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 تو دیبه ام یاله

  یهست يبهانه  گانهینام  به

 شوم تیکن تا روز و شب غرق تمنا ناز

 شوم تیبایشاعر چشمان ز امتیق تا

 يبوده ا ایدن ریتصو نیباتریازل ز از

 شوم تیشد تا ابد محو تماشا یم کاش

 زنم یم ایکه دل به در يدارم لحظه ا دوست

 شوم تیایتا غرق در یرا بشکن قمیقا

 

  "سوغات "

 ...دغدغه  یکشم ، راحت و ب یم هیو به ر رازیش ي، هوا امیم رونیسالن فرودگاه که ب از

مثل ...  رهیعطر خو بگ نیبه ا دی، سلول به سلول بدنم با ییهوا يها سهیک يسلولها نیتا آخر قیعم ینفس

 ... ستین بهیهوا غر نیعطر ، با ا نیکه با ا ادیب ادشی دیبه وطن برگشته با يدیتبع

 ي، برا زیعز يبرا یو االن غم و دلتنگ میو غم پدر وادارمون کرد که بار سفر ببند یدلشکستگ شیسال پ پنج

 . کشوند  نجای، من و دوباره به ا اریشهر ود

که از  یزنده شدن خاطرات تلخ گذشته و رودر شدن با کس دیشا..  ياز غم دور دینبودن ، شا یمامان راض بابا

که  یمامان اشرف و بغض يغم گرفته  يبابا بهرام ، اما صدا ي شهیزد به ر شهیهم بدتر شد و ت بهیصد تا غر

 ...موندم و سست کرد  يکرد ،پا یپنهونش م

نفس طلبکارم ، نه تنها نفس  يچند سال دور يکه دلتنگش بودم ، به اندازه  ییکشم تو هوا ینفس م دوباره

 .طلبکارم  زهایچ یلیکه خ

مهربون و مقتدر خودم ،  یمامان اشرف ، مامان يست ، به خونه ا ونهیآش يو رفتن به سو دنیوقت پرکش االن

 يمهربونش رو داره ، هوا يدستها يدلم هوا... تنش ، با صورت چروکش  يرنگ و عطر حنا ینارنج يبا موها

 . شیگم شدن تو آغوش گرم و خواستن
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 ياز ته تغار... دردونه اش  زیه از عزبه اندازه فرسنگها فاصل یبا بابا بد کرد و مامان اشرف تاوان داد ، تاوان عمو

 يمامان اشرف فرق داشت با همه  يقصه  یول ییو جدا يدور نیدل ما نگرفته باشه از ا نکهی، نه ا تیبابا هدا

  اوردیخودش ن يبه رو یسخت گذشت ول هیاز بق شتریما ، مطمئنم که به اون ب

که خاطراتش به من  يخونه ا... هام  یبچگ ي، خونه  دمیام يخونه  یشم و راه یفرودگاه م یتاکس سوار

 . ادیفاصله به چشمم ن نیو ا ارمیقوت داد که دوام ب

 يلهجه  دنیو شن يهمشهر دنید يدلم برا دیخوش سر و زبونه ، مهربونه ، از نگاهش معلومه ، شا راننده

 .دم  یبه حرفهاش گوش م قیدق يطور نیهم تنگ شده بود که ا رازیش نیریش

دوزم  یو من از همون اول چشم م فتهیگه و با گفتن بسم اهللا راه م یم يگم چشم بلند یه بهش مو ک آدرس

 يشون خنده ا يادآوریکه  یمن پر از خاطره است ، خاطرات يشهر برا نیا يو آدمها ، گوشه گوشه  ابونهایبه خ

 .کنه  یمحو مهمون لبم م

 نه بابا ؟؟  یکن رشونیکه غافلگ یحتماً بهشون نگفت ـ

 یداره ، از رفتار آدمها م یچه حال یتجربه داره که بدونه ک نقدریاز تنها بودنم ؟ ا ایحالت نگاهم مشخصه  از

 .گذره  یتو دلشون م یتونه بفهمه چ

 .... طوره  نیهم: دم  یخندم و جوابش رو م یلب بسته م با

رو  یذوق یمامان ریمتعجب و غافلگ يتصور چهره .. . لمیفام هیمامان اشرف و بق دنید يخبر اومده بودم برا یب

 ... کنم واسه تموم شدن مسافت  یم يکنه و لحظه شمار یم قیبه تمام وجودم تزر

شه همنوا  یپخش م ویکه از راد يذاره که به حال خودم باشم و خودش با آواز یگه م ینم يزیچ گهید راننده

 .شه  یم

 قرارم روز وشب  یقرارم ، ب یب تیهوا در

 برندارم ، برندارم روز و شب  تیزکو سر

 جان تو  يروز و جان شب ، ا جان

 .انتظارم روز و شب  انتظارم

 روز وصل  يکه وعده کرد یشب زان

 شمارم روز و شب  یشمارم ، م یو شب را م روز
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..  میرفت نجایاز ا روزید نیشه ، انگار هم یم شتری، شور و شوقم ب میش یم کینزد یمیقد يبه محله  یهرچ

!!  میراه رفت ادهیکوچه ها رو پ نی، چقدر که با مامان ا ادیکه به چشم ب ستین يتاحد رییتغ یعوض شدن ول

گشا و ناخونک زدن به پسته  شکلم لیپراز آج يها یجمعه و نعلبک يمامان اشرف ،صبح ها ينذر يکاسه ها

 یکه بعد از گذشتنشون م ییروزها....  يباشک و باال بلند میهشت خونه و قا يترها باز میهاش ، اون قد

 ...چقدر خوب بودن  یفهم

در خونه ، همون در با همون رنگ ، انگار  دنید يکشم برا یو سرك م نمیش یم خیس میش یکوچه که م وارد

که لحظه به من  ياما برا... نباشه  ادیپنج سال ز دیشا. تو همون زمان خودش مونده  یدر برعکس همه چ نیا

 .گذره  یلحظه اش با حسرت گذشت سخت و طاقت فرسا گذشت و م

شم  یم ادهیکه پ نیاز ماش... مامان اشرف ته کوچه است و کوچه رو بن بست کرده ، کوچه خلوته  ي خونه

دوتا خونه  یکیعوض نشده جز رنگ درها و  یچیه.... ها  هیهمسا واریرو در و د... چرخه  ینگاهم همه جا م

 . نیهم.... که دوطبقه شدن 

 یره و من و با کوچه و در خونه تنها م یکنم و راننده با گفتن خدا برکت بده م یرو حساب م یتاکس ي هیکرا

 ...ذاره 

 نشسته ؟ تنهاست ؟ اصالً خونه هست ؟ اگر نباشه ؟  داریب ای دهیکنه ؟ خواب یاشرف االن داره چکار م مامان

دست رو زنگ بذارم و اعالم حضور کنم و دل  میو آشنا ، تا به رسم قد یگردم ، زنگ بلبل یزنگ م دنبال

تونستم  یکاش م.... داره بهارانه  یکه دست گذاشته رو زنگ و بر نم ینیشاد کنم که ا دنمیرو قبل از د یمامان

 ي، جا ستیگ ناز زن يخبر ونچ هیمحال ياما آروز... زنگ بشنوم  يصدا دنیحالت صورتش رو موقع شن

گردم که نگاهم  یزنه دورتادور چهارچوب رو م یکه ابروهام رو به هم گره م یپرشده ، با اخم مانیبا س دشیکل

 ... نهیش یکه سمت مخالف کارگذاشته شده م یفونیرو آ

راه و باز  نیکردن ا یحتماً پاهاش توان ط... دور نمونده و با کالس شده واسه خودش  يهم از تکنولوژ یمامان

 .داد  یشه خبر خوش به مامان یهم م فونیآ نیبا هم یول ستیزنگ ن... نداره  گهیکردن درو د

فکر  ینکنه مامان.. دارم  یدستم و بر م عیو سر امیآن به خودم م هی... دارم  یذارم و بر نم یرو زنگ م دست

 تا چه حد ؟  يفکر یب.... افتاده و حالش بد بشه ؟ لعنت به تو بهاران  یکس يبرا یکنه اتفاق

 ؟  هیک:  نهیش یتو گوشم م یمامان يسرزنش کردن خودم صدا ونیم
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 یرو ته صداش حس م دی، انتظار و ام ي، ناباور یو محکمه ، اما خوب که دقت کن يقو شهیمثل هم صداش

 ... یکن

ذاشتم اما االن  یمهربونش ، اگر جاش بود سربه سرش م يصدا دنیاز شن ارهیشوق به چشمم هجوم م اشک

 .خواد بغلش کنم و عطر تنش ونفس بکشم  یفقط دلم م

 !!!  يخوا یمهمون نم....  یسالم مامان ـ

خودمم :  ارمیدرش م یخندم و از دو دل یم هیگر ونیم... دهیمن و شن يگه ، باور نکرده که صدا ینم يزیچ

 ...بهاران ...  یمامان

 بهاران ؟  ـ

 ؟یکن در وباز يخوا یجونم ؟ نم ـ

 یهمه چ.... مشخص نباشه  يزینه اونقدر که چ کهیذارم ، تار یم اطیشه و من مشتاق پا تو ح یباز م در

 .... بزرگ توت و گردو  ي، درختها یمیحوض قد...سرجاشه 

و با نگاهش  ستهیا یتوچهار چوب در م...  نمیزتریعز دنیکنم واسه د یشه و قدم تند م یساختمون باز م در

 يشم تو پهنا یکنه و من گم م یخنده و آغوش باز م یم فتهیکه چشمش به من م یکاوه و وقت یوم اطیح

 ... دستهاش 

دم به  یده و منم دل م یرو نشون م شی، اوج دلتنگ ادیکه به بازوهام م يپشت سرهمش ، فشار يها بوسه

 .خودش دلتنگم  ي،منم به اندازه  شیمهربون يهمه 

 ...دلم  زیعز يخوش اومد: زنه  یم میشونیبه پ يکنه ، بوسه ا یاش جدا م نهیو از س سرم

 ؟  يتنها اومد: پرسه  یافتاده باشه م ادشیکه تازه  وانگار

اشکش  يچشماش با قطره  یگم ، برق خوشحال یکنه ، با تکون سربله م یتو صداش زبونم رو قفل م حسرت

 ....م انتظار اومدن بابا هم هست منتها کشه ، از دلش خبر دارم ، چش یم یقیشه ، نفس عم یم شتریب

رم ،  یگم و به سراغ چمدونم م یم یکنه داخل ، چشم یذاره و دعوتم م یگه و دست پشت سرم م ینم يزیچ

 ...مونه  یخنده و منتظر م یم

ها هم عوض شدن ، نگاهم همه  یکرده ، رنگ تازه ، فرش تازه ، پشت رییتغ یلیداخل خونه خ اطیح برعکس

رو لبش آرام  يشه ، خنده  یکنه خشک م یکه با لذت نگاهم م یچرخه و رو صورت مامان یخونه م يجا

 .بخشه 
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 ؟  يخبر اومد یچرا ب ـ

 نه ؟  ایموفق شدم .... تون کنم  زیخواستم سورپر یم: گم  یم طنتیش با

؟  ینش ریو غافلگ ی،حسش کن ي، صداش و بشنو ینیبب کیرو از نزد زتیشه بعد از چند سال عز یمگه م ـ

 خوب بود ؟  نازیوفات چه خبر ؟ پر یب ياز بابا: پرسه  یکشه و م یم یآه

هر : دارم  یچه حس یتا بفهم یمثل مامان اشرف من داشته باش یمادر بزرگ دیذارم ، با یرو شونه اش م سر

 . یدوشون خوبن ، سرگرم کار و زندگ

 شد که بهت مجوز داد ؟  یچ ـ

 یخندم و م یم طنتیحال و هواش عوض بشه ، با ش نکهیا يسؤال دلخور و ناراحته ، برا دنیموقع پرس لحنش

 . رانیدونن اومدم ا ینم.. خبر نداره : گم 

زنه  یبعد اخم ابروهاش و به هم گره م يشه و لحظه ا یشه ، چشماش گرد م یاون دل ساده اش باورش م با

 ؟  يچکار کرد: 

 بهاران ؟ : کنه با نگاهش  یعوض مؤاخذه ام مزنم و اون در  یروش لبخند م به

 یراحت نم الشینشونه خ مایهواپ ی، تا من و رو صندل یشناس یخوبه بابا رو م: کنم  یو تو بغلش جا م خودم

 .شه 

 . ارمیبوسه از دلش در م هی یکنه ، به سادگ یکشه و با چشماش شماتتم م یم یراحت نفس

 .... پدر سوخته  ـ

 حرف بد ؟  یمامان... ا  ـ

 ....  يبخور ارمیب يزیچ هی، تا منم  یتازه ش ریدوش بگ هیپاشو ، پاشو ،  ـ

به بابا زنگ بزنم که مطمئن بشه  دیقبلش با... با دوش موافقم  یخوردم ول مایتو هواپ... خوام  ینم يزیچ ـ

 .شمام  شیو پ دمیسالم رس

کنه از  یزنه ، تشکر م یخودش هم با بابا حرف م ، رمیمونه تا تماس بگ یکنه و منتظر م یم دییو تأ حرفم

... مونه  یم ای، دلش مثل در يومدیکنه که چرا خودت ن ینم ياجازه داده من االن کنارش باشم اما گله ا نکهیا

 .کنه  یدور چشمش رو پاك م ياما دور از چشم من شبنم ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٨ 

هم به  یکیاتاق خودش ،  یکینداره ،  شتریچند تا اتاق ب یذاره ، کالً خونه مامان یمن م اریمهمان و در اخت اتاق

اما ... مونه که مال مهمونه  یم گهیاتاق د هیشه ،  یم دایتوش پ زیخونه است که همه چ يقول خودش انبار

 .خودش بخوابم  رهستم کنا رازیمدت که ش نیخوام ا یم...  ستمیمن که مهمون ن

کاسه هم پراز مغز  هیدم کرده ، کشمش و خرما هم کنارش گذاشته ،  یی، برام چا رونیب امیکه از حمام م یوقت

 موهات و ببافم ؟ يخوا یم: پرسه  یو م نمیش یکنار دستش م... 

 .جواب گذاشت  یشه ب یرو نم یمحبت مامان یول ستیبلند ن نقدریا موهام

 .دم  یو جواب م يمامان پر يو سؤالها زمیر یم ییچا

 ؟  یبمون یتون یچقدر م ـ

من بعد از اون همه درس الزمه ، دوست ندارم به  يبرا هیروح رییمسافرت و تغ نیبهش فکر نکردم ، ا خودمم

 .تموم بشه  يزود نیا

 ؟  يتا هروقت شما بخوا ـ

بهرام اونجا جا خوش کرده نه ؟ : پرسه  یکنه و از بابا م یکنه ، پشت چشم نازك م یرو باور نم میخوار پاچه

 رده ؟ قصد نداره برگ

بخواد انجام بده تنهاش  ي، هر کار میاز برگشتن نشده ، من و مامان تابع بابا هست ياشاره ا ای یحاال حرف تا

 بدم که غصه نخوره ؟  یبه مامان ی، چه جواب میذار ینم

 هیهمه سال فکر کردم بهرام فقط منتظر  نیا: گه  یکشه و م یبه صورتم م ی، دست نهیب یو که م سکوتم

اما اشتباه کرد ، اگر مونده بود ... گرده  یهم داشته باشه برنم ياگر بهونه ا یبره ،حاال حت نجایبود که از ا بهونه

داد بهتر از آواره شدن  یو جواب زنش رو م بود ستادهیبرادرش ا يگرفتن حقش تالش کرده بود ، تو رو يو برا

 ... کردن بود  يو دور

باشه  یکیکه دوتا آدم فکر و حرفشون  ادیم شیکم پ یعنیکنه ،  یبابا که مثل اون فکر نم یول نهیا یمامان نظر

 .اگر مادر و فرزند باشن  یحت

شه و  یخونه اما بلند م یهم از نگاهم م یسؤال دارم که بپرسم ، مامان یلی، خ نهیش یکنارم م يا قهیدق چند

 .... يدار یسردر آوردن از همه چ يوقت برا!!  يذارم بر یمن يزود نیبه ا...بلند شو برو استراحت کن : گه  یم

 .کردنش هم خاص خودشه  ی، مهربون گهید یِمامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٩ 

: پرسه  یگرده و م ی، بر م فتمیتو اتاق مهمان استراحت کنم ، اما پشت سرش راه م دیره تو اتاقش و منم با یم

 ؟  يخوا یم يزیچ

 پش شما بخوابم ؟ : کنم  یکنم و دستام و تو هم قفل م یو کج م گردنم

 !!! نه  ـ

 ؟؟؟ یمامان ـ

 !!  يبزرگ شد گهیخودت و لوس نکن بهاران ، د ـ

 ...دلم تنگ شده خوب  ـ

 ...امشب  نیفقط هم ـ

 تایدونستنم ، از عمه ب ي، وگرنه تشنه  ستیجز قبول کردن ن يچاره ا... کنه ، قاطع و محکم  یحجت م اتمام

 ... ممنوعه  ییاز آدمها یو بچه هاش ، حت

 یراحت بودنش براش تخت بخره ، ول ينداره ، بابا قبل از سفر اصرار کرد که برا دنیتخت خواب يبه رو عادت

 .که دل کندن از رختخوابش براش سخت بود قبول نکرد  یمامان

ختر اگر د: ده  یبه تأسف تکون م يکنم ، سر یرختوابش رو پهن م يکه اجازه داده کنارش بخوابم ، فور حاال

 ... شه که  ینم زینکنه عز ینیریخود ش

 !!! یمامان: کنم  یبار منم که اعتراض م نیا

گم و  یم ریکنه ، شب بخ ینم یاعتراض یفاصله ، دوست نداره ول نیندازم با کمتر یخودم و کنارش م تشک

،  یستیکه موندگار ن نهیمحض ا یبخواب شمیخوام پ یاگر نم: گه  یذاره و م یبوسمش ، چشم رو هم م یم

 ...شه  ی، بعد تحمل کردن سخت تر م ستیعادت کردن هم خوب ن

  " ییجدا "فکر مشترکه  هی ي جهیکه نت ی، آه میکش یهمزمان آه م ییتموم شدن حرفش دوتا با

******* 

شه ،  یخروس هم بلندتر م يدم ، صدا یفشار م شتریبالش و ب یخروس مثل مته رو مخمه ، هرچ يصدا

داره ؟؟ امان از  یتو خونه اش مرغ و خروس نگه م یک گهیآخه د.... گفتن نداره  گهیگنجشکها که د ياصد

 ... یمامان ي هیدست همسا
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شلوارم هم بلند وکوتاهه ،  يشم ، بافت موهام باز شده و موهام افشونه ، پاچه ها یم داریناچار از خواب ب به

تو حالت  يرییدن تغ یساعت که ده صبح رو نشون م يعقربه ها دنید یچشمم هم هنوز خمار خواب ، حت

 .ذاره  یچشمام نم

 . ادیزمزمه اش از تو آشپزخونه م يهنوز پهنه و صدا شهیبرخالف عادت هم یصبحانه مامان ي سفره

 .کنم  یزنم و سالم م یم هیچهار چوب در تک به

 ؟  يدیخوب خواب... ماه نشسته ات  يبه رو ـ

 . یعال ـ

 .ا رو شکر ، برو دست و روت و بشور و صبحانه بخورخد ـ

هم تنگ شده  یسنت يها ییدستشو يدلم برا یخنده دار باشه ول دیشم ، شا یم اطیح یگم و راه یم یچشم

 اطیکه عطرشون تو ح يگل محمد يباز شده  يغنچه ها يو بو ارهیآب خنک حوض آدم و به وجد م. بود 

 . یبخشه به روح آدم یم ي، نشاط و شاد دهیچیپ

 ياز صاحبخونه خبر یپرستو هست ول ي، لونه  ووونیا ریره ز ی، نگاهم م هیهنوزم به همون سرسبز اطیح

 .کنن  یزنده نموندن که بر نگشتن وگرنه خونه شون رو فراموش نم دیشا ی، به قول مامان ستین

به که پر از مغز گردوئه،  ي، مربا یه و خونگتاز ریبه مصرف ، پن دیکالً دست سازه ، از تول یمامان ي صبحانه

 .نخوردم  يزیچ شبیکنه ، من که از د یو هم گشنه م ریآدم س یمامان ي، سفره ها یمحل يکره 

 .خوشمزه بود  یلیخ یدست شما درد نکنه مامان: رم تو آشپزخونه  یکنم و م یرو جمع م سفره

 .نوش جونت ، گوشت بشه به تنت : گه  یذاره و م یقابلمه م يو رو یکن دم

سر  شهیکه هم فتمیم تایعمه ب نینوش ادیالغر ،  ای یخواد چاق باش ی، م نهیخوردن هم يبرا یکالم مامان تکه

 .کنه  یبه دو م یکی یتکه کالم با مامان نیا

  ؟یر ماماناز عمه و دخترها چه خب: پرسم  یذارم و از عمه و بچه هاش م یخودش م يو سر جا زیچ همه

هم سر درس و مشق ،  نیکه گرفتار بچه شه ، نازن نیزنن ، نوش یبه من سر م ي، گهگدار ستنیبد ن ـ

 ؟  يدونن که اومد یاونها هم نم: پرسه  یکنه و م یموشکافانه نگاهم م

 .ساکته  نجایخبرنده ، سر قولش مونده که ا ینگفتم ، از مامان هم خواستم به کس ینه ، من به کس ـ

 ؟  یبهشون بگ يخوا ینم ـ
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 ییخاله مهرناز و دا دنید دیزنم ، با یبشن ، بعد از ظهر بهشون سر م ریخوام مثل شما غافلگ یم یچرا ، ول ـ

 .هم برم  اریمه

 ...  يبر یوقت... خوش باش  یینجایتا ا ـ

، ساکته و تو فکر ،  ادیموضوع کنار ب نیوقت با ا چیشه ، فکر نکنم ه یم نیکشه دل منم سنگ یکه م یآه با

 زنه ؟  ی، بهتون سر م یعمو بهنام چ: گم  یزنم و م یم ایدل به در

مچ .... کمتر  یلیزنش خ... خودش ، بچه ها ...  انیم: گه  یزنه تو صورتم و م ی، زل م نهیش یروم م روبه

 دارن ؟  تیهنوز برات اهم: کنه  ینگاهم م رانهیگ

چرا ... بشه  يطور نیانتظار نداشت که ا یچکیه...  گهید زیچ هیکه عمو کرد  يکار...  زهیچ هی یلیبحث فام ـ

باال ... خودشون  نیندازنن ب یکنن و فاصله م یتونن کنار هم خوب و خوش باشن به هم بد م یم یآدمها وقت

 ؟  دیزار یدونه برادرش م هیدل  شکستن يعمو داشت ؟ به اندازه  يبرا یبابا چه نفع ي هیحق وسرما دنیکش

بد کرد ، .... رفت  یو م دیشن یزد و جواب نم یحرف م نجایاومد ا یبه کارش نداشتم ، م يتا مدتها منم کار ـ

تونستم  ی، اما بچه ام بود دلخور بودم از دستش نم ستین یدنیکه همخون به همخونش نارو بزنه د ییایدن

 میحق مادر يبه اندازه ... و بهنام  تایو ول کرد و رفت من بودم و ب یبابات که همه چ.... ازش دست بکشم 

 .... ازش گذشتم 

 !!!  دی، ببخش یخوام مامان یمعذرت م:  دمیکش یم شیحرفش و پ دیتو چشماش حلقه زده ، نبا اشک

رو  زهایچ یلیکرد خ يبهنام هم با کار... تو نداره  يبه حرفها ی، ربط زمیکنم عز یبهش فکر م شهیخودم هم ـ

 .... دغدغه  یب یزندگ... از خودش حروم کرد 

 یمگه چ.... شه ، برعکس من دوست نداره حرفش رو ادامه بده  یساکت م یمامان یبدونم ول شتریدارم ب دوست

 خوره ؟  یغصه اش رو م ينجوریا یبه سر عمو اومده که مامان

 يفهمم اما غصه  یمنظورش رو نم....  چهیمادر کنه ،رودون پ: کنه  یلب زمزمه م ریشه و ز یفکر بلند م غرق

 .ازش گذشت  یکه بشه به سادگ ستین يزیچ یمامان

من خبر داره ،  يکه از عالقه  یناهار رب پلو درست کرده ، من عاشقشم ، عاشق مزه ملسش ، مامان يبرا

ذاره ، با شوق نگاهم از  یه سرسفره مظرف هم جداگون هی،  ختهیکه خودش رو برنج ر ياز رب انار يجدا

 .داره  حرف ییایخنده هم دن نیاما هم..  نیخنده ، هم یکنم ، م یتشکر م دهیکه کش یزحمت
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 نیهم یمامان: گم  یکنم و م ی، لپم و باد م رشینظ یبا اون دستپخت ب یمامان يجانانه  ياز خوردن غذا بعد

 ..عمه شدم  نینوش يخوام برم اندازه  یکه م یبره وقت شیپ يطور

آخرش که  یشه ول یم یشه ، باد منم دوباره خال یخندون و از فکر رفتنم ناراحت م نیدر باره نوش یشوخ از

االن منتظر اون روز و رفتن من باشه  نیهم بهتره که از هم یخود مامان يبرا... بمونم  نجایکه ا ومدمیمن ن یچ

. 

بودم که  ومدهیمن ، اما من که ن ییخواست بره به خاطر تنها یه ، نمپزون دعوت دار يبعد از ناهار نذر یمامان

 .کنم که بره  یم شیبهونه راض نیبچه ها برم ، با هم دنیکه به د هی، فرصت خوب نمیهمه اش تو خونه بش

و  رایمه ییبعد دا... خاله مهناز و بچه هاش  دنیرم د یاول م....  يپدر ایبرم  يمادر لیفام دنیاول به د دیبا

 نیخودش ا یعنیما فاکتور گرفته شد ،  یلیاز جمع فامم شیوقت پ یلیعمو بهنام که خ...  تایآخر همه عمه ب

 .خواست  يجور

خاله مهرناز ، نگرانه که  يو من به طرف خونه  هیهمسا يره خونه  ی، اون م امیم رونیاز خونه ب یمامان همراه

 .نکردن که سردرگم بشم  يرییهم تغ ابونهایخاله مهرناز که عوض نشده ، خ يبلد نباشم ، اما خونه 

سهام داره  یعنیکنه ،  یالبرز کار م لیاست يخاله مهرناز تو آپارتمانه ، شوهرش گودرز خان تو کارخونه  ي خونه

 يدونه  کی یکیتنها ... شون خدا رو شکر خوبه ، سه تا بچه داره سامان ، باران و آرمان  یوضعش مال... 

موضوع اما خوب خواست خدا نبوده که  نیشه از ا یهم غصه ام م شهیمنم ، هم يچه مادر يچه پدر لیفام

خدا ... و بابا بهرام شدم  نازیمامان پر ي هیو دعا سهم ازیداشته باشم ، خودمم با هزار تا نذر ون يبرادر ایخواهر 

 ... رو شکر

دم  یو زنگ وفشار م ستمیا یم فونیآ يکنم و جلو یکرد ، قد راست م تشونیشه اذ یو نم هیریتصو فونشونیآ

مانند باران  غیج يصدا نهیچند ثا يو به فاصله  ادیاز طرف مقابل در نم ییاما صدا ادیم یبرداشتن گوش ي،صدا

 .ترسونه  یمن و هم م

 .... مامان بدو ... مامان بدو ..... من  يخدا يوا ـ

 شده باران ؟  یچ... پرسه  ینوم که مش یهراسون خاله رو م يصدا

 !!! منم خانم ... شلوغه  ابونیشه خ ینم یزدم ول یشد قهقهه م یام گرفته ، اگر م خنده

 ....  نجاستیبهاران ا... بهاران  ـ

 ....  يخوش اومد....  زمیباال عز ایب... قربونت برم : اونم پر از شوقه  يصدا... شه  یهم باورش نم خاله
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دوازدهمه  يرم ، خونه شون طبقه  یهستم و به طرف آسانسور م یسماوات يگم که مهمون آقا یم ینگهبان به

 ادیتا برسم باال جونم درم....  هیانتخاب سخت....از پله ها برم  ای ادیآسانسور هم مشغول ،منتظر بشم آسانسور ب... 

شه و باران  یبه طرف پله ها که در آسانسور باز م رمدا یخاله و باران با شوق منتظر منن ، قدم برم یاز طرف... 

 . ادیم رونیازش ب یدنید يا افهیو ق ختیبا ر

 ... نداشت ، دکمه هاش بازه و  یهم فرق دیپوش یکه نم دهیمانتو روش پوش هیبرمودا و تاپ ، البته  شلوار

 .... شم تو آسانسور  یم دهیکش يشم و فور یآغوشش گم م ونیاش بخندم م افهیخوام به ق یم تا

.... معرفت  یب... بهاران  يوا: زنه  یبند حرف م هیده و خودش  یبه من نم یعکس العمل و حرف چیه اجازه

 .... دلم برات تنگ شده بود ... کو چمدونت...  ياومد یک...  یچرا نگفت

 .کنه  یهمه پشت سر هم حرف بزنم دهنم کف م نیباشم ا من

 !!! اجازه بده  .....له شدم باران  ـ

... خوب شوکه شدم ... خدا نکشدت بهاران : شه  یبازوهاش شل نم يداره ، اما حلقه  یدست بر م دنمیبوس از

 ... انتظار نداشتم 

 .تون بود که خبر ندادم  افهیق دنیبه شوق د: بوسم  یاش رو چند بارم گونه

کشونه به طرف خونه شون ، در بازه و  یو من و م رهیباران اس ي، مچ دستم هنوز تو دستها ستهیا یم آسانسور

چونه  ریو ز دهیپوش یچادر گل گل.... بهتر از بارانه  یلیخاله خ تی، وضع ادیم رونیبه اونجا خاله هم ب دهینرس

 .اش و سفت گرفته 

بودم و خودم خبرنداشتم  یچه آدم مهم.... ره  یکنه و قربون صدقه ام م یبغلم م زونیدر اشک ر يجلو همون

 ... 

نشون  يدن که بگم و خود یمهلت نم یخاله مهرناز و باران گرفتار شدم ، دل منم براشون تنگ شده ول ونیم

 .بدم 

 ؟ ياومد یک... خاله  يتنها اومد...  يد یو م نازیپر يبو ـ

وقتها با هم ارتباط  یبعض نکهیبا وجود ا... فهمم که چقدر جا افتاده تر شدن  یشم م یم قیصورتشون که دق تو

 ... تونه حس آدمها رو منتقل کنه  ینم توریمان يکنم که صفحه  یاعتراف م یول میداشت يریتصو

 ... تنها ... اومدم  شبید... مامان بهتون سالم رسوند : زنم از ته دل  یهردو لبخند م يرو به

 ؟  میاالن بفهم دیو اونوقت ما با ياومد بشیمعرفت ،د یب يا: گه  یزنه و م یمحکم تو بازوم م باران
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 .مامان اشرف هم خبر نداشت  یقشنگ تربود ، حت يجور نیا ـ

 .نگفت  يزیزدم چ یحرف م نازیخودم با پر شبید ـ

 ... خودم ازش خواستم خاله جان  ـ

 ؟  يرازیدونه که ش یارغوان هم م ـ

 !! نه  ای دهینفره که فهم نیخواد بدونه اول یپرسه ، م یکه م بارانه

 ... شما  دنینه اول اومدم د ـ

 ادیبذار بهش زنگ بزنم تا ب... دلش بسوزه  يا:  نهیش یتو چشماش م طنتیشه و برق ش یاز گلش وا م گل

 ...  نجایا

 .بشه  ریخوام اونم غافلگ یخوام برم خونه شون ، م یم... خواد  ینم ـ

کرد ، باران ؟  ریشه ارغوان و غافلگ یهم م نجایا...  يسال اومدتازه بعد از چند .. خاله  يذارم بر یمگه من م ـ

 ....  نجایا انیاصالً بگو همه شون شام ب...  نجایا ادیزنگ بزن تا ب

 ...نه خاله من  ـ

 ...حرف نباشه : مونه  یره که حرف تو گلوم م یم يغره ا چشم

 شدم ؟  ریخاله مگه جرأت مخالفت دارم ؟ مگه از جونم س یعصب ينگاه ها با

 ... گلوتون تازه شه  ارمیب يزیچ هیباران تو زنگ بزن تا برم  ـ

زنگ  يباران به جا.. خدا کنه از همون درست کنه .. خاله مهرناز حرف نداره  يها یو تخم شربت دمشکیب عرق

، ارغوان  نیتشام دعو يخبرمهم برات دارم ، همه تون برا هی،  نجایا ایب يده که زود یم امیارغوان پ يزدن برا

اونجام ، ارغوانه و  گهید ي قهیتا چند دق هکنه ک یباران سند م يبرا یهم از خدا خواسته شکلک بوسه و بغل

 .شه  یعمه به فردا موکول م يخانواده  دنیاوصاف د نی، با ا گهید شیحس کنجکاو

از دوستاش ، سامان دانشگاهه و  یکی ادتیفهمم که آقا گودرز رفته ع یپرسم و م یبچه ها و آقا گودرز م از

 .آرمان کالس فوتبال 

کنه ،  یو لعنت م يدور نی، آخرش هم مسبب ا ومدنیچرا ن نکهی، ازا  ییپرسه ، از تنها یهم از مامان م خاله

از اون موضوع چند  گهید یول... شم  یالبته من ناراحت نم....  ستیممکنه من ناراحت بشم ن نکهینگران ا یحت

 .هم به همون شکل نمونده  یزندگ... هسال گذشت
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 ادیصدات درن: کنه  یم میشه ، باران کشون کشون من و تو اتاقش قا یزنگ واحد خاله که بلند م يصدا

 . میکن تشیکم اذ هیبذار.. بهاران 

 .کنه  ریختم بخ لیفام نیدم ، خدا عاقبت من وبا ا یم رونیب نیندازم و نفسم رو سنگ یباال م شونه

 یعنیارغوان نه ،  یول طونهیذره شده ، باران ش هی، دلم براش  ادیارغوان با خاله و باران م یاحوال پرس يصدا

 دنیشن یکه حت یرس یم يبه درجه ا ییوقتها هی یدور باش زانتیاز عز یاز بارانه ، وقت شتریمنطقش ب

رونت کم کنه ، من ، مامان و د اتتونه از التهاب یاونهاست که م دنیکنه ، فقط د یصداشون هم آرومت نم

دور هم جمع بودن و ما  لیفام يکه همه  یی، وقتها میدیرس یم يدرجه ا نیروزها به همچ یبابا هم بعض دیشا

، اگر  میستیو ن میکجا باش دیکه با فتهین ادمونی، تا  میکرد یسرمون رو گرم م يتک وتنها به هر بهونه ا

بد نگذشت ، بابا اونجا تخصصش رو گرفت و االن  ی، سخت گذشت ول ودبد هم نب یانصاف داشته باش يبخوا

از همه است ،  شتریمن ب ییسهم تنها... مشغول به کاره ، مامان هم در کنارش به عنوان پرستار  مارستانیتو ب

 .داشته باشم  یمیچون نخواستم و نتونستم دوست صم

بوده  یکنه که خبر باران چ یم يداره کنجکاوارغوان که  يسپرم به صدا یکنم و گوش م یگذشته دل م از

 .شام هم گردن گودرز خان انداخته  هیخودش وبه اونجا برسونه و  عیکه ازش خواسته تند و سر

 ..... حرف تو رو گوش دادم  ياصالً من وبگو که فور... باران  يوا ـ

 ..... نکن  تشیباران اذ... عمه  ستین يزیچ:  رهیگ یهم طرف ارغوان رو م خاله

 ....  دیکش رونیبا انبر حرف از دهنش ب دیباران خانم که رازدار شده و با نیا!! خوب عمه خودت بگو  ـ

 .... میکن یجاش و خال يایبهاران تنگ شده بود گفتم ب يدلم برا یچیه ـ

 .... از تو بدتر  یکیبهاران هم  ـ

 هیکنه  یمعرفت نم یب... ، خودمم دلم براش تنگ شده  یگ یراست م یول: صداش کم شد و ادامه داد  حرص

 تیخواد باباش و اذ ی، بهاران خودش نم ستین ریهم سخت گ نقدرهایا گهیواهللا عمو بهرام د...  نجایا ادیسر ب

 ...کنه 

 ....  امیکردم تا اجازه داد ب ینداره چقدر رو مخ و اعصاب بابا اسک خبر

 ... نباشه  یش خالزنگ بهش بزنم تا جا هیصبر کن  ـ

 ...پر تره  يا گهیدونه جام از هر وقت د ینم

 .... کنه  یم يحسود ای... خوره  یغصه م ای،  میبا هم هست یخواد ولش کن حاال تا بگ ینم ـ
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 .... دونم و اون  یباشه که من م يجور نیاگر ا... زنه  یپشت سرم حرف م يجور نیا شهینکنه باران هم نمیبب

 ....  يایب رونیبهاران هم ب یخبر خوب برات دارم تا از دلتنگ هیتو اتاقم ، اونجا  میپاشو بر ـ

 .... عمه کمک بخواد  دیشا ـ

 يو صدا.... داشت صداش بزنه  يخواد اگر کار یشنوم که از خاله م یبلند باران و م يبعدم صدا.... نداره  ـ

 ....  نیدیرو د گهیبعد مدتها همد...  نیبا هم خوش باش نی، بر میندار يکار: خاله  يرسا

تو  انینبود که دارن م ادمیشه ، حواسم به حرف زدنشون بود و یوبعدش دربازم ادیبلند باران م يخنده  يصدا

 یارغوان با هم بلند م نیآخ من و ه يصدا.... باشتاب باز شدن در همان و کوفته شدن دماغ من همان ... اتاق 

 .... شه 

دهنش گرفته و  يشه ، مثل االن ارغوان که دست جلو ی، چشماش گرد م نهیب یمن وم یدونم چرا هرک ینم

کشه که تو  یطول نم يا هیو ثان.... بهاران : کنه  یتپه م.. تپه.... کنه  یگردوش نگاهم م ياندازه  يبا چشمها

بهاران  يانتره کنن تا شب کنس غلمطور ب نیهم از راه برسن و هم ییو زندا ییدا... شم  یبغلش فشرده م

 .حاضر و آماده است 

که  نمیش یباران وسط م شنهادی، به پ میزن یم هیکنار هم به تخت تک یی، سه تا فتهیکه از تب وتاب م ارغوان

هردوشون پخته تر شده ، و ارغوان هنوزم عاقل تر از باران به نظر  ي افهیاز دو طرف در محاصره شون باشم ، ق

هم اثر گذاشته اما هنوزم عروسک هاش  اقشات دمانیفرق کرده ، بزرگ شدن رو چ یلیرسه ، اتاق باران خ یم

 .مورد اصالً بزرگ نشده  نیتختش هستن ،تو ا يروبه رو واریرو د

، ارغوان هم مثل همه اول از مامان و  ارنیپنج سال درم نیمن و تو ا یزندگ يو رو ریپرسن ،ز یم یهمه چ از

 .ابا اجازه داده االن کنارشون باشم پرسه و خوشحاله که ب یبابا م

 .مونم  یم یتا ک نکهیکه کردم ، و آخر هم ا ییپرسه ، از کارها یدرسم م از

وقت ، اما دل من همونجا کنار  چیخودم باشه ه ارینداشتم ، دست خودم نبود ، به اخت یسؤالش جواب نیا يبرا

 .گذره  یخت ممن بودن بهشون س یب يبابا و مامان مونده و مطمئنم روزها

 ...مشغول به کار بشم ، از دوستان باباست  کینیکل هیقراره تو !! دونم  ینم ـ

 ؟  گهید یهست يکاوریاالن هم در حال ر ـ

به درکردنه ، تو  یراه خستگ نیکنم ، کنار خانواده بودن بهتر یجواب دادن به ارغوان به صورتش نگاه م يبرا

 .نحو ممکن  نیبه بهتر: دم  یخندم و جوابش رو م یروش م
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دونن ، چون  یخوب م یلیبا هم بودن رو خ يلحظه ها نی، ارغوان و باران هم مثل من قدر ا ههیشب حسمون

خوشحالم که : ذاره  ی، باران سر رو شونه ام م میبا هم داشت ادیروزها ز نی، از ا میدیانتظارش رو کش یلیخ

 ...بهاران  یینجایا

 یمامان يبه گفته  دیفشاره ، تو نگاه دوتاشون برق اشک نشسته ، شا یحرفش دستم و م دییهم به تأ ارغوان

خودم  يلحظه ها رو برا نیا يخوام خاطره  ی، اما من م ستمیروزها بشم چون موندگار ن نیدلبسته ا ادیز دینبا

 .نگه دارم 

 ای یچند تا دوست پسر داشت نمیاعتراف کن بب... سؤال مهم مونده بهاران  هی: پرسه  یشه وم یم طونیش باران

 ؟  يدار

 نیشناسه که تو خط ا یمن و م یپرسه وگرنه خودش بهتر از هرکس یعوض کردن حس و حالمون م يبرا

 نیبه ابود که  نیکه ازم خواست هم يزیچ نیحساسه ، اصالً اول یلیمسائل خ نی، بابا هم رو ا ستمیبرنامه ها ن

 .ندم  یتیاهم هایشکل درخواستها و دوست

 ... کردم  یتازه با نظر بابا هم انتخابشون م.....  یکی يتا دلت بخواد ، روز: شم  یم طونیخودش ش مثل

 ..... ام نه و عمو بهرام  یچکیه: گن  یندازه ، هردو همزمان م یاونها رو هم به خنده م طونمیش لحن

 ؟  یپرس یسؤاله که تو م نمیآخه ا: زنم  یام تو سر باران ممسخره کردن باب یتالف به

رو در  ییدا يده ، ارغوان هم خانواده  یمونه ، خاله به آقا گودرز و سامان خبر م یپنهون نم یاز کس اومدنم

هاشون  یمهربون يشن و من و شرمنده  یدور هم جمع م يمادر لیکشه که فام ینم یذاره و طول یم انیجر

مشکل و حل کرد و کمدش رو  ارانبودم که ب دهینپوش یموندن نداشتم و لباس مناسب يبرا یمیکنن ، تصم یم

اش  قهیو دور  نشییپا ي هیباسن بود و حاش يتا رو شیرنگ که بلند یسرب کیتون هیذاره ،  یمن م اریدر اخت

به  يازین گهیچون د میکن یکان منقل م ییرایشده بود ، از اتاق باران به سالن پذ نییتز یمشک يبا نوارها

 .  ستیکردن ن ریشدن و غافلگ یمخف

قد ... کردم دلم براشون تنگ شده بود  یکه فکرش و م یاز اون شتریب یلیخ نمیب یکه کنارشون هستم م حاال

آرمان ده ساله ...  دمشونید یم توریکه از پشت مان یتا وقت ادیبه چشمم م شتریآرمان و ارسالن االن ب دنیکش

 .... شه  یدرست م یاما کم کم همه چ... کنن  یم یبیمن اونها حس غر يبه جا... است و ارسالن دوازده ساله 

سامان موقع .. فرق نکرده از نظر اخالق ، اما اردالن آقا تر شده  یلیخ هی، برعکس بق طونهیهنوزم ش سامان

ده از بغل کردن سامان چون  یبهم دست نم يبوسه ، حس بد یکنه و موهام و م یراحت بغلم م یلیخ دنمید
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دست دادن ساده و خوش آمد  هیخبر دارم به همون اندازه هم دلم براشون تنگ شده ، اما اردالن به  تشیاز ن

شناسمش  یبهتر از خودش م... از برگشتن من  ستیکنم مثل همه خوشحال ن یحس م... کنه  یاکتفا م ییگو

 ییایدن زونیگر يو نگاه ها یتصنع يخنده ها نیدونم پشت ا یتونه انکار کنه و م ینگاهش و نم ی، دلتنگ

 نیآخر... چند شب قبل از پروازمون ...  شیگرده به پنج سال پ یماردالن بر ينگاه ها لیحرف نهفته است ، دل

فاصله و سفر  نیت نداشتن اکه در کنار بچه ها بودم و اونجا اردالن از دوست داشتن من گفت ، از دوس یشب

که برام داشت جواب رد دادم چون مثل داداشم دوستش داشتم ، بر عکس اردالن  یاحترام يبا همه ....  ياجبار

 .... نکرده بودم  یمعن يا گهیرو رابطه مون باز نکرده بودم و راحت بودنمون رو طور د يا گهیچ حساب دیه

برادر  يسامان و اردالن هم جا.... خودمم بودن  يم مثل خانواده برا لیفام يدونه بودم و بچه ها هی یکی

که تو وجود اردالن شکل گرفته  یبودم و غافل از احساس تشونیحما ي هیسا ریز شهیدوست داشتم چون هم

دارم به چشم همسر  ستشرو که به عنوان داداش دو یشد کس یبراش نداشتم چون نم یجواب چیبود و من ه

 شهیارغوان و باران هم.... خبر نبودم  یاما من از حالش ب... از من دورتر بود  هیمدت نسبت به بق نیتو ا....  نمیبب

 يبه گفته ... هم گرفتار شدن اردالن بود  شیکیکردن که  یمن مخابره م يمهم و دست اول رو برا يخبرها

بردن  یبه سر م يتو دوران نامزد االن...  يکرده بود که برن خواستگار ششهال به زور وادار ییارغوان زن دا

مرد  نیاردالن ا ندهیکه قراره آ یمشتاقم کس یلیاما خ.... موندم  بینص یعروس خانم ب دنیامشب از د.... 

 هیچند ساعته  نیا يها یخوش يهمه  ونیو م نمیبب کیبشه از نزد کیرو باهاش شر یمحکم و دوست داشت

هندستون کنه  ادیاردالن دوباره  لیکه نکنه ف.... کنه  یم مونیسفر پش نیهم تو دلم نشسته که من و از ا ستر

 ...و مسببش من باشم 

طرفه  یب اریمه یی، دا ارهیرو به جا م یتونه حق باجناق یبره و تا م یاستفاده رو م تیگودرز از بودن من نها آقا

از اون گذشته من ... کنه  یودش دفاع مبه وقتش بابا از خ.... زنم  یآقا گودرز لبخند م يو منم فقط به حرفها

 .آقا گودرز و بدم  يها یکه جواب شوخ شه ینم لیباشم دل زیمهمونم حاال هرچقدر هم که عز نجایا

 نیا ییبایو ز ادینم شیخاص پ يپدر لیهم از فام یحرف چیده ، ه یدور هم بودن بهم مزه م نیاز مدتها ا بعد

 يارغوان و باران هم دعوا نیخواد که شب رو همونجا بمونم ، ب یخاله م. شه  یمن چند برابر م يشب برا

 یحت... بهش گفتم که شام مهمون خاله هستم ... باشم  یمامان شیخواد پ یمن دلم م یسر گرفته ول یلفظ

 ایمونم  یکه م دیازمنم پرس....  ادیتونه ب یخواست سامان و بفرسته دنبالش اما گفت مهمون داره و نم یخاله م
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به  یبود و از سر دوست داشتن ول طنتیش.... خوام کنارش بخوابم  یگردم و من گفتم که امشب هم م یبر م

 ....  ومدیخوش ن یمذاق مامان

ده که  یم شنهادیشم و سامان خودش پ یم یمامان يو قهر کردن دخترها ، دوباره مهمون خونه  ادیاصرار ز با

 .رسونه  یمن وم

باران ... آرمان که خوابه ... کنم  یم یو همونجا ازشون خداحافظ ادیهمراهم ب نییکه خاله تا پا دم ینم اجازه

کنم و با  یکه داشتم تشکر م یاز خاله و شوهرش به خاطر شب خوب... بره  یهم در قهر چند ساعته به سر م

 .کنم  یسامان رو قبول م یهمراه لیکمال م

 !!!  گهید یدور دور هست ي هیپا ـ

 وقت شب ؟  نیا ـ

 داره ؟  یچه اشکال ـ

 .... هم باشن بهتره  هیبق..  گهیوقت د هیباشه واسه  یول... هم خوبه  یلیخ ـ

 ...دلت تنگ شده باشه  دیگفتم شا: گه  یندازه و م یباال م يا شونه

کجا  چیبازم ه یکه باش یبا هر امکانات رفاه ایدن يهر جا... ؟؟؟؟؟؟ نه آقا سامان حتماً تنگ شده  دیشا ـ

 .....  يبر یکه راحت دل بکن یدل گنده باش یلیخ دیبا.... شه  یخودت نم اریآسمون شهر و د

 ؟  گهیشه د یطعنه شامل حال عمو هم م نیا ـ

 .... رفت  نجایبابا چرا از ا یدون یخودت بهتر م... اصالً  رینه خ.... بد جنس  يا: کوبم  یمشت تو بازوش م با

 ؟  يازشون ندار يخبر چیه ـ

 .... قانون نانوشته  هیطبق ... اونها ممنوعه  يحرف زدن درباره ... نه  ـ

 !!! گشت  یشده بر م یدونست چ یاگر عمو م دیشا ـ

شد اما از  یمامان چیشه پاپ ینم.... کرد  ییاشاره ها هیهم صبح  یمامان.... سامان  يشم با حرفها یم کنجکاو

 . نمیش یگردم به طرفش م ی، بر م دیکش ونریحرف ب شهیزبون سامان م

 .... طرف من  یجور ذوق زده برگشت نیکه ا یبدون يخوا یم ی؟ چ هیچ ـ

 سامان ؟  ـ

 جانم ؟  ـ

 ... اما من متوجه منظورش نشدم .... گفت  ییزهایچ هیهم صبح  یشده ؟ مامان یچ یگ یبهم م ـ
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 .... خورده که نگفته  یخوب حتماً به درد سنت نم ـ

 سامان ؟  ـ

کنه  ینم یفرق چیه یبا التماس بگ...  یبا حرص بگ: گه  یخنده و م یازته دل م... فشاره  یام رو م ینیب نوك

 .... که ارزش مشغول کردن ذهن تو رو داشته باشه  ستین یمهم زیبعدشم چ...  یفهم یبه وقتش م... 

 گهید نکهیا یعنیده ،  یم یو حواسش رو به رانندگ رهیگ یخودش م به يجد ي افهیشه ق یکه تموم م حرفش

 .کرد  شیشه راض یجوره نم چینپرس و اگر سامان نخواد حرف بزنه ه يزیچ

وارد .... خونه هستم  کیگم که نزد یزنم و م یزنگ م یسامان به مامان یبا گوش میرس یکه م ابونیسرخ

 یاما حالت عصب.... کنم  یبه راننده اش نم یمن دقت.... گذره  یاز کنارمون م نیماش هی میش یکوچه که م

 ستیگه که واضح ن یم يزیلب چ ریزخوره و  یابروهاش تو هم گره م... که راننده رو شناخته  نهیسامان گواه ا

 .... 

 بود ؟  ی؟ ک شیشناخت یم ـ

 ؟  یک ـ

 !!  گهیهمون راننده رو د ـ

نخواست  یجواب که سامان جوابش رو داشت ول یب یمونم سؤال ینپرسم و من م گهیگه تا منم د ینم يزیچ

 .بگه 

... کنه  یوقت بودن رو بهونه و تشکر م رید... کنم داخل  یکنم و دعوتش م ی، تشکر م ستهیا یدر که م يجلو

 : زنه  یشم صدام م یم ادهیکه پ یوقت

 بهاران ؟  ـ

 بله ؟  ـ

 ؟  گهید یمراقب خودت هست ـ

 .... راحت باشه  التیخ... آقا  زهیعز یلینترس جون خ ـ

کنه که زنگ بزنم و منم با  یبا سر اشاره م... کنم  یهست که من درکش نم یخنده اما تو نگاهش نگران یم

ها هم  یها و دل نگران تیحما نیا يدلم برا.... خنده  یدوباره م.... کنم  یگذاشتن دست کنار سرم اطاعت م

 .تنگ شده بود 
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مثل  یتا وقت..  رمیبگ دیکل یباشه از مامان ادمیپشت دره ،  یبدونه ک یزنم تا مامان یسنت خودم زنگ م به

 .... امشب مزاحم خوابش نباشم 

 نیراحت شده با روشن خاموش کردن چراغ ماش الشیخ گهیرم و سامان که د یشه داخل م یکه باز م اطیدرح

 .... کنه  یم یخداحافظ

 یم یبوسم و عذر خواه ینرمش رو م يگونه ها... در خونه منتظره که برم داخل  يجلو شبیهم مثل د یمامان

 .مهمتره  یمن از هرچ يکه بهت خوش گذشته برا نیهم: گه  یده و م یجواب بوسه ام رو م.... کنم 

 ***** 

 يحوصله  یناراحت و ب ي فهایو سامان ، ق یمامان يذارم ، حرفها یپشت سر م الیو با هزار جور فکر و خ شب

عمو و خانواده  يکه برا ینشدم و اتفاق رشیگ یپ ادیبروز نده و منم ز شیاز ناراحت يزیداشت چ یکه سع یمامان

 .اش افتاده بود ، خواب زود و از چشمم حروم کردن 

اونم که ... خوام بدونم رو بهم بگه  یکه م يزهایباران بتونه چ دینشد ،اما شا بمینص يزیاون دونفر که چ از

 ... نازش رو بخرم  دیبره و با یاالن در قهر به سر م

که عمو کرد ، بعد از  يبعد از کار... مورد باشه  یعمو ب يخانواده  يدونستن درباره  يمن برا اقیاشت دیشا

 دنیفهم يقل به بهونه بشم ، الا الیخ یذاره که من ب یجوشش خون نم نیاما ا... بد زن عمو  يرفتارها

 .پنج سال افتاده  نیکه تو ا یاتفاقات

کرد ، تا کارشون به انحصار وراثت و دادگاه  میبچه هاش تقس نیداشت و ب یبزرگ قبل از مرگش هر چ بابا

تو روستا و دو دهنه مغازه تو شهر ، دوست نداشت  يکشاورز نیهم نبود ، چند تکه زم يادیز زینشه ، چ دهیکش

که مامان اشرف ،  ییکه بچه ها ومدا یهرچند به نظر نم...  ستنیهم با يتو رو ایبه خاطر مال دن بچه هاش

هم به مال  یکه خوب بود و مهربون ، چشم داشت تایازشون سر بزنه ، عمه ب يکار نیکرده همچ تیبزرگ و ترب

نداشت اما مناعت طبع داشت و  يادیز یلیبود و درآمد خ یفرهنگ نکهیو منال بابا بزرگ نداشت ، شوهرش با ا

 یهم اون وبه چشم پسرشون م تیو بابا هدا ینبود ، مامان تایعمه ب پولبود و نگاهش دنبال  ریچشم و دل س

 . دنید

باهم  یخوب ي ونهیحد و شمار و زبونِ از زهرمار تلخ ترِ زن عمو م یب يرغم دخالت ها یو عمو بهنام هم عل بابا

داشت چشم نداشت  ینگه م شهیکه مامان هم یبزرگتر بودن و احترام يِو با وجود جارچرا زن عم نکهیداشتن ، ا
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که من تا حاال ازش  هیجواب یو ب نحلیال  هشد مسئل یکالمش باعث آزار ما م شیبا ن شهیو هم نهیما رو بب

 ...  اوردمیسردرن

با  یدوست داشتن میداشته باش ییایدن میتون یخودمون ، با عمل و رفتار خودمون م اریبه اخت یما آدمها وقت چرا

تونست مامان  ی؟ واقعاً زن عمو نم میکن یسخت م گرانیخودمون و د يرو برا یزندگ ایحسادت و کبر و ر

 ؟  نهیو به چشم خواهر بب نازیپر

 کرد از رفتار زن یم تیکرد گله و شکا یخاله مهرناز باز م يدلش و برا يوقتها که سفره  یبعض نازیپر مامان

که  یو دارو وقت ازینذر و ن یبچه دار شدن مشکل داشتن و بعد از کل يشون برا یزندگ لیعمو ، بابا و مامان اوا

 یم يوبهار رمیگ یشکل م نازیوجود مامان پر وشه ، من ت یم دینا ام دشونیام يانتظار نداشتن و همه  گهید

 .خزون زده شون  یشم واسه زندگ

 ی، حت یبچه دار بش یتون یسوزونده که بله اجاقت کوره و نم یموضوع دل مامان رو م نیعمو هم سر هم زن

بعد از اون هم سر ... ده  یمامان رو م يبوده که خدا جواب دل شکسته  ستادهیزن گرفتن بابا بهرام هم ا يپا

 .زد  یم هیکنا نهک یم داینژاد ها از دامن او ادامه پ کیبچه اش دختره و نسل ن نکهیا

 لیتعط يروزها شتریب.... دوست  یو تو بزرگ میبود يهمباز یزن عمو بچه هاش بد نبودن ، از بچگ برعکس

 وندیکه ما رو به هم پ ییرشته ها يکه عمو کرد همه  ياما با کار... میشد یدور هم جمع م یمامان يخونه 

از  یعمو بخش يو خواسته  اقداد ، بابا به اتف يزدن پاره شدن و اون اتصال جاش و به کدورت و دور یم

شد ، اما عمو بعد از چند سال شراکت و به دست آوردن سود کلون نارو  کیکه داشت رو باهاش شر يا هیسرما

کار نداشت ، به  يبرا یوقت... بود و به دنبال تخصص گرفتن  ی، بابا پزشک عموم دیزد و حق بابا رو باال کش

عمو خنجر از پشت زد و کمر بابا رو با  یکارکنه ، اعتماد کرد ول رهعمو وکالت داد تا خودش هر جور دوست دا

...  رهیشد که تا قرون آخر حقش رو از عمو بگ یم.... بابا هم در مقابلش سکوت کرد ... که کرد شکست  يکار

 گهیحقش ، غربت و انتخاب کرد و د يبرا دنیموندن و رو در شدن با عمو و جنگ ياما خودش نخواست ، بجا

همه و .... کار و کرد  نیا شینخواست بدونه و بفهمه که چرا برادرش خون....  اوردیاز عمو ن یچ وقت اسمیه

 یلیخودش که شناختنش کار خ يبود برا يا هی، مار غاش میدید یاتفاق رو هم از چشم زن عمو م نیالبته من ا

 .بود و فکر کنم هنوزم باشه  یممکن ریسخت و غ
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 یشه ومامان یننشسته در باز م رهیشم ،دستم رو دستگ یتخت بلند م يکشم و از رو یبه صورتم م یدست

وبه طرف من  هیگوش يده ، دستش رو دهنه  یکنم و جوابم رو م یسالم م.... داخل  ادیتلفن به دست م یگوش

 :گه  یآهسته م ییوبا صدا ردشیگ یم

 .... نجایا ادیخواد با دخترا ب یم یینجایات گفتم ابه عمه .... رفتن نذار  رونیقول و قرار ب.... ارغوانه  ـ

 ... رفتم خونه شون  یبهش نگفته بود تا خودم م یکاش مامان... عمه برم  دنیخواستم امروز به د یخودم م اتفاقاً

 یکنم و م یخش دارم و صاف م يره ، صدا یده و م یرو به من م یگم چشم ، گوش یخندم و م یروش م به

 ساعت چنده ؟  یدون یارغوان ؟ م يشد خواب نما: گم 

 .... ریسالم ، صبح شما بخ ـ

 ....  ریبخ یسالم ، صبح عال ـ

 یهست نجایکه ا یاز مدت دیاز اون طرف هم با.. به خودت زنگ بزنم  يشماره که ندار!! خوب چکار کنم  ـ

 ... میالزم رو ببر ياستفاده 

 .شه در رفت  یاز دست باران و ارغوان نم گهید... خط بخرم  هی دیگه ، با یم درست

 !! خبر بودم  یبودم و ب یمهم تیچه شخص ـ

 !!!  یآره ، مفت گرون ـ

 ارغوان ؟؟؟ ـ

 ....،صبح زود زنگ زدم که امروزت رو رزرو کنم  الیخ یب ـ

 ؟  یستیمگه دانشگاه ن ـ

 !!!  ییدنبالت ، امشبم شام مهمون ما امینه امروز کالس ندارم ، حاضر شو م ـ

 ... هیپدر يامروز متعلق به خانواده ... تموم شد خانم  روزیشما د ي هیسهم ـ

 !!  تایعمه ب دنیشه د ینم ریاما د يدار ادیدونم خواهان ز یم.... بابا با کالس  ـ

 ...  دنشیرفتم د یاومد خودم م یاگر عمه هم نم...  نجایا ادیبهش خبر داده داره م یمامان ـ

 ... که باشه  هینجوریاگه ا ـ

 .خواد نشون بده  ینم یدلخوره ول صداش

و بچه ها  تایدلم به همون اندازه هم واسه عمه ب...  میهمه کنار هم بود شبیما که د... دوست دارم ارغوان  ـ

 ... نیکه از دستم خسته بش میکنار هم باش نقدریا...  ادهیفرصت ز.... تنگ شده 
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 ... یدلم زیتو عز...  هیچه حرف نیا ـ

باهاش حرف بزنم ،  ریدل س هی، هنوز فرصت نشده  یرم سراغ مامان یشه م یزدنم با ارغوان که تموم م حرف

 .که اومدم مدام تو آشپزخونه ست  یاز وقت

دم وبعد از  یهم هنوز صبحانه نخورده ، لقمه ام رو قورت م یمامان..کنم  یصبحانه رو پهن م يسفره  خودم

طور برات مهمون  نیپا قدم منم سبک هم... اومدم ، انداختمت تو زحمت : گم  یم ییچند جرعه چا دنینوش

 !!!  ادیم

؟ من از خدامه که  زتریاز بچه هام عز ی؟ ک یچ گهید: کنه  یم یمامان يرو مهمون ابروها ینیریاخم ش حرفهام

 ....پهن  شهیخونه روشن باشه و سفره اش هم نیچراغ ا

 !!!  یا کنم نکنه مامانتون رو از سر م هیخدا سا ـ

 . یسالمت باش ـ

 مهمونتون بود ؟  یک شبید یـمامان

 چطور ؟ : پرسه  یشه و م یم يجد اخمش

 ....  يطور نیهم یچیه ـ

و  یو مهمون مامان نیاون ماش نیب یربط هی، انگار  یمامان ياومده خونه  یته دلم دوست دارم بدونم ک یول

 .تلفن من وجود داشت 

بهاران ؟ مهتاب بهت  یراست: کنه  یحرفش رو عوض م انهیذاره و ناش یم ینیس يرو تو کشیکمر بار استکان

 يکبر يخونه  يایخونه دنبالت که ب ادیخواست ب یخوشحال شد ، م یلیخ ياومد دیفهم یسالم رسوند ، وقت

 .پکر شد  یستیگفتم ن یخانم ، وقت

 ؟  نایمهتاب ؟ مهتابِ نرگس خانم ا: پرسم  یم هیمامان يکه حاصل فکر کردن به حرفها یاخم با

 ؟  میمگه ما چند تا مهتاب دار ـ

که ازش داشتم  يخبر نیمحله بود ، آخر نیدوستم تو ا نیتر کیو نزد نیتر زیشم ، مهتاب عز یم خوشحال

 .شدنش بود  يخبر نامزد

 ؟  نجاستیمگه هنوز ا... ا  ـ

 کجا باشه ؟  یخواست یپس م: کنه  ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 بچه هم داره ؟ !!! شوهر  يخونه  ـ
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 .... نه ، شوهرش کجا بود که بچه اش باشه : ده  یکشه و سرش و تکون م یم یپوف

 .کشه  یآه نم يجور نیا خودیب یشم و پکر ، مامان یناراحت م منم

 ...شده ، مگه نامزد نکرده بود  یچ ـ

 .... ختیکارشون به هم ر نامزد بودن و بعد یچند ماه... چرا  ـ

 چرا ؟  ـ

که داشت چرا همون اول متوجه  يو دقت نظر يریهمه سختگ نیبا ا یتعجب موندم حاج... پسرِ معتاد بود  ـ

 يدرباره  يحرف بد یهم کس قاتیتو تحق یگفت حت یپسر معتاد و به درد نخوره ، نرگس م نینشد که ا

 ... دیشانس آورد که زود فهم..... خانواده اش نزده بود 

 ؟  دنیفهم يچطور... مهتاب  یطفل..  یآخ ـ

و منقلش به راهه ،  خیبساط س نهیب یرسه که م یم یوقت... ره خونه شون  یخبر پسرِ م یبار مهتاب ب هی ـ

 یوغ شروع بشه مثل بار کج مکه با در یبار نرفت ، معلومه زندگ ریز گهیکنم د یپسره گفت ترك م یهرچ

 ... رسه  ینم ییمونه به جا

خبر  یب ایبا چهار کالم حرف دوتا از خدا و اون دن یول ادیم یعنی،  ومدهین يخواستگار گهیاون به بعد هم د از

 .....کنن  یرن و پشت سرشون رو نگاه نم یم

 بشیقسمت خوب هم نص هیکه  شاهللایا...  یبی، نج ینینازن..  یدختر به اون خوب... مهتاب  يام شد برا غصه

 ... بشه 

 کنه ؟ یحاال چکار م ـ

 ... که دوست داشت ،پرستاره  يهمون کار ـ

 یحتماً م ادی، عمه که ب دنشی، مشتاق شدم واسه د رهیگ یمهتاب با اون دل پاکش حتماً جوابش رو از خدا م ـ

 ... دنشیرم د

 !!!  یازش نپرس يزیهوا چ یب شیدید یبهت گفتم که وقت ..بشه  ریکه دلگ یبهش نزن یوقت حرف هی ـ

 .، خاطرت جمع حواسم هست  ینه مامان ـ

ها  یکه سرم کاله گذاشت دمیفکر نکن نفهم یول: گم  یو م ندازمیابرو باال م طنتیکنم با ش یرو جمع م سفره

 !!! هست  یمن حواسم به همه چ... 

 ....ره به آشپزخونه  یشه و م یبه دست بلند م ینیکنه و س یحواله ام م يبار پدر سوخته ا نیچندم يبرا
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 یتابه تا م یی، با شوق و ذوق دم پا تاستیحتماً عمه ب... شه  یزنگ در بلند م يشورم ، صدا یرو که م ظرفها

 . فونهیصداش از پشت آ دنیشن شتریب یلیعمه پشت در خ دنید ي، صفا اطیرم طرف در ح یپوشم و م

و  رمیگ یکوتاه م ینفس...  نمیخوام هر چه زودتر عمه رو بب یاما من فقط م... بر کن بهاران گه ص یم یمامان

 ....ســـالم عم: کنم  یو همراه بغلم باز م شمیکنم ، ن یدر و باز م

نگاهم تو دوتا  یوقت فتنیم نییمونه و دستام پا یماسه ، دهنم به همون حالت باز م یحرف تو دهنم م یول

...  فتمیم ریدوتا احساس متناقض گ نیب..  ارمیحال خودم حرف کم م فیواسه تعر...  نهیش یم يچشم قهوه ا

که به بابام بد کرد  یپسر کس ای،  دمشیخبرم و ند یکه چند ساله ازش ب یی؟ پسر عمو نمشیبه کدوم چشم بب

 ای نمشونیانتظار نداشتم که بب...  فتمیب يمخصمه ا نیکردم که تو همچ یو من فکر نم هی؟ انتخاب سخت

 .شم  یهم شوکه م نی، واسه هم يزود نیحداقل نه به ا! باهاشون روبه رو بشم 

اعتنا باشم و در و  یب ایسالم کنم ؟ نکنم ؟ برگردم داخل ...  فتهیم نییکنه و سرم پا یشوقم فروکش م تمام

 ..مثل من  یکیاونم ...  هینماما يخونه ....  ستیمن ن يکه خونه  نجایببندم ؟ اما ا

 ....  داریمشتاق د.... بهاران خانم  ریبخ دنیرس ـ

، بخوام انصاف  هیام جد یلیو خ ستیتو لحنش ن يتمسخر چیه... هم مثل چهره اش پخته تر شده  صداش

مامان بابام  هیقض نیطرف ا هیاما ... بدونم  کیکه عمو کرد مقصر وشر ییاون و تو کارها دیداشته باشم نبا

 ....  مفروش ینم یوقت اونها رو به کس چیهستن ، بنا به انتخاب کردن هم باشه من ه

و  یمامان يقدم ها يزبون باز کردن و جواب دادن ندارم ، صدا الیاز طرف منه ومنم خ یحرف دنیشن منتظر

 یبرم داخل ، اما مامان دیبا و ستیمن ن يجا گهیاومده د یشه ، حاال که مامان یمن م یکنار من ناج ستادنشیا

 ...افتادم  ریگ یچهارچوب در و مامان نیکه ب ستادهیا يطور

 .... سالم مامان جون  ـ

 ؟  يدیجان ، چه زود رس غمایسالم : رو صورتش نشسته  ياخم کوچولو..  یرو صورت مامان نهیش یم نگاهم

 ... خبر داشت از اومدنش  یپس مامان..ره  یباال م ابروهام

 .... ام  یکینزد نیگفتم که هم ـ

 شه  ینم... تونم  یکنارش بزنم که نم دیرد شدن با يمانعه ، برا یخوام از اونجا برم اما حضور مامان یم

 ....رنگ  یپول مشک فیشه رو ک یم خیکنه و نگاه من م یدراز م غمایدستش و به طرف  یمامان

 .... افتاده  نجایعجله داشتم ا شبید...  دنبالش گشتم یلیخ... دستت درد نکنه مامان جون  ـ
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از من پنهون کرد ؟  یچرا مامان... بوده  غمای یمامان شبیزنه ، پس مهمون د یابروهام رو به هم گره م اخم

 .کنه  یبخواد اومدن نوه اش رو از من مخف یکه مامان نمیب ینم یلیکنم دل یفکر م یهرچ

زنه و  یجون و معذب م مهیلبخند ن هیتوجه به من  یب ی، مامان یدوزم به مامان یو گله مند چشم م دلخور

 ... بود  نجایخدا رو شکر که ا..... نداره پسرم  یاشکال: ده  یروم غمایجواب 

 ؟  یمامان يد یاجازه م: گم  یو م اطیح يها یدوزم به کاش یو م نگاهم

سرم و  یمامان يبرم داخل که با صدا يم تا فورا یمامان دنیمنتظر کنار کش... بودنم رو لحنم اثر گذاشته  دلخور

 . رمیگ یباال م

 ... عمه ات اومد بهاران  ـ

و عمه داره  ستادهیا اطیکه چند متر جلوتر از در ح یزرد رنگ یگرده تو کوچه و رو تاکس یبر م يفور نگاهم

نره ، مرددم  غمایکنم که نگاهم سمت صورت  یتالشم رو م ي، همه  نیشه و به دنبال اون نازن یم دایازش پ

 دنیشروع شدن ، د شیاز پنج سال پ هاتفاوت نیاما ا... خوام بد باشم  یکردن ، نم یو خوشحال دنیخند يبرا

ارزه و ناخود آگاه لبم به خنده  یم یبه همه چ تایعمه ب دنی، اما د ختهیاعصابم و به هم ر یو کار مامان غمای

 .... نهیش یتو چشمام م یحالو برق خوش ادیکش م

 .... موقع مزاحم شدم  یب نکهیمثل ا ـ

 شد ؟  یعوض م دیرفتار من نبا یعنیداره ؟  یچه توقع... داره  هیدفعه لحنش تلخ و کنا نیا

 ....تو  نیایب...  زمیعز هیچه حرف نیا ـ

ره  یسهواً کنار نم ایدره ، از عمد  يجلو غمای،  انیتند به طرف ما م يو عمه است که با قدمها نیبه نازن نگاهم

 یکه از من دلخور شده ، حت ارمیخودم نم يکنه ، منم به رو یم یعمه برم ، لج کرده و تالف شوازیکه به پ

 .کنم  ینگاهش هم نم

 ...ناباور کش اومده  يهم به خنده ا نینازن يما در کنار هم و لبها دنیعمه شگفت زده است از د نگاه

شم تو  یو من گم م رهیگ یکنه و جواب م یشه کنار بکشه ، سالم م یدر مجبور م يجلوعمه  دنیرس با

 .کنم  یکشم و سالم م یخودم ، عطر تنش و نفس م یو دوست داشتن زیعز يتایآغوش عمه ب

 یسر و صورتم رو بوسه بارون م.... قربونت برم ... ماهت عمه  يبه رو: گه  یفشاره و م یوبه خودش م من

کنه ، دست راستش رو دور سرم  یمن و از خودش جدا م.... نداره  نینازن يهم به اعتراض کردنها يکنه و کار

کار و  نیا یشد کس یچند وقت م..... درد و بالت به جونم  یعنیخودش ،  ي نهیزنه تو س یچرخونه و م یم
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 ینشون م ينجوریهاش ا یورچشمفقط عمه است که عالقه و محبت خودش و به ن یعنیمن نکرده بود ،  يبرا

 .ها هستم  یاز اون نور چشم یکیده و چقدر خوبه که منم 

بهرام  يبو: گه  یبغض دارش م يکنه و با صدا یبوسم ، دوباره بغلم م یگم و صورتش رو م یم ينکنه ا خدا

 !!!  زمیعز يد یو م

 !! بابام ؟؟ ایدم  یمادرم و م يکه باالخره بو دمینفهم من

 ؟؟ ومدیمعرفت چرا خودش ن یب ـ

 ....دونن  یکه خودشون جوابش رو م هیسؤال نمیا

 یو از من جداش م رهیگ یعمه رو م يبازو یبه شوخ... که از دل و قلوه دادن من و عمه کالفه شده  نینازن

 .تحفه است  یلینه که خ....  یبرادر زاده هم تو داشت نیا...خوبه واهللا ، خدا شانس بده : کنه 

و  میکه در کنارهم بود ییسالها یبندم و به تالف یلب حسود به نافش م ریکنم و ز یپشت چشم نازك م اشبر

 ؟  ینیمحبت عمه رو به من بب يچشم ندار...  يهنوزم حسود:  میکن یرو بغل م گهیهمد يچند سال دور نیا

 !! شدم که  ینم نینازن. ..بهاران  ای یشدم شمس یبختم بسوزه آسمون من اگه شانس داشتم م....  یه ـ

 .از باران کم نداره  يزیچ یو خوش سر وزبون طنتی، تو ش طونهیشوخ و ش هنوزم

کنه  یم یگه کار داره و خدا حافظ یم غمایکنه داخل ،  یهمه رو دعوت م نیعمه و نازن دنیبعد از بوس یمامان

 ..ره  یزنم م یذاره و با گفتن خلوت تون رو به هم نم یجواب م یرو ب یعمه و مامان يو اصرارها

ندازه  یتر از همه دست دوربازوم م الیخ یب نیکشه و نازن یم قیده ، عمه نفس عم یسرش و تکون م یمامان

 ... کشونه داخل  یو من و م

به  میر یم مهم در کنار ه نیعمه و من و نازن یبا همراه یشه و مامان یبسته م اطیره ، در ح یکه م غمای

 .طرف ساختمون 

رم تو  یو من م ننیش یکنن ، اونها م یهم پچ پچ م ی، عمه و مامان هیکنه مثل بق یم چمیسؤال پ نینازن

هم خانم  نیشن ، نازن یساکت م یگردم عمه و مامان یبر م یآب خنک ، وقت وانیل هیخوردن  يآشپزخونه برا

 .وار نشسته روبه روشون 

 نیش یم تیاگر اذ.... باشم  بهیحد باهاتون غر نیکردم تا ا یفکر نم: گم  یفکر م یو ب نمیش یم نینازن کنار

 ...رم هتل  یم
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که  یشه کرد ، حماقت هم که شاخ و دم نداره ، چشم مامان ینم شیکار چیه گهیکه از دهن در بره د حرف

 !!! زدم  يفهمم چه حرف احمقانه ا یشه تازه م یم سیخ

بود که  نیاگر بهت نگفتم واسه خاطرا: گه  یکه تو صداشه م یشه و با بغض یدوخته م به من یمامان نگاه

 ....اون روزها برات زنده نشه  يکه خاطره  یناراحت نش

 !!!  ینگفتم مامان يزیمن که چ: گم  یم دهیرو به درد آوردم ، لب ورچ یکه دل مامان ادیخودم بدم م از

 که برم هتل ؟  یچ یعنی؟  یبگ یخواست یم یچ گهید ـ

، حماقت کردم  یخوام مامان یمعذرت م: گم  یبوسم و م ی، صورتش و م نمیش یشم ، بغل دستش م یم بلند

در مورد من  ی، چ نیگم چرا اومدن نوه تون رو از من پنهون کرد یمن م....  نیفکر حرف زدم شما ببخش یوب

 !!!  نیهم نیببر مهبه خاطر من از هکه کنار شما هستم  ی؟ من انتظار ندارم که مدت نیفکر کرد

 : کنه  یاوضاع رو بدتر م یآروم کردن مامان يبه جا حرفام

آخه من به ... ننه ام مرده  رمیاون طرف و بگ.. بابام مرده  رمیطرف و بگ نیا... من شدم چوب دوسر سوخت  ـ

رو زد و  یهمه چ دیکرد ، اونم که نه گذاشت نه برداشت ق يطور نیبگم ؟ اونکه با داداشش ا یدوتا بچه چ نیا

چشمم  يکه آخر عمر نهیحق منه مادر ا..  اربه کن هیبق.... داره  يکه مادر ستین الشیخ نیرفت اون طرف ، ع

 .... بچه هام دادم  ادیرو  زهایچ نیبه در باشه و گوشم به زنگ ؟ کجا ا

تو  یخواد هرچ یصبرش تموم شده و م... مونه  یخاکستر م ریز شیاالن مثل آتشفشان خاموش و آت یمامان

 ....  غمایکارت کنه  یخدا بگم چ.... هم انتخاب کرد  يچه روز...  زهیبر رونیدلش هست و ب

عمه هم ... ره تو اتاقش  یده و م یخوام دوباره بغلش کنم اما اجازه نم یداره آرومش کنه ، منم م یسع عمه

دلش ... قربونت برم  ریبه دل نگ: گه  یشه م یطور که بلند م نیزنه و هم یمن م يبه رو یجون مهیلبخند ن

 ...شه  یآروم م گهید ي قهیچند دق... دنبال بهانه است ... پره 

به عمو داد و عمو هم  یعل ایبه رفتار زن عمو دست  تیاهم یاما بابا ب... نه  ایدونم به بابا حق بدم  یمنم نم ـ

... 

ره  یشه ،آدم هرچه سنش م یبه وقتش درست م یهمه چ: گه  یبوسه و م یرو م میشونیشه ، پ یم خم عمه

 .بابات حرفاش و به تو زد  يشه ، به جا یباالتر طاقتش کمتر م

 .گم  ینم يزیچ گهیآروم بشه من د یمامان ـ
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 یعمر ناراحت یاومده ول شیکه پ یناراحته از وضع...  طونیش نیمونم و نازن یره ، من غمزده م یکه م عمه

 .... کنه  یفکرش و مشغول غم و غصه نم ادیکوتاه ست ، ز یلیخ نینازن

خوب چه : پرسه  یکوبه و م یمحکم با دست تو کمرم م نهیش ی، کنارم که م ادیزانوهاش به طرف من م رو

 ؟  یخبر دختر فرنگ

 ....دختر  نینبرده ا زادیو هوا عوض کردنش هم به آدم حال

 !!!  ستین نی؟ دستت هم که کم سنگ يعادت گندت رو فراموش نکرد نیتو هنوز ا...  نینازن....  اوف ـ

که  هیمن و مامانم چه شکل ي افهیدونم ق ینم....  یشیم ریبهش فکر نکن پ: گه  یبه کمر درد من م تیاهم یب

االن کنارش !! نگاه نکن عمه ات رفت آرومش کنه ها نه ... کاسه است  نیآش و هم نیهم نجایا امیهروقت م

 !! نه برو نگاه کن  یگ یکنه ، م یم نیف نینشسته داره ف

 .آوردم  یخودم م يبه رو دیشدم ، نبا یناراحت م یاز مامان دینبا!! دونم  یمن شد ، م ریتقص ـ

ده  گهیمامان اشرف که د.... به چند جا  ادیفشار م به پنجاه دیگن سن که رس یم... گفتم که بهش فکر نکن  ـ

 ....سال زده باال 

 ؟؟؟؟  نینازن ـ

 ...ندارم واهللا  یسیگم من که با مامان اشرف رودروا یخودش هم م يتو رو ـ

 .دم  یم یخواد دوباره بزنه تو کمرم که جاخال یدختر نداره م نیرو ا يریمنم تأث یو عصب يلحن جد یحت

 ؟  یگفت یگفت ؟ چ یچ... چه خبر از شازده  نمیکن بب فیتعر خوب ناقال، ـ

 ....من اصالً باهاش حرف نزدم  ـ

 .....  يوا يا...ذاشتم  یمنم بود محلش نم يخوب کرد ـ

 شده ؟  یچ: کنم  ینگاهش م هراسون

 ...رفت  یم ادمیداشت  یچیه ـ

خانم فالوده بخره ،  يسر شهر برده اون سر شهر که برا نیمامان خانم من و ازا: گه  یو م لونیره سراغ نا یم

 یشه ، دست منم م یبلند م...  میهم که نداشت یچه استقبال باشکوه... بخره  یتازه و مسقط یبرنج يکلوچه 

هم از عزا  یشه دل یم نیری، کاممون ش نونک یآشت میتو ظرف و بر میزیفالوده بر میپاشو بر: گه  یو م رهیگ

 . کارت دارم  یبدو که بعدش کل...  یبخواب ابونیتو خ دی، اشرف جون باهات قهر کنه امشب وبا میاریدر م
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و منم کلوچه  زهیر یم يبلور يرو مکش مرگ ما کرده ، فالوده تو کاسه ها پشیکه ت یبا تاپ و شلوارک نینازن

تو دماغم اما  دهیچیپاشه ، عطرش پ یاز هم م یزن یتازه است تا دستش م ي، تازه  نمیچ یتو ظرف م یمسقط

 :گرده  یبه اونجا برم حواسم نینازن ي، با صدا هیدل خوردنشون رو ندارم بس که فکرم مشغول مامان

 !!بهاران  يتو که هنوزم تو فکر ـ

 !!منظور من و اشتباه متوجه شد  یمامان: دوزم  یکشم و نگاهم وبه چشماش م یم یقیعم نفس

که پوسته  يشه که دلت پره تا حد یوقتها م یبعض... نشو  ریتو هم دلگ... دونم  یم: گه  یو م ستهیا یم کنارم

 ی، ب زهیبر رونیتوش جمع شده رو ب یاشاره است که بترکه و هرچ هیتلنگر ،  هیشه و منتظر  یاش نازك م

 یکه پر از آبش م ی، مثل بادکنک یکن یم یعقده هات و سرش خال يکه دار یتوجه به زمان و مکان و آدم

 یدون ی، م یدون ی، تو که خوب حالش و م یدل پر مامان ياون تلنگره برا ي، حاال از شانست تو شد یکن

 !! گهیمونه پس ناراحت نباش د یتو دلش نم یچیه

 شربت آلبالو ؟  ای مویروش ، آبل زمیبرات بر یچ: پرسه  یکنه و م یپر از فالوده م يهم به کاسه ها يا اشاره

، اونم به  مویآبل: گم  یدلش نشکنه م نکهیا يکو دل و حوصله ، برا یشه ، ول یخوشمزه تر م مویبا آبل الودهف

وهم  نیزحمت ا: گم  یو م رمیگ یرو به طرفش م ینیریش ي، جعبه  خچالیره طرف  یگه و م یم یچشم

 ....بکش 

 يدر بود يشد که تو هم جلو یحاال چ:  ادیو پسرش بپرسم اما اون زودتر از من به حرف م نیخوام از نوش یم

 ؟ 

 . دمیرو د غمایاومدم در وباز کنم که  ي، فور نییفکر کردم شما: ندازم  یباال م شونه

بغل کردن عمه  يبرا يحتماً در و باز نکرده آغوش گشود....اوه : گه  یندازه و خندون م یابرو باال م طونیش

 يصحنه ... بودم  دهیکاش زودتر رس..  یر کرد نه ؟؟ عجب شانسعمه رو پ يپسر خوشگل جا هیدفعه  کیکه 

 .رو از دست دادم  يرینظ یب

 ...شد اون وقت  یم یچه افتضاح يوا... گرفت  یم قتیرنگ حق نینازن یخودم و کنترل نکرده بود شوخ اگر

 ... دمشیبه موقع د...  رینه خ: گزم  یم لب

 ... تازه اونم که بالقوه مونده و بالفعل نشده ... بغل حالله  هی،  یش یم دیحاال چرا سرخ و سف ـ

 ....تونم بکنم حرص خوردنه و ساکت موندن  یکه م يکار تنها
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که چقدر خواهون و  یدون ینم.. از خداتم باشه : گه  یآهسته م يکشه و با صدا یبه در آشپزخونه م یسرک

 !!! شما  يبنده و پسر عمو ییپسر دا نیچاك داره ا نهیعاشق س

نکنه .. رسه  یبه ذهنم م يدفعه فکر کیکه هالکش هستن ،  ییهمونها یخوب به من و توچه ؟ ارزون ـ

اول که ... عمراً : کنم  ینوش جان م نیسنگ يتوسر هیو  ارمیرو دوست داره ، فکرم و به زبون م غمای نینازن

 !!!بهاران خانم  يخبر ندار زهایچ یلیگه تو از خ یکشه و م یآه م.... مونه  یمثل داداشم م

 ینسبت به بارانه ، هر چ يمنبع موثق تر نینازن... شن ، خودشه  یروشن م یکی یکیمغزم  يتو يچراغها

هم  نیدم واسه دونستن که نازن ینشون نم اقیاشت یلیقبل خ يتونم از اون بپرسم اما طبق تجربه ها یبخوام م

 .تو ذوقم نزنه 

 !!! شده  یکه چ ستیاصالً برام مهم ن:  رمیگ یبه خودم م الیخ یرد و بخونس يخالف درونم ظاهر بر

 یداره ، قدم بر م یرو بر م ینی، س رهیحرف رو بگ يدنباله  نکهیبدون ا نیشه ، نازن یام نقش برآب م نقشه

حاال هم اون ... خبرها برات داشتم  یلیخ یاگر دوست داشت...  يخوب حق دار: گه  یو م رونیداره به طرف ب

 ياریرو دوباره به دست ب ینداشته ام رو گرو بذارم تا دل مامان شیکنم و ر يگر یونجیتا م اریرو بردار ب ینیریش

 ... 

با  ارمیم مانیکم کم دارم به بدشانس بودن خودم ا...که غلط از آب در اومد  يمونم و فکر یره و من م یم اون

 . نمیب یدور و برم م يکه از آدمها ینیب شیقابل پ ریغ يرفتارها

بانو اشرف الملوك اجازه :  رهیگ یورود م ياجازه  یادب یزنه وبا لحن یچند ضربه به در م نیرسم به نازن یم تا

به حضور منورتان آورده ام تا بلکه صدقه  یدست بوس يرا برا ریحق يبنده  نی؟ ا نییفرما یم یابیشرف  ي

جنت مکان که هرچه خاك اوست عمر شما باشد ، از سر  يشتافته  یباق اریبه د يرزایم تیعشق هدا يسر

 شی، از کرم شما به دور است اگر از خطا مانی، نادم است و پش دیگذشته و دست مهر بر سرش بکش راتشیتقص

 من ؟؟؟ يبانو دیده یاجازه ورود م.... کرده است  يداند چه غلط اضافه ا یخود م...  دیو دلش را بشکن دینگذر

شده  زیر یی، با چشمها رهیگ یزنه نه خنده اش م یکه نه طپق م ارهیحرفها رو از کجا در م نیدونم ا ینم

 .گرو گذاشتنش رو ببره  شیر نیکنم ، مرده شور ا ینگاهش م

شه ، نفس  یم انینما تایچرخه و صورت خندون عمه ب یشه در اتاق رو پاشنه م یکه تموم م نینازن يحرفها

 !!!امن و امان شد  ای؟ دن یکن یحال م: گه  یتو گوشم م نیکشم و نازن یم یراحت مهین
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راحت و بدون  یلیتونه خ یکه م هیتنها کس نینازن..  فتنیم نییدم و شونه هام پا یم رونیب نیرو سنگ نفسم

با  يجور نیا نکهیجرأت ادونه هم  هی یکی يغمای یکدوم بچه ها ، حت چیه... کنه  یشوخ یترس با مامان

 . میو ندار میرو نداشت میحرف بزن یمامان

و پشت سرش من  نیره کنار ، اول نازن یده و م یبه تأسف واسه دختر عقل از دست داده اش سر تکون م عمه

کنم ،  یمونده ، شرمنده نگاهش م یداده و رو لبش اثر خنده باق کهیت یبه پشت ی، مامان میش یوارد اتاق م

رد  عیمون رو سر نیدم ، فاصله ب یمرو به عمه  ینیریش سیکنه ، د ی، بغل باز م یاز مهربون شهیچشماش پر م

 .خوام  یمعذرت م: گم یفشارم و م یاش م نهیسر به س ،یشم تو بغل مامان یکنم و با تمام وجود گم م یم

 یناراحت گهیکه د نکهیا یعنیش و نوازش آغو نی، هم ستیکشه ، الزم به حرف زدن ن ینوازش به سرم م دست

 .وجود نداره 

 هیرو سرش کاف نیبار دست مهر بکش هیبسشه ، همون  گهیخوب د:  امیم رونیب یاز بغل مامان نینازن يصدا با

 !!! 

تو خودت ....  يد یطفل معصوم م ياون بچه ها ادی یمن موندم تو چ: گه  یم نیخنده و به نازن یم یمامان

 !!  يهنوز بچه ا

 !!! و بگو  نیهم: کنه که  یم دییرو تأ یحرف مامان تایب عمه

 یم حیداره و االن معلمه ، از همون اول هم عالقه داشت و هر وقت باباش برگه تصح اتیادب سانسیل نینازن

 ..، کالس اول و دوم  هییابتدا ياالن هم معلم دوره ....  گرهیب ادینشست تا مثالً  یکرد کنار دستش م

نه فقط شما ...  امیوقت به چشم شما نم چیکه ه نهیمشکل من ا: گه  یذاره و م یفالوده م يهمه کاسه  يبرا

 ....شه  یرسه سو چشماش کم م یبه من م ی، هر ک یچکیکه ه

دختر هست ،  نیتو دل ا يزیچ هیداره که  یتو حرفش هست که من وبه فکر وا م یحسرت هی یاز شوخ يجدا

 . ارمیسر درب دیبا... منظور ادا بشن  یب نینازن يکه حرفها ادیم شیکم پ یلیخ

دوست  يجور نیدونه که کلوچه خوردن رو ا ی، م رهیگ یذاره و به طرفم م یکلوچه م يال یمسقط یمامان

گه و فالوده اش رو  یم یشیا نی، نازن رمیگ یرو از دستش م ینیریبوسم و ش یدارم ، آروم پشت دستش رو م

 .زنه  یهم م

اول  دی، با ادیناهار م يگه که برا یپرسم و عمه م یرو هم م نیاومد حال نوش شیکه پ یتو فرصت باالخره

 نیمن و نازن... تدارك ناهار ظهر  يرن تو آشپزخونه برا یو عمه به اتفاق م یمامان.  ارهیرو از مدرسه ب ایعرش
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 شتریکه تو لپ تابم هست ، البته من ب ییعکسها دنید ي، برا میر یه منه مکه االن متعلق ب یهم به اتاق

 ... هستم  نینازن يحرفها دنیمشتاق شن

 ؟  دیفالوده چسب: گه  یکنه و م یمهمونم م يتو کمر هیشه ، دوباره  یاتاق که بسته م در

 .کرد خوشمزه تر هم شد  یآشت یدستت درد نکنه ، مامان ـ

 یخوب تو ب یکنه ؟ ول یباهات آشت یواسطه شدم که مامان يچطور يدید: گه  یندازه و م یبه غبغبش م يباد

کوبه و  یپشت دستش م....  يمادر لیفام دنیخانم همون اول پا شده رفته د..... که  يمعرفت ندار ییچشم رو

 . اشتمگذ ینم شیپا پ اهینبود وگرنه صد سال س ادمیدل غافل اصالً  يا: گهیم

 ی، خودش م رمیگ ینم يو منم جد هیتخت ، حرفاش شوخ يکشمش کنار خودم رو یو م رمیگ یرو م دستش

 .... ندارن  یفرق چیمن ه يدونه که برا

 کیهام و دوست نزد یکه با چند تا از همکالس ییدم ، عکسها یخودم و مامان بابا رو نشونش م يعکسها

 یم ینیب شیپ تشونیکنه و از رو عکسشون درباره شخص یمون گرفتم ، در مورد همه اظهار نظر م یخانوادگ

 .... درست هستن  یهاش شانس یکنه که بعض

 سر کار ؟  ير یم يبرگرد یوقت ـ

اونجا که  يبابا گفت بهتره بر یبابا ، با چند تا شرکت هم مصاحبه کردم ول ياز دوستا یکی کینیتو کل.. آره  ـ

خواد از اونجا  یاز کارمنداش بارداره و م یکیشم ،  یه کار ممشغول ب شیآشناست تو بخش امور مال طشیمح

 ...اون  يرم جا یبره منم م

 گهید زیچ هیوطن  یبهتر باشه ول تشیاونجا موقع دیشا...  نجایا نیشد برگرد یکاش م یول... خوبه  یلیخ ـ

 .... است 

 ....دم  یبابا بگه گوش م یدست باباست ، من که هرچ گهیاون د: فشارم  یو به هم م لبم

 !!! نه من که همه ... تنگ شده  یلیجون خ نازیو پر ییدا يدلم برا ـ

دل منم تنگ : وانگار چند سال ازشون جدا بودم  دمشونیشه که ند یخودمم تنگ شده ، االن دوسه روز م دل

 . نمشونیتونستم بب یداشت م نترنتیا نجایشده ، کاش ا

 ....  يخوا یمن هست ، تازه ده تومن شارژش کردم م یگوش: گه  یو م نهیش یشوق م با

هستم ،  نجایکه ا یخط بخرم ، الزمه مدت هی، توفکرم  زینه عز: دم  یبوسم و جوابش ور م یاش رو م گونه

 ... نتش  يتماس باشما و برا يبرا
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 ....  یفعالش کن هیخط خودم هست کاف زهیجا..  يالبته اگر بخوا..  ستیالزم ن ـ

از تو کمدم فالن  يایب يخوا یم یزنه به باباش که وقت یگم و اونم زنگ م یبا تکون سر بله م...  هیخوب فکر

 ..... کنه  یم یره و خداحافظ یباباش م يقربون صدقه ....  ارشیهست برام ب رانسلیکارت ا میس هیجا 

هم نصبه  يفا يدارن وا رلسیآنتن وا نایمهتاب ا: گه  یفشاره و م یشه لبهاش و به هم م یکه تموم م تلفنش

 ...مثل مار چمبره زده روش  یکی..  میپسوردش رو ندار یول

افتاده باشه لبش به خنده کش  يمهم و خنده دار زیچ ادیانگار که  نیزنه و نازن یحرف م یدونم راجع به ک ینم

 . ادیم

 ؟ يخند یم یشده به چ یچ ـ

 یم ششیاومدم پ یم!!! بود  ضیمر یاون موقع که مامان!!! بهاران  یگه اگر بدون یکشه و م یشوق درازم با

مختلف  يو تا دلمون خواست فالها نترنتیا میبار رفت هیزد ،  یبود بهم سر م کاریکه ب یموندم ، مهتاب هم وقت

همون ...  والستیه دمیشد ورفتم دم در د ندزنگ در بل يباره صدا هی... هم نبود  یچی، حواسمون به ه میگرفت

 .... کنم  یبود کارخراب کیجان تو نزد..  ادیگفت به مهتاب بگو ب یبا اخم و عصبان.... مار چمبره زده که گفتم 

 .....شعور  یب:  ادیکه دادش در م رمیگ یاز بازوش م یشگونین

 ... دستت قلم بشه  یگه اله یماله و م یو م بازوش

 شهیکشم ، مثل هم یکنم و کنارش دراز م یعکسها نداره منم لپ تاب و خاموش م هیبق دنیبه د یشوق گهید

نگو آقا کار .. آقا ، مهتابم ترسون لرزون رفت : کنه  یم فیماجرا رو برام تعر يره و دنباله  یم ادشی يفور

 ....  میداشته و ما دوتا شارژش رو تموم کرده بود یمهم

 شد ؟ دعوا کرد ؟  یچ ـ

 ..... رو عوض کرد  شیفا يفقط پسورد وا... جرأتها نداشت که  نیاز ا!! !نه بابا  ـ

 جناب مار ؟ نیهست ا یحاال ک.... خوب حق داشته  ـ

 نطنزه  ي، تحفه  شینیب یبشه م نتیاگر سعادت همنش ـ

پس تو هنوزم با : پرسم  یندازم و م یشونه باال م هیدنید یعنیکنه  یرو م فشیتعر يجور نیا نینازن یوقت

 ؟  یمهتاب در ارتباط

 ...، گلِ ، مهربونه  شمیپ ادیم نجایا امیهم م یوقت...  یامکیپ....  یتلفن شتریب... آره  ـ

 ....  دنشیوقت بشه برم د... بهش گفته که من اومدم  یمامان... آره  ـ
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 شده ؟پرستار  یدون یم.. باشه  کاریالبته اگرب... باشه بعد از ظهر  ـ

 .... گفت  یآره مامان ـ

 ها گفته ؟  یچ گهید یس یب یب يخوب خبرگزار ـ

 یلیمهتاب ، خ یرو ، طفل یهمه چ: ده  یم یکه جاخال رمیبگ شگونشیبرم دوباره ن یخندم ، دست م یم

 ....ناراحت شدم 

 ... ادیمجبور بود کنار ب یغصه خورد ول یلیناراحت شدم ، خودش هم خ دمیفهم یمنم وقت ـ

 ....سخته  ـ

 ی، فراموش کردن اون وابستگ ادیکه به وجود م یاون وابستگ... کجاش سخت تره بهاران  یدون یم...  یلیخ ـ

بوده  يروز نیسهراب واسه همچ يسخت شده ، آرزو یلیشناخت آدمها خ.... سخت تره  یو محبت از همه چ

 "بود  دایدلشان پ يمردم دانه ها نیخوب بود ا "ها ، 

 دل ؟  يبودن دانه ها دایپ نیخورد ا یم يبه چه درد ـ

 یشون هست یذهشنون و زندگ يگذره ، تو کجا یتو دلشون م یچ يدیفهم یشد ، م یشناخت آدمها بهتر م ـ

 ...  گهید يها دهیفا یلیو خ

 ینم یچیکه ه طونیاون دختر شوخ و ش ایفهم و باور کنم  یدختر عاقل و همه چ نی، موندم ا نیموندم نازن ـ

 تونه ناراحتش کنه ؟

 نیکدوم نازن يدیفهم یو بهتر م گذرهیم یتو دل من چ يدیفهم یبود تو هم م دایدل من پ يخوب اگر دانه  ـ

 !  یرو باور کن

 !!پره  یکه دل تو از چ دمیفهم یشد و اونوقت من راحت تر م یخوب م یلیخ یگ یراست م ـ

 ؟ هیمنظورت چ: کنه  یخودش رو جمع و جور م يفور یخوره ول یزنم ، اونم جا م یرو دست م بهش

 خانم ؟  ينکنه دل تو هم بادکنک پر از آب شده ناز...  یدون یکه خودت م یهمون ـ

 .... داره پنهونش کنه  یزنه و با سماجت سع یتو چشمش حلقه م اشک

 دونه ؟  یچه م یتلنگر باشه کس هیهم منتظر  نینازن دیزنم ، شا یکنم و منتظر بهش زل م یم اخم

 پره ؟  یبهتره بپرسم دلت از ک ای ـ
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: زنه  یاشک لبخند م ونیم... چکه رو گونه اش  یاز چشمش م یمونه و قطره اشک یم جهینت یب تالشش

 یلیدلم خ: گه  یکشونه تو آغوشم و م یخودش و م... چرا که نه ... وقتش شده منم حرف بزنم ؟ آره  یعنی

 .... میکه کمک نکرد به سامان برس یاز عشق...  یاز زندگ..  از خودم.. گرفته بهاران 

 ؟  سامان

بود  نینازن يکه موقع گفتن سامان تو صدا یاون بغض یعنیشه ،  یشعر بشم نم نیا الیخ یخوام ب یم یهرچ

 نیزنه و ا یکه ازش حرف م یسامان رو دوست داره ؟ عشق نینازن یعنی!! من  يخدا... ده  یاجازه رو نم نیا

 : زنم  یناباور صداش م..سامانه ؟ محاله  يبرا یهمه دلتنگ

 ؟  نینازن ـ

 ســــــــــامان ؟؟؟: پرسم  یتونم پنهونش کنم م یکه نم یگه ، با تعجب ینم يزیچ

....  دمیچرا من نفه... بله ، اما .... رسونه  یترکونه و منم به جواب سؤالم م یرو م نیسؤال بغض نازن نیهم

 ؟  یاصالً از ک

نکرده  يکار... نزده  یوقت حرف چیسامان که ه... نه ... احساس دوطرفه است ؟ سامان هم خبر داره  نیا یعنی

..... 

کشم ، مثل گربه خودش و تو بغل من  یبه سرش م یشه ، دست نوازش یمعلوم نم یچیحرف نزنه ه نینازن تا

 ....که مدتها از آغوش مادرش جدا بوده  يجا کرده ، مثل بچه ا

 ؟  ي؟ چطور ی؟ از ک نینازن یحرف بزن يخوا ینم ـ

کرده و بعد از رفتن ما  دایپ یدونه ک یکه نم یکشه ، از حس یکه م یقیزنه ، بعد از نفس عم یحرف م نینازن و

 نکهیاز ا... احساسش که اسمش عشقه  تیبرده ، به واقع یپ تشیبچه ها به ماه هیو دور شدن از سامان و بق

 یفهمم که سامان ب یگه و من م یم نینحد سامان رو دوست داشته باشه ، ناز نیشه تا ا یخودش هم باور نم

 يگه و عزم من برا یچند سال م نیا یاز سخت نیطرفه باشه ، نازن کی دیکه شا یترسم از احساس یخبره و م

 یگم ، چون راض ینم يزیچ نیشه ، به نازن یدوتا جزم تر م نیسوندن ابه هم ر دیاحساس سامان وشا دنیفهم

 نیخوام که ا یسامان بردارم ، خودم هم نم يپرده از احساسش جلو منده که  یشه ، غرورش اجازه نم ینم

 .کنم  یم دایاحساس سامان باشه و من اون راه و پ دنیفهم يبرا یراه دیبا یبشه ول يطور
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حرفها رو بذاره به  نیکنه که ا یشه و بامن اتمام حجت م یم یشه ، بغضش هم خال یکه تموم م حرفاش

گه بهت اعتماد دارم و کار من سخت  یده اما م یقسمم نم... خودمون بمونه  نیحساب درد ودل دو خواهر و ب

 ...اعتماد  نیدوتا به هم بدون شکستن ا نیکردن ا کینزد يشه برا یتر م

که آدم  استیقدر مواظب عرش نیا...شده واسه خودش  یرسه ، مامان خانم یراه م از ایهم با عرش نینوش

 نهیا شیخانم ، تنها بد نینوش نیکنه ا یم يبس که قشنگ مادر... دوست داره مادر بودن و حس و تجربه کنه 

 .شم  یندازه و دلتنگ تر م یمامانم م ادیکه من و 

 يو خود خور یرباشیهمه مدت مدام با خودت درگ نیسخته که ا یلیاومده ، خ رونیهم از الك خودش ب نینازن

خبر بوده مسلماً سخت تر گذشته ، تو حرفاش بهم گفت که  یکه از طرف مقابلش هم ب نینازن يبرا....  یکن

خوبه که باالخره پرده از  یلیوقت رهاش نکرده ، خ چیرو دوست داشته باشه ه گهید یکیسامان  نکهیترس ا

 هی يشدن تو درد دلها کیکه من باشم از دلش باخبرم ، شر گهید یکی نیاز نازن ریشته شد و حاال غراز بردا نیا

رو به دل نگرفتم و دوست  یگه مهر کس یم نیکه نازن يجور نیتونه خوشمزه باشه ، تا حاال ا یعاشق هم م

گم  یرم و بهش م یم میمستق.. دم  یخودم و عذاب نم فتهیاتفاق ب نیهم ا يروز هیاگر ... نداشتم اگر 

 همه عذاب و دارم ؟ نیدوستش دارم ، من کجا تحمل ا

نکرده ،  یفرق چیکنه ، اونم شکسته تر شده ، اما مرام و معرفتش ه یجمعمون رو جمع م میآقا کر دنیراه رس از

 .براش احترام قائل بودم و هستم  شهیمن هم

خوام که بمونه و از خدا خواسته قبول  یم نی، از نازن کنن یقصد رفتن م نایکه عمه ا میکنار هم هست يعصر تا

 یدم که همونجا هم بازش م یو بهشون م ارمیکه براشون آوردم م ییها یکنه ، قبل از رفتنشون سوغات یم

خانمها  ي هیمثل بق تایعمه ب ي، برا ممثل ارغوان و باران دستبند آورد نیو نوش نینازن يکنن و تشکر ، برا

هم  نیشوهر نوش يو آقا گودرز دادم ، برا ییکه به دا ییشکل همونها سیخودنو هیهم  میآقا کر يپارچه ، برا

گم اونم  یم...  يدیزحمت کش گهیشه که چرا د یم دیسرخ و سف یکل نیمثل اردالن و سامان ساعت ، نوش

پره  یم نییباال پا یکل آوردم که نیدونه ماش هیخان هم  ایعرش يبرا...  تایپسر عمه ب يعضو خانواده است و جا

 گهیعمه د یهست یره که خودت سوغات یقربون صدقه ام م یبوسه ، عمه کل یو در عوضش چند بار من و م

 هست، از طرف مامان بابا هم  ستیدم که ناقابله و از طرف من تنها ن یالزم به زحمت نبود و منم جوابش رو م

. 
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 دیبا میهمراهشون بر ییجا هیآماده شو تا  يفور: گه  یذاره م ینم نیرو بدرقه کنم که نازن نایخوام عمه ا یم

 . یخطت رو فعال کن نترنتیا

رم تو اتاقم و  یم يو فور امی، سر ذوق م نمیتونم مامان بابا رو بب یاگر درست بشه امشب م.. نبود  ادمی اصالً

 .... نیبرسون ییجا هیمن و بهاران رو تا نیصبر کن قهیدق هیزنه که  یباباش رو صدا م نینازن

بوسم و  یرو م یمامان يدر ، گونه  يرسونه جلو یشه و خودش و م یاز من زرنگتره و زودترآماده م نینازن

 لیمن آج يبهاران جان سر راه برا: گه  یده و م یکنم ، جواب بوسه ام رو م یم یموقت ازش خداحافظ

 ... چشم : گم  یشه و م یم یمشکل گشا بخر ، امشب شب جمعه است ، چشام چراغون

 .رو پخش کنم  یمامان يتونم نذر ینبود که امروز پنج شنبه است ، بعد از چند مدت دوباره فردا م ادمی

گه  یتو گوشم م نیدم و نازن یدست تکون م یمامان يزنه و منم برا یبوق م میشم آقا کر یکه م نیماش سوار

االن  نیهم...  يدید یجناب مار و م يدیرس یزودتر م هید ثانو چن ياگر لفتش نداده بود... بهاران  يریبم: 

 .... رفت تو 

 نیا نیکه نازن والیجناب مار و ه نیا... مهتاب  يخونه  یعنی،  یحاج يخونه  اطیرو در ح نهیش یم نگاهم

نداره که اونم ازدواج  شتریدونه داداش هم ب هی....  ستینامزدش که ن... مهتابه  يترسه چکاره  یهمه ازش م

 .....کرده 

 چکار داره ؟  نایمهتاب ا ي؟ خونه  هیک یخوب تو که نگفت: گم  یتو گوشش م آروم

 ....لوس و ننر ...  یخودخواه از خود راض هی.... نطنز  يگفتم که تحفه : گه  یده و م یبه دماغش م ینیچ

دفتر نگه  يکنه و جلو یکارمون رو راحت م می، آقا کر هیگه ک یده و آخرش هم نم یتا صفت بهش م هزار

 .داره  یم

 .... زحمت شد ... ممنون  یلیخ ـ

 ...بهاران خانم  هیچه حرف نیا ـ

 ... دمشید نجایعمه ام اومد ا ینگ...  ایما هم ب يخونه ...آره عمه  ـ

 .چشم  ـ

 .بال  یب ـ

 یکه انتظار من و م نیکشه و نازن ی، کارمون اونجا طول نم میش یم ادهیو پ میکن یم یهم خداحافظ هیبق از

 . یحرف بزن ییو زن دا ییخونه تا تو هم زودتر با دا میبر یول میکم بگرد هیخواستم  یم: گه  یم نهیب
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... طور عطر بهار نارنج  نیو هم دهیچیاذان پ يخونه ، تو محل صدا میگرد یو بر م میخر یرو م یمامان سفارش

 یحاج برزگر رو م میش یوارد کوچه که م... کنه  یخنک روح آدم و تازه م يغروب هم هست و هوا يدم دمها

 .چروك تر  ورتشتر شده و ص دیسرش سف يکنه ، موها ی، داره در مغازه رو قفل م مینیب

 .ده ، صداش هنوز محکم و رساست  یگرده و جوابمون رو م ی، بر م میکن یدو بهش سالم م هر

 ...حاج آقا  نیخوب هست ـ

 یک نیبب... به به : گه  یخنده و م یام ، م یاومده باشه من ک ادشی نکهیکنه و مثل ا یم یصورتم مکث رو

 ... ، سفرسالمت  ریبخ دنیرس...  نجاستیا

 .ممنونم  ـ

 ..چه خبر از آقا بهرام و مامانت  ـ

 . نیسالمت باش... خوبن  ـ

 !!!  یگفت برگشت ی، مهتاب م يرو خوش کرد رزنیپ نیدل ا.... بابا  يخوش اومد ـ

 ...اومدم ، مهتاب االن خونه است  هیو بق یمامان دنید يبرا ـ

 .... ، خونه مون که سر جاشه  ستیمهتاب خونه ن... داشت  فتیامروز از صبح ش... بابا  مارستانهیب.. نه  ـ

 ... رسم حاج آقا  یمهتاب باشه خدمت م ـ

 خودته بابا جون ،قدمت سر چشم  يخونه  ـ

سالم ... با اجازه ... خدا چشمتون رو نگه داره ، صاحبش زنده باشه حاج آقا : ده  یمن جواب م يبه جا نینازن

 ... نیبرسون

 مادر ؟  يدیبهاران جان خر: به سفارشش هست  ادشی یمشغول وضو گرفتنه ول اطیتو ح یمامان

 ...  یآره مامان ـ

ذارم ،  یم یمامان يو کنار سجاده  زمیر یظرف م يرو تو لیداخل ، اول آج میر یم نیو نازنخنده و من  یم

کنه و برام  یبا کارت خودش خط من و شارژ م.. تو اتاقم  میر یم نیبعد با نازن.. روش دعا خونده بشه  دیبا

 یکنم پولش رو نم یاصرار م یچهر...  يشارژ دار گیگه بفرما االن دو گ یخره و م یم GPRS يبسته 

 ....  فشیاما تو فکرش هستم که بذارم تو ک رهیگ

هم دوست  ی، مامان میهم تموم بشه بعدش با بابا و مامان حرف بزن یتا دعا خوندن مامان میکن یو حاضر م شام

 . نهیبب کیداره بابا رو از نزد
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هم  يا قهیچند دق دارید نیهم شه اما یارزه ،مدام قطع و وصل م یبه صبرکردن م یکمه ول یلینت خ سرعت

 یمامان ي، عاشق درك باال نهیتونه بابا رو بب یم یکه بعد ازمدت یکنه بخصوص مامان یدل همه رو آروم م

 .و تافته جدا بافته کرده  نم یاخالق مامان نیده و هم یوقت بابا رو تو معذورات قرار نم چیهستم که ه

***** 

رو ببرم  یمامان يگرفتم که خودم مشکل گشا یوقت قبل شبیشم ، د یم ردایاز خواب ب نیزودتر از نازن صبح

،  ستین الشیخ نیببره اما االن ع یشد که ک یدعوامون م نیبا نازن میبچه که بود... ها  هیهمسا يدر خونه 

که داره تو  يکه خودش با پا درد یکار وانجام بدم و به خاطر مامان نیخوام ا یالبته منم به ذوق اون روزها م

که  يکنم ، آروم طور یشده رو از هم باز م دهیچیکه مثل هشت پا دور من پ نینازن ي، دست و پا فتهیزحمت ن

 !! نینازن دنیخواب نیخدا به داد سامان برسه با ا... نشه  داریب

بردم ،  یپ که به سامان داره یکه زد به عمق احساس ییو من با حرفها میزد یوقت با هم حرف م ریتا د شبید

 یحساب دمیجد ي، باران و ارغوان و سامان رو با شماره  ادیب رونیعشق ب ياز حال و هوا نکهیا يبعدش هم برا

آقا ... سامان  یکه محل نگذاشت ول نرو خاموش کرد ، بارا شیگذاشتم سر کار ، ارغوان که همون اول گوش

شد و لب  یم دیمدام سرخ وسف تیخانم هم از عصبان نیسوزوند ، نازن شیکرد و آت یطونیسامان تا تونست ش

 نیآخرش هم نازن... داره  یکه پشت خطه قصد دوست يکرد دختر یآخه فکرم... سامان  ییاز پررو دیگز یم

 ... گرفت و خاموش کرد  ستمرو از د یبه خرج داد و گوش رتیخانم غ

نازه و به .... همرنگ موهاش  یپهن و مشک يگرد ، پوست سبزه ،ابروها یچرخه ، صورت یتو صورتش م نگاهم

 شیبندمش به ر یدوستش داشته باشه به زور هم که شده باشه م نیازخداشم باشه که نازن...  ادیسامان م يپا

 .گن بهاران نه برگ چغندر  یسامان ، به من م

جاهاش و همراهش  یده و بعض یشه گوش م یپخش م ونیزیکه از تلو ییتو هال نشسته و به دعا یمامان

 یحت دهیکه بابا رو د شبیده ، از د یخوش م يگم و جوابم رو با رو یم ریکنه ، سالم وصبح بخ یزمزمه م

 .بهتر شده  یلیحالش خ قهیهمون چند دق

 ؟  يشد داریب يزود نی، چرا به ا زمیباشه عز ریعاقبتت بخ ـ

 .خوابم نبرد  گهید ـ

 .... ای يخور یصبحانه م ـ

 .بشه  داریهم ب نیکنم تا نازن یصبرم...  یننه ماما ـ
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 یزنه و م یتو آشپزخونه است ، آروم صدام م یگردم مامان یبر م یشورم ، وقت یم اطیو صورتم و تو ح دست

 .چکارم داره  نمیرم بب

 .جانم بانو  ـ

حاال که .. آماده گذاشتم : گه  یو م نتیکاب يرو لیپر از آج يکنه به کاسه ها یاشاره م... جانت سالمت  ـ

 .خودت زحمتش رو بکش  يدوست دار

 .به چشم  يا ـ

هم سر  يروسر هیکنم ،  یعوض م يو شلوار پارچه ا کیتون هیرم تو اتاق و بلوز شلوار خوابم رو با  یم يفور

 .کنم  یم

 یبا ذوق نگاهم م یمامان سرم ، يندازم رو یدارم وم یبرم يانبار يتو یرو هم از جا لباس یمامان یرنگ چادر

 نهیشه خوشگل شدم و تو آ یکنه ، باورم م یخونه و ازهمونجا که نشسته تو صورتم فوت م یکنه و برام ورد م

چه خوبه که صبحها ..  ادیصورتم م هرنگش ب یدرشت مشک يچادر با گلها دیکنم ، رنگ سف یخودم و نگاه م

 .صورتم ورم نداره 

 نیا ستنیخواب که ن..  یبرم مامان گهیمن د:  امیم رونیدارم و از آشپزخونه ب یه برمآماده کرد یکه مامان ینیس

 وقت صبح ؟ 

 ... زنیمحل همه سحر خ نیا يها رمردیپ رزنی، پ زمینه عز ـ

راحت تره  یمامان ییپوشم ، دم پا یرو م نیگم و صندل نازن یم ي، با اجازه ا یگه مثل خود مامان یم درست

 . ستیمن ن ياندازه  یول

خونه  ی، بهاران بعض نیزم ينکنه و نخور ریپات گ ریمواظب باش ز:  گهیکنه و م یبه چادرم م ياشاره ا یمامان

 ... ینگ يزیدفعه چ هیها شلوغه ممکنه چند تا بردارن 

کنم  ینگاه م ی، مثالً دلخور به مامان نهیباشه که چشم و دلشون بب يبه اندازه  دیبا يگه نذر یم هیمامان عادت

 یجمعش کن یتون یآخه که تو نم... فتهیدر چند بار چادر از سرم م ي، تا برسم جلو فتمیگم چشم و راه م ی، م

 ؟  یکن یسرت م یواسه چ

ذارم  یرم و تو دهنم م یهم هست کش م ییاز آبنبات ها که نعنا یکیذارم ، یم نیرو زم ینیس اطیدر ح يجلو

و  اطیکنم ، در ح یبغلم جمع م ریبهتره ، گوشه چادر و ز يجور نینخوردم ، ا يزیچ شدم و داری، تازه از خواب ب

 . ادین رونیاز بغلم ب چادررم تا  یم اطیبا احت... دارم  یرو برم ینیذارم و س یهم م يرو
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خوش جوابم  يآوردم ، همه با رو يگم که نذر یزنم و م یزنگ م یکی یکیکنم ،  یطرف کوچه شروع م هی از

اشرف  يکه نوه  ادشونهیها  یشناسن ، بعض یهم داره که من و نم دیجد هیچند تا همسا یدن ، مامان یرو م

، به خصوص طاهره خانم رو ، آخه آدم  ادمهیمن همه شون رو  ی، ول ادیم ادشونیفکر یها با کم یخانمم ، بعض

هنوزم اون اخالقش رو  دیشا... کار داشت  یهمه چندازه ، اون موقع که به  یطاهره خانم و چنگالش م ادیو 

 .کنن  یعادتهاشون رو ترك م یبه سخت ایتونن  ینم ایگه که آدمها به  یآخه تجربه م... داشته باشه 

کاسه ها ،  دنیو با د ادیم رونیازش ب ییآقا هیکه بازه ،  یرو مغازه حاج فتهیرسم نگاهم م یکوچه که م سر

 .... دخترم ، قبول باشه  یحاجت روا بش: گه  یکنه و م یم یخال بشیرو تو ج شیکی

 یتو مغازه م یزنه ، سرک یم هیو به چهار چوب در تک ادیم رونیپسر جوون که نا آشناست ب هیسرش هم  پشت

 یمغازه حاج....  میدیخر یرنگارنگ و لواشک م نجایچقدر از ا.. ریبخ ادشی،  ستیپشت دخلش ن یکشم ، حاج

 ... شتریب يبزرگ ، قفسه ها خچالیکرده ، رییتغ یلیسوپر مارکت گندم خ که حاال شده

 ....میدر خدمت باش نیالزم دار يزیچ ـ

سرش به تنش  ی، نه بهتر از سامان و اردالن ول فهیح يادیشاگرد مغازه شدن ز ياون پسر جوونه ، برا يصدا

 یکنم و محلش نم یاومد ، اخم م یم رونیتو مغازه بود حتماً ب ی، اگر حاج رمیگ یارزه ، نگاهم و ازش م یم

سهم من  شیکیکاسه ها  نیاز ا:  ادیم فشم که دوباره به حر یو از کنارش رد م رمیگ یم نییذارم ، سرم و پا

 شه حاج خانم ؟  ینم

بگم  یاگر به مامان یول. .فشارم ، تعارفش کنم ، نکنم ؟ نه  یلبم و به هم م... بعدش حاج خانم ... پرروئه  چقدر

من که .....  ستمیبگم ؟ نه ن یمگه مجبورم به مامان.... خدا دلش خواسته  يبنده  دیگه شا یکنه م یدعوام م

 ...است  بهیغر..  هیدونم ک ینم

 یکنم ول ینگاهش و حس م ینیزنم ، سنگ یخانم و م يکبر يشم و زنگ خونه  یاعتنا به اون رد م یب

خانم  يکبر....  طونهیبه خاطر لحنش که ش دیشا... کنم  یدونم چرا باهاش لج م یکنم ، نم ینگاهش نم

خانم  يبا بلند حرف زدن کبر.... گه  یکنه و بهم خوش آمد م یبغلم م دنمیکنه و با د یخودش در و باز م

 ...ام  یفهمه که من ک یشاگرد مغازه م نیا یحتم

نخود  نیاگر دلش از ا... سوزه  یخودمم دلم به حالش م.... مونده  یحاج يهست و فقط خونه  یتا کاسه خال دو

 يفکر هیاگر برگردم و تعارفش کنم ... کاسه بهش داده بودم  هیکاش ....  یکشمش ها خواسته باشه چ یچ

 .بشم  وندست ا يمضحکه  نکهیعذاب وجدان داشتن بهتر از ا... کنه  یخودش م شیپ
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کرده ،  رییتغ یلیشم ، خ یشه و با مهتاب چشم تو چشم م یباز م يزنم فور یرو که م یحاج يخونه  زنگ

....  يوا يوا: کنه  یو بغلم م ادیآن به خودش م هیاون ماتش برده و من خنده ام گرفته ، ...  هیاز بق شتریب

: گه  یفشاره و م ی، شونه هام و محکم م ستیهم ن ینیکنه ، حواسش به س یملچ ملوچ بوسم م.... بهاران 

 مکه ؟  یحاج یحاج یرفت... دلم تنگت شده بود دختر 

 صفورا خانم خوبن ؟ ..  یکن یچکارم.... دل منم تنگ شده بود  ـ

 .... تو  ایب.... همه خوبن  ـ

 . گهیوقت د هیباشه  ستیاالن که درست ن: شم  یمانع م یببردم داخل ول رهیگ یو م دستم

 . دنتید امیفرصت نشد ب یخوشحالم شدم ، ول یلیخ يگفت اومد تیمامان یوقت ـ

 .مهتاب جونم  هیکاف يبود ادمیکه به  نیهم ـ

 ؟  یهست یتا ک ـ

 !!بهتر  شتریهرچه ب.... دونم  ینم ـ

 .منم موافقم  ـ

شه ، دوباره از ته دل  یمهتاب حواس اونم جمع م يجلو رمیگ یرو که م ینیکه چکار داشتم ، س فتهیم ادمی تازه

 دختر ؟؟  يکرد میند میقد ادی: گه  یو م خنده یم

 ياز کاسه ها که همون صدا یکیبرداشتن  يکنه برا یدم ، اونم دست دراز م یتکون سر جوابش رو م با

 .من نباشه  ادیسهم منم هست ، محاله حاج خانم ... دوتاش و بردار مهتاب : گه  یو آشنا م طونیش

 .... ذارم  یقلبم م يشه ، دستم و از ترس رو یدفعه و ناغافل مثل جن ظاهر م کی

 بهاران ؟  يشد یچ: پرسه  یکنه و م یداره ، نگاهم م یهم هر دوتا کاسه رو برم مهتاب

 !!!  یچیه: گم  یکنم و م یتازه م ینفس

 ؟  يدیترس دیتوح ياز صدا ـ

 .نه ، اصالً : گم  یخندم و م یگم ، با لب بسته م ینم یول آره

 ؟ اجازه هست  ـ

 یلیخ نینازن.. خان  دیجناب توح....  شونهیگه ا یم نیکه نازن ییوالیکنم ، پس ه یگردم نگاهش م یم بر

 افهی، ق نهینازن يها فیمقابل توص يو مار نداره ، نقطه  والیبا ه یوجه تشابه چیبنده خدا ه نیاغراق کرده ا
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 ي،حاال که آشنا نییندازم پا ی،سرم و م مگز یرسه لبم و م یکه به ذهنم م ياز فکر...  نهیهم دلنش یلیاش خ

 .کاسه بهش داده بودم  هیکشم ، کاش همون موقع  یمهتاب از کار در اومده ازش خجالت م

 .کنم  یخواهش م ـ

دست شما درد نکنه ، قبول : گه  یکه تو صداشه م يرد شدن با ته خنده ا نیکشم کنار تا بره داخل و ح یم

 .رسونه  يباشه ، خدا روز

که جوابش رو بدم  ادیبه زبونم نم یحرف چیفهمم ، تو اون لحظه ذهنم قفل کرده و ه یحرفش و م ي طعنه

 رمیگ یمهتاب سرم و باال م ينکردم ، با صدا یساکت بودنمه ، اگر چه اشتباه ي گهید لی،حضور مهتاب هم دل

 .... ارمیکنم برات ب یتو کاسه ها رو خال ایب: 

 .باشه واسه بعد ... نه : گم  یشوره و م یخان که داره دستش و کنار حوض م دیره سمت توح یم نگاهم

 ....پسر داداش محمده دی، توح ستین بهیغر: گه  یو م رهیگ یرد نگاهم و م مهتاب

 !!! مهتابه  يبرادر زاده  پس

 ....اش مفصله  هیقض ـ

 ...افتاده  یناراحت کننده و تلخ زیچ ادی، حتماً  مزاحمش بشم نیازا شتریخوام ب یبغض داره و من نم صداش

 .اومدم گرفتمت به حرف  یاول صبح... برو به کارت برس : گم  یذارم و م یرو بازوش م دست

 ... میزن یحاال سر فرصت با هم حرف م...  دنتیخوشحال شدم از د یلی، خ هیچه حرف نیا ـ

 مامانت هم سالم برسون و  یبه حاج... حتماً : گم  یخندم و م یروش م به

و  ریافتاده حقش نبوده ، مهتاب آروم ، سربه ز شیزندگ يکه تو یذاره ، اتفاق یلحظه راحتم نم هیمهتاب  فکر

 دیشک کرد ، با دیخدا نبا يتو کارها یبه قول مامان یول ادهیمثل مهتاب ز يدختر يشکست برا نیمحجوبه ، ا

شد  يشد چرا اون جور یم يجور نیا دینبا یفکر کن يبخوا...  یبه خدا اعتماد کرد و قدم برداشت تا موفق بش

مسلماً مهتاب ...  يرو از دست داد یبزرگ يفرصتها ینیب یم يایوقت به خودت م هیو  یفتیعقب م یاز زندگ

 ....نداره  یترس يبعد يبه خدا اعتماد داره و از برداشتن قدمها

به قول خودش تارمه  ایبساط صبحانه رو تو بهار خواب  یدارم ، مامان یبندم و چادر از سرم برم یو م اطیحدر

 ...شنوم  یشم سرو صداشون و از آشپزخونه م یشده ، وارد خونه که م داریازخواب ب نیپهن کرده ، حتماً نازن

 ....پر روغن خوشمزه تره  یمامان ـ

 .بهت بگم  دیوکه من نبا نیا.... ضرر داره  ـ
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کنم ،  یتابه است نگاه م یتو ماه ختنیمادربزرگ ونوه که سر روغن ر يو به دعوا ستمیا یچهارچوب م تو

 ....کنه  یدرست م یلیرو چرب و چ مروشیشه و ن یبرنده م نیآخرش هم نازن

 ....دنبالت  امیخواستم ب یم گهید...  ياومد ـ

 ... دمیتازه مهتاب هم د...  دیول کشکردم ط یم یبا همه احوالپرس ـ

اونم ...  یچ والیه: پرسه  یآهسته م يبا صدا نیره و نازن یم رونینون به دست از آشپزخونه ب يسفره  یمامان

 ؟  يدید

کشه ،  یازش خجالت م نهیآ سهیوا نهیآ ي، جلو والستیه هیخدا کجاش شب يبنده  نینازن یول...  دمشید ـ

 !! يالزم شد نکیع... تو هم کم شده  يچشما يفکر کنم سو

 ؟ شیدیحاال کجا د....  یلیخ... آره : گه  یکه مثالً چندشش شده م یحالت به

 والیجناب ه نیکردم که گرفتار ا یشدم حتماً شک م یکرد و محرم اسرارش نم یبرام درد دل نم روزید اگر

 .شده 

 .... یحاج يمغازه  يجلو ـ

اصالً دوست نداره تو مغازه  یدونیم....  نهیخان و بچ دیتوح نی، خوب بلده نوك ا ادیخوشم م یاز حاج يآ ـ

 .تونه حرف بزنه  ینم یرو حرف حاج یشه ول یکسرشأنش م...  سهیوا

... مهتابه  يکه برادر زاده  دمیخونه شون تازه فهم يرفتم جلو یوقت یول.... منم فکر کردم شاگرد مغازه است  ـ

 ....خورد اصالً  یمغازه بودن نم يوبه پاد پشیدرسته ت

 ...خوره  یم يریگیآره همون به درد ماه ـ

که به دلت  شیدیحاال به کدوم چشم د: پرسه  یشده م زیر ییشم و اون با چشمها یمنظورش نم متوجه

 ...ها  دهینشسته ؟ پات سر

 ؟  یچ یعنی: گم  یکرده م اخم

 .... یشده باش ییهوا دیگفتم شا یچیه ـ

فرق  یگفت یکه تو م يزیمن فقط گفتم با اون چ... خانم  نیچسبه نازن یوصله ها به من نم نیا.... خود  یب ـ

 !!  نیداشت هم

 یبدم ، بعدشم بهتره از رو ظاهر قضاوت نکن والیه نیاصالً محاله من دختر به ا...  یش یم یحاال چرا عصبان ـ

 ...بهاران خانم حاال بذار صابونش به تنت بخوره بعد 
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نگذاشته  رونی، پا از در هال ب اطیتو ح میر یشه ، هر دو م یم يا گهیمانع از هر صحبت د یزدن مامان صدا

 ....سر سفره  نهیش یدم و اون م یگم خودم جواب م یم نیشه ، با اشاره به نازن یبلند م فونیزنگ آ يصدا

 ؟  هیک ـ

 !!  هینمک ـ

 !!  میمحض اطالع ما نون خشکه ندار...  یجناب نمک يشد زیسحر خ ـ

 دختر خوشگل چطور؟  ـ

 یکنه ، ذوق زده م یدره چکار م ي، اگر بدونه سامان جلو هیپرسه ک یکه م نیرو صورت نازن نهیش یم نگاهم

 .ناراحت  ایشه 

 ... مید یبه همه نشونش نم یول میآره دار ـ

 .....دم در  ایو بزود حاضر ش..... باشه  یدنید دیبا یلیاوه پس خ ـ

 !!باشه  يامر ـ

 !!!  ياریبهانه مهانه ن گهیدنبالت که د می، اومد میبگرد میبر میخوا یم ـ

 .ذارم  یرو م یدم در و گوش امیگم االن م یشه درست حرف زد بهش م ینم فونیپشت آ از

 بهاران ؟  هیک ینگفت ـ

 ... امیمن االن م.... سامان و بچه ها :  دنهیهم منتظر فهم یمامان

 .با آه نداره  یدونم فرق یکشه که فقط من م یم یقیره و نفس عم یباال م یکم نینازن يابروها

، از همونجا که نشستن سالم  نمیب یزده و ارغوان و باران رو م هیتک نیکنم ، سامان که به ماش یو که باز م در

 .م د یکنن و منم جوابشون رو م یم

 ....تو  نیایب ـ

 ؟  يهنوز که آماده نشد: گه  یندازه و م یبه سرتاپام م ینگاه.. ممنون  ـ

 ؟  یراست...  امیاالن م... شگفت زده شدم  ـ

 ؟  هیچ ـ

 رمشیگ ینظر م ریزنم و بادقت ز یشه تو صورتش زل م یم یچه حال نیاسم نازن دنیبفهمم با شن نکهیا يبرا

 ..هم هست  نینازن: حس رو از دست ندم  هی ایلحظه  هیتا 

 . رهیگ یاز هم فاصله م يا هیثان يخوره ولبش برا یبه سمت باال م يزیابروش تکون ر گوشه
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 .....نداره  یاشکال ادیاگرب... تنهاش بذارم  ستیبه خاطر من مونده درست ن ـ

واسه حرکت  يریتعب چیکه ه یمونم در حال یم یدونه و من دست خال ینشون نم يا گهیعکس العمل د چیه

 .ابروهاش ندارم 

 ...، باشه  ادیب يتو دوست دار ـ

 ...گم  یبهش نم نیش یاگر ناراحت م... نه  ـ

 .... میامروز روز توئه و ما در خدمت.... خانم  يمنظورم و بد متوجه شد ـ

دو تا  نیبشه سر ا دیاستفاده کرد ، شا دیفرصتها با نیاز کوچکتر...  نهیزنم که ا یخودم بشکن م يدلم برا تو

 .شون کرد  یکیرشته رو به هم گره زد و با هم 

 ...داخل ، بساط صبحانه هم حاضره  نیایطول بکشه تا آماده بشم ب دیشا ـ

 ... میمون یمنتظرتون م..منتظرت  نیتو ماش ـ

 یم شیزنه با پا پ یکنه ، معلومه که با دست پس م یگم ، اولش ممانعت م یرو م یهمه چ نیبه نازن يفور

و تو منگه  ارمیگرفتن راحت تر بود ، منم به روش نم میاالن تصم.. من حرف نزده بود  ياگر برا دیکشه ، شا

کنه به  یشه و قبول م یجدال بالخره دلش برنده م نیکه دوست داره رو انجام بده و تو ا يذارمش تا کار ینم

 تایتلفن و چند تا قربون و صدقه بستن به ناف عمه ب هینداشته باشه که اونم با  یمخالفت تایعمه ب نکهیشرط ا

 ینشه ، موقع خداحافظ تیاذ یکنه تا مامان یسفره رو هم جمع م نیشم نازن یشه ، تا من حاضر م یدرست م

که  نیبخور نی، تو ماش نیخوردن يزیشما که چ: گه  یذاره و م یم لونیتو نا وکه گرفته ر ییلقمه ها یمامان

 ینیریش یخوام و اونم با اخم یمعذرت م میذار یتنهاش م نکهیبوسم و ازا ی، گونه اش رو م نیضعف نکن

 مالًکا یاتیعمل یخبر از هم ، ط یدور افتاده و ب يدادن دلها وندیپ اتیعمل يبه سو شیده و پ یجوابم رو م

 .نامحسوس 

با  یدوارن خوب رانیکنه ، قبل از رفتن ما از ا یراحت م یهمراه نیرو از بابت ا المیخ نیبچه ها از نازن استقبال

دور هم جمع شدنها نداشت  نیتو ا یسهم نیبود ، فقط نوش یگردش رفتنهامون دور هم شتریو ب میهم داشت

 .شد  ادیز ماچون از ما آرومتر بود و به خاطر زود ازدواج کردن فاصله اش از 

،  نیبخصوص نازن ستین الشونیخ نیکدوم هم ع چیکه البته ه....و سامانه  نینازن يجه حرکتهاحواسم متو تمام

همه کنترل رو رفتارم نداشتم و  نیاون بودم ا يدوست دارم ، من اگر جا یلیرو خ نیخود دار بودن نازن نیا

داره  یبراش تازگ دارید نیدور بوده و ا ازسامانکه مدتها  نیخانم با ا نینازن نیدادم ، اما ا یلو م يخودم و زود
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طرز فکر  نیا دیدونم شا یبه سامان داشته باشه ، نم یکنم احساس یمنم شک م یکنه که حت یرفتار م يطور

اون  يو جلوه  ییبایعشقه و ز يها تیاز خاص يپنهان کار نیا دیکه تا حاال عاشق نشدم ، و شا نهیبه خاطر ا

 .کنه  یم شتریرو ب شرو چند برابر و ارزش

 نیکه به همه شون تسلط داشته باشم و البته نازن نمیش یعقب ، وسط م یو ماهم صندل نهیش یجلو م باران

: پرسم  یدارم و م یکه کنار دست سامانه بر م ییاز پسته ها ینگاه سامان خان باشن ، مشت ررسیخانم در ت

 ؟  انینم هیبق

 ؟  ایک یعنی هیبق:گه  یجواب دادن م يزنه و به جا یرو م نکشیع سامان

 .منظورم اردالن و نامزدشه  ـ

دور هم  میخوا یشبم که م.... امروز ناهار خونه شون دعوته ... نه : ده  یزودتر از سامان جوابم رو م ارغوان

 .... میباش

سختت  ییتنها: پرسم  یکنم ودوباره از سامان م یگم و به هر دو پسته تعارف م یم يدلم خدا رو شکر تو

 ؟  رونیب يایبا چهار تا خانم ب ستین

دختر  نیو هم میبعدشم مائ.... و خوشگل  پیچرا سخت باشه با چهار تا خانم خوشت... نه : ندازه که  یباال م ابرو

 .خاله 

 .کنه  یم فیکنن که به چشم سامان اومده و ازش تعر یقند آب م نیتو دل نازن االن

کنه و با چند تا عقب و جلو کردن  یرو روشن م نشیماش ستمیچرخونه و قبل از حرکت س یرو م چیسوئ سامان

اَه گفتن بچه ها بلند  يو صدا چهیپ یم نیتو ماش یاب يصدا شهیکنه ، طبق معمول هم یترانه رو انتخاب م

 ....  وشیو دار یاب يشه ، سامانه و صدا یم

 شب جوون شد  یکه تا اسمت رو گفت يدیرس ایاز متن کدوم رؤ تو

 کمون شد  نیشکفت و نگاه من پر از رنگ ایاز رنگ صدات در که

کنم که درش هنوز بسته است ،  یم یحاج يبه مغازه  ینگاه یزکیر زیو سر کوچه ر فتهیراه م سامان

 ....کرد  یبود هزار تا حرف بارم م دهیمن ود زونیخودشه وگرنه اگر نگاه گر يتو حال و هوا نیخوشبختانه نازن

 دوباره  يصدام کرد يصدام کرد ایرؤ ریدلگ یاز خاموش تو

 من و از بغض مهتاب از اندوه گل و اشک و ستاره  يکرد صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٥٠ 

ترانه از طرف سامان به منظور و هدف  نیخوام که انتخاب ا یدم و ازته دل از خدا م یو به متن ترانه م حواسم

 . نیخاص و خوشگل و ناز مثل نازن یباشه ، هدف یخاص

  ينگو نه ، اگر چه خسته و خاموش بود يصدام کرد يکرد صدام

  يتو صدام زد اگر چه دور و ظلمت پوش بود يو صدا يبود تو

 شدم باز  بایمن شد ، من از نور و غزل ز يو شب جا یگفت يزیچ تو

 ....شدم باز  دایاز خود گم شدنها من از من مردم و پ جیو و جیگ تو

 خانمها ؟  میخوب کجا بر: پرسه  ی، م میرس یکه م يآزاد دونیم همون ایگاز  يفلکه  به

 بهاران تو بگو  ـ

.... اونجا که ازمون دوره  میاول بر..  نیچطور دیبا تخت جمش: ذاره  یمن م يکه انتخاب و به عهده  ارغوانه

 .... گهیروز د هیباشه واسه  يگرد رازیش

 .زنه  یدونه مقصد کجاست دور م یم گهیکنن و سامان که د یموافقت م همه

 ؟  يبر يخوا یهم نم نجایا:پرسه  ی، سامان م میرس یکه م یدروازه قرآن و خواجو کرمان به

 ....شب قشنگتره  نجاینه االن ا یچرا ول ـ

 دیبه تخت جمش دنیو تا رس میخور یخره م یکه سامان واسه مون م يا وهیرو با آبم یمامان يراه لقمه ها يتو

شب دوشنبه هم به آسونه  هیده که  یم شنهادیگذشته کردنها باران پ ادی ونی، م مینیش یهم ساکت نم قهیدق هی

برادر امام  نیحس نیعالءالد دیس ي آستانه، آسونه که همون  میتا بلکه حاجت روا بش میو اونجا بخواب میبر

 ياونجا واسه گرفتن حاجت و ادا انیمختلف ، م يداره که از جاها يادیز يرضاست ، دوشنبه شبها مهمون ها

... ها نه  یوبه بعض دمیهاش رس یداشتم که به بعض ادینذرها و حاجت ها ز نیمنم از ا....  ریبخ ادشی... نذر

که به  ي، خنده ا ارهیخنده سامان رو در م شنهادیپ نیخاطره ها ، هر چند ا يتکرار دوباره  ستیاز لطف ن یخال

شوهر کردن و البته که باران هم  یعنیکنه که منظور باران از حاجت روا شدن  یفکر مخاطر حاجت بارانه ، آخه 

منظور دار سامان رو  ي ههم نداره خند يو مشت تو بازوش که اثر شگونیو با چند تا ن ادیاز خجالت سامان در م

 .کنه  یم یتالف

 ؟  نیبر نجایاز ا نیخوا یم ای نگیپارک میبر: پرسه  یسامان م میرس یکه م دیتخت جمش يورود به
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،  نگیپارک می، بهتره بر میش یو خسته م میراه بر دیبا یلیخ میبش ادهیپ نجایکنه که اگر ا یاعتراض م باران

 رهیگ یپول خرد نداشتن از خود باران م يو به بهانه  نگیپارک دیو رس شیپول ف یکنه ول یسامان هم قبول م

.... 

که کنار  یینه ، از تو مغازه ها ریآفتاب گ یهمراهمون هست ول نکی، ع میفتیو همراه هم راه م میش یم ادهیپ

 یتو مغازه ها م ینکنه ، چرخ تیتا آفتاب اذ میخر یشه چند تا نقاب هم م یم دایتوش پ یو همه چ نگهیپارک

 . میکن یخره و مافقط نگاه م یگردنبند و انگشترم یی، باران چند تا میزن

 یکردن باران و ارغوان م تیاذ يو سامان برا میفتیراه م دهیخر طیسر سامان که بلبه دست پشت  یفیق یبستن

 نیخر یحواستون باشه چقدر م نیحساب کن یدونگ دیشما دوتا با یخانم مهمون خودم ول نیبهاران و نازن: گه 

 .... نیخور یو م

شن و گذشتن از دروازه  یاز چوب محافظت م يکه با حصار یسنگ يبا باال رفتن از پله ها دیتخت جمش دنید

که نشونه قدمت و  یداره ، شهر سنگ یو قشنگ یبازم برام تازگ یشه ، قبالً هم اومده بودم ول یملل شروع م ي

 هیاز جون و دل ما دینگه داشتن با يبرا که ي، افتخار یافتخار مل هیو  رانهیجون و جثه دار بودن خاك و مردم ا

 ... خرابتر و فرسوده ترنشه  نیگذاشت تا از ا

 يتو نماها... شه  یبلند م نهایازا یکه بارون بزنه چه عطرکاهگل یکشم ، وقت یم یکاه گل يها هیرو ال دست

هر  يسامان برا دهیکه داخل تخت جمش ییازمغازه ها.  میریگ یعکس م یمختلف ، چهار نفره و پنج نفره و تک

هم  نیمن خوشحالم که نازن وخره  یم یخیدستبند و گردنبند به اسم خودمون و با خط م هیکدوممون 

محبت وجود  نیپشت ا یاگر منظور خاص یشه ، حت یو محبت سامان شامل حال اونم م یهمراهمونه و مهربون

 .سازه  یشه و م یمحبت ها هم خوش م نیعاشق باشه دلش به هم نینداشته باشه ، اگه نازن

در  یبرازجون ونیاز خجالت قل ییکشونه تو قهوه خونه و خودش تنها یکرده همه رو م ونیکه هوس قل سامان

که  نینازن یکنن حت یاستقبال م هیده ، بجز من بق یم شنهادیشتر و پ ایبا اسب  ي، بعدشم که سوار کار ادیم

اونها ...  ستین شهیغلظت هم حداقل به ای ستین يخبر طونشیخانم شده و از لحن شوخ و ش بیامروز عج

بار تجربه کردن  هیگه خودش مراقبمه و به  یاسب ، سامان م يدارن و من ترس ، ترس افتادن از رو جانیه

 .دم که فقط نظاره گر باشم و بس  یم حیارزه اما من ترج یم

 یو نشون م شیچند صد سال پ يهایرانیساز که علم و قدرت ا یو مهندس میعظ يبنا نیا دیتخت جمش دنید

شه ، سامان  یو حرص خوردن ما دخترها تموم م یخره تو پارك جنگل یکه سامان م یده با خوردن کباب
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خوشگل همراهش  ينگاه بد روونه دخترها یهست تا کس یخودش مثل عقاب حواسش و نگاهش به همه چ

ساپورت پوش با  ییترهاکنه ، اونم چه دخ یشماره هاش اضافه م ستیشماره به ل ییخودش چند تا ینکنه ول

 .کنم  یرو فقط من حس م نینازن يو دلخور یناراحت.... که دگمه هم نداشتن  ییمانتوها

کنه که چرا از اون دخترها شماره  یو به سامان اعتراض م ارهیباران دلش طاقت نم نینشستن تو ماش موقع

 ...آخه  یتو در حد اونا هست. شعور  یب ي؟ جلف ها یگرفت

خدا ر وشکست و  يشد دل بنده ها ینم.. خوب چه کار کنم : گه  یندازه و م یبه همه م ینگاه سامان

 دارم ؟  داریهمه خر نیکه ا هیمن چ ریکرد ، بعدم تقص دیرو ناام دشونیام

اما ارغوان و باران با ... و حالش  نمیده ، منم تو فکر نازن ینم یکه خودش و از جمع جدا کرده و جواب نینازن

من : گه  یکنه و م یکه گرفته رو پاك م ییچشمِ همه شماره ها يدن و اونم جلو یسف براش سر تکون متأ

کارها رو  نیبه بعد ا ییجا هی زگرفتم وگرنه من ا یکردن شما شماره شون رو م تیو اذ یفقط واسه شوخ

 ...گذاشتم کنار 

 مثالً از کجا ؟  ـ

 ...رو نداره  دنشیفهم شیابه خودم مربوطه ، ذهن شما گنج گهیاونش د ـ

 ستیو پشم و عبا و کشکولش معلوم ن شیعابد و زاهد شده ، از ر ینیب یگه داداشم مگه نم یراست م ـ

 شده ؟  شیدرو

 !!حواست به زبونت باشه ...  ستایدورت شلوغ ن شهیباران خانم هم ـ

 یکنه ومن باز حسرت م یم یط یالیخ یزنه و ب یدندون نما م يزنه و لبخند یتو صورت سامان زل م باران

سامان و اردالن هرچه قدر ... سربه سرش بذارم  يجور نیخواهر که ا هی یحت ایکاش برادر داشتم  يخورم که ا

 .شن  ینم یهم که مهربون باشن بازم مثل برادر واقع

کردم بذار به  دایپدوست تازه  هی شبید.. رفت  ادمی يوا يا: گه  یکنه و م ینگاهم م طونیش نهیاز تو آ سامان

که تعجب نکنم که از  رمیگ یخودم و م ي، جلو ستمیکاره ن نیمن بشه که من ا الیخ یاونم زنگ بزنم بگم ب

االن  ینخوام بفهمن من بودم ول نکهیا نه...شده  رید گهیهم د یکردن گوش لنتیسا يبرا... منم  دهیکجا فهم

انداختن من  ریگ يرو برا تیموقع نیسامان هم بهتر... ندارم  يافتادم و راه فرار ریشون گ نیکه ب نیماش نیتو ا

 ....  ستین يچاره ا گهیندازم چون د یزنه تو پهلوم و من شونه باال م یم نینازن... کرده  دایپ
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رو  یدندون نما و باالجبار گوش يشه و منم با خنده ا یمن بلند م یزنگ گوش يو صدا رهیگ یشماره م سامان

 یشون رو م شبیسامان مزاحم د یباران و ارغوان که با فضول.... تو روحت سامان  يا ارمیم رونیب فمیاز ک

 ...شه  یوکبود م اهیس شگونهاشونیشناسن بدن منم از ن

رو هم  نی، ارغوان نازن میزن یم یکرمان يهم به خواجو ي، سر میرس یم رازیخنک شده که به ش باًیتقر هوا

خونم قبول  یکه من از نگاهش م یدوست داشتن نیدر ع نینازن یباشه ولکنه که شب مهمونشون  یدعوت م

رو درست  نیزنه و نازن ینم یبشه ، سامان هم حرف ادهینگه داره تا پ ییخواد که به جا یکنه و از سامان م ینم

 دیسامان که شا یرپوستیمحبت ز نیهم گل انداخته از ا نینازن يکنه ، گونه ها یم ادهیدر خونه شون پ يجلو

 .باشه  يدختر و امانتدار هیتنها نگذاشتن  رتیغ دیاحترام و شا يفقط از رو

 لیو در مورد فام يمادر لیدر حد فام یشه ، خودمون یتر م یخودمون يره ، فرصت گفتن حرفها یکه م نینازن

 .پدر 

 پدر ؟  لیبهت خوش گذشت ، کنار فام روزید ـ

 يگذرا ي، دلخور غمای دنیکه با د يعاد يکنم ، روز یفکر م روزیباران به دبهتر جواب دادن به سؤال  يبرا

 ..شد  لیتبد یموندن ادیخاص و به  يچند ساله ، به روز یو اعترافش به عشق نینازن ي، حرفها یمامان

شروع  يچطور نیاگر بدون یول.... هم خوب بود  یلیخ.... چرا بد باشه : گم  یو م نیماش یدم به صندل یم هیتک

 شد ؟

 ؟  يچطور: پرسه  یم جانیبا ه باران

 . غمای دنیبا د: دم  یو خونسرد جواب م يباران عاد برعکس

 ؟  شیدیکجا د: خوره  یسامان تو هم گره م يابروها

 دیما با دارید دنیو شن غمای دنیچرا د یشد ، ول یو عصب دیرو د نیبه رفتار سامان اون موقع که ماش فتهیم ادمی

 ناراحت کنه ؟  سامان و

 بود درسته ؟  غمایهم  یاون شب نیسامان ؟ ماش ـ

 ؟  يشد یعصبان دنشیچرا از د: پرسم  یرخش م میکشم و با زل زدن به ن یو جلو م خودم

 اومد در خونه ؟ چکار داشت ؟ : ده  یو با سؤال جواب م سؤالم

 .رو جا گذاشته بود اومده بود دنبالش  فشیک ـ

 ؟  يباهاش که حرف نزد ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٥٤ 

موضوع اونقدر ها هم  نیاما ا... که نه  دنیفهمم ، نفهم یرو نم تشیسامان و حساس يبازخواست ها نیا لیدل

 .کنه  ینم دایپ یبه سامان ربط

 ...نداشت تو  يریاون که تقص...  هیدونستم کار درست چ ینم یعنی.... نه  ـ

باشه اونم  یهر چ... اعتنا باش بهاران  یبهش ب... يکرد یکار خوب: گه  یحرفم رو بزنم و م یده باق ینم اجازه

 يها تیببنده و واسه همه دردسر درست کنه و موقع یتونه چشم رو همه چ یراحت م یلیخ!!! پسر همون پدره 

 ....و به باد بده  گرانید

 !!! آخه اونها چه کاربه سامان داشتن آخه ... پسر  نیهم داره ا يدل پر چه

 ؟  یشه واضح تر حرف بزن یم یول... ندارم  شیمن که کار ـ

 !!!خان هم کم دردسر نداشته  غمای نیعوض شده بهاران ، ا زهایچ یلیمدت خ نیتو ا ـ

 شده ؟  یمگه چ ـ

!! بهاران  یول... نشده  یخاص زی، چ یچیه: گه  یکنه و م یم یمن و سامان باران درفشان يبحث جد ونیم

... کنه  یم میدخترش و بعد از ترس گرگ خودش و تو کدو تنبل قا يخونه  ره یم رزنهیمثل اون قصه بود پ

 !!!  یتا از دست گرگ در امان باش ياومد یبا کدو قلقله زن م دیبار تو با نیا

نگاه پر از سؤالم و  یسامان وقت. با گرگ داره  یچه تشابه غمایکنه ،  یم شتریمن و ب یجیباران فقط گ یشوخ

ذهن خودت ومشغول  دیاما نبا.... به مدتش ندارم  يکار.. سفر  هی يتو فقط اومد: رسه  یبه دادم م نهیب یم

 ... یارزش بکن یب يزهایچ

 .و بدون ارزش باشن  تیاهم یاگر ب یخوام بدونم ، حت یم یول ـ

 یکه از قبل م ییغمایبا اون .. مدت عوض شده بهاران  نیتو ا غمای.... یخوام مواظب باش یگم چون م یم ـ

 .فرق کرده  یلیخ یشناخت

 ؟  يرییچشمم چه تغ يجلو ادیم غمای صورت

 ....روابط آزاد و ... دردسرش هم نبوده  یکرده که ب ییها طنتیش هی ـ

نه به اندازه  یبود ول طونیش غمای... کنم  یباور نم.. محاله ...  غمای یعنیده ، روابط آزاد ؟  یادامه نم گهید سامان

 .... بره  شیگه پ یکه سامان م يحد نیکه بخواد تا ا يا

 .مغز گر گرفته خنک بشه و سرد  نیتا ا رمیجواب بگ دیپر از سؤاله و با ذهنم

 شده ؟  ضیمر غمای یعنی: پرسم  یم يناباور با
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ولش کن ... نشده بود  دهیکش نجایکاش اصالً حرف به ا: گه  یده و م یسرش و تکون م یتیبا نارضا سامان

 ...خراب نکن  هودهیب يفکرها نیامروزت و با ا... بهاران 

هم  یمامان یناراحت.... شه پر از سؤال  یذهن من م یول غمایصحبت ما درباره  يشه خاتمه  یسامان م حرف

 یازشون بکه من  گهید يزهایچ یلیخ دیوشا... حرفها رو بزنه  نیخواست هم یهم م نی، نازن نهیبه خاطرهم

 .خبرم 

کنم  یم یباهاش روبوس... همون نامزدش هم هستن  ایاردالن و خانمش ... جمع شدن  ییدا يتو خونه  همه

از نظر اخالق و  یرسه ول یاردالن نم يگم ، از لحاظ ظاهر به پا یخوش آمد م لیو ورودش رو به جمع فام

 نیبه بهتر شتریگذره ب یم شتریهر چه ب.کنم  ینم یبیکه اصالً با اون احساس غر ي، طور رهینظ یرفتار ب

 .برم  یم یاردالن پ يانتخاب بودنش برا

مزه دهن  نکهیا يکنه ، برا یجدا که نه دور م دمیکه شن ییو حرفها شیاونجا من و از چند ساعت پ يفضا

باال  نیآست يخوا یتو نم.. سامان ؟ اردالن که افتاد تو تله : پرسم  یسامان رو درمورد ازدواج بفهمم از سامان م

 !!!شه ها  یم ریداره د...  یبزن

 خوام ؟  یمگه من چند تا زن م ـ

و جواب و  نیزنم هم یحرف وبهش م نیهروقت خودمم ا... خاله  ینیب یم: گه  یمهرناز از تو آشپزخونه م خاله

 !!!گفتم  یکه م یزن نمیبگه مامان بفرما ا ارهیو ب رهیتر و بگدخ هیروز دست  هیترسم  یده ، م یم

 ....  يحور و پر...  ارمیعروس و برات م نیبه انتخاب من شک نکن مامان ، بهتر ـ

 !!  يداد ینم پس نم... سامان  هیخبر: پرسه  یم اردالن

 !!! منتظرم وقتش بشه .... وقته  یلیخبر که خ ـ

 عروس خانم ناز دار ؟  نیهست ا یحاال ک ـ

... از خودش ... ازش مطمئن بشم  دیبا: گه  یکنه و م ینگاه م دهیسؤال و پرس نیبه ارغوان که ا سامان

 .کنم  یاون وقت خبرتون م... احساسش 

 ؟  نمیب یرو م يروز نیمن همچ یعنی ـ

 ...و دوست داره ر یکه سامان ک رمیگ یگن و من دلهره م یم شاهللایدر جواب خاله مهرناز ا همه

 .کباب کردن  يشن برا یبالکن م یکباب و بده و اردالن به اتفاق سامان راه بیگه که ترت یبه اردالن م ییدا

 ؟  نیخوا یکمک نم: پرسم  یم دنیکش رونیزبون سامان ب ریحرف از ز دیو شا الیفرار از فکر و خ يبرا
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 .ناخونک بزن و تستش کن  ایهر وقت آماده شد ب... نه : گه  یگه اما سامان م ینم يزیچ اردالن

زنم و از  یم هیمبل تک ی، به پشت میما بخور ينشد ضیکه اول تو بخور تا اگر مر نهیزنه ، منظورش ا یم طعنه

... زنه باال  یسامان خان حسابت داره م: گم  یخورم و م یکنه م یکه مارال نامزد اردالن تعارفم م يا وهیم

 ...باش  یتظر تالفمن

 يعکسها يبهاران جان دوست دار: پرسه  یره ، مارال م یم رونیخنده و همراه اردالن ب یته دل م از

 ؟  ینیرو بب مونینامزد

 حتماً ، چرا که نه ؟  ـ

 ؟  نجایا ارمیب ایاتاق اردالن  يایم ـ

 ...تو اتاق  میبر ـ

ذوق دارن واسه  نقدری، باران و ارغوان ا میکن یو آلبوم عکس نگاه م نمیش یرو تخت اردالن م ينفر چهار

 . ارنیمارال رو در م يدن و خنده  ینم دهیکه نوبت به من هنوز ند دنید

 .رنگش  یکه مثل گنبد جمعش کردن و لباس عناب ییمحو و موها شیعکسش خوشگلتر از االنه ، با اون آرا تو

 . شاهللایا یمراسم عروس يو به زود نیخوشبخت بش... شده خوشگل  یلیخ... مبارکتون باشه  ـ

 .که کم گفته  نمیب یکنه و االن م یم فیازت تعر یلیاردالن خ ـ

 ....محبت داره به من  ـ

ده که من و  یشن ، ارغوان اجازه نم یکمک بلند م يشام و باران و ارغوان برا نیایزنه که ب یصدا م ییدا زن

 .... هیگه خودشون هستن کاف یو م میشون کن یمارال هم همراه

 .شه  یهم م شتریزنه ب یکه م یکم معذبم که با حرف هینگاه مارال  ری، ز یذارم رو عسل یبندم و م یو م آلبوم

 ....همه  نیدم ا یو به اردالن حق م یهست یدوست داشتن ـ

 ....وزغ شده  يچشمها يکه اندازه  ییزنم تو صورتش با چشمها یدفعه زل م هی

 ... دونم  یرو م یهمه چ: گه  یو م رهیگ یو م دستم

 یبدون ينبوده که بخوا يزیچ:  ارمیدم و از شک درش م یشم ،بزاق دهنم و وقورت م یخودم مسلط م به

 یدوستش دارم ول....  شتریمن از اول هم به اردالن و سامان به چشم برادر نداشته نگاه کردم نه ب... مارال جان 

 ....برادر  هی... محرم  هیمثل 
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چشمات و نگاهت مطمئن شدم که  دنیامشب با د یکم شک داشتم ول هیراستش ... نگفتم  يزیمن که چ ـ

 . نگاهت پاك و دلت صافه 

 يزیچ یهم خوبه اما وقت یلیرو راست بودن و صداقت داشتن خ...رو گفته  یرفته همه چ... شعور  یب اردالن

 دختر ؟  نیبگم به ا یزد ، حاال من چ یم یحرف دیطرفه بوده نبا کی احساس نیما نبوده و ا نیب

بودن  بهیاما واقعاً حس غر نمتیب یباره که م نیاول يحس خودته ، برا هیمارال جان ، حس منم شب نیبب ـ

 يتو و اردالن آرزو يو با تمام وجودم برا یاردالن هست يشانس برا نیباهات ندارم ، مطمئنم که بهتر

 .کنم  یم یخوشبخت

کباب  گهید نیایب گهیو م ادیمن و باور کرده ، باران م يکه حرفها نیا يدلگرم کننده است و نشونه  لبخندش

 .کنه  یم خی

رم ، نگاه کنجکاو  یم رونیمثل قبل همراه مارال ب يا هیذارم و با روح یاز اردالن و تو اتاقش جا م میدلخور

و منم کنار  نهیش ینظر داره ، مارال کنار اردالن م ریار من و مارال رو زذارم که رفت یجواب م یاردالن رو هم ب

 .به وقتش  باشهاونها نباشم ، گله کردن از اردالن  يارسالن که روبه رو

شب  دیآرمان فردا مدرسه داره و با... خواد که آماده باشن واسه رفتن  یبعد شام از بچه ها م یمهرناز ساعت خاله

 نجایاگر امشب ا یبهاران مشغول الذمه باش: گه  یبلند بهم م ياز رفتن با صدا یاران ناراضزودتر بخوابه ، ب

 ششیپ دیرو تنها گذاشتم شب با یاز صبح مامان.... کردن باران هم قصد موندن نداشتم  ونیبدون مد....  یبمون

 .باشم 

رسونم ،اگر  یگه خودم بهاران و م یمخصوص من و م يشه راننده  یخاله مهرناز سامان م یشب مهمون مثل

 .نخواد بمونه 

باران امشب راحت بخوابه همراه  نکهیا يکنم و برا یطور بچه ها تشکر م نیو شهال جون و هم اریمه ییدا از

 .امیم رونیاونها ب

با دقت تو کوچه رو نگاه  میرس یشه ، سر کوچه که م یم يسپر یاب يراه تو سکوت من و سامان و صدا شتریب

 یمنم تا وقت روزی، با رفتار د نجایا ادیهر شب ب ستین کاریکه ب غمای یگرده ول یم غمای نیکنه ، دنبال ماش یم

 .کنه  ینم نجایا ادیکه هستم 

 !!گفتم  ینره بهت چ ادیبهاران  ـ
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 لیدل: گم  یآروم بهش م یطور حرف زدنش رو اصالً دوست ندارم ، اما با لحن نیو ا غمایسامان به  شک

در ضمن من هنوزم  دهیکه باشه آزارش به شما نرس يفهمم سامان ، اون به هر بد یرو نم غمایاز  تیناراحت

 ....عوض شده باشه  نیگ یکه شما م يجور نیا غمایباورم نشده که 

اگر حرفهاتون درست هم  یحت: دم  یخواد اعتراض کنه که اجازه نم یداره ، م یدر خونه نگه م يو جلو نیماش

!! کنم نه  یم يو خانواده اش دور غمایمن از  نکهیکنه ، نه به خاطر ا ینم دیمن و تهد يبازم خطر یه ولباش

 .... و نگاه بد به همخونش داشته باشه  تیکه ن ستین یهم که باشه کس یبه هر پست غمایچون مطمئنم 

 ... یبش تیخوام اذ یمن فقط نم ـ

 نیتا ا غمایاگر  یرو بدون سامان حت يزیچ هیاما .... رو دوست دارم  تهایحما نیچقدر ا یدون یممنونم ، نم ـ

بوده اون دختر خودش  ياگر اون با دختر.... رو گردنش انداخت  رهایتقص يشه همه  یحد عوض شده باشه نم

 نیهم.. .چه خوب چه بد  فتهیاتفاقها برات ن یلیتا خ يو نخوا یذره اراده داشته باش هی هیکاف.... خواسته  یهم م

 يتا حد دیاون دخترها چرا با ایتونستم مثل اون دخترها که به تو شماره دادن رفتار کنم ؟  یمن نم... امروز 

 خواستن ؟  یکه خودشون هم م نهیقدم بشن واسه شماره دادن ؟ جز ا شیو پ ارنیب نییخودشون رو پا

 ....بازم تو مواظب خودت باش  یول... حرفت رو قبول دارم .... نه  ـ

تو هم مواظب خودت و ... هستم : گم  یکوبم و م یبشه ، با مشت تو بازوش م ادهیپ طونیخواد از خر ش ینم

 ...  دارهیعشقت باش ، سالم من و بهش برسون بگو دختر خالم مشتاق د

 .چشم : گه  یزنه و م یم يتلخند

نگران احساس سامان به  دیبا گهیاالن د....  انهیبود  يامشبش جد يزنه تا منم بدون حرفا ینم يا گهید حرف

 .هم باشم  نینازن

 ....دست شما درد نکنه  ـ

 .شم  یگه که متوجه نم یم يزیلب چ ریز.... کنه  ی، درد نم طونیبرو ش ـ

 يو دستش مشغول باز کردن در خونه  نیشم که نگاهش به ماش یخان م دیشم متوجه توح یکه م ادهیپ

،  رمیبگ دیکل یرفت از مامان ادمیزنم ،صبح عجله داشتم  یو زنگ خونه رو م رمیگ ی، نگاه ازش م هیحاج

 .ره  یکنه و م یم یکنه تا برم داخل و با تکون دستش خداحافظ یسامان صبرم

******** 
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... سامانه  يحرفها ریگذرونم ، همه اش هم تقص یرو نم یکه داشتم شب خوب یخوب باًیروز تقر برخالف

سر داره  ریرو ز یکیسامان خودش  نکهیا دنیزد و موضوع عاشق شدنش و فهم یم غمایکه در مورد  ییحرفها

بازم سامان  یول... بود سامان اون حرفها رو نزد وگرنه  نینازن یخوب که وقت.. سوزه  یم نیدلم به حال نازن.... 

ه موقع حرف زدن از اون چشماش رو برده ک نشیکه دل و د هیبفهمم اون ک دیذارم ،با یو به حال خودش نم

 ....خنده  یزنه و لبش م یبرق م

خونه  ادیناهار حتماً م يدادم که امروز چکاره است و جواب داد که تا ظهر کالس داره و برا امیپ نیبه نازن شبید

 یلیخ....  ادیب نیاالن هم منتظرم که ظهر بشه و نازن... داره  دنیدونم که مثل من عطش فهم ی، م یمامان ي

در مورد  دنیخوام که با پرس یهم هست اما نم یانتونه به همه شون جواب بده ، مام یم نیسؤال دارم که نازن

 .عمو ناراحتش کنم  يو خانواده  غمای

که باز  اطیدر ح... منتظرش نشستم تا برگرده  اطیشدنم رفته و من تو ح داری، قبل از ب ستیهم که خونه ن االن

 ...شه که کجا بوده  یکشه معلوم م یکه پشت سرش م يدیاز سبد خر... استقبالش  رم یشه م یم

 ... ریسالم و صبح بخ ـ

 ایرفتم  یخودم م ای...  یمامان نینکرد دارمیچرا ب:گم  یو م رمیگ یده ، سبد و از دستش م یرو که م جوابم

 !!! نیکه دار يپا درد نیبا ا.. اومدم  یهمراهتون م

 دونیدخترخوب ، امروز آقا جعفر رفته م نمیشه که همه اش تو خونه بش ینم: گه  یداره وم یاز سر بر م چادر

 . دیرفتم خر یبود اگر نم فیتازه آورده ح ي وهیو م يسبز

و  یقلم يبادمجونها.. خوردن و کاهو  يشه ، گوجه سبز ، هندونه ، سبز یم دایپ یهمه چ یمامان دیسبد خر تو

 .... يکلم قمر

 ؟  يصبحانه خورد!  یش یم ضیمر... نشسته نخور: کنه  یاعتراض م یزنم مامان یگوجه سبزها که پاتک م به

 ...نداشتم  لیم.... نه  ـ

پاك کردنش رو که  يمخصوص سبز يره داخل خونه ، سفره  یده و م یتکون م يبودن سر یسر ناراض از

 .شم  یم حونیر يکنم روش و مشغول پاك کردن دسته ها یم یرو خال یکنه ، همه چ یپهن م

 !!! که  يخور یخوام آبگوشت برات درست کنم م یامشب م ـ

 .که پر دنبه باشه  یبه شرط... شما نه آورد مامان خانم  يشه تو رو یمگه م ـ

 .دوست داره  یلیخ..تو چشماش آخه بابا هم مثل من  نهیش یم غم
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کنم  يپاچه خوار دیبا..  ادیدوست داره و خوشش م یلیهم خ نیکنم ، نازن یدرست م یناهار خودم ماکارون يبرا

 .خوام بدونم و بهم بگه  یم یتا هرچ

 یمونن کالس دوم یها راحت شده ، فقط م یکشه که از دست کالس اول یم یو نفس راحت ادیخسته م نینازن

 . شن  یم لیاونها هم تعط گهید يهفته  هیها که تا 

ظرفها رو  نیبا کمک نازن. میو در کنار هم هست يشتریوقت ب يطور نیا..کالس نداره  گهید نینازن که خوبه

 یهم مشغول آماده کردن مقدمات آبگوشته و نم ی، مامان میکن یرو مرتب م یمامان يو آشپزخونه  میشور یم

 .شه تو آشپزخونه حرف مهم زد 

بهت  شبید: پرسه  یبگم م يزیمن چ نکهیکشونم تو اتاق ، قبل از ا یو م نیشه نازن یکه تموم م کارمون

 ؟  يدیخوش گذشت ، عروس اردالن رو هم د

رو کف دست مارال گذاشته ،  یکه اردالن کرده و صاف همه چ ياز کار یکنم حت یم فیتعر یاز همه چ براش

 .گم  ینم يزیسامان چ يفقط از حرفها

که  نهیتو دلش بوده رو به زنش گفته ، اما حرف من ا یکرده که هر چ یخوبهم معتقده که اردالن کار  نینازن

 ...وجود نداشته  يزیچ

 ...فکر کردم  یلیخ شبیبهاران ؟ من د: گه  یم قیعم یکشه و با آه یطاق باز دراز م نینازن

 ؟  یبه چ: پرسم  یکشم و م یخودش دراز م مثل

 شهیکار از ر یعنی...و محکم  يقو يا شهیزده تو قلبم ، ر شهیکه ر یاحساس نیبه عاقبت ا...  یبه همه چ ـ

ترسم که  یشه اما من م یکه هر روز محکم تر هم م يزدن هم گذشته بهاران سبز شده و ساقه زده ، ساقه ا

و  ياریدرش ب شهیاز ر يخوا یم هک ینبره و مجبوربشم قطعش کنم ، مثل درخت ییطرفه باشه و راه به جا کی

... مونه بهاران  ینم یاز من باق يزیکار بشم چ نی، اگر مجبور به ا ادیاطرافش هم باال م يخاکها شهیهمراه ر

 بهاران ؟ اگر سامان دوستم نداشته باشه ؟ .... هم نبود  الشیخ نیع روزیتو که د يپسر خاله 

 یلیسامان خ... ده اما امکانش هست  یداره باز نشه ، آزارم م یکه سع یو حسرت تو صداش و بغض يدیام نا

 نیا ي شهیزنه به ر یم شهیکه ت یزد ، دوست ندارم اون کس یحرف م گهید یکیراحت از دوست داشتن 

 !!نداشته باشه  بخو: فکر کنه  یرو قبول کنه و به همه چ تیواقع دیبا نیاحساس من باشم اما نازن

 نکهیبا ا.... گفتنش ساده است بهاران : کنم  یشک م نینازنخوره و من باز به شناختن  یاز حرفم جا نم یلیخ

 ...خوام بهش فکر کنم  یمن نم یول فتهیممکنه اتفاق ب
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و فراموش کردن هم کار  يحس و دار نیوقته ا یلیخ...  یفهم یرو م زهایچ نیتو خودت بهتر از من ا نینازن ـ

 دینه نا ام... کنم  دوارتیخوام ام ینم.... حرفت رو قبول دارم  ینداشتم ول يکه تجربه ا نیبا ا ستین يساده ا

 ییتونم بگم که با سامان به جا یم قینه دق...  یزنفرصتها ب ي هینه درسته که به خاطر سامان پشت پا به بق... 

 ....کنه  یخودش درستش م..  يرو به خدا بسپر یکه همه چ نهیدونم ا یکه م يزیتنها چ...  یرس ینم

کنم ،  یم يبلندش باز يخوابم و با موها یسرش ، رو شکم م ریکنه ز یکشه و دستش و قالب م یم یفپو

من  يکنه و راه و برا یکه خودش سر حرف و باز م یشروع کنم و با چه سؤال يکنم که چطور یفکر م یکم

 .باز 

 فکر بهاران خانم و مشغول کرده ؟ یچ ـ

 ؟  نینازن..  زهایچ یلیخ ـ

 ...قربون اون لحن ملتمست برم  هیچ ـ

مونه هر چقدر  یمثل کش م...  شیدختر نه غمش معلومه نا شاد نیکنم ، کالً ا ینگاهش م زیر يچشمها با

 .و شوخ  طونیش نیشه همون نازن یگرده و م یبازم به حالت اولش بر م شیهم که بکش

 ...مشغول کرده  یلیزدن که فکرم و خ ییحرفها هیبچه ها  روزید ـ

 ؟  يدرباره  ـ

 ... غمای ـ

 ؟  يدیها شن یچ: پرسه  یخوره و با شک م یبه هم گره م ابروش

هم مثل من تو فکر  نیگم و نازن یکه سامان زد و بهش م ییصدام و نشنوه حرفها یو آهسته که مامان آروم

 ... شه  یغرق م

کالً  یعنی غمای... درسته  باًیتقر يدیکه شن ییزهایچ:  نهیش یشه و چهار زانو م یشه بلند م یکه تموم م حرفام

 ... ریدو سال اخ یکی نیرو نداشتن تو ا یخوب يعمو روزها يخانواده 

 ؟  یکن یم فیبرام تعر ـ

 کنه ؟ یبه حالت م یچه فرق ـ

 !خوام بدونم  یفقط م ـ

حد خودش رو هم ... بود و اهل دوست دختر گرفتن  طونیکه ش یدون یم... داشته  یمشکالت هی غمای... خوب  ـ

مامانم  يحرفها يمنم از البه ال... دونم  یشد و منم نم يجور نیدفعه ا کیشد که  یچ نکهیداشت ، ا ینگه م
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 ییاز دا یلیخ یمامان.... ها هم سرد شد  هرابط... و رفتن شما  ییدا يبعد از کاله بردار... شده  یچ دمیفهم

اصالً بهش  یزد ، بعدشم که اومد مامان یسر نم یهم به مامان ییاول که خود دا يبود ، ماه هابهنام دلخور 

عمو  یاز اون ماجرا گذشته بود که مامان یسال کیکرد ،  یرو هم به روش باز نم اطیدر ح یکرد حت یاعتنا نم

 ....شد  ضیزن عمو مر نکهیتا ا... بزنه  یباهاش حرف نکهیبدون ا.... داد  اهبهنام و به خونه اش ر

 ؟  یضیشد ؟ چه مر ضیفروغ مر ـ

 ... نهیسرطان س ـ

نداره مثل خود  دهیفا دنیخواب گهیشدن اونم سرطان ؟ د ضیزن عمو و مر...  ادهیز یلیخ نیحرف نازن شوك

 .شم  یحرفش م يادامه  دنیو منتظر شن نمیش یم نینازن

اگر ... اما بدتر شده که بهتر نشده ...  دنیهاش هم بر نهیاز س یکیبود ،  رشدهید گهیفهمن که د یم یوقت ـ

 .... افتاده  يبه چه روز شییببن

 ... ستیکرده باشه سخت ن شرفتیپ شیضیکه مر یسرطان ماریب تصور

 خوب ؟  ـ

.... هم باهاش بهترشد  یشده رفتار مامان یگفت چ یبه مامان ییفروغ که شروع شد و دا یضیمر گهید یچیه ـ

.... هم دردسر درست کرد  غمای.. فروغ  یضیو دار مر ریکرد ، تو گ یمحلش هم نم یب گهیبود اما د نیسرسنگ

، شوهر  هیبه چ یخبر نداشته که چ غمای یبوده ول گهید یکی يشه که عقد کرده  یدختر دوست م هیبه  ایگو

 ندشیب یم غمایر هم با کنه که آخ یم بشیکنه و تعق یاون دختر که از قضا پسر عموش هم بوده بهش شک م

دو روز تو  یکی غمای،  يشن اونجا و دعوا وکتک کار یعموش و همه جمع م يزنه به خانواده  یزنگ م... 

 ....بود  يبستر مارستانیب

 نکردن ؟  تیشکا ـ

 نیشه که دست از ا یدرس عبرت نم غمایتجربه واسه  نیبوده ؟ اما ا ریخودش هم گ يپا ی، وقت ینه از ک ـ

گه من از پسرتون حامله ام و  یبهش م میو مستق ییره شرکت دا یدختر م هیمدت بعد هم  هی.. کارها برداره 

 ی، بعد از کل يبد شیآزما دیگه با یکنه از اون دختر زرنگ تره م یکه فکرم ییدا... ره  یبار نم ریپسرتون ز

 . ...مجبور شد عقدش کنه ... بود  غمای يدردسر معلوم شد که بچه 

من و مامان بابا  یعنیافتاده و من  یشه ، چه اتفاقات یم شتریگه و بهت و تعجب من با هرجمله اش ب یم نینازن

و  غمایاز  يشه ، بگو سامان با چه اعتقاد یتر م اهیبرام هر لحظه س غمایصورت  ریتصو...  میخبر بود یب
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شم ،  یم یخبرها چه حال نیا دنیشندونه من با  ینم نیشد ، نازن یزد و من باورم نم یکارهاش حرف م

 ...روز افتادن  نیکه به ا... سوزه براشون  یمن دلم م... نه  یخوشحال

 االن زن و بچه داره ؟  غمای یعنی: پرسم  یدهنم گرفتم م يکه جلو یو با دست ناباور

 ي، کار دیخواست رس یکه م ییازهیبه چ یاسم تو شناسنامه اش وقت هیدختره دردش فقط پول بود و ... نه  ـ

برو هر ... برو  رانیرو گذاشت تو منگه که از ا غمایهم  ییهم طالقش داد ، دا غمایکرد که اون بچه سقط بشه ، 

جا  نیچرا بچه ات به ا نیفکر کن بب نیشگفت ب... نگذاشت  یدلت خواست بکن اما مامان یهر غلط گهید يجا

تو شهر خودت  نکهیدر عوض ا...  ریتو دهن ش شیو بنداز یچشم خودت دورش کن ياز جلو يخوا یم..  دهیرس

نگهش  نجایهم یو چند مدت غمایشد ضامن  ی، مامان یصورت مسئله رو پاك کن يخوا یم یکن يبراش پدر

 .... غما یواسه  ادیشد کمپ ترك اعت نجایداشت ، ا

 معتاد هم شده ؟ یعنی...  يـ وا

 ... گهیون کارهاشه دمنظورم به هم... نه  ـ

 ... خوب بعدش ... آهان  ـ

کارساز  یمامان يانگار حرفها... کارها نرفته  نیسراغ ا گهیرو داره د غمای يخودش هوا یاز اون وقت که مامان ـ

 ... غمای يخون از غصه  یکیچشمشون اشک ،  هی... بودن  یو مامان چه حال یمامان یاگر بدون.. شده 

 ...؟ اون که  یچ سنای ـ

 یاز همکالس یکیداشت نامزد کردنش با  سنایکه  یشانس... مثل همون موقع است ... نکرده  یفرق سنای... نه  ـ

 ...اومد  یم شیمشکل پ يا گهیاونم به شکل د يبرا دیوگرنه شا... هاش بود 

سخته ،  یلیخ دنیدوش کش همه درد و به نیدست تنها بار ا... مدت  نیتو ا دهیکش یچه عذاب یمامان چارهیب

 .به خودش مطمئن بود  یلیکه خ غمای... روز افتاده  نیبه ا غمایواقعاً چرا 

زنه تو کمرم و من و به  یم نیکنم که نازن یفکر م دمیکه شن ییتهایبه واقع یقال يخشک شده به گلها نگاهم

منم االن ...  ینفر و تا جون داره بزن کی يوقتها دوست دار ی، بعض ارهیشکل ممکن از فکر در م نیبدتر

 ...آوردم که  یم نیبه سر نازن ییشد بال یاگر م...  میحال نیهمچ

رفتار نکن  يطور یمامان يتو هم جلو...  ستین ریخود کرده را تدب...  یخواد بهش فکر کن ینم....  گهیبسه د ـ

 .. مدت نیغصه خورده تو ا یکاف يبه اندازه ... شده  یکه بفهمه چ

 .کنم  یتالشم و م یسخته ول ـ
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 . یکن یم یکار درست ـ

خودش هندونه رو قاچ  نی، نازن میکن یو تو بهار خواب فرش پهن م میکن یو آب و جارو م اطیح نیکمک نازن با

 ینشه اما بعض یکنم که نگاهم محو و مات صورت مامان یم یسع یلی، خ میتا دور هم بخور ارهیکنه و م یم

بابا اگر بفهمه چه ...  امیبه خودم م نینازن يچشم غره  ای شگونیره و با ن یاز دستم درم ارشیوقتها اخت

مثل من فقط دلش بسوزه  دیشا.... ناراحت  ای شهیکنه ، خوشحال م یاومده چکار م شیعمو پ يبرا یمشکالت

 يکار يبرا یجواب خوب تونه یباد آورده م يکردم ورشکست شدن عمو و بر باد رفتن پولها یفکر م شهیهم... 

 ياز دردها از صد بار ورشکست شدن و همه  ینم تحمل رنج و عذاب بعضیب یاما حاال م.. که عمو کرد باشه 

 .ات رو از دست دادن بدتره  هیسرما

 .گرده  یباز کردن در و با مهتاب بر م يره برا یبه سرم یگل یچادر گل نیشه و نازن یبلند م اطیزنگ ح يصدا

که براشون مشکل گشا بردم شاخه نبات گذاشته  یی، تو کاسه ها نهیش یکنه و کنار دستم م یم یهمه روبوس با

بهاران صبر نکرد که کاسه ها  روزی، د نیکه حاجت روا بش شاهللایا: گه  یگذاره و م یم یمامان يو اونها رو جلو

 .کنم  یرو خال

 ؟  ومدنیمسافراتون هنوز ن: ه پرس یکنه و م یتشکر م دهیکه کش یاز زحمت یمامان

 ... گردن  یفردا برم ـ

 .خطر  یسفرشون ب...  یبه سالمت ـ

از من  نیذاره ، نازن یسر زدن به غذا تنها م يشنوه ما رو به بهونه  یمهتاب رو که م نیسالمت باش یمامان

 و کجا ؟  یک: پرسه  یکنجکاوتر م

 ... مییمامان و بابام ، رفتن خونه دا:  ارهیدر م يخنده به لب ما رو از خمار مهتاب

 ... رفته سفر  یخود حاج... بود  یحاج يخان تو مغازه  والیه نیآهان ، پس بگو چرا ا ـ

جز  یول...مالحظه  یب نی، نازن نمیبب نیحرف نازن نیچرخه رو صورت مهتاب تا عکس العملش رو از ا یم نگاهم

لحنش  یذره و به شوخ هی، فقط  نمیب ینم يا گهید زیشه چ یکه از صورت مهتاب جدا نم يهمون خنده ا

 ؟  نینازن ادیدلت م: شه  یدلخور م

 .تحفه .....  شیا ـ

 !!!نزد  یبود بعدشم به تو که حرف یعصبان دیاون موقع توح... سال گذشته  کی؟ بابا  يتو هنوز فراموش نکرد ـ

 ... شیبانعص يبا اون چشمها... آره کم مونده بود من و ببلعه  ـ
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 رفته ؟  یبه ک نینازن يشتر ي نهیبهاران ؟ ک ـ

 ره ؟  یم یحالل زاده به ک ـ

محکم  ياز همون ضربه ها یکیدونم کجاش بد بود  یبه حرف من که نم نیخنده و جواب نازن یم مهتاب

 . شهیم

 .مادربزرگ فروش  يدختر عمه به همساده  ـ

 حوصله ات شد ؟  ـ

ره  یو م شهیگه اومدم و بلند م یرو ببر م ییچا نیا ایزنه ب یکه صدا م یو در جواب مامان ارهیمن و در م يادا

 .داخل 

دوتا از همون موقع شدن مثل  نیا: دوزه  یبه صورت من م نینازن يکشه و نگاهش و از قدمها یم یآه مهتاب

 . ادیچرا کوتاه نم نیدونم نازن ینداره نم شیکار دیحاال توح...  ریکارد و پن

واهللا من که ... از بس ترسناکه : ده  یو خودش جواب مهتاب و م رونیب ادیبه دست م ینیس نیموقع نازن نیهم

 .انگار که من قصد خوردنش رو داشته باشم ... اخماش تو هم بود  دمشیهروقت د

 ؟  دیرس یبه نظر م یآدم نیهمچ يدیو د دیبار توح هیبهاران تو  ـ

 !!! نه ...راستش  ـ

 رهیگ یها که م یبار مثل همون ماه هیبذار ... حاال هنوز با اون آشنا نشده ....  دشیسف یشونیارانه و پبه ـ

 ...کبابت کنه بعد نظر بده 

 .ریگیگه ماه یحساسه بازم بهش م یلیرو شغلش خ دیدونه که توح یم...  گهید یزن یحرفها رو م نیهم ایب ـ

 ؟ هیمگه کارش چ ـ

 . التهیمهندس ش ـ

 .هم واسه گفتن هست  يا گهیخان و حرف د دیتوح نیا نیول کن: گه  یو م زهیر یم ییچا نینازن

 دینبا گهیآقا دلخوره که د نیچه طرز برخورده حاال اگر از ا نیآخه ا...  نیخورم از دست نازن یدلم حرص م تو

 ...زد  ییشه هرجا یرو نم یفبدم که بفهمه هر حر شیسر وقت گوشمال دیبا... با مهتاب حرف بزنه  يجور نیا

 .ده  ینشون نم یعکس العمل چیعادت داره که ه نینازن يحرفها نیانگار مهتاب به ا یول

 ، درست تموم شد ؟  يچه کار کرد.... از خودت بگو بهاران  ـ

 .آره  ـ
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 ؟ گهید يهمون حسابدار ـ

 .شه  یلبم جواب سؤالش م يرو ي خنده

 !! يحسابدار یرفت یواسه چ... بابا دکتر ... مامان پرستار ... بهاران  دمیمن هنوزم نفهم یول ـ

 .دوست دارم  یلیرشته رو هم خ نیکه مامان بابا خونه نبودن بس بود ، ا نیهم ـ

خواد بچه هاش هم مثل خودش  یبهاران نم: کنه که  یکشه و اظهار نظر م یرو داغ داغ سر م ییچا نینازن

 .ره  یمامانش م ادیباباش م.... ره  یباباش م ادیمامانش م.. کنارش باشن  یتفیباشن و مامان باباش ش

 .بود  لیدل نیبابا باشم به هم ایمن اگر خودم نخواستم مثل مامان ... گه  یرو م قتیحق یشوخ نیع در

 که دوست داره برسه  ییزهایخوبه که آدم به چ یلیخ: گه  یکشه و م یم یآه مهتاب

 یدونم دل مهتاب و حت یشه و متفکر ، منم که م یهم ساکت م نیحرفش اونقدر پر سوز و گدازه که نازن نیا و

 .شکنه  یم اطیزنگ ح يسکوت و صدا نیگم و ا ینم يزیسوزه چ یاز کجا م نینازن

باز کردن  يرم برا یدارم و م یافتاده رو برم نیکه کنار دست نازن یگل یشم ، چادر گل یبلند م نیاز نازن زودتر

 ؟  هیک: در 

 ...منم .. باز کن بهاران جان  ـ

 .... خانم  يسالم کبر: خنده  یکنم تو صورتم م یدر وکه باز م.. خانمه  يکبر ياشتباه نکنم صدا اگر

 ؟  یخوب...  زمیسالم عز ـ

 ...دستشه  يتو يکه نگاهم رو کارتها یکنم داخل در حال یکشم و دعوتش م یخودم وکنار م... ممنون  ـ

 ؟  یزن یرو صدا م تیمامان... دستت درد نکنه : گه  یداخل و م ادیتپل مپلش م کلیاون ه با

 .زنم  یاالن صداش م... داخل  دیبفرمائ ـ

 در وباز نکرد ؟  یزنگ زدم کس ی؟ هرچ یینجایا مهتاب جون تو هم ا: گه  یمهتاب م دنیداخل و با د ادیم

خانم کارش داره ،  يگم که کبر یم یرم داخل و به مامان یو منم م نهیش یمبهار خواب  يخانم لبه  يکبر

 .بخوره  ییخانم هم چا يتا کبر ارمیرم تو آشپزخونه تا فنجون ب یو منم م اطیتو ح ادیم یمامان

: گه  یو م رهیگ یم یدونه کارت به طرف مامان هیخانم  يگل انداخته ، کبر یگردم بحث عروس یبر م یوقت

 ..اشرف جون  نیقدم رو چشممون بذار... ها رو خودم دادم  هیهمسا يکارت دعوت همه 

 .بشن  ریهم پ يمبارکشون باشه و به پا ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٦٧ 

... خانم  يهستم کبر نجایمنم االن ا: ندازه  یم یخودش و تو عروس يجا نیکنه و نازن یخانم تشکر م يکبر

 !!! ؟ حق و آب و گل دارم  گهیدعوتم د

 شاهللایا.. مثل همه  يزیتو هم عز... قدمت رو چشم : گه  یخانم م يده و کبر یخنده و سر تکون م یم ینماما

 ... خودت  يبرا

 ... کنه  یشه و تشکر م یم دیمثالً سرخ و سف نینازن

خواستم  یم..  یباش مارستانیفکر کردم ب: گه  یده به مهتاب و م یرو هم م یحاج يخانم کارت خونه  يکبر

 ... یینجایتو مغازه ، بهتر شد که خودت ا دیبدمش به آقا توح

  شاهللایا: گه  یم نیسنگ یخانم با نفس يکنه و کبر یرو تکرار م یمامان يهم آرزو مهتاب

 تاالر ؟  ایباالخره تو خونه است  ـ

بچه ... خواستن تو باغ  یهمون جور که اونها م: ده  یدوزه و جوابش رو م یم یخانم نگاهش و به مامان يکبر

 میخوا یشه ، گفتن م یموعدش داره تموم م گهیکردن که د هیباغ و کرا هی یسال کیبردار زاده اش  يها

 .کارمون باشه  هیعمه مون اختتام یعروس

 .خوان  یدوتا جوون هستن که خاطر هم و م نیمهم ا...  یخوب به سالمت ـ

 نی، وگرنه من وا هیشکوفه خودش دختر خوب نکهیو محض ا مایکوتاه م ياشرف جون منم واسه خاطر مهد ـ

 همه کوتاه اومدن ؟ 

باهاش حرف  یمحاله وقت...  یمامان يمحله  ریسربه ز يبچه  يمهد... کنه  یخواد عروس یهم م يمهد پس

آروم  يدونم هنوزم اون طور ینم..  نهییپا شهیتن صداش هم هم... و نگاهت کنه  رهیسرش و باال بگ یزن یم

 ... نه  ایهست 

در  يهم تا جلو یها رو هم دعوت کنه و مامان هیهمسا ي هیره که بق یخوره و م یرو م شییخانم چا يکبر

 .زنه  یکنه و آروم آروم باهاش حرف م یبدرقه اش م

 . یعروس میر یم یحاال دسته جمع.. چه خوب : گه  یو م رهیگ ینگاهش و از اونها م مهتاب

 نه ؟  ایعوض شده .. داماد بشه  يآقا مهد... فکرش و کن  ؟ يمهد یعروس ـ

 .اما هنوزم آرومه ..  دهیقد کش ـ

 ....  یمتک يخدا يا: گه  یباال و م رهیگ یسرش و م.... خوش به حالش : گه  یکشه و م یآه م نینازن
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 يتو سر هیشم و  یقدم م شیبار خودم پ نیا... خواد بگه  یم یچ نیکه نازن میدون یمن هم مهتاب م هم

 .به هم نبافه  فیاراج گهیو د ادیزنمش تا زبونش بند ب یمحکم م

 !! ستین یدرست شدن... حرفها گذشته بهاران جون  نیکارش از ا ـ

که  یدونستم قراره دعوت بشم عروس ی، من که نم میذار یرو م یرفتن واسه عروس دیمهتاب قول و قرار خر با

رو  کارهیلباس بخرن ، وسط هفته که مهتاب هم ب دیگن که با یهم م نینازن لباس همراهم باشه ، مهتاب و

 .رفتن  دیواسه خر میکن یانتخاب م

 ادیهم بگو ب دیگه به توح یم یمونه ، مامان یشام م يبرا نیمن و نازن يبا خواهش و تمنا و لوس باز مهتاب

دن و  یافتخار نم شونیا یزنه ول یداره ، مهتاب زنگ م دیبا توح یخوب ي ونهیم یمامان نیانگار برعکس نازن

 ...ندازه  یمهتاب ابرو باال م يبرا نینازن

 .زنم ، شنبه است و هر دو خونه هستن  یسرگرم هستن به بابا زنگ م نیمهتاب و نازن تا

 سالم بابا  ـ

 ...بهارانه  ایب نازیپر: زنه  یشنوم که مامان وصدا م یبابا رو م يصدا

 ؟  یخوب... بابا  يال دختر فراراحو ـ

  یعال ـ

 !!گه  یم یدخترت چ نیبب ایب نازی؟ پر یمعرفت ، عال یب يا ـ

گه  یهمه اش م...... بار زنگ بزنه بگه دلم براتون تنگ شده  هینشد : خندم  یزنه و من م یغر م یبه شوخ بابا

 . یعال

 گه ؟  یم یشده ؟ چ یچ: پرسه  یشنوم که م یرو م يمامان پر يصدا

 ...، حالش خوبه اونم بدون ما  ستین يهول نکن خانم ، خبر ـ

 . دمیبهرام ترس... ا  ـ

 جانم بهارم ؟ :  رهیگ یرو ازش م یده و گوش یبه بابا فرصت حرف زدن نم گهید مامان

 .سالم مامان  ـ

 ... یخودت ، مامان..  یدلم ، خوب زیسالم عز ـ

 ..بود  یشما خال يبودم فقط جا اریمه ییدا يخونه  شبید... همه خوبن  ـ
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 يبه حرفها فتهیم ادمیبنده ،  یزنه و بغض راه گلوش و م یحرفم اشک تو چشمش حلقه م نیدونم با ا یم

رو به مامان بگم اما عقل  یکه همه چ ادیشدنش ، حرف تا پشت لبم م ضیزن عمو فروغ و مر يدرباره  نینازن

کار  نیشه ، بهتر ینم لها و مشکالت اونها خوشحا بتیمص دنیشن کنه ، بدون شک مامان هم از یم ینه

نامزد اردالن ناراحت  نیریدر عوض با خبر خوب و ش یاون روزها رو براش زنده نکنم ول يکه خاطره  نهیهم

 .کنم  یم یشدن مامان و تالف

زده  ییشانس زن دا... انم مارال خ نیا هی، چه دختر ناز و مهربون دمیمامان عروس اردالن رو هم د یجات خال ـ

 .عروسش  نیبا ا

 خوشگله ؟  ـ

که رفتم  گهید ي، حاال دفعه  نیشنو یم يزیچ هیگم  یم يزیچ هی.. مهربون .. خوشگل .. تموم  یهمه چ ـ

 .... دشینیکه شما هم بب رمیگ یارتباط م ییدا يخونه 

 ؟  یلنگر انداخت يگذره بابا ؟ کنگر خورد یخوش م:  رهیرو از مامان بگ یشه گوش یبابا موفق م باالخره

 ..دلم براتون تنگ شده  ـ

 .... هیخال یلیتو هم تو خونه خ يجا: گه  یبعد از چند لحظه سکوت م بابا

 .... گهید هیمامان يبچه ... گه برگرد  یتنگ شده اما نم دلش

خان  دیواسه توح ی، مامان میخور یشه و دور هم آبگوشت م یشام به خاطر مهتاب زودتر پهن م ي سفره

 .ذاره تا مهتاب براش ببره  یکنار م یو ترش دهیگوشت کوب

 یلیداخل ، خ امیبنده ماهم م یو م اطیمهتاب در ح یو وقت نیبه اتفاق نازن میکن یدر مهتاب و بدرقه م يجلو تا

 :ه طاقتم تموم شد گهینزنم و االن د یمهتاب حرف يجلو نیتو دلم نگه داشتم که به نازن

 ... ناراحت نشو ... خوام بهت بگم ، دوستانه خواهرانه  یم يزیچ هی؟  نینازن ـ

 !! ؟ بگو  یچ: پرسه  یو مشکوك م ستهیا یم اطیتو ح همونجا

و خنده رو بودن  یشوخ: بهش بگه  دیبا یکی یخواد از دستم دلخور بشه ول یکنم دلم نم ینگاهش م مستأصل

 یکیبه  دینبا يدلخور یکیتو اگر از ... خودش  يبه جا يزیاما هر چ.. آدم تو دل همه جا داره ... خوبه  یلیخ

 ... خان تو  دیتوح نیبه ا یفتمهتاب گناه داشت چقدر متلک گ...  یبه شوخ یحت یحرفش رو بزن گهید

 .خنده  یشه و آخرش بلند م یذره ذره باز م نینازن يکنم و گره ابروها یم حتینص من

 ...خانم  نینازن نیبودم با حرفام ناراحت بشه و قهر کنه اما ا منتظر
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 چه خبره ؟ ...  سیه: زنم که  یرم و تشر م یچشم غره م بهش

 .برنامه است مادر بزرگ  يحرفها همه اش از رو نیاما ا... دونم  یخودم م... داره خواهر  انیجر ـ

 ؟  یانیچه جر ـ

پدر ... خان قصه داره واسه خودش بهاران خانم  دیتوح نیا:  نمیش یباغچه م يو هر دو لبه  رهیگ یو م دستم

 ... ده  یتصادف از دست م هیمادرش و تو 

 ...آقا محمد فوت شده : ره  یابروهام باال م ناباور

 رازیش.... بودم  دهیند شتریدوبار ب یکیآقا محمد و ...  فیچه ح... کنه  یم دییو دمغ با تکون سر تأ ناراحت

 .... کرد  ینم یزندگ

 شیحال روح.. کنه  یکنار اونها زندگ ادیخونه شون بود خواست که ب يدونه  هی یکیکه  دیحاج آقا از توح ـ

دلم به حالش  يراستش و بخوا...  دمشیبعد از اومدنش د یچند ماه..... پرخاشگر ...  یعصب... اصالً خوب نبود 

با  یوقت...  یو تنها بش يباره همه خانواده ات رو از دست بد کیسخته که  یلیت ، خگناه داش... سوخت  یلیخ

 .کردم  یم يزدم باهاش همدرد یمهتاب حرف م

رو جلب  والیجناب ه يتوقع داشت که من بتونم توجه و عالقه ... بود  گهیجور د هینگاه مهتاب به من  لیاوا

خوب  ي هیبا روح یکیگفت اگر  یم.. دونست من خودم دلم به گرو رفته  یاز دلم که خبر نداشت نم... کنم 

 ینم... عالقه گذاشته بود  يبه پا رومن  يدلسوز... شه  یکمک کنه زودتر حالش خوب م دیبشه و به توح دایپ

... اما قبول نکرد  ستیگذره ن یکه تو ذهنش م يبهش گفتم که اون طور.. دونست من تو کار خودمم موندم 

طول ..  هیبه چ یکردم که بفهمه چ یرفتار م يجور نیا.... زنم  یکرد من از غرورمه که حرف نم یفکر م

 يکنم ، اصالً به اسمش هم آلرژ ضیرو مستف والیجناب ه نیشد که ا معادت گهیمنم د... تا قبول کنه  دیکش

 ... دونم  ینم هیچه حساب... گرفتم بهاران 

...  میبخواب میحاال اگر ابهامات برطرف شد بر: گه  یکشه تا بلند بشم و م یشه ، دست منم م یبلند م خودش

 ....هالکم به خدا  یاز خستگ

****** 

هم سرگرم کار خودشه و منم مشغول گشت زدن  یشدن من رفته مدرسه ، مامان داریصبح زود قبل از ب نینازن

و هرروز پر از اتفاق بوده ، اما  دمیشن زیانگ جانیخبر خوب و بد و ه یکه اومدم کل یاز وقت نکهی، با ا نترنتیتو ا

روزها هم  نیخونن ا یدرس م ایسرکار هستن  ایخودشون رو دارن ، ياالن حوصله ام سر رفته ، بچه ها گرفتار
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گذار رفتن و گشت و  رونینبودم ،ب فیبالتکل ينجوریاومده بودم و حاال ا رتریمدت د هیامتحانات ، کاش  امیا

چند روز هم به شلوغ بودن اطرافم عادت کردم ، دوست هم ندارم که به خاطر  نیتو ا. ده  یمزه نم ییهم تنها

اما فقط سامان تنها  میره سرکار تا دور هم باش ینم ي، سامان اصرار کرد که چند روز فتنیب یمن از کار و زندگ

 . ، باران و ارغوان هم مشغول هستن  ستیکه ن

 بهاران ؟  ـ

 ؟  یجانم مامان ـ

 . ایکن و ب دیخورده خر هی یشه برو از مغازه حاج ی، اگر م زمیعز ایب ـ

 یپولش م فیرو با ک شیریحص لیزنب یشم ، مامان یگم و بلند م یم یبهتر از تو خونه نشستنه ، چشم بازم

 ....  ریبگ هم داشت یاگر کره محل...و ماست و کشک بخر  ریگه ، ش یدر و م يذاره جلو

  ؟  نیخوا ینم يزیچ گهید.. چشم  ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . یواسه مغازه حاج فتمیگه نه و من چادر به سر راه م یم یمامان

مخصوص  نیماش...  یحاج يجعفر آقا گرفته تا سوپر یرو داره ، از تره بار فروش یخوب آمار همه چ یمامان

خان مشغول جابه جا  دیره ، مغازه خلوته و جناب توح یکنه و م یحرکت م یمغازه حاج ياز جلو اتیپخش لبن

 . ستیگرفته و متوجه حضور من ن لیکه تازه تحو یلیکردن وسا

 .سالم  ـ

 ...سلــ : ده  یکنه و همزمان جواب سالمم روم یمن قد راست م يصدا با

 ظیو غل قیعم یشه و اخم یباره حالت صورتش عوض م کی نهیب یکنه و من و م یتا سرش و بلند م اما

 ... پوشونه  یصورتش و م

از خودم  ریاما در کمال تعجب غ...  گهید یکی ایرفتار منم  رییتغ نیا لیدل نمیکنم تا بب یبه پشت سرم م نگاه

 يرادیندازم ، نه ا یبه سرتاپام م یکنم و نگاه یکنه ؟ به خودم شک م یم يجور نی، چرا ا ستین نجایا یکس

 ...  ستین

 امرتون ؟ : پرسه  یخشک م یهمون اخم و لحن با
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 فتمیم نینازن يحرفها ادی،  ستین اسیفهمم ، رفتار االنش با اون روز صبح اصالً قابل ق یتحول و نم نیا لیدل

من مهم  يگذشته برا نهایاز ا.. حوصله و دمغه  یرو نگذرونده و االن ب یشب خوب دیشا.. که داشته  یو مشکالت

 . دیکنه من فقط اومدم خر یرفتار م يکه چطور ستین

 .خوام  یو ماست و کشک م ریش: گم  یم يخودش خشک و جد مثل

 . نیبردار نیخوا یاز هر کدوم که م نییبفرما: گه  یو م ستادهیکه خودش کنارش ا یخچالیکنه به  یم اشاره

تفاوت بودن بهم بر  یب نیشه ، در ع یم يا گهیکشه و مشغول کار د یخودش و کنار م خچالیرسم به  یم تا

 يدارم که ازم دور یالعالج یضینه مر.... خودش بکنه  شیپ يداشتم که بخواد فکر بد يخوره ، نه رفتار یم

 .کنه  یم

هم  یکره محل: تا حساب کنه  ستمیمیوا شخونیپ يدارم و جلو یبرم خچالیرو از تو  یسفارشات مامان يفور

 ...  نیدار

 . اوردهیهنوز برامون ن نیبه حاج خانم بگ... نه  ـ

خوام به رفتارش فکر  یم...  امیم رونیکنم و از مغازه ب یدستش و تشکر م يذارم جلو یگه رو م یکه م یمبلغ

شناخت و راحت با من حرف  یچشمم ، اون روز من و نم يجلو ادیصورت اخموش م یشه ، ه ینکنم اما نم

شه  ینم لیاما دل..  ستین خوشحالش  دمیشا ستین ینه راضک یکه م يکار نیاز ا دیشا.... زد اما امروز  یم

موضوع به  نیاز ا... تو خونه  امیشاد و شنگول م يا افهیکنه ، با ق یخال گرانیحرصش روسر د يبا بدرفتار

 .نداره  یلیدل...  نینازن یزنم حت یحرف نم یچکیه

گه دوست داره ناهار امروز  یکنه ، م یکباب درست م یناهار شام يبرا یکنم و مامان یم يریجا رو گردگ همه

از خاطرات  یکیحرم هم  يکنم ، غذا خوردن تو محوطه  ی، منم با دل و جون قبول م میو تو حرم بخور

 یما م یمامان يخونه  يایب ياخو یفرستم که اگر امروز هم م یم امیپ نیمنه به نازن یو دوست داشتن نیریش

 .اونجا  ایبحرم تو هم  میبر میخوا

کنه ، با  یم تشیو مداوم راه رفتن اذ ادیشه ، ز ینم ی، اما به خاطر پادرد مامان میبر لیدارم از بازار وک دوست

 یم ارتیاحمد ز ریم دیهم به موقع به نمازش برسه ، تو حرم شاهچراغ و برادرش س یتا مامان میر یآژانس م

 ادمیجور موقع ها  نیحاجت دارم اما ا یلیخخودمم .. خوام  یهمه م يبرا یو خوشبخت یکنم و ازشون سالمت

کنم که قسمتش  یکنم ، دعا م یدعا م یجداگونه و سفارش نینازن ياما برا... خواستم بگم  یم یره که چ یم

،  شیتو زندگ ارهیاز سامان بهتر و ب یکیخدا بهش کمک کنه که راحت فراموش کنه و  ستیسامان باشه و اگر ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٧٣ 

اشاره  هی هیکاف... روبه دل سامان بندازه  نینداره که مهر نازن يواسه خدا که کار...  نو آخر همون سامااما اول 

 ....بکنه و بعدش بادا بادا مبارك بادا 

و حرف  مینیش یدرختها م ي هیسا ریهم همونجا ز نیره تو صحن و من و نازن یبعد از ناهار دوباره م یمامان

نزنم ،  یکه حرف نهیبا خودم ا یآخر و قطع مینه ، تصم ایشده  یبگم چ نیکنم به نازن ی، دل دل م میزن یم

من مهم  يبرا دی، چرا رفتارش با شدبود و گذشت و تموم  يزیچ هینداره که فکرم و مشغولش بکنم ،  یلیدل

 .باشه 

 .دم که باشه  یو جوابش و م میبگرد میدنبالت که بر امیده که شب آماده باش م یم امیبهم پ سامان

 چته ؟  ستیاومدم معلوم ن یتا بناگوش باز شد ، تو که از وقت شتیشد ن یچ ـ

 .تو حالت و متوجه بشن  رییتغ نیرو باشه وشناخته شده که کمتر گرانید يبده که آدم برا یلیخ

 !!که  ستین میزیمن ؟ چ: کنم  یو انکار م نینازن حرف

 !! هیک ینگفت: گه  یو م یکنه به گوش یاشاره م... باشه باور کردم  ـ

 ... ایتو هم ب....  میبگرد میقرار شب و گذاشت که با بچه ها بر... سامان بود  ـ

 .ممنون  یلیخ ـ

 .... دعوتت کردم  یعنی..  ای؟ گفتم ب يایتو هم م دمینپرس ـ

اما به دو تا ... گذره بهاران  یم یدونم تو سرت چ یم: گه  یگونه ام م دنیندازه وبا بوس یدور شونه ام م دست

با  نیبخوا دیشا نیهست لی، شما فام امیهمراهت ب يبر يخوایکه هرجا م ستیکنم ، درست ن یقبول نم لیدل

 .که حضور من مانع باشه  نیبگ يزیچ نیبزن یهم حرف

دوتا در کنار هم باشن ،  نیخوام ا یفکر نکرده بودم ، من فقط م زهایچ نیکنم که من به ا یاعتراف م خوب

عاقله و خانم و با  نینازن....  ادیهم به چشم سامان ب نینازن دیشا.. نشسته  نیبه دل نازن يسامان که بدجور

 .شم یاش م فتهیش شتریمن ب شیحرف بعد

ت دعو نیدونم که ا ی، م ستمین مونیحرف دلم و بهت گفتم اصالً پش نکهیاز ا... دوستت دارم بهاران  یلیخ ـ

به وجود  یاگربنا باشه عشق... من و بخواد  دیاما سامان خودش و با دلش با....  هیکردنت به منظور و هدف خاص

: گه  یدوزه و م یبه حوض پراز آب م ونگاهش ..  ستیچشم هم بودن ن يبه در کنار هم و جلو ازین ادیب

خبر بودن از احساسش ازش  یب يو به اندازه  یباش يکه دوستش دار یخودمم راحت ترم ، درکنار اون ينجوریا
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 نیبشنو ا.... نداره  يزیجز دردسر چ کسرهی، محبت  امیکنم کنار ب یم یدارم سع.. بده  یلیخ یفاصله داشته باش

 .... یننهاده کن يگر طلب روز يخون خور...  یکن دهنکته که خود را ز غم آزا

بفهمم تو دلش  دیدست از سر سامان بردارم ، با یبه سادگ که ستمین یگه اما من کس یم یکنم که چ یم درك

 .سامان نداشته باشه  يایاز دن یسهم نیاگر نازن یگذره حت یم یچ

 یخونه و طول میگرد یهم برم یره و من و مامان یراه خودش و م نی، نازن رونیب میایغروب از حرم م کینزد

 . ایده که سر کوچه هستم ب یم امیکشه که سامان پ ینم

 ادمی گهید نباریا: گم  یم یدارم و به مامان یرو برم دیدر کل يجلو يدیکنم و از جاکل یم یخداحافظ یمامان از

 .موقع شد بخواب  ریببرم ، اگر د دینرفت کل

کنم و از  یبهش نم یجوون هم سن و سال خودش در حال حرف زدنه ، توجه هیخان به  دیکوچه توح تو

کنه داخل ، سالمش  یرو دعوت م دهیشنوم که دوستش که اسمش ام یش و مفقط صدا.شم  یکنارش رد م

 .اخم و تخمش اصالً تنگ نشده  يدلم برا... کنم  یهم نم

زده و در حال حرف زدنه با تلفنه در  هیتک نیو خودش هم به در ماش ستادهیکه گفته ا ییسامان همونجا نیماش

 ... که نگاهش دوخته شده به من  یحال

شه  یحرفش که تموم م. ذارم  یکنم و دست تو دست دراز شده اش م یو آهسته سالم م ستمیا یروش م روبه

 ؟  ییتنها: پرسه  یبه پشت سرم م یده و با نگاه یجواب سالم و م

 ... همراهم باشه  یقرار بود کس ـ

 .... قلت هم اومده باشه  دیگفتم شا.... نه  ـ

 .من مدام مزاحم بشم  ستیدرست ن...  هیلیفام گفت جمعتون یول.... ازش خواستم  ـ

 ... خانم  نیبارك اهللا نازن ـ

 .... که دل من به کشفش خوش باشه  ینه حرکت....  ي، نه حرف اضافه ا ینه لحن خاص...  نیهم

 ؟  هیپس کو بق: پرسم  یندازم و م یم نیبه ماش ینگاه

سوارشو که امشب شام مهمون اردالن ...  يشهر باز میقراره همه با هم بر... منتظر ما هستن  ییدا يخونه  ـ

 .کردنش  ينامزد ینیریورود شما و ش منیبه  میخان هست

 ....و سامان  نیخان که نگاهش دوخته شده به من و ماش دیرو توح فتهینگاهم م نیاز سوار شدن به ماش قبل
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و هم به عهده من  نی، خبر کردن نازن دیخر میبر میتون یو م کارهیه امروز بداد ک امیبهم پ شبید مهتاب

 یکه مامان ی، مهتاب ظرف میهست نیهم با سر قبول کرد و االن با مهتاب منتظر اومدن نازن نیگذاشت و نازن

 ییهایبا طعم سبز یکشک محل ،کرده و آورده  یگذاشته بود رو پراز کشک محل دهیگوشت کوب دیتوح يبرا

آباد ،  روزیف يها ییکه سوغات صفورا خانمه ، مامان مهتاب اصالتاً ترکه ، از قشقا انهیراز...  شنیآو..  یکوه

 ری، تقص نمشیهنوز موفق نشدم بب یدوستش دارم ول یلیخودمم خ...  یمامان ي هیهمسا نیزتریو عز نیبهتر

 .مونه  یروز بد مثل ابربهار م هیروز خوبه  هیداره  نوسانخانه با اون رفتارش که  دیتوح نیا

گه  ی، مهتاب م میو کجا بر میکه چکار کن میکن یم يزیو قبلش برنامه ر میش یم یهر سه راه ادیکه م نینازن

ده ، با خط واحد که مهتاب و  یم شنهادیرو پ هیجا سعد نیو اول میتو شهر بزن يدور هیتا هوا خنکه و گرم نشده 

 ی، البته همه چ هیسعد میر یره م یو کجا م ادیم یک یدونن هر خط یبهش وارد هستن و م یلیخ نینازن

 يبرا مینداز یکه تو حوض م يو سکه ا طیو پول بل یاتوبوس گرفته تا خوراک طیمهمون مهتاب ، از پول بل

 .گفتن حاجت و خواسته 

 يستاره  دیشه ، مهتاب مرکز خر ینم دایپ يبه درد خور زیو چون چ میزن یاونجا هم به چند تا پاساژ سر م از

 .کنه  یقبول م میکه بازم مهمون مهتاب باش یبه شرط نیده و نازن یم شنهادیفارس و پ

، بلوز  رمیگ یم يلباس هند هی، من  میکن دایرو پ میخوا یکه م يزیتا اون چ میگرد یمغازه ها رو م شتریب

 .پانچو  هیهمرنگش با  ریشده با شال حر يو مهره دوز يلباس گلدوز يرنگ که تمام جلو یشلوار صورت

، هر سه  یسارافون مجلس نیو نازن والیه نیجناب به قول نازن يبرا رهنیپ هیخره و  یکت و دامن م مهتاب

 . میخور یاز رستورانهاش م یکیعصرانه حسابش کرد تو  شهیم گهیناهارمون رو که د دیاز خر یراض

 ادیم دیبه توح.. بچه ها واقعاً قشنگه : گه  یذاره و م یم زیم يرو رو دهیکه خر ینرهیمهتاب پ زیسر م همونجا

 ؟ 

 نیکوتاه ، کالفه مون کرده از بس ا نیو آست یرنگ يرنگه با چهار خونه ها دیاش سف نهی، زم دهیکه خر یرهنیپ

کنم  یم يگه اما من به حساب خودم آبرو دار یدلش بخواد م یراحت هر چ یلیکه خ نینازن..  دهیسؤال و پرس

 نیهست که مهتاب ا یگه نطنز ک یم نیکه نازن نیهمچ يجناب تحفه  نیحاال مگه ا.... گم  ینم يزیو چ

 .نه  ای ادیقدر وسواس داره که اون خوشش م

 !! نه  ای ادیبهش م یدون یتو خودت بهتر م... قشنگه مهتاب  ـ

 بخره ؟  ومدهیخوب چرا خودش ن: گه  یحرف من م يدر ادامه  نینازن
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 .رفت شبیپر... که  ستین نجایا ـ

گم به  یکجا رفته ؟ تو دلم به خودم م ی، ول دمشیدر د يهمون موقع که من با دوستش جلو یعنی شبیپر

 !!توچه 

ر من که چند روز هم به خاط نیا... مرحله اش االنه  نیاوج کارو سخت تر..  ادهیز یلیروزها کارشون خ نیا ـ

 ... دونه  یبراش گرفتم وگرنه خودش نم هیو به عنوان هد رهنیپ نیتنها بودم موند ، ا

 ؟  یعروس ادیمگه م ـ

مدت با  نیتو ا.. خانم  يو کبر يو برگرده ، به خاطر مهد ادیتونه ب یشب و م هی... رسونم  یگفت خودم و م ـ

 ... به هم زده  یخوب ي ونهیم يمهد

دلم و ذهن فضول و کنجکاوم طاقت !! هست  یچه جور آدم ستیمعلوم ن....  میدیازش ند يزیما که چ واهللا

 کنه ؟  یمگه کجا کارم: پرسه  یشه و م یو زبونم همدستشون م ارهینم

 ؟  یدون یمگه نم: پرسه  یندازه و م یم نیبه نازن ینگاه مین مهتاب

 !! نه  ـ

 يمنطقه ..  یتو شهر ممسن.... با چند تا از دوستاش دارن  یپرورش ماه يحوضچه ...  ستیکه ن نجایا ـ

 . ياریدشمن ز

 .اسمش به گوشم آشناست  یشناسم ول ینم

 .موفق باشن  ـ

 یعاشقش م شینیاگر بب... از بهشته  کهیت هی... بهاران  هییچه جا یدون ینم...  یسالمت باش: گه  یذوق م با

 . یازش دل بکن یتون ینم یش

 .... صد در صد .... گم اگر به صاحبش رفته باشه که حتماً  یزنم و تو دلم م یمهتاب لبخند م يرو به

**** 

مراسم حنا بندون بود ، چقدر هم که خوش گذشت  شبیو همه از صبح در تکاپو هستن ، د هیمهد هیعروس امروز

... حنا بندون  يعروس برا يخونه داماد بعد از شام رفتن  ي فهیطا... ، مراسمشون تو خونه بود و جدا از هم 

 یول رنیکه مراسم حنابندون بگ داشتنگفت اصالً قصد ن یخانم م يما نبودن ، کبر یعروس به شلوغ ي فهیطا

 نیآخر يمهد... گرفتن  یاومدن و مراسم م یکوتاه م دیاونها هم با دمیهمون جور که من به ساز اونها رقص

 .ارم هم آبرو د لیدوست و فام يبچمه و جلو
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 يکرده بودن ، کبر نییتز ریحر يبودن و با پارچه  دهیبودن و تو طبق چ دهیعروس خر يکه برا یوسائل تمام

 یمن نرفتم ، مهتاب هم نرفت ، من و مهتاب با دست زدن تو خوش یخانم از منم خواست با اونها برقصم ول

 نیازا دیبا میگفت تا مجرد یمبود ،  دهیمهتاب رو هم پوش یکه لباس محل نی، اما نازن میشد کیشر يمهد

استدالل  نیو با هم میذاره نفس بکش یشد نم بمونیخدا آقا باالسر نص دی، فردا که به ام میلحظه ها استفاده کن

همونجا صفورا خانم ... خوش گذشت  یلیخ یلیمراسم و خ ي، ساز و کرنا آورده بودن برا دیرقص یبا طبق ها کل

خان خونه  دیمناسبه و توح طیشرا دمیخونه مون و من که د يومدیکه چرا ن ردن گله کاز م یو کل دمیرو هم د

 .حتماً مزاحمشون بشم  ی، قول دادم بعد از عروس ستین

و از  نیاون شب ماش يگفت برا یم نینازن...  یعروس میبر يکه چطور میچند شب قبلش با هم بحث داشت از

قبول نکرد به خاطر خسته  یدنبالمون ، مامان ادیرسونه و بعد م یما رو م ادیاصالً خودش م ای رهیگ یباباش م

گفتم سامان  ی، مطمئناً اگر م اوردین يرأ اونکه  ادیگم ب یم غمایو گفت به  نیو نا بلد بودن نازن میبودن آقا کر

فقط آژانس محل  یمامان... مخالف بود  یگفتم با آژانس که بازم مامان نیکردن واسه هم یاون دوتا مخالفت م

 یشدن ، عروس یم لیکردن و تا ساعت دوازده تعط یکار نم يخودشون رو قبول داشت که اونها هم شبانه روز

 یطول م شتریگفت چون خودشون صاحب تاالر هستن ب نیتو تاالر هم قانون خاص خودش رو داره اما نازن

 .کشه 

 یعروس يحوصله  یحاج....  نینباش لهیزنگ زد که اصالً فکر وس یدار صفورا خانم به مامان رویهمون گ تو

 یجا م دیتوح نیما که همه تو ماش میمون یم...  ستیشه و درست ن یم یمحله هم خال یاومدن نداره و از طرف

پاره کردن که  کهیهم بعد از چند تا تعارف ت یشه تحمل کرد ، مامان یم ستین شتری، تو قدم راه که ب میش

شد که همسفر  نیکنه و ا یخان حتماً جبران م دیتوح یقبول کرد و گفت که عروس ستنیبود از ته دل ن معلوم

خان  دیتوح نیبشه ا یمونه اگر نگم ، چه داماد خوش اخالق یتو دلم م يزیچ هیچند ساعت ،  يفقط برا میشد

 ...خوش به حال عروسش واقعاً ... 

..  میراحت تر بود یمامان يتو خونه .. اما من دعوتش رو رد کردم  میاونجا تا آماده بش نیایگفت ب مهتاب

و االن سه تا خانم  میشکل حاضر شد نیو به بهتر میخودم جمع شد یما ، تو اتاق فعل شیمهتاب هم اومد پ

 .باغ  بهو رفتن  میهست نیهم از عروس ندارن منتظر اومدن ماش یخوشگل که دست کم
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و صافش کرد و بعد هم فرق وسط ، به  دیبرام اتو کش یکه موهام کوتاه بود ول موهاش و فر کرد ، من نینازن

جمعش کرد و بعدم  پسیاول با کل نیمهتاب بلنده و پر ، نازن يکرد ، موها شمیها آرا يخاطر لباسم مثل هند

 .خوشگل شد  یلیموهاش و بافت ، خ

مثل  یذوق زده شد و مامان دنمونیرا خانم با د، صفو رونیب میایزنه و ما هر سه از اتاق م یصدامون م یمامان

و  دهیرنگ پوش يشده امشب ، کت و دامن سرمه ا پیهم خوشت یبرامون ورد خوند ، بزنم به تخته مامان شهیهم

،  دهیخر دیصفورا خانمه و جد چادرکه مثل  يکه صورت مثل ماهش و ماه تر کرده ، با چادر دیسف يروسر

 .رنگ داره  ییبرجسته طال ياست و گلها رهیت ياش قهوه ا نهیزم

کنه ،  یحال و احوال م یشه و با مامان یم ادهیپ نیاز ماش دیتوح... در  يجلو میبر دیبا یعنی نیبوق ماش يصدا

 ریبه من ز یول يعاد نیگرمه ، با نازن یکنم ، رفتارش با مامان یبه خاطر مهتاب و صفورا خانم سالمش م

 . میکنه که سوار بش یرو تعارف م کنه و همه یاخم م یپوست

 نیوسط و منم ا نی، نازن دیپشت سر توح یو ما سه نفر پشت سر ، مامان نیش یو صفورا خانم جلو م مهتاب

 .طرف کنار در 

جواب  میگه مزاحمش شد یکه م یکنه و به تعارف مامان یو روشن م نیگه و ماش یاز حرکت بسم اهللا م قبل

 ... کنم که  ینم يکار.. حاج خانم  هیچه حرف نیا: ده  یم

،  دیکه تو جمع از همه ساکت تره منم و بعد توح یشه ، اون یساکت نم نیلحظه هم ماش هیبه باغ  دنیرس تا

ندارم اما کامالً  تشیاز شخص یمن که شناخت... زنه  ینم یکنه و حرف یشرکت نم یاگر مجبور نباشه تو بحث

 .نداره  یتیاصالً برام اهم کهکنم  یو بازم به خودم گوشزد م ستین دمشیکه د یمشخصه که مثل روز اول

 امیپ هی انیب نیگه هروقت خواست یو به مهتاب م ارهیقسمت زنونه م ينگهبان باغ تا جلو يو با اجازه  نیماش

 .ره  یگه و م یم یکنم یخواهش م هیگه چشم ، در جواب تشکر بق یفهمم ، مهتاب هم م یتک بزن م ایبده 

 یم ییو راهنما ادیخانم هست و به استقبالمون م ي، کبر هیخال باًیومحوطه تقر ومدنیمهمونها ن يهمه  هنوز

 هیما هم با ... عروس وداماد نشستن  گاهیبه جا کی، خودشون دست راست و نزد مینیکنه که کنار خودشون بش

 . مینیش یفاصله کنارشون م زیم

 یاتاق پرو ، قبل از اومدن مامان میر یلباس ندارن ، ما سه نفر م ضیعوبه ت يازیو صفورا خانم که ن یمامان

 . ستیو درست ن نیفتیم لمیوقت تو ف هیگه  ی، م میاز سرمون برندار يوجه روسر چیسفارش کرده که به ه
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به سفارش کردن هم  يازینداشت ، مهتاب که ن نیبه نازن يکار ینداشتن و مامان يبردار لمیحنا بندون ف شب

 یو شال رو موهامون م مید یرو گوش م یمامان هیهم توص نیمحجوبه ، من و نازن شهینداشت خودش هم

 ...  مینداز

 دنیگذره به خصوص با د ی، خوش م ستیشه اما بازم بد ن یمجلس حنابندون نم یبه گرم یعروس مراسم

کارها اونم  یبود بعض دیبع ياز مهد... صحنه ها  یبعض دنیدخترها از د ياهویو ه غیعروس و داماد و ج پیکل

 . يبردار لمیف نیدورب يجلو

زنه که تا  یزنگ م دیکنن ، مهتاب هم به توح یاز عروس و داماد ترك م یکم کم باغ و با خداحافظ مهمونها

نه ، از مهتاب تر منتظرمو نییدر شلوغه پا يده که چون جلو یو اون جواب م رونیب میایم گهید ي قهیچند دق

 . امیگه نه ، خودمون م یدنبالمون که مهتاب م ادیپرسه الزمه ب یم

 نی، نازن ستی، واقعاً شلوغه ، حالشون هم دست خودشون ن میرس یم دیبه حرف توح میایم رونیمحوطه که ب از

کاش گفته بودم :  گهیگزه و م یخوردن ، انگار مراسم از نظم خودش دررفته ، مهتاب لب م یگه کله داغ یم

 نییپا نی، سرتون رو بنداز ستیالزم ن هگ یطرف و م هیفرسته  یاومده بود و صفورا خانم ما دخترها رو م دیتوح

 .....  میما رفت ادیبخواد ب دیتا توح...  نیرد ش يو فور

به هردومون  هستادیکه وسط من و مهتاب ا نینازن میر یراه م ریصفورا خانم سربه ز يطور که به گفته  همون

 هی ریز....  رونیزنه ب ی، چشمام از حدقه م رمیگ یکنه ، رد نگاهش و که م یزنه وبا نگاهش اشاره م یسقلمه م

به اطراف ندارن  یکه توجه رهستنیرگصورتشون تو هم گره خورده و د يزن و مرد طور هی نیدرخت تو ماش

 يجلو... تو مأل عام ...  میده مون گرفته هم تعجب کرد؟ هرسه هم خن دهیاز کجا اونها رو د نیتعجبم نازن.... 

بنده خدا طاقت : گه  یکنه و آهسته م یگل م شیشوخ نینازن.... ندارن  یمگه خونه زندگ... همه چشم  نیا

؟  ارمیچه تخت خواب ، برم از حال درشون ب نجای، دست خودش که نبوده چه ا ردهآو ینداشته تا خونه دووم نم

 .... يرم که تو چکاره ا یبهش چشم غره م

خواد که تندتر راه  یگه و از ما م یم راهیلب استغفرهللا و بدو ب ریخانم هم انگار متوجه ماجرا شده که ز صفورا

 ...  میبر

فرو خورده  يشه تا ما خنده  یم دایخلوت پ يجا هیو باالخره  میش یو از اونجا رد م میکن یو تند م قدمهامون

 ... کنه  یاخم م یاما مامان رهیگ یخودش و م ي، صفورا خانم خودش هم خنده اش گرفته اما جلو میآزاد کن رو
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 ییگرهایچه ج.... جان  يا: ندازن  یشه و متلک م یم دایدوسه تا جوون پ يدونم از کجا سرو کله  ینم

 ... نیکه با خنده تو دل برو تر نیبخند...  نیهست

گفتن اما از  یچ دهیشه ، نشن یبه اونجا همزمان م دیتوح دنی،رد شدنشون ازکنار ما و رس میش یساکت م همه

خواد  یم دیرن تو باغ ، توح یهم نداشتن م یعیپسرها که حال طب... شه  یاخم ما و صفورا خانم متوجه ماجرا م

مردم خراب  ی، که عروس دارن ینگهش م سمو صفورا خانم با التماس و ق یدعوا که مامان يبره دنبالشون برا

 .شن  یم مونیشه و پش یم

 نیهم....  فتهیخودش هم پشت سرما راه م...  نیسوار ش نیبر: گه  یم ضیکشه و با غ یبه صورتش م یدست

 . نمیب یبابا رو م يو شماره  ارمیم رونشیب فمیاز تو ک... خوره  یزنگ م میموقع گوش

 ؟  هیک: پرسه  یم نینازن

 .... امیمن االن م نیشما بر... بابا  ـ

اخمو با چند قدم  دیرن و توح ی، همه م دهیترس دیره ، فکر کنم از اخم توح یکنه و م ینم یمخالفت نینازن

 ...منه  گاردیانگار باد...  ستهیا یفاصله کنارم م

 ...جانم بابا  ـ

........... 

 .... زنم  یخودم بهتون زنگ م گهیدساعت  میتا ن... تونم حرف بزنم  یبابا االن نم ـ

.......... 

 .. قربونتون برم ، چشم  ـ

اما اون با ... کنم که معطل من شده  یم یازش معذرت خواه اوردهین نییرو پا یشه ، گوش یکه تموم م تلفنم

 یندازه ، ژست مطمئن یاز ابروهاش و باال م یکیلبش جا خوش کرده و با تمسخر ،  يکه گوشه  يپوزخند هی

 .و نداشتم  نتظارشکه اصالً ا ییزهایگه ، چ یخواد بهم م یدلش م یو هرچ رهیگ یبه خودش م

 ؟  ستیرفتارتون مناسب ن نیکن یفکر نم ـ

 .کنم  ینگاهش م یکنم و سؤال یرفتار ؟ اخم م کدوم

؟  هیبلند چ يخنده ها یعنم!!! تعرض کنه  متونیکس جرأت نداشت به حر چیه نیخواست یاگر خودتون نم ـ

 جلب توجه ؟  يجز برا
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داشتم ؟ حتماً فکر کرده چون پسرها از کنار  ییزنه ، من قصد خودنما یحرفها رو به من م نیا یچه حق به

 یکنه ، لب باز م ینم دایپ یهم باشه به اون ربط يجور نیاما اگر ا!! دست من رد شدن به من متلک گفتن 

 :ندازه  یکه راه م ییوایش یده با سخنران یازه نمکنم جوابش رو بدم که اج

 یشکل هی قهیآزاد ، هر دق ي؟ رفت و آمد ها نهیاز ا ریمگر غ ی، ول نی؟ حق هم دار نیانکار کن نیخوا یم ـ

 .... بودن 

خوام  یهم نداره ،من نم تینداره ،درسته اصالًبرام اهم یربط چیگذره ، به من ه یم یدونم تو فکرتون چ یم

بار ضربه خورده  هی شیمن مهمه ، اون تو زندگ يبرا ستیشما مهم ن ي، اگربرا ادیب شیپ یمهتاب مشکل يبرا

اول به اون  دیبا...  نیکن يمهتاب دور ازکه انتظارش و نداشته دوست ندارم دوباره تکرار بشه ، بهتره  یاز کس

 يزیها چ یدوست نیآخر و عاقبت ا نیگم ، بهتره بدون یمناسبه به خودتون م تیچون موقع دمیگفتم اما د یم

و با هر  يکرد یکه زندگ ییخاص خودش و داره ، شما هرجا طیشرا ی، بعدم هر مکان نیکن یکه فکرم ستین

از من به شما  ادین شیهم براتون پ یتا مشکل نیمراقب باش شترین جا بهتره بیا... واسه همون جا بوده  یسبک

 ...  حتینص

بهش  یتونم جواب یزنه و چون شوکه شدم نم یتند و محکم حرفش رو م... دوزه  یبره و م یخودش م يبرا

شه ، اشک  یو دستم مشت م ادیخونم به جوش م نشیاز توه.... از تهمت هاش ....  ادیسرزبونم نم یحرف... بدم 

 یدلم م.. فشارم  یبه هم م و لبم... کدوم رنگ عوض کردن .. زنه ، کدوم رفتار نابه جا  یتو چشمم حلقه م

از نگاهم بخونه با  دیدوزم به نگاهش تا شا یمو م دهیفقط نگاه رنج.... شکنم  یشکنه از قضاوتش اما خودم نم

 ...  سمیاز نگاه خ رهیگ یدنده نگاه نم کیهم غد و  دیتوح... به روزم اومده  یحرفاش چ

 ؟  نیایشما چتونه ؟ چرا نم....  دیشده توح یچ ـ

 يبزنه که با صدا یخواد حرف یسرگردونه ، م دیمن و توح نیمهتابه و چند لحظه بعد نگاهش که ب يصدا

 .... برو سوار شو ...  یش ادهیگفت پ یک: شه  یساکت م دیمحکم و قاطع توح

 ... اما : شه عالمت سؤال  یم صورتش

 ... کنه  یمنم صادر م يچند برابر دستورش رو برا یضیبا غ.... گفتم برو مهتاب  ـ

من و پشت  يروبه رو دیباشن چون توح دهیهم د نیو نازن یمامان دهی، بع فتهیاخم کرده و ناراحت راه م مهتاب

ندارم ، چه  يبشم ، اما بهانه ا نشیبرداشته و دوست ندارم سوار ماش ضیدلم غ... بود  ستادهیا نیبه ماش

 میاگرم بود ما هرسه تا با هم بود...  دهکدوم خن... فکرکرده من با سامان ... خودش نکرده  شیکه پ ییفکرها
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و مست  یمتلک گفتن چند تا الابال... دلش خواست بارم کرد  یخشمش فقط من و نشونه گرفت و هرچ ریاما ت

 . دهیو از چشم من د

ت از پا خطا کنم ، تمام نفرت و خشم و هم دس نجایخواد ا یداره ، نم یو محکم پشت سرم قدم برم نیسنگ

خان بمونه و قضاوت ناعادالنه  دیتوح نیبذار ا... خونه  میکنم تا برس یفراموش م يا قهیچند دق يام برا نهیک

خودش و  دیکه با یاون... من که از خودم مطمئنم ...  رهیبگ جهیمختاره هرجور دوست داره فکر کنه و نت.... اش 

 نیا یخوش..... چه تهمتها که به من نسبت نداده  یکه بفهمه الک یخانه وقت دیتوح...  مستیسرزنش کنه من ن

 ....  شیروانپر.... من از زهر بدتر کرد  يبرا یمعن یسرو ته و ب یرو با چند کالم حرف ب یدو شب عروس

شده  یکردن که چ چمیسؤال پ نیو نازن یمامان ی، هرچ یخواب یو ب یبه بغض گذشت و ناراحت شبید تمام

شده و منم  يزیچ هیکه  دنیفهم نیو نازن یرو نشون ندم اما مامان میکردم که ناراحت یسع یلیخ... نگفتم یچیه

 . شبید يو فکرها یخواب ینبودن تو ب ریتأث یبابا هم ب يربطش دادم به تلفن بابا ، حرفها

از ساکت موندن و جواب  مونمیخواست گفت ، پشدلش  یکرد و هرچ يباز ناژیرو اعصابم پات...  والیه ي وانهید

کاش گفته ...  رهیوبه باد حرف بگ گرانید يطور نیندادن ، کاش زده بودم تو گوشش تا به خودش اجازه نده ا

گن  یم... غلط به خودم مربوطه  ایکردم دلم خواسته ، اشتباه  ي، اصالً هر کار ی، مفتش یبودم به تو چه ، فضول

 نهیب یهر وقت من و م دمید... بود که  دیخواهر توح ای یگن دختر حاج یکار و کرد و نم نیاشرف خانم ا ينوه 

باره تو  یکه سرزنش ازش م یبا نگاه...بند و بارم  یفکر کرده من ب.... شه مثل برج زهر مار  یکنه و م یاخم م

کرده  یکه زندگ یمن هر شکل....  يدکر یو هرجور زندگ يگه تا حاال هرجا بود یزنه و م یچشم من زل م

 بشر ؟  نیباله ا یخودش م یبه چ... و نشستم ، تهمت نزدم  گرانیباشم گناه د

خواست بگه ؟ حرف که از دهن در رفت  یم یمن اعتنا نکردم ، چ یداد ول امیچند مرتبه زنگ زد ، پ مهتاب

 .شه جمعش کرد  یمونه که نم یم يا ختهیکنه ، مثل روغن ر یدرستش نم یچیه گهید

هم نخواد سر  نیو خودم و زدم به خواب که نازن دمیرو خاموش کردم و دراز کش یاز تلفن زدن به بابا گوش بعد

 .کم سبک بشه  هیدلم  نیگم تا ا یم نیبه نازن.. بگم  دیبا یول..  ارهیدرب یاز همه چ

عمه رو  يرو ندارم ، اما رو یچکیه يدعوتم گرفت که جمعه خونه شون باشم ، حوصله  شیاز چند روز پ عمه

پوشم و  یحوصله لباس م ی، دمغ و ب امیهم اومده دنبالمون ، زشته که بگم نم میانداخت ، آقا کر نیشه زم ینم

، اما  دنیکه هنوز کامل نرس ییتوتها ،توت  دنیکنه واسه چ یپر سر و صدا بپر بپر م نی، نازن رونیرم ب یم

 .و به درخت برسونه  رشیخ دیبا نینازن
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 ...  میبه هم عادت کرد یلیچند روز خ نیهم حاضر و آماده است و منتظر من ، اونم ناراحته ، ا یمامان

 يبهار شهیشده حال بهاران خانم هم یچ: گه  یگم و در جوابم م یم ریکنم و صبح بخ یسالم م میآقا کر به

 گرفته است ؟ 

 هیمن  دیهم فهم میآقا کر یشناخته شده باشه ، حت گرانید يبرا تتیشخص يجنبه ها يگم بده که همه  یم

 .هست  میزیچ

 ..  شبهید یمال خستگ...  یچیه: گم  یزنم و م یروش لبخند م به

 ... مامان تو خونه دست تنهاست .... بابا  گهید میبر: گه  یکنه و م یبه من م یکه ساکت شده نگاه نینازن

کدومشون روبه رو نشم ، نه  چیکنم که با ه یپامه و تو دلم دعا م ينگاهم جلو رونیب رمیکه از در م یوقت از

 ... .نه ... مهتاب 

 یگوش م فیواسه خودش تصن میهم بسته است ، آقا کر یو مغازه حاج ستیهم تو کوچه ن یرو شکر کس خدا

مونه  یساکت م نهیب یهم که حال من و م نیدم ، نازن یبندم و تو سکوت بهش گوش م یده و من چشمام و م

 .زنه  ینم یو حرف

 باران  يآمد از کوچه ها یتو خواه يروز

 روزگاران  يغم ها ییاز دلم بشو تا

 خار  یروح سبز گلزار ، گل شاداب ب تو

 ....  اریبس ياز پا فکنده مرارتها مرا

که همراهش آورده تا دور  یینویدوم يهاش و باز یزبون نیریو ش ایهم هستن و حضور عرش نیو نوش ایعرش

 يعمه برا.  ارهیم رونیب شبیکنه و من و از فکر د یام رو عوض م هیعمه روح يها یو مهربون میکن يهم باز

کوچولو قسمت جلو داره  اطیح هیعمه  ي، خونه  میپزه تا دور هم تو باغچه شون بخور یعصرونه ، آش دوغ م

همون قدر که عاشق شغلشه  میگله پشت ساختمون ، آقا کر يبزرگتر که همه اش درخت و بوته ها اطیح هیو 

شم  یتا مشغول خوردن م. خاص خودش و داره  يعمه صفا اطیشه ح یهم دوست داره و بهار که م اهیگل و گ

از  یتماس چیه گهی، از صبح روشنش کردم و د یگوش يرو صفحه  فتهیخوره و اسم باران م یزنگ م میگوش

 نیوفا شدنم تو ا یعمه ، از ب يگم خونه  یو م ییپرسه کجا یر کرده حتماً ، باران مطرف مهتاب نداشتم ، قه

 . دمشونیند گهید يشهر باز میکه رفت یحق داره ، از اون شب...  یکنه و بعد خداحافظ یچند روز گله م
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، رفته خونه تون  نجایا ادیهم داره م غمای: گه  یم یو رو به مامان اطیتو ح ادیپر از آش م يکاسه  هیبا  عمه

 . نیینجای، زنگ زد گفتم ا نینبود

،  هیچ غمایاسم  دنیعکس العملش از شن نمیو تا بب میآقا کر شتریکنم ، ب یهمه رو با نگاهم کنکاش م صورت

که داشته هنوزم اعتبار داره ، آقا  يخوبه که با وجود گذشته ا یلیخ...اما همه آروم هستن و مشغول خوردن 

بوده که همه رو  يتا حد غمای راتییرد بشه ، حتماً تغ یمسائل نیاز کنار همچ یکه به سادگ ستین یکس میکر

 .کرده  دواریام

 .خوره و دوباره اسم باران  یزنگ م میگوش دوباره

 ؟  يشده مهربون شد یچ ـ

 !!دم در  ایب ـ

 ؟  ییمگه کجا ـ

 ... ایعمه ات ب يخونه  يجلو ـ

 . داخل نیایخوب ب ـ

 . میش یمزاحمت نم یلیرد نکنه ، خدستت د ـ

 .باشه اومدم  ـ

 در ؟  ياومدن جلو: پرسه  یم نیشم نازن یکه م بلند

 .... آره  ـ

 ..... بده  يجور نیا....تو  انیخوب عمه ، تعارفشون کن ب ـ

 .... دونم چکارم داره  یتشکر کرد ، نم. گفتم  ـ

شه واسه  یقدم م شیخواد زنگ بزنه ، دوباره اونه که پ یکه م نمیب یرو م غمایکنم  یو که باز م اطیح در

 .... آهسته  یلیدم ، البته خ یجوابش رو م نباریسالم کردن و ا

 ؟  يبر يخوا یم ییجا ـ

که دو تا خونه جلوتر پارك کرده ونگاه هر دوتاشون به  نمیب یو سامان رو م نیزنم و ماش یم دیکوچه رو د تو

 . غماستیمن و 

 ... داخل  نییشما بفرما.. رم دارن بچه ها کا ـ
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 یکشه تا من رد بشم و خودش بعد از من دوباره زنگ م ی، کنار م نهیب یکنه و سامان رو م یکوچه نگاه م به

 .ره داخل  یزنه و م

 چکار داره؟  نجایا نیا: پرسه  یکنه و م ینگاهم م نهیکنم ، سامان با اخم از تو آ ینشستن سالم م نیح

 ... عمه اشه  يهم خونه  نجایا....  غماستیسامان ؟ اسمش  یچ یعنی نیا ـ

 بهت گفتم بهاران ؟  یمن اون شب چ...  یگ یکه مشخصات کاملش و بهم م ستمیمأمور آمار ن ـ

که بخواد چشم  ستیکه باشه دله ن یبه هر پست غمایمنم بهت گفتم که ... آقا سامان  یرو نگفت یشما همه چ ـ

 نیخودش رو ا میعمه ، عمو کر يرفت خونه  یشه ، اگر هنوز مشکل داشت االن راحت نمبد به من داشته با

اول تا آخر قصه  نیمن ، نازن زیعزآب خوردن قضاوت نکن  یبه سادگ گرانیدر مورد د.... حساسه  یلیمسائل خ

 .کرده  فیمن تعر ياش رو برا

 الیخ یب: گه  یعوض کردن بحث م ين براخوره و بارا یتو هم گره م شتریمن ب يسامان با حرفها ياخمها

 ...  گهید زیچ هیواسه  نجایا میما اومد...  گهید نیخان بش غمای نیا

 ؟  يشده ، چکارم دار یبگو چ..  یراست: پرسم  یو م فتهیم ادمیتازه  خودمم

 ؟  يبرگرد يخوا یم يزود نیبه ا... بهاران  یچکار کن يخوا یگفت ، م ییزهایچ هیخاله زنگ زد  ـ

حالش ..  یبعد از اون مشغول به کار بش یخواست یکه م یخانم: خوره  یبابا تو گوشم زنگ م شبید يحرفها

هر ..... با خودته  میتصم..  یو کارت و شروع کن يبرگرد دیخواد زودتر از کار استعفاء بده ، با یوم ستیخوب ن

 ...  يهم برگرد یتون یم...  یبرس فرتس یبه باق یتون یم.... درسته رو انجام بده  یکن یکه فکر م يکار

اون کارو  یاز طرف...  نجایهنوز ده روز هم نشده که اومدم ا....برگردم  ایبمونم .. فکر کردم که چکار کنم  یلیخ

 یگم و االن سر دوراه یو بهش م میتصم گهیبه بابا گفتم تا چند روز د..باباست  دییهم دوست دارم و مورد تأ

 .افتادم  ریو رفتن گموندن 

 .بمون  شتری، ب ستینرو بهاران ، کار که قحط ن يزود نیبه ا ـ

دونم  یخودمم نم... کار کنم  ییده که هر جا یکه اجازه هم نم نیدون یداره ، م یسیبابا با دوستش رو دروا ـ

 !!! چکار کنم 

 .. گم نرو  یمنم مثل باران م ـ

 ...گرفته  نجایکنم ، ته دلم دوست دارم بمونم ، اما دلمم از ا یفشرده به سامان نگاه م ییلبها با
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کارن تو  یم دیکنن و تخم ترد یم یدم اونها ناراحت و دلخور ازم خداحافظ یموندن به بچه ها نم يبرا یقول

 .دلم 

 ی، نم شنوم یرو م غمایو  یمامان يشم صدا ی، وارد راهرو که م ستیبه در زدن ن يازیعمه بازه و ن يخونه  در

 ....  زیاما موضوع صحبت شون جالبه و وسوسه انگ سمیخوام گوش وا

 یمیتصم نیبه خاطر فرار کردن از گذشته همچ.. از احساست .. از خودت ...  یجان ؟ مطمئن غمایبگم  یچ ـ

 !!  ینگرفته باش

 !!!  ياگر بهم اعتماد دار...حداقل تو باورم کن ... مطمئن باش ....  ینه مامان ـ

 .... صحبت کردن با اون ... کردن بابات  ی، راض زمیاما سخته عز... باشه  یگیکه م هیطور نیاگر ا ـ

چند وقته دارم به .... اگر از دست بره  یفرصته مامان نیو تنهاتر نیبهتر نیا.... شما  شیاومدم پ نیواسه هم ـ

اگر شما رو ... اون خونه خسته شدم  تیاز وضع... شنوه  ینه م نهیبیانگار نه م.. ده  ینم یتیگم اهم یبابا م

 .... نداشتم 

جلب ...  يخودت و نشون بد دیتو هم با... کنم  یخودم و م یسع.... باشه .... ام  یمن ک.. پسرم  يخدا رو دار ـ

 .....  هیسخت یلیاعتماد کار خ

خواد که  یم یده و از مامان ینم تیو رضاخواد چکار کنه که عم یم غمای؟  هیزنن ، موضوع چ ینم یحرف گهید

 یاز مامان غمایمهمه که  یلیهست خ ی؟ هر ک هینفر ک هیاون ....  گهید یکیاون و عمو و  نیواسطه بشه ب

 .... کنه  یخواهش م

 .برسه  غمایو  یبندم که صداش به گوش مامان یگردم عقب و در خونه رو محکم م یقدم برم چند

 رفتن ؟ : پرسه  یاز بچه ها م یو مامان نییندازه پا یگذرا سرش و م یبعد از نگاه غمایشم  یهال که م وارد

 .آره  ـ

 چکار داشتن ؟  ـ

 .... نرو ....  يبر يخوا یگن چرا م یم...  یچیه ـ

 یکه بهش م یشه از جواب یناراحت و دمغ م یکنه و مامان یو دوباره نگاهم م ادیباال م غمایسر  يلحظه ا يبرا

... برم  يزود نیدوست ندارم به ا.. حال خودمم گرفته است ...  هیطور نیو بعد از تلفن بابا هم شبیاز د دم ،

 ...تازه اخت گرفتم با تک تکشون 
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خواد که بمونم  یازم م نیکنه ، نازن یشام مثل ما رد م يخوره و دعوت عمه روبرا یهم از آش دوغ عمه م غمای

 .باشم  یچند شب آخر و هم کنار مامان نیخوام ا یکنم ، اگر قرارباشه برم م ی، قبول نم

 یکنه ، مامان یتعارف م غمایشم ، یم غمای نیرو مهمون ماش یمامان يبرگشت از خونه عمه تا خونه  ریمس

هم هم که همرا نیکنم ، دلخور کردنش عواقب داره ، نازن یاطاعت م یامر مامان عیکنه و منم مط یقبول م

 .گرو بذاره  شیکه ر ستین

،  ادیم رونیشه و مهتاب ازش ب یباز م یحاج يشم که در خونه  یم ادهیپ نیکنم و از ماش یازش تشکر م آروم

اومدن داره  رونیباز کردن در و ب يکه برا ي، از عجله  دهیکش یبرگشتنمون رو م کیمنتظرمون بوده و کش

 .... کامالً مشخصه 

در  ی، مامان ادیچشم و ابرو م یمامان يکنه و برا یکار داشتن و بهانه م غمایکنه و  یتعارف م غمایبه  یمامان

کنه ، منم  اطیکنه که آهسته بره و احت یسفارش م نیکنم و قبل از بستن در ماش یخبرت م: گه  یجوابش م

 .بودم  دهیدونم ، کاش از اول حرفشون رس ینم يزیکه مثالً چ

 ادیکه من و  يزینداشت ، اما دوست ندارم باهاش حرف بزنم ، از هرچ شبید يحرفهابه  یدخل چیه مهتاب

 . یمهتاب مهربون و دوست داشتن یحت میاون بندازه فرار

و  یلبخند زورک هیبا  یشک نکردن مامان يرسا و من برا يبا صدا یکنه ، مامان یرسه سالم م یما که م به

 .دم  یآروم جوابش رو م

 .گه  ینم يزیچ یباره ، اما به خاطر مامان یمهتاب هم گرفته و ناراحته ، شرم و خجالت از سرو روش م صورت

با بهاران کار دارم حاج : گه  یکنه و م یکنه داخل ، اونم تشکر م یکنه و مهتاب و دعوت م یدرو باز م یمامان

 .شم  یخانم ، مزاحم نم

مهتاب بفهمه که دوست ندارم باهاش حرف بزنم ، اما دست بردار  دیره داخل و منم پشت سرش ، شا یم یمامان

 .چسبه به بازوم  یبنده و م یو خودش م اطی، در ح ادیو مثل جوجه پشت سرم م ستین

لحظه صبر کن ،  هیتو رو خدا بهاران : شه و طرف حرفش منم  یکه از ما دورتر م یمامان يبه قدمها نگاهش

 !!! بگم  یدونم چ ینم یعنیشرمنده ام ، ... خدا  يا

زخم زبونها و تهمت  يبرا هیمهتاب کاف یِبه آب داده ، شرمندگ یخانشون چه دسته گل دیکه توح دهیفهم پس

سخته  یلینکرده ، خ دایمن و پ شبیمستأصله ، کالفه است ، اما هنوز حال د!! ؟ معلومه که نه  دمیکه شن ییها
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از خودت  یو نتون یدادن نداشته باش ابجو تیسرو تهش تو رو به توپ ببنده و تو موقع یب يبا حرفها یکیکه 

 . یدفاع کن

آهسته  یپر از حرص ول ییو با صدا رونیکشم ب یشه ، بازوم و از دستش م یراحت م یکه از جانب مامان المیخ

دفعه خلق و  هی یترس یه ؟ نمخبر دار یناج ي، آقا یزن یبا من حرف م يدونن که دار یجناب زورو م: گم  یم

 ؟  یینجایبفهمه ا یترس ینم..  یبش ییکنه و هر جا تیمن به تو هم سرا يخو

کنم که تموم حرصم و سرش  ینم دایکوتاهتر از مهتاب پ يواریاما د.. دونم  یناعادالنه است خودمم م حرفام

 .حرفاش مثل خوره افتاده به جونم  شبیکنم ، از د یخال

 .زنه  یذاره و اشک تو چشمش حلقه م یدهنش م يدست جلو مهتاب

کنم به  یرو گونه ام و گله م زهیر یکنه و م یم دایپشت پلکم نگه داشتم راه خودش و پ شبیکه از د یاشک

سوار  ایدن ي، کجا دمی؟ مگه فقط من خند نانیبه من اون حرفها رو زد ، با کدوم اطم یبه چه حق: مهتاب 

و  رهیه که اون سر راه من و بگیکاف نهایبودن ؟ همه ا ییهرجا لیو دل تهیدن جرم و جناپسرخاله ش نیماش

 دونم ؟  یفهمم ، نم یدلش خواست بگه ، من خودم نم یهرچ

من و خرد نکرده بود مهتاب  تیمن و شخص يجور نیتا حاال ا یچکی، ه دمیکش یچه عذاب شبیاز د یدون ینم

 کنه ؟  یاز من دوا م يتو چه درد یگشرمند.... شده عقده تو گلوم ... 

حرف  یده ، ب ی، محکم من وبه خودش فشار م زهیر یکنه و مثل ابربهار اشک م ی، بغلم م ونیگر یول ساکته

 .کنه  یرو تحمل م يهم معلومه که چه فشار

منه ، حق مهتاب  يکه از حرفها یده ، ناراحت یو نشون م شیاوج ناراحت ارهیکه مهتاب به پهلوهام م يفشار

نگاه پراز سرزنش و پوزخند رو  شبی، از د هیخودم چ فیباهاش حرف بزنم ، اما پس تکل يجور نیکه ا ستین

 .نرفته که چه راحت من و متهم کرد ادمیلبش 

 .ببخش .. ببخش بهاران جون .....  يحق دار یبگ یهر چ...  يحق دار: گه  یکنه و م یم نیف نیگوشم ف ریز

وجه از سر اون  چیاومد من به ه یصفورا خانم هم م ای یاگر خود حاج یحت.. ببخشم ، محاله  یادگس نیهم به

 .گذشتم  ینم

تو ،  یشده ، از ناراحت يزیچ هی دمیفهم شبیهمون د: گه  یزنه و م یشه ، تو چشمام زل م یمن جدا م از

شدم بهاران ،اگر  یگفت و من آب م یاون م... تو خونه ولش نکردم تا حرف نزد  می،تا رفت دیکالفه بودن توح

 ... کرده  يکار نیهمچ رادونم چ ینم.... از تو ازدستش دلخور نشده باشم کمتر هم نبوده  شتریب
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بدر  خواد عمه اش هم از راه ینم.... ؟ معلومه به خاطر شما  یدون ینم: پرسم  یو م نمیش یبهار خواب م ي لبه

 .... کنم  ياز شما دور دیدردسر دوباره ام که با نیا لیخواد دوباره برات دردسر درست بشه و منم دل ینم.. بشه 

 یم زیکه تو چشمش حلقه زده دوباره سرر یشه ، اشک یحرف زدن تلخ م یشکل نیشدم ، کام خودمم از ا تلخ

 . نهیش یشه و کنارم م

کنه ،  یم یمحله است و با ما زندگ نیسه ساله تو ا..... به خدا  ستین یآدم نیهمچ.... نبود  یآدم نیهمچ ـ

که  یالیو از فکر و خ دهیکه د ییزهای، سرش به کار خودش گرمه ، از تو که گفت و چ دهینرس یآزارش به کس

کنه ، بهاران  ینم هیکارش و توج یزشت یحیتوض چی، ه یحرف چیدر موردت کرده خودمم خجالت زده شدم ، ه

و  دیشد ، مثل مرغ سرکنده دور خودش چرخ یچه حال یدون یکرده داغون شد ، نم یچه اشتباه دیفهم یقتو

 .کرد  رونیمن و از اتاقش ب

 . فتهیب یحال نیبه همچ دمیکنه با یخودش حکم صادر م يو برا یشه قاض یم یوقت... درك حقشه  به

 .مجبور نبود اون حرفها رو بزنه که بعدش هم عذاب وجدان داشته باشه  ـ

 .کنه  یاشتباه م یکرده بهاران ، هر آدم یخام یول ستیبچه ن ـ

 ....به اون داره  یمن چه ربط یخصوص ی،اصالً همه حرفهاش هم درست ، زندگ ینه هر اشتباه ـ

من و  يگفتم اشتباه کرد ی، وقت گرانید یشه تو زندگک یسرك م يجور نیباره ا نیدونم ، گفتم که اول ینم ـ

 .... نداشت  یشب خوب شبیاونم د.... صبح زود هم رفت سرکار ... کرد  رونیب

از من  ادیزنم ، اون کوه غرورب یکنه پوزخند م یکردم مهتاب و فرستاده از من عذر خواه یخودم که فکر م به

 رده ؟ کنه ؟ اصالً قبول کرده اشتباه ک یعذر خواه

شناسه نه سامان رو ،  یاون نه تو رو م: گه  یو م رهیگ یکشه ، دستم و م یآه م نهیب یپوزخندم و که م مهتاب

که در  يزیاشرف خانم با اون چ يانتظارش از نوه  دیشا...  ستیکارش ن يبرا یخوب لیدل نمیا یدونم حت یم

 یندون دی، به خاطر منم ببخشش ، شا زدکرده فرق داشته ، به خاطر من اون حرفها رو بهت  یمورد تو فکر م

کردم دوستم داره و قرار بود با هم  یکه فکر م یداشتم ، کس يادیسخت و تلخ ز يمن روزها یبهاران ول

تو مدت  گم ، دوستش داشتم بهاران ، یصادق باشم گولم زد و مشکلش و از من پنهان کرد ، شوهرم و م

 يناغافل رفتم خونه شون و پا یهاش وابسته شدم ، اما وقت حبتبه خودش ، به م یلیخ مونیو نامزد ییآشنا

 یمرهم چیبه دلم نشست که ه ی، زخم میخودم ، غرورم ، دلم همزمان شکست دمشیبساط منقل و بافور د

داشتم اما چون دروغ گفته بود و هنوزم خوب نشده ، ازش جدا شدم ،دوستش  یکنه ، کهنه شده ول یدواش نم
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از اون به بعد چه  یدون ینم... گذشتم ، سخت بود کنار اومدن و فراموش کردن  ازشاعتمادم رو شکست 

چند ماه بعد از جدا ... کنن  یم یکرنگی يکه ادعا ییها هیهمسا نیاز هم شتریو ب دمیو اون شن نیاز ا ییحرفها

 دیرفتن و داغ اونها هم اضافه شد ، توح نیتصادف از ب هیکه داشتم ، محمد و زنش تو  يبد يشدنم اوج روزها

و همدل  می، همدرد بود میاز دست داده بود زیرو پشت سر گذاشت ، هر دوتامون عز يبد يهم مثل من روزها

 یاون حت....  میو به امروز برس میسیپامون وا يو دوباره رو میکن ياون روزها رو سپر می، با کمک هم تونست

و  ریبه دل نگ یول هیادیازخودم دوست دارم ، توقع ز شتریبخودم نگران منه درست مثل خودم که اون و شترازیب

 . ببخش 

رو تحمل کرده اما دلم  يها یاون که چه سخت يبرا ی، حت دهیکه کش يمهتاب و زجر يخورم برا یم غصه

فکر کرد ، اما  دنشیشد در مورد بخش ی، م یاگر خودش اومده بود عذرخواه...  دنیشه واسه بخش ینرم نم

از حرکاتش کامالً مشخصه  صالیاست...  رهیاز ما رو بگ یکیمهتاب هم سخته که طرف کدوم  يبرا!!! االن نه 

 ... 

 يوشمه چطورتونم ببخشمش ، هنوز صداش تو گ یداداشت ، اما نم يخودت برا يبرا.... من متأسفم مهتاب  ـ

 نیدوست دارم و ببخش که روت و زم یلیتو رو هم خ...  دمیها ازش شن یبره چ ادمیمحاله  یببخشمش وقت

 .....  گوجواب من و بهش ب نیهم دیبخشم ، اگر ازت پرس ینم.... اما نه ... ندازم  یم

خان از  دیلرز توح... کشم  یشه اما من از موضعم عقب نم یم شتریصورت مهتاب و غم نگاهش ب یگرفتگ

 .خنک بشه  یدل من کم دیادامه داشته باشه تا شا دیکه خورده همچنان با يخربزه ا

 .... رو نداشتم بهاران  یسخت نیدم اما انتظار ا یبهت حق م: گه  یزنه و م یم یروم لبخند تلخ به

 نمی، از طرف من ا نمشیب ینم گهیروزها برگردم و احتماالً د نیرو نداشتم ،ممکنه هم زهایچ یلیمنم توقع خ ـ

خودش  يبرا یمحکم لیاگر دل یقضاوت نکنه حت گرانید يراحت و ساده درباره  یلیبهش بگو مهتاب ، بگو خ

 . ستین ادیکه به نظر م یاون مینیب یکه م يزیاون چ شهیداشته باشه ، هم

، خدا خودش  رهیو دلخور داره م شه ، ناراحت اومد یکنه و بلند م یزنه ، چادرش و مرتب م ینم يا گهید حرف

الزمه  والیاون کوه غرور و ه يبرا هیدرس و تنب نیاما ا.. دونه که دوست نداشتم دل مهتاب و بشکنم  یخوب م

 .بکنه  کرمف یکه کرده و اشتباهش حت يدونم که اون به کار یم دی، هرچند بع

 .... مهتاب  ینباش ریاز من دلگ:  رمیگ یخودم دستش و م یکنم و موقع خداحافظ یدر بدرقه اش م يجلو تا
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مهتاب ...  رهیدلگ.... ره  یبوسه و م یبزنه گونه ام رو آروم م یحرف نکهیچرخه ، بدون ا یتو صورتم م نگاهش

 ......  رهیازمن دلگ

 رهیگیم ونیزیو زبر و زرنگ نگاه از تلو زیت ی، مامان نمیش یم یمامان يکنم شونه به شونه  یکه عوض م لباسم

 شده ؟  یمهتاب چرا کالفه بود ؟ چ: پرسه  یو م

همه هواش و داره چقدر راحت به  نیکه ا يدیهم بدونه توح ی، بذار مامان ستین يپنهان کار يبرا یلیدل گهید

 میگم ، از دلتنگ یبراش م یذارم و از همه چ یاش م نهیخزم تو بغلش ، سررو س ی، م زنهیتهمت م گرانید

بشه  یکنه تا دلم خال یسکوت م یمامان...  دمشیکه د یاز همون بار اول دیتوح يمامان بابا گرفته تا ماجرا يبرا

 .شه  یجاها متوقف م یجاها محکم تر و بعض یکه بعض یکنه ، نوازش یو فقط نوازشم م

 نین و ارسم که دل گل دختر م یحسابش و م: گه  یزنه و م یبه سرم م يشه بوسه ا یکه تموم م حرفم

و کجا زبونش رو باز  یکه بدونه ک چونمیگوشش و بپ نیبده ، همچ شیفرار نجایخواد از ا یشکسته و م يجور

 ...  نمشیبب هیکنه ، کاف

نکنه به : گه  یبوسه و م یبوسمش ، رو چشمام و م یخندم و م یشه ، م یقند تو دلم آب م یمامان تیحما از

 !! يو تنها بذار یاون مامان يخاطر حرفها

 شیزنم و راض یبه بابا زنگ م... مدام تو فکره  شبیاز د... و ناراحت باشه  نیغمگ یندارم صورت مامان دوست

 . ده  یکه بگم حتماً اجازه م یمامان ییکار کردن ،از تنها گهید يجا هیکنم به موندن و  یم

 . نیامر بفرما میانوهر چه ب: گم  یذارم و م یام م نهی، دست رو س نمیش یم راست

 . یگرفت ادی نیتو هم از نازن... پدر سوخته  ـ

 یدنده ات رو که خوب م هی، پسر  میکن یو با هم بابا رو راض میزنگ بزن دی، با یمونم مامان یم شتیپ ـ

 !!! یشناس

 شمیجا پ نیهمه اش بهانه است ، هم نهایدلش برات تنگ شده و ا یحتم: گه  یکشه و م یبه موهام م یدست

 نیهجرون و ا نیخبر شد و عمر ا رشیاز دل مادر پ دیچقدر سخته ، شا زیعز دنیو ند يبمون تا بفهمه دور

 .سفر کوتاه شد 

 اوردمیسر در ن زهایچ یلی، از اون گذشته من هنوز از خ ستیاز لطف ن یهم خال یکردن با مامان یکیبه  دست

 ... 

********** 
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 .با بابا  نازیمامان پر يو صحبت ها یمامان تیممکن شد ، با حما یول یکردن بابا به سخت یراض

بود که هنوزم  يکه کرد تا به حد ياز همه سامان رو ، شوك کار شتریموندنم همه رو خوشحال کرد و ب خبر

، بغلم کرد و  دیپر نییگردم مثل بچه ها باال پا یبر نم يزود نیمونم و به ا یم دیفهم ینرفته ،وقت ادمی

حرکت سامان و خاله با ذوق  ازمن و باران متعجب .خود داشت  يجا گهیچرخوندم ، هورا هورا گفتنش که د

بچه اش رو بغل کنه و بچرخونه ، از  دیو شش سالشه و االن با ستیکرد انگار نه انگار که پسرش ب ینگاهش م

 نیا لیخوام دل یکه نم يفکر.... داره  یبرنممثل خوره افتاده به جونم و دست از سرم  يهمون موقع فکر

 .انتظار ندارم  گهید اماناز س...سامان باشه  یو ذوق زدگ یخوشحال

دادن وامه ، بابا  يبرا یصندوق قرض الحسنه ، امروز روز قرعه کش يجلسه  يرفته مسجد محل برا یمامان

به  ریخ دنینبودن جاش و رس یخال يبرا یمسجد بود و بعد از مرگش هم مامان يامنا ئتیعضو ه تیهدا

 .روحش خودش عضو صندوق قرض الحسنه شد 

 يناهارکته  يگفت که ممکنه کارش طول بکشه و منم برا یخودمه ، مامان يکردن ناهار به عهده  درست

 ...  يرازیدرست کردم ، همراه ساالد ش یاستانبول

 ی، از همون شب ستین ياز مهتاب خبر هی، چند روز نجایا ادیتونست امروز ب ینم نیوقت دکتر داشت و نازن عمه

از من  یکه با مهتاب داشتم اما چه توقع يرفت ، خودم عذاب وجدان دارم از رفتار نجایکه دلخور و ناراحت از ا

خودش هم  يجواب من و به پا دیکرد ، مهتاب نبا یبدتر هم رفتار م نیاز ا دیمن بود شا يجا یداشت ، هرکس

چند  نیگه ا یهم متعجبه از رفتار مهتاب م نیشده ، نازن ینکردم که چ فیتعر نینازن يز براهنو.گذاشت  یم

 . ادهیکنه فشار کار مهتاب ز یشده و فکر م نیسنگ هیروز سا

 هیخوب ي، هوا اطیرم تو ح یدارم وم یو برم ازیو پ اریذارم ، سبد گوجه و خ یم یمامان یمس گید يرو یکن دم

اندازه  هیو  عیتونستم مثل عمه تند و سر یکاش دست منم تند بود وم..... ده  یو تو بهار خواب نشستن مزه م

داره ،  دی، خودش کل ستیکه ن ی، مامان هش یزنگ در بلند م يگوجه خرد کنم ، دست به کار نشده صدا ارویخ

 .شه  یتموم نم يزود نیکه کارش به ا نینازن

کنم و  یرو مرتب م میکشم ، روسر یحوض آب م ي، دستم و تو ستین دنیبه چادر پوش يازیمناسبه و ن لباسم

 ؟  هیک: پرسم  یم

 !باز کن  ـ

 ؟  غمای
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 .است  ختهیو به هم ر شونیپر دمشیکه د يپشت در ، بر خالف دوبار خودشه

 .کنه  یندازه و سالم م یبه صورتم م ینگاه

 .سالم : دم  یرو م جوابش

 ... داخل  ادیکشم تا ب ی، کنار م ستمیا یدر نم ياون دفعه جلو مثل

 !!  نییبفرما ـ

 ؟  ستین یمامان: پرسه  یو م اطیتو ح ادیم یقدم چند

 ... نه ، رفته مسجد جلسه  ـ

 ؟  ییتنها ـ

 ...  ادیب یتا مامان... داخل  ایب!!! با عمه رفته دکتر  نینازن ـ

 گرده ؟  یبر م یخوبه ، نگفت ک نجایهم ـ

 .وقته که رفته  یلیخ... نه  ـ

 یچ.رو هم به حالتش اضافه کنم  یو کالفگ یسردرگم دی، با نهیش یده و کنار حوض رو زانو م یتکون م سر

به خودش مشغول کنه ، اردالن از باال گرفتن کارشون و  يطور نیمشهور و معروف و ا يغمایتونه فکر  یم

که  يجور نیهستن و ا رازیشساخت و ساز تو  ينام با شرکتش از قطب هاموفق بودنشون برام گفته ، عمو به

 .تونه تکونشون بده  یتوپ هم نم گهیکرد د یم فیاردالن تعر

گفت و مامان اشرف بهش قول  یم یعمه به مامان يکه خونه  هییکه هست مربوط به همون حرفها یمشکل هر

رفتناش ،  رونیمن ارضاء بشه ، ب ینکرده که فضول يهم کار یچند روز مامان نیکنه ، ا یداد که کمکش م

 .بوده  شهیتلفن زدنهاش مثل هم

 يکوچولو ی، روفرش زمیر یگذاشته م خچالیآماده تو  یکه مامان يریرم داخل و براش از شربت خاکش یم

 ....  نهیکنم که اونجا بش یندازم و تعارفش م یبهارخواب م يو لبه  ارمیرو م یمامان

 . نجایبفرما ا ـ

کنه و قبل  یداره و تشکر م یبرم رمیگ ی، شربت رو که جلوش م شهیزنه و بلند م یجون به روم لبخند م مهین

 ؟  یخودت چ: پرسه  یاز خوردن م

 .ندارم ، نوش جان  لیم ـ
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 یکه مثل گردآب دور خودشون م ریشناور خاکش يزنه و به دونه ها یفکر با قاشق شربتش رو هم م غرق

به  یدونم ک ینم...  رونیدونه هاست ، سرگردون و ح نیحال منم مثل ا: گه  یکنه ، و م یمچرخن نگاه 

 . دنیدور خود چرخ نیگرفتم از ا جهیرسم ، سرگ یآرامش م

نفس  کیچون شربتش رو  ستیبراش ندارم ، اونم منتظر جواب من ن یجواب یزنه ول یحرف م یدونم از چ یم

 .کشه  یسر م ریخاکش يدونه ها يشدن دوباره  نیو قبل از ته نش

 ؟  یترس یاز تنها بودن با من نم: پرسه  یذاره ازم م یم نیرو که زم وانشیل

گن و  یم یپشت سرش چ هینرفته بق ادمیمنتظره است ،  ریکنم ، سؤالش غ یگرد نگاهش م يچشمها با

 هیدونم اما  ینم ادیاز کجا م نانیاطم نیترسم و بهش اعتماد دارم ، ا یکرد اما ازش نم دییهمه رو تأ نینازن

 .راحت کرده  غمایمن و از طرف  الیخ یحس

 بترسم ؟  دیچرا با.... نه : ذارم  یکنم و منتظرش نم یو جمع وجور م خودم

 !!!  يخبر یمن ب تینگو که از وضع: گه  یم ریطور سربه ز همون

 . نمیب ینم دنیترس يهم برا یلی، دل ستمین ـ

: پرسه  یکنه و م ینگاهم م..... زد  یبه من اعتماد داشت و سرکوفت گذشته رو نم يجور نیکاش بابامم ا ـ

 کنم ؟ یم يکه به تو حسود یاگر بدون یش یناراحت نم

که  يبه اعتماد... کنم بهاران  یم يحسود تیبه آزاد: ده  یخودش ادامه م نهیب یو نگاه منتظرم و که م سکوت

 .هست که نگرانت باشه  یکس نکهیداشتنت ، به ا یحامکرد ، به  نجایا يتو رو روونه 

 همه حسرت ؟  نیهم کمبود ؟ ا نیو ا غمای

 هست ؟ !!! شه جبران کرد پسر عمو ، اگر امروز و فردات به دور از خطا و اشتباهات گذشته باشه  یگذشته رو م ـ

 . نجامیهست که ا ـ

 . هیکاف یکه خودت وباور داشته باش نیهم ـ

کاش قبل از اومدن زنگ  يا ومدیهم ن یمامان: گه  یندازه و م یبه ساعت م ینگاه... دست صدا نداره  هی ـ

 .زده بودم 

 ... منتظر تلفنم باشه... باهاش دارم  یبگو کار مهم یبه مامان.... برم  دیدارم با يقرار کار من

 .باشه  ـ
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تو  ونیحس خوب و مد نیخوب دارم بهاران و احس  هیبعد از مدتها : گه  یگرده وم یقدم رفته رو برم هی

 . میبا هم حرف بزن شتری، فرصت باشه ب یو نرفت يشد یهستم ، خوشحالم که موندن

کشه و با همون لباسها کنار  یآه م یرسونم ، مامان یرو هم م غامشیاومد و پ غمایگم  یبهش م ادیکه م یمامان

 !!  غمایجز  ستین یو مخاطبش کس رهیگ یو شماره م نهیش یتلفن م

کرد که تنهاش بذارم ،چون با  یاشاره م ای،  غمایزد به  یمن زنگ نم يجلو یحرفاشون محرمانه بود مامان اگر

کردم  یکارم نم نیتا راحت صحبت کنه ، اگر ا ونیزیدم به تلو ینداره ، منم حواسم و م یسیکس رو دروا چیه

 يرمز دمید یدر آوردن ، منم وقت سرازش  غمایخودش و صحبت کرد که فقط  يطور هی یمهم نبود چون مامان

 .شدم  الیخ یزنه ب یحرف م

 . زمیماهت عز يسالم به رو ـ

............. 

 !!من که خبر نداشتم  ـ

............ 

 !! خواد برسه  یدونم به کجا م یمنم نم.... دونم  ینم ـ

................. 

 ؟  يکه به من داد یقول نهیا!!!  غماینشنوم  گهید ـ

............. 

 .باشه  ـ

........... 

 .نگران نباش ... دونم  یم ـ

.......... 

 .توکل به خدا  ـ

............. 

 .سپردمت به خدا ، مراقب خودت باش  ـ

فهمم که مشکل  یم یمامان يسربسته  يتو خونه شون و با عمو مشکل داره ، از حالت امرزوش و حرفها غمای

 . ستیهم ن يساده ا
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 شیخواد دست از خودخواه یکنه ، نم یم يطور نیره تو اتاقش ، چرا عمو بهنام ا یمتفکر و ناراحت م یمامان

و اشتباهاتش رو قبول کنه ،  ادیکه به خودش ب فتهیب دیبا یچه اتفاق گهیهم فکر کنه ، د گرانیبرداره و به د

تحمل  گهید ی؟ دل مامان ستیبراشون قائل ن تیاهم يکه ذره ا ستیکه از دست داده براش مهم ن ییزهایچ

غم تو دلش باشه ، به  ایدن هی یرسه که مامان یبه فکرش هم نم نهیظاهرش و بب یغصه ها رو نداره ، هرک نیا

 ....مردم و  رونشیتوش خودم و کشته ب نیقول نازن

 . ستیبد ن گه یوم میپرس ی، خسته و پکر ، احوال عمه رو م ادیبعد از ظهر م نینازن

نشون نداده ، دکتر احتمال  یخاص زیگه نوار قلب چ یم نیکنه ، نازن یعمه درد م ي نهیسمت چپ س هیمدت

سفارش  اطیاحت يگه که دکتر برا یبهم م یباشه ، اما دور از چشم و گوش مامان ادیمعده اش ز دیداده که اس

 .انجام بده  یمامو گراف هیکرده که به متخصص زنان هم مراجعه کنه و 

 !نداشته باشه؟ ینکرده ، زبونم الل مامانم مشکل ییخدا.. ترسم بهاران  یم ـ

 .ترسم  یزنه و به اندازه اون م یم نیکه نازن ییناراحتم از حرفها منم

 الیبا خودش فکر و خ نهی، نش یذاشت یتنهاش م دیعمه خوبه ؟ نبا یِحال روح یمطمئن...  ریزبونت و الل بگ ـ

 .کنه 

گفتم  نیهم اونجا هستن ، به نوش ایو عرش نینوش.... نگم ، بابا خونه است  يزینتونستم تو خونه بمونم و چ ـ

 .قابل نفوذ  ریمادره ، سرسخت و غ نیهم یِ، اما اونم فتوکوپ ارهیخودش نم يتنهاش نذاره ، مامان به رو

شدم بهاران ، مامانم  ریس یاز زندگ دمیکه جواب دکتر و شن یاز وقت: گه  یکنه و م یچشمش و پاك م اشک

 .... که  ستیحقش ن

 .... هم صداش و نشنوه  یکنه و دلش سبک بشه ، مامان هیتا گر رمیگ یده ، سرش و تو بغل م یامونش نم هیگر

 یتو هم خودت و باخت...  گهیبسه د..  شیه: کنم آرومش کنم  یم یشه سع یشونه هاش که کمتر م لرزش

رو بسپر به خدا که از همه مهربون تره ، اگر  ی؟ همه چ یو گرفت یچ يعزا ستیمعلوم ن یچیکه ، هنوز ه

 .... گرفتاره  یلیروزها خ نیا.. شه ها  یبد م نهیحال بب نیتو رو تو ا یمامان

شده  یچ: پرسه  یکشه و م یکنه ، دماغش و باال م یازش خبر نداره ، نگران سر بلند م نیکه نازن هیزیچ نیاول

 ؟  مگه

 !!  غماستیعمو و  يمربوط به خانواده  یدونم ، ول ینم قاًیدق ـ
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 یخودش همه چ ينشست و برا ینداره وگرنه ساکت نم یخبر و اطالعات چیده ، ه یبا تأسف سر تکون م فقط

 .کرد  یم زیو آنال

تا آخر  نهیرو بب نیسرخ نازن يچشم ها ی، مامان ادیب رونیهم ب نیدم نازن یزنه ، اجازه نم یصدامون م یمامان

 .فهمه  یماجرا رو م

چشمت  یبه دست وصورتت بزن تا سرخ یکنم ، برو آب یرو گرم م یسر مامان...  ایب گهید ي قهیتو چند دق ـ

 .کمتر بشه 

 !! نگفته بود  يزیباره چ نیرفتنه ، در ا رونیب يشال و کاله کرده آماده  یمامان امیم رونیاتاق که ب از

 !!  یفرصت باشه مامان ـ

 . نینگران نباش.... طول بکشه  دیکار دارم ، شا رونی، ب یسالمت باش ـ

 ؟  ادیهمراهتون م یکس ـ

 يکنجکاو یعنیخواد راست بگه نه دروغ ،  ینم یعنیکنه  یسکوت م یمامان یده ، وقت یسر تکون م فقط

 !!  ستین یو تلفن مامان غمایربط به  یرفتن ب رونیب نیا ادیبه احتمال ز!! موقوف 

 ی، ک میشام درست کن يبرا يزیچ هی نیکنه که با نازن یسفارش م یکنم و مامان یدر بدرقه اش م يجلو تا

 . نی، مثل ذهن نازن غماستیو  تایحوصله خوردن داره ، ذهن من مشغول عمه ب

 !! رفت  ی، مامان نینازن رونیب ایب ـ

 ؟  یکجا رفت مامان: پرسه  یکشه و م یافشونش م يبه موها ی، دست رونیب ادیم

 .نگفت  یچیدونم ، ه ینم: گم  یندازم و م یباال م شونه

که  ییها هیزنه به فرض یفکر نکنه ، دامن م زهایچ نیبه ا نکهیذاره ، در عوض ا یکردن م هیگر يبنا نینازن

معده درد ساده است  هیخواد فکرکنه  ینم دکتر و یبه اون نظر احتمال دهینه ، چسب ایدرست باشن  ستیمعلوم ن

 بد فکر کنه و خودش و عذاب بده ؟  زهای، چرا آدم دوست داره به چ

حدس  هیفقط به خاطر ...  ی، عاقل ییکرده ا لیبند و بساط و جمع کن ، تحص نی، ا نیاز تو انتظار ندارم نازن ـ

 !! بد رفت  ياتفاقا شوازیبه پ دینبا!!  یبش یو از همه شاک يریغم بغل بگ يزانو دیکه نبا

کباب ببرم  ینباشه ، صد و چهل تا لقمه شام شینذر کردم مامان طور!!! آسونه  میدوشنبه شب بر هی يایم ـ

 !! شمع  يبا چهار ده تا بسته !! حرم و پخش کنم 
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 یدمم کمکت م، خو امیمعلومه که م: و خوشحال االن درمونده است و از همه جا مونده  طونیش شهیهم نینازن

 .کنم تو درست کردنش ، به فکر آماده کردن مخلفاتش باش 

 . شاهللایا: گه  یخنده و م یدرد م پر

از اون خودمم  يکه حرف زدن بلد باشم ، جدا فتادمین ریگ یتیموقع نی، تا حاال تو همچ ستمیدادن بلد ن يدلدار

 .نداشته باشه  یخوام که مشکل یعمه ناراحتم و از ته دل از خدا م يبرا

 ....رو اصالً دوست ندارم  نینازن نی، من ا ادیپاشو برو دست و صورتت و بشور تا حالت جا ب ـ

روزها  نینه ؟ ا ایمهتاب هم هست  نمیزنگ بزنم بب هیبذار : گه  یکنه م یو صورتش رو که خشک م دست

 . رهیگ ینم لیتحو گهیشده ، د نیسنگ هیخانم سا

 ؟  يبه صفورا خانم قول داد ادتهیخونه شون ؟  میبر يایم: خاموشه  یول رهیگ یاش رو م شماره

 !! نه  ـ

 ؟  یچرا ؟ واسه چ ـ

 !! مهتاب خونه نباشه  دیشا: رو دادن  یرم از جواب اصل یم طفره

 !!  میمون یصفورا خانم م شیپ ییا قهیچند دق....  ستینباشه هم مهم ن... هست  ـ

رو انتظار  يقهر و دور نیبه مهتاب نزدم که برام طاقچه باال بذاره و قهر کنه ، از معرفتش هم ا يحرف بد من

 دیمهتاب با!!  یکه مهتاب فکر کنه رفتم منت کش یرفتنم درست نباشه ، نه از غرور و خودخواه دینداشتم ، شا

 . ستیقبول کنه که رفتار برادر زاده اش قابل بخشش ن

 !!  میاجازه نگرفت یاز مامان:  ارمیم نیسه دست به سر کردن نازنوا گهید يبهونه  هی

 چه مرگته ؟ : شده  زیر يکنه و بعد با چشمها یباال رفته نگاهم م يابروها با

 ؟  نینازن ـ

 :  نهیش یروبه رو م ادیم يفور

 یدن که اتفاق یمشواهد و قرائن نشون  يهمه ... نگو نه .. تون شده  يزیچ هیشما دوتا !! و درد  نینازن ـ

 !!  نمیبگو بب عیخبرم ، زود ، تند ، سر یافتاده که من ازش ب

 . ستین یمهم زیچ ـ

 !!  ستیمهم ن یهست ول يزیچ هیپس  ـ

 .شه  یم یچ ستیزنه که اگه حرف نزنم معلوم ن یفشرده به من زل م يلبها با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 بگم ؟  يچطور ـ

 !! دستوره  هی،  ستیخواهش ن!!  فتهیکلمه هم جا ن هی... مو به مو ....  یفارس سیبا زبون سل ـ

 ییوقتها هیمهتاب ،  ياون شب و حرفها يتا دعوا دمیو د دیکه توح یگم ، مو به مو ، از همون اول یم براش

 .مونه تا من حرفم و بزنم  یشه ، اما ساکت م یم یکنه ، عصبان یاخم م

 .پس جناب خمپاره منفجر شدن و ترکش هاش به تو هم اصابت کرد  ـ

 ..... مگه به تو هم  ـ

حرفها زده بود از وسط دروازه  نیجرأتش و نداره ، اگر به من از ا!! نــــــه : گه  یو محکم م نهیش یم گرد

همون شب بهش  دیبا. .. يموند یساکت م دیتو هم نبا... کردم تا عبرت بشه واسه همه  یم زشیقرآن حلق آو

 ...  يکه اشتباه کرده ، اگر به خودم گفته بود يفهموند یم

 .دونه  یهم م یمامان ـ

 !! واقعاً  یبهش گفت ـ

 . رمیخودم و بگ يگفتنش درست نبود اما نتونستم جلو دیشا.. گرفته بود  یلیکه مهتاب رفت دلم خ یاون شب ـ

 گفت ؟  یچ یمامان ـ

 ندشیبب ی، نه محکومش کرد ، مثل تو ساکت به حرفهام گوش داد و گفت وقتکرد  ينه ازش طرفدار ـ

 !! کرد  دیکه توح ينخواسته ندونسته قضاوت کنه مثل کار دیشا!! رسه  یحسابش و م

 !!  ادیبندم از خجالتشه که سراغت نم ی، شرط م رهیتو رو به دل بگ يکه حرفا ستین یمهتاب کس یول..  دیشا ـ

 ده ؟  یپس چرا جواب تو رو نم...  یکن یفکر م يجور نیتو ا ـ

.... بهاران  یخوب فکر کن يزهایبهتره به چ..... سرش شلوغ بوده  دیشا.... ندادم  امیبهش پ شتریمن چند بار ب ـ

 دیتوح نیا..  یعذر خواه ادیگم به خاطر کارش نتونسته ب ی، من که م یبش دیخان نبا دیتوح نیا الیخ یاما ب

عذر  يبرا ادیم يشه ، به احتمال قو ینم ونیمد یبمونه مغرورهست ول یکس نید ریکه ز ستین یخان کس

باشم تا با هم  نجایخدا کنه خودمم ا...  یکن یم خشیو سنگ رو  يذار یاگر اومد محلش نم...  یخواه

 . میحسابش رو برس

 ياز غصه در حال هالك شدن بود و االن داره برا شیپ قهی، تا چند دق هیچطور آدم ستیدختر معلوم ن نیا

 .... کشه  یبه خاك نقشه م دیتوح يپوزه  دنیمال

*********** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

و  نیرفتار نازن نقدری، ا هیو بق یساکت و غم گرفته است مثل حال من و مامان یمامان يخونه  يروزها فضا نیا

 یکه چ دیخبر و آخرش هم فهم یو اون ب هیرهم شک کرد که خب یبود که مامان زیعمه متزلزل و شک بر انگ

 چیکنه اما ه یم ینیاش سنگ نهیکه تو س یکنم با وجود درد بزرگ یم شیرو ستا یشده ، صبر و توکل مامان

تر  یهست طوالن یکه تو رفتار مامان يرییتو دل خودش ، تنها تغ زهیر یم شتریاز خدا نداره و ب یتیشکوه وشکا

ترسم که نکنه  یچند روز م نیا يها ینگران يبا خدا سر سجاده است و من در کنار همه  ازشیشدن راز و ن

، مامو  ی، سونو گراف یانجام داده ، آندوسکپ یشیمدت همه جور آزما نیهم بد بشه ، عمه تو ا یحال مامان

 يومنتظر روز میکن یجلز و ولز م شیکدوم هنوز معلوم نشده و همه مثل اسپند رو آت چیه ي جهیو نت یگراف

 .مشخص بشه  یکه همه چ میهست

عمو هم تو سفره و  دمیطور که فهم نیو عمو هم هست ، ا غمایاز چند طرف تحت فشاره ، مشکل  یمامان

گم  یجا نم نیا ي ختهیبه هم ر طیاز شرا يزیزنم چ یهروقت به مامان بابا زنگ م... ازش کوتاه  یدست مامان

و عمه خودشون سفارش کردن که  یخبر باشن ، مامان یبهتره اونها ب زیشدن همه چ یبدونن اما تا قطع دی، با

به سرانجام برسن ؟ از ته  یو خوش يسخت کوتاه باشه وبه زود يروزها نیکه عمر ا شهیم.بهشون نگم  يزیچ

 .آدمها برگرده  نیخونه و دل ا نیبشه و آرامش دوباره به ا يطور نیخوام که ا یدلم از خدا م

، سربسته بهش گفتم  يشد نیکنه که چرا سر سنگ یچند روز و خاله گله م نیهم دور افتادم ا يمادر لیفام از

مدت تنهاشون گذاشت ،امتحانات بچه ها هم  نیشه تو ا یو نم میو همه نگرانش ستیکه حال عمه خوب ن

 . فتنیب یخوام مزاحمشون بشم که از درس و زندگ یشروع شده و نم

رفتن  ییتنها يآموزش و پرورش کار داشت و چون حوصله  نیشم ، نازن یم ادهیدم و پ یآژانس رو م ي هیکرا

تنها بود و  یرو نداشت خواست که همراهش برم ، کارش که تموم شد اصرار کرد که برم خونه شون ، اما مامان

شب که  هیتونه انکار کنه ،  یمو ن اهشهرچقدر که صبور و استوار باشه ، غم تو نگ یگشتم ، مامان یبر م دیبا

خواست لطفش و در حقش تموم کنه و تا زنده  یکه از خدا م دمیگذشتم دعا کردنش و شن یاتاقش م ياز جلو

 دیسخت عمه رو نداره و به ام ي، گفت که طاقت روزها نهیکدوم از بچه هاش و نب چیه یاست مشکل و ناراحت

 .ردش نکنه  یازخدا خواست که دست خال کنه و یرو تحمل م یسخت نیاونه که ا تیعنا

کنم ،مهتاب  یو باز م اطیندازم و در ح یم یحاج يباز خونه  مهیبه در ن ی، نگاه ستین یخلوته و کس کوچه

هم به  نینگفته بود و نازن نیاز حرفامون به نازن يزی، چ نیو شکست ، البته نه با من ، با نازن میباالخره تحر

فاصله و  نیحرفهاست که ا نیکوچکتر ازا تابگه دل مه یم نیدونه ، نازن یرو م یبود که همه چ اوردهیروش ن
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که اگر اومد سراغم  نهیا والیاون ه ي، اما راهکارش برا شهیم دایسرو کله اش پ يو به زود ارهیرو طاقت ب يدور

رو دارم ،  دهیعق نیخودمم همتو هول و وال باشه ،  يهست که چند رو والیگه حق اون ه یمحلش کنم ، م یب

 .جواب به رفتار زشتش باشه  نیتونه بهتر یکردن به اون م یساکت موندن و کم محل

شنوم که بلند تر از حد معموله ، در بسته  یرو م گهینفر د هیو  یبلند مامان يشم ، صدا یدر هال که م کینزد

 یمشک یجفت کفش ورن هیکنم و  یدر هال و نگاه م يشه ، جلو یم دهیباز شن ياست و صداشون از پنجره 

 !! ، عمو بهنام  غماستی يبابا ي، بلکه صدا غمای ينه صدا غماستیو براق ، نه کفش  زی، تم نمیب یرنگ م

روبه رو شدن با عمو رو ندارم ،  یغلط آمادگ ایشه ، ، درست  یم یشم و سر گردون ، تو دلمم خال یم رونیح

 !!لبعد از چـــــند سا

، اوضاع متشنج و نا آرومه ، از  یشدن و جواب دادن به مامان میج نیسفر برگشته و احضار شده واسه س از

به حضور عمو برم تو اتاقم ؟ نه  تیاهم یبرگردم ، برم داخل وب ایزنن کامالً مشخصه ، بمونم  یکه م ییحرفها

 .نجامیخوام بدونه من االن ا ینم!! 

به من  گرانید ی، هنوز متوجه اومدن من نشدن ، مسائل خصوص ارهیتو حرف مگه و عمو حرف  یم یمامان

و حرکت  نیبه زم دهیدونم چرا پاهام چسب یو تجسس کنم ، اما نم سمینداره که بخوام گوش وا یربط چیه

 .زنم  یم هیتک وارویکشم کنار د یکنه ، خودم و م ینم

دور وبرت  يکه آدمها يریبگ ادی يخوا یم یک... یبهنام ؟ چرا خودخواه یکن یچکار م يمعلوم هست دار ـ

غربت ...  يداد ي، بهرام و فرار یکن یکشه و خوشته با اونها م یم لتیم يتو دست تو که هر کار ستنیابزار ن

 يخوا یم ی؟ تا ک يو دار تیوقصد نابود کردن زندگ شیآت يبس نبود که االن هم خودت شد يکرد نشینش

 ؟  يکنار بذار يخوا یم یو ک ینیخود برتر ب نی؟ ا يبد حیترج گرانیخودت و به د

 : گه  یشنوم که م یکالفه و ناراحت عمو رو م يداره ، صدا یچه حال یمامان داستیپ دهیند

آدمم حق ...مگه چکار کردم ، جرم که نکردم .... منم به خودم مربوطه  یزندگ!! کاه کهنه باد نده مادر من  ـ

 ، جرمه ، گناهه ؟؟ بهیگه زن گرفتن ع یکجا و کدوم قانون م... دارم  یزندگ

 . رهیخواد زن بگ یعمو م... فروغ خانم  چارهی، ب ادیپره و لبم به پوزخند کش م یباال م ابروهام

 یزن زندگ گهیفروغ د: گه  یم یاز مامان یشرم و خجالت چیه یو ب یونشه و با نامهرب یلحظه ساکت م چند

 !! کنه  یکه من و راض ی، نه توان داره نه کشش ضیرنگ رو رفته ، مر!! مادر من  ستین
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که  ییچشمم ، زخم زبونها يجلو ادیفروغ م یِشده عمو ، صورت مغرور و از خود راض ثیمروت و خب یب چقدر

برسه ؟  نجایروز به ا هیشد  یکرد ؟ باورش م یرو م يروز نیکه داشت ، فکر همچ يزد ، ادا و اطوار یم

که فقط ظاهرشون گول  يا دهسوزه ، به حال خانوا یعمو م يبه حال خانواده  شتریشم و دلم ب یخوشحال نم

 .جلوه کرده  گهیجور د هیکه تو نگاه مردم  یپوشال یزنکه و خوشبخت

وقته که از من ، از جمع  یلیتو هم به من ربط نداره ، خ یخصوص یشرع ، زندگزن گرفتن نه خالف عرفه نه  ـ

رسه  یکه م غمایتو خوبه به  يبرا هیو به من بگو چطور نی، ا ستیو االن وقت گله کردن ن يخانواده دور افتاد

 ریشانش آورد گ سنایخدا رو شکر  ،به فکر بچه هات هم باش  یشه ؟ همون طور به فکر خودت هست یاخ م

 ...ترد شکننده است  يشاخه  هیکه مثل  ییغمای..  غمامیآدم اهل افتاد ، من نگران 

پسر  يخون به دل بشه و غصه بخوره از کارها يجور نیرو بغل کنم و نذارم ا یگه برم تو و مامان یم دلم

 . زهیر یرو به هم م جون شده و با کارهاش اعصاب همه يدست شدن بال يعصا يکه به جا يارشدش ، پسر

 سنایکم نداشت ، مگر  يزیبشه وگرنه چ يطور نیخودش خواست که ا غمای: گه  یتمام م یالیخ یبا ب عمو

و بدم به دست خودش ،  ارشیهنوز خودش و به من ثابت نکرده که بخوام اخت غماینبود چرا اون اشتباه نکرد ؟ 

 .... صبر کنه  دیبا

به  يکنه وا یدرباره اش قضاوت م يجور نیپدرش ا یبره ، وقت یو باال م یعمو فشار من و مامان يحرفها

حال خراب  لیکنه ، دل یخردش م يجور نیبده و به فکرش باشه ا تیاهم غمایبه  نکهیحال مردم ، در عوض ا

 یتونم برم تو ول یمن نم ، ستیآسون ن طیشرا نیتحمل ا یهرکس يفهمم ، برا یچند روز م نیرو تو ا غمای

 : ده  یمحکم و قاطع جواب عمو رو م یمامان

پنبه رو از  نیا!!  یبه خودت مطمئن یلیبهنام ؟ خ یزن یحرف و م نیا ینانیخودش خواست ؟ با چه اطم غمای ـ

اومد تاوان اشتباهات تو و مادرش  غمایکه سر  ییخودشه ، بال ریفقط تقص غمایکه مشکل  رونیگوشت بکش ب

... باشه  زهایجورچ نیدنبال ا کهنبود  یمن کس يوگرنه بچه ...  یمحبت یو ب یتوجه یب ي جهینت... بود 

که پشت سرش راه افتاد ،  یبود و حرف غمای يغرور شکسته  یکه سر سفره ات گذاشت یحروم يمجازات لقمه 

و دست که ت یهمون پول يجبران کرد ، اشتباه از تو بود که فکر کرد گهید يکه داشت و جا یکمبود محبت غمای

 شیو بفرست یاز سرخودت رفعش کن یاون گند باال اومد خواست هبعدش ک!!  هیبراش کاف يزیر یو بالش م

 !!  يکردن هم بلد نبود يتو بود که پدر ياشتباه از نابلد.... از خانواده اش بدتر  ییجا..  ریخارج ، تو دهن ش
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کم گذاشت ، پدربودن ،  یکنم ، عمو تو همه چ یم هیگر یمامان يو پا به پا ادیسوزه و اشکم در م یم جگرم

 ارهیسوزونه و اشکش رو در م یجور دلش وم نیکه ا ستین یمامان يهم برا یخوب يبچه  یکردن ، حت يبردار

. 

که براش ساخته  ینذاشتم تو منجالب: شنوم  یزنه رو م یاش م نهیکه طبق عادت به س یدست مامان يصدا

 غمایکه  ییاز حرفها یدون یبازوش و بلندش کردم ، چه م ریشدم ، دست انداختم ز شیبمونه ، خودم حام نیبود

هست که اسمت و  یکه کس...  يفقط دلت خوش بود که پشت دار.... از دل بچه ات  يزد ، چه خبر دار یم

رش به س یمن نذاشتم غرق بشه و به آخرش برسه ، اگر به تو و مادرش بود مشخص بود چ... زنده نگه داره 

.. تشنه نباشه ، شدم محرم دلش  گهیکنار خودم نگهش داشتم ، مهر و محبت نثارش کردم که د.... اومد  یم

 !! و زنت  يکرد یم دیکه تو با يکار

 !! بس کن مادر  ـ

راه و انتخاب  نیکرده ، ساده تر زشیر شیتلخ زندگ قیحقا دنیداره که نخواد بشنوه ، کوه غرورش با شن حق

 .قبول کردن و روبه رو شدن با اونها  ي، به جا تیو واقع قتیکنه ، فرار و انکار حق یم

 شهیهم ستیکه آفتاب لب بومم بشنو ، آدم الزم ن یبهنام ، از من ایبه خودت ب...  يبشنو دیچرا بس کنم ، با ـ

وقتها  یبعض یزندگ هم نگاه کرد ، گرانیبه د دیغلط و اشتباهست ،با یراه هیخودش تجربه کنه تا بفهمه 

، دل برادرت و  امیما به خودمون ب تا ارهیم گرانیزنه کف دست ما ، به سر د یکنه ترکه و م یو م گرانید

 ...  يو آواره اش کرد یشکست

 یکه اجازه نم يکنه طور یرو تندتر م ششینرم کردن عمو آت يکنه و به جا یبرعکس عمل م یمامان يحرفها

 .  تموم بشه یده حرف مامان

اگر بگم غلط ...  یسرکوفتش رو به من بزن يخوا یم یتا ک.... مادر  يدست از سر بهرام بردار يخوا ینم ـ

از همون اول هم ... از من بهتره  شیواهللا اون وضع زندگ.... گه  ینم یچیخودش ه...  یش یم یکردم راض

 .... بهتر بود 

هنوز مهر و محبت و  گرانید...  یپا گذاشت ریرو ز یکه همه چ یتو هست... نگفت چون توقع نداشت  یچیه ـ

 ... شه  یتوقع سرشون م

سنگ  ریچند بار بگم مادر اون روز دستم ز...  غماستی يکارت درباره  یگفت...  میدیاز کجا به کجا رس نیبب ـ

به جا بود  زشیاون همه چ.. من و نجات بده  يو آبرو یتونست زندگ یبهرام م ي هیبود ، بد آورده بودم و سرما
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خوب من و و  ینداشتم شما هم مثل همه فقط ظاهر زندگ یچیدردسر و من ه یآروم و ب یزندگ.. زن خوب ... 

 یاون بدون اون پول هم خوشبخت بود وزندگ..... زندان  فتادمیکار بود و اگر م نیا می، تنها دلخوش نیدید یم

 .... کنم  یحاال هم منتظرم برگرده جبران م... داشت  یخوب

تونه کوته فکر باشه ،  یآدم م هیزنم ، چقدر  یم شخندیمن با تأسف براش سر تکون دادم و ن یمامان يجا به

و جبران کنه ، به  ادیمن ب ي، حاال هم منتظره بابا ارهیخودش ب يبه رو نکهیا یدلش خواسته کرده ب يهرکار

که با  یکنه نه به پول ینه به شما فکر م... ون پول زد شما رو همراه هم دیباش عمو بهنام ، بابا ق الیخ نیهم

 ...  يآورد رونیاز چنگش ب ينامرد

سقوطش تو محبت ، عزت نفس و  متیصعود به ق نیخودش برنده است و صعود کرده اما ا الیبه خ عمو

 .به دست اومده  گرانید يشکست باورها

... تر از دهن برداشتن ترس خفه شدن هم داره بزرگ يننداختن بوده و هست ، لقمه  يسنگ بزرگ نشونه  ـ

هست و خودت ، زنت مثل همه  غمایحرف االن من .... و بهرام و خدا  یدون یتو م... به بهرام ندارم  يمن کار

گم به فکر دل  یحاال هم به توم.... احترامش نکردم  یعروسها نبود اما من مثل دخترم دوستش داشتم و ب ي

غم تو دلش تلمبار بشه ، با زن  يآخر عمر نینکن که ا يرحم نباش و کار یاون زن هم باش ، ب يشکسته 

به  یکارت چ نیا یدون یم... گناه داره ، به بچه هات هم فکر کن ... گرفتن و رفتن از اون خونه آزارش نده 

 ..... شن  یم افکندهدوست دشمن سر  ي؟ جلو ارهیروزشون م

از نظر من تموم شده  یهمه چ.... مادر  میباره حرف زد نیدرا: ده  یرو م یواب مامانطاقت ج یبهنام ب عمو

 ..است 

 ... يپس بگو سر افتاد ـ

 !! کنم  یخوام زندگ یفکر کن ، زنده ام م يخوا یشما هرجور م ـ

بچه  يلگوهمون بهتر که ا... رفته  ادشیهم  ياحترام بزرگتر کوچکتر گهیعمو د.... وقاحت تا چه حد  واقعاً

هم  یمامان دیدونم که صورت سف یکنه ، م یبابا بهرام و م یی، متانت و آقا یمهربون يدلم هوا...هاش نشده 

 .نداشته  یخوب يروزها ی، مامان هکن یسرخ شده ، عمو چرا مراعات حالش و نم یحاال از خشم و ناراحت

! بهنام ؟... به تاراج بره  غمای یذارم زندگ یاما نم.. خودت مال خودت  یزندگ... طوره حرف منم بشنو  نیاگه ا ـ

 یو بم زندگ ریطور ، ز نیدختره رو دوست داره ، اونم هم.... پاش ننداز  يو بکنه ، سنگ جلو شیزندگ غمایبذار 

 يلج و لجباز ي، به جا انیهم م يخورن و به پا یم همدونه ، خودم باهاش حرف زدم ، به درد  یرو هم م غمای
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کن و با دست  يبار پدر نیا ایب.. تونه پسرت دوباره سرپا کنه  یعشق و محبت ناب م هیخدا رو شکر کن که 

 شه جمعش کرد  ینم گهیدفعه اگر خراب شد د نیرو خراب نکن ا یخودت همه چ

دنده حرف  کیکنه چون غد و  ینم يریتأث چیاثره و تو دل سنگ عمو بهنام ه یب یمامان يحرفها ي همه

 : شه  یحرفش داغون م نیبا ا یدونم که مامان یزنه و م یخودش و م

خودش و به  ای غمای... ذارم تکرار بشه  ینم گهیاگر به قول شما از اون موقع کم گذاشتم د... خودمه  يبچه  ـ

من که  يتو خونه  ادیب دیبا یکی....رو بزنه  یهمه چ دیق دیخواد با یاگر اون دختر و م ایکنه ،  یمن ثابت م

 ....کنم  یالالش نذار ، به خودم باشه درستش م به یل یشما هم ل... رو داشته باشه  یثروت و بزرگ نیا اقتیل

حرفش  نیرو هم با ا یعمو بهنام غرور مامان.. تعجب داشت  يزد جا یگه ، اگر حرف م ینم يزیچ یمامان

من و بچه هام دخالت نکن ، خوب مزد  یگه تو کار و زندگ یم یشکست ، سربسته و محترمانه به مامان

 یم واریو کنار د ورمخ یگفت ، سر م زادیبهش دست مر دیده با یرو م یمامان یو محبت و دل نگران يدلسوز

 .... قبل  يبار بدترو سخت تر از دفعه  نیشکنه ،ا یدل منم دوباره از عمو م....  نمیش

 چیپوشه ، تو صورتش ه یو کفشش رو م نهییسرش پا...  ادیم رونیز خونه بشه و عمو ا یزده نم یحرف گهید

 . يکه زل زدم بهش با انزجار و دلخور ستیحواسش به منم ن ستیو عذاب وجدان ن یاز ناراحت يرد

کنه و  یم ستی، ا دهیکه د يزیشک داشته به چ نکهیره ،مثل ا یم نییکنه و از بهار خواب پا یگذار م ینگاه

از  ییصدا چیبزنه ه یکنه حرف ی، لب باز م نهیب یم واریکنار د سیخ يگرده و من و ولو شده با چشمها یبرم

تو موهاش  یدست نهیب یمن و که م یسکوت و نگاه عصب.... زنه  یفقط لب م یو مثل ماه ادینم رونیگلوش ب

ناراحت شدم از حسادتش به بابا  یکه از حرف آخرش به مامان ينقدریره ، ا یم رونیب اطیاز ح عیکشه و سر یم

 ..... دلم نگرفته 

رو که  ییزهایتو همون حال دوباره چ يا قهیذارم و چند دق یزانوم م يشه ، سرم و رو یکه بسته م اطیح در

 یلی، خ یمامان شیبرم پ دیشم با یبراش ، بلند م می، بمر ادینم یاز مامان ییکنم ، صدا یم لیتحل هیتجز دمیشن

دخالت  میبهش سخت گذشته ، از بچه اش توقع نداشت که رك و راست تو صورتش نگاه کنه و بگه تو زندگ

 .دونم  ینکن ، خودم خوب و بدم رو م

سبک تر شه بدون  یکه بار دل مامان يطور نمیکلمه ها روکنار هم بچ دیرم داخل ، با یو آهسته م ریز سربه

 .... از عمو اما  یتیحما چیه
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فشاره  یکه قلبش رو م یسرخ و دست یبا صورت یمامان....  زهیر یم نییپا يدلم هر نمیب یکه م يزیچبا  اما

داره  یکه مامان یخوام به عالئم ینم... کنم  یو سرش و بلند م نمیش یهراسون کنارش م....افتاده  نیزم يرو

 یِمامان... نه ... نفس  یتنگ.... نشسته  شیشونیپ يکه رو یو عرق ارهیاش م نهیکه به س يادیفکر کنم ، فشار ز

 ...من حالش خوبه 

بگو  يزیچ هیتو رو خدا  یمامان...  یمامان: زنم  یبوسم و صداش م یشده ، صورتش و م سیاز اشک خ صورتم

، دست و پام و گم کردم  ستیتو بدنش ن یجون گهیانگار د.... فشاره  یفقط لبش و از درد به هم م یاما مامان... 

ذارم وبا  یم نیزم يرو آروم رو یسر مامان.. شدهذهنم قفل ...  ياما چطور مارستانیرو ببرم ب یمامان دیبا... .

که  ستیچکار کنه ، مهم ن دیدونه با یمهتاب و خبر کنم ، مهتاب بهتر م دیتو کوچه با امیبرهنه و با دو م يپا

با ... بخشم  یعمو رو نم فتهیب یواسه مامان یاگر اتفاق..... با ارزش تر از غرور منه  یجون مامان... باهاش قهرم 

 ... زنم  یکوبم و مهتاب و صدا م یم یحاج يخونه  يمشت به در بسته 

 ... مهتاب تو رو خدا  ـ

ن با شه ، م یمن عوض م دنیرنگ نگاهش و حالت صورتش از د يفور....  نمیب یو م دیشه و توح یباز م در

 ... ونیبرهنه ، هراسون و چشم گر يپا

 شده ؟  یچ ـ

 .. مهتاب ...  ستیحالش خوب ن یمامان..  یمامان ـ

منم پشت  یمامان يدوه طرف خونه  یم يکنه و فور یهست ، اونم تعلل نم زیهمه چ يایمن گو یِشونیپر

 ....  رهیگ یو شماره م ارهیم رونیرو هم ب شیگوش...  ستیمهتاب خونه ن: گه  یم دنیدو نیسرش و در ح

رو  یچرخه ، نبض مامان یم ی، نگاهش تو صورت مامان نهیش یم یسر مامان يره تو هال و باال یازمن م زودتر

زنه  یکه م ییزنه ، از حرفها یکه پشت خطه حرف م یده و با کس ینفس هاش گوش م يو به صدا رهیگ یم

 .. .. دیفهمم اورژانسه ، چرا به فکر خودم نرس یم

تو  ینگران..... برسونن  يخواد که خودشون رو فور یده وبعد هم آدرس ، ازشون م یم یاز حال مامان یحیتوض

...  یمامان: زنم  یکنم و اروم صداش م یم هیو گر نمیش یم یسر مامان يدو زانو باال.... اونم هست  يچشم ها

 .تو رو خدا ..  یرو ندارم مامان دنتیمن تحمل درد کش

 !! رسه  یاالن اوژانس م....  نیم باشآرو ـ

 .مهمتره  يزیاالن از هر چ یاما حال مامان.. جون و آهسته است  یب صداش
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و  دیرو ازش بپرسم ، تا اورژانس رس یمامان تیو وضع ادیو من االن منتظرم دکترش ب مارستانیب دیرس یمامان

از  مارستانیب میایخواستم سوار آمبوالنس بشم و ب یم یمردم و زنده شدم ، وقت مارستانیمنتقل شد ب یمامان

چند  نیشم که حضورش تو هم ینم رشآهسته ، منک یلیتشکر کردم ، بدون نگاه کردن به صورتش و خ دیتوح

 .و سرگردون  دهیمن ترس يقوت قلب بود برا قهیدق

رو جواب بده که  شیشگو نیکنم و منتظرم که نازن یدعا م یمامان یلب واسه سالمت ریرم و ز یرو م قدم

 : شه  یباالخره انتظارم تموم م

 .سالم  ـ

 . نیسالم نازن ـ

فهمه  یخوب م نیتو صدامه و نازن جانیشه ، هنوزم لرزش دستم تموم نشده و ه یخوام آروم باشم اما نم یم

 : پرسه  یو بسته شدن در اتاق و بعدش م ادیراه رفتنش م ي، صدا ستمیکه من آروم ن

 شده ؟  یبهاران ؟ چ ـ

 مارستانهیاالن تو ب ستیحالش خوب ن یمامان نینازن: کنم  یم هیشه و آروم آروم گر یتموم م میخود دار گهید

 ... 

آهسته  يشه و بعد از چند لحظه مکث و با صدا یدم چون ساکت م یکه بهش م يشه از خبر یشوکه م اونم

 ؟  یمامان: گه  یم

 !!تنهام ..  یخودت و برسون یتون یسرش ، م ياالن اورژانسه و دکتر باال. ..مفصله  انشیجر.. آره  ـ

 . امیاالن م: گه  یشه م یو متوجه م طیکه حاد بودن شرا اونم

 ... باشه که عمه هول نکنه  يطور هی،  یبگ يخوا یاگر م...نگو  يزیفعالً به عمه چ نینازن ـ

 .دونم چکار کنم  یم ـ

 ... شه  یخوب م یلیخ ادی، من شماره اش رو ندارم ، اگر بتونه ب ادیهم زنگ بزن ب غمایبه  نینازن ـ

 .اونجام  گهید ي قهیتا چند دق...  ادیگم ب یبه اونم م ـ

کنم و در کمال تعجب صفورا خانم و  یراهرو نگاه م يکنم و به انتها یشه ، سرم و بلند م یکه تموم م تلفنم

 .و نگرانه  دهیبه همراه نوه اش ، صفورا خانم هم ترس نمیب یم

،  فتهیطور که مواظبه چادر ازسرش ن نی، هم ادیشه و به طرفم م یصفورا خانم متوجه من م دیتوح ياشاره  با

 . ستین ادمیخودمم  یعنیده سالمش کنم ،  یاجازه نم یحت... ره تا به من برسه  یتند تند راه م
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 حال اشرف خانم خوبه ؟ ... شده بهاران جان  یچ ـ

آب  دیشن یخوب باشه ، سنگ بود اون حرفها رو م یشه حال مامان یجوشه ، مگه م یاشکم دوباره م ي چشمه

 ... گوشته  کهیت هیکه  یشد ، دل مامان یم

 . ومدهیدونم صفورا خانم ، دکتر هنوز ن ینم ـ

 ؟  شد یحالش که خوب بود چ.. توکل به خدا  ـ

شده به همون  یعمو و کارهاش گفتن نداره که من بخوام تو ساز و دهل بکوبم و به همه بگم که چ يحرفها

بوده  دیشد یتحت فشار عصب یدادم که مامان حیآهسته توض یلیو خ دیاورژانس هم دور از چشم توح يمأمورها

 .چند روز  نیا

 .هم پشت سرم  دیم سراغش و صفورا خانم و توحر یرسه ، با عجله م یبا خروجش از بخش به دادم م دکتر

 .حالش خوبه .. دکتر  يآقا ـ

شون تحت کنترله و فعالً خطر رفع  تیوضع: گه  یم نهیب یرو که م میکنه و نگران ینگاهم م نکشیع يباال از

از  يریو جلوگ نانیاطم يتحت نظر باشن برا دیبا يچند روز CCUشن بخش  یشده ، االن هم منتقل م

 .دوباره  يحمله 

 ؟  نمشیتونم بب یم ـ

 !! نه : گه  یو رك م يجد

 یکه مامان نی، هم میبهتر باشه منم راض یمامان يبرا يطور نیدونم ، اگر ا ینم زیکردن و جا خواهش

 . هیمن کاف يخوشگلش و دوباره باز کنه برا يچشمها

 . نیرو انجام بد مارتونیشدن ب يبستر يبهتره کارها: گه  یره و پرستار همراهش م یم دکتر

 .دم  یمن خودم کارهاش و انجام م نیباش نجایشما ا: کنه  یکه تا حاال ساکت بوده زبون باز م دیتوح

 یو اخم م فتمیم میگذاشته بود نیکه با خودم و نازن يقول وقرار ادیآزادتر شده ،  یفکرم از مامان یکه کم حاال

کردن  ینیریخود ش يجلو دیبزنم ، اما با یخبره حرف یکه از ماجرا ب صفورا خانم يجلو ستیکنم ، درست ن

 .گذره  یم دهیکه شن ییاز حرفها ساده یلیخودش نکنه که بله بهاران خانم خ شیپ يتا فکر رمیجناب و بگ

 . انیجـــــــــان هم االن م غمای، خودم هستم ،  نیزحمت نکش ـ
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ندازه و دست تو  یم نییشه که سرش و پا یگم و خودش منظورم رو متوجه م یرو کشدار و با مکث م جان

کردن و سوزوندن جناب  یکم محل يخودش و برسونه اما برا غمایکه  ستمیمطمئن ن یلیکشه ، خ یموهاش م

 .... مهندس الزم بود 

 .خره آشناست باال... مهتاب  مارستانیب نشیکاش برده بود يا: گه  یده و م یتکون م يخانم سر صفورا

 .بود  مارستانیبه ب یمامان دنینداره ، مهم زود رس یمن که فرق يبرا

شدن  يبستر يکه دارم کارها یرسونه ، وقت یخودش و م نیشم ، زودتر از نازن یو منم دروغگو نم ادیم غمای

 نیآقا به ا نیدم ، ااما قبول نکر دیبسپار به توح يدار يدم ، صفورا خانم گفت که هر کار یرو انجام م یمامان

 . ادینم رونیمن ب نید ریاز ز یسادگ

 .... کجاست ؟ حالش ....  یمامان: پرسه  یو م ستهیا یو نگران ، نفس زنون کنارم م شونیپر

 . ژهیمنتقل بشه بخش و دیفعالً خطر از سرش رفع شد با... خوبه  ـ

 .... شد حالش که خوب بود  يجور نیچرا ا ـ

داره ؟ چوب اشتباهات  یچه گناه غمایخواد به عمو بگم ، اما  یدلم م یگه دهنم و باز کنم و هر چ یم طونهیش

و  یهم از مالقات امروز مامان غمای، انگار  ستیسرزنش کردن من درست ن گهیخورده د غمایبه تن  یلیعمو خ

 .خبره  یباباش ب

 .گم  یبعد برات م ـ

،  کیزنه ، تراف یبدتره و غر م غمایه بخش ، حال اون از من و ش یهم منتقل م یمامان ادیکه م نینازن

 یکنه که حال مامان یمطمئنش م غمایمن و  دنیده ، اما د یو مورد لطف خودش قرار م سیو پل يشهردار

 .خوبه 

شن که برن خونه ،  یم ی، به زور تعارف راض دیاز توح غمایو  میکن یاز صفورا خانم تشکر م نیو نازن من

 . ستیساخته ن یهم از دست کس يکار... که مالقات نداره  ی، مامان ستیالزم هم ن نجایوجودشون ا

  مینیش یتو سالن انتظار م ییتا سه

 شده ؟  یچ دیعمه فهم ـ

 نمی، ا یشه که ازش پنهون کن یبه بابا گفتم آروم آروم بهش بگه ، نم.. نه : گه  یزنه و م یم هیتک یصندل به

 یحاال که خدا رو شکر مامان... زنه ، تو بگو  یحرف م یزنه و با مامان یچند بار زنگ م يمامان من که روز

 روز افتاد ؟  نیحالش بهتره ، چرا به ا
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رو به اون  نیکه از ا غمایکنم ،  یم فیرو براشون تعر دمیشن یشده ، هرچ یکنه که بگم چ یمجبورم م نینازن

هم چشماش و  نیکوبه ، نازن یم نیو پاهاش و به زم رهیگ یشه و کالفه ، سرش و محکم با دستاش م یرو م

 رونیره ب یاز خونه است وم گه یشه ، م یبلند م شیزنگ گوش يزنه که صدا یم هیتک یبنده و به صندل یم

 .آقا حرف بزنه  میتا با کر

 چه به روزمون اومده بهاران ؟ ینیب یم ـ

 !! عوض شده  یلیعمو خ ـ

کنه  یپشت سرش و خراب م يپلها يداره مطمئنه که همه  شیبه اون چه در پ یلیخ.... بابا بد بود بدتر شده  ـ

 !! زنه  یم نشیغرور هم آخر زم نیهم!! 

تو فکر افتادم که با کمک هم  یینجایو ا یکه برگشت دمیفهم یوقت: ده  یکشه و ادامه م یم یقیعم نفس

واسه ... و ناراحته  رهیشما دلگ دنیچقدر از نبودن و ند یکه مامان دمید یکدورت تموم بشه ، م نیا میکن يکار

گذشت  يدونم که بابا جا یم.. يزود نیتعجب کردم که چرا به ا يبرگرد يخوا یم دمیفهم یهم وقت نیهم

 ... کرد  دیا امرو ن دمیام يامروز و اتفاقاتش همه  يبود ، اما حرفها یبه مامان دمینذاشته اما ام

تونست از  ادیاست ، فقط عمه با اصرار ز شهیو مالقاتش از پشت ش هیبستر ccuتو بخش  یروزه که مامان دو

 نیکرده و چشماش گود افتاده ، تلق یخودش هم قالب ته تای، عمه ب نهیرو بب یمامان قهیچند دق يو برا کینزد

 .رو هم از پا در آورده  تایبودن عمه ب ضیمر

تو  یاش رو باخته و هرچ هیخوشحال به خودش گرفت ، روح يظاهر یمامان دنیکه رفت به د یموقع فقط

و  ستیساخته ن يهم کار میاز دست عمو کر یانگار نه انگار ، حت ستیکار درست ن نیکه ا میخون یگوشش م

 .زار و نزار شده  فتهیبه حال االن زن عمو فروغ ب گهیچند ماه د نکهینتونسته عمه رو آروم کنه ، از فکر ا

 یینها ي جهیکه دکتر نت میدوتا ، چشم براه فردا هست نیاز فکر ا میهم افسرده شد نیو نوش غمای، نی، نازن من

 .... نه خوراك ...  ینه خواب حساب... ناخودآگاه دلشوره افتاده تو جونمون ... رو بهمون بگه 

خواد  یخودش نم ی، قلبش هم بخواد بتپه مامان ارهیطاقت نم گهید یباشه مامان شینکرده عمه طور ییخدا اگر

. 

تو بخش تحت  دیهم با يشه بخش و چند روز یثابت شده باشه امروز منتقل م یمامان تیگفته اگر وضع دکتر

 .نظر باشه 
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ر نبودم ، من که قه میکرد یبا مهتاب آشت!! نه  دیاومدن ، اما توح یمامان دنیو صفورا خانم و مهتاب به د یحاج

که بغلم کرد تو گوشم گفت  ی، اون خودش فاصله گرفت و دوباره برگشت ، ته نگاهش هنوزم ناراحت بود ، وقت

مهتاب قبول کرده که کار برادر  نکهیا یعنی.... نمتیبب امیشرمنده اتم و از تاب خجالت نتونستم ب امتیکه تا ق

 .ه توقع فراموش کردن داشته باش دیزاده اش اشتباهه و نبا

شد ،  یجون خودش و قسم خورد تا راض غمای،  ایوقت مالقات که شد ب میخونه و گفت میرو به زور فرستاد عمه

اون رو خورده  يچون غصه  یکنه که مامان یعمو بهنامه ، فکر م ياز حرفها یدونه حال خراب مامان یعمه نم

 .روز افتاده  نیبه ا

صحبت کنه بهونه آوردم که  یبابا خواست با مامان ینگفتم وقت يزیچ یاز حال مامان یزنگ زدم به بابا ول شبید

تو بخش بهش  ادیب یمامان... تابلو بود که بابا رو به شک بندازه  ينقدریمن ا يصدا یتونه ول یسرنمازه و نم

 یلیحضور بابا خ طیشرا نیشه ، تو ا یخوب م یلیخ ادیشده ، اگر بابا بتونه ب یگم چ یزنم و م یزنگ م

 .ارگشاست ک

رفته به شرکت  غمای...  رونیب ادیرفته ب یمامان ي نهیمعا يعمه رو برده خونه و من منتظرم دکتر که برا نینازن

 . زونهیروزها گرفته و نام نیبه زبون ساده بخوام بگم حال همه ا... شون سربزنه و مدام با من در تماسه 

و مثل  نهیرو بب یاجازه نداد که مامان غمای، اما  مارستانیباخبر شد اومد ب یماجراهاست وقت نیکه مسبب ا عمو

شد و دوباره حالش  یاون حرفها م يادآوری یمامان يعمو برا دنید دیخود عمو محترمانه عذرش و خواست ، شا

نباش که عذابش با  یراض گهید مارستانیرو تخت ب شیرك و راست بهش گفت که انداخت غمایشد ،  یبد م

ضامن عمو بشه  شیمهر مادر دیشا!!  هیعمو با خود مامان دنیدوباره د میر بشه ، در هر حال تصمچند براب دنتید

 !! نه  دمیشا.. و ببخشه 

 . ستهیا یشناسه خودش م یمن و م گهیشم ، دکتر که د یشه منم بلند م یبخش که باز م در

 ....  نیخسته نباش ـ

حال مادر بزرگت خوبه ، االن گفتم ...  یسالمت باش: ده  یکنه و جوابم رو م ینگاهم م نکشیع ياز باال دوباره

 ...منتقلش کنن بخش 

 .شه  یام برداشته م نهیس ياز رو نیسنگ يوزنه  هی،  رونیدم ب یم نیشه و نفسم و سنگ یآزاد م فکرم

 یلیچه بد براش مضره ، خچه خوب  جانیهر گونه ه.. که حالش کامالً خوب شده  ستین یمعن نیبه ا نیاما ا ـ

 .... ادین شیبراش پ یتا مشکل نیمراقب باش دیبا
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 ... دست شما درد نکنه ... چشم  ـ

.. کنم ، تا دل اونها هم مثل من سبک بشه  یم امکیپ غمایو  نیخبر خوب و به نازن نیره و من ا یم دکتر

 .... شاهللایا... خوب تو راه باشه  يکاش فردا هم با خبرها

براش اتاق گرفتم تا  ی، تو بخش خصوص ستیسوزن انداختن ن يجا یشه تو اتاق مامان یمالقات که م وقت

 يو صفورا خانم که اگر نبودن جا ی، حاج یمامان يها هیعمه ، خودم ، چند تا از همسا يخانواده .راحت باشه 

 .نمونده  شتریب قاتاز وقت مال یساعت کیوگفته تو راهه و  ومدهیهنوز ن غمای... تعجب داشت 

 یو مامان ارنیخندون احساسشون رو به زبون م يخوشحال هستن و با لبها یمامان يدوباره  یاز سالمت همه

 ... کنه  یقدر شناسانه نگاهشون م

گردم اما در کمال  یبرم غماستی نکهیا الیشه به خ یکه در اتاق باز م میهست ییرایمشغول پذ نیو نازن من

به دست  ینیریش يدسته گل و جعبه ... ، همه هستن جز آرمان و ارسالن  نمیب یرو م يمادر لیتعجب ، فام

 ....  ادتیو ع مارستانیب انیاومده بخش اما انتظار نداشتم که ب یبهشون گفته بودم که مامان.... 

 یو م زنه یم یده ، چشمک یسامان سبد گل و به دستم م.... رم استقبال  یشم از حضورشون و م یزده م ذوق

 .... کردم و آوردم  جیهمه رو بس یش یدونستم خوشحال م یم: گه 

با سامان درست و درمون حرف بزنم به وقتش ، واسه  دیده ، با یم لونیتو مغزم ج یاون فکر دوست نداشتن بازم

 !! تو  نیهم: گم  یکنم و م یاخم م یحفظ ظاهر به شوخ

بهاران خانم ،  ریتو هم من و دست کم بگ: گه  یو م ندازهیهستن م یبه جمع که سرگرم چاق سالمت ینگاه

 .... دارم  ییمنم خدا: گه  یکشه و م یآه م یشینما...  یمونده تا من و باور کن

نشون دهنده  نینازن ي، برق چشمها نیشه سمت نازن یم دهیداشته باشه ؟ نگاهم کش یالیسامان فکر و خ اگر

 نیا! فهمم  یکه از دلش خبر دارم م یکنه جلب توجه نکنه من یم یکه سع ییبا اون نگاه ها شهیخوشحال ي

با رفتارش من و به شک انداخته  همسامان ...  دیخودش کنار کش نینازن یعنی...مدت از هر دوتاشون غافل شدم 

 .... 

داره  زیرامون سورپراگفته بود ب... دختر  هیبه همراه  غمای... شه  یم شتریب يبعد يما با اومدن مهمونها یِشگفت

خوشگل و تو دل .. و با صورت گلگون  ری، سربه ز فیظر يدختر.... گه اما حاال  یرو م سنایکردم  یمنم فکر م

 .گفت  نیآفر غمایبه انتخاب  دیبا...برو 

 ....شوهرش  ایبه همراه نامزدش  سنایبعدش  و
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 یمن دور کمرش حلقه م يدستها نهیکنه و بعد از چند ثا یسراغ من ، محکم بغلم م ادیاول از همه م خودش

و تا  ستیکنم تا آروم بشه اما خودش دست بردار ن ی، نوازشش م ارهیدلم و به درد م فشیشه ، هق هق ظر

رو  سنایمن .. خوش انداخت  يروزها ادیمن و  سنایخواد تو آغوش من بمونه ،  یشدن تموم عقده هاش م یخال

 .... پر دردسر  يغمای...نامهربون  يبابا..  ضیمامان مر انداختم ؟ یچ ادی

 نیهم گل انداخته از ا یصورت مامان... کنن  یم یبهتر شدن حالش خداحافظ يبا آروز یمامان يها هیهمسا

 ...کنه  یو لبخند به لب به همه نگاه م یاشک يدور هم جمع شدن و با چشمها

شروع  يخوب برا ينقطه  هیها هم دنبال  يتو بد شهیاما م... بد  لیدل هیدور هم جمع شدن به اجباره و به  نیا

 ....خوب باشن  يتونن سرآغاز اتفاقها یهم م هایگشت ، بد

کنه  یاونم گرم ازش تشکر م ننیو خاله مهرناز بش ییتا زن دا ارهیم یدوتا صندل یکی گهید ياز تو اتاقها نینازن

 .زنه  یروشونه اش گذاشته و آروم آروم باهاش حرف مخوب جفت و جور شدن ، دست  تای، با عمه ب

رو داشت که فاصله  یخوب نیهاش ا یبا همه سخت یمامان یضیخبر بودن ، مر یاز هم ب میکه ما رفت یوقت از

دونم  یم... اونها خوشحاله  يدوباره  دنیچقدر از د یکه مامان نمیب یبرداشته بشن و به وضوح م ياجبار يها

 دیشا..  شتریداغ ب ازیپ یشده با کم یگم چ یبه بابا م.. بودن  نجایته دلش دوست داره بابا و مامان هم االن ا

 ....  یچند روز و وا شدن دل مامان يحداقل برا رانیبتونم بابا رو بکشونم ا

زنن ، و  یحرف م میو گودرز خان هم با عمو کر ییهستن و سرشون گرمه ، دا یکه دور تخت مامان خانمها

مزاج و  یاخالق دمدم نیمن و گرد کرده با ا يو چشم ها ستادهیا سناینامزد  نیو شاه غمای ونیسامان که م

 یزد و م یبه من م غمایدرباره  یی، حقشه اگر بهش بگم آفتاب پرست ، انگار نه انگار که چه حرفها رشییمتغ

نه ازنگاه ...  هینه از اخم و تخم خبر... ده و قلوه گرفته دل دا غمایکنم اما حاال خودش با  يخواست ازش دور

 .لبه و هزار خنده  هی،  نیسنگ يها

معذب از ... و کامالً برازنده  باستی، اسمش ز بایدوزم به صورت ز یدم و نگاهم و م یم رونیب نیو سنگ نفسم

 یو لبخند به لب نگاهم م سیخ يبا چشمها یکه هر از گاه سنای...  سنایبه  دهیتو جمع ما بودن کامالً چسب

عمو در امان مونده و  یزندگ یو سونام انفشاره ، با تمام وجودم خوشحالم براش که از طوف یکنه و دستم و م

ها بهش گذشته و چه  یو همون طور که بوده مونده ، اگرچه من از دلش خبر ندارم که چ دهیبهش نرس یبیآس

 دهیمن و کش يها دهیشن نیاما باز تفاوته ب ستیصور کردنش سخت نت دمیکه شن ییزهایبا چ.. دهیکش یعذاب

 . سنای يها
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؟ از خود  اهشیس يدونه و چشم بسته رو گذشته  یرو م یرو دوست داره که همه چ غمایچقدر و چه اندازه  بایز

وگرنه فراموش .... عشق کارساز شده  يمعجزه  نجایا...خواد به همراه عشق و محبت  یم يادیز یگذشتگ

که  یبا احترام یتونم حت ینمرك و راست بگم من که ...  ستین یکار آسون غمایمثل  یکس رفتنیکردن و پذ

که انگار داره که از ... رو داشته باشه  اقتشیل غمایکه  دوارمیدختر و ام نیداره ا یقائلم ، روح بزرگ غمای يبرا

دوتا با هم آشنا شدن و بعد  نیا يحتماً بفهمم چطور دی، با ستادهیعمو ا يته و تو رواالن کمر همت و بس نیهم

 .دلبسته 

و  ستیخوب ن ضتونیکنه که حال مر یگه که وقت تمومه و گوشزد م یبلند م يو با صدا ادیبخش م نگهبان

 . میتنهاش بذار دیاستراحت کنه و پس ما با دیبا

،  دنتونیخوشحال شدم از د یلیخ...  نیدیزحمت کش: کنه  یهمه تشکر مگرفته و آرومش از  يبا صدا یمامان

 .براتون جبران کنم  يبه شاد

 .... شاهللایا: گه  یو م رهیگ یدستهاش و باال م يجد ای یبلند و به شوخ يبا صدا سامان

 !! کم نشده پسرم  تیطونیماشااهللا از ش ـ

 .... حاج خانم  میشمائ کیکوچ ـ

 .... تیعروس يزنده باشم برا...  یزنده باش ـ

مامان من که  نیا...اشاره ام که با سر بدووم  هیمنتظر ...سر دارم حاج خانم  ریو ز یکیواهللا من ... خدا  دیبه ام ـ

 !! نیکن ی، شما برام بزرگ ستین الشیخ نیگم ع یم یهرچ

کنم تا  ینگاه نم نیبه نازن.  میخور یسامان حرص م ياز اون من از دست حرفها شتریمهرناز و ب خاله

تا  رونیزبونش رو از حلقش بکشم ب دیبا.... حرف سامان  نیچه به روزش آورده ا نمی، تا نب نمیرو نب شیدرموندگ

 نیکنه تو ا یو تلخ م نیکام نازن سامان ینیریدونم که خود ش یندونه من م یهرک.. حرف نزنه  جایموقع و ب یب

 . هیحوصله اش ابر ياکه به قول خودش هو ییروزها

بمونه و من  یمامان شیخواد امشب خودش پ یم نیشه ، نوش یاتاق ساکت و آروم م قهیچند دق يفاصله  به

کشه ، به  یطول م یدو ساعت یکیرو به دستشون بسپاره  ایعرش نی، تا عمه برسه خونه و نوش ادیمنتظرم ب

قبول نکرد و گفت تو سالن  یولرم خونه شون  یم نیهم گفتم همراه عمه بره ، خودم بعد از اومدن نوش نینازن

 يکه عمر یغم و حسرت عشق...  دمید نینازن يتو چشم ها دیرو که نبا يزیمونه ، اون چ یانتظار منتظرم م

 .نداشت 
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کنه ،  یم ریمن همه جا س الیو خفکر  يشه و پرنده  یکه خسته شده نم نمک چشماش گرم خواب م یمامان

سرم .... بود و سامان  سنایکه تو نگاه  یبه غم....  بایو ز غمایبه سرنوشت .... عمه  يها شیبه فردا و جواب آزما

که به  یبعد از جواب.... دوست داشته باشه  ومن  دی، سامان نبا ادیب رونیدم تا فکرش هم از سرم ب یو تکون م

 .اگر به من فکر کرده باشه .... عقل باشه اگر  یب یلیخ دیاردالن دادم با

، تا من نرم نگهبان  امیم رونینشه و ب داریبوسم تا ب یرو نرم و آروم م یمامان يزنه ، گونه  یکه تک م نینوش

خوام اگر  یم نیاما ازنوش ستین يروبه بهبوده و خطر یمامان تیداخل ، وضع ادیب نیده که نوش یاجازه نم

هم به خاطر عمه کم دلهره و  نینوش ادیخواستم قبول کنم که ب یافتاد بهمون خبربده ، نم یاتفاق نیکوچکتر

 .براش انجام داده باشه  يخواد کار یسهم داره و م یدلشوره نداره ، اما اونم از مامان

 .تو سالن انتظار نشسته منتظرته  نینازن ـ

  !!الزم شد حتماً خبرمون کن  يزیاگر چ... باشه  ـ

 بهاران ؟ .... شه  یکه نم شاهللایا: گه  یکشه و م یم یآه

 ... بگو .. جانم  ـ

شه با  یاگر م..... باشه واسه مامان  يدارم که فردا روز خوش خبر دیمن خودم ام.... چشه  نیدونم نازن ینم ـ

 !! حالش نبرش خونه  نیصحبت کن با ا نینازن

 ... داد  یم يدلدار گرانیبود که به د یوگرنه اون کس...خوره  یسامان آب م ياز حرفها نیبد نازن حال

 .راحت باشه  التیخ..باشه  ـ

روش نشسته ، دست که رو  یرنگارنگ يرو به روش که پوسترها واریسالن انتظار چشماش و دوخته به د تو

 ي، خنده ا ادیش مک یو مصنوع یالک يلبم به خنده ا... گرده  یخوره و بر م یم ییا کهیذارم  یشونه اش م

 .و به دنبال داره  نینازن يکه تلخ خنده 

 کنم بهاران ؟  یخواهش هیشه  یم: گه  یمرتب کردن لباسش م نیشه و ح یم بلند

.. خوام دلت به حالم بسوزه  ینم: دم تا حرفش رو بزنه  یبگه اما سرم و تکون م یخواد چ یزنم م یم حدس

 . بود که خودم بارها بهش فکر کرده بودم یعاقبت

 .براش ندارم  یجواب.... کنم  یم سکوت

 ... کاش زبون به دهن گرفته بودم ... کاش به تو هم نگفته بودم بهاران  ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١١٦ 

 ینیب یم يزیتو نگاه من چ...  میبر ایب: گم یو م رمیگ یخواد بشکنه ، دستش و م یکه نم هیپر از بغض صداش

 ؟ 

 .نباشه  دایکنم تا مثل خودش غم دلم تو چشمم پ یتالشم و م يشه تو چشمم و من همه  یم خیم نگاهش

 !! نه  ـ

 . هیکشم از سر راحت یکه م ینفس

 !!و ناراحت  یمن نگران باش يخوام تو هم برا ینم ـ

نگذاشته از کجا معلوم که از سامان بهترو برات کنار ... دونه که چکار کنه  یخدا خودش خوب م!!!  ستمین ـ

 باشه ؟ 

 هیگوش کردن توص يبرا...ذاره  یم نیتو حال نازن يریتأث نیمحضه که فکر کنم حرفام کوچکتر یِالیخ خوش

 هیچسبه  یم.....  شیغروبه ، هوا هم گرگ و م کینزد....  هیبرمش حافظ یم نیو بهتر شدن حال نازن نینوش

 .فاتحه خوندن و فال حافظ گرفتن 

******* 

در  نهیش یکه رو بند بند انگشتاش م یگه و انگشت یبسته ذکر م يکه با چشم ها یصورت مامان نیب نگاهم

 نیتا نازن لهیجواب عمه ، چشمم به ساعت و گوشم به زنگ موبا دنیشن يبرا ستیحرکته ، خودمم دل تو دلم ن

عمه رو  تیشد که وضع ی، نم مونه یمثل سم م یمامان ياضطراب و دلهره برا نی، اما ا رنیتماس بگ نینوش ای

 ادیسر زبونم نم یحرف چیباخبر بود ، ه یشدن از همه چ يچون قبل سکته کردن و بستر میازش پنهون کن

و  یبه همراه ازیو حاال که خودش ن گرانیاستاده تو آروم کردن د یدادن و آروم کردنش ، مامان يدلدار يبرا

 .کار  نینابلدم تو ا هشده ک شیمثل من نصب یداره همصحبت یهمدل

،اصالً به فکر حال  یآروم باش مامان: گم  یزنم وم یبه پشت دستش م ي، بوسه ا رمیگ یآزادش و م دست

 ؟  یخودت هست

تونم مادر  ینم: اش  قهیشق يخوره تو موها یچشمش سر م ياز گوشه  یکنه و قطره اشک یو باز م چشماش

 !! 

 !! توکل به خدا : کنه  یم صداش دلم و خون ی، لرزش و ناتوان بغض

 . ادیب شیپ رهیخ یهر چ: گه  یدوزه و م یکشه ،نگاهش و به سقف اتاق م یم یقیعم نفس
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و  هیکردنش از سر مهر مادر يقرار ی، نه از مخلوق ، نه از خالق ، ب ستیکردن ن تیاهل شکوه و شکا یمامان

 دهیو عق مانیمونه رو ا یراسخ م یداشته باشه مامان ینکرده ، زبونم الل عمه مشکل ییدونم که اگر خدا یم

مدت  نیعمرش تو ا يتک تک سالها يرحم کنه ، عمو بهنام به اندازه  یخوام که به مامان یاش ، از خدا م

 .زجرش داده 

که االن  هیشدن خطرش کمتر از دلهره ا یکنه ، اما عصبان یم شیعصبان شیضیخبردار شدن بابا از مر گفتن

 .داره 

 .به بابا زنگ زدم  شبید: گم  یاومدن از فکر عمه م رونیعوض کردن حال و هواش و ب يبرا

خواد بپرسه ،  یم یخونم چ یبزنه چون از نگاهش م یمونم حرف یکنه ، منتظر نم یچشماش و باز م دوباره

 : دزدم  ینگاهم و ازش م

 .بهش نگفته بودم  شبیتا د ـ

 بهاران ؟  ـ

 .که چند ساله ازش دوره  ياالن هم به فکر بچه هاشه و دل نگران پسر یو طلب کار ، حت هیشاک

دونست که شما  یم دی، بابا با یمامان نیهر دوتاتون حق دار: بوسم  ی، صورتش روم کتریکشم نزد یو م خودم

 !! نیدار یچه حال

 : ده  یبودنش رو با تکون دادن سرش نشون م یناراض

 ؟  یبهش گفت یچ ـ

بود که دل  یبهش پرو بال دادم ، بدجنس یگفتم و کم یکه به بابا زدم ، از حال بد مامان ییبه حرفها فتهیم ادمی

امتحان بود واسه بابا تا بفمهم چقدر مادرش و  هیبه شور بندازم و ناراحتش کنم ، اما  بیبابا رو تو مملکت غر

 يروزها نینه ، حضور بابا تو ا ای شدنید رانیا ادیهم که شده ب یدوست داره و حاضر هست به خاطر مامان

 .باشه  شیآت يتونه مثل آب رو یسخت م

 !! نیفقط گفتم حال شما بده ، هم ـ

 .نگفتم ، از عمه و عمو بهنام الم تا کام حرف نزدم  دروغ

ازش ساخته است  ياونجا چه کار... کارت اشتباه  یول ربودهیخ تتیدختر ؟ ن هیکم زیچ یکن ی؟ فکر م نیهم ـ

 ؟  دنشیبه عذاب کش يشد یکردن ؟ چطور راض يجز غصه خوردن و خود خور

 !! شد که چرا بهش نگفتم  یم یمثل االن شما شاک دیفهم یاگر بعدا م!! شماست  يبالخره بچه  ـ
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اما بچه است  نیگم نازن یشه ، بازم م یوقتها کارهات بچه گانه م یاما بعض یگم تو عاقل یخودم م شیپ ـ

 ... تهیدرا يکارهاش از رو

 !!  یدست شما درد نکنه مامان: سرزنش شدن  نیاز ا نمیچ یور م لب

 !!  يکنه و توقع داره نگم بچه ا یم زونینگاه کن تو رو خدا لب و لوچه اش رو واسه من آو ـ

 یبابا حتماً آرومش م يصدا دنیشن یخوره ول یو حرص م هیکم عصب هیفکرش از عمه منحرف شده ،  خوب

 .کنه 

بود نشد ، بهش قول دادم که امروز زنگ بزنم تا  روقتیزنگ بزنه چون د نیخواست به نوش یم شبیهمون د ـ

 با شما حرف بزنه ، زنگ بزنم ؟ 

 !!!  يخوبه که اجازه گرفتن هم بلد ـ

 تیونه به من اخم کنه نهات یکه هست ، حضور داره و م نی، هم نهیریمثل نقل و نبات ش یمامان يسرزنشها

بابا رو  يحاال که اجازه صادر شده شماره .خرم  ینازش رو به جون م يزنده باشه من همه  ی، مامان هیخوشبخت

 . ادیب رونیب یتموم بشه و بابا هم از نگران یمامان یتا دلتنگ رمیگ یم

باشه با پسرش ، پشت در اتاق ذارم تا راحت  یدم به خودش تا با بابا صحبت کنه و تنهاش م یرو م یگوش

، هر از  ستیشنوم اما واضح ن یحرف زدنش رو م يتا تلفنش تموم بشه و صدام بزنه ، زمزمه  نمیش یمنتظر م

 .نداشته باشه  یکنم تا مشکل یدر نگاهش م ي شهیاز ش يا قهیچند دق

کنه ،  یهم فوراً اشک چشمش و پاك م یرم داخل ، مامان یشم و م یشه هراسون بلند م یکه قطع م صداش

 .محو  يخنده  هیهست و رو لبش  دیبرق ام هیته نگاهش 

 ؟  يهنوزم از دست من بچه دلخور... شد حاج خانم  یچ... خوب  ـ

 ....  نیریکنه ش یم اخم

 یم هم مدام یده ، مامان یدم جواب نم یم امیپ نیبه نازن یهرچ یاالن تموم شده ول گهیدکتر عمه د وقت

اما تو ... کنم  یشلوغ بودن مطب دست به سرش م يخبر ندادن و منم به بهونه  نهایپرسه ساعت چنده ؟ چرا ا

 نهیثا نیو از دست ا زهیهم بهم نر یتا مامان ارمیخودم ن يکنم به رو یم یو سع هیو نگران شیدلم پر از تشو

 .بکوبم  واریخوام سرم و به د یکه اعصاب برام نذاشته م نیکشدار و نازن يها

دم که مردم از  یم امیپ نیکشه ، منم به نوش یپلک رو هم گذاشته و آروم نفس م یمامان..  مینشست ساکت

 شد ؟  یدلشوره و اضطراب چ
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 بهت نگفت ؟  نیمگه نازن: که  ادیجوابش م يفور

جوابم  یب نیمثل نازن ایداد  یب نمجوا يزود نیبه ا نیوگرنه نوش ستین يدم که طور یم يوار دیخودم ام به

 .ذاشت  یم

 .نه  ـ

منتظر و  یآهسته اش هم مامان يخوره ، صداش آهسته است ، اما صدا یزنگ م میارسال نشده گوش اممیپ

 .کنه  یم اریهوش

 پرسه ؟  یعجله ، دستپاچه و پر از استرس م با

 ؟  نهی؟ نازن هیک ـ

 !!  نهینوش.. نه : گم  یزنم و م یم اینگم ؟ دلم وبه در... پشت خطه  نینوش بگم

 ... خوب جوابش رو بده : گه  یشه و م یبلند م يفور

که به دستم  يتو دستش با فشار رهیگ یدستم و م یپشت خطه ، مامان نیرفته که نوش ادمیو هیبه مامان نگاهم

 شد ؟  ی؟ چ نیجانم نوش: دم  یرو م نیجواب نوش ارهیم

رنگ  یمامان يکشم و چشمها ی، نفس راحت م ادیزنه ، خنده من کش م یبا شور و شوق حرف م نینوش

 .رنیگ یآرامش م

 ... خدا رو شکر : گم  یکنم و م یچشمم و پاك م اشک

 .زنه  یم هیشه و به بالشش تک یشل م یمامان دست

 !! خودشه  يچه به روزم اومد ، بهش بگو خونش پا یدادم جواب نداد اگر بدون امیپ ینه ، هرچ ـ

 !! کنه بهاران  رتونیخواسته غافلگ یم ـ

 داشت ازصبح تا االن ؟ یچه حال یفهمه مامان یکردنه ، م زیاالن وقت سورپرا ن،ینوش ستین یبهش حرج ـ

 ...اومد خودت حسابش رو برس  یوقت...  میذوق زده شد... بود به جان تو  یوضع هی نجایاصالً ا ـ

 .ه رو از طرف من ببوس عم....  میحتماً ، منتظر ـ

 !! حال عمه خوبه ..  یخدا جوابت رو داد مامان: کنم  یرو بغل م یمامان يشه فور یکه تموم م تلفن

 . دنمیبهتر د يکشه برا یو عقب م خودش

 گفته ؟  یدکتر بهش چ ـ

 : گم  یخندم به روش و با ذوق م یو م سشیخ يدوزم به چشمها یم چشم
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معده اش باال  دیکم اس هیفقط .... اش ، نه معده اش  نهینداشته ، نه س یمشکل چیه....  یشه مامان یباورت نم ـ

 ....بوده 

 .کنه  یکشه و خدا رو صد هزار مرتبه شکر م یبه صورتش م دست

 ریرو غافلگ یبدم که هوس نکنه کس نینشون نازن يزیمن سورپرا..  مارستانیب انیبعد از ظهر همه شون م ـ

 .کنه 

 کار کرده ؟ مگه چ ـ

خواستم رودر رو  یگفته م نیحاال به نوش... دادم جواب نداد  امیپ یهرچ...  تتونیهمون دختر با درا یچیه ـ

 !! نه  ای یزن یم نهیسنگش و بازم به س... حاج خانم  ریبگ لیتحو... بهشون خبر بدم 

خودش و داره  يبو یهر گل...  نیزیهمه تون عز: کنه  یبرق اشک نشسته و صورت خندون بغلم م يچشمها با

 . بی، گفتم بابات ناراحت نشه ، تنها و غر

 نه ؟  ای ادینگفت م ـ

 ...وفا  یب ياز اومدن نزده ، بابا یبابا حرف یعنیکشه و  یآه م فقط

 یمحکم بغلش م ادیشه ، عمه که م یشلوغ و پر سر و صدا م لیمثل بازار وک یمالقات دوباره اتاق مامان وقت

 شتریمن باشه ، عمه رو از جونم ب یتونه نشون دهنده خوشحال ینم یاسیمق چیه... هیگر ریزنم ز یمکنم و 

 ... رگشتهدوباره به نگاهش ب یو زندگ دیدوست دارم ، خودش هم خوشحاله ، برق ام

 .قربونت برم عمه  ـ

 .... دکتر فقط حدس زده ...  ریغم بغل نگ يعمه ، چقدر گفتم زانو يدید ـ

 ....  زهیخدا بزرگتر از همه چ یترس افتاده بود به جونم ، ول.. دلم  زیدونم عز یم: بوسه  یسرم و م رو

خوشحاله  یلیهم خ میآقا کر... قابل وصف  ریشون غ یو خوشحال هیدنیو عمه تو بغل هم د یکردن مامان هیگر

 یواقعاً عمه مشکل دیشا.... ش اثر نبودن تو خوب شدن حال یکه به عمه داره ب یو من مطمئنم عشق ومحبت

 ... که پشت سرش بود حالش خوب شده باشه  یهمه دعا و محبت نیداشته و با ا

: گه  یخنده و م ی، م رمیگ یسراغش وم نیاست ، از نوش دهیفا یب نیکردن نازن دایپ يچشم کردنم برا چشم

 .....  ینداشته باش شیکه تو کار ادیب یخواد تو شلوغ یم

 !!  ایعرش شیطور ، من فکر کردم مونده پ نیکه ا ـ

 .... مادربزرگش  ياز صبح رفته خونه  ایعرش.. نه  ـ
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 خوب ، االن کجاست ؟ : پرسم  یشده م زیر يچشمها با

 . تو سالن انتظار دیشا... دونم  ینم ـ

شه  یباز کردن در که باز م يبرا رمیگ یرو م رهیندازم ، دستگ یم رشیخودم تو خلوت گ ادین یتو شلوغ نینازن

 . نمیب یو صفورا خانم و م ی، حاج

خوش  شهیهم شاهللایا: گه  یبوسه و م ی، گونه ام رو م نهیب یرو لبم رو که م يداخل ، خنده  ادیخانم م صفورا

 یباش

 . ندهیو پا یزنده باش: شنوم که  یگم و جواب م یکنم و خوش آمد م یهم سالم م یحاج به

 ي، توقع دار یستیگم منتظر ن یکنم و م ی؟ خودم وسرزنش م یمنتظر ک... و منتظر  هیپشت سر حاج چشمم

 !!  ینیرو بب یمونیتا تو هم تو نگاهش پش یمامان ادتیع نجایا ادیب

قباش برخورده  جیکردم به تر ی، حتماً اون دفعه که بهش کم محل ستین يمنتظر باشم خبر ایداشته باشم  توقع

که  ینکنه فکر کرده اون!!!  نمیب یازش نم یتالش چیباشه ؟ من که ه ونیخواد مد یکه نم ياون مغرور نهی، ا

 بره دست بوس منم ؟  دیبا

 رمیبار هم ت نیکنم و ارداتم روبهش نشون بدم ، ا دایو پ نیکنه تا منم نازن ییرایگم از مهمونها پذ یم نینوش به

که  ییو با ابروها شهیو خندون مثل هم طونی،صورت ش غمایو  سنایهمراه  ادیخوره چون خودش م یبه سنگ م

 . ندازهیباال م یبا بدجنس

تونه از دست  یکنه م یدم ، فکر م یبرات دارم ، تکون م يخندم و سرم و به نشونه  یلب بسته به روش م با

 !!من فرار کنه 

 !! تر  يجد غمایخوشحالتره و  روزیاز د سنای

خانم  يزنن ، کبر یسر م ی، هر روز به مامان یمهربون يها هی، چه همسا انیدوباره م هم یمامان يها هیهمسا

محله هم رنگ و رو نداره واهللا  یستین یوقت.. زنه اشرف جون  یتو ذوق م یلیخونه تون خ يدر بسته : گه  یم

 .... 

 شگونیفرصت مناسب پاش و ن يو تو ییرایپذ يبرا زمیر یشربت م نیخندم و کمک نازن یواهللا گفتنش م به

زنه اما  یشه و اشک تو چشمش حلقه م یهم سرخ م نی، صورت نازن رهیگ یکه دست خودمم درد م رمیگ یم

 . میراض دمکنه ، مهم االنه که من از کار خو یم یبزنه ، بعد تالف غیکه ج ستیفرصت و جاش ن

 .کار صبحت  یدر افتاد ور افتاد ، به تالفبا بهاران  یهرک: ندازم  یکنه ، ابرو باال م ینگاهم م یشاک
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دونه صبح چه  یسوزه ، اما دل من خنک شده ، فقط خدا م یکشه ، االن جاش داغ شده و م یبه پاش م یدست

 .رو به خاطرجواب ندادن خانم پشت سر گذاشتم  یسخت يساعتها

که  یو بعد در جواب مامان هیشربت کاف نیگه هم یکنه وم یکنم ، تشکر م یتعارف م ینیریصفورا خانم ش به

،  مارستانهیکنم ، مهتاب که ب یسالم رسوندن ، گفتن از طرفشون احوال پرس: گه  یپرسه م یحال مهتاب و م

 !! رسه  یخدمت م يگفت به زود....  دیهم رفته خر دیتوح

 گفت ؟  یم یو نگفته بود ،چ نیخندم ، ا یدلم به بهانه اش م تو

*************** 

 !!!  گهی، بجنب د نینازن یکن یم چکار ـ

رفع شد و خطر نه فقط از  يگرده خونه ، مشکلش تا حد یشه و بر م یمرخص م مارستانیاز ب یمامان امروز

 !!! فراموش نه  یکهنه بشن ول دیما گذشت ، اما خاطره و اثر اون حرفها شا يکه از سر همه  یسرمامان

 يزکاریخونه و تم ومدمی، از اون روز منم ن میتا خونه رو آماده کن میداوم نیو من و نازن یمامان شیمونده پ عمه

رخت خواب  هیهم  یزنه ، واسه مامان یبرق م نهیخونه تموم شده و همه جا مثل آ يخواد ، کارها یم یحساب

 .بشه که اصالً استراحت کنه  یضرا یاستراحت کنه ،البته اگر مامان نجایتو هال تا ا میانداخت

و  اطیتو ح ختنیر دهیرس ي،توتها میکن زیرو هم تم اطیح میخوا ی، م رونیب ادیجارو سطل به دست م نینازن

 یراض تیبه خاطر بابا هدا یاما مامان هیطور نیهم اطیشه اوضاع ح یمورچه زده ، فصل بهار و تابستون که م

 .شه کرد  ینم شیکار گهیعشقه د... ببرن و بردارن  اطیشه که درخت توت و از تو ح ینم

و آب  یو خنده و سرخوش یمون درد گرفته ، با شوخ یی، کمر هر دوتا زهیر یآب م نیکشم و نازن یجارو م من

 .شه  یو مرتب م زیتم اطیح دنیرو سر هم پاش

و باز  اطیدر ح نیبرم داخل و نازن یشه من وسائل و م یبلند م اطیزنگ در ح يکارمون تموم شده که صدا تازه

ما ..شه  یگردم و آه از نهادم بلند م یبر م اطیتوح ارهیکشون کشون م غمایکه  يگوسفند يصدا کنه ، با یم

 ...  میو شست اطیح نیتازه ا

خواستم ، گوشت لقمه  یم گهید زیچ هیجان ، کاش از خدا  يا: گه یکوبه و م یبا ذوق دست به هم م نینازن

 . دیکباب هم رس یشام يها
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 نی، ا زهیر یمن و به هم م یبشم خودش همه معادالت ذهن دواریام نیذره به عاقل شدن نازن هیخوام  یم تا

 دیشا... تونه ناراحت باشه و بالعکس  یشاد بودن م نیخوبه که در ع یول...  ستیکه ن ستیدختر درست بشو ن

 .مختلف  يها تیتو رفتارت بسته به موقع یتعادل داشته باش یهنره که بتون هی نمیا

ندازه و  یگرده ، آخرش شونه باال م یره و بر م یم نینازن یمن و راض یصورت شاک نیب وی ویمثل  غمای نگاه

 ... کنم  یجلوش قربون ادیم یمامان یدوست داشتم وقت:  گهیم

 ....دم  یاز دستم ساخته باشه انجام م يهرکار یمامان يکنه ،منم برا یاخم منم باز م یمامان اسم

 یشوره و م یبنده ، دستش رو م یطناب کوتاه که نتونه همه جا بچرخه تو باغچه به درخت م هیو با  گوسفند

 ...  میتا ما برس نیاگر اومد نگهش دار..  نجایهم ادیسفارش کردم قصاب ب....  یخوام برم دنبال مامان یم: گه 

 نیبهاران بب...  یآخ: گه  یم یراحتکنه و با نا ی، به صورت گوسفند نگاه م نهیش یهمونجا کنار باغچه م نینازن

 ؟  ستین نهیچقدر نازه ، چشماش غمگ

 ! یدون یشما بهتر م... ندارم  واناتیتو خوندن غم چشم ح يواهللا من تبحر ـ

 .خواد تموم بشه  یفهمن که عمرشون م یگم حتماً م یمن م... مزه  یب ـ

 .ندارم  ينظر چیه

 بهاران به نظرت از کدوم قسمتش بردارم ؟ : پرسه  ینه انگار که اون حرفها رو زده م انگار

 چه طرز نذر ادا کردنه ؟  نی؟ بعدش ا یگفت یم یچ یاالن داشت نی، تو هم نینازن يرو دار یلیخ ـ

 ... شه  یتازه خوشمزه ترم م.... شه و مقبول تر  یداره نذر تو نذر م یبیچه ع ـ

 !! رسه ؟ نه  یم نیزور من به نازن مگه

 .به حساب محک  ختیکردن پولش و ر یقربون يه جابابا ب ـ

 ...کرد  یکار و م نیهم هم غمایکاش ..  یچکار خوب ـ

 : گه  یکنه و با ناز م یچشم نازك م پشت

 .... من نشه  بینص يزیگوشت چ نی؟ که مثالً از ا یکه چ ـ

 ....  قاًیدق ـ

من که جگر خونم .. میبش تیتقو دیبا یمن و مامان.... به ما نداشته باش  يتوخودت جداگونه نذر کن و کار ـ

 ...بال  یب یی، دست پسر دا نییاومده پا
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گم که واسه ام طاقچه باال  یدختر دلخوش کرده که از من عاقلتره ؟ بهش نم نیا یبه چ یدونم مامان ینم من

 ... میبه بعد داستان داشته باش نیبذاره و از ا

 قهیهستن و چند دق کیرسه ، به عمه که زنگ زدم گفت نزد یزودتر م ییا قهیگفت چند دق یم غمای که یقصاب

ذارم تا  یم ینیتو س وانیداره ، پارچ شربت ول یخدا رو پشت در نگه م يهم بنده  نیرسن ، نازن یم گهید ي

ن زغال سرخ تو زغال گردون گذاشته و ینازن. میهم نکن ییرایدر ، زشته که پشت در بمونه و ازش پذ يبرم جلو

 .کنه  یبهتر دود م يطور نیگه اسفند ا یو سرخ بشن ، م رنیچرخونه تا بگ یم

 خانم کجا کجا ؟  يا ـ

 !! گرما  نیتو ا یدر نگه داشت يکه جلو ییواسه بنده خدا: گم  یکنم و م یتو دستم اشاره م ینیس به

 دنیکه از د ي، خنده ا رهیگ یشه خنده ام م یکه باز م اطیرحرم ، د یده و منم راه خودم و م یم سرتکون

و دستمال  یچخماق لیبیو چاق با س یکلیمرد ه هیکردم االن  یدم ، فکر م یقصابه و قورتش م ي افهیق

، نه ازسن از قد و قواره ، الغرم  هکوچولوئ... به فکر من نداره  یشباهت چیقصاب ه نیدره ، اما ا يجلو یشمیابر

 .. رهیگ یخنده ام م کلشیه دنیکنم فقط با د فشیکه توص دمیهست ، صورتش رو درست ند

 ...خواهر  يدیزحمت کش ـ

 .کنم حتماً  فیتعر نیواسه نازن دیبا..  يچه برادر اوه

 !! نیکارتون برس هیبه بق نیمن شما بر نیبد ـ

حضورش دوباره به موقع است ، ...  والیه يجز آقا ستین یه خودش و کسکنه واس یده و حکم م یم دستور

 یتیگردم داخل ، نه که حرف اون برام اهم یو منم بدون مخالفت برم رهیگ یرو از دستم م ینیس ادیخودش م

 یو خنده ام رو آزاد م اطیح ودوم ت یم يفور... تونم کنترلش کنم  ینم گهیکه د يداشته باشه ، محض خنده ا

 .کنم 

 . میهم الزم داشته باش گهیگوسفند د هیفکر کنم : گه  یده و م یبا تأسف برام سر تکون م نینازن

 . رهیگ یکنم خودش هم خنده اش م فیبراش تعر اگر

 ... شه  یشه که خودش توش گم م یبه پا م يرو زغال و دود زهیر یکه تو دستش له کرده رو م ياسفند

گردم  یو منم خندون بر م ستهیا یشه م یبلند م نی، نازن دیاهللا گفتن توح ای شه و یبلند م اطیدر ح يصدا

 .طرفش 

 .حاج خانم اومدن  ـ
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 . چارهیره سراغ گوسفند ب یو م رهیگ ینگاه از صورت من م دیو توح ادیم نییپا يفور نینازن

 یدوباره مامان یشه ، همه شادن از برگشتن و سالمت یو کوچه شلوغ م انیهم م یمامان يها هیتا از همسا چند

 یها رو تو خودش حل م يبد يبرم که همه  یمامان ییایشه ، قربون دل در ی، خودمم اشک تو چشمم جمع م

که از وجود  یکس يحرفها سنگبود که آزرده بشه ، ترك بخوره و بشکنه با  يا شهیقلب ش نیا فیکنه ، ح

 .خودشه 

 یو حرف ادیراه م غمایاما با دل  غمایاز کار  هیهم ناراض یرسه ، مامان یم چارهیمت گوسفند ببرادر به خد يآقا

 ...زنه  ینم

مونن ،  ینم شتریب يا قهیکنم اونها چند دق یم ییرایکه درست کردم پذ یبا شربت یمامان يها هیهمسا از

 .ذارن تا استراحت کنه  یو تنها م یمامان

 نیو نازن غمایشه ،  یزنده بود تموم م شیساعت پ کیکه تا  چارهیکندن و تکه تکه کردن گوسفند ب پوست

 .کنن  یم شیبه دست بسته بند ینیکارد و س

 ؟  نیکن یکدومتون پخش م ـ

 !!بهاران  ـ

 !!کنه  ینم فیتکل نییواسه خودش تع چه

 بهاران ؟ ير یم ـ

 .ارم دارم جز قبول کردن ، خوب دوست هم د چاره

 .آره  ـ

 !!  میکباب کن میخوا یکه بعدش م...  ایب يپس زود ـ

 .شناسم که واجبن  یچند تا بسته اش رو کنار بذار عمه ، چند تا مستحق م هیجان  غمای ـ

 .چشم  ـ

 !!  میمدت شرمنده شون شد نیتو ا...ها هم گوشت خوب بذار  هیواسه همسا ـ

 .چشم  ياونم به رو ـ

هم هست  ییبنده خدا هی ییپسر دا: گه یداره و م یواسه خودش بر م یلقم و بدون چرب ياز گوشتها نینازن

 خورده گوشت براش ببرم ؟ هینداره  یمحتاجه اشکال یلیخ

 کباب ؟؟ یشام يواسه لقمه ها: ده  یسر تکون م نینازن يخنده و برا یهم از ته دل م غمای
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 . گهیاونم نذره د.. داره  یبیچه ع: نشده  فیو وجودش تعرو ت ستین نیتو کار نازن دنیآوردن و خجالت کش کم

 !!فقط منم دعا کن .... اشکال نداره دختر عمه : ده  یرو م نیکشه و جواب نازن یآه م غمای

 .کنم  یچشم دعات هم م...  يپول و شاد کرد یب بیج هیدل و  هیخدا اجرت بده که  ـ

خواد تکرار بشه و تدوام داشته باشه ، دور هم  یاز اون دلم م شتریدوست دارم ، ب یلیشاد و خ يلحظه ها نیا

مثل اولش  گهیکه خراب شد د يزیچ...ممکنه  ریجمع بودن مثل گذشته رو دوست دارم اما برداشتن فاصله ها غ

به هم چسبوند و درستش  یشکستگ ثرتکه ها رو بدون به جا گذاشتن خط و ا يشه همه  یشه ، نم یدرست نم

 .موندگاره  شهیکه تا هم يکرد ، اثر

 گهید ادیب یمامان دنیاجازه نداد به د غمای، از اون روز که  ستیاز عمو ن ي، خبر ادیهم م سنایاز ظهر  بعد

که خجالت بکشه اما مادر با همه  دهیاز اون آدم بع... خجالتش  اینگرفته ، غرورش اجازه نداده  یاز مامان یسراغ

 !! یمثل مامان يندارن ، مادر يارزش و اعتبار یمقام مادر غرور و خودخواه شیکنه پ یفرق م ایدن ي

 دنید يدلش برا دمید یبود و م دایپ یدل مامان يکاش دانه ها نیبه قول نازن ایبودم  یتو دل مامان کاش

 کنه ؟  یقبولش م ادی، اگر ب انهیپسرش تنگ هست 

از  ییرای، خودش گفت پذ ستیا تو خونه است و تو جمع ما نهم اومده ، ام نی، نوش مینشست اطیدخترها تو ح با

 ادیوقته  یلیخ نیمن و نازن... نیهم باش شیگذشته پ ادیخودم و شما به  يبه عهده  نیمهمونها رو به بذار

 میگذاشت یم یپفک نمک يکه قره قوروت ال میدق ادیتازه وارده ، به رسم و به  سنایو  میگذشته ها رو زنده کرد

 درخت گردو  ریکنم ز ی، فرش پهن م میکرد یم يمون خاله باز یپالستک يآشپزخونه  يو با سر

 ؟  سنای يداد یرو به ما م تیاطیو چرخ خ یلباس شوئ نیچقدر پز ماش ادتهی ـ

 .تلخ  یخنده ول یم

 .زنم اومده برام بخره تا از تو جلو ب دیجد یتا هرچ ابونیتو خ دمیکش یمامان و م شهیمن که هم ـ

 ...بود  ینیریچه دوران ش ریبخ ادشی: اون روزها چشمش و برق انداخته  يآور ادیده ،  یو تکون م سرش

و  یخواد بزرگ بش یدلت م.. خوبه ها  یلیهم خ یگم دوره بچگ یم: ده  یکنه و ادامه م یو بغل م زانوهاش

 .شه  یهات تنگ م یبچگ ياما تو همون بزرگ شدن دلت برا يبزرگ انجام بد يکارها

 ... ستیجا موندن تو کارش ن کیمونه سکون و  یمثل آب م یآدم...  نهیهم یزندگ ریس ـ

به  يروز هیدونستم بابا  یدرست رفتنش مهمه ، اگر م...  ستیرفتنش مهم ن:  نیکشه گرم و سنگ یم یآه

 .کشتم  یبزرگ شدن و تو وجود خودم م اقیرسه اشت یم نجایا
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 ده  یخودش انجام م يکه به اراده  ییکارها... خودشه  يمسئول کارها یتو بوده ، هر کس ریمگه تقص ـ

 . میدیما صدمه د ينزد ، همه  بیاما بابا فقط به خودش آس ـ

!  میتکرار هم باش میدونم چرا ما آدمها دوست دار ینم: شه  یم کیشر سنایساکت هم تو بحث من و  نینازن

 میکن ی، چون فکر م میکه خودمون تجربه کن میاما بازم خواهان میشنو ی، م مینیب یو م گرانید يقصه 

شه و  یماجرا عوض م لقصه همون قصه است فقط شک یکنه ، ول یفرق م گرانیو قصه مون با د میمتفاوت

 ... کشونه  ی، ندونستن آدم وبه کجا ها که نم گراشیباز

 !! درست شد  دیشا ـ

با  ی، ول زهی، من بابام و دوست دارم ، وجودش ، حضورش برام ارزشمند و عز ستین يدیمحاله بهاران ، ام ـ

و  ینیخود برتر ب يبه درجه  یبرس یچشمت ، وقت يجلو دیغرور پرده کش یکارهاش مخالفم صد در صد ، وقت

که  یوقت ره تا یداره راه خودش و م بابا...  یازش دست بکش یتون ینم گهیتکبر و بدتر از اون بهت مزه بده ، د

 ... تونه مانعش بشه  ینم ییروین چیو ه دنیکنه به شن یوادارش نم ییصدا چیه ينخواد بشنوه بلند

که  یبا حزن و اندوه ارهیهم به درد م نیدل من و نازن... لرزون  ییزنه و صدا یحرفها رو با بغض م همه

 ...توصداشه 

... سوزه  یمامانم م يمن دلم برا: گه  یکرده م سیصورتش رو خ گهیکه االن د یکنه و با اشک یتازه م نفس

 ... نهیش یروزهاش که مثل خار تو چشمم م نیواسه غربت ا...  دنشیفهم رید يبرا... تنها شدنش  يبرا

که اشک من و  ییها یتلخ امروز ، تلخ يروزها يکردن برا يزار هیبه گر دیکردن رس نیریش يگذشته  ادی

 ... ارهیهم در م نینازن

 کنه ؟  یرو عوض م يزیتو چ یتاب یو ب يقرار ی، ب سنایآروم باش :  نیمن و نازن میذار یرو شونه اش م دست

دونه  ینم یشده در امان موندم ، اما کس نینفر يخوشه که تو اون خونه  نیدلم به ا!! شه  یدلم که سبک م ـ

 ادیخواست ب یدلش م یلیدرد خود بدون و کس ندون به جونم افتاده بهاران ، خ... کنم  یم هیتو دلم خون گر

 ...شد از اومدن  مونی، پش شدو سست  دیزانوهاش لرز یهست نجایتو ا دیفهم یاما وقت یمامان دنید

 ؟  شیبخش یبهاران ؟ م شیبخش یم: زنه  یکنه و زجه م یو با التماس نگاه م رهیگ یو تو دستش م دستم

خواد ،  یم یدختر اومده و از من چ نیبه روز ا یچ...  سنایاز التماس نگاه  رهیگ یم شی، دلم ، چشمم ، آت خودم

 !! ستمین يمن که کاره ا

 .... سنایام  یمگه من ک ـ
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...  ستیبه برگشتن دوباره اش ن يدیشه ام یمامانم مثل شمع رو به باده بهاران ، هرلحظه که خاموش م ـ

حرفش  يهمه ....کنه  یم شتریکنه تو دلش سوزش و دردش وب یکه فرو م یداغ خیدلش سوخته و بابا با س

 ... نازیزن عمو پر... مادرته 

 یخواد خال یکنه رو م یم ینیعقده تو دلش سنگ یو ناراحت هرچ شونیو پر یخود شده ، عصب یاز خود ب سنای

خدا .. سر پا موندن نداره  يبرا یتوان گهیو د دهیبر....ور ادامه بده ط نیکشه اگر هم یکنه ، کارش به جنون م

 بگذره ؟ ...نه عمو  ایازت بگذره 

و  یهم خودش و مادرش و تو شلوغ سنایبازار گم کرده باشه ،  یپناه که مادرش و تو شلوغ یب يبچه ا مثل

کردم و  یفکر م یچ.... کنم  یه مکنم ، دستم و محکم دور کمرش حلق یبغلش م... گم کرده  ایدن يها یزشت

 ... کرد  ینه خوب شد که اومد و دلش و خال ای... بود  ومدهیشد ؟ کاش ن یچ

 .. شتریاز منم ب یحت شیاز من بدتره و ناراحت نیوضع نازن... کنه  یم یمن خال ي نهیهقش و تو س هق

 ...  شیبخش یبگو م... بهاران  شیبخش یبگو م ـ

دونه واسه  یم تیلحظه ها رو غنم نیبرن و آخر یدار م يچوبه  يکه بچه اش رو به پا هیمادر هیشب التماسش

 .. اون  يجون گرفتن دوباره 

 ...  يتو بخوا ی، هرچ یتو بگ یهرچ... بخشم  یم... آروم .. آروم باش خانم ..  شیه ـ

 ... کنه  یو آرومش م سنایدل  شیشه رو آت یم یماجرام آب نیا يدونم کجا یکه نم یمن بخشش

و  زیعمو همه چ... رو به خودش حروم کرده  زهایچ یلیکه عمو خ.... تو روز اول  یبه حرف مامان فتهیم ادمی

 ....خوابه  یشب ها راحت م یعنی.... آرامشش ...  شیزندگ... بچه هاش ...حروم کرده 

مراقبش باشه ، با  شتریاستم که بخو غمایرفتن و از  غمایو  سنایکمتر ،  یمامان يشده و رفت و آمد خونه  شب

اون محرم تره  يبرا یاز هرکس سنایالبته نبوده ، شوهر  ستیتنها ن گهید سنایشدم که  دواریزد ام غمایکه  یحرف

اما  ادیازم بر نم يکار گهیگفت واسه مامان د غمای.. حرفها رو زد  يشه همه  یمحرمها هم نم یاما به بعض.... 

 نیگفت از ا... گذشتن از خودم  متیبه ق یحت...  میبابا بش يهایباز ي چهیباز سنایدم خودم و  یاجازه نم گهید

 یخال یول..رو بشنونم  غمای یدلداگ يخواستم قصه  یشد ، امروز م فیح یلیخ... شه هم کاره اش  یبه بعد م

 . دیارز یموندن من م يبه تو خمار سنایشدن دل 

 یبه گوش یکنه ، دستش تازگ یدر وباز م ایشه و عرش یزنگ بلند م يکه صدا میشام و جمع کرد يسفره  تازه

 .رسه و ذوق داره از بلند شدن قدش  یم فونیآ
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،  یحاج...  ادیآشنا زودتر از خودشون م يمهمونها يره استقبال ، صدا یپشت در ، عمه م هیک دهینفهم ایعرش

 . دیمهتاب و توح... صفورا خانم 

...  میشرمنده که االن مزاحم شد: کنه  یم یموقع اومدنشون عذر خواه یخانم همون اول ورودش از ب صفورا

 . میایهمه با هم ب میخواست یمهتاب تازه اومده و م

قاچ  يرم تو آشپزخونه برا یشه ، من م یکنه به نشستن ، تعارفات که تموم م یخودش دعوتشون م یمامان

عطرش ...  میبا گل مر دیذاره ، رز سرخ و سف یته گل مهتاب و تو گلدون مهم دس نیکردن هندونه و نازن

 .کننده است  وانهید

 . میدست مهتاب درد نکنه ، دلم تنگ شده بود واسه عطر گل مر: کشم  یو بو م میگل مر عطر

دوست  یلیخ میاونه که گل مر والستیجناب ه ي قهیدسته گل سل نیا... عرضه ها نداره  نیمهتاب که ازا ـ

 ... بوده  میاسم مامانش هم مر... داره 

خاك رفتن  ریپدر و مادر واسه مردن و ز... سوزه  یم شیمادر یندارم اما دلم به حال ب یخودش دل خوش از

 . دیشه با روزگار جنگ یاما نم....  یلیهستن خ فیح یلیخ

کردن گوش  ییرایپذ نیداره ، ح انیو عمه و صفورا خانم جر یمامان نیب یگردم داخل بحث داغ یبر م یوقت

همه رو دعوت  والیشم که بله جناب ه یموضوع از چه قراره که دست و پا شکسته متوجه م نمیکنم بب یم زیت

و حال و  هیروح رییتغ يبهونه  به....دور هم باشن  یعنی..  میتو مزرعه شون دور هم باش يکرده که چند روز

 . یاحوال مامان

خودش  دی، توح امیبار کوتاه نم نیا گهید... نه  یدعوت کردم اشرف جون و هر دفعه گفت تا حاال چند بار ـ

 ....  نیرو بد بگذرون يچند روز هی... من  يدعوت کرده و گفتنش و گذاشته به عهده 

 ....  رهیگ یم یتعارف کردن و باالخره صفورا خانم بله رو از مامان یاصرار و از مامان یحاج يخانواده  از

 .... کنه  یعوض م ییآب و هوا نجاستیبهاران جون هم ا..اشرف جون  میندار یسیبا هم که رو دروا ـ

به ... شه  یلونه اش هم سبز م يجلو ادیمار از پونه بدش م... خواست بره  یحاال ک!! من  نیهـــــــــم

 ....خوش باشه که من دعوتش رو قبول کنم  الیخ نیهم

********* 

 یدعوت ، همه راض نیکنه از ا یهم استقبال م میآقا کر یگه ، حت یفتن هرکس نظر خودش و مکه ر مهمونها

عازم بشن صبح زود و آفتاب نزده ، همه شور و شوق دارن جز من ، نه  گهی، قرار شده سه روز د یو من ناراض
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چند  نی، ا امیروز وقت دارم که بگم نم ، سه یمخالفت زودهنگام با مامان يقبول دعوتش دارم نه برا يبرا یلیدل

مونم چون نه دوست دارم کنار  یجا م نیبمونم تا برگردن ، اگر بشه که هم ییدا ایخاله  يتونم خونه  یروز و م

 ...اردالن باشم ، نه سامان مشکوك اما 

کاش از اون  يم اگ یخونن ، با خودم م یرو از نگاهم م یتیخبر دارن نارضا یکه از همه چ نیو نازن یمامان

 .نزده بودم ، اما گفتم و گذشته  یبه مامان یحرف هیقض

اجازه  یمونه ، عمه هم قصد داشت بمونه که مامان یما م شیپ نیگردن خونه و فقط نازن یعمه بر م ي خانواده

زه سفر کوتاه و چند رو نیکدوم ، عمه هم که کم شوق نداشت واسه ا چیه ای نیهمه تون بمون اینداد گفت 

 ستیبد هم ن شنهادشیپ نمیب یم مکن یخوب که فکر م یخواست چکار کنه ؟ ول یمثالً امشب م... رفت خونه 

که مهتاب  ياون جور..  هیروح رییسفر الزمه واسه تغ نی، اضطراب بوده و ا يچند روز پر از تنش ، دلخور نی، ا

 ..باشه  یدنید دیکردن با یم فیو صفورا خانم تعر

وجه تنهاش  چی، سفارش عمه بود که شب به ه میباش یتو هال که کنار مامان میرختخواب آورد نیو نازن من

راحت تره ، دوست ندارم تو خلوت خودش به حرفها و  يجور نیرفت تو اتاقش و گفت ا یاما مامان...  مینذار

راحت  یلیصبور و خسرسخته و  یمامان...  ستیکه دست من ن الشیفکر و خ اریعمو فکر کنه اما اخت يکارها

 .از گناهش هم بگذره  شیدنید ادیاگر عمو ب ستین دی، بع ادیتونه کنار ب یم

بهم خوش  شتریتا قبل از رفتن نذرم و ادا کنم ، فکرم آزاد تره و ب دیبا: گه  یکشه و م یطاق باز دراز م نینازن

 ..گذره  یم

 .نداره  یسخت گهی، د استیگوشتش که مه: رفت  یکش م غمایدست  ریکه از ز فتهیم ییبه گوشتها ادمی

 ام ؟  یآدم نیمن همچ يتو واقعاً فکر کرد: کنه برام  یره وپشت چشم نازك م یبهم م يجانانه ا يغره  چشم

 !!  یهست یآدم نیمطمئنم که همچ!! نه  ـ

 ...از کارش  کنه یم فیک یبزنم و خودش هم مثل چ کیتونم ج یکه نم رهیگ یاز بازوم م یمحکم شگونین

 یکن یخودت و خال یکه نتون ییقصاص کامل ، هم پر درد بود هم تو جا..  مارستانیکارت تو ب یتالف... آهان  ـ

 .به گردنت ندارم  ینید گهید.. 

 .، درست مثل خود من  ستیدختر ن نیذره رحم و مروت تو وجود ا هیسوزه اما  یداغ شده و م جاش

 نرفته ؟  ادتیقولت که  ـ

 رو داره نداره ؟  یلیخ
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رو آماده کنم ، فردا که  یپس فردا شب همه چ يبرا دیبا: زنه  یمن حرف خودش و م یبه نگاه شاک تیاهم یب

آماده  دیمسافرتم با يبخرم ، برا دیو با ينذر لیوسا..الزم دارم  زیم زیچ یکل...  دیخر میر یم نجایمامانم اومد ا

 .بشم 

 . یبه سالمت ـ

 !!  یبا من طرف يایب ين اگر نخوا؟ بهارا نیهم ـ

 .چپ  یعل يزنم به کوچه  یخودم و م یگه ول یم یفهمم چ یم

اگر قبول  سنای ی، سر قولم هستم ، اتفاقاً تو فکرش هستم به باران و ارغوان هم بگم ، حت امیگفتم نم یمن ک ـ

 ! میدوباره دور هم جمع باش یخوبه که بعد مدت!! کنه 

 من کجا رو گفتم ؟  یکن یتوفکر م ـ

 : دم  یشه و جوابش رو م یکشم که چشمم پراز آب م یم ییبلند باال ي ازهیخم

 !! آسونه  ـ

 !!بهاران ، منظور من باغه  یپرت یلیخ ـ

 نیپررو باشم که بعد اون حرفها ا دیبا یلیخ!!  ستمین ایمن که اونجا ب... آهان : ندازم  یابرو باال م الیخ یب

 !! نم دعوت وقبول ک

 !!  ارهیاز دلت درب يجور نیخواد ا یم دیشا ـ

 !!موندن ندارم داریب يمن نا... بخواب  ری، بگ ادیدر نم یشده که به راحت نیته نش نیهمچ ـ

 .شم چشمم وباز کنم  یگردونه و مجبور م یمن و بر م ادیبا سماجت ز یخوابم ول یگردونم و م یازش بر م رو

 . داربمونمیتونم ب ینم گهید نیبه جان تو نازن ـ

 ؟  يایبه خاطر منم نم یعنیبهاران ؟  ـ

 !، مهتابم هست  یستی؟ اونجا که تنها ن یهست یمگه تو ک ـ

 ؟  يمن و تنها بذار ادیهستم ؟ دلت م يمن تو چه دوره ا یدون یتو اصالً م ـ

ثمر  یطرفه و ب کینقاهت عشق ، عشق  يدوره :  رهیگ یاز غم م يکنم ،نگاهش و هاله ا ینگاهش م منتظر

 ؟ یکن يبا من همدرد دیتو هم نبا ارمیخودم ن ي، االن وقت تنها گذاشتنه ؟ حاال من به رو

 !! یشوخ یک نیزن یحرف م يجد یشما دوتا ک دمیاز دست تو از دست سامان ، من نفهم ـ

 !! به من نداره  يعالقه  چیسامان ه يدینگو که نفهم ـ
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 ؟  دنشیواسه شن ي، آماده نبود ي، تو بهش فکر نکرده بود نینازن يوبه کجا کشوندحرف  نیبب ـ

 !! چرا  ـ

 : دارم  یانتخاب نکرده واسه حرف زدن ، چشمم و به زور باز نگه م یوقت مناسب نینازن

 . میوقت مناسب حرف بزن هی،بذار  نیگم نازن یم یفهمم چ ینم جمیمن االن گ ـ

به  یسخته که خودت و بزن یلیخ: شه  ینم یبندم ، اما سکوتش طوالن یشه و منم چشمام و م یم ساکت

با چند کالم حرف پنبه کنه ، از اولش  يکه ازش انتظار ندار یو کس یعمر واسه خودت رشته کن هی،  دنینفهم

دره است که هر  هی يباال لقپل مع هیرو  ایدونستم که دوست داشتن سامان مثل راه رفتن رو طناب و  یهم م

، راه خودش  ومدیبرگشت ، اما بازم دلم با عقلم راه ن یکنه ، سقوط ب یم دتیلحظه امکان سقوط و افتادن تهد

 ... و رفت ، کار خودش و کرد 

مست  امنیشه ،  یکه رفته رفته آهسته تر م یی، صدا یمونیشه و پر از ندامت و پش یبغض آلود م صداش

 .... نمیب یحال نم نیو تو ا نیخوابم و نازن جیحرف زدن نداره ، خدا روشکر که گ الیخ نینازن ایشم  یخواب م

اگر نگاهش دنبال  یمهمتره حت يزیمن خوش بودنش از هرچ يبرا: شنوم  یو م دنشیبلند نفس کش يصدا

 . میکار دار یبخواب فردا کل... من نباشه 

 ... ادیب شیپ رهیخ یهرچ یبه قول مامان ایخدا: بنده  یجلمه تو ذهنم نقش م هی فقط

********* 

قبول کردن دعوت جناب  یعنینشستن من  نیتو ماش یسفر ول نیتو ا هیکردن بق یبرام سخته همراه هنوزم

و  داستیاز نگاهم پ یتیکه بود من و وادار کردن به اومدن ، نارضا یو سخت بتی، سه تفنگ دار به هر مص والیه

و مثل گربه مظلوم کرد و تو گوشم  شرو به جون من انداخت سر جنگ دارم ، خود یب و مامانکه مهتا نیبا نازن

 .خواد برسه  یکه م يزیروضه خوند تا تونست به چ

 نیبه ا يبود که عالقه ا مدهیبه اون نداشته باشم ، خودش هم از حال مهتاب فه ییخودم عهد بستم که اعتنا با

که با  مونمیاالن خودم پش یول یمونیو اظهار ندامت و پش یسفر ندارم ، اما بازم زبون باز نکرد واسه عذر خواه

و جهل  یکه از سر نادون ییباشه ، حرفها دیبرام مهمه ، نبا یلیکردنش خ یرفتارم نشون دادم که معذرت خواه

 .ارزش داشته باشن  یمن قد ارزن يبرا دیزده شدن نبا

از ترس جا نزدن من قبول نکرد و از مهتاب  نی، من که عمراً ، نازن میبر دیتوح نیدعوت کرد که با ماش مهتاب

 .و مهتاب با ما همسفر شد  دیتوح نیو عمه رفتن تو ماش یما ، مامان شیپ ادیخواست که ب
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 میکه رفت یتاز وق نیشده و نازن بشیچند روزه نص یمن اون دوتا شاد و شنگولن ، مهتاب که مرخص برعکس

با دوست  يتونست به احساسش غلبه کنه و تا حدود ختیکه ر ییف با اشکها میو شب و تو حرم موند ارتیز

فراموش کردن داشته باشه و خودش و به دست  نیچند روز تمر نیخواد تو ا ی، م ادینداشتن سامان کنار ب

مهم  یشک کرده باشه ول يزیکه منم به شک انداخته ، که نکنه به چ هیزیاما تو نگاهش چ... سرنوشت بسپاره 

 !!دزد نه  کیقافله هستم اما شر قی، رف يا گهیاز هر وقت د شتریدارم ب نانیکه من به خودم اطم نهیا

حرم  میو برد میدرست کرد دیکه خودش خر یکباب و با گوشت یشام يخوش گذشت ، لقمه ها یلیشب خ اون

کرد  فیبرام تعر نیمدرسه شون ، خودمم همراهش رفتم ، نازن يگرفته بود و برد واسه بابا غمای که از ی، گوشت

نذر کوچولو  هیسرشون چهار انگشته ، منم  يباال ایدارن و دن ضیپسر مر هیندارن و  يمساعد یکه وضع مال

 . از کارشون باز بشه  یکنار گذاشته بودم که به مهتاب سپردم که برسونه به دستشون تا گره یمامان يبرا

 امیکرد و برامون پ طنتی،سامان چقدر همون شب ش میاز گذشته کرد يادیو ارغوان هم اون شب بودن و  باران

 . نیمن و نازن میشد یم یو چه حال نیزن رو هم فراموش نکن یدعا واسه شوهر ، من ب ونیفرستاد که م یم

، من که قول دادم بهت  یاخمات و باز کن دختر فرنگ: گه  یو م رهیگ یصورتم م يجلو بیس يتکه ا مهتاب

 ..بد نگذره 

 يشد ادیآره اخم نکن بهت نم: ده  یده و حرف مهتاب و ادامه م یم میرو دست عمو کر ییاستکان چا نینازن

 !!مثل اخمو گاو حنا 

 ؟  یچ یعنیحرف  نی؟ بابا ا نینازن: زنه  یتشر م نیبه نازن میکر عمو

 .کنم بابا  یم یشوخ ـ

 . ارهیم يدلسرد... بابا  ستیهم قشنگ ن شیحرفها شوخ یبعض ـ

 .زنه  یکنه و به روبه روش زل م یم یشیندازم و اونم ا یابرو باال م طونیش نینازن يبرا

رو به  یاما عمو جون زندگ.. زنه  یشده و رعد و برق م يشده بهاران خانم حالش بهار یدونم چ یمن که نم ـ

 ...شه  یدرست م یهمه چ..  ریخودت سخت نگ

من از  یشه ، ناراحت یگره خوردن از هم باز م شتریب يخنده و اخم من به جا ریزنن ز یم یو مهتاب پق نینازن

فکر  یمن چ يکه اون درباره  ستیبرام مهم ن گهیدم ، وگرنه د یکه دوست ندارم و به اجبار انجامش م هیکار

 ....به من زد  ییکرده و چه حرفها یم
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نگذاشت  نینازن یول دیچسب بیکه عج یشم ، خواب یم داریاز خواب ب نیشدن ماش نییو باال پا نینازن يصدا با

 .کنم  یکه روم انداختن نگاه م یمسافرت يکشم و با تعجب به پتو یم يا ازهیادامه داشته باشه ، خم

 .پتو انداختم روت  يسرما کز کرده بود خنک تره ، از رازینسبت به ش نجایا ـ

و  بایشه طرف جاده ، ز یم دهیکنم ، نگاهم کش یهوا رو حس م یکنم و خنک یلبخند از مهتاب تشکر م با

سرسبز ، دستم و دور بازوم  ي، درختها یکوهستان يبکر ، جاده  عتیتا طب هیشترشبیب یچشم نواز ، به تابلو نقاش

 .هوا  یکنم از خنک یحلقه م

 . ییبایهمه ز نیشه از ا ینم ریچشم س ـ

 ...  قیگل شقا يرو ، دشتها یپرورش ماه يمزرعه  یحت ای یگ یم یچ ینیاگر جلوتر و بب ـ

 .باشه  یدنید دیکنه و من تصور ، با یم فیتعر مهتاب

 ... نجامیمن که عاشق ا..  يبر نجایاز ا ادیدم دلت ن یگذره بهت ، قول م یگفتم که بد نم ـ

و تشکر  رمیگ یده تازه دمه م یرنگ روشنش که نشون م دنیکنه رو اول با د یتعارفم م نیکه نازن ییچا وانیل

 .کنم ازش  یم

 ؟  يمرد ای يدیتو خواب: گه  یندازه و م یم میبه صورت عمو کر یچشم ریز ینگاه

 .... داره  یده که هزار تا معن یزنه فقط سرش و تکون م ینم یحرف میکر عمو

 .خوابم برد  یک دمیخسته بودم ، نفهم ـ

 که ؟  يضعفت نزده ، صبحانه هم نخورد: کنه  یم لیتکم رشینون و پن يرو لقمه  نینازن یمهربون

کردن عشق سامان از دلش  رونیب يو گرفته برا مشی، گفت که تصم ارهیخودش ن يکنه به رو یم یسع نینازن

 .م خون یرو م یاما از ته نگاهش حسرت و ناراحت

 .دست درد نکنه ، به موقع بود  ـ

وقت خوابم نبرد ، دنده به دنده گشتم ، بابا که زنگ زد و  ریتا د شبینشدم ، د نیماش ستادنیمتوجه ا یخستگ از

 یو تا ک یکن یو نگاه پر از حرفش خودم به بابا گله کردم که چرا دل نم یمامان يبه جا دیرو پرس یاحوال مامان

 دنشید يایارزش نداره که نم تیدلخور يبه اندازه  ی، مامان هیچ ی، گناه مامان يقهر و ادمه بد نیا يخوا یم

بشه که  يطور دیحتماً با....  يخونسرد بود ينجوریافتاده بود بازم ا یواسه مامان ینکرده اتفاق یی؟ اگر خدا

 نیکه ا یمامان ينگفت ،جلو يزیو چ حرفام و زدم و بابا سکوت کرد هی، با بغض و گر فتهیب یبه مامان ادتونی
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خواست  ینگفتم ، بابا که نم يزیعمو چ يخانواده  طینشکنه ، از شرا نیاز ا شتریحرف نزدم تا دلش ب يطور

 ...کرد  یم يری، دونستن و ندونستنش چه توف ادیب

سرخ  يقابل تصور ، گلها ریبود و غ یدنیکردم ، واقعاً د دییمهتاب و تأ يحرفها میدیدشت و مرتع که رس به

 . ییبایهمه ز نیکردن خارجه ا فی، از تعر عتیتو دامن سبز طب قیشقا

کنه که بدوئه و دور خودش  ی، دل آدم هوس م میشد ادهیپ ينگه داشت و فور دیما رو د اقیکه اشت میکر عمو

 ...و نفس بکشه  رهیبچرخه ، نفس بگ

 نیگلها و نازن دنیشدن ، ذوق داشتم واسه چ ادهیم توقف کرد و پاز ما جلوتر بود ه يکه چند متر دیتوح نیماش

عاشق  هیپالسه و من حرف  یشه و م یبودنشه ، تو دست تو پژمرده م نجایبه ا شینگذاشت ، گفت قشنگ

خودش قشنگ  يبه جا يزیچ رگفت ه یآروم و قرار و از دلم گرفت وقت سشیدلسوخته روگوش دادم ، نگاه خ

 .و موندگاره 

 .کشم  یکنم و و خوب عطر تنش و نفس م یرم سراغش ، بغلش م یتنگ شده بود م یمامان يبرا دلم

 !! کنه  دارتیب نی؟ نگذاشتم نازن يخورد يزیچ ـ

 .... ، آره خوردم ، شما مراقب خودت باش  یقربون دلت برم مامان: بوسم  یاش رو م گونه

 .ده  یمزه م یلیخ نجایندازه ، هندونه خوردن ا یرو راه م وهیکنه و بساط م یانداز پهن م ریز يخانم فور صفورا

 !!  میریچند تا عکس بگ ایبهاران ؟ ب ـ

 ... هندونه ها خنک شدن  نیا نیایبرو دخترم ، تا ب ـ

 !! نباشه  یآقا خال یحاج يجا: زنم  یواسه صفورا خانم م یچشمک

 !!برو پدر سوخته : گه  یم شهیو مثل هم یبه شوخ یگزه و مامان یخانم لب م صفورا

آخر خودش  يقول داد روزها یکنه ، ول لیتون چند روز مغازه رو تعط ی، گفت نم ستیهمراهمون ن یحاج

نه ... سفر تموم بشه  نیخواد ا یزود باشه واسه اعتراف کردن اما من دلم نم دیشا...  میوبرسونه که با هم برگرد

 .... دونم  یدارم ، چرا ؟ نم یحس خوب...  يزود نیبه ا

خوام که عمو رو صدا کنه اما  یم نیعکس سه نفره از نازن ي، دو نفره ، برا ی، تک میریگ یم يادیز يعکسها

چند روز به همه خوش بگذره  نیکنم ، قراره ا ینم یزنه ، مخالفت یو صدا م دیکنه و توح یم یشدستیمهتاب پ

 .به اون هم ندارم  يخوام بد باشم اما کار یخرابش کنم ؟ نم ي، چرا با بچه باز
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خواد  یکه م یبه کس يو کار هیگوش نیبهتره ، نگاهم به دورب تشیفیکه ک رهیگ یمن م یو با گوش عکس

 یدم که نافرمان یکنم و به چشمام دستور م یخوب حس م یلینگاهش رو خ ینیعکس بنداره ندارم ، اما سنگ

 ! کنه ؟ یمکه به من نگاه  ستینکنن ، معلوم ن

 دیجد ي، خونه ها یمیکه هم مدرنه هم قد ییخارج از روستاست ، روستا یپرورش ماه يو حوضچه  مزرعه

 یمحل ي، کوچه هاشون هم شلوغ و پر رفت و آمده ، زنها با لباسها یمیقد يساز هستن و خونه ها یکه مهندس

هم هستن چون مردها  از، مهربون و مهمونو دنیپوش یدختر بچه ها هم لباس محل یرنگارنگ و قشنگ ، حت

که نظر من و جلب  يزیچ... ده  یکنن و عمو با زدن بوق جوابشون رو م یهم دست بلند م میواسه عمو کر

خواد سوار اسب شدن با لباس  یتازن ، دل و جرأت م یهستن که سوار براسب م يسوار کار يکرده ، دخترها

 .....که تو دست و پاست  یمحل

 هیکشه که  ینم یو ما هم پشت سرش ، طول ستهیا یم یآهن يها لهیدر بزرگ با م هی يجلو دیتوح نیماش

کنه  یخوش و بش م دیکه تنشه مشخصه کارگر اونجاست ، با توح یکنه ، از لباس یدر وباز م ادیجوون م يآقا

 ... کنه  یهم دست بلند م میعمو کر يو برا

 ....  رهیگ یات م هیخونه گر یم یداره بهاران ، وقت يزپر سو يصدا.....  ارهیاسمش اهللا  ـ

 .... اشک و ناله ندارم  يمن حوصله !! نخونه  میهست نجایکنم بگو تا ما ا یخواهش م ـ

... خونه  یبرا دل خودش م: ده  یجوابش رو م عیکنه و مهتاب هم تند و سر یکه دستور صادر م نهینازن

 یم یچ یخونه وسخته بفهم یم يشه ، تازه لر ی، دل آدم به حالش کباب م هیدنیبلند ، قصه اش شن يباصدا

 .... گه 

و  نینازن يابر يحال و هوا ونیم میو کم داشت نیاست ، هم دهیکه عاشق به عشق نرس ستیسخت ن حدسش

 . من  يدل گرفته 

 یمتر طول م نیه چندک یرفت و آمد ، راه ریانداخت رو مس هیبلنده که سا يرو درختها نیطرف راه ماش دو

 ....  ستیکنه درخته و سبزه ، آخرش معلوم ن یکشه ، تا چشم کار م

 !!  هیچه باغ بزرگ ـ

 قشنگ  یلیو خ: ده  یحرف من و ادامه م نینازن

 .خدا برکت بده ... بگو ماشاهللا بابا : گه  یگشاده م يبا رو میاز مهتاب عمو کر قبل
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و حوضچه  نیداره ، باغ ، زم يچند تا کاربر نجای، ا هیگوشه اش هم کشاورز هیو باغه ،  نیچند هتکار زم ـ

 ....  یماه

 ؟  نمیب ینم يزیمن که چ: گه  یکشه و م یم یسرک نینازن

 ....وباغ  نیزم ياریواسه آب ادیباغه ، آب حوضچه ها م يکه ، باال ستیدم دست ن ـ

به ظهر نمونده ،  يزیندازم ، چ یبه ساعتم م یشه ، نگاه یشه و فرصت حرف زدن تموم م یمتوقف م نیماش

 ...  ومدیبودن راه به چشم ن یقشنگ بود که طوالن يبه حد شیو خواب بودم اما باق ریمن که نصف مس

دارم و منتظر  یو خودم و بر م یگذره ، ساك مامان یم لیآوردن وسا نییکردن و پا یاول به خال يا قهیدق چند

مونه ،  یم یمامان ي، ظاهرش مثل خونه  میستادیا يکه روبه رو ي، خونه ا میکجا بر دیبا مونم که بگن یم

 ... تکلف  یساده و ب

 : کنه داخل  یکنه و تعارفمون م یره در ساختمون روباز م یخانم جلوتر م صفورا

 ... نیراه هست ي، خسته  نیبفرمائ ـ

 يزنن درباره  یهم شونه به شونه حرف م میکنه ، عمه و آقا کر یکمک م یبه مامان هیکه دستش خال نینازن

 .... برم باال مامان کمک الزم داره : داره  یساکش رو برم عیباغ ، مهتاب هم تند و سر یقشنگ

شنوم ، نه  یو خودش پشت سرم ، صداش و م امیکنه اول من از پله ها ب ی،صبر م دینفر منم و توح نیآخر

 : آهسته است نه بلند 

 ..... که خوش بگذره  دوارمیام..  نیگم خوش اومد یحاال م.. فرصت نشد تشکر کنم بابت قبول دعوت  ـ

 یبسوزه نه کباب ، نه به اون بربخوره نه من ب خیدم که نه س یجوابش و م ياز ادبه اگر اعتنا نکنم ، طور دور

 ...با اجازه ...  دوارمیمنم ام... ممنون  یلیخ:  امیادب به نظر ب

 ......رسونم  یم هیکنم و خودم و به بق یتند م قدم

ازش  یو مامان نهیب یره تو آشپزخونه و تدارك ناهار م یم يخانم که االن نقش صاحبخونه رو داره فور صفورا

 : نکنه  تیخواد که خودش و اذ یم

 !!  يتو هم خسته ا....  یفتیصفورا جون تو زحمت ن ـ

 .شه  یناهار حاضر م نیآماده است ، تا شما استراحت کن ی؟ همه چ یچه زحمت ـ

 . خچالیگفت گذاشته تو  یم دیمج!! مادر جون از همون که گفتم درست کن  ـ

 !!آخ جون قورمه : گه  یکوبه و با ذوق م یدستش و به هم م مهتاب
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 .ده  یخواد بره کمکشون که صفورا خانم اجازه نم یره تو آشپزخونه و کمک ، عمه هم م یم یهم جست بعدش

خواد به خوردمون بده  یم یچ یعنی: کنه  یکشه و تو گوشم نجوا م یدست از نگاه کردن به خونه م نینازن

 !!بهاران ؟ خدا کنه خوشمزه باشه 

 .ندازم  یمن فقط شونه باال م و

تو  یگشت هی، با اجازه برم  نمیتو خونه بش ادینممن که دلم : گه  یذاره و م یم نییساك عمه رو پا میکر عمو

 .سازگاره  یلیخ میعمو کر يبا حال و هوا نجایا ییبایره ، ز یم رونیاز خونه ب دیباغ بزنم و با لبخند توح

آشپزخونه  هی، تو خونه هم مثل ظاهرش ساده است ،  میچکار کن میدون یو نم میستادیو عمه هم ا نیو نازن من

 .و سالن بزرگ و چند تا اتاق خواب و حمام 

 ..شما  اریاتاق در اخت نی، ا دیحاج خانم بفرمائ: گه  یکنه و م یاز اتاقها رو باز م یکیدر  دیتوح

و  زیاتاقه ، م ينفره گوشه  هیتخت  هیهم مثل جوجه پشت سرش ،  نی، عمه ، من و نازن فتهیراه م یمامان

 .هم هست  يواری، کمد د یچوب لباس و يقد نهی، آ یصندل

تخت که  يذارم و رو یم نیکنه و منم ساکم و زم یتشکرم ی، مامان هیخوب و بزرگ ياستراحت ما جا يبرا

 : شم  یبلند م دیتوح يکه با صدا نمیش یو مرتبه م زیتم

 ! ؟ نیکنار هم باش نیخانم در نظر گرفتم ،اگر بخوا نیرو واسه شما و مهتاب و نازن ياتاق کنار ـ

هم که  نیسؤال دارم که چرا به من گفت ؟ نازن هیندازه ، خودمم  یو نامحسوس ابرو باال م طونیش نینازن

 !!  نجاستیا

 هم خوبه ، کدوم اتاق ؟  یلیخ ـ

پشت سرش راه  دیگفتن توح دیزنم و با بفرمائ ینگاهش زل م یو بدجنس طونشیش ي، خنده  نیصورت نازن به

 . فتمیم

 . نیتا شما راحت باش انینم نجایچند روز بچه ها ا نیا: گه  یم یگرده و به مامان یقدم بر نداشته بر م چند

 کنن ؟  یقبول دعوت و اسباب زحمت ، خودشون چکار م ـ

اونام به وقتش ...  نجاستیاز بچه ها خونه شون هم یکیهم هست ،  یحاج خانم ، اتاق نگهبان نینگران نباش ـ

 ..مهمون داشتن 

 .کنم  یلب ازش تشکر م ریز نیداخل ، مثل نازن میکنه که بر یکنه و تعارف م یدر اتاق و باز م خودش

 !!  ستین دیکه با ياگر اون جور نیکنم ، ببخش یخواهش م ـ
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 باشه ؟  يچطور دیبا مگه

 .شه آدم به خودش شک کنه  یم همچنان ادامه داره و اون خنده اش که باعث نینازن یبدجنس

 .هم خوبه ، دستتون درد نکنه  یلیخ ـ

 !!  ی، خونه هر جور ، مهمون هرک دیبله آقا توح ـ

 .هست  نجایا ستمیس هی، فقط  دمانینداره از لحاظ چ یفرق یاتاق با قبل نیره ، ا یبنده و م یدر و م خودش

 !! اتاق خودشه  نجایا ـ

 ؟  يدیاز کجا فهم ـ

 !! یاز مامان باباش ، صفورا خانم و حاج ی، عکس وارید يرو يکنه به عکسها یم اشاره

شکلش ،  یضی، صورت ب يقهوه ا يو بلند ، چشمها وستهیپ يتا پدرش ، ابروها هیبه مادرش شب شتریب دیتوح

ن نه ، با خنده ها هستن و خودشو نی، اما ا هیکه تو نگاهشون و رو لبشونه انگار تموم نشدن يو خنده ا یخوش

 . رمیگ یتأسف نگاه از عکس م

 دونه است ؟  هی ـ

 !!فوت شده  یخواهر داشته که تو بچگ هیگفت  یآره ، مهتاب م ـ

 !! سخت گذشته  یلیحتماً بهش خ ـ

 ! ستیکس آسون ن چیه يبرا ـ

و  نیخوان راحت باش یبراتون اتاق جداگونه در نظر گرفتن و م: گه  یم طنتیشه و با ش یتخت ولو م رو

 ...و  ستیباشه ن دیکه با يناراحتن که اونجور

 ؟ به تو گفت برو پشت بوم بخواب ؟  یکه چ ـ

 !!نه من  يطرف صحبتش تو بود ینه ، ول: گه  یشه و م یم زیخ مین

 .نداره  یبه حال من که فرق ـ

 ! بهاران ؟ گناه داره  شیبخش یکنه نم یعذر خواه ـ

 يحرفهاش کمتر شده و دلخور ی، انگار با گذشت زمان تلخ ستمیمتنفر ن، ازش  ستیمثل قبل ن گهید احساسم

اون به خودشون مشغول کردن ، اون  ياز حرفها شتریافتاده که ذهن من و ب يمدت اتفاقها نیکمرنگ تر، تو ا

سخت  دنشیغلط بود و بخش رشکا.. خاطر داشت و قوت قلب  نانیاطم هیبد شد حضورش  یروز که حال مامان

 .ذره  هینظر کرد ،  دیشه تجد ی، اما م
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 .... ارهیوقت به زبون ن چیه دینکرده که من جواب بدم ،شا یدونم ، اون که عذر خواه ینم ـ

عذر  یمسافرت نمونه اش ، عمل نیمونه ، خوب بلده چکار کنه ، ا ینم دونیم یمن که گفتم مغرروه ول ـ

 ؟  ستیکردن هم قشنگه ن یخواه

 انیو ب نیلباستون رو عوض کن: رو بدم  نیتونم جواب نازن یداخل و من نم ادیشه ومهتاب م یز ماتاق با در

 . میکه لذت ببر نجایا می، اومد میتو اتاق و پشت در بسته بمون ستی، قرار ن میماجرا دار یناهار که بعدش کل

کنه ، تو سالن سفره  یرنگشون فرق م یمدله ول هی ییپوشم ، دوتا یم میدیخر نیرو که با نازن يدیجد سارافون

 . نیچن یبا کمک هم سفره م دیناهار پهن شده ، مهتاب و توح ي

 کمک ؟  میبر ـ

داره و آهسته که  یکاهو رو برم ي، سبد ها رهیگ یجوابش رو م نیدارم به طرف آشپزخونه نازن یکه برم قدم

  !!  تو کار عمل یکه تو هم رفت نمیب یم: گه  یفقط خودم بشنوم م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

تا مراقب زبونش باشه  رمیمعروف ازش بگ يشگونهایاز همون ن دی، با ستین یکاف نینازن يغره رفتن برا چشم

 .. 

 ریگه از ش یکه مهتاب م یخوشمزه بود با نون و ماست محل یلیگوشت قورمه است با تخم مرغ ، خ ناهار

 ...گوسفنده 

کنه اما من تو دلم  یهم مثل من فکر م می، تازه ، خوشمزه و سالم ، عمو کر یعیطب ی، همه چ نیا یعنی یزندگ

نشده به مهمونهاشون خوش  یچیشکفه که هنوز ه یو صفوار خانم م دیو گل از گل توح ارهیو عمو به زبون م

 .رو دوست دارن  نجایگذشته و ا

شه ، منم ازش  یشستن ظرفها مودست به کار  ستهیا یم ییظرفشو نکیس يپا نیشه نازن یکه جمع م سفره

 .کنم  یم تیتبع

 .استراحت  يرن تو اتاق برا یو عمه م یبا مامان نیخانم خسته است و به اصرار نازن صفورا

 یاستراحت کوچولو بعدش م هیکارمون تموم شد : گه  یو م چهیپ ینون رو تو سفره م يمونده  ی، باق مهتاب

 .تو باغ  میر
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 ... دمیند کی؟ من تا حاال از نزد مینیحوضچه ها رو بب میبر ـ

 نیمن و نازن یطونیخواست بخوابه اما ش ی،مهتاب م ستینشستن کار ما دخترها ن الیخ یاتاق موندن و ب تو

 .همراهمون باشه  دیبار مهتاب با نی، اما اول میبگرد میشد که خودمون بر یم میده ، اگر آشنا بود یاجازه نم

 .پرونه  یشالش خواب و از مهتاب م يبا گوشه ها نی، نازن ستیر دل مشتاق ما نو فک دهیو آسوده خواب راحت

 .زنه بهمون  یشه و زل م یخمار از خواب بلند م يچشمها با

 از دعوت کردنمون ؟  يشد مونیپش ـ

سوزه ، کرم  ی، صورتتون م میتا بر نیخوب حاضربش... حال و داشتم  نیبارم خودم هم نینه ، اول: کشه  یم آه

 . نیو نقاب هم بردار نیبزن

 !! ؟ محاله  یراحت بخواب یچشم آدم باشه و بتون يرنگارنگ جلو يها وهیآب و پرنده ها و م يصدا

 هیتو بهار خواب هستن ، نه تنها  رونیب والی، اما جناب ه امیم رونیو رو نوك پا و بدون صدا از خونه ب آهسته

 .ندازه  یم نییدوستش سرش و پا یکنه ول ینگاهمون مهم هست ، خودش متعجب  گهینفرد

 میهم انگار منتظر اجازه اون باش نیکنه ، من و نازن یسالم م نهیتند و عجول که انتظار نداشته اونها روبب مهتاب

 .پشت بندش 

 .سالم  ـ

  نیخوش اومد.... سالم  ـ

 .ممنون  یلیخ: شه  یاومدن لبمون و تشکر کردمون هم همزمان م کش

 فرصت باشه ؟  ـ

اخم تو  هیکنم ، بله ،  یمطمئن شدن نگاهش م ي، برا هیعصب یکم ستیرسه صداش مثل صبح ن ینظر م به

کنه ،  یم مونتیپش یبرس يواحد ي جهیبه نت يخوا یتا م ستیبا خودش معلوم ن فشیصورتش نشسته ، تکل

 ؟  میگرفت یاز قبل اجازه م دی؟ با رونیب میکه اومد میکرد یکار اشتباه

 کنه ؟؟؟  یم ری، حواسش کجا س نجاستیکنم ،خودش ا یگه ، نگاهش م ینم يزیچ مهتاب

کم تو باغ  هی میخواست یم: دم  یرو م شیبگه که زودتر از اون جواب سؤال قبل يزیزنه دوباره چ یلب م دیتوح

 نداره ؟  ی، اشکال میبگرد

 .کم خنک بشه  هیتا هوا  نیکرد یاالن ؟ هوا گرمه ، استراحت م: شه  یاخمش ، شل تر م گره

 !! میطاقت نداشت گهیذاره ، د یم یهمه قشنگ نیآب و ا يمگه صدا یخواست ول یواهللا دلمون م ـ
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 .، مثل خودش  ادیبه خنده کش م دی، لب دوست توح نیجواب نازن از

 . نیباغ خارج نش يحواستون باشه که از محوطه  ـ

ما هم کنارش  فتهیزنه و راه م یم ی، مهتاب لبخند عجول فتهیزنه تا راه ب یمهتاب م يبه پهلو يسقلمه ا نیازنن

. 

 مهتاب خانم ؟  یتا کجا رفت ـ

 ؟  یزن یحرف م یاز چ:  ادیبه خودش م يفور یکنه ول یلحظه دست و پاش وگم م هی

 خوش گذشت ؟ .... در فضا  ریس ـ

 !!  یگ یم یفهمم چ یمن که نم ـ

که از ته  ییصدا دنیو با شن ارهیخودش نم يزنه ، مهتاب به رو یحرف م یاز چ نیکه نازن دمیمنم نفهم خوب

 .خونه  یداره م اری، اهللا  نیگوش بد نیایب: کنه  یم دایواسه عوض کردن بحث پ یخوب يبهونه  ادیباغ م

 !! نـــــــــــــــه ..  يوا: شه  یبلند م نینازن اعتراض

از دست رفته بکنه و  يروزها ادیخواد  ی، نم اریباشه از ساز و آواز اهللا  يفرار يجور نیحق داره که ا نیازنن

 .حسرت بخوره 

 یکه بدون ي، تو که عاشق نبود نینازن ایب:  ادیکه صدا م یکشه اون طرف یو م رهیگ یو م نیدست نازن مهتاب

 ...داره  یچه حال

ده ،  یدردش و فشارش م يذاره رو نقطه  یکه عاشقه و مهتاب ندونسته دست م نینازن يسوزه برا یم دلم

تلخ  يمهتاب که تجربه ا يسوزه برا یکنه ، دلم م یخفه اش م نهیبزنه و تو س ادیتونه دردش و فر ینم نینازن

 .رو  هگیجنس د هیداشتن از  وستحس و تجربه نکردم ، د نیخودم که هنوز ا يداشته و برا یو فراموش نشدن

خوام  یهستم ، نم: که داره  يرسه به خاطر عجله ا یشنوم که به گوش مهتاب نم یرو م نینازن يخفه  يصدا

 ... کنم که نباشم  یم یباشم ، سع

 .بشکنه  نیاز ا شتریب نیخوام دل نازن ینم یو چرا ول هیچ يبرا اریپر سوز اهللا  يدارم بدونم صدا دوست

به صداش گوش  یواشکی یکیدوست نداشته باشه  دیولش کن مهتاب ، شا:  ستهیتا با رمیگ یمهتاب و م دست

 !! بدونه تو دلش چه خبره  ایبده 

 ...  ستیپنهون ن یدونن بهاران ، از کس یقصه اش رو هم م ـ

 .داشته که زبون به زبون گشته  یموندن ادیسرگذشت تلخ و به  پس
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 .خوب تو برامون بگو  یلیخ ـ

 فیو مهتاب برامون تعر میش یم کتریکنه ، قدم به قدم به صدا نزد یو کار خودش و مده  یگوش نم مهتاب

هنوز باشه که  دمیرسم بوده ، شا: ناف برون ( با دختر خاله اش ناف برون بودن،  اریالله: شده  یکنه که چ یم

اونها  یعنیبرن  یدختر وبه اسم اون پسر م بخوره ،ناف اون لیاز فام يکه به درد پسر ادیم ایبه دن يدختر یوقت

جاها  یبعض دیشا یول ستیرسم ن نیوقته که ا یلیکنن ، خ یزنن و آخرش با هم ازدواج م یرو به اسم هم م

ره  یارمیدل نه صد دل عاشق دختر خاله ، هر دوتاشون هم و دوست داشتن اما تا الله هیهم  اریالله) هنوز باشه 

از اون بهتر بوده  تشیکه موقع گهید یکیشه شوهر خاله اش دخترش رو به عقد  یم ردو نجایو از ا يسرباز

 . ارهیدرم

 ....داشته اون موقع  ی، چه حال یوونیح ـ

جا رفته و  نیاون از ا یخواسته خودش و دختر خاله اش رو بکشه ول یگن زده به سرش ، م ی، م دمیمن شن ـ

 ... نشده ، خودش هم عاشق بوده اما به اجبار باباش قبول کرده  داشیپ نجایسال تا سال ا

 .دوتا فقط به خاطر پول و شهرت  نیروا داشتن به دل ا یستم چه

 .عشقش مونده  ادیازدواج نکرده ، ده سال از اون ماجرا گذشته اون به  گهیهم د اریاهللا  ـ

 چیسخته ، ه یلیشده خ نیذره وجودت عجو با ذره  يکه دوست دار يزیکردن ، عادت کردن به چ فراموش

سامان  يتونه از عشقش بگذره و به زود یم نیکنه ، نازن یعشقش رو مهرش رو فراموش نم یبه سادگ یعاشق

رو باهاش سر کرده  بتکه قدمت داشته باشه و روز و ش یعشق... خودم مشخصه  يو فراموش کنه ، جوابش برا

به حال سامان  ياگرسامان دوستش نداشته باشه و وا نیبه حال نازن يشه و وا یفراموش نم یبه سادگ یباش

 .... نباشه  نیکه دوستش داره نازن یاگر اون

 يخبر از همه جا برا یسرش گذاشته و ب يرو يری، کاله حص میشنو یو واضح م اریاهللا  يصدا گهید حاال

 .کنه  یم یما معن يکه بلده برا ییخونه و مهتاب تا جا یخودش م

 زیدلم درده عز يسرت تو ياندازه موها:  زیدلم درده عز نهیسرت م هیای یم قد

 زینر یاگه من مردم تو برام اشک:  زینر یمه ارس یمه موردم تو س ار

 رهیبم دیبا یآخرش هر کس:  رهیبم دیبا یهر کس آخرش

 رهیجا بگ يتو دل خاك ذره ا:  رهیذره جا بگ هیدل خاك ،  ده

 تو درآر یمشک رهنیپ دیشب سالم که رس: درآر  اتویکه سسالم که رسس جومه  شو
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 تو ، سر خاکم بکار زیعز یگل سرخ هی: تو ده سر خاکم بکار  زیعز یگل سرخ هی

 نباشه شخندتیآفتاب لب بامم اگر که ن: لوه بونم ارکه زرده خنت نووه  افتآو

 نشونده یو شوق ينگاهت به دلم شور ریت: نشنه  یو شوق يو دلم شور لتیس ریت

 ..... روز کشونده  نینگاه چشمات منو به ا: روز کشنه  يچشات منه و لیس

خوند اشک و تو چشم  یکه م ي، سوز صدا و شعر ستین نیاز مهتاب و نازن يتموم شده و اثر اریالله ي ترانه

داشون در که رو دهن گذاشته بودن تا ص یو دست سیخ يداد با چشمها يهمه مون نشوند و اون دوتا رو فرار

عشقت ندونه  نکهی، و درد باالتر ا بمثل مهتا هیجواب بمونه درد بد یب یو در دو جهت مخالف ، محبت آدم ادین

مهتاب نه ،  یول ستیسخت ن نی، درك حال نازن نیمثل نازن یو تا چد حد دلبسته اش هست يدوستش دار

 که ارزش نداره اسراف محبته ، پس مهتاب چرا هنوز فراموش نکرده ؟  یگن دوست داشتن کس یدرسته که م

 يتخته سنگ نشستم و با تکه ا يدرخت و رو ي هیسا ریکنم ، همونجا ز یدونستم کدومشون رو همراه ینم

کشم ، تنها باشن بهتره زودتر  یم نیزم يرو یفرض يکه اونجا افتاده بود شکل ها یدرخت ياز شاخه 

 .کنن  یم ادیخودشون رو پ

کردن منه  اریکه جهت هش ي، سرفه ا نمیب یو م دیکنم و توح یشنوم سرم و بلند م یکه م ییسرفه ا يصدا با

. 

پام و  يدوزم به جلو یدارم و نگاهمم م یکشم تا مرتب بشه ، نقابمم بر م یبه لباسم م یشم و دست یم بلند

 .کنم  یصداش سرم و بلند نم دنیبا شن یحت

 خانم کجان ؟  نی، مهتاب و نازن نییچرا تنها... سالم  ـ

 !! دونم چرا رفتن  یبگم من فقط م یدونم کجا رفتن چ ینم یوقت

 .دونم  ینم: دم  یندونستن تکون م یو به معن سرم

 ؟؟ با هم هستن ؟  نیدون ینم ـ

 .دونم که ابروهاش به هم گره خورده  یم دهیند

جوابش رو بدم که نگاهش ومتوجه  ارمیهم بهم نسبت بده ، سرم و باال م بودن یخوام دست و پا چلفت ینم

 کنه  یندازه و دوباره نگام م یم نییپا ي، سرش و لحظه ا نمیب یخودم م

 ...خوند  یترانه م یکه به زبون محل میدیکارگرتون رو شن يو صدا میگشت یتو باغ م ـ

 ...مونه  یحرفم م يادامه  گه خوب و منتظر یندازه و با نگاهش م یباال م ابرو
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 ....گه و دلمون به حالش سوخت  یم یکرد که چ یمهتاب برامون معن ـ

 يادیجا هم ز نیزنم ، تا هم یکردن نم هیاز گر یفهمه ؟ نه ، حرف یخودش م ای میکرد هیبگم که گر الزمه

کنجکاو  ییجوار هیخندن و  یانگار شستش خبردار شده که چشماش و لبش با هم م یدادم ، ول حیبراش توض

 !! طور  نیکه ا: گه  یکنه و م ینگاهم م

 .گفته بودم  گهید زیچ هیکاش !! هم براش رو شد  نیشد ؟ دست نازن بد

 !!  ارمیب ادشیرو  يرسم مهمون نواز دیگذاشت ، با یتنهاتون م دیمهتاب نبا ـ

 ...ره  ینم ادشیکه آدم تا عمر داره  یکن یم يمهمون نواز يطور هی!! تو  یهم هست یاستاد و معلم خوب چه

 ....بااجازه : گم  یرفتن از اونجا م يبرا.. نداره  یاشکال: گم  یاز مهتاب م تیحما به

 ...باغ  دنیتون کنم واسه د یهمراه نیاگر دوست داشته باش ـ

: کنه  یتعارف م کنه و با دست یم یمعن تیبهش بدم ، سکوتم و رضا یکنم که چه جواب یدوتا چهارتا م دو

 ... میسر به حوضچه ها بزن هیطرف ،  نیاز ا نیبفرمائ

وزش باد  يتو سکوت ما و صدا يا قهیشه ، چند دق یبرادرم و همراهم م یکه اشاره کرده قدم م یطرف به

تا حاال بهتون : شکستنش  يشه برا یقدم م شیگذره و اونه که پ یدرختها و حرکت برگها م يشاخه ها ونیم

 ؟  نیرو دوست دار نجایگذشته ؟ اخوش 

 ...هنوز زوده واسه گفتنش :  انهیگذره  یشه گفت خوش م یهنوزم نم یبوده تا االن ول یخوب روز

کشه و متفکربه جلو نگاه  ی، دست به چونه اش م ومدهیکنم ، جوابم به مذاقش خوش ن ینگاهش م یچشم ریز

 .کنم  یبه جلو نگاه م میو مستق ادیتا خنده ام به چشمش ن رمیگ یکنه ، لب و به دندون م یم

و در کنار  ادیبه طول ز ییها لی، مستط نمیب یرو م یپرورش ماه ي، استخرها میکه هست يفاصله ا نیازهم

 ...رسه  یهم به مشام م نجایتا ا یماه يهم ، بو

 ؟  مینیبش نجایا قهیچند دق شهیم ـ

بساط  ای ینی، آثار شب نش شیدرخت و خاکستر آت يگه ، چند تا کنده  یکه م ییشه سمت جا یم دهیکش نگام

 !! کباب 

 . رهیگ یهست که توان مخالفت رو از آدم م يزی، اما تو نگاهش چ نمیها رو بب یماه کیدارم از نزد دوست

 . نهیش یمن م ياز نشستن من درست روبه رو بعد
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خواد بزنه و  یکه م یده ، استرس داره از حرف یش و تکون مگذاشته وتند تند پا نیانگشتاش و رو زم نوك

خواد حرف بزنه  یخوبه که باالخره م یتونم کمکش کنم ول یو از کجا شروع کنه ، نم يدونه چطور یحتماً نم

. 

 يدونم چطور یو من نم یاز چ نیدون یخودتون م... من حرف بزنم  یعنی... میخوام با هم حرف بزن یم ـ

 !شروع کنم 

، همون  نیاز ا شیپ یلیخواد حرف بزنه و منتظر بودم ، خ یم یدونم ازچ یکنم ، م یم يباز ينقابم باز اب

 ...بود اشتباه کرده  دهیموقع که فهم

 .زوده واسه گفتنش  یعنی،  ستین یدونم وقت مناسب یم ـ

 !!  نیکه مهمون من هست يمنظورم به االن بود ،به چند روز: کنه  یم ی؟ پوزخندم و درست و به جا معن زوده

کردن توقع  یگفتن و معذرت خواه دینا عادالنه است با ببخش: ده  یکنه و حرفش رو ادامه م یمکث م یکم

 ....اما ...  نیداشته باشم اون شب و فراموش کن

 ره  ینم نیاز ب دیببخش هیاز حرفها فقط با گفتن  یلیهستم ، اثر خ دهیمورد باهاتون هم عق نیتو ا ـ

 ینیب شیپ دیگرفته حرف بزنه با میتصم یکنم ، کالفه است ، وقت یو من نگاهش م ستهیا یاز حرکت م شپا

 .کرد که من قبول نکنم  یم

 یکردم و عذاب یم یاشتباه نیبار بود که همچ نیخوام حرف بزنم ، اول یفقط م.... شدن ندارم  دهیانتظار بخش ـ

 ....به همون شدت و اندازه ... از دست دادن پدر و مادرم برابر بود  یبا سخت دمیکه براش کش

 یاگر خودش قضاوت نم!! به اندازه مرگ همزمان پدر و مادر  یسوزه ، عذاب وجدان یذره دلم به حالش م هی

 ...، خودش مقصره  دیکش یهم عذاب نم يجور نیکرد ا

 .متأسفم  ـ

 شیو بهم نداد پ لیکاسه آج ی، وقت دمیرو د طونیدختر جسور و ش هیار ب نیاول... خودم بود  ریشما چرا ؟ تقص ـ

شد سربه سرش  ینظر من و جلب کنه ، بد هم نبود م يجور نیخواد ا یخودم فکر کردم دنبال جلب توجهه و م

 ...بذارم 

اول  ياز همون لحظه ...  نیبه خودتون مطمئن هست یلیخ...  یچه اعتماد به نفس: زنم به روش  یم شخندین

 .. نیاشتباه کرد
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 ي، مهتاب گفته بود نوه  نیهست یک دمیکرد تازه فهم یخانم که احوال پرس يکبر...  دمیزود فهم یلیخ ـ

 ..تصورتون کرده بودم  گهیطور د هی،  نیکردم که شما باش یدرصدم فکر نم هیاشرف خانم برگشته اما 

بازم  یول.... که تو ذهنم بود  يزیبهتر از اون چ یلیخ: کنه  یرجوع مکنم و زود حرفش رو رفع و  یم اخم

 !!  نیکن یتالف نیزده باشه و بخوا یمن حرف يخانم درباره  نینازن نکهیاشتباه کردم ، به ظن ا

 نگفته بودن ؟: پرسه  یدم وم یو با تأسف تکون م سرم

 ی، من ب می،هوار بکش می، جا داره که دعوا کن دمیکه تا حاال داشتم و د ییشکل دعوا نیو تازه تر نیتر بیعج

 .... میزن یوحرف م مینشست زادیآدم يکنم و اون التماس ، اما مثل بچه  ییاعتنا

 ي افهیرو لبشه ، ق يمحو يو آرومه ، نگاهش مهربونه ، خنده  لکسیر يکنم ، خودش تا حد یم نگاهش

 بودنه ؟؟ مونینگاهش از سر پش یمهربون دی؟ شا هیشکل نیکنه ا یخواد عذر خواه یکه م یآدم

کنم ،  یشناختم که بخوام تالف یزده بود من شما رو نم ی، اگرم حرف نیکه شما فکرش و کرد یینه تا اندازه ا ـ

 ....نداشت  یبه منم ربط

زود  یلیهم خ یکی نیبه ا: ده  یو حرفش رو ادامه م نهیش یم نهیکشه ، دست به س یصورتش دست م به

 ... نیو تعجب کرد نیدیترس دنمیدر خونه از د يجلو ی، وقت دمیرس

ظاهراً زود قضاوت : کنم  یبازخواستش م یشاک یکم یشم و با لحن یم نهیخودش آروم و دست به س مثل

 ...از اخالق و رفتار شماست  یجزئ دنیفهم ریکردن و د

کنه  یخودش و آروم م يجور نیه اکشه تو صورتش ، معلومه هر وقت کالفه است و تنش دار یدست م دوباره

. 

که تو صورت و نگاهتون بود با  يزیچ!! دونم چرا  یکردم و نم یم يکنجکاو يجور نیبود که ا يبار نیاول ـ

 ... کرد به شناختن شما  بیبودن من و ترغ ینیب شیقابل پ ریتفاوت و غ نیکرد و هم یرفتارتون فرق م

شما به اون ،  یکی، اون موقع شب ، تک و تنها ، نزد دمتونیکه با اون مرد جوون د یتا اون شب دمتونیند گهید

، مطمئن شدم که همون فکر اولم  ختیساخته بودم خراب شد و فرو ر دنتونیتو ذهنم از شما با د یآن هرچ هی

 .... تو خارج از کشور رو شما اثر گذاشته  یدرست بوده و زندگ

 یکسان نجایکه ممکنه منم ا نی، فکرنکرد نیو دوباره قضاوت کرد نیکنه اشتباه کنکه مم نیو اصالً فکر نکرد ـ

 ...مثل سامان پسر خاله ام  یکی،  لمی، مثل فام کنیرو داشته باشم که دوستشون دارم و بهم نزد
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نکردم ، فقط  فکر.... متأسفانه نه .... نه :  نهیش یره و دوباره م یکالفه راه م یو چند قدم ستهیا یشه م یم بلند

 لیدل نیکه دوباره تک وتنها اومد دنبالتون و رفت یماجرا ، وقت نیتکرار شدن ا....باور کردم  دمیرو که د يزیچ

من پسر خاله ... من نگفتن به مهتاب بود  گهید يخطا...شد که به شما و به درست بودن رفتارتون شک کنم 

 یحرف زدن بود ، تو عروس يشناختم اما مهتاب حتماً آشنا بود و اشتباه بزرگترم عجله کردن برا یتون رو نم

اشرف خانم داشتم  ياز نوه  يشتریراستش انتظار ب... و فشارم باال زد  دمیمن فقط حرکت اون پسرها رود

مهتابم .... ازش سربزنه  یاشتباه دمیتا حاال ند یهست ول طونیشناسم ، شوخ و ش یم هیمدت وخانم  نینازن...

 ....که 

 !!  نیاون شب و متلک اون پسرها هم به اسم من گذاشت يهمه از گناه مبرا بودن ، خنده  ـ

حماقت محض بود و : بار هر دوتاش  نیده ،ا یندازه و دوباره پاهاش و تکون م یم نییسرش و پا شرمنده

به بن بست  شیمهتاب تو زندگ نیبدون دیشا... رم که دوستش دا یکس يبرا یدل نگران هیو  طونیش يوسوسه 

مهتاب کم از ... بودن  يبد يها ههر دوتاش ضرب... بالفاصله بعدش مرگ پدر و مادر من .... و نارو خورد  دیرس

 دیو نبا نیستیبا مهتاب ن یدوست ستهیکردم که شما شا یفکر م نیمن فقط به ا...  دیدوست وآشنا حرف نشن

 یشدم ، وقت مونیاز کرده پش یاون حرفها رو زدم و چند ساعت بعدش مثل چ... کنه  دایادامه پ یدوست نیا

....  نیهست نجایکه ا یدور شما رو خط بکشه تا وقت دیبهش گفتم که با یرفتارم و خواست ، وقت لیمهتاب ازم دل

فکر کنم و ال اقل چرا  يطور نیو شماتتم کرد و سرزنش که چرا به خودم اجازه دادم که ا ختیمهتاب به هم ر

 ... اول با خودش حرف نزدم 

سخت و بد تو  يمن دو تا لحظه : خنده  یب یو لب ستیآروم ن گهیکه د یو با صورت رهیگ یو باال م سرش

کدوم  چیو گفتم و خودم قبول دارم که ه زیهمه چ.. که اون شب داشتم  یو حال زیداشتم ، مرگ عز میزندگ

 ... مرتکب شدم  یزرگچرا اشتباه به اون ب دمیحرف بزنم اما خودمم نفهم يشد که اون جور ینم لیدل

 ...دونم  ینم... دونم چرا  ینم: کنه  یکشه و چند بار تکرار م یبار دست تو موهاش م چند

 ییحرفها يهمه ..  نیشد یحال هم دچار نم نیبه ا نیکرد یفکر م یو منطق نیاگر عجله نکرده بود دیشا ـ

رو مسلسل وار به  یکیشه که  ینم لیتون واسه مهتاب دل یخودتون گرفته تا نگران تیاز فکر و ذهن نیکه زد

عذر  هیاما توقع قبول کردن اشتباه و  داشتمانتظار اون حرفها رو ن...حال منم بد بود بدتر از بد ....  نیحرف ببند

 ..رو داشتم  یخواه
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 یخداحافظ یصبح زود و ب.. بودم  یکنار بچه ها م دیبود و با ادیکارمون ز...  نجایگشتم ا یبرم دیصبح زود با ـ

دنبال فرصت مناسب بودم تا خودم حرف !!  نیگفت یمهتاب گفت که چکار کرده و چ یول...  رونیاز خونه زدم ب

اما شما قصد  بود یفرصت خوب...برگشته بودم  هدر خونه تاز نیبزنم ، اون روز که با اون حال و اضطراب اومد

سفر  نیا بیو ترت مارستانیب ومدمین گهید نیکرد واسه هم یو حضور من ناراحتتون م نیکوتاه اومدن نداشت

 ..نیو دادم و همه اش اضطراب داشتم و منتظر که قبول نکن کیکوچ

 .... هم نبوده  جایو بچه ها اومدم ، انتظارتون ب یبه اصرار مامان ـ

 یو نفس راحت م ادیکنه که لبش به خنده کش م یاز حرفم م یونم چه برداشتد یزنم اما نم یحرف م يجد

 ... دیتا که قبول افتد و در نظر آ.... من حرفم و زدم  نکهیو خوب تر ا نیهست نجایکه ا نهیمهم ا: کشه 

 .دم  یم رونیب نیفشارم و نفسم و سنگ یو به هم م لبم

 ؟  نیدینبخش یعنی ـ

 ...  امیکشه تا با خودم کنار ب یطول م...  ستین يکار ساده ا ـ

زل زده بودن تو  سیکه ناراحت ، دلخور و خ ییمنم فراموش کردن چشمها يفراموش کردنش سخته ، برا ـ

 .... نفس به نفس ... شه  یچشمم تکرار م ي، مدام جلو ستیچشمم تا حرفشون رو بخونم آسون ن

هاش از سر سوء  هیحرفها و کنا يکنم ، همه  یم یسبک خودمم احساس یاز من حرف زد ول شتریب دیتوح

بودم من  یاشتباه و کرده و چه بد شانس نیباره که ا نیگفت اول یتفاهم و نشناختن من و برداشت غلط بوده ، م

از صداقت بود ، اگر باور داشته  رحرفاش پ يتونم انکار کنم که کلمه به کلمه  ینم یکه به تورش خوردم ، ول

به اشتباه  گرانید يکنن ، فراموش کردن راحت تره ، شده که خودمم درباره  یآدمها اشتباه م يهمه باشم که 

مسئله که  نیا رفتنیبودم ، پذ دهیکه خودش حرف نزده بود و رفتار عمو رو ند یتا وقت...  غمایفکرکنم ، مثل 

معلوم  یصبر کردم و منتظر موندنم تا همه چ دیمن بر عکس توح... شده ساده بود  ندو ب دیق یو ب یال ابال غمای

و  ری، اشتباه کردن آدما اجتناب ناپذ دمیها شن یکه چ اوردمین غمای ينرفتم و به رو یطرفه به قاض کیبشه و 

 .قابل انکاره  ریغ

شکل پر از آب زال  لیو مستط یبتون ي،سازه ها نمیبب کیحوضچه ها نشستم ، باالخره موفق شدم از نزد کنار

 اریاستخرها با الله يو باال نجاستیهم ا دی، توح نهیهوا دلچسب و دل نش یو خنک کهی، غروب نزد یو ماه ل

ام گرفت و  هیگر دمشید یوقت نزنه ، امروز با خوندش چقدر لطف در حق همه ما کرد ، راستش م یحرف م

 .نشه  يخودم و گرفتم تا اشکم جار يجلو یلیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

سبک  نیدل نازن یعنیشه ،  یروشن خاموش م نیکنه ، اسم نازن یافکارم و پاره م يرشته  یزنگ گوش يصدا

 شده ؟؟؟

 جانم ؟  ـ

 بهاران ؟  ییکجا ـ

 ...و گرفته است ، خدا کنه دلش باز شده باشه  یتو دماغ صداش

 !کنه درخته  یچشم کار م یدونم کجام ، هرچ ینم نیگم شدم نازن.. درخت  ي هیسا ریز ـ

 ؟  ییمگه کجا: شه  یذارم و اون نگران م یعوض شدن حالش سربه سرش م يبرا

 .دونم  ینم ـ

 ...زنم  یکنم ، خودم بهت زنگ م دایو پ دیبمون تا آقا توح یکه هست یی، همونجا يچرا زنگ نزد ـ

آدم  هیمن مال  الیخ یآروم و ب يفهمه که صدا یمغزش رو مختل کرده ، نم یخدا ، عشق و عاشق خنگ

از  یشه که سرکار بوده ، نگران یو تازه متوجه م رمیخنده ام رو بگ يتونم جلو ینم.  ستیگمشده ومضطرب ن

 . رهیگ یکشه و حرص جاش و م یصداش پر م

 ..کوفت ، زهر انار ، مردم و زنده شدم ، دلم هزار تا راه رفت  يا ـ

 .بگو برگرده  ـ

 .تم بهت نرسه دعا کن دس... کشمت بهاران  یبرگرده ؟ م ـ

 ... حرص بخوره  شتریخندم تا ب یجوابش م در

 االن ؟  ییکجا ـ

 !! قشنگه  یلیخ...  نجایا نیایکن و ب دایها ، مهتاب و پ یماه شیپ ـ

 ؟  یتنها هست ـ

 ...  والیبا جناب ه: گم  یآهسته م ییبا صدا...نه  ـ

 ... از اول بگو !! آهـــــــــان  ـ

 ...دل شکسته ... و فراموش کرد ، سامان  یخانم زرنگ ، به کل همه چ نیآخرش و خونده ا تا

 .... بهاران  یکن فیبرام تعر دیبا ـ

 !!  نجایا ایحتماً ، تو ب ـ

 ... ، فعالً  میاومد ـ
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 ... ستیاز لطف ن ی، خال نیها غذا بد یبه ماه نیخوا یم: که تو دستشه  یبا سطل ستهیا یکنارم م دیتوح

 دیچرا ، با:  رمیگ یشه سؤال و جوابش رو م یخواد ، فکرم م ینم يکار بلد نیکنم ، مگه ا ینگاهش م متعجب

 ...  نیدوست داشته باش دی، گفتم شا یبلد باش

شدن و  یاگر عصبان....  هیکه خودش مسببش بود ستودن يکردن من و برداشتن فاصله ا یراض يبرا تالشش

 ستیاصالً برازنده اش ن والیشه گفت صفت ه ی، رو هم رفته م يریزود قضاوت کردن و از اخالقش فاکتور بگ

 یکتک جانانه نوش جان م هی هدفع نیکنه ، حتماً ا یچکار م میکن یصداش م یو من چ نیاگر بفهمه نازن.... 

 ..کنم 

 ... جا  هیشن  یهمه شون جمع م يزیر یغذا م یوقت دمید لمهایدوست که دارم ، تو ف ـ

 نیکن اطی، احت نیزیو براشون غذا بر نی، تو طول استخر راه بر اریمثل الله: گه  یو م اریللهکنه به ا یم اشاره

 .... تو استخر  نیفتیدفعه ن کی

 ... شه راحت رفت و برگشت  یو م ستین کیبار یلیاستخر ، خ يکنم به لبه  یم نگاه

بعد من  نیها رو نجات بد یاگر افتادم تو آب اول ماه..... امتحانش ضرر نداره :  رمیگ یغذا رواز دستش م سطل

 !! 

 ....  فتهینم یاتفاق نیمواظب باش ـ

 ....  نیکنن ،شما دستگاه ندار یکار وم نیا زهیمکان دمیمن د ـ

...  ادیم نییهم پا اش نهیمصرف غذا کمتر و هز... باشه بهتره  زهیمکان...  میسفارش داد.. در حال حاظر نه  ـ

 ...بشه  زهیبه صرفه است که مکان... هم گرونه  یماه يغذا

 غذا به هدر نره ؟  ای...  فتمیمراقب باشم ن...  يطور نیشه ا یکار من سخت م ـ

 ... یاول شتریب ـ

 ... سفره  نیو خراب شدن ا یمامان يبه خاطر شرمنده نشدن تو رو شینگران

 یکوچولو م يکنجاله ها نیاستخر و از ا يکه همه جا اریکنه که از کجا برم ، با نگاه به دست الله یم ییراهنما

شن و آرامش آب استخر به  یاونجا جمع م يزیر یداره که هرجا غذا م یفیدم و چه ک یغذا م هایبه ماه زهیر

 .... خوردن غذا دارن  يکه برا یخوره از عجله و تالش یهم م

شه  یروحشون تازه م نییب یاستخرها و درحال کار م ونیمن و م یو مهتاب هم وقت نیو نازن خودم خوبه حال

 ... رو لبشون  نهیش یو خنده م
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 دیآقا توح.. که ازدستت در رفت  يکار يجا بمون به جا نیهم... بهاران  ادیبهت م یلیخ: زنه  یداد م نینازن

 ؟  رهیگ یم ادی، زرنگه ، زود  نیکن یاستخدامش م

کنم ، کارم به  یم تیمنم ازش تبع رهیم رونیکه ب اریکنم ، الله یم هیتسو ششیرفتم پ یو وقت نینازن حساب

و  نینازن يقهایبا تشو... تنوع  نیهستم از ا یتالشم و کردم و خودم راض ياما همه  ستیو دقت اون ن یخوب

خوب  یلیخ نیلغزه ، نازن یگذاشته و پام م رم اثاونها روراه رفتن اقی، شور و اشت امیم رونیب یمهتاب و به سخت

 ...  ارهیدرب یو کجا تالف يبلده چطور

زنن خم و  یو مهتاب که به مسخره برام دست م نینازن يذارم و جلو یم نیرو زم یزنون سطل خال نفس

 ... ما سه نفر  میو فراموش کرد دیشم به کل حضور توح یراست م

 سخت بود ؟  ـ

 یدونم ماه ینم.. سخت که بود : باشم  يو اداهاش بذاره جد نیکنم اگرنازن یم یخورم و سع یام رو م خنده

 .... بود  یخوب يتجربه  ینه ول ایشدن  ریها س

 ... ادیکار کن ، قلقش دستت م یشیآزما میهست نجایا یتا وقت ـ

 .هم نداره  يریو تأث نیکشم واسه نازن یو نشون م خط

و عصرونه  یی، چا انی، حاج خانمها دران م مینیبش میبر نیایب: گه  یو م رهیگ یو مدست هر دوتامون ر مهتاب

 ...تو راهه 

 رشیز... بون  هیمهار شده و شده شکل سا یدرخت بزرگ مو هست که با اسکلت آهن هیراست استخرها  دست

کال و  يخوشه ها یکن یسرت و که نگاه م يو مخده ، باال یهم تخت گذاشتن و فرش پهن کردن ، با پشت

 ... هستن  زونیانگور آو ي دهینرس

دوست  یلیمن غوره خ....  دنیکه هنوز نرس فیچه ح: کنه  یبا دهن آب افتاده و پرحسرت نگاهشون م نینازن

 .. دارم 

 ی، به غوره هم م میاومد یتر م ریکم د هیتاکه ، اگر  يدرختا نیبه خاطر غوره اش و هم نجایشهرت ا ـ

  .... میدیرس

دخترها خوب خرجتون :کنه  یاعتراض م یبه شوخ ی، با دست پر و مامان انیو عمه و صفورا خانم هم م یمامان

 ..... حواستون باشه  نیرو سوا کرد

 ....  یخودش بود مامان يهرکه دنبال گرفتار ـ
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 پس بابا کو ؟ .... ا : کنه  یشه بحث و عوض م یمتوجه م یگه و خودش وقت یم یکه چ ستین حواسش

 یرفته گشت.... گوسفند  ي، درخت و باغ و گله  میاومد ییخوب جا:  نیده به سؤال نازن یجواب م تایب عمه

 .... تو روستا .. بزنه  نجایا رونیب

..  بشیذاره تو ج یکنه و م یکنه ، صداش و قطع م یبه شماره اخم م یخوره و با نگاه یزنگ م نینازن یگوش

 ..شه  یبلند م امکشیپ يکشه که صدا ینم یطول

 ؟  هیک نینازن یزن یمشکوك م ـ

 !! شناسم  ینم ـ

 ... باور کردم  ـ

خونه و آهسته  یروم امیشه و چند قدم اون طرف تر پ یبلند م یناراض نیو نازن ادیم امکشیپ يصدا دوباره

شده اعتنا  یپرسم چ یازش م یگرده اخمش به هم گره خورده و هرچ یبرم یشه و وقت یآهسته از اونجا دور م

،  هیجد یلیدفعه خ نیاما ا ستین يتظاران نیازا شتریب نینازن رییمتغ قهیدم به دق ياز حال و هوا... کنه  ینم

 ....بشم  چشیترسم پاپ یکه منم م يطور

******************** 

همچنان اصرار دارم که بخوابم ،اگر بگذارند ، خوبه  یپرونه ول یمخواب و از چشم  رونهیکه ب ییو صدا یشلوغ

و  نیکه نازن هیکنن ، عجب یهمه سر وصدا م نیوبازم ا دهیخواب نجایدونن چند تا آدم خسته ا یاول صبحه و م

 ... شنوم  یم رونیاون دو تا رو از ب يکنم صدا یکه دقت م یکنن ، کم ینم یمهتاب اعتراض

 یخواد کس ینه م... شه خوردش  یرو به اون رو شده و با صد من عسل هم نم نیازا امکیبعد از اون پ نینازن

کاش .... نداره  ياثر یکشم رو سرم تا صدا کمتر بشه ول یپتو رو م... ازدستش دلخور بشه نه حوصله داره 

 ... بود  نجایهدفونم ا

 ..... ره چه خب رونیب یاگر بدون.... خرس گنده  گهیپاشو د ـ

 .  ستیبد ن نیکم مراعات کن هی.. ازصداتون معلومه ...  ستیالزم به گفتن ن.. بله  ـ

 .االن چه وقت خوابه .. پاشو دختر  ـ

 ....  دمیخواب ریمن د.. ول کن جون مهتاب  ـ

 اومده ؟  یک یچرا نگفت یبعد نگ... باشه بخواب  ـ

 اومده ؟  یمگه ک: پرسم  یم دنیکش ازهیکنم و بعد از خم یو ترك نم سنگرم
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 نشده ؟  داریهنوز ب ـ

 . نهینازن يصدا گهید نیا

 ... که  ینیب یم ـ

 ...  ستیبه نظرت آشنا ن ییذره گوش کن ، صدا هیبهاران  ـ

 هیو مثل ....  نازیمامان پر يمونه صدا یم میمثل نس... بدم  صیکنم با دقت تا صداها رو تشخ یزمیت گوش

 !! نــــــــــه : زنم  یشم و داد م یبلند م یجست.... بهرام  بابا يآغوش گرم صدا

 !! آره : دن  یدوتا سر تکون م اون

نه به  یالیخ ینه به اون ب: خنده  یشه و مهتاب از ته دل م یمانع م نیدارم به طرف در ، نازن یبرم ریخ يفور

 .... زشته ..  بهیع... آدم عذب نشسته  رونیب.... نگاه به سر تا پات بنداز  هی... عجله  نیا

 ... کنن  یچشمها که روز آدم و بد م نیخنده اما لعنت به ا یم نینازن لب

 تیدم به وضع یسر وسامون م يفور... شلوارم تا به تا  ي،موهام افشونه و پاچه ها دمیپوش یشلوار راحت بلوز

 نیشه ، به نازن یباورم نم نمیه ، اندازه سر سوزن ، تا نبذره شد هیرم ، دلم  یم رونیلباسم و با عجله از اتاق ب

 !! گه  یمهتاب که دروغ نم یول ستین ياعتبار

 یهستن و دوطرف مامان نجای، مامان و بابا واقعاً ا نمیب یچشمم م يرو جلو یزندگ قتیرم ، حق یکه م رونیب

که تو هال نشستن ، سخته انتخاب ،  ییتوجه به آدمها یکشم به طرفشون ، ب ینشستن دست تو دست ، پر م

شه و من اول تو آغوش  یبلند م نازماما رتریبابا خودش د یهر دوتاشون تنگ شده ، ول ياندازه برا هیدلم 

 .... کنم  یم دایشم و خودم وپ یمامان گم م

 طونیو ششوخ و شنگ  شهیرسه ، مثل هم یآشناهم به گوشم م يصدا هیدل و قلوه دادن با مامان بابا  ونیم

مثل زبل خان ... نشسته  دیروشن تر کنار توح یقتیاز هر حق یکنم اشتباه کرده باشم ول یزنم و دعا م ی،پلک م

 ..... سامان همه جا .. زبل خان اونجا ...  نجایزبل خان ا.... مونه  یم

 یشونه اش م کنم و سر رو یکنه ، دست دور کمرش حلقه م ی، دست دور کمرم حلقه م نمیش یمامان م کنار

بعد از مدتها  یمامان يقشنگ تره چون خنده  میزندگ يروزها ياما امروز از همه  روزمید يذارم ، هنوز خسته 

 .و از ته دله  یواقع

 رونیب یحضور بابا رو باور کنه و از دلتنگ یمامان يبوسه ، تا چشمها یکنه و سرم و م یبازوم و نوازش م مامان

 . نازمیمن سهم مامان پر ادیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

 ؟  نیاومد یک ـ

 !!ظهر  کی، نزد روزید: چرخه  یبار تو صورتم م نیچندم يبرا نگاهش

 !نگفت ؟ يزیبابا که چ ـ

 ستیحال مادر جون خوب ن یاز همون موقع که بهش گفت! ، آروم و قرار هم نداشت ادیخبر ب یخواست ب یم ـ

 یهماهنگ کرده بود ، وقت مارستانی، با ب رانیسفر به ا يگفت حاضر شو برا شیکرد ، چند روز پ یم یتاب یب

 . میکه زنگ زد تو راه فرودگاه بود

 ...، دلم براتون تنگ شده بود  نیینجایخوشحالم که ا ـ

 .. از رنگ رخسارت کامالً مشخصه .. بله : گه یم یو با بدجنس رهیگ یاز بازوم م يزیر شگونین

 یم نیدوزم به سامان که چشماش بدتر از من خمار خوابه ، دنبال نازن یکنم و چشم م یو تو بغلش جا م خودم

کنه ، بابا و  یو تازه م نینازن يغمها دنشیبود ، د ومدهیگردم ، تو آشپزخونه کنار مهتاب نشسته ، کاش سامان ن

 شده ؟  داغتر از آش يچرا سامان کاسه ...  یبا حاج ایاردالن ،  یحت ای انیتونستن با آژانس ب یمامان م

دزدم ،  یگزم و نگاه م یزنه و من لب م یم يزیگرده و چشمک ر یکنه برم ینگاهم که حس م ینیسنگ

....  زهیشک بر انگ یلیهست که خ یبرق هیمست خوابش  يخسته است و داغون اما سر خوشه ، تو چشمها

 . ستیاز اومدن مامان بابا ن شیکه فقط محض خوشحال یبرق

سامان جان پسرم ، پلکات : استراحت کردن  يکنه برا یو تعارف م نهیب یسامان رو م یخانمم خستگ صفورا

 .بره  رونیازتنت ب یشده برو تو اتاق استراحت کن تا خستگ نیسنگ

 !!  يو راه دوره گوش نداد یش یم تیآره خاله جون ، بهت گفتم اذ ـ

 نیاومد یم یبعدشم من بودم شما با تاکس!  منم آدمم دل دارم! خاله  یتحفه ات عجله داشت دنیشما واسه د ـ

 ؟  نجایا

 .زنم  یکوبم و با منظور حرف نم یتنگ شده ، اما تو ساز و دهل نم هیبق ي، منم دلم برا ستیکه بد ن یدلتنگ

 .کنه  یتو اتاق استراحت م دیتوح ییموندن نداره و با راهنما داریتاب ب گهید سامان

بدجنس ، چرا  يبابا: باباست که دور کمرم حلقه بشه  ي، نوبت بازو نمیش یکنم و کنار بابا م یمامان دل م از

 ؟  نیهست نجایعازم ا ینگفت

 کرد ؟  ی، استقبالت فرق م میتا ما برس يموند یم داریگفتم ب یمثالً م ـ
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که نداشتم ، خسته  بی، علم غ ارمیزنم و دلش و به دست م یفشارم و مهربون براش پلک م یبه هم م لبم

 .بودم خوابم برد 

شه که  ینم زیپدر سوخته ، دختر ناز نکنه عز: شه از محبتش  یگرم م میشونیآغوشش و پ ونیشم م یم فشرده

 ! 

هم  یاز جگر گوشه سخته ؟ حال مامان يکه چقدر دور نیدیمدت فهم نیتو ا...  دمتونید یشد وقت یباورم نم ـ

 !مثل شما بود 

و شکست و پا  میکه بابا باالخره تحر نهی، مهم ا دهیباور رس نیگه ، حتماً خودش به ا ینم يزیچکشه و  یم آه

 ... رانیگذاشت رو دلش و برگشت ا

ناهار  يبرا ادی، م دهیهمون مج دمیو فهم دمشید روزیکه د دیصبحانه جمع نشده ، دوست توح ي سفره

وقت  هیو  میموقع است ما تازه صبحانه خورد یکنه ب یکنه خونه شون ، صفورا خانم تعارف م یدعوتمون م

 يرو به عهده  یهمه چ رساکته و از قرا دی، توح دهیگه مادرش تدارك د یکنه و م یقبول نم دیمج یول گهید

 يچشمها بیمهتاب و تعق زیو من از گر ادینم رونیمادرجونش گذاشته ، مهتاب بست تو آشپزخونه است و ب

که  يوجود داره ، رابطه ا یربط هیکنم که  یکنه شک م یبه آشپزخونه نگاه م یرکیز ریز یکه گه گاه دیمج

 .اول  داریو تو د روزیاز من زرنگتر زودتر کشفش کرد ، همون د نِینازن

کار  دیو مج دی، توح میصبحانه خورده بود ریو ساعت سه ، د ریتأخ یبا کم میخور یم دیمج يو خونه  ناهار

دونه خواهرش  هیخودش هستن ،  یو مهربون یبه خونگرم دیمج يتا برگردن ، خانواده  میداشتن و منتظر شد

 ی، تفنگ رو دوشش م لهیاخودش ، عروس  يبرا هیرزنی، ش دنشیکنم از د یاسمش مهتاجه ، من که حظ م

کنه و  یو شگفت زده م نیکه من و نازن گهید يکارها یلیشه و خ یم سانیتازه ، سوار ن یندازه و با اسب م

و  يریعشا ی، زندگ مینیب یکه ما م يدیجد يزهایبا چ ستین بهیشه ، مهتاب غر یچشمامون اندازه گردو م

کنه آدم  یم فیاز کارهاش تعر یبار آورده ، وقت ریخود ساخته و دل یو قشالق مهتاج و زن القیی ونیکوچ م

، از وجود  یمهتاب خاصه و تو چشم اومدن، توجه خانواده به  ینوع زندگ نیشه واسه تجربه کردن ا یمشتاق م

تونه  ی، مهتاب نم دمیمهتاب و نفهم دنیکش شیبا دست پس زدن و با پا پ لیدل یاحساس مطمئن شدم ول هی

و  ییبایهمه ز نیا دنیسامان با د یخستگ! و اما سامان  ادیب رونیب یما به راحت يو کنجکاو اقیاشت ياز تله 

برگشتن نداره ، تو فکر  الیو دوستاش ، متأسفانه خ دیکنه تو جمع توح یره و خودش و جا م یم نیطراوت ازب

 .کنگر خوردن و لنگر انداختنه 
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همراه هم  یگردش ، بابا و مامان يرن برا یجداگونه م تایباغ ، مامان و عمه ب میگرد یغروب برم شیو م گرگ

کنه به خوردن  یده وخودش همه رو دعوت م یاجازه نم میخواد شام درست کنه که عمو کر ی، صفورا خانم م

 ... و سبک  يحاضر يو هندونه ، غذا رینون پن

 اری، الله شیدرخت و دور بساط آت يحوضچه ها ، رو همون کنده ها کینزد میش یپسرها هم جمع م دختر

! خوشمزه باشه  دیبا یزغال ییذاره روش ، چا یسوخته رو م اهیس يکنه و کتر یروشن م ییکوچولو شیآت

 .ذاره  یکنه و تنهامون م یدعوت دوستانه مون رو رد م

از  می، معذبم نه از بودنش ، من سامان و مثل داداش دوست دارم ،ناراحت نهیش ینشستن سامان کنار من م موقع

از احساس  يخبر یسامان نداره ، ب دنید يبرا یواسه ترك کردن جمع و تحمل يکه بهانه ا نهیحضور نازن

 چیمن ه يکاش ها يا... بود  زدهن یبه سامان نداشت ، کاش حرف یحس نیکنه ، کاش نازن یسامان ناراحتم م

 ... کاشه  يپر از ا یندارن ، زندگ ياثر

 گهید زیچ هیقفل شده تو همش  يزنه اما انگشتها یکنم ، با مهتاب حرف م ینگاه م نیو گذرا به نازن یدزدک

 و با حضور سامان  يزود نیتونه خودش و به اون راه بزنه ، نه به ا ینده ، نم تیمتونه اه ینم نیگه ، نازن یم

 گذره نه ؟ یخوش م یلیخ ـ

 .من  دنیآروم و آهسته است درحد شن صداش

 !  ستیبد ن: خندم  یلب بسته به روش م با

 کنه بهاران ؟  یم تتیاذ نجایبودن من ا ـ

 ؟  يکرد يفکر نینه چرا همچ: کنم  یزده نگاهش م شوك

 ! رفتارت فرق کرده !! با من  یستیراحت ن ـ

 .کنه  یبه جانب و مشکوك نگاهم م حق

 !  یکن یاشتباه م ـ

 !!  ي، ازمن در فرار یستین شهیکنم ، بهاران هم یکه نم یدون یم ـ

 .کنم  یاز خودش ، من از احساس سامان فرارم نه

 .... به تو نداره  یحال من ربط ـ

 . ستیبودنت خوب ن نجایبهش بگم بله ا میتونم مستق ی، اما نم گفتم یبزرگ دروغ

 : کشه  یم شیرو پ گهیبحث د هیباور نکرده ،  یعنیندازه  یکه باال م ییابرو
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 .و خوشحال  یبش ریمامان بابات غافلگ دنیخواستم با د یدوست داشتم خبرت کنم ، اما م یلیخ ـ

 . یدلخوره ، به خاطر بحث قبل یلحنش کم!!! سامان  نینداشت ، اما ا یبود اشکال شهیسامان هم اگر

 .... تو که حد و مرز نداره داداش  یمهربون: کنم با شوق حرف بزنم تا فراموش کنه  یم یسع

 ... ده  ینشون نم یعکس العمل چیکنم ، موقع گفتن داداش ه یدقت به صورتش نگاه م با

 ؟  يآورد ریرو از کجا گ نجایآدرس ا ـ

، عمو  نجایا انیب گهیدو روز د یکی ای،  نیمامان بابات که طاقت نداشتن ، مامان اصرار کرد صبر کنن برگرد ـ

 ..بهرام قبول نکرد 

 زیصبرکردن جا گهید یمامان دنیاومده د یداشته ، وقت ییواسه جدا یلیدل هیکه دور بود  یحق داشته ،موقع بابا

 ...نبوده 

 خوب ؟  ـ

 !! خانم  نینداشتم جز زنگ زدن به نازن یرسونمتون ، راه ی، گفتم خودم م انیب یخواستن با دربست یم ـ

 !!ناراحت شد سامان بوده  نیزنگ زد و نازن روزیکه د یاون

 دونست مامان بابا اومدن ؟  یم نینازن ـ

 یهمه که من زنگ زدم ، نم، گفتم بهاران نف دنتید امیخوام ب یتو تنگ شده م يبهش گفتم دلم برا... نه  ـ

 ...بپرسم  یاز حاج دیدونه و با یرو نم نجایخوام بدونه ، گفت آدرس ا

 .... من گفته  یاز دلتنگ نیواسه نازن!! از دست سامان  داد

شد کار  ی،اگرم م نیشد روراست با سامان حرف بزنم ، از حس خودم ، نازن یکشم به صورتم ،کاش م یم دست

 .... به من اعتماد کرد  نی، نازن ستین یدرست

 !! بهت نگه  يزیو چ ارهیکردم طاقت ب یفکر نم ـ

 ...اش  دهی، از دل منتظر و بار به مقصد نرس نینازن ادینداره از طاقت و صبر ز خبر

 !!  یو هنوز نشناخت نینزد ، نازن یحرف ـ

 شهیخانمم مثل هم نینازن : نهیش یرو لبش م يمحو يو خنده  رنیگ یاز هم فاصله م یسامان کم يابروها

 از شما ؟  ای، اونم فرق کرده ، اشکال از منه  ستین

 ...راه سر از چاه در آورده  يرفته ، به جا راههیکه به ب هیاز حس اشکال

 ؟  يتو فکر نینازن هیچ:  رهیگ یجا م نیکنه و خودش کنار نازن یکشه و مهتاب به همه تعارف م یدم م ییچا
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 ...گشت و گذار خسته ام کرده ....  ستین يزیچ: شه  یم نیجمع نازن حواسم

کنه  یزبون آدم و باز م نجایا يشن ، آب و هوا یم داریخفته از خواب ب يشه ، حس ها یروح تازه م نجایاما ا ـ

.... 

 ....بزنه  یده ، نکنه بخواد حرف یم نیکه به نازن هیچه جواب نی؟ ا هیگه ؟ منظورش چ یداره چرت و پرت م چرا

 !!  گهیوقت د چینه ه... کنم ، نه االن  یسامان ، خواهش م... نه 

 یبود ، م تین نیبه هم نجایاومدنم به ا یعنی... چند ساله بردارم  يخوام پرده از راز یامشب زده به سرم و م ـ

 ... ترسم حرف نزنم و ازدستش بدم  یترسم ، م یطاقت ندارم و م گهیو درست کنم ، چون د ییزهایچ هیخوام 

آباد کردن  يسامان بو يشه ، من از حرفها یگچ م يدیبه سف نیلرزه و رنگ صورتم مثل نازن یو دلم م دست

 ... ده اما  یعشق م يوبس ، حرفهاش بو نمیب یم یفهمم ، من فقط خراب ینم

 ....و بردارم خوام فاصله ها ر ی، م ادیخوام به دلم راه ب یکه م یاگر دل اون ـ

 !!!هوا ؟ یمقدمه ب ی، زده به سرش ؟ ب اریهش ایدارم که سامان مسته  شک

و دارم نه  نینازن دنی، نه دل د نمیب یفقط اون دوتا رو م.. کنن  یو مهتاب هم متعجب به سامان نگاه م دیتوح

 .... توان نگاه کردن به سامان 

 دنیازد.. که کمک کرد به شناختن احساسم و باور کردن خودم  يگم ، از دور یحس چند ساله براتون م هیاز  ـ

 ...  یطوالن یدوباره اش بعد از مدت

 ونیم... نکرده  دایگفتن حرفش پ يبرا یکنه ، سامان وقت مناسب یخون پمپاژ نم گهیزنم ، قلبم د یرو م سکته

قم مثل سنگ سفت وسخت شده و باشه ، بزا نیکنم که منظورش به نازن یهام ته دلم آرزو م يدیناام يهمه 

 ... تونم قورتش بدم  ینم

 بهاران ؟ :  زهیر یرو به هم م یبا حرف آخرش همه چ سامان

 .شن  یچشمم تکرارم يجلو نینازن ونیگر ي، چشمها نمیمن فقط به فکر نازن.... تموم شد  گهید

 .... دارم  اجی؟ من بهت احت یکن یم میهمراه ـ

 .... نیلرزه ، مثل دلم و دست نازن یسامان هم م يصدا

سامان خراب کرد و درست ...  نهیشکنه ، نگاهم مات زم یقورباغه ها م ياونجا رو فقط صدا نیسنگ سکوت

 ... ستیبشو هم ن
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کنه ،  یگه و اونجا رو ترك م یم يشه ، با اجازه ا یآروم بلند م یلیکنه و بعد خ یمکث م يا قهیچند دق نینازن

اما .. نشسته و بغضش نشکسته ، تحمل کرده تا غرورش ترك برنداره  نجایشناسمش ، طاقت آورده تا االن ا یم

 .... هم شکست  نینازن يدل من به جا

بلند شدن ، تو جمع فقط مهتابه که به خودش  يو اشاره اش به مهتاب برا نمیب یرو هم م دیشدن توح بلند

 یکنم و با فشردن شونه ام من وبا سامان تنها م شیخوام معن یه که نمزن یمن لبخند م يتسلط داره ، به رو

 ..... ذاره 

 یشماتتش م یو عصب نیزنم ، خشمگ یزانوم م يمشت شده ام و رو يدستا!!  دمیترس یبه سرم از آنچه م آمد

 : کنم 

،  يفقط برام برادر یدونست یم!؟ ی، نداشت یچرا سامان ؟ واقعاً چرا ؟ تو که از احساس من به خودت خبر داشت ـ

 نی؟ االن چه وقت گفتن ا يخزغبالت و از کجا آورد نی؟ ا یبود به هم بافت یچ فیاراج نیا... مثل اردالن 

... ازت انتظار داشتم سامان  نهایاز ا شتری؟ هان ؟ ب یو خراب کن یهمه چ يجور نیکه ا يحرفها بود ، موند

 .... نهایاز ا شتریب

 ... سامان و ندارم  نیتحمل ا گهینهاش بذارم ، دشم که ت یم بلند

 !! دوستم داره  ـ

 ...گفت ؟ گفت دوستم داره  یکنم ، چ ینگاهش م نیسنگ یگردم سمتش و با اخم یبرم

کشه و سرش و باال  یشه ، دست تو موهاش م یشه و نگاهش روشن تر ، بلند م یم شتریرو لبش ب ي خنده

چند  یزنه تو صورتم و با شوق و سرخوش یزل م... کارت درسته خدا !! ... آره : گه  یبلند م يو با صدا رهیگ یم

 ...دوسم داره .... کنه ، دوسم داره بهاران  یبار تکرار م

... شه  یم شیزیچ هیکرده ، اصالً امشب سامان  یقاط مهاشیزنم به سامان ، س ی، مبهوت و سرد زل م جیگ

 ..... خورده  يزیچ هیکردم که  یاگر تمام وقت کنارم نبود شک م

چند سال لحظه  یاگر بدون.. شه بهاران  یباورم نم: شه  یم شتریو خنده اش ب نهیب یپر از سؤالم رو م نگاه

 ....  دنشیکردم واسه فهم یم يشمار

 سامان ؟  یزن یحرف م یاز چ...  یاز چ ـ

 بهاران ؟ ..... من  ي؟ خدا يدینفهم ـ

 ! ؟ یگ یم یچ نمیحرف بزن ببدرست .... بهاران و  ـ
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 یکه تو چشمش بود و نم یاشک....  شیناراحت.. از نگاهش ... دوستم داره  دمیفهم....  وونهیگم د یو م نینازن ـ

رفتن و برگشتنت چه  یدون ینم!!  یکه تو برگشت یاز وقت.. کنم  یدارم امتحانش م هیمدت...  زهیخواست بر

بهم ثابت کرد که اونم مثل من عاشقه  شتنتبه من کرد بهاران ، رفتنت به من فهموند که عاشقم ، برگ یکمک

 .... 

 هی، همه کارهاش و رفتارش تا االن نقشه بوده ،  نیمن و نازن میواضح و ساده است ، رو دست خورد حرفاش

 کارش  نیکرد با ا دیعاشقه سف یهرچ ياحمقانه و بچگانه ، سامان رو ينقشه 

 نهیش یدرخت م يکنده  يرو رهیگ یخوام کنارش باشم و م یکردم و نم یکه از دست رفتارش قاط یمن دست

دونه  یسامان نم... ندارم  یندارم ، جون ياما تمرکز رونیخواد دستم از دستش بکشم ب یو منم کنارش ، دلم م

 .... شد  یرو خراب کرده وگرنه ذوق زده نم یهمه چ

 یدختر شدم ، اصالً نم هی يدونستم دوستش دارم بهاران ، برام سخت بود قبول کنم گرفتار و دلبسته  ینم ـ

 ...  هی، چه رنگ هیدونستم عشق چه شکل

 ... کرد  یکه اعتراف م یموقع نهینازن يحرفها هیحرفاش شب..  جالبه

بله ، کارم زار شده و دل  دمیشدم دمحروم  دنشیافتاد و از د نمونیکه ب ياجبار ي، فاصله  نیشما که رفت ـ

 ...  نیباختم به نازن

به من بزنه ،  تیموقع نیو تو ا نجایا دیحرفها رو نبا نیا.... بندم  یدم و چشمام و م یم رونیب نیو سنگ نفسم

 ... کلک  یب... نقشه  یبگه ، ب نیحقش بود که به نازن

به حوضچه هاست  یگردم ، مشغول سرکش یدنبالش م من باز ، با نگاهم يشه و چشما یبلند م اریالله يصدا

 ...گه  یم یچ دیشه فهم یم باًیخونه ساده تره و تفر یخونه ، ترانه که م یو واسه دل خودش م

 )یشب هی( يشوو هی

 )یشب مهی، ن یشب هی( ییشوو مهین يشوو هی

 ) دوباره  یشب مهین( ز شوو باز  مهین

 )اری دنید يرو گرفت برا بونمیدل گر( اری دنید یگرف س بونومیگر دل

 )اری دنید يرو گرفت برا بونمیدل گر( اری دنید یگرف س بونومیگر دل

 ...)وفا خونه ت خراب و یب(وفا حونه ت خراوو  یب

 ...)وفا دلت کباب و یب(وفا دلت کبابو  یب
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 )با من يوفا چه کرد یب(با مو  يوفا چه کرد یب

با  نیده ساله و نازن يدرد کهنه  هیبا  اریسوزه ، الله یداره م يخبر یبدتره ، تو ب اریاز الله نیاالن نازن حال

 يا گهیراه د... رو راست نبود  یدونم بفهمه و ببخشه سامان رو ، سامان عاشق بود ول یم دیتازه و نو ، بع يدرد

که به  یخاب کرده ، راهراه و انت نیو بدتر نیتر ختوجود داشت و سامان س نیاحساس نازن دنیفهم يهم برا

اگر حرف دلش و زودتر زده بود مجبور نبودن عذاب بکشن و  استیر یساده و ب نینظر خودش ساده است ، نازن

 ... شد  یقمر در عقرب نم يجور نیاوضاع ا

از دور  يهمراهمون شد ، تو دلم جشن به پا بود بهاران ، چند بار نیو نازن دیتخت جمش میاون روز که رفت ـ

و  ینگاه نه ، بعد از مدتها دوباره احساس تازگ مین هیچند تا نفس و  يو به فاصله  کیبودمش ، اما از نزد دهید

 .... دوست داشتم  نینازن دنیدوباره د طربه خا شتریاومدنت رو ب يراستش وبخوا.. کردم  یزنده بودن م

 .. صادق بود  نقدریا نیمن با نازن ياعتراض کردن و قهر کردن ندارم ، کاش به جا ي حوصله

 شیپ تینه ، روم نشد ، گفتم حاال که موقع ایبه من داره  یبفهمم حس یخواستم بهت بگم تا کمکم کن یم ـ

حواسم به عکس العملش .... دادم  یگوش م يزدم ، ترانه ا یم یشم ، هر حرف یاومده خودم دست به کار م

 یم یگفت یبه وقار و متانتش ، وقت ماز انتخابم مطمئن شد شتریب ومدیو ن يشهر باز میکه رفت یاون شب.... بود 

 یکردم وقت یکه چه ذوق يدید.... رفت  یمنم م يبهانه ها یرفت یاول ،م ي، برگشتم سر پله  يبرگرد يخوا

 ....  یگم تو باش یکه م يمامان شک کرد نکنه دختر یحت نیهمه تون تعجب کرد! ؟ً یمون یم یگفت

کنه ،  یاالن داره چکار م نیشورن که نازن یخنده و تو دل من رخت م یسرخوش م... م شک کرده بود خودمم

 ...کارشه نیکردن که ساده تر هیگر

راحت حرفش  دیبا... لقمه رو دور سر گردوندن و خوردن  يبه جا.... ندارم جز تأسف خوردن  یحرف و حس چیه

 زد یرو م

 .... که هنوز ادامه داره  يو ترانه ا اریالله يدم به صدا یدل م دوباره

 !! خدا  يا

 )نگردم  لیخدا منو بکش تو ا يا(خدا مونه بکش من مال نگردوم  يا

 )نگردم  نیخدا منو بکش تو ا يا(خدا مونه بکش من مال نگردوم  يا

 )نامزد چن ساله م رو دادن به مردم(چن سالمه دادن به مردم  نومزد

 )نامزد چن ساله م رو دادن به مردم(چن سالمه دادن به مردم  نومزد
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 ...)وفا خونه ت خراب و یب(وفا حونه ت خراوو  یب

 ...)وفا دلت کباب و یب(وفا دلت کبابو  یب

 )...با من يوفا چه کرد یب(با مو  يوفا چه کرد یب

 !! چکار کرده  نیفهمه با نازن یم رید سامان

 مسخره است نه ؟ .... ناراحت بودم  دور و برش غمایاز حضور  ـ

 ... محضه  یوانگی؟ د مسخره

 ... بهش بزنه  یبیآس غمایگفتم نکنه  ـ

دست  يخوا یســـــــــامــــــــــان ؟ هنوزم نم: کنم بهش  یشه و بلند اعتراض م یزبونم باز م قفل

 ؟  يبردار

 .... شیو مهربون یبا دلرحم نیوقت نازن هی دمیستر یم..... خودم که نبود  اریبه اخت: کشه تو موهاش  یم دست

 .... کننده است  وانهیفکرش هم د: کشه  یره و پوف م یراه م یشه و چند قدم یم بلند

 ؟ چه خبر ؟  نیخبر داره از دل نازن چه

سر به تنم باشه ، اما فکر  يخوا یدونم نم یم.. بود  يدونم نامرد یم.. آخرش به سرم زد تو رو کنم طعمه  ـ

 نیو شکستن غرورم ، ا دنیگذاشتن و نه شن شیاز پاپ دمیترس یم... راه بود  نیساده تر.... به سرم نزد  يا گهید

که زنگ زدم و گفتم دلم  روزید.....  مارستانیب تو... که داشت  یاز عکس العمل.. شدم  یازدلش خبردار م يطور

دونم از غرورش  یم...  يدیامشبم که د.... کرد  دوارمیام شیش و بغض و ناراحتصدا رییتو تنگ شده ،تغ يبرا

اما موند و من و عاشق تر کرد ..تر بلند شد ، من انتظار داشتم همون موقع که اسم تو رو گفتم بره  ریبود که د

 ...  دهیاز قفس پر يخوشحالم مثل پرنده ... طرف  هیطرف امشبم  هیچند سال  نیا.... بهاران 

، فکرم و جمع  اریمثل الله يا دهیپر از غمِ عاشقِ دل شکسته و به عشق نرس يسامان و صدا يها یخوش ونیم

عشق  نیفهمم که ا یکه عشق و تجربه نکردم م یبه سامان بگم ؟ سامان واقعاً عاشقه ؟ من یکنم که چ یم

 ....  ی، اگرم باشه آلوده است به خودخواه ستین

 )مار هیزنه ، منو س یهمه رو مار م(مار  هیونه سم زنهیمار ا همنه

 )مار هیزنه ، منو س یهمه رو مار م(مار  هیمونه س زنهیمار ا همنه

 )زنه ، منو شب تار یهمه رو روز م(مونه شوو تار  زنهیروز ا همنه

 )زنه ، منو شب تار یهمه رو روز م(مونه شوو تار  زنهیروز ا همنه
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 ...)وفا خونه ت خراب و یب(وفا حونه ت خراوو  یب

 ...)وفا دلت کباب و یب(وفا دلت کبابو  یب

 )با من يوفا چه کرد یب(با مو  يوفا چه کرد یب

 بهاران ؟  یبگ يزیچ يخوا ینم ـ

 یکن یطور که ادعا م نیاگر واقعاً ا!!  يچکار کرد یدون یسامان ، نم ي؟ خراب کرد یهم گذاشت یحرف يجا ـ

 دنی، ثابت قدم بودن الزمه عشقه ، معشوق و باالتر از خودت د يداد یم شیباز دی، نبا یو دوست داشت نینازن

راحت امشب غرور و  یلیخ یول یزن یمحرف  دنیاز غرورت ، ترس نه شن يتو دار!!  دنی، اصالً خودت و ند

به سرش  یمحبت و عالقه به تو داشته باشه با حرفات چ ياگر ذره ا ي، فکر نکرد یو شکست نینازن تیشخص

 ؟  ياریم

که به بار آورده خبر  يچکار کرده ، هنوز از اوج فاجعه ا دهی، تازه فهم نهیش یکنده م يشه و رو یشل م بدنش

 .نداره 

و نکرده  نجاشیحساب ا يدیکش یو نقصت و م بیع یب يکه نقشه  یوقت: دم  یبراش سر تکون م یناراض

 ؟  يودب

 . رهیگ یدستهاش م ونینداره و سرش و م یجواب چیه

کامل نبود ، وگرنه از روبه رو شدن باهاش  نی، شناختت از نازن يتو فقط به خودت فکر کرد!! معلومه که نه  ـ

بهتر از ! ، باالتر از نه گفتن که نبود  یگفت یبهش م يو همون موقع که از حست مطمئن شد يدیترس ینم

گذاشته  نینازن يلحظه جا هیکاش خودت و ... آخرش  يپرده  نیبود با ا يکرد يکه باز يه امسخر شینما

 لحظه  هیفقط ...  يبود

 یجوانب و درنظر م يهمه  دیحقشه ، خودش با یکنه و مستأصل ، ناراحتم براش ول یکالفه اش م حرفام

 . ستین يکه بچه باز یگرفت ، عشق و زندگ

 چکار کنم بهار ؟  ـ

 !!  یدرستش کن ، اگر تونست ـ

 !! بخشه مگه نه  یبدم ، اگر دوستم داشته باشه م حیبراش توض دی؟ با یکن یکمکم م ـ

 يدرست کردنش هم به عهده  تیمسئول ي، خودت خراب کرد ادیاز دست من بر نم یکمک چیدونم ، ه ینم ـ

 ... خودت 
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، شونه هاش افتاده و  ستیخوشحال ن شیپ قهیدق ، مثل چند هیبق شیپ میگرد یبه شونه و همقدم بر م شونه

فرصت براش بخرم ، اما قبول نکردم ،  هیترم  کینزد نیشکست خورده ، گفت به نازن يسرباز هیمتفکره ، شب

 .خودش وثابت کنه  دیاگر دوستش داره با

 یآه م ندشیب ینم یگرده و وقت ی، سامان با چشماش دنبالش م ستین نیدور هم جمع هستن و فقط نازن همه

 .کشه 

 .کارت سخته پسر خاله  ـ

 !! بارم نباش بهاران  یستین اریتو که  ـ

 ! یگفتم که بدون ـ

کنه  یسامان حالت صورتش و عوض م يداغون و تابلو ي افهیق یکنه ول ینگاهمون م طنتیاولش با ش مهتاب

 هیجز  ههیشب یالن سامان به هرچا ي افهی، ق یچیدم که ه یشده و منم سر تکون م یپرسه چ یو با اشاره م

 .عاشق جواب مثبت گرفته 

 ؟  يدیو ند نینازن: پرسم  یو م نمیش ی، بغل دست مهتاب م نهیکنه کنارش بش یسامان و دعوت م دیتوح

به  یچ...  یخوشحال باش دیتو که االن با... چتونه شما سه نفر : پرسه  یندازه و م یبه سامان م ینگاه دزدک هی

 پنچر شده ؟  يجور نیکه ا یسامان گفت

 ؟  يخبر ندار نیاز نازن! گرفت  یم دیکه با یهمون جواب ـ

 .نداره  لیکنه و م یگه سرش درد م یشام م يرفتم صداش بزنم برا... پتو  ریاالن رفته ز نیتو اتاقه ، از هم ـ

کنم از  یکرده ، تشکر م تیبه منم سرا نیزننا ییاشتها یذاره ، ب یو جلوم م ریخانم بشقاب هندونه و پن صفورا

 ... ندارم  لیدستتون درد نکنه ، م: صفورا خانم 

 بهاران ؟  يخور یچرا نم ـ

 . رمیندارم مامان س لیم ـ

 نیشم و ا یچشم تو چشم م دیاون با توح يکنم به سامان و به جا یشم ، نگاه م یگم و بلند م یم يا بااجازه

 ... کنه  یم يهندونه باز يانداخته و با دونه ها نییاز نگاهش ، سامان سرش و پا رمیگ یبار منم که نگاه م

آروم ... کنم خواب باشه  ینداره موقع باز شدن در و فکر م یحرکت چیپتو ، ه ریجمع شده ز نیاتاق ، نازن تو

 ينشونه نفسهاش که نامنظمه و  يدم به صدا یکشم و گوش م یکنم و کنارش دراز م یلباسم و عوض م

 .... من  نینازن: گم  یذارم رو بازوش و آهسته م یبودن ، دست م داریب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

من از ....  ستیتو که ن ریتقص.. من از تو گله ندارم بهاران : ده  یگرفته و خش دارش جوابم رو م يصدا با

 ....  یخبر نداشت يزیتو که از چ..... شک کردم که ممکنه دوست داشته باشه  میدیکه تو حرم خواب یهمون شب

از دوست داشتنش ، اما  ستمین مونیپش.... از اولش هم اشتباه کردم : کشه و پر از آه  یکه م یقیاز نفس عم بعد

 .... ازش نزن  یحرف گهیتو هم د... خوام فراموش کنم  یم

 ....  یلیخ.... سخته  یلیکار سامان خ نینازن نیا با

و سامان با نگاه  رهیگ یم دیعمالً سامان و ند نی، نازن ارهیب ریو تنها گ نیشده و سامان هنوز نتونسته نازن ظهر

کردم  یندازه ، فکر م یم يکارتون تام و جر ادینظر داره ، رفتارشون آدم و  ریو ز نیهمه جا نازن زونشیگر يها

ما سه نفر  نیکه ب دیتوح يباشه ، اما نگاه ها شهیهمو مثل  يداره رفتارش عاد یسع نیدونم نازن یفقط من م

 ...گه  یم گهید زیچ هیدر چرخشه 

، سردرگم بودن و  ادی، دوستش دارم ،اما التماس نگاهش به چشم من نم ختهیکالفه است و به هم ر سامان

رو مرتب کنه و همه  ختهیپازل به هم ر نیا دیخواد خودش با یو م نیخوام اما اگر نازن یسرخورده شدنش و نم

 نیتونم با نازن یکنه ، م معشج دیبا یو به سخت ختیبه همش ر یبرگردونه ، به سادگ خودش يو سر جا یچ

،  شترهیبه مؤثر بودنش ب دیبزنه ام نیحرفش رو به نازن میواسطه و مستق یحرف بزنم ، اما اگر خودش ب

 ریز دیکه با يمهم تر ، غرور نهایا يخوب فکر کنه و از همه  يشه که قبل از انجام هر کار یم هیتنب ينجوریا

 .پا گذاشته بشه 

خواست به عمه کمک  یم نی، نازن دهیخر یسنت یگشت و گذار رفته بود روستا و برامون بستن يبرا میکر عمو

 .محروم نباشه  نینازن دنیکنه ، خودم زودتر بلند شدم ، سامان حد اقل از د

 نزده ؟  یبه تو حرف نیبهاران جان ؟ نازن ـ

 ! هی، اگر عمه متوجه شده باشه از حس مادر میما که دست از پاخطا نکرد!! باشه  دهیفهم يزیعمه چ نکنه

 عمه ؟  ی، درباره چ یچه حرف ـ

 یم... غروب بدتر شده  روزی، از د ستیمدته تو خودشه و حواسش جمع ن هیکه  یفکر نکنم متوجه نشده باش ـ

 ! افتاده  یاتفاق هی فهمم یمن که بزرگش کردم خوب م ی،ول ارهیخودش ن يخواد به رو

گه  یم یچ نمیزنم بب یصاف ، باهاش حرف م یوقت هی هیگاه ابر هیمونه ،  یم يبهار يمثل هوا گهید نهینازن ـ

 ! 
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 ستیکم ن قینگاه کنجکاو و دق نجایآروم کردن عمه ، ا يبود برا نیهم دیکه به ذهنم رس يبهونه و جمله ا تنها

. 

 .. باشه که نتونه به من بزنه و با تو راحت تر باشه  یحرف دیقربونت برم عمه ، شا ـ

 .چشم عمه  ـ

هم نشستن ،  شیپ نی، صفورا خانم ، مامان و نازن یرم ، مامان یم رونیدارم و پشت سر عمه ب یرو بر م ینیس

درخت  هی ریگردم تو باغ ز ی، دنبالشون م ستنین دی، مهتاب و توح گهیطرف د هیو سامان  میبابا و عمو کر

 ینشون م يطور نیدستاش که ا ت، حرک یعصبان یکم دیو توح ریزنن ، مهتاب سربه ز یو حرف م ستادنیا

 .ده 

تا  رهیچشمم بازه مهتاب سر وسامون بگ یبه من مادر باشه دوست دارم تا وقت.... با خودشه اشرف جون  اریاخت ـ

نداره  کیباشه ، دور و نزد یه ، خوشبخت و راضبا خودش میتصم.... سر داشتنش راحت باشه  ي هیاز سا المیخ

... 

....  ی؟ مهتاب با ک هیچه خبر شده ؟ بحث سر چ قهیچند دق نیکنه ، تو ا یم دییحرف صفورا خانم و تأ یمامان

 !!  دیدم که مــــــج یخودم جواب م

 .صفورا خانم  يدم به حرفها یکنم و حواسم و م یتعارف م یبستن

 !  یکام باش نیری، ش زمیدستت درد نکنه عز ـ

و  نهیاست ، پا قدم من سنگ دهیفا یبزنه که ب یزنم و منتظرم دوباره حرف یصفورا خانم لبخند م يرو به

 ...شه  یحرفشون تموم م

مهتاب : ده  یجوابم رو م نیسنگ یآه دنیشده و اون با کش یپرسم چ یبا اشاره م نیتعارف کردن به نازن موقع

 ... نجایا انیخوان بعد از ظهر ب یه اش مخانواد....  دیو مج

 .... میدار يشگون دارن ، پشت سر هم مراسم خواستگار یلیسفر خ نیباغ و ا نیا!! شود  چه

 . تایب یکن یکه درست م ییها یدلم تنگ شده واسه بستن: گه  یداره و رو به عمه م یکاسه اش رو بر م بابا

 یخونه حتماً برات درست م میتو جون بخواه داداش ، چشم بر: گه  یخنده و م یبابا م يبا شوق به رو عمه

 .کنم 

 دیشا... گهید يو حواسش جا نجاستیرو لب بابا ، از صبح تو فکره ، خودش ا نهیش یحرف عمه خنده م با

 !! زده باشه  یعمو حرف تیاز وضع یمامان
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شنوم ، براشون مهم  یواضح تر مشم صداشون و  یم کیبرم و هرچه نزد یم یو مهتاب بستن دیتوح يبرا

 !! شه  یشنونم چون حرفشون عوض نم یکه منم م ستین

 !!  انیمن که نگفتم ب...  دیتوح یهست یتو چرا عصبان ـ

نه  یگ یم دیبه مج!!  يخوا یم یچ یدون ی، من از دست تو دلخورم که نم ستمیمن از اومدن اونها ناراحت ن ـ

با خودت ، دلت ،  فی، تکل يریگ یو رنگ م يد ی، رنگ م یکن یدست و پات و گم م شینیب یم یوقت ی، ول

 ...  نهیمن از ا ی، ناراحت ستیمعلوم ن چارهیب نیاحساست و ا

 يبرا یکنم حرف یزنه ، نه به خاطر حضور من ، فکر م ینم یکنه و حرف ینگاهم م سشیخ يبا چشمها مهتاب

 .گفتن نداره 

 ...  دیبفرمائ ـ

 ... اونجا  میاومد یت شما درد نکنه ، مدس ـ

 ...بشه  یحرفتون طوالن دیگفتم شا ـ

 ... تو گوشم  دیتوح يمهتابه و صدا يره ، نگاهم به قدمها یداره و م یرو بر م یبستن یتلخ يبا خنده  مهتاب

 ستین لیم یمهتابم ب...  دشیکه د يبار نیاز بعد از طالق و اول.. خواد  یوقته که خاطرش و م یلیخ دیمج ـ

.... 

 ...که داشته  یطیبا توجه به شرا.... نداره  نانیاطم دیشا ـ

کنه ، خونه اش ، کارش  یم یزندگ نجایا دیمج.... خواد  یم یدونه چ یمهتاب نم..  ستین نیموضوع فقط ا ـ

 ... نهیدودل بودن مهتاب واسه هم....  نجانیا

 یسخت م طیشرا نیتو ا یکرده زندگ یتو شهر و با اون امکانات زندگ که یکس يدم به مهتاب ، برا یم حق

 ... شه 

 ..... بااجازه .....  رهیگ یدرست و م میکه تصم شاهللایا ـ

 . ستمیکنه با یبا سؤالش مجبورم یول

 نه ؟  ایخوش گذشته  دیشه پرس یم گهیاالن د ـ

ده و با  یزنم جوابش و بدم ، بازم اجازه نم یخوره ، لب م یم یگردم به طرفش ، با آرامش بستن یم بر

 :  گهیندازه و م یکه تو نگاهشه ، ابرو باالم یطنتیش

 !!  نیریو در نظر نگ شبید يجواب دادن خواستگار يفقط برا ـ
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 منظور ؟؟؟ : کنم به روش  یم اخم

 !!  نیلحاظش کن نیبه شما نداشت که بخوا یچون ربط ـ

آقا سامان راه و غلط : ده  یادامه م یاز بستن گهیقاشق د هیو بعد از خوردن  مفتیکنه راه ب یدست تعارف م با

زنه ، ناز کردن  یعشق و محبت باشه ، گذشت حرف اول و م یوقت..... فکر نکنم کارش سخت باشه  یرفت ول

 ....خود  يبه جا دنمیو ناز خر

،  شیرسم ریو غ یکردن رسم يو چند بار خواستگار دیمج یبه بعد ، نقل مجلس شده خاطر خواه دیتلفن مج از

دختر خوب به حرفشون  هیکنن و مهتاب مثل  یم ییکه دارن مهتاب و راهنما يبزرگترها به نسبت تجربه ا

 : مسئله شده واسه صفورا خانم  یده ، نبودن حاج یگوش م

 ...شه  یبد م يجور نیا...  ستین یحاج یگفت یم يزد ی، کاش زنگ م دیتوح ـ

مهتاب .... يخواستگار ای یمهمون انیکه م ستیبار ن نیاول...  ستنیدونه که حاج بابا ن یخودش م دیمج ـ

 تیبه ن دیاصالً شا! خودتون که  يخونه  انیتونم بگم ن ینم...  یرم دنبال حاج یخودم م رهیرو بگ مشیتصم

 ؟؟؟ يخواستگار ادیخواد ب یاز کجا معلوم که م..  انیخوان ب یم گهید

، رنگ صورتش  نمیکنم تا قرمز شدنش رو بب یزنه ، به صورت مهتاب نگاه م یحرف م یرو خباثت و بد جنس از

 ... نداره  یرنگ قال یالک ي نهیبا زم یفرق

 انیکه م یتی، به هر ن يچکار دخترم دار: کنه  یو سرزنش م دیتوح یو به شوخ رهیگ یطرف مهتاب و م یمامان

 ..کردنش باش  یپس منتظر تالف.. شه پسر جون  یخداشون هم باشه ، نوبت تو هم م قدمشون سر چشم ، از

گفتم و  یشم که همه فراموش کرده باشن من چ یدست به کار م یوقت هی..... کو تا اون موقع حاج خانم  ـ

 !!چکار کردم 

 یلیخ: نکنه  تیمهتاب و اذ گهینوکش رو کوتاه کنم تا د يجور هی دینگم ، با يزیو چ نمیتونم ساکت بش ینم

شن ، تجربه هم  یفراموش نم یهستن که به سادگ زهایچ یلی، خ نینباش گرانیبه فراموش کردن د دواریام

 ...آدم موندگاره  کرره و تو ف یآدم نم ادیاز  ياما بد.. فراموش بشه  ینشون داده ممکنه خوب

به بهونه  قهیشه و ساکت و بعد از چند دق یکه پکر مکنه  یاز حرفم م یدونم چه برداشت ینم یول هیکل منظورم

من فقط از مهتاب .. نداشتم  يخدا شاهده که قصد بد... ره  یشه و م یبه حوضچه ها بلند م یسرکش ي

 ...نکنه  تشیکردم تا اذ تیحما

 ....شیدیو نبخش يریکنه هنوز ازش دلگ یفکر م!! ناراحت شد  ـ
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 : دم  یکنم و جوابش رو م یزنه نگاه م یکه آهسته حرف م ننیناز به

 !گفتم  يمهتاب اونجور تیوگرنه من در حما دیاشتباه فهم ـ

 ؟  ستین یچیکه حواسش به ه يزد يجور نیتو پر پسر خاله ات هم ـ

 یپرسه و نگاهش و م یاما نتونستم ، سؤالش و م هیچ هیتا حاال چند بار سر زبونم اومده بهش بگم قض صبح

بزنم و به ضرر  یترسم حرف یتونم بهش بدم اما قدم اول با سامانه ، م یجواب و م نیپاش ، بهتر يدوزه جلو

 .... رهیگ یو نم حرف يدم و اونم دنباله  یمونم و جوابش رو نم یسامان تموم بشه ، ساکت م

**** 

زنه و  یتو دست مهتاج چشمک م ینیریبزرگ ش يرسن ، جعبه  یره و مهمونها از راه م یم یرو به خنک هوا

همون بهار خواب و  ای، تارمه  میکرد زیصبر کنم ، با مهتاب خونه رو تم يتا بعد از مراسم خواستگار دیمن با

و مرتب باشه ، نگاهش و حرکاتش آرامش  زیتم نیبش رونیتا اگر خواستن ب میکرد یو آب پاش دمیجارو کش

هر  يکه حوصله نداشت ، من به جا نینازن.... و گرفته باشه  خودش میکنم که تصم یداشت و فکر م یخاص

 نیگرفتار بشه و از ا اریهم به سرنوشت الله دینکنه که مج يدوتامون سربه سرش گذاشتم و ازش خواستم کار

 یکنم م یفکر م یالیومن با خوش خ هینزد که بفهمم جوابش چ یحرف.. هم از سوز دل آواز بخونه  دیبعد مج

 .... گرانیبشنوه بعد د دیش رو اول مجخواد جواب

تا  میهم نشست نیآماده تو آشپزخونه است و من و نازن ییرایهست مهمونها نشستن ، وسائل پذ يا قهیدق چند

 ... زهیر یشما به هم م يگفت تمرکزم و کارها یخواست ، م يجور نیکنه ، خودش ا ییرایمهتاب خودش پذ

 ! با اجازه : شه  یگه و بلند م یم يبا اجازه ا نینازن

 ؟  يبر يخوا یکجا م ـ

 .... برم تو باغ : ده  یپوشه و جواب عمه رو م یرو م کفشش

رو نداره ، به رفتنش  بشیرق یخواد تنها باشه ، تحمل همراه یخواست همراهش برم اما دعوتم نکرد م یم دلم

 ..تنهاست  نیاالن نازن!! خواست  یمان مکه سا یزنه ، فرصت یفکرتو سرم جرقه م هیکنم و  ینگاه م

نگاهم و حس کنه  ینیسنگ دیکنم شا ی، مات نگاهش م دهیکنم که مشغول صحبت با مج یسامان نگاه م به

 !  ستیهم ن دیمج شیحواسش پ یعنی،  ستین نجایا یول

 ینم یاما کمک نهیب یمتوجه کردن سامان م يکنه ، تالش من و برا یکنار دستش نشسته و نگاهم م دیتوح

 .... ارهیخودش نم يفهمه ها ، خنده اش گرفته و به رو یدست به سامان بزنه م هیکنه ، 
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 یخورم که حواسم به گوش یو ازدست خودم حرص م ارمیم رونیو ب میمانتو و گوش بیکنم تو ج یم دست

 ...باشه  ذاره آدم مهربون ینم...خودشه  ریتقص.. خوام  یکمک م والیجناب ه نیو از ا ستین

طرف حوضچه ها ...تنها رفت تو باغ  نیصبر کن بعد برو ، نازن قهیچند دق!!  یو جلب توجه کن یبلند نش يفور "

 "... ازدستش نده .. شد  ایمه یخواست یکه م یفرصت..

 ..و تا آخر نخونده پا به دو نذاره  امیپ ستین دیبلند نشو ،بع يعمد اولش نوشتم فور از

ندازه باال ، منم سرم  یکنه و ابرو م ینگاهم م دی، توح ادیشه به خودش م یسامان که بلند م یگوش امیپ يصدا

برق چشماش ... به آب نده  گهیدسته گل د هیدم به سامان که  یدم و حواسم و م یتکون م نهیا يوبه نشونه ا

 یعذر خواه دیدش از مجکنه و بع یم برکم ص هیحرفم ،  دییگرده واسه تأ یجمع م نیو نگاهش که ب هیدنید

 : کنه  یم

 ...  دیببخش..با اجازه ... از بچه ها گفته بهش زنگ بزنم  یکی ـ

 ....کنه  یمخش هنوز کار م نه

 "سامان  ی، بدترش نکن یگ یم یو چ یکن یحواست باشه چکار م "

از  یعنیاست ،  گهید يجا هیفکر و ذکر سامان ... صفره  ریمن االن ز امیفرستم ، احتمال خوندن پ یم براش

 ؟  زونیآو يلب و لوچه  ایگرده  یو با لب خندون بر م ادیبر م نیپس نازن

 یحرف م دیکه باهاش حرف بزنم ، دلشاد خانم مادر توح ستین ی، کس ستیمنم ن يبزرگونه شده و جا مجلس

 یه داره تموم مک يبه مهتاب و صبر ادشیزنه و عالقه ز یحرف م دیکنن از احساس مج یگوش م هیزنه و بق

 .. شه 

شه ومنم با اجازه  یکنم صحبت دلشاد خانم تموم م یصبر م.. با شازده داماد حرف بزنه  دیبا ادیهم ب مهتاب

 ...چند روز نتونستم بهش زنگ بزنم  نیرو کرده ، تو ا سنای يکنم ، دلم هوا یاونها جمع و ترك م

کنه که از  یبعد از به سالمت گفتنش دوباره سفارش م دیکنم و توح یم یپوشم و خداحافظ یو م کفشم

 دیباغ چه خبره که نبا نیا رونیب... کردن  یکنه به سرکش یمن و وادار م یحس هینرم و  رونیباغ ب يمحوطه 

اطراف  نیا يزیبزرگ گوسفند چ ي له، جز چند تا گ فتادهین یو اتفاق میرفت نیبرم ؟ چند بار با ماش رونیازش ب

 ... همه سفارش چرا  نیترس و ا گهید... روستا خوب و خونگرم هستن  نیمردم ا.... ترس داشته باشه که  ستین
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،  شیدارم از خاموش بودن گوش يحس بد.... خاموشه  یول رمیگ یرو م سنای يمرتبه پشت سر هم شماره  چند

کشم ، بعد از چند  یخوره و من نفس آروم م یزنگ م یکنم و گوش ی، اسمش رو لمس م هیبعد ي نهیگز غمای

 :  چهیپ یم یخسته و گرفته اش تو گوش يشدم از جواب دادنش صدا مونیپش گهیتا بوق که د

 ...سالم  ـ

 ؟  یسالم ، خوب ـ

 !! دختر عمو  ستمیوقته که خوب ن یلیمن خ... بگم ؟ بگم خوبم که دروغه  یچ ـ

 !! که حال شما بده پسر عمو  ستنیخانم ن بایمگه ز:  ستین يتازه احرف  یاز زندگ غمایکردن  تیو شکا شکوه

 ستیاطراف ن نیا یکشم ، کس یباغم ، سرك م يدر ورود يجلو...  چهیپ یتلخش تو گوشم م يخنده  يصدا

 ...کنم  ینگاه م رونیکنم و به ب یدر و باز م ي، ال

 .... ستیچرا ، گاه هست و گاه ن ـ

 .... چه خبر ؟ زنگ زدم خاموش بود  سنایبشه و حال تو خوب ، از  یشگیکه بودنش هم شاهللایا ـ

 نیحالش ا: ذاره  یمنتظرم نم ادیکشه و ز یم یقینفس عم... شده  بمینص ياجبار قیتوف.. . آهان پس بگو  ـ

 .روزها گرفته است 

 .رم  یم رونیباغ ب يکنم و از در نرده ا یبه پشت سرم نگاه م دوباره

 !  ينگرانم کرد... شده  یچ ـ

 خوبه ؟  یحال مامان.... گذره  یاونجا خوش م ـ

 هیهم خوبه ، روح یمامان...  یشما سبز و خال يجا: خواد بگه  یافتاده و نم یاتفاق یعنیتو حرف آوردنش  حرف

 ...اش بهتر شده 

 ..ما  يدوستان به جا..خدا رو شکر  ـ

 بابا و مامانم اومدن ؟  یدون یم...  یسالمت باش ـ

 ... پس جمعتون جمعه ... چشم و دلتون روشن : شه  یکنه و خوشحال م یم رییتغ یکم صداش

 ...  یشما خال يجا: سبز درختها  يکشم به شاخه ها یرم و دست م یباغ م واریکنار د از

هم  یاز طرف.... رف بزنم باهاش ح ستین ییتنگ شده و گوش شنوا یمامان يدلم برا.... بودم  شتونیکاش پ ـ

 ....گذره  یبهش خوش م نجایاز ا شتریاونجا ب... ستیخوبه که ن

 ... شده  یبگو چ..  غمایتو لفافه حرف نزن  ـ
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 ... ستین يتازه ا زی، چ یشگیهم يقصه  ـ

 ! گه  یم گهید زیچ هیتو که  يصدا ـ

 شنوه ؟  یصدات و م.. یهست یمامان شیپ ـ

 !  ستین یهستم ، تنهام و کس گهید يجا هیمن .. نه  ـ

 !  یبرادر ناتن هیتا حاال زن بابا دارم و  روزیاز د...بابا کار خودش و کرد  ـ

 .. غمای يمحزون و غم گرفته  يکنه از صدا یتراوش م یتی، نارضا ی، ناراحت ي، دلخور تأسف

به راه  نیسنگ يبا قدمها ، منم رهیگ یو خودش حرف زدن و از سر م غمایرسونه به  یاحساسم و م سکوتم

 .دم  یرفتنم ادامه م

که  ینه ، به خاطر زن سنایگفتم به خاطر من و .. تو گوشش خوندم  یچقدر سخته بهاران ؟ هرچ ینیب یم ـ

نداره حداقل صبر نکرد که  يعمر گهیمامان که د... گفتم  یم واریکار ونکن انگار به د نیسالها همسرت بوده ا

 .... نکنه  ینیحسرت و داغ رو دلش سنگ نیمامان بسته بشه و ا يچشمها

 تی، مظلوم هیشد بپرسم اشکش به خاطر چ ی، کاش م زهیر یاشک م غمایکنه اما االن  ینم هیمرد گر دمیشن

 .... دردها  نیخواد تحمل کردن ا یکه باشه صبرسنگ م یلیقساوت قلب عمو ، به هر دل ایمادرش 

 .اراحتت کردم ن.. ببخش بهاران  ـ

 !  ستیجز گوش دادن از دستم ساخته ن يمن کار..  یبگو تا سبک ش....نه  ـ

 من ؟  يبهاران ؟ به خاطر مامان بابا یکن یم هیگر ـ

 ...نشست تو صدام  یکرد و بغض ک سیصورتم و خ یاشک ک دمیکشم به صورتم ، نفهم یم دست

وسائلش و جمع کرد و با کوروش رفت ، دلم  شبیپر سنای.. دختر عمو  یبدتر از اونه که فکرش و کن تیوضع ـ

 ...شروع بشه  يطور نیا شیحقش نبود زندگ.. سوزه  یاز خودم م شتریب سنای ییتنها يبرا

کامل هم  يره جلو تا نابود یکنه و م یو خراب م زیهمه چ یکی یکیعمو  یخودخواه نیبلند و سنگ يموجها

 يپرواز... تموم شدن عمر و نابود شدنشه  ينشونه  ارهیبال درم یگه مورچه وقت یم ین، ماما ستیدست بردار ن

باال رفتن چقدره ،  نی، عمر ا رهیخودش اوج بگ الیتونه بال بزنه و به خ یم یعمو تا ک... نداره  یکه دوام

 هست که ارزش دلشکستن داشته باشه ؟  ياونقدر

تنها حسن .... من و نشون بده  یتونه اوج ناراحت ینم یحرف چی، ه زمیر یکنه ومن اشک م یدرد و دل م غمای

 ....کرده  دایپ کیکه شر يو غصه ا غماستیحرف زدن سبک شدن  نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

تونم  یباغ تموم شده و نم يآشنا واریچقدر دور شدم از در باغ ، د ستینشستم و مشخص ن یتخته سنگ يرو

کنم ، کاش  یفکر م غمای يو به حرفها رمیگ یدستم م ونیراه اومدم ، سرم و م یلی، خ نمیبب نجایدرباغ و از ا

به باغ  يبهتر ي هیکنم با روح یم یعدم و س یبه مغزم استراحت م قهیساخته بود ، چند دق یاز دست کس يکار

 یم يزیچ میشم و تو چند متر ینکرده ؟ بلند م دیو ناام دیبرگردم ، سامان تا حاال حرفش و زده ؟ مهتاب مج

 ...شه  یقفل م نیزم يو پام رو ادیکه ازترس زبونم بند م نمیب

 ایزنه  یکشه ، خشکم م یمهاجم و دشمن به من زل زده و خرناس م هیبزرگ ، مثل  بتیبا ه یسگ گرگ هی

بسته و  دنشیزنم ، حالت چشماش ، لب و دماغش که با خرناس کش یسکته ، زوم شدم رو صورتش و پلک نم

 ...هار بودنشه  ينشونه  زهیر یکه از دهنش م یشه ، آب یباز م

باره  نی؟ اول هیسگ هار کار درست هی يجلو دنیده ، دو یکنه و دستور فرار م یکه دارم مغزم و فعال م یترس

که مغزم صادر  يبه دستور..نظر داره  ریتمام حرکات من و ز قیدق... زنه  یبهم زل م ينجوریسگ ا هیکه 

کشه با تمام توانم  یتمام جرأتم ته م ادیکه م دنشیدو ي، صدا دنیکنم به دو یدم و شروع م یکرده گوش م

 :خوام  یکشم و کمک م یم غیدوم ، ج یم

 بــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــا ؟ کـــــــــــــــــــــــــــــمک ؟  ـ

که  ییرسم به اونجا یشه و نم یدوم در باغ دورتر م یم عتریسر یو من هرچ ادیکنه و پشت سرم م یم پارس

 ... ختنیکنه به ر یکه دم مشکه هم شروع م یامنه ، اشک

 .. یکیخوام ، هر دفعه از  یکشم و کمک م یده داد م یم رونیشه و حنجره ام صدا ب یکه دهنم باز م يحد تا

 ؟بــــــــابــــــــــا ....  اریســــــامان ، اللهــــــــ ـ

فرو .... تو دهن  رهیگ یجنبم پام و م ی، تا به خودم م نیزم فتمیخورم و م یم يپامه ، سکندر يجلو یسنگ تکه

خواد  یو م شترهیزنم ، زورش از من ب یم غیکنم و از ته دل ج یرفتن دندونهاش و تو گوشت پام حس م

کم  هی... زنم  یآزادم تو شکمش م يگم و با پا یخدا م ایکنم از دستش در برم ،  یتقال م... گوشت پام و بکنه 

 یزنم و کمک م یم غیدوباره ج دهینکش هیذاره ، به ثان یشم اما درد و سوزش پام نم یشه ، بلند م یازم دور م

 خوام 

باشه و  یکینزد نیا دیشا..  ادیکه به سر زبونم م هیاسم نیآخر اری؟ و الله دیتوحـــــــــــــــــــــــــ ـ

دوباره درد ...  نیخورم زم یو با سر م رهیگ یو دوباره پام و تو دهن م ستیسگ دست بردار ن.... م و بشنوه صدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

 یم لیکه تحل یو توان چهیپ یکه تو دستم م يدو در نیزم يو سوزش زخم شدن پام ، فرود اومدن صورتم رو

 ...برام نمونده  ینفس گهیو کمک ؟ د ادیهمه داد و فر نیبا ا دهینشن یمن و کس يصدا یعنی... ره 

به دادم  یکیگرده که  یبه دلم بر م دیو ام نمیب یم یناج هیلحظه و قبل از بسته شدن کامل چشمم  نیآخر تو

شه سنگ  یراه خم م ونیو م ادیکه چوب به دست و با عجله به طرفم م اریجز الله ستین یرسه و اون کس یم

 ..... گه  یم یفهمم چ یکه نم ییکنه و صدا یداره و پرت م یبر م

مرده که درد !! ، نکنه مرده باشم ؟ نه  نمیب یمطلق م يدیکنم و سف یو درد چشام و باز م یو سست یکرخت با

خواد تا اندازه  ی، گلوم خشک شده و دلم آب خنک م هیباق ایفهمه ، درد مال جسمه ، پس هنوز عمرم به دن ینم

شه ، سوزش و حس فرورفتن  یم ارصورت سگ برام تکر ریزنم وتصو یپلک م... بره  نیکه عطشم ازب يا

که به  ياز درد رهیگ یام م هیکه همچنان هست و تموم نشده ، گر یدرد و سوزش... دندونهاش تو گوشت پام 

ا ازگلوم صد هیبه سرم اومده ؟ تنها  یچ... شده با گچ  نیکه سنگ یسوزه و دست یکه م یجونم افتاده ، صورت

 ... يآ.... آ :  ادیم رونیب

 ..دارم  یاز روم رد شده باشه ، احساس درد و کوفتگ ونیکام انگار

 ؟ بهاران ؟  زمیجانم عز ـ

کنم ،  یکنم و به صورت مامانم نگاه م یبازشون م یکنن واسه باز شدن ، به سخت یمقاومت م نمیسنگ يپلکها

درد  يسرخه و نگاهش درد داره به اندازه  ادیز ي هیکنه ، چشماش از اثر گر یزده رو صورتم و نگاهم م مهیخ

 ...دستم 

 !مامان ؟ تشنمه  ـ

االن برات : گه  یکنه و م یچرخه و خدا رو شکرم یبوسه ، نگاهش تو صورتم م یرو م میشونیشه پ یم خم

 ....  زمیعز ارمیآب م

 بهاران ؟: زنه  یکنه و زار م یم نیف نیف وسرخه ، سی، چشمهاش خ ادیم نیره و نازن یم مامان

 چکار ؟ يخواستم تو اومد یمن آب م ـ

 بشه ؟  يجور نیکه ا رونیب یچرا رفت...  یاله رمیبم: شه  یبندم و گونه ام گرم م یو م چشمام

 ...سگ سر راهم سبز بشه  هیکردم  یفکرش و نم ـ

که به جونم  یشه و ترس یکه مدام تازه م يو درد ادیچشمم م يجلو دنشیسگ موقع خرناس کش صورت

 ... رمیبگ يهار..افتاده که نکنه 
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 ..کرد  یات م کهیت کهیبود سگه حتماً ت ومدهیو رسونده ،اگر ن اریخدا الله ـ

 ... نیدرد دارم نازن یلیخ:  يکنه و اشکم و جار یم شتریاون لحظه ها دردم و ب يآور ادی

 ...گذشت  ریخدا ، به خ دیبه ام یش ی، خوب م یلها رمیبم: کنه  یو نوازش م میشونیپ

 .شه  یکنه و صورتم جمع م یشترمیاشک سوزش زخم گونه ام رو ب يشور

 !! رسن  ینکن قربونت برم ، آروم باش ، حسابش و م هیگر: کنه  یدستمال اشکم و پاك م با

 .گه  یم ونیهز نیوتب دارم ، نازن ضمیرسن ؟ من مر یسگه رو م حساب

برات  يخور یم یچ: پرسه  یاتاق و م خچالیذاره تو  یو کمپوت ، م یو ران ی، آب معدن ادیدست پر م مامان

 بازکنم ؟ 

 .فقط آب ....  یچیه ـ

زنگ بزنم و بگم  تیجون زحمتش رو بکش من به دائ يناز: ده  یم نیآب و به دست نازن يو بطر وانیل مامان

 ..به هوش اومده 

: پرسم  یم نیکشم و بعد از نازن یآب و سر م وانیکمه ، اول ل يزیچ هیو  هیها خال یلیخ يجا فتهیم ادمی تازه

 ؟  مارستانیب ومدهیمگه بابا کجاست ؟ ن

 دیو سامان و توح ییدا...  يخبر یو خودت ب يولوله به پا کرد...  مارستانیب ادین یی، دا یزنی؟ حرفها م ییدا ـ

 ...رفتن پاسگاه 

 ؟  یپاسگاه واسه چ ـ

سگم و  يادعا داشت که دستها.... بود  یباق مشیکه دوقورت و ن یدون یکنن از صاحب سگ ، نم تیشکا ـ

 ... نیخسارت بد دیو با نیشکست

 ... هیبه چ یچ نمیکن بب فیدرست تعر: کنه  یم جمیگ شتریب نینازن يحرفها

 ...استرس داشتم که نگو  نقدریچند ساعت ا نیفشار منم افتاده تو ا: خودش و من  يکنه برا یباز م یران دوتا

 ....کالم حرف بزنه  هیکنه تا  یخوره و دل من و آب م یجرعه م هی

اسم تو که اومد همه مثل اسفند رو ... زنه  یداره هراسون با تلفن حرف م دیمج دمید هیبق شیبرگشتم پ یوقت ـ

، گفت که سگ به بهاران حمله کرده و پشت سرش  ییو زن دا ییبلند شد و دا يفور دیمج...شدن  شیآت

 .... بد شد  یحال مامان.... میخودمون وبرسون دیبردش مرکز بهداشت و با یداره م دیتوح

 ...؟ حالش خوبه  یمامان: شم  یم زیخ میبه درد پام ن تیاهم یو ب هراسون
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 ... خوبه ...نترس :گه  یذاره و با آرامش م یرو شونه ام م دست

چنان هوار ...  ادیاونجا رو گذاشته بود رو سرش از داد و فر دیتوح... بهاران  يمرکز بهداشت ، وا میهمه اومد ـ

دست و  ییزانو زد و نشست ، زن دا دتید یوقت.. نگم بهتره  یچیکه ه ییازدا...  دیلرز یم واریکه د دیکش یم

من و مهتاب فقط ... ش کنه تونست آروم یزد تو صورت خودش ومامان نم یپاش و گم کرده بود و مدام م

سرت ضربه خورده  نکهیواکسن که زدن و پات و شستشو دادن از ترس ا....بود  یوضع هیاصالً  میکرد یم هیگر

 .. دیو مج دی، من ، سامان ، توح ییو زندا ییدا... مارستانیب متیرسوند یم دیشهر ، با متیباشه آورد

 ارویخوان الله یتو باغ و م ختنیخبردادن که چند نفر ر دیمج که به رنیاسکن ازسرت بگ یت یبرده بودنت س ـ

سگ و  ينجات تو زده دستها يبرا اریالله.. به دکتر آشناش سفارش کرد و رفت به اونجا برسه  دیببرن ، مج

 شکونده و صاحبش اومده بود دعوا 

 ....بخشم  یکه من خودم و نم ادین شیبراش پ یبه خاطرمن تو دردسر افتاده ، مشکل اریالله یطفل

، بهتره به فکر جواب پس دادن باشه که  میکه ادعا داره ما هست یسفارش کرد که بگو اون دیبه مج دیتوح ـ

که بهش حمله  ينبود یکس نیکه تو اول نیمثل ا.. کنه همه جا  یسگ نگهبان و هار گله اش رو آزاد ول م

 ...تو  یول....  دنیند بیآس هیبق... کرده 

 ....خوبه  ی، حال مامان یگ یدروغ که نم نیفقط من شانس نداشتم ، نازن ـ

 ! بودم هان  الیخ یب يجور نیتو فکر کن اگر حالش خوب نبود من ا ـ

 ...باشم  نجایا دیبا یتا ک ـ

 ...فکر کنم تا فردا  ـ

 !! وقت  هی رمینگ يهار نینازن ـ

اون  یعنی،  دمیگرفته باشه ند يکه هار یمن تا حاال آدم ستیبدم ن: گه  یخنده و م یلحن پر از غصه ام م به

 ؟  یکن یوقت به آدمها حمله م

 رینه خ: همه غصه خوردم  نیام که به خاطرش ا وونهی، من د رمیگ یو نگاه از صورتش م نمیچ یور م لب

 ! رو بخورم  یکنم که بخوام کس یعمر نم ياونقدر

 ي،همونجا تو خانه  نمیببب کیشانسها ندارم که آدم هار و از نزد نی، من از اناناز خانم ، دور از جونت ...  یآخ ـ

کمه ، سگ نگهبان گله  یلیاون سگ هار باشه خ نکهیگفت احتمال ا یم دیبهداشت بهت واکسن زدن ، توح

 ...  مارستانیب يدیبه موقع رس ستین يوراگرم احتمالش باشه ط... بهت حمله کرده  يبود بهیبوده و چون غر
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 ...ترسم  یکنم ، اما م ینم هیگر نینازن يدرد ، جلو نیبه من ، لعنت به اون سگ ، لعنت به ا لعنت

کنه و چندبار  یبابا بغلم م... همراه اونها برگشت ، هر سه تا شون بودن  یرفته بود به بابا زنگ بزنه ول مامان

 .. ره  یبوسه و قربون صدقه ام م یرو م میشونیسرم و پ

خوشحالم که : گه  یجمله م هینم گرفته اش فقط  يذاره و با چشمها یسرم م ي، دست باال هینفر بعد نساما

 خدا رو شکر .. یخوب

 تیوضع رییتغ نی، نازن ستهیا یم نیکم کنار نازن يکنم ، با فاصله ا یخندم و با نگاه بدرقه اش م یروش م به

؟  دنیشدن ؟ شرم کردن و خجالت کش دیو سرخ وسف نیندازه ، جلل الخالق ، نازن یم نییده و سرش و پا ینم

 ...  نینازن هیدلخور ازنه  هیافتاده ، نه از ترس نگاه سامان خبر یخوب يبدون شک اتفاقها

 ؟  نیبهتر ـ

ش ، شه به صورت یم دهیکش شیخون رهنیکنم ، نگاهم از شلوار و پ ینگاهش نم میگردم طرفش ، مستق یبرم

چند ساعت  دی، با توح ادیاز سامان به چشم م شتریب شیآشفتگ.. اش  ختهیبه هم ر ينگرانش و موها يچشمها

 ی، نگاهم و م رمیگ ینم يشه و من جد یتو دلم جابه جا م يزیچ هیکنه ،  یتا آسمون فرق م نیزم شیپ

 : ده  یزنم جوابش رو بدم ، خودش اجازه نم ی، لب م رهنشیپ يدوزم به دکمه 

 ... نیدونم چقدر درد دار یبود ، م يمورد یسؤال ب ـ

 !!  فتهیب يخطرناکه ، ممکن بود اتفاق بدتر رونیگفتم ب..  رونیب نیرفت یم دینبا: ده  یم رونینفسش رو ب کالفه

  يچه خطر نیکاش گفته بود... دونستم  ینم ـ

 !! کاش گفته بودم : گه  یکشه به صورتش و م یم دست

 ؟  ییدا دیبه کجا رس تیکار شکا ـ

 ..هم هست  یسگش رو رها کرده و مدع گرانید تیتوجه به امن یبره پاسگاه ، مردك احمق ب دیفردا با ـ

کنم ، بهاران خانم بدشناس بود وگرنه تنها  یصحبت م یو اهال اریبا شورا و ده... آقا بهرام  نینگران نباش ـ

گله  يکه چطور رهیگ یم ادیجواب پس داد  یوقت... مردك بهش حمله کردن  نیا يکه سگها ستین یکس

 ...باشن  یتونن تو خونه زندان یمراعات کنه ،مردم نم دیکنه ، با يدار

 ضیو مامان بره خونه و مامان قبول نکرد ، اونم دلهره داره از مر شمیمونه پ یبه مامان اصرار کرد که م نینازن

 فتهینم یاتفاق چیداد که ه ياومد کنار تختم و آروم بهم دلدار دیزدن ، توح یهم حرف ماونها با  یشدنم ، وقت

 : حرفاش هنوزتو گوشمه 
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، امروز که واکسن  دنینداشته پس بد به دلتون راه ند يزنگ زدم و مطمئن شدم که اون سگ هار دیبه مج ـ

 ...  ادینم شیپ یمشکل چیه نیشو بدو پاتون رو مرتب شست نیمونده رو سروقت بزن یباق ي، چند تا نیزد

 ... ترسم  یمن م یول: دونم چرا از ترسم براش گفتم  ینم

 تیاز بهاران خانم جسور توقع دارم ، اگر طور نهایاز ا شتریترس نداره ، ب:  ادمهیکه کرد و هنوز  يخنده ا تلخ

 !! وقت  چیه... بخشم  یبشه ، خودم و نم

********* 

 یسگ ب يدندونها يطرف ، درد زخم و جا کیرو پشت سر گذاشتم ، درد دست ضربه خورده  یسخت شب

گرفتن هم  يهار یضیکابوس و توهم مر!! جوابگوش نبود  یآرام بخش چیکه ه يطرف ، درد کیمروت هم 

 .تجربه کردم  میکه تا االن تو زندگ ییشبها نیاز بدتر یکیصد طرف ، 

کرد ، دوست  هیو گر ختیخواب شد و همراه من اشک ر یمن ب يان هم به پاشدن خودم به کنار ، مام تیاذ

 . اوردمیخودم ن يکشه ، تحمل کردم و به رو یم يچه زجر دمید یداشتم خودم و براش لوس کنم ، اما وقت

نرمال بود ، به هر  تمیبه گفته دکتر وضع رمی،اگر دستم و صورتم و پام و در نظر نگ نهیمعا يصبح اومد برا دکتر

موندن و اصالً دوست  مارستانیازش ممنون شدم ، چون تو ب یشکل دستور مرخص شدن صادر کرد و من کل

 .ندارم 

کشه تو اتاق ، دل بابا به دل من و مامان راه داشته ، چون چشماش  یخوره و بابا سرك م یضربه به در م چند

 .پر از خوابه 

بابا من وبغل  يکنم ، در عوض دو تا دستها یدست بغلش م هی، با همون  هنیش یم میشونیاش که رو پ بوسه

 :کنن  یم

 ... نجاینداشتم بابا ، خودم اونجا و دلم ا یمنم شب خوب!! من  یدختر نازك نارنج ـ

، االن دادش در  دهی، مامان هم نخواب يدیتو نخواب: کنه  یبوستم و تو گوشم نجوا م یسخاوتمندانه م دوباره

شه و تو گوشم  یرو بدم دوباره خم م طنتشیکنم جواب ش یرسم ، لب باز م یکه چرا به داد دل اون نم ادیم

 !! مونه مگه نه  یم یخودمون م نیب: گه  یم

 ذاره  یمظلوم و تخس بابا نم يخواد ، اما چهره  یم طنتیذره ش هی دلم

 .شن  یفرما م فیو سامان تشر دیدفعه توح نیبه در اتاق و ا گهید يضربه  چند

 .کنه  یشم و بابا کمکم م یم زیخ مین
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 ...سگ گازت گرفته  میدون ی، م میستیبه زحمت ن یتو رو خدا راحت باش ، راض ـ

 یآرومه ول ی، ظاهراً که همه چ ارمیشده و سر از کارشون درب یبپرسم چ نینشد از نازن شبیو شنگوله ، د شوخ

و  يزود نیاومده و به ا نییزود از موضع قدرت پا نیگفته که نازن یچباخبر بشم ،  اتیجزئ ياز همه  دیمن با

 !! مهمه  نی؟ ا دهیبار حرف زدن سامان و بخش کیبا 

 .کنم  یکنم به بعد و سالم م یسامان و موکول م جواب

 ...سالم  ـ

 ... کرده  يبهاران دندون سگه درد نکنه ، عجب کار یول.... ات  دهیپر يبه رنگ و رو ـ

 .به بعد قصه و ماجرا دارم با سامان  نیگذاشت من فراموش کنم ، از ا اگر

 ...سالم  ـ

خوبم ، : دم  یرو م دهیکه نپرس یدرد دارم ، خودم جواب سؤال یلیدونه که خ ینه ، م ای نیپرسه بهتر ینم

 ...بهترم  شبینسبت به د

 شیخون يتا حاال مدام به لباسها شبی، د روزهید دیزنه ،هنوز مثل قبل نشده اما بهتر از توح یلبخند م دیتوح

قبل از  دیشه از تصور بغل کردنم ، توح یشده ، مثل االن که رنگ صورتم هم سرخ م یفکر کردم و تو دلم خال

که دارم  یحس.. کار امکان نداشته  نیبهداشت و جز با بغل کردن من ا يمن و رسونده خانه  هیخبر دار شدن بق

 ...به شرم ، کاش همون موقع به بابا گفته بود  ختهیخجالته آم

 : گرده  یلحظه بر م نیو ا نجایمامان حواسم به ا يصدا با

تکرار نشه ، مگه پلک رو هم گذاشت ، چند بار آرام بخش  یشبیمثل د گهیببره و د اهیو باد س شبید دورامیام ـ

 ..اثر نداشت  يکردن و ذره ا قیبهش تزر

، اما  فتادیم دیکه نبا هیکرده ، اتفاق یم ییشده و درد خودنما یبدنش گرم م: کنه  یش مرو نواز میشونیپ بابا

تا االن  روزیباغ که حاج خانم از د میحاضرش کن برگرد نازی، پر میخدا رو شکر کن دیگذشت با ریکه به خ نیهم

 ...  فتادهیگل دختر از دهنش ن نیکنه و اسم ا یم یتاب یب

 يکنه و با لبخند ینگاهم م طونینگاهش به صورت منه ، ش یول رهیگ یرو به طرف مامان م لونینا سامان

 ..خانم داده  نیلباس بهارانه نازن: گه  یدار م یمعن
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بشر وا داده که حاال با دمش  نیا يجلو يزود نیانتظار داشتم ، چرا به ا شتریب نیکنه ، از نازن یهم م یفیک چه

چه ... امان ... عشق  نیکنه ، امان از ا ی؟ جاش بود که سامان و عاص ادیز و ادا بمن نا يگردو بشکنه و برا

 ...کنه  یکارها که نم

 . تیپاسگاه واسه شکا میبر دیگه اول با یم دیرفتن ، توح يشم و آماده  یم حاضر

 !!  یببخش یتون یم يبا خودته اگر بخوا اری؟ اخت یچکار کن يخوا یبهاران م: پرسه  یم بابا

 چکار کردن ؟  اریبا الله ـ

 ....سگ  يکردن به جرم شکستن دست و پا تیازش شکا:  تیده با حرص و عصبان یجوابم و م دیتوح

 ؟  نینکرده بود تیمگه شما شکا: پرسم  یتعجب م با

 یکدونه  یمورده ، وگرنه قانون خودش بهترم یتقال کردن ب گهید نهایا...  فتنیگرفتن که پس ن شیدست پ ـ

 ...  عتشهیطب يو گاز گرفتن اقتضا وونهیمقصره ، اگر نگن ح

 شه ؟  یمگه سگه خوب نم: پرسه  یسؤال من و م سامان

 خوره  یشه ، دستش دوباره جوش م یخوب م یخواد ول یچرا ، مراقبت م ـ

 ؟  یچکار کن يخوا یبابا ؟ م یگ یم یچ ـ

 یکه به خاطر من تو دردسر افتاده ، و ترس اریافتادم ، الله ریگ یشم واسه جواب دادن ، سر دوراه یم مستأصل

 ...گرفتن دارم  يکه از هار

 .... ادیب شیپ یمشکل اریالله يدوست ندارم به خاطر من برا یدونم بابا ، ول ینم ـ

هد تع هیالبته با ...اونها  تیپس گرفتن شکا يصرف نظر کن در ازا تتی، تو از شکا میکن یگرو کش میتون یم ـ

 .... رها نکنن  يجور نیسگشون رو ا گهیکه د

 .....کنم  یکنم به خدا و قبول م ی، توکل م ستیسامان بد ن شنهادیپ

دادن و تعهد گرفتن و حکم  تیشه و من و مامان همراه سامان ، اول پاسگاه ، رضا یم دیتوح نیسوار ماش بابا

نگرانمه  یلیذره شده و اونم خ هیکه دلم براش  ی، بخصوص مامان هیبق دنی، بعد هم خونه باغ و د اریالله يآزاد

کنه ، چون تو بغل بابا هستم ،  یهمزمان بغل م وو من و بابا ر ادیباغ به استقبالم م يجاده  يها مهیکه تا ن

 یم همه خجالت ي، از رو ومدیجمع مثل بچه ها بابا بغلم کنه ، اما بابا کوتاه ن يجلو يجور نیدوست نداشتم ا

 .....  شتریب دیکشم و از توح
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سگم گازمون  هیکه سر و مر و گنده است ،  ینیب یشه ها ، م یحالت بده م يجور نی، ا یآروم باش مامان ـ

 !!  میبش زینگرفت عز

زنه  یخودش و م. کنم به سامان  یلب و هزار خنده و اشاره م هیکه  نیزنم به نازن یباال رفته زل م يابروها با

باشه  دایدل طرفش پ ينداره دانه ها يازین گهیخوشحالم که حال دلش خوبه و د میراه ، از هرچه بگذربه اون 

 ....  دیکه دوست داشت فهم ياونجور یول دیفهم یحسش ، به سخت دنیواسه فهم

 یعل... و سه دونه  یاسفند دونه دونه ، اسفند س..  زمیچشمت زدن عز: گه  یکنه و م یخانم اسفند دود م صفورا

 ... دیکاشت فاطمه چ

 یکشم ، مامان یتخت دراز م يرو.... کنم  ینم یو منم اعتراض ستیتخت نذاره دست بردار ن يتا من و رو بابا

کباب درست  یشام يلقمه  دیحالت خوب شد دوباره با شاهللایا: گه  یبوسه و م یصورتم و م سیخ يبا چشمها

 .... ینداشته باش یمدد خواستم که مشکلاز آقا ... حرم  يو ببر یکن

 ....  میش یدوباره دور هم جمع م.... آخ جون : گه  یکوبه و م یبا ذوق دست به هم م نینازن

 ...همه خوب حاجت روا شدن .. بله  ـ

 .ذاره  یخنده و تنهامون م یم یمامان

 شده باالخره ؟  یموندم که چ يمن تو خمار...  يچکار کرد روزید نمیخوب اول شما مهتاب خانم بگو بب یلیخ ـ

 ...که بهاران و سگ خورده  دیدرست بشه خبر رس یتا اومد همه چ... به کارش برسه  یکس یمگه توگذاشت ـ

 ...شکر کرد که حالش خوبه  دیبا...  نینازن يچکارش دار ـ

 .نباشه ، جواب من و بده نیتو هم کارت به نازن ـ

 ...کنه  یم يندازه و با انگشتهاش باز یم نییو پا سرش

شده تو االن از  یچ دنیفهم شبیهمه د: گه  یزنه و م یمعروفش تو کمر مهتاب م ياز همون ضربه ها نینازن

 ؟  یکش یخجالت م یک

 ...ستیخوب چکار کنم دست خودم ن: ده  یوم نیماله و جواب نازن یکمرش و م مهتاب

 پس بادابادا مبارك بادا ؟ : تموم شده  یکه همه چ ادیبرم نیحرف نازن از

 ...برو تا آخرش  ـ

 ؟  نینازن ـ
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 یلیخ: تو دستم  رمیگ یدستش و م!! شه  یحرف بزنه درست م نیبا نازن ضیکنه اگر با غ یفکر م مهتاب

 ...خوشحالم ، مبارك باشه 

 .نشم بهاران  مونیپش دوارمیام ـ

 ....ده  یاجازه نم دهیآقا مج که تو نگاه يزیکنم ، اون چ یمن که فکر نم ـ

 ... رونیره ب یشده از اتاق م دیکشه و مهتاب سرخ وسف یآروم کل م نینازن

 !!  یداد تو هست یجواب پس م دیکه با ينفر نینزدم واال اول یمهتاب حرف ي؟ من جلو یکن یم تشیچرا اذ ـ

 ؟ یچ يمن ؟ برا ـ

 !!  یمنم ، مطمئن باش که خودت یکن یکه فکر م یاون ـ

کم  هیشد  ی؟ نم يکوتاه اومد يزود نیچرا به ا: گم  یو قبل از اعتراض کردنش م رمیگ یاز پاش م یشگونین

 فراموشت شد ؟  ی؟ تا حرف زد همه چ یکن تشیاذ

 ؟  دمشیبخش یم دیچکار کنم ؟ نبا ینشد بهاران ؟ توقع داشت ـ

 ..بود شدن حقش  تیکم اذ هی یعنیگم  یزدم ؟ م یحرف نیهمچ یمن ک ـ

 ...شد  يطور هی... نگذاشت ... نشد  یخواستم ول یم ـ

 ....، مثل آدم حرف بزن تا منم بفهمم  یزن یحرف م یچرا تلگراف ـ

 که رفتم تو باغ  روزید ـ

خوب خوبش رو بگو ، همون که  يدونم ، جاها یرو م نجاهاشیا: حرف زدنش  ونیپرم م یحوصله م یب

 ... شد  يطور هی... نگذاشت 

 به تو داره ؟  یما چه ربط یاصالً روابط خصوص...  گهید يذار ینم ـ

به التماس کردن هم  يازین... گه مو به مو  یو برام م یمطمئن باش سامان همه چ... نداره  یبیع.... باشه  ـ

 ســـ.... ستین

 !!  نمیعالم فهمش کن بب... مرض و سامان : دهنم  يذاره جلو یم دست

 ! زنم  یبگو وگرنه صداش م!! فهمن  یه مهم یبالخره که چ ـ

 .... دفعه  کی...دفعه  کی..آوردن و ازمن ناز کردن  لیاز اون دل.. بابا  یچیه ـ

 ؟  یدفعه چ کی

 !! راه ممکن  نیبر زدنه ، ساده تر ونیسامان بد جنس ، سامان اهل م يا
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 ... یکش یخجالت م شیادآوریچکار کرد که زبونت بند اومد و از .....  یدفعه چ کی: ندازم  یابرو باال م بدجنس

 ....به حال سامان اگر  يمنم معلوم بشه ، وا فیزنه تا تکل ینم یحرف

 ... ایبغلت کرد  ـ

 دختر ؟ نیشه ، چکار کنم با ا یم دیسرخ و سف دوباره

 ...شد  یچ دمیاصالً نفهم.... کرد بهاران  رمیغافلگ ـ

 .دم دسته  نیفعالً نازن یخورم از دست سامان ول یه به ناکجا آباد و حرص مر یم فکرم

 ؟  نینازن ـ

 دیسامان با... شه بهش خرده گرفت  ینم... هم نداره  يریتقص.. کشه  یدوباره خجالت م یکن یم بازخواستشم

 ....جواب پس بده 

********* 

هم بشه  شتریخوشحال شد احتمال دادم مدتش ب یبابا اومد و دل مامان ی، وقت میجا بمون نیهفته ا کیبود  قرار

که  دیگنج یبهتره ،تو فکرم نم رازیش میبرگرد تتیگه به خاطر وضع یشه ، بابا م یکه افتاد ،نم یبا اتفاق یول

 .مقصرنبودم  یلیخ یعنینداشتم  يریکه افتاد تقص یتموم بشه اما تو اتفاق یشکل نیسفر ا نیا

 نجایناراحت بشن ، ا دنشیاز شن هیکردم بق یبود و فکر م دهیکش شیمسئله رو پ نیصبحانه ا يسفره  سر بابا

بار  یکه با چه شوق نمیب یاز همه ، اما االن م شتریو سامان ب نیبهشون خوش گذشته بود ، مهتاب ، نازن یلیخ

 . نینبرگشتن ، نه مهتاب ، نه ناز نیازا ستنین یبندن و ناراض یسفر م

 میخواست یتوئه و م ریکه تقص نیزن ی، گفتم االن به جونم غرم نیرفتار کن يحد عاد نیکردم تا ا یفکر نم ـ

 . میبمون شتریب

،  رازهیخوب تو ش ي، اما خوب خبرها میبمون شتریدروغ چرا دوست داشتم ب: حاضر جواب تر از مهتابه  نینازن

 .شده قفس  نجایا يهوا

 . رهینفس شما بگ هیکنه ، کاف یم یرسان ژنیر دستته ، سخاوتمندانه هم اکسشما که کنا ژنیکپسول اکس ـ

اون وقت که عشق  نیکنه ، نازن یکنه وبه مهتاب اشاره م ی، پشت چشم نازك م ادیبه مذاقش خوش نم جوابم

بهش  یواشکی يخود داره ، بوسه  يکرد االن که جا ینیب شیشد پ یسامان در اگر بود حال و روزش و نم

 . ستیشدن هم تو کارش ن دیساخته و سرخ و سف
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 نیداد ، نازن یما نشده وگرنه عکس العمل نشون م يکنم غرق فکره و اصالً متوجه حرفها یمهتاب نگاه م به

غلط کردم به تو حرف زدم ، پشت دستم و : آهسته  ییکنه با صدا یو خودش و سرزنش م نهیش یآروم کنارم م

 .باشه  ادمیتو دهنم که  زمیر یکنم ، فلفل م یداغ م

 مهتاب ؟ مهتاب ؟: زنم  یمهتاب و صدا م نیبه غرغرکردن نازن تیاهم یب

 جونم ؟ :  ادیزنم تا به خودش م یچهار بار صداش م سه

 نه ؟  یستین یفکر کنم تو راض یگه نه ول یم نی، حواست نبود ، نازن نیستیاز برگشتن ناراحت ن دمیپرس ـ

 ؟  يفکر و کرد نیچرا ا وونهید ـ

 ؟  يپس چرا تو فکر ـ

 ... ستین یخاص زیچ ـ

 ؟  نیمهم تر از ا يزیشه چه چ یتنگ م اری يدلش برا ـ

گفتم  دیبه مج شبی،د ستمیمعلومه که ناراحت ن:  نهیش یشه و کنارم م یاضافه م نیبه جمع من و نازن مهتاب

 ... رازیاونم خوشحال شد از برگشتنمون به ش

 ای!!  يدیاشتباه شن دیزد ؟ شا یحرف و م نیا یکنه ؟ حالش خوب بود وقت یتو خوشحالش م يدور يچطور ـ

 .. فرستنده  ایاشکال داشته  رندهیگ

 :  ارهیدرب يخواد حرف بزنه و مسخره باز یم يطور نیهم یکن ولش

حد  نیتا ا دنشیسره کنه ، فهم هی، کار خودش و مهتاب و  رازیش ادیتونه زودتر ب یخوشحاله چون م..  ویک يا ـ

 توسخته ؟  يبرا

 ؟  يخوب حاال ، تو چرا تو فکر... از اون نظر .. آهان  ـ

 ..  میریخواد هرچه زودتر سر وسامون بگ یتونه صبر کنه و م ینم گهیگفت د یم دیآخه مج ـ

 .خواد  یحد خاطرت و م نیکه تا ا یذوق کن دیبا...  یکجاش بده آبج نیخوب ا ـ

 ! بذار ، اجازه بده حرف بزنه بعد برو رو منبر  گریدندون رو ج قهیدق هی: گم  یو م نیکوبم تو فرق سر نازن یم

 !!  نهینب ریخ... کاش سگه هر دوتا دستت و ناکار کرده بود  ـ

 ؟  يچرا تو فکر نمینداشته باش مهتاب بگو بب نیبه نازن يکار ـ

تونم از  ینم يزود نیفکر کردم ، اما به ا یو به همه چ سادمیوا زیهمه چ يبله گفتم پا دیبه مج یمن وقت ـ

 ...زنه  یدوماه م یکیحرف از  دیخانواده ام جدا بشم ، مج
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 ... عرضه ها داشته باشن  نیها از ا ی، خدا کنه بعض دیول آقا مج يا ـ

درآمدش و که  شیخرواره ، پ يداره ، مشت نمونه : کنم  یم تیزنه به سامان و منم از سامان حما یم هیکنا

 !!  يدید

 .منم بفهمم  نیحرف نزن يرمز.... شما دوتا  نیزن یحرف م یازچ ـ

 . ادیصداش درم يها نکن ، به زود یفضول نیو از ا دتیشما بچسب به آقا مج ـ

 ؟  هی؟ خبر یچ يصدا ـ

سال  کیماه ، چه  کی، چه  يانتخابت و کرد یبه من گوش کن ، تو که خودت گفت... ولش کن مهتاب  ـ

چند روزه اومدم و دلم براشون تنگ شد ،  يسفر تی، من به ن ستی، آسون ن یاز خانواده ات دل بکن دیبا گهید

، به احساسش  يشک ندار تخابت، تو که به ان ير یکه تو کجا م نهیمهم ا یبدتره ، ول شهیهم يدور شدن برا

 . ییایکنار ب یتون یزود م یلیهم احترام بذار ، مطمئن باش خ

 ... نشم بهاران ، برام دعا کن  مونیپش دوارمیام ـ

 گهیجور د هیهمه آب و نون داشت ، جز من ، من  يسفربرا نیبدرقه مون اومدن ، ا يبرا دیمج ي خانواده

که به  ی، انس و الفت رهیگ یم شتریشه دل من ب یتر م کیرفتن نزد يلحظه  یسفر ، هرچ نیبردم از ا ضیف

سفر چند روزه  نیمن پر از اتفاق بود وا يبرا رانی، هر روز سفرم به ا بهیخودمم هم عج يکردم برا دایپ نجایا

 .در کنار هم  نیریتلخ و ش يسفرباشه ، لحظه ها نیا يلحظه ها نیتر یموندن ادیبه  دیشا

سهم منه ، دوتا جوجه خروس برام  نشیو خوشمزه تر نیشتریبرامون آورده که ب یعالمه سوغات هیخانم  دلشاد

 یوانیپر از روغن ح یظرف مس هیخراب نشه ،  رازیکه تا ش یمسافرت خچالیکرده و گذاشته تو  زیو تم دهیسر بر

و گردو و  یمحل ریخرد شده با پن یخوشمزه هم برام درست کرده ، نون محل يغذا هیخوش عطره ،  یلیکه خ

شه ،  یخوشمزه تر م يو با دست بخور نیا: بهم گفت  دیغذا رو دظرف  یوقت دیشده ، توح ابیبادوم آس

 .صبحونه و عصرونه 

 يچشمش دنبال ظرف بود که هر طور نیباشه تجربه داره ، نازن یگوش داد هرچ دیاش رو با هیتوص یکی نیا

 .دور باشه  نیداره تا از گزند نازن یهمچنان تو دستش نگهش م دیتوح یشده بهش دستبرد بزنه ول

 .زنه واسه همراه شدن با من  یله له م نی، نازن نمیسامان بش نیعقب ماش یکنه صندل یکمک م بابا

 . شتیپ امیمنم به بهونه تو م ینیجمع وجور بش یبهاران اگر بتون ـ
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 ی، م نمیتونم بش ینم یول: از حد بهش خوش گذشته  شیب گهید نیوقتها الزمه ، نازن یشدن بعض بدجنس

 . ینیجلو بش يایب یتون ی، م خوام دراز بکشم

 کجا اون وقت ؟  ـ

 .ممکن  يفاصله  نیکه برات سراغ دارم با کمتر ییجا نیبهتر... بابا و سامان  نیب ـ

 .... گه  یم طونهیش.... ره  یکوبه و م یدر و به هم م ضیغ با

 قهر کرد رفت ، دلت اومد ؟  يجور نیکه ا یبهش گفت یچ ـ

 ....  اریبرو از دلش درب...  يشما که واسه از دل در آوردن قهار ـ

 منظور ؟  ـ

رو  جهینت نیخودت هم یفکر کن ینی؟ کارت اصالً درست نبوده ، خوب بش يدونم پاتک زد ینم يفکر کرد ـ

 طونیذاره ، ش یجنازه اش رو هم رو دوشت نم يبفهمه چکار کرد میاگر عمو کر یدون یم!!  يریگ یم

 ... کنه  یم بیمن و ترغ يوربدج

 !! رو به تو بگه  زهایچ نیتر یخصوص ادین گهیحسابش رو برسم تا د دیغلط کرد با تو ، با طونهیش ـ

 !!  ستیرو که ن ـ

کنه ،  یدونستم داره ناز م یرفت ، م یرفت که نم یگفتم تو گوشش نم یم یکردم ؟ هر چ یچکار م ـ

... کردم  یم رشینمک گ دیبا... بود  نیکه داشتم هم یتنها راه... نداشته باشه  يانداختمش تو تنگا تا چاره ا

 ...خواستم  یخودمم دوست نداشتم ، نم

 ..ده که  یقد نم نیاز ا شتریعقل سامان ب خوب

 ...  نیشد دهیکنه ، الحق که واسه هم آفر یدر و تخته رو خوب به هم جور م یول ستیگن خدا نجار ن یم ـ

 ادیب نینازن ياریبهونه ب یتونست یناقال نم!!  میچاکرش هم هست.... کارش درسته : گه  یخنده و م یته دل م از

 ...شد  یراهت م يچقدر دعا بدرقه  یدون ی،م شتیپ

 ...گذشت  یبه شما خوش م یلینه اون موقع خ: گم خدا در و تخته رو جور کرده  یدونم که م یم يزیچ هی من

 ... میفتیکنم و راه ب ی، من برم خدا حافظ گهید یضد حال ـ

 . نایبا مهتاب ا یعمه و مامان ي، مامان با خانواده  میو من همسفر سامان بابا

که  ی، ظرف دهیدفعه نوبت توح نیشه و ا یباز م نیکنه که در ماش یم یخداحافظ دیبه سامانه که با مج نگاهم

 ... رهیگ یکرده رو به طرفم م یمخف نیازنازن
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 ..خورمش  یکردنش نبود ، در هرصورت من تنها نم یالزم به مخف... دستتون درد نکنه  ـ

خوره ، پس به  یبه بعد هم م نیخورده و از ا زهایچ نیازا یلیشما درست کرده ، مهتاب خ يبرا دیمامان مج ـ

 ... نیشما صبحانه هم نخورد....  نیچند تا لقمه اش رو بخور نیبهتره تو ماش... نیفکر قسمت کردنش نباش

داشت و  یخاص يبو یصبحانه بخورم ول يانداخت تا برا ریبه کجاها بوده ، صفورا خانم تخم مرغ تو ش حواسش

 ... نتونستم بخورم  شتریجرعه ب هی

 ...ممنون  ـ

 خواد بگه که معذبه ؟  یم یکشه ، چ یکنه ، دست تو موهاش م یمن من م یکم

به ... شد که کمتر نشد  شترینسبت به شما ب نمی، د دیبه آخر نرس دیکه با يسفر اون طور نیااگر  نیببخش ـ

 ...که سرتون اومد  ییبخشم به خاطر بال یخودم و نم: گه  یکنه و م یدست و پام نگاه م

 ... نیدنبال مقصر گشت ، شما هم خودتون رو عذاب ند دیاتفاقه ، نبا ـ

 ؟  نیستیاز من ناراحت ن گهید یعنی ـ

 !! نه  ـ

 ...دونمش  یو مقصر نم ستمیجوابش رو دادم تا باور کنه ناراحت ن دیمکث و ترد بدون

 ؟  یاون شب چ يدرباره ....  يدرباره  ـ

 ... میشد ریبه  ریفکر کنم .... خوش گذشت  یلیچند روز بهم خ نیا ـ

 .کنه  یده و تو سکوت و خنده به لب نگاهم م ینم یجواب

 ....اگر نبود ... ، به خاطر من تو دردسر افتاد  دمشی، از اون روز به بعد ند نیهم تشکر کن اریمن از اللهاز طرف  ـ

 ....از خودش تشکر کن  ـ

 ! ایب اریالله: زنه  یو صدا م اریکنه و الله یسرش و بلند م يفور

 خانم ؟ نیبفرمائ: کنه  یسرش و خم م اریزنه و الله یباهاش حرف م دی، توح ادیم عیسر اریالله

شد ، جونم و نجات  یم یچ نیبود دهیدونم اگر به موقع نرس ینم ار،یخواستم از شما تشکر کنم آقا الله یم ـ

 .ممنونم  ی، به خاطر همه چ نی، تو دردسر هم افتاد نیداد

 ...خواهرم  يشما هم جا... زهیخان واسه منم عز دیخانم ، مهمون توح نینفرمائ ـ

 .  نیم ، سالمت باشممنون ـ
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 نیایدوباره ب گهیفرصت د هیتو  شاهللایا.....  میفتیراه ب دیکم کم با: کنه  یدوباره سر خم م دیره و توح یم اریالله

 ... و بهتون خوش بگذره  نجایا

خدا کنه ... بهتر  يدعا هینه  ای...  میباش رانیمهتاب ا یخدا کنه تا عروس... خواد  ی؟ خودمم دلم م گهید فرصت

قبل هم  يخودش نباشه ، اما اوضاع به بد يسرجا يزیهنوز چ دیشا...  رانیبرگشتن به ا يبابا وسوسه بشه برا

 ....  ستین

*********** 

نشستن ندارم ، درد و خارش زخم پام هم  يحوصله  یول ادیکشم ، خوابم نم یشه دراز م یکه شروع م سفر

 نیخاره و بابا منع کرده که دست بهش نزنم وهم یبرام نمونده ، زخمم م یذاره که راحت باشم ، اعصاب ینم

دارن که بهش فکر  يزیچ هیو مهتابم مثل من تنها هستن اما اونها  نیکالفه ام کرده ، همصبحتم ندارم ، نازن

؟ چه  یعاشقش هست ای يرو دوست دار یکی یفهم یم ي؟ چطور هیعاشق شدن چه شکل نی؟ ا یکنن ، من چ

بندم  یفشارم و چشمام و م یاسم عشق روش گذاشت ؟ لبم وبه هم م دیبشه با یداره ، حست چه شکل يمزه ا

دست از  الیدم تا فکر و خ یشه م یکه پخش م يبه ترانه ا وپرسم ؟ حواسم  یکه از خودم م هیسؤالها چ نی، ا

 . میآهسته و مال یانداز شده ول نیطن نیتو ماش یاب يسرم برداره ، طبق معمول صدا

 به اون چشمات خواب نرسه  شب

 خوام مهتاب نرسه  یتو م به

  گهیاونجا ، اونجا که د میبر

 تو دست آفتاب نرسه  به

 بودن عشق منه  عاشقت

 زنه  یم ادیو قلبم فر نیا

 داره صدام  یمست ي هیگر

 ...عاشق شدنه  يصدا نیا

خنده  فتهیم ادمیشد ، نگاه پر از حسرتش که  یقند تو دلش آب م ی، کل دیشن یبود و م نجایهم ا نینازن کاش

که  ياز کار ستمین یراض یگذاشتم ول ادیز نیکه به سامان داره برام جالبه ، سربه سر نازن ی، کشش رهیگ یام م

که سامان پا از حدش فراتر داشت و چرا اجازه داده  یچه حس نیسؤال بزرگ که نازن هیسامان کرد و برام شده 
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که ازت سر  یتو عکس العمل ستیاثر ن یعشق هم ب!! باشه  یسخت يلحظه  دیبا يریغافلگ يبذاره ؟؟؟ لحظه 

 !! زنه  یم

 یوقت هی نیبودن ؟؟ نازن کینزد نیاردالن رو دوست داشته باشم ، در ع اینشد و نتونستم مثل اون سامان  چرا

آدم تا خودش  یول هیبازه ، استدالل جالب یشناسه و خودش و فقط به اون م یگفت دل آدم طرفش رو م یم

 .فهمدش  یتجربه نکنه نم

 ی، اقتصاد ، مشکالت و سخت استیزنن ، کار ، س یحرف م يزیو سامان صحبتشون گل انداخته و از هرچ بابا

، صحبت به مشکالت صاحب نظره  یتو همه چ یکن یزنه که فکرم یحرف م يجور هیاجتماع ، سامان  يها

 ؟  نیاحوال هنوز قصد برگشتن ندار نیکه سخت شده ، با ا طیشرا: پرسه  یرسه از بابا م یکه م یزندگ

دودل  یجواب بابا ، مکث بابا و تعللش تو جواب دادن معن دنیواسه شن زیشه و گوشم ت یناخودآگاه باز م چشمام

 یم یگرفت ، عصبان یجبهه م يشد فور یبه برگشتن م ياشاره ا ای یهر وقت حرف نیده ، قبل از ا یشدن م

 ...گفت نه ، اما االن  یشد و م

جواب گذاشتن سؤال  یکشه ، ب یم قینفس عم هیگه ، فقط  ینم يزیچ یجواب بابا هستم ول دنیشن منتظر

 .کننده است  دواریسامان ام

 بهاران ؟  یساکت ـ

 داره ؟  یخونه و ذوق زده است ، از من چه توقع یکبکش خروس م خودش

 بگم ؟  یچ ـ

 ؟  میگرد یکه بر م یناراحت: کنه  یگرده و نگاهم م یبه عقب بر م بابا

 .تموم موند  مهیسفر به خاطر من ن نیناراحتم که ا!! از برگشتن نه  ـ

 .کرد  یدگیشه به زخمت رس یبهتر م رازی، به خاطر خودت بود ، ش میفرق نکرده بابا بازم کنار هم هست يزیچ ـ

 ..من حالم خوب بود  یول ـ

 هست ؟  یراحت تره ،بازم اعتراض يطور نیمن ا الیخ یول يندار یدونم که مشکل یم ـ

 .ندازم  یکنم و سرم و باال م یو غنچه م لبم

 ؟  شتیپ انیمهتاب ب ای نینازن مینگه دار يخوا یشده ، م ریحوصله و بهونه گ یشده دختر من ب ی، چ يآ يآ ـ

 .شن  یم تیاذ نجایا انیب..نه بابا : زنم تو ذوقش  یزنه که بگو آره م یپلک م سامان
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 یگه برات دارم و من ب یدونم چم شده ، سامان با نگاهش م ی، خودمم نم ستیتنها به خاطر سامان ن مخالفتم

 . بندم  یدوباره چشمم و م الیخ

کنم ،  زیتونم جست و خ ینم میکه اومد یام ، مثل وقت ی، منم راض میندار یراه و در و دشت توقف تو

سامان ، نه  يها یبابا و شوخ ياخالق و انتظار ندارم ، اما دلم گرفته ، نه حرفها نیاز خودم ا!!  هیخودخواه

 !! دونم سرچشمه اش کجاست  یکه نم یکنن ، دلتنگ ینم یبه رفع دلتنگ یمحبت بابا کمک

 نیرغم اصرار بابا و مامان تو ماش یرن و من عل یم هیناهار و نمازه ، بق يبرا میکه دار یتوقف نیو آخر نیاول

برام سخته  یبه خوردن نداشتم ، راه رفتن هم کم ییمونه و نخواستم ، اشتها یمونم ، مامان گفت کنارم م یم

سرگرمم که چند ضربه به  میگوش همه چشم تو بغل بابا برم تو رستوران ، با نیا يده جلو یو غرورم اجازه نم

 !! ، چه زود برگشته  دهیتوح... خوره  یم شهیش

 .....کباب  يبار مصرف و بو کیداخل ، ظرف  ارهیکشم و دستش و م یم نییرو پا شهیش

 ...دستتون درد نکنه ، الزم نبود  ـ

 .. نینخور يزیشه چ یکنم ، نم یخواهش م ـ

 ...من اشتها  یول ـ

 ...دونم اومدن به رستوران براتون سخت بود  یاشتها که هست ، م ـ

 ...دارن انگار  فیو بز تشر زیخان ت دیتوح نیکنه ، اما ا یم تمیبه مامان بابا گفتم رفتن به رستوران اذ فقط

 ...به خوردن هم نداشتم  لیم یبود ول نمیا ـ

 !!  نیان کنبار امتح هیشه ، ینظرتون عوض م نیلقمه اش رو بخور هی ـ

 .زحمت شد ممنونم  ـ

 ...فهمم بجز نوش جان گفتن آخرش  یگه که نم یم يزیلب چ ریز

شم  ی، قبل از ورود به شهر بلند م ریهم دم گرفته است و دلگ رازیش ي، هوا رازیش میرس یغروبه که م کینزد

 ... یمامان ينمونده تا خونه  ی، راه نمیش یوم

 ؟  يداد تیوضع رییشد که تغ یچ ـ

 . میرس یم میدار گهید: فهمم  یتو حرفش رو فقط خودم م ي هیو کنا طعنه

 ...بله متوجه ام  ـ
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تر  قیکه چند سال ازش دور بوده ، حسش عم يدوزه به شهر یخنده و چشم م یبه کل کل من و سامان م بابا

 يخاطره ها يه با همه شهر گذشت نیاز عمرش که تو ا یی، به نسبت سالها نجاستیاز حس من موقع ورود به ا

 ...شه  یمبابا از ما دور تر  میش یتر م کینزد یمامان يبه محله  یخوب و بدش و هرچ

شن  یم ادهیبابا و سامان هم پ... و آخرش سامان  میبعد عمو کر دیکنن ، اول توح یپارك م بیبه ترت نهایماش

... دنبالت  امیصبر کن در خونه که باز شد خودم م: گه  یشدن م ادهیوسائل و قبل از پ ییکمک به جابه جا يبرا

 ...نشو  ادهیپ

 .چشم  ـ

و صفورا  یخانم و طاهره خانم تو کوچه هستن وبه استقبال مامان ي، مثل کبر یمامان ییها هیتا از همسا چند

 ... کنن  یهم خوش و بش م نازیو با بابا و مامان پر انیخانم م

 یوسائل مامان ییو جابه جا میبرن داخل ، سامان به عمو کر یخودشون و م و مهتاب اسباب وسائل دیتوح

 شیمیقد يها هیکنه ، سر بابا با همسا یو باز م اطیدر ح رهیگ یم یو از مامان دیکل نیکنه ، نازن یکمک م

 نیو دوباره به نازن نیکنار درماش شمک یخودم و م...تونم برم  یباز ، چند تا قدم فاصله رو م اطیگرمه و در ح

 که نگرانه ؟  دهید یمگه چ..در گردشه  ستادنیوبابا ا یکه مامان ییو اونجا اطیح نیکنم ، نگاهش ب ینگاه م

 .طرفم  ادیم يشه و فور یشدنم م ادهیره و بابا متوجه پ یاز دستم درم نیشم ، در ماش یم ادهیپ نیماش از

 ... نشو  ادهیبابا جون مگه نگفتم پ ـ

 ...، حواستون باشه  نیکن یخودتون لوسم م..  ستین شتریتونم ، چند قدم راه که ب یبا مبا ـ

 ...زنه  یدختر خوب رو حرف باباش حرف نم ـ

 .... ده  یسر تکون م یگه و مامان یتو گوشش م يزیو چ یطرف مامان ادیکه م نیکنم به نازن یم نگاه

 حواست کجاست ؟  ـ

 ...جا  نیهم ـ

 ..زانوم  ریندازه ز یدست م بابا

 !! کنم  هیتونم ، الاقل بذار بهت تک یچند قدم راه و م نیبابا سختمه ، ا: کنم  یم اعتراض

کنه ،  یم يزیخونر ادیزخمت تازه است بهش فشار ب: کنه  یاست چون بابا کار خودش و م دهیفا یب اعتراضم

 ...چند روز مراعات کن تا جوش بخوره 

 .بار هم امر امر شماست ارباب  نیچشم ا ـ
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 .... شده ؟ خدا بد نده  یمگه بهاران جون چ ـ

خدا که : گه  یهست م یکنه و حواسش به همه چ یدر جواب طاهره خانم که چشمش همه جا کار م یمامان

برم شم ، با اجازه تون  ینم ریس دارتونیاز د...  دهیدست و پاش ضرب د نیده طاهره جون ، خورده زم یبد نم

 !! اومدن  یبه خونه بدم ، بچه ها بعد از مدت یسر وسامون هی

بدون تعارف  یو مامان ستهیا یدر م يگه ،بابا جلو یم يزیلب چ ریداره و ز یهماهنگ با بابا قدم برم یمامان

 ...ره داخل بابا هم پشت سرش  یکردن خودش م

کشه  یبه موهاش و لباسش م یشه و دست یشده و هنوز خمار خواب بلند م داریتازه از خواب ب يغمایورود ما  با

.... 

 .سالم ... س ـ

 يفشار دستش دور کمر و زانو ی، فقط کم ستیاز صورتش معلوم ن یچیدوزم به صورت بابا ، ه یو م نگاهم

 .شه  یم شتریمن ب

 ؟  یسالم پسرم ، خوب ـ

 ....؟ حالتون بهتر شده  نیشما چطور: دش بوس یکنه وم ی، بغلش م یطرف مامان ادیم غمای

 !!  نیخوش اومد.. زن عمو ... سالم عمو : کنه به بابا و مامان  یم رو

 دمشیبار اول د یمنم وقت... حق داره .. منتظره با عموش  ریغ دارینگران از د یو دستپاچه است و کم هول

 !!درسته  يدونستم چه کار یحال وداشتم و نم نیهم

بهار خواب  يذارتم لبه  یشه ، آروم م یکنم و تازه متوجه حضور من تو بغلش م یو دور گردن بابا شل م دستم

.... 

من  دنیاز د ینبود اما عکس العمل خوب يندیخوشا داری، د دمید يبد تیرو بعد از چند سال تو موقع عمو

 يعمو رو به پا يکنه ،کارها یچه کار مبابا  نمیهم نکرد ، منتظرم بب یشوکه شد و کار خاص دنمینداشت ، از د

، دوست داشتم  نهیب یگناه م یب يا دهرو به چشم برادر زا غمایبرعکس  ای ردشیگ یم دهیذاره و ناد یم غمای

 ..شده  ینیب شیو پ نییاز قبل تع يداریاما تو د دنید یبابا رو م سنایو  غمای،  فتادیاتفاق م نیا

 نیو چشم به ا ستادنیره ، همه ساکت و صامت ا یرفع کدورت و به سمت بابا م يشه برا یقدم م شیپ غمای

 ... زهیر یصحنه دوختن ، فقط عمه است که اشک م

 ...دلم براتون تنگ شده بود ... عمو  داریمشتاق د ـ
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دن بابا به خور کهیبابا ،  يکنه دور شونه ها یدستش و حلقه م هیو بعد از چند ثان ستهیا یرخ به رخ بابا م غمای

التهاب  نیشه رو ا یم يو حرکت بابا آب سرد شترهیاز همه ب یمامان ی، اضطراب و نگران ادیچشم همه م

 .... کنه  یم ششه و سفت و سخت بغل یحلقه م غمایبابا دور کمر  ي، دستها یهمگان

کنه ، اگر  یلب زمزمه م ریکنه و ز یبا شوق به پسر و نوه اش نگاه م یلب همه گل خنده نشسته ، مامان رو

عمو تو دلش نشسته بود و بابا بهرام پر  يکه از حرفها ی،حسرت ستیبگم به اندازه چند سال جوون شد اغراق ن

 یرو دوست دارم ول غمایدر برابر  لشداره ، عکس العم یبرم یدوش مامان ياز رو ینیده ، بابا بار سنگ یم

، تفاوت فاحش بابا با  رهیرو بپذ غمایسرعت بغل باز کنه و  نیبه ا کرد یانتظارش و نداشتم ، به مغزم خطور نم

 ...که بابا داره  هیحق نیافتخار کردن کمتر... عمو

 يشه تو نگاه همه  یبابا ثبت م یزندگ لمیسکانس ف نیلحظه موندگار بشه ، برتر نیزمان توقف کرده تا ا انگار

 یی، شکل آرزو دهیبه آب رس يمثل تشنه ا غمایت هستن ، گذش نیو شاهد ا ستادنیکه دور تا دورش ا ییآدمها

کنه  یم یداره تالف دیآغوشش ، شا یمکنه از گر ی، بابا رو بغل کرده و دل نم وستهیپ قتیمحال و به حق

 .شده  یمعن گهیجور د هیعمو  يکه برا يمهر... پدر  يمهر ی، جبران ب يسالها دور ی،تالف

 نیکه ا يشه و مهر یخنده ، جوابش فشرده شدن شونه اش م یبابا م يو به رو ادیم رونیاز آغوش بابا ب غمای

 ...شه تو وجودش  یم قیتزر يجور

داره و شکل خود بابا از  مانیکار بابا ا یو کدورت ، مامان به درست نهیک یمنته ،ب یمامان هم مهربون و ب نگاه

، منم شاگرد  دی، بابا مراده و مامان مر ستیتو نگاهش ن يرد چیه يو دربه در يچند سال دور یرنج و سخت

، فقط  یو کم ادیم ادمی غمایبا  دارمید نی، اول ممکتبشونم اما تا حاال نتونستم مثل اونها بخشنده و مهربون باش

 ... رید یول دمیخود بخش يهم به جا دیتوح يکشم ، قصه  یازخودم خجالت م یکم

، ساده گذشتنش از  ستین گرانید تیحاضر به شکستن غرور و خرد شدن شخص یمتیق چیوقت و به ه چیه بابا

... شد  یسخت تر م دنشیدونست بخش یرو مقصر م غمایاگر  دیبودنش هم هست ، شا ریتقص یاز سر ب غمای

 . دمید یم هیتنب ستهیرو مقصر و شا دیخودم که توح هیشب

: پرسه  یکنه و ناباور م یگرد سرتا پام و برنداز م يشه و با چشمها یآش و الش م یِتازه متوجه من زخم غمای

 ؟  يشد یشکل نیتو چرا ا

 .که ، از جنگ برگشتم  ینیب یم ـ

 ...شکل  یگرگ یتن به تن با سگ یجنگ ـ
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 يکنه ، ترس و دلهره  یده و بعد بهش سالم م یرو م غمایجواب  یغاتیتبل يزرهایت يها ندهیشکل گو سامان

اون شب تو باغ اعتراف کرد ... کوفته  نیخودش و تو دل نازن خیرهاش کرده و سفت و سخت م غمایدن بو بیرق

 ..بوده  نیترس از دست دادن نازن غمایبودنش از  نیدل چرک لیکه دل

 سگ بهت حمله کرده ؟ : توجه اش به من  شتریو گذراست و ب يبه سامان سرسر غمای جواب

 .از حمله باالتر  ـ

 !! دستش درد نکنه !! حقت بود : گه  یشه و با حرص و به نجوا تو گوشم م یاز کنار دستم رد م نینازن

گفتن .... و قهر فرمودن  یهمسفرشدن ، خانم زدن به فاز بچگ ي هیبه صبح و قض ادیم ادمیاز کجا پره ؟  دلش

از دل  یو گرفت و رفت ، کو راه خودش  ومدیپس بگو چرا موقع ناهار اصالً سراغم ن... چشمت ابرو  يباال

 ؟؟؟ ارهیخانم درب نینازن

 حالت خوب بود ؟ نبود ؟  يتلفن زد ی؟ وقت یک ـ

اون  یوحش ينگاهها ریز يخبر یدونه من تو ب یپرسه و نم یو سؤالش ، مشکوك م غمایدم به  یو م حواسم

 .زدم  یسگ باهاش حرف م

 نیاون موقع ا: ذارم  یزنم و منتظرش نم یم ییشده و عمو چکار کرده ، لبخند دندون نما یدونه چ ینم یکس

 .نبودم  یشکل

بود رفع شد ،  ییقضا و بال.... گذشت  ریخدا رو شکر بخ: کنه  یرو قطع م غمایمن و  يگفتگو یمامان يصدا

 .بره  رونیراه از تنتون ب یداخل تا خستگ نیایب

 ایبفرما ، ب: کنه  یداره و به سامان تعارف م یو بر م نیزم يرو يکنه و ساکها یقبل از بابا دست دراز م غمای

 !باال آقا سامان 

 ...من مرخص بشم از حضورتون  نیندار يبا اجازه تون اگر امر.... ممنونم: کنه  یبلند تشکر م يبا صدا سامان

 .ه نشون بد يخود دیزنه ، با یلفظ قلم حرف م چه

 .تازه کن بعد برو  ییگلو هی ایسامان ، ب یخسته هست ـ

 .تعارف ندارم خاله : بوسه  یمامان رو م ي گونه

 يبهت زحمت دادم مرد جوون ، برا یلیخ: کنه  یبار تشکر م نیچندم يذاره و برا یدست پشت شونه اش م بابا

 .جبران کنم  تیعروس

 .خدا  دی، به ام شاهللایا ـ
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 ....تره  يجد یکنن ، اما سامان از هر وقت یم یتلق یحرف سامان وشوخ شهیروحساب هم هیبق

 ...باال دراز بکش  میبر ایب:  ادیکمک م يبرا بابا

 .کار دارم  نیبا نازن... باشم  اطیتو ح قهیچند دق هیبابا  ـ

 .کمکت  امی، صدام بزن خودم م نیطولش ند ادیز ـ

 .چشم  ـ

 .کنه  یدل م یکه به سخت یاز دلبر با نگاهه ، نگاه شی، خداحافظ نیجز نازنب هیسامان با همه زبون یخداحافظ

 .مواظب باش سامان  ـ

 !!! ــــــــــــنینگران نباش: ده  یجواب م طنتیوبا ش رهیگ یندازم و خوب م یکه بهش م يا کهیت

 . ستین اطیتو ح یرن ، کس یندازه و باال م یم میو بابا دست تو کمر عمو کر رهیگ یرو م تایدست عمه ب مامان

 . دمیبودم که د دهی، قهرت رو ند یکن یتازه تازه رو م يهنرها ـ

 .ناراحت شدم  ـ

بودم ،  دهیو مدام دراز کش نمینتونستم بش قهیاز چند دق شترینه ،من ب ایما بود  نیدونم حواست به ماش ینم ـ

 ؟  يشد ینم تیاذ يمن بود شیپ

 !! تو و سامان باشم  شیپ یکه نخواست يفکر کردم بهم اعتماد ندار ـ

 ... نینازن یش یبچه م یلیوقتها خ یبعض: دم  یتأسف براش سر تکون م با

 ...داد ینشون م يجور نیرفتارت ا ـ

 یمونم ، راستش و م ینم ونتی، مد دیکش نجایحاال که حرف به ا یول نیخودم و نداشتم نازن يمن حوصله  ـ

 ...نداره  ياعتماد یبه ب یربط چیبودنم ه ریدلگ... بودم  ریذره ازت دلگ هیگم 

 ؟  یاز چ ـ

 ..  يبه سامان اجازه داد نکهیمحض ا ـ

 ...ده  یخونه و کالفه سرتکون م یتا ته ماجرا رو م خودش

ازم سوء  یام که اجازه بدم کس یبهاران نه من آدم ي، بد متوجه شد ستین یکن یکه تو فکر م ياون جور ـ

کرد ،شرم وخجالت من و بند اومدن زبونم از سرِ  یمثل سامان ، نه سامان کار خاص یکس یاستفاده کنه ، حت

بوسه .... کرده  یبهت زده شوخ یرفسامان اگر ح.... کردم  یبار تجربه اش م نیاول يبود که برا یآغوش یگرم
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براش  یخودم بوده و راه ریرد که تقصک یعذر خواه یسرم نشست و بس ، بعدشم کل يسامان فقط رو ي

 ...جا بود  یناز اومدنم ب گهیحرفاش و قبول کرده بودم د يهمه .... منم بود  ریتقص... نگذاشته بودم 

 ....  هیمملو از شرمندگ یگفتن دی، ببخش ادیکه سر زبونم م یحرف تنها

هول بودم بهاران ... شده  یبدم که چ حیاون شب نتونستم درست توض.. خودمم بود  ریتقص...  هیچه حرف نیا ـ

 !! گم  یم یباورم نشده بود و متوجه نبودم چ...

 ؟؟ نیگرفت يجد می، تصم نیچکار کن نیخوا یحاال م ـ

خاله ات  يخانواده ا یعنیگفته ، بهاران  يجور نیسامان ا..زنه خونه مون  یخونه ، خاله ات زنگ م میبرگرد ـ

 .کنن  یمن و قبول م

 ...مگه بخوان سامان رو دستشون باد کنه ..... خل و چل تر از تو  یاز خداشونم باشه ، کو عروس ـ

تونم فرار کنم و  یکنه که نم یم ياریزنه تو چشام و من بخت برگشته تازه حافظه ام  یفشرده زل م يلبها با

زنم و بابا  ینجاتم چنگ م نسمویبه ر يمنه و فور يصدا دنیکه دارم باباست که منتظر شن يزیتنها دست آو

 .... ببرم  درجون سالم به  دهیبع...  هیشده و کفر يخطر نینازن.. زنم  یرو صدا م

*********** 

شه ، تا اومدن بابا  ینم دایدختر پ نیتو وجود ا يذره دلسوز هیسوزه ،  یرو بازوم هنوزم م نینازن شگونین يجا

 .خوره  یم ییعذاب وجدان چا یراحت ب الیمن و کبود ، االن هم با خ يکرد و بازو یحرصش رو خال

حس کرده  یرو مامان غمایو حال خراب  ی، درموندگ غمایخوره رو صورت  یمتفکر و پرسؤال چرخ م یمامان نگاه

با  یی، چه روزها ستی، تعجب آور ن دنیو مترصد فرصت واسه حرف زدن و فهم غماستی یکه مدام نگاهش پ

 غمایپنهونش کنه ،  ياگر پشت نقاب و باز یشناسه حت یرو بهتر از خودش م غمایوبم  ریز یشتند و مامانهم دا

است ،عمو همون روز اتمام حجت  دهیگرگ بارون د ی، اما مامان یترسه از تکرار تموم شدن تحمل مامان یم

 . ستیدونه کوتاه اومدن تو قاموس عمو ن یم یکرد و حرف آخرش و زد ، مامان

 . غمایاز کار  ارهیتا سر درب یشه واسه مامان یم یو ساکت شدن اونها فرصت میشدن بحث بابا و عمو کر تموم

 !!  یاولت ، آشفته و سرگردون يسر پله  ی؟ تو که بازم برگشت غمای ـ

 !!  یداشته باشه مامان یتازگ دیواسه شما که نبا ـ

 ...بابات ... بچه ، من شماها رو بزرگ کردم  یخواد من و دور بزن ینم ـ

 .بعد از مدتها عمو اومده ...  یهمه حرف واسه گفتن مامان نیا ـ
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 .... دنیفهم يمصر برا یدادن و مامان حیفرار از توض يبرا یبه فکر راه غمای

 شده تو طفره نرو ، باالخره کار خودش و کرد ؟  یمن که به دلم گواه شده چ ـ

، حرف زدن براش سخت هست و  یگذرونه از من تا مامان یده و همه رو از نظر م یف سر تکون مبه تأس غمای

 ..  ستیسخت ن

بابات ،  يبه کارها یعادت کن دیتو هم با... شد  یم بیکرد عج یکار و نم نیاگر ا! پس درست حدس زدم  ـ

 ؟  یکن یچرا خودت و داغون م

کم و کاست ، ازدواج عمو و رفتنش از اون خونه ، حال خراب  ی، ب ازیتا پ ریکنه ، س یم فیرو تعر یهمه چ غمای

ازدواج  يبرا یقطع میخودش و تصم یو رفتنش که کم از فرار نداشته ، سرگشتگ سنایفروغ ، تموم شدن طاقت 

 نیحقش از ا نیدغدغه که کمتر یب یبه خاطر خودش و زندگ... مثل کردن با عمو  ينه به خاطر مقابله  بایبا ز

 ... و غربت به سر بشه  ییتو تنها دیآخرش که نبا ي، محض دل فروغ و روزها استیدن

 ینشکنه ، من اشک م نیاز ا شتریشده تا غرورش ب ریکه تو چشمش اس یو اشک غمای يبغض مردونه  يجا به

 یاله اال اهللا مال  یمامان... کنه  یپلکش و پاك م ریتند تند اشک ز نازیکنه ، مامان پر ی، عمه هق هق م زمیر

 میو عمو کر واریخوره به د ی، سربابا م واریزنه به د یکنه تو شکمش و زل م یزانوهاش و جمع م نیگه ، نازن

 یکنه درد کم یم تیروا غمایکه  یبتیو مص یمامان يکم از مجلس روضه نداره هال خونه .. ندازه  یم حیتسب

 .... ستین

حرف زدن  يارایهم  ینمونده و کس یگفتن باق يبرا یتموم شده و همه ساکت نشستن ، حرف غمای يحرفها

 ... کرد ، مثل االن  یحرفها رو زد و معن نیشه بهتر یتو سکوت م ییوقتها هینداره ، 

 : که وصف حال عموئه  يده با شعر یسکوت خاتمه م نیبه ا یمامان

به ترکستان است ، بذار بابات به تاخت بره ، بذار  يرو یکه تو م ره نیا..  یاعراب يبه کعبه ا یترسم نرس ـ

گفتم حرفش رو گوش .... خودش و بچه هاش  یاون روز گفت دخالت نکنم تو زندگ... رسه  یبه کجا م مینیبب

 یگفت و چ یکنم چ یفراموش م سنای، به خاطر تو و  شیدونه و آش شله قلمکار زندگ یدم ، خودش م یم

 سنایزنم ،آب از سر فروغ گذشته ،  یره غرورش از من مادر براش مهمتره و باهاش حرف م یم ادمی،  دمیشن

و  ریدست به زانو بگ!! و حرف خودش و زد  ومدی، اگر کوتاه ن یمون یتونه خوشبخت بشه ، فقط تو م یهم م

 یجبران کنه گذشته رو ، نم ندهی، امروزت خراب کن تا آ يکارت دار یکه به درست یمانیبه مدد ا... بگو  یاعلی

 ... یمتیتو رو تباه کنه ، به هر ق ندهیهاش آ یذارم با خودخواه
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کردم و انداختم به جونش تا گذشته  ریکنم تا بابات فکر نکنه بچه اش و ش ینم يزنم و کار ینم یمن حرف ـ

 ریکارت و ز یدرست گرانینادرست د يگم عمو از حقت نگذر و نذار فکرها یم يزیچ هیبشه ، فقط  یتالف

 ....سؤال ببره 

هست و خنده کم  دیخودش ، تو نگاهش برق ام ي، به خواسته  یمامان ایبابا  يشده نه به گفته  ریش غمای یول

شدن اتفاقها پشت سر هم  فیمنتها رد... رو گرفتم عمو  ممیوقته تصم یلیمن خ: شه  یکم مهمون لبش م

 .ندازه تو کارم  یرمیتأخ

 !! خان ارزش داره  غمای يبرا نقدریکه ا هیک نمی؟ مشتاق شدم بب يل دختر کجا آشنا شدگ نیبا ا ـ

در برابر اعتمادش به من ... شناسدش  یبهاران م...  هیدختر خوب یول... رسه زن عمو  یشما نم یبه خوب ـ

داره زن عمو و من حاضرم همه  یشدن سخت بایز قیال...  ادیکه ازم برم هیکار نیکمتر زیگذشتن از همه چ

 ...ها روبه جون بخرم  یسخت

 ؟  ي، کجا باهاش آشنا شد غمایرو بده  ییجواب زندا ـ

 . میهست غمای یوقته دنبال قصه عشق و دلدادگ یلیازمنم عجولتره ، خ نینازن

 . نیمعلول شگاهی، آسا یستیبهز ـ

 ...گه  یم غمایکه  یینجایجز ا دمیکش یرو م ییهرجا دنی، من انتظار شن یکنن جز مامان یتعجب م همه

برام پخت ، اون زمان که  یبود که مامان یآش: گه  یکنه و م ینگاه م یشه ؟ به مامان ی؟ باورتون نم هیچ ـ

 ینم...  يمعنو.. . ياونجا رو داد ، کمک ماد شنهادیپ یانجام بدم و مامان ریحالم خوب نبود نذر کردم کارخ

رو اونجا  بایز... کردم  دایاونجا پ وبشن ، چند تا دوست خ یچقدر خوشحال م یزن یبهشون سرم یوقت نیدون

به  یحس خوب دمشیکه د ياز لحظه ا.. کنه ، داوطلب و بدون چشم داشت  یروزها اونجا کار م ی، بعض دمید

 ...به دوست داشتن و عشق  دیکرد تا رس دایادامه پ ییآشنا نیدلم نشست و ا

 ارهیو عشق م اطیرو با احت بایاسم ز... گردونه  یبر م غمایآرامش و به صورت  بایو ز غمای ين خاطره هاشد زنده

 ....انگار ترس داره از شکستن اسمش 

 یدونستم ، حت ینم قشیخودم و ال یهمه اش با خودم جنگ داشتم ، آرامش و متانتش دلم از پا در آورد ول ـ

شد  یروم نم... تاب  یشدم و ب یناآروم م... بود  دهیفا یه که دوستش دارم وببر ادمیرفتم تا  یاونجا نم یمدت

 .... دیبه دادم رس شهیمثل هم یباهاش حرف بزنم ، مامان میمستق
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 چیه.. زبل  یمامان يا... گشت  یموقع بر م ریرفت و د یم غمایزد با  یمشکوك م یکه مامان ییروزها همون

 .....زد  یبه ما نم یحرف

 چیره خونه تا زن عمو تنها نباشه ، چند تا خدمتکار و پرستار تو اون خونه هستن ، اما ه یم غمایاز شام  بعد

مونه ، زن عمو که  یوقت م ریزنه ، تا د یبهش سر م سنایگفت  یم غمایکنن ،  یبچه ها رو پر نم يکدوم جا

 .... گرده خونه خودش  یبره بر م یخوابش م

رم تو اتاق تا مامان  یو من م ارهیم زیتشت تم ياز تو انبار ی، مامان به سفارش مامانپام و شستشو بدم  وقتشه

 .هستن  نجایهنوزا نای، عمه ا ادیب

سوزنن  ینه ، م قیعم يخورن اما زخمها یدارن جوش م یسطح ي، زخمها زهیر یزخمم م يرو نیبتاد مامان

 . ارنیو داد در م

 ...دردونه ام آورد  زیسر عز ییحروم بشه ، چه بال ـ

 نیاز ا شتریزنم تا مامان ب یو من دم نم زهیر یم نیکنه و بتاد یصورت جمع شده و پر درد به پام نگاه م با

 .غصه نخوره 

 ! یدوم واکسنت رو بزن يسر يبر دیفردا با ـ

 ....الزمه .. عالئمش و ندارم مامان  ـ

 ؟  يشد الیخ یب؟ چه  يریبگ يهار يدیترس یکه م یتو همون بهاران ـ

من دوتا پا  ينداشته ترسها يگفت اون سگ هار نانیبا اطم دیتوح یوقت ی، ول دمیترس یشدم ؟ م الیخ یب

 یگرفتن وگرنه به سادگ شیاز سگه آزما نانیاطم يهم قرض کردن و فرار کردن ، گفت برا گهید يداشتن دوتا

 . میبد تیگذاشت رضا ینم

 !! نداشت  یسگه که مشکل ـ

 ....بعد  يبرا دفعه ها یش یم منیشرط عقله ، ا اطیاحت ـ

 !!مامان ؟ دست شما درد نکنه  يدیبعد هم خواب د يدفعه  يبرا ـ

 ؟  ینکن طنتیو ش يمگه قراره تو حرف گوش بد ـ

و  ختیبهم گفت ، اعصابم به هم ر یامشبش رو پشت گوش يحرفها... تلفن زده بودم  غمایهمون موقع به  ـ

 ..کردم  یمتوجه سگه نشدم وگرنه فرار م
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تلفن  یگوش نیخوره و نازن یچند ضربه به در اتاق م... شه  یکشه و مشغول جمع کردن وسائل م یآه م مامان

 !! ، مهرناز خانم پشت خط هستن  ییزن دا: داخل  ادیبه دست م

 ! کرده  ین دهن لقوقت شب ؟ ساما نیا: گه  یلب م ریندازه و ز یبه ساعت م ینگاه مامان

 ندهیسرخ و ملتهبه ، حرف زدن با مادر شوهر آ نیکنه ،صورت نازن یو تشکر م رهیگ یم نیرو از نازن یگوش

 ....به بعد  يشه وا یم یکمون همه رنگ نیمثل رنگ نیهنوز نه به داره نه به باره نازن.. بهش سخت گذشته 

 ...مامان و خاله مهرناز  يدم به حرفها یه ، منم گوش مبند ی، دراتاق و محکم م رونیره ب یم يفور نینازن

 خبرنده ، کو گوش شنوا ؟  یبه سامان گفتم تا رفت ـ

............ 

 .االن پاش و شستشو دادم ، فردا هم نوبت واکسن زدنشه  نیهم.. گذشت  ریبه خ.. خوبه  ـ

................. 

 .متوجه نشده  می، دور هم تو هال نشسته بود ومدیصداش در ن ـ

........................ 

 ....حرم  میوقت بشه با هم بر.... براش دارم  ازینذرون ی، کل یگ یآره راست م... نه ، نداشت  ـ

................ 

 ؟  یواسه چ..  یبه سالمت ـ

..................... 

 !!  یگ ینم يجد ـ

............ 

 هست ؟  یحاال ک. قسم نخور  ـ

...................... 

 .نزده  ینه ، به من حرف ـ

................ 

 !!  دمینفه يزیتو رو خدا ؟ من که چ ـ

زنگ  يطاقت تر از اون فور یو ، خاله ب نینازن ي هیقض یو به خاله گفته ،حت یطاقت رفته همه چ یب سامان

 .... نجایزده ا
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 گودرز خان ؟..  هیت چ، نظر خود ستیروز دو روز ن هیکه هست ، مال  یهرچ ـ

................. 

 !مثل بهاران .. راحت  التیخ....  رباشهیخ ـ

.................... 

 .....خونه شون فردا رو ازت نگرفتن که  یموقع زنگ نزن نیهستن ، فکر نکنم ، مهرناز ا نجایهنوز ا ـ

................. 

 . ی، به مبارک يحق دار ـ

 ...شکنه  یبفهمه با دمش گردو م نینازن..  هیهم راض خاله

 ... میمادر جون هست شیپ میش یمزاحم نم گهیگم ، نه د یباشه بهش م ـ

.......... 

 ...خداحافظ ... حتماً تو هم سالم برسون  ـ

 .گفت  یم یزنم تا بگه خاله چ یمامان زل م به

 . دنتید ادیخودت حرف نزد فردا م با یکرد ، گفت خسته هست یخاله ات سالم رسوند و احوال پرس ـ

 ؟  هیگفت خاله ، خبر یم يزهایچ هیانگار .. سالمت باشه  ـ

 ... يزنگ زده جواب نداد تیگفت باران به گوش ـ

 .از اون  ریبه غ ـ

 !! ؟ یدون یتو نم: فشاره  یدماغم و م نوك

 یو جواب سر باال م زهیکنه که نر یبلند م اطیکنه ، تشت و با احت یندازم ، مامان در اتاق و باز م یباال م شونه

اون موقع بهتره ، ..  یکم صبر کن تا بفهم هی یدون یحاال که نم:ده به من که چشم به دهنش دوختم 

 !!  یش یم گرمیغافل

*********** 

،  ي، شربت زهر مار يشد ، قرص فشرده ا یم دیکشف و تول گهید زیچ هیآمپول  يکاش به جا يا...  اووف

 یبدتر ، م گهیباشه د يو اگر واکسن ضد هار ستین یفرو رفتن سوزن تو پوست بدنت اصالً حس خوب...  يزیچ

شناسم به  یکه من م ییو بابا ودبابا هم شرط ب تیواکسنها رو نزنم ، اما رضا هیکنم که بق یشد مامان و راض

 .درد دلچسب و تحمل کنم  نیا دیپس با... نبود  ایوجه کوتاه ب چیه
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بابا  یو گذاشت تا وقت نیسامان ، ماش ادیکرد مگر به اصرار ز یرو آورد ، بابا قبول نم نشیصبح زود ماش سامان

 ... نداشته باشه  يخواد بره دردسر یم یینباشه و جا ادهیپ رانهیا

اره و بذ نیخواست ماش یم شبیهمون د میبرسونن ، عمو کر مارستانیشده بودن تا من و به ب جیهمه بس اصالً

نفر  هیاما من منتظر ...  مینر ییجا یوقت با آژانس و تاکس هی،  ادیصبح زود زنگ زد که خودش م غمایو بره ، 

وقت و  يبکنه ، بدعادتم کرده با توجه ها یاندامو عرض  ادیتوقع داشتم ب!! منتظر که نـــــــه .... بودم  گهید

احتمالش هست صبح زود رفته ... نشد که نشد  ي، اما از شما چه پنهون خبر لشیدل یو ب لیوقت ، با دل یب

سطح ... خوابش برده  ادیز یاز خستگ دمیشا...  رازیش ادیتونه ب ینم دیباشه ، تا اون تو مزرعه و باغ نباشه مج

 رفتم دکتر ؟  یم دیباشه که امرزو با ادشیتوقع منم رفته باال ، از کجا معلوم 

 .کنه لباسم و مرتب کنم  یداره و کمک م یآمپول بر م يرو از جا یالکپنبه  مامان

 ! میشستشو بد نجایپات هم هم میهست مارستانیتا ب ـ

موندن ندارم ،اگر همون پرستار بداخالقه که برام سوزن زد بخواد پام و شستشو بده که  مارستانیتو ب ي حوصله

 .کرد  شیسر من خال یود و صبح اول صبحخدا برام خواسته ، معلوم نبود دلش از کجا پر ب

 .... باشه توخونه ...  نیتون یمامان خودتون م ـ

 . میاومد نجایتا ا..  يقدر کم حوصله نبود نیشده دختر ، تو که ا یچ ـ

بعد با نوگل تازه شکفته همون پرستار خوش اخالقه  قهیره و چند دق ی، مامان م امیدر برابر مامان کوتاه م بازم

 نیاز ا يا گهیصبح د چیپهلوم و داغ کنم تا ه دیکنم که امروز رو دور شانسم وبا یگرده و من باور م یبر م

 .دنده بلند نشم 

کشه که نگو ، من فقط  یزخمم م يکه زد هنوز تموم نشده چنان با خشونت و محکم گاز و رو یآمپول درد

دست بابا ، اگر داد بزنم صدام و تا  چارهینزم ، بدم تا داد  یگزم و دست بابا رو فشار م یو لب م زمیر یاشک م

 ...کردن  یخال یلنگفتن حرص و دق ود...  یشناس فهیگفتن وظ... شنون  یم یاصل ابونیخ

کشه که بدونه چه  یمن درد نم يجا... کنه  یم نیکه با تکون سر تحس هیاز کار همکارش به شدت راض مامان

 . کنم  یرو دارم تحمل م یعذاب

 : کنه  یشه و مامان ازش تشکر م یدادنش تموم م شکنجه

 .، ممنون  نیخسته نباش ـ

 ...گفتن داره  زادیمر دست
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 يزی، بخواد با ناز و نوازش کار کنه چ نهیاشکال نداره بابا ، درستش هم: کنه  یبوسه و نوازش م یسرم و م بابا

 .شه  یدرست نم

 . میبعد بر ادیحالت جا ب نیبش قهیچند دق هی...دستش درد نکنه  ـ

کنه ،  یفشار بلندم م یزانوم و با کم ریندازه ز یکنه و دست م یو مرتب م میتوجه به حرف مامان روسر یب بابا

 شده ؟  ریبابا پ ایشدم  نیمن سنگ

 ...  ادیبخرم بخوره حالش جا ب يزیچ هیبراش  میبر ـ

 ...  ییبخرم برات بابا یچ: گه  یداره و م ینگه م يقناد يجلو

 .وقت شوهر کردنشه  گهید... لوسش نکن بهرام  ـ

 نجایهم میبذار دیداده ؟ نکنه با شنهادیپ یکس.. جون من : گه  یزنه و با ذوق م یم یچشمک نهیاز تو آ بابا

 !! بمونه 

 .خنده  یکنم و م یبابا ناز م واسه

 .... به نوبت  ابیآس... رسه  یوقت خواستگار اومدنش هم م ـ

 خانم ؟  هیخبر ـ

 ....بهاران ادتیع انیخوان ب یتر بخر ، بچه ها م ینیریش لویچند ک ـ

 . شهیمثل هم: گه  یچشم و م يذاره رو یدست م بابا

مثل  یمادر دسته گل يرو دنیوطن و د يتو هوا دنیبابا ، نفس کش يها طنتیخندم به ش یمن از ته دل م و

باشه بهش بگم  ادمی..  يو بخند یباش شهیهم... بابا  يبخند شهیهم... بابا رو بگردونده  ي هیمامان اشرف روح

 ... نشیقشنگ و دلنش يپدرانه ها يممنون باشم به خاطر همه  دیبا...  زهیچقدربرام عز... چقدر دوستش دارم 

 ...عالمه کار  هیمادر جون تنهاست و  گهیبرو د.... تا دخترت هم بخنده  اریتو ادا در ب ـ

 !!  ماینداشت زهایچ نیاز ا.. خانم  نازیپر یزن یکوك ممش..  يچه کار ـ

 . یفهم یوقتش که بشه م ـ

مشخصه که  یشه ، مامان راحت از جواب دادن به بابا طفره رفت ، ول یم ادهیکشه و پ یآه م یشینما بابا

کرد ازم حرف بکشه تا بفهمه خاله مهرناز  یسع یلیخ شبید..  نینازن يآ يآ... و سامانه  نیمنظورش به نازن

،  نمیرو بب سشیخ يچشمها و دنشیخفه کش غیدوست داشتم بگم و ذوق کردنش ، ج.... نه  ایزده  یحرف
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؟  زمیمن چرا ندونسته بهمش بر...  نیسامان نقشه داشته باشه واسه نازن دیشا... سامان نگفتم  يمحض گل رو

 .....وسط چکاره ام  نیمن ا.. بذار با هم خوش باشن ... آه 

بودم  نجایفهمم چقدر دلتنگ ا یتازه م: کنه  یچرخه و با لبخند به همه جا نگاه م یشهر م يبابا همه جا نگاه

و گوشه به گوشه  واریکردم درست باشه اما االن که به در و د یفکر م...  ارهیم يدلسرد يگن دور یم...  نازیپر

 .. میزد یبود به همه جا سر م رصتکاش ف... کردم  یتباه فکر ماش نمیب یکنم م یشهر نگاه م ي

 ؟؟؟ ی؟؟؟ ک میبرگرد دی؟؟؟ با ستیدم ، فرصت ن یفرو م یرو به سخت دهیکه بابا خر یالحلقوم راحت

اگر بابا و مامان  یول.. يزود نینه به ا... ندارم به برگشتن  یلیکشم چون تما یبه دونستن و تو خودم م لیم

 ... دندونم مزه کرده  ریبودن و کنار اقوام بودن ز رازیهمراهشون برم ، ش دیبرگردن منم با

... برگشتن باشه و موندگار شدن  يدلش وسوسه  يگه ، خدا کنه ته تها ینم يزیکنه و چ یسکوت م مامانمم

 زیچ هیما  ياالن تو فکر هرسه تا نیهم شه یم یعنی ایخدا... کنه  یم تیسکوت من ومامان به بابا هم سرا

 شه ؟  یمشترك باشه ؟ م

 ایاول تو رو ببرم : پرسه  یکنه و م ینگاهم م نهیکنه ، از آ یو پارك م نیماش یمامان يدر خونه  يجلو بابا

 مامانت ؟؟ يدهایخر

 .دارم  یبابا ، آهسته قدم برم امیتونم ب یمن خودم م ـ

 .برم  یپس اول تو رو م.. حرفشم نزن  ـ

 ... ستین يادیز زیچ...  ارمیرو خودم م دهایتو به بهاران کمک کن ، خر: گه  یشه و م یم ادهیپ مامان

 .... يرازیش يظرف فالوده  هیو  ینیریش ياست ، جعبه  وهیم لونیتا نا سه

 ...دنده  کیلجباز و سرتق ،  يمن خوب بشه و سربار بابا نباشم ، بابا يشه پا یم یک

شم از چشم تو  یکشم و سرخ م یده تا باز بشه و من دوباره خجالت م یبازه و بابا با پا هلش م مهین اطیدرح

نرفته ؟ کاش رفته ... ، صفورا خانم و مهتاب نشستن  یکه تو بهار خواب کنار مامان یو حاج دیچشم شدن با توح

خاطره  نهیب یم يجور نیهر وقت من و ا طمئنم، م دید ینم تیوضع نینبود و من و دوباره تو ا نجایا ایبود ، 

 ... کنه  یسرتا پام عرق م شیآور ادیهوش بودم اما با  یاون لحظه ب... شه  یاون روز براش زنده م ي

 ... نیکنم بذارم زم یبابا خواهش م: کنم  یبابا نجوا م توگوش

که  یتونست یاگر م..  یضیمر... نداره بابا  یاشکال!!  یش یآب م يشه پس دار یوزنت داره کم م نمیب یم ـ

 ....کردم  یبغلت نم
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 !!  رهیخواد من و از بغل بابا بگ ینکنه م ادیکه باعجله م يطور نیا.... طرفمون  ادیشه و م یبلند م يفور دیتوح

...  يشد ایح یچقدرب.. ، خاك بر سرت بهاران  رمیگ یکشم ، لبمم به دندون م ی، خجالت م رهیگ یام م خنده

شم ،  یوجدان خودم م يکشم و شرمنده  یفکراومد تو سرت ؟ خجالت م نی،دوباره ا یفراموش کن يخوا ینم

شه ، تو  یزدن به خودم واجب م يتو سر...  يوا...  يوا... يوا.... يداریبار تو ب نیشد بدم نبود ا یاگر م یول

واقعاً ... رونیمزخرف از توش بپره ب يفکرها نی، تا ا یمحکم و پر درد سفارش شگونین هیهمراه  نیسنگ يسر

 شدم ؟؟؟  ایح یهمه ب نیا یمن از ک

 ...خانم  نازیبه من پر نیبد: شه  یکنه و بدون مکث رد م یبه بابا سالم م دیتوح

 ...کنه  یشنوم که تشکر م یفقط صداش و م نمیب یمامان و نم صورت

دم تا  ی، جواب تعارفات صفورا خانم و مهتاب و م دنیشه و نفس راحت کش یکنار مهتاب نشستن م قسمتم

ره  یگه و م یبا اجازه م یرو به مامان دیتوح.. تموم بشه و بتونم سالمش کنم  یخوش وبش کردن بابا با حاج

 ... داخل خونه 

 ... مینشد بهت سر بزن روزیدخترم ؟ ببخش از د يبهتر ـ

 ...طف شما بهترم به ل ـ

 ...مادر  امینم رونیمن از فکرت ب یتا تو خوب نش.. خدا روشکر  ـ

 . نیمحبت دار ـ

 ... نی، خوب هست یسالم حاج: کردن منه  یتموم شده و نوبت احوال پرس یبابا و حاج صحبت

 .. یاز تو بپرسم ، االن در چه حال دیماهت بابا ، من با يبه رو ـ

 یعنی.. خوبم : دم  یرو م یبلند که حرف دلم به گوشم نرسه جواب حاج يو با صدا یگم بد حال یدلم م تو

 ...قبله  يبهتر از روزها

 ....گذشته  ریشکر گزار بود که به خ دیبا..  ختیاعصابم به هم ر یشده حساب یچ دمیشن یوقت ـ

 ...بهم رحم کرد  یلیخدا خ.. هستم  ـ

 .شه منم با مهتاب  یکنه و با بابا همصبحت م یم دییتأ یحاج

 خانم عروس ؟ يشما چطور ـ

خودمون  مارستانیب میرفت یاومدم و م یهمراهت م یگفت یبه خودم م...  مارستانیب یگفت رفت یم تیمامان ـ

... 
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شدم که شدم ، جاش که  یآش والش م دیهم نداشت ، من با یفرق...  يخسته بود.. به زحمتت نبودم  یراض ـ

 ...نداره  یفرق

 .دردت اومد  ـ

 !!  يشنو یم يزیچ هیگم ،  یم يزیچ هی ـ

 ...ره  یم ادتی یش یبزرگ م: گه  یکنه م یکه رو لبشه و آدم و مجذوب م یقشنگ يخنده  با

 ... ستمیمطمئن ن ـ

 يشن ، صفورا خانم برا یراه اومده رو برگرده بلند م دیکه با دیمسافرت توح يهستن و به بهونه  یساعت مین

دونم به بهاران  ینم... شما  يتو رو میشرمنده شد میما که تا عمر دار: کنه  یم یبار ازهمه عذر خواه نیچندم

 ...اتفاق حرومش کرد  نیا یول انهیجون خوش گذشت 

 .... نیخدا نکنه شرمنده باش... نبود  یدست کس... اتفاق  نیگ یخودتون هم م ـ

هم  یلیخ: معذب و ناراحت نباشن  دیتوح دیکنم تا صفورا خانم و شا یم دییرو تأ یخندم و حرف مامان یم

 ...خوش گذشت 

 ... میفردا شب منتظرتون هست گهید: گه  یم یبوسه و روبه مامان یخانم گونه ام رو م صفورا

 ...آخه حضور ما .. صفورا جون  میش یمزاحم نم ـ

 ... گهید ارینه ن...  نیارم شما هم باشو دوست د انیم دیخانواده مج... دلخورم نکن اشرف جون  ـ

 .... میرس یخدمت م میقابل باش.. بخواد  یتا خدا چ ـ

 ...  ایحتماً ب... بهاران جون  ياینه که ن... با اجازه تون ..  میمنتظر ـ

 ....اگر تونستم چشم : فشاره  یدستم و م مهتاب

 ی، بابا و مامان پشت سرشون و من با لبخند بدرقه شون م یرن ، مامان یم نیی، صفورا خانم و مهتاب پا یحاج

 ره ؟  یباالست ، پس چرا نم دیفقط توح... کنم 

وگرنه ..... و در حال استراحت  نیفکر کردم خواب باش...  دمیرس ریمتأسفانه د.. فراموش کردم  نیفکرنکن ـ

 ... مارستانیخودم قصد داشتم ببرمتون ب

دونم چرا شما و صفورا جون هنوزم  یاتفاق و نم نیا دمیند یمن از چشم کس....  میدزحمت دا یبه اندازه کاف ـ

 ....  نیعذاب وجدان دار

 .... و  يبه رسم مهمون نواز ـ
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 ....کشه  یدست تو موهاش م... جمله اش رو کامل کنه  منتظرم

 ..... یشکل نیدوست نداشتم ا.... شه ناراحت نبود  ینم ـ

 یم یفهمم چ یدونم ، نم یبه خدا من نم.. خوب حرفت رو کامل بزن .... کنه  یل نمجمله اش رو کام بازم

 .تموم ندارم  مهین يواسه کامل کردن جمله ها ي، استعداد یگ

 ....دوباره ، خداحافظ  دارید دیبه ام... نیمواظب خودتون باش ـ

 یمونم و بهت زده که چه حرف یرسونه و من مات م یپوشه و خودش و به اونها م یعجله کفشش رو م با

 حد سخت بود ؟  نیداشت که گفتنش تا ا

 بهاران ؟  یراست ـ

 ....  امیم رونیمهتاب از فکر ب يصدا با

برات ،  میکباب کن یناراحت بود که نشد ماه دیتوح!! نه  مایآورد یشوخ يها رو برا یاون تن ماه یفکرنکن ـ

  ...آوردم  یبه جاش من برات تن ماه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یبه ماه شتریبار ب هی، ادیب شیپ گهیفرصت د هیکاش .... شم  یم کیمهتاب با خنده شر یو سرزندگ يشاد تو

 .... شه  یتنگ م... براشون تنگ شده  یلیدونم که دلم خ یم یها غذا ندادم ول

 مشیو به تصم میزن یمن و مامان رو حرف بابا حرف نم یمنم که معلومه ، ول فیکنه ، تکل یهم م شتریب و

 .زد  یخوند و رو حرفش حرف نم یرو م یمامان يکاش بابا هم حرف نگاه غمزده  يو ا میذار یاحترام م

گرفت  یکه واسه عمو افتاده دلم آروم م یاتفاقات دنیبابا بودم بعد از شن يگذره ، من اگر جا یتو سر بابا م یچ

دونم تو دل بابا چه خبره ،  ینم... رم گشتم به وطنم به شه یبر م ادیکردم و به احتمال ز ینظر م دیو تجد

تو خلوت خودش ساکته و متفکر  دمیچند دفعه د ماا... خنده ، شاده  یگه ، م یرسه ، م یظاهرش به نظر آروم م

. 

مراسم بله  شتریکمتر شباهت داره و ب يکه به خواستگار یحضور تو مجلس مهتاب ، مجلس يحاضرن برا همه

 .ساختن  ونیره تا اوج ، تا آش یوقته گرفته ، امشب م یلیبرونه ، مهتاب هم امشب پر ، پر که خ
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کنه و چشم انتظار بودنش  یرم و مامان ناراحت شدن مهتاب و بهم گوشزد م یکفش کردم که نم هیو تو  پام

 گهید یضیمر هیدوره شروع  ایذرونم گ یو م یضینقاهت مر يدور...  بهیخودم برام عج يروزها نیرو ، حال ا

و برام ناشناخته است ،  هیچ ونمد یفکر کنم که نم يزیدوست دارم به چ... دمغ ... حوصله  یرو ؟ کسل و ب

 ....  ستیکنم هست و ن یاحساس م

 يغصه .. نمونده  ی، وصل پشت وصله حال من گرفته است و دل و دماغ يپشت شاد يروزها که شاد نیا تو

 ندازه ؟  یکه دلم و به شور م یاثرات حس ایرفتنه 

کردن و اشک  هیحال و وضع من گر دنی، از د ادتیکردن و اومدن ع یلشگر کش يبعد از ظهر اقوام مادر روزید

خاله مهرناز با ... کردن  ي، دست زدن وشاد دنیو سامان کل کش نیشدن موضوع نازن دهیکش شیو با پ ختنیر

 یو سامان رو به غالم نینازن يواستگارخ يبرا یاز من و اجازه گرفتن از مامان ادتیدو تا نشون زد ، ع ریت هی

بشه و گوشت  دینبود که سرخ و سف نینازن... گرفت  لیتونست سامان رو تحو یهم تا م یمامان... قبول کردن 

زده بشه و قد  گل از گلش بشکفه ، ذوق یمامان يفهایآب کنه از نگاه قوم شوهر و سامان هم نبود تا ازتعر

 ... بکشه 

عروس و داماد حرفاشون و به هم زدن و از نظر خودشون  یداشت ؟ وقت يریگرفتن خاله مهرناز چه توف اجازه

 تموم شده است ؟  یهمه چ

خواهر برادر نداشته  ي، به سامان که اندازه  نی، به نازن ستمیمن اهل حسادت کردن ن!! خورم ؟ نه  یم حرص

هم  یدروغ نگم حسادت.... تالشم سر در آوردن از احساس سامان بود  يکه همه  یم ، منخودم دوستشون دار

 .که هست و اونها تجربه اش کردن نه به خودشون  هیباشه به حس

 !!  مینشده ها لباست و بپوش بر ریبهاران هنوز د ـ

 ...خوش بگذره  دیشم ، شما بر یم تیاذ يجور نیا: کنم  یبه پام اشاره م... مامان  امینم ـ

 .بذار به حال خودش باشه ... نازیولش کن پر ـ

فرسته  یزنه و موهام و م یم میشونیبه پ ي، بوسه ا ادیکنه وبابا به طرف من م یم یو همراه ی، مامان مامان

 .پشت گوشم 

 نیا یدون یتو که خودت بهتر م ییبابا... خوره  یرفتن و م ياالن داره غصه  نیقربون گل دخترم که از هم ـ

 يبرگرد يدوست ندار.... نداره  گهیماهه د کیهفته و  کیشد ،  یتموم م دیسفر چند روزه بود و باالخره با هی

 ؟  یبمون یمامان شیپ نجایهم يخوا یم.. 
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 !! ذاره  یانتخاب هر کدومش آدم و تو منگنه م یدون یکه م يذار یم یبابا ، آدم و سر دوراه یبدجنس یلیخ ـ

 ؟  هینظرت چ..  ینگفت ـ

 ...باشم ، نه تنها ، در کنار شما ، با هم و مثل گذشته  نجایمن دوست دارم ا ـ

 .شه و منم ناراحت  یبابا گرفته م صورت

 شیدوست دارم که دلم خوش باشه ، دلم کجا خوشه ؟ پ شتریرو ب ییجا... دونم  یرو خوب م يزیچ هی یول ـ

خدا باشه ،  يایهرگوشه از دن... شهر  نیخونه باشه ، تو ا نیتو ا... م و تک خود یمهربون ، دوست داشتن يبابا

 ..نداره  یفرق چیه

 کرد ؟  مونیبهرام ؟ دخترت تو رو هم پش ـ

 ! اومدم خانم  ـ

 ...رو پات راه نرو  ادیز....  میزن یبا هم حرف م شتریاومدم ب: شه  یکاره و بلند م یرو سرم م يا بوسه

 .چشم  ـ

زنم به گچ  یکشم ، روبه سقف و زل م یشنوم و دراز م یو م اطیبسته شدن در ح يره ، صدا یخنده و م یم

 . نمیجابه جا بشم تا صورت خودم و بب دیکنم ، با یهاش نگاه م يکار نهیسقف و تو آ يرو هایبر

 ؟  یبگ یتون یبه خودت هم نم.... چته دختر  ـ

 یول... گسه ...احساسم نو ظهوره ، کاله ... دونم چمه  یخودمم نم!!  یازش حرف بزن یتا بتون هیچ یبدون دیبا ـ

فصل تازه است  هیاصالً .. چاغاله بادوم ، گوجه سبز  يو خوشمزه ، مثل نوبرانه  یحس خوبه ، دوست داشتن هی

 ! 

، به  هیحست کجاست ، به ک ي، سرآغاز داره ، راه و هدف داره ، سرچشمه  ادیبه وجود نم يخود یحس که ب ـ

 ؟  هیچ

است ، چه حرفها ، چه  بهیخودمم برام غر نیا... دونستم  یزده و خودم نم یم لونیتو مغزم ج ییسؤالها چه

.... حس  نیهم داره ا یکالفگ... حس تازه ... آدم تازه !! دن به آدم  یو نسبت م ی؟ ک یحس به ک!!  زهایچ

 .ناشناخته  نیهم داره ا يخوا یم یچ یبمون

و خودت و به اون  یبفهم ای،  یو نفهم ینرسه سخته ، سردرگم باش ییفکرت به جا یعنیم سخته ، کردن فکر

 !  یراه بزن
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خوشمزه بهتره  زیچ هیشم ، فعالً خوردن  یم زیخ میشم و بعد ن یدم ، اول به پهلو م یم رونیب نیو سنگ نفسم

با رسم و رسوم آشنا .... خوردم  یم ینیریش ییمهتاب ، چند تا شیکاش رفته بودم پ.... رفته  لیتحل میانرژ.... 

 .کمه  يزیچ هیاونجا هم ... تنها نبودم ... شدم  یم

 یچ نیخوب فکر کن بب.... کمه ؟ بهاران  يزیچ هیاونجا هم : کنم  یشم و حرف خودم و تکرار م یم اریهش

 یخنک میو نس نهیش یرو لبم م يمحو ينده خ...  یکن یکمه که تو حسش م یچ یحاج يتو خونه .....  یگفت

... زنم  یم بیکنم و به خودم نه یرو لبم و جمع م يخنده .... هم تازه است  مینس نیگذره ، عبور ا یازدلم م

 یاز دست رفت... بهاران  يها از حد گذروند یتازگ... خجالت بکش ... بهاران  ی، برچه اساس یرو چه حساب

 ...بهاران 

 یحس ، دستم م دنیکنه به پر یخنک کمک م زیچ هیخوردن ..  یمامان خچالیرم سراغ  یکنم و م یم انکار

 ... آورده  یخونه حاج.. مهتاب آورده ... نه .... تو روزیکه د یره سمت کمپوت آناناس ، کمپوت

از آشپزخونه و  شه و من و یم یزنگ در ناج يصدا...  رهیگ یتونم بخورم ، راه گلوم و م ینم شتریبرش ب دوتا

 .کنه  یکمپوت جدا م یقوط

،فردا شب مهمون  انینم نورهایکه ا نمیشه ، عمه و نازن یتموم نم يزود نیداره ، مراسمم به ا دیکه کل یمامان

 .و مرتب بشه  زیو به کار گرفته تا خونه تم نیدارن و عمه از االن نازن

 . ادیصداش در م گهیدارم تا برسم به زنگ چند بار د یقدم بر م آهسته

 ؟  هیک ـ

 .باز کن دختر عمو  ـ

 . غماستی

 ...بفرما  ـ

 !هم هست  بایز ستمیتنها ن ـ

 .داخل  انیچه خوب ، ب ـ

 .رم استقبال  یکشم و لنگان لنگان م یها م یپشت يبه سر و رو یگذرونم ، مرتبه ، دست یو از نظر م سالن

 صابخونه ؟ ... اهللا  ای: زنه  یمرسه و چند ضربه  یزودتر از من به درهال م غمای

 .بفرما ...  نیخوش اومد ـ

 . رهیگ یم لمیقبل تحو يگرمتر از دفعه  یداره ول ایهنوزم شرم و ح.. داخل  ادیم بایز اول
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 .ناراحت شدم  یلیشده خ یگفت چ غمایآقا  یبهاران خانم ، وقت یخوب ـ

 ... يدیزحمت کش.. خوبم خدا رو شکر .... ممنونم  یلیخ: دم  یبوسه اش رو م جواب

 یپراز کمپوت و ران یلونیو نا ینیریش يبا دست پر اومده ، جعبه  غمایکنم ،  یم یاحوال پرس غمایبا  بایاز ز بعد

 . يکه دوستشون دار ییآدمها دنیشدنت خوبه و صد برابر اون د تیبد باشه ، تقو شیشدن هرچ ضی، مر

 ...، عمو  یامان؟ پس م ییتنها ـ

 ! یرفتن مهمون ـ

 ؟ یکجا ؟ تو چرا نرفت ـ

 ...، امشب بله برون مهتابه  یحاج يخونه : دم  یرو م غمایو جواب  نهیکنم بش یتعارف م بایز به

 .خوشبخت شدن و داره  اقتیمهتاب خانم ل..  یبه سالمت:  دنشیشه از شن یهم خوشحال م غمای

 .حوصله بودنمه  یپرسه چرا من نرفتم و جوابش همون ب یم بایز

خونه ، خودش  ادیب یکنه تا مامان یگه صبر م یبگم مهمون داره و م یده زنگ بزنم و به مامان یاجازه نم غمای

 ...  نیبش بایگه کنار ز یشه و م یکردن بلند م ییرایپذ يهم برا

 ... مایسته داریمشتاق د. جون  بایطرفها ز نیچه عجب از ا ـ

من دوست دارم رابطه مون شکل .... کنه که  یم جابیا طیاما خوب شرا... دل به دل راه داره بهاران جون  ـ

 دیطرف عقا هی... رو تنگا بذارم  غمایدوست هم ندارم ..  میداشته باشه تا راحت تر رفت و آمد داشته باش يبهتر

 ... طرف  هی... خودمه 

فهمه که منظورش رو گرفتم ، دستش و  یکنم و م یاش م هیهد يلبخند... شه بگه عشق و عالقه  ینم روش

 .دم  یم شیو دلدار رمیگ یتو دست م

انشاءاهللا به ... تو هم هست و خودش هم ناراحته  يخانم ، قدر شناسِ درك باال بایز يشد غمایفکر و ذکر  ـ

 .شه یدرست م يزود

 .عمو  خدا از دهنت بشنوه دختر ـ

 .کنه  یم ییرایو پذ ادیشربت م ینیبا س غمای

 ....هنوز فرصت نکرده با عمو حرف بزنه  یمامان ـ

بشه ؟ بابا  خیسنگ رو یشه چرا مامان یم یچ میدون یم یوقت: گه  یندازه و م یم بایگذرا به صورت ز ینگاه

 بهاران ؟ .. شییو دارا بابا بمونه و ملک.. کنم  یمنم کار خودم و م.... زنه  یحرف خودش و م
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 .خواد و از من بشنوه  یکه م یداره همون جواب دیپرسه که ام یسؤال م يطور هی

 ! بله  ـ

 ....کنه  یم یبه نظرت عمو من و به عنوان بزرگتر همراه ـ

 شیشه کارهاش وپ یازش ساخته است و نم يرو با آغوش باز قبول کرد نشون داد که هرکار غمای یوقت بابا

 یول... ده خودش و گرفتار نکنه  یم حیطور امور باشه و ترج نیکرد ، اما فکر نکنم اهل دخالت کردن تو ا ینیب

 .از خودش سخت تر بشسخته و جوا غمایسؤال !! نه  ایکنه  یشه گفت بابا قبول م یبازم نم

 .... همون شب هم گفت که  یول...  یبا خودش حرف بزن دیبگم ؟ با یچ ـ

 ....شم  یم ونشیاگر قبول کنه تا زنده هستم مد یول.....  فتهیخوام عمو تو دردسر ب یم نممن..  ادمهی ـ

********** 

رفتن سخت ، بعد از ناهار به دو قسمت  یمشترك عروس و داماد بودن قشنگه و انتخاب کدوم طرف لیفام

 تای، بابا و من مهمون عمه ب ی، دو قسمت نابرابر ، مامان به دعوت خاله مهرناز رفت اونجا ، مامان میشد میتقس

 یمن فرق ي، برا یهست یطرف دومک ياالن معلوم کرد نیکه هم دی، باران چقدر برام خط و نشون کش میشد

و با  رمینظر بگ ریو ز نیم نازنتنها بود ، به خاطر خودمم بود اومد نیعمه چون نازن يکنن ، اومدم خونه  ینم

 .اش کنم  سهیخودم مقا

مطمئن کرده از  یول جیگنجه و همه رو گ یشناسه و تو پوست و گوشت خودش نم یکه سر از پا نم ینینازن

کرد و  یاومد بغ م ی، هروقت اسم خواستگار م هیراض نیگفت معلومه نازن یم یعمه به مامان دمیانتخابش ، شن

عمه رو با  الیهم خ یمامان.  نمیب یرو م شیدستپاچگ یخواد نشون بده ول یشد ، حاال نم یمثل زهر تلخ م

 .ده به قسمت و سرنوشت  یو ربط م نینازن راتییتغ يکنه و همه  یخاله و سامان راحت م يخانواده  دییتأ

پرسه  یبپوشه ، از منم م یدونه چ یکه نم نینازن یکنم و به سرگشتگ یولو شده رو تخت نگاه م يلباسها به

کاش رفته بودم : زنه  یکنه و نق م یو رو م ریلباس کمدش و ز نیده و دنبال بهتر ینم یتیبه نظرم اهم یول

 گذشت ؟  يتا حاال چطور روزید دمیبهاران ، اصالً نفهم دیخر

از  شتری، ب شهیاز هم شتریتو هول و والست ب نمیب یاما م.. باشه  لکسیخونسرد و ر نیکردم االن نازن یم فکر

 . نه ای ادیدونست سامان با دلش راه م یکه نم یوقت

، به رفتارش ، لحن صحبتش ، برق  نیبا خودم به صورت نازن ریرنگارنگش زل زده ومنِ درگ يبه لباسها اون

خورم که  ی، از دست خودم کالفه ام و حرص م نیاحساس خودم و نازن نیکنم ب دایپ ینگاهش تا وجه تشابه
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 دمیاسم رس هیبه  المیوخ کرکه تو ف ی، از وقت شبینه ؟ از د ایدونم احساسم شکل حس عشق هست  ینم یحت

 . خوام  یخوام و نم یحس و م نی؟ ا یهمه آدم اون ، از ک نیا ونیرن ؛ چرا م یهزار تا سؤال تو مغزم رژه م

و  ستمیا یکمدش م يشم و جلو ی، بلندم م زهیر یکمکم کنه بدتر اعصابم و به هم م نینازن نجایا اومدم

 .کنم  یو رو م ریمونده تو کمد و ز یباق يلباسها

 ؟  یچادر بپوش يخوا یم ـ

 ..  میما که با هم آشنا هست.... دونم ، به نظرت الزمه  ینم: فشاره  یو به هم م لبش

 !! شه  یم یآخرش چ یخوبه مطمئن.. دختر  یقدر هول نیتو چرا ا ـ

 ....خراب بشه  یو همه چ ادیب شیپ یترسم حرف یم... ترسم بهاران  یم ـ

خواد چادر  یگم نم یمنم م...  ارهیبه دست ب يدونه عروس و چطور یناراحت نباش ، اگر سامان خواستگاره م ـ

 گن ؟  ینم يزیعمو چ ایعمه ..  یبپوش

 .نه  ـ

،  ارمیم رونیرو ب میدیخر يمهد یعروس يکه برا یفکر سارافون یکنم و بعد از کم یبه لباسها نگاه م دوباره

 یلیکه خ یرهنیداشت ، پ یسهم دیهم از اون خر دی، توح دیخر میرفت نیکه با مهتاب و نازن يهمون روز

 یبرام زنده م دیتوح يو حرفها دعوا فتادمیم يمهد یعروس ادی یوقت شیبرازنده اش بود ، جالبه تا چند وقت پ

با  دیتوح ریدم تا تصو یکنه ، سرم و تکون م ینم ییاز اونها تو ذهنم نمونده و خودنما يشد و االن انگار اثر

 .  نیدم به نازن یچشمم کنار بره و حواسم و م ياز جلو رهنیاون پ

و هنوز  دهیجد...کت وشلوار باشه  ایبهتر از کت و دامن  یو بپوش نیبه نظرم ا یچادر بپوش يخوا یحاال که نم ـ

 . دهیتو تنت ند یکس

 ؟  دمشیچرا خودم ند: کشه  یشوق لباس و از دستم م با

 .کنه  یعشق آدم و کور م ـ

 .سرت  ریدست راستم ز: زنه  یبه پشت سرم م یدست ضربه محکم با

و بالفاصله بعدش ..  فتهیکنم و فشار دلم م یحرفش فکر م یاما به معن.. بگم دست راستت قلم  ادیزبونم م سر

 .شه  یفکر نکردن م يبرا لیدل نیبهتر نیکنه و بازم نازن یم شتریکه دلشوره ام رو ب یترس...س حس تر هی

دفعه  هی،  نیندار يدونن شما حرف نگفته ا ینم هیزود باش اتاقت و مرتب کن ، بق...  یستیتو آدم بشو ن ـ

 .بشه  مونیبازار شام پش دنیبا د ستین دیو بع ارهیسامان سر از اتاقت درم
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زنه  یگفتم االن م...  ستیگم آدم ن یم... کنه  یم زونیبوسه و با عجله لباسهاش و تو کمد آو یام رو م گونه

 .تو کمرم  ایتو سرم 

 ....کنم تا کارش زودتر تموم بشه  یکمکش م یدست هی

  ن؟ینازن ـ

 .هوم : گه  یکنه و م یم زونیآو واریرو به د یخرس عروسک

 ؟  يوست دارسامان و د يدیفهم یاز ک ـ

 دنشیکه رو لبش نشسته و حتماً دل سامان از د يو با خنده ا مینیش یتخت م يکشه و با هم رو یو م دستم

 ..شد  يدفعه ا کی..  ستین ادمی... دونم  ینم: منه  لیکه باب م یده ، جواب یره جوابم رو م یضعف م

 .کشم  یاز خودم خجالت م يو فور نیشباهت با نازن ينقطه  هیکنم از کشف  یدلم ذوق م تو

 ، شکل دوست داشتن سامان ؟  یرو دوست داشته باش گهید یکیشد  یچرا سامان ؟ نم يباخودت فکر کرد ـ

 یعنیعشق .... کنه  یفقط اون و طلب م.. شناسه  یبار بهت گفتم بهاران ، دل آدم طرف خودش و م هی ـ

وقت به خودت  هی.... عشقه بهاران  ایاتفاق دن نینطق ترم یب.... دوست داشتن  لیدل یرو ب یکی یعنی...  نیهم

خودش به .... مهم باشه چرا  برات نکهیا ی، ب يو چطور یاز ک یبدون نکهیا یب يدوست دار ینیب یم يایم

 ... يخوا یفقط اون و م...  ینیب یفقط اون و م ادیبه چشمت نم یچیه گهیشه که د یبرات مهم م يقدر

مثل ..... و دلش تو رو بخواد  نهیچشم اونم تو رو بب یشه وقت یجالبه و دلچسب تر م یلیشکل خواستن خ نیا ـ

 ...االن تو و سامان 

رو  يهر حد و مرز.. شکنه  یرو م يعشق هر حصار!!  یلیخـــــ: کشه  یم قیبنده و نفس عم یو م چشمش

 ...کنه  یرنگ م یداره و فاصله رو ب یبر م

 یبهتر از مهتاب به ذهنم نم یمثال.... اما ... زدم  یاالن خودم و براش مثال مبه خودم مطمئن بودم و  کاش

کنه ؟ اعتراف  یم دایکه به اون ربط پ يزیبا چ هیرسه به اون و  یکنم تهش م یفکر م یچرا به هرچ! رسه 

 .کنه سمت اون یم دایسوق پ چرادونم فکرم  یخودمم نم ياراد ریکنم که کامالً ناخواسته است و غ یم

 مثل مهتاب ؟؟؟  ـ

 ...شد  یقصه باورش نم نیخودش هم ا دیآره مثل مهتاب ، شا ـ

 ! اوردمیحس در ن نیمن هنوزم سر از ا یول ـ
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کنه ، بهتره  یگشتن سرگشته ات م لیجور موقع ها دنبال دل نی، ا یفهم یو م یکن یان شاءاهللا تجربه م ـ

 ... رهیبگ میدل خودش تصم ياجازه بد

تونم به خودم  یشم که م یم دواری، به خودم ام دهیهنوز متالطم بودن دل و ذهن من و نفهم نیکه نازن خوبه

 .مسلط باشم 

 خونه شون ؟؟؟ یمهتاب ناراحت نشد نرفت یراست ـ

کاش  يگفت تنها بودم و ا.. برام آورده بود  شبید ینیری، از ش نیریش ياومد و گله کرد ، گله  یصبح... چرا  ـ

 ... خواسته آرومش کنه  یرو م یکیهم نبوده و دلش  دیگفت توح ی، م ياومده بود

 ؟ ينشد مونیپش ـ

فراموش کرده  شبیرفت ، همون د ادشی يمن و درك کرد و فور طینه ، حوصله نداشتم ، خودش هم شرا ـ

مد پشت دربسته ، گفتم که او یم غمایرفتم اونجا  یاگر م... تو انگشتش نشسته بود  دیمج يحلقه  یبود وقت

 ....هم همراهش بود  بایز

 قبول کرد ؟  ییدا ـ

 ...درد گرفته  یساق پام کم... کشم  یدراز م نیپهلو رو تخت نازن به

 ؟  ارمیبرات ب يخوا یم يزیچ ـ

 یکس یو احساس ب یغردل داشته باش يغصه خوردم ، بابا غمایواسه  شهیاز هم شتریب شبید.... نه ، ممنون  ـ

 !؟ یکن

 گفت؟  یچ ییبگم ؟ حاال دا یچ:  سنایو  غمایخوره واسه  یاز من غصه م شتریکشه ، ب یآه م نینازن

 .. بایز يو بابا برن خونه  یقرار شده با مامان... قبول کرد  ـ

 .انتظار نداشتم  نمیبهرام کمتر از ا ییاز دا ـ

هم دلش  گهیاز طرف د..  ادین شیپ یثیفردا حرف و حدداشته باشه تا  یخواد تو کار پدر وپسر دخالت یبابا نم ـ

 ؟  ستایهم کم زرنگ ن غمای میخودمون یول.. سرشکسته باشن  گرانید يبرادرش جلو يخواد بچه ها ینم

 چطور ؟  ـ

 ... نبود تو جواب بابا  ریتأث یب بایحضورز... حرف زدن انتخاب کرد  يرو برا یخوب وقت ـ

 ...ده  یکه به خرج م یکنم ، به خاطر انتخابش و محض همت یم نشیاتفاقاً من تحس... جور تالشه  هی نمیا ـ

 !نداره  يمامان کار نمیبرم بب... کم استراحت کن ، خسته ات کردم  هی: گه  یذاره و م یدستم م ریز یبالش
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، با  گهین فرار کردن از همدم يهم گذاشتن ، از پلکها يره ، از من استراحت خواستن و پلک رو یم نینازن

 ای یوابستگ لیکردن لحظه و دل دایپ يبودن و برا دیبا توح يکشم رو بالش و تمام لحظه ها یانگشت خط م

ذارم و بازم  یم دیتوح يرفتارها کنارو  نینازن يحرفها.... گردم  یبرم یکنم و دست خال یو رو م ریز یدلبستگ

 يشه ، اون اگر کار ینم رمیدستگ یچیکنم و ه یم سهیمقا دیو با بابا ، سامان و مج دیتوح.. است  جهینت یب

باشه  یاگر حس...  یسبک کردن شونه اش از بار شرمندگ يبرا.... بود  نید يمن کرد ، به خاطر ادا يهم برا

ده باشه ؟ ممکنه دوستم داشته باشه ؟ احتمالش هست که دلش جذب دلم ش... سرانجام  یطرفه است و ب کی

کنن ، مثل نگاهشون به  یجوابم به خودم و ذهن مشوشم نهه ، نه محکم ، درسته که آدمها با هم فرق م

باشه ، راحت از من گذشت و  زینکرد که شک برانگ يکار چیه دیکه از عشق دارن اما توح یفی، مثل تعر یزندگ

 .  ترف

و آسمون پا در  نیزم ونیکنم ، م یو درك م نینازن حال یطرفه است ، االن به خوب هی يجاده  هیخواستن  نیا

قدم  شیخرم و خودم پ یعذاب وبه جون نم نیکردم اگر عاشق بشم ا یادعا م يروز هی.. هوا بودن عذاب آوره 

غرروم رو  ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه نمیب یاما االن که تو دل ماجرا افتادم م... شم واسه اعتراف کردن  یم

....  ارهیتو چشمم و اشکم و در م شهیم يفکر نخواستنش خار...من و نخواد  دیکه شا یبشکنم در مقابل کس

 . ییچه بال.....  یبود به جونم انداخت ییچه بال نیا ایخدا

کوچولو ، سامان  يایعرش یاستقبال ، حت میر یرسن و همه به احترام م یقشون خواستگار از راه م سرساعت

از عرقش  سیخ یشونی، به صورت سرخش و پ دهیخر نینازن یخودش و خوشگل يقد وباال يبه بلند یبد گلس

 ...است  یامشب چه شب:  هندازم حال شازده داماد از عروس بدتر یبراش ابرو باال م طونیکنم و ش ینگاه م

 ...امشب من مخلصتم دخترخاله  هیبهاران جون مادرت امشب حواست به من باشه ،  ـ

 يشه برا یشه و راه باز م یکنده م نیاز صورت نازن یرسه و چشم سامان به سخت یگل به صاحبش م سبد

 ....مهمونها  ي هیحضور بق

کنه و گودرز خان با  یمجلس و متعادل م يکشه هوا یزحمتش رو م نیکه نازن تایعمه ب يمویشربت آبل یخنک

 .عجله داره  یلیسامان خ یسر و سامون گرفتن زندگ يسر اصل مطلب ، برا رهیم يفور یمامان ياجازه 

 نیدونم چرا گودرز ا ینم... مادر جون  دیببخش: گه  یم یگودرز خان و رو به مامان يکنه برا یگردن کج م خاله

 .... مینی، بش میبذار برس: گه  یگرده طرف گودرز خان و م یبرم...قدر عجله داره 
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 یمن امشب با زورم باشه عروسم و م.. از دستت در بره  يبذار دیعجله کردن نداره خانم ؟ دختر خوب و نبا ـ

 .برم 

بهتر از محبت پدر شوهر به  یچ.. رو شربت خنک هم بخوابونه ، به به  نینازن ياینکنم التهاب و شرم و ح فکر

 ....خاله  يکم طرفدار نداره تو خونه  نینازن... عروس 

کنن ، گودرز  یم نیدوزن و تن سامان و نازن یبرن و م یو بزرگترها م انیم رونیاز اتاق ب یو داماد راض وسعر

 ي هیمدت عقد موقت باشن و روح هی،معتقده  ستیکنه ، مخالف ن یرد م میگه و عمو کر یخان از عقد دائم م

 یمامان... رو  ندهیحساب آ میو عمو کر رهیگ یگودرز خان آشنا بودن خانواده ها رو در نظر م.هم و بهتر بشناسن 

 ... کنه یم دییو تأ میزنه و با اعتماد به سامان نظر عمو کر یهم به عنوان بزرگتر حرف آخر و م

 یتا سرکش رمیگ یاست ، سر افسار فکرم و محکم م گهید يمنم که خودم اونجا و فکرم جا نشونیتر ساکت

 نیشده که ع یکس ییِو حاال دلم هوا...تجربه نکردم ، نکردم ..... و درد آور  دهیفا یب.. است  دهیفا ینکنه اما ب

 . ستین الشیخ

 نمییهم اگر هست تو خلوته ، پا یخوام بترکه و رسوا بشم ، اشک یتو گلوم نشسته ، نم نیبغض سنگ هیصبح  از

اومدم  یمامان دنیآزاد و رها واسه دتصور نکرده بودم ،  یشکل نیسفر و ا نیا انیره تا راه گلوم باز بشه ، پا ینم

فکر کردم ، با خودم کلنجار رفتم ،  یلیبندم ،خ یمچمدون  نیسنگ یلیخ یلیو خ رونیگرفتار وح یو االن با دل

 .دلم اومده توجه نکردم اما نشد که نشد  يکه تازه به خونه  یبه حس

پناه بردم ، به خودم قبولوندم  دیبه توح شیخال يپر کردن جا يکم بوده برا يزیچ هیکردم چون  کتهیخودم د به

و  دیام کوب نهیس واریهوس زودگذر بوده ، اما قلبم خودش و به در ود هیو  ستیکه دارم دوست داشتن ن یحس

تحت کنترلم  یچیخودمم ندارم و ه اریاخت گهیخورم که د یتالشم و به باد داد ، افسوس م يانکار کرد و همه 

شه ،  یدل سربراه نم نیکردنش چرا ا يو ساکت بودنش و دور دیاز توح يخبر ید بفهمم با وجو یو نم ستین

،  ستین يزیاضافه کنم ؛ از عشق گر گهید يعشق چند جمله  فیدر توص نینازن يقرا یبه سخنران دیبا

 . یفرار کن یتون یرسونه و نم یو به تو م خودش، زودتر  يریگ یفاصله م شتریهرچقدر ب

حال خراب و  نیکه هم بهیو عج... و خارج  زونیو من در تالطم و ساز دلم نام هیدل همه صاف و آفتاب يهوا

 .هم دوست دارم 
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آخر واکسن ها رو  يتو گچ بمونه ، سر دیتونم راه برم ، دستم همچنان با یپام کامالً خوب نشده اما م زخم

 یمصون موندم ول يهار يماریسبک کردم ، از بو خودم و  ختمیدرد گرفتنش اشک ر يزدم وبه بهونه  روزید

 .کنه  یم وونهیبه جونم افتاد که اگر نکشه د يدر عوض درد

، همه هستن اما  ادینم رونیاز ب ییصدا چیبندم ، ه یذارم و درش و م یلباسم و تو چمدون م ي کهیت نیآخر

از بابا بهرام عادت کنه و تو خودشه  يدور يبه روزها دیدوباره با یدادن ، مامان حیسکوت و به حرف زدن ترج

سفربه سرم  نیتو ا یهرچ دیسفربسته ، منم با ارکم کنه و دوباره ب شیکم از بار دلتنگ هی،مامان تازه تونسته بود 

اگر امکان ...رسه  یفراموش کردن ساده تر به نظر م یشکل نیاتاق بذارم و برم ، ا نیتو هم نجایاومده و هم

 !! باشه  ریپذ

 ؟  يخوا یاران ؟ کمک نمبه ـ

 .نه ، خودم جمع کردم : دم  یکنم و جواب مامان رو م یباز شد ، در اتاق و باز م یکی يگلو باالخره

 .لبش خنده است اما رنگ نگاهش در تضاد کامله  رو

چشماش و برق  یهم مثل مامان تایعمه ب.  لیوسا ي هیبق شیداره تا بذاره پ یتو اتاق و چمدونم رو برم ادیم بابا

صداست و  یاش ب هیتونه خودش و کنترل کنه ، گر ینرفته و نم یمورد به مامان نیتو ا یاشک پوشونده ول

 .کنه  یم سیاشک مدام صورتش و خ

 ارنیهم ب ایو عرش نی، نوش ارهیعمه رو که فراموش کرده ب يرفته خونه سفارشها میبا عمو کر ستین نینازن

 .استقبال سوت و کور بود ، مراسم بدرقه مون شلوغه  یفرودگاه ، هرچ میتا با هم بر نجایا

سامان و  ينامزد یآخر همه اش به دور هم بودن گذشت ، مهمون ي، روزها میبود اریمه ییمهمون دا شبید

 .دنبالمون و ببردمون فرودگاه  ادیسامان قراره ب.... خاتمه اش  شبیشروعش بود و د نینازن

و انواع  یخشک گرفته تا لپه و برنج محل يتونستن برامون سوغات آماده کردن ، از سبز یمتا  یو مامان عمه

خودمه ، من  يسفر برا نیکه سهم و سوغات من از ا يو با دل پر ، دل پر میگرد یدست پربر م.... مغزها 

 .نداره و از همه بدتر نافرجامه  تنرف الیکه ناغافل اومد ، جاخوش کرد ، خ یبرم ، عشق یعشق و به سوغات م

کنه ، عمه  یکشه و چادر به سر م یآه م یندازه ، مامان یزنگ در و اومدن سامان دل همه رو به شور م يصدا

اسکناس  هیو  يپر از آب و سبز ي، قرآن ، کاسه بلور ارهیم رونیکه آماده کرده ب ینیره تو آشپزخونه و س یم

ذاره و  یکنه ، پول رو قرآن م یم قهبدر يجور نیمسافرها رو ا يت ،همه ، عادت عمه اس یپنج هزار تومن

قرآن  ریکنه ، کاش موقع اومدن دلم و ز یم مهیب يطور نیکنه و مسافرها رو ا یقرآن رد م ریمسافراش و از ز
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د ؟ ش یمحبت نم ضیکرده بودم مر مهیشد ، اگر دلم و ب یگرفت ، تنگ نم یدرد نم يجور نیرد کرده بوم تا ا

 شد ؟  یم

 ی، اون نمشی، خوشبختانه مهتابم بود و تونستم بب میکرد یو خداحافظ یحاج يخونه  میصبح با مامان رفت امروز

و  یو تحول اوردنیخودت ن يروزها بدجور من و منتظر گذاشته نبود و چقدر سخته تظاهر کردن و به رو نیکه ا

 .که به وجود اومده رو انکار کردن  یانقالب

 .دغدغه  یو ب دواریگرده ، ام یکه اومده بر م یزنم ، بهاران همون شکل یو پس م اشک

 نیو هنوزم دوست ندارم ا امیم نییاز پله ها پا یکمک ، دست تو دست مامان ادیکنه و سامان م یدرو باز م بابا

 .گذشت  ینماصالً  ایگذشت  یدور م یبه هر شکل... ، کش اومد  ستادیا یراه تموم بشه ، کاش زمان م

کنه  یرسه و اعتراف م ینفس زنون از راه م دینود ، توح ي قهیخودم بارها تصور کردم وقت رفتن دق الیخ تو

 یکس... تا حاال اومده بود  ادیخواست ب یبنا بود ، دلش م.  ستین شتریب ییایو رؤ الیکه خ.... به دوست داشتنم 

 . ادینم گهید ومدهیکه تا حاال ن

باشه  ادمیسامان ،  يو عشق چشمها نینگاه نازن يدزدم از دلبر یرسه و من نگاه م یهم به موقع م میکر عمو

 ؟  ستیاز رفتنمون ناراحت ن گهیاز سامان بپرسم د

کنه ، طاقت برگشتن و نگاه  یلرزونه و آب دهنم و خشک م یدل من و م یحاج يباز شدن در خونه  کیت

خوام باشه  یکه من م يباشه ، اونجور دیکه توح ستی، ازخدام هست و نرو ندارم  یحاج يکردن به در خونه 

 ..خوره  یمن نم دردبه  یشگیهم دیتوح... بهتره  ادیخوام نباشه ، اصالً ن یکه من م یاگر اون... 

کشم و  ی، آه م ستی، ن ستمیهستم و ن دنشیکه مشتاق شن ییو صفورا خانم هست و اون صدا یحاج يصدا

 یتون یباش بهاران ، تو م يزنم ، قو یم بیفشارم و به خودم نه یو محکم تو دستم م نیماش رهیدستگ

 .... شهیتا هم دیو شا يزود نیشه ، نه به ا یدونم که نم ی، اما خودم م یفراموش کن

  هاتیتنگ من و بار غم او ه ي نهیس

 . نمیدل مسک ستیبار گران ن نیا مرد

کوچه جا خوش  نیگذره و دل من تو ا یاز کوچه م نی، ماش میش یم نیو سوار ماش میش یقرآن عمه رد م ریز

 ....تپه  یکه م یتا وقت.... کنه ، تا ابد الدهر  یم

 ....دونه  ی؟ فقط خدا م یتاک... و بعدش لندن  هی، ابتدا به مقصد ترک میپرواز هست ياعالم شماره  منتظر
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نظر داره  ریگوشه نشسته و با حسرت بابا رو ز هی ی، مامان میتا وقت رفتن معطل نش میکن یم یهمه خداحافظ از

از قرار معلوم ... است  شهیبابا مصمم تر از هم یشه ول یم مونیلحظه ازرفتن پش نیکردم بابا آخر ی، فکر م

 يشنو یو م ینیب یخونه عمو رو م تیوضع یاما دلت از سنگ هم باشه وقت اوردهی، به زبون ن دهیعمو رو بخش

کرد ، خودش همراه  یشرکت نم غمای ي، بابا از سر عمو گذشت ، اگر نگذشته بود تو مراسم خواستگار سوزه یم

تا تو مراسمش  میستین...... معلوم شد  فشیهم تلک غمای... حرف بزنه  يکلمه ا یمامان نکهیا یشد ب یمامان

 سنای يجور نیخودش ، ا شیخودش تا زن عمو هم ببره پ یزودتر بره سر زندگ هخواد هرچ ی، م میشرکت کن

کنه ، چه  یاونها زندگ شیداده که زن عمو فروغ پ شنهادیو خودش پ هیکامالً راض بایز....  ستیهم در عذاب ن

تونه با زن  یگذشته م گرانیکمک به د يوبرا یستیعمرش تو بهز يساعتها شتریکه ب ی، البته کس یروح بزرگ

 . ادیعمو کنار ب

،نگاه بهت زده ام  میکن یکه همراهشونه تعجب م یکس دنیرسونن و همه ازد یشون و مخود بایو ز سنای،  غمای

 .... چرخه  یاونها و مامان بابا م نیب

 عمو فروغ ؟  زن

، الغر ، زرد و  فینمونده ، پوست و استخون ، نح يزیچ ییبایو ز کلیاز اون ه.... شه  یمن باورم نم يخدا

..  نازیزن عمو فروغ ثابت شده رو صورت مامان پر سیده و نگاه نگران و خ یو هل م لچرشیو غمای... ناتوان 

 . نهیب یرو جز مامان نم یانگار کس

و دست دور کمرش  ستهیا یبابا کنار مامان م....  ادیدر نم ی، نگاه اونم نگرانه ، صدا از کس ستهیا یهم م یمامان

 .کنه  یحلقه م

لرزون زن عمو دست مامان  يدستها.... داره  یو روبه روش نگهش م ارهیمامان م يپا يو تا جلو لچریو غمای

... شن  یم دهیکش کدفعهیو  انیلب زن عمو باال م یکیتا نزد نازیمامان پر ي، دستها رنیگ یو تو دست م نازیپر

 ...همه چشم دستش و ببوسه  نیا يخواد زن عمو جلو یکشه نه از قهر و غضب ، نم یمامان دستش و م

 .... نداشتم  دیام.... اومدن نداشتم  ياز روز اومدنتون ، رو ستیدل تو دلم ن.....  نازیپر امینتونستم ن ـ

 .تونه حرفش رو کامل بزنه  یکنه و نم یم هیعمو گر زن

 ایبخشه  یم ای نازیزد ، گفت پر ایاومدن نداشت ، اما دلش و به در يرو:  ستهیا یکنارم م ونیبا چشم گر سنای

 ... راحت بشه  الشیخواست خ یذره ، مگ ینم
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زنه ، زن  یلبخند م هیگر ونیقدم شده ، مامان م شیبار مامان پ نیخوره و ا یدستهاشون تو هم گره م دوباره

کشه  ینفس راحت م یده ، مامان ی، بابا کمر مامان و فشار م زهیر یخنده و اشک م یعمو با همون حال نزار م

.... 

گذشت ،  یتونست زن عمو رو نبخشه ول یمامان حق داشت و م... نبود  ینیب شیالعمل مامان قابل پ عکس

 ....گذشته رو کنار گذاشت و گذشت 

 یاتفاق چیکشه ، ه یمن ته م دیام يکنه و همه  یپرواز حال همه رو دوباره دگرگون م يشدن شماره  اعالم

باورم  یوقت... رسه  یشه ، شروع نشده به آخر م یتموم م یچ رسه و همه یاز راه نم ی، کس فتهیب ستیقرارن

 ادمی اریالله يکنم و ترانه  یم نگاهروشن شهر  يبه چراغها مایهواپ ي شهیآسمون و از ش يشه که از بلند یم

 . ادیم

 ؟  ي؟ خبر دار يوفا با من چکار کرد یب ـ

 یتلنگر ، م هیتو گلوم نشسته ، با  شبیکه از د یدم اشک صورتم و بشوره ، بغض یزنم و اجازه م یم پلک

 ... شکنه 

********* 

 ....اومده  یک نیبب ایب!! بهاران  ـ

 یفکرم و پس م يفور!!  یباشه ؟ مامان رانیاز ا ياومده ؟ ممکنه مسافر یک یعنی،  جانهیمامان پر از ه يصدا

با همه حرف زدم ، هر  شبید نیهم.....  ستینخبر اومدن  یب يبرا یلیدل.  ومدهین رانیهست از ا یزنم هر کس

شه واسه دل کندن از تخت و  یم يا هزنه و بهون یمن و صدا م جانیکه با ه زهیمامان عز يهست برا یکس

 ...مهطره جانه  یمیقد ي هیو اونم همسا ستین شتریاحتمال ب هیرفتن از اتاق ،  رونیب

داره اما از  دید نییبه پا نجایباال است ، از ا ي، اتاقم طبقه  هیک نمیکشم تا بب یپله ها سرك م ياز باال اول

 هی، همسا شیفارس یعرب ظیغل ي، حدسم درسته ، مطهره است با همون لهجه  ستیمعلوم ن يادیز زیچ نییپا

.... و مهربونه  یمطهره دوست داشتن....  فتنر نجایکردن و از ا ی، اسباب کش میخبر یکه چند ماهه ازشون ب يا

... تاجره  دیآقا جاو... تو لندن  یبا هم آشنا شدن و ازدواج و بعدش زندگ ی، تو دب هیرانیا دیوهرش آقا جاوش

... رفته  شیپ یما تو لندن که رابطه مون در حد رفت و آمد خانوادگ یمیتنها دوست صم.. فرش و پسته  شتریب

در حد همکار . ساده بوده  یلیچند سال خ نیما تو ا يها یوگرنه دوست... شروعش کرد  رهکه مطه يرابطه 
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 یبا چه جور آدم نکهیحساسه و ا یلیبابا رو رفت و آمد خ.... نرفته  نیفراتر از ا.... همکالس بودن ... بودن 

 ....  میمعاشرت داشته باش

و به تنم زار  کم برام گشاد شدن هی، لباسام  دیبرم خر دیبه لباسم بدم ، با یگردم تو اتاقم تا سر وسامون یم بر

کردم بهاران  یسع یلیخ.. بعدش  یبود و دلتنگ رانیکه ارمغان سفر به ا یالیفکر و خ ي جهیزنن ، نت یم

بازم  المیوگرنه مرغ خ... به ظاهر  یولخوام برسم  یکه م يزیزمان برد تا به اون چ یباشم وکم یشگیهم

اما من خواستم و .. نداشته  يهم تا حاال اثر دنشیبه بند کش...  دیکه نبا ییره اونجا یکنه و م یم ینافرمان

 گهیحساب د دیو توجه توح یاشتباه از من و دلم بود که رو مهربون دیشا....  امیکنار ب طیبا شرا يتونستم تا حد

قلب بکر و  يبرا دیچند روزه به توح ینبود دلبستگ شیب ییتمنا..  میبهش داد يا گهید یمعنو  میباز کرد يا

 یفکر کرد که ب یبار اول هم به اشتباه رفت و به کس يتجربه کردن بود و برا يمن که تشنه  يده دست نخور

دونم  یکه هنوزه نم هنوزمکه  یدلخواسته و جوونه زدن احساس ریتعب نیاز خودم بود ا ریتقص... منه  الیخ الیخ

ام که دندون رو جگر  یاز خودم راض!! با وجود اشتباه بودن حسم  یحت رمیو من از خودم دلگ!!! چرا شروع شد 

 ... روبشه  ینکردم که دستم واسه کس ينزدم ، کار یگذاشتم ، حرف

طرف  هیشکسته شده اش ،  يها کهینگه داشتن ت يباز کردم ، دودل بودم برا شیدستم و چند هفته پ گچ

که بچه  ییهایادگاریطرف هم پر بود از  هی... از اونها در فرار  بودن و من نیبود که برام اول یخوب يروزها ادگاری

روز به  هی ستین دیبع.. اومد و گچ و نگه داشتم  قدلم به عقلم فائ... ها برام نوشته بودن ، از اردالن تا آرمان 

فراموش  اما... خواست ازشون بگذرم  یکه دلم نم وندهیبپ ییسرم بزنه و بندازمش دور تا به فراموش شده ها

 ...راه بود  نیو بهتر نیکردنشون درست تر

در  یتا وقت اهیو گذاشتم تو کاورس دمیخر يمهد یعروس يکه برا یکشم ،لباس یرنگ م اهیبه کاور س یدست

تا  رونیبذارمش ب دی، با دهیتو د شتریب اهشیکاور س... چشمم نباشه اما بدتر شده  يکنم جلو یکمد و باز م

 .لباسها گم بشه  یرنگارنگ ونیم

کشم واز اتاقم  یبه موهام م یپوشم ، دست یکوتاهم م یرنگم و با دامن مشک دیو سف یپرسنس قهی زیشوم

 ...رم  یم رونیب

گه و من  یماشاءاهللا م شیعرب يکنه و پشت سر هم با لهجه  یشه و آغوش باز م یبلند م دنمیبا د مهطره

صورت زرد و گرفته من ماشاهللا گفتن نداره ،  نیگرفته وگرنه ا لیمن و تحو یلیمطهره خ.  رهیگ یخنده ام م

و  ستیبابا خونه ن.... سرش  يجمع کرده باال پسیموهاش و با کل...  يحلقه ا نیو تاپ آست دهیدامن بلند پوش
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بود  نیهم دگهیشدن ما به هم کینزد لیدل.. لباس بپوشه  يطور نیا بهیغر يمطهره آزاده وگرنه محاله جلو

 ....مثل لندن خودشون رو گم نکردن  يتو شهر یکه اونها با وجود زندگ

 !! کجا رفت ... بود  یمطهره ک یگ یتو که نم...  یبتیدلم برات تنگ شده بود حب ـ

 ...  رانیا میسفررفته بود هی...مطهره جون  مینبود نجایا: دم  یرو جواب م شیبوسمش و گله گذار یم

 ....چون دستم و محکم گرفته  نمیبه نشستن و منم مجبورم کنار مطهره بشکنه  یتعارف م مامان

 ... خواد  یهم دلش م دیو اصل جدا موند ، جاو شهیشه تا ابد از ر ینم.....  نیکرد یکار خوب... برام گفت  يپر ـ

 يگرفته ا یپس از چ..... خوش گذشته باشه  دیبه تو که با: ندازه  یچرخه ، ابرو باال م یتو صورتم م نگاهش

 ... يزیعز

بهش خوش گذشته بود و از برگشتن  یلیخ.... بهاران زودتر از ما رفت : ده  یاز من مامان جوابش رو م قبل

 ....ناراحته 

همه اش  یهم بود ول یاز دلتنگ...  یحال خراب من و گذاشتن به حساب دلتنگ.. بوده  زیآم تیموفق تالشم

بشکنمش  دیاما من با خودم عهد بستم و نبا ستیگه هنوزم ن یدلم م..... کنه نبود  یکه مامان فکر م یاون يبرا

 .... ستین ندهیبه زمان حال و آ يازین شصرف کردن يبرا.. هستن  یاون تو گذشته مونده و همه فعلها ماض... 

مطهره ... ندازه  یت من وبه شک مو محب یهمه گرم نیفشاردم ، ا یکنه و به خودش م یبغلم م دوباره

چون ... باشه  یدونم دلتنگ یم دیده ، بع یم گهید یمعن هیهمه محبت قلمبه شده  نیمهربون هست اما ا

 .کنن  ینم افتیرو در یمن خبر خوب يشاخکها... است  شهیرفتارش با مامان مثل هم

...  رهیبگ ییتا برامون فال چا ارهیب ییخواد چا یتعارف ازمامان م یو مطهره ب ییرایپذ يشه برا یبلند م مامان

 ییکه تفاله ها ییشکلها یبه سادگ ریکاش رقم خوردن تقد... ندارم  يمن اعتقاد... گرفتن  ییاستاده تو فال چا

 ....نداشت  يغصه ا یکس گهید... سازن بود  یم ییچا

 سرکار ؟ یهنوز نرفت....چه خبر ... از خودت برام بگو بهار جان  ـ

 یلیتا حاال خ.... و ندامت  یمونیبه پش!! بره  یمطهره ندونسته من وبه کجا م.. شه  یدلم دوباره تازه م داغ

دلمم سر ... االن کار داشتم .. حسرت خوردم و خودم و سرزنش کردم کاش اون موقع که بابا گفت برگشته بودم 

 ..خودش بود  يجا

 ....نگرفتم  یما هنوز جوابچند جا رفتم مصاحبه کردم ا.... نه هنوز  ـ

 مطهره داره ؟  يبرا يریمن چه خ اوردنیرنیکار گ... ده  یتکون م تیرضا يو به نشونه  سرش
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 !! شه  یخودش درست م يبه وقت و جا يزیگفت هر چ یم شهیمادر بزرگم هم... شه  یدرست م ـ

 ...کردن  ییرایپذ يشم برا ی، خودم بلند م ارهیم کیو ک يچا مامان

 تیاهم یلیمنم که خ.. کنه  یبهش نگاه م یمامان به چشم سرگرم.. شه وقت فال گرفتنه  یکه خورده م ییچا

گفتم  یگه هرچ یم... معتقده  یلیخودش خ یول.. مخالفت کردم  رهیدم تا حاال چند بار خواسته فالم و بگ ینم

 . ادیدرست در م

چکار کنم ،  دیدونم با یم..  یگردونه تو نعلبک یاستکان و بر م.. کنه به فال گرفتن  یمن وادار م ادیاصرارز با

 یاول فال من و م.... کنم  یم تیچرخونم و ن یساعت چند دور م يقلبم و مثل عقربه ها يجلو رمشیگ یم

 !! هیدونم چه عجله ا یو نم رهیگ

 ...باره  یبرات ماز آسمون .. فالت سبزه بهار جان : کنه  یشوق نگاهم م با

از .. تره  اهیهم س اهیاز س..  يخبر ندار: گم  یتو دلم م یخندم ول یدم و به ظاهر م یحرفش گوش م به

 ...باره مهمه  یم یچ یباره ول یآسمون م

کنه  یاشاره م ییچا يو به تفاله ها رهیگ یچشمم م يفنجون و جلو.. دوره  نجایاز ا..  يدار شیسفر در پ هی ـ

وقوعش  یول یتونم بگم چه زمان ینم... خوش خبرم هست  کیپ هی: که به چشم خودش شکل پرنده است 

 ...  کهینزد

راز دل آدم و فاش  يچا ییخوبه که تفاله ها.... منتظر اون خبر خوب باشم  دیگم تا آخر عمر با یمن تو دلم م و

 !! کنن  ینم

 یکه من نم يکنه به مامان و با اشاره ا یرو م... اسب و سوارش هم هست : گه  یدرخشه و م یم چشماش

 ....به فکر دور شدنش . جون  يبه فکر شوهر دادنش باش پر: گه  یفهممش م

 .... هست  يخبر یعنیندازه و  یم نییسرش و پا مامان

 .....کن  ییرایفال و از خودت پذ نیول کن ا.. . بخواد مطهره جان  یتا خدا چ ـ

 ....خبر خوب  هیو  يدار شیگه که سفر در پ یو م رهیگ ی، فال مامان و م ستیمطهره دست بردار ن یول

 شتریحرف زد و ب یلیمطهره با مامان خ یموقع خداحافظ... شه رفته و مامان تو فکره  یم يا قهیچند دق مطهره

که با  یده و فکرم مشغول حرفها و رفتار مطهره است و تفاوت یخوب نم یدلم گواه... اشاره اش به من بود 

 ....داشت  شهیهم

***** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

ذاره ، مطهره  یم ونیمطهره و باهاش در م يخونه و مامان حرفها ادیبابا م یشه وقت یم لیتبد نیقیبه  حدسم

 دمیو از مطهره شنر فشیو چند بار تعر دمشیکه من تا االن ند یداداشش ، داداش يجان من و لقمه گرفته برا

... 

تا  نجاستیا یگفت داداشش چند ماه یم.  رونیب ای، تو خونه  ننیهم و بب نیوقت بد هیگفت  یمطهره م ـ

 ینم....  نجایگردن هم یو بعدش بر م یتو دب یعروس هی میباش یاگر ما راض.. اقامتش درست بشه  يکارها

 !! مثل بهاران ازدست برادرش دربره  یخواد فرصت خوب

 !! مطهره گفته و من خبر نداشتم  ییزهایچه چ.... خبر  نیا دنیشه از شن یگرد م چشمام

 ؟  یگفت یتو چ ـ

 ....دم  یزنم ، بهت خبر م ی، با بهاران هم حرف م ادیگفتم ، بدون دونستن تو ؟ گفتم بهرام ب یم دیبا یچ ـ

خوش خبر  يسفر دور ، سوار و اسبش ، پرنده .. بود  یگرفت و برق چشماش ازچ یفال م یبگو با چه شوق پس

 ....خودش نکرده  شیچه فکرها پ.. 

 ؟  هیبهاران بابا ؟ نظر خودت چ ـ

که عمرش چند  یالیمن تازه فارغ شدم از فکر و خ... رو ندارم  گهینفر د هیفکرکردن به  یمن اصالً آمادگ....  نه

معلومه که  دهیبا داداش مطهره دارم ؟ ند یتیمن چه سنخ نهایاز ا يجدا!! نه  يزود نیه اب.. نبود  شتریروز ب

 .... مون با هم فرق داره  هیچقدر روح

 ....من فعالً قصد ازدواج ندارم ... نه بابا ... دادم  یاگر به خودم گفته بود همون موقع جوابش رو م ـ

دور بودن از .. من  یچقدر خوشحال شد از جواب منف... رو لبش  نهیش یزنه و خنده م یمامان برق م يچشمها

 شد ؟  یم یموندم چه حال یم رانیحد براش سخته ؟ اگر ا نیمن تا ا

 ...  دی، شا نینینداره هم و بب یاز نظر من اشکال ياگربخوا... با خودته بابا  میتصم ـ

 بــــــــــــهرام ؟؟؟ ـ

 حرف بابا اعتراض داشت ؟  يکجا.. .حرفش رو کامل بزنه ، برام جالبه ده بابا  یمامان اجازه نم اعتراض

 ! ؟ یکن یگفتم خانم چرا رو ترش م یجان بهرام ؟ مگه چ ـ

 !!  یدون یخودت م ـ

 .... خنده  یکنه و بابا م یبابا پشت چشم نازك م يبرا مامان

 شدم ؟  بهیغر یاز ک.. بدونم  نیخوب به منم بگ..  نجایچه خبره ا ـ
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 . هنوز وقتش نشده بود ... بابا  هیچ بهیغر: کنه  یندازه پشت کمرم و بغلم م یدست م بابا

 ؟  یوقت چ ـ

 ....گرفتار بشه  نجایترسه دل دخترش ا یکنه چون م یمامانت اعتراض م..... خبر خوب  هیوقت  ـ

 ...گرفتار شد و تموم شد  گهینفر د هی يخبر یتو ب نجایدور از ا ییجا هیدونه دل من  ینم بابا

 .... فتهیخواد ازت دور ب یو نم دهیترس ـ

کنه ،  یدوتا حس متناقض گرفتارم م ونیم رمیگ یکه م يا جهیکنم ، نت یم یبابا رو حالج يلحظه حرفها چند

 یمبرعکس مامان بابا .... و غم زنده شدن خاطرات بچه گانه ام  رانیبرگشتن به ا یِ، خوشحال یشوق و ناراحت

 ...بمونم  نجایخواد ا یباشه دلم م ودمبه خ....  ستمین یراض یلیخ رانیبار از برگشتن به ا نیکه ا مینیب

شه واسه  یپادزهر م هی،  ستیتر بهش فکر کنم ، بدم ن يشد جد یجواب دادن به بابا عجله کردم م يبرا

 ... یاول عاشق بش ستیکه به دلم نشست ، قرار ن یزخم

 رمیخواستن و نخواستن گ نیوا داشته و تو مرز ب انیاحساساتم ودوباره به غل رانیخبر برگشتن به ا دنیشن

!!! فرار  ي، برا نیتسک ي، فقط برا ستین یبرادر مطهره هم شده قوزِ باال قوز ، حس دنید يانداخته ، وسوسه 

 ... و گول زدن خودم  يمحض لجباز

نداشتن و مامان  دارید نیبه ا يا نظر مامان بابا ، آخه اونها اصرار و اعتقادبار زبون باز کردم مخالفت کنم ب چند

 نجایخوام بهاران تنها ا یو نم رانیا میبرگرد میخوا یفرصت جواب مطهره رو بده که م نیقصد داشت تو اول

گرفت و تا  می، مامان با مشورت بابا تصم دنیکامالً نقش چغندر و داشتم چون نظرم و نپرس هیقض نیباشه ، توا

شه ،  یم بمیازدواج نص يبرا يبهتر تیموقع رازیو ش رانیکنه تو ا یفکر م... مرحله اجرا شدنش هم پش رفت 

هستم  يفرار یمامان ي، از محله  رازیبه من گذشته و من از ش یخبره چ یب... که کنار خودشون هستم  ییجا

 دنیهندستون بکنه و د ادی لـَمید هوا بشه و دوباره فکه داشتم با یینهایترسم تمر یهستم چون م يفرار..... 

 یم رهیکردم و سرم خودم و ش یم يدونم تا حاال واسه دلم نقش باز ی، دروغ چرا ؟ م ییدوباره اش دلم و هوا

 ....  کلمنم آدمم و فراموش کردن مش.. مونن  یتو ذهن آدم م شهیها هم نیاول....  دمیمال

خوره نظر منم  یبرنم یی، به جا ازی، هم سر پ ازمیبار سر زبونم اومد بهشون بگم من آدمم ، هم ته پ چند

دستش و رو دهنم  یکیداد ، انگار  یاجازه نم یحس هی، اما  نمیداماد و بب يدلم بخواد آقا دیشا!!  نیبپرس

 يزیطرف ، چ هیهم  دمید یب مش دچن نیکه ا یشونیپر يخوابها... گذاشته باشه و مانع حرف زدنم باشه 
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ربط به احساسم  یدونم ب یاما م.... کردم  یرو فراموش م یموند و با باز شدن چشمم همه چ ینم ادمیازشون 

 ...مدت با خودم دارم نبودن  نیکه ا ییهایریو درگ

مطهره  يو کله  اگر سر!! خبر از همه جا  یاز همون موقع برگشتن به لندن در تدارك برگشتن بوده و من ب بابا

به سر کار  يبابا اصرار دمید یم... کردن  یم یتا روز پرواز همچنان موضوع رو از من مخف دیشد شا ینم دایپ

 !!!! رهیگ یکار کردنم رو نم یپ یلیرفتنم نداره و خ

کنه ، بابا  یم هیخونه مون هد کینزد ي هیریخورده از وسائل و به خ هیشه ، مامان  یمبله واگذار م خونه

.... و  مزیکنار رود ت يرو ادهیاز برج لندن و پ دیبازد نیگشت و گذار تو شهر ، آخر نیفروشه ، آخر یرو م نیماش

پنج  یدار و ندار من از زندگ.... نداره  یازگشتکه ب ي، سفر نجاستیرخت بربستن از ا يکه الزمه  گهید يکارها

برگشتن رو دوست دارم و ...  نهیاما تا بخوام دلم پرو سنگ... شه  یدونه چمدون نم هیاز  شتریساله تو لندن ب

 یاما اشتباه م... که دوست داره  ییزهایآدم عوض بشه و دلزده بشه از چ قیتونه عال یچه راحت م.... ندارم 

 !! نه  دنیآسون باشه ، اما دل بر دیشا تنکنم ، دل بس

؛ عقربه ها تند از از  فتهیدوست دارم اتفاق ب يزیهرچ ستیقرار ن یآخر تموم بشن ول يروزها نیخواد ا ینم دلم

 ... ستیهم ن يزیرسه ، راه گر یفرا م رانیروز سفر به ا یچرخن و چشم به هم گذاشتن یم شهیهم

در مورد  یاثر بود حت یمنم ب ي، خواهش و تمنا میگرد ی، خبر ندارن بر م ستیچشم انتظارمون ن یکس چیه

منتظره  ریو برگشت غ داریاز د یصورت خوشحال مامان دنیکنه واسه د یم يگه لحظه شمار ی، بابا م یمامان

 ؟  میایمون و چرا به دل بابا راه ن

لحظه تو خاطرمون و  نینگاه و ثبت ا نی، آخر میگرد ی، هر سه با هم بر م مایاز وارد شدن به هواپ قبل

بهش  يدیشد یکه پنج سال و چند ماه وطن و محل سکونت ما بود و دلبستگ يکردن با شهر یخداحافظ

....  ینه دلتنگ شوقه، اگرم باشه از سر  ستیکدوممون ن چیاز اشک تو چشم ه یو برق يرد چیچون ه مینداشت

با خودم  یصندل يرسه و من قبل از نشستن رو یهاش به آخر م يها و بد یخوب يشهر با همه  نیتو ا یزندگ

، سبک ، ..  فتادهیتو دل و وجود من اتفاق ن ییجابه جا چیباشم ، ه شیبندم که همون بهاران چند ماه پ یهد مع

 ینم گهیو د دیتوح.... مغزش ... دلش ، فکرش .. خودش بود  يسر جا زشیکه همه چ یبهاران.... آزاد ، رها 

مهتابه  يو بردار زاده  یحاج يهمون نوه  ادی، اگرم ب ادیبه چشم من نم!! نه که وجود نداشته باشه ....  نمیب

 یاالن دست ودلم داره م نیو خدا کنه موفق باشم ، چون از هم.... نه  نیاز ا شتریب یکمتر ول دمیوبس ، شا

 ... لرزه
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 يحرفها ونی، ناخواسته م دی، همه از من خبر گرفتن بجز توح دیدوماهه از همه خبر گرفتم بجز توح یکی نیا

 نیبود و هم یپوچ الیاز اون بودم و چه خ کی، هرچند کوچ ي، رد يهاشون دنبال اثر لیمیو ا نیهتاب و نازنم

تا حاال  یکه کس ییرو... بذارم  شیاز بهاران به نما يا گهید يها من و دلسرد و مصصم کرد جلوه  یالیخ یب

 .....باشه  دهیند

کم از بابا  يزیچ شیکشه ، خوشحال یرو لب بابا ، مامان نفس راحت م نهیش ی، خنده م رهیگ یاوج م مایهواپ

 ....اما ... بزنم  یالیخ یخوام خودم و به ب یکه م ینداره و من

 ********** 

 . میدیرس..... پاشو .. بهاران : کنم  یمامان چشمام و باز م يتکون ها دست و صدا با

در انتظارمه فکر  رازیکه تو ش ییزهایخواب باشم تا به چ شتریدادم ب حیکشم ، ترج یدستام و رو چشمام م کف

 .کنم 

،  يبهاران ؟ نه شور یخیچرا مثل : کنه که همون کار وبکنم  یبنده و به منم اشاره م یکمر بندش رو م مامان

 !!  یاقینه اشت

 نیا...  یش یم ادهینفر پ نیو اول ير یآره بابا ، گفتم االن از سر وکول مسافرها باال م: کنه  یبابا گل م یشوخ

 !!  هیچه حال

 !! دونم چمه  یخودمم نم: گم  یرو بهشون م قتیحق

 !! گرده سرجاش  یات بر م هیروح ینیکسلت کرده ، بچه ها روبب ادیز اقیاشت دیشا ـ

و  یسفر طوالن نیبر خالف مامان بابا که ا... کنه  یمن و بدتر هم م ي هیآدمها روح یبعض دنیبرعکس د و

راه به  یخستگ... تو حالشون نگذاشته و هنوزم شاد و شنگول هستن  ياثر چیه مایند باره عوض کردن هواپچ

 .... اصالً  ومدهیچشم شون ن

، به ساعتم که هنوز به  انیم رونیب مایدرخشه و مسافرها از هواپ یوسط آسمون ، گرم و پر حرارت م آفتاب

 .. رازیدوازده ظهر ش شهیدن مکنم ، ساعت هشت صبح لن یوقت لندنه نگاه م

نگذاشته  رونیپا از فرودگاه ب..... شده  کیساعت  رونیب امیو از فرودگاه م میریگ یم لیچمدونهامون رو تحو تا

 یاما م..  ستیخندم ، حس و حالم مثل اون بار ن یشروع م يکنم و برا یم يآور ادیکه به خودم دادم و  یقول

 ....کنم و خودم و خوشحال نشون بدم  يتونم نقش باز
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قبل  يبار قراره واقعاً متفاوت باشه با دفعه  نیده که ا یکه گذاشته نشون م ینیغمگ ياخمو و ترانه  ي راننده

 ... 

... کردن  یو چراغون دنیکش سهیبستن ، ر نیکنم ، کوچه رو آذ یتعجب م میش یکه م یمامان يکوچه  وارد

 یگذاشتن و تو کوچه هلهله به پاست ، بابا برم دیخانم رقص نور خوش آمد يکبر يه و خون یحاج اطیسر در ح

...  ننیو تو صورتم بب نمیب یکه م ییزهایچ ریخوان تأث یطور ، م نیزنه به صورتم ، مامانم هم یگرده و زل م

 .... مهتاب از همه پر رنگ تره  یرسه که عروس یچند تا احتمال به ذهنم م

 مهتاب ؟ : پرسم  یتعجب م با

 ..... شنوم  یتا جواب مثبت مامان بابا رو م ادیجونم باال م و

شه به بهارانم  یاگرم نم نیایب نیتون یمهتابه و اگر م یِکه زنگ زدم به مادر جون گفت عروس شیپ يهفته  ـ

 ....تا غصه نخوره  نینگ يزیچ

 ....  رهیگ یانداز و ماهر که دوتا دوتا نشونه م ریت يبابا يدم برا یتأسف سر تکون م با

اشاره  نیباشم ، نه خودش نه نازن رانیا شیشد روز عروس یکنه اما باورم نم یم یدونستم مهتاب زود عروس یم

فکر  یکردن ، حتماً مثل مامان یشد بحث و عوض م ینداشتن و هروقت حرفش م یعروس خیبه تار یقیدق ي

 ....کنه  یکردن گفتنش من و ناراحت م یم

.... شه حتماً  یم یدنیشه ، مهتاب تو لباس عروس د یام باز م هیروح یذاره و کم یخوب اثر خودش و م خبر

 يریغافلگ... بوسم  یبابا و گونه اش رو م يکنم دور شونه ها یو من دست حلقه م رهیگ یراننده دنده عقب م

 ....بود  یقشنگ

قدم تند  نهیب یما رو م یو وقت ادیم رونیشون ب اطیاز ح یحاج!! ن نگفتم خانم ؟؟؟ قلقش دستمه م!! بفرما  ـ

صفا ....  نیخوش اومد: ده  یخودش و نشون م یطرفمون و از همون فاصله خوشحال ادیم جانیکنه و با ه یم

 .... به به .... به به .... اگر حاج خانم بفهمه ..  نیآورد

حوصله ....  یمامان دنیو من تو فکر د ی،بابا و مامان مشغول حرف زدن با حاج میکن یم یاحوال پرس یحاج با

، با  يکه معجزه است و درمون هر درد یمامان دنید يکشه برا یدلم پرم.... ندارم  یصبر کردن و همراه ي

س دستم با در و هل قبل از تما....  مه يبازه و رو اطیدر ح...  یمامان يرم طرف خونه  یگم م یم ياجازه ا

اما االن .... رو داده بودم  دنشیشم که به خودم قول ند یچشم تو چشم م یبا کس.... شه  یدادنش در باز م

از سر و صورتش  یشده ، خستگ شیالغر تر از دوماه پ... و زل زده به صورتم  ستادهیمن ا يواضح و روشن جلو
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 یقطعنامه و عهد نامه با خودم امضاء کرده بودم منحل و کنسل م یهرچ...  هیاباورنگاه اونم رنگ ن....باره  یم

 ....  دنشیلحظه د هیشه فقط با 

کنه و از  یکه هست رنگ عوض م یکنم ؟ هرچ یفکر م يطور نیمن ا ایو بهته  هینگاهش واقعاً ناباور رنگ

 .شه  یبهت و تعجبش کم م

: زنه  یشه و اسمم و صدا م یقدم م شیزنم واسه سالم کردن ، اون پ یدزدم و لب م یاز صورتش م نگاه

 !! خانم .... بهاران 

زنه ،  یخودم باشم ، چون اسمم و با مکث و فاصله صدا م ستادهیکه روبه روش ا ینیباورش نشده ا دیشا

 : کنم تا باور کنه  یکمکش م

 .سالم  ـ

 !!  ریبخ دنیرس... سالم : ده  یم رونیب نیرو سنگ نفسش

 .ممنونم  ـ

 !! مهتابه  یعروس دمیمبارك باشه ، من تازه فهم: گم  یم کیکنم و بهش تبر یکوچه اشاره م به

 !!  نیایکرد ب یفکر نم.... يکرد یشه ، فکر نم یحتماً خوشحال م نیبفهمه اومد ـ

به گفته  دیناتموم و دل ساده ام ناتوانه تو خوندن حرف نگاه ، شا يکردن جمله ها یدر مونده ام تو معن هنوزم

 .... باشه  ياز سر مهمون نواز نهایا يخودش همه  ي

دوباره  یوقت امیتونم با دل خودم راه ب یتونم دوستش نداشته باشم ، نم یکه هست ، من نم یلیهر دل به

 .به خودم داده بودم  ییره چه قولها یم ادمی یوقتکنه ،  یم یاسمم از زبونش دلم و پرو خال دنیو شن دنشید

 .روغن  نیشد ا ی، پس چ يکجا موند دیآقا توح ـ

 یمامان يتو خونه  دیچه خبره ، توح یمامان اطی، تو ح نمیکشم پشت سرش و بب یزنن و سرك م یم صداش

که  یچرخونه و جواب کس ی، سرش و به عقب م دیو د اطیشه تو ح یو نم ستادهیچکار داره ؟ کامالً مقابلم ا

 ...  ارمیچشم ، االن م: ده  یصداش زد و م

 ختهیآب برنج ر اطیبراتون ببرم ، تو ح نیاجازه بد: گه  یکنه و با اشاره به چمدونم م یگذرا به صورتم م ینگاه

... 
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کنه ،  یم رونیبسفر و از تنم  یِکه خستگ ینگران!!نگرانته بهاران ....  یآخ!!  هیمامان اطیمهتاب تو ح يآشپز

 نید يادا يکه جز برا یپوست ریز يها یرنگ و بو ، مهربون یحس ، ب یساده باشه ، ب ینگران هیاگر  یحت

 . ستین

 ...بااجازه ..  نیتونم ، شما به کارتون برس یتشکر ، خودم م ـ

 ... خودم داشته باشم  يبرا يریتعب چیخوام ه یشنوم و نم یرو م نشیکشه تا رد بشم ، آه سنگ یم کنار

 .کنن  یم زیو تم اطیشه ح یاالن کارشون تموم م..  نیمواظب باش ـ

به  يکه جون تازه ا یکنم از محبتش ، محبت یزنم و تشکر م یبه روش م يلبخند ضهینبودن عر یخال يبرا

 ....قلب من و چند برابر کرده  يخون تو رگها انیمن داده و جر

رم به طرف بهار خواب ،  یم اطیکه اونجا هستن ، از گوشه ح ییتوجه به آدمها یب و رمیگ یو باال م چمدونم

بشه ،  یچه شام... و برداشته  اطیجلز و ولزش ح يمرغ سرخ شده و صدا ي، بو ادیخوردن ز نیو امکان زم زهیل

 ...مهتاب  یشام عروس

جلو  نیپاورچ نیخونه کجا ، پاورچ یککجا و خن اطیح يکنم ، چه خنکه ، به به ، گرما یدر هال و باز م آروم

رسه ،  یآشنا به گوش م يکرد ، از تو آشپزخونه صدا رشیشه غافلگ یتنهاست و م یرم ، خوشبختانه مامان یم

کشم تو  یشه ، سرك م یم بلندآشپزها که االن دود از کله شون  يهم زدن شربت و بدون شک برا يصدا

دل خودش  يمهربونش که برا يرم و صدا ی، قربون قد و باالش م ستیآشپزخونه ، پشتش به دره و حواسش ن

 یو سکته رد کرده اش نم ضیخوام صداش کنم اما فکر قلب مر یکنه ، م یچکار م میخونه ، بفهمه اومد یم

ذارم رو  یشنونه ، دست م یتند من و نم ينفس ها يصدارم پشت سرش ، تو حال خودشه و  یذاره ، آهسته م

ذاره رو  یدست م یخندم و مامان یم زیکشه ، ر یخوره و دست از هم زدن شربت آلبالو م یم کهیچشمش ، 

 ..ذارم کنار سرش  یبوسم و سرم وم یشونه اش رو م... زنه و باور نداره  یحدس م یعنیدستم ، سکوتش 

 .بهاران  ـ

 !!  ایهنوزم باهوش هست یمامان... نیآفر: خندم از ته دل  یم

گرده طرفم ، هنوز دستام تو دستاشه و  یدارم و بر م یشن ، دستم و بر م یم سیو کف دستم خ یمامان پلک

 .کنم مثل خودش  یبا ذوق نگاهش م

..... شناسم  ینفس هاشون م يمن بچه هام از صدا: کنه و صورتم و بوسه بارون مثل خودم  یبغلم م محکم

 ..شد  یفقط باورم نم
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و منم از  میدیو تو کوچه د یحاج یکنه ، ول رتونیخواست خودش غافلگ یالبته بابا م....  یباورت بشه مامان ـ

 .فرصت استفاده کردم 

 . دمیانگار بهرامم و د دمیتو رو د: کشه رو صورتم  یم دست

 . زهیر یرو به هم م یمغز بادوم همه چ.. به فرعش  ازیچه ن نجاستیاصلش ا ـ

 نیا عتریتصاحب هرچه سر يکنه برا یکنه و بابا پاتند م یآغوش باز م ینبه طرف صدا ، ماما میگرد یم بر

 ....تکرار  یوسعت گرم و ب

**** 

نداره و مدام خدا رو شکر  یکه اشکش تموم يکنه ، طور یخوشحال م یلیروخ یموندگار شدنمون مامان خبر

موج  یو چه محبت ستیدر کار ن یگه و شوخ یکنه تا باورش بشه بابا راست م یکنه و به صورت بابا نگاه م یم

 ...  دوارمیام یانمهر مام ي هیسا ریشدن عمربابا ز یو من به طوالن یزنه تو نگاه مامان یم

 !باشن  نجایچه خبر ؟ فکر کردم االن ا نیو نازن تایاز عمه ب: پرسم  یم یکشم وازمامان یشربت و سر م وانیل

دو  یکیعمه ات هم تا .... سالم ما رو هم بهش برسون  شیدیشه مادر ، اگر د یخونه بند نم گهید نینازن ـ

 . ادیم گهیساعت د

 ....نداره  يمعلومه سامان طاقت دور.. و سامان  نینازن

 ؟  هیامشب عروس ـ

مراسم ،  يبرا نجایاومدن ا دیمج يلهایچند تا از فام... امشب حنابندونه .. نه : ده  یجواب مامان و م یمامان

 .....برن  یعروس و فردا بعد از ظهر م

 ؟  ستین يخبر یپس از عروس: پرسم  یم زونیآو يشم و با لب و لوچه  یتوپ فوتبال پنچر م مثل

 يبجاست فقط عروس و به جا زشیچرا نباشه ؟ همه چ: خنده  یکردم م دایکه پ يا افهیاز ته دل به ق یمامان

 ....ه برن ، راه دور یشب بعد از ظهر م

 مهتاب چرا قبول کرده ؟ .... برن هتل  نجایتونستن ا یم ـ

 ی؟؟؟ زندگ يکارها دار نیبه تو شد قبول نکن ، چکار به ا يشنهادیپ نیحاال اگر همچ: زنه تو کمرم  یم مامان

 !!خودشه 

 ...شه مادر  یعروس و داماد که نم یمراسم ب.... داماد هم اونجا مراسم گرفتن  يخانواده  ـ
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دوست  لیگفت چشم بسته قبول کنم فقط به دل یو هرچ امیکه دوستش دارم راه ب یتونم به دل کس یم نم

 ؟  یداشتن ؟ پس دل خودم چ

مگه من !! دم ، چه برسه به راه دور  یمن اصالً دخترم وشوهر نم: گه  یکنه و در جواب مامان م یبغلم م بابا

 ....رو دارم  شیطاقت دور

 ....روزها فت و فراوون باب شده  نیپس به فکر داماد سرخونه باش ، ا ـ

 ... خنده  یده و فقط تو روش م ینم یبه مامان یجواب بابا

 ي، بنده ها رونیدرست کن ببر ب گهیتنگ د هی يکه نوش جان کرد یشربت يتوهم لوس نشو ، پاشو به جا ـ

 ... ن ش یگاز هالك م يشعله ها يگرما و جلو نیخدا تو ا

وجود داشت  ی، کاش راه رهیبعد اجتناب ناپذ يروزها دیچند روز و شا نیتو ا دنشی، د گهیهم هست د دیتوح

 ....و توجه  یاون همه مهربون لیاحساسش ، واسه دل تیماه دنیواسه فهم

و  دیرم و دوباره نگاه توح یم رونیو از در هال ب گهیرو دست د وانهایل ینیو س رمیگ یدستم م هیشربت و  پارچ

کنم ،  یبرندازش م یچشم ریتا بهم برسه ، ز..  ادیکنه و به طرفم م یکه قدم تند م يدیکنم ، توح یشکار م

باشه و  شگاهیآرا دیعمه اشه ، االن با یسعرو یناسالمت..  دهیچرا شلخته و آشفته است و به خودش نرس نیا

 ... هیشلخته وآشفته هم دوست داشتن دیبه نظر من توح. ...وقت نکرده حتماً ... دنبال مدل مو 

 !!! شد  یم یبازم خوبه خوددارم ، اگر نبودم چ.. کردم  یکه ق ییایکه خوردم و ح یگزم از شرم یم لب

شما چرا زحمت : و تنگ شربت  ینیکنه واسه گرفتن س یو دست دراز م ستهیا یروبه روم م دیآخر توح ي پله

 ؟؟؟  يدیکش

 !!نکردم ، نوش جان  يکار...  هیسفارش مامان ـ

 گهید يسکوتش رو بفهمم ، نگاهش به من دوخته شده و حواسش جا لیتا دل ارمیگه ، سر باال م ینم يزیچ

 کجا ؟  یول....است 

 ؟؟؟ نیبمون نیاومد: تو گوشم  نهیش یدزدم و صداش م یم نگاه

 یشد به خودم گفتم م یحتم رانیبرگشتمون به ا یبشه ؟ وقتخدا با هم شاد  يبدم تا دل خدا و بنده  یجواب چه

و  یشه کنارش باش ی، نم ختیمن و به هم ر یذهن يمعادله ها يهمه  دنشیشم بهاران سفت و سخت ، اما د

 پرسه ؟ براش مهمه ؟  یم یسؤال نیچرا همچ....  یتفاوت باش یب

 کنه ؟  یم یفرق ـ
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 ؟  یچ ـ

 !! رفتن ما  ایموندن  ـ

ده ،  ینم یجواب یده ول یم رونیب نیکنه و نفسش رو سنگ یچرخه ، تو چشمام مکث م یتو صورتم م نگاهش

بود ،  دایدلشان پ يآدمها دانه ها نیکاش ا يرسم که ا یم نیبه حرف نازن نجایشه آدمها روشناخت ؟ ا یچرا نم

زنه ، بذار امتحانش  یه سرم مب فکر هیکرد و وادارشون کرد به حرف زدن ،  کشونیشه تحر یم یول ستین دایپ

 .جواب داد  دیکنم شا

 !!  میبمون میاومد ـ

 .که دادم  یاشتباه نکنم چشماش برق زد با جواب اگر

 ...... من نه  یول هیمامان بابا موندنشون حتم ـ

 ...ابروهاش  نیب نهیش یاخم کوچولو هم م هی

 .امکانش هست برگردم  ـ

 چرا ؟ : پرسه  یو آهسته م آروم

فکر  يبرا هیمدت فرصت خوب نیا... ازدواج  يخوب برا تیو موقع شنهادیپ هی:  یالیخیزنم به ب یو م خودم

 ...کردن 

 :  رهیگ یلبش و به دندون م يگوشه  ـ

 ...برم  گهیمن د...  ارهیتنگ شربت و باال م.. .... مبارك باشه ...  یبه سالمت ـ

 رمیم یمن م يبرات رقم بزنه و بگه نرو ، اگر بر ياعتراف هند هین بهارا یچکار کن یانتظار داشت!! نداد  جواب

 ...؟ 

و از  يکشم ، خاك تو سرت بهاران ، تو چشم پسر مردم زل زد یدم و دست رو صورتم م یم هیدر هال تک به

.... عرق کرده ام  یشونیکشم رو پ یبه سرت اومده ، دست م یچ.... که وجود نداره  يحرف زد يخواستگار

 ؟؟؟  دمیواقعاً خجالت نکش

؛ من  نهیدونم ا یکه م يزیتنها چ... درست و غلط بودن رفتارم موندم  نیشدم و سر در گم ، ب جی، گ موندم

 ... است  هودهیب یسع... شه  یخوام همون باشم ، اما نم یم...  ستمین یشگیبهاران هم

***** 
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و گرفت گفت با سامان رفته  نیزنه ، سراغ نازن ینم یاومدن ما حرف از یزنه ول یبه عمه زنگ م یمامان

 ... صبر کنم  نینازن دنید يبرا دیو من با یعروس انیو از اون طرف م شگاهیآرا

گلدار با  ریحر رهنیکنم ، پ یامشب انتخاب م يبرا یکنم و لباس مناسب یم یو چمدونم و خال رمیگ یم دوش

کم سشوار بکشم و تافت بزنم  هیخواد ،  ینم شیپوشوندن شونه هام ، موهام هم آرا يبرا یساپورت و شال

 ... تونه برام انجام بده اگر به موقع برسه  یم نیشه ، نازن یمرتب م

 یمامان يکارها تو خونه  شتری، ب میباشه انجام بد يتا اگر کار یحاج يخونه  میر یو مامان م یمامان همراه

حرف  یو مامان میموند تا ما انجام بد ینم ياجازه نداد ، چند تا کارگر گرفته بودن و کار دیوحشه اما ت یانجام م

 .زد  دیدل من و به توح

 . به خودت برس پسرم.... نمونده که  يکار گهی، د يبه وضعت بد یسر و سامون يخوا یجان تو نم دیتوح ـ

 ...چشم منتظر بودم کارها تموم بشه : جواب داد  ریاون سر به ز و

 ... شده  یچراغون دنیکه کش يچادر ریبستن و سرتاسرش و فرش پهن کردن و ز چیخونه رو است اطیح

ده ،  یمهتاب نشون م یخودش و از بودن ما تو جشن عروس یکنه و خوشحال یاستقبال م یخانم به گرم صفورا

 .کنه  یو خدا رو شکر م انهیکامالً خوب شدم  نهینه تا ببک یمنم رصد م يصورت ، دست و پا

مراسم هستن ،  يکه همراهش اومدن سرگرم آماده شدن برا دیبه پاست ، اقوام مج ییبل بشو یخونه حاج تو

لباس و جز  دنیپوش يره برا یدلم غنج م... صورتشونن  شیبه تن کردن و مشغول آرا یهمه لباس محل

 ..کنم  دایپ یلباس خوب يزود نیتونم به ا یه چون ندارم و نمش ینم بمینص يزیحسرت چ

هستن ، دختر عمو ،  کیدرجه  لیفام هیاومدن و بق دیفقط مهتاج و مج دیمج يگه از خانواده  یخانم م صفورا

 .... عمه و خاله ....  ییدختر دا

هم تو نگاهش هست ، شوق  یبه ناراحت ختهیشوق آم هی،  بارهیاز سر و صورت صفورا خانم م یخستگ یطفل

 .... نجایرفتنش از ا یمهتاب و ناراحت یعروس

سرم شلوغه : گه  یبلند شدن م نیکنه ، صفورا خانم ح یو از صفورا خانم آب طلب م ادیاز دختر بچه ها م یکی

 یو م نهیذارم رو شونه اش تا بش یدست م... کنم  ییرایکه پذ ستیرفت ، شربت درست کردم و حواسم ن ادمی

 .... کنم  یم ییرایصفورا جون ، من خودم پذ نینیشما بش: گم 

 ... مثل همه  یدخترم ، تو هم مهمون ستیدرست ن ـ

 . ستیکه ن بهیده غر یدوستش کار انجام م يبعدم برا... جوونه : ده  یمن جواب م يبه جا یمامان
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 .... ها با آب  یکنم ، از بعض یم ییرایو پذ زمیر یبار مصرف شربت م کی يوانهایل تو

باشه :  رهیگ یزنه و جواب هم م یو تو گوش صفورا خانم حرف م ادیم گهید يدختر کوچولو هیننشسته  هنوز

 ...برم  یدخترم دستت درد نکنه االن براش م

 . نهیش یگزه و م یپاهاش خواب رفتن ، لب م یخواد بلند بشه ول یم

 ...دم  یمن انجام م دیهست بگ يشده صفورا خانم کار یچ ـ

 ؟  يبراش ببر یتون یم..خواد بهاران جان  یلباسش رو م دیتوح ـ

 باالتر ؟  نیاز ا یخدمت چه

 ببرم ؟  دیحتماً از کجا با ـ

کاور هست  هیتو کمدش .....  دهیمال توح ياون اتاق آخر:  رهیگ یو به طرفم م ارهیم رونیب يدیکل بشیتو ج از

 ... هیکاف يدوتا رو براش ببر نیساك ، ا هیتختش  يو رو

 یام م جانزدهیو سر از کارش در آوردن ه دنیو سرك کش دیاتاق توح دنیکنه ، د یدلم و مور مور م یحس هی

خوام کارش  یمادر جونش من م يبفهمه اومدم تو اتاقش و به جا.... خوددارم و آروم  هیچشم بق يجلو یکنه ول

 !!!!خوشحال ؟؟؟؟ دمیشا... دلخور ... ناراحت ....  یشه ، عصبان یم یو انجام بدم چه شکل

رنگ با خطوط  يریش يواریدختر بهتر ، کاغذ د هیو مرتبه از اتاق  زیرم داخل ، تم یکنم و م یاتاق و باز م در

نفره ،  هی، تخت  هیساده و جالب بیگفت ترک شهیرنگ ، م یلیو ن یلی، ف يسورمه ا يدر رنگها یهندس

خوب معلومه ...  زونهیبهش آو یحترا يکه لباسها یچوب لباس هیو  يواریاتاقه ، کمد د يکه گوشه ا ستمشیس

گرفته تا  ستمشیگه همه جا سرك بکش ، از س یم طونهیش... زنه که بخواد نامنظم باشه  یسر نم نجایا ادیز

 ... کنه  یکار و نم نیوقت ا چیو ه هیاما بهاران دختر خوب.... کمد و تختش  يکشوها

 مطمئن ؟  ـ

کشه که من بخوام معطل  یساك و کاور برداشتن چقدر طول م هی، مگه  ستیدونم ، آخه وقت هم ن ینم ـ

چه  هیبق... تو اتاق بمونم  ادیز ستیخودم خوب ن يبرا.... زنه  یحاضر و آماده داره بهم چشمک م یکنم وقت

 ...شانس ندارم  کهمن ...  لشیدنبال وسا ادیحوصله اش سر بره و خودش ب دمیکنن ، شا یم يفکر

عطر دارن  هیچرخه ، فقط و فقط  یلباسهاش م ي هیکشم و نگاهم رو بق یم رونیاز تو کمد کاور و ب اول

 یبه لباسهاش م یبد ؟ دست ایتو انتخاب عطر و ادکلن ، خوبه  ستیکه آشناست ، تنوع طلب ن يلباساش ، عطر

 ... کنم  یجابه جاشون م یکشم و کم
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 یذاره دختر خوب یو نم زهیانگ یآدم و بر م يکمد حس کنجکاو يبندم اما اون حجمِ بزرگ گوشه  یو م در

تونه  یم یشده چ یپشت لباسها مخف باًیکمد و تقر يو بزرگ که باد کرده گوشه  یمشک لونیاون نا....  یباش

 باشه ؟ 

 !!به توچه بهاران  ـ

 هی.. بد جور تو چشمه  لونیکمد مرتب اون نا نیاما نه تو ا فتهیزنم بلکه وسوسه اش از سرم ب یخودم تشر م به

 ... نگاه کوچولو 

سوء  گرانیاز اعتماد د یعنی نیا...  شینینباشه تو بب ستهیباشه که شا يزیچ دیشا... توش باشه  دهیسر بر دیشا ـ

 ...استفاده کردن 

و محکم  يفشرده در کمد و فور يبا لبها.. نم نز دیود لونیتونم به احساسم غلبه کنم و امانتدار باشم و تو نا یم

 ... اتاقه  نیرفتن از ا رونیراه زود ب نیبرداشتن ساك ، بهتر يرم طرف تخت برا یبندم و باعجله م یم

 ...شد مثل قصه ها رو تختش دراز بکشم ، عطر موهاش و از رو بالشش نفس بکشم  یوقت م کاش

 بهت بگم خاك بر سرت ؟؟  دی، دوباره با رونیبرو ب يکارت و انجام داد... بسته بهاران  ایو رؤ يپرداز الیخ ـ

 یول... منتظره  دیکه توح یی، اونجا اطیرم طرف ح یسپارم به صفورا خانم و م یو م دیبندم و کل یاتاق و م در

 تونست باشه ؟؟؟  یم یچ یمشک لونیهنوزم تو ذهنم پر از سؤاله که تو نا

... لباس  نیشه ، چقدر خوشگل شده تو ا یجلب م دهیپوش یکه لباس محل ییو توجه ام به دختر کوچولوراهر تو

 يزیکه چ دنیشکل محبت د نیکشم ، عادت داره به ا یبوسمش و بعد لپش و محکم م یشم اول م یخم م

بود  نیمن ا يها يفانتز از یکی..  فتهیخنده گونه هاش چال م یم یجانم وقت يا... خنده  یگه و خجل م ینم

کشم  یبه لباسش م یدست.. من  يمونده برا یباق يو در حد همون فانتز دنیموقع خند فتهیکه گونه هام چال ب

 ... داره  یدختر کوچولو هم لباس محل نیتا ا... شم ، خوش به حالش  یو بلند م

که زل زده به من و اون دختر بچه  نمیب یو م دیتوح رونیشم و موقع باال آوردن سرم و نگاه کردن به ب یم بلند

تو ..  نمیب یاش رو م نهیشدن س نییو باال پا قیشه به دستم و نفس عم یم دهینگاهش از صورتم کش... 

....  ی، خونسرد و خنث تیو عصبان یتاز ناراح ی، نه نشون هی، نه از بهت و تعجب اثر ستین زیچ چینگاهش ه

....  ستیهم ن دمشیمشکل گشا تو کوچه د لیبار و موقع پخش کردن آج نیاول يکه برا يدیشکل توح یحت

دو تا  يبرهنه فاصله  يپا ای!! مشگل گشا نذر کنم  يبلور يکباب و کاسه ها یشام يالزمه منم لقمه ها دیشا

 !! حرم و راه رفتن 
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 ... مثل خودش نباشم ده چرا من  یبروز نم يزیاون چ یوقت..  الیخ یشم همون بهاران سرتق ، لجباز و ب یم

 : دم چرا اونجام  یم حیشم و قبل از حرف زدنش خودم توض یم کشینزد یداره وقت یبرم واریاش و از د هیتک

 .. رو آوردم  لتونیمن وسا.... پاشون خواب رفته بود .. صفورا خانم خسته بودن  ـ

فکر کرده حاال اتاقش  دیشا.. ره ؟ گذ یم ی، اما تو فکرش چ نمیب یخوردن و پرش ابروش که تو ظاهره م کهی

 دید ریاز خ یمن حت ینیاتاقت رو بب يبر یتون یم.. بودم  یمن دختر خوب....  دینه آقا توح...و رو کردم  ریو ز

 .... مشکوك هم گذشتم  لونیزدن اون نا

کنم تا اون  یتخس و سرتق نگاهش م...  فتهیب نییدم پا یچرخه و من به سرم اجازه نم یتو صورتم م نگاهش

 ....  دمیکنه تو اتاقش سرك کش ی، اگر خجالت بکشم فکر م نهیخواد تو نگاهم وصورتم بب یرو که م يزیچ

 .. مشخصه که کالفه است  ی، ول هیوحرکت دستش تو موهاش نشون از چ قشیدونم نفس عم ینم

 .... با اجازه تون ..... دست شما درد نکنه  ـ

 ؟؟؟؟  يتکرار يچند کلمه  نیهم

 بگه مثالً ؟؟؟  یچ یانتظار داشت هیچ ـ

 .. یو معمول يعاد.. براش انجام دادم و ازم تشکرکرد  يکار... بگه  یانتظار داشتم چ واقعاً

نمونده  يزی، چ میآماده بش دیخونه ، با میو مامان بلند شدن ، قصد دارن برگرد یمامان یگردم تو خونه ول یم بر

 !! ومدنیهنوز ن نیعروس از راه برسه و عمه و نازن

 یمثل خودم فکر م یمامان... شه  یارگ که بلند بشه ، شلوغ تر هم م يشه ، صدا یکم کم داره شلوغ م کوچه

 : گه  یکنه و م

 . میایو ب میتا کوچه شلوغ نشده آماده بش ـ

از عروس و داماد ندارن  یدو نفر که دست کم دنیآشنا تو کوچه و د نیماش دنیچیاما پ میدار یبر م قدم

 .کنه یم خکوبمونیم

.... کنن  یو دهن اونها اندازه بشقاب باز شده و ناباور به ما نگاه م میمن و مامان آروم هست...  نیو نازن سامان

  ....و چقدرم خوشگل شده  دهیپوش یاونم لباس محل نینازن رهیشه ، بم یخوام بهش بخندم اما نم یم

کنه نه دوست داره  یسراغ من ، نه از من دل م ادیم نیره طرف مامان و نازن یشن ، سامان م یم ادهیپ

 .کنه  یمحکم بغلم م ی، ول زهیبه هم بر ششیآرا
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خواب  دمیفهم دنتونیسامانم تعجب کرده از د دمید ی، وقت نمیب یکردم خواب م یفکر م... بهاران  يوا ـ

 ...  یخبر ؟ چرا بهم نگفت یمعرفت ب یب..  نیاومد یک...  ستمین

 ... کنه  ریو غافلگ یخواست مامان یم... خواست بابا بود : دم  یبوسم و جوابش و م یاش رو م شونه

بوسه ،  یرو م میشونیشه و پ یدم و اون خم م یباهاش دست م... جلو  ادیکنه و سامان م یازم دل م نینازن

 ... برادرانه 

 !!  يداد یخبر م.. يشد یتو مثل مامان بابات نم.. وروجک  يخوش اومد ـ

 .....  رمیگ یزنم و سراغ خاله و باران و م یروش لبخند م به

 .... تو کوچه  ستیدرست ن.. شه حرف زد  یاونجا هم م.. داخل  میبر نیایب ـ

  ...کنه  یشرك نگاهش م يمثل گربه  نیو نازن یکنه واسه گفتن حرف یدل دل م سامان

 ؟  نیبه زم نیدیشده ، چرا چسب یچ ـ

 .....  اطیتو ح ادیب تیوضع نیبا ا..  یحاج يبره خونه  نیمادر جون ؟ با اجازه تون نازن ـ

به  دیخرم ، نه بابا بچه مون راه افتاده ، با یسامان و چشم غره اش رو به جون م رتیخنده از غ ریزنم ز یم یپق

 .... شه  یرنگارنگش روشن م ياز همونا که چراغا میفکر کفش بوقدار براش باش

 .... ذاره پشت کمرش  یکنه و دست م ینگاهش م نیتحس ي دهیبه د یمامان

قدغن  دیچه خودش چه توح.. ازشون مطمئن  یفقط دوتا آشپزهان که آشنا هستن و حاج... ستین یکس ـ

 ...  اطیتو ح ادین یکردن کس

 ...زنه  یحرف نم یسامان راحت و رو حرف مامان الیخ

، به خاطر سامان مأخوذ  یشه واسه ترك کردن حاج یم یلیدل نینشسته و اومدن نازن یحاج شیپ اطیتو ح بابا

 ...... ستین شهیبه غلظت هم شیو نشون دادن خوشحال شییکنه و خوش آمد گو یعمل م ایبه ح

دوست داشتم شکل  یول ستیلباسم بد ن... پوشم  یلباس خودم و م نیبا حسرت نگاه کردن به لباس نازن ضمن

 يایدونستم م یاگر م: گه  یشه و م یکنم که متوجه م ینگاه م نیاونقدر تابلو به نازن.. لباس بپوشم  نینازن

 ...  يبا سامان بر يخوا یم... کردم  یم هیتو هم کرا يبرا

 دایپ يبه درد بخور زیچ گهیاالن د.... روبه غ گهینه د: ندازم  یکنم و براش شونه باال م یبه ساعت م ینگاه

 ....  ستیوقت گشتن هم ن.. کنم  ینم

 ... شه  یآوردم اما نم یم رونشیشد ب یاگر م ـ
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 .... داشته باشم  یتوقع نیقدر بچه نشدم تا همچ نیا گهید

 ؟؟؟  نینازن يشد وونهید ـ

 یاالن عروس از راه م.. موهات و سشوار بکشم  ایخوب ب: گه  یشه و م یخوش م نیمن دل نازن يخنده  با

 !! گفت کاش بهاران هم بود  ی، همه اش م ندتیبب کیاز نزد یبشه وقت یچه شکل!! رسه ها 

... بشنونم  دیتوح یو دلتنگ یاز دلبستگ ي، نشونه ا يمهتاب بوده اثر کیکه نزد نینازن يبودم تو حرفها دواریام

 ...پوچ ...  چیاما ه

، عمو و  غمایدرباره  نیفرصت بشه از نازن..... داداشش  دنیشه از د یخوشحال م یو شکل مامان ادیهم م عمه

تا ناراحت و  دمینپرس يزیوقت در مورد عمو و رفتارش چ چیحرف زدم اما ه یچند دفعه تلفن... بپرسم  سنای

 ....معذب نباشن 

 اطیتو ح میر ی، سامان خان م نجایسردسته گروه ن يتحت نظارت همه جانبه  کیو پ کیکرده و ش آالگارسون

کنه با جواب دندون  یو رو م ریشوهر کردنش و اونم دل من و ز نیکنم با ا یو مسخره م نینازن یو کل یحاج

 ... شکنش 

و  نمتیب یمنم م...  یبذار گرفتار بش... شده اش  يدیاس رتیبه قول تو غ ی، حت هیدوست داشتن زشیهمه چ ـ

 !!  یش یمنع من نکن که دچار م... کنم  یم مبهت سال

ازش  يبخار چیمثل قطب جنوب و ه هیخیکه فعالً سرد و  یدچار شدن و دوست دارم با کس نیمن چقدر ا و

 .... شه  یبلند نم

به درد  دمیمج....  اطیتو ح ارنیو م نیماش... ساز و نقاره و دهل  يصدا... ، شلوغ و پر سر و صدا  ادیم عروس

 ادیم نیبذاره ، ماش اطیپا داخل ح يا بهیدن غر یهم هستن و اجازه نم یو حاج دیتوح... سامان گرفتار شده 

 .... شه  یدر انداخته م يجلو يداخل و پرده 

که همراه  یی، با دستمالها یمحل يعروس و با همون لباسها نیماش يرن جلو یم دیمج شیقوم و خو يزنها

رقصن و مانع  یزنن و م یعروس حلقه م نیشه دور ماش یم نییشکل باال پا هی، همزمان و  ساز و نقاره يصدا

زن و  یهمه دست م...  هرقص یکشه و م یکل م یشن ، مهتاجم هست و با چه شوق یعروس و داماد م دنید

کشه و دست  یمثل جوجه خروس کل م نینازن...  زهیبهم نر بشونیره تا نظم و ترت یجلو نم یو کس یهمراه

... چه محجوبه  یآخ...  دیگرده دنبال توح یزنم و دست و نگاهم م یزنه ، منم سوت م یم

 نهیدست به س... و شلوار کتونش  رنگ يشرت قهوه ا یشده با ت پی، چه خوش ت ـــــــــــزمیعـــــــــز
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گوشه  هیتنها ...  ستین یاز حاج ياثر... نگاه کنه  ارهیسرش و باال نم یزده ، حت هیتک واریبه د ریو سر به ز

 ....  ارمیدرش ب ییشد از تنها یکاش م ستادهیا

، مامان ، عمه ،  نیمن ، نازن..  ارهیکل زنها باال م يکنه و صدا یو باز م نیشه ، در ماش یتموم م دیمج طاقت

 ... هم خنده رو لبمون نشسته هم اشک تو چشممون حلقه زده  یمامان

 ریندازه ز یکنه و دست م یدر و باز م دیمج...  نیطرف ماش ادیو م ارهیو به خودش م دیکل زنها توح يصدا

کل و شاباش و نقل  يو دوباره صدا رهیگ یرو م نینازن ي گهید يهم بازو دیتوح... بشه  ادهیمهتاب تا پ يبازو

 .... شه  یم ختهیکه رو سرشون ر یو نمک

،  هیلباس لباس محل یشنل انداختن رو سرش ول...  نمیتونم مهتاب و بب یشه و م یعروس خلوت م يجلو

 دمیکوب یوگرنه سرم و م واریدورم از د...  دهیپوش یعروسم لباس محل یحت.. خدا  يا... و پر رزق و برق  دیسف

 .... واریبه د

 ... عروس  دنید يجلو برا میر یو م میکن یراه باز م نینازن همراه

کنه و من جواب سؤالم و  یمهتاب باز م يشنل و دور شونه ا دیمج....  هیشنل واسه چ گهیبا حجابه د لباسش

به .. صورتش  شیرنگش و آرا یفندق ییو موها يتور دیبا چارقد سف...  رینظ ی، محشر شده مهتاب ، ب رمیگ یم

 ي، شور و هلهله  فتهین بهش یتو صدفش باشه تا چشم کس دیدم با دل و جون مواظب مروار یحق م دیمج

مهتاب و  ي، صورت شرم زده  دیمج يکنه و من لرزش دستها یصورت مهتاب چند برابر م دنیزنها رو د

کنه و عزم رفتن  یزنه ، تو گوشش نجوا م یمهتاب م یونیبه پش ي، بوسه ا نمیب یو م دیتوح سیخ يچشمها

 یم کسیف نیرو صورت من و نازن هیو چند ثان چرخه یدور مهتاب م تیرو جمع ينگاهش لحظه ا... کنه  یم

 ...کنم  یو با همون خنده نگاهش م ستیشه ، منم حواسم ن

گرده رو  یبعد از رفتنش نگاه مهتاب دور م..  رونیره ب یم واریگه و از کنار د یتو گوش مهتاب م يزیچ دوباره

 نیدم ، عروس خانم سنگ یون مکنه ، براش دست تک یذوق زده اش م دنمونیاطرافش و د يآدمها يحلقه 

گه ، منتظرم خلوت بشه و  یشه و خوش آمد م یهم متوجه مون م دیمج.. ده  یفقط سرش و تکون م نیرنگ

 .... بگم  کیبهشون تبر یدرست و حساب

خواستم به دست  یکه م یشه و فرصت یو دور مهتاب خلوت م فتنیعروس داماد م دنیاز تب و تاب د تیجمع

 . میگ یم کیتبر دیرم ، اول به مج یجلو م نی، دست تو دست نازن ادیم

 ... انشاءاهللا  نیبش ریهم پ ي، به پا دیمبارك باشه آقا مج ـ
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 .... براش  نیشد هیهد نیبهتر...  نیممنونم ، به خاطر اومدنتون که دل مهتاب و شاد کرد ـ

 ... کنم  یم گردم طرف مهتاب و محکم بغلش یگم و بر م یم یکنم یم خواهش

 ....حواست باشه  يبرد یو حساب دیدل آقا مج....  يچه عروس ناز ـ

چقدر خوشحال شدم  یدون ینم.. سرت باشه  ریدست راستم ز: راستم  يکوبه رو شونه  یدسته گلش آروم م با

 .... 

 ... ش کرده بودم سالم ساده به هیاز دور .. زنه  یصدام م دیوبشم با مهتاب تموم نشده مهتاج خواهر مج خوش

 ... جانم مهتاج جون  ـ

بهاران جان  ایب: گه  یکشه وم یکنه ، دستم و م یتشکر م... گم بهش  یم کیکنم و تبر یم یروبوس باهاش

 ... کار واجب باهات دارم  هی

 .... باشه مهتاج جون  ریخ ـ

 ..  یتا بفهم ایب...  رهیخ ـ

.... خوشگل و خوشمزه  يزهایچ... ، شلوغ پلوغه  دی، اتاقش برعکس اتاق توح میاریاز اتاق مهتاب در م سر

عالمه  هیشده و  دهیچ کیکوچ يها ینیکه تو س ییها ی، خلعت دیشده واسه خودش و مج نییچمدون تز

 .....تر و  ینیری، مغز گردو و بادوم و پسته ، ش لیآج...  هیکه مخصوص روز بعد از عروس یخوراک

 ... کمکت کنم بپوش  ایگه ب یو م ارهیرو م یخوشگل یو تخت مهتاب لباس محلاز ر مهتاج

 !! منه  يبرا: خواستم  یم گهید زیچ هیشه ، کاش از خدا  ینم باورم

 ....  ی، سفارش یآره ، سفارش ـ

 ؟  یاز طرف ک ـ

 .... شه خواهر داماد نباشه  یبرقصن نم یخوان محل یزود باش االن م... خواهر داماد  ـ

زود باش ، خوبه با هم : مهتاج و  يطور خنده  نیهم ارمیو در م رهنمیدم ، با خجالت پ یحرفش گوش م به

 !!  میفرق ندار

رنگارنگ ،  يو پر پولک و منجوقها دهیسف شیو دستمال کالغ رهنشیرو بپوشم ، پ یکنه لباس محل یم کمکم

با هم دارن و انگار به تن خودم  یجالب یرنگ ، همخون یگه تمبان زرشک یم چارقد و دامنش که مهتاج بهش

 .... گه  یم يجور نیو اندازه اش ا شیدوخته شده باشه ، بلند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیام .  الیل  –سوغات 

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

کنه ، خودم و به دست مهتاج سپردم تا  یو مرتب م رهنمیبنده تا باز نشه ، پ یکمر لباس و محکم م طونیق

 یکنه و دستمال کالغ یدرست م ریخودش با موگ يجلوم و شکل موها يخواد انجام بده ، موها یم يهرکار

 ... زنه  یروسرم گره م ونیرو شکل پاپ

رو دست  يزد....  رونیب میبر ایگه ب یو م رهیگ یکنه ، دستم و م ینگاهم م نیاز کار خودش با تحس یراض

، مامان و عمه با  یمامان يچشمها... . رونیب امیدارم و همراه مهتاج م یره لباسم و بر م ینم ادمی.. مهتاب 

 .... کنه تو صورتم  یشم فوت م یم کشیزدن یخونه و وقت یازهمون دور برام ورد م یدرخشه و مامان یم دنمید

 یبه لباسم م یدست... رهیگ یکردنم و مدام از هر دوتامون عکس م دایپ یهم خوشحاله از لباس محل نینازن

 .... خورده گرمه  هیدوستش دارم ، فقط  یلیکشم خ

.. درخشه  یکنه و چشماش از شوق م یکنار مهتاب ، مهتاب با تعجب اول به من بعد به لباس نگاه م میر یم

 چه خبره ؟ 

 يده و بعدش عکس ها یاولش ناز و ادا و کالس که آقامون اجازه نم..  میریگ یمهتابم چند تا عکس م با

 ... و چند نفره  یخوشگل تک

 ... شن ، فقط پاهاشون معلومه  یاز پرده رد نم.. داخل  انیم ای گواهللا اینفر  چند

 چه خبره ؟  ـ

 .... برقصن  یخوان محل یم.... ساز و نقاره است  ـ

، اول ساز و بعد نقاره و  ادیکشه صداشون در م ینم یست و طول دایپرده فقط پاهاشون و نصف نقاره ها پ ریز از

هم  نیشونه ، به من و نازن یمهتاب و وسط م ارهیم یزنن ، مهتاج صندل یحلقه م اطیوسط ح یکی یکی يزنها

و  ستمیا یهمون کنار م... برقصه  لمیتو ف هاجازه ندار نی، نازن ستمیمن بلد ن..  دنیده واسه رقص یدستمال م

رقصن و آدم  یقشنگ م یلیگذشت ، خ دنیرقص ریشه از خ یاما نم مید یدستمالمون رو تکون م ستادهیا

مهتاب  يکم تو شاد هی میبتون نیبره تا من و نازن رونیهرچه زودتر ب لمبرداریکنم ف یشه و دعا م یوسوسه م

 ...  میبش کیشر

******** 

هم اثربخش  دیو توح دیمج ياز اشک و ناراحت ، نجواها سیخ یکنن ، با صورت یم نیو سوار ماش مهتاب

 یحتماً م دیکه تنشه ، مج یبا لباس عروس فتهیکنه از نفس م هی، بخواد تمام طول راه و گر ستیکه ن ستین

 ...تونه آرومش کنه 
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، منم  ستیکه از سر شوق ن یاشک... و مامان  یمن جمله مامان زنیر یها اشک م یلیفقط مهتاب ، خ نه

راه ظاهر  نیدر حال حاضر بهتر یول ادهیز یلیخ زیم يرو نهیکنم گز هی، بخوام گر ادیاما اشکم در نم رمیدلگ

اما بازم صحنه ..  میکرد یبا مهتاب مفصل خداحافظ.... ها  ی، مثل بعض یالیخ یکردن که ب يو نقش باز هیساز

 ... ، مثل غروب جمعه ها  رهیرفتنش دلگ ي

شه و اشکش  یتموم م شینکنه اما خود دار هیداره گر یکنه و سع یبه مهتاب نگاه م دهیهم لب ورچ نینازن

 . يجار

 : کنم  ینگاهش م نهیبه س دست

 ؟ يریگ یچرا آبغوره م گهیتو د ـ

 !! سخته  یلیجدا شدن از خانواده خ: ده  یجوابم رو م نشیف نیاز ف بعد

 یلحظه هم فکر م نیبه ا دیو جواب بله ، با يداد یدل م یخانم ، وقت نیآش کشک خاله است نازن.... آهان  ـ

 !!  يکرد

 !! گم  یم یمن چ یفهم ینم،  یش یمتوجه نم ادیتا به سرت ن ـ

و  چهیپ یسالم وصلوات تو کوچه م يکنه ، صدا یحرکت م نیاست ، ماش دهیفا یب نیکل کردن با نازن کل

...  زهیر یم نیپشت سر ماش ونیگر يکه صفورا خانم با چشمها یو آب دنیو کل کش دیبعدش بوق زدن مج

 ....همراه مهتاب نرفتن  یخودش و حاج

شد  یگذاشتن ، کاش م نشیمهتاب و تو ماش يها لیوسا ي، همه  دهیهمراهش از جمع خانواده توح تنها

 دیحنابندون اومد تو مجلس و توح يبرا دیمج یاحساس خطر کردم ، وقت شبیهمراهش برم تا تنها نباشه ، از د

 .... و همراهش آورد 

حداقل ... و ببره  رهیاز راه برسه دستش و بگ یکیبخت ، دختر بزرگ کن اون وقت  دیباشن و سپ ریعاقبت بخ ـ

 ... نره  نجایازا ونیمهتاب خودش و نگه نداشت تا اون دختر هم گر يجلو

به صفورا خانمه که اشک مثل بارون بهار  ی، منظور مامان المیندازه تو فکر و خ یخدشه م یمامان یشاک يصدا

 ...  زهیر یاز صورتش م

 !! مهتابم دوستش داشت !!  یخوب نیبه ا دی؟ مج یمامان ـ
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از گرد  یکیبکش ،  يداریبود ، خون دل بخور ، بچه بزرگ کن ، شب ب یبده ، منظورم کل دیمنم نگفتم مج ـ

سخته بهاران  نجاشیو حوضت ، ا یمون یتو م.. بردش هرجا دلش خواست  یشه و م یصاحبش م دهیراه نرس

 !!خانم 

 ! گه  یم یچ یفهمم مامان یتا مادر نشم نم حتماً

 خونه ؟  نیبرگرد نیخوا یم ایصفورا خانم  شیپ نیایم ـ

 خونه  میر یمن و بهاران م: ده  یمن جواب م يبه جا نینداره ، نازن ییصفا گهیبدون مهتاب و سه نقطه د خونه

خوش بخت بشه ، دل  دوارمیو ام دیجد یزندگ هی يره به سو یگذره و مهتاب م یکوچه م چیاز پ نیماش نیآخر

...  فتهیب یاتفاق دیتوح یی، نکنه تو نبود من و تنها ستیکه دل تو دلش ن یره ، دل یمنم همراه کاروان عروس م

مهتاب همسفرش شدن ، درجه  لیخوبه که طول سفر تنهاست ، چمدونها و وسا!!  رهیمن و بگ يجا ینکنه کس

 ... صفره  ریخطر اونها صفر و ز ي

من واسه دل خوش شدن خودمه ، من  يالهایفکر و خ شتریکنم ، ب یها که نم یباف الیچه خاست ،  مسخره

فرق  قتیو حق تیبا واقع دیکه شا یکنم ، معن یم یخودم معن يو برا دیکه دوست دارم رفتار توح یاون شکل

 ..... تفاوت داشتنه  نیخوام فکر کنم هم یکه نم يزیداشته باشه و به تنها چ

 میگرد یبرم نیدادن صفورا خانم ، منم به اتفاق نازن يدلدار يکنن برا یم یرو همراه یو عمه مامان مامان

 . یمامان يخونه 

شد دلچسب و  یخونده م یکه به زبون محل ییخوش گذشت ، مراسم حنابندون با شعرها یلیو امروز خ شبید

و صدا زدن  دیکه مج یتا وقت مینموند بینص یب یعروس يهم از رقص و حنا نیبود ، من و نازن یموندن ادیبه 

 هیمنتظر  ییت بود ، بودن چشمهایاهم یاون ب ی، هر چ بیو نج ریهم بود ، سر به ز دیواسه حنا بندون ، توح

 دیکردم و شا یم یهمخون هیبا بق یلحظه وقت هی، فقط  نهی، نخواست که بب دیرو ند یگوشه نظر ، اما اون کس

از  یکی نمیا... که دلخور بود  یشد ، نگاه دهیکه زود دزد یصدام سرش و باال آورد و نگاهم کرد ، نگاه ياز رو

 گهیبعد از اون د... من اضافه بشه  يها يهم به جمع فانتز دیترسم توح یمن ، م يدلخواهانه  يها ریتعب

گرفت صد در صد مطمئنم از من  شیپکه در  يبا رفتار...  ینه کالم...  ی، نه حرف میبا هم نداشت يبرخورد

 ... کرد  یم يدور

لباس بود که هروقت  دنیتو پوش یآوردم و دادم دست مهتاج ، چه حکمت رونیکه تموم شد ، لباس و ب مراسم

نداره و من  یشدن ؟ مهتاج بهم گفت قابل یرو لبش شکوفا م يخنده  يغنچه ها فتادیچشم مهتاب بهم م
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کرد و  یسراز تنم جدا م مامانخودم ، اما زشت بود ،  يدوست داشتم تعارفش رو قبول کنم و لباس و بردارم برا

 ... شدم  یناکام م

رو  کانینزد يو داماد بعد از ناهار راه افتادن تا شب به اونجا برسن ، مهتاج از طرف خانواده اش همه  عروس

قبول نکرد ، بابا  یمامان یهم بود ول یبه مامان ادشی یمع باشن ، دلشاد خانم حتدعوت کرد اونجا هم دور هم ج

 نیو صفورا خانم چند تا ماش یحاج ي فهیارو بهانه کرد ، اما ط یو خستگ میمزاحمشون بش دیهم درست ند

اب ، مهت يپدر لیاز دست فام یعنی،  میاز دستشون حرص خورد نیکنن و من و نازن یشدن تا عروس و همراه

 یم یتو مجلس نشسته بودن و چشم چرون يمهتابه و مثل مهمون عاد هینبود که عروس الشونیخ نیع شبید

 ... ارمیو از حدقه در ب شونخواستم انگشت بندازم و چشم یکردن و م

دونن ، دختر عموش به مهتاب بابت انتخابش خرده گرفته بود که  یم يکارها رو امل باز نیگفت ا یم مهتاب

 ..عروس  یهمراه يشدن برا نیزودتر از همه سوار ماش یول..... نشده  رازیخوب تو ش تیموقع هیچرا منتظر 

 وقت ؟  هینکنه  یی، اونجا احساس تنها میرفت یشد همراهش م یکاش م ـ

 !! ها  یزن ی؟ حرفها م دی؟ با وجود مج یمامان يدتو هم ش: زنم  یپوزخند م نیجواب نازن در

 ؟  یتو دوست نداشت یعنی: کنه  یبه جانب نگاهم م حق

 يخانواده  دیشد ، شا یشلوغ م میرفت یبود ، م کیدرجه  لیبا فام تیموافقم ، ارجح یبا مامان یچرا ، ول ـ

 ... همه مهمون و نداشته باشن  نیاز ا ییرایپذ تیموقع دیمج

از من و تو کم  ینگران نباش ، صفورا خانم و حاج: کنم  یو باز م اطیذارم پشت شونه اش و در ح یم دست

 ...  ادیم يطاقت ترن ، مهتاب زود

 .. تنگ شده  یلیاونجا خ ياونجا ، دلم برا میما رفت دمیشا ـ

 میاز حق نگذر...ده مهتاب نسوخته بو يزده تا حاال ، دلش برا یم نهیخانم هم سنگ خودش و به س نینازن نیا

...  رهیکه سگ نگهبان گله اون اطراف پرسه نزنه و هوس نکنه من و گاز بگ یدل منم تنگ شده در صورت

 ؟؟؟؟  نمیبب کیمن دوباره اونجا رو از نزد ادیب شیممکنه فرصتش پ

************ 

عکس العمل از  هیگذره و من همچنان منتظر  یمهتاب م ی، هفت روز از عروس رانیا میهفته است برگشت کی

 .عقب مونده رو انجام داد و دوباره برگشت باغ  يچند ساعت و کارها يکه برگشت برا يدی، توح دمیطرف توح

 عشقه ؟  تیتو خوف و رجا بودن هم خاص دائم
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فارغ و شبها ده به وجودش ، روزها  یکه حضور ماه جوش و خروش م ای، شکل در ایمتالطمه ، مثل در دلم

گم فراموش کن ،  یشه به خودم م یعاشق ، روزهام گره خورده به جزر احساسات و شبم گره به مد ، روز که م

شه  ی، شب که م ستین يگه ایگم باشه چون راه د یم یکه قبالً هم خواستم و نتونستم سخته ول یمن يبرا

 يره چه قول و قرار یم ادمیکنه و  یش و مو فکرش کارِ حضور ادی،  زهیر یبه هم م یهمه چ يکاسه کوزه 

زنم  یکردن خودم ، سر دلم تشر م هیتوج يو بعد برا دیکه نبا ییره اونجا یم المیبا خودم گذاشتم و فکر و خ

 ... خبره  یکرده و خودش ب شمونیمن و از عاشق شدن پ شرفتار نیبا ا دیتوح.... که آدم قحط بود 

و اجازه ندم ، اما مگه  رمیدل وبه دست بگ نیتا افسار ا دمیگرفتار شدم و نفهم یمن شد ، ک بیبود که نص یچ

 .و سرش بمونم  میبگر میتصم تیتونم با قاطع یدل دست منه ؟ نم اریاخت

و ترس از  ایبار راحت تر بشه ، شرم و ح نیا دنیحرف بزنم و راز دلم و فاش کنم تا کش یکیشد با  یم کاش

دونم عکس العملش موقع  ی، اما نم نهیحرف زدن باهاش دارم نازن يکه رو یتنها کسذاره ،  یسرزنش شدن نم

 ؟دارم  یچه حس دیبفهمه به توح ی؟ وقت هیمن چ ضیاحساسات ضد و نق دنیشن

 ... کنه  یشدم و تو هول و وال بودن داره خسته ام م مردد

،  میباش یمزاحم مامان شهیشد هم ین ، نممهتاب دنبال کار خودشون و خونه بود یعروس يو مامان از فردا بابا

چشمم از اون چشمم خوشحال تره اگر شما کنار  نیاومد گفت ا شیشب که حرفش پ هینداشت ،  یحرف یمامان

شه  ینم تیهم اذ یمامان.. گه است ید زیچ هیکردن  یحرفش رو زد اما مستقل زندگ ایر یب ی،مامان نیمن باش

 ... 

 ییمشکل خونه هم حل شد و دا اریمه ییدا يخونه  ینیها جون داد ، تو شب نش یدوباره به مهمون برگشتنمون

، با اردالن و سامان  میخونه قبول کرد دنیو بعد از د میتازه ساختش ساکن بش ياز واحدها یکیداد تو  شنهادیپ

داد تو شرکتشون مشغول به کار بشم و من  شنهادیبه من پ ییدا یبعد از ازدواج کردنشون ، حت میش یم هیهمسا

دادن واسه ابراز وجود ، وگرنه  دیفرصت به توح هی دیفکر کنم ، کالس گذاشتن بود و ناز کردن ، شا دیگفتم با

اعتنا بودن  ی، ب ستین ياثر گهیکه اون موقع داشتم د یبهتر از اونجا ، اردالن هم هست اما از ترس ییچه جا

محبت ناب مارال نقش و نقوش گذشته رو از دل اردالن پاك کرده و مطمئنم که اردالن  ومن نسبت به اردالن 

 .....کرده و خوشبخت شده  دایرو پ شیزندگ یواقع ریمس
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 يکنه فقط برا یکه استفاده م یی، حال زن عمو رو به وخامت رفته و داروها میهم رفت سنایو  غمای دنید به

 یزندگ دیکه ام ییبا چشمها دیرمق خند یخوشحال شد و ب دنمونیاز د درده نه مداوا کردنش ، چقدر نیتسک

 .نداشتن 

دوباره  دیهم نکرده ، شا یاز مامان يادیمدت  نیها راهشون رو به کل از عمو جدا کردن ، جالبه عمو تو ا بچه

فکر کنم ، نه  نی، من دوست دارم به ا یمامان دنیبه د ادیگذشته تکرار شده و از خجالتشه که نم يقصه 

 یدونه ، نه م یعمو نه م نیقول نازن همامان اشرف ، ب يِنامهربون شدن عمو بهنام و فراموش کردن مهرِمادر

شعر منظورش و کامل برام  تیب هیبا  اتیبود و خانم عاشق ادب یمنظورش چ دمینفهم!! دونه  یدونه که نم

 .کرد  حیتشر

 که نداند و نداند که نداند  آنکس

 ....جهل مرکب ابدالدهر بماند  در

شروع  هیهمه حکم  يبرا رانی، برگشتن به ا میدیبه توافق رس ییو شکل پرداخت پول خونه با دا متیق سر

خونه مبله بشه و آماده و  مارستانیخواد تا قبل از شروع کارش تو ب یمامان م...  هیاز پا یدوباره است ، ساخت

سامان کم ... سامانه  یتب و تاب عروس توخاله مهرناز که خودش هم  یهمراهگذره ، با  یم دیروزها به خر نیا

 نیشروع کنه و هم نیسقف و با نازن کی ریز یخواد تا قبل از آغاز فصل درس و مدرسه زندگ یطاقت م

 میآورد ریداماد و نون و پن يخوام برم تو جبهه  یبار م نی، ا تایعمه ب يخونه  میکن یروزهاست که لشکر کش

سربه سر  يمهتاب ، برا یموقع خداحافظ طنتشیبه مهتاج و ش فتهیم ادمی،  میبخون میدخترتون رو برد

 .... اشکش رو در آورد  شتریخوند و در عوض شاد کردن دل مهتاب ب یشعر و م نیگذاشتنش ا

 یچکار م نمینمه ببرم ، پاشو صبحانه بخور ، زحمت ناهار امروز به گردن بهاران خا یبهاران مامان من دارم م ـ

 .برگرده  رید دی، مادر جون رفته مسجد و گفت شا یکن

 .... چشم  يمامان ، اونم به رو دارمیب: دارم  یکشم به صورتم و مامان و منتظر نگه نم یم دست

فرار از افکار  يره ، سرگرم شدن تنها بهونه است برا یو م یخداحافظ يزنه به نشونه  یضربه به در م چند

 ...من  ییایخولیمال

کارم و راحت کرده ، مخلفات  یرم تو آشپزخونه ، مامان یکنم و م یبه صبحانه ندارم ، سفره رو جمع م یلیم

 ... خرد شده  يخورده ، کلم ، گوشت و سبز سیگذاشته ، برنج خ زیم يکلم پلو رو رو
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زنگ  يتو قابلمه و صدا زمشیا برت رمیگ ی، آب برنج و م دنیکلم پلو آماده است و آب برنج در حال جوش هیما

 .کنم به مهتاب  یدارم و عجول سالم م یرو بر م یشه مهتاب پشت خطه ، با شوق گوش یتلفن مانع م

 !! ها  یکن یوقت نم!!  يدادم جواب نداد امی، چند بار پ يوفا شد ی؟ ب یچه خبر ، خوب... سالم خانم  ـ

 :ندازه  یده گونه هام و گل م یکه م یباون طرف خط و جوا يخنده آشنا و نا آشنا يصدا

 !! شما  يمشغول شدنها برا نیقسمت خودت بشه بهاران جون ، ازا ـ

 یفرستم تا من باشم ب یرو بذارم اما زشته ، به خودم لعنت م یخوام گوش یم..... مهتاجه  يداد برمن ، صدا يا

 ..هم نزدم البته اگر مخاطبم مهتاب بود نه مهتاج  يهوا حرف نزنم ، حاال حرف بد

مهتاب بود من فکر  يشماره  نیببخش... خانواده خوبن ...  نیسالم مهتاج جون خوب: کنم  یو صاف م صدام

 ...پشت خط باشه  يا گهیکردم کس د ینم

 ...  یش یم دیحاال چرا سرخ و سف... متوجه ام بهار جون  ـ

کنم تا خنده اش ته بکشه و باالخره  یپوست لبم و م.. خنده  یم الیخ یهتاج بکشم و م یخجالت م دوباره

کنه و من با دقت و سر  یم یشه خنده رو حس کرد ، از همه احوال پرس یشه ، ته صداش م یانتظار تموم م

 .ندم  يا گهیدم تا گاف د یحوصله جوابش رو م

 !!  یشد بهش سر بزن ینم يومدیبهاران خانم ، همراهمون که ن یکن یدوستت م ادیخوب  ـ

شدن وقتمون رو پر کرده  ریخونه و جاگ دیمهتاج جون ، خر میریروزها درگ نینشد ، ا یخواست ول یدلم م ـ

 ... میاریتازه وقت کم م

 ریز یکن یو شونه خال ياریبهونه ب يخوا یخوام بگم ؟ م یم یمن چ یدون ی، نکنه م یچ یعنیحرفها  نیا ـ

 ..دعوت مامان دلشاد من 

 دعوت ؟  ـ

، اما و اگر  میداده تا چند روز دور هم باش بیترت یمهمون هیو مامان  نینیبب نجایما رو ا یعروس نیومدیآره ، ن ـ

 ...خوره دعوت مون رد بشه  یو بهمون بر م دهیشه هم نداره ، مامان تدارك د یو نم

بد ؟ اما دلم  ایدوباره اش خوبه  دنید ستمیبا خودم رو راست ن....  دیتوح يدوباره  دنید یعنیبه اونجا  رفتن

 .... شده  بیروزها عج نیکه ا یمهتاب تنگ شده ، مهتاب ياونجا ، برا يبرا

 ؟  يشد ، چرا ساکت شد یچ ـ

 :گم  یدر جواب مهتاج م ادیسر زبونم م یهرچ
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 ...است  هیبا بق میتصم یتنگ شده ول یلیا خاونج يدستت دلشاد خانم درد نکنه مهتاج جون من که دلم برا ـ

 مامانت ؟  ای ستنیاشرف جون ن ـ

 .نه  ـ

 گردن ؟  یبر م یزنم ، ک یتو بهشون بگو ، خودمم دوباره زنگ م ـ

 !هستن  یبعد از ظهر زنگ بزن یدونم ، ول ینم قیدق ـ

من تا شما رو ... تره بهترم هست  یرسم..  رهیدعوت بگ ادیب يگم حضور یباشه ، اصالً به صفورا خانم م ـ

 ...  ستمیدست بردار ن نجاینکشونم ا

تونه با من حرف بزنه و دروغ  یگه دستش بنده و نم ی، م رمیگ یکنم و سراغ مهتاب و م یتشکر م ازمحبتش

 . ارمیخودم نم يبه رو یشم از دست مهتاب ول یم ریخورده دلگ هیچرا 

 .صدات مهتاج جون  دنیباشه ، به همه سالم برسون ، خوشحال شدم از شن ـ

 .طور گل دختر  نی، منم هم یسالمت باش ـ

بود و من هنوز آبکش  دهیخونه بود االن برنجش دم کش ی، مامان میرسم به آشپز یکنم و م یو قطع م تلفن

 ...هم نکردم 

دونم چرا مهتاب چند روزه رفتارش عوض  یو نم ستین يدلسرد يبرا یلیشه ، دل ینم یاز مهتاب خال ذهنم

 یکرده باشم ، حرف يکار ادینم ادمیکنم  یفکر م یهرچ... زنه با من  یده ، نه حرف م یم امیشده ، نه جواب پ

 ..... زده باشم 

********* 

و از طرف  يصفورا خانم حضور یوقت دیرد کردن دعوت و درست ند یخانم کار خودش و کرد ، مامان مهتاج

خودش هم سخته قبل از پاگشا کردن مهتاب  يگفت برا یداد و مهتاج تلفن زد ، صفورا خانم م شنهادیاونها پ

صفورا خانم خوب  يرهایاز پس تفس متو متقاعد کردن دارن ، دلشاد خان ییطوال دیخانواده  نیبره اونجا ، اما ا

 ...و صفورا خانم هم همسفرمون شدن  یبر اومده بود ، حاج

به شک و  شتریسفر ب نیکردن تو ا یهمراه ي، دل من برا میش یم کیرهسپار شدن نزد يبه لحظه  یهرچ

ندازه و حس مزاحم  یمهتاب که آدم و نسبت به خودش به شک م يو حاال هم رفتار تازه  دی، توح فتهیم دیترد

دادن نداشتم ، توان مخالفت  ابجو يارایمطهره که  يکنه ، اما مثل موضوع خواستگار یبودن و به آدم القاء م
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کارش باشه  لیمهتاب و سر در آوردن از دل دنیمن د يسفر برا نیا یتنها خوب دی، شا نمیب یکردن در خودم نم

 ...دو روزه  ي، سفر

از دلبر و به هر  يو داد ، باالخره دو روز دور نینازن يبه خاطر من اجازه  یول ادیتونست خودش ب ینم سامان

 .شه تحمل کرد  یکه باشه م یسخت

 يخواست برا یم ی، حاج میر یخودمون م نیو با ماش رانیتو ا یمسافرت خانوادگ نیو اول دهیخر نیماش بابا

 یو صفورا خانم م ی، حاج نیو کنار نازن میعمو کر نیو بابا اجازه نداد ، من برم تو ماش رهیبگ سیخودشون سرو

 !!!! بزرگش هم قصد اومدن نداشت ؟؟؟ مادربردن پدر بزرگ و  يبرا یحت دیتوح...  انیبابا ب نیتونن با ماش

 ...  ادیکنه ب یوقت نم نیهاست و سرشون شلوغه واسه هم یگفت فصل برداشت ماه یخانم که م صفورا

و پشه بند مزه داشت اگر  اطیتو ح دنیمگه گذاشت چشم رو هم بذارم ، خواب یول دیخواب نجایا شبید نینازن

نداشت  يریکردن و دنده به دنده شدن منم توف شیف شیداد ، مثل مار ف یاجازه م نینازن یتموم نشدن يامهایپ

 ! هیفهمه چ یعاشق ، حقوق بشر م نی، نازن

بار  نیاول ي، برا میتا به گرما نخور میفتیصبح زود راه ب دیکنه ، با یم دارمونیب یگرم نشده مامان چشمم

 . دنیخواب نیاز کنار نازن مونمیپش

....  یراحت باش دیندازم ، تو سفر با یهم رو هم سرم م یپوشم با شلوار اسپرتم ، شال نخ یم یخنک مانتو

و  میتوقف کن ییجا هیتو راه لقمه آماده کرده و انتظار داره  يبرا ی، مامان میفتیصبحانه خورده نخورده راه م

 ....تازه  ییگلو

و صفورا خانم ؟  ی؟ اومده دنبال حاج دیتوح نیکنم ، ماش یتعجب م نمیب یکه م يزیداخل کوچه و از چ میایم

 .... دادن  یزدن و خبر م یاگر اومده بود حتماً زنگ م

 !!  دهیتوح نیماش نکهیا... ا  ـ

 .ده  یتعجبش رو نشون م هیزودتر از بق نینازن

 ..بگذره  زانشیاز عز یتونه به سادگ ی، مگه م ارهیدونستم دلش طاقت نم یم ـ

 دیو توح میاشتباه کن دمیبهاران جان برو در بزن ، شا: گه  یکنه و بعد رو به من م یم فیتعر دیاز توح یمامان

 ... دنبالشون  ادیگفت محاله وقت کنه ب ینباشه ، صفورا جون م

پدر بزرگ و  و اومده دنبال دهیراه و به جون خر یو خستگ یسخت.... شناسم ، خودشه  یو م نیماش نیمن ا اما

 .... مادربزرگش 
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 یسبد مسافرت هیبنده تو چهار چوب در ،  ینقش م دیشه و قامت توح یباز م اطیبرنداشته به طرف در ، درح قدم

 ..ساك دستشه  هیو 

داره  یبشه ، چکار دارم اون چه حس يخبر یو ب يو چند روز دور یدلتنگ یشد بهش زل بزنم تا تالف یم کاش

 ....  ستین زیتونم واسه دل خودم دوستش داشته باشم ، اما جا یه ، من که متو سرش يو چه فکر

 .کنه  یو از همونجا سالم م ادیکش م يما به خنده ا دنیگرفته اش با د صورت

کنه و جواب  یو مامان و عمه سالم م یده ، به مامان یذاره و با بابا و عمو دست م یم نیماش يو جلو لیوسا

 ... ده  یو م نیسالم من و نازن

 !  یاومدن ، به ما اعتماد نداشت یو حاج خانم با ما م یحاج...  دیآقا توح يهمه راه و اومد نیچرا ا ـ

 ....  دمیخر یم دیالزم بود با ییزهایچ هیشد ،  يدفعه ا کی...  نیدار اریاخت ـ

جلو  دیتوح نیماش... خودمون  نینگذاشت برگردم تو ماش نیشه ، نازن یو سفر آغاز م انیو صفورا خانم م یحاج

 ... میبعد بابا و پشت سرش عمو کر

و  یرفت راههیپر ، از همون اول به ب... کشک  يفکر کرده بود ینبود ، هرچ الشیخ نیبهاران ، اصالً ع يدید

 ... يدلخوش کرد

احساس دلخوشم  نی، من با هم ستی، مهم ن ستیدادن بلد ن يدواریذره ام هیدم  یدرونم گوش نم يحرفها به

 ... رسه  یآخرش به کجا م نمیاومدم بذار بب نجایطرفه است و پر دردسر ، من که تا ا کینداره  یتی، اهم

****** 

،  میکن یم یو ط ریمس نیبار ا نیچندم يو آشناست وبرا يچون تکرار دیدفعه راه خسته کننده است ، شا نیا

خنده ، از همه ساکت تره  ی، کم م ستیقبل ن يهم مثل دفعه  دیچون توح دیبه خاطر نبودن مهتاب ، شا دیشا

 يطور نیقبل ا ي، دفعه  میندار یقبراش فر هی، من با بق ستین يره تو فکر ، از توجهاتش خبر یم شتریو ب

 ...رسه و ما به روستا  یم انیعوض شده ، به هر صورت راه به پا یلینبود رفتارش خ

 میدی، دلشاد خانم سفارش کرده تا رس رهیگ یم شیاما راه باغ و در پ دیمج يبره طرف خونه  دیتوح میمنتظر

 ... یره طرف باغ و مزرعه پرورش ماه یشه و م یاز خونه شون رد م دیخونه شون ، اما توح میبر

 ؟  دیآقا مج يچرا نرفت خونه  ـ

دونه ، فعالً  یدونم بابا ، خودش بهتر م ینم: ده  یکنه و جوابش رو م ینگاه م نیبه نازن نهیاز آ میکر عمو

 ... دهیراهنمامون آقا توح
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بار  نی، ا يهمدرد بود نی، اون دفعه با نازن اریالله یده ، آخ یکنه و برامون دست تکون م یدر و باز م اریالله

...  زمیر یکنم و اشک م یم هیمطمئن باش منم پا به پات گر یاگر بخون نباریا....  يدیکش یفهمم چ یمن م

 ... نکنه  بی، نص ارینکنه الله ابونیگرگ ب بیخدا نص

 ...کم نشده  يزیباغ چ ییبایشدن اما از ز دهیهاش چ وهیاز م یلیو طراوته ، خ يبه همون سرسبز باغ

گفت  دی، توح نیاز تن به در کن یکم خستگ هی:  نجایا میده چرا اومد یم حیو صفورا خانم توض میش یم ادهیپ

 ... قرار  یتابم و ب یمهتابم ب دنید يوگرنه منم برا...  نجای، اول آوردمون ا نیلباس عوض کن نیممکنه بخوا

نداشته  یاگر اشکال... باشه  نجایا نیتون رو بذار لیوسا: گه  یو رو به همه م ادیم نییبا عجله از پله ها پا دیتوح

هنوز رفت و آمده و  دیمج يگم ، خونه  یخودتون م یر راحتتو باغ ، به خاط نیمدت و مهمون باش نیباشه ا

، به  نیراحت تر نینداره اما اگر تو باغ بمون یمهمون براشون اومد ، از نظر جا اشکال يسر هی شبید نیهم

 !!  نیدون یگم ، حاال هر جور خودتون صالح م یخاطر خودتون م

دو روز  نیدم ا یم حی، منم ترج دیگه توح ی، بدم نم میکن یو جابه جا م لیبر خوردن و ناراحت شدن وسا بدون

 ... نداره  یو فرق دهیمج يهم متعلق به بابا نجایا...  دیمج يو تو خونه باغ باشم تا خونه 

کنم ،  یرو عوض م می، وقت ناهار و همه منتظرمون هستن ، شلوار و روسر ستیکامل ن ییجابه جا فرصت

 ...  یناسالمت میهست يرازی، مهمون ش میمرتب باش دیخونه شون شلوغه و با

و  انیم دیتوح نیبا ماش ی، عمه و مامان دیبابا و توح نیماش نیب میش یم می، تقس ارهیرو نم نشیماش میکر عمو

بابا و  نیتو ماش میذار یو م میو مهتاب آورد دیمج يخانواده  يکه برا ییها یو سوغات هیما ، هد نیبا ماش هیبق

به  زی، طال بهتر از همه چ اهیروز س يبرا دیسف يالط گهیم ی، مامان می، همه مون براش طال گرفت میفتیراه م

آورد  یسوغات یکل دیمج يخانواده  يبرا ی، مامان ریزنج نیگرفتم و نازن کادی، من براش پالك وان  ادیکارش م

 ...  ی، تا کلوچه و مسقط مویو شاه تره و آبل ی، از عرق کاسن

گرم و ... استقبال  يبرا رونیاومدن ب دی، دلشاد خانم ، مهتاج و مهتاب به اتفاق مج دیپدر مج ومرثیک آقا

، کوچولو بود و گناه داشت مگه ما  رهیگ یکنن و من دلم م یم یبره قربون هیمثل روز اول ، جلو پامون  یمیصم

 ؟؟؟  میهست یک

، و آقا  هیگر ریزنه ز یکنه م یباباش و بغل م مامان یپوست مهتاب رفته و خوشگل تر شده ، وقت ریز آب

 !! کنه ، چقدر دلش تنگ شده بود  یبه زور جداشون م ومرثیک
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دزده و اشک تو چشمش  یشه و نگاه از صورتم م یم نیرسه سرسنگ یبا همه خوبه ، به من که م برخوردش

کنم و  یدم ، محکم بغلش م ینم تیبرام سؤاله که چرا ؟ دلم براش تنگ شده به رفتارش اهم... زنه  یحلقه م

 : گم  یبوسمش و تو گوشش به نجوا م یم

 شوهر ؟؟  ایبهت نساخته  نجایا يمعلوم هست چته ، آب و هوا ـ

 من تنگ شده بود ؟  يدلت برا: خندم  یکنه و بهش م یم نیف نیف

چشه ، کمرش و نوازش دونم  یتونم آرومش کنم چون نم ی، نم زهیر یذاره رو شونه ام و آروم اشک م یم سر

 یلیکنن بهت خ یفکر م دیمج يحاال مامان بابا... دختر  گهیبسه د: گم  یکنم تا آروم بشه و تو گوشش م یم

 !! سخت گذشته 

 !گذشته  ـ

 ...گه  یم يا گهید زیرنگ رخساره که چ: کنم تا بخنده  یم یشم و شوخ یم طونیش

: زنه  یکنم اسمم و صدا م یکه حسش م یه و با التماسکن یچرخه ، محکم تر بغلم م یتو صورتم م نگاهش

 بهاران ؟ 

 چقدر از دستت دلخورم ؟  یدون یجانم ؟؟؟ آخه تو چت شده ، بگو تا منم بدونم ، م ـ

 اش  هیشدن گر شتریشه واسه ب یم يحرف بهونه ا نیهم

 !! بهاران تنگ شده بود  يمهتاب جون ؟ چقدر دلت برا: کنه  یرسه و مهتاب و از من جدا م یاز راه م مهتاج

 ...  یلیخ: گه  یکشه و م یپلکش م ریدست ز مهتاب

 ...  ادهیدل دادن و قلوه گرفتن ز ي، فرصت برا دنیگرمه ، مهمونها تازه رس نجایداخل ، ا میبر ـ

 .باهم  میش یذاره و همقدم م یخنده و دست پشت کمرم م یم مهتاب

 ...  ستمیهات و نفهمم دست بردار ن هیکردن و گر يدور لیشده من تا دل یچ یبهم بگ دیبا ـ

 ..... خواسته با تو درد دل کنه  یکردن ، م تشیقوم شوهر اذ ـ

و  مایمهتاج و باور کنم ، ا يخوام حرفها یمهتاب ، م يغم گرفته  يو شوخه ، برعکس چشمها طونیش مهتاج

 .... شده  یبفهمم چ دیهست و من با ییخبرها هیذاره ،  یمهتاب نم ياشاره و چشم و ابرو اومدنش برا

شرمنده که خونه مون شلوغ شده ، : کنه  یم یعذر خواه ی،دلشاد خانم همون اول از مامان ادنیز مهمونهاشون

 ...خبر اومدن  یهستن و ب ومرثیاقوام ک
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 يهم مثل خونه  نجایخداست ، ا بی؟ مهمون حب هیچه حرف نیا: گزه در جواب دلشاد خانم  یلب م یمامان

 .... ریاصالً به خودت سخت نگ... خودمون 

 یده ، دست مهتاب و م یکمک کردن ، مهتاج اجازه نم يبرا میش یبلند م نیشه ، با نازن یانداخته م سفره

کن ، به وقتش ازت کار  يخانواده ات آبرودار يجلو: گه  یم یکنه به نشستن وبه شوخ یو اونم وادار م رهیگ

 ....  یبشم برات نگفتن يخواهر شوهر... کشم  یم

کدومون  چیه يبرا بهیبهتر هم شد ، حضور تو جمع غر يجور نیشه ، ا یخانمها جدا سفره انداخته م يبرا

 ...هستن  یمیصم دیمج ي، هرچند اونها هم مثل خانواده  ستین ندیخوشآ

سر فرصت باهاش حرف  دیبا ی، ول رهیدلگ یمهتاب چشه و از چ دمیکه نفهم نهیده ا یکه آزارم م يزیچ تنها

 ....معلومه که مهتاب واقعاً ناراحته  یگرفت ول یم یرو به شوخ یبزنم ، مهتاج هر حرف

****** 

 ستیو درست ن میشون هستگفتن مهمون ینبودن ، م یراض ومرثیباغ ، دلشاد خانم و آقا ک میگرد یبر م غروب

، خونه  میما تو خونه باغ راحت تر هست دنید یآروم شدن وقت یو صفورا خانم و حاج یمامان ي، اما با حرفها

 . میاونجا تا دور هم باش ادینداشت ، مهتابم گفت بعد از شام م یباغم متعلق به خودشون بود و فرق

رم تو باغ و اون و  یگم م یم نیکنم ، به نازن ی، لباسم و عوض م میکن یقرق م نیرو با نازن یاتاق قبل همون

هم از هم غافل نبودن ، گرازش لحظه به  قهیدق کیذارم تا راحت باشه ، از صبح تا االن  یبا سامان تنها م

 ... شورش و در آوردن  گهیدوتا د نیلحظه ، ا

 دیاالن همه با میکه خورد یه دوغ محلتو اتاقش مشغول استراحته ، اون هم یو هرکس ستین یهال کس تو

 .... زد  یکه مهتاج م ییخواب باشن ، منم کسلم نه از خوردن دوغ ، از حرفها

ها نگاه  یو به حرکت ماه نمیش یرم سر وقت حوضچه ها ، کنار حوضچه رو زانو م یزنم و م یتو باغ م یگشت

 ... مصرف  يها که اون موقع اندازه انگشت بودن االن بزرگ شدن و آماده  یکنم ، ماه یم

باال زدن  نیمهتاج ، بعد از ناهار و شستن ظرفها ، کنارمون نشست و از آستن يحرفها یاونجا و حواسم پ خودم

ختر هم خواد دستش و بند کنه ، براش د یمجرد مونده و مهتاج م دیگفت ، تو دوستاشون فقط توح دیتوح يبرا

بود  لشونیگفت از همون جمع فام یم که ییبپسنده ، دخترها دیگفت هرکدوم که توح یسر گذاشته بود و م ریز

 ... بودن  یخوب يو الحق دخترها
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به زن گرفتن  ادشیشده که مهتاج مهربون شد و  یبه پا شده بود ، چ ییخالف ظاهر آرومم درونم غوغا بر

 باشه ؟؟  يرافتاد ؟؟؟ نکنه واقعاً خب دیتوح

 دیاز توح ياونقدر یعنیتلخ خنده رو لبش بود و بس ،  هیگفت فقط  ینم يزیمثل ماست نشسته بود و چ مهتابم

خواد ، ساکت  یرو م یو چطور زن هیاش چ ندهیانتخاب همسرش آ ياش برا قهیشناخت نداشت تا بدونه سل

 !!نشسته بود تا مهتاج ببره و بدوزه ؟؟

شده باشه ، مغزم عکس العمل نشون داد و دلم به شور افتاد ، دشمن  ممیو حر طهیموجود مزاحم وارد ح هی انگار

 يکنم ، برا يکار دیانداختن که با ادمیو  میاحساس يبه اسم ترس از دست دادن هجوم آورد به مرزها یخارج

، من خود  ستیبردن ن تیبه غنم وجنگ فقط حس عشق  نیاز دست ندادن ، سهم من از ا يحفظ کردن ، برا

 .... شم  ینم ی، راض ستمین یخوام و به کمتر از اونم راض یعشق و م

،  یبه من نشون داد ، پس من چ يا گهید زیبا رفتارش چ دیمهتاج عادالنه نبود ، توح ينبود ، حرفها انصاف

 ندهیب گذاشتم و دلم و آحسا نیکردم دوستم داره و همه کارهاش و به هم ی؟ فکر م یچ ایهمه نقشه و رؤ نیا

 ..کردم  يگذار هیام و روشون سرما

 یوقت يدید... گذاشت  یداشت ، دست رو دست نم یبر م یباش ، اگر دوستت داشت قدم نیبهاران واقع ب ـ

 ... گذشت  یاز تو نم یوسط بود به سادگ یاحساس ينکرد ، اگر پا يکار چیه يحرف از خواستگار و رفتن زد

..... خواستگار !! زنن ، خودشه  یجرقه م یکی یکیمغزم  يشن و چراغها یمغزم فعال م يخاکستر يسلولها

 يکنم برا کشیخواستم تحر.... از اون به بعد عوض شد و از من کناره گرفت  دیرفتار توح.. نموندن ... رفتن 

 يطور نیشه ا یم یعنی ایخدا... دلسرد شده  دیبرداشتن قدم و رو شدن دستش ، اما برعکس عمل کرده و توح

 نباشه ؟؟؟  الیتصور و خ گهیباشه و د

کردن احساسش ، مگر نه  انیو ع دنیجسارت داشته باشه ، جسارت به رخ کش دیبرفرض که باشه ، اون با ـ

کردن که نشد کار ، اگر واقعاً  ینیعقب نش یاشاره و به سادگ هیبه ... هر آنکس عاشق است از جان نترسد  کهیان

 ... پس زده شدن  زده و ترس ا یغرورش اجازه نم دیشا.. داد  ینشون م دیدوستت داشت با

 ؟  دیرس يواحد ي جهیشه به نت یندارن ، چرا نم یمن تموم يکشمکش ها چرا

 حالتون خوبه ؟؟  ـ

،  ستنیو تصور من ن الیخ گهیکه د نهایا...ته صداش و  ینگران يشنو یو م ینیب یم ایبندم ، خدا یو م چشمم

 . نخواه .... بشه  يگرینذار سهم د تیدم به بزرگ یهستن و قابل لمس ، قسمت م قتتیحق
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کنه و با نگاهش صورتم و  یکنم ، منتظر به من نگاه م یکنم و تو جهت صداش نگاهش م یو بلند م سرم

 .... کنکاش 

تا  ستین يخورم و فاصله ا یم يشم ، اما تعادل ندارم ، سکندر یزنم و بلند م یجون لبخند م مهیروش ن به

 ...  یپر از ماه يسقوط تو حوضچه 

داره ،  یشه و من و نگه م یلحظه دستش بند دستم م هیو  چهیپ یبلند مواظب باش گفتنش همه جا م يصدا

 شد ؟  یم یگرفت چ ی، اگر به موقع دستم و نم میکش یو هردومون نفس راحت م ستمیا یسرجام ثابت م

 .... دیبه خاطر من ترس دیکنم ، ترس یم یکنه و همون دست و پشت کمرم و مخف یو رها م دستم

 .... نیکن اطیاحت ـ

کاش اون ... خان  دیجناب توح يزد یخطر و من و ساده صدا م يموقع اضطرار بود و لحظه  شهیهم کاش

رو بهت  یچه خبره تا منم زبون باز کنم و همه چ یگفت یو م يکرد ینم یکه ته نگاهت هست و مخف يزیچ

 یتودلم م نیریغم ش هی... کس تو دل من جز تو جا نداره  چیبگم ه...  يچطور...  یاز ک دمیبگم ، بگم نفهم

 : تشکر  دیکنم و شا یم یازش عذر خواه دهیو با بغض و لب ورچ نهیش

 !!  نیببخش ـ

امشب  يخوام برا یم... کنم  یخواهش م: گه  یفهممش و بلند که بشنوم م یگه که نم یم يزیلب چ ریز

 ؟  نیکمکم کن نی، دوست دار رمیبگ یماه

 !! نه : دم  یجوابش و م عیو سر تند

 چرا ؟ : پرسه  یخنده و م یلحظه م هی يبرا

 !داره کبابشون کنم و بخورم ، خودم بهشون غذا دادم  یدلم بر نم ـ

 .... گفت  یخواست من بشنوم بلند م یمحاله اگر م یگفته ول یخوام بدونم چ یزنه ، م یآروم حرف م دوباره

 ....  نیکمک کن نیخوا یخورده ، هنوزم نم گهید یکیو  نیاونها که بهشون غذا داد ـ

 ....دم فقط نگاه کنم  یم حینه ترج ـ

 ؟  نیاریاون سطل و برام ب شهیم: ندازه  یآب م يرو تو يحوضچه و سبد يلبه  نهیش یم

 ... حوضچه هاست  نییکه پا هیکیاش به سطل پالست اشاره

 ...  نیگذشت یم رشیکاش از خ يا یچشم ، حتماً ، ول ـ
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 نمیب یها براتون کباب کنم ، حاال م یباغ فصلش نبود و نتونستم از ماه نیناراحت بودم اون موقع که اومد ـ

 ؟  نیخور ینم یوقت ماه چیه یعنی!!  نیاصالً تو فکرش هم نبود

 ...  دمشونیدوست دارم ، منتها ، به چشم خودم ند یلیچرا ، خ ـ

 یسطل و بلند م.....  ستین یدوتا هم راض یکیبه .. رسه  یخنده و به کارش م یندازه ، محو م یباال م ابرو

 !!  نیگرسنه بخواب دیبا نینخور یاگر امشب ماه: گه  یکنه و م

 داره ؟؟؟ مهیجر هایماهدوست داشتن  ـ

 مهیتونه جر یم یها ، هر دوست داشتن ینه فقط دوست داشتن ماه: کنه  یچند لحظه تو صورتم مکث م يبرا

 !! .....داشته باشه 

حوضچه ها ، همونجا که سامان گل کاشت و از  نیی، پا ینیذاره تو س یو آماده م زیها رو تم یخانم ماه صفورا

 .کنم  یشون م یندارم و همراه یبه خوردن ماه ي، عالقه ا میش یهم جمع م کرد ، دور يمن خواستگار

 يسرد یعنی،  نیکن یم عتیسرده و طب یگه ماه یبا نبات ، م زهیر یزعفرون م ییهمه چا يخانم برا صفورا

 ...شه  یتون م

 یم رازیتا به ش زریبذار تو فر یحاج خانم و بچه ها ماه يبرا: گه  یذاره و م یو کنار دستش م دیتوح ییچا

 ... آب نشه  خشی میرس

 .اونم به چشم : گه  یذاره و م یزغال ها م يرو رو یماه يتور

 کنه  یمصمم بودن سکوت م يبه نشونه  دیو توح ستیکنه که الزم ن یاعتراض م یمامان

کنه به خوردن  یخواد ، بابا چقدر اصرار م ینم یاز اون ماه يخورن و من دلم ذره ا یم یبه به و چه چه ماه با

 .شم  یدرست کنه و مانعش م يزیچ هیخواد برام  یکنم ، صفورا خانم م یبودن و بهونه م ریمن س

 ..صفورا خانم  رمیتعارف که ندارم ، س: گم  یو م نهیتا بش رمیگ یو م دستش

 ! !گذره ها  ی، داره از وقتش م دیآقا توح یبه فکر باش يخوا ینم ـ

 آخه ؟  یکش یبحثه وسط م نمی؟ ا میکر عمو

 ؟  یوقت چ: زنه به اون راه  یخودش و م یول دیخود توح یهستن حت میمتوجه منظور عمو کر همه

ره ، انگار  یکنم تو گوشش نم یاصرار م ی، از شما چه پنهون ، هرچ ستی، از خدا که پنهون ن میواهللا آقا کر ـ

 یشه و مشکل پسند تر م یم شتریب تیریسنت باالتر بره سخت گ یگم هرچ ی، م یزن یحرف م واریبا نقش د

 ... حرف شما رو قبول کرد  دیکن شا حتشیکم نص هیکو گوش شنوا ، شما  یش
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کنم ،  یچند بار نگفتم وقتش که شد خودم خبرتون م: ده  یخنده و سر تکون م یکنم ، م ینگاهش م یدزدک

 ؟  نینگفتم نگران من نباش

ترسم  یدست ما مادر ، م یوقت نرسه ، تو امانت چیه یگ یکه م یترسم اون وقت ینگران نباشم ، م شه یم ـ

 ... من جواب ..  میباش یامانتدار خوب مینتون

 نیکه ا می، عمو کر دیخاطره مرگ پدر و مادر توح يآور ادیزنه ، همه ناراحت هستن از  یحرفش رو نم یباق

 . شتریب دهیکش شیبحث و پ

 .... کنه  یذاره و آرومش م یصفورا خانم م يدست پشت شونه  یحاج

اتفاقاً امروز مهتاج جون : کنه  یم یعوض کردن فضا در فشان يو مثالً برا دونیپره وسط م یم یمثل چ نینازن

 ..  دیکمر همت بسته بود و التماس دعا داشت واسه آقا توح

 : ده  یخودش ادامه م یبه سخنران نیو نازن.... داد نکشم  نیفشارم تا سر نازن یم لب

 .. هم بودن  یخوب يدخترها ـ

 ی، خروس ب نیکنه ، لعنت به زبون نازن یخبر ، اشکش رو پاك م نیشکفه با ا یاز گل صفورا خانم م گل

 چرا دختر ؟  یمحل

 دونه ؟؟  یبا هم ، مهتابم م نیزد ی؟ حرف دیآره توح ـ

کنه و به صفورا خانم جواب  ینگاه م نیکنم ، دلخور به نازن ینگاه م دیبه توح هیکشم و مثل بق یم قیعم نفس

براشون نقشه  ي، فور ننیب یدختر و پسر دم بخت م هیتا  یشناس یزنها رو نم نینه ، مادر من ا: ده  یپس م

 کشن ؟  یم

 !! هستم  یکشه ، به خدا منم دختر خوب یواسه من نقشه نم یچکیچرا ه هیجور نیا اگر

******** 

 يهم اثر دیتوح يچش زدنها یعل يکرد ، به کوچه  دایبحث به همونجا ختم نشد ، و همچنان ادامه پ شبید

 ي قهیکه مهتاج نشون کرده ، به سل ییدخترها دنید يکفش کرد برا هیو صفورا خانم پاش و تو  دینبخش

کردن نداشتم و به  اب، اون موقع وسواس انتخ ستیبد ن نمشونیگفت خودمم بب یم یداشت ول مانیمهتاج ا

خوش خبر شد تو اون بل  کیخدا هم براش خواست ، مهتابم اومد ، اومد و پ.. نگاهشون نکردم  داریچشم خر

 دیتوح.. به همراه مهمونهاشون  دیمج يباغ ، خانواده  انیناهار م يامروز همه برا یعنیبشو ، خبر آورد که فردا 

 ... گفت و رفت  ریو کالفه شب بخ همون موقع ناراحت
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تموم شد ،  یو همه چ يدیام که نجنب نهیس يقفسه  ي وارهیبه د دیکوب یمن تاالپ تولوپ خودش و م دل

 .. و حاال بکش  يچشمش و کور کرد يزد یابروش و درست کن ياومد

معلوم بشه ، پا در  دیش بابود و نبود ستین ایهست  یحرف بزنم ، احساس دیبا توح دیمهم گرفتم ، با میتصم هی

شه ساکت  یاما نم... شه  یمنم معلوم م فیتکل يبره خواستگار دیتوح یوقت یبشه ، هرچ یهوا بمونم که چ

شکنه ، من  یشم ، غرورم م یم کیکوچ ستیبار ، مهم ن کیهم  ونیبار ش کیمرگ .. نشست و نظاره کرد 

غرورم ،  يدست همه شدن هم فکر کردم ، نه سنگ مفته نه گنجشک ، گرونه به اندازه  يبه مضحکه  یحت

 یبا مهتاج و صفورا خانم قبول کنه و من م یسیتو رودروا دیتوح دیکار ، شا نیانجام ا ياما مصمم شدم برا

 ...  ستینبود و ن کجکه  يرسه ، بار یکه به مقصد نم يمونم و بار

و اتاق وبا  میریگ یکنم ، دوش م یم دارشی، ب دهیو راحت خواب ختیرو به هم ر یچه راحت همه چ نینازن

 ختنیتو دلم هست و ر یو حرف زد ن و هرچ دیآوردن توح ریتنها گ يبرا یکمک هم مرتب و مترصد فرصت

 ...  رهیدا يرو

نشد ،  دایخواستم پ یکه م ی، فرصت اهویها جلو رفتن ، صبح ظهر شد ، باغِ ساکت شلوغ شد و پر ه عقربه

 ...  ادیبه دست ب ینبود که فرصت دیتوح

شون انتخاب بشه ، اونها خوشحال هستن و من  یکیدونن قراره  یشاد و خوشحال هستن ، انگار م دخترها

،  ستین روزیشم ، مهتاب و ومهتاجم خوشحالن ، مهتابم مهتاب د یم کیلحظه به لحظه به مرگ احساسم نزد

 . رانیبودم ، بهارانِ قبل از سفر به ا یشگیاران همکاش من به يا یول

 یتا م دیو با رازیش میبرگرد دیذاره ، فردا هم با یاستراحت نم يبرا یفرصت ینیشه ، دور هم نش یخورده م نهار

 .... و در کنار هم بودن استفاده کرد  ییبایتازه ، ز يهوا نیشه از ا

صورتش با  يکردنها سهیکنم از مقا یره و نگاه صفورا خانم ، پشت سرش ، فکر م یبعد از ناهار م دیتوح

مهتاج و مهتاب  ياز اون خنده ها شتریکارش و ب نیصورت دخترها خسته شد ، صفورا خانم منم کالفه کرد با ا

 ...رن  یرو مخ من رژه م

 نیجمع ، بماند که نگاه مشکوك نازن شه واسه تلفن زدن و دور شدن از یم يبهانه ا رانسلیا یغاتیتبل امکیپ

 يدرباره رشته  قهیاز دخترها که اسمش شقا یکیکنه ، با  یو برنده تا مغز استخون آدم رسوخ م زیچقدر ت

....  قیو شقا دیذارم ، توح ی، تو ذهن خودم اسمها رو کنار هم م ادیتونه دنبالم ب یکنه و نم یبحث م اتیادب

 .. انیو بهاران به هم نم دیکدوم به اندازه توح چیه شییخدا یول...  مهیظو ع دیتوح.... و صنم  دیتوح
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،  نمیش یتخته سنگ م يرو يبه در ورود کیباغ نزد ونیشم و م یو ازشون دور م رمیگ یکم فاصله م کم

 شه ؟  ینم یعنیکاش ؟ ...  رونیشدم برم ب یکاش م

 ستمیدونم عاقل ن یم... که خطر داشته باشه  ستیهم ن یسگ گهیرفته پس د نجایگفت اون گله از ا یم دیتوح

همه  يباغ و اخبار داغش رو ندارم ، به زود يرفتم ، اما حوصله  ینم رونیقبل از در باغ ب يوگرنه با تجربه 

 .نبودم  غشه و من تو باغ نباشم بهتره ، کاش از اولش هم تو با یتموم م یچ

دفعه خالف  نیرم ، ا یباغ راه م واریخونم و از کنار د یم یالکرس ۀی، اول آ رونیرم ب یو م ایزنم به در یم دل

و مرتع و دشته ، با  نیاوله و بعدش ، زم دیطرف باغِ مج نیاز ا... ندارم  یقبل ریاز مس یقبل ، خاطره خوب ریمس

 ؟  رونیب يایم یضی، مر یترس یبگه تو که م ستین یکیکنم ،  یهمه جا رو نگاه م اطیاحت

چشم  يادیز نجایا.وسوسه کننده است  ادیکه م یآب يرم تا برسم پشت باغ ، صدا یباغ و تا آخرم يکنار وارید

 یآب يرهایاز مس یکیزالل  یبا آب کیرود بار هی... نگفته بود  يزیبودم ، چرا مهتاب چ دهینوازه ، چرا تا حاال ند

 شیهم پ تیموقع گهیو گذار نداشتم ، فکر کنم د شتو فرصت گ نجای، دوبار اومدم ا زهیر یم نییکه از کوه پا

 ... برسه  نجایو پام به ا ادیب

چند جرعه از آب خنکش و شستن صورتم  دنیکنم ، بعدش نوش یم شیرم ، و همراه یم شیآب پ ریمس همراه

 ....  ی، خنکه و دوست داشتن

، نگاهم  ستیاز نگهبان گله ن ياثرگله گاو مشغول چرا هستن و خوشبختانه  هیچرخونم تو دشت ،  یو م نگاهم

رسه و دور  یکه آشنا به نظر م ینفر نشسته ، کس هیتپه  هی يتر رو نییپا یدشت و کم يگرده تو پهنا یم

 ... دم  یم حیرو به باغ ترج نجایمنم ا... کنه  یدستها رو نظاره م

 یصفورا خانم حرف ایمهتاج  دی؟ شا ستین رید یشد ، ول ایخواستم مه یکه م یرو لبم ، فرصت نهیش یم خنده

 ؟  ستین دهیفا یزده باشن ، تالش من ب

و  ادیم شیپ یچ ستیمونه ، برام مهم ن یتو دلم م شهیهم يفکر کنم ، حرفهام تا ابد و برا زهایچ نیبه ا بخوام

ر حال خود به ه..  شیمونه و مردونگ یبمونه ، اون م نجایخوام حرفام هم ی، فوقش ازش م رمیگ یچه جواب م

 ...اگر شد ... اگر ....  اگرکنم ،  ی، خودم خراب کردم ، خودمم درستش م ستین ریکرده را تدب

کنه  یسرزنشم م دهیدارم به طرفش و انگار پشت سرش چشم داشته باشه ، هنوز نرس یقدم بر م نیرنگ نیسنگ

 : 

 نبود ؟  یبار تجربه کاف هی؟  رونیب نیاومد ییچرا تنها ـ
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 !! امن و امانه  نیخودتون گفت: کنم  یو دستام و تو هم قالب م ستمیا یم همونجا

 !! ، نه شما  نجاستیکه بلد ا یکس ي؟ امنه ، برا نیکرد یم اطیاحت دیچون من گفتم نبا ـ

 ...کنم  یکه نشنوه بد اخالق خطابش م يندازم و طور یباال م شونه

 اجازه هست ؟ : شکنم  یزنه و خودم سکوت م ینم یحرف

 رهیو مثل خودش به دور دست خ نمیش یکنه ، با فاصله کنارش م یکنه و با تکون سر بله رو صادر م یم نگام

 . نمیمنم بب نهیب یکه اون م يزیاون چ دیشم شا یم

 ؟  رونیب نیچرا اومد: ده و من و باز خواست  یخونه و جواب م ی، م ادیم شیگوش امکیپ يصدا

 .اونجا رو نداشتم  يحوصله  ـ

 یتون م ندهیآ ي؟ درباره  رونیب نیشما چرا اومد: کنم  یسنگ و پرتاب م نیندازه و من اول یم نییو پا سرش

 ... خواستن حرف بزنن 

 .خواستم تنها باشم  یحوصله نداشتم ، م ـ

 االن من مزاحمم ، خلوتتون رو به هم زدم ؟  یعنی ـ

 !  نه: ده  یجوابم رو م یمعطل بدون

 .قاطع و محکم  نه

سنگ هم به هدف  نیکردم ، اما دوم یرفتم و پشت سرم ونگاه نم یاگر گفته بود آره م ایشک کرده بود  اگر

 .خوره  یم

رو  یکیرو صورتم  يا هیچند ثان یکنم ، بعد از مکث یو تعارفش م ارمیم رونیچند تا دون کشک ب بمیتو ج از

 .داره  یبرم

 .ممنون  ـ

 .نوش جان  ـ

کشک و حس  یو بعد ترش يمن دوست دارم کشک و تو دهنم خورد کنم ،اول مزه شور یمکه ول یو م کشک

 .دونم از کجا شروع کنم  یزنه منم نم ینم یسکوت بر قراره ، اون حرف نمونیب... کنم 

 ؟  نیچرا ساکت ـ

 .دونم از کجا شروع کنم  ینم ـ

 !! دادم  یگه سوت یم دیمات توح نگاه
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 ؟  نیرو از کجا شروع کن یچ ـ

کار ، اومدم حرف بزنم  نیشه درستش کرد ، منم اومدم واسه ا ینم گهی؟ حرف زدم د ایبهش بدم خدا یجواب چه

. 

رو تو  یحرف هیوقتها آدمها  یخوام بزنم و ، به نظرتون چرا بعض یکه م ییحرفها: دم  یو جرأت به خرج م دل

 یکه همه چ فتنیبه صرافت گفتن م یوقت یعنیشه ،  یم ریگفتنش د يکه برا یدارن تا وقت یدلشون نگه م

 تموم شده ؟ 

 ترسن ؟  یم دیشا ـ

 ؟  یاز چ ـ

 ! که ممکنه بشنون  یاز جواب ـ

 مگه ترس داره ؟  ـ

 !!  يشنو یکه م يزیو چ يبشنو يکه دوست دار هیجواب نیترسش تو فرق ب ـ

 ! شه  یمعلوم م فشونیحداقل تکل ـ

 !! فاجعه  یعنینشه ،  يخوا یکه م یاز حرف زدن ، اون شتریمونم ترس داره ، به ـ

که حرف و تو دلشون نگه  ییاونها ایزنن ،  یکه حرف دلشون رو راحت م یی،اونها نیشما جز کدوم دسته ا ـ

 دارن ؟  یم

 یده ، شما چ یاجازه نم طی، شرا یحرف بزن یتون یهم نم يوقتها اگر بخوا ی، بعض تشیداره به موقع یبستگ ـ

 ؟ 

 یآدم اگر بخواد م یباشه ، ول تشیموقع دیداره ، با یبستگ طیکنم به شرا یمن ؟ منم مثل خودتون فکر م ـ

 .... خلق کنه  تیتون خودش موقع

 ؟  هیچ يسؤال جوابها برا نی، حاال ا دیشا ـ

 .بهاران تو حرفت رو بزن !! خان  دیکه توح يحسم و پروند ي همه

 ! اعتراف  يراب ـ

 ؟  یچه اعتراف: کنه  یگر ده طرفم و متعجب نگاهم م یم بر

 ... اون روز من همه اش دروغ بود  يحرفها ـ

 کدوم حرفها ؟ : پرسه  یشده م زیر يچشمها با
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 .، رفتن  يخواستگار ـ

 ؟  یچرا بهم دروغ گفت ـ

کنه ، تازه  یبرعکس آرومه ، مفرد خطابم م...  نییکنه پا یتپه پرتم م يشه و از باال یم یاالن عصبان گفتم

تا آخر حرفام و خونده باشه که با  دیخودش کرده ، شا شیپ يچه فکر ستیخنده ، معلوم ن یچشماش هم م

 .کنه  یبراق نگاهم م يچشما

 یم: صبر الزمه  گهیکم د هیاحساساتت هنوز زوده ،  کیکردنت و تحر تیاذ يکه من بگم برا يکور خوند یول

 .خواستم سر به سرتون بذارم 

 بشه ؟  یکه چ: : پرسه  یم طونیشه به طرفم و ش یم لیکم متما هی

 . استیکار دن نیسخت تر اوردنیمقابلش کم ن در

 . ندازم  یباال م شونه

 ؟  نیفقط هم ـ

 ؟  هیچ نیدون یخوب نه ، م ـ

 . می؟ بگو تا بدون هیچ میدون ینه نم ـ

 ... بگم و قاه قاه بهم نخنده  ستین دیبع!! نطقش باز شده  چه

 !  ستین يحرف زدن کار ساده ا نمیب یکنم م ی، حاال که فکر م یچیه ـ

 ! خواد  ی، جسارت هم م تیآره بجز موقع: کشه  یم قیعم آه

 ... زنه انگار  ی، با خودش حرف م ستیتو حرفش ن هیو کنا طعنه

 !!  یکن یتو حرف زدن تعلل نم شیهمه ، اگر بشناسشناخت طرف مقابل هم م نهایقبول دارم ، در کنار ا ـ

ما  میدوئل جمله به راه انداخت!!  یحرفم من و مسخره کن دنیترسم با شن یگم مثل االن خودم که م یدلم م تو

 .... دوتا 

 ..زنه تو صورتم  یگرده و زل م یتموم نشده بر م حرفم

 ؟  یبگ يخوا یم یچ ـ

شه ترس از  یترس مانع م هیشه ،  یو درست کنم ، با خودم رو راست باشم ، اما نم میخوام خرابکار یم ـ

 !! شدن  شخندیر
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که فکر کردم درسته ؟ تو هم  يزهایکنم ؟ بهاران بگو چ شخندیتو رو ر دیچرا با!!  ستمینگو که منظورت من ن ـ

 ؟  یمثل خودم

 !! زنه  یقشنگ و ساده و پر احساس اسمم و صدا م چه

 : پرسم  ینگاه کردنش م بدون

 ؟  يچه فکر ـ

 ؟  رهیدلت گ ـ

  ادیباال م سرم

 من ؟  شیپ....  نجایا: گه  یذاره رو قلبش و م ی، دست م یشک و دودل با

 اون اعتراف کرد مگه نه ؟ اون بود که از دوست داشتن حرف زد ، قبل از من ؟  اول

دونم از کجا شروع شد  ینم: چند مدت  نیا یدلتنگ ایدونم از سر شوقه  یچکه ، نم یاز چشمم م یاشک قطره

!! 

 ... تونه تو دلش نگه داره رو  یدختر م هیك  ییحرفها نیکنم ، سخت تر یاعتراف م ساده

عشق : کشه تو موهاش  ی، اونم ذوق زده است ، دست م نهیش یشه و دوباره م یخنده فارغ و آزاد ، بلند م یم

دونم کجا حسش کردم ،  یدونم از کجا شروع شد ، فقط م یمنم نم!!  کنه یبودنشه که قشنگش م یناگهان

 ...هست  دمیکجا فهم

 ؟  ي؟ چطور دیفهم یاون از ک.... باالتر؟ اونم دوستم داره  نینعمت از ا ای، خدا ارمیکم م دنیواسه نفس کش هوا

تو  یهوش و زخم یکه ب يهمون روز: خونه  یزنم تو صورتش ، سؤالم و از نگاهم م یزل م سیخ يچشمها با

شد ، من به چشم خودم رفتن جونم و  یم نییسرت مثل مرغ سر کنده باال پا يباال اریو الله يجاده افتاده بود

 تیشونینشست ، سلول به سلول پ ام نهیرو س نیسرت سنگ ی، رمق از پاهام رفت ، مردم و زنده شدم وقت دمید

 ....گواهه 

گلگون سرم و  يبا گونه ها.... که خودم بارها بهش فکر کرده بودم  يکجا هم شروع کرد ، از همون لحظه ا از

 !!  يکار نکرد....  ينزد یحرف: ندازم  یم نییپا

 : داره نخنده  یمعلومه سع کامالً

 نکردم ؟  يمن کار... انصاف نشو  یب ـ

 ... کردم  یم ؟ فکر مدونست یم دیمن از کجا با... حرف زدن بهتر بود  ـ
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 !!به جا بوده  نمیب یبود و م نی؟ ترس خودمم از هم نهید يادا يبرا يکرد یفکر م ـ

 !!  يومدی، ن میکه پرواز داشت يمنتظرت بودم ، روز ـ

جلو ، ترسم از پس زده  ومدمین: مملو از دوست داشتن و محبت  یکنه ، نگاه یکنه و نگاهم م یکج م گردن

کردم  یرفتن رو نگاه م يدرد ، با چه زجر يشد رو يکه فراموش کنم ، اما نشد ، رفتنت درد ومدمیشدن بود ، ن

 !! دونه  یخدا م

 !!  ندتیبارم شده نبب نیآخر يبرا اوردیدلم طاقت ن.... بودم : خنده  یکنم و به روم م یتعجب نگاهش م با

 ..نرفت  شی، فکرم تا کجاها پ شدن يخبر یحروم ندونستن و ب یی، چه روزها رهیگ یام م هیگر

دعوا و بحث تلخ بودم ،  هیآور  ادینبود ، من  یشروع خوب...  لیسه ي، مثل ستاره  يدور از دسترسم بود ـ

 نبودم ؟

ره و  یگفتم م...  يکرد یشک ردم م یدست و پام و بست ، ب نمیهم: کنه به ادامه دادن  یم بشیترغ سکوتم

 !! یشد خودت باش یباورم نم دمتیدوباره د یشه اما نشد ، وقت یفراموش م

 !!  يخوا یم یچ یدونست ی، خودت هم نم ینداختیتو هم من و به شک م ـ

 يدیفهم یرفتارم و نم یپرده و راحت حرف زد ، معن یشد ب ی، نم يدونستم ، تو خودت حجاب و سد بود یم ـ

 حرف زدم ، چند بار اشاره کردم ؟  مهی، چند بار نصفه ن

 !! نداشتم  يتجربه امن  ـ

خانم خودش استاد رو دست زدن بوده و رو  نمیب یم....  یچیه گهیکه د يآخر نی، ا زتریو عز يبکر بود ـ

 .... به سرم اومد  یدونه چ یفقط خدا م یکن یو ازدواج م يگرد یبرم یگفت ینکرده بود، وقت

 !! قدم شدن  شیحقت بود ، از من نبود پ گهیاون د ـ

دلرحمم و طاقت  یلیکه خ فی، ح یدادم بپوش یبودم و م دهیکه برات خر یلباس دیحقم بود ؟ منم نبا ـ

 !!  يکه کرد یتیرو نداشتم با اون همه اذ تیناراحت

 زنه ؟  یکدوم لباس حرف م از

 کدوم لباس ؟  ـ

 یوقت..... بود  ادتی..  يخودت نبود....  دمشیتو خر تی، همونجا به ن دیخر میبا مهتاب رفت....  یلباس محل ـ

 ...  شیباش دهیبه شک افتادم نکنه تو کمد د يلباسم و آورد

 .... من اصالً نگاه نکردم : خوره خوب  یشم تو صورتش ، به هم بر م یم براق
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.. .بود ، گفت ذوق زده و خوشحال  یلباس چ دنیعکس العملت موقع د دمیدونم ، از مهتاج خانم پرس یم ـ

 ... ومدهیکه به نظرت آشنا ن يبه لباس نگاهم نکرد دمیفهم

 دونستن ؟ یمهتاج و مهتاب م ـ

 : ده  یشه و جوابم رو م یکارش تموم م... گفتنش و جواب دادنش  دیو ببخش امکیزنگ پ دوباره

، سربه  یفهم یم يدی، گفتم هروقت تو تنش د يخوا یم ی، گفت واسه ک دیلباس فهم دنیمهتاب موقع خر ـ

بهش گفتم از تو کمدم لباس  یمهتاجم وقت....  ندشیب یتو تنت م يدونستم به زود یسرش گذاشتم و نم

 گرانید ي، دستم برا يدار ی، شک کرد چرا برام مهمه تو چه حال دنشی، ساده بود فهم دیفهم ارهیوبرات ب

 یهات حرف بزنه مانعش شدم ، گفتم مخواست با یمهتاب م..... يدیفهم یتو م دیزودتر ازتو رو شد ، اول با

نزنه ، اما  یوقت حرف هیکرد تا  یم يبهت دارم ، اونم ازت دور یچه احساس یبدون ستیو الزم ن يبر يخوا

 !!  ستین يبود خبر نبود و مطمئ دهیاز مادرت پرس ومدیمهتاج کوتاه ن

 بود ؟  ياقوامشون هم باز يدخترها ي هیپس قض ـ

افتاد تو  يفکر هی هیچ قتیحق دمیشن یاون حرفها رو زده ، وقت یواسه چ دمیخبر بودم ، صبح فهم یمنم ب ـ

 يکرد نقشه  یفکر و م نی، مهتاج هم هم يو از عمد اون حرفها رو زد یاحتمال ، نکنه دوستم داشت هیسرم ، 

 .خواست وادارت کنه به حرف زدن  یخودت اجرا کرد ، م يخودت و برا

 !!  موفقم شد ـ

!!  يخوب به مهتاج بدهکارم کرد یمژدگون هی؟  يبه خاطر اونها اومد یعنی: خنده  یبلند م يته دل و با صدا از

 ... بشه  ریتعب يزود نیکردم به ا یدسته گل بزرگ به دستم داد ، فکر نم هی،  دمیخواب مادرم و د شبید

 .... باغ باشه  يتو ياز دخترها یکی دیازکجا معلوم من بودم ؟ شا ـ

 :  ارهیصدام خنده اش و در م حرص

 .، از دلم خبر داشت  یخود خودت ـ

 !! دونه  یصفورا جون که نم ـ

 .گم  یرو با شرم م یکی نیا

بکنه و قبل از اونها حرف  ياوضاع تحت کنترله ، به مهتاب و مهتاج خانم سفارش کردم نذارن مادر جون کار ـ

، سنگ  يتالش و زحمت از دستم در بر یشد بذارم ب یکنم ، نم رتیم غافلگخواست یبکشن ، م شیتو رو پ

 ... مفت ، گنجشک مفت 
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بره ،  یباال م میتسل يکشه و دستاش و به نشونه  یکنم و خودش و عقب م یشده نگاهش م زیر يچشمها با

 .....  هیجالبه چقدر فکرمون به هم شب

به گردن تو  شتریدوست داشتن ب نیخودش کرد ، حق ا ونیعمر مدخانمم از من زرنگتر بود و من تا آخر  یول ـ

خورم حاضر بودم تا هرجا الزم باشه نازت  یقسم م یول ومدمیکه من از عهده اش بر ن يبود بهاران خانم ، کار

 .....رو بکشم 

بره و  رونیاز پام ب یشم خستگ یکنم ، چقدر حرف زدن به موقع خوبه بلند م یم یاحساس سبک گهید االن

رو داشتن  یکس تیکنه حس مالک یم قیتزر یبه وجود آدم یکنم ، حس خوب یخودم تکرار م يخانمم رو برا

 .... 

 نیره ا یم یخانمت ؟؟؟ ک:  یکن یم تشیاذ شتریب يرو دوست دار یگن هرک یکنم ، م تشیخواد اذ یم دلم

 !! خواد دخترش و شوهر بده  ینم بابام....  يپشت سر بذار دیبا گهیهمه راه و هنوز چند تا خوان د

 !! بهاران بگه  یخودت ، گفته هرچ يرو گذاشته به عهده  یبابات که همه چ یول..... واقعاً  ـ

 ... نداره  بیدروغه ، بابا که علم غ گهید نیا

تو باغ تموم شده ، االن همه منتظر عروس و داماد هستن ، مهتاج  يمراسم خواستگار..  یکن یفکر م یبه چ ـ

 ..... رو درحقم تموم کرده  يخانم خواهر

همه برنامه  نیپس ا... مهتاب دوباره مهتاب شده بود  دمیها با مهتاب و مهتاج بود ، د يباز امکیاون پ پس

 !! داشتن 

 ياال من ، حاضر يانم ؟ تو که واسه همه سوغات آوردبهاران خ: زنه تو صورتم  ی، زل م ستهیا یبه روم م رو

 ... باشم  میجون مراقب سوغات يدم تا پا یقول م.... مخصوص خودم  ی، سوغات یمن بش یسوغات

 یکه نشستم رو تپه نشونش کردم ، ب یقاصدکه ، از همون اول يپر از گلها کیکوچ يمحدوده  هیتپه ،  نییپا

ها ، که تو گوش قاصدك حرف  یفکر خوب به سرم افتاده ، مثل بچگ هی،  نییرم پا یذارمش و م یجواب م

دونه  هی.... کنه  ینگاهم م دیو نا ام نییپا امیم.... برسونه  میخوا یکه م یرو به کس غاممونیتا پ میزد یم

 . گم  یرو م غاممیدارم ، نه به نجوا و آهسته ، بلند تو گوشش پ یقاصدك بزرگ بر م

 .... جون  يبگو منم تا پا... برو بهش بگو ، قبول  ـ

کنه واسه گرفتن قاصدك و خودش  یکه گرفته صبر نم یو اون سر مست از جواب دیکنم طرف توح یم فوتش

به من  دنیکنه واسه رس یفهمه و عجله م یو م تمین یول دنیدوو تیرم به ن یبه طرفم ، عقب عقب م ادیم
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 یمانع م دیتوح ي، دستها دنخور نیخوره و قبل از زم یم چیکنم روبه دشت ، پام پ خوام برگردم فرار یم..... 

 .... شه 

هم بده ،  گهیقول د هی.. االن شروع شد  نیاز هم: گه  یو م ادیز يو عجله  دنیزنه از تند دو ینفس م نفس

 ...  یسر به هوا نباش

اومد  یم ادمی یکردم چ یهروقت بهت فکر م یدون یم: شه  یخندم به روش و جوابم نوازش آروم پلکم م یم

 ؟

 : فتهیم نییو نگاهم پا رنیگ یحرکت و ازش نداشتم ، گونه هام رنگ م نیا انتظار

 ... نه  ـ

از همون روز  نمیب یکنم م ی، حاال که فکر م فتادیبه دست که چادرش مدام از سرش م ینیدختر س هی ریتصو ـ

 ....اول دوست داشتم 

 :کنم  یگه ، براش پشت چشم نازك م یکردم و م یشکل گشا پخش مم لیکه آج يروز

 ؟  یو چشم چرون یپسر حاج ـ

 .... مال خودم بود ....  یکدوم چشم چرون ـ

 ..... سند زده بودن به نامتون حضرت آقا  ـ

 ....... خروه ، خانم خانما  یسندم به نامم م ـ

 به اعتماد  نگونهیکه من ا یستیک

 خود را نام

 میگو یتو م با

 کنم یام را با تو قسمت م يشاد نان

 و نمینش یکنارت م به

 روم یبه خواب م نینچنیتو ا يزانو بر

 گونه به جد نیکه من ا یستیک

 !!!کنم  یبا تو درنگ م شیخو ياهایرو ارید در

 

 ــــــــــــــانیپــــــــــــــــــا
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 م .  الیلــــــــــــــ
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  93 تیر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member234430.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member93262.html    :ناظر 
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