  ک یهمه   یکه اگر برا یاز عشق هیگال
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دوباره وضو گرفتم و   آوردم، ی نم ادیبارش را خوب به  نیها که آخراز مدت  بعد

  یبار، نه برا ن یسر بر مُهر گذاشتم و ا ون،یزیاذان مغرب از تلو  یصدا دنیبا شن

 !کس چی ه یِدر درس و نه سالمت تیموفق یکنکور دعا کردم و نه برا

 .خواستمی م زیچ ک ی بار فقط از خدا  نیا

  .میبه هم برس گرانی د تیاز رضا ی خوشمن و صدرا، با داشتنِ دل  کهنیا

 .فقط در گروِ نظر مامان نبود ت،یرضا  نیا و

چون من،  هم  یعروس  رشی پذ دیخانم هم شا دیمهش یبرا دانستمی م شک یب

 .به دنبال داشته باشد یتینارضا

 !عروس هم نداند یاو ممکن بود مرا حت کهن یا کما

 

که با نماز و   یرفتم، بابا و ماهان آمده بودند و حس آرامش  رونیاز اتاق ب یوقت

درا، در دلم خانه کرده بود، باعث شد به سمت مامان بروم و دل  فکر به بودن ص

من فکر   یکه او فقط به خوشبخت  دانستمی . من ماورمیاو را هم به دست ب

. من و  میکردی م ق یرا به مرور، به وجودش تزر نانیاطم  نیا دیو با کندیم

 ...صدرا، با هم

 

 .بابا و ماهان سالم کردم و هلن را با خود به آشپزخانه بردم به
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 ؟ یخوای مامان کمک نم_

 

 :که برگردد، گفتآن یب

 !بنداز تو پارچ دوغ خی هی_

 

 .چشم، اطاعت کردم یرا رو امرش 

 

 :گفت هلن

 !منم کمک _

 

 .من شد  ی شد و باعث شاد لیکوتاه ما یا مامان به خنده لب

 .زیبر سر مها رو بدوننمک  ایتو ب_

 

 !نینمک بَده که. خودتون گفت_
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محکم   دنیو با بوس ندیمامان مقابلش بنش شد که   نیهلن، ا  یحاضرجواب جواب

 :دیلپش، بگو

 .امشب الزمه ی متاسفانه واسه غذا یبله که بَده! ول_

 

 :دم یپرس

 ه؟یامشب مگه چ  یغذا_

 

 !نمک بش نزدم. نه به خودش، نه به سُسش یچیبگم ه دیبا ی! ولایالزان_

 

  وقتجیه خواست ی حال بودم. دلم نمخوش   داد،ی داشت جوابم را م کهن یا  از

 .مربوط به من باشد لش،ی به خصوص که دل نمیاو را ناراحت و گرفته بب ی گرید

به دست هلن   اط،یرا با احت ستالیکر  یِرا برداشتم و جاقاشق هاوان یو ل بشقاب

 .دادم

 .واست، بده خودم ببرم  نهی. اگه سنگهایعمه جون مواظب باش_

 

 !یعمه جون امی قو ی لیمن خ_
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را   یبودنش را به ما ثابت کند، با هر دو دست، جاقاشق یقو کهن یا ی برا و

 .گذاشت  ز یم یرا محکم گرفت و روبرداشت و آن 

خود را   ی. کمدمیخنده، به طرف عقب برگشتم و نگاه مامان را متوجه خود د  با

کردم دوباره بهانه دستش ندهم. مطمئن بودم در هر   یجمع و جور کردم و سع

 .خوردی و غصه م افتدی من م یندهیبه فکر آ ،یفرصت

 

  ع، یحرکت سر ک ی اش را در ظرف برگرداند، در خوشمزه  یایالزان کهن یاز ا قبل

که آن ی و ب دمیو محکم و از ته دل، صورتش را بوس دمیخود را به سمتش کش

برگردم و نگاهش کنم، از آشپزخانه خارج شدم. اما مطمئن بودم خود او هم،  

شام، مدام نگاهش    ی بوسه گرفت چرا که تا انتها نیاز ا یمانند من، حس خوب 

 .نمانده است ی اثر چیساعات قبلش، ه  یکه از ناراحت  دمیدی و م  کردمیم

 

*** 

سفره   یکه از رو ینان یکه هاسماور را کم کردم. ت ر ی را دم کردم ز یچا

ها را کجا  آن کردمی برداشته بودم را در دست گرفته بودم و داشتم فکر م

زنگ خانه، من و مامان، هر دو با تعجب، به هم نگاه    ی بگذارم؛ که با صدا

 .میکرد
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 .را جواب دهد فون یرفت تا آ ماهان

 

 

تم و با بلوز و  هم نداش  یروسر  ینگران بودم نکند مهمان باشد. چرا که حت 

جز   یجمع چیکه تا به حال، به آن شکل، در ه یبودم. ظاهر یشلوار راحت

 .ام، حاضر نشده بودمخانواده  یجمع پنج نفره 

 

رفت. من هم   رونیرا با دستمال خشک کرد و از آشپزخانه ب شیهادست  مامان

مناسب، به اتاقم بروم. ممکن بود   یلباس دنیپوش ی دستم را شستم تا برا ع یسر

 :ماهان گفت  دمیآب بود که شن ر یش ر یخاله باشند. اما دستم ز یخانواده 

 !صدراست_

 

  یخبر و ب یب کرد؟ی چه م جان ی. صدرا استادیگفت صدراست و من قلبم ا او

 اطالع؟ 

شان رفت و من هم تازه به خود  به اتاق عی را هنوز نبسته بودم که مامان سر آب

را باز گذاشته بود و ماهان و صدرا،   یآمدم. ظاهرم نامناسب بود اما بابا در ورود

 .آمدندی م شیداشتند پ اط،یح یهامه یاز ن
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سر خود انداخت و انگار   یرو  ی چادر رنگ ک یو  دیدو رونیشان باز اتاق  مامان

بلند هم به دست   ی روسر ک یکه  اند؛ده یچسب نیمن به زم یبود پاها دهیفهم

 .من داد

  یو روسر دیبابا، به گوشم رس دییگفتن ماهان و بفرما ااهللی  یلحظه صدا همان

سمتش را   ک ی سرم رها کردم و فقط   یرو هدف،ی مامان را، ب یبلند و سنت

 .سرم نشسته باشد  یانداختم و مطمئن نبودم که درست رو  گرمید یشانه  یرو

 

سرشار، با بابا دست داد و مامان را   یمحجوب و متانت یوارد شد و با نگاه یوقت

در    شتریجا بمانم و بقلبم اجازه نداد آن  یهم مورد لطف قرار داد؛ تپش کوبنده

که او هم مثل    دم یسالم کردم و شن  ده،یو نجو  دهیاو باشم. پس جو  یکینزد

 .کمتر، جوابم را داد  دیشا یمن، با سرعت

 !سالم_

 

که صدرا،  همراهِ ماهان و بابا، به سمت   یقدم به عقب برداشتم و وقت ک ی

  دمیجا بود که تازه فهمها رفت، من هم خود را در آشپزخانه چپاندم و آنمبل

 .جلودارِ اضطرابم نبود زیچچیه  ماندم،ی م شتریاگر ب

 

 .نشستم  شخوانیپ ری لرزان دلم را جمع کردم و ز ی و پا دست
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 چرا درست سالم نکردم؟  نم؟ینماندم تا درست او را بب چرا 

آمدن  بارهک ی از   دانستمی و م دمیدی م گریبار د ک یصورت مامان را  کاش

 .شده است یصدرا، چه حال 

 .گفتیم  راهیمن، بد و ب دیدر دل به او و شا شه،یاز هم  تری عصب حتما

 .آمدنش نبود انیبه خدا که خود من هم در جر اما

 

 .خواستی آمدنش عذر م. داشت بابت سرزدهدیبه گوشم رس شیرایگ یصدا

 !خب مجبور شدم  یمزاحمتون شم. ول  خبر،ی موقع شب و ب نیخواستم ا ینم_

 

 دم یآرام بابا را شن یصدا  ی . ولدانستمیرا نم  شانیها. واکنشدمید یرا نم یکس

 :که گفت

 .یبابا جان؟ خوش اومد هیچه حرف  نیا_

 

 .فرستاد رونی بابا، نفس حبس شده ام را آرام ب حرف

 .شدیم   یاحترام  یاگر به صدرا ب  مردمی م من

عزت    یول  زدمیداشتنش را م  دیق  دی و خاص بود که شا ز یعز م یآن قدر برا او

 رفتی سوال م ریز دینفسش نبا
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 .من در اوج بود یدر همه حال برا صدرا

 !باال، درست مانند اسمش، صدرا یل یخ باال،

 

 .دمیرا شن  ش یصدا دوباره

 .بگم یزیهم چ تونمی. نم ادیخوشتون نم اد یاز من ز  دونمیم_

 !دیحق دار دیشا

 

 :بابا باز گفت یاست ول یمخاطبش چه کس دانستمی را به دندان گرفتم. نم لبم

 صدرا خان؟ هیچه حرف _

 

 :توجه به تعارفِ بابا ادامه داد  یاو، ب و

از خودم بگم. االنم اومدم که   یتا کم دیفرصت بهم بد هی  خوامی خب م  یول_

 .دیفقط بگم و شما گوش بد

 ن؟ یدیاجازه رو به من م نیا

 

 .پوست لبم را به دندان گرفتم اد، یاسترس ز  از
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ه  پرت نکرد. مامان ب شیهاحواسم را از حرف   یشد و سوزشش هم حت کنده

 .حرف آمد

 .ارمی ب ییبراتون چا رمی! من م دیراحت باش_

 

  .دینی. بشیرعل یخانوم م دینه ممنون! زحمت نکش_

 

 :که گفت دمیمامان را شن یصدا

 .ستین یزحمت_

 

 .ستادیسرم ا یاش باال  هیبه خود بجنبم، سا کهن یقبل از ا و

 :پچ زد  آرام

 ؟ینشست جان یچرا ا_

 

 .زانو کنارم نشست ی و رو گفت

 

 :زدم لب

 نم؟یکار کنم خب؟ کجا بش یچ_
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 نم،یبه من رفت و با گفتن پاشو بب ی غره ا چشم

 .سمت سماور رفت  به

 .زدی لب هم غر م ر یز خت،یریرا درون فنجان ها م   ی که چا یمدت تمام

مامان را واضح   ی از آشپزخانه بود و غرغرها  رونیبه او بود اما حواسم ب نگاهم

 .دمیشنینم

 .آمدیصحبتشان م  یصدا

 حرف از زحمت دادن زد و   گری دو بار د یک ی صدرا

  طور ن یکه ا کردندی با او تعارف م ،یاو بابا، هر بار با گفتن جمله و کلمه ماهان

 .ستین

  نفرما_

 ه؟یچه حرف  نیا_

 !یخوش اومد_

 

 

  نیسرزده آمدن و ا نیکه حرف دل بابا، درمورد ا ردمکی فکر م نیمن به ا و

 !؟ستیزحمت دادنِ صدرا چ
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 .نثارم کرد  گر ی د یبه دست از کنارم رد شد و چشم غره ا ینیمامان س 

 .پاشو گفتم_

 

 !پاشو گفتی از من داشت که م  یتوقع چه

 ها داخل سالن؟ کنار آن رفتم؟یکجا م شدمی پا م مثال

 !که نه مطمئنا

 .خود ماندم  یدوباره بر جا پس

 

 !بود ی صرف چا یبرا بارن یشان بلند شد. اتعارف  یهم صدا باز

 .گذاشتم میزانو ی سرم را رو اد، یاسترس ز  از

 !؟شدی امشب چه م آخر

 .آمد ینم خبریب کاش

 !گفت یبه من م کاش

 .صدرا حواسم را جمع کرد  یبودم که صدا هاالیفکر و خ نیدر هم 
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 .م بود، متارکه کردندو ساله یپدر و مادرم وقت_

 ...مادرم

 

 .کرد مکث

  دیبگو دیتا به مهش کندی را تحمل م یچه فشار دانستمی فقط من م دیشا

 !مادر

 

 

 

ازدواج مجدد کرد اما    یاگهی از پدرم جدا شد و با کس د ،یل یمادرم... بنا به دال_

 .دیرس ییا باز هم کارش به جد 

 .ازدواج نکرد وقتچی من، ه یبا وجود اصرار ها یپدرم حت و

 .کردم یم یبا بابا زندگ  ش،یپنج سال پ  نیتا هم من

 .دونمی رو پدرم م میمن واقعا قهرمان زندگ یول اد،یبه نظر ب  شهیکل دیشا

 .دیبرام زحمت کش یلیخ

 .ستیاحساس نکردم که مادرم ن وقتچیه

 .کردیهمه جوره ساپورتم م بابا
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 ...هر لحاظ از

 

 .به آه بود هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم نفس

  .فوت شدن یقلب یعارضه  هیبه خاطر  ش،یمتاسفانه پنج سال پ_

 

  یتیپاراز د،یام به گوشم رسکه از زبان خانواده  "خدا رحمتشون کنه" یصدا

 .شد شیهاحرف  انیم

 .دیبود از خودش بگو آمده

 .خودش را ثابت کند  خواستیم

 من!؟  یبرا

 داشتنم...؟ یبرا

 .با ارزش بود میبرا چقدر

 

 :داد ادامه 

 .دورا دور حواسم به مامان بود_

 .میزدی بهشون سر م م،ی اومدیم ران یبار با بابا به ا هر
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مون خوب بود. انگار نه انگار که بابا داماد  رابطه   یلیپدر بزرگم حاج رسول، خ با

 .سابقش بود و از دخترش جدا شده

 .شونیا شی پ اومدم ی بودم، م رانی هر زمان که ا من

 تر از بابا،هم چند سال قبل  شونیخب ا  یول

 یسپارخاک   یبرا دم ینرس یرفتن و من حت اینبودم، از دن  رانیکه من ا یموقع

 .امیب

 .سه روز هم از فوتشون گذشته بود دم،یرس یوقت

 

 .تا حرف بزند کندی داشت جان م انگار 

 .شون شرکت کنه. بابا خودش دوست داشت حتما تو مراسم میهمراه بابا اومد_

پدر بزرگم بود، مرد   کهن یاز ا ی برام سخت بود، سوا یلیشون خ مرگ  تِیواقع

 .هم بود یخوب و با شرافت  یلیخ

 گفت که حساب یاش مصحبت ه نیب شهیهم بابا

 .رسول، از بچه هاش جداست  حاج

 

دوبار او   یکیقدر سرشناس بود که بابا . آنشناختی حاج رسول را دورادور م بابا

 .باشد دهیرا شن اش ی و وصف خوب  دهید ک یرا از نزد
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 :گفت پس

 .مرد بود یلیرو. حقا که خخدا رحمت کنه حاج رسول _

 

 !دیبگو یاز کجا و از چه کس  داندی دانم چرا حس کردم صدرا نم ینم

 :مکث، ادامه داد   یرشته حرف از دستش در رفته بود؟ پس با کم سر

 .خودش هم کم گله نداشت ازشون  امرزیبچه هاش کم شر نبودن. خداب_

 .میاز مراسم هفتم هم بود فکر کنم که با بابا برگشت بعد

نامه  تیزنگ زد که بعد از چهلم قراره وص لشونیده روز بعد، وک حدودا

 .حتما باشم  دیپدربزرگم رو بخونن و منم با

 .بابا مشورت کردم، گفت بهتره برم با

 .رفتم هتل دم،یرس یوقت

 .به خونه باغ نرم گهیدادم د  حینبود و من ترج گهی رسول د  حاج

خب   ی . ولشدنیمن م   ییبا بچه هاش نداشتم، مادر و خاله و دا یحاد مشکل

 .متفاوت بود مونیو سبک زندگ قهیاختالف سل

 .م رو باهاشون حفظ کنمفاصله شدی باعث م نیهم

 .م خوب بودرابطه  یلی خ یکیبا ن البته
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 .هنوزم هست یعنی

. از  میسنگ صبور هم بود شهیجداست. هم شونهیحسابش از بق  ییجورا هی

نداشتم و   وقتچیکه ه ی خواهر شدی اون م دمش،یدیهربار م  یهمون بچگ

  ی که اون آرزو یپدر و برادر شدمی که هرگز محرمم نبود؛ منم م یمادر

 .رو داشت شونت یحما

 

 :صاف کرد و گفت یرا کم شیصدا

فکر کنم   یول  ی رعلیم یآقا دیشناسی دونم چقدر حاج رسول رو م ینم_

 .بود یمندثروت  یل یکه مرد خ دیبدون

. بد شده  یجور  هی هاش جا متوجه شدم که رفتار بچهچهلم که شد، اون  مراسم 

 .نشدم ریگیکه برام مهم نبود، پ ییاز اونجا ی. ولکردنی بهم نگاه م

 

 .سکوت کرد  د،یحرفش که رس  یجانیا به

 ...و با مکث یطوالن

 .ساکت بود هیبه ده ثان ک ینزد دیشا

 

 خواهش داشته باشم؟  هیتون از شما و خانواده  تونمیمن م  یرعلیم یآقا_
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 .باعث نشد حرف بزند. انگار دو دل بود زیبابا ن دییتا یحت

 .دینکرده، دل من شور گرفت و اشکم چک فیو تعر نگفته

 .ستیدر انتظارمان ن یخوب  زیچ  دانستمیم

 

 .نگفتم یکسچ یه یحال جلوبگم، تابه  خوام ی که م ییزهایچ_

حاج رسول، هر چقدر هم بد باشن، اما   ی. بچه هاشهی م ممربوط به خانواده نایا

 .م هستنجزء خانواد 

 .کردم فیبابا تعر ی ها رو براحرف  نی بار ا هیقبل،  هاسال 

 ...و

 

 .مونهی م جانیهات همراحت باشه بابا جان! حرف  التیخ_

 

 :گفت ع یسر

 .المیراحته خ_

 .ی رعلیم یراحته آقا 
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 !سخته گفتنش یکم یول 

 .گفتنش درده

 .دیریقرار بگ انیتون هم در جربگم. چون الزم دونستم شما و خانواده  دیبا یول

  زیچ خوام یو نم رد یمنو به عنوان خواستگار مهسان خانم بپذ  خوادی م دلم

 .باشه  نمونیب یپنهون

 

 .به تب و تاب افتاده بود دلم

 

 .نگفتم یزیچ وقتچ یه یخواستن، ول   حیازم توض. دمیها تهمت شنمن سال _

 .پسندم  یبعد از تبرئه شدن رو نم یِسربلند  یحت  ای یسرافکندگ

تبرئه   یبرا خوادیدلم نم  گه،ید وقتچی من نه االن، نه ه یول  اده،یتوقعم ز دیشا

 .بدم حیشدن، توض

بدونه که من تحت   دیکنه هم با یکه قراره باهام زندگ یو کس  طورمنیا  خودم

 .بگم می زندگ یهای مردم از خصوص یبرا نمیش  ینم یطیشرا چیه

 .کنه ر یبلکه طرف نظرش در موردم تغ تا

  نییم رو پادادن، شان خانواده حیمن ابهت خانوادم مهم تره و با توض  یبرا

 .ارمینم
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 .نکن بابا تیآقا صدرا، خودت رو اذ میمتوجه_

 

 !خوبم یبابا

 !مهربان تر بود یمامان هم کم  کاش

 .قرار گرفته بود یبد  تیدر موقع صدرا

 

 

 .شروع کرد آهسته

 .نامه شروع شد ت یتمام مشکالت من، از بعد وص_

 ...نامه رو پشت گوش بندازم و راحت تیوص تونستمیم

 .کنم  یراحت زندگ ذاشتی عذاب وجدان بعدش، مطمئنم نم  یول

 

 .آقا صدرا سرد شد  دی رو بخور تونییچا_

 کنم؟  عوضش
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بود که مامان تا آن موقع گفته بود! چه قدر   یجمله  نیتر یطوالن د یشا نیوا

 !موقع یهم ب

 

 .خوبه نی! همیرعل یممنون خانم م_

 

 ...سکوت یاهیثان

 .کالم را گم کرده اما شروع به صحبت کرد یکردم باز سررشته فکر

 

 !اموالش رو به من سپرده بود شتریب  بایحاج رسول تقر_

به   یزی هاش چبچه  یبرا امرزیکه خداب اومدی به چشم م  طورن ینگاه اول ا در

 .ارث نذاشته

 .منم تو شوک بودم خود 

 .بود بخواد دل بچه هاش رو بشکنه دیبع ی حاج  از

خواسته از اونا محافظت   ی جور هیمتوجه شدم که  لیوک حیبعد ها با توض یول

 .کنه

 .مثل االن نبود ی طورن یا دیفرشموقع  اون

 .شهره شهر بود اش،یبپاشش، ولگرد زیبر
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 ...هم که دخترا 

 

 !رمیبم یاله

 .را گفتم  نیاز ده بار در دلم ا شیبار نه، ب ک ی

 .یسرافکنده نباش طور نی که تو ا رم یبم یاله

 

 .ماهان آمد یصدا

تا بچه  دیکن یدگیجور به امور رس هی خواسته شما  زنمیخب من حدس م _

 امرز، یخداب یها

 .گ یتو د فتنین میهول حل از

 

 :گفت بابا

 !ماهان بابا_

 

  !هدف ماهان چه بود دانم ینم

 .از شر آن حرف ها راحت کند  یجور ک یخواست صدرا را   یحس کردم م  یول
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 !موفق هم شد که

بزند و بابا هم به او تذکر   یجهت حرف   یخوبم با ادب تر از آن بود که ب  داداش

 !دهد

 

 !ماهان خان گنی درست م قایدق _

 .رو دوشم بود فهیوظ هیفقط  ن یا یدر ظاهر همه کاره بودم، ول من

 .کردیهم درک نم  کسچیجور امانت که ه هی

 .که درک کنن خواستنی هم واقعا نم دیشا

حاج   ی اجداد یکه خونه  ید که مشخص شد خونه باغبدتر ش  یاوضاع وقت 

 !به اسم منه اومد،ی رسول به حساب م

 .بود دهیبود که به من رس یزیاصل اون خونه باغ، تمام چ  در

 .بود، امانت بود ی هر چ ش،هیبق

 .دیرسی بهش م دیها بعد از سر به راه اومدن فرش مغازه

  یبرا  یحت  طور؛ن یدخترا گذاشته بود هم ی که برا یاگهی د یزایو چ نیزم 

 .به ارث گذاشته بود یزیهم چ یکین

 .کردمیباهاشون صحبت م دیبا یادوره  هیمن تو  و
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که توش بودن، جمع   ی ها رو از وضعاون   دیبا میمستق ریغ یول  م،ینه مستق حاال

 .کردم یم

 

 .دیکش یآه

عمر نتونسته بود انجام بده رو از من خواسته   هیکه حاج رسول خودش  یکار_

 !بود

 .هاش اصال امون ندادن من قدم اول رو بردارم بچه

 .دنینرس ییکردن، که خب به جا تیشکا

 .دنینرس یقرار دادن، که باز هم به جا واسطه

 .خواستهیم  یواضح بگم باباتون چ تونستمی نم من

 .کردنی هام رو باور نمحرف  ،یطرف   از

 .سرشون کاله رفته کردنی م حس

 .توجه بهشون کارم رو انجام بدم یکردم ب یسع

 .شروع کردم دیاز فرش  اول

 !عاقل تر بود انگار  اون

 !هم شد نیهم
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 .خواستیم  یدرست و حساب قیرف  هیفقط  دیفرش

 .پر شده بود از کفتار دورش

 

 :گفت ناگهان

 .کامل بگم دیتون کنم اما باخسته  خوام ی ابدا نم دیببخش_

 

 :جوابش، ماهان گفت  در

 !نه بابا! جالب شد_

 

 .بابا و صدرا آمد یآرام خنده  یصدا 

 .رمق بود یب  ی ادیکه ز یاخنده

 .کندی را تحمل م یبود که صدرا درد بزرگ دهیبابا هم فهم یحت

 .دادمی کارهام رو انجام م  ران یا  نیموندگار شدم و از هم بایتقر _

 سروسامون دادن به امور،  ی برا دیمدت با هینبود.  یاچاره 

 .گذشتمی خودم و کارام م  از
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رو درست انجام   فمیبتونم وظ یخودم بمونه ول ی بودم کارا ی راض دیکن باور

 .بدم

 

 .کردمیم نی اش، او را تحسدلم مدام با هرجمله  در

 

 .تر باشم بهشون ک یرفتم خونه باغ تا بتونم نزد_

 .به مامان، هم خاله هم

  !خب  یول

 .به پا شد جنجال

  ی بار هم بعد ماجرا ک ی یمن حت ی. ولیو حقوق  یخونه مال من بود. قانون  اون

 .جا نرفته بودماون  گهی د ت،یشکا

کرده   یکمک دی تر بشم تا شا یمیمی و رفتم تا باهاشون ص  ایرو زدم به در دل

 .باشم

 .بود خونه ک یاومدم، تار  رونیشب که از ب هی

 .نبود یکس انگار 

 

 .بود نیسنگ  ی ادیجمع برقرار شد، ز  نیکه ب یسکوت
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 .دیتپی پر سر و صدا تر م من هم  قلب

 

طرف رو... تو   افهیق  اد ینم ادمیبود... اصال  یبا ک دیگلش  دونمی شب نماون _

 ...خونه بودن و

 ...هم نداشتن یجالب تیوضع

 

 .کرد میها دندان  ر یرف زدنش، لب مرا اسح دهیبر

 

 .سر جاش بود رتمیغ ی نکرده بودم، ول یزندگ جان یمن ا_

 .خودم حد و مرز داشتم  یبرا

 .بود نیبرام سنگ زایچنیا

مشروب سرو   خونده،ی روز پدرشون نماز م هیکه  یاتو خونه شدی نم باورم

 .کننیم

 .جلو چشمام رو گرفت  خون

 شکوندم،   زدم،

 گفتم،  راهیو ب بد
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 زده بودم براشون،  میاز زندگ من

 .قلم سخت بود برام هی نیا تحمل

 .رفت و کجا رفت یک کهیاون مرت  دونمینم

 .سوخت ی زده بودم که گلوم م  ادیفر انقدر

 .دیطول کش هیچطور شد اما فقط چند ثان دم یو نفهم شدی چ  دونمی نم نمیا

 .برعکس شد ز یهمه چ  ه،یعرض چند ثان  در

 !بود دیگلش گهیحاال د  کرد؛یم نیناله و نفر داد، یفحش م زد،ی که داد م یاون

 

 

حالش با به   یعن یبود؛  دهیبه سرعت رس ،ییگو دهیکه حرف زدنش از بر نیا

آن   یزودتر از دوره خواستی آن شب و ان اتفاق، خراب بود. انگار م یادآوری

 .شب بگذرد

 

 .مشروب رو به طرفم پرت کرد شهیش_

رو از تو شوک اومد تو خونه هم نتونست من دیفرش یوقت یهنگ بودم. حت  من

 .ارهیدر ب

 .ش بودم ش بودم. برادر بچه پسرش بودم؛ خواهرزاده   یجا من
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 .بردار نبودم هیکم از  یکین برا

 زد؟ی م یتهت نیطور بهم چن چه

 ...یو کاله بردار ی نه دزد اونم

 ...وس نبودم نام یب من

 .تر نبوده از ناموس و شرافتم برام باارزش  یچیه م،یوقت تو زندگ چیه

 .من هنوزم هنگم یرعلیم یآقا

 .نتونستم درکش کنم اصال

 .دنیو همه فهم دی زود تهمتش، دهن به دهن چرخ یلیخ

 .کس از اقوام در ارتباط نبودم چیبا ه من

 ...بابا چرا یول

 رنگارنگ، یهاناک، تهمت وحشت   یخبرها

تا اموال پدر بزرگش رو   رانیفرامرز کاهن، اومده ا یشرف و هرزه   یپسر ب که

 .باال بکشه

 کنه، ی به ناموسش دست دراز اومده

 ...اومده

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2016 
 

 .دمیرا از طرز حرف زدنش فهم نیتند شده بود. ا نفسش

 .نتونستم تحمل کنم و برگشتم گهید_

 .که درست کردن، دست و پا بزنن یگنداب یو گذاشتم تا تو برگشتم

 

قرار گرفته   ریمثل من تحت تاث زدند؟ی نم یحرف  هیسکوت کرد. چرا بق دوباره

 بودند؟ 

خاموشم   یهیدور جان دادم و گر ک ی ش،یهااز حرف  که با هر کلمه  یمن مثل

 محکم فشرده بر لبم خفه کردم؟  یهارا در دل دست 

 ...داشت نهیمرد چقدر درد در س نیا

 .مرد، چقدر بد تا کرده بود نیبا ا ایدن

 

 .ستمیهم ن رتیغ  ی. بستمیرگ ن یمن ب  ،یرعلیم یآقا_

 .ستیدست خود آدم ن یی زایچ هی

 !انتخاب خانواده  مثال

 .انتخاب کنم تونمی م رو خودم انتخاب نکردم. اما همسرم رو مخانواده  من

 .ادیاز دخترتون خوشم م من
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 !نیو مت خانومه

م رو  که دارم، باز هم نتونستم عالقه یمشکالت یمون، حت یوجود اختالف سن  با

 .رمیبگ دهیبهش ناد

 .دونم ی م ه،یخواه خود 

 .رو درست کنم  دیاز من دارکه  یغلط تیاز ذهن یرو کردم تا کم  میسع من

 .دیرد کردن من مُصِر باش  یاز قبل برا شتریب دیچقدر موفق شدم. شا  دونمینم

 .رو کردم میتمام سع یول

 !یخواستگار  امیبا مادرم ب بارن یا ن،یکه اگه اجازه بد خوامیم

 .ذارمی که باشه، من بهش احترام م یهرچ جوابتون

 

  ک یو  زدمی زار م  یاز خوش بارک یمرا منقلب کرده بود که  ی جور شیهاحرف 

 !بار از غصه

 

 .رو بهش برگردوندم  دیتا سهم فرش رم یروزا درگ نیا_

 .کارخونه چرم رو راه انداختم نیهم براش هم یکیبا حق ارث ن 

 بهش و  سپرمیم فته،یرو غلتک ب کهن یمحض ا به
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 .مامان افتاد، بهشون برگردوندم یکه برا یهم بعد از اتفاق  د یمامان و گلش سهم

 !خب... نشد  ینمونه ول نیحاج رسول رو زم تیتالشم رو کردم تا وص من

 .ستین یدرست شدن زا یچ  یبعض

 .که آدما خودشون نخوان یتا وقت نه

 .باشه یپدربزرگم ازم راض   دوارمیام

 

 .گرفت و دوباره بابا را مخاطب قرار داد ینفس

 ه؟یمالکتون واسه همسر دخترتون چ  دونمیمن نم یرعلیجناب م_

  ست،ین یآدم چیه یضامن خوشبخت دونمی که م ،یاز مسائل مال ی جدا من

 .هست که بتونم دخترتون رو ساپورت کنم تمی انقدر در توان شخص

 ...همه لحاظ از

 ...بدون تنش، بدون دغدغه یزندگ هی

 .شما هم برام مهمه یقلب تیرضا

 .ادیز یلیخ

شما   یتو خانواده  یمن، اختالف  یبخاطر عالقه خوادیوجه دلم نم  چیه به

 .ادیوجود ببه
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 .رو جلب کنم تتونیتا رضا کنمی تالشم رو م پس

 .دم ی هم به کارهام م ی سرو سامون هی دارم

 .وقته ازشون غافلم یلیخ

 .شی اتر گردمی بر م ندهیتا چند ماه آ  رحداکث

 .جاستاون  میزندگ تمام

 ...نه ا یمن بمونم  د یریبگ میتصم دیکه با دیشما و مهسان خانوم هست  نیا و

 

 .پوشانده بودم میهارا با دست  صورتم

 بود؟  شرم

 بود؟  غم

 بود؟  یشاد

 .آوردیمرا بند نم  یه یاما هرچه بود، گر دانم ینم

 .لرزاندی دلم را م شتریکه در فضا بود، ب یسکوت

 :بزند که بابا گفت یحرف  ی بودم کس منتظر

رو قضاوت کنم. اهل تهمت زدن هم    ییخدا یبنده چینخواستم ه وقتچیه_

ما رو حالل کن بابا جون. ببخش   ،یتون ی بگم اگه م دیوقت. اما با  چینبودم ه
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 نیبهت بدب م،یدیشن تیکه پشت سر مردونگ ییهااگه ناخواسته، درمورد حرف

 ...و میشد

 

که   ییبشه. چون تا جا الیخی رو ب هاشدهیانتظار ندارم شن یکس چیمن از ه_

اعتماد کنه.   تونهیدور و زمونه، آدم به چشم خودشم سخت م   نیتو ا دونم،یم

من و دختر خانوم شما. که   نیباشه ب یمسئله، مانع نیا   خواستی اما دلم نم

و   دید اصل قصه رو بدونیاست، حق دارمسئله نیاگه تنها مانع قبول کردن من ا

ندارم.   یاگه یکس د چیه ایاز شما  یاهیگال چی. االن هم هدیریبگ میبعد تصم

  خوام ی م ن،یبا قبول کردن من ندار یاگهیو مشکل د نیرفتی هام رو پذاگه حرف 

 ...که یخواستگار ی برا ن یاجازه بد

 

 :حرفش گفت انیم بابا

 از شما مقبول تر!؟ یک_

 

 :حدس زدم بابا، نظر مامان را خواست چرا که مامان با لکنت گفت و

 .بشن تیخانواده پر جمع هیهام وارد بگم... من... واال دوست داشتم بچه  یچ_

 .آرزو داشتم و دارم یهر دوشون کل  یبرا
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اون قسمت از آرزوهاتون که مربوط به مهسان خانومه   تونمی نظرتون من نمبه_

 رو برآورده کنم!؟ 

 

 

 .دیای در ن  یصدرا، باعث شد صدا از کس حرف

 !ستیطرف صحبتش ک دانستمی م 

 .مهم است  یلیجواب مامان خ کهن یا و

 

 آقا صدرا؟  بگمی چ_

 

 .دیلرز شیکردم بغض کرد و صدا حس

 !سوزونهیم شیده نفر آت یتون هست که جاخانوم تو خانواده  یکین هی_

 .نشیاریبا خودتون ب ن،یشب که اومد فردا

 

صدرا را   یرسم  یخواستگار یبابا، اجازه تیشد که مامان، با رضا طور ن یا و

 .فرداشب صادر کرد یبرا
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 .چه گفتند  گرانی صدرا چه گفت و د دمینشن گرید

 :که گفت دیمامان به گوشم رس یصدا فقط

 .هم که لب نزد  ی شکیرو عوض کنم. ه هایی من برم چا_

 

 .جا نشسته بودمآمد، هنوز من همان  یوقت

 .... مگه نگفتمینشست جان یمهسان! تو که هنوز ا_

 

 .ام، حرفش را قطع کردآهسته یهیگر

 :نشست و گفت میپا کنار

 مامان؟ یکنیم هیگر_

 

 .افتاد نییکردم و سرم پا نگاهش

 مهسان؟_

 

 آمد؟یمگر بند م امهیحال دلم خبر نداشتم. گر  از
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که همه درد بود، باعث شده بود کنترل   ییهاقبل و حرف یقیبه دقا فکر

 .از دستم خارج شود م،یهااشک 

 

 ؟یکنیم هیگر  یپاشو دختر. چت شده تو؟ چرا دار_

 

 .کنمی تنها باشم؟ خواهش م شهی مامان م_

 

کالمم،   صالیاست  دنیچه رسد به مامان که با د دانستم؛یرا خودم هم نم  دردم 

 .دیتکان داد و صورتم را بوس یسر

 .امیرو عوض کنم و ب هاشون یی برم چا_

 

بدرقه کردنش تا دم در   یصدرا رفت و بابا و ماهان برا یبعد، وقت قهیدق  چند

ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. آن  جا بلند شدم و از پلهوقت از رفته بودند؛ آن 

 ...شب، حال دلم بد بود

 ...بد یلیخ

 .گذاشتم جوابی صدرا را هم ب امیکه پ قدرآن
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 "!چه مهمون نواز"

 

 

دوباره زنگ زد   شد؟ی م الیخی را رد کردم اما مگر ب یکیبار سوم تماس ن یبرا

 :نوشتم شیعالوه بر رد تماس، برا بار،ن یو ا

 "زنمی! به خدا خودم بهت زنگ میکیسر کالسم ن"

 

 .دوباره زنگ زد امم،یبه پ تیاهم  یب اما

  لنتی را کامل سابرداشتم و آن  برهیو  یرا از رو یو گوش  دمیکش ی کوتاه پوف

کردم و خودکار به دست، مشغول نوشتن   شیرها بمیکردم. بعد هم در ج

 .دمیشنی از استاد م  شدم که ینکات

 :خروسک بود، گفت  ریکه درگ ییآهسته و با صدا نینازن

 شده؟  یچ_

 

 .زنهی بند داره زنگ م هی! یکی. ندوستمه _

 

 .داره یکار مهم دیشا_
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 !و کار مهم؟ هرگز  یک یفکرم گذشت ن از

  !دانستی را مهم نم یزندگ  نیا  زیچ چیه یکین

 افتاده باشد؟  یکاغذ، ثابت ماند. اگر واقعا اتفاق  یاما کم کم، دستم رو 

 

کالس،   انیهم زنگ زده بود. تا پا  گری. دو بار ددمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش

صبور نبود،   یکیکه ن ن ی. اما ارفتمیساعت مانده بود و بعد هم به خانه م  مین

 .زدم رونیبلند کردم و زود از کالس ب یدلم را شور انداخت. پس دست

رد    یجا بار،ن یاش بود که دوباره خودش زنگ زد و من هم اشماره  یرو  دستم

 .زود تماس را وصل کردم یل یکردن، خ

 

 ؟ یکیالو ن_

 

 :و گفت دیکش یبلند غیج

 !کاه ریآب ز یدختره ی مهسان. باالخره جواب داد یرینم_

 

 کاهم؟  ریمن آب ز یکه بگ یگ زدهمه زن نیشده؟ ا  ی چ ؟یسالم. خوب_
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 !لقب  نیچرا مفتخرت کردم به ا  یدونیحتما خودت خوب م_

 

 :و گفت دیپرصدا خند و

گوشم قرار مدار   ر یبعد ز ن،یداری جفتتون. واسه من فاز غم برم  دیبترک یاله_

 خانوم دکتر؟ میداشت ن؟یکنیم   فیرد ی خواستگار

 

  یموضوع بود، نفس نیا  یمکررش، فقط برا  یتماس ها کهن یاز ا  یآسودگ با

 :گرفتم و گفتم

 !خانوم مهندس یشما خودت هم که فاز غم برداشته بود _

 

 :به حرفم نکرد و گفت یتوجه اما

عروسمون؟ آخ که چه   یشی م یدار یجد  ی جد یعنیمهسان.  شهی باورم نم_

دونه موهات  . واسه کندنِ دونه ارمیدرب  یبده من برا تو خواهرشوهر باز یحال

 !ختمیبرنامه ر

 

 :مجال حرف زدن به من نداد و گفت دوباره
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  تیهفته، سه بار اومده خواستگار هیکه تو  یم آوردچه به روز پسر خاله  نیبب_

 !تحفه خانوم

 

موضوع   نیهم ریتا خود صبح فکرم درگ  شب یو دلم تکان خورد. د دیخند لبم

  .بود

 .ماندی هم منتظر نم یالحظه  دن،یبه من رس یکه صدرا برا  نیا

 

 :که بلند گفت دمیرا شن  یکین یصدا

 !حاال. اوف امیم ،یآقا سام_

 

 :تر گفتبعد آهسته  و

 !گهید  نیا هیریچه گ_

 

 :خنده گفتم با

ش خان همه  ی! االن سام های کردیم  فیمن که بودم، واسه خودت خوب کِ_

 . درسته؟رونیب کشهی رو از دماغت م
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  میش عجله داره زودتر برسونهمه م،یتو. انگار قراره امتحان بدآره جون _

مادرزن و پدرزن، قربونش  گفت که یصدرا چ نم،یرو. ولش کن! بگو ببخودمون 

 ...رفتن و

 

 !یکیاِ ن_

 

 کنه!؟ یخب حاال تو هم! بگو چطور تونست شاهزاده و ملکه خانوم رو راض_

 

 :و گفتم دمیخند

 ...از... گذشته  . از خودش...گهی حرف زد د_

 

 ...دیلرز  میصدا و

 

  دیکه صدام کرد اتاقش و گفت امشب با شیپ قهیچند دق   نیاز هم یعنی_

 .شما، دل تو دلم نبود بت زنگ بزنم یخونه   امیباهاش ب

 

 :خنده ادامه داد   پر
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! رسما  هیگفت مراسم خواستگار یوقت دم یکش یبنفش غیچه ج ینیبب ینبود_

 .رونیاز اتاق انداختم ب

 .گفتم به خودت زنگ بزنم  شه،ی نم یخال  جانمیه دمید یول

 

 برم سر کالسم؟ شد که من  ی خال جانتیاالن ه_

 

 :گفت ع یسر

 !کنن توونه ی . واقعا خاک بر سر دیراست یانداخت ادمیخوب شد _

 

 :دادم و گفتم  هیتک واریگرد شده، به د یچشمان با

 ؟ ی موحد ا یوحدته   یبا سام ینینش. اثرات هم هایبد دهن شد  یلیخ_

 

دانشگاه؟ اونم تا   رهی م شهی پا م شیمگه؟ آخه آدم روز خواستگار  گمیبد م_

ز گهواره تا گور، دانش   حانه،یگوش دادن به حرف استاد ابور پِیریظهر! البد ت

  ؟یجا تا اخر وقت که چاون  ی. موندگهی! ولمون کن بابا. پاشو برو خونه دیبجو

من بَهر   یپسرخاله  تون؟واسه آقا یکن  دابیسرخاب سف  یقراره بر یپس ک

 !جلوش ینیشی م یداشته باش وقت  ییرنگ و رو ه یاومده جلو.  یدیام
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را گاز گرفتم و به حرفش گوش سپردم. انگار هنوز باورم نشده بود که   لبم

  ماندمی . اگر در خانه مندیایب امی امشب قرار است صدرا و مادرش، به خواستگار

  تری و مامان را حرص بردمی پناه م ه یدوباره به گر دیشا ، یدستپاچگ از شدت

 .کردمیم

کس از امشب باخبر شود. به وقتش  چیخوب که بابا اجازه نداد فعال ه چه

 ...ای ینامزد یبرا دی. شامیکردی را خبر م گرانید

 

مردها قرمز دوست دارن! اوه اوه نه!   گنی عروس خانوم، امشب قرمز بپوش. م_

 ...کنهی داماد رم م  هو ی. های قرمز نپوش

 

 .زیانقد مزه نر یکیبسه ن_

 

 .حرفش را عوض کرد ریمعترضم، مس  یصدا

من جشن   یریگیم  ی فکرش رو بکن، قراره من مجرد شم تو متاهل! تو عروس_

 !طالق
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از   دنشیاما انگار شنکه حدسش را زده بودم  نیدهانم نشست. با ا یرو  دستم

 .بود ترن یسنگ می برا ، یکیزبان خود ن

 گه؟ید یگرفت  رومت یتصم یعنی_

 در چه مورد عروس خانوم؟ _

 ...آقا ی با عل تیدر مورد زندگ_

 

 

 

هم مُهر   گهی چند روز د هی. میکرد بشی که گرفته شده بود، فقط تصو میتصم_

من بعدِ شام   م؟یا یواسه شام ب شهی مهسان، نم گمی خالص! م گهی و... د شهیم

 !امیدوست ندارم ب

 

ازدواج نافرجامش    انیشک نداشتم از جر کهن یداشت! با ا یجالب یه یروح

 .آوردینم  یگری کس د ایخود   یناراحت است، اما ابدا به رو یحساب

 

 !جان من مهسان م؟یایشام ب_
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 :و گفتم دمیخند

 !یکنی و انقد التماس م یستیبه قول خودت، خوبه گدا گشنه ن_

 

بگو مامانت کوفته درست کنه. من کوفته بخورم؛ تو و دوماد جونت هم کوفت  _

 .تا االن نینگفته بود یچیکه به من ه  نیبخور

 

 :و گفت دیخند بلند

 .خداحافظ دکتر جون م،یرسیپس شام خدمت م _

 

 یکیو قطع کرد و منتظر جوابم نماند. به مامان زنگ زدم و گفتم ن گفت

 .نکرد و استقبال کرد یاست. مخالفتسفارش شام داده 

گذاشتم. ممکن بود صدرا زنگ  برهیو یرا از سکوت برداشتم و دوباره رو  یگوش

گذاشته بودم، از خودم ناراحت   جوابی را ب شبشید امیپ کهن یبزند. هنوز از ا

 !را بد به جا آورده بودم   یبودم. واقعا هم که رسم مهمان نواز
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  یصندل ی نمانده بود. هنوز درست رو شتریب قهیکالس رفتم. چند دق سمت  به

به استاد انداختم و   ینگاه می. ندیلرز بمیدر ج ینشده بودم، که گوش ریجاگ

 !بود. از طرف شبگرد امیگذاشتم. پ  میپا  یرا رو یگوش

 

. البته اگه عروس  میشی . بعدِ شام مزاحم مرینگ یرو جد یک یبه مادرزنم بگو ن"

 ".برامون رهیخانوم باز سنگر نگ

 

 :نوشتم شیبرا

 ... !سالم"

 

 .سم یبنو شیچه برا در ادامه دانستمی هرچه فکر کردم، نم اما

 :کردم و دوباره نوشتم پاک

 "میشام منتظر  یول"

 

  یکه گوش سمی بودم چه بنو نیرا پاک کردم. در فکر اباز هم نفرستاده، آن اما

و از شانس بلندم، همان لحظه استاد   زد ی داشت زنگ م. صدرا  دیلرز میپا  یرو

 :گفت
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 .دیببر فیتشر دیتونی کالس تمومه. م_

 

 :را برداشتم و گفتم فمیک  ع یبه سمت استاد رفت و من سر نینازن

 .منتظرتم اطیتو ح نینازن_

 

 .زود تماس را وصل کردم ی لیخ و

 

 الو؟ _

 

 ؟ یرعلیالو! خانوم م_

 

 .دسر حالش، سر ذوقم آور یصدا

 !سالم_

 

 !تون خانوم دکترماه  یسالم به رو _

 

 :رفتم. که دوباره او گفت نیی ها پاشد. آهسته از پله   یپر از شاد  دلم
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 .میگشتی تون دنبالتون مما تو خونه د؟ییبابا خانوم دکتر، شما کجا_

 !نی شما مطب بود ایگو

 

 .دمیتر شد و با صدا خندبار لبخندم پررنگ  نیا

 

 ؟ییبخند! کجا ی جور نیمهسان خانوم، عروس خانوم، هم  نیآفر_

 

 :خنده گفتم انیم

 .خونه  رمی. تازه کالسم تموم شده، دارم م دانشگاه _

 

 :گفت رتیح با

 ؟ یدانشگاه یجد_

 

 آره. چطور؟ _

 

 :گفت کنانی حرص اما شوخ با
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! آخه امروز وقت دانشگاه رفتن  هاشهی مون شاخ مدانشگاه واسه  نیگفتم ا_

 بود؟ 

 

. امین تونستمیواقعا نم   یموضوع. ول  نیغرغر کرده باهام سر ا  یحساب یکین_

 ...خوردم ی م بتیهم غ

 

 :حرفم گفت انیم ع یسر

عسل هم  ماه  هی هویتا آخر ترم،  د یشا ؟ یدی. خدا رو چه دیگی راستم م_

 .بهتره ،ینکن بتیالن غبهمون خورد. از ا 

 

رفته بود؟   شی. تا کجا پدادمی گوش م شیهانشستم و به حرف  یمکتین یرو

 .امشب هم هنوز درست فکر نکرده بودم  نیمن به هم

 

 ؟ ینوشت روهاتت یاولو نمیخب عروس خانوم، بگو بب_

 .بزرگ پر کردم ها ستیل هیمن  نیبب

 !امشب حتما بگو یخوا ی م ی هم هرچ تو

 !ستم یرو بنده ن ییخدا  چیه رم،یبگم که من بله رو بگ دیبا



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2037 
 

 

 ینیرو فلش، به وقتش بش ختمی. رشدی من رو کاغذ و دفتر جا نم ستیل_

 !ازش یر یبگ نتیو پر یبخون

 

 :کرد و گفت یاخنده تک 

 !یشدم بهت. فکر کردم فقط فرار کردن بلد دوار ینه بابا! ام_

 

 .به غم نشسته بود مینکردم اما صدا هیرا به خاطرم آورد. گر شب ید دوباره

 .شبیبابت د دیببخش_

 

  یلی... خدیفهمی خودم را گرفتم اما صدرا م  یگرفته بود دوباره. جلو بغضم

 .راحت

 مهسان؟  یکنی م هیگر ی دار_

 

 .گرفتم یو نفس دمیبه صورتم کش یدست
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که من نوشتم، تو فقط تا   یستیطبق ل ؟یستین ی عروس! نکنه راض نمیبب_

جا   چیدستت به ه  گهی! دهایمخالفتت رو اعالم کن یتونستی م شبیهمون د

 .. گفته باشمستیبند ن

 

 .کردی م طنتیحال مرا خوب کند که ش  خواستیم

 

 مهسان خانوم؟ _

 

 :گفت یرا به دندان گرفتم. وقت لبم

 ...مهسان اگه نیبب_

 

 :و گفتم دمیحرفش دو   انیم زود

 .ممنونم صدرا  یلیازت خ  ،یبه خاطر من اومد شبیکه د نیاز ا_

 

 .او سکوت کرده بود  حاال
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هم معذرت    ی شد تیو اذ یها رو زدکه به خاطر من اون حرف  نیاز ا_

واسه خودت   یشون حتهمه سال از گفتن نیکه ا یرو گفت  ییزای. تو چخوامیم

  یو تو فاصله یمن، گفت ی. اما به خاطر من، به خاطر خانواده یبود ی هم فرار

 ...و یچند روز، سه بار اومد

 

 ...گرفته بود. از سر ذوق داشتنش  امه یگر گر یبار د نیا

 

. شک  اومدمیبازم م  کردن،ی ها ردم متو بگو صدبار. من تا هروقت که اون _

 .کنن

کارها رو نه فقط واسه تو،   نیم. دلم تو رو خواسته. امن تو رو خواسته مهسان

 .که واسه خودم کردم. واسه دل خودم

 

 :گفت طنتیرا با دست پاک کردم. باز با ش اشکم 

 .بچه پرروئم یلیمهسان، من کال خ نیبب_

وارد   یاگهیاز راه د کردن،ی برخورد نم یانقد منطق شبیکن اگه د باور

 .ادیکم کم دستت م شاالیدارم که ا ییهااخالق   هی.  شدمیم
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 :لبخند گفتم با

 بد؟  ا یخوب _

 

هاش رو واسه خانوم  خوب  شتریفکر کنم مجبور باشم ب یدر همه! ول ی همه چ_

خانوم   یهااز اشک  رم یغوره بگآب  دیخانوما رو کنم. وگرنه که همش با

 دنبالت مهسان؟  امیدکترمون. ب

 

  ستادهیها، دور تر از من اپله   ریآمده بود و ز نیها نگاه کردم. نازنت پله سم به

 .بود

 !باشعورم قیرف 

 

 .نی. دوستم هست. نازنخوادینه نم_

 

 :افتاد و گفتم ادم ی ی زیچ بعد

 ه؟یکیکارخونه مال ن ی... چرا نگفته بودیراست_

 

 !ستیچون ن_
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 :گفتم رتیح با

 ...یخودت گفت  شبیپس د_

 

 :گفت محکم

  نیاز ا یکِ نمیبب دی. باستی. چون به نامش نستیمال اون ن یچیفعال ه_

 .کنمی م یفکر هی بعد  داره،ی دست برم هاشی مُنگول باز

 

 .با حرص ادامه داد و

  مونمی چقد پش یدون ی زده بودم. نم رودش یوگرنه صدبار ق   لهیفام فیح یعنی_

باشه،   یهرچ  ینداره ها، ول  ی مشکل ی سام  یعنیرو استخدام کردم.  یکه سام

 .هست، با اون هم رفتار کنه هیکه با بق ی هرجور یک ین دی. نباستبهیغر

 

 شده مگه؟  یچ_

 

تو مجرده، مامان   یبابا گهی م وحدتی صبح جلو رو خودم برگشته به سام_

باب   ای. بی. تو هم البد حتما خواهر دوست دارخوامی منم مجرده. من داداش م
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ش کنم. حاال تو بگو  خفه  خوامیم افته،ی م ادمی... اصال میکن  رو فراهم ییآشنا

 م؟یزندگ ی دختره رو ول کنم و راحت برم پ نیا  یمن چطور

 

 :دیکرده بودم. پرس سکوت 

 ؟ یتو چرا ساکت_

 

تو تا االن   دادم،یرو من انجام م  یکین  یکم از کارا هیاگه  کنمی دارم فکر م_

 .یکرده بود  ایاون دن یرو روونه هزار بار من 

 

 .هاکنن  ینم یآخ آخ! دکترا حسود_

 

االن   د،یترسی هم م یکین ترسم،ی خب. اگه اونقد که من از تو م گمی م یجد_

 .یدرموردش نداشت  یغم چیه

 

 ؟ یکه مثل فشنگ در رفت یدیترس ی هم م شبید_
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  دمید  هوی یکارم درست نبود. ول   دونمی ننداز تو رو خدا. خودمم م ادمی_

 .اصال هول کردم  ،یاومد

 

 :دمیبود و سکوت. پرس سکوت 

 .هم نتونستم بدم امتیجواب پ شب؟ یاز د  یناراحت_

 

روز رفتم با بابات صحبت کنم، بعد از ناهار اون  یمهسان؟ من وقت یدونیم_

خودت رو آزار   ،یفیبا بالتکل خواستی نم تو بود که دلم ی فقط به خاطر نگران

تو   ون یگر یچشما  ریخاطر تصواومدم، فقط به  خبریهم که باز ب شبی. دیبد

بتونم و   ی. من هر کارشدی م نییبود که با تماس اون شبت، تو مغزم باال و پا

. پس امشب اگه  یفکر هم نکن  یکه به غصه خوردن حت دمی انجام م ، یتو بخوا

 هی. نه نمتیعروس خانومِ با ناز و باوقار بب هی بتِیتو ه  خوادی اومدم، دلم م

 .یو فرار دهیترس یجوجه

 

 .دیو لبخندم را وسعت بخش دیتنم بخش یهالذت را به تمام سلول  حس

 

 .گهی د ایشام ب_
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  رمونیاز فرداشب؛ کال مس  یدید  هوی. میای. همون بعدِ شام مشهی نه واقعا نم_

 !یورافتاد اون 

 

 :گفتم زد،ی م انیدرم ک یکه  یو با قلب  دیایتکان دادم تا ب نینازن یبرا  یدست

 .دنتیدلم تنگ شده واسه د یلی. خنیایپس زودتر ب_

 

 :بود، گفتم دهیکه کنارم رس نیو قطع کردم و به نازن گفتم

 .کار دارم ی که کل میبدو بر_

 

 :ناهار بودند. مامان گفت زیهمه بر سر م دم،یرس یوقت

 مامان!؟  ی کرد رید_

 

 .روندی آروم م یاد یخوب نبود، ز یل یحالش خ نیبود؛ هم نازن ک یهم تراف _

 

 خوب نشده هنوز؟ _

 

 .بهتره_
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 .لباس، پله ها را باال رفتم ضی تعو یبرا ع یبا سالم به ماهان و بابا، سر و

 

 :بودم که بابا گفت ز یمامان، هنوز پشت م یمحض تمام شدنِ ناهار خوشمزه  به

 .تو اتاق رمی من م_

 .میکم حرف بزن هیبا هم  ایو ب  زیبر ییزحمت دوتا چا ی جان، ب مهسان

 

 .بود نیر یبه ماهان انداختم. لبخندش، ش ینگاه

 

 !نره عروس خانوم ادتی نشیدارچ_

 

  .بار باعث شرمم شد نیبابا، ا یجمله 

 

 :پر خنده گفت  هلن

 !. آخ جونجان یا ادیعمو صدرا بازم م_

 

 .حرف، مرا نزد مامان شرمنده کرد و به آشپزخانه، تاراند ن یبا ا و
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 :و گفت  دیبلند خند ماهان

 .باز ادیامشب م_

 .دختر بابا یتو، خوب ساکت بود   یکه انگار اومده بودن خواستگار شبید

 

 :گفت نیریش یلحن با

 امشب باش حرف بزنم؟  شهیمن فقط نگاه کردم. مادر جون گفت! م_

 

 چرا نشه؟_

 

 بابا؟ ی کِ یعنیامشب _

 

در حال رفتن به   دمیشان فهمآهسته یکه از صدا یرا بغل کرد و در حال  او

 :گفت شیباال هستند، برا یطبقه

و خوشگل موشگل   یبش دار یو چند ساعت بعد ب  یبخواب یاالن که شما بر _

 .امشب شهی م ،یشام بخور نییپا یایب

 

 بابا؟ ادیجونم م یکین_
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 !بابا ادیجونم م یکین_

 

 

و آهسته به سمت اتاق بابا و   ختمیر  ینیدارچ یبزرگ، چا وانیدو ل ع یسر

ها را نشان دادم و    یجا بود. چامامان رفتم. فکر کردم تنهاست اما مامان هم آن

 :کردنش داشتم، گفتم یخفدر م ی که سع ی با لرزش

 !فقط آوردم یی دوتا چا م؟یکن ی از خود گذشتگ د یمون بااالن کدوم _

 

 :شوخ گفت یبا لبخند بابا

 .یخودت بخور  ی رو مجبور ش. فکر کنم جفتشنیبش ایفعال ب_

 

 .منظورش نشدم و نشستم متوجه

بود. من هم لبخندش   یکه هنوز پر از نگران یلبخند زد. لبخند م یبه رو مامان

ام. بابا شروع کرد به حرف  نزدم. حس کردم عرق کرده  یرا جواب دادم و حرف 

 .زدن
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که   یدونیو خودت م یدیهامون رو شنحرف  شبیدخترم! حتما د نیبب_

 امشب چه خبره!؟ 

 

 .انداختم نییاراده، سرم را پا ی کردم و ب سکوت 

 

 

که  . ماهان هم بهم گفتهتهیسکوت تو، عالمت رضا نیاکه  گهی تجربه بهم م_

 !نظر خودت مثبته

 

 !خوبم ماهان

 !تیهابرادرانه  یفدا

 

  ازیعشق، درسته که ن ایبه اسم عالقه  ی زیمشترک، چ یاما دخترم، تو زندگ _

 .ستی ن یواقعا کاف   یول ه،یواجب زندگ ه،یزندگ

 

را کم کنم. چقدر عرق   شانیس یتا خ دمیلباسم کش  یرا رو میهادست 

 .کردمیم
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  یخود ی دارم ب دی و جوابش کردم، گفتم شا  هیریبارم که اومد خ نیمن دوم_

 .شمی مانع م

 .حرف زدم  ییحیبا  دوباره

 .داداشت هم حرف زدم با

 .یو درست  یهاشون همون بود. فقط خوبحرف بازم

  ت یخصوص هی.  هیراه اتفاقا جوون معقول و سر به  ست،ی ن یآدم بد دونمیم

و احترامش به   یخانواده دوست کنم،یم نشیمن تحس خوبش که   یلیخ

 .استتر و خانواده بزرگ 

 

 .است  انیدرم "اما" ا ی "یول" ک ی یکرد و مرا ترساند. مطمئن بودم پا سکوت 

 ...بود و

 ...مهسان... بابا یول_

 

 .را حبس کردم تا ادامه دهد نفسم

 ،یحساس ی لیتو خ شناسمت،ی م ،یتو دخترم_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2050 
 

  یریآدم سخت گ د ی. شایدیرو چقدر شنحرفاش   شبیدونم د ی نم ،یرنج  زود

 ...داره انگار نیخودش قوان یبرا  ی ادینباشه، اما ز

 

 .رها کردم رون یرا به ب نفسم

 

 ؟یایکنار ب نیو قوان دیعقا نی با ا یتونیم نیبب_

  یتونیم ؟یرو متقاعد کناون  ای یجاها بگذر یخودت، بعض  دیاز عقا یتونیم

 ؟یایباهاش کنار ب

 

ساعت تمام   میبه ن ک یگفت و گفت، که نزد میازدواج برا  یقدر از فلسفهآن  و

. سکوت کرده بود و  دادمی گوش م شیهاشان نشسته بودم و به حرف در اتاق

  ...بزنم اما... نشد یمنتظر جواب من بود. آمدم حرف 

را قورت    یاز چا ی ساعت، که هربار کم مین نیمثل تمام ا بردم و  شیپ  دست،

 یصاف شود. همه   ام نهیتر بماند و س م یتا گلو دمینوش گری د یاجرعه   دادم،یم

 .برطرف شد ، یبا چا ام،ی اضطرابم، دستپاچگ یهمه   م،یگلو یگرفتگ

 

  ی. فقط اجازه می بهش نداد یوز جوابخب دخترم. من منتظرم بشنوم. ما هن _

 ..کنمی من کمکت م ،ی. اگه سختته ردش کنمی اومدن داد
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 .نه_

 

. اما باعث شد از خجالت،  دینابهنگام، چطور از دهانم پر "نه" نیا دمینفهم

طور شده بودم؟ من که   نیرا الجرعه سر بکشم. چرا ارا بردارم و آن  یدوباره چا

 .خور نبودم یچا

 

 :با خنده گفت بابا

هم نوش جونت بابا. من که گفتم  ش یدوم اده، یز ییبه چا لتیاگه هنوز م_

 !یرو صاحب شتا جفتش یکنی م یکار ه یاالن 

 

  .را گاز گرفتم و آهسته لبخند زدم لبم

 

 .دیبرو آماده شو دخترم. ان شااهلل که بختتون بلند باشه و خوشبخت بش_

 

 !یخوب یآرزو چه

 ...هردونفرمان آرزو کرده بود یبرا
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 ...بود دهیمرا فرزند خود ند فقط

 .صدرا را هم دوست داشت بابا،

 بود که صدرا را دوست نداشته باشد؟  یمگر کس اصال

 !به جز خاله البته

 

 .کمکت ادیکم استراحت کن و بعد پاشو حاضر شو. مادرت هم م هیبرو _

 

را دلم   دگانشیاشِک د یتکان داد. حلقه  میبرا یمامان نگاه کردم. سر به

 .به شوقش نسبت دهم خواستیم

 

*** 

صدرا زنگ زده و شام را کنسل کرده است.   می به مامان بگو دمیکشی م خجالت

استرس شام را   خواستمی و  م  ندازمیبه زحمت ب اد یاو را ز آمدی اما چون دلم نم

 .گفتمیم  دیاز او دور کنم؛ با

 

 .سبُک درست کن واسه خودمون زیچ هی. انیمامان، شام نم_
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 :گفت متعجب

 کوفته هوس کرده؟ یکین یچرا؟ مگه نگفت_

 

 .کاهن قبول نکرده ی... آقایچرا ول_

 

اسم صدرا   گران، ی ها باال بروم. چه سخت بود در مقابل دو خواستم از پله گفتم

 :که گفت دمیبردارم، شن یقدم کهنی را بردن! اما قبل از ا

نداره. حاال درست   یبیکارهاش رو کردم. ع ،یمن از همون موقع که زنگ زد_

 .هوس کرده ی ببره. طفل دمی رو م ی کیرفتن، سهم ن یوقت کنم؛یم

 

 .قدر لبخندم پررنگ بود که او هم با لبخند نگاه کردکردم و آن  نگاهش

 !بامحبتم امانِم

 

بسته بودم، دوباره وضو   یدیمغرب شده بود و من که با خدا عهد جد اذان 

را    دمیو امروز، نمازم را سر وقت بخوانم. شال بلند سف شبیگرفتم تا مثل د

نمازم تمام   یسرم انداختم و از آن به عنوان چادر استفاده کردم. اما وقت یرو

از من   ی خواستگار  رکه درمورد چادر گلدا یحرف صدرا و درخواست  ادیشد، به 
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بپوشم؟ من که آدم چادر   یکرده بود؛ افتادم. واقعا من امشب قرار بود چه لباس

اما به لباس هم درست فکر    ؛یسر کردن نبودم. آن هم در مراسم خواستگار

ام را پهن در وسط  نکرده بودم. همان لحظه مامان وارد اتاقم شد و چون سجاده

 .آن برداشت و به من دوخت ی وبا مکث نگاهش را از ر د،یاتاق د

 .زمیقبول باشه عز_

 

 .بود و لبخندم خجول  زان ی از او گر نگاهم

 !ممنونم_

 

است. از  . شام هم آمادههاان یم گهیدو ساعت د  یکیمهسان؟  ی قراره بپوش یچ_

 .ی عجله کن  ی رو که بعد نخوااالن حاضر کن لباست

 

 .کردیو رو م  ریکمدم را ز یهاو لباس  گفتی م او

ت با کت کوتاه بلنده رهن یپ  نی. اهایاون توس ای هیکت و شلوار کرِم نیا نیبب_

 .و دامنه  زیشوم نیا ای. کهیش  یلیروش هم خ

 .ها مهسانخوبه  نمیا 
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 .را نشانم داد و شلوار ست ان   یبلند مجلس یغه یو جل زیشوم و

 ...واسه روش هم ، یبپوش اتیرو با شلوار مشک  زشیهم شوم یتونیم_

 واسه امشب؟  یدیرو بهم قرض م  تدهیمامان، چادر سف_

 

 

 

انداختم اما شک    نییبه سمتم برگشت و نگاهم کرد، که سرم را پا ی جور

 .شده بود امره یخ  رت،یحرفم، با بهت و ح ینداشتم در حال حالج

 

 ؟یچادر سرت کن  یخوایم_

 

 :گفتم ری و سر به ز  آرام

 !چادر ندارم  یول_

 

را با شرم در    میهاام گذاشت. چشم چانه  ریآمد و دستش را ز شیپ یقدم

  .دمیصورتش گرداندم و حالت صورتش را کاو

 !ینبود هایتو که اهل چادر سر کردن تو خواستگار_
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 ...دفعه  نیا شهیم_

 

بهت او را   یلبخند، جا ک یام را تمام کنم. کم کم، رد جمله  دمیخجالت کش و

 .گرفت و محکم مرا بغل کرد

 !هادفعه نیدلت رضاست ا ی معلومه که حساب_

 

 .دمیخند  صدایاش گذاشتم و پر رنگ و بشانه ی را رو  سرم

 

 .یخوشبخت بش  شاالی! ازدلمیعز_

 

از    یکی که تا به حال  ی. منستیمن چقدر راض  رییاز تغ دمیخوب فهم و

بود، حاال   یبردن در خواستگار یو چا  دنیمشکالتم، چادر پوش نیتربزرگ 

 .آن داوطلب شده بودم ی خود برا

 .سمت در رفت به

  یهاعاشق گل شهی. همون که همارمیخودم رو واست م  یچادر خواستگار_

 .یو بنفشش بود ی اسی زیر
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 :رفتن گفت رونیز ب. اما قبل ایقدردان یتکان دادم از رو یسر

 .میبا هم چونه بزن ی بردن هم کل ییامشب واسه چا ستیپس قرار ن_

 

 .میو هر دو به خنده افتاد گفت

را   ام یکمربند  ِی بلند و شلوار مشک نیآست دیسف زیکه رفت، همان شوم او

ها گذاشتم تا بعد از شام، راحت تر  هم کنار آن  یمناسب یبرداشتم و روسر 

حاضر و آماده بود و چند بار هم به    ش،یساعت پ ک یحاضر شوم. هلن که از 

حاضر شدن نداشتند    یبرا یکنم. بابا و ماهان هم مشکل نشیاتاقم آمد تا تحس

انتخاب مامان را   نبودند.  یانتخاب یهاوسواس  نیا دیچون مرد بودند و در ق 

 ...و  نستمداینم

 ...خودم

به چادر سر کردن، هنوز   میکه عروس بودم و جز انتخاب لباس و تصم یمن 

داشته باشم! از ازدواج پسرش   یقرار است با مادر صدرا، چه لحظات دانستمینم

 ...ایخوشحال بود 

مرا دوست   شدیبودم؟ م  یدر نظرش، عروس مقبول د؟یدی مرا چطور م  یعنی

 داشته باشد؟ 
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  وانهینمانده تا از هجوم افکارِ د ی زیو چ  زندی م انیدر م ک ی قلبم  دمید ناگهان

  ینمانده بود که رو یزی. وسط اتاق مانده بودم و چفتمیب هیام، به گرکننده

 .گرفتی آرام م دی. دلم بازدمی حرف م یبا کس دی. بافتمیب نیزم

 .دیرسیآرامش موجودم به  گرفت،ی که آرام م دلم

ماهان،   یها. حرف دمینگذشته بود که خود را پشت در اتاق برادرم د یاقهیدق 

 .میهاترس  یدهیآتشِ زبانه کش ی بود رو یآب شهیهم

 

و آمدم برگردم تا مزاحم   دیرسی بلند او و هلن، به گوشم م ی خنده ها یصدا

پس ناچار دست بلند کردم و آهسته بر در   شد؟ی شان نباشم اما مگر مخلوت 

 .دمیکوب

 !دییبفرما_

 

بلند   ی و وارد شدم. هلن قشنگم با لباس پرنسس دمیکش نییدر را پا یره یدستگ

ها را  بود و مطمئنا منتظر بود من آن  ختهیکه دور خود ر ییبا موها نش،یو پُرچ

 :و گفت دیبه سمتم دو اورم، یبه شکل گل درب شیابر

 عروسکم شدم؟  هیشب نیبب یعمه جون_
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  شیبزرگ گذاشته بود تا برا ینیس ک ی خوانش که آن را در به عروسک آوازه  و

 .برقصد، اشاره کرد

  !خوشگل عمه یتر هم شد عروسک _

 

 .را از صورتش کنار زدم شیو موها دمیزانو نشستم. صورتش را محکم بوس  یرو

 .کنمیفقط مونده موهات، که اونم خودم بعدِ شام واست درست م _

 

 :و گفت  ستاد یکنارم ا ماهان

کم با هم حرف   هیمن و عمه  ؟یبه مادر جون کمک کن یبر  شهی هلنِ بابا، م_

 .میدار

 

 :و کشدار گفت بلند

 !چشم_

 

 :گفتم . آهسته از جا برخاستم ودیدو  رونیزود از اتاق ب و

 شت؟ یپ امیکه فقط واسه حرف زدن م امی خواهر بد_
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  هیتک زش ینشاند و خودش هم به م یصندل یرا در دست گرفت و مرا رو دستم

 .داد 

منه   یفهیخواهر کوچولوم استرس داره و وظ  دمیکه فهم امی نه! من برادر خوب_

 .که آرومش کنم

 

 .اش رفتمباره در دلم قربان صدقه هزار 

 

 .یداداش شمی بدتر م گذرهی هم م ی قلبم تو دهنمه. هر چ _

 

  ستین یبار نیتو هم اول ستیخوستگارت ن نیصدرا اول ؟ینگران  ی از چ قایدق _

 ...و شینیبب یخوایکه م

 

 ...که هینفر نیاول  یول ستیخواستگار ن  نیاول_

 

 .به زبان آوردم عیسر ی لیرا خ  امی نگران

 .بهش جواب مثبت بدم خوامی که م هینفر نیاول_
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م منطق  نکنه انتخابم اشتباه باشه، نکنه پشت عالقه کهن یترس از ا یطرف   از

 .نباشه

 

 ...درمانده ادامه دادم 

 ماهان احساسم به صدرا کاهن کامال برام روئه _

 

 :ادامه دادم اد یمکث، همراه شرم ز یب

با صدرا، قلق خودش رو   یبارها بهم ثابت شده که زندگ یمن دوسش دارم، ول_

 .داره

 

. مطمئن باش صدرا هم  قلق خاص خودش رو داره مهسان   یبا هرکس یزندگ_

اون   یبا تو قلق خاص خودش رو داره. هر چ یفکر کرده که زندگ نیبارها به ا

  ی ادی. تو زترسونهی منو م نیو ا  یتو پر از احساس و زود رنج ه،یمنطق

 .یرو خودت کار کن دیبا یل یخ ،یاو شکننده  یاحساسات

 ...یلیخ

  ادیصبر و تحملش و ز دیاون هم با ،یکنی قدر که تو رو اخالقت کار م همون 

 .دیتعادل برس هیتا به  د،یدر برابر هم سخاوت به خرج بد دی. انقد باکنه
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 .خوادی زمان م  نیا و

  دیتا زمانش برسه، بهتره بهم کمک کن و

 .صبر در مقابل صبر  د،یبخوا گهی م ده از

 .دیامشب در موردش حرف بزن دیکه با هییهاز یچ نیا

 

 

 :ادامه داد  و

وگرنه   دیکردنش رو بلد باشتحمل  دیکه با تونهنیب یهاتفاوت شتر،یب _

 .همش حرفه نایمورد عالقه و رنگ و فالن... ا ی ها و غذاشباهت

 د،یزنی که باهم حرف م گه ید ی و روزا امشب

 .. از توقعتون از همدیخوب و بد هم بگ یهااز اخالق   ،یرودرواس یب دیکن یسع

که  کنه،ی تون رو هندل مروابطه  ی جور هی نتون،یب یباش عالقه مطمئن

 یاندازه  ،یزیچ  چیمشترک، ه یمهسان، تو زندگ یخودت هم باورت نشه. ول

 .دهی صبر و گذشت، جواب نم

 .به اون دامادمونم بگو نویتعارف، ا یب
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که به   یآتش وجودم. دست ی بود بر رو ی درست مثل آب سرد شیهاحرف 

گرفتم و   هی ثان ک یرا در عرض  میکه برو گفتی سمتم دراز کرده بود و م

 .دمیبوس  قیپشتش را عم

م باعث نشد  که پشت هم گفت ه ی" نکن دختر"و  یساختگ تیعصبان یحت

 .دستش را ول کنم

 .دمشیو بوس دمییو پر احساس بو  قیعم

 .بود قیرف  یبرادر بود، خواهر بود، حت می تنه، برا ک ی یول  دانست،ی نم د یشا او

 

برداشتم،   یبزرگ به سمت اتاقم قدم یو با لبخند میآمد رونیهم از اتاقش ب با

 .زنگ خانه، گم شد یمامان در صدا یکه صدا

 !شام نیایب_

 

 .و با تعجب به ماهان نگاه کردم برگشتم

 اومدن؟   یوا_

 

 .باشه یاگه یکس د دینه بابا. زوده فعال. شا_
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 :رفت. مامان که دستپاچه شده بود، گفت نییو از کنارم رد شد و پا گفت

 ان؟یشام نم  یمگه نگفت_

 

  شیپا ی گرفت و او را از رونزدم. بابا دست هلن را  یتکان دادم و حرف  یسر

 .بلند کرد

 ...گهید ، یرو پخت. شما که غذات انیحاال شام ب_

 

هم به من انداخت و    ینگاه میلحظه، ماهان به سمت مامان آمد و ن همان

 :گفت

 !خانومه یکین_

 

 :گفت بابا

 تنهاست؟_

 

 .فقط دمیرو شناون  ی . اون جواب داد. صدادونمینم_

 

 .مرا هول کرد شتریداشتم، مامان هم ب  جانیکم ه خودم
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 .میمهسان. خودمونم حاضر نشد که یدیخدا مرگم بده. هنوز لباس نپوش_

 

 .و به سمت آشپزخانه رفت گفت

 .دم نکردم هنوز ییچا_

 

 .دیدو رونیو خواستم فرار کنم که از آشپزخانه ب ستمیحاضر ن  دمیفهم تازه

 .بَرش دار و حاضر شو  عی مونه. برو سرمهسان، چادر رو تخت_

 

خودش دست به کار شود. هنوز چادر را در دستم نگذاشته بود که    دیبهتر د اما

 .پر سر و صدا وارد شد ،یکین

 ن؟ یخوای سالم صابخونه! مهمون نم_

 

 .زود مرا به سمت باال هل داد و به طرف در برگشت مامان

 .نی. خوش اومددییبفرما_

 

 :گفت یکیکه نبودم  دهیرس  ییباال یپله   یرو

 .! من تنهامهیبابا. مهمون خود ای. بیفتیحاال پس ب  خوادی عروس خانوم نم_
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واقعا تنهاست، هرچه استرس داشتم، به شکل   دمید یعقب برگشتم و وقت به

 .شد دهیدم رون یب امنهیاز س یقینفس عم

 :گفت یکین 

 !یاوو چه خبره! بپا حاال پنچر نش_

 

به ام گرم گرفت. خوش و با خانواده  دیو خنده کنان، هلن را در آغوش کش گفت

 !خوبش شهیو حس و حال هم  یکیحال ن

 

 کسچ یه گریساعت بعد از شام، د ک یقدر کمک کننده بود که آن وجودش 

سرش   یباال یمرتب  اریهلن را به شکل بس  یاضطراب قبل را نداشت. موها

به   یرا آماده کرد؛ دست یو چا وهیت و مها را با مامان شسدرست کرد؛ ظرف 

در انتخاب لباس    یحت د؛یبه آن بخش میمال ییو رنگ و رو دیصورت من کش

را بپوشد که مامان   یرنگ یفانیت راهنیبابا هم دخالت کرد و از او خواست پ

  ی لیرنگ خ یاو آورده بود اما بابا به واسطه یدو سال قبل از کربال برا  یماه

 .بود دهیرا نپوشروشنش، هرگز آن 

  یکیو ن دیآیبه بابا م اد یچقدر ز  راهن،یپ ن یا میدانستیاز ما نم ک ی چیه دیشا

 .شده بود  دنشیباعث فهم
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 :و به سمت او برگشتم؛ با خنده گفت کمربند شلوارم را گره زدم  یوقت

 !ایشد یگریچه ج_

 

عوض کردم.   میمال  یلیخ  یِاسی یروسر ک یام را با  یقبل ی و روسر دمیخند

بار تپش قلبم  نیوقت زنگ به صدا در آمد و اسرم انداختم، آن  ی چادر را که رو

 .صدرا آمده گفتی بود که به من م 

 

عروس   یکرد چی دور خودت؟ چرا خودت رو بقچه پ یدیچیپ هیچ  نیا  یوا_

 خانوم؟ 

 

 :گفتم هراسان 

 بده؟ زشت شدم؟  یلیخ_

 

 .د یکش رونیرا گرفت و مرا از اتاق ب دستم

 !ادیبپسنده، خوشش ب دیکه با یاون دی!؟ شاشهیم  یچ مینیبب میبر_
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بودند.   ستادهیا یدر ورود  ک یو بابا و مامان، نزد شوازشانی رفته بود به پ ماهان

به خنده   یکیو از حرکتش، ن  کردینگاه م رونیدر، به ب یشه یهلن از پشت ش

 .افتاده بود

 !شعمه  ییدست و پا یهلن، نه به ب  یِهول نی. نه به ارهیبگ رون یا یکی_

 

  :بودند. آهسته گفتم اطیح  وسط

 اد؟ یبارون م_

 

 .آره_

 

 .اجازه نداد یک یشد، آمدم به آشپزخانه فرار کنم اما ن ک یکه نزد شانیصدا

 وونه؟ی د یریکجا م_

 

 .آشپزخونه_

 

 .کنار من تکون هم نخور سایاون تو؟ وا  یبچپ ی. مگه عهد بوقه برنمیبب سایوا_
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 :به من کرد و گفت  ی گرینگاه د مین بعد

چادر    نیتوئه! با ا تیحکا اد؟یهم بپوشه، بش م یگون ،یفالن گنیم یدیشن_

 !ادیو بت م یباز خوبه خوشگل  ؟یمگه مجبور  یستیسر کردنت. خب بلد ن

 

 .می و هر دو ساکت ماند  دمیرا شن بهیغر ک یگفتن  ااهللی یصدا

خانم بود.   دیها مهشاز آن  ی کیوارد شد و بعد دو زن که  انسالیمرد م ک ی ابتدا

 ...و پشت سرشان، صدرا

 .زمیعز  یصدرا

لحظه   ک یفقط به قدرِ  دش،یسف راهنیو پ  یدر کت و شلوار مشک دنشید

 .و رو کرده بود  ری اتفاق افتاد اما تمام مرا ز

 

 

ها سالم کردم و خوشامد گفتم. هر دو  لب اما مودبانه، به مهمان  ر یو ز آهسته

 .و پر خنده یمیصم ،یکیاما آن  ی خانم معمول دیمهش دند،یزن، صورتم را بوس

 !. هزار اهلل اکبرزدلمی ماشااهلل عز_
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و آن موقع بود که سبد گلِ تمام   نندی ها تعارف کردند تا بنشو مامان به آن  بابا

 .صدرا، با روبان پهن بنفشش، مقابلم قرار گرفت دِیسف

 .کردم و با تشکر، گل را از او گرفتم ینگاه مین 

 :گذرا داد  و گفت یکوتاه و نگاه  ینگاهم را با لبخند جواب

 !هامنگ یدوپ ستیهم رفت جزء ل ی خانوم دکتر، چادر گل گل یماه شد_

 

 .وجودم سرخ شد یفقط نه، که با حرفش، سرا پا صورتم

 :به صدرا گفت طنتیدستم را گرفت و با ش یکین

 تورو قرآن  نیایاداها ن  نیمنِ مجردِ فلک زده از ا یجلو_

 

 .صدرا دور شود  طنتیگرچه حالم را گرفت اما باعث شد فکرم از ش اش، ی شوخ

و منتظر   ختمیری م ی و چا رفتمیچه کنم؟ به آشپزخانه م   دیبا دانستمینم

و کنار او در مقابل   دادمی را گوش م  یکیحرف ن ایکنند؟  م یتا صدا ماندمیم

 !؟نشستمیها ممهمان 

که   ییصدرا هستند. عمو ی عمو و زن عمو دمیکه همان ابتدا فهم ییهامهمان 

لحظه هم خنده از    ک یو  کردی م ریها سِاش، در آسمان از ازدواج تنها برادرزاده

 .از همسرش نداشت ی. زن عمو هم دست کمشدی دور نم شیهالب
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از غرور   کردمی داشت. البته حس م   یخنث یحالت  می، براخانم  دیمهش

  یکیبا مامان و بعد هم من و ن تری می صم یو کم ستین ی خبر  اش،ی شگیهم

پسرشان   یمادرشوهرها در خواستگار یهیبق هی. اما باز هم شبزندی حرف م

 !نبود

 

 .رفته بود ل یتحل ،یو دشمن یاش، در پس سال ها دور مِهر مادرانه  انگار 

مامان   د ینبود، شا ی کی. اگر ننمیشان بنشکرد در جمع  یمرا راض ی کین باالخره

 .حالل مشکالت شده بود  ،یک یاما وجود ن شدی م یاز دستم عصبان

 

و معارفه، به   ییابتدا  یها هیبحث از حاش کهن یاز اصدرا، بعد  برزِیفر عمو 

 :گفت د،یو ازدواج رس ی خواستگار

من و   شه؛یاز صبح که صدرا جان اومد سراغم و گفت امشب خواستگار_

دل تو دلمون نبود    یاز خوشحال دیی. باور بفرمام یخانومم رو پامون بند نبود

و عروس گلمون رو   میمحترم شما آشنا بش یبا خانواده  می ایزودتر شب شه و ب

 .مینیبب

 

 .فرش دوختم یرا به دندان گرفتم و نگاهم را به گل ها لبم
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هام  . اون صدرا جان، دوتا عمه هم داره  ی . حتذوق داشت  شتریخانومم از منم ب_

 .شهی زشته و شلوغ م میاما گفت  انیمشتاق بودن ب ی لیخ دن،یشن یوقت

 

 :گفت بابا

خودتونه. باعث افتخار بود باهاشون آشنا   یخونه  ه؟ی. چه حرف دیدار اریاخت_

 .کردنیاگه قدم رنجه م م،یبش

 

 :عمو گفت زن

 .یبعد یشااهلل تو رفت و آمدهاان_

 

 :گفتند همه

 !شااهللان_

 

 .زدیباز عمو بود که حرف م و

. تنها  مییاز شمام نباشه، ما عاشق صدرا ست،یواال حاج آقا، از خدا که پنهون ن_

. فرامرز  کنهیم  یبگیصدراجان انگار با ما غر ی داداش بزرگمونه ول ادگاری
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 یانواده از ما دور بوده؛ ما رو خ یل ی نبوده و پسرش خ  جان یکه ا امرز یخداب

 .میدوسش دار   یلیاما ما خ دونهی خودش نم 

 

 .دیتر و تاج سر من رو. شما بزرگ من دیاِ عمو جان! شرمنده نکن_

 

بودم که   دهیرس جهینت نیبه ا هایو تازگ کردی م  شتریکوبش قلبم را ب شیصدا

 .شود ی م ماری. نباشد، قلبم بستیمن، عامل زندگ یصدرا برا

 

مراسم را گرفته بود، در بغل    نیصحبت کردن در ا یکه از قبل اجازه هلن

 :خانم گفت  دیبه مهش ،یجا شد و با دلبرجابه  یکین

 خاله؟ نییشما مامانِ عمو صدرا_

 

 :گفت کرد،ی م باترشیکه ز یخانم، با لبخند دیمهش

 .زمی بله عز_

 !خاله نیخوشگل   یلی شما خ_
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را از   گرانیاو را به وجد آورد و د  یهلن کوچولو، طور یساده  حرف

به   ،یاز مراسم خواستگار قهیکودک، به شعف رساند؛ که چند دق  یِزباننیریش

 !شد یاز او ط دیو تمج فیتعر

 

 :هم پر خنده گفت یکین

 . مگه نه!؟م، به من رفته که خوشگله هلن خاله _

 !نه_

 من زشتم؟ یعنی! عییه_

 

هلن لوچ کرد و او را بلند به خنده انداخت. داشتم با    یچشمانش را برا  و

مانده    یکیخانم و ن دیاو با مهش یو محو رابطه  کردمیلبخند، به هلن نگاه م

صدرا باشد،   کهنی شده است. حدس ا   رهیبه من خ یبودم که حس کردم کس

انداختم    نیزم یرد چشمانم را رو کس،چیقدر راحت بود که بدون نگاه به هآن

لحظه   ک یدر همان  کهن یبه او نگاه کردم. ا عی سر  یلیلحظه، خ  ک یو بعد در 

بارز صدرا کاهن   یکند، از هنرها میرا به من تقد  زش یهم توانست چشمک ر

 !بود

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2075 
 

جرات سر بلند کردن نداشتم. جرات نگاه کردن و فکر کردن به او را هم    گرید

از   یمثقال آبرو را هم با دستپاچگ ک ید همان . ممکن بو طورنیهم

 .صدرا به باد دهم یهاطنتیش

 

 :گفت عمو 

و همه   بوده، باهاتون مطرح کرده یصدرا جان که انگار هر حرف و سخن_

دست ما و   ،یچیو ق  شیر گهی . االن دمیجمع شد  جان یچرا ا میدونیم

 .شونی سر زندگ میرو بفرستدوتا جوون  نیشماست؛ تا ا

 

 :عمو گفت زن

برون  . ان شااهلل که بله استه یصحبت اول هیمعارفه و  یجنبه شتریالبته االن ب_

  دا یها پجور بحث  نیواسه ا یشتریو فرصت ب میدار  شیدر پ ی و نامزد

 .میکنیم

 

 ...ایبود که ساکت بود  یتجربگیخانم از سر ب  دیمهش

 

 

 :دوباره گفت عمو 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2076 
 

بگم، اون از   دی. اما بادیصدرا جان هست  یگزند  انیتا چه حد در جر دونمینم_

پسرش   ی اون بزرگ شده. فرامرز طور  یمردونگ یه یسا ری با برادرم و ز ،یبچگ

کرد. خب   انشیخرج اطراف  یزود مرد شد و مردونگ ی لیرو بار اورد که خ

اما هر   م،ینداشت یراستش ما بعد از مرگ برادرم؛ مثل سابق رفت و آمد چندان 

. با همون نجابت و  دمیانگار برادر مرحومم رو د دم،یدی بار که صدرا رو م

 .قدر مسئول و سر به راه همون 

 

 :گفتند همه

 .خدا رحمتشون کنه_

 

  یو با انگشتش رو بود نییخانم بود که سرش پا دیمن باز نگاهم به مهش و

 .دیکشی طرح م فشیک

 

 :ادامه داد عمو 

 .کنمی م نیم رو تضمهمه جوره برادرزاده  د،یرو قبول داشته باشاگه من_

 

 :گفت بابا
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نسبت دور   هیاست. به هرحال ما شناخته شده ی. آقاصدرا برانیدار اریاخت_

 .میشون دارو قبول  می دار یلیفام

 

 :خانم گفت  دیرو به مهش بعد

 !نیساکت  ن؟یندار یشیخانوم کاهن، شما فرما_

 

 :هدف زد و گفت یب یهم لبخند او

سکوت کنم و گوش بدم. شما    دمیم حی بگم. ترج یچ دیبا  دونمی من واقعا نم_

 .اریو صاحب اخت نیتربزرگ 

 

از آمدن مادرش،   نمیبه صدرا نگاه کنم. نگاه کنم تا بب خواستی م دلم

 !آورده است فیرفع تکل ی فقط او را برا ایحال است خوش 

 .انداختم ر یو همچنان سرم را ز دمیاز فکر خودم خجالت کش اما

 

 :دوباره گفت بابا

 .تر کنن یلب نی اریهامون بواسه مهمون   ییچا  هیزحمت  ی خانوم، ب میمر_
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بلند شوم اما   خواستمی . ممیااورده ین یافتاد هنوز چا  ادمانیتازه من و مامان  و

 .کمرم، باعث شد صورتم در هم جمع شود یرو  یکین زیر یسقلمه 

 !گهیتو کجا؟ مامانت رفت د_

 

تنها بلند شوم اما من   دمیرفتنم را گرفت و مامان رفته بود. خجالت کش یجلو

 !شیو کارها  یکیرا داده بودم. از دست ن  یخواستگار ی به صدرا قول چا

 

 .ایلحظه ب هیمهسان جان مامان! _

 

در   ، یعروس چیمرا شاد کرد که فکر نکنم ه  یمامان از آشپزخانه، طور یصدا

 .کرده باشد یحالهمه خوش  نیبردن، ا یچا یبرا  ،یروز خواستگار

 

. عمو  کردمی تعارف م یو چا شدمی خم م  یها کمبه دست مقابل مهمان  ینیس

 :گفت

 !نخوردن داره عمو جا یی چا نیا_

 

 :عمو گفت زن
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 .دست گلت درد نکنه عروس خوشگلم_

 

 :خانم با لبخند گفت دیمهش

 !زمیممنونم عز_

 

 !خانم، مرا تا کجاها که نبرد دیمهش زم یممنونم عز نیا

 

 :هم برداشت و گفت یکین

سالم بده دست   یی داره عروس چا ی. چه معندستت بلرزه   خواستی دلم م_

 خواستگار!؟ 

 

که   ی گرید  یو زن عمو بخندد. مطمئنا هرجا رم یباعث شد من لبم را گاز بگ و

 :گفتیصدرا بلند م  م،یبود

 !یکین_

 

را مقابل بابا گرفتم اما او به صدرا   ینی. ابتدا سدمیسالن چرخ گر ی سمت د به

صدرا   یورا روبر  ینیاشاره کرد که کنارش نشسته بود. با خجالت و شرم، س
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بود   ک یو نزد دیدستم لرز یبود که کم نیآمد. ا ادمیبه  ی کیگرفتم و حرف ن

 .برداشت یچا نو دو فنجا  دیکنم که صدرا به دادم رس  زیسرر ی را کم یچا

 !دست شما درد نکنه_

 

را به ماهان تعارف کرد اما ماهان تشکر    یگری را مقابل بابا گذاشت و د یکی 

برادرانه، تشکر   یبرداشت و با لبخند ینیرا خودش از س  ی کرد و فنجان بعد

 .کرد

 

 .صرف شد یچا

عمو    یهم صادر شد و وقت ی اصل یخواستگار  یبابا مثبت بود و اجازه  جواب

 :گفت

  گه یدهاشون رو بزنن که گوشه با هم حرف  هیپس فعال دختر و پسرمون برن _

 د؟ییفرمای تون! اجازه مخونه  میو واسه بله برون، قشون بکش میبر

 

 :و گفت دیخند بابا

  یی ! مهسان جان، آقا صدرا رو راهنماکنمی شما. خواهش م  نیاریصاحب اخت_

 .کن
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  اطیبه ح دیچه کنم! مسلما با دیبا دانستمی و مامان و نم  یک ین نیبودم ب مانده

 .که صدرا هم زد ی. حرف میرفت یم

 !یرعلیم یآقا اطیداخل ح می بر ن،یاگه اجازه بد_

 

 :ماهان گفت اما

 .ادیداره بارون م_

 

 :بابا گفت پس

 .باال بابا جان دیبر_

 

آمد، خرامان و   ی. وقتستدیتا صدرا کنارم با ستادمیعقب ا ی شدم و کم بلند

ها باال رفتم و او هم  نخورم، از پله نینماند و زم  میپا ر یحواس جمع که چادر ز

 .فاصله، پشت سرم آمد یبا کم

 

 .بار فرق داشت  نی ا یول کردم؛ی بار نبود که با صدرا، رو در رو صحبت  م نیاول

 .حرف بزنم ندهیبار قرار بود با او از آ نیا
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 .میکه قرار بود باهم بساز  یمشترک یندهیآ از

اما او بلد بود! نگاهش را ابتدا دور اتاق  شروع کنم.  دیاز کجا با   دانستمینم

 .تخت نشسته بودم، دوخت  یکه رو یچرخاند و بعد به من 

 !باشه یشکل نیاتاقت ا  کردمی ابدا فکر نم_

 

 .نگاهش کردم یرا باال انداختم و سوال م یابرو ک ی

 !؟ستی اتاق من چه شکل کردی م فکر

 مگه؟  هیچه شکل_

 

 یو پرده  یو با روتخت دیو سف یصورت  واری راستش گفتم االن با در و د_

 !شمیمواجه م  ییندرالیس

 

 ؟ یچ_

 

گرفت و پرخنده   اشی نیبلند گفته بودم که انگشت شستش را مقابل ب چنان

 :گفت

 !بابا سیه_
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 ؟ یکرد ی فکر نیچرا همچ_

 

 !خاطر اخالق خوشگلتبه_

 

 !؟دی دی حد مرا بچه م نی تا ا ی عنیکه!  واقعا

 کرده بودم؟ چگونه رفتار کرده بودم  چه

 دانست؟ یصدرا انقدر مرا بچه م که

به سمتم آمد و با   یمیشده بود که با لبخند مال یام چه شکل  افهیق  دانم ینم

 .تخت نشست یکم از من، کنارم رو یافاصله

 

 !عروس خانوم کنمی م ی شوخ_

 

 

 .زد امی نیب یکوتاه رو یاو ضربه گفت
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حس   ، یحال، آرامش بخش دار نی اتاق ساده و در ع هیگفت  یکین یوقت_

  روزهیف  یِآب ای  ،یآسمون یآب ایرنگ باشه.  یآب ی همه چ  دیبا جان یا  کردمیم

 .هی رنگ آروم ی لیخ یآخه آب ،ی... کال آبیا

 

 بود! واقعا بود؟  یرنگ آرام ینظر او، آب از

آرام   ،یمیبود! تا به حال به آن فکر نکرده بودم. از نظر من، هر رنگ مال جالب

 :ها بودم. در جوابش گفتمرنگ  نیترمیبه دنبال مال شهیبود! پس هم

تصوراتت از من و رنگ   ه،یرنگ هی ی زیهر چ جانیا   یدید  یاومد  یول_

 !خراب شد تیشناس

 

 .دمیخند  زیو ر گفتم

زود،    یلیخ  ی. محو لبخندش بودم. ولکردی کردم که با لبخند نگاهم م نگاهش

 .شد یرفت و صورتش جد شیهالب   یلبخند از رو

 :گفت  زیر  ینخندم. با چشمان گری باعث شد من هم د تشیجد

 .هات بگو مهسانآل  دهیبرام از ا_

 !خط قرمزهات  از
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  .بود دهیبه اصل مطلب رس یتند و جد یلیخ

 .حبس شود و سکوت کنم امنه یفس در سباعث شد ن نیهم

 ...من_

 

  نده،یکه صحبت کردن در مورد آ کردمی فکرش را هم نم  یمن! حت  یخدا  اوه

 .همه سخت باشد نیا

 .که قرار بود با صدرا باشد یانده یهم صحبت با صدرا و گفتن از آ آن

 .من... من... خب سخته من شروع کنم_

 !خودت بگو لطفا  اول

 

 :مکث و آرام گفت با

 !خب اریبس_

 

 .ام نگاه کردبه چهره  قیو دق  

 !صداقت، صداقت، صداقت_
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 .نگاهش کردم گنگ 

 گه؟ ید_

 

 !صداقت_

 !صداقت مهسان  فقط

عزت،   ،ی. احترام، عشق، اعتماد، خوشبختارهیم  زیبا خودش همه چ صداقت

 !زیهمه چ

 .رفت شیپ  عی جورِ سر هیما  نی ب یهمه چ مهسان

 .دمشیپسندی نم ل،یخاطر چند دلکه من به یعجله 

 شه؟ی گفته قلب آدم منطق سرش م یخب ک  یول

 

 :گفت مت یو مهربان نگاهم کرد. با مال گفت

نداشتم. چرا! اشتباهات خودم رو   ییخطا چیعابد و زاهد بودم و ه گمی من نم_

از من    یزیچ ،یو درست  یلحظه، جز راست ن یاز ا دمی بهت قول م یداشتم، ول

 .ینیبیمن

برام مهمه، چه با من چه با   شهیمهسان، طرز برخوردت هم ی بدون دیبا یول

 .باش یکه هست ی طور نی. رفتارت، حرف زدنت، هم یاگه یهرکس د
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متر دورتر از خودش رو   هیشدم، که  ینره من جذب مهسان ادتی وقتچیه

 .دیدینم

 .مهربون قدرن ی. همریقدر آروم و سر به ز نیهم

رو به  کوه من  یبزرگه و غمِ اندازه ای در یشدم که دلش اندازه  ی مهسان جذب

اما    ه،یمن چ یِزندگ قتِیحق یدونستی که نم نیو ولم نکرد. با ا  دیدوش کش

 .یعاشقم باش  یو خواست  یبهم اعتماد کرد

 

 .زد ی حرف م م یو او برا کردمی م نگاهش

  نیپسندم مهسان. چون من عاشق هم یرو نم  اتتیاز خلق  ک ی چیتو ه رییتغ_

 .مهسان شدم

 

 .گفتی از من م  داشت

 .که عاشقش بود یاز مهسان 

بود. باالخره گفته   نیری ش میاز زبان صدرا برا یی حرف ها ن یچن دنیشن چقدر

 !خواهدی بود عاشق شده است و مرا عاشقانه م

فقط من   یول  آمدندی حساب مبه فیتعر ک یگرچه در ظاهر  شیهاحرف 

 .کَندی را وا م شیهااول راه، دارد سنگ  نیکه صدرا کاهن، در هم دانستمیم
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 .خواهدی م ع یزن آرام و مط ک یکه بفهمم او  نیا

 

 :م یرو به او بگو ،ی شینما ی فکر ها باعث شد با اخم نیهم

هام هنوز برات رو نشده باشه صدرا خان! مثال حرف زور  چندتا از اخالق دیشا_

 .رهی تو کتم نم

خوب    یلیبوده. چشم در مقابل چشم! خ یهو ،یجوابِ ها شهیمن، هم شیپ

 .کنمیم یهم تالف 

 

 :م یآرامش، باعث شد من هم بخندم و بگو یخنده  یصدا

 یکه االن هست یطور نیهم  ،یجورن یمنم هم_

 .کردم صدرا انتخابت

 مگه؟  امی چه جور_

 

 .شوم ر یکالمش باعث شد سر به ز طنتیش

 بزرگ،  یحام  هیمحکم، مهربون، کار درست، _

 ...صادق
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 .و نگاهش کردم گفتم

 .بود نی به سمت زم نگاهش

 .در همان حال ماند یاهیثان چند

 .او تکان ندادم یاز رو  یامن نگاهم را ذره  ی بود  ول یاو در چه فکر دانم ینم

 :گفت ی محکم و جد ی ول شمرده، 

 

من و   نیب اد،یب ش یمن و تو پ نیکه ب یزیکه هر چ یبدون خوامی مهسان م_

 .مونهی خودمون هم م نیتوئه و ب

 !یز یچ هر

  می هم ندار یمحرم تر از خودمون، برا  م،یریکه بم یو تو از االن تا لحظه ا من

 .مهسان

 !میاگه تا مرز کشتنِ هم بر یحت

جا، خونه    نیبه جون هم، هم میفتیاخالق قشنگت که چند بار باعث شد ب  اون

 .جاش بذار  یرعلیم یآقا

 .میرفتن، ندار یبه قاض که یسکوت،  قهر،
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 :گفتم ع یسر

 !میهم ندار یمحل یپس ب _

 

 .تعجب نگاهم کرد با

 کردم؟   ی محل یب یمن ک_

 !شهیهم_

 !امکان نداره_

به دشمنم   ی! من حتریاشتباه نگ یمحل  یسکوت من رو با ب ،یکنیم اشتباه

 !کنمی نم یمحل  یهم ب

 !نییپا ارمیکه دکور طرف مقابلم رو ن کنمی سکوت م  امی عصب یوقت فقط

 

 :و گفتم دم یرا برچ لبم

 !یخشن  یلیخ_

 !وجه چیبه ه_

 !ینگو که مهربون_

 ...ادیز_
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 !که اجازه نداد فته،یخود ش میباز کردم تا بگو  دهن

حوصلمون   م،ییکه تنها یخودمون. وقت  یبعد، تو خونه  یدعواهامون بمونه برا_

 !مهسان رهی سر م

 !دیکن نیریکه دهنتون رو ش  میبهشون بگ  میبر پاشو 

 

 :ندادم بلند شود، زود گفتم اجازه

 !تو مغزمه که مجهوله زهای چ ی لیمن هنوز خ_

 

 کنه؟ی م دایمون ربط پازدواج به _

 

 :فکر گفتم یب

 کنه؟ی م دایکه ربط پ یچ  یعنی . دونمینم_

 

 

 :خنده گفت  پر
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! پس بحث متفرقه، بمونه واسه  یکه انگار ننوشت  ،یسی بنو ستیقرار بود ل_

دوتا چرا   نینگه ا ییحیوقت زن  هیهم باشن.   هیکه قراره بق یبعد یجلسه 

 !با هم نداشتن  یحرف 

 

 !لوس_

 

 .کرد  ک یرا در دست گرفت و هر دو طرفش را به هم نزد چادرم 

از دستت خوردن داره، هم    یلیخ  ییهم چا اد،یبهت م یلیهم چادر خ_

 !یدی مون مکار دست جفت  ،یکنی نگام م یجورنیا

 

 .و چشمک زد و با لبخند نگاهم کرد گفت

اش را فرو  کند تا خنده یش م. مشخص بود تالستادی شدم و او هم ا بلند

 .بخورد

را   نشیترسوال ها را کنار زدم و مهم  ی. همه میبود ستادهیهم ا  یرو به رو 

 :دم یپرس

 ؟ یرو انتخاب کنباعث شد من  یچ_
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 ؟ یهمه حرف زدم واست! قانع نشد نیا_

 

عاشقت   ی چطور  دمیکه... خب راستش... من خودمم نفهم نهینه... منظورم ا_

هم دور از ذهن نبود. اما... تو... خب   یل یخ  ،یاحساس یادی شدم، اما واسه منِ ز

 ...راستش

 

 .نگاهم کرد قیرا با دست باال گرفت و عم  امچانه

 !؟شهی عاشقت شدم، باورت م  یاز کِ دمیاگه بگم خود منم نفهم_

 

 .دم نگاهش کنمجرات نکر گر یبار د نیا

چون خود من    شودی . باورم مشودیبلند داد بزنم چرا باورم م خواست ی دلم م  

 .امعشق شده   نیهم مبتال به هم

نگاه کردن در چشمانش   ی نگاهش باعث شده بود رو ی شرم مانعم شد. داغ یول

 .را نداشته باشم

 .ندیبی از شوق و عشق، در چشمم نم ریبه غ  ی زیبودم چ مطمئن

 

 !نگام کن مهسان_
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 .مکث نگاهش کردم با

 .به بعدت رو با من بساز. با من باش نیاز ا_

 .ناراحتت کرد، به من بگو یزیبه من بگو. چ ،یداشت حرف

 !گهی هم د یهامون، غصه هامون، برا هامون، غم  یشاد

 .نهیهم  مونیزندگ قانون

 !میندار "من"

 .من و توئه نیکه ب ه یزیچتموم  "ما"

 مهسان!؟ باشه

 

 .گرفت شیهادست   نیدو دستم را ب هر

 .کن، باهام صادق باش نانیبهم اطم_

 .دلم رو داشته باش ی هوا

نکن، کنارم باش. مهسان کنارم باش، به شرفم قسم که از جونم برات   قضاوتم

 .ذارمیم هیما
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. همه ساکت شدند و به طرفمان  میوستی دو با هم و لبخند به لب، به جمع پ هر

 .برگشتند

 :طاقت گفت یب ،یکین

 شد؟  یچ_

 :هم گفت  برزیفر عمو 

 رو؟  ینیریش میبخور_

 

  یحرف  کهآنی انداختم و صدرا هم ساکت بود. ب نییسرم را با لبخند پا من

 د،یکشی که کل م یرا برداشت و در حال  زیم ی ظرف شکالت رو یکین م،یبزن

 .دیپاش مانیسر و رو  یهمه را رو

به   دیها در هم ادغام شد و نگاه من رسگفتن ک یها و تبردست زدن  یصدا

که اشک در    بود. مامان یگر یبار جور د نیکه لبخندش، ا یماهان، برادر

  م،یمال یکه نشسته بود و با لبخند یخانم، مادر   دیبود و مهش دهیچشمش دو

 .زدی آهسته دست م

مشترکم با او هم،   ینده یروز  آ ک یکه از  ی به صدرا بله گفته بودم، در حال من

 ...مطمئن بودم اما دیشا ایهنوز مطمئن نبودم. 
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 !که یهمه خوابالو نبود نیپاشو مهسان جان، ا_

 

اتاقم  یکرد و انعکاس نور هم چشمم را زد. داشت پرده  داریمامان مرا ب یصدا

 :را با دو انگشت فشار دادم و گفتم میها. چشم زدی را کنار م

 .مامان ریسالم! صبح بخ_

 

 .میکار دار ی . پاشو که کلزمیعز ریصبحت بخ_

 

 :گفتم دهی طور دراز کش همان

 ؟ یچه کار_

 

  یامروز رو کالس ندار هیها. تو هم که فقط باشه  تونیقراره تا آخر هفته نامزد_

رو عوض   هایعوض کردن م، یرو بشور هایشنبه. پاشو کمک کن شستنو پنج 

 .میلباس بخر دی. بامیکن

 

 .رفتمیخواب بودم اما پذ جیگ
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 !باشه_

 

اگه شد سر راه  . جان یجا مونده ا یکین ی زنگ هم به صدرا بزن، بگو گوش هی_

 .میاونم واسش ببر یگوش

 

 .و بشقاب کنار تختم را برداشت و با خود برد  وانیل

قدر با صدرا حرف زده بودم که ضعف کردم و  ها، آنبعد از رفتن مهمان  شب،ید

و چند دانه خرما پناه ببرم. فکر   ر یش وان یل ک یشب به  مهیمجبور شدم ن

ها را ادامه  شب آن  مهیکه تا ن ییهاام یپ  م،یبا هم زده بود شبیکه د ییهاحرف 

  امیبعد از دوساعت پ یقتکه در آخر زد، مرا به لبخند رساند. و یو زنگ م یداد

 :نوشته بود می تخت نشستم، برا یو خرما آوردم و رو  ریفرستادن، رفتم و ش

 "!امیتنگ شده، که پاشم ب ی لیاگه دلت خ"

 

کردنش را به   تی گذشته است، اذ یل یاز وقت خوابش خ  دانستمی من که م و

 .سبک خودش جواب دادم

 "!؟ی! چرا گذاشتم بریبود جانیاره واقعا کاش االن ا"
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 ی گوش  یاش روشماره  ع یفروخوردم. اما سر ر،یش  یاام را با جرعهو خنده  نوشتم

را   ر یو ش دمیرا در هم کش م ی. ابروهاگرفتی م یری افتاد که داشت تماس تصو

پف    م،یبودم و موها دهیکنار گذاشتم. چه وقت زنگ زدن بود؟ لباس خواب پوش

را وصل کنم. پس صبر    سشبودند. محال بود تما ختهیام رشانه  یکرده و وز، رو

 :کردم تا قطع شود. قبل از من، او نوشت 

 کنمی م ی! بعدا بد تالف یکنی نقض م رونیقوان یهنوز خرت از پل نگذشته دار"

 "!ها مهسان خانوم 

 

 :خنده نوشتم با

 "جواب بدم؟ ی واقعا انتظار دار"

 

 ".انتظار رو دارم نیهم قایدق "

 

 ".شهی نم یول"

 

 ".ارمیدر ب ی رو از دلتنگزنم  خوامی چرا نشه؟ م"
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 :نوشتم شیحرفش گاز گرفتم و برا  نیرا با ا لبم

رو    یجورن یا دنی. دستیهم من سر و وضعم مناسب ن اد، یهم تو خوابت م"

  فیشاخه گل خوشگل، تشر هیهمسر جنتلمن، با  هی. فردا، مثل خوامی هم نم

 "!تماشات کنه یداچ تا زنت، کامال فول  جا،ن یا یاریم

 

را محکم به   یپتو بردم و گوش   ریبار، سرم را ز ن یوقت بود که زنگ زد و ا آن

 .را باگوش جانم بشنوم شیچسباندم تا حرف ها گشوم 

 

 ...نگفتم اما او چیرا وصل کردم و ه تماس

 دختر!؟  یکنیم کاری چ یحواست هست دار _

  ن یواسه ا کنهیمنم که سرم درد م  ، یشد  طونیسه نصف شبه، تو ش ساعت

 !زایچ

 

  ریقدر زدر خود جمع شدم و آن  اورم، یب رونیپتو ب ریکه سرم را از ز آن یب

  انِیکه خواب، سوت پا میزد یحرف از خواستن و دلدادگ  گریدک یگوش 

 .به صدا درآورد مانی مکالمه را برا
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 مامان؟  یمهسان کجا موند _

 

  ی کین یرا برداشتم. به صدرا خبر دادم گوش یو گوش دمیبه صورتم کش یدست

را هم به دست   ی. سر راه، گوش میبرو د یو قرار است با مامان، به خر  جاستنیا

 :. اما قبول نکرد و گفتمیرسانی م یکین

 !من ای ش،یدنبال گوش ادیم ی خودش عصر ای. دیبه کارتون برس دیشما بر_

 

ماهان که  م،یظهر، خسته و هالک، با مامان و هلن به خانه برگشت  یوقت یول

را هم تقبل  یکین ی بردن گوش تیداشت، مسئول یقرار کار ک ی گری د یساعات

 .کرد

 

  یخواستگار ک یکه به قول مامان،  یمراسم  یانتخاب لباس برا  کردمی نم فکر

همه سخت باشد. اما با کمک مامان،   نیبود، ا یساده نبود و حرف از نامزد

سخت گرفته بودم اما او و   اد ی. من زدمیپنجشنبه شب خر  یمناسب برا یلباس

 .را انجام دادند دشانیخر ع یهلن سر

 

 :خسته گفت  یبعد از ناهار را به دستش دادم، با صورت یچا یوقت
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  نی. سر ایبه خونه تکون میدو ساعت بعد، شروع کن یکیکم استراحت کن.  هی_

 !نه تابستون دمیفهم یتکوناز خونه  یزیچ  دیکنکور تو، نه ع

 

 :به بدنم دادم و گفتم یو قوس کش

 !ادیچرا انقد خوابم م  دونمینم_

 

 :لبخند گفت  پر

 .! شروع شدیدرگوش  ی حرف ها ،ی واشکی یهاتماس _

 

 :کند، گفت که به من نگاهآن  ینگاهش کردم. ب رتیح با

 !چقد ذوق دارم واست مهسان  یدونینم_

 

را دوخت تا   پشی ز یتازه را مرتب کرد و با نخ و سوزن، ابتدا و انتها یِبالشت رو

 .در نرود  پینشکافد و ز

ذوق   گهی جور د هیبار   ن یحال بودم، اما اخوش   یلی واسه ماهان هم خ کهن یبا ا_

 ...کردنت دیعروس کردنت، خر دنت،ی دارم. ذوق جهاز خر
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 .کردی احساسات م  ریو منِ خجالت زده را درگ گفتیم

 

  خوام ی ماهانه که از ته دل م هیواسم نمونده.  ایتو دن ییآرزو چیه  گهیانگار د_

شده   میکه خودش بخواد. چند ساله زندگ ی. حاال با هرکرهیسر و سامون بگ

 .و بخت همه رو جور کنه یخون دل خوردن. خدا خودش شاد 

 

پر از عشق   یقند در دهان انداخت و با لبخند نگاهم کرد. نگاه  یادانه بعد

 .مادرانه

 

 

 :گفت ،یچا  یازخوردن کم بعد

بعدِ   شبیبه دلم نشسته که از د ییهوی یجور  هیمهسان؟ صدرا  یدونیم_

. باورت  رمیش مو قربون صدقه کنمی دارم بش فکر م  طورنیرفتنش، هم

 تونهی مثل اون نم  یشکیه کنمیبه جان خودت انگار ماهانمه. حس م شه؟یم

  ششده. هم مونبیکه نص یکنه از داماد ی تو رو خوشبخت کنه و ما رو راض

. کنمی رو مذوقش ی خودیب یکه دم رفتن بهم زده بود، ه  افتمی حرفش م ادی

  یلیحرفش برام خ  یرو سوزوند با حرفش. اما معناهرچند که اون لحظه دلم 

 .داره  تیاهم
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 :بود، گفت ستادهی افتاد که دم رفتن، صدرا آهسته به مامان که کنار من ا ادمی

که به مهسان و   هی مدت یول  ،یرعلینبودم خانوم م ی آدم حسود وقتچیمن ه_

 !مثل شما یخاطر داشتن مادر. فقط هم بهشهی م میماهان حسود

 

 .محض بود قتیمامان و نظر او درمورد صدرا، حق حرف

 ...تک بود صدرا

 ...و خاص تک 

 

گذاشت. بالش آخر را هم برداشت و    شیرا کنار پا وان یرا تمام کرد و ل شیچا

 :گفت

کنارش   جانیبکش رو هلن سرما نخوره مامان جان. خودت هم هم یزیچ هی_

 .کار و بارمون یپِ  میبر میدراز بکش تا بعد بلند ش

 

 :گفتم دم،یکشی همان حال که دراز م در

 ...مامان به نظرت خاله مهناز رو چطور_
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 :حرفم گفت انیم

  گهی د ی اگه از جا دونستمی بهش زنگ زدم و خبر دادم. چون م شبید همون _

 .شهی م شتریب شیبشنوه، دلخور

 

 .و نگاهش کردم دمیدست راستم چرخ ی رو متعجب

 دونست؟ ی م روشبید ان یجر یعنی_

 

 .دونستی مامان جان م آره_

 

 ؟ یدادیداد و ب ؟یاگِله  ؟یخب؟ حرف _

 

 :را برداشت و آهسته گفت شیچا یِخال  وان یو ل بلندشد

 .کرد دادیداشت؛ نه داد و ب  یازد؛ نه گله ی نه حرف خاص_

 

 ؟ یپس چ_
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بهش گفته بودم، فقط گفت مبارکه و   ییهویهم   یلیناراحت شد؛ خ یلیخ_

 .مهسان خوشبخت شه شاالیا

 

 .آشپزخانه رفت و فکر مرا به سمت خاله به پرواز در آورد به

و پاک کردن    نیزم یدر دست، برگشت و در حال نشستن رو ی دستمال با

 :گفت  ، یناهارخور یهایو صندل   زیم یهاهیپا

عشق رفته،   یِازدواج کردم و مهناز پ  یچون من، سنت  کردمی فکر م شهیهم_

 .مهیباالتر از من و زندگ ژشیو پرست  یکالسِ کار یعنی

 

 :و ادامه داد دیخند کوتاه

اون بهتر   گفتمیم گفت،ی م یتر بودم. هرچانگار نه انگار من خواهر بزرگ _

ها وقت  یلیخ   یحت شهی . باورت منهیپس حتما هم دونه؛ی بلده و بهتر م

 .انتخاب لباسم هم با مشورت اون بود

 

 :کرد و گفت یاسپر   یصندل یهیپاک کننده به پا یکم
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از   ییجاها هیرو بدعادت کرد. . اما من شهیهم بود هم قهیخوش سل  شییخدا_

  یکی و اون  ادی بت نم نیا گفتیگذشتم چون مهناز م  یخودم م یقهیسل

 .بهتره

 

 .مانده بودم اش رهیخ

اگه بود،   ،یز یچ ،یمون رو حفظ کنم. اختالف کردم رابطه  ی سع شهیهم_

 .شدمی ازش رد م ی سرسر

 

 .را کنار گذاشت و نگاهش ثابت ماند  دستمال

زبونش اومد بارت کرد،   بهی باهات بد حرف زد و هرچ جان یکه ا ی اون شب_

  ی وگرنه، چشم پوش .اره یطرفش رو از اشتباه درب  دیآدم با یی جاها هی دمیفهم

 .کنهیرو بدتر م  ی همه چ

 

 :دستمالش را برداشت و گفت دوباره

مهناز، واقعا   ی و ناخوش  ی. خوشمیکنیدعوتشون هم م  م،یاالن هم ما خبر داد_

به ازدواج دختر من نداره. اگه هم داشته باشه، من و تو مسئولش   یربط

 .میستین
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 یجمله   انیرا از م  لشی. اما دلدیگنج ی طور حرف زدن مامان، در باورم نم نیا

 :افتمیبعدش در

 !دمی نم حیتوض ی شکیواسه ه م،یزندگ یهای از خصوص گهی به قول صدرا، د_

 

 .صدرا مسببش بود پس

 .منحصر به فردش ی دهیو طرز فکرش، صدرا و عق صدرا

 

استراحت کنم اما تلفن    یمک ،یروزمیچرت ن ک یخواستم به قدر  یم مثال

نشستم و   میبودم، سر جا دهیبه تلفن دراز کش ک یزنگ خورد و چون من نزد

 .نیفرد ییبود، زنِ دا دایرا برداشتم. ش  یگوش

 ن؟ی راه گم کرد  ورا،نیخوشگله، چه عجب از ا   ییسالم! زن دا_

 

 مقدمه؟  یخبر و ب ی ب معرفت؟یب میماهت عروس خانوم! داشت یسالم به رو _

 

 !دانستی هم م  دایش پس

 !گهیشد د ییهوی_
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خبر دارم که بهت   هیطلبت مهسان خانوم. منم  یکی! یگی تو که راست م_

 .گمینم

 

 :گفتم ع یسر

 !ینگو که باردار _

 

 :و گفت دیخند بلند

 !منحرفه ی لیهمون نگم بهتره! تو ذهنت خ_

 

 :گفتم ی ساختگ یدلخور با

 !گهیبگو د_

کارش   یمامان ماه یعنیخانوم کارش دارم.  میبده مر رویگوش. شهی فعال نم_

 .داره 

 

 :گفتم عجول 

 حاال؟   یگی خبرت رو نم_

 !نوچ_
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 .کردنم را دارد  تیقصد اذ دمیفهم

من   یرا محکم به جا  یکردم و خواستم مامان ماه یبا خنده خداحافظ پس

 انیرفتم. مخواب، به اتاقم   یرا به مامان سپردم و برا یببوسد. بعد هم گوش 

موضوع را   خواست ی که از همان صبح زود، خود او م  دمیزدن مامان، شن حرف 

  انیرا در جر  دایاما چون او خواب بود، مامان هم ش دی بگو یبه مامان ماه

 .گذاشت

 

 

هم صدرا را دوست داشتند؛  گرانید کهن یداشتن صدرا خوشحال بودم و از ا  از

که زد، مرا به   یهم شب شد و بابا آمد، با حرف  یتر شده بودم. وقتحال خوش 

 .رساند ی عرش اعل

نشان دهد،   تری داشت خود را عاد  یلبش بود، اما سع  یکه رو یبا لبخند 

 :گفت

 .صدرا بهم زنگ زد شی دو ساعت پ یکی_

 

 :نگاهش کردم. مامان گفت یچشم ریز

 .جانی ا ادیشام ب یگفتیکار داشت؟ م  یچ_
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  ییِکرده بود و مرتب هوا دایپ دی جد لیگرفته بود. مامان هم فام امخنده

 که هر ساعت دلم تنگش بود!؟  گفتمی ! من چه مشدی م دارشید

 

.  شنبه حرف بزنهتعارفش کردم، تشکر کرد و گفت نه. زنگ زد درمورد پنج_

و   هیرسمه و منم خواستم احترام بذارم. اما مقدار مهر هیگفت بله برون صرفا 

که مربوط به   یز یو هرچ  هیزیو بحث جه  ینحوه جشن و خرج و مخارج عروس

شما و   تو مهم خواس شهی انجام م دیلی ازدواجه، هر جور که خودتون ما

 .مهسانه

 .تو جمع مطرح شه زهایچ  نیا  خوامینم گفت

 .حرفاست ن یاز ا شتریو ارزش مهسان هم برام ب ستیمعامله ن یزندگ

 

ام. چقدر سخت بود  صورتم نشست. حس کردم داغ شده  یرو  اریاخت  یب دستم

 .ها را بشنومحرف   نیبابا نشسته باشم و ا ی روبرو

 

 :به مامان ادامه داد رو

  میهمه راه رفت نیم افتادم. ا شب بله برون زهرا خواهرزاده ادی هوی  م،یمر یعنی_

 .زدیتا 
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. از پنج تن شروع شد تا هفتاد و  هیو مهرکه نشد سر سکه  یی بحث و دعوا چه

طرف   چی! و هغمبریو چهار هزار پ ستیدو تن و کم مونده بود برسه به صد و ب

 .اومدنیکوتاه نم

 

 :گفت انداخت، یو او را به خنده م  زدی که داشت در گوش هلن حرف م ماهان

 .داشته باشه هیبا بق یفرق  هی دی. باگهیداماد ماست د_

 

شدم. مامان که   ری . لبخندم را جمع کردم و سر به زدی و به من خند گفت

 :گفت

 .برم براش اسفند دود کنم_

 

 :و گفت  دیبلند خند ماهان

به   ی ما! چه زود ما رو فروخت نیگزی حد که بشه جا نی نه تا ا گهیحاال د_

 !دامادت مامان

 

 :و گفت دیخند مامان

 .پسرمه اونم_
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 .شدم  غشیدریمحبت ب ی من در دل فدا و

 

  گر ی . کم کم همه متوجه شده بودند و ما ددیشنبه رسروز گذشت و  پنج دو

 ی. اما از شب قبل وقتمیبود یها و شروع مراسم نامزدحضور مهمان یآماده

 :نوشت میداده بودم، برا امیبه صدرا پ ،یصحبتهم  یبرا

 "!ریهم گرفتم. شب بخ  . اجازت یدنبالت. ناهار با من امیصبح م"

 

 "م؟ی بر میخوای کجا م "

 

 "!ریشب بخ"

 

 "م؟یریبابا! خب چرا م  یا"

 

نداشتم. چرا که   یگری و من از خنده و حرص، حرف د  رینوشت شب بخ باز

 .دادیم ریرا حتما با شب بخ میهاسوال  یجواب همه
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  رونیو آماده از در ب دهیقبل از ظهر که زنگ زد و گفت دم در است، پوش و

 .کرد یبا او احوالپرس  فونیزدم. مامان از پشت آ

پررنگ، ابتدا به   ی آمد و با لبخند شی بود، پ ستادهیا نشیکه کنار ماش صدرا

 .من و بعد به مامان، سالم کرد

 

 ؟ی سالم پسرم، خوب_

 

 ما؟  یهابا زحمت   د؟ی! شما خوبیعال_

 

 .یطورن ی! نگو ازمیعز  یچه زحمت_

 

 :من تکان داد و به مامان گفت ی با لبخند برا یسر 

  ن،یاگه اجازه بد  ی. ولنیریدرگ یلی امروز خودتون خ دونمی ! مدیبزرگوار _

و بعدِ ناهار خودمم برش   رمیدوساعت ازتون قرض بگ  یکیرو  مهسان

 .گردونمیم

 

 .می ریمهسان رو از شما قرض بگ دیما با گهیاالن د_
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 :. مامان تعارف کرددندیو هر دو با هم خند گفت

 .نیرفتی بعد م ی خوردیم یی چا هی ی اومدیم_

 

 ...که امیبه وقتش انقد ب_

 

 :او گفتم یجا به

 !کنن رونتیکه ب_

 

 :و گفت دیخند

 !بهتون نچسبه ییمن چا یبه بودنم و ب دی! که عادت کن رینخ_

 

 :و مامان گفت دمیخند طنتشیش به

 !شهیم  طورنیحتما هم_

 

 :لب گفتم ریز



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2115 
 

 !خدا شانس بده_

 

 .زد و دستم را گرفت ی چشمک

 :شدم، گفتم  ریجا گ نشیکه در ماش نیو هم میکرد  یمامان خداحافظ با

 م؟ی خب! کجا قراره بر_

 

و حواسش به روبرو بود،   زدی که دور م ی را به حرکت درآورد و در حال نیماش

 :گفت

 ؟ یعجول شهیدختر؟ چرا هم  یتو چرا اصال تحمل ندار_

 

شاخه   ک یرا به طرفش برگرداندم و خواستم با اعتراض، نگاهش کنم، که   سرم

 .صورتم آمد گلِ سرخ، کنار

 

 .را گرفتم و پر خنده نگاهش کردم گل

 !موندمیصُمُ بُکم م  شه،یکردن در پ ز یسورپرا یپروژه دونستمی اگه م_

 

 :و گفت دیخند
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  نی! فکر کنم اولمیریواسه امشبِ عروس خانوم، نشون بگ میری م م یدار_

خودم    روزید یعن یکه قراره نشونش رو خودش انتخاب کنه!  یهست یعروس

 .کنم دایپ یجالب زینگاه کردم، نتونستم چ یرفتم ها، اما هرچ 

 

 :خنده گفتم با

 .یکردیتر انتخاب مراحت  دی! بایشما که خودت استاد_

 

 :تقاطع دور زد و ادامه داد  ک یحال راهنما زدن، از   در

 .کنهی رو پر توقع مجواهر، خود به خود آدم ده سال سر و کله زدن با طال و  _

 

نگه داشت و   یپاساژ طالفروش ک ی. مقابل دمییبو قیرا مقابلم گرفتم و عم گل

 .طور در دستم مانده بود. شاخه گلش هم همان میشد  ادهیبا هم پ

 

 .انتخاب کردم یانگشتر  عی سر  ،یطالفروش  نیهمان اول در

 خوبه؟   نیا _

 

 .تکان داد یکرد و سر نگاه
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 !یبپسند دیتو با_

 !گهی د دمیپسند_

 

 .بگذارد بایز  یادر جعبه مان ینزد و از فروشنده خواست آن را برا یحرف 

 

 

 :و با ذوق گفتم  دمیست حلقه هم د ک ی ن،ی تریحال نگاه به و  در

 عقد؟  ی واسه حلقه ها  میریهم بگ نیرو. هم هانیا نیبب ایب_

 

 :نگاهشان نکرد و گفت یحت

 !مون نقشه دارممن واسه حلقه_

 

 :گفتم زانیآو یلب با

 .دوست دارم رون یمن ا یول_

 

 .و مهربان نگاهم کرد میمستق
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.  یو با خودت ببر یرو بار کنکُلِش ای . یرو بردار هان یهر کدوم از ا یتونیم_

 .انگشتر شهی . اسمش مستیحلقه ن کدومشچ یاسم ه  یول

 !برنامه دارم یاونه که من براش کل حلقمون

 !هاکنمی رو خراب م رو خراب نکن خانوم دکتر، برنامه هات هام  برنامه

 

تکان دادم و موافقت کردم. صدرا ثابت کرده   یو با خنده نگاهم کرد. سر گفت

و صدرا    میخوب بلد است. ناهار را هم با هم خورد ی لیبود خوشحال کردنم را خ

 .دیخر دیچادر سف  ک ی میبرا

 

دوباره زودتر آمده بود و رفاقت را در حقم تمام کرد اما از همان بدو ورود،   یکین

بپرسم، اما   یزی دوبار آمدم چ یکیماهان با او شده بودم.  ینیمتوجه سرسنگ

 .شدی فراموشم م

به کمک ماهان   از یدرآورَد و ن نیرزمی را از ز  یظرف  خواست ی مامان م کهنیا تا

  یکه صدا یکی. ندینشن ی ا هرچه از آشپزخانه او را صدا کرد، جوابداشت ام

 :ها گفتپله   نییداشت، از همان پا یبلندتر

 !آشپزخونه. زود بِرِس یبرادر ماهان، احضار شد_
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تحمل نکردم و به طرف   بارن ینگاه هم نکرد. ا یکیبه ن یماهان که آمد، حت  و

 .رفتم یکین

 ؟ یکیداره ن یداداشم با تو مشکل _

 

 :زد در صورتم و گفت زل

  ی! من از کجا بدونم داداشت با کرون یا  یاز اون بپرس  دیحالت خوبه؟ با_

 مشکل داره؟ 

 

 :گفت یواریدر حال پاک کردن ساعت د و

  هی. ترسهی هم آدم ازش م شیجورنیداداشت انقد گند اخالقه که هم   نیواال ا_

.  هیچ مشکلش با من دونمی نم نم. مشهی الزم م  فیالیز یاخم بکنه، طرف ا

 !به منم بگو  ،یدیفهم

 

رفت، معطل   نیرزم یآمد و همان لحظه به طرف ز رونیاز آشپزخانه ب  ماهان

 .نکردم و دنبالش رفتم

 !لحظه ه یداداش _
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 :که برگردد گفتآن یب

 .امیواسه مامان عجله داره. االن م   ارمیقابلمه بزرگه رو ب نیبذار ا_

 

 .ستادمیمقابلش ا نی رزمی رفتم و در ز نییها را دنبالش پا پله

 بپرسم؟  یزیچ  هی.شه یداداش م_

 

و    کردی بزرگ مامان خارج م ِگیکوچک را از دل د یهاکه قابلمه  یحال  در

 :گفت گذاشت،ی ها را کنار مان 

 .جانم بگو_

 

 ...یکیشده که با ن  یزیچ_

 

  شیهست. پس جلو رفتم و بازو یزیبه من فهماند که حتما چ اشی ناگهان اخم

 .را گرفتم

 ماهان؟_

 

 ه؟یچ_
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 .رو برداشت جان یاومد اخمت ا یک یشده؟ اسم ن  یچ یگینم_

 

 .را در دست گرفت و خواست راهش را کج کند گ ید

 .میفعال بر_

 

 .. بگو بهمگهیبمون د_

 

 .آن نشست یگذاشت و رو نیزم  یدربسته را رو  ِگید درمانده

و قطع   خورهیداره زنگ م دم یرو واسش بردم، تو راه د شیکه گوش  ی اون روز_

. البته اسمشو گذاشته بود  وحدت بود  یآقا دمینگاه کردم د یسرسر شه،ینم

از بنده خدا گرفته    یعکس مسخره ازش که معلوم نبود کِ هیناظمه! با  یسام

 .بودش

 

 .تکان دادم یسر

 خب؟ _
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زوم    یقاشق پر غذا، که رو عکس هم کل هیعکس از پسره بود با دهن باز و _

 .کرده بود و مشخص بود قصدش مسخره کردنه

 

 :را گاز گرفتم و گفتم لبم

 .کنهی م یی. چه کارهایکیاز دست ن_

 

 .شدم قیدر صورت ماهان دق  و

 ازش؟  یخاطر دلخور شد  نیخب تو به هم_

 

 :تکان داد و گفت یسر

  یجورن یتاسف خوردم که چرا ا یکل یک یواسه رفتار ن دم،ی عکسه رو د یوقت_

هام و رفتم سر کارم.  پرت کردم رو نقشه روی با همه. گوش کنهی برخورد م

  ادهیپ  نیشرکت، اومدم از ماش ک یببرم.  نزد دیرو با یافتاد گوش ادمی یبرگشتن

ش خودم شماره  یشطرف، با گو اون  طرف،ن یا ی. هستین یگوش  دم ید هو یشم، 

 ...رو برداشتم ی. خم شدم گوش ادیصداش م های صندل ری از ز دم یرو گرفتم. د

 

 :صورتم زل زد و گفت به
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 دم؟ی د ی حدس بزن چ_

 

 .نگاهش کردم  یسوال

 ؟ یچ_

 

رو  داشتم صورتش  یروز تو شهربازو گذاشته که اون عکس من و هلن ر _

 !هلن یِکرده رکس ویم رو ورداشته سشماره شستم،یم

 

 :گفتم متعجب

 ؟ یچ  یعنی هلن  یِرِکس_

 

 .اسمش رِکس بود سهیسگ پل  رو؟هیخارج یسیپل لمیف  ستین ادتی_

 

 :گرد شده، محکم لبم را گاز گرفتم و گفتم یچشمان با

 .خاک بر سرم_
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  خوادی . االنم واقعا دلم نمادیخوشم نم ی احترامی از ب وقتچ یکه ه یدونیم_

 .بهش بگم یباهاش دهن به دهن شم وگرنه بلد بودم چ

 

 .شد و شلوارش را تکاند بلند

 .یبگ یزیچ  خوادی. تو هم نم میبر ایب_

 

 .داداش یول_

 

 .میندار  ت یمکا تیو شکا یمهسان. گله گذار  یگی نم یزیگفتم چ_

 

  یکیتکان دادم و به ناچار همراه او باال رفتم. اما تمام مدت، هربار به ن یسر

 .شدمیواقعا از دستش ناراحت م  کردم،ی نگاه م

 

که به عنوان عروس، دوباره چادر سر   یو من دندیرسیها سر مکم مهمان  کم

. خاله مهناز که گرفتمی حس متفاوت م  ک یبا هرکدام،  ییودررو کرده بودم، از ر 

 :و با غم گفت دیصورتم را بوس

 .یخوشبخت بش   یاله_
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.  دانستیخود را مادر من م شهی سوخت! به قول مامان، او هم شیبرا دلم

به جز   ییبخت من، جا کردی فکر نم دی ازدواجم را داشت اما شا ی آرزو شهیهم

 !پسرش باشد  یخانه

و زن عمو   برزیشده بودند. عمو فر  امی مهربان صدرا باعث دلگرم  ی ها عمه

 .تر از قبل کردندنسترن حالم را خوب 

 

 

  یها دوراراده از آن  یکه آمده بودند، ب دیخانم و خواهرش گلش دیمهش

را به رخ   ادشی ز ار یکه غرور بس دمی دی خانم را م دیگلش و هربار که   کردمیم

هم   دیکه نفرت در دلم خانه نکند. فرش چرخاندمی سرم را م کشد؛ی م گرانید

 !بلد بود دنیبودمش، فقط خند دهیبار که د نیکه مثل اول

مراسم، صورتم را بوسه باران کرد و   یصدبار از ابتدا تا انتها  د یشا یماه مامان

 .کردندی م یهم مرتب با من شوخ  دایو ش ن یفرد ییدا

هم با دخترش زهرا و دامادش   کردی م یام که در شهرستان زندگعمه  تنها

 .گفته بودند و قول حضور در جشن عقد را به من و بابا دادند ک یتبر ،یمهد

و خاله و ماهان با کمِک زن عمو نسترن،   دا یو ش  یکیهمه آمده بودند و ن بایتقر

و دستم را در   خوردی از کنارم تکان نم ی شده بودند. مامان ماه یی رای مسئول پذ
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.  کردی تر از قبل مو منِ لوس را لوس   کردی و مادرانه نوازش م فشردی دست م

تاسف   میبرا طنت،ی و با ش دادی تکان م  ی که سر افتادی چندبار نگاهم به صدرا م

کند.  تیاذ اماندازه ی لوس بودنِ ب  یمرا برا یبه شوخ خواست ی . مثال مخوردیم

مامان  یدهیچروک  یهادست  یتر من روپررنگ  یبوسه شدی اما جوابش م

 :اش کهچندباره یو جمله  یماه

 !شهی خراب م  شت ینکن مادر آرا_

 

 .ابرها  انیم ییشب من در آسمان بودم. جا آن

  ل ینگاهش، دل میکه هر ن یبا همسر ده،یبودم به وصال عشق رس یعروس

 .شدی م یزندگ

سر ذوق   اشهیروح   رییتر بود و من از تغحال از بابا هم خوش  دیشا ییحی آقا

ها گرم گرفته اما خوب با مهمان د،یخندیلبش نم کهن یآمده بودم. خاله هم با ا

که  یخانمِ امشب، با کس دی. مهشدمیدی م ی احمد را خال ی بود. چقدر جا

ود و  هدف نشسته بی چنان ساکت و بنداشت. هم  یبودم، تفاوت دهیشب دآن

ذوقش از ازدواج پسرش، همان دست زدنِ همراه لبخند بود.   یتنها نشانه

  ی صدرا را داشت و صدرا از هر نگاه و کالم مامان، حساب یاز او هوا شتریمامان ب

 :گفتیبه من م  شد،ی م کمی که نزد یدوبار یکی و  آمدی م فیسر ک

 !تو هم رهی که کالهمون م ینکن یمورد فقط حسود  هی نیتو ا_
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 :گفتمی من با خنده م و

 .هیماهانم ازت شاک چ،یمن که ه_

 

 :گفتی و م دیخندی بلند م وقتآن

االن   ی دوستم داره ول  یلیازدواج کنم، مادرزنم خ یوقت دونستمی م شهیهم_

 شه؟ی بهت گفته بودم عاشقم م یدی عاشقمه. د دمیفهم

 

 یصدرا همه   دمیفهمی و م دمیرسی م نانیباز به اطم ش،یهامن از حرف  و

 ...شیهاقول  یدرست است. حت شیکارها

 

  مش،یرنگارنگ و مال ز یر یهابود و گل  دهیخر  میکه صدرا برا ی چادر یِدیسف

شود و ما   یط زیهمه چ   یراحت نیبه ا کردمی . فکر نمدندی درخشی در نظرم م

ها زده شد، قرارها گذاشته  اما شام صرف شد، حرف  میواقعا مال هم شده باش

  یِ. نامزدمیدرسما نامزد ش  ر،یخ یعالم دعا ک ی انیشد و من و صدرا در م

باشد. چرا که صدرا   یطوالن ستیقرار هم ن دم یکه همان شب فهم یزودهنگام

و جز   ستین ی خواندن هم راض  تیمحرم یغهیص هیثان ک یگفته بود به 

بود و قرار شد سه   رفتهی ندارد. بابا هم پذ یگریدرخواست د چیعقددائم، ه
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  یاز دو هفته مترو ک میکن یکه من کالس نداشتم، عقد محضر ندهیآ یشنبه

 .میریبعد، در روز تولد خود صدرا، جشن عقد بگ

 

عقد، دنبالم   یها د یرو خ شیانجام آزما  یبعد هم دوباره قرار شد صدرا برا روز

قرآن رد   ر یها، هر دو نفرمان را از زپله   یزود، مامان از رو یلی. صبح خدیایب

 :کرد و گفت

 .باشه تون یکه قرآن پشت و پناه زندگ یاله_

 

 :و صدرا به مامان گفت م یکرد تشکر

 !پس فعال مامان جان_

 

من و مامان   یهالب  یبود که لبخند بر رو نیریجان گفتنش چنان ش مامان

 :به سمتش برگشتم و گفتم نیآورد. داخل ماش

 !ین یریخود ش  یلیخ_

 

 .بهت نگاهم کرد با

 من؟_
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 .را تند تند تکان دادم  سرم

 !بله شما_

 

 .را درآوردم شیادا بعد

 ...فعال مامان جان_

 

 .به خنده انداخت زیخنده که مرا ن  ریزد ز چنان

 !مهسان یحسود  یلیخ  ییخدا_

 .صبحونه که بدجور گشنمه  میو بر میبد روش یزودتر آزما میبر

 

 .کردیم طنتی داشت ش یعنی ش،یهالب   یهالل رو و

 !خوردمت ی دید هوی ! هاشمی م باشه، خطرناک ممن گشنه_

 

 .سرش را به سمتم خم کرد و باز عقب رفت و

 !دمیخند
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 ...شیهانگاهش، حرف  طنتیاز ش 

 

  تیاذ ی قدر براهم باز بود، آن که جمعه ها یشگاهیبه تنها آزما دنیتا رس و

 .نمانده بود میبرا یکردنم، رجز خواند و مرا خنداند که رمق

  یکوچک که حوال یقهوه خانه ک یمن، هر دو در  شنهادی ساعت بعد، به پ دو

 .میخوردی م مرویآن جا رفته بودم، ن نیهمراه نازن یدانشگاه من بود و دو بار

 .رفتی چشم غره هم به من م ک یخورد،  یکه م یلقمه ک یهر  با

 م، یتوپ بخور یصبحونه میبر یگفت نیهمچ_

 !دکتر جان  یبری ما رو م یکجا دار گفتم

 

 .در دهان گذاشت گری د یو لقمه ا  گفت

 !جاش خوبه امی لیخ_

 

 .اش کردم  یدر پ  یپ یبه لقمه ها  یا  اشاره

 !هیو از تند تند لقمه گرفتن شما معلومه که طعمشم عال_
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از دستش   لیداخل دستش را به طرفم گرفت و من هم با کمال م ی لقمه

 .گرفتم

 .خانوم کاهن م یکار دار یکه کل م یبدو بزن بر_

 

 .کردنم، چنان به جان دلم نشست که گفتن نداشت خطاب

 !شد نگ ی قول او، عاملِ دوپ به

 

 

 !ترها بلهبزرگ  یبا اجازه _

 

به  یبله را بلند ادا کردم و با سند دن،یبعد از سه بار خطبه شن باالخره

 .خواندم ک یلحظات عمرم، صدرا را شر  یباق  یدائم، برا یعقد  یِمحکم

 

 یکین یهابه لب  گری مامان شد و از سمت د یهاسمت ُقرُقِ بوسه  ک یاز  صورتم

مان چند  و جشن  میریگی ساده م یعقد محضر  ک ی می. مثال گفته بوددیچسب

همه آمده بودند و در سالن نسبتا   بای . اما باز هم تقرشودی برگزار م گریروز د

 .نمانده بود یخال  ی بزرگ محضر، جا
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ها از همه سمت بلند شد و عاقد با درخواست  و سوت  و کل  غ یو ج دست  یصدا

 .بلند، شروع به صحبت کرد یذکر صلوات

وار و فاطمه وار    یعل  یِزندگ ک یداشت من و صدرا را به ساختنِ مدت   تمام

 .کردی سفارش م

تکان   یزد و سر م یبه رو ی به دست بود که چشمک نیدورب ی داینگاهم به ش و

 .داد

 :به او بود و با لبخند جوابش را دادم، که صدرا کنار گوشم گفت حواسم

 ،یساعته مال من میحواست هست ن_

 !؟ینگاهم هم نکرد  یول

 

  ر یچنان بر قلبم سراز  یمال او بودن، همگ یِحضورش، خوش  جانیلذت، ه  شرم،

اطرافم دور شدم و آهسته به سمت او    طیلحظه از مح  ک یشده بودند که 

اش، به  و لبخند عاشقانه فتهیو نگاه ش دیرقصی . چشمانم در صورتش م دمیچرخ

 .زد ی قلبم دامن م یکوبنده یهاتپش

 

  م یبرا یاش را وقتازدواجمان برنامه داشت و برنامه  یلقه ح ی قول خودش برا به

چرا حلقه   گفتی رو کرد، که فقط دو ساعت به وقت محضر مانده بود و هنوز نم
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در   دا یو ش ی ک یدوساعت قبل از رفتن به محضر، با ن ی. اما وقتمیخر ینم

  بایز  یمرا چون عروس ام،قهیباسل شگری نشسته بودم و منتظر بودم آرا شگاهیآرا

زنگ خورد و اسم او، مرا به   فمیدر ک ی گوش د؛یارایحال ساده ب  نیاما در ع

 .خارج از اتاق کشاند

 هنوز تموم نشده عروس خانوم؟ _

 

 .هااومدم   ستیساعت ن مین_

 

  شیخروار آرا ه یکنه دختر؟ مهسان  کارتی ساعت کمه؟ مگه قراره چ مین_

 !کرد ها دایپ  رشی از ز ذره عروس هیکه به زحمت بشه  خوام ینم

 .پسندمیم  شتریهمون عروس خانم خودم و ب من

 

 :خنده گفتم با

 .شم لیکوچولو از لولو به هلو تبد هینه، قراره فقط _

 

 !اوال ست،شگرهیلولو که خود آر_

 .هلو بوده ی خانوم من مادرزاد  بعدم
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 !آخ

 

 :ترس گفتم با

 شد!؟  یچ_

 

 !دلم هلو خواست هوی_

 

 :گفتم یو حرص خندان

 .امیکاهن! زود م ی! انقد عجول نباش آقامزهیب_

 

 .دیخند

 !های ایبه نظر م یشاگرد خوب_

 !هم با عرض معذرت، عمته کاهن

 

 .گهید ا یمهسان دل بِکن ب_
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 :برگشتم و آهسته تر گفتم یکیسمت ن به

 .کنن ی صدام م_

 

 :گفت

 .کارت دارم بعد برو نییپا ایب_

 

مقابل  نشیرا کنار زدم. ماش مشیضخ یمقابل رفتم و پرده  یسمت پنجره به

 .بود شگاهیدر آرا

 !نییپا  امیب دینگو که با_

 

 !نییپا یایب دیبا قایدق _

 

 :گفتم رتیح با

 !یول_

 

 باال؟  ام یب ای نییپا یایم_
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 :گفتم ناچار

 .اومدم_

 

به   یرا باز کردم، دستو آهسته آن  دمیرس   شگاهیآرا یِورود که پشت در  نیهم و

 :سمتم دراز شد و گفت

 .عروس خانوم زِی از سورپرا نمیا_

 

در دستم گذاشت. با بازکردنش چشمم   یاکه داخل شود، جعبه آن  یو ب گفت

 .برق زد

 هامونه؟حلقه _

 

 !هامونهحلقه _

 

 !چه خوشگلن_

 

 !نهیبی شما خوشگل م  یچشما_
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ساده که با خط خودش، اسم هردو نفرمان   شکل به ظاهر  لیمستط یحلقه   دو

 :گفتم طنتیتر کرده بود. با شها را خاص امروز را حک کرده بود و آن  خیو تار

 رم؟ ی بگ راد یکه نتونم ا یاالن آورد  یگذاشت_

 

هامون کو؟ حلقه هامون  حلقه یبپرس یکه تا محضر نخوا  ارم یگذاشتم االن ب_

 کو؟

 

 :و گفتم دمیخند

 !بدجنس_

 

 :به نجوا گفت هیشب  ییبا صدا 

 .میبر ایب_

 

 :حواس گفتم یو ب جیگ

 کجا؟_

 

 !جا که خودم باشم و خودت  هیمحضر، بعدم _
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از کت و شلوار خوش   یبراق و قسمت یهادر، چشمم افتاد به کفش یال  از

 ...آغوشش یبرا دی. دلم پر کشاشی ادوختِ سرمه 

 

 .نمتیبی م گهیساعت د هی_

 

 ...کرد و بعد سکوت 

 !ها مونهیهمه تو ذهنم م  نایا_

 

 ا؟یچ_

 

منو   ی جلو توننی هم که جمع شن، نم  لیا هیفقط اون لحظه،  ،یفهمیم_

 !. فعالرنیبگ

 

لبش، مطمئن   ی رو ینگاهم نکرد اما با خنده  یآمد، حت یو رفت و وقت گفت

 !نگاهش هم برنامه دارد یشدم برا
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 .دستم نوازش شد ی رو دستش

 عروس خانوم کجان؟_

 

 .اشاره کردم نگاهش کردم و با خنده، دستم را مقابلش باال بردم و به حلقه  زود

 

 :باال انداخت و گفت م یبرا ییابرو

وسواس    یلیهامون بمونه، رو محکم بودنشون خعمر تو انگشت   هیچون قراره _

 .نشون دادم

 

 .شونی همه خوشگل نوشت نیهامون شدم که امن مست اسم _

 

. طلبم رو  یکنی نگام م ی همه خوشگل دار نیمنم مست شما شدم که ا_

 ...ای یدی م جانیا

 

  مانی روبرو قایکه چشمم افتاد به احمد! دق  رم،یرا گاز گرفتم و آمدم نگاه بگ لبم

ما بود. فکر   یرهیخ  کرد؛ی م ی که حالتش ته دلم را خال یبود و با نگاه  ستادهیا
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برده   ی تازه به عمق ماجرا پ ایرا فراموش کرده اما... گو زیواقعا همه چ  کردمیم

 .کردی ما نگاه م بهبا حسرت و مغموم،  طورن یبود که ا

 

چه   دانمی او، صدرا را متوجه کرد و به آن سمت برگشت. نم ینگاهم رو مکث

 :لحظه، اخم مهمان صورتش شد و آهسته گفت ک یکه  دید

 !نایبابا ا شیپ میبر_

 

 

  فیخانم با ک دی که مهش میبرنداشت ی فرصت نداد و دستم را گرفت اما قدم و

در دستم قرار داد و با لبخند   جعبه  ک ی آمد و  شیپ گرمیاز سمت د اشی مشک

 :گفت

 .زمیعز  دیخوشبخت بش_

 

 .و با صدرا دست داد  دیمرا بوس صورت

 .گرفت دلم
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جشن عقد ماهان، کم مانده بود او و هما در آغوش مامان له شوند! از بس    در

روز ماهان داماد بود و حاال صدرا هم داماد بود. اما  داشت. آن جانیمامان ه

 ...مادرش

 

 .از خواهرشان نبود یآمده بود و خبر دیبا فرش بارن یخانم ا دیمهش

 :پاکت به دستم داد و گفت ک یکه  یدیفرش 

 !دیاشه. از طرف من و گلشمبارک ب_

 

تفاوت که   نینداشت. با ا دیگلش امدنیمن هم کم از ن یکه حضور خاله هرچند

آمد و منتظر ماند مادربزرگم، من و صدرا را   شیپ یخاله مهناز با مامان ماه

حال کند. بعد  از من خوش شتریب یبار ببوسد و بغل کند و صدرا را حت نیچند

 :و گفت  دیوسصورتم را ب بارک یجلو آمد و  یاز پشت سر مامان ماه

 .زمی مبارکت باشه عز_

 

 .در دستم گذاشت ینگاه کرد و پاکت ی رچشمی صدرا هم فقط ز به

 

 :گفت مانهی صدرا صم اما
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 .نیممنون خاله جان! لطف کرد_

 

را گرفت و تا انتها،    یاش مانده بود، دست مامان ماهکه همچنان در جبهه  خاله

 .نشست  ی صندل یکنار او رو

 

مدام   ،یکین یِسفارش یهاو هلن با ژست  گرفتی داشت از هلن عکس م یکین

هلن   ستاد،یکه ماهان کنار من و صدرا ا  ی. وقتدیخندیم نی ریو ش  زدیقهقهه م

 :و گفت د یکه تازه متوجه او شده بود؛ زود به سمت ما دو

 .امیبابا منم م_

 

 .آمد، دست ماهان را در دست گرفت یو وقت میبه سمت او نگاه کرد همه

 رو من بدم؟  یعمه جون یبابا کادو_

 

 :دستش را به سمت دخترکش دراز کرد و گفت ماهان

 !. خدمتِ شمادییبفرما_
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بود را به سمتم    دهیکه برادرم خر یماه نشان  ییِطال یبههم با افتخار، جع او

 :گفت تیبا معصوم رم،یرا بگآن کهن یگرفت و قبل از ا

  بدم به عمو صدرا؟  رون یمن ا شهیم_

 

 :در صورت هلن، با لبخند گفت رهیزانو خم شد و خ  یرو صدرا

 !تر از عمه جونهمهربون   یلیعمو جون خ آره! چون _

 

 :هلن با صداقت جواب داد اما

 .نداره یچیکادو دادن. عمو صدرا ه ی همه به عمه جون_

 

ما را بلند کرد. صدرا که هنوز در همان حالتِ قبل مانده   یرا گفت و خنده نیا

 .دیبود، سرش را به سمت من چرخاند و نگاهش را تا صورت من باال کش

 !خدا  تو رو نیشانس رو بب_

 

قدم جلوتر آمده   ک یباال انداختم. ماهان که  شیرا برا میابرو یو لنگه  دمیخند

دستش را فشردم، مرا به سمت خود   یبود، دستش را به سمتم دراز کرد و وقت 
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  یکه کس یگوشم، طور ر ی. زدیرا آرام اما با احساس بوس امی شانیو پ دیکش

 :نشنود، گفت

سخت نبود و به وصالش    یدی. دنمتونیل ببتر از قبهر روز عاشق دوارمیام_

 ؟یدیرس

 

 :جا کردم و لب زدماش جابهشانه ی را رو  سرم

 !یخدا داداشعاشقتم به_

 

از   م،یموها ی رو گری د یبوسه ک یکمرم به حرکت درآورد و با  ی را رو دستش

 :جدا شد. بعد با صدرا دست داد و با خنده گفتمن

 !داداش کنمی م وبی واست از خدا طلب صبر ا_

 

 !گهیساخت د دی برادر؟ با میچه کن_

 

رو به صدرا   جمله  ک یگفت و صدرا جوابش را داد و من جواب هر دو را با  او

 .دادم

 !هم دلت بخواد یلیخ_
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 !خواسته_

 

 :و مامان رو به صدرا گفت دندیهردو نفرمان را بوسبار دوم   یو مامان برا بابا

. اما واسه شام،  دیبزن یدور هی دیبر دیتونی شما و مهسان، م  م،یکه بر جان یاز ا_

 .ارنیب فیکه تشر گمی هم االن م هی. به بقخونه  نیایب

 

 .و گفت دیبگو یزیچ  شنهادشیماندم صدرا در جواب پ منتظر

 میبر میگی هم م هی. به بقمیخوریم  ی زیچ ه ی رونیچرا؟ همون ب گهی شام د_

 .رستوران

 

 :گفت بابا

 نه پسرم رستوران چرا؟ _

 

اتفاق   یاعجله  ی چند روز انقد همه چ نیبه خدا. ا ستمیبه زحمت ن یراض_

 .افتاد که فقط واسه شما زحمت داشت
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 :صدرا زد و گفت یشانه  یرو  یدست

  .ستفهیها باباجان. وظزحمت نیتا باشه از ا_

 

 .میسفارش بد رونیپس شام رو از ب_

 

 :با لذت گفت مامان

 .میدی سفارش م رونیچشم! شام هم از ب _

 

نسبت به   گری عقد من و صدرا در آن غروبِ سه شنبه ثبت شد و د مراسم 

 .داشتنش، آسوده خاطر شده بودم

 ...مال من شده بود و من مال او صدرا

در    دیکه هنوز هم جز با رفتارش، به من نگفته بود دوستم دارد و شا ییصدرا

 .بودم  نیتر ص یحر دی و شا نیجمله،  تشنه تر ک ی نیا دنیشن

 

خانم   دیشام دعوت کرد اما مهش یکه زده بود، همه را برا یطبق حرف  مامان

 .عذر خواست و بهانه آورد

 !مزاحمتون بشم. شرمنده واقعا تونمی دارم که نم ی ممنونم. اما من کار مهم_
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. دیکس نشن چیلب بود که ه ر یقدر آهسته و زصدرا در جواب مادرش، آن  حرف

  یراحت به ناراحت  ی لیو هم خ دمیخوب شن ی لیاما من که کنارش بودم، هم خ

 .بردم ی همسرم پ

 !شما ی ندار ر مهم کا یکِ_

 

که  ی زیهرچ ،یحرکت ،ینشان دهم. حرف  یخود دیبا دمیرا که گفت، فهم  نیا

 .حال کنملحظه، از ته قلب خوش  ک یبه قدر  یباعث شود همسرم را حت

 :خانم گفتم  دیرو به مهش پس

 .هم صدرا شمیحال م هم من خوش   د،یاگه شما باش_

 

 ...قیکرد؛ با مکث و دق  نگاهم

 :و تمام! اما در کمال تعجب گفت دیگوینه م  ک یحتما  گفتم

 .رسونمی رو تا وقت شام مو حتما خودم   رمی . مزمیباشه عز_

 

 

 .در آمد جانیبه خنده باز شد و دلم به ه لبم
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  ینشسته بودم که با صورت نشیکنار صدرا و در ماش گران،یاز د یخداحافظ با

 .مانده بود ره یمتفکر، به جلو خ

 

 ؟ یعشق باز ی منِ تازه عروس رو ببر  یخوای اخم و تخم م  نیا ااالن ب_

 

 .دینگاهم کرد و خند کوتاه

 

 ؟یشده صدرا؟ ناراحت یزیچ_

 

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست

 .برام نداشت یفرق  چیامشب ه  یِ تو دورهم  دیبود و نبود مهش_

 

 :با نگاه به من ادامه داد و

 عروس خانم؟ بذارم  یچ ی موندنش رو پا یتالش تو برا نیاالن ا_

 

 .داماد یخوشگلتون رو ندارم آقا یهاتحمل اخم  کهن یا یپا_
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که   یکه خندان بود و صورت یچشمک زدم. او هم با لب طنتیو پر ش گفتم

 :گفت دیبار ی از آن م طنتیش

  ای م،یبچرخ هاابونیتو خ میکم بر هی عروس خانوم! من دوست داشتم  نیبب_

رو   یبازعشق  یجور و اون  میهمو نگاه کن ییدنج و ساکت دوتا ی جا هی میبر

  می. االن نظرم عوض شد، بریکنیم ی دلبر دهینرس ی تو دار ی. ول میشروع کن

 .من یخونه 

 

 .خنده  ریبا بهت نگاهش کردم که بلند زد ز چنان

 

 .کردم  شیبازو یحرص، مشتم را روانه  با

 !کن یو خوب ایشم. ب ریخواستم سبب خنخند ها! منِ ساده رو بگو  _

 

 .نگاهم کرد دلبرانه

  میکجا بر دییتا شام! بفرما میسه ساعت وقت دار بایهاتون، تقر یقربون خوب_

 خانوم!؟ 
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 .دهم شنهادیکجا را پ  دانستمینم

به جز او... و در واقع، هر   یزیاز هر چ ی بود. عار یاز هر فکر  ی ذهنم عار بایتقر

 .بود، مربوط به خود او بود  چه در قلبم و ذهنم

 .یندارم. هر جا تو بگ ینظر خاص_

 

 .دیچیزد و به سمت راست پ راهنما 

 .نبود یعجله ا چی... هیکردم... آرام... با تان نگاهش

 .او را نگاه کنم شدی م ایتا آخر دن حاال

 .یمانع چیه بدون

 

 !ستیلباست هم مناسب ن کنم،ی االن که دقت م_

 !خونه  میبر میبر

 

 :و گفتم  دمیخند بلند

 ؟ یترسونی م یرو از چمن_

 .اون خونه باغتونم  اطیمن عاشق ح اتفاقا
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 .سمتم برگشت و با مکث، نگاهش را از من  گرفت به

 گفته اون خونه باغ مد نظرمه!؟ یحاال ک_

 .عروس خانم نتتیمشتاقه بب آپارتمانم

 

بود؛   نیریکه ش یاضطراب شد   ریو اضطراب به دلم سراز جانیاز ه  میعظ ی موج

 .دادی که دلم را مالش م یجانیه

که   یآپارتمانش. آپارتمان دنید ی او گفته بود خانه و من سرا پا شوق بودم برا 

 .جا آرامش داردکه آن ییاوست. جا ییگفته بود مامن تنها

 .نمیصدرا آرامش بخش است را بب  یکه برا  ییداشتم جا  دوست

 

 .میسر از نارمک در آورد ،یدر کمال ناباور  یول

 .میرویکجا م دانستمی نم قیخب دق  ی چندان سخت نبود.ول حدسش

 صدرا؟  میریکجا م_

 

 .یفهمی االن م_
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  یتا نخواهد، حرف  دانستمی سکوت کنم چون م دنمانیدادم تا رس حیترج

 :نگه داشت و گفت یمیدر قرمز رنگ قد ک یکه مقابل  دینکش ی. طولزندینم

 !عروس خانم  نییبپر پا _

 

  دیتا با کل ستادمی شدم و کنارش ا ادهیشد و من هم به تبع او پ ادهیپ  خودش

 .همراهش در را باز کند

  .باز شد ی نه چندان خوب یبا صدا در

 .است  شتریسال هم ب یظاهرش مشخص بود عمرش از س  از

 

  یتا ابتدا من وارد شوم. قدم اول را که به داخل گذاشتم، هنوز پا ستادیا کنار

 .نگاه کردم می رو شیپ یبود که با بهت، به منظره  رونیب گرمید

 .اش بودلحظه ک ی ی فقط برا با،یبود. ز فیتوص رقابلیغ  دم،یدی که م یزیچ

 ...العاده بود فوق

هر دو   یسبز و درخت ها یمقابلمان کامال سنگفرش شده بود و فضا ریمس

 .رنگ، از هم جدا شده بودند  یصورت یاز آجرنماها  یاهیطرف، با حاش
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در هم    گری مجنون از طرف د یدهایطرف و ب  ک یو خرمالو از   بیس یهادرخت 

سنگفرش را مهمان   خورد،ی ها مآن یهابودند و باد که به شاخ و برگ  دهیلول

 .کردی ها مرنگارنگ آن یهاخش خش دانه دانه برگ 

 

رفتم و   شیکمرم نشست و مرا به جلو راند. چند قدم پ یاز پشت رو  دستش

.  نیزم  یرو یده یخشک یهایزرد و نارنج یعاشقانه ی گوشم پر شد از نوا

هزار   ز، ییکه در پا  یعتیبود و مجذوب طب مینگاهم به بهشت کوچک روبه رو

شود. دسته  ی در بهار به چه شکل م کردمی ترش کرده بود و فکر مبرابر عاشقانه

 .جا دور کرد چشمانم آرام تکان خورد و نگاه مرا از آن   یجلو یدیکل

 .دادی را تکان م دیو دسته کل کردی بود که داشت نگاهم م صدرا

 .نیخوش طن  ییلبخند مهربان، با صدا ک ی با

 

 !به شما میتقدعروس خانم!   ریبگ_

 

 .نگاهش کردم  یسوال

 ه؟یچ_
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 .را گرفتمرا تکان داد و من هم آن   دیکل دوباره

 

 :به صورتم زمزمه کرد ک ی نزد ییتر آورد و جا ک یسرش را نزد_

 !عروس خانم! مهرتون تونهه یمهر_

 

 .انداختم و جلوتر رفتم  میرورا از نگاهش گرفتم و به خانه و باغچه روبه  نگاهم

 

 .آمدی م شیو شانه به شانه ام پ پاهم

 .آوردمیبر زبان م  دیگفتن بود که با یها براحرف   ی لیگفت خ شدیم

 ...هان یبه ا هیشب  یزیهر چ ای "نبود  یازین"، "توقع نداشتم" کهنیا مثال

 

 کرد؟ یم  یاریمگر زبانم  یول

 .صدرا، فلج مانده بود یکه در برابر مهربان یزبان

 کهن یو رو کردم و بعد از ا ری به دور خود زدم و همه طرف را با چشم ز ی چرخ

 .به سمتش برگشتم  دم،یکش یقینفس عم
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.  کردی بود و نگاهم م ستادهیدور تر ا  ،یچند قدم یبا فاصله ب، یدر ج دست

 .شیبایفر یادیخوبش؛ ز  یادیهمان لبخند زهمراه با 

 

 ...بگم صدرا یچ  دونمینم_

 

 

 

 .دست به اطرافم اشاره کردم با

 

 .به دلم نشسته یادیمهرم، ز م،ه یمهر_

 

آمد و فاصله را   ی و با لبخند نگاهش کردم. داشت آرام به سمتم م گفتم

 .داشتیبرم

سرش را خم کرد تا کامل مقابل صورتم قرار   ستاد،یام که ا نهیبه س نهیس

 .ردیبگ

 

 !تو دل من افتاده یدرست مث مهرِ شما که بدجور_
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بود، نه دلم به   دنیزمان عقب رفتن بود، نه حس و حالش مناسب کنار کش نه

 .داشت تیرضا  یدور نیا

 

 ...او بودم مست

 ...حضورش مست

 

  یی! مهسان خانوم! مهر شما. خانوم کاهنیرعلیمهرت به دلم افتاده خانوم م_

 ...یکه مهربون

  

 ...زیکرد، با دقت و ر نگاهم

 ...یخوشگل_

 

 .تر شد  ک ینزد سرش

 ...یخانوم_

 

 .را هم برداشت مانیهاتن یو فاصله  دی خودش کش  یدستش تمام مرا به سو با
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 .حواست به منه، به نگاهم، به اخمم_

 

 .در صورتم چرخ زد چشمانش

 .یکنی برام مرام خرج م_

 

 .نبودم نیزم  یمن رو گریبه خود فشرد و حاال د مرا

 

 ی که صدا م یبه جرات بگو توانستمیم

 ...عالم بودند ی نوا نیکشدار او، رسوا کننده تر یهامن و نفس  قلب

 

 ،  "شتریمن ب"  ای، "طورن یمن هم هم" میبگو خواستم

را مهر و موم   میا نشد. نه که نتوانم... مجال نبود... امانِ گفتن نداد. لب ه یول

 .کرده بود

  یرا بستم و نگاه از چشمان بسته اش گرفتم. حرف چه الزم بود وقت  چشمانم

و دل    زمی عشق بر شی احساس خرج کنم؛ به پا  شیبه قدر احساسش، برا شدیم

 ...به دلش دهم
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 ...از حس خوب کنار هم بودن می کرد که پر شو یکار مانیهالب یوصله 

 

او هم متوجه شد    یدلم را شل کرده بود که حت یاش چنان دست و پا بوسه

 .تا افتادنم نمانده یزیچ

 ...گاه شد هیشد، کوه شد، تک یحام

ام چسباند و چشم بست و نفسش را محکم در صورتم رها   یشانیبه پ یشانیپ

 .کرد یبه حال یحال ش،ی از پ شیکرد و مرا ب

 .هم خشن بود یکم دیخش دارش، شا یصدا

 .اش گوشت شد و به تمام تنم نشستجمله  یول

 

 .مهسان جاست نیهم شهی بدون که جات هم_

 

 .فشردی مرا به خود م  گر،ی قلبش بود و با دست د ی رو دستش

 .کشمی رو به خاک و خون م ایدن یهمه ،یروز نباش هیکه اگه  ی عل  یبه وال_

 

 .تر کرد شیهاو کنار گوشم را با لمس لب  گفت
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ساعت بود که منتظر    میاز ن  شیسالن نشسته بودم و ب یگوشه  یکاناپه  یرو

 .بودم از آشپزخانه خارج شود

مشترکمان را دم کند! مهمان او بودم در    یزندگ یچا نیاول خواست یمثال م 

 .مهرم ام،ه یبه نام من بود! مهر گری که د یاباغچه

  ریام در آمدم و کل خانه را ز  یقصد خروج ندارد، از خجالت فضول دمید یوقت

 .رو کردم

آمد و محل   یم جان یبه ا ران، یآمدنش به ا یهاخان، زمان  برز یکه فر یاخانه

 .شدی سکونتش م

 .او خاطره داشت ی به قول صدرا، آجر به آجرش برا و

 !مهربانم یصدرا

 .داشت را به من داده بود ادگاریکه از پدرش به  ی زیچ  نیارزش تر با

 

و باغچه   اطیاتاق کوچک داشت و از پنجره اتاقش، کل ح ک یکه  یاباغچه

 .شدی مشخص م

 !بهشت کوچک  ک ی
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  یی تا من واست چا نیتعارف زدم که بش هیبابا من  ؟ییمهسان خانوم کجا_

 .ارمیب

 چرا باورت شد دختر؟  تو

 !هاومدهیتعارف بهت ن اصال

 

 .شدی م ترک یو نزد  ک ینزد شیصدا

بو قرمه و   ام،یاز سرکار م  یباشه که وقت یها! من زنم باس کسگفته باشم_

 .بده مهیق 

 

 .دمیپر کش  شیصدا یو به سو  دم یخند زیر

و قرمه بده! واال من مامانم گفته تو فقط دَرسِت رو بخون. شام   مهیق  یکه بو_

 !و ناهار با من

  ستمیتخم مرغ هم بلد ن یجناب مهندس! من حت یورد بگم گول خ  دیبا

 .درست کنم

 

 .همان کاناپه، کنارش نشستم یرفتم و بعد هم رو  رونیو از اتاق ب گفتم

 .بلند تر بخندم ی شده اش باعث شد کم زیر  چشمان
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 !آمپول زن فراوونه نیبب_

دانشگاه   م یبگو که بر ،یدوتا کار رو همزمان انجام بد یتونینم یکنی فکر م اگر

 .یانصراف بد

 

 .اش را خورد خنده

 خونه و   یکار زیخالصه که شام و ناهار و تم_

 ...ها بچه

 

 !که تا ته حلقم سوخت د،یپر م یبه گلو یچا چنان

 

 :گفتم آهسته

 بچه ها؟_

 

  دنیترک را تکان داد و نگاهش را گرفت. مشخص بود از خنده در حال  سرش

 .است
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. میکنی هاشون به وقتش توافق مالحساب دوتا. حاال رو اسم  ی. علگهیآره د_

 ه؟ ینظرت چ

 

 :گفتم جیگ

 ها؟_

 

ام را در  و چانه  دی را نوش شیاز چا یو با احساس نگاهم کرد. کم  دیخند بلند

 .دست گرفت

  هیمحکم ببوسمت! حالتت  ام یب خواستمی، م"ها" یگفتیباور کن هر وقت م _

 !دهی کم خنگ نشونت م هی ،یاطور بامزه  هیکه  شهی م ی جور

 

 .آغوشش جا کرد انیرا م  سرم

 من خنگم؟ _

 

 !کم هی_

 

 !هایکنی م نیکم بهم توه هیاز  شتریو ب  ز یر ی لیخ ی دار_
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 .از بوسه کاشت  یرا گل می موها یو رو دیخند

 

 زد،ی نم یبه همان حال گذشت. او حرف  هیثان چند

  یقلبش گوش سپردم. سکوتمان که طوالن یهم سکوت کردم و به صدا  من

 .بکشم که نفسش را کنار گوشم رها کرد رونیشد، آمدم خود را از آغوشش ب

 !جا نرو جیه_

 

 .نرفتم

 .ماندم جاهمان 

قلبش   یرو. درست دمیجا را بوسفرو کردم و آهسته همان  راهنشیرا در پ  سرم

 ...را

 

 :را پشت گوش فرستاد و گفت  میموها

 !زن کم بوده  هی شهیمن؛ هم یباشه اما تو زندگ  بیواسه تو عج دیشا_

 

 .دمیکشی را خط م راهنشیپ  یماندم تا ادامه دهد و با انگشت، رو طورهمان 
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 !من و بابا  یایدن ؛امون یمون، دنتو خونه_

 

 

 

 .صورتم لرزاند یرا رو   شانمیپر  یو موها دیبلند کش ینفس

تو   یکه زندگ نیمون، اتالش کرد. واسه جمع دونفره ی لیخ شهیبابا هم_

  یصدا هیزن کم بوده.  هیخب... بازم حضور  یداشته باشه. ول انیمون جرخونه 

 !مامان، جواب بده جانم گمی منِ پسر م یکه وقت فیلط

 

 .را گاز گرفتم تا باز دوباره بغض نکنم لبم

 

 یاز وقت  یزد؛ ول  روشیزندگ دیچرا ق   دیمهش دمینفهم وقتچ یمهسان من ه_

که واسم ارزشه،   ییزایرو چ هاتیحساس  یسر  هیدادم؛  صی خوب و بد رو تشخ

و رفاقت و کار   حیو استقالل و تفر لیوجه مخالف تحص چیکردم. مثال به ه  دایپ

  ،یارزش هرمن از   یخانواده، برا  یول ستم؛یزنه ن هی که حق  یزیو هرچ

ها عقده  نیتر بود؛ اگه مادرتر بود؛ من با امهربون  دیاگه مهش دیتره. شاارزش 

 .شدمی بزرگ نم
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ناراحت شده و    دمیچنگ شود. فهم  راهنشیپ  یباعث شد دستم رو سکوتش

 ...دادی اگر ادامه م

 

بابا   م،ی اومدیکه م ییهابهانه. اما وقت  ی. با بهانه و بمیاومدی م رانیا  ادیما ز_

 .میکه برگشت دادی کس خبر نم چیدو سه روز اول، به ه 

 

 .گرفت ینفس

خوش   ییدوتا ی. کلی. پدرپسرو باهم. پاتوقمون بود  یی. دوتاجان یا م یاومدیم_

 .میگذروندیم

 

 .دیلرز یکم ش یمحکم رها شد و صدا نفسش

گوشه   هیکردم   یهمش حس م شهی بود امروز. باورت م  یجاش خال  یلیخ_

 !خوشحاله کنمی . حس مکردیبود و نگام م  سادهیوا

 

 .دیو نرم خند گفت

 !سوزهیم  ده،ی که بهت بله م ی دلم برا دختر گفتی بهم م شهیهم_
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 چرا؟ _

 

  !بد قلق بودم یانگار کمهی_

 !عجب! سرم کاله رفته پس_

 

 .د یکرد و خند نگاهم

 

 !رهی د  یهر کار یمتاسفانه برا  یر! ولبدجو_

 !تو دامم یافتاد

 

 :کردم و گفتم یشینما یاخم 

 !قانون اولمون صداقت بود جناب مهندس ،یگفتی بهم م دیبا_

 

 .رفت بگم ادمیرو هم  یزیچ هی_

 

 ؟ یچ_
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اسمو دوست   نیا شهی. خودم هم همزدی صدا م ری رو سدمن  شهی! بابا همریسد_

 .داشتم

 

کرده بود و نام   ه یدانشگاه به من هد  ی قبول یکه برا دیرس یسیبه خودنو ادمی

 .آن حک شده بود یرو ریسد

 

 ر؟ی پس بهت بگم سد_

 

 .دیتر مرا به سمت خود کشآمدم از آغوشش جدا شوم که محکم  و

 !هی... جات عالنرو _

 

 .شدم و هر دو دستم را دور کمرش حلقه کردم ساکت

 

 .فرو کرد میموها انیگرفت و سرش را م یسکوت، نفس یاز لخت بعد

 !آخ از عطرت مهسان_

 

 .دییرا بو میموها ق یو عم گفت
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 !داشته باشم یبه حدکاف  ینگیفکر کنم امشب واسه خواب، عوامل دوپ_

 

 :ه دادادام طنتی و سرم را باال گرفت و با ش دیخند کوتاه

 .م یشروع کن یمون رو از کفشرده  یهاکالس نمیخب بگو بب_

 

 .نگاهش کردم جیگ

 

 :و گفت دیلبم کش یرا رو انگشتش

کردن، سوم حرف    یمتفاوت؛ دوم آموزش خداحافظ ریبخاول که آموزش شب_

 ...زدنِ 

 

 .ناگهان حرفش را پس گرفت بعد

رو  من  یبلد یطی نداره. تحت هر شرا راد ی حرف زدنت ا کنمی نه نه! اعتراف م_

 .یآروم کن

 

هردو دستش، سرم را گرفت و نگاهم را به انحصار چشمانش در آورد. انگار   با

 .و مرا به حرف آورد  زدی بزند اما نم یحرف   خواستیم
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 !؟ یتو صورت من گم کرد یزیچ_

 

  د،یرسیم ترنیی. سرش که هر لحظه پاینگاهم کرد. با مکث و طوالن مهربان 

و زمان و مکان فراموشمان   م ینفس شده بودهم قای. دق شدیم تروانه ی قلب من د

و غرق   م یتن داد  ریناپذ یریعطش س  ک یشد. وجودم را که داغ زد، هر دو به 

ما را از   ی ردوه  فم،یدر ک یزنگ گوش یکه ناگهان صدا م یحس ناب شد ک ی

  یو برا میایتا من به خود ب دیطول کش یو کم میجا پراند. از هم فاصله گرفت

برگردم و   دمیکشی بلند شوم. انگار خجالت م میاز جا  ،یجواب دادن گوش

صورتم را   یجا یجا ش،یهاکه با مُهر بوسه  ییبه صدرا نگاه کنم. صدرا میمستق

 .به نام خود ثبت کرده بود

 

 !مبله مامان؟ سال_

 

  دیمامان جان. همه اومدن منتظر شمان. مهش نی. کجا موندزمیسالم عز_

 .خانوم هم اومدن

 

 !نه ایخانم هم کنارش بود  دیآخرش، مهش یجمله  یادا  نیح  دانمی نم و
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 :و گفتم دیپوستم دو ر یز ی خوش

 م؟ یاریب ن یالزم ندار  ی زی. چمیستیدور ن  یلیاالن. خ میایم_

 

 هاابون یوقت خ هی . ادیمامان جان. بارون نم نم م نیایآروم بنه قربونتون برم. _

 .نباشه زیل

 

 .. فعال خداحافظزدلمیچَشم عز_

 

 .و در آغوشش فرو رفتم  دمیپا چرخ یپاشنه ی ِِرو

 .جانی ها همبه بعد، قرارمون آخر هفته نیاز ا_

 

 :مرا به خود فشرد و ادامه داد  محکم

 !بگو دکتر جانهات به منم از اون چَشم خوشگل_

 

 :کردم و پر خنده گفتم نگاهش

 !زمیچشم عز_
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 .دیزد و دستم را کش ام ینیب یرو یاضربه

 .جانم منتظرهکه مادرزن میبزن بر_

 

 :لبم بود، در دل گفتم یکه رو یامن با خنده و

 ".طورنیمادر شوهر من هم هم"

 

بود که صدرا ومادرش، در حضور هم   یی غذا نیترخوشمزه   دیشب، شاشام آن و

خانم و لبخند پررنگ صدرا که با نگاه   د یرا از نگاه قدردان مهش ن ی. اخوردندیم

 .دمیدر پنهان کردنش داشت، خوب فهم یخانم سع  دیبه مهش

 

بود در   یبود، هنوز دلش شکسته بود؛ اما هنوز هم پسر  ری از مادرش دلگ  هنوز

کردن   یدر مخف یسع ،یجد  یلیاگر خ  یمادرانه. حت یحسرت داشتن محبت 

 .احساسش داشت

 یهای از تلخ ک یچیه  گری قدر در نظرم بزرگ آمد که دکوچک، آن ی شاد ن یو ا 

 .معنا نداشت میصدرا، برا یخاله و غم چشمان احمد و گذشته
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برداشتم و   یشدم. چمدان کوچک داریب شهیاز هم زتریودتر و سحرخز صبح،

  یها. از لباس دادمی الزم است، در دل آن جا م  کردمی هرچه را که فکر م

ثبت تک تک لحظات باهم   یکه برا یگرفته؛ تا دفتر یشخص لیو وسا  یراحت

و   فرهکه قرار بود دون یسفر نیبودنمان برداشته بودم. سرخوش بودم از اول

شود. وسواسم در انتخاب لباس   ادگاری  مانیاش برا هیبه ثان هیخاص باشد و ثان

  توانمیم کهنی ا ایباشد،  دهیبردارم که پوش یلباس دانستمی دار بود. نمخنده

که   یی جا دانستمیم. قلبم شور گرفته بود و هنوز نم هرچه به دستم برسد بپوش

با   عتایتر است. اما طببردن الزم  یراب یی زهایکجاست و چه چ م،یقرار است برو

 .دیطلبی باز هم پوششِ گرم م م،یرفتی هرجا هم که م ز، ییاواسط پا  یسرما

  یبود، کم دهینرس  جهیبود و چون قرارداد تازه اش به نت کاریروز بآن ماهان

  شیو صدا زندیحرف م   اشی که با گوش دمیشنی شده بود. چند بار م یعصب

  شهیهم ی. هلن هم که بابادیرسی باالتر از حد معمول به گوشم م یکم

. دلم  دیچیپینم  شیبه پر و پا ادیبود، ز دهیشکل د نیمهربانش را کمتر به ا

سفر دونفره از او اجازه   ن یا یبرا گفتی با برادرم حرف بزنم. قلبم م خواستیم

رفتن گرفته است اما   یها اجازه صدرا از آن دانستمی که خوب م نی. با ارمیبگ

خرج من و   شهیکه هم یاز سر نجابت و تشکر بابت اعتماد دم یباز هم الزم د

ظهر بود و   ی کسب اجازه کنم. حوال یترژه یاحساسم کرده بود؛ از او به طور و

مرا   خواستیبار زنگ زده بود و مثال م ک ینشده بود. فقط  ی هنوز از صدرا خبر

  ی بود؛ کم  دهیسرحال بودنم را د یکند اما وقت داری ب امی از خواب خرس
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به دوازده بود و   ک یسرم گذاشت و بعد هم قطع کرد. ساعت نزدسربه

با خود غذا   دیبا ،یتوراه  یرابه قول مامان، ب ای میروی بعد از ناهار م دانستمینم

را به انتظار   رونیاتاقم ب یکه حاضر و آماده، از پشت پنجره   یببرم. پس در حال

  یلیاش را لمس کردم. خرا برداشتم و شماره  یگوش  کردم،ی او رصد م دنید

 .مشخص بود شیتا جواب دهد و عجله از صدا  دیطول کش

  گهیدوساعت د یکی جان یافتادم ا ریتم. من گجانم مهسان جان! شرمنده _

 .شتمیپ

 

 ؟ ی! خوبی سالم خسته نباش_

 

 .شمی م تریهم حتما عال گه یدو ساعت د یکی ! امی. االن عالزمیسالم عز_

 

 .تخت نشستم ی . برگشتم و رورا رها کردم   پرده

 !لنگه پا منتظرتون مونده هی ندرال یشده مهندس جان؟ س یچ_

 

 که؟  ی. تو حاضرگمی بهت م امیم_
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 :پررنگ گفتم یلبخند با

حاضر بودم! از بس که ذوق رفتن دارم. حاال    یاز همون اول صبح که زنگ زد_

 م؟یری کجا م یگ ینم

 

 !عجول نباش دکتر جان_

 

 !ذوق دارم خب_

 

 !بهتره یفعال ندون_

 

 .اعتماد کنم شیدادم باز هم به گفته ها حیترج

 صدرا؟ _

 

 !جان صدرا_

 

 ؟یایم یک_
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ورود و خروج   ستیانبار کم شده و ل ی . موجودامیرضا رو راه بندازم، ممش _

 .کنهی نم دایماه رو پ نیا

 

 :گفتم یناراحت با

همه رو وارد   عی جا وردستش که سربذار اون  رویکیبابا! گفته بودم   یا_

 .هاکنه ستمیس

 

مهسان من   ی. راستکنمیم شیکار هی سر تو!  ی. فداستی مهم ن  یلیحاال خ_

چون   امیهم ول کنم و ب تونستمی شم. نم  ریدرگ همهن یا جان یا  کردمی فکر نم

 .وارداتمون مشخص شه فیتکل د یو با میماه داشت نی ا  یدوتا قرارداد برا

 

 .گرفت یحرف قبلش را از پ  دوباره

 کار کنم؟ ی! چیبر نداشتم واسه مسافرتمون خانوم یچیهنوز ه_

 

 ...و میافتی راه م رتر ید تینداره خب. نها ی اشکال_

 

 :فکر کردم و ادامه دادم یکم
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 !چونمیپی رو هم مشنبه_

 

 :و گفت دیخند بلند

تر چندسال اضافه شمی مجبور م میبر شیپ  یجورن ی! ایچه خانوم دکتر تنبل_

 !هانمتیهمچنان دانشجو بب

 

  الی. با خباشه  ری فکرت درگ خوام ی . نمگمی خاطر خودت منه خب... واقعا به_

 .نداره ی. ساک بستن هم که کارایراحت به کارت برس و بعد ب

 

 .است دهیرا نشن میسکوت کرد. فکر کردم صدا یکم

 

 الو صدرا؟ _

 

 !جان صدرا_

 

 گفتم؟ یچ یدیشن_
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 مهسان؟ یکشی برام م یزحمت هی_

 

 !جانم. بگو_

 

  دمی آپارتمان رو بهش م دیشرکت. کل انیب ی با سام فرستمی رو م ی کیاالن ن_

واسه من بردار. به    یدیالزم د  یجا و هرچزحمت برو اون  ی. بتا بهت برسونه

 .میافتیراه م   دنمیمحض رس

 

 :فکر گفتم یب

 .رمی باشه. حتما م_

 

 !یدونی که م دونمی . میزیعز  یلیخ_

 

 .دیقلبم نشست. لبم خند یرو  دستم
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  ادمیکه تازه  رمیرا بگ  دیبا او وعده کنم و کل ییزنگ بزنم که جا یکیبه ن آمدم

و  میافتی تر راه م ری. اما مشخص بود که دامده یناهار از صدرا نپرس ی افتاد برا

 .با خود ببرم  یمامان، کم یدادم از دستپخت خوشمزه  حیترج

 

 .زدم، با ماهان رو در رو شدم رونیاتاق که ب  از

 :گفت ی رد شدن، به شوخ  نیو کوتاه لبخند زد و ح دیبه صورتش کش یدست

 ن؟یهنوز نرفت ا ی یو برگشت یرفت_

 

 !. داداشگهی کم د هی میریم_

 

 .ستادیا

 

 ...... بابت سفرمون یعنی ازت...   خواستمیم_

 

 .ختیصورتم به هم ر یرا رو میو موها  دیسمتم چرخ به

 !خوش بگذره بهتون خواهر کوچولو_
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جمله را گفت و رفت. او نگفته هم حرف نگاهم را بلد بود و من هم   ک ی نیهم

 .جمله بودم ک ی نی هم دنیمنتظر شن

 

 

 .شیبدون صدرا ناهار بخورم اما مامان بود و مادرانه ها آمدی نم دلم

گرم   دیرس کهنی مامان جان تو غذات رو بخور. واسه صدرا هم به محض ا_

 .نیفتیراه ب  ذارمی . بدون غذا که نمکنمیم

 

شان شدم.  دل او را هم نشکنم. نصف بشقابم را پر کردم و همراه کهن یا  یبرا

 .بلند کرد زیمرا از پشت م ،یگوش  یرا تمام کرده بودم که صدا  میغذا

را   دیکل گر ی ساعت د  ک یو حدود  دهیشرکت رس ک ینزد گفتی بود که م یکین

 .رساندی به دستم م

زنگ بزنم و   یک یدادم؛ خواست به ن حیماهان توض یقطع کردم و برا یوقت

 .میروی به شرکت م د،یکل لیتحو  یخودمان برا  میبگو

جمع و جور از سرِ لطف و محبت مامان، با    یرا برداشتم و با سبد چمدانم 

جا مرا به آپارتمان  و ماهان از آن  رمیرا بگ دیتا کل میماهان به سمت شرکت رفت

را  و عقدمان، هنوز آن   یمدت کمِ نامزد نیکه در ا یصدرا برساند. آپارتمان
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عشقمان.   یخانه  شدی مکه  یا. خانهبود  دنشید تابی بودم و دلم ب دهیند

 !مانسقف دونفره 

 

  د،یو ما را که د شدی تازه داشت سوار م یکین م،یدیکه به شرکت رس نیهم

 .شد مانیپش

و   دیکش یشدم، ماهان هم کالفه پوف بلند ادهیسمتمان آمد و من که پ به

 رفته بود برادرم هنوز از او دلخور است!؟   ادم یشد. چرا  ادهیپ

به صدا   میچنان محکم مرا در آغوشش گرفت که تمام استخوان ها یکین

 .درآمدند

 

تر از آن بود که او  به ماهان داد که جواب ماهان،  آهسته زین یبلند سالم

 .بشنود

 

 .دیکوب می محکم به بازو یکین

 یتیصفا س نیعروس خاله!؟ خوب واسه خودتون قراره بر  یچه طور_

 !هادونفره
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را به زبان   یزی هر چ یکین دمیترسی و م دمیکشی حضور برادرم خجالت م  از

 .اوردیب

 

 :گفترو به ماهان کرد و  اما

 من چطوره؟  یِماهان خان؟ دوست جون   نیشما چطور_

 

 مین ک یو فقط با  یکیبه ن مینگاه مستق یماهان که ب یآهسته  یباز صدا و

 :نگاه، جواب داد

 !میخوب_

 

  شودی واقعا متوجه نم کهن یا ای زندیم  راههیخود را به ب ی کیفکر کردم ن ابتدا

که به صورتش داد و   یاست؟ اما با حرکت فرق کرده شهی اخالق ماهان با هم

  کرد که او هم متوجه دواریتکان داد، مرا ام م یکه به نشان پرسش برا یسر

  یک یبه ن اشی ناراحت لیدلاز  یمن به ماهان قول داده بودم حرف  یاست. ولشده

 .نزنم

داخت و رو به  باال ان یشانه ا د،یق ینگفتم. او هم ب ی زیباال انداختم و چ یی ابرو 

 :من گفت
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هم معذرت خواست و   یسالم رسوند خانوم دکتر. کل تونی حاج  ی آها راست_

 .ادشیم یگفت زود

 

 :را در دستم رها کرد و گفت دیکل

 !تونعشق یکلبه  دیکل نمیا_

 

 :نرم، گفتم یلبخند با

 .ادیکنم واسش تا ب یخودم جمع و جور م  رمی. حاال منداره  ی اشکال_

 

 .یجا. کمکت هم کنم جمع و جور کنمن برسونمت اون  میبر ایب _

 

 :گفتم زود

ماهان هست. با اون   خواد، یتو گذاشته. نم دیرو به ام  جان ینه. ا یوا یا_

 .رمیم

 

 ؟ یچ  گهید نه؟یرو ببشوهرت  ِ یماهان خان پا شه با تو بره خونه مجرد _
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 .دیو با چشمک به من، بلند خند گفت

 

عروس خانوم شم! ماهان   یباف  ایداخل مزاحم رو امینم دم ی قول م میبر ایب_

 .رسونمش  یمن م  دیخان شما بر

 

 :از من، ماهان گفت  شیپ اما

 .ستیالزم ن_

 

 :برادرم مودبانه به او گفته بود  یعنی  نیا و

 "الزم نکرده"

 

 :و گفت اورد یخود ن  یبه رو یکین اما

 .شما. هلن هم ببوس گهی برو د_

 

 .خودمون. شما زحمت نکش میریم_

 

 ...اما فرصت نشد و گرفتمیرا م  انهیم دیدونفرشان. با  نیبودم ب مانده
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 .گهی د میدوتا خانوم  ؟یوا! چه زحمت_

 

 :پر خنده گفت و

  یباز  سیپل  یوسط و بخوا یرو بنداز باز خودت  یشما هوس کن کهن یمگه ا _

تون به بودن تو جمع  عالقه  نیا دمینفهم شییها! خداواسه خانوم  یاریدرب

 ...هاخانوم 

 

گام بلند، خود را به او رساند و   ک یهنوز حرفش تمام نشده بود که ماهان با  و

کارش بهت زده شدم   نیقدر از ا. آنستادیاش ا نهیبه س نهیدرست روبرو و س

. چون ماهان تمام  دم یرا ند  یکین یلحظه حت ک یچه کنم!  د یدانستم با یکه نم

 .بود  ستاده یاو ا ی قد جلو

 

لبم را محکم گاز گرفتم.   اریاخت یب د،یبرادرم که به گوشم رس ظیپر غ یصدا

 .بود ی ماهان عصب

 .که تحملش سر آمده بود ادیز قدرآن

 

 !خانوم! خانوم مهندس  یکیخانوم مجد! ن_
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 .دیخودتون رو بدون  حد

  ،یدردی از سر ب فکر،یکه راحت و ب نی کرد یو کجا زندگ ی چه جور دونمی نم 

گوش   ی. ولحیتفر هیو مسخره کردن آدما براتون شده  دنیخندی م ی به همه چ

 !خانوم محترم! من واسه خودم حد دارم! مرز دارم دیکن

 

 :لب گفتم  ر یز چندبار

 !داداش! داداش زشته_

 

 .که درش بسته بود، افتاد ینگاهم به اطراف و اتاقک نگهبان و

 

  یها الهیکه با امثال خودتون و هم پ یجور دمی بهتون اجازه نم گهید_

دور من، دور    گهی. ددیرفتار کن انمیبا من و اطراف  د،یکنی خودتون، رفتار م

شما   و مثل ادیشما اصال خوشمون نم  یکه ما از عادات اخالق  دیم، نچرخبچه

 ...خوش و ی الک

 

برادرم   ی بازو یدستم را رو ،یکیبهت ن دنیبودم و با د ستاده یکنارش ا حاال

 :گذاشتم و گفتم
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 ...داداش... توروخدا_

 

 

 

  دهیتلخ زد که نم اشک جه یلبخند ی کیرا قطع کرد و همان لحظه، ن حرفش

به قول ماهان   یِک ی ن دمیکند اما خوب فهم یاز ما مخف ایدر چشمش را از من 

قدم به عقب برداشت و   ک یسرخوش، دلش از حرف برادرم شکست. اما نماند و 

 .بعد با چند گام بلند، از ما دور شد و وارد شرکت شد

و   دیکوب نیمحکم به ماش  یدست ،یعصبو   نیسمت ماهان برگشتم. خشمگ به

 .زود سوار شد

 

را از دست   شیها شده بود که کنترل زبانش و حرف یهمه عصبان  نیا چطور 

شدم و   ریجاگ نی ماش یصندل ی باز مانده بود. رو اد یداد؟ دهانم هنوز از بهت ز

بود که چندبار   ی ماهان به قدر یشده بود! کالفگ یسکوت کردم. چه روز بد

جز    ییهرجا ریفکرش درگ دمیترمز بکوبد و فهم  یمحبور شد محکم رو 

 :. پس به سمتش برگشتم و گفتمجاستنیا

 ؟یهست  یعصب نقدیبا خودت؟ چرا ا یکنی م یکار دار یتر. چ داداش! آروم _
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به آپارتمان صدرا هم هر دو   دنینگفت. تا رس چیو ه دیرا به روبرو بخش نگاهش

مقابل ساختمان مجلل آپارتمان صدرا نگه داشت،   ی. اما وقتمیسکوت کرد

 :نگاهم را از روبرو گرفتم و به برادرم گفتم

اشتباه  یداداش. قصدم ندارم شماتت کنم. ول ستین زونیم حالت  دونمیم_

زود   کنهیم  یمطمئنم سع ،یزد ی کیرو که به ن ییها... اون حرف یکرد

 .یشکست ی رو بدجور. اما دلش ارهیخودش هم ن یفراموش کنه و به رو 

 

 .به روبرو بود رهینگاهش خ ع،ی وس یساکت بود و با اخم  هنوز

 

 !و سرخوش درد یب یگفتیبهش م دینبا_

 

 :ادامه دادم  یبا ناراحت و

مشترک کوتاهش    یمطلقه شده و زندگ ی و پنج سالگ ستی اونم درد داره. تو ب_

 .دهیبه بن بست رس

 

  نی. پس حمیرا نگو  نیا  امدیخدا که قصد آزار برادرم را نداشتم اما دلم ن به

 :گفتم ن،ی خارج شدن از ماش
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و به   نهیبیرو تو وجود هلن مخودش  یسوخته یهایبهم گفته بود بچگ _

دور   گهید یوقت تو بهش گفت. اون کنهی م  یش حسودداشتن محبت پدرانه

 .هلن نچرخه

 

نزدم.   یتکان دادم و حرف  ی نگاهم کرد. سر رهیو خ دیبهت به سمتم چرخ با

 .نشد تا چمدانم را از صندوق عقب درآورد ادهیپ یحت

گذاشتم، دستش به سمتم فرود آمد و با   نیزم ی خم شدم و سبد را رو یوقت

 یکه در طبقه یآورد. نگهبان  میچمدان را برا  گر،ی دست سبد و با دست د ک ی

  مانه،یصم یو لبخند اد یبسار ز یبا احترام  د،ینامم را شن یبود، وقت نییپا

دهم آن   یهگفت و تا واحد صدرا که در طبق  ک یازدواج من و صدرا را تبر

. در را که باز کردم، ماهان چمدان  کرد  مانیی آپارتمانِ هفده طبقه بود، راهنما

 .گذاشت و قصد رفتن کرد نیزم  یو سبد را رو

 داخل داداش؟ یاینم_

 

 !خطری سفرتون ب_

 

 .رفت یحرف  چیه یو ب گفت
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  ک ی داشتم،ی که برم یقدم ک یگذاشتم که هر  یامن تنها ماندم و پا در خانه و

  ی اش، براخانه  یِزیتم اش، قهیسل ی . براکردمیم نیدور هم صدرا را تحس

 یبودم. و همه  دهیساده د شهیبود اما صدرا را هم خانه  نیکه در ا ی شکوه

  ک یانگار وارد  کردم،ی مرا به وجد آورده بود. در هر اتاق را که باز م هانیا

 .طرح شده بودند ونیدکوراس ک یرنگ و  ک یام. هر کدام به شده  دیجد یخانه

.  بردی سوال م  ریباغش را زقدر مجهز بود که امکانات خانه آن اش آشپزخانه

  یزیجرات نداشتم به چ یبودم و حت ستادهیبزرگش ا اریسالن بس یانهیم

قسمت  شده بودم که اگر به هر  ک یموزه از لوازم آنت ک یدست بزنم. انگار وارد 

با   یخشِ احتمال  وو خط  ماندی آن م یرد انگشتم رو   زدم،یدست م   لشیاز وسا

چهار   نیاز ا ک یکدام   دانستمی . هنوز نم کردی ها کم ماز ارزش آن م،یهاناخن

تر از اتاق  نخورده بودم و هر دو، دست ده یاتاق، اتاق صدراست چون دو اتاق را د

وقت بود که  جوان مجرد، به چشمم آمدند. در اتاق سوم را که باز کردم، آن  ک ی

  اشیتخت خواب بزرگ که روتخت ک ی با  ی. اتاق دیسخود ر  یبهتم به حد اعال

در   روز یکه د  ی نامرتب بودند. کت و شلوار یکم شیها مرتب بود اما بالش

گذاشته شده   یمبل پاتخت یبود هم در کاور آن و رو دهیمراسم عقدمان پوش

  یانضباطی از ب یانشانه نیو منظم بود و کوچکتر زیچنان تماتاق، هم  یبود. باق 

روشن تا   یو چند تُنِ مختلف از  توس دی. تمام اتاق به رنگ سفنبوددر آن 

ود که  ب یخانواده نبود، رنگ زرد خردل  نیکه از ا یبود و تنها رنگ ر یس یتوس

 .شدی باعث جلب توجه م شتریبودنش، بکم
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  کشی بالش نامرتبش نشست. سرم را نزد ی تخت نشستم و دستم رو یلبه

صدرا را   یتا هوا  کردمی فرو مکردم و اگر رژ لب نزده بودم، سرم را در آن

تختش،   یبود اما رو دهیچیعطرش در تمام اتاق پ  ینفس بکشم. بو ترق یعم

 ...شتریب یلیخ

 

بلرزم. صدرا بود،   م یو سکوت خانه باعث شد سر جا دی لرز  بمیدر ج یگوش

 !همسرم

 

 !مهندس یسالم آقا_

 

 ؟یدیسالم خانوم خونه! رس_

 

 .صدا داد یدادم و کم هیتاج تختش تک به

 

 رو؟ مونخونه نم؟یرو بب  جانیا  دیخونه! من تازه االن با یواقعا که آقا_

 

 دن؟یعروس خانوم پسند_
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  نیا یهاسوراخ سمبه امی. تا بمیش الیخی به نظر من که سفر رو ب دم؟یپسند_

خوبه صدرا.    یلیکنم، همون سه روز شده. بعدم سکوتش خ دایخونه رو پ

 !عاشقش شدم

 

 

 

 :حرفم گفت انیرها کرد و م یاش را در گوشخنده تک 

خونه جوابت   امینکن. م  مییپشت فرمونم مهسان خانوم. کار دستم نده و هوا_

 .االن راه افتادم نی. فقط خواستم بگم همدمی و مر

 

  از آمدنش تماس را قطع کردم و حال خوش 

کشو را که  ایجمع کنم. در هر کمد  شیصدرا را برا لیوسا بلند شدم تا  ع یسر

  خودی پسر چقدر منظم بود. پس ب ن ی. اکردمی م رتیح  شتریب کردم،ی باز م

خود بود.    یسر جا یزیچون هر چ. گرفتیجا آرامش م ن ینبود که از ا

  .شدی نم ششیمخل آسا یزینظم بود و چ یرو  اشیزندگ

قدر چمدان را پر کرده  از خودم وسواس نشان دادم و آن   شتریصدرا، ب یبرا

 .شدیبسته م یبودم، که درِ آن به سخت
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از   دیهم با او صحبت کنم. با یداشتم کم میبود، تصم یک ین شیدلم پ  چون

 .مهربانم را آزرده بود یِکیتاخته بود و ن کهی . برادرم ردمآوی دلش درم

 

 الو؟ _

 

 خسته؟  ایاش، آزرده بود آهسته یصدا

 

 ؟ی کین یسالم! خوب_

 

 .گرفت ینفس

 رو؟خونه  یکرد دای. پآره_

 

 ...اون که آره. زنگ زدم بگم_

 

مثال از طرف اون   ای ؛یکن یرو ماست مالهنر خان داداشت  ی اگه زنگ زد_

 .شهی نگو. چون بدتر م یچیبگم ه دی با ،یکن یعذرخواه
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 .تلخ شده باشد یکیکه ن شدی نم باورم

 .از ما یناراحت باش خوام ی نم یول_

 

 .. برو خوش بگذرون با مهندسمونستمین_

 

 ...که یدونی . خودتم مرتهیفکرم درگ_

 

 :خنده و گفت  ریزد ز بلند

 نه؟  ایخشک شدم   یمطمئن ش  یخوای کرد. االن مداداشت شست و پهنم _

 

 :از ماهان، گفتم دلخور 

 .م به خدا شرمنده_

 

 :سکوت کرد و باز با خنده گفت یکم

. رو گرفت! ولش کن بابا  پدری منِ ب یگازش گرفته بود، اونم اومد پاچه  یکی_

 .بوده  نیهم شهیکه هم الت یداداش گودز
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بود و چرا بر او    دهیبرادرم چرا از او رنج گفتمی به او م دیرا گاز گرفتم. با لبم

او را    یگوش یماهان رو یاسم و شماره  یره یذخ  انیخشم گرفته بود. پس جر

 :و گفت  دیکردم. بلند خند ف یتعر شیبرا

  گهی! همش مراقب همه است. خصوصا درمورد هلن که دگهیرِکسه د_

 .هاش بهش بگهدرمورد عالقه ترسهی. بچه مرو در آورده شورش 

بردم. داداشت قشنگ مث هاپوها   یبه شباهتش با رِکس پ  شتریاتفاقا االن ب 

 .رهیگی پاچه م

 

 !یکین_

 

 مگه؟ صدرا اومد؟ گمی! دروغ میکیدرد و ن_

 

 .چمدان را ببندم پینشستم تا ز نیزم یرو دوباره

 .که راه افتاده شهیم یاقهیچند دق  هیتو راهه. _

 

 تنته عشقم؟  یچ_
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 ...با امی تیپالتو کبر_

 

 پوشه؟یش پالتو مروزه  هیواسه شوهر  ،یمکان نیاحمق! آدم تو همچ _

 

کردم از حرفش تنم گر گرفت. انگار واقعا حالش خوب بود! دوباره داشت  حس

 :گفتم یرا رها کردم و حرص پی. زبافتیچرت و پرت به هم م

 .ایحیب ی. دخترهیادب  یب یلیخ_

 

 :و گفت دیخند بلند

 !چقدم که تو بدت اومد_

 

 !یکین_

 

 :رها کرد و گفت ی اش را در گوشخنده  دوباره

 !ما  یبه راه. دوستان جا شتونی. عمیتسین لیما که بخ_
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ت  خانوم. من برم تا پسرخاله یکین ستین تیچیراحت شد که ه المیخ_

 .. هنوز ساک نبستم واسشومدهین

 

 .دیحموم هم آماده کن لنگ نمون_

 

 :میبکشم و بلند بگو ادیبر سرش فر خواستمیم

 !یکین یوا_

 

 :و گفت دیبلند خند که

 !امواتت ر یذره اهل دل باش خ هیبابا _

 

  یچمدان کُشت  پیداشتم با ز بایام قرار دادم و تقرسر و شانه نیرا ب یگوش

 .گرفتمیم

 .یکین گمای بهت م یزیچ هی_

 

 .صدرا باشد دیآپارتمان که به صدا در آمد، فکر کردم شا زنگ 

 !. فعالیکیصدرا اومد ن_
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 !های اریپالتوت رو درب_

 

 !خداحافظ_

 

 .و قطع کرد دیخند بلند

 

 .را نگاه کردم. صدرا نبود. نگهبان بود رونیب یو از چشم  ستادمیپشت در ا 

 بله؟_

 

 .اومدم یخانوم مهندس از نگهبان_

 

بزرگ را مقابلم   اریدسته گل بس ک یو در را باز کردم.  دمیبه شالم کش یدست

 :گرفت و گفت

مهندس اطالع بدم اما   یبه آقاشما فرستادن. زنگ زدم  یبرا  رونی. ادییبفرما_

  یپاکت نوشتن برا  یبدم. البته رو ل ینگرفت. گفتم به شما تحو شونی گوش

 .کاهن یخانوم و آقا
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 :و با تعجب گفتم گرفتم

 فرستاده؟ یک یممنونم ول_

 

آوردن.   ک یعرض تبر ی جوون. گفتن از دوستان مهندس هستن و برا یآقا هی_

 .از پاکت نمیا

 

 .سرگردان تشکر کردم و در را بستم ی پاکت هم به دستم داد. با لبخند ک ی و

 :آن نوشته شده بود ینسبتا بد، رو ی پاکت را نگاه کردم. با خط ی و رو پشت

 "آقا و خانم کاهن یبرا"

 

 ...از دوستان صدرا باشد اما یکردم کس فکر

 .شناختمی را هم خطاب کرده بود! من که دوستانش را نممن  چرا 

 

 .پاکت بود یرو  تمدس
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و زرد در   یآب یهازنبق  یمرا واداشته بود پاکت را باز کنم. بو  بیعج یحس

 ...گل، گل محبوب من بود نی. ادادی بود و آزارم م دهیچیپ امینیب

 ی آورد. چسب رو ورشی بود به جانم  یلحظه هر چه حس بد و فکر منف ک ی در

 .زنگ خورد یپاکت را که باز کردم. گوش

 .یبه گوش  دیرس نگاهم

 .بود صدرا

بلندگو را زدم و در همان حال، پاکت را وارونه کردم.   یکردم و دکمه  وصل

 .افتاد  رونی از داخل آن ب یِفلَش

  .الو مهسان_

 

 بله؟_

 

  کرده بود و ری که داخلش بود و انگار گ یوارونه را بلند کردم و عکس پاکت

 .دمیکش رونیرا ب شدی خارج نم

 .کمی . باشه مهسان؟ نزدامیتا ب ی رو کس یمهسان در رو باز نکن_
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 :می از دهانم خارج شد تا بگو فقط

 !ایب_

 

  یکه در دستم بود، دهانم باز ماند و چشمم گرد شد. حت ی عکس  دنیاز د و

تفاوت بودم.   ک ی از  ی و دنبال رد گشتی عکس م  نینشد پلک بزنم. نگاهم ب

عکس،    نیا یهاعکس، آدم  نیکه به من ثابت کند ا یز یچ ک یخطا،  ک ی

 :خط بد نوشته شده بود  ک ی. پشت عکس با ستندین یقیحق

 "ی دار یامانت هی ،یجاکفش  نییپا یکشو"

 

  یانوشته یِو حواسم در پ کردی م یدستم داشت به من دهن کج یتو ِفلَشِ

  دم ید نهیخودم را در قاب آ ریرفتم. تصو یبود که خوانده بودم. به طرف جاکفش

آشنا مقابلم ظاهر شدند   ء یبار، دو ش نیو نگاه گرفتم. کشو را که باز کردم؛ ا

 ...که

 

 دیایب ادم یتا  دمیدور دور خودم چرخ ک یبلند شوم.  میجان کندم تا از جا   

سمت رفتم  به آن دم،یرا پشت سرم دآنکه  نیرومِ خانه کجا بود! و هم یویت

طول   شتریب هیرا روشن کردم. چند ثانوصل کردم و آن  ونی زیو ِفلَش را به تلو

هم دروغ بود؛ اگر دو   کس اگر ع یبر سر من آوار شود. حت زیتا همه چ دینکش
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 یی صدا نیا قت،یاز دروغ داشتند، اما حق  ینبودند و رد یدرون دستم اصل ءیش

 .دمیشنی بود که داشتم م

کرد و بزرگ و    یباد م میدر گلو یز ی. چشومی کردم دارم خفه م یم حس

بار قلبم را چنگ   ک ی د،یرسی که به گوشم م یا. هر جمله شدی تر مبزرگ 

 ...نمیترک یمن بود. نزد  ِن یزتری مرد، عز ن ی، اصدا  نی. ازدیم

 ...درمورد  داشت

 

 !مهسان_

 

 ...ری شده بود... د  ر یده بود. خود را رسانده بود! اما دبه عقب برگشت. آم سرم

رها شد که    میگلو ی صدا از کجا دانمیآورد. نم  شیسمتم آمد و دستش را پ به

 :لب زدم

 .سایوا_

 

 

من کم از مرگ   ی گوش سپردم که  برا یاضبط شده  یمکالمه یبه ادامه  و

 !جرم  ک یصدرا، شده بود مدرک  ی نبود و برا
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 .نشست میبازوها یشد و دستش رو  ک ی نکرد و باز نزد صبر

 !مهسان_

 

 .گهی م یچ نمیبمون صدرا. بذار بب _

 

 .شدی پخش شده، در مغزم اکو م یجمله  و

 "!پَرته یلی خ  یرعلیمهسان م"

 

 .مهسان بهم گوش بده. نگام کن_

 

 .کردم. او خواسته بود نگاهش

 .را مقابلش گرفتم دستم

 .نیرو بب نایا_

 

 .طرف سالن اشاره کردمبه دسته گل زنبق آن و
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 .مونپاکت فرستاده واسه  هیرو با  هان یا یکی. نیبب_

 

 .را به سمتش گرفتم پاکت

که  هیبه نظرت؟ ک هیمن و تو. ک یعنی. نوشته واسه آقا و خانوم کاهن. نیبب_

 بد نامت کنه؟ خوادیم

 

 .دستم را باال گرفتم دوباره

  خوانی که م دونمی. م دمشونیتو د یمن بود اما تو خونهمال  نایصدرا. ا نیبب_

 .برات پاپوش درست کنن

 

و حرف   یریگ می انگار از کار افتاده بود. مغزم زنگ زده بود. از پس تصم  عقلم

 .آمدی زدن برنم

 .خواستی قلبم، دلم، فقط انکار م  یول

 

 ...بده یلیحالم بده... حالم خ _

 

 .گوش کن مهسان_
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حتما    خوردم،ی آب نم یاداشتم. اگر جرعه   یگذشتم. حس خفگ ازکنارش

آب را باز کردم   ری. سالنه و تلوخوران به طرف آشپزخانه رفتم. شرفتینفسم م

آب خنکش فرو بردم. نفسم کامل بند آمد و اگر مرا کنار   ری و سرم را ز

 .رفتیجانم در م د،یکشینم

 مهسان؟ یکنی کار م یچ_

 

 .و کالفه جیبود؛ گبلند  شیصدا

 بود؟  نگرانم 

 !بود نگرانم 

 

 .آب دور کرده بود ریبود و سرم را از ز دهیکنار کش مرا

 .نفسم را آزاد کرد او

 .رو. نگام کنمن نییآروم باش مهسان! ب_

 

 :گفتم هیگر  انیگرفت. م امهیگر
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رو  من  خوان ی بوده، م لمیبگن همش ف  خوان ی ت بدن؟ مبد جلوه  خوان ی چرا م_

 .گولم بزنن

 ...یبزنن که تو گولم زد گولم

 .گمی دارم چرت و پرت م  یوا

 

 :گفتم جیطرف و آن طرف چرخاندم و گ  نیرا به ا  سرم

 .صدات بود صدرا هی چقدر صداش شب_

 

، و عکس  "مامان جونم"ها، اسم . نگاهش کردم. شماره دی در دستم لرز یگوش

 .دیچرخی پر لبخندش، در سرم م

 

 .نشستم نیف زمک جاهمان 

تو  کنه؟ی م کاری چ جان یگوشواره مال من بود صدرا. مال من بود. ا نیا_

 ...تو یخونه 

 

 .نگفت. نگران بود چینگاهم کرد و ه فقط
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 .دمیبه صورتم کش یدست

 .دروغه. همش دروغه دونمی. ماینگران نباش_

 

 !ستیدروغ ن_

 

 .بودم دهیحساس، شن. اما منِ  رلبیگفته بود. آهسته و ز آرام

 

 .لب تکرار کردم ر یز چندبار

 ...ستی... نستی... دروغ نستیدروغ ن_

 

 .زانو زد میپا کنار

  خواستمی . میدونی هست که تو نم ییزایچ هیمهسان.  میباهم حرف بزن  دیبا _

 .بهت بگم خواستمی امروز م نیبهت بگم. هم

 

 

 .کردمیخودم زمزمه م   یبرا

 .بوده یبوده. الک  یباز یعنیبوده؟  لمیف  ی همه چ  یعنی  ستیدروغ ن_
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 .نگاهش کردم جیگ

 .دوسِت داشتم یراست ی. راستهیالک دونستمی من که نم یول_

 

 .لحظه گوش بده به من هیمهسان بس کن. _

 

 .دمی به حرفات گوش م شهی. من که همدمی باشه گوش م_

 .ستیتو ن یقبلش بهم بگو اون صدا فقط

 

 .دینال

 !خدا یا_

 

 .دستم را گرفت و

 .دلم  زی رو عز من نیبب _

 

 .را به سمت خود چرخاند صورتم
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 .یبدون دیهست که با یی زایچ هی_

 

 .بودم مات

 ...مهسان_

 

 .ستی. مگه نه؟ بگو که نستیتو ن یصدا_

 تو نبود. مگه نه؟  ی پرته؛ صدا  یلی خ یرعل یگفت مهسان م ی که م اون

 

 .دی کوب اش یشانیو به پ دیکش ادیفر بایتقر

 !خدا... خدا... خدا_

  .بده دختر گوش

 

 نبود؟ ایفقط بگو بود _

 

 .فهیکث یباز هیهمش   نایبگم من؟ ا یچ_

 .گفت یزیچ شهی آره و نه نم  با
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 .بدم حیکامل بگم، کامل توض بذار

 

 :گفتم بلند

 تو بود؟  یصدا_

 

 :زد  ادیفر

 .منه  ی . صدایآره لعنت_

 .شده. بُرش خورده یچی. ق ستی حرفام ن یهمه  یول

 

 :گفتم درمانده

 ؟ یدوسَم نداشت_

 

 ...دوسِت داشتم. از اول دوسِت داشتم. االنم_

 

 .دمیحرفش پر انیم

 .ی. نداشتیدوسم نداشت_
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 :زار زدم  و

 ؟ یکرد یباز ی که دوسش داشت یبا کس یچه جور_

 

 .دیچرخی در صورتش م ام،ی باران یره یخ نگاه

 

 .او درمانده جواب داد  حاال

  .نبود یبود. باز  یا   گهید  زیقصدم چ_

 .نبود یمهسان. دوست داشتن تو باز نبود

 .من نگاه کن مهسان. من صدرام به

 ءاستفاده کنم؟سو  یکه از کس امی آدم من

 

 ؟ ینکرد_

 

 .داشتم اج ینه. نکردم. من فقط به کمکت احت_

 .یتو آدمش نبود ی. ولیکمکم کن خواستمیم
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اعتماد    بهی. به منِ غریکردی نم انتیو اجتهاد خ  سی. به ادرینبود انتیخ آدمِ

 .یکردینم

 .شم کتیفقط خواستم نزد من

 

 :زار زدم  شتریب

 .عاشقت شدم  نیکه منِ نفهم، اون ب یشد کم یانقد نزد  یول_

 

  انیم ییبه کار افتاده بود. جا گرید  یی اما مغز من، جا داد ی م حیتوض داشت

شده بود. از  نایکه صدرا وارد شرکت ژ ی. از همان وقتسالک ی  نیتمام اتفاقات ا

 ...که نیکه مرا کرده بود. از ا ییدهای. تهدمیکه با هم داشت ییبرخوردها

 

 .خوردی دوباره داشت زنگ م یگوش

 .شهی . مامانته. نگران مجواب بده _

 

 .ددوباره پرت ش  حواسم

 ...بود و من یباز ز یچ همه
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  حالتیرا برداشت. مرا به خود آورد تا ب ی و گوش دیکش شیدستش را پ 

 .بلندگو زد ینگاهش کنم. تماس را وصل کرد و آن را رو

 

 بابا خوبن؟  ن؟یسالم مامان جان. خوب_

 

 خونه؟  یرفت ن؟ییسالم پسرم. قربونت برم. کجا_

 

 .میام. خونهبله. االن خونه_

 

 

تا مامان نشنود. صدرا هم   فشردمیدهانم م   یو دستم را رو  زدمی زار م من

 .افتاده بود نییکالفه بود و سرش پا 

 .خب خداروشکر_

 

 ...مامان جان، مهسان دستش بنده_

 

 .نه ای ششیپ یرفت نمیبب خواستمی نداشتم پسرم. فقط م یکار خاص_
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 .میدی ر مبهتون خب  میدی. رسمیافتیراه م گه یکم د هی. بله_

 

 .پسرم گفتی. مامان به او م رمیماتم بگ  شتریباعث شده بود ب شانیهاحرف 

 

 .که قطع شد. دوباره دستم را گرفت تماس

 :و گفتم دمیآن را پس کش اما

 !پسرم گهی بدم؟ بهت م یجواب مامانم رو چ _

داداش! بهت اعتماد کرده بود. به من   گهی بدم؟ بهت م ی ماهان رو چ جواب

 .اعتماد کرده بود. به عشقم، به احساسم

 

  .بلند شد و تماس را وصل کرد عیاو زنگ خورد. سر  یبار گوش نیا

 

 .مانیبله آقا نر_

 

 .شدی و از من دور م رفتی م گریبه سمت د داشت

 رو؟  نی دورب  نیچک کرد_
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انگار تازه فعال شده بود.    شیجووشروع به کنکاش کرده بود. موتور جست  مغزم 

 .صدرا نگفته بود دروغ است. نگفته بود تهمت است

 

  .میو بفرست رو گوش ریاز صورتش عکس بگ_

 

. بعد بلند  زدیرا برداشتم. مامان باز زنگ م   یشد. گوش  شتریکه ب اشفاصله

 .زدم  رونیشدم و ب

 

همکف را فشردم. در که   یطبقه یآسانسور انداختم و دکمه نیرا در اول خود 

با   دانستمی . هرچند که مدیکه به سمتم دو دمید  شد،ی داشت بسته م

که  یااز خانه  خواستمی اما من فقط م رساند ی خود را به من م گر ی د یآسانسور

 آمد،ی م اهیسو  ک یورود، عاشقش بودم و حاال در حد تنفر در نظرم تار  یلحظه

 .هرطور که شده، دور و دورتر شوم

 ...رفتمیم دیبا

 ...رفتمیم دیبا

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2215 
 

. اما نخواستم بشنوم که  دیبلندش به گوشم رس یحرکت آسانسور، صدا قبل

 :کندی چندبار پشت هم تکرار م

 !! مهسانسایوا_

 

  قیمانده بود را نفس عم رمقمیداشتم و هر چه جان در تن ب  ی حال بد 

  ینشسته بود. حس خفگ می گلو ی. دستم روفرستادمیم  رون یو به ب  کردمیم

  ب یکرده بود. صدرا مرا فر چهیداشتم... حس مرگ... حس پرت شدن. او مرا باز

که روز   یتساع  س،یادر یادگاری یداده بود.  دستم را باال گرفتم. گوشواره 

ها  بودند و من آن  جان یگم کرده بودم؛ حاال اکنکور و تصادف با آن موتورسوار 

 .صدرا برداشته بودم یرا از خانه

کشنده رسانده  یمرا به انجماد سم،یخ  یبسته بود. صورت و موها خی تنم

اش  مطبوع خانه  ی در گرما  یبودنم، حت ییسرما یبودند. چه خوب که به بهانه

 .بودم و هنوز در تنم بود  اوردهیرا درن میهم پالتو

. ده طبقه چقدر طول  فتمیرا به اتاقک آسانسور بند کردم تا فقط ن دستم

 دادم؟ ی بود! چقدر هوا کم بود! چرا داشتم جان م دهیکش

  ییانداختم و با پاها  رونیکوتاه باز شد، خود را ب یآهنگ یکه همراه با صدا  در

ماندن، از آپارتمان   ی داشتند و نه جا ماندن یها رفته بود اما نه ناکه رمق از آن 

 .خارج شدم
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 .کندینگاهم م بیمهم نبود که نگهبان عج میبرا

جا باشد را پشت سر  ام در آن و قرار بود خانه  شناختمی را اصال نمکه آن یابانیخ

کجا   دانستمی. نمخوردی م انهیگذاشتم. حس ترس و نفرت، وجودم را مثل مور

  ییبروم؟ با چه رو خواستمیآمده بودم؟ اصال کجا م بروم. از کدام سمت دیبا

 بروم؟  خواستمیم

 

به   دیکردنشان کار من نبود. من چطور با انیبود که ب ییهاحرف  یدر پ فکرم

همه   گفتمیکه به احساس من، به همسر من، اعتماد کرده بودند، م یکسان

 بوده است؟  فیکث ی باز ک ی زیچ

  خواستمی مختلف مغزم را به اشغال خود درآورده بودند و من فقط م یفکرها

 .بروم

شد و بعد   ادیدر سرم فر ینیبوق بلند ماش یرد شوم که صدا  ابانیاز خ آمدم

بود و راننده   ستادهیکه او به سمتم دراز کرد تا مرا کنار بکشد. کنارم ا یدست

 :زدی داد م

کن چرا   دا یراه بهتر پ هی ،یخودت رو بکش ی خوای حواست کجاست؟ م  یهو_

  تو دردسر؟ یندازی ملت رو م

 

 بود؟  دهیرس ینگاهش کردم. صدرا کِ مبهوت
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 :گفت یشاک یکامل کنار نرفته بودم و راننده هنوز

 !جیزنِک گ_

 

  ت کنم؟پاره  کهیت امیب ای یکنیبس م_

 

حق به جانب شاخ و شانه بکشد که   یراننده یلحظه برگشت تا برا ک یقدر  به

رد کردم و به سمت   یعبور یهانی و تنم را از دل ماش دمیمن به خود جنب

 .دمیدو ابانیخ  گرید

 .نماندم گر ید 

 

. احساس  ترساندندی مرا م شناختم،ی ها را نمکه درست آن ییهاابانیخ

نقشه  یجور متفاوت ک یمن  یبرا  یو هرکس کنندیهمه نگاهم م  کردمیم

بسته بود؟ صدرا با   خیتن من  ایشهر تهران هوا سردتر بود   یاست. باال دهیکش

 من چه کرده بود؟ 

 .افتاد ادم ی زی با تکرار اسمش، همه چ دوباره
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  یجواب چیو چرا به ه  فشردمی و ساعت را هنوز در دستم م گوشواره

 دم؟ یرسینم

 ...عکس آن

 .گفتی م  سیکه ادر یجاسوس  عکسِ

ام و  چقدر راه رفته دانمی زمان که نم  نیزدنم، تا هم رونیب یهمان لحظه  از

 .. سوال پشت سوالدیچرخی فقط سوال بود که در مغزم م ام،ده یکجاها چرخ

 گرفته بود؟  یعکس را چه کس  آن

 من فرستاده بود؟  ی برا چرا 

 دانست؟ ی صدرا را از کجا م یمن در خانه یگوشواره  آدرس

  ادمی شیصدا ی. آخ که وقتدیجویپخش شده مغزم را م  ی هربار آن صدا و

 ...شیهاجمالتش، حرف  افتاد،یم

 .خواستیدلم مردن م  هزاربار

 خورد؟ ی همه زنگ م نیو ا افتادیچرا از نفس نم  یگوش 

 

 

  دیام کرده بود. باکالفه ، یگوش ی. صداشدی از قبل م شتری هر لحظه، لرز من ب 

نشد...   دم،یمهربان صورت مامان را د ر یتصو ی. اما وقتکردمی را خاموش مآن
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به   ی. مادر بود... شک نداشتم صدرا حرف شدی . نگران مزدیداشت به من زنگ م 

  ی. پس چندبار پرندیهم سراغ مرا از او نگ گرانیکه د یاو نخواهد زد. اما تا زمان

کنم اما سخت    دایرا پ میکردم سرفه کنم تا صدا یو سع نفس گرفتم یدر پ

 .شده بود

 :امتحان گفتم ی لب برا ریز

 !الو_

 

به   بارن یوقت تماس را وصل کردم و اآن  دم،یرا شن میصدا  یته مانده یوقت و

 :مامان گفتم

 الو؟ _

 

 مامان؟  نیالو مهسان. خوب_

 

  هیدخترش آسوده بود. کاش گر یاز جا الشیآرام بود. پس هنوز خ شیصدا

 !نکنم! کاش آرام بمانم

 !میسالم مامان. آره... خوب_
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 .نکنم هیو گر ردیتا بغضم نگ دمیآب دهانم را پرصدا بلع و

 .ادیم فیصداتم ضع ؟ یدادیجواب نم  ی مامان؟ خواب بود نییکجا_

 

رها   یرا در گوش  نیدروغ یخسته یخنده ک یتا  دیبستم و طول کش چشم

 .کنم

 .مامان. هنوز منگم مییکجا دونمی خواب بودم. نم _

 

 .واقعا منگ بودم و

 

  برهی م خوابش مبمون با صدرا حرف بزن. بچه داری. بنیدختر نخواب تو ماش_

 .ها

 

 !خوبم مامان

... آخ که اگر  بود  گر لهی که دو رو بود... ح یا. بچه دانستیخود م  را بچه  صدرا

 ...دیفهمی ... اگر ماهان مدیفهمی ... اگر بابا مدیفهمی مامان م

 

 .ادیالو مهسان؟ مامان جان صدات نم_
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 .نداره ی... آنتن درست حسابجان یمامان ا_

 .نباش نگرانمون

 

 .دخترت را ببخش مامان

 .که گفتنشان اجبار شده است ییهادروغ  بابت

 

 ن؟یحاال کجا رفت_

 

 .دونمی مامان! خودمم درست نم زهی سورپرا_

 

گفته باشد، چه   یگر ید  زیها چاگر صدرا به آن گفتم؟یبودم. چه م  دهیترس

 کنم؟

 .خورد ی به هم م میهابر ترس، حالم از خودم و دروغ  عالوه

 .گرفتی م  امهیگر داشت

 

 .مامان میدیرس_
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  .بگذره قربونت برم. خوش  . باشهزمیخداروشکر عز_

 

 .دینگران نش م،یاگه آنتن نبود، خاموش کرد_

 

 .دلم ز یعز ستمیباشه دخترم. صدرا همراهته، نگران ن_

 

  همراه من  گر ی. صدرا دستی. صدرا همراه من ندیو وجودم را به آتش کش گفت

  .ستین

 .که باشد خواهمی نم من

بود که   ی خاموش گوش ی. دستم رو دکمه دینشن یحت دیآخرم را شا خداحافظ

شبگرد کرده   ن یگزیجا مان،ی که بعد از نامزد ینام دنی صدرا زنگ زد. از د

 "Destiny" .بکشم ادیبودم، کم مانده بود فر

که کاش اتفاق امروز را   یسر راهم قرارش داده بود. سرنوشت ریکه تقد یکس

چشمم    بود و یگوش ی. نگاهم رونمیتا نب کردی م  یرا خط خطآن ا ی نوشتینم

 بود صدرا؟  یباز زی. همه چ دیچرخی او م ی عکس اخمو  یرو
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  یماندم. گوش اعتنای فرستاد اما باز هم ب ام یبار چندم پ یقطع شد و برا  تماس

  ک یهوا سرد بود، تار رفتم؟ی انداختم. کجا داشتم م  بمیرا خاموش کردم و در ج

 ...که شبگرد  یبود، درست مثل همان شب اهیبود، س

 

اند. خسته بودم. نا نداشتم. سردم بود و از همه  تاول زده  می پاها  کردمی م حس

 بروم؟ کجا را داشتم بروم؟  دیکجا با دانستمینم کهن یبدتر ا

  یحت ن،ینازن یفکر کردم. حت شناختمی و م شدیکه م  یمغزم به هرکس در

 ...سیادر یحت ،یکین

 .شدی نم اما

  .مردم بود انیو جسمم در م شدی م دهیرو ها کش ادهیپ  یرو میپاها

 صدرا کاهن ماند یروحم، همان جا در خانه یول

  .به گمانم مُرد و

 

 

  .زد و از جا پراندم  یبه من تنه ا یکس

 :گفت  یاو بود که شاک اما

 هو چته؟_
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 :گفت دی ام را که د  رهینگاهش کردم. نگاه خ فقط

 !خدا شفا بده_

 

 ...رفت و

 

 !شفا... نه گفت

 .یسر پاشدن و ادامه دادن به زندگ یعنی شفا

 .دلم در طلب مرگ بود  من

 .خواستی مردن م دلم

که در آن خانه   ی هم در شهرکردم آن یرا متر م بهیغر   یها ابانیخ  هنوز

 .داشتم

ام بودند. به کجا پناه  که تمام خانواده   ییهم در جابودم؛ آن  ب یبودم. غر آواره

 بردم؟ یم

 .خواستیم  یقبر خال ک ی دلم

 .کنم هیو زار زار گر نمیکنارش بنش تا
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که   یرفته بود. روح  نیکه از ب یکه شکسته بود. اعتماد یدل  ی. عزارمیعزا بگ تا

 .مرده بود

 .دلش شده بود  پوشِاهیس ده،یکه لباس عروس نپوش یعروس

 !یتو باخت زدی م اد یدر سرم فر ی. انگار کسکردی م تمیباد اذ یصدا

ام  خانواده دادمیاما اجازه نم  مردم ی. من مخواستمی باخت را نم نیمن ابدا ا و

شب بود و من    ازدهیمتوجه شکستنم شوند. ساعتم را در دست چرخاندم. 

ام. نگاهم به  مغازه نشسته  ک ی یجلو  یپله   یشهر، رو  یکجا دانستمینم

خواستم فکرم را از  ی و هرچه م دمیدیبود. اسم هر مغازه را م  می روبرو یتابلوها

 .شدی صدرا دور کنم، نم

 

بُرش داده شده اند و من   گفتیکه م  ی. جمالتدیچیدوباره در سرم پ شیصدا

 .ستیک زده،ی که صدرا با او حرف م یطرف دوم دانستمی کاش م

 

 بود؟  ی اسمش چ یگفت اد؟یدختره به کارم م  نیا یمطمئن"

 !یرعلیمهسان م آره

 !شوته  یلیخ  یول 

 "!پرته  یل یخ  یرعلیم مهسان



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2226 
 

 

 .شده بود امیزندگ  یِکوتاه، ملود یکه در مدت یاخنده یبعد هم صدا  و

 

پرسه   هاابان یکه در خ یساعات  نی. مثل تمام ادیو اشکم چک د یلبم لرز دوباره

. خودم را در آغوش  ترساندندی مرا م یعبور  یهانیبلند ماش ی. بوق هازدمیم

 .خوردندیهم تکان م   یرو میها گرفته بودم. دندان 

 

 

 .شده بود شتریب امه یعجز خودم، گر  از

که   یزینگاهم کردند. چ یچشم ری مسن از کنارم رد شدند و ز ی و مرد زن

  ژشیکه پرست ی مرد دنیبودم. سرم را برگرداندم و با د دهیهزار بار د دیشا

  سیادر ادیناگهان به  شد،ی داروخانه خارج م ک یبود و از  سیبه ادر هیشب

 .افتادم

  ی برا سیشده بود، اسم ادر هایاهیو س هاینیکه مغزم پر از بدب یمن یبرا

 .دیچراغ پر نور شد و درخش ک یمغزم، مثل 

 .و آن را روشن کردم  دم یکش رونیب بمیخاموش را از ج یگوش

کردم.   دایشماره اش را پ ،یدفتر تلفن گوش نینامش را نوشتم و از ب ع یسر

 .شیداشتم. به حرف ها از یبود و حتما خواب بود. اما من به او ن روقتید
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 :خسته جواب داد یی که با صدا شدمیم  دیداشتم ناام  گرید

 الو مهسان؟ _

 

 .ف دارمباهات حر_

 

 .آهسته بود شیصدا

 شده؟  یزیچ  ؟یخوب_

 

 .دیشده بود که اشکم چک  یزیشده بود. حتما هم چ یزیچ

 ...درمورد صدرا کاهن یخواستی . میباهام حرف بزن یخواستیم_

 

 .دمیدهانم را بلع آب

 .یشک دار یبه ک یبگ  یخواستیم_

 

 .وقت شب نیا ؟ یشده مهسان؟ صدات چرا گرفته؟ چرا االن زنگ زد یچ_
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 .سیبدونم. جوابم رو بده ادر خوام ی چون االن م_

 

 ؟ ییبگو کجا_

 

 :و بلند گفتم کالفه

 .رو بده. تو جواب من ابونمیتو خ_

 

 .مکث کرد یکم

 حالت خوبه؟ _

 

 :بلند گفتم باز

 !سیادر_

 

 :گرفت و گفت ینفس

 ...و ستمی گفته بودم مطمئن نخب من که بهت _
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 .بدونم خوامی م ؟یشک دار  یبگو به ک_

 

شد، من فکر   یدستکار  زا یچ  یسر هی یاون قرارداد گم شد، وقت یخب وقت_

 .کردم کار تو بوده

 .هم خواستم  معذرت

 

 .رو بگوشکت _

 

که   دمیشرکت شن ی از بچه ها یتلفن یمکالمه  هیماه بعد از اخراج تو،  هی_

 .طرفِ پشت خط، کاهن بود  کنمی حس م

 ...کنمی حس م  ی ندارم تهمت بزنم باز مهسان. ول دوست

 

 درسته؟   هینعلیز _

 

 :گفت زود

 ؟یدی... تو از کجا فهمیآره ول_
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 :را قورت دادم و تلخ گفتم  بغضم

 .دمشونیفکر کن با هم د _

 

 .کرد سکوت 

 .نداره یکار چیمن، کاهن االن با شرکت ما ه اتیمهسان. طبق حدس نیبب_

 .نداره گه ید یعنی

 .ش رو به اجتهاد زد. زخمش رو زدضربه کنمی م فکر

که اونم   ، ینعلیچندتا حرف از سارا ز دنینشد. منم جز شن داشیپ  گهید  چون

  تیندارم که اون از اول دنبال قصد و ن یمدرک چیندارم، ه یواسش شاهد

 .بوده یخاص

بوده.   یرو بکنم تا بفهمم هدف اون چ میکه سع نیگذاشتم رو ا روم یگزند اما

 .تو سرش باشه ی االتیچون ممکنه باز فکر و خ

 

 .وسط بوده  ن یا ی ا هیبفهمم چه قض خوام یمنم م_

 

 .را با کف دست، محکم پاک کردم میهاو اشک  گفتم
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 کنمی خواهش م.  هیبه چ ی که من بفهمم چ ینکن مهسان. تا زمان یتو کار_

 .نرو کشیکاهن نباش. نزد ک ینزد

 

 س؟ یادر_

 

 !جانم_

 

 :بغض گفتم با

 .سیادر ستمین  کشینزد گهیمن د_

 .االن بهش گره خوردم من

 

 :و آرام گفت جیگ

 ه؟ یمنظورت چ_

 

 .میما عقد کرد_

 

 .را سر دادم هیو گر گفتم
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 ...نمیکه... گوش بده بب یچ  یعنی ؟یگی م  یمهسان. چ_

 

  زی برام عز شهیرو بهت بگم. تو هم یی زایچ هی دی. باسینه تو گوش بده ادر _

 .یبود

  ت با ماهان بهم خوردرابطه  یوقت ی... حتشهیهم

 اون ازم خواست ارتباطمون باهم کم رنگ شه و

 .یبود  زی باز برام عز تو

  زیبرام عز مونیتو و خاطرات بچگ م،یدیدوره اصال هم رو ند هی یوقت یحت

 .نیبود

  یدفاع چیجور بهت تهمت زدن و من ازت ه  هیاومدم شرکت و هر بار  یوقت

 .زدمی و تو دلم برات زار م  یبود زیتو باز برام عز ی ول  کردم،ینم

 !... مثل ماهانیو هست  یبود  زی برام عز شهیهم تو

 

 :گفتم هیگر انیم

 ؟ سیادر_
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 !جانم مهسان_

 

 .مونهیم  یمن و تو باق  نیامشب من، ب یحرفا_

 .کس ازش با خبر بشه چیندارم ه دوست

 .نای ژ یماهان، حت یحت

 

 شده آخه؟ یچ ؟ییکجا یگی نم قیچرا دق _

 

 .هیعال ز یمسافرت و... همه چ رمینشده. من با نامزدم دارم م یچیه_

 

 :دینال بایتقر

 .مهسان گوش بده یول_

 

 .ندادم حرف بزند اجازه

در مورد مکالمه    یاحد چیکه من نخوام، با ه یتا زمان  ی بهم قول بد دیبا_

 .سیادر ی امشبمون حرف نزن

 .یدی بگو که قول م بهم
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 :لب گفت ریز

 ...اخه  یال اال اال اهلل ول_

 

 .قول بده بهم_

 

 .باشه قبول_

 

 !؟هیبرام بگو هدف صدرا چ سیادر_

 شده؟  ک ینزد التش یچرا به اجتهاد و تشک یکنی فکر م ؟یزنی م ی حدس چه

 

 :گفت کالفه

   گم،یکه من م ییزایبگم مهسان؟ همه چ یچ_

 .که برام گنگه امی اون ده درصد رونِ ینود درصده و من هنوز ح احتمالش 

 

 .رو بگو  اتتیتو فقط حدس_
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 :مکث، گفت  یاز کم بعد

چرم شد. فکر کنم اسم صاحبش   دیکارخونه تول هی یاجتهاد باعث ورشکستگ_

 .ملک بود

 

 !یکیهمسر ن گفت؛ی ملک را م  یعل

 

  ییجورا  هی. به تک بودن. کنهی فقط به اوج فکر م ،یشناسی اجتهاد رو که م_

که فقط   یاضربه بزنه. ضربه هیهمکار تازه وارد،  نیفقط به ا خواستی اجتهاد م

چندسال   دونستی بود؛ م دهیکه از ملک د یجا نگهش داره. چون با تالش هی

 .شهی براش شاخ م گهید

غرق شد، که کال   زای چ نیبا کار اجتهاد، ملِک تازه کار، انقدر تو نزول و ا یول

 .شد ریگ نیزم

از سهام برند   یبرند ملک رو به عهده داشته. چون بخش تی ریمدت مد هی کاهن

 .صدرا کاهن بوده  یمجد که ازقضا، دختر خاله یکیملک، مال زنِ ملک بوده. ن

 

 

 

 .بودم تا ادامه دهد ساکت
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  نیدست و پا زد که مَلک زم  یلیکاهن خ یول ه،یداستانشون چ دونمی من نم_

 .نخوره

 .خب نشد. نتونست  یول

که   یپرونده داره تو کالنتر  هی ی. ولارمیاجهاد سر در نم  یامن از کار  نیبب

 .صدرا کاهنه شیشاک

  ک یش کرده. پرونده  ر یزدنش، آدم اج  یکرده بود که اجتهاد برا تیشکا اون

دو ماهه که دوباره دارن   ی کیاالن حدود   یسال بود که راکد مونده بود. ول

 .کننی روش کار م

 .انداخته تو دردسر  یرو حساب اجتهاد 

رو ماست   هیقض ل،یو وک یکرده با پول و پارت ی مدت، سع ن یهم تو ا اجتهاد 

 .کنه یمال

 .خبرش رو دارم که نتونسته  یول

که همه مطمئن بودن   یا ده یبزرگ رو از دست داده. مزا دهی مزا هیاون طرف   از

 .مال اجتهاده

 .تهاد رو کله پا کنهاج کنهی رو م شیکاهن داره سع یول ی دونم چه جور ینم
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 .دیداشت اما با مکث پرس دیگرفت. انگار ترد ینفس

 ؟ی... ازدواج کرد تو واقعا... با اون... با کاهن_

 

 :گفتم ریگو نفس آهسته

 .روزیآره، د _

 

 .صورتم گذاشتم و چشم بستم ی دستم را رو و

 

 ...تو... آخه... تو که به ازدواج ؟یاما چه جور_

 

 :حرفش، جواب دادم انیم

 !عاشقش شدم_

 

از ازدواج، در   ی فرار یپروا ی . منِ بشدی کرد. حتما او هم باورش نم سکوت 

 ...و به آن اعتراف کنم. به عشق فتمیب ی دام نیچن
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راه   امینیو سوز سرما باعث شده بود آب ب اد یز یگرفته بود. اشک ها لرزم 

 .بلرزد  میو صدا دفتیب

 شتریو ب مینیبی رو م گهیدفرصت هم  نی در اول ی قطع کنم. ول دیمن با سیادر_

 .میزنی درموردش حرف م

 

 بگو حالت خوبه مهسان؟_

 

 !خوبم_

 

 ؟یهست یبا ک ؟ییکجا_

 

 .را محکم فروخوردم  بغضم

 

 .با دشمن اجتهاد اومدم مسافرت_

 

 :قبل از قطع تماس گفتم و

 .! خداحافظسینره ادر  ادتیقولت _
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بود و انگار تازه   خی  میرپایز یِ سنگ یخاموش شد. پله  یشارژی از ب بارن یا یگوش

تنها   ی دختر دنیبا د  گذشت،ی شده بودم. هر که از کنارم م  اشی متوجه سرد

 .کردی نگاهم م یو پرسش  بیو عج گشتی برم ان،یگر یمانده

 .نداشت یتمام ها،ن یها و ماششب بود اما هنوز هم رفت و آمد آدم مهین 

 .خواستی سکوت م دلم

برنگردد   یبلند بلند ببارم و کس ،یمزاحمت چیه یباشم که ب ییجا شدی م کاش

 .کند نگاهم 

خلوت، چشمم   یابانیقدر که از پسِ خجلوتر رفتم. آن یجا بلند شدم و کم   از

امامزاده بنا شده    ک یتر، طرفآن  یکم دم یو فهم یگنبد سبزآب ک یبه  دیرس

 .است

 امامزاده بود؟  شهرم. کدام   یکجا دانستمی رفته بودم که نم قدرآن

 کرد؟ی م یچه فرق  اما

 .ماندن نداشتم ی برا ییهم دلم گرفته بود و هم جا ،ی. وقترفتمیم دیبا

نگاهم بود، حرکت کردم. ضعف کرده   ررسیکه در ت یبه سمت گنبد دوباره

چقدر    دمیسست شد انگار تازه فهم میها امامزده که شدم، قدم اطیبودم. وارد ح

 .امکم آورده 
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 :مقابلم سد شد و گفت یکه رفتم، مرد  جلوتر

 خانوم چادرت کو؟ _

 

 .ندارم_

 

 :دراز کرد و گفت یرا به سمت کانکس دستش

 .جا برداراز اون _

 

رفتم. در کانکس باز بود و دور تا دورش، پر از   شیتم و پنگاهش را گرف  رد

 .چادر

 گفتی سرم انداختم. صدرا م یرا برداشتم و رو  یکیوسواس،  ی هدف و ب یب

 .دیآی چادر به من م

که سر راه بود رفتم. دست   یبهداشت سیبه سمت سرو بارنی را خوردم و ا  بغضم

زدم. آب    رونیجا ببرداشتم. از آن  یو صورتم را شستم و چند پر دستمال کاغذ

 .بست لیبدتر تنم را قند خش،ی

 .امام زاده شدم و همان دم نشستم وارد
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بود و باز از فکرم   میروبرو یانقره حی. ضرواریبه د دهیبه در و چسب  ک ینزد

 .ش طال بود اما عاشق نقره بوداحرفه کهن یگذشت، صدرا با ا

 .دیچک اشکم 

را گرفته بود و آهسته اشک   حیمحکم ضر یکی جا نبودند. آن شتریسه نفر ب دو

 .خواندی بلند دعا م ی با صدا بایدر دست گرفته بود و تقر یکتاب  یکی. ختیریم

 .خواندی داشت نماز م یکی

جلوتر بروم. من با خدا عهد نماز بسته بودم اما...دلم   رفتی نم شیپ میپا

 جان یا  گرید بارک یکرده بودم و آرامم نکرده بود را  هیهرچه گر  خواستیم

 .ببارم

 .و باز خارج شد  دیبه داخل کش یدور تنش، سرک دهیچی پ  یبا چادر ر یپ یزن

ام را تمام و کمال،  فروخورده  یبار بغض ها نیصورتم انداختم و ا یرا رو چادرم 

شده بود؟ تا   میایکه دن یبودم؟ به فرار؟ فرار از کس دهیآزاد کردم. به کجا رس

جواب   دادم؟ی ام را چه مفرار کنم؟ تا کجا؟ جواب خانواده  خواستمیم یک

 .شهر یهاابانیزن متاهل بودم دربدر خ ک یرا! من  جامعه 

. صدرا اگر  دمیرسی نم جهیبه نت کردم،ی مکم آورده بودم. هرچه با خود فکر   بد

  ها،یبازرفت؟ آن عشق  شیازدواج با من پ یبا اجتهاد مشکل داشت، چرا تا پا

 که از آن دم زده بود؛ کجا رفته بودند؟ یاش، صداقتقشنگ دلبرانه یهاحرف 
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 دانست؟ یهما را از کجا م انیجر

 ام؟ کرده ا دیعکس هما را پ  س،یمن از اتاق ادر دانستی کجا م از

که   یهم وقتبود؟ آن دهیکه در اتاقم گم کرده بودم چطور به او رس یاگوشواره 

 .شدنش گذشته بود از گم سالک یاز  شیب

 دهد؟ حیاجازه ندادم توض  چرا 

 :زد  اد یبعد ذهنم فر و

 ".گفتن نداشت یبرا یزیکارش، چ هیاو جز توج"

 

 

که با حس   ختمیو چقدر اشک ر چقدر گذشت و چقدر فکر کردم دانم ینم

 !. خوابم برده بوددمی ام، از جا پرشانه یرو   یابرخورد ضربه

 

 .دور کمرش، نگاهم کرده بود دهیچیبود که با چادر پ یکردم. همان زن نگاهش

 بله؟_

 .در رو ببندم  خوامی مگه خوابگاهه خانوم؟ پاشو برو م جان یساعت خواب! ا_

 

 .را جمع و جور کردم و صاف نشستم چادرم 
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 بمونم؟  شهیم_

 

 .دیباز اشک منِ زِر زرو چک و

 .رو ندارم ییمسافرم خانوم. جا_

 

  یعصب ن،یزم ی رو یها حیشده بود و در حال جمع کردن مُهر و تسب خم

 :گفت

 .خانوم  رونیبرو ب ایب_

 .میمسافر گنی م انیپنجاه تا مثل تو م  یروز

 

 :آهسته گفت یینگاهم کرد و با صدا یچشم ر یز و

 !میانگار ما خر_

 .ندارم برم یی. جاگمیدروغ نم  دیباور کن_

 .خانوم؟ پاشو برو مارو تو دردسر ننداز جان یست امگه مسافرخونه_

 ؟ یمسافرم. چه دردسر گمیم_
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 :به کمر زد و گفت یدست ،یزرنگ ی به سمتم آمد و با ادعا ع یسر

 !گهید  یچندونت کو؟ مسافرساکت کو؟   _

 

من به   یهابود که دلش با اشک  نیاز ا تررحم ی التماس نگاهش کردم اما ب با

 :داد زد  بای. و تقردیایرحم ب

 .برو خانوم ایب_

 

انداختم.   یانقره حیبه ضر ینگاه میو شکسته، بلند شدم. برگشتم و ن مستاصل

 .کرده بودند ونمری. برفتمی م دیهنوز دلم آرام نگرفته بود اما با

روشنشان   یهابسته و چراغ یهاکردم. از مغازه  نییرا باال و پا هاابان یخ بازهم

  یبود هم گذشتم و حت ی که آن حوال ی گذشتم. از کنار پارک خلوت و پر نور

وقت شب، آن   نی هم در ابه رفتن داخل آن فکر هم نکردم. از پارک رفتن آن

 .دمیترسی هم تنها، م

 !پناه شده بودم یب چه

 :دل گفتم در

 کجا برم؟  ایخدا_
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درمانگاه   ک ی یبه تابلو  دیادامه دادم تا چشمم رس انمیپای به راه ب طورنیهم

.  دیدر دلم تاب دی ور ام. خوشحال شدم و ن ابانیخ گریدر سمت د  ،یشبانه روز

خرج کردن نداشتم، بهتر بود به    یبرا یرفتن و پول  یبرا ییکه جا یمن

خدا را واسطه   شد،یاش بمانم. صبح که مدرمانگاه بروم و تا صبح در نمازخانه 

 .نجاتم دهد  کردمیم

 

بلند مدل باال مقابل  یشاس نیماش ک ی رد شوم،  ابانیکه آمدم از خ نیهم اما

 .برد نیی سمت مرا پا یشهی ترمز کرد و ش میپا

که صورتِ پر   ی. اما با لبخندستادمیو دور تر ا دمیخود را عقب کش یکم

 :گفت داد،ینشان م هیرا کر طنتشیش

 .میدر خدمت باش_

 

 .چشمک زد. صورتم در هم جمع شد و عقب رفتم  عی سر و

 

 !یبپر باال خانوم_
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بروم   ابانیخ  گری را دور بزنم تا به سمت د نیو آمدم ماش  دم یترسخوردم.  جا

 :که بلند گفت

 .هم روش ستیناز نکن. با شام، دو میبر ایب_

 

. درمورد  خت ی. قلبم ررفتمی شد و به سمتم آمد. رو به او داشتم عقب م ادهیپ

کردم و   هی. بلند گرفتمیمن چه فکر کرده بود؟ کم مانده بود از ترس پس ب

 بایتقر ه،یگر انیشد و م شتریبرخورد کردم. وحشتم ب ی که با کس دم یچرخ

 :گفتزدم. اما هر دو دستش را مقابلم باال گرفت و با بهت   غیج

 اومده خانوم؟  شیپ  یمشکل_

 

 .به پشت سرم نگاه کرد و

 آقا مزاحمتون شدن؟ نیا_

 .برو رد شو ایگم شو آقا. خانوم با منه. ب_

 ؟ ی. مگه خودت خانواده ندارکهیمرتخجالت بکش  _

 .خودش زبون داره قو؟یتو ر ی گیم یچ_

 .شرف یبرو شر درست نکن ب ایب_

 .شرف باباته یب_
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 .به آن ها زل زده بودم جیو گ ران یو من ح کردندی را تند تند ادا م جمالتشان

 

  میاول را که پسر مزاحم زد و مرد جوان از خودش دفاع کرد، به پاها مشت

هم باز   تیموقع نی جان دادم تا از مهلکه فرار کنم اما چه بدبخت بودم که در ا

  ک ینزد یافتادم که در کوچه  یوقت ادی صدرا افتادم و سر جا خشکم زد.  ادیبه 

که به من   یمان وقتبود. ه دهیمرا از چنگ آن پسرک مزاحم رهان نا،یشرکت ژ

خانه رسانده بودم. همان  از سر بهتم، خود را به کتاب  یهیزده بود و با گر یلیس

 ...بود و دهیکه سجاد مرا د یوقت

 ...سجاد آخ

 !آخ

ها و   ی تلخ نیا یهمه کردمی فکر کرده بودم که احساس م ز یبه همه چ قدرآن

بوده است. دل سجاد، دل   گران یشکستن دل د ی جهیامروز، نت یهاشکست 

 ...احمد

 

  ریبه عقب برداشتم. آژ گریقدم د ک یو دوباره  دیباریاز سر و صورتشان م  خون

که از   ییهاهوا، حرف  یاز اندازه شی ب یو نور چراغش، سرد  سیپل نیماش

بودم، متلک پسر مزاحم، مشکل خودم با   دهیخشکه مذهبِ امامزاده شن  رزنیپ
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  یجا روتوانم را گرفت و همان  یدوشم و همه  ی د روصدرا، همه با هم کوه ش

 .فرود آمدم ن،یزم

نبودم. هنوز   یزی و متوجه چ  کردمیو نگاهم به روبرو بود. فقط نگاه م  نشستم

نشسته بودم و ساعت چهار   یبه خود آمدم که در کالنتر یبودم و وقت جیگ

 .صبح بود

 یکس ،یاشهر خانواده  نیاگه تو ا م،ی پرسی ازت م م یچندباره دار  نیخانوم بب_

بازداشتگاه که تا صبح  یبر دیبا کهن یا ایدنبالت.  انیزنگ بزن ب  ، یرو دار

خودت    یبا گوش یهم دادم بزنن شارژ. اگه خواست  تیروشن شه. گوش فتیتکل

 .یبزن یتونی هم م

 

 .کردم ه یو باز گر د یلرز لبم

 

  یپرسه بزن ابونایتو خ  دیچرا با یخانوم. نصفه شب یکنیم  هیگر یباز که دار_

 ن؟یکه عاقبتت بشه ا

 

و   ی بود. گِل فیکث فِیروشنم، کث  یِتیکبر یبه خود انداختم. پالتو ینگاه

 .آمدی. اشکم هم که بند نمنامرتب
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جعبه دستمال را مقابلم گرفت و   ست،یاش چدرجه  دانستمی که نم یمامور

 :گفت

 .خودت زنگ برن ایب ایو خودت رو راحت کن.  بده یکی شماره از  هی_

 

تلفن را از او گرفتم. چندبار آمدم شماره   یِ گوش بارنیبرداشتم و ا یدستمال

  یچه کس ی. شماره کردمی و تماس را قطع م گرفتمی اما باز چند رقم م  رمیبگ

 گرفتم؟ی م دیرا با

 صدرا؟ 

 ماهان؟

 س؟ یادر

 ؟یکین

 ن؟ینازن

 

 ؟ی هست یمنتظر چ_
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لمس کردم. اما نشد حرف بزنم. چه    یکی ی کیو شماره ها را  دیلرز دستم

که  ی هم در حالآن  ؟یمرا از کجا جمع کن؟ از کالنتر ایب گفتمیم گفتم؟یم

 ام؟ بوده یمثال ناموس ی دعوا  ک ی یطرف اصل

 .برگشتم میدهد و سر جا حیتوض شی را به دست خود مامور دادم تا برا یگوش

 

  ی. گرماخواستی م دنیدستانم گرفته بودم و چقدر دلم خواب انیرا م  سرم

اما نخواستم   شدی و باعث رخوتم م کردی را آب م خمیاتاق، کم کم   یبخار

تار شد   دمیقدر نگاه کردم که دو آن  دیایبخوابم. نگاهم را به در دوخته بودم تا ب

 ...بعد یو کم

 مهسان؟_

 

 

 ...شیصدا

 او بود؟ یو گرفته، صدا  یزخم ی صدا نیا

 .جا نشسته بودم برخاستن نداشتم و هنوز همان  توان

کودک کتک خورده از   ک ی. مثل امچه کرده  دمیتازه فهم دم،یاو را د یوقت

تا از خشم مادر،   د،یگشای مادرش آغوش م  یو باز برا افتدی م هیمادر، که به گر
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و باز به   امختهیخودش گراز ترس مادر، از درد مادر، باز به خود او پناه ببرد؛ از 

جز    یمتوسل شوم. به هر کس ی گریبه کس د شدی ام. کاش مخودش برگشته 

 ...او

  کردمی چون ته دلم احساس م کردیم  رتریمرا حق دنش،یطور سرشکسته د نیا

که هنوز در   یوقت حالم از خودم و حسشکسته شود و آن  دیمن نبا یصدرا

 .خوردی قلبم تمام نشده بود، به هم م

 .رفتن نداشتم یباز هم پا یول

رفتنم را   یاست، اجازه  جناب سروان   دمیکه به لطف صدرا فهم یمامور یوقت

 .رفتنم سست بود یصادر کرد؛ هنوز هم پا

  شینگاهش کنم. صدا خواستمی . نمکردمی بودم. نگاهش نم جیبودم و گ نشسته

 ...را حشیرا، توض اشیبودم، شرمندگ دهیرا شن

نخواهد داد اما حاال   حیتوض کسچیه یبرا  اشی زندگ یهایبود از خصوص  گفته

زن و   نیکه ب زدی حرف م  ییجناب سروان، سربسته از دعوا ی داشت برا

همسرم کم   یِروادهی از ز طاقت،یشوهرها مرسوم است و باعث شده بود تا منِ ب

هم   ی رو مشمانآمده بود و چ نییپا امنه یبزنم. سرم تا حد س رونیآورم و ب

 رفتم؟ی با او م دیبا شود؟ یاش چه م ادامه دانستمی افتاده بودند. نم

 .نشست، زود تکان خوردم و چشم گشودم میبازو  یکه رو دستش

 .خواندمیو حرفشان را، حسشان را نم  گشتی در صورتم م شیهاچشم 
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سمت جناب سروان برگشتم. انگار وقت رفتنم بود. آهسته بلند شدم.   به

 .کنار رفت. مثل تنش که از تنم فاصله گرفته بود می بازو ی دستش از رو

 

و هر دو، ساکت و در فکر، به روبرو زل   مینشسته بود نیربع بعد، در ماش  ک ی

بود که   یاز جناب سروان؛ گفت، وقت ییکه بعد از جدا یا. تنها جملهمیزده بود

  روم،ی نم شی و پ کنمی که امتناع م دیباز کرد و د میدر را برا ن،یکنار ماش

 :به شدت گرفته اش، گفت یوقت با همان صدا آن

 .سوار شو_

 

. میگفتی نم چیو ه  میکنار هم نشسته بود یحرف اما عصب  یحاال، هر دو، ب و

که از   ی. با شناختخواستمی که اصال نم یزی. چرفتمی انگار واقعا داشتم با او م

را فراموش    زیبود دو جمله و دو حرف از او بشنوم و همه چ یخودم داشتم، کاف 

  میصدا رم،ینگاه از روبرو بگ کهن آ یبودم. ب نیتری حاال که از او، شاک یکنم. حت

 .را رها کردم

 .امیتو نم یمن خونه _

 

 :ر گفتمبلندت ی را نشکست. پس کم سکوتش

 .جارو نبر اون من_
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 :لب گفت ریکه ز دمیشن فقط

 .حرف نزن_

 

  یسمتش روانه کردم و حرص  ینگاه می. پُرِ پُر بودم. ندیجوشی داشت م  بغضم

 :گفتم

 .امیجا نم  چی. من با تو هامیب خوام ی . نمامیچرا حرف نزنم؟ نم _

 

 .باالتر رفته بود شیصدا حاال

 .ادامه نده مهسان. سگم نکن_

 

 .آوردم شی و خشمم را به رو  دمیسمتش چرخ به

  فتمیکه بعد از اون دسته گلت، دوباره پا شم دنبالت راه ب ی انتظار ندار_

 ...تخونه 

 

 .زد، که حرف در دهانم ماند ادیبه سمتم برگشت و فر ی حرفم، جور انیم
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هم دارم به   شی جورن ینگو که هم یچیساکت شو مهسان. حرف نزن. ه_

 ...که کنمی نترل مرو کخودم  یسخت

 

  ییساکت شم؟ گفتم من با تو جا دیالل شم؟ چرا با دیاصال چرا با ؟یکه چ_

 .امینم

 

 ؟ یبر ی خوایمثال کجا م_

 

او، عقب رفت و به    یبه سمتم برگشت. تنم از چرخش ناگهان نیو خشمگ گفت

 .دیدر چسب

 ...یطوالن یبهت نگاهم کرد. کم با

حرف صدرا، ابتدا به ترس و بعد به سکوت من ختم شد.    نیبا ا مان،یادهایفر 

بود پس چرا به او زنگ زده   ییراست گفته بود! کجا را داشتم که بروم؟ اگر جا

 بودم؟ 

 

 .دیچک اشکم 

 ...یول رمی م یقبرستون هی_
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 .باز باال رفت ش یو صدا فرمان مشت شد  ی رو دستش

 نمیتا بب ییجا  هی میسنکن. بذار بر  ک ینگو مهسان. انقد من رو تحر یچیه_

 رو جمع کنم!؟کجاش دیبا

 

 :گفتم هیگر با

 ؟ یخرم کن یتون یم یباز چه جور  یکه فکر کن_

 

به در   شتریلحظه چشم بستم و خود را ب ک یسرعت گرفت که  ی جور

 .چسباندم

 

 !مَصَبِت رو شکر خدا _

 

 .دیفرمان کوب یو محکم رو گفت

 .روز بود هیهمش  میعمر خوش_

 

 .دل بسوزانم  شیاش، زخم برداشته بود اما نخواستم برا هیپر گال یصدا
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حوصله بودم. اشک راه   یدوختم. ب رونیاز او گرفتم و نگاهم را به ب چشم

کرده بودم!   هی ناتمامم، تمام صورتم را سوزانده بود. امروز چقدر گر یگرفته

  یزهر شده بود حت میبرا زی! همه چیشده بود! عجب ماه عسل  یعجب مسافرت

 .زنده بودن

 

 !شو ادهیپ_

 

سمت   یشهیکنم، از ش جادیدر حالت سرم ا یرییکه تغآن ی باز کردم و ب چشم

در قرمز رنگ مقابل، متوجه شدم کجا   دنینگاه کردم و با د رون یخودم، به ب

 .روشن بود  مهی. هوا نمیاآمده

 .جمع کنمکه شد، سوز به جانم شالق زد و باعث شد خود را   ادهیپ

 

بار در سمت مرا باز کرد. خود را جمع و جور کردم و   نی را دور زد و ا نیماش

 .تر کردم ک یپالتو را به هم نزد یلبه ها

بودم. کنار رفت تا من   ستادهیطرف در رفت و آن را باز کرد. پشت سرش ا به

 .را زد و پشت سرم وارد شد نیماش ریوارد شوم. دزدگ
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هم درست  بود؛ مِهرم! آن  ام هیکه مثال مهر یی دار بود. مرا آورده بود به جا خنده

 .نداشتم یمِهر و محبت چیه یپر بودم و جا برا ظیکه از حرص و غ یوقت

 

ساختمان جمع و جورش را باز کرد و با دست آن را نگه داشت تا وارد شوم.   در

 .دمیلحظه تنم با تنش مماس شد و آهسته خود را کنار کش ک ی

به سمتش   ی در پشت سرمان بسته شد، ناگهان طاقتم رفت و عصب یوقت

 .برگشتم

 ...رو مه یکه مهر ؟یکه آزارم بد ؟یکه چ جانیا  ی رو آورداالن من_

 

حرفم را در دهانم خشکاند. با مکث، نگاه مستاصلم را از   مش،یمستق هنگا

و باز به   دمیبه صورتم کش یبه او پشت کردم. دست بایبرداشتم و تقر شیرو

 .دمیطرفش چرخ

 

 .یبرم؟ حاال هر جا که شد. هر قبرستون ی ذاری چرا نم_

 

 :. پس گفتمرمیبگ یرا به باز رتشیغ  نخواستم
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 .برم جان ی. فقط بذار از امونمی نم ابون یتو خ _

 

 .نشست میگلو ی. دستم روشدمی خفه م  داشتم

 

بمون تا منم   یرو بزن مهسان. ولبزن، اصال من اد یداد بزن، فر  خوادی تا دلت م_

 .حرف بزنم

 

 !شیاز زخم صدا آخ

 

 .قدم به عقب برداشتم ک ی

 ...گر یقدم د ک ی دوباره

 .ن سقوط کردم و آوار شدمآ یکه به مبل برخورد کرد، رو میپا

 وقفه،ی و ب صدایب یه یام شدت گرفت و حاال، بعد از دوازده ساعت گر هیگر

. صورتم را با هر دو دست پوشانده بودم و ختمیهق کردم و اشک ربلند بلند هق 

 .دیترکیکه داشت م یدل گرفت؟ی دلم چرا آرام نم
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که بروم، با چه  جانی . از اسوختی نداشت و هنوز صورتم داشت م یتمام لرزم 

  زندی م ادیفر امختهیکه ظاهر به هم ر ی هم وقتمواجه شوم؟ آن گرانیبا د ییرو

 .مرا در خود بُکُشد تواندی م ا،یدن یدارم که به قدر تمام غصه ها  یمن درد 

 

آب   یوانی. لدوشم قرار گرفت، تکان خوردم   یکه رو ییپتو   یِنیحس سنگ با

 :مقابلم گرفت و گفت 

. گرم  کنمی رو روشن م نهی. االن شومآماده شه ییآب بخور تا چا نیکم از ا هی_

 .زنگ هم بزن به مامان هی م،یحرف که زد ،یکه شد لکسیر ،یکه شد

 

 !به مامان من نگو مامان_

 

 .بلندم، او را به بهت رساند یصدا

 

 کرده بودم اما چه وقتِ نشستن بود؟  خ یشدم و پتو را کنار زدم.  بلند

 .میهم بود یره یو خ نهیبه س نهیو نگاهش کردم. س ستادم یا  شیروبرو

 م؟ یبخور ییو چا میحرف بزن  ییکنارت، دوتا نم یبش یانتظار دار_
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 .صورتش را برگرداند و باز نگاهم کرد کالفه

  ت،یت و زندگو بدون فکر به گذشته رو کنار گذاشتم  یکه شک و دو دل یمن_

به دلم اعتماد کردم و عاشقت شدم اما تو به عشقم، به حسم، به اعتمادم،  

 روبروت و انگار نه انگار؟  نمیبش ،یکرد انتیخ

 

 .دادی تکان نخورد و گوش م  شیجا  از

 :و داد زدم دمیاش کوب نهیس  یرا رو انگشتم

خبر از اون، آب   ی کردم. ب یداداشم باز رتیمن به خاطر تو با غ یلعنت_

 .پا شدم با تو اومدم سر قرار ی و پنهون خبری اما چندبار ب خوردم ینم

 

 .بودم یهم فشردم. هم سرد بود و هم عصب ی را رو میهادندان 

دل   ن؟ یشد ا کار کردم که تاوانم یمن چ  کنمی همش دارم با خودم فکر م_

 ن؟ یشد ا شجهیم که نتشکست رویک

 

 :زدم  ادیفر هیگر انیم

 کار کردم که انقد بد باختم؟ یچ_
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 .را تند تند پاک کردم میهاهر دو دست لرزانم، اشک  با

 .نامرد یمن فقط عاشق شدم. عاشق تو_

 

او هم به قدرِ من،   دیکه شا دیفهم شدیبست و از فک منقبضش م چشم

 .شدی مشتش فشرده م انیدر م  وانی. لستی و عصب  یحرص

 

که با تمام احساسم بهت زل   یدی دی ستاره بارونم رو م یهاچشم  یوقت_

 صدرا؟  یدیخندی چقد تو دلت بهم م شدمیم   قرارتی و ب زدم یم

 

. سکوتش...  . قلبم از دست او شکسته بود. دلم درد داشت دادی آزارم م سکوتش

  .کردیم ترنینگاهش... مرا خشمگ 

 .یبگو لعنت یز یچ  هیحرف بزن. _

 

  خیانگشتان  یرفته لیرا با زورِ تحل امقه ینشست و  م یگلو یباز رو دستم

 .تر نفس بکشم ام، کنار زدم تا راحت بسته

. ترکهی . دلم داره مکنمی . دارم دق مرمیگی م شیبگو صدرا. دارم آت یزیچ هی_

 بودم؟  یباز  نیا  یمن کجا ؟یکرد چهیرو بازنامرد، چرا من  یانهیک یتو
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  یرو باز و احساسم  هاتون، من و شوهرش، به خاطر پول  یکی به خاطر ن دیبا چرا 

 ؟ ی دادیم

 

 .زدم شیهم شدم، ن بودم... تلخ  تند

با من؟ نکنه   یکار کرد  ی چ دونهیم  ؟یچقد نامرد دونهیت مدختر خاله _

 ...ه یدستتون با هم تو 

 

 :ادامه دادم  هینگفت. حرفم را خوردم اما با گر چی نگاهم کرد اما ه زیت

 بگم بهشون؟ یچ ؟ییخونه؟ با چه رو برگردم  یچه جور گهید_

 

  میکردم. سرما چرا رها هینشستم و باز هم بلند بلند گر نیزم  یو رو گفتم

 کرد؟ ینم

 

  یخوای ازم م ی. گفتیبودم. خودت گفت دهیجلو... فهم یبا نقشه اومده بود _

هدفت فقط انتقام از   یباز بشه. اما نگفت نایکنم تا جات تو شرکت ژ یکار

  .یبکن خودت  یرو وابستهمن  یخوای م یاجتهاده. نگفت
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  یکم آوردم و چندبار بلند و پشت هم نفسم را رها کردم. آهسته رو نفس

 .آب را باز مقابلم گرفت وانی نشست. ل ش یزانوها

وقت دستم  چسباند، آن  میهاا که به لب. آن ردیاما دستش را پس نکش نگرفتم

قدر نفسم کم بودم و آن دهیقدر بارحلقه کردم. سردم بود اما آن وانیرا دور ل

 :آهسته گفت دم،یرا که الجرعه سر کش وان ی. لشدی تمام نم امی بود که تشنگ

 برات؟  ارم یدوباره ب_

 

 

 

کردنش داشت وجودم را به آتش   یگرفتم و چشم بستم. مهربان ینفس

 .دیکشیم

و پالتو   شدی کرده بود. تنم مورمور م شتریوجودم را ب ی آب، سرد یخنک

 .انجمادم نبود یجوابگو 

آورد   ی بزرگ چا وانی ل ک یبار  ن یا میرا روشن کرد. برا نهیشد و رفت. شوم  بلند

تر شود. دستم را  و سرما و ضعفم کم   رمی تا جان بگ ختی و چند قند در آن ر

بار پس زدم. من از   نیچندم  یگرفت و خواست تا بلند شوم اما دستش را برا

ام و   رفتهیرا پذ  زیچ  هبودم تا او فکر کند هم تری راض  مردم،ی سرما هم که م

 .نگاهش نکردم گریتمام شده. خود را جمع و جور کردم و د 
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فرستاد اما فاصله   رونی. نفسش را محکم بشده است یبود از دستم حرص معلوم

 کرد. کجا توانِ مقاومت داشتم؟  ک یو تنم را به خود نزد دینگرفت. دستم را کش 

 .دیچیرا دوباره دورم پ پتو

را مزه مزه    اشی تا داغ دیکرد و دستش را پس نکش ک یرا به دهانم نزد  یچا

. هرچند که هنوز  شدی م یتنم آب شده و سرما از جانم فرار خیکنم. کم کم 

 چه بود؟   یبرا اشیشان یبسته است. نگاهش کردم. اخم پ خی دلم  کردمی حس م

  یادیمردِ ز نیصورتش، دوباره نطقم شکوفا شد. من عاشق ا یایزوا دنیکاو با

را   تشیهم جذاب  اشختهیحاال که ظاهر به هم ر  یپوش شده بودم. حتخوش 

 .زدی م ادیفر

 

 ...هنوز ازت وحشت داشتم، هنوز ازت دم،یترسیکاش هنوز ازت م _

 

 .د یچک اشکم 

 .کاش هنوز ازت نفرت داشتم_

 

 .و او مات نگاهم بود  دیفروغلت گرمیاز چشم د ی بعد اشک 
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حماقتم  یرازآلودش و همه  ی ادیز یهابراقش. چشم  یهابه چشم دیرس نگاهم

خودم حرف   ی کردم و به پخش مجددش دل دادم. برا لمیخود ف   یرا برا

 شدم،ی نم  یو خال گفتمی قدر پُر بودم که اگر نم. آن کردمی . زمزمه مزدمیم

 .. او گفته بود حرف بزنشدمی حتما خفه م

شد که عاشقت   یتو شدم؟ اصال چ یتو خوشم اومد؟ عاشق چ  یمن از چ_

باعث   یکردنم. تو حت د یدکردنم، جز ته ریبودم جز تحق ده یازت د یشدم؟ چ 

 .یاخراج من از محل کارم شده بود

 

 .و بانفوذ  قیبود. عم امره یخ میو مستق گرفتی را نم نگاهش

 .از نداشتنت دم؛یترسی شد که از نبودنت م ی شد که خواستمت؟ چ یچ  هوی_

 

 .دمیخند تلخ

که   یی. خود تویکرد  تیشدم. تو ازم حما تتیبار عاشق حما نیمن اول یوا_

پسر مزاحم نجاتم   هی فیرو از دست کثو من  ی ازت فرار کنم، اومد  یباعث شد

بهت   یبهت فکر کنم. ه یو ه نمیبش  خواست ی جا بود که دلم م. من اون یداد

 ...یفکر کنم. ه
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 .کردم هیگر

 گرفتمی حس بد نم ؛یشدی م کم ینزد کهن یاز ا  ؛یکردیلمسم م کهن یمن از ا_

نامحرم. به   یِ. به توکردمی ازت. من هرزه نبودم اما شب و روزم رو به تو فکر م

. من با ماهان حرف زدم. با داداشم. بهش گفتم عاشق شدم. گفتم بهیغر یتو

 .کنه که بشه بهت برسم یکار هی

 

چرا ساکت بود؟   زد؟ی نم یرا کنار زدم. چرا حرف  میرا بلند کردم و موها دستم

 گفت؟ی و پر اخمش چه م یصورت جد

من و   نیافتاده بود ب  ریرو. مامانم گچه قدر دل مامانم رو شکستم. دل خاله_

رو از  دلم. باعث شدم به خاطر من، به خاطر کار کردنم تو شرکت تو، ماهانم 

صدرا. به   یخودش برونه. با حرف هاش، کمر داداشم رو خم کنه. تو باعثش بود

اسرار. چشم رو   محرم ا فقط تو. محکم موندم رو حرفم و ماهان شد واسم خد

که  یی . چون بهش گفته بودم، از تو، از قرارارتش یبست؛ رو غ هاشتیحساس

بست چون   رتشیکه بهت داشتم؛ چشم رو غ یباهات گذاشته بودم؛ از حس

دلم و حرفش. خودش افتاد جلو   یِ کنم و برم پ ی بازم خودسر ی اغیمنِ  دیترس

شد ازمون. از   یمامان شاک نیکرد که اشتباه نکنم. واسه هم ییرو راهنماو من 

اومد با خود تو حرف زد. اون   یماهان حت یمن و داداشم. از اصرارمون. وا 

که اومد بهت گفت مراقب خواهرم باش، مراقب ناموسم باش، تو دلت   یموقع

 ؟یدیبه من نخند ؟یدیبهش نخند
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 :زدم هق

 ؟یدیبه حسم نخند_

 

اوج گرفته  امهیسرم را در آغوش گرفت و من جانِ عقب رفتن نداشتم. گر  او

. فقط اجازه داده بود در حجم آغوشش، جمع شوم و  خوردی بود و او تکان نم

 .ام را پر کردشامه  گارش، یتند س ی. بورمیآرام بگ

 

برداشته   یکالنتر ز یم یرو امامزاده و  یِبهداشت سیکه از سرو ییهادستمال 

 .داشتم ی بودم، همه در دستم چالنده شده بودند و حس بد

 

 :رمق بودم. آرام گفتم یب

خودم. چقد فرار کردم از دلم. نخواستم باور کنم دوسِت   یچقد انکار کردم برا _

نگام   ،یذره دوسم داشته باش هیکم،  هی خواست ی داشتم. چقد دلم م  یدارم ول

 .... واسه توختمی . چقد اشک رختمی. چقد واسَت اشک ر ی بهم توجه کن ،یکن

 

آغوشش بود.   انی و هنوز سرم در م دمیکوب اشنهیو با مشت، آرام به س گفتم

 !ینوازش چیه یب



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2268 
 

.  سوختی م امنهیو س  شدی م ادیام شده بود. نفسم کم و زباعث سکسکه  هیگر

 !از دلم  یو وا م،یهامثل صورتم. چشم 

 

 .قدر دو جمله به حرف آمد به

 مهسان؟ فمیمن انقد کث_

 ؟یشناخت فیمنو کث انقد

 

از او فاصله گرفتم اما اجازه نداد. با فشار    یکه داشت، کم ییاز ادعا  یعصب

 .دستش، دوباره مرا به آغوشش باز گرداند

 

مهسان پرته؟   یتو نبود؟ مگه تو نگفت  یبود؟ مگه صدا یپس اون صداها چ _

 .پرته   یرعلیمهسان م

 

 :دمیدرمانده نال و

 .ی من هنوزم منتظرم تو انکارش کن یول_

 .من نبودم یبگ که

 .منم قبول کنم که
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 .کنمی قبول م خدابه

 

 

 .زدمی کوتاهم حرف م یهاسکسکه  انیزدم و داشتم م هق

 .بوده باشه  یحرفات الک یهمه  شهی قدر خاک بر سر شدم. باورم نم  نیهم_

 کرد صدرا؟  یباز لمیف  یانقد واقع  شهی م مگه

 

 .خوردم یلحظه تکان سخت  ک ی کم آوردم و  نفس

. اما باز  کردینم  م یبود، از سرما، از ضعف، حالم بد بود. لرز رها یگرسنگ از

 .ساکت نماندم

 

  یانقد خوب نقش باز یتونست یچه جور  گمی دارم با خودم م شب یاز د_

  ؟یکن

 باشه؟  لمیتموم اون کارا ف  شهی م مگه

ازدواج انقد واست   ؟ ینبودم؟ پس چرا باهام ازدواج کرد یچ یمن برات ه یلعنت

 بود؟  ی معن یارزش بود؟ تعهد انقد واست ب یب
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 .کردم شیضربات مشتم را سهم پا بارن یا و

. تو  ی صداقته اما خودت صادق نبود  مونی شرط اولت واسه زندگ یتو گفت_

 .مونروزه  هی ی. زندگیصادق نبود مونیزندگ

 

تمام   یبه اندازه  آمد؟ی و مگر دلم کوتاه م شدی و باز نفسم قطع م گفتم

که در دلم نسبت به او و عشقش داشتم، از دستش پر بودم. اما قصد  یصداقت

شود.   آبروی خودم ب  ی تا دلم برا گفتمیرا م  ز یقلبم را داشتم و همه چ یشکنجه

 .دو اعتماد به سرش نزن یهوس عاشق  گریتا د

 

ت، نکنه واقعا  خاله  د،یاون شبت هم دروغ بود؟ در مورد گلش  ینکنه حرفا _

 ...باهاش

 

 .دست پرتوانش شد و محکم آن را فشرد ریام اس لحظه چانه ک ی

 

 !ساکت باش مهسان_

 .از حدت حرف نزن شتریب گهید

 .یبعدا جمعش کن  ینگو که نتون یزیچ هی
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که زخم   نهیخاطر ابه دم؛ی نشستم و به حرفات گوش م  لکسیاالن انقدر ر اگه

 .یخورد

 .یهم خورد بد

 .کنمی که درکت م نهیا  خاطربه

 

 :در صورتم زد و با همان خشم گفت  یچرخ نگاهش

فکر نکن   وقتچیه گم؟ی م یچ نیهاتو باز کن بب! خوب گوش یرعلیمهسان م_

واسه تو   یخطر چی. منِ صدرا کاهن، هبهت برسه  یکه از سمت من، آزار 

 .گمی بهت نگفتم و نم یدروغ چینداشتم و ندارم. ه

 ؟یدیفهم

 

  تمیام، اذچانه  یو فقط نگاهش کردم. فشار دستش رو میبگو  یز ینداشتم چ نا

وقت بود که  . آندر هم شد ی ولم کن! صورتم کم م ینبود تا بگو یو رمق کردیم

لباس   چیه یکجا رفت. ب دمیمرا رها کرد. بلند شد و از من دور شد و نفهم

 رفت؟ اگرفته، مرا رها کرد و کجسرد مه  یهوا  نیدر ا ،یمناسب

 

 .دمیو تنم را به آغوش کش دمی دراز کش نیزم یرو
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تنم   یهمه. سردم بود. دمیدی بود اما صدرا را نم یسرتاسر یبه پنجره نگاهم

را حصار تنم کردم. نگاهم را به   میهابسته بود. خود را جمع کردم و دست  خی

 .توان فکر کردن و غصه خوردن هم نداشتم یحت گریو د دمیروبرو بخش

 

  ک یشوم.  تمیتا متوجه موقع دیاحساس ضعف، چشم باز کردم و طول کش با

 امدهی. صدرا هنوز نآمدی از اطراف نم ییصدا چیتنم بود و ه ی رو نیسنگ یپتو

 بود؟ 

 .گفتی م یگر ید ز ی تنم مرتب شده بود، چ یکه رو ییسرم و پتو  ریبالش ز یول

به   ی بکشم. حس خفگ ترن ییام پاچانه  ریتکان دادم تا پتو را از ز یرا کم  سرم

  یتر از خودم، کم نییچمدانم را پا  دم،یکش نیی. اما پتو را که پادادی من م

 .دمیبه در د ک ینزد

 

  دیدهد و بگو  لیام تحوچه آورده بود؟ که مرا به خانواده   یرا برا چمدان 

هم قصد   دیشا  ای! تانل یو سالم تحو حیاز دخترتان، صح نیراحت! ا التانیخ

 با او مشغول شوم؟  امیی ایهمراهش شوم و به ماه عسل رو اق،یداشت با اشت

 ...لبمپوزخند زد اما   دلم
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شوم. حتما نبود. پتو را کنار زدم   زیخ مین م یدر جا یخانه باعث شد کم سکوت 

نگاه کردم اما   یرا کم   ینقل یطرف و آن طرف خانه نیو آهسته بلند شدم. ا 

چمدان   یو آن را رو دمیکش رونیرا از تنم ب نیسنگ  ینبود. پالتو یکس

 .انداختم

 

نامفهوم   یی . صداخوردیم چیرفتم. دلم از ضعف، در هم پ  شیپ یقدم

راه    اطیکه در ح  دمیصدرا را د شه،ی. به طرف در رفتم و از پشت ش دمیشنیم

صحبت   آوردم،ی که من چندان از آن سردرنم ی و با تلفن، به زبان آلمان رفتیم

 .کردیم

 

حمام را   دیبا تفاوت، از در فاصله گرفتم و عقب رفتم. ینگاهش کردم و ب یکم

 .استتمام تنم نوچ شده اد،یز  یه یاز گر  کردمی. حس مکردمی م دایپ

مشترک در هم را    ییطرف تک اتاقِ ساختمان، حمام و دستشوو آن  برگشتم

 .دمید

 

بعد هم به   دادم،یبه خود م  یاول سرو سامان  دی. باکردمیم نیف  نیهم ف  هنوز

سفر    نیبمانم. باالخره ا حان ی. تا ابد که قرار نبود ادمیرسی اوضاع و احوالم م

 .سه روز بود نیا انیو فردا پا شدی سه روزه، تمام م یِالیخ
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چون   نیریش ی خوشبخت، با نامزدش به سفر یِرعلیکه مهسان م یروز  سه

 .تظرم بودعسل رفته بود. بابا و مامان منتظرم بودند. ماهان منماه

ماهان را کرده بود!   ی. چقدر دلم هواکردمی م  دایپ  یو راه حل کردمی فکر م دیبا

 .او را  یحرف زدن با او را. درد دل گفتن برا ی هوا

 .دیجوشی لحظه او را نداشتم، چشمم دوباره داشت م نیا کهن یا  از

تخت   یو با آن، به سمت اتاق آمدم. پالتو را رو دمیو چمدان را کش برگشتم

 .انداختم

اول حمام    دیندادم. با یتیاهم ی برود. ول جیباعث شد سرم گ ادیز ضعف

. پس فقط  رمیدوش مختصر بگ ک ی خواستم ی . چمدان را باز کردم. مکردمیم

دست   ک یآن گذاشتم.  یام را هم رو نرم کننده یحوله را برداشتم و شامپو

.  اشتماما حوصله ند شستمی را م میهالباس  دیاسب هم برداشتم. بالباس من

 .وقت بهتر ک ی دیشا

 

 

متوجه   ادی. زدمیصدرا را بلندتر از قبل شن یدر چمدان را ببندم، که صدا آمدم

تخت   ی را رو لم یواضح نبود. اما وسا یلی خ شیو صدا شدمینم شیهاحرف 

. مرا که  کردی گذاشتم و به سمت پنجره رفتم. هنوز داشت پشت تلفن بحث م

توجه به نگاهش، از پنجره دور   یبرگشت و نگاهم کرد. ب  د، یمتوجه خودش د
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شدم و عقب رفتم. حوله را در دست گرفتم و به سمت حمام رفتم. هنوز در  

 :حمام را باز نکرده بودم که گفت

 .برو حمومبخور بعد  یزیچ  هیبمون _

 

 کهن یگرفتم و خود را در حمام انداختم. با ا دهیبود. حرفش را نشن نیسرسنگ

 .د یلرزی م میدست و پا ،یاز گرسنگ

  یبه وقتش مرا برا  کردی . حتما با خود فکر منمینماندم تا واکنشش را بب یحت

را از تنم   میهاکه لباسآن  یخواهد کشت! با پوزخند، ب میهایگستاخ یهمه 

مطلوب و مطبوعش   یآب را باز کردم و خود را به دست گرما  ریخارج کنم، ش

  ن یاما من واقعا در ا دم فکر کردن انتخاب کرده بو ی را برا ییبدجا د یسپردم. شا

  نیکه در چن  ستیکس ن چیندارم؟ چرا ه یدوست چی فکر بودم که چرا ه

هم خجالت    نیاز نازن  یبه او پناه ببرم و چاره بخواهم؟ من حت ،یتیموقع

ازدواج کرده که   ی در دانشگاه، با کس قشیتنها رف  کردی. او فکر م دمیکشیم

  گر ید ی. او به انتظار دو هفتهداست و قرار است با هم خوشبخت شون نیبهتر

 ...و حاال ابدیحضور  مانی مانده بود تا در جشن عقد رسم
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را   سمیخ یهاپس لباس . ستمیسرپا با  ادیچون ضعف کرده بودم، نشد ز 

را را به نرم کننده آغشته کردم تا   میآب انداختم. بعد موها  ر یش یدرآوردم و رو

 .ها را جمع کنمتر ان راحت 

و حمام مشترک بود و با خود فکر کردم اگر بخواهد از   ییدستشو نیب درِ

 استفاده کند چه کنم؟  ییدستشو

 

خود را    خواستمینبود. فقط م . قصدم حمام کردن رفتمیم  رون یزودتر ب دیبا 

تر کنم. تا به مامان زنگ بزنم. او منتظرم بود. حتما که بابا و ماهان هم  سرحال 

 .منتظرم بودند

را   میهارا خشک کردم و آمدم لباس بپوشم که آه از نهادم برآمد. لباس  خود 

 .بودم اوردهین

 

بار از   نیا  امهیگر ی. صدارمیسکو آوار شدم و کم مانده بود از حرص بم یرو

بود که بلند شده بود. آب حمام را تا آخر باز کردم تا خوب   یگری د ز یسر چ

 ک ی یکه عرضه  ی. مندمیرا دور تنم کش سیخ یبخار کند و همان حوله 

  امی دلم را اداره کنم؟ زندگ خواستمیحمام کردن ساده را هم نداشتم، چطور م

 .ا را از چمدان درآورده بودمهرا. چرا حواس پرت شده بودم. من که لباس
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  دیصدرا به گوشم رس یشد و مرا از جا پراند. صدا دهیمحکم به در کوب یاضربه

 :گفتیکه پشت هم و مکرر م

 !مهسان_

  !مهسان 

 

 :گفتم هیبغض و گر انیم

 ه؟یچ_

 

آب را بستم. دوباره   ر یو ش دمیکش شیاو که واضح نبود. دستم را پ یصدا

 :گفتم

 ه؟یچ_

 

 ؟ یکه. سالم ی م داد. سکته مهسان  ی... وایوا_

 

 .نزدم یحرف 

 ؟یگی نم یچیچرا ه_
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 :دمینال

 .خوبم_

 

 .لعنت بهت دختر. لعنت بهت_

 

 :پوزخند گفتم با

قدر شجاع  راحت باشه چون هنوز اون  الت یخودم رو بکشم؟ خ یدیترس ه؟یچ_

 .نشدم

 

 :د یغر بلند

 .رونیب ایساکت باش و فقط ب_

 .یش  ضیاوضاع فقط مونده مر  نیا تو

 .رونیب ایب

 

 .دیو محکم به در کوب گفت

 

 :دم ینال یچارگیب با
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 .تونمینم_

 

 .گه ی د رونیب ایب ؟یتونی نم یچ یعنی_

 

 :کندم و گفتم جان

 .لباسام... رو تخته_

 

خواستم دوباره تکرار کنم اما انگار خجالت   د؟ینگفت. نشن ی زیشد. چ ساکت

 .دمیکش

 

 :و گرفته بود؛ گفت آمدی که از ته چاه در م ییصدا با

 .رونیب ای. ببندمی رو هم م. در خونهرونیب رمی من م_

 

 .دمیرا شن ی باز و بسته شدن در ورود یبعد، صدا هیو چند ثان گفت

 

زدم و خود را در اتاق انداختم.   رونیاز دست خودم، از حمام ب  یو حرص یکفر

زده بودم و کاله   خی. دمیچیپ میرا دور موها سمیخ یو حوله  دمیلباس پوش
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. به فکر  ساختمی حوله م یسیبا خ دیحمامم را فراموش کرده بودم. پس با

صل  مف یسفره نه،یبه شوم ک یافتادم. آهسته از اتاق خارج شدم و نزد نهیشوم

 .صدرا، مرا مبهوت کرد یصبحانه

 

نخورده   یزیچ روز، یاز ناهارِ مختصر د را نگاه کردم. ده صبح بود و من  ساعت

نه؟ نشستم و هنوز دستم به نان   ا یتوان خوردن دارم  دانستمی بودم. اما نم 

 .دیبود که صدرا هم رس دهینرس

 

خود را   ،یابچگانه یِبا کدام لجباز دانمی شدم و نم الیخ  ینان را ب برداشتن

 .قانع کردم که از سر سفره بلند شوم

 

 !مهسان نیبش_

 

  دایرا پ  یهم باعث نشد تا بمانم و به اتاق رفتم. گوش اشی عصب  یصدا یحت

 .هم نبود میپالتو بی. در جکردمینم

  زیتند و ت یاتاق خارج شدم و ناگهان با صدرا چشم در چشم شده. با اخم  از

به شارژ وصل   کهیرا در حال  یبزند، که گوش یشد و دهان باز کرد حرف  ام هریخ

  .کردم  دایمبل پ یبود، رو
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 .ت رو بخورو صبحونه نیبهت گفتم بش_

 

تا به قول  کندی خود را سخت کنترل م  م یبه جرات بگو شدی . مدیلرزی م دستم

 !خودش، گردنم را نشکند

 

  دایها پتماس  نیآخر ستیمامان را از ل یرا باز کردم و شماره  یگوش قفل

و حس افتادن   دیرسی کردم. نفس بلند صدرا، در سکوت خانه به گوشم م

 .داشتم

 

 الو مهسان؟ _

 

 .مهربانش... بغضم را از نو متولد کرده بود ی... صداشیصدا

 

 .ادیمهسان مامان؟ الو؟ صدات نم_

 

 .زار زدم بایتقر
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 !مامان_

 

 

  میگرفتم و به صدا یمبل نشستم. نفس  یزود خود را جمع و جور کردم و رو اما

 .. هرچند کم، هرچند سختدمیپاش  یشاد

 خوبن؟  نایبابا ا ن؟ی سالم مامان. خوب_

 

حال   نی. حاال که به ادانمی از قبل م  شتریحاال قدرشان را ب کردمی م احساس 

دوباره   ،یلعنت گردِابان یپسر خ شبیها دور بودم. فکر مزاحمت دافتاده و از آن 

 .دادی داشت کار دستم م

 صدرا جان چطوره؟  ن؟ی. شماها چطورمی. همه خوبزدلمیسالم عز_

 

 :گفتم رلب یبستم و ز چشم

 .میما خوب_

 

 :را صاف کردم و بلندتر گفتم  امنهیس و

 .هی خال  یلیجاتون خ_
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 :گفتم نیغمگ  ی و با دل رم یرا بگ میهااشک   زشی ر یردم نشد جلوک هرچه

 .توندلم تنگ شده واسه_

 

. بابات و ماهان تمام  هیتو هم واقعا تو خونه خال ی. جازمی قربونت برم عز_

ها رو  دلم شور بچه  گفتمی . همش منداختنی رو دست مرو داشتن من شبید

 .یاریدرم   یمادرزن باز یدار گفتنی . مزنهیم

 

 !آمدی. مرا هم خنداند. مادرزن بودن چقدر به مامان م دیو خند گفت

تا   زهیشد مامان؟ نکنه اونم سورپرا  ی. چنیقرار بود واسمون عکس بفرست_

 .نیبرگرد

 

 .فرستمی خاموش بود. حاال بعد... عکس هم م میگوش_

 

و قرمزم را؟    زانیآو  ینیپف کرده و ب یها!؟ عکس چشم یفکر کردم چه عکس و

 .مینرفته بود یسفر  چیتهران بود و درواقع ما به ه نیکه در هم یعتیطب ای
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  صدرا چطوره مامان؟_

 

.  کردی داشت و روبرو را نگاه م  واریبه د هیسمت صدرا انداختم. تک ینگاه مین

 :گفتم ی خوب اما مصنوع ی هنوز هم با اخم. دوباره با حال

 .رسونهی الم مخوبه. س_

 

بردارد. فقط   یز یچ نیبماند که باز هم به او دروغ گفتم صدرا رفته از ماش و

مامان هوس کرده بود با دامادش حرف بزند تا دوباره سفارش   کهن یا  یبرا

 .دخترش را به او بکند

 

 .نگاهم کرد  ز یهمان لحظه صدرا برگشت و تند و ت و

  میمه دادم. تماس که قطع شد، ازجادهانم را قورت دادم و مکالمه را ادا آب

نان، داشتند خشک   یهاکرده بود و تکه  خیصدراپز   یمرویبلند شدم. ن

اما به خدا که دست   کردندیم ک یرا تحر  می. عسل و گردو و مربا اشتهاشدندیم

 .رودی نم نییپا میخودم نبود. مطمئن بودم که اگر بخواهم هم از گلو

 .تخت نشستم یاتاق شدم و رو  وارد
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  ی بود و جا امهیکه مهر  یی . از جارفتی ماندن سر م جانی ام از احوصله   داشت

،  حرف بزنم. صدرا ترسناک نبود یبا کس کهن یا  ایبروم.  دیمن نبود. فکر کردم با

مطلقم شده بود.    ی اعتمادی بود. او باعث ب دهیاما مرا ترسانده بود. چشمم ترس

 یبه سرم زد و شماره  یکه حاال تنها کسم بود. فکر ییبودم به او اعتماد یب

  شیپ ی راه دی. بازدم ی با او حرف م دیرا گرفتم تا از او کمک بخواهم. با   سیادر

دلم را با او صاف   توانمی چطور م گفتی به من م یکس دی. باگذاشتی م میپا

 .دشمنِ صدرا باشد س،یاگر او، ادر یکنم. حت

گوشم گذاشته بودم و منتظر بودم جواب دهد. اما فقط دو بوق   یرا رو یگوش

 .خورد که صدرا وارد شد

 ؟ یزنیزنگ م ی دار یبه ک_

 

از پشت سر،   ینزدم. بوق چهارم که خورد، ناگهان گوش یاما حرف  دیلرز دستم

 .شد دهیحکم از دستم کشم

  س یادر یرا در دستش گرفته بود و شماره  یوحشت به عقب برگشتم. گوش با

که بارها از آن   ییصدرا در مقابلم مجسم شد. همان رو یروتازه آن  د، یرا که د

 .حرف زده بود
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  ی را رو میهازد، که ناخوداگاه، هم دست  ادیو فر دیکوب وار یرا به د  ی گوش ی جور

 .گذاشتم و هم چشم بستم میهاگوش 

 ؟یکه چ یزنی شرف زنگ م  ی به داماد اجتهاد ب_

 مهسان؟  یکه چ یزن یزنگ م گولیاون بچه ژ به

 

 .چهارستون خانه را لرزاند ادشیفر

  که یفرض کرد رتیغ  یرو چقدر بمن_

 هان؟ ؟یزنی زنگ م  کهیمرت نیبه ا ی دار

 

 :باز نعره زد و

 نجاتم بده؟ ایب یبگ ؟یبگ یبهش چ  یخوایم_

 بده؟  میفرار ایب یدست شوهرم؟ بگ   از

 

هم   یو باز چشمم از ترس رو دیپشت سرم کوب  واریبا مشت، محکم به د و

 .بودم دهیند طورن یافتاد. تا به حال او را ا

 .کردی گوشم را حتما پاره م یپرده   ادشیفر
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 بشه؟ یچ  یبر یفرار کن ؟یباز فرار کن یخوای مهسان؟ مآره _

 ؟ یفرار کن  یتو عرضه دار مگه

 ؟یدوساعت از خودت مراقبت کن یتونست مگه

 .جمعت کردم  یدوازده ساعتم نشد از کالنتر سر

 

.  کردی و منِ درمانده را ماتم زده تر م دیکوبی را در صورتم م قتیحق  داشت

 بلد نبودم؟  ی گری شدت گرفت و چرا کار د  امهیتر. گربدبخت تر،چاره یب

 

 ؟یکنی از دست من فرار م ی وقت دارشوهرتم. اون   رتیغیمنِ ب_

 

  .تندش را به سمتم روانه کرد یهانفس و

 .کردی بود که بس نم دهیانگار به حد انفجار رس اما

از    یشی پا م ،یکنی رم م ینیبی رو ممن  ؟یکه چ یزنی حرف نم  یقهر کرد_

د   ؟یدیکه بهت نگفتم؟ که چرا زودتر نفهم ؟یکه چ یشی سر سفره بلند م

که بشه روت حساب کرد؟   یکه بگم؟ مگه اونقد بزرگ شد یآخه مگه گذاشت

 .اوردنتیرو موندنت، رو کم ن
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 .. دستم را به تشک تخت گرفتم و آن را محکم گرفتمامدیبند ن اشکم 

باهات حرف بزنم؟ چرا   نمی عقد بشقبلِ تونستمیمن نم   یفکر کرد_

مگه   ی رو بهت بگم. ول ی جلو و همه چ امیب شدی راحت م  یلی. ختونستمیم

 .یبه همه چ یزدیاخالق مزخرفت، گند م نیجراتش رو داشتم؟ با ا

 

 

 .کردی و صدرا بس نم آمدی و اشکم بند نم دم یلرزی . به خود مدمیلرزی م داشتم

 

اون سگ صفت خوب    یوقتش باهات حرف بزنم، ولمنِ احمق صبر کردم به _

  کردمی که فکر م  یرو حساب کتاب و درست موقع ی جورن یکه ا شناختتیم

رو انداخت وسط   یواقع شیو آت یگند زد به همه چ هو یدارمت،  گهید

 .مونیزندگ

 .کنه دایدو روز ادامه پ ینذاشت یکه حت یاتازه یِزندگ

 

 :دمینال

 ...تو که ایمن نذاشتم؟ من _
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 زند؟ی که صدرا از او حرف م ستیفکر کردم سگ صفت ک و

 

 .صورتم خم شد یرو دوباره

 وقتچ یو ه یرو خراب کرد یچت همه اخالق مزخرف بچگانه   نیبا ا شهیهم_

از   المیخ یبا خودم گفتم بعدِ عقد وقت  الی. منِ خوش خیر یبپذ یخوای هم نم

 .بابتت راحت شد 

رو    یرو موندنت حساب کرد، همه چ شهی و م یبر یکنیشد که ول نم  راحت 

 .بودم دهیدرخشانت رو د ی. چون سابقهدم یم حی. برات توضگمی برات م

 

 :رفت و بلند گفت عقب

 .گهی د شناختمتیم_

 گهی د ،یبه خودم و خودت و همه چ  یتا گند نزن ،یاگه قبلش بفهم دونستمیم

 .یکنی ول نم

 

 :رفته ام گفتم لیتحل یبزنم. اما با صدا ادیفر شدینم

 ...دی. شایگفتیم دیبا_
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 :گفت  یدور عقب رفت و جلو آمد و عصب ک ی 

 !ز یهمه چ یشرف، من ب ی من بد، من ب _

  یفرار کرد زیهمه چ یب هی یخونه   از

 ؟ یکه چ یشد ابونا یخ یآواره  یرفت

 

 :گفتی و م زدی م داد 

شدم و تا    قهیبه  قهیتر از خودم  شرفیب یبا اون راننده  شرف،یمنِ ب_

 .ستیخانوم رفته،  ن  دمیبرگشتم د

زنت رو ببر. فکرم تا کجا که نرفت.  ایو زنده شدم تا زنگ زدن و گفتن ب  مردم

سان.  مه زمیریرو به هم م  ایدن یبر یکجاها رو که نگشتم. گفته بودم بخوا

رو تو همون چند ساعت داغون  . تو منکنمیم ستیگفتم خودم رو سر به ن

  یدنبالت چه حال  امیبهم گفتن ب یاز کالنتر  یوقت یتصور کن یتونی . نمیکرد

. زن من، زن  شدمی و هم داشتم از شرم آب م کردمی داشتم. هم خداروشکر م

مهسان؟   یدرک کن ی تون ی. مرهیو م  ذارهی روز بعدِ عقد م هیمن،  یروزه  هی

که   ی کرد ابونیکوچه و خ یتا صبح خودم و خودت رو آواره  نارو؟یا یفهمیم

 ؟ یچ
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 :دادم و مُحِق گفتم ممیرا با نگاه مستق ادشیفر جواب

همه   نیا ،یهمه دوسش داشت نیکه ا یکس یدرک کن  ی تون یم  ؟یتو چ_

جلو روت به   هیتو چند ثان هو ی ، یخوردی که رو اسمش قسم م یبود، کس زیعز

 ؟ یچه حال یعنی ؟ی چ  یعنی زه یشکل ممکن فرو بر نیبدتر

 

 :زدم  زار

. هنوزم  فهممی رو نمهاتبت ساخته بودم صدرا. من هنوزم حرف  هیمن ازت _

  .یرو گرم کنکه دلم  دمی ام یروزنه هیدنبال 

 

 :را با هر دو دست پوشاندم و گفتم صورتم

 .یدارم که انکار کن  دیمن هنوزم ام_

 

هر دو دستم سر دادم. به خدا که هنوز منتظر    انیرا م هیگر  یها یو ها گفتم

بود که باعث    یناباور نیانکار کردنش بودم. هنوز هم باور نکرده بودم. و هم

  .شدی م  امیی بهانه جو
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رو تو مغزم   میزندگ یهاآدم  یدنبالم، هرچ  ادیزنگ بزنم ب یکیگفتن به  یوقت_

  ...که ییبه تو، به خود تو دمیفکر کردم، تهش رس یکردم، به هرک نییباال پا

  .یبازم همه کسم بود یول  یداد میباز بد

 

 :باز زار زدم و

من از تو فرار نکردم   گفتم؟ی م دیبا یبه ماهانم نگفتم. به بابام نگفتم. چطور _

 ...پناه ببرم. من از خودم فرار کردم. از خودم که هنوز  یکی بخوام به که 

 

تر قلبم باز مثل قبل، پرتپش دم،یبه خودم شن ک یکشدارش را که نزد یهانفس

 .دیکوب نهیتر از امروز، در سو محکم 

 

 .آوار شد نیزم  یتخت و رو  کنار

 

که به روبرو   ییهاکه به من نگاه کند، با چشم آن  ی به حرف زدن کرد و ب شروع

 :شده بود، آهسته گفت رهیخ
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شرکت ملک   یپا هی دونستنی شده بود. اونا نم ی باز نیاجتهاد باعث شروع ا_

ورشکست شده بود؛   یاومده بودم که شرکت کله پا شده بود؛ عل  یمنم. وقت

 .راه بندازه یار و کاسبنبود. رفته بود ک یملک گهیکه د یوقتمطلق. اون  یقهقرا

بود رو با مشورت خودش، سپردم به    دهیرس یکیکه به ن یاه یاز سرما یکم

 .نکردم سک ی. ریعل

 .یرو بسپرم به عل ه یکل سرما نتونستم

 .خدا نخواست دی! شادونمینم

 

 .گرفت ینفس

هم رفت. بعدشم    یکین یه یکه به باد رفت، پشت بندش سرما یعل هیسرما_

 .نابود شد شونیکل زندگ

  یچون بازارش خوبه. برا دیداده بودم از چرم شروع کن  شنهادیخودم پ من

  ی که گم و گور شد، با کمک باباش سع ی خودم رو مقصر دونستم. عل نیهم

 .میراه کنکارها رو روبه  ی کردم کم

 !شدی نم یول
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  هی. تو همون بدو بدوها، مونهی نزول، مثل خوره  م ینشد. لعنت میکرد یکار هر

. تا بوده،  ستیبارش ن نیاول داد یاومد که نشون م  رمی از اجتهاد گ  ییزایچ

 دهیکوبی رو م کردنی م شرفتیکه پ ییکارخونه دارها  یکله

 .طاق به

 

 .مکث کرد  یو کم دیکش یآه

  هیمدرک جمع کنم. عل خواستمی از همونا قرار داشتم. م ی کیشب با  هی_

  گارد یباد هیسرم. چند نفر که شب ختنیاجتهاد. اما وقتِ برگشتن، چند نفر ر

 .بودن

  یمطمئن بودم اونا نوچه ها یعنی آشناست.  شونیکی  ی کردم صدا حس

 .بند نبود ییدستم به جا ینداشتم. ول ی مشکل یاجتهادن. من با کس 

 .فروشگاه بود هیکه خفتم کردن،   ییکردم و اطرافِ جا ت یکارفتم ش فرداش 

 .چک کنن رو هاش نیدورب گفتم

 .ضبط  شده بود افشونیق  حتما

 

 

 :داد ادامه 
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 .ازشون مشخص نبود  یزیچ  یکیتو تار_

  ...ی. ولشوننیپالک ماش یحت

  دیسف ی شونیکه درست مثل گاو پ یک یپررنگ بود.  یلیتو ذهنم خ  شون یکی

 بود. همونم 

پنجه بوکس داشت.   هی شهیبود و هم ی رو جلب کرد. تمام تنش خال کوب نظرم

  چیه ن،یشب، برق پنجه بوکس تو چشمم نشسته بود اما تو دورب  یکیتو تار

 .نبود. من مطمئن بودم اما مدرک واسه ارائه نبود یخبر

  خواستمی . عالوه بر اون، مشیکارهام به هم گره خورد و برگشتم اتر کهنیا تا

 .و بعد باز برگردم فتهیب ابیها از آسآب

 تیثیح یاعاده  تم،یشکا یبودم اجتهاد برا منتظر

 .نشد یخبر ی. ولکنه

 .شد لیتبد نیقیشد که شَکم به  نیهم

 .و بعد از چند ماه برگشتم رفتم

 

  یحرف  خواست ی. انگار مکردی داشت به من نگاه مهمه حرف، تازه  ن یاز ا بعد

 .من، مهم بود   یبزند که برا

 .یآقاجون گرفته بود حاال به هر قصد و غرض یبود برا  ادیمراسم  هی دیفرش_
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 .آشنا شدم ی کیبا  یاتفاق  جااون 

 

 ؟یبا ک_

 

به اجتهاد، به   میدیاز خودمون و اسم و رسممون، رس   هویحرف تو حرف اومد، _

 !و... به تو  سیبه ادر نا،یچرم ژ

 

 ؟ یاز چه کس زد؟ ی بهت نگاهش کردم. از چه حرف م با

 .کم برام جالب شد هی ییآشنا نیهمون شب ا_

  یشدن کردمی فکر نم یعنی بهش فکر هم نکردم.  یحت گهید   خورمی قسم م یول

 .باشه

 .خودش بهم زنگ زد... کهنیا تا

 

 :تکرار کردم  دوباره

 ؟یآشنا شد یبا ک ؟یزنیحرف م  یاز ک ؟یک_

 

 .نگاهم کرد. کالفه بود و مردد رهیخ
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چشم   زد؟ی دهانش برد. چرا حرف نم یو آن را گوشه  دیکشرون یب یگاریس

 .گرفت قی بست و دو کام عم

 .دیبه صورتم رس گارشیس  دود

 :دمند گفتماش گذاشتم و درشانه  یرا رو دستم

 بود؟  یک_

 

 :در چشمم ثابت شد و گفت نگاهش

 

 !احمد_

 

 

نگاهم نکرد. کام   گری. گفته بود احمد و دکردمینگاهش م  جیو و جیگ

در    یگرفت و دودش تا عمق چشمان مرا سوزاند. دست گارشیاز س  یمحکمتر

 .نمیهوا تکان دادم و دود را از مقابل چشمانم دور کردم تا بهتر بب 

 کدوم احمد؟ _
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. دهانم باز مانده بود و صدا از آن خارج  یطوالن ینگاهم کرد. با مکث فقط

 .تا باز بپرسم. اما خودش به حرف آمد شدینم

.  ردش کنم ومدیدلم ن  نه،یرو ببمن دی و با رهیزنگ زد و گفت کارش گ یوقت_

. بهش آدرس دادم و گفتم فالن ساعت تو  اومدی به نظر م یو خوب  ساکت یبچه

پا به آپارتمان   ،یو عل   یکیبود که بعد از ن ینفر نیآپارتمانم منتظرتم. و اون اول

 .ذاشتی من م

 

 :دستش گذاشتم و گفتم یرا رو دستم

 ؟ یزنیحرف م  یبهم بگو از ک_

 

به تنش  ک یکامال نزد ش،یرفتم و کنار پا نییتخت پا یسکوت کرد، از رو یوقت

 .نشستم

 

هم   شه،یداره که اگه قبول کنم، هم دل خودش خنک م شنهادیپ هیگفت _

 !افتهی کار من راه م

 

 :لب زدم  درمانده
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 خنک بشه؟ یدلش از چ _

 

تمام  رگا ی. چشمان ماتش را در صورتم گرداند و سختمیاشک ر یاو قطره گفتم

 .اش را کنار گذاشتشده

... عشق اول  ییجورا هیداماد اجتهاده و   یِخصوص یم، منشگفت دختر خاله _

 !سیادر

 

 .و فکش منقبض شد و من دهانم باز ماند گفت

 

 گفت دوسش دارم، چند ساله که دوسش دارم _

 .چشم یگوشه هیاز  غ یدر یول

 

 .دیاز چشمم چک گرید یاقطره

 هر کس احترام بذار،  قهیسلبهش گفتم خب به _

 .اون دوسِت نداره  یول یرو دوست دار اون  تو

 !نه گفتی و م  کردی تو چشام نگاه م باره یگفت کاش  اما

 .کرده رمیاخالقش تحق ن یتونسته دست به سرم کرده، با ا تا
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سپرده   میهادست  یه یخود را به تک بای. تقرنمیصاف بنش توانم ی کردم نم حس

  دمیفهمی اما نم دمیشنی انگار فقط م دم؟یفهمی صدرا را نم یهابودم. چرا حرف 

 .گنگ بود میبرا شیهامفهوم حرف معنا و 

 

  و کنهی گفت برو تو نخش، کمکت م_

 .دهیجا رو بهت م اون  آمار

دخترخالته؟ تو واسطه شو که به   یگیمگه نم  م؟یازش نخوا میچرا مستق گفتم

. اما تو کنهی نم یخاطر من خالبه رو س یپشت ادر  یمن کمک کنه. گفت ول

 !یبخوا هی. کاف یکن شیراض یتونیم

 

صدا نداشتم که   ی بشنوم اما حت شتریب خواست ی بودم. دلم نم هاچارهیب مثل

 .دیرا بخواهم. نگاهش را به سقف بخش نیا

گفت باهاش مَچ شو و   رسه؟یم ی بود که درعوض به اون چ بیبرام عج_

رو نسبت به  داماد  و فکرش  ی خوای م یکه باور کنه چ  نیشو، هم کشینزد

رو  هم اون   سیادر ده،ی هم که بهت م یبا اطالعات  یو باعث ش یکن اهیاجتهاد س

 .طورنی. کار تو هم همافتهیاخراج کنه، کارم راه م
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و به زحمت خود را   شدی م  یدستم داشت خال ری. زدیبه صورتش کش یدست

  .نگه داشته بودم

 

ت هنوز بهش فکر  دختر خاله   یعنیتعجب کردم و گفتم داماد اجتهاد متاهله، _

و   شیذهن یهای ری. تو اوج درس و درگکنهی گفت آره فکر م کنه؟یم

هنوز   شهیاون. هد  یخصوص یواسه زن داداشش، رفته شده منش شیافسردگ

 .جلو چشمشه

 

همه درمورد   آورد، ی که صدرا به زبان م ییهاحرف  شدی هنوز باورم نم چرا 

که من او را برادر   ی و محجوبم! همان کس بینج یاحمد است؟ احمد، پسرخاله 

 .گذاشتم. نگاهم کرد شیبازو ی بلند کردم و رو. به زحمت دستم را دانستمیم

 ...یشما با هم ارتباط ش؟یشناختی از کجا م ؟یدی د  یتو احمد رو کِ_

 

 :حرفم گفت انیم

 یوقت بود که رابطه   یلیقرار نبود تو مراسم پدربزرگم شرکت کنم. چون خ_

بودم  ن رانی دعوتم هم نکرد چون اون زمان ا یحت دیبا اونا نداشتم. فرش یادیز

 دمیشن از زبون اون  د،یمهش دنیروز که رفته بودم د هیبرگشتم.  خبری و بعدم ب



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2302 
 

دادم حتما   حیاومد، ترج  طدارن. اسم پدربزرگم که وس  ادبودیکه غروب مراسم 

 .باشم

 

 .بافتی به هم م هی. چقدر حاشکردمینگاهش م هاچارهیب مثل

 

 .بودم. من از جمع دور نشسته دمی جا داحمد رو اون _

در ارتباط بود، همراه دوستش اومده بود که بعدم   دیکه با دوست فرش هماون 

اما    ییآشنا نیشون. درواقع دوستش، شده بود عامل اپادگان ی برن دنبال کارها

از   یفی!؟ تعرهی!؟ حاج رسول کهیک دیفرش دونستیخودش قبل از اون اصال نم

 .بود دهیهم نشن ییحی

که با هم   کمه یو خجالت، تنها نشسته بود.  یبیدوستش اومده بود و از سر غر با

ما    دمیکم حرف تو حرف شد، د هیاون از اسم و رسمش گفت.   هوی م،یحرف زد

.  می زده شده بود  جانی. جفتمون همیهم با هم دار یل ینسبت فام هیدوتا 

و   دیفرش یحت.  مینداشت ی و تا به حال برخورد م یبه هم بود ک یهمه نزداون 

جا متوجه  بودن و اون دهیدوتا دوست مشترک به هم رس  یکیاحمد هم با 

 .نسبتشون شدن

بحث برگشتن من شد. گفت کار  هو ی تا  میحرف زده بود یچاز همه   روزاون 

منم سربسته براش گفتم. از   ؟یبرگشت جان یجا که بهتره، چرا ااون  یکاسبو
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روز  . اون رمیاز اجتهاد بگ  خواستمیکه م ی برند ملک و تاوان نا،یاجتهاد، برند ژ

رو   شنهادیپ  نیم، ااومد خونه   یکم بعد بهم زنگ زد و وقت هی کهن یگذشت تا ا

 .مطرح کرد

 

دستم گذاشت و باعث شد    یشد. دستش را رو ادیز شیبازو  یدستم رو فشار

 .نشستن محکم تر شود یبرا گاهمهیتک

 

 

بود.   ریداد و من کارم گ  شنهادی. اون پن احمد بودهگرد یهمه چ گمینم_

باهات و هم کار خودم راه   گذروندمی وقت م کمهی خودم هم وسوسه شدم.

 .شدی و هم دل احمد خنک م افتادیم

 

 .کرده بود خیدستش بود اما پشتم  یِداغ  ری هنوز ز دستم

 

. ی ریبپذ یچه طور باشم که بتون دیاخالقت چه طوره و من با   دونستمینم_

. گفته بود دوست  یو بهش محل نداد  یکرد رشیاحمد گفته بود تو  تحق

  ی. من با خودم گفتم پس عقدهیجلو و تو پسش بزن  اد یهر بار اون ب ی دار

 .راه وارد شم نیمحبته و دوست داره بهش توجه کنن. پس از هم
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را به تخت دادم. دستم را   ام هیکردم و تک لیما گریت دبه سم  ی را کم تنم

 .کردمی نگاهش نم گر یبرداشته بودم و د

 

حاال   دمیبشم. بعدم که د تیتا باعث کنجکاو ام یو م رمی گفتم چندبار م _

 .سمتم یایتا... خودت ب دمی نم تیبهت اهم گهیوقتشه، د

 .کم خشن تر هیسرد تر،  کمه ینبود. من خودم بودم، صدرا کاهن،   یسخت کار

  ی تو همون شدی . باورم نمیخواب بود  زیجا، پشت مبار که اومدم اون نیاول

 !شهیتو ش یکه خون احمد رو کرد یباش

  نی. به احمد گفتم اادیازت برنم یچیحس کردم ه  یتمسخر اومدم جلو. حت با

  یکی. نهیگفت شک نکن راهش هم اد؟یه کارم مب یپرته. مطمئن  یلیدختره، خ

با   یخوای رو مو تمسخر من  شهیغرورت م ی ادعا دمید  یدوبار اومدم و وقت

حساب   تیهخوا ادهی. رو غرور و زیهست  یچه آدم  دمیفهم ،یجواب بد یتند

  هیو  امیتا خودم ب یباز کن نایباز کردم. ازت خواستم راهم رو به شرکت ژ

  یحت شناختن،ی رو نمکدوم از پرسنل من  چیبکنم. جز اجتهاد، ه ییکارها

 .هم نداشتم  یادیو زنش. وقت ز  سیادر
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  ییحیرفتنش داده بود و از   یکه احمد بابت سرباز یعمد  یِاون مهمون بعد

خواست ارتباطش رو با ما شروع کنه و همون شب دعوتمون کنه. انگار خودش  

 .نهیبب خواستی هم م

بده، اون عاشق   شیاحمد گفت باز  رسم؛ی نم ییبه جا  دیتهدبا  دمید یوقت

 .یبد شیباز دیو محاله کمکت کنه، فقط با  سهیادر

کنم. همزمان   یرو باز  خواستی شدم اما دلم م ی من نامرد نبودم. وارد باز یول

 .کرده باشم یکار هیاحمد هم   یبرا

 .بار که چند بار ک ی. اونم نه یمن هم دست رد زد ینهیبه س تو

 .هم بودم دی جد یکارخونه یبود عجله داشتم. دنبال کارها ریکارم گ من

 .یخوری دردم نمبه دمیهمون چند بار مالقات فهم با

 

 .کردمی خودم حس م ینگاهش را رو  ینینکردم اما سنگ نگاهش

 !یجاسوس باش یتونستی تو نم_

 

 .ام دواندرا تند به شامه گارشیس یکه بو دیکش ینفس
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 نهیگز نیترراحت   یخی! شینعلیکردم، ز دایم رو پو دار، سوژه   ریتو همون گ_

  دیرو کاند  ینعلی. پس زرفتی کنم. زود لو م سک یبود اما نخواستم رو اون ر

 .کردم. دلش هم از اجتهاد خون بود

سه وام  که وا  ی وام، پدرش رو در آورده بود. کل پول هی سال بود که سر  هی

هم برداشتن   شیرو بهش دادم و اون هم کارم رو راه انداخت. اول  خواستیم

  یبه بهانه خواستمی قرارداد بود. چون قرارداد واسه من بهانه بود. من فقط م

شدن اون قرارداد،    گم. افتمی جلو م یاصول   دیشراکت وارد اون شرکت بشم و با

  س یو ادر دنیدی . باالخره همه از چشم تو مشدی باعث کمک به احمد هم م

 .شدیم نیبهت بدب

 

 .دمیاز جا بلند شدم. چند قدم در اتاق رفتم و به طرفش چرخ آهسته

 ...در اتاقم یاون شب که اومد _

 

 .امدیاما جلو ن ستادیهم بلند شد و ا او

  د یگرفته بودم. گفتم که قرار بود اول با تهد رو از احمد  تیاون شب، نشون_

 ...جلو برم. اما

 

 .را تکان داد  سرش
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  هیکه تو چشمات بود، باعث شد ولت کنم و برم. من  یو التماس تتیمظلوم_

کنم تا زودتر قبول    دتیتهد خواستمیخودم م   الیخطرناک نبودم. به خ یِجان

که شک نداشتم زود لوم   یبود دهیقد ترس اون کهن ی. ضمن ایاما نکرد یکن

 .یدیم

 

 .قدم به عقب برداشتم ک ی

 ...بهت کمک کرد. پس من ی نعلی. زومدمیقبول نکردم. به کارت ن_

 

 .دهانم فشردم تا فقط زار نزنم یلحظه دستم را رو ک ی

 پس... چرا؟ یرو کنار بزنمن یتونستیم_

 

 .اخم در صورتش خانه کرده بود 

نگاهت داره   دمید کهن یخاطر کمک به احمد جلو رفتم. تا ابه  ییاج هیتا _

و    یتوجه بود یانگار واقعا احمد درست گفته بود. بنده شه،ی عوض م

.  یفرق کرد  یلی خ دمش،یاول و دوم د یکه دفعه  یبا دختر  دمیفهمیم

شدم و اون هم   التیخیکرد، به احمد گفتم ب ییکارها هیکه برام  ینعلیز

رو  بردم و اون  شی رو پدادن که کار خودم   ریشه. اما شروع کرد به گ الیخیب
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نداره. مثل   دنیپس کش  الیاحمد خ دمیکه فهم ییهاحرف   هیشدم و  الیخیب

 .بچگانه حساب کرده بود  ینقشه  نیرو ا  یلیخ کهنیا

 

 ؟ی تو چرا ادامه داد_

 

 .دادی گفته بودم و او کالفه جواب م  هیگر با

ت  شب تولد احمد، اومدم بهش ثابت کنم من کار خودم رو کردم. وابسته_

فکرت رو از   تونستی . متونستیانقد راحت بود که احمد هم م  نیکردم و ا

  .دور کنه  سیادر

 

 :گفتم بلندتر

 خواست؟ یچون احمد م  یو رو کرد ر یوجودم رو ز یتو همون تولد همه_

 

 .دیبه صورتش کش ی دست محکم

 

نکنه   خواست؟ یچون احمد م  ،یاز دست اون پسره نجاتم داد  ،یکردی بغلم م_

 ...ینقشه  هیاونم 
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 .بلند جواب داد "نه" ک ی بلندم را با  یصدا

 .بودم دهیبهت رس ی. اون موقع اتفاق بود  ینه! اون اتفاق _

 

 

 

 :تر ادامه داد آهسته و

ضبط شده بود رو براش   موننیکه ب ییهانسخه از حرف  ه یشب تولد احمد، _

  دش یخودم تهد  ال یفلش و به عنوان کادو بهش دادم! که به خ هیرو  ختمیر

رو   ی رفتار بچگونه، همه چ هیبا  تونستی بچه بود. اما م یلی کرده باشم. احمد خ

  ی اومده بود تاز شرک گهی طور که حاال خراب کرده. تو دخراب کنه. همون 

 ...درمورد کنکورت هم یبود که حت نی. ای رو رد کرد شی اما خواستگار رونیب

 

 نگاهش کردم. داستان کنکور چه بود؟ زیت

 

 ؟ یکنکور چ _
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  .شمرده شروع به صحبت کرد شمرده 

دانشگاه،   یاگه بر  ،یکه ردش کرد حاال  گفتی. مزده بود به سرش  یحساب_

  .رهیرو ازت بگکامل اون  گه یکه د یکیسر راهت سبز بشه.    یکیجا ممکنه اون 

 

 .رفتی مغزم رژه م یرو سکوتش

 خب!؟_

 

 .سه قدم به سمتم برداشت دو

دونفر رو   یکی مانع کنکور دادنت بشه. بهم گفت کمکش کنم  خواستیم_

به آزمون   ک،یبرخورد کوچ هی ای ،ی ساختگ ی دزد هیبفرسته سر وقتت تا با 

 ...ینرس

 

 .باور بود رقابلیغ  گرید نی. اگرفتی ام مخنده   داشت

 !و د در رو  نیرو زد فمیو ک  نیاومد  ییدو تا_

 

 .دمیاز حرص خند  بایتقر

 بود!؟  لمیمگه ف _
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 :اخم گفت با

 !نکردم. من نامرد نبودم یکار چیمن ه_

 .نفر رو به باد بدم هیزحمات  جهیتونستم نت ینم

بده. نه  یکار دست کس خواست ی کرده. دلم نم ریخودش آدم اج دم یفهم اما

خواستم بهت کمک    لمیاز وک  دن،یرو دزد فتیو ک یافتاد یتو، نه خودش! وقت

 .کنه

 

 .کردم نگاهش

 

روز بهت کمک کرد و رسوندت درمونگاه و بعدم  که... اون  یهمون خانوم _

 .یامتحان یحوزه 

  دم یترس یبگم ول یکی. اول خواستم به نیکیبه جز ن نمیبود؛ تنها فرد ام لمیوک

 ...شیو بشناس شینیبب یلیفام ی از جمع ها  یکیتو 

 

  !بودم دهیکه نشن زهایمن! امروز چه چ  یخدا
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 ...رولتیوک وقتچ یپس چرا من ه_

 

  ی ریگیرو برام پ شی اتر یکه کارها یبود. و تنها کس نمیگفتم که تنها فرد ام_

رو   یاگه ی د یبه بودنش تو شرکت و کارخونه نبود. چون کارها ی. لزومکردیم

 .بهش سپرده بودم

 

 .کرد. دوباره برگشت و حرف قبلش را از سر گرفت یمکث

 .کنه کاری چ  خوادی و م هیش چنقشه قایاحمد دق   دونستمینم_

 !که گفتی من نم به

. گفتی از فکرهاش و نقشه هاش برام نم   گهیش که مخالفت کردم، دبا خواسته  

 .رو مراقبت باشم ریگرفتم کل مس  م یتصم نیهم یبرا

 

 داشت او مراقبم باشد؟ ی . چه لزومشدمی بهت زده م شتریلحظه ب هر

 

که   نیآورده بودم و هم رشیموتور سواره که زد و در رفت، دنبالش رفتم و گ_

بهم زنگ زد و گفت   لمیوک رم،یرو پس بگ فتیخواستم خفتشون کنم تا ک

. گفتم دمیند فیواسه آوردن ک یل ی نبوده و منم دل فیتو ک تیکارت ورود
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 تخودش تونست مانع رفتن الیبه آزمون و احمد هم به خ یکمکت کنه برس

 .بشه

 

 .کردیو ذهن من دو دوتا چهار تا م  زدی حرف م  او

صدرا را باور نکنم.    یهااز حرف  ک ی چیکه ه نیبه ا دمیرسی م زیته همه چ و

 احمد؟ 

 

 :را بلند تکرار کردم و گفتم  پوزخندم

 صدرا؟  ی فرض کرد یرو چمن  ها؟یجور باز  نیاحمد و ا_

 

 .رفتمی و عقب م گفتمیم

  یاالنم دار نیجلو و تا هم  ی ومدو شراکت ا  یاز همون اول با دروغِ همکار_

 ...که یگی دروغ م

 

.  دمیفهمیرا اصال نم  شی. حرف هاگاهمهیشد تک واریعقب رفتم که د قدرآن

 .کردم ی باور هم نم  یحت

 .کنمی هات رو باور نمکدوم از دروغ  چیه_
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 .را چندبار تکان دادم و نگاهش کردم  سرم

 .یگیبهم دروغ م  ی دار_

 

 .شد  شتریو اشکم ب گفتم

. مرا به  دیکوب واریچند گام بلند، خود را به من رساند و دستش را محکم به د با

 :چسباند و گفت وارید

 چی! من هیکنی باور م  یاحمقت بشنو یالبد اگه از زبون همون پسرخاله _

. نه خواستم و نه  یکار چیه ،ینکردم که به ضرر تو تموم شه لعنت یکار

 .تونستم

 

افتاده   نیزم  یگشتم. رو یاعتنا رد کردم و با نگاه به دنبال گوش  یرا ب ادشیفر

 .آمدی بود و کامال شکسته شده بود. پس به کارم نم

 

  یریکه درگ یو بغض  دهیبرچ ی. با لبدیرا که تکان دادم، به دستش چسب  سرم

 :بود، گفتم میگلو
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جاسوس بودن    یخودش بهم بگه. من حت دیبا خودش حرف بزنم. با دیبا_

 .رو هم هنوز باور نکردم  ینعلیز

 

شد. با مکث نگاهش را از من برداشت و بعد به عقب   رهیت شیهاچشم  رنگ 

 .رفت

 .میبر ایتنت کن ب یزیچ هی_

 

 شک ی ب ماندم،یم  جان یا  گرید یقهیدق   ک یکجا و نگفت چرا، اما اگر  نگفت

 .آوردمینفس کم م

 

. تازه داشتم به  کردمی پوشانده بودم و فقط فکر م میهادست  انیرا م صورتم

جواب طرح    ک یسوال و  ک ی یهر کار و هر اتفاق  یو برا گشتمی عقب برم

غلط است. اما ته   یزی درست و چه چ یزیچه چ دانستمی . هنوز نمکردمیم

ا شکسته  مر  د،انکه به او مربوط بوده یان یاطراف  یبودم صدرا و همه  دهیدلم فهم

 .اند
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برده بود.   دیفرش  ی مجرد تِیاما او واقعا مرا به سوئ میباش جان ینداشتم ا انتظار

را جمع کرد و کامال از خانه   اشی شگی لبخند هم  د،یحال زارم را د یاو هم وقت

 .رفت رونیب

به زبان   گرید  یاکلمه  خواست ی اما دلم نم میاآمده  جان یچرا ا  میدانستینم

و منتظر شدم   گرفتمی نم یجواب درست کهن یخسته شده بودم از ا. اورمیب

 .دی ایخودش به حرف ب

 

اتاق را باز کرد و   ک یکرده بود. فقط جلو رفت و در  شهی او هم سکوت پ اما

 .تا من وارد شوم ستادیعقب ا

 

 

 .قدم به داخل اتاق گذاشتم ک یمکث کردم و  یبودم. کم مردد

قدم را به عقب برداشتم که محکم به   ک یهمان  م،یرو شیپ یصحنه  دنیبا د 

 .صدرا برخورد کردم

 !من  یخدا

 ...و جسم در هم احمد  نیخون  صورت

 .زانو، درست کنارش نشستم ی. رودمیبه سمتش دو با یتند کردم و تقر پا
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.  اسمش را آرام و بهت زده  دیچیپیدر خود جمع شده بود و انگار به خود م  

 .صدا زدم

 

 احمد؟ _

 

 .است دهیکردم نشن رفک

 .چشمانش را باز کرد و نگاهم کرد  یول

 .خورد چیو دلم در هم پ  دیچک اشکم 

حالت   کرد،یدو چشمش کامال متورم و پف کرده بودند و نگاهم که م  هر

  ر یلبش پاره شده بود و تمام صورتش درگ ی. گوشه شدی نگاهش ترسناک م

 .بود یخون مردگ

 کجا بود؟  صدرا

 .کردی بود و با اخم، نگاه م  ستادهیعقب برگشتم. همان دم ا به

 شده؟  یطور نی چش شده؟ چرا ا_
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که   یبردم تا خون کنار لبش را با دستمال شیکه سرفه کرد، دستم را پ احمد 

لبم فرود آمد و نگاهش   یبرداشته بودم، پاک کنم. اشکم رو نیاز تازه ماش

 .کردم

 بال رو سرت آورده احمد؟  نیا یک_

 

دو چشمش را محکم به هم فشرد و از درد، تمام صورتش در هم جمع شد.  هر

 .بود  دهیچیرا دور شکمش پ شیهادست 

 ؟ یدرد دار_

 

 .نزد و باز هم کوتاه سرفه کرد یحرف 

 

 .طرف صدرا برگشتم به

 نداره؟  هیاول یجعبه کمک ها جان ینه؟ ا ایشده  یچ یگیم_

 

 .دونمینم_

 

 :داد زدم بای تقر اشیی اعتنای ب از
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 ینیبینم ؟یکنی واسش نم یکار ه یچرا   ؟یلکسیچرا انقدر ر ؟یدونی نم _

 حالش رو؟ 

 

 :گفت کردی بلند که مرا خفه م ییصدا با

تو   رونیسقف تا اون ب  هی ریکه گذاشتم زنده بمونه و رسوندمش ز نیهم _

 !ممنونم باشه د یجوب جون نده، با

 

 .اش را از در گرفت هیو تک گفت

 .نشست یصندل یرو مانیروتر آمد و درست روبه  وجل 

 .چنان بهت زده ام کرد که الل شدم حرفش

 .بار به صدرا نگاه کردم ک یبار به احمد و   ک یاز سر بهت برگشتم و  

 .به طرف صدرا برگشتم یج یدستم سمت احمد رفت و با گ دوباره

 

 نگو که کار تو بوده؟_

 

 .در هم نگاهم کرد یهااخم  با
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 ش؟یروز انداخت نی تو به ا ش؟یتو زد_

 ...صدرا یوا

 

 .. بلند شدم و کنارش رفتمکردیداشت سرفه م  احمد 

 صدرا؟ چرا؟  یبال رو سرش آورد نیتو ا_

 .پادگان باشه  دیاالن با نیا

 

 :دهانم گذاشتم و با وحشت گفتم یرا رو دستم

 ...بدم؟ بگم شوهرم یجواب خاله رو چ  یوا_

 

 .دوباره نگاهش کردم و

 کارت کرده بود مگه؟  ی چ_

 

باز هم او را بزند. کنارش   دمیبرداشت. ترس زیکنار زد و به سمت احمد خ مرا

 :را گرفتم اما با خشم، مقابلش خم شد و گفت  شیرفتم و بازو

چرا   ؟ یپهن رخت خواب شد ی جورنی چرا ا یگی نم یچ ی برا ؟ یالل  ؟یمرد_

 ؟ یزنی حرف نم
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 :که به من نگاه کند، گفتآن یب

 !دلم  زیعز ایمهسان خانوم، ب ایب _

 !آدم صادق هیبپرس خانومم. از  گهیبار د ه یسواالت رو  ایب 

 

 .برگشت میگفت و با خشم به سو 

 !ایب_

 

صدرا و سکوتِ پر از حرف احمد   یکوبنده یهاپا مانده بودم و ماتِ حرف  سر

 .بودم

 

 !گهیبگو د_

 .یریهاش رو بگکردن ریتقاص تحق یخواست  بگو

 !که به کنکور نرسه یکله پاش کن یخواست یم   یکه چه جور بگو

 .دهیخواب  ی ویمظلوم و ساکت، چه د یافهیق  نی. بگو پشت اگهیبگو د 

 

 .گفت ادیآخرش را با فر یحرف ها بایتقر
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لبش،   ریز یهااحمد و بعد حرف یِو نگاه پرسشگرم را شرمندگ  زدی حرف م  او

 .شدیتر م  یو خال ی خال میپا  ری ز نیو هر لحظه زم کردی مطمئن م

 

قدم بلند،   ک یکه با  دیچه در صورتم د  دانم ی و نم  دیلحظه به سمتم چرخ ک ی

 .خود را به من رساند 

 که گفت، یبلند "مهسان" یحت 

 .نشد میهابستن چشم  مانع

 

 یبود. از وقت دهیفای ب فشرد؛ی و دستم را م داد ی را ماساژ م میهاشانه  هرچه

  نیا  انیرد و بدل شده م یهاچشم باز کرده بودم، با مرور جمله به جمله حرف 

  نیا شدی . هنوز باورم نمدیچکی ام مخسته یهادو مرد، اشک بود که از چشم 

 .داشته باشد تیها واقعحرف 

 

که مرا دوست داشت،   یمحجوب و مهربان من، کس شهیهم یپسرخاله  احمد، 

خودش، مرا به چنگ آوَرَد!   الیپهن کرده باشد که به خ یدام  نیمن چن یبرا

راه خود را ببازد و    نیدر ب  زش،ی عز یکه دخترخاله  کردیاما فکرش را هم نم 

 !ریدل بدهد به غ



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2323 
 

و با   دم یها را در کنار هم چآن یبودم. همه را حفظ کرده شیهاحرف تمام

 :پاره گفت  یو لب یور   ک ی یبا دهان یخود تکرار کردم. وقت

...  ریدل س هیبرات خواستگار اومده، اول نشست...  دی... شندیمامان که از گلش_

من... شک داشتم. شک داشتم   ی. ولدیکنی ضجه زد. بعدم مطمئن بود ردش م

 دم، یهات رو دبرق چشم  ی... وقتی مامان ماه ی. اون شب... تو خونه نیردش کن

... صدرا گفتم... اما  . به شد ی چ دمینفهم  گهی د ، یواقعا دوسش دار دمیفهم یوقت

 ...قبول نکرد

  گهیدل داده... دل بسته... گفت حرف دله و بحث دل هم که بشه... د گفت

 !تو یمانعم بشه. حت تونهی نم یچیه

 ...داشتم دیام ی بد باخته بودم... ول 

 !خانواده

بابام انقد با اون و بابات   ی خوش بود. ول  نی! دلم به هماومدی عمرا کوتاه نم  خاله

  ی حاج رسول... هرچ ی کرد بچه ها شون ی کرد... راض شونی حرف زد که راض

... هر دوتاشون سربلندش کردن...  یحاج یهاو ناپاک شدن... اما... نوه  صیحر

 ...نایوقت بود که صدرا... شد مورد قبول خاله ااون 

 

 

 ...ستیچاره ن دمیجا بود که... د همون  
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دلم   ی... ولیکه باش ی. نخواستیتو طالع من، مهسان نبود! مال من نبود انگار 

 .گرفتی آروم نم

که دلم خون   یحسرت بود... چرا من  ایدن  هیلبخندم  ریز  من یچرا وقت گفتم

 .رو شروع کرده بودم یباز  نینکنم؟ خود من ا یبود... کار

... دیکه تو اوج یموقع د،یکن یعروس کهن یبذارم عقدتون بگذره... قبل از ا گفتم

 .نیبکوبمتون زم

 .مهسان  نیزم  یدیرو کوبکه تو من یجورهمون 

که   یوقت... اونرو برات بگه... اون  یداشتم که نکنه صدرا قبلش همه چ  ترس

 .ستمیمن ن  گهید بره،یو لذت م  زنهی زخم م

 ...نگفت یول

 .دمینگفت... نگفت و به مراد دلم رس یچرا، ول  دونمینم

 .دسته گل و فلش رو بفرستم دم در خونه خودتون خواستمیم

جا گذاشتم رو برات  و هم که روز عقد خودم اون ر زا یچ هیگوشواره و بق آدرس

که اومده بودم تو اتاقت و   ی... گوشواره رو شبیکن دایپ ینوشتم... تا خودت بر 

کردم... حتما   دایدر اتاقت پ یِنییپا ی لوال ریاز خواستنت، ز ی کرد دمیناام

  شهی... اون گوشواره همزهیچقد برات عز دونستمی ... وگرنه میگمش کرده بود

اون گوشواره رو ماهان واسه درددل کردن بهم   یخار بود تو چشم من... قصه
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بشم که   یسینسبت به ادر نهیکه باعث شد من پر از ک دی گفته بود اما... نفهم

 .ینگه داشته بود روش یادگاریتو هنوز 

با ماهان سوار   دمی... ددمیرس یوقت یتون با مدرک و گل... ولخونه اومدم 

 .آپارتمان صدرا یز شانس خوبم... صاف رفتو ا یشد نیماش

 

بود تا   دهیکش شیکه صدرا برا  ییهاو شاخ و شانه دهیبر دهی بر یهاحرف نیهم

شود و   اهیچشمم س  یلحظه جلو ک یو  اورم یباعث شد طاقت ن  د،یایبه حرف ب

 دهیکوب نیشود و اگر آغوش صدرا نبود، حتما با سر به زم یخال میپا  ریز

 .شدمیم

 

 :گوشم آهسته گفت کنار

 ؟یمهسان؟ بهتر یخوب_

 

 .حال من محال است بهتر شود دانستی انگار نم و

گران تمام شده بودند   میبرا شیهاشده بود و حرف اهیاحمد در ذهنم س ی جور

که   ستیی نوا نیتراحمد، زشت  یدهینخراش یکه آن لحظه حس کردم صدا

 .امدهیحال شنبهتا
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لرزان بلند شدم. با التماس    ییکه مقابلم گرفته بود را پس زدم و با پا یآب وانیل

 :نگاهش کردم و گفتم

 خونه؟ یبری رو ممن_

 

و   فتمیگاهم شد تا باز ن هیغم نگاهم کرد و دستم را در دست گرفت. تک با

و به احمد   ستادمیدر ا آستانه انی. اما قبل رفتن، ماورندی کم ن جانمی ب یپاها

 .نگاه کردم

. اما اگر حرف  از سر تنفر هم به او فکر کنم   خواستی دلم نم یحت  گرید

 .کردمی دق م زدم، ینم

 .در تنم نبود اما آرام کنارش زدم ی د. حسکمرم بو  یصدرا رو دست

 .ام را به سمت احمد نشانه رفتمانگشت اشاره 

 

 .دادی به من امان حرف زدن نم بغضم

 رحم باشد؟  یهمه ب نی توانسته بود ا چگونه

 ...دانستم یکه نه اما کمتر از ماهان نم شتریاو را ب من

 

 ...به جون مامانم_
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 :زدم هق

 !یبود ز یماهانم، اندازه ماهان واسم عزبه جون _

چند سال صاف تو چشات نگاه نکردم و نگفتم برو رد کارت، چون   ن یتو ا اگه

 .ومدیدلم ن

 ...چون

 

 .کرد ینم  ی اری! نفسم ایخدا

 .رو بشکنم  یچون دلم نخواسته دل کس_

د  درد تا اب نیا ی. ولکنمی حاللت نم است،یدن ایتا دن زام،یبدون، به جون عز  اما

همه   نیخودم کمرشون بشکنه از ا  نیم عخانواده   خوامی . نممونهی تو دلم م

 .انتیو خ ینامرد

 .کنم یوقت حاللت نم  چیه

 

کجا،   چیو ه وقتچ یخارج شدم و با خود فکر کردم کاش ه  دیفرش تِیسوئ از

 .نمیاحمد را نب  گرید
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  ی. حتبود دهیچیپ  نیمن، در ماش زیر  یهابلند او و سکسکه  یهانفس یصدا

 .دمیپرسی م  دینخواستم نگاهش کنم اما با

بود؟ اون روز که به خاطر اون عکس اومدم سر   یچ سی هما و ادر ی ماجرا_

 ...اون قرار

 

 .ستمیشروع حماقتم زار زار گر یادآور یخودم و   یچارگیبر ب و

 

 .رو احمد بهم گفت  انیاون جر_

 

 اون از کجا خبر داشت؟_

 

 .بس کن مهسان_

 

 :گفتم بلند

 یمُرده  هیحد که به   نیتا ا گهیاز کارهات؟ د یشد یچرا؟ خودت هم شاک_

 .نیهم رحم نکرد چارهیب
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 :او بلندتر گفت و

 .بس کن مهسان. ادامه نده  زتیجان عز_

 

 .بدونم دیبا_

 

 :گفتم امانی ب یاهیگر انیافتاده م  نییپا یبا سر  و

 .حقمه بدونم_

 

 

 :و گفت دیبلند کش ینفس

استفاده کرد.   یا رو از چشم تو بندازه، از هر حربه سیادر کهنیاسه ااحمد و _

 .یشد دنشیزن داداشت بود که خود تو باعث فهم  انیهم جر شیآخر

 

 .نگاهش کردم ی بار پرسش نیا

 کردم؟  کاری من چ_

 

 .پر مکث جواب داد  یرا با نگاه نگاهم
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  شیاز سر و رو یو چند لحظه سکوت کرد. کالفگ دیبه صورتش کش یدست

 .دیباریم

 

 .بگو بهم_

 

 .نگاه پر مکثش شد م یهم سهم من، ن باز

 

 .گرفتمی نم یسکوتش، حس خوب از

 ؟ یدیاز کجا فهم_

 

 .کنمیمهسان خواهش م _

 

گوشم   ریز قایحقمه که بدونم دق  نیحقمه. کمتر نینه خواهش نکن. گفتم ا_

 ؟یدیو از کجا فهم ی افتاده. بگو چه جور یچه اتفاقات

 

 :گفت یحرص
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نه؟   ا ی سهیادر شی دلت پ گه،ی جور که احمد مبدونم واقعا اون  خواستمیم_

 ...بود شمیکه پ تیگوش

 

 .کرد نگاهم

 .به دهانش دوخته بودم چشم

 

 :تکان داد و گفت یسر

 .تلگرامت رو هک کرده بودم_

 

 .به من کرد یگر ینگاه د مین دوباره

 ...به اسم سجاد و یداد ام یپ  یکیجا به اون _

 

 

. او چت من با سجاد و  چرخدی دور سرم م ایدن  کردمیمن! احساس م  یخدا

 .زده بودم را خوانده بود سیکه درمورد هما و ادر یحرف 

 .بود دنینرفته بود و من سرم در حال ترک شیکجا که پ تا

 .خوردیداشت به هم م   حالم
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 !یوا_

 !یوا

 .داردار... نگهصدرا! نگه یوا

 

  نیکه توقف کرد، از ماش نیترمز زد و هم یزدم که محکم رو  ادیفر ی جور

 .دمیپر نییپا

فشار آورد تا باال   امنهیگرفتم و هرچه نفس در جانم بود، به س نییرا پا  سرم

 .فتمیب هیقدر سرفه کنم که باز به گرو آن اورمیب

 

ورتم را آب زد. دستش را پس زدم و  آب مقابلم گرفت و خودش ص یبطر ک ی

 .شده ام زاریآدم هم به قدر احمد، ب  ن یحس کردم از ا

 

 :گفت آهسته

 .مهسان_

 

 .کردمی م هیو گر دمیو پرصدا نفس کش تند
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 .. نگام کننیرو ببمهسان من _

 

 .زدم ادیفر

 .نگات نکنم خوامی نم خوام، ینم_

 

 .خواستمی واقعا هم نم و

 .پرت کردم نیماش یصندل ی عقب و جلو رفتم و خود را رو یکم

  لمیتا وسا میزودتر برس خواستمی نزدم. فقط م یحرف  چیه  گری چشم بستم و د 

 .فرار کنم  زیرا جمع کنم و از او و همه چ

 .دندیفهمی را م زیاگر همه چ  یام پناه ببرم. حتکنم و به خانواده فرار

 

 .شو ادهیپ_

 

 .مییکجا دانستمیرا چرخاندم. نم   سرم

ت هم به هم  . معدهیضعف هم کرد ستیشو مهسان. حالت خوب ن ادهیپ_

 .درمونگاه می. برختهیر
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 .دیگوی مهم نبود چه م  میو برا دمیشنی را م   شی. فقط صدادمشیدی نم اصال

 .دهی . رنگت پرستی. حالت خوب ننییپا ای. بزم ی مهسان جان عز_

 

 :لب گفتم ریز

 .پرت بودم ی لیمهسان پرته. من پرت بودم. خ یبگ یحق داشت_

 

 .زدمیم  یو نه حرف  ختمیر ی نه اشک م گری د و

 

 

تکان نخوردم. چشم بسته بودم و   می درمانگاه رفتن را زده بود چون از جا دیق 

. حالت تهوعم کم  خوردی م چیتوقف کند. دلم در هم پ ییمنتظر بودم جا

در قرمز رنگ   دنیبعد که توقف کرد، با د ی . کمدادی ا آزار ممر  نیو ا شدینم

 .شدم  ادهی، آهسته پباغچه

 .رفتمی و م کردم یرا جمع م لمیوسا دیبا 

  ی. صبر کرد وارد شوم و وقتفتمیبود و مراقب بود تا ن ستادهیا  کمینزد کامال

چمدان را    یحالیرفت. با ب  رونیام، از اتاق بمطمئن شد وارد اتاق خواب شده 
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 ک ی دی. بااندسی در حمام مانده اند و خ گرمی د یهاافتاد لباس ادم یبستم و 

 .گشتن نداشتم  یحوصله   ماا داشتمی ها را برم و آن   کردمی م دایپ  لونینا

 

  ی دادم. کم هیم را به آن تکتخت گرفتم و سر ی. دستم را لبهرفتی م جیگ سرم

رفتم.   رونیصبر کردم. بعد بلند شدم و چمدان را در دست گرفتم و از اتاق ب

اتاق اما توجه نکردم و رد   یام در گوشه شکسته شده  یِبه گوش  دینگاهم رس

 .شدم

 :جا گفتاز همان  د،یایکه جلو بآن یهال که شدم، ب  وارد

 کجا؟_

 

 .ده یرا ناشن شی گرفتم و هم صدا دهیوجودش را ناد هم

 

 کجا مهسان؟ گمیم_

 

 بایو تقر دیو از کنارش گذشتم اما چمدان را محکم از دستم کش  دمیاو رس به

 :با عربده گفت

 ؟یری م  یکجا دار_
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 .نمانده بود ینداشتم. حرف  یحرف بزنم. حرف   خواستمینم

 .خانوم زنمیدارم باهات حرف م _

 

 .احساس ی حال و ب یکردم. ب نگاهش

نکنم. فقط نگاهش   هیگر گریبود. قول داده بودم د دهیکش را در هم  شیهااخم 

شده است. نگاهم را   یو نگاهم تو خال نیقلبم سنگ کردم ی کردم. حس م

 .ستادمیبرداشتم. اما با حرفش، ا گریقدم د ک یبرداشتم و 

فکر نکن. فکر   دنمیکه بهت گفتم عجله نکن، صبر کن، انقد به من و د یروز_

حال االنت   نیواسه هم  ،یتو باز یرو هل ندکه من ،ینکن یینکن که منم هوا

  یلیحل کنم خ  خواستمیبشه. م ی جورن یا خواستمیکه نم  نیبود. واسه ا

  ی اون رو  ،یبزن اج  ی. بهت گفتم اگه بخوایجلو. اما نذاشت  امیرو. بعد ب زهایچ

 .ادیسگم باال م

 .ادیسگم باال ب ینخواه اون رو  مهسان

 .ستیبا خودت بود اما رفتنت دست خودت ن اومدنت
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.  دمیبه در رس بایبرداشتم. تقر گریقدم د ک یچمدان را گرفتم و  یره یدستگ

آمد و ابتدا دستم را گرفت و بعد مرا به   شینشست. پ رهیدستگ  ی دستم که رو

دستش را پشت کمرم   یرمق بودم. و وقت ی حال و ب یسمت خود برگرداند. ب

 .بود هچمدان از دستم رها شد یدر آغوشش بودم. دسته  بایگذاشت، تقر

 

 .شدی به صورتم حس م  ک یبلند بود و نفسش نزد یکم شیصدا

انتظار  دونمی. مصه تو دلت نشستهغ تیزندگ یهمه  یاندازه  دونمی مهسان م_

من با   یانتظار نداشت  یحت ،ینیرو بب زا یچ  نیا  ،یها رو بشنوحرف   نیا ینداشت

رو  که اسم زن من   یدهن رمیگیاحمد اون کار رو بکنم. اما بدون که من گِل م

 .ببره

  یسر بُرمیم خیتا ب خیمن دراز شه. ب  یرو که سمت خانواده یدست شکنمیم

 .من باشه یرو که تو فکرِ به هم زدن زندگ

 

  کرد،ی و رو م ریبود، دلم را ز گریکه اگر هروقت د یاعتنا به سکوتم، با لحن یب 

 :گفت

 .مهسان، اون دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم یتو نقطه ضعفم بود _

 

  .کمرم به حرکت در آورد  ی را رو دستش
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مهسان. به   میبه زندگ یو گند بزن  یبفهم دمیترسیمن نگفتم چون م _

 .یو داغون ش یبفهم  یجورن یقرار نبود بهت نگم. قرار نبود ا ی. ول مونیزندگ

 

رفت و زود دستم را به در بند کردم   یاهیرا از تنش جدا کردم. چشمم س خود 

نفس بلندش به گوشم  یزدم. صدا رونی و از در ب ستادیبار عقب ا نی. افتمیتا ن

 ...اما دیرس

گذاشتم.   نییرفتم و چمدان را به زحمت پا نییساختمان را پا یجلو یپله   ود

در   شیهاگذشتم و در را که باز کردم، دوباره دستم به حصار دست  اطیاز ح

 .آمد

نکردم. چمدانم را در   ی. مخالفتنمیرا باز کرد و صبر کرد تا بنش  نیماش در

 .را به حرکت در آورد  نیصندوق عقب گذاشت و ماش

 

کم  هیآپارتمان.  میری م جانیخونه. از ا  یبر ی جورن یبذارم ا تونمینم_

 .یکرد هیسال گر هی یبخور. اندازه  یزی چ  هیاستراحت کن؛ 

 

  .نشسته بود یصندل یِپشت  یرو  سرم

 ...اما  دمیدیرا م دیکشی که کالفه به صورتش م یدست
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دق   ینه یکه حکم آ ییدنجش برد. به همان جا  یادیبار مرا به آپارتمان ز نیا

آمد اما جواب سالم و لبخند   شیداشت. نگهبان به احترام مان پ  میرا برا

لب از صدرا.   ر ی جواب ز  ک یرنگ از من و  ی نگاه مات و ب ک ینگرانش، شد 

تا از   ودمرا بسته بودم و نشسته ب  میهاداخل اتاقک آسانسور، محکم چشم 

 .و ضعف، سقوط نکنم جهیسرگ

  ریتا ز اشی و خردل ی توس یبودم و روتخت دهیتختش دراز کش یحاال که رو و

 .دنمیچقدر محتاج خواب دمیگردنم باال آمده بود، تازه فهم

 

 .نبود  ن یریلذت نداشت و ش میبرا گریبالش، د ی عطرش رو دنییبو

  یداریدر عالم خواب و ب  یمطبوع بخوابم ول یگرما نی بستم تا در ا چشم

و   دمیبه مغزم حمله کردند که از خواب پر شانیو افکار پر  دمیقدر کابوس دآن

عقربه   یو وقت  امدهیسه ساعت تمام خواب دمیفهم ،یپاتخت  یساعت رو دنیبا د

روز گذشته و من    ود قایاز ذهنم گذشت که دق   دم،یپنج بعدازظهر د ی ها را رو

 .بودم ستاده یا ق،یکه تا قبل از کشف حقا ییام به همان جابرگشته

 

 

کرده باشم، نگاهم را به روبرو   جادیا دنمیدر حالت خواب یرییکه تغآن یب

 .فکر کنم زیچ  چیبه ه خواست یبودم و دلم نم دهیبخش
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 مهسان؟  یداریب_

 

 ...اما افتیوضوح   میبرا شی صدا یگرفتگ دوباره

 

رفت و بعد با   یحرف  چیه ی ب د،یبازم را د یهاچشم  یآمد و وقت شیقدم پ چند

را   ی. روتختنمیغذا آورده بود و صبر کرد تا بنش  میغذا برگشت. برا یِنیس ک ی

د. بالش نشان میکرد و مرا بلند کرد و سرجا شیهادست  ریکنار زد. تنم را درگ

خت. بعد هم صبر کرد یمرتبش را پشت سرم گذاشت و تختش را به هم ر یها

که نگاهش   نیکه جان در بدنم بماند، غذا بخورم. ا ییتا کامل که نه، اما تا جا

 .دادیبه من آرامش م شد،ی نم ن یوجودم سنگ یرو

 

  میمانتو یهادکمه  ،ی تعلل چیه یپس زدم، دستم را گرفت و ب مهی را که از ن  غذا

 .دیکش رونیرا باز کرد و آن را آهسته از تنم ب

 .رفت رونیغذا به ب  ینیو مانتو را برداشت و با س شال

عوض   یاما حوصله کردی م تمیاذ  یشلوارم کم یِتر بودم. تنگتاپ راحت  با

را باز کردم و دور خود   می. موهابرگشتم میکردن آن را نداشتم. دوباره سر جا



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2341 
 

ماندم. باز هم فکر... فکر...   رهیو در همان حالت درازکش، به روبرو خ ختمیر

 ...فکر

به حساب   یزیمن چ  یدو قطره اشک، برا یکیاما  فتمیب  هیندادم به گر اجازه

من در خانه   یمامان گفته بود جا  کردند؟ ی . مامان و بابا حاال چه مآمدینم

  یِگوش دانستینم. حتما باز هم به من زنگ زده بود اما او که ستی خال

 !است دهیترک زش یدخترش، به لطف داماد عز

عروسک بخرم.   شی هلن تنگ شده بود. قرار بود برا  ی. دلم برادیتلخ خند لبم

 بروم؟  دنشیبه د ی دست خال آمدی چطور دلم م

 یماهان تنگ شده بود. وقت دنیش کشبه آغو  ی از همه، دلم برا شتریب اما

  ی و رو گرفتی م ی را به باز میوقت موهاو آن زدمیحرف م ش یبرا یحساب

 .کردی و او مقاومت م کردم ی و بعد هم خودم را در آغوشش رها م زدی م امینیب

 .دیلبم خند دوباره

با هرکس که شده   خواستمی احمد، م ی تا قبل از ماجرا زدم؟ی با او حرف م  دیبا

 .بود امنهی گز نیکه اول سیادر یصحبت کنم. حت

 ...حاال اما

 .هم اعتماد ندارم سیبه ادر گرید کنمی م احساس 

 .سوختی م  چشمم
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اتاق خو   ییتر عذاب بکشم. با تنهاتا کم  کردیصدرا به من کمک م سکوت 

 .ختمیری کرده بودم و آرام و آهسته اشک م

شب که اتاق را پر کرده بود، دوباره صدرا آمد و آباژور را روشن کرد.   یکیتار

  یِ کیچقدر از او سپاسگزار بودم که چراغ اتاق را روشن نکرد و مرا در تار

 .محبوبم راحت گذاشت

که نگاهش  آن یبار کنارم نشست و همراهم شد. ب نیغذا آورد اما ا  میهم برا باز

 .را خورد شیبزند، در سکوت کنارم ماند و غذا  یحرف  ایآزارم دهد، 

جا که حس کردم  غذا خوردنم را تا آن  ، ینداشتم و آرام و با تان یهم مخالفت من

 .ادامه دادم ست،یضعفم کاف  یبرا

 

  قیرا عم  میموها ی و رو تنم انداخت. خم شد  یرا رو یروتخت دم،یکه کش دراز

 .رفت  رونیو از اتاق ب  دیو با مکث بوس

 .اش فکر کنمبستم و اصال نخواستم به بوسه  چشم

بار،   نیکرد اما ا داریمرا از خواب ب شیهاکه شد، با حس نوازش  صبح

قلبم   خینه  شد؛ینکردند. نه دلم آرام م  ی اعجاز چیمن ه یبرا  شیهاسرانگشت 

 .شدی و نه حالم خوب م  شکستیم
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 .چشم در چشم او شوم پس پلک هم نزدم خواست ی نم دلم

 .یدار یکه ب دونمیم_

 

 ...یول دارمیب

 

 .میکم بچرخ هی میت رو بخور؛ بربلند شو صبحونه_

 

 .نگاهش کردم ز یباز کردم و ت چشم

ها  را فرو خورد و از من رو گرفت. در حال رفتن به سمت کمد لباس  لبخندش

 :گفت

 .خونه برمتی عصر م_

 

 .برداشت یآن را باز کرد و لباس در

 ننت؟یبب ی طورن یکه ا ی خوای نم _

 

 .نگاهش کنم خواستمی و کنارم نشست. نم آمد

 .مهسان  نیرو ببمن_
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 .نگاهش کردم  حسی تفاوت و ب یب

 .کنمیخودم خرابش کردم، خودم هم درستش م _

 .کنمیاعتماد کن خواهش م بهم

 

 .نگفتم یزینزدم، چ یحرف 

 ...نمانده ی! اعتمادیدرست کن ی وجود ندارد که بخواه یز یچ گر یکه د نگفتم

 .نگفتم یزیچ چیرا نشکستم و ه  سکوتم

 .نخواهم، نشد. قادر به حرف زدن نبودم کهنیا نه

 .بود، مثل قلبم، مثل نگاهم نیسنگ زبانم

 

 .دلم زی عز  یبخور یز یچ  هی میپاشو بر_

 

 دلش بودم!؟   زیعز

  ادیز یِاز خوش دم،یشنیکلمه را از زبانش م نیا شیاگر سه روز پ  مطمئنا

 .مردمیم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2345 
 

عاشقانه بر دلم   یکلمه ک یکردنم کوتاه بود. حسرت  یعمر عاشق چقدر

 ...گری هم د  نیکه نگفته بود، بعد از ا ن یاز ا شی. پماندیم

  دادی م  دنیخبر از بار  م،یهاچشم  سوزش

 .و چشمانم را بستم  دمیخودم کش یرا رو  ی. روتختخواستمی را نم نیمن ا و

 

 .هم نداشتم دنیحال آه کش یو من حت دیآه مانند کش ینفس

 

 .نرفته بود یکردم رفته است؛ ول فکر

  میرا آهسته از رو یرفت و روتخت نییکه تشِک تخت پا دم یفهم یرا وقت نیا

 .میکنار زد و چشم در چشم شد

 

 .میباهم صحبت کن دیبخور. با  ی زیچ ه یبلند شو _

 

 .ستادیزود بلند شد و ا و

 .پاشو مهسان. تو آشپزخونه منتظرتم_

 

 .و به انتظارم ماند رفت
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  یپاتخت یگرفتم و به قاب عکس کوچک رو  زیم یرا از ساعت رو  نگاهم

 .دوختم

به عکس دو دوست  هیشب شتریشان، باز صدرا بود و پدرش. مدل عکس  یعکس

 .یبود تا عکس پدر و پسر

 .دیخندیم شانیهاها و لب در گردن هم انداخته بودند و چشم دست

 !گفته بود پدرش حاال حتما خوشحال است ام، هیمهر یروز در باغچه آن 

 حس و حال پدرت،   م، یبه او بگو خواستی م دلم

 چگونه است؟   حاال

 ...زمان که  نیدر ا  االن

 

  میکه دور قاب عکس بسته شده بود. در جا ی زیر ری به زنج دیرس نگاهم

که  ی ریمن بود. همان زنج ر یزنج نیرا به دست گرفتم. ا ریشدم و زنج زیخمین

خلوت از گردنم باز شده بود و صدرا   یروز بعد از قرارم با صدرا، در آن کوچه آن

  ریرا نکرد! زنج کارن یا  مارا به من بازگرداند اآن  خواستیدر شب تولد احمد، م

 .در دستم فشرده شد 
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 مهسان خانوم؟ _

 

 .وستمی جا رها کردم و به صدرا پهمان  راآن

  مرا واردار خواستی م ،یبود و گاه با اخم و گاه مهربان دهیصبحانه چ  ز یم میبرا

 .دادی خوردن م یاجازه   یتا حد خاص م یبه خوردن صبحانه کند. اما اشتها

 

تخم  یافهی. ق رمیلقمه به سمتم گرفت. نخواستم بگ ک یرا دراز کرد و  دستش

حرف از دستش گرفتم.  ی را بنزدم و آن  یاما حرف   زدیمرغ، حالم را به هم م

نه! اما   ای دید دانمی کردم. نم شینگاهش کنم، کنار بشقابم رها کهآنی ب یول

 .کار را تکرار نکرد  نیا  گرید

 م؟یبا هم حرف بزن یخوایم_

 

 .کردم باز سکوت 

 

مهسان. حرف بزن باهام. بذار   نمتیبب  یجورن یا تونمی بذار آرومت کنم. نم_

 .منم باهات حرف بزنم
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 :مدوختم و فقط گفت  یزیرا به روم نگاهم

 .امینم رونیمن ب_

 

 :بار گفتگرفته و غم  یی. با صدادیطول کش یکم مکثش

 کار کنم حالت خوب شه؟  یچ_

 

بود، از او نگاه    دنیکه در صدد بار ی برخاستم و با چشم زیاز پشت م آهسته

 .گرفتم

 !نیفقط تنهام بذار. هم_

 

دادم.   هیتخت نشستم و به تاج آن تک ی و باز به اتاقش پناه بردم. رو نماندم

 چه کنم؟   دیبا کردمی گذاشتم و فکر م م یزانوها ی سرم را رو

دلم    یاتفاقات نبود، جوابم برا  نیکار درست و کدام نادرست است؟ اگر ا کدام

با او   یقدر که حاضرم برامن صدرا را دوست دارم. آن کهن یبود. ا زیچ ک ی

 ...کنم. اما حاال یراض گر ید بارک یرا   ایدن یبودن، همه 
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واضح نبود. بحثشان   یلی. اما خدیرسی حرف زدنش با تلفن، به گوشم م  یصدا

  ترک یو نزد ک یهر لحظه نزد شی شده بود. حس کردم صدا  یطوالن یکم

 .آمد شی در اتاق را باز کرد و پ کهن یتا ا شود یم

 .با فاصله از من، نشست یتخت، کم ی بلندگو زد و رو یرا رو یگوش

 !؟رهی مادر من، جاش خوبه، مگه به خرجش م گمی م  یهرچ_

 

بودم.   دهیرا نشن شیها بود که صداماهان بود. انگار سال  ی من! صدا  یخدا

 .گوشم گذاشتم ی رو اقیپرواز کردم و آن را با اشت یبه سمت گوش  بایتقر

 

 ...گهیج کرده رفته. مفکر کن ازدوا  گمی بهش م_

 

 !داداش_

 

 .کاشت میدر گلو  ی چه بغض شیکه صدا داندی خدا م فقط

 

با هم. کال  نیسفر رفت هی! های نبود جنبهی به به عروس خانوم! مهسان انقد ب_

 کنار؟  یگذاشت یدیرو بوسخانواده 
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. بگذار فکر کند از حالم بفهمد  یز یچ خواستم ی نکنم. نم هیکردم گر یسع

 :و گفتم دمیاست. کوتاه خند  ادیز ی خوش  یبرا جانمیه

  ن؟ی! خوب یسالم داداش_

 

طبقه رو به انحصار خودم   هیخوبم.  ی لی. قربونت. من که خزمیسالم عز_

 .درآوردم

 

 :لب گفتم  ریاش، لبخند زدم و زمزه  یب ی شوخ به

 .قربونت برم_

 

  دی. تمدیها! فردا کالس داربهت خوش نگذره  ادیکن ز ی مهسان. سع نیبب_

 .سفر رو ینکن

 

فعال   کردمی م یاما سع شدی پر م  شیهاو چقدر دلم از حرف   دمیکوتاه خند باز

 .فکر نکنم شیهای الیخبه خوش 
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  هی می. به صدرا هم زنگ زدیخاموش گفتی بهت، همش م م یزنگ زد یلیخ_

اومدم سراغ هلن. اون سراغت رو گرفت و    گهی م من دکه نگرفت. االن یچندبار

 .بکنم یامتحان  هیگفتم شانس اونم 

 

 داداش؟  شتهیفداش بشم. پ  یاله_

 

 شیراحت شد سوغات الشیربع فقط با عموصدراش حرف زد و خ  هیبود!  _

 .عمه جون هم داشت که دل تنگش شده بود  هیرفت  ادشی گهی محفوظه! د

 

 .کردی به صدرا که با لبخند نگاهم م د یو من نگاهم رس می دیدو با هم خند هر

انداختم و باز با ماهان حرف زدم. قرار شد به مامان و بابا هم زنگ   نییرا پا  سرم

  یوقت مان،یهاحرف انی. مکنمی را م کارن یرا راحت کردم که ا الشیبزنم و خ

 :تگف

 !من باشه یبه صدرا بگو مراقب خواهر کوچولو_

 

 :دهانم ماند و گفتم یرو  دستم

 .دوسِت دارم داداش یلیخ_
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  زشیمانع ر گریرا سر دادم و د  هیگر ی ها یتماس قطع شد، ها یوقت و

 .نشدم میهااشک 

را نوازش کرد. هرچه   م یفاصله را برداشت. سرم را در آغوش گرفت و موها صدرا

.  شتریام بو بهانه شدی گوشم حرف زد و خواست آرامم کند، حالم بدتر م ریز

کنارم   یکه عاشقش بودم، برادر  یشوهر یکاش ماهان بود! کاش حاال به جا

 .بود گاهمه یبود که تک

 .تونمی ات بذارم که نممهسان؟ نگو تنه یکار کنم آروم ش یچ_

 

 :لب گفتم ریز

 .رو ببرمون تنگ شده. فقط زودتر مندلم واسه خونه _

 

 :بعد، از من جدا شد و گفت یکم

 .امیهلن رو بخرم و ب یهاسفارش  رمیکم دراز بکش. م هی_

 

 .تر شدمو کالفه دمیبستن در آپارتمان را شن  یو رفت. صدا گفت
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  یبرا  یاکه عجله  ندیحال بب نیامروز مرا به هم انیداشت تا پا  الیخ انگار 

 .بردنم نداشت

 :از خدا، در دل گفتم  هیصورتم را پوشاندم و با گال یرو

 یبه کس تونمی حرف تو دلم تلنبار شده که نم ایدن هی ؟یکنی چرا آرومم نم"

 ".بگم

 

 :هق زدم  و

 "بگم؟ یبگم؟ چ یبه ک "

 

نصف روز وفادار بودم و باز   ک یعهدم فقط در حد  عرضه بودم که به ی چه ب و

 .سر گرفته بود امهیگر

 

دنده و آن دنده شده بودم، تنم کرخت    نیتخت ا یظهر بود و از بس رو ک ینزد

باز شدن در   یصدا دم؟یخوابی م دی. چقدر بابردی خوابم هم نم گر یشده بود. د

 .دیآپارتمان به گوشم رس
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 .آمده بود صدرا

قدم   ی. صداام پاک کردم گونه  یو رد اشک را از رو دمیبه صورتم کش یدست

و وارد   دیکش نیی را پا  رهی. دستگشدی م ترک یو نزد ک یاز پشت در نزد شیها

 .شد ک یدو قدم به سمتم نزد یکیشد. 

 !مهسان_

 

 . ماهان بود؟ دمیپر نییاز تخت پا دنشیشدم و با د ز یخ مین م یجا سر

 .به سمتم برداشت و در را بست گر یقدم د ک ی

 !بود خودش

  !بود ماهان

 !برادرم

. خود را در آغوشش  میدو قدم مانده را برداشت ی کیو  دم یپر نییتخت پا از

 .محکم داشتم یشانه ک ی م،یهاه یگر یبرا گر یانداختم و حاال د

 !خوب که آمده بود چه

 !خوب که کنارم بود چه
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 .که آرام باشم خواستی و او م  زدمینامش را صدا م  من

 ماهان؟_

 !جان ماهان_

 داداش؟ _

 !جانِ داداش_

 .ییجانیداداش. چه خوبه که ا یچه خوب که اومد _

 

 !کردی آغوش چقدر معجزه م ن یاو محکم بغلم کرده بود و ا و

 

 .گفتمیم  دیاما با خواستمیزده بودم. نم  شیرا برا میهاحرف  یهمه 

تر نداشته  مرگ، از هم محرم  یتا لحظه میو صدرا به هم قول داده بود من

ما بماند. اما حاال که خود او   نیماست، ب نیهرچه ب می. قول داده بود میباش

اجازه را به من   ن یآورده بود، پس ا  امییدرمانِ غصه ها و تنها یماهان را برا 

 .داده بود که من هم حرف بزنم
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خود را به   دمیدی انداختم. م نییک کردم و سرم را پا را از صورتم پا  اشکم 

از خودم بدم آمده بود. باعث شده بودم دل    نیا  یو برا  کندی کنترل م یسخت

 .برادرم هم غصه دار شود

 .میبه دست و صورتت بزن. بلند شو بر یآب هی_

 

 .کردم نگاهش

 م؟یبر_

 

 ؟ یبمون یخوایم_

 

 ...ی. ولنه_

 

 .ستادیشد و ا بلند

 کجاست؟  لتیوسا_

 

 .دست، چمدانم را نشانش دادم با

 .آن طرف رفت و چمدان را برداشت به
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 داداش؟ _

 

 ؟ یخوری م رویچ  یغصه ؟یهست یمهسان. نگران چ  میکنی با هم حلش م_

 

حل   ز یکه حتما همه چ شدی دلم قرصِ قرص م زد،یم   یبرادرم اگر حرف  و

اتاق   یگوشه  زِیرخت آو  یشالم را رو. چمدان را برداشته بود. مانتو و  شود یم

 .میرفت رونیو با هم از اتاق ب دمیها را پوشکردم. آن  دایپ

 !که همسرم بود، اتاق مشترک باشد یمن و عشق یکه قرار بود برا یاتاق   از

 

تا در نمانده بود که صدرا   یا. فاصلهم یو وارد سالن شد میراهرو گذشت از

 .ستادیمقابلمان ا

 

 کجا؟_

 

 .اکت بودم و ماهان با اخم رد شدس من

 گفتم کجا؟_
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 :رو به ماهان گفت و

  یریرو بگدستش  یجور نیا کهن ی. نه ایکه آرومش کن  جانیا یایبهت گفتم ب_

 .شیو با خودت ببر

 

  .با خشم به سمتش برگشت ماهان

 .یکنی نم نییرو شما تع یزی چ گهید_

 

 :کالفه گفت صدرا

. چون من  ی آرومش کن یایماهان. خواستم بمن ازت کمک خواستم _

  چیو دستم به ه کنهی م یداره خودخور یجورنیا نمیبب تونستمینتونستم. نم

 .ستیجا بند ن

 

 ...ببخشتت و ع یسر  یانتظار که نداشت_

 

  ی عصب دونم یاز اون ندارم. چون حق داره. اما از تو چرا. م یانتظار چینه! ه_

طرف   نیا ای. ب یدعوا کن ،یبزن یتونی ازم. م یازم، ناراحت  یدلخور ،یهست

  .صورتم هم بزن
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 .با دست، سمت راست صورتش را به ماهان نشان داد و

 .. تا خود منم آروم شمیانقد بزن تا آروم ش ایب_

 

 زد؟ ی چه حرف م  از

 او را زده بود؟  ماهان

 .شدی آرامم! باورم نم شهیهم برادر 

 

  ی بود. با انگشت، رو اشی قدم ک یهم در  ی شده رو دیکل  یهابا دندان  ماهان

 :و گفت  دیاو کوب ینهیس

 

خودم رو   ی و جلو کنمی نم تکهیت کهیاگه ت کنم،ی اگه االن فکت رو خرد نم_

  هیو واسه همون  ی کار کرد یبا احمد چ دمیکه د نهیا لشیفقط دل رم،یگیم

 !کار ازت ممنونم

 

 .دانستیدهانم نشست. پس ماهان هم م یرو  دستم

 .را گرفتم دستش
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 داداش؟  یدی تو هم احمد رو د_

 

 :که نگاهم کند، گفتآن یب

خفت کردن و به حد کُشت   ابونیرو تو خخاله گفت شازده پسرش  شبید_

آقا امروز   ن یبه روزش اومده. اما ا یچ دم یجا دو اون  دنشید   میزدنش. رفته بود

  یاونا ناز شست خودش بوده. فقط ا  یشده و همه  یچکرده که  فیبرام تعر

 !کردیرو هم تو دهنش خرد م هاش کاش دندون 

 

 .و در را باز کرد  گفت

 

 .ستادی مان ارفتم و دست صدرا مقابل دنبالش

 .کنمی ماهان خواهش م_

 !یکه بدترش کن اوردمتین

 

 .حرف صدرا بود  نیماهان منتظر هم انگار 

 .گام بلند، خود را به او رساند ک یانداخت و با  ی را گوشه ا چمدانم 

 .و به سمتشان رفتم  دمیکش یخفه ا غی ج د،یصدرا رس قهیکه به  دستش
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 :دیغر

 م؟ یهم دار نیمگه بدتر از ا_

 شه؟یهم م نیبدتر از ا مگه

تون که من بخوام بدترش کنم؟ من رو  شروع نشده ی مونده از زندگ یچ

 .رو مرامت حساب کردم که خواهرم رو سپردم دستت ت،یمردونگ

 

 

 :لب زدم آهسته

 !ماهان داداش، تو رو خدا_

 

 .تا االن لحظه حضورم را فراموش کرده بود انگار 

 .مخاطب اول حرفش، من بودم ینکرد ول نگاهم

 

 !ندارم، نترس شیکار_

 !طاقت نداره باهات دعوا کنم. خواهرم دچارت شده یحت نیبب
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 :تکان داد و گفت شیبرا یسر

 ؟یتونست یچه جور_

فحش بوده نثار خودم و خودت   ی تا االن هر چ نت،ینشستم تو ماش یاز وقت من

 !مرد و نامرده کردم یو هرچ

 .دیقلبش کوب ی مشت، رو با

 پسر؟  یمگه قلب ندار_

 

 .خواستمی ر من بود و من نمآمد. به خاط یام بند نم هیگر

 من خوبم... ماهان؟ _

 

 !یی. من و مهسان، دوتامیری م جان یما از ا_

مهسان رو رسوندم و   یگی . مامان اگه زنگ زد بهت، مستنیبابا خونه ن مامان

 !نیاومد رفتم! هم شیپ یکار

 !رو روشن کنم فشیو بر مهسان نچرخ تا تکل  دور

 

 !گریصدرا بود د یکند. ول دا یجا تمام شود و خاتمه پ ن یکردم هم یم فکر
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 !ماهان یزی که چقد برام عز یدون یم_

کنم؟  یاحترام ی دل مهسان باشه و من بهش ب زیعز  یکس شهی م مگه

! باشه قبول! مهسان رو ببر. ببر و بذار  ی اوک د،یهست یعصب  د،یناراحت د، یدلخور

 .استراحت کنه؛ سر حال تر شه

 .ششیپ ام یبعدا خودم م یول

 .رو خودم مشخص کنم میزنم و زندگ فیکه تکل امیم

 

 .شانه ماهان نشست ی رو دستش

 خروار خاک بودم، هی ری هروقت نبودم و ز_

 !یسپر کن نه یبراش س یتونیبه عنوان برادرش م تو

 

 .و به من نگاه کرد گفت

 !کارت دارم قهیدق  هی_

 

 :تر آمد و گفت ک ینزد

 !مهسان ایب_
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 .خواستم بروم. از تنها بودن با او واهمه داشتم ینم

. از  دیسر دهد و خود را ببازد. دستم را کش یناسازگار یدلم بنا   دمیترس یم

 میمقابل ماهان گذشت

  یادیو مرا نگه داشت. نگاه ز ستادیراه رو ا چیآن طرف تر، درست در پ یکم و

 .را حواله ام کرد شانشیپر

از سر   دیبا گفتیبهم م  یکیاگه  ش،ی چند ماه پ  نیحدقل هم ایتا پارسال _

 .دمیخند یبهش م  ،یبه کس یاجبار زنت رو بسپر 

 

 .تر آمد ک ینزد

  ی ماهان داره م یجد  ی االن جد  یهم بَده! ول شیشوخ یگفتم حت  یبهش م_

 ...سکوت تو  نیبرتتت و ا

 

 .نگاهم کرد قیام را باال گرفت و عم چانه

 .زورت کنم اد یازم که دلم نم یدیانقدر رنج_

 

 .ام را نوازش کردانگشت شست، گونه با
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کشم، اجازه   ی من نفس م یکه تا وقت هیبار نیآخر نی بدون که ا یبرو ول_

 .یو ازم دور ش   یبر گهی د ی کیهمراه  دمیم

 

 .دیرا بوس  امیشان یپ ق یو عم گفت

 :آرام گفت و دیبوس

 .سراغت امیزود م یلیبرو و سرحال شو. خ_

 

 :باز لب زد  و

 !زود یلیخ_

 

من رنگش با  یکه برا یو محکم مرا در آغوش گرفت. آغوش دیدستم را کش بعد

 .احساس   یو ب یبود، خنث رهیدفعات قبل، فرق داشت. ت

 

 :گفت ی حرص ماهان

 .خونه میبرس ومدن،ین نایتا مامان ا میمهسان. بر  ترع یسر_

 

 .قدم به عقب برداشتم و به صدرا نگاه کردم ک ی
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 .رفت  رونیاز در ب ماهان

 

 .صورتم بود ی صدرا رو نگاه

 .برداشتم گر یقدم د ک ی

 .داشتم یخداحافظ حس

 و قلبم چرا ساکت مانده بود؟  شدمی از او جدا م شهیهم  یداشتم برا  انگار 

 

 .زدم رونیبه عقب برداشتم و بعد، از در ب گر ید یقدم

 .مقابل آسانسور، منتظرم بود برادرم،

 

 

ام گرفتار در حنجره  نیسنگ یگو ک ی  کردمی و احساس م سوختی م میگلو

که ماهان مرا آورده   شیرا مختل کرده است. از دو روز پ دنیآمده و نفس کش

  چهیسوپ ماه م یبرا خوابم و مامان داردرخت  ریلحظه که درگ نیبود، تا هم

و   سوزد ی م امنهی. سکندی هنوز حالم خوب نشده است. تمام تنم درد م پزد، یم

  بمیزمان، نص ن یبود که در ا یموهبت ن یبهتر نیا دی. و شاشتریب میچشم ها

برگشتم و پشت سرم را نگاه   یوقت م،یدیآپارتمان رس نییبا ماهان پا یشد. وقت
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 یو از همان فاصله  دمیدهم ساختمان د یاو را در بالکن طبقه  یکردم، وقت

شد و من را از رفتن باز   ریزنج  میپابه  یزیانگار چ افتم،ی دور هم غمش را در

آخر و آغوش آخرش که نه، اما ... نگاه آخرش کار خود را کرده   یداشت. بوسه 

 .بود

شکسته بود.  که دلم را   یی دل خود او ی که آدم دل شکستن نبودم. حت من

. اگر ماهان  زدی و لرز به جانم شالق م کوفتیقطرات درشت باران به تنم م

ها به همان حال  ساعت دیمرا متوجه خود کند، شا نش،ینبود تا با تک بوق ماش

 .کردمیم  د یماندن و رفتن، ترد نیو ب ماندمیم

اول، مامان و بابا را ترساند،   یدر لحظه   د یام، شاگرفته یقرمز و صدا یهاچشم 

 .امکار خود را کرد تا باور کنند فقط سرما خورده  ،یناگهان یهااما همان عطسه 

  امی به دانشگاه نرفتم و گوش دید یوقت نیشده بود. نازن لیتعط میبرا دانشگاه

رفت، قول   یجا متوجه حالم شد و وقتآمده بود و آن  دنمی خاموش است، به د

را با هم   یدرس یداد عقب ماندگ نانیو به من اطم دیآی م دنم یداد باز به د

دوبار زنگ زد و   یک ی مد،درمورد اح  اشی . خاله با وجود گرفتارمیکنی جبران م

 .از مامان سراغم را گرفت

به خاطر   ایبه او نزده،  یصدرا حرف  دانستمی نبود و نم ی خبر ی کین از

هم   ی. هرچند که گوشردیگی نم یبا ماهان است که از من خبر  اشی دلخور 
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از ماهان،    اشی. پس حتما دلخور ردی از برادرم سراغم را بگ شدی نداشتم. اما م

 .بود یجد  یادیز

 

صدرا با مامان و سفارش درمورد من نبود، حتما   یچندباره یهااگر تماس  

ندارم   ی من گوش دانستی نم . اما او کهشدی م  زیمامان تا به حال متوجه همه چ

با خودم هم   زند،یقدر که به او زنگ م   نیصدرا هم کردیخود فکر م  الیو به خ

تنها  امده،یراحت بود که اگر دامادش تا به حال ن الشیخ کند،یصحبت م

صنعت چرم است که در شهرستان برگزار   ی المللنیب ناریفقط سم لش،یدل

 .و صدرا را شبانه به مشهد کشانده است شود یم

 

قسمت، راه   با نوازش آن کردم یم ی گذاشته بودم و سع  میگلو یرا رو دستم

 :نفسم را بازتر کنم. هلن دوباره وارد اتاقم شده بود و از همان دور گفت

 شت؟ یپ امین بازم  ،یعمه جون_

 

 :گفتم دنش،یبه آغوش کش یبرا دیکشی من که دلم پر م و

امروز و فردا خوبِ خوب   نی. همیعمه قربونت بره. دوست ندارم سرما بخور_

 .عمه  زیعز شمیم
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شد که   ی با عروسک ینشست و آهسته مشغول باز نیزم یکنار در، رو  جامان ه

 ک ی  ی صدا فشرد،ی بود و هربار شکمش را م دهیخر شیصدرا برا

"l.love.you" شدی خندان از او بلند م.  

 

 .سرده نی . زمیشی م ضیجا عمه. مراون  نینش_

 

 .داد هیتک وار یو به د دیخود را عقب کش یکم

 .ترسمیم ییتنها_

 

 :ماندم. بعد متعجب گفتم هیکردم و چند ثان ی زیر یعطسه

 ست؟ین چرا؟ مادر جون مگه  ییتنها_

 

 !بخره جینه. رفته هو_

 

 .مکث ی و کم گرید  زیر یعطسه  ک یدوباره  و

 

 ؟یاریواسم ب یتونی هلن جونم. تلفن خونه رو م_
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گذاشت و از   نیزم  یو بعد هم رو فشیک یحرف، عروسک را رو یو ب آهسته

 .جا بلند شد 

 

 .را به دستم داد، لبخند زدم و خواستم تا دوباره از تختم دور شود یگوش یوقت

نشست و با خودش و عروسکش شروع به حرف زدن   نیزم یو دوباره رو رفت

 کهن یبا ا ی. حترمیبگ ی سراغ یکی از ن خواستمی. مگرفتی کرد. دلم بهانه م

و با او حرف   نمیبی هرگز او را نم د،ی ایحاال هم صدرا ب نیاگر هم  مدانستیم

 .. اما ته دلم نگرانش بودمزنمینم

 

  یِ نگران ک ینه صرفا   ست،یکه احساسم دلتنگ شدیدر دلم تکرار م   یینوا

 !منطقیب

او تنگ شده   یکه دلم برا رمیبپذ خواستمی زدم و نم یمن هر بار پسش م اما

 .است

 

نه؟ چه   ای رمیرا وارد کردم. دو دل بودم که تماس بگ یکی رقم از شماره ن چند

 گفتم؟یگفتم؟ چطور م  یم
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به   نییمامان از پا یفکر ها  و دو به شک بودن ها بودم که صدا نیهم در

 .دیگوش رس

 

 هلن، مهسان؟ _

 دخترا؟  دییکجا

 

 یآورد. پتو را کنار زدم و دکمه  میهابر لب  یرمق یسرحالش، لبخند ب یصدا

 .را فشردم میسی ب یِ خاموش گوش

 .خوابم دل بکنماز رخت  خواستمیو باالخره م  میرفت نییهمراه با هلن به پا 

 

 .حال شدخوش  دنمیبا د مامان

 ؟یمامان جان؟ حالت چه طوره؟ بهتر یاومد_

 

 :شده بود، گفتم  ی ه خروسک ییتر با صداسرحال  ی را کنار زدم و کم  یحال یب

 .خوبم_

 

 .دادیجا م  شخوانیپ ی ها را روکرده بود و داشت آن  د یخروار خر ک ی
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 .که  یآورد یمامان. بازار رو جمع کرد یبخر جیهو یهلن گفت رفت_

 

 :حال کار کردن گفت  در

 .رو حساب کنم، صدرا زنگ زد هاجیتا اومدم هو _

 

 

 

و حواسم را   ن یرا شنواتر میهاگوش ، یطیاسمش، تحت هر شرا دنیشن

 .کندیم نیترجمع 

 

 .هم نگرانت بود یلی. خدیزنگ زد حالت رو پرس _

 .گفت تهرانم ؟ییگفتم کجا بهش

 

 :لب گفتم ری و دستم را به مبل فشردم. ز نشستم

 !دونمیم_

 

 به خودت هم زنگ زد؟ _
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  دیبا یی. وگرنه چطور و با چه روجواب دادن به من نداد  یخوب که اجازه  چه

 گفتم؟ی دروغ م

  ادیداره واسه کارخونه تا شب. منم گفتم شام ب یکم دوندگ هیگفتش االن _

 .کردم  د یخر ی بود که درست حساب نی. اجانیا

 

 .را گاز گرفتم و ساکت ماندم لبم

 .با خودش ارهیرو هم ب یکیگفتم ن_

 

 :کنان گفت یشاد هلن

 !جون  یکیهورا ن_

 

واسه شام. سرما   دعوتش کن  ،یمامان جان خودت دوباره که بهش زنگ زد_

خواب. ده روز  تو رخت یافتاد ی که نخورد ر یدور از جون زخم شمش ،یخورد

  دیمورد هم با  نی. در انیدیهم ند  یتدارک چی. هنوز هجشن عقدتونه  گهید

 .میحرف بزن

 .یبه خودت برس. رنگ به رو ندار یکم  هیمامان جان  بعدم
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 .امشب یِ مهمان ی به هلن بود و گوشم به مامان و حواسم پ نگاهم

 م؟یکن یباز  لمیقرار بود ف  چطور 

 

باالخره که  یماهان از آمدنش خبر داشت؟ حتما که نداشت! ول یعنی

از صدرا    اشی دلخور نیرفتار کند؟ برادرم ب  خواستی . ماهان چطور مدیفهمیم

 .افتادی م ریو طرز رفتارش نزد مامان و بابا گ

دوباره تلفن به دست، به اتاقم   جه،یسرگ ینزد مامان ماندم و بعد به بهانه  یکم

 د؟یایب خواست ی تخت نشستم. صدرا واقعا م  یرفتم. در را بستم و رو

 

 .شده بود ایکار دن ن یسخت تر میبرا ن،ی. هرچند که ازدمی با او حرف م  دیبا

 میهای تمام دو دل نیباشم. شماره اش را ب تفاوتی کردم ب ی گرفتم و سع ینفس

 .گرفتم

 .شروع کنم  دیچه طور با دانستمی و هنوز نم  

 باشم؟  نیسرسنگ

 باشم؟  دلخور 

 .دیکوبی خورد، قلبم تند تر م ی که م یباهر بوق  
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 الو؟ _

 

صدا   نیا دنیمن، خود را از شن! چند روز و چند ساعت بود که شیاز صدا آخ

 محروم کرده بودم؟ 

 

 .شیصدا  دنیحبس شد. آن هم فقط با شن نفسم

 قرار بود حرف بزنم؟  چطور 

 صحبت کنم؟ خواستمی م چطور 

 

و وضوح نداشت،   آمدی که انگار از ته چاه درم یی. با همان صدادیلرز میصدا

 :آهسته گفتم

 

 !سالم_

 

 .شک داشت  شیهابه گوش  انگار 
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 ؟ ییمهسان تو_

 

 !آره_

 

 :بزند، گفتم یحرف  کهن یزود خود را جمع و جور کردم و قبل از ا یول

 .جان یا یایم یکیمامان گفته شب با ن_

 ...بگم که خواستمی ... مخواستمیم

 

 گفتم؟ی طور م چه

  .مکث کردم یو کم دمیکش یقیعم  نفس

 

 ام؟ین  یبگ یخواستیم _

 

 .جواب دادم  عیو من هم سر  دیپرس   ع یسر او

 ...آره_
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 !یقطع کن یتون  ی! میخب گفت_

 

 کوتاه آمد؟ یراحت  نیبه هم یعنی

 آمد؟  ینم شب

 

کنم.  ی. خواستم خداحافظردیرا باز گذاشت. انتظار نداشتم راحت بپذ دهانم

. حتما درک  نمی او را بب خواهمی نم دانستی نمانده بود. باالخره که م یحرف 

 :. اما گفتآمدی و نم کردیم

ور  از اون  یعنیجا مونده.   جانیهات اچندتا از لباس ،یقطع کن کهن یقبل از ا_

 .شون آوردم 

 .ی ایحاال تا ب جانی ذارم بمونه هم یم

 .یخوای هم لباس م جان یکه ا باالخره

 برات؟  رمیبگ  ی خوای نم یزیبهتره مهسان؟ چ حالت

 

 .بزنم ادیداشتم از حرص، بلند فر  دوست

 !؟ دیآ یکردم کوتاه م ی فکر م چرا 

 دهد؟   یبه حرف من گوش م  کردم ی فکر م چرا 
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 مهسان؟_

 

 .شدم که زود تماس را قطع کردم یحرص ی جور

 .خودم نبود دست

 .است فتادهین یاتفاق  چیبمانم و فکر کنم ه الیخیتوانستم مثل او ب ینم

کردم صدرا با من چه کرده است، قلبم مچاله   یبار که با خودم مرور م  هر

 .شدیم

خود    یکه مقصر اصل نیبه ا دمیرسیها، ممرور کردن  یهمه یمتاسفانه انتها و

 .میمن و قلب سرکشم بود

بکشم؛ سپرده بود خود را   میبه رو ی سپرده بود به خودم برسم و دست مامان

داشته باشم و با    یگری شوهرم را جور د  یجمع و جور کنم؛ سپرده بود هوا

  یحاضر شود و همه  مانمانه یبهانه، او را دعوت کنم تا در جمع صم یبهانه و ب

 .شأن خانواده قائل بود ی بود که او برا ی از سر احترام هانیا
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مامان را داشتم و نه دست و دلم به   شاتیانجام فرما یمن نه حال و حوصله اما

مهم نبود که مثال   میتخت انداخته بودم و برا ی. خود را رورفتی کار ها م نیا

 !را مالقات کنم  زمیقرار است بعد از دو روز همسر عز

 !مامان طفلک 

که عاشقانه او را دوست   ی همسر دنید  ی دخترش برا کردی با خود فکر م  حتما

 !است یو در دلش عروس شناسدی دارد، سر از پا نم

 

راحت شده بود.    المیاقم شد، انگار خو وارد ات دیماهان رس یاز ناهار، وقت بعد

 .آمده بود حالم را بپرسد

 

 خواهر کوچولومون امروز چطوره!؟ _

 

 :نشستم و گفتم میجا  در

 ...خوبم فقط_

 

 .یرو گرفتاون   یبرنامه مهمون دعوت کرده و االن عزا یفقط مامان ب_
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 .منزدم. کوتاه سر تکان دادم و نگاهش کرد  یرا به دندان گرفتم و حرف  لبم

 کار کنم ماهان؟ یچ_

 

 .نگاهم کرد و کنارم نشست قیعم

 !ادیبگم ن یخوایم_

 .گفتم خودم_

 

 :نگاهم کرد و بلند گفت ی جور

 ؟ یکار کرد یچ_

 

 .امرا مرتکب شده ایکار دن نیفکر کردم بدتر که

کنم واسه بابا و    یباز لم یف  دیبا یکار کنم. چطور یچ دیبا  دونستمی خب نم_

 .ادیمامان. زنگ زدم گفتم ن

 

 :پر از سرزنش گفت یلحن با

 .مهسان  ینکرد ی کار خوب_
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 :گفتم یشاک

 .یاز من ازش دلخور شتریرفته خودت ب ادتیاِ داداش! _

 

آدم به شوهرش   ستیخوب ن  ی. ولرهی نم ادمیهام   یراحت  نی. به انرفته ادمی_

 .دنمید ایمون، نخونه  ایزنگ بزنه بگه ن

 

 :انداختم و گفتم نییرا پا  سرم

 خب!؟  کردمی م دیکار با یچ_

 

 .جواب داد  گریسوال د ک یسوالم را با  اما

 اد؟یاالن قبول کرده ن_

 

 :حرص گفتم با

 واست!؟ ارمیالزمه که ب یچ  گفتینه! تازه م_
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 .دیطمئنش را در چشمانم کوبرا باال گرفت و نگاه م  امچانه

که باشه، کنارتم و پا به پات   ایمهسان، من تا هر جا و هر لحظه از دن نیبب_

. االن  امیت مپشتتم، هم هرجا الزم شد شونه به شونه هیبه سا  هی. هم ساامیم

دلت   ،یو بس. ازش دلخور یاول و آخر، خودت یرندهیگ می تصم یبدون دیهم با

  یو قبول دارم؛ ول دونمی م ب. همه رو خودونمی. مرو ازت گرفتهشکسته، باورت 

. با تمام وجود دوسش  یکه تو دوسش دار دونمی هم م نیا  نا،یا یته همه

  بیرو فرخودت   ی اگه بخوا یحت ،یهم باش  نیاگه ازش دلخورتر  ی. حتیدار

خوب فکرهات رو بکن. بحث فقط   نی. پس بشیبازم تو دوسش دار ،یبد

بحث   ، یباش گرانی د دنینفهمو  دنیکه تو نگران طرز فکر و فهم  ستیامشب ن

نتونم ببخشمش،   امتیق  امیتا ق  دیبا اون آدمه. من شا تی تو و زندگ یندهیآ

 یمن باهاش زندگ  ستیو قرار ن ستیمشکل من ن نینتونم فراموشش کنم، اما ا

نه!؟   ایمونده  یباق  ی زیشما دوتا، چ نیب ینیاره ببکه قر ییکنم. مشکل توئه. تو 

 ؟نه ای  ن،یادامه بد شهیم

 

 .اما مانع شد می بگو ی زیچ آمدم

. گفتم روش فکر  نده لیبه من و خودت تحو یفکری رو از سر عجله و ب یچیه_

هم استراحت کن واسه   یکم هی. یتا راحت تر فکر کن رمی کن. االن هم من م

 .ادیشب که دامادمون قراره ب
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 :گفت شد،یکه بلند م  یدر حال  و

  گهید یدهیکش هیو  ادین ادمی یباز همه چ هوی دمش،ی فقط دعا کن تا د_

 .خرجش نکنم

 

 .بهت نگاهش کردم  با

 کرد؟ ی م یشوخ ای گفتی م یجد

 .رفت  رونیرا به من کرد و از اتاق ب پشتش

 .کردمی فکر م شیهاو به حرف  دمیخود کش   یرا رو پتو

 ...آمدی اگر م  واقعا

 کردم؟ ی طور در صورتش نگاه م چه

 کرد؟ یدر صورتم نگاه م چطور 

بار، نشستم و به او فکر کردم. به   نی اول  یرا داشتم که برا یحس وقت قایدق  

به نگاهش   ش،یکه خرجم کرده بود، به عطر تنش، به صدا  یاحساسم، به آغوش

 !از طعم بوسه اشو آخ  

 

 .سر ماجرا بود  ک یفقط  ن یا اما
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 .به نخواستنش شدی وصل م  گری د طرف

 .دنشیند به

و   خورد ی دوانده و ذره ذره مرا م شهی در وجودم ر  کردمیکه حس م  یتنفر به

 .رفتی م شیپ

 .شدی جا مجابه ،یتفاوتی جاها، با ب یلیکه خ یتنفر

  یهابند نبود. حرف   یی و دستم به جا یفیهمه بالتکل نیاز ا  کردمی دق م  داشتم

و نه   ستیچ دانستمی بود که نه م یزی ماهان همه درست بودند اما ته دلم، چ

 چیکردم فعال به ه یدوست داشتم به آن فکر کنم. پس چشم بستم و سع

  جهینت نیبه ا شتریفکر کنم، ب شتری فکر نکنم. مطمئن بودم هرچه ب یزیچ

 دیقدر که شاعوض شده، خراب شده، آن زهایچ ی لیما دو تا، خ نیکه ب رسمیم

 .درست نشود وقتچیه

 

. آمدی م ترک یو او نزد  شدمی . من دور مشدمی چمدان از او جدا م  ک یبا  داشتم

و با غم، از او رو   دادم ی نم تیاهم کرد،ی هرچه نگاهم م کرد،ی م میهرچه صدا

نداشتنش  ی. چطور از غصه کردمی ک م. واقعا داشتم او را ترگرفتمیم

 مردم؟ ینم
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حس قلقلک نرم و آهسته، در   ک ی و  خوردندی تکان م ام، یشانیرو پ  یموها

  شیرایگ یادی ز یهاچشم  نیبود. چشم که باز کردم، نگاهم ب دهیصورتم دو

و حاال   روم یکه م دمیدی آمده بود؟ داشتم خواب م  یبود. کِ جان یشد. او ا خیم

ها چپ  خواب زن  گفت،ی م شهیکه هم نیفرد ییاو کنارم بود. واقعا به قول دا

 بود؟  ن یخواب کوتاهم ا  ریاست؟ تعب

 .صورتم برنداشت یرا از رو دستش

 !ماریسالم خانوم دکترِ ب _

 

و   ی احترام ی به او ب ستیدرست ن دانستمی شدم و نشستم. م ز یخ مین م یجا سر

 :دادم و گفتم هیکنم، پس به تخت تک یمحل یب

  .سالم_

 

 .نگاهش هم نکردم یحت اما

 

 که اومدم؟  نیاز ا  یناراحت_
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گذاشت. چشمم را محکم به هم فشردم و جواب   میپا یو دستش را رو  گفت

 .دادمیم دی سوالش را چطور با

 مهسان؟  امیب یدوست نداشت_

 

 .و آهسته نگاهش کردم دمیکش یلب، آه ریز

 نشده؟ یچیکه انگار ه یکنی برخورد م یجور هیچرا _

 

 :نگاهم کرد. دوباره نگاهم را از او گرفتم و ادامه دادم فقط

ها رو  زن و شوهر خوشبخت ی ادا  ن،ییاون پا  میبر ؟یکه چ  ی االن اومد_

 م؟ یاریدرب

 

 چرا ادا؟ _

 

 .نگاهش کردم. دستم را در دست گرفت زیت

دلم واسه اخم کردن و قهر کردنت هم تنگ شده بود. صدات چقد بد گرفته  _

 !ها
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 .را باال بردم  میبهت، ابروها با

 ...لشی و دل هی مون چاالن  تیوضع  یدونی گفتم؟ اصال م یمن چ یدیشن_

 

 .نمیبو مدرک واسه من نگرد مهسان. اومدم زنم رو ب لیانقد دنبال دل_

 

 .نگاهم کرد ست،ی عصبان  یکه شک نداشتم کم ی و با صورت گفت

 !مهسان  نیرو ببمن_

 ؟ یروز گذشته، بهم بگو اصال فکر کرد دو

 مهسان؟ یمن فکر کرد  به

 ؟ یکرد  ه یو گر ی که در حقت شده فکر کرد یها  یفقط به نامرد ای

 

 .من انقد حالم بد بود که امروز تازه از رخت خواب پا شدم_

 

 .و نگاهش کردم گفتم

 .کرد یبا لبخند نگاهم م داشت
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 .و رو گرفتم دمیرا در هم کش میها  اخم

 .لبخند کوچک، دلم را بلرزاند ک یرا داشت که با  نیا  تیقابل او

 .دلم خوب نبود  یمن و برا یماندن با او، اصال برا تنها

 

 تموم شد؟  تون یالیخ  تیمامور_

 

 .دیباال پر شیابرها جفت

 .نبود. من واقعا تهران نبودم یالیخ_

 .رفتم مشهد ،ی شب که رفت همون 

 .جا کار داشتماون  فرداش 

 

حال بودم   یقدر ب. آندیخود کش  یرا گرفت و مرا به سو می تر آمد. بازو ک ینزد

 .که مقاومت نکنم

  دمیشد، تازه فهم م یها هیشانه اش نشست، عطرش که وارد ر  یکه رو سرم

 .چقدر از او دلخورم

 !ریو دلگ دلخور 
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 !؟نمتیبب امیتهرانم، بعد نم یچرا فکر کرد_

 هوم؟ 

 

 .راه افتادند  میمقاومت کنم و اشک ها نتوانستم

 

 .باشن  یهات از سر دلتنگاشک   دوارمیام_

 

 .که اجازه نداد میایب رونیاز آغوشش ب  خواستم

 !بمون مهسان، بمون_

 !تنگ بود آخه هاتمنیف  نیف  یبرا دلم

 

 .پر مهر حواله ام کرد ی فاصله گرفت و نگاه یکم  خودش

 .را پاک کرد م یچشم ها ر ی آورد و ز رونیکتش دستمال ب بیج  از

 .دنبالت، خودم هم موندگار شدم امیرو فرستاد که ب. مامانت مننییپا میبر_

 

 :غم گفتم با
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 م؟ی بگ یچ  نییپا میبر_

 

 .در هم شد شیها  اخم

 ؟ یچ یعنی_ 

 

 .کنم یباز لمیف  ستمیمن بلد ن یعنی_

 ام؟ یادا ب ن ییاون پا  یازت دلخورم. چه جور یعنی

 

 

 .! خودت باش ایادا ن_

 

 شده؟  یکه چ میبرا همشون بگ مینیبش دیاگه خودم باشم که با_

 

 !میخب بگ_

 

 .شد ینم باورم

 کرد خرش از پل گذشته؟ یواقعا فکر م  او
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 .دیترس ینم هینداشت. از واکنش بق یترس چیه

 

 :گفت پرخنده

خوان   یشده که م های شیپ نیا هیشب افتیکه ق  یکن یفکر م  یبه چ ی دار_

 پنجول بکشن؟ 

 هوم؟ 

 

 .یترس  یکه اصال از واکنششون نم نیبه ا_

 ...خرت از پل کهنیا به

 

 .نشست میهالب  یرو  انگشتش

 .ازم برنجه  یکس خوادی نه! باور کن فقط دلم نم_

 .بابت ناراحتم ن یاز ا و

 .راحته که دارمت المیهم راحته، خ الم یخب خ  یول

 .رو نخور مهسان. بسپار به من یزیچ  غصه
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 :لب گفتم ری تکان دادم و ز یسر

 !ادیکه مجبور شم دروغ بگم، بدم م ن یمن  از ا_

 

 !منم_

 

 .نگاهش کردم چپ

 

 .نگام نکن مهسان ی جوراون _

 .بهت دروغ نگفتم. من فقط بهت نگفتم؛ سکوت کردم من

 .دروغ بگم ستیدونم. امشب هم قرار ن یبد بود، م ی لیخ  نیا و

 ...م وکرده  ییکارها هیم . گفتم من تو گذشتهیگفتم شب خواستگار بهت

 

 .هر دو دست، صورتم را پوشاندم با

به   دم،یدی را م اشجهینت یو وقت گذشتمی م زی راحت از کنار هرچ  شهیهم چرا 

 دادم؟ ی خود را آزار م دم؟یکشی شکل ممکن، درد م نیبدتر

 

 .ستادیشد و ا بلند
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 م؟یری با هم م ای ؟یایبرم تا ب_

 

 .حبس کردم و با مکث، آهسته از جا بلند شدم نهیرا در س نفسم

 :آمدم که نگاهم کرد و گفت نییتخت پا از

 !استقبالم یایب یخوای م  یجورن ینگو ا_

 

 .خواستی بودم. استقبال نم دهیمن که او را د استقبال؟

 

 ؟ یچ یعنی_

 

  تیرا گرفت و مرا برگرداند. بعد آهسته مرا به سمت کمد لباسم هدا میهاشانه

 .کرد

 ؟یکنی م زمی خودت سورپرا ایخودم واست انتخاب کنم؟ _

 

از حدش   شیب یکی شانه ام گذاشت و نگاهم کرد. از نزد یاش را روو چانه  گفت

 .و رو شد ری در دلم ز  یزیبا خودم و از لمس پوست صورتش با پوست تنم، چ

 .پوشمی خودم م_
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 :و گفت ستادیصاف ا  شیو نگاهم را از او گرفتم. سر جا گفتم

 گه؟ی د رونیبرم ب یعنی_

 

  یل یام کرد و خحواله پر مکث  ی . فقط نگاهدینزدم اما خودش خوب فهم یحرف 

 .رفت و در را بست  رونیآهسته، از اتاق ب

 

  ری مامان کم بود، صدرا هم اضافه شده بود. اگر د دم؟یپوش ی چه م  دیبا حاال

. ناگهان حس کردم  کردیم ضمیاز خشمش مستف یمامان حساب کردم،یم

  ی برا دنیکه فکر کنم مناسب پوشآن یبرداشتم و ب یام. لباسدستپاچه شده 

ماند.   هوا نه، خواستم آن را به تن کنم اما دستم در  ایهست  یتیموقع نیچن

 .بود نیزبیت یادی و مامان ز کردم یرا خراب م زیاول کار، داشتم همه چ نیهم

خوش    دیبا شلوار سف یتاپ جذب مشک ک یبرگرداندم و  شیرا سر جا لباس

 .سرم بستم  یرا باال میو موها دم یحالت پوش

 

  ی لیکردن هم نداشتم. درواقع دل شی آرا یالزم نبود و حوصله   یو روسر شال

خشم مامان دور بمانم، رژ    ریکه از ت ن یا ی. اما برا دمیدیکار نم  ن یا ی هم برا
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مات   یلی خ یرا به رنگ صورت میهانشاندم و لب میهاگونه ی رو  یرنگیب یگونه

 .را نگاه کردم  خودلباس انداختم و  یهم رو یفیدرآوردم. گردنبند ظر

 !آمدمیبدبخت به نظر م  چه

 .وضع ظاهرم بود نیآن وقت ا شدم؛ی شوهرم م زبانیبود که م  ی بار نیاول

چطور برخورد   رفتم؟ی م نییدل کندم. حاال چطور پا نهیگرفتم و از آ ینفس

 کردم؟ یم

 

 .بند نبود  یی و دستم به جا یفیهمه بالتکل نیاز ا  کردمی دق م  داشتم

  ستادهیلب، خدا را صدا زدم.  صدرا همان پشت در ا  ریاتاق را باز کردم و ز  در

 .بود

 بود؟ نرفته

بزند، دستش را   یکه حرف آن ی. به سمتم که برگشت، بکردمی شرم م احساس 

کار دست   شدیآغوش نصفه هم م نی و مرا به خود فشرد. هم دیدور تنم کش

او را   شدی چرا نم  کنم؟ی چرا دارم مقاومت م دانستمی هم نممن دهد. خودم 

 ببخشم؟

 .رفتم نییها پاو در کنارش، از پله  دمیکش یقیعم نفس
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. اما او خونسرد بود. نقشش را خوب بلد  کردمی را گم م  میپا دست و   داشتم

 بود؟  الی خ ی ب یادیز  ایبود؟ 

 

 

که  یدر آغوشش بودم، حالم بد بود. از خودم، از او، از احساس کهن یا  از

 !ستیچ  دانستمینم

انگار دلم   ؟یکرد ریچه بود که مرا با آن درگ یتفاوتیحس بدِ ب  نیا  ایخدا

 .زودتر، از او و احساسش فرار کنم  خواستیم

 .که دستم را رها نکرد نم،یبه عقب برداشتم و خواستم بنش یقدم 

 .جانیهم نیبش_

 

از او داشته   شدیکه م  یافاصله نیشتریچرخاندم و کنارش نشستم. با ب  یسر

 .باشم

اما او، قصد عقب   گرفتمی نگاه م. هرچه منرایو گ  قی. عمکردی نگاهم م فقط

که مامان بلند مرا    شدمی م ت ینگاهش داشتم اذ ینیسنگ  ر ینشستن نداشت. ز

ا به سمت آشپزخانه کج کردم.  صدا زد. از خدا خواسته، بلند شدم و راهم ر

 .میهاهنوز درد داشتند. مثل تمام استخوان  میپاها
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کوباند و آهسته  زیم  یرا محکم رو یچا  ینیکه وارد آشپزخانه شدم، س نیهم

 :شده گفت دیکل  ییهادندان   انیاز م

همه باهات   نی ا ؟یتنت کرد اهیس  یرو گرفتمن  یعزا ؟ یدیپوش  هیچ نیا_

 .حرف زدم من

 

به نظر خودم که به  امی خود نگاه کردم. به نظرم بد نبود. تاپ جذب مشک به

 تنم خوب نشسته بود. مشکل مامان فقط با رنگ آن بود؟ 

 !مامان گهی خوبه د_

 

رو ببر و داداشت   هایی چا نیا ایبهت بگم آخه! ب یگذشت. چ گهیحاال که د_

 .واسه من ارنیب ی ترش نیرزمیا هلن از تو زساعته رفته ب  میهم صدا کن. ن

 

 ینیکه نگاهش کنم، سآن یرا برداشتم و به سمت صدرا رفتم. ب یچا ینیس

  زیم ی را از دستم گرفت و رو ینیمکث، س یرا مقابلش گرفتم اما با کم یچا

 .گذاشت. بعد دستم را گرفت و دوباره مرا کنار خود نشاند

 

 خجالت!؟  ای می بخور ییچا_
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معذب بودم اما مامان که آمد و   جان یانداختم. از نشستن در ا نییرا پا  سرم

 :لرزان گفتم ینشست، به ناچار با لبخند مانی روبرو

 !نوش جان_

 

دو روز کنارت   یکی  نینتونستم ام که ! شرمندهنمتیبی خوبه که خوب م _

 .باشم

 

  ی. اما معندمیکشی و از مامان هم خجالت م  خوردیتکان م یزیدلم چ در

 !و خودش دانستمی جمالت را فقط من م نیا  یادا ن ینگاهش ح یرگیت

 

 :و رو به مامان گفت دیپاش میپررنگ به رو یلبخند

 ومدن؟ی مامان؟ بابا هنوز ن  نیشما چطور_

 

  .کم کم ادشیقربونت برم پسرم. شکرخدا. م_

 

 :گفت یبا اشاره به چا و
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افتاد! فقط دو کلمه   د،ی. چه خبر از سفر؟ مهسان که تا رسزمیسرد نشه عز_

 !نه گفت چطور بود ن؛ی! نه گفت کجا رفتیگفت خوب بود و جاتون خال

 

 :گفت ،یخوردن چا نیانداخت. در ح نییرا به من داد و سرش را پا نگاهش

  .می تهران بود نیمامان جان. هم مینرفت یخاص  یراستش جا_

 

 :با بُهت گفت بایتقر مامان

 ن؟ یتهران بود_

 

 .حاالست که بشکافد و مرا در خود ببلعد  میپا  ریز ن یزم کردمی م حس

 

بود که با   نیسفر. ا  میاومد که نشد بر شیاز سمت من پ یمشکل  هیبله! _

 یه یمهر گهیکه مال پدرم بود و البته االن د ی کیخونه باغ کوچ میمهسان رفت

  .مهسانه

 

را  همه آن  نیا گر ی من محکم کرد و باعث شد د یپا یو دستش را رو  گفت

 .تکان تکان ندهم
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. خوش باشه  دیدلتون با نیو هرجا هست نی. هرجا رفتزمیداره عز   یچه اشکال_

 .تهران نداره که ر یتهران و غ

 

که آن  یرا ب زیکه چه خوب همه چ   کردمی فکر م نیمن در دل داشتم به ا و

 .داد حیمامان توض ی به دروغ گفتن باشد، برا ی لزوم

لرزان و جمع   یرا با لبخند اش مانهیرا شکار کرد و باعث شد لبخند صم نگاهم

  ن یمامان، مجبور به ا دگانیکنم! و در دل گفتم مقابل د مشیو جور، تقد

 .لبخندم

 

 .مینیبی باهم م رو ک ی کوچِ و اون بهشت  میری روز م هی_

 

 :با فشردن دست من گفت و

 .مهسان خانوم دعوتمون کنن  دیبا گهیالبته د_

 

 :و هلن پر سر و صدا خود را به صدرا رساند و زود گفت دیخند مامان

 !من اومدم_
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 کو؟  هاتی . ترشزمیعز  یخوش اومد_

 

 .ییدست بابا_

 

 نه؟ ا یدلت واسه منم تنگ شده بود   م،یهلن عمو، ما که نبود_

 

 .دلم واسه عروسکم تنگ شده بود_

 

 :اش، صدرا و مامان را خنداند. ماهان از دور گفتصادقانه حرف

 هلن خانوم؟  یاز عمو تشکر کرد _

 

 !عمو  یمرس_

 

که ماهان   نی. صدرا با ذوق، به او نگاه کرد و همو رفت  دیصورت صدرا را بوس و

 .شد زیخم ین شیصدرا در جا د،یبه ما رس

 .نیبفرما بش_
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.  ردیقرار است چطور شکل بگ شانانیبود که ارتباطِ م  نیتمام حواسم به ا 

شستن دست و صورتش، از ما   یکوتاه را گفت و به بهانه یجمله  ک ی نیهم

 .فاصله گرفت

 

 :گفت ده یخواب ی با باد هلن

 عمو؟  گهی د ادیرو چرا نمجون  یکین_

 

 .افتاده بودم ی کین ادیتازه  انگار 

 

کمِ   هیبودم، کارم زودتر تموم شد. اون هم  یاگه ید یعمو. من جا ادشیم_

 .رسه ی م گهید

 

  ی. من که نامیزنگ برخاست. من و مامان به هم نگاه کرد ی بعد، صدا یکم و

  میاز حدم از صدرا، زود در جا شیب یک ی فرار از نزد یبرخاستن نداشتم. اما برا

 .شدم زیخ مین
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 .کنمی من باز م_

 

. ام را محکم فشار داد و مرا به نشستن مجبور کرد را گفت و شانه  نیا ماهان

 .باز کردن در را زد یرفت و دکمه   فونیبعد به سمت آ

 

را   اطیگرم گرفتن او با بابا، تمام ح  یبودند و صدا دهیو بابا با هم رس  یکین

را باز گذاشته  یتنگ شده بود! ماهان در ورود  ش یبرداشته بود. چقدر دلم برا

 .د و منتظر ورودشان مانده بود بو

 

 

کوتاه به مامان، از صدرا دور شدم و   ی نگاه میبلند شدم و با ن میهم از جا من

 .رفتم  یکیبه سمت ن

پله مانده بود باال برسد که هلن خود را در آغوشش پرت کرد و هر دو با   ک ی

 .هم و بلند به خنده افتادند

اخم به چهره داشت. چطور    یکمانداخته بود و هنوز  نییسرش را پا ماهان

 دیدی و از او دور بماند؟ نم ندیبخواهد هلن را نب  یک یدلش آمده بود از ن

 شود؟ ی شاد م یکین دنیدخترکش چقدر از د 
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در همان حال که هلن را بغل کرده بود، به سمت من آمد و اجازه نداد به   یکین

 .او سالم کنم

 .ده یمعرفتِ شوهر ند یب یهم نکنم. دختره  حقته نگات _

 

 :و آهسته گفتم دمیبابا خجالت کش یجلو

 !یکیاِ ن_

 

 ...او اما

 گم؟ی و درد! مگه دروغ م یکین_

 

 .داد  رلبیکه به ماهان نگاه کند، جوابِ سالم برادرم را زآن  یب و

 .سالم_

 

 .اعتنا به او، وارد شد یب و

 

نگاه گرفت و به سمت بابا   ی کی. از ندیرسیماهان نگاه کردم. کالفه به نظر م به

 .میو وارد شد  میرفت. بعد هم هر دو به بابا سالم کرد
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  جان یو چه خوب که ا آوردی هرجا بود، با خود شور و شوق به همراه م یکین

 کردندی فرصت نم  گرانی بود که د نیمن، ا ی منفعتش برا  ن یبود. حداقل کمتر

 .توجه نشان دهند د،یچنان که بابه ارتباط من و صدرا آن 

 

 :گفت دنشی در حال بوس مامان

  .ناراحت شدم  یلیخ ،یاینم یگفت یوقت_

 .دلم زی بدون تو صفا نداره عز یجمع چیه 

 

 .لبخند تشکر کرد با

 !نیممنونم که اصرار کرد یلیاتفاقا خ_

 

 :گفتم اهسته

 ؟یایب یخواستی نم _

 

 :حال نشستن، گفت  در

 .بودم ریکم درگ هی_
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 :با نگاه به هلن، ادامه داد  و

 !نتونستم مقاومت کنم یول_

 

 :دیناراحت پرس هلن

 جون؟  یکین یما رو دوست نداشت یخونه _

 

 شما رو دوست نداشت دوستم!؟ یخونه  شهی! مگه م زمیچرا عز_

 

 ؟یایب یخواستی پس چرا نم_

 

 .عجول زد و هلن را محکم بغل کرد یلبخند

 !ادیباز چقد بهت م یشما. مو ی چه خوشگل شد_

 

 .دیخند نیریش

 .بلد نبود ببنده برام ییبابا_
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 .دیخند  زیو ر گفت

 

 :کرد و گفت ی شینما یاخم یکین

 !رو زد به خوابعمه جونت هم که زخم بستر گرفت از بس خودش _

 

به صدرا که داشت با بابا   دینگاهم رس ار،یاخت ی نگاهش کردم و ب مبهوت

 .کردیصحبت م

 .جواب نگذاشت یبه بابا بود اما نگاهم را ب حواسش

 

 :آورد و گفت نییپا یرا کم  شیصدا یکین

شدت    نیممکنه بشه که زنه به ا یسفر سه روزه، چ هیبدونم تو  مخوایفقط م_

  !وقت شوهره انگار نه انگاراون  فته؛یسرما بخوره و ب

 

 .کردم بحث را عوض کنم یمامان بشنود. لبم را گاز گرفتم و سع  دمیترس

 ؟ یایب یخواستی چرا نم نمیبگو بب_

 

 .عوض کند  یگری کرد بحثِ شروع نشده را جور د یاو هم سع  اما
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 ؟ یواسم آورد یچ  یسوغات نمیبگو بب_

 

 :زود گفت هلن

 .عمو صدرا برا من عروسک آورد_

 

 :زد و گفت اشی نیب یرو

 !وردنیخوش به حال شما! برا من که کوفت هم ن_

 

را از دستش گرفت و او هم   ینیآمد و ماهان س شیپ ی چا ینیبا س مامان

برنداشت و کوتاه   یقرار گرفت، چا یکیکه مقابل ن ینیکنارمان نشست. س

 :گفت

 !ممنون_

 

 :و رو به من گفت 

 قهی! هر ده دق یمش رضا ورداشته باجناقش رو آورده تو کارخونه واسه آبدارچ_

 .خورهی به هم م ییحالم از چا گهی. دکنهی دم م  ییبار چا هی
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 .حرفش را باور نکردم   است،ی او عاشق چا  دانستمی من که م و

هنوز دلخور است. ماهان    دانستمیرا دوست نداشتم. چون م شیهایی اعتنا یب

و    دانستی م یدلخور ن یخود داشت. چون حتما خود را مُسَببِ ا  یهم که جا

 .هم بود  طورن یالبته که هم

 

ها را در   ی ار بابا نشست و چاگذاشت. کن ز یم یها را رو ی رد شد و چا ماهان

خودش   ی همان حال که نشسته بود، مقابل صدرا و بابا گذاشت اما برا

 .آن دو نفر گوش سپرد یهاداد و به حرف  هیبرنداشت. به مبل تک 

 

 :رو به من و مامان گفت یکین

 م؟ یدار ی شام چ  دیفقط به من بگ_

 

 :که صدرا هم بشنود، گفت یبلند طور  م،یما جواب ده کهن یقبل از ا و

خب من    یزور جا کرده؛ ولبه جانی ما خودش رو ا یحاال درسته پسر خاله_

 .گهید امیب شدی واقعا روم نم

 .مییجان یآخه پررو باشه آدم. همش ا چقد

 . نه صدرا؟ دیای بار هم شما ب هی بابا
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 .سمت کشاند نیقرار دادن صدرا، حواس او را به ا مخاطب

 .یکیگه ن  یبله درست م_

 

 :گفت ییپررو با

که   نیا  ای ؟یرو جا کردزور خودت به کهن یا گم؟ی کدوم قسمتش رو درست م_

 م؟یباش زبانیبعد ما م یدفعه

 

  ی و باز رو به مامان، که داشت برا یکین یتفاوت یصدرا، شد ب زی جواب اخم ر و

 :گفت کرد،یشان،  تشکر م تعارف

من و صدرا   یها، از خدامونه واال. ول دیایجون! حاال من گفتم ب میمر نیبب_

 !. از االن بگمهام یدست پخت درست درمون ندار

 !که خب مشخصه چرا صدرا

 م؟ یدار ی غذا چ گفتمی هربار م اد، یم ادمیتا  منم

 !میوهفتستیبوستیزنگ بزن بگو اشتراک دو  گفتی م مامانم
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را هم   هیمطمئن بودم دل بق چ،یتلخ بود و دل من را که ه ی ادیز اش ی شوخ

 .سوزاند

 

 :گفت ش،یهاگذشته یادآوریبا  صدرا

بنده خدا دست خودش   یول کنه  یخودش آشپز کردی م یسع یلیبابا خ_

 .بد بود شینبود، آشپز

 

 :. همه گفتندد یو کوتاه خند گفت

 .خدا رحمتشون کنه_

 

 :ادامه داد  و

 .درست کنه یشمال ی من غذا یبار اومد برا هی_

 خورشت!؟  یبش؟ اوم... باقال گنی م یچ

 

 

 

 .تکان داد یسر
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 .کنمیتب م نمیبیخورشت م  یمن االن هم باقال کهن ینگم چطور بود. فقط ا_

 

 .حرفش آمد انیم یکین

 !آره یوا_

 .عمو فرامرز مرحوم بگو یهااز برنج   صدرا

 !آش، حال به هم زن شفته،

  ی. اعتراض هم که م دادی جا، بهم شفته پلو ماون  کردیرو دعوت مبار من  هر

 .ادیعمل م ی جورن یا  نیواسه هم هیعیشماله، طب یگفت برنج تازه یم م،یکرد

 .شهی کهنه م یبرنج شمال ک دمینفهم آخرم

 

 شیپ  یعیطب  یلیخ ز یلوسش به خنده افتاده بودند. انگار همه چ ی از شوخ همه

. نگاه من و ماهان در هم گره خورده بود و خوب حرف نگاه هم را  رفتیم

. تمام مدت فکرم مشغول بود که حاال امشب هم بگذرد، شب بعد و  میدانستیم

خود    یرو بهو  میکن یباز لمیف  یقرار است تا ک  م؟یبعد را چه کن ی روزها

 م؟یاورین

 

 !تو فکر رهی شده که همش م یو چ  دهید یدو روزه چ سیمعلوم ن_
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 .ردیو حرفش، باعث شد از خجالت، تمام تنم گر بگ   یکین یصدا

 .را چنگ زدم شیبازو آهسته

 

 همه خاطره ساخته برات!؟  نیکه ا نیکرد کاری بابا مگه چ_

 

 :لب گفتم ریز

 .نکن جون مادرت. زشته ؟یتیترب  یتو چرا انقدر ب_

 

ها هم  را بس کند اما تا بعد از شام و شستن ظرف  یشد لودگ ی راض  باالخره

 .گذاشت یهنوز داشت سر به سرم م

  زننی نم دیو سف  اهی. دست به سهاشونیتو پاتخت یعروس ها شد نیا هیشب_

 ...و کشهی م ریدلشون ت  ریز  یو ه

 

 .بکشم غی ج ، یخروس یبود با همان صدا ک ینزد
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شده بود، باز متلک    یکار یو او که حساب نمیباز بنش دمی ترس ،یکیحرف ن با

 وهیم انیرا برداشتم و به سالن برگشتم. به آقا وهیبارانم کند. پس ظرف م

تعارف کردم و صدرا و بابا با لبخند و ماهان با تشکر، تعارفم را جواب دادند و  

 .برداشتند وهیم

 

را گرفته بود و    ی کیهلن دست ن یو نشست. ول  لحظه مامان هم آمد همان

 :هم رو به مامان گفت یکیشان ببرد. ناو را به اتاق  خواستیم

 اجازه هست؟ _

 

 .به ماهان نشان نداد  ی توجه نیکوچکتر و

 

 .تونواسه  ارمیم  وهی. االن مزدلمیعز کنمی خواهش م_

 

 .االن  میایجون. خودمون م مینه مر_

 

 .او را قلقلک داد یبغل زد و حساب  ر یخم شد و هلن را ز بعد

 .مهسان نیبش_
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ماهان هم در   جا نشستم.به صدرا بودم و با حرف مامان، آهسته همان ک ینزد

 .بود گرمی سمت د

 :بابا گفت به

 ...ای هیسرخ شده بابا. از خستگ   یلیچشمات خ_

 

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست بابا

.  امیهم م  ریو د رمی احمده،  زود م ریو درگ  ادینم ییحیدو روزه که   یکی نیا_

 .مونده واسه منِ دست تنها هاشی که دوندگ میبزن یدیتول هیقرار بود 

 

 :گفت ماهان

احمد تا چند وقت   د ی. حاال شاکنمیبهتون گفتم که منم هستم و کمکتون م_

 .بابا  یرو از پا بندازکه شما خودت شهی بعد هم خوب نشه. نم

 

اخمو   ی و کم ی به صدرا نگاه کردم. اسم احمد، صورتش را جد یچشم ریز

 .کرد

 شده مگه؟ ی احمد چ_
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 :آهسته گفت بابا

 .سرش و زدنش ختنی اوباش ر  یسر هی_

 

 .را گاز گرفتم و باز به صدرا نگاه کردم  لبم

 

 :دوباره گفت بابا

 .ادیورم زجوون مردم رو ناکار کردن. چشماش کال بسته شده از  _

 

 ...ماهان کنار گوشم ی صدا و

 !شدیکاش فکش بسته م_

 

 .لبم را گاز گرفتم دوباره

 :احمد، صدرا گفت  یبرا یابراز همدرد  یاز کم بعد

 کجا بوده؟ کجا زدنش؟_
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.  بده قیبخواد آدرس دق  کهن یچه برسه به ا حرف زدن هم نداره  ی واال اصال نا_

 .ترنییپا ابونیشون. دوتا خخونه ک یفقط گفته نزد

 

 .نباشه یزیچ  ینیازش. محاله که دورب دیبپرس قیدق _

 !بوده ایکار ک شنیو متوجه م کننی م یر یگیآشنا دارم پ من

 

 گشت؟ی را چنگ زدم. دنبال دردسر م ش یبردم و آهسته پهلو شیرا پ دستم

 

 :تکان داد و گفت یسر بابا

 .میریگی رو م   اشیسر پا که شد و بهتر شد، پ  شاال یحاال ا_

 

 .به بابا نگاه کردم ی نگران با

 .گوشم نجوا شد ری صدرا، ز یصدا

جور که تر جوابش رو بدم. اون  ستهیاز خدامه حرف بزنه، تا من هم بهتر و شا_

 !واقعا حقشه

 

 :لب گفتم رینگاهش کردم و ز تند
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 ؟ یبزن باش که ی ادیخوشت م_

 

 .ام  یببر زخم هیاالن  چرا که نه؟ من_

 .که تو رو ازم رنجونده، بهم زخم زده نیهم 

 .هم زده بد

 .یدور نیبه ا یدی تن م یازم. خود تو هم ه  یباعث شده تو دور ش اون

 

 :بزنم، که ماهان، محکم رو به صدرا گفت یحرف   خواستمیم

 

 !وهیبفرما م_

 

 !الل کرد بایهر دو نفرمان را تقر و

 

  دهیخر  یگوش میگذشت و وقت رفتن، صدرا به من گفت که برا  ر یشب به خ آن

 .گذاشته است رمیتحر ز یم یو آن را رو

. فقط روشن کن بتونم صدات رو بشنوم.  بخشمی رو بهت م متفاوت  ریشب بخ_

 !روت یخروس  یصدا نیهم یحت
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 .رو به ماهان کرد و

 .دارم. باهات کار نمتیبب امیبگو ب  ییجا  هیفردا _

 

 .نگاهش کرد ماهان

 :به جمع انداخت و گفت ی نگاه مین بعد

 .فردا از هشت صبح تا پنج بعدازظهر سر کارم_

 

 .زنم یپس بعدش بهت زنگ م_

 

 :دوباره رو به من گفت و

 گه؟ ید یکالس داشت ک یتو تا _

 

 .نگاهش کردم و آهسته سرم را تکان دادم ی مکث و طوالن پر

لحظه هم بمانم، به اتاقم رفتم  ک یکه آن  یم برد، برا ه یک یکه رفت و ن یوقت

 .را از جعبه خارج کنم اش هیهد یِنخواستم گوش  یتخت افتادم. حت ی و رو
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 .شود و مرا به حال خود رها کند  یصدرا راض  خواستم ی خدا م  از

  رون ی. اما روز بعد که از در دانشگاه بآمدمی تر با خود کنار مراحت   طورن یا دیشا

که   دمیتر دطرف آن یبرسد، صدرا را کم نشیبا ماش نیزدم و منتظر ماندم نازن

چراغ زد   می. براکردی نشسته بود و به سمت من نگاه م نشیپشت فرمان ماش

  یاو شدم و اصال به رو نیکه آمد، سوار ماش نیکردم و نازن  ییاعتنا  یاما به او ب

به   هیشده بود؟ سا  الیخ ی صدرا دنبالم آمده است. اما مگر ب اوردمیخود ن

که   دمیسمت خودم او را د ینهیو تمام مدت از آ کردیما حرکت م  یهیسا

 .شدم، دور زد و رفت اده ی. بعد هم که پدیآی دنبالمان م

 

زده بود   نشیبه ماش هیعصر، باز هم صدرا بود که مقابل دانشگاه، تک چهارشنبه

هم متوجه آمدنش شده   نینازن یبار هم جلو نرفتم. حت نی. اما ا کردی و نگاهم م

 :بود و من فقط گفتم

 م؟ یبا هم بر شهیم_

 

از من بپرسد. آن روز هم دوباره صدرا تا خود خانه  یسوال دینبا دیاو فهم و

 .دور زد و برگشت دم، یرس یآمد و مرا اسکورت کرد و وقت نمانیدنبال ماش
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  یخود را برا دیو آمد. باز هم با دیآیما محت دانستمی شنبه شب که شد، م پنج

قبل را نداشت اما من هنوز   تی. ماهان حساسکردمی آماده م گرید شینما ک ی

. باز هم  دادمیم ب یام را فرهم حس عذاب وجدان داشتم. انگار داشتم خانواده 

  گرید یشی نما بش  ک یو   گرید  یبرخورد تکرار ک یو   ی اتفاق تکرار ک ی

  پاسخی را ب اشی ام و دلخوررا روشن نکرده  ی گذشت. دلخور بود چرا گوش

 .گذاشتم

 

  گر یگرفتم، د دهیدوباره مقابل دانشگاه آمد و او را ناد یو شنبه ظهر وقت گذشت

آمده  شیپ یکار شی برا دی. راهش را گرفت و رفت. فکر کردم شاامدیدنبالمان ن

چند روز،    نیکرد، به عادت ا ادهیمان پمرا مقابل خانه نینازن  یاست. اما تا وقت

 .نمیرا بب  او  دیتا شا کردم یرا نگاه م  رونیب نهیاز آ

 

به حال بدم دامن   شتریحوصله بودم و مامان ب یخودم که ب  دم،یرس یوقت

 :گفت ی. با دلخورزدیم

چند روز بعدِ محضر، جشن عقدتونه؟   دیحواست هست که گفت چیمهسان! ه_

کلمه حرف. مامان    هیاز  غ یدر یروز مونده تا تولد صدرا. ول ش یاالن فقط پنج ش

مهمون   دیمدنظرتونه، ما با خی. اگه واقعا همون تارشهی که نم یجورن یجان ا

تو   م یرو بخواکه جشن میری. حاال گمیدار د ی. خرمی. همه رو خبر کنمیدعوت کن
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  ییجا  ؟یکرد ی و لباست کار شگاهی اصال واسه آرا  یباشه! ول م،یریاونا بگباغ 

 ؟ ینوبت بزن یرفت

 

 :گفتم یحرص

 .میزنی . بعد درموردش حرف ممخسته  یلی مامان االن خ_

 

واسش مهم  یعنی گه،ی نم یچیبابات اگه ه نیمهسان؟ نب گهید  یک یعنیبعد _

. تو که انگار  میرو بزنهامون زنگ بزنه صدرا تا حرف  گمیامشب م نی. همستین

 !یاصال عجله ندار

 

بود فقط به اشتباه   یکه چند روز یجشن گرفتن اتفاق   یعجله برا  عجله؟

 !؟کردمی بودنش فکر م

 

  شیپ  نیو به سمت ماش م یاز در دانشگاه خارج شد نیکه با نازن نیبعد، هم روز

 .را نگه داشتصدرا از پشت سر، ما   یصدا م،یرفتیم

 

 .هاسالم خانوم _
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  ی لیبود. انگار خ ختهیبه هم ر یرا کم شیو حالت موها دیباری نم نم م باران

 .بود ستادهیوقت بود که به انتظار ا

  یخاص خودش، لبخند ی اینگاه کرد و او هم با حجب و ح نیلبخند به نازن با

 .زد و سالم کرد یمیصم

نگاهش به  هِیلب جواب سالمش را دادم اما نگاهش به من، شب ری هم ز من

 .نبود نینازن

 .بود یهم حرص  ی بود. اخم داشت و کم دلخور 

 

 :کج زد و گفت یبه من نگاه کرد و لبخند نینازن

 .رمی م گهی تون من دبا اجازه _

 

 !نماند تا من، با چشم، التماسش کنم بماند یحت و

 

 :بود که صدرا گفت نیو نگاهم به نازن دمیکش یاز سر در ماندگ   یپوف 

 م؟یبر_
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 :چرخاندم و گفتم  یسر

 !رمیم  یخودم با تاکس_

 

 !کنمی م کاری من چ ینیتا بب ،ی ریبگ یتاکس ابونیسر خ   یبر یتونیم_

 

 .امدهیخودم اعتراف کردم از حرفش ترس شی تکان خورد. پ دلم

 :دستم را گرفت و گفت مچ

 !میبر_

 

  :دیدوباره مخالفت کنم که سرش را کنار گوشم آورد و غر خواستم

 ام، یبه مرگ خودم قسم انقدر پُرم، انقدر قات_

 .انداخت یکه عرب ن ییجا برمتی و م نیتو ماش کنمی به زور پرتت م که

 !؟ یکار کن یچ  یخوای م نمیبب فقط منم و تو.  وقتان 

 

 .برد نیو مرا به سمت ماش گفت

 رم؟ یبرات بگ ی خوای نم یزیچ ست؟یت نگشنه_



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2425 
 

 

 .نگاه هم نکردم یمن حت و

 .رفتیم  شیبه سرعت پ م،ی بزن یکه حرف آن یب 

 .دانستم مقصدمان کجاست ینم

 .و نه من  زدیهمچنان نه او حرف م و

 شکست، ی را م نمانیکه سکوت ب ییصدا  تنها

  .بود نیبرف پاک کن ماش ی کوبش قطرات باران و تکان ها یصدا

 .دیچرخیاو م  ی فکر من، حوال یول دانم،ی را نم  او

نگه دارد.   یمشخص یجا  خواستی نم یانگار قصد نداشت حرف بزند. حت 

 رود؟ یکجا م گفتی و چرا نم  میجنوب شهر بود  یحوال

 

  چیو ه  میکرد یرد م  ی گریپس از د ی کیرا  هاابانیکه خ ن یسکوت، از ا نیا  از

 .خسته شدم  دانستم،ی نم تشیاز ن یزیچ

 :دمیو با همان لحن خسته پرس 

 م؟ یریکجا م_
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 :گفت آهسته

 .که بشه حرف زد ییجا_

 ؟ یچه حرف _

 

 !او  یجوابم شد پوزخند پر صدا و

 ؟ یچه حرف  گمیم_

 

 

 .کالمش شد یچاشن تیبار، عصبان نیا

 م،یری جشن بگ  میخوایکه م یمورد هتلدر _

 .نه... مدل شام و کوفت و زهرمار جشنمون ای

 ما؟  نیهم هست ب یاگهی حرف د مگه

 

 .تری و من عصبان بود  یعصبان  او

 

 !نگه دار_
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 .توجه نکرد اما

 

 .شمی م ادهینگه دار پ_

 

و ترکش جمالتم را به سمتش   دمینداد. کامل به سمتش چرخ تیهم اهم باز

 .نشانه رفتم

 .میکه باهم بزن میندار یحرف  چیآره ما ه_

 .میدیرس  انیبه پا مونیشروع زندگ یمن و تو درست تو نقطه چون

 

 :گفتمتر   بلند

 صدرا؟  یفهمیم_

که بود و نبود. اون هم فقط به   ی. هرچیتو شروعش تموم شد. همه چ درست

 .هاتی خاطر تو و نامرد 

 

 :گفت کوتاه

 .نکردم یمن نامرد_
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 .شده نیباهات عج  یتو خونته. نامرد ی . نامردیکرد ی . نامردیکرد_

  یتونی م ی ازش، ول  ی. درسته دور بودیدیچون از گوشت و پوست مهش دیشا

. نگو  ستیواست مهم ن یشکیکه ه ن یصدرا. تو ا ینیرو تو خودت بب رشیتاث

 .ینامرد ادیهم ز یل یکه خ یستینامرد ن

 

 .سرزده تکرار کردم یاه یگر انیم و

 .یاز اون هم نامرد تر  یتو حت_

 .گهیکرد. همه هم شناختنش د  ی حداقل رو باز  اون

 ؟ یتو چ یول

 صدرا؟  یچ تو

  یباز لمیکه ف  یسال  ک ی. درست مثل تمام اون یکنی م یباز لمیف  یدار  شهمه 

 .سمت خودت یدیکش شتریرو بو هر روز من  یکرد

 

  .آمدی کم آوردم. خسته بودم. از خودم بدم م نفس

 !دل کندن یدل بستن، حت  ی! حتیکار چیرا نداشتم، ه  یکار چیه عرضه

 .گرفته بود میصدا
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که زده   ییهابا پرخاش به صدرا، خودم را آرام کنم اما با حرف خواستمیم

 .بودم، دل خودم سوخته بود

 

که در   هیروز نیکن مهسان خانوم. امروز آخر  ی بگو ادامه بده! خودت رو خال_

 .... امروز که بگذره، مامیزن یمورد گذشته حرف م 

 

 :زدم ادیفر

 .وجود نداره. تموم شد  گهی د ییکدوم ما؟ کدوم ما صدرا؟ ما _

 .فقط منم و تو گهی . االن دیتمومش کرد تو

 

 :هق زدم  و

  .م. خستهفمیمن تحمل ندارم. بالتکل_

 

 :دمینال و

 .جمعش کنم ستمی م! بلد نعرضه  یب_

 

 :زمزمه کرد  آهسته
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 .جمع شه  ستیقرار ن_

 

 :زدم ادیفر

. خود تو باعثش  یجمعش کن دی. باجمع بشه دی. باشهیچرا چرا چرا! جمع م_

 .یکنی. خودت هم درستش میشد

 

 .و هق زدم دمیرا با دست پوش صورتم

 .تونم. توانش رو ندارم یمن نم_

 

 .بکشم و حق به جانب باشم اد یتا مدام فر کردی م ک یمرا تحر شتریب سکوتش

 :و گفتم  دمیداشبور کوب ی محکم رو پس

. من  ادیتمومش کنم. از من بر نم تونمی صدرا من هنوزم دوست دارم. نم_

 .تونمی صدرا نم تونمینم

 .تمومش کن ،یکرد کاریفراموش کنم که باهام چ  یخوای م اگه

 

مکث کردم اما   یبزنم، کم  خواستمیکه م یحرف   یرا به دندان گرفتم و برا لبم

 .گفتمیم دیبا
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 .یشد مون یبرو بگو پش_

 

 .نگاهم نکرد یحت

 .رو دروغ بوده شه یکه پا ذارمینم  یای هم پا تو زندگ رم یصدرا من بم_

 

 .کرد... کوتاه... با آرامش  نگاهم

 .من و او وجود نداشت  یایدر دن یمشکل چیه انگار 

 

 :لب زد  فقط

 !نکن هیگر_

 

 :گفت بارن ی. سرش را تکان داد و اشدی تمام نم امه یگر اما

 .رو. بهم اعتماد کنبساط نیا کنمی . جمع مکنمی خودم درستش م_

 

 .تلخ نگاهم کرد و
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 ؟یبهم که اعتماد دار _

 

 .سرم را تکان دادم  یبر طبق کدام احساس و قانون دانم ینم

 .بود را تمام کند نمانیکردم تا او هر چه ب  یبه او اعتماد م نم

 .مردمیکرد و من م یتمام م او

 

آخر   یو چطور مرا به خانه رساند اما از همان لحظه  میچطور برگشت دمینفهم

 :که پر مکث نگاهم کرد و فقط گفت

 !برو_

 

 .که به او زده بودم. پرت نگاه پر حرفش ییهاپرتِ او بود. پرت حرف  حواسم

نبودم. حواسم نبود.   حاتشیو اصال متوجه توض زدم یحرف م نیبا نازن داشتم

 !دیبود که نبا ییحواسم جا

 

 ؟یمهسان؟ پشت خط _

 

 .گرفتم ینفس
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 ...بعدا شهی. مستیمن حالم خوب ن نی. نازندیببخش_

 

 .باز شد و هلن وارد شد در

 .ایعمو صدرا اومده. ب  ،یعمه جون_

 

 که از او خواسته بودم؟  یز یچ  یچه آمده بود؟ برا  ی. براد یپر  رنگم

 

 مهسان؟_

 .میکنیمن مهمون دارم. فردا با هم صحبت م نینازن_

 

 .ری. شبت بخزمیباشه عز_

 

 :را کنار گذاشتم و رو به هلن گفتم یگوش

 .امی. منم متو برو عمه _
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را    میلباسم را عوض کردم و موها ع ی به سر و وضع خود انداختم. سر ینگاه

 رفتم؟یشدم. کجا م  مانیجا ماندم و پشمرتب کردم. اما قبلِ رفتن، همان 

 ؟ ییبا چه رو رفتم؟ی چطور م

 .تخت نشستم یو لبه  برگشتم

 

. چه زود آمده بود! کاش  دادمی را تکان م میرا به دندان گرفته بودم و پا لبم

احترام به    یکه من نبودم. از فکرم گذشت که از کجا معلوم برا آمدیم یوقت

 .نبود دنیآدمِ دست کش شناختم،یکه من م  ییحرف من آمده باشد!؟ صدرا

 

 .گونه اش را چنگ زد   د،یباز شد و مامان وارد شد. مرا که د در

چشمش به پله خشک    نییکه هنوز! شوهرت اون پا یخاک بر سرم. نشست_

 .شد

  .پاشو دختر پاشو 

 

 :به لباسم انداخت و گفت ینگاه

 .گهی د میخوبه لباست. پاشو بر_
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 .نگاهم کرد قیکه شدم، دق  بلند

 ده؟ یچته مهسان؟ چرا رنگت پر_

 .کم تهوع دارم هی. یچیه_

 .تو تنته یضی هنوز آثار مر ؟یبود تو خورد ییچه سرما  نی. ارمیبم یاله_

 

 .میرفت نیی هم به سمت پا با

 

 

در قلبم به    یزیچ زد،ی افتاده، داشت با بابا حرف م   یکه با سر دم یاو را د یوقت 

  د یاخم، شا یشود. بابا با کم نیسنگ میهاتکاپو افتاده بود و باعث شده بود قدم 

 .دادی به او گوش م یهم کالفگ

لب    ریاعث شد زسرش را بلند کرد و ب د، ینگاهم را متوجه خود د یوقت صدرا

 .سالم کنم

 

و    یبعد از تعارفات مامان به صرف چا م،ینشست یرا جواب داد و وقت سالمم

مرا از نو   بارک ی و تشکر کردن، شروع به حرف زدن کرد و با هر جمله،  وهیم

 .کُشتیم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2436 
 

 

چند روز برگزار بشه، صحبت کنم.  نیکه قرار بود تو هم  یاومدم بابت مراسم _

بودم   ریچند روز، انقدر درگ  نیبهتون بدهکارم. ا ی ت خواهمعذر   هیراستش من 

شرکت و کارخونه    یادار  ی کارها خوامی. ممیتر صحبت کن یجد امیکه نشد ب

 .شیرو انجام بدم و در اصل واگذارش کنم به صاحب اصل

که در توانم بود،   ییرو تا جا مفهیوظ اد،یگفت بد و خوب، کم و ز شهیم بایتقر

 .انجام دادم

 .حاج رسول رو بهشون رسوندم ی و اموال بچه ها 

... نشد! هر  یشما هم خوش قول بمونم. ول شیپ تونستمی خواست م ی م دلم

 !کردم نشد یکار

مراسم آخر   ،ی. اومدم بگم که، با عرض شرمندگشیاتر گردم ی من دارم برم 

 !مبگم. اما... شرمنده  دیچطور با دونمی هفته، کنسله. واقعا نم

 

  ر ی. رو به صدرا، زانداختم  نییپا  امنهینگاهم کرد و من سرم را تا حد س مامان

 :لب گفت

 !دشمنت شرمنده_
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 .زد ی نم یساکت بود. و بابا هم حرف  ماهان

از   یحرف  روزی. تا دکردمی و رو م ر یام را زو حافظه   کردمیبا خود فکر م  داشتم

موافقت شود،   اشی نبود؛ حرف از رفتن نبود. گفته بود اگر با خواستگار شیاتر

 .... پس حاالماندیم

 برود؟  شیبه اتر خواستی م چرا 

 رفت؟ی م  یچه زمان تا

 گشت؟ی بر م یک

 گشت؟ی بر م اصال

 

نفسم   دانمی و نم دمیدی و من فقط باز و بسته شدن دهانش را م  زدی حرف م  او

 .توان بغض کردن هم نداشتم یحت گری رفته بود که د یک

 

 .شدندی بودند که در ذهنم پشت هم تکرار م ییها سوالها نیا

 .مغزم در حال منفجر شدن است کردمی م حس

 

 .مهسان جان! آقا صدرا با شمان_
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 .نگاهشان کردم  گنگ 

 !چه شد و چه گفتند  دمینفهم اصال

 

 ؟ید هنوز نرفته که مامان جان! غمبرک ز_

 

 .فرق داشت ی گریرفتن، با هر رفتن د نیا دانست؟ی چه م مامان

دخترش در لباس عروس را   دنیتا ابد، حسرت د دی ام! شا چارهیب مامان

 .خوردیم

 

 ...من یاما برا  نیریش ی. لبخنددی. به حرف مامان خنددمیرا د صدرا

 

 .مهسان مینیبی فردا بعد کالس هم رو م _

 باشه؟

 

 .گفتم یرا تکان دادم و باشه آرام  سرم

 .ستیدر کار ن یدن ید دانستمی م یول

 .رفتمی کجا نم چیه من
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 .دمیفهینم شانیهااز بحث ها و تعارف  یزیچ

 برود و بماند؟  خواست ی م واقعا

 مرا روشن کند؟ فیطور تکل  نیخواست ا یم

 

 .رفتن کرد عزم 

 .دیهلن را بوس  یموها یرو

 .ماهان دست داد با

 .دیبار بوس نیاول یمامان را برا گونه

 .دیآ یم دنشیبه او گفت قبل رفتن، باز هم به د و

 

 من نبود،  یبرا یهر چند همسر خوب او

 .بود ی رینظ یداماد ب یول

 

 .نگاه کنم شیهانتوانستم در چشم  ستاد یکه ا می رو روبه

 .برندی نداشته ام را م یآبرو میهابودم اشک  مطمئن
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 .دراز شده اش را از نظر گذارنم دست

 .دستش قرار دادم نیدستم را ب ناچار

 

 .شد  ادیدستم، ز ی دستش رو فشار

 .نمتیبی مواظب خودت باش! فردا م_

 

 .دیسرم را بوس یو آرام، رو  گفت

 

رمق شوند. حس لرز    یب میحس مختلف به سراغم آمد و باعث شد پاها چند

 ...آخر یِخداحافظ ،یداشتم. حس شرم، حس خداحافظ

 

 :به بابا گفت یوقت

 تا دم در؟ رمیوقتتون رو بگ ی کم تونمیم _

 

 .نفسم رفت وقتآن

 !امدیو ن رفت
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  یخداحافظ ی. صدرا برا مردمیبدون شک م ماندم،یم  گرید قهیدق  ک ی اگر

 .آمده بود

 

 

 .تمام شده باشد  زیهمه چ شدی نم باورم

نشسته باشم   رمیتحر زیبه دست، پشت م ی من باشم که گوش نیا شدی نم باورم

 .نزدن به صدرا باشم و باز هم نزدن را انتخاب کنم ای و در فکر زنگ زدن 

 تمام شد؟  ز یچ همه

 ؟ یراحت نیهم به

 را تمام کرد!؟ ز یچ همه

 .را داده بود نانشیکه به من اطم طورهمان 

 .خودم خواسته بودمکه   طورهمان 

 .را کرده بود که من خواسته بودم  یبار کار نیاول  یکاهن برا صدرا

 

  دارمان ید  نیاز من خواسته بود در آخر یزبانی با زبان ب رفت،ی م یشب وقت آن

 .بارن یآخر ی. براک ی. از نزدندیمرا بب خواستی حاضر شوم. م 

 .نرفتم اما
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دانستم؟ صدرا از    چیعمل کردم و طرف مقابلم را ه طرفهک یباز  یلی چه دل به

و من لج کردم و اصال   مینیرا بب گریدمن خواسته بود بعد از کالسم، هم 

 !دانشگاه نرفتم

 .تهران قدم زدم یهاابانیتمام روز را در خ و

  یمان فکر کردم. به اخالق شکل نگرفته  یزدم و به خودم، به صدرا، به زندگ قدم

که هربار به آن   یبود. به حماقت خود یکه ب یانه بود. به لجاجتکه هنوز هم بچگ

 .گرفتمیکه به اشتباه م  یماتی و تصم دادمیتن م

 که به خانه برگشتم، آنقدر حالم بد بود  عصر 

 !رفتن شوهرش عزا گرفته است  یدخترش برا کردی مامان فکر م که

 .هم نبود راهی که ب هرچند

 !رفتنش را گرفته بودم  یعزا من

 

 گرفتم!؟ میخودخواهانه تصم  ،یاحمق باز بر چه منطق و اصل منِ

و حرف رفتنش را چشم در چشمِ   نمیاو را بب  کهن یاز ا  کردمی مدت فکر م تمام

تر از قبل خواهم شد. مثال به فکر غرورم بودم؟  شکستهمن به زبان آورَد، دل

.  رودی صدرا دارد م زدیم ادیفر یقتو  دادم؟ ی قلبم گوش نم یپس چرا به ندا

 ...شهی... همشهیهم ی برا دیشا
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 داد؟   یامانم نم یعذاب وجدان لعنت چرا 

  دنیرس  یکه برا د یکوب ی بر سرم م یهر لحظه وجدان نداشته ام دو دست چرا 

طور عجول و  همان زیتان ندادن به رابطه انیپا  یو برا یبه او عجول بود

 .یاحساس

  .کرده بود ریتلخ بازنده بودن تمام مرا تسخ حس

 !را بد باخته بودم یباز

. غروب  گذشتی بودم، م دهیمان دکه او را در خانه  یبار  نیروز از آخر سه

قدر حالم بد گرفته بود که  چهارشنبه بود و تازه از دانشگاه برگشته بودم. آن 

 :دادم. هلن با ذوق گفت ی حالیجواب سالم مامان را با ب

 برام آورده؟  یعموصدرا چ نی. ببی سالم عمه جون_

 

 .ماندم و با بهت به دستش نگاه کردم م یجا سر

 !یتوئه عمه جون هیگفت موهاش شب_

 

کاله قرمز لبه   ر یو بافته اش، از ز اهی س ی را نشانم داد. موها شیبایز عروسک 

و فقط   دمیعروسک کش  یبه موها  یدارش، توجهم را جلب خود کرد. دست

 .نگاهش کردم
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 نه؟ خوشگله مگه _

 

 .نزدم. فکرم رفت سمت صدرا یتکان دادم و حرف  یسر

گفت دوشنبه که دانشگاه نرفته بودم، صدرا آمده بود و   نیامروز نازن یوقت

 .سوزاندی سراغم را گرفته؛ قلبم را م

قبلش  رفتم،یکه م  یی هر جا کهنی از ا  یبه عمد دانشگاه نرفته بودم، ول نم

 .دیترکی جا حضور داشت، دلم مصدرا آن 

 

 ؟ یدیمامان جان صدرا رو د_

 

لب   ریبه طرف مامان برگشتم. ز رتیبا ح بارن یرا کنار زدم و ا شانمیپر یفکرها

 :گفتم

 !نه _

 

 .شیباش ده ید ابونیرفت. فکر کردم سر خ شیپ  قیچند دق  نیهم_
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  ک یبه  ک ینزد ن،یکه من، بعد از جدا شدن از نازن دانستی مامان چه م و

 .زدمی ها چرخ م ابان یساعت باز در خ

 .دمشینه ند_

 

زنگ بزن بگو که   هی. بش یایهم منتظر موند تا ب  یلیعجله داشت. خ  یلیخ_

 .یدیرس

 

 :آشپزخانه گفتو در حال رفتن به  

که تو رو   ادیحتما باز م   ی. ولرهیواسه امشب که م  یاومده بود خداحافظ_

 .نهیبب

 

 :باز، مات حرفِ مامان شدم و تکان نخوردم. هلن از پشت سر گفت یدهان با

 .هاش الک دارهعروسکه رو. ناخن  نیعمه بب_

 

 .بودم جیگ

 .دمیشن ینم گر ی را د ش یصدا یرا؛ ول شیهاو حرکت لب  دمید یهلن را م 
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و مرا به    آوردیخانه داشت به سمتم هجوم م  وار یقدم عقب رفتم. در و د ک ی

.  کردمی فرار م نیسنگ یهوا نیاز ا دیو با گریقدم د ک ی. فشردی خود م

  یگوش یرا تند تر برداشتم و زود خود را به اتاقم رساندم. جعبه   یبعد یهاقدم

آن گذاشته   یرا رو م خود کارتمیرا باز کردم و آن را روشن کردم. س  اشهیهد

  ی . برمیاش را بگرا کنار بگذارم و شماره دیکردم ترد یلرزان، سع یبود. با دست

وارد   یکی  یکی شماره را  یهابگردم، رقم نمیمخاطب انیکه دنبال نامش در مآن

شار دهم؟ او داشت  تماس را ف  یکه دکمه شدی مانعم م  ی زیکردم اما چه چ

خواسته بودم و   طور نیمن، بدون حرف زدن با من. من ا دن ی. بدونِ درفتیم

 مردم؟ ی چرا نم

 .چقدر دلم گرفته است دمیفهم  د،یکه چک اشکم 

 .دنشیاز دست خودم، از دست او، از دستِ ند  اد،یز یلیدلم گرفته بود، خ من

 .دستِ رفتنش  از

 

 ...رفتی داشت م صدرا

 

 ...تمام شد و

داشتنش، غوغا به پا   یِ شکرگزار  یبرا دیکه تولدش بود و من با یشب شنبهپنج

 .دمیباری م لینبود و من در غم رفتنش س گر ید  کردم،یم
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سوخته بود. اجازه داده بود با خودم خلوت کنم و تمام طول    میدلش برا مامان

اما دستِ    کردمی پنهان مام را از خانواده  میهانزدم. اشک  رون یروز را از اتاق ب

 .مامان کامال رو بود یام، برادلم، از صورت گرفته 

 .تولد صدرا بود و خودش نبود 

 .که خودم او را پس زده بودم  یعشق تولد

 

 

شمعِ    ک یشمع بگذارم.  شیبخرم. برا ک یدل خودم ک ی برا خواستی م دلم

  یقهیکه به سل یک یشکل تاج. و ک ایشمع چهار. به شکل قلب،   ک یعددِ سه و 

  ک یخود نگه دارد. و   یرا براکه تا ابد آن  یاه ی. هددادمیرا سفارش مخودم آن 

مان. باران  ریز یپرخاطره   یعاشقانه و دونفره ها یعالم بوسه  ک یآغوش و 

 .خنده   انیپشت عکس و خنده درم عکس 

که حواسم پرت بود از   کردی م  دایادامه پ یتا زمان ا،هیباف  ایرو ن یا یهمه اما

 رفتنش. پرت بود از نبودنش، نماندنش. صدرا چرا رفت؟ 

 .به حرفم گوش نداده بود کاش

 

 :دیبود تا بگو جان یو کاش ا کردمی م  هیگر داشتم
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 !نکن هینکن مهسان. گر هیگر_

 

 .یحت شهیهم  ی. براکردمیرا بس م هیگر گر یوقت دخودش قسم که آن به

 

روز   یهالم یبدبخت بودم که فقط چند عکس مشترک با او داشتم. فقط ف  چه

و هربار که لبخندش را،   نمیها را ببآن ،یرفع دلتنگ  یعقدمان را داشتم که برا

. من  شدمی م  زاریب ام یاز خودم و از زندگ  دم،یدی را م اشیصورتش را، مهربان

 کردم؟ ی مچرا از نداشتنش دق ن  مردم؟ ی چرا نم

 او نبود، چرا من بودم؟  گر یکه د حاال

 

اول، دلم از   یهفته از رفتنش گذشته بود و هنوز هم مثل همان لحظه ک ی

با نبودنش کنار   کردمی بودم که فکر م الیخرفتنش گرفته بود. چه خوش 

 .نشستمی از روز قبل به عزا م شتری . اما هر روز بمیآیم

صرف ناهار، از   یبرا ن،یروز هم چهارشنبه بود. ظهر شده بود و با نازن آن

و   م یدادی که فقط آن را سفارش م  ی. ناهارمیرفتیم نیی دانشگاه پا یهاپله 

 .کردمی م  یباز یبا آن باز ن،یفرار از چشمان پرسشگر نازن یبرا

  یباره بناشناس بود که جوابش را ندادم و دو یا. شماره دی لرز فمیدر ک یگوش

  ی. دوباره گوشمی نشست زیپشت م نیانداختم. با نازن  بمیرا در ج ی حوصله گوش
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 بارن یکه ا دینکش یزنگ خورد و باز هم همان شماره و باز هم جواب ندادم. طول 

 .فرستاد امیپ  میبرا

 

. لطفا توننمیبب دیکاهن. با یآقا لی. وک. من کاوه هستم یرعل یسالم خانوم م"

 ".دیریفرصت با من تماس بگ نیدر اول

 

 .به لرزه در آمد امشیوجودم با خواندن پ یهمه 

 مان؟یی جدا ی فرستاده بود؟ برا لیوک  میبرا صدرا

 

 شده مهسان؟ یزیچ_

 

که حاال تار   یو کلمات در هم و برهم  ام یبود و حواسم به پ نیبه نازن گوشم

 .شده بودند

 .آب مقابلم گرفت وانیل ک ی

 دختر؟  هو ی. چت شد نمیآب بخور بب نیکم از ا هی ایب_
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آب به صورتم   ی . کمشدی از آن خارج نم  ییاما صدا شدی باز و بسته م دهانم

و   دیپر رونیب نهیاز س قمیمانده اش را به من خوراند. نفس عم یو باق  دیپاش

و   یدی. وگرنه که از ناامزدمی حرف م لشیبا وک دیرا در دست گرفتم. با یگوش

 .مردمیم یباف  یمنف

را پس زدم و شماره را لمس کردم. فقط دو بوق خورد تا تماس   نینازن دست

  دم،یرا شن شیکه الو گفت و صدا نیحرف بزنم اما هم  خواستمی وصل شود. م

 .کردم رت یاز قبل ح شتریب

 ن؟ یرو دارمن یمهسان خانوم! صدا   ؟ یرعلیالو خانوم م_

 

 مرد باشد؟   دیبا کردمی که زن بود. خانم کاوه! چرا فکر م نیا

 ...کاوه خانم

 ...کاوه خانم

 ...آشنا چقدر

 

 مهسان خانوم؟ الو؟ _
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گفته بود. همان    میبود که صدرا از او برا ینیهمان فرد ام ن ی. ادمیفهم حاال

بود و مرا تا حوزه رسانده بود.   دهی رس ادمیکه روز کنکور به فر ی خانم جوان

  ی. مسئلهکردی م یر یگیصدرا را پ یو خصوص ی شخص یکه کارها ی لیهمان وک

 شد؟ی محسوب م هایخصوص نیاز هم یکیمن و صدرا هم   نیب

 

 :صدا گفتم یب

 ...الو_

 

کردم   دایرا پ میصدا  ع،ی سر یتک سرفه ک یافتاده بود. با  ریدر گلو گ م یصدا اما

 :و باز گفتم

 !الو_

 

 مهسان خانوم؟  نیخودتون هست  ؟ یرعلیالو سالم. خانوم م_

 

 !بودم زمیعز  شی! در روز کنکور برازدی مرا صدا م تریمیصم قبال

 

 .بله. خودم هستم_
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 زم؟ ی عز یشناخت_

 

 .حال پوزخند زدن هم نداشتم یحت

 .بله_

 

 :مکث گفت یکرد و بعد از کم سکوت 

 .رو با شما مطرح کنم  یموضوع هیکاهن، مامورم که   یمن از طرف آقا_

 

 .زود ادامه داد و

 م؟ینیرو بب گهیدهم  شهی امروز م_

 

 :گفتم یدانم با چه جرات  ینم

 !امیاالن م_

 

 :مکث کرد و گفت دوباره
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 االن؟ _

 

 .بله_

 

 .بود من طاقت صبر کردن ندارم دهیانگار فهم و

 ن،یدفترم. اگه تونست میو ن ک ی باشه پس من تا _

 

 .را نگاه کردم. دوازده و ربع بود ساعتم

 .افتمیاالن راه م نیهم ن؟یدی آدرس رو بهم م_

 

 .. پس منتظرمکنمی م امک یبرات پ_

 

 :گفت رانیح نیکردم. نازن  لیرفتن تعج یشدم و برا بلند

 بود؟  یک ؟یریکجا م_

 

 .برم دی . بانیبرم نازن دیبا_
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 گه؟ید   یگردیکجا؟ برم_

 

 .فقط به کالس آخر برسم دی. شادونمینم_

 

  نیرساندم و اول یاصل  ابانیو زود خود را به خ از او جدا شدم   ،یخداحافظ یب و

 .نگه داشتم "دربست"را با گفتن:  دمیکه از دور د  ینیماش

 

  "یدادگستر ک ی هیپا لیکاوه، وک  ایرو"مقابلم را از نظر گذراندم.  یتابلوها

 ی. در طبقه دیدوم ساختمان بود. نگاهم به آسانسور رس   یطبقهدفترش در 

را هم نداشتم. پس   یاهیصبر کردن چند ثان یبود و حوصله  ستادهیپنجم ا

بد ماجرا فکر   قسمت به  خواستمیآهسته و پر از فکر، پله ها را باال رفتم. نم 

قرار، به ذهنم   نیا ی برا یخوب لیدل  کردم، ی کنم. هرچند که هرچه فکر م

 .خواستیم دی. اما دلم، امدیرسینم

 

 

  یرنگ  ییکوچک طال یبا تابلو  یکی ی دوم مقابلم بود. رو یدر، در طبقه سه

 :نوشته شده بود

 کاوه  ایرو"
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 "یدادگستر ک ی هیپا لیوک

 

نبود و همه جا ساکت بود.   ی. منشباز بود. آهسته وارد شدم مهیرفتم. در ن جلو

 .ضربه زدم زیم ی نگشترم، روا نیآهسته با نگ

 

 :از پشت سرم گفت ییصدا

 !یرعل یسالم خانوم م_

 

 یالل شده بودم. واقعا خودش بود. خاطره  بایتقر دنش،یعقب برگشتم. با د به

 .در ذهنم نقش بست دنشیروز کنکور و تصادف، با د

 

 .زده ام را فشرد خیرا مقابلم گرفت و دست  دستش

 :لب گفتم ریز

 .سالم_

 

 

  .طرفن یاز ا میبر ایب_
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 :گفت گر،ید یدر حال رفتن به اتاق  و

 ؟ یخوری م یزیکنم. چ یدفعه قبل نشد خودم رو معرف _

 

  .نشست زشیرا تکان دادم و او نگاهش را گرفت و پشت م  سرم

 .نیبش_

 

 .مبل نشستم نیاول ی رو  ش،یروبرو

 !یکوالک کرد  دمیشن_

 

 .دینگاهش کردم. خند ی پرسش

 !کنکور رو_

 

 :دوباره گفت و

 .نبودم رانی. البته اون موقع اگمیم ک یبابت ازدواجتون هم تبر_
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و به   نمتیبود من بب ی. کاف کردی هم صدرا باخبرت نم یاگر بود"دل گفتم:  در

 "!ببرم ی پ ز یهمه چ

 

 زم؟ ی عز ی کاهن خبر دار یاز آقا_

 

 :گفتم آهسته

 .نه_

 

 .دیکش رونیب شیاز کشو یاتکان داد و بسته یسر

 

 .آن را به سمتم گرفت و

 .شماست یبرا  نیا_

 

 .به او نگاه کردم گر یبار به بسته و بار د ک ی

 ه؟ یچ نیا_

 

 .چانه گذاشت  ریرا در هم قفل کرد و ز شیهادست 
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نشد   ،یلی برسونم بهت. بهم گفتن که بنا به دال رون یکاهن خواستن ا یآقا_

 .دینیرو بب گهیدبار، هم  نیآخر یبرا

 

 !بار نیآخر

. دستم را مقابل دهانم گرفتم که متوجه حالم نشود. اما لرز  دیلرزی م لبم

 کردم؟ یرا چه م  میهاانگشت 

نارمک داشتن و زدن به نام شما. البته   یکه تو هیاسند مال اون باغچه نیا_

 ...تا نیایکار رو انجام بدم. خواستم ب نیمن از طرفشون وکالت دارم ا

 

 .را با دو انگشت به هم فشردم میهاو محکم چشم  دمیبه صورتم کش یدست

 ؟ یرعلیخانوم م_

 

. حس  کردیم تیهم مرا اذ  میصحبت کردنِ زن جوانِ روبرو یرسم   نیا یحت

هم قرار نبود   دیبفهمم. شا رتریکرده بود تا د میدرا او را هم از من قاص کردمیم

  ی. کاش گذاشته بودیبود که کرد یچه کار  نیبفهمم. آخ احمد... ا وقتچیه

دختر   نیترنه، عاشق  که ایدختر دن نی ترو حاال عاشق  ماندمی در جهالت خود م

 .شدمی شهر م
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 .بسته را به سمتم گرفت دوباره

و    میتا بر یایاالن ب نیهم یتونیاست. مدفتر خونه  هی جا،ن یا نِییپا یطبقه _

 .م یکارش رو انجام بد

 !اشیادگاری ی گذاشته بود؟ مثل گوش یادگاری م یجا برخاستم. برا  از

 آمد؟ی اش به چه کارم م یادگاری خودش نبود،  یوقت

 

را به  آن  میبسته را بر ندارم و بگو خواستمی . مبزنم رونیجا باز آن   خواستمیم

به   خواهمی اش، مصاحبش بازگرداند. اما او انگار فکر کرده بود بنا به خواسته

 :گفت لشیبرداشتن وسا نیبروم، بلند شد و ح نییپا  یطبقه یدفترخانه

هم تو   ادداشت ی  هی یجا تموم شه. راستبهشون گفتم بمونن تا کار ما اون _

  .پاکت برات گذاشته

 

فاصله گرفت. بسته را به دستم داد و منتظر ماند از اتاق    زیو از پشت م گفت

 .خارج شوم 

 

  ک یآن نوشته نشده بود. جز  یرو یز یچ طرف کردم. طرف و آن ن یرا ا بسته

 :جمله 
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 "نارمک  یسند باغچه  م یصدرا کاهن، تنظ"

 گم  لشیوسا انیود که بسته را م خودش رمز گذاشته ب یبرا  ل،یخانم وک حتما

 .نکند

 

 .طرفن یاز ا_

 

  یلیخ یآقاحاج   ک ی یبه خود آمدم که روبرو یوقت آسانسور را نشانم داد.  و

 .دادمی گوش م  لیاو و خانم وک حاتیو به توض   میبود ستادهیجوان و محجوب ا

 .دانستمی را نم  میرفته بود نییچه طور پا 

 .دیچرخ ی آن خانه باغ و صاحبش م  یفکر من حوال یکه همه خدابه

 .بدهد خواستی را م امه یمهر

 گرفت و تمام!؟ ی را م اشهی دو روزه، مهر عروس

 

  ادداشتی ک یو  دهای. بسته را باز کردم. سند و کلدیپاکت لغز یرو  دستم

بود که   یاتا خورده  ادداشت یآن بودند اما چشم من، فقط به  اتیکوچک، محتو

 .در پاکت افتاده بود

 حضورتون هست؟  ی زیچ ،یی. مدرک شناساجان یا دییخانوم لطفا بفرما_
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پولم   فیرا از ک  یتکان دادم. کارت مل یبه خانم کاوه نگاه کردم و سر کوتاه

را محکم  که تمام مدت آن  یادداشتیوقت و به سمتش گرفتم. آن دمیکش رونیب

 .آن را خواندم یردم و متن روکدر دستم فشرده بودم را باز  

 :بود، نوشته بود بایز یادیکه ز یخطدست  با

 "نمی زتریعز  یکه دارم، برا ی زیچ ن یزتریعز"

 

 :جوان گفت یحاج اقا  یرا محکم گاز گرفتم و وقت لبم

 !لطفا دی رو امضا کن  جانیا_

 

 .نگاهش کردم فقط

 

 

بودم. پس چرا او را از   نشیزتریداغ دلم را تازه کرده بود. من عز  ادداشتشی

قبل که به  یبودم، مثل دفعه یعذرخواه ک یخودم راندم؟ من فقط لنگ 

دوستت دارم، خود را از   ک ی دنیاز او دور افتادم و در تب شن   لیدل نیهم

 .داشتنش محروم کرده بودم
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 .خانوم دییبفرما_

 

با او حرف   دیاش را گرفتم. من با و شماره دمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش

 ...گریبودم د  نشیزتری. عزنم یزتری . با عززدمیم

 ...بود خاموش

 ...و دوباره تماس گرفتم و باز هم خاموش بود دوباره

قرار   ارمیاز او را در اخت ی گرید یبخواهم شماره لشیاز وک  دمیکش خجالت

 .دهد

 .کردی آقا منتظر نگاهم م حاج

سند مرگم   خواستمی رفتم و خودکار را از دستش گرفتم. انگار م شیپ آهسته

 .. ذره ذره و کم کممردمی و م  کردمی سند را امضا م ن یرا امضا کنم. من ا

و    دمیرا به دنبال خود کش فمیزدم و ک رونیچطور از آن ساختمان ب  دمینفهم 

 .شهر، قدم زدم سِیشلوغ اما خ یهاابانیدر خ

 

 .و درشت باران ز یر یهادانه  ای شستی اشک بود که صورتم را م دمینفهم

  نیبه ا ف،یبالتکل  یندادم و با نگاه تی زنگ خورد، اهم بمیدر ج یگوش هرچه

زوق زوق   می. پاهاختمیری و آرام آرام اشک م شدمیم  رهی سو و آن سو خ
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. خود را کنار  کردی م  تمیاذ اد،یکوتاهِ کفش، از راه رفتن ز یو پاشنه  کردندیم

 .کردم دزرد رنگ بلن یتاکس  ک ی یرساندم و دستم را برا ابانیخ

 !دربست نارمک _

 

.  دمیکه خود را مقابل در قرمز رنگ بهشتِ کوچِک صدرا د دینکش یطول و

  نیچن  نیباغچه، ا ک یدر قرمز رنگ   دنیروز با د ک ی کردمی فکرش را هم نم

 .زار بزنم

 .را باز کردم و وارد شدم در

 

که وارد   یاز وقت ی را بلند تر کرده بود و وا  امه ینم باران گر یو بو سیخ اطیح

 یهای بازو عشق   دمیدی فقط او را م کردم،ی ساختمان شدم و به هر سو نگاه م

 .روز عقدمان را

از پدرش   م یحال، برادر همان  و  میآن در آغوش هم فرو رفته بود ی که رو یمبل

  میاز عشق گفت، برا  می. براکردی پدرش تصور م یهاکه بر لب  یگفت، از لبخند

  شهیمرد تنها را تنهاتر از هم نیگفت. و من چقدر نامرد بودم که ا اشیی از تنها

 .رها کردم. او را پس زدم
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که تنها انتظار مرا برآورده نکرده بود. هربار از اشتباهاتش حرف زدم، از   ییاو

که کرده بود، از   ییهای بودم، از نامرد دهیکه در دلم بود و از آن رنج یغم

است. فقط   مان یجمله که بدانم او هم پش  ک یاز   غیدر ش،یهایکارپنهان 

را   زیهمه چ کن،شکل مم نیو به بدتر کنمی را درست م ز یهمه چ گفتیم

 .خراب کرد

 .را نابود کرد  زیهمه چ رفتنش

  شیمن تمام خود را فدا داشت،ی قدم به سمتم برم ک یخدا که اگر  به

  .کردمیم

  بود؟ فتادهین یاتفاق   چیرفتار کرد که انگار ه یچرا طور پس

 مرا جلب کند؟  ینخواست اعتماد از دست رفته  چرا 

  نیو ا  الیهمه فکر و خ نیرا تنها رها کرد وسط ا تجربهیکم سن و سالِ ب منِ

داغ   کردند،یله م کردند؛ی که اگر چه کم بودند، اما خانه خراب م ییهاخاطره 

 .زدندیم

بود آن را نامرتب   د یکه نامرتب بود. از صدرا بع ی. به تختد ینگاهم به اتاق رس 

به آن   گریتخت نشسته بودم، د یکه من رو  یبار نیاز آخر یعنیرها کند. 

زنگ   ی ه خورد،یزنگ م  یه  یگوش کرد؟ی دست نزده بود؟ بغض مگر ولم م

چقدر   ان،یم ن یادر  Destiny ی... مامان... ماهان...  و جا نینازن خورد،یم

 .بود یخال
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  یزده بود و چقدر جا خیشده بود. وجودم  سیبود. لباسم خ خی میپا  ریز نیزم

داغِ    یچا وانیل ک یروشن کند و  نهیشوم اورد؛یپتو ب  میبود تا برا یاو خال

 .به دستم بدهد نیریش

  هیو بند و رها، بلند بلند گر دیق  یوقت برها کردم و آن   نیزم یرا رو خود 

 .کردم هینبود، از ته قلبم گال گریکه د  ییکردم و به او

 ؟ییکجا"

 نامرد؟  ییکجا

 صدرا؟  ییکجا

  ...نمیزتریعز ییکجا

 "ییکجا

 

. کاش  دادی ام، لرز هم جا باز کرده بود و آزارم مهق هق خفه انیو م گفتمیم

 .نقطه  نیجا و هم  نی. در هممردمیم جا نیهم

 ...سرما از

 ...او را نداشتن   یسرما
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  ییکه مال من بود، احساس تنها  یشده بود و من در ساختمان ک یتار هوا 

در مغزم تکرار   یی بودم. و باز صدا نیصدرا، تنهاتر ی. من بکردمی م یدیشد

 .داده است ی داده است، او تو را باز بی او تو را فر کردیم

 دم،یکشی م شیو با هر دو پا پ زدم یوقت از دست خودم که با دست پس م آن

 .شدمیم یکفر

 

  ییحرف بزنم. دلم تنها  یبا کس خواستی را خاموش کرده بودم. دلم نم یگوش

را داشتم که   یکار یعرضه یمُنتج به مرگ. اما من ک ییِتنها  ک ی. خواستیم

  کردمی م یگذاشته بودم و سع  میگلو یمردن داشته باشم؟ دستم را رو  یعرضه 

خود    ریفکم را درگ ،بودم و لرز دهیراه نفسم را باز کنم. خود را در آغوش کش

 .کرده بود

 

.  شومیم ترک یهر لحظه به مرگ نزد   کردمی افتاده بودم و حس م نیزم یرو

قرن گذشته است؟   ک ی کردمی چند ساعت در آن حال افتاده بودم؟ چرا حس م

 بود؟  نیهمه سنگ ن یچرا سرم ا

زده بود و باز    خیبه چشمم خورد و باعث آزارم شد. اما انگار پلکم هم  ینور

 .شدینم
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 .جاستن یآره ا_

 

 .شدی برداشته م که دوان دوان به سمتم ییهاقدم ی صدا و

 ...مهسان؟ چشات رو باز کن. مهسان_

 

 حالت خوبه؟  ؟یشنویمهسان صدام رو م _

 

 

 

  نیبود و پلکم سنگ نیاما نفسم سنگ دمیشنی و ماهان را م   یکین یخفه  یصدا

 .ترنیو زبانم سنگ

 .ارمیوا مونده رو روشن کن تا منم پتو ب  ینهیشما بدو اون شوم_

 

تکان داد.   یافتاد، مرا کم  میکه رو ییدو پتو  ینیشان دور شد و سنگ یهاقدم

. اما  کردیم تم ی. نور اذمیهاپتو ها را باالتر بکشم. تا حد چشم   خواستمیم

 .دیلرزی توانش را نداشتم. فکم هنوز م
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که به سمتم   یو قدم شدی ن دور مکه دوان دوان از م ییهاقدم  یصدا  دوباره

 .که سهمم شده بود یو بعد هم نوازش آمدیم

را از صورتم   می. موهاکردی بود که مرا زنده م ییحایبرادرم، همان دم مس نوازش

  یکه پخش شد، زندگ نهیشوم یفشرد. گرما شتریتنم ب یکنار زد و پتو را  رو 

 .افت ی انیدوباره جر

 

طور  و اصرار داشت همان  گرفتمی م یک یبود که از دست ن  ییچا  وانیل نیسوم

 .را باال بکشمداغ آن 

 .تونمی. نم یکین خورمینم_

 

 .بخور تا دهنم رو باز نکردم ها_

 

 .هیگر رینکردم و زدم ز نگاهش

 

 .بود تا با خشم به من بتازد ن یمنتظر هم دیشا و

 ها؟  ه؟یدردت چ ؟یکنی م هیگر یدار  ی االن واسه چ_
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 .دیپر آبم را به او دوختم، باز هم بدتر غر یهاچشم  یکرد و وقت نگاهم

ادا    نیا گه یازش. د یبهش، خودت خواست یبره، خودت گفت یازش خواست_

 ه؟ یغمبرک زدنت واسه چ  ه؟یاطوارها چ

 

 :داد زد و

 چته؟  گهی مهسان. االن د گهیرفته د_

 

 :و باعث شد بلند هق بزنم دیرا در صورتم کوب قتیحق

 ...دلم... براش... تنگ... شده_

 

 .دیترکیبود. دلم داشت م نیترخدا که دلم تنگ  به

 .د یلرزی م شیاز پ شیب میهااز دور تنم کنار رفت و شانه   پتو

. ماهان هم  کردی دورتر نشسته بود و فقط نگاهم م ی ماهان با غم کم 

 .مرا آرام کند تیموقع  نیدر ا  توانستینم

 

 .سرم نشست یمبل باال  یحرف، رو  یزد و ب یدر اتاق چرخ  فیبالتکل یکین
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  یعنیهستم؟  جانیمن ا انددهیاز کجا فهم کردمی مدت با خود فکر م تمام

 ها گفته بود؟ صدرا به آن 

 .کم را هم از دلم گرفت دیکه شروع به حرف زدن کرد، همان ام یکین اما

داداشت در به در   ؟یثابت کن یبه ک روی که چ یزنیزار م جانیا ینشست_

 .افتادی دنبالت بود، مامانت داشت پس م

  یخواست یم یخراب شده رو نداشتم، تا ک  نیخوام بدونم اگه من آدرس ا یم

 .هم تو شهر دنبالت باشن لیا هی ،یکن هیگر اریدر فراق   جانیا

 

 

 .انداختم نییرا پا  سرم

 

 ...یاِ... اِ...اِ... اِ... دختره_

 

 .باعث شد زبانش را قالف کند و حرفش را بخورد یز یچه چ  دانمی نم و
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آمد و   ک یافتادم. ماهان نزد هیپوشاندم و باز به گر میهادست  انیرا م صورتم

را در آغوش او   ام ی کنارم نشست. سرم را در آغوش گرفت و اجازه داد دلتنگ

 .ببارم

 بود؟  یهمه از دستم عصبان  نیبلند شد و از ما فاصله گرفت. ا یکین

 

  !ماهان_

 

 .رها کرد میموها  انیرا م نفسش

 .زمیجانم عز_

 

 :درد گفتم با

 شد؟ چرا داداش؟  یطور  نیچرا ا_

 

 .مهسان شهی درست م_

 

 داداش؟  شهیدرست م   یچ شه؟یدرست م  ی چطور_
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 .میکن ی حلش م_

 

 .شهی حل نم_

 

 :گفت کالفه

  هی یِروال عاد  یدی چرا اجازه نم مهسان؟  یکس اعتماد ندار چیچرا به ه_

 بشه؟ ی ط زیچ

  میبا عجله تصم ی. واسه همه چکنمی همه عجول بودنت رو درک نم نیا

 .یریگیم

 

 .زدم هق

هم االن. االنم بهش اعتماد   ش،یسالِ پ  هیمن بهش اعتماد کردم داداش. هم _

 .نیکردم که شد ا

 .رفت گذاشت

 

 .کردم هیباز گر و
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  :گفت یجلو آمد و جد عی سر یکین

 !بهتر_ 

 .نامرد ی دروغ گو کهیمرت

 

 .او را سرزنش کرد ماهان

 !خانوم یکین_

 

رو مهسان.  من نی گم مگه؟ بب یشم؟ دروغ م سیه یگیم   یعنی ه؟یها؟ چ_

 .رمیگی خودم طالقت رو م

 

 :در کنترلش داشت، گفت یکه سع یبا خشم ماهان

 .خانوم یکین کنمی خواهش م_

 

 .خواهش نکن آقا_

 

 :گوشم گفت ر یز و

 .هاشون توجه نکنبه حرف  کنه،یم ی خانم شوخ یکین_
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 !گهید گهی چرت و پرت م ی کیبگو ن ییهوی_

 

 .را رها کردم  امدهیکه تمام نشد، نفس بر امهیگر

 کنم؟ کاری داداش من چ_

 

  یلیطالق مونده، اون هم من آشنا دارم، خ هی ؟یکار مونده بکن یچ یچیه_

 ...زود

 

 .بردی باال م ی کس یرا برا شی طور صدا  نیبار بود که ماهان ا نیاول و

 !خانوم بسه یکین_

 

 .امدین رون یاما به آشپزخانه رفت و ب دمیکرد که نشن یلب غرولند  ریز یکین

 شهی خونه که نم ،افهیق  ن یزنگ به مامان بزن و باهاش حرف بزن.  با ا هیفعال _

 .یحداقل صدات رو بشنوه مطمئن شه سالم ،یبر

 

  .نزدم یکردم و حرف  سکوت 
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.  یباهاشون حرف بزن دینگران شدن مهسان. خودت با یاالن هم کل  نیهم_

  و  یهست ی کیبگو با ن

 .دی هم کنار هم امشب

 

 مونم؟ یجا م  نیمن گفتم ا_

 

  :را ساکت کرد. با بهت گفت چارهیماهانِ ب ،یک ین یناگهان یجمله 

 .دیمونی فکر کردم م_

 

 .مونمی نم جانیآقا. من ا  دیاز طرف خودتون حرف بزن _

 

 .پا انداخت  یمبل پرت کرد و پا رو یبار خود را رو نیو ا گفت

 

 :شد و گفت زیخ  میزانو ن ی رو ماهان

 .خونه میریپاشو خودت رو جمع و جور کن پس. م _

 

 :به اطراف چرخاند و گفت یسر یکین
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 .رهیگیآدم خوفش م جا؟ن یا یموند یمهسان چطور_

 

 .من ثابت کرد ی نگاهش را رو و

 !ما یخونه   میپاشو بر_

 

 :گفت ماهان

 .بمونم ششیپ تونمی نم یشما که گفت_

 

 .باال انداخت دیالق  یاشانه

 !خودم چرا یبمونم. خونه  تونمی نم جانیگفتم ا_

 

 

 :گفتم شان،یبگومگوها انیحوصله، م یب

 .امینم ییمن جا_

 

 :دمیماهان نال یِو در جواب نگاه شاک ختمیاشک ر  یاقطره و
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 !داداش  تونمینم_

 

 .شد و زبان به شِکوه گشود، که شرمنده شدم یعصب ی جور

کار   شهیهم ی چرا دوست دار ؟یکنیمهسان؟ چرا بس نم  یشی چرا بزرگ نم_

خودت دلت   نیفقط بب ست،یبگه مهم ن ی هرچ یهرک ؟یببر  شیخودت رو پ

 .یبکن یچه کار  خوادیم

 

 .انداختم نییرا پا  سرم

 

که   یاز عشق، از حس ،یاز خواستن گفت  ،یباهام درددل کرد یچندبار اومد_

دل   ی. ه یمبتالش شد یک یدیخودت هم نفهم ه،یچ یدونستی خودت هم نم

به دلت دادم. گفتم غمت رو به من بگو. دردت رو به خودم بگو. ازت خواستم  

به   یئن. گفتم اگه مطمیدلت دفاع کن ی و از دلت و خواسته یسیهمه وا یجلو

 نگفتم مهسان؟ ایاحساست، پسش نزن، رهاش نکن، جا نزن. گفتم 

 

  .ردآوی م می را درست به رو زیهمه چ دانستمی بود و خوب م نییپا  سرم
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. بهت  ستین یبچه باز یشد، بهت گفتم زندگ ی که حرف خواستگار یروز_

و   یتفاوت اخالق  تون،دگاهیتفاوت د ن،یرو در نظر بگ تونیگفتم تفاوت سن

خودت   یبتون دی. گفتم بایذاری م یپا تو چه راه  یگفتم بدون دار تون،یرفتار

قبوله. تو   یو گفت  یکرد. فکرات رو یبد قیبا صدرا کاهن تطب یِرو با زندگ

که تا آخر عمر با هم   ی. قبول کردیمهسان. خود تو قبولش کرد یقبولش کرد

  .یو آسون یتو سخت ،یو ناخوش  ی. مال هم. تو خوشدیباش

 .تر یابود و فارغ شدنت عجله  یاشدنت عجله   عاشق

 

 :غم گفتم با

 ...من فارغ نشدم. من فراموشش نکردم. من_

 

 .لرزانم را با دست گرفت و صورتم را باال برد یچانه

وقت کم دودوتا چهارتا کن با خودت. اون  هیکم با خودت فکر کن مهسان.  هی_

 . یها دامن زداتفاق  نی. خودتم به ایکه خودت هم کم مقصر نبود یبفهم دیشا

بده به  حیصدرا، سکوت رو ترج یکرد  یکه با رفتارهات کار یخود تو بود

 .یافشاگر
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و داشت مرا در برابر وجدانم   گفتی را گاز گرفتم.  متاسفانه راست م لبم

 .کردیمحاکمه م

 

  یگذاشتم و سکوت کردم. اما اگه کس رتم یجاها پا رو غ  یلیمهسان من خ_

هرچقدرم   زد،یها رو بهم م اون حرف  کرد،ی مثل تو، اون برخوردها رو باهام م

  ذاشتمیو م  کردمی رو بس م  ی جا همه چ  هیکه مقصر بوده باشم، بازم 

 .رفتمیم

 

 ...من... من نخواستم _

 

 ِ قلمش هم من  هیگذشته مهسان. اما همون   تونن یب یچ ق یدق  دونمی من نم_

 .یکرد  رونشیب ومده،یو ن ی مرد رو دلزده کرد. تو بهش زنگ زد

 

. و چه خوب  اوردیب می به رو یکیها را در مقابل نحرف  نی ا دمیکشی م خجالت

ام  را تمام کند و به خانواده   زیام همه چمن از صدرا خواسته دانستیکه نم

 !دیفهمیشده است. آخ که اگر م مانیکه پش دیبگو

 .شدی زبانم الل م کاش

 !کاش
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که  ییهام یکم بزرگ شو. رو تصم هیکم بزرگ شو خواهر کوچولو.  هی_

روز هم   هیو  شی خوای م یفکر کن و انقد زود از حرفت برنگرد. گفت یریگیم

عزا   جورن یو ا شی خوای نم ی. بعدم گفتیو تحمل کن یباهاش بمون  ینتونست

 .یگرفت

 

 .نزدم یکردم و حرف  سکوت 

 

 .در حق تو نکرده یای نامرد چیضمنا. صدرا ه_

به همون بعدا فکر   دیبود، بعدا منصرف شده و تو هم با ن یاول هدفش ا اگه

  .دشده بو  مونیکه ازش پش یزی. نه به چیکن

 .اولش بوده میهمون تصم اشتباهش

 .بعدش، تونسته جبران کنه یهات یبه نظرم با توجه به حما که

 .گمیهم نم  وقتچیجلو خودش نگفتم، ه من

. هر چقدر  دهیصدرا برات نقشه کش   ی روز هیکه  رهی نم ادم ی است،یدن ایدن تا

 هم ببخشمش،  

 .کنمی نم فراموش
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 .جداست  شه یت فرق داره. عشق قضتو قصه یول

 .زهایچ ی لیرو خ  یپا بذار دی دلت باهاشه، با اگه

 

 .گرداند را در صورتم چشمانش

 ؟یگذشته رو فراموش کن یتون یم نیبب_

پا گذاشتن رو غرور   گهی. دگذرهی رو واقعا بخواد، از جونش هم م یکی آدم  اگه

 .ستین یزیکه چ

 

 .دلم آوار کرد یآخرش، غم را رو  یکرد و جمله  سکوت 

هما رو کنارم داشته  گهی بار د هیرو بدم، تا فقط  میمن حاضرم جونم و زندگ_

 .باشم

 

 .هم متاثر شده بود یکین یحت

 

 .ام گذاشتشانه  یرو  یدست

  یزیدرست فکرات رو بکن خواهر کوچولو. انقد هم غصه نخور. با غصه چ_

  .شهی درست نم
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  یِهابه حرف  ی وقت فرصت کردم حسابسپرد، آن  یکیرفت و مرا به ن  یوقت

 .درستش فکر کنم یادیز

 

 .هر دو نفرمان، در همان هال کوچک رخت خواب پهن کرد ی برا یکین

رو دادم. دلت   اری  ی بو دیرو بو بکش شاکم عطر من  هیبخواب بغل خودم  ایب_

 .از عزا در اومد

 

. اما چشمم که به حمام  مینگاهش کردم و رفتم تا دست و صورتم را بشو چپ

 .کَن نشستم و زار زدمهمان سنگ رخت  یخورد، دوباره رو

 !رمیبم یاله

 .چقدر او را نگران کرده بودم  روزآن

 

را   یگریرا به دست من داد و د یکیماگ پر از قهوه آورد و کنارم نشست.  دو

 .مزه کرد ی خودش کم

بپره.   یکیخواب از سر من   میقهوه بزن هی. یکن خوابمون یامشب قراره ب ظاهرا _

 .نکنم رونتیب ینصف شب دمی وگرنه قول نم
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 .نگفتم و قهوه را در دست چرخاندم یزیچ

 .دیکشی به رُخم م شتریرا ب شیاعصابم بود و سکوت خانه، صدا یرو نمیف  نیف 

 برام؟  یکشی بگم پنجول نم  یزیچ هی_

 

 .کردم. در سکوت نگاهش

 ؟یاقتیلیب  یلی خ یدونستیم_

 

 .دانستمی! خوب هم مدانستمیم

 

 

  !هاگمی صدرا نم یبرا_

 

 :و با مکث گفت دیماگ کش یرا لبه  انگشتش

 .یهم ناشکر ی لیطور که خمهسان. همون  یخوشبخت ی لیتو خ_

 

 .هنوز به او بود  نگاهم
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باش حرف بزنم. که بهش بگم حرف دلم   نمیداشتم که بش روی کیکاش منم _

 .خوامی نم یچ  خوام؛ ی م یچ ه؟یچ

 

 .سکوت کرد و باز به حرف آمد یکم

 

 .شد می امشب بهت حسود_

 

 :سمتم، ادامه داد  ی نگاه میبا ن و

. چقد  یچقد نازکش دار  کهن ی. به ایست یهم ن یمال نیها! همچنه به خودت _

 .فهمنتیم

 

 نازکش داشتم؟ من

 دند؟یفهمی م مرا

 را بفهمد و نازم را بکشد  امی نبود تا دلتنگ گر یرفته بود و د  نمیزتریکه عز فعال

 

  هیبودم. فقط دنبال  ی روح طی شرا ن یآشنا شدم، تو بدتر یبا عل یمن وقت_

. هر روز جنگ اعصاب،  رفتی بودم که از مامان جدا شم. رو مغزم رژه م یراه
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 یهااون از مزاحمت  اومد،ی اون خوشم نم یهر روز دعوا و بحث. من از زندگ

 .من

 

 .زد پوزخند

از   شهیبده، من بودم که هم ریاون به من گ کهن یا یجا  ی خنده داره، ول_

  .بودم یاون شاک یزندگ

 

کردم. تلخ بود،   ت ی. من هم از او تبعدیاش را نوشاز قهوه  ی گرفت و کم ینفس

 .مثل اوقاتم، مثل احوالم

 ...دغدغه. اما یفکر و ب یکنم. ب یکه واسه خودم زندگ از مملکت رفته بودم_

 

 .دیخند کوتاه

  !یدنی د  دادی م ییرهایصدرا نذاشت! شده بود واسم آقا باالسر! گ_

 

 .کامل جمع او شد حواسم

؛  که مواظبمه  کردم یم فیحال بودم و کِها از داشتنش خوش وقت  یلیخ_

 .خاص خودش رو داشت یهای ریرو داره. اما خب... اونم درگهوام 
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حواسم بهت هست. واقعا هم   گفتیدر رفت و برگشت بود. همش هم م   مدام

  دیکه تو هم با  دادی م ریگ شد؛یکه م ران یحواسش بود. اما دم برگشتن به ا

نداره تنها   یلیدل  ،یتا مادر دار ،یهم که باش ایدن  یهرجا گفتی . ممیبر یایب

از   خواد ی نم لشد گفتی ها، نه! منه که بهم شک داشته باشه  .یکن یزندگ

که داشتم. بابا که نبود،   ی داغون یاز خانواده  یکنم. حت  یجدا زندگ خانواده 

 ...مامان هم که

 

 .را به من داد  نگاهش

  ذاره،ی راحتم م کنه،ی راحت برخورد م  یلیخ  دمید یوقت دم،یرو د  یعل یوقت_

بخواد بهت   ی. نه کسنیهم یعنی یخوشبخت کردمی بهش دل بستم. فکر م هوی

من از   فیتعر یعن ی. تفاهمِ دو طرفه. ی بد ریگ یبه کس یبده، نه تو بخوا  ریگ

  .بود نیتفاهم هم

 

جست. اشک خودم بند    رونیقطره اشک از چشمش ب ک یو   دیکش ق یعم یآه

 کرد؟ی م هیداشت گر  یکیآمده بود. ن

. دمیدی خودم م یخانواده ی. پدر و مادرش رو جامیزود ازدواج کرد یلیخ_

کله پا شد   ی عل  هوی کهن یبودم. تا ا یراض ی لیباهاشون جور شده بودم. خ یلیخ

 .یو گند زد به همه چ 
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مثل داداشت ماهان، حواسش به   ایسوم صدرا    ک ی یدونستم عل  یاگه م من

 .موندم  یمنه، تا آخر عمر منتظرش م

 

 .را سر داده بود. آهسته و آرام هیگر

 .یکوه بده هی ونیولم کرد. م ی اما اون جور_

 .ی هم جسم یبد شده بود. هم روح حالم

 .نداره  ییتو طالع من، خانواده معنا دمیبود که فهم جااون 

 

 .را پاک کرد  اشکش

  یخوبمون عذاب وجدان م  یروز آخر دادگاه بهم گفت به خاطر روزها یوقت_

 فکر کن، شتریب ،یریگ

 .طرف و محلش ندادم هیکردم  ورت یهاش رو داحرف  یهمه  

  گهید کهن یحس خوب هم گرفته بودم. از ا  هی چ،یعذاب وجدان که نداشتم، ه 

 .خاطر سست بودنش، خودم رو عذاب بدمنبود تا بخوام به یگاههیتک

 

.  دمی. سرش را در آغوش گرفتم و او را به سمت خود کشستیو آرام گر گفت

 .مهربانم، دلش گرفته بود  یِ کین زم،ی دوست عز
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 .یخوشبخت  یلیمهسان تو خ_

 

 :تلخ گفت یابا خنده  و

 !بدبختم یلیاعتراف کنم که خودم خ خوام ی هنوز هم نم_

 

  یچه حرف  دیآرام کردنش، با یبرا دانستمی . نممیدر همان حال مانده بود یکم

 .بزنم. بلد نبودم

 .که آرامم کند  خواستمی را م یکس خودم

 

 .دیرا پاک کرد و خند شیهاتنم فاصله گرفت و با دست، اشک  از

 .ی اقتیل یب یلیخ گمی بازم م یول_

 

 .لبخند زدم کوتاه

 :زود خود را جمع و جور کرد و گفت بعد

 .هاهیآدم حساب یلیداداشت خ_

 

 .نگاهش کردم زیر
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 .یداشت یا گهیقبال که نظر د_

 

 گمی همه هوات رو داشته. م  نیهمه کار واست کرده. ا نی ا دونستمیقبال نم_

 مهسان؟

 

 .شدم حرفش را بزند منتظر

 ه؟ش ی م یکنم چ یرو خواستگار به نظرت اگه برم داداشت _

 

 .دیباال پر میباز ماند و ابروها دهانم

 !دمیپرس  یجد ه؟یچ_

 

 !برو بگو ،یشد  ریاگه از جونت س_

 

 .سرش مرتب کرد ری و  بالش را ز دیاعتنا به من، دراز کش یب

 .گمیروز م  هیباالخره که _

 

 .دمیدراز کش کنارش
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 .میکن فیو تعر مینیبب_

 

 .مینیبیم_

 

. انگار نه انگار که  دیسرش کش  یو پتو را رو دینگاهش کردم. دراز کش متعحب

 .بود دهیمن بار یقبل، تمام غمش را برا قهیچند دق 

 

 

  بایانداختم که تقر یک یبه ن یشدم. نگاه داریزنگ در از خواب ب یبا صدا صبح

 یتنه میطرف بودند و تاپ ن ک یبود. مانتو و شالش هر کدام  دهیلخت خواب

را هم باز گذاشته   نش یشلوار ج یبود و دکمه دهیرنگش به تنش چسب یفسفر

بودم، پتو   نهیک به شومینزد وقت من کهپتو را هم کنار زده بود. آن  یبود.  حت

 .بودم دهیرا تا فرق سرم باال کش

 .را جواب دادم. ماهان بود  فونیاز جا برخاستم و آ آهسته

 

 میهاه یبود و دل به دل گر داریب روقتی کنم. چون تا د داریرا ب یکین امدین دلم 

 نکرد؟ دارشیب شدیکه او داشت، مگر م یداده بود. اما با ظاهر 
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 .نگاه کردم اط یبه ح ، یسرتاسر یکردم و از پشت پنجره  شیصدا آهسته

 .. ماهان اومدهیکیپاشو ن_

 

 .شدن نداشت دار یب الیخ

انداختم. در را باز کردم و    شیموها ی و شال را رو دمیکش شیپتو را رو ناچار

 .ماهان و هلن، با هم وارد شدند

 .. من اومدمیسالم عمه جون_

 

 .دمیکردم و صورتش را بوس بغلش

 .. دلمون واست تنگ شده بودیاومد ی سالم عشق عمه. خوب کرد_

 

 .ستادمیرا در آغوشم انداخت و من هم بغلش کردم و ا خود 

 .و دو نان سنگک در دست داشت  میحل  یظرف  ماهان

 ارمشون؟ یب  ای یبری خودت م_

 

 .تنش بود ی خواب بود و پتو رو   یکیشانه، به عقب نگاه کردم. ن  یرو از
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 .بذارشون آشپزخونه. هلن تو بغلمه اریزحمت ب یب_

 

 خوابه؟  یکین_

 

 .آره_

 

 .نگاه کرد شوکه   د،یرا وسط هال د مانیهاخواب رخت  یشد و وقت وارد

 .وسط هال خوابه یچرا نگفت_

 

 .تکان دادم یسر

 .آشپزخونه میبر ای. بگهی نداره د بیحاال ع_

 .وارد شد و به آشپزخانه رفت ری به ز سر

 

  دا یپ ی گلدار کوچک یهاگشتم تا کاسه یو کم میصبحانه نشست ز یهم دور م با

و    ختمیماهان ر یبرا  میکاسه حل ک یکردم و با چند قاشق، کنارشان برگشتم. 

 .هلن  یکاسه هم برا ک ی
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 .یعمه جون خورم ی من نم_

 

  زم؟ یچرا عز_

 

 .عروسکش مشغول شد  با

 .دوست ندارم_

 

 .دوست ندارد  میآمد هلن حل ادم یتازه  و

 ؟ یخور یم  مرویعمه؟ ن ارمیبرات ب یخوای م یچ_

 

 .رمیس_

 

 :گفت ماهان

 مگه؟  ی خورد  یزیخودت؟ چ یخور ی خونه صبحونه خورده. تو چرا نم_

 

 .را به دهان بردماز آن  یزدم و کم میرا در حل قاشق
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 .کنهی م یداره حرصش از تو رو سر من خال  شبیمامان از د_

 

 .کردم. در حال لقمه گرفتن بود نگاهش

  یزشته. چه معن گفتی . همش میهست یکیمادر ن یکرده تو خونه یفکر م_

 .یو شبم بمون یاول بر ی، واسه دفعه داره؟ اونم بدون صدرا 

 

 بهش؟ یگفت یچ_

 

 .دیینجایگفتم ا یچیه_

 

 گه؟ی نگفت د یچیه_

 

  نیبه ا یخونه  هی تو  نیدوتا دختر تنها موند گفتی . تازه منگفت؟ بدتر کرد _

 !؟ یکه چ یدراندشت

مادر من. بعدم   ستیدراندشت هم ن نیرو راحت کردم همچ الش یخ گهید

 .کم خلوت کنن هی ی دو نفر خواستنیم
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 .را تکان داد و اشاره کرد من هم مشغول شوم قاشقش

 

  یِقرمزو کاله  یبه عروسک مو مشک دی بعد را به دهان بردم و نگاهم رس قاشق

 .هلن. بغضم شکست و قاشق را در کاسه رها کردم

 

طالق   دیهم گرفته و با شیمامان اگه بدونه دخترش هنوز عروس نشده، مهر_

 ...رهیبگ

 

 :گفت تند

 ؟ یریمجبورت کرده طالق بگ یمگه کس د؟یچرا با_

 

  دیبا یعنیکرده و رفته،  یاومده عذرخواه ی جوررو داده و اون  مه یمهر یوقت_

 !گهید

 

 .دی. نگاهم کرد و دست از خوردن کشکردم  نگاهش
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تونم اجازه   یهام رو بشنوه. نمحرف   دیباهاش حرف بزنم. با دیماهان من با_

 .تموم شه ی جورن یبدم ا

 

 .هم کردنگا  زیر

 

  رانشیا یکن. بهش زنگ زدم اما شماره  دایازش برام پ یز یچ  یشماره ا هی_

 .کن که بهش زنگ بزنم دایخاموشه. پ

 

 ؟ یبگ ی که چ یزنگ بزن _

 

چند روز را به آن فکر کرده بودم، به   ن یکه تمام ا یرا کنار زدم و حرف   میموها

 .زبان آوردم

دوباره   گه، یبار د هی. میبه خودمون بد گهی فرصت د هیازش بخوام   خوامیم_

 .باهم

 

 ؟ یفکرات رو کرد ؟یمطمئن_
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  دیتموم شه. نبا یهمه چ  ذارم ی انقد مطمئن نبودم داداش. من نم وقتچیه_

 .بشه

 

 .صورتم برداشت یمکث از رو را از صورتم گرفتم. نگاهش را با اشکم 

 

 !دوارمیام_

 

واسم؟   یاریم ریش رو گ شماره  ؟یکنی م داش یداداش؟ برام پ یکنی کمکم م_

 .هاش رو داشته باشههم شماره  یکین دیشا  یراست

 

 .به عقب برگشتم و

 .حتما داره _

 

بلند شدم و به طرفش   زیشدنش صبر کنم. از پشت م دارینداشتم تا ب تحمل

 .رفتم

 

 .ستیمهسان. شماره الزم ن نیبش_
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 بود؟ دهیفای ب یعنی. دیکوبیماهان چشم دوختم. قلبم م به

 چرا داداش؟ _

 

 .به خوردن مشغول شده بود دوباره

 .گردهیبرم  گهید یخودش تا چهار پنج هفته_

 

 .بند کردم  ی قدم جلو آمدم و دستم را به صندل ک ی

 ؟یدونی م از کجا اد؟یم_

 

 .سمتم برگشت و نگاهم کرد به

 

  هی. قرار بود بره کارهاش رو جمع و جور کنه. بره و قرار نبود بره که بمونه_

ها بخوابه. به بابا هم گفته بود که دو سه ماه  تنش نیفرصت به جفتتون بده تا ا

  .دو ترمِ تو التیتعط نی. بدیریگی رو با هم م تونی عقد و عروس  گهید
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. اهل گفتی دروغ نم وقتچیحس شده اند. برادرم ه یب  م یکردم پاها حس

  ...چرا یدروغ نبود، اما شوخ 

 ؟یمصلحت یِ شوخ  ک ی ایبود؟  قتیحق

 

 .گذاشتم شی بازو یرها کردم و نشستم. دستم را رو  یصندل یرا رو خود 

 

 

 ؟یگیم ی داداش؟ واقعا دار_

 

  ی دادی اگه دل به دلش م  ،یکردیم ی بود. اگه باهاش خداحافظ یکامال واقع_

 ینیبش کهنیا  ی و حاال جا گفتیبهت م  ،یکردی و باهاش سرد برخورد نم

 .یکردی م ی واسه برگشتنش لحظه شمار ،یواسه رفتنش زار بزن

 

 .باز مانده بود دهانم

 

 شه؟ی م التیخیراحت ب یچرا فکر کرد_
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 .دیبه بر سرم کوبضر ک یگفت و   یکیرا ن نیا

  دهیپوش  شرتیسو  ک یاش، تنه میتاپ ن یهمان بُهت به سمتش برگشتم. رو با

را هم وز شده و در هم، دور خود   شیباال برده بود. موها  مه،یرا تا ن پشیبود و ز

 .شلوارش را بسته باشد یرها کرده بود. شک داشتم دکمه 

 :انداخت. و هلن بلند گفت نیی لب سالم کرد و سرش را پا  ریز ماهان

 .جونم  یکیسالم ن_

 

 :نشستن گفت نیح 

 .سالم_

 

 .دیهلن را بوس و

 شما خوشگل خانوم؟   یزیانقد سحرخ شهی سالم دوستم. هم_

 

 :رو به من گفت 

  .روببند اون دهن وا مونده _

 

 .حواله ام کرد  یبار مشت نیا و
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 :معترض گفت  ماهان

 !خانوم یکین_

 

تکه را   ک یفروبرد و به دهان گذاشت.  میتکه نان در ظرفِ حل ک یتوجه،  یب

 .آغشته کرد و در دهان هلن گذاشت میهم به حل

 :زود گفت ماهان

 .هلن دوست نداره_

 

 .دیخند زی ر یکی. ندیجویهلن نگاه کردم. داشت لقمه را با لبخند م به

 .که خورد یدید_

 

 .به هلن زد یچشمک و

 

 :گفت ست،ی چ  یبرا دانستمی که نم ی با اخم ماهان

 ز؟ یسر م یاومد  یشما اصال دست و صورتت رو شست_
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رو. نکنه صبح به صبح بچه رو مجبور   ایسوسول باز نیول کن تو رو خدا ا _

 .دست و رو بشوره یکنیم

 

 .با بُهت نگاهش کرد ماهان

  .سرده به خدا  یوا_

 

بلند   بارنیو ا  دندیرا به هم کوب  شانیهاو هر دو، دست   دیخند زی ر هلن

 .دندیخند

 

 قهیچند دق  یهاحرف  انیم ییماهان بود و حواسم جا یبه صورت حرص نگاهم

 .گشتی قبلش. صدرا برم

 

 .خورد امینیمحکم به ب یاضربه

 ؟یکنیم کاری چ  یکیآخ! ن_
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و به سر   گذاشتمی نیب یدماغ شده باشم، دستم را روخون  کهنیتوهمِ ا با

 دهیچیدر صورتم پ اش ی. اما درد ناگهانآمدی نگاه کردم. خون نم میهاانگشت 

 .بود

 

 .شنامه ای اد، یخودش م ایانقد بش فکر نکن.  _

 

 .نگاهش کردم چپ

 .دردم گرفت_

 

 .تو برو ایب اد؟یتا اون ب ینی! اصال چرا بشرهیدردت نگ_

 

 .نگرفتم ی دادم و حرفش را جد هیتک یصندل به

 !هاگفتم یجد_

 

 .نگاهش کردم زیر

 ؟ یچ یعنی_
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. چون تو تازه  کنمی کار رو م نی. شده کولت کنم، ابرمتیمن خودم م  یعنی_

  یازم کول  یه یخوا ی ! میواسه سوار ام ی خر خوب یدیفهم ،یکرد دایرو پمن

 .میتا وقتش برسه با هم بر کنمی کارهات رو م. برمتی م ی . ولیریبگ

 

 .گرفته بود ی از من جد شتریحرفش را ب ماهان

 ن؟یبگ یچ ایاون سر دن نیبر نیفتیدوتا خانوم هلک و هلک راه ب_

 

 :سرش را جلو برد و پر حرص گفت یکین

ور تنها  مدت اون  هین! وگرنه من جدا بافته ینبود خواهر شما تافته ادمی_

 .کردم یزندگ

 

 :لب گفت ر ینگاه کرد و ز چپ به من  و

 !تحفه خانوم_

 

.  دمیگفت که من هم نشن یزیلب چ ری بار ماهان ز ن ینگاهش کردم. ا یجیگ با

 .دیبه او توپ یکین

 .بلند بگو یجرات دار_
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 .نزد  یگریسرش را تکان داد و حرف د ماهان

 !بگو پس_

 

 :زود گفت هلن

 جون؟   یکین یبریمنم م_

 

 .خنده ر یبلند زد ز یکین

 .. تو وا بده توروقرآنخودمون هنوز صادر نشده یاجازه _

 

چه   شنهادش، یبا پ دانستی خودش هم نم دیشا  یکیو ن کردندیکل مکل هاآن

 .در دل من برپا کرده است ی شور

 

 .رفت رون یبلند کرد و ب زیاو را از پشت م  ،یکین  یزنگ گوش یصدا

 

 .هات مونده مهسان خانوم. صبحونه_
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ام را  سرد شده  میتکان دادم و به خاطر دل برادرم، چند قاشق از حل یسر

 .خوردم

بابا... من االن   ی... ا؟یآقا سام یبه من بگ دینگهبان کجا بود؟... االن با ؟یکِ_

 .امیم

 

 .بلند شدم زود

  ؟ یکیشده ن یچ_

 

 .هم پشت سرم آمد  ماهان

 

حالت    دید یو وقت دیپوش شرتیهمان سو  یرا رو اشزهییپا  یمانتو یکین

و در مقابل ماهان،   دیکش رونیدوباره مانتو را ب شود،ی لباسش خوب نم

ماهان که زود نگاهش را به سمت   چارهیو ب دیکش رونیرا از تنش ب  شرتیسو

 .چرخاند وارید

 

 .دزد زده به شرکت _

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2507 
 

 :گفتم بلند

  ؟ی! کِعیه_

 

طور باز،  سرش انداخت و همان  یبست و شال را رو ع یمانتو را سر یها دکمه

 .را برداشت اش ی و گوش فی. کرا رها کرد آن

 گهی از اون. م ترجیپسره هم گ نی کجا بوده. ا ستیمعلوم ن جینگهبان گ_

 .دمی. االن فهمدونمی نم یچیه

 

 .زد رون یدر ب  از

 .یکه تنها بر شهیباهات. نم  امیی خانوم. م یکیصبر کن ن_

 

 .ماهان امیمنم م_

 

 .دیسمتم چرخ به

 م؟یکن کاری هلن رو چ_

 

 .امیداداش م_
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 :گفت کالفه

 .دمی . بهت خبر م. هلن رو ببر خونهکنمی م تونادهی پ  ابونیسر خ میبر_

 

 

را فقط در حد رساندن هلن گوش دادم و به محض سپردن او به مامان   حرفش

 .به او، زود آژانس گرفتم و خود را به شرکت رساندم یاجمال  حیتوض ک یو 

 

شرکت بودند.   ک ی بسته بود و نگهبان با چند مامور، نزد ی نگهبان وسک یک در

اب داد و  سالمم را جو  د،ی. مرا که دداد ی م حیرا توض یزی ها چآن ی داشت برا

 .از مامورها سد راهم شد یکی آمدم وارد شوم که 

 .داخل خانوم  دیبر شهینم_

 

 .برم د یمن با یول_

 

 .لطفا  دیسیعقب وا_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2509 
 

 .آقا ادیبذار ب_

 

 .که کنار او بود، اجازه داد یرا گفت و مامور نیا یکین

 هستن؟  یخانوم ک نیا_

 

 .جانیا  یقبل سیکاهن هستن. رئ یهمسر آقا_

 

 .دیپرس  یکیبه من کرد و رو به ن ینگاه

 .گاوصندوق مسروقه مربوط به شماست _

 

 .جاستکاهن اون  یآقا لی گفت مال منه. چون فعال وسا شهینم_

 .میرو انجام داد شی ادار یفقط کارها ما

 .شروع نکردم ت یریرسما کارم رو به عنوان مد من

 

 .انیب نیپس لطفا بهشون خبر بد_
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 .ستنین ران یا_

 

 .دیری باهاشون تماس بگ_

 

بود، درگردش بود. گفته بود با صدرا    ش یکه روبرو یو مامور  یکین نیب نگاهم

 رد؟ یتماس بگ

صدرا را گرفت. و   یو شماره  دیکش رونیب فشیرا از ک یحرف، گوش  یب یکین

 .که تماسش وصل شد دینکش ی طول

 !الو صدرا. سالم_

 

  ی. با کسزدی داشت با صدرا حرف م. کردمی نگاهش م جیو من گ  زدی حرف م  او

 .او را نداشتم  گریبود که د یکه من چند روز

 

 .با خودشون صحبت کن ایب_

 

را به دست مامور مربوطه داد. او هم با فاصله از ما، شروع به    یو گوش گفت

 .صحبت با صدرا کرد 
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 ؟یشد  یجورن یچت شده مهسان؟ چرا ا_

 

  .ماهان نگاه کردم به

 ؟ یچه جور_

 

 .دیپر  هویرنگت _

 

 :و گفتم دمیکش میبه مانتو یدست

 .خوبم ست ین یزیچ_

 

حرف    معرفتیب یبود و با صدرا  ستادهی که دور تر ا ینگاهم را دادم به مامور و

 .نگاهم کند ز ینگاهم باعث شد ر ینیسنگ . زدیم

  ی کیرا به سمت ن یانداختم. ناگهان به سمت ما آمد و گوش نییرا پا  سرم

 .گرفت

 .با شما کار دارن_

 

 :را گرفت و گفت یگوش
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 بله صدرا؟ _

 

 :به مامور کرد و آهسته گفت رو

 م؟یجا صحبت کناون   میبر شهیم_

 

 .تکان داد و اجازه داد یسر

ش راه  بود و من و ماهان هم دنبال مان یحال رفتن به اتاق مشترک قبل  در

پشت پنجره افتاد. چه   ینگاهم به گلدان بنفشه می. وارد اتاق که شدمیافتاد

جا بود. بغضم هر لحظه بزرگ و  من هنوز همان  یقبل زیخوب بزرگ شده بود! م

از نداشتنش   شتو من دلم دا  زدیداشت با او حرف م یکی. نشدی تر مبزرگ 

 .دیترکیم

 

 :دیپرس یک یسر، از ن یبا اشاره  ماهان

 گه؟ی م یچ_

 

 .بلندگو زد یرا رو  ینشست و گوش زشیهم پشت م یکین
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 .و رو کرد ری و تمام مرا ز دیچیکه در اتاق پ شیآخ از صدا و

 .جان  یکین امیب تونمی من که فعال نم_

 

که ضجه نزنم.   دمیکشی م یچه زجر  داند ی دهانم نشست و خدا م یرو  دستم

چقدر محتاج   دم یام. تازه فهمبوده شیچقدر دل تنگ صدا دمیتازه فهم

 .داشتنش هستم

 

 .جمیگ یادیکه من ز یدونی . مگهیالزم رو خودت بده بهشون د یهاحیتوض_

 

که الزم بوده رو بهشون گفتم. بعدم بهشون گفتم که  یزی نگران نباش. هرچ_

 .داشته اسیپی گاوصندوق ج

 

 باشه؟ تونهیم  یکار ک یعنیآخه _

 

 .انداختن  ی. خودشون رو تو بد دامزنمی م ییهاحدس   هیخودم _
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  زد،ی حرف م یه طور نیگوش دهم. کاش هم شیفقط به صدا خواستی م دلم

 .گرفتمی جان م یو من ه زد؛ی حرف م یه

 

 .ترسمی من واقعا دارم م ؟یزنی حرف م  یصدرا از چ یوا_

 

شرکت   یاالن بچه ها  .رنیگی. خودشون پگهی د نیترس چرا؟ مامور خبر کرد_

 گه؟ ی همه هستن د

 

 .کردنی . من که اومدم، داشتن سوال جوابشون مهمه هستن _

 

 تو؟  یکجا بود_

 

 :کرد و گفت یاکرد. تک سرفه نگاهم

 .شمنیبا مهسان و آقا ماهان بودم. االن هم اونا پ_

 

  یکی. ندیگویچه م نمیتند و کوبنده. منتظر بودم بب یتمی. رگرفت تمیر قلبم

 :گفت د،یهم طول نکش  هیدو ثان  دیکه شا یاسم مرا برده بود. اما با مکث
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رو   ی. االن هم گوش بذار  انی. مرتب منم در جری باش یزینگران چ خواد ینم_

 .بده ماهان کارش دارم

 

بلندگو برداشت و به ماهان سپرد.   ی را از رو  یکرد و گوش یخداحافظ یکین

  ی حاال نوبت ماهان بود که با او حرف بزند و چرا همه از حرف زدن با او سهم

  شیاز صحبت ها یز یچ نمیکرده بودم که بب زیرا ت میهاداشتند جز من. گوش

 :جمله بود که  ک ینه، اما فقط تکرار  ا ی شومیبا ماهان را متوجه م 

 .ستراحت. حواسم ه التیباشه خ_

 

 مردم؟ ی نم م،ی تحر نیاز ا  ،یسهم  یب ن یمن چرا از ا و

 

 .به من زنگ زد سیبعد از آن اتفاق، ادر دوروز

 .از دانشگاه برگشته و به اتاقم رفته بودم تا با او صحبت کنم تازه

 بله؟_

 

 الو مهسان؟ _
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 .سالم_

 

 سالم. حالت خوبه مهسان؟_

 

 ...... آرامنایژ ن؟یخوبم. خودتون چطور_

 

 چند روز؟   نیا  یتو کجا بود نمی. ببمیخوب_

 

 .در هم شدند م یابروها

 . چطور؟ خونه _

 

 ؟ یخاموش بود زدم یپس چرا بعد از اون شب، هربار بهت زنگ م_

 

را    امی او، گوش یبه خاطر گرفتن شماره نواتر، ی ! خبر نداشت منِ بنوای ب سیادر

 یاز دست داده بودم و باز هم خبر نداشت که از آن شب به بعد، چه اتفاقات

 .من افتاده بود یبرا
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 .نداشتم یگوش_

 ؟ ییاالن کجا_

 !خونه_

 

 .کرد مکث

 

 ؟یک یخونه _

 .بابا یخودمون. خونه  یخونه _

 

 .رها شد ی کردم نفسش در گوش حس

 ...مشکلت ؟یکار کرد  ی با اون مسئله چ_

 

 .دنشیپرس ی دو دل بود برا انگار 

 کاهن حل شد؟ یتو و آقا نیب یمسئله_
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 .سر هم پلک زدم تا سوزش چشمانم کار دستم ندهد پشت

 .به او زنگ زده بودم یطی آمد در چه شرا ادمی

 

  .سی حل شد ادر بایتقر_

 !نباش نگران 

 

 .گرفتم یتخت نشستم و نفس یرو

 .ستین یمشکل  گهیخبر بودم. االن د  یبود که ازشون ب ییزهایچ هی_

 

 :دم یاز او پرس بعد

 شده؟  رتیدستگ ی تازه ا ز یحاال تو بگو چه خبر؟ چ_

 

 .دمیرا شن ن یدر ماش ی در حال راه رفتن بود و پشت بندش صدا انگار 

 

 :گفت کالفه

 .شدی کاش نم ی بگم آخه؟ روشن که شده، ول یچ_
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 .شدم متعجب

 شده؟  ی زیچرا؟ چ_

 .مفصله مهسان_

افتاده. امروز صبح اومدن تو   یبهت بگم که اجتهاد  تو دردسر بد قدرنیهم

 .شرکت و دستبند به دست بردنش

 .امیم یاالن از کالنتر منم

 .ساله نون خورشه، جوابش کرده ستیکه ب یلیکه وک اههیانقدر س شپرونده 

 

 صدرا بود؟  تیخاطر شکابه یعنی شدی نم باورم

 .دم یپرس  زیرا ن نیهم

 ...صدرا تیبه خاطر شکا  یعنی_

 

 .جا بوده ن یخب شروعش از ا  ینه کامل! ول_

اجتهاد رو گشته بود. به   یخاطر حق خودش، تمام سوراخ سنبه هابه  صدرا

 !ینعلیکمک ز
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 .رفتن  شیپ ییجا هی تا

و کاله   ستی ماجرا فقط صادرات چرم ن دیصدرا د یوقت کهن یمثل ا یول

عده مخبر رو    هیبه کاردون و  سپرهی خالفشه، کار رو م نیترکم  ،یبردار 

 .جلو  ندازهیم

 

 :لب گفتم ریز

 !من یخدا_

 

 ومد؟ ین شیپ  یکه مشکل نایتو و ژ یبرا_

 س؟یادر   ستین ریگ پاتون

 

به گوشم   سیرمق ادر   یخسته و ب  یآمد و سپس صدا   ینیبوق ماش یصدا

 .خورد

  یچند بار  نایبا ژ د یبا ی. ولستیما ن که متوجه ی نه خوشبختانه. مشکل خاص_

  .و سوال جواب کنن ییکه ازمون بازجو میایو ب میبر

 .ستیاوضاعش اصال جالب ن نایژ

 .داد شیشه دلدار  ی که نم نهیپدرشه و بدتر از اون ا  نگرانه
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 !؟هی دونه مجازات باباش چ یخوب م  خودش

 

 :و تلخ گفت دیکش یآه

.   میبر جان یوسط برنامه هامون بهم خورد. قرار بود تا چند ماه بعد از ا نیا_

 .می بکش ینفس هیبلکه 

 

 .دهم   یاو را دلدار دیچطور با   دانستمینم

 :. فقط کوتاه گفتممیبگو دیبا چه

 .شه ی درست م_

 

 نه!؟  ای شودی درست م  یزیخودم شک داشتم چ و

 

  نینگرانت بودم ا یلیمهسان؟ خ یندار  یمشکل چی! االن واقعا تو هدوارمیام_

 .بدونه دیهم نبا یکس ی خبر بودم. گفته بود یمدت. ازت ب

 .یبپرسم و خودت هم نبود شدی ماهان نم از

 شتریازش سراغت رو گرفتم، فقط گفت خوبه. نتونستم ب میمستق  ریبار غ هی

 .کنم یکنجکاو
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 .را راحت کنم الش یخ خواستم

 .سی باور کن خوبم ادر_

 

 .اصالح کردم  یگر ی. پس جمله را جور دمی دروغ بگو  نخواستم

 .خوبم  یلیحداقل االن خ_

 

 .دیخند

 .های چوندیرو پ تیعروس  ینیریباشه ش ادتیحالم. فقط خوش _

 

 !نیریش ی. آرام اما با فکر دمی. من هم خند دیخند

 

 .ی بمانه واسه روز عروس یعروس ینیریش_

 

 یحس لذت بخش از فکر به اتفاق  ک ی. دیکوبی در دلم پا م  یزیو چ گفتم

 .یخواستن
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. مامان  ختمیر ریش  وانیل  ک یخودم  یکرده بودم. به آشپزخانه رفتم و برا  ضعف

.  کردی م ک یمرا تحر یدرست کرده بود و عطرش، اشتها یکشمش  ک یدوباره ک

  شخوانیپ یو رو  داشتمی را برم ریش  وان یو ل ک یترها که بشقاب کمثل قبل

جا  بودم همان  ههم هوس کرد  بارنیا  دادم،ی را تکان تکان م م یو پا نشستمیم

  یعنی ن یشده بود و ا ریداشتم. اجتهاد دستگ  یجور احساس سبک ک ی. نمیبنش

هم حل   ی کیمشکل او با ن دیملک و شا  یمشکل صدرا حل شده بود؛ مشکل عل

 .گشتندی و باز به هم برم شدیم

 

 باال؟  امیمنم ب  یعمه جون_

 

 .را گرفتم و او را کنار خود نشاندم دستش

 !کنهیم یچیو ق  کشهیجفتمون رو م  سیفقط بابات بفهمه، گ_

 

 .دادیرا تکان م شیپا  منظورم نشده بود و از سر ذوق، او هم متوجه

 

پر کردم و باز   گر ی د وانیل ک یخودم   یو برا دمیرا به او بخش  رمیش  وانیل

 .کنارش نشستم

 .. بزن قدشدهی حال م  یلیخ  جان یا  یعمه جون_
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که اگر  ی. وامیدیو هر دو آهسته خند دی . دستش را به دستم کوبکردم  نگاهش

 !دیشنی و م  دیدی دخترش را م یتازه  اتیماهان، ادب

 .رفته بود و هنوز برنگشته بود  یک یصبح زود با ن از

 

 مادر جون کجا رفته عمه؟ _

 .کارش داشت. رفته دم در هیهمسا_

 

 :را دوباره پر کردم و گفتم هاوان یل

که شب دوباره   میش بخور خوشمزه  ک یاز ک میتونی م یهرچ ده،یپس تا نرس_

 .بده گه یسهم د ه یبهمون 

 

 .شکشی. سهم پکردیم تون مه یحتما جر د،یدی مادرجون اگه م_

 

من!   ی. خدا دمی پر نییجست و زود پا  میدر گلو ریمامان، ش یناگهان یصدا از

  یبود که کس نی ا آمد،ی از آن بدش م شهیکه هم یزیماهان هم با او بود. چ

 .ندیبنش شخوان یپ  یرو
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 .گذاشتم نییشدم و هلن را هم پا ری به ز سر

 .حال داد  یلی بابا اون باال خ_

 

 

 .صورتش بود یرو  ز یر ی نگاهش کردم. اخم یچشم ریز

 !هلن خانوم زنهی حرف نم ی جورن یدختر خوب ا هی_

 

 .دی به مامان رس نگاهم

هوس    دیامروز با  نیواسه احمد. حاال  هم م یرو گذاشته بودم ببر ک یک نیا_

 شما دوتا؟  نیکردی م ریو ش ک یک

 

 :لب گفت  ریو ماهان ز دیاحمد، اخم مرا در هم کش  اسم

 .احمد کوفت بخوره_

 

 .ستادمیکنار مامان رد شدم و کنار ماهان ا از

 ن؟ یکار کرد یشد داداش؟ چ  یچ_
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 .مخسته یلی سردمه، هم خ  یلیواسم که هم خ ار یب ییچا  وانیل هی_

 

 .مبل انداخت و دستش را به شوفاژِ پشت آن چسباند یرا رو خود 

 

 .و به دستش دادم. مامان هم آمد تا بشنود  ختم یر یچا  یوانیل

 .بوده سیپدر زن ادر_

 

 .تفاوت بودم یب بایخود زد و من تقر  یگونه ی رو مامان

  ،یکه فکرش رو بکن ی. هر جور جرم و فسادی پرونده داره به چه بزرگ هی_

 .کرده

 

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست

رو  هاش شبونه اومدن نگهبان همه راحت لو بره. آدم   نیا کردی فکرش هم نم_

دار رو از تو شرکت   اس یپی ج ناکار کردن و خدا زده پس سرشون گاوصندوق

ور و   هینگهبانه افتاده  ننیبیم رن،یکارمندها مبلند کردن رفتن. صبح که
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و   اوصندوقهم رفته سراغ گ  ی. موحدشنی شرکت م یختگ یمتوجه به هم ر

 .ستین دهید

  .مامور خبر کرده ع یسر بعدم

رو هم بردن  رو از کار انداخته بودن. گاوصندوق هان یدورب گفتی پرونده م افسر

که برگردم، چندتا   شیاجتهاد.  ظاهرا صدرا به اجتهاد گفته از اتر یتو سوله

 .کنم  ی مدرک کت و کلفت ازت دارم که رو م

 ...زدن به کاهدون هامن یا 

  ی لیبه خ ق،ی از اون طر  گهی. دیسوله  پر بوده از همه جور مدرک  گنی م 

 .دنیهم رس گهی د یزهایچ

 

 .دینوش یچا  یگرفت و جرعه ا ینفس

صاف خورده تو   ،یکی سنگ انداخته تو تار هیمامان ها!   یدار یجلب داماد _

 .اجتهاد یکله

 

 .دیخند نی ریحرفش خنده ام گرفت. هلن هم ش  از
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  یلی مامان هم جالب بود. از ارتباط اجتهاد و صدرا و خ یماهان، برا  یهاحرف 

 .دادی گوش م یکرد و مامان با کنجکاو فیتعر شی برا گری موضوعات د

 .کرد نی لب اجتهاد و امثال او را  نفر ریز د،یتمام ماجرا را شن یوقت

را   شانیهااحمد و صدرا و تمام نقشه ی فکرم گذشت که اگر مامان ماجرا از

 .کردی م ین یو چه نفر کردیوقت چه مآن د،یفهمیم

 

باشم.   گرانی م آن شب را همراه داحمد نرفته بودم و مجبور بود دن یبه د هنوز

 نبود.  یا. اما انگار چاره فتدیچشمم به او ب  گرید بارک ی خواستی اصال دلم نم

کردم صدرا از رفتن من   یاحساس م .ماندی پنهان م گرانیراز، از د نیا دیبا

حال بَدم بدتر خواهد شد. اما   نم،یاگر احمد را بب کردم ی. احساس مستی ناراض

از   یزدم و رفتم و چه خوب که احمد، از فرط شرم و خجالت، حت ایدل به در

 .امدین رونیاتاقش هم ب

 :خاله گفت فقط

چرا سر دردش دوباره برگشته از غروب.    دونمی بهتره. اما نم یلی حالش خ_

 .ادنیهاش زسر درد  روزهانیا

 

 :گفت مامان
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 .هاش خوردهکه به چشم هییربه هااحتماال به خاطر ض _

 

 :به من گفت و

 .ایو ب نشیسر برو باال بب هی یخوا ی . مشیدیتو ند زم ی مهسان جان عز_

 

داشت. آمدم مخالفت کنم که  یواجب بود. مامان هم چه توقعات دنشید انگار 

خودش از جا   چشم و ابرو، خواست تا بلند شوم. بعد هم  یماهان با اشاره 

 .برخاست

 .شده نیسوسول، چرا گوشه نش یپسرخاله  نیا مینیمهسان. بب میبا هم بر ایب_

 

 .کرد یبا اخم، مرا همراه و گفت

 

 :که خودش بشنود گفتم یطور  آرام،

 الزمه؟ دنشیحاال د_

 

مکث کردم و پشت    یگفت و بدون در زدن وارد شد. کم ی خفه ا ی"آره"

 .سرش رفتم
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 .چشمش را پوشانده بود یداده بود و با دست رو  هیتاج تخت تک به

 

 .کنهی مامان! گفتم سرم درد م _

 

 .لبش بود ی رو قی عم  یبه ماهان انداختم. پوزخند ینگاه

 خاله پسر؟   ی. چه طورکنهی آره مامانت گفت سرت درد م_

 

 .تر شدم ک یبه ماهان نزد یکه من کم د،یپر  شیماهان، چنان از جا یصدا با

 به صورتش افتاد نگاهم

 !من  یخدا

 .ترکمرنگ  ی که به همان وضع بود. فقط کم هنوز

 .تخت نشست یرفت و رو  ک ینزد ماهان

 .زدم و نگاهش کردم  هیتک واریمن همان جا به د یول

خنجر    نشیزتریرا داشتم که از عز ینبود. حال کس انیکه داشتم، قابل ب یحس

 .استخورده 

  .کننده بود  رانیدرد زخمش مهم نبود، درد قلبم و 
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 !هم خون ک یاز   دنید  ینامرد درد

 میایما ب میگفت ،یومدی خودت ن میدید_

  .صورتت رو نمیبب

 

 .طرف و آن طرف چرخاند نیبا دست، صورتش را به ا و

 !اوه، اوه_

 !دامادمون چه کرده نیبب

 !گرم دمش

 

 :طعنه گفت با

 !نیشناخت  تیانگار دامادتون رو به رسم_

 

طلب کارش باال   ی من از صدا یگفت و ابروها یاگرفته یرا احمد با صدا  نیا

 .دیپر

 !احمق بود چقدر
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 :گفت ی تلخ نیج  ک یمن اخم و  ک یبا  ماهان

 !؟میشناختیم دینبا_

 

 بود؟  ی با من چ یفرق کار اون عوض _

 

 .دیحرف بزن نیچنن یتحمل کنم. او حق نداشت درمورد صدرا ا نتوانستم

 .درست صحبت کن _

 

 خواست آرام باشم  یبا دست از من  م ماهان

 !؟شدی مگر م  یول

 .دختر خاله کنمی درست صحبت م_

 بود!؟ یقبلش بهم بگو فرق کارمون چ فقط

 .فرق داشت تمونیحاال درسته ن  ،یخورد ی از هر دومون باز  تو

 

 .ستادمی ا ش یرفتم و درست روبه رو  شیبه سو 
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 .اش تکان دادمورم کرده یهاچشم   یرا چند بار جلو انگشتم

 .حرفم را بهتر بفهمد دیتاک تا

آدم پرت و از همه جا   هیطرف حسابش  دیفهم یکه وقت  نهیفرق اون با تو ا_

 خبره،یب

 !چیه دیکه کش کنار

 !جور هم پناهش شد هی

به  ستم،ین یکه تو ازم ساخت ی من اون عوض دیفهم یکه وقت نهیبا تو ا فرقش

 !رهیتو رو هم بگ یخواست جلو  چ،یکارش که ادامه نداد، ه

 احمد؟  یشد حیانقدر وق  یک تو

 ؟ینامرد شد قدرن یا یک

 ؟یشد دیچشم سف همهن یا یک

 

 .رمیماهان هم باعث نشد آرام بگ یلب  ر یز یزمزمه یحت

 .مهسان نییتر صدات نره پا واش ی_
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 :همان لحن گفتم با

 دو رو باشه احمد؟  تونهی آدم چقدر م هی_

خاله رو مامور   ،یگفتی برام از دانشگاه م ،یدادیم ه یهمه بهم روح نیا

 .یگفتیروشن م ندهیبگه، از آ تیبرام از درس خوندن و موفق یکردیم

 تا به آزمون نرسم!؟  یکنیم  ر یوقت آدم اج  اون

 

 .سوختی م چشمانم

 .توانم اشک ها را پس زدم یبا همه  یول

 .کردم ی نم هیاحمد گر  ی مردم هم جلو یم

 

 !ینمک نشناس یلیخ_

 !دمیند تیبه نمک نشناس  یآدم

 !ستیکمتر از ماهان ن  گاهتیتو خونه ما جا تو

 

 :گفتم لرزان 

 ؟ یچه طور تونست_
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 .شانه ام نشست، متوجه لرزشم شدم ین که رو ماها دست

 .نتوانستم یکنم، ول  ی بخشم و حالل نم یکه نم م یدوباره و دوباره بگو خواستم

 .دم در رفتم و برگشتم تا

 .دلم را سوزاند نگاهش

 .بود میها  یکرده بود، باز هم دوست دوران بچگ یهر چقدر هم بد او

 

 .گرفته یلیمن از تو و از صدرا، دلم خ_

 !احمد  یلیخ

و قلبم محکم شده، که اگه   میپاش تو زندگ  یجور  هیاز شانش بدت، صدرا   یول

 .رمیازش فاصله بگ  تونمینبخشمش. نم تونمی بخوام هم نم 

 .پسرخاله دهیکه دلم براش لرز هینفر نیاول  صدرا

 لرزه؟ یم  یکس یدل آدم برا  ایچند بار تو دن مگه

 کنم؟  یزندگ خوامی چند بار م مگه

 .رهیتا دلم آروم بگ بخشمیم

 .کنم یتا بتونم با آرامش زندگ بخشمتیم
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 .بهت رها کردم انیو او را م گفتم

 

 داشتم  ازیها نحرف  نیچقدر به زدن ا دمیفهم تازه

بود. چه خوب که به   دهیباز شده بود و برادرم باز به دادم رس م یچقدر راه گلو و

 .آمده بودم دنشید

 

ملک به طور کامل حل شده    یفته گذشته بود و مشکل شرکت و علسه ه دو

  نیهم که به لطف اجتهاد، زم یگری د یهاشرکت  یبود. کم کم سر و صدا

  نی. در اشدیم ترن یاو سنگ یو هر لحظه پرونده شدیم  دایخورده بودند، پ

هنوز  . مبود  دهیرا د  سیهم ادر بارک ی رفته بودم و  نایژ دن یمدت، دوبار به د

من با صدرا عقد کرده باشم و انگار منتظر بود حرفم را عوض   شدی باورش نم

 .ساده بوده است یشوخ ک ی زیهمه چ  می کنم و بگو

نداشت. مدام   ی. اصال حال مساعدبردی حالت ممکن به سر م  نیدر بدتر نایژ

به او کمک   توانمی چطور م دانستمی. آرام هم ناآرام شده بود. نم کردیم هیگر

  شتریام بغصه  افتادم،ی هم م ناینم. خودم کم غصه داشتم، هربار به فکر ژک

  .شدیم
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. انگار غم، از هر  ی به سخت میهاو شب گذشتی با درس و دانشگاه م م یروزها

 شد،ی شب که م ا،ی دن ی ها و دردهاغم  یتر بود. همه وقت شناس  ایدر دن یکس

 .آوردندی خود درم یو مرا به محاصره دندیرسی سر م

  یصدرا و حرف زدن با او و نوشتن برا یهاعکس  دنیو روزم شده بود د شب

مانده    یمان برداشته بودم و خالثبتِ سفر سه روزه  یروز براکه آن  یاو. دفتر

 شیهاکه برق چشم  یکس یمن برا یهای بود، حاال پر شده بود از وصف دلتنگ

 .بردیم ل یودنش وجودم را تحلرا کم داشتم و نب

  ی کین یبرا یهر مشکل گر یآمده بود، د شیشرکت پ یدزد ان یکه جر ی روز از

و او هم،   کردی ماهان را خبر م ا یو  زدی به من زنگ م ای آمد،ی م شیپ

. هم مرا آرام  یک ی. حواس ماهان، هم به من بود و هم به نکردی م اشی همراه

تا جا   کردیمکمک  یکیو هم به ن  دادی آمدن صدرا را به من م دیو نو کردیم

مواقع از دست    ی لی. هرچند هنوز در خکردندی تر برخورد م نزند. با هم راحت 

و هر دو   آمدندی اما باز هم با هم کنار م شدندی م یشاک  یگر یهم و اخالق د

 .کردندی صدرا مخابره م یشرکت را برا  یانفرشان، اطالعات لحظه

 شیصدا دنیو من هنوز در عطش حرف زدن و شن زدندی با او حرف م هردو 

 .زدمی دست و پا م

.  کردیصدرا را به من بدهد، مخالفت م یتا شماره  خواستمی م یکیهربار از ن 

 ک یچ یبگذار تا وقتش برسد و ه گفتی دارد و ماهان هم م  یفکر بهتر گفتیم
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صدرا،   یِرعلی. ام گذرانمی او م ادی من تمام لحظاتم را با  کردی درک نم دیشا

او را صدا   یکس هربار پررنگ شده بود.  م یخوش سر و زبانم برا یکالسهم

بار اسم صدرا را بر زبان آوردم و   نیکه اول یبه وقت شدمیمن هم پرت م زد،یم

صدرا گفتن به مذاقش خوش نشسته است. چهار هفته از   نیاو گفته بود ا

چرا   رسم؟ی شده بودند که چرا به خودم نم یشاک گران ی رفتنش گذشته بود و د

و مامان دوباره داشت مثل    گذرانمیدرس م  هوقتم را ب یام؟ چرا همهالغر شده 

 .شدی شدنم م ایقبل، نگران تارک دن 

شده بودند.   ی استخوان  یکم میهاام. گونه بودم الغر شده  دهیهم فهم خودم

بود سر کالس،   ی. کاف افتادمیم هیبه گر هانهبی کم شده بود. با بهانه و ب میاشتها

را   هیگر یوقت بنافکرم پرتِ صدرا شود و استاد به من تذکر دهد، آن 

 .زدمی م  رونیو از کالس ب گذاشتمیم

 

 

 :و گفت دیمرا بوس یمامان ماه یقدر نازک شده بود که وقتدلم آن  

 از داماد من چه خبر؟ حالش خوبه؟_

 

در تن مهربان   م،یهای خبریب یهمه یرا در آغوشش انداختم و برا خود 

 .مادربزرگم زار زدم
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بار به مامان و بابا هم   نیمدت، چند  نیبود که صدرا در ا ن یا ز یچ نیبدتر و

 !زنگ زده بود و به من نه

مرا نخواهد.    گرید  دیبرگردد، شا گرید یاگر قرار باشد چند هفته کردمی م فکر

 هم به من زنگ نزده بود؟  بارک ی  ،یخبر یماه ب ک ی  ن یوگرنه چطور در ا

 

  یروز به سرم زد و وقت ک یشد که عاقبت   ادیقدر زو ماهان آن ی کیبه ن اصرارم

جا بگذرانم، بغضم  تا باز هم شب را در آن  رفتمی نارمک م یبه باغچه  یکیبا ن

 .شکست و به التماس افتادم

 

  ادی. چطور دلت متو؟ به خدا دلم براش تنگ شده  ی رحم  یچرا انقد ب یکین_

 ؟یکن ت یرو اذهمه من  نیا

 

  ک یها را شب قبل هم به ماهان زده بودم و جوابم فقط حرف   نیهم هیشب و

 .جمله از سمت برادرم بود

 ".. صبور باششهی درست م"

 

 صبور بودم؟ یمن ک و
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 .درست شود  یزی شک داشتم چ 

خودت زنگ بزن. باهاش حرف بزن تا    ی . اصال با گوشخوامی ش رو نمشماره  _

  .من صداش رو بشنوم

 

پر   ینهیرحم است و دست رد به سدل   یکین کردمی ساده بودم که فکر م چه

 .زندی دردم نم

تو   یی صدرا لی. چقد ذلدهیشوهر ند ی اه... دختره. نمیرو ببجمع کن خودت _

 .گهی ور دلته د جان یا گهید یبابا. سه هفته

 

 :گفت طنتیبا ش بعد

دونه آسش رو با   هیجا زر زرو رو ول کنه و از همون  یتو ستیهم ن دیالبته بع_

 .ارهیخودش ب

 

 :گفت د،یام را که د هیگر

 .تو رو پاک کنه یهاال اشک اق  در خدمت باشه ارهیب رویکی گمی م یعنی_

 

 .آخر زدم مینگاهش کردم و آمد از کنارم رد شود که به س دوباره
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جا. برم  کن برم اون  ی کار هیپس  شش؟ یبرم پ یکنیکمکم م یمگه نگفت_

 .ششیپ

 

 .و نگاهم کرد  برگشت

 !نه_

 

 .کن بتونم برم یکار هیآره! _

 

 !نوچ_

 

 .و از کنارم گذشت. خود را به او رساندم و دستش را گرفتم گفت

باهاش حرف بزنم،   یذاری. نه میکین  یدی عذابم م یدار ، یبد یلیبه خدا خ_

 .ششیبرم پ ی ذاریم نه  ،یدیش رو بهم منه شماره 

 

  یشکسته و قلب یشکست. با بغض   اشی رحم  یبه من توجه نکرد. دلم از ب اصال

 ، یکی را برداشتم و خواستم در دل تار فمیاز او جدا شدم. ک زان یآو یو لب ی زخم

 .دیبزنم که دستم را کش رونیجا باز آن 
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 !یکجا تو هم؟ نصف شب_

 

 .نمیول کن بب_

 

 .دیباز به من رس اط،یح یمه یرا پس زدم و ن  او

ها. اصال کجا  داداشت رو ندارم  یغرغرها  ی. من حوصله نمیصبر کن بب_

 ؟ یبر یخوایم

 

 بروم؟  خواستمی پناه آورده بودم. کجا م جان ی! من به اگفتی م  تراس

 

آذرماه را به جان   یز ییبرف پا نیاول یِسرد نشستم و سرد   نیزم  یرو جاهمان 

دونفره بود.   بیکه عج یی. هوادیکش یرا به رُخَم م  امیی. هوا هم تنهادمیخر

 .نشست و نگاهم کرد شیپاها  یرو

ها مرد  یبه خدا همه  ؟یکنی م یقات هویمهسان؟ چرا  یشی م وونهی د هو یچرا _

االن که از هفت دولت آزادم، تازه   ن،ی رو ببهمن. آخه دختر خوب من  یلنگه

 ؟یکشیواسه خودت راحت نفس م ی !؟ بَده داریچ یعن ی یزندگ دمیفهم

 .دو سه هفته هم رد شده و اومده نیا  ، یچشم رو هم بذار
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 .کردم نگاهش

 .یک ین گهید ستینبودنش ندرد من فقط _

 

 پس چه مرگته؟_

 

 ...و  ادیب ترسمیم_

 

 .بود گفتنش سخت

 .ام را تمام کنمبا نگاهش منتظر بود جمله  

 .رو تموم کنه  یهمه چ ادیب ترسمیم_

 

  نیاو هم کف زم  ام،ی گفتم و خود را در آغوشش رها کردم. از حرکت ناگهان 

  زمیاجازه داد در آغوشش اشک بر یآغوشش جا داد. کم انینشست و سرم را م

 :و بعد گفت

کن  نیف  نی. کم ف یخاک تو سر چندشت کنن دختر. همه تنم رو نوچ کرد_

 !حالم به خورد. اَه
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 :شد و در حال تکاندن لباسش گفت بلند

 .شده  سینگاه کن توروخدا. همه تنم خ_

 

 :گفت یناگهان یبا لرز و

. فمیلط  یادیکردم. تو پوستت کُلُفته کرگدن! من ز خیتو  می! پا شو بریوو_

 .و تو ها دونمی سرما بخورم، من م

 

 .نگاهش کردم فقط

 ؟یکنی نگاه م ه؟یچ_

 

 ؟یکنی کمکم م_

 

 ؟ یبرا_

 

 .نمشیبرم بب_

 

 .کردی او بود که فقط نگاه م  حاال
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 .کنمی دق م  گهید یبه خدا تا سه هفته_

 

و چه نامرد بود که تازه   دم یو ناام ک یشد در دل تار یچراغ روشن   سکوتش،

 .کردیاعتراف م م یداشت برا

و   میمونی . حدود ده روز منیو میریم  گهید یشده. هفته ف یکارها رد یهمه_

 .میایم میکنیو ولش م میدی جا زنش مهمون  ای م،یگردیبا خودش برم ایبعدم 

 

 :گفتم ی زد. با ناباور میبه رو یو چشمک گفت

 ...که یدونستی مگه تو م ؟یچ یعن ی گه؟ید یهفته_

 

  ی صبور یلیخ   ییخدا ی . ولیدیجا وا م   هیباالخره شما  دونستمی بله م_

 .ارمی یِپ رفتمی من بودم همون دم پرواز م . اگه یکرد

 

 ...تون کردم. به تو، به ماهانهمه وقت التماس  نیپس من ا_

 

 .گهی هات بود که دل داداشت نرم شد دواسه همون التماس_
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 :گفتم یشاک

 .نینامرد یلیخ_

 

 اد؟ یدلت م_

 

 ؟یزودتر اقدام کن یتونستی نم ؟ی بهم بگ یتونستی مدت نم ن یا یهمه_

 

  مت یو از تصم یر یبگ میتصم دی. چون خان داداش فرمودن با شدینه نم_

رو. اما از همون روز اول من رو  نگرفته بود حرفم ی. چون جدیمطمئن باش

 ...یزیچ هیشد. فقط  ی حرفم مصمم بودم. انقدم تو گوشش خوندم که راض

 

 

 

 .نگاهش کردم  یسوال

 .میریصدرا خبر نداره که م_
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و تشکر   دمیگشاد، صورتش را محکم بوس ینگاهش کردم و با لبخند یکم

 .کردم

 !یمرس   ،یکین یمرس_

 

و   میدر فرودگاه باش  یکیهفته بعد، من و ن ک یکه درست  شدی باورم نم هنوز

 .با صدرا دارید یآماده

 .کردند ی ما را راه حتینص یو بابا و ماهان با کل مامان

 .صدرا بروم  دنیدلتنگ به د  یادیمنِ ز تا

 

  یمنی و نکات ا میاعالم شد کمربندها را ببند  مایکه در هواپ یاتا  لحظه  

هنوز هم باورم نشده بود. اما حاال،   م،یکن تیرا رعا نگ یو لند آفک یلحظات ت

  دم،یدی م ترک یبود و با هر قدم خود را به او نزد شیاتر تختیکه پا یدر شهر

اتاق دو تخته   ک ی  مان یبرا ،پنج ستاره  یدر هتل  یکینبود. ن یناباور یجا  گرید

 Quarter یموزه   یروبرو قایکه دق  بایز اریبس ییبا نما ک یش یگرفت. هتل

. دست و صورتم را  م یتخت رها کرده بود یرا رو مانیهاقرار گرفته بود. چمدان 

 دهیشکم دراز کش ی نگاه کردم که رو یکیتخت نشستم و به ن یشستم و لبه 

با چند تن از   ،یس یانگل ی و گاه یلمانو با زبان آ دادی را تکان م ش یبود و پاها
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با صدرا   داریرفتن و د  یشده بود. من برا یتلفن یدوستانش مشغول مکالمه 

 ...یک یعجله داشتم اما ن

 

مجهزش سرک   یتا دور اتاق بزرگ هتل را از نظر گذراندم. به آشپزخانه  دور

ها را که آوردم،  جفتمان قهوه درست کردم. قهوه   یساز، براو با قهوه  دمیکش

  یبعد یشماره   خواستی برداشته بود و تا م اشیدست از تلفن باز یکیتازه ن

 :گفتم ع یسر  رد،یرا بگ

 ؟یکین میو اون زنگ بزن  نیکه به ا جان یا  میاومد_

 

 :گفت  رد،ینگاه بگ اشی که از گوشآن یب

  ه؟یاشکالش چ_

 

 .و کنارش نشستم مدیرا از دستش قاپ یگوش

  !یکیبه خدا ن  یادل گنده یلیخ_

 

 ؟یبریرو م  ی وا! چرا گوش_

 



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2549 
 

 .بلند شد و صاف نشست بعد

 !آخ قربون دستت کدبانو_

 

 .کن دا یصدرا رو پ یکین_

 

 :را برداشت و زود گفت فنجانش

 گم شده بود؟  مگه_

 

 .گفتم ی. جدگهینکن د ی شوخ_

 

 :و گفت دیام خند ی حوصلگ یب به

 .دهی مزه م یلیکردنت خ  تیدلم برات سوخت وگرنه اذ_

 

 .دیدوباره کوتاه خند د،یام را که دماتم زده یافهیق 

 .ادی. غروب مستشیها. ندو تا از بچه  یکیزنگ زدم به _
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 :فکر کرد و گفت یکم

 .سکته کنه میکن زشیسورپرا هو ی. ادیجا تا باون  می بر میهم ندار دیکل_

 

 :داد زدم  بایتقر

 !یکین_

 

 .باال انداخت و قهوه اش را فرو داد یا شانه

جور که من   نیرو نشونت بدم. ا یزندگ یهای . قشنگمیکم بچرخ هی میفعال بر_

 !باهات عر بزنم نمیتو رو شناختم، قراره بعدش بش

 

 .مرا ترساند ، یرارادیو غ یناگهان یلیبود اما خ یشوخ  تیبه ن حرفش

 ...شدی از آمدنم، ناراحت م  دنم؛ یصدرا از د اگر

 

*** 

 

 :و گفت دیدستم را کش یکین رفت،یم ی کی که رو به تار هوا 
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  م یخوری به هتل. شام رو م میدیرس م،ی رو بر یطرف اون  ابونیدختر؟ خ ییکجا_

 .سراغش میری و م

 

 .تکان دادم یبودن، سر عینگاهش کردم و از سر مط کوتاه

و   کردی با حظ وافر از آن تناول م یکی وردم چه بود که نکه خ ییغذا دمینفهم

 .کوچک را به دهان برده بودم یمن فقط دو تکه 

 

 .گهید فتیتو دهنم. پاشو راه ب ادی. قلبم داره مستیمن حالم خوب ن یکین_

 

 :اعتنا گفت یب

 .برمتی پس نم_

 

 !یکین_

 

  یبخوا دهیهنوز ند کهن یکه حالت خوب شه. نه ا جان یا میو مرض. اومد  یکین_

 .یر یرو بگ هاشی و تند  یتلخ ی عزا
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 .انداختم نییرا پا  سرم

کردم اجازه بده به   ی رو راضتالش کردم تا داداشت  یلیمهسان. من خ نیبب_

  .سفر نیا

 .. هم تو، هم اون شازده دیبرام مهم چون

  .کنه  یتالش کرد تا پدر و مادرتون رو راض یلی هم خ  داداشت

 .هم با منه تتیمسئول

 

 .کرد یپوف 

 !ست انگار پنج ساله _

 ...رو دستم یفتیامواتت خرابش نکن. اگه قراره حالت بد شه ب ر یخ پس

 

 :گفتم زود

 .. به خدا خوبم. فقط صبرم سر اومدهیکیخوبم ن_

 

 .و بلند شد دیکالفه کش یپوف   د،یکه چک اشکم 

 !یلومه خوبمع _



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2553 
 

 .یخورده بودم کوفتم کرد یپاشو که هرچ  پاشو، 

 

تا من هم   زدی م میمحکم به پهلو د،یدی که م یجالب  زیهر چ ر،یمس تمام

 .نمیبب

 آمد؟  یبه چشم من م یزیمگر چ یول

 .داد یاجازه نم   داد؟ی و ترس اجازه م ی استرس، دلشوره، نگران  مگر

 .لذت ببرم یز یاز چ  دادی نم اجازه

 

 .کردم یم  یو از جوابش قالب ته  دم یپرسی سوال م  ک یبار از خودم  هر

 .ندیشود و نخواهد مرا بب یعصب   دنمیاز د نکند

 اجازه ندهد حرف بزنم چه کنم؟  اگر

 .شدم یمهسان قبل نم گریوقت د چیو من ه  زدی مرا پس م او

 

 .مرا از جا پراند ی کین یفکرها بودم که صدا نیهم در

 

 .میدی رس  رون،یب ایصاحاب ب یدِ از اون فکر ب_
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 ابان،یجلوتر، آن طرف خ یو کم  میشد ادهینسبتا شلوغ پ ابانیخ  ک ی در

  یفلز یرا نشانم داد. از پشت نرده ها ک یش  یلیخ ی ول ی نقل یساختمان

 .بود دایساختمان پ یمان، نمامقابل

 

 :را به سمت آپارتمان نشانه رفت و گفت دستش

  .ومدهیهنوز ن ،یطبق آمارِ دن_

 

 .کردم نگاهش

 .دوست مشترک هی! لیدن_

 

 .دیطرف و آن طرف بخش  ن یساعتش نگاه کرد و نگاهش را به ا به

 

 م؟ی. کجا خفتش کنمیساعت وقت دار میحدود ن_

 

 .بودم جینگاهش کردم. گ دوباره
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  میمث اجل معلق خراب ش  هوی رونیب نیهم ایداخل،   میبر یعنی گمیم_

 سرش؟ 

 

 

بود و من   ی سیپل یهالمیف  هیشب یکین یشده بود. تز ها شتریب استرسم 

 .گرفتن نداشتم میفکر کردن و تصم یبرا یتمرکز

 

 .میبشه که تنها باش یجور   هیهرجا. فقط _

 

باشد که اگر مرا پس زد،   ییجا گفتمیم گفتم؟ی انداختم. چه م نییرا پا  سرم

 کوچک نشوم؟  کسچیمقابل نگاه ه

 

 :که متوجه منظورم نشده بود، گفت او

 !نه بابا_

 ؟ یتنها باش یخوایم

  !دوتامون رو جرواجر کرد دیشا بابا

 .یتونی خاک برسر  یکارها ی االن به فکر خلوت برا تو
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 .نبود نیمن منظورم ا ؟یگی م یدار   ی. چیکین یوا_

 

 .تر بود یجد  ی کم یکیکاش ن کردمی ها داشتم فکر م چارهیمثل ب و

 

 .کنمیم  سیکردم هر لحظه لباسم را خ احساس 

 !بند نبودم. هوا چقدر سرد بود میپا  ی از استرس باال، رو  اد،یز  ییدستشو  از

 

 جا؟ ن یدونم آدم قحط بود من با تو اومدم ا ینم_

 

 :و گفت  دیمحکم دستم را کش ناگهان

 .دییبه چاک که گاومون زابزن _

 

 .شدم دهیترس به دنبالش کش با

 شده؟  یچ_

 

  !سیه_
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 .میستادیتر اعقب  یو کم گفت

 

 !و جد و آبادش یتو روح دن_

 

 .بودم جیگ

 نه؟ ایشده  یچ یگیم_

 

  .ستصدرا خونه _

 

 .. زود به سمت او برگشتمدیپر  رنگم

 

 کجاست؟  ؟یچ_

 

 :گرفت و گفت ی نی. دستش را مقابل بمیسنگر گرفته بود  نیماش ک ی پشت

 .رونیکه از ساختمون اومد ب دمشیدم در د یها. از تو نرده ادی! داره مسیه_
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خواهد از جا کنده شود. دستم را محکم مشت کرده   یقلبم م کردمی م حس

 .نلرزاند نیاز ا شتریخودم نلرزد و مرا ب  الیبودم تا به خ

 ک ینزد یکس دیفهم  شدی در م  یجلو یفلز  یهانرده  یالبال. از  گفتی م درست

  نهیآمد و قلب من داشت از س رونیب  ی. همان لحظه در باز شد و کسشود یم

 .زدی م رونیب

 .بود خودش

 .من یصدرا

بود که با او بر سر قرار حاضر   یبار نیاول  هیچرم! و چقدر شب ی هم با کاپشن باز

قدر تنگ شده بود که به گانگستر  . دلم آنستادمیصاف ا  میشده بودم.سر جا

 .شد دهیبرداشتم. دستم کش یفکر هم نکردم. قدم گرید ی کین یها یباز

 ابونه؟ یپروژه خفت کردن تو خ_

 

ه  را  ابانیکه داشت در طول خ یینکردم. نگاه من فقط به او بود. به او نگاهش

 .کردی دود م  گاری و س رفتیم

 

 !! برو دارمتیاوک_
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 .با دست مرا به جلو هل داد و

 

  رفتم،یم شیو هر قدم که پ  داشتمیبرم نیرا سنگ میهابه جلو بود. قدم نگاهم

  ام نهیاز س قیآهِ عم ک ی. نفسم مثل شدی گام بلندتر، از من دور تر م  ک یاو با 

 .جست رونیب

 

  یدلم برا ی. من حتدمیرسی . به او نمشدی را بلندتر برداشتم. اما نم میها قدم

 ...شیصدا یعطرش، برا   یهم تنگ شده بود. برا گارش یس

 

 ...صدرا_

 

 که برنگشت؟ دینشن

 

 ...رهاتر کردم و باز ی را کم میصدا

 ...صدرا_
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  ک یجا را فشار دادم. گذاشتم و آن میگلو  ی چرا گرفته بود؟ دستم را رو میصدا

قدر که به . آن کردمی کار را م ن یباز هم ا د،یشنی امتحان کردم. اگر نم گریبار د

 .برسم و او بشنود  ادیفر

 

 ...صدرا_

 

 .ستادیکرد. ا مکث

 .ثابت شد گارشی در هوا ماند و جهت دود س دستش

 

 .برداشت گر یقدم د ک ی

 

 ...صبر کن صدرا _

 

 .شد بیبا نامش ترک  هقمهق

 .ستادمیا  میو سر جا دمیآن ترس ک ی برگشت که  چنان
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 شیهادلتنگ بودم و او مبهوت. من بغض کرده بودم و او... کم کم چشم  من

 .شدیم  هیبه اخم شب شیابروها  یِکیتر و نزد زیر

 کرده بود؟  اخم

 ناراحت شده بود؟  دنمید  از

 

 :گفت یناباور با

 مهسان؟_

 

 .مانده را به سمتش برداشتم یها کردم و قدم جرات 

 

که برداشتم، قدمش را به سمت من تند کرد و   گریبود. دو قدم د ستادهیا  هنوز

و   دیکامل به او برسم، دستم را کش کهن یو قبل از ا دمیوقت بود که دوآن

 .دیکوب اشنه یمحکم مرا به س

 

داشت  که  ی استشمام عطر ی. برادنشیی بو یکرده بودم برا  جیرا بس میها نفس

 رفتی ام ماز خاطر شامه 

 دختر؟ یکنی کار م یچ جان یمهسان! تو ا_
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 .آغوشش رها کنم انیرا م ام هیتند و کشدارش، باعث شد گر یهانفس یصدا

 

 !زدلمیعز_

 

  قراری. قلبم بکردی و او چه خوب عطش مرا جبران م گرفتی ام اوج م هیگر

 .بود دنیشن

 .زمینکن عز هینکن مهسان. گر هیگر_

 

 .کرده بودند دا یفرصت ابراز وجود پ میهاو تازه بهانه کردمی م هیتر گر بلند

 

 :زدم هق

 !ینامرد یلیخ_ 

 

 .ندیتا مرا بب نم،یرا با دو انگشتش گرفت و خواست تا او را بب صورتم

 .نگام کن مهسان. دلم برات تنگ شده دختر_
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 آغوش را داشتم؟  نیآمدن از ا  رونیدلم تنگ تر بود. اما مگر توان ب من

 

 .نیرو بب. من زدلمیعز_

 

ام، آهسته سرم را به سمت باال  رفع نشده یِو دلتنگ آمدیکه بند نم  یاهیگر با

ها  چشم  نی... چقدر من دلتنگ اشیهاچشم   ایگرفتم و نگاهش کردم. خدا

 .بودم

 

 .چسباند  اشنهیمرا به س گریبار د  ک یاند و را در صورتم چرخ شیهاچشم 

 .مهسان شهی . باورم نمییجانیا شهی باورم نم_

 

 .کرده بودم دایپ هیگال فرصت

 ؟یرفت ی چرا ولم کرد_

 .ولت نکردم_

 ؟یکرد  همیتنب ی جورنی چرا ا ؟ یباهام حرف بزن یچرا نخواست_
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شده   ختهیر رونیب میافتاده بود و موها م ینگاهم کرد. کاله پالتو گریبار د ک ی

 .ها را از صورتم کنار زدبودند. آن 

 .کردم هیخودم رو تنب شتریب_

 

 .و باز نگاهم کرد د یرا بوس امی شانیصورتم به حرکت درآورد و پ ی را رو دستش

 

 .مهسان دمیکش یمدت چ نیتو ا یبکن یتونی تصورش هم نم_

 

 .دیرا بوس  میموها یرو دوباره

 

 

 ؟یپس چرا ولم کرد _

 

 .دیرا آرام بوس میهاصورتم خم شد و چشم بستم. چشم  یرو  سرش

 .ولت نکردم_
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. جلو روم با  یشماره بهم نداد هی. یزنگ بهم نزد  هیدو ماهه   ؟یولم نکرد_

 ...و ماهان و یکین

 

 .را از من گرفت شتریب یهیرا داغ کرد و مجال گال میهالب

 

  نیآغوش و هم نیبود، هرچه غصه بود، هر چه بهانه بود، با هم یدلتنگ  هرچه

 .قبل نبودم ق یمن مهسانِ دقا گر،یچند کلمه، دود شد و د  نیبوسه و هم

 

هوا هم   ی وجودم را به ارتعاش درآورده بود و شدت سرد یاش همه بوسه  طعم

بود. از سر فعال شدن   یبازکه از سر عشق  ی. لرزآوردیلرز، کم م  نیمقابل ا

 .بود یخواستن ی اد یکه ز یعاشق، در آغوش مرد یتن دختر یسنسورها

 

بود و من   دهیچسب  امی شانیندادم. سرش به پ تی. اهمدی لرز  بمیدر ج یگوش

 .کردمی حس ناب را هرگز رها نم ن یحال خوب و ا نیا

 

. شردف ی تنم را به خود م گر،یدستش گرفته بود و با دست د انیرا م دستم

 .میگشتی بود، برم  ستادهیا یکیکه ن ییبه سمت جا میداشت
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 بود. کجاست پس؟  جانیهم_

 

که به او   دمیکش رونیرا ب  یگوش م،ی دیاو را ند  یو وقت می دور خود زد ی چرخ

 .فرستاده است امک یپ  میزنگ بزنم. اما متوجه شدم برا

 

  ی. خواستم کوفتتون کنم! ولبود  یمنشور  تتونیموقع یلیخ  دم یاومدم جلو د"

 .ومدیدلم ن

 .ستدونفره  طمونیباشه ما بل ادت یرفتم هتل.  من

 "!یایدو نفر و ب یمن و تو. امشب حواست به خودت باشه. نش یعنی

 

 !وانهید  یکیشده بود. ن یصورتم با هم قاتو شرم در  خنده

نه از صورتش  . گر یدک یبه  دهی. کنار هم و چسبمیمبل نشسته بود ک ی یرو

 .از آغوشش جدا شوم آمدی و نه دلم م داشتم ی چشم برم

 

 :گفت نی ریاما ش زی ر یاخم با

 .نگام نکن یجور نیا_
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 :اش چسباندم و گفتم نهیرا به س  سرم

 .دلم برات تنگ شده بود آخه_

 

  !یآ یآ_

 .نکن یطونیو دلِ تنگ و... ش  بیخانوم! کشور غر مهسان

 

 .دمیاما پر از حس خوب، خند آهسته

 .آرامَش، لبخندم را گم رنگ کرد یصدا

 

 ازم؟  یهنوزم دلخور_

 

 :را آهسته تکان دادم و گفتم  سرم

 !دلخور بودم_

 

 ؟یکار کنم فراموش کن یچ_
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 .را محکم به هم فشردم تا باز بغض نکنم لبم

 .وقت تنهام نذار چیه گهید_

 

 :و نگاهش کردم. گفت گفتم

 .ذارمینم_

 

 :زدم لب

 !ولم نکن_

 

 .غلط بکنم_

 

 !سکوت نکن_

 

 !کنم ینم_

 

 .آرزو به دلم نکن_
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 :کرد و نگاهم کرد. متوجه منظورم نشده بود. آهسته گفتم اخم

 .ی دوسم دار  یآرزو به دلم موند بهم بگ_

 

 .دیلرز شیبار برا نیهزارم  یو دلم برا دیخند

 

 !نویف  نیف  یبرات دختره  رمیم یدوسِت دارم مهسان خانوم! م _

 

 .دیاش را به من بخشتر از هربار، بوسهو محکم تر و پر حرارت  گفت

 

 :و گفت دیصورتم کش یرا رو انگشتش

تو با کدوم   یول  د،یهام پر کشتمام غم  دنت،یشم که از د  ینم ن یمنکر ا_

 ا؟ یسر دن  نیا یاومد یخل راه افتاد یدختره   نیبا ا یجرات

 

  .کرد تا جواب دهم ی نگاهم م منتظر

  سوختم؟ ی م دنشیمن چقدر در حسرت دوباره د دانستی چه م  او
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شد. نگاهم کرد، با   یاو داشتم، اشکم جار  یکه ب ییو از فکر روزها د یلرز فکم

 .یاخم و شاک

 چرا آخه؟  هیتو نشدم. گر فیحر یآدم و عالم شدم مهسان ول  فیمن حر_

 

  شیرا به رو  امیرا پاک کرد و باز نگاهم کرد. دست خودم نبود. دل تنگ  اشکم 

 .آوردم

  حیتموم شده. منتظر بودم برام توض یهمه چ  گهیکه زنگ زد، گفتم د لتیوک_

که   یو بخوا یاشتباه کرد یبگ  خواستمی. فقط میار یاز دلم در ب ،یبد

درستش   یاما تو گفت ،یشد  مونی و بدونم پش یکن یببخشمت، عذرخواه 

 ...و یکنیم

 .کف دستم یهم گذاشت مهی ! مهریرفت یگذاشت

 

 .بودم هی از گال  زیرا سر دادم. لبر  هیگر یها یها

 

 .یکار کرد ی رفت باهام چ  ادمیکال  ،یو بر یولم کن کهن یمن از ترس ا_

 

 .دمیباری و م گفتمیم



نسرین جمال پوراثری از گوشواره  رمان   

 

2571 
 

 

  شهیهم  یبرا. میببند شهیهم  یموضوع رو برا ن یامشب ا ای... بزمیمهسان... عز_

 .میتمومش کن

 

 .کرد نگاهم

فکرکردم   ی. حتشمی بودم، نم دهیکه کش یشوم و اشتباه یمن منکر نقشه _

.  یببر شیو پازت زهر چشم گرفت تا کارم شهی که م ییدختر لوس و ترسو هی

 .یشم تا وا بد کت ینزد یادیخواستم ز یی جاها هیتون هم اومدم. تا در خونه 

.  یخوری کار نم ن یدرد ابه  دمیاول، فهم  داریبه شرافتم قسم، همون د یول

 !ی پرت یل یخ دمیفهم

 

 .شد یو بعد جد دیخند کوتاه

 .بعدش، همش شد کار سرنوشت گهید_

 

 .را پاک کرد و ادامه داد میهاکرد. اشک  مکث
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بعد از سر   ،یشم. اول از سر دلسوز  التیخینتونستم ب گهی شد کار دل. د_

  ی ادیز ینویف  نیدختر ف  هی ریشدم. اس رتیاس دمید  هویآخرش  فه،یوظ

  .بودم دهیمهربون که ازش مرام د

 

 .را از صورتم گرفت یسیرا کنار زد و خ  میموها

 م؟یکار کنم ببخش یبگو چ_

 

 .بغلش کردم محکم

 .دمیاحمد هم بخش ی. حتدمتیبخش_

 

 :دیغر

 ...یاسم اون ب_

 

 .را مُهر و موم کردم شیهاقدم شدم و لب شیبار، خودم پ نیاول  یبرا

*** 
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برانداز کردم. خودم که از خوش دوخت بودن و   نهیبلندم را در آ یزرشک لباس

بودم و   ختهیشانه ر ی ام را رورنگ شده ی به وجد آمده بودم. موها اشییبایز

 .دمیپاشیرنگ م میهاداشتم به لب 

 مهسان؟  یرو نپوش  نیشه ا ینم _

 

 .نگاهش کردم نهیداخل آ  از

 .یچرا؟ خودت انتخابش کرد_

دلم وا شه   ام،یجا. من که از سرکار ماون   مشیرو بذار با خودمون ببر نیا_

 .نمتیبب

 

 

و   بلند شدم  یکم میپاها  ی. رودمیانداختم و بلند خند زیم  یرا رو شانه

هم   ی را رو میصورتش افتاد. لب ها  ی . رد رژ، رودمیصورتش را محکم بوس

 .به عقب برداشتم یفشار دادم و قدم

 .دیرا در هم کش شیشد و ابروها متوجه

  .دلخور بود هنوز

 !چرا انقدر حساس شده بود دانم ینم
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مرجع،   یکتاب پزشک ک ی افتنی یبرا ینکرده بودم. وقت ینظر خودم کار بد  از

جا رفتم.  کتاب خانه افتادم و با صدرا به آن اد یدچار مشکل شده بودم، به 

. اما  نمیجا ببسجاد را آن  دادم ی جا نرفته بودم و احتمال موقت بود به آن یلیخ

آن را به سمتم گرفت، جرات   ده،افتا یکتاب را آورد و با سر  یباز هم رفتم. وقت

 :میکردم تا بگو

 .به شما بدهکارم  یعذرخواه هیمن _

 

 .کرد ی م ستمینکرد و داشت مشخصات کتاب را وارد س نگاهم

 .... آقا سجاد..یعباس یآقا_

 

 .موس، کمتر شد  یدستش رو شتاب

عذر    یلیباهاتون کرده بودم، ازتون خ یاستگارکه شب خو  یبابت برخورد_

و    یاحترامیب وقتچ یقائلم. قصدم ه یاد یشما احترام ز یمن قلبا برا  .خوامیم

 .رفتارم با شما، دور از ادب بود دونمی نبوده. اما م گران یبه د نیتوه

 

 .بود نییتمام شده بود. هنوز سرش پا کارش

 .دیرو ببخشمن  دوارمیفقط ام_
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 :که گفت دمیاز او جدا شوم، شن  کهنیو قبل از ا گفتم

 .دشمنتون شرمنده _

 

. هرچند که  بخشدی قدر مهربان است که حتما ممطمئن بودم سجاد آن و

 .به من و وجودم بها بدهد ن،یاز ا شتریب داد یاجازه نم  تشیمحجوب

  ستادهیکتاب خانه ا یدر ورود ک ینزد  ز،یتند و ت یبرگشتم، صدرا با اخم یوقت

 .بود

 

 :را فرو خوردم و گفتم  امخنده

 .دمیم حیخونه، برات توض میبر_

 

 .دمیکش رونیجا باو را از آن  بایدستش را گرفتم و تقر و

 

زدم و   شیبه رو  ی. چشمک کردی نگاهم م رهیبه او افتاد.داشت خ نهیاز آ نگاهم

 .به طرفش رفتم
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 !کنسل شه ی که مهمون کنمی باهات م یکار هیطرفم،   یایخدا ببه_

 

 :لب گفتم  ریجا ماندم و زگرد شد. همان چشمانم

 !تیترب یب_

 

 .اخمش باعث شد قدمم را باز به سمت او بردارم  یول

 .دادم و نگاهش کردم هی تک واری کنارش به د 

 !گهی عنق نباش د_

 

 !هستم_

 

 !کنم یخواهش م_

 

 !خواهش نکن_

 

 .نکردم آخه  یبد یمن کار_
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 ؟ یکار کن یچ  یخواست  یم گهید_

 ؟ی که چ تو کتابخونه کهیاون مرت دنید یرفت ی کاره پا شد هی

 

 :اخم گفتم با

 اون؟   دنی. بعدم من رفتم دهیمرد محترم  ،یاوال سجاد عباس_

 

 .گرفت را از من  نگاهش

 

 صدرا؟ _

 

 .نگاهم کرد زیو ت برگشت

 

 .گهینگام نکن د یاون طور _

 

 :ادا گفت با

 نگات کنم عشقم؟ یچه جور_
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 !مهربون شهیمثل هم_

 

 :تر شده بود. اما گفتنرم  انگار 

 ؟ یبرا مهربون ی ذار یمگه جا م_

 

 .آورد میاش را به رو یباز دلخور و

  بگم بهت آخه مهسان؟ کتابخونه قحط بود؟  یچ_

 کنم؟ دای برم بگردم برات کتاب پ تونستمی نم من

 اون جا؟ یشد رفت یچ

و   هیخونه چکتاب هیدونستم قض یمن اگه م  یعنیرو قانعم کن.  نیهم فقط

 اونجاست،  یک

 .ینذارم بر که  کردمی پات رو خرد م قلم

 

 ؟یچ   یعنیعه صدرا! _

 

 .یدیکه گفتم و شن ینیهم یعنی_
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 .را در دست گرفتم دستش

  انیکه خودم جر  ی دی. درمیبگ یرو به بازشوهرم  رت یغلط بکنم بخوام غ من_

 هیک یدونستی . نممیزنی حرف م م یدار  یدیسجاد رو برات گفتم. تو فقط د

!  نی. همیبود دهیو تلگرامم د  میاونم از رو گوش ،یدونستیاسم ازش م  هیاصال. 

 .یخودم خواستم که بدون

 

 :قرص کردن دلش گفتم ی برا و

من دعوتشون   م،یرو دعوت کن سیو ادر  نایژ یبدون که چون تو نخواست نمیا_

 .هاردم نک

 

 .نگاهم کرد چپ

 .من آورد شیرو پ گول ی باز اسم اون بچه ژ_

 

و ماهان و هلن با   ی کیبشنوند. ن گرانید  دمیباال رفته بود. ترس یکم شیصدا

  یگودبا یصدرا را برا یِپدر یبودند و با کمک هم، باغچه  رون یمامان و خاله ب

گرفته بودم و   ی ترم مرخص  ک ی مان،ی . بعد از عروسکردندی ما آماده م یِپارت
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. لبم را گاز گرفتم و نگاهش  م یبازگرد  شیچندماه، با صدرا به اتر  یقرار بود برا

 .کردم

 

 

 .نداره تیگن دعوامون شده. خوب ی. االن مشنونی صدرا. بچه ها م ترواش ی _

 

 .نگاهم کرد کج

 .نترسون ها یکیمن رو از ن_

 

 .که. داداشم هم هست ستین یکیفقط ن_

 

 :گفت زی ر یاخم با

 از داداشت بترسم؟  یعنی_

 

 !بله یعنیرا تکان دادم که   سرم
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نثارم کرد و مرا به سمت خودش   ی"زهرمار" شد و مرا خنداند.  نیریش اخمش 

 .دیکش

 

کرد. سرش را خم کرد و   تروانه ی و رو کرد و مرا د  ریز  زشیر یهارا با نوازش  تنم

 .ماهان کل خانه را لرزاند اد یفر یصدا د،یصورتم که رس ک ینزد

 

 .میدیدو رونیرا باال گرفتم و همراه صدرا از اتاق به ب  راهنمیدامن پ یلبه

 .مشابه را شاهد باشم یاتفاق  ای نم،یبب نیرا خون یکی آن منتظر بودم  هر

 .بودم دهیصدا را از ماهان نشن نی ا وقتچیه م یتوانستم بگو یجرات م به

 .بود ستادهیا یکیرو به ن ظ، یغل  یبا اخم 

 .است دهیترس یکیبار حس کردم ن نیاول  یبرا

 

 شده بچه ها؟  یچ_

 

 .دیسوال را پرس نیبود که ا صدرا

 :. با ترس گفتمدمیدی را نم هلن

 شده داداش؟ هلن کو؟  یچ_
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  یکیگرفت. به ن یرا به سمت مخالفم برگرداند و نفس  شینزد و رو یحرف 

 .متوسل شدم

 ؟ یکیشده ن یچ_

 !خدابه یچیه_

 

 :دیغر بایتقر ماهان

 ؟یچیه_

 

 :تته پته گفت با

 .خب مهم نبود ی بود، ول یزیچ  هی! یچینه که ه_

 

 :گفت یکینگاهش کرد. صدرا به ن  زیدوباره ت ماهان

  .خنثاست شهیکه هم چارهیب نی شده؟ ا  یچ یکین_

 منفجر شد؟ هوی یکار کرد یچ
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. ماهان هم ساکت بود.  زدی که حرف نم ی کیبود. ن یعصب ی ادیساکت، ز ماهان

 .که دست مامان را در دست داشت، جلو آمد یهلن در حال

 

 .بشن  ی با هم عروس خوانی جون و بابام م یکی. ننیمادر جون! بب_

 

 .کردی و مامان مات نگاه م  دیزمان باال پرمن و صدرا، هم  ی ابروها

 

نگاه ها را متوجه خود   یکه همه  یکینزد اما ن ینگاهش را گرفت و حرف  ماهان

 :گفت  یی بود، با پررو دهید

 .کردم ی خب! ازش خواستگار هیچ_

 

 :گفت ریمتح صدرا

 !یکین_

 

 :او گفت و
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مث دختر چهارده   هوی. تیخواستگار  امیبذار من ب ،یا یخب گفتم اگه نم_

  یو مبل از دستش پرت شد رو پا دیکش غ یج ده،یآفتاب مهتاب ند یهاساله

 .خودش

 

 :گفت د،ی. نگاه معترض ماهان را که دمیکردیهمه مبهوت نگاهش م 

ت، ت، خانواده بچه ت،افهی! از تو، از اخالقت، ق ادیخب من واقعا ازت خوشم م_

 .خواهرت یکال همه جوره، حت

 

 .نگاهم کرد طنتیو پرش گفت

کامال   یکیبرادرم بود. انگار باور نکرده بود ن یمن حواسم به صورت بهت زده  اما

 .ستی جد

 

 .رو بدهنگاه نکن. جوابم  یجورنیا_

 

 :لب گفت  ریز ماهان

 .ال اله اال اهلل _
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دارم بهت نخ    ی اومدم، ه  شیکه از اتر یذکر نگو ها. جوابم رو بده. از روز_

 .. انگار نه انکاردمیم

 

 :با اشاره به من و صدرا، حرفش را ادامه داد  و

 .جمع کنه یهام رو اشتباهبرداره نخ لمیبود ف  ک ینزد نا،یا  یِشب عروس_

 

 !انگار نه انگار ،ی ک ینگاهش کرد و من لبم را به دندان گرفتم اما ن زیت ماهان

 

 .شد زی تند و ت ی کم برادرم

 خانوم؟  یک ین یاالن هم شوخ  ،یشوخ شهیهم_ 

 ...کنمی م خواهش

 

  انیم ع یلب داشت، سر ی پررنگ رو یکه تا به حال ساکت بود و لبخند  مامان

 .د یحرف ماهان دو

 

 ن؟ یدی فرصت به خودتون نم هیخب مامان جان چرا _
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 :چنان بهت زده گفت ماهان

 !مامان _

 

 .میمن و صدرا به خنده افتاد که

به خاله.   دیمخالف باشد. ناگهان نگاهم رس میمامان هم در ت کردی فکر نم  انگار 

که از خود نشان   یاق یمامان و اشت دنی بزند که با د یدهانش باز شده بود حرف 

داد زبانش را قالف کند. اما هربار نگاهش   حیگرد کرد و ترجداده بود، عقب 

 .بود دهی لبش برچ  کردم،یم

 

 .دیو هلن با ذوق به سمتش دو گفتی نم ی زیچ ماهان

 ن؟ یشد یبابا عروس _

 

  زها ی. نگاه تلخش به هلن بود و معلوم نبود به چه چسوختی ماهان م یبرا دلم

 .کندی که فکر نم

 .هلن بود تشیالبته که اولو صد

 

 :گفت یکین
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 ،باشم  یبرا تو زن خوب کنمی نم نیمن تضم نیبب_

 ام! مگه نه هلن؟   یمامان باحال یول

 

 .کرد و با چشمک به هلن نگاه  گفت

 

 :هم محکم گفت  هلن

 !آره_

 

 ؟یگی م ی بچه هم موافقه. هوم؟ چ نیبب ایب_

 

 .ماهان ساکت بود یول

 

 !و تمام ی! بگو اوکتو  یبابا. چقد ناز دار  یا_

 

 :به همه اشاره کرد و رو به ماهان گفت و

وقت نکرد رژش رو   یحت  چارهیب یها. صدرا  یدر آورد یایچه شلوغ باز  نیبب_

 !لپش یعنیپاک کنه از رو لبش... نه 
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 !من  یخدا

 !من  یخدا

 

 .رفتمیمفرو  نی شد؟ داشتم در زم  یچرا الل نم یکین

 .مهم نبود شیحضور مامان هم برا یحت

 صورت صدرا را پاک کنم؟ یرژ رو یرفته بود جا ادمیچرا   یوا

 

 !شدی بود، او سمج تر م ی فرار یکیهر چه ماهان از ن ، یطول مهمان در

 .گرفتن جواب مثبت از ماهان، آمده بود یفقط برا ایگو

 .نگران بود یک ین ی ته نگاهش برا  یخورد، ول  ی حرص م شیاز کارها  صدرا

 :که آهسته گفت دم یفهم یرا وقت نیا

 !نکنه دشیکاش ماهان نا ام_

 

 !نه ای رمیبگ ک یدانستم حرکت آخر ماهان را به فال ن ینم

 :گفت یک یبه ن تیبا جد یول
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 بزرگ کنم؟ نمیمن بهت بگم بله، که از فردا دوتا بچه رو بش _

 .یترکه! بچه یاز هلنم بدتر تو

 

 !شیهابود و جواب  یکین و

 .سنیها بنوبرات بشم که تو کتاب یبله بگو، چنان زن دلبر هیتو _

 

 

 زم، ی منتظر جواب بود و ماهان عز یکین

 .بود  ستادهی ا  حرفی ام، آرام و ب ی شگیام، همراه هم ی دوست داشتن برادر 

 دلم؟ ز یعز  یتو فکر_

 

 .بود ستادهی پله ا  یرو  ،یچا ین یبود که با س صدرا

فنجان برداشتم و دستم   ک ی.  ستادیفاصله ا ی را به سمتم گرفت و با کم ینیس

سرد مقابل فشرده   یهانرده  ی رو گرمی . دست ددمیدور آن بخش یرا به داغ

 .شدیم

 .کردمی فکر م یکیبه ن_
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 خب؟ _

 

 .کردم نگاهش

 !زن داداشم شه  دوارمیام_

 

 !شده_

 

 :گفتم جیگ

 ها؟_

 

 .دیخند  جذاب

منگه؟ فکر کنم حاال   یرو  گذاشت ال چارهی چطور پسر ب یدیشده! ند گمیم_

 .بندازه گردنش  ییقاب عکس دوتا هی دیبا

 

 .دیو باز خند گفت

 .کردم نگاهش
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 ؟ یبگ یکه چ یکنیم خوشگل خانوم، خوشگل نگاه _

 

 .زدم و با مکث نامش را صدا زدم لبخند

 صدرا؟ _

 

 جان دلم؟ _

 

  .دمیکش یقیعم نفس

 !کاهن ریسد یآقا_

 

 .و نگاه کرد دیخند ک یش

 

 ؟ی چ یعنی یصدات کنم تا عادت کنم. گفت ریسد دیبا یگاه_

 

 .دیدستانش، حرارت بخش ی را با گرم دستم

 .ی زیچ نیهمچ هی. دهی م یقصر باشکوه، نهر هم معن  یعنیانگار  گنیم_
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 پس؟ کنهی صدات نم جور نیا   یقشنگه. چرا کس_

 

 .معادت کردم که همون صدرا باشم. اسم شناسنامهفقط بابا بود. منم  _

 

 ر؟ یپس سد_

 

 ...و دمیکه فقط از بابا شن هیاسم خاص_

 

 .کرد نگاهم

 .یقراره تو واسم تکرارش کن_

 

 .دیخند لبم

 آخه؟  ریسد  یرو چرا گذاشت یکین یخان، اسم کارخونه   ریجناب سد_

 

  شهیهم مونهیم  ادمیباور کن اصرار خودش بود فقط. گفت هم قشنگه، هم _

 .برام یبود یحام
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 !حرفا نیا  ادیبهش نم_

 

 !رو آدمش کنهماهان خودش از دست بره، بتونه اون کهنیقبل از ا دوارمیام_

 

 !درست بشو نبود یکی. نمی دیدو کوتاه خند هر

 

 :که مشغول بود گفتم یردر خودم جمع شدم و با فک  یسرد بود. کم هوا 

 ...صدرا _

 

 .زود حرفم را عوض کردم یول

 !ریسد_

 

 !جانم خانوم_

 

 ؟یدیرو بخشرو... مادرت  دی... تو مهشگمیم_

 

 .باعث شد نگاهش کنم سکوتش
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 کاهن؟ یآقا_

 

 .را آرام تکان داد  سرش

 یتیاهم چیه دیرو عذاب بدم؟ برا اون شا . نبخشم که خودم دمشیآره بخش_

 .هم نداشته باشه

مهسان. چرا نبخشم؟ چرا   ارمیقراره تمام نداشته هام رو با تو به دست ب من

 فراموش نکنم؟ 

 

 :لب گفتم ریز

 ؟ یمن رو چ_

 

 ؟ یتو رو چ_

 

 :کج گفتم یسر با

 ؟یدیمنم بخش_

 

 .د یباال پر شیابروها
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 ده؟یورپر  ی کار کرد یباز چ_

 

 .دمیخند آهسته

 .بد حرف زدم  یلیخ ن، یاون روز تو ماش_

 .گفتم یجوراون شد که ی چ دمینفهم

 !سوخت ی خودم کل دل

 

 :کرد و گفت نگاهم 

 !دلت یفدا_

 

 ؟یدیخدانکنه! حاال بخش _

 

 .پر مکث، پر عشق ق،ینگاهم کرد. عم دوباره

 .صورتم را با نگاهش وجب کرد کل

 .دیخند انهیتر آمد و موذ  ک ینزد
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 !شرط داره هی_

 

شده   طنتیتر فشردم. پر از شدهانم را به زور قورت دادم و نرده را محکم  آب

 .بود

 ؟ یچه شرط_

 

 .نشست شیهالب   یپهن اما نم نم رو یلبخند

 .دیتعجب نگاهش کردم. تا شرطش را بگو  با

هم افتاد. بعد مرا به   یپلکم رو د،ی گوشم را که بوس ری پشت بغلم کرد. ز  از

گوشم   ری. زدی و محکم بوس  قیرا عم امی شانیپ بارن یسمت خود چرخاند و ا

از    یطیگوشم، مرا تحت هر شرا ریز ش،یهاشروع به حرف زدن کرد. هرم نفس

  یکه حوال  وب . چه خشدی م ی خال میپا  ر یداشت ز نیو زم کردی م  خودی خود ب

مرموز   یکه کنارم بود. با لبخند آغوشم بود. چه خوب یآغوشش بودم. حوال 

 :گفت

 !یچوندیکادو تولدم رو که پ _

 .یتا انتخاب کن یا یقرار شد خودت ب_
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 .و ساکتم کرد دیلبم را کوتاه بوس یرو

 .کردم نگاهش

مون سه  ساعت... جمع   نیجا، هم نیروز، هم  نیموقع، هم نیسال بعد، هم_

 !نفره باشه

 !نه ای تو و دخترمون.  من

 !و تو و پسرمون من

 

 !من! شروع شد  یخدا

 

 

 "انیپا"

 نود و نه مرداد

 

 سندهیآخر نو سخن

 

 مییایب نکهی جمله بود اونم ا ک یرمان گوشواره، فقط    ی ابتدا تا انتها حرف

 !وقتچ ی! همیقضاوت نکن
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 .یمثبت چه منف چه

اعتماد  . میکنیم   دایو اعتماد پ دیبهش ام م،یرو مثبت قضاوت کن یکس یوقت

دردمون رو بهش    م،یمشکلمون رو بهش بگ م،یرازمون رو بهش بگ شهی باعث م

 .میبگ

  نیجا ما رو دور بزنه، دود ا  هیمون نباشه و اگه اون آدم، آدمِ قضاوت  وقتاون 

 .رهی شده، تو چشم خودمون م دیناام دِیام  نیاعتماد و ا

 

که  یی با دردسرها یحت  ماهان و ی که احمد کرد، راز نگهدار نبود برا یکار مثل

 .بود که بهش داشتن یخالف اعتماد هان یمهسان درست کرد. ا یبرا

 

 .بدتره گهیناروا که اون د یهابه تهمت شهیهم که... منجر م یمنف قضاوت

مردم    دیصدرا و د  یزندگ خود،یب یهاجا و قضاوت نابه یهاکه با حرف  ییبال

 .اشتباه، تلخ کرد یهاقضاوت  رینسبت به اون رو تحت تاث

 

گوشمون بمونه که   یزهی جمله آو نیگوشواره، ا یلنگه  هیمثل  دوارمیام

 .مینکنقضاوتوقتچیه
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 "دیپرسه بزن قضاوت،یلطفا ب گر، یدک ی یحوال"

 

 .ستیقضاوت، ابدا کار ما ن میریبگ ادی کهن یا  دیبه ام و

، "ستونیب" یعنی  یلطفا با رمان بعد ن،یلذت برد  "گوشواره"از خوندن  اگر

 .دیهمراهم باش

 

 خوبتون   یآرزوها آرزومند

 پور جمال  نینسر

 نود و نه _مرداد _سوم 


