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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده رمان  با این محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان حواست نیست

  (دانلود رمان طلسم ابدی ) جلد اول

 دانلود رمان رقابت عشق

 

 

فریزری که تو   مامان گالب لنگ لنگان خودش رو به دم در اطاق مي رسوووونه و کیسوووه        

  دستشه رو به طرفم مي گیره:خورشید جان ،مادر بیا این رو یادت

 .رفت

م :الهي قربونت برم چرا با این وضع پاهات  ب.*و.سبه طرفش مي روم و صورتش رو مي 

 .اومدی ،صدا مي کردی میومدم ازت مي گرفتم

 .لقمه رو تو کوله پشتي ام مي گذارم :خداحافظ مامان گالب

 .ناهت باشهخداپشت و پ-

سر کوچه رو نگاه مي کنم ،پروین برام         شین میاد ، صدای بوق ما شم ، از حیاط خارج مي 

 .دست تكون مي ده:بدو دختر معطلم کردی

 .به ماشین مي رسم و سریع سوار مي شم :سالم،ببخشید مامان گالب دیگه

 .امیر برادر پروین مي گه :اشكالي نداره،پیش میاد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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شه:چي چ    شاکي مي  شید معطل مي کردم،که      پروین  صف خور شكال نداره ،اگر من ن ي ا

 .تو رفته بودی

عاشق پروین و خونواده اش ام ،داستان اشنایي من و پروین برمي گرده به سالي که وارد  

  دانشگاه شدم،یعني درست سه سال پیش،اون روز باید کل شهریه

 رو ولپ هنوز سلیمي اقا اجح ام قیم ولي کنم رشته ام رو واریز مي کردم تا بتونم انتخاب 

  نام و ثبت زمان و بودم نشسته گوشه یه ،ناراحت بود نكرده واریز

شسته بود تاامیراز مدارکش کپي بگیره و         شد،پروین کنارم ن شت تموم مي  کار اداری دا

 بیاره،با مهربوني پرسید :رشته ات چیه؟

 کامپیوتر:

 .شدهچه خوب من هم کامپیوتر قبول شدم.ثبت نامت تموم :-

 .نه هنوز:

 ؛مشكلت چیه؟-

 .با ناراحتي گفتم:قراره پول شهریه رو برام کارت به کارت کنن هنوز نفرستادن

 .خب به پدرت بگو فقط امروز رو وقت داری:-

 .نمي تونم:

 چرا؟:-

 .پدر و مادرم رو از دست دادم:
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 متاسفم ،خدا رحمتشون کنه،پس با کي زندگي مي کني؟:-

 .مامان گالب:

 بزرگته؟مادر :-

نه ،صاحب خونه مامان اینها تو رودبار بود،وقتي زلزله شد ،پدرو مادرم و دختر و داماد و  :

  نوه های مامان گالب از دنیا رفتن ،فقط تونستن من که یک ماهه

 .بودم ،رو زنده پیدا کنند،از همون موقع با مامان گالب زندگي مي کنم

 میارید؟ ببخشید مي پرسم ،خرج زندگیتون رو از کجا:-

یک ادم خیر کمكمون مي کنه، دانشووگاه قبول شوودم هم ، قول داد تمام هزینه هاش رو  :

 .بده،ولي هنوز پولي نفرستاده

ساعت از زمان اداری مونده بود که   در همین موقع امیراومد و با پروین رفتند،همش نیم 

 .پروین با عجله اومد پیشم :بدو بدو بریم ثبت نام داره تموم میشه

 .وز برام پول نفرستادنهن:

اشووكال نداره،داداش من پول همراهش هسووت ،بعدارشووماره کارت میدم بهش پس مي :-

 .دی

 با تعجب گفتم:اخه شما که من رو نمي شناسید؟

 .بدو دختر االن سایت رو مي بندن:
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اینطوری شد که من و پروین شدیم دو قولوهای از هم جدا نشدني و االن سه ساله با هم      

 .دوست ایم

 .پروین صدام مي کنه:خورشید حواست کجاست ؟امیر با تو بود

 از خجالت سر ام رو پایین مي اندازم:ببخشید حواس ام نبود.مي شه دوباره بپرسید؟

 امیر خیلي خشک و رسمي مي پرسه:دکتر در مورد عمل پاهای حاج خانم چي گفت؟

مكان بیهوشوووي و عمل   هیچي،گفت چون قلبش ناراحته و کلیه اش رو قبال عمل کرده ،ا     :

 .زانوهاش نیست،باید مراعات کنه و کمتر به خودش فشار بیاره

 .که اینطور:-

 پروین میگه:خورشید هنوز حاج اقا سلیمي هزینه هات رو مي ده؟

اره ،بنده خدا خودش هم دسوووتش تنگه ،ولي خیلي کمكم مي کنه،اون روز پسوووربزرگه  :

  ت و بهم گفت اصالرراضياش رو تو خیابون دیدم ،جلوی راه ام رو گرف

 .نیستند پدرشون خرج ما رو مي ده

امیر ناراحت مي شووه:عجب ادم هایي پیدا مي شوون،خوبه پسووره رو مي شووناسووم ،نصووف    

 ...عمرش یا زندان بوده ،یا نعشه کنار خیابون افتاده بوده،ال اله االاهلل

تا اوالد پسووور هی  کدوم           قا سووولیمي ،از سوووه  به دردش   پروین مي گه :بنده خداحاج ا

  نخوردن،بزرگه که همش زندانه،دومیه هم رفته خارج ،سومي هم که

 .افتاده تو کار پخش مواد
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من هم خیلي دلم براش مي سوزه ،هر وقت مي رم خونه شون ،خودش و خانومش خیلي  :

 .بهم محبت مي کنند

 .خورشید جون من اون لقمه تو بده تا کالس نرفتم بخورم:-

 نه:خجالت نمي کشي ؟امیر چپ چپ نگاهش مي ک

 .نه ،خورشید دوستمه من هر روز مسئولیت سنگین خوردن لقمه های خورشید رو دارم:-

 امیر از تو ایینه نگاه ام مي کنه:راست مي گه خورشید خانم؟

مي خندم،به طرف پروین مي چرخه:انقدر بدم میومد از بچه قلدرهایي که تو مدرسوووه              

 .و خواهرمون سر دسته شونخوراکي ضعیف تر ها رو مي خوردن ،نگ

 .من و پروین مي خندیم :باور کنید امیر اقا خودم بهش مي دم

 .امیر زیر لب مي گه :من هم خودم بهشون مي دادم ولي با زور

پروین لب و لوچه اش رو اویزون مي کنه:اصوووال دیگه اصووورار هم کني ازت چیزی نمي       

 .گیرم

 جون خورشید بیا بگیر ،جون خورشید:

 .م ،اصرار نكننمي خوا:-

ماشین امیر دم در دانشگاه نگه مي داره ،من و پروین پیاده مي شیم و با امیر خداحافظي     

  مي کنیم و به طرف حیاط راه مي افتیم:خوری اون لقمه منحوس

 .رو بده ،بد جور ضعفي دم
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 .جون پر پر به امیر قول دادم:

 .باشه ،بس پرپر ....پر:-

،بیا بخور چاق تر شووي ،ماشووامهلل کم مونده صوود رو رد   دنبالش میدوم :بیا قربونت بشووم

 .کني

پروین بي خیال حرفهای من تو راه کالس با ولع لقمه رو مي خوره،در کالس رو مي زنیم      

  و وارد کالس مي شیم ،استادقبل ما اومده ،دو بار سر کالس این

 استاد دیر رس

 

 خانم ها باز هم ؟یدیم با امروز میشه سه بار ،استاد با عصبانیت مي گه :

پروین هول میشه ،لقمه تو گلوش مي پره ،خودش با مشت شروع مي کنه پشت خودش      

  زدن،استاد خنده اش مي گیره :خانم صادقي دوستتون رو نجات

 . بدید

یک مشوووت محكم مي زنم پشوووتش،کالس از خنده منفجر مي شوووه:وای،خدا خیرت بده 

 .خوری داشتم خفه مي شدم

ر مي شه:این دفعه اخر مي بخشمتون ،بشینید.به سمت تنها صندلي       استاد خنده اش بیشت  

  های خالي تو ردیف اخر کالس مي ریم و مي شینیم:بمیری با

 .این لقمه خوردنت،ابرومون رو بردی
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سیس    :- سو به گالب جونت بگو لقمه ها رو یكم نازك تر رول کنه ،به جان خوری اندازه 

 . بلغاری بود

خنده ،اسووتاد دنبال رد صوودا مي گرده ،ولي از بس ما تو این   از حرفش پقي مي زنم زیر

 .زمینه حرفه ای شدیم پیدامون نمي کنه

 

از صبح تا االن از بس از این کالس به اون کالس رفتم دیگه انرژی ای برام نمونده،بخاطر  

  اینكه بتونم تو خونه با مامان گالب، گل مصنوعي مونتاژ کنم،همه

 .بستم و این فشرده گي کالس ها خیلي اذیت ام مي کنهکالسهام رو تو سه روز 

شووورکت واحد شووولويه،پروین بهم اشووواره مي کنه که دختری رو که کنار          ب.*و.ساتو

  پنجره داره با تلفن همراهش صحبت مي کنه رو نگاه کنم ،دختر در حالیكه

داره گریه مي کنه و با دستمال کايذی سیاهي زیر چشمهاش رو پاك مي کنه به شخص       

  ونور خط التماس مي کنه:جون سوزی ،بهم قول دادها

 ..بودی...خیلي نامردی

همه مسافرها حواسشون به صحبت های دختره است،پروین با لب و لوچه و چشم و ابرو  

  ادای حرف زدن دختره رو درمیاره،پسری که تو قسمت اقایون

 ...ت رو،چندشحواسش به ماست ،مي زنه زیر خنده،پروین بهش چم يره میره:ببند دهن

گاه مي           به اون راه و بیرون رو ن نه  یه ،خودش رو مي ز که معلوم ادم موجه پسوووره 

  بدم اینقدر: گه مي کنه،پروین در حالیكه هنوز پسره رو مخاطب قرار داده 
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 .میاد از این مردهایي که ذل مي زنند قسمت زنونه ،مي خوام خفه شون کنم

 . ن بیچاره روبا خنده بازوی پروین رو مي کشم :ولش ک

دختره تلفن رو قطع مي کنه و گریه اش شدیدتر مي شه، زن مسن کناریش مي گه :مادر 

 گریه نكن،دنیا دو روزه،نامزدت ولت کرده؟

 . دختره با يیض به زن مسن نگاه مي کنه:فكر نمیكنم ارتباطي به شما داشته باشه

جلوی مسووافرها  نگه مي داره سووریع پیاده مي شووه،زن مسوون بدجور    ب.*و.سو تا اتو

 . خجالت زده شده،بهش مي گم :به دل نگیرید مادر

زن مسوون که انگار منتظر حمایت کسووي بوده،جرات پیدا مي کنه :واهلل معلوم نیسووت چه 

 .يلطي کرده بود،که اینطور التماس پسره مي کرد بیاد بگیرتش

 .پروین مي گه:با این کارهاشون ،آبروی دخترهای دیگه رو هم بردن

 با لبخند بهش مي گه :دخترم دانشجویي؟زن مسن 

سر حد مرگ ذوق          ست که پروین رو تا  شلوغ ترین مكان دنیا سوال دنیا در  و این تنها 

 .زده مي کنه ،پروین مي گه :بله،دانشجوی کامپیوتر هستیم

زن مسوون در حالیكه از تو کیفش یک کارت ویزیت درمیاره و به طرف من مي گیره مي 

  رمه ،اگر دنبال کارید برید پیشش ،بگیدگه:این کارت شرکت پس

 .من رو مي شناسید ،بهتون کار مي ده

 .کارت رو مي گیرم و روش رو مي خونم ،حمید سعیدی،شرکت واردات قطعات کامپیوتر
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  ادهفرست پیاده شه مي گه :بگید مامان مهین  ب.*و.سزن مسن در حالیكه مي خواد از اتو

 .تون

وین مي گه:یادمون رفت بپرسوویم پسوورش مجرده یا  کارت رو تو کیف ام مي گذارم ،پر

 متاهل؟

 برای تو چه فرقي مي کنه؟:

سرمایه گذاری بلند          :- شه  شه می سرمایه گذاری کوتاه مدت ،متاهل با شه  شه می مجرد با

 .مدت

 با خنده مي گم :این هایعني چي ؟

و   هبا حالت متفكری مي گه:سرمایه گذاری کوتاه مدت یعني مجرده و ممكنه عاشقت بش

  بیاد بگیردت،سرمایه گذاری بلند مدت یعني طرف متاهله و تو

 .باید صبر کني یا زنش بمیره یا زنش رو طالق بده که بعد بیاد بگیردت

به شوووخي مي گم:وای پروین ،خیلي مخوفي ،یک وقتهایي ازت مي ترسووم ،افكار پلیدی   

 .داری

ي گه:عصوور ،عصوور   با حالت جادو گر ها ،چشوومهاش رو درشووت ترسووناك مي کنه و م  

 .بیزینسه،بیزنس

 .جون مادرت اینطوری نكن ملت نگاهمون مي کنند:

مي شووه و تا ایسووتگاه اخر    ب.*و.ستو ایسووتگاه بعد یک نوازنده دوره گرد سوووار اتو 

  برامون ساز مي زنه و مي خونه،پروین هم سرتاسر مسیر با اون وزن باالی نود و
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هاش رو با حس باال پایین مي کنه ،از خنده   قد کوتاه و لپهای چال دار ،فقط چشووم و ابرو

  پیاده مي شیم:خدا چه ب.*و.سدیگه توانایي وایستادن ندارم،از اتو

 .کارت کنه پروین ،کم مونده بود شلوارم رو خیس کنم ،دختر تو کي بزرگ مي شي

 .لب هاش رو ينچه مي کنه و مي گه :هی  وقت

ه راه میفتم ،نزدیک در که مي   سووور کوچه از پروین خداحافظي مي کنم و به طرف خون      

  رسم از توی خونه سر و صدای دعوا میاد،در مي زنم ،سپیده دختر

کوچیكه نسووورین خانم در رو باز مي کنه،موهاش بهم ریخته اسوووت ،اشوووک هاش روی      

  صورت چرکش رد انداخته ،منو محكم بغل مي کنه :خاله خورشید ،باز

 .هم بابام اومده داره مامانم رو مي زنه

یع وارد حیاط مي شم ،خونه ما یه خونه قدیمي که دو طبقه و یه زیر زمین داره ،من و   سر 

  مامان گالب طبقه اول ،سپیده و مامانش نسرین جون زیر زمین

مي شینند و شوهر معتادش هم هر از گاهي میاد بعد کلي کتک کاری پس اندازشون رو    

  به مي گیره و مي ره،طبقه اخر هم یک پسر شهرستاني مجرد

اسم اقا سیاووش که تو تهران کار مي کنه و برای خانواده اش پول مي فرسته،کوله ام رو    

  پرت مي کنم روی تخت چوبي تو حیاط ،مامان گالب نگران

 .دستهاشو به هم مي ماله و مي گه:سالم گلم اومدی،بدو بیچاره رو داره مي کشه

و سپیده هم پشت سرم میان ،در     با عجله خودم رو به زیر زمین مي رسونم ،مامان گالب 

  اطاق نسرین خانم رو هل مي دم ،در از تو قفله ،سر و صدای
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سرین خانم که        صدای کمربند و اه و ناله ن شوهرش میاد که جای پول ها رو مي پرسه و 

 .ازش زدن و پولي نداره ب.*و.سقسم مي خوره کیفش رو تو اتو

 ،یتیم گیر اوردی؟با مشت در رو مي کوبم:این در رو باز کن ببینم 

 .شوهر نسرین خانم با صدای کش دار مي گه:دعوای زن و شوهریه ،به شما ها ربط نداره

 در رو باز مي کني یا بشكنمش ؟:

از توی اطاق فقط صدای کتک خوردن میاد و شكستن ظرف و ظروف ،نسرین خانم داد       

  مي زنه و کمک مي خواد ،شوهرش موهاش رو گرفته و سرش رو

شید          به در اط شده خور سه:چي  سرم مي پر شت  اق مي کوبه،یک نفر با لهجه کردی از پ

 خانم؟

به طرف صدا بر مي گردم،اقا سیاووش تو پله های زیر زمینه :باز هم شوهر نسرین خانم  

 .اومده دنبال پول ،داره دايونش مي کنه

 يلط کرده،شما برو کنار ،ببینم حرف حسابش چیه؟:-

 در رو بازمي کني یا بشكونمش ؟اقا سیاووش میاد پشت در : 

 .شوهر نسرین خانم مي گه :دست به در بزني زنگ مي زنم پلیس بیاد

 ..اقاسیاووش با چشمهای مشكیش نگاهم مي کنه و سرش رو تكون میده:که اینطوریاس

در رو محكم هل میده ،زبونه قفل در مي شكنه و در باز مي شه،من و سیاوش مي ریم تو  

  خورده است،سر و صورت نسرین خانم پر ،زمین پر از شیشه
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سیاوش تكون میده:جرات داری      شوهرش از تو جیبش چاقو در اورده و به طرف  خونه ،

 .بیا جلو تا ناکارت کنم

 . جیغ مي زنم :اقا سیاوش تو رو خدامواظب باشید

ضربه چاقو              سرین رو مي گیره و با  شوهر ن ست  شه کنار و د سیاوش خودش رو مي ک

  مین ،در حالیكه از عصبانیت سرخ شده مي گه :اگه مردیمیفته روی ز

 .باید بری دنبال روزی برای خونواده ات ،نه اینكه دست رو زنت بلند کني

شوهر            شون مي بره حیاط و از خونه بیرونش مي کنه، شون ک سرین خانم رو ک شوهر ن

 .نسرین مي گه :دعا کن تنها نبینمت ،وگرنه تیكه بزرگه ات گوشته

رو محكم مي بنده و میاد تو ،نسووورین خانم رو میارم حیاط و کنار حو           سووویاوش در 

 .کوچیک حیاط مي نشونم :نسرین خانم جون دست و روت رو بشور

بنده خدا با گریه اشووک هاش رو پاك مي کنه و صووورتش رو مي شوووره:خورشووید جون   

  حواست باشه موقع ازدواج رو حرف خانواده ات حرف نیاری،من درس

شتم ،نمیدونم این جالل چي        خون بودم  صیل کرده دا ستگار تح شگل بودم ،کلي خوا ،خو

  کار کرد که پشت پا زدم به بختم ،به خانواده ام،به اینده ام و

اومدم زنش شدم ،روزی که عروسیمون بود اقام گفت:نسرین تک دخترمي ،برام عزیزی  

  ،ولي کمرم رو شكوندی،این پسر الیق تو نیست ،الیق خونواده مون

نیسووت،اگه پشوویمون شوودی بمون ،خودم حمایتت مي کنم ،ولي من عاشووق نفهمي کردم   

 . گفتم نه اقاجون دوستش دارم مرد خوبیه
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 .اون هم گفت :از این در رفتي بیرون دیگه برنگرد

ستاد خونه مردم کلفتي ،با حقوق ام مواد      شده کتكم مي زد ،من رو مي فر هنوز یک ماه ن

  رو نشون مي ده ومي گه(همین بچه مي خرید...)با دستش سپیده

ام رو ببین سوور کار تو خونه مردم دردم گرفت ،اونها بردنم بیمارسووتان ،خدا خیرش بده 

  اقای مهندس رو ،تموم هزینه های بیمارستان ام رو داد ،فرداش هم

 . خودم تنهایي مرخص شدم اومدم بیرون

سر کار تو تولیدی لبا    شده بود رفتم  ستم بچه رو الی   هنوز دهه بچه ام ن س ،با کمک دو

  لباس ها قایم مي کردیم ،این هم که بچه ساکتي بود اصال گریه

 . نمي کرد ،بچه ام از روز اول مظلوم بوده

سیاوش هم رو تخت کنار مامان گالب نشسته و به حرف هامون گوش مي ده :ابجي چرا     

 شوهرت رو نمي بری کمپ ؟

سیاوش     ضور  سرین خانم که تازه متوجه ح شه         ن سریش رو مي ک شه و رو شده ،هول می

  جلو :بردم داداش ،بردم صد بار تا حاال بردمش ،اولها یكي دو روزی

شد ،االن که نمي دونم حشیش مي کشه ،کروکودیل مي کشه ،چیه که مي گن        خوب مي 

 .ترك نداره

 سیاوش به فكر فرو میره و مي پرسه:چرا ازش طالق نمي گیری؟

خانم تو درد خودش  مي خنده:طالق بگیرم کجا برم ؟خونواده ام هم طرد ام     نسووورین 

 .کردن
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بلند مي شوووه و به طرف اطاقش مي ره:مامان ،سوووپید یک دقیقه حیاط پیش مامان گالب    

 .بمون من خونه رو تمیز کنم بعد صدات مي کنم بیا بهت شام بدم

  سپیده سرش رو تكون میده :چشم ماماني

 ن

سپیده مي  سرین خانم اروم اروم به طرف پله   ها میره ،معلومه بدنش خیلي درد مي کنه ،

 گه :ماماني ،جاییت درد نمي کنه؟

 .نسرین خانم محكم وایمیسته:نه عزیز دلم ،نه چراغ خونه ام

از عشوووق و محبت این مادر و دختر لبخند به لب هممون مي شوووینه ،مامان گالب مي گه 

  :نسرین جون ،شام چیزی درست نكن دم پختک باقالي درست

 .کردم با ترشي مي چسبه ،بیایید دور هم تو حیاط بخوریم

 .نسرین خانم خجالت مي کشه:نه ،مامان گالب مزاحم نمیشیم

مامان گالب با خنده مي گه :داری میای یک کاسه هم از اون ترشي معروفت بیار ،دست     

 .خالي نباشي خوبیت نداره

 .سمت اطاقشنسرین خانم مي خنده و جارو خاك انداز به دست مي ره 

چقدر مامان گالب رو دوسووت دارم ،همیشووه خیرش به همه مي رسووه ،با اینكه ترشووي     

  گذاشتن خودش تو محل معروفه ،برای اینكه نسرین خانم خجالت

 .نكشه گفت از ترشي خودش بیاره
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 .اقا سیاوش از جاش بلند مي شه :خب حاج خانم با اجازتون من برم

 .استراحت کن ،یک ساعت دیگه بیا شام اماده است مامان گالب مي گه:برو پسرم ،یكم

 .سیاوش مي گه:نه حاج خانوم مزاحم نمیشم

با دلخوری مي گه:اخه عزیز من دلم مي خواسوووت شوووام هممون دور هم         مامان گالب 

 .باشیم

 .سیاوش تسلیم مي شه و مي گه :قبول ،یه نیم ساعت دیگه میام

اال،من هم میرم تو اطاق تا لباس هام چشوومهای مامان گالب برق مي زنه،سوویاوش میره ب 

  رو عو  کنم،یكم دراز مي کشم ،با صدای سپیده از خواب بلند

 .مي شم:خورشید جونم بیدار شو ،بریم حیاط

 !چشمهام رو مي مالم ،من چقدر خوابیدم؟

دسووت وصووورتم رو مي شووورم و همراه سووپیده به طرف حیاط مي رم که صوودای پ  پ     

  اوش رو مي شنوم:اره ،مادر ،برو محله پامنارکردن مامان گالب با سی

،از هر کي سوووراغ حاج ایوب فرش فروش رو بگیری مي شوووناسووون ،خودش گفت بچه      

 .اونجاست و باباش هم اسمش و کارش همین

تا من رو مي بینند سوواکت مي شوووند،مطمئنم در مورد کاریه که بین خودشووون و کسووي   

 .نباید بفهمه

به جمع ما اضووافه میشووه،بنده خدا یک طرف صووورتش     ده دقیقه بعد نسوورین خانم هم

  دايون شده ،روسریش رو کجكي کشیده روی صورتش و تو سكوت داره
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شووام مي خوره،مامان گالب کلي قربون صوودقه هممون میره،مكل یک مادر مهربون همه  

  مون رو نوازش مي کنه ،من ،سیاوش،نسرین خانم،سپیده همه مون

 .اج داریماالن به این نوازش ها احتی

بعد از شوووام سووویاوش از خونه اش یک کم میوه میاره و نسووورین خانم چایي دم مي           

  کنه،مامان گالب در حالیكه سیب پوست کنده رو چهار قاچ مي کنه به هر

سرم باالخره کي مي خوای       سیاوش میگه:پ کدوممون یک قسمت رو تعارف مي کنه و به 

 برگردی شهر خودت پیش خونواده ات؟

گه:اخه حاج خانوم اونجا اب نیسووت کشوواورزی کنیم خشووكسووالیه ،اگر من  سوویاوش مي

 .اینجا کار نكنم که اونجا خونواده ام چیزی برای خوردن ندارند

 .مامان گالب مي گه:که اینطور ،ان شام اهلل همه چي به خوبي و خوشي درست میشه

 ...سیاوش هم در حالي که من رو نگاه مي کنه :مي گه ان شام اهلل

روزه از دعوای نسرین خانم و شوهرش مي گذره ،فكرم همش درگیره ،نكنه شوهر       دو

  نسرین خانم برگرده بالیي سر زن بیچاره بیاره ،نكنه تو تاریكي کوچه

 ...سیاوش رو يافلگیر کنه و با چاقو بزنه

شب همش کا  شدم تمام تنم درد مي کرد ،به     ب.*و.سدی صبح که از خواب پا مي دیدم ،

  ب.*و.سکا درگیر فكرم گاه ،تمام مدت کالس و برگشت هم زور رفتم دانش

بد دیشب بود ،بیچاره پروین هم هر کاری کرد نتونست من رو بخندونه ،خیلي دلم شور    

  مي زنه ،نزدیک در خونه که مي رسم ،از دور همسایه ها رومي
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بینم که جلوی در خونه مون جمع شووودن ،به سووورعت خودم رو مي رسوووونم جلو :مامان  

 ن گالب ؟،ماما

مامان گالب رو که مي بینم خیالم راحت مي شووه ،خیلي سووخته آدم تو دنیا فقط یک نفر   

  رو داشته باشه و اون وقت هر وقت مي خوابه نگران مي شي ،مي

شكر مامان گالب ام حالش         شي،خدا رو  شه نگران مي  شي،تنها مي  ره بیرون نگران مي 

 .خوبه

سرین جون رو مي بینم که با  سته و دو         یک دفعه ن ش صورت خونین کنار حو  ن سر و 

  دستي محكم مي زنه تو سرش ،همسایه ها هر کاری مي کنند نمي

 تونند ،آرومش کنن :الهي فدات شم ،نسرین خانم جونم ،چي شده خواهرم؟

سووورش رو بغل مي کنم ،طفلي انگار مادرش رو پیدا کرده ،مي زنه زیر گریه :خورشوووید  

  جالل اومد تو خونه تنها بودم ،کلي جون بدبخت شدم،بعد از ظهری

کتک ام زد ،منم که هنوز حقوق این ماه رو نگرفتم تازه پونزده ماهه،اخرش سوووپیده رو        

  برداشت برد ،گفت یه مشتری خوب پیدا کرده،خورشید بچه ام رو

 . برد بفروشه ،خورشید بدبخت شدم

 .بیخود کرده ،مگه شهر هرته ،االن زنگ مي زنم پلیس بیاد:

 .طرف خونه مي رم زنگ بزنم،نسرین مردد مي گه:خورشید بدتر نشه به

 . عصباني نگاهش مي کنم:دیگه بدتر از این

 . دوباره یاد دخترش میفته و مي زنه سر و صورتش
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زنگ مي زنم و قضووویه رو مي گم ،اونها هم سوووریع نیرو مي فرسوووتن و      ١١٠به پلیس  

  پیده نمي شهتحقیقات محلي رو شروع مي کنند،تا شب خبری از س

سته و با خودش حرف مي زنه          ش شده ،تو حیاط ن سرین خانم مكل مرده های متحرك  ،ن

 .،گاهي مي خنده ،گاهي گریه مي کنه

شته          شهر رو زیر پا گذا سپیده رو باباش برده،تمام  سیاوش هم از وقتي فهمیده  بیچاره 

  ،اخرش هم خسته کوفته برگشته خونه ،به اصرار مامان گالب یكم

خورد و رفت تا اسووتراحت کنه ،منم از خسووتگي زود خوابم برد ولي تا صووبح خواب   يذا 

 . سپیده رو مي دیدم

 . خورشیدم ،خورشیدکم پاشو مادر ،کالست دیر میشه ها:-

مامان گلي ،بگذار بخوابم ،امروز که کالس ندارم ،باید سوووفارش های اقای صوووفری رو            :

 .بزنیم

 .و که خیلي کار داریماوه ،اوه خوبه گفتي ،پس پاشو ،پاش:-

سرین         صبح ام رو مي خونم ،ن ضو مي گیرم و میام نماز  شم ،مي رم و از جام نیم خیز مي 

  خانم گوشه اطاق ما خوابیده ،با مامان گالب صبحونه رو مي

خوریم و مشووغول مونتاژ گلهای مصوونوعي و برگ ها روی شوواخه ها مي شوویم،کارمون تا  

  ت پشتم درد گرفته ،خودم رونزدیک ظهر تموم مي شه ،تمام عضال

 .تكون مي دم :خدا رو شكر تموم شدن

 . دستت درد نكنه دخترم:-
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گل ها رو بسته بندی مي کنم تا به بازار برده و تحویل بدم ،سیاوش تو حیاطه و داره بند   

 .کفشهاش رو مي بنده :سالم خورشید خانم ظهر بخیر

 .ظهر شما بخیر ،امروز سر کار نرفتید:

 ي کار داشتم مرخصي گرفتم،کجا مي رید؟نه جای:-

 .باید گلهای اقای صفری رو تحویل بدم:

 .بدید به من تا یه جایي کمكتون مي کنم:-

شه             سنگینه ،همی ستش:چقدر  سنگین گل رو مي دم د سته های بزرگ و  شرمندگي ب با 

 خودتون مي برید؟

 .چه مي شه کرد ،عادت کردم:

 .تنددختر هایي مكل شما باعث افتخار هس:-

 .لپ هام از خجالت گل مي اندازه:ای بابا ،اینطوری هام که مي گید نیست

 برای اینها چقدر دستمزد مي گیرید ؟:-

 .مونتاژ هر گل کامل با برگ هاش شاخه ای سي تومن:

 سي هزار تومن؟:-

 .مي خندم :نه ،سي تا تک تومن

 واقعار!اونوقت شما چقدر کار مي کنید؟:-
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 . هر دفعه هزار تا مي برمهفته ای دوبار میرم،:

 یعني هر دفعه سي هزار تومن؟:-

 .نه حدود بیست ،بیست و پنج .اخه از بعضي هاش خوشش نمیاد ،مي گه اینها پرته:

تمام مسوویر تو سووكوت مي گذره ،تا دم در مغازه میاد :دسووتتون درد نكنه ،بقیه اش رو   

 .خودم مي برم

 .نه ،فعال کاری ندارم همراهتون میام:-

ه ای جز پذیرفتن ندارم ،همراهم داخل مغازه میاد ،اقای صفری نگاهي مي کنه :سالم چار

 .اقای صفری سفارش ها رو اوردم

اشووواره مي کنه بگذارم رو میز،با دقت دونه دونه گل ها رو مي بینه و بیسوووت تومن مي           

  گذاره رو میز :زیاد تمیز کار نكردید،این گلها هم دیگه تو بازار طرفدار

 . ،همش برام ضررهندارن 

 با دلخوری مي گم :اقای صفری همش بیست تومن ،سي تومن دفعه قبل رو هم ندادید؟

همین که هسوووت ،تازه این رو هم زیادی دادم ،دیگه هم سوووفارش براتون ندارم به          :-

 .سالمت

سووویاوش عصوووباني میشوووه :ببین حاجي ،اینها هی  کدوم ایرادی نداره ،مال یتیم خوردن  

  شصت تومن بدهي این خانم رو میدی ،یا به بچه هانداره،یا عین 

 . میگم همون قدر از خجالتت در بیان
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صووفری نگاهي به چشووم های جدی سوویاوش مي اندازه و یه تراول پنجاهي مي گذاره رو 

 .بیست تومن روی میز،سیاوش پول رو برمیداره:با اجازه

 .عزت زیاد:-

 حالم کههمراه سیاوش از مغازه خارج مي شیم ،خیلي خوش

 

 .سیاوش حقم رو گرفته و ناراحتم که کارم رو از دست دادم

 .سیاوش پول ها رو بهم میده:ممنونم اقا سیاوش ،کاش یک برادر مكل شما داشتم

سرش رو        شه و نگاه مي کنه،بعد چند دقیقه  شمهام خیره مي  سیاوش تو چ با این حرفم 

  سیاوش مي اندازه پایین و ازم خداحافظي مي کنه و مي ره:چرا

 !ناراحت شد ،مگه حرف بدی زدم

با خوشوووحالي به داروخانه مي رم و داروهای مامان گالب رو مي خرم ،حدود چهل تومن           

  میشه،صدو هفتاد تومن هم پس انداز دارم ،امروز مي رم و اجاره

خونه ماه قبل رو هم میدم.باید از فردا دنبال کار بگردم ،شاید اینطوری بهترباشه ،حداقل  

 .ه مامان گالب مجبور نیست کار کنهدیگ

شه و هیكل     سم،تا میام کلیدم رو توی قفل در بندازم در خونه باز مي  نزدیک خونه مي ر

  چهار شونه و قد بلند پسر صاحب خونه مون رو مي بینم،خودم رو

شته نجاتش رو دیده     شم،بنده خدا مامان گالب تا من رو مي بینه انگار فر به کناری مي ک

  د اقا کاظم اینم نوه نازنینم که به موقع رسید.خورشید:بفرمایی
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 جان کرایه خونه اماده ست؟

 .پول ها رو از تو کیف ام در میارم:بله ،مامان گالب اماده ست

پول ها رو به مامان گالب مي دم ،اون هم پول ها رو به دست پسر صاحب خونه مي ده،اقا  

  کنید این خونهکاظم در حالیكه پول رو مي شمره مي گه :باور 

همش برای من درد سره،اگر به اقا جونم قول نداده بودم تا حاج خانوم زنده اند اینجا رو 

  نكوبم ،االن اینجا یک آپارتمان هشت واحدی شیک مي زدم

 .،حیف که قول دادم ،حیف.خداحافظ

ا  مامان گالب در حالیكه دور شووودن اقا کاظم رو نگاه مي کنه ،اروم مي گه :خداحافظ،خد             

 .بیامرزه پدرت رو که این وصیت رو کرده

 .کیسه داروها رو به مامان گالب مي دم :بفرمایید این هم داروهای شما

ست ،این      ستش مي چرخونه و مي گه :این که همون قرص ها سه رو تو د مامان گالب کی

  هم پماده،خودم همون ها هم که همون کپسول هاست ،اینم که 

 .مي ده مي دونستم اخرش همین ها رو

 به مامان گالب نگاه مي کنم و مي خندم :خانم دکتر ،ویزیتتون تموم شد!؟

با کیسووه به پهلوم مي زنه :بیا برو تو فسووقلي ،خدا تو رو رسوووند وگرنه داشووتم جلوی اقا  

 .کاظم از خجالت آب مي شدم

سته و چادر          ش سرین خانم روی تخت چوبي کنار حیاط ن شیم بنده خدا ن وارد حیاط مي 

  ه،مامان گالب آروم مي گه :اقا کاظم که حال و روزش رو دیدسرش
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 .ازش کرایه خونه نخواست

نسوورین خانم سوورش رو بلند مي کنه:خورشووید جون اومدی،سوور راهت سووپیده من رو   

 ندیدی؟

 .نگران نباش عزیزم ،پلیس پیداش مي کنه:

یف مي کنم  همراه مامان گالب به داخل خونه مي رم و جریان بي کار شوودن مون رو تعر

 ،عجیب به فكر فرو میره :حاال چي کار کنیم مادر؟

 . خدا بزرگه ،از فردا خودم مي رم سر کار:

 .اخه ،ناز دختر هر جایي که نمي شه رفت سر کار:-

خانم مهربون تو اتو       که اون  کارت ویزیتي  بهم داده بود میفتم :راسوووتي  ب.*و.سیاد 

 !،مامان گالب فكر کنم کارم درست شد

و کارت رو بصووورت سووانسووور شووده به مامان گالب مي گم و    ب.*و.سن اتوتمام جریا

  گوشي تلفن رو برمي دارم و به شماره روی کارت زنگ مي زنم ،بعد چند بار

 .گرفتن ،پسر جووني تلفن رو بر مي داره:الو بفرمایید

 سالم ببخشیدمزاحم شدم اقای سعیدی؟:

 بله خودم هستم ،شما؟:-

ستم ،دنبا     : صادقي ه شید  شرکتتون   خور ل کار مي گردم،چند روز پیش مادرتون کارت 

 .رو بهم داد
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 .که اینطور:-

 .ببخشید اقای سعیدی ،شما تو شرکت تون کاری برای من ندارید،دانشجوی کامپیوترم:

من االن سفرم ،دو روز دیگه میام ،دو روز بعد ساعت چهار بیایید به ادرس نوشته شده      :-

 .روی کارت منتظرتونم

 .حتما مزاحم مي شم ،خیلي لطف کردید،خداحافظچشم،چشم :

 .خداحافظ:-

 مامان عزیز زل زده به دهنم و اروم آب دهنش رو قورت مي ده :چي شد؟

شه،دو روز دیگه باید    لپش رو ماچ مي کنم و با خنده مي گم :خدا بخواد داره درست مي 

 .برم پیشش

 .ان شام اهلل هر چي خیره ،برات پیش بیاد:-

مي ریزم و مي برم حیاط پیش نسرین خانم مي شینم:بیا نسرین خانم جونم     سه تا چایي  

 .براتون چایي اوردم

 نسرین خانم يمگین نگاهم مي کنه :یعني االن دخترکم کجاست؟

سیاوش       شم به طرف در حیاط مي رم ،در روباز مي کنم ، صدای زنگ خونه میاد،بلند مي 

 . پشت دره،چشمهاش از خوشحالي مي درخشه:سالم

 .سالم اقا سیاوش ،خوش خبر باشي:
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نسرین خانم از جاش مي پره و به سرعت خودش رو به ما مي رسونه:اقا سیاوش پیداش      

 کردید؟

سووویاوش مي ره کنار و یک پیرمرد چاق کت شووولواری که چهره مهربوني داره تو چهار    

 ...چوب در نمایان مي شه:اقاجون ،اقاجون

قا جون ،کجا بودی دخترم        نسووورین خانم خودش رو تو ايوش پدرش مي   ندازه:جان ا ا

 .،مادرت پیر ش ازبس چشم انتظارت موند

پدر و دختر حسوووابي تو ايوش هم گریه مي کنند ،اشوووک من و مامان گالب هم جاری         

  شده،چشمهای سیاوش هم خیسه ،این رو از مژه های مشكي خیس

 .ت مي کنهاش مي شه فهمید،مامان گالب میاد جلو و همه رو به داخل حیاط دعو

سیاوش مي گه :خب مامان گالب این هم          ستند که  ش ست هم ن ست در د پدر و دختر د

 .ماموریت شما

شحالي بال      شوني ات رو داد از خو سرین خانم مي گه:امروز که این جوون اومد و ن پدر ن

  دراوردم ،فوری حجره رو تعطیل کردم و برای دیدنت اومدم،وقتي

،به خودم قول دادم همین امشب ببرمت خون مون و   جریان زندگي و دخترت رو شنیدم  

 .از دست این مرد نجاتت بدم

 . نسرین خانم مي گه :اخه ،اقا جون هنوز سپیده رو پیدا نكردن

پدرش مي گه :اومدني اینجا با اقا سووویاوش رفتیم کالنتری پیش یكي از دوسوووت های           

  ه،من همقدیمي ام ،اون هم قول داد امروز فردا سپیده رو برامون بیار
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 .شماره خونه وهمراه خودم رو دادم ،برو وسایلت رو جمع کن بریم

نسرین خانم مي ره اطاقش و در عر  یک ربع میاد بیرون :بریم اقاجون.مامان گالب از  

  اثاثیه چیز بدرد بخوری نمونده همه رو جالل فروخته ،هر چي

 .بدردتون خورد بردارید ،هرچي هم بدرد نمي خورد بدید بیرون

 بعد به طرف پدرش میره و به ارومي با هم

 

حرف مي زنند،پدرش یكم پول بهش مي ده :مامان گالب یه زحمت دیگه هم داشوووتم          

  ،این کرایه این ماه و ماه قبل ،اگه میشه به دست اقا کاظم برسونید

بگید حالل کنه،خدا بیامرزه پدرش رو که اینجا رو بدون پول پیش بهم داد.اقا سیاوش از  

  هم ممنونم که اقاجونم رو اوردید، اگه هزار سال هم مي شما

 .گذشت من روم نمي شد برم پیش شون

شام اهلل امروز        سرین خانم مي زنه و مي گه :اختیار داری ابجي ،ان  سیاوش لبخندی به ن

  فردا هم دخترت پیدا مي شه. دوست پدرتون گفتن اگه ثابت شه

 .،دادگاه بچه رو به شما مي ده جالل دخترتون رو فروخته و اعتیاد داره

 نسرین خانم بعد دو روز گریه مي خنده:اره ،اقاجون؟

 .اره دخترم،تا حاال هرچي سختي کشیدی بس ،دیگه من و مادرت پشتت هستیم:-
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نسوورین خانم و پدرش با بدرقه گرم ما مي رن ،باز هم مامان گالب بسوواط شووام رو اماده  

  خدا خیلي جوون محجوبي وکرده و سیاوش رو صدا مي کنه ،بنده 

با کلي شرم و حیا میاد سر سفره،البته نباید از حق گذشت که بیشتر مواد يذایي خونه رو 

 .سیاوش مي خره

صدای تلفن              سته و داره چای مي ریزه، ش سماور ن شب ،مامان گالب کنار  ساعت یازده 

  خوشحال بدم،صدای جواب رو تلفن تا رم مي میاد،به طرف اطاق 

 .نم رو مي شنوم:سالم خورشید ،مژده بدهنسرین خا

 !سپیده پیدا شده؟:

سر و صورت چرکش رو قربون،پلیس ها کنار      :- اره،االن کالنتری هستیم ،بچه ام بغلمه، 

  خیابون مشغول گدایي پیداش کردن ،جالل خیرندیده برای گدایي

ادیم  ه ما دفروخته به گداها،اون ها اولش گفتن بچه خودشونه ولي وقتي با عكس هایي ک 

  مقایسه کردن ،فهمیدن این سپیده منه.خورشید خیلي خوشحالم

سپیده حرف       سالم پیدا کردم.بیا با  شب هم خونواده ام رو دوباره دیدم هم دخترم رو  ام

 .بزن

 الو:-

 الو سالم خاله خوشگلم خوبي؟:

 .اوهوم خوبم ،فقط گشنمه:-

 ...نسرین خانم از اون ور خط قربون صدقه بچه اش مي ره
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 .سپیده مواظب خودت و مامانت باش،باشه:

 .چشم ،خدافظ:-

 .خداحافظ خاله ی نازم:

ازنسووورین خانم هم خداحافظي مي کنم و مي رم حیاط:مامان گالب مژده،سوووپیده پیدا            

 .شده،االن هم با نسرین خانم حرف زدم،بچه پیشش بود

 .شكر،الحمدهللمامان گالب دست هاش رو طرف آسمون بلند مي کنه:خدایا بزرگیت رو 

 .سیاوش هم از شنیدن این خبر خوشحال مي شه

مامان گالب تا تمام حرف های نسرین خانم رو مو به مو براش تعریف نمي کنم ولم نمي  

 کنه.ا

بعد که خیالش راحت مي شه بلند مي شه بره وضو بگیره:مامان گالب شما که نمازت رو     

 !.خوندی

 .مي خوام نماز شكر بخونم:-

ب مي ره تو خونه نماز بخونه،من بیچاره هم کنار سووویاوش تنها مي مونم ،هم          مامان گال  

  من هول کردم هم اون بنده خدا،اخر سر سیاوش مي گه:خورشید

 .خانم شنیدم کار پیدا کردید

 .بله ،قراره دو روز دیگه برم مصاحبه:

 طرف رو مي شناسید؟:-



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

30 

 

 نه ،یک بار مادرشون رو دیدم،چطور؟:

 خواهید برید جایي که ادمش رو نمي شناسید؟اخه چه طور مي :-

 .خب این هم کاره ، برم خوشم نیومد یا ادمش مشكل داشت دیگه نمي رم:

 حتما باید اتفاقي براتون بیفته تا بفهمید خطر یعني چي؟:-

 .فكر مي کنم خودم انقدر عاقل و بالغ شدم خطر رو تشخیص بدم:

سر کار برید،مگه من مردم که شما برید    یک دفعه عصباني مي شه:اصال الزم نكرده شما    

 .سر کار جای يریب

 ببخشید اون وقت شما چه کاره من مي شید؟:

 .به من من میفته:دوست ندارم اتفاقي براتون بیفته

 .من هر جا سر کار برم به خودم مربوطه:

 .با يم زیادی مي گه:آوین هم همین حرف رو مي زد

 آوین کیه؟:

ر کار و دسوووتش تو جیب خودش رفت ،عو  شووود،ارایش  نامزدم بود،وقتي رفت سووو:-

  انچناني مي کرد،من رو قبول نداشت،از لباسم ایراد مي گرفت،از لهجه ام

ها بیزار بود،اخرش هم         باس کرد جه و ل فت،خودش کرد بود ،ولي از له ایراد مي گر

  خونواده اش نشون و کادو هامون رو پس فرستادن و رفت زن همون
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من هم شهر و دیار خودم رو ول کردم اومدم اینجا ،تا کسي بهم   رییس شرکتشون شد ،    

  انگ بي يیرتي نزنه،خیلي سخته خورشید خانوم کرد باشي و بهت

 .بگن بي يیرت،...دلم نمي خواد شما الوده بشین

 .به فكر فرو مي رم :خیالتون از بابت من راحت باشه ،همه دخترها مكل هم نیستند

 ...ه اطاقش مي گه:ولي همه مردها مكل هم هستنددر حالي که بلند مي شه بر

یاوش           یاد سووو ناراحتي و يیرت ز یل این  بازهم فكر مي کنم ،دل یاوش مي ره و من  سووو

  چیه؟یعني بهم عالقه داره؟باور نمي کنم!!...ولي من هی  عالقه ای بهش

 .ندارم ،واقعاربرام مكل برادر نداشتم مي مونه

قت مصاحبه دارم ،از صبح دل تو دلم نیست،علي     امروز ساعت چهار با مهندس سعیدی و  

  ريم اصرار چند روزه سیاوش برای همراهي من تو روز مصاحبه

 . ،دیروز از شهرشون بهش تلفن شد و صبح رفت شهرستان

به ادرس مورد نظر مي رسووم ،یک شوورکت شوویک باالی شووهر ،به سوواختمون شوویشووه ای  

  که در اثر زیادنگاهي مي کنم ،با دستم چروك های مانتو ام رو 

شم ،پیرمرد خوش برخوردی           ساختمون مي  صاف مي کنم ،وارد  شده رو  شستن ایجاد  ن

  بهم خوش مي گه ،سوار اسانسور مي شم و به طبقه ششم مي رم

،زنگ واحد رو مي زنم ،مرد جووني در حالیكه مشغول صحبت کردن با تلفن همراهه در   

  داخل ،اروم سالم رو باز مي کنه و با دستش تعارف مي کنه برم
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شه و        شینم،مرد وارد اطاقش مي  صندلي انتظار مي  شم و روی اولین  مي کنم و داخل مي 

  همچنان صدای صحبت هاش میاد ،ظاهراردر مورد مسایل کاری

مشووغول صووحبته،از فرصووت اسووتفاده مي کنم و با دقت به اطراف نگاه مي کنم ،یه سووالن 

  ،در نیمه بازی که کابینت ها ازانتظار حدودارسي متری،دو تا در اطاق 

الی بازش مشووخص اند ،پس اونجا ابدارخونه اسووت،در دسووتشووویي کنار در ورودیه ،یه  

  پنجره بزرگ سرتاسری که همون نمای شیشه ای ساختمون که از

سالن انتظار        شي هم جلوی پنجره قرار داره.مرد جوون وارد  شخص بود ،میز من بیرون م

 .ن حمید سعیدی هستممیشه:ببخشید معطل شدید،م

 .خواهش مي کنم اقای سعیدی،من هم خورشید صادقي هستم:

 با دقت نگاهم مي کنه:قبالرجایي کار کردید؟

 .راستش کار اداری نه،ولي کار بازاری در منزل چرا ،انجام مي دادم:

ببینید اینجا کار زیادی نداره،فقط باید تلفن جواب بدید،صووبح ها زودتر از من بیایید و  :-

  دفتر رو باز کنید و ساعت هشت هم تعطیل کنید،یه نیروی

خدماتي هم داشوووتم که هفته ای یک بار اینجا رو تمیز مي کرد و چای اماده مي کرد که            

  سر دریافت حقوق بیشتر از اینجا رفت ،اگر کارهای اون رو هم

 انجام بدید حقوق تون بیشتر میشه،سوالي هست؟

 وق مد نظر شما چقدره؟ببخشید که مي پرسم ،میزان حق:

 سعیدی مي خنده:این سوال رو من باید از شما مي پرسیدم ،نظر خودتون چیه؟
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که من ادم پولكي ای هسوووتم          ماراالن پیش خودش فكر مي کنه  لت مي کشوووم ،حت خجا

  :راستش من تا حاال بیرون کار نكردم اطالع دقیقي ندارم،ضمنا هفته

 . ای سه روز کالس دارم

،عیدی و وام ندارید،کارهای خودتون و نظافت رو هم انجام بدید ،ماهي              بیمه نمي کنم :-

  پونصد تومن میدم.نظافت و کارهای شرکت رو هم روزهای تعطیل

 . و جمعه انجام میدید.این جا یک شرکت بین المللي فقط روزهای یكشنبه تعطلیه

رای  ام ب چه خوب یكي از روزهایي که کالس هسوتم یكشونبه هاسوت،میتونم بعد کالس   :

 .نظافت بیام

 .کنید زود به کارها مسلط بشید سعي اشكال نداره،فقط :-

 از کي مي تونم بیام سر کار؟:

امروز که اومدید در مورد دفتر ها و فایل های شووورکت بهتون توضووویح مي دم ،اگر از  :-

 .کارتون راضي باشم حقوقتون رو بیشتر مي کنم

 . مطمئن باشید از کارم راضي خواهید بود:

فقط چون من شما رو نمي شناسم و ضامن اشنا هم ندارید برای اینكه من خیالم راحت       :-

 .بشه فردا که اومدید بیست میلیون تومن سفته برام بیارید

 .باشه حتمار:

 ببخشید خانم صادقي که مي پرسم شما مجرد هستید یا متاهل؟:-
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 .مجردم:

 قبالر اصالر ازدواج نكردید؟:-

 .نه:

 .ی بهترخب ،اینطور:-

 چرا؟:

منشووي قبلیم درگیر پرونده طالقش بود هر روز شوووهرش مي اومد تو شوورکت داد و    :-

  بیداد راه مي انداخت،منشي قبل اون هم بچه کوچیک داشت هر روز به

 .بهانه ای شرکت نمي اومد

اقای سووعیدی پشووت میز منشووي مي شووینه و یكي از صووندلي های سووالن انتظار رو کنار    

 .کشه:خانم صادقي بفرماییدصندلي خودش مي 

سمت ها و فایل ها رو         سواس زیادی تمام ق شینم ،با دقت و و سعیدی مي  کنار مهندس 

  بهم توضیح مي ده ،من هم همه موارد مهم رو یادداشت مي کنم ،به

نظرم کامالر به شرایط شرکت مسلط شدم ،صحبت های مهندس سعیدی تموم میشه :خب  

 دید؟،این هم از توضیحات ،متوجه ش

 .بله ،فكر مي کنم کامالرتوجیه شده باشم:

راستي یک سوال ،ببخشید البته که مي پرسم؟....شما همیشه همین قدر ساده هستید            :-

 ،یا چون جلسه اول بود اینطوری اومدید؟
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شه همین       ستاده نگاه مي کنم:نه همی سطي که روبروم وای با دقت به مرد الير اندام و متو

 . طوری هستم

 .میگه :البته باید ساده گي باطنتون رو به سادگي ظاهرتون اضافه کنمبا لبخند 

 .از لطفتون ممنونم:

 .راستش اولین منشي جویای کاری هستید که با این وضع دیده بودم:-

 حاال از نظر شما خوبه یا بد؟:

نمي دونم ،چون بیشووتر کارهای ما تلفني تیپ و چهره شووما تاثیری در جذب مشووتری   :-

 .ی من فقط کارکردنتون مهمهنداره ،برا

شم           : ضورتون مرخص ب شید،اگراجازه بدید از ح ضي ب شام اهلل از کارکردن ام هم را ان 

 .فقط فردا ساعت چند اینجا باشم؟

فردا ساعت هفت و نیم اینجا باش و سفته ها رو بیار ،از پس فردا شما هفت و نیم میای  :-

 . و من ساعت هشت میام

 .چشم حتمار،خداحافظ:

 .داحافظخ:-

سي          شكالت مالي برای اولین تاک سفته،علي ريم م شم ،بعد خریدن  شرکت خارج مي  از 

  که مي بینم دست بلند مي کنم ،باید زودتر به خونه برسم و این

 .خبر خوب رو به مامان گالب بدم
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 دستم رو روی زنگ مي گذارم ،صدای لنگون لنگون راه رفتن مامان گالب شن

 

 ون بال باز هم کلیدت رو جا گذاشتي؟یده مي شه:دختره شیط

 .تا در باز مي شه ،مي پرم لپش رو ماچ مي کنم:سالم مامان خودم ،خبر خوب

 کارت درست شد؟:-

 .بلللللللله ،یه شرکت خوب تو یک منطقه خوب:

شه.بیا بیا برام تعریف کن ،بینم         :- ست ب صلوات نذر کردم کارت در شكر ،کلي  خدا رو 

 چه کار ها کردی؟

 

قتي نسرین خانم رفته مامان گالب خیلي تنها شده ،تنها تفریح اش شده رفتن مسجد  از و

  و رفتن جلسه قران هفتگیش،باز نسرین خانم که اینجا بود

 .مامان گالب نصف بیشتر روز به سواالت سپیده جواب مي داد و روزش سپری مي شد

،خیالش که راحت مي    تمام اتفاقات امروز رو مو به مو به مامان گالب توضووویح مي دم          

 شهمي پرسه:حاالخورشید حقوق ات چقدره؟

گفته ماهي پونصد،هفت و نیم صبح تا هشت شب،یكشنبه ها و روزهایي که کالس دارم       :

 .تعطیل ام

 .خدا رو شكر.من به اینده تو ایمان دارم:-
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 صدای زنگ تلفن میادمي رم اطاق و تلفن رو برمي دارم:الو !بفرمایید؟

 .ده مي شه:الو ،سالم خورشید خانمصدای سیاوش شنی

 سالم اقا سیاوش ،خوبید ؟خانواده خوب هستند؟:

 سالمت باشید،رفتید شرکت ؟چطور بود؟:-

 .بله ،خدا رو شكر درست شد ،از فردا مي رم سر کار:

 . که اینطور:-

 از کجا زنگ مي زنید؟:

  ،از خونه دایي ام زنگ تلفن مادرم اینها قطع بود ،تو روسووتای ما تلفن همراه انتن نداره:-

 .زدم.فردا صبح راه میفتم میام

 . سالم برسونید:

 .سالمت باشید ،خوبي تون رو مي رسونم.خداحافظ:-

 .خداحافظ:

 مامان گالب نگران مي گه :کي بود خورشید؟

 .اقا سیاوش بود ،گفت فردا بر مي گرده:

 !وا،زنگ زده بود همین رو بگه:-

 .و کارم بپرسه نه زنگ زده بود ،از محل کارم:
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ببین خورشووید من کي به تو گفتم تو گلوی این سوویاوش بیچاره بد جوری گیر کردی   :-

 .ها

 .وای نگو، مامان گالب خجالت مي کشم:

 .پسر بدی هم نیست،تا قسمت چي باشه:-

شته ام مي مونه ،هی  حس دیگه ای    : سیاوش برای من مكل برادر ندا ولي مامان گالب اقا 

 .بهش ندارم

 .ن همه چیز رو درست مي کنهزما:-

شدم این قدر     سیاوش داره با این کارهاش بدجور کالفه ام مي کنه،هنوز زنش ن وای این 

 .روم حساسیت داره،وای به حال اینكه زنش بشم

 هنوز از پای تلفن تكون نخوردم که باز هم زنگ مي زنه:الو ؟

 .سالم ،خورشید طالیي:-

 پروین خوبي ؟:

 یری؟سرايي از ما نمي گ:-

 .به جون پروین سرم خیلي شلويه:

 .زود تند سریع همه رو تعریف کن:-

 .وای پرپر تو و مامان گلي باید با هم برید تو یک تیم هر دو تاتون مكل هم مي مونید:
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 .حیف که به یكي دیگه قول دادم وگرنه گلي جون زن رویاهای منه:-

شم و    رو روز چند این ماجراهای تمام شم  مي اروم وقتي خندم مي از خنده روده بر مي 

  خوری:گه مي سكوت دقیقه چند بعد. کنم مي تعریف براش کامل

اگه نمي شوووناختمت مي گفتم داری فیلم هندی برام تعریف مي کني ،جون پرپر اینها رو 

  دیگه جایي تعریف کن یكي از فامیل هامون هند زندگي مي کنه

 .،بدجور زندگیت فیلمه،بگم تو رو به یک کارگردان هندی معرفي کنه

 .برو خودت رو مسخره کن:

 خوری ،طرف که مي خوای بری پیشش ادم مطمئني به نظر مي رسید؟:-

 .اره ،به نظرم ادم معقولي بود:

 مي خواهي به امیربگم برات در موردش تحقیق کنه؟:-

 !خنده ام مي گیره :مگه مي خوام شوهر کنم

في ها ،سوووكته مي کنه،اول و اخرش زن داداچ  جون پر پر جلوی داداچ ما اینطوری نحر:-

 . خودمي

 اونوقت شما سردیت نشه ،رودل نكني؟:

 .نه ،بابا با چایي نبات مي خورمت:-

 ...خ...دا...حا...فظ:
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خداحافظ ،به گلي جونم سالم برسون ،بگو حیف دیر شناختمش،قول و قرارم رو با یكي :-

 .دیگه گذاشتم

 احافظمي خندم:پرپر خیلي دیوونه ای.خد

 مامان گالب روی صندلي پالستیكي که کنار پنجره قرار داره مي شینه:سیاوش بود؟

 .نه این پرپر جونور بود:

وای پروین بود کاش مي دادی باهاش حرف بزنم دلم براش تنگ شووده.شوومارش رو  :-

 .بگیر باهاش حرف بزنم

 . مامان گالب ،ولش کن ،دختره دیوونه است:

 .نگو ،یک گلوله نمكه:-

 !تویي هم ،باز الو:گیرم مي رو ه اصرار مامان گالب شماره خونه پروین اینها ب

 .الو گوشي مامان گالب:

 الو سالم دختر قشنگم ،دلم برات تنگ شده ،چرا نمیای بینمت.؟:-

مامان گالب مي گه که ازبس خندیده اشوووک هاش             به  نمي دونم این پروین چي داره 

 .ه کارت برسروون شده:باشه ،باشه خداحافظ برو ب

 مامان گالب ،پروین چي مي گفت؟:

پدر و          :- به  خدا  یه ، نده ا گار برام ردیف مي کرد ،خیلي دختر دل ز هیچي کلي خواسوووت

 .مادرش ببخشدش
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های           کار ها و  به حرف با دسوووتم اب رو تكون مي دم،فكر مي کنم  نار حو  و  مي رم ک

  ه ازسیاوش،به حرفهای جدید پروین و زن داداش گفتنش،به شرکتي ک

سه،یک نفر در خونه رو      سجد محل به گوش مي ر صدای اذان مغرب از م فردا باید برم ،

  میزنه:چادرگلدار روی بند رخت رو سر مي کنم و در رو باز مي

کنم،یه جوون صووورت شوویش تیغ کرده که اسووتین کوتاه پوشوویده و خالكوبي هر دو تا    

 !دستش رو پر کرده ،پشت دره:بله ،بفرمایید

 ببخشید اینجا چند تا خونواده زندگي مي کنید؟سالم ،:-

 با تعجب مي پرسم :چطور؟

 .با لبخند مي گه:گوشت قربوني اوردیم

 .دو تا خونواده:

به سرعت خودش رو به وسط کوچه مي رسونه و از تو ماشین دو تا بسته گوشت و دو تا         

 .نایلون و یک گوني میاره:خدمت شما ،خداحافظ

 پسر جوون

 

ماشین اش میشه ،تو کوچه رو نگاه مي کنم ،جلوی در بعضي از همسایه ها  مي ره و سوار 

  مي حیاط داخل به رو گذاشته،وسایل رو ها وسیله همین هم 



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

سته حبوبات    برم،یک گوني برنج ده کیلویي،دو تا روين مایع،چند تا ماکاروني و چند تا ب

  ط،با دو تا بسته حدودا یک کیلویي گوشت ،مامان گالب میاد حیا

 !!که وضو بگیره:اینها رو کي خریدی مادر

 .من نخریدم ،یک نفر نذری اورده بود:

مامان گالب دست هاش رو به طرف اسمون بلند مي کنه:خدا نذرشون رو قبول کنه و به     

 .مالشون برکت بده

شهریها،خالكوبي،دماغ         : سول باال  سو سره رو مي دیدی،از این  کاش مامان گالب قیافه پ

 .تو شوك ام عملي،من هنوز

 .گلكم هیچوقت از رو ظاهر افراد درمورد باطنشون قضاوت نكن:-

 .از این به بعد قول مي دم نصیحتتون یادم نره:

با لقمه نون و پنیر میاد دم در               مامان گالب  ندم  هام رو مي ب ند کفش  در حالیكه دارم ب

 .:نازنینم این رو یادت رفت

 ! دارم مي رم سر کار،لقمه ببرم ؟از خنده ریسه مي رم:وای ،مامان گالب مكالر

 مامان گالب پكر مي شه:تا يروب که نمي توني گرسنه بموني؟

م و لقمه رو مي گیرم :الهي من فدای این دل کوچیكت  ب.*و.سصورت مهربونش رو مي 

 .برم

در حالیكه دارم از خونه خارج مي شوووم ،لقمه رو تو کیف ام مي گذارم،جای پروین خالي          

 .الن چه کیفي مي کرداگه همراهم بود ا
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تا نزدیک خیابون اصلي رو پیاده مي رم ،هنوز خیلي وقت دارم ،نزدیک خیابون امبوالنس  

  میشه،اول رد کنارم از سرعت به که بینم مي نعش کش رو 

صووبحي کدوم خونواده بي کس شوودن...؟االن خونواده اش تو چه حالي هسووتند...؟پولدار  

 .رحمتش کنهبوده یا فقیر...؟هر کي بوده خدا 

 .خودم رو با تاکسي به شرکت مي رسونم نمي خوام روز اول کاری دیر برسم

هنوز ده دقیقه مونده به هفت و نیم ،در شوورکت رو مي زنم ،مهندس سووعیدی در رو باز  

  مي کنه:به به ،خانم صادقي ،خوش امدید،چه قدر هم خوش قول

 .اید

 .سالم اقای مهندس ،صبحتون بخیر:

سه دارم     صبح بخیر... :- ساعت نه جایي جل شتم ، برنامه کاری امروز رو روی میزتون گذا

  باید برم ،تا برگردم فایل های مشخص شده رو مرتب کنید و پرونده

 های شرکت نیک نام و جان بین رو جمع اوری کنید.راستي سفته ها رو اوردید؟

 .سفته ها رو از کیف ام در میارم و بهش مي دم:بله ،بفرمایید

سووعیدی در حالیكه داره سووفته ها رو تو گاو صووندوق اطاقش مي گذاره،کیف و   مهندس 

  کت اش رو بر مي داره و به سمت در حرکت مي کنه :اگر خانم من

 شدید؟ متوجه.نیستید جریان در بگید زنگ زدن و پرسیدن من کجا رفتم 

 .بله چشم اقای مهندس:
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کنه پروین کالرذهن من رو مهندس از شوورکت خارج مي شووه ،پس متاهله!خدا چه کارت 

  منحرف کردی،مشغول کار مي شم ،انقدر يرق کار مي شم که گذر

ساعت دو        ساعت ام نگاه مي کنم ، ضعف مي ره ،به  شم ،دلم بدجور  زمان رو متوجه نمي 

  بعد ازظهر !یعني من حدود شش هفت ساعت يرق کار بودم و

  نمک دم چای خودم تابرای مي رم متوجه نشدم ،از جام بلند مي شم و به سمت ابدارخونه 

  بدم انجام نمونده کاری که ،من نامرتب آبدارخونه ،چقدر

تب کردن           فت و مر ظا به ن ندس کي برگردن ،شوووروع مي کنم  ،معلوم هم نیسوووت مه

  آبدارخونه ،سماور مي جوشه چای دم مي کنم ،همه جا از تمیزی

نجا مي شووم ،به نظرم  میدرخشووه ،به سوومت سووالن میام و مشووغول مرتب کردن فضووای او

  چیدمان اینجا باید تغییر کنه،شروع مي کنم به تغییر دادن جای

به بهترین نحو ممكن               به چیدمان نهایي نگاه مي کنم ،واقعار فضوووا  بارها از دور  مبلمان،

  استفاده شده ،تقریبار فضای تنفس شرکت دو برابر شده ،یک لیوان

ن گالب مي خورم. زنگ شرکت رو مي زنند   چای برای خودم مي ریزم و همراه لقمه ماما

 .،در رو باز مي کنم:سالم مهندس سعیدی

مهندس سعیدی وارد شرکت مي شه و با تعجب به همه جا نگاه مي کنه: نگید که این ها    

 !کار شماست

با لبخند سووور ام رو پایین مي اندازم ،تازه متوجه فضوووای آبدارخونه میشوووه :به به ،چه               

 چي ؟عالي...کارهای سیستم 

 .اون ها رو که تا ظهر تموم کردم ،وقت اضافي اوردم مشغول انجام بقیه کارها شدم:
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مهندس کنار سوویسووتم میاد و تمام فایل ها و برنامه ها رو چک مي کنه ،لبخند رضووایت    

  روی لب هاش نقش مي بنده:خسته نباشید همه کارها رو عالي انجام

یسووت روزهای تعطیل هم سوور کار بیایید.االن  دادید،اگر به همین منوال کار کنید نیازی ن

  نید.اینک استراحت منزل ببرید تشریف تونید مي نیست کاری هم 

 .هم کلیدهای شرکت فردا هفت و نیم اینجا باشید

با خوشوووحالي کیف ام رو بر مي دارم وکلیدها رو توش مي اندازم،از شووورکت خارج مي         

  مي شم و به طرف شرکت واحد ب.*و.سشم،هنوز کلي وقت دارم سوار اتو

 .خونه راه میفتم

وارد حیاط مي شم ،مامان گالب يمگین کنار حو  نشسته ،حسابي هم به فكر فرو رفته     

  طوری که اصالر متوجه حضور من نمي شه :سالم مامان گلي

 .خودم

 سالم مادر ،کي اومدی؟:-

 . تازه رسیدم،نبینم تو فكر باشي:

 .راستش امروز اتفاق بدی افتاده:-

  ترس پاهام سست مي شه :چي شده مامان گلي؟از 

حاج اقا سلیمي امروز به رحمت خدا رفته.صبح که خانومش میره بیدارش کنه مي فهمه :-

 .نصفه شب تموم کرده
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سي          شه،پلک مي زنم ، گونه هام خیس مي شه،پس اون امبوالن چشم هام پر از اشک مي 

 .که صبح دیدم حاج اقا سلیمي رو مي برده

 یه،مامان گالب؟مراسمش ک:

 . فردا سوم و هفتم رو با هم مي گیرن ،تونستي زودتر بیا با هم بریم:-

 باشه حتمار.مامان گالب حاال چي میشه؟:

 .نمي دونم مادر،فقط مي دونم خدا خودش باید بهمون رحم کنه:-

سوزه ،برای تنهایي بعد از این زنش      سلیمي مي  به داخل خونه مي رم ،دلم برای حاج اقا 

  سوزه ،برای خودم و مامان گالب که تكیه گاهمون رو از دست مي

 .دادیم هم

تلفن زنگ مي زنه ،شووماره ناشووناس ،انگار از شووهرسووتاني ،جاییه،گوشووي رو برمي دارم  

 ...،صدایي نمیاد:الو ،الو...چرا جواب نمیدی...مزاحم

 عصباني گوشي رو مي گذارم ،دوباره همون شماره زنگ مي زنه:الو ؟

ریف و دخترونه خیلي اروم صووحبت مي کنه ،انگار مي ترسووه بقیه صووداش رو  صوودای ظ

 بشنوند:الو

 !بفرمایید:

 خورشید خانم؟:-

 بله ،خودم هستم ،شما؟:
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 .من هیوا هستم ،دختر دایي اقا سیاوش

 بله ،شما خوب هستید ،خانواده خوب هستن؟:

 . ممنونم:-

 کاری دارید؟:

 .راستش...یه سوالي داشتمصدای دختر به وضوح مي لرزه:راستش ...

 !بفرمایید:

 شما سیاوش رو دوست دارید؟:-

 !با تعجب مي گم :چطور

 خواهش مي کنم جواب من رو بدید؟:-

 .راستش اقا سیاوش برای من مكل برادر نداشته ام مي مونه ،فقط همین:

دختر نفسووي به راحتي مي کشووه:خدا رو شووكر ،خیالم راحت شوود.میشووه بهم برای کاری   

 نید؟کمک بك

 بله ،حتمار:

راسووتش من و سوویاوش از بچه گي با هم بزرگ شوودیم ،همیشووه اون رو مرد رویاهای   :-

  خودم مي دیدم ،تا اینكه با دوستم آوین آشنا شد و باهاش نامزد کرد
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،خورشید جان اون روزها بدترین روزهای عمرم بود ،خواب و خوراك نداشتم ،باور نمي    

  ش از آوین خواستگاری کنه ،چونکردم سیاوش با اون همه يیرت ا

شبخت کنه ،تا           سیاوش رو خو ستم نمي تونه  شناختمش ،مي دون ستم بود و مي  آوین دو

 .اینكه نامزدیشون بهم خورد

 خب،خدا رو شكر ،االن من چه کمكي مي تونم بكنم؟:

شمارتون رو ذخیره کردم            :- صحبت کرد من  شما تلفني  سیاوش با  شب که  ستش دی را

  بار دیگه سیاوش رو از دست بدم.نمي دونم چرا ،دلم نمي خواد

سیاوش متوجه عشق و عالقه زیاد من به خودش نمي شه،قراره آخر هفته از یه روستای       

  دیگه برای خواستگاری من بیان ،خورشید کمكم کن سیاوش

متوجه عشق من بشه و زودتر بیاد خواستگاری وگرنه مجبورم مي کنند با کسي که اونها       

 .واج کنممي گن ازد

 هیوا ،چقدر دوستش داری؟:

هیوا دقیقه ای سووكوت مي کنه و مي گه:انقدر که اگر به زور شوووهرم بدن خودم رو مي  

 .کشم

 .من هر کاری بتونم برات مي کنم ،تو هم فعال اروم اروم خانواده ات رو راضي کن:

حقم  صدای خوشحال هیوا رو مي شنوم :چشم ،چشم خیلي ممنونم ازت خورشید جان،در 

 .خواهری مي کني.صدای پا میاد من باید قطع کنم ،خداحافظ
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قبل از اینكه من جوابش رو بدم قطع مي کنه ،عجب وضووعیتي شووده ،وسووط ختم حاج اقا   

 .سلیمي باید سیاوش رو راضي کنم بره خواستگاری هیوا

 

یک پارچه سفید مي اندازم روی مانتو مشكیم تا اطوش کنم خدا رحمت کنه صدیقه خانم  

  همسایه قبلي مون رو این مانتو برای دخترش بود اون نمي

 .پوشید داد به من از اون موقع فقط مواقع عزاداری مي پوشمش

شیدکم همه         صه نخور خور شه:ي ستش رو روی موهام مي ک مامان گالب میاد کنارم و د

 .چیز درست مي شه

ا بتونیم  جویي کنیم ت يصه نمي خورم ،دارم فكر مي کنم از این به بعد باید بیشتر صرفه   :

 .یک کم هم پس انداز داشته باشیم

شینه و پاهاش رو دراز مي کنه :بیا مادر ،دیرت مي       صبحونه مي  سفره  مامان گالب کنار 

 .شه ،بیا صبحونه بخور برو که بتوني مرخصي بگیری

  ب.*و.سهول هولي دو تا لقمه نون و پنیر مي خورم و اماده مي شم برم سر کار،سوار اتو

  واحد مي شم و خودم رو به شرکت مي رسونم ،هنوز خیلي شرکت

وقت دارم،در رو باز مي کنم و وارد شوورکت مي شووم ،این جا چرا اینطوریه!همه چیز بهم 

  ریخته است!روی زمین هم کلي لیوان و استكان خورد شده ریخته

گذارم و اروم اروم مي رم ج          باز مي  مده ،در رو  نه دزد او یاد نك ند م خدا   ،نفس ام ب لو،

  خیرشون نده دیروز چقدر برای تمیز کردن اینجا زحمت کشیدم،از توی
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اطاق مهندس سعیدی صدای بچه میاد ،اروم در رو باز مي کنم ،مهندس در حالي که یک    

  نوزاد حدود چهار پنج ماهه تو بغلشه خوابش برده ،نوزاد با دیدن

ه ،نزدیک تر مي رم ،مهندس  من مي زنه زیر گریه و دستهاش رو به طرف ام دراز مي کن

 !بیدار مي شه:اِاومدید خانم صادقي

 ببخشید اقای مهندس اتفاقي افتاده؟:

 .دیشب مادر رادین اومد این جا رو بهم ریخت و رفت:-

 ببخشید میتونم بپرسم مشكلشون چي بوده؟:

در حالیكه پسووور کوچولو رو که االن فهمیدم اسووومش رادین رو به طرف ام مي گیره مي 

  زندگي ما همش مشكل،بي زحمت رادین رو بگیرید براش شیرگه:

 .درست کنم

شم مي گذاره ،نمي دونم طفلي     سرش رو روی دو رادین خودش رو تو بغلم مي اندازه و 

  من رو با کي اشتباه گرفته،اروم اروم شروع مي کنم نوازشش مي

 .رد و دل مي کنهکنم و اون هم با دهانش صداهای مختلفي درمیاره انگار داره با من د

شه:اولین بار که         شیر رو تكون مي ده با تعجب نزدیک مي  شه  شی مهندس در حالي که 

  مي بینم رادین بغل یک خانم ارومه ،اون حتي بغل مادرم هم نمي

 .ره

شووویشوووه رو از مهندس مي گیرم و شوووروع مي کنم به شووویر دادن و صوووحبت کردن با  

 نه رادین؟ رادین:برای اینكه ما با هم دوست ایم،مگر
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رادین شوویشووه رو از دهنش درمیاره و شووروع مي کنه يیغو يیغو کردن ،مهندس مي گه 

  :خدا خیلي دیشب بهش رحم کرد ،بي رحم طفلي بچه ام رو همچین

 .پرت کرد رو مبل گفتم استخوناش خورد شدن

 !با تعجب نگاهش مي کنم :جدی ،چرا

روژه واردات با پدرش شریک شدم و    ازدواج من و شادی از اول اشتباه بود،توی یک پ  :-

  اون مجبورم کرد دختر خودسر و مغرورش رو بگیرم ،اوایل زندگي

مون بد نبود تا اینكه رادین بدنیا اومد از اون موقع بهونه گیری هاش شووروع شووده ،یک  

  روز مي گه چرا نمي ریم خارج زندگي کنیم،یک روز مي گه چرا

شي ات جوونه،یک روز مي گه بچه رو  بده مادرت بزرگ کنه من وقت ندارم،کالردنبال   من

  بهونه است جدا شه ،متاسفانه نصف شرکت هم به نامش ،اگر

ست یک هفته با         شب هم مي خوا شم،مجبورم تحمل کنم،دی شكست مي  طالقش بدم ور

  دوستاش بره دوبي اومد اینجا بچه رو پرت کرد رو مبل ، ازم پول

 . گرفت و رفت

 اال مي خواهید چي کار کنید؟ببخشید اقای مهندس ح:

 .نمیدونم ،تا صبح که این بچه از بس گریه کرد نگذاشت یه لحظه بخوابم:-

 .شما استراحت کنید من مراقب اوضاع هستم:

مهندس با لبخند قدر شناسانه ای نگاهم مي کنه:خیلي ممنونم خانم صادقي ،پس اگر کار     

 .واجب پیش اومد بیدارم کنید
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بغلم داره شوویشووه شوویرش رو مي خوره سوواك لباس هاش رو برمي  در حالیكه رادین تو

  دارم و از اطاق مهندس خارج مي شم،طفلي رادین با انگشت های

کوچولوش دسووتم رو محكم نگه داشووته و در حالیكه شوویر مي خوره ،نگاهم مي کنه ،من 

  هم قربون صدقه اش مي رم ،همون طور که به حرف هام گوش مي

به ،اروم روی یكي از کاناپه های هال مي         کنه چشووومهاش سووونگین م    ي شوووه و مي خوا

  گذارمش و یه مبل دیگه رو کنار کاناپه مي چسبونم تا اگر تو خواب يلت

شرکت رو تمیز مي         شكسته ها رو جمع مي کنم و  شه  شی زد زمین نیفته ،اروم اروم تمام 

  کنم ،یک پیمونه چای تازه دم درست مي کنم و پشت سیستم

شینم و ک  صدای رادین میاد ،به طرف کاناپه مي رم  مي  ارهای امروز رو انجام مي دم ،که 

  وقتي من رو مي بینه دستهاش رو برام تكون مي ده ،اروم بغلش

مي کنم و دوتایي برمي گردیم پشووت سوویسووتم ،با چشووماني که از تعجب گرد شووده به  

  صفحه مانیتور خیره شده و سعي داره انگشت های خیس اش رو به

رد بزنه ،صوودای مهندس میاد:خانم صووادقي نمي گید اگر رموز کارتون رو به پسوورم  کیبو

 یاد بدید از کار بي کار شید؟

 .نه خیالتون راحت ،فوت های اصلي رو برای خودم ذخیره کردم:

 .مهندس میاد نزدیک ام و رادین رو مي گیره:چطوری بابایي ، حسابي مهندس شدی ها

 دارید؟ اقای مهندس چای تازه دم میل:

 .بله ممنون مي شم:-
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به ابدارخونه مي رم و یک لیوان چای برای مهندس مي ریزم ،از تو یخچال هم یک کم           

  نون و کره مربا بر مي دارم و کنارش میگذارم :اقای مهندس

 . بفرمایید

 مهندس سعیدی نگاهي به سیني مي

 

کنم و به همراه  کنه و با خوشووحالي مشووغول خوردن صووبحانه مي شووه،رادین رو بغل مي  

  شیشه و قوطي شیر خشک اش به ابدارخونه مي رم و مشغول تهیه

شووویرمي شوووم :خانم صوووادقي خیلي ممنونم ازتون اگر امروز نبودید و به کمک ام نمي       

 . اومدید نمي دونم باید چه کار مي کردم

 .خواهش مي کنم کاری نبود:

ساعت دو    شرایط چطور به مهندس بگم که  صي بده برم ختم قیم    نمي دونم تو این  مرخ

 . ام

مهندس سوویني صووبحانه رو به ابدارخونه میاره و چند دقیقه بعد در حالي که کیف چرم و  

  کت اش همراهشه به طرف در خروجي مي ره :من نیم ساعت

 .دیگه جلسه دارم بي زحمت مواظب رادین باشید تا بیام

 همین که میام بهش بگم :اخه

،گوشوووي تلفن رو بر مي دارم تا به مامان گالب خبر بدم      در شووورکت رو مي بنده و میره  

  نتونستم مرخصي بگیرم ،مامان گالب با دلخوری تلفن رو مي گذاره
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 .،اصالرانتظار نداشت نتونم همراهش برم

 رادین گریه مي کنه ،بوی بدی هم میده :ای پسر شیطون جات رو خیس کردی؟

خیس شده اش رو عو  مي کنم   از توی ساك لباس هاش پوشک بر مي دارم و پوشک    

  طفلي ادرار تمام پاهاش رو سوزنده ،زنگ مي زنم مهندس

 سعیدی :الو اقای مهندس؟

 بفرمایید اتفاقي افتاده؟:-

نه راسووتش خواسووتم بگم برگشووتني از داروخانه پماد بگیرید،پاهای رادین بدجور ادرار  :

 .سوخته شده

 .باشه چشم حتما ،فعال خداحافظ:-

 .خداحافظ:

 !گ شرکت رو مي زنن ،از چشمي نگاه مي کنم :این که سیاوش ،اینجا چه کار مي کنهزن

 در حالیكه رادین تو بغلمه در رو باز مي کنم:به به سالم،پرستار بچه هم شدی؟

 سیاوش چطور اینجا رو پیدا کردی؟:

 .از مامان گالب ادرس گرفتم:-

 برای چي اومدی؟:

 ي کشه :اومدم ببینم محیط کارت چطور جاییه؟سیاوش در حالیكه داخل اطاق ها سرك م
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 ببخشید اون وقت چه ربطي به شما داره؟:

در حالیكه اخم هاش میره تو هم ،یک قدم به طرف ام بر مي داره:مكل اینكه تو ناموس            

 .مني ،باید مواظبت باشم

 .خنده مصنوعي مي کنم :هه هه ،خوب نمردیم و معني ناموس رو هم فهمیدیم

د خانم ،چه خوشووت بیاد چه خوشووت نیاد محل کارت برام مهم،نمي خوام  ببین خورشووی:-

 .فكر کنن بي کس و کاری

 .هی  کس همچین فكری نمي کنه:

 .ولي فقط من مي دونم تو این شرکت ها چي مي گذره:-

 .این وصله ها به مهندس سعیدی نمي چسبه،خیلي ادم خوب و چشم پاکیه:

 .نشون بده من حرفم رو پس مي گیرمتو فقط یک مرد خوب چشم پاك به من :-

 .راست مي گي اصالرهمچین کسي رو نمي شناسم:

باور کن تا از راه رسوویدم ،سوواك رو انداختم تو حیاط و از روی کارتي که دسووت مامان  :-

 گالب بود یكسره اومدم اینجا،میشه یكم آب بهم بدی؟

  اش میارم ،بیچاره پسووربه طرف ابدارخونه مي رم و یک لیوان چایي با دو تا شوویریني بر

 .خوبیه ،فقط بلد نیست چطور محبت کنه:بفرمایید

 .به به ممنونم ازت خورشید خانم:-
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تا اقای مهندس نیومدن زود برو ،نمي خوام در موردم فكر        : خواهش مي کنم ،فقط لطفا 

 .بد بكنند

 .اتفاقاراومدم تا مهندس رو از نزدیک ببینم و بدونن که تو صاحب داری:-

یاوش خجالت بكشید هر چي من هیچي نمي گم شما پاتون رو از گلیمتون دراز تر   اقا س :

 .مي کنید

شت ات برام مهمه ،نمي              سرنو ستت دارم ، شید باور کن دو شه:خور سیاوش جدی مي 

 .خوام اتفاقي برات بیفته

صله داریم ،از هی  نظر بهم نمي خوریم،خواهش مي    : سیاوش ما خیلي از هم فا ببینید اقا 

 .ن حرف ها همین جا تموم شهکنم ای

 چرا خورشید،قیافه مهندس چشمت رو گرفته یا مال و اموالش ؟:-

 مهندس یک مرد متاهل و این هم بچه اش ،چرا در موردش همچین فكری مي کني؟:

 ببخشید اونوقت مادر این بچه کجاست؟:-

 . براش کاری پیش اومده رفته جایي:

 احیانارشما مادر جدیدش نیستید؟:-

 .ا سیاوش احترام خودتون رو حفظ کنیداق:

خورشید زمین بری آسمون بری آخرش مال خودمي ،من اجازه نمي دم چیزی که حق    :-

 .منه رو کسي از من بگیره
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 اونوقت تكلیف عشق و عالقه چي مي شه؟:

 .اون که حل میشه ،اونقدر بهت محبت مي کنم تا عاشق ام بشي:-

 اگر نشدم چي؟:

 .ونم عاشقت کنممي شي،مطمئنم مي ت:-

 پس تكلیف کسي که واقعارعاشقته و حتي از شنیدن اسمت زبون اش بند میاد چي میشه؟:

 با تعجب به طرف ام میاد:متوجه منظورت نمي شم ،در مورد کي حرف مي زني!؟

سالها عاشقانه دوستت        : اقای بايیرت ،اقای خوش يیرت،اقای عاشق کسي که تموم این 

  مي شده،از شنیدن اسمت زبونش بند داشته،از دوری ات بي تاب

 .میومده ،وقتي نامزد کردی هفته ها مریض شده

 .خورشید واضح تر حرف بزن منظورت چیه؟مي خوای منو دور بزني:-

باور کن همه حرف هام راسووته،کسووي هسووت که همیشووه نزدیكت بوده ،مواظبت بوده   :

  و به زور،عاشقت بوده ،کسي که اخر هفته قراره براش خواستگار بیاد 

مي خوان شوهرش بدن،کسي که به من زنگ زده و با کلي شرم و حیا به عشقت اعتراف      

 .کرده

 !!منظورت هیوا که نیست:-

 .چرا اتفاقارمنظورم همون:
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باور نمي کنم همه این حرف ها رو هیوا زده باشووه ،همیشووه فكر مي کردم اون من رو  :-

 !مكل برادر خودش مي دونه

 .تو نری خواستگاریش و به زور شوهر بدن حتمارخودش رو میكشهو به من گفته اگر :

سیاوش با بهت به من نگاه مي کنه:باورم نمي شه ،هیوا ساکت و مظلوم تو همه این سالها     

 عاشق ام بوده ،پس چرا من متوجه نشدم ؟

 یه زن وقتي عاشق میشه بخاطر شرم:

 

 .نمي تونه به عشقش اعتراف کنه ،این خصلت ذاتیشه

 ن چي کار کنم خورشید؟اال:-

 تو هیوا رو دوست نداری؟:

 االن که فكر مي کنم نمي دونم واقعا عاشقش هستم یا نه؟:-

به دلت رجوع کن سیاوش ،هیوا هم خونته،هم ریشه ته ،دوستت داره ،تمام این سال ها     :

  دوستت داشته ،به نظر من لیاقت اینكه تو عاشقش بشي رو

ار و برگرد شوووهرتون ،برو پیش هیوا به این فراق پایان    داره،برو خونه وسوووایلت رو برد  

  خوش بده ،مي دونم هیوا همسر وفاداری برات مي شه و مادر مهربوني

 .برای بچه هات

 داشتم؟ برات زیادی اونوقت تو چي مي شي،من ارزوهای :-
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یاوش ،تو همیشوووه برادر من بوده و هسوووتي ،خدای من هم       مي خندم :برو داداش سووو

 . گذار دیر شه ،نگذار حسرت تا ابد تو دلت بمونه ،بروبزرگه،برو ن

 .سیاوش به طرف ام میاد :امیدوارم یک روز از تصمیم امروز ام پشیمون نشم

 .پشیمون نمي شي،برو خدا به همراهت:

زنگ شوورکت رو مي زنند مهندس سووعیدی ،از این بدتر نمي شووه حاال پیش خودش چه  

  به سیاوش میفته و بافكری مي کنه،در رو باز مي کنم،چشمش 

 تعجب بر مي گرده به من نگاه مي کنه :مهمون داشتید؟

اجازه بدید معرفي کنم ،اقا سوویاوش همسووایه و دوسووت ما ،مكل برادرم دوسووتشووون      :

 .شن مطمئن ام جدید کار محل از دارم،اومده بودن 

سالم         سردرگم : ست مي ده ،مهندس هنوز  سیاوش به طرف مهندس مي ره و باهاش د

 .سیاوش هستم همسایه خانم صادقي اینها من

راسوووتش اقا سووویاوش اومده بودن خداحافظي چون دارن بر مي گردن شوووهرشوووون تا   :

 .بسالمتي متاهل بشن

 .مهندس نفسي به راحتي مي کشه:به سالمتي ،ان شام اهلل خوشبخت شید

سووویاوش خداحافظي مي کنه و به طرف در میره :ابجي خورشوووید هر وقت کار داشوووتي           

 . ارف نكن حتما حتما زنگ بزن بگوتع

 .چشم امیدوارم خوشبخت بشي:
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که فكر مي کنم      :- مه چیز ،هم از طرف خودم ،هم از طرف هیوا،االن  خاطر ه ممنونم ب

 .نداشتم خبر و داشتم عالقه بهش هم من کنم مي احساس 

  مي خندم :برای خوشبختي تون دعا مي کنم ،هی  چیز تو زندگي جای عشق رو نمي گیره

 .دعا مي کنم هر روز بیشتر عاشق همدیگه بشید

 .ممنونم خداحافظ:-

 .خداحافظ:

در شوورکت رو مي بندم مهندس دسووتهاش رو کرده تو جیبش و از پنجره بیرون رو نگاه  

  مي کنه:چه دعای قشنگي براش کردید،هر روز بیشتر عاشق همدیگه

 .ردبشید کاش یک نفر هم پیدا مي شد این دعا رو در حق من مي ک

 .خب برای شما هم همین دعا رو مي کنم:

 ...کار زندگي ما از این حرف ها گذشته:-

توی دلم برای مهندس و همسوورش دعا مي کنم ،خدایا باز هم عاشووق هم بشوون بخاطر   

 .رادین عاشقشون کن

 

تا يروب مشغول نگهداری رادین بودم ،وقتي کنارم بود اصالر گریه نمي کرد ،وای به حال  

  ه مهندس بغلش مي کرد و از من دورش مي کردلحظه ای ک

فوری بغض مي کرد و مي زد زیر گریه،قبل رفتنم به هزار زحمت خوابوندمش تا دنبالم         

  گریه نكنه ،از مهندس خداحافظي مي کنم و به طرف خونه راه
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میفتم ،باز هم همون کوچه تنگ قدیمي و خونه هایي که که فاصوووله اش در هاشوووون از              

  دازه حرکت یک موتور سوار با موتورش بود ،بچه ها توروبرو به ان

کوچه نیمه روشوون مشووغول بازی هسووتند،کلید مي اندازم و قفل در رو باز مي کنم ،مامان  

  گالب يمگین با لباس مشكي روی تخت چوبي کنار حیاط نشسته

 .و سبزی قورمه خورد مي کنه :سالم مامان گالب عزیزم

 نگاهم مي کنه:سالم دخترکم خسته نباشي؟ سرش رو بلند مي کنه و با يم

 قربونت برم مامان گلي ،رفتي ختم؟:

 .سرش رو تكون مي ده :هي هي امان از دست اوالد نااهل

 کنجكاو مي شم :چي شده ؟

رفتم ختم ،چه ختمي،مسووجد نگرفته بودن تو خونه شووون بود،تا پسوورش من رو دید   :-

  و میراث اومدید ؟تا شروع کردن به بدوبیراه گفتن ؛چیه دنبال ارث

حاال هر چي مفت خوردید بسوووه...و هزار تا حرفي که الیق خودش بود رو بهم گفت و از  

  خونه انداخت بیرون ،اگر وساطت ریش سفیدها و مادرش نبود یک

 .کتک مفصل هم خورده بودم

 !با دهن باز زل مي زنم به مامان گالب :باور نمي کنم

زی خورد شده بهش چسبیده دامن پیرهنش رو مي زنه  مامان گالب با دست هایي که سب

  باال و پهلوش رو نشون مي ده ،الهي بمیرم پهلوش کبود شده
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شكنه ،کاش من همراهت بودم حالش رو جا مي           ستش ب شه :د شک مي  شم هام پر ا ،چ

 .اوردم

اتفاقاراون لحظه فقط خدا رو شووكر مي کردم که تو همراه ام نیسووتي ،وگرنه کلي حرف   :-

 .بارت مي کردزشت 

از جا بلند مي شووم :من تا امشووب حق این پسووره معتاد قمارباز رو کف دسووتش نگذارم    

 . خورشید نیستم

مامان گالب دست ام رو مي کشه و کنارش مي نشونه :بگیر بشین سرجات ،خدا رو شكر  

  تو پسر نیستي ،وگرنه هر روز باید جواب یكي از همسایه ها رو

ون و نمكي که با حاجي خدا بیامرز خوردیم من بخشوویدمش  مي دادم،دخترم به حرمت ن

 . ،تو هم ببخش

به فكر فرو مي رم ،بیچاره مادرشوووون که از این به بعد زندگیش دسوووت این پسوووره            

  افتاده،در حیاط رو مي زنند،در رو باز مي کنم ،زن حاج اقا سلیمي با یک

 ومدید بفرمایید توساك کوچیک پشت در،حالش هم خیلي بده:سالم حاج خانم ،خوش ا   

. 

 مامان گالب بلند میگه :کیه مادر؟

 زن حاج اقا سلیمي مي گه :منم گالب خانم ،مزاحم نمي خواهید.؟

خانوم                    حاج  بال  به اسوووتق گان  نگ لن ند مي شوووه و ل جاش بل مان گالب سوووریع از  ما

 . میاد:قربونتون برم اینجا متعلق به خودتون ، بفرمایید
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ه و در حالي که اشک  ب.*و.سلیمي مي گیرم،سرم رو مي ساك رو از دست زن حاج اقا س

  هاش رو با گوشه روسری سیاهش پاك مي کنه مي گه:بمیرم برات

مادر باز هم بي پشتوانه شدی،حاجي چقدر نگران آینده و درس تو بود،کي فكر مي کرد    

 .انقدر ناگهاني از پیشمون بره

م امروز نتونسووتم بیام ،دلم  از چشووم های من هم بارون اشووک میاد :شوورمنده ام حاج خان

 .پیش شما بود ،روم نشد از صاحب کار جدید ام مرخصي بگیرم

بهتر که نیومدی مادر،باور کن همش دعا مي کردم نیای ،همین که اون پسووره نمک به :-

  حروم به گالب خانم بي احترامي کرد برای شرمندگي من کافي

 .بود

مامان گالب خودش رو زده به اون راه     حاج خانم و مامان گالب روی تخت مي شوووینند ،      

 .،که متوجه حرفهای ما نشده:خیلي خوش اومدی حاج خانم جانم

حاج خانم که تا االن خودش رو به زور کنترل کرده ،با صووودای بلند گریه مي کنه:یک              

  عمر کنیزی شون رو کردم ،یک عمر نگذاشتم آب تو دلشون تكون

 .ردنبخوره ،آخرش هم من رو از خونه بیرون ک

 مامان گالب دست حاج خانم رو مي گیره و با تعجب مي گه :پسرات بیرونت کردند!؟

حاج خانم سرش رو تكون مي ده:اره گالب جان بیرون ام کردن،این ساك لباس رو صد    

  بار زیر و رو کردن تا مطمئن شدن چیزی همراه ام نیست بعد
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ده زن باباشووون رو بیرون  بیرون ام کردن ،هنوز کفن بابای خدا بیامرزشووون خشووک نشوو

 .کردن

 مگه شما زن باباشون بودی؟:-

اره گالب جان ،من مادرشون نبودم ،باور کن اولین کسي هستي که از جریان باخبر مي     :

  شي،زن اول خدابیامرز حاجي موقع وضع حمل پسر سومش از

ن            حاجي معرفي مي کن به  یک برادر داشوووتم  یا فقط  که از دار دن یا میره ، من هم  د  دن

  ،خدابیامرز مرد شریفي بود ،تو این همه سال از گل نازکتر بهم نگفته

شتند و از خونه بیرون        سفیدم رو نگه ندا سرهای خیر ندیده حرمت موی  بود ،ولي این پ

 .ام کردند

 حاج خانم مهریه ات چي مي شه؟ :-

 مهریه ام یک تیكه زمین کشوواورزی تو ده پیش زمین برادرمه که چند سووال پیش بهم :

 .داد ،اونجا هم از بس خشكسالي چیزی توش عمل نمیاد

 االن مي خوای چه کار کني؟:-

میگن خدا جای حق نشسته ،چهار پنج روز پیش جشن عروسي برادرزاده اقای کسمایي       :

  سلموني محل بود ،خانمش اومد گفت اگر میشه طالهاتون رو بهم

ه گرفتم و اون خدا بیامرز    قر  بدید تو عروسوووي ابروداری کنم ،من هم از حاجي اجاز    

  گفت مال خودته هر کاری صالح مي دوني انجام بده ،من هم تمام
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طالهام رو دادم اون بنده خدا رفت عروسوووي،از اونجایي که من زیاد اهل اسوووتفاده طال            

 جواهرات نیستم ،پسرهای

 

 .حاجي نمي دونن من چقدر طال دارم

 االن طالها پیش خودته یا ازت گرفتن؟:-

سمایي بود االن رفتم ازش         زن حا ست زن ک شكر د سمون رو نگاه مي کنه :خدا رو  جي ا

  گرفتم،فردا مي رم ده پیش برادرم ،اون هم تنهاست ،خانومش که

چند سوووال به رحمت خدا رفته ،بچه هاش هم سووور خونه زندگي خودشوووون اند،برم اون  

 . زمین رو آباد کنم

 ! روزگار عجب بازی های يریبي داره:-

حاج  نامحرم           زن  نه مرد  جان تو خو گه :گالب  نه و مي  باز مي ک ي گره روسوووریش رو 

 ندارید؟

مامان گالب در حالیكه زیر چشووومي من رو نگاه مي کنه،مي خنده :مرد محرمش رو هم        

  نداریم چه برسه به نامحرم ،همسایه مون اقا سیاوش بود ،صبح از

شت زادگاهش.معلوم نیست  شهرشون اومد و اثاثیه اش رو جمع کرد و برای همیشه برگ

  چه بالیي سر پسر بیچاره مردم آورده بودن که اون طور با عجله

 .برگشت
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با اشوواره چشووم مامان گالب سووفره رو باز مي کنم و وسووایل شووام رو مي چینم :برای من 

 .نگذار خورشید جان میل ندارم

ه مي شوووه  مامان گالب مي گه :نه بگذار مادر،فكر کردی با يصوووه خوردن تو حاجي زند          

  ،باید دستت رو به زانو بزني و بلند شي ،تو از امروز مرد خونه خودتي

 .،از خدا بخواه بهت کمک کنه

سخته که بچه هایي که رو تخم چشم هات      سخته گالب جان ، حاج خانم با بغض مي گه :

 .بزرگ کردی از خونه بیرون بي اندازنت

ه ایه که تمام اوالد و کس و     مامان گالب بغض گلوش رو قورت مي ده:سوووختي اون لحظ   

  کارت رو تو قبرهای بي نشون کنار هم ردیف کني و رو خاطراتشون

خاك سوورد بریزی ،سووختي اون لحظه ای که یه طفل شوویر خوره تو بغلت باشووه و نتوني   

 .ارومش کني ،سختي ندیدی نازنینم

 .ضای توحاج خانم سرش رو تكون مي ده :راست مي گي گالب جان ،خدایا راضي ام به ر

شووام تو سووكوت بین دو دايدیده خورده مي شووه ،معلومه هر دوشووون منتظر یک تلنگر   

 .هستند که اسمون چشمهاشون بباره

سفره رو جمع مي کنم ،تقریبار هر دوشون چیز زیادی نخوردن ،با سه تا لیوان چایي وارد     

  حیاط مي شم :این هم سه تا چایي تازه دم خوش رنگ برای

 .خودم خوشگل خانم های
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حاج خانم با گوشه روسری جلوی دهنش رو مي گیره و دست دیگه اش رو تو هوا تكون  

 .مي ده :وای خورشید خدا چه کارت کنه دختر،خیلي بانمكي

شب       ساعت رو نگاه مي کنم ده و نیم  صدای گریه بچه میاد ، زنگ در حیاط رو مي زنند ،

  ي کنم ،حاج،چادر گلدارم رو از روی بند رخت بر مي دارم و سر م

خانم گره روسووریش رو محكم مي کنه و به طرف اطاق مي ره:خورشووید اگر پسوورهای    

 . حاجي بودند بگو من اینجا نیستم

 . چشم:

 ! در حیاط رو باز مي کنم ،از تعجب خشک ام زده ،یا خدا ،این اینجا چه کار مي کنه

  ونسووتم ارومشببخشووید این وقت شووب مزاحمتون شوودم ،باور کنید هر کاری کردم نت:-

  کنم ،مجبور شدم برم شرکت و از تو پرونده تون ادرس خونه تون رو

 .دربیارم

مهندس سووعیدی رادین رو به طرف ام مي گیره ،طفلي از بس گریه کرده مكل ادم هایي 

  که سكسكه مي زنند فقط هق هق مي کنه ،تا من رو مي بینه

ي گذارم و نوازشووش مي کنم  خودش رو مي اندازه تو بغلم ،سوورش رو روی شووونه ام م 

  ،گریه اش شدید مي شه ،شروع مي کنم باهاش حرف مي زنم تا اروم

مي شوووه،مامان گالب و حاج خانم با تعجب ما رو نگاه مي کنند ،حاج خانم با تعجب مي               

 !گه:خورشید بچه ته

 !!!!زبونم بند اومده ،بچه
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ن شوودم من سووعیدی مهندس سووعیدی به دادم مي رسووه :حاج خانم ها ببخشووید مزاحمتو

  هستم ،خانم صادقي تو شرکت من کار مي کنند،خانمم قهر کرده

رفته ،من موندم و این بچه ،مادرم هم رفته شووهرسووتان ،مجبور شوودم تو این وقت شووب   

 .مزاحم خانم صادقي بشم

مامان گالب زود از شوووك خارج مي شووه و اوضوواع رو تو دسووتش مي گیره:خیلي خوش   

 ؟اومدی پسرم ،شام خوردی

 .مهندس مي خنده :واهلل چه عر  کنم

سبزی خوردن اماده مي کنه و برای مهندس میاره      سابي با  مامان گالب فوری یه املت ح

  ،من هم شیر رادین رو درست مي کنم و بهش مي دم ، اون هم

 .خیلي زود تو بغل ام به خواب میره

شكر مي کنه ،در حالي    شام از مامان گالب کلي ت که رادین رو توی   مهندس بعد خوردن 

  جایي که مامان گالب اماده کرده مي گذارم ،مي رم حیاط

پیشوووشوووون ،ظاهرا تو نبود من مامان گالب تموم تاریخچه زندگي من و خودش و حاج         

  خانم رو برای مهندس تعریف کرده:مامان گالب باز هم شما یک

 گوش شنوا پیدا کردید و تمام سرگذشتمون رو تعریف کردید؟

 !ا مهربوني نگاهم مي کنه :نمي دونستم شما تو این شرایط درس مي خونید؟مهندس ب

شكر مي         : شرایط االن من دارند ،من خدا رو  سخت تری از  شرایط  ستند که  خیلي ها ه

 .کنم که تنها نیستم و مامان گالب رو دارم
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 .مهندس سرش رو تكون مي ده:این قدرشناسي شما جای تقدیر داره

 .ممنونم:

 .ولي که شما رو دیدم ،متوجه شدم با دختر های دیگه خیلي فرق داریداز روز ا:-

حاج خانم مي گه:خورشووید جان تو محل به سووادگي و متانت معروف ،خدا بیامرزه پدرو   

 .مادرش رو که همچین باقیات صالحاتي دارن

مهندس از جاش بلند مي شووه و با من من مي گه :ببخشووید خانم صووادقي اگر اجازه بدید 

  چند روز اینجا پیش شما باشه تا ببینم خانمم کي میاد رادین

 .،دیگه خسته شدم باید برای زندگیم تصمیمات جدیدی بگیرم

 پس شرکت چي؟:

 نه نه ،تا وقتي خانمم بیاد شما شرکت نیایید و فقط مواظب رادین باشید ،این هم یک:-

 

،هر وقت شب و   مقدار پول برای خرید شیر خشک و پوشک ،این هم شماره همراه من      

 .روز فرقي نداره کاری داشتید حتماربهم زنگ بزنید

مامان گالب مي گه :خیالتون راحت باشووه اقای مهندس ،ولي تا من یادم میاد زمان ما هر 

  کي قهر مي کرد مي رفت خونه مادر پدرش تازه خان داداشش

ر خونه  هر روز کلي اخم بارش مي کرد که مجبور شوووه دسوووت از پا درازتر برگرده سووو

 .زندگیش،زمونه خیلي عو  شده ،االن که قهر مي کنند میرن دبي
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چشوووم هام چهارتا میشوووه،تو همین چند دقیقه که نبودم اطالعات که دادن هیچي ،تمام            

 .اطالعات زندگي مهندس رو هم بیرون کشیدند

مهندس خداحافظي مي کنه و میره ،مامان گالب به حاج خانم مي گه:مي بیني حاج خانم               

 ن پسر به این دسته گلي گیر چه زن یک دنده ای افتاده؟جا

به اطاق میام ،رادین در حالیكه هر دو                 تایید مي کنه ، حاج خانم هم حرف های اون رو 

  دستاش رو مشت کرده و کنار سرش گذاشته به خواب رفته ،مگر

میشه یک فرشته کوچولو مكل این رو دوست نداشت،مادرش چطور دلش اومده این رو      

  ها بگذاره بره سفر ،کنارش دراز مي کشم ،یعني وقتي من ميتن

خوابیدم مادرم هم مي نشست من رو تو خواب نگاه مي کرد ...اون هم مكل من دستهای      

 ...یدهب.*و.سمشت شده رو مي 

 

با تابش اولین اشعه های خورشید بیدار مي شم ،به پهلوی راست ام مي چرخم و با دو تا       

  ن بهم مي خندن روبرو مي شم:سالمچشم سیاه کوچولو که دار

 !.پسر خوشگل ،چقدر شما اقا بودی دیشب گریه نكردی

مامان گالب وارد اطاق مي شووه :بله ،چقدر اقا بودی که یک دفعه مامان گالب بهت شوویر  

 .داد ،یک دفعه هم پوشک ات رو عو  کرد،چقدر اقا بودی

 ن متوجه نشدم؟سالم مامان گلي،واقعا شما این کارها رو کردی !چرا م:

 .انقدر خسته بودی که اصالرمتوجه نشدی این طفلي دو بار بیدار شد:-
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 .واقعار،باور نمي کنم:

 .پوشک اش هنوز تو سطل حیاط ،مي خوای برو ببین:-

لب             : جا یدار نشووودم برام  ید من ب که گفت باور مي کنم ،این  مان گلي ،من حرفتون رو  ما

 بود.راستي حاج خانم بیدار شده؟

 .صبح زود رفت االن نزدیكي های ده شون رسیدهاون :-

 !وای من چقدر يرق خواب بودم که متوجه این اتفاقات نشدم:

 .از جام بلند مي شم برم دست و صورتم رو بشورم ،نماز صبح هم خواب موندم

 صدای زنگ تلفن میاد :الو ؟

 .الو ،سالم خانم صادقي:-

 .سالم اقای مهندس ،صبحتون بخیر:

 م بخیر،شما خوبید،حاج خانم ،رادین خوبن اند؟صبح شما ه:-

 .ممنونم ،همه خوبن اند:

 مشكلي نیست ؟:-

 نه خدا رو شكر ،از خانمتون خبری نشد؟:

چرا صبح زنگ زد ،ظاهرار اصالر دوبي نرفته ،رفته کانادا پیش دختر خاله اش ،االنم زنگ  :-

 .زده بود ،در خواست طالق کنه
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 !يباور نمي کنم ،به همین راحت:

اره متاسفانه به همین راحتي ،فقط خدا رو شكر هم رادین رو نمي خواد ،هم مهریه اش   :-

 .رو ،فقط طالق مي خواد

 ! اما شما گفته بودید نصف شرکت مال خانومتون:

نه قرار شوود در قبال طالق وکیلش اونها رو بهم برگردونه،زنگ زدم بگم ممكنه رادین :-

  ا اشكالي نداره،تمام حق وبیشتر پیش شما بمونه ،از نظر شم

 .حقوقتون پیش من محفوظه

 .نه اشكالي نداره ،خیالتون راحت باشه مواظبشیم:

 .باز هم ممنونم ،مادرم دوهفته دیگه میاد اون وقت میبرمش پیش مادرم.فعالر خداحافظ:-

 خداحافظ:

ا رو جرباز هم چشوومان همیشووه منتظر مامان گالب کنار میز تلفن ،و مني که باید تمام ما 

  کامل براش تعریف کنم ،بعد تموم شدن حرف هام مي گه :امروز

 . من نگهش مي دارم تو برو به کالست برس

تازه یادم میفته سوواعت ده و نیم تا چهار کالس دارم.ده دقیقه بعد پروین زنگ مي زنه و  

 .خبر مي ده داره میاد دنبالم

  سته نش  امیر ماشین  جلوی پروین، میفتم راه کوچه سر  طرف وبه با عجله حاضر مي شم   

 .شد ،دیرمون بچه بدو خورشید سالم:ده مي تكون دست برام و
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به هر دو تا شون سالم مي کنم و عقب ماشین مي شینم ،امیر از تو ایینه نگاهم مي کنه و       

  جواب سالمم رو میده ،پروین به عقب بر مي گرده :خورشید

 ،حاال مي خوای چه کار کني؟شنیدم حاج اقا فوت کرده ،بهت تسلیت مي گم 

شرکتي که کار پیداکردم کار مي کنم و خرج خودم و مامان گالب رو  : ممنونم ،هیچي تو 

 .در میارم

شید خبرهای خوبي برات     ستش خور پروین به امیر نگاهي مي کنه و با دو دلي مي گه :را

 .ندارم

 به پشت صندلي پروین مي رم:چي شده؟

 .کالس نمیام،مي خوام انتقالي بگیرم برای اراك راستش من بعدامروز دیگه سر:-

 !اراك چرا؟:

شه از اینكه     :- صالتار اراکي هستیم،پدر بزرگم اونجا کارخونه داره،همی تو که مي دوني ما ا

  ما تهران بودیم ناراضي بود،االن هم چند وقته همش زنگ مي زنه

ي  چرخونم.دیگه بابا راضووبه بابا و میگه من پیر شوودم ،تنها شوودم،نمي تونم کارخونه رو ب

 .شد بریم اراك و با امیر کارخونه رو اداره کنند

 پس درس ات چي میشه؟:

 .بابا اونجا اشنا داره ،قراره ادامه همین ترم ام رو اونجا بخونم:-

قا             حاج ا خانم، نده مي شووون،نسووورین  یانم کم کم دارن پراک مه اطراف نمي دونم چرا ه

 .خونواده اشخدابیامرز،حاج خانم،سیاوش،پروین و 
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نزدیک در دانشگاه مي رسیم ،تا میام پیاده شم ،امیر صدام مي کنه:خورشید خانم میشه        

 .یک چند لحظه تشریف داشته باشید باهاتون کار دارم

 .پروین که ظاهرارحسابي با امیر هماهنگه ،در رو مي بنده :پس من مي رم تو هم زود بیا

 .و بدون اینكه منتظر جواب من باشه مي ره

 امیر از تو ایینه نگاهم مي کنه:برنامه تون برای اینده چیه؟

 .متوجه منظورتون نمي شم:

بعد پایان تحصیالتتون مي خواهید چه کار کنید ؟البته با توجه به اینكه من شنیدم حاج    :-

  اقا چیزی هم براتون نگذاشته و تو دادن شهریه مشكل خواهید

 .داشت

 . ک شرکت مشغول شدمراستش نمي دونم ،فعالر که تو ی:

 .ببینید من با هماهنگي با پروین تصمیم گرفتم موضوعي رو به شما بگم:-

 چه موضوعي؟:

خورشووید خانم من همیشووه از متانت شووما خوشووم میومده،چطور بگم همیشووه همسوور  :-

  رویاهام رو با مشخصات شما تجسم مي کردم،همراه ما به اراك بیایید

،هم سرپناه ،هم من ازتون حمایت مي کنم ،فقط یک مشكل  ،اونجا هم اینده شغلي دارید 

 .کوچیک هست

 چه مشكلي؟:
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من دوست دارم عالوه بر شما همسر دیگه ای هم داشته باشم ،شما همسر اول و مادر         :-

  قانوني بچه هام باشید و یک همسر دیگه که امروزی تر باشه هم

 .الزم دارم برای شرکت تو مهموني ها و سفرهای کاری

 عصبانیت مي گم:اونوقت پروین شرایط شما رو مي دونه؟ با

 .نه ،اون فقط مي دونه من از شما خواستگاری مي کنم ،مسایل دیگه به خودمون مربوطه:-

 از ماشین پیاده مي شم:ببینید اق

 

ا امیر،شما و خونواده تون همیشه برام قابل احترام بوده و هستید،این حرف های شما رو     

  رم ،من برای خودم يرور دارم و اجازه نمي دمهم نشنیده مي گی

 . کسي برای اینكه نسل پاك بخواد بیاد سرايم

سری که به نظرم       شم ،هرگز فكر نمي کردم پ شین رو مي کوبم و از اونجا دور مي  در ما

  یكي از سربه زیرترین پسرهای اطراف ام بود ،همچین تفكری داشته

 . باشه

ر رو من رو مي خواد براش بچه های سووالمي بدنیا  چشووم هام از اشووک پر شووده،پسووره پ

  بیارم و بزرگ کنم و اون وقت اون یک دختر امروزی تر بگیره ،یعني

من امروزی نیسووتم،چقدر یک ادم مي تونه وقیح باشووه ،به طرف کالسووم مي دوم ،بیچاره  

  پروین اگر بفهمه داداش مظلومش چه افكاری تو سرش بوده،از
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تو چشووم هام نگاه کنه،در حالیكه با اسووتین مانتوم اشووک هام رو  خجالت دیگه نمي تونه 

  پاك مي کنم همچنان به طرف کالس ام مي دوم،در یكي از کالس

ها باز مي شه و من به شخصي که از کالس اومده بیرون برخورد مي کنم و به روی زمین     

  پرت مي شم ،کوله ام باز مي شه و وسایل ام روی زمین پخش

 مي شه،

 .بانیت به اون شخص مي گم :چه خبرتونه اقا ،جلوتون رو نگاه کنیدبا عص

تازه نگاه ام به شووخص روبروم میفته ،یک پسوور چهارچونه فوق العاده قد بلند و هیكلي  

  ،پسره که انگار یه گنجشک بهش خورده ،اصالر یک سانت هم جابجا

نده و ل           با خ قب ، بارنیم متر پرت شووودم ع چاره تقری ما من بی هجه عجیبي مي  نشوووده ،ا

  گه:ببخشید اما شما با سرعت به من خوردید ،من تازه از کالس خارج

 .شده بودم

از جام بلند مي شوووم ،چقدر این مردها موجودات وقیحي هسوووتند تو این دو روز سوووه تا  

  نمونه مختلف اش رو دیدم ،در حالیكه ير ير مي کنم وسایلم رو جمع

 گرفته مي خواهید ببرمتون درمانگاه.؟ مي کنم اون هم به کمک ام میاد:دردتون

خجالت هم نمي کشه ،از لگن درد نمي تونم راه برم،مكل يول بیابوني سر راهم سبز شده  

  ،االن هم مي خواد ببره درمانگاه:شما زحمت نكشید ،فقط وقتي

 . راه مي رید مواظب اطرافیانتون باشید

 !ببخشید مكل اینكه بدهكار شما هم شدم:-
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 .دهكار شما شدم ،اه اه عجب ادم های پر رویي پیدا مي شننخیر من ب:

در حالیكه کوله ام رو برمي دارم به طرف کالس ام راه میفتم ،چه شانسي داری خورشید     

  ،اون از سیاوش عاشق دل خسته که تو ده دقیقه عشقش یادش

سالم مي خو     سل  سربه زیر بچه مكبت که تو رو فقط برای تولید ن د،این  ارفت،اون از امیر 

 .هم از این يول بیابوني که کم مونده بود قورتت بده

  کردم ردی چرا که وارد کالس مي شم ،پروین برام جا گرفته،استاد تا میاد بهم تذکر بده  

  اروم ،پروین گه نمي چیزی و شه مي مواجه من قرمز چشمهای ،با

 .دستم رو مي گیره :اوی ،دستم درد مي کنه ،ولش کن

 شم کتک کاری کردید؟خوری با دادا:-

 چطور ؟:

 .هم لباس هات خاکیه ،هم دستت ناکار شده،هم نمیشه با یک من عسل خوردت:-

 .اره ،به زور مي خواست زنش بشم قبول نكردم،داشت من رو مي دزدید فرار کردم:

 ..اره ،هی  کي هم نه و داداش شوت من:-

 .داف بلند مدتي دارهتو دلم مي گم ،بیچاره پرپر خبر نداری داداش شوتت چه اه

 جون پرپر چي شده؟:-

هیچي بابا،داشوووتم به طرف کالس مي دویدم یكدفعه در یكي از کالس های طبقه پایین    :

 .باز شد با یک يول بیابوني تصادف کردم
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 اه جای من خالي ،وای خورشید خوش بحالت افتادی تو بغلش؟:-

شدم رو زمین اال   ای کوفت بگیری با این افكار منحرفت ،نه بابا همچین : سن پرت  ن  با با

 . نمي تونم بشینم

 .خاك بر سرت عرضه نداشتي یک جور پرت شي بیفتي تو بغلش:-

 .یعني من همیشه حسرت این ایده های تو رو مي خورم:

وای خورشوووید خیلي صوووحنه رمانتیكي بوده ،جای من خالي،همیشوووه ارزو داشوووتم تو   :-

  زه رو زمین ،اون برام جمعدانشگاه بخورم به یک پسری ،جزوه هام بری

  برام حاال  ات  اتفاق  این اینكه  نه  البته .خواسوووتگاریم  ،بیاد  بشوووینه  کنه ،بعد مهرم به دلش    

  بي کردند ام مسخره کلي بار هر ،ولي افتاد بار ،چند نه نیفتاده

 .فرهنگ ها،بگذار برم اراك ،اون جا حتما موفق مي شم

 .نم ها صحبت نكنید حواستون به کالس باشهاستاد با ماژیک به تخته کالس مي زنه:خا

 حاال خوری واقعارزن داداش من نمیشي؟:-

  نه:

 چرا؟؟:-

:بیچاره مامانم خیلي خوشحال شد   -چون اندازه نوك سوزن هم با داداشت تفاهم ندارم.  :

  ،امیر گفت مي خواد ازت خواستگاری کنه و با خودمون بیاردت

 .اراك
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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 .و امیر با هم نمي تونیم بسازیممامانت زن نازنینیه ،ولي من 

 حیف شد...حاال پسره چه شكلي بود؟:-

 .بودم گنجشک مكل پیشش ،من معنا تمام یک يول بیابوني به :

 اخي چه رمانتیک:-

 .ول کن پروین بگذار ببینم استاد چي مي گه:

بابا ،تو اگر زرنگ بودی االن زنداداش من مي شووودی،بقیه عمرت رو براحتي          :- باشوووه 

 .مي کردی زندگي

 .بیچاره پروین امیدوارم هیچوقت نفهمه داداشش چه پیشنهادی بهم داده

 

پروین تا ساعت دوازده تو کالس مي شینه و بعد از اون میره دنبال کارهای انتقالیش،دل    

  تو دلم نیست نكنه رادین بي قراری کنه و مامان گالب اذیت شه

کالسووش ،با اولین تاکسووي خودم رو به  ،از اسووتاد کالس اخرم اجازه مي گیرم و نمي رم 

  خونه مي رسونم ،گوش ام رو روی در حیاط مي گذارم و گوش میدم

خدا رو شووكر همه جا سوواکته ، وارد خونه مي شووم ،مامان گالب داره حیاط رو جارو مي   

 کنه،:سالم مامان گلي رادین اذیتتون نكرد؟

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سر خوبیه،بیدار هم م      :- شي؟نه خیلي پ سته نبا شه اروم با خودش بازی مي سالم گلم خ  ی

 .کنه

به طرف اطاق مي رم ،جوجه کوچولوی چشوووم سووویاه من بیداره و داره با انگشوووت های   

  دستش بازی مي کنه ،تا منو مي بینه کمرش رو قوس مي ده و از

زمین جدا مي کنه ،اروم بغلش مي کنم ،وای خدا ارنجم چقدر درد مي کنه :مامان گالب         

 ،تخم مرغ داریم؟

 ناهار نخوردی؟ مگه:-

چرا خوردم تو دانشوووگاه افتادم زمین ،ارنجم درد مي کنه ،فكر کنم کوفته شوووده ،مي      :

 .خواستم ببندم رو دستم

مامان گالب سووریع وارد اطاق مي شووه و دسووتم رو نگاه مي کنه:چیزی نیسووت ،یک کم    

  زردچوبه و زرده تخم مرغ روش مي بندم تا صبح اروم میشه،اخه

 ود؟اگر بالیي سرت میومد من چه خاکي به سرم مي ریختم؟دختر حواست کجا ب

باور کن همیشووه مواظبم ،امروز داشووتم مي دویدم برم سوور کالس ،با یک نفر تصووادف   :

 .کردم

 خاك عالم تو بغلش که نیفتادی.؟:-

خنده ام مي گیره ،چقدر مامان گالب و پروین افكارشون شبیه هم :نه عزیزم بیست متر     

 .پرت شدم عقب

 .خدا روشكر خب:-
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 .واقعا خدا روشكر:

صه           شم ق شتم ،من هم مجبور می شده که چرا زود برگ شاکي  تلفن زنگ مي زنه ،پروین 

  رادین و مهندس رو براش تعریف کنم :وای خورشید ،به خدا

یاد مي بیني؟اون از تصوووادف             های هندی مي مونه ،دختر تو فیلم ز زندگیت مكل فیلم 

  هندس که بچه شو اورده از حاال بهتعاشقانه امروز صبحت ،اون از م

 .عادت کنه فردا پس فردا بهت بگه مامي ،اه اه دختر تو چقدر خوش شانسي

 .واقعا که پروین ،دستت دردنكنه:

 .نه به جون خوری ،بد جور اتفاقات زندگیت مكل فیلم های هندی مي مونه:-

 اگه کار نداری برم به کارهام برسم؟:

سباب کشي داریم و از هفته بعد بي      نه امری نیست ،فقط کار :- شنبه ا شد ،پنج  هام تموم 

 .پر پر مي شي و خودت تنهایي باید بری دانشگاه

 راست مي گي پروین؟:

 اگر بار گران بودیم رفتیم.اره جون خوری دیگه رفتني رفتني شدیم.کاری نداری؟:-

 .نه خدا حافظ:

 خدا حافظ:-

ونه ما،خیلي بچه ساکت و ارومي،هم من  حدود یک هفته است مهندس رادین رو اورده خ 

  ،هم مامان گالب بدجور بهش انس گرفتیم ،دیروز پروین و
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سختي بود ،تنها دلیلي که يم رفتن     شه از تهران رفتن ،خداحافظي  خانواده اش برای همی

  پروین رو برام تسكین مي داد،ندیدن امیر بود ،بدجور از حرفهاش

 . دلخور بودم

فتن از خودش ادا دراورد که من و مامان گالب از خنده ریسوووه رفته انقدر پروین موقع ر

  بودیم ،امیر هم که فقط چپ چپ رادین رو نگاه مي کرد و من هم

برای اینكه حرصووش رو دربیارم داامار از مهندس تعریف مي کردم،سوورخ شوودن های از   

  عصبانیتش تا حدی درد دلم رو کمتر مي کرد،پسره پر رو هنوز هی 

ه اول بسم اهلل اومده صاف صاف وایستاده تو چشمهای من نگاه مي کنه و مي گه چي نشد

  من مي خوام مادر بچه هام باشي یک زن امروزی هم برای

 ...مهموني ها و سفرهای کاری مي خوام

از وقتي پروین رفته انگار خواهرم ازم دور شووده ،فقط خنده های رادین که بر لبم لبخند  

  زنند ،صدای تعارف کردن مامان گالب میاد میاره،در خونه رو مي

،بلوز و دامن بلند تنمه ،فقط یک شال از تو کمد بر مي دارم و سر مي کنم :بفرمایید اقای    

 .مهندس االن مي گم پسرتون رو بیاره

شه و به طرف ما میاد    رادین رو بغل مي کنم و به حیاط مي برم،مهندس از جاش بلند مي 

 . ،دلم برات تنک شده بود :سالم بابایي،بیا بغلم

 .سالم اقای مهندس خوش امدید:
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مهندس با لبخند جواب سووالمم رو میده ،رادین رو مي دم بغلش ،اول یک کم يریبي مي 

  کنه ولي زود تو ايوش مهندس اروم مي شه:واقعا نمي دونم چطور

 ممي کرداز زحمات شما و حاج خانم تشكر کنم ،اگر شما نبودید نمي دونم باید چه کار    
. 

مامان گالب با سوویاسووت همیشووگیش مي گه :خواهش مي کنم ،شووما لطف دارید،راسووتي  

 مهندس جریان خانومتون چي شد؟

بودند ،کاری   ه و مي گه:چون دو طرف راضووي ب.*و.سوومهندس سوور پسوورش رو مي  

 .نداشت و ما دو روزه از هم جدا شدیم

  جدا  مادرش  از سووون ینا تو طفلي بچه  مامان گالب سووورش رو تكون میده:هي هي این    

 .شده

ضر  حتي که مادری:گه مي مهندس  شد  حا   دکر ولش تب تو که بده،مادری شیر  بهش ن

  دکتر روز امروز راستش.نباشه که بهتر ،همون دوستش تولد رفت

رادین باید برای قد و وزن ببرمش ،اگر شوووما اجازه بدید ،خانم صوووادقي هم همراه من          

 بیان؟

  خترمد ،فقط نگاهي به مهندس مي کنه :باشووه حرفي نیسووت  مامان گالب نگاهي به من و

  مهندس با شو حاضر برو مادر سپارم،خورشید مي شما دست رو

 .رادین رو ببرید دکتر

 . چشم:
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به اطاق مي برم و جا و لباسوووهاش رو عو  مي کنم ،خودم هم        رادین رو همراه خودم 

  ر خارج ميبهترین و سنگین ترین لباس هام رو مي پوشم ،وقتي از د

شید          شم های مامان گالب مي بینم:مواظب خودت باش خور سین رو تو چ شم ،موج تح

 .جان

 

 چشم حتمار،شما بیرون کاری ندارید براتون انجام بدم؟:

 .نه فقط مراقب خودت باش:-

همراه مهندس از خونه خارج مي شوویم ،رادین تو بغل مهندس،چند تا از همسووایه ها تو   

  ي ما رد مي شیم پ  پ  مي کنند،بي توجه بهکوچه وایستادن و وقت

نگاه هاشوووون از کوچه رد مي شووویم،مهندس در کنار راننده رو باز مي کنه ،من جلو مي          

  شینم و رادین رو میده تو بغلم و ماشین رو روشن مي کنه و راه

 .میفته

 .جلوی یک پاساژ نگه مي داره :بفرمایید پایین رسیدیم

 !اما اینجا که مرکز خریده:

 .مي خواستم چند دست لباس تازه برای رادین انتخاب کنید:-

شنده که              شم،فرو شي می سموني فرو سی شده و وارد مغازه  شین پیاده  شحالي از ما با خو

   خانم جوون و خوش برخوردی با مهربوني لباس های مناسب سن
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رادین رو نشوووون مي ده و من هم چند تا رنگ مناسوووب براش انتخاب مي کنم ،لبخند          

  ضایت رو لبهای مهندس نقش بسته ،خانم فروشنده به مهندس مير

 .گه:اقا واقعا خانومتون خوش سلیقه هستند

 عرق خیس خجالت   کنه،از  مي تشوووكر و کنه  مي نگاه  رادین به  بعد  مهندس اول به من   

  متوجه شده،مهندس سرخ لبو مكل االن ام صورت کنم فكر شدم

شه و نظر من رو در مورد یک لباس د  سایز و رنگ     می سه ،من هم تو انتخاب  یگه مي پر

  راهنماییش مي کنم ،بعد از حساب کردن خرید ها از مغازه خارج

مي شوویم ،با خوردن نسوویم مالیمي به صووورت ام روحم تازه شووده و حالم بهتر میشووه      

 ،مهندس میگه:خانم صادقي میشه شما رو به اسم کوچیک صدا کنم ؟

 .خواهش مي کنم ...،اشكال نداره:

 .ببخشید خورشید خانم از این طرف بیایید:-

 ! اونجا که مانتو فروشیه:

شكر کنم       :- ستم بابت کمكي که تو نگهداری رادین بهم کردید ازتون ت ستش مي خوا را

 .،دوست دارم براتون هدیه بخرم

 .ولي من هر کاری کردم از روی میل و عالقه خودم بوده ،نیازی به هدیه نیست:

 .كنیددست من رو رد ن:-

 .باور کنید نیازی به این کارها نیست:
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 مهندس ناراحت میشه:اگر ازتون خواهش کنم چي؟قبول مي کنید؟

چاره ای جز تسلیم شدن ندارم ،اصرار های مهندس باعث شده مردم اطرافمون با دقت       

 به ما نگاه کنند:باشه

شب مشكي    همراه مهندس و رادین وارد مغازه مانتو فروشي میشیم ،مهندس یک مانتو  

 قشنگ رو انتخاب مي کنه :برید اطاق پرو بپوشید ببینیم چطوره؟

 !ولي این که خیلي گرونه:

 .به اونش کاری نداشته باشید ،من از این خوشم اومده:-

به ناچار مانتو رو مي گیرم و مي رم اطاق پرو و مي پوشووومش،از دیدن مانتو تو تنم ذوق         

  ختن ،یكي از خانم هایمي کنم ،خدایي انگار اندازه تن من دو

شلوار مشكي و روسری ابریشمي قرمزمشكي قشنگي            فروشنده در مي زنه و از الی در 

 .مي ده تو :همسرتون گفتن اینها رو هم امتحان کنید

الكي الكي امروز تو این پاسوواژ دارن من رو شوووهر مي دن ،نمي دونم چرا همه فكر مي  

  ازم بزرگتره ،چطور فكرکنند مهندس همسر منه ،حداقل یه ده سالي 

 !مي کنند ما زن و شوهریم

لباس هام عالي شده ،اصال انگار یک خورشید دیگه شدم ،به قول پروین من تنها خورشید  

  چشم و ابرو مشكي دنیا هستم ،از نظر اون خورشید ها باید بور

 .باشن ،این هم استدالل پروین و من همیشه به این حرفهاش مي خندیدم

 ي زنه :خورشید خانم میشه منم ببینم لباس ها چطوره؟مهندس در م



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

87 

 

 !در رو باز مي کنم و میام بیرون ،چشمهای مهندس مي درخشه :واقعا خیلي تغییر کردید

 .سر ام رو مي اندازم پایین ولپ هام گلگون میشه :ممنونم

زن فروشوونده ازم شووماره کفش ام رو مي پرسووه ،من هم بهش مي گم ،یک دفعه با یک   

  فش مشكي و یک کیف ست اش میاد:این تیپ با این دو تاجفت ک

 . کامل میشه ،به سلیقه خودم از مغازه بغلي اوردم

شدم که مي خواد کفش رو امتحان کنه ،جای پروین خالي اگر االن بود ،باز     سیندرال  مكل 

  مي گفت زندگیم مكل فیلم های سینمایي هندیه.کفش رو مي

خودم نگاه مي کنم ،مني که چند سووال لباس درسووت و    پوشووم و همراه کیف تو ایینه به

  حسابي نخریدم از دیدن این همه لباس نو حسابي خوشحال شدم و

 .سعي مي کنم برای حفظ ابرو این ذوق زدگي رو کمتر نشون بدم

مهندس همه خرید ها رو حسووواب مي کنه،و خواهش مي کنه با همون تیپ و لباس ها             

  نم ،احساس مي کنم با اون تیپ نخبریم بیرون ،من هم قبول مي ک

 .نما وصله ناجوری بودم در کنارش و االن احساس بهتری دارم

سه با احترام       شنا شي که ظاهرارمهندس رو مي  بعد خرید به طرف مطب دکتر مي ریم ،من

  باهامون احوال پرسي مي کنه و به داخل اطاق پزشک راهنمایي

شرا  سوال     مي کنه ،دکتر که پیرمرد مهربونیه از  ضي ،من هم چند تا  سالمتي رادین را یط 

  در مورد نحوه نگهداری و تغذیه رادین ازش مي پرسم و اون هم با

 .اشتیاق جواب میده و بخاطر ازدواج مجدد مهندس بهش تبریک مي گه
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مهندس لبخند مي زنه ،من با شوورمندگي میگم :ببخشووید اقای دکتر من پرسووتار رادین   

 . هستم

گه:من اگر جای مهندس بودم ،همچین پرسووتار دلسوووز و مهربوني رو  دکتر با لبخند مي

 .برای همسری خودم انتخاب مي کردم

دارم از خجالت آب مي شم اومدم شرایط رودرست کنم بدترش کردم ،دیگه حرفي نمي  

 .زنم و ساکت مي شم

وقتي از مطب خارج مي شیم ،مهندس مي گه:خورشید خانم میشه به مادربزرگتون زنگ     

 .نید بگید ما دیرتر میاییم ،شام رو مهمون من باشیدبز

 نه ممنونم تا االن هم کلي بهتون زحمت دادم ،اگر اجازه:

 

 . بدید یک روز دیگه

 .ظاهرار شما خیلي تعارفي هستید ،خودم االن درستش مي کنم:-

مهندس تلفن همراهش رو در میاره و به جایي زنگ مي زنه و بعد کمي صووحبت گوشووي  

 .ه به من :بفرمایید مادر بزرگتون کارتون دارنرو مي د

 !الو:

سعي کن زیاد دیر      :- شام ،فقط  شكال نداره همراه اقای مهندس بری  الو ،خورشید جان ا

 برنگردی.خداحافظ

 چشم !خداحافظ:
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 مهندس لبخند پیروز مندانه ای مي زنه:خب حاال شام کجا بریم؟

 نمي دونم؟:

 جایي مد نظرتون نیست؟:-

 .همیشه تو مسیر خونه و کالس بودم ،تا حاال این جور جاها نرفتم راستش من:

مهندس با لبخند ملیحي تو چشووومهام نگاه مي کنه و اروم زمزمه مي کنه:من هم عاشوووق  

 .همین پاکي و سادگي شما شدم

سریع از پنجره بیرون رو نگاه مي کنم،وای خدا همچین آب دهنم رو محكم قورت دادم   

  صداش رو شنید،چون زیر چشمي که که فكر کنم مهندس هم

 .نگاهش کردم دیدم لبخندش پر رنگ تر شده

شهر نگه مي        سنتي تو یكي از منطقه های باالی  ستوران  شین رو جلوی یک ر مهندس ما

 .داره:بفرمایید،این هم از یک جای دنج و دوست داشتني

ضای حیاط      شم ،رادین تو بغل ام خوابش برده ،وارد ف شین پیاده مي  ستوران مي   از ما ر

  شیم ،دو طرف حیاط پر از درختهای تبریزی که فضا رو رویایي تر

سط حیاط هم      شتي ،و شامل تخت چوبي و پ کردن و زیر درخت ها االچیق های چوبي که 

  حو  آب دو طبقه ای به رنگ ابي ایراني قرار داره که فواره

حلي هم در قسوومت  هاش روشوون هسووتند و هوا رو ملیح تر مي کنند،یک گروه نوازنده م

  باالیي رستوران مشغول نوازندگي هستندهمه جا پر از ایینه کاری و

 ... کاشي کاری های قدیمیه،محو زیبایي فضای اونجا شدم،انگار اومدم تو قصه ها
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 .مهندس به آرومي مي گه :خورشید خانم، بفرمایید این جا بنشینید

رسووتوران منوی يذا رو میاره  با راهنمایي مهندس یک جای دنج مي شووینیم،پیشووخدمت 

 ،مهندس منو رو به من مي ده: شما چي میل دارید؟

با پشت دست ام منو رو به سمت مهندس پس مي دم :هر چي شما انتخاب کنید من هم      

 .همون رو انتخاب مي کنم

ضای اطرافمون رو مي بینه نگاه مي     شده وبا تعجب ف مهندس با لبخند به رادین که بیدار 

  :پس من بختیاری سفارش مي دم با کنه و مي گه

 مخلفات،مشكلي نیست؟

سورم روبه نشوونه تایید اروم تكون مي دم،خدایي اصوالرنمي دونم بختیاری چیه که بدونم     

  دوستش دارم یا نه !حتمار یک جور کباب خاص، مني که تا

ده  وحاالفقط تو راه خونه و دانشگاه بودم و تمام فكر و ذکرم درس خوندن و کار کردن ب 

  حق دارم اینجور محیط ها رو ندیده باشم و این جور يذاها رو

سایمون بود که اونها هم         سي دختر هم سي عمرم که رفتم ،عرو شم ،تنها عرو نخورده با

  طبق رسمشون خانواده عروس به مهمونهاش ناهار ابگوشت داد و

 .برای عروسي شب فقط فامیل های داماد بودند

با صوودای مهندس به خودم میام:خورشووید خانم ،خورشووید   تو افكار خودم يرق شوودم که

 !خانم حواستون به صحبتهای من نبود
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سوورم رو پایین مي اندازم ،حواس ام پرت تیكه دوزی های جلوی مانتو ام میشووه ،خدایي  

 خیلي ظریف و تمیز دراوردن:از چیزی ناراحت شدید؟

تره کم داره:نه ،راسوووتش  به خودم میام ،حتمار مهندس االن پیش خودش فكر مي کنه دخ

 .یكم تو این فضا يرق شدم.خیلي زیبا و سحر انگیزه

مهندس به ایینه کاری دیوار کناری مون نگاه مي کنه:بله،من هم عاشووق این فضووا هسووتم  

  ولي مادر رادین عاشق فضاهای لوکس و مدرن بود و از اینجا بدش

 .مي اومد،خوشحالم که تو این مورد با من هم سلیقه اید

 ادین بي قراری مي کنه،مهندس نگران میشه:چي شده،نكنه مریض شده!؟ر

نه اقای مهندس اگر از حس بویایي تون کمک بگیرید متوجه مي شوووید که مشوووكل از             :

 !کجاست

 .مهندس نفسي به راحتي مي کشه:خب خدا رو شكر ،فكر کردم پسرم مریض شده

سهای رادین رو برمي دارم و با مهندس که رادین     رو بغل کرده به طرف داخل  ساك لبا

  رستوران راه میفتیم،مهندس از یكي از پیشخدمت ها در مورد

مكاني که بتونیم پوشووک رادین رو تعویض کنیم مي پرسووه و اون هم اطاقي رو نشووون    

  میده:اینجا سرویس بهداشتي خانم هاست ،شما برید سر جامون

 .بنشینید، تا ما برگردیم

 ؟مطمئن اید کمک نمي خواهید:-

 . نه مشكلي نیست:
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سنگ مرمر بزرگ قرار             سكوی  شم،کنار دیوار یک  شتي مي  سرویس بهدا ضای  وارد ف

  داره ،مشغول تعویض پوشک رادین مي شم ،اون هم از اینكه از خیسي

نجات پیدا کرده خوشووحال و کف دسووت هاش رو بهم مي زنه ،فكری به ذهنم مي رسووه 

  و ساکش گذاشتم در،یكي از لباسهای جدیدش رو که بعد خرید ت

یک کاله کوچولوخیلي              با  ید آبي و  قه ملواني سوووف باس ی یک ل یارم و تنش مي کنم، م

  خوردني شده،وسایلش رو تو ساکش مي گذارم و به طرف محل نشستن

قبلي مون مي رم،مهندس مشووغول صووحبت کردن با تلفن همراهشووه،خیلي هم عصووباني   

  قدر بزرگ شدم که،فقط کالم اخرش رو مي شنوم؛مادر من ،من این

 .صالح کار خودم رو بدونم ،خداحافظ

با دیدن رادین تو لباس جدیدش لبخند دندون نمایي مي زنه:بیا بغلم بابایي ،شوووما چقدر 

 !ناز شدی

هاش میشوووه ،اون هم يش يش مي        با بازی کردن  رادین رو مي دم بغلش،مشوووغول 

  ي شهخنده،شام رو میارن ،در کنار موسیقي سنتي جادویي که پخش م

خوردن شووام دلپذیر تر مي شووه،مهندس بعد شووام چای و میوه سووفارش مي ده ،رادین   

  شیشه شیرش رو تموم مي کنه و آروم بخواب میره ،مهندس با محبت

سرم    بهش نگاه مي کنه و مي گه :ممنونم ازتون بابت تمام لحظه های خوبي که به من و پ

 .هدیه کردید

 .بت شام امشب ازتون ممنونمنگاهش مي کنم:اختیار دارید من با
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مهندس کتش رو در میاره و روی پسووورش مي اندازه:مي دونید مدت ها بود شوووبي به          

  ارومي امشب نداشتم ،دفعه قبل که با مادر رادین اینجا اومدیم کلي ير

ير کرد و بعد شووام زود بلند شوود تنهایي رفت ،خیلي خوبه که من و شووما نقاط مشووترك  

  رادین رو اینقدر خوشحال ندیده بودم ،اون بچه زیادی داریم ،تا حاال

ساکت و بي حال ،حاال به پسری با چشم های براق و پوست درخشان تبدیل شده ،خیلي         

  خوشحالم که خداوند شما رو سر راه زندگي ما قرار داد.تو این

مدت کوتاهي که شما رو شناختم متوجه شدم که تنها کسي که مي تونه ما رو خوشبخت        

 .ماییدکنه ش

 !ببخشید متوجه منظورتون نمي شم:

شدم ،تو هم      :- ساس مي کنم امیدوارتر  شید از وقتي اومدی تو زندگي من ،اح ببین خور

 زمان مواظب هر دوتای ما هستي،مي دوني که کي رادین گرسنه

شوووه،کي فقط توجه مي خواد،کي دلش ناراحته،در صوووورتیكه مادرش حتي یكبار با مهر         

  مي گفت از هر چیزی که متعلق به تو باشه بغلش نكرد و داامار

متنفرم.من ازت مي خوام قبول کني و همسوورم بشووي ،میدونم از اشوونایي ما زمان زیادی   

  نمي گذره،ولي باور کن احساس مي کنم سالهاست که مي

 .شناسمت

 !ولي اقای مهندس:
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سالي     شه،ببین تو این چند  ش  دستش رو اروم بلند مي کنه:بگذار حرف ام تموم  رکت  که 

  داشتم دختر های زیادی برای منشي گری پیش من اومدن ،ولي

از روزی که تو رو دیدم متوجه شووودم تو با بقیه فرق داری،تو در عین زیبایي زیادی که          

  داری،خیلي پاك و معصوم هستي و از نظر من این خصلت تو

 . ستودني

ر  م ،تو این یكي دو ماه اخیاز حرفهای مهندس گیج شدم ،مني که تا حاال خواستگار نداشت

  این سومین مردی که از من خواستگاری مي کنه،البته تمام

حل مشوووكلشوووون مي           ند و من رو راه  به نوعي مشوووكالت داشوووت هام هم  گار خواسوووت

  دیدند،سیاوش که از روی ترحم مي خواست من رو بگیره تا با خیال راحت به

ي دید که کس و کاری نداره و  زادگاهش برگرده،امیر که من رو تنها شووخص مناسووبي م

  بعد من راحت مي تونه مجددارازدواج کنه و حاالمهندس حمید

 . سعیدی که من رو تنها مادر مناسب برای بچه اش مي دونه

ستگارهای معمولي ندارم ،تازه هر     شدم ،چرا من هم مكل دخترهای دیگه خوا خیلي گیج 

  ع مشكلکي از راه مي رسه فقط فقط من رو راه حلي برای رف

 .خودش مي دونه

مهندس برام چای مي ریزه :خورشوووید چرا تو فكر رفتي،البته ببخشوووید که خورشوووید           

 . صداتون مي کنم ،اینطوری احساس صمیمیت بیشتری مي کنم
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نه مشكلي نیست،راستش پیشنهادتون برام یک کم عجیب و زود بود اصالر انتظارش رو       :

 !.نداشتم

شار    :- ستش مادرم من رو تو ف شم و رادین و خودم از این    را شته که زودتر متاهل ب گذا

  در به دری نجات بدم،نمي خوام فكر کنید من آدم خوبي نیستم ،نه

،باور کنید از روزی که از همسر سابق ام جدا شدم تنها گزینه ای که در کنارش احساس      

 .ارامش مي کردم فقط شما بودید

 من نمي دونم چي بگم؟:

به پیشووونهادم فكر کن ،من یک اپارتمان سوووه خوابه به نامت مي            االن چیزی نگو ،فقط:-

  خرم ،با مادر بزرگت و رادین مي ریم اونجا و با هم زندگي مي کنیم

،تو میتوني درس ات رو تا هر وقت دوسوووت داری ادامه بدی،من هر کمكي الزم باشوووه       

  برای پیشرفتت انجام مي دم،خورشید خیلي خسته ام ،خیلي تنهام ،از

به ارامش         روز نار هم  ندیدم ،مي خوام در ک که ازدواج کردم اصوووالر روی ارامش رو  ی 

  برسیم ،من و تو و رادین.خواهش میكنم چند روز به پیشنهادم فكر

 کن،باشه؟

 .نمي خوام کسي فكر کنه من با نقشه قبلي وارد زندگي تون شدم:

،مهم من هسووتم که مردم همیشووه حرف مي زنند ،بهتره ما فقط برای هم زندگي کنیم :-

 .ذات پاك تو رو مي شناسم

 .همون طور که فرمودیداجازه بدید من چند روز فكر کنم:
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 .حتما،این حق شماست که در مورد آینده تون فكر کنید:-

مهندس هزینه يذا رو حساب مي کنه و سوار ماشین مي شیم :اگر میشه رادین باز پیش       

  میام تحویلش بگیرم وشما بمونه تا مادرم برگرده ،دو روز دیگه 

 .جواب شما رو بشنوم

 .خیالتون راحت باش،مواظبش هستم:

سر کوچه نگه مي داره و کمک مي کنه خرید ها رو به خونه ببرم ،در     شین رو  مهندس ما

  خونه رو مي زنم و با کلید باز مي کنم ،مامان گالب نشسته روی

 .میاد :سالم حاج خانمتخت و داره قران مي خونه،با دیدن بسته ها به طرفمون 

 .سالم مامان گالب ،ببخشید دیر برگشتم:

 سالم به روی ماهتون،خوش گذشت؟:-

مهندس با لبخندی جوابش رو مي ده:جاتون خیلي خالي بود ،ان شووواماهلل دفعه بعد با هم 

 .مي ریم

 .مامان گالب متوجه لباس های رادین مي شه:ای جانم این پسرم چه ناز شده

ابیده بغل مي کنه و به طرف اطاق مي بره،مهندس به طرف در خونه مي         رادین رو که خو 

  ره،دنبالش مي رم ،یک دفعه بر مي گرده ،نزدیک بود بهش بخورم

،خودم رو عقب مي کشووم ،متوجه مي شووه :خورشووید خواهش مي کنم رو پیشوونهادم فكر  

  کن ،بخاطر خودت،آینده ات،مادر بزرگت که دیگه توان کار کردن
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 .اطر رادین که بهت نیاز داره،بخاطر خودم که بهت نیاز دارم،بیشتر فكر کننداره،بخ

سووورم رو پایین مي اندازم و اروم تكون مي دم،مهندس ادامه میده:خداحافظ ،امیدوارم            

  دفعه بعد که مي بینمت تو چشمهای من نگاه کني و جواب مكبتت رو

 .بدی

کنم،خدایي قدو هیكل متوسطي   مهندس مي ره تا وقتي سوار ماشین اش بشه نگاهش مي

  داره ،تا حاال هم ازش رفتار خارج از ادبي ندیدم ،در حیاط رو

مي بندم و به پشوووت در تكیه مي دم ،خدایا چرا اینقدر حوادث زندگي من تند تند داره            

 .اتفاق میفته ،سه تا خواستگار تو این مدت کم

 .اركمامان گالب میاد حیاط :خورشید خانم رخت و لباس نو مب

تازه یاد لباس های تنم میفتم ،از خجالت خیس عرق مي شووم:راسووتش،راسووتش مهندس  

 .برای تشكر که رادین رو نگه داشته بودم برام خریدن

 .مامان گالب با لبخند مي گه :این چیزی که من متوجه شدم فراتر از تشكر بوده

ه کار کنم مامان  کنار مامان گالب مي رم و سووورم رو روی پاهاش مي گذارم:نمي دونم چ   

  گلي

 ؟

 .مامان گالب موهام رو نوازش مي کنه:فقط خوب فكر کن بحث،بحث یک عمر زندگي

 .فكر مي کنم یک عمر زندگي همه مون به تصمیم من بستگي داره
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 مامان گالب،به نظرتون مهندس چطور آدمي؟:

 .من فكر مي کنم آدم خوب و خونواده دوستي باشه:-

م همسووورش بشوووم ،یک اپارتمان سوووه خوابه به نامم مي خره   به من گفت اگر قبول کن:

  ،خیلي هم دوست داره شما رو هم ببریم پیش خودمون تا هر سه تا

 .مون از تنهایي دربیاییم

شده مي گه:من کجا بیام      مامان گالب که معلومه از این حرف مهندس حسابي خوشحال 

  ،من مزاحم زندگي تون بشم ،شما برید در کنار هم زندگي کنید

 .هم برای خوشبختي تون دعا مي کنم

ما من               ید پیش  یای ید اگر ن به جون خورشووو مان گالب مي چرخم: ما به طرف  شووواکي 

 .اصالرپیشنهاد مهندس رو قبول نمي کنم

مامان گالب انگشووت اشوواره شووو به چونه ام مي زنه :خجالت بكش خورشوویدکم ،هنوز     

  کن ،باز همهیچي نشده مي خوای جواب مكبت بدی،یک دو روز صبر 

 .فكر کن شاید پشیمون شدی

سرم رو دوباره روپای مامان گلي مي گذارم و به آسمون نگاه مي کنم:میدوني مامان گلي  

  ،با توجه به شرایطي که من دارم ،مهندس یک خواستگار ایده ال

به                   نامم مي زنه که دلم  به  با من زندگي کنید،هم خونه  یایید  ،هم اجازه مي ده شوووما ب

  باهاش قرص باشه ،هم اجازه مي ده درس ام رو بخونم ،چونزندگي 
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قبال هم تو زندگیش شكست خورده قدرعشق و محبت رو بیشتر مي دونه ،فقط فكر کنم     

 .مادرش با ازدواج ما مخالفه

 تو از کجا متوجه شدی؟:-

 .وقتي داشت با تلفن صحبت مي کرد متوجه شدم:

 .ات پیش بیادتوکل به خدا،ان شام اهلل هر چي خیر بر:-

 .ان شام اهلل:

برو لباس هات رو عو  کن ،دست مهندس درد نكنه ،چقدر هم دخترم خوشگل شده  :-

  بود ،خوبه شب بود همسایه ها تو کوچه ندیدنت وگرنه چشم مي

 .خوردی

 .مامان گلي اذیت ام نكن ،من که خوشگل نیستم معمولي ام:

گر از پیشوني بلند ،ابرهای مشكي ،چشم  مامان گالب با دقت تو صورت ام نگاه مي کنه :ا

  های ور قلنبیده،دماغ عقابي و لب های مكل نخ ات بگذرم هي

 .قیافه بدی نداری

 .ام زشت اینقدر پكر مي شم:مامان گالب یعني من 

مامان گالب مي خنده :نه مادر شووووخي کردم ،زیباترین چشوووم و ابروی مكل اهو ،دماغ           

  قط خورشید من داره.خورشیدم زیبایيقلمي ،لب قلوه ای تو دنیا رو ف
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تو به مادر خدابیامرزت رفته و هوش و سرزبونت به پدر مرحومت.خدا هر دوتا شون رو   

  رحمت کنه ،یک وقتهایي فكر مي کنم اگر تو رو نداشتم مدت ها

سالها تو تنها انگیزه زندگي من      شده بودم ،تو همه این  صه دق مرگ  پیش از تنهایي و ي

 .بودی

 .م:مامان گلي دعا کن راه درست رو پیدا کنمب.*و.سرو مي دستش 

كل       :- یک روز عشوووق واقعي رو درك کني ،اون وقت هی  چیز م عزیزکم دعا مي کنم ،

 .رسیدن به یارت بهت ارامش نمیده ،دعا مي کنم به ارامش برسي

ها               باس  مد ل هام رو عو  مي کنم و تو ک باس  طاق مي رم و ل به ا مان گالب  ما همراه 

  مي کنم ،لباس های جدید رادین رو به مامان گالب نشون اویزون

میدم ،اون هم همش قربون قد و باالی رادین مي ره ،از دیدن لباس های کوچولو انقدر          

 .ذوق زده شده که انگار لباس های نوه واقعي خودش رو مي بینه

ج با   موهام رو شوووونه مي کنم و تو رختخواب ام دراز مي کشوووم،مدت ها به رویای ازدوا       

  مهندس و رها شدن از این زندگي سخت فكر مي کنم ،چشمانم

سووونگین مي شوووه و خوابم میبره ،تو خواب همراه مهندس و رادین تو پارك راه مي ریم 

  رادین بزرگتر از سن االنش و سوار تاب مي شه و من هولش مي دم

 . ،مهندس برام یک شاخه گل میاره تا میام بگیرم تمام گلبرگ هاش مي ریزه

 !با ترس از خواب مي پرم ،خدایا تعبیر این خواب چي مي تونه باشه
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دسووت و صووورتم رو مي شووورم و نماز صووبح ام رو تو حیاط مي خونم ،بعد خوندن نماز     

  احساس ارامش بیشتری مي کنم،خدایا من خودم رو به دست تو

 .سپردم ،هر چي خیره همون پیش بیاد

یدن رادین از خونه  ب.*و.سووبا مامان گالب و  با عجله حاضوور مي شووم و بعد خداحافظي

  شرکت واحد مي شم ،جای پروین خالي ،اگر ب.*و.سخارج مي شم ،سوار اتو

 .االن اینجا بود کلي حرف های خنده دار مي زد و طوالني بودن مسیر رو نمي فهمیدم

مي شه ،کسي بهش جا نمي ده تا بشینه ،به قیافه خسته       ب.*و.سزني که باردار سوار اتو 

 .اه مي کنم :خانم بیایید جای من بشینیدزن نگ

 .با خوشحالي جای من مي شینه :ممنونم خانم ،دیگه از خستگي رو پاهام بند نبودم

 .خواهش مي کنم کاری نكردم:

 دانشجویي؟:-

 بله:

خوش بحالت ،خیلي خوب ادم بتونه درس بخونه و برای خودش کسي بشه.سهم من از  :-

  ب تا صبح مي رم خونه یکزندگي فقط کار و زحمت بود.هر ش

سكته ای چیزی نكنه ،اون هم همش مواظبه من تو خونه اش     شم تو خواب  پیرزن مواظب

  چیزی نخورم،باور کن کافیه یک لیوان آب تو دستم ببینه ،کلي

 .داد و بیداد راه مي اندازه
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 .خب برید جای دیگه ای کار کنید:

همین که من بي سووواد این شووغل رو   کار کجا بود ،االن تحصوویل کرده ها همه بیكارن:-

  دارم باید خدا رو شكر کنم ،باور کن با توجه به شرایط ام گاهي انقدر

بد دلم رو مي شكونه که نگو ،ولي باز هم دعا مي کنم همیشه سالمت باشه و سالهای سال 

 .عمر کنه تا من بتونم برم خونه اش کار کنم

 همسرتون چه کار مي کنه؟:

تو یک کارخونه نساجي کار مي کرد،سالي یكبار به زور بهش حقوق مي بیچاره شوهرم :-

  دادند ،اخرش هم برای اینكه بیمه شون نكنند از کارخونه

 . انداختنشون بیرون

 به شكم برامده زن اشاره مي کنم:بچه اولتونه؟

 .خنده بانمكي مي کنه :نه بابا ،بچه اول کجا بود این چهارمیه

ه ،با دقت بیشوووتری به چهره زن نگاه مي کنم و سوووعي مي کنم  از تعجب دهانم باز موند

  سنش رو تخمین بزنم،هر کاری مي کنم بیشتر از بیست و سه چهار

 .سال به نظر نمیاد

زن که از فرط خستگي چشم هاش قرمز شده با اشتیاق موهای بیرون اومده از روسریش  

  ودمرو مرتب مي کنه و مي گه :بیست و سه سالمه،پونزده ساله ب

ازدواج کردم و هر دو سووال یک دونه بچه اوردم ،ولي انصووافا این اخریه قاچاقي اومد ،تا   

 .چند ماه پیش از وجودش بي خبر بودیم
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 از لحن بانمک زن خنده ام مي گیره ،که مي گه :شوهر نكردی؟

 .نه هنوز:

چشوومهات رو باز کن ،تا دیدی یكي یک کم دسووتش به دهنش مي رسووه و چشووم پاکه  :-

 .تاهي نكن و زنش بشوکو

 .با خنده مي گم :نصیحتتون یادم نمي ره

زن با اهي بیرون رو نگاه مي کنه:االن چند ماهه درست و حسابي شوهرم رو ندیدم ،دلم      

  خیلي براش تنگ شده،شبها من سرکارم و تا مي رسم خونه ،اون

 .رفته دنبال کارهای ساختموني و کارگری

 سخت نیست؟:

تي سووه تا بچه بدو نیم قد داری که هر روز لباس هاشووون براشووون  چاره ای نیسووت وق:-

  کوتاه تر میشه و همیشه گرسنه هستند ،صاحبخونه هم سر وقت میاد

سن ازدواج ام بود یک      سختي ها رو تحمل کني ،اون وقت که  دم در خونه ،مجبوری این 

  خواستگار داشتم ،عموی صاحب خونه بابام اینها بود،از بابام هم

تر بود ،زنش مرده بود و بچه نداشوووت ،مي گفت اگر زنش بشوووم خونه ای که بابام بزرگ

  اینها توش نشستند رو از برادر زاده اش مي خره و به نام بابام مي کنه

سایه مون بود ،پدرش مرده بود و          سر هم ستگاریم ،پ شوهرم هم همون موقع اومد خوا ،

  فكر ما نباش ،به خرج مادر و خواهرهاش رو مي داد ،بابام گفت :اصال
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فكر اینده خودت باش هر کدوم رو که دوسوووت داری انتخاب کن ،من هم اوني که دلم        

 .بیشتر باهاش بود رو انتخاب کردم

 االن زن کدومشون شدی؟:

صبح نفس های     شده بودم که االن تا  با خنده مي گه :معلومه دیگه ،اگر زن اون پیرمرده 

  دلم ،با اینكه با شوهرم یک ننه مردم رو نمي شمردم ،رفتم دنبال

 .جا هستیم خیلي وقته ندیدمش

شوهرم         سم خونه لباس تو خونه ای  شه:باور کن وقتي مي ر شم های ابي زن باروني می چ

  م و رو چشم هام ميب.*و.سرو که هنوز بوی شوهرم رو میده مي 

ي  م خیلگذارم ،مي دونم خدا ما رو داره امتحان مي کنه.دعا کن شوووهر رو بتونم ببینم دل

 .براش تنگ شده

 ان شام اهلل خدا کمكتون کنه.راستي خانواده تون چي شدن؟:

هسوووتن ،ولي خب یک محله پایین تر از قبلي رفتن ،دیگه کرایه خونه اون منطقه خیلي  :-

 .زیاد شده بود

 نزدیک دانشگاه مي رسم ،به زن مي گم :راستي بچه هات چین؟

 باشه.راستي اسمت چیه؟همشون پسرن ،دعا کن این اخریه دختر :-

 چطور ؟:

مي خوام اگر این دختر شووود اسوووم تو رو روش بگذارم که هم خوشوووگل بشوووه و هم     :-

 .مهربون
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 پیدا مي شم ،بهش مي گم :خورشید ب.*و.سدر حالیكه دارم از اتو

 .من هم اسم دخترم رو خورشید مي گذارم:-

و هل مي زم و وارد  به سوومت کالس این سوواعت ام راه میفتم ،بدون توجه به اطراف در ر

  کالس مي شم ،در محكم به دیوار مي خوره ،استاد عین برق گرفته

ستگاه اتو         سم نبود که تو ای صال حوا سط کالس خشكش زده ،وای ا   معطل ب.*و.سها و

  شدم و کالس ام شروع شده ،مكل یک ادم برفي کنار بخاری روشن از

صادقي        سالم خانم  ستاد مي گه:علیک  شم که ا سیدید  خجالت آب مي  ،باز هم که دیر ر

 ،اون دوست و یاور همراهتون نیومدن؟

 . معطل شدم ب.*و.سببخشید استاد،تو ایستگاه اتو:

 دوستتون هم تو راه اند؟:-

 .نخیر ایشون انتقالي گرفتن رفتن اراك:

 .استاد عینک اش رو،روی بیني اش جابجا مي کنه :که اینطور ،بفرمایید

صندلي خالي که مي بینم   سید و کالسور،          تو اولین  سرر صندلي یک  سته  شینم ،رو د مي 

  اونها رو زیر صندلي مي گذارم ،حتمار از روز قبل تو کالس جا

 .مونده

صندلي          شه و یک نفر کنار  شم ،در کالس باز مي  شغول نوشتن جزوه درس امروز مي  م

  من وایمیسته،سرم رو بلند مي کنم ،همون پسره است که اون روز
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 دف کردم :بفرمایید؟تو راهرو باهاش تصا

 .ببخشید فعال که شما جای من نشستید:-

 مگه صف نون که جا گرفتید؟:

 . جا نگرفتم ،رفتم دست صورت ام رو بشورم بیام:-

 .این همه جا برید یک جایي بشینید دیگه:

 .پس بي زحمت اون سررسید و کالسور من رو بدید:-

 .ل بیابوني نشسته بودیوای خدا چه کارت کنه خورشید،تو واقعا جای این يو

 استاد به طرف ما برمي گرده :اتفاقي افتاده،اقای صالح؟

 . با عجله از جام بلند مي شم :ببخشید استاد من اشتباهي جای ایشون نشسته بودم

موقعي که از کنارش رد مي شم :بند کیف ام گیر مي کنه به صندلي و کیف من و کالسور    

  سط کالس روی هم میفتندو وسایل اون پسره با صندلي همه و

،کالس مكل بمب منفجر مي شووه ،حسووابي هول میشووم وسووایل ام رو از روی زمین بر مي  

  دارم به طرف ردیف اخر کالس مي رم که جزوه های چند تا از

 دانشجوها رو هم زمین مي ریزم ،کالس که تازه ساکت شده بود دوباره مي ره رو هوا ،

 .از این خرابكاری نكردید برید جای من بشینیدصالح به طرف من میاد:تا بیشتر 
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خیلي هول شدم ،از دست این پسره پررو کلي جلوی بچه ها خجالت کشیدم ،اصال وسط         

  ترمي این از کجا پیداش شده ،بر مي گردم سر جای اقای صالح

مي شووینم ،اسووتاد به زور کالس رو اروم مي کنه و درس رو ادامه میده ،تمام مدت سوورم  

  گریه مي کنم ،خیلي جلوی بچه ها خجالت کشیدم ،وقتي پایینه و

سایل ام رو بر مي دارم و از کالس بیرون مي دوم            سریع و شید ، سته نبا ستاد مي گه خ ا

 .،دوست ندارم امروز سر کالس دیگه ای برم فقط مي خوام برم خونه

 

یک   از دانشوووكده میزنم بیرون،حوصوووله هی  کدوم از هم دانشوووكده ای هام رو ندارم ،       

  ماشین مدل باال کنار پام نگه مي داره و بوق مي زنه ،از ماشین فاصله مي

گیرم و جلوتر مي رم ،اون هم میاد کنار پام نگه مي داره ،کالفه مي شوووم این بار یک کم    

  عقب تر مي رم ولي باز هم ماشین میاد کنار پام ،تا میام به راننده

 !ي بینم :خورشید چرا سوار نمي شيماشین حرفي بزنم که صورت خندان مهندس رو م

 ..سالم ،شمایید!...فكر کردم مزاحمِ:

سي رو در همون اطراف حس مي کنم ،با          سنگیني نگاه ک شم ، شین مهندس مي  سوار ما

  دقت کنار خیابون رو نگاه مي کنم ولي اشنایي نمي بینم ،مهندس

 مي گه :چرا زود اومدی بیرون؟

 مگر شما ساعت کالس های من رو مي دونید؟با تعجب به صورت اش نگاه مي کنم:

 ! نوشتي برام رو هات کالس ساعت و روز شرکت تو ببخشید که خودت :-
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یادم میفته یكبار روز و ساعت کالس ها رو برای مهندس نوشته بودم قراردادهاش رو تو 

  اون ساعت ها نگذاره ،تا عدم حضور من در شرکت مشكلي به وجود

 .نیاره

 .مدبله ،یادم او:

 خب نگفتي چرا تا اخر روز سر کالس هات نموندی؟:-

 .راستش ،فكرم بهم ریخته ،نمي تونم تو کالس متمرکز بشم:

 دلیل این اضطراب ات پیشنهاد منه؟:-

 . بله:

 هنوز فكرهات رو نكردی!؟:-

 . نمي دونم ،دو دل هستم:

 خورشید میای با هم بریم یک جای دنج صحبت کنیم ؟:-

 .. اخه:

 ،داری اذیت ام مي کني ،قبول کنببین :-

 راستي شما تو این ساعت روز اینجا چه کار مي کنید؟:

اوالر اینقدر با من رسووومي صوووحبت نكن ،دومار از اینجا رد مي شووودم چهره اشووونا دیدم :-

 .،وایستادم



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

109 

 

 .که اینطور ،ماشین جدیدتون هم مبارك باشه :

 .قابل شما رو نداره ،متعلق به شماست:-

ف کردن مهندس خنده ام مي گیره :وقتي مي خندی خیلي خوشحال مي شم    از مدل تعار

 .،به اینكه جواب نهاییت مكبت باشه امیدوارتر مي شم

حرفي نمي زنم ،جوابش رو هم نمي دم ،سوورم رو به تكیه گاه صووندلي مي چسووبونم و از   

  پنجره درخت های اطراف جاده رو نگاه مي کنم ،اینطور که از مسیر

 کني؟ صدا حمید رو من میشه خورشید: شیم مي شهر حومه منطقه وارد مداری مشخصه 

 .یک کم برام سخته:

 .خواهش مي کنم ،با من راحت باش:-

نمي دونم چرا نمي تونم با مهندس صوومیمي بشووم ،هر کاری مي کنم نمي تونم عاشووقش  

  بشم ،نمي دونم عشق چطوریه؟ اخه تا حاال عاشق نشدم ،فقط مي

شق ما از اون           دونم با دیدن و  شاید هم ع شوق قلب ادم به تپش میفته ، سم مع شنیدن ا

  مدلي باشه که بعد ازدواج عاشق هم میشیم،ولي فكر کنم االن

حمید بهترین پشووتیبان من مي تونه باشووه ،از اینكه تو فكرم مهندس شوود حمید لبخندی  

  چي به دوباره بر لب ام مي شینه:خورشید جان میشه بگي االن 

 خندیدی؟

 .چیز خاصي نبود:
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شه تنهایي لبخند      :- شه نوبت من هم می شه ،من که هر چي مي گم تو حرف نمي زني ،با با

 .بزنم دلیلش رو به تو نگم.ازت ناراحت شدم ،دلم رو شكستي

 .هول مي شم:باور کن حمید قصدم ناراحت کردن تو نبود

سته بودم    شار میده،اگر کمربندم رو نب شی  حمید پاش رو محكم روی ترمز ف د  ،االن خور

 تو شیشه ماشین بود:یک بار دیگه بگو ؟

 !اینكه قصدم ناراحت کردن تو نبود:

 ... نه تیكه اولش:-

با لبخند سرم رو پایین مي اندازم ،حمید کامال به سمت ام مي چرخه:میدوني خورشید من 

 عاشق همین نجابت ات شدم ،میشه داشبورد رو باز کني ؟

 جعبه کوچولو مخمل با روبان قرمز مي بینم :منظورت اینه؟ داشبورد رو باز مي کنم ،یک

 .اره عزیز دلم ،بازش کن:-

از کلمه عزیز دلي که حمید به کار مي بره بیشتر هول مي شم ،جعبه رو باز مي کنم ،یک    

  انگشتر طال سفید ظریف با یک نگین برلیان وسطش خودنمایي

 مي کنه :میشه انگشتر رو بدی من ؟

 برای چي؟:

شگي        :- شید رو برای خودم همی سمان روزم رو تاریک نكرده ،خور سي ا برای اینكه تا ک

 کنم،افتاب زندگي ام مي شي؟
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نمي دونم جوابش رو چي بدم ،یک لحظه یاد خودم و مامان گالب میفتم که چقدر یک            

  تكیه گاه الزم داریم ،یک لحظه یاد رادین که بهمون نیاز داره،سرم

 .رو بده ،مي خوام صدات رو بشنوم رو تكون مي دم :جواب ام

 .بله:

حمید تو یک حرکت سریع دستم رو به سمت خودش مي کشه و انگشتر رو تو انگشت         

 .حلقه ام مي کنه

از خجالت خیس اب مي شووم ،تمام تنم داغ شووده ،نمي دونم االن باید چه کار کنم،حمید   

 .کنار جاده با صفایي نگه مي داره:بیا بریم با هم قدم بزنیم

صدای چهچه          شروع به قدم زدن مي کنیم ، شیم ،تو جاده کوهستاني  شین پیاده مي  از ما

  پرنده ها و صدای ابشاری که نزدیک ماست فضا رو عاشقانه کرده

 .،حمید دستم رو مي گیره :ببخشید حمید ما هنوز به هم محرم نیستیم

ازمایش ،بعدش هم  نگران نباش ،ما االن با هم نامزد شوودیم ،یكي دو روز دیگه میریم:-

  زود عقد و عروسي رو مي گیریم ،چون من دیگه تحمل دور بودن

 .ازت رو ندارم

از حرفهای حمید خیلي خوشوووم میاد ،مني که تا حاال هی  مردی تو زندگیم نبوده ،بودن         

  مردی با چنین نجواهای عاشقانه در کنارم بزرگترین

هوا خنكه و وزیدن نسوویم روح هر خوشووبختیه.تا کنار درخت های حاشوویه کوه مي ریم ،

  انسان عاشقي رو سرکش تر مي کنه:خورشید خیلي دوستت دارم
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،باور کن از اولین باری که دیدمت عاشوووقت شووودم ،قول مي دم دیگه نگذارم آب هم تو 

 دلت تكون بخوره،

 .خوشبخت خوشبختت مي کنم .تو هم حرف بزن دلم مي خواد نظرت رو بدونم

گم،تو اولین و تنها مردی هستي که وارد قلبم شدی ،ازدواج برای  راستش نمیدونم چي ب:

  دختری توشرایط من مكل یک رویاست و اینكه تو من رو به

همسوووری قبول کردی مكل یک خوابه،همش مي ترسوووم یک روز از خواب بیدار شوووم و  

 .ببینم همه اینها یک خواب شیرین بوده

ت باشووه.ولي مي خوام باور کني از صوومیم   که اینطور ،فكر نمي کردم این افكار تو ذهن:-

  قلب ام دوستت دارم،مي خوام عشق من رو باور کني.میشه وقتي که

 .دارم باهات حرف مي زنم تو چشم هام نگاه کني

 . سرم رو بلند مي کنم:قصد جسارت نداشتم ،یک کم خجالت مي کشم

سر یک       شید من اخر  ست ام رو مي گیره و راه میفته :وای خور ست تو  حمید د روز از د

 .سرم رو مي کوبم به این کوه

 برای چي؟:

 .برای اینكه بهت ثابت کنم چقدردوستت دارم:-

 .باز هم لبخندی روی لبهام مي شینه:باز هم لبخند زدی ،فكر نكن متوجه نشدم

  دراینق  ام کنارت  وقتي که  داری چي وجودت توی دونم نمي:میشوووه تر رنگ  پر لبخندم  

 . کنم مي ارامش احساس
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همینطور که دسووتم تو دسووت حمید به طرف ماشووین برمي گردیم ،حمید از تو صووندوق   

  عقب ماشین اش یک دسته گل رز بزرگ در میاره و به طرف ام مي

 . گیره:تقدیم با عشق

با دیدن دسته گل حسابي ذوق زده مي شم ،اخه تا حاال کسي بهم گل هدیه نكرده ،دسته 

  ی که طفل نوزادش رو توگل رو با عشق مي گیرم ،مكل مادر

 .ايوشش گرفته مواظب ام تو بغلم بهش فشار نیاد :ممنونم حمید

سوار ماشین میشیم ،شیشه ماشین رو تا اخرش پایین مي کشم ،سرم رو مي برم بیرون            

  ،مي خوام همه دنیا بدونند مردی که االن کنارم نشسته دیگه همه

 .زندگي من شده و مواظبمه

م رو از هوای پاك عشق پر مي کنم ،باید سعي کنم عاشقش بشم      نفس مي کشم ،ریه ها 

 .،باید عاشقش بشم

شمهام بود          :- صورت تو جلوی چ صبح خوابم نبرد ،همش  شب تا  شید دی مي دوني خور

  ،صبح که شد با خودم تصمیم گرفتم میرم جلوی در دانشگاه انقدر

 .منتظرش مي مونم تا بیاد بیرون و بله رو ازش بگیرم

 اب مكبت نمي دادم چي؟؟اگه جو:

انقدر منتظرت مي موندم تا قبول ام کني ،ممنونم که قبول کردی همسرم بشي،خورشید  :-

 .من خیلي خوشبختم که تو رو دارم
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عا دوسوووتم داره و من در            که حمید واق نه ،مطمئنم مي کنه  های حمید ارومم مي ک حرف

 .کنارش خوشبخت مي شم

 حمید کي میایید خواستگاری؟:

من و تو که به تفاهم رسیدیم ،هر دوتامون هم فک و فامیل زیادی نداریم ،مهریه   ببین:-

  یک اپارتمان سه خوابه تو بهترین منطقه شهر برات مي خرم و

جهیزیه هم نمي خوام ،هر چي الزم داریم خودمون مي خریم ،اگر موافق باشووي،امشوووب   

  برای رادین رو ببرم خونه مادرم ،اخه دیشب از سفر اومده و دلش

رادین تنگ شووده ،پس فردا صووبح زود میام دنبالت با هم بریم ازمایشووگاه،مشووكلي که   

 نداری؟

 !نه،فقط همه چیز یک کم سریع اتفاق نمي افته:

 .نه دختر خوب ،تازه خیلي هم دیر شده.از همین حاال دلم داره برات تنگ مي شه:-

 حمید ...!نظر مادرت در مورد ازدواج ما چیه؟:

ستش ا :- شش   را ولش یک کم مخالف بود ،ولي انقدر از تو و محبتت به رادین و خودم پی

 . صحبت کردم االن ندید عاشقت شده

 !اما من رو که قبال دیده:

 .یک تصویر محو از تو، توی ذهنشه:-

سوووار ماشووین حمید میشوویم و به طرف خونه راه میفتیم ،حمید مي گه :خورشووید میشووه   

 دستت رو بهم بدی؟
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سووتم ،از یک طرف حمید هنوز بهم نامحرمه،از طرف دیگه قرار همسوورم خیلي معذب ه

  بشه ،هنوز دو دلم که خودش دستم رو از روی پام بر مي داره و

  وای خدایا االن سكته مي کنم،انقدر هول مي شم که اگر ولم کنند از اینجا تا خونه

ن رو پیاده مي رم ،خدایا من رو ببخش،چاره ای ندارم ،نمي دونم االن چي کار کنم ،از        مو

  یک طرف این مرد همسرمه و از طرفي هنوز نیست.کاش یک نفر

 . بود برای این مسایل شرعي ازش راهنمایي مي گرفتم

حمید مي گه :خورشووید همیشووه ارزو داشووتم همسوورم عاشووق ام باشووه و جلوی جمع       

  ون صدقه ام بره ولي مادر رادین هیچوقت بهم نگفت دوست امداامارقرب

شه نه،اتفاقارخیلي هم ادم زبون بازیه     شقانه ای بهم نگفت ،نه که بلد نبا داره،هی  کلمه عا

  ،جلوی من با مردهای فامیلش کلي با احترام و محبت صحبت مي

 ..شته باشيکرد ولي همون موقع من رو تحقیر مي کرد ،بهم قول میدی دوست ام دا

 .تو چشمهای مهربون مرد اینده ام نگاه مي کنم :قول میدم

 .دستم رو به سمت قلبش میبره :قول مي دم همه دنیام رو به پات بریزم

دستم رو ول مي کنه و پخش صوت ماشین رو روشن مي کنه ،اهنگ خیلي زیبایي پخش      

  مي شه ،خودش هم با اهنگ اروم اروم مي خونه،خدایا کمكم

 .اشق حمید بشم و بتونم خوشبختش کنمکن ع

به خونه مي رسووویم ،حمید ماشوووین رو پارك مي کنه،)بزرگترین معضووول محله ما کمبود  

  فضای پارك ماشینه،مردم این منطقه از طبقه کارگر جامعه هستند و
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اکكرارپیلوت و یا پارکینگ خونه شون رو مسكوني کرده و اجاره دادند بخاطر همین زمین  

  خودرو حكم کیمیا رو داره(، همراه حمید به طرف ركپا برای 

خونه مي ریم ،چند تا زنهای همسایه تو کوچه نشستند و سبزی خوردن پاك مي کنند ،با     

  دیدن ما ساکت شده و چند دقیقه

محواومدن ما مي شوون،سووریع کلید مي اندازم وبا حمید وارد حیاط مي شوویم ،طبق عادت  

  یاد روسری سرشه واالن همهمیشه مامان گالب تو حیاط که م

حجاب داره،با دیدن ما مي گه :سوووالم ،حداقل یكبار زنگ خونه رو مي زدید نزدیک بود          

 .قبض روح بشم

 .ببخشید حاج خانم به خورشید گفتم زنگ بزن گوش نكرد:-

باز مي               گل از گلش  ید مي شووونوه  هان حم که از د ید رو  بارت خورشووو مان گالب ع ما

 .ه خودتهشه:اشكال نداره پسرم خون

سیدن و بهونه     سفر ر حمید مي گه :با اجازتون اومدم رادین رو ببرم پیش مادرم ،تازه از 

 .رادین رو مي گیرن

 .مامان گالب مي گه :خورشید جان برو رادین رو بیار

مي رم اطاق رادین خوابه ،اروم لباس هاش رو عو  مي کنم ،معلومه حسوووابي با مامان           

 .چشمهاش رو هم باز نمي کنهگلي بازی کرده که از خستگي 

سایلش میبرمش حیاط و اروم مي گم:بفرمایید این هم اقا       ضر مي کنم و با و سرم رو حا پ

 . رادین ،فقط خوابه
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م  ب.*و.سوووحمید رادین رو بغل مي کنه ،صوووورت ام رو میبرم جلو و گونه رادین رو مي 

 .:دلم براش خیلي تنگ مي شه

:داره یواش یواش به رادین حسودیم مي شه    حمید با چشمان پر از عشق نگاهم مي کنه   

  یدش و هم جلوی من اقرار کرد کهب.*و.س،عشق زندگي من هم 

 .دلش براش تنگ مي شه.نمي گي من هم انسانم و احساس دارم

 !.متب.*و.ساروم نجوا مي کنم:توقع نداری که جلوی مامان گالب ب

عجب ادم پر رویه ،خجالت حالیش نیسووت:رادین عرق داره ،زودتر ببرش تو ماشووین   :-

 .سرما نخوره

 اول بهم قول بده؟:-

 .باشه قول برو بچه سرما خورد:

 قبول؟ حمید مي خنده :خودم تا ابد عاشقتم 

 .برو زشته االن مامان گلي مي شنوه:

  .یدخداحافظ حاج خانم ،خداحافظ خورش:-

 . خداحافظ:

 .مامان گالب خودش رو به در حیاط مي رسونه :خداپشت پناهت ،به مادرت سالم برسون

 خورشیدجان چرا اینقدر زود اومدی خونه ؟ :-
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 .راستش حالم خوب نبود حوصله سر کالس نشستن رو نداشتم،زود اومدم:

 مهندس رو کجا دیدی؟:-

 .ظاهرارجلوی در دانشگاه منتظرم بوده:

 ؟چرا:-

 .خودش مي گفت برای اینكه جواب مكبت رو از من بگیره:

 مامان گالب با تعجب نگاه ام مي کنه:گرفت؟

  . سر ام رو پایین مي اندازم :بله ،گرفت

شم ،مبارك     شحالي به طرف ام میاد و بغلم مي کنه:الهي من فدای تو ب مامان گالب با خو

 .باشه

فت  مبارکه چقدر هم انگشترت قشنگ.نگ  نگاهش به انگشتر توی دست ام میفته:مبارکه ،  

 کي میان خواستگاری؟

ستگاری  مورد در شده  گفته های حرف تمام    روف فكر ،به کنم مي تعریف براش رو خوا

  بیا جان خورشید...بیاد پیش خیره که چي هر که اهلل شام ان: ره مي

 . امروز با هم بریم بگردیم دوتایي مادر و دختری ،یک کم هم خرید کنیم

با بیرون رفتن موافقم ،ولي خرید تو این شوورایط درسووت نیسووت ،ما االن به پول خیلي    :

 .احتیاج داریم
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نه مادر،اذیت نكن بیا بریم امامزاده صالح از اون جا بریم تجریش خرید کنیم بعدشام   :-

 .رو هم بیرون بخوریم

شهریه این ترمم کنا     شكونم ،یک کم پول برای  شتم   ر گذادلم نمیاد دل مهربونش رو ب

  ،اشكال نداره من که قراره زن حمید بشم و اون هم قول داده هزینه

 .هام رو بده :باشه قبول بدو حاضر شو زود بریم

من که تازه از بیرون اومدم و اماده ام روی تخت چوبي تو حیاط مي شوووینم و به روزهای      

  خوش بدون فقر فكر میكنم ،مامان گالب هم سریع اماده مي شه و

 .بریم دختری حاضر شدممیاد:

به لباس های مرتب و همیشوووه شووویک مامان گالب نگاه مي کنم :قربونت برم اینطوری            

 !بری بیرون که چشم مي خوری

مامان گالب از تعریف ام ذوق مي کنه:خدا رو چه دیدی شاید یک اقای مهندس هم پیدا   

 .شد و من رو پسند کرد

شووویم زن ها هنوز کنار بسووواط سوووبزی    هر دو به حرفش مي خندیم ،از خونه خارج مي     

  نشستند ،زری خانم که بقولي انتن تمامي اهل محل ،با طعنه به مامان

 گالب مي گه :گالب خانم بسالمتي خبریه؟

دست مامان گالب رو مي کشم که جوابش رو نده ،)پارسال زری خانم اومد خونمون من    

  ليرو برای داداش یكه بزن و خالفكارش خواستگاری کرد که ع
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سر کوچه ما      رقم انتظارش مامان گالب بهشون جواب رد داد ،پسره خالفكار تا مدت ها 

  وایمیستاد و رفت و امد من رو کنترل مي کرد، من و مامان گالب

شووبها از ترسووش خواب نداشووتیم تا اینكه خدا رو شووكر با کلي مواد گیر افتاد و براش    

  کشیدند(مامان حبس ابد بریدند و محلي از شر وجودش نفس راحت

گالب با ناز خاصي مي گه :اره خدا رو شكر از اونجایي که دخترم تحصیلكرده و همه چي     

  تمومه،قراره بزودی با یک اقای مهندس با کماالتي عقد کنه ،فعال

 .فقط نشونش کردن

به تبریک گفتن و انگشوووتر من رو قیمت گذاری و تو            ند  ها شوووروع مي کن یه  همسوووا

 .ردنانگشتاشون امتحان ک

سایه       شم ،مامان گالب رو از کنار زن های هم ساعت معطلي باالخره موفق می بعد از نیم 

  شرکت واحد مي شیم ،مامان گالب تو ب.*و.ستكون بدم ،سوار اتو

  *و.سب.شلويي و گرما حالش بد میشه و قلبش مي گیره ،به زور راضیش مي کنم از اتو

  امامزاده صالح ازپیاده بشیم و بقیه مسیر رو با تاکسي بریم ،نزدیک 

سمت امامزاده راه میفتم ،مامان گالب با ذوق       شده و همراه مامان گالب به  تاکسي پیاده 

  خاصي مي گه :اولین بار دارم میام اینجا زیارت ،همیشه ارزو

 .اقا ،خدا رو شكر که نمردم و به ارزوم رسیدم ب.*و.سداشتم یكبار بیام پا

 .ودم میاوردمتالهي فدات شم اگر زودتر گفته بودی خ:

 . خب امروز گفتم و تو هم اوردی:-
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شید جان    من هم اولین باره میام زیارت تو دلم هیاهوی عجیبیه ،مامان گالب مي گه:خور

  مي گن هر کس برای اولین بار بره پیش هر امامزاده ای زیارت

هر حاجتي داشته باشه براورده میشه ،من دعا مي کنم که تو خوشبخت بشي و سال های        

 .سال در کنار شوهرت با عشق زندگي کني

م :من هم دعا مي کنم شما سال های سال سایه تون رو سر من      ب.*و.س صورتش رو مي  

 .باشه و همیشه سالمت باشید

تا بعد از ظهر تو حرم مي مونیم و من برای مامان گالب زیارت جامعه کبیره و زیارت ال  

  های چهب و مادرم و پدر روح شادی ،بعدبرای خونم مي یس 

مامان گالب هم یک کم قران و نمازمي خونم .خیلي احساس سبكبالي مي کنم ،خبری از    

  اون اضطراب چند ساعت قبل نیست ،همراه مامان گالب مي

یک روسوووری برای من و یكي برای              نه ، ید مي ک یک کم خر مان گالب  ما بازار،  ریم 

  برایخودش،دو تا هم بلوز تو خونه ای برای من و یک دامن مشكي 

خودش مي خره،وقتي از بازار خارج مي شووویم هواتاریک شوووده ،وارد یک چلو کبابي تو    

  محدوده بازار میشیم و حسابي از خجالت خودمون در میاییم ،موقع

شمهام      شک از چ يذا خوردن انقدر مامان گالب خاطرات بامزه برام تعریف مي کنه که ا

  میفتم ،خدایا شكرتراه میفته ،چند بار هم از خنده به مرز خفگي 

ظاهرا زندگي داره روی خوشش رو به ما نشون میده،بعد خوردن شام با تاکسي به خونه      

 .بر مي گردیم
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مامان گالب واقعا خوشحال،بعد از اردوی زیارت حضرت شاه عبدالعظیم )ع(که هر سال     

  از طرف بسیج مسجد مي ریم این اولین بار بود که من و مامان

 . ته بودیمگالب به زیارت رف

 موقع خواب مامان گالب موهای بلند مشكیم رو شونه مي کنه:یادش بخیر پروین ،

هرجاهست گوشش صدا کنه،یادته خورشید همیشه بهت مي گفت تو تنها خورشید روی        

 زمیني که موهاش مشكیه ؟

 .اره ،یادش بخیر پروین ،دلم براش خیلي تنگ شده:

 .م ما رو ببره اراك خونه پروین اینهابیا یكبار بعد عروسیت به مهندس بگی:-

 .باشه حتما بهش مي گم:

سنگینه       :- خورشید بعد عروسیت یک کم موهات رو کوتاه کن ،ماشام اهلل خیلي مجعد و 

 .،دختر تو سرت درد نمیگره با این خرمن گیسو

به حرفهای مامان گالب مي خندم ،اصووال امروز یک طور دیگه ای شووده ،همش مي خنده  

 .کنم همیشه همینطور لبهاش خندون باشه،دعا مي 

شه            ضا می شو دخترم افتاب زد نمازت ق شم :پا صدای مامان گالب بیدار مي  صبح زود با 

 .ها

با عجله از جام بلند مي شوووم و تو دقیقه نود نمازم رو مي خونم ،فقط پنج دقیقه به طلوع           

 . افتاب مونده بود،شانس اوردم

 ه؟دخترم امروز کالس داری دیرت نش:-
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ي که مي بینم خودم رو به دانشگاه   ب.*و.س با عجله صبحانه ام رو مي خورم و با اولین اتو 

  مي رسونم ،خدا رو شكر امروز فقط دروس تخصصي دارم و هیچكدوم

از بچه های جلسوووه قبل تو این کالس نیسوووتند ،سووواعت هفت و نیم خسوووته و کوفته از   

  ه ،زیادی نورشدانشگاه میام بیرون ،یک ماشین بهم نورباال مي زن

چشوومهام رو اذیت مي کنه ،با دسووتم جلوی نور رو مي گیرم ،چهره خندون حمید رو مي  

  بینم :ببین مردم وقتي بهت تو اسمون نگاه مي کنند چقدر نورت

 .اذیتشون مي کنه

 سالم حمید،از این ور ها؟:

 دلم برای خانومم تنگ شده بود اومدم ببینمش.حرفیه؟:-

 .نمي گي یكوقت خانومت لوس بشهنه حرفي نیست،فقط :

 .نه از اون لحاظ که خیالم راحته،خانومم حرف نداره:-

 .حمید خیلي لوسي ،اصال انگار نه انگار قبال هم ازدواج کردی:

 .ازدواج کردم درست ،ولي باور کن جان رادین ام اولین باره عاشق شدم:-

مید رادین چطوره؟ دلم  سوووار ماشووین میشووم و همراه حمید تو خیابون ها مي گردیم :ح

 .براش تنگ شده

دیشوووب تمام اجدادمون رو اورد جلوی چشووومهامون تا بخوابه ،مامانم همش مي گفت       :-

 خورشید این همه مدت چطوری این بچه رو مي خوابونده؟
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 .براش الالیي مي خوندم تا بخوابه:

ظهر زنگ   همون ،بگو پس شوووازده ما با الالیي خورشوووید خانم مي خوابه.دیروز بعد از:-

 زدم خونتون نبودید؟

با مهربوني میگه:قول مي دم بعد          تمام ماجراهای دیروز رو براش تعریف مي کنمحمید 

 .ازدواجمون حتما ببرمتون اراك دیدن دوستتون

 . نزدیک کوچه مي رسیم ،حمید مي گه:خورشید داشبورد رو باز کن

 .تقدیم به خانم خودمداشبورد رو باز مي کنم ،یک شاخه گل رز با یک هدیه توشِ:

 .وای حمید دستت درد نكنه ،من عاشق عطر ام:

قابل شووما رو نداره ،فردا صووبح سوواعت هفت میام دنبالت بریم ازمایشووگاه،شووب زود    :-

 .بخواب ،بعدش مي خواهیم تا شب بریم بیرون

 .باشه حتما:

 از ماشین پیاده مي شم و تا میام در رو ببندم مي گه:خورشید؟

 !جانم:

 . این جان گفتنتم ، خیلي دوستت دارم عاشق:-

 . منم همینطور:

 یک چشمک بهم مي زنه :تا فردا
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 .تا فردا:

سم به در        ستمه ،حوا ساقه بلند و جعبه عطر د شاخه گل رز  به طرف خونه راه میفتم یک 

 .خونه هاست،خدا کنه کسي نیاد تو کوچه

مي کنم،مي گه :سالم مادر  خدا رو شكر به خونه مي رسم،مامان گالب رو مي بینم و سالم    

 ،خسته نباشي ،باز هم با مهندس اومدی؟

 .بله:

فردا بهش بگم زود عقد کنید برید سوور خونه زندگي تون .سووخته ادم دختر عقد کرده  :-

 .داشته باشه

 .اتفاقا نظر خودش هم همینه:

 .خدا روشكر:-

شب رخت خوابم رو پهن مي      شام ندارم ،زودتر از هر    کنم تا بخوابماز خستگي میلي به 

  مي بینم ب.*و.س،تمام شب فقط کا

 

،خواب سیاوش ،امیر ،حمید هر کدوم من رو به سمتي مي کشونند،پرت مي شم توی دره 

  ،ولي دستهای یک نفر من رو مي گیره و مانع سقوط ام میشه

 .،دستهایي که یک انگشتر عقیق با نوشته علي روليُ اهلل داره

مي پرم ،میرم حیاط نزدیک اذان صوووبح،با اب حو       در حالیكه خیس عرق ام از خواب  

  وضو مي گیرم و بعد اذان نمازم رو مي خونم ،اصال خوابم نمیبره
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،همون جا روی تخت دراز مي کشوووم ،با صووودای مامان گالب به خودم میام :پاشوووو مادر 

 .نمازت قضا شد

 .نه مامان گلي مگر نمي بیني چادر سرمه نمازم رو خوندم:

 .مردم دارن شوهر مي کنند چه زرنگ شدند باریک اهلل:-

شم مسواك میزنم و لباس های بیرون ام رو مي پوشم       خنده ام مي گیره،از جام بلند مي 

 .نزدیک ساعت هفت،االنه که حمید برسه

شدم،تمام حواس ام به در حیاطِ،با        شب دچار حالت تهوع  شدت گرما و کم خوابي دی از 

  ي رم و بازش ميکوچكترین صدایي به طرف در حیاط م

 کنم،بغضي تو گلو دارم که اماده شكستنه،چرا حمید نیومد؟نكنه اتفاقي براش افتاده ؟

یک کم دیگه هم صوووبر مي کنم اگر نیومد میرم بهش زنگ مي زنم،مامان گالب پشوووت  

  پنجره اطاق وایستاده و داره من رو نگاه مي کنه ،از بس پاهام رو

ستهام ر    شت های د شدم ،مامان گالب آروم به  تكون دادم و انگ و تو هم گره زده کالفه 

  طرف ام میاد :خورشیدم ،مادرم،بیا بریم تو یک چیزی بخور،شاید

 .برای مهندس کاری پیش اومده،حتما فردا قرارتون بوده تو اشتباهي فكر کردی امروزه

 دنه مامان گلي خود حمید گفت برو زود بخواب فردا صوووبح میام بریم ازمایشوووگاه و بع:

  هم بیرون بگردیم تازه قرار بود با شما هم بریم خونه جدیدمون رو

 .ببینیم

 .اخه عزیزکم االن ساعت یازده صبح،اگر تا حاال نیومده شاید دیگه نیاد:-
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 . واقعار ساعت یازده ؟!!من برم تو اطاق بهش زنگ بزنم:

شه ،بیا بر   :- شده ،االن حالت بد می   یم بهش زنگ بزناره مادر جون،از جلوی افتاب بلند 

 ببین کجاست؟

گوشووي تلفن رو برمي دارم ،بارها و بارها شووماره حمید رو مي گیرم ،اما هر بار صوودای    

 .مشخصي میگه که دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد

 .دلم شور میفته:مامان گلي نكنه انفاقي برای حمید یا رادین افتاده من باید برم شرکت

 .راه میفته:من هم همراهت میاممامان گلتب هم دنبالم 

همراه مامان گالب مي ریم شوورکت ،در شوورکت بازه و سوورایدار مشووغول تمیز کردن     

 .شرکت:سالم پدر جان

 سالم دخترم ،بفرمایید کاری داشتید؟:-

 ببخشید چرا شرکت اینطوریه ؟اقای مهندس نیستند؟:

شرکت رو بردن یک جای دیگه   :- صبح زود اومدن اثاثیه  شرکت رو تحویل    نه دخترم ، ،

 .مالک اش دادن

 اقای مهندس حالشون خوب بود؟:

 .بله ،از من و شما که بهتر بودن:-

  ام قوقح ولي کردم کار مهندس اقای ببینید من منشي قبلي شرکت هستم ،دو ماه برای  :

  از ی چي تلفني شماره ادرسي اگر کنید لطف ،میشه نگرفتم رو
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 رونم حقوق ام رو بگیرم؟اقای مهندس دارید به من بدید تا ب

تاسوووفم        :- قه هم رفتن ،م ندارم،فقط مي دونم از این منط ندس  واهلل من هی  چیز از مه

 !!براتون ،عجب ادم هایي پیدا مي شن واقعا حقوقتون رو نگرفتید

شماره ای پیداکردید به من هم    : شماره تلفن خونه منه اگر از اقای مهندس  نه واهلل .این 

 .خبر بدید

ار شوووماره رو مي گیره و توی جیبش مي گذاره،همراه مامان گالب به خونه        مردسوووراید 

 برمي گردم ،حال خوبي ندارم ،فقط به دنبال یک جواب هستم ،چرا؟

سرم رو به دیوار تكیه         سته  شمهای ب شینه و مني رو که با چ مامان گالب روی تخت مي 

  دادم تو ايوش مي کشه ،همین تلنگر کافیه،تا اشک هام مجال

ری شوودن پیداکنند،مامان گالب هم گریه اش گرفته :خورشووید جان يصووه نخور،حتمار  جا

 . خیری توش بوده

گل             : بالم ،خودش بهم  یاد دن فت صوووبح زود م ید خودش دیشوووب گ چه خیری؟؟حم

  داد،خودش بهم هدیه داد،مگر میشه تمام عشق و عالقه یک نفر توی یک

داشتم بهش عالقه مند مي شدم،باز  شب از بین بره،حمید خیلي من رو دوست داشت،منم 

 .جای شكرش باقیه که فهمیدم حالش خوبه

 خورشیدم اگر یک سوال ازت بپرسم ناراحت نمي شي؟:-

 .بگو مامانم:

 رابطه تو و مهندس تا چه حد بود؟:-
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متوجه منظور مامان گالب مي شووم ،طفلک االن پیش خودش چه فكرهایي کرده ،از فكر  

  چي گذشته ،خجالت مي کشم:نه ماماناینكه تو سر مامان گالب 

گلي ،فكر بد نكن ،باور کن رابطه ما فقط یک رابطه سووواده بود،حمید اصوووال من رو اذیت  

 .نكرده

با گفتن این حرف ام نفسي به راحتي مي کشه :خب خدا رو شكر ،همش پیش خودم مي    

  گفتم نكنه مهندس بالیي سرت اورده و ولت کرده رفته ،خدا رو

شو یک يذایي چیزی      شكر که اتف  شو مادر،پا شم نماز بخونم ،تو هم پا اقي نیفتاده ،من پا

 .اماده کن بخوریم خودت هم از صبح تا االن ناشتایي

مامان گالب وضو مي گیره و میره تواطاق نماز بخونه ،من هم باز به فكر فرو مي رم،یعني 

  اون حرف های عاشقانه،اون نگاه هایي که داشتند دلم رو مي

ندند،اون همه محبت همش فیلم بود الكي بود،نه نمي تونسوووت فیلم باشوووه ،من که         لرزو

  نفعي برای حمید نداشتم،حتما اتفاقي افتاده که حمید دیگه نتونسته

 .جلو بیاد

انگشتر نشون حمید رو از انگشتم در میارم و توی زیپ کوچیک میاني کیف ام مي گذارم  

 .و دیدم بهش پس بدم،این همین جا بمونه تا روزی که حمید ر

شكسته ولي نباید بگذارم مامان گالب با       سته دلم بد جور  شک هام رو پاك مي کنم ،در ا

  دیدن اشک های من ناراحت تر بشه ،خدای من هم بزرگه و جای

 .عدل نشسته و خودش کمكم مي کنه
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 شووام مختصووری اماده مي کنم ،جلوی نگاه تیز بین مامان گلي نمي تونم شووام نخورم ،به 

  زور یكي دو لقمه مي خورم ولي انگار تمام گلوم زخم شده ،لقمه ها

 .به زور از گلوم پایین میرن

صحبت مي کنه:ببین          شروع به  شینه کنار رختخواب ام و  شام مامان گالب میاد مي  بعد 

  دختر ام زندگي فراز و نشیب داره،سختي داره،خوشبختي داره

ه نباشم،فقطتو راه راست قدم بردار،اگر روزی  ،فقط یادت باشه چه من در کنارت باشم چ

  سختي ها بهت فشار اورد،شده دو روز هم بدون يذا بموني این

 کار رو بكن ولي تو راه حروم نیفت،

گرچه دختری رو که من بزرگ کردم مطمئنم روح بزرگي داره و میتونه بین یک پادگان  

 .مرد هم سالمت زندگي کنه

سالمت        خدا نكنه مامان گلي ،از ای: سال  سال های  شاماهلل  ن حرف ها نزن مي ترسم ،ان 

 .باشید

ستم حرف های دلم رو بهت بزنم که همیشه از من یادگاری داشت باشي.االن هم      :- خوا

 .بخواب فردا کالس داری

مش وچشمهام رو مي بندم ،مامان گالب  ب.*و.س ه من هم مي ب.*و.س صورت ام رو مي  

 .عا مي خونه بعد مي خوابههم یک کم روی سجاده مي شینه و قران و د

شده،تو همین مدت کم      شه ،دلم براش تنگ  فكر حمید یک لحظه از ذهن ام خارج نمي 

  توی قلبم نفوذ کرده،حمید چرا نیومدی؟چرا اصال اومدی تو قلبم
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که حاال نبودنت دل من رو به درد بیاره،قسوووم مي خورم دیگه عاشوووق نشوووم ،دیگه نمي  

 .ن بازی کنه ،دیگه نمي گذارمگذارم هی  مردی با احساسات م

خواب ام میبره ،تو خواب یک جماعتي رو مي بینم که با دسوووته های گل و شووویریني به          

  طرف خونه ما میان همشون لباس های سپید پوشیدند ،مامان

گالب خیلي جوون شووده ،با یک چادر سووفید عروس تو حیاط وایسووتاده ،مردی که فكر   

  مي ده تو دستش و مامان کنم شوهر مرحومشه یک شاخه گل رز

گالب بهش مي خنده ،بعد دسوووت در دسوووت هم همراه اون جماعت از خونه مي رن         

  بیرون،دنبالش مي دوم؛مامان گالب من رو هم با خودت ببر،من تنهایي

 .مي ترسم ،اما مامان گالب اصال من رو نمي بینه و صدام رو نمي شنوه

یكباره به سوی اسمون پرواز مي کنند و    اون جماعت به وسط های کوچه که مي رسندبه   

  وارد یک نور مي شن ،به خودم میام همشون رفتن و من وسط

کوچه تاریک تنها موندم ،از خواب بیدار مي شوووم ،تند تند صووولوات مي فرسوووتم ،خدایا   

  خواب ام خیر باشه ،اللهم صل علي محمد و ال محمد،یاد مامان گالب

ب ،مامان گالب خواب بد دیدم ،خیلي ترسوویدم ،من میفتم ،به طرفش مي دوم :مامان گال

 .رو بغل کن

باس هات                 با این ل مامان گالب چرا  یده : با روسوووری و چادر نمازش خواب مامان گالب 

 .خوابیدی ؟چرا تنت اینقدر سرده ،سرما مي خوری ها

مامان گالب در حالي که لبخند قشووونگي روی لبهاش به خواب رفته ،خدایا باید ببرمش               

  ستان شاید سكته کرده ،ساعت رو نگاه مي کنم ،ششبیمار
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صوووبحِ،زود لباس های بیرون ام رو مي پوشوووم و مي رم در خونه یكي از همسوووایه ها رو 

  میزنم شوهرش ماشین داره مي تونه کمكم کنه :شوکت خانم ،میشه

 .در رو باز کنید

 .تویي خورشید جان ،اول صبحي خیر باشه:-

دا کمكم کنید فكر کنم مامان گالب سكته کرده اصال تكون    سالم شوکت خانم ،تو رو خ  :

 .نمي خوره باید ببریمش بیمارستان

 . یا باب الحوااج ،اومدم:-

شه و با زن      شوکت خانم به خونه میام ،تا مامان گالب رو مي بینه از خونه خارج می همراه 

  ها و مردهای همسایه ها برمیگرده،یاد خواب ام میفتم ،چند

شوکت خانم رو مي کشم:تو    دقیقه بعدا مبوالنس میاد ،این که امبوالنس نعش کش،چادر 

  رو خدا شوکت خانم نگذار ببرنش اون خوابه االن بیدار میشه مي

 .ترسه

همسوووایه ها من رو نگه مي دارند،مامان گالب ام رو تو امبوالنس مي گذارند و مي برند            

  مش خوابمن وسط کوچه تاریک تنها وایستادم .مي دونم اینها ه

 !!خدایا چرابیدار نمیشم؟

شووووکت خانم لیوان اب قند رو به دهانم نزدیک مي کنه:خورشوووید جون بخور دخترم            

 .،فشارت بیاد باال
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نمي تونم چیزی قورت بدم ،نمي تونم با دسوووتهام لیوان رو بگیرم ،نمي تونم روی پاهام        

  ووایستم،اخه من تمام زندگیم رو از دست دادم،مردم هزار تا فک 

فامیل دارن یكیشووون مي میره خودشووون رو مي کشووند،من که همه تكیه گاه و هسووت و  

  نیستم رو از دست دادم باید چه کار کنم؟از بس سر مزار جیغ

زدم،صووودایي برام نمونده ،دلم مي خواد انقدر اب و يذا نخورم تا من هم بمیرم،از همه       

  را مامانسایه ها مي ترسم ،از همه صداها وحشت دارم ،خدایا چ

 .گالب از مسجد نمیاد

سرم رو مي گذارم رو پای            سرم رو بغل مي کنه ، شم و  شوکت خانم میاد پی سارا دختر 

  دخترکي که با بیست سال سن مجبور شده زن کسي بشه که هجده

سووال ازش بزرگتره:خورشووید جان،تو رو خدا اینقدر بي قراری نكن،باور کن روح مامان   

 .و رو مي بینه عذاب مي کشهگالب االن که ناراحتي ت

 .روح مامان گالب ...طفلي مامان گالب ام چه زود روح شد:

 خورشید یک چیز بگم ناراحت نمي شي؟:-

 . نه عزیزم:

خدا             :- هت مي گم فقط تو رو  نه ب له ای رو خواهرا یک مسوووئ ید جون ، ببین خورشووو

  نسومبرداشت نكن،)صداش رو خیلي اروم مي کنه(ببین عزیزم تو االن ماما

  از گالب رو از دسووت دادی ،کسووي رو هم که نداری،اگر همین جورمكل این دو سووه روز 

  دادنت بیني مي و میای خودت به بدی،یكوقت نشون ضعف خودت
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 .به کسي که سالها ازت بزرگتره

سوزه نگاهش مي کنم و اروم مي گم        شدیدارورم کرده و مي  شماني که بخاطر گریه  با چ

 شنیدی؟ :از کجا این حرف ها رو

از من نشوونیده بگیر دیروز پسوور صوواحب خونه تون اومده بود اینجا و به بابام گفت از   :-

  اونجایي که به پدر مرحومش قول داده بوده تا مامان گالب زنده است

بگذاره تو این خونه زندگي کنه االن هم که فوت شوووده دیگه هی  تعهدی نداره و بعد            

  ه و زودتر خونه رو بكوبه و بسازههفتم میاد تو رو از خونه بیرون کن

 .،بخاطر همین اهل محل داشتند تصمیم مي گرفتند تو پیش کدومشون بری بموني

 !!راست میگي؟:

 .باور کنم،تو خیلي با من فرق داری،درس خونده ای ،اینده تو نباید مكل اینده من بشه:-

 .ممنونم ازت که چشمهام رو باز کردی:

 .ری مواظب خودت باشخواهش مي کنم ،هر جا می:-

 شوکت خانم بهمون نزدیک میشه :خورشید مادر ،حالت بهتره؟

 .نگاهي به سارا مي کنم و خودم رو جمع و جور مي کنم:بله ،خیلي بهترم

باهات              :- یان در مورد مطلبي  تا از بزرگ ترهای محل مي خوان ب ید جان چند  خورشووو

 . مشورت کنند ،اجازه میدی بیان

 .مي کنم :خواهش مي کنم ،تشریف بیارن گره روسریم رو محكم
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  جام از احترامشووون ،به اطاق تو میان محل شوووکت خانم میره و با چند تا از بزرگترهای 

  ند و تسلیت مي گنب.*و.سها سر و صورت ام رو مي  ،زن شم مي بلند

و همراه مردهاشووون مي شووینند،بیشووترشووون رو نمي شووناسووم ،یكي از بزرگترها با ذکر  

  حه حرف هاش رو شروع میكنه ،خدا خیرش بده سارا روصلوات و فات

،زودتر از اینها اومد پیش ام و چشوووم و گوش من رو باز کرد ،یک خانواده ای مي خواد       

  من برم پیششون تا با تنها موندن من اسالم به خطر نیفته،یک

قط  فخانواده ای مي خوان من رو ببرن پیششون تا پسر نااهلشون به راه راست بیاد،یكي      

  یرای اینكه از قافله عقب نمونه اومده،همه دارن سر مالكیت من با

هم بحث مي کنند ،اعصووابم تحمل این همه بي عدالتي رو نداره ،صوودام رو کمي بلند مي  

  کنم و مي گم:من مي دونم نیت همه شما خیره،از اینكه با کمک

سم گرفتید یک عمر دع    سجد مادرم رو دفن کردید و براش مرا اگوتونم ،ولي من اهل م

 . االن سن قانوني رو رد کردم و میتونم از خودم مواظبت کنم

 مردی شاکي میگه:یک دختر تنها تو این جامعه مي خواد چه کار کنه؟

ضافي خونه رو بفروشم و      : نگران من نباشید،خدای من بزرگه ،با اجازتون میخوام اثاثیه ا

  تموم شه،بعد از برم تو خوابگاه دانشجویي زندگي کنم تا درس ام

 .اون هم میرم سر کار و میتونم از پس هزینه های خودم بربیام

خدایي این فكر خوابگاه و فروش اثاثیه نمي دونم از کجا به ذهن ام رسووید ،ولي خیلي به 

 .موقع بود،ظاهرا هم اینقدر محكم بود که همه ساکت شدند
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 .نه یكي از ماها امانت بگذاریكي از زن ها گفت:خب چرا اثاثیه رو مي فروشي بیار خو

خب من یک ادم تنها هسوتم و این همه اثاث به دردم نمي خوره ،ولي با فروش اینها مي  :

 .تونم پول کمي جور کنم و کمي از مشكالتم حل کنم

سي رو نداره و از قانون خوابگاه و          شگاه ک سایه ها تو دان شكر هی  کدوم از هم خدا رو 

  سر هم تصمیم بر این میشه شوکتچیزهای دیگه بي خبرند ،اخر 

 .خانم همه اثاثیه رو قیمت بزنه و همسایه ها بخرن و من با پولش پس اندازی جور کنم

همه بزرگترهای محل مي رن، من و شووووکت خانم و سوووارا مي مونیم،هنوز چند روز از         

  فوت مامان گالب نگذشته مي خوام اثاثیه رو بفروشم ،شوکت خانم

 .ر چي رو دوست داری بگذار کنار تا من روی بقیه قیمت بزنممیگه:خورشید جان ه

من یک دسووت لحاف تشووک و بالش خودم ،یک قابلمه ،یک قوری اسووتیل،یک کاسووه و   

  بشقاب و قاشق ،چنگال و لیوان و یک گاز رومیزی تک شعله ،یک

فرش کهنه شووش متری ،کتابهای درسووي و چند تا از لباسووهام رو مي برم مي گذارم رو   

 .حیاط و میگم :بقیه رو نمي خوامتخت 

 

 !گلم اینها که خیلي کمه:-

 . نه همین ها کافیه:

همون جا رو تخت حیاط سووورم رو روی بالش ام مي گذارم و مي خوابم ،خواب مي بینم        

  دارم تو ارتفاع پایین پرواز مي کنم ،از اینكه از روی پشت بوم خونه
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سبک بالي مي کنم ،به      سمت دشت پر گلي پرواز مي کنم و     مي پرم خوشحالم،احساس 

 ...از باالی سر کشاورز ها رد میشم ،چقدر سبک شدم

از خواب بیدار میشووم ،یک نفر روم رو با پتو کشوویده ،صوودای اذان میاد ،میرم وضووو مي  

  گیرم و نماز مي خونم،شوکت خانم و سارا هم همین جا

 خوابیدند:سالم خورشید جان بیداری؟

 .دار شدمبله ،از صدای اذان بی:

ستم تنگ      :- شاهده اگر د شدی،خدا  بمیرم برات که با رفتن گالب خانم خدابیامرز اواره 

  نبود میاوردت پیش خودمون و مكل بچه های خودم ازت مراقبت

 .مي کردم

 . م ،همین که بهم گفتید برام دنیایي ارزش دارهب.*و.سصورتش رو مي 

،سارا میگه:خورشید واقعار مي خوای     سارا از خواب پامیشه ،شوکت خانم رفته نماز بخونه   

 بری خوابگاه دانشجویي!؟

شگاه ما خوابگاه نداره،مي خوام پولي که از       : صال دان شجویي کجا بود ،ا نه بابا خوابگاه دان

  فروش اثاثیه بدست میارم رو بدم یک اطاق کوچیک دور و بر راه

 . اهن پیدا کنم

 راست مي گي،نكنه اتفاقي برات بیفته؟:-

،من باید از حاال به بعد رو پاهای خودم وایستم.فقط نمي دونم سرکار رو چي کار     نترس:

 کنم؟
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 خورشید اگر یک رازی بگم بین خودمون مي مونه؟:-

 .قول میدم:

راستش مامان و بابام نمي دونن ،ولي شوهرم رو از سر کار بیرون کردن ،االن روز مزد    :-

 . برم سر کار کار پیدا مي کنه ،بخاطر همین من هم مجبورم

 کجا مي ری؟:

شناهای          ست از ا سي ه سارا با دقت اطراف رو نگاه مي کنه :خونه مردم ،یک خانم مهند

  شوهرمه،هر وقت هر کدوم از دوستاش مهموني یا نظافت داشته

 .باشه به من خبر میده من میرم ،پول خوبي هم مي گیرم

 .بیامچه خوب.مي شه هر وقت خواستي بری بهم خبر بدی من هم :

 تلفن همراه داری؟:-

 .نه ولي یک دونه گوشي ارزون و یک خط اعتباری مي خرم ،شماره اون رو بهت مي دم:

 خورشید راز من رو به خونواده ام نگي ها؟:-

 .خیالت راحت باشه،تو هم راز های من رو به کسي نگو:

م،تا   نگسوووارا مي خنده ،منم لبخند مي زنم،مجبورم بخندم،زندگي کنم،نفس بكشوووم ،بج     

 . کسي به حریم من وارد نشه

تا عصوور مي رم خونه شوووکت خانم پیش دخترش ،شوووکت خانم هم همه اثاثیه رو بین   

  خیرین و اهل محل مي فروشه ،اثاثیه ما انقدر دايون هستند که فكر
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نمي کنم از فروشووشووون پولي دسووتم رو بگیره ،ولي همیشووه افراد نیازمند دلرحم تر و    

  هر کس دلش برام سوخته و میخواد کمكي کنه یکسخاوتمند تر اند ،

تكه از اثاثیه ما رو مي خره و پولي کمک مي کنه،يروب به خونه مي رم ،يم سنگیني فضا    

  رو گرفته ،اطاق ها خالي اند و جز چند تیكه روزنامه کهنه که

زیر فرش و موکت خونه بوده چیزی نمونده ،کجایي مامان گالب،یتیمي برای من هنوز        

 .لي زود بود ،خیليخی

به اصوورار شوووکت خانم شووب میرم خونه شووون ،فردا به بهانه کالس باید برم دنبال خونه  

  بگردم ،قراره سارا هم همراه ام بیاد،شوکت خانم دو سه تا بسته پول

مي گذاره جلوم،از خورد بودن و ریز بودن پول ها میزان سخاوت صاحبانشون رو میشه       

  ک میلیون و دویست تومن ،پول همهحدس زد:خورشید جان این ی

 .اثاثیه تون

یا ازت ممنونم که               ثاثیه ما اینقدر ها نمي ارزید،خدا چشوووم هام پر از اشوووک میشوووه ،ا

 .انسانهایي به این مهربوني رو سر راه من قرار دادی

دستتون درد نكنه شوکت خانم،امروز خیلي زحمت کشیدید ،ان شام اهلل که خداوند یک      :

 .در اخرت به شما و خونواده تون خیرش رو بدهدر دنیا هزار 

ما               :- به  یای  فت ب لت گر قت د گاه،هر و بده رفتي خواب نت ،فقط قول  قربون دل مهربو

 .سربزني

 .چشم حتمار:
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 .بعد شام زود مي رم مي خوابم ،فردا تاشب باید یک جا برای زندگي پیدا کنم

ش        سارا از خونه خارج می صبحانه همراه  م :دختر االن مادرت نمي  صبح زود بعد خوردن 

 گه ،اینها با هم کجا رفتن؟

 .نه گفتم میرم به خونه ام سربزنم بیام:-

 .تو مگه شوهر نداری؟برو به شوهرت برس:

 .سارا مي خنده:شوهرم رفته همدان،یک کار ساختموني پیدا کرده،دو روز دیگه میاد

ي کردم بعد مامان  سوووارا ازت ممنونم ،من رو از تو شووووك بیرون اوردی،هرگز فكر نم:

 .گالب بتونم به زندگیم ادامه بدم

 .خاك سرده،ادم زود عادت مي کنه:-

 ..عادت اره ،ولي فراموش نه،هرگز:

 .وارد یک بنگاه تو محله های اطراف راه اهن میشیم:سالم اقا یک اطاق مي خواستم

 بنگاهي که مرد جا افتاده ای میگه:دو نفرید؟

 .نه فقط من تكي هستم:

 .اده ات مي دونن دنبال خونه ایخانو:-

شما ،این        : شون رو دادن به  شتم که چند روزه عمر ستش من فقط یک مادر بزرگ دا را

 .هم گواهي فوت شون و این هم گواهي فوت پدر ومادرم



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

141 

 

 .اینطوری خیلي سخته ،مردم به دختر مجرد اطاق نمي دن:-

 .من درسم تموم شه ،وضعیت ام بهترمیشه:

 دانشجویي؟:-

 .بله:

 افرین ،سر کار هم میری؟:-

 .سارا مي گه:قبال مي رفت ،از فردا هم با من میره سرکار

 .خب ،حاال که اینطوره ،من چند تا رو مي خونم ببین کدوم با شرایطت جوره:-

 .ببین یكي هست چهل متری ،طبقه اول ،همه چي داره سه میلیون ،ماهي دویست تومن

 .خیلي گرونه:

 تریه ،یک خوابه ،یكي هم هست ،پنجاه م:-

 .توالت مجزا داره ولي حموم تو حیاط بین همسایه ها مشترك،دو میلیون ،سیصد

 .نه این هم خیلي بزرگه هم خیلي گرونه:

شت بوم ،توالت هم داره ،حموم       :- شته پ ست ،یک اطاق دوازده متری تو خر پ این هم ه

  دوشش تو همون توالته،اشپزخونه نداره،البته صاحبخونه یک کم

سیسه و گفته به ادم مجرد نمیده،ولي بگم مي شناسمت بهت مي ده،یک میلیون ،ماهي     خ

 .دویست تومن،پول اب و برق و گاز رو هم تقسیم مي کنه
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 .این خیلي خوبه:

 .پس بیا بریم خونه رو ببین:-

سیم ،خونه            شیم و به خونه مورد نظر مي ر شینش می سوار ما سارا  همراه مرد بنگاهي و 

  یاد ،یک اطاق تو پشت بوم که تمام پشت بوم مكلبدی به نظر نم

حیاط خونه ات مي مونه،حمام و توالت شووخصووي داره ،برای من تنها، از همه لحاظ خوبه  

  ،بنگاهي برگه های فوت پدر و مادر و مامان گالب رو به مرد نشون

رق و  بمیده تا رضایت مي ده بهم خونه بده ،فقط شرط مي کنه که اگر کرایه یا پول اب و 

  گاز عقب بیفته از پول پیش برمیداره.بر مي گردیم بنگاه و قرار

سارا به بازار میرم و یک گوشي         شه يروب اثاث ببرم،همراه  سیم ،قرار می داد رو مي نوی

  تلفن همراه ساده و یک خط اعتباری مي خرم،به خونه برمي گردیم

ه با صوودای سووارا به خودم  از خسووتگي جوني تو بدنم نمونده،دراز مي کشووم و خوابم میبر

  میام :خورشید پاشو ،اگر مي خوای اثاث ببری االن وقتشه،به برادر

 .شوهرم زنگ زدم گفتم ماشین اش رو بیاره اثاث ها رو با اون ببریم

 رادرب ماشین  عقب صندوق  تو رو از جام بلند مي شم ،با کمک شوکت خانم و سارا اثاثیه    

  دو تا کارتن در بسته مي ت خانم،شوک گذاریم مي سارا شوهر

گذاره تو ماشوووین و در حالیكه اشوووک هاش رو پاك مي کنه میگه :این از طرف من و            

  همسایه ها،دخترم هر وقت دیدی بهت داره فشار میاد برگرد پیش

 .خودمون
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م و سوووار ماشووین میشووم ،خداحافظ بیشووتر خاطرات کودکي   ب.*و.سووصووورتش رو مي 

 .احافظ دنیای امن و شیرینام،خداحافظ خاطرات مامان گالب،خد

 .اروم به سارا مي گم :سارا،برادر شوهرت ادرس خونه من رو به کسي نده

 .سارا مي گه :خیالت راحت باشه ،ادم مطمئنیه

به خونه جدیدم مي رسیم ،کلید رو از زن صاحبخونه که زن ریز نقش و ظریفیه مي گیرم  

  ارا با تعجب بهاثاثیه ام رو به داخل خونه مي بریم ،برادر شوهر س

اطراف نگاه مي کنه ،بعد خالي کردن اثاثیه سوووارا خداحافظي مي کنه تا بره ،بغلش مي            

 .م:ممنونم ازت سارا جونب.*و.سکنم و صورتش رو مي 

 .خواهش مي کنم ،تو مكل خواهر مني ،هر وقت کار بود بهت خبر میدم:-

 .ممنونم لطف مي کني:

شكر کف اطاق موکت    چسبیده ،فرش کهنه رو کنار اطاق مي اندازم   سارا مي ره ،خدا رو 

  و رختخواب ام رو پهن مي کنم کنار دیوار ،لباس هام رو تو کمد

دیواری اویزون مي کنم و کتاب هام رو روی طاقچه مي چینم ،وسایل اشپزی رو هم کنار    

  دیوار بغل در کنار روشویي اطاق مي چینم ،روشویي جنسش از

 .تونم بشورم فلز ظرف هام رو همین جا مي

جعبه های مرموز رو باز مي کنم ،اشووک از چشوومهام جاری میشووه،برنج ،روين مایع،رب  

  گوجه،ماکاروني،حبوبات ،به اندازه مصرف دو ماه ام خواربار
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دارم.جانماز مامان گالب رو باز مي کنم،چادرش رو سوور مي کنم ،هنوز بوی مامان گالب 

  کربال براش اورده بود رو میده ،این چادر رو یكي از دوستاش از

،پریروز از چمدون برش داشووتم با قبله نماجهت قبله رو پیدا مي کنم و مشووغول نماز مي 

  شم،دلم تنگه،از خونه های اطراف صدای تلویزیون و خنده همسایه

ها میاد،گریه مي کنم ،بخاطر تنهایي خودم،من مي ترسم ،کاش یكي باشه که براش مهم    

 ...تنهایي تازه مي فهممتباشي،بودنت رو بخواد،

با صووودای زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار میشوووم،پلک چشووومهام درد مي کنه حتما      

  بخاطر گریه های دیشبمه،شماره تلفن همراه ساراست:سالم خورشید

 ! خانم ،خوشگل خانم نمي خوای طلوع کني

 سالم سارا،باور کن سرم خیلي درد مي کنه .خواب موندم ،چي کار داری؟:

خورشوووید جان امروز همسوووایه ها برای مامان گالب خدابیامرز مراسوووم شوووب هفت            :-

  . گرفتند،مامانم هم مجلس روضه گرفته ،گفتم بهت خبر بدم زود بیای

 .چشمهام پر از اشک میشه،چطور میشه این همه مهرباني رو جبران کرد

شوکت خان          سونم ،خونه  شم و خودم رو به محله قدیمي مي ر ضر می م مجلس  سریع حا

 . زنونه ست و خونه یک همسایه دیگمون هم مجلس مردونه ست

 .همسایه های قدیمي با دیدن من ،من رو دوره مي کنند و تو ايوش خودشون مي کشند

 شوکت خانم میاد جلو:قربونت برم مادر چرا چشمات رو به این روز دراوردی؟

 .شوکت خانم دیشب خیلي دلم هوای مامان گالب رو کرده بود:
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نازنینم هر وقت دلت براش تنگ شد براش سوره یاسین و سوره ملک رو بخون خیلي      :-

  ارومت مي کنه .مي خوام برم تو خونه که یک اقایي صدام مي

 .کنه،به طرف صدا مي چرخم،پسر صاحبخونه قدیمي مونه:تسلیت مي گم خانم صادقي

 . ممنونم:

نباشووید ،باور کنید چند سووال راسووتش مي خواسووتم ازتون خواهش کنم از من ناراحت :-

  وضع کاسبي ما خوابیده و تا حاال هم به احترام قولي که به بابام

شدم ،قراره خونه       شریک  ست نزدم ،خونه رو با یكي از طلبكارهام  داده بودم ،به خونه د

 .رو بسازه و جای بدهیش از سهم من برداره

ا تو اون خونه بودم ازتون ممنونم .بان شام اهلل به سالمتي،نگران نباشید تا دیروز هم که    :

 .اجازتون برم همسایه ها منتظرند

 .در هر صورت کاری چیزی داشتید خوشحال میشم بتونم کمكتون کنم:-

 . ممنونم:

ند،یكي حلوا پخته             یک طرف مجلس رو گرفت ها  یه  کدوم از همسوووا میرم تو خونه،هر 

  میخونه،تا بعد اورده،یكي خرما تزیین کرده اورده،یكي نشسته داره قران

از ظهر پیش همسایه ها مي مونم و از اونجایي که تا بهشت زهرا خیلي راهه رفتن به سر    

 .مزار میفته به روز جمعه هر کي دلش خواست خودش بره

 مي رو وجودم تمام  بعد از ظهر به خونه خودم برمي گردم،با ورود به خونه حس يربت        

  خودم پای روی بگیرم یاد باید ببازم رو خودم نباید من ،نه گیره
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وایسووتم،فقط برای اینكه به خودم نشووون بدم زندگي جریان داره،برای خودم دو تا تخم  

  مرغ نیمرو مي کنم و مي خورم،درس های فردا رو مرور مي کنم

،صووودای تلویزیون همسوووایه کناری میاد،این فیلم رو قبالردیدم،یادش بخیر مامان گالب         

  ارش رو هم نگاه مي کرد،با یاد مامان گالبعاشق این فیلم بود و تكر

بغضي گلوم رو فشار مي ده،من نباید گریه کنم باید سعي کنم بخوابم ،فردا باید برم سر     

 ...کالس ،خیلي کار دارم

با صوودای زنگ تلفن همراه ام از خواب بیدار میشووم،خدا رو شووكر تلفن همراه ام بغیر از  

  يصه خواب موندن دم صبح رو چراغ قوه ،ساعت زنگدار هم داره و من

صری برای خودم اماده مي کنم ،یک لقمه        صبحانه مخت صبح ام رومي خونم و  ندارم،نماز 

  هم برمي دارم و در حالیكه اشک چشمهام رو گرفته به سختي

اون رو رول مي کنم توی کیسوووه فریزر مي گذارم،خیالت راحت مامان گالب لقمه ام رو        

  رو مي پوشم و به طرف دانشگاه راهفراموش نمي کنم،لباس هام 

میفتم،مسوویر این خونه ام تا دانشووگاه یک کم طوالني تر از خونه قبلي،باز هم ترافیک و   

  معطلي و دیر رسیدن سر کالس ،حاال این هم کالس اون استادی که

اون دفعه کل کالسووش رو بهم ریخته بودم ،اروم در کالس رو باز مي کنم ،همه مشووغول  

  ،استاد نیست ،یک دختر خانم چادری سفید رو بهم صحبت هستند

 .مي خنده :بیا تواستاد هنوز نیومده

با خوشحالي وارد کالس میشم و کنار همون خانم میشینم :خدا رو شكر،داشتم سكته مي       

 .کردم
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 . دختر چادری دستش رو به طرف ام دراز مي کنه:محدثه رضاقلي هستم

 . من هم خورشید صادقي:

 .محبت فشار میده:از اشنایي با شما خوشبختمدستم رو با 

 !من هم همینطور...راستي یک سوال شما چطور این موقع ترم اومدید تو این کالس؟:

 .همسرم منتقل شدند تهران ،دیگه با هم انتقالي گرفتیم اومدیم:-

 .مگه همسرتون هم دانشجو هستند:

 .مسرمهبادستش به گوشه کالس اشاره مي کنه:اون اقای خوش تیپ ه

 !اون که اقای صالح:

 .نه،پسری که کنار اقای صالح همسر منه ،اسمش علي باقری:-

 چند وقت ازدواج کردید؟:

ستیم،پدرهامون با هم همكار بودند،علي رو قبال      :- شمالي ه سال،هر دو تا مون  حدود دو 

  تو دانشكده دیده بودم ،فقط نمیدونستم پدرم مي شناستش ،یكبار

خونه مون چیزی به پدرم بده،من رو دید و دیدن همانا و تا اخر هفته            که اومد جلوی در   

 .ما عقد کردیم همانا

 . چه جالب،امیدوارم خوشبخت بشید:

 . ممنونم:-
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نگاه ام به اقای صوووالح مي افتد که برای لحظه ای متوجه من مي شوووه:وای چقدر از این           

 .پسره بدم میاد

 !کي؟اقای صالح:-

 .دمش یک بالیي سرم اومدهبله،یک جوریه،هر وقت دی:

 .محدثه مي خنده:وای خورشید خیلي بانمكي،اون بنده خدا خیلي پسر خوبیه

 .در هر صورت من ازش خوش ام نمیاد ،خیلي از خود متشكره:

اسوووتاد وارد کالس مي شوووه و پس از عذرخواهي درس رو شوووروع مي کنه،در اخر وقت  

  صادقيکالس وقتي داره حضور يیاب مي کنه مي گه :خانم 

 

 .يیبت های شما سه تا بیشتر شده مجبور ام حذفتون کنم

دلم هرّی میریزه پایین:اسوووتاد خواهش مي کنم حذف ام نكنید،باور کنید مادر بزرگ ام  

 .فوت کرده بودند

باالی عینک نگاه ام مي              اسوووتاد در حالیكه عینكش رو روی بیني اش جابجا مي کنه از 

  د ،هر دفعه یكي شون فوت ميکنه:این بستگان شما تمومي ندارن

 .کنه

همه کالس مي خندند ،خیلي دلم مي شوووكنه مگر من تا بحال چند بار گفتم از فامیل ام              

  کسي فوت کرده:ببخشید استاد از وقتي بدنیا اومدم،تنها کسي که
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 .داشتم مادر بزرگ ام بودن که ایشون هم چند روز پیش به رحمت خدا رفتن

 .نهمتاسفم ،خدا رحمتشون ک:-

سووور ام رو پایین مي اندازم ،خیلي خودم رو کنترل مي کنم تا اشوووک هام نریزه ،کالس       

 .ساکت میشه،استاد میگه :ببخشید قصد جسارت نداشتم

 .خواهش مي کنم:

ساعت بعد هم تو         شه،از اونجایي که  سامي رو مي خونه و کالس تعطیل مي  ستاد بقیه ا ا

 : ه مي گههمون کالس درس دارم سر جام مي شینم ،محدث

 .خورشید فوت مادربزرگت رو بهت تسلیت مي گم

 .ممنونم،خدا رفتگان تو رو هم بیامرزه:

 !نمي خوام فضولي کنم،تو واقعا کسي رو نداری؟:-

صورت خالصه برای محدثه تعریف مي کنم،خیلي       صه زندگیم رو ب نمي دونم ،چرا تمام ق

  زناراحت میشه ،دستم رو تو دستش مي گیره:خورشید جون ا

 امروز تو مكل خواهر مني ،تو هم من رو به خواهری قبول کن ،باشه؟

خیلي خوشوووحال میشوووم از اینكه کسوووي رو پیدا کردم که دلش مي خواد دوسوووت من      

 .باشه:قبول

تمامي کالس های امروز ام رو با محدثه دارم ،خدا رو شوووكر تنها کالس مشوووترك من با 

  شد و رفت تا هفتهاقای صالح فقط همون کالس اول بود که تموم 
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 .اینده

 .بعد کالس محدثه میگه :خورشید،شماره تلفن همراهت رو بده داشته باشم

 .شماره تلفن ام رو میگم ،به گوشي ام زنگ میزنه :این هم شماره منه،ذخیره اش کن

 .چشم حتما ،تو دومین شماره تلفن همراه مني:

 !واقعار:-

 .و ندارماره بابا ،گفتم که بغیر تو و سارا کسي ر:

 خورشید فردا کالس داری؟:-

 .نه ،ولي باید برم سرکار:

 .حیف شد مي خواستم ناهار بیای پیش من:-

 .ممنونم ولي کار دارم،ان شام اهلل یه وقت دیگه:

 کجا سر کار میری؟:-

 .نمي دونم جوابش رو چي بدم ،با شرمندگي میگم:تو یک شرکت کار مي کنم

شه دلم نمي خوا  شتر ادامه بدم و حرف رو عو  مي کنه:پس یک   اون هم متوجه می د بی

 .روز تعطیل بیا خونه ام

راسووتش من چون دانشووگاه میام ،روزهای تعطیل میرم کارهای عقب افتاده ام رو انجام   :

 .مي دم
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 .اشكال نداره ،هر وقت تونستي بهم خبر بده بیا پیش ام:-

 .چشم ،حتما میام:

جدید پیدا کردی من رو فراموش   همسووور محدثه بهمون نزدیک میشوووه:خوب دوسوووت

 .کردی،سالم من علي باقری هستم همسر محدثه

 .سالم من هم صادقي هستم:

با فواد حرف مي زني ،خب من            با لب و لوچه اویزون میگه :وقتي خودت همش  محدثه 

  هم که نمي تونم تنها بشینم ،برای خودم یک دوست خوب پیدا

 .کردم

 ه باال:خب بابا،تسلیم .نمیای بریم خونه؟علي مي خنده و دست هاش رو مي بر

محدثه خداحافظي مي کنه و همراه شوووهرش میره ،خوش بحالشووون چقدر همدیگه رو  

 .دوست دارند،من تا اومدم بفهمم عشق چیه ،ضربه خوردم

سالم       سارا به تلفن همراه ام زنگ میزنه :الو ، سایل ام رو جمع مي کنم و به خونه میرم، و

 خورشید

 ا جون ،خوبي؟سالم ،سار:

قربونت ،ببین زنگ زدم یاداوری کنم ،فردا رو یادت نره،خونه دوسوووت خانم مهندس         :-

  ،ادرس رو برات مي فرستم،رفتي از سرایدار کلید خونه رو بگیر ،کسي

خونه نیست،صاحبخونه و زنش تا عصر سر کاراند،تا ساعت چهار خونه رو تموم کن،خانم  

 . که اومد خونه تموم شده باشه



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

152 

 

 .باشه ،حتمار،خیالت راحت باشه:

 .قربونت عزیزم،مواظب خودت باش:-

 .فدات شم تو هم مواظب خودت باش خداحافظ:

 .خداحافظ:-

شووام مختصووری برای خودم درسووت مي کنم و مي خورم ،بعد شووام سوور جام دراز مي     

  کشم،خوبي نداشتن تلویزیون اینه که مجبوری زود بخوابي.چشمهام رو

 .برممي بندم تا بخواب 

باز هم با صدای االرام تلفن همراه ام بیدار میشم،حسابي سر حال ام باید امروز خودم رو     

  نشون بدم من به این پول خیلي نیاز دارم،صبحونه مي خورم و به

طرف خونه دوسوووت خانم مهندس راه میفتم،عجب منطقه با کالسووویه،دختر خانمي که            

  ته و روی فرمونتقریبارهم سن منه،پشت ماشین اخرین مدلش نشس

ضوورب گرفته،ظاهرارمنتظر کسوویه،از اونجایي که تو این مناطق کسووي رو تو خیابون پیدا   

  نمي کني،به ماشینش نزدیک میشم

،نزدیک شووودن من همانا و پارس کردن یک سوووگ يول پیكر همانا از ترس روی زمین  

  پرتاب مي شم ،دختر با دیدن وضعیت من از خنده ریسه میره:بشین

 . جک

شید         س  شینه،دختر میگه :ببخ صندلي عقب می ساله داره روی  گ که هیكلي به اندازه گو

 .ترسوندت
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 .اشكال نداره:

 سوالي داشتي؟:-

خاك لباس ام رو پاك مي کنم ،با ترس به ماشین نزدیک میشم سگ سرش رو بلند مي     

  کنه و من رو نگاه مي کنه ،دختر دوباره دعواش مي کنه و اون

یاره و سووورش رو روی دسوووتهاش مي گذاره:این ادرس رو مي     صووودایي از خودش درم

 .خواستم

 .دختر به ادرس نگاهي مي کنه:ته همین خیابون یک ساختمان قرمزه ،همون جاست

سرایدار کلید خونه رو مي     شكر مي کنم و براه میفتم ،ادرس رو پیدا مي کنم و از  ازش ت

 باییهگیرم و وارد خونه میشم ،خونه که نه قصر،واقعارجای زی

عكس زن ومرد جووني تو همه قسوومتهای خونه هسووت،زن که تمام صووورت و اندامش    

  جراحي تو همه عكس ها لبخند مسخره ای روی لبهاش و مرد هم

سووعي در نشووون دادن عضووالت ورزیده تزریقي ش داره .شوویطون رو لعنت مي کنم و     

  يلباسهام رو عو  مي کنم ،درسته سارا گفته تا يروب کسي نمیاد ،ول

شال مخفي         شم و موهام رو هم زیر یک  شلوار کهنه ای مي پو شرط عقل،مانتو و  احتیاط 

  مي کنم ،مشغول تمیز کردن خونه مي شم خاك همه جا رو

گرفته،تا نزدیک سوواعت سووه نود درصوود خونه رو تموم مي کنم ،دلم ضووعف میره از تو  

  خونه کیف ام لقمه نون پنیر ام رو درمیارم و مي خورم ،درسته کلید
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دست منه ولي اجازه ندارم به مواد يذایي روی میز یا یخچال دست بزنم شاید صاحبخونه  

  راضي نباشه،صدای کلید در خونه میاد ،وای نكنه زن صاحبخونه

 .اومده ،من که هنوز کارم تموم نشده

 به طرف اشپزخونه مي چرخم،مرد خونه رو مي بینم هول میشم:سالم

شت اون همه ازت تعریف کنه.اونقدر      پس خدمتكار جدید خونه:- سرایدار حق دا تویي ،

  تعریف کرد که من کارم رو نصفه ول کردم اومدم ببینمت،باید بگم

 .از تعریف های اون هم خوشگل تری

خدایا این داره چي میگه،رنگ ام مكل گ  سوووفید میشوووه ،زبون ام بند میاد،خودم رو به           

  ونه مونده ،االن تمومشنفهمي میزنم:ببخشید فقط یک کم از کار خ

 . مي کنم

 .نه خوشم اومد مي بینم بچه زرنگي هستي،بیا بشین اینجا کارت دارم:-

دهنم خشک میشه ،خدایا پنج تا حدیث کسا نذر مي کنم همین امشب بخونم فقط از این     

  خونه سالم برم بیرون.:ببخشید اقا االن خانم میان من کارم

 .تموم نشده

،خدا رو شووكر مكل اینكه خطر برطرف شوود.شووال ام رو محكم دور   مرد به اطاقش میره 

  سرم مي پیچم لباس های بیرون ام رو هم تو یک نایلون جمع مي

کنم و دم دسوت مي گذارم تا اگر خواسوتم فرار کنم دم دسوت باش،مرد در حالیكه یک     

  شلوارك خیلي کوتاه پوشیده و لباسي تنش نیست از اطاق میاد
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ا دو تا جام هم تو دستشه :بیا اینجا بشین ،یک چیز بهت بدم بخوری     بیرون ،یک بطری ب

 .خستگیت در بره

اب دهنم رو محكم قورت مي دم ،به در خونه نگاه مي کنم ،متوجه نگاه ام میشوووه با یک       

  ریموت در رو قفل مي کنه :بیا اینقدر نگران نباش،فقط مي خوام

 .باهات حرف بزنم

 .یزنه :گفتم بیا اینجا بشینخیلي عصباني میشه ،سرم داد م

اشوووک هام بي اختیار از چشووومهام مي ریزه:بخدا اقا االن خانم میان ببینند کارم مونده              

 .حقوق ام رو نمي دن

مرد از جاش بلند میشوووه و به طرف اطاق مي ره و چند تا تراول میاره مي گذاره رو اپن           

  ،اینم چهارصد تومن ،گفتم بیا بشین فقط مي خوام باهات حرف

 .بزنم

 !دست ام رو مي گیره وبه طرف مبل مي بره :چه نازی هم داره

 توی جام ها نوشیدني میریزه:بخور

خدایا خودم رو به تو سووپردم ،با گریه مي گم :ببخشووید اقا من نماز مي خونم این چیزها   

 .حرومه،نمي تونم بخورم

رو پر مي  با شووونیدن حرف های من از خنده يش مي کنه ،صووودای خنده اش تموم خونه

 !کنه:وای تو چقدر پاستوریزه ای ،نگو که دوشیزه هم هستي

 این مرد چقدر وقیحه ،از خجالت سر ام رو پایین مي اندازم :اسمت چیه؟
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 خورشید:

 . خورشید اگر دوشیزه باشي ،خودم تا اخرش باهات هستم:-

 . از رو مبل بلند میشم :من باید برم

فتم اگر سالم باشي ،ده برابر حقوق ماهانه ات رو دست ام رو مي کشه روی مبل میفتم :گ

  بهت میدم ،جا هم برات اجاره مي کنم فقط به این شرط که تنها

 .مال من باشي ،قبوله

 .ببخشید متوجه منظورتون نمیشم:

 . ببین دختر خوب ،من ازت خیلي خوشم اومده ،میخوام مال من باشي:-

 .کارهای خونه مونده االن خانم میان:

شي یا خفه ات کنم          با ای شه :خفه مي  سر ام داد بلندی مي ک شه و  صباني می ن حرف ام ع

 .،اینقدر خانم خانم نكن اون رو فرستادم دنبال نخود سیاه

با این حرف مرد تمام امیدم نامید میشوووه ،پس بگو چرا اینقدر خیالش راحته :وقتي دارم   

 .باهات حرف میزنم تو چشمهام نگاه کن

بدی مي    دسووووت من رو مي گیره و محكم تو ايوش خودش مي کشووووه،دهنش بوی 

  ده،میخوام باال بیارم،در خونه باز میشه و زني که تا مرز انفجار سرخ شده

وارد خونه میشه،در حالیكه مرد من رو محكم تو ايوشش گرفته :به به، چشمم روشن،من  

  رو مي فرستي دنبال قرارداد که بتوني بیای خونه به عشقت
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 .برسي

 .به خدا من بي تقصیرام ،من داشتم کارهای خونه رو مي کردمخانم :

که کارهای خونه رو مي کردی،دسوووت سووووسووون درد نكنه که همچین تیكه ای برای          :-

 .شوهرم فرستاده

عادی           کامال بي خیال و  نه ،مرد  جدا مي ک دسوووتم رو محكم مي کشوووه واز ايوش مرد 

  من بينشسته،زن سیلي محكمي در گوش ام میزنه:به خدا خانم 

 .تقصیرم

سي مي دم که تا       صیری اره،االن بهت در شاره مي کنه :بي تق زن به تراول های روی اپن ا

 .عمر داری طرف مردهایي که صاحب دارند نری

فقط باال رفتن کفش پاشوونه بلند زن رو دیدم و بعدش روی زمین پرت شوودم و مشووت و  

  خدایا بهلگد بود که به سر و صورت ام مي خورد،عجب زن قوی ایه ،

دادم برس ،نگاه ام به صووورت بي تفاوت مرد میفته که داامارجام خودش رو پر مي کنه و  

  سر مي کشه ،انگار داره فیلم سینمایي نگاه مي کنه ،زن من رو از

خونه پرت مي کنه بیرون ،از دماغ و دهن ام خون میاد،بلند میشووم میشووینم ،با اسووتین ام  

 خون دهن ام رو پاك میكنم،

 

  ونمت کوبه،نمي کیسه لباس ها رو پرت مي کنه بیرون و در خونه رو محكم به هم مي  زن

  وت ،از شده پاره کارم مانتو جای ،چند بگیرم رو هام اشک جلوی
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کیف ام دسوووتمال کايذی در میارم و جلوی بیني ام مي گیرم تا خون اش بند بیاد مانتو           

  ف خونه راه میفتمکارم رو با مانتو بیرون ام عو  مي کنم و به طر

،خیلي دل ام شكسته،بدجوری بهم توهین شده،سارا به تلفن همراه ام زنگ مي زنه:سالم       

 خورشید خسته نباشي؟خوب بود؟

ست       بغض نمي گذاره حرف بزنم:دستت درد نكنه خوب بود ،ببخشید من حالم خوب نی

 .نمي تونم حرف بزنم ،بعدار بهت زنگ مي زنم

سارا خورشید،    خورشید مي کنه قطع مي کنم،چند بار به تلفن ام زنگ مي زنه   در حالیكه 

 . جوابش رو نمي دم

میرم خونه با لباس میرم زیر دوش ،از خودم بدم اومده ،انگار تمام بدنم جای دسوووتهای            

  اون مرده افتاده ،محكم روی لباس ام دست مي کشم ،گریه مي کنم

شه.عق میزن      م ،باال میارم ،حالم از خودم و  و دست مي کشم ،چرا جای دستهاش پاك نمی

  لباسم و زندگیم بهم مي خوره،میام بیرون لباس هام رو عو 

مي کنم ،تمام لباس های امروز ام رو تو کیسوووه زباله بیرون در مي گذارم نمي خوام هر        

 .وقت اینها رو مي پوشم یاد امروز بیفتم

باال ،زنگ خونه رو مي هوا کم کم داره سوورد میشووه ،اخرهای پاییزه ،سووردم میشووه میرم 

  زنند از پنجره نگاه مي کنم ساراست در رو باز مي کنم ،پله ها رو بدو

 بدو میاد باال:خورشید ؟خورشید چي شده؟

با دیدن جای دسووت روی صووورت ام وگوشووه لب پاره شووده ام وسووط اطاق میخ کوب      

  میشه:خورشید!کي این بال رو سرت اورده؟تا تعریف نكني از اینجا تكون
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 .مي خورمن

با گریه تمام اتفاقات امروز رو براش تعریف مي کنم،من گریه مي کنم سوووارا گریه مي         

  کنه:دستش بشكنه،خب یكي نیست بهش بگه تو که اینقدر به شوهرت

 شک داری هر وقت خونه هستي کارگر بگیر.حاال حقوقت رو بهت داد؟

به جرم ایجاد مزاحمت برای شووووهرش م       ن رو تحویل پلیس   مي خندم :کم مونده بود 

 .بده

 !سارا با تعجب میگه:نگو

 . باور کن:

ست از خونه ام خارج       ساعت دیگه پیش ام مي مونه و میره ،هنوز چند دقیقه نی سارا نیم 

  شده که زنگ مي زنه :خورشید زنه زنگ زده خونه خانم مهندس

شووكایت ات رو کرده ،گفته زنگ زدی شوورکت به شوووهرش و ازش خواسووتي زود بیاد    

 .ونهخ

 .عجب ادم پر روییه:

نگران نباش من همه چیز رو به خانم مهندس توضوویح دادم اون هم حرف من رو قبول  :-

 .کرد ،گفت بتونه حقوق امروزت رو مي گیره

من از اون پول گذشووتم،اصووال نمیخوام این بحث ادامه پیدا کنه ،از این به بعد هم میرم   :

  پله و حیاط ميشرکت خدماتي کار مي کنم و فقط سفارش راه 
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گیرم ،دیگه خونه نمي رم ،یكبار شووانس اوردم از کجا معلوم دفعه های بعد هم شووانس   

 .بیارم

 .دختر اونجا که نصف حقوقت رو مي گیرن:-

 .نصف حقوق ام رو بگیرن بهتر از این که ابروم به خطر بیفته یا بهم تهمت بزنند:

 .باشه ،هر جور خودت راحتي،شبت بخیر:-

  شب بخیر:

روی رختخواب ام دراز مي کشووم ،پهلوم خیلي درد مي کنه ،دسووت ام بهش مي خوره آه 

  ام میره هوا،از جا بلند مي شم و تو اینه نگاه مي کنم:دستت بشكنه

 .زن ،تمام بدن ام کبود شده

وضو مي گیرم نمازم رو مي خونم ،سر سجاده میشینم و پنج تا حدیث کسا نذر ام رو مي      

  مي گذارم:خدایا ممنونم ازت کهخونم ،سر به سجده 

 ...مواظبمي،ممنونم ازت که همیشه هستي و بیادمي،شكر ،شكر شكر

مام این          ها فكر مي کنم ت گاهي وقت  ندم ، مي رم تو رختخواب ام و چشووومهام رو مي ب

  اتفاقات فقط قصه است و من دارم رمان مي خونم ،االنه که رمان تموم

دیر شوود،برادرم بگه ابجي وایسووتا خودم مي   شووه و مادرم بگه خورشووید بدو کالسووت  

 ...رسونمت،بابام بگه خورشید شهریه ات رو ریختم تو کارتت

 ..ولي حیف که اینها واقعیت زندگي منه
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با صدای پنجره اطاقم که محكم بسته میشه از خواب مي پرم،چند دقیقه طول مي کشه تا      

  بیاد بیارم کجا هستم ،باد پنجره رو چند بار به هم مي

شده با کمک            شل  ستگیره پنجره  شم و پنجره رو مي بندم ،زبونه د سریع بلند مي  زنه،

  یک چاقو سفتش مي کنم و پنجره رو مي بندم،باید زود راه بیفتم تا

شته جای       سریع تمام کارهام رو مي کنم و مكل تمام هفته گذ سم ، به موقع به کالس ام بر

  وست ميانگشت های روی صورتم رو با ضد افتاب رنگ پ

پوشوووونم ،اینطوری خیلي بهتر میشوووه و کمتر جلب توجه مي کنه،خونه من تا ایسوووتگاه         

  خیلي فاصله داره هر روز مجبورم تا اونجا باتاکسي برم و بقیه سب.*و.اتو

تند رو استفاده کنم،باید از فردا زودتر از خواب بیدار شم تا بتونم     ب.*و.سمسیر از اتو 

  پیاده برم،باید کمي صرفه جویي رو رو ب.*و.سمسیر خونه تا ایستگاه اتو

بیشتر کنم ،االن دو هفته است که من به خونه جدید ام اومدم و یک هفته است برای یک  

  شرکت خدمات منزل کار مي کنم ،خدا رو شكر با اینكه حقوق

یک دختر مجردام و مسوووئول             که  جایي  یت جوني دارم،از اون قل امن حدا مه ولي  اش ک

  هربون و با تجربه ست ،قراره فقط نظافت راه پلهشرکتمون هم یه خانم م

و حیاط و نهایت پرستاری از بیمار تو شیفت شب بیمارستان رو به من بسپره،دست هام        

  بد جور خارش گرفته ،از فردا که برای کار میرم باید یک دستكش

 مهم دست ام کنم تا خشكي پوست ام از بین بره،خودم رو به دانشگاه مي رسونم،اخر تر

  نزدیكه و من هنوز شهریه ام رو تسویه نكردم،زمستون هم داره
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میاد و من پالتو یا لباس گرم ندارم،محدثه رو مي بینم که کنار شوووهرش وایسووتاده و تا   

  من رو مي بینه به طرف ام میاد:سالم خورشید نزدیک بود باز دیر

 .برسي ها

 .سالم ،خدا رو شكر به موقع رسیدم:

 .تلویزیون نگاه کن تا بتوني صبح زودتر از خواب بیدار شي دختر شبها کمتر:-

 .چشم مادر بزرگ من بهتون قول میدم از امشب دیگه تلویزیون نگاه نكنم:

شینه درس        شینیم ،محدثه میگه اگر ردیف های جلو ن صندلي های ردیف دوم مي  روی 

 . رو متوجه نمي شه ،من هم هر جا بشینه کنارش مي شینم

ر مي کنه ،تا اینكه یكي از دانشووجوها خبر میاره کالس صووبحمون کنسوول  اسووتاد خیلي دی

  شده،واقعا که این همه هزینه کردم تا اینجا اومدم از کارم زدم که

 االن به در بسته بخورم،از جام بلند میشم :کجا مي ری خورشید؟

 .حاال که استاد نمیاد،کالس بعد از ظهر رو هم نمي مونم،میرم سرکار:

 .خوری ها يیبت مي:-

ندارم ،دو هفته یكبار تشوووكیل مي شوووه،درس یک             : کالس بعد از ظهر رو زیاد يیبت 

  واحدی.دو روز دیگه که سربرج شد تو کرایه خونه من رو مي دی یا

 .شهریه این ترمم رو

 .باشه برو ،برات میوه محلي اورده بودم ،مامانم از شمال فرستاده:-



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

163 

 

 .برمممنونم خودت بخور من تا دیرم نشده :

محدثه نایلون پر از مرکبات رو تو کوله پشوووتي ام مي گذاره :نخیر این ها سوووهم تو،من         

 .خودم تو خونه دارم

س صورت مهربونش رو مي   ست نازنینم ،از مامانت هم از طرف من  ب.*و. م :ممنونم دو

 .تشكر کن

 از کالس خارج میشم و به سارا زنگ مي زنم :سالم سارا ،خوبي؟

 .ل زاده ای !االن مي خواستم بهت زنگ بزنموای خورشید چقدر حال:-

 چي شده؟:

بعد از ظهرخانم مهندس مهموني داره ،یكي از دوسووتای صوومیمیش رو که تازه ازدواج   :-

  کرده پاگشا دعوت کرده ،گفته برم کمكش،یک نفر دیگه رو هم

  هکمكي با خودم ببرم ،قرار بود با دوسوووت ام برم ولي اون درد زایمانش گرفته و دو ما      

 جلوتر داره بچه دار میشه ،خورشید میای کمک ام؟

 . چه کنم که یک سارا بانو بیشتر ندارم ،باشه میام:

 . فقط حتما حتما بهترین لباست رو بپوش:-

 مگه عروسیه؟:

ساعت شش اونجا       :- ست.ادرس رو برات پیامک میزنم ،راس  نه منظورم لباس پوشیده ا

 .باش
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 .باشه حتما ،فعال خداحافظ:

 .حافظخدا:-

ستم:خورشید خانم پنجره اطاقتون        صاحبخونه وایمی صدای مرد  به طرف خونه مي رم ،با 

  دم صبحي خیلي صدا مي کرد،اگر شیشه اش بشكنه خودتون باید

 .شیشه بندازید ها

 .سالم ،چشم حواس ام هست ،پیچش شل شده بود درستش کردم:

م خونه تا دوش بگیرم،لباس  بدون اینكه جوابم رو بده میره تو خونه شوووون.من هم مي ر

  هام رو تو کمد دیواری اویزون مي کنم و در خونه رو از تو قفل مي

کنم و به حمام میرم ،تو مدتي که اینجا هسوووتم یک دوش راحت نگرفتم ،از وقتي برادر        

  زاده صاحب خونه مون از شهرستان برای کار اومده،نه حمام کردني

مي خوام بخوابم عالوه بر قفل کردن در،کابینت      ارامش دارم و نه توی خواب .شوووبها که   

  دو در گوشه اطاق رو هم پشت در مي گذارم و مي خوابم .همش

احساس مي کنم یكي با کلید در ور مي ره.بعد دوش گرفتن ،موهام رو خشک مي کنم و    

  جلوی افتاب پشت پنجره سمت پشت بوم مي شینم واز توی

ارم ،اولین باره بعد اسباب کشي به این خونه میوه مي کوله پشتیم نایلون میوه ها رو درمی

  خورم،خدا رفتگان پدر و مادرت رو بیامرزه دختر،داشت مزه میوه

از یادم مي رفت.بقیه میوه ها رو مي گذارم تا روزهای بعد بخورم ،مانتو شلوار و روسری    

  و کیف و کفشي که حمید برام خریده بود رو مي پوشم ،حمید
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سي     کجایي که ببی شون برید خرید عرو ني با لباس هایي که برای نامزدت خریدی تا باها

  ومحضر دارم میرم کلفتي خونه مردم.دیگه وقتي یاد حمید میفتم

 .دلم نمي لرزه انگار قلبم داره سنگي میشه

سكوني بلند ،خودم           ستاده میرم،یک برج م سارا فر سي که  شم و به ادر از خونه خارج می

  مي رسونم ،زنگ مي زنم ،سارا در رو باز ميرو به طبقه شانزدهم 

سي.این تیپ         شمي فكر کردم از مهمون های خانم مهند شت چ شید از پ کنه:نمیری خور

 رو از کجا جور کردی.؟

 .اینها رو حمید برام خریده بود تا وقتي باهم بیرون میریم بپوشم:

 .خیلي دوست داشتم مي تونستم این حمید خان شما رو ببینم:-

 .سالم من رو هم بهش برسوندیدی :

 رو من اشپزیه،سارا   مشغول  و است  با سارا وارد خونه میشم ،خانم مهندس تو اشپزخونه    

  با و کنه مي من به دقیق نگاه یک مهندس کنه،خانم مي معرفي

 .لبخند مي گه :شوهر نیكي حق داشت بهم التماس کنه شماره تلفن ات رو بخواد

 هول میشم:شما که ندادید؟

 .خنده:نترس دختر خوب ،مگه از جونم سیر شدم ،خودت که نیكي رو دیدیمي 

 بله ،هنوز اثرات دیدنشون تو بدن ام فراوونه.خب من از کجا شروع کنم؟:
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خانم مهندس مسووئولیت پذیرایي و کارهای خارج اشووپزخونه رو به سووارا میده و کارهای  

  ضيداخل اشپزخونه رو به من .هر دومون از این تقسیم کار را

هسووتیم .مهمون ها تک تک یا خانوادگي وارد میشوون ،حدود چهارده نفر مهمون خانم و   

  اقا داریم که بیشترشون از همكارها یا رقبای تجاری خانم مهندس

 .هستند.یكي دو تاشون هم با بچه های کوچیكشون اومدن

،سر  یدپذیرایي خیلي عالي انجام میشه ،برق رضایت رو در چشمان خانم مهندس میشه د    

  و صدای مهمون ها میاد ،گاهي یكي از مهمون ها میاد تو

اشوووپزخونه و چیزی میخواد که من کمكش مي کنم،سووووگل دوسوووت خانم مهندس که        

  مهموني امشب بخاطر اون و شوهرش ،وارد اشپزخونه میشه :ببخشید

 . عزیزم میشه این شیشه رو تا اینجا اب جوش بریزی

 ي دیده عروس بیاد اب جوش برای شیشه بخواد؟خانم مهندس میگه :اخه دختر ک

سیده باید بچه         سن جون چه کار کنم ،بخت من هم اینطوریه ،از راه نر سو سوگل میگه :

  داری کنم،بگذار جای پام رو محكم کنم ،مهندس رو برمیدارم از

 . ایران میریم اونوقت مادرش بمونه یک عمر نوه داری کنه

شپز           شیر خشک از ا شه  شی صدای گریه یک بچه کوچیک     سوگل با  شه ، خونه خارج می

  میاد ،صدا خیلي اشناست ،نفسم بند اومده،سوسن و سوگل با یک

ست              شو دیگه بچه، معلوم نی ساکت  شاکیه: سوگل  شن ، شپزخونه می بچه کوچیک وارد ا

  چه دردشه مهموني من رو داره خراب میكنه،مهندس میگه ببریمش
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 . بیمارستان

گاه مي کنم ،چشمهام پر میشه :خانم مهندس میشه بدید بغل به صورت معصوم پسرکم ن

  من شاید بتونم ارومش کنم.پسرك گمشده ام رو تو ايوش مي

کشووم ،همیشووه از لباس زیاد کالفه میشوود ،لباسووش رو کم مي کنم ،بغلش مي کنم ،هنوز  

  بوی مامان گالب ام رو میده ،باهاش اروم حرف میزنم ،میتونم قسم

رو شووناخته ،چون سوورش رو روی شووونه ام گذاشووته و به حرف هام    بخورم اون هم من

  گوش میده ،خانم مهندس و سوگل با تعجب به من نگاه مي کنند

تاری از رادین            ید بگم مهندس برای پرسووو با ،سووووگل میگه :وای دختر تو معرکه ای ،

 .استخدامت کنه

 و روزهایي در کنار همبا رادین به طرف پنجره میرم ،نیمه گم شده ام تو بغلمه،چه شبها   

  بودیم ،اروم اروم الالیي مورد عالقه اش رو میخونم و اون مي

 .خوابه ،حمید وارد اشپزخونه میشه ،صداش رو مي شنوم:سوگلي بیا ببریمش

 .سوگل با خوشحالي میگه :حمید این خانم خدمتكار ارومش کرد االن خوابیده

 . واقعا ازتون ممنونم حمید هم خوشحال میشه :وای خدا رو شكر،خانم من

علي رقم میل باطني ام به طرف حمید مي چرخم،با دیدن من در جا خشكش میزنه ،خانم   

  خان حمید: میگه و مهندس متوجه تغییر حالت حمید میشه 

پرستار بهتر از خورشید پیدا نمي کنید،من اگر جای شما بودم همین امشب استخدامش        

 .مي کردم
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 .تو رو خدا استخدامش کنسوگل میگه:اره حمید جون 

سه         ستم هفته ای دو  شجو ه سوگل نگاه مي کنم:از لطفتون ممنونم ولي من دان به طرف 

 .روز بیشتر کار نمي کنم

 . سوگل پكر میشه:حیف ،کاش مي تونستي بیای

شده ،رادین رو بهش میدم:اقای مهندس لطفا        حمید چشم از من برنمیداره ،انگار جادو 

  اش مالیم باشه بگذارید بخوابه ،پسرهاببریدش یک جا که هو

طبعشووون گرمه و از گرما بیزارند.لباس هم زیاد تنش نكنید،شوویر خیلي خنک هم بهش 

  ندید سردیش مي کنه،هر از گاهي تو شیشه شیرش یک تیكه نبات

 . بیندازید

حمید در حالیكه چشم در چشم منه،رادین رو مي گیره و از اشپزخونه خارج میشه،سوگل  

  دنبالش میره،به طرف خانم مهندس مي چرخم :خانمهم 

 .مهندس ببخشید اگر اجازه بدید من برم

 خانم مهندس با نگاه موشكافانه ای میگه :مهندس رو از کي مي شناسي؟

 .ببخشید من حالم خوب نیست باید زود برم:

  خانم مهندس انگار موضوعي تو دهنش جرقه مي زنه:نكنه اون مهندسي که سارا تعریف   

 .کردکه روز قبل عقد ولت کرد رفت همین مهندس خودمونه

کنترل اشک هام از دست ام خارج میشه:فقط همین قدر بدونید که قرار بود امشب بجای  

 .سوگل خانم من رو پاگشا کنید
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 . خانم مهندس اهي مي کشه و پاکتي رو به دستم میده :که اینطور،پس زودتر برو

 .ممنونم از لطفتون فعال:

شوووید جان تا بحال بازیهای عجیب زمونه رو زیاد دیده بودم ،ولي مال تو از عجیب  خور:-

 .ترین هاش بود

 از خونه خارج میشم و سوار اسانسور میشم،

اشوووک هام از چونه ام روی زمین مي ریزه،ه ،حمید ،حمید تمام این مدتي که نبودی تو         

 .تدارك ازدواج با کس دیگه ای بودی،چقدر نامردی،چقدر

ستگاه مترو          وارد ست ،کنار خیابون راه میفتم تا ای شیني نی شم ،دیر وقته و ما خیابون می

  فقط بیست دقیقه راهه ،به مترو برسم جام امن میشه،یک ماشین

کنارم بوق میزنه ،محل نمیدم باز هم بوق میزنه ،به طرف ماشوووین برمي گردم ،ماشوووین            

  هش مي کنمحمید،به راه ام ادامه میدم ،حمید میگه :خورشید خوا

 .وایستا کارت دارم.خواهش مي کنم

محل نمي دم و به راهم ادامه میدم :تو رو به روح مامان گالب به حرمت نمكي که باهم              

 .خوردیم وایستا

 . اسم مامان گالب باعث میشه وایستم

 .خورشید سوار شو باهات کار دارم،خواهش میكنم:-

 .فقط تا جلوی در مترو باهات میام:
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سي به راحتي مي            مي خوام ح شم نف سوار می شم ،تا  شین می سوار ما شنوم  رف هاش رو ب

  کشه و حرکت مي کنه در حالیكه بیرون رو نگاه مي کنه

با               هت بگم ولي االن  یدمت ب یک روز د که اگر  ماده کرده بودم  ها ا گه:خیلي حرف  می

 .دیدنت همشون از یادم رفت

 فقط میگم:چرا؟

کنه:نمي دونم باور مي کني یا نه ،ولي بدون هنوز      ماشوووین رو نزدیک در مترو پارك مي    

  هم مكل روز اول دوستت دارم،هنوز هم رسیدن بهت نهایت ارزوی

 .منه

 .من هم در حالیكه بیرون رو نگاه مي کنم با بغض میگم :ولي تو ولم کردی

به فرمون تكیه داده سووورش رو روی دسوووتهاش مي گذاره:مجبورم کردند            در حالیكه 

  عد جدایي از مادر رادین پدر زن سابق ام دیگه باهام معامله،مجبور شدم.ب

سیده بودم           ستگي ر شك شتم ،اون روزهای اخر به مرز ور سرمایه کمي دا نكرد ،من هم 

  ،مادرم که سرمایه زیادی تو بانک داشت به این شرط که اگر نوه

نه  ک خواهرش رو بگیرم بهم کمک مالي مي کنه ،حاضر شد تو شرکت ام سرمایه گذاری    

  و من رو از ورشكستگي نجات بده،باور کن فقط قصدم این بود بعد

سرمایه رو به     سرمایه گذاریش زیر بار ازدواج نرم ولي از اونجایي که ادم زرنگیه،انتقال 

  بعد از روز عروسي ما منتقل کرد.خورشید روزهای سختي بود ،مني
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ي  ای کارم گذاشته بودم و عشقکه تازه معني عشق رو فهمیده بودم باید بین عمری که بر

 .که تازه پیدا کرده بودم انتخاب مي کردم

 .و تو من رو پس زدی:

 .نگو این حرف رو تو همیشه تنها انتخاب من بوده و هستي:-

 .حمید تو دیگه یک ادم متاهلي ،سوگل هم خانم خوبیه ،زندگیت رو خراب نكن:

فته فهمیدم مامان گالب از دنیا ر خورشووید خیلي دنبالت گشووتم ،رفتم به خونه قبلیتون:-

  ،رفتم سر مزارش ازش حاللیت گرفتم برای قبرش سنگ قبر

گذاشتم ،باور کن از مادر خودم بیشتر دوستش داشتم ،خدا رحمتش کنه،نمي دوني چند      

  روز جلوی در دانشگاه موندم تا ادرس خونه جدیدت رو پیدا

ي کني قلبم رو به درد میاورد،خورشید  کردم،اینكه مي دیدم تو ساختمون ها کار نظافت م

  بگذار کمكت کنم،اگر موافق باشي برات خونه اجاره مي کنم و

شید میخوام برای    مكل قول و قرار قبلیمون هزینه زندگي و درس خوندنت رو میدم ،خور

  من بشي ،باور کن هر وقت دلم مي گیره میام تو خیابون کنار

ط      به پنجره ا پارك مي کنم و  خاموش کني      خونه ات  تا وقتي چراغ رو  قت زل مي زنم  ا

 اونجا وایمیستم .خورشید بگذار همه چیز رو از اول شروع کنم .باشه؟

شه کناریم تكیه میدم و چشمهام رو         شی سرم رو به  شم  از حرفهای حمید دارم دیوونه می

  مي بندم ،حمید همون موسیقي که وقتي ازم بله گرفت رو مي
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دای گریه ام بلند مي شووه ،اون هم نگاه ام نمي کنه ،حلقه  گذاره ،باشوونیدن موسوویقي صوو 

 : نامزدی رو از انگشت ام درمیارم و روی داشبورد مي گذارم

حمیدگفتن این حرف هاخیلي سخته،ولي همین قدر بدون تو کاری با دلم کردی که قسم  

  خوردم دیگه نگذارم عاشق بشه،من زنده ام ولي فقط نفس مي

شق رو تا       سرت ع شم ،ح شیونه     ک شتي،من هرگز به دلم اجازه نمیدم ا ابد به دل من گذا

  اش رو روی اشیونه کس دیگه ای بسازه ،برای خوشبختیت دعا مي

 .کنم مواظب پسر کوچولوم باش.خداحافظ

از ماشوووین پیاده میشوووم و به طرف در مترو میرم ،یكدفعه صووودای حمید رو مي شووونوم  

 .:خورشید صبر کن کارت دارم

تو جیبش یک کارت هدیه درمیاره،در حالیكه با چشوومهای سوورخ شووده از  وایمیسووتم ،از 

  گریه نگاهم مي کنه،اب دهنش رو به سختي قورت میده:میدونم ازم

قبول نمي کني ولي این حقوق اون چند وقت که مواظب رادین بودیه.اگر هنوز دوسوووتم       

 . داری قبول کن

 .مسرم رو تكون میدم :من برای پول اون کار ها رو نكرد

 . میدونم ،میدونم ولي ازت خواهش میكنم قبول کني:-

تا میام حرفي بزنم کارت رو تو دستم مي گذاره و از اونجا دور میشه .روی کارت رو مي   

 . خونم مبلغش معادل بدهي این ترم من به دانشگاه
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سبونده.کاش کارت رو بهش پس داده بودم ،ولي حمید      سب روش چ رمزش رو هم با چ

 .رو مي شناخت سریع از اونجا دور شده بود که اخالق من

به خونه مي رسوووم،چي میشوووداالن من جای سووووگل بودم ،کاش حمید ترك ام نمي کرد  

  ،کاش ،دلم برای پسرکم و مردی که یک روزی داشتم عاشقش مي

 .شدم تنگ میشه

از اطاق امور مالي دانشووگاه میام بیرون که محدثه و همسوورش و اقای صووالح رو مي بینم   

 سالم خورشید جون خوبي ؟:

 سالم،تو خوبي؟:

شهریه ات رو         شید  سالم مي کنم ،محدثه مي گه :خور صالح هم  به همسر محدثه و اقای 

 تسویه کردی؟

 .اره ،الحمدهلل خدا پولش رو رسوند:

با گفتن این حرف ام اقای صووالح پوزخندی مي زنه و گوشووه سووالن رو نگاه مي کنه ،وای  

 .بدم میاد:ببخشید حرف خنده داری زدم خدا چقدر من از این مرد

 .اقای صالح خیلي عادی مي گه:نه،خسته نباشید

 برای چي؟:

 .زحمتي که بابت جور کردن شهریه تون کشیدید:-

 . فكر نمي کنم این مطلب به شما ارتباطي داشته باشه:
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و ر همسر محدثه میانجي گری مي کنه و نمي گذاره بحث ما باالتر بره.محدثه اروم بازوم 

  مي گیره و دنبال خودش مي کشونه:خورشید تو چرا هر وقت این

 بیچاره رو مي بیني باید باهاش جنگ کني؟

 .خوبه خودت دیدی اول اون شروع کرد:

 تعطیالت بین ترم رو کجا میری؟:-

 .جایي ندارم برم باید برم سرکار تا بتونم شهریه ترم بعد رو جمع کنم:

 .یم شمال خونه مادرمن و علي ،تازه اقای صالح هم میادکاش میومدی با من و علي بر:-

 .همین طوری وقت نمي کردم بیام وای به حال االن که فهمیدم این اقای يول هم میاد:

 .از این حرفم محدثه مي خنده :اقای يول ...این رو به علي بگم کلي مي خنده

 .محدثه مي بینم جاسوس دو جانبه شدی:

 .تیكه اقای يول بدجور به فواد میادنه به جان خورشید این :-

  من برم دیگه:

شاید  بیرون بریم چهارتایي خواهیم مي ناهار کجا؟تازه :-   خارجكي شوهر  شدم  موفق ،

 .کنم پیدا برات

 .شوهر خارجكي بخوره تو سر عمه بزرگوارت:

 .وای خورشید دلت میاد عمه گل نسا من اندازه گنجیشكه ،اون کجا و فواد کجا:-
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 . ن هرکولم ،همش شصت کیلوامنیست م:

 .ولي خورشید من و علي سر شما دوتا شرط بستیم:-

 که چي بشه؟:

 من مي گم تو و فواد اخرش با هم ازدواج مي کنید ،علي مي گه عمرار:-

خوشووم میاد مكالر رفیقمي ،خوبه شووناختمت.من برم امتحان ها داره شووروع میشووه هنوز  :

 .هیچي نخوندم

 .فكر کن پسر خوبیه هابرو ولي جون محدثه :-

 .خدا به عمه گل نسا عمر با برکت بده:

به طرف دفتر شوورکت خدماتي میرم ،ادرس خونه هایي که امروز باید نظافت کنم رو مي 

  گیرم ،تمیز کردن سه تا ساختمون بلند تا نه شب وقت ام رو مي

م ایي ،وقتي دارگیره ،خسوووته و کوفته به طرف خونه راه مي افتم ،نه نون دارم نه مواد يذ

  کلید رو تو قفل مي چرخونم ،زن همسایه صدام مي کنه:ببخشید

 .خانم نذری اورده بودم خونه نبودید یک لحظه دم در وایستید تا برم بیارم

 .سالم ،چشم ،وایمیستم:

زن مي ره و چند دقیقه بعد در حالیكه ظرف یكبار مصووورفي دسوووتشوووه بهم نزدیک            

 . میشه:خدا قبول کنه

 .باشي سالمت:-
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شم ،تجربه بهم ثابت کرده که تو این جور      سریع وارد خونه می ظرف يذا رو مي گیرم و 

  مواقع اگر زود نجنبم و تو خونه نیام باید تمام سرگذشت ام رو برای

 .طرف مقابل تعریف کنم

عد خوندن                يذا رو میخورم و ب مام  با ولع ت به چه قیمه ای ، به  باز مي کنم ، در ظرف رو 

 . وابمنمازم مي خ

تمام دو هفته اخیر رو مشغول دادن امتحانات هستم بماند که البالی امتحان ها مجبور ام    

  سر کار هم برم.تعطیالت میان ترم شروع شده و من دو شیفت

مشغول کار ام ،ریه هام نسبت به بوی شوینده حساس شده و با کوچكترین بویي سرفه         

  اره و شبها فقط باام مي گیره ،کمر درد که دیگه جای خود رو د

صدقه          ضعیت بهتری دارند و از  ست هام و سه ابگرم مي تونم بخوابم ،تو این میون د کی

 .سر استفاده از دستكش حال و روزشون بهتر از قبلِ

یكم پول برای پیش شووهریه ترم جدید جمع کردم ،دیروز صوواحبخونه اومده بود و پول   

  ا رو نصف کرده بودگاز و برق رو مي خواست ،بي انصاف مبلغ قبض ه

نه           نه تلویزیون دارم  نه ، قای محترم من تو خونه ام فقط یک المپ روشووو ،بهش میگم ا

 . یخچال

 .میگه:خب اون مشكل شماست،بخر تا تو تقسیم قبض ضرر نكني

میگم :اخه مني که فقط تو اطاق ام یک رادیاتور هست که نباید اندازه خونه صد و بیست     

 . متری شما پول گاز بدم
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 .میگه :ناراحتي برو ،چیزی که االن زیاده مستاجر مجرد دنبال خونه

به ناچار پول گاز و برق رو مي دم.تو دلم مي گم تو اگر بدوني برای جبران این پول چند      

  شب باید گشنگي بكشم و تا چند وقت نمي تونم برای خودم

 .پالتو گرم بخرم این پول رو نمي گرفتي

شده و دلم     شروع  ست ،وقتي اولین بار محدثه رو جلوی   ترم جدید  بدجور تنگ محدثه ا

  در دانشگاه مي بینمش،نیم ساعت از بغلش جم نمي خورم و کلي

ماچش مي کنم،خیلي سووخته ادم کسووي رو نداشووته باشووه درد دلش رو بهش بگه ،انقدر   

  ماچش مي کنم که اخر سر هولم میده و با چادرش صورتش رو پاك

کار محدثه مي خنده:برو خانم ،برو خدا روزیت رو جای دیگه            مي کنه ،علي بادیدن این   

 .حواله کنه ،من متاهلم

 .وای محدثه دلم برات یک ذره شده بود:

شده بود ولي از این جلف        شه مي گه:منم دلم تنگ  شت علي قایم می محدثه در حالیكه پ

 .بازیها در نمیارم

 .بدار ازت نگیرم ولت نمي کنمبا گفتن این حرف خونت حالل شد ،یعني تا دو تا ماچ ا:

 .محدثه بازوی علي رو مي گیره:به تو هم میگن مرد !یک کم يیرت راه دوری نمیره ها

 .علي مي گه:خانم صادقي ولش کنید،وگرنه تو خونه حساب من رو مي سه

 .با صدای سالم اشنایي به عقب بر مي گردم:بر خرمگس معرکه لعنت
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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 جانم!؟

 .ي کار دارممحدثه بیا بریم من جای:

دسووت محدثه رو مي گیرم و از اونجا دور میشووم:اه اه مار از پونه بدش میاد دم در خونه  

 .اش سبز میشه

 دختر تو هنوز درست نشدی؟:-

 .نمیدوني چقدراز این بابا بدم میاد:

با محدثه وارد کالس میشوویم و من بدترین خبر امروز رو مي شوونوم،این ترم از هفت تا    

  رو با فواد مشترك دارم.این یعني بدشانسيکالسم چهار تاش 

 .حسابي

فواد و علي وارد کالس میشن ،فواد که متوجه نفرت من از خودش شده با دین من لبخند  

 .دندون نمایي مي زنه:اه ،چندش

 .محدثه ریز مي خنده:خورشید بخدا هر دو تاتون مكل بچه هایید

 . اخه تو که ندیدی چه عشوه شتری برام میاد:

 .ه و علي بهم چشمک مي زنند و مي خندندمحدث

 این چشمک و لبخند برای چي بود؟:

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .هیچي زن و شوهریم دلمون برای هم تنگ شده بود:-

 .اره جون خودت و اون شوهر زن ذلیلت:

 .دلت هم بخواد ،قربونش برم با اون نگاه نازش:-

 .محدثه حالم رو داری بهم میزني میرم یک جای دیگه میشینم ها:

 .ود نشو بشین سرجاتحس:-

با هر سووختي هسووت کالس امروز رو تحمل مي کنم خدا به دادم برسووه فردا هم با فواد   

  کالس دارم،بعد تعطیلي کالس های امروز سریع از محدثه خداحافظي

مي کنم و به طرف شرکت میرم ،از اونجایي که هوا سرد شده و برف میاد ،مردم راه پله     

  مروز نگهداری از یک بیمار توهاشون رو نظافت نمي کنند،ا

بیمارستان رو دارم،از روی ادرس به بیمارستان مورد نظرم مي رسم بیمار یک حاج خانم     

  مهربون و نازنینه که بخاطر دیابت بستری شده ،تمام شب

شب           سر ،هر  شم ،چهار تا دختر داره و دو تا پ صحبتي باهاش می شغول نگهداری و هم م

  مي مونند و دو شب نوه های دختریشیكي از دخترها میان پیشش 

  هک  اونجایي  ،از بمونم پیشوووش منه  نوبت  هم روز یک  ای ،هفته  نگرفته  ،هنوز عروس 

  زمین باشم مواظبش باید من و دستشویي ره مي دااما داره قند بیماری

نیفته ،چشمهام از زور خواب داره مي سوزه ،صبح پسر کوچیكش خواهر بزرگش رو مي     

  طرف دانشگاه راه میفتم ،هنوز صبحونه هم نخوردم رسونه و من به
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شین مدل باال کنار پام نگه مي داره:خانم    ،ولي دیر بجنبم از کالس ام جا مي مونم ،یک ما

 .صادقي اجازه بدید تا دانشگاه برسونتمون

 .نه ممنونم خودم میرم مزاحم شما نمیشم:

 .ونمخواهش مي کنم ،مامان من رو فرستادند که شما رو برس:-

به ناچار سوار ماشین میشم،عجب ماشین بزرگ و جا داریه،جون میده با این ماشین بری       

 .سفر

ادرس دانشگاه رو میدم و برای اینكه سر صحبت رو باز نكنه چشمهام رو مي بندم و سر      

  ام رو به تكیه گاه صندلي تكیه میدم ،بعد چنددقیقه ماشین

سوپرمارکت نگه مي داره و با  شیر کاکااو میاد:مي دونم      رومقابل یک  سه کیک و  یک کی

 .نمي گیرید ولي باور کنید سفارش مامانه

نایلون رو گرفته وتشووكر مي کنم و تو کوله ام مي گذارم ونزدیک دانشووگاه از ماشووین    

 .پیاده میشم:با اجازتون من اینجا پیاده شم راحت ترم

 .ماشین رو نگه میداره:خواهش میكنم هر جور راحتید

ن پیاده میشووم و به طرف درب دانشووگاه میرم ،مطمئنم سوونگیني نگاه کسووي     از ماشووی

 .کنم مي حس رو 

 !وارد کالس میشم محدثه برام دست تكون میده:سالم چقدر چشمات قرمزه

 .دیشب خوب نخوابیدم:
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شده ،با علي          سرخ  سرخ  شینه،از عصبانیت  شه و کنار علي می فواد بعد من وارد کالس می

 .ا تعجب من رو نگاه مي کنهصحبت مي کنه و علي ب

از درس امروز فقط نیم سووواعت اول رو فهمیدم و بقیه سووواعت رو خواب بودم ،با تكون        

  های محدثه بیدار میشم:وای دختر تو چقدر خوش خوابي ،استاد هم

 .اومد باالی سرت بیدار نشدی

 .چقدر خوابیدم:

 . تمام دو تا کالس اول رو:-

یک ساعت دیگه برای تمیز کردن راه پله های یه مجتمع    ساعت ام رو نگاه مي کنم ،باید 

  مسكوني بزرگ برم ،سریع از محدثه خداحافظي مي کنم و به

ضعف میره یاد خوراکي های تو کیف ام میفتم    طرف محل کار امروز ام میرم.دلم بدجور 

  ،خدا رحمت کنه رفتگان حاج خانم،این نواده شون من رو از

 .گرسنگي نجات داد

زه خیلي تو فكر ام ،این ترم شهریه دانشگاه رو زیاد کردند و يصه من هم زیادتر  چند رو

  شده ،هوا برفيِ و سوز داره و من مجبورم به ژاکت کاموایي رنگ و

رو رفته نازکي که دارم قناعت کنم ،محدثه خیلي سووورماییه و تا مي تونه لباس گرم مي              

  رشید تو سردتپوشه ،همیشه وقتي من رو مي بینه مي گه ؛وای خو

 . نیست ،به خدا تو رو که مي بینم بیشتر یخ مي زنم
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من هم مي گم ؛مكل اینكه یادت رفته من خورشوویدم ،من باید گرم باشووم وگرنه محدثه  

 . های روی زمین یخ مي زنند

این شووده دیالوگ هر روزه ما ،در اخر هم با خنده وارد کالسوومون میشوویم ،تو این مدت 

  ک بود سر کالس خوابم ببره که با ویشگون بهیكبار دیگه هم نزدی

 .موقع محدثه از خواب پریدم

 سر کالس مي رم ،محدثه مي گه :باز چي شده؟ کشتي هات يرق شدند ؟

  نه:

 حاال چند تا بودند؟:-

 چي؟:

 .کشتي هات دیگه:-

 .خیلي بي مزه ای محدثه.هیچي بابا شهریه این ترم رو زیاد کردند،اعصابم بهم ریخته:

 سوووي یک فقط کاش ،خدایا وای: کنه مي  نگاه بهم پوزخند با اد یا همون اقای صوووالح فو

 .بودم بیشتر کیلو

 !!!چرا:-

 .اون وقت مي زدم دندون های این پسره رو خورد مي کردم مي ریختم تو شكمش:

 .خدا بهمون رحم کرده پس:-
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 چرا؟:

ير شووودن تو رو مي اینكه روز به روز داری اليرتر میشوووي،من رو بگو همش يصوووه ال:-

 .خوردم ،نگو حكمتي توش بوده

 .امروز خیلي بانمک شدی ،نمكدون:

 .دختر شمالي ها کالر سنگ نمک اند ،دختر تهروني:-

باید عر  کنم خدمتتون بچه شووومالي که منم بچه رودبارم ، اونجا بدنیا اومدم ،مامانم                 :

 .هم رودباری بوده و بابام ترك تبریز .متوجه شدی بچه شمالي

 راست میگي خورشید؟:-

 درويم چیه؟:

 .میگم چرا این قدر دوستت دارم نگو بچه شمالي هستي .بیا یک ماچت بكنم هم والیتي:-

صورت من رو مي   س و  شده و فواد      ب.*و. سرسنگین  ه ،علي رقم اینكه مدتیه علي باهام 

  هم رفتار خوبي نداره،خدا رو شكر محدثه هنوزهمون دختر مهربون

 .همیشگیه

 .ا ظهر طول مي کشه ،صدای اذان میاد به محدثه مي گم :بریم نماز بخونیمکالس ت

باشه .پس اول وضو،نماز،ناهار بعدش هم تا ساعت دو و شروع کالس بعدی خواب تو      :-

 .نماز خونه

 . بدجور باهات موافقم:
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 علي محدثه رو صدا مي کنه :محدثه نمیای بریم خونه ؟

 . امون موندهوا علي جان هنوز دو تا از کالس ه:-

 . علي با دلخوری مي گه :اخه من خسته ام

 . محدثه مي گه :حداقل کالس اخالق رو بمونیم ،وصیت رو بریم خونه

 علي قبول مي کنه و مي گه :االن مي خوای چي کار کني؟

 .من جواب علي رو مي دم :االن مي ریم وضو بگیریم بریم نماز

 ي خونید؟فواد جواب ام رو میده:مگه شما نماز هم م

 .نه ما کافریم ،فقط شما بلدید نماز بخونید:

 .محدثه من رو با خودش میبره :ولش کن خورشید

 .چرا نگذاشتي جوابش رو بدم ،پسره پر رو فكر کرده فقط اون خداپرست و مسلمونه:

 خورشید چرا فواد باتو اینطوری حرف میزنه؟دلیل خاصي داره؟:-

 .نه بابا ،بدبخت روانیه:

 خورشید،بخشنامه رو دیوار رو خوندی؟راستي :-

 کدوم؟:

 .همون که کنار اطاق مالي زدن:-
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 نه ،ندیدم:

شه            :- شجو با شون هم دان سر شجوها که این ترم عقد کنند و هم شته هر کدوم از دان نو

  بهشون وام ازدواج میدن.به هر زوج دو میلیون تومن ،چک هم

 .نمیخواد فقط سفته مي خواد

 راست مي گي ؟:

ستي عقد کني يصه این دو ترم باقي مونده رو     اره :- شرایط خوبي داره اگر مي تون خیلي 

 .نداشتي و راحت با پول وام شهریه هات رو مي دادی

اره خیلي خوب میشووود ،ولي شووووهر از کجا پیدا کنم ،اون هم شووووهری که بهش بگم      :

  ببخشید میشه من رو برای دو ترم عقد کنید تا وام بگیرم ،بهم هم

 .نید ها وگرنه جیغ میزنمدست نز

محدثه از خنده يش مي کنه:راسووت میگي ،ولي اگر من همچین کسووي رو سووراغ داشووته  

 باشم چي؟

 . اخه کسي حاضر نیست ،با دختری تو شرایط من ازدواج کنه:

بد کني ،ولي یكي از          :- یا در مورد من فكر  حت بشوووي  نارا ید نمي خوام  ببین خورشووو

  ست داره اینجا بمونه و زندگي کنه ودوستهای علي ،عاشق ایران و دو

 .فقط با ازدواج با یک دختر ایراني مي تونه اقامت داام ایران رو بگیره

 .این که خیلي خوبه:
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شم :محدثه االن خفه ات مي       ضوع می شمهای محدثه برق عجیبي میزنه تازه متوجه مو چ

 .کنم

 .ین يول بیابوني بشممحدثه به داخل نماز خونه فرار مي کنه :همین مونده بیام زن ا

محدثه گوشوووه نماز خونه میشوووینه و کیف اش رو جلوی صوووورتش مي گیره :به جون          

 .خورشید نیت ام خیر بود

ساتو ببینم      صورتش کنار بزنم :بگذار اون عمه گل ن کیفش رو به زور مي خوام از جلوی 

 .،بهش بگم که برادر زاده اش داره رو سرش هوو میاره

شید جون،تو        محدثه یک دفعه جدی می ستش مي گیره :ببین خور ست ام رو تو د شه و د

  االن دنبال کسي هستي که باهاش عقد کني و بتوني وام خودت و

اون رو بگیری برای تسویه حساب دفاعت ،فواد هم االن دنبال کسي که باهاش عقد کنه     

  تا اقامت بگیره ،هر دوتاتون هم دنبال کسي هستید که نخواد

 .ده و فقط دنبال ازدواج صوری هستید ،خب دیوونه این خیلي خوبهزندگي رو ادامه ب

 به دیوار تكیه میدم:اگر بعد یكسال طالق ام نداد چي؟

 .اوني که من دیدم شش ماه هم نگرت نمي داره:-

 تو مي گي چي کار کنم؟:

 فردا تعطیله،هر دوتاتون ناهار بیایید خونه ما با هم حرف بزنید،:-

 .پرداخت شهریه ات حل میشه و هم فواد مشكل گرفتن اقامتشاینطوری هم تو مشكل 
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 .باشه باید فكر کنم:

ه و شووماره علي رو مي گیره:الو سووالم علي ،مژده برو ب.*و.سوومحدثه صووورت ام رو مي 

 .اون گردنبند قلب رو برام بخر تو شرط رو باختي

بیا محدثه  يبا کوله پشتي ام انچنان محكم مي زنم تو سر محدثه که پشت تلفن میگه :عل   

 .ات رو کشتند

تلفن رو از دستش مي گیرم :شما دو تا سرگرمي دیگه ای ندارید روی ما شرط بندی مي   

 .کنید،خوبه اسمتون هم بچه مسلمونه

محدثه در حالیكه فرق سووورش رو مي ماله میگه:الهي فواد بگیردت و مهرت همچین تو        

 .دلش بیفته که طالقت نده

 . الهي امین:

کالس های امروز به خونه میرم ،یک احساسي بهم میگه همونطور که من  بعد تموم شدن

  از دو تا کالس امروز چیزی نفهمیدم فواد هم حواسش به کالس

 .ها نبود

مي بینم و با خسووتگي از   ب.*و.سشووب با اسووترس جلسووه فردا مي خوابم و تا صووبح کا 

  زنونهخواب بیدار میشم ،تا ظهر مشغول دوختن تزیینات روی یقه بلوزهای 

ام ،این هم کار جدیدمه ،بخاطر سوورمای هوا کارنظافت منازل کم شووده و برای دراوردن  

  کرایه خونه مجبورم از بازار سفارش دوخت تزیینات روی لباس های

 .زنونه رو قبول کنم ،درسته پولش خیلي کمه ولي از هی  چي بهتره
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بود رو مي پوشم و دستي  ساعت یازده شده ،لباس های مهموني ای که حمید برام خریده

  به صورت ام مي کشم و به طرف خونه محدثه راه میفتم از محل

شكالت مي خرم و براش میبرم .زنگ خونه رو مي زنم و محدثه با   پس اندازم یک جعبه 

  خوش رویي در رو باز مي کنه:وای خورشید چقدر ناز شدی ،باور

 .کن اگر بیرون مي دیدمت نمي شناختمت

 .بدید حاال انگار چه کار کردم یه لباس عو  کردم و کرم ضد افتاب زدمبرو ندید :

 وای وای تو اگه به خودت برسي چي میشي؟:-

با صوودای سوورفه علي سوواکت میشوویم ،محدثه اروم مي خنده:فكر کنم خیلي بلند حرف    

 .زدیم

 .اروم میگم :يول بیابوني اومده

 .اره ،فقط عین برج زهرماره:-

 .دنبالش فرستادم به جهنم ،انگار من:

همراه محدثه وارد خونه میشووم و سووالم مي کنم ،علي و فواد از جاشووون بلند میشوون و     

 .جواب میدن

محدثه به اشوووپزخونه میره تا چای بیاره،علي هم دنبالش میره،فواد میگه:فكر نمي کردم     

 دختر مورد پیشنهاد علي شما باشید؟

 . هنوز که دیر نشده:
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ست به علي ب :- شته        اخه یكي نی ستش رو گذا شگاه هست چرا د گه این همه دختر تو دان

 رو شما؟

 .شما در مورد من چي فكر کردید ؟فكر کردید عاشق سینه چاکتونم:

 نیستید؟:-

اگر همه مردهای کره زمین نیست و نابود بشن و فقط شما مونده باشید حاضرم تا اخر        :

 .عمر مجرد باشم به ادم گنده دمايي مكل شما فكر هم نكنم

شما هم        :- شكل داری مكل  ستم با دختر م ضر نی من هم اگر تا اخر عمر عذب بمونم حا

 . کالم شم

 .مشكل دار اون جد و ابادتونه:

 .اوه اوه بي ادب هم که هستید:-

 .هستم که هستم به شما چه ربطي داره:

ساکت اید مكال اومدید       شیم ،علي میگه :چرا  ساکت می با ورود محدثه و علي هر دوتامون 

 .با هم صحبت کنید

 .فواد میگه :خانم به اندازه کافي افاضه فضل فرمودند

 محدثه من رو با تعجب نگاه مي کنه:خورشید چي گفتي؟

 .چیز بدی نگفتم ،هر چي گفتم حتما شنونده اش الیقش بوده:
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ستند که بیان      شون از اون ادم هایي ه فواد میگه :من نمي تونم این خانم رو قبول کنم ،ای

 .گیت کنگر مي خورند و لنگر مي اندازندتو زند

شوووما در مورد خودت چي فكر کردی،تام کروزی یا جورج کلوني؟که بیام تو زندگیت          :

  نخوام برم بیرون ،من هر روزی که بتونم وامم رو بگیرم فرداش ازتون

 .جدا میشم ،چون تحمل ادم های از خود متشكری چون شما رو ندارم

محدثه به اطاقش مي رم ،نمي تونم جلوی گریه ام رو بگیرم:تو   از جام بلند میشم و همراه

  چقدر بدبختي خورشید که مجبوری برای چندرياز وام بي ادبي

 .های همچین ادمي رو تحمل کني

 .محدثه سعي مي کنه من رو اروم کنه:خورشید جون ناراحت نباش ،خدا بزرگه

 .م گفتخیلي دلم رو شكوند محدثه،هر چي از دهنش در اومد به:

 .تو هم که مظلوم ،فقط نشستي و تماشا کردی:-

اشوووک هام رو پاك مي کنم و مي خندم :دلم خنک شووود جوابش رو دادم ،مدتها بود مي    

 .خواستم حالش رو بگیرم

 .جون خورشید فكر کنم از فكر ازدواج با تو بیاد بیرون:-

 .عیب نداره،مهم دلم بود که خنک شد:

ثه رو صدا مي کنه،محدثه میره بیرون و شخصي وارد اطاق    در اطاق رو مي زنند علي محد

 میشه
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 .این که فواد،خیلي هول میشم ،از جا بلند میشم ،فواد متوجه میشه و میگه :بشینید

صله کنارم     شینم ،فواد هم لبه تخت با فا شینه  من هم می  مي ذرع کردم ناراحتتون اگر:می

  ندارید من اب زندگي به میلي ،شما میشدم مطمئن باید خوام،من

شدم.اگر فردا کار ندارید     شم،که االن مطمئن  و بعد گرفتن اقامت ام میتونم ازتون جدا ب

 .بریم برای ازمایش قبل از عقد

 .نفسم بند اومده ،این چقدر مودب شده:نه کاری ندارم

پس من سووواعت هشوووت میرم دفترخونه برگه ازمایش بگیرم و باهاتون هماهنگ کنم           

 .بیایید ازمایشگاه

 باشه:

شه.ناهار        شینه و بدون گفتن حرفي از اطاق خارج می سكوت کنارم می فواد چند دقیقه تو 

  رو تو سكوت عجیبي مي خوریم ،تا به حال امكان نداشته من و

بدجور سووواکت شووودیم و          باشووویم و دعوامون نشوووه،ولي امروز هر دومون  فواد جایي 

 .شمشیرهامون رو قالف کردیم

 

 .ر از خنده محدثه و علي که گاهي سكوت رو میشكنهفقط نگاه های مرموز و پ

از شووورکت بهم زنگ مي زنند که باید برای نظافت برم به یک بهانه ای از خونه محدثه                 

  خارج میشم وبه خونه میرم و بعد از تعویض لباس ام به محل کار
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سرما بي           سرده ،انگشتهام از  شم ،اب خیلي  شغول نظافت می شب م امروزم میرم و تا ده 

  حس شده،بوی شوینده سرفه هام رو بیشتر کرده ،خدایا این سختي

 .ها کي تموم میشه

سه ابگرم رو زیر کمر ام مي گذارم،اخي،خیلي        شم و کی شب تو رختخواب ام دراز مي ک

  بهتر شد،کاش فواد دوستم داشت و االن بعد عقد من رو میبرد خونه

بار راحت مي شووودم،        مان گالب مي خوام      اش ،اونوقت از این زندگي فالکت  ما کجایي 

  عروس بشم ،اون هم از نوع شناسنامه ای،انگار تو بخت من عشق وجود

صال          سته ،ا شكلش مي خوا شده،من رو برای حل م نداره،از اولش هر کي وارد زندگي ام 

  دختری تو شرایط من عشق به چه دردش مي خوره،تا اخر عمرش

 .باید تنها باشه و تنهایي بكشه

تلفن همراه ام از خواب بیدار مي شووم ،شووماره ناشووناس با تعجب جواب   با صوودای زنگ

  میدم:الو

 الو سالم ،واقعارکه من رو فرستادید اینجا خودتون گرفتید خوابیدید؟:-

 .این زبون تلخ و گزنده رو مي شناسم :خودتون گفتید منتظر تماستون بمونم

 .مي فرستم.خداحافظخب ،حاال که تماس گرفتم پاشو بیا به این ادرسي که :-

مكل تیری که از کمان درمیره،سووریع حاضوور میشووم و به ادرسووي که فواد مي فرسووته     

  میرم،در حالیكه دستهاش رو تو هم قفل کرده مكل طلبكارها دم در
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ستاده:خوبه حاال به دست و پات نیفتادم ،یا عاشق دلخسته ات نیستم این          ازمایشگاه وای

 .همه هم خانم ناز داره

 .محكم به پهلوش میزنم :ببخشید که خونه من اون سر شهره با کیفم

 .خداییش نمي دونستم دست بزن هم که داری:-

 .دارم که دارم بدو االن شلوغ میشه ،هزار تا کار دارم:

سیدن       شم ،این همه کرایه ندادم که حاال به خاطر دیرر شگاه می جلوتر از فواد وارد ازمای

  دو ساعت ازمایش رو مي دیم و تامن ازمایش به فردا بیفته.در عر  

جواب حاضوور شووه باید در کالس های امادگي ازدواج شوورکت کنیم ،زوج های دیگه رو  

  نگاه مي کنم ،یكي کچله زنش خوشگله،یكي زنه فوق العاده چاق مرده

اسكلت،یكي زن اسكلت مرد قهرمان بدنسازی،یكي زن کوتاه تا کمربند شلوار شوهرش  

  شوهرش یک وجب بلندتره به خودم و فوادمي رسه ،یكي زنه از 

نگاه مي کنم خداییش خیلي به هم میاییم من قد و هیكل متوسوووطي دارم و فواد قد بلند          

 ...چهارشونه ،کاش زندگي مااز روی عشق بود

فواد با تعجب خودش و من رو نگاه مي کنه:یک جوری نگام مي کني احسووواس مي کنم         

 عاشق ام شدی ؟

 .خودت تعریف کنوقت کردی یكم از :

به هم             :- یدی خیلي  قایسوووه کردی و د ها م یه زوج  با بق به نظرم تو خودمون رو  ولي 

 میاییم،درسته؟
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وای عجب ادم تیزیه:اره اتفاقا دیدم تنها زوجي هسووتیم که خانمه همه چي تمومه و مرده  

 .مكل يول بیابوني مي مونه

با توا وگرنه همین االن    فوادشووواکي مي شوووه:حیف که کارهای اقامت ام گیر عقد کردن        

 .حالت رو جا میاوردم

 نزدیكش میرم و تو چشمهاش نگاه مي کنم:مكالرمي خواستي چه کارم کني؟

فواد برای لحظه ای تو چشمهام زل مي زنه قسم مي خورم که میبینم رنگ نگاهش عو   

  مي شه و اون ته ته های چشمهاش گرمایي رو احساس مي کنم

 ... فواد ،لعنت بهت زندگي ،دلم مي لزره ،لعنت بهت

با صدای خانمي که فامیلیه من و فواد رو مي خونه به طرف صدا برمي گردیم :اقای صالح     

 . و خانم صادقي برگه جوابتون

فواد برگه رو مي گیره ،منشي میگه :مبارکه تو این قسمت مشكلي نیست ،برید از کالس      

 .جا نمونید ،وگرنه مجبورید فردا برای کالس بیایید

شیم ،اقایون ردیف های      سریع به محل کالس مي ریم ،در مي زنیم و وارد می هر دو مون 

  جلو نشسته اند و خانم ها ردیف های پشت اونها و خانمي مشغول

اموزش مسایل زناشوییه.ظاهرا این کالس ها بصورت مجزا برگزار میشه ولي از اونجایي      

  ونند کالس بهکه مراجعه کننده های اقا نمي تونستندمنتظر بم

شتم آب مي         شنیدن حرف های خانم دکتر از خجالت دا شده،با  صورت مختلط برگزار 

  شدم ،به صورت دختر های اطراف ام هم نگاه مي کنم بیشترشون
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دااماردر حال سرخ و سفید شدن هستند،از تصور اینكه فواد هم االن تو همین کالسه مكل         

  قدر خانم دکتربرف جلوی افتاب در حال اب شدن هستم ،ان

 .رمب فرو توش گردم مي زمین تو مسایل رو ریز باز مي کنه که فقط دنبال یک سوراخ 

کالس تموم میشووه مردها بدون اینكه منتظر همسوورانشووون بشوون از کالس خارج میشوون  

  وزن هاشون عین جوجه اردك هایي که مادرشون رو دنبال مي کنند

خارج میشووم ،فواد کنار دیوار وایسووتاده    به دنبال شوووهرانشووون میرن،من هم از کالس 

  ،نزدیكش میشم ،حالم بد میشه،معده ام بد جور درد مي گیره طوری

که صووورت ام خیس عرق میشووه ،از درد یک دسووت ام رو روی معده ام مي گذارم و با   

  دست دیگه ام دیوار رو مي گیرم ،فواد سریع خودش روبهم مي رسونه

 خانم صادقي حالتون خوبه؟:

 .ای ،دردمعده ام داره من رو مي کشهو:

 ناشتا هستید؟:-

 . دلم مي خواد نیمكت تو راهرو رو توی سرش بكوبم :مكل اینكه اومده بودم ازمایش

جایي             یک  ید بریم  یای نده اش مي گیره :حواس ام نبود،ب که زده خ خودش از حرفي 

 .صبحونه بخوریم

 ؟ مبر من نیست کاری اگه:کنم مي سرپا رو به زور خودم 

 .نه اول بریم صبحونه بعد اجازه میدم برید:-
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شیم و         شگاه خارج می ستش رو رد کنم ،همراه فواد از ازمای سنگي اجازه نمیده درخوا گر

  به طرف یک سفره خونه بايچه دار مي ریم ،تو همون محیط حیاط

میشووینیم و فواد سووفارش صووبحونه میده،تازه یادم میفته چرا معده ام درد مي کنه ،چون  

 .نخوردم شام هم دیشب 

تا اماده شدن صبحانه فواد میره دست و صورتش رو میشوره ولي من که جوني تو پاهام        

  نمونده همون جا میشینم ،مرد صبحانه میاره و مي چینه ،دلم از

ضعف میره ولي بي ادبیه تا فواد نیومده      صبحونه  دیدن املت خوش اب رنگ و مخلفات 

  الیكه دست هاش رو با دستمالبه يذا دست بزنم ،فواد در ح

 ؟ کايذی خشک مي کنه نزدیک میشه:صبحونه رو نیاوردند 

 .چرا اوردند:

با تعجب به صبحونه دست نخورده نگاه مي کنه:دختر تو که معده ات درد مي کرد ،چرا    

 شروع نكردی؟

 .سرم رو پایین مي اندازم:منتظر شما بودم

رین قسوومت چشوومهای فواد همون گرمای لذت  امروز برای بار دوم باز هم در انتهایي ت

  بخش رو حس مي کنم ،فواد میشینه و میگه :بسم اهلل

من هم دسوووت ام رو به طرف نون مي برم که لقمه ای نان و املت به طرف ام مي گیره         

  ،لقمه رو از دستش مي گیرم ،خدا چه کارت کنه فواد،نكن با دل بي
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ندك رو          های ا بت  به مح حب من نكن ،من جن به کالم اروم رو     صوووا ندارم،من جن هم 

 .ندارم،من ادم تنهایي ام

شم نمیاد      سته ازش خو لقمه ای که فواد داده رو میخورم ،خوردن که نه، قورت میدم ،در

  ولي امروز من دو بار در دریای تاریک چشمهاش يوطه ور شدم

  قمه بگیرممن در فواد دارم يرق میشم ،دستهام بد جور مي لرزه ،نمي تونم برای خودم ل  

  دو بار قاشق از دستم میفته فواد متوجه میشه و هر بار برام لقمه

های کوچیک مي گیره ،مگه ازم متنفر نیسوووت مگر به اجبار باهام ازدواج نمي کنه ،پس           

  چرا نوع لقمه های من با لقمه های خودش فرق داره،چرا برای من

 !!لقمه های کوچیک تر مي گیره،یعني من براش مهم ام؟

 فواد لقمه دیگه ای بهم میده:فكر نمي کردم گرسنه بشید اینقدر ضعف کنید؟

 .راستش دیشب یادم رفت شام بخورم:

 .نگید که از ذوق پیشنهاد من اشتهاتون کور شده بود:-

چرا نمي گذاره دو دقیقه مكل ادم بشوووینیم و جنگ راه نندازه،عصوووباني مي گم :نخیر از         

 .ام نبرد خوشحالي جور شدن شهریه ام خواب

فواد مي خنده:نه خدا رو شكر حالتون بهتر شده،اصال خورشید بي جون مردني رو دوست  

 .ندارم

 .زد به هدف ،با لبخندی میگم :نگید که از خورشید جنگاور خوشتون میومده
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تازه مي فهمه چه حرفي زده ،به تته پته میفته :خب اگر کاری ندارید فردا سووواعت یازده    

 . منتظرتونم صبح توی دفتر خونه

 کجا بیام؟:

 .ادرسش رو االن براتون مي فرستم:-

ادرس رو پیامک مي کنه ،گوشوویم رو درمیارم و ادرس رو مي خونم،با تعجب به گوشووي  

 تو دست ام نگاه مي کنه:مگه هنوز از این گوشي ها اینجا هست؟

 .خوشتون اومده برای شما:

 . میشه ببینمش:-

 .ش رو ببینمگوشي رو مي گیره :اجازه هست تو

 . خنده ام مي گیره :خواهش مي کنم

میره تو قسمت های مختلف گوشیم ،خاك عالم نره تو دفتر تلفن ام که ابروم میره،لبخند  

 پهني روی لبهاش میشینه:اسم من رو یكم طوالني ننوشتید ؟

کال مخاطبین من چهار تا شماره است،سارا،محدثه،رییس شرکت ،يول بیابوني تو دل برو 

 .در آرلج 

خیلي خجالت مي کشوم ،نه از اینكه مدل گوشویم پایینه ،نه ،از اینكه من سورخوش با چه    

  دل خوشي اون واژه تو دل برو رو کنار فضایل اخالقي فواد

شمهای فواد دیدم،اه من هم         سوم اون نور رو تو چ سم بخورم برای بار  شتم،میتونم ق نو

  ش هم زاده تخیلامروز کارم شده شمردن نورهای چشم فواد که هم
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 .خودمه و مطمئنم من فقط برای فواد برگه اقامت تو ایران ام

از فواد خداحافظي میكنم و به طرف خونه راه میفتم ،شوووب از یاداوری خاطرات امروز          

  گاهي خوشحال میشم و گاهي يمگین ،خیلي ارزو داشتم امروز یكبار

ارزو داشوووتم مكل زوج های  هم فواد مكل زوج های دیگه دسوووت ام رو مي گرفت ،خیلي    

  دیگه کنارم با عشق مي نشست و دستش رو دور شونه هام حلقه مي

کار محبت امیزش          ها  که تن به ايوش امن خودش دعوت مي کرد ،حیف  کرد ومن رو 

  همون لقمه های کوچولو بود،ولي خداییش حاال که خوب فكر مي کنم

خالي ،ا              جای محدثه  نه بود، قا عاشووو ها خیلي  مه  یابوني برام    همون لق ید يول ب گر مي د

  چطوری لقمه های کوچولو مي گرفت از تعجب شاخ در میاورد،شاید

،شاید هم دلش برام سوخته بود ،نه شاید نمي خواسته همچین موقعیت عالي رو از دست    

  بده ،کدوم دختری حاضر میشه در قبال هی  چي زن کسي بشه

من هم که خانواده ای ندارم از من بهتر ،دختره هم حاضر بشه خانواده اش نمي گذارند ،  

 .کجا پیدا کنه

شه از         سجد محل بلند می صدای اذاني که از م ضد و نقیض به خواب میرم ،با  با این افكار 

  خواب بیدار میشم ،سالم خورشید خانم ،سالم به روی ماهت

شم ،ولي خب          سته عروس واقعي واقعي نمی سالمتي،در شم ،به  ،امروز مي خوام عروس ب

  داقل من هم یكي رو دارم که اسمش تو شناسنامه ام بره،وقتيح

مردم اثری از من تو این دنیا هسوووت،باید نماز بخونم ،کارهام رو بكنم ،تا فواد ببینه چه           

 .لعبتي رو به دست اورده
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صری که       صبحونه مخت سر راه ام قراربده ، نماز مي خونم واز خدا مي خوام هر چي خیره 

  رم و کمي صورت ام رو مرتب مي کنماماده کردم رو مي خو

 .،محدثه زنگ میزنه:سالم عروسي ،هر جا هستي زود تند سریع بیا خونه من کارت دارم

 سالم علیكم ،خانم شرط بند معروف،چه کارم داری؟:

 .بیا مي خوام تمام هنرم رو روت پیاده کنم ببینم باز هم اقا فواد میتونه بي خیالت بشه:-

دم هم داشتم به این مسئله فكر مي کردم ،خوشم میاد دوستم هم   وای عجب فكری ،خو:

 .مكل خودم افكار پلید داره ،نیم ساعت دیگه پیشتم

 سریع حاضر میشم و با اولین تاکسي خودم رو به خونه محدثه مي رسونم :کیه؟

  متهم:

 اوه اوه بدو بیا که وقت تنگه:-

رو باز مي کنه ،از دیدنش خجالت مي       بدو پله ها رو میرم باال ،نفس نفس میزنم ،علي در    

 .کشم ،با خنده میگه:خدا رو شكر که راضي به این وصلت نبودید

صدا مي کنه ،هر دوتامون مي خندیم :بدو برو اون اطاق     صدای بلند محدثه که علي رو  با 

 .تا طالق ام رو نداده

های مختلف و هر چي        باس  طاق خواب محدثه ،انواع لوازم ارایش و ل فكرش رو میرم ا

  بكنم دور و برش ریخته تا من مي بینه با خوشحالي لباس عروس

سوووپیدی رو مقابل ام مي گیره :وای این که خیلي کوتاهه برات ،فكر نمي کردم اینقدر          

 .دراز باشي
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 .من دراز نیستم ،جنابعالي خیلي کوتوله اید:

 .نیست کوتوله من خانم ام هی : صدای علي از پذیرایي شنیده میشه 

 .حدثه با چشم و ابرو میگه ،حال کردی چي جوابت رو دادم

بعداز دو سوواعت جنگ نابرابر بین من و محدثه ،یک مانتو ابي اسووموني با شوولوار جین و  

  روسری سفید ابریشم و کیف و کفش سفیدورني مي پوشم و صورت

  ودمخ تصویر  هم خودم که کرده ام صوت  با کاری موچین و ام رو هم نگم ،محدثه با نخ 

  سفیدی ماه قرص پرمو صورت اون شناختم،از نمي ایینه تو رو

دراومده بود و از اون ابروهای پرپشت ابروی کلفت زیبایي ،چشم ها و مژه های مشكیم     

  بدجور خودنمایي میكردند،به لطف ابزار سحر و جادو جامعه نسوان

و و  بودن رنگ مانتصووورتم رنگ و لعاب لطیف دخترونه ای گرفته بود که در کنار مالیم 

  رو اخر تیر محدثه بود داده ام چهره به روسریم جذابیت زیادی 

زماني زد که چادر لبناني زیبایي بهم هدیه داد وروسووری سووفیدم روهم بصووورت عربي   

  سرم کرد ،دااماراز خوشحالي دستهاش رو به هم میكوبید :وای خورشید

 .دم االن مي دزدیدمتمكل این نقاشیهای نگارگری شدی،اگه مرد بودم خو

با صدای زنگ تلفن همراه تازه یاد فواد و قرارمون میفتیم ،با عجله از اطاق خارج میشیم    

  و همراه علي خودمون رو به دفترخونه مي رسونیم ،فواد با دیدن

که داره تو دام             جاش میخكوب میشوووه ،محدثه چشووومک ریزی بهم میزنه  من سووور 

  ر شده،تو دلم کلي قربون صدقه مردمیفته.چقدر تو کت و شلوار جذاب ت
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 .دست نیافتني خودم میرم

با راهنمایي منشي دفترخونه به اطاق عقد میریم ،محدثه دوربین رو تو ماشین جا گذاشته  

  همراه علي میره تااون رو بیاره ،برای دقیقه ای من و فواد تو

دن رو داشووته  اطاق تنها میشوویم که فواد مي گه :فكر نمي کردم اینقدر ذوق عروس شوو 

 .باشي

شدن ندارم ،این کارها هم همش کار محدثه   خون ام به جوش میاد :هی  ام ذوق عروس 

 .است و دلم نیومد ناراحتش کنم

سبت به تو ندارم ،تو هم      :- سئولیتي ن ستم بدوني که من بعد عقد هی  تعهد و م فقط خوا

  هی  حقي نسبت به من نداری،فقط در صورتي که به دست و پام

 .تي و التماس ام کني شاید، شاید طالقت ندمبیف

شک رو کنترل کنم ،چقدر بي رحمي فواد،حداقل        شه ،نمیتونم این حجم ا شمهام پر می چ

 .مي گذاشتي بعد عقد این حرف ها رو بهم میزدی

با دستمالي که تو دستمه اشک هام رو اروم مي گیرم ،نمي خوام محدثه با دیدن حال من    

  نمي خواستم ناراحتت کنم ،فقط خواستمناراحت شه،فواد میگه:

 .بیشتر از این پیش روی نكني

جوابش رو نمي دم ،مجبورم سوووكوت کنم ،بگذار وامم روبگیرم همون فرداش طالقم رو 

  ازت مي گیرم ،درس ام رو تموم مي کنم ،سر کار میرم،برای خودم
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سفر میرم و تا اخر عمرم       شین مي خرم، سابي اجاره مي کنم ،ما محل هی  مردی  خونه ح

  رو نمیدم ،فقط صبر کن و ببین فواد خان،یک روز به دست و پام

 .میفتي ،مطمئنم یک روز عاشق ام میشي

محدثه و علي وارد اطاق میشوون ،محدثه با دیدن تغییر حالت ام عصووباني میشووه و رو به   

 .فواد میگه:ببخشید اقا فواد یک امروز رو نتونستید اذیتش نكنید

روم مي کنه ،فواد خیلي عادی میگه :من که چیزی نگفتم،یاد خانواده اش علي محدثه رو ا 

 .افتاده

 محدثه با دقت نگاهم مي کنه :اره خورشید؟

 .دلم نمیاد ابروی مرد ام رو جلوی جمع ببرم ،سرم رو تكون میدم:بله راست میگه

رد بعد  ه ماز توی ایینه روبرومون میبینم که فواد بهم لبخند میزنه،حالم ازت بهم میخور     

 .از این من

سپیدی درمیاره و جایگزین چادر عربي من مي کنه ،تو ایینه    محدثه از توی کیفش چادر 

  خودم رو نگاه مي کنم واقعارخوشگل شدی خورشید ،کاش کسي

 .رو داشتي که قدرت رو بدونه

  عاقد خطبه عقد رو مي خونه و تازه از ما میزان مهریه رو مي پرسووه فواد میگه :خورشووید

 مهریه رو چي بگم ؟

 .یک شاخه گلسرخ:

 .این که کمه:-
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 همین رو هم بهت مي بخشم:

شون       ساکن ام رو به نام سه دونگ خونه ای که توش  فواد با بهت نگاهم مي کنه و میگه :

 . میزنم

چقدر از این واژه بنام زدن خونه متنفرم،چرا هر کس سر راه من قرار مي گیره دلش مي 

 .خواد خونه بنامم بزنه

حاج اقا خطبه رو مي مونه و من همون بار اول بله رو میگم ،محدثه شووواکي میشوووه:چقدر  

 .هولي خورشید باید بهت زیر لفظي میداد

 .اصالرحوصله این مسخره بازی ها رو ندارم:

 محدثه در گوش ام میگه:چي شده خورشید ،حالت رو گرفته؟

 .زیر لفظي اوردهتو فكر کردی ادمي که کنارم نشسته برای بله دادن من :

 .محدثه سرش رو مي اندازه پایین :راست میگي

اول من بعد فواد دفتر رو امضوووا مي کنیم ،به اصووورار محدثه و علي دهن هم عسووول مي      

  گذاریم ،حالم بده ،دارم باال میارم ،محدثه متوجه میشه :خورشید حالت

 خوبه؟

 .باید برم خونه ام استراحت کنم:

 .یدید ولتون نمي کنیمکجا تا به ما ناهار ند:-
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کادوی من و علي ،فقط               ما میده:این هم  به  یاره و  تا جعبه در م محدثه از تو کیفش دو 

 .توروخدا دلمون رو نشكونید بندازید دستتون

 جعبه هاروباز مي کنم ،

یک حلقه رینگي سوواده طال برای من و یک پالنین رینگي برای فواد،به اصوورار علي فواد   

  کنهو محدثه عكس مي گیره،من هم حلقه حلقه رو تو دستم مي

فواد رو تو دسوووتش مي کنم و باز هم عكس هایي که گرفته میشوووه،گرما اذیت ام مي         

 کنه،محدثه میگه :اقا فواد ناهار کجا بریم؟

فواد میگه :من خیلي کار دارم ،ان شووام اهلل هر وقت همسوور مناسووب خودم رو پیدا کردم  

 .یک شام مفصل بهتون میدم

این حرف فواد خورد میشووم ،علي هم از این حرف فواد ناراحت میشووه ،محدثه   با گفتن

 .بازوم رو مي گیره:بمیرم برات خورشید

 .این انتخاب خودم بوده ،خودت رو ناراحت نكن:

محدثه و علي میرن کنار فواد و باهاش اروم دارن حرف مي زنند تحمل این همه تحقیر           

 : رون ،به اولین تاکسي میگمشدن رو ندارم ،از دفتر خونه میام بی

 .دربست امامزاده صالح

سوار تاکسي میشم و به طرف امامزاده میرم ،تلفن همراه ام داامارزنگ میزنه ،خاموشش       

  مي کنم ،بي صدا گریه مي کنم،راننده از تو ایینه نگاه ام مي
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م  کنه،چشمهام رو مي بندم ،خورشید جان عروس شدنت مبارك،وارد حیاط امامزاده میش    

  ،بغض ام مي شكنه ،با دیدن ضریح مكل کودك مادر مرده ای زار

میزنم ،سوور ام رو به دیوار تكیه میدم ،دلم هوای مامان گالب رو کرده ،دلم پدر و مادرم 

  رو مي خواد،دلم فامیل میخواد ،دلم یک نفر رو میخواد ،خانم مسني

 .دستي به سرم میكشه :دخترم دلت شكسته برای من هم دعا کن

یكي میخواد برای من دعا کنه،یكي میخواد برای تنهایي من دعا کنه ،چي میشووود فواد         

  میومد خواستگاریم ازم میخواست همسرش بشم ،بخدا قول میدادم

سری فواد من بودم،کاش امروز          سب هم شم براش،کاش دختر منا سر دنیا ب بهترین هم

  مون وبهترین روز زندگیم بود،با لباس سپید عروسي میرفتیم تاالر

مهمون ها منتظرمون بودن،کاش فقط فقط یكبار دسوووتم رو مي گرفت،کاش دلم رو نمي     

  شكوند ،خدایا خداوندا راضیم به رضات ،میشه کاری کني فواد

دلش باهام نرم شووه ،طاقت ندارم بخواد طالق ام بده ،یک کاری کن گرفتن اقامتش چند  

  ،میشه یک سال طول بكشه ،تا بتونم خودم رو اماده طالق کنم

کاری کني یكبار بهم بگه دوسوووتم داره بعد طالقم روبده،میشوووه یک کاری کني قبل از           

  اینكه طالقم رو بده تو تصادف بمیرم ،دلم نمیخواد طالقم بده ،با

اینكه خیلي رفتارش باهام بده ولي چه کار کنم دوسووتش دارم...تا سوواعت ده تو امامزاده  

  میفتم،فكر کنم من تو کل دنیامیشینم و بعدش به طرف خونه راه 

سیش تنها و پیاده داره میره خونه اش ،برف تندی در        شب عرو ستم که  سي ه تنها عرو

  حال باریدن ،به خونه مي رسم ،تلفن همراه ام رو روشن میكنم
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  ،بالفاصله فواد زنگ میزنه :الو معلومه کجایي ،چرا تلفنت خاموشه.؟

شووه میگم :اقای محترم شووما گفتید بعد عقد هی  با صوودای گرفته ای که بزور شوونیده می

 . تعهدی نسبت به من ندارید ،شب بخیر

تلفن رو قطع مي کنم ،اشک هایي که به زور ارومشون کرده بودم مجوز بارش مي گیرن    

  :ببخش فواد مي دونم خیلي باهات بد حرف زدم ،ببخش که

 . نگرانت کردم ،ببخش مرد نامهربون من

تلفن همراه ام از خواب بیدار میشم ،با دیدن اسم محدثه یاد دیروز    صبح با صدای زنگ    

  میفتم:الو

 الو!سالم خورشید معلوم هست دیروز یكدفعه کجا رفتي؟:-

  سالم:

 جواب ام رو بده:-

 رفتم امامزاده صالح:

 چرا ؟:-

 دلم بد جور گرفته بود:

 بخاطر رفتارها و حرف های دیروز فواد ناراحت شدی؟:-

 .نده خدا که تقصیری نداشت ،از اول هم گفته بود که این ازدواج صورینه اون ب:
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 .کجایي بیا دانشگاه میخوام ببینمت:-

 مگه ساعت چنده؟:

 االن کالس اول شروع میشه،حداقل برای ساعت بعد خودت رو برسون ،خداحافظ:-

 .باشه ،خداحافظ:

ه ام رو تو انگشت   مكل هر روز یک صبحانه مختصر مي خورم و سریع حاضر میشم ،حلق      

  ام مي کنم ، با دیدن حلقه احساس امنیت و ارامش مي کنم

گاه                به دانشووو بال وام هم برم .خودم رو  ید دن با نده ، هام نقش مي ب لب  ،لبخندی روی 

  میرسونم،نمیدونم چرا دقیقا روزی که مي خوای زود برسي ،بدترین

ي رسونم ولي فقط نیم   ترافیک عمرت رو تجربه مي کني،به هر سختي هست خودم رو م  

  ساعت از کالس اول مونده ،به ناچار پشت در کالس وایمیستم،به

دیوار کنار در تكیه مي دم و جزوه درس این ساعت رو در میارم و مشغول خوندن میشم  

  ،ناگهان در کالس باز میشه و استاد در حالیكه با تلفن همراه اش

با زنش حرف میزنه،ظاهرا اون     صوووحبت مي کنه از کالس خارج میشوووه ،معلومه دار       ه 

  میخواد شب جایي مهموني برن و استاد مخالفه،استاد یک دفعه به طرف

من مي چرخه و از دیدن من جا مي خوره ،در حالیكه با تعجب به من نگاه مي کنه با تلفن  

  صحبت مي کنه و در اخر خداحافظي مي کنه و رو به من مي

 !!کنه و میگه:سالم خانم صادقي
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میشم تازه یاد صورت اصالح شده ام میفتم و متوجه دلیل تعجب استاد مي شم ،سر         هول

 .ام رو پایین مي اندازم :سالم استاد

 از کي اینجا وایستادید؟:-

 .مدت زیادی نیست:

 چرا نیومدید تو کالس؟:-

 .اخه خیلي دیر بود روم نشد:

ه به قسوومت مهم درس  این دفعه رو بخاطر متاهل شوودنتون مي بخشووم ،بیایید تو ،تاز :-

 .رسیده بودیم

شم ،بچه ها از دیدن من تعجب           سرش وارد می شت  شه و من هم پ ستاد وارد کالس می ا

  مي کنند ،تنها صندلي خالي کالس درست کنار فواد،کالس رو به

ستاد        شینم ،یكي از دانشجوها مي گه :ا سفانه مجبورام برم کنارش ب دقت نگاه میكنم ،متا

  فرق مي گذارید ،من که جلسه قبل فقط پنجچرا بین شاگرداتون 

 دقیقه بعد کالس اومدم رو راه ندادید ولي این خانم رو راه دادید؟

سوور ام پایینه حتي صووورت فواد رو هم نگاه نكردم ،معلومه اون هم از دیدن من تعجب   

  کرده ،استاد دست از نوشتن روی تخته کالس برمیداره و میگه :به دو

شون تازه مزدوج شدن و شما مجردی ،دلیل دومش هم اینه که ایشون  دلیل،یكي اینكه ای

  خانوم هستند و زورشون به همسرشون نمي رسه و نمي تونن
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صر        ستید و اگر دیر بیایید مق شما اقا ه بگن فردا کالس دارم برو یک روز دیگه بیا ،ولي 

 .خودتونید

نوز هی  چي نشده همه جا  با این حرف استاد همه کالس مي خندند و فواد اروم مي گه :ه

 جار زدی متاهل شدی؟

بغض دوباره راه گلوم رو مي بنده به سووختي خودم رو کنترل مي کنم و میگم :من حرفي  

  نزدم ،استاد از روی حلقه تو انگشت ام و صورت اصالح شده ام

 .متوجه شده

الیه  خفواد یک که اینطوری میگه و سوواکت میشووه.نگاه ام به انگشووت حلقه اش میفته که 

  ،دلم مي گیره ،پس فقط من این حلقه رو قبول کردم و فواد هنوز

 .قضیه عقد رو قبول نكرده

سر وصدا!حاال طرف کي هست       شه ،دخترها دوره ام مي کنند،ناقال چه بي  کالس تموم می

  !چند سالشه؟خوشگله یا تو خوشگل تری و هزاران سوال دیگه و

بار جواب       فوادی که منتظره ببینه من چه جوابي به    با مهارت تموم از زیر  شوووون میدم ،

  دادن به سوال هاشون در میرم و همراه محدثه کالس رو ترك مي

کنیم ،فواد و علي هم دنبال ما میان ،وارد حیاط دانشوووگاه میشووویم و روی اولین نیمكت         

  خالي میشینیم ،محدثه میگه :خورشید دیروز مردم و زنده شدم تا

زد تو خونه ای و حالت خوبه.)نگاه محدثه به صورت ام میفته   اینكه فواد نصفه شب زنگ   

  ،دستش رو روی صورت ام مي کشه(چرا با چشمهات این کار رو
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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 کردی؟

با این حرف محدثه توجه فواد و علي به صورت ام جمع میشه،از روی نیمكت بلند میشم     

 .:من برم جایي کار دارم

اونجا دور میشووویم ،علي رو میبینم که داره   محدثه هم دنبال من راه میفته ،وقتي داریم از

 . با ناراحتي با فواد حرف مي زنه

شرایط وام ازدواج چیه ؟زودتر باید برای گرفتنش اقدام     به محدثه میگم :باید برم ببینم 

 .کنم

 .محدثه میگه:من هم همراه ات میام

شلوغ ترین ا     شیم ،این دو تا اطاق از  شجویي می طاق های اداری  وارد اطاق امورمالي و دان

  دانشكده ست که تو یک اطاق تو در تو قرار دارند،به سمت میز

 مسئول امور مالي میریم :سالم خانم ببخشید شرایط وام ازدواج دانشجویي چیه؟

 .هر دو زوج باید دانشجو باشند:-

 .خب ما هر دومون دانشجو همین جا هستیم:

 کي عقد کردید؟:-

 دیروز:

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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شتید        مبارکه ،همه مدارك رو:- شرایطش رو دا سیون مي گیریم اگر  برامون بیارید کمی

  بهتون تعلق مي گیره.فقط وام به حساب دانشگاه ریخته میشه و

 .شهریه هاتون ازش کسر میشه

 ببخشید یک سوال ،اگه یكي از زوجین ایراني نباشه مشكلي نیست؟:

 :مسئول امور مالي دست از کار مي کشه و میگه

 یستند؟مگرهمسرتون ایراني ن

 .نه ایشون لبناني هستند:

 . اینطوری شرایطتون سخت تر میشه ،شاید اصال وام بهتون تعلق نگیره:-

 یخ میزنم:اخه چرا؟؟

اولویت ما با زوجین ایرانیه ،حاال شووما درخواسووتتون رو بنویسووید من سووعي مي کنم تو :-

 . کمیسیون مطرح کنم

 یعني امیدی هست؟:

 . كل شما رو نداشتیمنمي دونم ،تا حاال شرایط م:-

 چند درصد میتونم امیدوار باشم؟:

 .سي چهل درصد:-

 .باشه ،پس برگه درخواست کمیسیون رو بدید پر کنم:
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 برگه رو پر مي کنم ،اگه نتونم وام بگیرم چه کار کنم ؟

از اطاق مالي خارج میشووویم به محدثه میگم :محدثه جون میشوووه بهم قول بدی در مورد        

  علي نزني ،نمي خوام فواد بفهمه که احتماالر وام امور مالي حرفي به

 .بهم تعلق پیدا نكنه

 .باشه خیالت راحت قول میدم:-

باید از امروز بیشتر کار کنم و پس انداز کنم ،این طور که بوش میاد وامي در کار نخواهد  

  بود،نباید فواد متوجه بي پولي من بشه.به رایس شرکتمون زنگ

هر جایي که دوست هام قبول نكردند برن رو هم به من بده.اون   مي زنم و ازش مي خوام

  هم قبول مي کنه ،یک ساعت بعد زنگ مي زنه و میگه شب تو

 .بیمارستان نگهداری از بیمار دارم

سریع به خونه مي رسونم       وقتي کالس ام تموم میشه منتظر محدثه نمي مونم و خودم رو 

  بیمارستان راه میفتم و بعد از برداشتن کتاب های فردا به طرف

،خدا نصوویب نكنه بیمار از این پیرزن های پولدار شووكاکه که داامار دسووتور میده و يرير  

  مي کنه،تا میام بخوابم بلند صدام مي کنه و میگه نباید بخوابي این

 .همه پول میدم که بیدار باشي و مواظب من باشي.بلند شو وایستا تا خوابت نبره

مام طول شوووب رو تو    بدم ،فوری داد و        ت به دیوار تكیه  ندارم  طاقش راه میرم ،جرات  ا

  هوارش میره باال که اون تلفن من رو بده زنگ بزنم پسرام بیان حسابت



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

214 

 

رو برسووند.خدایا اگر پیری اینطوریه من هی  وقت به پیری نرسووم ،خدا رو شووكر صووبح   

  منمیشه و پرستار روزانه پیرزن میاد و با دیدن قیافه خسته و دايون 

میگه :بمیرم برات میدونم دیشووب چي کشوویدی،ببین تو روز با من چه کار مي کنه ،اگر   

  خرج دانشگاه بچه ها نبود حاضر نبودم یک دقیقه تحملش کنم

،ولي از اونجایي که هی  پرسوووتاری نمیتونه خانم رو تحمل کنه بچه هاش پول خوبي بهم 

 .میدن و من هم سختیها رو تحمل مي کنم

و پرسوووتارش خداحافظي مي کنم و به طرف دانشوووگاه راه میفتم ،تمام مدت          از پیرزن 

  کالس چشمهام رو به زور باز نگه مي دارم ،ساعت دوم با محدثه و

 !فوادو علي کالس مشترك دارم ،فواد با دیدن من میگه :چقدر چشمهات قرمزه

 .دیشب نتونستم خوب بخوابم:

 چرا؟:-

 .نتونستم خب ،خوابم نبرد:

 .باشه سر کالس نخوابي ابرومون رو ببری حواست:-

 .اوالر کسي نمیدونه ما با هم زن و شوهریم ،دوماربي خوابي دارم به اونها چه مربوطه:

عصباني از کالس خارج میشم و به طرف نمازخونه راه میفتم ،نیم ساعت تا شروع کالس      

  مونده ،فقط یكم دراز بكشم بعدش میرم سر کالس ،کوله ام رو

سر  شم و به رادیاتور     زیر  سر ام مي ک ام مي گذارم و چادر لبناني هدیه محدثه رو روی 

 . توی نمازخونه تكیه میدم
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با صووودای مكبر که رکوع رو اعالم مي کنه از خواب مي پرم ،وای خدایا دو تا از کالس         

  های صبح ام رو نرفتم ،بعد از ظهر هم که کالس ندارم ،به محدثه

خاموشووه ،به طرف شوورکت میرم ،خونه یكي از دوسووت های  زنگ میزنم تلفن همراهش 

  رییس شرکت تولده و مجلس زنونه است ،برای کمک به مجلس تولد

میرم ،من تا حاال جشوون تولد نداشووتم ،خیلي دلم مي خواسووت یكبار یک نفر برام هدیه   

  تولد بخره ولي خب ادم های دور و برم همه شرایط مالي مكل خودم

 .نمي دونستند چیهرو داشتند و تولد 

دختری که امروز تولدشوووه درسوووت هم سووون منه ،کادوهای تولدش خیلب جالب اند               

  ،طال،تلفن همراه ،لباس ،انواع عطر و ادکلن با باز شدن هر کادو من بیشتر

از خودش ذوق مي کنم ،در اخر نامزدش براش یک سوورویس برلیان فرسووتاده که واقعار  

  رو روی میز مي اندازه :این همزیباست ،دختر با بي میلي سرویس 

 . شد کادو

شربت          سالن  سالن به اونور شغول جشن و بزن و بكوب اند من هم دااماراز این ور همه م

  وشیریني میبرم،تلفن همراه ام زنگ میزنه ،فواد ،جواب نمیدم ،بارها

  زنگ میزنه تا مجبور میشم جواب بدم :الو

 چرا جواب نمیدی؟:-

 صداش رو نشنیدم:

 ایي؟کج:-
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 .مي مونم چي جوابش رو بدم :خونه دوستمم

 .به نظرم وسط مجلس عروسي هستي:-

 .نه جشن تولدشه:

شب میری مجلس بزن و بكوب و فرداش تو کالس از زور خواب     :- صفه  همین دیگه تا ن

 .چشمهات باز نمي شه

عدعقدهی          : ید ب به خودم ربط داره،خودتون گفت اینكه کي مي خوابم و کجا مي رم فقط 

  تعهدو مسئولیتي در قبال من ندارید،کاری نداری من باید

 .برم،خداحافظ

تو روخدا سرنوشت رو ببین یكي به خاطر اینكه وزن سنگ سرویس جواهرش پایینه از       

  دست شوهرش دلخوره یكي مكل من بدبخت باید برای کرایه خونه

 .وخورد و خوراکش بي خوابي بكشه و حرف بشنوه

صفه شب این     ها قصد تموم کردن مجلس رو ندارند ،خدا خیرش بده همسایه    ساعت دو ن

  پاییني رو که اومد تذکر داد زود مجلس رو تموم کنند وگرنه تا خود

صبح بیدار مي موندند،صاحب خونه که زن دنیا دیده و مهربونیه کلي میوه و يذا برام مي   

  گذاره تا ببرم خونه و استفاده کنم یک نایلون

 

ي دخترش رو که دیگه استفاده نمي کنه میده ،برام اژانس مي گیره و   لباس های زمستون 

  کرایه رو حساب مي کنه ،ازش تشكر مي کنم و به طرف خونه راه
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 .میفتم

در اثرسوورمای هوابرف رو زمین کوچه یخ زده به هزار جون کندن خودم رو به خونه مي 

  پشترسونم ، خدا رو شكر هوا سرده و میتونم يذاها رو تو سرمای 

پنجره اطاق نگهداری کنم،نایلون لباس ها رو باز مي کنم ،یک پالتوی خوشوووگل و گرم            

  کرم رنگ که هنوز مارکش بهش اویزونه ،با خوشحالي مي پوشمش

انگار برای من دوخته شووده ،کامال اندازه و قالب تنمه،یک شوولوار گرم ،یک بلوز کاموایي  

  نو ،یک پوتین مشكي ،چند تا لباس تو خونه ای استین بلند در حد

ول تهیه تونم پمی و ندارم که دقیقا اندازه پامه ،خدایا شكرت دیگه هزینه تهیه لباس گرم 

 .اینها رو هم پس انداز کنم

  نازك هرفت رو رنگ کهنه ژاکت با نیستم  مجبور دیگه ،حاال خوابم مي شب با فكر راحت  

  پوتین و پالتو دخترها بقیه مكل میتونم هم دانشگاه،من برم

 بپوشم ،فكر کنم فواد از دیدن من تو این لباس تعجب کنه،

سنامه و گواهي فوت           شنا ستم که یک پیامک برام میاد : شغول دم کردن چایي ه صبح م

 والدینت رو بیار به این ادرس الزم دارم.فواد

لباس های جدید ام رو مي پوشم و به ادرسي که فواد داده مي رم ،پالتو شیری،روسری و      

  ار و پوتین مشكي در کنار چادر لبناني با پوست سفید وشلو

چشم و ابرو مشكي من ترکیب زیبایي رو خلق کردند ،فواد با دیدن من تعجب مي کنه و  

 .در حالیكه از عصبانیت سرخ شده مي گه :برگه ها رو بده
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 .علیک سالم:

 .سالم:-

 چرا عصباني هستي؟:

سابي   :- شب تولد تو بوده و یكي ح شته.مي بینم که فقط      ظاهرار دی سنگ تموم گذا برات 

 .هم مارك برات میخره

سره بي حیا فكر کرده من ادم نا جوری ام      شم ،پ کفر ام در میاد تازه متوجه منظورش می

  ،یک کشیده مي زنم تو صورتش و از اونجا دور میشم،قلبم داره از

شنوم،ف     صدای اطراف ام رو ب ضربان قلبم نمي گذاره  ن واد یعني فقط مدهنم بیرون میاد،

 ...رو همین قدر مي شناسي

سر       سریع تر وام رو درست کنم ،وگرنه این شكي که به دل فواد افتاده اخر  باید هر چه 

 .یا اون من رو مي کشه یا من اون رو

تمام بعد ازظهر تا اخر شب سه تا ساختمون رو تمیز مي کنم ،باید فكری برای سرفه هام 

  ت پشت ام درد مي کنه،واردبكنم ،از بس سرفه کردم عضال

 ساختمون میشم ،مرد صاحب خونه منتظره:سالم

 .سالم ،چندروزه منتظرتونم شما هم که شبانه روز نیستید:-

 .امرتون:

 .زن ام مریض حاله ،یک میلیون پول الزم دارم ببرمش دکتر:-
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 خدا شفاشون بده ،حاال من چه کار کنم؟:

شووده که دو میلیون بیشووتر از شووما پول پیش  یک مشووتری خوب برای اطاق شووما پیدا :-

  میده ،اگر شما بتونید همون یک میلیون روبهم بدید خونه رو بهش

 .نمیدم

 .ای بابا ،من االن وسط زمستونیه از کجا یک میلیون بیارم:

مرد صووواحبخونه به لباس هام اشووواره مي کنه:شوووما که ماشووواهلل وضوووعتون خوبه ،همین  

 .میلیون تومنهلباسهاتون بیشتر از دو سه 

 .حوصله بحث کردن با صاحبخونه رو ندارم:یكم فرصت بدید حتما براتون جور میكنم

به اطاق ام میرم ،اه لعنت به این لباس ها،هنوز نپوشووویده چقدر دردسووور برام درسوووت          

 .کردند ،اون از فواد این از صاحبخونه

شغول کار بودم ،یكبا     سه روز م ر هم مهموني برای  سه روزه کالس ندارم تمام مدت این 

  کمک رفتم و درست لحظه ای که بزن و بكوبشون شروع شد باز هم

 .فواد زنگ زد و شاکي بود که من چقدر جشن تولد میرم و تلفن رو قطع کرد

امروز بعد سوووه چهار روز محدثه رو مي بینم دلم براش یک ذره شوووده ،وقتي بغلش مي 

 ؟کنم احساس مي کنم یک طوری شده :محدثه چي شده

 !چقدر عو  شدی خورشید:-

 !چه طور:
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 . این لباس ها خیلي گرون قیمت اند:-

شتم ،به خدا مال یكي از دوست هامه براش کوچیک شده بود داد      : محدثه از تو توقع ندا

 .به من

 .اخه خیلي نو اند:-

 .نمیدونم چرا خودش اصالر نپوشیده:

واد در مورد من فكرهای   خیلي از حرف های محدثه دلخور میشوووم ،یعني اون هم مكل ف    

  ناجور کرده،از جام بلند میشم که برم ،دست ام رو مي کشه:جون

 .محدثه منو ببخش ،اخه تو نمي دوني این مارك پالتو یک و نیم میلیون تومن پولشه

 از تعجب چشمهام گرد میشه :راست میگي؟

 .باور کن.اصالر بیا باهم چند تا عكس بندازیم:-

 .نه نمیام:

ست :- ستكش        مگه د ستي چرا همش د شم.را خودته نیای من میگم عكس بنداز بگو چ

 نخي دستته؟

 .حساسیت دارم:

صافا عكس هامون      شجوها چند تا عكس دوتایي و تكي مي اندازیم ،ان با کمک یكي از دان

 .خوب شده ،به نظرم خیلي هم خوش عكس ام

 .محدثه میزنه به پهلوم:وای خورشید خیلي خوش عكسي
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 .ودم هم همینهاتفاقا نظر خ:

 .پر رو... راستي برات یک سورپرایز دارم:-

 چي؟:

  محدثه از تو کیفش یک بسته درمیاره:میدونم از دیدنشون خیلي خوشحال میشي

ضعف مي       شلوار  سته رو باز مي کنم ،عكس های روز عقدمونه ،با دیدن فواد تو کت و  ب

 .کنم :الهي قربونش برم چقدر ناز شده

 !ر ام مي زنه:ای خاك عالم ،شوهر ذلیل بیچاره.تو به این میگي نازمحدثه دو دستي تو س

 .نگو محدثه دلم براش ضعف میره:

محو عكس های فواد میشه ،مخصوصا اون عكسي که هر دوتامون توش خندون افتادیم       

 .:الهي قربونت برم چقدر خنده ات قشنگه

 : محدثه اروم مي پرسه

 خورشید دوستش داری؟

 .عاشقشم:

 ي ،اون دوستت داره؟اون چ:-

 حتي اندازه نوك سوزن هم نداره.میدوني ارزوم چیه ؟:

 چي؟:-
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گریه ام مي گیره :اینكه یكبار بگه دوسووتم داره.یكبار دسووت ام رو تو خیابون بگیره مكل  

  اون موقع ها که علي بادستش شونه هات رو موقع راه رفتن مي گیره

حتي تا حاال تا دم در خونه ام هم نیومده        تو بغلش همون طوری باهام راه بره،محدثه اون    

  .تا حاال ازم نپرسیده خرج زندگیت رو کي میده،تنهایي چه کار

 مي کني ؟

محدثه هم گریه اش مي گیره :میدوني خورشوووید یک وقت هایي دوری از خونواده ام یا 

  مشكالت مالي خیلي بهم فشار میاره ولي وقتي یاد تو میفتم مي

ي خوشبخت ترم ،همسری دارم که دوستم داره،خانواده دارم ،خورشید  بینم من از تو خیل

 .همیشه برای خوشبختي ات دعا مي کنم

شرکت پیامک زدن       : شحالم کرد.من برم از  ست خوبم،هدیه ات هم واقعاخو ممنونم دو

 .کارم دارند

 راستي خورشید وامت چي شد؟:-

 .درست نشد:

 چرا؟:-

 . تعلق مي گیرهگفتن فقط به زوج دانشجوهای ایراني :

 متاسفم ،به فواد گفتي؟:-

 .نه نمیخوا بگم ،تو هم قول دادی نگي:
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 چرا؟:-

 .دوست ندارم بدونه همین.دیرم شد خداحافظ:

 .خداحافظ:-

ست هام ،باز        سرفه های خشک و خارش د سرمای هواو  باز هم تمیز کردن راه پله ها و 

  نده.از رییسهم تكرار قصه دیروز و پریروز و فردا و پس فردا و ای

شوورکتمون درخواسووت وام کردم قول دادم با هزینه خونه تكوني های شووب عید وام رو  

  زود بهش پس بدم ،باید هر طور شده زود یک میلیون صاحبخونه رو

 بدم

شحالي روی پاهام          شرکت وامم رو بگیرم از خو شش باهام تماس مي گیره برم  ساعت 

  وق این ماه رو مي گیرمبند نیستم ،به طرف شرکت میرم و وام وحق

،امشب برای کمک یک مهموني پاگشا باید برم ،بعدش هم باید برم بیمارستان پرستاری  

  همون حاج خانمي که خیلي مهربون بود و پسرش یكبار من رو

سلیقه ایه و عروس زن داداششه،اون هم چه زن           به دانشگاه رسوند،صاحب خونه ادم با 

  مذهبي و عروس خانم از این دخترداداشي،خانواده داماد مومن و 

های امروزی که جلوی اون همه مرد ریشووو و زن چادری با یک شوولوار سوواپورت و بلوز 

  استین کوتاه جذب کوتاه بدون هی  حجابي مي گرده ،داماد که عین

خیالش نیسوووت و کلي هم کیف مي کنه اما معذب بودن رو از صوووورت تمامي مهمون ها 

  شلوار و حجاب کامل مشغول پذیرایي هستممیشه دید،من با مانتو 
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 وقتي به مادر داماد چای تعارف مي کنم با مهربوني میگه :دخترم شما هم متاهلي؟

 بله:

 اسمت چیه؟:-

 خورشید:

ماشام اهلل ،خوش به سعادت خانواده شوهرت که همچین دختر با کماالت و فهمیده ای     :-

 .قسمتشون شده

 .خیلي ممنونم:

خانواده میفته که از عصبانیت سرخ شده و با چشمان کینه توزش بهم       نگاه ام به عروس

  خیره شده،خدا به دادم برسه ،من رنگ این نگاه رو مي شناسم

 .،این نگاه تا بهم صدمه نزنه ولم نمي کنه

صاحبخونه            ستان،وقتي دارم از  شده باید زودتر برم بیمار شبه،مهموني تموم  ساعت ده 

  وس خانواده جلوم رو مي گیره :یاهلل زودخداحافظي مي کنم تازه عر

 .بده بیاد

 ببخشید چي شده!؟:

 .گفتم دستبندم رو بده:-

 کدوم دستبند؟:
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 .همون که برداشتي:-

 .به خدا من چیزی برنداشتم:

با سووروصوودای تازه عروس همه دورمون جمع میشوون،داماد که عصووبانیه میگه:خانم تا     

 .پس بدیدتحویل پلیس ندادمتون دستبند خانومم رو 

 .اقا به خدا من اصال دستبندشون رو ندیدم:

 .دروغ میگه من خودم دیدم از رو اپن برداشت انداخت تو جیبش:-

 خب اگه دیدی چرا همون موقع م  ام رو نگرفتي؟:

 .گفتم البد برداشتي بهم بدی:-

سرت خودم بهترش رو     شوهر میانجي گری مي کنه:عیب نداره عروس نازم فدای  مادر 

 .مي خرمبرات 

 .نه من دستبند خودم رو میخوام:-

داماد کیف ام رو مي گیره و روی اپن خالي مي کنه ،چیز زیادی توش نیست و خواهرش   

  هم با خجالت و شرمندگي تو اطاق تمامي لباس هام رو درمیارم و

 .مي گرده:هی  چي پیدا نكردم

دارند.اصوووالر حاال که شوووما اینجور ادم ها رو نمیشوووناسوووید هزار جا برای مخفي کردن :-

 .اینطوره من هم این پول رو برمیدارم يرامت دزدیده شدن دستبند
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سرازیر میشن:بخدا یک تومن وام گرفتم بدم صاحبخونه ،بقیه اش هم حقوق        اشک هام 

  این ماهمه،مطمئنم دستبندتون تو همین خونه است ،اصالرزنگ

 . بزنید پلیس بیاد

ي که منتظر پلیسووي ،نه خانم من زرنگ ترم، این پول  نه معلومه از جای دسووتبند مطمئن:-

 .مال من جنابعالي هم برید بیرون به سالمت

در کمال وقاحت من رو از خونه بیرون مي کنه و در رو مي بنده ،فردا به رایس ام مي گم  

  قضیه امشب رو پیگیری کنه ،به بیمارستان میرم و تا صبح در

هم مكل یک مادر مهربون به حرف هام گوش مي       کنار حاج خانم درد دل مي کنم و اون   

  کنه تا ساعت سه بعد ازظهر کنارش مي مونم تا دخترش بیاد به

شووورکت زنگ میزنم و با رایس حرف میزنم نمیدونم چرا اینقدر عصوووبانیه،در اخر هم         

  میگه چون خانواده دیشب از مشتری های نامدار و خوبش هستند و از

از شرکت اخراج مي کنه و پول وام رو تا بعد عید باید   من پیشش شكایت کردند من رو  

 .بهش پس بدم وگرنه سفته هام رو مي گذاره اجرا

 .. بدبختي پشت بدبختي ،خدایا صبر ام داره تموم میشه

  ساعت سه و نیم تا پنج کالس دارم به اصرار

سر   و پحاج خانم پسرش من رو تا نزدیک در دانشگاه مي رسونه ،از ماشین پیاده میشم      

  حاج خانم میره یكدفعه با قیافه عصباني فواد روبرو میشم ،درست
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تا حاال دق کرده بودم ،برف             یک هفته اسوووت ندیدمش اگر عكس های عقدمون نبود 

 شدیدی باریدن گرفته:دیشب کجا بودی؟

 چطور؟:

 .هر چي زنگ زدن تلفن ات خاموش بود:-

ده بودم تا مزاحم کارم نباشووه و صووبح   تازه یادم میفته تو مهموني تلفن ام رو خاموش کر

 .روشنش کردم:کار داشتم خاموشش کرده بودم

 .اتفاقا االن کارتون رو هم دیدم که گاز داد رفت:-

 .تو در مورد من داری اشتباه فكر مي کني:

 .به لباسهام اشاره مي کنه:من اون چیزی که مي بینم و مي شنوم رو باورم مي کنم

 .داده چون تن خودش نمي رفت به خدا این رو کسي بهم:

 .تو گفتي و من هم باور کردم.معلومه خیلي هم برات خاطرش عزیزه:-

پالتو رو درمیارم و تو جوی اب کنار خیابون پرت مي کنم ،سیلي محكمي به گوشم میزنه    

  طوری که روی زمین پرت میشم و انگشت اشاره اش رو تو هوا

،تو پسووت ترین ادمي هسووتي که تو عمرم    تكون میده:حالم ازت بهم میخوره خورشووید 

  دیده ام ،از جلوی چشمام برو گمشو،نمي خوام دیگه ریختت رو

ببینم،بهت زنگ میزنم بیای برای طالق ،تو مكل یک دندون فاسد مي موني که باید زودتر  

 ...بكشمش بندازمش دور
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کنه ولي   فواد میره من هنوز روی زمین افتادم ،صوووورت ام بد جور مي سووووزه و درد مي

  درد قلبم بیشتر اذیت ام مي کنه،به زور از جام بلند میشم ،نصف

چادرم خیس و گلي شده ،مانتوم هم خیسه و از سرما دارم مي لرزم ،بي توجه به عابرایي    

  که با ترحم نگاه ام مي کنند پیاده کنار خیابون راه میفتم ،هی 

سي یا اتو  این همه تحقیر رو ندارم ،مي  ندارم،دیگه تحمل ب.*و.سپولي برای کرایه تاک

  خوام خودم رو بكشم و از دست این زندگي راحت شم ،امشب شیر گاز

رو باز مي گذارم و تو خواب خودم رو خالص مي کنم ،بارش برف شووودیدتر شوووده به        

 .محدثه زنگ میزنم :الو محدثه به کمكت احتیاج دارم

ن نمي تونم باهات   محدثه که لحن حرف زدنش عو  شوووده میگه :خورشوووید جون اال      

  حرف بزنم ،دارم خط ام رو عو  مي کنم ،دیگه به این خط زنگ

 نزن.خداحافظ

باورم نمیشووه بهترین دوسووت ام اینطور سوورد باهام حرف بزنه.حتما فواد بهشووون چیزی  

 .گفته

از شدت سرما دندون هام به هم مي خوره ،ماشین مدل باالیي از کنارم رد میشه و تمامي      

  و چاله کنار خیابون رو روم مي پاشه ،راننده واب جمع شده ت

کنار دستیش شیشه رو دادم پایین و با دیدن من مي زنند زیر خنده.حاالدیگه کامالرخیس  

  شدم ،نمي دونم چند ساعته دارم پیاده راه میرم ،انگشتهای

 . دست وپام بي حس شدن ،مانتو خیس ام به تنم مي چسبه و بیشتر از سرما ازارم میده
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سرده از الی          سابي  ست ،اطاق ام ح سم ،کلیدالمپ رو میزنم برق نی باالخره به خونه میر

  پنجره ها سوز بدی میاد ،زن صاحب خونه میاد پشت در و از همون

 . جا میگه :اقامون گفت تا وقتي کرایه خونه و پول برق و گاز رو ندی اینها قطع مي مونند

اسوووتم خودکشوووي کنم ،لباس هام رو به زور تو رو خدا شوووانس من رو ببین ،مكال مي خو

  عو  مي کنم و میرم زیر تنها پتویي که دارم ،تنم داغ دايه ولي به

یده             یاد تو ازارم م که الی پنجره م بادی  به هم میخوره ، هام  ندون  شووودت لرز دارم ،د

  ،صدای همسایه بغل دستي مون میاد که داره قربون صدقه بچه هاش

رو میخواد،یک عمر با آبرو زندگي کردم که االن بهم برچسوووب      میره ،خدایا دلم مامانم     

 .هرزه بودن بزنند

عكس های عقدم رو برمي دارم تمام قسوومتهایي که خودم هسووتم رو پاره مي کنم و ریز 

  ریز مي کنم ،اما قسمتهایي که فواد هست رو دلم نمیاد پاره کنم

 برق چراغ تیر از که  رینو کمک  با   و گیرم مي ام دسوووت تو فوادرو های  عكس ،تكه  

  جلوی شكونده،درسته رو دلم ،درسته بینم مي افتاده اطاقم تو کوچه

اون همه رهگذر و دانشوووجو زده تو صوووورت ام و منو از خودش رونده ولي چه کار کنم        

 .هنوز عاشقشم

حالم هر لحظه بدتر میشه،استخون درد بدی گرفتم ،سرفه ام میدون بیشتری برای مانور  

  کرده ،با هر تكون خوردني اه ام به هوا بلند میشه دادن پیدا

که ببیني              یا چرا من رو کمک نمي کني،کجایي پروین  خدا به هم میخوره، هام  ندون  ،د

  برای رو ها بچه همسایه شده،زن هندی زندگیم واقعافیلم سینمایي 
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سوپ گرم میخواد ،ولي وقتي ب        سه  شه،دلم یک کا صدا مي کنه ،معده ام تیر مي ک  هشام 

  سوپ فكر مي کنم میخوام باال بیارم ،بدنم داره یواش یواش سر

میشوووه ،اخه از دیشوووب هی  چي نخوردم ،خودم رو برای مردن اماده مي کنم با اخرین      

  جوني که تو بدن ام مونده تلفن همراه ام رو خاموش مي کنم ،لباس

خدایا من اماده ام  ام پوشوویده اسووت مقنعه و چادر نمازام رو سوور مي کنم و زیر پتو میرم 

 .خواهش مي کنم فرشته مرگ رو بفرست

 

 :از زبان فواد

تمام بدنم از شدت خشم مي لرزه ،هر کاری مي کنم نمي تونم سر کالس بشینم ،وسایلم  

  رو برمیدارم و از کالس خارج میشم،اسمون حسابي برفیه و هوا

  س گرم تا خونهنسووبت به دیروز خیلي سووردتر شووده ،بیچاره خورشووید چطور بدون لبا  

 . رفته،خورشید،خورشید ،کاش هیچوقت نمي دیدمت

هرگز فكر نمي کردم دختر سرکش و طغیان گری مكل تو اینقدر فاسد باشه ،برای اولین  

 . تاکسي که مي بینم دست ام رو بلند مي کنم :دربست

  ادرس رو به راننده میدم از اونجایي که من تنها مسوووافرشوووم با خیال راحت از ترافیک           

  بیاد رو خورشید با درمیاد و از کوچه پس کوچه ها میره ،اولین دیدارم 

میارم ،همیشوووه فكر مي کردم دختر جسوووور و جالبیه ولي حاال ازش متنفرم،دختری که       

  ادعای پاك بودن مي کنه و هر روز که تعقیبش مي کنم وارد یک
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سته و کوفته میاد بیرون،دخت         شه و خ شهر می شیک تو باال  شب ساختمون  تو  ری که هر 

  مهمونیه و فردا سر کالس چرت میزنه ،دختری که هر روز از یک

مدل ماشین پیاده میشه و دانشگاه میاد ،دختری که علي ريم ادعای تنگدستي لباس های  

  مارك گرون قیمت مي پوشه ،درسته که من دنبال کسي بودم

  روز وقتي از ماشین اونتا باهاش ازدواج صوری بكنم ولي کاش بیشتر دقت مي کردم ،ام

  مرد يریبه پیاده شد مي خواستم همون جا وسط خیابون

بكشوومش ،ولي نمي دونم تو نگاهش چي بود که منصوورف شوودم ،شوواید معصووومیت بود  

  !شاید با همین روش مردهای دیگه رو هم گول میزنه ،وقتي تو گوشش

صورت اون ،نمی        دونم چرا وقتي  سیلي زدم دست خودم حسابي درد گرفت چه برسه به 

  روی زمین پرت شد یک لحظه دلم براش سوخت ،بدجور جلوی

شید تا حاال هر           ستش رو بگیرم بگم خور ستم برم جلو د شد،خوا شجوها خورد  بقیه دان

  چي بودی و هر کي بودی مي بخشمت از این به بعد پاك زندگي کن

وی  متش رو تو جولي نتونسووتم ،هرگز فكر نمي کردم تو اون هوای سوورد پالتو گرون قی

 . آب پرت کنه ،به نظرم بازیگر ماهریه

وقتي قیافه خیس ویخ زده اش رو به یاد میارم دلم خیلي براش مي سوزه ،شاید اون نگاه    

 .و اون حس همش نتیجه فریبكاری اونه

هر چي که هست باید زودتر طالقش رو بدم و از شرش خالص شم ،هر چي به موبایلش     

  ر خونه رو بهش بدم ،تلفن همراهشزنگ میزنم تا ادرس دفت
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خاموشه ،فكر کرده، فردا هر طور شده میرم شرکتش و ادرس خونه اش رو پیدا مي کنم  

  و به زور میبرمش دفتر خونه،فقط خدا کنه مهریه اش رو نخواد که

بدم.ولي عجب فیلمیه اون روز تو دفتر خونه          اون موقع مجبورم نصوووف خونه رو بهش 

  اش یک شاخه گل باشه و من دیوانه نصف خونه رواصرار داشت مهریه 

 .به نامش زدم

 میرم خونه حوصله هی  کس رو ندارم ،علي زنگ میزنه:الو فواد ؟

 سالم علي:

 خوبي؟:-

 .نه بابا یک يلطي کردم توش موندم .دعا کن ختم به خیر بشه:

 .ان شام اهلل که خیره:-

 دیگه به خانومت زنگ نزد؟:

ه جریان رو برام تعریف کردی به محدثه گفتم حق نداره جوابش        نه از همون موقع ک  :-

  رو بده ،فقط همون یكبار زنگ زد ،ظاهرارتلفنش رو هم خاموش

 .کرده

کارش رو هم            : حل  نه اش و م مه،حتي ادرس خو ماه زن با من سووواده رو بگو دو  با اره 

  ندارم.چند بار رفتم تو ساختمون شرکتشون ولي در هر طبقه رو زدم

 .کارمندی نداشتندهمچین 
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 .نگران نباش ادرسش رو پیدا مي کنیم و جریانتون حل میشه:-

 .علي سرم خیلي درد مي کنه من یكم بخوابم ،شب بخیر:

 .شب بخیر:-

تلفن رو قطع مي کنم ،به قسوومت گالری گوشوویم میرم و عكس هایي که اون روز محدثه 

  ،واقعاراز خورشید انداخته و من ازش کپي کردم رو نگاه مي کنم 

راسوووته که رو ظاهر کسوووي نمیشوووه قضووواوت کرد،کي باور مي کرد اون دختر محجوب  

  همچین آدمي باشه ،تو چه کار کردی با من خورشید ؟تو چه کار کردی

با خودت خورشید؟پاك بودن انقدر سخت بود ؟فقط یكم دیگه تحمل مي کردی من دلم  

  ون روز کهداشت باهات نرم میشد داشتم عاشقت میشدم ،یادته ا

رفتیم صبحونه بخوریم ،چقدر ناز و معصوم شده بودی ،دلم مي خواست همون جا عقدت 

  کنم و به خونه ام ببرم،ولي وقتي یاد کارهات میفتادم مي دیدم

سوزوندی ،طوری که تا اخر         شید واقعا بدجور من رو  شي،خور شه تو مادر بچه هام با نمی

 .عمرم به هی  زني نمي تونم اعتماد کنم

خوابم ام میبره،خواب دو تا برادر شووهیدم رو مي بینم ،بعدشووهادتشووون تا حاال به خوابم   

  نیومده بودند به طرفشون میدوم :داداش طاها،داداش یاسین ...ولي

 .اونها پشتشون رو به من مي کنند و با عصبانیت از اونجا دور میشن

ن          ید عقد کردم  با خورشووو ما بخاطر اینكه  ید زودتر       از خواب مي پرم ،حت با ند ، اراحت ا

 .خورشید رو پیدا کنم و طالق بدم تا روح برادرهام تو ارامش باشه
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شه،به          شید رو مي گیرم باز هم خامو شماره تلفن همراه خور صبح ام رو مي خونم ، نماز 

  طرف محل شرکتش میرم ،اونجا هفت تا شرکت هست ،همه رو دونه

شون میدم    شید رو ن سدش ،فقط یک        به دونه مي گردم و عكس خور شنا سي نمی ولي ک

  شرکت خدماتي مي مونه که عمرارفكر نمي کنم خورشید اینجور

 جاها کار کنه ،عجب ادمي بودی تو دختر چجوری بهم رو دست زدی؟

وارد خیابون مي شوووم میكم دوسوووت و همخونه قدیمي ام بهم زنگ مي زنه :سوووالم فواد        

 کجایي؟

 خیابون:

 اونجا چه کار مي کني؟:-

 .ی گم کردم دارم دنبالش مي گردمیه چیز

 میكم مي خنده:هنوز همونطور شوخي ها.فواد جان میشه بهم کمک کني ؟

 .میكم االن حال خوشي ندارم:

نه          :- یا خانومم ،را مادر  یا ،من کلي ازت تعریف کردم،ببین من اومدم خونه  جون میكم ب

 . شون باید سرویس شه ،من هم تو رو معرفي کردم

 !یرکارماخه مگه من تعم:

اذیت نكن پاشوووو بیا ،نهایتش نتونسوووتي میبریمش بیرون تعمیر،بیا شوووام خونگي هم       :-

 .دارند.ادرس رو برات مي فرستم ،ساعت هفت اینجا باش،خداحافظ
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 ...ببین میكم:

صدای بوق ممتد تلفن میاد،میرم خونه یک ساعت بخوابم تاسردردام بهتر شه ،مي خوابم  

  مي بینم و خورشیدی که من رو ب.*و.سولي چه خوابیدني داامارکا

 .با ناله صدامي کنه

از خواب بیدار میشوم ،سواعت شوش عصوره،یک دوش مختصور مي گیرم و بعد تعویض       

  لباس هام به ادرسي که میكم فرستاده میرم،میكم با خانواده همسرش

به اسووتقبال ام میان ،خوش بحالت میكم عجب خانواده خوبي پیدا کردی ،کاش من هم از  

 .دنبال دختر خانواده دار بودماول 

 .میكم میگه :مادر جون این اقا فواد ما از اون بچه های نیک روزگاره

 .مادر خانومش با لبخند میگه :از اشنایي باهاشون خیلي خوشحالم

 همسرش میگه :اقا فواد شما واقعا لبناني هستید؟

 بله ،چطور؟:

 .اخه اصال رلهجه عربي ندارید:-

تهای زیادی ایران بوده و همیشه با من فارسي صحبت مي کرد من    راستش دایي من مد :

 .هم از همون بچه گي عاشق ایران شدم

 مادر خانوم میكم میگه :چند تا بچه اید ؟
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تا پسووور بودیم ،برادر بزرگم طاها و خانواده اش تو عملیات تروریسوووتي           : ما کالرچهار 

  جنگ شهید شد اسراییل به شهادت رسیدند و برادر دومم یاسین تو جبهه

،برادر سووومم هم که اسوومش یاسووراالن در حال جنگه و من هم بچه اخرم و چند سوواله   

 .ایران زندگي مي کنم

 میكم میگه :ناقال از بچه ها شنیدم ازدواج کردی؟

ازدواج که نه ،برای اینكه بتونم اقامت ایران رو بگیرم مجبور شووودم با یک دختر ایراني  :

 شیمونم و میخوام ازش جدا بشمعقد کنم که االن کامالرپ

 میكم میگه :برای چي؟

 بماند:

میكم برای این که بحث رو عو  کنه رو به همسرش مي کنه و میگه:راستي گوشي فواد     

 .از همون مدلیه که قراره بخریم

 همسرش با ذوق میگه :اجازه هست گوشیتون رو ببینم؟

ستش میدم ،ماد      شي رو به د شي رو باز مي کنم و گو سته و     رمز گو ش رش هم کنارش ن

  مادر و دختر با ذوق مشغول دیدن قابلیت های گوشي هستند،که

 همسرمیكم میگه :اجازه هست کیفیت عكاسي گوشي رو هم ببینم؟

 .خواهش مي کنم ،من عكس خاصي تو گالری ندارم راحت باشید:

ه  یارهمسووور میكم با ذوق عكس ها رو نگاه مي کنه ،مادرش به اشوووپزخونه میره تا چای ب

  ،میكم و همسرش هم انگار اومدن سینما تمام عكس ها رو دونه به
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دونه نگاه مي کنند،عجب اشتباهي کردم اجازه دادم همه عكس ها رو ببینند ،همسر میكم  

  با تعجب به گوشي نگاه مي کنه ،چشمهاش داره از حدقه درمیاد

 . باتعجب میگه :مامان بیا این عكس رو ببین

 .رو به دخترش مي رسونه:کدوم ؟نه باور نمي کنممادرش سریع خودش 

 دارم از کنجكاوی مي میرم :میشه من هم اون عكس رو ببینم ؟

 .همسر میكم عكس ها رو رد مي کنه :ببین مامان اینجا هم هست

 .مادرش با تعجب میگه:آره،خودشه

كس  که ع دیگه نمي تونم تحمل کنم ،کنار اونها میرم و عكس مورد نظر رو مي بینم ،این     

 .خورشید،اصالر حواس ام نبود عكس خورشید رو هم دارم

 از همسر میكم مي پرسم:شما این خانم رو مي شناسید؟

 .بله ،خونه ما زیاد میاد:-

مادرش میگه :این خانم هفته ای یكبار میاد برای سووواختمون و دو هفته یكبار هم میاد             

 .خونه ما

 میاد خونه شما؟!یعني چي!؟متوجه منظورش نمیشم :میاد برای ساختمون و 

ست مامان میاد،هفته ای یكبار میاد برای        شرکت دو سر میكم میگه :خب این خانم از  هم

  نظافت راه پله ها و پارکینگ ،ماهي دو بار هم میاد تو تمیز کردن

 .خونه به مامان کمک مي کنه
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 شما اسم این خانوم رو مي دونید؟:

دختر زحمت کشیه،ضمنارمتاهل هم هست و يیر  مادر زن میكم میگه :بله اسمش خورشید،

  خونه من ،خونه کسي رو تمیز نمي کنه،فقط نظافت راه پله

ست منه تایید کنند          شرکتش ودو سن جون که رایس  سو قبول مي کنه،البته جاهایي که 

  برای کمک میره،اتفاقارچند وقت پیش تولد دخترم بود و خورشید

 . ه رو من بهش دادمبرای کمک اومد ،همین پالتویي که تنش

شنا بود ،این همون پالتویي       ست میگي ،میگم چقدر برام ا همسر میكم میگه :اره مامان ،را

  که عمه فروغ از المان برام فرستاد و تنم نمي رفت ،این رو با بوت

 .های پارسالم و یكم خورده ریز دادی به خورشید

شمرده از مادرزن و     مغزم کامالرقفل کرده،انگار دارم خواب مي بینم ،با ار شمرده  امش و 

  همسر میكم مي پرسم :خواهش مي کنم با دقت به این عكس نگاه

کنید و بگید صاحب این عكس،همون شخص مورد نظر شماست ،شاید چهره شون شبیه         

 ؟

مادر زن میكم میگه :اقا فواد چهره شون شبیه ،لباس ها رو که خودم بهش دادم ،این پالتو  

  و چي بگیم ،دخترم این بوت ها رو از فرانسهمارك با این بوت ر

خریده بود اصالرتو ایران نمونه مشابه اش رو هم ندیدم ،حاال این عكس ها تو گوشي شما  

 چه کار مي کنه؟

 از مادرزن میكم مي پرسم :شما در مورد این خانم چي مي دونید؟
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 ام کار مي کنه ، مادر زن میكم به فكر فرو میره و میگه :اینكه چند ماهه برای دوست

همووه از کووارش تو این سوووواختمون راضوووي انوود،خونووه من هم میوواد چیز بوودی ازش  

  ندیدم،دانشجو و خرج تحصیلش رو از کار کردن تو شرکت خدماتي در

ست هام هم که          شن تولد و مهموني های دو ستاجره،ج سي رو نداره،م ست ،ک میاره،تنها

  شب میرهرفته همه از کارش راضي بودند،بعضي وقت ها هم 

 .بیمارستان به عنوان همراه بیمار تا صبح اونجا مي مونه .همین

 وای خورشید یعني اون ساختمون های باال شهر برای نظافت مي رفتي ؟

مادر زن میكم میگه :اقا فواد تو رو خدا بگید جریان چیه ؟شوووما خورشوووید رو از کجا مي 

 شناسید؟

 .مي کنم:خورشید همسر عقدی منه حرفي از دهن ام خارج میشه که خودم هم تعجب

 !برای چند ثانیه همه ساکت میشن ،همسر میكم با تعجب مي گه :محاله

ید                مک کن مادر زن میكم مي گم :خواهش مي کنم ک به  یدا کنم ، ید رو پ ید خورشووو با

  خورشید رو پیدا کنم ،دیروز بین من و خورشید یک سوم تفاهمي

دم ،بعد از اون ساعت تلفن همراهش خاموشه  بوجود اومد و من خورشید رو از خودم رون

 .و من هی  ادرسي ازش ندارم

 میكم مي گه :مگر میشه ادم ادرس خونه زن عقدیش رو ندونه کجاست؟

راسوتش همونطور که قبالر گفتم عقد من و خورشوید یک عقد صووری بود ،بخاطر همین    :

 .من هی  ادرسي ازش ندارم
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 .م زنگ بزنهمسر میكم مي گه :مامان به سوسن خان

مادر زن میكم شووماره دوسووتش رو مي گیره واز جاش بلند میشووه میره تو اشووپزخونه با  

  دوستش اروم صحبت مي کنه و سرش رو تكون میده،خداحافظي مي

 کنه و به طرف ما میاد:اقا فواد بحث دیروزتون بخاطر چي بود؟

ش          : صباني  شد ،من هم ع شین مدل باال پیاده  شید از یک ما ستش خور دم و جلوی در را

 .دانشگاه زدم تو صورتش اون هم پرت شد رو زمین

 .زن میكم جیغ کوتاهي مي کشه و با دستش جلوی دهانش رو مي گیره

مادر زنش مي گه :ظاهراردیروز و پریروز تمام بالهای عالم سووور خورشوووید بیچاره نازل            

  شده ،صاحبخونه پول پیش رو یک تومن زیاد مي کنه ،چون همسر

شید ا  سن وام مي گیره     خور سو یراني نبوده وام ازدواج بهش تعلق پیدا نمي کنه ،اون از 

  بده صاحبخونه،میره خونه یكي از دوستامون کمک مهموني ،عروس

 .دوستمون بهش تهمت دزدی مي زنه

 زن میكم مي گه :مامان کي رو مي گي؟

 .عروس خانم حجتي:-

 .وزگارههمسر میكم میگه :اوه اوه از اون کینه ای های بد ر

مادر زن میكم میگه:خالصه بهش تهمت دزدی مي زنه و همه پول وام و حقوقش رو ازش   

  جای يرامت دستبند مي گیره و از خونه بیرونش مي کنه ،بماند
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که دستبندامشب تو کیف همون خانم پیدا شده ،شبش هم رفته بیمارستان همراه مریض 

  خورشید مونده تا عصر،پسر اون خانم بیمار هم دلش برای

شید تهمت              سن به خور سو ست  سونده ،از اونجایي که دو شگاه ر سوخته و اون رو تا دان

  دزدی زده سوسن هم خورشید رو اخراج کرده و شما هم به قول

 .خودتون تیر خالص اخر رو زدید و خورشید رو از خودتون روندید

  م دلم بد جورچشمهام پر از اشک شده:تو رو خدا کمک کنیدامشب خورشید رو پیدا کن      

 .شور مي زنه

سوووسوون ادرس خورشووید رو حدودی داد ،چون ادرس تو پرونده شوورکته و اونجا االن   :-

 .تعطیله

 .به میكم میگم :میای بریم دنبال ادرس خورشید ؟خواهش مي کنم

شه و همراه مابیاد.از خونه مادرزن         ضر  سرش هم میگه حا شه و به هم میكم از جا بلند می

  به ادرس خونه خورشید میریم ،فكر نمي میكم خارج میشیم و

 ...کردم خونه خورشید تو همچین محله ای باشه

 :از زبان فواد

 .وارد مغازه لبنیاتي سر کوچه میشم :سالم حاج اقا

 سالم پسرم،چي مي خوای؟:-

 . حاج اقا دنبال یک ادرس مي گردم:
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 اسمش چیه ؟چي کاره است؟:-

 ت؟یک دختر خانم تنها تو این کوچه نیس:

 چه نسبتي باهات داره؟:-

 .داستانش مفصله،زن عقدیمه،دنبالش مي گردم:

به قیافه ات نمي خوره ادم بدی باشووي ،راسووتش تنها خانم تنهایي که من میشووناسووم،تو  :-

  همین کوچه ،سمت چپ ،سه تا خونه پایین تر مي شینه ،مستاجر

 .اکبر اقاست ،خیلي دختر خانم متین و خانمیه

 ن مي کنم وعكس خورشید رو نشونش میدم :اینه؟موبایلم رو روش

 .بله همینه ،خدا بهت ببخشه خیلي خانمه:-

 .خدا خیرتون بده ،خیلي کمكم کردید،خداحافظ:

 . خدا به همراهت:-

ست ،االن         ستند :ادرس رو پیدا کردم ،همین کوچه ا ش شین ن میكم و خانومش هنوز تو ما

 .میام

نم ،زن الير اندام و نحیفي در رو باز مي کنه:با  وارد کوچه میشووم و زنگ در سوووم رو میز

 کي کار دارید؟

 منزل اکبر اقا؟:
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 .بله ،ولي اکبر اقا خونه نیست:-

 ببخشید شما مستاجری به اسم خورشید دارید؟:

 .بله ،ولي خونه نیست:-

 نمیدونید کجا رفته؟:

 .به ما چه ربطي داره مستاجرمون کجاست،بسالمت:-

و محكم مي بنده ،به طرف ماشووین میرم و سوووار میشووم ،هوا خیلي  زن اکبر اقا در خونه ر

 سوز داره ،بدجور یخ زدم ،میكم میگه :چي شد فواد؟

 .هی  چي ،زن صاحبخونه میگه خورشید خونه نیست و نمیدونه کجا رفته:

 پس ماشین رو روشن کنیم بریم ؟:-

 .اره راه بیفت ،ولي دلم بدجور شور میزنه:

مي کنه و راه میفته ،یک نفر محكم به صندوق عقب ماشین میزنه    میكم ماشین رو روشن   

 .:وایسا میكم

میكم ماشووین رو نگه میداره ،شوویشووه رو میدم پایین ،پسوور قد کوتاه سووبزه ای که شوولوار  

  کردی پوشیده و کاپشن خلباني تنشه و کاله کاموایي مشكي سرشه

 ید خانم هستید؟در حالیكه از سرما مي لرزه میگه:شما از فامیل های خورش

 .بله ،من شوهرشم:
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تو رو خدا از من نشنیده بگیرید فكر کنم خورشید خانم خونه باشه ،االن دو روزه خونه  :-

  است ،راستش عموم پول پیش رو زیاد کرده هنوز خانومتون نداده

پول کرایه این ماه و برق و گاز رو هم نداده عموم هم دو روز پیش برق و گازش رو قطع  

  از خونه شون صدایي نمیاد من خیلي نگرانشونم .فقط تو روکرده ،

خدا زن عموم نفهمه من بهتون گفتم وگرنه بیرونم مي کنه ،اونها منتظرند تا بمیره و پول     

 .پیشش رو باال بكشند

دیگه نمي فهمم چطور خودم رو به دم در خونه مي رسوووونم ،میكم و خانومش هم دنبال        

  زنم، زن صاحبخونه میگه:کیه ؟چهمن میدوند ،با شدت در رو می

 خبرته در رو شكوندی؟

تا در رو باز مي کنه هر سووه تاییمون مي ریم تو خونه ،در با شوودت به دیوار میخوره ،زن  

  صاحبخونه با دیدن ما مي ترسه ،در حالیكه از عصبانیت نمي تونم

 خودم رو کنترل کنم مي گم :خونه خورشید؟

 از پله ها مي دوم باال:خورشید؟خورشید؟زن طبقه باال رو نشون میده ،

شه ،میرم       سته می شك در رو هول میدم در از تو قفله ،با پهلو محكم به در میزنم ، قفل در 

  داخل اطاق،اطاق مكل یخچال سرده ، پریز برق رو مي زنم ،برق

نیسوووت ،اطاق کامالرتاریكه ،زن صووواحبخونه دنبالمون میاد تو، داد مي زنم :فیوز برق رو         

 . نبز
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زن با عجله وارد راهرو شده فیوز برق رو میزنه ،همه جا روشن میشه ،باور نمي کنم این    

  که گوشه اطاق با مقنعه و چادر گلدار مچاله شده و زیر پتوی

شید         شید ،خور شه ،به طرفش مي دوم ،تكونش میدم :خور شید من با نازکي خوابیده خور

 .چشمهات رو باز کن

مي سوزه ،هر چي تكونش میدم بیدار نمي شه ،پالتوم رو در    بدنش داغ دايه،داره تو تب

  میارم و پتو رو کنار میزنم و خورشید رو با چادر توی پالتو مي

پیچم ،همسوور میكم کنار در وایسووتاده و با تعجب به اطاق و ما نگاه مي کنه ،تمام اطاق از  

  تكه های خورد شده عكس پره ،اطاق خالي خالیه اثاثیه زیادی

خارج میشوووم ،زن          ندار  ند مي کنم از در  ید رو از روی زمین بل كه خورشووو حالی ه ،در 

  صاحبخونه خودش رو کنار مي کشه ،با عصبانیت مي گم :دعا کن چیزیش

 .نشده باشه وگرنه خدا عاقبتتون رو بخیر کنه

وارد کوچه مي شم ،میكم با دیدن خورشید تو ايوشم میترسه و بدو در ماشین رو برام باز 

 : ه سوار ماشین میشم ،میكم و همسرش جلو مي شینندمي کن

 .میكم داره تو تب مي سوزه سریع ما رو به یک بیمارستان برسون

 . االن میبرم بیمارستاني که برادرم توش کار مي کنه:-

ماشین راه میفته ،سر خورشید رو به سینه ام فشار میدم ،خدایا شكرت که گمشده ام رو         

  سیه ،ولي به ارامشي رسیدم که تا حاالپیدا کردم،نمیدونم چه ح
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تجربه اش نكردم ،صورت ام رو بر روی صورت دايش مي گذارم ،انگار برق فشار قوی     

  بهم وصل کردن ،من رو ببخش خانومم که در حقت نامردی کردم

 .،یک کم دیگه تحمل کن االن به بیمارستان مي رسونمت

سر میكم با بغض میگه :اون روز که تولدم بو  سرویس جواهر   هم د من از اینكه میكم برام 

  سبک خریده بودناراحت بودم که خورشید بهم گفت خیلي

ستش بگیره و تو ،تو فكر         ستم رو تو د شوهرم یكبار د شكری ،من تمام ارزوم اینه که  نا

  سرویس جواهر سنگین هستي.االن که دیدمش منظورش رو فهمیدم

. 

ي ترسووم ،نكنه از دسووتش بدم :میكم  نفس کشوویدن خورشووید سوونگین تر شووده ،خیلي م 

 .خواهش مي کنم سریعتر برو،خورشید راحت نفس نمي کشه

ستان ترمز مي کنه،میكم          شه و محكم جلوی اورژانس یک بیمار شتر می شین بی سرعت ما

  پیاده مي شه و به طرف اورژانس مي دوه ،چند لحظه بعد با

و در رو باز مي کنه ،پیاده مي برادرش و یک نیروی کمكي و یک برانكارد چرخ دار میاد     

  شم و خورشید رو از تو ماشین برمیدارم و روی برانكارد مي

گذارم،سریع به طرف بخش اورژانس مي برندش ،االن بیست دقیقه است پشت در اطاق     

  اورژانس نشستیم ،پرستارها تو راهرو در رفت و امد هستند،یكي از

سته ای کايذ به میكم میده و در    ستارها د صحبت    پر حالیكه چند دقیقه با میكم اروم اروم 

  مي کنند از اونجا دور میشه ،میكم دسته کايذ رو به دست ام
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 .میده:فواد اینها تو دست خانومت بوده

کايذ ها رو نگاه مي کنم ،تكه هایي از عكس های روز عقدمون که تو همشوووون فقط من          

 .هستم و خورشید نیست

 رون به طرفش میرم :دکترساالری ،حال خانومم چطوره؟برادر میكم از اورژانس میاد بی

برادر میكم وایمیسووته و متفكر نگاهم مي کنه:سوورمای خیلي سووختي خوردن و با توجه به 

  ضعف و عدم رسیدگي، نیروی زیادی از دست دادن،وضعیت ریه

های حسووواسوووشوووون و زخم معده ای هم که دارن شووورایط رو براشوووون سوووخت تر        

 .ز امروز بیشتر مراقبشون باشیدکرده،خواهش مي کنم ا

 حتما،بهوش نیومدند؟:

نه هنوز االن در حالت نیمه هوشیاری هستند،االن بیشتر تب و لرز دارن و تا چند وقت     :-

 .استخون درد بدی خواهند داشت

 نمیشه وقتي بهوش اومدند ببرمشون خونه؟:

شه و از نظر يذایي         :- شون داده ب سر وقت به شون  شرطي که داروها سابي تقویت   به  ح

  شن ، محیط گرم خونه خیلي هم بهتره ،من هم میام بهشون سر مي

 .زنم

 میتونم االن برم پیششون؟:

 . بله:-
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 . ممنونم از زحماتتون:

 .خواهش مي کنم:-

ستراحت کنند،وارد        شكر مي کنم و اونها رو به خونه مي فرستم تا ا از میكم و همسرش ت

  ق خصوصي تک تخت داده تااطاق میشم،برادر میكم بهمون یک اطا

شده و         صورتش بهتر  شید به آرومي خوابیده ،رنگ  شید بمونم،خور من بتونم پیش خور

  ماسک اکسیژن روی دهنشه،لباس هاش رو عو  کردند چقدر تو

این لباس ها مظلوم تر شده،کنارش مي شینم و دستش رو تو دستم مي گیرم :خورشید        

  دم ،باور کن از اولینجان من رو ببخش که این همه آزارت دا

سوم تفاهماتي          شرایط و  ست ،اما با  ش روزی که توی راهرو بهم خوردی مهرت به دلم ن

  که بوجود اومد کم کم دلم مي خواست بیشتر ازت دوری کنم تا

 .بهت نزدیک شم ،خواهش مي کنم چشم هات رو باز کن و بگو که من رو بخشیدی

 اش مي لرزه :چیزی مي خوای؟خورشید تكون ضعیفي مي خوره و اروم لبه

 آب:-

 . االن میارم:

 از جا بلند مي شم و میرم دفتر پرستاری :ببخشید میتونم به همسرم اب بدم؟

 اطاق شماره چند هستند؟:-

 .اطاق دو:
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یادم اومد شما دوست دکتر ساالری هستید،نه فعال سرم دارند ،فقط میتونید با انگشت         :-

 .لبهاش رو کمي مرطوب کنید

 . ونمممن:

سكش رو بلند       شورم ،یک لیوان اب میارم و اروم ما ستهام رو مي  به اطاق برمي گردم،د

  مي کنم و با دستم لبهای خورشید رو مرطوب مي کنم ،از شدت

تب لبهاش داغ دايه و ترك خورده،اروم مي شوووه و لبخند میزنه،از اینكه مي بینم اروم         

 .شده خوشحال میشم

ش    شهر از پ شناییه ،انگار نه انگار که    کنار پنجره میرم  ستان يرق رو ت پنجره های بیمار

  االن نصفه شب و همه در حال استراحت اند ،امشب اصالر خوابم

نمیبره ،عكس های توی دسوووت خورشوووید رو از تو جیب ام در میارم و با دقت نگاه مي         

  کنم،چرا خورشید عكس های خودش رو ریز ریز کرده بود ولي عكس

لحظه تو دسوووتش بوده ؟یعني اون هم بهم عالقه داشوووته؟یعني فقط       های من تا اخرین  

  بخاطر وام قبول نكرده همسرم بشه ،فكر نمي کنم چون اون مدتها

قبل فهمیده بوده بهش وام تعلق نمیگیره.کنار خورشوووید بر مي گردم سووور ام رو کنار        

  دستش مي گذارم و اروم چشمهام رو مي بندم ،راحت ترین خواب

ربه مي کنم ،امشوووب هر نزدیک شووودني به خورشوووید برام حس تازه ای         عمرم رو تج

  داشته،درست از لحظه ای که توی ماشین تو ايوش ام بود و سرش رو روی

قلبم گذاشووتم ،تا وقتي بهش اب دادم و االن که فقط سوورم رو نزدیک دسووتش گذاشووتم  

  واو مِن آیاته أنْ خلق لكم مِن أنفسكم أزواجار لتسكن"،االن معني ایه
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شما آفرید تا در        سراني برای  ست که از جنس خودتان هم شانه های خدا این ا إلیها؛از ن

  کنار آن ها آرامش بیابید)سوره روم( رو درك مي کنم از لحظه ای

 .که به خورشید نزدیک شدم واقعارنفس کشیدن برام راحت تر شده

شهید ام   شید  من به که بینم مي رو خواب ام مي بره ،خواب برادران  ستان  تو خور   بیمار

  دهند مي نشان ما دوی هر به رو جایي دست با و کنند مي نگاه

 . ،جایي که بر باالی کوه بلندی قرار گرفته

سرمش رو عو  مي کنه         ستار داره  شم ،پر شید از خواب بیدار می با تكون خوردن خور

 .:سالم ببخشید بیدارتون کردم وقت تعویض سرم خانومتون بود

ه ،ممنون ازتون.ببخشید میشه حواستون به خانومم باشه من برم نماز بخونم      اشكال ندار :

 بیام؟

 .بله حتما:-

 .متشكرم:

به سمت نمازخونه میرم تا وضو بگیرم و نمازم رو بخونم ،باید برای اینكه خداوند دوباره    

 .خورشید رو بهم داده سجده شكر به جا بیارم

 

 :از زبان خورشید

مامان گالب سوور ام رو تو دامنش مي گذاره و اروم اروم موهام بدنم داره بي حس میشووه،

 رو نوازش مي کنه:مامان گالب پس چرا نمیریم ؟
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 .هنوز وقت اومدن تو نیست:-

خیلي خسته ام ،همه دلم رو شكوندند،فواد ،محدثه ،علي ،رییس شرکت ام ،همه ،سردمه :

 . مي خوام بخوابم

خورشوویدی،دختری که همیشووه به وجودش افتخار   نه نازنینم ،تو باید مقاومت کني ،تو :-

 . مي کردم ،دختر پاك من ،دختر معصوم من

 .مامان گالب همه پل های پشت سر ام خراب شده، هی  امیدی ندارم:

ببین گلم مگه همیشووه نمي گفتم که هر وقت خداوند دری رو به روت مي بنده مطمئن  :-

  ناامیدباش در بزرگتر و بهتری رو به روت باز مي کنه ،

 .نباش،خداوند بزرگتر از اون چیزی که تو تصور مي کني

شن مي کنه         ضای اطاق رو رو صداهایي رو در اطراف ام حس مي کنم نور زیادی ف سر و 

  ،مامان گالب ناپدید شده ،کسي من رو بلند مي کنه و راه

میفته،دلم مي خواد فریاد بزنم و کمک بخوام ،خدایا من ابرو دارم خودت از من مراقبت        

  کن ،حالم بده ،این کیه داره من رو با خودش میبره ،خدایا بالیي

سر ام نیاد همینطوری هم فواد من رو ادم بدی مي دونه ،انگار سوار ماشین میشیم ،سرم      

  م اشناست ،صدایتو ايوش کسي قرار مي گیره ،نفس هاش برا

ساس امنیت مي         شنیدم،هم ارامش مي گیرم و اح صله دور  شبها از فا قلبش رو روزها و 

  کنم هم بیقرار میشم،چطور دلت اومد فواد در مورد من اون طور فكر

 کني ؟
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ساس مي کنم توی هوا معلق ام و داامار دارن تكون      شم ،فقط اح دیگه چیزی متوجه نمي 

  م،مي خوام باال بیارم ،یكي جلوی راهام میدن ،حالت تهوع دار

 .نفس کشیدن ام رو گرفته ،فواد کمكم کن ،فواد

هوای زیادی وارد ریه هام میشوه ،سوبک میشوم ،سوبكبال میشوم ،گرمای دسوت فواد رو       

 حس مي کنم ،تشنمه :آب

انگشووتهای داغ فواد لبهای تشوونه ام رو خیس مي کنه از تصووور رویای در کنار فواد بودن  

 .یزنم و بخواب میرملبخند م

چشمهام رو باز میكنم ،پرستار مهربون و زیبایي کنارم وایستاده و در حال تنظیم جریان      

 .سرم ،ماسک ام رو کنار میزنم :آب میخوام

سالم بهوش اومدی ؟االن بهت سرم جدید مي زنم تشنگیت برطرف میشه.چرا ماسكت  :-

 رو بر داشتي؟

 . اذیت ام مي کنه:

 .ت ماسک راحت تری مي گذارمباشه االن برا:-

سک رو فقط به         شلنگ کوچیكي در میاره و ما سته میاد ،از توش  ستار میره و با یک ب پر

  بیني ام وصل مي کنه :اینطوری هم میتوني صحبت کني و هم

 .راحت نفس بكشي

 .ممنونم ، استخوون هام از تو خیلي درد مي کنند:
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ت میزنم.شوهر خوبي داری از دیشب تا    االن وقت مسكن ات هم شده ،اون رو هم برا  :-

  حاال از کنارت تكون نخورده ،االن هم من رو گذاشته اینجا رفته نماز

 .بخونه

 شوهرم؟:

 . همون اقای لبناني:-

 !به فكر فرو میرم ،یعني تمام لحظاتي که فواد رو احساس کرده بودم واقعاکنارم بوده

و باز کردم ذوق مي کنه و میاد کنار      فواد وارد اطاق میشوووه با دیدن من که چشوووم هام ر      

  تختم میشینه و دستم رو مي گیره :خورشید بیدار شدی ؟حالت

 خوبه؟

سر ام رو برمي گردونم ،دلم نمیخواد نگاهش کنم ،درسته خیلي دوستش دارم ولي دلم      

  رو بدجور شكونده،دستم رو نوازش مي کنه :باهام قهری ؟نمي

 . قات گذشته ازت عذرخواهي مي کنمخوای حرف بزني ؟من بابت همه اتفا

نگاهم به بیرون پنجره است ،دستم تو دست فواد :خیلي ضعیف شدی خانومم ،بهت قول   

  مي دم دیگه نگذارم تنها باشي ،همین امروز صبح که دکتر بیاد

مرخص ات مي کنم و میبرم خونه خودمون،دیگه نمي گذارم دست به سیاه و سفید بزني     

 . وم خونه خودم باش،فقط درس بخون ،خان

شند و بالش ام رو خیس        شمهام جاری می شک هام از چ فواد چرا گریه من رو درمیاری،ا

  مي کنند،چه شبهایي که حسرت شنیدن یكي از این حرف ها رو
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داشتم ،چه شبهایي که با فكر خونه خودم و فواد به خواب رفته بودم ،خدایا دلم مي خواد    

  ن روز اول که عاشقت شدم تونگاهش کنم بگم فواد من از همو

رو بخشوویده بودم ولي نمي دونم چرا نمي تونم نگاهش کنم،تو تنهایي دو روز قبلم ،قلبم  

 .به درد اومده و زمان میبره تا نگاهش کنم

فواد اشووک هام رو پاك مي کنه :گریه نكن دلم مي گیره ،باشووه حرف نزن نگاه ام نكن   

  باهام حرف بزن و من رو ولي گریه هم نكن هر وقت ازم راضي شدی

 .ببخش

دکتر وارد اطاق میشه و بعد دادن کلي سفارش من رو ترخیص مي کنه و میره ،فواد میره  

  تو من که دختری دنبال کارهای ترخیص ،مردجووني به همراه 

پالتو رو داده بود وارد اطاق میشووون از دیدنشوووون تعجب مي کنم          تولدش بودم و بهم 

  ام و با ذوق میگه:وای خورشید جون حالت بهتر ،دختره میاد کنار تخت

 .شده؟دیشب که اونطوری دیدمت گفتم امیدی بهت نیست

همسوورش دعواش میكنه :نازی حاال خوبه اومدی مالقات االن بنده خدا رو قبض روح مي 

 !کني

مرد جلو میاد.سووالم من میكم دوسووت و همخونه سووابق فواد هسووتم وایشووون هم خانومم  

 . دنازی جون هستن

 .خوشبختم:



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

255 

 

شما رو دیدیم و با کمک       :- شب فواد اومد خونه مادر خانومم و عكس  شد که دی خدایي 

 . دوست مادر خانومم پیداتون کردیم

 دوست مادر خانومتون من رو از کجا مي شناختند؟:

ایشون سوسن جون رایس شرکتتون بودند ،راستي گفتن بهتون بگم دستبند اون خانم       :-

  شده و مایل اند تو شرکت بهتون کار تو کیف خودش پیدا

 .دفتری بدن

صووودای فواد میاد:خانم من دیگه هی  کجا کار نمي کنه ،قراره فقط تو خونه بشوووینه و            

 .خانومي کنه

به سووالم دوسووت عزیز،مكال مونده بودی پرسووتاری کني تو که خودت بیشووتر از بیمار    :-

 .خوابیدی

 ! خوابیده امفواد با مشت به بازوی میكم میزنه :من کجا 

 !میكم بازوش رو مي ماله :اوه زن گرفتي زورگو شدی ،قبالاینطوری نبودی

فواد به من که نگاهش مي کنم سووریع نگاه مي کنه ،نگاهم رو ازش مي گیرم :خورشووید   

  ،نازی خانم برات لباس اوردند که بپوشي و بریم ،نتونستم برم خونه

 .ا با هم بریم خرید و برات لباس بخرمات برات لباس بیارم ،فعال اینها رو بپوش ت

حرفي نمي زنم ،پرستار وارد اطاق میشه و سرمم رو در میاره با کمک فواد و پرستار مي      

  شینم ،آهم بلند مي شه و گریه مي کنم :آی آی کمرام داره مي

 .شكنه



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

256 

 

 .فواد عذر خواهي مي کنه :ببخشید االن اروم تر مینشونمت

میشووون و من با کمک نازی لباس هام رو عو  مي کنم ،خیلي  فواد و میكم از اطاق خارج 

  خجالت مي کشم تا بحال کسي من رو بدون لباس ندیده ،نازی

شید خوش بحالت      شید خوش بحالت چقدر اليری!وای خور هم که داامار میگه :وای خور

  چه پوستي داری !وای خورشید خوش بحالت اندامت خیلي

 !قشنگه

،فواد وارد اطاق میشوووه :خوب از خانوم من هي تعریف مي    از حرفهاش خنده ام گرفته   

 کردید ها؟

نازی بهم           ته ، نازی بیرون هم مي رف لت آب میشووویم ،پس صووودای  نازی از خجا من و 

 .چشمک میزنه :خب البد تعریف داشته که تعریف مي کردم

ن و  فواد که انتظار چنین جوابي رو نداره به بهانه اوردن ویلچر از اطاق خارج میشوووه ،م         

 نازی مي زنیم زیر خنده :خوشت اومد جوابش رو چه طور دادم ؟

 .اره خیلي:

فواد با ویلچر میاد و به هزارزحمت من رو روی ویلچر مي گذاره و به سووومت خروجي          

  بیمارستان مي ریم هوای بیرون خیلي سرده میكم رفته ماشین رو بیاره

  دم در، یكم مي لرزم ،فواد زود متوجه

درمیاره و روم مي انداره ،صوووورت ام رو پشوووت پالتو مي برم و بوی ادکلن  و پالتوش رو 

  تلخش رو مي بلعم ،همیشه وقتي از کنارم رد میشد دلم مي خواست
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 .بوی ادکلنش رو وارد ریه هام کنم

ستخون درد امانم رو         شین برم اما ا سمت ما شم و به  شین میكم میاد میخوام از جا بلند  ما

  تا دم در ماشین میبره و تو یک حرکت منبریده ،فواد ویلچر رو

صورتش قرار مي گیره        صورت ام نزدیک  صندلي عقب مي گذاره ، رو بلند مي کنه و رو 

  و ته ریشش به صورت ام مي خوره،از این نزدیكي نفس ام بند میاد

 .،خدایا من ظرفیت این شوك ها رو ندارم ،لطفا دونه دونه و با فاصله بهم شوك بده

 تو چشمهام نگاه مي کنه مجبور میشم نگاهش کنم :جات راحته؟ فواد اروم

 .با سرم جواب میدم بله

لبخند معشوق کشي میزنه و از ماشین پیاده میشه ،میكم و فواد جلو میشینند و من و نازی  

  عقب هستیم،میكم به درخواست فواد چند بار جلوی میوه

اد با کلي خرید بر مي گرده  فروشووي و سوووپر مارکت و مرغ فروشووي نگه مي داره و فو  

  ،ماشین جلوی ساختمون پنج طبقه ای نگه میداره که نمای اجری دو

 .رنگ زیبایي داره،از پنجره ساختمون رو نگاه مي کنم :پس خونه فواد اینجاست

ماشوین وارد پارکینگ میشوه و مقابل اسوانسووور نگه مي داره ،فواد کلید خونه رو به میكم     

  جلوتر میرن باال تا در خونه رو باز کنندمیده و اون و خانومش 

وخرید ها رو ببرن باال ،وای خدا االن که من و فواد تنها شوودیم ،تنها شوودیم که باشووه نا    

 .سالمتي شوهرمه و من نباید از تنهایي باهاش بترسم

 . فواد در رو باز مي کنه: خورشید دستت رو دور گردن ام بنداز راحت تر بلندت کنم
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شم   ست ام بهش مي    مجبور می ست ام رو دور گردنش بندازم ،نمیدونم چرا هر وقت د د

  خوره بدن ام مي لرزه ،فواد متوجه لرزش ام میشه و لبخند میزنه و

بغل ام مي کنه و از تو ماشووین بلندم مي کنه و وارد اسووانسووور میشوویم:خورشووید خیلي     

 . دوستت دارم

قط سووور ام رو روی سوووینه اش مي  نمي دونم چه کار کنم ،فواد ضوووربه اخر رو بهم زد،ف   

  گذارم و چشمهام رو مي بندم اون هم سرش رو روی سرم مي گذاره

،تو همین بیست ثانیه حرکت اسانسور هردومون به ارامش مي رسیم ،اسانسور وایمیسته       

  ،میكم در رو باز مي کنه :بابا میرفتي تو برج خونه مي خریدی

 .نومت تو اسانسور تنها مي موندیدراحت تر بودی ها محداقل ده دقیقه با خا

فواد مي خنده و از اسانسور خارج میشه ،وارد خونه میشیم یه خونه دو خوابه ،نود متری       

  که خیلي هم خوش نقشه است و اثاثیه کمي با سلیقه توش چیده

شوووده ،فواد من رو به اطاق خوابي که تخت دو نفره بزرگي داره میبره و اروم روی تخت  

 ذیت نشدی؟مي گذاره :ا

 . بدون اینكه نگاهش کنم با سر ام میگم نه

لرز ام گرفته ،روم رو مي کشوووه و از تو کمد دیواری یک پتوی دیگه هم در میاره و مي       

 .اندازه روم

حالم بهتر میشووه ،با همون لباس های بیرون به خواب میرم ،بعد چند ماه تنهایي از اینكه 

  امش خاطر چشمهام رویک جای امن پیدا کردم خوشحالم و با ار
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 .مي بندم

با احساس نوازش موهام چشمهام رو باز مي کنم ،محدثه باالی سرم نشسته و چشمهاش        

  قرمزه ،سر ام رو بر مي گردونم ،با التماس صدام مي

 کنه:خورشید جونم باهام قهری؟

ه :الهي فدات شم،ما رو ببخش در حقت بد ب.*و.سسر ام رو تكون میدم ،گونه ام رو مي 

 .دیمکر

اشک از گوشه چشمم سر مي خوره ،محدثه دستم رو تو دستش مي گیره :باور کن وقتي    

  علي گفت باهات حرف نزنم داشتم سكته مي کردم ،حتي با علي

گاهم           مان داشوووتم،خواهری نمیخوای ن پاکي تو ای به  حث کردیم ،من از اول  کلي هم ب

  نمي شد،یککني؟خیلي به علي گفتم من رو بیاره بیمارستان اما روش 

 .از کارش خنده ام مي گیره :دیدی خندیدی پس دیگه باهام اشتي شدی

ک  یخیلي بدی محدثه ،نمي دوني تنهایي چه درد بدیه،مخصوووصووا وقتي شوووهرت و نزد :

 .ترین دوستت ازت مي برند و بهت پشت مي کنند

محدثه سووورش رو پایین مي اندازه:من اگر تا اخر عمرم ازت حاللیت بگیرم باز هم کم          

 .بوده

 فواد در مي زنه و باسیني يذا و داروها وارد اطاق میشه :محدثه خانوم با شما حرف زد؟

 . بلللللله ،تازه ماچمم کرد:-
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اال من قسوومت دوم رو نمیخوام ولي قسوومت اول رو هم از من  فواد با حسوورت مي گه :ح

 .دریغ کرده

محدثه با قیافه حق به جانبي میگه :خب باالخره یک فرقي بین شوهر ادم و دوست عزیز   

 .و جان جاني ادم باید باشه

 .االن این تعریف از من بود یا از خودتون:-

 .ها زمان زیادی الزمه محدثه بهم چشمک میزنه و میگه:گاهي برای بخشیدن بعضي

فواد سووویني يذا رو روی میز توالت مي گذاره و دسوووتهاش رو تو هم قفل مي کنه:خب          

 اونوقت این زمان مورد نظر شما چقدر طول مي کشه؟

 .من باشم تا ابد،خورشید مهربون باشه زود زود:-

 .فواد با خوشحالي میگه :خدا رو شكر

پ رو بهم میده ،انقدر مفصوول های انگشووت  با کمک فواد و محدثه میشووینم و محدثه سووو

  های دست ام درد مي کنه که حتي بلند کردن یک قاشق هم اشكم

رو درمیاره ،اشووتهایي به يذا ندارم نصووف کاسووه رو با زور و تهدیدهای محدثه تموم مي  

  کنم و برای کاهش دردم داروها رو با میل مي خورم.بعد يذا شدیدا

 . رو به اشپزخونه میبره به خواب میرمخسته میشم و تا محدثه سیني 

چشووومهووام رو بوواز مي کنم عرق سوووردی تمووام تنم رو گرفتووه ،دنوودون هووام بووه هم  

  میخوره،توانایي صدا کردن کسي رو ندارم،فكر کنم وقت مسكن ام گذشته،به
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زور از تخت میام پایین ،همه جا تاریكه ،در رو باز مي کنم و از اطاق خارج میشوووم ،به              

  ونه میرم تا داروهام رو پیدا کنم که محكم به میز تلفنطرف اشپزخ

مي خورم و من و میز تلفن و تلفن پخش زمین میشووویم ،فواد در حالیكه از خواب پریده     

  به راهرو مي دوه و کمک میكنه بشینم :چرا از تختت اومدی پایین

 مگر دکتر بهت استراحت مطلق نداده.؟

 .قط مي گم :درد داشتمتنم مي لرزه ،نمي تونم حرف بزنم ،ف

فواد که متوجه لرزم میشووه سووریع بلندم مي کنه و به اطاقم میبره و پتو رو روم مي کشووه  

 .:ببخشید خسته بودم خوابم برد ،االن میرم برات میارم

به پذیرایي بر مي گرده و با یک لیوان آب وداروهام بر مي گرده کمكم مي کنه داروهام      

  دت استخون درد گریه مي کنم ،موهامرو بخورم و دراز بكشم ،از ش

خیس از عرق ام از روسووریم اومده بیرون ،با دسووتمال کايذی عرق صووورتم رو پاك مي 

  کنه ،به کاناپه کنار دیوار اشاره مي کنه :از نظرت اشكالي نداره من

 .اینجا بخوابم ،اینطوری کمتر نگرانت میشم

 .اشكال نداره:

صدای اروم فواد  شو داروهات رو      و بخواب میرم.با  شید جان پا شم:خانومم ،خور بیدار می

 .بخور

 .چشمهام رو باز مي کنم و تو خواب و بیداری داروها رو مي خورم و مجدداربخواب میرم
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صحبت کردن چند نفره            صدای  شم ، صدای زیادی که از پذیرایي میاد بیدار می سر و  با 

  ! بیداری ،در اطاق خواب باز مي شه و نازی وارد میشه:سالم تو که

 سالم:

 کي بیدار شدی؟:-

 همین االن ،ساعت چنده ؟:

 .چهار بعد از ظهر تو از دیشب تا االن خواب بودی،گرسنه ات نیست:-

 .چرا اتفاقا گرسنه ام شده:

در حالیكه داره از اطاق خارج میشووه میگه:االن برات سوووپ میارم،فقط عجب دسووتپختي   

 .داره اقاتون

میبره خنده ام مي گیره،فكر نمي کردم نازی که به نظرم دختر      از واژه اقاتوني که بكار    

 . پر فیس و افاده ای میومد اینطور مهربون و خاکي باشه

سرم مي گذاره ،بعد خوردن يذا محدثه و علي هم       سر به  سیني يذا میاد و کلي  نازی با 

  میان و محدثه و نازی زوج جالبي رو تشكیل میدن و در کنار هم

 .مي کنند حسابي اذیت ام

محدثه میگه:خورشووید این اقا فوادت بد جور مشووكوك میزنه ،پسوور مجرد و این خونه    

 .زندگي

شته       ست باشه چي میگي ها،اینجا خونه عمه میكم بوده که چون دا نازی میگه :محدثه حوا

   مي رفته خارج اول به فواد و میكم اجاره میده ،بعد یک مدت
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 . ه نبرده رو بهشون مي بخشههم راضي میشه بفروشه و اثاثیه ای ک

 .محدثه با شوخي میگه :میگم این وصله ها به فواد نمي چسبه ولي میكم رو شک دارم

 .نازی با ارنجش محكم میزنه تو پهلوی محدثه :اصال من به شوهر خودت شک دارم

 .محدثه خیلي جدی میشه و حكیمانه میگه:علي من از تمام این حرف ها مبراست

 اش رو اویزون نازی لب و لوچه

 . مي کنه:خورشید تو یک چیزی بهش بگو

 .دستهام رو باال میبرم:من در مقابل محدثه حرفي ندارم

صوودای خنده مون اطاق رو پر کرده که فواد در میزنه و وارد میشووه:خانم ها ببخشووید که 

 . مزاحم میشم االن وقت داروی خانوممه

یوان اب پرتقال میاره و خودش کمک مي و در حالیكه لبخند میزنه داروی من رو با یک ل

 .کنه تا بخورم

وقتي از اطاق بیرون میره ،محدثه و نازی مي زنند زیر خنده با تعجب نگاهشوون مي کنم   

 . و دلیل خنده شون رو متوجه نمیشم

 .نازی میگه :وای اصال به فواد نمیاد اینقدر زن ذلیل باشه

شید یادت میاد بهش مي گفتي ي  شونت   محدثه میگه:خور ستي یادم رفت ن   ول بیابوني.را

 .بدم

 .و از زیر روسریش گردنبند کوچیكي رو نشونم میده :دیروز علي برام خرید
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چشووم هام رو ریز مي کنم و میگم :به تو هم میگن دوسووت ،من داشووتم از درد مي مردم 

 .انوقت تو رفتي گردنبند شرط بندیت رو خریدی

 .محدثه ابروهاش رو تكون میده:دیگه دیگه

نازی که از جریان شووورط بندی های محدثه و علي چیزی نمي دونه ازش میخواد تمام             

  جریان رو تعریف کنه ،محدثه هم با آب و تاب فراوون تعریف مي کنه

و در اخر میگه اگر دنبال کسووي مي گشووتید که روش شوورط بندی کنید خورشووید و فواد  

 .خیلي خوبن

وی تصمیمات من و فواد شرط بندی کنه ،که    نازی هم با خوشحالي تصمیم مي گیره که ر  

 .محدثه میگه :خورشید از شرط بندی اخرمون خبر نداری

 چه شرطي؟:

در حالیكه به طرف در فرار مي کنه میگه:من گفتم تا اخر سووال دیگه شووما صوواحب بچه  

 . میشید و علي گفته تا اخر سال بعدش

مي کنه.صووودای خنده     کیف نازی رو به طرفش پرت مي کنم که به پشوووت در برخورد     

  و بده توضیح رو فرارش دلیل محدثه میاد و اقایوني که ازش میخوان 

 .اون هم فقط میگه :علي میدونه ،شرط بندی اخرمون رو به خورشید گفتم

و صوودای بلند بلند خندیدن علي میاد،دختره پر رو خجالت هم نمي کشووه ،برام یک ذره 

 .هم ابرو نگذاشته
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شدم خی  شم    از وقتي مریض  سته می شمهام  وتا لي زود خ   خوابم گذارم مي هم روی رو چ

  وقتي میدونم ،فقط رفتن کي ها مهمون دونم ،نمي میبره

چشووومهام رو باز مي کنم ،نور خورشوووید روی پتوم افتاده و حس خوبي بهم میده ،طفلي       

  فواد با اون هیكل درشتش مچاله روی کاناپه خوابیده ،از رو تخت

به طرف دستشویي میرم ،کتری رو پر مي کنم و زیرش رو روشن مي      میام پایین و اروم

  کنم ،خیس عرق شدم انگار کوه کندم وقتي به طرف اطاق بر مي

 گردم فواد رو میبینم:کجا رفته بودی؟

 .رفتم دستشویي ،ولي ضعف کردم:

 . من چرا اینجا خوابیدم ؟مگر اینجا نموندم که اگر کاری داشتي کمكت کنم:-

 .فكر نمي کردم ضعف کنمببخشید :

 .  اشكال نداره ،باور کن وقتي نمي بینمت نگرانت میشم:-

 فواد؟:

 با مهربوني نگاهم مي کنه :جانم؟

 .میشه صبحونه رو تو اشپز خونه بخوریم:

 .باشه حتما:-

 .یک خواهش دیگه هم داشتم:
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 جانم؟:-

اد ،میشوووه برم ببخشوووید من حدود ده روزه حموم نرفتم ،دیگه خودم از خودم بدم می      :

 حموم؟

باشوووه اول صوووبحونه بخور ،بعد من برم بیرون یكم برات خرید کنم بیام وقتي اومدم         :-

 .میتوني بری حموم

 .باشه:

شه ،خدایا این انفلوانزای لعنتي کي      شم ،مهره اخر کمرم تیر مي ک روتخت ام دراز مي ک

 خوب میشه؟

 ریم صبحونه؟بعد چند دقیقه فواد میاد تو اطاق :خانومم کمكت کنم ب

پاهام رو از تخت اویزون مي کنم و از تخت میام پایین در حالیكه سووونگیني یک طرف           

  بدنم روی فواد،به طرف اشپزخونه میریم ،فواد میز صبحونه قشنگي

چیده ،برام تخم مرغ عسوولي هم درسووت کرده :وای فواد از کجا میدونسووتي که من تخم  

 !مرغ عسلي دوست دارم

حدثه همیشووه به علي ير میزنه که بخاطر تو مجبوره تخم مرغ عسوولي  از اونجایي که م:-

 .بخوره

از خنده يش مي کنم :وای این دختره خیلي خسووویسوووه ،زورش میاد برای خودش تخم    

  مرغ سفارش بده ،میشینه تو سلف دانشگاه و تخم مرغ عسلي من رو

 .مي خوره
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ستان بهوش اومدی فواد میگه :خیلي خوشحالم که خنده هات رو مي بینم ،وقتي     تو بیمار

 .فكر مي کردم تا ابد باهام حرف نزني

 .سر ام رو پایین مي اندازم که میگه :من چه کار کنم این خجالتي بودنت رو بگذاری کنار

صبحانه میگه:تا      صبحونه رو در کنار تنها تكیه گاه زندگیم مي خورم ،بعد  لبخند میزنم و 

 . متو یكم استراحت کني من زود بر مي گرد

 .بگذار اینجا رو جمع جور کنم بعد میرم استراحت کنم:

فواد اخم هاش رو مي کنه تو هم :بگذار دو روز از مریضیت بگذره حالت که خوب خوب  

 .شد من کلید قلمرو ام رو بهت میدم

داروهام رو میخورم و میرم رو تخت ام اسوووتراحت کنم ،فواد میاد تو اطاق :خانومم زود         

 .میام ،خداحافظ

 .خداحافظ:

گوشي موبایلم رو برمیدارم و با تنها بازی تو گوشیم مشغول میشم ،خیلي وقته فواد رفته     

  بهش زنگ بزنم ببینم کجاست ؟قبل هر چیزی اسمش رو تو

شیدم ،فكر مي کنم که       سمش رو خوند خیلي خجالت ک شیم عو  کنم اون روز که ا گو

  محدثه علياسمش رو چي ذخیره کنم بهتره ؟بگذارم اقامون ،نه 

سم عشقم ،نه این رو هم نازی نوشته          سم ،بنوی رو نوشته اقامون ،یک چیز جالب تر بنوی

  ،بنویسم فوادی این خیلي بهتره یعني قلبم ،هم جالبه هم تكه ،اسم
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فواد رو تو دفتر تلفن گوشوویم فوادی ذخیره مي کنم ،به گوشوویش زنگ میزنم ،صوودای    

 د ،گوشیش از روی کاناپه کنار دیوار میا

 

 تو ای بابا این هم که گوشیش رو جا گذاشته فكری 

سم من        شي من دیده ا سم خنده داری که تو گو ذهنم جرقه میزنه ،یعني فواد بعد اون ا

  رو چي ذخیره کرده ،به هر سختي که هست میرم گوشي رو از رو

کاناپه برمیدارم ،گوشوویش هنوز زنگ میزنه و نوشووته فواد فواد روشوون خاموش میشووه   

  نیشم تا بنا گوشم باز میشه ، قربونش برم اسمم رو فواد فواد ذخیره،

کرده یعني قلب فواد،به فكر فرو میرم یعني فواد هم داره بهم عالقه مند میشوووه ،میشوووه  

  یک روز من و فواد هم مكل محدثه و علي یا مكل نازی و میكم زن

 . شوهر واقعي باشیم

 .م روی تخت ام و چشمهام رو مي بندمگوشي رو همون جا مي گذارم و بر مي گرد

با صدای بسته شدن در خونه بیدار میشم ،ساعت دیواری اطاق عدد چهار رو نشون میده        

 . ،یعني فواد پنج ساعته که رفته خرید

 فواد وارد اطاق میشه :سالم خانومم دیر که نكردم؟

 .نه خیلي هم زود اومدی ،همش پنج ساعت نبودی:

 اضر جوابیت شدم.گرسنه ات نشده؟مي خنده :عاشق همین ح
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 . کم مونده بیهوش شم:

 .اول ناهار بخوریم بعد خرید ها رو بهت نشون بدم:-

رو تخت میشووینم وفوادهم رو لبه تخت میشووینه و همون جا جوجه ای رو که خریده مي  

  خوریم ،اشتهام خیلي بهتر شده ،بعد ناهار اول داروهام رو بهم میده

 یاره :خب ببین چي خریدم برات؟و کیسه های خرید رو م

از تو نایلون ها لباس تو خونه ای ،دامن ،شوولوار،حوله ،پالتوی بادمجوني رنگ زیبا،شوولوار  

  جین،کیف ،کفش اسپرت و مجلسي،مانتو و هر چي فكرش رو بكنم

گه              ها رو مجبوری خریدم ،دی ید این  باز نمي کنه ،ببخشووو نایلون رو هم  یک  یاره  در م

  س زدم امیدوارم اندازه ات بشه ،نایلون رو باز ميسایزت رو چشمي حد

کنم چند دسوووت لباس زیر برام خریده ،خجالت مي کشوووم که مي گه :خانومم خجالت             

 . نداره ،خیر سرمون زن و شوهریم

تا من برم چایي درست کنم و بیام پاشو برو حموم ،فقط هر وقت احساس کردی حالت  :-

 ول میدی؟بد شده خجالت نكش و من رو صدا کن.ق

 .باشه:

با کمک فواد وارد حموم میشوووم و اون به اشوووپزخونه میره ،لباس هام رو در میارم و زیر 

  دوش ابگرم میرم ،تمام درد ها و رنج هام زیر دوش اب شسته میشه

،موهام رو با هزار زحمت میشووورم ،دسووتهام جون نداره،یک تي شوورت لیمویي و شوولوار  

  ه از حموم بیام بیرون ولي تصمیمجذب ابي سیر مي پوشم ،روم نمیش
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ام رو مي گیرم اول و اخر که باید برم بیرون تازه فواد که يریبه نیسوووت شووووهرمه و از         

  حموم خارج میشم درحالیكه حوله ای دور سرم پیچیدم ،فواد دو تا

لیوان چای تو دسووتشووه و به طرف اطاق خواب میره و با دیدن من سوور جاش میخكوب    

 ا نخوری خورشید؟میشه :باز هم سرم

 . خیلي کكیف بودم احساس مي کنم ده کیلو سبک تر شدم:

 .موهات رو خوب خشک مي کردی:-

 .راستش نتونستم دستهام جون نداره،حتي نتونستم شونه شون کنم:

 .فواد به سمتم میاد:بشین رو صندلي موهات رو شونه کنم

 .هول میشم :نه خودم یواش یواش شونه مي کنم

 .ه :بشین رو صندليفواد جدی میگ

سر ام بر میداره ،موهام در حالیكه تو      شینم و فواد حوله رو از  صندلي میز توالت می روی 

  هم گره خورده اند دورم مي ریزند ،حوله رو زیر موهام میبره و روی

لباس ام مي اندازه و با شووونه به ارومي موهام رو شووونه مي کنه:موهام خیلي بلند شوودند   

  ان گالب همش مي گفت خورشید برو یكم،خدا بیامرز مام

 .کوتاهشون کن ولي من هنوز نرفتم

 .فواد اروم میگه :االن هم من بهت اجازه نمیدم بری کوتاهشون کني

 !چرا؟:
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 .چون حیف اند:-

سر ام اونچنان موهام گره خورده اند که با کمک فواد دوتایي بازشون مي      بعضي جاهای 

  موم میشه ،از فواد خجالت ميکنیم،باالخره شونه کردن موهام ت

کشم نمي دونم روسری سر کنم یا نه که فواد میگه:خورشید میشه دیگه جلوم روسری          

 سر نكني؟

 ...اخه:

 . خورشید بدون حجاب اصالریک شكل دیگه ای میشي:-

 زشت میشم.؟:

 .نه شبیه این عكس های نگارگری های ایراني میشي:-

 .پروین هم همیشه همین رو مي گفت:

 همون دختر تپله که رفتن اراك؟:-

 تو که پروین رو اصالر ندیدی؟:

 .ندیدم ،ولي از اتیش هایي که سوزوندید باخبرم:-

شید این رو برات       سته ای رو برام میاره:خور سر کیفش و ب خنده ام مي گیره ،فواد میره 

 .سفارش داده بودم امروز اماده شد

 این چیه ؟:
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 .ك ترین فرشته دنیایک هدیه برای مهربونترین و پا:-

بسته رو باز مي کنم ،یک گردنبند زیباست که اسم من و فواد تو هم نوشته شده و از دو       

 طرفش زنجیر رد شده

 .فواد خیلي نازه:

 . خوشحالم که خوشت اومده ،بده خودم میخوام گردنت بیاندازم:-

رو  قفل گردنبند  گردنبند رو بهش میدم و موهام رو کناری میبرم تا تو گردن ام بندازه ،      

 مي بنده و گردنبند رو تو گردن ام صاف مي کنه  

اب دهنم رو با صووودا قورت میدم ،که باعث میشوووه فواد صوووداش رو بشووونوه و لبخند          ،

 بزنه:دختر تو چرا اینقدر خجالتي هستي؟

و   انداخت  تو ایینه به گردنبندم نگاه مي کنم ،اولین هدیه ای که فواد خودش گردن ام         

  بخاطر من سفارش داده این عزیزترین هدیه عمرم تا حاالست.فواد

 .میگه:بابا خوشگلي بیا چایي ریختم برات

 .ممنونم خیلي هدیه ارزشمندیه:

 .خواهش مي کنم عزیزم:-

هی  وقت فكر نمي کردم فواد اینقدر ادم حسوواس و عاطفي ای باشووه ،خدا رو شووكر مي  

   .کنم که همسر فواد هستم

لوی ایینه وایسووتادم دارم مقنعه ام رو درسووت مي کنم ،دو سووه روزه حالم بهتر شووده و  ج

  کمي تو خونه اشپزی هم مي کنم،خدا رو شكر با برگه مرخصي که
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از برادر میكم گرفتیم بعد دو هفته امروز با فواد میخواهیم بریم دانشووگاه ،یكم اسووترس  

  خوردن من از فواد دارم ،قیافه دانشجویاني که اون روز شاهد سیلي

بودن داام جلوی چشووومامه،محدثه میگه خودت رو بزن به خیالي احسووواس کنند برات          

 .اهمیت نداشته همشون زود فراموش مي کنند

 فواد تو چهار چوب در وایمیسته :خانمي حاضر شدی بریم؟

 .از تو آیینه نگاهش مي کنم :بله قربان حاضر شدم

شم تو ی  شه جلوی      وقتي میخوام از کنارش رد  شده مقنعه ام رو مي ک ک حرکت حساب 

  صورت ام و فرار مي کنه ،حسابي عصباني میشم :وای فواد خونت

 .حالل شد

دنبالش مي دوم :دسووت هاش رو به عالمت تسوولیم بلند مي کنه:جون خورشووید اشووتباه    

  کردم ،ببخش ،بزرگي کن برو مقنعه ات رو زود درست کن بریم االن

 . به کالس نمي رسیم

 .حسابت بمونه برای وقتي که از دانشگاه اومدیم:

 . فواد دستهاش رو بهم میزنه:اخ جون از دانشگاه اومدیم میخواد حسابم رو برسه

 .نخیر اقا تو همون خیابون حسابت رو میرسم:

 .اونوقت جلوی مردم زشت نیست:-

 .خیلي بي حیایي فواد،منظورم اینه که میبرمت برام چیزی بخری:
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سازی نمي کني ،منم یک جوون مجرد ام فكرم هزار       اهان ،خب:- شفاف  صیر خودته  تق

 . راه میره

 در حالیكه چادر لبنانیم رو سر مي کنم از خونه خارج میشم :فواد؟

شكر مادرم این کشور نیست ببینه پسر       :- اومدم اومدم ،بابا مرد هم مردهای قدیم ،خدا 

 ... دسته گلش گیر چه

 كم بهم میخوره :گیر چي؟یكدفعه وایمیستم ،فواد مح

 .با لكنت میگه:گیر چه فرشته ای افتاده

سیت من به           سا ستش به مقنعه ام نخوره ،اون هم که متوجه ح سور مواظبم که د سان تو ا

  این قضیه شده ،دااماردنبال فرصته که سر به سرم بگذاره که تو یک

ی  اعتراضي با  فرصت مناسب دوباره جلوی مقنعه من رو خراب مي کنه ،من هم بدون ه  

 : همون مقنعه کج و کوله از اسانسور میام بیرون ،فواد میگه

 . خورشید مقنعه ات خیلي خراب شده

 .شونه هام رو باال مي اندازم:مهم نیست ،ولش کن

فواد که ادم بسیار مرتب و اطو کشیده ایه کم کم داره عصبي میشه ،سوار تاکسي میشیم         

  ش میشینم ،راننده از تو ایینهمن با همون مقنعه بهم ریخته کنار

با تعجب نگاهمون مي کنه ،یک اقای کت و شلواری اطو کشیده ،با یک خانوم فوق العاده  

  شلخته ،فواد اروم میگه :خورشید قول میدم دیگه به جلوی مقنعه

 .ات دست نزنم ،جون فواد درستش کن
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 .حساس نباش فواد ولش کن ،به نظرم اینجوری هم خوبه:

 .ط کردم کوتاه میایبگم يل:-

 . اره:

 .خورشید يلط کردم اون مقنعه ات رو درست کن:-

عه ام رو درسووووت مي             یک تو کیف ام مقن نه کوچ مک آیی با ک ند میزنم و  بهش لبخ

 .کنم:حواست باشه بهش دیگه دست نزني

 .چشم قول میدم:-

یم با كالس جلوی در دانشگاه پیاده میشیم و وارد دانشگاه میشیم،چند تا از دختر های هم    

  تعجب به من و فواد نگاه مي کنند،فواد یكي از خوش تیپ ترین و

جذاب ترین و سوونگین ترین پسوورهای دانشووگاه بود و همیشووه دخترهای زیادی بهش   

  توجه مي کردند و اون کوچكترین توجهي به اونها نمي کرد،پشت در

 .وع شدهکالس مي رسیم ،صدای استاد از تو کالس میاد :وای خورشید درس شر

 .اگه مقنعه ام رو خراب نكرده بودی اینقدر معطل نمیشدیم:

با هم وارد کالس میشووویم ،اسوووتاد دسوووت از درس دادن بر میداره و         فواد در میزنه و 

 نگاهمون مي کنه:خانم صادقي برای خودتون شریک جرم پیدا کردید؟

 .وداماده شده بفواد با زرنگي میگه:ببخشید استاد تقصیر من بود وگرنه خانومم زود 
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شما       ستاد با تعجب میگه:مگر  سرها به طرف ما مي چرخه ،ا با گفتن این حرف فواد همه 

 با خانم صادقي ازدواج کردید.؟

فواد با خنده میگه :چه کنیم اسوووتاد،فعال که دخترهای ایراني زدند رو دسوووت دخترهای   

 .لبناني و اسیرمون کردند

 میزنه:مگر اسیر چند تاشون شدی؟استاد با رندی تمام لبخند موذیانه ای 

 .فواد هول میشه :به خدا استاد همین یكي از سر ام هم زیادیه

بچه ها مي زنند زیر خنده ،محدثه و علي هم کنار هم نشووسووتند و دارن به ما مي خندند   

  ،استاد میگه :به این شرط به کالس راهتون میدم که ساعت بعد

 .برای کل کالس شیریني بخرید

 . خنده و میگه :چشم رو چشممفواد مي 

سرها رو از ردیف دوم بلند مي        ستاد دو تا پ صله تو کالس خالیه ا صندلي تكي با فا دو تا 

  کنه و مي فرسته تو اون دو تا صندلي و من و فواد رو کنار هم

مینشوووونه،من خیلي خجالت مي کشوووم ،فواد خیلي اروم میگه:باز تو خجالت کشووویدی            

 !خانومم

ای صوووالح ؟دیر که اومدید ،دختر هم وطنمون رو هم که تور زدید ،لطفار      اسوووتاد میگه :اق   

 .حرف های خانوادگیتون رو ببرید تو خونه به خانومتون بگید

 .فواد میگه :چشم چشم ببخشید
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از بقیه درسي که استاد داد چیزی نمي فهمم محدثه و علي دارن از خنده منفجر میشن و     

 .به زور خودشون رو نگه داشتند

ستاد از کالس میره       ساع  ستاد کالس داریم ،تا ا ساعت بعد هم با این ا ت اول تموم میشه،

  بیرون ،محدثه و علي خودشون رو به ما مي رسونند :وای خورشید

 .شما دو تا خیلي فیلم اید

 .فواد میگه :محدثه خانم دستتون درد نكنه حاال ما فیلم شدیم

  علي میگه :شاه دوماد شما برو شیریني

 .ر االن استاد بر مي گردهتو بخ

تا زود                ید  باشووو پارم ،مواظبش  ما مي سووو به شووو خانومم رو  فواد خیلي جدی میگه :من 

  برگردم،فقط حواستون باشه گرسنه اش بشه فشارش میفته،تشنه اش

بشوووه سووورش درد مي گیره،تو سووورما کهیر میزنه ،تو گرما حالت تهوع مي گیره ،میوه        

 .نشسته هم بهش ندید

شگاهه         از لحن جدی ف شیریني فروشي دم در دان شوکه میشم ،محدثه میگه :اقا فواد  واد 

 .ها ،قرار نیست برید لبنان بخرید و بیارید

 .فواد ادامه میده:آدمیزاده دیگه ،گفتم دیر کردم حواستون بهش باشه

 .محدثه میگه :برید خیالتون راحت من مواظبشم

که محدثه میگه :علي تو نمیخوای   فواد میره شوویریني بخره ،علي رو هم با خودش میبره

 سفارش من رو به خورشید بكني؟



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

278 

 

علي سرش رو میخارونه و میگه :خورشید خانم این خانومم دستتون سپرده ،اگه بهترش     

 .رو دیدید اون رو برام نگه دارید

 !!محدثه عصباني میشه:علي

 .علي میگه:بابا به عمق مطلب فكر کن،منظورم اینه بهتر از تو نیست

فتن فواد و علي ،دخترها دورمون مي کنند:خورشید خوشم اومد بي سر و صدا کارت     با ر

 .رو کردی

 .خورشید واقعارعروسي کردید:-

 میگن باباش تاجره و خیلي پولداره ،راسته؟:-

 خورشید این همه دختر خوب تو کالس بود چرا تو رو انتخاب کرد؟:-

 .واب میده :تا چشم حسودها در بیادمحدثه که از این سوال اخر کالفه شده بالفاصله ج

از این حاضر جوابیش دخترها مي خندند،استاد وارد کالس میشه ،پشت سرش هم علي       

  و فواد با جعبه شیریني و لیوان های یكبار مصرف نسكافه از راه

مي رسند ،علي شیریني تعارف مي کنه و فواد سیني لیوان ها رو مي چرخونه ،فواد سیني      

 . گیره و اروم میگه :راستي تو برام چایي نیاوردیرو مقابلم مي 

 . رفتیم خونه خودم برات چایي میارم:

 از تو سیني دو تا لیوان برمیدارم،فواد میگه :خانوم چرا دو تا برداشتید

 .برای اینكه یكیش مال خودمه ،یكیش مال اقامون:
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 .چشمهاش مي درخشه

ستاد ادامه درس رو میده،    شه و ا بعد از پایان کالس و خداحافظي کردن  پذیرایي تموم می

  از محدثه و علي به طرف خونه راه میفتیم ،زمین بدجور یخ زده

،چند بار نزدیک بود زمین بخورم که فواد به دادم رسوووید،فواد با محبت دسوووتم رو مي          

 .گیره و میگه :خانومم دستت رو بده من زمین نیفتي

،حس خوبیه که ادم احسوواس کنه به تا ایسووتگاه تاکسووي دسووت در دسووت فواد راه میرم 

 .کسي تعلق داره که براش مهمه

به خونه مي رسیم ،فواد کلید رو در میاره و در خونه رو باز مي کنه ،وارد خونه گرم و امن  

  خودمون میشیم ،مقنعه و چادرم رو درمیارم تا سرم سبک بشه و

برو اسووتراحت   خودم رو روی مبل مي اندازم ،فواد میگه :خورشووید جان خسووته شوودی  

 .کن.ناهار یک يذای سبک مي خوریم

از خدا خواسوووته به اطاق خوابم میرم و بعد عو  کردن لباس هام مي خوابم ،با صووودای  

  صحبت کردن فواد با کسي از خواب بیدار میشم ،به پذیرایي میرم

صحبت              شغول عربي  شخصي م شه ،با  صالر متوجه حضور من نمی ،فواد خیلي ناراحته که ا

 ،تلفن اش که تمام میشه مي گم :فواد چیزی شده؟ کردنه

 سرش رو بلند مي کنه :ببخشید خیلي بلند صحبت کردم؟

 .نه، اتفاقي افتاده:
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بكي از همشهری هام بود از سوریه زنگ میزد ،مي گفت برادر کوچیكم پیغام داده که   :-

 .مادرم حالش خوب نیست و میخواد برم ببینمش

 مگه خودتون تلفن ندارید؟:

 . نه منطقه ما جنگه ،هر وقت باهام کار دارن به این فامیلمون تو سوریه خبر میدن:-

 االن میخوای چه کار کني؟:

 .باید برم لبنان مادرم رو ببینم:-

 اگه بری و دیگه نیای چي؟:

 .این چه حرفیه ،من هر جا برم اخرش پیش خودت بر مي گردم:-

دروغ میگي همه ادم هایي که تا حاال تو      اشوووک هام بهانه ای برای بارش پیدا مي کنند:       

 .زندگیم بودند من رو همینطور گول زدند رفتند و دیگه برنگشتند

فواد به طرف ام میاد و میخواد اشوووک هام رو پاك کنه که نمي گذارم و به طرف اطاق             

  خوابم میرم و در رو از تو قفل مي کنم و پشت در میشینم:تو هم

 .و ول مي کنياخرش من رو ول مي کني ،من ر

شینه :خانومم من بهت قول میدم که زود زود بر گردم ،فقط میرم ببینم      شت در می فواد پ

 . حال مادرم خوبه زود میام

با یک اتفاق کاخ ارزوهام           : نمي تونم حرفت رو باور کنم ،همیشوووه تو اوج خوشوووبختي 

 .ویرون میشه
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 .خانومم قول میدم یک هفته دیگه پیشت باشم:-

 ا خودت نمیبری؟چرا من رو ب:

تاده ،در ضووومن کشوووور من جنگه ،اصوووال امنیت            :- فاقي اف که نمي دونم چه ات آخه من 

  نداره.ببین دو هفته مونده تا شب عید،من یک هفته دیگه میام ،برای

 تعطیالت عید هم با هم میریم مسافرت،قبول؟

شووویدم که سووور ام رو روی زانوهام مي گذارم ،آنقدر تو این چند ماه تنهایي و سوووختي ک

  دیگه نمي تونم تنها بمونم.حاضرم تا لبنان با فواد پیاده برم ولي تنها

 .نباشم

 فواد میگه :در رو باز نمي کني بیای بهم کمک کني چمدون ام رو ببندم؟

 .نه نمي تونم ،چمدون بستن تو رو ببینم:

رم لبنان  بخورشید دوستم برای اخر شب برام بلیط گرفته برم سوریه و از اونجا زمیني     :-

 .،بیا کمكم کن

طاقش و         ند میشوووه و میره تو ا جوابش رو نمیدم ،نمي تونم رفتنش رو ببینم،از جاش بل

  چمدونش رو مي بنده ،دوباره میاد پشت در :خورشید من دارم میرم

 ،برای این مدتي که نیستم یكم پول گذاشتم رو میز مطالعه اطاقم ،مواظب خودت باش ،

 .رو باز کن ببینمت حداقل این دم آخری در

 .فواد من رو هم با خودت ببر ،قول میدم مزاحمت نباشم:
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 آخه عزیز من بلیط هواپیما دارم ،قول میدم دفعه بعد ببرمت.نمیای بیرون؟:-

  نه:

 .بعد از اینكه رفتم پشیمون میشي ها:-

 .برو هواپیمات االن میپره:

 .خداحافظ خورشید مواظب خودت باش:-

به قفسه سینه ام میزنه ،باید برم ازش خداحافظي کنم ،صدای در خونه   قلبم داره با شدت

  میاد ،در رو باز مي کنم و وارد پذیرایي میشم ،در خونه رو باز

مي کنم ،آسوووانسوووور میره پایین ،کنار پنجره میرم ،فواد با چمدون چرخ دارش داره به       

   روسمت آژانسي که منتظره میره ،بهش زنگ میزنم ،وایمیسته و باال

 .نگاه مي کنه :فواد فواد مواظب خودت باش

 . تو هم همینطور خانومم:-

 فواد؟:

 جان فواد:-

 .خیلي دوستت دارم:

 .ه مي فرسته :منم همینطور ،بیشتر از اونچه که فكرش رو بكنيب.*و.سبرام 
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ستش به قلبش و من     ستاده و با د از کارش خنده ام مي گیره ،مرد گنده کنار خیابون وای

  ي کنه ،راننده براش بوق میزنه سوار ماشین میشه و میرهاشاره م

 . ولي نگاهش هنوز به پنجره است

  دهشوو تكه تكه قلبم با رفتن فواد نیمي از وجودم کنده میشووه و میره ،احسوواس مي کنم  

  وقتي مي ترسم اینطور میشم،فواد ،همیشه بیارم باال ،میخوام

 .خواهش مي کنم زود برگرد

ه دانشووگاه موندن رو ندارم ،کالس های صووبح ام که تموم میشووه به  اصووال تنهایي حوصوول

  طرف خونه راه میفتم،شش روزه فواد رفته و من منتظرم که امروز فردا

برگرده ،وقتي تو خونه ام دلم میخواد برم بیرون ،وقتي بیرون ام مي خوام زود برگردم   

  ادهاخونه ،خدا رو شكر از اونجایي که هشت روز تا عید مونده است

سر يیبت های کالسي حساس نیستند و بیشتر دانشجوهای شهرستاني به شهرهاشون               

  برگشتند،دل تو دلم نیست از فكر اینكه امروز فردا فواد میاد ،لپ

هام گل مي اندازه ،باید هر طور شووده خونه رو تمیز کنم و خودم رو برای بازگشووت فواد  

  ک سالن زیبایي رو مياماده کنم ،قبل از هر کاری از محدثه ادرس ی

گیرم و سر راه ام اول میرم به سر و صورتم میرسم ،پایین موهام رو هم میدم برام مرتب  

  کنه و یک درجه رنگ موهام رو روشن تر مي کنم ،رنگ چهره ام

بازتر و قیافه ام خیلي عو  میشوووه ،خودم از دیدن چهره جدیدم ذوق مي کنم ،چند تا           

  اب مي خرم تا اگر روم شد جلوی فوادلباس تو خونه ای باز و جذ
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شه       شیدم تا اون رو به خودم جذب کنم ،نه ،هر چي با شم ،...نكنه فكر کنه اینها رو پو بپو

  فواد همسر منه چه تو شناسنامه چه تو واقعیت ،ولي نمیدونم چرا

 تو مدتي که در کنارم بود هرگز بهم نزدیک نشد!؟

باز مي کردم فواد رو مبل های پذیرایي نشسته    به خونه مي رسم،کاش وقتي در خونه رو  

  بود و با لبخند نگاهم مي کرد،در رو باز مي کنم ،خونه همون

ست،لباس های راحتي       شانه ای از روح زندگي توش نی سرد چند روزه اخیر ،هی  ن خونه 

  مي پوشم و شروع به نظافت خونه مي کنم ،تمام دیوارها ،کابینت

کنم دلم ضعف میره ،ساعت نه شب ،برای خودم دو تا نیمرو      ها و اشپزخونه رو تمیز مي 

  میزنم و بعد خوردن شام مي خوام کارم رو ادامه بدم اما از

شه ،به ناچار باید فعال کار رو تعطیل کنم ،به اطاق فواد میرم و        شمهام باز نمی ستگي چ خ

  مكل تمام این چند شب تنهایي رو تخت فواد مي خوابم ،حس

شبها فو  شته و روی همین تخت مي خوابیده     اینكه  سرش رو روی همین بالش مي گذا اد 

  بهم امنیت میده ،تا صبح خواب فواد رو مي بینم ،صبح با انرژی

صبحونه جمع و جوری        شمهام رو باز مي کنم ،خدا کنه امروز دیگه فواد بیاد ، شتری چ بی

  مي خورم و اطاق خواب ها رو هم تمیز مي کنم کارم تا يروب

ي کشوووه ،حموم میرم و دوش مي گیرم و موهام رو مرتب مي کنم و یک کوچولو     طول م

  ارایش و لباس های جدید،االن فقط منتظرم فواد بیاد ،محدثه زنگ

میزنه و ازم میخواد باهاشووون برم شوومال خونه مادرش ،برای فواد هم یادداشووت بگذارم 

  وتایي بریمبیاد اونجا،ولي قبول نمي کنم فواد بهم قول داده بیاد و د
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 .مسافرت

تا تلفن رو قطع مي کنم نازی زنگ میزنه و میگه اگر هنوز تنهام برم خونه شووون ولي باز 

  هم قبول نمي کنم من امروز منتظر شوهرم هستم و تا نیاد جایي

 .نمیرم

جلوی تلویزیون میشینم و تمام فیلم ها رو به ترتیب نگاه مي کنم ،همون جا خوابم میبره  

  ن درد بدی بیدار میشم ،هنوز فواد نیومده ،نكنه برای،صبح با بد

ستادم که پاهام درد      شته و رفته؟انقدر کنار پنجره منتظر فواد وای شه من رو تنها گذا همی

  گرفته ،صندلي اشپزخونه رو میبرم کنار پنجره و تا مدتها رفت و

 امد مردم رو نگاه مي کنم ،چرا فواد هنوز نیومده؟

...سوووه روز...چهار روز...پنج روز...شوووش روز از قرار برگشوووتن فواد  یک روز ...دو روز 

  گذشته درست سیزده روزه رفته و امروز روز چهاردهم و شب عیده ،از تنهایي

دیگه مي ترسم ،همش میرم تو اطاق خوابم و ساعت ها به دیوار روبروم زل میزنم و فكر  

  گالب گفتمي کنم،یادم میاد یكبار یكي از همسایه ها به مامان 

نوه تون خورشووید خیلي زیباسووت ،مامان گالب هم گفت خوشووگلي که به درد نمیخوره   

 . آدم باید بختش بلند باشه

سال         شه از پیش ام رفته ، شاید من بخت ام بلند نیست و فواد برای همی ست مي گفت  را

  تحویل نصفه شبه و من و فواد قرار بود با هم بریم خرید عید رو



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

286 

 

این فكر از جام بلند میشووم باید هفت سووین بچینم ،باید منتظر فواد باشووم   انجام بدیم ،با

 . ،فواد هر جا باشه تا سال تحویل میاد پیش ام

از خونه میرم بیرون ،یک پیاله سوومنو مي خرم ،سوونجد ،سوویر ،سووبزه ،دو تا ماهي قرمز    

  کوچولو ،هر چي برای سفره هفت سین الزم دارم میخرم ،با پس

ندازم یک سووواعت     بدم ،خیلي           ا هدیه  تا بهش  مردونه شووویک هم برای فواد مي خرم 

 .خوشحالم که دارم برای خونه خودم و فواد خرید مي کنم

به خونه برمیگردم ،در خونه رو به زور با کلید باز مي کنم ،از بس خرید کردم نمي تونم          

  جلوی پام رو ببینم ،خرید ها رو روی اپن مي گذارم و روی میز

شام     دکوری کنار پ سین رویایي خودم رو مي چینم ،دوش مي گیرم ، ذیرایي اولین هفت 

  خورشت فسنجون درست مي کنم ،از محدثه شنیدم فواد عاشق

ست مي کنم        شم،موهام رو در سنجون،مكل هفت روز پیش لباس های تازه ام رو مي پو ف

  دستي بر صورتم مي کشم و باز هم منتظر برگشت همسرم مي

بل سووال تحویل رو نگاه مي کنم ولي تمام حواس ام به برگشووتن یا  نشووینم،برنامه های ق

  برنگشتن فواد،با کوچكترین صدایي از جا مي پرم و به در خونه نگاه

شک چشمهام رو         ست ،ا سال تحویل مونده ،خبری از فواد نی ساعت تا  مي کنم ،فقط نیم 

 پر کرده ومنتظره با کوچكترین تلنگری بباره ،

 

،نكنه باز خیاالتي شدم ،اما در واقعار باز میشه و فواد وارد خونه میشه      صدای کلید در میاد 

  ،چمدونش رو میاره تو و به من نگاه مي کنه ،حرفي نمیزنم حرفي
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نمي زنه فقط ايوشووش رو برام باز مي کنه ،مكل ماهي که از تو تنگ بیرون افتاده و دنبال  

  یرم ،مناب مي گرده به طرفش میدوم ،تو ايوش امنش پناه مي گ

در فواد گم میشووم ،فقط گریه مي کنم و اون هم گوش میده ،صوودای شوولیک توپ سووال 

  جدید میاد ،آروم من رو از خودش کمي دور مي کنه و تو صورت ام

 . نگاه مي کنه :خانومم عیدت مبارك

چشمهای فواد هم از گریه سرخ شده ،دوباره سر ام رو در پناه ايوشش مي گیرم :خیلي        

 .دم ،خیلي .ازت ممنونم که اومدیمنتظرت بو

سووور ام رو نوازش مي کنه :با کلي دوندگي و زحمت تونسوووتم خودم رو بهت برسوووونم        

 . ،داشتم از دوریت میمردم،خورشید خیلي دوستت دارم ،خیلي

 .فواد دیگه تنهام نگذار:

 . ببینمت چقدر عو  شدی !موهات رو رنگ کردی؟چقدر بهت میاد:-

یدم و وضووعیت فعلیم تو ايوش فواد میفتم ،از خجالت گونه هام یاد لباس بازی که پوشوو

  سرخ میشه :چه لباس دلبری هم پوشیدی میخوای جدی جدی من

 رو بكشي؟

 .اگه بده االن میرم عوضش مي کنم:

 .در حالیكه دست ام رو به طرف خودش مي کشه :عمرار اگر بگذارم عوضش کني

 .گم :من برم شام رو گرم کنمدر حالیكه سعي مي کنم بحث رو عو  کنم مي 
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 .فواد مي خنده :االن هر چي بگي فایده نداره ،من تا سیر نبینمت نمي گذارم جایي بری

 همراه فواد رو کاناپه گوشه پذیرایي مي شینم:فواد حال مادرت چطوربود؟

 . حالش بهتره ،خیلي هم بهت سالم رسوند:-

 مگه جریان خودمون رو بهش گفتي؟:

ست رو هم دیده و کلي ازت خوشش اومده ،تازه یک هدیه هم برات   کجای کاری؟عك:-

 .فرستاده

 راست میگي؟:

شه و چمدونش رو میاره باز مي کنه و جعبه چوبي کوچیكي رو بهم میده    از کنارم بلند می

  ،جعبه رو باز مي کنم یه دستبند طالی قدیمي که عقیق های

 یلي قدیمیه؟زیبایي روش کار شده:وای این خیلي خوشگله،حتما خ

 .اره مال مادر مادربزرگ پدرمه ،که به عروس های بزرگ خانواده رسیده:-

 با تعجب میگم :تو که بچه آخری؟

سر        :- سر و من و موندیم ،یا شدن ،یا شهید  سین ام  خب از وقتي داداش طاها و داداش یا

  که فقط مشغول مبارزه است و فقط من دم به تله دادم و رفتم

 .ن دستبند به تو رسیدقاطي مرغ ها و ای

 مگه داداش بزرگت متاهل نبود؟:
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چرا، ولي همسر شهید رو گرفته بود و اون بچه ها هم بچه های دوستش بودند ،مادرم     :-

 .فرصت نكرد ببیندشون چون روز قبل عروسي شهید شدند

فوادبا لحن مهربوني میگه :خورشید خیلي نگرانت بودم ،همش مي ترسیدم حالت بد شه    

  ي ترسیدم فكر کني تنهات گذاشتم.بلیط برگشت گیرم،همش م

 .اومدم ب.*و.سنیومد از سوریه تا اینجا رو با اتو

ساعت ها تو اتو       سری که بخاطر من  شمهای هم شق به چ سال        ب.*و.سبا ع سته تا  ش ن

  تحویل در کنار من باشه نگاه مي کنم :فواد خیلي مهربوني،بدون تو خونه

 .م میكردقابل تحمل نبود،تنهایي داشت دايون

 .تو که قبال هم تنها بودی و باید به تنهایي عادت داشته باشي:-

 . اون مال زماني بود که تو رو نداشتم:

 .فواد با شیطنت نگاهم مي کنه :مكل اینكه قراره من رو از راه به در کني

 .از هولم از جا بلند میشم :من االن میام

 .ي خوام ببینمتفواد مي خنده:نترس نمي خورمت دختر ،بیا فقط م

شید با   از تو اطاقم هدیه فواد رو بر میدارم و به پذیرایي میرم ،با دیدنم لبخند میزنه:خور

 .این لباس یک چیز دیگه ای شدی

 .هدیه رو به طرفش مي گیرم :عیدت مبارك
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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

باز کنم ببینم خانومم                بده  دختر این کارها چیه ؟چرا آخه ؟حاال از این حرفها بگذریم 

 ریده؟برام چي خ

با ذوق کايذ کادو رو باز مي کنه :ببین ببین چي کرده ؟فواد رو دیوونه کرده .ببین ببین         

 .چي کرده ،فواد رو دیوونه کرده

سووواعت رو نگاه مي کنه :قربون خانم خوش سووولیقه خودم برم ،نفسووومي ،چقدرم از اون  

 .گرون هاست ،وای وای

 .قابلت رو نداره عشقم:

ناخودآگاه جلوی دهانم مي گیرم ،فواد دسوووت ام رو مي     با گفتن این حرف دسوووتم رو  

 .گیره:همین یک کلمه ای که بهم گفتي بهترین هدیه از طرف تو بود

 ناشیانه سعي مي کنم باز هم فضا رو عو  کنم:فوادسفر کجا بریم؟

 .قربون این ناشیانه عو  کردن بحكت برم ،هر جا تو دلت بخواد:-

 .د برم مشهدبریم مشهد ؟من خیلي دلم مي خوا:

 . باشه عزیزم میبرمت مشهد:-

 کي بریم ؟:

 .دو تا بلیط از تو کیفش درمیاره:فكر کنم فردا باید بریم

 خیلي بدجنسي فواد ،چرا نگفتي بلیط مشهد خریدی ؟شب عیدی از کجا پیداکردی؟:

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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یک دوستي دارم تو فرودگاه کار میكنه ،نتونست بلیط برگشت از سوریه رو برام جور       :-

  ،بهش گفتم به این شرط مي بخشمت که دو تا بلیط مشهد روزکنه 

  ددا بهم رو اینها  ترمینال  اومد  اول عید برام جور کني ،باهتل خوب و نزدیک حرم ،االنم     

 .رفت و

 خیلي خوشحالم کردی فواد ،پروازمون ساعت چنده ؟:

مي  سوواعت هفت شووب فردا،االن اسووتراحت کنیم فردا بیدار شوودیم چمدون رو با هم  :-

 .بندیم

کار کنم ؟برم            باس هاش رو عو  کنه ،من هم نمي دونم چه  تا ل طاقش میره  به ا فواد 

  پیشش ،یا برم اطاق خودم ،عین مرغ سر کنده تو خونه راه میرم که

 فواد میگه :خورشید این اینجا چي کار مي کنه؟

 !با عجله به اطاق خوابش میرم :جانم؟

ه از سوونجاق سوورهای من که بد جور تا شووده رو  در حالیكه پشووتش رو مي ماله یک دون

 کنه؟ مي کار چه نشون ام میده و با شیطنت میگه :این تو تخت من 

 .ببخشید ،چیزه ،اومده بودم اطاقت حتما اینجا جا مونده:

هنوز حرف ام تموم نشووده که دوباره آهش بلند میشووه :خدا چه کارت کنه خورشووید از   

  شدم تو خونه خودم داره بهم بین سه تا کشور جنگ زده سالم رد

 . سومقصد میشه
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شید تو احیانارنیروی        شونم میده ،پتو رو کنار میزنه:خور سنجاق دیگه ای رو ن در حالیكه 

 نفوذی اسراییل نیستي؟

 .در حالیكه مي خندم میگم:میخوای بلند شو من اول بمب ها رو خنكي کنم

 .رو گروگان برمیدارمتو یک حرکت من رو به سمت خودش مي کشه :نه دیگه تو 

در حالیكه تقلي مي کنم از دسوووتش فرار کنم میگم:فواد بگذار برم ،خواهش میكنم،من     

 .ازت خجالت مي کشم

  ب.*و.سدر حالیكه تو محاصوووره دسوووتهاش هسوووتم مي خنده:من هزار کیلومتر تو اتو     

  ننشستم بیام با سنجاق سرهات شكنجه ام بدی ،از امروز جات همین جاست

 .تو این دو هفته همین جا بوده،همونطور که 

 .با تعجب نگاهش مي کنم:از کجا فهمیدی من اینجا مي خوابیدم

سرهات هم همه جا         :- سنجاق  ضمنا  شخیص مي دم و  شي ت من عطر موهات رو هر جا با

  ریختن.االن هم کاریت ندارم فقط عین بچه آدم بي سر وصدا

 .بخواب

 کنارش دراز مي کشم:فواد؟

 جانم؟:-

 آدم رو دیدی؟تو بچه :

 چطور؟:-
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 خب از کجا میدوني بي سر و صدا مي خوابیده؟:

هنوز این حرف من تمام نشوووده که ،فواد شوووروع به قلقلک دادن من مي کنه:ببین من       

 .کاریت ندارم خودت هي شروع مي کني

 . وای فواد ،تو رو خدا ولم کن من بدجور قلقلكیم:

 .ه ادم چطور بي سر و صدا مي خوابیدهکه قلقلكي هستي !آره ،االن نشونت میدم بچ:-

شویي میدوم      ست انقدر قلقلكم میده که دیگه نمي تونم خودم رو کنترل کنم و به طرف د

  ،شانس اوردم ،نزدیک بود آبروم بره و لباس هام رو خیس کنم

،بیچاره شدم تازه تونستم قضیه تنظیم بودن مقنعه رو حل کنم ،حاال قضیه قلقلكي بودن       

 .ده و دیگه مي خواد حسابي اذیت ام کنهمن رو فهمی

اروم به اطاق خوابش میرم ،از خستگي بیهوش شده ، به اطاق خودم میرم و روی تخت ام 

  مي خوابم ،نزدیک صبح با تكون خوردن تخت ام از خواب مي

 پرم :فواد چرا اینجا اومدی؟

سر      شه : شه ،پتوم رو روی خودش مي ک صدا نكن    در حالیكه خواب آلود و دراز مي ک و 

 . بخواب وگرنه بهت میگم بچه آدم چطوری بي سر و صدا مي خوابه

 !فواد:

 .هیس خوابم مي پره ،دیشب اومدی عید دیدني االن اومدم بازدید پس بدم .بخواب:-

اروم دراز مي کشوووم ،چقدر هم خوش خوابه ،تا چشوووم هاش رو مي بنده خوابش میبره        

  میشه،من هم چشمهام رو،صورتش وقتي خوابه مكل بچه ها مظلوم 
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مي بندم و به صووودای نفس هاش گوش مي کنم ،خدایا شوووكرت که دوباره فواد رو بهم         

 ... دادی

با شووونیدن صووودای خر و پف بلندی از خواب مي پرم ،چشووومهام رو مي مالم ،فواد هنوز 

  شده خسته راه تو خیلي معلومه کنه مي پف و خر بامزه چقدر خوابه 

از ابوني لجباز و زبون دربی يول همون خسته و مظلوم صورت این هک ،باور کردني نیست 

  روزهای گذشته باشه ،آروم از جا بلند میشم و از اطاق خارج

میشم ،باید قبل بیدار شدن فواد صبحانه رو آماده کنم و لباس های خودم و فواد رو جمع  

  کنم ،کتری رو پر از آب مي کنم و روی گاز میگذارم ،از بس

 تن به موهای سووور ام ژل زدم همشوووون به هم چسوووبیده ،از تو اطاقم آروم حوله دیروز 

  کردن خالي و موهام شستن ،بعد میرم حمام به و برمیدارم رو ام پوش

کلي نرم کننده مو موفق میشوووم موهام رو شوووونه کنم ،کاش قبل از اینكه فواد موهام رو 

  جازه کوتاهدیده بود کوتاهشون کرده بودم ،االن که دیده دیگه ا

 . کردنشون رو بهم نمیده،حوله رو مي پوشم و میام بیرون :سالم خانومم صبح بخیر

 ... با دیدن یكباره فواد نفسم بند میاد :هیع

 ترسوندمت؟:-

 سالم ،فكر کردم هنوز خوابي؟:

 .نه دیگه اشتباه حدس زدی با بودن بانوی خوشگلي مكل شما که آدم خوابش نمیبره:-

 .خر و پفت فیلم مي گرفتم تا ببیني چطور هم خوابت برده بود کاش از صحنه:
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شه       شید همی سرش رو مي خارونه و با خنده میگه:وای باز هم خر و پف کردم ،ببخ فواد 

 .وقتي خیلي خسته ام اینطور میشه

 .اشكال نداره من هم شوخي کردم:

 .بیا ببین چه صبحونه ای برات درست کردم:-

 .  بپوشم االن میاماجازه بده لباس هام رو :

 .پس خواهشا فقط لباس بپوش و موهات رو جمع نكن بگذار همین جور باز بمونه:-

به اطاقم میرم و لباس جدید دیگه ای مي پوشووم و به اشووپزخونه میرم ،فواد با تحسووین    

  نگاهم مي کنه و میگه :من نمي دونم چه کار خیری کردم که خدا تو

 .رو به من داده

 .فتي نمي دوني من کفاره کدوم گناهتمولي قبالر میگ:

 !میزنه رو دستش:چقدر بي ادب بودم ها

 ... اره ،خیلي:

صبحانه لباس هامون رو جمع مي کنیم       شق در کنار هم مي خوریم و بعد  صبحانه رو با ع

  و به سر مزار مامان گالب میریم ،مسیر خیلي شلويه همه روز

شون اومدن ،کنار   سر مزار عزیزان شورم و روش      اول عیدی ، سنگ رو می شینم و  مزار می

  گالب مي ریزم ،فواد هم کنارم میشینه و بعد خوندن فاتحه با لهجه
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سالم       سین مي خونه،تو دلم با مامان گالب حرف میزنم: صیح عربي برای مامان گالب یا ف

  مامان گالب عزیزم ،عیدت مبارك،این همسرم فواد ،خیلي مرد

پاکه باز هم برای خوشبختیم دعا کني و از خدا بخواهي    خوبیه ،ازت مي خوام تو که دلت

  فواد تا ابد پیش من بمونه ،دلم مي خواد واقعا همسرش باشم و

مادر بچه هاش بشوووم ،دعا کن مامان گلي ،دعا کن ،امروز میخواهیم بریم مشوووهد،من تا  

  حاال مشهد نرفتم ،همیشه ارزو داشتم یكروز باهم بریم ولي قسمت

 .و به اقا مي رسونمنشد ،سالمت ر

 . فواد دستش رو روی شونه ام مي گذاره:خانمي بریم دیرمون میشه

دستش رو مي گیرم و بلند میشم از این کارم خوشحال میشه و بهم لبخند میزنه ،با وجود  

  ترافیک به موقع به خونه مي رسیم :خورشید جان زنگ بزنم

 يذا سفارش بدم؟

 .هنه عزیزم ،شام دیشب ام همش موند:

 وای چي پخته بودی؟:-

 .فسنجون ملس:

فواد بدو سووور یخچال میره و قابلمه برنج و فسووونجون رو درمیاره و شووواکي نگاهم مي         

 کنه:خانومم این که همش دست نخورده ست ،خودت شام نخوردی؟

 .بدون تو هی  چي از گلوم پایین نمیرفت:
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گاز مي گذاره و زیرشوووون رو روشووون مي کنه و         ها رو روی  یاد     قابلمه  به طرف من م

  :خورشید خواهش میكنم به من بگو من در برابر این همه محبت تو چه

 کار کنم؟

 .مي خندم :فقط تا ابد پیشم بمون و برای من باش

 .کمي فكر مي کنه و جدی میگه:تا ابد رو که هستم ،فقط برای تو بودن رو قول نمیدم

 .خیلي بدجنسي فواد:

برادر و فامیلمم هم هسووتم ،چقدر زود برداشووت بد  خب راسووت میگم من برای مادر و:-

 .مي کني

 .ولي من واقعي گفتم دلم مي خواد فقط توذهن و قلبت من باشم:

 .دستهام رو مي گیره و با مهربوني میگه :مطمئن باش هستي

صدای جلز و ولز کردن برنج نجات ام مي ده ،سریع زیر قابلمه ها رو خاموش مي کنم و    

  فواد با ولع يذا رو مي خوره و داامار به به ميمیز رو مي چینم ،

شد زود راه افتادیم وگرنه تو   کنه ،بعد خوردن ناهار به طرف فرودگاه راه میفتیم :خوب 

 .ترافیک روز اول عید گیر مي افتادیم

هواپیما بعد نیم سوواعت تاخیر راه میفته ،من تا حاال سوووار هواپیما نشوودم و از اسووترس    

  د که متوجه حال خرابم میشه ،سعي مي کنه با حرففشارم افتاده ،فوا

 زدن ارومم کنه :خورشید به نظرت تو هتل دو تا اطاق جدا بگیرم یا یک دونه مشترك؟
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 .وای فواد ،نمي تونم حرف بزنم ،حرف بزنم باال میارم:

 .دو تا جدا خوب نیست ،یک دونه دو تخته مي گیرم:-

 .!فواد؟:

 .هری مي گیرماصال یک دونه اطاق زن و شو:-

 .فواد حرف نزن االن باال میارم:

 .من که نمي تونم از تو دور بمونم مجبوری باهام راه بیایي:-

 .فواد ،کیسه بده:

 !فواد پاکت کايذی رو به دستم میده:این که کايذه خیس میشه

نه مشوووترك              یک دو قاومه.پس قبول  نه امتحانش رو پس داده م بهم چشووومک میزنه:

 بگیرم؟باشه

 م جوابش رو بدم حالم به هم میخوره ،خیس عرق میشم ،ولي االن راحت شدم ،تا میا

یكم از فواد خجالت مي کشووم حالم بهم خورد،فواد دسووتمال کايذی میده دسووتم و میگه 

 .:بده از پنجره بندازمش بیرون

 .از این حرفش خنده ام مي گیره :افرین همیشه بخند بگذار با دیدنت دلم باز شه

ست         به فرودگاه م شیم و به طرف هتل راه میفتیم،دو سیم ،از هواپیما پیاده می شهد مي ر

  فواد یک اطاق دو تخته برامون رزرو کرده ،در اطاق رو که باز مي
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 . کنیم با یک تخت دونفره مواجه میشیم :فواد!این کجا دوتخته است ؟این که یک تخته

ش        سط تخت باهاش خط مي ک سرم در میاره و و شالم رو از  ه :نه دیگه ببین دو نفر  فواد 

 . روش جا میشن

 اما فواد؟:

 خورشید چرا همش ازم فرار مي کني ،احساس مي کنم بهم عالقه نداری؟:-

 .نه باور کن دوستت دارم ،فقط یكم برام سخته خیلي نزدیكت بشم:

 .حرفت رو قبول مي کنم،تا تو استراحت کني من یک دوش بگیرم بریم حرم:-

 .رو اوردی ،همیشه ارزوم بود یک روز بیام مشهد زیارتفواد ممنونم که من :

 فواد با تعجب میگه:مگه تا حاال مشهد نیومده بودی؟

 .نه بار اولمه:

 .چشمهاش پر میشه:خورشید خیلي برام دعا کن

 .تو که اول و وسط و اخر همه دعاهامي:

 برام چه دعایي مي کني؟:-

 .مي خندم:اینكه خدا من رو همیشه برات حفظ کنه

 .یعني باال بری پایین بیای عاشق همین شیرین زبونیت ام:-
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  بیدار  موهام  نوازش احسووواس با  فواد میره دوش بگیره و من رو تخت دراز مي کشوووم  

 اومدی؟ حموم از کي: میشم

 . خیلي وقته ،پاشو وضو بگیر بریم حرم:-

 از هتل خارج میشم :فواد میشه تا حرم پیاده بریم؟

 .و بخوایاره عزیزم ،هر چي ت:-

فقط گریه مي کنم ،خیلي دلم شكسته ،گنبد طالیي اقا رو از دور مي بینم :السالم علیک یا    

 ... علي ابن موسي الرضا

آمدم ای شووواه پناهم بده خط اماني زگناهم بده ای حرمت ملجا درماندگان دور مران از             

  در و راهم بده ای حرمت ملجا درماندگان دور مران از در و راهم بده

 یق وصل تو که من نیستم الیق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بدهال

 

حس قاصدکي رو دارم که سبكبال همراه با نسیم روی کاشیكاری های حیاط سر میخوره  

  ،مكل جوجه کبوتر تنهایي که بعد از مدتها دوری از خونه ،خونه

شحاله و     شحالي من خو ستم رو محكم گرفته، نمي   اش رو پیدا کرده،فواد از دیدن خو د

  تونم پلک بزنم مي ترسم با پلک هم زدني از خواب بیدار شم و

هنوز تو خونه اجاره ای بغل پشووت بوم باشووم :فواد باهام حرف بزن ،بگذار مطمئن شووم   

 .خواب نیستم
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فواد دسوووتش رو دور شوووونه ام مي اندازه و از خیابون ردم مي کنه :بیداری همه زندگیم  

 .،بیداری

رد حیاط سووقاخونه میشووم،جرات راه رفتن ندارم روی فرش های پهن شووده تو حیاط    وا

  میشینم و مدت ها به گنبد زل مي زنم:خانومم نمیخوای بری زیارت

 .؟پاشو هوا سرده مریض میشي

فواد احسووواس مي کنم روی ابرها دارم راه میرم ،جای مامان گالب خالي ،همیشوووه ارزو  :

 . داشت یكبار بیاییم مشهد

خب االن برو زیارت جای خدا بیامرز مامان گالب هم نماز زیارت بخون ،جای پدر و               :-

 .مادرت هم بخون

 فواد نماز زیارت چطوریه ؟:

 .خیلي راحت دو رکعت مكل نماز صبح ،فقط نیتش فرق داره:-

دلم مي خواد جای قیم ام هم نماز بخونم ،جای خانواده مامان گالب ،جای مادرت،جای            :

 شهیدت ،کالر چند رکعت بخونم؟ برادر های

 .همون دو رکعت کافیه:-

 !اخه این همه آدم تو دو رکعت چي بهشون میرسه ؟:

شما مي کنید ،مكل نماز         :- شه مي گفت ،خیراتي که  شتیم که همی ستادی دا یادش بخیر ا

  ،روزه ،صلوات ،قران خوندن ...بعد از اینكه نیت مي کنید به
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شووه که به دسووتگاه کپي میدید ،یعني خداوند مهربان به رفتگانت برسووه مكل برگه ای می

  تعداد افرادی که نیت کردید به اونها خیر میده و در اخر اصل برگه

 .رو به خودتون تحویل میده واصل ثواب به خودتون هم میرسه

 ! چه تعبیر قشنگي:

 اره ،من هم وقتي تعریف مي کرد خیلي خوشووم اومد.برو زیارت یک سوواعت دیگه بیا :-

 .همین جا منتظرتم

شت        ساعتي که فواد گفت اینجا زود گذ شم و به طرف حرم راه میفتم،چقدر یک  بلند می

 .انگار چند ثانیه اینجا بودم

به حیاط میرم مردی که همه کس ام شوووده در حالیكه دسوووتهاش تو جیب پالتوشوووه تو           

 .سرمای حیاط منتظرمه:سالم خانمي زیارت قبول

 !ه اینجا منتظرميعلیک سالم،فواد خیلي وقت:

 .زودتر اومدم اگر اومدی بیرون سرما نخوری و زود برگردیم:-

همراه فواد به طرف هتل راه میفتیم :فواد خیلي دلم میخواد من رو ببری خانواده ات رو    

 .ببینم

 .وقتي برگشتیم برات پاسبورت مي گیرم و میبرمت لبنان:-

 راست میگي؟:

یندت ،بنده خدا تنها دلگرمیش وجود تو و نوه      من هم دوسوووت دارم ببرمت مادرم بب   :-

 .های نازش
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 !!!کدوم نوه ها:

 .بچه های ما دیگه:-

شم و اونور خیابون رو نگاه مي کنم ،دلم میلرزه ،یعني فواد واقعار من رو به   خجالت مي ک

  عنوان همسرش قبول کرده ،خدایا هزار بار شكرت مي کنم

 . ،ممنونم ازت ،ممنونم

سریع مي   شه و به طرف تهران برمي    روزها  شهد تموم می گذرند یک هفته اقامت ما تو م

  گردیم ،فواد خیلي

 . عو  شده،خیلي بیشتر از قبل هوامو داره،یک جورایي واقعا مرد زندگیم شده

دیشوووب عید دیدني خونه مادر نازی رفتیم میكم هم اونجا بود و کلي سوووربه سووور فواد          

  س مي گیرند که هفته دوم عید روگذاشت ،محدثه و علي دااما بافوادتما

بریم شمال پیش اونها باشیم ،فواد باالخره موافقت خودش رو اعالم مي کنه و با مشورت    

 .با علي قرار میشه با نازی و میكم بریم شمال پیششون

فردا صبح زود مي خواهیم راه بیفتیم ،تمام وسایل رو اماده کردم وبرای تو راه یكم لوبیا    

  که يذای سالم بخوریم .فواد خوابیده من هم بهپلودرست کردم 

طرف اطاقمون میرم تا بخوابم که فواد میگه :خورشووید بسووه بیا اسووتراحت کن ،فردا از    

 .بیخوابي حالت بد نشه

 . چشم اقا اومدم ،چشم:
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بدون اینكه پتو رو از روش تكون بده یا چشووومهاش رو باز کنه میگه:خوشوووم میاد ازم             

  ومدی ضعیفه،افرین همیشه همینطور حرفحساب میبری چه زود ا

 .گوش کن باش تا ازت راضي باشم

در حالیكه تو جام دراز مي کشم پتو رو محكم از روش برمیدارم :ضعیفه ضعیفه منظورت  

 کیه؟

فواد که حسووابي جا خورده میگه:اقا به خدا،اقا ما نبودیم ،شوویطون گولمون زد ،ببخشووید   

 .لیامون رو نخوایدقول میدیم تكرار نشه ،فقط شما او

در حالیكه از این فیلم فواد خنده ام گرفته خودم رو بي خیال نشووون میدم :از این به بعد 

 .حواست جمع باشه

 .چشم چشم تو رو خدا فقط من رو نخورید ،من خیلي بدمزه هستم:-

 .در حالیكه چراغ خواب رو خاموش مي کنم بلند میگم :فواد

نصوووافا انقدر طبیعیه نمیدونم واقعا خوابش برده یا       یک دفعه صووودای خر و پفش میاد ،ا   

  هنوز داره فیلم بازی مي کنه.دیگه باهاش بحث نمي کنم وگرنه تا خود

صدای اذاني که از گوشیم بلند میشه بیدار میشم،فواد رو بیدار         صبح من رو میخندونه.با 

  مي کنم تا نماز صبحش رو بخونه و کم کم راه بیفتیم ،وسایل رو

 .است اماده چیز دیگه چک مي کنم وسایل صبحونه و ناهار و میوه و چایي همه یكبار 

میكم و نازی با ماشووین میان دنبالمون و میكم با دیدن اثاثیه میگه:یا خدا ،مگه مي خواهید  

 چند روز اونجا بمونید.؟
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 .فواد شاکي میگه:داداش خدا نكرده یكوقت یه ماشاماهلل از اون دهنت در نیاد

 .خنده :ماشام اهللمیكم مي 

  سوار ماشین میشیم ،میكم و فواد صندلي های

جلو ماشین مي شینند و من و نازی رو صندلي های عقب ،یک ساعتي که راه میفتیم نازی      

  میگه:میكم جان من معده ام درد گرفته یک جا دیدی صبحونه

 .دارند نگه دار صبحونه بخوریم

 .میگه:رو چشمم خانوم میكم از تو اینه نازی رو نگاه مي کنه و

صبحونه بخوریم من     ست نگه دارید  به میكم میگم:اقا میكم هر جا دیدید خوش اب و هوا

 .همه وسایل صبحونه رو اوردم

 .فواد برمي گرده عقب رو نگاه مي کنه:افرین به خورشید خانوم زرنگ

سبي برای توقف پیدا مي کنند و در حالیكه داامار در حا  سر ب میكم و فواد جای منا سر  ل  ه 

  هم گذاشتن هستند صبحونه رو مي خوریم و دوباره راه میفتیم

،میوه ها و تنقالتي که ازخونه برداشتم رو میارم جلو ماشین تا توی راه بیكار نباشیم ،فواد  

  حسابي ذوق کرده :بابا خورشید رو نكرده بودی اینقدر

  تي اینقدر کدبانویي   کدبانویي،خدایي عو  اون کل کل های توی دانشوووگاه اگه میگف          

 .زودتر مي گرفتمت

نازی میگه:هر چند برای شما بد هم نشد ،نه چک زدی نه چونه عروس بردی به خونه.نه    

  خرج عروسي،نه ماه عسل ،نه خرید هیچي ،تازه اون هم دختر به
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 . این خانمي و کدبانویي

 .یرمش مي گفواد میگه:خورشید رو ببرم لبنان حتما اونجا یک جشن عروسي حسابي برا

 .نازی میگه:میكم یاد بگیر

 .میكم میگه :نازی چقدر ساده ای ها،فواد سر به سرت مي گذاره

 .فواد میگه:وقتي دعوتتون نكردم حالتون جا میاد

شه طوری که متوجه      شكوفه کردن برخي درخت ها جلب می حواس ام به زیبایي جاده و 

  حواستصحبت های فواد و میكم نمیشم ،نازی تكون ام میده:

 کجاست خورشید؟میكم میگه ناهار هم چیزی اوردی یا بریم رستوران ؟

نه ببخشووید حواسووم به درخت های تو جاده بود،نه ناهار لوبیا پلو پختم اوردم با سوواالد   :

 . شیرازی و ماست

میكم صوووداش بلند میشوووه:به به وای به به ،خوش بحالت فواد با این خانم کدبانویي که               

 .داری

 .:میكم اینطوری نگو ،خانومت ناراحت میشهفواد میگه 

  لک میدونه هم خودش ،میكم کلفته ام پوسوووت من راحت نازی میگه :نه اقا فواد خیالتون 

 .کنه نمي پیدا من از بهتر بگرده رو دنیا

 .میكم میگه:نه بابا اونقدر هم پر توقع نیستم ،از تو هم پایین تر باشه قبول مي کنم
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ه خودت رو نشووون دادی ،دیگه عروسووي بي عروسووي،برگردیم  نازی مي خنده:میكم خوب

 .ازت جدا میشم

میكم به فواد میگه:بیا خیالت راحت شووود زن ذلیل ،حاال هي بگو خانم کدبانو،دلت خنک                

 .شد درخت عشقمون رو خشكوندی

قدر این دو نفر        نازی نمي تونیم جلو خنده مون رو بگیریم و میزنیم زیر خنده ،ان من و 

 .طنز تو استین دارند که من و نازی پیششون کم اوردیم مطلب اماده

عد دو                ته مي خوریم و راه میفتیم ،ب جاده رو فرا گرف که  مه ای  جاده تو  نار  هار رو ک نا

  ساعت به خونه مادر خانوم علي مي رسیم ،محدثه و علي به

 ! استقبالمون میان،محدثه میگه:خورشید چقدر عو  شدی

 چه جوری شدم؟:

 .وم شدیخیلي خان:-

 .فواد میگه :خانوم من از اول هم خانوم بود

 .محدثه مي خنده و میگه :اون که بعله ،بر منكرش لعنت

خونه مادر محدثه سوووه خوابه اسوووت ،یک خواب رو به خانم ها میده،یكي رو به اقایون و  

 .یكي هم خودش و همسرش و پسرش

سوياتي نازی و محدثه رو میدم ا    ستراحت میریم  شون گردنبند     وقتي برای ا شهد برا ز م

  فیروزه بازنجیر نقره خریدم و به مادر محدثه هم زعفران و زرشک و

 .نبات میدم ،محدثه میگه:وای خورشید مكل مامان ها شدی
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 چطور؟:

 .سوياتي و اینها دیگه:-

نازی جریان صووبحانه و ناهار و تنقالت تو راه رو تعریف مي کنه ،محدثه میگه :همون که 

 .كل مامان ها شدیگفتم کامال م

 که محلي ،يذای کنیم مي درسوووت رو شوووام و محدثه مادر کمک میریم بامحدثه و نازی 

  مي پر بشقاب تا دو من و است خوشمزه خیلي کنند مي درست

خورم ،فواد با تعجب نگاه ام مي کنه ومیگه :خورشووید تا حاال ندیده بودم اینقدر با اشووتها  

 يذا بخوری؟

 .گر جا داشتم باز هم مي خوردمخیلي خوشمزه است ،ا:

بعد شووام همه خانم ها به اطاقمون میریم و تا نصووفه های شووب حرف میزنیم ،فواد داامار   

  بهم پیامک میزنه و ابراز دلتنگي مي کنه و ازم میخواد یواشكي برم

حیاط تا با هم بریم کنار سوواحل.دلم نمیاد نرم ببینمش ،راسووتش از ابراز دلتنگي که کرد  

  ج زد براش .به بهانه دستشویي از اطاق خارج میشم و بهدلم ين

حیاط میرم ،فواد به نرده های کنار در تكیه داده و با دیدنم ذوق مي کنه:الهي فدات شووم  

 .میدونستم میای

به طرفش میرم دسوووتم رو مي گیره :بیا فرار کنیم بریم کنار دریا ،دوسوووت دارم باهات        

 .قدم بزنم
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دریا میریم ،خونه مادر زن علي تا دریا راهي نیسووت   دسووت در دسووت عشووقم به طرف  

  ،درست پشت حیاط خونه شون ساحل شروع میشه و بعدش هم

 .دریاست صدای امواج دریا ارامش خاصي داره

فواد دستش رو دور شونه هام حلقه کرده و کنار ساحل اروم راه میریم:خورشید همیشه       

 .راه برمارزو داشتم یک روز باهات کنار دریا اینطوری 

 .منم همینطور:

 .واقعار،فكر میكردم خوشت نیاد و ازم بدت بیاد:-

 کدوم زنیه که از اینكه تو ايوش عشقش راه بره بدش بیاد؟:

 .خدا رو شكر مي کنم که ما هر دو تامون عاشق همدیگه ایم:-

یكم حالت تهوع مي گیرم ،یک دفعه کنار سووواحل میشوووینم ،فواد نگران میشوووه:خانومم  

 وبه؟یكدفعه چي شد؟حالت خ

 نمیدونم یک جور حالم بد شد ،:

 .انگار لرزم گرفت و چشمهام سیاهي رفت

 .بیا برگردیم خونه استراحت کن ،همش از خستگیه:-

نرده ها رو باز مي کنه و وارد حیاط میشوویم ،هشووت جفت چشووم منتظرمون هسووتندعلي   

 میگه:که حاال ما رو دور میزنید یواشكي میرید سر قرار؟
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میكم دنبال فواد مي کنند و محدثه و نازی هم دنبال من ،یكدفعه چشووومهام سووویاهي   و با 

  میره و روی زمین میفتم و دیگه چیزی نمي فهمم،فقط احساس

پایین رفتن شربت شیریني رو از گلوم دارم،مادر محدثه با لهجه شمالي مي گه:بخور گل     

 .دخترم بخور ،حالت جا بیاد

خانم هاو فواد با نگراني در اطرافم هسووتند،مادر محدثه با  چشوومهام رو باز مي کنم ،همه

  زبون محلي به محدثه میگه:من حرفم رو گفتم ،حاال میخوای باور

 .کن یا باور نكن

 .محدثه هم با همون زبون جوابش رو میده

 محدثه منظورمامانت چیه؟:

ستت محدثه با خجالت به فواد نگاهي مي کنه و اروم در گوش ام میگه :ماما:-   نم میگه دو

 !بارداره

 ...با جیغي که مي کشم سر جام مي شینم :چي؟

شه و محدثه جریان رو به اون هم میگه ،مادر محدثه ،محدثه و نازی    نازی هم کنجكاو می

 : رو با خودش میبره بیرون ،فقط من و فواد مي مونیم

 خورشیدجان محدثه بهت چي گفت که جیغ زدی؟

 .م مي کشم :مادرش میگه دوستت باردارهدستم رو از زیر پتو روی شكم

فواد چند لحظه به حرفم فكر مي کنه و یكدفعه از جاش میپره و به طرفم میاد و دسوووتم          

 رو میگیره:خورشید واقعا بارداری؟
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 .مي خندم :نمي دونم ولي فكر کنم حدسش درست باشه

اشه  گه درست ب وای خورشید فردا صبح میریم یه ازمایشگاه اورژانسي پیدا مي کنیم ،ا    :-

  یک هدیه خوب پیش من داری.نمیدوني اگر مادرم بفهمه چقدر

 .خوشحال میشه ،خدا کنه حدسش درست باشه

همه خوابیدن ولي من خوابم نمي بره ،واقعار یعني االن من مادر شوودم ،البته دو سووه روزه   

  یک حس جدیدی دارم و احساس مي کنم موجود لطیفي رو حمل

کردم واقعي باشووه ،اگه صوواحب فرزند بشووم تا اخر عمرم بهترین  مي کنم ولي فكر نمي 

  مادر دنیا براش میشم و نمي گذارم احساس تنهایي بكنه ،خدایا دعا

سنگین میشه ،تو یک            صالحین درگاهت بشه.چشم هام  سالم باشه و از  مي کنم فرزندم 

  دشت پرگل ام ،فواد قاصدك زیبایي رو بهم میده :خورشید

 .رای تو چیدم،خورشید اینو ب

 ! وای فواد چقدر نازه:

 .همیشه نگهش دار و با دیدنش یاد من بیفت:-

 مي ترسم دلم میریزه:مگه مي خوای از پیش ام بری؟

یكدفعه اسوومون سوویاه میشووه ،باد تندی مي وزه و فواد رو با خودش میبره ،با دسووتم دور 

  قاصدکم حفاظي درست مي کنم باد تموم میشه دستم رو

نگاهم به قاصوودکي میفته که فقط شوواخه اش مونده ،از خواب مي پرم ،تند تند   برمیدارم،

  نفس نفس میزنم ،خدایا عجب خوابي بود ،خیر باشه ،خدایا هی 
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 ...تندبادی زندگیم رو خراب نكنه

ضو مي گیرم و نمازام رو تو بالكن خونه مي خونم      صدای اذان از تلفن همراه فواد میاد ،و

  ارامش بیشتری مي کنم .بچه ها دونه دونه از،بعد از نماز احساس 

خواب بلند میشن و نمازشون رو مي خونند و میرن مي خوابند ،به طرف ساحل دریا میرم  

  و تنهایي قدم میزنم ،نگران خوابم هستم ،با صدای فواد به

 .خودم میام :سالم ماماني و دختری خودم

 سالم فواد کي بیدار شدی؟:

 ن ها میشینه:خیلي وقته ...دیگه مامان شدی تحویل ام نمي گیری؟فواد میاد کنارم رو ش

 .این حرفها چیه تو تنها عشق اول و اخر مني:

جا برات               نان و اون مت لب چه زودتر ببر نه :دلم مي خواد هر ند میز باني بهم لبخ با مهر

 .عروسي مفصلي بگیرم

 االن تو این وضعیت!؟:

کجا مي فهمن تو بارداری؟پاشوووو زمین  مگه وضوووعیت ات چطوره ؟خیلي هم خوبه ،از    :-

 .سرده ،اذیت میشي بیا بریم صبحونه بخور و بعد بریم ازمایش

 مگه نباید ناشتا باشم؟:

 . نه خانومم برای ازمایش بارداری اشكالي نداره:-
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به طرف ویال میریم ،خدایا زندگیم رو حفظ کن ،همسووورم رو حفظ کن،فرزندم رو حفظ        

 .کن

  جا همون و علي مادری فامیل پیش بیمارستان محدثه و علي میریم بعد صبحونه با فواد و

  میدن دقیقه بیست بعد رو نتیجه و گیریم مي اورژانسي ازمایش

،خیلي اضووطراب دارم ،دلم نمي خواد خوشووحالي فواد از بین بره و پدر نشووده باشووه،فواد  

  برگه جواب ازمایش رو میگیره و با تبریكي که خانم پرستار میگه

محدثه میره هوا ،اشووتباه نكرده باشووم احتماالر بخاطر شوورطي که سوور بارداری من با  جیغ

 . علي بسته

ه و از خوشووحالي چشوومهاش پراشووک  ب.*و.سووفواد جلوی محدثه و علي سوور ام رو مي 

 .میشه :ممنونم خورشید

بدم ،از زیر چادر            یا جوابش رو  خجالت و شووورم نمي گذاره تو اون جمع نگاهش کنم 

 . شكمم میگذارم:ماماني خوش اومدیدستم رو روی 

به ویال برمي گردیم ،سر راه فواد یک جعبه شیریني میخره و برای مادر محدثه که اولین  

  تشخیص رو داده با انتخاب محدثه یک روسری زیبا میخره ،خیلي

 . خوشحالم که همسرم اینقدر فهمیده و قدر شناس

موم میشوووه ،علي رقم اینكه خیلي از   تمام چند روزی که از تعطیالت مونده به سووورعت ت      

  خانم ها تو بارداری حالت تهوع دارند من مشكلي ندارم ، اشتهای

زیادی پیدا کردم و داامار ضووعف مي کنم وخیس عرق سوورد میشووم ،محدثه و نازی خیلي  

  خوشحال اند ،با دیدنشون هر کي ندونه فكر مي کنه خودشون مادر
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سامي     دخترونه و پسرونه رو تهیه کردند و داامار به لیست     شدند ،یک لیست بلند باال از ا

  اضافه مي کنند و چقدر دیدني بود لحظه ای که فواد اسم انتخابي

 خودش رو گفت ،اسمام،محدثه شاکي شده بود:اقا فواد شاید پسر باشه؟

 .فواد با اطمینان خاطر گفت که مطمئنه بچه مون دختره و اسمش رو اسمام گذاشته

و نازی خیلي دیدني شوووده بود ،نازی هي مي گفت :به تو هم میگن مادر ،تو  قیافه محدثه 

 . هم یک چیزی بگو

من هم به چشوومهای فواد نگاه کردم و گفتم :ممنونم فواد که اسووم به این قشوونگي برای   

 .دخترمون انتخاب کردی

هنوز حرف ام تموم نشده بود که محدثه و نازی شروع به زدن من کردند :یعني جون به   

 .جونت کنند شوهر ذلیلي

شون نجات داد و گفت :خانومم رو ول کنید ،حاال      ست فواد جلو اومد و با خنده من رو از د

  تو دنیای شما نسوان یكي مكل خانم من پیدا شده،چشم دیدنش

 .رو ندارید

 .با اضافه شدن علي و میكم بحث عو  شد و خانم ها ماهرانه آبروداری کردند

ار میشیم و بعد خوردن صبحانه و گرفتن ناهاری که مادر زن علي   صبح زود از خواب بید 

  برای تو راهمون پخته بر مي گردیم ،اخرین روز تعطیالت و جاده

ترافیک سوونگیني داره ،حالم خوب نیسووت ،نشووسووتن زیاد تو ماشووین حالم رو بد کرده    

  ،کمرم به شدت درد مي کنه ،نازی به ماشین محدثه و علي میره تا من
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تو عقب ماشووین دراز بكشووم ،فواد نگرانمه و چند بار به میكم میگه ماشووین رو نگه   بتونم

  داره تا کمي راه برم و هوا بخورم ،به هزار زحمت به خونه مي رسیم

،از همه خداحافظي مي کنم و خودم رو به واحدمون مي رسووونم و مسووتقیم به طرف اطاق 

  ای بیرون رویخواب میرم و فقط چادرم رو درمیارم و با لباس ه

 تخت مي خوابم از درد مچاله شدم،حال يریبي دارم ،

شم       شده ای که تو خونه پیچیده از خواب بیدار می نه تا خوابم ببره ،با بوی گوشت کباب 

 .،حالم بهتر شده به طرف اشپزخونه میرم:سالم

 سالم خانومم ،بهتری؟خوب استراحت کردی؟:-

 .کردم االنه که بمیرمبله ،االن خیلي بهترم ،یک لحظه فكر :

فواد تكه گوشووت کباب شووده ای رو تو دهنم مي گذاره:خدا نكنه اتفاقي برات بیفته ،من 

  تازه پیدات کردم.وقتي خواب بودی محدثه و نازی چند بار زنگ

 .زدند و حالت رو پرسیدند یک زنگ بهشون بزن

  الو:زنممی زنگ محدثه به و برمیدارم رو تلفن با خوردن اون تكه کباب حالم بهتر میشووه 

 ؟ محدثه

 سالم خورشید جون حالت خوبه؟:-

 .قربونت برم بهترم:

 .عشقم مواظب خودت باش ،من و نازی خیلي نگرانت بودیم:-
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 .صدای نازی از اون ور خط میاد:بگو امیدمون رو ناامید نكن

 مگه نازی هم اونجاست؟:

 .اینجا چتر شدناره بابا مامانش نیست و کلید نداره فعالر با شوهرش :-

 .صدای خنده نازی میاد :ناراحتي میریم خونه خورشید

 .عمرار،اون االن خورشید نیست که،اون االن سفر مشهد منه:-

 !نازی خدا چه کارت کنه باز هم سر من شرط بستید:

نازی میگه دختره،قرار شووود حرف هر کدوممون            :- با من گفتم بچه ات پسوووره و  با نه 

 .یكي سه روز بره مشهد درست بود با هزینه اون

 !ازدست تو ،نازی رو هم اوردی تو خط؟:

 .نازی خودش پرچمداره ،خبر نداری:-

 .فواد صدام مي کنه:خورشید بیا یک چیزی بخور

مت             حافظي مي کنم و پیش فواد میرم:ممنونم عزیزم خیلي زح خدا نازی  ثه و  حد از م

 .کشیدی

 .بخور خانومم ،بخور جون بگیری:-

ل برگشووتیم فواد دیروز به قولش عمل کرد و رفتیم دفتر خونه اجازه  سووه روزه از شووما 

  خروج از کشور من رو امضا کرد و رفتیم برای من درخواست گذرنامه
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،قرار شد هر وقت گذرنامه ام اومد ،بریم لبنان به خونواده اش سر بزنه ،امروز صبح حال  

  گرفتنام خیلي بد شد و رفتیم دکتر زنان،دکتر هم بعد معاینه و 

سووونوگرافي گفت که بدن ام ضووعیفه و باید دو هفته اسووتراحت مطلق کنم تا اتفاق بدی  

 .برای جنین نیفته

یک برگه مرخصي هم نوشت تا فواد به استادهامون نشون بده تا تو باقیمونده ترم حذف  

 .ام نكنند

کاناپه     فواد تا شوووب مكل پروانه ها دورم مي چرخه و داامارمواظبمه ،بالش من رو روی           

  گذاشته و من رو اورده پذیرایي و یک پتو هم روم کشیده تا تلویزیون

سر نره،فواد خداوند تا ابد تو رو برای من حفظ کنه.االن هم کنارم      صله ام  نگاه کنم و حو

  نشسته و برام میوه پوست مي کنه :فواد خیلي خیلي دوستت

 .دارم

 .من بیشتر خانومم ،من بیشتر:-

مي گذره وحالم بهتر میشوووه ،گذرنامه ام هم اومده ،با پیشووونهاد فواد و           روزها از پي هم  

  مشورت اساتیدم یک هفته مرخصي دیگه مي گیرم تا همراه فواد به

ستاد ها ازم راضي اند و معدل ترم قبل ام باالشده ،دانشكده با       لبنان برم ،از اونجایي که ا

  اه فوادیک هفته مرخصي مجدد ام موافقت مي کنه تا من به همر

 .به لبنان برم
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سرخ کردن کوکو         شغول  ستادم و در حالیكه به کابینت ها تكیه دادم م شپزخونه وای تو آ

  به ،سریع شنوم مي رو کلید چرخش صدای های شام هستم که 

 . طرف در میرم و همزمان با فواد در رو باز مي کنم :سالم عزیزم خسته نباشي

 .ه،آروم میگه :ممنونچشمهای فواد قرمزه و حال خوشي ندار

 با ترس به فواد نگاه مي کنم :فواد جان چیزی شده؟

روی کاناپه پذیرایي میشووینه و دسووتهاش رو جلوی چشوومهاش مي گیره و گریه مي کنه   

  ،خیلي سخته آدم گریه یک مرد رو ببینه ،جلوش زانو مي زنم و

 دستهاش رو مي گیرم:قربونت برم تو رو خدا بگو چي شده؟

 غض میگه :یاسرفواد با ب

 از ترس وایمیستم:یاسر چي شده؟

 .اون هم شهید شد:-

 !دنیا دور سر ام مي چرخه :یاسر شهید شده

دیگه چیزی نمي فهمم ،با احسوواس سوووزش چیزی تو دسووت ام چشوومهام رو باز مي کنم  

 کجام؟ من: وایستاده کنارم ،محدثه 

 .فواد اوردتت بیمارستانمحدثه دستم رو مي گیره:خوبي خورشید جان،حالت بد شد اقا 

نگران مرد ام میشووم،گریه ام مي گیره،سووعي مي کنم از روی تخت بلند شووم که محدثه  

 نمي گذاره:فواد کجاست؟
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 .در حالیكه به طرف در میره میگه:تو از جات تكون نخور االن صداش مي کنم

که مي بینم  در رو باز مي کنه و فواد رو صوودا مي کنه ،فواد وارد اطاق میشووه ،این فوادی  

  شباهتي به مرد من نداره،کمرش از يصه از دست دادن اخرین

 !برادرش خم شده:فواد

 جانم خانومم ،بهتری؟:-

 فواد االن چي میشه؟:

کنارم رو لبه تخت مي شینه و دستم رو مي گیره :باید برم لبنان ،مادرم االن به من احتیاج  

 .داره

 .من هم باهات میام:

 .راحت مطلقي ،حالت بهتر شه مي برمتنمیشه عزیزم تو است:-

 فواد اگر حالم بد شه چي ؟اگر برای بچه اتفاقي بیفته چي؟:

 .فواد با صدایي که انگار از اعماق چاه درمیاد میگه :متاسفانه بچه از دست رفت

  نمک مي گرفت،گریه   یاد خواب اون روز ام میفتم ،تند بادی که فواد و قاصووودکم رو ازم      

 .کنم مي احساس رو ام هبچ هنوز من ولي:

فواد در حالیكه گریه مي کنه مي گه:خورشووید ما هنوز جوونیم و امكان اینكه باز هم پدر 

  و مادر بشیم هست.دکتر گفت بارداریت خارج از محیط رحم بوده

 .و بخاطر همین بچه زود از بین رفته
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 .محرفهاش رو نمي فهمم:من همون بچه رو مي خوام.من بچه خودم رو مي خوا

خورشووویدم میدونم سوووخته تو این شووورایط تنهات بگذارم ،اما بخاطر سوووقط ،تو االن           :-

  استراحت مطلقي و نباید به خودت فشار بیاری ،من باید زودتر برم لبنان

 . تا به تشییع جنازه یاسر برسم ،قول میدم زودتر پیشت برگردم

 .فواد من بدون تو چه کار کنم؟منم تنهام:

شد تا من برگردم     یكي از بچه محله:- ستاره تو منزل و قرار  ای قدیمي میكم خانومش پر

 .بیاد پیشت و مراقبت باشه

 .فواد من میخوام پیش تو باشم:

 . خورشید جون درك ام کن ،نمي تونم تو رو ببرم:-

ست دادن دو تا          شد ،دیگه چیزی نمیگم ،ولي يم از د شم ،تند باد موفق  سلیم می دیگه ت

  كنه ،طفلي که نتونستم نگهش دارم وعزیز بدجور دايونم می

 . همسری که داره میره

تا ظهر مرخص میشوووم و همراه محدثه و فواد به خونه میرم ،پرسوووتار جدیدم تو خونه             

  منتظره یک خانم جوون که فكر کنم هم سن خودمه و خیلي مهربون

 . به نظر میاد :سالم من سوده هستم

نوود میزنم :تو زحمووت افتووادی ،من هم علي رقم دردی کووه تو دلم پیچیووده بهش لبخ

 .خورشیدم
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با کمک فواد و سوده به اطاقم رفته و روی تخت ام دراز مي کشم ،فواد نگران نگاه ام مي 

 کنه :خانومم میخوای بهت مسكن بدم؟

با چشمهام حرفش رو تایید مي کنم ،سریع از اطاق خارج میشه و با قرص مسكن و لیوان  

  رو بخورم :خورشید من یک ساك اب میاد ،کمكم مي کنه قرص

دستي کوچیک برداشتم ،پول تو کارت شتابم هست ،سعي مي کنم زود برگردم و حالت       

 . بهتر شد با تو برم لبنان

 فقط بهم قول بده زود برگردی؟:

 .زودتر از اون چیزی که فكر کني بر مي گردم:-

خ          طاقم ازم  مده تو ا یده و او هاش رو پوشووو باس  یک      فواد داره میره ،ل نه، حافظي ک دا

 ... احساسي از اعماق قلبم میگه ،این رفتن بدون بازگشته

لعنت به احساساتي که همیشه درست حدس میزنه ،این دفعه مي دونم قلبم دروغ میگه      

  و مرد من حتما برمي گرده:خانومم مواظب خودت باش ،خوب

 .استراحت کن و نگران من نباش

 مي گردی؟فواد ته دلم گواهي میده تو بری برن:

 میام و باز هم میبرمت زیارت ،باشه؟:-

 .لبخندی روی لبهام میشه :من تا آخر عمرم منتظرت مي مونم

 .اق خارج میشه،منتظرت مي مونم فواد،منتظرت مي مونمتاز ا
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یک روزه فواد رفته،محدثه و نازی تا يروب پیش ام بودند و سوووعي مي کردند نگذارند             

  نهایي کنم تا اینكه شوهراشون اومدن دنبالشون واحساس ت

رفتند،سوووده هم داامارمواظب يذا و داروهامه و مرتب بهم رسوویدگي مي کنه،رو تخت ام  

  دراز کشیدم تا مسكن ام زودتر اثر کنه و این درد وحشتناك شكم ام

سته  خ کمتر شه ،صدای صحبت کردن سوده با تلفن میاد :سالم امید ...قربونت برم،تو هم

  نباشي...اذیتت نمي کنه...قربونش برم دلم براش یک ذره

سه        صالرقابل مقای شده عزیز دلم...نه بنده خدا خانم مهربونیه ...ا شده...برای تو هم تنگ 

  با قبلیه نیست...خیالت راحت باشه...اگه بي تابي کرد ببر خانم

جا           خانم بگم اگر ا به  نه...سوووعي مي کنم فردا  نه آرومش ک یام    صوووواحبخو زه داد ب

 ... ببینمش...قربونت برم ...مواظب خودت و یاسمن باش ...خداحافظ

 ساعت ده شب ،سوده رو آروم صدا مي کنم سریع خودش رو مي رسونه :جانم خانم؟

سووووده جون قربونت برم انقدر به من خانم خانم نگو حالم بد میشوووه ،به خدا من هم            :

  و نبوده ،االن ام رو نگاه نكن منروزگارم بدتر از تو نبوده باشه بهتر از ت

 . تا چند ماه پیش خودم میرفتم خونه مردم کار مي کردم

 !چشمهای سوده از تعجب مكل دو تا توپ گرد شده:باور نمي کنم ،شوخي مي کنید

برای اینكه سوووده باهام راحت باشووه و دردش رو بگه ،مجبور میشووم بیشووتر خاطرات     

  هم نمي دونستم دلم اینقدر گرفتهزندگیم رو براش تعریف کنم ،خودم 
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،سووووده نشوووسوووته پابه پای من های های گریه مي کنه :الهي بمیرم برای دل پر دردت          

  خانم...ببخشید خورشید جون...فكر نمي کردم تو هم از جنس من

 . باشي

سوووده هم شووروع مي کنه و قصووه زندگیش رو میگه :اینكه با شوووهرش تو پرورشووگاه    

  با هم ازدواج کردند و شوهرش کارگر قالیشویي بزرگ شدند و همون جا

بوده که بخاطر نبودن کار بیرونشووون کردن و یک دختر نه ماهه به اسووم یاسوومن داره    

  .اینكه سوده مجبوره در مواقعي که شوهرش بیكاره خونه مردم کار کنه

نه  وتا زندگیشون بچرخه و با پول پیش پنج میلیوني ماهي پونصد تومن کرایه مي دن و خ

 . شون به زور شصت متر میشه

  تعریف دخترش های کاری شیرین  از در مورد دخترش ازش مي پرسم و سوده با ذوق   

  و کنم مي فكر کم همسرشه،یک عاشق چقدر اینكه و کنه مي

میگم:سوووده جون من که بیمارعلیل ناتوان نیسووتم که صوودای بچه اعصووابم رو بهم بریزه 

  بیاره اینجا هم ما از تنهایي در ،االن زنگ بزن شوهرت یاسمن رو

 .میاییم و هم شوهرت و یاسمن اذیت نمي شن

 .سوده از حرف ام جا میخوره:اخه خورشید جون اگر شوهرتون بفهمه عصباني میشه

اتفاقا اگر فواد بفهمه خیلي هم خوشحال میشه ،پاشو پاشو زنگ بزن شوهرت با آژانس       :

 . بیاردش ،هزینه آژانس رو هم من میدم

 .چشمهای سوده پر از اشک میشه:الهي خیر از زندگیت ببری خورشید جون
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سمن رو بیاره       شوهرش زنگ میزنه و میگه یا سیم رو میاره تو اطاق خواب و به  تلفن بي 

  اینجا،معلومه شوهرش هم خیلي خوشحال شده ،تلفن رو قطع مي

 .گه میاردشکنه و میگه:گفت اتفاقار االن داشته ساکتش میكرده تا نیم ساعت دی

هنوز نیم ساعت نشده ،صدای زنگ خونه میاد مبلغي پول به سوده میدم تا هزینه آژانس  

  رو حساب کنه ،اول قبول نمي کنه ولي وقتي التماسش مي کنم

قبول مي کنه.زنگ واحدمون رو مي زنند ،صووودای گرم مردی میاد و کودکي که با دیدن         

  لي از دیشب کهمادرش بغضش مي ترکه و میزنه زیر گریه ،طف

سووووده اومده اینجا مادرش رو ندیده ،شووووهر سووووده میره ،دل تو دلم نیسوووت دختر         

 .کوچولوش رو ببینم :سالم خاله خورشید

  وارد کرده بغل  رو مادرش  محكم حالیكه   در ای دختر کوچولوی مو فرفری چشوووم آبي 

  با پایین اومده بینیش آب حالیكه در قرمز چشمهای با و میشه اطاق

 عروسكه؟؟ راستكیه؟یا س نگاهم مي کنه :وای سوده این راست تر

 . دمايو سوده مي خنده :اره اتفاقا یک عروسک 

  تازه، میخوره رو مادرش شیر سیر دل یک سوده با دخترش کنارم میشینه ،یاسمن وقتي 

  کنار که ،طوری میشه دوست باهام و خندیدن به کنه مي شروع

 .مي کنه،کاش دخترکم زنده مي موندتختم وایمیسته و باهام بازی 

یاسمن و سوده شب تو اطاق من مي خوابند ،یاسمن رو وسطمون مي گذاریم که از تخت       

  پایین نیفته ،تا نزدیک صبح با سوده حرف میزنیم ،با تابش اولین
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اشعه های خورشید ما مكل دو تا خواهر شدیم و از در کنار هم بودن احساس ارامش مي     

 . کنیم

و شوووبها از پي هم مي گذره ،حالم خیلي بهتر شوووده ،دیگه کامالر بي خیال این ترم روزها 

  شدم و اصالر به درس خوندن فكر نمي کنم ،محدثه و نازی روزها به

نوبت بهم سر مي زنند و بیشتر دلشون برای یاسمن تنگ میشه تا من ،چند بار که نصف         

  فرستادیم برهروز اومدن پیشم ،یاسمن رو نگه داشتیم و سوده رو 

 . بزنه سر شوهرش به رفت ذوق خونه پیش همسرش باشه و اون هم با کلي 

دیگه مي تونم کارهای خودم رو انجام بدم ،دو ماه فواد رفته و هی  خبری ازش نیسوووت         

  ،هی  ادرسي هم ازش نداریم ،تلفنش هم خاموشه ،دیروز سوده رفت

ي  ،جدای بود لي کار داام پیدا کرده خونه اش ،اخه شوهرش تو شرکت یكي از اشناهای ع

  من و سوده هم دیدني بود انگار دو تا خواهر داشتیم از هم جدا

  مي شدیم ،خیلي گریه کردیم ولي ته دلمون هر دو خوشحال بودیم

سوده از اینكه مردش         شه و شوهرو دخترش با شب پیش  سوده میتونه از ام من از اینكه 

  ه اش شرمنده نمیشه.محدثه وکار پیدا کرده و دیگه پیش زن و بچ

نازی تا اخر شب پیش ام موندند و هر دو باز هم با اومدن همسرهاشون رفتن ،تازه بعد     

  رفتن اونها متوجه عمق تنهایي خودم شدم ،فواد ،فواد بهم قول داده

 بودی زود برگردی ،چرا نمیای.؟
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مي کنم تا خوابم  انقدر عكس های فواد و خودم رو که تو مشوووهد و شووومال گرفتیم نگاه 

  میبره ،من و فواد باالی کوه بلندی ایستادیم و پایین رو نگاه مي

 .کنیم :فواد من رو تنها نگذار

 .خانومم من همیشه پیشت ام:-

 دست ام رو روی شكم ام مي گذارم:فواد دوست داری بچه مون چي باشه ؟

 .فقط مي خوام هر دوتاتون سالم باشید فقط همین برام مهمه:-

خواب بیدار میشم ،حس خوبي دارم ،انگار تو این چند ساعتي که خواب بودم و خواب    از 

 .فواد رو دیدم واقعا باهاش زندگي کردم و خوشبخت بودم

صوووبحانه رو تو تنهایي مي خورم ،ناهار رو تو تنهایي مي خورم ،شوووام رو تو تنهایي مي          

  وده خونهخورم،امروز محدثه تاشب دانشگاه کالس داشته و نازی رفته ب

صدای تلفن       شستم و تلویزیون نگاه مي کنم که با  خاله اش ،تو تنهایي خودم کنار تلفن ن

 از فكر درمیام:الو ؟

 الو سالم،خانم خورشید صادقي؟:-

 .بله بفرمایید:

 .من رهنما هستم ،وکیل اقای فواد صالح:-

 .اتفاقي برای همسرم افتاده:

 .تشریف بیارید دفتر نه اتفاق خاصي نیست ،فقط فردا ده صبح:-
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 برای چي؟:

 . من از طرف اقای صالح وکالت تام دارم که شما رو يیابي طالق بدم:-

 بغض گلوم رو مي گیره:طالق ،چرا؟

 ....فردا مفصل توضیح میدم ،ادرس رو یادداشت کنید،تهرانپارس،فلكه دوم،:

  و برمیداره:الوبه زور ادرس رو یادداشووت مي کنم ،زنگ میزنم خونه محدثه ،علي تلفن ر

 .بفرمایید

 با گریه میگم:سالم علي اقا ،محدثه هست؟

 اتفاقي افتاده خورشید خانم؟:-

 فواد:

 فواد چي شده؟:-

 .وکیل گرفته من رو طالق بده:

 .باور نمي کنم ...گوشي محدثه:-

 .الو محدثه ،بیچاره شدم:

 چي شده خورشیدجون؟:-

 . فواد وکیل گرفته يیابي طالق ام بده:

 ؟ کي:-
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 . االن وکیلش زنگ زد گفت فرداساعت ده برم دفترش:

 .من و علي ساعت نه و ربع میاییم دنبالت با هم بریم ببینیم چي شده:-

 .باشه ،منتظرتون مي مونم:

 .گریه نكن عزیزم ،فردا همه چي معلوم میشه.خداحافظ:-

 .خداحافظ:

درد  پلک هام ورم کرده ودیشب اصالرنتونستم بخوابم تا صبح انقدر گریه کردم که االن     

  مي کنه ،فواد تو که قول داده بودی زود برگردی ،حاال چرا مجوز

طالق يیابي من رو دادی؟چرا تو این مدت کوتاه من رو فراموش کردی ،یعني دیگه به       

  ایران برنمي گردی؟چون دیگه نمي خوای بیای من رو الزم

 وز اقامت تو ایران بودم !؟نداری؟یعني اون همه عشق الكي بود؟من فقط برات مج

لت تهوع و            حا یک مسوووكن بخورم ، ند و نمي تونم حتي  نه ام کرده ا ها دیوو این فكر 

  اضطراب هم به درد هام اضافه شده ،ساعت نزدیک نه و ربع شده که

  اماده یعهستند،سر منتظرم محدثه زنگ میزنه و میگه پنج دقیقه دیگه مي رسند و پایین  

  .و علي تو ماشین منتظر من هستند دثه،مح پایین میرم میشم

تو ماشین عقبي نازی و میكم نشستند ،محدثه و نازی بادیدن من پیاده مي شوند و من رو     

  بغل مي کنند و هر سه تاییمون گریه مي کنیم ،محدثه میگه

 .بمیرم برات خورشید جون که هر چي بدبختي تو دنیاست سر تو نازل میشه:
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به خدا اگ      نازنین رو مفت و       نازی مي گه : ر فواد رو ببینم تیكه تیكه اش مي کنم ،دختر 

 .راحت گرفت مفت و راحت هم داره طالقش میده

 .با صدای علي به خودمون میاییم :خانم ها بجنبید دیر میشه

شین ما و میكم هم دنبالمون میاد،محدثه میگه        شم و نازی میاد تو ما شین علي می سوار ما

  زنگ زدی تو شوك ام ،آخه به قیافه:به خدا قسم از دیشب که 

 .فواد نمي اومد بخواد طالقت بده،خیلي مرد زندگي بود

 .علي میگه :خواهش مي کنم تا دفتر حرفي نزنید باید ببینیم دلیل فواد چي بوده

به دفتر وکیل مي رسیم همراه محدثه و علي و نازی و میكم میریم باال ،میكم با دیدن اسم    

  میگه :این اقا از فامیل هاشون و خودش بهوکیل جا مي خوره و 

فواد معرفي کرده تا کارهای اقامت و اداری فواد رو تو ایران براش انجام بده ،گفتن این        

  حرف از دهان میكم همانا و عصباني شدن نازی و محدثه همانا:میكم

 .بارك اهلل ،حاال به مرد ،مردم یاد میدی چطوری زنش رو طالق بده

متوجه عمق فاجعه میشووه سووریع از خودش دفاع مي کنه:به جون نازی من   میكم که تازه

 .فقط برای کارهای تو ایرانش معرفي کردم

 .نازی روش رو بر مي گردونه:خب بیچاره خورشید هم از کارهای تو ایرانش بوده دیگه

منشووي وکیل ما رو به داخل اطاق دعوت مي کنه ،اقای وکیل با دیدن میكم ،جلو میاد و به 

  اقایون دست میده و به خانم ها خوش امد میگه و دعوتمون مي
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  فكر ادقيص  خانم: گه مي وکیل که کنه بشینیم ،همگي منتظریم کسي سكوت رو بشكنه     

 بیایید؟ دوستانتون با کردم نمي

 .نازی میگه :ما مكل خانواده خورشید هستیم

ستان به این خوبي بهتون تبریک مي     شتن دو ستش ق وکیل میگه:بخاطر دا بول این گم.را

  پرونده برای من خیلي سخت بود ،از روزی که به فواد پیشنهاد

ازدواج صوری با یک دختر ایراني رو دادم تا بتونه اقامت بگیره ،تقریبار در جریان بیشتر    

  اتفاقات زندگیتون بودم ،از روزی هم که فواد برای تشییع جنازه

ن تماس گرفت و گفت دیگه نمي تونه        برادرش رفت ،چند بار از طریق دوسوووتش با م     

 .برگرده ایران و من باید به وکالت از اون همسرش رو يیابي طالق بدم

بغضووم رو قورت مي دم و اون بغض سوورکوب شووده اشووكي میشووه که از چشوومم مي      

 چكه:چرا؟؟

ببینید شووورایط فواد خیلي خاص شوووده،تمام افراد خانواده اش از مبارزان و فرماندهان  :-

  لبنان بودند و همگي به دست نفوذی های اسراییلي بهطراز اول 

شووهادت رسوویدند ،وصوویت یاسوور هم این بوده که فواد سوونگر مبارزه اون رو حفظ کنه و  

  فرماندهي نیروهای اون رو به عهده بگیره،فواد هم قبول کرده و تو

  کشووور خودش مونده و برای اینكه شووما دچار سووختي نشووید تمام اموالش تو ایران مكل 

  اپارتمانش و حساب های بانكي و شرکتي که توش سهم داشته رو به

شووما بخشوویده و خواسووته با طالق شووما ،جلوی خوشووبختي شووما گرفته نشووه و بتونید       

 .مجددارتشكیل خانواده بدید
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 .اقای رهنما ولي من مي خوام برم پیش فواد:

مي زنید ،گفت  چقدر شووناخت فواد از شووما زیاده ،فواد هم مي دونسووت این حرف رو  :-

  بهتون بگم کشور اون االن جنگه،زندگي کردن اونجا خیلي سخته

صا اگر بفمهند اون خانواده ای داره ،امنیت خانواده اش به خطر میفته،به نظر من     صو ،مخ

 .طالق رو قبول کنید و برید دنبال زندگیتون

 فكری به ذهن ام مي رسه:شما با فواد چطوری در ارتباطید؟

 .اتبه با دوستي که تو سوریه استاز طریق مك:-

 میشه ادرس اون دوست رو به من بدید؟:

 برای چي؟:-

 . مي خوام برم پیش فواد ،مي خوام اگر قراره طالقم بده ،خودش طالقم بده،نه وکیلش:

علي میگه:ولي خورشوووید خانم رفتن به سووووریه تو وضوووعیت جنگي اونجاو لبنان خیلي            

  مي تونم همچین اجازه ای بهتونخطرناکه،من به عنوان برادرتون ن

 .بدم

به علي نگاه مي کنم ،تمام نگاهم رنگ خواهش و رنگ عشق از دست رفته مي گیره:علي  

  اقا من باید برم نمي خوام تا اخر عمرم عذاب وجدان بگیرم که

 .برای حفظ فواد کاری نكردم

 . رهنما میگه :ولي رفتن شما باعث عصبانیت فواد میشه
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 (1roman.ir) ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

شووما و دوسووتان عزیزم خواهش مي کنم هی  کس تحت هی  شوورایطي به    مي دونم ،از

  فواد خبر رفتن من رو نده مي خوام خودم ازش بخوام که طالقم نده

 .و اجازه بده کنارش بمونم

 !رهنما فكر مي کنه و میگه :شما که مجوز خروج ندارید

لت مجوز خ       : ماه از مه ند نان و هنوز چ با فواد بریم لب روج از کشوووور تو دارم قرار بود 

 .گذرنامه ام مونده

 .میكم میگه :اخه چطوری مي خواهید برید؟خیلي خطرناکه

اقا میكم مكل اینكه یادتون رفته من از بچگي تنها بزرگ شووودم و تا قبل اومدن فواد به            :

 . کردم مي زندگي تنهایي 

،از  رهنما ادرس دوسووت فواد تو سوووریه رو میده و کارت شووتابي که توش مقداری پول  

  دفتر خارج میشیم ،زنگ میزنم سوده که بیاد کمكم تا وسایلم رو

 جمع کنم که با صدای بغض کرده اش مواجه میشم :چي شده سوده؟

راسووتش صوواحبخونه جوابمون کرده و با پولي که ما داریم خونه پیدا نمي کنیم بیچاره   :-

 . امید یک مقدار از اثاثیه رو فروخته ولي هنوزپولمون خیلي کمه

 . سوده با اقا امید بیایید خونه من کارتون دارم.فعال خداحافظ:

 تلفن رو قطع مي کنم،محدثه نگاهم مي کنه:خورشید مي خوای چي کار کني؟

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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به هی          : نازی هم متوجه نشوووه ،من دارم میرم پیش فواد و  محدثه بین خودمون بمونه 

 .وننقیمتي دیگه برنمي گردم ،نمي خوام سوده و امید بي سرپناه بم

محدثه با چشوووماني باراني بغلم مي کنه:الهي فدات شوووم ،هر چند دوری ازت برام خیلي  

  سخته ولي همینكه بدونم خوشبختي ارومم مي کنه ،من برات دعا

 .مي کنم

 .نازی میاد جلو:شما دوتا خیلي مشكوك میزنید

 . نه نازی جون ،هنوز خورشید نرفته دلم براش تنگ شده:-

ه:خورشوووید جون مامانم زنگ زد گفت ،به خورشوووید بگو طالقش رو نازی با خجالت میگ

 .گرفت تنها نمونه بیاد پیش من با هم زندگي کنیم

 .مامانت همیشه به من لطف داشته ،فعال برم فواد رو پیدا کنم تا ببینم چي میشه:

صبحي           ضعیف  شید  ساس میكنم اون خور سونند و میرن،اح بچه ها من رو به خونه مي ر

  دم قوی تری شدم ،صبح هدفي نداشتم ،االن هدف امنیستم و آ

 .فقط و فقط رفتن پیش فواد و موندن در کنارش به هر قیمتیه

سمن تو بغل امید خوابیده،چقدر امید مرد محجوبیه ،واقعا ارزو مي     سوده و امید میان ،یا

  کنم کاش برادری مكل امید داشتم.سوده با هیجان میگه :خورشید

 جون چي شده؟

اتفاقات این چند روز اخیر رو تعریف مي کنم ،اون هم که فرشوووته دل رحمي میزنه   تمام

 زیر گریه:خورشید سختیهای تو کي تموم میشه.؟
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 .اگر تو و اقا امید کمكم کنید میشه زودتر تمومش کرد:

امید نگاهي به سوده مي کنه و مي گه:شما مكل خواهر من هستید من و خانومم هر کاری     

 .میدیم بخواهید انجام

 با شنیدن لفظ خانومم بغض ام مي گیره،فواد کجایي ؟

از اونجایي که امید مرد و يرور داره نمي تونم بگم من دوسووت دارم خونه ام رو به شووما  

  بدم و اینطور شروع مي کنم:راستش من مي خوام برم لبنان و فواد

طول بكشووه ،نمي  رو از طالق دادنم منصوورف کنم و از اونجایي که معلوم نیسووت چندماه 

  تونم خونه رو خالي بگذارم ،چون خونه خالي بیشتر اسیب مي بینه

و این تنها سرمایه منه،اگر شما قبول کنید و چند ماه بیایید اینجا زندگي کنید ،من با فكر    

 . راحت میرم دنبال فواد مي گردم

 د چي؟شتیسوده از شوك پیشنهاد من نزدیكه يش کنه ،که امید میگه:اگر شما زود برگ

من اگر نتونم فواد رو متقاعد کنم ،در صووورت برگشووت ام تا بخوام دوباره ازدواج کنم   :

  میرم خونه مادر نازی ،اون بعد ازدواج نازی تنها میشه و خواسته در

صووورت برگشووت برم پیشووش.شووما مي تونید اثاثیه تون رو بیارید اینجا وتو یک اطاق    

  ید من با خوشحالي و رضایت کامل اینبگذارید و از اثاثیه من استفاده کن

اجازه رو بهتون میدم ،در قبال نگهداری از خونه هم مي تونید اجاره خونه ندید و پول              

  پیشتون رو رو بانک بگذارید تا وام بگیرید و خودتون صاحب خونه

 بشید.حاال نظرتون چیه؟
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كل یک خواب یا امید کامالر سوووردر گم شوووده :نمي دونم واهلل چي بگم پیشووونهاد شوووما م

 .رویاست

ببینید اگر شوووما نیایید مجبورم خونه رو به کس دیگه ای بسوووپرم و همون طور که مي          :

  دونید آدم دلسوز قابل اعتماد تو این دوره زمونه کمه.کمكم مي

 کنید؟

امید با لبخند به سوووده نگاه مي کنه و سوورش رو به طرف من بر مي گردونه:خورشوووید    

  ن صحبتهای شما فقط یک نقشه است که بهخانم من که مي دونم ای

 .من و سوده کمک کنید ،ولي نمي خوام دل سوده رو بشكونم و قبول مي کنم

به            : قا امید مگر نگفتید من مكل خواهر شوووما هسوووتم فكر کنید یک خواهر مي خواد  ا

 .برادرش کمک کنه

نم  نمي کسوده با خوشحالي بغلم مي کنه:خورشید جون این لطفت رو هیچوقت فراموش    

  ودعا مي کنم فواد قبولت کنه و همون جا بموني تا من هم تو

 .خونه تو بمونم

 .همگي با این حرف سوده مي خندیم :این قشنگ ترین دعایي که تا بحال در حقم شده

 حاال کي و چه جوری مي خوای بری کي اثاث بیارم؟:-

 !امید با خنده مي گه:سوده

بلیط ترکیه گرفته ،از اونجا هم زمیني میرم سوریه  میكم زنگ زدو گفت برای فرداعصر :

  دوست فواد رو پیدا کنم و ادرس فواد تو لبنان رو بدست بیارم و
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 .هر طور شده خودم رو به فواد برسونم

سوووده همسوورش رو مي فرسووته تا بقیه اثاثیه خونه شووون رو جمع کنه و خودش تو جمع  

  چمدونکردن چمدون کمكم مي کنه:ببین سوده من همین 

کوچیک برام کافیه ،این لباس ها به درد من نمي خوره نه تو لبنان اسووتفاده مي کنم و نه 

 . تو مسیر ،تا برگردم هم بهم کوچیک میشه ،همشون مال تو

 وای خورشید اینها خیلي نازن.واقعا میدی به من ؟:-

من یا فواد   هر چیزی تو این خونه هسوووت متعلق به تو و امید،چه اثاثیه ،چه لباس های           :

  ،هر کدوم به دردتون خورد استفاده کنید،بمونه تو کمد پوسیده

 .میشه و اسراف میشه

 !وای خورشید باور نمي کنم یک شب مشكالتم حل شده:-

 .دعا کن من هم به آرامش برسم:

 .دعا مي کنم خداوند بهترین ها رو برات رقم بزنه:-

سمن رو پیش خودم نگه مي دارم ،مي     سوده و یا شون رو جمع      شب  سیله ها دونم امید و

  کرده و برن خونه شون اذیت میشن ،صبح امید اثاثیه رو میاره و

من کلید خونه رو بهش میدم ،محدثه و نازی از اینكه سوده اومده خونه من خوشحال اند    

  مي دونم سوده به راحتي میتونه خال وجود من تو جمع اونها رو

 .پر کنه
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  وابسوووتگي هی  که اطرافیاني محبت موج میان در من و میریم  همراه بچه ها به فرودگاه

 ...کنم مي ترك رو ایران خاك نیست بینمون خوني

خداحافظ خاطراتم،خداحافظ کشووورم ،سوورزمینم ،من برای عشووق ام به سوووی سوورزمین 

 ...دیگه ای میرم ،همیشه همینطور سبز و پاینده باشي

 

سرزمین دیگه و از طرف دیگه   حس عجیبي دارم،از یک طرف ترس تنها موندن تو یک 

  رسیدن به مردی که تمام بهانه زنده بودنمهو اینكه برخورش باهام

 چطور میتونه باشه،مهماندار به طرف ام میاد:خانم چیزی میل دارید؟

متوجه حضووورش نمیشووم ،یكبار دیگه حرفش رو تكرار مي کنه سوور ام رو به عالمت نه  

 .تكون میدم

ه گره روسووریش رو باز مي کنه و روسووری رو روی دوشووش مي  زني که کنارم نشووسووت 

 . اندازه:آخیش راحت شدم ،داشتم خفه مي شدم

نانیم مي                چادر لب یدم و  مدل عربي دور صوووورتم پیچ که  به شوووالي  با تحقیر  گاهي  ن

 اندازه:خدایي تو یكي ترکیه به چه دردت مي خوره ؟

 فارسي متوجه میشي؟ بهش لبخند مي زنم ،کمي جا مي خوره و میگه :ببخشید

 .بله ،من ایراني ام:

که دارم میرم خودم رو      :- یه ؟من  عار!!!فكر کردم عربي.!برای چي داری میری ترک واق

 .برنزه کنم
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 .من برای کاری میرم:

 .میگم ...به قیافه ات نمي خوره دنبال برنزه شدن و ساحل و دیسكو از این چیزها باشي:-

ستام       به حرفهاش مي خندم ،که ادامه می ستاش رفته تایلند ،من و دو شوهرم هم با دو ده:

  هم گفتیم چرا ما از قافله عقب بمونیم ،ما هم بریم دنبال عشق و

 . حال

ستام         شاره مي کنه :اینها دو سالي که اطرافمونن ا صحبت به ردیف پنج تا خانم میان موقع 

 .هستند

ند و من بهشوووون لبخند مي زنم           گاه مي کن به من ن با تعجب  ها  یدن لبخند ام       اون با د ،

 .یخشون باز میشه و بهم مي خندند و از دور سالم علیک مي کنند

 اسم من شكوه ولي بهم میگن تانیا ،اسم تو چیه؟:-

 .خورشید:

 .چه اسم قشنگي:-

 ممنونم،ببخشید شما با تور اومدید؟:

  رنه بابا تور چیه !اولش پول بلیط و هتل خوب رو ازت مي گیرن بعدش میبرنت مسوواف:-

  که اومدیم خونه ،جرات هم نداری چیزی بگي.نه گلم انقدر تنهای 

االن خودمون مي تونیم تور راه بندازیم،یكي از دوسووتامون اسووتانبول زندگي مي کنه ،هر 

  وقت میاییم میریم خونه اون ،خوردو خوراك رو دنگي حساب مي
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 . تمونکنیم ،اومدني هم اون پولي که مي خواهیم بدیم هتل میدیم به دوس

 . چه خوب:

 .اره هم به نفع ماست و هم به نفع پری:-

 پری کیه؟:

شید نگفتي           :- ست ولي بهش مي گیم پری.خور سا سمش پری ستانبول ا ستمون که تو ا دو

 برای چي داری میری ترکیه؟

 .راستش باید از اونجا برم سوریه و بعدش هم لبنان:

 اوه کي میره این همه راه رو ...برای چي؟:-

 .شوهرم مي گردمدنبال :

ای خاك بر اون سر شوهر ندیده ات کنم ،شوهر که رفت نمیرن دنبالش که ،ولش مي    :-

 .کنند

شوهر من   از لحن با نمكي که تو حرف زدن داره خنده ام مي گیره:جریان من فرق داره.

 .لبنانیه

ای خاك بیشوووتر بر اون مالجت ،پسووور ایراني قحط بود رفتي زن عرب های چند زنه        :-

 شدی؟

از حرف های تانیا دیگه دارم ریسه میرم ترس اول سفر ام از بین رفته :نه تاني جون باید 

 .پیداش کنم خیلي مهمه
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هواپیما میشینه وهمراه تاني و دوستاش پیاده میشیم :خورشید جون جایي رو داری بری      

 اونجا؟

 راستش نه ،باید برم هتل ،شما هتل خوب مي شناسي؟:

موقع شب ،دختر جوون و خوشگلي مكل تو که تو هتل هم امنیت     اخه قربونت برم ،این:-

  نداره ،اگه ناراحت نمي شي همراه ما بیا ،پری خیلي اشنا داره

 .برای رفتن به سوریه میگم کمكت کنه

 ... مزاحمتون نمیشم:

سم    :- نه گلم من دختر هم وطنم رو وسط این ترك های هیز تنها نمي گذارم ،همون حوا

 .قاپت رو دزدیدن بسهنبوده عرب ها 

از حرفش همه دوسوووتاش مي خندند .تانیا به زن تپل بوری که حاال فقط یک تي شووورت   

  شلوارك داره اشاره مي کنه :این سپیده است بهش میگیم سپید،دو

تا پسووور داره که فنالندند ،شووووهر گور به گورش هم االن پیش شووووهر گور به گور من 

 .تایلند

بلوز و شوولوار پوشوویده و نسووبت به بقیه تیپ بهترو پوشوویده   به خانم سووبزه قد بلندی که

  تری داره اشاره مي کنه :این مهلقا ست ولي بهش میگیم مهال این از

هممون موفق تره ،بچه نداره ،شوهرش هم فرستاده تو گور و االن با پولش داره عشق و     

 . حال مي کنه

 .با مهال و سپیده دست میدم :از اشناییون خوشبختم
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 .ا هم همینطورم:-

ست مرحوممه ،چون          سوگل دختر دو شاره مي کنه:این  سن باالیي ا تانیا به دختر زیبا و 

  مادرش مرده و تنهاست زنگوله پای تابوت ماست هر جا بریم

 .دنبالمون میاد ،هنوز دنبال شوهر گور به گور براش مي گردیم که موفق نشدیم

 .خوشبختم:

 .من بیشتر:-

گندمگون شوووبیه هم ولي چاق و الير اشووواره مي کنه و میگه :اینها هم  تانیا به دو تا خانم

  زری و مژی هستند دو تا خواهر گروهمون که زن دو تا داداش

 شدند و االن شوهر های گور به گورشون کجان؟

 .همه با هم با خنده جواب میدن:با شوهر گور به گور تو رفتن تایلند

ست من رو مي گیره و میگه:این   شوهر گور به    تانیا د شید جون ،که داره دنبال  هم خور

 .گورش میره لبنان.حاال دنبالم بیایید دیر شد االن پری منتظرمونه

  پتی  که  خانم  تا  شوووش همه مي خندیم و دنبالش راه میفتیم ،واقعا گروه جالبي شووودیم      

  حجاب و لبناني چادر با که مني و ندارند حجابي و زدند اروپایي

 .افتادمکامل دنبالشون راه 

تاني یک ون دربسووت مي گیره و به خونه ویالیي زیبایي میرسوویم ،یک خانم سوون باال که 

  موهای کوتاه شرابي رنگ داره و کت و دامن پوشیده و مكل بقیه
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 تپله دم در ویال وایستاده ،با همه سالم علیک گرمي مي کنه و

 !.ر عرب ها هم شدیبا دیدن من خشكش میزنه:تاني؟ کارت به جایي رسیده که تور لید

تاني مي گه :نه پری جون اورجینال ایرانیه تو بسووته بندی عربي ،اسوومش خورشووید ،داره  

 .دنبال ماهش مي گرده

پری باهام دسووت میده :خوش اومدی خورشووید جون ،شوووهر گور به گور تو هم رفته با  

 شوهر های گور به گور اینها تایلند؟

اني رو همشوووون بلندند:نه شووووهر گور به گورم از خنده ریسوووه میرم ،ظاهرا تكه کالم ت

 .لبنانه

 پری مي گه :نكنه شوهرت از اون جنگنده های لبنانیه ؟

 . نمي دونم:

شوهرت تو ایران داره مخ یک نفر دیگه رو         شید جون ، ساده ای خور سپید میگه:چقدر 

 .میزنه و الكي بهت گفته رفته لبنان

 .نه مطمئنم لبنان:

،به جنبه مكبت قضووویه نگاه کن نهایتش این که یک دوری زدی و           حاال از من گفتن بود :-

 .یک اب و هوایي عو  کردی

 .اره این جوری خیلي بهتره:

با تعارف پری وارد خونه اش میشوویم ،پذیرایي و اشووپزخونه طبقه پایین و چهار تا اطاق  

  خواب طبقه باالست ،پری و تاني میرن یک اطاق،دو تا خواهر ها یک
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سووپید یه اطاق ،من و سوووگل هم یک اطاق ،بعد از اینكه به اصوورار سوووگل     اطاق ،مهال و

  دوش مي گیرم میرم پایین ،همه خانم ها پایین نشستند و دارن چای

مي خورند که تاني با دیدن من تو یک بلوز شووولوار سوووورمه ای قرمز و موهایي که باز             

   هللگذاشتم تا خشک شن مي گه:ماشام اهلل ال حول و ال قوه اال با

 .کوفتش بشه اون عربي که دلت رو برده

شون از پله ها میرم پایین و کنار        سنگیني نگاه شه و زیر  توجه همه به طرف من جمع می

  سوگل میشینم ،سوگل میگه:وای خورشید چقدر بدون حجاب

 .قیافه ات عو  میشه ،اصال یک ادم دیگه ای شدی

 واقعا؟:

سپید عروس بهتر از خو  شید کجا پیدا مي کني ؟زنگ بزن منوچ بیاد   تاني میگه:خدایي  ر

  اینجا خورشید رو ببینه همین جا عقدشون کنیم برن فنالند

 .،خدایي از قدیم گفتن چرايي که به خونه رواست به مسجد حرام است

ست دختر رنگ و        شید خیلي حیفه ،منوچهر انقدر دو سپید مي خنده و به تاني میگه:خور

  حیف میشه ،نمي بیني سوگلي وارنگ داره که این بچه دستش

رو هم به منوچ معرفي نمي کنم ،بخاطر این که ذات ناخلف بچه ام رو مي شووناسووم ،مكل   

 .باباش هیزه

پری بهم چای تعارف مي کنه و میگه :دختر تو نگفتي تنهایي اینجا برات مشوووكلي پیش        

  بیاد ،نصفه شبي رسیدی کشور يریب کجا بری؟با یک مردی،پدری
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 .ي مي اومدی.خدا خیلي دوستت داشت که تاني رو دیدی،برادری کس

 .راستش من هی  کس رو ندارم:

 .مهال میگه :مگه میشه ،هر کس یک رگ و ریشه ای داره،ادم اینقدر بي کس نمیشه

صدای               شده ، صبح  شون تعریف کنم ،نزدیک  سرگذشت ام رو برا شتر  شم بی مجبور می

  سرگذشت ام شدیدافین فین و گریه کردن همشون میاد ،از شنیدن 

شد ،حاال هر جا برم         سفر کوفتم  شید خدا چه کارت کنه  شدند که تاني میگه:خور متاثر 

 .مصیبت های تو جلوی چشممه

 زری مي گه :خورشید ما رو سر کار گذاشتي یا این واقعي بود؟

 .جا مي خورم:به روح مامان گالب ام قسم واقعي واقعي بود

گه :پ      به پری ومی عد ،فقط       تاني رو میكنه  گذار برای ب کاری داری ب جان از فردا هر  ری 

  دنبال کار خورشید باش بفرستش سوریه پیش دوست فواد،هزینه اش

 .هر چي شد با من

 . نه تاني جون نمي خوام به پری جون یا شما زحمت بدم خودم یک کاریش مي کنم:

سوار اتو :- شي راننده ناتو از کار درمیاد میبر    ب.*و.سنه گلم  دت هزار جای  سوریه می

 .نرفته .باید طرف شناس و قابل اعتماد باشه

پری میگه :پولت رو برای خودت نگه دار،خورشووید مكل دختر نداشووتمه ،هر کاری بتونم  

 . براش مي کنم.االن هم همگي بریم بخوابیم فردا خیلي کار داریم



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

345 

 

در نقبه هم دیگه شووب بخیر مي گیم و میریم تو تخت هامون :سوووگل چرا خونه پری ای 

 تخت داره ،اون که تنهاست.؟

سووووگل به طرف ام مي چرخه و میگه:راسوووتش پری پنج تا بچه داره که هر کدوم یک            

  کشور هستند ،از یک طرف هم پدرو مادر پیرش ایران زندگي مي

شش ،هم تند      سط زندگي مي کنه ،تا هر از گاهي بچه هاش بیان پی کنند ،بنده خدا این و

 .رش سر بزنهتند بتونه به پدر و ماد

 !که اینطور:

 خورشید؟:-

 .جانم:

راستش امشب یک لحظه بهت حسودیم شد،اینكه تو عشق واقعي تو پیدا کردی و اگر       :-

  بهش هم نرسي حداقل چند ماه باهاش زندگي کردی ،من بیچاره

چي بگم که یک دختر پولدار کارخونه دار تنها هسوووتم و خواهر و برادر و پدر و مادری          

  کس بهم ابراز عشق مي کنه فقط بخاطر کارخونه و ندارم و هر

 .ثروتمه

 . سوگل جون دعا مي کنم یک روز عشق واقعي تو پیدا کني: 

 . ممنونم.راستي خورشید شماره تلفن خونه ات رو بده رفتم ایران زنگ بزنم سوده:-

 برای چي؟:
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شون خونه بخرم و به     :- شده برا ست دارم برای خیر پدر ومادرم هم که  شوهرش تو  دو

 .کارخونه کار خوبي بدم

 !!واقعا:

واقعا،راستش از وقتي پدر و مادرم از دنیا رفتند چون از دستشون ناراحت بودم که من    :-

  رو تنها گذاشتند هی  خیراتي براشون نكردم ،دلم میخواد براشون

 .کار خیری انجام بدم

این دنیا نیسووت و گاهي  سوووگل جون گاهي ما ادم ها یادمون میره اق والدین فقط برای :

  ادم بعد فوت پدرو مادرش مورد اق اونها قرار مي گیره ،هر وقت تو

شكلت از راهي که به      شتي برای والدینت خیراتي بده ،مطمئن باش م شكلي دا زندگیت م

 .ذهنت هم نمي رسه حل میشه

@garmtarbetab 

 

 ها چادری دختر خدا رو شووكر مي کنم که دوسووت خوبي مكل تو پیدا کردم ،همیشووه از :

  گوشزد بهم رو حجابم بخوان و جلو بیان ترسیدم ،مي ترسیدم مي

 .کنند یا نصیحت ام کنن ولي با دیدن تو نظرم عو  شد

شب          : سر راه ام قرار داد . شما ها رو  ستان خوبي مكل  شكرمي کنم که امشب دو خدا رو 

 .بخیر

 .شب بخیر:-
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 .نده بهت برسم ،دلم برات پر مي زنهتو دلم میگم شب بخیر فوادم ،فقط یكم دیگه مو

صوبح با صودای بلند صوحبت کردن بچه ها از خواب بیدار میشوم ،چقدر پری بلند حرف      

  میزنه ،انگار بغل گوش ات نشسته داره حرف مي زنه،رو تختم مي

شینم ،سوگل يرق خواب ،خوش به حالش چقدر خوش خوابه ،از پله ها پایین میرم ،تاني  

  رو مي چینه و پری داره با زبون ترکي با کسيداره میز صبحونه 

صحبت مي کنه و داامار میزنه زیر خنده و بلند بلند مي خنده وقتي من رو مي    پشت تلفن 

  بینه بهم چشمک مي زنه و ابروهاش رو تكون میده ،در حالیكه

داره با گوشواره حلقه ای بزرگي که تو گوشش انداخته بازی مي کنه از طرف خداحافظي  

 .ي کنه،بهش سالم مي کنمم

 وای سالم خورشید جون راحت خوابیدی؟:-

 .بله ممنونم:

 یک خبر خوب برات دارم یک خبر بد.کدوم رو اول بگم ؟:-

 .تاني مي گه :جون پری نگو تا بقیه رو بیدار کنم بیارم سر میز صبحونه بگو

 .باشه ،صبر مي کنم:-

ار مي کنه میاره طبقه پایین ،همه ارایش های  تاني به طبقه باال میره و همه رو از خواب بید

  بهم ریخته وموها نامرتب، اصالر شبیه خانم های خوش تیپ

دیشوووبي نیسوووتند ،با دیدن قیافه های نامرتبشوووون میزنم زیر خنده:وای چقدر با نمک               

 !شدید
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تازه متوجه سر و روی نامرتبشون میشن و هر کدوم به یک روشویي یا حمام و شیر ابي       

  رو مي رسونند ،بعد چند دقیقه همگي مرتب و ترو تمیز خودشون

صبحي ازار داری بیدارمون کردی ،حداقل مي      صبحانه ،مهال میگه:تاني اول  سر میز  میان 

 .گذاشتي امروز رو خوب استراحت کنیم

تاني یک ابروش رو میده باال و جدی مي گه:قرارمون این بود این دفعه صوووبح ها تنبلي           

 . دیم و خرید کنیم ،شب ها عوضش زود بخوابیمنكنیم و بریم بگر

سوووگل میگه :اصووال نیاز نبود بیای باال بیدارمون کني ،هممون با صوودای تلفن حرف زدن   

 .پری بیدار شده بودیم

 سوگل من خودم دیدم تو که يرق خواب بودی؟:

 .نه بابا بیدار بودم حس بیدار شدن رو نداشتم:-

 .وب داره یک خبر بدتاني مي گه :بچه ها پری یک خبر خ

 بین بچه ها همهمه میفته :چه خبری...کي...چي شده...؟

پری میگه :راسوووتش برای خورشوووید یک خبر خوب دارم یک خبر بد.کدوم رو زودتر         

 بگم؟

 .بچه ها به من نگاه مي کنند ،من هم سر ام رو تكون میدم:خبر بد رو اول بگید

 . ساعت یک و نیم حرکت مي کنه میره ب.*و.ساتو:-

 !حاال خبر خوبتون:
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 .ساعت یک و نیم حرکت مي کنه میره ب.*و.ساتو:-

همه بچه ها مي خندند و تاني میگه:تو هم با این خبر دادنت جون به لبمون کردی.خیلي             

  زود نیست خورشید بره؟ما تازه مي خواستیم باهاش بریم

 .گردش

تو ترمینال دفتر   اخه چه کار کنم ،همسووایه ام:پری با شوورمندگي و قیافه يم زده مي گه 

  داره وصبح که بهش زنگ زدم گفت برای مرز سوریه هر روز

ي اونجا نمیره و  ب.*و.س هست ،اما چون خورشید مي خواد بره حُمص و اتو   ب.*و.ساتو

  این بنده خدا هم تا اونجا باید چهار پنج تا ماشین عو  کنه،صالح نیست

از   دوباره زنگ زد و گفت یكي    تنها بره باید صوووبر کنه تا ادم مطمئن پیدا کنه،تا اینكه           

  راننده هاشون مادرش تو حُمص زندگي مي کنه و میخواد بره به

ستقیم بره حُمص.اینطوری خیال ما        شید با اون راحت م شد خور سر بزنه و قرار  مادرش 

  هم راحت میشه.همگي برای پری کف مي زنند و من بلند میشم

 تاني میگه :تا اونجا چقدر راهه؟

سي و يذا    :- ساعت یک و نیم راه بیفتند با توقف های تو راه و بازر نمیدونم فقط میدونم 

  و نماز فردا حدود های شش هفت صبح مي رسند البته بازم

 .نمیدونم حدس میزنم

اندوی  درست کنیم ،بچه يذای رستوران    مهال میگه:تاني بیا برای تو راه خورشید کمي س  

 .های بین راه رو نخوره
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 .نه زحمت نكشید ،یک کیكي چیزی میخرم میخورم:

 .نه عمرار اگر بگذاریم:-

سا عت نزدیک دوازده و ربع ،از صبح خانم ها زحمت کشیدند و برای تو راه ام ساندوی      

  اهدرست کردند ،با کلي خوراکي برای تو راه،به سمت ترمینال ر

میفتیم ،هر کس ما رو ببینه فكر مي کنه سووالهاسووت با هم دوسووت هسووتیم به ترمینال     

  میشم ب.*و.سمیرسیم، در بین گریه های پر محبت خانم ها سوار اتو

سایه پری که یک پیرمرد ترك زبان هم کنار اتو  سفارش من رو به   ب.*و.سهم مجددار 

  ایه ماشینه:خورشید جون کرب.*و.سراننده مي کنه ،پری صورت ام رو مي 

ات تا حمص رو دادم دو تا صووندلي هم برات گرفتم که راحت باشووي ،سووعي کن مواظب  

  پولها و وسایلت باشي وقتي رسیدی بهمون زنگ بزن ،مخصوصا

 . وقتي فواد رو دیدی خبر خودتون رو بهمون بده

 .ممنونم پری جون ،خیلي دوستتون دارم:

ستانم وارد اتو  شن و بعد خداحا  ب.*و.سهمه دو شن ،اتو می راه   ب.*و.سفظي پیاده می

 .میفته ،پری اشاره مي کنه ،تلفن یادت نره،بهش مي گم خیالتون راحت

ماشوووین از ترمینال میره بیرون اخرین تصوووویری که از دوسوووتانم مي بینم ،جمع گرم و  

 .مهربونیه که برام دست تكون میدن

ا مشووغول از شووهر خارج میشووه راننده اهنگ ترکیه ای گذاشووته و مسووافره ب.*و.ساتو

  صحبت با بغل دستیشون هستند،بیرون رو نگاه مي کنم ،درخت ها ،درخت
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 ... ها،درخت ها

 .خدایا کمكم کن بتونم فواد رو پیدا کنم و قبول کنه تا اخر عمرم پیشش بمونم

چند بار برای اسوووتراحت و يذا و نماز نگه میداره و من به لطف   ب.*و.سنیمه شوووب اتو

 ي دارم که میتونم بخورم،دوستان مهربون ام يذای سالم

قیمت مواد يذایي اینجا خیلي باالسوووت درسوووت دو برابر کشوووور خودمِ و با وجود این       

  ساندوی  ها تو هزینه من خیلي صرفه جویي شده.بماند که کرایه مسیرم

شب تا ظهر ام رو حساب کنند       صرار کردم دنگ دی رو هم پری داده و تو خونه هر چي ا

 .کسي قبول نكرد

خوابم ،خواب میبینم ادرس فواد رو گم کردم ادرس خونه دوسوووت فواد رو هم  کمي مي

  گم کردم وسرگردون در هر خونه ای رو میزنم و ادرس خونه فواد رو

ازشون مي پرسم ،از خواب بیدار میشم ،خیس عرق شدم ،دستم رو به کیسه کوچكي که       

  راز گردنم اویزون کردم میزنم ،خدا رو شكر ادرس دوست فواد س

رو پیدا کرد وگرنه   ب.*و.سجاشووه .نفسووي به راحتي مي کشووم .خوب شوود پری این اتو

  ام رو عو  کنم .هوا داره کم کم روشن ب.*و.سمجبور بودم بین راه بارها اتو

میشه ،اینو از کیسه های پالستیكي و بطری هایي که کنار جاده ریخته شده و دارن معلوم 

  يوني میشه و به عربيمیشن میشه فهمیدراننده وارد ترمینال دا

 .میگه :به سالمت
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 مسافرها پیاده میشن ،االن کجا برم ؟؟؟راننده که مرد سن داری اشاره مي کنه برم جلو    

. 

 با کلي تقال بهم حالي میكنه ادرس ات کجاست ؟

ادرس رو بهش نشوووون میدم ،با خوشوووحالي میگه :ها ،ها و من مي فهمم که ادرس ام رو 

 .بلده

صندوق کلي         پیاده ب.*و.ساز اتو صبحه،راننده از تو  ساعت تقریبا هفت و ربع  شیم ، می

  اثاثیه و سويات پیاده مي کنه و به من میگه صبر کنم ،بعد یک تاکسي

مي گیره و اول ادرس من رو بهش میده ،بعد مسووویر خودش رو میگه،از چند تا خیابون         

  پیاده میشه ب.*و.سرد میشیم و وارد کوچه بن بستي میشیم ،راننده اتو

و زنگ خونه ای رو میزنه ،پسر سیزده چهارده ساله ای در رو باز مي کنه ،راننده باهاش    

  صحبت مي کنه و پسر از کنار راننده با تعجب به من نگاه مي کنه

شحال         ست ،خیلي خو شما شاره میكنه ،این همون ادرس مورد نظر  ،راننده میاد کنارم و ا

  گرفتم رو میگم :شكرارمي شم و تنها واژه عربي که تا حاال یاد 

 .شكرار

مي خوام پول تاکسوووي رو بدم که راننده حالیم میكنه نه مسوووئول دفتر ترمینال خیلي به           

 .گردن ام حق داره و پولي نمي گیره و سوار تاکسي میشه و میره

تو این مدت پسووور به داخل خونه رفته و با مادرش اومده بیرون:یک زن الير اندام که              

  ه با تعجب از من سواالتي مي پرسه ،من نمي دونمچادر عربي سر کرد
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 چي جواب بدم ،فقط اسم همسرش رو میگم :جمال حكیم؟

 .با سر میگه :بله بله درسته

با کلي جون کندن و کلمات عربي يلط يولوطي که اسوووتفاده مي کنم حالیش مي کنم که 

  شوهرم دوست شوهرشه ،اولش که اشتباهي گفتم دوست

بود همون جا تو کوچه اعدامم کنه ،سریع حرف ام رو درست کردم  شوهرش ام ،نزدیک 

  و گفتم که شوهرش دوست شوهرمه و اسم فواد رو اوردم ،ظاهرار

شد و من رو به داخل خونه         سمش گل از گلش باز  شنیدن ا شناخت ،چون با  فواد رو مي 

 .راهنمایي کرد

شه حیاط چند تا درخت       شم ،گو سر جمال وارد خونه می ست و خونه کالر  همراه هم میوه ا

  با داره قرار ای مبله مسقف  ایوان ها اطاق هم کف ،در گوشه 

سبزه           صبحانه و دختر  سایل  شینم و بعد چند دقیقه با و سر جمال اونجا می راهنمایي هم

  هجده ساله ای میاد ،دختر به زبان فارسي بهم سالم مي کنه،از

یدا کردم خوشووو        یک هم زبون پ یب  كه تو کشوووور ير ند      این جا بل حال میشوووم و از 

 میشم:سالم،شما ایراني هستید؟

دختر خجالت مي کشووه و با اشوواره تعارف مي کنه بشووینم ،بعد وسووایل صووبحانه رو از     

  مادرش مي گیره و مقابل ام مي گذاره:نه من اینجا به دنیا اومدم زبون

ما  دم.ششما رو هم کم پدر به من اموخته و شما اولین کسي که من باهاش صحبت مي کر  

 واقعارهمسر فوادصالح بودید.؟
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 .بله ،من همسر فواد صالح هستم و میخوام برم لبنان:

دختر به مادرش نگاه مي کنه و با هم عربي صووحبت مي کنند:مادرم مي گوینداما فواد به 

 .پدر گفتن شما باید زندگي خود بكنید

 .من اومدم برم فواد رو ببینم ،من میخوام باهاش زندگي کنم:

ما مردم بعلبک مرد مصووومم و مغروری هسوووتند اونها اگر بگویند نه، روی حرفشوووان  ا:-

 .ایستادگي مي کنند

 .میدونم ولي مي خوام سعي اخر ام رو هم بكنم:

دختر بهم لبخند مي زنه و حرف های من رو برای مادرش ترجمه مي کنه ،چشووومهای           

 .مادرش مي درخشه و میگه:ان شام اهلل ،ان شام اهلل

االن مي دونم اسوومش ضووحا اسووت کنار من میشووینه و با هم مشووغول خوردن     دختر که

  کیلومتر و١٦٠صبحانه میشیم و توضیح میده از اینجا تا بعلبک حدود 

فاصووله چنداني با فواد ندارم وبعد از ظهر که پدرش بیاد من رو مي فرسووته لبنان.سوواعت  

  جا بلندنزدیک دو بعد از ظهره با صدای یاهلل یاهلل گفتن کسي از 

میشووم ،پدر ضووحا وارد خونه میشووه و به فارسووي بهم خوش آمد میگه:خوش امدی خانم  

 .فواد صالح ،خوش امدی،به خونه ما برکت اوردی

 .سالم ،ممنونم اقای حكیم:

صحبت مي کنه:حاال مي فهمم وقتي فواد           :- شروع به  شینم و  شاره مي کنه بن ستش ا با د

  چي بود ،اون مي دونست اصرار داشت تو ایران بمونید منظورش
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 !شما اگر ادرسي ازش داشته باشید دنبالش میایید.ادرس من رو از کجا پیدا کردید؟

 .وکیل فواد:

 .با دست به پیشوني میزنه :ای دل يافل حواسمون نبود به اون هم تذکر بدیم

 اقای حكیم من امروز باید برم لبنان میشه ادرس خونه فواد رو مي خوام؟:

 .نمیشه بمونید. من اول با فواد تماس بگیرم اگر قبول کرد برید امروز که:-

اقای حكیم من این همه راه رو اومدم که برم فواد رو ببینم اون بدونه من اومدم اینجا            :

 .اصال اجازه نمیده برم پیشش

راست میگي ،باشه توکل به خدا ناهار که خوردیم مي برمت ترمینال بفرستمت بعلبک     :-

 . رو بیامرزه،فقط خدا من 

 چرا؟:

 .دارم کاری رو میكنم که فواد بارها تاکید کرده اصال انجام ندم:-

همسوور حكیم ناهار میاره و بعد خوردن ناهار ازشووون خداحافظي مي کنم و همراه حكیم  

  به ترمینال میریم،حكیم ادرس خونه فواد رو میده و میگه: فواد رو

 .دیدی بگو حكیم گفت یكي طلبت

میشم فقط چند ساعت دیگه با فواد فاصله دارم ،قلبم به تپش افتاده و      ب.*و.سسوار اتو 

  از اضطراب نمیتونم یک دقیقه هم اروم باشم ،از حمص که خارج
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شده ، بعد کنترل گذرنامه وارد     میشیم اطراف جاده پر از درخت های زیتون ،وارد لبنان 

  رسرزمین مادری فواد میشیم ،منطقه ای کوهستاني و صعب العبو

سه     ب.*و.س،از بس اتو ساعت  تو پی  و خم جاده چرخیده حالت تهوع گرفتم،با اینكه 

  راه افتادیم ولي با توجه به وضعیت جاده هوا تاریک شده که مي رسیم

سي           سته ای که بلد ام یک تاک شك ست پا  شیم ،با عربي د ،راننده اعالم مي کنه که پیاده 

  بعد از عبور از چندمي گیرم و ادرس خونه فواد رو میدم ،تاکسي 

ساب       شنوم ،کرایه رو ح ضربان قلبم رو می تا خیابون و کوچه مقابل خونه ای نگه میداره ،

  مي کنم و پیاده میشم ،فقط چند ثانیه دیگه در خونه رو میزنم و

 ...بعد روزها تنهایي فوادم رو مي بینم ،در میزنم ،در میزنم ،در میزنم

جه عربي چیزی میگه که نمي فهمم ،ازش مي خوام  کسووي جواب نمیده،زن همسووایه با له

  شمرده تر بگه ،اروم اروم توضیح میده که خانواده صالح بعد

شووهادت پسوورشووون از اونجا رفتند و اون ها از جاشووون بي خبراند،از خسووتگي کنار در   

  میشینم ،خدایا حاال چه کار کنم ؟از کجا فواد رو پیدا کنم ؟اشک هام

سا      شه زن هم شون ،نمي       سرازیر می ست مي کنه برم خونه  سوزه و در خوا یه دلش مي 

  تونم به کسي اعتماد کنم ،صدای اذان میاد ،به طرف مسجدی که

مناره اش معلومه راه میفتم ،میرم اون جا مي مونم ،اون جا امن،وارد مسووجد میشووم و به  

  طرف قسمت زنونه میرم در حالیكه چمدون کوچیكي رو دنبال

د مسجد میشم ،یک کناری میشینم تا نماز تموم شه ،همون جا خوابم      خودم مي کشم ،وار 

  میبره ،نمي دونم چقدر مي گذره که با تكون های کسي از
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شم ،خانم جا افتاده ای ازم عذرخواهي مي کنه و      شم ،نزدیک قبض روح ب خواب بیدار می

  میگه مي خواد در مسجد رو ببنده ،با زبون فارسي عربي خواهش

 .ه بده تا صبح اونجا بمونم که کمي فكر مي کنه و میگه دنبالش برممي کنم اجاز

به دنبال زن خادم به حیاط مسجد میرم روحاني مسجدمشغول صحبت کردن با چند تا از      

 جوون هاست ،زن اروم صداش مي کنه و

 عجب نزدیک ام میشه و بازبان فا رسي مي پرسه:ببخشید شما ایراني هستید؟

 م بلهبا خوشحالي جواب مید

 برای چه کاری اومدید این جا؟:-

 .اروم میگم:من به دنبال همسرم اومدم

اسووم همسوورتون چیه؟ادرسووي که جمال حكیم داده رو به دسووتش میدم که با تعجب    :-

 !میگه:شما واقعا همسر این اقا هستید؟

 .بله،به این ادرس رفتم ولي گفتند از اینجا رفتند:

 .بله درست گفتند:-

 ر کنم؟حاال من چي کا:

 .یكي از این برادر ها همسایه فعلي اونهاست ،بهشون میگم شما رو با خودشون ببرند:-

 . از خوشحالي نزدیک بال در بیارم :هیچوقت این لطفتون رو فراموش نمي کنم
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 .با خنده میگه:امیدوارم بعدار شخص مورد نظرتون من رو نبینه که حساب ام رو مي رسه

 .ه ،اینجا همه فواد رو مي شناسند و ازش حساب مي برنداز تعجب دهانم باز مي مون

ستند ،از اون منطقه            سر و دخترش هم ه شیم هم شین می سوار ما همراه مرد مورد نظر 

  خارج میشیم و وارد منطقه کوهستاني میشیم ،بعد رد شدن از گردنه

ستایي زیبایي نگه مي        شین مقابل خونه رو شیم و ما ستایي می اره  دهای نفس گیر وارد رو

  ،مرد پیاده میشه و در میزنه ،زن مسني در رو باز مي کنه ،خیلي

شووبیه فواد ،از ماشووین پیاده میشووم ،زن به طرف ام میاد و من رو تو ايوش خودش مي   

  از زن و مرد هم اه ام تشكر مي کنهکشه و 

شم ،هر وقت از کنارم رد  ،چمدون رو به داخل خونه میبره و من به دنبالش وارد خونه  می

  ه و سرش رو به طرفب.*و.سمیشه با خوشحالي صورت ام رو مي 

سه جوان که          شكر مي کنه.وارد اطاق میشم و ممیشنم ،تصویر  سمون مي کنه و خدا رو  ا

  روبان مشكي قرمز دارن روی دیواره ،همه به نوعي شبیه فواد

د رو مي بینم ،چقدر قیافه اش    هسوووتند ،مادر فواد میره حیاط چیزی بیاره ،تصوووویر فوا     

  عو  شده ،قاب عكس رو بر مي دارم و دست ام رو روی عكس مي

 کشم ،چقدر با ریش بلند جذاب تر شده ،کجایي مرد فراری من؟

مادر فواد وارد اطاق میشه با دیدن قاب عكس دست من لبخندی میزنه و بهم مي فهمونه  

  ام رو پایین مي نگران نباش باالخره میاد ،خجالت مي کشم ،سر
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ه ،سیني شام روی زنمینه دست ام رو    ب.*و.س اندازم ،نزدیک ام میشه و پیشونیم رو مي   

  کنه،عجیب مي باز رو ،سفره کنه مي اشره سیني مي گیره و به طرف 

 .احساس ارامش مي کنم انگار تو خونه خودم و کنار خونواده خودم هستم

هش ام یاسین میگن زبون هم رو متوجه نمیشیم  با اینكه من و مادر فواد که االن فهمیدم ب

  ولي هر دو سعي داریم با هم ارتباط صمیمانه تری بگیریم ،تو

همین چند دقیقه خیلي بهش نزدیک شووودم ،برام مكل مامان گالب شوووده ،اون با زبون          

  عربي در مورد کودکي بچه هاش و مخصوصا شیطنت های فواد میگه

شب در حالیكه  رختخوابمون رو کنار هم مي اندازه مي خوابیم،خدایا   و هر دو مي خندیم،

  کمكم کن از این خانواده جدا نشم ،فقط همین یک آرزو رو دارم

... 

صبح با صدای ام یاسین بیدار میشم انقدر اسمم رو جالب صدا مي کنه که با هر بار صدا          

  کردن ام هر دو مي خندیم ،وقت نماز صبح ،کنار حو  بزرگ و

صبح دعا مي کنم فواد هر    کم عمقي که  ضو مي گیرم ،خدایا تو این وقت اذان  تو حیاط و

 . کجا که هست سالمت باشه

نماز رو مي خونم و بعد نماز صبح میام تو حیاط و کنار گل و گیاههای تو حیاط مي چرخم  

  ،بهشون حسودیم میشه ،اون ها تو این مدت بیشتر از من فواد

صبحونه رو ا    سین  سفره رو تو حیاط بندازه و   رو دیدند ،ام یا ماده مي کنه ،کمک مي کنم 

  همون جا با هم صبحونه مي خوریم ،بعد صبحونه با کلي تقال بهم
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حالي مي کنه که دوسووت داره با هم بریم زیارت ،خیلي تعجب مي کنم من نمي دونسووتم  

  تو لبنان هم زیارت گاه هست ،با هم سوار ماشین یكي از

هر بعلبک بر مي گردیم ،مقابل یک زیارتگاه وایمیسوووتیم  روسوووتاییان میشووویم و به شووو

 (،زیارتگاه سیده خوله دختر امام حسین )ع

یاد روزی میفتم که با مامان گالب به امام زاده صوووالح )ع(رفتیم و چقدر خرید کردیم             

 ...،مامان گالب نایب الزیاره ات هستم برام دعا کن ،برام دعا کن

  ک،ی بگیرید رو ام جون من هم مكل شما يریبم ،دست  با دیدن ضریح دلم میلرزه ،خانم

  یتیم نده،منم ام طالق و بیفته همسرم دل به ام مهر کنید کاری

ا دع من ام ،تنهام ،بي کس ام ،چشم امید ام به شماست ،شما که دل پاکي دارید از طرف      

  کنید خدا هر چي خیر برام پیش بیاره ،فوادم رو هر جا هست

 .حفظ کنه

س  شونه ام مي گذاره و با محبت نگاهم مي کنه ،وای خدا االن از     ام یا ستش رو روی  ین د

  خجالت اب میشم فكر کنم تكه اخر که در مورد فواد بود رو

شنیده ...بعد زیارت همراه ام یاسین به طرف بازار میریم ،ام یاسین از بازار برام پیراهن     

  اینكه ،با یمگرد مي بر خونه به و  خره مي زیبایي عربي و شال 

 .یكروزه به این جا اومدم احساس میكنم سالهاست با این مردم زندگي مي کنم

ستقبال مي کنم        شنهادش ا سین بهم میگه دوست داری برو حمام کن و من هم از پی ام یا

  ،وقتي از حمام میام بیرون پیراهن عربي جدید ام رو مي پوشم و
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ارد اطاق میشه و با دیدن من بدون حجاب   مشغول شانه زدن موهام میشم که ام یاسین و    

  بارها ایت الكرسي مي خونه و بهم فوت مي کنه ،اصال روم نمیشه

شونه مي کنه و مي بافه و        سین میاد کنار ام و موهام رو  شونه کنم که ام یا بقیه موهام رو 

  روسری عربي رو سر ام مي کنه ،تو آیینه نگاه مي کنم واقعا شبیه

 ...اش فواد با دیدن ام دوباره عاشق بشه،کاشلبناني ها شدم ،ک

روزها ازپي هم مي گذره و من و ام یاسین تقریبا دیگه زبون هم رو کامل مي فهمیم یک   

  ماه که من به لبنان اومدم و هنوز فواد رو ندیدم ولي تو این مدت

  با کمک ام یاسووین تونسووتم کمي زبون عربي رو یاد بگیرم ،امشووب خیلي دلم گرفته،دلم

  مي خواد بشینم کناری و گریه کنم ،خدایا خودت مي دوني که

چقدر دلم برای فواد تنگ شوووده ،تنها زماني که ما با هم بودیم همون مدت کوتاه سوووفر 

  مشهد بود ،خدایا صدای من رو مي شنوی من همسرم رو مي خوام

 ...،همین االن هم مي خوامش،همین االن

شب و من هنوز خوابم نبرده ،ا    صفه  سین خوابه آروم به طرف    ن صدایي میاد ام یا ز حیاط 

  پنجره میرم و پرده رو به آهستگي کنار میزنم ،مهتاب همه جا رو

روشن کرده ،باورم نمیشه ،فواد یک وری کنار حو  نشسته و دستش رو به آب حو        

  مي زنه ،اشک هام بي اختیار سرازیر میشن ،هی  کس تو دنیا

ست حال من رو بفهمه ،هی   شي و فقط    نی کي درك نمي کنه وقتي تو کل عالم تنها تنها با

  یک نفر رو داشته باشي حتي اگر طردت کنه ،حتي اگر
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نخوادت ،باز هم همه کس تو ،توی این دنیاسووت،در رو باز مي کنم و وارد حیاط میشوووم   

  ،سریع متوجه صدای در میشه و به طرف ام نگاه مي کنه ،من همه

شای     شه و من رو نگاه       تن چشم میشم محو تما شدت تعجب بلند مي  عشق ام و فواد از 

  مي کنه ،قلبم نمي طپه ،زمان از حرکت باز مي ایسته ،به طرف

همه زندگیم که دیگه من رو نمي خواد پرواز مي کنم،خدایا چه رویای شویریني میشوه از    

  خواب بیدار نشم ،فواد رو محكم در ايوش مي گیرم و نفس مي

هوا رو به ریه هام مي فرسووتم ،فواد تكون نمي خوره ،فقط چند ثانیه  کشووم ،تمام جریان 

  ،چند ثانیه کوچیک حلقه دستهاش من رو محاصره مي کنه و ول

ام مي کنه ،خدایا برای همین چند ثانیه کوچیک شووكر ،برای همین حلقه دسووتاني که من 

 .رو قبول کرد و لو چند ثانیه شكر

د رو خیس کرده ،دسووتان فواد که االن سوورد و بي  فقط گریه و اشووک هایي که لباس فوا

  احساس در کنارش افتاده و مني که به زور یک قطره محبت مي

یک صوووورت روی موهای سووور ام             له، ها هم قبو یک نوازش مو یک جرعه ، خوام،فقط 

  گذاشتن هم قبوله ،فواد تو رو خدا ...خواهش ،یک ذره

ساس وا   ... سرد و بي اح صدایي که تو      یک دقیقه...فواد همچنان  سردترین  ستاده و با  ی

 عمر ام از کسي شنیدم میگه:چرا اومدی؟

من مكل بچه های تخسي که به زور محبت مادرشون رو مي خوان و خودشون رو از مادر    

 .اویزون مي کنند میگم :مي خوام پیشت بمونم

 .ولي من دیگه نمي خوامت ،تو برام برگه اقامت بودی که حاال دیگه الزمش ندارم:-
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سر ام رو بیشتر تو ايوشش فرو مي کنم و حلقه دست هام رو تنگ تر مي کنم :ولي هر      

 . اتفاقي بیفته من ازت جدا نمیشم

با چه زبوني بگم دیگه               به عقب هول ام میده : با تندی من رو از خودش جدا مي کنه و 

  نمي خوامت ،برگرد کشورت ،برای همیشه از جلوی چشمهام دور

 .دگیم رو بكنم ،فردا میریم و طالقت میدم و برت مي گردونم کشورتشو ،برو بگذار زن

سر ام رو روی خاك مي     شینم و  فواد به طرف اطاق خودش میره و من رو زمین حیاط می

  گذارم ،خدایا چرا من نباید خوشبختي رو ببینم ،خدایا چرا

 ...؟چرا؟خدایا مرگ من رو برسون ...برسون

و همون جا روی زمین دراز مي کشوووم ،من منتظرم   صوووورت ام رو روی خاك مي گذارم

 .بمیرم ،منتظرم

سر ام رو توی دامنش مي        شماني که معلومه گریه کرده  شینه و با چ سین کنار ام می ام یا

  با و هب.*و.س مي رو ام گذاره و موهام رو نوازش مي کنه ،صورت گلي 

سر ام گیج میره      ست، شوره و به اطاق میبره ،حالم خوب نی ،گلو ام درد مي  اب حو  می

  کنه ،یک چیزی مكل شیشه شكسته شده یا یک تكه سنگ راه

گلوم رو بسووته ،مي لرزم ،ام یاسووین روم پتو مي اندازه ،ولي مي لرزم ،قلبم یخ زده ،قلبم   

 ...کشته شده،خدا رو شكر دارم میمیرم،مي میرم

فواد   ام تو ايوشنمي دونم چند وقته تو بستر بیماری افتادم ،ولي بارها احساس کنم سر    

  و داره باهام حرف میزنه ،فقط همون لحظه ها آرومم ،فقط همون
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هایي و               باره تن تب و لرز و دو باره  یای فواد دو با دور شووودن رو ها خوشوووبختم ، لحظه 

  تاریكي،انقدر فواد رو صدا مي کنم تا خوابم میبره و دوباره رویای زیارت و

حبت های از اعماق قلبش ،مي دونم اون  سووفر به مشووهد و نگاه های پر عشووق فواد و م   

  حرف ها رو الكي زده و هنوز عاشقمه ،مي دونم ،خدایا چقدر مردن من

 .طوالني شد،مردم چقدر زود و راحت مي میرند

نمي دونم زمان االن کجاسووت ،سوواعت در دنیای من چنده!ولي بعد چند روزبیدار میشووم  

  ،شنیدم ادم ها ،حضور فواد رو احساس مي کنم ،از جا بلند میشم

وقتي مي خوان بمیرن ،لحظه های اخر حالشووون خوب خوب میشووه ،خب خدا رو شووكر    

  لحظه اخر من هم رسیده،تو ایینه نگاه مي کنم چقدر الير شدم و

دور چشووومهام رو حلقه سووویاهي گرفته،با کمک گرفتن از دیوار راه میرم و خودم رو به         

 حیاط مي رسونم :فواد؟

 ه ،چقدر الير شده درست مكل خودم :چرا از جات بلند شدی؟فواد حسابي تو فكر

تلو تلو خوران خودم رو نزدیكش مي رسووونم و جلوش زانو مي زنم سوور ام رو پایین مي 

  گیرم :فواد ،یادته روز عقدمون گفتي اگر جلوت زانو بزنم و ازت

ندی اون وقت طالقم نمیدی ،من این همه راه از ایران اوم       به   خواهش کنم طالقم  تا  دم 

 . پات بیفتم و ازت خواهش کنم طالقم ندی

چشوومهای فواد پر از اشووک میشووه ،روش رو بر مي گردونه :چرا خورشووید،چرا اینقدر    

  عذاب ام میدی،تو اگر واقعا عاشقمي باید به خواسته ام احترام بگذاری
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وبری،من دوسوووت دارم یک دختر از کشوووور خودم بگیرم ،دختری که درد مردم من رو 

 . همه ،دختری که مبارز باشهبف

من قبول مي کنم ،باشوووه هر کس رو دوسوووت داری بگیر ،فقط ،فقط بگذار من پیش ام    :

  یاسین بمونم و هر از گاهي تو رو از دور ببینم ،به خدا مزاحم

زندگیت نمیشم ،قول میدم،تعهد محضری میدم ،فقط بگذار پیشت باشم.اصال هر چي تو       

  جا رو اجاره مي کنم ،بگذار تو هوایيبگي ،میرم تو همین شهر یك

 .که تو نفس مي کشي زندگي کنم

 .خورشیدتنها چیزی که مي خوام فقط جدا شدنمونه همین و برگشتن تو به کشورت:-

شكوندی که این داغ تا ابد تو وجود ام مي       : شدم ،فقط بدون جوری دلم رو  سلیم  شه ت با

 .مونه

ي کنم ،ام یاسین از بیرون میاد با دیدن من که به اطاق بر مي گردم ،چمدون ام رو جمع م

  از جا بلند شدم خوشحال میشه وقتي مي بینه ،دارم چمدون

 ینیاس  ام جمع مي کنم عصباني به طرف اطاق فواد میره ،صدای دعواشون تا اینجا میاد ،    

  پیشش از میگه و کنه مي پاك رو من های اشک اطاق تو میاد

ده ،من شكستم خورد شدم ،خورده های بدن ام باید برن      نرم ولي دیگه خورشیدی نمون 

  ،تا مزاحم زندگي عشق ام نباشم ،ام یاسین میره حیاط رو پله

شت عكس فواد       ستبند و گردنبند و حلقه یادگاری محدثه رو پ شروع به مویه مي کنه ،د

  مي گذارم ،با ام یاسین خداحافظي مي کنم و همراه فواد پیش
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سوار          روحاني ده میریم و ا سونه و  شهر مي ر شناس من رو به  شم ،فواد نا ز فواد جدا می

  سوریه حمص به و پر از زن و بچه است  ب.*و.سمي کنه ،اتو ب.*و.ساتو

داره راه میفته یک تكه از قلبم تو لبنان جا مي مونه ،فواد میاد کنار             ب.*و.سمیره ،اتو

  شیشه دستش رو روی شیشه مي گذاره ،دستم رو روی دستش مي

 . دو گریه مي کنیم ،بهم میگه :منو ببخش گذارم هر

 .میگم :هیچوقت حاللت نمیكنم

شونه          شونه اش مي گذاره ،روی  سر ام رو روی  شه ،زن کناری ام  شدید تر می گریه اش 

  این يریبه گریه مي کنم ،باز حالت تهوع به سرايم میاد،راننده بین

 راه کنار

زی بخره ،یک سووورویس بهداشوووتي  دیگه نگه میداره تا از مغازه چی ب.*و.سچند تا اتو

  میبینم به زن همسفر ام اشاره مي کنم که االن میام، پیاده میشم تا به

  ب.*و.سبر مي گرده خیلي از اتو ب.*و.سطرف سوورویس بهداشووتي برم،راننده به اتو

  و همیش منفجر و.سب.*اتو استارت اولین با دوم مي ب.*و.ساتو سمت به فاصله دارم 

 ...كوت همه جا رو مي گیرهمن پرت میشم و دیگه سفیدی و س

 از زبان فواد

خیلي وقته از ایران اومدم دلم برای خورشووید یک ذره شووده،حاال که ازش دور شوودم مي 

  فهمم چقدر بهش وابسته ام ،از وقتي اومدم همش درگیر نظم دادن
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به کارهای یاسوور خدابیامرز ام ،اولش مي خواسووتم بعد نظم دادن به کارهای عقب افتاده  

  سپردن فرماندهي به یكي از معاونینش برگردم پیش یاسر و

خورشووید اما وقتي دوسووتش وصوویت نامه یاسوور رو بهم داد نظر ام عو  شوود ،یاسوور تو  

  وصیت نامه اش خواسته بود که از لبنان نروم و راه برادرهای شهید ام رو

به ج         باطني  عد کلي فكر کردن تصووومیم مي گیرم بمونم علي رقم میل  بدم ،ب مه  ال  م ادا

  حكیم پیام میدم که به وکیل ام بگه از طرف من پرونده خورشید رو

تا خورشوووید طالق يیابي بگیره و بره سووور زندگیش،دلم نمي خواد             به جریان بیندازه 

  خورشید رو طالق بدم ،خورشید عشق اول و اخر منه ولي برای

ا تو محافظت از جونش مجبورم برای همیشووه از دسووت بدمش،یكي از جاسوووس های م  

  اسراایل خبر اورده که اسراایل به دنبال پیدا کردن ردی از اعضای

نزدیک خانواده های فرماندهان فلسوووطین و لبنان تا با ترور اونها به فرماندهان ضوووربه                 

  بزنه ،با صالحدید دوستانم محل زندگي مادرم رو شبانه تغییر میدم و از

ست ،    شید هم خیال ام راحته که اینجا نی شب    جانب خور بعد چند هفته دوری از خونه ام

  به خونه برمي گردم ،نیمه های شب ،آروم وارد خونه میشم تا

مادرم از خواب بیدار نشووه و نترسووه ،کنار حو  آب میشووینم ،امشووب دلم خیلي برای    

  خورشید تنگ شده ،کاش میتونستم برم ایران یكبار دیگه ببینمش

باز و صورت خندان تجسم مي کنم ،کجایي   ،چشمانم رو مي بندم و خورشید رو با موهای 

  عشق من ،کجایي عشق بیمار من،نمي دونم بعد سقط االن

 ....حالت چطوره،آه خورشید ،خورشید
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بازه و            باز مي کنم خورشوووید رو روی ایوان مي بینم ،در حالیكه موهاش  چشووومانم رو 

  چشماش گریونه به طرف ام مي دوه،نفسم بند میاد از جا بلند میشم

ه رویای شیریني ،خورشید من ،خورشید خودش رو بهم مي چسبونه و کمر ام رو بغل     ،چ

  مي کنه ،این رویا نیست ،خورشید من واقعیه ،خورشید ،تمام تنم

،خیلي خودم رو کنترل مي کنم  مي لرزه ،بغلش مي کنم ،خیلي خودم رو کنترل مي کنم 

  متو ايوش ام تنگ نگیرمش ،یاد همسر زهیر مي افت

که تو ماشووین جلوی چشوومهای همسوورش منفجر شوود،یاد همسوور یوسووف مي افتم که تو 

  خونه منفجرش کردن ،دستهام شل میشه میفته کنارام ،من نباید

شه       ستگي به من داره قطع  شید رو اینجا نگه دارم باید به ایران برگرده ،باید هر واب خور

 دی؟،با سردترین صدایي که در توانم دارم میگم :چرا اوم

خورشید مهربون من تنگتر از همیشه خودش رو بهم مي چسبونه ،خدایا چقدر سخته مي 

  خوام همسرم رو در ايوش بگیرم ،میخوام از نفسش سیراب شم

 .،برای حفظ جونش نمي تونم ،با صدای معصوم دلنشینش مي گه :مي خوام پیشت بمونم

همه عشوووق رو ندارم خانومم     الهي فواد قربون این همه محبت تو بشوووه ،من لیاقت این      

  ،خدایا کمكم کن بغلش نكنم ،کمک کن .بهش میگم که اون برگه

ندارم ،زبونم حرف میزنه و دلم از درد نعره مي کشوووه         مت من بوده و االن الزمش  قا ا

  ،حرف های زبون ام رو باور نكن تو سهم من از همه دنیایي .با تندی از

ش مي دم ولي توی دلم ضوووجووه مي زنم  خودم دورش مي کنم،بهش میگم فردا طالق

  ،خورشید من ،خانومم تنهام نگذار.نمیتونم اونجا وایستم به طرف اطاقم
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میرم ،پشت در میشینم و گریه مي کنم ،من فواد صالح فرمانده جبهه بعلبک و جنوب از     

  عشق همسرم فریاد مي زنم ،من عاشق همسرم هستم و برای

ت پنجره نگاهش میكنم ،روی خاك هاس سوورد حفظ جونش باید ازم دور بشووه.از پشوو 

  زمین مچاله شده و صورتش رو روی خاك گذاشته ،دلم براش پر

میزنه،کاش مي تونسوووتم االن برم کنارش و خاك های صوووورتش رو پاك کنم و با هم         

  برگردیم ایران ،ولي قول به برادرم چي میشه ،مردم کشورم چي میشن

سف یادم      سر یو سوخته هم صمم    ،وقتي جنازه  میفته و طفلي که هرگز پدرش رو ندید،م

  میبره میشم که خورشید باید بره،مادرم خورشید رو به اطاق 

صورتش از        سراغ ام و باهام دعوا مي کنه :تو لیاقت این دختر رو نداری ، صباني میاد  وع

  اشک گِلي شده بود و االن تب لرز گرفته و همش اسم تو بي وفا رو

 .همسر تو شده ،حیف میبره ،حیف خورشید که

شید روبه این روز       سوزه ،دومین باره خور شید داره تو تب مي  به اطاق مادرم میرم ،خور

  دراوردم ،یكبار سر قضیه جلوی دانشگاه و یک بار هم االن ،از شدت

ناراحتي تو شوك رفته ،تب و لرز شدید داره و داامار اسم من رو صدا میزنه ،سرش رو تو  

  صورت خیس از اشک ام رو روی صورتش مي ايوش ام مي گیرم و

گذارم :خانومم ،خورشوویدم ،الهي قربون اون دل مهربون ات برم ،الهي قربون این عشووق  

  ات برم که لیاقتش رو ندارم ،اینقدر من رو صدا نكن من لیاقتت رو

ندارم ،من نمیتونم اون زندگي که لیاقتش رو داری برات مهیا کنم ،اینقدر بخاطر من بي        

  رزش این مروارید ها رو نریز من کي باشم که تو به خاطر اما
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 ... اینطور بي قراری مي کني

،صوووورت ام رو برای اخرین بارها روی صوووورت اش مي گذارم       باهاش حرف مي زنم ،  

  ،روی موهای سیاه بلندش

 ..،چقدر کنارت ارومم نفسم ،ارومم

 تب داره مي سوزه ،سه روزه خورشید تو 

همین طوری که ضعیف بود ،االن ضعیف تر هم شده ،کنار حو  میشینم و فكر مي کنم      

  ،خدایا خورشید رو نگه دارم مطمئنم نفوذی های اسراایلي بالیي

سورش میارن ،بفرسوتم ایران دايون میشوه ،چه کنم ؟چه کنم؟...مي فرسوتمش ایران از      

  ه بشه ،خورشید تلو تلو خورانمن ناراحت بشه بهتر از اینه که کشت

 میاد حیاط :فواد؟

الهي فواد قربون اون صوودا کردنت بره جانم خانومم ،الهي پیش مرگت بشووم عزیز دلم   

  ،میاد جلوی پاهام زانو میزنه ،خورشید نكن این کار رو دايون میشم

ن  اوفواد یادته روز عقدمون گفتي اگر جلوت زانو بزنم و ازت خواهش کنم طالقم ندی     :

  وقت طالقم نمیدی ،من این همه راه از ایران اومدم تا به پات بیفتم

 .و ازت خواهش کنم طالقم ندی

خدایا تحمل ام داره تموم میشوه ،چشومهام پر از اشوک میشوه ،روم رو بر مي گردونم ،تا      

  اشک هام رو نبینه تا لرزش دلم رو حس نكنه :چرا اینقدر عذابم
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شقمي  سته من احترام بگذاری و بری ،من دوست دارم     میدی ،تو اگر واقعا عا باید به خوا

  یک دختر از کشور خودم بگیرم ،دختری که درد مردم من رو

 .بفهمه ،دختری که مبارز باشه

زبون ام حرف میزنه و قلب ام فریاد میزنه هر چه زبان میگه درويه ،من هنوز ارزو دارم         

  لباس سپید عروسيبرات عروسي بگیرم ،هنوز ارزو دارم تو رو تو 

 .ببینم ،من هنوز از ته دلم ازت خواستگاری نكردم ،هنوز نگفتم بهت که همه جان مني

خورشید میگه حاضره پیش من بمونه و من همسر دیگه ای بگیرم ،اخه عشق من تو تنها      

  همسر اول و اخر مني ،کي رو بگیرم که یک درصد شبیه تو باشه

گه حداقل اجازه بدم تو همین منطقه بمونه واز هوایي        ،ضوووربه اخر رو وقتي مي زنه که می   

  که من نفس مي کشم نفس بكشه ،خانومم من کي باشم که تو از

هوای شوووهر من نفس بكشوووي ،من همه وجودم تو هسوووتي ،در وجودم يیر تو هی  نمي    

 ...بینم

طاق اباالخره تسلیم میشه و میگه دلش رو شكوندم و این داغ تا ابد بر دلش مي مونه ،به    

 . میره و چمدونش رو جمع مي کنه

ناله مي زنم        صوووورت ام رو تو آب حو  فرو مي کنم ،فریاد مي زنم ،از اعماق وجودم 

  کسي صدام رو نمي شنوه به اطاقم میرم و عكس خورشید رو تو

صباني به اطاقم میاد      شیم نگاه مي کنم ،روی قلبم مي گذارم و گریه مي کنم ،مادرم ع گو

  ،میگه خورشید رو دوست داره و خورشید همهو گریه مي کنه
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کس اونه ،بهش میگم عروس یوسووف رو دیدی چطور با طفل تو شووكمش جزياله شووده   

  بود ،میخوای خورشید هم همینطور بشه ،میره روی ایوون میشینه

 . وشروع به مویه مي کنه

صیغه طالق رو     ضیه باخبره ، شیدم رو پیش روحاني ده میبرم و اون که از ق نه  مي خو خور

  و من نامحرم میشم به محرم ترین کسي که تا به حال داشتم

رم دست ام   نار پنجره میشینه دیگه طاقت ندا ک شه ،  ب.*و.س،خورشید میخواد سوار اتو  

  رو روی شیشه مي گذارم ،دست کوچیک و ظریفش رو روی دست ام مي

گذاره ،کف دستم از حرارت عشق مي سوزه ،اشک هام بي امان مي ریزن ،خورشیدم هم 

  گریه مي کنم ،الهي قربون اون چشمهای بارونیت برم ،خانومم

و  ني میگم :منگریه نكن ،امیدوارم خوشوووبختي به سووورايت بیاد ،بهش با حرکت لب خو         

 .ببخش

 .میگه :هیچوقت حاللت نمي کنم

شید بعد از تو     ب.*و.ساتو شه،خور حرکت مي کنه و من تمام جون ام از تن ام خارج می

  هرگز عاشق نمیشم ،بعد تو دیگه خوشبخت نمیشم ،مواظب خودت

 .باش خانومم

  روی نگاه کردن تو صوووورت مادرم رو ندارم،به مقر بر مي گردم یک سووواعت بعد خبر        

  بمب گذاری شده اطراف شهر منفجر شده واز ب.*و.سمیارن یک اتو
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کنارش پارك بودند تعداد کشوووته هاو زخمي ها زیاد،با           ب.*و.ساونجایي که چند تا اتو    

  ب.*و.سموتور یكي از بچه ها خودم رو به صحنه حادثه مي رسونم هنوز اتو

نس ها در حال سوووختنه و بوی گوشووت کباب شووده فضووای اطراف رو پر کرده ،امبوال    

  منفجر شده ب.*و.سمجروحین رو به بیمارستان مي رسونند ،با دیدن اتو

دنیا دور سر ام مي چرخه ،نعره مي زنم و خورشید رو صدا مي کنم ،سرهای کنده شده و 

  اجساد زيال شده زیادی میبینم که همشون شبیه خورشید من

نه :فواد          غل ام مي ک نه ،ب جا دور مي ک ند ،زهیر من رو از اون باش  هسوووت ،فواد مطمئن 

 .همسرت زنده است

نه زهیر ،همین جا کنارپنجره ششم نشسته بود خودم باهاش خداحافظي کردم ،خودم با :

  دستهای خودم خورشیدم رو خاموش کردم ،اگر پیش مادرم

 .. مونده بود االن زنده بود ،زهیر حاال مي فهمم چه دايي روی دلت مونده

یستم ،پرستار بهم ارام بخش میزنه و مي خوابم،من و    من گریه مي کنم و تو حال خودم ن

  خورشید اومدیم مشهد،دستش رو تو دستم گرفتم :فواد همیشه

 .همین طوری دست ام رو بگیر

 چرا خانومم؟:-

 . این جوری احساس مي کنم یكي هست که تو دنیا من براش مهم ام:

 .تو همیشه برام مهمي:-

 .همیشه دوستت دارم فواد،همیشه:
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ار میشووم و با گریه خورشووید رو مي خوام ،زهیر ارومم مي کنه،مادرم کنارم گریه مي بید

  کنه،زهیر بهم میگه صبور باشم و خورشید راضي نیست من تو این

وضعیت باشم ،اسم خورشید که میاد اشک هام سرازیر میشن،خورشید ،خورشید کاش             

 ....نمي گذاشتم بری ،خورشید

 :از زبان خورشید

باز مي کنم،نگاه ام به تصویر دختر جوان محجبه ای میفته که صورتش رو با   چشمهام رو  

  چفیه پوشونده و فقط از چشمهاش میشه فهمید چقدر جوان و

زیبا بوده ،سوور ام خیلي درد مي کنه دسووتم رو به سوور ام نزدیک مي کنم،زبری باند رو   

 ...احساس مي کنم ،من کجا هستم ؟من کي هستم؟

ن چشمهای بازم خوشحال میشه و دستهاش رو به سمت آسمون بلند       پیرزن عربي با دید

  مي کنه و تند تند خدا رو شكر مي کنه،چرا من این خانم رو

 !نمي شناسم ولي اون با دیدن بهوش اومدن من اینقدر شاد شده؟

 پیرمرد موسپیدی وارد اطاق میشه و با زبان فارسي میگه:بهوش اومدی دختر ام ؟

 جا کجاست؟من کجا هستم؟این:

اینجا خونه من و ام اسووومام و تو مهمون ما هسوووتي؟اسووومت چیه دخترم؟مي خوام به          :-

 .خانواده ات خبر بدم که سالمي

 نمي دونم اسمم یادم نمیاد ،آخ سر ام.کي من رو آورده اینجا؟:
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دسووتم رو به قسوومت پشووت سوور ام مي زنم که پیرمرد میگه :من رفته بودم مزرعه ،که    

  رو بمب گذاشتند ظاهرار همسر یكي از فرماندهای ب.*و.سشنیدم یک اتو

کناریش هم کشته و زخمي    ب.*و.سمبارز تو اون ماشین بوده و شهید شده ،چند تا اتو    

  زیادی دادن ،شهر عزادار شده ،همه بیمارستان ها پر از مجروح،وقتي

نجا.تو  ایاومدم خونه دیدم ام اسمام تو رو تو خیابون پیدا کرده برده بیمارستان بعدآورده 

 ها بودی؟ ب.*و.سهم تو یكي از اتو

 .یادم نمیاد،یادم نمیاد:

اشووكال نداره من مشووخصوواتت رو به همه جا دادم ،نگران نباش به زودی خونواده ات  :-

 !!پیدا میشن،فقط یک سوال تو ایراني هستي؟

 .نمي دونم:

صحبت مي کني و تو بیهوشیت هم داامار به همین زبون    :- سي  بت  صح  اخه االن داری فار

 .مي کردی

 یادم نمیاد کجایي هستم ،شما هم ایراني هستید؟:

نه ،من و ام اسمام عرب همین جا هستیم ،ولي من چند سال ایران کار مي کردم،همون     :-

 .جا هم زبون شما رو یاد گرفتم

صووودای در خونه میاد،ام اسووومام در رو باز مي کنه و پسووور جوون قد بلندی وارد خونه            

 ن چطوره؟میشه:حال بیمار م

 .سالم:
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 مي بینم که بهوش اومدی؟:-

 ببخشید شما هم ایراني هستید؟:

نخیر،من برادر زاده ابو علي هستم و اسمم علي ،من دکتر شما هستم و برای یک دوره  :-

 اموزشي یک ساله ایران بودم.حالتون بهتره؟حالت تهوع ندارید؟

 نه بهتر ام،فقط نمیدونم کي هستم ؟:

ا رو بي هوش تو فاصوووله دور از محل بمب گذاری پیدا کردند           نگران نباشوووید شوووم    :-

  احتماالرموج انفجار شما رو پرتاب کرده بوده،به زودی حافظه تون رو به

 .دست میارید

 نگاه پسر خیلي مهربونه ،من در اعماق نگاهش کسي رو مي بینم که نمیدونم کیه؟

د ام مي کنه تا بشینم و آب رو  آب مي خوام و خیلي تشنمه،ام اسمام برام آب میاره و بلن  

  بخورم ،صدای ناله ام بلند میشه،انقدر بدن ام درد مي کنه که

انگار از سووواختمون بلندی به پایین پرتاب شووودم ،وقتي مي خوام لیوان رو بگیرم تازه         

  متوجه میشم یک دست ام شكسته و گ  گرفته شده و دست دیگه ام

ستراحت کنید     سرم وصل،دکتر علي میگه :برای دردتون ب    هتون مسكن میدم ،چند روز ا

 . بهتر میشید

 . بعد به عربي به ام اسمام چیزهایي میگه و ام اسمام قبول مي کنه

دکتر علي بهم میگه :معلوم نیست شما حافظه تون کي برگرده ممكن همین فردا باشه یا    

  یک سال دیگه ،بهتره یک اسم براتون بگذاریم ،چي صداتون
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 کنیم بهتره؟؟؟

 ام اسمام میگه :اسمام

ابو علي دعواش مي کنه ،اما ام اسوومام با نگاه نگران و مهربون من رو نگاه مي کنه ،بهش  

 .لبخند مي زنم و میگم :اسمام

 .،بعد از اطاق خارج میشه تا برام يذا بیاره.ابو علي هم دنبالش میره

وی من سالها فرزندی نداشتند ،بعد کلي نذر و نیاز خداوند    دکتر علي میگه:عمو و زن عم

  دختر زیبایي بهشون میده که اسمش رو اسمام مي گذارند ،اسمام

یات           یک عمل كه تو  تا این بارزین معروف این منطقه ، دختر نترس و مهربوني بود و از م

  شناسایي تو منطقه جنوب لبنان و شمال فلسطین هدف تک تیر انداز

 . ایلي قرار مي گیره و شهید میشههای اسرا

شت این گریه ها یک          ) ساس ام بهم میگه پ شه ،اح شک می شم های دکتر علي پر از ا چ

  (عشق قدیمي بوده

از اون روز ام اسوومام دیگه حرف نزده بود ،تا روزی که تو رو توی خیابون پیدا مي کنه و  

 . به من زنگ میزنه اسمام برگشته

 منظورش من بودم؟:

 .استش رو بخواهید شما خیلي شبیه اسمام هستیدبله،ر:-

 که اینطور...چرا به عموتون میگن ابو علي؟مگه نگفتید فقط اسمام رو داشتن؟:
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ستید،من وقتي کوچیک بودم پدر و مادرم     شي ه به حرف ام مي خنده:معلومه دختر باهو

  از دنیا میرن و عمو و زن عموم بزرگم مي کنند ،مردم محلي اینجا

 .مون موقع به عموم میگن ابو عليهم از ه

 دکتر علي ؟شما با اسمام نامزد بودید؟:

دکتر علي از جاش بلند میشه و از پشت قاب عكس رو دیوار عكس کوچیكي در میاره و    

  بهش نگاه مي کنه:قرار بود تابستون همون سال با هم ازدواج کنیم

 .،که اسمام شهید شد

 چهره اش برام اشناست؟عكس رو مقابل صورت ام مي گیره:چقدر 

بخاطر اینكه خیلي شوووبیه شوووماسوووت،راسوووتش اولش که شوووما رو دیدم من هم خیلي  :-

 .جاخوردم،یک لحظه فكر کردم شما اسمام هستید

 با لبخند نگاه ام مي کنه :ولي در هر صورت به خونه ما خوش اومدید ،

 . زنده شدهام اسمام رو خیلي دوست دارم،خوشحالم بعد مدتها اینقدر شاداب و سر

 من هم بهش لبخند میزنم:دکتر علي یعني خانواده من هم االن دارن دنبال ام مي گردند؟

 .نگران نباشید به همه جا سپردم که اگر خانواده تون پیدا شدند به من خبر بدن:-

 راستي چرا من بیمارستان نیستم؟:

ر مجروح و تخت خالي  این هم پارتي بازی ما بود برای ام اسوومام،االن بیمارسووتان ها پ :-

  کم ،اینجا جاتون راحت تره و من هر روز سفارشي ویزیتتون مي
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 .کنم

قرص مسووكن قوی که دکتر علي میده ،داره اثر میكنه ،چشوومهام سوونگین میشووه و مي    

  خوابم.با صدای ام اسمام بیدار میشم ،برام سوپ اماده کرده کنارم مي

با محبت باهام حرف میزنه کمي از حرفهاش  شینه و اروم اروم با قاشق بهم سوپ میده،و 

  رو متوجه میشم،دلم براش مي سوزه ،عشقش رو نكار مني مي

کنه که مي دونه دخترش نیسوووتم ولي به جای دخترش قبول ام کرده،بعد خوردن يذا          

 .داروهام رو میده و من باز هم میخوابم

س        ستاری های ام ا ستم و با محبت و پر ست خونه ابوعلي ه شده   دوهفته ا مام حالم بهتر 

  ،امروز مي خواهیم با ام اسمام بریم بیرون،ابوعلي اولش مخالفت مي

کنه ولي وقتي دکتر علي باهاش صوووحبت مي کنه اجازه میده،سووووار ماشوووین دکتر علي        

  میشیم و به طرف شهر حرکت مي کنیم ،ام اسمام بهم میگه چند

یارت        ته ز ته میرف ته بوده و داشووو مام       وقت پیش دلش خیلي گرف له دختر ا یده خو سووو

  حسین)ع(که من رو تو خیابون پیدا مي کنه و با کمک چند تا خانم

به من و االن میبرمت            میبره پیش دکتر علي ،بهم میگه تو هدیه سووویده خوله هسوووتي 

  زیارتش تا ان شام اهلل حافظه ات رو بدست بیاری و مادرت رو پیدا

 .کني

علي به سوومتم که عقب ماشووین نشووسووتم مي   ماشووین کنار زیارتگاه توقف مي کنه،دکتر

  چرخه و میگه:اسمام به خودت فشار نیار ،هر جا دیدی خسته شدی و
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 .توانایي ایستادن رو نداری بیا بریم من همین جا منتظرتون مي مونم

از ماشوووین پیاده میشوووم ،ام اسووومام هم پیاده میشوووه میاد کنارم ،دسوووت ام رو مي گیره  

  و تو وجودش حس مي کنم ،ترس از دست،دستهاش مي لرزه ،استرس ر

دادن دختری که دخترش شده ،دستش رو محكم مي گیرم :یا اُمّا هر چي بشه هر اتفاقي     

 .بیفته من تا اخر عمر ام دخترت مي مونم

 . دلش گرم میشه و بازوم رو فشار میده ،برمي گردم علي بهم لبخند میزنه

ا زیارتگاه دختر سه ساله دیگه امام حسین  به طرف حیاط حرم میریم ،ام اسمام میگه اینج

  )ع(به اسم سیده خوله است ،که هم سن حضرت رقیه )س(بوده

،سوور ام گیج میره ،انگار قبال اینجا اومدم همه جاش رو بلد هسووتم ،یاد یک زیارتگاه دور 

  تو یک سرزمین دیگه میفتم،دختری شبیه من که میگه مامان

 .گالب از این طرف بیا

 میگه :دخترم اگر خسته شدی بشین ؟ام اسمام 

نه،حال ام خوبه ،بریم زیارت ،وارد صووحن میشوویم ،با دیدن ضووریح چشوومه اشووكم مي   :

  جوشه :یا سیده خوله من حافظه ام رو از دست دادم نمي دونم خانواده

ای دارم یا ندارم کمكم کن ،برام دعا کن از خدا بخواه حافظه ام برگرده ،فواد هم همیشه  

 .اشهسالمت ب

 ... فواد کیه؟چرا اسمش رو بردم ،چشمهام سیاهي میره
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ستاده و نگرانه ،دکتر             سمام کنار ام وای شم ،ام ا ست ام بیدار می سوزش در د ساس  با اح

 علي هم عصباني کنار تخت وایستاده :من کجا هستم؟

 .دکتر علي میگه:مگه بهت نگفتم هر جا حالت بد شد برگرد

 .چي شدباور کنید یک دفعه نفهمیدم :

 .دختر اگر ام اسمام نگرفته بودت که دوباره با سر مي خوردی زمین:-

 .ببخشید این دفعه حواس ام رو جمع مي کنم وسط جمعیت يش کنم:

سمام نخنده و با همون لحني که بوی محبت رو گرفته      سعي مي کنه جلوی ام ا دکتر علي 

  وامدر حالیكه داره از در خارج میشه فارسي میگه:اسمام نمي خ

 .باز هم اتفاقي برات بیفته ،دیگه تحمل اش رو ندارم

از حرفش تعجب مي کنم ،یعني دکتر علي بهم عالقمند شووده،اخه اگر من متاهل باشووم    

  چي،ولي من که حلقه ای ندارم ،کاش حداقل مي فهمیدم متاهل

 . هستم یا نه

حواسووش اینجا  سوورم که تموم میشووه دکتر علي ما رو به خونه مي رسووونه ،تمامي مسوویر 

  نیست ،وقتي پیاده میشیم و ازش تشكر مي کنم بدون اینكه جواب ام

 .رو بده میره

سمام برام میوه         ستراحت کنم ،ام ا سفارش دکتر علي مجددارباید ا شیم و به  وارد خونه می

  پوست مي کنه ،هنوز تو فكر مامان گالب و فواد هستم اینها کي
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 .قیافه شون رو به یاد نیاوردم هستند ،چرا فقط اسمشون یادم اومد و

 .بعد خوردن شام مي خوابم

سوار اتو      شدم ،من  شبه، خیس عرق  شه مي       ب.*و.سنیمه  شی ستش رو روی  ام فواد د

  گذاره ،من هم دست ام رو روی شیشه پشت دستش مي گذارم ،هر دو

 .گریه مي کنیم ،حاللم کن،من هرگز نبخشیدمش ،هرگز

چوبي کنار دیوار مي شینم و زانوهام رو بغل مي   نفسم تنگ شده ،میرم حیاط روی تخت  

  کنم،گریه امونم نمیده ،فواد ،فواد تازه بیاد اوردمت ،بمیرم برات

 ..تو این مدت چي کشیدی،

علي میاد کنارم میشینه و کتش رو روی شونه ام مي اندازه :همیشه از اینكه حافظه ات رو 

 .بدست بیاری مي ترسیدم

 .اوردم ،کاش تو بي خبری مي موندم علي خاطرات بدی به یاد:

  تو کي هستي اسمام؟:-

  گوش دقت با اون و همه خاطرات این چند سووال رو مختصوور برای علي تعریف مي کنم 

  پیش کني؟میری کار چه خوای مي االن:میگه اخر در و کنه مي

 فواد؟

که  سوويفواد از دوسووتان منه و فرمانده قابلي،هرگز فكر نمي کردم همسوور فواد باشووي،ک

 .هدف اون بمب گذاری بوده
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من جایي نمیرم ،حاال که فهمیدم خانواده ای ندارم و سووه ماه پیش همسوورم طالقم داده   :

  ،اگر اجازه بدید همین جا کنار شما مي مونم و با نام اسمام زندگي

 .مي کنم

ره  اعلي با تعجب میگه:ولي اسمام تو نمي دوني با خبر شهادتت چه به روز فواد اومد ،بیچ  

 .دايون شد ،مدتها طول کشید که مبارزه رو دوباره شروع کنه

مي دوني علي ،من و فواد عاشووق همدیگه هسووتیم ،طوری که تو تصووور هی  کس نمي     :

  برای میدونم ،من میدیم سنگیني گنجه،ولي برای این عشق بهای 

زدیک  ه بهم ناینكه به فواد نزدیک باشم باید ازش دور باشم ،و اون هم میدونه برای اینك

  باشه و باید ازم دور باشه.علي فوادهرگز نباید بفهمه من زنده

 .هستم چون در این صورت من رو به ایران مي فرسته،هر چند دیگه همسرش نیستم

علي مدتي فكر مي کنه و میگه:نمي خوام فكر کني آدم فرصوووت طلبي هسوووتم ولي چرا      

 ازدواج نمي کني تا به ارامش برسي؟

 . ارومم فواد فكر با ناال من علي :

 تا کي میخوای تنها باشي اسمام؟:-

 .تا وقتي بتونم فواد رو فراموش کنم یا اون ازدواج کنه:

علي سوورش رو پایین مي اندازه:میشووه اگر روزی خواسووتي ازدواج کني به من هم فكر    

 کني؟
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  تو اولین مطمئن باش اگر روزی فواد ازدواج کنه و خیال ام از بابتش راحت شه ،اون روز:

 .کسي هستي که بهش فكر خواهم کرد

باید            طاق ام میرم و مي خوابم فردا  به ا طاق میره ،من هم  به طرف ا علي لبخند میزنه و 

 ...تصمیمات مهمي بگیرم

 .صبح با نوازش های ام اسمام بیدار میشم:سالم مادر

 .سالم دخترم ،پاشو نماز صبحت قضا میشه:-

یرم ،امروز روز مهمي چون تصووومیمات جدیدی تو     به طرف حیاط میرم و وضوووو مي گ   

 .زندگیم گرفتم که امروز باید به اطرافیانم بگم

شون       صدای پرنده هایي که به دنبال يذا لونه ها صبح رو تو ارامش حیاط مي خونم ، نماز 

  رو ترك کردند ،احساس زنده بودن رو در انسان دو چندان مي

 .کنه

 .ابي حواست به صدای پرنده هاستابو علي میگه:قبول باشه دخترم ،حس

 .سالم از ماست ابوعلي،صبحتون بخیر:

صبحانه رو بندازه،در همین       سفره  سمام کمک مي کنم ، جانماز رو جمع مي کنم و به ام ا

  لحظه علي میاد در حالیكه نون تازه خریده:سالم ،صبحتون بخیر

 .صبر کنید نون تازه اوردم

 .نه با نون تازه خیلي مي چسبهابو علي میگه:بدو علي جان که صبحا
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صووبحانه رو تو آرامش مي خوریم ،ابو علي خدا رو شووكر مي کنه و میره کنار ،ام اسوومام   

  براش چای تلخ مي ریزه ،این خانواده برعكس عرب های دیگه لبنان

بیشوووتر از قهوه چای مي خورند،علي رو مي کنه به همه و میگه:امروز خبر خوبي براتون         

 .دارم

 .میگه:خوش خبر باشي پسرم ابو علي

 . علي نگاهي به من میكنه و میگه:اسمام دیشب حافظه اش رو به دست آورده

 .ام اسمام نگران میشه واستكان چای از دستش میفته:یعني االن میره خونه اش

 .علي میخنده :نترس ام اسمام،تا آخر عمر بیخ ریش خودمون بسته است

صووحت حرفهای علي مطمئن شووه:بله ،اگر اجازه بدید  ام اسوومام من رو نگاه مي کنه تا از

 .پیش شما مي مونم

 ابو علي میگه :مگر نمي ری پیش خانواده ات؟

این بار علي کل سووورگذشوووت ام رو خالصوووه برای عمو و زن عموش تعریف مي کنه ،با    

  شنیدن خبر ازدواج من و فواد دهان هر دو تا شون باز مي مونه و با

نند که ابو علي میگه:اسوومام جان از شوونیدن سوورگذشووتت خیلي   تعجب به من نگاه مي ک

  ناراحت شدم باور نمیكنم دختری که دنبالش بودند تو

 .بودی!خوشحالم که خداوند دوباره دختر به خوبي تو بهم هدیه داده

 ه:اسمام جان واقعا پیش ما مي موني؟ب.*و.سام اسمام صورت ام رو مي 
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 .راستش من از همتون کمک مي خوام:

 ي میگه:چه کمكي ؟عل

  ب.*و.سمن مي خوام اینجا بمونم و انتقام خون زن و بچه های مظلومي که تو اون اتو      :

  شهید شدند رو بگیرم ،ازتون مي خوام از این به بعد همتون تو خونه با

من عربي صووحبت کنید تا کامالر به این زبون مسوولط بشووم ،مي خوام نام اسوومام رو دوباره  

  ر مبارزی مكل اسمام بشم و از اونجایي کهزنده کنم ،مي خوام دخت

نمي خوام صورت ام رو فواد ببینه ،مكل اسمام صورت ام رو با چفیه مخفي مي کنم و برای  

  تغییر رنگ چشمهام از لنز رنگي استفاده مي کنم ،ابوعلي و

صورت ام      ست دادم و چون  دکتر هم همه جا بگن من خانواده ام رو تو بمب گذاری از د

  با چفیه صورت ام رو مي پوشونم و قدرت صحبت کردنسوخته 

 . هم ندارم ،ولي خوب مي شنوم

 علي میگه:حاال چرا نمي خوای حرف بزني؟

چون من عرب نیستم و ممكنه تو صحبت کردن اصطالحات عامیانه عرب های اینجا رو    :

  ندونم و از صحبت هام لو برم.بهتره همه فكر کنند من قدرت تكلم

 .ا فواد که صدای من رو از هر جایي بشنوه فوری تشخیص میدهندارم،مخصوص

ابو علي میگه:دخترم کاری که تصووومیم گرفتي انجام بدی خیلي سوووخته ،ایا تحمل انجام            

  دادنش رو داری؟بعد وارد شدن به این مسیرشكنجه،اسارت،زخمي

 شدن،فرار،ترس،همه اینها با تو خواهند بود ایا تحمل این سختیها رو داری؟
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 .بله ،پدر جان من خودم رو برای همه این سختیها اماده کردم:

 نمي خوای فواد بفهمه تو زنده هستي؟:-

نه پدر جان ،فواد تازه داره با شوورایط فعلیش هماهنگ میشووه و با برگشووتن من دوباره   :

  استرس از دست دادن من و ترور اسایشش رو از بین میبره ،در ضمن

برگشوووتن من فقط زندگیش رو خراب مي کنه.مي خوام   ما چند ماه از هم جدا شووودیم و

  همون دختری که فواد دوست داره بشم دختر مبارزی که از همین

 .مردمه و دردش درد مردم اینجاست

ساکته ،ابو علي به دور دست خیره شده،علي سكوت رو        سمام  علي تو فكر فرو رفته ،ام ا

  باهات عربيمیشكنه و میگه :باشه ،تو یک ماه اینجا باش و ما 

صووحبت مي کنیم تا منظور اطرافیانت رو بفهمي ،بعد یک ماه میبرمت به مقر خودمون تا  

  تیراندازی و دفاع شخصي یاد بگیری ،بعد از این مراحل اگر هنوز

 .مصمم بودی وارد گروه مبارزین میشي

 .ممنونم ،قول میدم نام اسمام رو دوباره زنده کنم:

مي چكه و اشكي در چشمان علي حلقه میزنه که این حلقه   اشكي از گوشه چشم ام اسمام  

 ...رو فقط من میبینم

سر هم    یک ماه تو خونه همه باهم و با من عربي صحبت مي کنند از اونجایي که قبال ام یا

  با من عربي حرف میزد تونستم زود به این زبان و گویش عرب
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علي عربي صحبت مي کنم و اونها با  های اینجا مسلط بشم ،االن براحتي با ام اسمام و ابو     

  اشتیاق نكات خاصي رو بهم تذکر میدن ،االن میدونم که ام

سمام رو دیده که بهش گفته به جایي که من افتاده        شب قبل بمب گذاری خواب ا سمام  ا

 .بودم بره

االن میدونم ابوعلي من رو جای دخترش قبول کرده و همه جا شرایط من رو گفته ،امروز  

  كه چفیه رو کامل دور صورت ام پیچیده بودم و لباسدر حالی

سایه ها با دیدن         شدم و چند تا از هم شیده بودم از خونه خارج  سمام رو پو های قدیمي ا

  من

فكر کردند اسمام برگشته،فردا صبح قراره با علي به مقرشون برم و یک ماه اونجا باشم        

  وستانش خبرو تیر اندازی و دفاع شخصي یاد بگیرم ،علي هم به د

 .داده و گفته که شرایط چهره و صدای من چطوریه و اونها رو اماده کرده

شووب از ذوق شووروع زندگي جدید ام خوابم نمیبره ،من باید انتقام خون تمامي اون زن و  

  بچه های بي گناه رو از اسراایل بگیرم ،کاری مي کنم باز هم با

 .شنیدن اسم اسمام لرزه بر وجودشون بیفته

سمام بیدارم مي کنه و کلي خشكبار و خوراکي تو کوله ام مي گذاره       سا  سه صبح ام ا عت 

  و انقدر سفارش من رو به علي مي کنه که علي هنوز من رو نبرده

تصمیم میگیره بَرَم گردونه،باالخره با وساطت ابو علي راه میفتیم ،نصف راه رو با ماشین       

  ،علي ماشین رو میریم و وقتي به مناطق صعب العبور میرسیم
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جایي مخفي مي کنه و بقیه مسوویر رو پیاده حرکت مي کنیم ،کوله ام خیلي سوونگینه ،علي 

  متوجه میشه و مي خواد کمكم کنه که نمي گذارم ،مي خوام از

همین روز اول محكم جلو برم،بعد از عبور از پستي و بلندی های زیاد به مقر نزدیک مي 

  پیچم فقط چشمهام مشخصهشیم ،چفیه رو دور صورت ام مي 

که اون ها هم با کمک لنزهای عسووولي که گذاشوووتم کمي تغییر رنگ داده،افراد مقر به           

 .استقبالمون میان

اصوووالر باور نمي کنم این همه ادم اینجا زندگي مي کنند،فرمانده بهم خوشوووامد میگه و از  

  اونجایي که علي گفته تارهای صوتیم تو بمب گذاری اسیب دیده

شكر مي کنم،یكي از دختر های گروه         اند و شون ت سر از صحبت کنم با حرکت  نمیتونم 

  جلو میاد وخودش رو معرفي مي کنه و کمک مي کنه به محل

اسوووتراحتمون برم،اینجا خبری از خونه و سووواختمون نیسوووت قسووومت های مختلف کوه  

  يارهای طبیعي و یا دستكند وجود داره که به دو قسمت اقایون و خانم

ساره انتهایي ترین بخش خانم ها رو که یک اطاق مجزا و تک تختِ به      ها ت شده، سیم  ق

  من میده تا بخاطر سوختگي زیاد صورت ام معذب نباشم و شبها

ندازش دره و          تنها بخوابم ،خوبي این قسووومت این که پنجره کوچكي داره که چشوووم ا

 .کوههای اطراف يار

دیقه و ضووحي هسووتند ،در برخورد اول  دخترهایي که اینجا هسووتند سوواره،آمنه،ورده،صوو

  رفتارشون با من خیلي خوب بود ولي معلوم بود بندگان خدا از اینكه

 .من زیر چفیه چه شكلي هستم حسابي دچار وحشت شده اند
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  تیراندازی،همراه اموزش برای برم گفته علي که میاره خبر سووواره بعد کمي اسوووتراحت 

  تفنگ رو بهم با کار نحوه ،علي میرم تیراندازی میدون به ها دختر

 .توضیح میده و با اشاره ازم مي پرسه مشكلي نداری و من اروم میگم :ممنونم راحتم

از اونجایي که کل صوووورتم با چفیه پوشووویده شوووده ،کسوووي متوجه صوووحبت کردن من  

  نمیشه،علي در حالیكه داره اسلحه رو برام پر مي کنه خشاب رو مي کشه

 . یر بهش به عنوان نیروی نفوذی مشكوك امو میگه:از ورده فاصله بگ

 چرا؟:

 .چون تنها کسي بود که از محل عملیات اسمام با خبر بود و روز عملیات تو مقر نبود:-

 .باشه مكل عقاب مواظبشم:

سرش      :- سم بالیي  ضمن هر وقت فواد اینجا میاد دور و بر فواد زیاد مي چرخه ،میتر در 

 .بیاره

 .دارم،نمیگذارم کسي به فواد صدمه بزنهمطمئن باش چشم ازش برنمی:

 .به فواد حسودیم میشه ،با اینكه طالقت داده اینقدر مواظبشي:-

 .هر چي باشه فواد عشق اول و اخر منه:

 .خدا کنه نظر اون هم در مورد تو همین طور باشه:-

 .در هر صورت ممنونم که این اطالعات رو بهم دادی:
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 اسمام شلیک کنه ببینیم هدف گیریش چطوره؟ضحي از دور میگه:دکتر علي بدید 

علي قلق گیری رو یادم میده و من سه تا تیر اول رو خوب نمي زنم ،ورده با تمسخر نگاه  

 .ام مي کنه ،ساره میگه:اسمام دقت کن

ستقیم به مرکز هدف میزنم ،همه تعجب مي کنند      شلیک مي کنم و م تیر های بعدی رو 

 .دوباره شلیک کن ببینم ،علي هم تعجب کرده و میگه :بیا

دوباره شوولیک مي کنم ،باز هم تیر ها به هدف مي خورند بطوریكه قسوومت مرکز سوویبل  

  تیراندازی کامال خالي شده ،دخترها تكبیر مي فرستند،ضحي

 .میگه:اهلل اکبر ،انگار واقعار اسمامدوباره زنده شده

سمام تو ما خانم ها ف     ساره میگه:ا سمام اینطوری شلیک مي   ورده از اونجا دور میشه ، قط ا

  کرد ،انقدر تمامي حرکات و کارهات مكل اسمام که ما شک کردیم

 .نكنه خود اسمام باشي

سمام رو ندیده بودم االن قسم مي خوردم          شده ا صدیقه میگه :باور کن اگر مغز متالشي 

 .که تو خود اسمامی

  به اموزش بیشوووتر نداری   علي با افتخار نگاهم مي کنه:اسووومام تیر اندازیت عالیه ،نیازی          

  ،فقط در تمرینات هفتگي خانم ها شرکت کن تا تسلط ات کم نشه.از

فردا هم مي توني تمرینات دفاع شخصي و ویژه رو شروع کني.یک لحظه با من بیا کارت 

 .دارم
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دنبال علي به سمت دیگه مقر میرم ،علي روی تخته سنگي میشینه و میگه:اسمام امروز با     

  ي که کردی خون ورده رو به جوش اوردی ،اونتیراندازی عال

بهترین مربي و مبارز خانم هاسووت ،مطمئنم از فردا خیلي اذیتت مي کنه ،هر وقت دیدی  

  خسته شدی بهم خبر بده میام دنبالت میبرمت بیمارستان پیش

خودم کار کني ،نمي خوام اتفاقي که برای اسوومام افتاد یكبار دیگه تكرار شووه.ورده دختر  

 .نده ای و تو تمرینات دايونت مي کنه،من خیلي نگرانتمجنگ

  از بابت من خیالت راحت باشه ،مكل اینكه یادت رفته من سالها مسئولیت:

 .به دوش ام بوده و تنهایي زندگي مي کردم

 . برو پیش خانم ها،من برای موفقیت ات دعا مي کنم:-

 .خداحافظ علي:

 .خدانگهدارت باشه:-

شام رو مادر مسني که خانواده اش رو از دست داده       به جمع خانم ها مل حق میشم ،اینجا 

  میبینه رو من که بار ،اولین کنند مي صداش هاني میپزه ،همه امّ 

کل مي کشووه و خدا رو شووكر مي کنه که اسوومام زنده شووده و دوباره برگشووته با تذکر     

  دهفرمانده يرير مي کنه و میره و همه از يرير کردنش مي خندند،فرمان

بعد شوووام من رو به کنار اتشوووي که بچه هاروشووون کردند دعوت مي کنه و میگه :قبل از  

  سكونت شما در این مقر الزم دیدم موردی رو بهتون بگم،از اونجایي
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صورت       ستم بگم از نظر ما جراحت  که همه ما در اینجا یک هدف مشخص داریم ،میخوا

  ا چفیه دورشما هر چقدر هم زیاد باشه مهم نیست اینكه داام

صووورتتون باشووه اذیتتون مي کنه هرزماني که راحت بودید مي تونید بدون چفیه باشووید  

 ..نگران بچه ها نباشید اونها شرایط شما رو درك مي کنند

 ...با سر ام از فرمانده تشكر مي کنم و به طرف خوابگاه خانم ها راه میفتم

ام مي کنه :اسووومام مي خوای روی   تمام تنم درد مي کنه ،سووواره با چشوووماني نگران نگاه

 .صورتت رو باز کنم ببینم چي شده

 آروم با صدای خش داری میگم:نه،خوبه

 .با تعجب میگه :میتوني صحبت کني

 .فقط با تو حرف میزنم،دوست ندارم جلوی بقیه صحبت کنم.سختمه:

د  ودختره کامالر وحشووویه ،ببین چه به روز دسوووت و پات اورده ،نگاه کن کمرت هم کب      :-

 .کبوده

 .اشكال نداره ،من برای اینكه اسمام بشم راه درازی در پیش دارم:

 .اسمام بهترین دوست من بود ،هنوز يم از دست دادنش قلبم رو به درد میاره:-

باز کن کمي هوا         تت رو  گه:مي خوای صوووور خت ام دراز مي کشوووم ،سووواره می روی ت

 .بخوره،مطمئنم االن دايون دايونه

 .ترم،کمي دراز بكشم بهتر میشم نه،اینطوری راحت:
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 اسمام خانواده ات کجاهستند؟:-

 .شهید شدند ب.*و.سهمشون تو بمب گذاری اتو:

 چه کساني رو از دست دادی؟:-

 .پدر و مادر و مادربزرگم رو:

 کجا مي رفتید؟:-

 .مي رفتیم حمص عروسي خاله ام:

 ببخشید که مي پرسم صورتت خیلي بد جور سوخته؟:-

 .تو آیینه نگاه هم نمي کنمخیلي... دیگه :

 ؟ نظر دکتر علي در مورد صورتت چیه :-

 .میگه باالی بیست تا عمل الزم دارم تا صورت ام کمي قابل تحمل بشه:

 صدات چي ؟:-

 . همین صدا رو هم اگر زیاد صحبت کنم به مرور از دست میدم:

با هم حرف            :- یا کمي  فت ب لت گر قت د گه حرف نزن،هر و بزنیم  که اینطور،پس دی

  ،راستي زیاد به بچه های اینجا اعتماد نكن ما بین خودمون یک نفوذی

داریم که هنوز پیداش نكردیم ،به نظر من ورده جاسووووس ،ولي فرمانده ازم مدرك مي        

 .خواد ،اگر مورد مشكوکي ازش دیدی به من خبر بده
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ده،من تظاهر مي کنم از شووونیدن حرف هاش تعجب کردم :واقعار،این جوری که خیلي ب        

 . مي ترسم

 . نترس ،من مواظبتونم نمي گذارم بالیي که سر اسمام آورد سر بقیه بچه ها بیاره:-

 .بهش لبخند مي زنم :ممنونم تو خیلي مهربوني

این رو بدون تو هر چقدر هم صورتت بد شده باشه ،من دوستت دارم چون من رو یاد      :-

 .صمیمي ترین دوست ام مي اندازی،یک کم استراحت کن

صدایي        سنگي کوچیک کنار اطاقم آسمون رو نگاه مي کنم ،که  دراز مي کشم ،از پنجره 

  مي شنوم:ببخشید مكل اینكه زیاده روی کردم)از جا مي

 پرم(ترسوندمت؟

 .سر ام رو تكون میدم،یعني نه

اسوومام من اگر براتون سووختگیری مي کنم ،بخاطر خودتون،میخوام محكم باشووید،نمي  :-

  م بیارید،میخوام هر کدومتون یک نیروی تكاور وخوام از مردها ک

 .ویژه باشید

 .فقط نگاهش مي کنم:اسمام یک نصیحت خواهرانه دارم،بیشتر مواظب خودت باش

ورده این حرف رو مي زنه و از اطاق خارج میشه،از جا بلند میشم و لنگ لنگان به محوطه 

  هم مكلمقر میرم ،ساره داره با دخترها حرف میزنه،یكي دو نفر 

شي کتک         سنگیني داره انچنان تو مبارزه آموز ست و پای  شدند،واقعا ورده د من دايون 

  مون میزنه که فكر کنم اگر باهاش مبارزه واقعي کنیم گردنمون رو
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ساره ست ،اون تنها حریف ورده       خورد کنه.تنها کسي که تو مبارزه ازش کم نمیاره فقط 

 .بین دخترهاست

ه تو محوطه و يذای هر کس رو میده دسوووتش ،با دیدن من میگه         ام هاني ناهار رو میار    

 .:اسمام جان قربونت برم اون چفیه رو باز کن راحت يذات رو بخور

سووور ام رو تكون میدم و ظرف يذا رو میگیرم ،با راهنمایي علي چفیه رو طوری پیچیدم         

  که برای يذا خوردن فقط قسمت جلوی دهان ام رو کمي باز مي

حت   تا را جای دنج میشوووینم          کنم  یک  یدارم و میرم  يذا رو بر م يذا بخورم ،ظرف  تر 

  ،تمامي مدت یک هفته ای که اینجا بودم همین طور يذا خوردم و

 ...دخترها که شرایط من رو مي دونند با ترحم نگاه ام مي کنند

سووه ماه از حضووور من تو مقر مي گذره ،بارها دکتر علي ازم خواسووته همراهش برگردم   

  بول نكردم و تا االن مقاومت کردم،میتونم بگم تو تیر اندازی بینولي ق

شخصي       سخت ورده تو حمله و دفاع  خانم ها و اقایون حرف اول رو میزنم و با تمرینات 

  و عملیات بعد ورده نفر دوم مقر هستم و تو مبارزه با ساره یا بقیه

 .دخترها با حرکت اول از دور خارجشون مي کنم

شده بود    یادم نمیره   شمهاش گرد  روزی که علي مبارزه من و ورده رو دید از تعجب چ

  وبهم گفت بارها میخواسته بیاد جلو و چفیه رو از صورت ام باز کنه

 . و ببینه من کدوم اسمام هستم
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شدم و مي تونم تو عملیات      سخت امروز جزو نیروهای ویژه  بعد از گذراندن دوره های 

  فرمانده اسم من رو جزو افراد منتخبها همراه بچه ها باشم،وقتي 

عملیات اعالم کرد تمام خسوووتگي و سوووختیهای این چند ماه از تنم بیرون رفت،االن یک  

  قدم به فواد نزدیک تر شدم و ممكن تو عملیات هامون از نزدیک

 .ببینمش

هوا تاریک شووده همراه چند تا از نیروهای اقا و آمنه و ضووحي به سوومت جنوب لبنان راه  

  تیم تا از اون جا وارد خاك فلسطین اشغالي بشیم و عملیات ویژهمیف

خودمون رو انجام بدیم .بعد سوواعت ها تو ماشووین موندن وارد خاك فلسووطین میشوویم و  

  آمنه هم مكل من اولین بار که عملیات اومده و کمي استرس داره

شست         سرد ن صورتش دید ولي ضحي خیلي خون شه براحتي تو  و داره   ه،این نگراني رو می

 .قران مي خونه

سایي مون رو تموم مي کنیم و براحتي به سمت لبنان برمي گردیم ،وارد        شنا تا صبح کار 

  یكي از مناطق صعب العبور میشیم که اتش سنگین نیروهای

 دشمن ما رو يافلگیر مي کنه،

 كسریع از ماشین ها پایین میریم که تیری به پای فرمانده عملیات مي خوره ،کیف مدار

  رو بهم میده ومیگه فرار کنم،از اونجایي که تو کوه نوردی خیلي

خبره شدم بدون جلب توجه باال میرم چند تا از نیروهای اقا و امنه شهید شدند و ضحي و 

  بقیه به اسارت نیروهای اسراایلي در میان ،نمیدونم به دوستانم
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به فرمانده مقر برسوووونم که در جدال           یا اطالعات رو  بین قلب و مغز ،مغز    کمک کنم 

  پیروز میشه و با زحمت زیاد از اون منطقه دور میشم ،یک روز بدون آب

ستان        شم و خودم رو به بعلبک و بیمار سونم و وارد لبنان می و يذا خودم رو به مرز مي ر

  دکتر علي مي رسونم ،علي با دیدن من تو بیمارستان تعجب مي

ارم ،فقط کیف اطالعات محرمانه رو به علي میدم کنه،توانایي راه رفتن و حرف زدن رو ند

 ... و از هوش میرم

چشوومام رو باز مي کنم چفیه رو صووورت ام باز شووده دکتر علي کنارم نشووسووته و با بیدار 

 شدنم میگه:بهتری اسمام؟بقیه نیروها کجان؟

 .همه یا شهید شدند یا اسیر ،فقط من تونستم فرار کنم .همه مون تو تله افتاده بودیم:

 .اخه محال عملیات لو رفته باشه:-

علي وقتي تو فلسطین راحت کارمون تموم شد حدس مي زدم که این ها همه تله دشمن  :

 .و برای به دام انداختن گروه برنامه ریزی شده است

علي به فكرفرو میره و میگه :اطالعات رو به فرمانده رسوووندم،اگر اون اطالعات به موقع  

 .شتری از دست مي دادیمنمي رسید ،بچه های بی

 با تعجب میگم:علي تو کي رفتي پیش فرمانده؟

 .دیروز:-

 مگه من چندروزه اینجا هستم؟:
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خانم محترم شووما فقط دو روز کامل خواب بودید،االن هم اگه میای بریم مقر پاشووو که :-

  استراحت جای اطاقم تو من و کردی اشغال رو دو روزه تختم 

 .نداشتم

و چفیه رو مي بندم و همراه علي به طرف مقر حرکت مي کنیم ،علي      از جا بلند میشوووم  

  میگه:اسمام به خاطر اینكه فقط تو تنها سالم موندی بچه ها بهت

سوس رو      شدند و ممكن تو مقر تحویلت نگیرند یک کم مقاومت کن تا من جا شكوك  م

 .پیدا کنم

 !!!!من !!!!جاسوس:

تو مدت کم اینقدر پیشووورفت کردی   راسوووتش چند نفر رفتن شوووكایت که تو چطوری:-

  ؟حتما قبال جایي دوره دیده بودی،اینكه چطور از روز اول به اون خوبي

شلیک کردی و االن هم فقط خودت با مدارك اومدی،در صورتیكه اینها باید پیش معاون  

 .مقر باشه و اون باید فرار مي کرد

 علي تو هم بهم مشكوکي؟:

مام جان ،من که همه قصووه ات دسووتمه.من بهت اعتماد   علي مهربون نگاهم میكنه:نه اسوو

 .کامل دارم

کاش به فرمانده میگفتي که پای معاون تیر خورده بود و من تنها عضووووی بودم که تو           :

 .اون لحظه مي تونست بهش اعتماد کنه
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ست بهتره      :- شه نفوذی تو خانم ها ست با بهش گفتم ،همه رو کامل بهش گفتم ،فقط حوا

  فاصله بگیری تا ما پیداش کنیم ،از این لحظهتو هم از همشون 

 .به بعد با هی  کدومشون حتي کلمه ای هم صحبت نكن

 .باشه قول میدم:

به مقر مي رسوویم ،نگاه های سوورد و پر از کینه خانم ها و اقایون اونجا به دلم خنجر مي  

  زنه ،طبق سفارش علي به طرف محل استراحت ام میرم و تنها

ز به اسووتقبالم میاد فقط سوواره سووت و من بهش حالي مي کنم دیگه   کسووي که با روی با

  تارهای صوتیم توان تولید اصوات رو ندارند و اون ناراحت میشه و من

 ...رو ترك مي کنه

دو ماه از اون اتفاق و لو رفتن گروه مي گذره،فرمانده و علي که تازه معاون شده و بیشتر  

  دارك مي بینند و خانمتو مقر مي مونه ،عملیات های مختلفي ت

به عملیات ها مي فرسوووتند و همه عملیات ها موفقیت امیز              های مختلفي رو همراه من 

  انجام میشه ،تو یک عملیات فرمانده عملیات تو درگیری با دشمن

زخمي و بیهوش میشووه و همه افراد سووردرگم میشوون چه کار کنند و من مجبور میشووم    

  ست بگیرم و فرمانده ونیروها روبانوشتن فرماندهي عملیات رو در د

سالم به مقر و فرماندهي اصلي برسونم ،در تمام مدت عملیات صدیقه کنارم حضور داره       

  و مطالبي که مي نویسم به بقیه میگه ،فرمانده و علي از برگشتن
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ستند و فرمانده عملیات مورد درمان قرار مي گیره ،از اون روز تا      نیرو خیلي خوشحال ه

  تو عملیات های شناسایي من و صدیقه یک زوج موفق حاال دیگه

شووودیم من فرماندهي عملیات رو دارم و صووودیقه نوشوووته های من رو برای نیروها مي         

  خونه،يیر از ورده که باهام سرد برخورد مي کنه رفتار بقیه خانم ها و

ساره که تا میتونه ب       شده  شدند با من بهتر  ضافه  م محبت  هچند نفری که به تازگي به ما ا

 .مي کنه ولي من هنوز با کسي صحبت نمي کنم

امروز فرمانده کل منطقه به مقر ما میاد،همه خانم ها و اقایون تو قسووومت باز کوه منتظر               

  فرمانده هستیم ،علي از دور بهم اشاراتي مي کنه ولي من متوجه

شا     سند تازه متوجه ا شم ،وقتي فرمانده کل و افرادش به ما مي ر ي رات علمنظورش نمي 

  میشم ،بعد هشت ماه دوری از فواد،مرد طالیي گذشته ام رو مي

بینم ،خیلي شووكسووته تر از قبل شووده و محاسوونش کمي از قبل بلند تر و سووفید تر شووده   

  اند،دارم ضعف مي کنم نزدیكه از هوش برم ،خدا رو شكر چفیه تمام

شک هام رو نمي بینه فواد خی       صمم و نظامي   صورت ام رو پوشونده و کسي ریزش ا لي م

  مقابل افراد ایستاده و در مورد هدف گروه و ازادی و مقاومت

صحبت مي کنه و در پایان فرمانده آزاد باش میده و فواد به طرف تک تک افراد میره و   

 ...باهاشون گرم و صمیمي صحبت مي کنه

پرسوووه و  علي هم در کنارش قرار داره و افراد رو معرفي مي کنه،فواد از علي چیزی مي   

 ...علي من رو نشون میده ،فواد به من نگاه مي کنه و به طرف ام میاد
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فواد مقابل ام مي ایسووته و دقایقي سووكوت مي کنه و میگه:از دیدنتون خوشووحالم خانم     

  اسمام،مدت ها بود تعریف رشادت ها و فرماندهي های زیرکانه شما رو

ببینم و ازتون تشووكر کنم ،من به شوونیده بودم و بسوویار عالقه داشووتم شووما رو از نزدیک 

 .وجود بانوان قهرمان و شجاعي مكل شما افتخار مي کنم

من جوابش رو نمیدم ،که علي علت جواب ندادن من رو توضووویح میده و فواد به دقت           

  گوش میكنه و وقتي داره گوش میكنه به نگاهش به چشمانم مي

ی ،خورشووویدی که دیگه     افته:فواد این منم خورشوووید ،خورشووویدی که از خودت روند      

 .نخواستیش

فواد محو نگاه من میشوووه و با تعجب به صووودای دلم گوش میده ،که ورده جلو میاد و از   

  فواد میخواد برای دیدن نقشه های کشیده شده وارد مقر فرماندهي

بشوووه ،فواد مردد مونده ،نمیدونه بره یا بمونه،به ناچار دنبال ورده میره و فقط من و علي          

 .ییر حالت فواد میشیممتوجه تغ

شه         سنگي میرم که همی شت تخته  شن،پ فرمانده مقر راحت باش میده و افراد متفرق می

  وقتي دلم مي گیره اونجا میرم و تو سكوت گریه مي کنم .صدای

 کسي رو از پشت سر ام مي شنوم:خانم اسمام؟

لي شنیدم که  فواد من رو چه جوری پیدا کرده!به طرف صدا برمي گردم:خانم اسمام از ع  

  شما خانواده تون رو تو حادثه بمب گذاری اخیر از دست

دادید،من ناراحتي امروز شوووما رو درك مي کنم ،باور کنید هر کاری بتونم انجام میدم تا  

  انتقام خون شهدای اون حادثه رو از اسراایل بگیرم .همسر من هم
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بردن همسوور من بوده...من  تو اون حادثه بود و علت اصوولي بمب گذاری اون روز از بین 

 ...رو در يم خودتون شریک بدونید

 ... علي خودش رو بهمون مي رسونه:فرمانده شما اینجا هستید ؟دنبالتون مي گشتم

فواد میگه:دیدم که خانم اسوومام ناراحت شوودند و به اینجا اومدند من هم اومدم ازشووون   

 .دلجویي کنم

ی رسووویدن به این جایگاه خیلي زحمت       علي میگه :اسووومام دختر قوی و باهوشووویه و برا    

 .کشیده

فواد میگه:علي ببین هزینه جراحي چهره خانم اسمام چقدر میشه ،برآورد هزینه کن هر   

 .چه قدر باشه من هزینه رو متحمل میشم

 ...علي نگاه ام مي کنه و میگه:صورت اسمام قابل بازسازی نیست

م  یلي متاسفم ،راستش امروز که خان  فواد با شنیدن این حرف خیلي متاثر میشه و میگه:خ  

  اسمام رو دیدم یاد عزیزی افتادم که هرگز از ذهن و قلبم پاك

 .نمیشه

علي فواد رو به سوومت داخل مقر میبره و من تو تنهایي خودم مي شووینم ،یاد عزیزی که  

  هرگز از ذهن و قلبم پاك نمیشه!...یعني منظور فواد من بودم،یعني

 ....من اون عزیز ام

اداره تاریک میشوه مدت هاسوت روی همین تخته سونگ نشوسوتم و زانو هام رو بغل      هو

 !کردم ،علي کنارم میشینه:از اون موقع اینجا نشستي؟
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 کي اومدی علي؟:

سمام اینقدر خودت رو اذیت نكن،اینطور    :- ستادم و نگاهت مي کنم.ا خیلي وقته اینجا وای

 .ادامه بدی دايون میشي

 .نه من حالم خوبه:

 .اینكه صورتت رو بستي باز هم متوجه میشم که داری گریه مي کنيبا :-

 .نه من خوبم:

اسووومام حال فواد از تو بدتر بود ،داشوووت دیوونه میشووود ،به زور خودش رو کنترل مي :-

  کرد،رفتني به من گفت علي ،اسمام من رو یاد خورشید مي

خورشووید کنارش هم اندازه،نمیدونم این دختر چي داشووت که ماهها بعد از دسووت دادن 

 .ارامش گرفتم و هم بي قرار شدم

 راست میگي علي؟:

 .ازم خواست بفرستمت مقرشون:-

 مي خوای چه کار کني ؟:

 .قرار شد تو و ساره برای اموزش نیروهای خانم مقرشون برید:-

ضوع         صلي راه افتادیم هرچقدر من از این مو سمت مقر فرماندهي ا ساره به  امروز من و 

  ،ساره از خوشحالي تو پوست خودش نمي گنجه،وارد ناراحت هستم
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مقر میشیم و خودمون رو به معاونت معرفي مي کنیم از اونجایي که من صحبت نمي کنم    

  ساره مسئولیت معرفي من رو به عهده مي گیره ،معاون مقر با

 .شنیدن اسم من خیلي خوشحال میشه و میگه فكر نمي کرده من اینقدر جوون باشم

اموزش خانم ها رو به ساره میده و مسئولیت فرماندهي عملیات های شناسایي      مسئولیت 

  رو به من ،احساس مي کنم دوست نداره ساره وارد مسایل

 .اطالعاتي مقر بشه و با سابقه ای که ساره تو دفاع داره این برام خیلي عجیب

منتظر ما وارد قسوومت خواهران میشوویم ،هفت هشووت تا دختر نوزده تا سووي سوواله اونجا 

  هستند و به سفارش ساره اطاق مجزایي به من میدن تا شبها بتونم

براحتي اسووتراحت کنم.اینجا از مقر خودمون خیلي سووردتر ،میشووه گفت آب و هواش   

  بیشتر شبیه شهر اردبیل و از اونجایي که من صورت ام رو کامل مي

پنجره اطاق فواد و این  پوشوووونم سووورما زیاد اذیتم نمي کنه ،پنجره اطاقم دقیقا روبروی

 . یعني من باید بیشتر احتیاط کنم

ستم که قراره       سمام من نیرویي ه شه :فرمانده ا یكي از دخترها در میزنه و وارد اطاقم می

  تو عملیات ها همراه شما باشم و نوشته های شما رو به بقیه منتقل

 .کنم

یارم،اون دختر         با خودم ب قه رو  جازه داده بود صووودی ها و مظلوم بهترین   کاش علي ا تن

  مترجم من بود و این اواخر با دیدن حالت چشمهام یک سری از مطالب
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رو منتقل مي کرد،به دختر نگاه مي کنم ،چشمان جسور و باهوشي داره ،احساس مي کنم  

 .میتونم کنارش فعالیت کنم

ه به چه سوور ام رو تكون مي دم و اون اطاق رو ترك مي کنه ،سوواره در میزنه و میاد تو :ب 

  اطاقي بهت دادم ،خیلي خوب آدم نور چشمي فرمانده بشه ها )کنار

سالم بود مطمئن بودم        صورتت  سمام اگه  شم اندازت هم که عالیه ،ا پنجره میره(به به چ

 .فرمانده فواد ازت خواستگاری مي کرد

روی تخت میشووینم و خودم رو ناراحت نشووون میدم ،کنارم میشووینه:ببخشووید ناراحتت    

  ،ولي باور کن خیلي دلم میخواد صورتت رو ببینم .یكبار از عليکردم 

شرفت مي       سیدم ،گفت خیلي زیاده . ولي نگران نباش اینطور که علم پی صدش رو پر در

  کنه بزودی راه های جراحي جدیدی کشف میشه ،راستي تو لنز

 !!!گذاشتي؟

سم و         سم :نور بیرون برام  صورت ام رو برمي گردونم و مینوی شمهام   سریع  نباید به چ

 .بخوره

به امروز نمي              تا  طاق خارج میشوووه...خیلي تعجب کردم  گه و از ا که اینطوری مي  یک 

  ،حتي چشمهام لنز دونستم ساره اینقدر دقیق و چقدر زود متوجه 

محبت نامحسوووس فواد به من شووده ،یاد نصوویحت ورده تو روزهای اول ورود ام به مقر  

 ...افیانت باشهمیشم که بهم گفت حواست به اطر

سه تا ماموریت رفتم ،تو همه این ماموریت ها زهرا      ست توی مقر ام و تا بحال  دو هفته ا

  دختر مترجم و همراه ام من رو همراهي کرده و خدا رو شكر تمام
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 .ماموریت ها رو به خوبي انجام دادیم

ت  هم دوسامروز فواد به مقر برگشت و وقتي رسید من رو احضار کرد،دل تو دلم نیست،  

  دارم تند تند فواد رو ببینم و هم وقتي مي بینمش ترسي تو وجودم

میفته که اگر متوجه بشه من کي هستم من رو به ایران برمي گردونه،به نوعي اینجا وطن  

 .دوم من شده و میخوام تا اخر عمرم کنار همین مردم بمونم

 .خانم اسمام خوش امدید وارد اطاق فواد میشم ،با دیدن من از جاش بلند میشه :سالم

با سر ام تشكر مي کنم که ادامه میده:فكر نمي کردم علي راضي شه شما بیایید،اون روز       

  که ازش خواستم شما رو اینجا بفرسته خیلي سرسختي نشون

 .داد

 . سر ام رو پایین مي اندازن ،نزدیک ام میاد :بشینید

یک راز هسووتید،این مدت که خودش هم روبروی من میشووینه :مي دونید شووما برای من 

  نبودم برای کاری رفته بودم ایران )نفسم تو سینه حبس میشه(در

مورد وضعیت شما با چند تا جراح پالستیک بزرگ صحبت کردم و اونها گفتند هر چقدر     

  وضعیت صورت شما بد باشه با چند مرحله جراحي میشه

 ... درستش کرد

خته من براش مهم شده ،روی کايذ مي نویسم  ای بابا این فواد چقدر جراحي صورت نسو

  فرمانده از لطف شما ممنونم من اینطوری راحتم لطفا دیگه در

 ....این مورد اصرار نكنید،با اجازه
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و بعد ادای احترام اطاق رو ترك مي کنم ...روزها مي گذره و فواد دیگه به من توجه نمي  

  نمي کنه کنه ،وقتي برای عملیات میرم هم تو صورت ام نگاه

 ... ،انگار من باز هم براش مرده ام و شده باز همون فواد سرد روزهای دانشگاه

دلم برای صدا و نگاهش خیلي تنگ شده ،االن درست پنج ماه اومدم اینجا ،چند بار علي     

  برای دیدنم اومدو بعد دیدن وضعیت سرد بین ما دو تا با ارامش

طاقم میشوووه در حالیكه        ناراحتي رو مي پرسوووم       رفت ،زهرا وارد ا ناراحته ،علت  خیلي 

 .میگه:امروز از بچه ها شنیدم فرمانده فواد قراره با ساره ازدواج کنه

دنیا دور سر ام مي چرخه ،دستم رو از دیوار مي گیرم ،زهرا من رو مي گیره و کمک مي   

  کنه بشینم ،دارم جلوی زهرا اشک مي ریزم ،میگه:متاسفم اسمام

شووده بودیم که بین تو و فرمانده یک رابطه حسووي وجود داره ،کاش   جان ،همه ما متوجه

  صورتت سالم بود و االن عو  ساره تو همسر فرمانده

  میشدی،راستش ساره رو هی  کس دوست نداره،هر چند جلوی تو

به نوعي               ما داره و  با  نده ای  تار زن ما خیلي خوب برخورد مي کنه ولي تو واقعیت رف با 

 .اذیت کنهخوشش میاد ما رو 

خدا رو شكر چفیه ام نمي گذاره زهرا اشک هام رو ببینه :اسمام کاش مي تونستي کاری       

 .کني ساره همسر فواد نشه من تو دلم ترسي دارم

ساره       شده ،پنجره اطاق فواد بازه ، سر ام رو تكون میدم ،مي رم کنار پنجره ،هوا تاریک 

  ه در حالیكه مشغولتو اطاقشه و داره مي خنده ،فواد میاد کنار پنجر
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صووحبت کردن با سوواره اسووت من رو مي بینه ،از پنجره دور میشووم و پرده رو مي کشووم  

  ،زهرا در ايوش ام مي گیره:من نمي دونم ساره کي خودش رو اینقدر

 .به فرمانده نزدیک کرده و از اطاق میره بیرون

ه  ه جا مي پیچمي بینم ،خبر ازدواج بزودی فواد و ساره هم  ب.*و.سشب تا صبح فقط کا  

  ،علي به دیدن ام میاد و مي خواد من رو با خودش ببره ولي من قبول

نمي کنم و مي خوام تا اخر ماجرا اینجا باشووم ،هوا تاریک شووده تمام امروز رو از اطاق ام  

 خارج نشدم

،يذا هم نتونستم بخورم ،لباس گرم مي پوشم و میرم بیرون ،بین صخره ها اتشي توجه       

  کنه ،به اتش نزدیک میشم ،فواد کنار اتش نشسته ام رو جلب مي

و تو فكر فرو رفته،تا میام برگردم متوجه حضووور من میشووه و میگه:خیلي زودتر از اینها   

 .منتظرت بودم.بیا بشین

سمام ، که با دیدن و        سنگ کناریش میشینم :نمیدونم تو وجودت چي هست ا روی تخته 

 ...ندیدنت اینقدر بیقرار میشم

ام رو پایین مي اندازم و به اتش نگاه مي کنم ،چقدر تشنه شنیدن این زمزمه    ساکت سر  

  های عاشقانه از مرد روزهای دور زندگیم هستم ...گاهي فكر مي

کنم عقده کمبود محبت دارم ،با یک نگاه فوادتا روزها سوورخوش هسووتم و با یک کلمه   

 ...اون هفته ها زندگي مي کنم

چرا دلم مي خواد باهات حرف بزنم ،امشووب خیلي دلم گرفته   فواد ادامه میده ،نمي دونم

  بود از خدا خواستم بیای پیش ام و باهات صحبت کنم،اسمام تو
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خیلي شووبیه کسووي هسووتي که همه عشووق زندگي من بود ،درسووته هرگز ندیدمت ولي     

  احساس ام بهم میگه تو تنها کسي هستي که مي تونم در کنارش به

 .ارامش برسم

 دفتر یادداشت کوچیک همراه ام مي نویسم :پس ساره چي؟ يمگین توی

 .. مي خنده :دختر حسود،نمي دونم کي این شایعه رو بین بچه ها پخش کرده

 .مي نویسم:ولي به نظر من شایعه نیست

سوواره شوواید دختر خوبي باشووه ،ولي دل من جای دیگه ای،دل من پیش دخترکي که با :-

 .ح من رو اسیر خودش کردهاینكه هرگز ندیدمش ولي قلب و رو

شته باشید تا در          شما باید همسر زیبایي دا مي نویسم:فرمانده من به دردشما نمي خورم،

  کنارش به ارامش برسید ،من از دیدن خودم تو ایینه وحشت مي

 .کنم

این حرف رو نزن اسووومام،انقدر زیبایي معنوی داری که من اصوووال چهره ات برام مهم    :-

 .نیست

 همسرتون رو فراموش کردید؟ به این زودی:

 .... نه من هرگز خورشید رو فراموش نكرده و نمي کنم ،خورشید تو قلبم زنده است:-

بار اول           و فواد تمام زندگي خودش رو برام تعریف مي کنه ،اینكه اون شوووب که برای 

  خورشید رو دیده داشته از خوشحالي دیوونه میشده ولي بخاطر حفظ
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ه بهش کم محلي کنه ،اینكه هر چند خورشید به دست و پاش    جون خورشید مجبور میش  

  میفته ولي باز هم باید سنگ باشه و در مقابل عشقش کم

شه ،اینكه وقتي تو اتو  داره   و.سب.*نیاره،اینكه وقتي طالقش میده ،قلبش از جا کنده می

  بدرقه اش مي کنه دیگه طاقت نمیاره و دستهای ظریف همسرش رو از

 .... کنه ،اینكه با کشته شدن خورشید روزها و شبها بیمار میشه وپشت شیشه لمس مي 

یاد آوری اون روزها گریه مي کنم،فواد            با  فواد تعریف مي کنه و گریه مي کنه،من هم 

  میگه:اسمام روزها و شبها بود که قلبم از دوری خورشید به درد مي

،من دوسووتت دارم هرچند   اومد و با اومدن تو و دیدنت برای اولین بار دوباره اروم شوود

  خودت ازت فرار مي کني ،اینقدر منتظرت مي مونم که قبول کني

 ...همسرم بشي

سم اگر بمونم          شقم رو ببینم ،مي تر شدن ع شینم و ذره ذره آب  دیگه نمي تونم اینجا ب

  خودم رو لو بدم و باز هم فواد بخاطر عشق زیادش من رو از خودش

باید انتقام خون     دور کنه ،من دیگه نباید عاشوووق          و ها  زن بشوووم ،من االن فقط و فقط 

 ...ندشد کشته من بخاطر که بگیرم رو گناهي بي کودکان

از فواد دور میشم ،ممنونم فواد که اصل قضیه رو به من گفتي ،حاال مي بخشمت و تا اخر       

 ...عمر ام با ارامش دوستت خواهم داشت

صدایي توجه ام رو جلب   ست ،خودم    به طرف اطاقم میرم که  صدا مكل یک نجوا مي کنه ،

  رو به ارومي به پشت دره مي رسونم ،کسي داره با بي سیم
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سفانه       سراایلي ،متا صحبت مي کنه ولي نه با زبان عربي با زبان عبری که زبان نیروهای ا

  من این زبان رو بلد نیستم ،صدا صدای یک زن ولي من صورتش

صووحبت مي کنه و من فقط متوجه جمله   رو نمي بینم ،وسووط های صووحبت اش انگلیسووي 

  )فرداکار رو تموم مي کنم(میشم ،وای خدایا این حتما نیروی

نفوذیه ،سنگي از زیر پام سر مي خوره ،سریع از اونجا دور میشه و من صورتش رو نمي        

  بینم،فردا قراره چه کاری تموم شه؟ایا فردا کسي رو میخوان ترور

 کنن؟

فواد میرم نمي خوام اتفاقي براش بیفته،تنها کاری که االن به فردا سوووایه به سوووایه دنبال 

 .ذهن ام مي رسه همین

هر کاری مي کنم تا صووبح خوابم نمي بره ،فكر حرفهایي که دیشووب شوونیدم کالفه ام مي 

  کنه،نكنه میخوان مقر رو بمب گذاری کنند،یا نكنه فواد رو ترور

یا         یا نكنه میخوان علي رو ترور کنند،خدا چه کار کنم ؟جرات ندارم در مورد این    کنند،

  مسئله با کسي صحبت کنم،باید خودم مواظب اوضاع باشم تا علي رو

شه و من     شاید فردا بیاد مقر،نكنه فردا مالقات فرماندهان مقرهای دیگه با فواد با ببینم ،

 ...ندونم ،سر ام درد گرفته باید یک کم بخوابم ،باید بخوابم

و میزنه ،سووریع از جا بلند میشووم و صووورت ام رو مي پوشووونم   صووبح زهرا در اطاق ام ر

  ،همش یک ساعت بعد اذان صبح خوابیدم ولي همون یک ساعت خواب

،حال ام رو بهترکرده ،در رو باز مي کنم :سووالم اسوومام جان ،خانم ورده از مقر قبلي تون  

 .اومدن با فرمانده فواد جلسه دارن گفتم به شما خبر بدم
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کنده میشووه نكنه ورده همون ناشووناس دیشووب و اومده فواد رو ترور کنه   قلبم از جاش 

  ،سریع خودم رو به اطاق فواد مي رسونم و در مي زنم ،ورده در رو باز

 . مي کنه :االن جلسه مهمي داریم لطفا مزاحم نشو

به زور وارد اطاق میشم و با دیدن چهره فواد که متوجه نگراني من شده و بهم لبخند مي   

  خجالت مي کشم و بدون هی  حرفي اطاق رو ترك مي زنه

کنم.فكر نمي کنم ورده جلوی این همه آدم کار خطایي ازش سر بزنه باید سایه به سایه    

  مواظبش باشم ..پشت دیوار کناری اطاق فواد مي ایستم ،ساره

 .نزدیک ام میشه :چي شده اسمام مضطربي؟این رو میشه به راحتي تو چشمهات دید

 . تر ام مي نویسم :ورده پیش فوادتو دف

عصوووباني به طرف در میره:بیخود کرده که رفته پیش فواد،فكر میكردم بعد شووونیدن          

  خواستگاری فواد از من دست از سرش برداره ولي ظاهرار تا خودش رو به

 فواد تحمیل نكنه دست بردار نیست ،بگذار برم تو ببینم برای چي اومده؟

 .مي نویسم:جلسه دارن

 .دارن که دارن،من هم زن فوادم هم نیروی زیر دستش ،باید برم تو:-

بعد گفتن این حرف در رو باز مي کنه و وارد اطاق میشووه ،ای خدا حاال دو نفر پیش فواد  

  هستند ،نكنه اون دو تا نفوذی خانم همین دو نفر باشند که به

 .ظاهر دشمن هم اند
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شم ،کنار د    شارم افتاده ،االنه که بیهوش ب صدای       ف شینم ، شم می یوار جایي که تو دید نبا

 .جر و بحث ساره و ورده رو میشنوم و فوادی که حرفي نمي زنه

بعد چند دقیقه ورده از اطاق خارج میشووه و از مقر میره بیرون،صوودای خنده های سوواره  

  میاد و فوادی که بهش میگه خجالت بكشه و از اطاقش خارج شه ،اما

 .گه :فواد اینطوری نكن با من ،ما با هم نامزدیمساره داامار مي خنده و می

های فواد الكي بوده            ند و اون گریه  نامزد ا با هم  عار  گه ؟یعني واق چرا فواد چیزی نمي 

  ؟!..نه من اشک های فواد رو مي شناسم اون ابراز عالقه و دلتنگي از ته

 .دلش بود

نه هم نخوردم ،چشمهام مي افتاب مستقیم تو صورت ام افتاده هنوز ناهار نخوردم ،صبحو

  سوزه ،مي ترسم پلک بزنم بالیي سر فواد بیاد ،کلت ام رو چک

مي کنم ،اماده شوولیک ،میرم تو یه گوشووه ای که تو دید نیسووت کمین مي کنم ،از اینجا    

  میتونم مواظب فواد و مقر باشم ،زهرا داره دنبال ام میگرده و پیدام

ساره بهش میگه احتماالر من  شكر    نمي کنه ، با ورده برای کاری بیرون رفتم ،خب خدا رو 

 .اینطوری کسي به نبودن من شک نمي کنه

شبهای این منطقه از روزهاش هم         ستم ، ش شه من هنوز تو کمین ام ن هوا داره تاریک می

  سردتره ،دارم مي لرزم ،فقط لباس نظامي تنمه و پالتوی روییش رو

اد از اطاقش خارج میشووه،این پنجمین  نپوشوویدم گرسوونگي هم بدجور بي حالم کرده،فو 

  باره امروز از اطاقش خارج میشه ،ولي به سمت دره میره و جایي که
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دیشب کنار اتش نشسته بود وایمیسته و به دور دست ها خیره میشه،هر روز ساعت ها         

  میاد اینجا و به فكر فرو میره ،گاهي زیر لب ذکر میگه ،گاهي مرثیه

ونه و گریه مي کنه ،به نظر همه جا امن و شوواید من دیشووب   ای برای شووهید کربال مي خ

  خوب متوجه صحبت های اون زن نشدم ،نور ماه همه جا رو روشن

کرده ،فواد پشووت به مقر به دور دسووت ها نگاه مي کنه ،انعكاس نور ضووعیفي رو حس     

  کردم که به طرف فواد نشونه رفته ،خدا رو شكر من خیلي به فواد

که صووو   با مسووولح کردن        نزدیكم طوری  یه خوندنش رو مي شووونوم ،هم زمان  دای مرث

  کنم دورش ضارب رس تیر از تا برمیدارم خیز فواد طرف به اسلحه 

شم          سوزم ،با تمام وزن ام روی زمین پرت می شلیک دو تا گلوله میاد ،از تو مي  صدای  ،

  که دستهایي من رو مي گیره ،دارم بي حس میشم ،صدای اشنای

که ماه ها از شوونیدنش محروم بودم،بي رمق چشوومهام رو باز مي کنم     قلبي رو میشوونوم 

  ،صورت گریان فواد رو مي بینم ،نمي تونم نفس بكشم ،دست ام رو

 ...به سمت صورت ام میبرم ،فواد متوجه میشه و صورت ام رو باز مي کنه

صدای تیر تو کو     شید گفتنش تو تموم کوه مي پیچه ،همه بچه هاازانعكاس    هصدای خور

  ریختن بیرون ،فواد صورتش رو روی صورت ام مي گذاره ،چشمهام

 ...خسته میشن ،سردمه ،نور مي بینم و گرمای دلچسبي که من رو در بر مي گیره

 :از زبان فواد
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دیشووب با اسوومام حرف زدم هر چي تو دلم سوونگیني میكرد براش تعریف کردم ،انگار    

  ی گریه مي کرد،کاشداشتم برای خورشید حرف میزدم و اون با صبور

مي فهمید که صووورتش برام مهم نیسووت ،من وجود خودش رو میخوام وجودی که مایه  

  ارامش منه،ولي بدون گفتن یا نوشتن کلمه ای از من دور شد،امروز

علي توسط ورده بهم پیغام میده که دیشب متوجه صحبت های اون نیروی نفوذی شده و  

  م کنند،ورده از نیروهای موردفهمیده امروز قراره کار ام رو تمو

اعتماد علي و منه و برای اینكه نیروهای نفوذی خودشووون رو به ما نشووون بدهند همه جا  

  شایع کردیم احتماال ورده فرد نفوذی تا اون ها زودتر خودشون رو

 .لو بدن

در اطاق به یكباره باز میشه ،ورده میره دم در و با شخصي حرف مي زنه ولي طرف وارد      

  اقم میشه، اسمامرو مي بینم که با چشماني نگران به من خیرهاط

میشه ،صدای طپش قلبش رو مي شنوم حتما نگران ام شده اون هم مكل بقیه فكر مي کنه  

  ورده جاسوسه و االن اومده بهم اسیب بزنه ،از فكر اینكه اسمام

شه و    شینه ،متوجه لبخندم می شرمساری و  هم بهم عالقه داره لبخندی روی لبهام می به  با 

  سرعت اطاق رو ترك مي کنه،از خوشحالي انگار روی ابرها

هسووتم ،پس اسوومام هم بهم عالقه داره،وای اسوومام االن که متوجه عالقه ات شوودم تا اخر  

 ... این عشق دنبالت میام

  گار،ان کنند مي بحث ورده با و میشه  اطاق وارد چند دقیقه بعد ساره بدون هی  در زدني  

  و ورده علي و من که اونجایي ،از هستم کل فرمانده من ارانگ نه
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مي خواستیم از جون اسمام محافظت کنیم شایع کردیم من از ساره خواستگاری کردم و       

  ساره هم از خدا خواسته خودش به خبر وسعت داد و تا ازدواج

شه و اطا       صباني می شي ع شاره مي کنم که برو ،اون هم نمای رو  قهم پیش رفت،به ورده ا

  ترك مي کنه ،کاش اسمام رو هم با خودش ببره ،امروز خیلي نگران

 ...اسمام هستم

ساره بلند بلند مي خنده و در مورد ازدواجمون صحبت مي کنه ،ظاهرا کسي اون نزدیكي  

  هاست که ساره تمایل شدیدی داره که حرفهای ما به گوش

ستم ،دلم      ساره رو دنبال کاری مي فر سه،باالخره  سمام رو پیدا کنم و     طرف بر میخواد ا

  باهاش حرف بزنم و باز هم ازش خواستگاری کنم ،چند بار مقر رو

میگردم ولي خبری از اسمام نیست ،زهرا مترجم اسمام رو مي بینم بهم خبر میده اسمام       

  با ورده به مقر اونها رفته ،دلم اروم میشه و بیقرار ،اروم امن بودن

 .جای اسمام و بیقرار ندیدنش

سالمي به           ستم و  سمت کربال وای شب ام میرم تا به  شده ،به جای هر  سرد  هوا تاریک و 

  ارباب بي کفن ام بكنم ،زیر لب مرثیه ای از یكي از مداح های

معروف لبناني رو مي خونم و گریه مي کنم ،تا کي دوسوووتانم به شوووهادت برسوووند و من 

  م،صدای فریادزمین گیر باشم ،تا کي يم ندیدن خورشید رو تحمل کن

سي خودش رو روی          صدا برمي گردم، ک شنوم ،به طرف  سي رو می نه بلندی به زبان فار

  من پرت مي کنه و صدای شلیک گلوله میاد،اسمام تیر خورده
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شار          سینه ام ف سرش رو به  شده، سرش رو بغل مي کنم از گوشه چفیه اش خون جاری  ،

  ا میام اسلحهمیدم ،اون شخص از کمین در میاد و نزدیكم میشه ت

ام رو بردارم کسي از پشت بهش شلیک مي کنه،کسي که جون ام رو نجات میده علي و       

  کسي که روی زمین افتاده ساره است،باور نمیكنم حدس علي و

صلي               سمام ا سي که ا شه ،ک ساره با سوس نفوذی  شه و جا ست بوده با   و برایر ورده در

 ...همیشه از علي گرفت

سمام رو نگاه مي   کنم،چشمان مهربون اش رو باز مي کنه،نمي تونه راحت نفس    صورت ا

  بكشه ،تیر به نزدیک قلبش خورده ،زمین از خون اش گلگون شده

،چفیه رو باز مي کنم ،هر چقدر هم تو بمب گذاری ماشین بد سوخته باشه من عاشقشم        

  و دوستش دارم،زمان وایمیسته ،مكان وایمیسته ،باورم نمیشه

 ...من يرق در خون افتاده خورشیدکسي که در ايوش 

 ....از اعماق دلم ضجه میزنم :خورشید

صورت ام رو روی        شید بهم لبخند میزنه، صدای تیر ریختن بیرون ،خور تمامي نیروها از 

  صورتش مي گذارم ،صورتش یخ زده،تنش سردِسردِ...:علي به دادم

 ..برس ،علي به دادم برس

ي پیچم و بغل میكنم تا پایین کوه برسوویم ،محكم  یک پتو میارن ،خورشووید رو الی پتو م

  نگهش میدارم ،باهاش حرف میزنم :خورشید باهام حرف بزن

 ...،حرف هم نمي زني فقط بهم گوش کن
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علي ماشووین رو میاره ،خورشووید رو به بیمارسووتان مي رسووونیم ،وقت و زمان زیادی از     

  ریاصابت گلوله گذشته ،پزشک جراح سرش رو تكون میده :هر کا

 .بتونم مي کنم شما هم دعا کنید هنوز خیلي جوونه

 یقه علي رو مي گیرم:خیلي نامردی علي ،خیلي ،چرا بهم نگفتي اسمام همون خورشیده.؟

ته بود ،نمي           جان،از هممون قول گرف نده فواد  ندازه:شووورم پایین مي ا علي سووورش رو 

 .خواست دوباره زندگیت رو خراب کنه

 ! اون که همه زندگي من بود:

 .ولي میدونست بیاد پیش ات دوباره برش میگردوني کشورش:-

 .خب باید از جونش محافظت مي کردم:

 .اون هم برای همین خودش رو ازت مخفي کرد:-

 گریه امونم رو بریده:علي االن چي کار کنم؟

 .دعا کن خدا بهت بر گردونتش.دعا کن مكل اسمام من نشه:-

 ...خدایاخورشید رو ازم نگیر،ازم نگیر:

 :از زبان خورشید

میخوام نفس بكشم ،چیزی راه نفس کشیدن ام رو بسته ،یک وسیله مزاحم توی دهانمه  :

  که با بودن اون داامار عق میزنم و میخوام باال بیارمش،چشمهای
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سنگین ام یارای کمک            شدم،پلک های  سیر  شه ،در نا مكان ا سته می خسته ام هي باز و ب

 .هات رو باز کنکردن نداره:خورشید مادر چشم

 سالم مامان گالب ،صبح بخیر...میدوني دیشب چه خوابي دیدم؟:

مامان گالب شوواکي میشووه:خیر باشووه ،سوور صووبحي برو خوابت رو به آب روون بگو ،بعد 

 .تعریف کن

موهای ژولیده ام رو با دست هام صاف مي کنم :اوه...تو این سرما برم کنارشیر آب ،آب 

  ریف کنم ...مادرمن این مال هزار سالرو باز کنم خواب ام رو تع

پیش که آب زیاد بود ،االن تا خوابم رو تعریف کنم نصوووف سوووفره های آب زیر زمیني     

 ..خالي میشه

ست این زبونت ،بگو چي دیدی ؟االن پروین میاد دم در دنبالت ،حالت رو جا    :- امان از د

 .میاره

ون از پشوووت بغلم کرده و در خواب دیدم من و فواد باالی یک بلندی وایسوووتادیم و ا      :

 .گوش ام میگه دوستتم داره ،بچه مم تو شكمم داشت تكون میخورد

 مامان گالب میزنه تو صورتش و میگه :ای وای خاك به سر ام فواد کیه ؟حامله چیه ؟

به سوومتش میرم و تو صووورتش نگاه مي کنم:فواد شوووهرمه دیگه همون که با هم رفتیم   

  جونش خودم رو انداختم جلویمشهد ،همون که برای نجات 

 ...گلوله...بابای بچه ای که زود از دنیا رفت
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ا وجود  ،ب نور سفید مهتابي باالی سر ام تو چشمم میخوره ،نوازش دستي رو حس مي کنم   

  ام دهن توی لوله 

و بهشوووت منتظرت مي لبخند میزنم ،چقدر دلم برای این لب ها تنگ شوووده بود،فواد ت      

 ...مونم

از روی تخت بلند میشم ،میشینم ،کمرم رو مي چرخونم ،صدای شكسته شدن قولنج ام          

  خوره مي سقف تو مهتابي به ،سرم چسبید چقدر میاد ،آخیش 

سته و داره گریه مي کنه :فواد من اینجام        ش ساس بي وزني دارم ،فواد کنار یک نفر ن ،اح

 ...،ببین حالم خوبه

ر از دکتر شده ،فواد رو بیرون مي کنند،حوصله ام سر میره ،دلم میخواد برم پیش   اطاق پ

 . محدثه ،دلم میخواد برم کشور ام ،برم سر خاك مامان گالب

یک ظرف اب پر مي کنم ،خیلي سوونگینه ،به نظرم خیلي نازپرورده شوودم ،به منم میگن   

  بقه بينیروی ویژه !انگار نه انگار یک زماني ساختمون های پنج ط

سنگین آب را هي باال پایین مي بردم ،آب رو روی          سطل  سور رو تمیز مي کردم و  سان ا

  سنگ مي ریزم ،دست ام رو روی نوشته های سنگ مي کشم ،این

 .سنگ رو حمید روی قبرمامان گالب انداخته :خانم ؟مي خواهید قران بخونم

 .نگاه ام به پیرمرد روبروم میفته :یاسین بخونید

 ...،بسم اهلل الرحمن الرحیم ،یس،چشم :-
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چقدر صووداش رو دوسووت دارم ،مكل بابابزرگ ها قران مي خونه ،قلبم درد مي گیره ،اقا   

  این هم پولتون ،آی قلبم ،یكي من رو به سمت خودش مي کشه

شمهام رو نیمه باز     شم ،ولم کن،گلوم درد مي کنه ،دوباره لوله ی مزاحم ،چ ،دارم خفه می

  نگران سرخ شده ای رو مي بینم که با گریهمي کنم،چشمهای 

  ام دايون خورشوووید :خراشوووه مي رو ام جون بي بهم مي خنده ،ته ریش هایي که گونه      

 کردی؟

 با لوله ی توی دهن ام به زور میگم :فواد؟

 . اشک هاش سرازیر میشه :جان فواد

 .دارم خفه میشم:

 کامال رفع شد میگم دکتر درش میدونم اینها اذیتت مي کنه،یكم تحمل کن ،وقتي خطر :-

 .بیاره

 .آب مي خوام:

 موهای بیرون اومده از کاله ام رو اروم میزنه تو :هنوز موهات بلنده؟

 .اخم هام میره تو هم :تو نامحرمي

شكر دهنت مسدود وگرنه حسابم رو         سماجتت خوشم میاد ،خدا رو  مي خنده :از همین 

 .مي رسیدی

 .تر داد میزنم :گفتم نامحرمي صورت ام رو نوازش مي کنه عصباني
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الهي قربون این صووودای دايونت برم )چشووومهام رو نزدیک چشووومهام میاره و با درد        :-

  میگه(:خورشید به خدا تو از هر نامحرم دیگه ای االن بهم محرم تری

 ،میخوای یک صیغه محرمیت کوچیک بخونم تا حالت خوب شد بریم عقد کنیم؟

 .یدمسر ام رو به سمت باال تكون م

 نگران میشه :یعني تو دیگه من رو نمي خوای؟

 نمیدونم چي جوابش بدم ،سكوت مي کنم.لبخند به لبهاش میاد:پس دوستم داری ؟

 .نه:

 نه!!!!یعني دوستم نداری؟:-

 .نه یعني فعال نمي خوام جواب بدم:

 لبخند عاشق کشي بهم میزنه:پس دوستم داری؟

 .وای فواد ولم کن داره خفه میشم:

ر بار حرف زدن کلي گلوم خراشیده میشه ترجیح میدم دیگه سكوت کنم.فواد از تو    با ه

 یخچال یک کمپوت برمیداره:میخوای برات کمپوت باز کنم؟

سم مي کنم ،با یک لوله تو دهن ام ،همین ام مونده کمپوت    یک لحظه قیافه خودم رو تج

  ...گیالس بخورم ،خنده ام مي گیره ،میاد کنارم مي شینه :جون

 .همیشه همینطوری بخند خانومم
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 علي وارد اطاق میشه و کنار تخت ام وایمیسته:احوال خورشید خانم در حال يروب ؟

فواد عصوووباني میشوووه و یک مشوووت تو بازوش میزنه:ای مار بزنه اون زبونت رو ،خودت  

 .يروب کني

 علي میگه:بد نگذره بهت ،خوبه دل نگرون زنتي اینقدر هم اشتها داری!؟

در حالیكه با قاشوووق یک گیالس تو دهنش مي گذاره يمگین میشوووه :خوبه خودت         فواد 

 .دیدی سه روز بود خواب و خوراك نداشتم

علي شونه فواد رو یک دستي ماساژ میده:راست میگه خورشید طفلي سه روز کامل بدون  

 .خواب و خوراك چشمش به تو بود

شمهاش مي درخ      سانه ای به فواد مي کنم ،چ شنا شونیش       نگاه قدر  ستش رو به پی شه ،د

  مي کشه:بابا شرمنده نكن بانو،وظیفه بود ،بخونم اون مورد کوچیک

 رو؟

 .عصباني میشم :علي اینو بیرونش کن

لت بكش ،مگر           جا یده:خ به طرف در هولش م که منظور فواد رو مي گیره فوری  علي 

  خودت خواهر مادر نداری اومدی اینجا از خواهر من خواستگاری مي

 . رو اقا ،برو فردا صبح با اولیات بیاکني ،ب

فواد رو از در بیرون میكنه و به طرف من برمیگرده،فواد در رو باز مي کنه و سووورش رو    

 میاره تو :اقا اجازه ،میشه خصوصي از خانوممون خداحافظي کنیم؟

 .علي از کنارش رد میشه و از در میره بیرون :فقط مختصر و مفید با حفظ شئونات اسالمي
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اد سوووریع خودش رو به کنار تختم مي رسوووونه و میگه:خانومم تا هر وقت بگي منتظر  فو

  جوابت مي مونم،اگه اجازه بدی برم مقر به بچه ها خبر سالمتیت رو

 .بدم ،طفلي ها پنج روزه دل نگرانت اند

 فواد؟:

 جان دلم؟:-

 .فواد هنوز تو مقر علي یک جاسوس دیگه هست:

 یدی؟با تعجب میگه:تو از کجا فهم

 .اون روز ساره داشت به کسي یک بسته میداد دیدمش:

 !در حالیكه به طرف در میره میگه:که اینطور

 .مواظب خودت باش:

به طرف ام برمي گرده و صورت اش رو روی صورت ام مي گذاره ته ریشش تو صورتم      

 . فرو میره :ببین من داشتم مي رفتم خودت شروع کردی

 .فواد ما نامحرمیم:

 .محرم شیم بخونم:-

 .دیگه طاقت دوریش رو ندارم :فقط برای یک ماه بخون
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اشک هاش باز هم از چشمهای مهربونش روون میشه :باشه برای یک ماه مي خونم ،بعد     

 یک ماه باید عقد داامم بشي،باشه؟

 . پلک میزنم

ماه بهش محرم              یک  که میگم برای  لُت ای  با قب غه محرمیت مي خونه و من  فواد صوووی

  تختم نیم خیز میشه و صورت ام رو يرق مهربوني خودش میشم،روی

 میكنه:فواد ریش هات رو کي زدی؟

دستي بر روی ته ریش های سه روزه اش مي کشه :حقیقتش تو پنج روزه بیهوش بودی     

  و من همون دو روز اول رفتم ماموریت و مجبور شدم ریش هام رو

 . بزنم

 .دیگه نزنشون ،خیلي بهت میاد:

 .روی بیني ام مي کشه :تو از من جون بخواه نفسم بیني اش رو

نات رو           به نمردیم و معني حفظ شوووئو نه:خو نه و سووورفه ای مي ک باز مي ک علي در رو 

 .فهمیدیم

فواد یک ابروش رو میده باال و بادی به يبغب مي اندازه و میگه :به تو یاد ندادن وقتي               

  ي برییک زن و شوهر جوون یک جایي با هم خلوت کردند در بزن

 تو؟

علي با تعجب نگاهم مي کنه ،لبخند میزنم :ای بابا خورشووید تو چقدر شوولي ،زود بند رو  

 .آب دادی ،من تازه میخواستم برادر زن بازی دربیارم
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 .به طرف فواد میره و مشتي به شكمش میزنه :اذیتش نكن علي

ر حیاط  فواد سووورمسوووت از دفاع من میگه :جلوی خانومم نمي زنمت ،بعد مدرسوووه دم د

 .منتظرتم

فواد بهم چشمک مي زنه و از در خارج میشه ،چشمهام سنگین میشن،فواد من تا نفوذی        

 ... دوم رو پیدا نكنم ازدواج نمي کنم

خانم                  گه:خب  كه مي خنده می حالی طاق میشوووه و در  یده،علي وارد ا وقت مالقات رسووو

 قهرمان،مي بینم که باز فرمانده ما رو اسیر خودت کردی؟

د مي زنم و به گلوم اشووواره مي کنم ،فوری متوجه درد تو گلوم میشوووه :االن     بهش لبخن 

  دکترت میاد و ویزیتت مي کنه بعد پرستار این رو در میاره و میتوني

 بلبل زبوني کني؟

دکتر به همراه چند تا پرستار میاد تو اطاق ،یک پیرمرد مو سفید دوست داشتني :احوال       

 دختر قهرمان ما ؟

 زنم :مي دونستي خیلي شبیه اسمام خدابیامرزی؟بهش لبخند مي 

 .ابروهام رو با تعجب میبرم باال ،ظاهرا اسمام رو همه مي شناختند

علي متوجه تعجب ام میشه و میگه:من و اسمام هر دو پزشكي مي خوندیم و استاد نصیر        

 .،استاد هر دو تا مون بودند

عینک گاهگاهي نگاهم مي کنه   دکتر در حالیكه تو پرونده ام چیزی مي نویسوه از پشوت  

  :اون شب که دیدمت اولش فكر کردم اسمام زنده شده تا حاال تو
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 .عمرم همچین چیزی ندیده بودم ،دو نفر از دو تا کشور مختلف اینقدر شبیه هم باشند

علي میاد کنار تخت ام و به دکتر نگاه مي کنه:من بیچاره رو چي میگید؟اولین باری که            

 .نزدیک بود يش کنمخورشید رو دیدم 

 !دکتر بهش میگه :از ترس

 .علي يمگین نگاهم میكنه:از خوشحالي

دکتر دسووتور میده لوله دهاني من رو خارج کنند و اروم اروم تغذیه طبیعي داشووته باشووم  

  ،از خوشحالي چشمهام مي درخشه ،علي میگه:ببینید دکتر چقدر

 خوشحالش کردید.؟

و این مدت چطوری تونسته فقط مطالبش رو بنویسه از    دکتر نگاهم مي کنه :برام سواله ت 

 .یک خانم بعیده

 .به دکتر میگم :چون هدف داشتم

 .دکتر میگه:حرف نزن دختر تارهای صوتي ات واقعا اسیب مي بینه

 !.علي میگه :کجا بودید دکتر اون موقع که داشت با فواد حرف میزد

 .دکتر میگه :به به خوبه مالقات ممنوع بوده

صا         علي م صو سه،مخ شنا یگه :دیگه فرمانده فواد دیگه ،مالقات ممنوع و يیر ممنوع نمي 

 .بیمار هم خانومش باشه
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پرسووتار با کمک علي لوله رو از دهانم درمیاره ،خیلي اذیت میشووم ،اشووک از چشوومهام    

  سرازیر میشه ،تازه مي فهمم ریه ام هم اسیب دیده و تا بهبودی کامل

 . بیني ام وصل کنمباید شلنگ اکسیژن رو جلوی 

از بس عق مي زنم واقعا دچار تهوع میشووم ،علي به ارومي با هام حرف میزنه تا حواسووم   

  رو پرت کنه ،وقت مالقات میشه ،خیلي دلم میخواد یک نفر به

مالقات ام بیاد ،در اطاق باز میشه و ام یاسر و ام اسمام و ابو علي میان تو اطاق ،علي میگه    

 .د:یا خدا شبیخون زدن

خنده ام مي گیره ،ام یاسوور و ام اسوومام شووروع مي کنند به مویه کردن ،طفلي ام اسوومام    

  حسابي الير شده ،سرم رو بغل مي کنه و داامار خدا رو شكر مي کنه

سر که تا چند روز پیش فكر مي کرده تو اتو     سته ،ام یا صلوات مي فر شته  ک ب.*و.سو 

  از این همه محبت،شدم 

شون شرمنده میشم ،علي میگه :مادر ها اروم تر تو اطاق های دیگه بیمار هست ،کشتید        

  خورشید رو ،نكنه شما نیروهای اسراایلي هستید و اومدید کارش

 .رو تموم کنید

ام اسوومام یک دونه محكم میزنه پشووتش :خجالت بكشووم ،برو بیرون ،اسوومام بچّمه دلم    

 .براش تنگ شده بود

به ام اسوومام میگم :قربونت برم مادرم من هم دلم برای شووما و ابو علي و ام یاسوور تنگ   

 .شده بود
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ابو علي که از شنیدن اسمش خوشحال شده میاد جلو:برید کنار بگذارید دخترم رو ببینم      

 .خوبي اسمام جان باز هم خورشید شدی؟

شده بود ،نه ابوعلي من    : سمام   سالم ابوعلي دلم براتون خیلي تنگ  تا اخر عمرم همون ا

 .هستم

ام اسمام صورتم رو یک ماچ گنده مي کنه ،طوری که علي از خنده ریسه میره:نكن مادرم 

 .،نصف صورتش رفت ،االن شوهرش میاد بیچاره مون مي کنه

 ام یاسر ذوق مي کنه :اسمام جان باز هم عروس من شدی ؟

 .صدایي از پشت سرش میگه :از اول هم عروس شما بود

صداش            شده ،نگاهش ، صال یک طور دیگه  سرخ میاد کنارم ،ا سته گل رز  فواد با یک د

  ،مكل جوون هایي که تازه عاشق شده اند ،دسته گل رو میده به ام

کار دیگه ای نكنه ،اروم              یاسووور و میاد کنار تختم ،خیلي خودش رو کنترل مي کنه که 

 انگشتهای دست چپ ام رو مي گیره:خوبي اسمام؟

علي متوجه التهاب دروني ما میشوووه و میگه :خب مامان ها و ابوعلي وقت مالقات داره              

  ن دو تا جوون با همتموم میشه ،برید خونه بگذارید دو دقیقه هم ای

 . تنها باشند

 . فواد دست ام رو ول مي کنه :نه علي جان بگذار بمونند

 .علي با مشت به بازوش میزنه و اروم میگه :خدا از دلت بشنوه فرمانده
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بال          با خودش میبره بیرون ،گوش علي رو هم مي کشوووه و دن هامون رو  مادر ابوعلي ،

 . ن حرف ها بزنهخودش میبره :خوب نیست جوون عذب از ای

 .علي در رو میبنده :ما رفتیم راحت باشید

 ...فواد بهش میگه :دِ برو دیگه

 .علي چشمک میزنه و در رو مي بنده

فواد میادلبه تختم مي شینه و یک دستش رو کنار پهلوی راست ام مي گذاره یک دستش  

  رو کنار پهلوی چپ ام و تو چشمهام خیره میشه :چقدر دلم

 ...مهات تنگ شده بودبرای رنگ چش

فقط همدیگه رو نگاه مي کنیم ،چشوومهای هر دو مون پر اشووک شووده :خورشووید اگر لنز  

  نمي گذاشتي

 .همون بار اول که مي دیدمت مي شناختمت

 . خب منم تو رو مي شناختم که لنزگذاشتم:

 .با دست راستش بیني ام رو مي گیره :ای شیطون

 یان؟فواد به نظرت زهرا و علي به هم نم:

 فواد فكر مي کنه :چرا اتفاقا خیلي هم بهم میان،چرا تا حاال به فكر خودم نرسیده بود؟

 خب حاال تو بگو عروسي کِي باشه بهتره ؟:-
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 !عروسي علي و زهرا؟:

 .نه عروسي خودمون،من دیگه اصالر تحمل دوریت رو ندارم:-

 .راستش من یک کم شرط و شروط دارم:

 .هر چي باشه قبول مي کنم:-

 .پسر خوب اول گوش کن شاید سخت باشه:

 .نه تو رو خدا شرط های آسون بگذار:-

 ...اومدی و نسازی:

 .بگو دیگه دارم از استرس سكته مي کنم:-

ببین فواد جان شرط اول ام این که بعد ازدواج من تا آخر عمر کنارت بمونم و من رو از  :

 .خودت دور نكني

 .ثانیه ،عمرار این که شرط خودم هم هست ،بگو یک:-

شرط دومم این که تا روزی که من تو مقر      شده : خوشحال ام که فواد هم مكل من بیقرار 

 .نفوذی دوم رو پیداکنم ازدواجمون به تاخیر بیفته

 فواد به فكر فرو میره و میگه:نظر من و علي هم همین ،حاال تو برنامه ات چیه؟

رو ندیده و احتمال نود و نه درصوود از اونجایي که تو مقر علي اینها کسووي صووورت من  :

  نیروی نفوذی اونجاست ،من به مقرشون بر مي گردم تا اون رو پیدا
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 . کنم ولي با همون شرایط قبلیم ،یعني صورت پوشیده و بدون قدرت تكلم

فواد سووورش رو تكون میده و حرف ام رو تایید مي کنه:هر چند دوری ازت برات خیلي       

  ال تو حرفهای من رو گوش کن...ازسخته ولي نظر خوبي داری.حا

اونجایي که احتماالر جاسوووس هایي بیان اینجا تا تو رو بكشووند امشووب تو رو به یک خونه  

  امن منتقل مي کنیم تا دوران بعد عمل رو اونجا استراحت کني ،در

ضمن ام یاسر و ام اسمام هم پرستارهای تو خواهند بود که خدا تو این قسمت به دادت        

 ... برسه

هر دو تامون مي خندیم ،فواد تو چشووومهام نگاه مي کنه تمام نگاهش پر از نیاز ،پر از            

 .حس خواهش :فواد چشمهات رو ببند و صورتت رو بیار پایین تر

تت دارم        عا یكي میشووویم:فواد خیلي دوسووو نه و من و فواد واق کار رو مي ک فواد همین 

 ...،خیلي

 .ن بیشتر خانومم ،من بیشترفواد سرمست از اولین یكي شدنمون میگه :م

 میدوني فواد سخت ترین لحظه های عمر ام وقتي بود که کنارت میومدم؟:

 چرا؟:-

شمهاش           : شیش ،نتوني تو چ شه نتوني در ايوش بك شقت کنارت با سخته ع چون خیلي 

 .نگاه کني و بگي چقدر عاشقشي

 .یمخورشید من شرط و شروطت رو قبول نمي کنم ،همین فردا عروسي مي گیر:-

 چرا؟:
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 .االن با حرفهایي که زدی دیگه زدم به سیم اخر و دیوونه زنجیریت شدم :-

 .اقای دیوونه زنجیری تحمل کن ،قول میدم بعد بهبودیم کمتر از یک ماه پیداش کنم:

 .باشه ،قبول ،قول دادی ها فقط یک ماه ،وگرنه مي دزدمت مجبور میشي زنم بشي:-

 ..چشم قول قول:

خونه امني که من رو آوردن بسووتری شوودم و ام اسوومام و ام یاسوور ازم      حدود دو ماه تو

  مراقبت مي کنند و با هم مكل دو تا خواهر خوني شدند،یک ماه پیش

مهلت صوویغه محرمیت من و فواد تموم شوود و به اصوورار ام یاسوور ما دوباره برای دو ماه   

  ادیگه محرم شدیم ،ام اسمام که دیگه خودش رو مادر من مي دونه ب

به هم                  باز هم  ما  ناراحت فواد قبول کرد  فه  یا با دیدن ق فت مي کرد ولي  کار مخال این 

  محرم بشیم ،دلم برای فواد خیلي مي سوزه ،تو این مدتي که من رو

دیده تمام دلخوشوویش دقایقي که میاد بهم سوور بزنه و زود بره و ما واقعا مكل نامزدهای  

  حساس مي کنم حالمدیگه ارتباطمون فقط در همین حد،دیگه ا

خوب شوووده و میتونم به مقر برگردم ،هنوز هم وقتي راه میرم جای گلوله درد مي کنه      

  ولي محل بخیه ها کامال خوب شده اما هنوز قرمز و ملتهب ،دوست

دارم سریعتر برگردم سر ماموریت ام و زودتر نفوذی رو پیدا کنم تا خیالم از بابت فواد    

  اد بیاد بهم سر بزنه ازش خواهش مي کنمراحت شه ،این دفعه که فو

اجازه بده برگردم ،برای اینكه به مادرهای پرسووتار ام ثابت کنم خوب خوب شوودم کمتر  

  تو تخت ام مي مونم و بیشتر قدم میزنم تا خیالشون از بابت من
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 .راحت شه ولي این ضعف لعنتي بدجور اذیت ام مي کنه

 ل خورشید خانم ابری؟با صدای دکتر علي به خودم میام :احوا

 .ممنونم ،خیلي عالي ام:

 !این یعني مي خوای برگردی مقر؟:-

 .لبخند میزنم:داداش علي باور کن حالم خوب خوب شده

 ببخشید از کي تا حاال پزشک شدی؟:-

خجالت زده میگم:میگن خود آدم بهترین دکتر خودش ،خب من تشوووخیص میدم حالم       

  قول بدی ازم نخوای ماموریت خوب شده علي به فكر فرو میره :اگه

 .بفرستمت ،میتونم ببرمت مقر تا حداقل کارهای سطحي رو انجام بدی

از خوشحالي کف دستهام رو محكم به هم میزنم:وای ممنونم داداش جون،نمي دوني چه   

 .دختر خوبي برات پیدا کردم

ه مقر ،االن ک علي از روی چوب لباسي مانتو ام رو به طرف ام پرت مي کنه :بدو بدو بریم 

 .فكر مي کنم مي بینم از من هم سالم تری

به این کارش مي خندم ،ام اسمام وارد اطاق میشه و مانتو رو تو دستم مي بینه:به سالمتي      

 کجا؟

 .علي سرش رو مي خارونه:اسمام رو میبرم مقر اونجا وجودش الزمه
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 یک دختر مجروح بایدام اسمام شاکي میشه :این وقت شب،اونجا نیروی سالم ندارید که 

 کار تون رو انجام بده؟

علي در حالیكه دندون هاش رو روی هم مي گذاره خنده با نمكي مي کنه و میگه:نه این            

 .ماموریت فقط کار خود اسمامست

ام اسمام مانتو ام رو مي گیره:نخیر ،ایشون االن استراحت مي کنند ،فردا صبح اگه دیدم      

 .حالش خوبه اجازه میدم ببریش

علي شونه هاش رو باال میبره و میگه:دیدی که داشتم فراریت مي دادم نشد ،ان شام اهلل       

 . بعدارمیام

با اصوورار زیاد من نیمه شووب به طرف مقر راه میفتیم و تا هوا روشوون نشووده میرسوویم ،از  

  شدت ضعف خیس آب شدم،علي متوجه میشه و کمک مي کنه برم

 بده يتوانای بهم خدایا برگردم تونسووتم شووكرت خدایا.کنم اسووتراحت و قبلیم تو اطاق 

 ...کنم تموم رو ام ماموریت زودتر بتونم

شم ،نور افتاب از         ضعف خوابم میبره ،نزدك ظهر از خواب بیدار می ستگي و  شدت خ از 

  گوشه پنجره افتاده روی صورت ام ،چقدر دلم برای این پنجره و

زنند سوووریع صوووورت ام رو مي  منظره کوههای مقابلش تنگ شوووده بود،در اطاق رو مي

  پوشونم و در رو باز مي کنم ،صدیقه با دیدن من از خوشحالي جیغي

صبح که           سالم مي بینمت ، شكر  سمام جون ام ،خدا رو  سالم ا شه و بغل ام مي کنه : مي ک

 .بچه ها گفتند اومدی باور نمي کردم
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شب اومدم ،ما که  شكي اومدیم    از حرفش تعجب مي کنم ،این از کجا مي دونه من دی یوا

  و کسي متوجه ما نشد،خونسردیم رو حفظ مي کنم و مي نویسم

 .قربونت برم من هم دلم برات تنگ شده بود:

 صدیقه خوشحال تر میشه و میگه:اسمام شنیدم زن فرمانده فواد شدی؟

ست فرمانده           شایعه ا سم :نه عزیزم اینها همش  شه و مي نوی شمهام از تعجب گرد می چ

  این صورت سوخته و دايون میخواد چه کار؟اگر قرار فواد من رو با

 .باشه روزی ازدواج کنه این همه دختر خوب و مبارز اینجا هست

در حال حرف زدن به خودش اشووواره مي کنم ،قند توی دلش آب میشوووه :خدا از دهنت  

 .بشنوه ،اگر قرار به ازدواج باشه کي بهتر از فرمانده

ص      سبت به  صي ن دیقه پیدا کردم ،این دختر ریزه و مظلوم ایا مي نمي دونم چرا حس خا

  تونه نفوذی اصلي باشه؟!نه ...ممكن نیست این که هم از ساره

کوچیكتره و هم بي تجربه تر،بهتره ذهن ام رو با این افكار پر نكنم و دنبال نفوذی اصلي  

 .باشم

اب  آدم حس صدیقه میگه:اسمام باز هم ماموریت رفتني من رو میبری؟اینجا کسي من رو    

 .نمي کنه و از وقتي تو رفتي من خیلي تنها شدم

 از اونجایي که نمي خوام ماموریت ام لو بره ،با مهربوني بغلش مي کنم .خوشحال میشه 

شنیدن ولي باور نكردن با دیدن من      شم ،بچه هایي که برگشت من رو  از اطاقم خارج می

  شحال میشن و دوره ام مي کنند ،برق شادی و پیروزی رو توخو
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 .چشمهای همشون میشه دید

 یكي از پسرهامیگه :این راسته که شما جون فرمانده فواد رو نجات دادید؟

ضارب تو تاریكي        ست من نزدیک فرمانده بودم و  شایعه ا سم:نه این  روی کايذ مي نوی

  اشتباهي

 .به من شلیک کرد

و بلند مي خونه و با تعجب به من نگاه مي کنه:ولي سووواره که تیرانداز  صووودیقه نوشوووته ر

 واردی بود ،چطور اشتباهي به سمت شما شلیک کرد؟

نمي دونم جواب صوودیقه رو چي بدم که علي از پشووت سوور ام میگه :چون من زودتر از    

  ساره به سمت ساره شلیک کردم و اون وقتي تیر خورده بود به سمت

 .نتونست خوب بزنهاسمام شلیک کرد 

 ... صدیقه قانع میشه علي اروم بهم چشمک ریزی میزنه ،یعني حواست باشه

یک هفته اسوووت اومدم مقر،اینجا زندگي مكل قبل جریان داره با این تفاوت که من هنوز    

  ماموریت نرفتم ،فواد االن اومد پیش علي و من از دور دیدمش و

سینه ا    سه  ضارم کرده ،از       دیدن همانا و کوبش قلبم به قف صدیقه اح سط  م همانا،علي تو

 . وقتي فرمانده قبلي این مقر اسیر شده ،علي جانشین فرمانده شده

با لبخند بهش اجازه نمي             به طرف اطاق علي میرم ،صووودیقه مي خواد همراهیم کنه که 

  دم،وارد اطاق میشم ،فواد پشت به من باالی نقشه ای که روی میز
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قت نگاه مي کنه ،با صوودای علي سوورش رو بلند مي کنه:سووالم  پهن شووده ایسووتاده و با د

 .اسمام بیا من و فواد کارت داریم

فواد بهم لبخند میزنه بعدش اخم مي کنه:اخه دختر خوب تو حالت بهتر شوووده اومدی            

 اینجا؟

 . با خنده بهش سالم مي کنم

تو رو  جواب سوووالمم رو میده:من االن از طرف ام اسووومام و ام یاسووور اومدم ماموریت        

 .برگردونم خونه استراحت کني

 .به جون فواد من حالم خوبه:

 .اخه قربونت برم من خیلي نگرانتم:-

 . علي سرفه الكي مي کنه :خجالت بكشید اینجا پسر مجرد وایستاده

 .فواد با بي محلي میگه :خب پسر مجرد خودش باید عقلش برسه بره بیرون

 .ن فقط ماموریت جدید مهمهعلي میاد طرف نقشه :عمرار برای من اال

 !ماموریت داریم:

فواد میگه:بله ،شخصي تو روستای کنار چشمه پیروزی منتظر تو ،تا بری اطالعات مهمي       

 .رو ازش بگیری

 !اما این روستا که تو فلسطین:
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برای همین هم ما تو انتخاب کردیم ،از اونجایي که تو هنوز بیماری کسي فكر نمي کنه  :-

 اموریت بفرستم ،ایا اماده ای؟من تو رو برای م

خیلي خوشووحال میشووم احسوواس اینكه باز هم مي تونم کار مفیدی انجام بدم بهم نیروی  

 .زیادی میده

 بله که اماده ام ،کي برم؟:

 . علي میگه :همین امشب ،در اصل باید بگم همین االن

 مي تونم صدیقه رو هم ببرم یا تنها برم؟:

 . نه باید تنها بری:-

شه ،فواد به طرف ام میاد،اروم در ايوشم مي گیره:دلم برات خیلي      علي از اطاق خارج می

 .تنگ شده بود

سر ام رو روی قلبي که برای محافظت از اون از جون ام گذشتم مي گذارم:منم همینطور    

 . فواد

 .صورت ام رو میبره عقب و توی چشمهام نگاه مي کنه:قول بده مواظب خودت باشي

 .لبهام میشینه :قول میدم لبخند ملیحي روی

دوباره من رو به طرف خودش مي کشووه :بزودی برای همیشووه میای پیش خودم و دیگه 

 .نمي گذارم ازم دور شي

 .ان شام اهلل:
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 .برو یكم وسیله بردار و بیا باید سریع تر راه بیفتي:-

  به اطاقم برمي گردم و کوله ام رو سوووبک برمیدارم،فقط کمي آب و يذا و خشوووكبار و         

  داروهای بعد عمل ام .هر چي دنبال صدیقه مي گردم پیداش نمي کنم

ست اون         شه وگرنه ازم مي خوا شتي ،فكر کنم اینطوری بهتر با سرویس بهدا ،حتما رفته 

 .رو هم با خودم ببرم

از علي و فواد خداحافظي مي کنم و به طرف محل تعیین شده میرم ،بعد رسیدن به جاده    

  نیمه شب روز بعد به ب.*و.سن و اتوو عو  کردن چند تا ماشی

نزدیكي روستا مي رسم،در کنار درخت بزرگي میشینم و استراحت مي کنم ،قرار ما فردا  

  شش صبح نزدیک چشمه است ،اسم اصلي این چشمه رو نمي

دونم ولي اسووم چشوومه پیروزی رو خدابیامرز اسوومام برای اینجا انتخاب کرده و از اون    

 .ا رو به همین اسم مي شناسندموقع افراد شناسایي اینج

چشمهام رو مي بندم ،کسي نزدیک ام میشه و ماشه کلت اش رو روی سر ام مي گذاره و       

 ... شلیک مي کنه

با ترس از خواب بیدار میشم ،دست به سر ام مي کشم ،خوني نیست ،حتما خواب دیدم       

 !،هوا روشن شده ،پس این صدای شلیک از کجا بود؟

به طرف چ      یاط  هادت         با احت به شووو های اسوووراایلي شوووخصوووي رو  مه میرم ،نیرو شووو

  رسوندند،دورش پر از کايذهای سوخته سیاه شده است با لگدزدن به پیكر شهید

به طرف من مي چرخه ،هنوز             با یک لگد صوووورت شوووهید  بهش بي احترامي مي کنند،

  چشمهاش بازه،چقدر جوون ،باید هر چه زودتر از این منطقه دور شم
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وهای اسوووراایلي هسوووتند که در حال جسوووتجو دارن منطقه رو مي       ،پشوووت سووور ام نیر

  گردند،برای گذشتن از این دره مجبورم از تو روستا رد شم وارد روستا

سریع چفیه و لنز            شدم ، صره  سراایلي ،ظاهرار تو تله افتادم و محا شم پر از نیروهای ا می

  ها ،اون کنم مي پرت جایي و  میارم در رو های عسلي تو چشمهام 

دنبال اسمام چفیه بسته مي گردند که صورتش سوخته و حرف نمیزنه ومن هی  کدوم از      

  این خصوصیات رو ندارم،سربازی از توی یكي از خونه ها تعدادی

زن و بچه اسووویر کرده و به طرف میدون روسوووتا میبره ،همه اهالي روسوووتا رو تو میدون  

  با گلوله مي زنندروستا جمع کردند ،افرادی که فرار مي کنند رو هم 

 های  لباس  و میدارم  بر بلندی  عربي لباس  خونه  از یكي حیاط  تو ،از تو به  ،خدایا توکل    

  خونه یک تنور تو هم رو ام کوله پوشم مي رو اون و درمیارم رو مقر

  مي اندازم،قاطي زن های

صحنه مقابل        شم،از دیدن  ستا برده می شم و همراه جمعیت به طرف میدون رو ستا می   مرو

  بدون کامال نزدیک از ترس بیهوش بشم،صدیقه با لباس اسراایلي 

حجاب در حالیكه درجه های زیادی به لباسوووش اویزونه داره با دقت بین جمعیت دنبال            

  من مي گرده ،کنار یک پیرزن میشینم و عربي بهش میگم:مادر به

 .اومدم دیدنت برای من کمک کن،بگو دختر خواهر ناتني ات هستم که از ایران 

ما           بده ،شوووما چشوووم و چراغ  پیرزن دسوووتم رو مي گیره و فشوووار میده:خدا خیرتون 

 .هستید،خیالت راحت باشه
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صووودیقه نزدیک من میاد و با تعجب نگاهم مي کنه ،من هم طوری نگاهش مي کنم که           

  ظاهرا تا حاال ندیدمش ،یكي از سرباز ها لباس ها و کوله من رو

ي نیسووتند ولي صوودیقه خیلي خوب اونها رو مي شووناسووه و با میاره ،هر چند لباس ها نظام

  لبخند لباس ها رو نگاه مي کنه و با زبان عبری چیزی به سربازها

 الهس  سي  تا میگه و لباس ها رو روی زمین پرت مي کنه ،سربازها تمامي زن های بیست   

  با ،صدیقه کنند مي صف به و کنند مي جمع کناری رو روستا

  داپی رو من گرده مي سوخته  صورت  دنبال چون ولي ما رو نگاه مي کنه  دقت دونه دونه

  مانزدیک به ،سربازها میده ای دیگه فرمان عصبانیت ،با کنه نمي

میشن و میخوان لباس هامون رو دربیارند ،همه مردها از جا بلند میشن و داد و فریاد راه  

  از زن بهمي اندازند با وساطت فرمانده مافوق صدیقه چند تا سرب

ما نزدیک میشوون ودر گوشووه ای فقط پیراهن عربي ما رو باال مي زنند ،خدایا تازه متوجه  

  منظورشون شدم ،تو چقدر مكار و پلید بودی صدیقه ،لعنت خدا بر

تو باشووه ،دنبال زخم گلوله مي گردند ،اشووهد ام رو مي خونم ،فقط پنج نفر دیگه موندیم  

 ...،سرباز ها به من نزدیک میشوند

چشومهام رو مي بندم نفس تو سوینه ام حبس شوده،یعني به اخر خط رسویدم،ظاهرا قرار      

  نیست به همین راحتي شهید شم و قراره حسابي شكنجه بشم

،صوودای یكي از سووربازها در میاد ظاهرار کسووي رو پیدا کرده همه دور اون جمع میشوون   

  یلي در،صدیقه میاد کنارش و پیراهن عربیش رو بلند مي کنه و یک س
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گوش اون خانم جوون مي زنه،سووورش رو تكون میده،فكر کنم باور نكرده اون اسووومام        

  باشه ،بقیه رو هم چک مي کنند،وقتي به من مي رسند و اون جای زخم

صورت        صدیقه با دقت تو  صدا مي زنند، صدیقه رو  رو روی بدن من هم مي بینند باز هم 

  تو اسمام هستي من نگاه مي کنه و عربي میگه :حس ام این که

شكنجه اعتراف کنید که       سک کرد هر دوتاتون رو مي بریم بازجویي تا با  شه ری ولي نمی

 .کدومتون واقعي هستید

شما نمي تونید ما رو از بین ببرید مطمئن        شده میگه: شت  دختر جووني که مكل من بازدا

  باشید با کشته شدن من اسمام های دیگری وارد میدان مبارزه

 .میشن

ق  پاره میشوووه و خون از بیني اش راه      صووودی ه محكم میزنه تو صوووورتش،گوشوووه لبش 

  میفته،مردم روستا سعي مي کنند به کمک ما بیان ،پیرزني که من کنارش

بودم ناله مي کنه :این دختر منه کجا مي برید ،اسووومام واقعي رو که پیدا کردید ،بچه من     

 .رو پس بدید

ن مي برند و به حرفهای اون مادر پیر توجه  سربازها من و دختر همراهم رو کشون کشو   

 .نمي کنند

وقتي سوار ماشین میشیم مردم روستا شورش مي کنند و وضعیت به هم میریزه ،دختر          

  همراهم اروم میگه :من خونواده ام رو از دست دادم و خودم هم

 .مجروح شدم ،خواهش مي کنم بگذار فكر کنند من اسمام هستم و تو کاری نكن
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شم          یكي از  سلحه ما رو از هم جدا مي کنه،چ شه و با ا سمت ما می سربازها متوجه پ  پ  

  ها و دست و پای ما رو مي بندند و ماشین راه میفته ،تمام مسیر

 .به این موضوع فكر مي کنم که چه داستاني تعریف کنم که تا اخر بازجویي یادم نره

شین نظامي    شین داره حرکت مي کنه ،فكر کنم عقب یک ما سفتي اهن     ما ستیم چون  ه

  رو زیرم احساس مي کنم ،بخاطر دست و پای بسته ام با هر تكون

ماشین به اطراف برخورد مي کنم ،راننده بي محابا حرکت مي کنه ،صدای صحبت کردن     

  سربازهای اطرافمون میاد که با زبان عبری با هم صحبت مي

و لحن صووداشووون میشووه کنند،از حرفهاشووون چیزی متوجه نمیشووم ولي خوشووحالي رو ت

  احساس کرد،ماشین از یک دست انداز بلند رد میشه من به هوا پرت

شدت برخورد زبون ام میره الی دندون هام و      شم و محكم به زمین مي خورم ،بخاطر  می

  خون از دهن ام جاری میشه ،تمام دهن ام مزه خون رو گرفته

ده ،نمي دونم چند وقته تو راهیم  ،سووورباز ها با هر بار پرت شووودن ما ها مي زنند زیر خن

  ولي دیگه جوني برام نمونده ،تمام استخون هام به شدت درد مي

کنه ،جای جراحي اخیر ام از تو درد مي کنه ،کاش فواد مي دونست اسیر شدم و به کمک  

 ... من میومد،حتما تا االن کلي نگران ام شده

ور با دست و پا وچشم های بسته    ماشین متوقف میشه و من و دختر همراه ام رو همون ط  

  از ماشین پیاده مي کنند و کشون کشون وارد یک ساختمون

مي کنند ،این رو از سوووفتي زیر پام احسووواس مي کنم ،دهنمون رو باز مي کنند،ما رو به        

  داخل جایي پرت مي کنند ،اینجا از بیرون سرد تره و بوی رطوبت
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ست.دختر همراه ام داد   میزنه :فكر مي کنید ما رو انداختید داخل یک  دیوار ازار دهنده ا

  اطاق که حرفهامون رو شنود کنید و از مون اطالعات بگیرید ،فكر

 .کردید ما از شما زرنگ تریم

با شنیدن حرفهاش مطمئن میشم که منظورش من هستم و مي خواد من متوجه بشم که      

  اونها دارن به صحبتهای ما گوش میدن ،اروم خودم رو به

ش مي رسونم و با صورت ام شونه اش رو نوازش مي کنم ،که یعني متوجه منظورت     کنار

 .شدم

 .سرش رو تكون میده ،این رو از تكون خوردن بدنش مي فهمم

مدتها سكوت بینمون برقرار میشه تا اینكه در اطاق باز میشه و سربازی وارد اطاق میشه      

  جیغ و دختر همراه ام رو کشون کشون با خودش میبره ،دختر

میزنه و کمک مي خواد،خودم رو به طرف در مي کشوووم ولي با لگدی که محكم به پهلوم  

  مي خوره همون جا از درد تو خودم جمع میشم ،نمي دونم چند

وقته اینجا زنداني شدم ولي به شدت تشنه و گرسنه هستم ،در زندان باز میشه و شخصي  

  ان عبریکاسه ای رو به طرف ام روی زمین سر میده وبه زب

شم ،بعد هم بلند بلند مي خنده و در رو مي بنده ،نمي    چیزی مي گه که باز هم متوجه نمی

  دونم تو این يذا چي ریختند ،نمي تونم ببینم ،علي ريم

گرسووونگي طرف يذا نمیرم ،باز هم سوووكوت و سوووكوت...فقط تو این مدت از شووودت      

  دختر همراه امگرسنگي ضعف کردم و بي حال تر از قبل شدم ،از سرنوشت 
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 .خبری ندارم ،نگرانشم نكنه کشته شده باشه

در زندان باز میشووه توانایي تكون خوردن رو ندارم ،شووخصووي من رو کشووون کشووون به  

  طرف در مي بره و روی زمین راهرو کشیده میشم،وارد اطاق دیگه ای

صدای خوردشد        صندلي فلزی ای پرت ام مي کنند ،مي تونم قسم بخورم    نشده و روی 

  استخون هام رو شنیدم ،چشمهام با خشونت باز میشه ،نور زیادی

شدت نور رو کمتر مي کنم ،شخصي بدون هی          ستن پلک هام  به چشمم میخوره که با ب

  مقدمه ای سیلي محكمي به صورت ام مي زنه طوری که از روی

شه  یصندلي بر روی زمین پرت میشم ،یک طرف گونه راست ام زیر سنگیني بدن ام له م

  ،اون شخص نزدیک ام میاد و با لگد به پهلوهای من میزنه

،سنگیني کفش های نظامي ،درد برخورد لگد ها رو صد چندان مي کنه ،فقط ناله مي کنم    

 . ،صدای صدیقه رو از گوشه اطاق میشنوم:بسِ،برو کنار

به طرف ام میاد ،چشوووم هام به نور اطاق عادت کرده ،نگاهش مي کنم:دختر همراهت           

 .اعتراف کرده که اون اسمام نیست و تو اسمام واقعي هستي

شار میده :چه حرف بزني چه حرف نزني      ستش محكم ف حرفي نمي زنم ،گلوم رو با دو د

  فردا تیرباران میشي،یک نیرویي به من میگه تو همون فرمانده من

 .اسمامی فقط کاش میتونستم ثابت کنم و ارتقام درجه بگیرم

مي کنم :من یک دختر معمولي ام که با مادرم زندگي مي کنم ،مادرم تو صورت اش نگاه 

 .یک زن مسن و االن نگرانم شده
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با کف کفش نظامي به قفسه سینه ام میزنه طاق باز روی زمین میفتم ،روم میشینه و با دو     

  دستش گلوم رو فشار میده :انقدر شكنجه ات میدم تا اعتراف

 . کني

سوویاهي میره و بیهوش میشووم ،ظرف ابي روی صووورت ام   نفسووي برام نمونده ،چشوومهام

  ریخته میشه ،احساس مي کنم دارم تو دریا يرق میشم ،به پهلو مي

چرخم و محكم سرفه مي کنم ،صدای خنده صدیقه میاد :بهت نمیومد اینقدر جون سخت  

 .باشي

امي  نظصدای یک مرد رو میشنوم که وارد اطاق میشه ،صدیقه تمام قد وایمیسته و سالم        

  میده ،از الی چشمهام نگاهش مي کنم یک مرد مسن با کلي

مدال و درجه مقابلم وایسووتاده ،به سوورباز ها اشوواره مي کنه و اونها من رو روی صووندلي   

  مینشونند،نزدیكم میاد و تو چشمهام نگاه مي کنه:مدتها بود دنبالت

  ه ،از مقامات باالمیگشووتیم ،خبر دسووتگیر شوودن اسوومام دختر مبارز عرب همه جا پیچید 

 . دستور داریم بیشتر از معطل نكنیم و هر دوتون رو تیر باران کنیم

در اطاق باز میشوووه و مرد جواني وارد اطاق میشوووه ،در حالیكه مي خواد با فرمانده پیر            

 صحبت کنه ،نگاهش به من میفته و

 سرجاش میخكوب میشه،با تعجب به طرف من

ه و تو چشمهام نگاه مي کنه :توسارا هستي ؟درست مي     میاد و صورت ام رو باال مي گیر   

 ..بینم ؟
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 صدای پیرمرد درمیاد:بنجامین !برای چي اومدی اینجا؟

 .پسر صورت ام رو به طرف پیرمرد میگیره:پدر این ساراست

پیرمرد به طرف اش میاد و همراه خودش از اطاق بیرون میبره:این یک دختر خطرناك       

 . فهعرب ،این همون اسمام معرو

صدای اعترا  بنجامین بلند میشه :نه پدر این ساراست نامزد من که روز قبل عروسي با 

 .یک پسر عرب فرار کرد

خدایا کرمت رو شووكر ،هر جا میرم یک نفر اونجا قبل من بوده که کامال شووبیه من بوده   

  ،فقط مونده بود یک یهودی شبیه من باشه که االن اون رو هم پیدا

 . کردم

شتش  تو رو به داخل اطاق میاد،چونه ام پیرمرد    سایش ا نكنند بارونت تیر تا:گیره مي م

 .ندارم

از اطاق میره بیرون و سووربازها من رو کشووون کشووون به داخل همون اطاق سوورد و نمور  

  میبرند فقط این دفعه چشمهام هم باز شده و میتونم اطراف ام رو

سووخته ادم دسووت و پاش بسووته باشووه و   ببینم ،من رو به داخل اطاق پرت مي کنند ،خیلي

   داامار به اطراف پرتش کنند ،دیگه دست هام رو حس نمي کنم

کامال سووسووت و بي حرکت شوودند ،برام يذا میارن و جلوم مي گذارند ،یک کاسووه سوووپ 

  ابكي که اب و رب گوجه فرنگي با چند تا تكه سیب زمیني ،از شدت
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کشووونم و سووعي مي کنم اب سوووپ رو  گرسوونگي و تشوونگي خودم رو به کنار ظرف مي

  بخورم به زور یكم از اب يذا رو میخورم ،تشنگیم تا حدی برطرف

 .میشه ،بقیه يذا رو نمي تونم بخورم چون با دست و پای بسته يذا خوردن سخته

 .در اطاق باز میشه و اون مرد جوون وارد اطاق میشه :من رو نشناختي

،نامزد سوابقت ،همون که روز قبل عروسوي با یک     سور ام رو تكون میدم :من بنجامین ام 

 پسر عرب فرار کردی؟یادت اومد؟

سر ام مي کشه و موهام         سر ام رو تكون میدم ،عصباني به طرف ام میاد و روسری رو از 

  رو دور دستش جمع مي کنه و سرم رو با شدت به دیوار زندان

شن ،دارم باال میا       شهام داغ می شه،گو سر ام داغ می شده   میزنه ، رم ،تمام دهنم پر از خون 

  ،انقدر به دیوار کوبیده میشم که دیگه چیزی نمي فهمم ،باز هم

حس يرق شدن در دریا بهم دست میده ،سرفه مي کنم به پهلو مي چرخم ،هوا رو با ولع  

  به درون ریه هام مي فرستم ،بنجامین دوباره به طرف ام میاد

چشوومهام نگاه مي کنه :یكبار مردن برای تو کمه  ،یقه لباس ام رو مي گیره و با خشووم تو 

 .،کاری مي کنم هر روز هزاران بار ارزوی مرگ کني

یقه لباسوووم رو ول مي کنه از تو هوا روی زمین پرت میشوووم ،دلم مي خواد فواد رو از ته 

  دلم صدا کنم ولي خودم رو کنترل مي کنم ،اینها فقط منتظر یک

 .نشونه هستند
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نم دکتر وارد اطاقم میشوووه و با کمک سوووربازها امپولي به دسوووتم  چند لحظه بعد یک خا

 ... میزنه و دیگه چیزی نمي فهمم

تو یک حالت خلسه عجیبي فرو رفتم ،چشمهام رو باز مي کنم ،قفسه سینه ام سنگیني مي 

  کنه ،انگار با یک چیز محكم بسته باشند ،چشمهام رو روی هم

بینم که روی یک زانو نشووسووته اند و تفنگ   محكم فشووار میدم،روبروم سووربازاني رو مي

  هاشون رو به طرف من نشونه رفتند ،سمت راست و چپ ام رو نگاه

شدند مكل من به تیرك        شكنجه دايون  شدت  سر جوون که از  مي کنم ،چند تا دختر و پ

  وحشتناکي ،چرا از ب.*و.سهای چوبي بسته شدند،خدایا چه کا

جرم اسوومام بودن دسووتگیر شووده بود میاد:ما  خواب بیدار نمیشووم ،صوودای دختری که به 

  هرگز نمي میریم ،ما پیروز ایم ..ما نزد پروردگار خود رفته و ظلم شما

 .رو بازگو مي کنیم

نار اون فرو رفتگي فواد             گه ک ته ،حس عجیبي بهم می های اطراف میف به کوه  گاه ام  ن

  نمي وایستاده و داره نگاهم مي کنه ،فریاد میزنم :خورشید هرگز يروب

 ... کنه...مبارزه ادامه داره،دیدار به قیامت

صوودای اهلل اکبر دختر ها و پسوور ها بلند میشووه ،اشووهد ام رو مي خونم و فرمان تیر داده   

  میشه ،جای گلوله قبلي تو سینه ام مي سوزه ،نفسم قطع میشه ،فقط

 ...نور سفید ،سكوت و سكوت
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ا شدن و پرت شدن روی زمین رو حس  فكر کنم هنوز جون تو بدن ام مونده ،چون جابج

  مي کنم و االن بي وزن شدم ،مكل یک کودك درون گهواره تكون

 ...تكون داده میشم ،چه خواب شیریني ،چه گرمای مطبوعي

با تابش نوری که از الی پنجره تو صوورت ام افتاده بیدار میشوم ،ناباورانه دسوت به قلبم     

  ونم و فضای اطاق رومیزنم سالم سالم هستم ،سر ام رو مي چرخ

کنترل مي کنم ،سووورویس های چوبي کالسووویک مكل فیلم های دوران ملكه ویكتوریا         

  ،تزیینات زیاد اطاق ،ملحفه سفیدی که روم کشیده شده ،بالش نرم

ساعت رومیزی ،میز ارایش با وسایل روش ،از       سبک با طرح گل نیلوفر آبي ،یک  ،پتوی 

  ابي اسماني که تنمه و موهایي همه اینها جالب تر بلوز شلوار نخي

شدم و تو بهشت ام ،تو بهشت که         شهید  که باز هستند و دورم ریخته اند ،یعني من االن 

  ساعت نیست،اگر بهشت نیستم پس جای گلوله هایي که خوردم

چرا خوب شده ،سر و صدای خنده و بازی بچه ها از بیرون میاد ،یاد اون روزهایي میفتم     

  ي کوچیكمون با مامان گالب زندگي مي کردمکه تو خونه ویالی

،همیشه صدای بلندگوی وانت حسن اقا همسایمون که لوازم دست دوم منزل مي خرید        

  میومد ،صدای مرد نون خشكي نمكي،صدای میوه فروش :هندوانه

به شرط چاقو ،صدای دعوای زن های همسایه سر بازی بچه ها،صدای قل خوردن قوطي        

  ی آب کوچه،کنجكاو میشم اروم از جا بلندحلبي نوشابه تو جو

شده و از الی اون فقط       سته  میشم و به کنار پنجره میرم ،پنجره از بیرون با درب چوبي ب

  میشه ،دریا و ساحل شني و بچه هایي که دارن بازی مي کنند رو
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دید،واقعا من کجا هستم !!!اگر بهشتم چرا اینجا همه چیز جسماني و حجم داره و ساعت     

  م هست ،اگر هنوز موجود زمیني هستم پس چرا جای گلوله هاه

ستم لمس مي کنم       ستم چرا بدن خودم رو که با د شده ،اگر بیهوش ام یا تو کما ه خوب 

  حسش مي کنم ،دلم ضعف میره کامال صدای قاروقور شكمم رو

  امي شنوم ،موهام رو به صورت ام نزدیک مي کنم بوی شامپو خوش بویي رو میده ،ظاهر  

 ...قبل اوردنم تو بهشت من رو حموم هم بردند

صدای در اطاق میاد و یک زن عرب در حالیكه سیني صبحانه تو دستشه وارد اطاق میشه   

  و اون رو روی میز مي گذاره ،سریع به طرفش میرم و عربي

 میپرسم :ببخشید من کجا هستم ؟کي من رو اورده اینجا؟

ن کوچكترین توجه و نگاهي اطاق رو ترك مي کنه  زن انگار که نابینا و ناشوونواسووت بدو 

  ،به سیني نگاه مي کنم ،یک قوری چای ،شیر،کره ،مربا ،نون

سمشون چیه !البد میوه های بهشتي هستند ،ولي           شكر و کمي میوه که نمي دونم ا تست،

 !!اون خدمتكار عرب تو بهشت چه کار مي کنه

برای برداشوووتن سووویني بیاد تا باهاش با ولع زیاد صوووبحونه رو مي خورم ،منتظرم تا زن   

  صحبت کنم ،در اطاق باز میشه و مرد سن باالی سیاه پوستي وارد

اطاق میشوووه و بدون کوچكترین توجه ای به من سووویني رو بر مي داره و از اطاق خارج         

  میشه ،تازه متوجه موقعیت ام میشم ،من جلوی یک مرد نامحرم بدون

 !رهنه وسط اطاق ایستاده بودمحجاب با بلوز و شلوار راحتي پاب
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نزدیک ظهره هنوز تو بالتكلیفي هسووتم ،صوودای یک هواپیمای یک موتوره میاد،نزدیک  

  پنجره میرم و از الی اون پایین اومدن هواپیما رو مي بینم ،کاش مي

تونسوووتم درب محافظ پنجره رو باز کنم و از اینجا فرار کنم ،حتما فواد خیلي نگران ام       

  افكار هستم ،که در اطاقم باز میشه و بنجامین واردشده،تو همین 

اطاقم میشووه و با خوشووحالي به طرف ام میاد تا در ايوش ام بگیره:اوه سووارا،سووارای من  

 بهوش اومدی.؟

خودم رو عقب مي کشووم کامالر به دیوار مي چسووبم ،بنجامین من رو در ايوش مي کشووه   

 ...کار مي کنم ،وای خدایا کمكم کن ،من اینجا تو ايوش دشمن چه

بنجامین ازم فاصووله مي گیره و با ذوق تو چشوومهام نگاه مي کنه :وقتي بهم خبر دادن که 

 .بهوش اومدی سریع خودم رو رسوندم

 من کجا هستم؟کي من رو اورده اینجا؟:

 .تو توی جزیره شخصي من هستي و من اوردمت اینجا:-

 .ولي من که تیر باران شدم و االن باید مرده باشم:

هت داروی               پدرم ،دکتر ب با کمک  با مزه ای ، جامین مي خنده :وای سوووارا تو چقدر  بن

  بیهوشي زد و ما کیسه های خون رو زیر لباست مخفي کردیم و برای

محكم کاری جلیقه صوود گلوله هم تنت کردیم و گلوله هایي که خوردی مشووقي بود فقط  

  ه واقعيخیلي شانس اوردم اگر جلیقه تنت نكرده بودیم اون گلول

 .که اشتباهي بهت خورده بود کارت رو مي ساخت
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 !.ولي من درد کشیدم و خون دیدم:

گفتم که دردت بخاطر گلوله واقعي بود که به جلیقه خورد و اون خون ها کیسوووه های         :-

 .خون مشقي بودند که زیر لباست گذاشته بودیم

 !متوجه نمیشم ،اخه چرا؟:

چي مي گفتند بهش ؟صدیقه در اصل اسمش اِستر و از      ببین سارا جان ،اون دختر ریزهِ  :-

  فرمانده های قوی ماست اون از تو کینه شدیدی داشت و تا

کشته تو رو نمي دید راضي نمیشد ،پدرم هم که دید من چقدر از پیدا کردنت خوشحالم      

 .کمكم کرد بتونم از اونجا فراریت بدم و بیارم خونه خودم

 !!.باور نمي کنم:

شته رو فراموش مي کنم و دوباره از اول   سارا تو  :- االن زنده ای و پیش مني ،من هم گذ

 .با هم شروع مي کنیم

 من االن تو کدوم کشور یا منطقه هستم؟:

با این حرف ام بنجامین به شدت عصباني میشه و به طرف ام میاد و گلوم رو محكم فشار  

  میده ،چشمهاش کاسه خون شده اصالر اون ادم مهربون یک

سر    د قیقه پیش نیست :که بدوني کجایي که باز هم فرار کني ؟فرار کني بری پیش اون پ

 ....عرب ،فرار کني

 دیگه چیزی نمي شنوم ،
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دستهام رو روی دستهاش مي گذارم تا بازشون کنم ولي دستهام سست میشه ،کف اطاق        

  میفتم ،صدای فریادهای بنجامین رو مي شنوم که دکتر رو صدا

 ...مي کنه

سرفه ام مي گیره گلوم به شدت درد       نمي دونم چقدر گذشته چشم هام رو باز مي کنم ،

  مي کنه ،حتي نمي تونم آب دهن ام رو قورت بدم ،بنجامین

 نگران کنارم نشسته و دستهام رو گرفته:خوبي سارا جان ؟

شدند و         شه ،یاد جوون هایي میفتم که اون روز همراه من تیرباران  شک می شمهام پر ا چ

  ي شهید شدند و فقط من بیچاره گیر این بیمار رواني افتادمهمگ

 .،اشک هام رو پاك مي کنه :بهم قول بده هیچوقت فرار نمي کني

جوابش رو نمي دم ،موهام رو دور دستش مي پیچه ،دوباره چشمهاش وحشي میشه :قول      

 بده

  ن پوستجوابش رو نمیدم ،موهام رو محكم تر دور دستش مي پیچه ،احساس مي کنم اال

 .سر ام کنده میشه ،به زور حرف میزنم :قول میدم

 .صورتش رو نزدیک تر میاره و شدت کشیدن موها رو بیشتر مي کنه:قول میدم عزیزم

 .تحمل این درد از درد فشرده شدن گلوم بیشتره ،با درد زیاد میگم:قول میدم عزیزم

س      ر ام رو نوازش کردن  آروم میشه موهام رو ول مي کنه و شروع مي کنه همون قسمت 

  ،درد نوازش کردن موهام از درد کشیده شدنشون بیشتره ،صورتش

 . ه :خیلي دوستت دارم ساراب.*و.سرو نزدیک میاره و گونه ام رو مي 
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 .منتظره من هم چیزی بگم ،مجبورم فیلم بازی کنم :من هم همینطور

گه:من چند روز چشمهاش مي درخشه ،مهربون میشه ،در حالیكه از اطاق خارج میشه می     

 .نیستم ،تا برگردم خوب استراحت کن

شمهام           شم ،چ سي به راحتي مي ک شه و من نف شكر بیمار رواني از اطاق خارج می خدا رو 

  ببینم رو فوادم خواب تا سنگین میشه،مي خوابم ،مي خوابم 

،خواب روزهایي که همسرش بودم ،خواب لحظات تنها بودنمون ،خواب چشمهای نگران  

  نش،خواب تنهاییش تو دره کنار مقر و گریه های دمو مهربو

 ... يروبش به طرف کربال

با تكون های کسووي بیدار میشووم ،دختر جووني برام صووبحانه اورده،میل به خوردن ندارم  

  ،صبحانه همونطور دست نخورده مي مونه ،روی تخت ام دراز مي

در  ل دختری زانو زده وکشم ،فقط به سقف نقاشي شده نگاه مي کنم ،پسری که در مقاب      

  نقاشي بعد هر دو در ايوش هم در حال رقصیدن هستند ،یاد فواد

میفتم قرار بود برام عروسوووي بگیره ،آه فواد حسووورت دیدن دوباره تو تا ابد به دلم مي  

  مونه ،میلي به ناهار و شام هم ندارم ،شب شده مهتاب از الی پنجره به

نظرت االن فواد من هم داره به تو نگاه مي کنه ،فواد  اطاق نگاه مي کنه ،سوووالم مهتاب به 

  من اینجام ،زنده ام ،تو رو خدا بیا پیدام کن ،بیا نجات ام بده ،من

 .از بنجامین مي ترسم
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باال                ند رو هم  به زور تو دهنم ریخته ا خدمه  که  يذایي  يذایي نخوردم ، دو روزه هی  

  اد بهم سرم بزنه ولياوردم ،پاهام یخ یخه،دستهام زرد شده ،دکتر میخو

من اجازه نمیدم ،صووودای هواپیمای یک موتوره لرزه به جونم مي اندازه،چند دقیقه بعد           

  بنجامین خشمگین وارد اطاق میشه در به شدت به دیوار پشتش

برخورد مي کنه در حالي پسوور بچه چهارسوواله ای رو زیر بغلش زده و تفنگي در دسووت  

  یم بدی،فكر کردی اگر يذا نخوریداره فریاد میزنه:خوشت میاد باز

مي میری و از دستم خالص میشي ،این بچه رو جلوی چشمهات مي کشم تا باور کني من     

 .با کسي شوخي ندارم

ست ،از           سر بچه ا سر بنجامین میفته ،معلومه مادر این پ شت  شمم به خدمتكاری که پ چ

 .نگاهش میشه حدس زد چه حالي داره

قه پسوور بچه مي گذاره ،پسوور تازه متوجه ماجرا شووده    بنجامین کلت اش رو کنار شووقی

  وشروع به دست و پا زدن مي کنه ،چشمان نگران مادر به سمت منه

 .،چشمان منتظر بنجامین هم:تو رو خدا ولش کن ،قول میدم يذا بخورم

 .این دفعه رو گذشت نمي کنم که تا اخر عمرت این صحنه جلوی چشمت باشه:-

ونم با چه نیرویي که خودم رو بهش مي رسونم :بنجامین عزیزم  تا میاد شلیک کنه نمي د 

 .من بخاطر دوری تو میل به يذا نداشتم

قیافه بنجامین تغییر مي کنه دوباره مهربون میشه ،دستش سست میشه ،پسر بچه سریع        

  از دستش فرار مي کنه ،کلتش روی زمین میفته ،جلوی من زانو
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 میزنه :راست میگي سارا؟

 .االن دوست دارم باهات يذا بخورمباور کن ،:

 .ببین سارا من کارم خیلي زیاد نمي تونم همش بیام پیشت این رو درك کن:-

مجبورم فیلمم رو ادامه بدم ،الكي قهر مي کنم ،شانه ام رو در ايوشش مي گیره ،االن که   

  باال بیارم ،به زور خودم رو کنترل مي کنم :قول بده زود زود بیای

 .خونه

حالي روی پاهاش بند نیسووت ،محكم تر فشووارم میده:قول میدم عزیزم ،االن هم از خوشوو

 .بیا بریم کنار ساحل اونجا هم قدم بزنیم هم يذا بخوریم

مني که تو این مدت همش تو این اطاق زنداني بودم از شنیدن این حرف خیلي خوشحال  

  میشم ،اینطوری میتونم موقعیت اینجا رو شناسایي کنم تا تو

 ...رصت مناسب فرار کنمیک ف

 .خدایا کمكم کن

بعد مدتها زنداني شدن تو خونه تابش نور خورشید رو، روی پوست صورت ام حس مي      

  کنم ،سر ام رو بلند مي کنم و چشمهام رو مي بندم،تک تک

سلولهای بدن ام با ولع این گرمای مطبوع رو مي بلعه،چشمهام رو باز مي کنم بنجامین با   

 کنه :چرا چشمهات رو بسته بودی؟ تعجب نگاهم مي

 .دوست داشتم نور خورشید رو لمس کنم:
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سرش رو تكون مي ده و میگه:سارا شخصیتت برام خیلي جالبه.من دختر های زیادی رو     

 . به این خونه اوردم ولي شخصیت تو از همه جالب تره

 !از حرفش مي ترسم با همون حالت بي خیالم مي گم:دخترهای زیاد

 .ون هم االن اون دنیان،ولي تو فرق داریاره همش:-

 یعني مي خوای با من ازدواج کني؟:

یک ابروش رو میده باال و میگه:نه اینجوری دوسووت ندارم ،دوسووت دارم واقعا عاشووق ام  

 . بشي بعد

 .همون طور که به افق خیره شدم میگم:ولي من عاشقتم

ستخون      سردی که تا عمق ا سته و با نگاه  م رو مي لرزونه میگه:هم من میاد رویروم وایمی

  میدونم تو سارا نیستي و هم خودت ،ولي خوشم میاد تو هم داری

سرداب که توش پر از دخترهایي که من لحظه    بازی مي کني ،زیرزمین این عمارت یک 

  اعدامشون اوردمشون اینجا،بعضي هاشون خودکشي کردند ،بعضي

ی هم تسوولیم شوودند و با لباس   هاشووون رو موقع فرار خودم کشووتم ،یک تعداد محدود 

 ... عروسي خفه شون کردم

 ...چشمهاش رنگ خون مي گیره :من از آدم های ضعیف خوشم نمیاد

زبون ام بند میاد نمیدونم داره راست میگه یا باز هم دچار حمله عصبي شده ،جمله ای از     

 دهن ام در میره :میشه بریم ببینمشون؟

 .ع میبرمت ببینیشونچشمهاش برق میزنه:هنوز زوده به موق
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شده بتونم       شم ،زندگي در محیط نظامي باعث  ساحل ،قبض روح ب نزدیک همون جا کنار 

  روی احساسات خودم کنترل داشته باشم ،با بي تفاوتي کنار

سر جاش وایستاده و حرکات من رو زیر نظر داره،باید هر      ساحل قدم مي زنم ،بنجامین 

 .وحشت فرار کنمطور شده از این آدم و از این عمارت 

خدمتكار ها میز يذا رو مي چینند،با یاداوری دخترهایي که جنازه شوووون تو سووورداب             

  عمارت ،دچار تهوع میشم ،ولي با هر جون کندني هست لقمه های يذا

 .رو درسته قورت میدم

 به  و گیره مي رو دسوووتهام  بنجامین  و میرم ام اطاق  داخل  به  بعد يذا همراه بنجامین     

  حاال تا که داری چي وجودت تو دونم نمي: کشه مي خودش طرف

 !نتونستم کارت رو تموم کنم؟

 .با لوندی خاصي که ترس توش بیداد مي کنه میگم:خب شاید من خوشگل تر از بقیه ام

با دقت نگاه ام مي کنه،کشوووو قفل شوووده میز رو باز مي کنه و البومي رو بیرون میاره و           

  م رو ورق میزنه،دخترهای زیبایي کهاشاره مي کنه کنارش بشینم ،البو

ستند در عكس های تک نفره و دو نفره با بنجامین      شبیه بقیه نی هی  کدوم از نظر چهره 

  ،در حالي که سایه مرگ رو در نگاهشون میشه دید و در صفحه

بعد هر عكس،عكس از جسوود مرده همون دختر ها ،بنجامین با دقت روی عكس جسوود  

  خند میگه:این سارا خیلي راحت مرد تا ازها دست مي کشه و با لب
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طناب اویزونش کردم راحت شود ،ولي این یكي خیلي بدقلق بود خودم هم ازش اویزون   

  شدم تا جون بده ،خیلي مقاومت کرد وقتي خالص شد پشیمون

 ...شدم که چرا زود کشتمش میتونستم بیشتر بازیش بدم مكل تو عزیزم

تكه تكه شده دختر ها چشم هام سیاهي میره و دیگه  از دیدن جنازه های شكنجه شده و

  چیزی نمي فهمم ،با احساس نوازش گونه ام بیدار میشم

ستم اذیتت         سارای عزیزم ،نمي خوا شید  ستم رو گرفته :ببخ ،بنجامین نگران کنارمه و د

  کنم ،فكر کردم دوست داری عكس ها رو ببیني ،حاال خوبه به

ب ،تو روحیه ات خیلي لطیفه اگر مي بردمت همون  حرفت گوش نكردم و نبردمت سردا

 .جا تموم مي کردی و این بازی شیرین زود تموم میشد

با چشمان بي فروغ ام به این قاتل رواني که اینقدر خونسرد در مورد جنایت هاش حرف    

  میزنه نگاه مي کنم و میگم:اما بنجامین هی  کدوم از اونها دوستت

 . دارم نداشتند ولي من خیلي دوستت

 . بنجامین گریه مي کنه :سارای مهربون من،منم حاال حاال مي خوام نگهت دارم

بهش لبخند میزنم ،صورتش رو جلو میاره چشمهام رو مي بندم ،تماس لبهاش رو با گونه  

  هام حس مي کنم ،با هر بار نزدیک شدنش تا حد مرگ قبض

 .ننده ترین حس دنیاستروح میشم ،حس اینكه یک قاتل تو رو لمس کنه دیوانه ک

بنجامین میگه :عزیز دلم من چند روز نیسوووتم ،دختر خوبي باش و يذاهات رو بخور،تا          

 .من برگردم
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 کي میای ؟:

 .زود زود میام:-

اما من تو این اطاق از تنهایي دق مي کنم ،دوسووت دارم برم کنار دریا و اونجا بشووینم و   :

 . منتظر صدای هواپیمات بمونم

این حرف های عاشووقانه من رو دیوونه تر مي کني ،به خدمه دسووتور میدم  وای سووارا با:-

 .مزاحم بیرون رفتن تو نشن تا من برگردم

 .ا این کارهات کاری مي کني تا اخر عمر ام نگهت دارمب

شه دوست دارم به دست کسي که دوستش دارم بمیرم ،من تا         : اگر قرار به مردن هم با

  کسي تو قلب منه که جاش رو بهحاال عاشق نشده بودم ولي االن 

 .کسي نمیدم

ست اطاق رو ترك مي کنه و          سرم شه  سي که در قلب منه خود بنجامین با خیال اینكه ک

 .من تا چند روز مي تونم سر راحت بر بالین بگذارم

 یک هفته از رفتن بنجامین گذشته،

به تنهایي   خدمه خونه با من حرف نمي زنند انگار از چیزی به شدت وحشت دارندمن هم

  کنار ساحل قدم میزنم و به فكر پیدا کردن راه فراری هستم ،تو

همین افكار هسووتم که صوودای داد و فریاد زنها توجه ام رو جلب مي کنه به طرف صوودا    

  میرم ،پسر بچه پنج شش ساله ای روی شن ها دراز کشیده و مادرش
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داشووته تو دریا يرق سووعي داره بیدارش کنه ،از لباس های خیس پسوورم متوجه میشووم  

  میشده ،سریع کنارش میشینم و شروع مي کنم بهش ماساژ قلبي و

شونیم عرق مي ریزه ،به     صنوعي میدم ،هر کاری مي کنم تكون نمي خوره ،از پی تنفس م

  نفس نفس زدن میفتم که با صدای سرفه پسر و باال اوردن اب

ان عبری مادرش رو مي خواد و  دریا ،صدای خوشحالي خانم ها بلند میشه ،پسر بچه با زب    

  مادرش بغلش مي کنه و تنها کاری که از دستش برمیاد گرفتن

 .دست من و نگاه تشكر امیز

لباس هام خیس و گلي شده به طرف عمارت بر مي گردم تا لباسهام رو عو  کنم ،مادر 

  پسر وارد اطاقم میشه و با زبان عربي میگه :خانم اگر دستتون

 . اجازه بدید من موهاتون رو تو حمام بشورمهنوز درد مي کنه 

با تعجب بهش نگاه مي کنم ،با چشووم به تابلوی روبه روی تختم و کنار پنجره اشوواره مي 

  ،با داره مداربسته کنه ،تازه متوجه میشم اطاق ام دوربین 

خوشووحالي از اینكه باالخره با یک نفر تو اون عمارت تونسووتم ارتباط بگیرم بهش میگم   

  الي نداره فقط سر ام رو اروم بشور ،ارباب عاشق موهای منه و:اشك

 .اگر اسیب ببینه حسابت رو مي رسه

وارد رختكن حمام میشوووم و لباسوووهام رو درمیارم چون میدونم اونجا هم احتماال دوربین 

  داره و وارد حمام میشم ،زن جوان هم به دنبالم میاد تو حمام و در
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مي کنه ،از اینكه جلوی یک يریبه بدون لباس وایسوووتادم         رو میبنده و شووویر آب رو باز   

  شرمنده میشم که اروم در گوش ام میگه :خانم از ارباب جوان

بترسووید،تا حاال دخترهای زیادی رو در سوورداب این خونه تكه تكه کردند و شووما تنها     

  کسي هستید که تا حاال نگه داشتند.تمامي عمارت و اطاق شما پر از

شو  شت با     دوربین و ای سفر بعد بازگ شما رو کنترل مي کنند،هر وقت یک هفته میرن  ن 

 .وسایل شكنجه جدید میان و لحظه مرگ اون دختر فرارسیده

 با ترس اروم درگوشش میگم:االن من چه کار کنم؟

ست که با      :- شه،اون موقع بهترین لحظه ا شبهای طوفاني خراب می دوربین های خونه در 

  بشید و خودتون رو از اینجا نجات بدید یک تكه تخته وارد اب دریا

سرتون رو زیر اب          صدای هواپیما و قایق  شنیدن  شدید با  شه وارد دریا  ،فقط یادتون با

 . بكنید

 .ممنونم که کمكم کردید:

 .دستهام رو میگیره و میگه:فقط اگر دوباره اسیرتون کردند حرفي از من نزنید

سر ام رو می  سهاش خیس     بهش لبخند میزنم و اون موهای  شوره تا وقتي بیرون رفت لبا

  باشه و همه چیز طبیعي جلوه کنه ،از حمام بیرون میام و کنار

پنجره وایمیسووتم و داامار آه و ناله مي کنم که یعني خیلي تنهام ،موهام رو مي بافم و بلوز 

  و شلوار راحتي مي پوشم ،با دیدن اسموني که سیاه شده لبخند
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شی  شده فرار کنم ،هر جا برم    کمرنگي روی لبهام می نه ،امشب باید از این عمارت نفرین 

 .بهتر از مرگ در سرداب اینجاست

هوا تاریک شده ،باد تندی میوزه ،بارون شدت پیدا کرده ،از عمارت خارج میشم و کنار      

  ساحل دریا وایمیستم ،دریا به طرز وحشتناکي ترسناك شده ،مكل

شده تا من رو ببل  شید      هیوالیي که اماده  شیدم ،خور سم ،من خور عه ،اما من ازش نمي تر

  روزهای سخت تنهایي،من اسمام هستم دختر مبارز عرب و همسر

شم تا به عشقم برسم ،کفش       فواد فرمانده منطقه بعلبک ،من باید وارد دهان این هیوال ب

  هام رو درمیارم ،تخته چوبي کنار ساحل افتاده حدس میزنم کار

شوووهد ام رو مي خونم ،تخته رو بر میدارم و با توکل بر خدای         همون زن جوون باشوووه ،ا 

  بزرگ وارد دریای طوفاني میشم ،خدایي که تا اینجا من رو رسونده

،همیشه مواظب و پشت و پناه منه ،سردی آب دریا تا مغز استخوون ام نفوذ مي کنه ،من     

  خورشیدم ،گرم ام،افتاب ام ،من خود گرما و نور هستم ،من از

نمي ترسم ،تو دلم ایت الكرسي و زیارت عاشورا مي خونم ،خدا جون ام کمک ام     چیزی 

  کن ،موج های سنگین بارها سعي مي کنند من رو به زیر اب

ست         ساحل مكل یک نقطه در دور د شدت پا میزنم و جلوتر میرم،االن  شند اما من با  بك

  بزنمدیده میشه ،خسته شدم ،خوابم میاد،باید بیدار بمونم ،باید پا 

 ...،دریا اروم شده ،باید تا حد امكان از ساحل دور بشم ،خدایا کمكم کن

چشمهام سنگین میشه ،تخته از دستم ول میشه ،به عمق آب کشیده میشم ،دستي من رو       

 ... از آب بیرون میكشه و در ايوش میگیره :فواد ،فوادم
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 ی نجات ام بدی،ممنونمسر ام رو روی سینه اش مي گذاره لبخند میزنم :ممنونم که اومد

... 

 :از زبان فواد

رو تخت ام دراز کشوویدم و یكي چفیه های خورشووید رو روی صووورت ام انداختم و اروم   

  اروم گریه مي کنم ،هنوز یادم نرفته روزی که مي خواست بره

صرف اش         ستم از رفتن من شوره عجیبي گرفته بودم ،بارها خوا صبح دل ماموریت از اول 

  م ،وقتي دیر کرد ،وقتي نیومد ،داشتم قبض روحکنم ولي نتونست

شید رو داد دنیا         ستگیری خور شهادت پیک و د شدم ،وقتي نیروی ما تو تل آویو خبر  می

  دور سر ام چرخید،فكر شكنجه شدن خورشید قلبم رو به درد

میاورد،همراه علي و دو تا از نیروهای معتمد به نزدیكي محل زنداني شووودن خورشوووید           

  لكه بتونیم ازادش کنیم ،ولي صحنه ای که دیدم هیچوقت ازرفتیم تا ب

ذهنم پاك نمیشه ،خورشید و چند تا از دختر و پسرهای مبارز به تیرك های چوبي بسته     

  شده و اماده تیر باران بودند،صدها سرباز اطرافشون به حالت

ودم من ب اماده باش بودند تا در صووورت حمله ما دفاع کنند ،نگاه خورشووید به سوومتي که

  چرخید ،میدونستم حضورم رو حس کرده،فریادبلندی زد و پژواك

شید هرگز يروب نمي کنه ...مبارزه ادامه داره،دیدار      ستان پیچید :خور فریادش تو کوه

 ... به قیامت

صوودای اهلل اکبر اسوورا بلندشوود و بعدش صوودای شوولیک هایي که سووكوت کوهسووتان رو 

  ولي علي و دوستام من روشكست،میخواستم به سمت خورشید بدوم 
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شق ام رو نجات بدم و برای چندمین بار و برای        ستم ع شته بودند ،من نتون محكم نگه دا

  همیشه از دست دادمش ،لبخند پیروزمندانه صدیقه رو دیدم و

 . قسم خوردم انتقام خون خورشید و بقیه شهدا رو ازش بگیرم

شهدا بغیر خورشید تحویل داده شد و      با تجمع خانواده شهدا در مقابل پادگان پیكر همه 

 .گفتند اون جزو مسایل امنیتي بوده و تحویلش نمیدن

 .بمیرم برات خانومم که حتي قبری نداری که بتونم بر سر مزارت بیام

شدند           سته تر از قبل  شك سمام  سر و ام ا   از ه،هم میزنه حرف کمتر دیگه ابوعلي و ام یا

  ماموریت ها دختر یگه،د هستند دلشكسته خورشید شهادت خبر

سمام باز هم لرزه بر تن نیروها ی         هاشون رو با صورت پوشیده شرکت مي کنند تا یاد ا

  اسراایلي بندازه،دیشب خواب یاسر رو دیدم ،ازش سراغ خورشید رو

گرفتم ،بهم لبخند زد و یكي از چفیه های خورشید رو داد و رفت ،نمي دونم تعبیر خوابم  

  یه های خورشید افتادم که تو اطاقم جاچیه ؟یاد یكي از چف

مونده بود ،هنوز بوی عطر مالیمش رو میشه حس کرد ،این چفیه داره من رو دیوونه مي  

  کنه ،گریه ام شدید تر میشه ،علي در اطاقم رو با شدت باز مي

کنه و میاد تو ،چفیه رو از صوووورت ام کنار میزنه و محكم در ايوش ام مي گیره :داداش       

 .ژده بدهفواد م

شه:الهي بمیرم برای این دل          شرمنده می شک هام رو پاك مي کنه ،علي  ستم ا شت د با پ

 .عاشقت
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 .علي ولم کن بگذار تو حال خودم باشم:

 .علي شونه هام رو تكون میده :فواد خبری برات اوردم که هر چي مژدگوني بدی کمه

 .ن هم محالتنها خبری که خوشحالم مي کنه فقط زنده بودن خورشید ،که او:

 .نه فواد محال نیست:-

 !شوکه میشم ،سریع میشینم :چي شده علي؟بگو جون به سر ام کردی؟

 رابط ما تو تل اویو یادته ؟:-

 همون که گفت دو تا جاسوس تو مقر داریم؟:

 ...اره همون:-

 ... خب:

 ..خبر داده خورشید زنده است:-

قالب تهي کنم که علي دسوووتم رو مي گ        به       نزدیک از تعجب  هایي که  یره:گفته گلوله 

  خورشید زدن مشقي بوده و خورشید االن دست پسر یكي از فرمانده ها

 ...اسیره

 دستهای علي رو فشار میدم:دقیقا کجاست علي ؟کجاست؟

قرار شووود جاش رو فهمید بهمون خبر بده ،فقط میدونه خونه پسوووره تو یک جزیره           :-

  تل و شكنجهخصوصي و طرف یک بیمار رواني کامل و کارش ق
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 .دخترهایي که اسیر میشن

 علي نكنه بالیي سر خورشید اورده باشه؟:

مام            :- به ت كاور  یک ت ید از معلمین نیروهای ویژه بوده و خودش  باش خورشووو نگران ن

 .معناست ،مطمئنم میتونه تا بهش برسیم از خودش دفاع کنه

 .از جا بلند میشم :علي بیا بریم پیداش کنیم

ته و بغل ام مي کنه :برادر من صبر کن ،صبر کن تا نشوني دقیق تری      علي کنارم وایمیس 

 . ازش بدست بیاریم

علي از اطاق خارج میشه ،باز هم چفیه خورشید رو برمیدارم و بو مي کنم ،بوی عشقم پر     

  رنگ تر میشه،خانومم تحمل کن قول میدم هر طور شده پیدات

 ...کنم...قول میدم

رو میشنوم داره سفارشات الزم رو به شخصي که پشتش  صدای اروم صحبت کردن دکتر 

  به سمت منه مي کنه ،با دیدن اون شخص قلبم از کار وایمیسته

 !... ،این که بنجامین

پس کسي که دیروز نجات ام داد بنجامین بوده ،مجبورم فیلم جدیدی بازی کنم ،میدونم  

  اون کساني رو که فرار مي کنند بدجوری شكنجه مي کنه

 ی که متوجه بهوش اومدن من بشه ،اروم اسمش رو صدا مي زنم:بنجامین ؟،طور

شمهام رو باز       ستم رو مي گیره ،مكال بهوش میام و چ سریع به طرف تخت مي چرخه و د

  مي کنم ،انگار از دیدنش خوشحال شدم ،محكم در ايوشش مي
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 ...گیرم و گریه مي کنم :خدا رو شكر که سالمي ،خدا رو شكر که سالمي

لكي دستم رو روی صورت و دست هاش مي کشم و گریه مي کنم ،خودم میدونم بیشتر  ا

 . گریه ام بخاطر ترس از شكنجه شدن و کشته شدن تو سرداب

 بنجامین من رو از خودش دور مي کنه؛:چرا فرار کردی سارا؟

 .با تعجب ساختگي میگم :فرار؟!!...من نگرانت بودم

میزنه میگه:ولي من تو رو در حالیكه به یک تكه با سردی محسوسي که تو نگاهش موج     

 .تخته اویزون بودی وسط دریا گرفتمت

اشووک از چشوومهام سوورازیر میشووه :پس حدس ام درسووت بود و اون قهرماني که من رو 

 .نجات داد بنجامین خودم بوده

بنجامین چشم هاش رو تنگ میكنه و با دقت نگاهم مي کنه:سارا میدوني از ادم هایي که   

 رو خنگ تصور کنند متنفرم؟من 

شده بود     ستت دارم ،هوا طوفاني  مكال ازش قهر مي کنم :خودت خوب میدوني که من دو

  و تو هنوز نیومده بودی ،یک حسي بهم مي گفت تو امشب برمي

گردی ،اومدم کنار سوواحل تا وقتي اومدی به اسووتقبالت بیام ،که احسوواس کردم صوودای    

  ا شنیدم ،دیگه حال خودم روکمک کمک خواستنت رو از وسط دری

نفهمیدم ،یک تكه تخته کنار سوواحل افتاده بود ،اون رو برداشووتم و به سوومت صوودا شوونا   

  کردم ،وقتي پیدات نكردم ناامید شدم ،داشتم يرق میشدم که تو

 .نجات ام دادی
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سه به بنجامیني که از تعجب      ستاني که تعریف کردم تعجب کردم چه بر خودم هم از دا

  ی سرش شاخ دربیاره ،دستم رو مي گیره و با دقت تونزدیک رو

سط طوفان بخاطر        ستي که و شده من نگاه مي کنه:یا به همون خنگي ه شمهای مظلوم  چ

  شنیدن یک صدا وسط اب بری ،یا انقدر هنرپیشه ماهری هستي

 که تونسته من رو گول بزنه .وقتي نجاتت مي دادم من رو فواد صدا کردی فواد کیه؟

م :فواد تو عربي یعني قلب من ،تو قلب مني دیگه.بنجامین عزیز مطمئنم اگر      هول میشووو

  که میومدی دریا وسط من نجات برای بودی تو هم تو شرایط من 

 .اومدی ،پس تو هم مكل من خنگي

با این حرف ام مي خندم ،اون هم به خنده میفته :وقتي اومدم و دیدم نیستي قسم خوردم    

  ن شكلي که تصورش رو بكنيوقتي دیدمت به فجیع تری

 .بكشمت ،ولي حاال نمیدونم بكشمت یا زنده نگهت دارم

با چشماني معصوم نگاهش مي کنم:دلت میاد کسي رو که بخاطر تو وارد دریای طوفاني      

 شده بكشي؟

  ازیب هم میدارم نگهت فعال نه: میگه و کنه مي فكر در حالي که گوشوه لبش رو مي جوه  

  دوست چقدر دوني میاری،نمي ذوق سر رو ،من هستي خوبي

 . دارم شكنجه کردنت رو شروع کنم

 .ولي تو االن هم داری من رو شكنجه مي کني:

 چطور؟:-
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 .همش تنهام مي گذاری و به عشق من اهمیتي نمیدی:

موهام رو دور دسوووتش میپیچه و دسوووتش رو مي چرخونه:خیلي لذت داره یک طعمه تو 

  یش دست خودته،حاال مي فهممدستت باشه که بدوني مرگ و زندگ

 ..چرا بعضي از شیرها با طعمه هاشون بازی مي کنند

صدای اخ ام درمیاد ،از شنیدن این صدا لذت میبره و گوشت گردن ام رو با شدت هرچه 

  تمام تر گاز مي گیره ،انقدر دندونهاش رو محكم فشار میده که

م دندونهاش اسوتخون گردن   خون از گردن ام میزنه بیرون،فشوار طوری که حس مي کن 

  ام رو خورد مي کنه ،انقدر دست و پا میزنم و تقلي مي کنم تا ولم

مي کنه ،با پشووت دسووتش لبهای خونیش رو پاك مي کنه و با لبخند نگاهم مي کنه و من  

  کم کم چهره واقعي این هیوال رو میبینم :این که شكنجه نبود

  ونخ خواست  شروع کنم ،فقط یهو دلم   فقط دست گرمي بود ،فعال زوده شكنجه ات رو  

 . بمكم رو ات

یكي از خدمه مرد رو صووودا مي زنه ،مرد همراه طناب هایي میاد :بنجامین میخوای دار ام  

 .بزني

صورت ام رو نوازش مي کنه :نه عشقم ،گفتم هنوز میخوام باهات بازی کنم ،فعال دست      

  ت برایو پاهات رو مي بندم که نتوني فرار کني یا بقول خود

 .نجات من بری
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بنجامین کنار وایمیسووته و مرد خدمتكار م  های دسووت و پام رو به کناره های تخت مي 

  بنده و تعظیمي مي کنه و میره ،بنجامین رو لبه تخت میشینه:از

 . این به بعد تو شبانه روز اینطوری هستي تا برای شروع شكنجه اصلي اماده بشي

 پس حمام و دستشویي نرم؟با ترس و بریده بریده میگم :

نه عزیز دلم برای حمام رفتن رو یک ویلچر مي بندنت و برای دسوووتشوووویي هم دکتر  :-

  بهت سوند مي بنده و بقیه کارهات رو خدمه انجام میدن نهایتش

 .برات لگن مي گذارند اینطوری خیال من هم راحت تره

شه و دکتر میاد تو اطاق و با درد  صل مي کنه      بنجامین از اطاق خارج می سوند و زیاد بهم 

  ،توانایي هرگونه حرکتي ازم گرفته شده ،عضالت پشت ام درد

 گرفته ،میخوام به پهلو بچرخم ولي نمیتونم ،دست و پاهام بي حس شدند ،

 نم عشق  دریای این تو ،ببینم تو رضای  به اشک از چشمهام جاری میشه:خدایا راضي ام     

 .ببری میخوای کجا تا رو

ز رفتن بنجامین گذشته تمام این مدت شبانه روز دست و پام بسته بوده و دو       یک هفته ا

  بار در حالیكه من رو به ویلچر بسته بودند به حمام بردند ،خدمه

زن جووني که اون دفعه موهام رو شسته بود تو حمام اشک مي ریخت و من رو میشست       

  ایيو پشتم رو ماساژ میداد ،دست هام تقریبا خشک شدند و توان

حرکت ندارند،چون يذای کمي مي خورم نیاز کمتری به اسوووتفاده از لگن دارم و روز به         

 روز ناامیدتر میشم ،بار اخری که حمام رفتم ،



                 
 

 

  Helma.m|  گرمتربتاب رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

475 

 

  وعشوور برای تا ببینه رو تو و گفت مقاومت کنم چون ارباب جوان منتظره خورد شوودن  

  فهمه مي رو من درد اینكه احساس... بیاد اصلي شكنجه

 .قلب میده و جون تازه ای مي گیرم بهم قوت

سه هفته است من به تخت بسته شدم و به تشخیص دکتر زخم بستر گرفتم ،حاال بعضي          

  از ساعت های روز من رو به شكم روی تخت مي بندند تا زخمم

شتن       ست و پام کامال از حرکت افتاده ،طوری که توانایي بلند کردن یا نگه دا شه ،د بهتر 

 ... م و نمي تونم قدم کوچكي بردارمهی  چیز رو ندار

تنهاچیزی که باعث میشووه کم نیارم ،نگاههای ملتمس خدمه های زن اونجاسووت که بوی  

  مرگ رو احساس مي کردند ،دیروز خدمه جووني که من رو حمام

مي کنه گفت ارباب بسووته های جدیدی فرسووتاده که تو راهروی پایین هسووتند و کسووي   

  هستند ،فقط حدس میزنند تجهیزات جرات نداره بره ببینه چي

شكنجه های جدیده،یكي از مردها گفته یكي از وسیله رو میشناسه دستگاهي که از چهار  

  طرف دست و پاها رو تا جدا شدن بند بند بدن مي کشه و

 .شخص زنداني در اثر درد زجر کش میشه

جامین تصووویر و  باید مقاومت کنم ،خودم رو سوورحال و امیدوار نشووون میدم ،میدونم بن 

  صدای من رو داره ،نمي خوام احساس کنه من تسلیم شدم ،چشمهام

رو مي بندم توی دلم سووووره های قراني که حفظ هسوووتم رو مي خونم تا ارامش بگیرم       

  خوابم میبره ،فكر کنم تو يذام سم ریخته بودند،نمي دونم خوابم یا
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 بیدارم ،هوا طوفاني شده ،کسي وارد اطاقم میشه،

رویای خودم بمونم ،ازم نخواه با باز لم نمیخواد چشوومهام رو باز کنم :فواد من بگذار تو د

 .کردن چشمهام رویای تو رو از دست بدم

 .خورشیدم دست و پات رو باز کردم پاشو بریم:-

 . گریه مي کنم :فواد دست و پای من مدتها بسته بوده و خشک شده

کسووي بغلم مي کنه و من رو میبره ،خدایا برای این رویای شوویرین ممنونم ...فكر کنم به 

  ق اخر عمرم نزدیک شدم ،حتما بنجامین من رو به شكنجه گاهدقای

 . میبره و اخرین لحظات عمرمه

صورت      شته ،بارون تو  سي من رو تنگ نگه دا با تكون تكون خوردن قایق بهوش میام ،ک

  ام میزنه ،دستهام یارای پاك کردن چشمهام رو نداره ،از بین پرده

 ...رو مي بینم ،با بغض میگم :فواد اشک و بارون صورت اشنای عشق اول و اخرم

فواد گفتن من همانا و گره خوردن نگاه های سوورشووار از عشووق ما همانا ،:بهوش اومدی   

  خانومم ،الهي قربونت برم ،خدایا

 .شكرت ،خدایا شكرت ،همش مي ترسیدم سم زیادی وارد خون ات شده باشه

 .ام باورت کنمفواد صورتت رو روی صورتم بگذار مي خوام حست کنم ،میخو:

فواد من صووورتش رو روی صووورت خیس من مي گذاره و من ته ریش هایي که همیشووه  

  پوست صورتم رو عاشقانه مي گزیدند حس مي کنم:توواقعي هستي
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 .تو فواد مني

فواد پتوی پیچیده شده دور بدنم رو محكم تر کرده و سر ام رو به شونه اش نزدیک مي 

 . ردنت همه جا رو زیر رو کردمکنه :آه خورشیدم ،برای پیدا ک

 .فواد اینقدر من رو فشار نده مدت محرمیت ما تموم شده:

شهادتت رو بهم       شید جان ،خوبي خواهری،این دفعه خبر  سالم خور علي میاد کنارمون :

 . بدن تا خودم تو قبر نگذارمت باور نمي کنم

داداش علي دلم  صورت اشنای برادر خونده ام اشک رو تو چشمهام صدچندان مي کنه :      

 .برات تنگ شده بود

 !فواد دلگیر میشه :فقط برای داداش علي ات دلتنگ شده بودی

 .سر ام رو تو سینه اش فشار میدم و اروم میگم :هر ثانیه از ندیدنت مردم و زنده شدم

علي سرفه ای مي کنه و به طرف همراهانشون میره ،قایق با سرعت زیادی در حال ترك    

  یمای تک موتوره ای تو طوفان تعقیبمون ميمنطقه است ،هواپ

سبونم :فواد جان نگذار من رو ببره ،بنجامین      شتر به فواد مي چ کنه،از ترس خودم رو بی

 .فقط دنبال من اومده

 .فواد مصمم میگه:تا اخرین قطره خون ام اجازه نمیدم کسي تو رو از من جدا کنه

 فواد میشه باز هم بهم محرم شیم؟:

یزنه و دهانش رو نزدیک گوش ام میاره و میخونه عباراتي رو که ما رو باز           فواد لبخند م 

  هم بهم محرم میكنه و من با لبخند قبلت مي گم،نمي دونم اثر
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سوومي ای که خدمه به دسووتور بنجامین تو يذام ریخته بودند یا خسووتگي که دیگه چیزی  

  نمي فهمم،من در امن ترین جای دنیا در کنار محرم ترین شخصي

 .که دارم به ارامش میرسم

 وقتي چشمهام رو باز مي کنم

با چشمان نگران ام اسمام و ام یاسر روبرو میشم ،وقتي من رو مي بینند کل مي کشند و        

  بیمارستان رو روی سرشون مي گذارند ،ابوعلي با خوشحالي کنار

ربون  قتختم میاد و من تو چشمهاش نگراني یک پدر برای دخترش رو مي بینم،ام یاسر   

  صدقه ام میره و دستبند یادگاری عروس های خانواده رو تو دستم

سمام واقعي           ستان پیچیده ا ضیح میده که تو همه بیمار شحالي تو سمام با خو مي کنه ،ام ا

 . زنده است و االن تو بیمارستان

خیلي تشووونمه ،اب مي خوام ،ام اسووومام لیوان اب رو به طرف ام میاره ،هر کاری مي کنم  

  بلند نمیشه تا لیوان رو بگیرم ،چشمهای مادرانه اش پر اشکدستم 

میشه و با کمک ابوعلي که سر ام رو بلند کرده بهم آب میدن ،علي وارد اطاقم میشه و با    

  دیدن وضعیت آب خوردن من مي خنده:بابا ابوعلي منم تحویل

 . بگیرید داره یواش یواش حسودیم میشه

سمام رو خدا برا  شتر از تو بهش توجه     ابوعلي میگه :ا سومین بار به ما داده ،باید هم بی ی 

 . کنیم
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علي کنار تختم میاد چند تا دکتر هم همراهش هسووتند ،دکتر ها بعد معاینه و مشووورت  

  میگن باید روزانه دو بار فیزیوتراپي بشم تا بتونم دوباره از دست و

 .پاهام استفاده کنم

اد به دیدنم نیومده،علي وارد اطاقم میشوووه       وقت مالقات تموم میشوووه ،نمي دونم چرا فو  

 :خوبي خواهرم؟

 به برادر مهربون ام لبخند میزنم :ممنونم ،بهترم ،علي؟چرا فواد نیومد؟

تا از              قه و چند  ته بود صووودی باال و میگه :چون امروز رف علي یكي از ابروهاش رو میده 

  نیروهاش رو دستگیر

 .اصل شدندکنه ،که موفق هم شد و االن همشون به درك و

 راست میگي علي؟:

ستي      :- ضمن اقا داماد پیغام داده هر وقت تون ست میگم.در  به جون یک دونه خواهرم را

  دنبالت ،میاد دستت بگیری عروسي گل دسته و رو پاهات وایستي 

شگي        ستارهای همی شي بری یک جای مطمئن با پر ،االنم اماده باش باید از اینجا خارج ب

 ...سرات ام اسمام و ام یا

به طنزی که تو حرفهاش هسوت مي خندم،چند دقیقه بعد از بیمارسوتان خارج و به منزل    

  امني برده میشم و دوره درمان من شروع میشه ،روزها تمرینات و

ورزشهای سخت دکتر فیزوتراپ رو تحمل مي کنم ،به عشق سر پا شدن و دیدن دوباره       

  تعجب مي کنه و فواد،دکتر ام هر روز با دیدن پیشرفت من بیشتر
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 .علي هر بار با يرور خاصي که طنز داره مي گه :اینها تاثیرات عشق و شوهر کردن

از صبح ام اسمام و ام یاسر رفتن تو ده کناری عروسي یكي از دوستاشون و من تو خونه         

  تنها دور خودم مي چرخم ،از وقتي تونستم دوباره راه برم کمتر

مي کنم ،انگار خداوند این موهبت ها رو دوباره بهم        میشوووینم و بیشوووتر راه میرم و کار 

 .داده

از حیاط صوودای افتادن چیزی رو مي شوونوم ،از پشووت پرده حیاط رو نگاه مي کنم ،دو تا   

  مرد سیاه پوش از رو دیوار وارد حیاط میشن ،روسریم رو محكم مي

نم  فرار مي ککنم و از پنجره حیاط خلوت که پشت اطاق هاست باال میرم و از پشت بوم     

  ،ترس دستگیر شدن و افتادن تو دست بنجامین باعث میشه

سم اگر از این         شنا ستم... ؟این راه رو مي  شه ،هوا مهتابي ،کجا ه سرعت ام دو چندان ب ،

  راه برم به مقر فواد میرسم،از دره باال میرم ،از دور سایه اشنایي رو

 میبینم ،از خوشحالي گریه مي کنم :فواد؟

 عجب به طرف ام مي چرخه:خورشید !!تنهایي اومدی ؟پس افراد ام کجان؟فواد با ت

ندازم :نمي دونم ،فقط دو نفر اومدن تو     از ترس خودم رو تو ايوش امن همسووورم مي ا

 .خونه ،من از ترس ام فرار کردم

 .فواد میخنده :نترس اونها افراد من بودند

سیاه   نبالم ،قبض روح شدم،دو تاشاکي نگاهش مي کنم :نمي تونستند مكل بچه ادم بیان د

 .ترسیدی نمي بودی ،تو حیاط پوش از رو دیوار پریدن تو 
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 . از دست اینها ،بهشون گفته بودم بي سر و صدا بیان دنبالت بیارنت اینجا:-

 .واهلل مكل دزدها اومدن تو حیاط:

ر صووودای دویدن دو نفر رو مي شووونوم ،فواد من رو پشوووتش قایم مي کنه ،رزمنده اول د

  حالیكه دستش رو روی زانوش مي گذاره و نفس نفس میزنه

 .میگه:سالم فرمانده،به ادرسي که دادید رفتیم ولي کسي خونه نبود

فواد دستم رو مي گیره و بهشون میگه :اخه من بهتون چي بگم عین دزدها از روی دیوار 

  رفتید تو، خانومم ترسیده فكر کرده نیروهای اسراایلي هستید از

 .بوم فرار کرده اومده اینجاپشت 

سوووربازها با دیدن من و شووونیدن ماجرا شووورمنده میشووون و عذر خواهي مي کنند ،فواد   

 .میگه:حاال که اومدی باید یک جایي بریم

 کجا؟:

 ...یک جای خوب:-

همراه فواد و مردان سووویاه پوش از بین دره ها و کوه ها عبور مي کنیم و نزدیكي های       

  مي رسیم که تعدادی خونه مسكوني هم صبح به یک منطقه نظامي

 يم قربوني گوسفندی  من پای جلوی ما ورود ،با شده  تزیین و داره،همه جا ریسه کشي   

  زنها بین هم یاسر ام و اسمام ،ام کشند مي کل زنها و کنند

هسوووتند ،نمي دونم جریان چیه ، زنها من رو همراه خودشوووون به درون یكي از خونه ها  

  هنمایي ام اسمام دوش مي گیرم و زن جووني مشغولمیبرند و با را
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درست کردن صورت و موهام میشه ،شاید برای عروسي شب اماده ام مي کنند ،با دیدن       

  لباس عروسي که به طرف ام میارن ،نیشم تا بنا گوش ام باز میشه

،تازه مي فهمم قضوویه از چه قراره ،امشووب عروسووي من و فواد ،لباس عروس رو تنم مي  

 م ،درست همون لباس عروسي که همیشه ارزو داشتم بپوشم ،کن

شان به طرف ام میاد ، تو ایینه نگاه مي کنم        سي کل ک سر با دیدن من تو لباس عرو ام یا

  ،خیلي عو  شدم ،من در

آیینه عروس زیبایي رو مي بینم که خیلي شووبیه خودمه.فواد با یک دسووته گل رز سوورخ  

  و شلوار دامادی واقعا پر ابهت و وارد اطاق میشه ،چهره اش تو کت

مردونه شده ،دلم براش ضعف میره ،طوری مي خندم که یک ردیف از دندونهام همزمان  

  خوشگل چقدر: میگه و میده نمایان میشن ،فواد گل ها رو بهم 

 .شدی خانومم .جمع کن اون دندونهات رو ،االن میگن عروس خیلي ندید بدیده ها

شوهری به خ : سم رو        تو هم اگر  سا شتي االن اح شوهر من دا وش تیپي و خوش هیكلي 

 .درك مي کردی

فواد بدون اینكه به طرف ام نگاه کنه دستم رو مي گیره و من حس مي کنم جریان برقي   

  رو که وارد رگهای بدنم میشه .به روش لبخند میزنم ،اروم کنار

 .گوشم میگه: اینقدر شیطوني نكن بد مي بیني ها

شووم ،مطمئنم االن گونه هام سوورخ شووده ،دوباره انگشووتهای دسووتم رو یكم خجالت مي ک

 .فشار میده وباز هم همون احساس مطبوع من رو تو خلسه فرو میبره
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شروطي ندارم علي       شرط و  سه  عاقد میاد و ما رو به عقد هم درمیاره ،وقتي از من مي پر

  ريم تعجب همه میگم که شرطي دارم ،فواد با تعجب نگاهم مي

تو چشوومهاش نگاه مي کنم و در حالیكه اشووک هام جاری میشوون میگم :اینكه هی   کنه ،

 .وقت طالقم نده

 .چشمان مرد ام باروني میشه :تو هم قول بده هیچوقت تنهام نگذاری

صیغه عقد داام ما خونده میشه و من برای همیشه همسر فواد میشم.اخر شب وقتي وارد        

  مون میشیم ،ام اسمامخونه اماده شده برای شروع زندگي مشترک

و ام یاسوور برامون ارزوی خوشووبختي مي کنند ،ابو علي دسووت من رو تو دسووت فواد مي  

 .گذاره:پسرم تنها دخترم رو بهت مي سپرم ،مواظبش باش

 .ه و بهش قول میده مواظب من باشهب.*و.سفواد دست ابوعلي رو مي 

بزودی یک عروسي   علي در گوشه ای از حیاط مشغول صحبت کردن با زهراست ،ظاهرار   

 .دیگه هم داریم

وارد اطاقمون میشیم ،خونه کوچیكي که تو مدتي که من تحت درمان بودم فواد وسایلش  

  رو تهیه و چیده بود،

 .خانومم به خونه مون خوش اومدی

بهش مي خندم ،چشوومش به گردن ام میفته،هنوز اثر دندونهای وحشوویانه بنجامین روی   

  یوون وحشي بهم حمله کرده باشهگردن ام مشخصه انگار یک ح
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سر ام رو پایین مي اندازم و دستم رو روی محل گازگرفتگي مي گذارم ،فواد     ،از خجالت 

  با دستش چونه ام رو باال مي گیره و محل زخم رو نوازش مي کنه

 .قول میدم دیگه نگذارم کسي بهت اسیب برسونه:

  و شوودیم متولد دوباره امشووب تامون دو ،هر فواد و من دوباره امشووب شووروع زندگي  

 ...رسیدیم ابدی ارامش به همیشه  برای

سنگیني پالتو فواد رو روی شونه هام احساس مي کنم :حدس میزدم باز هم اومده باشي       

  اینجا ،خوب با دخترم خلوت مي کني ها .حداقل داری میای یک

 .چیزی بپوش بچه سرما نخوره

کودك ام نوازش رو حس مي کنه و زیر دسوووت ام رو روی شوووكم برامده ام مي کشوووم ،

  دستم حرکت مي کنه:اوال هوا گرمه ،دوما من با پسر ام اومدم از کجا

 .میدوني بچه مون دختره،ام اسمام و ام یاسر هم گفتند مطمئن هستند بچه مون پسره

فواد مي خنده و از پشت در ايوشم مي گیره ،هر دو تامون به افق خیره میشیم ، حاال من    

  یدی که اسمام آسمون لبنان شده در ايوش محرم ترینخورش

یدوارم روزی پرچم           که ام یدم  ندی رو در بطن خودم پرورش م ندگیم فرز شوووخص ز

  پیروزی مردم لبنان و فلسطین رو بر بلندای کوههای لبنان به اهتزاز

 ... دربیاره

 ... به امید صلح

 ...به امید پیروزی حق بر باطل
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 :رمان های انجمن یک رمان

  fateme078 |ن خفته در کالبد هارما

  mona.n | رمان شاهزاده گمشده 

 دنیا هاشمي |رمان گناهي از جنس بي گناهي 
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