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 ست های بیناد

 چیکسای

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 دست های بینا
 یباسمه تعال

 
 

 اول فصل
 ینیوکالت اشکان مب دفتر

شت. مثل روزها یم رهیخ یواریساعت د به  ٬قبل یشم. چقدر امروز زود گذ
ساعت یزود و تکرار سها ریبعد از ظهر درگ 6صبح تا  8. از  شکده  یکال دان

شجوها تازه  کیبودم. باز نزد شده و دان شونیامتحانها  شکال  اد اومده که رفع ا
شده. تازه  شک  شون حرف زدم که دهنم خ صبح برا سهکنن. انقدر از  ام با  جل

شده. جون آدمو باال م یکی شرها تموم  کتاب چاپ کنن.  کیتا برات  ارنیاز نا
 یکی. ذارنیباز هم منتشتتو ستترت م یول برنیستتودو اونها م شتتتریهرچند که ب

 باش. ستیو دنبال وکالتو تدر! بریسیبهم بگه به تو چه کتاب نو ستین
 کنم. ینگاه م زیرو م یبه پرونده ها کالفه
بااوف  الیما خ یچرا جوونها دونمیبرم دادگاه خانواده. نم دی! فردا از صتتبح 

 تنها راه حل مشکالت با همسرشون طالقه. کننیم
 :گمیو م خندمیخودم م به
 ؟یحاال نه که خودت ازهمسرت جدا نشد -

 :گمیو م دمیبه خودم جواب م خودم
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ض - سع یمنکه را صم نیکردم تا ازا موینبودم و تمام   یصرف نظر کنه ول میت
جوابمو داد؟ " حق طالق نگرفتم که بخوام تا آخر عمر به پات بسوزم."  یاون چ

 .وزهسیداره م شویافتاده تو آت کردیفکر م ٬ما نبود یزندگ انیدر جر یکیحاال اگه 
ازوطن، برگشتتته و  یبعد از ستتالها دور مشیکه عشتتق قد دمیزود فهم یلیخ

ستون کرده و به دنبالش راه افتاده. گور بابا ادی لشیخانم ف سال  5 من که یهند
 رو گذاشته بودم. بایز نیدر گرو عشق به ا مویقلبو روحو جسمو تمام هست

به دستتتت م نیوکالت ا یوقت قبال و به حق شتتتریب گرفتم،یمدل پرونده ها رو 
شوهرش تو زندگ دادمیخانمها م شته که دلگرم  شیو معتقد بودم حتما  کم گذا
س جهینت نیاالن به ا ینبوده. ول ض دمیر شر یکه بع  فیاز خانمها هم، پرتوقع ت
بابت هم  نینابستتامانو ستترو ستتامان دادم و از ا یهایزندگ نیاز ا یلیدارن. خ

 و جور کنم. خودمو جمع یهرچند نتونستم زندگ ٬خوشحال بودم
 که در کوزه افتاده . هیکوزه گر تیحکا ٬میزندگ داستان

که ولم نم تو تا فکره  به  کیتو  ٬یمدت یبرا خوادیکنن. دلم م یستترم هزار  کل
 و همه آدمها. زیکنم. دور از همه چ یدور از چشم همه زندگ یجنگل
که  هییو پرونده ها یکه نوشتتته ام بر استتاس مشتتکالت اجتماع ییکتابها تمام

رو  یمواظب بودم تو کتابهام کستت شتتهیخودم حل و فصتتلش کردم. هرچند هم
هام در ع تان مت نکنم و داستت تک حر رو در ذهن  یفرد خاصتت ت،یواقع نیه

 نکنه. یخواننده تداع
که  یزی. چسمیکه درباره اش بنو گردمیعاشقانه آرام م کیکه دنبال  مدتهاست

شون بدم. تو ا سم رو در اون ن سا سال نیبتونم تمام اح م که طالق گرفته ا یسه 
حاال  یتنها شتتدم و تمام ستتاعات روز رو به کار اختصتتا. دادم. ول یلیخ
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ساس م شد کنمیاح س کیبه  ازمندین دایکه   روزکیاز  عدکه ب یهمدم هستم. ک
ا به آغوش بزاره و بجلوم  یاستکان چا کیو  رهیوقفه کتمو از دستم بگ یتالش ب

رامم اصتتال م ستتتمیاف ن یبره. اهل ج رونیاز بدنم ب هامیگرفتنش تمام خستتتگ
. مادرم هم که مثل همه  ستتتمین یمیصتتم یلی. با خواهرهام هم خستتتین نیا

 ییاحساس تنها بیروزها عج نیسال ا 33. بعد از کنهیم حتیمادرها فقط نص
 .کنمیم

 .شمیو غرق در افکارم م زمیبه موهام م یچنگ کالفه
 :گمیو م امیم رونیچند ضربه به در اتاق، از افکار موهومم ب یصدا با
 تو. دییبفرما -

ستانه در ظاهر م یخانم س کی. شهیدر آ س کیش اریپالتو ب که  به تن داره یطو
ست سر آ صورتش  دهیپوش یبا خز همون رنگ ناشیدور گردنش و   کیشده. رو 

 .بهیخورده عج کیاون ساعت شب  یزده که برا یبزرگ آفتاب نکیع
 :شهیسبک و خانمانه وارد م ییبر لب با گامها لبخند

 د؟یباش ینیمب یآقا دیسالم. شما با -
 :نهیکه روبروم قرار داره بش یکه رو مبل کنمیدستم اشاره م با
 د؟یباش یانیخانم ک دیسالم. بله خودم هستم و شما هم با -
 یاو پ نهیشتتیمبل م یو رو کنهیم دییحدستتمو تا بایخند زحرکت ستتر و لب با

مارک  یو کفشها رهیت ی. از شلوار کتون خاکسترندازهیچپش م یراستشو رو پا
cat دهیم تیاهم یلیخ دنشیبه لباس پوش شهیکه به پا داره معلوم م. 

 :دهیم ادامه
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ش- ش دیببخ شغله کار رغمیمجبور کردم عل تونویکه من شت یم به  دیکه امروز دا
 ساعت شب وقت مالقات بدن. نیمن درا

 مالقات بپرسم؟ نیاصرار و عجله شما رو واسه ا تونمی. مکنمیخواهش م -
 ارهیدر م یدفتر با جلد چرم قهوه ا کیو  کنهیباز م فشتتویک پیظرافت تمام ز با

 .رهیگیو به طرفم م
 :پرسمیم متعجب

 هست؟ یچ نیا-
 :گهیو م کنهیم باشیمنو مهمون لبخند ز ٬مجددا-
شما از طر- ستش من با  شدم. ا تونییدختر دا قیرا شنا  ست شونیغزال آ ان ازدو

شگاه ستن. فکر م یهم دان صحبت  شونیا کنمیمن ه شما  قبال در باره من با 
 کردن.

 :گمیاندازم و م یبه صورتش م یتعجب نگاه با
 شما هم ...... -

 :گهیو م کنهیقطع م حرفمو
 دفتر نوشته شده نیدرا زیهمه چ دییالطفا سوال نفرم -
 :دهیبعد ادامه م و
 یداشتتته باشتته تا از رو نویا ییکه توانا گشتتتمیخوب م ستتندهینو کیدنبال -

 .سهیبنو یحال واقع نیرمان جذاب و در ع کینفر  کیدفترخاطرات 
شا یخاطرات شه ول یجانیو ه بیعج یلیخ دیکه  شه  ینبا اگه خوب پردازش ب

 نیهم یکرد. برا ی. غزال شتتما رو به من معرفدهیبه مخاطبش م یحس خوب
 یکم با کنمیدفتر خاطراتو بهتون بدم . فکر م نیامشتتب مزاحمتون شتتدم که ا
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دو  تا تو خاطرا ستین عیهمه وقا نی. البته اادیازش در ب یپردازش رمان خوب
شده ول ستن یکیکه  ٬یانیخانم آرزو ک قیمن از طر یماه قبل نوشته   ٬از اقوام ه

ضوح  زی. در دفتر همه چذارمیلحظه به لحظه اتفاقات م انیشما رو در جر به و
عال به . اون فدیبپرستت شتتونیاز ا دیتونیم د،یداشتتت یاگر ستتوال ینوشتتته شتتده ول

صفهان رفته ول کیخاطر  سه د گهید وزچند ر یکنگره به ا ن شما با هاتو دنیوا
 .رهیگیتماس م

 ند وقت قبل خواه*ر*زاده ام غزال بهم گفت:که چ ادیم ادمی تازه
رمان  کیدفتر خاطرات داره که دوست داره ازش  کیهام  یاز همکالس یکی -
 کردم. یمنم شما رو بهش معرف ٬بشه هیته

شکده و گرفتن مجوز برا یکالسها ریدرگ انقدر شار کتاب جد یدان بودم  دمیانت
 که به کل اونو فراموش کردم.

 شدم و گفتم: رهیبزرگش خ یدود نکیو ع یصورت گندم تو
مان ر کیدفتر بندازم و نظرمو در مورد نوشتتتن  نیبه ا یکه نگاه دیاجازه بد -

 شرمندتون نشم. کنمیم یبگم. سع
 کرد و گفت: یمکث

قلم  ٬گوش دادم امیپ ویدارم. چند تا از داستانهاتونو در راد مانیمن به کارتون ا -
 انیاون منو در جر دیبگ یانینظرتونو به خانم ک دیتونی. شتتما مدیدار یا یقو
 .ذارهیم

 :پرسمیم کنجکاوانه
 چرا با خودتون در تماس نباشم؟-
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و تا د دیبره شتتا شیکردم پ یزیکه برنامه ر یزیاگه همه کارها مطابق اون چ -
ردم. برگ گهیهم چند ستال د دیو شتا گهید کماهیممکنه  یبرگردم. ول گهیهفته د

به محض بازگشت از  ٬در صورت مثبت بودن نظرتون در مورد نوشتن رمان یول
 خدمتتون. امیسفر، حتما م

 :گهیم شهیاز جاش بلند م کهیحال در
 جانیاز اومدن من به ا یبمونم چون کستت نجایتونم ا ینم یلیمن خ دیببخشتت-

 .شنیخبر نداره و احتماال خانواده ام نگران م
 زم.اندا یبهش م یاجمال ینگاه

ص اینه چندان رو ییبایخانم جوان با ز کی در چهره داره و  یگونه. مالحت خا
جلب  شتریخانم در برخورد اول ب نی. اونچه که در ا164 -163در حدود  یقد

ف طر یکه بدون هرگونه عشتتوه ا هیوخانومانه ا یرفتار یظرافتها کنهیتوجه م
 وستتتو د ٬مودبانه اریصتتحبت کردنش بستت کنهیمخاطبشتتو جذب خودش م

 .ستیداشتن
 .رمیبه خونه م لمیو بعد از برداشت وسا کنمیاحترام تا دم در بدرقه اش م با

 . البته بعد از جدامیکنیم یسالهاست فوت کرده و من و مادرم باهم زندگ پدرم
 یبرگشتم. حوصله اجاره دادن و خوردن غذاها میشدن از همسرم، به خونه پدر

شتم.  ستورانو ندا شت.  یمادرم هم کارر به کارم نداره. خونمون چند تا اتاق دا
 ییغر زدن که تو خونه بنا چقدرکردم. بماند که خواهرها  یکیدو تا از اتاقها رو 

و غذا آماده کنه و  یواستته کارگرها چا دیپا دردش با نیو مامان با ا یراه انداخت
رهان و ب لیر تا دلکه اتاقت چند متر کوچکتر بود و خالصه هزا شدیم یحاال چ

 یمتر 30اتاق  کیبودم حاال  یراضتت یلیخودم خ یکه کارم درستتت نبوده. ول
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مبل ستته نفره مجهزش  کیو  زکامپوتریم ٬کتابخونه ٬تخت دونفره کیدارم که با 
 کردم.

سته سمیو ذله به خونه م خ شر سالن ورود اطیتو ح نوی. ما  رو که یپارک و در 
کنم. طبق معمول مامان خوابه  یباز م یکنه، به آهستتتگ یمامان شتتبها قفل م

شاممو م شته.  . خواب خوابه!! رمیخورم و به اتاق مامان م یوغذامو رو گاز گذا
سمیم شویشونیو پ شمیخم م شم و بع نمقربون مامان مهربو گمیو م ب*و* د ب

 .شمیسرو صدا به اتاقم وارد م یب
 تو حال و رمی. دومرتبه مکنمیو خودمو رو تخت پرت م کنمیعوض م لباستتمو

و  یهمسرم سارا، بعد از دو سال دوندگ کردیفکر م ی... کشیچند سال پ یهوا
اش  هیمهر ٬مشترک یکردنش به ازدواج و سه سال زندگ یواسه راض دنیناز کش

ام بشم تو چشم ایرو به اجرا بذاره ومنو ممنوع الخروج کنه و بعد که علتشو جو
 با وقاحت تموم زل بزنه و بگه:

ندگ - . طالق کنمیم یهودگیندارم و احستتتاس ب یجانیه چیبا تو ه یدر ز
 .خوامیم

که تمام هّم و غمم  یمن یو حرف از طالق زد. جلو ستتتادیراحت جلوم ا چه
 نگه داشتن اون. یبود و تنها تالشم راض میهمسرم و زندگ

شو گرفت  یلیخ  شهیچون خودم حق طالقو بهش داده بودم. همراحت، طالق
 یوزاونر چوقتیباشه. ه کسانی دیبا یمعتقد بودم که حقوق زن و مرد در زندگ

ضر ب ص کهی. همون روزرهینم ادمیرو  میاومد رونیکه از مح سارا  سم  از  یامیا
 شناسنامه من خط خورد. یبرگه 
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ستمیم سونمش ول خوا س یام و کی دنیبا د یتعارفش کنم که بر شا لند ب یام 
ست شد و با سارا د ادهیپ نیکه از ماش یکس دنیو با د ستادیکه جلوش ا یمشک

حستتام  ریدوستتتم ام نیستتر بهتر ریز زیرو ستترم آوار شتتد. پس همه چ ایدن ٬داد
 بود. ینوروز
ر از بچه رفت. چند با ایبه استرال لیادامه تحص یبرا سانسیکه بعد از ل یدوست
داشته  یسر و سر خهیتار یبه اسم سارا که دانشجو یدختربودم که با  دهیها شن

پدر دختر مخالفت کرده. حرفها و  یبه منزل ستتارا رفته ول یخواستتتگار یو برا
مام عشق به سارا با ت ریمس درنگرفتم و به احساساتم اجازه دادم  یجد عاتویشا

در شتتدم. انق تی. منهم کور واقعکنهیگفتن عشتتق آدمو کور م میقوا بتازه. از قد
سارا منو کور کرده بود که حت شق   یسارا اینکردم که بفهمم آ قیتحق کباری یع

هم علت جواب رد دادن پدر سارا رو  چوقتینه؟ ه اینفره  کیحسام  ریمن و ام
بعد  ٬دبو سانسمیدوست دوران ل نیحسام که بهتر ریدم. امیحسام نفهم ریبه ام

نو نابود م یشد و زندگ میوارد زندگ یا بره نیدر پوست یاز سالها به صورت گرگ
ش سوار ما سارا نگاه نشیکرد. خنده کنان باهم  به من  یشدن. در لحظه آخر 

ند زشتتت نا لمیرو تحو یکرد و پوزخ حرف موکلمو  یداد و من اون موقع مع
. منهم در اون دهیرستت ایدن یبا خ*ی*ا*ن*ت زنش به انتها گفتیکه م دمیفهم

سال از  5عشق به سارا  ی. بهاستادمیپرتگاه ا کی یدر لبه  ایدن یلحظه درانتها
ما که نه جس یبا اون از دست دادم. کس یعمرم بود که در زندگ یسالها نیبهتر

 یواسه من خ*ی*ا*ن*ت نیبلکه روحا و فکرا به من خ*ی*ا*ن*ت کرده بود و ا
سم شتریب ستم قبول کنم درهمون لحظه که  یبود. نم یاز خ*ی*ا*ن*ت ج تون

شقم در آغوش م سر و ع  ایدن یتهایگرفتم و از تمام مالک یسارا رو به عنوان هم
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فرد  ادیخواستم مالک عشق اون به خودم باشم، با  یو فقط م دمیکش یدست م
ود کنم بس ب ربه ستتارا فک خواستتتمینم گهیگرفت. د یدر آغوشتتم جا م یگرید

تاوان دادم. برا یبرا یهرچ به اون  به اون  الیو خ از شتتر فکر نکهیا یعشتتق 
شم، دفتر خاطراتو از ک صفحه اول ارمیدر م فمیمارخوش خطو خال راحت ب  .

 هم زشت و خام نوشته شده : یو کم یو با خط معمول یآب سیروان نو کیبا 
 ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ای اال
 افتاده مشکلها یعشق آسان نمود اول ول که
 خودم گفتم: با
 و مجنون. یلیداستان معلوم شدن، ل یتهایپس شخص -
صفحه با رنگ آب هیبق شده. چند  شته  صفحه با رنگ  ٬یدفتر با خودکار نو چند 

شک یسبز وتعداد ض ی. چند جا خط خطیاز ورقها با م از برگه ها  یشده و بع
. خورهیبه چشتتم م یپاره شتتده اند. تو هر صتتفحه هم چند تا خط خط مهیازن

س ست خط خوب خاطراتو نیکه ا یانگار ک شته نه د شته و نه ب ینو  اتیادب هدا
اگه  ایکه آدم نامرتب  شهیدفتر هم معلوم م تیآشنا بوده. از وضع یلیخ یفارس

 بوده. یمشغول م،یعجوالنه قضاوت نکن
............................................ 

 نام خدا به
 یعماد تهران خاطرات
قا نیمستتتافر تا د مام خم یالملل نیدر فرودگاه ب گرید یقیمحترم  رود ف ینیا

 در آورده ....... یخود را به حالت عمود یهایآمد. لطفا صندل میخواه

http://www.roman4u.ir/


 13 های بینادست 

شدم و د در شن یصدا گریافکار خودم غرق  سال  23. بعد از دمیمهماندار را ن
شت به ا ٬از وطن یدور شن ارید نیبازگ خاک آن چقدر لذت بخش  یبو دنیو 

ل که مث ییو چراغها تیکبر یاندازه قوط یبه خانه ها مایهواپ یبود. از پنجره 
داشتم هم آرامش  ینگاه کردم. حال دوگانه ا زدندیآسمان چشمک م یستاره ها

 و هم اضطراب.
مدت،  نهمهیمجدد آنها بعد ازا داریبودم و د دهیستتالهاستتت که خانواده ام را ند

له ها ی. وقتکردیم یجار میرا در رگها یحس خوب آمدم  نییپا مایهواپ یاز پ
تهران را با  یزییپا یپر دود و آلوده  ٬ستترد یو هوا دمیکشتت یقینفس عم کی

پاک  یبخش تر از هوا لذت اریبس میکه برا ییفرستادم. هوا میها هیبه ر اقیاشت
آلپ بود. ستترم را بلند کردم و گفتم: ستتالم تهران!  یکوهها یدامنه ها زیو تم

 .یشد روزیبرگشتم. تو پ یول ٬ریباالخره من برگشتم. د
من که بعد از  یشتتدم. برا میمنتظر چمدانها ٬آمدم نییستتالن که پا یپله ها از
تا چمدان بزرگ  3داشتن  ٬گشتمیبه فرانسه برنم گریاز وطن د یسال دور نهمهیا

 نبود. یادیز زیلپ تاپ چ فیک کیو  یساک دست کیدو نفره و 
شد  ی"به وطن خوش اومد گفتیکه م ییصدا لحظه از  کیعماد جان" باعث 

چشتتمم دور  یکمربند متحرک از جلو یرو لمیچمدانها غافل شتتوم و وستتا
 یشتتوند. با عجله به ستتمت چمدانها رفتم و با کمک مستتافرها آنها را از رو

آوردم. چمدانها را به باربر ستتپردم و خودم با ستترعت  نییکمربند متحرک پا
 کردیجدا م نیقبال کننده ها را از مسافرکه است یا شهیبه سمت ش یوار وانهید

 .دمیدو
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منتظرم بودند. با  شتتهیپشتتت شتت ٬عارف و عادل میو مادرم و دو تا برادرها پدر
شمانم حلقه زد و بدون ه دنید شک در چ  یاجازه دادم تا رو یخجالت چیآنها ا

 شوند. یصورتم جار
شک خ صورت هم در کنار خانواده ام  گریشده بود. چند نفر د سیمادرم از ا

من دستتتت تکان  یبرا یول شتتناختمیرا نم چکدامیبودند که من ه ستتتادهیا
 .دادندیم

 یرا که پهنا یاشک شوق ،یپدر بعد از سالها دور یمادر و ب*و*سه ها آغوش
 میراگرم پدرم ب یمادرم و دستتتها ی. چقدر بوشتتترکردیصتتورتم را پر کرده بود ب

 شده بودند. بهیغر
شده است  یخودش مرد یسال از من کوچکتر است و حاال برا 4ا که ر عارف
ست ب*غ*ل کردم و چند دق 5ناز  یدختر کوچولو کیو پدر  در  یا قهیساله ا

بودم،  دهید پیاسکا قیرا که از طر مایکردم. عارف همسرش س هیآغوش او گر
 چهره دنیکردم. با د یدستتت دادم و احوال پرستت مایکرد. با ستت یبه من معرف

 باشد. میبرا یخواهر خوب تواندیمهربان و ساده اش احساس کردم م
خوب  گهید یتونیگفت: داداش چقدر لهجه ات عوض شتتده ؟ ر رو نم عارف

 ؟یتلفظ کن
 شتتمیکم که بگذره دوباره م کی ریستتخت نگ یلیو گفتم: خ دمیخند شیرو به

 خودتون. یهمون عماد تهرون
شده بود، به آغوش سال بعد از رف 4را که مادرم،  عادل سه حامله  تن من به فران

ش سه کردم.  دمیک صورتش را پر از ب*و* سرو  سال با خانواده ام فقط از  23و 
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ها قیطر ها ٬یهفتگ یتلفن مه  عد ا ٬نا ند ستتتال آخرازطر نیو در ا لیمیب  قیچ
شب با آنها صحبت  3 یو ُاوو در ارتباط بودم. حال هرچند که هفته ا پیاسکا

 ا!کج دنیکجا و آن د دنید نیا یول میدید یهم را م نترنتیا قیو از طر کردمیم
مرد به همراه همستترانشتتان جلو آمدند و با من دستتت دادند و گفتند: عماد  دو

 چقدر دلمون برات تنگ شده بود! یدونی. نمیجان خوش اومد
ا و ب دمیکش رونیآشنابود. چهره شان را از صندوقچه خاطرات مغزم ب نگاهشان

بابه ام به آنها اشاره کردم و با شک گفتم: شه... ر...و..ز و رو به مرد انگشت س
 !ارمیآقا رو به جا نم نی! ادیو گفتم : ببخش گرکردمیجوان د

با  کهیو در حال دیبه آغوش کشتت جانیمن را با ه دمیکه او را شتتهروز نام یمرد
ست به پشتم م سر! ب زدید ص ستین خودیگفت: درسته پ اب که جراح مغز و اع

تو  یمن اگه به جا ییبود. خدا شتتتریاز اول هم هوشتتت از همه ماها ب ؟یشتتد
 پدرو مادرمو بشناسم چه برسه به پسرخالم! تونستمیبودم نم

غوشتم آ شتتردریشتد. ب لیتبد هیخنده اش کم کم به بغض و بعد به گر یصتدا
چقدر بهم  یبیغر یدونیفشتتارش دادم و آهستتته در گوشتتش گفتم: شتتهروز نم

 سخت گذشت!
اش را کنترل کند گفت: تموم شتتد عماد...  هیگر کردیم یهم که ستتع شتتهروز

 تموم شد...
 ام بود همسرش یپسر خاله ام که دوست گرمابه و گلستان دوران کودک شهروز

آمد کرد و  یستتاله م 29که به نظر  گریکرد و رو به پستتر د یرا به من معرف نایم
 خانم. وایحاج رضا و همسرش ش ییلوس کرده دا یعل ریهم ام شونیگفت: ا
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 یدر دستتت دادن به من کم وایو شتت نایدستتت دادم. به نظرم آمد که م یهمگ به
 معذب بودند و فقط به خاطر احترام به من دستم را رد نکردند.

غربت فرستاده شود و بعد  اریبه د یسالگ 15که در سن  یکرد؟ پسر شدیم چه
و هم  شتتودیاز وطن و خانواده برگردد هم لهجه اش عوض م یاز ستتتالها دور

 فرهنگ و هم افکارش.
و گفت: عمادم، چقدر دلم  دیبه ستتمتم آمد و دومرتبه مرا به آغوش کشتت مامان

 موندنیکه تو به د شتتتدیم ضیبابات مر دیبرات تنگ شتتتده بود مادر! حتما با
 ؟یایب

ست ش یشانیپ قیعم ینهایچ یبه رو ید سرش را در آغوش گرفتم . دمیمادرم ک
ستمیبه خدا نم یمامان. ول یو گفتم: حق دار سنگتون سها انقدر  ود که ب نی. در

نداشتتتم . بعدشتتم کار تو  یحیتفر چیاز اون ه ریغ لیدر تمام مدت تحصتت
ها . تنکردمیکه من کار م ییواقعا طاقت فرستتا بود، خصتتوصتتا جا مارستتتانیب

. بعد هم که خودت دادنینم یخصجراح مغز و اعصاب اونجا بودم و به من مر
قدر تالش م یانیدر جر تا دوره فلوشتت یکه چ تموم کنم و واستتته  مویپیکردم 

 د؟یومدین دنمید یبرا کباریبرگردم. شما چرا  رانیبه ا شهیهم
جایما هم ا یریباور کن درگ - مه مصتت ن عد از اونه و  بتیکمتر از تو نبود. ب

 یکمر راستتت م میبابات که کمر هممونو خم کرد، تازه داشتتت یورشتتکستتتگ
به  تانمارسیب نیاز ا ی. هیانیکه بابات سکته کرد. بعدشم خودت درجر میکرد

 ما داد! بهدکتر به اون دکتر! خدا باباتو دوباره  نی! از امارستانیاون ب
 سکته ساده بوده! کی دیشما که گفت -
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 دیحرف زدن نداره! دکترها ازش قطع ام یت نابابا گفتمیمادر! م گفتمیم یچ -
 یکنب یخواستتتی. تو از راه دور چکار مکنهیکردن و گفتن قلبش خوب پمپ نم

ماد؟ غ که فکر و خ نیاز ا ریع ندگ الیبود  کار و ز بات تو رو هم از   یبا
شتم اخوردیمادر جان نبودت بد جور تو ذوقم م ی. ولنداختیم ست دا  نی. دو

 .یدست من و بابات باش یعصا یآخر عمر
 مامان انداختم. یرا دور شانه  دستم

ثل  نیمادر من! ازا یحق دار - عد م به  ذارمیکوه پشتتتتونم. نم کیبه ب خم 
 ینکردم، ا جبران م یچند ستتال پستتر نیتو ا ی. هرچدمی. قول مادیابروهاتون ب

 ذارم آب تو دلتون تکون بخوره. یبه بعد نم نیکنم و از ا
 خوامیاز خدا نم یزیمن چ یباش تو سالم -
 قربونه مامانم بشم -
 سرش زدم. یب*و*سه رو کی

 ادیهمه تو خونه در م یتو خونه. االن صتدا دی: خاله دل و قلوه رو بذارشتهروز
 ها !

را باز کرده بود به ستتمتم آمد و دستتتش را دور شتتانه  شیدستتتها کهیحال پدردر
خودم را  یبلند تر استتت. مجبور شتتدم کم یلیانداخت. قدم از پدرم خ میها

 خم کنم.
سرم! بق - ستن و منتظرن که  لیرو منتظر نذار. االن کل فام هیپ منزل ما جمع ه

 .ننیرو بعد از سالها بب یتهران نیفرزند ارشد حاج حس
پدر که  یمیعارف شتتدم . پدر و مادرم هم با همان بنز قد نیستتوار ماشتت من

 راه افتادند. میطن است به طرف منزل پدرمن از و یدور یهمسن سالها



wWw.Roman4u.iR  18 

 

 شهروز آمدند. نیو همسرانشان هم با ماش یعل ریو ام شهروز
ستتال  23تهران نگاه کردم و با تهران  یابانهایذوق زده به خ ٬راه را از پنجره تمام

 .ابانهایاز خ یکسرینام  یعوض شده بود حت زیکردم. همه چ سهیمقا شیپ
 مدت نیتو ا کردمیشتتلوغ شتتده . چقدر آباد شتتده. فکر نم: چقدر تهران گفتم

 کرده باشه. رییتغ نهمهیا
 یخال نیما همش زم یطرف خونه  ادتهی! یدی: داداش! حاال کجاشتتو دعارف

ساختن که اگه بخواستیسوزن انداختن هم ن یو باغ بود. حاال جا  ی. برجها 
 شکنه.که گردنت ب یانقدر سرتو به عقب خم کن دیبا ینگاشون کن

ستتال  23همان استتت که  میشتتناختم. منزل پدر یخودمان راخوب م ابانیخ
نه و کیترک کردم.  شیپ گاهیز کینزد ٬شیدر تجر یمتر 500 ییالیخا  ارت

 امامزاده صالح.
چقدر تو امام زاده صتتالح شتتمع روشتتن کردم تا به  ریبخ ادشیخودم گفتم:  با

بود. به قول شتتهروز تموم شتتد و  یی! چه روزهای! هیخواستتته هام برستتم. ه
 رفت...

 آمدم. رونیب الیزد از فکر و خ یم شهیکه پدر به ش ییضربه ها با
 دیراینم فیدکتر تشتتر یو افتخار گفت: آقا یاز خرستتند یبا لحن حاک پدر

شب عارف و  صبرانهیهمه ب ن؟ییپا شه آخر  ستن. چمدونات با شما ه منتظر 
 بابا جان! ارنیعادل م
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آدم که با آنها  یادیتعداد ز دنیدر منزل پدرم جمع شتتتده بودند. د لیفام همه
جودم و گانه،یو کار بودن در کشور ب کسیبعد از چند سال ب ،یدار یرابطه خون

 را پر از شعف کرد.
آوردم. روزگار بزرگترها را  ینم ادیرا به  چکدامیمن ه یها آشتتنا بودند ول چهره

 کرده بود و بچه ها را بزرگ. ریپ
من به  دنید یهمه برا شان،یگرفته تا بچه ها و نوه ها ییخاله، عمو، عمه و دا از

 یو پدر یمادر لیخانه پدرم آمده بودند. اگر قرار بود جنگ شتتود، مجموع فام
 .دادندیم لیلشگر را تشک کیمن 

ض یخاله ها را معرف یکی یکی مادر شون  نیو ا هیکرد: خاله را س هم دوتا عرو
 هورا خانم.خانم و ط دهیسپ

له له منو  شیابروها نیب یگره ا هیراضتت خا نداخت و گفت: واااا!! خا  ادتیا
 ست؟ین

 شما رو فراموش کنه. یشگوناین یکس شهی: چرا خاله جون! مگه مگفتم
گاه گفتم: آخ !!! شگونین کی میبازو از  محکم گرفت که نا خود آ

 خاله! یش یعماد!! تو عوض نم یادامه داد: هنوزم شر خاله
 اره!ند دهیفا یگرفتن جز ذاتت شده. توبه هم بکن شگونیخاله، ن نیبب -

و ت کهیموقع یکه همگ هیخاله راض یهم سبحان و صالح پسر ها شونی: امامان
 ساله بودند. 7ساله و  9 یرفت

و گفت: خاله حنانه و دوتا  دیکشتت گریمهمان د کیدستتتم را به ستتمت  مامان
. یدی. شتتهروز و خانمشتتو هم که دتایو روز کایروندوقلوش  یدختر خاله ها

 خاله. یو آقا مسعود دامادها دیآقا سع نهمیا
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 ؟یچرا دراز شد یخاله تو که گرد بود -
 !کنهیمرض قند به آدم رحم هم م نیخاله جون مگه ا یو گفت: ا دیخند

 خاله هات هستند. ینوه ها ینیبیوسط رو هم که م یطونهای: شمامان
پدرم مثل  یکرد. خانواده  یهم عمه و عموها وفرزندانشان را را به من معرف پدر

عمه و هرکدام هم دو تا بچه داشتند که  کیعمو و  کینبودند  ادیز یلیمامان خ
 ایمستتافرت بودند و  ای هیآمده بود و بق میاز پستتر عموها یکیدر آن شتتب فقط 

 دانشجو بودند. گرید یدرشهرها
"خوش  گفتندیدر جواب آنها که م ییدادم وبا خوشتترو تک تک آنها دستتت با

 .کردمی" تشکر منیکه درستونو تموم کرد میگیم کیتبر ،یاومد
ند. گفت یمتلک مردانه در گوشم م کیو هر کدام  دمیکش یرا به آغوش م انیآقا

ها  خاطرات دوران کودک ادیهرکدام از آن چه تلخ  یآور  حال  ند  چه  ایام بود
 !نیریش

س یخال یلینفر خ کی یجا فقط شدن از او  یسال قبل برا 23که  یبود ک دور
. ردمکیغربت فرستاده شدم. نبود آقا بزرگ و خانم جون را هم احساس م اریبه د

 دنیستتخت بود. همه با د یلیدومرتبه اشتتک در چشتتمانم حلقه زد. نبودش خ
شکها ستم  یمن به غم درونم پ یا سمتم آمد و د شهروز به   و گرفت رابردند. 

 فشار داد و آرام گفت: چته پسر؟ خودتو کنترل کن!
 من آمده بودند تشکر کردم. دنید یبرا نکهیهمه به خاطر ا از

از  شهیهم یول میدیهمو ند هیادیبود. حاال درسته که مدت ز فمونی: وظسبحان
 یزیبرنامه ر یطور کی. از حاال به بعد هم میاحوالت بود یایجو هیخاله مرض
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و  یایدرب یبگیحالت غر نیتا تو هم از ا میکنار هم باشتت شتتتریکه ب میکن یم
 .میکه همه تو خونه خانم جون باهم بزرگ شد ادیب ادتی

 بزرگ شدم! یبیمن که تو غر یدلم گفتم: شما ها آره ول تو
خواستتت برنامه  یبه پشتتتم زد و گفت اول از همه خونه ما، بعد هرک شتتهروز

 کنه. یزیر
خونه خانم جون  میپس فردا بر دیبا یحنانه: شتتهروز جان، فعال که همگ خاله

 و سالگرد فوت آقا بزرگ و خانم جون. یواسه آش نذر
 حاج رضا اومد. ییموقع عادل گفت: مامان! دا نیهم در
 حاج رضا همه به سمت در برگشتند. ییورود دا با
را ول کرد  شیمن عصا دنیوارد خانه شد و با د یحاج رضا با سالم بلند ییدا

کرد. منهم همراه با او اشتتک  هیو گر دی. مرا به آغوش کشتتدیو به ستتمتم دو
 .ختمیر

 گذشت! یم یچ مانیکه در دلها دانستیخدا م فقط
همه  نیگفت: شتترمنده ام پستترم! من باعث شتتدم که ا هیحاج رضتتا با گر ییدا

 . حاللم کن!یسال از خانواده ات دور باش
چه  نیا یحاج ییبر دستتتش زدم و گفتم: دا یرا خم کردم و ب*و*ستته ا ستترم
منو حالل  دی. من اون زمان بچه بودم و نادون! شتتما بادی! شتتما ببخشتته؟یحرف

 .دیکن
شک شمها ا شده بود. خاله ها همراه مامان ب لیهمه فام یتو چ صدا  یجمع 

 شده درونم بودند. رنگیمن خون ب یکه اشکها داندیکردند. خدا م یم هیگر
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لجاجت  کیستتاله که به خاطر  75 رمردیپ نیاز ا یا نهیک چیبود که ه بیعج
چهره شکسته  ٬تن رنجور دنینداشتم. با د ٬احمقانه من را از خانواده ام دور کرد

با خودم گفتم:حاج رضتتا کو اون  دشیکم پشتتت ستتف یو موها شتتهایو ر ٬اش
 !بودمن یمنکه راض یداد ولجبروت و اقتدارت؟ زمونه بدجور جوابتو 

 کرد. تیرا به سمت مبلها هدا ییدا بابا،
 یالح ییزنانه من را به خودش جلب کرد که گفت: پسر دا یصدا کی کدفعهی

 ؟یپرسیاز ما نم
ام با  ییبه خانم دا ادیز اریخانم با شباهت بس کیرا به سمت صدا کردم.  میرو

 .یشمیسبز  یهمان چشمها
 کنم. تیرفت معرف ادمیرو به همان خانم کرد و گفت: خاک بر سرم!  مامان
 یرضات. وقت ییآرزوست دختر دا نیرو به من کرد و گفت: مادر جان! ا مامان
 شده. یسالش بود االن واسه خودش خانم مهندس 3 یتو رفت

 تونییخوشوقتم از آشنا یلیلبخند گفتم: خ با
 نطوریمنم هم -

 .نیعمه هات بش شیرو پ: آرزو جان بمامان
 کجاست؟ دهیمامان رو کردم و گفتم: پس خاله فر به
شالله پس فردا که همگ یخاله ت حال ندار بود. عذر خواه -  یکرد و گفت ان

 .نهیب یتو رو م میریآش سالگرد خانم جون و آقاجون م یبرا
شد  یدور از وطن چکار کردم و چ نکهیشب به سواالت مختلف درمورد ا تمام

مه ام چ یکه حت خانواده ام ستترنزدم و و برنا کهیو ا ستتتتیبه  چه  سیپار ن
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ست  یریگ ادیو  ستیشکل سخت ا سه  سان و ایزبان فران سریآ ت سواال یک
سیس شت و من با دقت همه را جواب م یو اجتماع یا  نکهیو از ا دادمی.... گذ

شاد زانمیدر کنار عز ست خود نم یبودم از  ست نددمیگنج یدر پو شتم . دو ا
 کرده ام خودم را تافته جدا دایکه پ یاجتماع تیکه احساس کنند به خاطر موقع

ته م به نحو داری. دنمیب یباف ها  مه آن به دن یه رد. ب یم میکودک یبایز یایمرا 
که من عاشقش  یسبزبادمجان و قورمه  مهیخوردن دستپخت مامان خصوصا ق

آن  انیداشتتت که قادر به ب یریوصتتف ناپذ یهمه ستتال شتتاد نیبودم بعد از ا
 .ستمین

به مامان در مرتب کردن خانه کمک کرد و بعد همراه  مایاز رفتن مهمانها س بعد
 نیاول یکه برا یعارف منزلشان رفتند و من ماندم و پدرم و مادرم وعادل، برادر

 بودمش. دهیبار د
 از جواب دادن به سواالت اقوام درد گرفته بود. فکم
ه خست یلیخ دونمیجان اتاقتو آماده کردم مادر! برو استراحت کن. م: عماد مادر

 .یا
 : کدوم اتاق؟من

. اتاق مهمونو به میدستتت به اتاقت نزد یکه رفت یهمون اتاق خودت. از وقت-
 .میعادل داد

 مامان را ب*غ*ل کردم و به چشمان خسته اش نگاه کردم. دومرتبه
 .ختیدومرتبه اشک ر مادر
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همه  نیا یمامان را پاک کردم و گفتم: مامان واستته چ یم اشتتکهاانگشتتتان با
 ستیهستم. قرار هم ن نجایمن که االن ا ؟یدیو خودتو عذاب م یزیریاشک م

 برم. شتیاز پ گهیکه د
تاقت گر - که نرم تو ا که دا هیبه خدا عماد جان! روز نبود   وتیینکنم. هرچند 

ارو ک نیاگه اون ا یبکنم ول ییمنا خوامیاون باهات بد کرد. نم یول دمیبخشتت
 نیا ی. ولدادیعذابش نم یهمه آخر عمر نیخدا هم ا دیشتتتا کردیباهات نم

 سوخت و نابود شد. گ*ن*ا*هیخواهرم، ب چارهیوسط ب
 چقدر دلتنگت بودم. یدونیاش زدم و گفتم: مامان نم یشانیبر پ یا ب*و*سه

س احسا ،یرفت یوقتهم متقابال سر من را در ب*غ*لش گرفت و گفت:  مامان
 یستتتالها ستتخت گذشتتتت ول نیا یلیاز وجودم رفت. به من خ یمیکردم ن

شت! م صال کار خوب یآور ادی دونمیگذ سرم ازت  یول ستین یاون دوران ا پ
ببخش اون هم  توییدا یباشتت نجایو قراره ا رانیا یحاال که اومد کنمیخواهش م

ش مک ست.  تییکمر دا انیبعد از اون جر دیعذاب نک سال پشک و ت شیچند 
حاللم کن. پستترتو  یمجلس ختم خانم جون منو ب*غ*ل کرد و گفت "آبج

 ازت دور کردم خدا جگر گوشمو ازم گرفت"
و اون موقع رفتن ت دیشتتا گفتمیبا خودم م دادیم میعذا یلیخ تیکه دور یوقت

واسه  یندمویم رانیکه اگه ا دونستیم یبود که گرفته شد. ک یمیتصم نیبهتر
 !یشدیپزشک معروف م کیخودت 

فراموش کردم. اون زمان هم بچه بودم و  زویوقته که همه چ یلیمادر! من خ -
به قول شما از کجا معلوم اگه  یغلط! ول یدرسته و چ یچ دمیفهمیعقل. نم یب
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ستمیم موندم،یم رانیا ص تون شا التمویتح ا و به رفتم حجره باب یم دیادامه بدم. 
رد ف کیخودم  یبرا النا یمثل عارف. ول اختمپردیو فروش فرش م دیکار خر

ص ستم و از ا لکردهیتح ستم بعد از ا نکهیه شما نیتون  همه مدت باعث افتخار 
ض شم را س یب صبر  ییخدا هم به دا دوارمیبه دل ندارم. ام نهیک یام. من از ک

بده تا بتونه داغ بچه شو فراموش کنه هرچند که واسه من هم فراموش کردن اون 
وقته که احستتاستتم عوض  یلیبه جون تو مامان، من خ یواقعه آستتون نبود. ول

 داره؟ یخاص یماریشده؟ ب یحال نداره. چ دهیخاله فر یگفت یشده. راست
رک شده. تو مجالس مرده متح کیخودشم مرد. مثل  انیخاله بعد از اون جر -

تو  یریخ چیخالت ه چارهیکه تنهاست. ب رهیگیم نویو همش بهانه ثم ادیکمتر م
چند ستتاله رو هم  نی. اون از شتتوهرش... اونهم از دخترش... ادیند ایدن نیا

شانس ند نیکرده. ا نیصرف بزرگ کردن ثم شتدختر هم از اول  وگرنه االن  ا
 افتاد. یسرش بود و اون اتفاق واسش نم یپدرو مادر باال هیسا
 : کدوم اتفاق؟من

 .میباهاش کنار اومد یمامان خودتو ناراحت نکن. فعال همگ یچی: همامان
 من کو؟ یگاریس ریز نیپس ا ٬بابا آمد که گفت : خانم یصدا
 د؟یترک کن گارویس دی: بابا شما مگه قول نداده بودگفتم

شتن  - شالله از فردا کمش مگفتم روز بعد از برگ کنار  جیرتا به تد کنمیتو... ان
 بذارمش.

 .دوارمیام -
 دیزحمت بگ یاتاقم استراحت کنم. ب رمیبه مامان کردم و گفتم: مامان من م رو

 کارش دارم. ادی. خودشم بارهیآب برام ب وانیل کیعادل 
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وده ن دور بشده بود انگار نه انگار که سالها صاحبش از آ دهیمثل سابق چ اتاقم
 وارشیهنوز به درو د یرانیا یمیقد یها شهیو هنرپ ستهایفوتبال یاست. عکسها

 شده بود. دهیچسب
. پرده اش هم عوض نشتتده بود. انگار مادرم ریتحر زیو همان م یرو تخت همان

 با حفظ کردن ظاهر اتاق احساس کند که پسرش در کنارش است. خواستهیم
 ونیدکوراس دیفرصت با نیدر اول یبه من دست داد. ول یخوب ینوستالژ حس

 .خوردیاتاق به درد پسربچه ها م نیسال سنم بود ا 38. کردمیاتاق را عوض م
 ضربه به در نواخته شد: چند

 تو عادل ایب -
لباستتا رو هم مامان داد و  نیداداش! آب ستترد براتون آوردم. ا دیی: بفرماعادل

 .دیگفتن تنتون کن
ساس کرم که با من غر طرز از شت فقط کندیم یبیحرف زدن عادل اح . حق دا

ودن را ب گانهیاحساس ب نیا دیبا ییجا کیبود. از  دهید توریداداشش را از تو مان
 وقت بود. نیو آن لحظه بهتر کردمیقطع م

 گذاشتم و او را در آغوش یآب و لباسها را از عادل گرفتم و رو کمد پاتخت وانیل
ش سه خودت مرد دمیک ش یشد یو گفتم: وا سوخته! هنوزم اون نقا ج ک هایپدر 

 نگه یفرستتتادیکه با خط خرچنگ قورباغه واستتم م ییو کوله ت و اون نامه ها
 کارت دارم. نیبش ایداشتم. ب

آمد و  رونیب نیخجالت ستتنگ کی ریبرخوردم عادل از ز نیکردم با ا احستتاس
 بر لبش نشست. یخنده ا
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 ؟یالس چندمخب پسر خوب ک -
 رستانیسوم دب -
 ه؟یرشته ات چ -
 .یعلوم انسان -
 ؟یت دار ندهیواسه آ یخب. حاال چه برنامه ا -
برم تو فروشتتگاه فرش  تونمیم پلمیبعد از د گهیآقا جون م ٬راستتتش داداش -

دوست دارم. دوست دارم  شتریمن درس خوندنو ب یباهاش کار کنم ول یفروش
 بشم. لیحقوق بخونم و وک

ست دار، م نطوریحاال که ا - ساب کن یتونیدو ستم. یرو من ح شتت ه . من پ
 .یبفرستمت فرانسه اونجا درس بخون تونمیم یحت
. دوستتت ندارم مثل رمیبگ رانیا ستتانستتموینه داداش! دوستتت دارم حداقل ل -

بعدش  رمیگیم نجایا سانسمویمامان عذاب بکشه. ل دیشما فرانسه بود کهیموقع
 .کنمیم یفکر کی

 .هیفکر خوب نمیا -
 ؟یعاشق ماشق که نشد طونیش نمیگفتم: بب یشوخ به

شمها یکم عادل ساس کردم چ شیمن من کرد. به چ  یرا م یزینگاه کردم. اح
 شده بود. لیتبد یام به جد یکند. شوخ یخواهد از من مخف

 !یبه من اعتماد کن یتونی: راحت باش! حرفتو بزن. مگفتم
دم هست که ازش ب یکیآهسته گفت:  ییانداخت و با تون صدا نییرا پا سرش

 ستیو هم من سن ازدواجم ن کهیهم اون کوچ یول ادینم
 ه؟یبپرسم ک شهیم -
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 ونه؟یمیخودمون م نیب -
تا داداشتتتو  یکار دار یلیجمع باشتتته. تو هنوز خ التیآره مرد کوچک. خ -

 .یبشناس
 ؟یشناسیاونو که م خاله مامان. ٬رهیفرزانه . نوه خاله من -
 چند سالشه؟ -

 .رهیگیم پلمیاونم د رمیبگ سانسمویسالمه. تا من ل 17سال. خب منم 13: عادل
 ؟یدیتا زمان بچه دار شدنت همه برنامه هاتو چ نکهیخنده گفتم: مثل ا با

شدم. به  منتظر شته افتادم و لبخند رو ادیجوابش ن سک یگذ شد.  وت لبم محو 
 رفتم.کردم ودر فکر فرو 

ش عادل ستمیداداش نم دیگفت: ببخ شته ب ادیبا حرفام  خوا و ناراحت  یفتیگذ
 .یبش
 ناراحت شدم؟ یکنیچرا فکر م -
نت . آخه مامان علت رفتیگذشته افتاد ادی. احساس کردم یتو فکر رفت دمید -

 به فرانسه رو برام گفته.
صبان با ست زده؟ مثل ا نیگفتم: چرا ا تیع واد خ یمامان نم نکهیحرفها رو وا
 رو فراموش کنه. یزیچ

 ی. مامان نمدیو با اضتتطراب گفت: داداش... ناراحت نشتت دیرنگش پر عادل
 دیکه واسه ع دیمن شد. آخه پارسال ع ریموضوع رو باز کنه. تقص نیخواست ا

و  حواستتم نبود نکهیفرزانه هم اونجا بود. مثل ا م،یرفت رهیخونه خاله من یدنید
داد. منهم به  کرو بعد بهم تذ دیکردم که مامان هم فهم یکم چشتتم چرون کی
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نه خوشتتم م که از فرزا مان گفتم  عد از ا ادیما کهیو ب مان کل ن دعوام کرد  یما
هم تو رو خوامیکرد و گفت "نم هیکرد. بعدشتتم گر فیشتتما رو برام تعر انیجر

 مثل عماد از دست بدم!"
 با تو فرق یلیمن خ انیخاطرات تلخ گذشتتته گفتم: جر یآور ادیاز  ناراحت

شوهرنمکردیم سن کم  ست و امروزه هم دخترو تو  . پس دنی. فرزانه هنوزبچه 
 .شنیحاج رضا نم یی. همه هم که داکنهینم دیتو رو تهد یخطر

 ؟یگیسوال بکنم راستشو م کیداداش  -
 خسته گفتم: بپرس ییشده بودم با صدا رهیبه قفل در اتاق خ کهیحال در
 ؟یعاشقش بود ؟یا دوستش داشتداداش واقع -
که فکر م - عاشتتقش بودم  تونمینم کنمیاالن  ه ک دونمینه. فقط م ایبگم 

با بق به اون  مان دلم  لیفام یدخترها هیاحستتتاستتم  فرق داشتتتت. در اون ز
 بشه. یا گهیمال کس د خواستینم
 ؟یهنوزم فراموشش نکرد ؟یاالن چ -
چند ستتال بعد از رفتن به  ی. ولشتتنیفراموش نم چوقتیخاطرات آدم که ه -

. اون فراموشش کنم دیو با ستیمال من ن گهیفرانسه به خودم قبولوندم که اون د
 داشت. تیزن مردم بود. فکر کردن به اون معص گهید

برم  دیبا گهیخستتته ام کرد و گفت: داداش، من د یبه چشتتمها ینگاه عادل
 دیرس یبه نظر م . خستهدیبرم مدرسه. شما هم بخواب دیبخوابم. صبح با

به خودم  یکه داشتت ینره. حاال که من برگشتتم هر کار ادتیبرو عادل جان!  -
 بگو.
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س یرو عادل ستم  یو گفت: مرس دیمن را ب*و* شم اگه کمک خوا داداش. چ
 .گمیحتما اول از همه به شما م

ساب رانیساعت ا اختالف سه ح سها یبا فران ا عوض ر میبدخوابم کرده بود. لبا
 .دمیتخت دراز کش یکردم و رو

 گذشت. لمیف کیچشمم مثل  یسال جلو 39 نیرا بستم و تمام ا میچشمها
******************** 

حاج رضا فرزند ارشد و تک پسر آقا بزرگ و خانم جون است و بعد از آن  ییدا
آنها  یدخترها هیخاله حنانه و خاله راضتت ٬دهیخاله فر ٬ هیمادرم مرضتت بیبه ترت

 .باشندیم
 یبود. بچه ها دهیمن سماء دختر خاله فر یتنها هم باز دیآ یم ادمی کهیموقع از

 داشتند. یادیز یبا من و سماء اختالف سن هیخاله حنانه و خاله راض
ستتال خبر  10ستتماء دوستتاله بود پدرش او مادرش را ترک کرد و بعد از  یوقت

که او چرا زن و بچه اش  دیکس نفهم چی. همیدیروزنامه فهم قیفوتش را از طر
 را ترک کرد.

سماء بزرگتر بودم و چون منزل ما به خانه خانم جون نزد من سال از   بود کیدو
صرها با مادرم به آنجا م سماء تمام مدت در حمیرفت یاکثر ع  بزرگ اطی. من و 

 .میکرد یم یخانم جون باز
ه و به مدرس میهردو بزرگتر شد نکهیکودکانه من و او ادامه داشت تا ا یها یباز
ما  تیمیدر صتتم یستتماء نقش مهمتر ی. کمک کردن من به درستتهامیرفت

بت نس ییجورا کیداشت. آنقدر به سماء گفته بودند که عماد داداشت است، 
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ساس مالک شتم و فکر م تیبه او اح ص کردمیدا شخ ست و  یجزو اموال  من ا
 حق تعرض به او را ندارد. یکس
 نیم. به هشومیدلتنگ م شیسماء برا دنیکه احساس کردم با ندساله بودم  14

 یکساعتیو  رفتمیبود، هر روز عصر به منزل خانم جون م یخاطر به هر بهانه ا
ا ب زی. از همه چمیکردیگوشه باغ درد و دل م قیآالچ ریرا با سماء بودم و باهم ز

ستها ٬. معلمهامیزد یهم حرف م مورد عالقه  حاتیو تفر ٬هایباز ٬مدرسه یدو
کامال زنانه و  شیبود، رفتارها دهیو... ستتماء که زودتر از من به ستتن بلوغ رستت

 دمیفهم ٬دمیبه بلوغ رس کهی. زمانکردیبه او جذب م شتریمن را ب نیلوند بود و ا
استتت. خواهر نداشتتتم که بفهمم  یدیکه احستتاس من به ستتماء از نوع جد

ر مورد د توانمیکه م یفیا توصاست. تنه گونهبرادر به خواهرش چ کیاحساس 
ا در کنارم باشد تا بتوانم ب شهیاست که دوست داشتم سماء هم نیحسم بکنم ا

 میتقستت یگریکه به من دارد را با فرد د یاو درد دل کنم. دوستتت نداشتتتم محبت
در افکارم  ییطال یخودم کاخها ی. براخواستتتمیخودم م یکند. او را فقط برا

 در آن فقط من بودم و سماء. کهساختم  یم
 میستتماء را کرده بود، تصتتم یهوا یروز بعد از ظهر جمعه که دلم حستتاب کی

 گرفتم به خانه خانم جون بروم.
. کردیم یبا خانم جون زندگ دهیخاله فر ٬پدر سماء آنها را ترک کرد نکهیاز ا بعد

ستمیم ضه به خانه خاله من یکه آنروز همه برا دان مامان رفته اند  یخاله  ٬رهیرو
 حیو ستتماء تنها استتت. هرچند مامان به من گفته بود که بزرگ شتتدم و صتتح

ست پ ییزمانها ستین سماء تنها خانه ا را  نیهم ا دهیو خاله فر مبرو ششیکه 
به حال خودم  دادیدل صتتاحب مرده اجازه م نیمگر ا یبه ستتما گفته بود، ول
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سرد. زم شم. زم*س*تان بود و هوا  سته بود. ب خیچند روز قبل از برف  نیبا ا ب
شدم با شال و کاله کردم و با عجله از خانه خارج  شتن  دیسرعت  قبل از بازگ

سماء را م ضه  صله  ابانی. . خانه آنها چند خدمید یبزرگترها از رو با خانه ما فا
! هرچه شتتدی. مگر راه تمام مرفتمیداشتتت. با دو به ستتمت خانه خانم جون م

صله خانه خانم جون از خانه ما ب دمیدویم سر دماغم شدیم شتریفا سرما  . از 
شتانم  سر انگ شده بود و  سته بودند ول خیسرخ  ماء س دنیکه از د یشوق یب

 تعلل کنم. ممیدر تصم یکه لحظه ا شتگذا یداشتم نم
 اف را زدم. اف

 ه؟ی: کدمیسماء را شن یصدا
 عماد! ٬باز کن سماء منم -
 ها! انیم نایاالن مامانم ا ؟یکنیکار مچ نجایعماد؟ ا -
 باز کن سماء کارت دارم. -

 در را باز کرد. سماء
 دوان خودم را داخل خانه انداختم. دوان

من حجاب  یجلو میتنها بود یبود. وقت ستتتادهیهاج و واج تو هال ا ستتماء
شرت  یت کیزدم.  یگفت گوگوش یرا تازه کوتاه کرده بود. م شینداشت. موها

 داشت تنش بود. یآب یکه خطها یبا شلوار گرم مشک یآب
مگه نگفتم مامانم  ؟یکنیچکار م نجای: عماد ادیگرد شتتده پرستت ییچشتتمها با

 جانیا یپس اومد اد؟یچون واستتتون حرف در م دیگفته با عماد تنها خونه نمون
 کار؟یچ
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ترس و  چیام را در آوردم و به طرفش رفتم بدون ه یستترعت کفش ورزشتت با
 یلیب*غ*لش کردم و چشم تو چشم به او گفتم: سماء دلم برات خ یهمه اوا

 !دمتیند روزهیتنگ شده بود. نامرد، از پر
 وونه؟ید یکنیگفت: چکار م دیایب رونیاز ب*غ*لم ب کردیتقال م کهیحال در

 !دهیقرنه که منو ند کیانگار  روزیاز پر گهیم نیهمچ ؟یسر برسه چ یکیاگه 
. زدمیم دیصتتورتش را د ی. تک تک اعضتتاخوردمیاو را م میبا چشتتمها داشتتتم

س شینگاهم که به لبها شمانم از دو دو زدن ا دیر شمان ستادیهمانجا چ . در چ
 و در نگاه من خواهش. زدیاو احساس موج م

با  دیایب رونیکه از آغوشتتم ب کردیتقال م شتتتریبود و ب دهیرا فهم نیا اوهم و 
که از او جدا شتتوم. بدون توجه به تالش  آورد یام فشتتار م نهیدستتتانش به ستت

ست را ب شی. چشمهادمیرا به صورتش پاش میسماء، سرم را جلو بردم و نفسها
از دستتتم در رفته  مکاناو گرم شتتد. زمان و  یلبها یزده ام از گرما خی یو لبها

 بود.
 شیگونه ها یستتماء رو یکه اشتتک از چشتتمها دمیبه خودم آمدم و د کدفعهی

 شده است. یجار
چرا  دمیهول شتتدم . خودم هم نفهم ٬او جدا شتتدم و به دستتت و پا افتادم از

 کردم!! یغلط نیهمچ
 ...د. دس..ت. خو..دم نبود.یمن من گفتم: ب...ب..خش با
 هق هقش بلند شده بود. ی. صداشودیسماء آرام نم ینطورینه، ا دمید
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. دیایب ونریکرد که از آغوشتتم بتقال ن ندفعهیا یاو را به آغوش گرفتم ول دومرتبه
ام گذاشتم و آرام دم گوشش گفتم: سماء من دوستت دارم.  نهیس یسرش را رو

 !یو خانم خونم بش یدوست دارم تو زنم بش
 وهق هقش کمتر شده بود. زدیحرف نم سماء
 ؟ی: تو هم منو دوست دارگفتم
با تکان دادن ستترش به عالمت بله من را غرق  هیبعد از چند ثان ینزد ول یحرف

 و لذت کرد. یدر شاد
شحال از ستها نهیس یسرش را از رو یخو صورتش  میام جدا کردم و د را قاب 

 .یشیکه آخرش مال خودم م دونستمیسماء. م ی. مرسیکردم و گفتم: مرس
 یصتتدا کهیرا به پا کردم. در حال میآمدم و کفشتتها رونیبا عجله از خانه ب بعد

غ لبمو کبود کرد" با سرعت از با وونهی"دگفتیکه م دمیشنیسماء را از تو خانه م
 زدم. رونیب

ست رفتمیبود به خونه خانم جون م یآن روز به بعد به هر بهانه ا از . از نان و ما
سبز سماء و د یو  سه   نیزدن. او هم که متوجه ا دیگرفتن گرفته تا رفتن دم مدر
 وانهیمن را د شینکارهایکرده بود و ا شتریاز غمزه اش را بمن شده بود ن یکارها

سم سماء. ا یم نوشته بودم آسمان به معنی. گوشه تمام کتابها و دفترهاکردیتر م
که آقا بزرگ فوت کرده بود و  شتتدیم یبود. چند ستتال یرد گم کن کیدر واقع 

 یبنام صتتادر کننده خشتتکبار به کشتتورها نیاز تاجر یکیحاج رضتتا که  ییدا
شت ام ییشده بود. دا لیبود همه کاره فام ییاروپا سر دا  ریمحمد و ام ریدوتا پ

که همگ کیو  یعل عد از آن روز  ماه ب نام آرزو. چند  به  طبق معمول  یدختر 
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و ستتالگرد آقا بزرگ به خانه خانم جون رفته  یپختن آش نذر یهمه ستتاله برا
گ آقا بزر یفاتحه برا کیحاج رضا از همه خواست که  ییهار دا. بعد از نمیبود

و  بود برگشتته یمحمد تازه از سترباز ریرا بزند. ام شیتا بعد آن حرفها میبخوان
سته بود در  یباز یبا پارت ییدا صرها هم که  کیتوان ستخدامش کند. ع بانک ا

 .کردیکار م ییدر شرکت دا
حاج رضا دوخته  ییچشم به دهان دا یچهار چشم یهمگ ٬از دادن فاتحه بعد
 تا حرفش را بزند. میبود

 میکه قبال با هم کرد یکرد و گفت: خواهر! طبق صتتحبت دهیرو به خاله فر ییدا
اعالم کنم.  لیفام یمحمد و ستتماء را جلو ریام یرستتم یامروز نامزد خوامیم

 .یسماء مراسم عروس پلمیو بعد از د میریگیم یعقد کی گهیانشالله ماه د
و ازدواج  رندیزود ستترو ستتامان بگ دیحاج رضتتا معتقد بود که جوانها با ییدا

قت بود م ند و ند. چ ماد دمیشتتن یکن مد استتتت ول ریام یکه حرف دا  یمح
ستمینم سماء م سیکه عروس خانم تنها ان دان شن یو مونس من  شد. از   دنیبا

به ستتماء انداختم. او هم  یستترم خراب شتتد. نگاه یخبر ستتقف خانه رو نیا
شت. مثل ا رنگ س یشده بود ول ریاو هم غافلگ نکهیبه چهره اش ندا  یمگر ک

 یتلریخودش ه یحاج رضتتا حرف بزند. برا ییحرف دا یجرات داشتتت رو
 بود!!!
ست زدند و زن دا همه ستادند و د ه کلفت ک ریگردن با زنج کی ییصلوات فر

شته بود محمد شیرو سماء ب ٬نو س شیست و روبه گردن  و گفت:  دیرا ب*و*
 مبارک باشه عروس گلم.
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فرصتتت بودم که با ستتماء  کیکرد. منتظر  ریکه خورده بودم ستتر دلم گ ییغذا
 ریرا بپرستتم! و هر طور شتتده او را از ادواج با ام انیصتتحبت کنم و از او جر

 محمد منصرف کنم.
اره کردم که مشغول جمع کردن بساط نهار شدند، با چشمم به سماء اش یهمگ
ه ک ییرفتم. همانجا اطیتو ح قیآالچ ریبرود. خودم هم به دنبالش ز اطیبه ح

 .میزد یو حرف م مینشست یاکثر مواقع با سماء م
 ؟یو گفتم: تو خبر داشت دمیکه سماء آمد به او توپ یوقت

صال نم - ستمینه بخدا! من ا  داره با مامان پچ پچ ییچند وقت قبل دا دمی! ددون
 بوده! نیهم هیکنه ، پس قض یم
 ه؟ینظرت چ -
 رو دوست ندارم. یاز تو کس ریکه من غ یدونی. میشناسیتو که منو م -
 ؟ینزد یو حرف یپس چرا الل شد -
س گفتم؟یم یچ - صال ک س یزیاز من چ یا ش نه؟! بعد ایکه من بگم آره  دیپر

 .رونیخونه بندازه ب نیما رو از ا یخوایحرف زد! م ییرو حرف دا شهیمگه م
 ؟یخوا یمحمد رو نم ریکه ام یتو مطمئن -
 اومد. یبچه ننه و مغرور بدم م یپسره  نیمن از اولشم از ا -

ستم سماء منم تو رو خ د شت کمرش انداختم و گفتم:  ست دارم.  یلیرا پ دو
. تو به خاله بگو کشتتمیمحمد بهت بخوره من خودمو م ریبخدا اگه دستتت ام

 کنه! یکه خاله رو راض گمیمنم به مامانم م یخواینم محمدو ریام
 داره؟یدست برم ییدا یسادگ نیبه هم یعنی -
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 هیدا کوکب شیروستتتا پ میر ی. چند روز ممیکنیاگه قبول نکرد. باهم فرار م -
س  نهیمحمد هم که بب ری. اون موقع اممیگرد یافتاد برم ایعمه م. بعد که آبها از آ

 .خوادیتو رو نم گهید میچند روز با هم بود
 ندارم. یمنم حرف شهیدرست م ینطوریقبوله. اگه ا -

 !میکه نقشه را اجرا کن میو به هم دست داد میدیبچگانه باهم نقشه کش چقدر
 قهی یسماء را بب*و*سم که دست یموقع صورتم رو جلو بردم که لبها نیهم در

ش شدت ک صدا نیو من را به زم دیام را به  شن ریام یپرت کرد و   دمیمحمد را 
 م*ر*ت*ی*ک*ه ... یکنیم یچکار دار زدیکه داد م

ها ریام تاد. مشتتت جانم اف به  مد  له صتتورتم م شیمح نگ و  یرا حوا کرد و ل
نامرد نفس هم نممیرا مهمان شتتکم و پهلوها شیلگدها نه!  دیگرفت. د ی. 

چرخش  یآن کمربند را از کمرش باز کرد. صدا کیشود، در  یدلش خنک نم
 .شدیبدنم خاموش م یکه رو دمیشن یشالق را تو هوا م

 ؟یکنی. زن مردمو اغفال مزیهمه چ یزد: مرتکه ب یم عربده
چشتتمانش را  یبودم که خون جلو دهیکشتت رونیکه زنش را از حجله ب انگار

 گرفته بود.
شمانم م یرا جلو مرگ شتم. ع ینا گهید میدیچ  یآوار رو نیناله کردن هم ندا
 !شیمحمد! کشت ری: ولش کن امزدیم غیخراب شده بود. سماء مرتب جسرم 

خبر نجات  یاز خدا ب میدژخ نیا یدستتت و پا ریآمد من را از ز یهم نم یکی
 دهد.

ها رتیحاال فوران غ تا ند یانیخانواده ک یمرد خدا اگر ام دهیرا  به   ریبودم. 
 .دیکوبیسرم م یو رو کندیخانه را م یکهاییموزا توانستیمحمد م
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 !!!یتو داد یینمک به حروم که خوب مزد حاج دا ادی: تف به روت بزدیم عربده
محمد رو به ستتماء کرد و داد  ریکه ام ختندیر اطیستتماء همه به ح یغهایج با

 زد: برو تو تا تو رو هم نکشتم!
 از من یلیمحمد با مشتتت و لگد و کمربند به جانم افتاده بود. آن زمان خ ریام

هم که بود. تا خوردم، به من لگد زد.  ریگ یدرشتتت تر بود. بدتر از همه کشتتت
 یشانیبودند. لبم پاره شده بود. از پ دهیچیاز درد به هم پ میو روده ها میها  هیکل

 یغش کرد که چند نفر به او م نهصتتح نیا دنیآمد. خانم جون با د یام خون م
 .دندیرس
هم تو استتتخر افتاده بودند و شتتهروز هوار  تایروز و کایرون یریو رویه نیا تو

 یمحمد نم ریام فیو پدرم حر یی. دازدیو خاله حنانه خودش را م کردیهوار م
 شدند!
: چنان آدمت بکنم که ه*و*س نگاه کردن به ناموس مردم از دیکشتتیم عربده

 . پسره نمک به حروم.فتهیسرت ب
 شده؟ یمحمد چ ریام زدیهوار م ییدا
 :دیمحمد عربده کش ریام
 ارهیم دارهیشازده خواهرت بپرس که زن مردمو برم نیشده؟ از ا یشده؟ چ یچ

 کنه! یبهش دست دراز قیتو آالچ
 .دمیخدا! خودم هم باور کردم که عروسش را از حجله دزد ای

 و حاج رضا از تعجب به هم زل زده بودند. پدرم
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خورده! خودم  یشتتکر کی! محمد جان غلط کرده ریگفت: ام یپدرم م یهرچ
 !شی. ول کن! کشتکنمیآدمش م

ا ر شیبود. چشتتمها نیاستتی. حرف تو گوش خر رفتیحرف تو گوشتتش م مگر
 جانم. لیبسته بود و شده بود عزرائ

صندل ریام شت که آخر قیکنار آالچ یمحمد   فیحر نیضربه را به ا نیرا بردا
ه : ولش کن بچدیکشتت ادیقدرش بزند که بابا مچ دستتتش را در هوا گرفت و فر

چه ذره ب هی نی! رو ایمملکت نیپهلوون ا ؟ینامرد! مثال ورزشتتکار شیمو. کشتتت
ما  شدستتت گمینم یچیمن ه یه ؟یآورد ریگ فیضتتع ؟یکنیم ییقدرت ن

 !ی. تو قهرمونشون باشیکه تو پهلوونشون باش یبه حال مملکت ی! وارهیه*ر*ز م
ش رونیمحمد ب ریام یچنگالها ریحرکت من را از ز کی با شوهر خاله  دیک و با 

 ام به خانه خودمان فرستاد.
 ریام یجلو ٬بردند یم رونیاز باغ ب یمن را با ستترو صتتورت خون کهیحال در

 محمد را گرفته بودند تا به طرف من حمله ور نشود.
: اگه دزیداد م دیایب رونیب ییتا از ب*غ*ل دا کردیتقال م کهیمحمد در حال ریام

 .زیهمه چ یسگ کمترم. پسره ب کیاز  ٬من زنده ت گذاشتم
خانم جون  یکه بعد از آوردن من به خانه چه اتفاقها در خانه  دمینفهم گرید

 افتاد.
 رمحمدیام یمجلس عقد و عروس گهید کماهیگفته بود: تا  ییکه دا دمیفهم فقط

درس  خوادینم. ستتماء هم شتتونیستتر خونه زندگ رنیو م رمیگیبا ستتماء رو م
 !شهیحذف م لیفام یهایجا بسه. عماد هم از تمام مهمون نیبخونه. تا هم
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ناموس ذارمیزنده ش نم ٬نمیمحمد هم گفته بود: هرجا عمادو بب ریام . اغفال 
 گذشت. یکه ازش به راحت ستین یزیمردم چ

تراحت است کهفتهیکردند. بعد از  یم هیگر کسترهیو خاله ماتم گرفته بود  مادرم
صبح، بابا من را به دب ستانیدر خانه هر روز  مد. آ یو ظهر هم دنبالم م بردیم ر

شتند. درد ریواهمه ام سوزش  یمحمد را دا سبت به  که به قلبم چنگ زده بود ن
 بود. چیمحمد ه ریام یکتکها یجا

سماء بدجور به درد آمده بود. چند بار دزدک دنیاز ند دلم ست دادن  به  یو از د
 نیمحمد ع ریو ام ییرا برداشت. دا یخاله گوش ین زنگ زدم ولخانه خانم جو

بابا  و کردیم هیمامان گر یوقت کشتتتبیقوم مغول به جان ما دوتا افتاده بودند. 
شت دلدار سماء بچم گفتیم شیها هیکه مامان در گر دمیشن دادیاش م یدا  :

ست نداره ول ریگفته که ام ییبه دا زده تو گوشش که  نیهمچ ییدا یمحمدو دو
شه ابروش خون ونیزیتلو زیسرش خورده به لبه م  شیشده و بعد زندون یو گو

ن! بک یفکر کیآقا تو  نیبهش اجازه ندادن به مدرستته بره. حستت گهیکردن و د
سماء هم اونجا.  شهیداره پر پر م نجایا دم! عمارنیدوتا بچه دارن از دست م نیا

کردم به داداش قول  یکنه که چه غلط یم نیهم همش خودشو ناله و نفر دهیفر
! اگه اون پدر نامردش بچه شو ول دمیمساعد دادم و از بچه م حرف دلشو نپرس

 .کردنینم یبراش بزرگتر دیزیقوم  نیحاال ا کردینم
 کیکه حاج رضا مرغش  یدونیگفت: خانم جان من چکار کنم؟ خودت م بابا

باباش گذاشتتته.  یم که جا پامحمد ه ری! امشتتهینم شیپا داره! منطق هم حال
خبر لت و پار  گهیکه چند روز د دمیَمرد باشتتم، اول بچه خومو نجات م یلیخ
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. مینبک عمادبه حال  یفکر کی دی! باارنیبرام ن ابونیشتتدنشتتو از تو کوچه و خ
برادرت با پستترش بد  ترستتمیدورتر باشتته واستتش بهتره. م طیمح نیاز ا یهرچ

 .ارنیسر بچه م ب ییبال
وضتع که عماد حق نداره  نیرو گرفت و گفت: با ا یینها میپدرم تصتم باالخره

و  ادینم نییپا طونیمحمد هم از خر ش ریشرکت کنه و ام لیمجلس فام چیتو ه
 گرفته تنها راه نجات عماد فرستادن اون به خارج کشوره. یشتر نهیک

رفت و و پدر بعد از  خواندیم یدر فرانستتته پزشتتک دیوح ٬پدرم یعمو پستتر
من، باالخره  یستترباز دیبه منزل آنها و ستتفارتخانه فرانستته و خر ادیز یآمدها

د بار به . مادرم چنردیبگ رشیپذ میبرا یالملل نیب رستتتانیدب کیتوانستتت در 
را ببخشتتند  منمحمد خواستتت که  ریکرد و از او و ام هیرفت و گر ییمنزل دا

 حرفها بود. نیتر از ا یا نهیمحمد ک ریام یول
عد کردم. ب هیسماء گرفته شد و من هم در آن شب تا صبح در اتاقم گر یعروس

و همزمان شتتد با عق زدنها و  دیاز ستته ماه زمان ستتفر من به فرانستته فرا رستت
 سماء. یحاملگ

شدم. چند ماه اول خ یو خداحافظ دنید بدون ستاده  سه فر سماء به فران  یلیبا 
شنا اقت ط میبرا گانهیا زبان و فرهنگ بب ییسخت بود. دور از خانواده و عدم آ

ش از حال زدیمامان به من زنگ م ی. وقتزدیسماء پر م دنید یفرسا بود. دلم برا
االن زن مردمه و فکر  ونگفت: ا یو م کردیم حتمیو مامان هم نصتت دمیپرستتیم

 کردن بهش گ*ن*ا*ه داره.
زن  مگر یکرده بودم ول یستتما خوشتتبخت باشتتد راضتت نکهیهم دلم را به ا من

 د؟محمد خوشبخت شو ریخوشبخت بود که سما با ام کتاتورمید ییبا دا ییدا
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 ! فشیلرزد از توص یگذشت ، دستم م یروزها تلخ م آن
 بس که : نیهم

 ُکند ِغ یبود، با ت یمثل خودکش ،یجیدر آن مرِگ تدر دنمیکش نفس
 ؟یسماء تو با من چه کرد یوااا

 ریاو درگ یرا داشتتتت ول میهوا دی. وحمیکرد یم یمنزل زندگ کیدر  دیوح با
 کیم با ه دیگرفتم، وح پلمید نکهیخودش بود. بعد از ا مارستتتانیب یفتهایشتت

 نکرد و غیبرادرانه اش را از من در یازدواج کرد، هرچند محبتها یدختر فرانسو
 داشتتتم مثل برادر بزرگترم به من یهم هرجا مشتتکل رانیتا قبل از برگشتتتن به ا

 .کردیکمک م
 قیجدا شتتدم. تنها ارتباطم با خانواده از طر دیاز ورود به دانشتتگاه از وح بعد

ه تنها داشتند. با ورود به دانشگا یمرتبه با من تماس تلفن کی ینامه بود . هفته ا
 ریدر درستتم بود که موقع بازگشتتت به همه نشتتان دهم که از ام تیهدفم موفق

شتیسر تر هستم. هر روز که م یلیمحمد خ صورهام گذ بچه  ین هم از آن ت
شت من  رفتمیپذ یرا م تیواقع نیو ا شدمیگانه ام دورتر م سرنو سماء در  که 

 هیبه دنبال بخت و قستتمتش باشتتد. من هم مثل بق دیندارد و هرکس با ییجا
خاطره آن عشتتق  نیو ستترنوشتتت مبارزه کنم. با وجود ا ریبا تقد توانمیآدمها نم

 .بود نافرجام در کنج دلم جا خوش کرده
پسر  کی و نیدختر به نام ثم کی دانستمیاز سماء خبر داشتم. م ختهیگر جسته

هم اجازه درس خواندن را به او نداده و در کالس سوم  ییدارد و دا نایبه اسم س
استتت.  یمحمد راضتت ریاش با ام یاز زندگ یاستتتپ کرده استتت. ول ییراهنما
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ستیمادرم تا م صحبت نم توان  ادین م یتا مبادا برا کردیدر مورد خانواده با من 
زن شوهر دار نگاه  کیبه او به عنوان  گریآور آن دوره سخت باشد هرچند که د

. من استتت رهیو به خودم قبوالنده بودم که فکر کردن به او گ*ن*ا*ه کب کردمیم
شق م کیبه  االتمیدر خ دینبا شوهر دار ع شق عقل مگر  ی. ول دمیورز یزن  ع

 کندیم مانیا ی. مومن را بکندی. عشتتق آدم مستتلمان را کافر مفهمدیو منطق م
و تالشتتم نتوانستتتم لبخند و  ی... با تمام ستتعمانیو ا نید یچه برستتد به من ب

بود که از عشق نافرجامم  یزیحداکثر چ نیدستان گرم سماء را فراموش کنم و ا
از خانواده ام  یبودم. مدت یحفظ کرده بودم. ستتتال آخر پزشتتک ادمیبه او در 

به ا خبریب ندیجواب نم میها لیمیبودم.  ماس هم نم داد ندیو ت  . معموالگرفت
 زدندیآنها به من زنگ م

 .میریگی: پولتو صرف تلفن نکن ما خودمون با تو تماس مگفتیم پدرم
ته دل نگران باالخره عد از دو هف عارف گوشتت یب ماس گرفتم.  نه ت خا  را یبه 

را  میلهایمیو جواب ا رندیگیکه چرا تماس نم دمیازاو پرستت یقتبرداشتتتت . و
صادف کردن. ام ریگفت: ام یمقدمه ا چیبدون ه دهند،ینم سماء ت  ریمحمد و 

در کوما  کهفتهیو ستتماء هم بعد از  کننیدر همون موقع فوت م نایمحمد و ستت
 .هیبستر مارستانیهم به سرش ضربه خورده و در ب نی! ثمرهیم یبودن م

شستم. ن نیتلفن از دستم افتاد و مات و مبهوت به زم یخبر گوش نیا دنیشن از
ت را غرب یشتبها یک ادیبا  گری! دیراحت نیستماء رفت. گلم پر پر شتد. به هم

 کیبه خودم آمدم که هوا تار یوقت ٬دیچقدر طول کشتت دانمینم کردم؟یصتتبح م
 صورتم را پر کرده بود. یشده و اشک پهنا
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 یبودم ول نیمحمد دل چرک ریء را دوستتت داشتتتم و از امکه من ستتما هرچند
 نبودم. چکدامیبه مرگ ه یمدتها بود که با خودم کنار آمده بودم و راض

کنار آمدم. مادر و پدرم مرتب به من زنگ  بتیمص نیتا با ا دیماه طول کش چند
شوند. تمام وقتم را صرف درس خواندن و کار کردم  ایزدند تا از احوالم جو یم

د محم ریغم بزرگ را فراموش کنم. هنوز ستتالگرد مرگ ستتماء و ام نیتا بتوانم ا
 ستتماء را فراموش دی. بادفوت کر یستتکته قلب لیبه دل یینشتتده بود که زن دا

بل تر ق یلیخ دی. شاکردمیخاطراتش را دفن م دیروحش با یشاد ی. براکردمیم
اء را کردن من، سم هیتنب ی. باورم شده بود که خدا براکردمیاو را فراموش م دیبا

سماء یام حذف کرد. برا یاز زندگ شهیهم یبرا با  ٬فراموش کردن فاجعه مرگ 
تم با با او داش یراحت اریدوست شدم و رابطه بس میهایاز همکالس یکی نیکارول
شدم تا با مر ٬کردیبه من م نیکه کارول یمحبت سماء کنار  ریگ امموفق  محمد و 

سماء را با احترام  شهیو حداقل هم میایب ه ک یکنم نه به عنوان فرد ادیدر ذهنم 
 شیتارها. از رفلکردهیبود و تحص بایبود. ز یدختر خوب نیعاشقش بودم. کارول

قلبم را قفل کرده  چهیمن در یمتوجه شتتده بودم که به من عالقمند استتت. ول
باط ارت نیکه من را به کارول یزیرا هم دور انداخته بودم. تنها چ دشیبودم و کل

 مردانه ام بود. زهیغر دادیم
 داشتم تا تمام مدراج میمن تصم یبرگردم ول رانیبارها از من خواست به ا مادرم

برنگردم. حاال که عشتتقم را از دستتت داده بودم و  رانینکردم به ا یرا ط یعال
 تمتوانستتیراه م نیمن نوشتتته شتتده بود، حداقل از ا لیبر خالف م میدفترزندگ

 غرور شکسته ام راجبران کنم.
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خانم جون هم فوت کرد. پدرم به خاطر کاله  ٬ستتتال بعد از مرگ ستتماء چند
مغز و اعصاب شده  یورشکسته شد و منکه متخصص جراح کشیشر یبردار
که جواب طلبکارها را بدهند و هر بار که  فرستادمیپول م شانیتا مدتها برا ٬بودم

و من  کندیجبران م کروزیچقدر شتترمنده استتت و  گفتیم گرفتیبابا تماس م
ه ک دیمحبت شما هستم. اگه شما نبود ونی: من حاال حاالها مدگفتمیم شهیهم

 اومد. یبه روز من م یمعلوم نبود چ ٬دیکن تیمنو حما
 تابتریمادر را ب نیپدرم بود. ا یماریب ریمادرم درگ یکرد و مدت یستتکته قلب پدرم

ش س یپیاز قبل کرده بود. بعد از اتمام دوره فلو ساس کردم زمان آن فرا ر  دهیاح
ست که به ا . او دمکریمجاب م دیرا هم با نیکارول نیب نیدر ا یبرگردم ول رانیا

 ستیگفته بودم که هدفم ازدواج با او ن اوبود و از روز اول به  ییدختر اروپا کی
 یاو سخت بود ول یبود. هرچند جدا شدن از من برا رفتهیرا پذ طمیو اوهم شرا

 بازگشتم. رانیو من به ا رفتیپذ تیدر نها
*************** 

شب با خانم و بچه اش  دیبعد از ورودم از مامان خواستم که به عارف بگو روز
 .ندیایبه منزل پدرم ب شانیهایگرفتن سوغات یبرا
ستترم  یشتتدم. باال داریستتوگل دختر برادرم از خواب ب ینده هاخ یصتتدا با
 : عمو جونگفتیعروستتکش را ب*غ*ل گرفته بود م کهیبود در حال ستتتادهیا

 آخه شب شده. ؟یکوابیپاشو چگدر م
 بودم. دهیساعت خواب 4بعد از ظهر بود.  7نگاه کردم  لمیموبا به

صدا دار از لپش  ب*و*س کیشکمم انداختم.  یکردم و او را رو ب*غ*لش
 خوره؟یعمو تو رو م یناز دار نقدریا یگیکردم و گفتم: خوشگل عمو نم
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 : مده من آلوچه م؟گفت
 ؟یاز او گرفتم و گفتم: از آلوچه هم خوشمزه تر گریب*و*س د کی دومرتبه
شما برو پ یرا از رو سوگل ن م یمامان شیخودم بلند کردم و گفتم: عمو جون 

 .دمیعروسکتو بهت م امیبعدش م. رمیدوش بگ کیهم 
سترس از تماس اورژانس ب یخواب طوالن کیاز  بعد ستانیو بدون ا  پیت ٬مار

 رفتم. نییپا یاسپرت زدم و به طبقه 
 بلند شد . میهمسر عماد به پا ما،یس
 جان! مایس دینیبش کنمیخواهش م -

باشتتته  ادتی مای! ستتدیدختر کش زد پیت نمیب ی: به به خان داداش! معارف
گاه کیامشتتتب  مار ین ندازم و آ نت ب  یهایو خودکشتت ریاز مرگ و م یبه 

 !رمیربگیسال اخ 20فرانسه رو تو  یدخترها
شم. هم دکترهمامان شت ٬: قربون بچه م ب شالله  پیهم خو ست. ان  کیو هم آقا

 .میزنباال ب نیجون واسش آست مایبا س دیاز تنش در رفت با یکم که خستگ
عروستتکش بود  یموقع ستتوگل که رو مبل در حال شتتانه زدن موها نیهم در

گدر حرف م فت: چ ندفتدیزنیگ مده  مد ی. عمو جون  هت  یاز حموم او ب
 .دمیعروستتو م

از عمو عذر  ؟یبود که زد یچه حرف نیبا اعتراض گفت: ِاِا! ستتوگل ا عارف
 کن! یخواه

 یدختر خوب: ستتوگل جان چگدر نه چقدر. مده نه مگه. بعدش تو که مایستت
 ؟ینکن تیکه عمو جونو اذ یمگه قول نداد یبود
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نداشتتته باش. خودم بهش گفتم که بهش عروستتک  شیجون کار مای: ستتگفتم
 .دمیم
 میرا از تو اتاقم آورد هایکمک عارف چمدان سوغات با

 ؟ی. کل فرانسه رو توش جا کردنهی: داداش چقدر سنگعارف
 .گهیکل شهره د دیخر تیر جمعپ لیاز مصائب فام یکیخنده گفتم:  با

سل یکی یکیخانواده را  یهایسوغات ستمینم یزیچ مایس قهیدادم. از   یبرا .دان
ها نیهم که برا ییکادو ها خر یرا  گذاشتتتم و گفتم:  شیبودم جلو دهیخانم

 بردار. ،یهرکدومو دوست دار
 شرت زنانه برداشت. ییسو کیادوکلن و  کیتشکر و خجالت  یکل با

 کادو کند. هیخاله و بق یبرا داندیخواستم که هرکدام را صالح م ازش
کادو  یو نوشتتتن استتم ها رو هایکادو کردن ستتوغات ریآخر شتتب با مامان درگ تا

 همه را بدهند. یها یسوغات یبودند تا روز آش نذر
سته بند بعد سوغات ینگاه یاز ب سمها یکی یکیکردم و  چیکادو پ یهایبه   یا
 آن را خواندم. یرو
 دختر سماء؟ نیمکث کردم و گفتم: ثم یکم دمیکه رس نیاسم ثم به

 .میو به اون ند می: آره مادر. درست نبود که به همه کادو بدمامان
 : مگه چند سالشه؟من

شتتده. خوشتتگل، با ادب،  یستتال. ماشتتالله واستته خودش خانم 22: مامان
 .....فیح یول رهیدانشگاه هم م

شم دوختم: ول یحرفش را قطع کرد و من با نگاه مامان شگرانه به او چ س  یپر
 ؟یچ
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سط حرف ما پر سوگل  نگدری. انهیبب تونهیچشاش نم نی: عمو جون کاله ثمدیو
تو  یستتوگل دهیو م کشتتهیو لپامو م دهیم لیبهم پاستتت نهیبیماهه! هروقت منو م

بله  دهی. اونم مینیمنو بب یتونیمده تو م نیکاله ثم دمی. منم میچگدر کوشتتگل
 . فکر کنم چشاش تو دلشه!نمیبیرو م یمن با دلم و دستام همه چ تونمیته م
 گه؟یم یو واج به مامان نگاه کردم. گفتم: مامان سوگل چ هاج

صادف ثممامان دو هفته تو کوما بود . بعدش هم که به هوش اومد  نی: بعد از ت
خوب شتتد و مرخصتتش . کم کم حالش نهیخوب بب تونستتتیتا چند روز نم

به اندازه  ش شهیکه ش ینیذره ب نکیع کیبرنگشت بچه م با  دشید یکردن. ول
ستکان بود به مدرسه م شک م یته ا  هاشیکه همکالس ختیر یرفت. چقدر ا

 هم از دست داد. دشویذره د کیکم کم همون  ی. ولکننیمسخره ش م
درسه به م ییدا یخواستن وقت توییپنجم بود که از مدرسه زنگ زدن و دا کالس
 نویه ثمک ییشده. دا رهیجا خ کیگوشه اتاق معلمها نشسته و به  نیثم دیرفت د

 حرکت کرد. گهیسمت د کیبه  یاز جاش بلند شد ول نیصدا کرد ثم
 غیدفعه ج کیکه  کردهیحل م نیبوده و داشتته تمر نییگفت سترش پا معلمش

شدنهیبیرو نم ییزده که جا ست ن ست. ول تییه دا. کمر را شک  نیا یدومرتبه 
 ایدا" خ گفتیکرد و م یم هیگر تیی. داگهیدفعه چنان خم شد که راست نشد د

 ایخدا ومده،یلقمه نون حروم تو ستتفره ام ن هی! منکه دم؟یرو دارم م یتاوون چ
 یدوا درمونش کردن ول یلیبگم که من از حاال مردودم!" خ هییاله شیاگه آزما

بشه.  هیخلاون ت دیمغزشه که با یینایب هیل*خ*ته خون تو ناح کیدکترها گفتن" 
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سنش کمه و امکان داره نتونه عمل جراح  20بعد از  دیرو تحمل کنه. با یاالن 
 سال اقدام بشه."

وارد  کهیاز موقع ؟یکه به من بد یندار یا گهی: مامان جان خبر خوب دگفتم
 .شمیشدم همش دارم شوکه م رانیا

مان جان! د یلیکم را نگرفت وخمتل یمعن ما مان  ما نه  فت:   گهیخونستترد گ
 .ستین یخبر

 .بذارم یرعلیخانم ام یآرزو رو بده تا کنار سوغات یسوغات ٬مامان ی: راستمایس
 : کدومه مادر؟مامان

 : همون که روپاهاتونه.مایس
بذار. بم نویمادر! ا ای: بمامان  یاز زندگ یریکه اونم خ رمیواستتته آرزو بچه م 

 .دیند
س گهید شده بودم.  شوکه  سما   یاو گفت: و دیمن بلند خند افهیق دنیاز د مایر

 خنده دار شده! افتونیآقا عماد چقدر ق
 ی. دوستتت ندارم با هم رستتمیجان، عماد خال مای: اوال آقا عماد نه ستتگفتم
حرفه! از لحظه ورودم  یلیخ اوردمی. دوما اگه تا حاال شتتتاخ و دم در نمیباشتت

 .دهیخوش م یمامان همش داره خبرها
ست. ا یسکته قلب کیبابا که گفته بودن  یضیاز مر اون  یینایناب از نهمیساده 
 مای! سدیند شیاز زندگ یریبچه م آرزو هم که خ گهی. حاال که مامان باز منیثم

 به سر آرزو اومده. یجان تو بگو چ
صمایس سئله خا شما خودتونو ناراحت کن ستین ی: م سه ا ی. ولدیکه   نکهیوا

ن گفت به م نیگم. راستش... ثم یرو بکنم واستون م یانیک یخبرها هیقال قض
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سوم دب یکه وقت سال  ستانیآرزو  سر کنهیمجبورش م ییبوده دا ر از  یکی تا با پ
 رنذایرو م ی. عروسهدوستاش که تو بازار مغازه فروش گندم و جو داره نامزد کن

جلس با م کیگرفت خونواده داماد  پلمیآرزو د نکهی. بعد از ارهیبگ پلمیآرزو د تا
که من تازه اون موقع با عارف نامزد کرده بودم. اگه  رنیگیشتتکوه واستته آرزو م

 ٬قا عمادآ دی... باور کنیبپاش زویبگم مجلسشون شاهانه بود غلو نکردم. چه بر
. مونهیم ییخونه دا نیتا دختر جهاز بدن. اونشتتب ثم 3 تونستتتنیبا اون خرج م

صدا یم نیثم شب با  صفه  سر هم زده  یگفت که ن شت  زنگ در خونه که پ
آرزو لباس عروس تو  میدید می. درو که باز کردمیدیهمه از خواب پر شتتتد،یم

ارد و ی. وقتلرزهیهم به سرشه و از ترس و وحشت داره م دیچادر سف کیتنش و 
 یعل ریو ام ییکرد که ازحال رفت. من و دا هی. اونقدر گرهیگر ریز خونه شد زد

 دی. مگه االن نباییاومده خونه دا یکه آرزو واسه چ میو خانمش شوکه شده بود
 یآب قند دادن و ماساژ دادن آرزو گفته که وقت یشوهرش باشه. بعد از کل شیپ

خونه. بهروز به بهانه دوش  رنیو با بهروز شوهرش م شهیعروس کشون تموم م
به حموم م . آرزو هم که خجالت رونیب ادیستتتاعت م میو بعد از ن رهیگرفتن 

شیم شو درآره م یجلو دهیک س شو عوض کنه.  رهیشوهرش لبا س به حموم که لبا
عه  کیکه  تار زیآو ریز یزیچ هیدف نهیبرق م یکیحموم تو  و برق ر ی. وقتز

جا شتتده. زرورق هم  زیآولبه  ریزور زتکه زرورق به  کی نهیبیم کنهیروشتتن م
درز باز شتتده  یستتنجاق باز شتتده رو هم ال کی کنهیگرمه. دورو برو که نگاه م

 هانیمدت ا نیداره و تو ا ادیکه آقا داماد اعت فهمهی. همونجا منهیبیم کهایستترام
و به ستترعت از حموم در اومده و به  اوردهی. آرزو گفته لباستتشتتو در ندنینفهم
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شو رهب دیاول با نکهیبهونه ا ست سه  که خودش نطوری. اادیم رونیازاتاق ب یید وا
 افتاده بوده و اصال حواسش جیکرده بود بهروز رو تخت خواب گ فیتعر نیثم

سر شو که رو رونیب ادیاز اتاق م عایبه آرزو نبوده. آرزو هم  س یو چادر  یجالبا
 ور دهای. کلشهیماز خونه خارج  یو به آهستگ کنهیکرده سرش م زونیدم در آو

. خدا رو شتتکر که کنهیبهروز قفل م یو در خونه رو رو دارهیهم از رو در بر م
 ییاد کیبود. خودش خواسته بود نزد ییخونه آرزو دوتا کوچه باالتر از خونه دا

شه تا بتونه به خوردو خوراک دا سه. وقت ییبا س زهایچ نیآرزو ا یهم بر ه رو وا
آقا  بله ننیب یو م رنیآرزو م ونههردوتا با ستترعت به خ. گهیم یعل ریو ام ییدا

 رونیکه آرزو از خونه ب دهی. اصتتال نفهمدهیراحت رو تخت خواب الیداماد با خ
جا دا ته. همون باش  رنیگیبهروزو م قهی یعل ریو ام ییرف با به خونه  با زور  و 

باباش پرتش کرد یگفته که چنان جلو ییدا گفتیم نی. ثمبرنیم  میدر خونه 
به  و رو زنیریم رونیب هیو همه همسا کنهیسرو صدا م ییاکه چرتش پاره شد. د

به  یوا رمیگ یم یمافنگ نیکه فردا طالق دخترمو از ا گهیو م کنهیدوستتتش م
آبرو شدن روز بعد طالق آرزو رو  ی! اونها هم از ترس بنیاریدر ب یحالتون باز

از  بعد. دادگاه بهش اجازه داد تا اسم بهروزو از شناسنامه ش حذف کنه. دنیم
داشتتت و تحت درمان  یافستتردگ یآرزو بدجور ضتتربه خورد ومدت انیجر نیا

 هم چون ییدرس بخونم دا خوامیگفت که م ییبود. حالش که بهتر شتتد به دا
 یدسنزد. االن دو ساله که مدرک مهن یوضع آرزو بوده حرف نیخودش مقصر ا

 نی. ثمکنهیمکارخونه کار ایشتترکت  کیتو  دونمیرو گرفته و نم ییغذا عیصتتنا
 ی. چند تا ازدوستتتهادهید ابونیزن تو خ کیبهروزو با  شیچند ماه پ گفتیم
ستگار ییدا شون خوا سرا سه پ و  ادستیوا ییدا یاون تو رو یکردن ول یازش وا



wWw.Roman4u.iR  52 

 

هم چون  یی. دارمیبگ میواستته ازدواجم تصتتم خوامیدفعه خودم م نیگفت که ا
 نشد. چشیپاپ گهیبود د دهیحال و روز آرزو رو بعد از اون ازدواج د

رنگ وارنگ از لحظه ورود کپ کرده  یهمه خبرها نیا دنیاز شتتن کهیحال در
 !ستهیوا ییدا یتونست جلو یکیبودم، گفتم: بارک الله آرزو. چه عجب 

شتتب هم گذشتتته نصتتفه  کیکرد و گفت: خانم ستتاعت از  مایرو به ستت عارف
 خونه؟ میبر یاینم

ازدواج کرده  کهیهستتت که عارف ازموقع یتو اون خونه چ دونمی: من نممامان
 نمونده! نجایشب هم ا کی

 .میمونیشما م یامشبو به خاطر گل رو هی: حاال قهر نکن حاج خانم عارف
س رو س مایبه  شو جا مایکرد:  صبح با مامان و عماد  یپا منو بنداز. خودتم تا 

 .دیپرچونه بحرف
 رفت! ادتیمنو  یی: باباسوگل
و حالت تعجب به خودش گرفته  دادیدوتا ابروهاشتتو باال م کهیدر حال عارف

ستیگفت: ِاِاِاِاِا!! دختر بابا هم که ا یبود با لحن بچه گانه ا شم . قربونش بنجا
 تا قصه کدو قل قله زنو برات بگم میاببخو میباهم بر ییبابا ایمن. ب

 امشب تو بگل عمو بکوابم تا باسم دسه دا پانزلو بده کوامیم یی: نه باباسوگل
 چنده؟! ییلویداشته باشه پدر ک یخارج یعمو ی. آدم وقتگهی: بله دعارف

چشتتمو رو تا  یدهنش گرفته بود ادامه داد: ِاِاِاِاا! ب یمشتتتشتتو جلو کهیحال در
سمو م یکل روزید صه زنگوله پا و کدو قل قله زنو بگم.  کردیالتما سش ق که وا
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بابا جان مزاحم عمو نشتتو. اون  ایقصتته راپانزل گو ش بدم. ب خوامیم گهیحاال م
 .مگیکدو قل قله زنو م وخسته ست خودم واست قصه راپانزلو بز زنگوله پا 

 .یکه داپانزلو واسم بد یتو هم بلد یی: باباسوگل
خندشو بخوره گفت : آره بابا جون راپانزل همون  کردیم یسع کهیدر حال عارف

 !ستیبلد ن یعمو نه که از خارج اومده، فارس نیکدو قل قله زن خودمونه. ا
 به عارف کردم و گفتم: را پانزل همون کدو قل قله زنه نه؟! ینگاه

ک خشک بمالم که خش رهیمادرو دخترو ش نی: داداش من اگه نتونم سر اعارف
 !تراشنیسرمو م

 و سوگل به اتاق رفتند. مایبا س میدیخند یحرفش م نیهمه از ا کهیدرحال بعد
صتتبح روز بعد زودتر از همه به خانه خانم جون رفت تا به خاله ها در  مامان

م: و گفت دمیرا کنار کشتت مایپختن آش کمک کند. بعد از خوردن صتتبحانه ستت
 د؟یانتخاب کرد یچ نیواسه ثم دیلطفا بگ شهیخانم م مایس
 : آقا عماد...مایس

 خب، عماد، خوب شد؟ یلیو گفت: بابا! خ دیبه او کردم که خند یظیغل اخم
 درسته حاال بگو! نیا -
 ست شونه و برس کنار گذاشتم. کیادوکلن و  کیواسش  -

ت ناراح یو با لحن یانداخته بود، به آهستتتگ نییستترش را پا کهیدر حال بعد
 .نهیبب تونستیفت: لباسو که نمگ
 .دیکرد یفکر خوب -
سماء و ام از سر قبر  شت زهرا ببرد تا  ستم که من را به به  محمد ریعارف خوا

و ستتوگل را به خانه خانم جون فرستتتاد باهم به  مایعارف ستت نکهیبرم. بعد از ا
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شت زهرا رفت سماء  یسال دور 23که بعد از  کردمیفکر نم چوقتی. همیبه از 
 به بهشت زهرا بروم. دارشید یبرا

 و سکوت کرده بود. دهیراه بغض کرده بودم و عارف هم حال بد من را فهم تمام
دن شتت یجار ینتوانستتتم جلو گریکنارش نشتتستتتم د دمیبه قبرش رستت یوقت

کردم و در دلم  یم هی. عارف من را تنها گذاشتتتت. من گررمیرا بگ میاشتتکها
سماء خگفتمیم  یستم حتبودم که نتون اقتیل یانقدر ب یعنی یوفا بود یب یلی: 

 تو رو به عنوان دختر خاله ام در کنارم داشته باشم؟!
ستتال در  23را که  ییکردم! تمام حرفها هیچقدر آنجا نشتتستتتم و گر دانمینم

ش سنگ قبر کنارش  فیتعر شیبودم برا دهیغربت به دوش ک شمم به  کردم. چ
گاه به ستتنگ قبر ن انیگر ی." با چشتتمانیانیمحمد ک ریافتاد که نوشتتته بود " ام

خواهش  یول یریاز دستم هنوزم دلگ دونمیم ٬داداش ٬محمد ریکردم و گفتم: ام
 حاللم کن! کنمیم

ستش را رو عارف شت و گفت: عماد بر ید ست تا  12ساعت  میشانه ام گذا
 .شهیم ریخونه د میبرس

شت زهرا ر شانیپر یداغان و افکار یدل با شت عماد به ا ترک کردم. تو راه برگ
 گذاشت تا من را از آن حال و هوا در آورد. یشاد ید یس

 ؟یمقدمه گفت: هنوز سماء رو فراموش نکرد یب عارف
 ها فراموش بشه. یراحت نینبود که به ا یزیسماء واسه من چ -
 بعد از ازدواج و مرگش؟ ی. حتیهنوز هم عاشقش یعنی -
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شق - شق و عا سر ع سماء و  13. من ستین یحرف  اون  ادیسال از عمرمو با 
ندگ عاشتتقش بودم، ول تونمیکردم. نم یز عد از ازدواجش  نتونستتتم  یبگم ب

اخم کردنش از  یحت ٬خنده هاش ٬گرمش یدستتتها ٬فراموشتتش کنم. نگاهش
 چوقتیه ادهامیتو  خورمیقسم م ی. ولنمیب یوقتها خوابشو م یلینرفته. خ ادمی

 .از حدم فراتر نرفتم
شتم ول یکیمنم  - ست دا سم ول یرو دو ستم بهش بر ا بعد از ازدواج ب ینتون
ماء حتما س یاومدن سوگل فراموشش کردم. تو هم اگه ازدواج کن ایو به دن مایس

 .رهیم ادتیرو 
 بهت خوامی. البته نمستتتیکوچه بازار ن یهایمنو ستتماء عشتتق باز تیحکا -

بعد از ازدواجش  یکنار ستتماء بودم آرامش داشتتتم. حت یکنم. من وقت نیتوه
عروس  ٬دختر خاله  ٬... خواهریدوستتت داشتتتم کنارم باشتته حاال به هر عنوان

 زود رفت. یلیکه خ فیح ی. ولییدا
نه خانم جون د تا تا منزل خانم جون غرق در میبا هم حرف نزد گریخا . من 

 فکر و اندوه بودم.
 یو نوجوان یدوران کودک ادیود. با وارد شدن به آنجا خانم جون باز ب یخانه  در

که گفت: خوش  دمیسماء را شن یچرا احساس کردم که صدا دانمیام افتادم. نم
 عماد. منتظرت بودم! یاومد

 ریخانم ز کیافتاد  قینبود. چشتتمم به آالچ اطیتو ح یگرداندم کستت چشتتم
 نشسته بود. اطیپشت به درح ٬قیآالچ
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کرده بودند.  واریشتتتده بود و نصتتفش را د لیتبد اطیح کیخانم جون به  باغ
پارتمان آ کی بایآن باغ ز یفروخته شده است و به جا گریمعلوم بود که نصفه د

 .زدیتو ذوق م یساخته شده بود که بدجور یواحد 10
خانه خانم  گریشتتده بود و استتتخر هم جمع شتتده بود. د کییموزا اطیح کف

 سابق را نداشت. یجون رنگ و بو
سه و  یرو اطیدر ح گیتا د دو اجاق گاز بود. دور و بر اجاق گازها هم پر از کا

. بود ختهیر نیزم یداغ و .... جا به جا هم آش رو ازیبشقاب و ظرف کشک و پ
 اطتویح ینیخانم جون که بب ییکردن. کجا فیکث اطویبا خودم گفتم: چقدر ح

 یگفتیو م یزدیستتر خاله ها داد م یکه ه ریبخ ادتی! دنیخاله ها به گند کشتت
ض ش یمرض ٬ ی"را شها رو زم دیمواظب با  ستیدرست ن ی. مال نذرزهینر نیآ

 ."ادیو حروم بشه. خدا قهرش م فیح
 آمدم. رونیعارف از خاطرات گذشته ب یصدا با

 تو؟ میبر یای: داداش نمعارف
 افتادم میقد ادی. میچرا. بر -
 !یکه تو خودت مساعتهین -
 ...مینکرده بود. درست مثل قد رییتغ زیچ چی. همیعارف وارد خانه شد با

 دیکش یرا م شیاز پاها یکی کهیدر حال دهیبا ورود ما بلند شدند. خاله فر همه
 به طرفم آمد و من را ب*غ*ل کرد.

حاال که  کردیم هیگر لیدل یاشتتکش روان بود. آن زمان ب شتتهیمعمول هم طبق
 داشت... لیخودش هزار تا دل یبرا
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شکر که  ی: باالخره اومددهیفر خاله شم انتظارت بودم. خدا رو  مادر! چقدر چ
 .دمینمردم و عمادمو د

. شرمنده که نتونستم واسه دست دیحال ندار گفتیخاله؟ مامان م دیچطور -
 زودتر خدمتتون برسم. یب*و*س

ر تو منتظ میسفره بنداز میاهخویمادر، م نیدشمنت شرمنده باشه، عمادم. بش -
 .میو عارف بود

گرد گوشتته اتاق افتاد. به بهانه شتتستتتن  زیم یرو یبه قاب عکستتها چشتتمم
رفتم. دو تا قاب عکس از خانم جون و آقا بزرگ.  ییبه سمت دستشو میدستها

 که ب*غ*ل سماء بود نایو س نیچند تا قاب عکس از سماء و شوهرش و ثم
ستش را رو ریعکس ام کی در شته بود و کنار در یمحمد د سماء گذا  ایشانه 

 ازدواجشان است. لیسماء معلوم بود که اوا افهیبودند از ق
سته بود و  ییخانه دا اطیح یپله ها یسماء رو گریعکس د در ش  8بچه  کین

 ماهه در ب*غ*لش بود.
نشتتستتته بود و لبخند  ییتاب خانه دا یاز ستتماء بود. رو یعکس هم تک کی
سرزدیم  کیزده بود.  یهم به قول خودش گوگوش شیسرش نبود و موها ی. رو
اده خانم جا افت کیشده بود.  بایبود. چقدر ز شیپا یشلوار ل کیشرت و  یت

رد شتتد و در  مبودم چاقتر شتتده بود. خاله از کنار رانیکه من در ا یبود. از زمان
س نیآخر نیمادر! ا ینیبیبغض کرده بود گفت: م کهیحال شه.  س ساله  3 انیعک

 بود که تصادف کردن.
ستها صدا مید شانه خاله حلقه کردم و با  شده  ییرا دور  که از بغض خش دار 

 بود. فیبود گفتم: خدا رحمتش کنه! ح
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 انداختم. ییام را مهار کنم خودم را در دستشو هیبتونم گر نکهیا یبرا
شو از ست ساس کردم  رونیکه ب یید شلوارم را مدارد پاچ یکیآمدم اح شیه  . دک

بود  نیزم یناز که چهار دستتت و پا رو یبچه کوچولو کیستترم را خم کردم، 
پاچه شتتلوارم را گرفته بود. خم شتتدم و ب*غ*لش کردم. دو تا گوشتتواره گرد 

 ؟یکوچولو تو گوشش بود. و گفتم: عمو جون تو چقدر ناز
 اومد که گفت: به باباش رفته! یعل ریام یصدا

اال براش از ح دیتو بود با هیمامانش باشه. چون اگه شب هیمن فکر کنم شب یول -
 رو دست نمونه. میدادیم ینذر

ساس م دونمینم قع . توکندیمحمد فرق م ریو ام ییبا دا یعل ریام کردمیچرا اح
ا من گرم ب یلیخودمان هم خ ی. شب مهماندیاینداشتم روز ورود به استقبالم ب

 برخورد کرد.
 نرفته. ییژنش به دا نیگفتم: احتماال ا خودم با

شب خانمها همان موقع که خانم جون زنده بود و  هیسفره را پهن کردند. درست 
 .میشد یهمه دور هم جمع م

کرد و گفت: ترانه جان! قربونت بشتتم خاله.  یعل ریرو به خانم ام دهیفر خاله
 نهار بخوره. ادیصدا کن ب نویثم

و  دیسرم به سمت در چرخ یدر ورود یکه با صدا میدور سفره نشسته بود همه
به لب، بلند گفت:  یکه در آستتتانه در ظاهر شتتد و با لبخند دمیرا د یدختر

 .یسالم مجدد به همگ
 آشناتر. افهیآشنا بود و ق میبرا صدا
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سبتا بلند و اندام 22حدود  یدختر  کیتون کینه چندان الغر که  یسال با قد ن
 اش به روبرو بود. رهیبه پا داشت و نگاه خ یخی نیو شلوار ج یسورمه ا

 را دراز کرد و کف دستش شیازدستها یکیرا چند بار تا کرد و  دشیسف یعصا
 گرفت. یرا عمود

 !نیمن بش شیپ نجایجان ا نیثم ای: بدهیفر خاله
ستگ کهیدختر کورمال کورمال در حال آن ستش را به آه در مقابلش حرکت  ید
 من نشست. یبه سمت خاله آمد و درست روبرو دادیم

 آش بکش. نی: شهروز جان واسه ثمدهیفر خاله
. زیداغ واستتم نر ری. ستتزیبر شتتتریو نعناشتتو ب ازداغی: شتتهروز! لطف کن پنیثم
 .زیهم کشک بر یکم

 مختیمعروف بود گفت: اگه برعکس ر یبه شتتوخ طبع یکه از بچگ شتتهروز
 ؟یچ
نداره پستتر خاله! در  یناراحت نکهی. ایزیریم مواستت گهیبشتتقاب د کی: نیثم

شه به قول خانم جون ح دیبا هیضمن چون آش نذر ست با شه  لیو م فیحوا ن
 .ادیوگرنه خدا قهرش م

آن احساس کردم  کیرو کرد.  رویسال ز 23صدا تمام وجود من را بعد از  نیا
که در حال صحبت  نیسماء در حال حرف زدن است. سرم را بلند کردم و به ثم

سته  میساله جلو 22سماء  کی! دمیدیچه م ایشدم. خدا رهیکردن بود خ ش ن
 بود.
 ماءشک اورا با س ینبود ب شیلبها یچشمانش و برجستگ یا لهیرنگ ت اگر

 .گرفتمیم ع*و*ض*ی
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 متولد شده بود. گرید ینگاه انگار سمائ کی در
سالها د بعد شن دنیاز  شب ییصدا دنیچهره و  سماء بود به قلبم  یصدا هیکه 

 .فشردیو آن را م زدیچنگ م
اش  ینیرا به دستش داد. سماء بشقاب را به سمت ب نیبشقاب آش ثم شهروز

 اش انداخت و گفت: ممنونم شهروزجان! ینیرو ب ینیبرد و با بو کردن آن چ
 .زیعز نی: نوش جان ثمشهروز

از خاطرات گذشته  ییایو در در نیفروغ ثم یدر چشمها و نگاه ب رهیهنوز خ من
 غرق شده بودم.

 در دستم در هوا معلق مانده بود. قاشق
شتتد انگار در حال نگاه کردن به من بود. رو به خاله کرد و  رهیبه روبرو خ نیثم

 م؟یدار یگفت: مادر جان! مهمون تازه ا
زد و گفت : خاک عالم!  گرشیدستتتش به پشتتت دستتت د کیبا  دهیفر خاله

 کنم؟ یبه هم معرف نویرفت عماد و ثم ادمی یدید
جان، امستتتال آقا عماد پستتر خاله  نیکرد و گفت: ثم نیرو به ثم دهیفر خاله

خونده تو جمعمونه. االن هم روبروت  یهمون که تو خارج پزشتتک ه،یمرضتت
 نشسته.

 خدمتشون؟ امیب یاحوال پرس یتا برا دیپس چرا زودتر نگفت -
گفت: از  ینیریرا از آنطرف ستتفره به ستتمتم دراز کرد و با لحن شتت دستتتش

 خوشبختم آقا عماد! یلیخ تونییآشنا
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ست بدهم  مردد  لیفام یبودم خانم ها دهیدو روز فهم نینه! در ا ایبودم به او د
ست دادن با مرد غر ضا ک بهیاز د خودش  یانیابا دارند. حاال چطور نوه حاج ر

 خدا داند! شود،یقدم م شیدر دست دادن پ
آَشنا از سر انگشتانم شروع شد و  یرا دراز کردم و به او دست دادم. انرژ دستم

 تمام بدنم را در بر گرفت.
 سماء؟ یدستها ایاست؟  نیثم یدستها نیمن، ا یخودم گفتم: خدا با

شتتما  نکهی. مثل اکردیم فیشتتما برام تعر یهایاز خوب شتتهی: مادرم همنیثم
 د؟یمادرم بود یدوران بچگ یهمباز

حرف راز  نیبرگشت. انگار ا نیساکت شدند و نگاهها به سمت من و ثم همه
 مادر و دختر بود که بعد از سالها سرگشوده بود! نیب یسر به مهر

شم دوخته چ هیپرسشگرانه به بق یاضافه شده بودند با نگاه لیکه به فام ییآنها
 بودند.

داشته که سماء از عماد  یلی" چه دلگفتندیخودشان م که با خواندمینگاهها م از
 تیاونهم بعد از اونهمه آشتتوب و جنگ و جدال و حستتاستت گفتهیم نیثم یبرا
 محمد رو عماد؟" ریام

صورت دا هجوم ستش را که رو ییخون را در  ساس کردم. د ضا اح  یحاج ر
 بود مشت کرد. شیپا

 پشتم احساس کردم. رهیبر ت یام نشست و لرزه ا یشانیسرد بر پ یعرق
مادرم شتتما را فراموش نکرده بود،  یعنیحرف ستتماء  نیکه ا دانستتتمیم خوب

 خشک پدرم. رتیو غ یبا وجود تعصب جاهل یحت
 آن روز شوم را زنده کرده بود. یناخواسته در ذهن همه خاطره  نیثم
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با میبه گلو یخفگ احستتتاس اوضتتتاع را جمع و جور  دیچنگ انداخته بود. 
 .کردمیم

صدا نکهیا بدون ص میدر  ساس خا شم یاح شته با مربوط به  نیگفتم: آره. ا ٬دا
 .میبود یهمباز ی. من و مادرتون در بچگشهیوقت پ یلیخ

 !یانیبود بر آتش افتاده به جان حاج رضا ک یحرف من آب نیا نکهیا مثل
و شتتهروز به او نگاه کردند .  یعل ریکه ام دیکشتت یحاج رضتتا نفس بلند ییدا

 بسم الله بلند مشغول خوردن آش شد. کیمشتش شل شده بود و با گفت 
ستم نهار بخورم، حت گرید شق آش. بغض بدجور همه وجودم را  کی ینتوان قا
 رو کرده بود. رویز

 .شومیخفه م نم،یآنجا بنش گرید قهیدق کیاگر  کردمیم احساس
شما درد نکنه. خبه خاله کردم و گفتم: خا رو ست  شمزه بود.  یلیله جان د خو

م " که حرف در دهانامرزهی"خدا رفتگانتون رو ب میخدا قبول کنه. خواستتتم بگو
 دنیستتماء مرده استتت. آن هم بعد از د کردمیمنجمد شتتد. هنوز هم باور نم

 .نیثم
 ؟ینخورد یزی: عماد جان تو که چخاله

 شدم ریممنون خاله. س -
 سر سفره بلند شدم و گفتم: با اجازه. از
 یباال یدادم و تکمه  رونینفستتم را با صتتدا ب ٬دمیبه تراس رستت نکهیمحض ا به
 را باز کردم. راهنمیپ

 .سوختمیاز درون م یزییسرد پا یبود که در آن هوا بیعج
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شن یصدا سر  شت  شتم و لبخند مهرباندمیمادرم را از پ سمتش برگ را به  ی. به 
 کردم. هیمادرم هد

 ؟ی: چرا نهارتو نخوردمامان
 نداشتم لیم -
 !؟یدوست داشت یلیتو که آش رشته خ -

به مامان انداختم و مامان از نگاهم خوب متوجه شتتد که  یا خانهیتوب ینگاه
با مه دهد. برا دین  دارمیگفت: تو ظرف برات آش بر م نیهم یموضتتوع را ادا

حرف، با ستترعت به داخل خانه بر  نیخونه بخور بعد از گفتن ا میهروقت رفت
 گشت.

گاه به سمت آالچ نا م. نشست قیداخل آالچ مکتین یشدم رو دهیکش قیخود آ
 افتادم. سماء ادیکنده شده بود به  یبا خودکار آب مکتین یکه رو یقلب دنیبا د

 سر کالس دنمیبه خاطر بلند خند روزی. دهیعقده ا یلیخ یمی: خانم ابراهسما
کرد وگفت دو نمره هم از نمره آخر ستتتالم کم  عمیضتتتا یلیخ بچه ها یجلو

 ؟یدیمن گوش م ی... عماد! اصال به حرفهاکنهیم
 گه؟یآره. آره. خب... د -
اگه خانم جون بفهمه گوشاتو  ؟یکشیبا خودکار قلب م یدار ؟یکنیچکار م -
 تازه رنگ زدن! مکتوی... نگهی. نکن دبرهیم

 که به قلب خورده بود یریخودکار را از دستتتم گرفت و نتوانستتتم ستتر ت ستتماء
شم. دومرتبه به قلب نگاه کردم. ت شده بود و فقط  ریبک مانده بود  قلب کیپاک 

 من. یو رو رنگیاش رنگ و رو رفته بود درست مثل قلب ب هیکه حاش
 سماء افتادم. ادی دومرتبه
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 نیگرفت. بب شگونیحت شد و بازومو ننارا یلیمامانم از دستم خ روزی: دسماء
 ردش کبود شده!

 کرد؟ نکارویچرا ا -
 چمیتهشتتو بپ نکهیبدون اجازه رژشتتو برداشتتتم و به لبام زدم. بعد هم بدون ا -

 سرشو روش گذاشتم و رژ خراب شد.
س یوقت شهربانو کارگرمونه. وقت دیمامان ازم در مورد رژ پر  یاز دروغ گفتم کار 

 !سوزهیکرد هنوز جاش م هیدروغ گفتم منو تنب دیمامان فهم
ب*و*ستتش کنم تا  اینداره ب ی. حاال اشتتکالیگفت یدروغ م دیتو نبا ٬خب  -

 خوب بشه.
 شهیمگه با ب*و*س خوب م -
مامانم ب*و*ستتش  کنهیو دستتتت و پام درد م خورمیم نیزم یآره. من وقت -
 .شهیزود خوب م یلی. خ کنهیم
 ب*و*سش کن. ایپس ب -

شک قطره صان رو یب یا شمم راه باز کرد و ر*ق* شه چ گونه ام  یمحابا از گو
 شد. ریسراز

سماء فکر م ریز شت کردم ول کردمیلب گفتم:  و  قیآالچ ٬نیثم دنیبا د یفرامو
شه ا شه گو شد. کاش ه نیگو  دنتیمنو از د چوقتیخونه تمام خاطراتم زنده 

 . کاش!یکردیمحروم نم
 .یبلکه بطور واقع اینه در عالم رو یول دمیسماء را شن یصدا دومرتبه

 د؟یآقا عماد شما از دست من ناراحت شد -
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 یرفک نیصورتم پاک کردم. و گفتم: نه! چرا همچ یرا از رو میدست اشکها با
 د؟یکرد

شما د - سفره رو ترک  دینخورد یزیچ گهیآخه بعد از حرف من،  سرعت  و با 
 .دیکرد

من  یمادرت. ستتماء برا ادیافتادم.  میقد ادیلحظه  کیناراحت نشتتدم. در  -
 بود. زیعز یلیخ
 نم؟یبش قیآالچ ریکه من هم ز دیدیاجازه م -
 برم داخل. خواستمیم گهی. من ددییبفرما -
 داخل. رمیبا شما صحبت کنم. اگه مزاحم هستم من م یدوست داشتم کم -
 .شمیم. منهم از مصاحبت با شما خوشحال ستین نطورینه. اصال ا -
 د؟یو خارج درس خوند دیشما پزشک هست گفتنیمادر جان م -
 بله من جراح مغز و اعصاب هستم و فرانسه درس خوندم. -
-Beau terrain de la France فرانسه( یبایز نی)سرزم 
 د؟یفرانسه صحبت کن دیبلد -
 از لغات و یداشتتتم. کم یدر مورد اشتتعار فرانستتو قیتحق کینه... ترم قبل  -

 گرفتم. ادیاصطالحات فرانسه رو 
 د؟یخونیم یشما چه رشته ا -
 هستم. اتیسال سوم رشته ادب -
 د؟یهست یپس اهل شعر و شاعر -
 تیرشته وضع نیانتخاب ا یعلت اصل یدوست دارم ول یلیشعر خوندنو خ -

 با چشم دل اونو آموخت نه چشم ظاهر. دیکه با هیرشته ا اتیبود. ادب میجسم
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 رده بود.نک فیتوص ینطوریبرام ا اتویادب ی! تا حاال کسییبایز ریتعبچه  -
با  شیشتتدم. رنگ چشتتمها و متفاوت بودن فرم لبها رهیدر صتتورتش خ دومرتبه
 .دیکشیاز مادرش به رخ م شتریرا ب شییبایسماء ز

ه مختلف دارم. با توج یزبانها یدر مورد آثار ادب قیتحق کیترم هم  نی: انیثم
در مورد  ادیبه زبان فرانسه آشنا شدم به احتمال ز یکم میقبل قیدر تحق نکهیبه ا

 رو کمک شما حساب کنم؟ تونمیکنم. م یم قیفرانسه تحق یآثار ادب
 ادیاز دستتتم بر ب یاگه کار یول ستتتمین اتیاهل شتتعر و ادب ادیالبته من ز -

 .کنمینم یکوتاه
عماد! )  ویبوکو موس یقسبر لب داشت گفت: م ییبایلبخند ز کهیدر حال نیثم
 عماد( ویممنونم موس یلیخ

 شد و به سمت خانه رفت. بلند
 به جانم نشست. یجمالت فرانسو انیدر ب نشیریش لهجه

از تو با تنها  یستتتال دور 23بعد از  ینیکه بب یستتتیلب گفتم: ستتماء! ن ریز
ضورت نزد قیآالچ ریز ادگارتی صحبت کردم. چقدر ح ستم و  ش ار . انگکهین

 .یتمهربونت گرف یو مثل گذشته دستمو تو دستها یجا در کنارم نشست نیهم
ساس شا یگرما اح ستها یندیخو ستم نگاه کردم و  میرا در د حس کردم. به د

 لبخند زنان به نزد مهمانها برگشتم.
 بود! ندیخوشا میهم برا شیدستها یالیخ لمس

........................................... 
 ینیمب ناشکا
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پس اون خانم که شتتتب قبل به دفترم اومد. با  گمیبندم و با خودم م یم دفترو
 باشه! یانیک نیجز ثم یکس تونهیبزرگ نم یآفتاب نکیاون ع

ساعت نگاه م یصدا دنیشن با ساعت یوااا 5:  30کنم.  یاذان به   !30 :7 
 از خانواده باشم. تیدادگاه حما دیبا

که نمازشتتو خونده و  گهیتق و توقش م یشتتده و صتتدا داریوقته ب یلیخ مامان
 صبحونه من آماده باشه. 6رو گاز گذاشته تا ساعت  یکتر

خودم عذر و بهونه  یبرا یول ستتتیکه کارم درستتت ن دونمی. مخونمینم نماز
 !کنمیکه من خدامو به روش خودم دوست دارم و ازش تشکر م ارمیم

 .رمیپتو م ریو ز کنمیمطالعه رو خاموش م چراغ
 :شهیوارد اتاق م مامان

 ؟ یداریاشکان هنوز ب-
 خوابمیدارم م -
 سرت تو کتابه! نهمهیا یشیتو آخر کور م -

 .امیو همراه فرشته خواب به پرواز در م دمیمامانو نم جواب
 :شمیم داریمامان ب یتکانها با
 سر کار؟ یریاشکان جان! مگه امروز نم -

 لیو به ستتاعت موبا دارمیبر م یپاتخت یاز رو لمویموبا. کنمیباز م چشتتمامو
 .10: 45. ساعت کنمینگاه م

 :گمیو م زنمیم میشونیبا کف دستم به پ محکم
 .مونهیهفته عقب م کینه!! وقت دادگاهم گذشت باز کارام  -

 : کنمیپتو م ریز سرمو
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 نداره برم! دهیفا گهیشده د رید یلیمامان خ -
 شه. یو بعد از اتاق خارج م کردمیم دارتیزودتر ب یگفتیمادر جون م -
ستم ادامه خاطراتو بخونم.  یانیمن و خانم ک داریروز از د 4 شته. هنوز نتون گذ

به  ریچند روز درگ نیانقدر ا بودم که استتم خودمم فراموش کردم چه برستتته 
 هگیهر طور شده چند صفحه د دی. امشب بایخوندن خاطرات دکتر عماد تهران

 خونم.ازش ب
ه. . شماره ناشناسندازمیبه صفحه ش م ی. نگاهشهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا

 : دمیدکمه اتصالو فشار م دیبا ترد
 الو -
 ؟ینیمب یسالم. آقا -
 . خودم هستم.دییبفرما -
 یمنو به شتتما معرف یانیک نی. فکر کنم خانم ثمیانیهستتتم. آرزو ک یانیک -

 کردن.
 چطوره؟ بله! بله! احوال شما -
 د؟یممنونم. شما خوب هست -
 د؟ییشکر خدا. امرتونو بفرما -
که بب - ما کهیدر صتتورت نمیتماس گرفتم  دفتر  یبه نوشتتتن کتاب از رو لیت

 عقد قرار داد خدمتتون برسم. یبرا دیخاطرات دار
که دفتر رو که خوندم به نظرم جالب  نجای. تا اکنمیلحظه با خودم فکر م کی

خاطرات رنگو  نیعماد به ستمائه که به ا یمه مهمتر عشتق افالطوناومده. از ه
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 کیکنم. در  هیرمان خوب ازش ته کی تونمیم رییتغ یداده. با کم یخاصت یبو
 :رمیگیم مویلحظه تصم

در مورد ش صحبت  کیو از نزد نمتونیبب 6که فردا ساعت  شمیخوشحال م -
 .میکن
 دفترتون باشم. 6: 40 دمیقول م یول تونمیکه نم 6ساعت  -
 منتظرم. -
 دارید دیبه ام -
 خداحافظ. -

 یخاطرات عماد تهران دفتر
کردن بودند و  بتیشتتدم. خانمها در آشتتپزخانه مشتتغول غ ییرایهال پذ وارد

ه ها ک میو بازار کار و تحر یو گران استیهم در حال صحبت در مورد س انیآقا
 بحث داغ همه شده بود.

نشتتنوند گفت: آقا عماد از عمه  هیکه بق ییکنارم نشتتستتت و با صتتدا یعل ریام
 د؟یبه فرانسه برگرد دیخواینم گهیکه د دمیشن
 جانیبمونم و ا رانیدارم در ا میجان. تصتتم یعل ریگفتم: بله ام ییخوشتترو با

 طبابت کنم.
 د؟یکنیکار م مارستانیآقا عماد! کدوم ب -
 دنیبهم م یخبر قطع گهیفرستادم تا چند روز د مارستانیمدارکمو چند تا ب -
پزشک  کی ٬دیکاراتونو سرو سامون داد نکهیازتون خواهش کنم بعد از ا شهیم -

تا واسه درمان  دیکن یمغز و اعصاب و چشم به ما معرف یجراح نهیحاذق در زم
هم داره. آقا جون چند شتتب قبل  ی. پرونده پزشتتکمیاقدام کن نیثم یچشتتمها
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 ن گله کرده که چرایکه از آقا جون بابت ثم دهیمحمدو د ریخواب ام که گفتیم
 و ستیآقا جون به فکر چشماش ن

 .کنهینم درمانش
پزشتتک  کیشتتروع کنم اونوقت  نجایجان اجازه بده من کارمو ا یعل ریام -

 .کنمیم یخوبم بهتون معرف
م که خود میبه آنها بگو نیثم یپرونده پزشتتک دنینداشتتتم قبل از د دوستتت

 کی به ازین نیدرمان ثم ادیمغز و اعصاب هستم. به احتمال ز یجراح پیفلوش
 .گرفتندیم میدر موردش تصم دیداشت که با یپزشک میت

ساعتها در تخت خوابم غلت زدم و افکارم حول و حوش آن دختر  همان شب 
 ناسمشیکه سالهاست او را م کردمی. احساس مدیچرخ یا لهیبا چشمان ت نایناب
 .دادمیحالت را به شباهت او به سماء نسبت م نیا یول

شتیم روزها ش دیو من به دنبال خر گذ س حتاجمیو ما نیما  مایبودم. عارف و 
ش یبه منزل پدرم م شتریب سوگل هم با  سر شیهایزبان نیریآمدند و گرم همه را 
 .کردیم
ام  یکرده بودم و سوابق کار لیکه در آنجا تحص یتوجه به مدرک و دانشگاه با

و به  دیطول نکشتت یلیمدارکم خ یابیارز یکارها یباز یهم پارت یو البته کم
 من به عنوان متخصص جراح مغز و اعصاب اجازه کار داده شد.

ستانهایاز ب یکیدر  باالخره ص یمار صو شدم. چند  یخ شغول به کار  تهران م
چرا من هنوز  نکهیراه انداخته بود و از ا یروز بود که مادرم زمزمه خواستتتگار

 بود. یازدواج نکرده بودم شاک
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 رستانمایعصر که به منزل آمدم تا چند ساعت استراحت کنم و بعد به ب کروزی
 برگردم مامان گفت: عماد!

 بله مامان جان -
 یشناسیخانومو که م نیپرو -
 د؟یگیخانم جونو م هیهمسا -
له  - ماشتتتال تاب.  کیآره خودشتتته.  جه آف ثل پن ستتتالشتتته.  31دختر داره م

. هیاستتت. از همه نظر عال حانهیمطب داره. استتمش ر یدندونپزشتتکه. شتتهر ر
 هنرمند. ٬محجوب  ٬خوشگل

 به من چه؟ -
به عارف نگاه کن چند ستتتال از تو  ؟یعذب بمون یخوایم یواااه! مادر تا ک -

و ستترو  یزدواج کنا دی. تو هم بالهیتکم زشیماشتتتالله همه چ یکوچکتره ول
خانم صتتحبت  نیبا پرو خوامی. ممی. من و پدرت هم آرزو داریریستتامون بگ

 .یخونشون خواستگار میکنم جمعه بعد از ظهر بر
 ندارم یفعال نه . من هنوز آمادگ -
که رفت - ما هم   گرویهم د دی. شتتتادیدخترمونو ببر گنیفورا نم م،یحاال 

 . رفتنش که ضرر نداره.دیدینپسند
ستانیمادر جان من تازه کارمو تو ب - رام که ب یزیشروع کردم. فعال تنها چ مار

م نخر کیآپارتمان کوچ کیهم که  ی. تا زمانمهیکار طیمهمه جا افتادن تومح
 داماد شدن ندارم. الیخ
. قراره باغ لواسونو بفروشه و واسه هر یمگه بابات مرده که تو نگران خونه باش -

 تمان بخره.واحد آپار کیکدومتون 
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 د؟یحاال چرا واسه ازدواج من هول -
ستتن تو بود عارفو هم  ی... هول نباشتتم بابات وقتیشتتیچهل ستتاله م یدار -

 میداشت
سته بود ادامه داد: م کهیدر حال مادر ش شک ن شمانش به ا  یآخر آرزو دونمیچ
 !برمیبه گور م تویداماد
 دیکردم و با لبخند گفتم: چشتتم! چند ماه به من فرصتتت بد را ب*غ*ل مادرم

 ازدواج داشتم. می. خودم هم تصمکنمیخودم خبرتون م
 خانم؟ نیدختر پرو یخواستگار میجمعه بر ایپس ب -
 .خوامی. گفتم چند ماه فرصت میزنیمامان باز که حرف خودتو م -
 ؟یاگه عروس شد چ -
 عروس شد؟ یک -
 .گهیخانم د نیرودختر پ ٬حانهیر -
. نهکیم یخانم زندگ نیشهر فقط دختر پرو نیعروس شد که شد... مگه تو ا -
 یریگیخانم. چقدر ستتخت م نیخانم. نشتتد دختر مه نینشتتد. دختر شتته نیا

کردم و بهتون  دایخودم مورد دلخواهمو پ دیشا دیمادر من. شما به من اجازه بد
 بهم یلیخ تهدو ستتال گذشتت نیآروم دارم. ا طیمح کیبه  ازیخبر دادم. فعال ن
 سخت گذشت.

 رزنیپ نینکن ا یکار یول یدونیجان. هرطور خودت صتتالح م زیباشتته عز -
 بره. ایدن نیآرزو به دل از ا
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م. کم بخواب کیتا  دیداریحر. گفتم: چشم. چشم. حاال دست از سرم برم با
م جبران نکن مویخواببد حال برسه اگر کم  ضیامشب آنکالم. هر آن ممکنه مر
 ذارمیجا م ضیرو هم تو سر مر یچینخ و سوزن که چه عرض کنم ق

 !گهید زهیچ کی -
 ؟یشده مادر گرام یباز چ -
 .میدعوت تییهمه خونه دا لدایشب  -
شم! بذار بب - ششهیم یچ نمیچ شتم م فتی. اگه  هنوز  ای. برم بخوابم؟ امیندا

 د؟یحرف دار
 پسرم بشم. یو گفت: برو بخواب. قربون قدو باال دیخند مامان

 ٬میرا پشت پلکها یا لهیگرم خواب شده بود دو تا چشم ت میچشمها کهیحال در
 .میدینگران و زل زده به خودم د

 کینیدر کل ران،یاول شتتروع کار در ا کستتالیگرفته بودم که حداقل  میتصتتم
 نکنم. یاقدام یمطب شخص یبه طبابت بپردازم و برا مارستانیب

و احستتاس  کردمیرا م میستتع تینها مارانیروزها آنکال بودم و در درمان ب اکثر
 داشتم... حس خدمت به هموطنانم. یخوب

خنده بود و سرو  شهی. مثل هممیحاج رضا جمع شد ییهمه خانه دا لدای شب
 بچه ها. یصدا

خواستتتن  .دادینبود ستتماء آزارم م کردمیکه شتترکت م یمن در هر مجلستت یول
به دنبال  دیگرفته بود که جدا از ه*و*س بود. شتتتا یگریرنگ د میستتماء برا

 بودم که در کنار او داشتم. یاحساس آرامش
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داشتتتم. از صتتبح ستته تا عمل  یبد اریاز همه به مجلس رفتم. روز بستت رترید
س سفانه  یاورژان شتم که متا صادف مارانیاز ب یکیدا بود که به اتاق  یجوان ٬ یت

 :گفتیتازه عروستتش تو گوشتتم بود که م یفوت کرد. ضتتجه ها دهیرستتعمل ن
 !یماه عسل و تو گوش نکرد مینر نیسروش چقدر گفتم با ماش

تاقم حبس کردم.  طیکه نتوانستتتم آن شتترا من مل کنم و خودم را در ا را تح
آشتتنا که هر لحظه  یستتماء افتادم و هاله ا ادیآن زن به  دنیچرا با د دانمینم

با فرو افتادن اشتتک دمید یجلو یمانند پرده ا شتتتدیبزرگتر م از  یرا گرفت و 
 .ختیمثل آوار در دلم فرو ر یزیچ دگانمید

*************** 
ول پسر از روز ا نیبه استقبالم آمد. ا یعل ریحاج رضا، ام ییورود به منزل دا با

 محبتش را در دلم جا کرده بود.
دم. کر یج رضا رفتم و با او روب*و*سبه احترامم بلند شدند. به سمت حا همه

سرت ا ییچه روزها شان قبول کنند. قانون  نیمرا ب لیبودم که فام نیدر ح خود
دست  از دیبزرگ را با یزهایچ یکوچک زیبدست آوردن چ یبود که برا نیا ایدن

 بودم. ادهسماء را از دست د لیبدست آوردن دل فام یو من برا یبده
مه م نیثم ندیبا ه ها بی. عجکردیم یو شتتوخ دیخ که نوه  له و  یبود  خا

هم  یو گاه کردندینشسته بودند و با او صحبت م نیهمه دور ثم شانیعروسها
قهقهه بلند توجه همه را به خودشان جلب  کیکه با  شدیآهسته م شانیصدا ها

 .کردیم
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ص شناخت صا وقت میبرا نیثم تیشخ صو شده بود خ و  اکیکه رون یجالب 
ست  ٬و همه به آنها نگاه کردند دندیبلند خند مایس خاله حنانه گفت: امان از د
س کی. اگه تو هاشیزبون نیریش نیبا ا نیثم سر و رو یمجل شه غم از   نیا ینبا

 .زهیریدخترها م
ه محبوب باشتتته. احتماال ب لیفام نیحد ب نیتا ا کردمیخاله گفتم: فکر نم به

 دوستش دارن! یلیخاطرسمائه که خ
شاد ٬خودش دختر خوب  نیحنانه: نه عماد جان! ثم خاله . از همه هیمهربون و 

سنش فهم یلیخ نکهیمهمتر ا سبت به  از  یکی یتوق کهیتر و عاقلتره. بطور دهین
. نگو گهی. بچه ها رو که دکنهیمشتتورت م نیداره حتما با ثم یدخترها مشتتکل

که  ونیسماء رو... ثم امرزهی. خدا بزهیریده تا از دهنشون م گنیم نیخاله ثم کی
 جا کرده. نفس لیَبال بدجور خودشتتو تو دل فام یول فتمیستتماء م ادی نمیبیم

. خدا هنینب نویغم ثم یبنده. حاضتتره خار به چشتتمش بره ول نیکه به ثم دهیفر
 انشالله شفاش بده.

الم و س کی. از اول مجلس تنها صحبتم با او کردمینگاه م نیبه ثم یچشم ریز
 ساده بود. یپرس احوال

سماء در رگها یمین نکهیهم سماء بود و خون  شت  انیجر شیازوجودش از  دا
جا  در دلم کردمیکه فکر م یزیزودتر از آن چ یلیبود. محبتش خ زیعز میبرا

 باز کرده بود.
آمد و کتاب حافظ را به دستش داد و گفت:  نیبا کتاب حافظ به سمت ثم آرزو

 !رنیبسه. نگاه کن همه دارن بهت چشم غره م یبلبل زبون ٬نیخب ثم یلیخ
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که  نریهمه دارن بهت چشم غره م نیجالب بود آرزو چنان گفت بب یلیخ میبرا
 نیآرزو و ثم دیرسیکه به نظر م نطوریچهار تا چشم دارد. ا نیاحساس کردم ثم

 با هم داشتند. یادیز تیمیاز روابط عمه و برادر زاده صم ریغ
کتب حافظو برامون  نیچند ستتاله که ثم ٬و گفت: آقا عمادرو به من کرد  آرزو
 .کنهیباز م
 !اتهیادب یدانشجو نکهی: حتما به خاطر اگفتم

بد  یواستته کستت چوقتیداره و ه یپاک تین نیبه رشتتته ش نداره. ثم ینه ربط -
 .کنهیاون کتاب حافظو برامون باز م شهیکه هم لهیدل نیمهمتر نینخواسته. ا

سه شما وا دینگام نکن یگفت: اونطور نیانداختم که ثم نیمهربان به ثم ینگاه
 .کنمیهم کتاب باز م

 چهار تا چشم دارد. نیکه ثم کردمیهنگ کرده بودم و داشتم اعتراف م رسما
فت گ یزیلب چ ریرا بست و ز شیکتاب را از دست آرزو گرفت. چشمها نیثم

 تی. آقا عماد شتتما هم ندیکن تیرا باز کرد و گفت: همه ن شیو بعد چشتتمها
 .دیکن

ش یسالمت تمین ست آودن آرام سالها ز یخانواده و بد ا ج قیآن آالچ ریبود که 
 گذاشته بودم.

 آرزو مشغول خواندن غزل شد. ٬از باز کردن کتاب بعد
 یکاف میکردند فال خوب آمده برا دییتا هیبق نکهیهم یول دمینفهم یزیچ منکه
 بود.
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 گری. دشتتدیدر خانه اقوام به مناستتبت ورود من گرفته م یمهمان کیهفته  هر
شتتده بودم و در بحث همه شتترکت  یمینبود . با همه صتتم گانهیب مینگاهها برا

 از همه آشنا تر بود. میبرا نینگاه ثم یول کردمیم
شر زده بودم: عماد! ا بارها سماء ن نیبه خودم ت سه نوی. استیدختر،   بفهم و وا

 نه سماء. یریو دختر سماء بپذ نیبه عنوان ثم دیکن. اونو با یخودت حالج
شمها اگر شکل لبها شیرنگ چ شک دچار ب شیو اختالف   یمارینبود بدون 

 !شدمیم یبد یروان - یروح
شت. غ نیثم هایتمام مهمان در ضوردا س ریح سالم و احوال پر  نیب یحرف یاز 

انمانه خ اریبس یالب بود. گاهج میبرا شیما ردو بدل نشده بود. رفتارها و کارها
که فکر  هیکه درحال مشتتورت دادن به بق ییخصتتوصتتتا زمانها کرد،یرفتار م

و  گرفتیم مچنان با بچه ها گر یستتتال ستتن دارد و گاه 30از  شیب کردمیم
 ساله است. 6دختر بچه  کیکه انگار  دادیکودکانه از خود نشان م یرفتارها

ها از مه  که در جمالتش کل جالبتر  مه  گاه م نمیب یم یه  بارز یلیخ کنمیو ن
 بود.

روزه در بهمن ماه را به شتتمال  5 یرستتم التیمامان قرار شتتد تعط شتتنهادیپ به
و  دهیاز دوستانش را گرفته بود. مامان از خاله فر یکی یالیو دی. پدرم کلمیبرو
 .ندیایهم دعوت کرده بود که با ما به شمال ب نیثم

بابا بودند و عارف و خانواده اش وعادل  نیدر ماشتت نیو ثم دهیخاله فر ٬مامان
 صندوق دار بود. 206پژو  کیمن که  نیهم درماش

بامیرود هن که گذشتتت از  نیرا با ثم شیعادل زنگ زد که جا لی. مامان به مو
 هم تنها نباشد. مایعوض کند تا س
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من آمد.  نیبه ماشتت نیستترد بود و ستتوز برف چند روز قبل آزار دهنده. ثم هوا
شمانش زده بود که مرا از د یبزرگ یدود نکیع شم چند رنگ  دنیبه چ آن دوچ

 .کردیمسخ کننده، محروم م
 !یایو کمتر به خونه خاله م یشد دایکه کم پ هیجون مدت نی: ثممایس
 بودم. یگلستان عل یمن بچه هابه 22جشن  رینداره درگ یخاص لی: دلنیثم
 ؟ی: گلستان علدمیتعجب پرس با
 نیریسرپرسته که با پول خ یکودکان ب یمرکز خصوص کی ی: گلستان علمایس

 شتتتریب یاونجاستتت ول یامنا ئتیه یاز اعضتتا یکیجون  نی. ثمشتتهیاداره م
رو  یهم هرستتال مبلغ ییاونجا رو به عهده داره. دا یفرهنگ یکارها تیمستتئول

 .دهیبه اونجا م نیپدر و مادر ثم ادیبه 
 نهیدر زم کردمیفکر نم ٬جان  نیثم نیگفتم: آفر نیرو به ثم نیماشتت نهیآ یتو از
 !یداشته باش تیهم فعال یو اجتماع یفرهنگ یها
 دیهستتتم با نایکه ناب نهیبه خاطر ا دیشتتتا د؟یکرد یفکر نی: چرا همچنیثم

 هم محروم باشم؟ یفرد عاد کی یاززندگ
ستمیبه تته پته افتادم. در واقع نم ناگهان از  ریوالم غس یکنم ول نیبه او توه خوا

 گفتم: نیثم تیبردن ذهن نیاز ب ینداشت. برا یگرید یمعنا نیا
عاد یلینبود. خ نیمنظورم ا - . منظورم عالقه کننیکارو نم نیهم ا یاز افراد 

 بود. یو فرهنگ یاجتماع یتهایشما به فعال
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 ی. از بچگدهیکردن به من آرامش م ی: با مردم بودن و در کنار اونها زندگنیثم
 کدومچیهم شدم ه نایناب نکهیکودکان بودم. بعد از ا یعضو کانون انجمن فکر

 کم نکردم. تهامویاز فعال
سوال ب ینزدم ول یحرف گرید شدم  او  هیمن که دو پهلو بود روح یجا یمتوجه 

 را خدشه دار کرد.
ه به ک دمید نیماش نهیرا از آ مایشماتت بار س یکه چشمها دمیفهم یرا زمان نیا

قصدم  دانستی. خدا ماورمیاز دلش در ب یجور خواستیمن زل زده بود. دلم م
ش نیتوه گاه از آ شیماریب دنیبه او و به رخ ک ه چهره ب نهینبود. تمام راه نا خود آ
من را حس کرده بود، چون  نگاه ینیفکر کنم او هم ستتنگ .کردمینگاه م نیثم

 شد. رهیبرگشت و به من خ نهیچند بار به سمت آ
سرا دونیدر فر الیو شن کرده و ما هایاز قبل بخار داریکنار بود و  را  اجحتیرا رو

اتاق به خاله و  کی ٬انیاتاق به آقا کیستته تا اتاق داشتتت که  الیبود. و دهیخر
 تعلق گرفت. نیو سوگل و ثم مایبه س هم یمامان و آخر

 از زن و بچه اش جدا باشد. دیکه چرا با زدیغر م یهم ه عارف
ستتتاکش را برداشتتتت و به اتاق مامان رفت و گفت: آقا  نیغرزد که ثم آنقدر

خودتون  ینازتون. هر دوتا ارزون یخانم گل و کوچولو نهمیشما و ا نیعارف، ا
 قهرم ساکش را به اتاق مامان و خاله برد. و با چرخاندن صورتش که مثال من

اشد ب نیچند روز را دوست داشت کنار ثم نیبود که ا ماینوبت غر زدن س حاال
 و با هم حرف بزنند.

صله ام از ا منکه سر آمده بود لباس گرم نیحو ش یحرفها به   و به طرف دمیپو
در غربت و به  یبود. زندگ قهیدق 5 اده،یپ ال،یبا و ایراه افتادم. فاصتتله در ایدر



wWw.Roman4u.iR  80 

 

شدن از فام ینوع شه گ نیدر ا لیطرد  سال از من فرد گو صحبت ریچند   یو کم 
سع نیساخته بود. هرچند که در ا خاطرات  یبه نحو ودندکرده ب یمدت همه 

گاه افراد نقش ریدر ضم زهایچ یبعض یگذشته را از ذهنم پاک کنند ول  ناخود آ
 د بود.هم جزو همان موار نیو ا بنددیم

 اشت.به من د نیدر ماش نیکه ثم یمثل نگاه قایو غضبناک بود دق یطوفان ایدر
پروا خودشتتتان را به صتتخره  یبود و ب ایدر یکه در موجها یوجود خشتتم با
 بی. هردو دستتتم را در جدیدویپوستتتم م ریبه ز یبیآرامش عج ٬دندیکوبیم

 شدم. به خودم که آمدم رهیو به دوردستها خ ستادمیکاپشنم کردم و لب صخره ا
 نوارا نیزم*س*تان در حال غروب کردن بود و با لجاجت آخر حالیب دیخورش

بود. قدم زنان  یزیاز هر چ ی. ذهنم خالکردیم غیدر انینیخود را از زم رنگیب
 برگشتم. عارف نبود. الیبه و

 : عارف کجاست؟دمیمامان پرس از
دور  نیبرد ا نیو ثم مایاونو با س عارف هم ٬کردیم یبد قلق یلی: سوگل خمامان

 و اطرافو بهشون نشون بده.
 نیا ی! رستتما از کارهاندیهم با آنها رفته بود که اطراف را بب نیبود که ثم جالب

 .کردمیدختر تعجب م
 از مامان و خاله و بابا. ریبغ میشد داریاز خواب ب ریروز بعد همه د صبح

 دیخر یبرا نیاز خاله و ثم ریار همه، غشد. بعد از نه یکیو نهارمان  صبحانه
 رفتند.
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دوست داشتم  رشتی. بردیبگ میبسته کورن فلکس برا کیبه عادل گفتم که  منهم
در  میبابت ستتوال دوپهلو نیتا از ثم کردمیم دایپ یفرصتتت دیخانه بمانم شتتا

 .کردمیم یعذر خواه نیماش
در حالت استتترحت بودم. با  میو با بستتتن چشتتمها دهیتخت دراز کشتت یرو

را  نرویبود ب اطیاز پنجره اتاقم که رو به ح الیو یبستته شتدن در ورود یصتدا
در حال صتتحبت  کردیرا باز م دشیستتف یعصتتا کهیدر حال نینگاه کردم. ثم

عذر  نیفرصت بود که از ثم نیبود. بهتر الیو داریرجب، سرا یکردن با مشهد
 کنم. یخواه

 ایآهستتته به ستتمت در نیآمدم. ثم رونیب الیو ازو دمیشتتعجله لباستتم را پو با
به دنبالش راه افتادم. دوستتتت داشتتتم در مکانرفتیم و با ا الیدورتر از و ی. 

 الیما دو تا را با هم خارج از و گشتتتندیبرم دیاز خر هیصتتحبت کنم که اگر بق
را از  میو دستتتت و پا بودبود که به جانم افتاده  یبد درد یدگی. مار گزنندینب

 بست. یم یانجام هر کار
 مه آلود بود. یساحل کم یهوا آنروز

سنگ نیثم صا یکرد ورو دایرا پ یتخته  ست. ع ش  را تا کرد و کنارش شیآن ن
شمها شت. چ ستها شیگذا ست و د  ریرا به حالت دعا باال گرفت و ز شیرا ب

 رهینه چندان دور به او خ یمدت از فاصتتله ا نی. در تمام اکردیلب زمزمه م
 شدم.

لب  ریرا بشنوم و بفهمم چه ز شیشدم تا بتوانم صدا کیآهسته به او نزد یلیخ
 .دیگویم

 د؟یبه سمتم برگشت و گفت: آقا عماد شما هست ناگهان
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 داده گفتم: بله خودم هستم صیچگونه من را تشخ نکهیاز ا متعجب
با خودم گفتم: از رو و عد  که فقط هم صیادوکلونت تشتتخ یب  نیداده... تو 

 !یزنیادوکلن رو به خودت م
سنگ یرو صورت ز نیثم یروبرو یتخته  ستم و به  ش صومش خ باین  رهیو مع

 ظالمانه تا کرده بود. یلیدختر خ نیشدم. روزگار با ا
 بود. اینگاهش رو به در نیثم
به هر  یموجها یستتمفون باتر،یو ز باستتتتیلب گفت: چقدر ز ریز اونه که 

 .بخشهیم یروح تازه ا یده اشنون
 ! نیگفتم: ثم آرام

سمت من کرد نگاهش شمها دنیبا د ٬را به  سر تا  یبیفروغش غم عج یب یچ
 .دیچانه ام لرز اریاخت یوجودم را در برگرفت و ب یپا
 بله -
 به تو رو نداشتم. نیکه من اصال قصد توه یقبول کن دوارمی. امدیببخش -
که  یمن از حرفتون ناراحت نشتتتدم. هرکستت ٬ ستتتتیبه بخشتتش ن یازین -

گاه ستتواالت ز . شتتهیدر مورد من تو ذهنش ظاهر م یادیمنونشتتناستته ناخود آ
ض سه معرف حیتو . دیمن تعجب نکن ی! از حرفهانیخودم بود. هم یمن فقط وا

 از چشتتم ظاهره. و تریقو اریکه بستت نمیگرفتم با چشتتم دل بب ادیستتالهاستتت 
 .کنهیخطا نم چگاهیه
 ؟یدرمان بش یدوست دار -
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 یتنها آرزومه ول یینایبشتتم که بهره مند شتتدن از موهبت ب نیمنکر ا تونمینم -
ل با چشم د دیروبا زهایاز چ یلیاگه چشمام هم درمان بشه خ یحت کنمیفکر م

 و درک کنم. نمیبب
 تا بتونم تو رو به آرزوت برسونم. کنمیم مویتمام سع -
از شتتما  یلینبود که مامان خ خودی. بدیهستتت مهربون یلیممنونم. شتتما خ -

 .کردیم فیتعر
 بهت به چهره اش نگاه کرد. با

 کرد و گفت: چرا چشماتون گرد شده؟ یحیمل خنده
و همه  نبود نایدختر ناب نیچشمانم گرد شده بود. حاضرم قسم بخورم که ا واقعا

 کرده بود. لمیرا ف
شما تعر یلیداد: مامان خ ادامه ست دوران  نکهی. از اکردیم فیاز  شما تنها دو
شما خ دیبود شیو نوجوان یکودک ه . چند بار ککردهیراحت درد و دل م یلیو با 

تاق گر حث کرد و در ا پدرم ب لب گفت:  ریکه ز دمیخودم شتتن کرد،یم هیبا 
 بود. نجایعماد االن ا کاشیا

وران د یبود که تمام قصتته ها دیشتتد یمادرم به شتتما به قدر یروح یوابستتتگ
ص کی میکودک شت که به همه کمک م تیشخ . بعدها از کردیمرد مهربون دا

صه ها دمیمادر جان فهم یصحبتها شما بود یکه قهرمان ق . آقا عماد دیمامان 
ستم و ا یکل زندگ انیمن در جر شد که  نکهیشما و رابطتون با مادرم ه چطور 
 .دیسال خارج از کشور بود یشما سالها

 پدربزرگ و پدرم رو درک کنم. یجا یتعصبات ب لینتونستم دل چوقتیه
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آمد، وجودم را غم  یم رونیدر مورد سماء ب نیکه ازدهن ثم یهر حرف دنیشن با
جش باعث رن ران،ینبودنم در ا نکهیو چقدر متاثر بودم از ا گرفتیو غصته فرا م

که از  . دوست داشتمکردمیم نیبه ثم یشتریب یکیسماء شده بود. احساس نزد
ازمحبت مادر بهره  یهرچند که او فقط مدت زمان کوتاه دیبگو میء براستتما

 مند شده بود.
 گفتم: سماء خوشبخت بود؟ نیرو به ثم

صخره  یاز رو ٬نداشت یمادرو پدرش احساس خوب یآور ادیبا  ایکه گو نیثم
 .؟میقدم بزن شهیبلند شد و گفت: م

شد مشغول ساحل  شمگ ی. موجهامیقدم زدن در کنار  من و  نیسکوت ب نیخ
 .کردندیو غرش کنان به سمت ما حمله م شکستندیرا م نیثم

نه ما بود  دانمینم دیلرزیم نیثم چا نه  یاز غم ایاز ستتر با که دروجودش ز
 .دیکشیم
نتونستتتم  چوقتیکوچک بودم که پدر و مادرم رو ازدستتت دادم. ه یلیمن خ -

عشتتق و عالقه.  ایبود احترام  یکه مادرم به پدرم داشتتت از رو یبفهمم محبت
 "من گفتیکه م دمیشتتن کردیصتتحبت م دهیکه مادرم با مادر جان فر کباری

 ادیب دلمنذاشته که غم به  چوقتیچند سال ه نیمحمد هستم. تو ا ریممنون ام
 منو تنها نذاشته." چوقتیو ه
 ایشتتد. تو دلم گفتم: خدا یو ماالمال از شتتاد زیحرف لبر نیا دنیاز شتتن دلم

 محمد ازت ممنونم. رینداشته . ام یمحمد غم ریمتشکرم. سماء در کنار ام
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سانه گفت:  نکشی. عستادیمن ا یرو برو نیثم شت و ملتم شمش بردا را از چ
 بکنم؟ یخواهش کیازتون  شهیآقا عماد م

 .کنمیم نکارویاگه بتونم انجام بدم حتما ا -
ازتون خواهش  یو اونهم شتتما رو... ول دیمامان منو دوستتت داشتتت دونمیم -
اونو فراموش  د،یواسه آرامش روح پدرم، اگه هنوز هم به مادرم عالقه دار کنمیم

 در عذاب باشه. ای. دوست ندارم پدرم تو اون دندیکن
شت من را به چ یشاک یلیحرفش خ نیا از صال در  یزیشدم. او حق ندا که ا

به عنوان عشتتق دوران  یلیمرامم نبود محکوم کند. خ به ستتماء  وقت بود که 
 .کردمیام فکر نم ینوجوان
ستالها بود که در  یاو را دوستت داشتتم ول یبه چه عنوان دانستتمیهم نم خودم

 محمد خ*ی*ا*ن*ت نکرده بودم. ریبه ام االتمیخ
سیشما چقدر منو م دونمی: نمگفتم ز من که ا یشناخت ادیبه احتمال ز د؟یشنا

 دیدینشتت لیکه از فام هییاز حرفها یکستتریمادرتون و  فاتیبه تعرمربوط  دیدار
سال قبله زمان ستیها مربوط به ب نیتمام ا یول سه  سر کهیو   یمن به عنوان پ

 دوستتت مادرتونو گمیعواطف بچگونه بودم. نم یکستتری ریپونزده ستتاله درگ
ن به بعد از رفت گمی. نمکردیدخترها فرق نم هینداشتتتم و احستتاستتم به اون با بق

اجازه ندادم که عالقه  چوقتیبعد از فوت سماء ه ینبودم... ول ادشیفرانسه به 
عالقه رو  نیاستتم ا دونمیبشتته. نم یو ه*و*س قاط یکه به او داشتتتم با هو یا

سماء دیذاریم یچ صم هیدختر تنها. اگر بگم هنوز هم  ستش  میکه از  قلب دو
 !ستیی*ا*ن*ت به پدرت نخ* یبه معن نیا یدارم دروغ نگفتم ول
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مادرمو  یگیم یمن حل شتتده وقت یمن به ستتماء در تک تک ستتلولها عالقه
گار م مام ا ینفس نکش ول گهید یگیفراموش کن ان به ا نیت ها   ینمع نیحرف

نستتبت به اون مرحومه و پدرت  یدیافکار پل االتمیکه خدا نکرده در خ ستتتین
 .یاز من قبول کن نویدارم. دوست دارم ا

ر فک د؟ی. چرا تا حاال ازدواج نکردکنمی: باور مدیکشتت ینفس صتتدا دار نیثم
ستون کنار م دیکردیاگه ازدواج م دیکنینم سا  دیشا ایو  د؟یومدیراحت تر با اح

 مادرمو از خاطراتتون ادی تونستتتیم دیکردیم دایرو که به همستترتون پ یعشتتق
 محو کنه.

درس و کار  ریستتالها درگ نیا چون تمام دیچرا ازدواج نکردم... شتتا دونمینم -
س دیشا اینکردم و  دایدختر مورد عالقه م رو پ ایبودم  ست یهم چون ک  نیبرام آ

سر یباال نزده بود... باالخره برا ستگار دیبا یهر پ  یلیل. هر دیمادرش بره خوا
شقه ها شت مطمئن باش علتش معا سماء نبوده. من بعد  نم یالیخ یکه دا با 

 .کردمیپاک به خاطراتم نگاه م دید کیاز ازدواج سماء با پدرت، با 
وردم. آ یبه زبان م یکس شیحرفها را بعد از آن همه سال پ نیبار بود که ا نیاول

قرار نداده  لیو تحل هیعالقه ام را به سماء مورد تجز چوقتیمدت ه نیدر تمام ا
به  قبوالندم که فکر کردن یکه داشتم به خودم م یببه خاطر تعص شهیبودم. هم

به خودت و عشتتقت استتتت و  ک گ*ن*ا*ه یزن شتتوهردار خ*ی*ا*ن*ت 
 !ستینابخشودن

بود. انگار که  نیثم یچشتتمانم به لبها زدمیحرفها را م نیکه ا یتمام مدت در
 .شدیمحمد خارج م ریاو از دل سماء و از لبان ام یحرفها

http://www.roman4u.ir/


 87 های بینادست 

ا به شدم. همانج نیثم یبایز یلبها یبر رو یشاهد لبخند میاتمام صحبتها با
 تیاز عشتتق ستتماء در دل دارم به خاطر حالل یخودم قول دادم که اگر ذره ا

 محمد و آرامش روح سماء آن را فراموش کنم. ریاز ام دنیطلب
انه . شخوردیم مانیبه بدن هردوتا  انهیو قطرات درشت باران وحش دیغر آسمان

احساس کردم که سردش شده است. کاپشنم را در آوردم و  دیرزلیم نیثم یها
 لب گفت: متشکرم. ریانداختم ز نیثم یشانه ها یرو

: دمیرسپ نیاز ثم ی. با شک و دو دلمیدیرس یم الیبه و عتریسر میدیدو یم اگر
 م؟یبدو الیتا و یحاضر
 بتونم؟ یکنیشادمانه سر داد و گفت: فکر م یا خنده
 .میدویمن بده باهم م : دستتو بهگفتم
را تا کرد و به دست راستش داد و دست چپش را در دستانم گذاشت.  شیعصا

سرما ست ثم یزم*س*تان یدر آن  شد. د سماء بود  نیبدنم گرم  ست  همان د
ه ن نهیثم یدستتتها نیبه خودم زدم: عماد! ا یبیکه در دستتتانم قرار گرفت. نه

 !یقول داد نیسماء! بس کن! تمومش کن! تو به خودت و ثم
ساس کردم حرارت یبینه نیا با ستها یکه به خودم زدم اح  نیمث یمتفاوت از د

 نیدستش را فشردم و او هم ا اریاخت ی. بافتیاز سر انگشتانم به تمام بدنم راه 
 ؟یمعذب شد. دستم را شل تر کردم و گفتم: حاضر یو کم دیرا فهم

 داد زد: بله! بله! دیلرزیو سرما م یکه از شاد ییصدا با
 . حاال... 3. 2. 1: گفتم

 را هم به دنبالم کشاندم. نیثم دنمیشروع دو با
 .دیخندیو م دیدویبه دنبالم م ریوصف ناپذ یشعف با
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ود از من دور نش نکهیا ی. برامیدیدو یم الیبه سمت و ادینه چندان ز یسرعت با
به خودم  ٬نخورد نیکنترلش کنم که به زم سیخ ینهایو بتوانم در آن باران و زم

 .دمیدو یکمتر از او م یکردم و با سرعت کترشینزد
سماء ثم بعد شاد یدختر نیاول نیاز  شادش کنم و از  شتم  ست دا  یبود که دو

 .شدمیاو شاد م
 الی. به ودیدویوقفه م یو او هم ب دمیخندیبچگانه اش م یراه به رفتارها تمام

 .میشده بود سیخهر دوتا  میدیکه رس
باران و گل وال ینگاه بارش  پاچه ها نیزم یبه خودم کردم از   یکفشتتها و 

 شده بودند. یو گل سیشلوارم خ
 و گفتم: گند زده شد به لباسامون. دمیخند

 بود! نیگفت: لذتش به هم زدینفس نفس م کهیدر حال نیثم
و  دمیشتتدنم دو نایبار بود که بعد از ناب نیاول نیبعد آهستتته گفت: ممنونم. ا و

 لذت بردم!
دستتتم را به دور شتتانه اش انداختم و گفتم: خوشتتحالم که خوشتتحال  دومرتبه

 .یشد
 میشد دهیهردوتامون موش آب کش ی: ولدیخند
 بود. نیلذتش به هم یو گفتم: خودت گفت دمیخند بلند
اه خاله و نگ ینیهمه از بازار برگشته بودند . سنگ میبا هم به خانه وارد شد یوقت

شمان مامان و بابا و بق . ندکردی. همه با بهت به ما نگاه مدمید هیتعجب را در چ
 .یو گل سیخ یلباسها ٬و آشفته سیخ یموها
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شده بودم! خدا  کردنینم دایمقدمه گفت: اگه آقا عماد منو پ یب نیثم حتما گم 
 برام رسوند شونویا
 بعد به سمت پله ها راه افتاد تا به اتاقش برود. و

 ؟یمتعجب گفت: تو گم شده بود خاله
 امر محال بود. کی نیثم یگم شدن برا نکهیا مثل

 کنم. تو فکر خودم بودم یرو ادهیپ یبه ستتاحل رفتم. ه*و*س کردم کم یوقت -
 که رفتم منحرف شدم. یو از راه

 یستتتیرو بلد ن نجای. تو اایم تنها نرو درگفت: مادر جان! منکه بهت گفت خاله
 یکه به حرفم گوش نداد یدنده و لجباز کیانقدر  یول

ر آخ شیلجباز نیبا ا نیثم نیرو به من کرد و گفت: ممنونم خاله جان. ا خاله
 .دهیکار دست ما م

د و با ز یچرخ نی. ثمرفتیافتاد که از پله باال م نیموقع نگاهم به ثم نیهم در
شمان ز شمک میبرا شیبایچ . دمشینم ریاش متح یریاز هدف گ گریزد. د یچ

ه ب ایدو چشم هزار تا چشم دارد!  یمدت بهم ثابت شده بود که او به جا نیتو ا
 قول سوگل "چشماش تو دلشه!"

تخت دراز  یدوش جانانه و صتترف شتتام به اتاقم رفتم. رو کیاز گرفتن  بعد
شد و خودم را  نیچشمانم کم کم سنگ .کردمیآن روز را مرور م عیو وقا دمیکش

 به دست فرشته خواب سپردم.
 شدم. داری"عماد جان پاشو" بگفتیو م دادیمادرم که تکانم م یصدا با
 بله مامان -
 نگرانه... یلی. خالت خگهیم ونیتب کرده داره هز نیثم -
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 عجله به اتاق مامان رفتم. با
شت رو کهیدر حال نیثم ش یرنگ به چهره ندا شمانش را  دهیتخت دراز ک و چ

سته بود. کلمات نا مفهوم ساشدیازدهانش خارج م یب سرعت جعبه و  لی. به 
سال عادت کرده بودم در همه جا  یکه سالها یزیآوردم، چ نیرا از ماش نهیمعا

 یرو ار سیبه خاله گفتم که دستتتمال خ ن،یثم نهیهمراهم باشتتتد. بعد معا
رفتم و  یشتتدم و به داروخانه شتتبانه روز خارج الیاش بگذارد. از و یشتتانیپ

 و برگشتم. دمیرا خر ازیمورد ن یداروها
تاق من برود و بخوابد. خودم مشتتغول خ به به ا  کردن سیمامان گفتم که که 

 من شش دانگ دیشدم. خاله هم که د نیثم یشانیپ یدستمال و گذاشتن آن رو
و خرخرش کل اتاق را پر کرد.  دیراحت خواب الیاستتت با خ نیحواستتم به ثم

 ازخرخرش کم شود. یسر خاله را درست کردم تا کم ریبالشت ز
تب کرده  دایسماء شد ٬خاله حنانه  یخودم افتادم که روز پاگشا یده سالگ ادی

 یشتتانیپ یرو سیمن را مستتئول گذاشتتتن دستتتمال خ دهیبود. آن روز خاله فر
 یبرا یبود. حت نیهر کارم فقط همبعد از ظ 4صبح تا  11سماء کرد. از ساعت 

 را آورد. ءمن و سوپ سما ینرفتم و مامان غذا رونینهارهم از اتاق ب
 !یشیم یدکتر خوب یبزرگ شد یسماء خوب شد به من گفت: وقت یوقت

دختر و  نیا دنیداشتتتند و با د یام دستتتت از ستتر من برنم یکودک خاطرات
 در دلم سفره پهن کرده بود. دیجد یفروغش داغ یچشمان ب

 فروغش! یداشت چشمان ب یرینظ یعجب آرامش ب یول
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اش  یشانیپ یکردم و رو سیو دوباره دستمال را خ دمیکش میها هیاز ته ر ینفس
 لب گفت: مامان! ریلحظه احساس کردم ز کیگذاشتم. 

اش  ی. هرچه بود سالمتگفتیم انیهم هذ دیو شا دیدیخواب سماء را م دیشا
مه چ میبرا با یعشتتق زندگ نیاول ادگاریبود. او  زیمهمتر از ه  تا دیام بود و 

ظات ح نیآخر بت م ٬اتمیلح بر دوشتتم  دیجد یتی. مستتئولکردمیاز او مراق
 .ودرا سماء بردوشم گذاشته ب ریخط فهیوظ نیا دی. شاکردیم ینیسنگ

 که مواظبش باشم تو آروم بخواب!! دمیدلم گفتم: سماء بهت قول م در
ح نماز صتتب یآمد. خاله را برا نییپا نیاذان صتتبح بود که تب ثم یها یکینزد

 .دیباش نیبمونم خودتون مواظب ثم داریب تونمینم گهیکردم و گفتم: د داریب
 !ینیبب تیاز جوون ریپسرم! خ یاله یش ریگفت: پ خاله
 ری. شب بخکنمی: خواهش مگفتم

 بخوابم. رمیمن م. ریکردم و گفتم: صبح بخ یبعد خنده ا و
 دوتا کاسه خونه. یخوابیبرو مادر چشمات از ب -
که از چشتتمام  مهخون ج*ی*گ*ر نیکه ا یخاله خبر ندار یخودم گفتم: ا با

 دخترت تو دلم خون ادیکه تا صتتبح با  یدی. ندی! تو که خواب بودرونیزده ب
 کردم! هیگر

 نه روحم! نه جسمم راحت بود و یگرم بود و رختخواب نرم ول اتاق
 روح مه آلودم یهایماهش تنگ شده بود و دلتنگ یرو یدلم برا شبید راستش

 را زمزمه وار تکرار کردم. میمجهول زندگ یو دغدغه ها
چند روز  نیچشم گشودم ظهر بود. آسمان هم ا یشدند. وقت نیسنگ چشمانم

 .کردیم کیمحابا شل یب ینیزم یآدمها یداشت. ودرد دلش را رو یدل پر
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ست ستم و نگاه د ش صورتم را  شو نهیبه آ یو  ست  انداختم. گذر زمان را بر یید
 میها قهیکه در شتتق یدیستتف یبه تار موها دمی. دستتت کشتتدمیدیچهره ام م

 .کردندیم ییخودنما
در گوش هم پچ پچ  نیو ثم مایجمع شده بودند. س نهیشوم یدور هم جلو همه

 دنیابا و عارف هم ستترگرم د. بکردندیپاک م ی. مامان و خاله ستتبزکردندیم
 .خواندیبودند. عادل هم طبق معمول در اتاق درس م ونیزیتلو یبرنامه ها

بارها گفته بود: از ا یلحظه  از چون بعد از  نمیب ینم یریشتتمال خ نیورود 
 !شهیبرگشتنم امتحانام شروع م

 آمدم و سالم کردم. نییپا یطبقه  به
 پسرم؟ برات غذا رو گاز گذاشتم. برو تا سرد نشده بخور. یشد داری: بمامان
د و لبخن نیثم دهیبه چهره رنگ پر یآمدم. نگاه هیبق شیرا که خوردم پ نهارم

شمها دنیلبش انداختم. از د یرو یبایز ده ش رهیکه به رو برو خ کشیتار یچ
شک شمم جوانه زد. دلم پر بود. ظرف یبود، ا شه چ شده بود از تمیدر گو  نیا پر 

 دختر! نیشبانه با مادر ا ینجواها
 ه؟یکردم و گفتم: برنامه تون واسه امروز چ هیبه بق رو

گه م نی: امایستت مه ر ذارهیهوا م پامونو از در  یزیآدم برنا ما  که  نه. منتظره  ک
 !خورهیحالم از بارون بهم م گهیتا رو سرمون بباره. د رونیب میبذار

 راهیبد وب یبه رحمت اله ادینم فتی! حیخوب نیجون هوا به ا مای: واااه سنیثم
 ؟یگیم
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ما جولون  یجلو میکه ما اومد یدو روز نیمونده که ا ی: حاال رحمت الهمایس
 بده؟!

 به داخل آمد. یگل یموقع سوگل با شال و کاله و دست و پا نیهم در
 ...! سوگل...! بدویرحمت اله جیهم از نتا نیرو به سوگل کرد و گفت: ا مایس
و گل و شال ت یبر گهیبار د هیبه حالت اگه  یبشورمت. وا امیتو حموم تا ب نمیبب

 !یدی. بدو تا همه جارو به گند نکشیکن دایواسه من حلزون پ
 .گهی. بچه است دیجان! تو که بدخلق نبود مای: ِاِاِاِاِاِا! سعارف

 چشم غره به عارف رفت و به دنبال سوگل داخل حمام شد. کی مایس
داره  ای شورهیسوگلو م یداره لباسها ایکه اومده  ی: بچه م حق داره از روزمانما

 .کنهیخشکشون م
 هی خوامی. من مدیندار یشتتماها برنامه خاصتت رستتهیکه به نظر م نطوری: اگفتم
شمال اومدم ح نیاطراف بزنم بعد از ا نیا یدور سال که به   دهیکه ند فهیهمه 

 اد؟یدوست داره با من ب یبرم. کس
از مناظر  و میایبا شما ب میتونیدستش را باال برد و گفت: آقا اجازه ما هم م نیثم
 م؟یشمال لذت ببر یبایز

و همه را ستتر کار  ندیبیچنان به او هاج و واج نگاه کردند که انگار واقعا م همه
 گذاشته است!

ستمیم  عتیطب زلذت بردن ا یتمام وقتم را به جا دیاگر او را با خودم ببرم با دان
لذت  عتیاز طب خواهدیم یچطور نمیکنجکاو شده بودم بب یمواظبش باشم ول

 ببرد.
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 .یشتتیم ضیدوباره مر رونیب یری. میجان تو تازه ستتر حال شتتد نی: ثمخاله
ستیهم اگه عماد نبود خدا م شبید سرت م یچ دون صبح  یبه  اومد!عماد تا 

 بود. داریباال سرت ب
ا ر یفروغش ستتپاس و شتترمندگ یبه طرف من برگشتتت در همان نگاه ب نیثم

 دادم! صیتشخ
 من بدجور اسباب مزاحمت شما شدم نکهیآقا عماد! مثل ا دی: ببخشنیثم
هم مثل خواهر کوچکترم.  نی. ثمهیچه حرف نیبه خاله کردم و گفتم: خاله ا رو
اشه تا خاله ب یایجان حتما با من م نیشد ثم نطوری. حاال که استین یمنت چیه

 که انقدر تعارف نکنه.
. کم دمزیم رونیاز خانه ب دیبا یول دیبار یباران م ادیبود! به احتمال ز یابر هوا

سیم جهینت نیکم به ا سه روح دمیر شتم. نم یبهتر هیکه در فران  لیبه دل دانمیدا
که هر لحظه حضتتورش در  نیثم دنید ایخاطرات با ستتماء بود و  یآور ادی

 یبایز دختر نیدر قبال ا یتیو منهم احساس مسئول شدیمن پر رنگ تر م یزندگ
ساس م نایناب شتم که توجه من به او مجددا  ی! از طرفکردمیاح ست ندا هم دو

سریباعث  ه بودم ک دهیشود. فهم لیها در فام یشیسوءتفاهم ها و کج اند یک
تا  نیخاطر، ثم نیاستتتت و به هم یدلستتوز یاز رو نیبه ثم انیمحبت اطراف

شد، خودش را از جمع اقوام دور نگه م یادب یکه ب ییجا شتینبا ! من غرور دا
که در چشتتمان  یزیخواندم! چ یم کیتار یا لهیدوچشتتم ت نیو صتتبر را از ا

 سماء وجود نداشت!
 ست؟ی: سردت ندمیپرس میاز خانه خارج شد یوقت
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 تکان دادن سرش گفت: نه با
ش نیثم هب سوار ما شدم و در جاده به  نیکمک کردم تا  سوار  شود. خودم هم  ب

 سمت جنگل نور رفتم.
 ینیوکالت اشکان مب دفتر

منو از افکارم  یمنشتت یهستتتم. صتتدا نمیاز موکل یکیپرونده  یحال بررستت در
 .ارهیم رونیب

قا - .  رمیمن دارم م ٬منتظر هستتتن در ضتتمن رونیب یانیخانم ک ،ینیمب یآ
 سماورو هم خاموش کردم.

انم . به خدیریتماس بگ یاری. فردا اول وقت با خانم استتفنددیخستتته نباشتت -
 داخل. انیب دیهم بگ یانیک
 چشم. خداحافظ -
 خداحافظ -

 .شهیضربه به در زده م چند
 تو دییبفرما -
 هستم. یانیک ٬ینیمب یسالم آقا -

شمم به  کنمیکاغذها بلند م یاز رو سرمو صورت 27خانم  کیو چ  یساله با
شمان سط داره. مژه هاش به نظر بلندتر و  یکه قد فتهیم رهیسبز ت یگرد و چ متو

 .ادیفردار تر از معمول به نظر م
کمر تنگه و  یکه در گود دهیکوتاه پوشتت یچهارخونه کرم قهوه ا یپالتو کی

شو ب ِی کیکمربند، بار شهیبه رخ م شتریکمر شکک ساپورت م ا داره که به پ ی. 
سط چکمه چرم قهوه ا  فشی. مدل کشهیم دهیپالتو د ریبلند به زحمت از ز یتو
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 .خورهیم مبه چشتتم فیآن برق مارک ک کی. هیکه از برند معروف دهینشتتون م
 MILANOروش نوشته 

. مرد رهیم ادمیکه زمان و مکان از  شتتمیخانم م نیا یمحو خوش لباستت چنان
 اومد که بایخانم چنان به نظرم ز نیلحظه صتتورت ا نیدر ا یول ستتتمین یزیه

 نتونستم واسه چند لحظه چشم ازش بردارم.
 سالم کردم خدمتتون! ٬ینیمب یآقا -
 دختر مردمو! ببند چشماتو ! یآن به خودم اومدم و تو دلم گفتم خورد کی

م!( خود بود. ) آره جون نمیاز موکل یکیپرونده  ریفکرم درگ دیبله! بله! ببخشتت -
 .دینیتو و بش دییبفرما

مبل  یمن رو یو روبرو ادیبه ستتمت مبل م یخاصتت یخانم با عشتتوه  اون
 .ندازهیش م گهید یپاشو رو پا کیو  ذارهیکنارش م فشوی. کنهیشیم
. فکر کنم قبال در مورد نیهستتتم. عمه ثم یانی: آرزو کگهیم یحیمل یصتتدا با

 من با شما صحبت کردن؟
 شده م: شیشمیسبز  یلحظه ورودش بدون پلک زدن محو چشمها از
 رو به اطالعتون برسونم. یینها میبله! قرار بود که بنده تصم -
 منتظرم؟ -
سه هر نو یسوژه جالب شونیاز نظر من دفتر خاطرات ا - ن م ی. ولهیا سندهیوا
 بدونم. نکاریرو از ا یانیهدف خانم ک دیبا
 کتاب چاپ بشه. نیا خوادیم شونیکه ا دونمیفقط م. دونمینم قیمنهم دق -
 اشه.داشته ب یبشه تا فروش خوب یاز مطالبش دستکار یکسریپس الزمه  -
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ه و کتابو بخون نینفر هم ا کی. به قول خودش اگه ستیفروشش براش مهم ن -
سه براش کاف نیکه ثم یزیبه اون چ ست بر  چاپ یها نهی... هزهیمد نظرش ه

 .نهیبا خود ثم رهیو غ
 نیتو ا یزیبپرستتم چه چ شتتتهیندارم. م یمن هم حرف نهیا شتتونیاگه نظر ا -

 یدارن از رو میحد جلب کرده که تصم نیرو تا ا یانیدفترچه خاطرات خانم ک
 بشه؟ هیته یاون کتاب

دفترچه رو نخوندم و  نیبگم... چون خودم هم ا تونمینم یزیمتاستتفم که چ -
دفترچه دارم... بهتره  نیاطالعات در مورد ا یستتر هی نیثم یفقط از صتتحبتها

 .دیخودتون با خوندنش بفهم
 بله کامال متوجهم. -
 قرار داد... میسر اصل موضوع! تنظ میریخب! حاال م -

که مطالعه کنه. بعد از  دمیبه دستتتش م ٬کرده بودم هیرو که از قبل ته یداد قرار
 رو به من شه،یم یانیزدن خانم ک دیکه صرف مطالعه قرار داد و د یا قهیچند دق

 : موافقمگهیم کنه،یرو به اون رو م نیکه حالمو از ا یحیو با لبخند مل
 .کنهیو قرار دادو امضا م ارهیدر م فشیاز ک کیش سیروان نو کی

برسه. بدون شک آرزو  انیجا به پا نیخانم در هم نیندارم صحبتم با ا دوست
گاه بهش فکر  دنشیبا د ٬که هر مرد مجرِد آماده ازدواج هیخانم یانیک نا خودآ
 .کنهیم

 :ارهیزنونه و پر نازش منو به خودم م یصدا
 قرار داد امضا شده. نهمی. ادییبفرما -



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 نیثم او و نیب ی. دنبال شتباهتشتمیم رهیو به چشتماش خ رمیگیرو ازش م برگه
ماد در البته طبق گفته ع نمیب ینم یا گهید زیاز فرم لبها و چونه چ ری. غگردمیم

شماش ت نیدفترچه خاطراتش ثم سا یشباهت یانی. آرزو کهیا لهیچ را که هم به 
 مجذوب صورتش شده م؟ دح نیبود نداره پس چرا تا ا اهامیزن رو یزمان کی

 :گمیخودم م با
 !یاشکان حواستو جمع کن! دوباره راحت بندو به آب ند-

هم ستترخ شتتده و خجالتش اونو  ینگاهام معذبه و کم ریز کنمیم احستتاس
 جذاب تر کرده.

و ازش  کنم شیچشمامو درو تونمی! اصال نمدارهیبر م فشویو ک شهیجا بلند م از
 !یریافتم تو سراز یباز دارم م دادیداد ب ی! ارمیرو بگ

 :گهیلبخند م با
 .شمی. بنده از حضورتون مرخص مدیندار یخب اگه کار-
خص خانم متش نیاز ا یراحت نیبه ا شهیمانع از رفتنش بشم. نم دیبا یجور هی
 کرد: یچشم پوش بایز
 ینایکه خانم ک نهیدفترچه خاطرات ناتمومه؟ منظورم ا نیکه ا دیدونیشتتما م -

 گفتن خاطرات تا دو ماه قبل نوشته شده!
 بله -
 ادامه ش چکار کنم؟ یبرا دیاونوقت من با -
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شما گفته که با من از طر نیثمفکر کنم که  - سه و ادامه لیمیا قیبه  رو  در تما
. و نهیبه شتتما بگم که ادامه خاطرات از زبان ثم دی. البته باکنهیم لیمیواستتم ا

 در دو فصل چاپ بشه. دیکتاب با نیا نیطبق گفته ثم
 د؟یاونها رو به دست من برسون دیتونیشما م -
 فعال نه. -
 چرا؟ -
و  دیخاطرات عماد رو بخون یاز من خواستتته شتتما اول دفترچه  نیچون ثم -

هر روز با هم در  نیمنو ثم دیبعد من اونها رو بهتون بدم... شتتما نگران نباشتت
و شتتما بدون مطلب  فرستتتهیو تمام اتفاقات روزانه رو واستتته من م میارتباط

 .دیشینم
ام منو تا اتم دیتونیشتتما هم نم یعنیحرفها  نیبه ستتنگ خورد! ا رمیت یحستتاب

 !دینیفصل اول کتاب بب
دوتا  دنیکه با د یستیساله ن 17نبود بگه آخه مرِد عاقل تو که جوون  یکی حاال

. مگه ستی. خوبه که تجربه اولت نیو مارکدار دلتو باخت بایلباس ز کیچشمو 
 چیپاپ یواستته چ ؟ینزن یدم از عشتتق و عاشتتق گهیکه د یبه خودت قول نداد

صرفا به خا یدروغگو مهین ؟یشیدختر مردم م  وامخیکتاب م طردرونم گفت: 
ست دارم نمشیبب شونینقص تحو یکتاب ب کی. دو از  یدفه چیبدم وگرنه ه ل
 مجددش ندارم. دارید
 راستگو گفت: مهین

 !یگیهنوز به خودت دروغ م یسالته ول 33خاک بر سرت که -
 :امیصداش به خودم م با
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 د؟یدیم یاجازه مرخص ینیمب یآقا-
 افتم. یمن من م به

هم : مننمیب یانگار اونو نم یول هیانیدستتت خانم ک نیماشتت چیبه ستتوئ چشتتمم
 شما رو برسونم تونمی. مکنمیندارم و دارم دفترو ترک م یکار

 :گهیکه انگار م زنهیم یلبخند
 لهی: ممنون وسگهیو م دهیچشمام تکون م یجلو چوی! و بعد سو ئیخر خودت-

 دارم. خداحافظ.
 !شهیبعد از در اتاق خارج م و

 :گمیدوم وبا اضطراب م یاحمقها به دنبالش م مثل
 ؟یدر دفتر خاطرات برخوردم چ یاگه به مشکل-
 : ادیبه سمتم م نهیو با طمان یآهستگ به
 !!ینیمب ی. با اجازه. آقادیبهم زنگ بزن ٬دیشماره منو که دار-

 ونابیاگه تو خ کنمیکه احستتاس م گهیو با حر. م دهیرو کشتت ینیمب آنچنان
 تو گوشش زده بود! زدیحرفو بهش م نیا یکی

 :گمیدلم م تو
 کرد! ضینزدم چرا غ یمنکه حرف بد-

 :گهیبهم م وجدانم
که تو بهش خ- ازش  بیغر بویستتواالت عج یو ه یشتتتد رهیواال اونجور 
 فت!!!ر یکه گند زد ری! برو بمیبهش نظر دار دیفهمیگربه کوره هم م ،یکردیم
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نستتبتا ستترد آذر ماه مهربانانه گونه هامو  ی. هواشتتمیدفتر وکالتم خارج م از
و  ریشتتکرت. امروز هم به خ ای: خداگمیو م رمیگ ی. ستترمو باال مدهینوازش م

 تموم شد. یخوش
 یو به ستتمت خونه راه م شتتمیم مینقره ا یایو ستتوار پژو پرشتت رمیم نگیپارک به

 افتم.
 تونمیبچه هاشونو نم یمعمول همه خواهرهام خونمون هستن. سرو صدا طبق

صا بعد از  صو ستراحت  کیتحمل کنم. خ ست دارم تو اتاقم ا روز پر کار، دو
ضور دامادها تو خونه بگ شهیمگه م یکنم ول ش یبا ح سته م" و دی"ببخ  من خ

 !!کننی. خواهرها سرتو میتو اتاقت استراحت کن یبر
شده م که یسال 3 نیا تو سارا جدا  سها ٬از  رنگا  یبارها مادر و خواهرهام عک

به ازدواج مجدد  یمردمو جلوم پخش و پال کردن تا منو راضتت یرنگ دخترها
توطئه هاشتتون جون ستتالم به در بردم.  ریاز ز یکجوریمن هر دفعه  یکنن ول

. دیم لرز نهیسال دومرتبه در س 5متفاوت داشت بعد از یتیامشب دل حکا یول
دفترچه خاطرات عماد آشتتنا شتتده م  قیازطر یانیآرزو ک یبا زندگ یحدودتا 
دوستتت دارم اونهم از جنس  کیبه  ازیدوستتت دارم اونو بهتر بشتتناستتم. ن یول

روزها  نیو احستتاستتاتم کمک کنه. ا جاناتیه هیمخالف که بتونه منو در تخل
 ...ارمیدارم کم م یبدجور

به صتتورتم م آب ها شیو پ زنمیستتردو  جور  کی. هرکدوم گردمیبرم مهمون
خواهر بزرگم که  لیساله راح 10دختر  یمحبتشونو بهم نشون بدن. حت خوانیم

 :گهیو م ادیبه سمتم م
 جون اشکان! ییدا-
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 تپلش یلپها دنیجون اشتتکان دلم واستته ب*و*ستت ییدا گهیم ینطوریا یوقت
 :کنهیغش م

 جون! ییجون دلم دا -
 یارویروزنامه د ی. قراره با الدیدرست کن یواریروزنامه د کیمعلممون گفته  -

کردم و  فیتعر یلیمن از خط شتتما خ میستتیشتتعر بنو کیرو با خط درشتتت 
. معلممون ازم خواستتت که از شتتما دیبود ستتانیگفتم عضتتو انجمن خوشتتنو

 .دیسیبنو مونیواریخواهش کنم شما اون شعرو رو روزنامه د
! درست کنم یواریواستون روزنامه د مدرسه شما امیب تونمیآوا جون، منکه نم -
خونه  اریرو ب یواریشتتب روزنامه د کیشتتلوغه.  یلیستترش خ ییدا ،یدونیم

 . باشه دختر گلم؟سمیمامان جون تا واست بنو
 چشم -
 گلم! نی. آفرییب*و*س بده دا هی ایحاال ب -
 یجلو یو موها دهیبه گردنش م ی. قررمیگیب*و*س جانانه از لپهاش م کی -
 اشکان! ییدا ی: مرسگهیم یو با عشوه دخترونه ا زنهیکنار م شویشونیپ

 !زمیعز کنمیخواهش م -
خوشتتگله ها! چند ستتاله که جدا شتتده  یلیداداش! معلمش خ ی: راستتتلیراح

 .یخواستگار میبا مامان بر یسالشه. اگه صالح دونست 30حدود 
 ضیاز حضتتورتون ف یکم مینیشتتما بشتت شیپ میاومد قهیخواهر باز ما دو دق -

 تو برجک ما! یزد میببر
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ستتالت شتتده. مگه ما دل  33! گهیداداش د گهی: راستتت میخواهر آخر ایرو
 م؟یعمه بش میندار

 .هریگیقرار م یفرصت مورد بررس نیخانم. خواسته شما در اول ایچشم رو -
شوخ با شب به پا یخنده و  سهیم انیو متلک  سته خودمو رو یو من با بدن ر  خ

 شه؟یپلکام پاک م ریاز ز یمگر اون دوتا چشم سبز ل*ج*ن یول ندازمیم تخت
 .زنمیاذان تو جام غلت م تا

 کنمیم دارشی. موقع اذون بکنمیم یکه نقش ساعت شماته دار مامانو باز هیمدت
 .خوابمیو بعد م
و  کنمیبود نقش اون دو تا چشمو از پشت پلکام حذف م یبا هر بدبخت باالخره

 .سپارمیم یخودمو به عالم فراموش
هم به هم  نجایو داد زن و شتوهرها تو دادگاه هستتم. ا غیج ریاول صتبح درگ از

 .هیتموم نشدن نهایجنگ و جدال ا نیا نکهی. مثل اکننیرحم نم
صدا یکهاینزد سر و ض نمیاز موکل یکی یظهر با داد و  . امیم رونیب یاز اتاق قا

 خشک نشده. هنوز مهر طالقش با شوهرش
پا یاونهمه عمر فی: حزن که دلت گرو  یب یتو یکه  گذاشتتتم. تو  ناموس 

 من! یخواستگار یاومد یدختر خاله ت بود ... خورد
کبند واستتته من نگه داشتتته بودمرد . که حاال طلبکارم ی: نه که تو هم دلتو آ
 ؟یشد

گه از هم طالق دیخوایاز جون هم م ی: چکشتتمیو داد م رمیم جلوتر . م
 !گهید تونیزندگ یپ دیبر د؟ینگرفت

 :کنمیبه خانم م رو
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که گرفت هیاز جونش. مهر یخوایم یچ - هت داد. طالقتم  که ب . حرف یتو 
 ه؟یحسابت چ

 صورتش: یجلو کشهیچادرشو م زن
 شه؟یم یچ میجوون فیتکل -

 :زنمیم داد
 شتتویبدبخت هم جوون نیا نکهی! مثل اهیزیهم خوب چ ایبس کن خانم. ح -
از دستتتت به جرم  تونهیآقا االنه م نیهم یدونیتو بچه هاش گذاشتتته. م یپا

 کنه. تیشکا یفحاش
 کنهیو اشکهاشو پاک م کشهیصورتش کنار م یچادرشو از جلو زنه

 !یریگی! خوب پشتشو مدیهمتون مثل هم -
 ٬یتو خواستتت هیشتتما بودم. مهر لی. خوبه که من وکیگیم فیخانم چرا اراج -

را.. هم که استتتغف چارهیب نیاونم برات گرفتم. ا یم. طالق خواستتتواستتت گرفت
 که جوونت کنه. برو خواهرمن شر به پا نکن! ستین غمبریپ وسفی

نوز . هرهیو م رهیگیبکنه راهشتتو م یتشتتکر ای یاز من خداحافظ نکهیبدون ا زن
 :کنهینرفته که رو به شوهر سابقش م یچند قدم

 .یازم گرفت موی. جوونینیروز خوش نب ی. الهکنمیبه خدا حوالت م -
 :دهیدستش را به جلو حرکت م مرد

شت - شعور دا و دنبال هوا و  یکردیمادر نم یتا بچه رو ب 3 یبرو زن.... تو اگر 
 ٬یرو آبج! بنهیبیاز حاال به بعد روز خوش نم یک نمی. برو ببیرفتیه*و*ستتت نم

 نکن. یزیآبرو ر نیاز ا شتریبرو ب
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 یسرش حاک یتو دیسف یکنم. موها یبه صورت خسته و رنجور مرد م ینگاه
ستتتال داشتتتت. اگه  40. همش دهیکه در عمر کوتاهش کشتت هییهایاز ستتخت

ستتالشتته. چشتتمام از  55حداقل  گفتمیم دمید یشتتناستتنامه ش را تو دادگاه نم
چند  یروز دونهی. خدا مشهیم دهیبسته ش کش نهیپ یصورتش به سمت دستها

شده و پ یرو خ،یم یفرود اومدن رو یجابه  شبار چک شتان کج  س نهیانگ ته ب
 اون فرود اومده تا بتونه نون حالل واسه زنو بچه ش ببره.

 کنم: یبه مرد م رو
زنت بدجور کمر به  یمادر بشتتن. ول یبچه هات ب خواستتتمیحاللم کن. نم -

سته بود. اون اگه هم تو زندگ ست م ینه زن خوب موندیم تیقتلت ب ونه  دشیوا
هم مامور بودم و معذور. حقش بود.  هیواستته بچه هات! بابت مهر یمادر خوب

 حق زنه حاال چه بد باشه و چه خوب. ٬هیتو قانون خدا مهر
شما نه،  - شاشدیم لشیوک گهید یکینه آقا!  شت یلیهم خدا خ دی.  ستم دا ه دو

تا بچه  3 نیحاال من با ا یشرش از سر من و بچه هام کم شد. ول ینجوریکه ا
 کنم؟ کاریقد چ میقدو ن
 !چکهیاش م دهیخشک و چروک یدستها یاز گوشه چشمش رو یاشک

س - ست ح شد یسر چ ٬ینیحاال را ست م ن؟یاز هم جدا  که  گفتیزنت را
 ؟یکنیم یو فحاش یدست بزن دار

بار یکیدستتتت روش بلند نکردم. چرا  گمینم - فقط در حد  یزدمش ول یدو
 کرده بود. میبه خدا عاص یچند تا لگد به پاهاش. ول

زور صتاحبکارم ستکوت  یحرفا ریو ز کندمیجون م یتا شتب تو نجار صتبح
ست پر برم خونه پ کردمیم شب با د امو هم که پ یاز وقت یزن و بچم. ول شیتا 
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 "پاهات گفتیو م گرفتیصورتش م یجلو شویخانم روسر ٬تو خونه ذاشتمیم
ه چل و... تگهید رهیگیشتتب تو کفش باشتته بو م 8که از صتتبح تا  یی." پادهیبو م

بعد وارد خونه  شتتستتتمیزم*س*تون قبل از ورود به خونه پاهامو لب حوض م
شش م یاز بو یحق داره. ک گفتمی. مشدمیم  نجایکار که به هم یول اد؟یپا خو

و ت دونستتتمینم. دادی. کم کم دهنم بو مدادیبدنم بو م یختم نشتتد . بعد از مدت
 نیکرده بودم. ا دایراد پیو ا بیع نهمهیا کدفعهیکه زنم بود چرا  یستتال 15 نیا

." از خورهی"حالش از من بهم م گفتیجاشتتم از من ستتوا کرده بود. م هایآخر
شن نورویا شده. تعق ریکه ز دمیاونور  صاحبکارم بشیسرش بلند  رو  کردم. با 

داشتتتت.  ادیبود. خوشتتگله. برو رو داره. از اول هم خاطرخواه ز ختهیهم ر
دختر خاله م نامزدم بود. دوستتتش داشتتتم. دختر  شیرفتم خواستتتگار کهیموقع
سر  یخوب سرها یشرط بند کیبود.  شت و پا زدم به همه چ یبا پ و  زیمحله پ

شد. دختر  طهیسل نیدنبال ا شو قبول کردم و زنم  شروطا شرطو  افتادم و همه 
 ونمیدل و د دمیفهم یرفت. بعد مدت ادمیکه به اون کرده بودم  یخاله م و ظلم

س یاولش رو لجباز گهزن دادم و ا نیبه هم واقعا  گهید یکردم ول یباهاش عرو
ه از کار خون شیبه حساب خستگ یداشت ول یعاشقش بودم. از اول کج خلق

شتمیبچه ها م تیو اذ شد  یلیسال قبل رفتارش خ 3از  ی. ولذا شد و  عوض 
 گرفت. مویجونم. آه دختر خاله م بدجور دامن منو و زندگ لییعزرا

 ؟یرو تو دادگاه نگفت زهایچ نیچرا ا -
 رو هم. هنوز ختهیبگه زنم با صتتاحبکارم ر ادیم یرتیغ یکدوم مرد ب ٬آقا یا -

 گفتمیماهه که حقوقمو نداده. بر فرض من م 5. خوامیپول از اون نامرد م یکل
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رو که پاش ه*ر*ز رفتو هم که  ی. زندادمیم دیرو که با هیمهر شد؟یم دمیاع یچ
 کردم؟یم رتیغیخودمو ب ینگه دارم پس واسه چ خواستمینم
 ؟یکنیحاال چکار م -
عد از من شتتوهر نکرد.  - له م ب خا ماهیدختر  بل فهم ک جدا  دیق دارم از زنم 
شنشمیم صاحبکارم روهم ر دهی.  و منم کارمو ول کردم. به  ختهیبود که زنم با 
. بد دمیکشتت یاومد و گفت که هنوز هم دوستتتم داره. ازش خجالت م دنمید

ه پر بود ک طهیستتل نیباهاش تا کرده بودم تاوونشتتم دادم .انقدر دلم از دستتت ا
اهام بو بستتته استتت. پ نهیفاطمه من دستتتام پ نیدستتتامو بردم جلوش و گفتم بب

 . تنم عرق داره.......دهیم
شت سا نذا شه.  خوامیمرد م هی هیحرفمو ادامه بدم و گفت"من  سرم با که باال 

ف حالل باشه شر یروز یبرا دنیبه دنبال دو کهیمرد یپا یعرق بدن و بو یبو
 مردم زده بشه." یکه واسه زنا یادوکلن بدن یداره به بو

صر م امروز ضر عقد کن میریع سر بچه  کی. قبول کرده که مثل میمح مادر رو 
پدر و مادرم.  شیپ ٬شتتهرستتتان میریدارم از تهران م گهیهام باشتته. تا چند ماه د

 هیبق خوامیبرم دنبال کشتتتت و کار. م خوامی. م میدار یکشتتتاورز نیاونجا زم
با مادرشتتون  باطکه بچه هام در ارت نمیبیعمرمو تو آرامش باشتتم. صتتالح نم

صا دوتا دخترام که االن تو  صو شن. خ شون چبا ه نداره ک یزیسن بلوغن. مادر
 بده. ادشونی

 :گمیم یناراحت با
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از  تیدر ارتباط با شتتکا یبهم خورد ول تیبه هر حال من متاستتفم که زندگ -
ستم بر ب یصاحبکارت هرکار مه حق الزح چی. بدون هکنمینم یکوتاه ادیاز د

 .رمیگیو حقتو ازش م کنمیکارتو قبول م یا
 :نهیشیگوشه لبش م یلبخند

خدمتتون. با زنم فاطمه  امیم گهیدو روز د یکیکمت نکنه.  یخدا از برادر -
 .میایم

 :دمیبهش م کارتمو
 :زنمیقدمت رو چشم و بعد چند ضربه به پشتش م -
 مبارک! تمیبرو! خدا به همراهت مرد! عروس- -
 :گمیبا خودم م دوزمیبه کفشاش چشم م شهیاز دادگاه خارج م کهیزمان تا
 رو داشتم؟ ی! من کششیپ یبر یفاطمه رو دار ٬حاال که زنت ولت کرده -
هندونه شتتده.  کیگلوم اندازه  بکیکرده. ستت ریستتاله که حرفام تو گلوم گ 3
 .ارمیطاقت ب تونمیم یتا ک دونمینم

 یعماد تهران خاطرات
 را روشن کردم. نی. دست بردم و پخش ماشمیهر دو ساکت بود نیماش در

 کردن هیگر یتنگه برا دلم
 من یمادر کجاست گهواره  کجاست

 و راست یقیحق تیهمون امن ستیکه خاطرم ن یگهواره ا همون
 خواست یم رویدختر فق شهیکه شاهزاده قصه هم یجای همون
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. ستین نیثم یو حال و هوا طیآهنگ مناسب آن شرا نیحواسم نبود که ا اصال
 فکر بودم! یچقدر ب

 که قد خود من بود یشهر همون
 بود نه وحشت باد هیبزرگتر نه ترس سا یلیولي خ ایدن نیا از
 کبوتر هیشدم نه  یمن گم م نه

 من را به خودش جلب کرد. نیثم نیف نیف یصدا
 ادی یبه من نم گهید هیبزرگ شدم نگو که تلخه. نگو گر نگو

 دغدغه میخواد یمنو ببر نوازشم کن دلم آغوش ب ایب
 یرو هافتیراه  یو با سرانگشت اشکها کردیم هی. آهسته گردمیش چرخسمت به

خودم شرمنده شدم.  یو سهل انگار یتوجه یب نی. از اکردیصورتش را پاک م
 !نیکردم: ثم نی. رو به ثمستادمیرا خاموش کردم و کنار جاده ا نیضبط ماش

 خدشه دار و پر بغض گفت: بله آقا عماد! یبود با صدا نیسرش پا کهیحال در
ست سرش را  د ستم گرفتم.  شکش را با دو د شده از ا ست نمدار  دراز کردم و د

 رس نگاه من قرار گرفت. ریبلند کرد و چشمانش در ت
 یخوام. حواستتم نبود. نم یگفتم: معذرت م یاز شتترمستتار یحاک ییصتتدا با

 خواستم ناراحتت کنم!
 یلینکرده بودم. دلم خ هیوقت بود که گر یلیرا آهستتته تر کرد: خ شیصتتتدا

 حرف داشت.
. احساس اندوه تمام وجودم را گرفت. ختیفرو ر یزیدختر چ نیدلم از غم ا ته

 یمن گرما م یدستتانش شتدم که به دستتان با حرارت خنثا یتازه متوجه گرما
 .دیبخش
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ستانم ش د نکرد.  یصحبت گرینگفتم. اوهم د یزینزدم. چ ی. حرفدمیرا پس ک
 او. یتمام راه او در فکر بود و من در فکر گفته ها

ش با شته با توانمیم نیثم یدر زندگ یخودم غرق در فکر بودم که چه نق شم؟ دا
بش قل شیعاشق دلشکسته و سرخورده مادرش که سالها پ ایپسر خاله مادرش 

 .غربت رفت نیدفن کرد و به سرزم ارید نیرا در ا
 بود! ی. هوا هنوز ابرمیدیجنگل رس به
بردم که  نیماش ریشود. دستم را به دزدگ ادهیپ نیکمک کردم که از ماش نیثم به

 !دمیگربه، هراسان به سمتش چرخ کی غیو به دنبالش ج نیثم غیج یبا صدا
صا یاز رو شالش شده و  کیبه  دشیسف یسرش افتاده بود. ع طرف پرت 
ستها شد. به  کیاز هم باز بود. در  شید شمم به زانوانش افتاد که خم  لحظه چ

 عجله خودم را به او رساندم و از پشت گرفتمش!
شم ب در سرش رو حالیآغو شد.  شل  ست. عطر موها یو  ش در  شیشانه ام ن

به موقع کیو  دیچیام پ ینیب ه برد ک یتیلحظه من را از زمان حال جدا کرد و 
 شنا بود!ناملموس و نا آ میبرا

 .قرار داشت یمکتیدرختها افتاد که در آن ن نیدر ب یچوب قیبه آالچ چشمم
سمت آالچ کهیحال در ستم به کمرش بود او را به  ش قید  قی. داخل آالچدمیک

 نشاندم. مکتین یرا رو نی، ثم میکه شد
. دستتتانش را لمس کردم، زدیبه چهره نداشتتت. نبضتتش را گرفتم. کند م رنگ

 کرده بود! داینبود. مسلما از ترس، افت فشار پ یاز گرما خبر گرید
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گذشتتت. شتتالش را درستتت کردم.  قیخرناس کشتتان از کنار آالچ یا گربه
 باز کرد. مهیچشمانش را ن

 !نی: ثمگفتم
 تکان خورد. شیلبها فقط

 ؟یخوب -
 تکان داد. یرا به طور نا محسوس سرش

 .گردمیمن االن بر م -
 سرش را تکان داد. یحال یب با
ش ییهمانجا ق،یآالچ یدکه در چند متر کی - را پارک کرده بودم قرار  نیکه ما

 .دمیخر وهیداشت. به سرعت به آنجا رفتم و چند تا آبم
ولو شده بود! افت فشار خون از صورت  مکتین یرو نیبرگشتم. ثم قیآالچ به
 بود. دایرنگش کامال پ یب
 فرو کردم و به سمت دهانش برد وهیرا در آبم ین

 بخور -
 . تهوع دارم!تونمیگفت: نم یحالیب با
 چند قورت کوچولو... یبه زور بخور. حت -
 .دینوش وهیچند جرغه آبم یسخت به
 ؟یدیاز گربه ترس -

 تکان داد. یرا به سست سرش
روز که خونه آقاجون  کیشتتدنم،  نایناب لی. اوادمیترستت یاز گربه م یاز بچگ -

پام اومد. بعد  ریز ینرم زیچ کیگذاشتتتم،  اطیحاج رضتتا بودم، پامو که تو ح
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 کیرو پام حس کردم. آرزو گفت که  دناشتتویگربه و پنجول کشتت غیج یصتتدا
شو لگد کردم. از همون موقع  دهیگربه کنار باغچه خواب سته دم بوده و من ناخوا

 پام یجلو دیبوته ها پر یگربه از ال کیترسم! االن هم  یاز گربه م
 گفتم: متاسفم یناراحت با
ش وهیاز آبم گریجرعه د کی شاند: از  یو لبخند دینو در آدم کور که پ هیبر لب ن

داشت. در حد انگشت شمار  یادیز یتوقع لحظات خوش دیو مادرهم نداره نبا
 پر توقع نباشم! یلیگرفتم که خ ادیدر سال! من 

ل چند لحظه قب یو از ستترما زدیضتتش را گرفتم. تندتر از قبل مدومرتبه نب -
 دستش کاسته شده بود.

 توییانیبکنم تا تو ب مویتمام ستتع دمیفروغش کردم: قول م یب یبه چشتتمها رو
 ؟یبه من بد یقول کی دیتو هم با ی. ولیاریبدست ب

مثل سماء همان موقع که  قایرا به عالمت تعجب باال انداخت. دق شیابرو کی
خت و  کیبکنم" و او  یکار کیخوام  یبه او گفتم "م ندا باال ا ابروبش را 
 "؟یگفت"چه کار

 ؟یچه قول -
 ای یکار یزمان کیدور کرد: دوستتتت دارم اگه  الیمرا از عالم خ شیصتتتدا
 کنم! ی! مطمئن باش کمکت میبه من بگ یداشت یمشکل
 دستتتم که دستتت یرا دراز کرد و بر رو بر کنج لبش نشتتاند و دستتتش یلبخند

 یتم مپشت دس متیکرده بود، گذاشت. سر انگشتانش به مال ریرا اس گرشید
 !دادیکه او انجام م یبودم از کار ریو من متح دیچرخ
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 مثبته! یرا به سمتم چرخاند: شما دستاتون پر از انرژ نگاهش
 د،یکاویچشتتمانش و دستتتش که پشتتت دستتتم را م نینگاهم را ب رتیح با

 .دمیفهم یکلماتش را نم یچرخاندم. معن
 داشته باشه! تونهیپزشک حاذق م کیو  یحام کیدستو فقط  نیا -

 نم؟یبه مدل خودم چهره تونو بب تونمیمکث کرد و ادامه داد: م یا لحظه
 اراده گفتم: بله یب

 را از زندان دستم رها کرد. گرشیدستم برداشت و دست د یرا از رو دستش
 و یدگیاز رنگ پر یبود. آثار یشتتدم. جد قیبلند کردم و به چهره اش دق ستتر

 ترس نداشت.
 را به سمت صورتم آورد. دستانش

س ینگاه صورتم را در اخت یبه اطراف انداختم. ک ش اریمتوجه ما نبود.  تان انگ
 گذاشتم. فشیو ظر دهیکش

م متر صتتورت یلیمتر م یلیمشتتغول لمس کردن م میاز رستتتنگاه موها انگشتتتها
شق سمت ابروها آمدند. اخم قهیشدند. از  شتند و به   نیاراده ب یکه ب یها گذ

نقش بسته بود، با دو انگشت شست و سبابه از هم باز کرد و انگشتها  میابروها
 .دندیچشمانم لغز یبه رو

 گفت: هنوز هم چشماتون عاشقه! یآهسته ا یصدا با
سته سمت ب اد شت لبم ب ینیبه  شد. لبها را دور زدند و به  یآمد و بر پ حرکت 

سمت چانه آمدند  هیسمت فکم رفتند و زاو ستخوان فکم را لمس کردند و به  ا
 چانه صورتم را ترک کردند. ریاز مس یو به آرام
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صه هاش م یهمونطور - چهره مردونه و  کی گفت،یبود که مامان از قهرمان ق
 مصمم!

ر خاک د شیبا قرار دادن انگشتتتها ییافتادم که در آن دختر کوچولو یابکت ادی
جمله به چشتتم  کیو در صتتفحه آخر کتاب تنها  شتتتدیم اهیگ شیباعث رو

 فرشته بود. کی تویسی: تخوردیم
س شتها ریم ساس م یرا بر رو شیعبور نوک انگ بود  بیو عج کردمیصورتم اح

 .دیدویپوستم م ریز بیغر یکه حس
 اشاره اش را به سمت من گرفت. متعجب شدم! انگشت

 !دینیکفشدوزکو رو نوک انگشتم بب نیآقا عماد! ا -
م را . دستدیلغز ینوک انگشتش م یرو یمشک یکفشدوزک قرمز با خالها کی

 .دیبه سمتش بردم. کفشدوزک پر کش
 شده اش افتاد. رهیخ یبه چشمها نگاهم

 !شیفروغ پر درد چشمها یبود نگاه ب بایز چه
 گهیاش انداخت: بارون شتتروع شتتد. د ینیبه ب ینیخاک چ یبلند شتتدن بو با

 !مینیجنگلو بب میتونینم
 ینیمب اشکان

ندم. تمام  یو دفترو م کنمیبلند م یدفترخاطرات عماد تهران یاز رو ستترمو ب
شته ها جا م ساس و روحمو تو نو ، کنم یفکر م نی! به لطافت حس ثمذارمیاح

ستهاش داره که لرزش حرکت  یچه قدرت نکهیبه ا شدوزکو رو نوک کیدر د  کف
شتش حس م سال پکنهیانگ نامه  انیکه پا دمیم*س*تند د لمیف کی ش،ی. چند 
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ا با ه یبود. اون به من گفت بعضتت یتیگروه علوم ترب یاز دانشتتجوها یکی ی
ورد نامه ش در م انیحرفو زد. پا نیبود که چرا ا بی. برام عجننیب یدستاشون م

که  شتتهی. هنوز که هنوزه باورم نمبافتیم یبود که قال ییکور روستتتا رمردیپ کی
 :کنمیر لب تکرار می! زبافتیم یقال شیینایاون مرد با وجود ناب

مان ر نیرو ا شتتهیکه م هیاستتم نیبهتر نی! آره، انایب ی! دستتتهانایب یدستتتها -
 نه!ک یدورو برشو کشف م یزهایکه با ظرافت تمام همه چ ییگذاشت. دستها

به دفتر خاطرات م دومرتبه  نمکیهوا بازش م ی. بدارمیافته برش م یچشتتمم 
زن که  نیمن با ا داریاستتم آرزو استتت. دو هفته از د نمیبیکه م یکلمه ا نیاول

 !گذرهیخوابو به چشمام حروم کرده، م
 یاز رو ی. آهشتتهیچشتتمام ظاهر م یجلو رهیدو تا چشتتم ستتبز ت بندمیم دفترو

س سرت از  ستمو محکم رودمیم رونیم ب نهیح شده؟ د  ی! چرا دلم براش تنگ 
 :گمی. با خودم مدهیکف دستمو قلقلک م شمی. ته رکشمیصورتم م

 یزیدلم بذارم؟ دوباره عشتتق در نگاه اول! چ یدرد تازه رو کجا نیاوف! باز ا -
 دهیسوراخ دوبار گز کیگفته مار از  یشدم. ک دهیازش گز یبدجور کباریکه 
 !شهیم دهیسوراخ ده بار گز کیاگه ماره مثل من احمق باشه از  شه؟ینم
 یدفعه به آرزو نام نیشتتانستتمو امتحان کنم و ا گهیبار د کی تونمیم دونم،ینم

سرم جدا  نینه؟ با خودم که تعارف ندارم. تو ا ایاعتماد کنم  سال که از هم سه 
 یخانم همخونه بشتتم ول کیکه با  زدیمبه ستترم  یاوقات بدجور یشتتددم گاه

سات د یچون تو مرامم باز سا شم پوش رکا نیاز ا ستین گرانیبا اح ردم ک یچ
واسم  یهمراه خوب تونهیکه م کنمیاحساس م دمیکه آرزو رو د یاز لحظه ا یول

 برسه. هامیباشه و به غمها و دلتنگ
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با بدون به ستتتاعت، مو  خوامیکه م یازکار. دو دلم دارمیبرم لموینگاه کردن 
سته  دونمیانجام بدم. نم شب بدجور یول ستینه! تهش برام معلوم ن ایدر  یام

 یحبتهمصتت یو از ب ارمیحرفارو تا دم حنجرم باال ب نیا دیبا یدلم گرفته! تا ک
سته که از  سانم! َمردم! در شون بدم! بابا! منم ان  یول رهشتیزن تحملم ب کیقورت

 ی! چدوننیهنوز خونواده م علت طالقمو نم داره! یتحمل من هم حد و مرز
 یتریغ یتف ستتر باالستتتت! ب فش،یبگم بهشتتون؟ به قول اون بنده خدا تعر

شون م شتریخودمو ب شم به پات م دهین ا بندن که حتم یتا گ*ن*ا*ه اونو! آخر
 م،یآخر منطق خواهرام! بگذر نمیداد! ا گهید یکیکه دلشو به  یدل به دلش نداد

 کرد. خکوبیراه م مهیاون که رفت، ما رو هم تو ن
 :سمینو یوم دیجد غامیتو قسمت پ رمیم
 . ممنونم.نمتونیبب دیبا یفور یلیسالم! خ-

چرا امشب عقلم  دونمی. نمفرستمیرو به شماره آرزو م غامیپ ٬یدرنگ چیه بدون
کارها  نگیم یوقت فهممی. االن دارم مرهیگینم میتصتتم کنمیکه م ییواستتته 
 چه! هرچند که مغز من سالهاست پلمب شده! یعنی"  لهی"مغزطرف تعط

 یانیصفحه اسم آرزو ک ی. روشهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا قهیاز چند دق بعد
 .دمی. تکمه اتصالو فشار مزنهیچشمک م

 شنومینگران و هراسان از اون طرف خط م ییصدا
 !ینیمب یالو. آقا -

گم از ب نمت؟یبب خوامیبهش بگم. بگم دلم برات تنگ شتتتده م دیبا یچ حاال
حرف برات دارم که فکر  یهمش فکرم دنبالته؟ بگم کل دمتیکه د یلحظه ا
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بگم امشتتب حالم خوش  ؟یو منو آروم کن یبهشتتون گوش بد یتو بتون کنمیم
صحبت م کینبود دنبال  شتمیهم ش ای. گ شدم کی دیبگم ببخ و با  لحظه خر 

 رو انجام دادم. یکار بچگونه ا نیگرفتن همه حدو فاصله ها، چن دیدن
 .شنومیصداشو م دومرتبه

 افتاده؟ یاتفاق ینیمب یآقا -
 .نمیچ ی. حرفها رو چپه راسته تو دهنم مکنمیجمع و جور م خودمو

 نیا راجع به یادیمزاحمتون شدم. سواالت ز دی... ببخشریشبتون بخ ٬سالم -
قرار مالقات با هاتون داشتتته  کی ستتتین ی. گفتم اگه زحمتدفتر خاطرات دارم

 باشم.
شبتون بخ - صفه  ساعت ینیمب یآقا ریاوال ن  نیا دیگیبامداده. دوما نم 1:45! 

شب با ا  یهلحظه قالب ت کی! به خدا رهیدلم هزارتا راه م یمتن تلگراف نیموقع 
 کردم!

شتتبه. با کف  هینم قهیدق 1:47اندازم ستتاعت  یم یستتاعت اتاق کارم نگاه به
 :کشمیکار بچگونه م خجالت م نی. از ازنمیم میشونیدست محکم به پ

 ارتوندیکه از خواب ب دیواقعا شرمنده ام اصال حواسم به ساعت نبود. ببخش -
 کردم

شغول مطالعه بودم. ول - شب  نیو در ا ینطوریا گهیتو رو خدا د ینه. م موقع 
 !دمیترس یلی. خدیاس ام اس ند

 باز هم شرمنده ام. -
چفتو بستتتت  یاز دل ب دادیدادو ب یبرد. ا یکرد که دلم رو حستتتاب یا خنده

 اشکان!
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 :کنهیصداش، قلب نا آروممو متالطم تر م دومرتبه
 د؟ییحاال امرتونو بفرما -
 نمتون؟یفردا بب تونمیم -
 .تیمامور رمیکارخونه دارم م یسرکش ینه. فردا برا -
 پس فردا چطور؟ -
تون بعدا به تونمیندارم؟.... ِاِاِاِا.....م یواستتته پس فردا برنامه ا نمیبب دیبذار -

 خبر بدم؟
 رومانو تونمیستتواالتم رفع نشتتته نم نیزودتر. چون تا ا کنمیپس خواهش م -

 .سمیبنو
 گه؟ید -
 گه؟یرو د یچ -
 ؟هو فقط منظورتون رفع اشکال بود دیموقع شب بهم اس ام اس داد نیا دینگ -
 .زنمینم ی. حرفکردمیکه فکرشو م هیزیتر و زرنگتر از اون چ زیت یلیخ
 .شمی. من ناراحت نمدیحرفتونو بزن کنمیخواهش م ینیمب یآقا -
 :گمیخودم م با
تا گره  ینبود که بهش زنگ زد ریمگه دلت گ ؟یگرفت ی! چرا اللمونگهیبگو د -

تا اذون صبح واسش اس ام اس  یخوای! نکنه مگهیکورشو باز کنه. حرف بزن د
 ؟یبد

 :گمیو م ایبه در زنمیم دلمو
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از  یکی انیرو نداشتتتم. ستتر جر ی! روز خوبیانیواقعا شتترمنده ام خانم ک-
ت هم صتتحب کیبه  ازیهم دلم گرفته بود. ن ی. کمختمیبهم ر یلیخ نمیموکل

 .دیبه حرفام گوش کن دیشما بتون دیداشتم. فکر کردم شا
 که توش هزار تا حرفه: کشهیم یبلند آه
 باشم؟ یهم صحبت خوب تونمیکه من م دیچرا فکر کرد -

 که بهش بر نخوره؟ ارمیواسش ب یموجه لیچه دل ینصفه شب ،ییخدا
شغل - شناخت آدمها ز یبا توجه به  ر در دفت ی. از طرفادهیکه دارم، تجربه م رو

ن دختر برادرتو نکهیو ا نام برده شده دهیخانم فهم کیخاطرات از شما به عنوان 
جستتارت  لیدل نیکرده. به هم یشتتما رو به عنوان محرم استترارش به من معرف

 با شما صحبت کنم. یکردم و خواستم کم
با متانت مخصتتو. به  شتتهیحاکم م نمونیستتکوت ب یو لحظه ا کنهیم یمکث

 :گهیخودش م
ست گوش م کیاگه فقط - ستانه  صال زمان  ی. ولکنمیدرد و دل دو نه االن. ا

سب شه وقت دی. اگه اجازه بدستیصحبت کردن ن یبرا یمنا س یبا شهر تان از 
 .رمیگیبرگشتم، باهاتون تماس م

 موقع مزاحم شدم. یو شرمنده که ب یانیممنونم خانم ک -
 ری. شب بخکنمیخواهش م -
 .ریشب شما هم بخ -
 .شکستمیبا دمم گردو م یخوشحال از

 :گمیاندازم. با خودم م یارسال شده م غامیه پب ینگاه دوباره
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شب یغامیچه پ نیابله! ا - صفه  ستاد یبود که ن سش فر مه که خان یلی. خیوا
 فحشت نداد.

دو تا  یآور ادیو با  ذارمی. ستترمو رو بالش مندازمیتخت م یخستتته مو رو تن
 .رمی! واقعا که!( به آغوش خواب مییبایز هی) چه تشبیچشم سبز ل*ج*ن

ساب یول دمیخواب رید شبید کهیوجود با صبح ح  یسرحالم. کالسها یامروز 
شده. پرونده ا نیا شگاه تموم  ش تونمیهم ندارم که برم دادگاه. م یترم دان ب تا 

 استراحت کنم و دفترچه خاطراتو بخونم.
نبال کم بهم رو داد د هی! گهیپر رو شدم د نم؟یآرزو رو بب تونستمیامروز م کاشیا

 شمکی. از رو تخت گردن مشهیبلند م لمیزنگ موبا ی! صداگردمیمهم  یآستر
 !؟یانیخانم ک ه؟یچه کس نمیتا بب
 .نایتو چشم ب خواد؟یم یکور از خدا چ ایخدا

 یم تخت نییاز دستم پا ی. انقدر هولم که گوشدارمیرو بر م یسرعت گوش با
 :دارمیافته. برش م

 الو -
 ینیمب یسالم آقا-

موقع من  یبا اس ام اس ب شتتبید ادیخستتته بود. به احتمال ز یلیخ صتتداش
 شده بود! خوابیب

 سالم. حال شما چطوره؟ -

http://www.roman4u.ir/


 121 های بینادست 

ستمیممنونم. م - ش خوا صبح ما شد واسه  نمویبگم امروز  شن ن هرکار کردم رو
ستم برم مامور نیهم سه مامورتینتون اعالم کردم که به  تی. چون امروز رو وا

 در خدمتتون باشم. تونمیم رم،یشرکت نم
سرمو بلند مدم؟یشنیم یمن چ یخدا یوا م! نوکرت ایخدا گمیو تو دلم م کنمی! 

 دربست!
شحال مکاریو ب لمیمن هم امروزتعط - شما  شمی. خو شم و  که در خدمتتون با

واالتمو ستت تونمی. هم من مرونیب میدنبالتون بر امیم دی. اگه موافق باشتتنمیرو بب
 ه؟ی. نظرتون چمیکسالت آور خونه رها بش طیز محا میتونیبپرسم و هم م

 یاز کالفگ یاثر گهیمن خوشحال شده. چون د شنهادیپ نیاز ا کنمیم احساس
 .زنهیموج نم شیدر صدا یو خستگ

 . منم موافقم.هیفکر خوب -
 دنبالتون. امیب دیآدرس منزلتونو بد دیلطف کن -
 .امیخودم م د،یینه شما آدرس منزلتونو بفرما -
 .ستیپامه سختم ن ریز نی. من ماشدیتعارف نکن -
 ......شیتجر -
 اونجام. گهیساعت د کیتا  -

واستته  یخونه ماستتت! همه چ کیچقدر خوشتتحالم. خونشتتون هم نزد ایخدا
 لکردهیو تحص تیو با شخص بایخانم ز کی. استیدوباره مه یزندگ هیشروع 

 در عوض عاشق! ی! و البته کم پول! ولپیخوش ت لیوک یآقا کیو 
 .زنمیاسپرت م پیت کی ٬کردن صورتم غهیدوش گربه شور و شش ت کیاز  بعد

 وقت ندارم. شتریب گهید قهیدق 20. کنمیساعت نگاه م به
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 :گمیخودم م با
 نداشته باشه. کیتراف ابونیخدا کنه خ-

 !یو ِد برو که رفت شمیام م یقرق سوار
 :گمیرو به آسمون و م کنمیبلند م سرمو

شم؟ به منم م هیکه من قرار نبوده  یمطمئن ایخدا- ساس ب رد! م گنیخانم با اح
 واال! آرزو از من تو رفتاراش مردتره!

 :فرستمیاس ام اس براش م کیرسم  یخونشون که م یجلو
 سالم . دم در منتظرم. -

 یشمیو شال سبز  یصدر کیش یپالتو کیبا  اهامیملکه رو قهیاز چند دق بعد
سبز ت یمارک که به دو رنگ قهوه ا یکاموا با بوتها یقهوه ا – ست جلو رهیو   یا

 سامسونت هم تو دستشه. فیک کی. شهیدر ظاهر م
بت ت نیفکر کنم ا گمیخودم م با با کل حقوقشتتو  ودم ! از خدهیم پشیدختره 
 .یباش پشیت یکه جوابگو یتو انقدر در آمد دار یعنی پرسمیم

 :دمیخودم جواب م به
و دل به دلم بده، حقوق که سهله،  خوامیباشه که من م یزیبذار اون همون چ -
 کوچولو! کیکم همراه باشه!  کی. فقط زمیریبه پاش م امویدن
سش م هی شهازنمیبوق وا ستک ستش که با د شده،  دهیپوش یچرم قهوه ا ی. با د

. نفس هکنیم وونمیعطرش د یبو کنهیکه باز م نوی. درماشدهیبرام دست تکون م
 :گمیکه تو دلم م کشم،یم یقیعم
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اصتتال  دی! شتتایاریدر م هیاداها چ نیستتالته. خجالت بکش. ا 33! یهووو -
 !یحرف دلتو بزن یبهت راه نداد که بتون

 : سالم حال شما؟آرزو
 خوب! خوِب خوب! یلیسالم. خ -

به من م کی آرزو جب  گاه متع نهین : گمیو م کنمی. زود خودمو جمع جور مک
 د؟یخوبشما 

 ممنونم. -
 دهیکش یبه انگشتا وفتهی. چشمم مارهی. دستکشاشو در منهیشیم نیتو ماش آرزو

صخوامیکه من م هیزیدختر همون چ نیبلندش . ا یو ناخونا شخ  زیتم ت،ی. با 
سته و خوش پوش. درد ساس م یو آرا سارا هم خوش پوش و  کنمیدر دلم اح  .

فاجعه  به عمق شتمنباشه! تازه دا یکس آراسته بود! خدا کنه مثل سارا دلش گرو
 ؟یباشه چ شیتو زندگ یا گهی. اگه کس دبردمیم یشدنم پ ریزود دل اس

 :گمیم آهسته
 م؟یبر-
 میبر -
 م؟یبر دیکجا دوست دار -
 .دیکنیم شنهادی. شما کجا رو پکنهینم یواسه من فرق -
 د؟یبپرسم امروز قرار بود کجا بر شهیم -
 رفتمیم یساز اتیکارخونه لبن کیاز  دیواسه بازد. اِرکرجیشهر -
 اونجا. میاالن هم بر میتونیخب م -
 .شمیچه؟ متوجه نم یعنی -
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 میتونیم خراب شد؟ نتونیو ماش دیرفت یم دیواسه بازد دیامروز با دیمگه نگفت -
 و هم من سواالتمو از شما بپرسم. دیهمونجا. هم شما به کارتون برس میاالن بر

 یلیبشتته خ نطوریاگه ا ستتتم؟یمزاحمتون ن م؟یامکانش هستتت که بر یعنی -
 .هیعال

 شما هستم. اریچرا که نه؟ امروز بنده دربست در اخت -
 .دیشما به بنده لطف دار -

 دی. امروز روزه منه. بارمیگیو به ستتمت کرج شتتتاب م ذارمیرو پدال گاز م پامو
ستفاده کنم.  نیاز تمام لحظاتم به بهتر ساکته و به جلو خنحو ا شده.  رهیآرزو 

تو دستتتگاه پخش  ید یستت کیجو  ریی. واستته تغکنهیفکر م یبه چ دونمینم
 .ذارمیم نیماش

 شده نیتو رنگ یایشب از رو یا
 شده نیاز عطر توام سنگ نهیس
 شیچشم من گسترده خو یبرو یا

 شیاز اندوه ب دهیبخش میشاد
 کنهیدراز م دست

 با اجازه! -
 :کنهیضبطو بلند م یصدا یکم

 ترانه فروغو دوست دارم! نیچقدر ا -
 نشونم! یرو لبم م یو لبخند زنمیمهربان به روش م ینگاه

 :کنهیبه من م رو
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با گوش کردن به آهنگها و دکلمه هاش  مویکاریب یستتاعات ها شتتتریب بایتقر -
 . شما چطور؟کنمیپر م

 شتتتریمختابادو ب یآهنگها یعالقه ندارم ول یشتتاعر خاصتت ایمن به خواننده  -
شجر یم سندم. به  صدا انیپ صفهان یهم عالقه دارم. از  سان  یمحمد ا و اح

جه ام حال و هوا ی. ولادیهم خوشتتم م یریخوا کدوم  به هر   یگوش کردن 
 .طلبهیم یخاص

 د؟یاز من داشت یسواالت نکهی!! شما مثل امیکامال موافقم. بگذر -
 ونامرزتیدر مورد پدرتون و برادر خدا ب یم کمخواستتت یرفته بود. م ادمیآها!  -

 بپرسم
 بنده در خدمتم. دییبفرما -
ستمیم - ض یکم خوا ستدیبد حیدر مورد پدرتون و برادرتون برام تو دارم  . دو

 .دیبگ شونیاخالق اتیدر مورد تعصبات و خصوص
 :کنهیصاف م یو صداشو به آهستگ کشهیم ینفس

خاطرات  - که تو دفتر  ندهمونطور  ماد خو ها فرزند پستتر دیع  یپدر من تن
درم و . هرچند که بعد از فوت براکتاتوریمتکبر و د اریبستت ی. فردهیانیخانواده ک

 یتونیهنوز هم غرور و تکبرو م یول خته،یستتماء به قول خودش کرک و پرش ر
پدر  ! چونشمینگران م نیثم ندهیواسه آ یلیوقتها خ ی. گاهیتو چشماش بخون

 نیو ا دونهیمستتئول م نیخودشتتو در قبال ثم یلی، آقاجون خفوت کرده نیثم
 اون دختر! یدخالت همه جانبه تو کارها یعنی

 :دهیکه بدون توجه به نگاه من ادامه م ندازمیبهش م یپر بهت نگاه
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سال پ- صم یکه بچه ها شیتا چند   رندهیگ میعمه هام کوچکتر بودند، پدرم ت
ندگ ها براش اصتتال مهم نبود  یمطلق در مورد ز ماد ها بود و نظر دا خواهر

ام به احتر یبودند ول یپدرم شتتاک یجایب یاز دخالتها شتتهیاونها هم کهیبطور
 امبا بزرگ شتتتدن پستترها و دختر عمه ه ی. ولزدنینم یحرف دشیستتف شیر

ه ها . نه!! بلکه بچدیخودش پا پس کش نکهیدخالت پدرم هم کمرنگتر شد. نه ا
رابطه  کیهم نتونستتتت  چوقتیندادن. ه شتتترویه دخالت ببهش اجاز گهید

 در رحمانهیب نطوریاگر پدرم ا دیکنه! شتتا جادیدرستتت با دامادهامون ا یمنطق
صم شمن کرد،یو اونو از خانواده طرد نم کردینم یریگ میمورد عماد ت رم براد ید

 نهیپدرم به ک یمنطق ریو غ جای. تعصتتبات برفتیم نینستتبت به عماد هم از ب
ش چوقتیبرادرم ه کهیدامن زد. بطور شتریبرادرم ب س دیعمادرو نبخ ت و نخوا

مرتکب شتتده هرچند  ییخطا کی یجوون ای یبچگ یقبول کنه که عماد از رو
سماء خالص و ب شق عماد به   یرشتیبود. عماد حق ب هیرایپ یکه من معتقدم ع

شت تا برادر من! و من اگه به جا سماء دا سه ازدواج با  رو  نیبودم و ا پدرم یوا
سماء رو ملغ ریام ینامزد دیبدون ترد دمیفهمیم  یول کردمیاعالم م یمحمد و 

 مینتونستتت بفهمه که در مورد عماد و ستتماء خودخواهانه تصتتم چوقتیاون ه
 گفتیمحمد به ستتماء داشتتتت، مامان م ریکه ام یگرفت. با وجود عالقه ا

شمها چوقتی"ه شق به برادرمو تو چ !" هرچند که اون تو دمیسماء ند یرنگ ع
 ریاونو ام یدلستتوز بود. ول یمهربون و مادر ینکرد و زن یبرادرم کوتاه یزندگ

مد فقط زنو شتتوهر بودن هم بات نیمح کار غلط و تعصتت نه اف فا تاستت ! م
ضا ک شک ِحاج ر شعاع قرار داد و من در اوا منو یزندگ یانیخ  لیهم تحت ال
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ستم از یضربه بد یجوون ضطرابها خوردم و هنوز هم نتون سها و ا ستر ه ک ییا
 بود، رها بشم. میاونن طوفان نا بهنگام زندگ امدیپ

 :دمیکالمش پر انیم به
 تا چه اندازه است؟ نیشما و ثم تیمیبپرسم صم تونمیم -
عمه  کهنیا ی. در واقع من به جادیکه تصور کن ستیزیاز اون چ شتریب یلیخ -

باشتتم خواهر بزرگتر اونم و از تمام احستتاستتات و کارهاش اطالع کامل  نیثم
شه. حت نیکه ثم ستین یدارم. نکته ا دفتر  که در دونمیم یاز من پنهان کرده با

ازدواجم هم  دردر مورد شکست  ینوشته شده و حت یزیخاطرات عماد چه چ
 وجود داره! یمطالب

سواالتم تموم شده  گهی. دشمیمو من هم غرق در افکارم  کنهیآرزو سکوت م -
سوال شتم فقط م یبود. در واقع  ستمیندا  نیرکه اونهم به بهت نمیآرزو رو بب خوا

 شد. سریم میوجه برا
ضور اکنمیم سکوت ستم. تو هم نی. از ح شاد ه چند جمله  نیدختر در کنارم 

 ین یچرخه و ن ی. نگاهم به روش مهیا دهیو فهم یمتوجه شتتدم که دختر منطق
شو هدف م شمها شرهیگیچ . بعد از چند گردونهیم شهی. نگاهش رو به طرف 

 .گردهینگاهش هستم برم ریبه مس رهیلحظه به سمت من که هنوز خ
 د؟یندار یا گهیسوال د -

 :کشهیم رونیمنو از عالم خودم ب صداش
 نه. ممنون -
 .میرسیم یساز اتیلبن یکارخونه  به

 :شهیم ادهیپ نیاز ماش آرزو
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 د؟یایکه همراه من به داخل ب دیدوست دار -
 ستم؟یمزاحم ن -
شرمنده  نیا د؟ییفرما یم یچوب کار - شدم! واقعا  شما  منم که امروز مزاحم 

 دیبه من اختصا. بد لتونویروز تعط کیخونواده تون هستم که باعث شدم 
 :زنمیم لبخند

ندارم. مجرد هستم و از مصاحبت با شما هم  ی. من خونواده اکنمیم خواهش
 لذت بردم! یلیخ

 .زنهینم یا گهید ی. حرفرهیگیرنگ تعجب م نگاهش
 یعامل و معاونش قستتمتها ری. به همراه مدمیشتتیم اتیهم وارد کارخونه لبن با

 .و خامه و .. ریماست گرفته تا پن هی. از بخش تهمیکنیم دیمختلفو بازد
و  کنهیداشتتت م ادیرو  ییزهایکه از قبل آماده شتتده چ یبرگه ا کی یرو آرزو
 یزی. منکه چزندیبرگه ضتتربدر م یشتتده رو پیتا یاوقات کنار ستتوالها یگاه
 هستم. یساخت محصوالت لبن دنیسرگرم د شتری. بستین میحال
 :کنهیساعت آرزو به من رو م کیاز  بعد

 .میبر میتونیکار من تموم شد. م ینیمب یآقا-
 میشیم نیاز مسئول کارخانه از آنجا خارج و سوار ماش یاز خداحافظ بعد

 :کنهیرو به من م آرزو
ن به م یکه امروز چه کمک بزرگ دونهیازت ممنونم. خدا م یلیخ ینیمب یآقا -

 !دیکرد
 .کنمیخواهش م -
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 تهران. میبرگرد میتونیم د،یندار یاگه شما کار -
نارش ک شتتتردریکرده م تا ب دایپ یازش جدا بشتتم حاال که فرصتتت خوادینم دلم

فرصتتت مطرح کنم.  نیدر اول شتتنهادمویپ خوامیگرفتم. م ممویباشتتم. تصتتم
 چرخونم: ی. سرمو به سمتش منمیاونو بب یهر دفعه به بهانه ا تونمینم
 د؟یندار ی. البته اگه تهران کارمیاگه نهار با هم باش هینظرتون چ -
 شرمنده تون هستم. ینجوریا یندارم ول یکه کارتهران  -
هم خوشحالم. شما  یلی. من از کنار شما بودن خیانیخانم ک هیچه حرف نیا -

 افتخاره. هیکه مصاحبت با شما ما دیخوش صحبت هست یبقدر
 .دیممنونم. شما لطف دار -
 م؟یبر دیکجا دوست دار -
 در خدمت هستم. دییندارم. هرکجا شما امر بفرما ینظر خاص -
 رفتم. ی. چند بارستیکه غذاش بد ن شناسمیم یرستوران سنت کی -
 ندارم! یحرف -
 یجا کی. ستیشلوغ ن یلیچون وسط هفته است، خ ٬میشیرستوران وارد م به

 .مینیکه اونجا بش کنمیم شنهادیو به آرزو پ کنمیدنج انتخاب م
 .یزیو من د دهیسفارش م یزیکوفته تبر آرزو

 یو اقتصاد یکار لیطول مدت غذا خوردن صحبتهامون حول و حوش مسا در
ها و راهکارهاش معلومه که  دهیو ا ی. از نظرات منطقدیو ... چرخ یاستتیو ستت

 یت. دنبال فرصمیافت یبه روز است. بعد از اتمام غذا به سمت تهران راه م یفرد
ته و حرف دلمو بهش بزنم. از طرف گردمیم برخوردش  نهم نگرا یتا خواستت

ستم. از کرج خارج م صم دی. قبل از ورود به اتوبان بامیشیه با  ممیدر مورد ت
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ا از فضتت یکی. کنار ارمیبه دستتت نم یا گهیاون صتتحبت کنم وگرنه فرصتتت د
 :دارمیسبز نگه م یها
 د؟یبه حرفام گوش کن یا قهیچند دق هیازتون خواهش کنم که  تونمیم -

 :چرخهیصورتم م یمتعجبش به رو نگاه
 ؟ینیمب یافتاده آقا یاتفاق -
 صحبت کنم. یباهاتون کم خوامی. مدی. نگران نشستین یخاص زینه چ -
 در مورد؟ -
 تمسیو بلد هم ن ستمیاهل صحبت ن یلیمن خ یانیخانم ک دیدونیخودم... م -

 .... انیب یکه احساساتمو به راحت
 :پرهیحرفم م نیب

 !ینیمب یآقا دیکنینگران م دیمنو دار -
ا من بگم ب خواستمی. راستش ... راستش... مستین یمهم زی. چدینگران نش -

 د؟یکنیازدواج م
 ها! -

شمها تعجبو شده و دهن ن یتو چ شاد  شمو به کانمیبیبازش م مهیگ ر . تمام تال
 تا بتونم حرف دلمو بزنم: برمیم
در خواستتتها  نطوریا یو برا هیدرخواستتتم ناگهان یلی.... خدونمی.... مدونمیم-
 ممیتصتتم نیا دیباور کن یول خوادیرو م یخاصتت طیو شتترا هینیبه مقدمه چ ازین

رفتار و  فتهیشتت دمیکه شتتما رو د ی. از روزستتتتین روزیمربوط به امروز و د
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ما با ش دارمید نی. از اولستین یو لحظه ا یآن ممیشما شدم. تصم تیشخص
 در حال فکر کردن هستم. کسرهی

 ک زدن هاج و واج به دهن من چشم دوخته.بدون پل آرزو
م خوب براتون فراه یزندگ کیکه در حد توانم  کنمیم مویالبته من تمام ستتع -

 کنم.
 شده . رهیهنوز به من خ آرزو

سعادت آباد پ یمتر 80آپارتمان  کی - کردم. دفتروکالتم هم مال  دیخر شیدر 
 باشه. یکاف یواسه شروع زندگ کنمیخودمه. فکر م

 . هنوز متعجبه.کنمیسبزش نگاه م یچشمها به
زرگتر آپارتمان ب کیفرصتتت آپارتمانو بفروشتتم و  نیکه در اول دمیالبته قول م -

پدر دونمیبخرم. م ناز و نعمت بود تونیشتتما در منزل  منهم تمام  یول دیدر 
 .کنمیشما م یخوشبخت یبرا مویسع

 .دمیم . تکانششمیهم آرزو شوکه ست! کم کم نگران م هنوز
 !یانی! خانم کیانیخانم ک -

 :ادیم رونیهپروت ب ازعالم
 د؟یها! ها! با من بود-
 حواستون کجاست؟ -

 به صورتم نگاه کنه. شهیاندازه انگار شرمش م یم گهید یجا کیبه  نگاهشو
 د؟یدیحرفهامو شن -
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. خجالت رو تو صتتورتش شتتهیم لیمتما یبه صتتورت دیچهره ش از ستتف رنگ
تر دخ کیبه خود در نظرم مانند  یخانم به ظاهر م*س*تقل و متک نیا. نمیبیم

 !برهیضربان قلبمو باالتر م اشیشرم و ح ییبایو ز کنهیبچه جلوه م
 :کنهیم یانداخته و با گوشه شالش باز نییپا سرشو

صم شنهادتونیزود در مورد پ یلیخ دیکنیفکر نم - ا در مورد شم د؟یگرفت میت
 !دونمیدر مورد شما نم یزیمنم چ. دیدونینم یزیمن چ

خونده  یتهران یتو دفتر خاطرات آقا تونیمطالب در مورد ازدواج قبل یکسری -
ه ب میمن و شما بتون کنمیازدواج نافرجام داشتم. احساس م کیم. خود من هم 

 ن،یاز ا ری. غمیداشتتته باشتت یآروم یو در کنار هم زندگ میهمو درک کن یراحت
شبخ ینقش مهم تونهیشما هم ممن به  یعالقه قلب شت ندهیآ یتدر خو ه مون دا

 باشه.
فکر کنم و بعدا به شتتما پاستتخ بدم؟  شتتنهادتونیمن اجازه دارم تا در مورد پ -

 کیواستته  ن،یاال درخواستتت ازدواج! عالوه بر ا کردمیم زویچون فکر همه چ
 بشناسم. شتریشما رو ب دیدرست با میتصم

 دینبه درخواست من فکر ک دیتا هر موقع دوست داشت دیالبته! البته! شما آزاد -
به همراه خونواده م حضتتورا خدمت  یازین دیکنیو اگه فکر م تا من  هستتتت 

س شته  شتریشناخت ب یندارم. برا یحرف ٬میبر ست دا شما دو من هم، هرطور 
 درخدمتتون هستم. دیباش

صم ندهیبگم. به هر حال من هم در آ یچ دونمینم - با  یدارم ول به ازدواج میت
 دونمیشدم و هنوز هم نم دهیمارگز یخوردم، کم میکه از ازدواج قبل یضربه ا
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دم نه؟ البته قصتت ایو شتتوهرو بچه رو قبول کنم  یزندگ کی تیمستتئول تونمیم
 یچند روز کی نکه م دی! شتتما اجازه بدستتتیبه شتتما ن نینکرده توه ییخدا

شرا ایآ نمیفکر کنم و بب ثبت نه؟ اگه نظرم م ایازدواجو دارم  یآمادگ یفعل طیدر 
داشتتته  یبزرگترها، من هم فرصتتت ییتا با آشتتنا د،یبود با خونواده تون مطرح کن

 بشناسم! شتریباشم تا شما رو ب
 د؟یدیبه من جواب م یاونوقت شما ک -
 :گهیم یطونیلحن ش با
 در کار نباشه! یقرار بود عجله ا -

 ر از عشق!نگاه پ کینگاهه .  کیبهش  جوابم
 یا گهیشتتدنو با فرد د یکیتا عشتتقو لمس کنه و  دمیقلبم اجازه م گربهید بار

وع نابشه. عشق از ن نیمتفاوته. و ا یلیخ یبا قبل گهیکه دلم م یتجربه کنه. کس
شوقش  یلیخ سابقم تجربه کردم، چون مع سر   یکیمتفاوت با اونچه که با هم
کجا و اون کجا!  نیا یول کشمیم دکیست. درهردو بار من نام عاشق رو  گهید

شمه ها ض یمنطق ریغ یچقدر با نازو کر کردم با من  شیسارا کنار اومدم تا را
 داشت. یمنطق لیمهلت خواست که اونهم دل یآرزو مدت یازدواج کنه. ول

کنم. لحظه  یم ادهیو آرزو رو دم خونه خودشتتون پ میگردیهم به تهران برم با
 :کنهیمن مرو به  نیخارج شدن از ماش

 کردم تتونیاذ یلی! امروز خینیمب یممنونم آقا -
شمهام با هم لبخند م لبهام سمو به رو یو چ سا صورتش  یزنن. نگاه پر از اح

شو پا ییپروا یب نیچرخونم. از ا یم سر  یصورت یو هاله ا ندازهیم نیینگاهم 
 .رهیگ یگونه هاش شکل م یرنگ رو
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 !یانیخانم ک -
 :رهیگ یباال م سرشو

 بله -
م  دهنیآ ینره که من تو زندگ ادتونی یول دیفکر کن دیتا هر موقع دوستتت دار -

 میقبل یکه تو زندگ یزیکه اونم دو طرفه باشه. چ خوامیم قیاعتماد عم کیفقط 
 راحت نابود شد! یلیخ

 :گهیلب م ری. آروم ززنهینم یحرف
 خداحافظ -
اونو  سمت شهی. شرهیسمت خونشون م. و به بندهیو درو م شهیم ادهیپ نیماش از
 دمیم نییپا
 آرزو! -

 .ندازهیمهربون به من م یو نگاه گردهیبرم
ظرم منت یلیکنم. خ یم ادیکه از دستم بر ب یواسه خوشبخت شدنت هر کار -

 نذار!
ون . باز هم همکنهی. دوباره به صتتورتم نگاه مندازهیم نییخجالت پا پلکاشتتواز

صورت  هشیهاله هم نیا کنمیکه من آرزو م نهیشیرو لپهاش م بایرنگ ز یهاله 
باق هاش  له  نیبمونه چون ا یرو گونه  ندهیاونو فر بایز یها نهیتر م ب گک اه ! ن

 :گهیلب م ریو ز کنهیم هیمن هد یمهربونشو به چشمها
 !شهیاز من دور م یو بدون حرف رمیگیتماس م -
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. کردیفرق م یبا قبل یلیکه خ یانتخابم. انتخاب نیاز ا شتتمیم*س*ت م ستتر
 ازعالم وقاحت سارا دوره! اهایدختر دن نیچهره ا یایحجب و ح

 یخاطرات عماد تهران دفتر
گاهم حال خوردن بق نیو رو ثم دیچرخ قیبه دور آالچ ن ند. در  ما بت   هیثا

عشق  ادی. به فکر فرو رفتم. به دمیبرداشتم و نوش یکیاش بود. خودم هم  وهیآبم
ه با تمام افتادم ک نیکارول ادیافتادم که در نطفه خاموش شد. به  یتازه پا گرفته ا

شق به او را در قلب یسع ستم ع شم نتوان ش ساس کنم. به  مو کو  یتردخ ادیاح
کم  یلیخ نیمبهم بود! ثم مینشتتستتته بود و نقشتتش در زندگ میافتادم که روبرو
! او اول ستین یدختر سن کی یدوره و زمانه برا نیسال در ا 22سن وسال بود. 

را پشتتت ستتر گذاشتتته بودم.  یادیو خم ز چیپر پ یبود و من راهها یراه زندگ
ستیکه م یتنها کلمه ا دیشا سبت به ثم توان ساس من را ن ه در آن لحظ نیاح
 بود! یکند، کلمه حام فیتعر
 را به یشتتتده بود. ن رهیبه او انداختم. به روبرو خ یام را خوردم و نگاه وهیآبم

ش بردیدهنش م  کردیآن را از دهانش خارج م وه،یآبم دنیو بعد از چند جرعه نو
س یو دومرتبه ن س ریدر م در  یو با حرکات شدیمنحرف م یبه دهانش کم دنیر

سانت  دایخودش را به دهانش پ همتر از هر طرف را یهمه جهات، به اندازه چند 
 .کردیم
ن لحظات بارا یخاک و صتتدا ی. بوخوردیدر جنگل به چشتتم نم یکستت گرید

 یشتتدن بر رو دهیکوب یرا بوجود آورده بود. قطرات باران برا یفراموش نشتتدن
 گرفتند! یاز هم سبقت م نیزم
 زدم: شینفس خوردم و صدا کیرا  وهیآبم
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 !نیثم -
 بله آقا عماد! -
 ؟ینیبنش نجایهنوز ا یدوست دار -
 !دیشما بگ یهرچ -
 م؟یبرگرد ستیشده. بهتر ن! بارون هم تند شهیم کیهوا داره تار -

 گذاشت و رو به من کرد و گفت: زیم یرا رو وهیآبم یقوط
 .میگردیباشه بر م -
 بعد ادامه داد: و
 د؟ینیب یسطل زباله م نجایشما ا دیببخش -

 آنطرف تر قرار داشت. یکم یسطل زباله فلز کیبه اطراف انداختم.  ینگاه
 اونطرفتر هست یکیآره  -
 رو بندازم؟ وهیآبم یقوط نیتا ا دیکن مییراهنما شهیم -
 .ندازمیم رمی. من منیجا بش نیبدش به من. تو هم -

ستش س د شمم در م ش ریرا دراز کرد و چ شتباه ک ستش خ دهیا ند! ما رهیشدن د
 نیاز انجام ا یبگذارم. حت نیثم یرا بستم تا خودم را جا میلحظه چشمها کی

 اشم!او ب یبه جا نکهیز وحشت شد چه برسد به اقلبم پر ا یا هیچند ثان یباز
شتم. . با عجله برگدمیرا ازدستش گرفتم و به طرف سطل زباله دو وهیآبم یقوط

 باران تند شده بود.
 ن؟یثم میبر -
 آقا عماد. میبر -
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 را گرفتم شیبازو ریشد که ز لیبه سمت چپ متما یجا بلند شد. کم از
 ؟یضعف دار -
 حالمو جا آورد. ممنونم وهیحالم خوبه. آبم نه آقا عماد! -
رنه تا به وگ میمثل اونروز بدو دیبا مینشتت سیخ میتنده! اگه بخوا یلیبارون خ -

 میشیم دهیمثل موش آب کش میبرس نیماش
 سمتم برگشت. به
ظه لبخند عمرم را در آن لح نیباتریو ز نیمعصومانه تر میبگو توانمیجرات م به
 دمید
 د؟یکن یاوندفعه کمکم ممثل  -
به ستتمت دستتتش لغزاندم و دستتتش را در دستتتم  شیبازو یدستتتم را از رو -

 گرفت:
 کنم! ی! حتما کمکت مزمیحتما عز -

دم. کر کیدستتتش را در دستتتم محکم گرفته بودم، خودم را به او نزد کهیدرحال
 میآمد رونیب قیها را برداشتم و از آالچ وهیآبم کیپالست

 :دمیه سمت خودم کشرا ب دستش
 بدو! نیثم -

با محکم گرفتن دستتتش، مانع از  کردیم یستتع ند و من  که از من عقب نما
. نم میدیرستت نیبه ماشتت ی. وقتشتتدمیم میم*س*تق ریمنحرف شتتدن او از مستت

 یاز آنها باق یاثر ن،یماشتت یبود که با روشتتن کردن بخار یبقدر مانیلباستتها
. مشود و بعد خودم سوار شد نیسوار ماش نیماند. ابتدا کمک کردم تا ثم ینم
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لذت از  لیرا که روز قبل در چشتتمانش به دل یبه چشتتمانش نگاه کردم، برق
 بودم فروکش کرده بود! دهید دنیدو

 را به سمت من کرد: سرش
 خوامیمعذرت م -
 چرا؟ -
! روز شما رو هم خراب دیکه از بودن کنار من خوشحال دی! نگنامیناب کیمن  -

 کردم
 که روزم خراب شده؟ یکن یچرا فکر م -
 محضه! یخودخواه نیو ا دیمن بود ریمدت شما درگ نیتمام ا -

 و گفتم: دمیکش یبلند نفس
 رو یزیچ نیهمچ چوقتیبود، ه زیکه مادرت برام چقدر عز یدونستتتیاگه م -

 !یاریبه زبون ب نکهیچه برسه به ا ،یدادیتو فکرت هم راه نم
 بغض گفت: با
ص - سماء  ستم، ثم نیبود و ا یفیمادرم  ضا کیانیک نیمن ه . ینای. نوه حاج ر

س شاد یک  دیتونیبه زور ازتون گرفت. چطور م تونویجوون یسالها نیبهتر ِی که 
 د؟ینسبت به من مهربون باش نهمهیا

شن یسرد و ب نگاهش سف از  سرم را به عالمت تا ضاوت  نیا دنیروح بود.  ق
 ناعادالنه تکان دادم:

 یم ک. بعدشسمینو ینم گهید یکس یرو به پا یاشتباهات کس چوقتیمن ه -
شده! حداقلش ا یگفته که خودخواه ضا تمامو کمال برام بد  ه بوده ک نیحاج ر
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شک خونواده ک ستم. نم یو تهران یانیمن تنها پز  بمیصن طیشرا نیبهتر گمیه
م! باخت مویگمن همه زند یکه تو فکر کن ستتتیاونقدرها هم بد ن یشتتده، نه! ول

. تو یبود که همستتر بابات بشتته و تو هم بچه شتتون بشتت نیقستتمت مامانت ا
سماء ا سال زندگ نیسرنوشت  صادف فوت  یبود که بعد از چند  با پدرت تو ت

ست دار ن،ی! ثمیبه گردن بابا بزرگت بنداز دینبا زویکنه! پس همه چ م که از دو
 ایذشتتته اتفاق افتاده و در گ یکه چ یفراموش کن ،یبه بعد، هروقت با من نیا

 یگرفتم که در زمان حال زندگ ادیبوده. من مدتهاستتت  هیدر دل من و بق یچ
مغز و اعصاب و پسر خاله مادر  یمتخصص جراح یکنم. من االن عماد تهران

صم ایمرحومه  ستم که ت سر عمه پدر مرحوم تو ه سع میپ م تا بکن مویدارم تمام 
 درمان کنم. تویماریب

خود را به  ینگاهش جا یحرف گل از گلش شتتکفت. ستترما نیا دنیشتتن با
 نو ظهور داد. ییگرما

. دیچرخ میچشتتمها ین یدر ن کشیشتتد. نگاه تار لینم باران به رگبار تبد نم
 لبم را نتوانستم محو کنم. یخنده آمده رو

 را به عالمت تعجب باال داد: شیابرو کی
 آقا عماد؟ دیخند یم یبه چ -

 گفتم: دمیدخن یم کهیدرحال
 روزگار یبه باز -
 .دیحرف من بلند بلند خند نیاو هم با ا و

 یم نیو ستتقف ماشتت شتتهیدرشتتت باران به شتتدت خودشتتان را به شتت قطرات
 .دندیکوب
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شد از شده بود. کم میجنگل که دور  ش شهیش یباران کم  دم. دا نییرا پا نیما
 و گفت: دیکش ینفس بلند نیثم
 ادیبالل م یبو -

 یدر حال آتش یرا به اطراف چرخاندم. چشمم به کنار جاده افتاد که پسرک سرم
 هم کنار آتش پارک کرده بودند. نیکردن ذرت بود و چند تا ماش

 ؟یبالل دوست دار -
 هوم -
 برات بخرم؟ یخوایم -
 اوهوم. -

شتتدم. باران بند آمده و هوا هم  ادهیپ نیرا به کنار جاده بردم. از ماشتت نیماشتت
 بود. کیتار
 را باز کردم. نیآمدم. در سمت ثم نیتا بالل سفارش دادم و به سمت ماش دو
با یول ن؟ییپا یایکمکت کنم ب یخوایم - چون  یاونطرفتر بر دیاز کنار من ن

 همه جا از بارون پر از گلو شوله!
 !کنمیم زونیآو نینه! پاهامو از ماش -

 دادم. نیرا از فروشنده گرفتم و به ثم باللها
 .زدیبه باللها گاز م یآهستگ به
 !نیثم-
 بله آقا عماد!-

 شدیچند کلمه شروع م نیبا ا شهیما هم مکالمه
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 ؟یشیازت بپرسم؟ ناراحت نم یچند تا سوال خصوص شهیم -
 دیینه آقا عماد! بفرما -
 ..... بدونم.... بدونمخواستمیم -

 هام خارج کردم. هیو هوا را صدا دار از ر دمیکش یبلند نفس
ست، با دهان نیثم ستا مهین یبالل به د  دیبگ شده بود: رهینگاه من خ یباز به را

 !شمیآقا عماد! من ناراحت نم
ورم منظ ت،یخصوص لیتو مسا ،یکه دار یمشکل نیخواستم بدونم با ا یم -

 دیشتتتا کنه؟یبهت کمک م یک شتتته،یکه به خانمها مربوط م ییزهایهمون چ
م که کنجکاو شد یلیپزشک خ کیبه عنوان  یباشه ول یخورده فضول هیسوالم 

 موردو بفهمم نیا
 .دیرا به داخل دهانش برد و گز نشیریانداخت. و لب ز نییرا پا سرش

 شدم: مانیکه کردم پش یلحظه از سوال کی
. خوامیاصتتال فراموشتتش کن! معذرت م ؟یجواب بد خوادیاگه ستتختته نم -

 دمیپرس ییجایسوال ب دیشا
ه آقا که خون لیاوا یول دونمینم ناهایناب هیآهستتته گفت: در مورد بق ییصتتدا با

 شیاومدم پ کهی. از موقعکردیبهم کمک م یلیجون حاج رضتتتا بودم، آرزو خ
 اون کمک حالم شده! ده،یمادر جان فر

صحبت در ا از شدم ولمورد من نیادامه  که  دیخودش فهم نکهیمثل ا یصرف 
سوال من به عنوان  شک که کنجکاو به ا کیهنوز به  ست یماریب نیپز ، شده ا

 نداده است! یپاسخ کامل
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شماها.  یقو یلی. خهیقو یلیحسمون خ م،یهست نایداد: ماها که ناب ادامه تر از 
 یقو گهید یپس حستتها م،یاز حواس پنجگانه مونو از دستتت داد یکیچون 

س ح هامونی! بعضتتمیفهم یرو از قبل م زهایچ یلیوقتها وقوع خ یلی! خشتتهیم
 !میدار یینایدر ضمن هممون چشم دل ب ،ییشنوا هایدارن و بعض یقو ییایبو

 : چشم دل؟!دمیپرس متعجب
 !قهیعم یلیخ مونیکه احساسات قلب نهیآره. منظورم ا -
 ه؟یمسئله قو نیحس المسه تو هم به خاطر هم -
ه ک دیدونی. شما اصال مکننیم یمن نقش چشمامو برام باز یدر واقع دستها -

 رنگها رو شناسوند؟ نایفرد ناب کیبه  دیچطور با
 شناسن؟ ی: نه! مگه اونها رنگا رو مدمیبهت پرس با

تا  یکرد و گفت: بله، ول یکوتاه خنده  یستتتالگ 10به مدل خودشتتون. من 
 یاگه بخوا یبرام حل شتتده ستتت ول ناهایاز مشتتکالت ناب یلی. پس خدمیدیم

شون بد یمادرزاد ینایناب کیرنگ قرمزو به  ست یش کی دیبا ین ش داغ کف د
 نهمو ایاز رنگ قرمز  یحیتوض شهیم نیداغ که اون ول کنه. ا ی. به قدریبذار

اغو از د یهمون جا که ش یرو بهش بشناسون یرنگ آب یبودن! اگه بخوا یشیآت
ستش بر سرد رو د ستش رها کرد آب  شه و آب یزید ستش آروم ب سوزش د  یتا 

شه! رنگ زرد هم  شونه آرام  یدوتا مثل گرما نیا یها هیتو ما شهیم یزیچ هین
 داره! یفیواسه خودش توص ی! هر رنگدیخورش

 موضوع فکر نکرده بودم! نیچه جالب! اصال تا حاال به ا -
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گاه دردستتتم ن زانیجالب بود. به ذرت آو یلیخ میکرد برا یکه م یفاتیتوصتت
 هم نصفه مانده بود. نیبالل ثم ریکردم. ش

 : بخور باللتو سرد شد.گفتم
 نه سماء! زدیبود که لبخند م نیثم نیا ندفعهیزد که ا یلبخند

 خورمیچشم. االن م -
 بلند شد لمیموبا یصدا
 نگرانمون شدن! انداختم: مامانه. فکر کنم لیبه صفحه موبا ینگاه
 :دمیاتصال را فشار م تکمه

 سالم مامان -
................ 

 مییای. جاده لغزنده است. آهسته مدهی. بارون بارمیتو راه -
............. 

 میجنگل نور بود -
................................ 

 نشسته نجایهم خوبه! سوروموروگنده ا نیثم -
....................... 

 میبرس گهیساعت د میتا ن کنمیفکر م -
............................. 

 باشه . چشم. خداحافظ -
.................... 

 داده و چشمانش بسته بود. هیتک یصندل یسرش را به پشت نیثم
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 و ضبط را روشن کردم. ادیرا ز نیسرعت ماش یکم
 رنیدوتا پنجره اس یگسن وارید کی یتو

 من شونیکیتو  شونیکیخسته دوتا تنها  دوتا
 سنگ سردو سخت خارا اهیاز سنگ س وارید

 ما یخسته  یبه لبا ییصدا یقفل ب زده
 همه منتظرما بودند که شام بخورند! م،یدیرس الیبه و یوقت
 ینهارخور زیپشتتتت م مانیلباستتها ضیو بعد از تعو میهمه ستتالم کرد به

از باران و جنگل و خوردن ذرت  نی! در تمام مدت شتتام خوردن ثممینشتتستتت
 .زدیحرف م

صال به نظرم ن گفتیکه او م ییزهایچ یمن هم با او بودم ول کهیوجود با  امدهیا
 بود.

 سوگل بلند شد! هیگر یکه صدا میحال گفتگو بود در
ه . کاستتمیانداخت ینشتتستتته بود، نگاه مایعارف و ستت نیبه ستتوگل که ب یهمگ

ست را رو س یما ست به  نیا دنیبا د مایخودش چپه کرده بود!  صحنه، با دو د
 ! حاال چکار کنم؟ یسرخودش زد: وا

سوگل بلند تر شد که عارف معترضانه گفت: مگه  هیگر یصدا مایکارس نیا با
! دل بچه از ختهیکم ماستتت روش ر کی ؟یزنیشتتده خانم که به ستترت م یچ

 !دیترس ترک
نداره که  رپوشیز کیشتتده؟  یانداخت: چ یچپ به عارف نگاهچپ  مایستت

 عصرشو نشستم! یِگل باز یتنش کنم! هنوز لباسها
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 !یتداشیبراش لباس بر م شتریب دی! باطونهیدخترمون ش یدونیتو که م -
 اونه! ینصف چمدون لباسا داشتم؟یبر م دیاونوقت چقدر با -

ش شد،یبلند م شیاز جا کهیدر حال بعد سوگل را ک ست  ت: و با تحکم گف دید
 !زم؟یبه سرم بر یچه خاک نمی! ببمیبر
 من که روش دهیستف ستکوزیجون بلوز و مایکرد و گفت: ست مایرو به ست نیثم

 برش دار و تن سوگل کن. یگل رزه، تو چمدونمه. دوست داشت کیعکس 
اندازه  تواندیستتاله چطور م 22دختر  کیکه لباس  کردندیبا تعجب نگاه م همه

چه  کی جب بودم از نوع آدرس دادن ثم 4ب له شتتود و من متع ! بلوز نیستتتا
 عکس گل رزه! کیکه روش  دیسف سکوزیو

من از همه شتتما الغرترم! فعال هم  یبزرگه ول یلیادامه داد: البته براش خ نیثم
 که سوگل لباس نداره!

 کردمیکه کنارم نشسته بود، نگاه م نیمات و مبهوت به صورت ثم نطوریهم من
سف یلبخند سته گفت:  سرش را جلو آورد و آه نگ ! رهیرنگ پاک دیبه من زد و 

ه! برعکستت اهی! ستتدهیرنگش ستتف یعنیباشتته  یهمه جا بدون آلودگ یبخت! وقت
سترهیو غم و ناراحت یرنگ بدبخت ست مث نیا نیب ی! رنگ خاک ست در ل دو تا
بلوزم برجستتته استتتت. جنس  یگل رز رو! هیمن که خاکستتتر یرنگ زندگ

 د؟ی! قانع شددمیم صیسکوزو هم با لمس کردن تشخیو
ص کهیحال در ستر شیزندگ فیاز تو دلم را  ته یسابقه ا یغم ب یبه رنگ خاک

و من مبهوت از پاستتخش بودم، ستترم را تکان، تکان دادم و گفتم:  زدیچنگ م
 بله! بله! جوابتون کامال قانع کننده بود
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ستتوگل خنده ام  دنیبا ستتوگل وارد ستتالن شتتدند. از د مایستت قهیاز چند دق بعد
 یرو اش قهیطرف  کیکه  دهیرا پوشتت نی. بلوز ثمدمیگرفت و بلند بلند خند

باز هم بلند بودند!  یده بار تا زده شتتده ول نها،یستترشتتانه اش افتاده بود و آستتت
 م به پا داشت!ه یقهوه ا یجوراب شلوار کیبود!  شیزانوها ریقدش هم تا ز

لباس  یچیشده! ه هایغربت نیا نی! عنیبب افشویرو به من کرد: تو روخدا ق مایس
 نداشت!
گفت: عمو عماد، کوشتتدل  دیکشتت یرا باال م شینهایآستتت کهیدر حال ستتوگل

 شدم؟
 یبلند شتتدم و به ستتمتش رفتم و ب*غ*لش کردم و گفتم: ماه شتتد زیستتر م از

 مثل فرشته ها!
شمزه بود! ول ب*و*س کی چرا  یجانانه از لپش گرفتم و گفتم: به به چقدر خو

 بچه!؟ دهیب*و*سات مزه هلو م
سه ا مایس سپر نکهیگفت: وا صبح رو خودش خال یهلو یا  یکرده! ه یمنو از 
در چرا تو انق مایکه ستت زنهیغر م کستترهی! اونوقت عارف سیپ س،یپ ادیو م رهیم

سپر سوم راهنماخبر نداره که دخترش ه ؟یخریم یا  ییوومه! واال! فکر کنم به 
 !خوامیمامان، منم شوهر م گهیم دهینرس

ستدمیحرفش همه خند نیا از سوگل که هنوز به آ ا سرش ر رفتیور م شینهای. 
متوجه علت خنده ما شتتود  نکهیبلند کرد و چشتتم به دهان ما دوخت و بدون ا

حالت  نیخنده زد! که ا ریرا به زانوانش زد و خودش را خم کرد و ز شیدستتتها
 خنداند. شتریاو، همه را ب
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ها!  د،یدار ییایبچه دن نیسمت پله ها رفتم و گفتم: شما زن و شوهر هم با ا به
! ریخستتته ام! شتتب بخ یلیبخوابم، خ رمیاز پله ها باال رفتم و ادامه دادم: من م

 .ایبازار و در میریم یفردا همگ
 نیا یایدن کیبا خاله ت  یزود نی.. به همرو به من کرد و گفت: انشتتا. مامان

 .میکن یهم واسه تو درست م یمدل
 ریو ستتاکت ستتر به ز کردیم یباز شیکه با غذا دیچرخ نیثم یبه رو نگاهم

 انداخته بود!
*************** 

عد ب روز ها بودم و ثم شتتتریب و گفتگو و  دیخر ریهم درگ مایو ستت نیبا مرد
 سوگل بودند! یطنتهایش

نار مه حواستتم درگ ا،یدر ک تارها ریه کهیبود. ا نیثم یرف ها ن پا را  شیچطور 
کنار ساحل را به  یو صدفها دادیماسه ها حرکت م ریو ز کردیداخل ماسه ها م

انگشتتتانش دنبال نشتتانه ها  یماستته ها ال دنییو با ستتا کردیلطافت لمس م
 !گشتیم

شانه ها نفهم من ساز او  ی! وقتدمیکه منظورش را از ن شانه ها  دمیسوال پر که ن
خدا  رنگ لمی! اگه فامیپ کیالهام از طرف خدا!  کی یعنیگفت: نشانه  ستیچ

 !هیمنظورم از نشانه ها چ دیفهم یم دینیرو بب
ر و عادل د نی. در راه بازگشتتت ثمدیروز برگشتتتمان به تهران فرا رستت باالخره

 عماد بودند و من با مسافران مسن. نیماش
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 به یفکر کی یتونیبه من گفت: عماد جان! خاله! م دهیخاله فر ن،یماشتت در
شمها شون م خندهینگاه نکن م ؟یبکن نیثم یحال چ شاد ن شو   من ده،یو خود

 تو دلشه! یچه غم بزرگ نمیکه ثم دونمیم
ش - س نکهی. به محض ادیخاله نگران نبا شماش  دمیبه تهران ر سه معالجه چ وا

 !دیاریبرام ب شویونده پزشکفقط در اسرع وقت پر کنمیاقدام م
 ارهیب یلع ریام گمی! فردا مینینب تیغم تو زندگ چوقتیه ،یمادر! اله یش ریپ -

 خونتون و به مادرت بده!
صحبت و حرف یبه قدر م،یدیشب که به تهران رس سر سته بودم که بدون   یخ

 !دمیبه اتاقم رفتم و خواب
بودم. به  ضتتهایمر ریبعد از ظهر درگ 6رفتم و تا  مارستتتانیروز بعد به ب صتتبح

شک شتم مامان پرونده پز ستم داد و گفت: ام نیقطور ثم یخانه که برگ  ریرا به د
 آورده. یعل
 بودم. یشب مشغول خواندن پرونده پزشک مهین تا

اسم  یمحمد را که جلو ریو اسم ام دمیرس مارستانیاز ب صیبه برگه ترخ یوقت
 ریو در دل گفتم ام دمیاستتم کشتت یانگشتتتم را رو دم،یپدر نوشتتته شتتده بود د

 درمان کنم نتویثم خوامیمحمد برام دعا کن م
 نیمث طیمغزو اعصاب بردم و شرا یبخش جراح سییر شیبعد پرونده را پ روز

 یهایماریب نیشامل گروه متخصص یشرح دادم. قرار شد که جلسه ا شیرا برا
 نیدرمان ثم یشود که در مورد روشها لین مغزو اعصاب تشکچشم و جراحا

 کنند. یریگ میتصم
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ه با ک دندیرس جهینت نیو جراحان به ا نیساعته، متخصص 3جلسه  کیاز  بعد
کوچک داخل چشم  یجراح کیمغز و  یخلف هیدر ناح یزدن رگ کوچک وندیپ

 نیا یمتفق القول رو نیهمه متخصتتصتت کهی! زمانگرددیاو برم یینایب ن،یثم
 انی! همان شب جردیدر چشمانم درخش یکردند. برق اشک شاد دیروش تاک

 تانمارسیدر ب نیمطرح کردم و قرار شد روز بعد ثم نیحاج رضا و ثم ییبا دا را
 شود. یبستر

همراه،  کیاز  ریکردم که غ دیرفتم و به مامان تاک مارستتتانیروز بعد به ب صتتبح
من را  هکیمکررم، زمان یدهای. با وجود تاکدیاین مارستتتانیبه ب نیبا ثم یکستت

 یانیکه همه خانواده ک دمیبروم ، د مارستانیکردند تا به قسمت اطالعات ب جیپ
سر  ییآمده اند. دا نیبه همراه ثم ضا، پ سش، آرزو، خاله فر وحاج ر و  دهیعرو

 .گرمید یمامان و دو تا خاله ها
ش به سمت مامان رفتم و او را کنار ک سالم کردم به  : و معترضانه گفتم دمیهمه 

 ن؟یپس کو ثم اد؟ین شترینفر ب کیمگه من نگفتم  د؟یهمتون اومد یواسه چ
الن گوشه س یصندل یمثل فرشته ها رو نیبه گوشه سالن اشاره کرد! ثم مامان

چهره  یدگیرنگ پر بود که ترس و دهیپوش دیمانتو و شلوار سف کینشسته بود. 
 !دیکش یبه رخ م شتریاش را ب

اش انداخت و گفت: آقا  ینیبه ب ینیخم شتتدم. چ شیستتمتش رفتم. به رو به
 د؟یعماد شما هست

 ؟یدیم صیحضور منو تشخ یتو چطور نیثم -
 .......... دیشیم کیبه من نزد یکه وقت دیهست یشما تنها کس -

 را ادامه نداد. حرفش
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 ؟یچ شمیم کینزد یوقت-
 فهممیادوکلونتون م یبو یکرد و گفت: از رو یمکث

پاستتخ درستتت را به من  نیاحستتاس کردم که ثم یصتتحبت را نگرفتم ول ادامه
 نداد.

 همراهش نبود. دشیسف یرا نگاه کردم. عصا دوروبرم
 ؟یاوردیعصاتو ن -
 نم؟یبب رمیم رونیب نجایاز ا یوقت ستینه! مگه قرار ن -
شد! هر طور  یخال یعمل جراح جهیدر مورد نت یحرفش ته دلم از نگران نیا از

 !شدیدختر نابود م نیوگرنه ا شدیم ریآم تیعمل موفق دیبود با
 چشمات پانسمانه... یبعد از عمل مدت ی: ولگفتم

سمت خانواده ک حرفم صحبت کردن بودن  یانیرا ادامه ندادم و به  که در حال 
به  یی. دادمید یم دهیحاج رضتتتا و خاله فر ییرفتم. اضتتطراب را در چهره دا

سب یسرعت دانه ها  ریهم ز دهیو خاله فر کردیرد م یگریبعد از د یکیرا  حیت
 . مامان هم در حال صلوات فرستادن بود.خواندیلب دعا م

 بود! او کردیتر رفتار م یکه به نظر منطق یبه آرزو انداختم، تنها کس ینگاه
ستر نویبه مامان کردم و گفتم: ثم رو  یشهایاآزم یسر کیتا  میکنیم یامروز ب

. دیباشتت نجایهمتون ا ستتتین ازی. عملش فردا صتتبحه. نادیعمل ب هیالزم ازش 
 !هیباشه کاف یکی

 مونم یزودتر از همه گفت: من م ییدا
 .زدیم یکبود -یانداختم که به سرخ ییدا ریبه چهره خسته و پ ینگاه
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 د؟یشما فشار خون دار ییدا -
 جان. چند ساله ییبله دا -
 د؟یقرصاتونو صبح خورد -

! رفت ادمیکرد و گفت :خوردم بابا؟...آره؟.... نه! نخوردم!  یعل ریبه ام ینگاه
 !مونهیحواس که واسه آدم نم

شما بر ییدا - سمیخونه. م دیبهتره  شه! به محض احال تر به خونه  نکهیتون بد ب
 .دیقرصاتونو بخور دیدیرس

شما امروز کاردیآرزو چرخ یبه رو نگاهم  نیکه کنار ثم دیندار ی: آرزو جان! 
 د؟یباش

 گرفتم ینه آقا عماد، امروز مرخص -
 .دهیانجام م نویثم یخونه. آرزو کارها دیبه مامان کردم و گفتم همتون بر رو
 یراکرد. دلم ب هیگر دهیفرستادم. دم رفتن خاله فر شانیزور همه را به خانه ها به
 ایدن ییوفا ی! بدیروز خوش ند کیاش  یپناه ستتوخت که در زندگ یزن ب نیا

ظه زندگ ظه لح له فر یدر لح ما دهیخا مت کردیم ییخودن به عال ! ستترم را 
 تکان دادم . دست خاله را گرفتم: یهمدرد

 !ذارمیمن هستم. تنهاش نم… لهخا دینگران نش -
سه ثم رمیبم - سماء م ! کجا رمی! بمنمیوا سه   خوادیعماد م ینیمادر که بب ییوا

 خوب کنه! نتویثم
انداخت و  یرا م ییستترا هیمرث کی دادم،یدل به دل خاله م گریکم د کی اگر

 !گرفتیاز همه حال من را م شتریب
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ان کرد. به مام هیو شروع به گر دیرفت و او را در آغوش کش نیبه سمت ثم خاله
 اشاره کردم که بروند.

ستر یکمک آرزو کارها با ص کیرا انجام دادم و  نیثم یب صو  شیبرا یاتاق خ
پا به  پا  که  مامور کردم  ما نیثم یگرفتم. آرزو را  به آز تار  گاهیو پرستت  و شتت

 قبل از عمل انجام شود. یو.. برود تا کارها یولوژیراد
شد و از  یو مراحل قبل از جراح شاتیر بود که آزمابعد از ظه 3 ساعت تمام 

شان برود. چون ثم ستم که او هم به منزل شت.  ازین نیآرزو خوا ستراحت دا به ا
 مانم. یم نیثم شیبه آرزو گفتم که خودم آن شب آنکال هستم و پ

صر سته و هالک  یسر زدم ول نیچند بار به ثم ع او خواب بود. آخرشب که خ
 رساندم. نیآمدم، خودم را به اتاق ثم رونیاز اتاق عمل ب

ستگ در ش یرو نیباز کردم. ثم یاتاقش را به آه را  شلیو موبا دهیتخت دراز ک
 کنارش گذاشته بود.

 پروا یپروا چه ب یکن من چه ب نگاه
 تازم یکهنه م یمرز قصه ها به

 سرما نیا یتو یسخت کن با چه سر نگاه
 سازم یفصل تازه م هیعشق  یبرا

 تو یوحشت برا یفصل امن و ب هیفصل پاک  هی
 یگلبرگ زود رنج کی که

 پوست من ریفصل گرم و راحت ز هی
 یگنج نیتو که با ارزش تر یبرا
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ه بود ک یروشتتن کوچک یبه کنارش رفتم. تنها چراغ روشتتن، مهتاب یآرام به
نگاهم در چهره اش ثابت ماند!  ینصتتب شتتده بود. لحظه ا نیتخت ثم یباال

 و معصوم بود! بایچقدر ز
 وار الیکن من به عشق تو چه ل نگاه

 ب*و*سم یپروازو م یبسته  خی تن
 رگ هات یگرم کن منو با سرخ ایب

 ب*و*سم یپر آوازو م یاون رگ ها من
 دستش را گرفتم متیتختش نشستم و با مال کنار

 فت:گ ینرم به
 آقا عماد! دیخسته نباش -
 ع*ر*ی*ا*ن ی زهیپاک یا ب*و*سمیرو م تو
 مثل مخمل قرآن زهیپاک تو

 رمیگ یکن من حرارت از تو م طلوع
 رمیگ یکن من شهامت از تو م ظهور

 جان! نیممنونم ثم -
ستش ضاد یرا رو د ست من گرم. ت سرد بود و د ستش  شت. د ستم گذا ه ک ید

 نو به پا کرد! یدر وجودم شورش یلحظه ا یبرا
 ستیکس مثل من و تو عاشق ن چیه ایب

 و همدم هیما عاشق و همسا مثل
 سخت و بلند عشق ی شهیاز ش ایب

 باهم مینور رد بش یارابه  مثل
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 تخت نشست. یشد و رو بلند
 ؟یترسیهنوز هم م -
 ؟یبرنگرده چ دمی. اگه دادیز یلیخ -

ظه مل  دیبه او ترد یدر جواب دادن منطق یا لح حال هر ع به هر  کردم. 
تنها پاستتخ  ی. ولتیستترش عدم موفق کیبود و  تیستترش موفق کی ،یجراح

 یدادن بود حت دیداشت، ام شیرا در پ یسخت یاو که عمل جراح یدرست برا
 به دروغ!

 !یکه خوب بش دمیمن به توقول م -
 کن من چه شبنم وار چه شبنم وار نگاه

 رمیخزون م یاستقبال دستا به
 رانگریو یسرما نیاز ا ستین هراسم

 رمیمیتو من عاشقانه م یبرا
از طرف  دیدوستتتت دار یمامانم رفتم... چ شیاگه مردم... اگه مردم... و پ -

 شما بهش بگم؟
صوم نیا سته بود! آن از مع شب کمر به قتل من ب ه صورتش ک تیدختر، در آن 

 !کردیو رو م ریکه گذشته ام را ز شیدلم را و آنهم از حرفها
 !دمی! بهت قول مزهیآم تیموفق تیمن مطمئنم که عمل جراح -
 آقا عماد! -
 جانم! -
 !رمیکه دستتونو با دوتا دستم بگ دیدیاجازه م -
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 دمیسرش کش یدستم را به رو کینزدم.  یحرف
 !نیثم یاضطراب دار یالک -

دش سر یدستها نیرا دراز کرد و دستم را ب گرشیاجازه من نشد! دست د منتظر
و  مدیکشتت رونی! دستتتم را از دستتتش بدیلرز یبه وضتتوح م شیگرفت. دستتتها
 ام گذاشتم. نهیس یرو یسرش را به آرام

 ! من کنارتم!وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق بد چیآروم باش! آروم! ه -
 قلبم به وضوح باال رفت! ضربان

که هفتاد ستتتال برام  یهفته ا کی. گذرهیهفته از صتتحبت من با آرزو م کی
 !زنهیآرزو زنگ م یخشک شد که ک لیگذشته. چشمم به موبا

 اون تیرفته و من تنها در حال آماده کردن پرونده شکا ی. منشهیوقت ادار آخر
سر جد شم! روز قبل با هم صاحبکار فاطمه خانم به دفترم اومدن!  دشیمرد از 

شمهاش به راحت شق رو از چ ساده بود. ع  دنیخوند! با د شدیم یچقدر زنش 
 حد و اندازه به شوهرش با خودم گفتم: یمحبت ب

 آرزو هم منودوست داشته باشه! شهیم یعنی -
برده م که به آرزو عالقه  یپ کهیستتاله شتتده ! از زمان 18 یمثل پستترها افکارم

 .کنمیم یدارم، احساس جوون
 .زنمیو به آرزو زنگ م برمیم لی. دستمو به موباارمینم طاقت

 :دارهیرو بر م یاز دو تا بوق گوش بعد
 ینیمب یسالم آقا -
 ؟یسالم، خوب -

 !کنمیچشمهام مجسم م یشده آرزو رو جلو یصورت یها گونه
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 :گهیاز خجالت بود، م یکه حاک یو لحن یآهستگ به
 د؟یممنونم. شما خوب -
 گهیو زنگ زدم. خواستتتم نظرتو بپرستتم؟ نگو د اوردمیکه طاقت ن دیببخشتت -

 نه هم نگو! ؟یبه فکر کردن دار ازیهنوز ن
 :شنومیرو م رشیخنده ز یصدا

 !دیذاریکه شما حق انتخاب واسه من نم ینطوریا -
 هم باشه؟ یا گهیاز من کس د ریمگه قراره انتخابت غ -
 ؟ینیمب یآقا -
 !ینیمب یجان آقا -

 :گهیم یریز یگونه هاش قرمز شده . با صدا ندفعهیکه ا مطمئنم
 شتریتا پدرم با شما ب دیایازتون خواهش کنم که با خونواده به منزلمون ب شهیم -

واسه شناخت شما باهاتون در ارتباط  تونمیمنهم راحت تر م ینطوریآشنا بشه! ا
 باشم

آرزو رو  ریخنده ز یکه صتتدا کشتتمیم یاز شتتاد یغیحرف ج نیا دنیشتتن از
 شنومیم
 :گمیم یخوشحال با
 . خوبه؟میایفردا م -
 فردا صتتبح حول حوش دی. لطف کنفرستتتمیشتتماره تلفن خونمونو براتون م -

 دیو هماهنگ کن دیزنگ به پدرم بزن کی 10ساعت 
 کنمیم نکارویحتما ا -
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 د؟یندار یامر -
 :گمیم یا دهیلحن کش با
 آرزو -
 بله -
 که خوشبختت کنم! خورمیقسم م -
 دوارمیام -
 مطمئن باش-
 خداحافظ -
 تو رو خدا قطع نکن -
 ؟؟؟ینیمب یآقا -
 جانم! جانم! -
 برم شام بابا رو بدم! دیمن با -
 مال خودم کنم! شهیتا تو رو واسه هم میایبرو عشق من! فردا با خانواده م -
 .شمیو از محل کارم خارج م کنمیرو قطع م یگوش یخوشحال با

! سوت زنان وارد خونه امیبه خونه م شهیسرحال تر و خوشحال تر از هم امشب
 :شهیمامان از تو آشپزخونه بلند م ی. صداشمیم
 مادر؟ ییاشکان، تو -
 بله حاج خانم! اشکانته! -
 خونه؟یکبکت خروس م هیچ -
 چه جورم! -

 :گهیو م ادیم رونیبه دست از آشپزخونه ب ریکف گ مامان
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 !یدیدوستت داره، سر شام رس یلیکه مادر زنت خ ایب -
 متاسفانه مادر زنم چند ساله فوت کرده! -

 : ندازهیبه من م یهاج و واج نگاه مامان
 مامان سارا که زنده است؟ -
 زنمه که مامانش مادر زنم بشه؟مگه سارا  -

 :کنهیم زیچشماشو ر مامان
 معلوم هست تو امشب چته؟ -
 داماد بشم! خوامی. مستین میزیچ -

تو  و اشتتک زنهی. بدون پلک زدن بهم زل مفتهیم نییاز دستتت مامان پا ریکفگ
 :شهیچشمهاش جمع م

 ه؟یخبر ؟یگیاشکان! مادر! راست م -
 !بشه ییقراره فردا خبرا -

در راه رفتن مشتتکل  یراستتتش، کم یپا یبه خاطر درد زانو کهیدر حال مامان
 :برهیو به طرف مبلها م رهیگیو دستمو م ادیکرده ، به سمتم م دایپ

داماد بشتتم، فردا  خوامیم ؟یگیم یچ نمیمادر جان! درستتتت حرف بزن بب -
 ؟یچ یعنی هییخبرا

 :زنمیموهاش م یرو یو ب*و*سه ا رمیگیبا دو تا دستم م سرشو
 یانیک یخونه آقا دیزنیاز دختراتون زنگ م یکی ایحاج خانم! فردا صبح شما  -
واسه  یانیک یخونه آقا میکه بر دیذاریفردا شب م یخواستگار یقرار برا کیو 
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 یلیکه عروستتمون خ دیآرزو خانم! فقط دستتتت دستتتت نکن یخواستتتگار
 .دمیشماره شو بهتون م! دیاز دستمون پر دیدیوقت د هیخاطرخواه داره! 

 ! (چارهیآرزو ب یپا ذارمی)حاال خودم هولم، م
و  کنمیشده. دستشو بلند م دهیو چروک ری. چقدر دستش پرهیگیدستمو م مامان

 :زنمیروش م یو ب*و*سه ا ارمیبه لبم م
 .نمکیکردم! انشا... جبران م تتونیاذ یلیچند ساله خ نیمامان! ا دیببخش -

 :ب*و*سهیم مویشونیو پ ارهیم نییست مهربونش پاسرمو با د مامان
سرمی! تو اوالدمیچه حرف نیا - شی! تنها پ شته با م منم غم عال ی! تو که غم دا

 منه. هیخوشحال تمیتو دلمه! خوشحال
 :شهیمامان بلند م هیگر یصدا

 "برمیبچه اشکانو به گور م دنیو د رمیم ی"م گفتمیبا خودم م -
به زود دمی! قول مهیچه حرف نی! ازمیمادرم! عز - که  هت  نوه ت رو تو  یب

 گشنمه! یلیب*غ*لت بذارم! پاشو که خ
با  ی! بعد از تماس تلفندمیخودم و آرزو نقشه کش ندهیتا اذون صبح واسه آ شب

 یکه به ستتارا داشتتتم بچه گونه و خام بود و ب یکه چقدر عشتتق دمیآرزو فهم
 هیعشتتقه...  یدختر چشتتم ستتبز دارم ماورا نیکه به ا یاحستتاستت یاستتاس! ول

شر یها هیتو ما یزیچ شتن دکتر  ست دا ست داگهیکه م یعتیدو برتر  شتن" دو
شق در در ست! ع شق ا شتن در در ایاز ع ست دا ست و دو شدن ا شنا  ایغرق 

 کردن"
*************** 
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 زنگ زد و ازشون اجازه یانیک یصبح سر کار نرفتم! مامان خودش به آقا امروز
 !میبر یگرفت تا سر شب واسه خواستگار

توش چند  که دمیخر دیسف ومیلیسبد گل ل کی. دمیپوش یو شلوار شکالت کت
 مثل خود آرزو! بایتا غنچه گل رز سرخه! ز

 که درو باز کنن! میمنتظر یانیک یپشت در خونه آقا لیهمراه مامان و راح به
 رم!اضطراب دا یخواستگار رنیبار م نیکم سن و سال که واسه اول یپسرا نیع

 :زنهیبه بازوم م لیراح
 مگه بار اولته؟ ؟یدیچرا انقدر پاهاتو تکون م -
 !ستیشدم. دست خودم ن ینطوریچرا ا دونمینم -
داش که دا هیآرزو خانم ک نیا نمی! بذار ببیپس بگو بندو بد جور به آب داد -

 طاقت کرده! یب ینطوریما رو ا
باشتته  یعل ریام زدمیمرد جوون که حدس م کیاهر شتتدن باز شتتدن در و ظ با

. میشیوارد خونه م ی. بعد از سالم و احوال پرسشهیقطع م لیصحبتمون با راح
مرد مستتن و  کیهمونطور که در دفتر خاطرات عماد نوشتتته شتتده  یانیک یآقا
اتاق  ازواستته استتتقبال ما  یو کمه! خانم جوون دیستتف یبا موها دهیخم یکم

 !ذارمیم ینهار زیست. سبد گلو رو م یعل ریکه اونهم همسر ام ادیم رونیب
 :پرسمیم ازخودم

 ومد؟یچرا آرزو به استقبالمون ن-
 :زنهیبه بازوم م لیراح

 نه؟یا -
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 نه! گمیم آهسته
پذ به ما ییرایطرف  قامیشتتیم ییراهن ا ب ییالیخونه و کی یانیک ی. خونه آ

شپزخونه اپن نهیمیقد یساختمون ش ییرایو هال پذ ستی. آ امال ک منیاز هال ن
 !یکامال سنت ونیمدل خونه با نقشه و دکوراس کیجداست! 

 تو دستتشته و یچا ینیست کهیمن ، آرزو، در حال ییبایالهه ز قهیاز چند دق بعد
 میشی. به پاش بلند مشهیسرشه وارد سالن م یآب زیر یبا گلها دیچادر سف کی

سبز ز رهیو من خ شمان  . شمیدختر م نیا یایغرق در نجابت و حو  باشیدر چ
 .کنهیآهسته سالم م

 :کنهیرو به مامان م یانیک یآقا
 آرزوست. دخترم -

که  یزیم یرو ذارهیو م رهیگیرو از دستش م یچا ینیو س رهیبه سمتش م مامان
ست آرزو رو م ست. د سمت خودش م رهیگیکنار آرزو شهیو به  و ب*غ*لش  ک

 :کنهیم
 ه!باش قهیاشکان انقدر خوش سل کردمیسالم دخترم! فکر نم! زمیسالم عز -

که  ی. همون رنگشتتهیرنگ م یو لپهاش صتتورت کنهیچادرشتتو درستتت م آرزو
 دوست دارم تا ابد رو صورتش بمونه!

 :گمیخودم م با
سوم قد نیپس ا- سمو ر ستیمیدختر هم دربند ر سف ینطوریکه ا ها  دیچادر 

 !ومدهیسرش کرده و به استقبالمون ن
و مامان هم دستتت آرزو رو  کنهیو تعارف م دارهیرو برم یچا ینیستت یعل ریام
 :کنهیم یانیک یو رو به آقا شونهیرو مبل کنار خودش م ارهیو م رهیگیم
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تا  ارمیطاقت ب تونستتتمیعروس دوستتتم. نم یلی! من خ یانیک یآقا دیببخشتت -
 هارو تعارف کنه و بعد ب*غ*لش کنم. ییچا

 نییپا . سرشوفتهیم اشیو با حجب و ح باینگاهم در نگاه ز کنهیسر بلند م آرزو
کارش مردونه و با  طیدختر که در مح نیاز ا رتمی! در حشتتهیو ستترخ م ندازهیم

 زنونه! یبایز یاز رفتارها شهیدر کنار من پر م یجذبه است ول
 ادیموقع زنگ در دومرتبه به صدا در م نیهم در
 :یانیک یآقا
 !هینیینا احتماال حاجاقا-

 :کنهیبه من م رو
 آرزو ییدا -

 یبا قد انستتال،یو م یفرد کت شتتلوار کی! شتتهیوارد خونه م ینیینا حاجاقا
 !یجو گندم لیو سب شیمتوسط و ر

 میشیبه پاش بلند م همه
 :زنهیو با دستش به پشتم م ادیسمت من م به
 دیآقا داماد باش دیشما با -

 :ندازمیم ریبه ز سرمو
 اجازتونبا  -

 صتحبت کردن در یو بعد از کم گرهیرشتته کالم رو به دستت م ینیینا حاجاقا
 :گهیو بدون مقدمه م کنهیرو به من م گهید لیو خالصه مسا غمبریمورد سنت پ

 د؟یازدواج ناموفق داشت کیشما هم  نکهیمثل ا -
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 :گمیم یآهستگ به
 متاسفانه بله!-
دختر خواهرم باشتته و  نکهیداغ خورد! نه ا یما هم مثل شتتما بدجور یآرزو -

 نیو آرزو و ثم کطرفی لیخدا شتتتاهده همه فام یکنم! ول فیبخوام ازش تعر
صبر و نجابت اگهیطرف د کی یانیک ینوه آقا ! لهیامف یالگو شهیدوتا هم نی! 

 یداد! الک یدخترمونو باز یبدجور گم،یخبر، شتتوهر اولشتتو م یاون از خدا ب
تر دخ نیکه ا رمیگیخدا رو به سر شاهد م یوش گذاشت. ولر وهیاسم زن ب کی

 از برگ گل هم پاکتره!
 :چرخونمیکه کنار هم نشستن م ینیینا یو آقا یانیک یبلند و به سمت آقا سرمو

 یموضوع مشکل نی. منهم با استین یآرزو خانم که شک یدر نجابت و خانم -
 کردم! یندارم! خودم چند سال با همسرم زندگ

 لتونو؟یفام گمیدرست م ؟ینیمب یبه هر حال آقا -
 بله حاجاقا -
ما فقط استتم شتتوهرو با  یآرزو دیرو بهتون گفتم که بدون نایبه هر حال من ا -

والتون که ح دیبه سرش بزن نویا یخدا نکرده فردا روز نمی! نبدیکش دکیخودش 
 به خدا! دمیم

 :ادیدر م یعل ریام یصدا
 نزدن! یکه حرف ینیمب ی! آقاد؟یزنیم هیفچه حر نیجون ا ییدا -
همه دل  دی. من باستتتتی! جنگ اول به از صتتلح آخره! مادرت که نیینه دا -

 اونو رفع کنم. یهاینگرون
 :گمیم متیمال با
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 آرزو خانم رو سر بنده جا دارن!-
 :ینیینا حاجاقا

 پس مبارکه!!-
قا نگاه به ستتمت آ . اصتتال از آرزو چرخونمیو آرزو م یانیک یپر از بهتم رو 
 ه؟یکه نظرش چ دنینپرس
 ؟یچ یعنی ،یکه عماد نوشته بود خانواده سنت فهمیم حاال
 :کنهیم شییسرشو بلند و رو به دا آرزو

شتنا و با شتما آ انیب ینیمب یجون من قبال هم به شتما گفتم که قراره آقا ییدا -
 شتتتریدر ارتباط باشتتم تا بتونم ب شتتونیبشتتن تا من هم با اطالع خونواده با ا

 بشناسمشون و......
 :پرهیتو حرف آرزو م ینیینا حاجاقا

 یاالن با آقا نیهم یخوای! اگه ممیحرفها ندار نیما تو خونواده از ا ییدا یول -
تاتونو بکن دیبر ینیینا با هم صتتحب تاق و  که بدیتو ا تاق   ای دیومدا رونی. از ا

 نه! ایجواب بله ست و 
 :کنهیم یانیک یبه آقا روشو

 مگه نه حاج رضا؟ -
 دییفرمایکه شما م نطورهیبله! هم -

و  ندازهیم نییسرشو پا شیی! از خجالت حرف داندازمیبه آرزو م یپر از بهت نگاه
شوهر م ینطوریا یک 21ان؟ تو قرن  یک گهید نای! اشهیسرخ م اونم  ده؟یدختر 
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ص کی شو به  ندازمیم ینگاه یعل ریرو... به ام لکردهیدختر تح سر که اون هم 
 !دهیعالمت تاسف تکون م

 :رمیکمک آرزو م به
 نیمدت با اطالع شتتما و در حد مواز کیبهتره آرزو خانم  کنمیمنم فکر م -

ست یشرع شه تا بتونه به در صم ش ندهیآ یزندگ یبرا یبا من در ارتباط با  میت
 !رهیبگ
 :کشهیم یپوف بلند ییدا
تا دختر شتتوهر  3! خودم میندار ییرستتما نیجوون ما تو خونواده همچ یول -

 دادم اونم به حرف خودم! الحمد.. همشون هم خوشبختن!
 :آرزو

 جون! من از شما خواهش کردم! ییدا یول-
و پدر  ییدا نیا یساکت نشسته ان و هاج و واج به ادا و اصولها لیو راح مامان

 !کننینگاه م یسنت
 :کنهیبه آرزو مروشو  ییدا
سر نامحرم حرامه! حت - سه به ا یارتباط دختر و پ شت تلفن! چه بر با  نکهیاز پ

صتتورت قابل انجامه و اونم خوندن  کیکار تو فقط در  نیهم برن! ا رونیهم ب
 شما دوتا رسوخ کنه! نیب تونهیهم نم طونیش ینطوریشماها! ا نیب غهیص

ا صد نویا ی! کخورهیحالم بهم م شییغاز دا هیصد من  یحرفها نیکه از ا واقعا
ضا ک نجایا یکرده! بدبخت شو تا یانیبود که حاج ر سر حرف برادر زن  دییهم با 

جازه ا یکه بدتره! تو که دار غهیکه بگه مرد مومن صتت ستتتین یکی! حاال کنهیم
 !یکنیخطبه صادر م نیرو با ا یهرکار
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 !دنیور تف مبلغ نطوریهم نایاگه دست رو دست بذارم ا دمید
 :کنمیبه حاج رضا م رو
 صحبت کنم یکه چند کلمه با آرزو خانم خصوص دیدیاجازه م -

 :شهیمنتظر جواب حاج رضا نم ینیینا یآقا
 دیباز بذار مهیدر اتاقو ن یول ییاتاق روبرو دی. با هم بردیتونیبله م -

 دنبالش! منهم به رهیو به سمت اتاق م شهیجلوتر از من بلند م آرزو
 :کنهیچادر دراز م ریو دستشو از ز ستهیا یدر اتاق م دم
 ینیمب یتو آقا دییبفرما -
 . حق تقدم با خانمهاستدییشما اول بفرما -

 شهیو وارد اتاق م زنهیبه روم م ینیدلنش لبخند
 .ذارمیباز م مهیو درو ن شمیاتاق م وارد

نفره  4 ینهار خور زیم کیستتاده که کامال فرش شتتده و  یاتاق بزرگ ول کی
شته و چند تا تابلو هم به د سط اتاق گذا شده! متعجب م واریو صب  که  شمین

 ه؟یاتاق چ نیا
 :خونهیباال انداخته ام م یسوالمو از ابروها آرزو

 یبه پرونده ها یدگیاوقات من واستته رستت ی. گاهستتتین یاتاق کستت نجایا -
 محمد بوده! ری! البته قبال اتاق امنجایا امیکارخونه ها م

 خدا رحمتشون کنه! -
 امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -
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ش نداشته باشه. با اشاره انگشت یدید چیه رونیکه از ب نهیشیم یا یصندل یرو
 :دینیبش یاون صندل یشما هم رو گهیبه من م

 میبش دهید رونیدوست ندارم از ب -
شو سر کیسرش که  یاز رو چادر س یرو شه بر  یصورت یبا گلها یطو سر

 :کنهی! و بدون مقدمه صحبت مذارهیدوشش م یو رو دارهیم
همشتتون  نهای! ادیناراحت شتتد مییدا یاگه از حرفها ،ینیمب یآقا دیببخشتت -

سه انینطوریهم شون قجر یول شهیعوض م نهای. فقط زمان وا ! ازدواج هیافکار
ه! ن ای خوامیکه اون پستتره رو م دیبود! اصتتال بابا از من نپرستت نطوریاولم هم هم

شون بر سم  هیمن موندم با  وو دوختن و تنم کردن و از تنم در آوردن  دنیخود ا
 زن که روم موند! وهیب

ستگار سر سئله دار یهر خوا شته مو تکرار کنم!  خوامی. نم میما م شتباه گذ ا
 من هم بدون فکر کردن دادنیچون واسه هر خواستگارم اجازه شناخت بهم نم

 ازشون دل بکنم..... تونمی! چکار کنم؟ خانواده م هستن. نمکردمیرد م
از حرفاش  یچی. من که اصتتال هزنهیانداخته و حرف م ریستترشتتو به ز آرزو

 لبهاش. ی. زل زده م به رنگ صورتشمیمتوجه نم
 !ینیمب ی! آقاینیمب یآقا -
 متوجه نشدم دیببخش ؟یبله....بله.... با من بود -
 ه؟ینظرتون چ دمیپرس -
 ؟یدر مورد چ -
 د؟یکردیاصال به حرفام گوش نم نکهیمثل ا -
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که  یی! مهم توستیواسه من اصال طرز فکر خانواده ت مهم ن یچرا! چرا! ول -
 تویی! مگه ما در هفته چند بار پدر تو و در سال چند بار دایکنیمثل اونها فکر نم

 هیل! مراحل اومیاونها بستتاز اتیبر استتاس نظر مونویزندگ میکه بخوا مینیب یم
 دونفرمون... یو زندگ توو  مونمیو عقد که تموم بشه، من م یخواستگار

 :نهیشیرو لبش م تیاز رضا یحاک یلبخند آرزو
قبل  کهیدر صورت میآشنا بش شتریکه ما با هم ب دنیو پدرم اجازه نم ییدا یول -

که ا ته بودم  ها قول گرف ما من از اون مدن شتت بدن ول نیاز او به من   یحق رو 
 قولشون زدن! ریچرا ز دونمینم
 من کنارت هستم! یدوست داشته باش ی. تو هرطورستیاصال مهم ن -
االن رد کنم و  نیدرخواست ازدواج شما رو هم دیبا ای. من ستین نیمسئله ا -
و گونه  نهکیم ی... مکثشتتنهادیبه پ تیبگم بله! و اگه بخوام بدون رضتتا نکهیا ای

 :دهی! و ادامه مشنیرنگ م یصورتهاش 
شما رو بشناسم از فردا ده جفت چشم از صبح تا  ییدا شنهادیبدون انجام پ -

 نه؟ ای دیفهمیمنظورمو م دونمی. نمشنیساله م 27شب مراقب منه 
 :زنمیم یطونیش لبخند

 !یاالن جواب بله رو بد نیهم یتونیخب! م -
 ندارم! شویمن اصال آمادگ یول -
پس  !کنم؟ینه، مگه من ولت م ی! تو بگکنمیجواب نه روکه اصال من قبول نم -
ندارم! من از  ینداره من حرف ی! اگه از نظر تو مشتتکل غهیصتت شتتنهادیپ مونهیم
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ص شدن خطبه  سر خودم فرض م غهیزمان خونده  و مطمئنم که  کنمیتو رو هم
 !یریپذیزود منو به عنوان شوهرت م یلیتو هم خ

شده من اونو تو خطاب م یلیزدنمون خ حرف ضم کنمیبا مزه   رمبیمفرد م ریو 
ضم یول صدا و  شما  ستفاده م ریاون منو  شاکنهیجمع ا م که آد دیفکر کن دی. 

 شهیاز دهنم خارج م ی! صاف و صادق هرچنمینه، من هم یهستم ول ییپررو
 دارم نه پشت و رو! کرویتو دلم همونه! فقط 

 :دمیم ادامه
 یو تو آزاد رشتینه ب میفقط دو تا دوست میهست غهیکه ص یمدتمطمئن باش تو  -

مدت  نیکه ا کنمیخواهش م ی! ولیمنو امتحان کن یهر طور که دوستتتت دار
 ریزدم ز یدیوقت د کی! ارمیدووم ب یلیخ تونمینشتته! چون من هم نم یطوالن

 حرفامو .....
شتاش باز ینگاه شده بود و با انگ سرخ  . دکریم یبهش انداختم. از خجالت 

 یستتالمو ادامه بدم. اومده بودم خواستتتگار 18باال  یحرفها گهیجا نداشتتت د
چه به روز  دونهیبودم که تو حجله! واال!! ما مردها رو که ول کنن خدا م ومدهین

 !میاریعالم ب
 :گهیلب م ریز آرزو

 رونیب میبر -
 میبر -

 : ندازهیم به آرزو ینگاه یانیک ی. آقامیایم رونیو از اتاق ب هرد
 معطل نذار! یلیمهمونها رو خ ؟یگرفت میشد بابا! باالخره تصم یچ -

 :گهیم یو به آهستگ ندازهیم نییسرشو پا آرزو
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 موافقم! ییدا شنهادیبا پ -
ست زدن م همه شاد کننیشروع به د ! زنمیبه مامان م یو من هم لبخند گله گ

ص نیکه ا دونمیم شک نشهیبه خطبه عقد م لیزود تبد یلیخ غهیخطبه  دارم! ! 
 !ارمیرو بخوام و بدست ن یزینشده تا حاال چ

و ر غهیخطبه صتت ینیینا یو آقا مینیشتتیمبل دونفره م یفاصتتله از آرزو رو با
 !خونهیم

مشتتترکمونو  یزندگ ینیشتتر نی. من و آرزو، اولگردونهیم ینیریشتت یعل ریام
 !میخوریم

 :ب*و*سهیآرزو رو م یو رو شهیاز جا بلند م مامان
 یکه امروز محرمتون کنند وگرنه دستتت خال کردمیدخترم! فکر نم دیببخشتت-

 ومدمینم
 هینیمب یبا آقا شتریب ییفقط جهت آشنا نیا ینیخانم مب یول -
 مادرشم و بخوام ازش نکهی! نه ایگینه نم ،یمطمئنم که اگه اشکانمو بشناس -

 امرزشیزن دوسته. درست مثل پدر خدا ب یلیکنم! نه! اشکان خ فیتعر
 و شهیو خم م ادیو به سمت من م رهیگیاشک چشمشو با گوشه شالش م مامان

 :زنهیب*و*سه رو سرم م کی
 پسرم یش ریپ -

 :کنهیم ینییو نا یانیک یبه آقا رو
 !میزحمتو کم کن گهیما د -

 :گهیم یانیک یو آقا شنیمامان بلند م یبه پا همه
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 دیداشته باش فیتشرشام  -
 .میزحمتتون داد دی... ببخشیبعد یممنونم انشا... در فرصتها -
رو به آرزو که  ییرای. موقع خارج شتتدن از ستتالن پذکنمیم یهمه خداحافظ با

 :کنمیم زنهیحرف م لیداره با راح
ا اجازه . البته برونیب میدنبالت شام با هم بر امیجانو برسونم م لیمامان و راح -

 !یانیک یآقا
قا  گوشتتش و ریبرم بزنم ز خوامی. مندازهیبه آرزو م ینگاه چپ چپ ینیینا یآ

 بگم:
که به قول خودت حالل  یم کرد غهیچه مرگته! دختره رو که صتت گهیحاال د -

 داره؟! رادیا نمی! نکنه تو شرع شما امیباش
 :گهیم یانیک ی. آقاکنهیرو به پدرش م آرزو

 برو دخترم! -
شم سما کنف م ینییکه نا ادیم خو ضولشهیر ض یهم حد ی! ف  ها رو یداره! بع

که  هشتتیم یکاله قرمز الیخر تو ستتر تیحکا ،یو بها بد یاحترام کن یلیکه خ
مدت عد از  ماد! چطور گهیم یب خت ع بدب و  أجوجیقوم  نیبا ا یمن استتبم!!! 

 !کنه؟یمأجوج سر م
 :کنمیم لیح. رو به رارسونمیرو به دم درخونه م لیو راح مامان

 نشده! نمویپش یانیزودتر برگردم تا حاج رضا ک دیجان، با لیراح دیببخش -
 :کنهیم یخنده ا لیراح

شه! دختر ناز و  رمیبرو داداش! با آژانس م - ضمن مبارکت هم با خونه مون. در 
 هیخانم
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 جان. خدا حافظ یآبج یمرس -
 .زنمیآرزو زنگ م لیرسم. به موبا یخونه حاج رضا م به
 الو. آرزو جان؟ -
-....... 
 من دم در منتظرم خانم! -
-........ 
 بال! یچشمت ب -

ش راحت نگاه الی! با خفتهیم باشیچشمم به اندام ز رون،یب ادیکه از در م آرزو
 یکارت گوشتتتو داد نیبا ا ،ینیینا گمیمحرممه. تو دلم م گهی. حاال دکنمیم

خواستتتگار مرد و  شتتتر،یب ییواستته آشتتنا ادیم یدستتت گربه! آخه مرد عاقل ک
خطبه  نیکه ستتر هم ینیدادگاه خانواده و بب یایستتر ب هیکنه؟ اگه  غهیدخترو صتت

! یکارها بکن نیاز ا گهیبار اومده، عمرا د یعیچه فجا ،یالک یخوندنها غهیصتت
 !!دیبش غهیاول ص دیبا گهیم م،یبشناس شتریهمو ب میخوایم میگیما م
 :کنهیباز م نویدر ماش آرزو

 سالم -
 12رو قبل از ستتاعت  ندرالیستت دی. بارهیکه د نیستتالم خانم طال! بدو بشتت -

 برگردونم خونه!
 :کنهیم یزیخنده ر آرزو

 م؟یکجا بر -
 ؟یخانم دیهرجا شما بگ -
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 !؟ینیییمب یآقا -
 جان اشکان! -

 :کنمیبه آرزو م رومو
 باشه؟ ،ینیمب یآقا یبه من بگ نمینب گهیاشکان. د یمن فرض کردم که گفت -

 :گمی. دو مرتبه مندازهیم نییسرشو پا آرزو
 باشه؟ -

 :گهیلب م ریز آرزو
 باشه! -
 م؟یدختر خوب! حاال کجا بر نیآفر -

دل  هیشده!  ی. لپهاش صورتکنمیروشن م نوی. چراغ ماشنهییهنوز سرش پا آرزو
 .کنمیو بعد چراغو خاموش م کنمینگاهش م ریس

 ی. با تون صتتدانهییکردن با انگشتتتهاشتته و ستترش هنوز پا یدر حال باز آرزو
 :گهیم یآهسته ا

 ؟یانقدر نگاهم کرد می! خوردگهید میبر -
 .چونمیپیم یاصل ابونیو سر فرمونو به سمت خ زنمیم یبلند قهقهه

*************** 
شب ستوران کم میزندگ یشبها نیاز بهتر یکی ام ص یبود. تو ر صو  اتیاز خ

گفت. مثل همه  شیاخالق یتهایواستته آرزو گفتم و اونهم از حستتاستت میاخالق
اونهم دوست داره که مورد توجه شوهرش باشه و شوهرش با اون  گه،ید یزنها

 ودشخبهش زده و به قول  یضربه بد شیکه در ازدواج قبل یزیصادق باشه. چ
 ش کرده بود. دهیمار گز
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 !"خوامیم یقط از اون صداقت و همراهبه آرزو گفتم "منهم ف من
ام به اتم یبستتتن کیشتتب با هم بودنمونو با  نیمراستتم اول م،یکه خورد شتتامو

سوند سوندم. لبخند میر شون ر شب رو  یو آرزو رو به خون از خاطره خوش ام
 .نهیشیلبم م

ست شغ دارمیبرم یرو از رو پاتخت یو دفتر خاطرات عماد تهران برمیم د ول و م
 .شمیخوندن م

 شود! مثل مرغ سر یعمل جراح نیصبح دلشوره داشتم. آنروز قرار بود که ثم از
 .دمیچرخیم مارستانیعمل ب یکنده در اتاقها

حالت خوب  ؟یشتتتده دکتر تهران یبهاران دستتتم را گرفت و گفت: چ دکتر
 ست؟ین

 کم نگرانم! کیخوبم! فقط  -
ضطراب که نم نیبا ا - ش یتونیا ضر ب  پیتو برو. اک یخوا ی! میسر عمل حا

 !ادینم شیپ یمشکل یکامله! اگه بر یجراح
فتم: کنم، گ یکردم مخف یکه سع ییرا بلند کردم و با لرزش صدا میصدا یکم

 باشم! دینه! نه! من با
 به اعصابت مسلط شو. شتریپس ب -

 ؟یانیبرن دنبال خانم ک ،یوارد اتاق عمل شد: دکتر تهران پرستار
ان به گروه جراح دی. به دکتر بهاران هم بگشتتمیحاضتتر م ادیاون ببله! منم تا  -

 خبر بدن
 چشم -
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 یرا اسکراب ) شستن و ضد عفون میدستها رفتم تا دستها یمحل شستشو به
 ( کنم.یکردن دستها قبل از انجام عمل جراح

و چند مرتبه  ختمیدستتتم ر یرو نیچقدر بتاد دمیحواستتم نبود. نفهم اصتتال
بود!  ستتابقه ی. اضتتطرابم در تمام دوران طبابتم بدمیبرس کشتت را با میدستتتها

م. برداشت دنیحواسم را به خودم آورد و دست از برس کش میناخنها ریسوزش ز
ستها شد، د سکراب که تمام  شم دنخور ییرا باال گرفتم تا به جا میا م به که چ

 افتاد که از در اتاق عمل وارد شد! نیثم
هم ستترش کرده بودند.  یستته گوش آب ی. روستتراتاق عمل تنش بود یآب لباس
 بود. ختهیشانه هاش ر یبلندش از دو طرف رو یموها

 آوردن ضویمر یگفت: دکتر تهران پرستار
 دمشیبله! د -

 برگشت. میبه سمت صدا نیثم
 لب گفت: آقا عماد! ریز

 .دیلرزیم شیصدا
 شیو با دستتتها داشتتتیبرم یکوتاه یتا دستتتش را به جلو دراز کرد. قدمها دو

 سر راهش نباشد. یتا مانع کردیرا چک م رشیمس
س یچند قدم به ستهادیمن ر ستش را ب کی نیهنوز رو به باال بود. ثم می. د ه د

 سمت من دراز کرد و حرکت داد: آقا عماد؟
شت و رنگ پر تیلرزانش حکا یصدا ضطراب درونش  دهیاز ترس دا اش از ا

 .گفتیم
 بمونم تا بپوسم نجایکن کمکم کن نذار ا کمکم
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 لب مرگ و بب*و*سم نجایکن کمکم کن نذار ا کمکم
 خوادیم یپروائ یب ینیکن کمکم کن عشق نفر کمکم

 خوادیم یائیتازه در یچشمه کهنه هوا یماه
 . دستم را دراز کردم ودست سردش را در دستم گرفتماوردمین طاقت

 چشمه زندونه برام هیائیمن در دل
 خونه برام هیآب مرث یچکه ها چکه

 خون شعر سرخ رفتنه یرگام به جا تو
 موندنم مرگ منه دمیبه موندن نم تن

 ( شد!لیپرستار بلند شد: دکتر! دستتون آن ) عدم استر اعتراض
سرم به او فهماندم که ا با ش نیندارد. ثم یرادیحرکت  سمت خودم ک . دمیرا به 

 آقا عماد! ترسمیم یلیام گذاشت: خ نهیقفسه س یسرش را رو نیثم
را  میو چشتتمها دمیکشتت یقی. نفس عمدیچیام پ ینیموها و بدنش در ب عطر

ستم. حس غر شتم که برا نیرا در کنار ا یبیب شنا بود. خ میدختر دا فرق  یلینا آ
 داشتم! نیبا کارول ایو  افتمیکه در کنار مادرش م یبا حس کردیم

 مثل مسافر عاشقم عاشقم
 به انتها دنیرس عاشق
 کوج بانهیغر یبو عاشق

 جاده ها بیغر دهیسپ تو
 رفتنم یپر از وسوسه ها من

 و تازه شدن دنیو رس رفتن
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 سرد یطوس دهیسپ کی یتو
 عشق پر آوازه شدن کی مسخ

س نا سته گام در م شته بودم که انتها ی ریخوا ود. مبهم و نامعلوم ب میبرا شیگذا
شتم. و ه کیبه  ازیمن هم در آن لحظه ن یول از خودمان  ریغ چکسیآرامش دا
 ما را آرام کند! توانستینم
 .ذارمینترس من کنارت هستم! تنهات نم -

شک قطرات س دیگردنم چک یرو یا سه  سمت قف و  افتیام راه  نهیو از آنجا به 
روع را با من ش یبد یشد که تمام وجودم را سوزاند. روزگار باز  یبه آتش لیتبد

 کرده بود!
 ادیگمشده از پا در ب نیکن کمکم کن نذار ا کمکم
 خوادیکن کمکم کن خرمن رخوت من شعله م کمکم
 میبه فردا برس دیکن کمکم کن من و تو با کمکم
 میبرس ایبه در میبر دیبرامون ما با کهیکوچ چشمه

 چشمه زندون مونه هیائیما در دل
 خون مونه هیآب مرث یچکه ها چکه

باش ثم -  نیتمرکز کنم! نترس دختر! بهتر تونمیمنم نم ینطوری! انیآروم 
 !یبه من هم آرامش بد دیسرت! تو با یباال انیجراحها قراره ب

 رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه یتو
 شدنه یوقت راه گهیکن که د کمکم
 کن کمکم کن...... کمکم
 را گرفت. نیبه سمتم آمد و دست ثم پرستار
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 .امیجان! منم االن م نی: برو ثمگفتم
ست ثم کهیزمان ستم ب نید ش رونیاز د شم خو دهیک  نشتیشد، من خود به چ

 !رودیکه جانم م دمید
سی. نممیکنیرا بعد از ظهر عمل م نیگفته بودم که ثم ییخاله و دا به قبل  تمخوا

 دختر را نابود کنند. نیته مانده شجاعت ا یو زار هیاز عمل، با گر
ام را  ی. دکتر بهاران که حال روحدیستتتاعت طول کشتت 5 نیثم یجراح عمل

ببرم، فقط اجازه داد که کنار  یجراح غیبود، اجازه نداد که دستتتت به ت دهیفهم
 کیمن به اندازه  یکه برا ی. در تمام مدت عمل جراحستتتمیبا یتخت جراح

در  راحجبود! چند  یقلب توریدر دستم و چشمم به مان نیقرن گذشت، دست ثم
 تیبا موفق یبودند! باالخره عمل جراح نیکردن ثم یآن واحد در حال جراح

 ( منتقل کردند. وی یس ی) آ ICUرا به  نیتمام شد و ثم
اتاق  یبه زحمت خودم را به اتاق پرستتتارها ن،یثم یاز اتمام عمل جراح بعد

از  یکیولو شتتدم و با اشتتاره دستتت، از  یصتتندل نیاول یعمل رستتاندم و رو
 آب به من بدهد. وانیل کیتارها خواستم که پرس

 دهیرنگتون پر یلی! خیآب را به دستم داد: دکتر تهران وانیپرستار ل خانم
ساس مستین یزیلب گفتم: چ ریز شارم افتاده! لطفا چند تا قند ب کنمی. اح ه ف

 !دیمن بد
ستار ختمیآب ر وانیرا در ل قندها ستم داد. آب داخل  کی. خانم پر شق به د قا

 .دمینفس سر کش کیکردم و  نیریرا ش وانیل
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تلفن را برداشتتتم. دکمه خط آزاد را فشتتار دادم و به خانه  یبردم و گوشتت دستتت
کرده اند و حالش  یرا عمل جراح نیخودمان زنگ زدم و به مامان گفتم که ثم

ا با مامان ادامه مکالمه ر ییضتتعف داشتتتم که توانا یخوب استتتت. به قدر
حظه ل کیخم کردم و  یصندل یتلفن را قطع کردم و سرم را رو ینداشتم. گوش

 چشمانم بسته شد!
شار  یبه خودم آمدم که دکتر بهاران باال یزمان ستار در حال گرفتن ف سرم و پر

 خون من بود.
 ؟میسرم براتون وصل کن کی دیخوای: دکتر، فشارتون هشته! مپرستار

 شمیبخورم بهتر م یچا وانیل کی .ستین یازینه ن -
ار از . خانم پرستتتاوردیب یچا میبهاران به خانم پرستتتار اشتتاره کرد که برا دکتر

 رفت. رونیاتاق ب
مقدمه  یکنارم نشست و دستم را در دستش گرفت. ب ،یصندل یبهاران رو دکتر
 :دیپرس

 ؟یدوستش دار -
ستتوال دکتر متعجب شتتدم و بهت زده به او نگاه کردم. دکتر بهاران ادامه  نیا از

 داد:
ضطراب تو نم نیا - ک به پزش کی یهایو نگران فهیحس وظ یفقط از رو تونهیا

 باشه! یلیو فام یارتباط خون کی ایو  ضشیمر
 نزدم. یانداختم و حرف نییرا پا سرم
 کیبلند شتتد و با لبخند به پشتتتم زد و گفت: تبر یصتتندل یبهاران از رو دکتر

 دی. انشا... خوشبخت بشگمیم
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سمت در اتاق رفت و من مبهوت به گامها دکتر او که از اتاق خارج  یبهاران به 
 چشم دوختم. شدیم

به  که یعشق؟ پس حس یعنی دمیحس جد نیشده بودم؟ ا نیعاشق ثم یک من
شتم چه بود؟  شق  یلگسا 38من در  یعنیسماء دا شدم؟ آنهم عا شق   کیعا

 طرد شدم!؟ لیساله که به خاطرعشق به مادرش از فام 22دختر 
را  وی یس یرفتم! لباس مخصو. آ وی یس یاتاق عمل را در آوردم و به آ لباس

و دهانش به چند تا لوله و دستگاه  دهیآرام خواب نیتنم کردم و وارد آنجا شدم! ثم
ستش را گرفتم. گرم بود. ز شده بود! د صل  ش یعنیلب گفتم:  ریو ق تو من عا

حاج رضا چکار کنم؟ باز  ییبرسه که با دا ادمیخانم کوچولو شدم؟! خدا به فر
 هم به منطقه ممنوعه پا گذاشتم!

 ییو دا دهیگذاشتتتم، چشتتمم به مامان و خاله فر رونیکه پا به ب وی یستت یآ از
خاله در دلم گفتم: خاله! خدا به دادت برستته که  دنیحاج رضتتا و... افتاد. با د

 دوباره از سر خط! خیدکتر بهاران گفت عاشق دخترت شدم. تار
جان شتترمنده ام دستتت  ییحاج رضتتا افتاد و در دل گفتم: دا ییبه دا چشتتمم

 در دیعشتتق نو ظهور نافرجام استتت و با نیا انیه پاک دانستتتمیخودم نبود. م
 !دمشیم دیتبع خیبه کره مر نباریلحظه در نطفه خاموش شود! وگرنه ا نیهم

محمد را به عماد  ریکه نوه اش، دختر ام شتتدیحاج رضتتا حاضتتر م ییدا مگر
شته فام ،یتهران شده گذ دردانه اش بزرگتر بود،  زیسال از عز 16که  ل،یملعون 

 یرا درستتته ِبَکند و برا ستتتونیال هرچند عماد فرهاد، باشتتد و کوه ببدهد؟ ح
 !اوردیحاج رضا ب
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 همه سالم کردم. به
له له! چرا نگفت انیگر خا خا جان!  ماد  مد: ع مل  نویکه ثم یجلو آ صتتبح ع

 کنن؟یم
 ؟یبه ما خبر بد دیبه دست به سمتم آمد: االن با حیمعترض و تسب مامان
 ادم:جواب د یحالینداشتم. دوست داشتم زودتر به خانه بروم. با ب یخوش حال

 .کردیشما اونو از عمل منصرف م دنیبود. د دهیترس یلیخ نیثم -
 :دیبه سمتم آمد و من را در آغوش کش ییدا
 !ونتمیپسرم! تا عمر دارم مد یخسته نباش -
 دکتر بهاران گفت.همون باشه که  جهیکه نت دوارمیجان! ام یینکردم دا یکار -

سته م. م یلیبه مامان کردم: مامان! من خ رو ستراحت  یبرم خونه کم خوامیخ ا
 د؟ییآ یکنم. امشب آنکالم. شما نم

 نیکه واستته ا ی. تو برو مادر! انشتتا... که هر قدمامیم تیینه پستترم ! من با دا -
شت شه برات! خدا خ یدختر بردا و خاله ت دهیبده که دل غمد رتیعزت و آبرو ب

 !یامروز شاد کرد
کردم و به اتاق جراحان مغز و اعصتتاب رفتم و لباستتم را  یهمه خداحافظ از

 برداشتم و به خانه رفتم.
شب هم  8چشم باز کردم ساعت از  کهی. زماندمیدوش کوتاه، خواب کیاز  بعد

 از همکارانم عوض کرده بودم، تا بتوانم شب یکیرا با  فتمیگذشته بود. آنروز ش
مهم  یلیخ یدر روز اول بعد از جراح نیباشتتم! مراقبت از ثم نیرا در کنار ثم

 بود!
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 رستانمایحاج رضا در ب ییرفتم! فقط دا مارستانیغذا به ب یاز خوردن کم بعد
. نددادیراه نم وی یستت یبود. از او خواستتتم که به خانه اش برود چون او را به آ

 بود. دهیفایماندنش ب
افتاد و  نیثم یچشتتمها یشتتدم. چشتتمم به پانستتمان رو وی یستت یآ وارد

 حرکت کنارش گذاشته شده بودند. یکه ب شیدستها
س لوله سک اک دهانش بود. آرام  یرو ژنیها رو از دهانش جدا کرده بودند و ما
 در ساحل! یبود! مثل بلم دهیخواب

رتو دخت یول ،یخودت که رفت ؟یکنیم کاریبا من چ یدلم گفتم: ستتماء دار در
! سماء، دلم واست تنگ شده! واسه دستات، یم گذاشت دهیقلب داغد نیواسه ا

کنم؟  یواستتت دلتنگ یبه چه عنوان دونمیواستته نگاهات واستته حرفات! نم
تا  نیزمکه به تو داشتتتم  یدارم با حستت نیکه به ثم یکه حستت دونمیم نقدریهم

 ه؟کنیآسمون فرق م
 شد دایجاده پ یتو کجا یرد پا سراب

 شد نجایمن ا انیدستاتو گم کردم که پا کجا
 دارمیب هیکه من تو گر یدیقصه خواب یکجا

 هر شب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم که
 رفتم. وی یس یپرستار آ نزد

 چطوره؟ 7تخت  ضیحال مر -
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اعت ستت میدکتر بهاران ن یخوب نبود ول شیاتیح میتا ستته ستتاعت قبل، عال -
ربع قبل  کی! میتنفس با ماستتک بهش بد میتونیاش کرد و گفت م نهیمعا شیپ

 چک کردم. خوب بود. شویاتیح میهم عال
سمت تختش رفتم. در حال نیبه پرونده ثم ینگاه شم  هکیانداختم و بعد به  چ

ا ر شیشتتانیخم شتتدم و پ دم،ی. به تختش که رستتداشتتتمیاز صتتورتش بر نم
 دمیب*و*س

 یجاده همدست نیمن تو با ا یها یبا دلتنگ تو
 یکن ازم دور تظاهر
 یهست کنمیم تظاهر

 نمیتسک هیآهنگ سکوت تو به دنبال  تو
 نمیبیم ریفقط تصو ستیتو جهانم ن ییصدا

ستها کنارش ستش را در د ستم و د ش س مین ستش برا یکردم. گرما ریا شنا  مید آ
 که به آن گرما داشتم، متفاوت. یحس یبود ول

 از تو در من هست یحس هی
 تو رو دارم دونمیم که

 زارمیبرگشتنت هرشب درارو باز م واسه
ش وی یس یرا از آ نیاز دو روز، ثم بعد را  میاکهیبه بخش منتقل کردند! تمام ک

ستانیوقتم را در ب شتریبا همکارانم عوض کرده بودم و ب حرف  .گذراندمیم مار
سئول شیسر قوم و خو شک نبود، دلم اجازه نم کی یریپذ تیبودن و م  دادیپز

 بگذارم! شیکه تنها
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بل از مرخص کردن ثم روز دعوت  یبه مهمان ییبود. آنشتتتب خانواده دا نیق
شب ثم سر  سپرد و از ب نیشده بودند، خاله هم  ستانیرا به من  ا به خانه م مار

 رفت.
باز کردم.  یآهستتتگ به تاق را  به  دهیتخت خواب یرو نیثمدر ا بود. نگاهم را 

وار اسب آرزوها س نیپا گذاشته و برکدام یریصورتش چسباندم! من به چه مس
 تاختم؟یشده بودم و م

بل با عادت هم نیثم مو طابق  ها یشتتگیم حال پخش کردن آهنگ  یاش در 
 خواننده مورد عالقه اش بود.

 سوار اسب ابلق یا ایرو یگسترده  یتو
 مطلق یکیتار یتو یریکدوم مس دنبال

 یهمه خوب یسرسپرده با توام ا ایبه رو یا
 ؟یاسب چوب نیآخه با ا یاریکدوم د یراه
 یبرا ن،یثم نیکردم. ا دیدر داخل شتتدن ترد ی. لحظه استتتادمیآستتتانه در ا در

ستم بگ یچند ماه قبل نبود که به راحت نیمن، ثم ستش را در د او را در  ایو  رمید
 آغوش بکشم!

 که تو فکرت یتوام ا با
 یهر عشق و با هر اسم با

 فتح قلب رهسپار
 یطلسم یشونیپ ماه
 یدار یشونیعکس ماه پ بتینج یدستا یتو
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 یدار یرو نشون ایکردن جاش دن دایپ واسه
با لو رفتن استترار درون قلبم و من ا یکینوع نزد هر به او برابر بود،  را  نیمن 

را دستتتخوش  یمن خانواده ا هیقابل توج ریعشتتق غ کبارینداشتتتم!  دوستتت
ستمینم گریبود. د ییو تنها یسال دور 23اش  جهیکرد که نت یطوفان م قلب خوا
 ناممکن ها کنم! ریرا درگ

 تو قصه یشونیپ ماه
 تو خوابه یداریب فکر

 ستیهفت آسمون ن دیخورش
 آبه یتو دیخورش عکس

که باز  عقل و دلم راه افتاده بود نینابرابر ب یرفتن و نرفتن مانده بودم. جدال نیب
 را به دست گرفت و من را به داخل اتاق کشاند. اریقلبم سکان اخت

 خواب قصه بلند شو از
 رها کن تویچو ب اسب

 مال قصه اس یشونیپ ماه
 من منو صدا کن مرد

ستم را کیبه تختش نزد یآرام به ستش دراز کردم. در ن شدم و د  مهیبه طرف د
ش شت کردم و پس ک ستم را م س نیمن و ثم تی. حکادمیراه د سمت م  یریبه 

چوب  دیباز من بودم که با انیم نیرا ثبت کند و ا یقصتته واقع کیکه  رفتیم
سوا شق من حکادمیخریرا به تنم م ییر صنعا تی! ع شدن خواجه  شق   ن،عا

سا بود که باعث ب یبر دختر یصوف رانیاز پ یریپ ش ییآبرو یتر سا او  د! چه ب
 !شدمیآبرو م یب نیمن هم در راه عشق به ثم
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 ستمین یشونیاز افسانه دورم اگه ماه پ اگه
 ستمین ی. اگه آسمون بهیغر نیبا زم اگه

 هاتیخواب خستگ واسه
 فمیقصه لط کی مثل

 صداقت تو مومن به
 فمیقلب تو شر مثل

 زدم شیصدا یآرام به
 !نیثم -
 د؟یومدیو تو نم دیبود ستادهیبله آقا عماد! چرا دم در ا -

 تخت نشست و من هم کنارش جا گرفتم: یرو نیثم
 ؟یدرد دار -
 نه! -
 ؟یحالیضعف، ب جه،یسرگ -
 باشه! یعیفکر کنم بعد از عمل طب یول کنمیکم احساس ضعف م کی -
ضعف وجود داره ول یحدود کیتا  - همراه  ایشد و  دتریشد اگه یبعد عمل، 

 شد، حتما به پرستار خبر بده جهیسرگ
 بودند. دنیدر حال چک یبه سرمش انداختم. قطرات سرم به آهستگ ینگاه

 ؟یشیفردا مرخص م یدونیم -
 ن؟یگیم یجد -
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آره. با دکتر بهاران صحبت کردم و گفتم که خودم حواسم بهت هست، زودتر  -
 !کننیخوب باشه مرخصت م تیعموممرخصت کنه. اگه تا فردا حال 

 گفت: یشل و وارفته ا یصدا با
حج عمره! آرزو هم  رنیدارن م گهیچند روز د دهیآقاجون و مادرجان فر یول -

 مواظبم باشه؟ خوادیم یسر داره هزار سودا! ک کیکه 
خونه ما! سرشب، خاله بهم گفت. خودم اونجا مواظبتم. پس واسه  یایقراره ب -
 از دکتر بهاران خواستم زودتر مرخصت کنه؟! یچ
 کنن؟یچشمامو باز م یممنونم آقا عماد. ک -
شهیطول م یهفته ا کی - ش یلیخ دی. بعدش هم باک شمات با  و یمواظب چ

شمات به نور  ،یبزن یآفتاب نکیبهتره ع یتا مدت شب، تا کم کم چ چه روز، چه 
 عادت کنن

 چشم -
شمم شمها چ سمان دور چ صورتش افتاد. به پان سرشیبه   یو رو دی. نگاهم 

شتتل شتتده بود. دستتت بردم به  شیثابت ماند. پانستتمان دور چشتتمها شیلبها
سمت صورتش و با سر انگشتانم آن را محکم کردم. طاقت ماندن در آن اطاق 

 را نداشتم! از جا بلند شدم:
 ؟یباهام ندار یکار -
 نه! -
 زنمیبهت سر م امیه مآخر شب دوبار -
 باشم؟ داریب -
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حال  نمیبتا ب زنمیستتر بهت م هیبخواب. قبل از رفتن به اتاق عمل  رینه! تو بگ -
 چطوره! تو هر موقع خوابت اومد، بخواب. تیعموم

ساس جد یافکار با سته و اح شتم. ذهنم خ  مدیدر هم و برهم به اتاق عمل برگ
ه من ب مارستتتانیقبل از ترک کردن ب دهیفر کرده بود. آن روز خاله ریفکرم را استت

ره به حج عم یعل ریحاج رضا و ام ییبا دا گریگفت که قرار است تا چند روز د
فته را دو ه نیداده که ا شنهادیبود. او به من گفت که مادرم پ نیبروند. نگران ثم

ذاب من ع یبرا نیکه حضتتور ثم کردیفکر م ی! چه کستتدیایبه خانه ما ب نیثم
برخورد کرده بودم که همه به من به  نیاز ابتدا با ثم یدهنده باشتتتد! من طور

که محبت من به  کردندیو تصتتور م کردندیفرد قابل اعتماد نگاه م کیچشتتم 
 کیاحساس  ایدر گذشته به سماء داشتم و  کهاست  یبه واسطه احساس نیثم

 یاز گونه ا نیثمخبر نداشتتتند که حس من به  یاستتت ول مارشیپزشتتک به ب
شق نام دیجد ست که ع ستمیم ی. من چطورشودیم دهیا دو هفته در خانه  توان

 یفتهایخسته بودم که توان برداشتن ش یباشم؟ به قدر نیخودمان و در کنار ثم
همکارانم از کم شتتدن  هیهم بق یرا نداشتتتم. از طرف مارستتتانیدر ب شتتتریب

 !شدندیم یشاک شانیفتهایش
و  رفتمی! هر روز به خانه خانم جون مگذشتیم نیروز از مرخص شدن ثم سه

 یماندم و اصتترارها ینم نیو ثم دهیخاله فر شیپ ادی. زکردمیم تیزیاو را و
 . ترسم از رسوا شدن قلبم بود.کردمینهار را رد م ایماندن شام  یبرا دهیخاله فر

و  ردمکیودم احساس مگرم را در وج یو حس زدیقلبم پر کوبش م نیثم دنید با
سم م نیبه ا یگاه سا شتم. ا 38. دمیخندیاح سن دا سها مال  نیسال  سا اح
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مان هم پ ما نه من! به  دیازدواج من شتتتده بود. شتتتا لهیجوانترها بود  با رفتن 
ستگار ستمیم یگریو ازدواج با فرد د یخوا شق نو ظهور  نیا توان دم در خو راع

 خاموش کنم.
ه ب نیبه حج عمره رفتند و ثم یعل ریبه همراه ام دهیحاج رضتتا و خاله فر ییدا

داشتم. خسته و  فتیبه خانه ما، من تا شب ش نیمنزل ما آمد. روز اول ورود ثم
در منزل نبود. به آشتتپزخانه رفتم. مامان  یاز مامان کستت ریذله به خانه آمدم. غ

 مشغول پخت و پز شام بود.
 سالم مامان -
 ؟یسالم پسرم. خسته نباش -
 کجان؟ هیسوت و کوره؟ بق یخونه چ -
عارف که خونه خودشه. عادل هم رفته خونه دوستش درس بخونه. بابات هم  -

 هنوز برنگشته
 ن؟یپس کو ثم -
 نشه. سیکه خ دمیچیپ کیحمام رفته! دور پانسمانش پالست -
 یتچر کیتو اتاقم  رمی. من مکنمی. دوباره براش پانستتمان مداشتتتیبرش م -

 نمپانسمانشو عوض ک امیتا ب دیاومد، صدام کن رونیکه از حموم ب نیبزنم. ثم
 باشه. -
گاه  نیپله ها باال رفتم. در اتاق عارف که به ثم از شت باز بود. نا خود آ تعلق دا

ش سمت اتاق ک  کیباز.  مهیگوشه اتاق بود و درش ن نیشدم! چمدان ثم دهیبه 
دم و روشتتنش کردم. اول بود. دستتت بر نیکوچک کنار تخت ثم ریپل ید یستت
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کردم  وشخوب که گ یدر حال دکلمه استتت. وقت یاحستتاس کردم که خانم
 بود: نیخود ثم یصدا

م. کوبش قلبم را احساس کن ینگاه چیبود تا بدون ه ینامت کاف دنیتنها شن -
بر درخت بکشتتم، آن زمان که درخت بر  یدوستتت دارم از راز نگاهت طرح

استتت که  یچه ستتر نیکه ا دانمیبخند. نمو خدا ل زندیعشتتق من شتتکوفه م
 یب لدکرد. اضتتطراب نبودنت،  یبا تو بود و با نگاه عاشتتقانه تو زندگ توانینم

به در کرده و زمانه ام را ت تار. گذر لحظه ها را برا رهیقرارم را در  تلخ کرده  میو 
که جمله ما راهمان از هم جداستتت از نگاهت و  کاشیدرستتت مثل هنزل. ا

تلخم  و رنجش هایو دلواپس هاینگران نیو به ا ای. بشدینم یدستانت جار یسرما
رواز پ تیمن به سو ییایبدان اگر تو ن وبده  انیپا میآزار دهنده زندگ یو خال ها

ستودن شق ما  ست. در کنار تو از  یخواهم کرد و به تو ثابت خواهم کرد که ع ا
باالتر از  ییمکانها. جازمانها و  یبه فراستتو کنمیو ستتفر م گذرمیلحظه ها م

شد جا هایرگیت شمان من از ا رومیخدا م کینزد ییو اگر کفر نبا  ایند نیسهم چ
ا ممنوعه. صبح ه بی. من حوا شده ام و تو سدمیدر دستان تو د هبود ک یبهشت

 نیهمه تکرار از ا نی. خستتته شتتده ام از اگذرندیو م ندیآ یهم م یو شتتبها از پ
 ....رمیعکس بگ یبا آدم برف دیآدمها، با ی. به جا بیهمه دروغ و فر

لحظه بود، آن دم که چشتتمانت مرا از عمق چشتتمانم ربود.  کیهمان  ایدن
خسته ام را  یچشمهایم را به آسماني که خدایت در آن است دوخته ام و دستها

سها ییایخواهم که ب یدراز کرده ام و از تو ماو  یسو  زیلبر تیو مرا از عطر نف
و  یآرزوها ببر زمینستترزمین آب هان نقره ان ، به ستترو مرا به  ییای. بیکن
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شته م شب باز به گذ و با  یسر راهم قرار گرفت یدیکه در اوج نا امآنجا  نگرمیام
 میامشب چون گذشته تمام حرفهاو  یدیبسته ام را گرما بخش خینگاهت قلب 

ند؟ کش یانتظار آمدنت را مخسته ام  یتوست. پس کي مي آیي؟ چشمها یبرا
سبز تو ، طوفان غم ، مرا از  ضور  . در کنارت ژرفان آرامش  بردیم ادیدر پناه ح

ال س یرا احساس میکنم و بي تو سیل بي رحم تنهایي مجالم نمي دهد. سالها
 یجستتم رنجور و لبخند کیتنها  یتا زنده بمانم ول دمیجنگ هایبا تمام ستتخت

 غم و رنج، ،یکستتیب ،ییمانده استتت. کمبود، تنها یباق خشتتک شتتده بر لبم
معنا کرده بود و مرا  یجهان را در برابرم ب یهاییبایز راس،اضتتطراب و ترس و ه

دستتتت و پا  یعدم و هستتت انیم یزیو چ یفیدر خود مجهول. در درد بالتکل
خودم  نافتیباشتتم. من به دنبال  دیچگونه با دانستتتمیبودم که نم ی. بودنزدمیم
م را ینگفتن یستتر به مهرم، حرفها یبودم که رازها ییحایودم. به دنبال دم مستتب

 ادیانباشته از حرف و فر یتلخم و عقده ها یبخواند و التهاب درونم، لبخندها
ر کرده است را د ریرا اس میکه سالهاست گلو یرحمیدرونم را بشنود و بغض ب

ستها سازم. درد من، درد ب ید سیاو رها  شت را در د یک  لیدتب دگانمیبود که به
را با  ینمودم. ناشتتناستت لمسرا  ییام رنج تنها یکرد. من در هستتت یبه دوزخ

و مرا از  ختیبه جانم ر شی. صتتداافتمیکه دلم را با او آشتتنا  دمیچشتتم دل د
 زیمرا لبر دیجد یناشناخته ام را کشف کردم و حس یایدرون نوازش داد. من دن
 توانمیلذت بخش فرو برد که نم یو خلستته ا جانیا در هاز احستتاس نمود و مر

ه ک افتمیرا  یبرستتم. در گذر گاه عمرم، کستت امشنه در خود بگنجم و نه به آر
 دم،یشن دم،یمن شد. او را با چشم دل د اتیالزمه ح ش،یدر هوا دنینفس کش

 کرد. شیحس کردم، درک کردم و لمس کردم . او مرا مملو از خو دم،ییبو
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که او  غایخلوتم پناه بردم. در یابانهایحضتتورش از جا رانده شتتدم و به خ در
ستیو نم شناختیخلوتم را نم شمان من، ستیدردم چ دان شق به او در چ . ع

گ االتیمن، در عمق خلوت خ نهیدر س من و در نهان خانه روح و لبم  نیعطر آ
نگاهم، در  قبر م،یآوا نیالنه کرده بود. او در همه جا حضتتور داشتتت. در طن

 یعقده ها ،یشانی. در کنارش پرمیدر پشت پلکها یپس هر احساس من و حت
و  یتابیبردم و ب ادیروزمره ام را از  یقراریذهنم و ب یانباشتتته درونم، دغدغه ها

ش ییتنها صدا یرا به باد فرامو او،  یسپردم. در چهره ها به دنبالش بودم و تنها 
وجودش گم شدم  یو خمها چی. در پستشد و بر قلب و جانم نش اسمیعطر 

شوم . تمام وجودم  صالش محو  شتم. در و ست دا و در عمق نگاهش غرق. دو
شم دل به اونگر ستیدر او ن شود. با چ شگفت بودم که دل  ستمیو گم  و در 

باشد و به او عشق بورزد. کلمه  یدوستدار موجود خاک تواندیتا چه حد م یآدم
تو را  مدانیکه نم ی. پس سکوت کردم. اافتمیاحساسم به او ن دنینام یرا برا یا

 .میچه بنامم. من به تو محتاجم با بند بند وجودم و تک تک سلولها
زمان و مکان! از تک تک  یرفتم فراستتو یاریقطع شتتد ومن به د نیثم یصتتدا

 ؟یعاشق چه کس یکه اوعاشق بود ول دیفهم شدیم نیجمالت ثم
ش یردم و به اتاقم رفتم و رورا خاموش ک ریپل یدیس سدمیتخت دراز ک  ی. ح
 و حسادت وجودم را دربر گرفته بود! تیعصبان ،یاز کنجکاو ختهیآم

شق ک نیبدانم ثم نکهیا یبرا کنجکاو صبانستیعا ودم جهت که خ نیاز ا ی! ع
حوا بود! و حستتادت به  یبرا یبهشتتت بیمن حکم ستت یعاشتتقش بودم و او برا

 !دیورز یبه او عشق م نیکه ثم یفرد
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ته مبل نشس یرو نیآمدم. ثم ییرایبه سالن پذ خواند،یمامان که مرا م یصدا با
 یدستتته ها یانداخته بود. دستتتانش را رو گرشید یپا یرا رو شیپا کیبود و 

ص شته بود. آرامش خا صورتش موج م یمبل گذا شق آرامش ازدیدر   نی. من عا
که میدختر شتتتده بودم! برا نه! مهم روح زالل و قلب  ای ندیب یاو م مهم نبود 

 !دیکشیاو بود که مرا به سمت خودش م یا شهیش
 ؟یعوض کن نویثم یپانسمان چشما یای: عماد جان! نممامان

شپزخونه ب هیاول یچرا مامان! لطف کن و اون جعبه کمکها -  رایرو از تو کمد آ
 تا من دستامو بشورم

 در روح و جانم نفوذ کرد: نیثم یصدا
 سالم آقا عماد -
 ؟یجان! خوب نیسالم ثم -
 به شما زحمت دادم! یلیکه من خ دیممنونم آقا عماد. ببخش -
 نکردم. یکار ه؟یچه حرف نیا -

ستها بعد ستن د ش سب را از آن  میاز  سمان و چ جعبه را از مامان گرفتم و پان
 خارج کردم.

 خب؟ ،یشماتو باز نکنبانداژو که باز کردم، چ -
 چشم -
شمها با سمان چ صوم یلحظه ا ن،یثم یباز کردن پان و ا یبایز تیغرق در مع
. با کنمیام احستتاس م یشتتانیپ یعرق را بر رو ی. جوانه زدن دانه هاشتتومیم

و  کنمیرا عوض م شی! به ستترعت پانستتمان چشتتمهارمیگیستتاعدم عرقم را م
 اندازم. یاش م یمبل ب*غ*ل دست یخودم را رو
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 : عماد جان!مامان
 بله مامان -
س - ست   شویبدن تیترب سانسیبه خونه عارف اومده بود. تازه ل روزید مایدو

شگل و خونواده دار شده! خهیگرفته. دختر خو شو پرورش  ستخدام آموز  یلی! ا
ست!  افهیق ش شم به تو م 30ش و رفتارش تو دلم ن سن شه!  سخورهیسال  مای! به 

 !یارخواستگ میگفتم که باهاش صحبت کنه! اگه قصد ازدواج داشت، بر
! از میچه بگو دانستتتمیرا جمع کرده بود. نم شیکردم که لبها نیبه ثم ینگاه

عشتتق ممنوعه در نطفه  نیا ،یگریطرف با ازدواج کردن من با شتتخص د کی
شتم وقت گریو از طرف د شدیخاموش م ست ندا با  ستیگریدلم با کس د یدو

 کنم! یباز یاحساسات فرد ثالث
 از جا بلند شد: نیثم
 خاله با اجازه تون برم استراحت کنم -

 به مامان کردم: رو
س - ستش، برا دیبگ مایبه  صورت موافقت دو س کیآخر هفته  یدر  ه وقت وا

 ...... رهیبگ یخواستگار
 چرخاندم نیرا به سمت ثم میرو کردم،یبا مامان صحبت م کهیحال در
 شیپا پله نگذاشته بود که نوک نیرا به اول شیحرکتش را تند کرد. هنوز پا نیثم

 پله ها فرود آمد یکرد و با دو دست رو ریبه لبه پله گ
به  نیآخ ثم دنیآخ بلندش باعث شد که حرفم را قطع کنم. مامان با شن یصدا

 سمت پله ها برگشت و با کف دو دستش محکم به صورتش زد:
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 مرگم!خدا  -
 چند قدم خودم را به پله ها رساندم. دو دستم را به دور کمرش انداختم: با
 دختر مواظب باش! -
ساس گرما با ستها ییاح ضربان ق شیو افزا افتیانتقال  میکه به د لبم و تعداد 

 تر شدم. رو به مامان کردم و گفتم: یجد ممیمنقلب شدن حالم، در تصم
 .دینک یرو اک یو واسه آخر هفته مراسم خواستگار دیزنگ بزن مایحتما به س -

 ییمرگزا تیکه خاصتت فتمیب یدومرتبه در گرداب ن،یبا عشتتق به ثم خواستتتمینم
را  نیاز عشق به سماء بود. مامان به کمکم آمد و دست ثم شتریاش به مراتب ب

 گفت: رفتیاز پله ها باال م کهیگرفت و او را به باال برد. در حال
 .یکنیچقدر من و باباتو خوشحال م متیتصم نیعماد با ا یدونینم -

س مامان ستگار یقرارو مدارها مایو ست  یخوا شه افروز ، دو را با خانواده بنف
 !میبرو یپنج شنبه شب به مراسم خواستگار یگذاشتند و قرار شد که برا مایس
شرکت م یکمتر در جمع خانوادگ نیثم ساب خجالتش  کردیما  و ما آن را به ح
شتیم ستگارمیگذا سم خوا صدر نیبا ثم ی. دو روز قبل از مرا  یبه مطب دکتر 

شم رفت صص جراح چ اله ! آنروز خشدیباز م شیپانسمان چشمها دی. بامیمتخ
 هاجازکس  چیشتتدند. به ه نیحال ثم یایچند بار تماس گرفتند و جو ییو دا

قادر  نیبود... ممکن بود که ثم یرینفس گ ! لحظهدیایندادم تا با من به مطب ب
شد و ا دنیبه د سئله در روح نینبا سوئ هیم شتیم یاو اثر   بودمی. اگر تنها مگذا

 .دیایبه مامان هم اجازه ندادم که همراه ما ب ی! حتکردمیرا کنترل م طیبهتر شرا
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. دهینداشتتت. مضتتطرب بود و رنگ پر یحال خوشتت نیلحظه ترک منزل ثم از
صحبتها و دلدار کردمیم یسع ه بر ک کردیم یسع یلیاو را آرام کنم. خ میهایبا 

 حال را داشت! نیاو بود هم یهم جا یگریهر کس د یخودش مسلط باشد ول
صدر بدون سمیشد ینوبت وارد اتاق دکتر  صدر ،ی. بعد از احوال پر  یدکتر 
و ! چراغ اتاق را خاموش کرد ندیبنشتت ماریتخت ب یخواستتتت که رو نیاز ثم

شمها سمان چ ست که پان شت و از من خوا را باز کنم.  نیثم یچراغ قوه را بردا
ستگاهها یبه اتاق ضیمر کی نهیمعا یخودش برا  یوتریمپکا یرفت که پر از د

. خودم هم دل تو دلم دیلرز یچشم بود! به وضوح سر انگشتانم م نهیمعا یبرا
س جهینبود که نت ست! در حال باز کردن پان شده ا شمهاکار چه   نیثم یمان چ

را  میبا دو دستش، مچ دستها نیراه ثابت شد. ثم انهیبودم که ناگهان دستم در م
 گرفت:

سمیم یلیمن خ - ستم بب دیآقا عماد. به من قول بد تر من  دیذارن نمیکه اگه نتون
 کنم! هیگر
آرام  یبرا توانستمینم زیچ چیافکارم در هم و برهم بود که ه یآن لحظه بقدر در

آوردم. دستتتم گرم بود و  نییدستتتم را به همراه دستتتش پا کی. میکردنش بگو
 شیبازو یستترد. دستتتم را از دستتتش رها کردم و رو میها قهیشتتق یعرق رو

 گذاشتم:
 آروم! من مطمئنم که چشمات خوب شده! -

 .ستمیعمل مطمئن ن جهیکه به نت دانستمیخودم هم م کهیحال در
 و گفت دستایا نیثم یرگشت. من به کنار رفتم. روبروبه اتاق ب یصدر دکتر
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چشتتماتو باز  یدخترم، کم کم چشتتمهاتو باز کن و به روبرو نگاه کن. وقت -
 !ینینور بب کی دیچند بار فشارشون بده! با یکرد

شمان ثم به شمانش را باز کرد و من در  یبه آرام نیشده بودم. ثم رهیخ نیچ چ
شم دنیشعف بودم از د شمهابایرنگ ز یا لهیت آن دو چ  را به شی. چند بار چ

در  شیو به کنارش رفتم. دستتت ستتردش را از پهلو اوردمیهم فشتترد. طاقت ن
از آرامش  ریغ کردمیفکر نم زیچ چیدستتتت گرفتم و فشتتردم. در آن زمان به ه

 شکوفا شد! شیلبها ی! کم کم گل لبخند بر رونیدادن به ثم
 !نمیب یدکتر! من نورو م یآقا نمیب یم -
 چشمهاتو فشار بده! گهیبار د هیدخترم!  نیآفر -

 را بست: شیچشمها
 آقا عماد! -
 نیبله ثم -
 د؟یستیکنار دکتر با دییایشما ب شهیم -
 چرا ؟ -
 !کنمی! خواهش منمیبیکه م دیباش یکس نیشما اول خوامیم -
د را به سمت من کرد و بع شیرو نیکنار او جا گرفتم. ثم یاشاره دکتر صدر با

شتتد!  رهیآنها را آهستتته گشتتود. به من خ شیفشتتار مختصتتر به چشتتمها کیاز 
آشتتنا در  ی. هاله استتتادیلحظه ا کینگاهم در نگاهش قفل شتتد، زمان در 

شد و من هراسان  یجار شیگشت و اشک از گوشه چشمها داریچشمانش پد
به  یبادا دچار حمالت عصتتبدر آغوشتتش گرفتم تا م ندیبب تواندیاو نم نکهیا از
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شتتود. بدون توجه به حضتتور دکتر  دنیدر د دشیام یرفتن ناگهان نیدنبال از ب
 او را به خودم فشردم و گفتم: یصدر

ست! خواهش  یا گهید یراهها یلی! خزمیعز ستین یزیچ - سه درمانت ه وا
 مقاوم باش! کنمیم
 گفت: گرفتیکه م یینفسها نیهقش هقش بلند شد و ب -
 !دمیآقا عماد من شما رو د -

 ینیوکالت اشکان مب دفتر
روزها از ساعت  نی! در تمام اگذرهیمن و آرزو م یهفته از مراسم خواستگار دو
شب با اون بودم. تمام عشق و احساسمو تو نگاههام  یها مهیبعد از ظهر تا ن 3

رفته!  النیبه گ تیکردم. ستته روزه که آرزو واستته مامور هیو رفتارهام بهش هد
غرب برش دارم.  نالیبعد ازظهر برم دنبالش و از ترم 5امروز قراره که ستتاعت 

صر به خونه  ستم که ع ض یکیاز مامان خوا شد  یاز خواهرام بره تا اگه آرزو را
رو با زنم تنها  یخونه خودمون! دوستتت دارم چند ستتاعت ارمشیب یچند ستتاعت

 !میباش
خارج م از مت ترم شتتمیدفتر  به ستت  نالی. آرزو دم در ترمرمیغرب م نالیو 

 زنم؟یپاش ترمز م یمنتظرمه! جلو
 د؟یدیخودتون ند هیخانم خوشگل شب کیخانم! شما  دیببخش -

 :ذارهیم نی! ساکشو عقب ماششهیو سوار م کنهیباز م نویماش در
 سالم -
 ؟یماه خسته ت خانم خودم! خوب یسالم به رو -
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 ؟ی! تو چطوریمرس -
 وش گذشت؟منم خوبم. خ -

 :کنهیمن من م یکم
 .ادیراستش نه ز -
 دلت واسه من تنگ شده بود؟ -

 !مکشیو لپشو م کنمی. دستمو دراز مندازهیم نییو سرشو پا زنهینم یحرف
 رسوندمیتا خودمو مثل باد م یزدیسوت م هیبال!  طونیش یا -

 .زنمیب*و*س کوچولو به لپهاش م هیو  برمیجلو م سرمو
 :گهیم معترضانه

 . بده!ننیبیاشکان! مردم م میبر -
 خونه ما؟ میبر -

 :کنهیگرد م چشمهاشو
 خونه شما؟ -
 میکم با هم حرف بزن کی خوامیآره. م -

 :گمیم یطونی. با لحن شکنهیم مکث
 خانم طال؟ یترسیم -

 :ندازهیبهم م یزیسرزنش آم نگاه
 ه؟یچه حرف نیا -
 م؟یپس بر -
 مامانت هست؟ -
 م؟ینه رفته خونه خواهرم. بر -
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 خونمون. باشه؟ میزود بر یلیخ یباشه ول -
 :گمیم دهیکش

 چشم -
. با میشتتیو با آرزو وارد اتاقم م ذارمیرو گاز م ی. فورا کترمیرستتیخونه که م به

 :گهیتعجب م
 !تهییسو کیچقدر اتاقت بزرگه! اندازه  -
 یزیچ هیبرم  نیکردم! بشتت یکیدرستتتش کردم. دو تا اتاقو  ینطوریخودم ا -
 ارمیب

 !خوامینم یزیمن چ -
 حرفهارو نداره! نیکه ا یاستکان چا هیحاال  -
 خورمینم ییچا -
 چطور؟ وهیم -

 :دهیبه سمت راست و چپ تکون م سرشو
 خورمی. مستیبد ن -
ل از پرتقا کیو  بیستت کی. کنمیرو خاموش م یکتر ریو ز رمیآشتتپزخونه م به
رات . دفتر خاطگردمیو به اتاقم برم ذارمیم یشتتدستتتیو تو پ رمدایبرم خچالی

 :کنهیرو به من م شمیوارد اتاق م نکهیعماد دست آرزوست. به محض ا
 ؟یهنوز تمومش نکرد -
 نمونده! شتریچند صفحه ب -
 :دمیرو به دستش م یشدستیپ
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 م؟یچند صفحه آخرو با هم بخون نیا یخوایم -
 ادیبدم نم -
شو  - ش یرو ایبپس پا شون کن، من  وهی. منیتخت ب ست ها رو هم بردار. تو پو

 . خب؟خونمیم زتونویهم دفتر خاطرات پسر عمه عز
 باشه -

سرشهیاز جاش بلند م آرزو شمم به مانتو و رو سمتش مفتهیم شی. چ و  رمی. به 
خوشرنگ و کوتاه  یموها شهیاز سرش باز م ی. روسرکشمیرو م یروسر کوری

چند لحظه به چهره  شتتهیشتتده باعث م لیکه به ستتمت کج متما شیمدل آلمان
 :گمیشده م شل و وارفته م شییبایکه محو ز نطوریبشم. هم رهیخ باشیز
من واقعا تو رو به چشتتم زنم  یهستتتم ول ییمرد پررو ی! فکر نکندیببخشتت -
 مانتو رو هم در آر! کنمی. خواهش منمیبیم
 آخه...... یول -
 : زنمیتو صورتش زل م یو جد امیخودم م به
 .مینداره! ما که به هم محرم یول -

 .دهیلباسش پوش ریبلند ز نیبلوز آست کی. ارهیمانتوشو در م یبا دودل آرزو
ته.  دیفهم شتتتهیرنگ و روش م از جا گرف لت و ترس هردو تو وجودش  جا خ

سر سمتش مکنمیتخت پرت م یرو رو یرو شو م رمی. به   زمی. عزرمیگیو کمر
ستم! ا یراحت باش! من مرد امانتدار ستم  نمیه سم مهم نبود ازت خوا چون وا

 !یکه درآر
 رونیدستتتهام ب نی. خودشتتو از بکنهیو به چشتتمهام نگاه م کنهیبلند م ستترشتتو

 :گهیلب م ریو ز برهی. انگشتهاشو شونه وار تو موهاش مکشهیم
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 م؟یدفترو بخون -
 :گمیو سرحال م شاد

 میبخون -
 یجا ریتحر زیم یصتتندل یو من هم روبروش رو نهیشتتیتخت م یرو آرزو

 رمیگیم
 رمیگیو من هم دفتر عمادو به دست م شهیم وهیمشغول پوست کردن م آرزو

 :کنمیبه آرزو م رو
رفت و تونستتت  یکه آرزو با عماد تو مطب دکتر صتتدر خونمیم ییاز اونجا -

 نهیعمادو بب
 ت:به دست گرفته بود تا پوست کنه گف بویبود و س نییسرش پا کهید حال آرزو

 کنمیگوش م -
 کنمیپس شروع م -

اجازه دادم تا خودشتان را  می. به اشتکها رمیاحستاستاتم را بگ یجلو نتوانستتم
. تمخیکه اشک شوق مر یبرا دانمیبگذارند. نم شیهرگونه دوست دارند به نما

دخترش را به او برگردانده  یستتملء که ستتالمت ادیبه  ن،یثم یخودم، برا یبرا
ست ن نیا دیشا ایبودم و  شک اندوه د شم ب ودب یبه دختر افتنیا  نیکه در آغو

 !دمی: آقا عماد من شمارو دگفتیمرتبا م شیهق هقها
 شیرا گرفتم و به چشمها شیرا از خودم جدا کردم. با سرانگشت اشکها نیثم
س رهیخ شم ریشدم و نگاهش را در نگاهم ا بود  یبیبرق عج شیهاکردم. در چ
 من ناشناخته بود! یکه برا یزیچ
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 احساسمو بگم یچطور دونمی! انقدر خوشحالم که نمنیخوشحالم ثم -
صدر روبه شاند یمهربان لبخند یکردم که مانند پدر یدکتر  شه لبش ن ه برگو

. به ستتمت دکتر رفتم ستتر خم کردیبود و امواج اشتتک را در چشتتمانش مهار م
 را گرفت و گفت: میبب*و*سم شانه هاکردم تا دستش را 

برگ برنده واستتته پرونده  کی یعمل جراح نیا جهیپستترم! نت گمیم کیتبر -
 !شهیم تیپزشک
 ینکردم... حالم اونقدر خراب بود که بهم اجازه ندادن کار ی: من که کارگفتم
 بکنم

کهیبه هر حال هم - حان بود پیجزو اک ن مه و  یلیخ یجرا برگ برنده  هیمه
 ست.

 برنده اش را از دستتت یبرگه برنده، قلبم تمام برگها نیخبر نداشتتت که با ا او
که عاشقش است  یخوب شده است، به طور حتم با کس نی! حاال که ثمدادیم

که تحملش هزاران بار  گریعشتتق نافرجام د کیو  ماندمیو من م کردیازدواج م
 سخت تر بود! میبرا یاز اول
 گفت: نیبه ثم یصدر دکتر

ا هم شتتبه یو بهتره که حت یچشتتماتو از نور پنهان کن دیبا یدخترم تا مدت -
 هی. گریچشم دار یکه احساس خستگ ییخصوصا زمانها ،یبزن یآفتاب نکیع

اسه و هیبهت نگفتم. گر یزیبود و چ یروز فراموش نشدن هیممنوع. حاال امروز 
 من! شیپ یایم نهیهم واسه معا کباری یچشمات سمه! در ضمن ماه

و  ردکیم هیگر کهیآمد و به ستتمت دکتر رفت در حال نییتخت پا یاز رو نیثم
 گفت: زدیو تند تند پلک م فشردیرا م شیچشمها
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 نیا کنمیخواهش م یبه آقا عماد دستتونو بب*و*سه ول دیشما که اجازه نداد -
بد به من  جازه رو  پدردیا محبتتونو فراموش  نیا چوقتی! هدیکرد ی! واستتم 

 نیز اا شتریب یلی. اگه پدر و مادرم زنده بودن مطمئنا زحمات شما رو خکنمینم
 !کردنیجبران م

 که با سرعت آن را گرفت. دیچک یاز چشم دکتر صدر یاشک
ه بدجور دلم را به درد آورد نیصتتحنه نگاه کنم. حرف ثم نینتوانستتتم به ا گرید

و مجددا به امواج اشتتک در چشتتمانم اجازه کردم  گریرا به ستتمت د میبود. رو
 دادم! انیطغ

کهی! همزمیدختر عز - لت موفق جهینت نمیب یم ن  نیربوده برام بهت زیآم تیعم
 یلیکه واسه خوب شدنت خ یاز عماد تشکر کن دیپاداش و تشکره! در ضمن با

 .دیزحمت کش
 کردم: نیرا به سمت دکتر و ثم میرو
 من فقط...... یدکتر صدر هیچه حرف نیا -

افتاد که به من چشتتم دوخته بود. کالم در  نیثم یبه چشتتمان طوفان نگاهم
 دهانم منعقد شد و همانجا ماند!

 را به چشمش زد. نکشیع نی. ثم میکرد یخداحافظ یدکتر صدر از
صله به مامان زنگ زدم و خبر بهبود ثم بعد م. را داد نیاز خروج از مطب، بالفا

ه هم دمیبه خانه رستت کهی. زماندمیخر کیک کیرفتم و  یدقنا کیستتر راه به 
مده  ما آ به منزل  ها هم  له  خا مه خبر داده بود.  به ه مان  ما ند.  مان بود منتظر

 یا! جیستتماء خال یو گفتن جا دندیرا در آغوش کشتت نیثم یکی ،یکیبودند! 
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که خودش را کنترل کند و  دادمیتذکر م نی! و من فقط به ثمیمحمد خال ریام
شتتاعرانه و عاشتتقانه  یبایپر از احستتاستتات ز یکه دختر نیثم ینکند! ول هیگر

ب . آنشستیگر یلیاست، نتوانست خودش را کنترل کند و در آغوش مادرم خ
 از من که با تک ریبه غ زدیم موج یشاد شانیو لبها شانیدر چشمان همه، قلبها

 !کردمیرا حس م نیدور شدن از ثم میتک سلولها
 ی. بر خالف انتظارشدمیتر م یمن عصب ،یشدن به زمان خواستگار کینزد با

شتم، ثم ش یلیخ نیکه دا شعف نا شده بود و  زود  یلیاز بهبودش خ یساکت 
ت: گف نیمامان به ثم م،یرفتیبه منزل افروز م ستتتتیبا کهیخاموش شتتتد. روز

 م؟یبر یایجان، تو با ما نم نیثم
 ادی! باهاش تماس گرفتم و گفتم که بگردهیبرم لینه خاله. آرزو امروز از اردب -

 دنبالم. انشا... مبارک باشه!
 ستیمعلوم ن یچیبه او انداختم: فعال ه یتند نگاه

 رمیم -بلند شتتد:  شیاز جا نیبه من انداختند. ثم ینگاه پر بهت نیو ثم مامان
 جمع کنم لمویوسا

 ند،یچرا ب یبدون فکر کردن از مامان خواسته بودم تا برنامه خواستگار نکهیا از
 نداشت. یا دهیفا یمانیپش یشده بودم ول مانیپش

صر شلوار کرم ع ش یهمان روز کت و  هم زدم.  یو کروات قهوه ا دمیرنگ پو
به محض خارج شتتدن از اتاقم، مامان به من گفت: ال حول وال قوت اال بالله 

 بزنم به تخته مادر! چشمت نکنن! .میالعظ یالعل
ه و با مامان ب دمیسبد گل رز خر کیراه  نینبود. ب نیدر هال گرداندم. ثم چشم

از من  ی. در طول راه نه حرف زدم و نه اجازه دادم که کستتمیرفت مایدنبال ستت
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از ما کردند. آنطور که از ظواهر امر  یبپرسد. خانواده افروز استقبال گرم یزیچ
نفشه بود! ب یا دهیافروز زن فهم خانمبودند  یخانواده آبرومند و متمول بود، دایپ

تاده تر ول بایز نیافروز ، هم از ثم جا اف لب من فقط برا یتر بود و هم   یق
ده اش به من پناه آور یزندگ یروزها نیکه در سردتر دیتپ یم یگنجشک کوچک

شتم! ثم یبود! ول د! در نبو کرانیب یایدن نیحق من از ا نیمن اجازه انتخاب ندا
مدت خوا مام  گارت ها نیب یاخم یستتت به  میابرو ته بود و فقط  نقش بستت

. انگار من را به زور به آن مجلس آورده بودند! به دادمیجواب م شتتانیستتوالها
 ستتتیتا جواب ناشتتا کردمیخودم را کنترل م یبودم که به ستتخت یعصتتب یقدر

 ندهم!
 : چطور بوددیمان از من پرسما ،یاز خارج شدن از مجلس خواستگار بعد
 تکان دادم: بد نبود! یسر

 ه؟یچ تینظر قطع -
 فکر کنم دیبا دونمینم -

 رمیبگ میتصم توانستمیهم نم واقعا
. رودیخاله حنانه م دنیرا به خانه ا ش رستتاندم و مامان هم گفت به د مایستت

را بهانه کردم و به خانه  یهرچه به من اصتترار کرد که من هم بروم، خستتتگ
 خودمان رفتم.

باال انداختم.  ییستتاختمان باز بود! ابرو یوارد خانه شتتدم، در ورود کهیزمان
هم که با آرزو رفته بود.  نیآمد. ثم یشب به منزل نم 10پدرم معموال تا ساعت 

د! نگران نبو یدم در ورود یاحتمال داشت عادل از کتابخانه برگشته باشد. کفش
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و به داخل خانه رفتم. وارد  کردمآهسته در را باز  میبدون در آوردن کفشها شدم.
 کوب ها روشن بود. واریخانه شدم. چراغها خاموش و فقط د

. کیآمد. سرشب بود و خانه تار یآشپزخانه م یبرخورد استکانها از تو یصدا
زخانه را به آشپ میبا ترس از ورود دزد به خانه، آهسته به آشپزخانه رفتم. هنوز پا

*ت و من را م*س دیچیام پ ینیدر ب نیثم زیعطر دل انگ ینگذاشتتته بودم که بو
 را باال برد. شیو دستها دیکش یکوتاه غیو خمار کرد! از ترس ج

 ! منم عماد!نیانداختم و دور کمرش را گرفتم: نترس ثم دست
شمها نکیع شت و بقدر شیبه چ بود که در آن  اهیس نکشیع یها شهیش یدا
 !دیدیرا نم یزیشب بطور حتم چ یاهیس

 .رفتیم نییاش از ترس باال و پا نهیو قفسه س زدینفس م نفس
شتم او را از آغوش خودم جدا کنم. چقدر در آن لحظه  چیه به ست ندا وجه دو
ن به م توانستتتینم نیاز ثم ریدر آن لحظه غ چکسیبه آرامش داشتتتم و ه ازین

 آرامش دهد!
 :گرمیشانه د یشانه ام گذاشت و سرش را رو یدست راستش را رو نیثم
 ! فکر کردم دزد اومده.دمیترس یلیخ -
 .ستی! دزد نزمیمنم عز -
شده بود و به راحت ییصندلها لیدل به شت، قدش بلند تر  ست  یکه به پا دا توان

 :اوردیسرش را کنار صورتم ب
 عروس خوشگل بود؟ -

 :گفتمیدختر م نیبه ا دیبا چه
 بد نبود. -
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 از من هم خوشگل تر ؟ -
 خت؟یسوالش ذهنم به هم ر نیا دنیاز پرس گفت؟یدختر چه م نیا
 ..... امکان نداشت!.... ر؟یپل ید یتو س ی..... اون حرفهان؟یثم یعنی

م. انداخت یبرداشتم و به کنار شیرا از چشمها نکشیکردم. ع شیخودم جدا از
 م.کرد شیاش افتاد که مواج بود. با تعجب صدا یا لهیت ینگاهم به چشمها

 ن؟یثم -
 دستش را قاب صورتم کرد. دو
 خواب معصومانهء عشق یبرا

 میاز گل بساز یکن بستر کمك
 کوچ شب هنگام وحشت یبرا

 میکن با تن هم پل بساز کمك
 از ترانه یبون هیکن سا کمك

 میبساز شمیخواب ابر یبرا
 هکن با کالم عاشقان کمك

 میزخم شب مرهم بساز یبرا
 !گرفتندیاز هم سبقت م یصورتش در سر سره باز یرو شیاشکها

 مونوییتنها میقسمت کن بذار
 سفرهء شب تو با من ونیم

 ما یمن و تو ، دستا نیب بذار
 باشه واسه از خود گذشتن یپل
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را از دو طرف صتتورتم برداشتتت و با ستتر  شیرا بستتت. دستتتها چشتتمانش
در  کهیجزء جزء صتتورتم شتتد! درستتت مثل روز دنیانگشتتتانش مشتتغول کاو

 .ندیو از من اجازه خواست تا به روش خودش من را بب میجنگل بود
 شبگرد عاشق یا شناسمیم تورو

 ییبا اسم شب من آشنا تو
 داستیاندوه و تو و چشم تو پ از
 ییشقاو تبار عا لیاز ا که

 بونیسر در گر یا شناسمیم تورو
 نکن با هق هق من یبگیغر
 شکستتو بسپار به دست تن

 دست عاشق من ینوازشها
ستمینم شتها م،یبگو یزیبزنم، چ یحرف توان ست انگ شگر ن یخودم را به د واز
 سپردم! نیثم
 یدنبال کدوم حرف و کالم به

 گفتنه تمام حرفاست سکوتت
 از طپش قلبت شناختم تورو

 استیدن یقلبت قلب عاشقها تو
 از گلبرگ و ب*و*سه یبا تن پوش تو

 یبرد نهیبه جشن نور و آ منو
 شب بترسم یها هیاز سا چرا

 یو به دست من سپرد دیخورش تو
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صورتش دوختم. نه! نم حلقه سفت تر کردم. نگاهم را در  ستم را  ستید از  متوان
 میبهال یآمد و برخالف آن دفعه بر رو میبه سمت لبها شیاو دل بکنم! انگشتها

 ثابت ماند.
 مه گرفته یکن جاده ها کمك

 رنیمسافرو از تو نگ من
 خسته یکن تا کبوترها کمك

 رنیشاخه نم یبستگ خی یرو
 عاشق یکن از مسافرها کمك
 میریرو بگ یمهربون سراغ

شانه  یصورتم برداشت و در کنارش انداخت. سرش را رو یرا از رو دستانش
 .دمیباریاو م یام گذاشت! منهم همپا

 میهم بمون یکن تا برا کمك
 میریهم بم یکن تا برا کمك

 لب گفت: عماد! ریز -
 از کفم ربود: اریرو کرد و اخت ریحالم را ز ش،یدر صدا بغض

 عماد! نیعماد! ثم زیجان عماد! عز -
 مونوییتنها میت کنقسم بذار

 سفرهء شب تو با من ونیم
 ما یمن و تو ، دستا نیب بذار

 باشه واسه از خود گذشتن یپل
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*************** 
 !کنمیدفتر بلند م یاز رو سرمو

 یبیاش س گهیدستش چاقو ست و در دست د کیکه در  فتهیبه آرزو م چشمم
س شده !  ست  صفه پو ستش م بیکه ن شکغلتهیم نیزم یو رو فتهیاز د به  . ا

 خوردنه: زیگونه سمت چپش در حال ل یرو
رو نگفته بود! فقط گفت.... فقط گفت که  زهایچ نیاشتتکان!....... به من ا -
کنه! اون نگفت که عاشق عماده!  هیاز خاطرات مامانش با عماد رمان ته خوادیم

د از دفتر عما زویکه همه چ کردمیاون نگفت که عماد عاشتتقشتتته! من فکر م
 !دونمیم
 !رنیگیاشکها سرعت م زشیر

 :گمیلب م ریو ز بندمیرو م دفتر
 !بشیو غر بیعج یعشقها نیعماد هم ما رو دق داد با ا نیپوف...! ا -
 !ابیرو در گهید یکیعمادو ول کن! پاشو حال اون  زنمیم بیخودم نه به
 .رمیسمت آرزو م به
 :زهیری. هنوز اشک مکنمیو اونو بلند م رمیگیدو دستم بازوهاشو م با
شده! فقط م - شق عماد  ست ه شیتو زندگ یکی گفتیاون به من نگفت که عا

 دوستش داره! یلیکه خ
 !یزیریو اشک م یکنیکه تو خودتو ناراحت م ستین یزیچ نی! ازمیباشه عز -
 !نیثم چارهیعماد! ب چارهی! بیتو خبر ندار -
 برمیموهاش م نیدستمو از کنار گوشش ب. شهیآروم نم ینطوریا نیا رینخ دمید

 چسبونم. یگردنم م یو سرشو به کناره 
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ه تو حرفهارو ب نیا دیبا ی! ک یستتتین چوقتیآخه مارکوپولو کوچولو! تو که ه -
 گفت؟یم

 :شهیهقش بلند م هق
 کمکش کنم! تونستمیم گفت،ی! اگه به من مسوزهیبراش م یلیدلم خ -
 باشه ! باشه! -

رو  یو تکمه پل کنمیکشونم. دستمو دراز م یرو به سمت دستگاه پخش م آرزو
 .زنمیم
 برم برم گهیدل م هی
 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت
 تو چه کنم یب

 :کنمیم کیو آرزو رو به خودم نزد ندازمیتا دستمو به کمرش م دو
 م؟یباهم بر*ق*ص -
 !شهیبش به لبخند وا مو ل بندهیهق هقش، چشمهاش رو م نیب
 بایز بایز یعشق شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ
 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت
 یتو هست یقلبم تو هست سلطان
 یدلم را شکست یها دروازه
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 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ
 یوستیمن پ با

ستش رو رو دو س ید سه  شمهام مذارهیم م نهیقف شقمو در چ ه و ب زمیری. تمام ع
 و اونم لبخند رمی. آهسته به سمت چپ و راست مشمیم رهیسبزش خ یچشمها

 .کنهیم یبه لب، منو همراه
 برم برم گهیدل م هی
 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت
 تو چه کنم یب
 بایز بایز یعشق ا شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ
 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت
 :گمیو آهسته م ارمیگوشش م کینزد سرمو

 م،یرو تموم کن یمامان زنگ بزنه و با پدرت قرار بذاره که همه چ گمیفردا م -
 مارکوپولو!

 :درخشهی. چشمهاش مکنمیصورتش نگاه م به
 !کنمیقبول نم تیمامور گهید مونیسر خونه زندگ میرفت -

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان
 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ
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 یوستیمن پ با
 اگر از تو دورم به هر جا اکنون

 نبندم دلم را گرید اری بر
 بایز اری یاز آرزو و تمنا ا سرشارم

! صتتورتم رو به صتتورتش شتتمیم رهی. به لبهاش خکشتتمشیستتمت خودم م به
 که در آغوشمه! ییبایبه زن ز یاز مهر همسر شمی..... پر م کنمیم کینزد

دفعه  هی یداشتتتن احستتاستتم به اون، همه چ یدر آغوش گرفتن آرزو و ارزون با
مدل لبخندش. خدا پدر و مادر  ی! رنگ نگاهش، رفتارش و حتشتتتهیعوض م

شد که  یکردن و مخف یکه با الپوش امرزهیب نویثم شقش به عماد باعث  کردن ع
 با احساساتش دست برداره. یآرزو زودتر از لجباز

، کنن یاگه احستتاستتاتشتتونو مخف کننیاز زنها فکر م یچرا بعضتت دونمینم من
ن! صتتادقانه با طرف مقابلشتتون برخورد کن نکهیتا ا رنیگیم یبهتر یلیخ جهینت

 نیاز ا یلیو خ کننیاز صتتداقت خانمها ستتوءاستتتفاده م هایقبول دارم که بعضتت
 شتتونیصتتداقت رفتار نیبه علت هم یدب یعاطف یزنها در جامعه ضتتربه ها

 و ییاز دورو ونیاوقات هم آقا یموضوع دو طرفه است. گاه نی! البته اخورنیم
 خود من! شیکی! شنیطرف مقابلشون له و لورده م یبکاریفر

ما که وقت ا قدم  ناخت یمن معت کارش  یدوز و کلک یدیو فهم یطرفتو شتت تو 
طه دو که تار و پود راب شهیباعث م یاحساسات قلب انیآزاد گذاشتن و ب ست،ین

 یو از نوع نابش بشتته! درستتت مثل رنگ و لعاب کاشتت رهینفر رنگ و لعاب بگ
 !دیع یتو روزها یگل یحوض پر از ماه یها
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 زنیریتو خودشون م زویکه همه چ ییزنهاست. از همونها نیمن هم از ا یآرزو
شونو به تنها کننیم یسع شهیو هم شکالت شون اجحل کنن و  ییکه م ازه به دل

 دنیمردونه از خودشون نشون م یو رفتارها اتی! خصوصدنیبال و پر گرفتن نم
شون بگن ع نکهیو از ا شحال م نیمونیمردها م نیبه  دونمیمن م ی! ولشنیخو

مکان امن داره که ستترشتتو اونجا بذاره و همه  هیبه  ازیکه اون هم مثه همه زنها ن
ه که وابستتته ب یخلقت اله هیزنونه استتت،  لیم هی نیکنه! ا یخال هاشتتویناراحت

 یو جاده هاو ت رهیدستتتتو بگ تونهیتره و م یاز تو قو یکنیکه فکر م یبشتت یکی
 همه خانمهاستتت که ازین نی! ایفتین دازهامواظبت باشتته تا تو دستتت ان یزندگ

ونه نفر که عاشقش هی یآروم دستها یبا نوازشها شنیاز عالم و آدم خسته م یوقت
تشون به پشت دس یشدن سر انگشت دهیاگه به اندازه کش یبه آرامش برسن. حت

 باشه!
کنم.  قیکه تونستم عشقمو به اون تزر دهیآرزو نشون م یشدن گونه ها یصورت

سته که خ شنا یلیدر شون ب هیکاف یول گذرهینم مونییاز آ  یدکه تو رفتارهات ن
قا به طرف مقابلت ال یتونیحس اعتمادو م یرنطوی. ایهست یعاشق واقع هیکه 
 ادیوب خ یلیخ اشتتتمد نمیموکل یکه از پرونده ها یاتی. با توجه به تجربیکن

مدت کوتاه به  نیدختر زخم خورده رو تو هم نیگرفته بودم که چطور اعتماد ا
که منم آرزو رو با تموم وجودم دوست دارم!  نهیا تیواقع یخودم جلب کنم! ول

 گهینفر د هیرو که با  یزندگ هی. میداشتتته باشتت دیجد یزندگ هی میخوایهردو م
! از میایکنار ب هیکمک کرد که زودتر با قض ونبهم مونیآمادگ نی. امیباش کیشر

به جرات بگم که جسمو روحش  تونمیم م،یکه بگذر اشینجابت و حجب و ح
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 اهایخورد، دن مستتئله بهم نیرو هم میقبل یکه زندگ یواستته من نیتنها با منه و ا
 ارزش داره!

مم به . چشکنمیشده. به صورتش نگاه م رهیتخت نشسته و به جلو خ یرو آرزو
 !فتهیکوتاهش م یموها

 :گمیدلم م تو
 !میبود دهیموهاشو تو رو خدا! عروس خانم کچل ند -
 :گمیلبخند م با
 ؟یکن یواسه ما پوست نم وهیم هیحاج خانم  -
 شد. مگر پرتقالو پوست کنم. فیکه کث بهیس -

ا آب بزن ت هیبرو  بمیستت نی. ارهیگیو جلو روم م دارهیبرم نیزم یاز رو بویستت
 پوستش کنم.

 بوی. سکنمیرو روشن م یکتر ری. دو مرتبه زشمیبه دست از اتاق خارج م سب
 گردمیو برم شورمیم
 تو رگ! میهم بزن ییچا هیرو هم روشن کردم تا  یکتر -

 :رهیگیو جلوم م کنهیپره پره م یدست شیپوست کنده شده رو تو پ پرتقال
 پرتقال نمیا دییبفرما -
 دارمیپره بر م کی

 !یخوشمزه ا هیاوووم! چه پرتقال دستمال -
 :گهیم طنتی! و با شکنهیم یکوتاه خنده

 هم کرده بودم!! مینیتازه دستمو تو ب -
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گشتتاد شتتده بهش نگاه  یو با چشتتمها ستتتهیمیپرتقال وا دنیآن دهنم از جو هی
 .کنمیم

شو شما شته ناقال! شهیدفعه از خنده منفجر م کیو  کنهیم زیر چ سر کارم گذا  !
 به قلقلکش: کنمیروش و شروع م ندازمیو خودمو م دمیبه عقب هولش م

 ؟یزاریکه حاال منو سر کار م -
 :گهیم کنهیو خودشو کج و کوله م کشهیم غیج کهیحال در
چکارت کنه  یی. خدا بگم داادیاشتتکان! تو رو خدا! من از قلقلک بدم م نکن -

 !یبشر پررو انداخت نیو مارو به شر ا یرو خوند غهیص نیکه ا
 دمیو قلقلکش م کنمیبا همه قدرتم انگشتتتهامو تو پهلوهاش فرو م کهیحال در
 :گمیم
آروم  غهیهم نبود که بدون صتت یبشتتر پررو اعتبار نیدستتتشتتم در د نکنه! به ا -

 !نهیبش
رو  یکه آدم قلقلک ستتتین نیبدتر از ا یچیآرزو غش و ضتتعف کرده! ه رستتما

 !یکنیم شیر شیگوشتهاشو ر ی! انگار داریقلقلک کن
 .دمگریو برم کنمیبگ درست م یبا ت یچا وانیو دوتا ل رمیآشپزخونه م به

 :دهیو اونور تاب م نوریهنوز که هنوزه داره خودشو ا آرزو
 اشکان! یلوس یلیخ -

سبونمیبهش م خودمو ستمو م چ سانه ا ندازمیو د  یدور گردنش و با لحن ملتم
 :گمیم
 پوست کن! بمیس -
 باشه! برو اونور تر که من بتونم دستهامو تکون بدم -
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. رهیم ادمونی نیعماد و ثم اناتیکه جر شتتمیو خنده م یستترگرم شتتوخ انقدر
ازش  خواستتتمیآرزو رو به خونمون آوردم. آها! م یرفته که واستته چ ادمیاصتتال 

 گرفتم! ی! اونم چطوررمیجواب بله رو بگ
 یچی. تو صفحه بعد هکنمیباز م خوندمیکه م یو صفحه ا دارمیعمادو برم دفتر

 نوشته نشده!
 :گمیتعجب م با
 آرزو! -
 هوم -
 تموم شد؟ نکهیا -
 نمیبده بب -

 :دمیبه دستش م دفترو
 نوشته نشده! شتریصفحه بعدش چند تا جمله بآره تو  -
 م؟یحاال چکار کن -
 :رهیگیروم م یرو جلو یدست شیپ

 بخور. بویس نیحاجاقا! اول ا ایب -
 دارمیبرم بیقاچ س هی

 دست حاج خانم درد نکنه! -
 :کنمیصورتش نگاه م به
 کجا رفته؟ نیعماد کجاست؟ ثم یبگ یخواینم -
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به جون آقاجون قستتمم داده که بهت  نیکجان! چون ثم گمیکه بهت نم نویا -
 !یفهمیزود خودت م یلینگم. خ

 ؟یندار وتری. کامپندازهیبه دور و برو م ینگاه هی
 ؟یخوایم ینه. تو دفتر دارم. لپ تاپم هست. واسه چ نجایا -
بهت بدم! قرار بود که اول رمان آماده شتتده رو واستته  نویثم یلهایمیا خوامیم -

 یچ نمیخودمم کنجکاو شتتدم بب ینگاه بهش بندازه ول هیبفرستتتم و اون  نیثم
 شهیم
 ؟ینخوند لهاشویمیمگه تو ا -
رو که از دفتر عماد  ی! اصال اون تصورنداختمینه! من هنوز به اونها نگاه هم ن -

 .کنهیتا آسمون فرق م نیزم ،یکه امروز خوند یزیداشتم با اون چ
 چطور؟ -
 یکه کل دفتر خاطرات عماد در مورد رابطه عشتتق و عاشتتق کردمیمن فکر م -

ا خانم برادرم ب یکه راجع به عشق و عاشق یاون به سماء باشه. از خوندن مطالب
 نیواستته هم دادیبهم دستتت نم یاز برادرم باشتته، حس خوب ریغ یا گهیفرد د

قتیه مادو بب نیاز ثم چو خاطرات ع که دفتر   نیخود ثم ی. ولنمینخواستتتم 
شته ها سم نو ساده هم فکر م کردیم فیعماد رو تعر یوا که همه  کردمیو من 

صال نمگهیبه من م زویچ ستمی! ا ست دارن و ا نیکه عماد و ثم دون  نیهمو دو
تا  اریدنبالشتته تا تو رمان نوشتتته بشتته! پاشتتو لپ تاپتو ب نیکه ثم هیزیاون چ

 !میبهت نشون بدم و باهم بخون لهاشویمیا
 ندارم! نترنتیا انجیمن ا یول -
 دفتر ارمیو م رمیگیم نتیچه بد! باشه. فردا واست پر -
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به مامان بگم واسه فردا بعد از ظهر با پدرت هماهنگ  خوامیخانم طال م یول -
که ب نه  بدزد مییایک بات  با مل از  کا خدا دا ی! ولمیخونتون و تو رو   توییتو رو 

 رو اعصابه! یلی! خنیدعوت نکن
 که! اون نقل مجلسه! شهینم -

 :کشمیم لپشو
 ؟یهست یاگه اون نقله پس تو چ -
 :گهیبا لبخند م -
 منم خواهر زاده نقلم! - -

 :کنمی. ب*غ*لش مرهیگیام م خنده
 یکه اومد یباشتته! روز اول طونیانقدر شتت کردمیخودم! فکر نم یخانم طال -

که فکر کردم  یکردو جبروت از خودت خرج  یو کالس اومد فهیدفتر، انقدر ا
 !یاز نوادگان خانم مارگارت تاچر

 :کشهیم رونیاز ب*غ*لم ب خودشو
 !دهیمنو فشار فشور م خورهیم یبه توق یِا ِا ِاِا ! اشکان! تا تق -
 نخونه!!! یکس نیب غهیخطبه ص یالک ،یتا اون نقل باشه که الک -

 .میخندیدوتا با هم بلند بلند م هر
ه اونو به خونشون رسوندم. سر راه ب م،یدیو خند میبا آرزو گفت یکل نکهیاز ا بعد

 خوامیو م مریبه دنبال مامان م یتا وقت دمیخر ینیریجعبه ش کیرفتم و  یقناد هی
 نباشم! یخبر موافقت آرزو رو واسه ازدواج با گل پسرش بدم، دست خال

 حرف خوشحال شدن که گفتم: نیا دنیخواهرم و مامان از شن یقدر به
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ستمیاگه م - شت، هر روز  دون شوق دا شما ذوق و  سه  شدن من وا انقدر داماد 
 !!شدمیداماد م
زنگ زد. قراره امروز بعد از ظهر رو گذاشتتتت تا واستتته  یانیک یبه آقا مامان

 !میبه خونه اونها بر یینها یصحبتها
سرش نکرده.  آرزو سوسن کیچادر  سر داره!  کیبا  یکت دامن  شال بنفش به 

و قربون صتدقه ش رفت که  دیمامان که از لحظه ورود انقدر آرزو رو ب*و*ست
 بزنه. یحرف شدیکه روشم نم نوایمنو کالفه کرد چه برسه به اون ب

 یه از رک میدیگوش م ینیینا یآقا یبه حرفها میو دار میساعته که نشسته ا مین
 و برعکس! رهیو به رم م ادیم
سر  میساکت کنه تا بر شوییدا یجور هیکه  کنمیم یو اشاره به آرزو حال مایا با

شو باال م شونه ها صل مطلب. آرزو   که یعل ریچکارش کنم؟! ام یعنی ندازهیا
 :کنهیم شییو رو به دا رهیگیتو نخ ماست موضوع رو م

 سر اصل مطلب میبر ستیجان بهتر ن ییدا -
 .ندازمیاز تشکر بهش م یحاک نگاه

 :نهکیاشو صاف م نهیوسط کالمش تو پرش خورده، س نکهیاز ا ینیینا یآقا
 .میآقا داماد و عروس خانمو معطل نذار یلیآره! بهتره که خ -

 :کنهیم یانیک یبه آقا رو
 !دیحاج رضا شما شروع کن -

به  یعدد سکه بهار آزاد 114و عروس خانم تعداد  شهیصحبتها انجام م باالخره
ستتفر عمره  کیو منهم  کنهیم شتتنهادیپ هیقرآن به عنوان مهر یتعداد ستتوره ها

 !شهیکنده م هیو قال قض کنمیبهش اضافه م
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 تا بازگشت یمصره عدم انجام مراسم عروس یلیکه آرزو روش خ ینکته ا تنها
که  هامرزیرو ب ینیینا یخدا پدر آقا یول کنهیمنو دمق م نیاز ستتفره که ا نیثم

 دیبا یکه عقد محضتتر گهیاستته خودش نوشتتته مکه و یمطابق فلستتفه و منطق
 هرچه زودتر انجام بشه!

سه مرده ها تا سه جد و  ینطوریکس از ته دل ا چیه یحاال وا دعا نکردم که وا
 !دمیو امروز آمرزش طلب غهیتو روز خوندن خطبه ص ینیینا ییآباء دا
 .گنیم کیو تبر ب*و*سنیآرزو رو م یو رو شنیاز جا بلند م لیو راح مامان
 !کنمیم یبا مردها روب*و*س منهم
ضا ک شهیم قرار ست حاج ر ضر دو صر  یانیکه با مح شه تا فردا ع هماهنگ ب

سه عقد به اونجا بر شحالمیوا تم! دروغ نگف شمیرو پا بند نم ی. اگه بگم از خو
س ! چند بار دونهیآرزو به جونم افتاده که خدا م یلبها دنیچنان ه*و*س ب*و*

ش کنه و از جایبهم م یقیو اخم عم شهیکه آرزو متوجه م کشمیزبونمو به لبم م
 !هکنیجاشو عوض م ه،یبخار کیمبلش نزد نکهیا یو به بهونه  شهیبلند م

به خونه برگشتتتم تمام خاطرات  کهیمن هم داماد شتتدم! از موقع یستتالمت به
 !چرخهیذهنم م یبعدازظهر تو

. آرزو مانتو میجمع شد یبعد از ظهر همه تو محضر حاجاقا پورفضل 5 ساعت
رش س یو نارنج یکرم و قهو ه ا یبا گلها یدیو شال سف دهیپوش یشلوار کرم

رو من به چنگ  یانیخوشتتگل شتتده بود! خوشتتگل خونواده ک یلیکرده بود! خ
سف هینبود به خدا!!! مامان  یعلف و دهن بز تیآورده بودم! حکا نازک  دیچادر 

 ود رو سر آرزو انداخت.ب یآسمون یو آب ییطال یکه روش گلها
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 در مورد یسخنران یو اونهم بعد از کم میداد یالزمو به حاجاقا پورفضل مدارک
 دهیشزحمتشو ک لیرو که راح یخطبه عقدو خوند. جعبه انگشتر غمبریسنت پ

 در آورم. بمیبود از ج دهیو خر
 لب گفتم: ریز
 اریدستتو ب یخانم -
گاه ریاز ز - ته شتتتده بود ن نداخ که رو ستترش ا ظه  هیبهم کرد.  یچادر  لح

شو پا سر شد. زود  انداخت. لپهاش رنگ دلخواه من  نیینگاهمون در هم قفل 
 پررنگ! یشده بودن! صورت

شو ست ستم  یاز ال یبه آروم د شو با د شتا سر انگ چادر در آورد و جلوم گرفت! 
 داشت که احساس یبه چخط نیگرفتم! چرا حسم متفاوت شده بود؟ مگه تو ا

شتتده بودم؟ چرا  ینطوریکردم همه وجودش مال منه! مگه بار اولم بود؟ چرا ا
سم تازه بود؟  شقم به آرزو پخته تره؟  یعنیح س یعنیع ش یح سارا دا تم که به 

، بود یمحکم کنه؟ هرچ مویزندگ یها هیاستتاس بود که نتونستتت پا یخام و ب
سم جد ستیبود و بکر! دلم م دیوا  که تو دل دمیدیتو دل آرزو بودم و م که خوا

! انگشتتتر رو که به انگشتتتش کردم، ستترشتتو باال آورد و لبخند گذرهیم یاون چ
ش ینیریش صورتم پا ضا مکه ته دل اون دمی. فهمدیتو  تو  تویمثه دل من گرمه! ر

 !دیارز یم اهایخودش واسم دن نیو ا دمیچشمهاش د
با دعوت حاج  یگردوند و همگ ینیریشتت یعل ریاز انجام مراستتم عقد، ام بعد

 !دنیکشیاونجا انتظارمونو م لیکل فام نکهی. مثل امیبه منزل اون رفت یانیرضا ک
 من شد! در گوش مامان گفتم: نیسوار ماش آرزو

 د؟ییکجا دیبگ دیبهمون زنگ نزن ی! همیایما از کوچه پس کوچه م -
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ش شن کردم و بعد از چند دق نویما س قهیرو جدا کردم. به محض  هیاز بق رمویم
 بزرگ از رون آرزو گرفتم: شگونین هیاز چشم مزاحمها دور شدم  نکهیا

 ؟یباالخره مال خودم شد یدیمن چطوره؟ د یخانم طال -
شو شت. به هر  یانداخت و حرف نییپا سر شوره دا شت ته دلش دل نزد. حق دا

ال ! به هر حونیداره تا آقا یشتریرو خانمها اثرات سوء ب یزندگ یهایحال ناکام
 .میاحساساتمونو کنترل کن میتونیم شتریماها ب

 ضربه رو رونش زدم: چند
 !یبکن یالک یفکرا نمیخودم مخلصتم! نب -

 سکوت گفت: یاز کم بعد
 ! نه بهیتو بد باشتت نکهیاز ازدواج ندارم. نه ا ی. خاطره خوبترستتمیذره م هی -

ص می! تو ازدواج قبلستین نیخدا! منظورم ا سال  از  غیدر یش بودم ول غهیدو 
م محبت به نکهیرستتتوران ببره! چه برستته به ا هیشتتب منو با خودش به  هی نکهیا

 جهیکه گ دمیدیکه دور و برم باشه! م دادنیاجازه نم ادیکنه! البته خونواده م هم ز
ست ول شهیو هم شتمیم یخسته  ساب کار ز ذا ! منم بچه بودم. اول ادشیبه ح

بودم که بابام منو عروس کرد. چه  دهیستتال نبود که به بلوغ رستت هی. رستتتانیدب
شوهر دمیفهمیم سهیچ یزن و  شب عرو آقا به خاطر  یجیگ دمیهم که فهم ی! 

که به علت سو مصرف مواد فوت  دمیقبل فهم هبوده! چند هفت نییمصرف هرو
به تزر هایآخر نیکرده! ا  باهاش فرق یلیتو خ دونمیبود! م دهیرستت قیکارش 

چرا  دونمینم یول کنهیفرق م یلیکه به تو دلبسته م خ یو باور کن اونطور یدار
و ممکنه  ادهیواستتم ز یخوشتت نیکه ا کنمیته دلم نگرانم! همش احستتاس م
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 یساله بودم که مادرم مرد. من شدم خانم خونه . تابستون سال 14! فتهیب یاتفاق
ازت  یتو زندگ یادین! توقع زبرم، عروستتم کرد رستتتانیبه دب خواستتتمیکه م

 !ینکن یپشتمو خال خوامیندارم. فقط م
 دو رگه شد و انگشتش به سمت چشمهاش رفت. صداش

م و با دستتت دمیپارک کردم. به طرفش چرخ یکنار نویکوچه شتتدم. ماشتت هی وارد
شمها سمت خودم چرخوندم. به چ شو به  صورت شو گرفتم و  سبزش  یچونه 

 .دیر*ق*صیچشمهاش م ینگاه کردم. اشک تو
 زیکه ته دلت بلرزه! بر رمی! مگه من بمیمن! چشتتم زمرد یآرزو؟ آرزو؟ طال -

سالمت یدور حرفها سنامه  یناراحت کننده رو! نا  شنا سممون تو  هنوز جوهر ا
شده! ح شک ن به خدا منم  م؟یخودمونو ناراحت کن یکه الک ستین فیهم خ

ندگ قلدمیند یکم ستتخت میقبل یتو ز م بگ دیگردی...... زبونم نم! تو الا
که تمام احساسمو  یمن چ یشوهرت....... طرفت معتاد بود، خائن که نبود ول

که کنار هم، هردوتامون به  دونمیمن م یپاش و له کرد و رفت! ول ریانداخت ز
د تا و البته چن تیمیاز صفا، عشق و صم شهیپر م مونی! و زندگمیرسیآرامش م

 . بهم اعتماد کن.دمی! بهت قول مطونیوروجک ش
 صورتشو پاک کرد: یسر انگشتش اشک روون رو با
 ناراحتت کردم خوامیمعذرت م -
تو ذهن و  یفرد ثالث چیبه بعد من هستتتم و تو و ه نیباشتتته از ا ادتی یول -

 حرف گهید یکیبه اون  دیبا میباشتته! هرکدوم هم ناراحت شتتد دیفکرمون نبا
 .باشه؟میدلمونو بزن

 لبش شکوفه زد: یرو بایز یا خنده
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 باشه -
 شنیکه همه نگران م میحاال زودتر بر -

 بردم و روشنش کردم. نیبه سمت پخش ماش دست
 من از قبل آماده نکرده بودمش !!! دیبود. باور کن ید یرو س یآهنگ توپ عجب

 دوماد میپسر دار شاه
 عروس میو عسل دار قند
 دوماد میتر دار نقل

 عروس میو غزل دار شعر
 مبارکه و مبارکه هیشب عروس امشب
 مبارکه و مبارکه هیشب رو ب*و*س امشب

. 

. 

. 
که رستت به نه  مان ا م،یدیخو به  نایما خانم  تا  ند  دم در منتظرمون بودن! چ

 یخانم که معلوم بود کارگرشتونه، جا استپند کیاستتقبالمون اومدن و دستت 
سپند سرمون چرخوند و من  یبود. جا ا سه رفع رو دور  ده هزار تومن تومن وا

 گذاشتم! یبال کنار جا اسپند
 کرد: یمهمونها رو معرف یکی یکیخونه پر از مهمون بود! حاج رضا  تو

ض حنانه سر خواهرم ، فر هیخانم خواهرم، را شهروز پ خانم  دهیخانم خواهرم، 
 خواهرم........
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 ییبود! از اون چهر ه ها دهیو چروک ریخانم نگاه کردم چقدر پ دهیچهره فر به
 م! " دهیکش یلیخ میالناس من تو زندگ های" ازدیکه داد م

 یکردم و با مردها دستتت دادم و روب*و*ستت یخانمها ستتالم و احوال پرستت با
 یدفتر خاطرات عماد افتادم که درمورد مهمون یصتتفحه ها نیاول ادیکردم. 

مشونو من فقط اس کهیراداف کردیفکر م ینوشته بود. ک رانیشب اول ورودش به ا
 :خودم گفتم اشده بودن! ب شیتو دفتر عماد خونده بودم، حاال با من قوم و خو

 شدم؟ نیمن شوهر عمه ثم یعنی-
 مبل نشستم! یو تعارف حاج رضا رو تیکنج لبم نشست و با هدا یلبخند

 اون یعنینکردن!  یبه استتم عماد رو به من معرف یبود که کستت بیعج یلیخ
 کجا بود؟

شغول بررس امروز سته ام و م ش صبح تو دفتر وکالتم ن ستم یاز  . از پرونده ها ه
سها گهیچند روز د شروع م یکال شکده   یهم به پرونده ها دیو من با شهیدان

برستتم و هم به کالستتهام و هم به آرزو! عمرا اگه از زمان بودن با آرزو  نمیموکل
دانشتتکده رو کم کنم. استتتخدام  یکالستتها تونمیم بزنم! م گهید یواستته کارها

! اونم نه به خاطر پول! درس دادن کنمیکار م سی. حق التدرستتتمیکه ن یرستتم
 هایبلو ق رمیبگ ادی یدیمطالبو مرور کنم و نکات جد شتتهیکه هم کنهیمجبورم م

بزنم. تازه افتادم رو غلتک خرج  تونمیملکه ذهنم بشتته! از کار وکالت هم که نم
 !شهیم دهبه به در اتاق زکردن! چند ضر

 تو. دییبفرما -
ست با  هیو  شهیباز م در شده از در اتاق به داخل  نییتز میشاخه گل مر کید
 !ادیم
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 :گمیخودم م با
 ه؟یک گهید نیا -
ل ودسته گ شهیکه به سمت در برم که آرزو خندان وارد اتاق م شمیجا بلند م از

 :رهیگیرو به سمتم م
ت رو  گهیباشم که تولد سه روز د یکس نیبا عشق، شوهرکم! گفتم اول میتقد -

 گفته باشم! کیبهت تبر
نه لو یدر چشمهام برق شاد دنشیتولدمه! از د گهینبود که سه روزد ادمی اصال

نهیم به ستتمتش مک پام م رمیگیدستتتشتتو م رمی!  با  تاقو  ندمیو در ا و . آرزو رب
اتاقو  و در برمی. دستتتمو به پشتتتم مرمیگیو خودم پشتتت به در قرار م چرخونمیم

 .کنمیقفل م
سمت د آرزو سبونمشیم واریو به د دمیهل م واریرو به  شو باال چ ست ش سر ید

مو دل شتتتریلبش هر لحظه ب یرو یتو دستتتشتته! خنده  می. هنوز گل مررمیگیم
 ....... برمی! سرمو جلو مبرهیم

 .کنمیخودمو ازش جدا م هیثان یس دیاز شا بعد
 :گهیخنده م با
 زشته؟ یریوقت ازم اجازه نگ هی -

 :گمیو م ارمیبراش در م زبونمو
 ؟یکه هست! ناراحت نهیهم -
 !یکنیم ریدفعه آدمو غافلگ هیبگم؟  یواال چ -
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شم! مارکوپولو - شم زمرد یقربون غفلتت ب  بگم؟ ها؟ یچ گهیو ...... د یچ
 !دیکه خروار خروار ناز دار هیکه خلقتتون جور دونمیم نویفقط هم
 :رهیگیجلوم م ستیکه دستشو به سمت ا رمیبه سمتش م دومرتبه

 جلو! یایبه خدا اگه ب -
 ؟ینیینا ییبه دا ای ؟یگیبه بابات م ؟یکنیمثال چکار م -

 :رهیگیاش م خنده
شکان! ا - شو ا ست آوردم.  نویثم یلهایمیلوس ن شم خوندم ول هیوا  یچند تا

 م؟یبا هم بخون یایم ؟یخونیتو با حس و حال تر م دیبهم نچسب
تا  خونمون میبا هم بر ای! شتتب بختهیپرونده ستترم ر ی. کلتونمیاالن که نم -

 میبخون
 !امیب تونمیواسه خودت؟ تا پاگشا نشم که نم یگیم یچ -
 منسوخ شده! گهیرسمها که د نیا -
 !میرسمها رو دار نیشرمنده ما هنوز ا یول -
 حله؟ یهمه چ یاگه پاگشا بش یعنی -
 گهیآره د -

 زنمیو به خونه زنگ م دارمیتلفنو برم یگوش فورا
 سالم مامان -
- ......... 
 م؟یکنیمامان! خواستم بپرسم ما آرزو رو پاگشا نم -
- .......... 
 تونمیتا پاگشا نشم نم گهیخونمون م میشب بر ایب گمی! بهش مستمیهول ن -
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 : دهن لق!گهیو با اخم م زنهیمحکم به پام م آرزو
- ........... 
رو پاگشا کردن که فرت  هیو بق حانهیو ر لیمگه راح گهیرو راست م یچ یچ -

 رفتن! یو فرت خونه مادر شوهراشون م
- ......................... 
 د؟یکنیخب اگه آره! پس چرا آرزو رو پاگشا نم -
- ..................... 
 .دیو واسه فردا شب دعوتشون کن یانیک یخونه آقا دیرو زوده! زنگ بزن یچ -
- ................. 
هم که نشتتد تو خونه  یکمک. هرچ انیم ؟یدار یپس پنج تا دختر واستته چ -

 میریگیاز رستوران م دیبپز
- ........................ 
 !منیمن زنمو تو دفتر کارم بب شهینم نکهی! ارهیمتن ب نیجان من مامان! ا -
- .......................... 
 خداحافظ -
- ........................ 

شا به خونه ما  ادیآن به ذهنم م هی. کنمیقطع م تلفونو سارا بدون پاگ که پس چرا 
سرعت از ذهن سارا رو به  شا کردن؟ فکر  م اومد؟ مامان گفت که خواهرامم پاگ

 باال ییو ابرو کنمی. رومو به ستتمت آرزو مزنمیو دستتتهامو بهم م کنمیخارج م
 :ندازمیم
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 ؟یاریدر م یباز چه بامبول نمیحل شد. بب -
 :گهیم یبا لحن شاک آرزو

 که من بهت گفتم؟ یآخه چرا به مامانت گفت -
که مگفتمیم دیبا یخو، چ - ها ن نیمن تو ا دیفهمی! اون  هم و تو ب ستتتمیباغ

 .میبزن یدور هی رونیب می! حاال ولش کن پاشو بریگفت
 :ارهیدسته برگه در م هیو  کنهیم فشیتو ک دستشو

 لهایمیا نمیا ایب -
 :ندازمیبهشون م یو نگاه رمیگیرو از دستش م کاغذها

شق ثه؟یدوتا حرفو حد نیا نیاوَوَوه! چقدر ب - شق و عا صه ع  یچه خبره بابا؟ ق
 وزعمادریچرا د ی!! راستشهیم شتریهم ب کشبیهزارو  یکه داره از داستانها نهایا

 تو مهومنها نبود؟
 نیا اارتباط ب یب یکه کجا رفته ول زنهیبه آدم نم یحرف درستتت یچکیواال ه -

. بعد رازیرفته ش مناریواسه س گفتنی! اولش مستین شونیعشق و عاشق انیجر
ستانیگفتن از طرف ب سه عملهاازش  زیتبر مار شده که وا ره! اونجا ب یدعوت 

 کنجکاو یلیخ ممغز و اعصاب! من یرفته خارج واسه کنگره جراح گنیحاال م
 نشدم.

 بهت نگفت؟ یزیچ نیثم -
با من صحبت نکرده،  شیعشق و عاشق انیاصال از جر نیثم گمیمن بهت م -

 بهت نگفت؟ نیثم یگیاونوقت تو بهم م
که به قول خودش ممکنه دو  یسفر هیبره سفر؟ اونم  دیچرا با نیخب آخه ثم -

 ممکنه چند ماه؟ ایهفته بشه و 
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 وقت از دهنت در نره؟ هیخودمون بمونه ها؟!  نیتو رو خدا ب -
 زن و شوهر آوازه کوچه و بازار بشه؟ نیب ی! مگه قراره حرفهازمیباشه عز -
ست آقاجون فرار کرد! م نیثم - ستیاز د سر  نویبه زور ثم خوا از  یکیبده به پ

 آن عوض شد! هی مشیتصم یبره ول یبازارش! اول قرار بود دو هفته ا یهمکارا
 آقاجونتم خبر داره؟ -
 بول کرده!! اونم قرهینامه اش م انیواسه پا یقاتیبهش گفته سفر تحق نیآره. ثم -
 کجا رفته؟ یگینم -
! بعد از نمیبرو ب ییچند تا کشور اروپا رمیم گفتیگرفته بود. م نگنیش یزایو -
 !گردمیافتاد، برم ابیآبها از آس نکهیا

 ضه؟یضدو نق یلیحرفهات خ -
 به من گفته: نیکه ثم ییزهایهمه اون چ نهایا -
 !میبر ای! حاال بشهیروشن م هیقض میرو که بخون لهایمینداره! ا یبیع -

 میشیو با آرزو از دفتر خارج م ذارمیسامسونتم م فیرو تو ک کاغذها
شا شد! بچه ها یپاگ  یسوزوندن! با کل شیخواهرهام آت یآرزو خانم هم تموم 

ش شون ک شب  دنیاخم و تخم و خط و ن ستم، آرزو رو مجبور کردم که  کف د
ضا ک ستن  یانیخونه مون بمونه! حاج ر شده بودن، نتون شب پدر بنده  که از ام

نه ا ها نا ییدا ی! جاارنیب یعذر و ب باز  یخال ینییجان  که   از یه منطقیبود 
فه ! فکر کنم اگه مطابق فلسچسبوندیبه من م شتریو آرزو رو ب کردیخودش در م

روز  هیو ماه عستتل و تولد بچه مون  یروز عروستت میبر شیجان پ ییو منطق دا
 بشه!
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 مامان رفتم و گفتم: شیده بار پ یانیاز رفتن خونواده ک بعد
 نصفه شبه! مگه فردا بچه هاشون مدرسه ندارن؟ رن؟یدخترهات چرا نم نیا -

 سر مامان کالفه شد و گفت: آخر
. نکنه میکمک کنن تا دور و بر رو جمع کن ستنیوا دیمعلوم هست تو چته؟ با -
ه ک نیبشتت شتتشیظرفهارو بشتتوره؟ برو پ ادیخانمت چادر ببنده و ب یخوایم

ساس غر ش یبیاح شته، اونوقت همش منکنه! دختر مردمو   ادیب به زور نگه دا
 !زنهیور دل من نق م

 مامان به عنوان پاگشتتا هیهد یکه به دستتتبند دمیهال که برگشتتتم، آرزو رو د به
 ی. لبخنددیکشتتیدستتتبند م انیبرل ینهاینگ یشتتده بود و با انگشتتتش رو رهیخ
 به لب داشت! بایز

 نشستم. کنارش
 ؟یستیتو خسته ن -
 ذره چرا هی -
 م؟یبخواب میبر -
 خواهرا و مامانت! تازه شوهراشون هم به کنار! یزشته جلو -
 ؟یاصال لباس خواب دار -
 نه -
 بکنم؟ تونمیچکار م نمیبذار بب -

 مرتبه به آشپزخونه رفتم و رو به مامان گفتم: دو
 د؟یبهش بد دیآرزو لباس خواب نداره. شما لباس نو دار -

 کرد و گفت:مکث  قهیچند دق مامان
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صندوقها،  - شلو هیسبزه، توش  کیپالست هیچرا دارم! تو کمد اتاق  اره که بلوز 
 بودم، تنگش بود فکر کنم تن آرزو بشه! دهیخر حانهیواسه ر هیاز سور

 سرعت به اتاق رفتم و لباسو آوردم و به آرزو دادم: با
 رو بخوره راسته یا گهیحق کس د تونهینم یچکیه گنیم نکهیا -
 شده؟ یمگه چ -

 6لباسو واسه آرزو گفتم. چشمهاش پراز خواب بود. از صبح تا ساعت  انیجر
 بعد ازظهر سر کار بود.

 گرفتم و گفتم: دستشو
ر شعورشون بکشه که برن خونه هاشون! فک نایفکر نکنم ا میبخواب میپاشو بر -

 کنم تا سحر هستن!
 ست؟یزشت ن - -
 !گهید ی! خسته ایداره! از صبح بدو، بدو دار ینه! چه زشت -

کرد و دم در آشتتپزخونه هم از مامان و خواهرها عذر  یاز همه خدا حافظ آرزو
که آرزو  دنیخند زیر زیکرد. خواهرهام دم گوش هم پچ پچ کردن و ر یخواه

 صورتش سرخ شد و گفت:
 ری! شب بخدیببخش -
 دم و گفتم:به سمت اتاقم رفت. رو به خواهرهام کر و
بده! مواظب رفتارهاتون  6فرق داره که  یلیبا ستتتارا خ نیا - ال پهنا جوابتونو 

 دیباش
 خواهر سومم، رو به من کرد و گفت: ا،یرو
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 م؟یگفت یواااااا! داداش مگه ما چ -
 یپخ و دیکه در گوش هم پچ پچ نکن دیفهمیانقدر هم نم یول نینگفت یزیچ -

کاراتونو بکن ریز دینزن نده! زود هم  هاتون بر دیخ به خونه  . شتتوهراتون دیو 
کم هم دلتون به حال اون بدبختها بسوزه! خودتون که فردا تا لنگ  هیمنتظرتونن! 

 کار! رصبح زود برن س دیها با چارهیاون ب د،یخوابیظهر م
ناختمیم خواهرهامو بال ستتوژه  یگاه ینبودن ول یبد ی! آدمهاشتت اوقات دن

شتیم ضر هم ه نگ شون رو راه بندازن! در حال حا داغ  یسوژه ا چیتا هره کره ا
که  نبود یتر از شب موندن آرزو تو خونه ما نبود! پنج تا خواهر شوهر تعداد کم

 رفتاراشون بشه! الیخیآدم ب
. آرزو لباستتشتتو عوض کرده و لبه تخت نشتتستتته. وارد اتاق رمیاتاق خودم م به
 :کنهی. رو به من مشمیم
 کجا بخوابم؟ -
 رو تخت -
 ؟یخوابیاونوقت تو کجا م -
 :گمیم یبدجنس با
 منم رو تخت -

 :گهیم ی. با لحن بچگونه اندازهیم نییو سرشو پا کشهیم خجالت
 !کشمیخجالت م -
رش . ستکنمیو بلندش م رمیگیو با زوهاشتتو با دو تا دستتتهام م رمیستتمتش م به

 !نهییهنوز پا
 گمیو دم گوشش م کنمیم تمام احساسم ب*غ*لش با
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 خانم طال! ارمیخودم از خجالت درت م -
شکان! بد ن - خواهرهات دارن به مامانت کمک  یول میبخواب میما اومد ستیا
 کنن؟یم
ض یلیخ - ساس نباش. وقت ز یرو بع سائل ح که تو هم به مامان کمک  ادهیم
 !میخسته ا یلیکه خ می. فعال بخوابیکن
 دمیخجالت کش یلیخ دنیخواهرات خند یوقت -
ش هیگلم! راحله  دمیفهم -  یونتیم حانهیو ر لیبه راح یداره ول شهیخورده نرمه 

 . من خودم هواتو دارم نگران نباش!یاعتماد کن
 !کنهیم واریو روشو به د کشهیرو تخت دراز م آرزو

 :گمیم یبدجنس با
 لباسامو عوض کنم! خوامیم ،یبرنگرد -
 نه ! راحت باش! -

 میشتتیم ریپ م،یاریبه راه ب نویا می: تا ما بخواگمیو تو دلم م دمیتکون م ستترمو
 رد کارمون! میریم

 !رشیگیو تو ب*غ*ل م رمی. آرزو پشتش به منه! به سمتش مشمیتخت م وارد
 :گهیو با اعتراض م گردونهیبرم سرشو

 اشکان؟! -
 :کنمیگرد م چشمهامو

 جونت با گرفتن نیته که به خاطر ثم. درستتنجاستتتیبه بعد جات هم نیاز ا -
 خونتون یشبها بر ،یحق ندار گهید یول یمجلس مخالفت کرد
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 کنهیبهت بهم نگاه م با
 ه؟یدختره چه پر رو نیا گنی! نممیواااه! هنوز عقد -
! باالخره کنمیصحبت م یعل ریمردم ندارم. خودم با ام یبه حرفها یمن کار -
 نه؟ ای زهیخجالتت بر دیبا
حرفه که امشتتبم اجازه دادن خونه تون بمونم. قول  یلیها! خ ینکن نکارویا -
 یستتنت خونواده مون بزنم! کل رینخواه ز کنمیخواهش م یول امیبازم ب دمیم

 !شهیواسم داستان درست م
 م؟یبر اساس رسم و رسوم خونواده شما راه بر دیبا یاونوقت ما تا ک -
 مونیسر خونه و زندگ میرفت یتا وقت -

 :دمیبهم فشار و سرمو تکون م لبهامو
 نکهی! به محض اشهیآماده م گهیماه د هیندادن. گفتن تا  لیخونه رو هنوز تحو -

ماده شتتتد، مجلس م که ه نی. اگه ثممیریگیآ و اگه  چیتا اون موقع برگشتتتت 
 . خب؟کنمیروز هم صبر نم هیبرنگشت، 

 زودتر برگرده دوارمیام یباشه! ول -
 :زنهیسوال تو ذهنم جرقه م هی نیاسم ثم یرآو ادی با
 گرفت؟ ادی نترنتیبود چطور ا نایکه ناب نیثم -
شروع کرد به کتاب زهیزرنگ و ت یلیاون خ - شمهاش  شدن چ ! بعد از خوب 

شمهاش عادت کنه! چند روزه هم کار با کامپ  ادی رو نترنتیو ا وتریخوندن تا چ
 گرفت!

 .ناستیبه چشمش بود. فکر کردم نا ب اهیس نکیاومد دفتر، ع کهیروز -
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نور  نیواستته هم کردیم هیگر یلیآقاجون خ یبه خاطر فشتتارها هایآخر نیا -
 نکنه! دایپ یتا مشکل زدیم نکی. شب و روزعکردیم تیچشمهاشو اذ

 :گمیخودم برسم! با خواهش م یخورده به حال و هوا هی دیبسه با نیثم گهید
 خانم طال؟ -
 ها! -
 ؟یروتو به سمت من کن یخواینم -

 :کنهیم میم قا نهی! و سرشو تو سچرخهیتو ب*غ*لم م آرزو
 کنمیخمار م چشمهامو

 آرزو؟ -
 :ندازهیم یو به چشمهام نگاه ارهیدستهام در م یاز ال سرشو

 نیمرو ز رمیم شتتمیپا م یبشتت چمیپاپ گهیذره د هیعمرا اگه بذارم! به خدا اگه  -
 !خوابمیم
قع تا مو دیبا ادیکه بوش م نطوریمهمه! ا یلیاون خ تیکه رضتتتا رمیبپذ دیبا

 !میکن یقل دو قل باز هیو  میلواشک بخور ،یعروس
 آروم شده. خونه

صدا سهیبه گوش نم رونیاز ب ییسرو شو ب کنمیبه آرزو م ی! نگاهر سر  نیکه 
ستهام قا سش بلنده! موها یکم هیکرده و  مید شمهامو  یکوتاهش جلو ینف چ

 :گمیلب م رینرمه! و ز یلی. موهاش خکشمیموهاش م یدستمو رو هیگرفته. 
 کچل! یمارکوپولو یکوچولو یشیپ -
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 یکساعتی! شبیداد خواب د ی. چه حالمیشد داریاز خواب ب 10ساعت  صبح
صبحونمونو خورد شهیم شو داره تمیکه  ونه که ببرم خ کنهیو پر م تی. آرزو خود

 شون!
 :گمیم یجد یلیخ
 جوجه! میکر مینهار بر میخوای! میعمرا بذارم بر -

 " اگه ناراحته ببرش!"گهیم دنیبا چشم و ابرو و لب گز یه مامان
 :کنمیورومو سمت آرزو م کنمیاخم به مامان نگاه م با
 زنمیاگه مشکلت پدرته، خودم بهش زنگ م -
 نه.... آخه...... -
 زیبر ،یمن باشتت عیمط دیبا ،یعقدم ،یاما و اگر نداره که! زنم ،ینه، آخه، ول -

سخره رو! به خاطر هم نیدور ا سوم م سمو ر سمهاتون  نیر رو که آواره  یکیر
هم که گم و گور شده! پاشو خوشگل خانم وگرنه  یکی دیغربت کرد اریشهرو د
تا  نجاستتتیهم زمناز دوردونه اش امرو گمیو م یانیحاج رضتتا ک زنمیزنگ م

 شب!
 :کنهیرو به مامان م آرزو

 اشکانو نیا یحاج خانم من اصال دوست ندارم مزاحمتون بشم ول دیببخش -
 .ستین میم*س*تق یصراط چی. به هدینیب یکه م

 . دلشگهیهم نم راهیمادر! بچه م هم سمجه هم پر رو. البته پر ب شناسمشیم -
 زنش باشه! شیپ یلیروز تعط هی خوادیم

 :کنمیتا به تا م ابروهامو
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شد - سمج  شما درد نکنه حاج خانم! حاال ما هم  ست  شه!  مید و هم پر رو! با
 میایبه سالم هم م

 .زیبرو برو . انقدر مزه نر -
سمت اتاقش م شهیاز جاش بلند م مامان شما ها که ظهر داررهیو به   دیریم دی. 

خونه  میهم بر که عصتتر با حانهیرستتتوران. منم پاشتتم آماده بشتتم، برم خونه ر
 خاله ت روضه!

 :گهیم یو با لحن مهربون کنهیروشو به آرزو م مامان
 دیتا شما دو تا جوون راحت باش رونیبرم از خونه ب گمیدخترم. م دیببخش -
 منم که مزاحمم! ه؟یچه حرف نینه حاج خانم ا -

 :رمیگیم دستشو
عارف ت یبخونم! اگه ولت کنم تا فردا صتتبح ه نیواستتت ثم خوامیم میبر ایب -
 دیکنیپاره م کهیت

 :کنهیم یخنده ا مامان
 برو مادر! شوهرتو منتظر نذار -
 .زنمیآرزو زل م یبه چشمها شمیوارد اتاق م نکهیمحض ا به
 ؟یصبحتو نداد اتیمال -

 کنهینگام م متعجب
 ه؟یچ گهیصبح د اتیمال -
ندمیچشتتمهامو م - هامو غنچه م ب با برخورد  هی. ارمیو جلو م کنمیو لب دفعه 

 .کنمیآرزو تو گوشم چشمهامو باز م فیضربه خف
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 خودشو به آدم بمالونه! خوادیم قهیپرروت کردم! دم به دق -
 :گردونمیم چشم

 کنهیم یو داره زبون دراز ستادهیتخت ا یباال -
شو م ندازمیرو تخت م خودمو سه ارمیگیو پا ش شهیمجبور م فتهین نکهی. وا . نهیب

 .کنمینحو وصول م نیدتریصبحمو به شد اتیو مال کنمیدرازش م
کهی. ارمیگی! حق مردمو ملمیمن وک - مه! از شتت گهید ن مادرم هم  ریحق خود

 حالل تر!
سونتم فیشده آرزو رو از تو ک نتیپر یبرگه ها طنت،یش یاز کم بعد در  سام

 :کنمی. رو به آرزو مارمیم
ها خوامیم - مه  له تعط یو زار هیبخونم. گر نویثم ینا نا  باز نمی! نبلیو آه و 

شمهات به روبرو خ شاک رهیچ شه که  شمه بجو شه و مثل چ شه شمیم یب ! با
 آرزو؟

 کنمیم یسع -
 شه؟ممنوعه! با ی! اونم مکانهایبدن هیاونم تنب یشیم هیتنب یکن هیاگه گر -

 گهیم یشاک آرزو
 !یهست یادب یب یخدا! گهیخب! بخون د -

 نیثم یها نامه
 کیکه مامان ستتماء تو قصتته هاش  ییاز کجا شتتروع کنم. از اونجا دونمینم

مامان ستتماء خوشتتش  یمحمد از قهرمان داستتتانها ریقهرمان داشتتت و بابا ام
 مامانم عماد بوده؟ یبهم گفت که قهرمان داستها دهیو مادر جان فر ومدینم
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و  رفتیگهگدار از دهنش در م دهیکه مادر جان فرشتتروع کنم  ییاز اونجا ای
 :"بچه م عماد، به خاطر سماء در به در شد؟"گفتیم

حضتتورشتتو حس  یبار روز آش نظر نیکه واستته اول کنمیشتتروع م ییاونجا از
سرد ضورش تو خونه پر  یکردم! به خاطر عطر مردونه  نبود که زده بود، بلکه ح

شا شتم. محال م یحس من بود! ول نیا دیرنگ بود.  شم دلم اعتماد دا ن به چ
شه! وقت یزیبود چ ستش گرفت فه یرو حس کنه و درست نبا ستمو تو د  دمیمد

نبوده! دستتتش پر بود از  لیدل یکه از حضتتورش حس کردم ب یکه اون انرژ
شا یانرژ شا دیمثبت.  مان قهر نکهیهم به خاطر ا دیبه خاطر پزشک بودنش و 

 نیکم کم برام رنگ گرفت. اول رنگشیمن بود! حضتتور ب یکودک یداستتتانها
 تیاز روز بارون تو شتتمال بود و نها م،یزندگ یشتتدن صتتفحه ها یرنگ ،یرنگ

ستهام چهره اش رو د یرنگش روز سالها در آرزوش  یزی. چدمیبود که با د که 
. حس منیرو لمس کنم و بب میکودک یصورت قهرمان داستانها خواستمیبودم! م

چشتتم  دیبگ دیهنوز چشتتمهاش عاشتتق بود. شتتا بود که بیکنم و بفهمم! عج
 شمهاشراحت. حالت چ یلیانگشتهام حس کردم، خ ریز یعاشقو من چطور

 عاشقانه! اریبه من گفت که از د
تابتر  یب دنشییگذشتتتت و من هر روز در حس کردن حضتتورش و بو روزها

 .شدمیم
 از اون لحظه ناب یروزگار گذشت

 معراج دل بود به درگاه مهتاب که
 اون درگه عشق چه محتاج نشستم در
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 هر شام مهتاب به یادت شکستم تو
 نایدختر ناب کیبه خواستته دل  یچه کست داد؟یبه من حق انتخاب م یکست چه

 داد؟یبها م
که از  ییچشتتم من بلند شتتد و من موندم و ستترما یجراح یکم زمزمه ها کم

 یب یکه لحظه ها ی! تنها کستتختیریعمل تو جونم م جهیترس و وحشتتت نت
پر کرد، عماد بود و من چه  یقبل و بعدعمل جراح یرو در روزها و شبها میکس

 ملبق ی. عشق اون به تک تک سلول هاخواستمیخودخواهانه اونو واسه خودم م
 سفر کرده بود!

 دارم نهیختتون در س یایدل در ِی چه جتتا اگر
 تتارمیاز دل کتتتم م یائیدر عشق تتتتو در یول
! دمیفهمیو علتش رو نم کنهیم یکه عماد از من دور کردمیوضتتوح حس م به

شا دنیتنها آرزوم د ستم ترس از  دیاون بود.  شق به عماد بود که تون به خاطر ع
بود  یفرد نیکه عماد اول یبود لحظه ا بایرو تحمل کنم! و چه ز یعمل جراح

 ،میقهرمان زندگ دنیعشق! و من از د نیفرد، اول نی. اولدمیکه من با چشمهام د
 !شدمینم ریس

 بتتتا متتتتن نتتتتهیمثتتتتل آئ یچه روبتتتتروئ اگر
 تتتدنید تریس یبتتترا ستیچشمهام َبَسم ن یول

به قلب من ظه  ها کردمیفکر م یفقط در اون لح تان مان داستت  یکه واستتته قهر
 !دیتپیم شیکودک

 عالتتتم یدل نه هتتتتزار دل همه دل ها کی نه
 که عاشق تتتتو باشم تتخوامیدل ها رو م همه
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و از لمس دستتتهاش، عشتتق رو به تک  دمیعماد نور رو د یمن در چشتتمها و
 کردم. قیهام تزر اختهی

 عاشق تر از عشق یتوئ
 شعر مجستم تو بتتاغ قصه از تتتتو سحر گل کتتترده شبنتتتم یتتتتوئ

 چشمهات خواِب مخمل تو
 راز تتکشبیآغاز هتتتزار و  خونتتتهیزار مهتتت تترازیناِب ش ش*ر*ا*ب

 یچشتتم ریکه به من توجه نداشتتت اونو ز یبودم! در تمام مدت دنشید صیحر
شده ش  ی! مثل دختر بچه ادمییپا یم سک گم سالها عرو شده بودم که بعد از 

 !کنهیم دایقابل تصور پ ریغ یجا هیرو در 
 بار نه صد بتتتار به تعتتتداد نفستتتهام کینه  نمیتو رو بب خوامیم

 خوامیچشم نه صد چشم همه چشمها رو م کیتو نه  دنید یبرا
 تتتدیمثل گتتتل نوازش کرد و بوئ دیرو با تتتتتو

 دیتو رو د دیفقط با استیچشم تو دن یچ باهر
بودم که عشقم رو به  یو من دنبال راه دیچرخ یاسم عماد در ذهنم م هرلحظه

 کنم! هیهداون 
 مثل متتتاه رو قله ها نگاه کتتترد دیرو با تتتتتو

 صدا کرد دیتو رو با استیلب تو دن یچ باهر
 بار نه صد بتتتار به تعتتتداد نفستتتهام کینه  نمیتو رو بب خوامیم

 خوامیچشم نه صد چشم همه چشمها رو م کیتو نه  دنید یبرا
 رو مطرح کرد. مایاز دوست س یخاله خواستگار یچقدر برآشفتم وقت و
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ستگار صبح ساعت  یروز خوا سه  به آرزو زنگ زدم. آرزو گفت که پروازش وا
ساعت  ست که با  ادیم 5سه بعد از ظهره و  خونه خاله دنبالم! خاله از من خوا

نگفت که چرا من به آرزو زنگ زدم و بهانه اونو واسه نرفتن  یکس یاونها برم ول
 رفته بود، ستتر در یکه عماد به خواستتتگار یم لحظاتزدم! تما یبه خواستتتگار

 هیاومده و پروازشتتو  شیبراش پ یکردم! آرزو زنگ زد و گفت کار هیگر بانیگر
 .ییو تنها یکس یپر از ب یایروز عقب انداخته! و من موندم و دن

کوبش قلبمو احستتاس کنم.  ینگاه چیبود تا بدون ه یبردن استتمش کاف تنها
رنگ و حس  ینیدر همنشتت ا،یو آب ستتاحل در گیر ینیمن عمادو در همنشتت

رهگذر، در  یپا ریز یزیپائ یدر خش خش برگ ها د،یغروب خورشتت یتابلو
ها ما زده ب یتک درخت ب ییتن در زم*س*تون، در حس آرامش  دیبرگ ستتر

ست ز . تمافی میخط خط دفتر خاطرات زندگ یبارون و در البال یها هقطر ریپو
نجره پ یپا یشمعدون یبارها و بارها در غربت گلدونها دیباریبارون م کهیموقع

 قصه عشقشو واسه چشمام اعتراف کردم. ده،یخونه مادر جان فر
 نفر آمد یك

 عضالت بهشت تا
 مرا امتداد داد. دست

 نفر آمد که نور صبح مذاهب یك
 وسط دگمه هان پیرهنش بود. در
 علف خشك آیه هان قدیمي از

 مي بافت. پنجره
 پریروزهان فکر، جوان بود. مثل
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 اش از صفاف آبي شط ها حنجره
 شده بود. پر
عصرونه بودم که احساس کردم  یچا یآشپزخونه مشغول شستن استکانها در

کوبها  واریهال بلند شتتد. به خاطر آزار نور چراغ، فقط د یاز تو ییپا یصتتدا
نفر از در آشپزخونه به داخل افتاد. ترس همه جونمو گرفت.  هی هیروشن بود. سا

ستگ شپزخونه رفتم که با د یبه آه سمت در آ ش غیج یدمر هیسا دنیبه  .  دمیک
آشتتنا به مشتتامم خورد. عماد بود. از  یعطر یو بو دیچیدستتتش به دور بدنم پ

ق قلب عاش یبرگشته بود. جواب مثبت اون برابر بود با حکم نابود یخواستگار
احساس  دم،یدیدر وجودم لونه کرده بود. حاال که م یمن! مار حسادت بدجور

شتن عماد  یودخواهشده! حس خ تیبدم هم تقو یکه حسها کردمیم سه دا وا
س سادت به ک صال نم یو حس ح در جواب عماد  اریاخت ی. بشناختمشیکه ا

 د"از من هم خوشتتگلتر بود؟" چه زو دمیکه به من گفت "عروس بد نبود" پرستت
سه آخر ش نیخودمو لو دادم! به خودم اجازه دادم تا وا ه ک نمیبب یبار او نو به رو

 یاز ستتر انگشتتتهام به رو متریلیم هرشتتدن  دهی. با کشتتدمیبا چشتتم دلم د
 !دیکشیصورتش، ذره ذره وجودم به سمتش پر م

اون هم از مدتها قبل وارد جرگه عاشقها شده بود!  نکهی. مثل ازدینم یحرف عماد
 پر از غم گفتم: عماد ؟! یبا لحن

 عماد! نیعماد! ثم زیگفت: جان عماد! عز یاون بدون مکث و
 عماد بودم! نیبودم و ثم زشیجانش بودم، عز من
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 مختیبهش نگاه کردم. تمام حس عاشقانه م رو در نگاهم ر میاشک یچشمها با
 یدادم. در چشتتمهاش غم هیعشتتق به عماد هد یبایز یروانه هاو به همراه پ
شاد و اونهم در  کردمیفکر م زیچ هی. در اون لحظه فقط به شدیم دهید یهمراه 

 کنار عماد بودن.
نده چشمها ز نیا دنینگاه و د نیبشه! من با ا یچشمهاش بارون نمیثم نم،ینب -
 م!
ستمیم یچ ستمیم یدر جوابش بگم؟ چ تون شق ا تون  نیدر جواب اعتراف به ع

 مرد زخم خورده از دوست بگم؟
 نفر آمد کتاب هان مرا برد. یك

 سرم سقفي از تناسب گل ها گشید. رون
 مرا با دریچه هان مکرر وسیع کرد. عصر

 مرا زیر معنویت باران نهاد. میز
دادم.  یو به او اجازه هر کار دمیبستتتم و گردنمو به ستتمتش کشتت چشتتمهامو

از عشق خالص من  شدیکه پر م یرو گذروندم. لحظات یوصف نشدن یاتلحظ
اون عشتتقش رو به من القا کرد. بدون هرگونه  بای. و چه زگهیو عماد به همد

 !یخواهش نفس و ه*و*س
کار رو به اون دادم . پدر بزرگم و پدرم،  نیو من اجازه ا دیمنو ب*و*ستت عماد

رسالت من در زنده موندن صاف  دیمرد بدهکار بودن و شا نیبه ا نهایاز ا شتریب
 مشدیم یب*و*سه جهنم نیمن با ا دیمرد بود. شا نیاونها به ا یکردن بدهکار

و  شتتدیم یجهنم سیابل دنیب*و*ستت لیاون هم به دل ی! ولسیهم ابل دیو شتتا
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که هر دو در کنار  یجهنم شتتدیم ی. و چه بهشتتتمیشتتدیهردو به جهنم رونده م
 !کی! عشق من به او مانند خدا بود. بدون شرمیهم بود

مستتئله ببره هردومونو محکوم  نیاز ا ییاگه آقاجون حاج رضتتا بو دونستتتمیم
ستهام بو ی. ولکنهیم شق م یمن د صال فکر  دادیگل ع ضا ا و آقا جون حاج ر

ز اونو ا نکهیکاشتتته نه ا یگل عشتتق رو در قلب کستت نیمن ا دیکه شتتا کردینم
رو در  لمکوچک د یکنده باشتتم! در لحظه لحظه با اون بودن، پروانه ها شتتهیر

. شونه هنیعشقش به پرواز در آوردم تا نرم و آهسته بر شونه ش بش یبایآسمون ز
 که نگاه نگرانش منتظر من بود. یکس

دفعه  نیانداخت و ا میاشتتک یبه چشتتمها یمن جدا شتتد و دومرتبه نگاه از
ستش رو محکمتر به دورم  شت و گر دیچیپد شونه م گذا شو رو  سر د. کر هیو 

ه رو ب جاناتیه هیو من بدون حرکت اجازه تخل کردیم هیمرد در برابرم گر کی
 :گفتیهق هقش م نیاون دادم! در ب

حس برادر به خواهر کوچکترش  هیکه حسم به سماء فقط  فهممیاالن دارم م -
 باختم! مویبوده! من چه ساده زندگ

 نشستیم. بعد،
 زدیم از دقیقه هان مشجر. حرف

 کلماتي که زندگي شان ، در وسط آب مي گذشت. از
 ما زیر ابرهان مناسب فرصت

 تن گیج یك کبوتر ناگاه مثل
 خوشي داشت. حجم
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اشتتکهاشتتو با کف  کهی. عماد در حالمیتلفن هردو به خودمون اومد یصتتدا با
 به سمت تلفن رفت. کردیدستش پاک م

 الو -
- ...... 
 سالم مامان -
- .......... 
 نکردم هیگر -
- ......... 

 .دمیرو تو چشمهاش د دهیبه من انداخت و من برق اشک نخشک ینگاه
 صدام خوب شد؟ -
- ............... 
 میایهم نرفته. با هم م نیدنبالتون. ثم امیاالن م -
- ............. 
 میفتیراه م گهیساعت د می. تا ندونمینم -
- ............... 
 خداحافظ -
- ................. 

 تلفنو گذاشت و رو به من کرد: یگوش عماد
 دنبال مامان شوهرت! میبر میخوای! میحاضر شو خانم -

ش گانهیکلمات ب چه سعت زالل ی. لبخندشدیازدهنش خارج م ینیریو   یبه و
 یمطبوع یآن احستتتاس کردم که گرما کیقلبهامون زدم.  نیب یعشتتق جار
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. انداختم نییگونه هام گذاشتتتم و ستترمو پا یصتتورتمو فرا گرفت. دستتتمو رو
 .دادیخجالت همراه با حس شعف ته دلمو مالش م

ستهامو از رو عماد ستش، د شت. لبخند مهربون یبا هر دو د و ر یصورتم بردا
 کرد: هیبه چشمهام هد

هنوز تو ازدواج دستتت دستتت کنم؟ بستته ستتال  38بعد از  یخوایتو که نم -
 دل دل کردم! یهرچ

 :دمینال
 آقاجون! یول -
سابق غد و  دونمیم دیبع - ضا هنوز هم مثل  شه!احتماال اونم  هیحاج ر دنده با

. تو نگران نباش. حاال هم زود کنمیحل م زویشتتده! خودم همه چ هیمثه من تنب
 برو حاضر شو. دم در منتظرتم.

نگاه  هیجلو نشتتستتت و من عقب.  ی. خاله صتتندلمیعماد دنبال خاله رفت با
نگاه هم به عماد. رو به عماد  هیقرمز و متورمم کرد و  یمشتتکوک به چشتتمها

 گفت:
 شده عماد؟ یزیچ -

 خونسرد گفت: عماد
 نه چطور؟ -
 جفتتون قرمزه؟ یچرا چشمها -

رو کنج لبش  یلبخند کهیبه چشتتمهام انداخت و در حال نهیاز آ ینگاه عماد
 گفت: کردیمهمون م
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نکردن اصتتول مراقبت از  تیاحتماال به خاطر رعا نمیمن که ستتردردم. ثم -
 ن؟یچشمهاش قرمز شده. مگه نه ثم ط،یچشمهاش تو نور مح

 گفتم: آهسته
 دمیمن انجام نم یبزنم ول یآفتاب نکیع دیدکتر گفته تو شب هم با -

 روشو به سمت عقب برگردوند: خاله
شکل  ؟یکنینم تیخب خاله جون ، چرا رعا - شمهات م سه چ خدا ناکرده وا
 .ادیم شیپ

از خونه  کهیبعد آرزو به دنبالم اومد و من به خونه آقاجون برگشتتتم. زمان روز
له م ماد ب رفتم،یخا تانیع ظه ا مارستت قاجون  یبود. از لح به خونه آ پامو  که 

سه خودم شتم وا  ییاکاره یسر هیزودتر بتونم  یکردم تا هرچ یزیبرنامه ر گذا
و  وتری. مثل کامپرمیاد بگی عتریبودنم ازش محروم بودم ستتر نایکه به خاطر نا ب
 ود.تو ذهنم ب ییزهایچ هی یکه از کودک یو خوندن و نوشتن لیاستفاده از موبا

سالها ب بعد کرده بود. با حر. و ولع  زهایاز چ یلیخ صیشدن، منو حر نایاز 
از تمام لحظات روزم  کردمیم یو ستتع کردمیبه دورو برم نگاه م یتمام نشتتدن

و نح نیبه بهتر شتتناختمشتتونیم یا گهیکه قبال جور د ییزهایچ دنیواستته د
ستفاده کنم. گاه ستمیاوقات نم یا سم از راه  نیب یرابطه ا تون شناخت اون ج

ش نیکنم. به هم دایو لمس کردن پ دنید و  دمیدیرو خوب م ءیخاطر اول اون 
 نیب یارتباط کردمیم یو ستتع کردمیو اونو لمس م بستتتمیبعد چشتتمهامو م

 چشمهام با دستهام برقرار کنم. یها یافتیدر
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 ییمونده بود. چون دا دهیروز به اومدن آقاجون حاج رضتتتا و مادر جان فر هی
ورودشتتون بر  یهم باهاشتتون رفته بود، آماده کردن مقدمات مهمون یعل ریام

 پدر عماد بود. یتهران یعهده آقا
 دونمیواستتش تنگ شتتده بود. نم یلیبودم، دلم خ دهیروز بود که عمادو ند دو

نگ نزده بود و ازم خبر ته بود. روز و شتتتب، در خواب و  یچرا بهم ز نگرف
 فکر و ذکرم عماد بود ،یداریب

 خوابم. یتو
 ،یبوم خال یرو ه،یسا ریز

 چشمان تو را ناز
 :یکنم نقاش یم

 یاسیبژ،  ،یصورت
 افسون تو هستم. جیهنوزم گ من

 میدستها
 ییخدا یجادو م*س*ت

 دلم در حسرت و
 .یبوم خال یمن بودم ، بجا کاش

ط من و عماد فق نیاتفاقات اونشتتب ب نکهی. ترس از ااوردیدلم طاقت ن باالخره
ساده بوده، به قلبم چنگ م هی سات  سا شوب م نداختیفوران اح . ردکیو دلمو آ
از  نوشتتته شتتده بود. بعد لیدفتر داشتتتم که توش شتتماره تلفنها، با خط بر کی

خوب شدنم چون هنوز مشکل خوندن و نوشتن داشتم اون هنوز همراهم بود. 
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شماره خونه آقا یاز زندگ یخاطره ا ستم و  شمهامو ب شته م! چ رو  یتهران یگذ
رو برداشتتت. با خاله  یکردم. به خونشتتون زنگ زدم. خاله گوشتت دایاز توش پ

س شکر از اونها به خاطر زحمت چند روزه  یاحوال پر سمو ت کردم و علت تما
س س ادوو در آخرحال عم دمیعنوان کردم. از حال همه پر . خاله گفت که دمیپر

ستانیربیدو روز درگ نیعماد ا ش مار سه و یتهران یبه آقاشب و کمک  کیو ک ا
 ادیخاله گفت تو راهه و داره م نکهیرزرو رستتتوران و... بوده. از همه مهمتر ا

 نیا دنی! با شتتنارهیب دنیرو که خر وهیم یخونه آقاجون حاج رضتتا تا جعبه ها
. به ستترعت مکالمه مو تموم دمیخاله نفهم یاز صتتحبتها یچیه گهیحرف، د

مرتب  و دهیبه خودم نگاه کردم. لباستتم پوشتت یقد نهیکردم. به اتاق رفتم و تو آ
 یلینه؟ بعد از اون شب دل ایعماد شال سرم بندازم  یجلو دیبا دونستمیبود. نم

عذب  یلیدل رو محرمش کردم، خودمو خ میمر یکه وقت دمیدینم جلوش م
 باغها نبود. نیکه اصال تو ا یعماد یوکنم. اونهم جل

 یزیچ یآرزو محرم همه اسرارم بود ول نکهیابه کارخونه رفته بود. با وجود  آرزو
لم د یلیروز که خ هیدر مورد عشتتق و عالقه م به عماد بهش نگفته بودم. فقط 

 طیشتترا نیرو دوستتت دارم و با ا یکیگفتم که  دیگرفته بود و ازم علتشتتو پرستت
 .دونمیبه اونو محال م دنیرس میینایناب
نهیزنگ م یوقت خواستتتمیباز کردم. نم اطویح در متوجه  فونیاز پشتتتت آ ز
 در صدام بشه! میو دلتنگ جاناتیه
و  نی. زمرفتینم شیو عقربه ساعت هم اصال پ کردمیبه ساعت نگاه م کسرهی

 کنه! ستیدر همون لحظه ا ایزمان دست به دست هم داده بودن تا دن
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لحظه  هیقلبم واستته  اطیتو ح یستتنگفرشتتها یقدمهاش رو یصتتدا دنیشتتن با
 کرد. دنیو بعد پر تالطم شروع به تپ ستادیا

ه ک کردمیگامهاش برام آشنا بود. با هر گام احساس م یبستم. صدا چشمهامو
ش صله ب نی. چرا ارهیگیتمام وجودمو م یحال خو ساختمون  اطیدر ح نیفا تا 

 شد؟یتموم نم
 ادیپات از همه جاده ها م یصدا یایم یوقت

 ادیم ایشهر دور که از همه دن هینه از  انگار
 رسه یم دنیشه لحظه د یکه در وا م یوقت تا

 رسه یمن م نهیبه س نیکه جاده ست رو زم یهرچ
 نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ب ییکه تو یا

 رسم یخوام م یم یتورو داشته باشم به هرچ اگه
شت سمت د وح سون به  شد که هرا شدن از او باعث  ست دادنش و دور  ر ازد

 کهنیبدون عماد نفس بکشتتم، چه برستته به ا تونستتتمیهال بدوم. من نم یورود
 کنم! یزندگ

 تکرار بکنم یقلبمو واسه ک یستیتو ن یوقت
 بکنم داریب یخواب آلوده رو واسه ک یگلها

 دونه بپاشه یعشق واسه ک یکبوترا دست
 تونه بدون تو زنده باشه یتن من م مگه

 نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ب ییکه تو یا
 رسم یخوام م یم یتورو داشته باشم به هرچ اگه
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در رفت. همزمان دست اون در رو باز کرد. با باز شدن در  رهیکه به دستگ دستم
. مدیبال بال زدم! خودمو کنار کشتت دنشیرفت و واستته د ادمیاز  هامیهمه دلتنگ

شد.  ستانه در ظاهر  ستش بود. مجال  هیقامتش در آ سون تو د جعبه پرتقال تام
 گذاشتن جعبه رو بهش ندادم و سرمو رو شونه ش گذاشتم نییپا
 ؟یعماد؟ تو کجا بود -

 تو راهنیغبار پ هیسوغات نیزتریعز
 تو دنییو بو دنیمنه د یدوباره  عمر

 خوام یمن تورو واسه خودم نه از سر ه*و*س م نه
 خوام یتورو واسه نفس م یمن یدوباره  عمر

 نفسم رهیگ یتو م یهمه کسم ب ییکه تو یا
 رسم یخوام م یم یتورو داشته باشم به هرچ اگه

 گفت: خندون
 هیرو شروع کن! منم دلم واست  یتو، بعد گله گذار امی! بذار بزکمیسالم عز -

 ذره شده بود.
 ردنم انداخت:گذاشت. دستشهاشو دور گ نییپا یرو دم در ورود وهیم جعبه

 انگار دوسال گذاشت دمتیکه ند یدو روز -
 گفتم: یلحن شاک با
 ؟یخونمون؟ چرا زنگ نزد یومدیچرا ن -
زنم بهت زنگ ب ینداشت لیتو هم که موبا نجا؟یا ومدمیم دیبا یبه چه بهونه ا -
 !یکه تو به من زنگ بزن کردمیهمش خدا خدا م یول
 تو رو نداشتم یمنم شماره  -



wWw.Roman4u.iR  256 

 

 آن به خودش اومد: هی
 آرزو کجاست؟ -
 رفته سرکار -
 اد؟ینهار م -
 ادیبعد از ظهر م 6نه! ساعت  -
ش ایب - که با  وبعدش لباساتو بپوش میاریب نیها رو ازتو ماش وهیو م ینیریباهم 

حاج رضتتا و  ییهم باهات کار دارم. از فردا که دا یکه کل رونیب میهم نهار بر
ن. تا نبر ییحواستتمون به رفتارهامون باشتته تا بو یلیخ دیبا انیم دهیخاله فر

 رو درست کنم! یخودم به وقتش همه چ
به رستتتوران رفت اونروز هار،  با هم، ن ماد  ها نگرانمیبا ع عدم  ی. تن هردومون 
آقاجون حاج رضتتا بود. درستتت بود که آقاجون از رفتارش با عماد  تیرضتتا

 خودشو داشت. دیقاو ع تهایاون هنوز هم ذهن یبود ول مونیپش
سوند. وقت 5ساعت  عماد دادم  ریآرزو اومد بهش گ یبعد از ظهرمنو به خونه ر
 رانسلیخط اضافه ا هی. آرزو دمیخر لیموبا هی. میواسم بخر لیموبا هی میکه بر

ه رفتم، و ب اطیکارتو گذاشتتتم به ح میستت نکهیداشتتت که بهم داد. به محض ا
 .دمعماد که شماره اشو همون روزگرفته بودم زنگ ز لیموبا
 گفتم: دمیالو گفتنشو شن یصدا یبرداشت. وقت رویبار زنگ خورد تا گوش چند

 عماد! )سالم آقا عماد) ویبونژوق موس -
 بعد از چند لحظه مکث گفت: یمنو نشناخت ول اول

 طون؟یش یی! تونیثم -
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 :دمیغش پشت تلفن خند غش
 ؟یزنیزنگ م یک یگوشبال! از  -
 خودم -
 خودت؟ -
م کارت میستت نی. ادمیخر یگوشتت میآرزو رو گرفتم و باهم رفت قهیآره! امروز  -

 آرزو بهم داده.
شه گلم! من االن با - ش دیبا شب  سم  نی. افتمیبرم اتاق عمل.  شماره رو به ا

 .کنمیم ویعشق عماد س
 .دمیخند یریز یصدا با

 عماد اومد یصدا
 خنده هات عشق عماد! یفدا -

صد نه من م ابراز صد در شقش خا. خودش بود.  ستمیمحبت و ع حال و  تون
شم و نه اون م 38 -39مرد  هی یهوا شته با شق دا ستیساله رو تو درک ع  تون

بود که ما هردو  نیستتتاله عشتتقشتتو به من ابراز کنه. مهم ا 23دختر  هیمثل 
هرکدوم به روش خودمون! من  اصل بود! حاال نیو ا میرو دوست داشت گهیهمد

 و اونهم در کنار من به دنبال آرامش بود! خواستمیبودن با اونو م
 با تو بمانم بگذار

 ساحره دلها یا
 کالمت شده ام ییاهوارا یقیکه آواره موس من،
 چشمانت رنگ باخته ام سیکه در طعم خ من

 بگذار
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 یلحظه ا تا
 یپنهان دیشا
 .رمینامت اوج بگ ینجوا با

 بگذار
 دوردستها، تا

 سحر نگاهت سفر کنم. در
 تو، در وسوسه "انسان" هبوط کرده ام یب

 تو، بگذار با
 "هو" سجده کنم. ییتنها به

 اسی کی یتا به وسعت جادو بگذار
 بدارم، دوستت

 من! یتمام یا
 رو ینچندان روشتتن بود، گوشتت ندهیبر لب و نگاهم به آ یکه لبخند یحال در

خونه  ارتیاز ز یعل ریو عمو ام دهیآقاجون و مادرجان فر کهیقطع کردم. روز
. همه گل به می. من و آرزو هم با هم رفتمیخدا برگشتتتن، همه به فرودگاه رفت

 یلیخ . عمادانیب حجبرگشته از  یدست منتظر اونها بودن که به سالن مسافرها
رو خودم احستتاس  نشتتویستتنگ ینگاهها یول کردیبرخورد م یبا من رستتم

که من  دنید یوقت ،یعل ریحال آقاجون و مادر جان و عمو ام فی. توصکردمیم
 و جاناتشتتونیاز ه یمیقابل شتترح دادنه. هرچند که اونها ن ریغ نم،یبب تونمیم

 یول دادنینشتتون م م،یاشتتتکه با اونها د یتلفن یدر تماستتها هاشتتونویشتتاد
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ش شونیشاد یها هیاونها و گر یخوشحال شک تو چشمهاباعث  همه  ید که ا
س بابا! شما که مجل یرو به همه کرد و گفت: ا یتهران یآقا کهیحلقه بزنه بطور

 خونه، مهمونها میبر دیای! بگهی! بستته ددیو غمو با هم ع*و*ض*ی گرفت یشتتاد
 و گفت: ردمنتظرن! آقاجون حاج رضا عمادو ب*غ*ل ک

 یپسرم چشممو روشن کرد -
 شیرو در پ یکه آقاجون به عماد داره، راه ستتخت ینیبا تمام د دونستتتمیمن م و

 میکن یتا اونو راض میدار
همه به خونه آقاجون اومده بودن. مادر جان هم به خونه  انیو آشتتنا دوستتتها

 باشه! بهینداشت که با حاج رضا غر یآقاجون اومد. آخه مادر جان مهمون
که  کردمیاحساس م یمهمون بازگشت آقاجون داده شد. تو یشب مهمون همون

 کیهمستتر شتتر فتهیبه من توجه داره! خودشتتو خانم فر یلیاز خانمها خ یکی
 کرد. یآقاجون معرف

مغزو اعصتتاب  یهایماریروز بعد از بازگشتتت آقاجون، عماد به کنگره ب چند
اشتم. د یاز تهران دور بود. هر روز باهاش تماس تلفن کهفتهیدراصفهان رفت و 

شم م رندهیتماس گ ستیدر ل سم "ع خودم " به چ  ستیو در ل خوردیها فقط ا
 گرفته شده هم تنها اسم اون بود. یتماسها

. میواسه نهار جمع شد دهیروز بعد از بازگشت عماد همه خونه مادر جان فر هی
 همه و رو به خانمها گفت: یبعد از نهار آقاجون جلو

 فتهی. خانم فردیخونه ما دعوتنره که پس فردا شتتتب همه  ادتونیخواهرها  -
 نویثم یکرده. ارسالن هم شب مهمون یواسه پسرش، ارسالن خواستگار نویثم
م. اعالم کرد تمویست، رضا لکردهیو تحص هیپسر خوب دمی. من هم چون ددهید
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د و ... قرار عقنشتتاواستته بله برون و ا انیب فتهیحاال قراره فردا شتتب خونواده فر
 نیامانته دستتت من! تا ا نیکه ثم دیدونی! خودتون ممیرو با هم بذار یعروستت

 سرمو راحت رو بالش بذارم! تونمینم رهیسرو سامون نگ
شغول جمع کردن برنجها نییپا سرم ود. با ب ختهیبودم که رو فرش ر ییبود و م

ستم به زم نیا دنیشن شد و برنجها از د شتم باز  ه و نگاهم ب ختیر نیحرف م
نفر  هیو هر دفعه  شدیتکرار م خینگران و پر از تعجب عماد افتاد! تار یچشمها

کا یبا خودخواه که ح جازه داده بود  به خودش ا با  تیتموم  دل کبوترها رو 
 نبود. من نه سماء هایریاز اون تو بم یریتو بم نیکنه! ا یدست خودش خط خط

کنه... من  نییعراهمو آقاجون واستتم ت کیکه شتتر یعل ریبودم، نه آرزو و نه ام
 رو از آقا جون به ارث برده م! میکه رگ لجباز یانیک نیبودم. ثم نیثم

 شدم و گفتم: رهیآقاجون خ یبه چشمها خصمانه
 دنیکنن؟ و بدون شتتن یاجازه رو بهشتتون داده که از من خواستتتگار نیا یک -

سته ها طیشرا سه بله برون ب یو خوا  نن؟کیمگه دارن گاو انتخاب م ان؟یمن وا
 کردن؟ یخواستگار یخودشونم تو حجره و مغازه و مهمون یدخترها

 صداشو بلند کرد و با اعتراض گفت: دهیجان فر مادر
 !!!نیثم -

 دراز کردم و گفتم: دهیدستمو به سمت مادر جان فر کف
 مادر جان شما لطفا ساکت! -

 یکنه! عماد عصتتب تیکه ازم حما نمیرو بب یکیدور اتاق چرخوندم تا  نگاهمو
به کمکم ب نیتر از ا گاهم ازش خواهش کنم  با ن که  ! آرزو هم طبق ادیبود 
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 یاز طرف شرکتشون به دب یدوره آموزش هینبود. آرزو به  لیمعمول در جمع فام
 رفته بود!

 دیدکر یو برام هم پدر دیدیدرست! زحمتمو کش دیدادم: پدر بزرگم هست ادامه
ن آب تو دلم تکو دیو نذاشت دیقبول! چند سال با چشم کورم ساخت یو هم مادر

 یاهکه اشتتتب دمیبهتون اجازه نم گهید یمنت قبول دارم ول دهیبخوره، اونم به د
 د؟یدومرتبه تکرار کن دیسال قبل انجام داد 24رو که 

 هیاومد، عماد از جا بلند شتتتد و با  رونیحرف از دهنم ب نیا نکهیبه محض ا
 به سمت در رفت تا از هال خارج بشه! دیببخش
 به سمتش چرخوندم و گفتم: رومو

 عماد! -
صورت رنگ پر سرشو شمم به نگاه اندوهناک و  سمتم گردوند و چ  اش دهیبه 

 ینایحاج رضتتا ک یها یرحمیاز ب دیمرد با نیافتاد. با خودم گفتم چقدر دل ا
 بلرزه؟

 بلند تر کردم و گفتم: صدامو
 ؟یبه باد بد ینطوریعمرتم ا موندهیباق یخواینکنه م ؟یزنیچرا حرف نم -

 نزد: یانداخت و حرف نییسرشو پا عماد
آشنا ته گلومو چنگ زد و با فشردن  ی. بغضدیپر اشک شد. لبهام لرز چشمهام

 گونه م روون شد! یچشمهام اشکها رو
صدا زدمیدل م کهیحال در سته ام ب نمویغمگ یو  شک شیم رونیاز قعر دل   دمیک
 دمینال
 بودم؟ نتیبودم؟ ثم زتیجانت بودم؟ عز ینطوریهم -
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شمها سرها سته  یبا چ شت. دهنها همه ب سمت ما برگ شده و متعجب به  گرد 
به من و سپس به عماد کرد. چند  یشده بودن. آقاجون حاج رضا نگاه غضبناک

سرش را ب صورت دهیمن و اون حرکت داد. رنگ پر نیبار  سپس به  یش  شد و 
 ردفشیدست م یرا تو حشیتسب کهیشد. در حال لیما یو بعد کبود یسرخ

 زد: ادیبلند شد و فر شیجا از
 چه خبره؟ ها؟ نجایا گهیبه من م یکی -

 که تا اون زمان ساکت بود سرش رو به سمت آقاجون چرخوند و گفت: عماد
 کنمیم یازتون خواستگار نویبا اجازه پدر و مادرم ثم -

شد! اون م نیاز ا دلم شق  ستیهمه نجابت و منش مردونه عماد مملو از ع  تون
ا همو م گفتیو م گرفتیحق به جانب م افهیبرخورد کنه مثال ق یا گهیطور د

و  یدر کمال فروتن یول گهید یزهایچ یلیو خ میو عاشتتق هم میدوستتت دار
ستگار نویادب گفت که ثم شدم  غرور. در دلم به انتخابم مکنمیم یازتون خوا

 نشست میلبها یرو یو لبخند شاد
و رو ت حیاز عماد کوتاهتر بود. تستتب یلیبه ستتمت عماد رفت. قدش خ آقاجون

 فشرد. چشم در چشم عماد شد و گفت: شتریدستش ب
به حرمت نون و نمک - مادرت خواهرم  یاگه  پدرت خوردم نبود و اگه  با  که 

شدن چشمها ینینبود و اگه د شتب نیثم یبه خاطر خوب  بار  هی ؟یه گردنم ندا
 ؟یچ یعنیداشتن  یانیکه چشم به ناموس ک کردمیم تیحال گهید

شو پا عماد شدن غرور رو رو نییسر  شیشونیپ یانداخت. عرق خجالت و له 
 یشتتوکه شتتده بودن که به ستتخت نیحاضتتر یکرد. به قدر انیو دلم طغ دمید
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آروم کردن  ایو  تیچه برسه به حما چرخوندن،یعماد و آقاجون م نیسرشونو ب
 جبهه مقابل من و عماد.

ضا ک نیب خودمو شم حاج ر شم در چ سوندم و چ  رهیخ یانیآقاجون و عماد ر
 مغرور و متکبر بود! یانیواسم آقاجون نبود حاج رضا ک گهیشدم. د

 نداشته! یانیبه ناموس ک یچشم چیاون ه -
 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

 نظر داشته! یه به عماد تهرانبوده ک یانیناموس ک نباریا -
ش حاج ستشو بلند کرد تا ک رو مهمون گوشم کنه که عماد دست  یا دهیرضا د

 راه گرفت و نگه داشت: نیرو ب یمثال حاج
سمت  گهیبار د هیمن بودم که  نینداره! ا یگ*ن*ا*ه چیاون ه - ستمو به   هید
 دراز کردم. گهیممنوعه د وهیم

 دست حاج رضا رو ول کرد! عماد
 کرد و گفت: لیروبه فام یانیرضا ک حاج

 گمیهم م ینیینا ی. به حاجدیدعوت نیپس فردا شتتب همه واستته بله برون ثم -
 بخونه! نیارسالن و ثم نیرو ب غهیفردا شب خطبه ص نیهم
 یکیمن هم  کردم،یاز ستترم گذشتتته بود. اگه اون موقع از حقم دفاع نم آب

 مادرم و عمه م!مثل  شدمیم
 :دمیاشاره مو به سمت حاج رضا تکون دادم و غر انگشت

 یعل تیبه وال یخداست. ول بینداره! مهمون حب یاشکال دیدعوتشون کرد -
ه آقاجون ک دیدونی. مزنمیخودمو دار م دیاگه قرار باشتته که منو به زور به اون بد

 مثل خودتون! کدندهی! لجباز و هیانیرگم ک هی. کنمیم نکارویا
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 چشمهام پر از اشک شد و صدام دورگه: مجددا
 !زنمیمحمد خودمو دار م ریبه ارواح خاک مامان سماء و بابا ام -

و  دنیکشتت یبلند نیمهمون ه یاز خانمها یبود. بعضتت یکار ستتتاز دیتهد
شدن قطرات عرق رو رو شتن. ظاهر  شون گذا شونو رو دهن ست  یها قهیشق ید

 .دمیحاج رضا د
سب به شد و ت شتش باز  شد و ب حشیسمت در رفت. م شتهاش گ نیول   ریانگ

 کرد!
 یول دمیجواب نم نوی. ثمدیایبه جمع حاضتتر کرد. پس فردا شتتب همتون ب رو

کالم به  هیمجلس  نیا ینامرد بشتتته! اگه از حرفها نیکه زن ا دمیاجازه هم نم
 رونیو بعد ب دیکنیهمه رو خاک م نجایبا شتتما! هم دونمیدرز کنه من م رونیب
شد . عمو امدیریم س نکهیهم بعد از ا یعل ری. از هال خارج   یزیآم نینگاه تح

 به من انداخت به دنبال حاج رضا رفت!
 و گفتم: دمیسمت مهمونها چرخ به
شم اگه پوزه  یانیک - ضا رو به خاک نمالم. فکر کرده که ماها هم  ینبا حاج ر

روشه! شما هم که همه ماست تو دوست داشت مارو بف یکه به هرک میفرشاش
 !دیو ساکت دیزنیکردن که الم تا کام حرف نم هیدهنهاتون ما
شدم. به اتاقم رفتم و مانتو منتظرجواب ش یرا رو مین سم پو سمت  و به دمیلبا

 گفتم: داشتمیبلند و تند برم یقدمها کهیدر هال رفتم در حال
 .ستیقوم جاهل ن نیا نیمن و تو ب یعماد! جا میبر -

http://www.roman4u.ir/


 265 های بینادست 

چه و خ یها مهین تا ماد در کو با ع تامون میدیچرخیم ابونیشتتتب  . هردو
فظ ظاهرمونو ح یول میگذاشت یکه پا به چه راه پر از خس و خاشاک میدونستیم
شاد هی. میکردیم سک  صورتمون زده بود یما  که با هم یتا در تمام مدت میرو 

 .میخوش باش میهست
نداشتتته و  یحال خوب دهیمادر جان فرعماد زنگ زد که  لیبه موبا یتهران یآقا

 اونو به خونه خودشون بردن و عماد هم منو اونجا ببره!
 از یچراغها خاموش بود و همه خواب بودن. به آهستتتگ م،یبه خونه رفت یوقت

 . من به اتاق عارف رفتم و عماد هم به اتاق خودش.میپله ها باال رفت
هامون غرق در دن یرو هردو ! خوب میو غصتتته بود یفیبالتکل یایتخت

. دامادها لیدر افتادن با کل فام یعنی یانیدر افتادن با حاج رضتتا ک میدونستتتیم
سه ا یتهران یاز آقا ریغ شون  رهیج نکهیوا شون و بچه ها و مواجب ماهانه خود

شت اونو م شه پ شون قطع ن ضا هم اگرفتنیاز در خون سه  ینطوری. حاج ر وا
فدار پ ند وکردیم دایخودش طر باریقت . هر چ  یزیچ انیتو دهن اطراف ک

سه حاج رضا دم تکون م نداختیم هم که  دهی! مادر جان فردادنیو اونها هم وا
س ریغ ضا ک شو بده! من هم تا مدت یاز حاج ر شت که خرج نه چندان  یرو ندا

تات گرفتیدستتتمو م دیبا یکیبودم و  لیو ذل لیفرد عل هیدور   ادمی یتات یو 
حل ستتا تونستتتیکه م یخودمو گرفته بودم. تنها کستت میمن تصتتم ی. ولدادیم

 بشه، عماد بود! میسرگردون زندگ قیقا تیامن
 که خواستنت عادته یاز کدوم قصه ا تو

 تهیفاجعه بودنت امن نبودنت
 ییتو از کدوم هوا نیاز کدوم سرزم تو
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 ییآسمون جدا هیمن  ی لهیاز قب که
 دهیدوباره رو به من بخشت یبشته که عماد زندگ نیمنکر ا تونستتینم چکسیه

 نیکرده بود. ثم قیدر وجودم تزر اتویح حایاون مثل دم مستت یبود و دستتتها
ش بود، که به نام یکه با وجود ثروت اتیسال سوم ادب ینایناب یدانشجو ،یانیک

بود، به  هآدم متوستتط ازش گرفته شتتد کیو در حد  یکردن معمول یحق زندگ
فراموش  یروزها یش رو از ال به ال یشاخه رها شده زندگ یرانواسطه عماد ته

 یبود که روز یو منتظر جوانه زدن همون شاخه ا دهیکش رونیشده خاطراتش ب
 !پنداشتشیم دهیاونو خشک

 یقاصد شکفتن یهر جا که باش اهل
 یقلب من یبهت و دغدغه ناج یتو

 یشبنم ایابر نه خدا ای یآب یپاک
 ینه کم یادینه ز یآغوش من قد
 شیجا بلند شدم و به پشت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم. هنوز هوا گرگ و م از

هم هنوز به  دیکرده بودن و خورشتت یبود. ستتتاره ها و ماه با آستتمون خداحافظ
بلند شد! پرده رو انداختم و  لمیاس ام اس موبا یسالم نداده بود. صدا انینیزم

 "شمیپ یایب یتونیرفتم. عماد بود: " م لمیبه سمت موبا
 دادم:" آره" جواب

سته بود. به چهره اش دق یرو شونیپر ییاتاقش رفتم. با موها به ش  قیتختش ن
تر شده و چشمهاش گود  قیعم شیشونیپ فیشدم. احساس کردم خطوط ظر

 افتاده
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 نشستم و دستشو در دستم گرفتم: کنارش
 عماد ! -
 جانم! -
 با تو هستم یطینخور. من تحت هر شراغصه  -
! دونمی! نمنیچکار کنم ثم دونمینم ی! از تو خاطرم جمعه ولزمیعز دونمیم -

ستمیامروز نم یکنیفکر م  ادیم نرویاز دهنم ب یراه بندازم و هرچ دادیداد و ب تون
همه به من گفت نامرد!  یکه جلو هیانصتتاف یب یلیخ نیبه حاج رضتتا بگم! ا

 من.....
 که دلش از کجا سوخته! دمیفهمیادامه دادن صحبتو بهش ندادم. خوب م زهاجا

و هم حاج رضا. نگاه نکن جلوش ساکتن! اونها هم  شناسنیهمه هم تو رو م -
که جلوشون  هیدهن همشون به لقمه نون یمرد خونه! ول نیا یدلشون از دخالتها

 !کنهیپرت م
 خودم گفتم: با
 !شماریبوقلمون صفتها ب یشده! بوقلمون کم شده ول یبد روزگار -

 ادامه داد: عماد
 ! نامرد پدر همه فحش هاست! کاش.....نیبه من زد ثم یحرف بد یول -

 فشردم: شتریب دستشو
که حرف زشتتتشتتو بدون  ینه اون! تو مرد ی! تو مرددونمیعمادم! م دونمیم -

 !یجواب گذاشت
 پر از غم به من انداخت و گفت: ینگاه

 مدت از تهران برم هیواسه  دیمن با -
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من  یبگ یخوایم ؟یکن یپشتتتمو خال یخوایاز تهران برم؟ م دیبا یچ یعنی -
ضا بگ یخوایباختم؟ م سل یبه حاج ر ست یخوایم م؟یت س یمنو دو د الن به ار

 !یکش کن شیپ فتهیفر
 و غضب به من انداخت: یمملو از ناراحت ینگاه

 جمله آخرتو نشنوم! گهید -
 مملو از اندوه گفتم: ییگلوم متورم شد. با صدا بکیس
 ؟یبر یخوایچرا م -
 اش دستمو گرفت و گفت: گهیدست د با
ضاع نم نیبا ا - ض میتونیحال و او سخت دونمی. ممیکن یحاج رضا رو را  بهم 
به تو هم. ول گذرهیم مل کنم هی خوامیازت م یو  تاه تح ! همش دو یدت کو

ستانهایاز ب یکی سییهفته. ر ص یمار صو ستها زیتبر یخ  یمیمص یکه از دو
ه ب یجراح یدکتر بهارانه ازم دعوت کرده که دو هفته به اونجا برم و تو عملها

ر زود ب یول رمی! مفتنیراه ب یتازه کارشتتون کمک کنم تا اونها هم کم یجراحها
 !دمی! قول مگردمیم
 امیباهات م منم -

 گاه من هیتو تک یبا خودت ببر ا منو
 مثل تن تو با تو همسفر شدن خوبه

 با خودت ببر من به رفتن قانعم منو
 که هست یهر چ یخواستن

 من قانعم یبخوا تو
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همون که رفت  ؟یرو دق بد دهیخاله فر یخوای! میباشتت نجایهم دینه! تو با -
سال پ یکاف صد  سها ریبود که خاله رو  شیتو نفس م یکنه! اون با نف !عاقل هک

 !نیباش ثم
بمونم؟ مستتلما حاج رضتتا منو به  نجایبدون تو دو هفته ا تونمیم یمن چطور -

 !ذارهیحال خودم نم
 من یتو گرفته تن پوش کهنه  یبو یا

 رفتن شهیخوبه با تو رفتن رفتن هم چه
 همسفر تو بودن هیخوبه مثل سا چه
 قدم جاده ها تن به سفر سپردن هم

 اگه .... ؟یچ یو بر نگرد یلب باز کردم: اگه بر دومرتبه
شونه اش  یمو رو قهیمجالم نداد. سرمو به سمت راست خم کردم و شق اشک

 صورتم دادم. یدر پهنا ییگذاشتم و به اشکهام اجازه خودنما
 نداشت نیآخر تیشد شعر سفر ب یم یچ

 نداشت نیواپس پوچ من و تو دم عمر
 شعر سفر آخر عمر منه آخر

 دنهیرس یمردن من لحظه  ی لحظه
 :دمینالینفس گرفتن هام آهسته و آروم م نیب

 منم با خودت ببر! منم با خودت ببر! -
 گاه من هیتو تک یبا خودت ببر ا منو

 مثل تن تو با تو همسفر شدن خوبه
 رفتنم صیبا خودت ببر من حر منو
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 فتح افق دشمن برگشتنم عاشق
 با خودت ببر منو با خودت ببر منو
 از رو بستتته رویشتتمشتت یانیرفت. حاج رضتتا ک زیهمون روز عماد به تبر یفردا

حق نداره پا تو خونه ما بذاره!  نیفرستتتاده بود که ثم غامیبود. واستته مادر جان پ
به خونه خاله  دهیمن و مادر جان فر یتهران یبعد از رفتن عماد، به اصتترار آقا

 !میاومد هیمرض
کننده  دواریآرامش بخش و ام یبا حرفها کردیم یو سع زدیهر روز زنگ م عماد

 دهی. مادر جان فرومدیمن م دنیبه د ونیروز درم یعل ریمنو آروم کنه. عمو ام
 .کردیم هیگر کسرهی

دادن من،  یتا با دلدار کردنیم یمامان عماد ستتع ه،یو خاله مرضتت یتهران یآقا
: گفتیو م دیب*و*ستتیکه چپه راستتته منو م هیاستتترستتمو کم کنن! خاله مرضتت

 یبا چشمها دیشنیحرفو م نیا دهیمادر جان فر یدختر گلم! عروس خودم و وقت
 .زدیم هیبه خاله مرض یلبخند خوشگل یاشک

 از خونه حاج کهیشده بود بطور ادیز لیفام یخاله زنکه ها یو صحبتها حرفها
ما م به خونه  به گوش حاج رضتتتا  یرضتتتا حرف  ما حرف  آوردن و از دهن 

 .رسوندنیم
سه من و عماد م خط ضا وا شون بود که حاج ر شیو ن و من هم زده بودم به  دیک

 !یعاریطبل ب
ماد، ب یدلتنگ با کوچکتر یواستتته ع  کردمیم هیگر یحرف نیطاقتم کرده بود. 

شاد نشون بدم  هیاطر مادر جان و خاله مرضخودمو به خ کردمیم یهرچند سع
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بور و من مج کردیبود که از چشمهام فوران م ییاشکها زبانیشبها بالشم م یول
شم چ تیزیکنم. و شتریبه چشم داشتم ب یدود نکیرو که ع یبودم مدت زمان

زده  خی یپرستو اد،یقرار بود عماد به تهران ب کهیپزشکو فراموش کرده بودم. روز
کرد. عماد  دایم گرم شتتد و به شتتوق اون ه*و*س بال و پر زدن پ هنیقفستته ستت

به قول خودش آت به تهران اعالم نکرده بود چون  عت ورودشتتو   ریز شیستتتا
 .رهیگبود که دامن همه رو ب یخاکستر به دنبال بهونه ا

 نگاه الی. مثال ستتر مینشتتستتته بود ونیزیتلو یشتتب همه پا مهین 10 ستتاعت
به هر طرف  المونیبود و فکر و خ ونیزیصتتفحه تلو. چشتتممون به میکردیم
 .رفتیم

سمت آ زنگ شد. عادل به  صو فونیخونه که زده  رفت و از همون جا داد  یریت
 زد: داداش عماده!

به دنبال من  دهیرستتوندم. خاله و مادر جان فر اطیفشتتفشتته خودمو به ح مثل
 :دمیرو شن یتهران یآقا یکه صدا دنیدو
شو بب دیبذار دیشماها نر -  دینیب ی. نمدشیکه ند هی! دوهفته انهیتنها بره نامزد

 رنگ عروس گلمو زرد کرده! یچقدر دلتنگ
تر شده بود. انگار  دهی. الغر تر و رنگ پرمیدیراه، من و عماد به هم رس انیم در

 بود! دنیکش اضتیدو هفته هم واسه اون مثل ر نیا
ش  نهیستت یبود. ستترمو رو ی. اشتتکهام رو گونه هام جارستتتادمیا روبروش

دستشو از کناره گردنم داخل موهام برد  کیگذاشتم. دسته چمدونشو ول کرد. 
 .زدیبه پشتم م یبه آروم گهیو با دست د

 ! آروم! منم کمتر از تو دلتنگ نبودم!زمیآروم باش عز -
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مرتب شتتده و اصتتالح  یبه موها یش بلند کردم. نگاه نهیستت یاز رو ستترمو
 :صورتم انداخت 

 شدن! بایخانم ز -
 فشرد: ش نهیرو گوشه لبش نشوند و دومرتبه سرمو به س ییبایبعد لبخند ز و
 !؟ی! تو با دل من چه کردنی! ثمنیآخ ثم -

 به سمت ما اومد: یاشک ییبا چشمها دهیجان فر مادر
سرم! خوش اومد - سماء اونو به تو  نویثم گهیخاله! د یعماد جان! پ تنها نذار! 

 سپرده.
 یرو یشتتدم. قطره اشتتک رهیعماد خ یاشتتک یباال گرفتم و به چشتتمها ستترمو

 .دیچک میشونیپ
 در اون لحظه دلم واسه مادرم تنگ بود. چقدر
 از بار دلمو کم کنه! یمادرم بود! کاش آرزو بود تا کم کاش
 یاز بازگشتتت عماد نگذشتتته بود که تلفن خونه زنگ زد. آقا کستتاعتی هنوز
 کالر گفت: ید یبا نگاه کردن به آ یتهران

 حاج رضاست -
ز رو ا یکه پدر عماد گوشتت کردیم دادیحاج رضتتا پشتتت تلفن داد و ب یقدر به

شته بود! تهد شش دور نگه دا سط من و عماد که نزد یبه راحت دهاشیگو  کیتو
حاج رضا  که میکردیو ما با بهت به هم نگاه م شدیم دهیشن میبود ستادهیتلفن ا

 عماد اومده! دهیاز کجا فهم
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 دهیزنگ زد و گفت حاج رضا از شوهر خاله حنانه شن یعل ریساعت بعد ام مین
سته که تو  گردهیکه امروز عماد برم ست فرودگاهه خوا ستش که تو حرا و از دو

. اون هیبه تهران چه ستتاعت یپروازها نگاه کنه و به اون بگه که پرواز عماد تهران
 ساعت قبل زنگ زده و ساعت پروازو گفته!هم دو 

روز از بازگشتن عماد نگذشته بود که بازار فضولها و دو بهم زنها داغ شد!  چند
 که چرا پدر عماد اونو به فرانسه فرستاد. دمیاون موقع فهم

ر و من در براب کردیمعرکه روز به روز حالمو بدتر م یارهایب شیآت نیا حضتتور
و اون لحظه منو ت تونستیکه م ی. تنها کسشدمیوان تر مو نات فتریمشکالت ضع

حال من روز به روز خرابتر  یول کردیم شتتویآروم کنه عماد بود که تمام ستتع
سرخ بودن و عماد منو  شیب یها هیگر لی. به دلشدیم شمهام متورم و  ازحد چ

دستتت خودم نبود. حاج رضتتا با  یول زمیکه اشتتک نر کردیم حتیمرتب نصتت
شانده هاش تو فام ییغامهایپ ست ن سط د ستاد،یبرامون م لیکه تو صابمو اع فر

. دمیرپیاز خواب م ییصدا نیشده بودم. با کوچکتر ی. عصبکردیم یخط خط
قات تو خواب داد م یگاه . دمیدیکاب*و*س م ونیو خط در م دمیکشتتیاو

 باال زد و گفت: نیآست یتهران یباالخره آقا
ضتتتا قبول کرد که عمادو به عنوان دامادش . اگه حاج ر دارمیقدم آخرو بر م -

 .دمیرو که دوست ندارم انجام م یوگرنه اون کار چ،یکه ه رهیبپذ
قا له مرضتت یتهران یآ به خونه حاج رضتتتا رفتن.  هیبه همراه مادر جان و خا
به  ونیگر یکه مادر جان و خاله با چشتتمها دنیشتتن یگفتن و چ یچ دونمینم

 :گفتیم کسرهیلب  ریز یتهران یخونه برگشتن و آقا
 استغفر ا... -
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شون عماد و آقا مین شتن ز به اتاق عماد رفتن و بعد ا یتهران یساعت بعد از برگ
 منو صدا زدن. کساعتی

 وارد اتاق شدم. رانیح یلرزان و دل ییدست و پا با
 رو به من گفت: یتهران یآقا
نعش من رد بشتته که  یحاج رضتتا حرف آخرو زده و گفته مگه عماد از رو -

هتون ب شنهادویپ نیدوست نداشتم ا چوقتیمحمدو بدم به دستش! ه ریدختر ام
 دیبر که شما دوتا به فرانسه نهیحاج رضا تنها راه ا یکدندگیبا توجه به  یبدم ول

که اجازه  کنمیم یمدت حاج رضتتا رو راضتت نی. من هم تو ادیو اونجا عقد کن
 عقدو بده!

که شتتما دوتا از ازدواج با هم منصتترف  میگیم لیبره! به همه فام دیعماد با اول
سه  میگیو م دیشد ش هیعماد وا سترال رهیم یدوره آموز و بعد تو هم به بهونه  ایا

سفر دار ازیو ن ستیحالت خوش ن نکهیا  نمیبرم اروپا رو بب خوامیم یگیم یبه 
رم... ب خوامینامه م م انیرو پا قیحقبگو واسه ت نکهیا ایدور باشم! و  طیو از مح

 حاج رضا متوجه بشه! دونمیم دیبگو که قانع بشن... بع یزیچ هی دونمینم
 به عماد کردم و گفتم: رو
دارم! حاج رضا قبل از اومدن تو قرار بود منو واسه عمل به  نگنیش یزایمن و -

ستم به د شیدو ماه پ نیدرخواست کرد. هم نگنیش یزایآلمان بفرسته. واسم و
 قرار نبود به اروپا برم! گهیمن که د یول دیرس
 نیو دستتتهاشتتو به هم زد و گفت بهتر از ا دیچشتتمهاش درخشتت یتهران یآقا
 !شهینم
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 به عماد کرد: رو
سه! بل نیخودت و ثم طیدنبال بل یفتیاز فردا م - سه فران حداقل دو  ونیثم طیوا

ضمن ریهفته بعد از خودت بگ شه که ه ادتونی. در   نیحق نداره از ا چکسیبا
 موضوع مطلع بشه.

 زد وگفت: یطونیلبخند ش رفتیم رونیاز اتاق ب کهیحال در
 !دیستینره که به هم محرم ن ادتونی. دینکن یطونیش یلیخ -
 انداختم. نییخجالت سرخ شدم و سرمو پا از

. میرسوند لیفام یحرفهامونو به کالغ ها دهیو مادر جان فر هیخاله مرض توسط
بره و من هم از ازدواج با  ایکه عماد قراره مثال به استتترال دیشتتن یرضتتا وقتحاج 

شدم، از تهد صرف  ستاد که ثم غامیپ یکم کرد ول دهاشیعماد من به  دیبا نیفر
 !دمینبخش وبشه! پس هنوز اون هیبه من تنب یاحترام یخاطر ب

اجازه نداد که به فرودگاه واسه  یبه فرانسه بره به کس خواستیکه عماد م یروز
 !دیلرزیبدرقه ش بره! برق چشمهاش خاموش بود و لبهاش از غصه م

 یتاکستت کیاونو تنها تو فرودگاه رها کنم! دو ستتتاعت به پروازش  نتونستتتم
 دربست گرفتم و به فرودگاه امام رفتم!

 توعماد در حال رفتن به داخل ستتالن پرواز بود. بغض عالم  دمیرستت کهیزمان
 شدیگلوم از درد داشت منفجر م بکیگلوم بود و س

 خیس اندوه , اتفاق افتاده ، یه اه خداحافظ ، یه فاجعه ساده ، طعم
 شدم از رویا ، حسي منو از من برد خالي

 من ، پشت پنجره پژمرد هیشب هیسا هی
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معجزه خاموش ، یه حادثه روشن شو ، یه لحظه فقط یه اه همجنس شکفتن  ان
 شو
 روزن این کنجه خاکسترن پر پر ، مشغول تماشان ویرون شدن من شو از

شمهام شک چ شده بودن!  انیلبهام لرزان، قلبم گر ،یا ست  س ستها و پاهام  و د
 لحظه سرش رو به عقب برگردوند. هیدر دلم عمادو صدا کردم. 

 به برگرشتن از فاصله دورم کن برگرد
 خاطره با من باش یه گریه غرورم کن یه
 گر گر بي رحمه این تجربه من سوز از

 رهایي باش به ضیافته دیروز پرواز
 لب گفتم: ریدر نگاهم قفل شد! ز نگاهش

 عماد؟ -
 زد و برگشت! یبه مامور بازرس یحرف

 برلب داشت: یسمتم اومد. لبخند تلخ به
 !یصبور باش دی. فقط بایای! تو هم زود م نیخود دار باش ثم -
 کوچه که پیوستي شهر است و لبا لب شد به

 اخر لحظه شب عاقبت شب شد لحظه
 جهان رو به دلشوره شتابان بود اغوش
 شدنه حرفه نقطه چین پایان بود راهي

 رفت. یخروج تیکرد و به سمت گ یزود از من خداحافظ یلیخ
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که ب در ظه احستتتاس کردم  ها تر ن،یتر یحام یاون لح  نیتر کسیو ب نیتن
 مخلوق خداوندم!

معجزه خاموش ، یه حادثه روشن شو ، یه لحظه فقط یه اه همجنس شکفتن  ان
 شو
 روزن این کنجه خاکسترن پر پر ، مشغول تماشان ویرون شدن من شو از

 دیکشیبه رخم م شتریکه هر لحظه خودشو ب ییرفت و من موندم با تنها عماد
 طي شد و رفت. روزها

 سته ن پاكکه رفتي مِن دلخ تو
 همه درد در این شهر غریب، با

 عاشق ماندم باز
، همه   ، همه  ذکرم   فکرم 

 دِل دربدر و خسته ز هجرم، آرزوهان
 و دیدار تو بود. وصل

 که باز از نفست، روح در من بدمد، زنده باشم با تو، ولي افسوس نشد. تا
به خونه برگشتم. خاله و مادر جان به روضه رفته بودن. به اتاق عماد رفتم  یوقت

ش یو رو شش بودمیتختش دراز ک شو م ی. بال سرد شو رودادیادوکلن   ی. پتو
 یشتتتدم . در کوچه پس کوچه ها االتیو خ ایو غرق در رو دمیخودم کشتت

 !دمیخاطراتم با اون سرک کش
 محرم دل، راستي
 من، یادت هست؟! ن خاطرههان تو و کوچه

 مثل همان، کوچه  مهتاب مشیرن کوچهان
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 ن مهر و صفا، کوچه ن پنجرهها کوچه
 آن تیر چراغ، وه چه شبهایي بود پان

 میکردیم، قصهها میگفتیم خندهها
 امید، عشق، محبت که در آن نزدیکي، از
 صمیمیت و پاکي فضا جارن بود در
 سخن از دل ما، که به دریا زده بود و

 از آن همه امید دراز حیف
 از آن همه امید دراز حیف

 یگرفته بود! دستتت دراز کردم و کشتتو یشتتدم. دلم بدجور داریخواب که ب از
دفتر  هیکه آرومم کنه! دستتتم به  گشتتتمیم یزیرو باز کردم. دنبال چ یپاتخت

! مکردیم هیو گر خوندمیشب اونو م یها مهیخورد. دفتر خاطرات عماد بود. تا ن
که چه  دونستنیم نه حال خودم و به حال اون! مادر جان منو صدا نزد. همشوب

در  یکار ستتاز نبود! فکر گهیهم د مایعارف و ستت یحتهایدارم! نصتت یحال بد
 یرنطویگرفتم دفتر خاطرات عمادو کتاب رمان کنم. ا میذهنم جرقه زد. تصتتم

ستمیم شق پاک خ یمخالفتها تون ضا رو در برابر ع  ودم و عمادظالمانه حاج ر
 !دماز حاج رضا زخم خورده بو ینشون بدم. بدجور

از  ومدیبه خونه ن یبرگشتتت ول رانیروز قبل از رفتنم به فرانستته آرزو به ا چند
مام خم با من  میم*س*تق ینیفرودگاه ا جا  فت و همون باد ر به فرودگاه مهر آ

ونه از خ! اون هم رهیگرفت و گفت داره واستته کنگره به اصتتفهان م یتماس تلفن
از  یرو بهش دادم و گفتم که وقت ینیبود. شتتماره اشتتکان مب یحاج رضتتا فرار
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سه مدت شت به اون زنگ بزنه و گفتم خودم هم وا صفهان برگ ه اروپا ک رمیم یا
 راحت باشم! رهیگیکه حاج رضا واسم م ییاز شر لقمه ها

ض با شک و آه خاله مر شدم. نزد دهیو مادر جان فر هیا سه  ظهر به  کیعازم فران
عمادو در ستتالن استتتقبال  ی. عماد در فرودگاه منتظرم بود. وقتدمیرستت سیپار

! همه هاج و واج دمیچمدون از دستم پرت شد و به طرفش دو دم،ید نیمسافر
 ! چمدونتون!تونآقا به زبون فرانسه گفت: چمدون هیو  کردنیبه من نگاه م

شتتونه ش گذاشتتتم و  یدستتتهاشتتو باز کرد و منو در بر گرفت. ستترمو رو عماد
 گفتم:

 دلم واست تنگ شده بود یلیخ -
 منم دلم واسه عروسکم تنگ بود -
 عماد؟ -
 جان عماد -
 م؟یآواره باش ارهایتو شهرها و د یمثه قوم موس دیبا یتا ک -

 زد و گفت: یلبخند
 ! تموم شد!نمیتموم شد ثم -

س هی عماد سفارتو داد. وقت یتاک شد یگرفت و آدرس  سفارت  اه همر م،یوارد 
سالیم یآقا هیکه در اونجا  میرفت یعماد به اتاق سته بود. عماد اونو آقا ان ش  ین
سالم کردم و آقا یوثوق معرف ستن دعوت کرد. عماد  یکرد.  ش وثوق ما رو به ن

من  فرانسه تکرار شد و و رانیا نیتماسها ب نیبا پدرش تماس گرفت. چند بار ا
به  خبریمات و مبهوت و ب ته بودم و  ماد چشتتم دوخ به دهن ع جا  مه  از ه

سر در نم ییصحبتها سفارتو از دادمیآوردم گوش م یکه ازش  شماره  . عماد 
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 یوالوثوق س یزنگ زد و به پدرش داد. آقا رانیاون آقا گرفت و بعد دومرتبه به ا
گ نکهی. مثل اکردینم  اونجا من بودم! اهتنها فرد نا آ

قا هیاز  بعد تاق آ با فرد  یربع تلفن ا وثوق زنگ زد و اون مشتتغول صتتحبت 
 اونطرف خط شد! رو به عماد کردم و نگاه پرسشگرمو بهش دوختم!

 حاج رضاست. زنگ زده اجازه عقدو بده! -
بازمو بست و  مهیاز تعجب باز مونده بود. عماد دستشو دراز کرد و دهن ن دهنم
 و گفت: دیخند

 خوشگله!شوکه شدنشم  یخانم -
کرد و به عماد گفت که بعد از اتمام خطبه عقد  یعقدو جار غهیوثوق صتت یآقا

ست منو بگ سکه به ن کی! من با رهید شاخه گل  5خداوند و  یگانگی تیعدد 
شتتده بودم! و  یکه من خانم تهران شتتدینرگس به عقد عماد در اومدم. باورم نم

من بود، به عنوان  یکودک و قهرمان دوران لیزمان طرد شتتده فام هیکه  یعماد
 همسرم در کنارم نشسته.

 رو به عماد کردم و گفتم: میاز سفارت خارج شد نکهیاز ا بعد
 شد؟ یراض یحاج رضا چطور -

 و گفت: دیخند عماد
 قتوی...؟ بابام صبح به حاج رضا زنگ زده و حقیمنو دست کم گرفت یتو بابا -

فرستاده! بابام  کیپروازتو واسش با پ طیبل یمن و فتوکپ شیپ یگفته که تو اومد
زه و اجا یقبول کرد تیو عمادو به داماد یبه حاج رضتتا گفته اگه موافقت کرد

 یمرتکب بشن پا جووندو تا  نیکه ا یوگرنه هر گ*ن*ا*ه چیکه ه یعقد داد
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شدن که  ی. حاجیخودت بردار یرو از رو یاسم حاج دی! و باشهیتو نوشته م
وار باشتته. بابام گفته مرد مومن چرا تو  یمرامت حاج دیبا ستتتیبه حج رفتن ن

نه م دوزخ اون  شتتتهیغرور و تکبرت آخر م نیا یدونیم چی! هیاریحکم خدا 
لج و  از توئه چرا سر ینشونه ا یکسو تو سفره هر رهی. تو که دستت به خاتیدن

صبات احمقانه ماله رو کارها یلجباز شیخوبت م یو تع  یلی.... بابام خ ؟یک
شده... بابام به حاج رضا فهمونده که  یباهاش صحبت کرده تا حاج رضا راض

به حاج رضتتا زنگ زده و  یوقت گفتی. بابام ممیستتتین یمن و تو از هم جدا دن
ضا م انیجر ستهیرو گفته حاج ر صدا  خوا سرو  سکته کنه! اولش  شت تلفن  پ

ش شون ک صداهمن  شیبابام گفته اونها االن پ یول دهیکرده و خط و ن تو  یسرو
 !رسهینم ییجا چیهم به ه

 رو لبم اومد! گفتم: ینیدلنش لبخند
 ه؟یعماد! حاال برناممون چ -
برستتم که خستتته ستتت. بعدش  میخونه تا من خوب به خانم میریاالن که م -
سه  میریم س میریو فردا م میخریم طیگردش دور اروپا بل کماهیوا سل وا ه ماه ع

سل خور شا... اگه خدا یع شت! ان سل که برگ ه ک رانیا میریم میبخواد از ماه ع
ا اون ! ترهیبگ هممجلس کوچولو  هی. قراره بابا واستتمون میشتتروع کن مونویزندگ

 اومده! نییپا طونیحاج رضا سرد شده و از خر ش شیموقع هم آت
شو بهم  ستادمیعماد وا یروبرو سرم دوختم. نگاه مهربون شم هم شم به چ و چ

 و گفت: دیخت دور شونه هام و منو در آغوش کشکرد. دستشو اندا هیهد
شحالم ثم یلیخ شته م رو یلی... خنیخو ضورت تموم خاطرات تلخ گذ ... ح

 پاک کرد.
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 آورد... ایمادرت هم ممنونم که تو واسه من به دن از
******************** 

سرمو بلند کردم. طبق معمول آرزو باز کم آورده و  نجایهم نامه شده بود.  تموم 
گذاشتتتم و دستتتهامو باز کردم و  یبود. برگه ها رو به کنار یچشتتمهاش بارون

 گفتم:
 کنه! هیمارکوپولو گر نمینب-

ند شتتتد. از طرز گر خودشتتو خت و هق هقش بل ندا کردن  هیتو ب*غ*لم ا
 سوزناکش متعجب شدم:

 شده خانم طال؟ یآرزو! آرزو! چ -
 اشکان؟ -
 جان اشکان! -
ها یلیبدم! خ یلیمن خ -  اجیبه من احت نیکه ثم ییخودخواهم! اون روز

شتم. من  شت همش به فکر خودم و فرار کردن از اون خونه بودم! تنهاش گذا دا
نوشته و  یچ نمینخوندم تا بب لهاشویمیبار ا هی یکارهام بودم که حت ریانقدر درگ

هستتتم درستتت مثه  یانیک هی. منم دادمیستتاده م یاحوال پرستت هیبا جوابهاشتتو 
 .کنمیآقاجون. فقط به خودم فکر م

 :کشمیرو موهاش م یدست
ه االن ک یاگه بد بود ؟یگفته تو بد یک ؟یگفته تو خو دخواه ی! کزمینه عز -

 که من تو رو واسه خودم انتخاب کردم! ی! تو خوبیزن من نبود
 ست؟یاز دست من ناراحت ن نیثم یعنی -
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 وقت نداشته از گهیداشته که د یمدت انقدر ناراحت نیاون خودش تو ا زمیعز -
و اگه هم  دنشتتونید میریدستتت تو ناراحت بشتته! هر موقع با عماد برگشتتتن م

شه از دلش در م ضمن بامیاریناراحت با سه نوشتن ا دی! در  رمان از عماد  نیوا
ستیم نیکه ثم! اون موقع میریهم اجازه بگ شتهرمان  نیا خوا صم نو شه ت  میب

شق پاکش ب شت ع شه و ن نیدا شون بده  تیاون و عماد مطرح ب حاج رضا رو ن
صالح نم یول شتن ا دونمیمن  ص نیکه با نو شخ  پدرتو خورد تیرمان بخوام 

 نباشه اون االن پدر زن منه! یکنم. هرچ
 :کنهیبه من م ینگاه قدر شناسانه ا آرزو

ون بگم هنوزم ا تونمیبه جرات م یکرده ول تیاذ نویآقاجون ثم نکهیابا وجود  -
 دوست داره! شتریاز همه ما ب نویثم
 رستتتوران. میخانم طال! حاال پاشتتو لباستتتاتو بپوش که بر نطورهیقطعا هم -

! دهیداره بزرگه رو قورت م کهیبعد از ظهرهم گذشتتته. روده کوچ 2ستتاعت از 
. شتتب هم دنیم لیتحو یک مینیو بب میرتمان بزنستتر به آپا هی میبر دیبعدش با

س میریم سم عرو سه مرا شما که وا با  .میکن صحبت ندهیماه آ هیتو  مونیخونه 
 میتونی! پس مگردنیبرم گهیپونزده روز د –اونا تا ده  نیثم یتوجه به نوشتتته ها

 و دیداریاز خونتون برم لتوی. شتتما هم وستتامیفراهم کن مونویمقدمات عروستت
 !!!ریبگ ادی نیاز ثم میو رسمو رسوم ندار ینه و ول گهی! دنجایا دیاریم

 :گهیو با خنده م ندازهیبه من م ینگاه آرزو
 واسه تو خوب شد یمثبت نداشته باشه ول زیچ چیخاطرات عماد اگه ه -

 :گمیو م زنمیبه پشتش م محکم
 ! زود برو لباستو بپوش مارکوپولو!قایدق -
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یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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