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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 

در چشمان  شب بود. نگاهم به آینه دوخته شده بود و ۱۱ساعت 
سرخ و خونینم خیره شده بودم. از حال زار و صورت آشفته و بی 

 هام گونه روی و شد ڪرنگم دوباره چشمام پر از اش
 .یدندڪچ

 هڪ اونقدر. هستند شب زیادی شبها بعضی: ردمڪ رڪف
توی دل آدم و نه  میریزه دنیا ی همه دلتنگیِ و دلهره و دلشوره

میشه بخوابی نه میشه بیدار بمونی. فقط میشه زل بزنی به شب 
 منتظر و غمت پراز و غمگین دل و انڪو چشمان خون چ

 ...بگذره تا بشی

ولی میدونستم شبهای سیاهم رو دیگه پایانی نیست... هیچ 
 .همین غم و یڪپایانی. از این به بعد من بودم و شب و تاری

باخته بودم، بد هم باخته بودم، بدجوری هم  جاڪی رو زندگیم
  .باخته بودم

 :ردمڪ زمزمه. سوخت بحالم بیشتر دلم و ردمڪهقی بلند 

 

 ...بود

 ...دیگر هرگز نخواهد بود
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 ...بخاطر بسپار

 

 آستر_پل#

 

 از تداش قلبم نم؟ڪیعنی میتونستم همچین روزهایی رو باور 
! بودم ردهڪب سرنوشتی پیدا عج. آمد می بیرون م سینه
 نمڪ باز دهنمو تونستم نمی حتی بود اینجا بزرگم لڪمش

 بالفور و درجا مامانم چون بگم، داداشم و مامان به چیزی و
 می چی من خدای وای......  داداشم و ردڪمی تهڪس

 داشتم چی اصال نرم؟ سوال زیر خودم هڪ بگم بهش خواستم
باید قورت میدادم و فقط با  حرفامو هم دادگاه توی حتی بگم؟

 !همین بشه حفظ آبرومون تا ردمڪاصرار تقاضای طالق می

. دمرڪدستام روی صورتم نشست و دوباره هق هقی نفسگیر 
 خبر اشڪ ردمڪ آرزو دلم ته از و وجودم تمام با ای لحظه

 و مردم دیوار از بیشتر پول برای و ردهڪ دزدی شوهرم میدادند
. اصال راضی بودم بگویند به روی مردمِ رفته باال ڪبان شایدم

 از پول پراز هایڪسا با و شیدهڪ اسلحه ڪتوی بان
 شاید ناراحتی، و ناباوری عین در اونموقع. شده فراری ڪبان
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 شوهرمو زیادم های خرج هڪ گرفتم می ایراد خودم به میڪ
 برای جانم از مهربانتر همسر هڪ ردهڪ ارڪاین به مجبور
 !شده ارڪمجبور به این من آسایش و راحتی

 صیغه رو زنی من چشم از دور شوهرم میشدم خبردار اشڪ
 می بر خودم به ایرادها بیشتر باز هڪ ردهڪ دائم عقد شایدم
 به و بود نشده سیراب محبتهام از خانه مرد حتما هڪ گشت
  !بود شده شیدهڪ دیگری زن طرف

 تحتی حاضر بودم بشنوم همسرم برای درآمد بیشتر و درس
 قاچاقچی از و زده قاچاق به دست آلش ایده زندگی ردنڪ
 اما. بود تحمل قابل باز هڪ شده شورڪ و شهر معروف های
 و غصه اینهمه بار زیر بود روزها من و... نبود...نبود دامڪهیچ
 شنیدن بدون بعد. بودم َندهڪ جان و ستهڪش خمیده، درد
ه همیش برای چشمهامو و گوشها فقط هڪ حرف ای لمهڪ

 و عشق ی خانه از ردهڪبسته بودم، امروز وسایلمو جمع 
 ام خانه دیگر آنجا ولی! بودم زده بیرون خاطراتم و آرزوها

 به اپ دیگر باری برای حورا نداشت انڪام و... نبود اصال...نبود
 هڪ بگذارد شرمساری و شرمندگی و خجالت از سرشار ی خانه
 .نبود آنجا من جای دیگر
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 احساس الڪ. پیچید سرم ی اسهڪی سردردی شدید تو
 به ات. نداشت رو خاطراتم ظرفیت اصال سرم و داشتم سنگینی

 دنیام میدونستم، مترڪ و بودم فهمیده مترڪ چقدر هر امروز
 ....االن اما. بود محبت و عشق از سرشار و زیباتر و قشنگتر

خودمو روی تخت انداختم. پاهای خسته ام حتی منو هم تحمل 

 رڪف. شیدڪقلبم ناخواسته بطرفش پر  .ردندڪنمی

 :ردمڪ

 

 همیشه در قلبِ من

 تر تو بودیاز آتش و خورشید گرم

 و من چه گرم

 ...تورا دوست داشتم

 

 

  .در اتاقم باز شد و مامانم وارد شد

 نخوردی، هڪ هیچی: گفت هڪلیوانی شیرخرما دستش بود 

 قهر هی واال! نیڪتونی بقیه ی گریه هاتو بب بخور اینو الاقل
 تباهاش نداشتی دلشو خب. نوبره گریه اینهمه و شوهرجان از ساده
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 میدونم هڪمن. انداختی راه قهر و مگو بگو باهاش ردیڪ

 نمیاری مڪ هڪ خودمه دراز زبون دختر تو گناه هست هرچی
ان مهرب و مظلوم داماد بینوا! بندی می توپ به رو آدم و عالم و

 انڪام بگردم، دنیارو و دستم بگیرم فانوس میدونم هڪخودم 

 روزگار این در بخدا هڪ نمڪ پیدا رو سیڪ همچین نداره
  .نداره لنگه

 تورو جای حتی سهله، هڪ داداشت جای میدونی هڪخودت 
 دوتا ماش از بیشتر. بشینه دلم به آهی نمیزاره و گرفته برام هم

. خودشه با هڪ هم ترمڪا ددو تمام و میزنه سر بهم م بچه

! داره خجالت جای واقعا هڪ میخوای بینوا این از چی تو االن

 سری من به ست هفته ڪی از بیشتر ردیڪ ارڪچی ببین

 ردهڪ خواهی معذرت و زده حرف باهام تلفنی فقط. نزده هم

 حالیش محبت هڪ ما دخترِ نگو. زیاده خیلی ارشڪ هڪ

ش قرار میگرفت، با سرراه خودش عین باید یڪی و نمیشه

 و ردهڪ ارڪاون زبان تلخ و عین زهرش بیچاره رو زده نا

 تحمل میڪ! میشه بابڪ داره خودش رخداڪش االنم

 م خونه از رو ناالن دختر این بیا میگم و بهش میزنم زنگ نڪ

  .میشه ورڪ حتما بیای دیر هڪ ببر بردار
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 راست مامانم حرفهای تمام. سوخت تهش تا دلم انڪخون چ

 باید ارڪچی اما. ردمڪبود و دونه دونه پاشو مهر می

 می خواهش مامان: نالیدم بزور میگفتم؟ باید چی ردم؟ڪمی

 در راههارو ی همه و نمڪ می رڪف دارم روزه چند... نمڪ

 امڪاش و دردها ی چاره... میخوام طالق من اما. گرفتم نظر
ه رفت عوضی رو راه امروز به تا شاید... هیچی دیگه طالقه فقط

  .باشم، ولی با هر عوضی همراه نمیشم

 دیوووونه تو: گفت عصبی بود شده باز چشماش هڪمامانم 

! نیڪنمی باز رو دهنت اون و نمیزنی هڪ حرفی نه؟ شدی
 خجالت واقعا االنم. همین داشتی اختالف باهاش میگی هم فقط

 رڪف میاری؟ دهنت به رو حرفهایی همچین شیڪنمی

 بخاطر فقط و نیڪب اروڪوس اینل ی دختره تو نیڪمی

 یرخ نه نم؟ڪ می حاللت شیرمو من بگیری، طالق اختالف یه
. رسوندند عرضتون به عوضی... خیــــــــــر نه... خانوووووم

 هڪ نرفته یادم شوهرت محبتهای هنوز ولی دخترمی، درسته

 !نیڪب خواست دلت اریڪهر بدم اجازه

. بودم ردنڪضعف  فقط میدونم چشمام تار می دید و درحال
 بخور رو شیرخرما اون: گفت و افتاد راه اتاق در بطرف مامان
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 به عقلت هڪ فردا و بخواب رو امشب. میفتی پس داری هڪ
 تو جای وقتی خونه این. زندگیت دنبال برو برگشت سرت

 مادرتم درسته. بزاری خونه این به قدم شوهرت با هڪ هستش
تها و از جان گذشتن های محب نیستم رو و چشم بی اونقدر ولی

  .بعضی هارو ندید بگیرم

 هڪدر اتاقم بسته شد. دلم میخواست داد بزنم، هوار بزنم 
 رو و چشم بی... نیستم بخدا... نیستم رو و چشم بی منم مامان،

 هخون و بیمارستان توی نارشڪ رو هفته ڪی این هڪ نبودم

قبت مرا ازش و بلعیدم هامو غصه و هاڪاش تمام و بودم ام

 تحمل دیگه بود بهتر حالش میڪ هڪاالن ولی... ردمڪ

 تر ینشیر داماد نمیدونی هڪ تو... نداشتم تحمل دیگه... نداشتم

 نمڪ باز دهنمو فقط و بدونی اگه رده؟ڪ ارڪچی قندت از

.. .بایسته ارڪ از همیشه برای قلبتون نهڪمم ردهڪن خدای
هنم د به هرچی. طالست سر دو چماق حرفهام ی همه ولی

 و درخطره خودم آبروی و میخورم رو شڪتڪبیارم خودم 

  ...میره سوال زیر ردنهامڪ اعتماد و انتخاب

دلم میخواست بلند فریاد بزنم و بگم مامان فقط چندماه طول 

 دامادت... ترند دشمن همه از ها خودی بعضی فهمیدم شیدڪ
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 من نمیدونست ولی بده، بازی رو احساساتمون و ما میخواست
دم قوانین زندگیمو می نویسم و اگه نیاز باشه حتی زیر پام خو

 فشمڪ زیر و نداره رو ارزشش چون نمڪلهش هم نمی 

 نارڪ خودمو و نمڪمی باز درو آهسته هڪبل. میشه ثیفڪ

 شچشم به چشمم دیگه و بره بزاره لیاقتش حد در تا شمڪ می
 !نیفته

 :ردمڪبا خودم زمزمه 

 

 من رفتم

 خیال خود، در هڪو روزی میرسد 

 نی،ڪجای خالی ام را حس 

  در دلت با بغض بگویی

 ...《بود اینجا اشڪ》

 اما مـن دیگر

 ...به خوابت هم نمی آیم

 

  ....دنیا و زندگیم برام تمام بود ... تمام
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 

 (لعنتی ترین عشق دنیا)

 

با بیحالی روی تخت دراز کشیدم. خدارو شکر مامانم کالً طرفدار 
دامادش بود و حاضر بود منو بخاطرش دور بندازه. مطمئن بودم 

خنده میگه، تو دیوونه شدی یا خوشی زده داداشم هم بشنوه با 
زیر دلت؟ پول نداشتی که داشتی، رفاه نداشتی که داشتی، شوهر 

خوب و سربراه و خوش چهره نداشتی که داشتی، عاشقش 
نبودی و عاشقت نبود که بود! االن چه مرگت شده هلک و 

  !هلک بلند شدی و باز هوس خونه ی مادری کردی دخترِ گنده

که من عالوه بر اینکه حرفهاشو قبول میکردم و مهر  و اینجا بود
تایید میزدم، باید خفه خون میگرفتم و دهنمو باز نمیکردم که 

 .تمام گناهها به گردن خودم میفتاد

ته دلم لرزید. آرام دستم باال اومد و روی کنج قلبم نشست. رسماً 
لرزشهاشو حس میکردم. چرا اینهمه پنهانکاری میکردم؟ چی رو 

شتم از خودم مخفی میکردم؟ الاقل االن که خودم بودم و دا
خدای خودم و قلبم، که میتونستم روراست باشم! با شکستنِ 

تمامِ غروری که صدای جرینگ جرینگش هنوزم توی گوشم بود 
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  .بازم اون ته ته های دلم براش می لرزید

اشکام از گوشه ی چشمم باز هم راه افتاد و صدای تلپی 
بالشم رسما در اتاق سوت و کورم به گوشم  افتادنش روی

نشست. تلپی دوباره... من... من عاشقش بودم... ولی از امشب 
عشقش رو با خودم به گور می بردم. من حتی به خودم این 

جرات رو نمی دادم برای دفاع از خودم اسمش رو خراب کنم! 
کافی بود همه ماجرا رو بفهمند که درجا طالقم ازش گرفته 

و ثانیه ای صبر نمیکردند. ولی من دهنم باز نمیشد اینو  میشد
 .مطمئن بودم

دلم سوخت ... بدتر سوخت ... چنان اَلو کشید انگار روی شراره 
هاش بنزین پاشیده بودند. انتخاب من درست بود... عشق من 

بهترین بود... عزیزِ دل من مهربانترین و فداکارترین بود. اما چرا 
با دقت نگاه نکرده بودم؟ چرا فکر نکرده بودم  زمانی به دیده هام

ممکنه چیزهایی که دیده بودم و به عینه میدونستم در واقعیت 
ممکنه اثاث کار نامزد و بعدها شوهرم باشند؟  وجود دارند

هیچکس که ندیده بود، فقط خودم دیده بودم و بی توجه ازشون 
 . گذشته بودم

ه کردم: آخه دستم محکمتر روی قلبم فشرده شد. زمزم
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نامــــــــــرد، وقتی نعمتهامو می شمردم، همیشه تورو دوبار 
حساب میکردم نه یکبار. االن هم انصاف نبود. بخدا انصاف نبود. 
درسته مدتیه ازت دنیا دنیا رنجیدم، اما بابت لحظه هایی که یک 
دل سیر نگاهت کردم و جز به جز صورتت رو حفظ کردم بخودم 

  .افتخار می کنم

ولی من نامرد نیستم و نبودم. حتی شده بخاطر مهربونی هات، 
حتی شده بخاطر فداکاریهات، حتی شده بخاطر عشقی که تا 
 .هفته ی قبل، ته دلم درحال رشد بود آبروت رو حفظ میکنم

دستامو محکم بصورتم فشردم. من طالق میگرفتم و اجازه 
زه نمیدادم میدادم همه منو گناهکار به حساب بیارند. ولی اجا

نگاه کسی به همسرم ترحم آمیز و همراه با تمسخر باشه، حتی 
  .شده بابت شوخی بهش سرکوفت بزنند

اما میدونستم یکروز یک جایی میرسد که آدم دست به خودکشی 
میزند. نه اینکه یک تیغ بردارد رَگش را بزند نه، قیدِ احساسش را 

 .ممیزند. و من برای همیشه قید احساسم را میزد
گوشیم لرزید. حتما پیامکی داشتم. برای فراری لحظه ای از این 

اوضاع نابسامان گوشیمو برداشتم و دعا کردم خبر خوبی باشه 
بلکه حواسمو پرت کنه. اما میدونستم حتما پیامک تبلیغاتی 
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

  .هستش نه چیز دیگر

لحظه ای نگاهم روی اسمش افتاد که پیام داده بود. چشمامو 
محکم بستم. دلم نمیخواست بخونم. فقط دلم بستم. چشمامو 

میخواست ازش بی خبرِ بی خبر باشم. اما ناخواسته و هراسان 
  :پیامش رو باز کردم. نکنه حالش بد بود؟ ولی نوشته بود

شاید ساده ترین راه نشان دادن عالقه گفتن دوستت دارم باشد. 
ی مولی بعد از گفتن و اقرارش، سخت ترین مسئولیت ها شروع 

 !شود که فقط مرد میدان میخواهد و بس

  میدانم
 برایت مهره ی سوخته ای بیش نیستم

 ...اما تو... تو

 باشـد یڪکاش ی

 از جنـس تـــــــــــو

 پـر از آرامش

 پـر از عشـق

 وتڪپـر از س

 ندڪ بغلـم مڪمح

 :َویدڪب َوشمڪو آرام در 
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 خیـالت راحت

  مـن
  خیـال حضـورت

 ...شــمفرونمی دنیـا ہرا ب

 

لحظه ای نفسم تنگی کرد و داشتم خفه میشدم. مشتی به سینه 
ام کوبیدم انگار قلوه سنگی به سختی در سینه ام فرو افتاد. 

دستم بطرف شیرخرمای مامان رفت. فکر کنم نصف لیوان رو 
  .فرو دادم که نفسم بزور بیرون اومد

تو  هدرحالیکه اشکام فرو میریخت با صدای بلند گفتم: لعنت ب
نامــــــــــرد... لعنت به تووووو... من الیق این زندگی، این 

 ...شکست مفتضحانه نبودم... بخدا نبودم

بیحال دوباره روی تخت مچاله شدم و دستام دور خودِ تنهام 
حلقه شد. دلم تنگی میکرد... تنگی میکرد... اما کاش به جای 

 ...صدلم، گـلویم تنگ میشد، هـوا نمی رسید و خــــال

چشمامو بهم فشردم. فکرم بطرف روزی پرواز کرد که از آزمون 
ارشد دانشگاه آزاد قبول شده بودم و در حال گذراندن اولین 

 .کالسها در اوایل مهرماه بودیم
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یادمه آرام و قرار نداشتم و استرسی خاص سراپامو فرا گرفته بود. 
ر جوی بی قرافکرم به هزاران جا پرواز میکرد و احتماال تنها دانش

 .و ناآرام دانشگاه من بودم و بس

با ورود استاد یاری به کالس همه مون بلند شدیم. لبخندی 
روی لبم نشست. استاد یاری از جمله اساتید سابقه دار و 

سپیدموی و عضو هیئت علمی و مدیر گروه در دانشگاه آزاد و 
ترم باهاشون درس  ۶ری بود که در کارشناسی دانشگاه سراس

داشتم و خاطرشون برای همه دانشجویان خیلی عزیز بود. با من 
همکه از شیطونهای کالس بودم واقعا صمیمی بودند. گاهی 

چنان به درددلهام می رسیدند و کنارشون آرام بودم، حس 
میکردم جای پدر نداشته مو برام گرفتند و چشمامو می بستم و 

  .ام حرفامو بیرون میریختمتم

منم با چند تن از دوستان هرکاری از دستمون برمیومد براشون 
میکردیم و حتی در تصحیح اوراق و آماده کردن برگه ها و 

  .لیست ها و صورتجلسه ها کمکشون میکردیم

با نشستن استاد نشستیم که نگاهش بین دانشجویان چرخید و 
تاد. با لبخندی مهربان گفت: روی من و چندنفر از دوستانم ایس

قبل از معرفی خودم بهتره به دانشجویان عزیز خودم که همیشه 
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باعث افتخار بودند و با تالشهاشون مدارج علمی رو پله پله طی 
می کنند تبریک بگم و خوشحالم که باز هم کنار هم هستیم و 

 .انشاهلل ترمهای پرباری رو با هم خواهیم گذروند

ر کردیم که معرفی خودشون و کتابهاشون رو ما هم ازشون تشک
  .شروع کردند

اما متوجه بودم گاهی نگاه استاد بطرفم می چرخه و کامال 
آنالیزم می کنه. یکدفعه در میان بحثِ بچه ها پرسید: خانم 

تیموری، خیلی ساکتید و دیگه صدای خنده ی بچه هارو بلند 
 نمی کنید؟

به دانشجویان کردم و درحالیکه دل و دماغی نداشتم نگاهی 
گفتم: کدام بچه ها استاد؟ این پیر پاتال ها که االن باید با 

همسر و چندتا بچه های قد و نیم قدشون توی پارک قدم بزنند، 
 !اما اومدند تلپ شدند توی کالس

صدای خنده ی تمام دانشجوها بلند شد که یکی جواب داد: 
ه عقب موندند. اجازه استاد انگار خانم تیموری از قافله ی خانواد

 می دید فکری به حالشون بکنیم؟

همه غش غش می خندیدند که با خنده ای کنج لبی گفتم: 
عقب موندن چیه جناب! اینجا از قافله و شترهاش خبری نیست. 
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راحت برید پی زندگیتون! خودم هم ناسالمتی توی خونه نیم 
دوجین بچه ی کور و کچل دارم و توی خرج مخارجشون 

 .م. شما اصال نگرانم نباشیدموند

که پسر دانشجو خندان جواب داد: واال منم فعال بیخیال قافله ام. 
انقده هم ازدواج نمی کنم ننه بابام یه جا پیدا کنند برند سر خونه 

 !زندگیشون، بمن چه

که کالس اینبار ترکید. در میان بگو بخندهای دانشجوها بود که 
که به دفترش میرفت اشاره وقت کالس تموم شد. استاد یاری 

ای بهم کرد و گفت: خانم تیموری در اتاقم منتظرتون هستم 
  ...لطفا تشریف بیارید

وسایلمو جمع کردم و بطرف اتاق استاد یاری رفتم. وقتی 
روبروی هم نشستیم از فالسکش دو فنجان دمنوش ریخت و 

روی میز گذاشت. گفت: توی کالس حس کردم به این دمنوش 
واقعا نیاز داری که گل محمدی و بادرنجبویه ی خالص هستش 

  بی قراری چرا؟ و اعصاب رو آروم میکنه. حورا خیلی
نگاهم به فنجانم دوخته شد که بخارهایی ازش باال میرفت و 

عطر و بوی نابش داشت توی دماغم می پیچید. آرام دست بردم 
و فنجان رو برداشتم. جلوی بینی م گرفتم و نفس عمیقی 
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ش تا مغز استخوانم پیچید. چی میخواستم کشیدم که عطر دمنو
ربطی داشت؟ همه مشکالت  بگم؟ مشکالت ما مگه به استاد

خاص و ریز و درشت خودشونو داشتند که بزور از عهده شون 
برمیومدند. و من در این لحظه دلم میخواست با قیف در یک 

بطری سرازیر بشم و بیخیال دنیا و مشکالتش پرت بشم توی 
  !دریا... فقط گم و گور در درازنای دنیا و زندگی همین

ت: حوراخانم تیموری... منتظرم صدای استاد بلند شد که گف
بشنوم. تو االن و در این لحظه به یک گوش شنوا نیاز داری که 

  .منم خیلی دوست دارم گوش کنم

نگاهم به موهای سفید استاد دوخته شد که با سلیقه ی تمام به 
یکطرف شانه شده بود. با حسرت فکر کردم: خوش به حال بچه 

همیشه سالمت باشه. پدر هاش که همچین پدری دارند و الهی 
بنده هم ترسیده بود قبرستان براش جا پیدا نشه و زودتر از همه 

 !رفته جا رزرو کرده بود

دلم سوخت. جرعه ای از دمنوش رو خوردم که میدونستم 
همیشه ی خدا شیرینی نبات رو توش داره و نیازی به قند 

 .نیست. اخالق استاد دستم بود

طف دارید که هیچ زمانی محبتتون رو آرام گفتم: استاد، واقعا ل
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نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

ازمون دریغ نمی کنید. ولی نگران نباشید. منم کمی مشکل دارم 
که در پی حل کردنش هستم و تمام تالشمو می کنم. تا چی 

 .بشه و خدا چی بخواد

استاد گفت: خب بازم میخوام بشنوم. لطف کن تا کالس شروع 
  .نشده کمی خودتو خالی کن

تظر و مهربان استاد انداختم و اجبارا گفتم: نگاهی به چشمان من
استاد خودتون میدونید عاشق درس خوندنم و دلم میخواد از 

طریق درس خوندن خودمو به جایی برسونم. کارشناسی رو در 
دانشگاه سراسری خوندم که هزینه ی زیادی برام نداشت. شاید 

هم  رو اگه ناراحتی قلبی مامانم نبود االن هزینه ی دانشگاه آزاد
به راحتی میتونستم برسونم. ولی متاسفانه نمی تونم. هرچقدر 

ارشدِ سراسری قبول بشم. اسمم که از  تالش کردم نتونستم از
ارشد دانشگاه آزاد اعالم شد، میدونستم نمیتونیم هزینه شو 
برسونیم و راستش نمیخواستم ثبت نام کنم. اما مامان که 

ناراحتی و شدت عالقه مو به ادامه تحصیل دید، مجبورم کرد با 
پس اندازی که ته حسابش مونده بود فعال شهریه ی ثابت رو 

کنم و انتخاب واحد کنم که برای بعدش خدا کمکم  واریز
 .میکرد
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استاد متعجب گفت: خودت میدونی تابستونم خارج پیش پسرم 
گذشت و کال ازتون بیخبر بودم. ولی شما که حقوق بابای 

 مرحومت رو دارید، چرا نمیتونی خرج دانشگاهت رو برسونی؟

فرو  چشمام پراز اشک شد. بغضمو با ادامه ی فنجان دمنوشم
دادم و گفتم: خبر که دارید مامانم قلبش ناراحت بود. االن مدتیه 
شاهرگ اصلی قلبش گرفته که بخاطر قندخون و فشارخونی که 

داره اصال نمیتونند عمل باز قلب انجام بدهند. کال هیچکاری 
نمیتونند بکنند چون دکتر مطمئنه از زیر تیغ سالم بیرون نمیاد. 

بده که داروهاش خارجی هستند و  فقط باید با دارو ادامه
قرصهای ایرانی جواب نمیدند. قرصهای خارجی هم واقعا گرون 
هستند و با حقوق بابام همین می تونیم خرج دوا درمان و هزینه 
ی خونه زندگی رو برسونیم. یعنی راستشو بگم درس خوندن من 

 .در این شرایط کامال قوز باال قوز شده

: حورا خودم نمردم فکر هیچی رو استاد آهسته و مطمئن گفت
ترم هزینه  ۴نکن. فکر می کنم عوض سه تا، چهارتا بچه دارم و 

  ...ی تورو رسوندن

تند گفتم: نه استاد! توروخدا اینجور نگید. پیش شما درددل 
نکردم که... فقط دنبال کار میگردم. فکرم از هزینه های خونه و 
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مامان راحته، فقط شغلی داشته باشم بتونم خرج خودمو با 
  !دانشگاهم دربیارم کفایت می کنه همین

مدت یکماهه دنبال کار میگردم. کارهای منشی گری هست 
متاسفانه خواسته هایی که دارند و لباسهای شیک و مد روز ولی 

و آرایشهای آنچنانی و ... اصال با خواسته ی من جور نیست. 
یک کارخانه در کرج حسابدار میخواست و منو قبول کردند. که 

اونم تمام روزهای هفته بجز جمعه باید سرکار حاضر میشدم. اما 
ه و پنجشنب شروع میشه کالسهام از روزهای چهارشنبه بعدازظهر

عصر تمام میشه که جور نشد. االن بازم دنبال کار هستم تا 
ببینم خدا چی میخواد. استاد تنها هزینه ی دانشگاه مدنظرم 

نیست. میخوام با کارکردن کمی روی پای خودم باشم و دستم 
توی جیب خودم باشه. حتی داداشم قول کمک داده. ولی خب 

و هزینه ی دو بچه و خونه ای که  منکه میدونم با یک حقوق
تازه خریده، چقدر قرض و قوله دارند و تا چندسال فقط باید 

  .قناعت کنند. پس باید خودم کاری بکنم

استاد فکری کرد و سری تکون داده گفت: خودت میدونی حرفم 
حرفه و همه جوره در خدمتم تا تو درسهات رو تموم کنی و برای 

نی. منم پرس و جو می کنم، اگه رسیدن به آرزوهات تالش ک

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

22 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

کار مناسبی پیدا کردم خبرت می کنم. تو دختر ارزشمندی 
هستی و الیقشی آدم هرکاری که از دستش بربیاد برات بکنه. 
یکی از آرزوهای بزرگم دیدن خوشبختی تو هستش و همیشه 

برات دعا میکنم. انشااهلل همسری سرراهت قرار بگیره که با تمام 
ش عاشقت باشه و تا بی نهایت دوستت داشته بند بند وجود

باشه. اینجوریه که یه زن در کنار نیمه ی جانش طعم 
خوشبختی رو می چشه. برات آرزوی بهترین ها و موفقیت هارو 

دارم حورا. بازم ببینم چه کاری از دستم ساخته ست و میتونم 
برات انجام بدم. حورا، یادتم باشه، بعضی وقتها باید در مورد 

شکالتی که زندگی برامون ایجاد میکنه زیاد فکر نکنیم وگرنه م
 .خفه میشیم. مواظب خودت و روحیه ی لطیفت باش دخترم

با خجالت و گونه هایی گر گرفته بلند شدم و از استادم خالصانه 
 .تشکر کردم براشون آرزوی سالمتی کردم

وقتی بطرف کالسم میرفتم، خیلی سبکبال بودم و از حرفها و 
اهای آخرین استاد لبخندی روی لبم نشسته بود. راستش دع

خودمم دلم میخواست نیمه ی جانی پیدا کنم که بحدی دوستم 
داشته باشه فقط با دیدنم قطره خونی از قلبش بچکه و بخاطر 
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من دنیایی رو بهم بریزه. اما خودم که شانسم رو می شناختم. 
  ...کال زندگی شش بر هیچ ازم جلو بود

 ��(لعنتی ترین عشق دنیا) 

 

روی تخت غلتیدم و دستی به چشمان سوزانم کشیدم. بشدت 
ینی، غمهای تلخی بودند می سوختند. مرور خاطراتم در عین شیر

که ذره ذره توانم رو تحلیل میبردند. کاش میتونستم و اونهمه 
نیرو داشتم برای حال خوبم بجنگم و داد بزنم من شکست رو 

  .هیچوقت نمی پذیرم. اما واقعا درمانده بودم... خیلی درمانده

چشمامو بهم فشردم. چند روز گذشت. از استاد خبری نبود. اما تا 
می شناختم میدونستم فرد بیخیالی نسبت به مسائل و  جاییکه

مشکالت من نیست و حتما داره به هر نحوی برام دنبال کار 
میگرده. ولی خودم هم همچنان دنبال کار بودم و فقط این 

کالسهای روز چهارشنبه و پنج شنبه بدجوری دست و بالم رو 
قط فمی بست. حتی گاهی به سرم میزد بیخیال دانشگاه بشم و 

کار و پول رو بچسبم، ولی امکان نداشت. فقط میدونستم من 
عاشق ادامه ی تحصیل بودم همین! میخواستم و تصمیم داشتم 

کار کنم و هزینه دانشگاه رو جور کنم، وگرنه باید آرزوهام با 
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 .مدرک باال رو میزاشتم دم کوزه و آبش رو میخوردم

وچه مون بودم اونروز عصر داشتم به خونه برمی گشتم و سر ک
که موبایلم زنگ خورد. استاد یاری بود. راستش ته دلم جوری 

ضعف کرد و دعا کردم خوش خبر باشد. بعد از سالم و 
احوالپرسی گفتند :حورا شرایطتت برای کار چیه؟ خواسته ی 

 خاصی داری؟

فکری کردم و گفتم: شرط که نه، ولی استاد خودتون میدونید 
و کل پنجشنبه ها رو نمیتونم سر کار  من چهارشنبه ها بعدازظهر

شرکت کنم. بقیه روزهای هفته رو از برم و باید در کالسهام 
صبح تا شب آزادم. ولی اگه خدای نکرده مامانم قلبش ناراحت 
شد و بهم زنگ زد، باید اونهمه آزاد باشم که با یک مرخصی 
ساعتی شایدم مرخصیِ کل روز خودمو به مامانم برسونم و به 

مارستان منتقلش کنم. وگرنه دیگه مشکل خاصی ندارم. برای بی
حقوق هم خب در حد کارهام بهم حقوق بدهند. انتظار اضافه ای 

 .ندارم

استاد مکثی طوالنی کرد و گفت : پس کار شرکتی و منشی 
 ......گری به دردت نمیخوره که اصال شدنی نیست. میدونی

مام م بگم یا نه؟ اما تمیخواستم پیشنهادی بدم ولی واقعا نمیدون
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 .خواسته هات با این کاری که بهم پیشنهاد دادند جور در میاد

تند گفتم: بفرمایید استاد ، اصالً مساله ای نیست . خودتون که 
میدونید تعارفی با هم نداریم. فوقش کیس مناسبی نبود قبول 

 .نمیکنم

استاد گفت: راستش آقای مقتدر عموی همسرم گلچهره، مدتیه 
سالشه. زن و بچه هاش خارج  ۷۰ها زندگی میکنه و حدوداً تن

 .هستند و تا درس دختراش تموم بشه خانمش در خارج موندگاره

آقای مقتدر مدتی قبل به گلچهره سفارش کرده بود خانم یا 
آقای مناسب و مطمئنی رو برای کارهای خونه ش پیدا کنیم که 

ه سر و روی خونه دو سه روز در هفته به خونه ش بیاد و دستی ب
بکشه و ناهار و شامی براش بپزه. پول خوبی هم بابت این 

محبت میده که واقعا تنهایی به خونه زندگیش رسیدن، براش 
خیلی سخته. خودشم شغلش آزاده و صبح میره سرکار و شب 

 .بخونه ش برمیگرده

اگه با دید بدی به قضیه نگاه نکنی که خدای نکرده هیچ اسائه 
نمی کنم و واقعا میدونم شان تو در چه حدی  ادبی خدمتت

هستش، اینم یه شغل ساده هست که صدرصد آقای مقتدر هم 
به حضورت که فرد مطمئن هستی توی خونه اش افتخار میکنه. 
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دو سه روز چند ساعتی رو به خونه زندگیِ عمو رسیدگی می 
کنی و هیچکس هم نیست دست و پا گیرت باشه. اصال هم 

رو تعیین نکرده و خودت آزادی هر زمان روزهای خاصی 
خواستی بری و بیای. من هم آقای مقتدر رو بابت اخالق و 

رفتارش همه رقمه تضمین می کنم که عین دخترش باهات 
رفتار میکنه. تو هم اصال قرار نیست ایشون رو ببینی. فقط یک 

 !کلید و یک خونه تحت اختیارته همین

دم متعجب گفتم: ولی استاد در حالیکه وسط کوچه ایستاده بو
 ...بنظرتون با وجهه و شخصیت من میخوره که

استاد تند گفت: عزیزم گفتم یه پیشنهاده که می تونی قبول 
نکنی! اصال اینجوری به قضیه نگاه کن داری به همسایه تون 

که شخص پیری هستش کمک می کنی. فقط به چشم کمک و 
ما رئیس جمهور آمریکا یاری نه چیز دیگه. یادت باشه دختر اوبا

هم توی رستورانی گارسونه چون یه شغل هستش و منبع درآمد 
نه چیز دیگه. اما تا اینجا که گشتیم، تنها کاریه که دست و پا 

گیرت نیست و راحت می تونی به همه ی مشغله ها و 
دانشگاهت برسی و هیچ تنش فکری و نگرانی نداشته باشی. باز 

م میگردم و پرس و جو می کنم ببینم هم فکرات رو بکن منم باز
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 .دیگه چیکار می تونم برات بکنم

با استاد خداحافظی کردم و راستش خنده ام گرفت. من و دختر 
  .اوباما! من اگه بابام رئیس جمهور بود... دوباره خندیدم

مشکلی در انجام کارهای خونه نداشتم و از آشپزی هم سر رشته 
امانم مریض و بیحال بود همه ای داشتم. چون زمانهایی که م

ی کارهای خونه از پخت و پز و بشور بساب برای خودم بود. 
همین االنش هم تمیز کاری خونه کامال برای من بود تا مامان 

خودشو اذیت نکنه که با کمی دستمال و جارو کشیدن قلبش 
  .بدتر اذیتش میکرد و رسما به چهار میخش می کشید

جوابی  ده روزی هم با تمام تالشهام گذشت و من بدون اینکه
به استاد بدم و استاد هم پیگیر این قضیه باشه هردومون دنبال 
شغل بودیم. اما هیچ به هیچ بودیم و هیچ شغلی با موقعیت من 

 .سازگار نبود که نبود. اگر هم بود برای من جایی نبود

 که کلی وی خط واحد نگاهم به کتابم دوخته شده بوداونروز ت
پول بابت خریدنش پرداخته بودم. حاال دوتا از کتابهامو استاد از 
کتابخانه اش برام تهیه کرده بود وگرنه آخرین کفگیر هم به ته 

حساب مامان میخورد. چشمم به بیرون دوخته شد. این روزها 
ه آدرسها خسته بودم ک بقدری از دنبال کار گشتن و دویدن دنبال
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خستگی خودش هم جلوی پام لنگ انداخته بود و داشت کم می 
آورد بزرگوار! و من با تمام خستگیهام چیزی از دختر رئیس 

جمهور اوباما کم نداشتم و همونقدر هم بخودم اعتماد داشتم که 
  .بتونم زندگی پیرمردی رو بچرخونم

با  استاد رو گرفتم.بی اختیار دستم به گوشیم رفت و شماره ی 
مهربانی تحویلم گرفت که گفتم: استاد راستش تمام فکرهامو 

کردم و رسیدگی به خونه ی آقای مقتدر رو قبول می کنم. 
  چیکار باید بکنم و چطور میتونم با آقای مقتدر حرف بزنم؟

 استاد به مالیمت گفت: مامانتون راضی هستند؟

. میدونم امکان نداره تند گفتم: نه استاد! اصال هیچی نمیگم
مامانم قبول کنه و درجا به داداشم خبر میده که دیگه واویال! 

فقط من مثل همیشه به حرف و انتخاب شما اطمینان میکنم و 
پا توی خونه ی یک غریبه میزارم، وگرنه خیلی ترسوتر از این 

 .حرفها هستم

استاد جدی گفت: حوراجان، من میگم چشماتو ببند و با راحت 
ین خیالِ عالم وارد خونه آقای مقتدر شو کارت رو تحویل بگیر تر

 !تمام

لبخندی هراسان روی لبم نشست و جواب دادم: چشم استاد. 
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فقط در هفته دوسه روزی خودمو میرسونم و زود کارهامو انجام 
میدم. بااجازه تون به مامان هم میگم شما از پروژه های 

ا از ارتون دارم کار میکنم تتحقیقاتی دانشگاه بمن هم دادید و کن
  .حقوقی که میگیرم هزینه ی تحصیلمو در بیارم

استاد متعجب گفت: ولی حورا اینکار اصال درست نیست. 
مادرتون یه روز ماجرارو بفهمند بنظرت چه توهینی بهم حواله 

 می کنند؟

جواب دادم: استاد بخدا اصال اسمی از شما نمیارم قول میدم. 
گردن میگیرم. ولی میدونم نمی فهمند اصال خودم همچی رو به 

  .نگران نباشید

خالصه با اصرارهای زیاد من، استاد آدرسی رو برام فرستاد که با 
دیدن آدرس ناخواسته خندیدم. خانه ی آقای مقتدر فقط دو 

خیابان با منزل ما فاصله داشت و شکرخدا نزدیک بود. دیگه 
تم ت و راحت میتونسبیشتر وقتم در تاکسی و خط واحد نمیگذش

  .رفت و آمد کنم

صبح باز هم استرسی ریشه به جانم زده بود. کال میلی به 
اشتم و با تمام تالشهام، تک تک نرون دندریتهای صبحانه ند

مامان بویی نبره  اعصابم در حال لرزش بودند. اما برای اینکه
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  .کمی از نیمرویی که پخته بود رو خوردم

همچنانکه نگاه مهربونش روی صورتم بود گفت: نگرانیهات 
کامال مشخصه. کاش بهم میگفتی چه اتفاقی افتاده! لحظه به 

 .فرو رفتنهات داره داد میزنه از چیزی نگرانی لحظه به فکر

قط فقط ف نگاش کردم و آروم گفتم: مامان مربوط به کارمه. فقط
دعای خیرتون رو از ته دلم میخوام. خودمم نمیدونم چی میشه 

ولی خودتون میدونید به پولش نیاز دارم. اگه درآمد کوچیکی 
بدم و هیچ داشته باشم با خیال راحت میتونم به درسم ادامه 

 .نگرانی نداشته باشم

مامان چشماشو بست. زمزمه کرد: شرمنده زندگی و دخترم 
هستم که برای هیچکدومشون نتونستم کاری کنم! کاش کاری 

 .از دستم برمیومد دخترم

بلند گفتم: مــــــــــامــــــــــان! یعنی چی؟ شما تا به 
د برای من ونستیامروز قشنگترین کار دنیارو کردید و تا جاییکه ت

و داداشم بهترین مامان دنیا بودید. االن فکر می کنید کافی 
از این به بعد هم بهترین کار اینه به فکر سالمتی  نیست؟

خودتون باشید که خدای نکرده شما نباشید من میمیرم. پس 
سال سن و یه  ۲۲بخاطر من مواظب خودتون باشید. منم با 
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نه های مختلف، اگه نتونم مدرک لیسانس و کلی تبحر در زمی
گلیم خودمو از آب بیرون بکشم که دیگه هیچی! یادتون باشه 

ساله شد عین یه جوجه  ۱۸در خارج پدر مادرها، فرزندشون که 
سال اضافی  ۴کیش می کنند و میره دنبال زندگیش. حاال شما 

 !منو نگه داشتید که باید کالهمو بندازم هوا

که اشکی توشون می درخشید  مامان لبخندی زد و با چشمانی
گفت: هیچ کاری از دستم برنمیاد. فقط میتونم برات از ته دل 
دعا کنم هر چی بصالحته همون برات اتفاق بیفته و کارهات 

 !طبق دلخواهت روبراه بشه همین

بلند شدم و گردن مامانمو در آغوش کشیدم. گفتم: همین دعای 
م خدا دعاتون رو زمین خیرتون دنیا دنیا برام ارزشمنده و میدون

نمیندازه. و من مطمئنم هر اتفاقی بیفته حتما خیر و صالحم در 
 .اون بوده

دقیقه از خونه بیرون زدم و نگاهم توی آسمان  ۹:۱۵ساعت 
ابری چرخید. نفس عمیقی فرو دادم و فکر کردم: خوب و بد هر 

چیزی بستگی به حالِ دل آدم داره. حال دلمون خوب باشه، 
همه ی شب های طوالنی و آسمان گرفته ش می تونه  پاییز با

دلنشین ترین باشه و حالِ دلمون بد باشه، بهار با آن همه گل و 
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  .سرسبزی می تونه دلگیرترین باشه

لحظه ای صدای متین و مهربان آقای مقتدر توی گوشم پیچید 
و نفهمیده آرامشی رو حس کردم. قرار نبود منو بخوره، فقط 

  .دم و تکلیفم مشخص میشد همینباهاش حرف میز

قدمهامو محکمتر برداشتم. و من میدونستم امروز حالِ دلم خوب 
و روشن بود. لبخندی زدم. جایی در باطنم رو پیدا کرده بودم که 

سرشار از شادمانی و امنیت بود. و با تکیه به اون میخواستم به 
  .جنگ تمام مشکالتم برم

مطمئن بودم بعدا بفهمه دزدکی  خندیدم. با حرفهای مامانم االن
و دور از چشمشون چه کاری کردم دیگه کله مو نمیکنه، فقط با 

کمی توبیخ و نصیحت سرم داد میزنه و میگه عوض بزرگ و 
اشتباهاتم دارند ازم  عاقل شدن کم کم دارم دیوونه میشم و

درس زندگی یاد میگیرند! اما با تمام اینا مجبور بودم 
 ....مجبورررررررر

پیاده راه افتادم. وقتم زیاد بود و راحت می تونستم خودمو سر 
قرار برسونم. همچنان که در فکر بودم وارد خیابان آقای مقتدر 

  .شدم

متری بزرگ و دلبازی  ۱۴نگاهم تا ته کوچه راه کشید. کوچه 
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بود که جای جای کوچه جلوی خونه ها درخت کاشته شده بود و 
  .همه جا سرسبز

لوی خانه مقتدرخان ایستادم. دری زرشکی و طبق پالک ج
بزرگ با دستگیره ای طالیی و شیرنشان که خیلی هم با ابهت 
بود. خانه ای با نمای مرمر سفید که دو طبقه به نظر می رسید 

ولی کامال مشخص بود قدیمی هستش. کال میتونستم بگم 
حس خوبی بهم القا شده بود. زمزمه کردم: یه خونه هر جایی 

نه باشه. میتونه در یه کوچه ی قشنگ مثل اینجا باشه، یا میتو
توی کوچه ی قدیمی که زیر یه بازارچه هست باشه. میتونه 

بزرگ یا کوچیک با باغچه یا بدون باغچه باشه. میتونه برای هر 
کس مفهوم و کاربردی خاص داشته باشه. میتونه نما داشته باشه 

رچی که باشه فقط باید یا از آجر قرمز درست شده باشه. خونه ه
  .سبز باشه و سرشار از دلخوشی. و الهی که آباد باشه

دقیقه به ده مونده بود. یعنی  ۵نگاهم روی ساعتم نشست.هنوز 
دقیقه رو هم توی کوچه می موندم تا موعد مقرر برسه؟  ۵باید 

 !دولی منکه اومده بودم، نیازی به معطلی نبو
با لبهایی جمع شده و جدی آیفون را بصدا در آوردم. نمیتونستم 

 .توی کوچه آواره باشم
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صدای آقای مقتدر بلند شد که گفت : بفرمایید و در خونه باز 
شد. نگاهم به حیاط افتاد. چند درخت در باغچه ها بود که هنوز 

سبز بودند. ماشین شاسی بلندی وسط حیاط بود که رنگ 
زد. حیاط هم خیس بود و شلنگ دراز به دراز سفیدش برق می

بود همین ساعتهای قبل از شستن  وسط حیاط افتاده بود. معلوم
 .ماشین تمام شدند

ولی مشخص بود ماهها حیاط شسته نشده و تمام گرد و خاک 
های عالم داشت کم کم روی کاشی ها به گل تبدیل میشد. لبام 

 !صاف شد. مقتدر بی سلیقه و حیفِ نون

آهم روی ساختمان نشست. خانه چند پله میخورد که زیر نگ
  .ساختمان به صورت سراشیب پارکینگ بود

ورودی خانه باز شد و مردی بلند باال که عینکی هم به چشم 
داشت پا روی پله گذاشت. ریش توپیِ بلند و پرپشتی روی 

صورتش خودنمایی میکرد. موهای جوگندمی اصال نشانی از کم 
ت و به قشنگی و بلندی به یک طرف شانه پشت شدن نداش

شده بود. کنار گیجگاه موهاشون خیلی کوتاه بود و انگاری می 
خواستند ادای جوانها رو در بیارند. پیرهن دکمه دار سرمه ای 

رنگی با شلوار کتان سیاه تنشون بود که یک پله هم پایین 
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ش واومدند. متانت هم از تمام وجودشون سرریز میکرد. گفتند: خ
 .اومدید خانوم تیموری. بفرمایید

قدمی جلو گذاشتم و سالم دادم. کامال از پله ها پایین اومدند که 
راستش نگاهشون سر تا پامو گشتی زد و جوری خاص 

 .نگاهشون براندازم کرد

میتونم بگم رسماً و احتیاطاً و کالً و عمیقاً حس کردم جلوی 
 .مور مور شدخواستگاری ایستادم که لحظه ای تمام تنم 

در آنی فکرم پبش لباسهام رفت. چون به مامانم گفته بودم در 
دانشگاه به مالقات استاد یاری میرم تا در مورد کارم صحبت 
کنیم، مانتو شلوار نسکافه ای رنگِ ست، با مقنعه ی کرمی و 

کیف و کفش همرنگ مقنعه ام داشتم که میدونستم پوششم کال 
 .بدون ایراد و شیکه

قتدر مقابلم ایستاد که گفت: قدم رنجه کردید و واقعا به آقای م
  ...بنده لطف داشتید. بفرمایید

نگاهم به آقای مقتدر متشخص دوخته شده بود و فقط میتونم 
بگم آرامش صداشون حرف نداشت. چنان به مالیمت و طمانینه 

 .کلمات از دهنشون بیرون میومد که جای حظ داشت

دادند که تشکری کردم و راه  با دستشون باالی پله رو نشون
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حدی در بافتادم. چیزی رو بگم هیشکی باور نمیکنه. کنار مقت
آروم بودم انگار همان حورایی نبودم که از صبح داشتم یک در 
میان سکته میکردم. و من در این لحظه با آرامش ذاتی آقای 

مقتدر همراه شده بودم و مطمئن بودم این شغل راستِ کار خودم 
هستش. و مقتدر با این متانت و تشخص و مهربانی، فردی بساز 

  .با من خواهد بود

ه ها که رسیدم با احترام ورودی رو برام باز کرد و کنار باالی پل
کشید. بطرفشون برگشتم و سری تکون داده تشکر کردم که 

لحظه ای نگاهم توی نگاهش گره خورد. درسته عینک داشت و 
دور چشماش کمی چروک بود ولی میتونستم قسم بخورم نگاه و 

ر درخشش چشمشون هنوز جوان بود و کودکِ درون این مقتد
سال نداشت. بنظرم چشماشون خیلیم  ۳۰ساله بیشتر از  ۷۰

 .شیطنت داشت و برقی توشون می درخشید

لحظه ای از نگاه تیز و متعجبم لنگه ابرویی قشنگ باال انداخت 
که ناخواسته لبخندی زدم. برگشتم و همچنانکه وارد میشدم 

بدون فکر گفتم: چیزی بگم لطفا به حساب شیطنت بنویسید و 
لتون نیاد. کودک درونتون چهل سالی از خودتون کوچیکتره به د

 !سالگی دور میزنه. خوش بحالتون ۳۰و حول و حوش 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

37 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

صدای خنده مقتدر از پشت سرم بلند شد که شادمان گفت: واقعا 
خوشحالم در این لحظه با خانم فهمیده و روشن ضمیری چون 

 .شما زیر یک سقف هستم. باعث افتخارید خانم تیموری

ندی زدم و زمزمه کردم: نظر لطفتونه. ولی واقعیت رو گفتم لبخ
 .و کال بی تعارف بودم

با راهنمایی مقتدر روی مبلی نشستم که خنده همچنان روی 
لباش جا خوش کرده بود. گفت: درسته خودتون سن زیادی 
ندارید ولی میشه بگید کودک درون شما چند سالشونه؟ منم 

 .میخوام بیشتر با شما آشنا بشم

نگاهم آرام روی صورتش نشست. ریش پت و پهنی داشت و 
ولی گونه های  .ریشش هم مثل موهای سرش جوگندمی بود

صاف و بدون چروکش از زیر عینک توی چشم بود و چقدر 
 .جوان بنظر می رسید

با حرفش دردی توی دلم پیچیده بود. نگاهم به رومیزی لکه 
چای روش دیده میشد داری دوخته شد که جا به جا رد لیوانهای 

 .و با گردوخاکهای روی میز میشد یه یادگاری جانانه نوشت

منتظر جوابم بود. زمزمه کنان گفتم: من شناخت زیادی الزم 
ندارم. البته شناختنم زیاد هم سخت نیست. اما یه بچه تا زمانی 
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احساس امنیت داره که کنار پدر مادرش البته هردوشون باشه. و 
اله که مارو تنها گذاشته. االن مدتهاست تنها پدر من سالهای س

داراییم مادری هستش که قلبش ناکوک میزنه و تا آهی از 
دهنش درمیاد قلب من به جای مامانم می ایسته. کودک درونم 

سالهاست بچگی نکرده بزرگ شده و فکر کنم چهل و پنج سالی 
 ۲۲داشته باشه. خیلی باتجربه ست و هر لحظه مواظب حورای 

 .له ستسا

مقتدر جدی گفت: انشاال دنیا بر وفق مرادتون می چرخه و سایه 
مادرتون از سرتون کم نمیشه. و شما حورا خانم، دست کودک 
درونتون را میگیرید و قدم به قدم کودکی کردن رو بهش یاد 

مورد  می دید. ولی راستش رو بگم حرف و تشخیصتون در
آورده که واقعا  کودک درونم بحدی ذوق و شوق در من بوجود

 احساس جوانی دارم. ممنونم از شما! چای می خورید یا نسکافه؟

لبخندی مهربان تحویلشون دادم و گفتم: خوشحالم حرفم انرژی 
مثبتی بطرفتون ارسال کرد که واقعا هم به این انرژیها در این 

 .دوره زمونه ی آشفته نیاز داریم. چای میخورم ممنــون

و رق از جاش بلند شد که واقعا حظ آقای مقتدر چنان شق 
کردم. درسته سنی ازشون گذشته بود ولی به راستی عین جوان 
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سی ساله بودند. پشت بطرف من کردند و راه افتادند که لحظه 
ای چیزی مثل بند دلم پاره شد. فقط توی دلم زمزمه کردم: 

 !وااای مامانم اینــــــاااا خدا فقط بده شانس

ی با بازوهای پروپیمان و چشمگیر و کمری شانه هایی ورزشکار
باریک با پاهایی کشیده که وقتی روبروی مقتدر بودی اصال به 

چشم نمیخورد چون شکم بزرگشون تمام اندامشون را تحت 
شعاع قرار می داد. ولی از پشت سر چیز دیگه ای بودند و آدم 
 ترسماً دل ضعفه میگرفت. اما... اما مقتدر چند قدمی که راه رف

قدش خمید و پشتش حالتی قوز مانند گرفت که تمام حالتهای 
  .بدنشون گم شد

خندیدم. پس چند ثانیه ای تحت تاثیر انرژی مثبت من بودند و 
حس جوانی بهشون دست داده بود، وگرنه همان مرد شکم دار و 

 .کمی قوزی بودند که قرار بود براشون کار کنم

جای آشپزخونه بخاطر اُپن مقتدر وارد آشپزخونه اش شد که همه 
بزرگ و اِل مانند بیرون بود. کابینتهای سفید آشپزخونه قشنگ 
بودند ولی یه تمیزکاری حسابی الزم داشتند تا برق بزنند. روی 

کابینتها پر از وسایل بود و فکر کنم دیگه داخلشون چیزی 
نمیشد پیدا کرد. انگاری تمام زندگی مقتدر روی کابینتها بود. 
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 !ت و پا چلفتیمرد دس

  .مقتدر پشت به من داشت و در حال ریختن چای بود

نگاهم دوری توی پذیرایی پنجاه متری زد و اول از همه روی 
لوازم صوتی و تصویری زوم شد. تلویزیونش سینمای خانواده با 

باندهای صوتی بزرگ و کوچکی که کنار میز تلویزیون چیده 
شده بود و فکر کنم با کمترین ولوم صداشون خونه رو می 

نار ی پایه ای کترکوندند. حاال یه میکروفن بی سیم سیاه هم رو
تلویزیون بود که ابروهام رسما باال رفت. پیرمرد عجب هوسهایی 

  .داشت! فقط به چه دردش میخورد رو نمی فهمیدم

یک دست مبل راحتی سلطنتی بژ رنگ که میزهای قشنگی هم 
جلوی مبل ها بود. اما متاسفانه روی مبلها پراز لباس و وسایل 

رنگ و روی خاصی به  بود. دو جفت فرش ماشینی پیازی که
خونه داده بودند و خونه رو شادابتر نشون می دادند. اما چیزی که 
بیشتر از همه به چشم میخورد گرد و خاکی بود که همه خونه رو 

  .در بر گرفته بود

اگر با مقتدر آبمون در یک جوب می رفت و این شغل رو قبول 
 دند و چهمیکردم همین گرد و خاکها از فردا دست منو می بوسی

دستمالهایی با جان و دل باید کشیده میشد تا رنگ و روی خونه 
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باز بشه! جای جای دیوارها هم میخ به چشم میخورد و انگار 
عکسهایی رو از روی دیوارها برداشته بودند که ردشون هنوزم به 

 .چشم میخورد و قسمتهایی از دیوار پررنگتر بودند

میشد که صددرصد یکیش  گوشه ای از پذیرایی هم دو در دیده
در سرویس بهداشتی بود. نگاهم به راه پله کشیده شد که از 
گوشه پذیرایی باال می رفت. نرده های استیل با کنگره ها و 

طرحهای طالیی شکل، زیبایی خاصی به پله ها داده بود اما لکه 
های روی نرده ها از همین جا هم توی چشم و بشدت توی 

 .ی مقتدر صفر صفر اصال منفی صفر ذوق بود. خالصه سلیقه

اما یک چیز توی این خونه به شدت جای سوال بود که توی 
 ....مغزم رسما زق زق میکرد

  ...با صدای مقتدر برگشتم

با صدای مقتدر برگشتم که چای تعارف می کرد اما بوی نسکافه 
خودش بشدت توی دماغم پیچیده بود. گفت: خانم تیموری 

نمیدونم محسن خان در مورد من چیزی به شما گفتند یا نه، 
نیکه درس ولی همسر و دو دختر من خارج هستند و تا زما

دخترهام تمام نشه برگشتی برای خانمم در کار نیست. سالی 
یکبار هم من پیششون میرم و یکی دو ماه موندگار میشم و 
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برمیگردم. کار و بارم ایران هستش و درآمد خوبی دارم که واقعا 
نمی تونم جالی وطن کنم. پس باید تمام این اوضاع آشفته و 

 .تنهایی هارو به جان بخرم

تکون دادم و گفتم: تمام زندگیها مشکالت خاص سری 
نبود در این سن و  خودشونو دارند. ولی به نظر من اصالً انصاف

سال شما رو تنها بذارند. درسته بنیه ی بدنی تون شکرخدا خوبه، 
 .ولی بازم تنها موندنتون اصال به صالح نیست

حرف میزدم و چشمان مقتدر از پشت عینک بصورتم دوخته شده 
د. حسم میگفت به شدت تحت نظر هستم و تمام رفتار و بو

 .حرکات و حرفام دارند مو به مو سنجیده می شوند

ادامه دادم: در مورد منهم حتما جناب استاد یاری توضیح کاملی 
دادند. با عرض شرمندگی و بدون رودرواسی باید بگم واقعا 

 اینکارها الیق من نیست اما مجبورم. حاضرم بخاطر سالمتی
مامانم بیشتر از اینها هم کار کنم اما بدونم نفس خشک و 

خالیش از خونه مون کم نمیشه. خب باالخره ما آدم کوچیک ها 
هم خدای بزرگ خودمونو داریم که حواسش بهمون هست و 

  .کمکمون میکنه

آقای مقتدر گفت: انشاهلل همیشه سالمت باشند دخترم. اینهمه 
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ل خودتون خدای خودتون نگران مامانتون نباشید که بقو
  .حواسش هست

تشکری کردم و ادامه دادم: آقای مقتدر، همین اول کار هم باید 
بگم قرار نیست مدت خیلی زیادی کمک حالتون باشم. همینکه 
خرج و مخارج چهار ترم دانشگاهم جور بشه و شاید کمی بیشتر، 

 .ازتون خداحافظی میکنم ولی تا آن زمان در خدمتتون هستم

ندی خاص تحویلم داد و گفت: تا قسمتمون چی باشه و چی لبخ
برامون تقدیر شده باشه. راضی هستیم به رضای خدا! چایی تون 

 .رو بفرمایید

ناخواسته با شیطنت گفتم: درسته خونه داریتون منفیِ صفر 
هستش، ولی درست کردن نسکافه تون حرف نداره. بوش که 

 !کل خونه رو برداشته

در توی خونه پیچید که جواب داد: واقعا صدای خنده ی مقت
دست گذاشتید روی کمیاب ترین و نایاب ترین موردی که 

هیچکس ازش خبری نداره. ازتون تشکر میکنم. ولی در رابطه با 
  .سلیقه ی منفیِ صفرم واقعا خجالت کشیدم

خندان و پراز شیطنت گفتم: بیخیال. خجالت نکشید چون 
ی کارش. چه خجالتی آخه! خجالت رو شوهرش دادیم رفت پ
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خب حدودا کل آقایون سلیقه شون در همون حد تالش برای بقا 
  .هستش و فقط به گذران زندگی فکر میکنند همین

خندان بلند شد و گفت: اینو الیک دارید که منم جزو همان 
 .آقایونم. االن اجازه بدید برای شما هم نسکافه بیارم. آماده دارم

قتدر، در این ساعت نسکافه نمی خورم. تند گفتم: نه آقای م
نسکافه یا شکالت داغ برای عصرانه هستش که بیشتر اون 

موقع مورد پسندمه ممنـــون. زیاد وقتتون رو نمیگیرم که حتما 
کار دارید. فقط در مورد کارهایی که باید بکنم لطف می کنید 

 توضیح بدید ببینم در وسعم هستش یا نه؟

فنجان چایم رو برداشتم و جرعه ای  مقتدر فکری کرد که من
خوردم. نه چای دم کردنش هم حرف نداشت و میشد بی 

بروبرگرد بهش بیست داد. چای خوش عطر و خوش طعمش داد 
میزد قبل از ورود من برای دم کشیدن روی بخار کتری نشسته 

  .و کامال به مالیمت دم کشیده و جاافتاده

بگم، همون کارهای مقتدر گفت: واال خودمم نمیدونم چی 
معمولی. خونه ای مرتب و تمیز با سه روز در هفته ناهار و شام 

 .همین. انتظار زیادی ندارم

خودتون می تونید روزهای هفته رو برای کار و ناهار تعیین کنید 
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که برنامه ی منم مشخص باشه و اونروز رو برای ناهار بخونه 
نم به من کافیه که م بیام. هر زمان هم برنامه تغییر کرد یه پیام

این مسیر رو بیهوده طی نکنم. در مورد حقوقتون هم آدم 
خسیسی نیستم و خدارو شکر دستم به دهنم می رسه که به 

نسبت کارتون پول خوبی براتون واریز کنم راضی باشید و ناهار 
 .و شام آبکی به خوردم ندید

خندیدم که ادامه دادند: خریدهای خونه رو هم لطف کنید 
ودتون به گردن بگیرید و من طبق لیست و فاکتورهاتون خ

بهتون پولش رو برمی گردونم. چون ممکنه همدیگر رو نبینیم 
فاکتور خریدهاتون رو جلوی تلویزیون بگذارید که پرداخت  لطفا

 .می کنم

سری تکون دادم که گفت: حیاط رو که دیدید. این طبقه شامل 
 س بهداشتی و یه اتاقهمین پذیرایی و آشپزخونه ست با سروی

کوچک. من کال با اتاق کوچک پایین کاری ندارم که شما می 
تونید راحت ازش استفاده کنید و لباس و وسایلهاتونو توش 

بزارید. اما طبقه ی باال یه هال خصوصی داره با دو اتاق بزرگ. 
اتاق خودمو که بااجازه تون درشو قفل می کنم و نیازی به تمیز 

  .کردنش نیست
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هر زمان نیاز باشه تمیزش کنید، درش رو باز میزارم و شما 
آزادید واردش بشید. وگرنه بیخیال اتاقم بشید و بهش فکر 

 .نکنید. ولی بقیه قسمتهای خونه کامالً تحت اختیارتونه

از حرفش ابروهام کمی باال رفته بود. حتما چیزی توی اون اتاق 
ه من نباید می دیدم وگرنه چرا قفل و قالب؟ البته بمن بود ک

 ... ربطی نداشت یه اتاق کمتر کارم سبکتر، اما

با شیطنت کمی جلو کشیدم و گفتم: آقای مقتدر واال کمی 
حساس شدم که شرمنده. تا جاییکه میدونم و عقلم میرسه 
معموال توی اتاق تخت و کمد و لباس و کتاب و شایدم یه 

باید باشه. بنظرتون توی اون اتاق قفل شده تون طال گاوصندوق 
جواهرات ریخته که اینهمه باهاش امنیتی کار می کنید یا اسناد 

 مدارکی هست که مربوط به سازمان جاسوسیه؟

مقتدر شادمان خندید و گفت: باور کنید اگه اتاقمو ببینید همون 
 سچند تیکه تیر و تخته ست. ولی قفل باشه بهتره، چون از ب

بهم ریخته است آبروم کمی حفظ میشه و نمره ی منفی صفر 
 .نمیگیرم

با لبخندی جواب دادم: خب منم برای همین ریخت و پاشها 
اینجام که شکر خدا خونه تون از بازار شام و هفته بازارِ تهران 
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 .چیزی کم نداره

دوباره خندید و گفت: ولی خواهش می کنم اجازه بدید همون 
ار تهران برای خودم باشد که راحت ترم. فقط اتاقم، هفته باز

یادتون باشه هرزمان درش رو باز گذاشتم یعنی میتونید تمیزش 
کنید. اما اینم بگم من کال کسی رو ندارم زنگ خونه رو بزنه و 

باهام کاری داشته باشه. میتونید به هیچ زنگ آیفونی جواب ندید 
 .و راحت به کارهاتون برسید

لی مثل خوره مغزمو می خورد و میدونستم فکری کردم که سوا
حتی شده برای آرامشم باید بپرسم. آرام گفتم: آقای مقتدر 

 .سوالی برام پیش اومده که امیدوارم ناراحت نشید

 !مقتدر سری تکون داد و گفت: می شنوم

گفتم: راستش خونه تون سالهای زیادی از ساختش میگذره که 
یل خونتون اصال به یه کامال مشخصه کمی قدیمیه. ولی وسا

خونه ی قدیمی شباهت نداره. من در ذهن خودم مجسم کرده 
بودم با خونه ای پر از وسایل روبرو بشم که برای تمیز کردنشون 

جانم در بره. ولی اینجا بیشتر به یه خونه ی مجردی و جوان 
پسندانه شبیه هستش البته کمی مجهزتر، که با این اوصاف فقط 

  ...ان توش زندگی کنه نه شماباید یه فرد جو
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ز مقتدر خندید درحالیکه چشماش رسماً می درخشید و چشم ا
من برنمیداشت. گفت: دخترجان برای دیدن من و جوانی هام 

و االن شما حتما  .چشم بصیرت میخواد که نصیبت نشده
یریم باشید با تمام پ میخواید بگید بنده خیلی پیرم نه؟ مطمئن

 !همه ی جوانهای شهرو حریفم

میدونستم شوخی میکنه اما تند و با لحن شوخی گفتم: زبونم 
پیرید، اصال بزنم به تخته اوج چلچلی تون الل کی گفته شما 

هستش که همه میتونند در حسرتتون باشند. الاقل از باندهای 
کنار تلویزیون و اون میکروفونش که مشخصه چطور می 

ترکونید و جوانی می کنید. ولی خودتونم میدونید در مورد وسایل 
 .دارم خونه حق

به خارج  مقتدر خندان گفت: راستش همسرم که با دخترهام
رفتند و میدونستم سالها برگشتی در کار نیست، بابت اتفاقی که 
برام افتاد مجبور شدم خونه مو بفروشم و پولی از روش بردارم. 
چون خونه ام خیلی کوچکتر شد وسایل خونه رو هم فروختم و 

وسایل جزیی برای خودم به این خونه آوردم. برای همینه که 
  .ظر می رسهعیناً شبیه خونه مجردی بن

همین اندازه وسایل برام کافیه و بزور میتونستم جمع و جورشون 
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کنم. خونه ای که توش زن نباشه به هیچی شبیه نیست. برای 
اینکه خونه ای به خونه شبیه باشه، باید کسی باشه که صبح تا 
شب توش عاشقانه راه بره و کارهاشو با دل و جان روبراه کنه. 

نجوری ساده و خونه ای بی حوصله و وگرنه زندگی میشه ای
  .گردو خاک گرفته

سری تکون دادم. حق داشت. خونه خودبخود یا با معجزه اداره 
نمیشد. دلی بیقرارِ زندگی و عاشق میخواست مقابل کارهای بی 

 .شمار خانه کم نیاره و همیشه روی پا باشه

ن وآرام گفتم: انشاهلل سالمت باشید و روزی برسه خانم و دخترات
با موفقیت بخونه برگردند. پس بآجازه تون من روزهای شنبه و 
دوشنبه و سه شنبه رو انتخاب می کنم و هرزمان نیاز به عوض 

  .کردن روزهای هفته داشتم به شما اطالع میدم

آقای مقتدر که نگاهش مهربانانه بصورتم بود گفت: براتون 
 آرزوی موفقیت دارم که خوشبختی هم ضمیمه اش بشه و

 .سالمت و شادکام باشید

آرام بلند شدم و زمزمه وار گفتم: ممنونم به خاطر آرزوهای 
خوبتون. ولی گاهی فکر میکنم خوشبختی در زندگی باید چیزی 
باشه که پول ماها نرسه برای خریدنش. چون سالی که نکوست 
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  .از بهارش پیداست

 مقتدر بلند شد و گفت: هیچوقت اینجوری نگید خانم تیموری.
فقط فکر کنید مقامتون چقدر باالست که برای سالمتی مادرتون 
حاضرید هرکاری بکنید. من خودم به شخصه بهتون افتخار می 

  .کنم

لبخندی زدم. ایستاده بودم و بدون اینکه از جام تکون بخورم 
گفتم: فقط میدونم انرژی مثبت تون بی نهایته. منم خوشحالم از 

  .ون شماآشنایی فرد محترم و مثبتی چ

راه افتادم که مقتدر گفت: گاهی بخودت خسته نباشید بگو. بابت 
همه ی روزهایی که کنار خودت و مادرتون بودی و سعی کردی 

 .هیچوقت کم نیاری

لبخندی زدم و بطرفشون برگشتم. جواب دادم: هیچوقت به 
قضیه اینجوری نگاه نکرده بودم. همیشه فکر میکردم دست و پا 

و فقط آواز دهلم که شنیدنش از دور تر روزگارم چلفتی ترین دخ
 .خوش است

مقتدر چنان به حرفم خندید که خودمم ذوق کردم. حاال فکر 
  .کردم مگه چی گفته بودم

باالی پله ها کفشامو که پام کردم نگاهم به آسمون نشست. 
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ابری سیاه آسمون رو پوشونده بود که صبح خبری ازش نبود و 
  .ر پی داشته باشهممکن بود بارندگی د

مقتدر زمزمه کرد: هوا چقدر ناجوانمردانه دونفرست. کاش کمی 
 .هم بارون بزنه که عشق تو عشق میشه

ابروهام رسما باال جهیده بود. مقتدر با تمام سن و سالش خیلی 
پیشرفته بود و کال جهش ژنتیکی داشت. نگاهم بطرفش 

  .برگشت که کنارم ایستاده بود

 بدی زدم بنظرتون؟ خندان گفت: حرف

سری بطرف چپم کج کردم و گفتم: واال نمیدونم چی بگم. ولی 
االن مطمئنم کودک درونتون خیلی شیطونه. من به جای 

خانمتون بودم دخترارو همون خارج رها میکردم و شمارو می 
چسبیدم. مامان من ده سال از شما کوچیکتره ولی هنوز نمیدونه 

شما ورژنتون واقعا آپدیت شده و  هوا دونفره ست یعنی چی! ولی
 !بروز هستش. شیطنت هم قاطی این آپدیت بشه دیگه واویالااااا

مقتدر شادمان از ته دل خندید و گفت: باور کنید منظورم به شما 
  .بود نه خودم. منکه ازم گذشته و دیگه بیخیال زندگیم

قدمی پایین گذاشتم و گفتم: منم با اطمینان میگم زیاد به من 
شاره نکنید. از این هوای دونفره فقط فین فین و سرماخوردگی ا
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 !و کز کردنش مال منه نه چیز دیگه

صدای خنده ی بلند مقتدر حیاط رو برداشت. خداروشکر هیچ 
پنجره ای به خونه ی مقتدر دید نداشت. وگرنه با این خنده ی 

 .بلند حتما کسی به خونه اش سرکی می کشید

م صبح اخبار گفت کار از هوای دونفره گفت: ولی مشتلق بد
یه سامانه بارشی عصبی با فحش های رکیک فامیلی و  گذشته و

خطر سیل و آبگرفتگی هم  چارواداری وارد کشور شده که هشدار
دادند. پس خیالمون راحت باشه هیشکی از هوای دونفره ش 

  .استفاده نمیکنه

یسانه شدها خندیدم و جواب دادم: افکارتون خیلی منفی و ابل
جناب مقتدر. یعنی رک گفتید دیگی که برای ما نجوشه همون 

 بهتر سر سگ توش بجوشه!؟

  دوباره وسط حیاط صدای خند

 

گفت: محسن خان گفته بودند خیلی  .ه ی مقتدر بلند شد
  .شیطونید و حاضرجواب. ولی اینهمه رو باور نداشتم

رسیده بودم جواب دادم: زمانی از همه شیطون تر کنار ماشینش 
بودیم، روزگار جوری چرخید از همه ساکت تر شدیم. میترسم 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

53 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 !اینم آخر عاقبت ما باشه

ولی خانم تیموری، لطفا اجازه ندید  :مقتدر بدون تامل گفت
هیچکس لبخند و دلخوشی تون رو بدزده و ازتون بگیره. همیشه 

که تعریفش رو شنیدم باشید و همان دختر شاد و بذله گویی 
 .انرژیهای خوبتون رو از هیچکس دریغ نکنید

بطرفش برگشتم و درست روبروش ایستادم. نگاهم توی 
زمزمه کردم:  .چشماش نشست که آهسته نگاهمو کنار کشیدم

آقای مقتدر، هیچکس رو در حدی نمی بینم مانع خنده و 
 مانمو با حالدلخوشیهام بشه. ولی راستش... راستش روزیکه ما

دیدم که هیچ امیدی به زندگی  CCU وخیمش روی تخت
دوباره ش نبود و هیچکاری از دستم برنمیومد، دیدم زورم به 

تقدیر و زندگی نمیرسه و جلوشون دارم کم میارم. اون روز 
خدارو به بزرگیش قسم دادم مامانمو بهم  CCU جلوی اتاق

م. برمیاد رو براش بکنبرگردونه تا الاقل بتونم هرکاری از دستم 
شکرخدا در برابر چشمان متعجب دکترها مامانم حالش بهتر شد 

و بعداز مدتی بخونه برگشت. منم تا این لحظه از هیچ کاری 
براش دریغ نکردم. حتی میخواستم درس نخونم و همیشه 

کنارش و در حال پرستاریش باشم که مامان خودش به روح 
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  .به پاش نریزم بابام قسمم داد دیگه آینده مو

دستی به چشمام کشیدم و سرمو باال آوردم. نگاهم به چشمان 
پراز اشک مقتدر افتاد که سرریز نکرده بود ولی کاسه ی 

  .چشماش پراز اشک بود

با محبت تمام از احساس همدردیش گفتم: ممنونم که حالمو 
درک کردید. ولی زیاد خودتونو ناراحت نکنید. حال ما هم مثل 

ران بهاریه که حال خودشو نمیفهمه. منم دیگه عادت حال با
 .کردم و با همچی بنحوی راه میام

با برگشتنم نگاهم درون ماشین به دستگاه صوتی پرجذبه ای با 
باندهای بزرگ افتاد که معلوم بود میلیونها تومن قیمتشه. یعنی 
میتونستم باور کنم مقتدر اهل اینکارها باشه و با دبس دبس به 

گوش کنه؟ هر حرکت این مرد سراپا سوال بود و من آهنگ 
  .....عمرا اگه میتونستم ازش سر در بیارم

 

مثل اینکه مقتدر متوجه شده بود دارم به چی فکر میکنم. گفت: 
کودک درونم و شیطنتهاش که یادتون نرفته! گاهی که از شدت 
تنهایی دیوونه میشم و خودمو به خارج شهر می رسونم، صدای 
بلند باندها همراهیم می کنه و کمی دلم آروم میشه. وگرنه باور 
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شدن ندارم و پسر کوچولوی  کنید داخل شهر حوصله جریمه
 .مودبی هستم

خندیدم و راه افتادم. پسر کوچولوی مودب عجب پسری بود. 
دوستم مهری بود میگفت پیر پسر انگار مگس مجرده اینهمه 

 !بخودش می باله. لبام تا بناگوشم کشیده شد

صدای مقتدر دوباره بلند شد که گفت: خانم تیموری می تونم 
 .برسونمتون بی تعارف

درو باز کردم و گفتم: نه خدارو شکر خونمون دو خیابان باالتره 
 .میخوام پباده روی کنم. ممنونم از لطفتون

ناگهان یادم افتاد کلید خونه رو نگرفتم. بطرفش برگشتم و 
 :گفتم

اگه اجازه بدید فردا میخوام بیام و کارمو شروع کنم. ولی چه 
ن رو یادم رفت جوری وارد خونه بشم؟ ساعت های رفت و آمدتو

 .بپرسم

مقتدر چنان صاف و بلندباال عین بادیگاردها پشت سرم ایستاده 
ش فقط آدمو می کشت. بود که شانه های پت و پهن و بازوها

بازم صددرصد قوزش ناپدید بود. فقط اگه کمی شکم نداشت چه 
اندامی داشت رو تنها خدا میدونست. مگه میشد از دیدنش سیر 
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 !شد

ه شد که سری تکان داد و گفت: راست میگید. کمی قدش خمید
 ۹االن کلیدی بهتون میدم راحت باشید. منم همیشه ساعت 

صبح به بعد از خونه خارج میشم و شب برمی گردم. از این به 
 ۲:۳۰بعد هر زمان پیام بدید ناهارم حاضره خودمو بعداز ساعت 

ال یبه خونه میرسونم. شما هم می تونید هر جوری خواستید با خ
 .راحت توی خونه به کارتون برسید که کسی مزاحمتون نیست

بعد به طرف ماشین راه افتاد و از داخلش چیزی برداشت و 
بطرفم اومد. در دستش کلیدهای در کوچه و ورودی خونه بود 

که با تشکر ازشون گرفتم. زمزمه کنان گفتم: غذاهایی که 
ه من هدر بره ن دلخواهتان نیست رو برام پیامک بزنید، نه زحمت

 .شما بدون ناهار و شام بمونید

با لبخند چشمی گفت، ولی می تونستم قسم بخورم چشماش 
هم داشت می خندید. زمزمه کرد: خانم تیموری یادتون باشه 

اون چیزی که از علم و ثروت بهتره فراموشیه. سعی کنید زیاد به 
 مشکالت فکر نکنید و همچی رو به سرنوشت و طبیعت واگذار
کنید تا راه خودشو بره و به سامان برسه، وگرنه فقط خودتونو 

 .جسما و روحا تموم می کنید. موفق باشید
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سری به تایید تکون دادم. خداحافظی گفتم و راه افتادم. نصیحت 
خوبی بود اما هردومونم میدونستیم شدنی نبود. چون فرد خوش 

ود و مامانم بخیالی نبودم که فکر هیچی رو نکنم. تنها داشته ام 
 ...دیگه هیچی

اما ناخواسته بلبشویی درونم راه افتاده بود بیا و ببین، که اصال 
هم از هیچی سر در نمیاوردم. مغزم یه جورایی داغ کرده بود. 

توی اون خونه با صاحب سپیدموش، چیزهایی با هم همخوانی 
نداشت و اینو کامل درک میکردم. ولی چه چیزهایی و کدام 

  .ابل قبول نبود رو نمی تونستم از هم جدا کنمحرکاتش ق

چشمان درخشانش که قهوه ای سیر بود جلوی چشمم اومد. می 
تونستم بی تعلل بگم جوانترین قسمت بدنش بود که عمرا ذره 

ای پیر شده بودند. یاد دستهاش افتادم. همون وسط خیابان 
د و یایستادم و نگاهی به دستان خودم انداختم. درسته دستام سف

ظریف بودند، اما هر کسی نگاه میکرد می فهمید این دستهای 
دخترانه، تمام کارهای خانه رو به عهده دارند. اما دستهای بزرگ 

ساله ی مقتدر اندازه ی دست منهم کار نکرده بود. نگاهم  ۷۰و 
باال اومد و یاد گونه هاش افتادم. دور چشماش درسته چین و 

تونستی بگی اون گونه های صاف چروک داشت اما عمرا اگه می
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 !ساله هستند ۷۰

بَــــــــــه چه خوشبخت بود این مقتدر! ولی با تمام اینها 
حمایت و همدردیش با آدم حرف نداشت. خندیدم. اگه جوان بود 

می تونست بهترین همسر و عشق برای آدم باشه. ولی حیف 
خارج  آردش رو بیخته، اَلکش رو آویخته بود و به درد همون زن

 .رفته ش میخورد

گوشیمو در آوردم زنگی به استاد یاری بزنم. خونه نمی تونستم 
حرف زیادی بزنم پس همین خیابان بهتر بود. با زنگ پنجم 

استاد جواب داد که سالم احوالپرسی کردیم و گفتم: استاد زنگ 
زدم تشکری خاص از شما بکنم به خاطر معرفی آقای مقتدر. 

خونه اصال اذیتم نکنه و راحت بتونم به همه بنظرم کارهای این 
 .ی کارها و مشغله هام برسم

استاد فکری کرد و گفت: خوشحالم راضی هستی دخترم. فقط 
  مقتدر رو چطور دیدی؟

گفتم: واقعا آقای مودب و متشخص و مهربونی هستند که 
  .سالمت باشند. خدا از شما هم راضی باشه

استاد آهسته گفت: کاری رو شروع کردم و پیشنهاد دادم که 
تماما برای هر دو طرف خیر و صالح هستش و مشکل هردوتون 
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حل میشه! دعا کن حورا ... دعا کن نیت خیرخواهانه م برآورده 
بشه که من یکی بعداً شرمنده ی تو نباشم. مقتدر رو مشکلی 

ا روحیه ی خاص و ندارم. فقط نمی خوام عزیزی مثل تو رو که ب
 !ظریف و لطیفش آشنا هستم از دست بدم. دعام کن حورا

از حرفهای استاد اصالً سر در نیاورده بودم. گفتم: استاد شما 
شغلی برام پیدا کردید و نهایت محبت تون رو به من رسوندید. 

نه از دست دادنی در کاره نه ناراحتی. فوقش نتونم ادامه بدم 
عقب می کشم. در کنارش یه خونه ی معذرتخواهی می کنم و 

تمیز هم برای آقای مقتدر به یادگار میزارم همین. اینکه دیگه 
 .ناراحتی نداره

استاد جواب داد: انشااهلل همچی ختم به خیر میشه و تو هم 
راضی از اون خونه بیرون میای. یادت باشه حورا، هیچوقت نوک 

مقتدر هم بحدی سوزنی نه برات بد خواستم نه اجازه شو میدم. 
 .شخص الیقی هستش که سر راهت قرارش دادم

خندان گفتم: استاد جوری میگید حس خواستگاری بهم دست 
میده. آقای مقتدر جای پدرم واقعاً عالی هستند. انشااهلل همیشه 

 .سالمت باشند

از فکرم گذشت: خوبه مقتدر پسر نداره وگرنه حتما میگفتم 
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  .خبرایی هستش

اب داد: حاال مونده مقتدر رو بشناسی. من خودم استاد خندان جو
اصال از همنشینی با این مرد نیک سیرت سیر نمیشم. تو همکه 

با این ابهت و غرور و جدیتی که داری بیشتر چشم و چراغ ما 
هستی. بخدا من کسی رو سرراهت قرار دادم که شاید نشه لنگه 

ازش  شو پیدا کرد و خوشحالم در اولین دیدار شناخت خوبی
 .بدست آوردی

آهسته گفتم: لطفتون زیاده استاد. فقط کاش کمی هم کارم 
باعث افتخار بود و با سربلندی و بدون مخفی کردن دنبالش 

  .میرفتم

استاد بلند گفت: حورا اینجوری فکر نکن. اوال نگران حرف مردم 
نباش که هیچکس دهنش بیکار نمی مونه و مردم به ولنگاری 

موقعیت و  ا خودت میدونی چه شغلهایی بخاطرعادت دارند. دوم
شرایط خاص خودت از دست رفت. یادت باشه در این عصر 

نفس کشیدن، زندگی کردن و ادامه دادن راحت نیست، خیلی 
سخت و طاقت فرسا هم است. ولی تو هنوز اینجایی، میجنگی و 

تالش میکنی و بهترین تالشت رو هم میکنی. و من باور دارم 
ونی، چون تو آتشی به نام مهر مادری توی قلبت داری که تو میت
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که همیشه شعله میکشه و حاضری برای آرامش مادرت هرکاری 
بکنی. مهم نیست چقدر طوفان روی سرت خراب بشه. تو نوری 
درونت داری که هرلحظه تورو هدایت میکنه. تو روحی داری که 

 .هیچوقت نمیمیره. تو قوی هستی و باید اینو باور کنی

خندیدم. خدایا انرژیهای خوب و مثبت امروز حد و اندازه ای 
نداشت و من چه مهربانانی رو دور و بر خودم داشتم که با تمام 

تعریف توصیفهای استاد، انگار مقتدر هم بهشون اضافه شده بود 
  ...و حس خوبی در تمام وجودم می دوید

از حرفهای استاد لبخندی روی لبام نشسته بود. حس خوبی هم 
در قلبم جوانه زده بود که باعث شد اشکی توی چشمام جمع 

 .بشه. واقعا قشنگ بود با چشمان خیس خندیدن

آروم گفتم: استاد حالم بحدی خوبه که انگار اینهمه مشکالت از 
  .آنِ حورا نیست. ممنونم که هستید و کنارمید

اب داد: خداروشکر باعث حال خوبتم و واقعا خوشحالم. استاد جو
برو با خیال راحت کارت رو شروع کن و به انتخاب من، استاد 
پیرت اعتماد کن. مقتدر فردی هستش هر جایی پیدا نمیشه و 

کسی چه میدونه شاید آخر این جزو الیقترین افراد روزگاره. 
 !!...داستان یه جورایی خیلییییی قشنگ باشه
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دیدم و با شیطنت گفتم: استاد با عرض شرمندگی و روم به خن
دیوار، با اینهمه تعریفی که از مقتدرتون می کنید فقط افسوس 
میخورم چرا جوان نیستند! ولی بدور از شوخی، انشاال که خوب 

باشند و منم سربلند از اون خونه خداحافظی کنم که شمارو 
 .سرشکسته نکنم. سپاس از لطف بیکرانتون

قتی از آسانسور آپارتمانمان خارج شدم نفس عمیقی کشیدم. و
یکی از همسایه ها آبگوشتی مشتی بار گذاشته بود و بوش عالم 

 .و آدم رو برداشته بود

هنوز قدمی برنداشته بودم که در واحد روبرویی مون باز شد و 
سر دوستم مهری بیرون اومد. با لبخندی گِل و گشاد گفت: 

 !انت چه آبگوشتی پختهسالم و به به! مام

 خندان سالمی دادم و گفتم: واقعا مامانم؟

متعجب گفت: آره واال! ما که استنبولی داریم. نکنه فکر میکنی 
این دوتا همسایه ی بی سلیقه های کناری این بو رو راه 

انداختند عمــــــــــرا! سلیقه ی مامانته به جان ننه بزرگِ 
االن چه وقت اومدنه؟ کجاها  بابام! خسته هم نباشی رز برفی.

 بودی بیخبر از من، چیکار میکردی؟

کس خندان گفتم: باور کن اوضاع جوریه که نه من، نه هیچ
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کار میکنه. االنم بگو ببینم بنظرت دونه داره چیدیگه هم نمی
 خداوند سر و کله ی آدمی رو برای چی آفریده؟

 که کارش جوری خندید که دندوناش تا ته دیده شد. گفت: کله
مشخصه. اینکه دو جفت چشم روی کله مون باشه از چشمیِ در 

مواظب رفت و آمد دختر بداخالق همسایه باشه و زاغ سیاهشو 
  .چوب بزنه همین

روبروش ایستادم و گفتم: نه به جان خودت! آفریده تا اون سر و 
کله روی گردن خود طرف باشه نه در زندگی دیگران، فضول 

 !معرکه

لباش با شیطنت آویزون شده بود گفت: یادت باشه مهری که 
آدما یه دونه قلب بیشتر ندارند. بیشتر حواستون به همدیگه و 

قلب دختر همساده تون باشه که نشکنه رز بداخالق! اما چیزی 
بگم بخدا جوری چشمات خوشحاله انگاری گشتی و گشتی، 

 !شانس و اقبالت رو پیدا کردی

ل مهری چرخید که موهای نگاهم روی صورت سفید و تپ
خرماییش رو با گیره ای پشت سرش جمع کرده بود و چشمان 

شیطون و بقول خودش عَن زنبوری ) عسلی( داشت توی حدقه 
  .می چرخید
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خندیدم. گفتم: واال از شانس مانس و اقبال خبری نیست خیالت 
تخت. فقط قراره گاهی کنار استاد یاری در کارهای کامپیوتری و 

ی دانشگاه کمک کنم همین. من اگه شانس داشتم که اینترنت
 بهم میگفتند شمسی جون و

 !به این خونه نقلی مون هم میگفتند شمس العماره

مهری که غش کرده بود گفت: واال راست میگی. ما دخترای بی 
سرپرست و بد سرپرست رو چه به شانس و اقبال. االنم درسته 

اسم باشه. کمی گل حالت خوبه ولی اعصاب معصاب نداریا حو
  .گاوزبان دم کن بخور

کلید رو به در انداختم و گفتم: بی اعصابم و گل گاو زبانم تویی. 
 .بفرمایید تو خوشگل خانوم

مهری که داشت برمیگشت گفت: ممنون یهویی خشم اژدهات 
فوران میکنه حالشو ندارم. فعال نباید دور برت چرخید 

 !خدانگهدارت

که مامان توی آشپزخونه بود. زندگی  با خنده وارد خونه شدم
فقط اونجاش عالی اندر عالیه که مادرت میخنده. بوی آبگوشت 

هم همه جا پیچیده بود که دوباره خندیدم. مهری یه کارآگاه 
 .تمام عیار بود
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نگاهم گشتی توی خونه زد. با تمام تالشهایی که میکردم و 
ن دسته ی واقعا چیزی برای خونه کم نمیذاشتم خونه مون عی

گل بود. مامان فقط مسوول پخت و پز بود تمام. اونم وقتهایی 
که حالش رو داشت وگرنه هیچ اصراری به اینکارش نداشتیم و 

 .خودم غذایی درست میکردم

نگاهم روی مامانم نشست که شکر خدا حالش خوب بود و 
داشت به من نگاه میکرد. سالمی دادم و گفتم: امروز همه ی 

 .و چالشون چپ میشه واحدمون چشم

مامان خندید و جواب سالمم رو داده گفت: واال یه امروز هوس 
کردم از دیزی مش قربان درست کنم. گوشتش رو با دنبه ی 
  .گوسفندی کلی سرخ کردم برای همینه بوش همه جا پیچیده

تاقم و وارد اخسته نباشیدی با بوس به گونه ی مامان چسبوندم 
شدم. از بس منظم بود لبخند زدم. یاد خونه ی بهم ریخته ی 

مقتدر افتادم که از فردا باید به همچین خونه ای تبدیل می شد. 
ولی باید دو سه روزی کار میکردم وگرنه کار یک روز نبود. کلید 

خونه شو توی کیف پولم جاسازی کردم مبادا گمش کنم. بقیه 
 .ال خودش رو طی میکردی کارها از فردا رو

بود. با یادآوری کارهایی که  ۸صبح که چشم باز کردم ساعت 
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می خواستم دور از چشم مامانم انجام بدم قلبم گرومبی افتاد. 
 .کجا افتاد رو نفهمیدم ولی فهمیدم شدیداً در حال لرزیدنه

اگه امروز رو میگذروندم کمی قلق کار دستم میومد و خیالم 
 .راحت تر بود برای بقیه روزها

سر صبحانه کالً نفهمیدم چی خوردم، اما کمی خوردم به قول 
مامانم توش و توانی برای کار داشته باشم. تند دستی به سر و 

روی خونه کشیدم که مامان فقط زحمت ناهار رو بکشه و خیلی 
مرتب و منظم لباس پوشیدم و راه افتادم. خب هر چی باشه 

  .می رفتمداشتم سر کارم به دانشگاه 

مامان بینوای منم آیت الکرسی رو خونده دورم فوت کرد که در 
 .کارم موفق باشم. البته خیلی هم به این دعاها نیاز داشتم

صبح بود. ماشینش  ۹:۳۰وارد خونه ی مقتدر که شدم ساعت 
حیاط نبود. در کوچه رو با دقت بستم و از پله ها باال رفتم. 

هم رو جلب کرد که به شیشه کاغذی روی در ورودی خونه توج
 .ش چسبونده شده بود

مقتدر با خط زیبایی نوشته بود. سالم پیشاپیش خسته نباشید. 
خواستم به اطالع برسانم منزل نیستم و خونه خالیه پس راحت 

  .به کارهاتون برسید
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خندیدم. زمزمه کردم: پیشاپیش درد بگیری با کوفت دوبل و این 
پیامک بفرستی و باید نامه خط محشرت. نمی تونستی یه 

 پراکنی میکردی پسر بد؟

خندان درو باز کردم و وارد شدم. خونه سوت و کور بود و 
راستش هراسی به دلم نشست. تند لوستر خونه رو روشن کردم 
و نفسی بیرون دادم. نگاهم روی باندها نشست. دلم درجا پراز 

تر داده ذوق شد. مدتها بود بخاطر قلب مامانم و تذکری که دک
بود هیچوقت نمی تونستم با صدای بلند آهنگ گوش کنم. اما 

اینجا دیگه راحت بودم. شکرخدا فلشم پیشم بود و با خیال راحت 
  .به آهنگام گوش میدادم

چشمام چرخید. خونه بیشتر از دیروز آشفته بود. با لبی ورچیده از 
سلیقه ی نداشته ی مقتدر، اول سرکی به اتاق کوچک سه در 

ه خونه کشیدم که مقتدر به من تقدیم کرده بود. تخت سفید و س
ساده ای گوشه ی اتاق بود که پتوی صورتی رنگش روش 

انداخته شده بود. تک پنجره ی اتاق با پرده ی سفید گلداری 
پوشونده شده بود. رخت آویز سرپای سفیدی هم گوشه ی اتاق 

آینه ی  بود و قالیچه ی کوچکی وسط اتاق انداخته شده بود.
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بزرگ و دور طالیی قشنگی هم به دیوار زده شده بود که یه 
  .شیشه پاک کن حسابی میخواست

مانتو با کتِ بافتم رو در آوردم و همراه با مقنعه م صاف آویزون 
کردم. تی شرت صورتی رنگی تنم کرده بودم که راحت بتونم 

کار کنم. شلوار نخی قهوه ای رنگی هم از کیفم در آوردم و تنم 
کردم. ولی میدونستم تمیز کردن این خونه ی خاکی به زره 

 .نیاز داشت نه لباسهای معمولیپوشیدن و مسلح شدن 

با دستم گوشه ی پرده رو کنار زدم که واقعا نیاز به شستن 
داشت. چشم به آسمان گرفته دوختم. دیشب هم قشنگ بارون 

زده بود و هوا تمیز بود صبح ریه هامونو غلغلک میداد. فکر کردم 
ولی با تمام اینا هوا انقده گرفته ست که منم بیشتر از خودش 

رفته. فقط هم یه بغل محکم چاره سازه. شکر اونم دلم گ
  .نداشتیم. چشمامو بستم

چقدر تلخ بود دلت بی بهانه تنگ باشد و اصال ندانی به کدام 
 !بهانه چنگ بزنی

کنار کشیدم و لحظه ای نگاهم در آینه روی صورتم نشست. 
ابروهای مرتب شده ی قهوه ای با چشمان کمی کشیده و 

کم که عند دماغ مامان بود و لبهای خوش بادامی، دماغ کوچی
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فرمم که لب باالییم کوچیکتر بود. صورت سفیدم هم تمام این 
متعلقات رو در خودش جمع کرده بود. بیش از حد زیبا نبودم ولی 

شکرخدا قیافه ی مقبولی داشتم. آهسته دست بردم گیره ی 
موهامو باز کردم و دستی بین موهام کشیدم. لحظه ای موهای 

مام فرفری و بلندم روی شونه هام ریخت که تمام سالهای ت
  .عمرمو همراهم بودند

هرچند میدونستم این موهای فر اندر فر خیلی بصورتم میومدند، 
اما همیشه ی خدا در حسرت موهای صاف بودم که راحت بتونم 
شانه کنم. ولی هیچکاری هم نمی تونستم بکنم. موهامو تند با 

ی باالی سرم جمع کردم. نباید دست و پا کش بستم و با کلیپس
  .گیرم میشدند

موبایلمو با دستکش های تازه ای که خریده بودم از کیفم 
برداشتم و از اتاق خارج شدم. زمزمه کردم: پیش به سوی اولین 

 !روز کاری و سخت

وارد پذیرایی شلوغ پلوغ که شدم لبام جمع شد. تازه نگاهم روی 
ی پیتزا و بطری نوشابه ی مقتدر هم که میز افتاد که حتی جعبه 

صدرصد شام شبش بود روی میز جا مونده بود. یعنی تنبلی تا 
  ......چه حد؟ دور از جونِ مقتدر خونه کمی بهتر از طویله
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حسی خصمانه و جنگ طلب توی خونم جوشید و ناخواسته بلند 
گفتم: مقتدر، دمت هزار بار گرم که میتونی این انباری رو تحمل 

  !کنی و توش نفس بکشی مـــــــــرد

  مدال افتخاری برایت خواهم آورد از جنس طال،
 ...یک ردیف مهره ی نظر بر شانه ات که جانت بی بال

 

از شعری که ناخواسته به زبونم اومده بود خندیدم. توی پذیرایی 
  قدمی زدم و فکر کردم از کجا باید شروع کنم؟

هرچی ظرف و ظروف بود نگاهم توی آشپزخونه چرخید که 
روی کابینتها بود. دمپاییهای بزرگ مقتدر رو پام کردم و شاالپ 

شلوپ کنان وارد آشپزخونه شدم. توی سینک پراز ظرفهای هفته 
ای نَشسته بود که..... لبام وا رفت و رسما صاف شد. حاال ظرفها 

  .و آشغالها کپک هم زده بودند

ن چه کاری بود قبول دستم از شدت تاسف روی سرم نشست. ای
کرده بودم؟ سری با حرص تکون دادم و با خشم بلنــــــــــد 
گفتم: ور بپری مــــــــــرد این چه وضعشه؟! الاقل آشغالهاتو 

بیرون بزار آخه بو گرفتند! میتونم قسم بخورم در قیامت خدا 
دستور میده مقتدر پیش بسوی آخور! فرشته ها میگن خدایا فقط 
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م داریم آخور موجود نیست. خدا میگه اینو رها بهشت و جهن
کنید در همون آخور خودش که بلده چطور گند بزنه به همچی. 

 .میاد بهشت جهنم مارو هم خراب میکنه و آبرومونو میبره

با خشم دستکش هارو دستم کردم که لحظه ای از فکرم خنده 
ام گرفت. تی شرت صورتی و دستکش های صورتیم چقدر ست 

خندان که شایدم خشمی هم قاطیش بود بطرف  بودند.
شغال ظرفشویی رفتم. کابینت ظرفشویی رو باز کردم و سطل آ

رو بیرون کشیدم. توش کیسه زباله داشت ولی خالی بود. تمام 
آشغالهارو توش چپوندم و ظرفهارو خالی کردم. آقای خوش 

سلیقه ظرفی پر تخمه رو شکونده بود اما بخودش زحمت نداده 
  .پوست تخمه ها رو توی سطل بریزه بود

دندون قروچه ای کردم و زمزمه کردم: آخه پیری تورو چه به 
 !تخمه که فشارت بره باال، اونم اینهمههههههه

بوی آشغالها هم اذیتم میکرد که پشت دستمو روی بینیم 
گذاشتم و بلند داد زدم: الههههههی خاک یه متر و نیم ازت 

لیقه ات مرد که آبروی هرچی مرد هست باالتر بایسته با این س
  !رو بردی

شغال به چشمم خالصه توی آشپزخونه و پذیرایی هرچی آ
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میخورد رو جمع کردم و یکی از قابلمه کوچیکهای سوخته رو 
هم توی کیسه زباله انداختم که عمرا میتونست تمیز بشه. فقط 

مقتدر حق داشت بهم بگه قابلمه م کو که من درجا موهای 
  .رنگش رو دونه دونه می کَندم هفت

اما توی حیاط که کیسه رو پشت در میذاشتم صدای شرشر آب 
همسایه بگوشم نشست. خانمه با بچه ش حرف میزد و در مورد 

  .مهمونی شبشون میگفت و حیاطشونو می شست

ه ب دلم برای مقتدر سوخت. حتما کسی رو نداشت گاهی سرکی
خونه اش بکشه و آب و جارویی بکنه. آدم خودشم کمی بی 

 !سلیقه باشه که خونه میشه اینجوری واویال و کپک زده

دیگه سعی کردم غرغر نکنم و کارهامو جلو ببرم. فلشم روی 
باند مقتدر نشست که فلش خور هم بود. درحدی که رضایتم 

ستن ا شتامین بشه صداشو بلند کردم و کارهای آشپزخونه رو ب
 .ظرفها شروع کردم

تمام ظرفهای روی کابینتهارو جمع کردم و همه رو شستم و 
سابیدم. همراه با آهنگام هم میخوندم که وقت نکنم هرلحظه 

برای مقتدر دعای خیر بفرستم که اگه یکی از دعاهام میگرفت 
  !بینوایِ بی سلیقه کله پا میشد
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  .کابینتهاروی کابینتها خلوت شد. نوبت رسید به درون 

 .بطرف کابینت اولی و باالیی رفتم

درش رو باز کردن همان بود و چیزی با سروصدا پایین افتادن 
همان. اما چنان روی سرم افتاد که لحظه ای سرم گیج رفت و 

فریاد آخم به آسمون رفت. دستم تند روی سرم نشست و 
شم که کارم فشارش دادم. فقط خدا خدا میکردم زخمی نشده با

  .ار بود و نمیدونستم به مامانم چی بگمز

اشکامو پاک کردم که از درد و خشمممممم روی صورتم چکیده 
بودند. اما شکرخدا هیچی نبود. درجا ته کله م باد کرد چون لبه 

 .ی ماهی تابه ی چدنی قشنگ به فرقم خورده بود

دادزنان گفتم: یعنی مقتدرِ بی سلیقه، هی میخوام فحش و ناسزا 
دم که خودت میخاری آخه آبدزدککککک! من دیگه تمام بهت ن

  .عمرمو غلط کنم از این کارها بکنم

دستمو محکم تر روی سرم فشردم بلکه آروم بگیره. بغ کرده 
ادامه دادم: بگیری یه کاکتوس پراز خار یا درخت خرما رو بکنی 
در کلم مبارکش حالش جا بیاد مرتیکه ی بی سلیقه. اصال انقده 

کاکتوس توی کلمش بکاری که رسما روز درختکاری رو خرما و 
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یادش بیاد بلکه یاد بگیره ظرفهارو چطور توی کابینت میزارن! 
  !وای خــــــــــدا سررررررررررم ترکید

 

و سرمو به پشتیش تکیه دادم.  بیحال خودمو روی مبلی انداختم
سرم می کوبید و داشت سوراخ میشد. ناله کنان گفتم: مقتدر به 

فقط بکشمت. یعنی در این لحظه انقدر  خدا قسم دوست دارم
ی ناقابل یا مرگ موش الزمی تا یه  خونت حالله که یک گلوله

شلخته ی بدرد نخورِ حیف نون از روی زمین کم بشه. آخه 
 !خداجونم این چیه آفریــــــــــدی

چشمامو بستم و مدتی به همون حال موندم. فقط از فکرم 
برم و دیگه به این خونه ی بوگندو با صاحب  میگذشت بزارم

ونستم این شانسی که شلخته ش فکر نکنم. اما خودم هم می د
من دارم لب دریا هم برم باید آفتابه ی پراز آب دستم باشه و 

هرجا برم همین اوضاع هستش. در ثانی به پولش واقعا نیاز 
 .داشتم

فکر کنم نیم ساعتی نشسته بودم و به هزار راه غیر ممکن فکر 
میکردم که آخرش فقط به همین خونه ی مور زده می رسید که 

  .شِپشو رو حتما می رسیدم من حساب این
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سرم کمی آرام گرفته بود اما قشنگ باد کرده بود. دیگه تا دستی 
بهش نمیخورد زق زق نمیکرد و قابل تحمل بود. بلند شدم و با 

آهی حسرت بار که بیرون دادم دوباره وارد آشپزخونه شدم. اینبار 
 یبا احتیاط بیشتری کابینت ها رو باز میکردم و دالل بازارها

درونشون رو بیرون ریخته دستمال می کشیدم و سر جاشون می 
 چیدم. داخل کابینت ها ظرفهای چینی و بلور قدیمی روی هم

انباشته شده بود که کاسه های آبی براق و گل در سبدِ عتیقه با 
بشقاب های گل و بلبل دار قدیمی جاشون باید توی بوفه ی 

رون کابینت ها چپانده عتیقه جات می بود. اما متاسفانه همه د
شده بود و من هرجور شده جایی پیدا میکردم و این ظروف 

خوشگل رو جلوی چشم قرار میدادم تا مقتدر به جهنم، خودم با 
 .دیدنشان ذوق کنم

حاال این ظرفهای خواستنی باعث شده بودند کوبیدنهای سرم رو 
فراموش کنم که برگشتم و نگاهی چندباره به خونه انداختم. 

بخند زدم. جوری خاص حس مالکیت داشتم و انگار این خونه ل
ی کپک زده برای خودم بود. با افکار جورواجورم که انرژی 

دویده بود با سرعت بیشتری شروع به کار  خاصی توی رگهام
  .کردم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

76 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

پیشرفت کارهام خوب بود و فقط میدونم برای یادگارهای 
وق یوانه وار ذقدیمی توی کابینت ها کلی نقشه می ریختم و د

 .میکردم

کابینت ها تمام شد و لیستی برای خرید خونه از لپه و نخود و 
لیمو عمانی گرفته تا ماکارونی تهیه کرده بودم. از یخچال چه 

چیزهایی بیرون ریختم رو تنها خدا می دونست. حتی گاهی 
وقتها حالم بهم می خورد. فقط یادم میاد از شدت خشمم سگ 

منو باز کرده بودند که اگه مقتدر همون لحظه رو بسته بودند و 
وارد خونه میشد حتما خرخره شو می جویدم و خونش رو می 

  .مکیدم

هزار تا فحش درِ پیت  .یخچال رو کال شستم و آبکشی کردم
هم از ته دلم به مقتدر دادم که اگه خودش بود و می شنید 

، هصدرصد با چشمان باز شده از بی ادبی دخترکی تحصیل کرد
همچنین از شدت خجالت، خود بدردنخورش رو درجا حلق آویز 

میکرد. ) و ای کاش همان زمانها کمی بیشتر جلوی دهنمو 
 (میگرفتم

نوبت به فریزر که رسید خدارو هزار مرتبه شکر خالی بود و به 
جز چند بسته گوشت چرخ کرده و مرغ و نان چیزی توی 
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 .یخچال نبود

ه نگاهم به چرخ کرده ها بود چشمامو جمع کردم و درحالیک
بود و  فکری کردم. داخل یخچال دوتا دونه گوجه فرنگی هم

پیاز هم موجود بود. می تونستم یه کباب تابه ای خوشمزه برای 
مقتدرِ با سلیقه و شپشوی رِشک زده بپزم که بخوره و بیشتر 

 .جان بگیره تا رسما آفتابه برداره توی این خونه زندگی! خندیدم

. امروز همین می تونستم ظهر بود ۱ی به ساعت انداختم. نگاه
آشپزخونه رو تمام کنم و یه شام ساده درست کنم. بقیه رو بعداّّّّ 

 .میومدم و رو به راه میکردم

بسته ای چرخ کرده و نان بیرون گذاشتم یخشون آب بشه و کل 
 آشپزخونه رو شستم. وقتی نگاهی به سلیقه ی خودم انداختم

از اینکه بعد از چند ساعت یه آشپزخانه ی براق و  حظ کردم و
بیرون اومده بود سرتاپامو ذوق  سراسر آب کشیده از زیر دستم

  .فرا گرفت

فقط کاش تا دو روز بعد که برای ادامه ی کارهام برمی گشتم 
مقتدر توی سلیقه ام گند نمیزد و آشپزخونه رو تمیز نگه 

  .میداشت

چید راستش از گرسنگی در حال وقتی بوی کباب توی خونه پی
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ضعف بودم و چایی هم دم کشیده بود. از صبح هیچی نخورده 
 .بودم و رسما رو به موت بودم

لیوانی چای رنگ و لعاب دار اناری برای خودم ریختم و نگاهم 
به طرف ماهی تابه رفت. انصاف نبود از اینهمه کباب، لقمه ای 

غذاش خوردم که  خودم نخورم. فوقش به مقتدر می گفتم از
 .مدیونش نباشم

مقداری کباب و نان توی بشقاب گذاشتم و روی مبل نشستم. 
راستش از شدت خستگی و گرسنگی کل بدنم به آه و ناله افتاده 
بود و معده م هم داشت سوراخ میشد. لقمه ای دهنم گذاشتم و 
با لذت تمام جویدم. می تونستم با افتخار تمام اعالم کنم دست 

رف نداره و صددرصد مقتدر انگشتاشم با کباب می پختم ح
  .خورد

لیوان چایم انرژی مضاعفی رو به تن خسته ام داد و وقتی 
دومین لیوان چای رو هم خوردم می دونستم می تونم پای پیاده 
به خونه برگردم. برای مقتدر پیامکی دادم و نوشتم: سالم جناب 

با سلیقه. آشپزخانه تمیز و مرتب شد و برای شامتان غذای  مقتدر
نوش جانتان. فقط با اجازه تان از چای  ساده ای آماده کردم.

خانه تان استفاده کردم و کمی هم از ناهارتان را خوردم که امید 
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 .عفو دارم

 .و خندان پیام رو ارسال کردم

قدم  بود و به آرامی در خیابان به طرف خانه مان ۴ساعت 
برمیداشتم. نیاز به استراحت داشتم و دست و بازویی مهربان 

میخواستم که دورم حلقه بشه و خستگیهارو از تنم دور کنه، که 
  .اونم شکر خدا موجود نبود

فکر کردم چقدر خوبه آدم حتی شده دوردورها یکی رو داشته 
باشه که گاهی باهاش درددل کنه. اصال کاش کسی باشه که 

ته باشه و عاشقانه کنارش آروم بگیره. کسی باشه دوستش داش
که گاهی داد بزنه بگه من اگه یه روز پیدات کنم به جای 

جفنگیات و هی حرفهای صدمن یه غاز زدن، یه دل سیر بغلت 
میکنم و اصال چنان بغلت می کنم تا صدای استخوانهاتو 

 ...بشنوم

د رچیده شگوشیم زنگ زد. نگاهم به شماره مقتدر افتاد. لبام و
ولی ناخواسته خندیدم. لحظه ای فرار مغزها یادم افتاده بود که 
کاش این مرد باسلیقه هم از ایران فرار میکرد. با لبخند جواب 
دادم. صدای مقتدر بلند شد که سالم و احوالپرسی کرده خسته 

نباشید جانانه ای تحویلم داد. گفت: واقعا دستتون درد نکنه خانم 
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شه فکر میکردم هنوز از مادر زاییده نشده کسی تیموری. من همی
که بتونه آشپزخونه ی منو تمیز کنه. درسته هنوز ندیدم ولی به 
سلیقه تون اطمینان دارم و ارادتم کامله که واقعا دست مریزاد 

 .باید گفت. فقط دلم میخواد برم خونه و سلیقه تونو ببینم

 یدم. لطفا دیگهتشکری کردم که ادامه داد: پیامکتون رو االن د
از این کارها نکنید. اون خونه با تمام لوازمش دربست در اختیار 
خودتونه و اصال نیازی به اجازه گرفتن نیست. امروز هم برای 

خونه خورد و خوراک میخرم که گاهی از خودتون پذیرایی کنید. 
بقیه ی کم کسریهاشونم زحمتشو خودتون بکشید به حساب 

  .من

ی نشست. بعضی ها توی زندگی بودند که حرفهاش به دلم م
براشون هرکاری میکردی بیشترین تشکر رو میکردند که 

  .همچین کسانی باید روی چشم گذاشته میشدند

 

بود و بوی قیمه پلو میومد. اما از  ۴.۳۰وارد خونه که شدم ساعت 
مامانم خبری نبود. درو بستم که صدای مامانم از اتاقش بگوشم 
رسید گفت: حورا ناهارت رو گذاشتم گرم بمونه دخترم، خوردی 

  .اجاقم خاموش کن
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ن رفتم و سالمی دادم. گفتم: انقده خسته م که بطرف اتاق ماما
  .اول یه دوش میگیرم بعد ناهار. شما استراحت کنید

نگاه مامان روی صورتم بود گفت: مشخصه. جوری خسته ای 
  .انگار کل دانشگاه رو آب و جارو کردی

تا سوتی بیشتری نداده بودم بوسه ای روی گونه ی مامان 
عا ز صبح پشت کامپیوتر نشستن واقکاشتم و راه افتادم. گفتم: ا

سخته. باور می کنید از دنبالچه م گرفته تا ستون فقیر فقراتم 
 !تک تکش درد می کنه یا نه؟

مامان خسته نباشیدی گفت و تا خواستم در اتاقش رو ببندم 
  گفت: بنظرم اومد لحظه ای بوی کباب دادی. ناهار خوردی؟

اهار نخوردم. ظهری متعجب بطرفش برگشتم و گفتم: من نه، ن
از جلوی در آشپزخونه ی غذاخوری دانشگاه میگذشتم که 
سرراهم بود و قشنگ داشتند برای ناهار کباب می پختند. 

خودمم حس کردما بوی کباب روی لباسهام نشسته. چون هر 
  .لحظه تکون میخوردم بوی کباب به مشامم می رسید

و کارهات  مامان جدی گفت: حورا اوقاتی که دانشگاه هستی
طول میکشه، اگه غذاهاش خوب بود اونجا بخور. کنس بازی 
درنیار. کمی خودمونو جمع و جور کنیم به همچی می رسیم 
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  .اینهمه نگران نباش

چشمی گفتم و با لبخندی اتاق مامان رو ترک کردم. ولی من 
اجازه نمیدادم مامان بخاطر من از خورد و خوراکش کم کنه و 

کنه. چهارستون تنم سالم بود و میتونستم خودشو جمع و جور 
  .کار کنم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم

اما... اگه قرار بود هر دفعه بوی غذای مقتدر رو بدم باالخره لو 
میرفتم. وارد اتاق خودم شدم و از فکرم گذشت: باید لباس کار 

خونه ی مقتدر رو جداگانه توی خونه و اتاق کوچیکه بزارم. 
شم میکنم که چ باشه میشورم و توی اتاقم خشکش شستنی هم

 .مقتدر بهش نیفته

  !نفس محکمی بیرون دادم. چقدر سخت بود

نگاهم روی آینه بخودم افتاد. قیافه م بی نهایت خسته بود. اما 
نگاهم می درخشید چون امروز رو موفق بودم و از کارم راضی. 
االن تنها چیزی که الزم بود به یه بغل محکم، محکم، محکم 

نیاز داشتم که شکرخدا اونم نداشتم. اما باید تمام تالشمو 
میکردم. لبام تا بناگوشم میکردم و واسه خودم بغلی دست و پا 

 .کشیده شد

خندیدم و کیفمو گوشه ای گذاشتم. فقط همینم کم بود دنبال 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

83 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

  .بغل باشم و عالم و آدم رو بهم بریزم. خندیدم

وقتی توی حموم شامپو رو روی موهام ریختم و ناخواسته و 
فراموش شده دستم به سرم خورد بلند وای گفتم. اما تند دستم 

  .روی دهنم نشست

فقط زمزمه کردم: مقتدر به امید حق گرفتار دهن کوسه بشی و 
  .کوسه بخورتت الهی مردک میمونِ بدترکیبِ خوش چهره

بعد خودم خندیدم. بینوا مقتدرِ تنها که گیر عجب غرغرویی 
افتاده بود. آخه یکی نبود بگه اگه خودش بلد بود کارهای خونه 

 !رو بکنه که من االن هنوزم دنبال کار بودم

حوله رو دور موهام پیچیدم و ناهارمو کشیدم. دیگه بیشتر از این 
نمیتونستم گرسنگی رو تحمل کنم. دستپخت مامان رو میخوردم 
و حظ میکردم. کاش منم میتونستم اینهمه خوشمزه غذا درست 
کنم و چشمهای مقتدر لوچ اندر لوچ بشه. ولی میدونستم تا دنیا 

  .روز واقعا خوشمزه شده بوددنیاست شدنی نیست. اما کباب ام

غذامو سریع خوردم و عجله ای ظرفهارو شستم. جمع و جور هم 
کردم و وقتی روی تختم افتادم، حتی فرصت نکردم مثل همیشه 

 .کمی فکر کنم. فکر کنم بیهوش شده بودم

بود که بعداز خوابِ عالیِ عصر و خوردنِ شام  ۱۱اونشب ساعت 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

84 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

وی کتابم افتاده بودم و داشتم کنار مامان و کمی بگو بخند، ر
مطالعه میکردم. خسته که شدم گوشیمو دست گرفتم. تا آنالین 

شدم چشمم به اسم مقتدر افتاد که لحظه ای صفحه اش از 
جلوی چشمم رد شد و پایین رفت. قلبم دارامب صدا کرد حاال 

  .شروع به کوبیدن کرد

ودم مات ببله جناب مقتدر یکساعتی میشد پیام داده بود و من 
چرا؟ ما که امروز با هم تلفنی حرف زده بودیم پس پیام دادن 

  !برای چی بود؟

صفحه شونو باز کردم که سالم شب بخیری نوشته بودند. 
پروفایلشونم نگاه کردم فقط عکس غروب آفتاب بود. جوابشونو 

ا من داشتند که دادم و هنوزم متعجب بودم چه کار واجبی ب
  .پیویم اومده بودند

لحظه ای سالمم تیک دوم رو خورد. پس آنالین بود! حالمو 
پرسید و خسته نباشیدی گفت. جواب که گرفت نوشت: بابت 
مزاحمت و اینکه بدون اجازه به پیویتون اومدم عذر میخوام. 

میخواستم ازتون تشکر کنم بابت آشپزخانه ی تمیزی که برام 
ید. باور کنید هرلحظه بطرف آشپزخانه برمیگردم برق روبراه کرد

کابینتها چشممو میزنه. دلم میخواد برای سلیقه تون اسپند دود 
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 .کنم متاسفانه ندارم. انشاهلل همیشه از چشم بد دور باشید

خندان نوشتم: شما هم باور کنید با هر ظرفی که جابجا کردم 
کی از گه فقط یپشتبندش کلی دعای خیر براتون فرستادم که ا

 !دعاهام بگیره کارتون روبراهه و عاقبت به خیرِ عالم هستید

استیکرهای خنده پشت سر هم چیده شد و نوشت: باور کنید 
 ...کلی برای حرفهاتون خندیدم ها

  با چشمان باز شده نوشتم: چی؟
تند نوشت: یعنی جلوی چشمم بود برای سلیقه ام چقدر برام 

ز فکرم فقط غش کرده بودم از خنده! ناسزا ارسال کردید که ا
 !االن باز هم میخندم باور کنید

خودم هم خندیدم. راستش حس میکردم صدای خنده شو می 
 .شنوم که از ته دل بود

نوشتم: خوشحالم از حس خوبی که دارید. امرتون رو بفرمایید 
 .آقای مقتدر، در خدمتم

ین امروز اولنوشت: سوالی داشتم از خدمتتون خانم تیموری. شما 
  بارتون بود غذا پختید؟

کامال لحن شیطنت بارشون رو حس کردم و فهمیدم دماغشون 
چاقه و آماده ی شوخی و خنده. اما چرا من؟ خیلی متعجب 
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جواب دادم: نه، چرا؟ شرمنده منظورتون رو نفهمیدم. یعنی دست 
  پختم ایراد داشت؟

ت  دست پخمقتدر نوشت: واال ایراد داشت که چیزی نیست. کال
 !تون برباد بود

چشمام رسما باز شده بود. حس کردم گونه هام آتیش گرفت. 
نوشتم: واال آقای سرآشپزِ باسلیقه، خودم هم از کبابی که درست 

کرده بودم خوردم و خیلیم لذیذ بود. ایرادش کجا بود؟ شایدم 
 !مزه ی دهن خودتون برباد بوده بی خبرید

یگید بنده حامله ام مزه ی دهنمو مقتدر تند نوشت: یعنی شما م
  نمی فهمم؟

وای خدای من غش کردم فقط! بحدی خندیدم که اشکام جاری 
  .شد

مقتدر نوشت: صدرصد میگم با اون جثه تون امروز اولین باری 
 !بود آشپزی کردید همین

خندان نوشتم: نه واال گاهی و حاال خیلی زیاد هم آشپزی 
کار دارید با یکبار دیدن اینهمه میکنم. اما شما با جثه ی من چی

خوب براندازش کردید؟ حاال من فکر میکردم عینک دارید و 
 !چشماتون ضعیفه شاید خوب نبینید
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مقتدر نوشت: اتفاقا به سوزش دل بدخواهام خیلیم خوب می 
بینم شما نگران چشمام نباشید. براندازتون هم نکردم، ولی 

ــــــــــم می راستش بعضی چیزها هم عین هویج مقوی چش
مونه چرا نباید نگاه کنم؟ اینو بگید ببینم شما اصال میدونید 

  ...نمک چیه و کجاها میشه ازش استفاده کرد؟

 

چشمام بدون پلک زدن به صفحه ی مقتدر دوخته شده بود و 
نمیدونستم این حرف مقتدر رو توهین تلقی کنم یا شوخی! اما 
کسی نبودم کم بیارم. نوشتم: نه، متاسفانه ما در کشور چوسان 

قدیم زمان جومونگ زندگی می کنیم و نمک کال نیست و اصال 
  ای مقتدر شما تا حاال نمک خوردید یا دیدید؟نمیدونیم چیه! آق

 مقتدر که لحظاتی سکوت کرده بود گفت: میتونم زنگ بزنم؟

قلبم جرینگی صدا کرد. از فکرم گذشت: دعوا نشه صلوات! تند 
بلند شدم و نگاهی به هال انداختم. مامانم انگار خوابیده بود و در 

له ش نوشتم باتاقشم بسته بود. در اتاقمو آهسته بستم و برا
 .بفرمایید

با اولین زنگ جواب دادم که مبادا مامان بیدار بشه. دوباره 
سالمی داد و احوالپرسی کرده با خسته نباشیدی ادامه داد: خانم 
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تیموری خواهش میکنم حرفامو به دلتون نگیرید. منم حرفتون 
رو قبول می کنم که واقعا در چوسان قدیم زندگی می کنید. 

ه توی خونه ام دیدید نمک روی کابینت بود و چون اونجوریک
راحت می تونستید ازش استفاده کنید. ولی کال یادتون رفته بود 

نمکی به غذا بزنید. حاال خوبه خودتونم خورده بودید که انگار 
مزه ی دهنتون هم کال پریده بود و التماس شفای عاجل براتون 

عا خوشمزه بود دارم. غذا رو هم خودم نمک زدم و خوردم که واق
دستتون درد نکنه. ولی اون نمکی که از اول به خورد غذا میره 

یه چیز دیگست که با پاشیدن نمک اصال جور در نمیاد و روبراه 
 .نمیشه

چشمام باز شد و در آنی آهم در اومد! بینوا مقتدر حق داشت. 
خنده ای روی لبام نشست. گفتم: واقعا عذر میخوام آقای مقتدر. 

منده تون شدم. حق دارید بخدا. ولی راستش ما کال خیلی شر
توی خونه مون نمک استفاده نمی کنیم. دکتر فقط یکبار گفته 
نمک حتی به میزان خیلی کم هم برای مامان خطرناکه و سم 

هستش که درجا زمینه رو برای سکته ش آماده میکنه. منم 
دیگه کال نمک رو از آشپزخونه حذف کردم و مدتهاست به 

اهای بی نمک عادت داریم. بازم عذر میخوام سعی می کنم غذ
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  !یادم نره ولی قول نمیدم

مقتدر که شادمان می خندید و مشخص بود حالش خوشه گفت: 
واال فقط میخوردم و فکر میکردم با تمام مرد بودنم بهتر از شما 
غذا می پزم و شما با تمام سلیقه تون، ناشیگری آشپزیتون رو به 

آوردید. حاال بیچاره من و مامانتون که با این خونه ی من 
  .دستپخت نابتون تا آخر عمرمون بیخ ریشمون هستید

قشنگ داشتم می خندیدم. گفتم: خالصه همینه که هست. 
بخواید نخواید همینم و عوض شدنی در کار نیست. برود هرکه 

  .دلش خواست شکایت بکند

 این دستپخت تونمقتدر جدی گفت: باور کنید شوخی ندارم ها. 
رو درست نکنید و یه کدبانوی عالی نباشید شکایت نمی کنم، با 
اجازه از مادرتون چنان یکی به کله تون می کوبم پزشک قانونی 

روی سکوی سردخانه نفهمه آدم بهتون زده یا دور از جونم و 
 !دوراز جونتون قاطر

 اینبار واقعا از شدت خنده شکمم درد میکرد. حاال دستم روی
دهنم بود صدام بیرون نره و بزور بخودم فشار میاوردم بلند 

نخندم. همش توی دلم می خندیدم که سینه و گلوم در حال 
ترکیدن بود. اما واقعا نمیتونستم باور کنم مقتدر اینهمه شوخ 
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 !طبع باشه مردک شکم گنده

خنده م که تمام شد گفتم: چشمممم سعی میکنم نمک رو اصال 
 نشون می کشید ل میدم. حاال اینهمه برام خطفراموش نکنم قو

خب کارهای خوبمو توی خونتون هم ببینید دیگه. واال بی 
  !انصافیه. پدرم در اومده توی خونه تون ها

چراغ قسم هنوزم چشمم به  مقتدر خندان گفت: به این سویِ
آشپزخونست و دارم با دیدن تمیزیش ذوق میکنم. ممنونم ازتون 

 .خیلی

م و گفتم: فقط آقای مقتدر شمارو به جون هرکی تشکری کرد
دوست دارید، تا دو روز بعد که بیام آشپزخونه رو تمیز نگه دارید 

و به همش نریزید. ماهیتابه ی چدنی که از توی کابینت افتاد 
 .روی سرم، جاش ورم کرده بخدا، هنوزم درد میکنه

ی ومقتدر اول وای بلندی گفت و بعد بلند خندید. گفت: پس ر
سر شما هم افتاده نه؟ یه بارم رو کله ی خودم افتاده که جاش 
زخم شده بود. دیگه عرق کردم از شدت شرمندگی. واقعا عذر 

  .میخوام

آویزون گفتم: عجب مخی دارید شما کال پوکِ پوک. خب پس 
. اصال هاینجوری بود ماهیتابه رو میذاشتید طبقه ی پایین دیگ
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باید براتون اسپند دود کنم چشم نخورید با این هوش و درایت 
عالی و بدردنخورتون. هیکل ها شده سیکس پَک، مغزا از دَم 

 .همه جلبک! االن شما حرفامو به دلتون نگیریدها لطفا

مقتدر که قهقهه میزد گفت: چشم بانو کوچولوی بی نمک. سعی 
ن کنم ولی مثل خودتو خودمو میکنم از جلبکم بیشتر استفاده

  .قول نمیدم

گفتم: یادتون نره آشپزخونه رو هم لطفا بهم نریزید چون پس 
 .فردا فقط توی پذیرایی کار می کنم

شادمان گفت: چشم تمام تالش خودمو می کنم. ولی منِ جلبک 
و با سلیقه بودن، کمی زیادی از هم دوریم که اصال بخودم 

رو بنویس که استادهات  امیدی ندارم. االن بدو برو مشقت
بیرونت نکنند. دیگه هم مزاحمتون نمیشم. دوستم هم شدیدا 
سفارش کرده با آدمهای غرغرو معاشرت نکنم و هم صحبت 

 .نشم که ممکنه مثل اونا بشم. شبتون شیک و مجلسی

تند گفتم: ای جان. دوستتون فداتون بشه ایشاال که اینهمه 
، یارد آدم تو دنیا وجود دارهعاقله. فکرشم بکنید هفت و نیم میل

  ...اونوقت شما راستِ کارِ من خوش شانس در اومدید که

 .بلند گفت: حرفام به کل شوخی بود بخدا. من رفتمممممم
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و درجا تلفن رو قطع کرد که میدونست ادامه ی حرفام تا اون ته 
  .ته های ماتحتش رو میسوزونه

به گوشی بود.  خندان گوشی رو روی میز گذاشتم نگاهم هنوزم
مقتدر واقعا جوان منش بود و همون خصوصیات کودک درون 

ساله اش بهش می چربید. اگه از نزدیک ندیده بودمش عمرا  ۳۰
میتونستم باور کنم همین فردی که داشتم باهاش حرف میزدم 

 .هفتادساله باشه

روز سه شنبه به اسم دانشگاه از خونه زود بیرون اومدم و خودمو 
ه رسوندم. کمی برای خونه ی مقتدر خرید کردم و راه به فروشگا

افتادم. امروز براش ماکارونی می پختم با خیارماست به همراه 
همچی خریده بودم. فقط ناخواسته می خندیدم و  خیارشور که

دعا میکردم نمک یادم نره که اینبار مقتدرِ شپشو واقعا عذرمو 
  .میخواست

بود. دعا کردم مقتدر  ۹.۳۰ا نگاهی به ساعتم انداختم که حدود
 .توی خونه نباشه و مثل دفعه ی قبل راحت وارد خونه بشم

کم کم داشتم به سر کوچه شون میرسیدم که شاسی بلندی از 
کوچه بیرون پیچید. حس کردم ماشین مقتدر هستش و به 
چشمم شناس بود. نگاهم به ماشین بود که لحظه ای نور 
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بستم. تا باز کردم ماشین  خورشید به چشمم خورد و چشمامو
داشت میگذشت که حس کردم کس دیگری پشت فرمان بود و 

  .من اشتباه کرده بودم

مرد پشت فرمان صورتش رو طرف دیگه برگردونده بود و فقط 
خیلی گذرا دیدم جوان بود. حاال ریش و سبیل کم پشتی هم 

  ....داشت که دیگه همچی منتفی بود. مقتدر نبود

ماشین وسط خیابان در حال گذشتن بود و صدای آهنگ زیبایی 
می رسید. نمیدونم چه هم از شیشه های باز ماشین به گوش 

حسی بهم دست داد، ولی بی اراده برگشتم و از پشت سر به 
ماشین نگاه کردم. اما ماشین در حال دور شدن بود و دیگه 

چیزی برای نگاه کردن وجود نداشت. هرچند راننده رو ندیده 
 !بودم ولی میدونستم جوان بود و مقتدر نبود تمام

نبود. پس شکرخدا مقتدر وارد حیاط که شدم خبری از ماشین 
رفته بود. شادمان نگاهی به حیاط باصفا اما کثیف انداختم. از پله 

ها که باال می رفتم فکر کردم: روزیکه آخرین مرحله ی 
تمیزکاری برسه و حیاط رو بشورم چه عالی میشه و من عاشق 
حیاط شستن بودم. ولی هنوز کلی کار داشتم تا نوبت به حیاط 

 .برسه
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ی نامه ای افتاد که مثل دفعه قبل روی در ورودی نگاهم رو
چسبانده شده بود. مقتدر دوباره با خط قشنگش نوشته بود: با 
سالم و صبح بخیر. پیشاپیش خسته نباشید. لطفاً از وسایل و 

خوردنیهای داخل یخچال استفاده فرمایید. بیشتر برای گل وجود 
 .شما تهیه شده است

تلگرام و تلفنی حرف زدن و نامه  خندیدم. مقتدر همه رقمه با
نگاری با من در ارتباط بود. حتماً دلش برای رو در رو حرف زدن 

هم تنگ بود و دلش میخواست االن توی خانه تلپ باشه، ولی 
خودشم میدونست کمی جور شدنی نیست. قرارمون بود 

 .هیچوقت توی خونه نباشد تا من راحت باشم

رم رو در آوردم. زیر نامه ش وسایلم رو زمین گذاشتم و خودکا
نوشتم: با تشکر از محبتهای جنابعالی. ولی لطفا خودتون رو به 

 .زحمت نندازید. می تونید پیامک بفرستید. لطفتون زیاد

وارد خونه شدم که همان انباری بود که بود. لباسهامو عوض 
کردم و تی شرت گلداری با شلوار نخی سیاه تنم کردم که از 

  .ودم. موهای فرم رو هم دم اسبی بسته بودمخونه آورده ب

توی آشپزخانه کلی لباس شستنی جلوی لباسشویی ریخته شده 
بود که حتماً باید شسته میشد ولی آشپزخانه تمیز بود. اول 
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خریدهامو جابجا کردم و وقتی در یخچال رو باز کردم چشمم به 
، فجعبه ی شیرینی، شیر و آب میوه های پاکتی در انواع مختل

چند نایلکس میوه از پرتقال و نارنگی و انار و سیب گرفته تا موز 
  .افتاد که توی یخچال بود

خندیدم و بلند و خوشحال گفتم: دستت درد نکنه مقتدرِ شپشو. 
ولی یک نفر و نصفی آدم چقدر می تونه بخوره که اینهمه خرید 

کردی! البته اون آدم نصفه خودتی که فقط شبها میای خونه، 
 .گرنه من کاملم به جانِ خودِ بی سلیقه تو

وسایل رو توی یخچال چیدم و با دستکش لباسها رو توی 
لباسشویی انداختم. میخواستم تمیزکاری پذیرایی رو شروع کنم 
 !اما گفتم اول سری به طبقه باال بزنم و ببینم باال در چه وضعیه

ت آرام از پله ها باال رفتم که کل نرده ها و پله ها بشد
تمیزکاری می خواستند. وارد هال خصوصی بزرگی شدم که 

فرش قرمزی وسطش پهن بود و یکدست مبل راحتی دورش 
چیده شده بود. میز بزرگ مستطیل و طرحداری هم گوشه ای از 
هال بود که روش پر از گرد و خاک بود و سبد گل زیبا و خاک 

 گرفته ای هم گوشه ش گذاشته بودند. اما رومیزی قشنگ و
سِرمه دوزی شده ای روی میز بود که اگر شسته میشد واقعاً 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

96 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

زیبایی خاص خودشو داشت و رنگهای آبی و طالیی سِرمه ها 
  .خودشون رو نشون میدادند

لحظه ای فکری به ذهنم رسید. این میز برای گوشه ی پذیرایی 
طبقه ی پایین عالی بود و میتونستم ظرف و ظروف قدیمی رو 

یدنشون لذت ببریم. اما جا به جا کردنش روش بچینم و از د
  .اصال کار من نبود

دستی به میز گرفتم که دیدم صفحه ی میز از پایه اش جداست 
و حملش به طبقه پایین راحته. ذوق و شوق خاصی توی دلم 

دویده بود و میدونستم زیباترین میز رو تزیین خواهم کرد اما نیاز 
 شتم که باید سری به بیرونبه پایه برای بشقابها و کاسه ها دا

 .میزدم

طبقه باال دو اتاق داشت. یکی از اتاقها درش سه قفله بود که 
صدرصد اتاق شپشو بود. لبامو دورادور براش ورچیدم و سری با 

تاسف تمام تکون دادم. انگار توی اتاق خاک گرفته ش چی 
پنهان بود که من نباید می دیدم! ولی اتاق دیگر اتاق ساده ای 

د که کمد دیواری سرتاسری داشت و فرشی وسطش پهن بود. بو
چیز خاص دیگری وجود نداشت. سرویس کوچکی هم گوشه ی 
هال خصوصی بود که حمام و دستشویی یکجا بود و فقط پرده 
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ای وسطشون حائل بود. روشویی کوچکی هم کنارش قرار داده 
  .بودند

کردن طبقه باال برای روزهای بعد آسان تر بود.  شکر خدا تمیز
کارمو از پله ها و آهنگهای زیبای خودم که با صدای بلند از 

دستگاه صوتی مقتدر پخش میشد شروع کردم. تک به تک پله 
ها رو دستمال می کشیدم و نرده ها رو برق می انداختم. تمیز 

ود. به بکردن و تی کشیدن پذیرایی هم مثل آشپزخانه نفس گیر 
علت کمبود دستمال شیشه هارو هم با روزنامه پاک کردم که در 
گوشه ای از اتاق باالیی دیده بودم. همه جا رو تمیز کردم و برق 

انداختم. جای مبلهارو کشان کشان عوض کردم که کل دکور 
پذیرایی عوض شد و برای میز عتیقه ها هم گوشه ای جا باز 

با چه مصیبتی نصب کرده بودم  کردم. پرده های نمدار خونه رو
فقط خدا عالم بود. ولی میدونستم حورا میتونه و باالخره موفق 

  .میشه

میز که باالی پذیرایی برای خودش جایگیر شد، دکور جدید 
چنان قشنگ توی چشم بود لبخندی سرشار از رضایت روی 
لبهام نشست. صدرصد امشب هم مقتدر از تمیزی و آرامش 

برد و حتما چیزی رو بهانه میکرد و بهم پیام خونه ش لذت می 
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  .میداد. کامال جلوی چشمم بود اینکار رو خواهد کرد

بود که از تمیز کردن خونه تمام شدم و برای شام  ۱ساعت 
مقتدر قابلمه ی کوچکی ماکارونی دم کردم. ولی حس میکردم 
کمی نمکش زیاد شده اما قابل تحمل بود. متاسفانه هیچ کاری 

تم ساخته نبود. خندیدم. بقول خودِ شپشو سلیقه م کال بر از دس
باد بود و هیچ کاریش نمیشد کرد. باید هم بی صبرانه منتظر 

 .حرفها و طعنه های مقتدر می موندم

بود که در حال چیدن میز عتیقه جات بودم. سری به  ۳ساعت 
 یبیرون زده بودم و از لوازم تزییناتی دو خیابان پایین تر، پایه ها

ظروف قدیمی رو خریده بودم. رومیزی سرمه دوزی روی شوفاژ 
  .خشک شده بود و به زیبایی روی میز نشسته بود

بعضی از ظروف انتخابیم به قشنگی تمام روی میز نشستند و 
میتونستم قسم بخورم زیبایی پذیرایی صد چندان شد. اگر 

وی ردوستم مهری بود میگفت زیبایی رو بیخیال، میلیونها تومن 
 .ارزش این خونه اومد

خسته روی مبل نشستم و نگاهمو به میز دوختم. فقط کاش 
شب اینجا بودم و می تونستم ورود مقتدر رو به خونه ش ببینم. 

ولی ممکن هم بود اصال عالقه ی خاصی به عتیقه جات نداشته 
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 .باشه و کال در این مورد بی احساس باشه

لم سبت به دو روز قبل حادستی به پاهای خسته م کشیدم. ولی ن
بهتر بود. وسطهای کار با شیرینی و آب میوه و میوه از خودم 

  .پذیرایی کرده بودم و دیگه در حال غش و ضعف نبودم

نگاهم روی میز بزرگ جلوی مبل نشست که ظرف کوچکی 
میوه آماده کرده روی میز گذاشته بودم تا مقتدر هم بخوره. چون 

بود مثل اکثر آقایان در پذیرایی از  تا اونجاییکه دستم اومده
  .خودش تنبل ترین بود

وقتی میخواستم از خونه خارج بشم فاکتور  ۴.۳۰ساعت 
خریدهامو روی میز تلوزیون گذاشتم. جلوی در برگشتم و نگاهی 
به همه جا انداختم. خونه مرتب ترین خونه ی تمام عمرم بود و 

ه شده بود. بوی روی غذاخوری وسایل پذیرایی از یک نفر چید
 .ماست خیار هم توی خانه پیچیده بود

از پله های حیاط پایین رفتم و آرزویی بشدت دلتنگانه توی دلم 
پیچید. کاش قسمت میشد و روزی در خانه ی عشق خودم که 

شبیه این خانه بود برای همسری جانم پخت و پز میکردم و 
 منتظرم روی میز رو برای دونفر می چیدم که با چشمان و قلب

  .چشم براه اومدنش می موندم
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آهی کشیدم و وسط حیاط نگاهی پر از حسرت به نمای قدیمی 
خانه انداختم. و میدانستم تا سالیان سال امکان این کار نیست. 

نفس عمیقی فرو دادم.  .چون اصال شرایط ازدواج برام مهیا نبود
ی کاش میانِ این سکوت و انزوایِ بی رحمانه، کسی از راه م

رسید. کسی که تکیه گاه می شد. کسی که با لحنی محکم و 
  !عاشقانه می گفت نگران نباش من هستم

اما اگر کسی هم پیدا میشد باز من نبودم. مامانم از تمام دنیا و 
آرزوهام برام مهم تر بود و من پا به پاش می نشستم و تنهاش 

  .نمیذاشتم

 

 ...گاهی

  دلت به راه نیست
 یولی سر به راه

 ...خودت را میزنی به آن راه و میروی

 .میکنند رڪو همه چه خوش باورانه ف

  ....روبراهی تو هڪ

 

با تمام خستگیام توی کوچه راه افتادم. پاهام دنبالم کشیده میشد 
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و غمی سنگین درون دلم جا خوش کرده بود. مرا غم و غصه 
هایی داغون میکرد که حتی نمیتونستم برای هیچکس دهن باز 
کنم و فقط باید درون خودم حلش میکردم. مهری بود میگفت 

بین بازوهاش بفهمه چقدر الغر شکرخدا یکی رو هم نداریم 
  .شدیم! لبخندی محو روی لبام نشست

کلید رو که به در انداختم داشتم از خستگی وا میرفتم و تک تک 
سلولهای بدنم زق زق و درد میکرد. در که باز شد اول از همه 

چشمم به مهری افتاد که دراز به دراز دمرو وسط پذیرایی مون 
  .کتاب و دفتر دستکش ریخته بوددراز کشیده بود و دور برش 

با چشمان باز شده و متعجب گفتم: سالم بر قدم خیر جان، دختر 
  .خوشگل همساده مون

مهری بلند شد و سرجاش نشسته گفت: ممنونم ولی باور کن 
من همون زشتوک همساده تونم که باد کردم و رو دستتون 
موندم، شک هم نکن. خوبی رز برفی؟ شیرین قندکِ خودم 

  حالش خوبه؟
تشکری کردم و گفتم: چه خبر از اینورا؟ با اینهمه کتاب و دفتر 

 داری اتم و هسته خرد میکنی و می شکنی؟

مهری سری با تاسف تکون داد و گفت: واال عارضم به 
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خدمتتون که چند همسایه وسایل ترشی خریدند و دارند ترشی 
ن هم درست می کنند که خونه ی ما جمع هستند. مامان جانتو

جزو این دسته ست که خونه مون کال بوی گل کلم و سیر و 
کرفس گرفته. منم درس داشتم اومدم اینجا تلپ شدم و راستش 

 از سروصدا فرار کردم. تو از کجا میای لپ لپی من؟

درو بستم و گفتم: از دانشگاه میام. امروز کارمون زیاد بود و 
  .خیلی طول کشید

فت: خداروشکر عجب وضعیتی مهری با تاسف آهی کشید و گ
هستش. ما منتظریم خدا یه کاری برامون بکنه و زندگیمون راه 

شمون رو بکنیم و خودمونو از گل و بیفته، خدا هم منتظره ما تال
الی بیرون بکشیم. خالصه قربونش برم خودش که کاری 

نمیکنه و ما هم فقط بلدیم کاسه کاسه برینیم به این زندگی و 
 !الش هم بزاریم همینتوی طاقچه با

خندان وارد اتاقم شدم و گفتم: دختر عیبه اینجور حرف زدن. 
فقط نمیدونم وقتی بدنیا اومدی مامانت دهنت رو با چی باز 

 !کرده

مهری که بلند می خندید گفت: باور کن دهنمو با کره باز کردن 
ش نمی مونه و هرچی تو دلم هستش لیز میخوره که هیچی تو
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دروغم نگفتم بخدا. دوره زمونه ی بدی شده. حتی با میاد بیرون. 
افزودنیهای مجاز و غیرمجاز هم نمیشه این زندگی رو تحملش 

  .کرد

لباسهامو عوض میکردم که خندان گفتم: واال سیستم عاملت 
جالبه و تمام جوابهارو آماده داری. مملکت نیست که، سرای 

  .نوابغه اما حیف جوانها صاحاب ندارند

ند گفت: هووووووی زالزالک یهویی چشمم میزنیا، بیا مهری ت
برو برام اسپند دود کن. واال من اگه یه نفر دیگه بودم و خودمو 
میدیدم حتما درجا پسند میکردم و خواستگار میفرستادم. حاال تو 

  .هی پشت سرم حرف دربیار

، قربونت برم الهی که از اتاق بیرون اومدم و گفتم: ای جانم
ری از تایلند. صدرصد برات خواستگار میفرستم کمی فدایی دا

  صبر کن فقط. االنم حتما خبر داری ناهارمون چیه نه؟
مهری با لبهایی تا بناگوش دررفته گفت: آش... آش گوجه 

  .دارید

آش.... لبام جمع شد و یاد ماکارونی مقتدر افتادم که عجب رنگ 
یشد. با و بویی داشت. فقط کاش شور نبود و آبروم حفظ م

حسرت گفتم: اووووه آش، کاش توی یخچالمون یه بشقاب 
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  .ماکارونی داشتیم برای منِ خسته.... عالی میشدها. دلم خواست

شد و عین فرفره چرخی دورم زده گفت: مهری درجا بلند 
آخخخخخخخ اینجوری دورت بگردم ها دلکــــــــــم. 

  .ت میارمقربونت برم الهی، ما ماکارونی داشتیم االن برا

  .و تا بخوام جلوشو بگیرم از خونه بیرون پرید

همراه با شوخیهای مهری ماکارونی خوشمزه شون رو با سبزی 
خوردن می خوردم و دلم یه استراحت جانانه میخواست. ولی با 

بودن مهری امکان نداشت. گاهی هم به مقتدر فکر میکردم که 
ت ماکارونی امشب دلی از عزا درمیاره و فکر کنم مدتهاس

  .نخورده

بشقابمو برمیداشتم که مهری انگار خستگیامو فهمیده بود گفت: 
ناهار مثل گلوله می مونه. خوردی باید بیفتی. تو برو اتاقت کمی 

بخواب که چشمات داره جیغ جیغ میکنه و خواب میخواد. منم 
 .درس میخونم

هی الدستامو رو به آسمون بلند کردم از ته دلم براش دعا کردم: 
عاقبت بخیر بشی ننه. الهی یکی از اون خوشگلها و هرکولها 

  .نصیبت بشه ننه که اینهمه حالمو درک میکنی
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 !مهری تند گفت: ننه توی دعات پولدار یادت نره لطفا

خندان گفتم: الهی یکی پولدار نصیبت بشه ننه که همیشه جلوی 
ماشین بنزش بشینی. االنم تو دَرست رو بخون من کمی بِخُسبم 

 .که دیگه نمیتونم تحمل کنم

مهری با لبهای آویزون گفت: خب ننه تو که اینهمه زحمت رو 
کشیده بودی، الاقل برای بغل گرم و نرم و بهشت مانندش هم 

 !ون باشه دعا کن جای دوری نمیرهکه جایگاهم

بطرف اتاقم راه افتادم و گفتم: نازِ ننه اون دیگه خصوصیه بهتره 
خودت دعا کنی که کار من نیست. واال بغل مغل رو دعا کنم 
خودمم دلم میخواد و دِ بیـــــا! من رفتم، ولی میدونم حتی 
جهنمش رو هم نداریم که توش جزغاله بشیم چه برسه به 

 !بهشتش

 .با خنده های مهری توی تختم افتادم و زیر پتو فرو رفتم

اونشب مامان کلی خسته بود و خودم با چشمم دیدم داشت 
قرص قلب اضافی میخورد. خودشو قاطی بقیه همسایه ها کرده 
بود و تا جاییکه تونسته بود از خودش کار کشیده بود. بازوهاشو 

بارم رو بهش می مالیدم و با دهنی بسته فقط نگاه شماتت 
ش گفتم: قربونت برم دوخته بودم و لبامو بهم میفشردم. آخر
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الهی، نمیگید اونهمه خردکردن وسایل ترشی براتون زیادیه. چرا 
کاری می کنید نگرانتون بشم. خب دلتون ترشی میخواست 

الاقل اجازه میدادید من براتون خرد میکردم. فردا چهارشنبه ست 
تونم با خیال راحت توی کالس بشینم؟ و دانشگاه دارم، یعنی می

 چرا با خودتون و من اینکارو می کنید؟

مامان قسم خورد فقط بازوهاش درد گرفتند و قلبش آرومه. 
قرص رو هم برای احتیاط خورده. آخرشم تقصیرهارو انداخت 

گردن من که نمیذارم کاری توی خونه انجام بده و کال بازو و 
 .دستاش از کار افتادند

لبهای صافمو دید خندان بطرف اتاقش رفت و گفت:  وقتی
جالدباشی، امروز زود میخوابم تا خستگیم دربره و حالم خوب 

 .بشه تو نگران چیزی نباش همین

با اعصابی داغون روی تختم افتادم و کتابمو بدستم گرفتم. ولی 
فکرم پیش مامانم جا مونده بود. اگه فردا حالش بهتر نمیشد 

  .م و کنارش می موندمدانشگاه نمیرفت

بی حس و حال نسبت بخوندن کتاب و بغ کرده کتاب رو روی 
زمین انداختم و دستم بطرف گوشیم رفت. درجا چشمم به 

  .پیامهای مقتدر افتاد
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در اون لحظه انگار کسی رو میخواستم دق دلمو سرش خالی 
کوروموزوم دارند، ولی این  ۴۶کنم. گفتم: همه ی عالم و آدم 

کوروموزم داره با اون  ۱۱ناقص الخلقه فقط و سرجمع شپشوی 
  ....خونه داریش، که اونم سرراست اومد منو پیدا کرد

 

چنان عصبی با انگشتم روی پیوی مقتدر کوبیدم که کم مونده 
بود انگشتم توی گوشی فرو بره. بینوا مقتدر که باید تاوان سهل 

و  .انگاری مامانم رو هم پس میداد که اعصاب برام نمونده بود
میدونستم حالم بحدی بد هستش، امشب مقتدر بابت شور بودن 

یاد دفعه ی بعد فقط مرگ موش در قورمه سبزی غذا جیکش درب
  .و تمام

در آنی نگاهم به نوشته بلند باالیی افتاد که رمان نویسی رو در 
  .ذهنم تداعی کرد

مقتدر با سالم و خسته نباشیدی مهربانانه، از دستپخت محشر 
امروزم تشکر کرده نوشته بود: بعداز مدتهای مدید که دلم برای 

نگ بود دلی از عزا درآوردم که دست مریزاد ماکارونی خانگی ت
دارید بانو. درسته گاهی به رستوران نزدیک فروشگاهم سفارش 
میدم، ولی ماکارونی آنها کجا و ماکارونی شما کجا با آن طعم و 
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بوی عالی و دل انگیز! از اول عاشق ماکارونی بودم اما 
 .متاسفانه..... فقط میتونم بگم امروز عالی بودید عالی

لحظه ی ورودم به منزل دیدنی بود. فقط خداروشکر کردم 
خودتون نبودید، وگرنه نمیدونم احساسات جنبیده و فوران کرده 

  .مو چطور به شما نشون میدادم

وارد پذیرایی که شدم بی تعارف هوش از سرم پرید. از زیبایی 
چیدمان جدید پذیرایی چشمانم با ذوق باز مونده بود. وسایل 

قدر زیبا و چشمگیر بودند و من در تمام این مدت خونه م چ
بیخبر بودم. راستش برای سلیقه ی نداشته ام بارها و بارها 

خجالت کشیدم. فقط در ذهنم می چرخید چقدر کلمات 
حیف نان و بی سلیقه برایم ردیف کرده اید که فقط  بدردنخور و

 .خدا میدانست

ر ارها و بارها دخندیدم. راست میگفت فکر کنم این کلمات رو ب
موردش استفاده کرده بودم. ادامه ی نوشته هاشو خوندم که 

  :نوشته بود

میخوام در این شب پرخاطره راستش رو بگم. امشب دومین 
باری هستش بوی دل انگیز ادکلن پولوبلوی شما توی خونه 

پیچیده و نفسم رو میگیره. سعی کردم بی توجه باشم اما انگار 
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خواهانه با تک تک نفسهام فرو میدادم و تمام عطرتون رو دل
درون ریز ریز سلولهایم ذخیره میکردم و خونه رو می گشتم. جو 

پذیرایی بنحوی از شما لبریز بود انگار خودتون هم کنارم تشریف 
 .داشتید

چشمام فقط مات و حیران به صفحه دوخته شده بود. ته دلم 
المپ و  ترسی افتاده بود که فکر کردم: به به چشمم مثل

پروژکتور درخشان و روشن، چه حرفایییییییی! لبام جمع شد. اوال 
دیگه خانه ی مقتدر رفتنی عطرمو نمیزدم و ساده میرفتم. دوما... 

  .راستش کمی ترسیده بودم

دوباره خوندم که نوشته بود: میز گوشه ی پذیرایی بحدی زیبا 
 چیده شده بود که فکر کنم فقط نزدیک یک ساعت کنارشون

نشستم و با چشمان پراز اشکم در گذشته های دور غرق شدم. 
تمام این بشقابها و کاسه های قدیمی یادگار پدر مادر مرحومم 

بودند و تنها چیزهایی هستند برام یادگار مانده اند. تمام لحظات 
مادرم جلوی چشمم بود که چگونه از این ظروف زیبا و قشنگ 

راقبتی تک تکشون رو با نگهداری میکرد و با چه ظرافت و م
کلی شعرهای قدیمی می شست و خشک میکرد. چنان دلم 

برای مادرم تنگ شده بود راستش قطرات اشکم چکیدند. اینهمه 
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تنهایی رو اصال برای خودم باور نداشتم. فقط میدونم با خودم 
تکرار کردم الهه ی نازِ جهان حورای نازنین، امروز با این دل 

 ...وآشفته ام چه کردی ت

اینبار جرقه ای توی سرم جهید و نگاهم باال اومد. مقتدر 
هفتادساله عجب پراحساس شده بود که گیجگاهم ضربان گرفته 
بود. تند ادامه نوشته هاشو خوندم: خونه بحدی تمیز و مرتب بود 

راستش دلم نمیخواست به چیزی دست بزنم حتی توی خانه 
بودم. در مورد غذاتون قدمی بردارم. اما متاسفانه خیلی گرسنه 

فقط میتونم بگم احسنت داشتید و صد امتیاز کامل بهتون دادم. 
اما باور کنید تا به امروز ماکارونی رو با ماست خیار نخورده بودم. 

عجب طعم و لذتی در جوار هم داشتند. تنها حرفم این میتونه 
براتون باشه بابت همچی ممنونم. بابت حسهای خوبی که امروز 

ن ایجاد کردید ممنونم. بابت انرژی مثبتی که بعداز سالها در در م
ذره ذره ی خانه پراکنده بودید ممنونم. و خوش به سعادت مرد 

 !آینده ی زندگیتون

میدونید االن بیشتر از چی خوشحالم؟ از اینکه برای فردا ناهارم 
هم ماکارونی مونده و بی تعارف بگم برای خوردن ناهار فردا 

  .له دارمخیلی هم عج
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لبامو ورچیدم. عجب مقتدرِ پیرِ تخسی بود این مرد. حتی اسم 
بوی عطرم رو هم درست گفته بود که معموال افراد مسن به 
اینجور چیزها اهمیتی نمی دهند. چه تعریف هایی ازم کرده 

  .بود

سعی کردم به ترس ته دلم غلبه کنم. من به انتخاب استاد یاری 
قتدر رو که مهربانه در طبق اخالص اطمینان داشتم و محبت م

بود قبول میکردم. خندیدم. نوشتم: سالم و شب بخیر. باور کنید 
بابت خانه چنان معرکه ای گرفته اید که هنوزم تمام دندونام 

بیرونه. لطف داشتید جناب مقتدر. کار خاصی هم نکرده بودم و 
  .فقط یه تمیزکاری حسابی بود

تا پیامم رو ارسال کردم تیک دوم رو خورد. مقتدر همینجا کنارم 
بود. نوشت: دختر شیطونِ مامانش، اوال ترکوندی که کارهات 
حرف نداره. دوما معرکه هم باشد من انگشتم باز تورا، باز تورا، 

  .باز تورا نشانه خواهد رفت

ر حال و چشمام اینبار واقعا باز شد. یعنی این مقتدر امشب د
هوایی بود که بشدت گرمیش کرده بود و اگر جوان بود همین 

  .جا و همین امشب ازم خواستگاری میکرد

ته دلم یخ زد به اندازه ی یخبندانهای سیبری! نوشتم: بازم لطف 
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  .دارید. خوشحالم اونهمه موفق بودم که رضایتتون جلب شده

مادر  باشه نوشت: باور کنید اگه اخالقتون هم عین سلیقه تون
محترمتون یه الماس پرورش دادند. حتما میدونید الماس یک 

تکه زغال سنگه که فشار رو بخوبی تحمل کرده. و من 
 .خوشحالم این تیکه الماس نصیب کلبه درویشی مقتدر شده

بازم خندیدم. حس میکردم چشم و صورت مقتدر از دلخوشی 
ور کنید امشب می درخشه. به شوخی نوشتم: جناب مقتدر، با

چهره ی شاد و خوشحالتون رو از راه دور هم حس می کنم. 
بحدی قشنگ شدید که خواستگار خوب پیدا کردید درجا 

  .موافقت میکنم و شوهرتون میدم برید تا تنها نمونید

صدای خنده ی مقتدر بلند شد که برام ویس فرستاده بود. در 
نگار همون ویس و پایان خنده هاش گفت: حرف دلمو بگم. ا

همه ی دنیا درد هستند و فقط شما درمانید. خوشحالم از آشنایی 
 .تون و واقعا از محسن خان سپاسگزارم بابت این معرفی

بازم چشمام باز شده بود. مقتدر چه حرفهایی در چنته داشت. از 
فکرم گذشت: االن اگه جوان بود و در سن ازدواج، عمرا منو می 

سم هرچی پیر و پاتاله برای من دید و پسند میکردها.پ! از شان
بود. واال یک بزرگوار رو هم نداشتیم که دیوونه و عاشق چشمان 
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 !مشکیمون باشه

تند حواسمو جمع کردم و برای عوض شدن جو تشکری 
سرسری کردم و نوشتم: ماکارونی بنظرتون شور نشده بود؟ حس 
کردم کمی نمکش زیادی بود و راستش منتظر دعوا و متلکهای 

  .تون بودمامشب

خندان تند نوشت: اصال. اتفاقا کامال اندازه بود. بینوا دختر، از 
بس نمک نخوردی دیگه عیار و اندازه ش از دستت دررفته که 

  .جای هیچ گله ای نیست

نوشتم: خداروشکر. فقط منتظر بودم مثل دفعه ی قبل دعوام 
  .کنید که اونم شکرخدا به خیر گذشت

ید. در برابر اینهمه مهر بی پایان و نوشت: چوب کاری نفرمای
  .سلیقه ی عالیتون سرفرودم مهربانو

بخدا بخــــــــــدا فقط چیزی توی مغزم می کوبید. 
  ...!مقتدررررر چش شده بــــــــــود

دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و نوشتم: بدتون نیاد جناب مقتدر، 
خودتون درسته سن و سالی ازتون گذشته، ولی اخالق و 

حرفهاتون عین جوانهاست که من فعال دارم گیج میزنم و 
  .م ازتونراستش کم کم دارم میترس
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سال  ۲۲مقتدر خندید و ویس فرستاد: و من میگم درسته شما 
دارید و بقول خودتون کودک درونتون خیلی سالمنده، ولی 

اخالقتون عین کودکهاست که از همچی میترسید. مقتدر ترس 
الزم نداره چون سربراه ترین آدم روی زمین هستش و متاسفم 

ز آزمون ارشد قبول کردند هنوز منو نشناختید. اصال شمارو بزور ا
شما چرا باورتون شد و دو دستی تحویل گرفتید و اسمتون رو 

  دانشجو گذاشتید؟
فقط میدونم دندونامو بهم ساییدم و عصبی براش نوشتم: تشییع 

 ...جنازه ت شلوغ باشه الههههههههی

ولی تا فهمیدم نباید بفرستم و تا خواستم پاک کنم که دستم به 
 .ورد و براش فرستاده شددکمه ی ارسال خ

تا دست و پایی بکنم و پیامم رو پاک کنم استیکرهای خنده کنار 
هم چیده شد و ویسی که مقتدر فرستاد مشخص بود تا نیم 

  .ساعت خندیدن رو پشت سر داره چون داشت قهقهه میزد

لبام جمع شد و نفس خفه شده و گره خورده توی سینه مو 
زار مرتبه شکر حرفمو به دلش صدادار بیرون دادم. خدارو ه

نگرفته بود وگرنه دو ساعت باید عذرخواهی میکردم تا از دلش 
 .دربیارم
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مقتدر نوشت: ولی به جان خودت و خودم قسم اصال فرصت و 
وقت و فکر و نظر و ایده ای برای مردن ندارم. یه بار که گفتم 
ه رتازه اوج چلچلی منه. باور کن من فقط بزرگ شدم نه پیر، دخت

 .ی شیطون. تو اگه پیر شدی بمن ربطی نداره

خیالم راحت شده بود. شکر که مقتدر برای شوخی پایه بود. 
نوشتم: بابا قبول. من میانسال شما قنداقی یا تازه پا گرفته. واال 

از شما شیطونای نسل قدیم هیچ چیزی بعید نیست که الهی 
  .همیشه پایدار باشید

تون. دیگه مزاحم نمیشم. شبتون مقتدر نوشت: ممنونم از لطف
بخیر دالورِ خوش سلیقه ی من. امشب خواستی بخوابی برام دعا 
کن. بگو خدایا مقتدر حال خوبش خیلی ته نشین شده یه تکونی 

 .بهش بده بلکه فرجی بشه

بعداز اینکه گوشی رو روی تخت انداختم بلند گفتم: 
 ذاشتی وخــــــــــاک بر سرت بکنند زن که شوهرتو تنها گ

رفتی پی دلخوشی خودت. انگار میخواستند دختراشو بخورند این 
خانم جلوشونو گرفته. واال من بودم تحمل نمیکردم. به زنم پیام 

میدادم یا برمیگردی یا من خیلی بی شعورم میزارمت کنار و 
  .میرم زن تازه میگیرم
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بعد خندیدم. نفهمیدم داشتم از مقتدر حمایت میکردم یا زمینش 
  .میزدم

ولی بعضیا بودند براشون که کاری میکردی بیشترین تشکر رو 
میکردند و جوری به به میگفتند تمام خستگیات درجا رفع میشد. 

و همچین کسایی رو باید میذاشتیم رو چشمامون، که مقتدر از 
  !این افراد بود

شکرخدا فرداش حال مامان روبراه بود. به همسایه مون زهرا 
 .واسش به مامانم باشه و خودم به دانشگاه رفتمخانم سپردم ح

وقتی به اتاق استادیاری سری زدم با دیدنم گفت: اصال سری به 
گوشیت میزنی؟ امشب برات جریمه میدم صدبار بنویسی دوستی 

 .که بیادش نبودم بیادم بود

تند گفتم: باور کنید استاد چیزی ندیدم وگرنه خودتون منو می 
  .نمی کنم شناسید یک لحظه تامل

نشستم که حالمو پرسیده گفت: با مقتدرجان ما در چه حالی؟ 
 بهم خبر داده قبولش کردی. چیکارا کردی تا حاال؟

سری با تاسف تکون دادم و گفتم: واال چی بگم. الاقل میرفت 
 !از بقیه ی آقایون خونه داری رو یاد میگرفت. صفر اندر صفر

ا. مگه من و مقتدر استاد خندان گفت: اینجوری نگوها حور
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خودمون چشه؟ خودمون باشیم و عطر و بوی خودمونو بدیم و 
حرفهای خودمونو بزنیم. به روش خودمون زندگی کنیم و 

 .هیچوقت ادای بقیه رو در نیاریم همین

نگاه ماسیده ام به استاد بود و بر و بر نگاش میکردم. گفتم: فکر 
برای همینه  میکنم ماههاست بخونه ی مقتدرجانتان نرفتید

  .صداتون از جای گرم در میاد

که صدای خنده ی استاد بلند شد. منم از ذوق استاد خندیدم که 
گفت: باور کن خشم و اخم اصال بهت نمیاد. اگه میدونستی 

 .وقتی میخندی دنیا چقدر قشنگ تر میشه همیشه میخندیدی

لبخندی تحویل استاد دادم و گفتم: استاد بــرعکس دستهام و 
نده هام، دلم خیلی پره. نفسی هست، دلی هست، ولی جانی خ

نیست. راستش دلم فقط میخواد بزارم برم و پشت سرمم نگاه 
  .نکنم. تنها عزیزی که جلومو میگیره مامانمه نه کس دیگه

استاد سری به تایید تکون داد و جواب داد: یادت باشه همان 
دادنی نیست گرفتنی هستش، یه روز خوب و  طور که حق

عاشقانه و دلخواه هم اومدنی نیست آوردنی هستش. همیشه 
برات دعای خیر دارم دخترم و منتظرم بازیهای سرنوشت رو در 

 .موردت ببینم
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من اگه خدا بودم قبل از از جام بلند شدم و گفتم: استغفراهلل، 
مشخص میکردم  هرچیز تکلیف دعاهایی که برآورده نکردم رو

 .بعد بقیه ی کارهارو دنبالش رو میگرفتم

استاد همکه بلند شده بود گفت: اوال با خدا شوخی نداریم که 
 ۵خودش بهترین تصمیم گیرندگان هستش. دوما نمیدونم قانون 

سال  ۵رو شنیدی یا نه. این قانون میگه اگر موضوعى  ۵به 
دقیقه براش  ۵آینده براتون اهمیتى نخواهد داشت، بیشتر از 

ناراحت نباشید به همین راحتی. تو هم دخترم زیاد فکر همچی 
رو نکن. خدای تو هم بزرگه و صدرصد حواسش به آفریده اش 

 .هست که شاید ما هم در این راه سبب خیر باشیم

از اتاق استاد بیرون اومدم و بطرف کالسم رفتم. فقط اینو 
درون آدم خالی میدونستم استادم همیشه گونی گونی انرژی 

میکرد و چنان امید به زندگی در آدم می آفرید که خودم حظ 
و راسخ با امید به  میکردم و با سری افراشته و قدمهایی محکم

  .آینده روی زمین راه میرفتم

روزهام میگذشت. کارهای خونه ی مقتدر رو به سالمتی و 
میمنت تمام کرده بودم و دیگه همچی به روال خودش افتاده 
بود. خونه همیشه با تالشهام تمیز و مرتب بود و راستشو بگم 
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فقط می درخشید. حیاط زیبای مقتدر همیشه تمیز بود و با ورودم 
  .به حیاط درجا جان میگرفتم

یک روز در میان غذاهای درخواستی مقتدر رو می پختم که 
برای ناهار و شامش میخورد. ولی بحدی متعهد بود که حتی 

هم روبرو نشده بودیم و همیشه قبل از من خونه رو یکبار هم با 
 .ترک کرده بود

منزل مقتدر رسما داشت به خانه ی دوم و مخفی خودم تبدیل 
میشد که آرامش درونش حدی نداشت. خودم همکه صاحب 
اختیار بودم و هرکاری دلم می خواست میتونستم انجام بدم. 

اتاق حتی گاهی خندان هوس میکردم عکسهای خودمو توی 
کوچیکم به دیوار هم بزنم که نامحرم بودن مقتدر دست و بالمو 

  .می بست

اما تنها چیزی که همیشه ی خدا برام جای سوال داشت در اتاقِ 
بسته ی مقتدر بود که منم هیچ سوالی در موردش نمیکردم. 

خب شرط و شروطهامون اولین روز گفته شده بود و جایی برای 
به دلخواه در اتاقشو برام باز میذاشت کنجکاوی نبود. روزی که 

 !حق داشتم تمیزش کنم همین

مقتدر هم در تمام این مدت به دوست شبانه هایم تبدیل شده 
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بود و هر شب الاقل نیم ساعتی با هم می حرفیدیم و کلی 
شوخی و خنده با هم داشتیم. بعد با شب بخیری مهربانانه و 

  .فتمودبانه هرکسی دنبال کار یا خوابش میر

درست یکماه بود از کار کردنم میگذشت که مقتدر شماره حسابم 
 .رو خواست

فردای اونروز که پیامک بانک رو دیدم رسما چشمام گرد شد و 
بعد با شمردن صفرهاش در نهایت درجه باز شد که بلند گفتم 

  !اوووووه

روز  ۱۲میلیون در حسابم بود درحالیکه در عرض یکماه فقط  ۳
قتدر کار کرده بودم و انتظارم در حد خیلی کمی در خانه ی م

  .بود

دلم میخواست بهش زنگ بزنم و بگم اشتباه شده، ولی تا حاال 
  .اصال زنگی نزده بودم و جوری برام سخت بود

اونشب که در شبانه هایمان پیام داد تشکری از محبتشون کردم 
یلی خو گفتم: آقای مقتدر، واقعا حس نمی کنید مبلغ واریزیتون 

  زیاد بود؟
تنها چیزی که نوشت این بود: حوراجان چیزی میگم ناراحت 

  نشید لطفا. راستش
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  من معتقدم
 خلقت من علت داشت

 ...مقتدر زاده شده تا به فدایت گردد

 

فقط میدونم سکته رو کرده بودم در حد مرررررررگ... یعنی 
  ساله عاشقم شده بود؟؟؟ ۷۰مقتدر 

ضربان قلبم بشدت باال بود اما دستام شدیدا یخ زده بود. امکان 
نداشت.... اصال امکان نداشت... دلم میخواست در اون لحظه با 

تمام وجودم از مقتدر متنفر باشم و شماره شو بگیرم هرچی از 
دهنم در میاد رو حواله ش کنم. اما راستش مقتدر تا به امشب 

برام بود و با تمام  دوست خوب و باشخصیت و جنتلمنی
 ...شیطنتهاش دردی از روی دلم برمیداشت. اما

انگار زیادی سکوت کرده بودم، چون مقتدر نوشت: لطفا به 
دلتون بد نیاد و ناراحت نشید. حرفمو هم بد تعبیر نکنید. شما 

جای دختر کوچیک من هستید. منظورم این بود اگه یکم شبیه 
دستمون برمیاد مشکلی رو از حرفها و مراممون باشیم و اگه از 

عزیزی برطرف کنیم، نه سرطان میگیریم نه میمیریم نه 
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تر به حساب میایم و مورد ورشکست میشیم. فقط کمی آدم
 .اعتماد یه دوست ناب مثل شما همین

ش توی قلبم بلبشو راه راستش نفسم دراومد. هرچند با یه شعر
دل  همه چشم ناپاک وافتاده بود، اما عقلم قبول نمیکرد مقتدر این

  .هرزه باشه

نوشتم: راستش رو بخواید ماتم برده بود و اصال بلد نبودم چیکار 
کنم و چی بنویسم. ممنون روشنم کردید. باور کنید تنها دلم به 

مجازی خوشه. وای به روزی که از اونم دلگیر باشم و دستم 
 .بطرفش نره

ر از اینکه فکفقط میدونم مقتدر از شدت خنده غش کرده بود و 
کرده بودم عاشق من شده حالش یه جورایی بشــــــــــدت 

  .خوب بود

اونشب با گیر دادن و حرفهای خنده دار مقتدر تموم شد و در آخر 
برای فردا ناهار آبگوشتِ سبزی خوردن پهلو ازم خواست که دو 

 .لیمو عمانی هم توی آبگوشتش باشه که عاشقشه

یگذشت. یکماه و نیم هم بود که روزها بود که پشت سر هم م
خونه داری مقتدر به عهده ی من بود. اونروز داشتم با حوصله 
برای مقتدر قورمه سبزی می پختم که صبح علی الطلوع ازم 
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  .خواسته بود

همچنانکه منتظر دم کشیدن پلو و جاافتادن قورمه سبزی بودم، 
رو  ددستی به سر و روی خونه می کشیدم و جاهایی که نیاز بو

  .دستمال می کشیدم

ده روزی میشد کال به طبقه ی باال نرفته بودم چون از تمیز 
بودنش مطمئن بودم. اما همچنانکه پله هارو تی می کشیدم 
خودمو اونجا دیدم. لحظه ای سرمو باال آوردم که نگاهم راه 

گرفت و بعد درجا خشکید. انگار چیزی باورم نمیشد. در کمال 
م به در اتاق مقتدر دوخته شده بود که کال بهت و حیرتم چشما

  .طاق باز بود

لحظاتی نمیدونستم واقعا باید بطرف اتاقش برم یا نه؟ حس 
خاصی از ترس و منگ بودن رو با خودم به همراه داشتم. اما در 

آنی یادم افتاد خودش در اولین جلسه ی دیدارمون گفته بود 
اتاق رو براتون باز هرزمان نیاز باشه اتاقمو تمیز کنید درب 

 .میزارم

پس امروز کار داشتم. فقط متعجب بودم چرا دیشب که 
یکساعتی برام حرفیده درددل کرده بود چیزی از تمیز کردن 

اتاقش نگفته بود. تی رو باالی پله ها گذاشتم و بطرف اتاق قدم 
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برداشتم اما راستش هول و هراسی به سراپام نشسته بود که 
  .دن اجنه ها میرفتمانگاری رسما به دی

کمی عقب تر جلوی در اتاقش ایستادم و نگاهم درونش چرخید. 
اتاقی بود شلوغ اندر شلوغ که مشخص نبود چی به چیه. فکر 

کنم تمام لباسها بیرون بود و بوی ادکلن و عطر تن مردانه 
بشدت از اتاق میومد. با حرص بلند گفتم: به حق پنج تن چالق 

اقت انشاال که یه شپشوی خالص اندر بمیری با این وضع ات
 !مخلصی

اینچ روی  ۴۰آهسته قدمی داخل اتاق گذاشتم که تلویزیونی 
درست  میزی تماما گردوخاک گرفته در گوشه ای از اتاق

متری آشفته ای که مالفه ها و  ۱.۵روبروی تخت بود. تخت 
پتوی روش بشدت نیاز به شستن داشتند و کال رنگ و روی 

شده بود. آهم دراومد. بلند گفتم: مقتدر الهی نصیب مالفه ها گم 
جک و جونورهای بهشت زهرا بشی بی سلیقههههههههه! 

بگیری این بدردنخور رو فریزش کنی نسلش منقرض بشه. واال 
هرکی جای تو بود توی این تخت شپش و ایدز که سهله، 

طاعون و یرقان هم میگرفت. تو هنوز زنده ای جای تعجب داره 
 !خان جونم به جان
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چشمم به باالی تلویزیون افتاد که دستگاهی روی دیوار نصب 
بود و چراغ سبزش روشن بود حاال ثانیه شمارش درحال کار 

کردن. دستگاهی در حد و حدودهای رسیور ماهواره بود که به 
تلویزیون هم نصب بود. اما چرا روی دیوار نصب بود؟ چیزی 

از فکرم گذشت نکنه برای نفهمیدم و لبامو ورچیدم. لحظه ای 
 !دوربین مخفی باشه؟ اما منکه در کل خونه دوربینی ندیده بودم

سری تکون دادم و نگاهم روی رگال لباسها نشست. عوض 
اینکه لباسها مرتب آویزان باشند، همشون باالی میله روی هم 

انباشته شده بودند. آهی بلند بیرون دادم و گفتم: بخدا تا مغز 
م ثابت شد تحصیالت و اسم و رسم و پول و استخونهام به

  !جنتلمن بودن سلیقه نمیاره و کال یک چیز ذاتی هستش

یاد قیافه ی دلنشین مقتدر افتادم که درجا لبام وا رفت و 
خندیدم. بینوا دورادور چه ناسزاهایی که نمی شنید و دلم برای 

خندان گفتم: شایدم همین بی  حرفهای شبانه ش تنگ شد.
سلیقه بودنته که اینهمه جذابت کرده. واال اگه با سلیقه بودی که 

 .من اینجا نبودم و کال باهات آشنا نمیشدم

راه افتادم. این بلبشو بازار باید زودتر تمیز میشد و صدرصد دوسه 
ساعتی کار داشت. زیر غذاهامو کم کردم و خودمو توی اتاق 
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های استفاده شده رو برای شستن گوشه ای می انداختم. لباس
ریختم و تمیزها از رگال آویزون میشد. اما چیزی توی مغزم 
جوالن میداد. لباسها چقدر جوان پسندانه بود و از کاپشنهای 

چرمی کوتاه گرفته تا پالتوی ماهوت سفید که خیلیم قشنگ بود. 
  .اما راستش هیچکدام برازنده ی سن و سال مقتدر نبود

پالتوی ماهوت سفید که مشخص بود تازه از خشکشویی گرفته 
شده رو بلند کرده جلوی روم گرفته بودم و نگاهم بهش دوخته 

شده بود. پوشیدنش برای مقتدر عیب نبود اما ... لبام آویزون شد. 
اما اگر می پوشید عجب سوسول بازاری میشد. خندان و با 

تدرررررر..... چه تمسخر گفتم: کاش اینقدر دلبر نبودی مق
 !لباسهایــــــــــی جوووون بابا... اووووه ماما

بعد خندان سری تکون دادم و از شلوارهای تنگ و گشادی که 
در مدلهای مختلف برام رونمایی میشد خیلی تعجب میکردم. 

دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و گفتم: کاش یه جـور 
ود داشـت که کال اپیـالسیـون هم واسه آدمـای کج سلیقه وجـ

چه به این از روی زمین محو میشدند. آخه مرد گنده تورو 
 !لباسها

میزی آینه دار و ستِ تخت گوشه ی اتاق بود که با مصیبت لکه 
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هاشو تمیزش کردم و ادکلنهای پراکنده رو روش به ترتیب 
م چیدم. االن میز بحدی قشنگ دیده میشد که خودمم خوش

 .اومد. ولی خوش بحال مقتدر با اینهمه ادکلن

تا سرمو چرخوندم کنار تخت چشمم به جعبه ای بزرگ و کنده 
کاری شده از چوب افتاد که خیلی قشنگ و قدیمی و عتیقه بود 
و اگه اجازه داشتم حتما در گوشه ی پذیرایی روی میزی جای 

  .میدادم تا همه از دیدنش لذت ببرند

گردوخاکهاشو پاک کنم و فکر کردم: هرچی کنارش نشستم تا 
  ....هست حتما مقتدر چیزهای گران قیمت رو توش گذاشته ها

 

تا خواستم دستمال رو بطرف جعبه ببرم صدای زنگ گوشیم از 
پایین به گوشم نشست. باعجله بلند شدم و خودمو پایین 

رسوندم. حتما مامانم بود. ولی وقتی چشمم به شماره ی مقتدر 
 !افتاد فقط گفتم: اووووووه جنتلمن پالتو سفیدِ کپک زده ست

پرسی کرده خسته لبخند به لب جوابشو دادم که سالم و احوال
نباشیدی گفت. حس عجله کردن رو در صداش داشتم. ولی 

بعداز اینکه تشکر کردم سریع گفت: حوراجان نمیدونم ... اصال 
یادم نمیاد در اتاقمو بستم یا نه. اگه باز مونده باشه مبادا تمیزش 
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کنی بیخیال. کال پا به اتاقم نزار که آبرو برام نمی مونه. 
 ...خواهش می کنم

راستش ماسیده بودم و نگاهم به روبروم دوخته شده بود. اما خب 
 ... بمن چه... قرارمون اینجوری بود که

گفتم: ولی آقای مقتدر یادتون باشه روز اول قرار شد هرزمان نیاز 
 !باشه اتاق تمیز بشه درشو باز بزارید

تند گفت: االن میگم نمیخواد. اصال طبقه ی باال تمیزه و 
  .از ندارهتمیزکاری نی

بلند گفتم: ولی من دارم اتاقتون رو تموم می کنم. نیم ساعتم 
 ....کار کنم تمومه و

نذاشت حرفم تموم بشه و گفت: وایییییییییییی خدای 
 !مــــــــــن... چیکار کردی حورا

واقعا مبهوت بودم و دهنم خشک بود. اما اتاق کاروانسرا مانندش 
کرده هم بود. وا رفته جلوی چشمم می چرخید که چه عزیز

گفتم: یعنی چی چیکار کردم؟ آخه اسم اونجا که اتاق نبود فقط 
انباری بود منم جمع و جورش کردم همین. انگار کاخ امپراطوری 

 !ناپلئونه که نباید پا روی فرشهای زمردینش میذاشتم

مشخص بود مقتدر اینبار حوصله ای برای خندیدن هم نداشت. 
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همونجوری تمومش کنی و دیگه ادامه فقط گفت: خواهش کنم 
  ش ندی قبول میکنی؟

کمی سکوت کردم. کمی فکر کردم. بعد آهسته گفتم: کارهاش 
تمومه. فقط اگه اجازه بدید لباس شستنی هارو بیرون بیارم که 

  .جمع کردم

  .گفت: باشه فقط اونا و تمام. ممنون میشم

ه اون اتاق تلفن رو قطع کردم و اصال نمی فهمیدم چی شده. آخ
  چی داشت که....... یعنی بمب هسته ای در کار بود؟

حس میکردم لبام از خشمی که توی دلم میجوشه آویزونه اما 
داشتم گرومب گرومب از پله ها باال میرفتم. اینبار وارد اتاق که 

شدم یکبار دیگه با دقت همه جارو دید زدم ولی بخدا هیچی 
ی دِراور رو هم که مرتب کرده نبود.... هیچی... حتی توی کشوها

  .بودم چیزی نبود

بلند و با حرص گفتم: آخخخ که شیطونه میگه این مقتدر شپشو 
رو ببرم بزارم سایت دیوار و فقط چند قرون قیمت بزارم براش 

که درجا بخرن و ببرنش و خالص بشم از دست این دیوونه 
  .هــــــا

فتم و لباس چرکها پاهامو محکم به زمین می کوبیدم و راه میر
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رو بیرون توی راهرو می ریختم شایدم پرت میکردم. بطرف 
دستمالها و جارو رفتم که فکر کردم: بابا فقط کمی از کارها 

مونده بهش گفتم که تمومم. آلقل یه جارویی بکشم این 
 !گردوخاکها هم جمع بشه کارم نصفه نَمونه. مقتدر که نمی بینه

مال روی جعبه ی کنده کاری شده تصمیمم گرفته شده بود. دست
جا مونده بود. دوباره دستمالی دور برش کشیدم که درش تکونی 

خورد. بدون لحظه ای فکر در جعبه رو باز کردم که اگه مرتب 
کردنی باشه مرتب کنم. ولی درون جعبه چنان منظم و مرتب 

چیده شده بود که خودم تعجب کردم. تعدادی قلم موهای بزرگ 
چندتایی الک سفید و بیرنگ... جعبه های رنگارنگ، و کوچک... 

گوشه ی جعبه بسته های نایلونی روی هم چیده شده بود و 
چیزهایی از درونش دیده میشد ولی درست تشخیص ندادم چی 

بودند. سری تکون دادم و دوباره قلم موهارو نگاه کردم. یعنی 
  مقتدر نقاش بود؟

 خصوصی مردم ربطی بمندر جعبه رو بستم و بلند شدم. زندگی 
نداشت. ولی عمرا نقاش باشه، هیچ تابلویی حتی نصفه هم توی 
خونه نبود. شایدم وسایلها مال دختراش بود که اونجوری مرتب 

  .بود. اگه برای خودش بود صدرصد کف اتاق ولو بودند
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تند تند همه جا رو جارو کشیدم و وقتی زیر تخت خم شدم 
ه شده کال با نواری بسته شده تابلوهای بزرگی روی هم چید

بودند. تابلوها جوری گذاشته شده بودند که دیده نمیشدند و منم 
بیخیال ازشون گذشتم و فقط به جارو اکتفا کردم. بازم هیچ چیز 

  .این کاروانسرا بمن ربطی نداشت

تند تند کارهای اتاق رو تموم کردم و وقتی درشو پشت سرم می 
زد. تمیز و مرتب همین. و مقتدر  بستم نگاهم دوری توی اتاق

امروز سرِ حرف گوش نکردنم چه آشی برام می پخت رو 
  .نمیدونستم

خندان از پله ها پایین رفتم و لحظه ای نگاهم روی دیوارهای 
پذیرایی به جاهای پررنگ تابلوهای نداشته افتاد. چشمام باز شد. 

 ...یعنی تابلوهای زیر تخت

اده راه افتادم. لباسهارو توی لبامو ورچیدم و سری تکون د
بود که خونه رو ترک کردم.  ۲لباسشویی چپاندم. ساعت 

میدونستم مقتدر دلش برای قورمه سبزی درحال غش ضعفه و 
  .برای ناهار میاد که من خانه ش نباشم بهتر بود

که جناب تازه ناهارمو خورده بودم و داشتم استراحت میکردم 
مقتدر پیام دادند. بازم اتاق کاروانسرا مانندش یادم افتاد و لبام 
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ورچیده شد. نوشتم: سالم بر پسر نیمه مجردِ کپک زده. حالتون 
 خوبه؟

عصبی نوشت: بد نیستم شکر. فقط اومدم دعوات کنم. مگه 
نگفتم دیگه اتاقم رو دست نزن همونجوری باشه؟ چرا گوش 

  نکردی حورا؟
  ا... حاال چرا اینهمه عصبانی؟نوشتم: و

نوشت: واال پشت هر مرد عصبانی زنی هستش که اصال به 
 !حرف گوش نمیده و یکدنده ست همین

جدی براش نوشتم: و یادتون باشه من حورا هستم و هیچوقت 
در زندگی و کارهام از کسی پیروی نمیکنم و فقط رهبری 

به  تش کلیمیکنم. اون خونه بدستهای من سپرده شده که باب
حسابم پول ریخته میشه. پس هر کاری صالح باشه میکنم. اگه 

خیلی هم از دستم ناراحتید میتونیم همینجا خداحافظی کنیم و 
  .فردا کلیدهاتون رو پس بدم. دوست ندارم ناراحتتون کنم

انگار آبی بر آتش مقتدر ریخته شد. به مالیمت نوشت: 
ی. ازت خواهش کرده دیوووووووونه مگه چی گفتم ناراحت شد

بودما. میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند و 
بیشترشون تک و تنها زندگی خودشونو می چرخونند، ولی 
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 !زندگی من فقط تورو میخواد

نوشتم: پس خوش بحالتون و چشماتون روشن و پروژکتور از 
 یداشتن حورا! اگه اینجوریه اجازه بدید کارهامو بکنم. واال جور

اصرار کردید دیگه پا به اتاقتون نزارم که گفتم همه بطور طبیعی 
 ک ولی انگار نقطه سیاههاییه نقطه سیاه توی زندگیشون دارند

جناب مقتدر از بس زیاده داره به خط تبدیل میشه که خیلیم 
 !کنجکاو شده بودم. اما چیزی توی کاروانسراتون نبود

 ث اینا نیست. ولی اتاقماینبار مقتدر خندان گفت: باور کن بح
واقعا آبرومو می برد که وقتی توی فروشگاه یادم افتاد درش قفل 

 .نیست از خجالت خیس عرق شدم

نوشتم: یادتون باشه از این به بعد وقتی همچین حالی شدید یه 
 "به درک" قرص آرام بخشی هست خیلی جواب میده، اسمشم

 .هستش تمام

از انرژی زیادی که دادی  مقتدر کلی خندید و نوشت: ممنونم
  .دختر، خیلی ممنونم. چشم حتما عمل می کنم

جواب دادم: واال بنظرم انرژی مثبت دادن هنره. وگرنه نالیدن از 
 .زندگی رو که همه بلدند. برید و مواظب خودتون باشید

نوشت: غذات هم مثل همیشه خوشمزه بود و تا جاییکه تونستم 
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 !طال! خداحافظ خوردم. احسنت داری دختر پنجه

خندان گوشی رو کناری گذاشتم و فکر کردم: اولین باری بود 
مقتدر دعوام میکرد. ولی جوری جواب گرفت دیگه یادش می 
مونه حورا هر کسی نیست بتونه بهش امر و نهی کنه و حاال 

دعوا هم راه بندازه! اما لحظه ای دلم برای مقتدر مهربان تنگید. 
به یک سری از آدمها گفت دلم برات  و چقدر بد بود که نمیشد

  ...!تنگ شده

 

 

ه ماه بود خانه ی مقتدر دربست در اواسط دی ماه بود و حدودا س
اختیار من بود. بحدی با خانه انس گرفته بودم انگار خانه ی 

و تمیز اداره میشد. حتی  دومم بود و هرطور شده باید مرتب
گاهی وقتها غذاهای اضافه ای هم می پختم و در یخچال و 

فریزر مقتدر میذاشتم تا روزهایی که نباشم هم بدون ناهار شام 
. راستش توی خونه ش کار زیادی نداشتم و منم باید نمونه

  .کارهایی میکردم پولی که به حسابم میزد حالل میشد

یکی دوماه دیگه هم کار میکردم بنظرم کفایت میکرد و دیگه 
نیازی به کارم نبود. اما چطور به مقتدر مهربان میگفتم تنهاش 
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  .میزارم رو نمیدونستم و بلد نبودم

از خواب بیدار شدم حس تنگی در سینه ام اونروز صبح که 
داشتم و نفسم خر خر میکرد و گاهی سرفه میکردم. مامانم وارد 

اتاقم شد و گفت: حورا برف باریده. فکر کنم از دیشب یک وجب 
  .برف داریم

آروم بلند شدم و گفتم: دیروز آسمون خیلی گرفته و آویزون بود 
م. پنجره ش رو به خیابان حتما می بارید. پرده ی اتاقمو کنار زد

بود. همه جا سفیدپوش بود و من از شانس بدم در این روز 
قشنگ، که باید روی برفها قدم میزدم کمی مریض احوال 

  .بودم

وقتی پشت میز صبحانه نشستم و شیر داغ رو کم کم با دردی 
در سینه م خوردم تازه آهم در اومد. به مقتدر قول داده بودم 

و درست کنم که یکبار دست پختم رو خورده براش ماهیچه پل
بود و مزه ش زیر زبونش جا خوش کرده بود. ولی امروز اصال 

 ... حال نداشتم. میتونستم بهش خبر بدم مریضم و

ولی نه، اخالقش رو میدونستم و مطمئن بودم پیر پسرِ شکموی 
من از دیشب برای ناهار امروز توی شکمش عروسی گرفته و 

ون بباره خودشو بخونه میرسونه تا ناهارش رو سنگ هم از آسم
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  .بخوره

و من چقدر این شکموی خودمو  .لبخندی روی لبام نشست
دوست داشتم و حتی راضی نبودم با این حال بد و داغونم یکبار 

  .هم خلف وعده بکنم

مامان که بیحالیم رو دیده بود اصرار داشت اونروز رو به دانشگاه 
ی خبر نداشت دانشگاه من منتظرمه و نرم و استراحت کنم. ول

 !االن برای ناهارش چه نقشه ها که نکشیده

آویزان از خونه بیرون اومدم و نگاهم به آسمان گرفته و سیاه 
 .افتاد. باز هم هرلحظه آماده ی باریدن بود

با تمام زیبایی های بیرون و لطافت هوای سرد مجبور بودم با 
کم کم بدنم هم درحال تاکسی خودمو برسونم. حس میکردم 

  .گرم شدن هستش و احتماال تب میکردم

سر راهم از فروشگاه ماهیچه رو هم خریدم و وقتی پا به بیرون 
  .گذاشتم برفها نازکنان داشتند می چرخیدند و پایین میومدند

صورتمو باال بردم و برفهایی روی صورتم نشست. کاش 
م اد با برفها همدمیتونستم ساعتها بیرون باشم و تا دلم میخو

باشم. اما لرزی به تنم نشسته بود و از درون می لرزیدم. بد 
 !موقعی مریض شده بود خیلی بدموقع
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وارد خونه که شدم از رد ماشین و پاها مشخص بود مقتدر 
نیست. کفشهامو توی جاکفشی گذاشتم برف خیسشون نکنه و 

  .وارد خونه شدم

بود حتی پالتومو هم  حوصله ی هیچی رو نداشتم. از بس سردم
در نیاوردم و بی حس و حال ماهیچه رو با پیاز و زردچوبه 

گذاشتم بپزه. برنج رو هم خیس کردم و ظرفهای کثیف رو 
هرچند کم بودند توی ظرفشویی چیدم. بدنم گز گز میکرد و 

  .نفسهای داغم میگفت تبم زیاده. چشمام هم میسوخت

دم و روی تخت افتادم. و تا ماهیچه بپزه خودمو به اتاقم رسون
برای اولین بار بود که با پالتو و شال زیر پتو رفتم. ساعتمو برای 

یکساعت و نیم دیگه کوک کرده بودم و خیالم از ناهار و 
  .سوختنش راحت بود. چشمام در آنی بسته شد

وقتی با صدای زنگ گوشی چشم باز کردم انگار در کهکشانی 
ا یادم افتاد. بوی گوشت پخته هم ناشناخته بودم. اما زود ماجر

  .قشنگ خونه رو پر کرده بود و باید سر وقتش میرفتم

برنج رو داشتم آبکش میکردم ولی هربار که دستم به آب 
میخورد کل استخوانهام درد میگرفت و رسما تیر می کشید. 

  .اومدنم اشتباه بود ولی کاری بود که کرده بودم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

138 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

یچ تزیینی برای ذوق کردن ظرفی ساالد هم درست کردم که ه
  .نداشت و اینبار فقط شامل خوردن میشد

تا دم کشیدن برنج باید منتظر می موندم که زیر اجاق گاز رو 
خاموش کنم و بعد راهی بشم. دوباره با پالتوم و بدن داغ و 

لرزانم زیر پتو رفتم و چشمام خسته تر از صبح بسته شد. 
ود. با این حال خرابم باید داروهای صبح هیچ افاقه ای نکرده ب

به دکتر میرفتم که کاش مهری بعدازظهر خونه بود و همراهم 
  .میومد

چقدر خوابیده بودم رو نمیدونم، فقط لحظه ای آهنگی بلند توی 
گوشام پیچید که هرچند تکونی محکم خوردم اما سرتاپام پر از 

شور شد. آهنگ زیبایی بود که تا بحال نشنیده بودم و انگار 
  .ارکست همین دم گوشم مینواخت

بعد صدای قشنگی توی خونه اکو شد انگار کنار خواننده نشسته 
 .بودم و خواننده در چند متری من در حال خواندن بود

 تو و اون چشمات، داری تو دلم میری

 همه شب با من یه جورایی درگیری

 رهمیدونم سخته سمت تو بیام آ

 ندارم چاره این دلم گرفتاره

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

139 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 با اوووون چشمات

 دل منو تو بردی، حرصمو درآوردی

 یه جوری تو جذابی، حق همه رو خوردی

 ......اینجوری که پیش میره، حاال حاال بردی

 

  (آهنگ جذاب از فرزاد فرزین)

 هب وارده مصیبت اینهمه با امروز 《آهنگ پایین ارسال شده. 
آهنگ نبود. اما برای اینکه رمان نصفه  ارسال جای هموطنانمان

نباشه آهنگ رو میفرستم که از پیشگاه همه ی عزیزان عذر 

 《میخوام. لطفا در روزهای آتی گوش کنید

 

مات و هنگیده با قلب تپنده ام چشمامو باز کرده بودم و نگاهم 
هراسان به سقف دوخته شده بود. کسی توی خونه میکروفون 

قشنگی میخوند ولی کی؟ دستش گرفته بود و به 
  مقتــــــــــدر؟

کال تب و بیحالی و لرز و چشمان سوزانم فراموش شده بود و 
قلبم شدیدا می کوبید و از ترسم نمی تونستم تکون بخورم. 
نگاهم بطرف پذیرایی کشیده شد اما تختِ گوربگوری جایی 
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 .گذاشته شده بود که بیرون دیده نمیشد

بعداز لحظاتی صدایی گفت: زیر اجاق آهنگ بزیبایی تمام شد و 
رو همکه خاموش نکردی حورای رِشک زده ی شپشو، بقول 

خودت دمت گرم با این منگ زدنت دختر گیجِ مامانش! شاید من 
برای ناهار خونه نمیومدم، اونوقت تکلیف چی بود؟ خونه رو 
 !آتیش میزدی تو؟ بزار شعر خودتو برات بخونم خنگول مقتدر

 

 ی برایت خواهم آورد از جنس طالمدال افتخار

 ...یک ردیف مهره نظر بر شانه ات که جانت بی بال

 

بعد صدای خنده اش بلند شد که ادامه داد: شکرخدا این دختر 
باالخره یه سوتی داد و تونستم کمی از ناسزاهاشو تحویلش بدم 

و دلم خنک شه. خدایا شکرررررررت. ولی هنوزم جای درخت 
  .اش توی کلمم درد میکنهخرماها و کاکتوسه

بحدی گیج بودم که هیچی نمی فهمیدم و حتی حرفهاشو درک 
نمیکردم. منکه این حرفهارو کال توی خلوت خودم گفته بودم! 
نکنه... نکنه گاهی توی چتهامون دهنم گرم شده و بخودشم 

 ناسزاهامو گفتم؟
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خودمو باال کشیدم و روی تخت نشستم. نگاهم به ساعتم 
بود و من توی  ۳خــــــــــدای من.... نزدیک  نشست. وای

  .خونه ی مقتدر بودم

چشمام باال اومد و باز شد. یعنی مقتدر میخوند؟ نه 
بــــــــــابــــــــــا! آهنگ باز کرده بوده وگرنه پیر پسر 

منو چه به خوندن با اون صداش! ولی.... وای خــــــــــدای 
 ...مــــــــــن

ومب سکته کرد. االن چطور باید از اتاق بیرون قلبم گرومب گر
  میرفتم که خودم از خجالت نمیرم و مقتدر سکته نکنه؟

بزور بلند شدم که با گوش خودم صدای خرچ خرچ استخونهامو 
شنیدم. ولی همه ی مریضیم به جهنم، االن باید جوری از این 

  .خونه بیرون میرفتم

درجا قطع شده بود و  چنان عرقی سرتاپامو گرفته بود که تبم
قطرات درشت عرق پشتم راه گرفته بودند. راستش عرقها به 

  ...شلوارم رسیده بودند. ولی باید میرفتم همین

میخواستم از اتاق بیرون برم اما از شانس بدم آهنگ هم تموم 
شده بود و خونه سوت و کور بود وگرنه یواش از خونه بیرون 

میخزیدم که اتاقم هم کنار ورودی خونه بود. تند پالتو و شالمو 
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اش مقتدر مرتب کردم و کیفمو برداشتم. کاش کاش کـــــ
توی پذیرایی نبود و فرار میکردم. اما صدای قاشق و چنگال و 

  .بشقاب میومد که گاهی هم مقتدر آهنگی زمزمه میکرد

عرقهای روی پیشونیم کنار گوشم راه افتاده بودند که از اتاق 
بیرون اومدم. نگاهم روی مقتدر نشست که پشت میز نشسته بود 

  .ل خوردن غذا بودو پشت بمن رو به تلویزیون در حا

فقط فکر کردم با سالمی که میدم سکته نکنه و خونش گردن 
  .منِ بینوا نیفته صلوات محمدی الزم داشت

نگاهی به در ورودی انداختم که یواشکی باز کردنم همان و بلند 
بودم..... مجبور بودم سالم  شدن صداش همان بود. مجبور

 ....بدم

سر تنش گفتم: سالم آقای آروم و زمزمه کنان با بدنی سرا
  ...مقتدر

پریدن مقتدر رو به چشمم نمی دیدم باورم نمیشد. انگار غذا به 
گلوش پرید. چنان به سرفه افتاد که گفتم االن خفه میشه. بلند 

  گفتم: بزنم به پشتتون؟
در حالیکه سرفه میکرد بدون برگشتن دستش رو بلند کرد و 

 ...اشاره کرد نه
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طرف در راه افتادم و درو باز کردم. دوباره آهسته و هراسان ب
نگاهم بطرفش برگشت. سرفه هاش آروم شده بود و داشت از ته 

دل تک سرفه میکرد. گفتم: شرمنده امروز واقعا مریض بودم و 
گفتم تا آماده شدن غذا کمی استراحت کنم اونم اینجوری شد و 

 .خوابم برده بود. خیلی معذرت میخوام خدانگهدارتون

خونه بیرون اومدم و کفشهامو از جاکفشی برداشتم. الاقل اگه  از
کفشهام مثل همیشه بیرون بود مقتدر بینوا می فهمید من توی 
خونه هستم و زهره ترک نمیشد. اما امروز همچی دست بدست 

  .هم داده بود تا من شرمنده ی این کپک زده بشم

م خورد: تا در کوچه رو باز کردم صدای مقتدر از آیفون بگوش
حوراخانم صبر کنید بیام برسونمتون. فقط چند دقیقه بهم مهلت 

  .بدید

آهسته جواب دادم: ناهارتون رو بخورید نوش جانتون. همه جا پر 
  .از ماشینه مزاحمتون نمیشم

درو بستم و راه افتادم. باز هم صدای مقتدر از آیفون میومد. ولی 
... جناب حتی دیگه اهمیتی نداشت... هیچی اهمیتی نداشت

بخودش زحمت نداده بود توی خونه بطرفم برگرده یا پشت سرم 
  ..... از خونه بیرون بیاد و
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زمزمه کردم: شانس نیست که گه خره یا پشگل گوسفند! الهی 
تمام کاکتوسهای دنیا توی کلمت جا بشه پیر پسر بدردنخور. 

وقتی تلپ میشه توی پیویم و فقط چت میکنه، حرفهایی میزنه 
آدم میگه برای بار دوم چشمش بمن بیفته از شدت خوشحالی 

  .پرواز میکنه. اما اینم از دیدنش، حتی صورتشم ندیدم

لحظه ای ایستادم. اما چیزی فرق کرده بود.... مطمئن بودم.... 
چیزی در مقتدر فرق کرده بود.... اما کجاش.... نگاهم توی 

 ... بودمش اماخیابان راه کشید.... حتی درست درمون ندیده 

دستمو بلند کردم که تاکسی مقابلم ایستاد. سوار شدم و راه 
افتادیم. تازه فهمیدم چقدر به نشستن نیاز داشتم و سرم روی 

تنم زیادی بود. ولی جنب و جوشی خاص توی مغزم می پیچید. 
از پشت سر خود مقتدر بود ولی .... جرقه ای خورد... موهاش... 

موهاش جوگندمی نبود؟ منکه کامال  مگه مقتدر دفعه ی قبل
راحت از پشت سر دیده بودمش! یعنی موهاشو رنگ کرده بود یا 

 من بخاطر عجله و مریض بودنم اشتباه دیده بودم؟

چشمام از شدت درد داشت از کاسه بیرون میومد و دیگه 
نمیتونستم فکر کنم بلکه بجایی برسم. آهسته زمزمه کردم: در 

صد اشتباه دیدم. ولی اگه موهاشو رنگ در ۹۹اون هیر و ویر 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

145 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

کرده باشه دیوونه ست. خودش خبر نداره موهای جوگندمی 
  .چقدر بهش میاد

از ماشین پیاده شدم و بطرف خونمون رفتم. لرز شدیدی دوباره 
به تمام تنم نشسته بود که سرتاپام مور مور میشد. باید زودتر 

  .دمخودمو به درمانگاه میرسوندم و چاره ای میکر

وارد خونه که شدم مامانم منتظرم بود. با دیدنم جلو اومد و گفت: 
کجایی تو نگرانت بودم؟ چندبار زنگ زدم حالتو بپرسم جواب 

 ندادی. لپهاشو ببین چه گل انداخته. حتما تب داری نه؟

تازه یادم افتاد گوشیم سایلنت بود. معذرتی خواستم و گفتم: باید 
  ه مامان. میشه دفترچه مو بیارید؟برم دکتر که اوضام بیریخت

زنگی به مهری زدم که جواب نداد. صدرصد دانشگاه بود. مامان 
که حال بدم رو دیده بود میخواست همراهم بیاد که گفتم: 

خودتونم میدونید نباید اونجور جاها حضور داشته باشید. توی 
خونه هم اسپند دود کنید و پیاز همه جای خونه بزارید که 

 .اشید خودم میرمسرماخوردگیم به شما سرایت نکنه. نگران نب

اما نتونستم بگم واقعا نیاز دارم کسی همراهم باشه و کمکم کنه 
که دارم میفتم. اما چه فایده! شکرِ خدا بی کس و کارتر از من 

  .کسی نبود
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مامان شاکی گفت: الاقل به اون گوشیت جواب بده ببینم چیکار 
  !میکنی

یلمو در سری تکون دادم و راه افتادم. با دستان یخ زدم موبا
آوردم که دو تماس بی پاسخ هم از مقتدر داشتم ولی بیخیال 

شدم. حال و حوصله ی هیچی رو نداشتم. سوار تاکسی شدم و 
نفس سوزانمو بیرون دادم که اینبار گوشیم زنگ خورد. بازم 

 .مقتدر بود که باید جواب میدادم وگرنه دست بردار نبود

 فت: دختر تو یهوییبا صدای گرفته م سالمی دادم که محکم گ
کجا رفتی؟ اجازه میدادی خفه شدن و سرفه هام تموم میشد می 

  !فهمیدم دارم چیکار می کنم

آهسته گفتم: شرمنده تونم امروز با مریض شدنم همچی بهم 
  .ریخت. سعی می کنم تکرار نشه

 عاصی گفت: ماشــــــــــااهلل به تفسیرت. االن کجایی؟

  .و گفتم: دارم میرم دکترتک سرفه ای دردناک کردم 

 نگران پرسید: کسی همراهت هست؟ کدوم دکتر؟

جواب دادم: نه ... خودم دارم میرم درمانگاه بوعلی، نگران 
 .نباشید

سکوتی کرد و بعد گفت: باشه مواظب خودت باش. ولی حس 
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 !می کنم حالت خیلی بده

آروم گفتم: تب و لرزم قطع بشه کمی آروم میشم. بااجازه تون. 
 .اصال نمی تونم حرف بزنم

گوشی رو که توی کیفم انداختم جلوی درمانگاه رسیده بودیم. 
وارد که شدم چشمام از دیدن اونهمه مریض سیاهی رفت. وای 
خدای من، کی میخواست اینهمه منتظر بمونه؟ حالشو نداشتم... 

  .ولی مجبور بودم

لقه ح نفر نوبتم بود. گوشه ای نشستم و دستامو دورم ۱۵بعداز 
کرده سرمو به دیوار تکیه دادم. کاش می تونستم دراز بکشم... 

 !ولی کجا

انگار چشمام گرم شده بود. چقدر گذشته بود رو نمیدونم ولی 
لحظه ای صدایی رو شنیدم که اسمم رو میگفت. گیج زده و 

بیحال چشمامو باز کردم که چشمم به مقتدر افتاد کنارم نشسته 
  .پشت عینک بصورتم بودبود و نگاه نگرانش از 

متعجب و بیحال خودمو جمع کردم و راست نشستم که مقتدر 
تند حالمو پرسید. فقط گفتم: زحمت کشیدید. ولی می بینید 

که.... فقط کاش نوبتم زود برسه نمی تونم بشینم. حالم خیلی 
 .بده
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شماره ی ویزیت و دفترچه مو از دستم گرفت و سری تکون 
 .ت: ببینم چیکار میتونم بکنمداده زود برخاست. گف

 .نفهمیدم میخواد چیکار کنه بازم چشمامو بستم

کمی بعد صداش توی گوشم پیچید که گفت: حوراجان پاشو یه 
 .لحظه

نگاهم توی صورت و نگاه مهربونش نشست. ادامه داد: هنوز ده 
نفر به نوبتت مونده که یکساعت طول می کشه. اتاقِ تحت نظر 

اونجا دراز بکش و استراحت کن. نوبتت  تخت خالی داره. تو
  .رسید من بهت خبر میدم

نگاه سوزانم که صدرصد سرخ بود توی نگاهش دوخته شد. 
 !گفتم: ولی مزاحم نمیشم. شما کار دارید

بدون حرف دستشو دراز کرد و بازومو بی تعارف گرفت گفت: 
 .گورِ بابای کار. تو واجبی پاشو دخترِ لوس

که همچنان محکم بازومو گرفته بود. مهری کنارش راه افتادم 
بود چپکی نگام میکرد و میگفت ننه بتول، شکرِ خدای منان 

  !بغلت نکرده بود که کارت زار بود

منو به اتاقی راهنمایی کرد که مشخص بود برای زدن سِرم 
هستش. انگار روی دو تخت هم افرادی بودند ولی پرده ها مانع 
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  .دیدن بود

ت خالی رفتم و روش نشستم. مقتدر در آنی بطرف اولین تخ
جلوی پاهام نشست و بدون لحظه ای تامل زیپ چکمه هامو باز 

  .کرد و از پام درشون آورد

صدای ضربان قلبم رسما توی گوشم بود و عرقی سرد روی 
پیشونیم نشست. داشت چیکار میکرد؟ بی حس گفتم: آقای 

 ....مقتدر خجال

ت دشمنت باشه. االن دراز بکش. مقتدر بلند شد و گفت: خجال
 !تعارف که نداریم، حالت اصال خوب نیست

دوباره خودش بازوهامو گرفت و کمکم کرد دراز کشیدم. از 
خجالت بدتر لرز کرده بودم، اما صدام هم در نمیومد. پتوی روی 

تخت رو روم کشید و چنان مرتبش کرد که کامال زیر پتو فرو 
  .رفتم

صورتش نزدیک صورتم بود که بی بطرفم خم شد و جوری 
اختیار سرمو محکم به بالش فشردم. گفت: االن دخترِ جیگرِ 

مامانش میخوابه تا نوبتش برسه. چشماتو ببند و راحت استراحت 
  ...کن که مقتدر کنارته
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کم مونده بود صورت مقتدر به صورتم بچسبه و رسما حس 
میکردم کوبیدنهای کل بدنم زیادتر شده. میدونستم دارم از 

  .خجالت آب میشم ولی هیچکاری هم نمی تونستم بکنم

انی، چند سانتیِ صورتم می گشت نگاه مقتدر مهربانتر از هر مهرب
و من تبم رفته رفته بیشتر میشد. توی پیوی و چت کردن 

باهاش خیلی راحت بودم و گاهی به سروکله اش می کوبیدم. 
 .... ولی اینجا.... از نزدیک اونم برای دومین بار

چشمامو بستم دیگه چیزی رو نبینم. فقط گفتم: شرمنده م خیلی 
  .توی زحمت افتادید

سته گفت: چه زحمتی آخه دختره ی لوس و ننر. خیالت رو آه
  .سعی کن بخوابی راحت کن و

حس کردم صورتش عقب تر رفت. الی چشمامو بزور باز کردم 
و نگاهم به موهای جوگندمیش افتاد. مقتدرِ مهربون و خوش 
چهره یِ من اون موهای خوشرنگش رو عوض نکرده بود و 

 .حتما من اشتباه دیده بودم

 .اهمو که دید لبخندی زد و گفت: بخواب نگران هیچی نباشنگ

دستش به آرامی و محبت روی شالم کشیده شد و آهسته چشام 
روی هم رفت. انگار منتظر یه خیال راحت بودم که واقعا خوابیده 
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  .بودم

زمانی حس کردم انگار صدام می کنند. دلم میخواست بگم 
میاد. ولی اصال حالشو  مامان، جانِ من بیخیالم شو هنوز خوابم

  .نداشتم

صدایی زمزمه کنان دم گوشم گفت: مثل اینکه خوابت خیلی 
سنگینه. خبر که نداری چقدر شیرین قندک خودمی 

دختــــــــــر! تو بخواب من دکتر رو میارم باالی سرت. بعد 
حسم گفت لبهایی روی پیشونیم نشست که فکر کردم چی شده 

ن داره چیکار میکنه؟ دکتر یعنی محبت مامانم جوشیده و اال
 چی؟ کی میاد باالی سرم؟

دیگه نتونستم فکر هم بکنم و دوباره خوابم برده بود. لحظه ای 
چیزی بازومو نیش زد و هراسان با آخی چشم باز کردم. دونفر با 
لباس سفید باالی سرم ایستاده بودند و انگار داشتند سِرم وصل 

فشرده شد و تند سرمو  میکردند. دست چپم که آزاد بود
برگردوندم که مقتدر کنارم بود و دستمو بدست داشت. گفت: 

  .نترس حوراجان. دارند سِرم میزنند

حواسم جمع شده بود که با خجالت آروم دستمو از دستش بیرون 
کشیدم. چیزی نگفت فقط بطرفم خم شد و گفت: آقای دکتر 
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رم الزم زحمت کشیدند همینجا معاینه ت کردند و گفتند سِ
هستی. انشاال با آمپولهای مسکن و تقویتی که داخل سرم زدند 

  .حالت بهتر میشه

سری تکون دادم و بطرف دکتر برگشتم که گوشیش به گردنش 
بود و کنار پرستار ایستاده بود. سرمم وصل شد و تنظیم شد که 
دکتر گفت: سعی کنید تا تموم شدن سِرم بخوابید. به استراحت 

ز دارید. توی خونه هم فقط مایعات گرم بخورید و بیشتری نیا
بدنتون رو گرم نگه دارید. متاسفانه آنفوالنزای شدیدی گرفتید 

که چند روزی استراحت الزم دارید. داروهاتونم به موقع بخورید 
 .که زودتر سرپا بشید

زیرلبم تشکری از دکتر کردم که مقتدر هم از زحماتشون تشکر 
  .کرد و دکتر راه افتاد

تا تموم شدن سرم درحال خواب و بیداری بودم و مقتدر هم 
کنارم روی صندلی نشسته بود. حس میکردم فقط نگاهش روی 

صورتمه، ولی حالش رو نداشتم متلکی بارش کنم. پلک 
سنگینمو بزور باز کردم که تشنه بودم. آروم گفتم: برام یه لیوان 

 آب میارید؟

 اروشکر تبت خیلیدستش روی پیشونیم نشست و گفت: خد
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  .پایین اومده. االن برات میارم

چشمامو بستم و فکر کردم: شکرِ خدای منان از کی تا حاال با 
این کپک زده اینهمه دخترخاله پسرخاله شدیم که راحت منو 
لمس میکنه شپشوی زرنگ! یعنی یه حرفیدن توی مجازی 

  اینهمه آدمو بهم نزدیک میکنه؟
آب باالی سرم ایستاده بود. تا خواستم و دقایقی بعد با لیوانی 

تکونی بخورم دستش پشت گردنم قرار گرفت و سرمو باال آورد. 
آب رو تا آخرش خوردم و دوباره دراز کشیدم که گفت: وقتی 

خواب بودی گوشیت هی زنگ میزد. صدات کردم بیدار نشدی. 
دیگه مجبور شدم خودم جواب بدم. مامانت بود و نگران حالت. 

با اجازه تون گفتم انترن درمانگاه هستم و حالتون خوبه.  که منم
فقط بهتون سِرم زدیم که االنم زیر سرم خوابتون برده. اصال هم 

نگران حالتون نباشند که خودم براتون اسنپ میگیرم و به خونه 
  .تون میفرستم

ند و گفتند میخوان مامانت واقعا خانوم بودند. کلی تشکر کرد
خودشونو به درمانگاه برسونند که گفتم اصال نیازی نیست. 

خودمون هستیم و حواسمون به مریضهامون هست. االن بیا 
زنگی بهشون بزن که نگران نباشند. چون نیم ساعتی هم اینجا 
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 .کار داریم

بیحال از زرنگیش خندیدم و شماره ی مامانمو گرفتم. حالم با 
کمی روبراه شده بود و کامال رنگ گرفتن اطرافمو  سرم و آمپولها

حس میکردم. مامانم انگار گوشیش توی دستش بود که با اولین 
زنگ جواب داد. خیالشو راحت کردم و گفتم تا نیم ساعت سرمم 

تموم میشه و بخونه برمیگردم که نگران نباشه. آرامش صدای 
  .مامانم برام همچی بود همین

رم نشسته بود و گوش به حرفهام داشت و انترن زرنگم هم کنا
نگاهش از صورتم کنار نمیرفت. بطرفش برگشتم و چپکی 

نگاش کردم. گفتم: خوشا شما، که جهان می رود به کام شما! 
 سیر نشدید از نگاه کردن؟

خندید و خندید که جواب داد: باور کن وقتی کنارتم و نگات 
نند وفن خالی میکمیکنم حاال صداتم می شنوم انگار یه سطل ژل

 !توی چشم و گوش و قلب و حلق و بینی و قلوه ام

چشم غره ای براش رفتم و جدی گفتم: چشمم روشن دیگه! 
اصال میتونید باور کنید با این حرفهاتون قیافه تون عینهو 

 !شیطان رجیم میشه که ازتون میترسم

فکر کنم تا سِرم تموم بشه مقتدر خندید. فقط وسط نفسی کشید 
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فت: به عنوان شیطان رجیم سرفرودم مهربانوی من. بخدا و گ
قسم محبتم به شما بحدی هستش که خودمم مات این دوست 

داشتن هستم. حرفام به دلتون نیاد که صادقم باهاتون. فکر و 
 !خیالهای اضافی هم نکنید لطفا

از حرفاش ته دلم غنچ رفته بود اما صورتمو با خجالت برگردوندم 
گفتم: باور کنید قیافه و سن و سالتون خانه ی و نصیحت گونه 

سالمندان رو یاد آدم میندازه. ولی حرفها و کارها و اخالقتون 
مهدکودک رو تداعی میکنه. بی تعارف کودک درونتون خیلی 

شیطونه آقای مقتدر. مسن هم مسن های قدیم واال. انگار توی 
یش آت باک شما اورانیوم غنی شده ریختند که فقط می چرخید و

  .می سوزونید. و من گاهی از این شیطنتها هول می کنم

فقط میدونم مقتدر از ته دل می خندید که گفت: به جان خودم و 
خودت قسم حورا، زندگی یعنــی داشتن دختری مثل تو که 
هــرچــقدر کنارش بخندی دلخوشیهات تموم نشه. و من 

یادت نگه دار پدرانه ی پدرانه دوستت دارم. این حس پدرانه رو 
  .و ازم نترس که مقتدر جایی برای ترس نداره

نگاهم با لبخند فقط بصورتش خیره مونده بود. و من میدونستم 
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در تمام عالم و آدم مقتدر یکی از افرادی بود که کنارش هیچ 
  ...ترسی نداشتم و آرامترین فرد روی زمین بودم

 

هم استراحت میکردم هم گاهی مقتدر باهام شوخی میکرد و 
خنده ای روی لبهامون مهمون میشد. وقتی سِرم تموم شد 

بهتر بود و تب و لرزهام تمام بود. با کمک مقتدر شکرخدا حالم 
آماده ی رفتن شدم که کم مونده بود از خجالت توی زمین فرو 

  .برم

پاهامو که توی چکمه هام گذاشتم مقتدر خیلی راحت و بی ادعا 
خم شد تا زیپ شون رو ببنده. موهای سرم در آنی سیخ شد. 

به  واسته دستموهراسان برای اینکه جلوشو بگیرم یهویی و ناخ
شونه اش گذاشتم تا جلوی خم شدنش رو بگیرم و با اینکارم 

  .حس کردم برقی با ولتاژ زیاد منو لرزوند

دستمو کنار کشیدم و با ناله گفتم: ببینید دارید چیکار می کنید 
آخه؟ شمارو بخدا شرمنده م نکنید. بخدا حالم خوبه. و درجا و 

  .و از تخت پایین اومدم باعجله زیپ چکمه هامو باال کشیدم

مقتدر بطرفم خم شد و گفت: مگه چه اتفاقی افتاده! اگه یه روز 
من حالم بد باشه یعنی شما یه جفت کفش رو جلوی پام جفت 
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نمی کنید؟ دختروی سرتق، خاطرت پیش مقتدر خیلی عزیزه 
 !خیلــــــــــی

لبخندی شرمگین تحویلش دادم و درحالیکه نگاهم به یقه ی 
ن چرمیش دوخته شده بود گفتم: شما هم خاطرتون برام کاپش

 ....عزیزه ولی آخه اینکارا

دستی به بازوم گرفت و گفت: اینکارا که چیزی نیست داری 
خودتو میخوری عهدِ بوقی جان! واال انگار از اون خاله سکینه 
های زمان قدیمه که همچین چیزایی براش عیب و ایراده. بیا 

تورو به خونتون برسونه که خوب استراحت  بریم انترن درمانگاه
 !کنی. لیسانس رو به تو دادند تو چرا گرفتی آخه پررو

وای خدای من، دلم یه کل کل حسابی باهاش میخواست. فقط 
حالشو نداشتم، وگرنه این خاله سکینه دمار از روزگارش درمیاورد 
و رسما به سینه ی دیوار می چسبوندمش و همون گوشه موشه 

 .ه ش میکردمها خف

از درمانگاه که بیرون رفتیم گفت: ماشینم کمی پایینتره. همینجا 
صبر کن بیام. فقط جلوی دهنت رو با شالت محکم بگیر که 

  .سینه ت خس خس داره

گفتم: باور کنید زحمتتون نمیدم. حالم خیلی خوبه می تونم با 
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  .تاکسی برم

نی! و ارف نکچشم غره ای برام رفته گفت: خاله سکینه میشه تع
بی تعارف دست برد شالمو گرفته کشید. قشنگ و مرتب جلوی 

  .راه افتاد دهنم پیچید که لبخندی هم تحویل من مات داد و

راستش دلم ضعف رفته بود که خندیدم. نگاهم پشت سرش 
با ابهت قدم برمیداشت. قدمهای  دوخته شده بود که چه

  !ـــــدامحکمش به روی زمین خودش دیدنی بود بخـــــ

خدایا از پشتِ سر عجب هیکلی دلخواه و دلبرانه داشت. عمرا 
ساله ست. لحظه ای هیکلش  ۷۰میتونستی بگی این هیکلِ یه 

خمید که لبام جمع شد. تمام هیکلش گم شد. کاش میتونستم 
بهش توصیه کنم انقدر تمرین کنه که همیشه راست و 

بهش نمیومد. ولی سرافراشته قدم برداره نه قوز کرده که اصال 
  .سال هم کم سنی نبود ۷۰خب 

وقتی جلوی پام ترمز کرد در جا خم شد و درِ جلو رو باز کرد. 
نگاش کردم و گفتم: اگه اجازه بدید عقب بشینم. خب منطقه ی 

 .خودمونه و ممکنه کسی ببینه که هزار فکر جورواجور می کنند

 !اخمی بین ابروهاش نشست و گفت: هرجور راحتید

تی ماشین راه افتاد خیلی جدی گفت: شما مثال تحصیلکرده وق
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ی این مملکت هستید. دهن این مردم کی از جنبیدن ایستاده 
که االنم سکوت کنند. بنظرتون هر کسی جلوی یه ماشینی کنار 

  راننده بشینه یعنی حتما خالف کرده؟
سرفه ای کردم و جواب دادم: حرفهای شما متین، ولی هرچی 

ا این مردم زندگی می کنیم و برای اینکه اعصابمون باشه ما ب
راحت باشه تا حدی باهاشون هماهنگ میشیم. وگرنه نظر بقیه 

  .هیچ اهمیتی برام نداره

آهی بیرون داد و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. جلوی 
فروشگاهی توقف کرد و گفت: معذرت میخوام تا چند دقیقه 

  .میام

وش اخالق غرغرویِ ورژن جدید دوخته نگاهم به این پیرمرد خ
شده بود. لبخندی پشت سرش حواله کردم. بقول خودش با 

محبتی خالصانه دوستش داشتم. مردی بود که حرف نداشت 
  .همین. تنها توصیفی بود میتونستم در موردش بزبون بیارم

اومد صورتمو  وقتی با نایلکس بزرگی از فروشگاه بیرون
برگردوندم. نایلکس رو کنارش روی صندلی گذاشت و دوباره راه 

افتاد. وقتی جلوی آپارتمانمون نگه داشت تنها چیزی که برام 
جای تعجب داشت آدرس دقیق خونمون بود. رسما گیج شده 
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بودم. ولی.... لبام ورچیده شد. حتما در چتهامون آدرس خونمون 
 ... شده بود. وگرنهرو داده بودم که فراموشم 

تشکری بابت همه ی زحماتشون کردم و درِ ماشین رو باز کردم. 
خودشم پیاده شد که نایلکس رو از ماشین برداشته بطرفم 

گرفت. گفت: براتون آبمیوه و کمپوت خریدم چون میدونستم 
نمی تونید بیرون برید و خرید کنید. لیموشیرین و پرتقالهای این 

رند و واقعا آبدار هستند که براتون گرفتم. فروشگاه هم حرف ندا
اول آبمیوه ی طبیعی بخورید و انشاهلل زودتر سرپا بشید. 

  .مامانتون و من واقعا بهتون نیاز داریم

نگاهم فقط به صورتش دوخته شده بود و شرمنده ی 
محبتهاشون بودم. اصال هم نمیدونستم و بلد نبودم چطور ازشون 

دی از همه ی محبتهاتون غافلگیرم تشکر کنم. فقط گفتم: بح
  .که نمیدونم چطوری تشکر کنم

خندید. گفت: هیچی الزم نیست. فقط خوب شو همین! اگه 
مادرتون اجازه میداد حاضر بودم ببرم خونه ی خودم ازتون 

مراقبت کنم. ولی خب میدونم حتی حق فکر کردن بهش رو هم 
  .ندارم چه برسه به عملی کردنش

گفتم: جان من چیزهای دیگه دلتون نمیخواد؟  بیحال خندیدم.
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 !تعارف نکنیدها

 !که صدای خنده ش بلند شد. مقتدر چه هوسهایی که نداشت

توی آسانسور در آینه چشمم بصورت خودم دوخته شده بود و 
حرف مقتدر توی گوشم طنین مینداخت. بخورید که انشاال زودتر 

یاز داریم. لبام سرپا بشید که من و مامانتون واقعا به شما ن
ورچیده شد. حاال من میخواستم تا یکی دوماه دیگه کارمو ترک 

کنم و دیگه به خونه ی مقتدر نرم! دلم به سوزش افتاد. چاره 
 چی بود؟

وارد خونه که شدم بوی سوپ خونه رو برداشته بود و مامانم 
منتظرم بود. وقتی فهمید راحت بخونه برگشتم خیالش راحت 

باسهامو عوض کنم و زیر پتو برم. گفت: ناهار شد. کمکم کرد ل
که نخوردی. سوپت رو برام گرم کردم االن میارم بخوری و 

سینه ت کمی نرم بشه که مشخصه وضع سینه ت هیچ خوب 
  .نیست

با پرستاری مداوم و لحظه به لحظه ی مامان و احوالپرسیهای 
ی تدلتنگانه ی مقتدر حالم بهتر و بهتر میشد. ولی راستش حسر

در دلم جوانه زده بود. کاش مقتدر جوان بود و مجرد. اونموقع 
اولین کسی که ازش خواستگاری میکردم و برای کنارش بودن 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

162 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

  .پیشقدم میشدم فقط خودِ خودش بود

صدرصد براش پیام می فرستادم هی مقتدررررررر، تو نیمه ی 
  ...منی جانم و من خواهان تو. ولی حیف... حیف... فقط حیف

  :شب مقتدر برام نوشته بوداون

  بعضی دلخوشی ها ساده و صادقانه ست
 رو خوب میکنه اما واقعی حال دلِ آدم

 بعضی دل خوشی ها شبیه تو هستش

 ... شبیه خودت

  معطر و شیرین
  ...رفیق جان

 ...دلخوشم به بودنت

 ...همیشه سالم و سالمت باش دوست من

 

  ....پاک کنهاشکم چکید و حتی کسی رو نداشتم اشکامو 

 

ماه از کار کردن من در خونه ی  ۶فروردین ماه بود و بیشتر از 
مقتدر میگذشت. خونه ی مقتدر طبق روال همیشه تمیز و مرتب 
بود و خورد و خوراک موردعالقه ش براه. اما درِ اتاقش همچنان 
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بسته بود و دیگه توی اتاقش نرفته بودم. اصال هم اصراری 
نمیکردم در اتاقش رو باز بزاره. خب چهاردیواری بود و 

  .اختیاری

دیگه همدیگه رو ندیده بودیم. از ماجرای بیماریم به اینور هم 
ولی چتهای شبانه مون چه کوتاه یا بلند همیشه ی خدا براه بود. 
آرامشی که من و مقتدر کنار هم داشتیم چیزی ماورای شنیده ها 

  .بود

یکبار تصمیم گرفته بودم به استاد یاری اطالع بدم بیشتر از این 
 بلکه خودش نمیتونم کارهای خونه ی آقای مقتدر رو انجام بدم،

به نحوی به اطالع عموی همسرش برسونه. ولی راستش حتی 
فکر کردن هم بهش اشک به چشمم میاورد. تنها یاور و امید 

مقتدر من بودم و دلش رو نداشتم و نمیتونستم امیدش رو ناامید 
کنم. خودم هم بشدت به اون خونه زندگی عادت کرده بودم که 

 .ان هم الیق نامهربانی نبودجزیی از قلبم بودند. مقتدر مهرب

اونروز بشدت کالفه بودم و غمی ناگفتنی ته دلم النه کرده بود. 
چند روز پیش مامان حالش بهم خورده بود و دکتر بعداز معاینه، 
به من و داداشم خبر داده بود با تمام تالشهامون رگهای اصلی 

قلب مامان نسبت به قبل بیشتر مسدود شده که خیلی براش 
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اکه و تنها راه چاره، زدن آمپولی هست که فقط از خارج خطرن
  .میلیون هستش ۱۲وارد میشه و قیمتش حول و حوش 

در حیاط بیمارستان نشسته بودم و اشکام جاری بود. تا به امروز 
هر برنامه ای ریخته بودم باید آروم آروم توی جوب میریختم و 

امان هم من دوباره از اول شروع میکردم. زبونم الل، بدون م
جلوتر ازش خاک میشدم و حاضر بودم هرکاری بکنم اما مامانم 

صحیح و سالم سر خونه زندگیمون باشه که باهاش نفس می 
  .کشیدم

داداشم دست دور شونه هام انداخته گفت: حاال چرا گریه 
میکنی؟ اینکه ناراحتی نداره. درسته دست و بالمون تنگه ولی 

وعد پرداختش رسیده و میتونیم همین روزها وامی دارم که م
  .آمپول رو سفارش بدیم

گفتم: داداش میدونید دارم توی دانشگاه کار میکنم و حقوق 
خوبی بهم پرداخت می کنند. نگران پولش نیستم. فقط نگران 

  .مامانم هستم که تا رسیدن آمپول بتونه تحمل کنه

د. ش درجا به دکتر خبر دادیم و پول به حساب بیمارستان واریز
روز آمپول به دستشون میرسه که کار تزریق رو انجام  ۵گفتند تا 

 میدند. و مامانم تمام مدتِ انتظار باید در بیمارستان بخش
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CCU تحت نظر می بود.  

در کالس استاد یاری بی توجه به کالس، نگاهم به کتابم 
دوخته شده بود و فکرم همه جا می چرخید. فردا آمپول می 

دخدا مامان صحیح و سالم بخونه برمیگشت. منهم رسید و به امی
باز به کارم در خانه ی مقتدر ادامه میدادم و حسابم دوباره پر 

 .میشد. فقط مهمترین مساله سالمتی مامان بود و بس

لحظه ای در کالس بصدا دراومد. در باز شد و صدای سالمی 
بلندباال بگوشم نشست. استاد یاری که در حال بحث درسی با 

انشجویان بود از جاش برخاست و بلند گفت: بــــــــــه د
بــــــــــه آقای فهام زند، خوش آمدید جناب... مشتاقِ 

 ...دیدار

سرمو باال آوردم و بی حس نگاهی به مهمان استاد انداختم. 
ساله و نسبتا تپل  ۳۰چشمم به مرد جوان خوش برو رو، حدودا 
وخته شد که درحال که غرور خاصی توی صورتش موج میزد د

دست دادن با استاد و خوش و بش بود که صورتشم بطرف من 
  .بود

بیحال فکر کردم: دست مامانش درد نکنه با این زاییدن. قیافش 
عجب دلنشینه تپلی ننـــــه ش! غرورت رو بخوره عشقت که 
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  !داره از بند بند صورتت چکه می کنه

فکر کردم: مبارک صورتمو برگردوندم و اینبار بی اعصاب تر 
  .صاحابش باشه این نوکـــــرِ میخانه

نمیدونم یکی از دانشجویان چی پرسید که استاد یاری جواب 
داد: بله آقای فهام زند از دانشجویان ارشد سالیان پیش بنده 

  .هستند که هنوزم با هم ارتباط داریم

دوباره نگاهم بطرف نوکر میخانه برگشت که اینبار پشتش بمن 
بود. اما... نگاهم روی پشتش ایستاد.... نه زوم شد... دلم تنگ 
بود تنگتر شد... چقــــــــــدر از پشت شبیه مقتدر بود که 
وقتی راست و سرافراشته راه میرفت کامال شبیه نوکر میخانه 

آخرین باری که جلوی درمانگاه میشد. اما نوکره کمی تپلتر بود. 
  .چشمم به پشت مقتدر افتاده بود الغرتر بود

با آهی صورتمو برگردوندم و دوباره فکرم پیش مامانم پرواز کرد. 
در این چند روز از ترس و اضطراب هفت کفن پوسونده بودم و 
تا مامان سالمت بخونه بر نمی گشت اوضاعم فقط همین بود. 

شم مهمون بودم. اما دیگه شیطنت سه روزی خونه ی دادا
وروجکهاشونو تحمل نکردم و به خونمون برگشتم. خودشونم 
میدونستند محیط خونه مون امن هستش و مهری هم امکان 
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نداره منو تنها بزاره. مقتدر همکه از ماجرای مامان خبردار بود به 
هر نحو در مجازی تنهایی هامو پر میکرد و چندین بار با اصرار 

ه بود پول بیشتری به حسابم بزنه که قول داده بودم خواست
  .هرزمان نیاز داشتم اولین نفر حتما بهش اطالع بدم

با صدای خداحافظی سرمو باال آوردم و نگاهم روی نوکر میخانه 
نشست که چشماش روی صورتم بود و دقیق داشت نگام 

میکرد. پسر دلنشین مامانش چه نگاه آشنا و مهربان اما پراز 
  .روری داشتغ

نگاهمو پایین آوردم و دوباره به نگاه آشناش فکر کردم. دیگه 
رسما دیوونه شده بودم. منکه اولین بار بود دیده بودمش پس چه 

 !نگاه آشنایی؟

کالسهامون تموم شد و از دانشگاه بیرون زدم. هیچکس که 
توی خونه منتظرم نبود. پیاده راه افتادم و با فکرهای 

توی سرم می چرخید به پارکی رفتم که حدودا جورواجوری که 
  .یک کیلومتر پایین تر از دانشگاه بود

سبز شدن درختان با برگهای شفاف و براق کوچک واقعا دلنشین 
بود و پارک طراوت خاصی داشت. خودمو روی نیمکتی انداختم 
و نگاهم به آالله های کاشته شده دوخته شد که هنوز مدتی به 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

168 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

  .ه بودگل دادنشون موند

چشمان خسته مو بستم و برای سالمتی مامانم دعا کردم. از خدا 
خواستم مامانم صحیح و سالمت بخونه مون برگرده که روزی 

در این پارک قشنگ کنار آالله ها مهمونش کنم. اما با تمام 
تدابیرم دلم غم داشت و غم داشت و غم داشت. غم هم داشت 

 !ناکارم میکرد

این لحظه با تمام تنهایی هام به یک بغل  میدونستم االن و در
برای پناه بردن نیاز داشتم که اونم شکرخدا موجود نبود. کاش 

میشد یه عصای کنده کاری شده به دست زندگیم بدم که 
اینهمه نلنگه و منو اذیت نکنه. راستش کم مونده بود از همچی 

  .ببرم

دم. رصدای پایی نزدیک میشد که بدون برگشتن چشمامو باز ک
پاهایی از مقابلم گذشت و حتی نگاهمو هم باال نیاوردم. اما پاها 

  .چند قدمی که دور شد ایستاد. اصال بطرفم برگشت و ایستاد

منهم برگشتم علت ایستادن عابر رو بفهمم که چشمم روی 
  .صورت تپلش نشست

 

چشمم روی صورت تپلش نشست. اینکه خود نوکر میخانه بود و 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

169 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

انگار منم شناخته بود. چشمام از این آشنایی باز شد. عجب 
 !تصادفی

همچنانکه نگاهم میکرد قدمی بطرفم برداشت و با غروری که 
انگار ذاتی بود، خیلی محکم و بدون خجالت گفت: سالم 

  شرمنده. من شمارو توی دانشگاه ندیدم؟
  .وم سری تکون دادم و گفتم: بله کالس استاد یاریآر

دوباره قدمی بطرفم برداشت و گفت: راست میگیدها. حتی غم 
نگاهتون و افکار درگیرتون که از توی چشماتون بیرون سرریز 

 ....میکرد توجهمو جلب کرده بود ولی خب

لبام رسما صاف شد. این دیگه کی بود! نوکر میخانه از حالت 
لبی خندید و دوباره قدمی جلو گذاشته محترمانه  صورتم کنج

گفت: باور کنید من هنر خوندم و در مورد حاالت و رفتار آدمی و 
نحوه ی نگاه و حرکاتشون کلی تحقیقات انجام دادم. اجازه دارم 

 چند دقیقه ای کنارتون بنشینم؟

بی حس خودمو کامال گوشه ی نیمکت کشوندم که نوکر میخانه 
ی راحت تکیه داد و بطرفم برگشت. گفت: فهام هم نشست. خیل

هستم. فهام زند. ارشد هنر دارم و فعال شغل آزاد، اما عاشق 
 .بازیگری هستم که فعال امکانش نیست
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نگاهم بصورتش بود که از فکرم گذشت: یعنی االن باید منم 
خودمو معرفی کنم؟ ولی چرا و به چه علت؟ اصال حوصله شو 

  .دختره بی تربیته و بزاره بره رد کارش ندارم. بزار بگه چقدر

لبامو ورچیدم. میدونستم تنهایی و مشکالت اگه آدم رو نکشه و 
از پا نندازه، قطعا یه سگ پاچه گیر و ایرادگیر از طرف میسازه 
که اوووه بیا و ببین. و من االن درست در این حال بودم. اما 

وکر حسی در من می چرخید. یه حس که با دیدن چشمان ن
  میخانه از نزدیک در من بیدار شده بود. چشماش شبیه کی بود؟
آهسته سری تکون داد و با ابرویی که باال انداخت گفت: باشه 

خودتونو معرفی نکنید. اما کاش میتونستم در غم نگاهتون و 
 .غصه ی دلتون شریک باشم

فقط میدونم نگاه مبهوتم بصورتش دوخته شده بود و حتی 
  .این مغرور با اون گردن برافراشته ش چی بگم نمیدونستم به

وقتی شدت تعجبم رو دید لبخندی جذاب تحویلم داد و گفت: 
لطفا اینجوری نگام نکنید. بعد صورتش رو برگردوند که نگاهش 
به دور دورها خیره شد و ادامه داد: همه ی ما آدمیم و می تونیم 

 ی تویاطرافیانمون و مشکالتشون رو درک کنیم. حتی وقت
خیابان با عجله دنبال کارمون میریم، یه لحظه اتفاقی توجهمون 
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به یه ناشناس جلب میشه که در خودش فرو رفته و اصال نمی 
فهمه اطرافش چی میگذره. همون لحظه از دلمون میگذره کاش 

میتونستم کمکش کنم. حتی اگه کاری از دستم برنیاد کاش 
 لش بردارم. راستشمیتونستم سنگ صبورش باشم و دردی از د

شاید قیافه و حرکات من غلط انداز باشه، ولی یه فرد کامال 
احساسی و دلرحم هستم که بخاطر رشته ی دانشگاهیم کمی 

هم از روانشناسی و شناخت درون سرشته دارم. همون لحظه ای 
که توی کالس دیدمتون و قیافه ی گرفته تون رو شاهد بودم، 

رتون بنشینم و باهاتون حرف واقعیتش دلم بشدت خواست کنا
بزنم. جوریکه قلبم بشدت تپید. فکر کنم همین نیت خوب و 

خیرخواهانه خیلی به مذاق پروردگارم خوش اومده که اینجوری 
  .شمارو سر راهم قرار داد

امروز از کار زیاد و بدو بدوها خسته بودم. بعداز مالقات با دوست 
ه خلوت کنم و خودمو بشفیقم استاد یاری نیاز داشتم گوشه ای 

نسکافه ای مهمون کنم که سرراهم این پارک قدیمی رو دیدم و 
دلم خواست نسکافه مو همینجا بخورم. االن هم به قسمت 

متری اینجاست و  ۱۰۰کافی شاپ پارک می رفتم که حدودا 
خیلیم جای دنجی هستش. می تونم در خدمتتون باشم و به 
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  .نسکافه ای دعوتتون کنم

متعجب باال رفت و بعد پایین اومد. ولی باید چیزی به  ابروهام
این نوکر میخانه ی جذاب می گفتم. آهسته گفتم: ممنونم از 

  دعوت و لطفتون. ولی اونوقت اسمش رو چی میزاریم؟

کمی خمار شده ش به صورتم بود درحالیکه نگاه مهربون و 
خندید. جواب داد: اسم خاصی نمیخواد. مثال میشه گفت دلم در 
این روز قشنگ کسی رو میخواد که منو بفهمه. اونقدری بفهمه 

حرفهامو که زدم نیازی به توضیح بیشتر و زیرنویس نداشته 
باشه. من دلم یکی از این آدمها رو میخواد. کاش دوستیها مکان 

شتند. االن هم مکان یاب خدا به کار افتاده و من کنار یاب دا
  .شما هستم

چه حرفهای خوبی میزد این نوکر میخانه. آدمه دیگه یهویی 
دلش گرم میشه با بعضی حرفها که دل منم با حرفاش گرم شده 

  .بود

دقیق نگاش کردم. موهای بلند و سشوار کشیده که مرتب رو به 
برویی سیاه و چشمگیر با لبهایی پر باال شونه شده بود. چشم و ا

و صورتی تپل و خواستنی. صورتش با ریشی جذاب و آنکارد 
شده که سبیلی هم پشت لبش بود و خیلیم بهش میومد. قدی 
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بلند و بدنی ساخته و ورزشکاری که خیلی توی چشم بود. باید 
برای مامان خوش سلیقه اش با این ساختن و پرداختنش 

اما... اما... در چهره و نگاه کمی مغرورش،  اسپندی دود میکردم.
چیز وصف ناپذیری بود فراتر از زیبایی. محبتی بی پایان که 

میتونستی بهش دلخوش و دلگرم باشی. آرزویی سوزان، شعری 
ش میکرد. چیزی ناگفتنی در عین که از لبها و چشماش تراو

حال خشن و مالیم. چیزی که آدم دلش میخواست از آن 
  .ی کند یا دوستش بداردپشتیبان

نوکر میخانه خندید و با پررویی گفت: انقده سرتاپای منو سرچ 
کردید که حتما االن میگید خوش به حال ننه م، که جیگرش 

  منم نه؟
خندیدم. زمزمه کردم: زیادی خودتونو تحویل نگیرید جیگر ننه 

ش. ولی باور کنید گاهی وقتها دلت یک خیابانِ خالی، یک جیغِ 
د خواد، بعد یه بارانِ تنند، یک گریه ی ناتمام و یک پایان میبل

که همه چیز رو با خودش بشوره و ببره! گاهی وقتها دلت براه 
نیست ولی سربراهی. خودتو میزنی به اون راه و میری. و همه 

خوش باورانه فکر می کنند که تو چه روبراهی. منم االن 
ندارم. غصه ها که  سربراهم و روبراه، حرفی هم برای گفتن
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گفتنی نیستند. باید قورتشون داد بلکه خجالت بکشند و روشون 
  .کم بشه! فقط سعی می کنم قوی باشم و تحمل کنم

نوکر میخانه که چشم بصورتم دوخته بود گفت: بی تعارف 
نگاهتون خیلی غم داره خیلییییی... ولی باور کنید بیشتر وقتها در 

یاریم. خسته میشیم و از قوی بودن کنار این غم و غصه ها کم م
ش و بی پناهی ها دست می کشیم. گاهی آدم توی تنهایی ها

بغض میکنه و مچاله میشه. اونجاست که آرزو می کنیم کاش 
کسی از راه برسه. کسی که تکیه گاه باشه. کسی که با لحنی 
محکم بگه نگران نباش من هستم. کسی که بگه کنار سنگ 

یز روی دایره و خالص شو. اجازه بده خالی صبورت حرفهاتو بر
 !بشی و نفس خفه شده ت، بغض گریبانگیرت رهات کنه

لبخندی تلخ روی لبام نشست. راستش اشکی هم به چشمم 
دوید که از نگاهش دور نموند. صورتمو برگردوندم و گفتم: ولی 

قرار نیست خودمونو خالی کنیم و بقیه رو لبریز کنیم. همون بهتر 
مش کسی بازی نکنیم و غصه هامونو برای خودمون نگه با آرا
  .داریم

از جاش بلند شد. کمی بطرفم خمید و محکم گفت: و من االن 
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از شما خواهش می کنم بلند شید و چند قدمی با من راه بیاید. 
  ....باور کنید حال دلتون خوب میشه

 

نگاش کردم و نگاش کردم. با شرمندگی گفتم: آخه... من 
 ... شمارو... نمی شناسم که حاال... کنارتون

ی باال انداخت و چشماشو برام جمع کرده محکم گفت: قرار ابروی
نیست همه از ازل همدیگه رو بشناسند. خب میتونیم آشنا بشیم. 

باور کنید پسر خوب و سر به زیر و متینی هستم. اصال دلتون 
خواست شماره تلفن استاد یاری رو میدم خدمتتون، منو ازشون 

م یا د اعتمادی هستتحقیق کنید تا بفهمید پسرک کوچولوی مور
  !نه

جمله آخرشو چنان با شیطنتی بچگانه گفت که خندیدم. فکر 
کردم شکر خدا تمام آشناهای استاد یاری به نوبت دورم جمع 

میشند که چه شووووود! اون از مقتدر، اینم از نوکر میخانه. ببینم 
دفعه ی بعد نوبت کیه! و من امشب یه عالمه گفتنی با مقتدر 

مورد این نوکر میخانه باهاش حرف میزدم. حتما بعداز دارم و در 
شنیدن حرفام، کلی چپکی نگام میکرد و میگفت مواظب خودت 

 !و کالش ها و حقه بازها باشی ها شیطونکِ زبلِ مامانش
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میخانه گفت: بلند نشی باور کن زنگ میزنم به استادت و میگم 
ر جتماعی تاینا چه دانشجوهایی هستند پرورش دادید! واال کمی ا

بودن به جایی برنمیخوره. قرار نیست وسط پارک کسی کسی رو 
 !بخوره. بلند شید دیگه

آهسته و خندان بلند شدم. گفتم: مزاحمتون نمیشم شما به کافی 
  .شاپتون برسید منم میرم دنبال کارهام

 .جدی گفت: حاال چند قدمی کنار هم باشیم و بعد برید. بفرمایید

از پشت نگاش کردم. خندیدم. راستش اگه مقتدر  راه افتاد. دوباره
پسر داشت میتونستم همینجا قسم بخورم پسرِ کمی تپل مقتدر 
هستش. از پشت سر که کال شبیه مقتدر بود و حتی گاهی بوی 

ادکلنش که به مشامم میخورد منو یاد مقتدر و عطر و بوی خونه 
 ش مینداخت. به مقتدر گزارش میدادم یکی حدودا لنگه ی

  .خودت پیدا شده که دیگه به تکتا بودن خودت نناز پیر پسرررر

با لبخند راه افتادم. وقتی کنار جناب آقای فخر فخیم فهام زند 
قرار گرفتم با غروری خاص و جدی گفت: آفرین این شد. و 
بعضی دوستیها قافیه اش گرچه مشکل است، اما خدا اگر که 

  .بخواهد، حتما ردیف خواهد شد

. فکر کردم: و چقدر بد بود به یک سری از آدمها نمیشد خندیدم
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  !گفت حس خوبتون حرف نداره. ماندگار باشید به امید حق

فهام که به روبروش نگاه میکرد گفت: نمیخوام فضولی کرده 
باشم. ولی دلم میخواد بپرسم عشق و عالقه و محبت و صداقت 

 ید؟تون رو که پای آدم اشتباهی نذاشتید اینهمه غمگین

نگاهم بطرفش برگشت که فهام هم بطرف من برگشت. چشم 
 در چشم شدیم و فکر کردم یعنی منظورش عشقه؟

ادامه داد: منظورم عاشق آدم اشتباهی نشدید که به هر نحو 
  اذیتتون کرده باشه؟

لبخندی عمیق تحویلش دادم. بدون تامل گفتم: عشق کجا بود! 
جازه نمیدم از خط هیشکی در زندگیم نیست. به هیچکس هم ا

 .قرمزم عبور کنه و حاال بخودش این اجازه رو بده اذیتم کنه

خندان گفت: حاال میخواستم بگم اگه اذیتتون کنه فقط یه 
آدرس و عکس بدید، بدم با ماشین از روش بگذرند و عالمیه شو 

 .برامون بیارند

منم خندیدم. جواب دادم: باور کنید انقدر دوست پسر نداشتم که 
ز استفاده و طرز تنبیهش هم کال یادم رفته. مشکلم جای طر

  .دیگری هستش ممنون

برگشتم و چشمم به کافی شاپی با طرح کشتی بادبانی افتاد که 
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  .خیلیم قشنگ و جذاب بود

گفت: دوست دارید با من در مورد مشکلتون حرف بزنید؟ شاید 
  .کاری از دستم براومد

م گفتم: فقط دعا کنید سالم و فکری کردم و بعداز کمی تامل آرا
سالمت بخونه برگرده. مامانم توی خونه مون نباشه منم 

همراهش رفتنی هستم اینو قول میدم. من بدون مامانم نمی 
  .تونم

دوباره نگاهم کرد و پرسید: انشاهلل هیچوقت سایه شون کم نشه. 
 مریض هستند؟

بستری  ICU سری تکون دادم و گفتم: بله ... قلبش... االنم در
هستند. منتظرم به وقت مالقاتش نزدیک بشه خودمو به 

  .بیمارستان برسونم

با تعارف فهام وارد کافی شاپ شدیم و گوشه ای نشستیم. جای 
هام . فقشنگی بود و چند نفری تک و جفت پشت میزها بودند

نسکافه با کیک خیس سفارش داد و گفت: میدونم این دو قلم 
جنسش حرف نداره برای اون سفارش دادم. در مورد مادر 

محترمتون هم... لطفا بی تعارف هرکاری از دستم بربیاد بگید. تا 
  .جاییکه بتونم در خدمتم
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ازشون تشکر کردم و نفسی عمیق کشیدم. فهام بلند شد و گفت: 
  .شورم بیامدستامو ب

راه افتاد که گوشیم زنگ زد. نگاهم به اسم استاد یاری افتاد که 
روی صفحه بود. جواب دادم و بعد از خسته نباشیدی که تحویلم 

داد گفت: حورا زنگ زدم بپرسم امروز توی کالس اصال توی 
 حال خودت نبودی و همش در فکر. حال مامانت خوبه؟

فقط با دلهره منتظرم فردا آمپول جواب دادم: باور کنید نمیدونم. 
  .رو بزنند ببینم حالش چطور میشه

پرسید: االن کجایی؟ میخوای بیام دنبالت بریم مالقات مامانت؟ 
  .خانمم هم میخواست بیاد

تشکری کردم و گفتم: واال استاد چیزی می پرسم لطفا نخندید. 
 شما که منو خوب می شناسید و از همه حرفهای دلم خبر دارید.

این دوستتون آقای فهام زند توی پارکی منو دیدند و ... االنم به 
زورشون توی کافی شاپ پارک نزدیک دانشگاهیم. واال آقای 

 !سرتق و پررو بدجوری سریش شد

 استاد متعجب و بلند پرسید: فهام زنــــــــــد؟

جواب دادم: بله خودشون... همون دوستتون که به کالس اومده 
  .بودند
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فهای بعدی استاد کامال حس کردم لباش تا بناگوش از حر
کشیده شده که گفت: اصال باورم نمیشه... اما باور کن حورا، 

خدای مهربونت فهام رو از آسمون برات رسونده که درست مثل 
اسمش فهیم هستش. دوستی هستش به تمام معنی آقا و 

س پایــــــــــدار تا پـــــایِ دار. اصال دست دوستیش رو پ
 !نزن که دیگه نمیتونی همچین کسی رو پیدا کنی دختر

 مبهوت گفتم: استاد چی دارید میگید؟

استاد گفت: مواظبش باش همین. خدانگهدارت دختر خوش 
 !شانس

گوشی قطع شد. چشمام باز شد. مثال استاد میخواست با خانمش 
  .به مالقات مامانم بیاد که اونم فراموشش شد

از سرویس نسکافه و کیکمون روی میز با بیرون اومدن فهام 
قرار گرفت. ولی با حرفهای استاد که هنوزم توی گوشم زنگ 

میزد اینبار نگاهم دقیق تر به فهام دوخته شد. یعنی واقعا از 
  ...آسمون تلپی جلوی پام افتاده بود؟ پایدار تا پایِ دار

فهام داشت بطرفم میومد و نگاهمون به همدیگه بود. منم که 
داشتم کال آنالیزش میکردم. واال طبق دیدگاه خودم به عنوان 

حدودا باتجربه، این پسره ی خواستنی با اون  یک دختر خانم
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قدمهای محکم و پر از اعتماد به نفسش، االن توی دوست و 
فامیل و همسایه کلی کشته مرده داشت و دل خیلیا براش زلم 

زیمبو میرفت که حتی اجازه نمیدادند نوک سوزنی از کل 
وجودش به من برسه. پس باید بیخیالش میشدم و به همون 

ذارش میکردم. من نه وقت نه موقعیت نه فرصتش رو بقیه واگ
داشتم که به عشق و عاشقی و بعد ازدواج فکر کنم و کال باید 

  .این چیزهارو می بوسیدم و کنار میگذاشتم

فهام صندلیش رو عقب کشید و گفت: االن دیگه باید بگید 
باالخره در من چی کشف کردید. نگاهاتون خیلی خاص و 

 !کنید جستجوگر بود باور

لبخندی زدم و گفتم: شما هم باور کنید فکرم پیش مامانم بود و 
  !شاید چشمم بی اختیار به شما دوخته شده بود

با لبخندی شیرین جواب داد: چی بگم واال، گردنمون از مو 
باریکتر. بفرمایید کیکتون رو بخورید و لذت ببرید. منکه 

  .عاشقشم

دوخته شد که بقول با حرفش نگاهم به گردن کت و کلفتش 
خودش چقدرم بینوا نازک بود. زنجیری طال هم از زیر یقه ی 

 .بلوزش دیده میشد. تخسک نگاهش بمن بود و لبخند میزد
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با چنگال تکه ای کیک دهنم گذاشتم که عطر و طعمش توی 
دهنم و بعد مغزم پیچید. نوکر میخانه حق داشت و انتخابش 

ی نمیزدیم. اما گاهی نگاه عالی بود. در سکوت میخوردیم و حرف
  .فهام بمن بود و انگار زیر نظرش تحت روانشناسی بودم

دقیقه ی دیگه  ۴۵نسکافه مو خوردم و نگاهم به ساعتم نشست. 
میتونستم به دیدن مامانم برم که دلم براش یه ذره بود. نگاهمو 

  !که فهام گفت: نگید که موقع رفتنه باال آوردم

که تند کنار کشیدم. گفتم: باور کنید نگاهم به چشماش افتاد 
دقیقه ی دیگه اجازه میدند به مریضهامون سری  ۴۵وقت رفتنه. 

  .بزنیم و من دلم برای مامانم خیلی تنگه

فکری کرد و نگاهی به ساعتش انداخته گفت: پس می 
  .رسونمتون

ابروهام یهویی باال رفت. تند گفتم: نیازی نیست باور کنید. من 
  .سی میرم که مسیرم هم راحتهخودم با تاک

  .بلند شد و گفت: بریم. حرفم برگشت نداره

متعجب نگاش میکردم و پلک هم نمیزدم. نگاه مات زده م کل 
صورت و سینه و بروبازوشو می گشت و دلم میخواست داد بزنم 

چرا اینهمه سریش شدی آخه؟ شاید من دلم میخواد تنهایی 
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 !جایی برم پررو خان

ردم: میشه بگید چرا؟ مگه داریم مگه میشه ولی زمزمه ک
جرینگی از آسمون توی پارکی افتاد و یهویی با یه ناشناس 

 اینهمه مهربان شد؟

خندان گفت: واال زیادی هم ناشناس نیستید. خب دانشجوی 
استاد محترم و قدیمیم هستید که از دریا رسیدیم و بهم برخورد 

  .یرتون نشهکرده دوست شدیم همین. االنم پاشید تا د

لحظه ای که داشت برمیگشت نگاهم به نیمرخ راستش افتاد. در 
آنی دلم فرو ریخت. حس آشنایی داشتم. انگار جایی دیده 

بودمش. ولی میتونستم قسم بخورم من این نوکر میخانه رو 
 .برای اولین باره که می دیدم و روبروش نشسته بودم

م . آهسته گفت: بریدو قدم برداشته بود که برگشت و نگام کرد
 .دیرتون میشه

  ش راه افتادم و جدی گفتم: واقعا بیکارید؟کنار
خندید جواب داد: نه واال. ولی امروز دیگه بیخیال کار شدم. البته 

  .شاگرد فروشگاهم هست و نگران چیزی نیستم

کنارش راه میرفتم و هم به نیمرخش فکر میکردم که یعنی واقعا 
صمیمی میگرفتم. حتی تا آنجا پیش دیده بودمش؟ هرلحظه ت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

184 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

رفتم که در خیابان تاکسی بگیرم و بی توجه بهش سوار شده 
بروم. ولی..... شاید مهربانی و همدردیش ذاتی بود. شاید مهر و 
محبتش به جماعت از درونش می جوشید که نباید سر خورده 

میشد؟ راستش حرفهای استاد یاری هم مزید بر علت شده بود و 
  .ستم نسبت به این نوکر بی تفاوت باشمنمی تون

بطرف سمند سفیدی رفت که درست جلوی پارک بود. گفتم: 
 ....آقای زند

 ...بطرفم برگشت و محکم جواب داد: جانم

لبامو از جانم محکمی که گفته بود ورچیدم. بازم میتونستم قسم 
ان دلم گفتن بود. ولی خودمو از بخورم این جانمِ محکم در حد ج

تک و تا ننداختم. ادامه دادم: اینهمه تاکسی رو در خیابان می 
بینید؟ برای افرادی مثل من دارند کار می کنند. مزاحمتون 

  .نمیشم

لباش بهم فشرده شد و نگاهش سراسر غرور و رنگ گالیه 
گرفت. با خشمی ملموس صورتشو ازم برگردوند و نگاهش توی 

  .رو کشیده شد پیاده

 ...تند گفتم: نمیخواستم ناراحتتون کنم ولی

بدون برگشتن گفت: ولی خیلی ناراحتم کردید. بفرمایید. 
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هرجوری دلتون خواست خودتونو به مادر محترمتون برسونید. 
  .دیگه مزاحمتون نمیشم

آهم در اومد. عجب خاطره ی بدی از خودم به جا گذاشته بودم. 
رش که رد میشدم بین لبهام خداحافظی گفتم راه افتادم. از کنا

  .که سرتاپا حس شرمندگی داشتم و گونه هام آتش گرفته بود

کنار خیابان ایستادم و دستمو برای تاکسی بلند کردم. تاکسی 
ایستاد. درشو باز کردم و بطرف فهام برگشتم تا براش سری به 

هش ااحترام تکون بدم و برم. کنار ماشینش ایستاده بود و نگ
بمن بود. پایــــــــــدار تا پایِ دارررر.... پایــــــــــدار تا 

  ....پایِ دارررر

حرف استاد توی گوشم می پیچید. بطرف داخل ماشین خم شدم 
 .و گفتم: ببخشید شرمنده تونم تصمیمم عوض شد

در تاکسی رو بستم و بطرف ماشین فهام چرخیدم. لبخندی روی 
  .رمگین زدم و گفتم: بریملبش نشست. منم لبخندی ش

صندلی عقب نشستم و راه افتاد. گوشیم زنگ خورد که جواب 
 دادم. داداشم بود بعداز احوالپرسی پرسید: کجایی حورا؟

 جواب دادم: دارم میرم مالقات مامان. شما کجایید؟

گفت: ما زمان مالقات ظهر به دیدن مامان رفته بودیم که شکر 
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م بچه هارو میبرم دکتر که هردوشون حالش بهتر بود. االنم دار
مریض شدند. مامان رو دیدی خبرشو بهم بده حالش چطوره. 

  .متاسفانه االن نمیتونم خودمو به بیمارستان برسونم

گفتم: نگران نباش داداش. هرروز دو نوبت به مالقاتش اومدید 
که امروز رو به کارت برس. چشم زنگ میزنم. مواظب بچه ها 

  .باشید

و که توی کیفم گذاشتم فهام گفت: حوصله شو دارید گوشیم
 آهنگ باز کنم یا سکوت رو دوست دارید؟

نگاهش از آینه بصورتم بود که پلکهام رو هم اومد و گفتم: 
  .آهنگ بهتره. ممنون میشم

با پس و پیش کردنهاش آهنگ قشنگی شروع به خوندن کرد. 
بود که اسم و آدرس بیمارستان رو دادم و گوشم به آهنگی 

  .بزیبایی برای موهای فرفری در ماشین میخوند

لبخندی نامحسوس رو روی لبهام حس میکردم. یعنی فهام اگه 
  میدونست موهام فرفریه باز هم این آهنگ رو گوش میداد؟
همیشه ی خدا بعداز حموم جلوی موهامو با سشوار صاف 

میکردم که فرهاش از جلوی مقنعه یا روسریم دیده نشه. ولی 
  .این موهای بلند و فرفری واقعا بصورتم میومدند
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در سکوت با گوش دادن به آهنگهای قشنگ جلوی بیمارستان 
رسیدیم. از فهام بابت روز خوشی که ساخته بود و زحمتهاش 

انانه تشکر کردم و با یک خدانگهدارتون از ماشین پیاده مهرب
  .شدم

میرفتم ولی راستش نوکر میخانه ی  CCU بطرف بخش
سریش و سرتق از جلوی چشمام کنار نمیرفت. پیراهن 

چهارخونه ی سفید و آبی، با شلوار جین که جلیقه ای چرمی و 
  .....سیاه هم روش پوشیده بود

نیم ساعت بعد بود که با هزار خواهش و تمنا از پرستار، رخصتی 
م. دلتنگترین به مامانم رسوند CCU بهم داده شد و خودمو در

آدم دنیا در اون لحظه من بودم که برای دیدن مامانم حاضر 
  .بودم نصف عمرمو درجا بدم

چشمان مامان زیر همه ی دستگاهها و شلنگها بسته بود و به 
آرامی نفس می کشید. لبامو روی گونه ش گذاشتم و طوالنی 

بوسیدمش. صورتمو روی صورت گرم مامان گذاشتم و بدن 
ه بدن مامان چسبوندم بلکه کمی ازش انرژی بگیرم بیحالمو ب

  .که در تنهایی هام دنیا دنیا بهش نیاز داشتم

سر مامانم تکونی خورد که چشماشو باز کرد. با دیدنم برقی توی 
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چشماش درخشید و خوشحالی توی صورتش دیده شد. دستش 
آرام دورم حلقه شد و به سینه ش فشرده شدم. آهسته گفت: 

دخترم. قرار نیست تنهات بزارم. من و خدای خودم  نگران نباش
و اطمینان دارم. به  عهدی با هم داریم که من بهش اعتماد

  .زودی با کمک خودش بخونه برمیگردم و بازم کنارتم عزیزم

اشکامو با تمام وجودم قورت دادم و صورتمو کنار گوش مامان 
 حتی فشردم. گفتم: غیر از این هم باشه حاللتون نمی کنم.

  .شیرمو هم حاللت نمی کنم مامان

که هردومون خندیدیم. با صدا زدن پرستار، دلتنگ از مامان 
خداحافظی کردم و صورتشو چندین بار بوسیدم. قدم رو راست 

کردم که حس کردم لحظه ای از پشت پنجره نگاهم روی نوکر 
میخانه نشست. چشمام باز شد ولی هیشکی نبود. حتما اشتباه 

  .دمکرده بو

بیرون اومدم و در پشت سرم بسته شد. لحظه ای  CCU از
مردی با پیراهن چهارخونه ی فهام به چشمم خورد که در آنی از 

جلوی چشمم کنار رفت. خیلی شبیه نوکرجان بود. ولی امکان 
نداشت. اون سریشِ مغرور اگه میخواست همرام بیاد بی تعارف 

ی اینجا که کاری میگفت و بی اجازه کنارم راه میفتاد. ول
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  .نداشت

اونشب تا موقع خواب تنها بودم و مهری هم قرار بود بعداز راهی 
کردن مهموناشون خودشو بمن برسونه. از مقتدر هم خبری نبود 

بود که تا  ۱۱درحالیکه کلی حرف برای گفتن داشتم. ساعت 
آنالین شدم دیدم ازش پیام دارم. حال مامانمو پرسیده بود و باز 

ه ی شبها گزارش دادنهامون از زندگی روزمره براه افتاد. مثل هم
هرچند زیاد حوصله نداشتم اما در مورد نوکر میخانه بهش گفتم 

و دونه دونه نحوه ی آشناییمون رو براش توضیح دادم. حتی 
گفتم اگه پسری داشت حتما شبیه فهام میشد که دنیا دنیا از 

ن هم بدون این دیدن قد و قامت و قیافه ش ذوق میکرد. اال
 .پسر که عینهو نوکر میخانه بود، کلی از قافله عقب مونده بود

که مقتدر فقط از حرفام ریسه رفته بود و دلخوشی داشت از 
صدای ویس خنده هاش سرریز میکرد. ولی در کنارش از اینهمه 
شباهت تعجب کرده بود و هرلحظه اسم نوکر میخانه رو میگفت 

. خیلی هم اصرار به مراقبت از خودم و دوباره غش غش میخندید
داشت که ممکن بود گیر یک کالشِ ناتو افتاده باشم. ولی گفت: 

در کنار تمام اینا باور کن خیلی دوست دارم این شِبه جوانیِ 
مقتدر رو ببینم و بفهمم این نوکر میخانه تا چه حد شبیه منه. 
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در  ش قبول کرد وشایدم خدا خواست و منو به پدر بودن خود
 !آینده شدم پدر شوهرت

اینبار دیگه من داشتم بلند می خندیدم و از این حرف مقتدر 
ذوقی توی دلم دویده بود. نوشتم: ولی فکر کنم نوکر میخانه 

دیگه تمام شد. فقط یکبار بود و بس بود و دیگه تمام. ولی شما 
می تونید نیمه ی جوانی خودتون رو از استاد یاری پرس و جو 

ه دنبالش برید. قول میدم صدرصد راضی برمیگردید و کنید و ب
یه دوست جوانِ ناب و مهربون در حد چسبونک که بدذات 
  .خیلیم مغرور و تو دلبرو هستش برای خودتون پیدا می کنید

مقتدر جدی نوشت: حورا....دیگه داره به این پسر حسودیم میشه 
ها. چقدرم تحویلش میگیری و همش داری در موردش حرف 

 !میزنی بسه دیگه

خندان جواب دادم: اوال دیگه نوکره تموم شد و رفت پی کارش. 
دوما چه حسود بشید یا نه واقعیتهارو گفتم. واال در عین 

سماجتهاش خیلیم مهربون بود. استاد یاری هم خیلی تعریفش 
رو میکرد. خالصه برای منکه تمومه. شما فکری برای خودتون 

  .و پسر نداشته تون بکنید
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حس کردم آویزون شد و اونشب خیلی سرد شب بخیر گفت که 
از تمام حرفهاش بوی حسادت به مشام میرسید. ولی کاری از 
دستم ساخته نبود. فوقش دیگه در مورد اتفاقات خاصم باهاش 

 .حرف نمیزدم

یق عصر آمپول مامان در اتاق عمل تزر ۵فردای اون روز ساعت 
شد. خداروشکر دکتر رضایت داشت و مامان دو روز بعد بخونه 

برگشت. اما باید بیشتر از قبل مواظبش می شدیم و کارمون 
  .سخت تر شده بود

فقط دکتر گفته بود قراره طبق دعوت وزارت بهداشت و درمان، 
چند ماه بعد پروفسوری حاذق از آلمان به ایران و همین 

یشتر قلبهایی رو عمل میکرد که ما بیمارستان قلب بیاد که ب
درصد ریسک میدونیم. طبق اطالعاتی  ۹۹عمل کردنشون رو 

همکه داریم کارش واقعا عالیه. انشاهلل تا اون موقع ببینیم در 
  .مورد مادرتون چه تصمیمی میگیریم

دلخوشی دور و درازی بود. ولی من از چیزی مطمئن بودم. حتما 
د بود که آهمون در میومد. ولی هزینه ی این جراحی بحدی زیا

  .خب حاال تا اونموقع و قسمتمون صبر میکردیم

چند روزی از مالقات فهام میگذشت و با مشغله های زیادم برای 
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منکه رسما جزو فراموش شده ها بود. اونروز از دانشگاه که 
بیرون اومدم بطرف ایستگاه اتوبوس راه افتادم. کمی دور شده 

س کردم کسی صدام زد. به عقب برگشتم بودم که لحظه ای ح
 .ولی بیشتر احتمال میدادم اشتباه کرده باشم

نگاهم روی آشنایی نشست که راستش در کمال حیرتم لبخندی 
روی لبم نشست. نوکر میخانه پشت سرم بود و داشت با 

 .قدمهای بلندش بمن می رسید

نگاهم روی سراپای جذاب و قشنگش چرخید. چقدر هم 
ده بود و قدمهای محکمش که بطرفم برداشته بخودش رسی

میشد دلمو میبرد. اما ته ریشی که داشت خیلی بهش میومد. 
  .البته تپل تر هم نشونش میداد

تا رسید با لبخندی مهربان سالمی داد و گفت: میدونید از کی 
 منتظرتونم؟

با شیطنت گفتم: واقعا خسته نباشید. ولی میشه بگید چرا این 
 لم شده؟لطف شامل حا

خندید و جواب داد: راستش میخواستم هم حال مادرتون رو 
بپرسم و هم از خودتون خبری داشته باشم. دو باری هم اومدم 

 .جلوی دانشگاه و ندیدمتون
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تشکری کردم و گفتم: مامانم شکرخدا حالشون خیلی بهتره. 
 !فقط باید مواظبش باشیم. خودمم که خوبم شکر... می بینید که

ی نگاهم زوم شد و گفت: خوشحالم می شنوم. نگاهش تو
انشاهلل سایه ی مادرتونم هیچوقت کم نشه. میتونم در خدمتتون 

 باشم؟

نگاهمو کنار کشیدم و گفتم: دارم بخونه میرم و واقعا خسته م. 
 .... اگه اجازه

تند گفت: پس می رسونمتون. منم بیکارم و دلم کمی گشتن 
 .میخواد

کردم و لبخندم هم خشکید. سرمو با  ابروهام باال رفت. نگاش
تعجب تکون دادم. یعنی چی بگم واال! خندان گفت: پس بریم 

  .که در خدمتم

 آهسته و ماسیده گفتم: اونوقت پسرخاله ی کی بودید شما؟

که خندان و جذاب گفت: فعال فقط پسرخاله ی خودتون و بیخ 
 .ریشتون! بفرمایید

 نیاز دی خسته بودمراستش از صبح کالس بودم و خودمم بح
داشتم راحت لم بدم و دم خونمون پیاده بشم. ولی با کی.... 
فهام؟؟..... پایدار تا پایِ دار.... پایدار تا پایِ دار... استاد یاری 
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 .عجب چیزی گفته بود که هی توی گوشم زنگ میزد

فهام دستشو بطرفی دراز کرد و قدمی برداشت که نگاهش 
  ...بطرفم بود

همچنان نگاش میکردم. پسره ی مارمولک یهویی از آسمان 
ودم. تر از همیشه بالتکلیف ب افتاده بمن بند کرده بود. منم خسته

لبخندی زده گفت: حتما االن فکر می کنی بعضیا مثل خودت 
صبرشون زیاده و بعضیا مثل من روشون نه؟ یعنی در حد سنگ 

 پای قزوین؟

 خندیدم. فقط سری تکون دادم و با طعنه زمزمه کردم: بیکارید؟

 شدم دوباره خندید جواب داد: نه واال بیکار که نه، ولی االن ول
و بی سر خر دارم می چرم. فقط تو چرا اینهمه زهر و تلخی 

 !امروز؟ انگار رسما فردای سیزده بدری

لبام کشیده شد. مهری همیشه ازم می پرسید این پسرایی که 
خوب هستند، نامرد نیستند، حامی اند، هیچوقت آدم رو ول 
نمیکنند، عصبانی میشند ولی فحش نمیدند کجان؟! و االن 

جلوی من ایستاده بود و رسما حس خوبی نسبت بهش  یکیشون
  .داشتم. اما عمرا اجازه میدادم پاش به زندگی من باز بشه

 فهام زمزمه کرد: بریم؟
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آهی کشیدم و بطرف ماشینش راه افتادم. اما راستش دو دل که 
نه، چند دل بودم. اصال نمیدونستم تکلیفم با این پایدار تا پایِ 

ته دلم خوشحال بود که پسر خوب و قابل دار چیه! از یکطرف 
توجهی رو مدنظرش بودم که مورد تایید استادم هم بود. اما از 
طرف دیگه این جستجو کردن هاش و منو پیدا کردن هاش 

 .جوری بنظرم غیر واقعی و داستان گونه می اومد

تا به ماشین سمندش رسیدیم در جلو رو باز کرد. نگاش کردم 
ود. آرام گفتم: میگم پسرعمو، بااجازه تون که منتظر نشستنم ب

من عقب می شینم. کالً حس خوبی با جلو نشستن ندارم. واال 
هر کسی هم نیستم با همه راه بیفتم و سوار ماشینشون بشم. 

 ... ولی راستش

ابروهاش منتظرانه باال رفت. ادامه دادم: راستش نمیدونم چرا 
روی آدمو کم می درصد سریش شدن شما خیلی زیاده و واقعا 

کنید. از یکطرف هم خیلی مورد اعتماد استاد یاری هستید که 
 .منم ناخواسته بهتون اعتماد می کنم همین

 !خندید گفت: بشینید تا بگم علتش چیه

در جلو رو بست و محترمانه در عقب رو برام باز کرد. نشستم که 
در بسته شد. راستش لحظه ای حس شاهزاده خانمها رو داشتم. 
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  .آخه خودمم خیلی متین و باوقار و با ناز نشسته بودم

پشت فرمان نشست و راه افتاد. از آینه نگاهی به صورتم انداخته 
گفت: در مورد سریش شدنم باید بگم از چیزی که خوشم بیاد و 
دلم بطرفش پر بکشه عمراً دست بردارم. مخصوصاً که از استاد 

ر موردتون مساعد یاری هم پرس و جو کردم و نظرش بحدی د
 .بود که ناخواسته منم باز پیدا شدم

با چشمان باز شده نگاش میکردم. خندان گفت: شما رو بخدا 
اینجوری تعجب نکنید. نه شما سن تون کمه نه من بچه هستم 

نتونم تصمیم بگیرم. شکر خدا هردومون در سن و سال 
 .ازدواجیم

چی این حرفها؟ محکم گفتم: آقای نوکـــــر... آقای زند یعنی 
مگه میشه با دو بار یکی رو دیدن در مورد ازدواج تصمیم 

گرفت؟ منم اصالً نه به ازدواج فکر می کنم نه موقعیتش رو 
 !دارم

تند گفت: یعنی االن از حرفام قهر می کنید و از ماشینم پباده 
 می شید؟

سری تکون دادم و جواب دادم: بقول خودتون نه بچه ام نه کم 
که از این اداها در بیارم. ولی جوابتون رو همین جا سن و سال 
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دادم که بعدا ازم گله مند نباشید. اصالً و کالً بیخیال من بشید 
که به دردتون نمیخورم همین. خودشم برای تمام عمرتون 

 !بیخیالم بشید و تمام

جدی جواب داد: خانم تیموری، خب منم نگفتم همین امشب با 
اده تون و برای بردنتون! تا منم آماده دسته گل میام خدمت خونو

ی ازدواج بشم کلی وقت می بره نگران نباشید. انشااهلل تا اون 
 !موقع هم نظر شما در موردم مساعد میشه

با صورتی وا رفته فقط نگاهم بصورتش بود که چیزی پیدا 
نمیکردم بگم. ادامه داد: میشه یه سوال جدی ازتون بپرسم که 

 .کمی دلهره دارمتکلیفم مشخص بشه؟ 

بازم نگاش کردم. فعالً دور دور این نوکر میخانه بود و منم منگ 
زده داشتم گوش میدادم. گفت: میخواستم بپرسم اگه شخص 

خاصی یا عشقی توی زندگیتون هست از همین اول خودمو 
عالف نکنم و می تونم راحت عقب بکشم. خب زندگی خودتونه 

  !و مختارید

ل خودش جدی گفتم: آقای نـــــو... آقای لبام ورچیده شد. مث
زند من میگم موقعیت هیچی رو ندارم حاال شما دنبال شخص 
خاص توی زندگیم می گردید؟ واال من با هیشکی تعارف ندارم 
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و حتی دو سه خواستگار از کالسمون رو پروندم چون کالً به 
آینده م فکر نمی کنم. انقدر آرزوهامو به گور بردم که جایی 

ای جسدم نیست، اونوقت شما... آینده ی من مامانمه و سالم بر
بودن و حال خوبش تمام. از تمام دنیا هم یک آقای مقتدر دارم 

که صاحبکارم هستش فقط با اون چت دارم که جای پدرم 
هستند و خیلی شخص محترم و متشخصی تشریف دارند. دیگه 

تموم شدید نه عشق، نه خاص تمام! شما هم از امروز دیگه برام 
یعنی به هر قدمم یه سکه ی طال بدید نه سوار ماشینتون میشم 

  .نه به حرفتون گوش میکنم

ماشینش رو درجا کنار خیابان پارک کرد. بطرفم برگشت و با 
ابروهای درهم رفته نگاهشو به نگاهم دوخت. تند نگاهمو پایین 

قبلی گفت: چه گناهی ازم سر زده اینهمه آوردم. با همون جدیت 
 نامهربانی می کنید؟ فکر نمی کنید خیلی بی احساس هستید؟

نگاهمو به چشماش دوختم. خدایا ناراحت شده بود ولی به 
جهنم! با اخم گفتم: اوال بی احساس نیستم فقط از قلبم کمتر 
استفاده می کنم. دوما دیگه چی می خواستید؟ االن وقت این 

بود که خستگی تمام امروز و کالسها و درسها به تنم جا  حرفها
 خوش کرد؟
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آرام گفت: مگه حرف بدی زدم؟ خب می خواستم از همین اول 
بگم نظرم در موردتون چیه؟ خب از کی می خواستم پرس و جو 

کنم عشق دارید یا نه؟ من بهترین راه رو انتخاب کردم که 
. باور کنید راه خودتون رک و راست می تونستید جواب بدید

دیگه ای که محترمانه هم باشه به نظرم نرسید. نمیتونستم که 
  !عشقتون رو از همسایه هاتون پرس و جو کنم، می تونستم؟

سری تکون دادم. حق داشت بینوا! ولی خب واقعاً غیرمنتظرانه 
بود. صورتمو برگردوندم که با مالیمت بیشتری گفت: حق دارم 

 یا نه؟

هسته سری به تایید تکون دادم. گفت: پس دعوا فکری کردم و آ
تمام. االن پیاده میشید مهمونم باشید؟ باور کنید چنان قند خونم 

 .پایین اومده نیاز دارم چیز شیرینی بخورم بلکه حالم بهتر بشه

وای خدای من این پسر دیگه کی بود!! نگاهم بصورت تپلش 
ز به روز که رودوخته شد و گفتم: بهتر نیست کمی رژیم بگیرید 

  !در حال پیشرفت هستید و دارید کوفته تر میشید

اوووووووه صدای خنده ش ماشین رو پر کرد که خودمم خندیدم. 
  .واقعاً برای هر کاری پایه بود یه پایه ی اصیل و ناب

خندان گفت: حاال یه امروز رو بیخیال رژیم می شیم و از فردا به 
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نم تا موقع عقد چند روی دو تا چشمان کورم. سعی می ک
 !کیلویی کم کنم

دوباره ابروهام باال پرید و لبام با خشم غنچه شد. گفتم: آقای زند 
بخدا من خیلی جدی گفتم کالً به ازدواج فکر نمی کنم. حال 
مامانم رو ببینید می فهمید چی میگم. پس لطفا دیگه در این 

 .مورد پافشاری نکنید

ا انگار قورت داد. جواب نگاهش خیلی حرف داشت خیلی... ام
داد: چشم دیگه چیزی نمیگم تا به وقتش که خودتون اعالم 

  .... کنید. االن پیاده میشید در خدمتتون باشم؟

صورتمو به طرف بیرون برگردوندم. آهسته گفت: خواهش یک 
دوست رو هیچوقت زمین نمیندازند. واال ما که کسی رو نداریم 
قربون صدقه مون بره و برای بودن کنارمون اینهمه اصرار کنه. 

 .آلاقل شما که دارید قدرش رو بدونید

دم. اینم راست میگفت و حق داشت. منکه تا حاال همچین خندی
  ...چیزایی رو تجربه نکرده بودم پس

خیالم از مامانم راحت بود و تازه باهاش حرف زده بودم، پس 
خواهش یه دوست پایدار رو زمین نمینداختم. در ماشین رو باز 

  .کردم که تشکری کرده خودشم پیاده شد
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ن گفت: خانم تیموری واقعاً در مورد کنار هم راه افتادیم. خندا
 کوفته شدنم جدی بودید؟ یعنی خیلی چاق و چله ام؟

خندیدم. گفتم: چاق و چله نه، ولی تپل هستید و باید کمی 
مراعات کنید. البته میل خودتونه می تونید به کدو قلقله زن هم 

تبدیل بشید و فقط قل بخورید. خب دنیاست دیگه میگذره، 
 !شی هاتون برسید بیخیال تپل بودنبیشتر به دلخو

در جا صورتش بطرفم برگشت که منم برگشتم. نگاهش توی 
چشمام دوخته شد گفت: یک کالم، مایه ی دلخوشی آنجاست 

 .که دلدار آنجاست تماممممم

ابروهام باال رفت و صورتمو برگردوندم. خجل گفتم: درست عین 
مان تخاب. پشیپسر بیست ساله ها می مونید. یک دو سه درجا ان

 !نشید صلوات

جلوی کافی شاپی ایستاد و لباش تا بناگوش کشیده شده بود  
که بیخیال شیطنتش شدم. ذاتش شیطون بود و هیچ کاریش 

  .نمیشد کرد

وقتی دو طرف میز گردی نشستیم با نظرخواهی از من کیک با 
شیرقهوه سفارش داد که به اصطالح رژیمی بود. منم فقط به 

ذوقش چشم دوخته بودم و فعال بالتکلیف ترین دختر  شوق و
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 .روزگار بودم

تکه ای از کیکش رو دهنش گذاشت و کمی هم شیر قهوه خورد 
گفت: نمیدونستم کار هم می کنید. فکر می کردم فقط دانشجو 

  .هستید

خیلی سرسری گفتم: چرا یه کار نیمه وقت هم دارم که لطمه 
 .ای به درس و دانشگاهم نمیزنه

درجا گرفت عالقه ای برای توضیح بیشتر ندارم و دیگه در مورد 
کارم مته به خشخاش نذاشت. با لبخندی محجوب گفت: ولی 

راستش رو بگم فکرم فقط مونده پیش صاحب کارتون که گفتید 
 .باهاش مجازی چت دارید

خندیدم. گفتم: کال بیخیال صاحب کارم بشید. آقای مقتدر لنگه 
قای متشخصی هستند. در کلِ این چند ماه فقط ندارند و واقعاً آ

دو بار دیدمشون و بیشتر کارهامون رو از طریق مجازی به هم 
 .خبر میدیم که نیازی به حساسیت نیست خیالتون راحت

خندان گفت: خیالمو راحت کردید ممنونم. در مورد مادرتون هم 
بگید برام که انشاهلل همیشه سالمت و سایه سر باشند. همیشه 
ی خدا آرزو دارم کاش مامانم بیشتر کنارم بود و هر کاری می 

تونستم و از دستم برمیومد براش می کردم. متاسفانه تنها هفده 
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سالم بود که مامانمو از دست دادم و هیچوقتِ خدا از بودنش 
سیر نشدم. سرطان معده داشت و شاید اگه کمی سنم باال بود 

نکه فکر می کنم بحدی براش آسمون رو به زمین میدوختم. اال
حضورش کنارم خالیه که کاش بود و حاضر بودم برای مداواش 

حتی گدایی هم بکنم و خرجشو برسونم. ولی خیلی زود من و 
بابامو ترک کرد. بابام هم تا جاییکه می تونست از هیچی براش 
کم نذاشته بود. ولی حسرتی خاص از مهر و محبت مادرانه توی 

ین االن برای برگشتنش نصف عمرمو بدم. دلم پره و حاضرم هم
من عاشق مامانم بودم چون مهربانترین مامان دنیا بود و راستش 
هنوزم کمبود محبتش رو حس می کنم. االن همکه گاهی توی 
خواب می بینمش تا دو روز حالم بد میشه و اصال و هیچ رقمه 

  .نمی تونم خودمو آروم بکنم

پس االن شما حس منو به آهسته گفتم: خدا رحمتشون کنه! 
مامانم خوب می تونید بفهمید و درک کنید. حاضرم از دین و 

دنیام بزنم ولی مامانم کنارم باشه. حاضرم هر کاری بکنم ولی 
مامانم نگران هیچی نباشه و فقط و فقط حضورش رو حس 

 .کنم

فهام که با چشمانی غمگین نگاهش بمن بود گفت: خانم 
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 ...تیموری

ام کشیدم و نگاهم بطرفش برگشت. ادامه داد: دستی زیر چشم
میدونید باهاتون تعارفی ندارم. مطمئن هم هستم خرج مخارج 

مادرتون زیاده. در حدی هم هستم دستم به دهنم برسه و بتونم 
گلیمم رو از آب بیرون بکشم. به عنوان یک رفیق ازتون 

خواهش میکنم هر جا نیازی بود فقط یه پیام بهم بدید. من 
نقدر بچه بودم برای مادرم هیچکاری نکردم و نتونستم بکنم او

که تمام این روزها و سالها حسرتش به دلمه. پس اجازه بدید 
دست بدست هم بدیم و برای مادر شما کاری بکنیم. بخدا، به 

  .خاک مادرم قسم خوشحال میشم

ریض احوال هستند و دوست اصال حسی دارم انگار مادر خودم م
دارم ببینمشون. خانم تیموری، به قول یارو گفتنی در حد خودم 

 !یک تنه دهن غمهاتونو گِل میگیرم باور کنید

محبت خالصانه شو احساس میکردم. ولی میدونستم منم کسی 
نیستم مشکالتمو روی دوش بقیه بندازم. مشکالتمون برای 

  .خودمون بود و تمام

زدم و جواب دادم: نهایت لطفتون رو میرسونه  غمگین لبخندی
جناب زند. ولی شکرخدا تا اینجا که راحت از پس خرج مخارج بر 
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اومدیم و از این به بعد هم خدا بزرگه. خوشحالم از درک عالی 
 ...شما

نگاه فهام بصورتم بود. زمزمه کرد: خیلی دلم میخواد راحت از 
و خوشحالی، خودش  روی حرفتون بگذرم. ولی تظاهر به آرامش

  .بدتر از ناراحتی هستش

خندیدم. جواب دادم: اصال فکرشم نکنید. حال و هوای منم مثل 
حال و هوای بهار و باران بهاریه، حال خودشم نمیفهمه. انشاهلل 

  .همچی ختم به خیر میشه

اونروز با تمام اصرارهام بازم نوکر میخانه سریش شد منو به 
ام محبتهاش کم کم ارتقا درجه خونمون رسوند، که با تم

 .میگرفت و کم مونده بود بهش سردوشی هم بدم

وقتی داشتم خداحافظی میکردم درحالیکه عقب برگشته بود 
 م؟شته باشگفت: خانم تیموری میتونم شماره تلفنتون رو دا

چنان بدجایی خفتم کرده بود که در مقابل محبتهاش باید خیلی 
 .پررو بودم شماره مو نمیدادم

وارد خونه شدم. خداروشکر حال مامانم نسبت به قبل خیلی بهتر 
بود و روی مبل در حال استراحت بود. کنارش نشستم و هم 
باهاش حرف میزدم، هم حرفهای نوکر درجه گرفته در مورد 
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مادرش دونه دونه توی ذهنم می چرخید. باید کاری میکردم بعدا 
 .حسرت این روزها و مامانم به دلم نَمونه

مامانمو بغل کردم و عوض فهام هم بوسه ای جانانه روی گونه 
  .ش کاشتم

اونشب بعداز شام بود که دلتنگ منتظر پیام مقتدر بودم. واقعا 
بدعادتم کرده بود و تا خبری از هم نمی گرفتیم شبمون به شب 

شبیه نمیشد. یکساعتی بود سرم به تحقیقم گرم بود. وقتی 
ی قشنگش صفحه شو باز کردم آنالین شدم و با دلنوشته 

 :لبخندی پر از دلخوشی روی لبام بود. نوشته بود

 

 چشم براه و دلتنگم

 برای من

 نه کسی مثل او خواهد شد

 ...نه من دیگر خودم

 

 سودی_فاطمه #

 

و چقدر حرف دلمو زده بود. مقتدر هم برای من یک دوست ناب 
با خوش و بش های همیشگی بود تمام. آنالین بود و منتظر. 
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حال مادرمو پرسید و بعداز کمی گزارشات روزمره یکدفعه نوشت: 
  از نوکر میخانه ات چه خبر؟

حسادت رو در حرف به حرف نوشته ش حس میکردم که باز 
خندیدم. تکلیفم با این دو مرد پیر و جوان، یکی حسود و دیگری 

  .سریش چی بود رو نمیدونستم

کدام میخانه ام که زیر گنبد کبود، تک دانه ی جواب دادم: اوال 
اَرزن هم ندارم؟ دوما بیخیال بعضیا، حرفشم نمیزنیم تا آرام باشد 

 !اعصاب عزیزانی

درجا حرفمو گرفته بود. نوشت: ولی باید در دنیا کسى رو داشته 
باشی که حرفهاتو بهش بزنی. آزادانه، بدون رودرواسی، بدون 

 !ایى دق مى کنهخجالت، وگرنه آدم از تنه

خندان نوشتم: الیک دارید به موال. ولی تکلیف حسادتها چی 
 میشه اونوقت؟

نوشت: حسادتهارو هم میزاریم دم کوزه آبش رو میخوریم. خب 
 چه خبر از نوکرمون؟

و من چقدر دلم میخواست براش از نوکرمون حرف بزنم. خندان 
همه رو از نوشته ش، در مورد ماجرای امروز براش حرف زدم. 

تک تک نوشتم که صبورانه خواند. آخرش نوشت: چه حسی 
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  بهش داری؟
نگاهم به روبروم خیره شد. چه حسی داشتم؟ نمیدونستم.... ته 

 ...دلم چیزی جنبید... کاش داشتمش

چقدر سکوت کرده بودم مشخص نبود. فقط مقتدر نوشت: خیلی 
  .بالتکلیفی ... ولی انشااهلل که ماندگار باشد

می کوبید. حرفش حرفِ دلم بود اما... منکه عمرا می قلبم 
تونستم فکر ازدواج رو بکنم.... امکان نداشت... پس مامانم 

  ...چی؟

آهی بیرون دادم و به مقتدر گفتم: خودتون که از حال مامانم 
خبر دارید. پس موضوع و ماجرای نوکر میخانه به کل منتفیه. 

 !اصال نه میشه بهش فکر کرد نه در موردش حرف زد تمام

حس میکردم مقتدر حرفهای زیادی برای گفتن داره ولی قورت 
رو نگرفتم. از حساسیتش نسبت بخودم داد. راستش منم دنبالش 

  .خبر داشتم و زیاد پیگیر نبودم

دو سه روزی از ماجرای فهام گذشته بود که یکروز عصر پیامی 
ناشناس داشتم. نگاهم به اسمی دوخته شده بود که کال به 

هیچی شبیه نبود و حتما از همکالسیهام بود. ولی انگار اسم یه 
 رم گذشت: انشاال که نوکره نباشه وجورایی شبیه فهام بود. از فک
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 !دست از سرم برداره. ولی راستش خودمم میدونستم دروغ میگم

 جواب سالم رو دادم و نوشتم جنابعالی؟

نوشت: یک عدد عشق مهربون. خوبید؟ فهام زند هستم مزاحم 
 .شدم

لبخندی زدم. نوشتم: عشق مهربونِ مزاحم، واال یه جوری 
ازمان سیا و موساد دنبالتونه. مخم اسمتون رو نوشتید انگار س

هنگید و کمرم رگ به رگ شد تا تونستم اسمتون رو حاال فقط 
 !حدس بزنم خوندنش پیشکش

صدای خنده های فهام با ویس فرستاده شد. نوشت: پس 
 .تونستید حدس بزنید. گروه بغلی هنوز هم آبجی صدام میکنند

ه ، کوچولو کاینبار من بودم که می خندیدم. نوشت: یادش بخیر
شتند دومادشون بشم. ولی االن هیشکی بودم همه دوست دا

 !خواهانمون نیست حتی شما

تند نوشتم: لطفا پای منو وسط نکشید و بیخیال من باشید که 
  .فقط برای الی جرز خوبم

جواب داد: الی جرزم آرزوست. باور کنید اگه مرغ شما یه پا 
م هستم. واال بی داره، مرغ من کال قطع نخاست و سر حرف

تعارف بگم پسر به این خوبی رو باید نازش رو کشید و روی دو 
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 !تا تخم چشم جاش داد. کمی هم از مغزت استفاده کن دختر

با چشمان باز مونده نوشتم: شرمنده تونم جناب زند، نازشو انقدر 
  !کشیدم پاره شد. االنم بیخیالشم دیگه

برم و دنبالم آواز دل  ویس داد: ببین خانم تیموری، کاری نکن
ای دل بخونی ها. و با صدای واقعا قشنگی خوند: از اون باال 

 !کفتر می آید ولی دیگه فهام نمی آید

فقط غش کرده بودم. نوشتم: مملکت که نیست سرای نوابغه. اما 
راستشو بگم صداتون خیلی آشناست نمیدونم شبیه کدام خواننده 

 !ست

صدام اطمینان نداشتم. ممنونم از  شادمان نوشت: واقعا؟ اصال به
انرژی خوبتون. منم چون فعلم خواستن هستش، همینجا بهتون 

قول میدم نتیجه ی مثبت و بله رو بزور همکه شده ازتون 
  .بگیرم

نگاهم به نوشته هاش دوخته شده بود. دلم میخواست سرش داد 
بزنم. دلم میخواست بگم تو که از مشکالت من خبر نداری و 

کرت پیش عشق و عاشقی هستش اصال به دردم فقط ف
نمیخوری.... و دلم هزار حرف دیگه میخواست. ولی فهام یه 

 !غریبه بود تمام، این وسط هم گناهی نداشت
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نوشتم: و روزیکه آخرین جواب منفی منو بگیرید، لطفا از دستم 
 .ناراحت نشید. یادتون باشه من از همین اول بهتون گفته بودم

کرد. بعد نوشت: دختر، من برم ممکنه تو تنها  فهام هم مکث
بشی، منم تنها میشم بخدا. نذار برم... منو برای خودت نگه 

 ...دار

خندیدم. حرفش چنان به دلم نشسته بود که ته قلبم ذوقی 
داشت می چرخید. چقدر هم اعتماد به نفس داشت پسره ی 

 !سریش

دِ ایه بخندان نوشتم: اعتماد به نفست رو قربونش بشه همس
کوچه تون! یعنی باور کن اگه گیاه خرزهره مثل تو اعتماد بنفس 

داشت سالی دو بار محصول زعفران میداد. ولی تنها موندنم 
  .بهترین گزینه ست که ممنونم از لطفتون

جواب داد: خالصه خوددانی. همی پندها گفتمی اندر این هزیان 
ان همین بود پایها، و بس گوشها که نشنیدندی اندر این پندها. 

 .انشا. دست برداشتنی در کار نیست تمام

و فهام با تمام اصرارهام واقعا تمام نکرد. اونشب آهنگ زیبا و 
مالیم دامن خوانی رو برام فرستاده نوشته بود: فقط دعا میکنم 

نخوابیده باشید و این آهنگ رو گوش کنید که مختص خودتونه. 
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آبی پوش بودید و من عاشق  یادتون باشه سه روز قبل سر تا پا
رنگ آبی هستم. همیشه هم این آهنگ رو براتون دورادور 

 .میخونم و ذوق میکنم. تقدیم به شما

که آهنگ آرامش بخشِ تقدیمی، چه با دلم هماهنگ بود و با 
 .ذوقِ مخفی شده در ته دلم خوابم برده بود

 صبح وقتی آنالین شدم برام فرستاده بود، چه بگویم سحرت خیر
که خود صبح جهانی. و سالمی داده آفالین شده بود که فقط ده 

دقیقه ی تمام بالتکلیف چشم به پیامش داشتم. اما راستش... 
 !کم کم محبتی ته دلم می جوشید

از آنروز به بعد هر زمان فهام فرصتی پیدا میکرد پیامهای 
جورواجورش برام میرسید و راستش کنارش خیلی آرامش 

  .داشتم

هم با تمام حسادتهاش حتی شده بزور حرفها و ماجراهای مقتدر 
فهام رو از زیر زبونم بیرون می کشید و رسما به سنگ صبورم 

  .تبدیل شده بود

روزهام میگذشت و من همچنان با مقتدر و فهام زند در محاصره 
می دیدم که بودم. هر طرف رو نگاه میکردم فقط این دو تا رو 

انگار در حال مسابقه بودند. و من دلخوشانه می خندیدم. خدا رو 
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 هم شکر میکردم در

 .کنار تمام مشکالتم چنین مهربونهایی رو سر راهم قرار داده بود

دیگه شرایطم با این دو مرد عین حرفهای مهری شده بود. یک 
 یروز که خونه شون بودم و پدرش آقا تقی از در وارد شد، سالم

داد و با افسوس رو به مامانش گفت: مامان خسته نشدی از بابا؟ 
سال هم فقط یه مرد از در خونه وارد میشه؟ چپ تقی،  ۴۰آخه 

راست تقی، شب تقی، روز تقی، هر دفعه زنگ در بخوره و درو 
باز کنی تقی. بینوا مامان بری سفر و توی هواپیما هم صورتت 

خسته شدم از این تقی. تنها  رو برگردونی بازم تقی! واال منکه
 !می تونم بگم خدا بدادت برسه مامان با این تقی

منکه از بس بخودم فشار میدادم و خنده مو فرو داده بودم، سرخ 
  .شده در حال ترکیدن بودم

پدرش هم خندان سری تکون داد و رو بمن گفت: مهری دیوونه 
 !شده به حرفش گوش نکن دخترم

زدم و غشیدم. حاال اوضاع منهم شده بود  که اینبار واقعا قهقهه
ماجرای بابا تقی مهری! هر طرف سرمو برمیگردوندم یا مقتدر 

 !بود یا فهام

اون روز دانشگاه با استاد یاری کالس داشتیم که برای نشون 
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 :دادن تحقیقم کنار میزش ایستاده بودم. تا تنها شدیم آرام گفت

  !چه خبر از دو تا دوست و فامیل من

خندی زدم و گفتم: واال دوستتون آقا فهامِ سریش که کال لب
پالسه توی گوشی و پیوی من. فامیلتون آقای مقتدر هم شکر 

 .خدا خوبند و سالم دارند خدمتتون

استاد هم خندید. صدرصد از ماجرا خبر داشت. شادمان گفت: به 
توصیه و نصیحتم گوش کن فهام رو از دست نده. اگه یادت 

فش فقط یه جمله گفتم که پاش میتونم قسم باشه در توصی
 ...بخورم و مهر هم بزنم. پایــــــــــدار تا پای داررررررررر

تند جواب دادم: ولی استاد، خودتون از شرایط من و مامانم بهتر 
 ...از من مطلعید. من نمی تونم

استاد ابروهاش باال رفت. جدی گفت: ولی اگه منم که فهام رو 
صدرصد راه چاره ای برای مشکلت پیدا میکنه. می شناسم میگم 

 !بهت قول میدم حورا

گفتم: ولی استاد بقیه ی مردم مجبور نیستند مشکالت منو به 
 ....دوش بکشند. خودم

با اومدن دانشجویی کنارمون حرفم قطع شد که استاد فقط 
  ....زمزمه کرد: بهش اطمینان کن مــــــــــن میگم همین
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ماه از کار کردنم خانه ی  ۸اواسط خرداد ماه بود و بیشتر از 
ت می گذشمقتدر میگذشت. بیشتر از دو ماه هم از آشنایی فهام 

که پای ثابت عشق قلبیش بود و کال عقب کشیدنی در کارش 
نبود. یکی دو بار هم همدیگه رو دیده بودیم اما دیگه چیزی از 
دوست داشتن و ازدواج نگفته بود. ولی دلنوشته ها و آهنگهایی 

  .که برام میفرستاد همه حرفهای دلش رو داد میزدند

ودم و با تمام تالشهام منهم درحالیکه خیلی بهش عادت کرده ب
بفهمی نفهمی براش بشــــــــــدت می لرزید با  ته دلم

تشکری حرفهای دلش رو ندید میگرفتم. زور که نبود موقعیت 
ازدواجم صفر اندر صفر حاال منفی صفر هم بود و هیچ 

  .راهگشایی هم نبود

اونشب برام نوشت: خواهشی بکنم زمین که نمیندازی؟ میخوام 
 !ببینمت

بخندی زدم. دلم بطرفش پر کشید. اما نوشتم: ما که سه هفته ل
 پیش همدیگه رو دیدیم بس نیست؟

فکر کنم کم موند کله مو با ساطور بکَنه که باالخره قرار شد 
 .همدیگه رو ببینیم

با تقاضای من در پارک زیبا و سرسبزی زیر درختی نشسته 
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ن ال خوردبودیم که بستنی قیفی هم خریده بود و هردومون درح
 ....و صحبت کردن بودیم. یکدفعه گفت: حورا

نگاهم منتظرانه بطرفش برگشت و بله ای تحویلش دادم. ادامه 
 .داد: امروز خواستم ببینمت و بگم خیال دارم ازدواج کنم

قلبم یه لحظه فرو ریخت. یعنی چه منظوری داشت؟! نگاهم 
  ...هکبصورتش بود که آهسته بزور لبخندی زدم و گفتم: مبار

تند ادامه داد: دیگه به حرفت گوش نمی کنم و میخوام 
خواستگار بیام. بخدا بعضیا خیلی تصادفی وارد زندگی آدم میشن 

که آدم کم کم قلبش به نفسشون بند میشه. باور کن خیلی به 
حضورت کنارم نیاز دارم عین قلبی که برای بودنش به تپیدن 

 !نیاز داره

به امروز برام از این حرفها خرد  فقط مات نگاش میکردم. تا
نکرده بود. زمزمه کردم: لطفت زیاده ولی تو از شرایط من هیچی 

نمیدونی و اصال به ازدواج فکر نمی کنم. منم بهت قول میدم 
اگه چند روز بهم فکر نکنی منم برات تموم میشم. خب باالخره 

 !تو هم خسته میشی و دنبال کار و زندگیت میری

راز کرد و روی نیمکت خطی کشیده گفت: و من فهام دستشو د
بهت قول میدم اجازه ندم هیچوقت این دوست داشتن تموم بشه 
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 !این خط، اینم نشان

چشمام فقط باز مونده بود. زمزمه کردم: آقای زند، فقط میگم 
دلم از زندگی و مشکالتش انقدر گرفته و دردم زیاده که حتی 

ازه هم نمیدم شما قاطی توان فکر کردن هم بهشون ندارم. اج
 ... این مشکالت بشید. برید دنبال زندگی خودتون که

فهام جدی گفت: دردت به دل و جانم حـــــورا! ولی 
دیوووووونه، اوج خوشبختی اونجاست که یکی بیشتر از خودت 
نگرانت باشه! منم نگران تو هستم و میخوام هرجور شده وارد 

 شم. وقتی بهت گفتمو در مشکالتت شریک با زندگیت بشم
دردت به دل و جانم، ببین چقدر برام عزیزی و لیاقتش رو داری 

 ...که بهت تقدیم کردم همین

چشمام به اشک نشسته بود. از جام بلند شدم. گفتم: یه فریاد 
بلند تو حنجره ی خستمه که حتی نمیتونم صداشو در بیارم. 

نه حوصله ی آقای زند، بی تعارف میگم من نه وقت ازدواج دارم 
فکر کردن بهش. اگه برای این منظور بهم پیام می دید دیگه 

  .بیخیالم بشید که راهتون به ترکستان هستش

آهسته راه افتادم و تا پشتم به فهام قرار گرفت اشکام عاشقانه 
  ...چکید. عاشقش بودم... همین

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

218 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

فهام از پشت سرم گفت: ولی حورا... باور کن من کسی هستم 
وم کردنت رو بلدم. اینجوری با ناراحتی بری و نتونم که قلق آر

اشکی از چشمت پاک کنم فهام پشت سرت پیر میشه... تک به 
 !تک موهاش سفید میشه... با من اینکارو نکن

ایستادم. قلبم می کوبید. دستی بصورتم کشیدم و بطرفش 
برگشتم. بغضمو مثال قورت دادم. اما بازم داشت خفه م میکرد. با 

خفه گفتم: برید در مورد من با استاد یاری حرف بزنید... هقی 
بهشون میگم همچی رو بهتون توضیح بدن. اونموقعست که می 

بینید در این زمانه هرکسی بزور میتونه مشکالت خودشو حل 
کنه، مشکالت حورا همکه جای خود داره و باید در برابرشون 

 گهدارتون برایبایسته. موفق باشید و سالمت آقای زند... خدا ن
 ...همیشه

دلم می سوخت و می سوخت. مطمئن بودم فهام مرد دلخواهمه. 
اما چاره چی بود؟ تا خواستم دوباره برگردم فهام از جاش بلند 
شد. قدمی بطرفم اومد و گفت: اما حورا، من خودم اهل دلم، 

اهل مشکالت ریز و درشتم. اینم یادت باشه معتقدم جذابیت یه 
س و استایلشه نه به پولش، بلکه به ایستادن پای مرد نه به فی

  !حرفاشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

219 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 

فهام هم وقتی بهت میگه کنارت هستم و تمام دردهاتو به جون 
میخرم، پس اونهمه جربزه دارم که اینو میگه! باهام خیلی راحت 

و گحرف بزن. چرا باید برم از استاد یاری بپرسم؟ حرف دلت رو ب
بزار درمانش باشم... خودتو ازم کنار نکش که به روح و خاک 
مادرم قســــــــــم عمرا ازت دست بردارم، ببین به کدوم 

 !عشقم قسم خوردم

نگاهم به نگاهش دوخته شده بود و بدنم از قسمی که خورده 
بود مور مور بود. چشمان جدی و مصممش از نگاهم عقب 

اتو پاک کن... جانم بند اون کشیده نمیشد. زمزمه کرد: اشک
چشماته. برای آخرین بار می پرسم... عاشق کس دیگری که 

 نیستی؟

دوباره دستی به صورتم کشیدم. خیس بود. فهام منتظر جوابم 
بود. سری تکون دادم و گفتم: هیچکس توی زندگیم نیست... 

  .هیچکس... فقط شمایید و صاحب کارم همین

 ؟ فقط مامانته؟فهام تند گفت: پس مشکلت چیه

از پشت اشکام تار می دیدمش. دست بردم از جیب مانتوم 
  .دستمالی بیرون کشیدم و به چشمام فشردم
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  گفت: حورا میشه بشینی و حرف بزنیم؟
و زمانی رو دیدم با تمام اصرارهاش نشسته بودم و در حالیکه 

  .جانم در میرفت نفسهای عمیق می کشیدم

ر مورد مشکلت برام حرف بزنی؟ فهام زمزمه کرد: میخوای د
 واقعا بخاطر مامانته که ازدواج نمیکنی؟

تمام جراتم رو جمع کردم و گفتم: ببینید آقای زند، مامانم به جز 
من و داداشم کسی رو نداره. داداشم که در این دوران گرانی، با 

مشکالت خودش و زندگیش سرش گرمه و هر کمکی هم از 
ه نمیکنه. من و مامان هم دستش بربیاد برامون مضایق

خداروشکر با حقوق بابام زندگیمون براحتی می چرخید و نیازی 
  ..... به هیچی نداشتیم. تا اینکه قلب مامانم

چشمامو با حسرت بستم. ادامه دادم: قلب مامانم ناسور می تپه. 
هزینه ی معالجه ش خیلی زیاده. نه میشه عمل باز انجام داد، نه 

. داروها و آمپولهایی که مامان استفاده می میشه بیخیالش شد
کنه رو دیگه به زور میتونیم هزینه شو برسونیم. وقتی پیش 

آقای مقتدر شروع به کار کردم قرار بود سه چهار ماه ادامه بدم 
فقط بتونم هزینه ی دانشگاهمو در بیارم و پس انداز کنم همین. 

ونم هزینه ی ولی االن چندین ماهه دارم کار میکنم و فقط میت
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آمپولهای مامان و خرج دانشگاهم رو بزور برسونم که خداروشکر 
با این آمپولها حال مامانم خیلی خوبه و منم راضیم. مامانم رو 

باید همیشه پیشش باشم هم کمک حالش، هم کمک خرجش. 
من بدون مامان و مامان بدون من نمیتونیم دوام بیاریم. االن 

میتونم به ازدواج فکر کنم؟ امکان من نه شما، در این بلبشو 
نداره آقای زند.... لطفا بیخیالم بشید که من اصال بهش فکر هم 

  ....نمی کنم

محکم و غمزده گفتم: من بدون مامان و مامان بدون من 
نمیتونیم دوام بیاریم. االن من نه شما، در این بلبشو میتونم به 

ازدواج فکر کنم؟ امکان نداره آقای زند.... لطفا بیخیالم بشید که 
 ....من اصال بهش فکر هم نمی کنم

گفت: و من ازت خواهش می کنم اینو  فهام سری تکون داده
ازم نخوای بیخیالت بشم. حورا... باید حال منو از نزدیک ببینی تا 

درکم کنی. بخدا قسم شبها که خونه تنهام دلتنگیام به مرز 
هشدار میرسه و دیوونه م میکنه. تو مدتهاست انگیزه ی هر روز 

عداز ب زندگی من شدی و واقعا نمی تونم بیخیالت بشم. این پسر
 !تو دیگه خیال عاشق شدن و یه زندگی دیگه ساختن رو نداره

دلسوخته نالیدم: ولی آقای زند بنظرتون چاره م چیه؟! خیلی 
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طول نمیکشه قلبتون کم بیاره و چیزی رو بفهمه که مغزتون 
مدتها قبل میدونست. اونموقع پشیمانی هم دیگه به دردتون 

ن کنار مادرمو دارم و نمیخوره. من توی زندگیم فقط لذت بود
بهش دلخوشم. بقیه ی لذتها خیلی برام گل و گشاد هستند. اما 

هر غمی که می پوشم، دقیقا انگار برای من بافته شده و 
 !اندازمه

فهام گفت: حرفاتو قبول دارم و تایید می کنم. ولی تو هم به 
یکی احتیاج داری تا کنارت باشه و بهش اعتماد کنی! بخدا من 

یِ تو هستم. عشق لیاقت میخواد عاشق شدن جرات. همون یک
همیشه هم بدنبال کسی باش تورو با تمام کم و کاستی هات 

قبول کنه. باور کن حاال که دنیا شعور به هم رسوندن ما رو بهم 
 .نداره خودم همت می کنم و سهم همدیگه میشیم

فقط نگاش میکردم و نگاش میکردم. من میگفتم نره این 
 . فهام از نگاهم خندید. گفت: ابلهانه استمیگفت بدوش

بر اصالحِ ابلهان پا فشردن، چون حرف توی کله ش نمیره. من 
 !میام خواستگاری تمام

با چشمان باز شده گفتم: و منم از همین االن بهتون جواب رد 
 !میدم و تمام
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فهام عصبی گفت: ولی من میام خواستگاری، خودشم همین دو 
بلدم چطور مشکل تورو حل کنم که آب سه روز آینده! خودم 

توی دلت تکون نخوره. تو فقط اجازه بده من پیشقدم بشم بعد 
 !جواب رد بده

دوباره از جام بلند شدم. از اینکه حرفامو نمی فهمید خشمی 
درون بدنم عین خنجر می گشت اما ته دلم رضایت کامل 

ود ب داشت. خداروشکر در این وانفسا کسی هم بود به من دلبسته
و حاضر بود برام هر کاری بکنه. ولی شکرخدا اونم به درد 

  .نمیخورد

 !فهام عاصی گفت: باز بلند شد

تند گفتم: بابا شدنی نیست... نیست... نیست... مشکالت ما 
بحدی جدی هستش که من حال و وقتشم ندارم بهشون اضافه 

کنم! شما چرا درکم نمی کنید؟ بخدا منم زندگی تازه و حال 
ب میخوام ولی نیستتتتتتتتتتتتت تموم شده! من دیگه حال و خو

حوصله ی نق و نوق شوهر رو با غم و غصه ی اونو خوردن رو 
  !ندارم که فقط همینم کمه تا بپوسم و تموم بشم

فهام سری با تاسف تکون داد و با خشم و کمی تمسخر گفت: 
 یواال بدت نیادها، فهم و درک و شعور ربطی به مدرک تحصیل
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نداره. عوض اینهمه خزعبالت میتونستی یکبار بپرسی چطور 
میتونم مرد و مردانه کنارت باشم و کمکت کنم. ولی تو فقط 
نیمه ی خالی و سیاه لیوان رو گرفتی و ول هم نمیکنی. چرا 

اعصاب نداری و اینهمه داغونی تو؟ واال بال سعی کن کمی هم 
  ....از مغزت استفاده کنی که چیز خوبیه

شکام چکید. یعنی فهام بود این حرفها رو بمن تحویل میداد؟ ا
دیگه میتونست بره گم شه که اصال و ابدا حوصله شو نداشتم! 
مشکالت من جای تمسخر و نصیحت الزم نداشت! کارش به 

 .... جایی رسیده بود داشت منو مسخره میکرد و

قدمی عقب رفتم. هیچ حرفی براش نداشتم هیچی! فقط باید از 
 !وزگارم گم میشد همینر

پشت بهش کردم و راه افتادم. از ته دل می گریستم و راه 
میرفتم. در تمام دار و دنیا یک نفر بود به دلم نشسته بود اونم 

اینجوری بدون درک و فهم از آب در اومده بود و تنها خودشو با 
 !تنهایی هاش می دید

چشمان  وارد خونه که شدم خداروشکر مامان توی حمام بود و
  .سرخمو نمی دید. وگرنه واقعا نمیدونستم بهش چی بگم

خسته و بریده زیر پتو رفتم و بازم اشکامو جلودار نبودم. کاش از 
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اولش اجازه نمیدادم فهام توی دلم برای خودش جا باز کنه که 
االن این وضعیتم باشه. دلم می خواست داد بزنم آخه 

ن که االنم اینجوری بـُــــــــز، تورو چه به دوست داشت
 !آالخون واالخون بمونی

اونشب مامانم هم از حال بدم حیران بود که گفتم انگار 
  .سرماخوردم و نمی تونم چشمامو باز کنم فقط دارند میسوزند

با تمام رنجشهام، گوشی هم فقط توی دستم و چشمم به دنبال 
 هباال اومدن پیوی فهام بود بلکه از حرفهاش معذرت خواهی کن
و قال قضیه کنده بشه. اما خبری نبود که نبود. تنها مقتدر بود 
که صفحه ش برام باال اومد در حال نوشتن سالم احوالپرسی 

  .بود

با غم و غصه ی بی حدم و دلتنگانه چنان بطرفش پر گشودم و 
تدر چنان خودمو در حصار محبتهاش قرار دادم که بینوا مق

خودشم بشدت تعجب کرده بود. فقط می پرسید چی شده چرا 
  امشب اینهمه بهم ریخته ای؟

باالخره مثل همیشه با اصرارها و محبتش، همچی رو از زیر 
زبونم بیرون کشید و بعد نوشت: تو اصال اجازه دادی حرفشو 

  بزنه ببینی چند مرده حالجه؟
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ه نه کس دیگه! جواب دادم: مشکالت ما فقط بخودمون ربط دار
مثال میخواد برای مامانم چیکار کنه؟ اون فعال به فکر تنهایی 

 !خودشه نه به فکر مشکالت من

مقتدر نوشت: حورا تو که اینهمه بی انصاف نبودی! چطور دلت 
میاد این حرفهارو پشت سر شبهِ من بزنی! شاید واقعا میخواست 

 !کاری بکنه و تو اجازه شو ندادی

. نوشتم: دیگه کار به اونجا رسید که فهم و اشکام فرو ریخت
شعور نداشته مو به رخم کشید و گفت اصال از مغزم استفاده نمی 

کنم. منم گذاشتم رفتم. وقتی عوض درک حرفهام بهشون 
 خزعبالت بگه دیگه چه انتظاری ازش میتونم داشته باشم؟

مقتدر فکر کنم فقط هنگ کرده بود. نوشت: یعنی چی این 
یدی اون مردکِ قالتاقِ زبون باز رو بده ببینم غلط کرده حرفها؟ آ

این حرفهارو بهت زده! اون غازچرون رو پیش پات قربونیش 
 !نکنم مقتدر نیستم

بی حس لبخندی زدم. خداروشکر داشتمش که هم سنگ 
صبورم بود هم بادیگاردم. بعدا با اصرار زیاد مجبورم کرد تک 

 استیکر، نگاه پراز شماتتشتک حرفامون رو بهش بگم اینبار با 
بطرف من بود که نوشت: درسته حرفشو بدجور رسونده، ولی 
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بیچاره فهام منظورش این بوده اینهمه روی حرفها و نظرات 
خودت پافشاری نکن و کمی هم به حرف بقیه که عاشقت 

هستند و دلشون میخواد کمکت کنند گوش بدی فقط همین. 
ز نداره که بخدا اونیکه اهی نگو مشکالتمون به هیشکی ربطی 

ته دلش دوستت داره و تورو برای خودش و توی قلبش کنار 
گذاشته دلش میخواد کمکت کنه خنده روی لبات بشینه و 

آرامشت بهت برگرده. تو حتی جلوی کمک منو میگیری که یه 
دوست دیرینه و موندگار هستم برات! ولی بازم آیدی اون مردک 

یمون رو بده ببینم، غلط کرده با کل زهرِ خرِ کره مارِ شبیه م
 !داروندارش باهات اینجوری حرف زده

دیگه بلند خندیدم. بینوا فهامِ زهرِ خرِ کره مار که چه اسم قاطی 
  .پاطی هم تحویل گرفته بود

چقدر آروم بودم. چه حس خوبی توی رگهام می چرخید. اشکام 
تدر مق دیگه خشک بود و نور تازه ای به زندگیم برگشته بود.

 ...نوشت: آیدیش رو لطف کن زود

جواب دادم: بیخیالش بشید. اونم دیگه رفته و اصال خبری ازش 
نیست. کال به درد هم نمیخوردیم. اون یه همراه برای تنهایی 
هاش میخواست که من نبودم. دیگه از امشب بهش فکر هم 
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  .نمی کنیم و اسمشو نمیاریم

دلتنگ تصمیم گرفتم اونشب وقتی چشمام روی هم می اومد 
دیگه فهام و خاطرات و مهر و محبتش رو بقچه کنم و در 

پستوی قلبم برای تمام عمرم نگهش دارم. ولی میدونستم تک 
تک سلولهام برگشتن فهام رو میخواد و تا آخرین لحظه هم 

چشمم دنبال باال اومدن صفحه ی چتش بود که مثل هر شب، 
  ....شب بخیر بگه و ..... که اونم نبود

خونه ی مقتدر گوشه ی مبل کز کرده بودم و پاهامم جمع کرده 
روی زانوهام گذاشته بودم و با  دستام دور پاهام حلقه بود. سرمو

حال خراب و دلِ تنگم حوصله ی هیچی رو نداشتم حتی اشک 
 .روز بود فهام برای همیشه رفته بود ۷ریختن. درست 

میدونستم بعضی روزا هست خیلی بیشتر از یک روز پیر میشیم و 
من در این یک هفته ای که گذشته بود حس میکردم روحا و 

  .ه اون حورای همیشگی نیستمجسما ریزش کردم و دیگ

دلم میخواست از خودم خجالت نمی کشیدم و می گفتم: کجا 
بگردم دنبالِ آرامشی که وقتی تــو بودی داشتم. ولی راستش از 

 :خودمم خجالت می کشیدم. دلسوخته سرمو بلند کردم و خوندم
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 ...تابتڪ ز خط مَرا اسم بزن عشق ےا

 !...بست سفر بار او و بودم َرانڪمن بار 

 

خداروشکر مقتدر که حالمو درک میکرد هیچ لحظه ای تنهام 
نذاشته بود تا روبراه بشم و بتونم نبودن فهام رو دوام بیارم. اما 
کامال مشخص بود چقدر از نبودن فهام توی زندگیم رضایت 

داره و خوشحاله پیرمرد حسووووووود! االن هم با اصرار خودم 
فکر و ذهنم، آسانترین غذای  برای پخت و پز و مشغول شدن

ممکن تاس کباب رو ازم خواسته بود و من منتظر جا افتادن غذا 
  .بودم

یک هفته از قهر کردن من و فهام گذشته بود و کامال مشخص 
بود همچی تمومه. پسرک خودشیفته که اونهمه ادعاش میشد 
نمیتونه یک لحظه دوری منو تحمل کنه، جا زده بود و دیگه 

نبود. هرچند کمی هم خودم مقصر بودم، ولی فقط  خبری ازش
دلم میخواست برای آخرین بار می دیدمش و چنان سیلی 

محکمی توی گوشش می خوابوندم تا بفهمه مردم سنگ و کلوخ 
نیستند بیاییم با احساسات نابشون بازی کنیم و بعد بزاریم بریم. 

  .... بخدا مردم رگ و پی و قلب و احساسات دارند که
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کم چکید و ناخواسته بلند گفتم: استاد یاری شناختت اشتباه اش
محض بود. پایدار تا پای دارررررررت حتی در حد یه دوستی 

  !ساده هم نبود

گوشیم زنگ خورد. مامانم بود. راستش کمی نگران و تند جواب 
دادم که شکرخدا صداش آروم بود. گفت: حورا موقع برگشتن 

  .گار مهمون داریمبخونه میوه و شیرینی بخر ان

 !گفتم: داداش اینا میان؟ ولی اونا که دو روز پیش خونمون بودند

مامان خندید جواب داد: راستش االن زنگ میزنم داداشتم امشب 
بیاد. خانم مسنی زنگ زده بود و اطالع داد شب اگه خونه باشیم 

میخوان خواستگار بیان و یکی از دوستان خانوادگی شون تورو 
ه. منم گفتم دخترمون فعال تصمیم داره درس بخونه معرفی کرد

و خیالی برای ازدواج نداره که خیلی رک جواب داد: حاال اجازه 
بدید از نزدیک همدیگه رو ببینیم بعدا تا خدا چی بخواد و 

  قسمت چی باشه. بنظرت دیگه چی باید می گفتم؟
نگاهم به تلویزیون دوخته شده بود. فقط خواستگارم کم بود 

مین! ولی از همین االن میدونستم جواب رد رو براشون آماده ه
  .دارم

با خریدهام وارد خونمون که شدم مهری در حال جارو کشیدن 
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بود و از مامان هم خبری نبود. ابروهام متعجب باال رفت. خندید 
و گفت: واال اینجوری نگاه کردن نداره. یعنی امکان نداره برا 

  .یخبر باشمکسی خواستگار بیاد و من ب

چشمام باز شد. اینبار غش کرده بود. جارو رو خاموش کرد و 
ش گفت: خبر داشتم دانشگاهی و بیکار بودم اومدم یه کاسه آ

براتون بیارم، دیدم مامانت داره خونه رو تمیز می کنه که از زیر 
زبونش کشیدم گفت مهمون دارید. منم مجبورش کردم بره 

ه خودم خونه رو آماده کنم همین! خونه ی ما و استراحت کنه ک
بعد با نیش باز ادامه داد: فقط بگو ببینم فهامت داره خواستگار 

 میاد؟

دلم سوخت. بطرف آشپزخونه رفتم و گفتم: بره گم شه مردک 
  .قوزمیت که الهی خبر مرگش با تابوتش یکجا بیاد

مهری بلند گفت: میگم چند روزه آویزونی پس قهر کردید؟ برای 
 ی شده مگه؟چی؟ چ

گفتم: نمیدونم چی شد، فقط میدونم دلم میخواد یه بار ببینمش 
 !و یه چاقو توی شکمش فرو بکنم

مهری گفت: ماشاال! اونوقت خدا هم میزنه پس کله ات و میگه 
من خَلَقَ، حورا قَتَله! ) من آفریدم، حورا به قتل برسونه( وای 
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رسو و زن ذلیل و بینوا فهام! هنوزم ماتم بخدا. اونکه اونهمه ت
 زن شهید بود چی شد پس؟

بطرف اتاقم رفتم و گفتم: دیگه حرفشم نزن تموم شده و رفته 
 !سر قبر خودش. اصال هم بهش فکر نمی کنم دیگه

مهری آهی بلند کشید و گفت: آره مشخصه اینهمه زار و نزار 
  !بهش فکر نمی کنی

 گویند که عشاق جهان عقل ندارند

 یعنی تو خری

 ...ه مراتب ز تو خرتـــــرفهام ب

زنگ خونمون بصدا در اومد که مامان بود. دیگه ادامه ندادیم و 
با کمک مهری خونه رو در نیم ساعت مرتبش کردیم. ولی از 
همان اول به مامان اعالم کردم حتی پسر وزیر وزرا هم باشه 

همین امشب جواب رد رو بدید و راهیشون کنید که حوصله 
  !ای مردم چایی بیارم و کفششون رو جفت کنمندارم هر روز بر

 

اونشب حتی حوصله نداشتم اضطراب داشته باشم. کال بیخیال  
دنیا و آدماش بودم و همه ی عالم میتونستند منو پسند نکنند و 

سرراست برند به جهنم! حتی مامان هم از اینهمه بی حال بودنم 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

233 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

تعجب کرده بود و گله مند گفت: یعنی چی حورا؟ الاقل انتظار 
روی لپهات نشسته باشه! داشتم کمی توی فکر بری و سرخی 

 !اما انگار بهت پیف پاف زدند و هیچی رو حس نمی کنی

فقط میدونم خندیدم. جواب دادم: واال لولو نیستند ترس داشته 
باشم. میدونم دو سه نفر میان خونمون و یه چای و شیرینی 

میخورند و جواب رد میگیرند میرند دنبال کارشون. االن کجاشو 
 ام سرخ بشه؟باید فکر کنم و لپه

جلوی آینه موهامو پشت سرم جمع کردم و یاد آهنگ مو فرفری 
ود موقعیتم جور ب فهام توی ماشینش افتاده بودم. فکر کردم: اگه

و فهام خواستگار میومد صدرصد موهامو جوری می بستم از زیر 
  .شال توی چشم باشند و بفهمه موهای منم فرفریه

تموم میشد. ولی بی انصاف آهی بیرون دادم. کاش برای همیشه 
این مدت منو خیلی بخودش عادت داده بود که االنم ذره ذره 

  .داشت منو می کشت و عین هروئین از تنم خارج میشد

تونیک بلند و سبز رنگی داشتم که با شلوار سیاه تنم کردم. شال 
شیری رنگی هم سرم کردم که اصال با لباسهام نخوند، ولی برام 

دمپایی های قرمز رنگی هم پام کردم و لبخند بی اهمیت بود. 
زدم. شده بودم شهر فرنگ از همه رنگ. خواستگارها باید همین 
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امشب توی ذوقشون میخورد و میرفتند دیگه هم برنمی گشتند! 
بدون ذره ای آرایش از اتاقم بیرون اومدم و تا نگاهم بصورت 

شم متعجب مامانم افتاد خندیدم. مامانم شاکی غرید: خب چ
انتظار مردم نیستی به جهنم. ولی چرا هفت رنگ پوشیدی، این 

 !چه وضعیه بی سلیقه

تا دهن باز کنم زنگ خونه زده شد. حتما داداشم بود. با لبهایی 
کشیده شده از لبخندی مثال دلخوشانه بطرف در رفتم. تا درو باز 

کردم مهری بود و جیغ جیغ کرد: گفتم نگاهی به سراپات 
وا رفت. بعد بلند خندید و با قهقهه گفت: پرچم جان،  بندازم.....

بخدا قسمممممم من خواستگارت باشم از همین دم در 
برمیگردم و الاقل وقتمو هدرِ شلخته ای مثل تو نمی کنم. واال 
بخدا در این عصر پسری تورو با این وضعیت شله قلمکار قبول 

کلفت  ومیکنه که دیگه جانی و قلبی عاشقت باشه وگرنه عینه
 !خونه زادی باور کن

منم خندیدم که آسانسور داشت باال میومد و مهری که هیچی 
سرش نکرده بود با عجله داخل خونشون شد. لحظاتی بعد درو 
برای داداشم باز کردم و تا وارد خونه شد با قیافه ی خندانش 
نگاهش از دمپایی هام باال اومد و روی شالم نشست. گفت: 
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شه امشب! انگار شمشیر بدست منتظرشون عجب خواستگاری ب
 هستی نه؟

خندیدم و درو پشت سرش بستم. مامان که جواب سالم داداشمو 
داده بود غرغرکنان گفت: حاال میگن چرا قلبت درد میگیره. واال 
یه بوفالو الزمه فقط حرص این دخترو بخوره! بعد دادزنان گفت: 

 !بروووووو عوضشون کن آبروی منو نبرررررر

فون بصدا دراومد که صدرصد خواستگارها بودند. داداشم گفت: آی
دیگه هیچ کاری نمیشه کرد بیخیال مامان. قسمتش هر چی 
باشه همون میشه که امیدمون به حق هستش عاقبت بخیر 

 ...بشه

 

داداشم که بطرف آیفون رفت راستشو بگم لحظه ای دلم شور 
افتاده بود. کاش وقت داشتم لباسهامو تغییر میدادم ولی فقط دو 

نی وسه دقیقه وقت داشتم که اونم شدنی نبود. با تاسف سرمو تک
دادم و از فکرم گذشت: به دَررررررررک... هر چه پیش آید خوش 

آید. چه پسند کنند چه نکنند به حال من یکی که اصال فرقی 
 !نداره

داداشم جلوی در ورودی ایستاده بود که در آسانسور باز شد. 
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صدای بفرمایید گفتنی بگوشم نشست و سالمی خانمانه و متین 
  .در راهرو پیچید

واب سالم رو داد و عقب کشید کنار مامانم ایستاد تا داداشم ج
مهمونا وارد بشند. منم که با کمی فاصله جلوی آشپزخونه 

  .ایستاده بودم و نگاهم به در بود

خانمی مسن وارد شد و با داداش و مامانم احوالپرسی کرد. 
بطرف من چرخید و نگاهش بصورتم نشست که لبخندی زد. 

 شبیه کی بود؟

 فت: سالم دخترم، خوبید عزیزدلم؟مهربان گ

به مالیمت سری تکون دادم و جواب دادم که تا نگاهم به پشت 
سرشون افتاد حس کردم پیشونیم لحظه ای گز گز کرد و بعد یخ 

زد. انگار گیج بودم و آدمی که جلوی برادرم ایستاده در حال 
احوالپرسی بود رو نمی شناختم. استاد یاری االن اینجا چیکار 

 ...شت؟ یعنی چی آخهدا

تا بطرفم برگشت در آنی چشماش باز شد. از سر تا پامو نگاه 
کرد و بعد با تعجب نگاهشو به چشمام دوخت. دوباره نگاهش 

تند روی لباسهام چرخید و چشمان پر از سوالش دوباره بمن 
دوخته شد. عالم و آدم از یادم رفته بود. فقط و فقط چیزی توی 
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م میخواست یکی کمکم کنه بگه االن و در مغزم می کوبید و دل
 !این لحظه استاد یاری اینجا چیکار میکنه؟

استاد فکر کنم حالمم نپرسید و بطرف مبلها رفت. خانمی بطرفم 
برگشت که وای خدای مــــــــــن، همسر استاد یاری بود که 

یکبار در دانشگاه و بارها در پروفایل استاد عکسشون رو دیده 
و یک کالم سکته کرده بودم تمام! هنوز هم از بودم! کال 

بودنشون توی خونمون سر در نیاورده بودم! آخه خواستگاری من 
 کجا و اینا کجا!؟

خانم یاری که کامال متوجه گیج شدنم شده بود بطرفم اومد و 
دستمو بدستشون گرفت. گفت: حالت خوبه دخترم؟ رنگی 

 !بصورتت نمونده ها

و از حفظ تحویلش دادم که زبان بزور چند کلمه ای منگ 
خشکم به سقف دهنم چسبیده بود. آهسته بفرماییدی گفتم که 

بطرف همسرشون رفتند و تازه من چشمم به شاداماد گل و 
گالب نشست که کال فراموشش کرده بودم. اینبار خونه کامل 

داشت دور سرم می چرخید و حالت تهوع هم داشتم. یعنی چی 
می مردند بهم اطالع بدند کی داره به  این کارها! مگه اینا

خواستگاریم میاد! نفسهای بریده و سوزانم اذیتم میکرد و چشمم 
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فقط به جناب فهام زند بود که با دسته گل زیبا و قشنگی بطرفم 
برگشته بود و داشت به سمتم قدم برمیداشت. جلوی روم ایستاد 

و ارو دسته گل رو بطرفم گرفت. زمزمه کنان گفت: قابل شم
 !نداره مهربان حورای دنیا

دسته گل بین دستام قرار گرفت که رسما یخ زده بودم. وقتی با 
نفسهای تنگم وارد آشپزخونه شدم تازه یاد لباسهام افتادم و در 

آنی عرقی از پشتم شره کرد و رسما از کنار گوشهام چکید. وای 
ا تثنخدای من.... چیکار کرده بودم مــــــــــن! دستم بدون اس

روی سرم نشسته بود و فقط توی سرم می کوبید خاک بر 
 !سرررررررت... خاکککککک بر سرت مهربان حورای دنیا

خوشآمدگویی داداشم بلند شد مخصوصا استاد یاری رو که 
عکسهاشون رو دیده بودند و می شناختند بخوبی تحویل گرفت. 

  .منهم که دقیقا در حال جان کندن وسط آشپزخونه بودم

نگار یکی از عجیب ترین کارها و اتفاقات دنیارو شاهد بودم و ا
راستش هنوزم باورم نشده بود. خداروشکر مامان شربت رو آماده 

کرده داخل یخچال بود. وگرنه عمرا میتونستم با این شرایط 
  .شربت آماده کنم. شرمندگیم هم بابت لباسهام که نگم بهتره

و در عین یخزدگی بحدی  با لرزش دستام شربت رو تعارف کردم
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گرمم بود انگار از کل بدنم حرارتی خورشیدی ساطع میشد. 
جلوی فهام چطور شربت گرفته بودم رو همکه اصال یادم نمیاد. 
چون تمام افکارم به دعوا و قهر و بیخبری یک هفته مون بود و 

 .بازم دلم میسوخت

ور زسینی خالی بدستم یکراست داخل اتاقم شدم که تا همینجا ب
دوام آورده بودم. منکه خواستگارهامو خودخواسته باخته بودم 

پس بقیه ی دست و پا چلفتگی هام هم توفیر زیادی در ماجرا 
  .نداشت

روی تختم نشستم و دستام روی گونه هام نشست. نگاهم به  
فته بود اونم دمپایی های قرمزم افتاد. خدایا عجب آبرویی ازم ر

پیش کی؟ اول از همه استاد یاری و همسرشون، بعد پیش 
فهاممممممممممممم... و من چقدر دلم می خواست اول استاد 

یاری بعد فهام رو تکه تکه کنم و گوشتشون رو به جک و 
جونورای صحرا بدم! اما راستش دلم برای فهام یه ذره بود فقط 

ین اعترافهای دنیا بود یکی سخت تر "دلم تنگ شده" یه ذره. و
 .که من حاضر بودم در این لحظه این جمله رو داد بزنم

بریده از تمام دنیا دستم بطرف گوشیم رفت. صدایی از پذیرایی 
نمیومد انگار در حال خوردن شربت بودند. نگاه تار و سوزانم اول 
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به پیامهای مقتدر افتاد و پشت بندش نگاهم به صفحه ی فهام 
م باال اومده بود. تند صفحه شو باز کردم که نوشته افتاد که برا

 :بود

 

 و باشد ہغروب جمع 

 ...بنشینم رویتہروب

 ؛ شدم ڪہات محو زیبایی

 !!رفتم من خب َویمڪب

  جا؟ڪبا دلهره بپرسی 

 : َویمڪب و بندازم باال را راستم ےابرو

 "ماهت لڪش قربان ہب"

 

 ـریمیڪ_علی#

 

بید و هم برای شعر قشنگش ضعف رفته بود. اما قلبم می کو
توی دلم داد زدم: الهــــــــــی شکل ماهش خفه ت کنه 
بدردنخوووووور! پسره ی موذمار می مرد همینجا بهم پیامی 

بندازه بگه داره چه غلطی میکنه که الهی من به قربان شکل 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

241 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 !ماهش برم

 مو جمع ولبخندی شرمگین زدم. جوابی براش نداشتم. هنوز خود
جور نکرده بودم و خودشم که ماشاال چند متر اونورتر توی 

  .خونمون بود

صفحه ی مقتدر رو باز کردم که صدرصد نگرانم بود. امروز کال 
آنالین نشده بودم و خبری ازش نداشتم. حدسم درست بود از 

بس صدام کرده بود خسته شده آخرش نوشته بود: صدا و قلبم 
 !نصافگرفت کجایی آخه بی ا

سالم نداده نوشتم: شرمنده تونم فقط سرم خیلی شلوغ بود و 
راستش االن خواستگارها توی پذیرایی هستند. براتون حتما 

 .تعریف می کنم

ولی خبری از مقتدر نبود که نبود. همیشه ی خدا گوشیش 
دستش بود و با اولین پیامم در جا جواب میداد. ولی فعال که 

 ...نبود

تنی که تازه یادم افتاده بود حدودا شباهتهایی خانم مسن و خواس
به فهام داره، با محبت تمام شروع به حرف زدن کرد و خودشو 
تنها عمه ی فهام معرفی کرد. بعد در مورد فهام چند کلمه ای 
توضیح داد که ادامه ی حرفهارو به محسن خان) استاد یاری( 
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  .سپرد

جاییکه  استاد هم که قشنگ مته به خشخاش گذاشت و تا
میتونست از فهام و شغل و تحصیالتش داد سخن داد که من 

همه چیز رو در موردش میدونستم. حتی گفت خودش معرف من 
به این دانشجوی موفقش بوده که مطمئن بودند خوشبختی 

 .حورای نازنینش با وجود فهام تکمیل میشه

مات و مبهوت داشتم گوش میدادم و واقعا نمیدونستم تکلیفم با 
  ...!ین خواستگاری چیها

ود ب چشمامو بستم و دیگه داشتم بیهوش میشدم. فردا چهارشنبه
و از ظهر در دانشگاه کالس داشتم که باید نیرویی ذخیره 

  .میکردم

صبح تا چشم باز کردم اول آنالین شدم و نگاهم روی پیامهای 
مقتدر و فهام افتاد. ساعت پیامهاشونو دیدم که تنها چند دقیقه با 
هم فرق داشتند. خندیدم. انگار این دو شب رو با هم و کنار هم 

قتدر که بفهمی نفهمی به خون فهام تشنه بودند. مخصوصا م
  !بود

نمیدونم چرا، ولی اول صفحه ی مقتدر رو باز کردم. بابت نبودن 
دیشبش معذرتخواهی کرده نوشته بود یکی از دوستاش بخاطر 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

243 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

بیرون و دورهم بودند.  ۱۲نوه دار شدنش مهمونی داده بود که تا 
تظرم بود. بعد حال و احوالی کرده بود که تا جواب دادم من

  .صدرصد هنوز خونه بود و به فروشگاهش نرفته بود

وقتی پرسید چه خبرا که منتظر گزارشات نابتم، راستش منم 
دلخواسته و با ذوق تمام خواستگار اومدن فهام رو بهش اطالع 
دادم. بحدی کنار هم راحت بودیم که چیزی برای مخفیکاری 

 (نداشتیم. )خدا نصیب همه بفرماید

شت: پس این پسره ی الدنگ باالخره نتونست تحمل شاکی نو
  کنه و خواستگار اومد نه؟

خندان نوشتم: باور کنید الدنگ نیست و نیمه ی پنهان خودتون، 
عین خودتون خیلیم باشخصیته. یه جورایی حسم میگه فهام پا 

به سن بزاره خیلی شبیه شما میشه شیطون و غیر قابل پیش 
 !باال میره بینی که از دیوار راست هم

مقتدر خندان جوابهامو میداد. اما حرفهاش جوری بود هم حسی 
از خوشحالی داشتم هم حسی از حسادت! خندان نوشتم: حسادت 

موقوفه که خیالتون تخت. از االن جوابم به نیمه ی خودتون نه 
 .هستش

مقتدر فقط نوشت: تو یه دیوونه ای حورا! کی میری دانشگاه بیام 
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 .از نزدیک حرف بزنیم دنبالت؟ میخوام

منکه چشمام باز شده بود. دوباره مقتدر نوشت: اول طرفت رو 
خوب بشناس بعد جواب رد بده. محسن خان کسی نیست آدم 

بدی رو بطرفت راهنمایی کنه. ساعتش رو بگو که سر خیابانتون 
 !منتظرت میشم. باید مشورت کنیم

د فهام ر کنیفقط هراسان نوشتم: جان من بیخیال بشید! حاال فک
اینطرفها باشه و منو توی ماشین شما ببینه. اصال میتونید بفهمید 

 چه آبرویی ازم میره؟

مقتدر نوشت: غلط کرده پسرک یالقوز! حرف زیادی بزنه باور 
کن میزنم شل و پلش می کنم کال حورا از مغزش بیرون بپره! 
 بخواد شاخ بازی دربیاره ادبش میکنم بدجووور. االن هم چیزی

بهش نمیگم فقط دارم به حقوق حیوانات احترام میزارم فکر 
 !نکنه خبریه

از ته دل می خندیدم که نوشتم: و شما همکه از خدا خواسته! 
ولی ممنونم واقعا نمی تونم سوار ماشینتون بشم. منکه کال نظرم 
در مورد فهام منفیه. ولی تا چی پیش بیاد و پیشونی نوشتم چی 

  .باشه

در کوتاه اومد و بیخیالم شد که نفسم در اومد. خداروشکر مقت
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  :پیوی فهام رو باز کردم. نوشته بود

 

 من فدای چشم و آن خال لبت ای گل من

 از تب عشق تو جان را به فدایت بکنم یا نکنم؟

 

 باور کن

  آنقدرهم خودخواه نیستم

 !بخواهم خودم ےبرا صرفا تورا ڪہ

 اصال من هیچ

 نارڪ ہمن ب

  .. بانـــو

  ؟ےروس مادرم میشوع
 

 ـریمیڪ_علی#

 

لبام از شیطنتش بخنده باز شده بود که سالمی دادم و بدون 
هیچ جوابی صفحه شو بستم. غمگینانه فکر کردم: من جوابمو 

روزها قبل بهت داده بودم. نمیتونم فهام... واقعا در وسع و طاقتم 
ر از مشکالتم بیشت نیست مامانمو تنها بزارم. کاش می فهمیدی
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اون چیزی هستش که حتی بتونم دونه دونه برات بشمارم. یه 
دختر وقتی استطاعت خریدن یه حلقه برای شوهرش رو نداره و 

پوستشو می شکافه قرون قرون پولشو توی پوستش میزاره و 
برای داروهای مامانش پس انداز میکنه، پس هیچوقت نباید به 

 ...مه ی داروندار و زندگی منه تمامفکر ازدواج باشه. مامانم ه

اون روز توی دانشگاه با تمام اندوه و دلمردگیهام حالم جوری 
بود که ته قلبم خبر میداد حتما فهام به دیدنم میاد. راستش منم 

دلم دیدنش رو میخواست. ولی باید هرجوری شده تمامش 
  .میکردیم

ی ها تاکس وقتی از دانشگاه بیرون اومدم مسیری رو پیاده بطرف
می رفتم که سیگنالی بلند باال بگوشم نشست. پشت سرمو 

نگاهی کردم که چشمم به فهام افتاد. داخل سمندش منتظرم 
بود. یاد حرف مهری افتادم که دیشب موقع بدرقه کردن 

خواستگارها، از پنجره شون سرکی به بیرون کشیده، گزارش 
  .داده بود ماشین شاه داماد شاسی بلنده

ن ایستاده بودم که فهام پیاده شده بطرفم اومد. با قیافه همچنا
ی بشاشی که داشت فقط انرژی خوب بطرفم میفرستاد و لحظه 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

247 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

ای متوجه شدم تمام غمهام پر کشیده و یه حورای دلخوش 
  .مقابل فهام ایستاده

 

با احوالپرسی مهربانانه و دعوت جدی فهام برای همراهی، هیچ 
حرفی نداشتم بزنم. بطرف ماشینش رفتیم که در جلو رو برام باز 
کرد. بالتکلیف فقط نگاش میکردم و تا به امروز جلوی ماشینش 

ننشسته بودم. شاکی گفت: نزدیک سه ماهه منو می شناسی. 
هیچچچچچچ... یعنی یعنی االن هم کنارم نشینی یعنی فهام 
 ...فهام برو کشکت رو بساب مرد ناحسابی

چشم غره ای جانانه بهش رفتم و گفتم: چایی نبات بدم  متعجب
دستت کمی آروم بشی؟ این چه وضعیه آخه هنوز هیچی نشده 

 !سر دعوا داری

خندید. صندلی جلو نشستم که درو بست و با قدمهای بلندش 
ندی گفت: قربانت بچسبانم خودشو پشت فرمان انداخت. با لبخ

الهی. فدایی داری سرراست از بنگالدش که با یه حرف 
 !اینجوری آدمو آروم میکنی

  خندیدم و گفتم: مثال االن آرومی اینجوری داد میزدی؟
تند گفت: واال انتظار داشتم یه جواب قشنگ ازت تحویل بگیرم 
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 ... که شما خانوم خانومها جوابمونم ندادی و

بنظرم آخرین حرف و جوابمو هفته ی قبل بهتون گفتم: ولی 
 !دادم. دیگه نیازی به تکرار مکررات نبود

فهام بدون پلک زدن گفت: سیستم عاملت خیلی جالبه حورا! 
واقعا بی انصافی تو دختر! فقط بگو با کدام الالیی وجدانت رو 

که اینجوری بیخیال منِ مهربون و سراپا عشق شدی!  خوابوندی
یه قانونی تو دنیا هست به  .ب کشیدنی در کار نیستباور کن عق

  .نام قانون من و تو

یعنی تو با هر کسی غیر از من باشی غیر قانونیه همین و فقط 
 .خودِ خودم تامام

از حرفاش و عشقی که توی گفته هاش بود لبام به خنده باز شد. 
با شیطنت جواب دادم: به جونِ خودت هیچکس توی زندگیم 

حیدر نه صفدر نه دفتر نه کفتر. خودمو با ننه جونم نیست. نه 
عشقه همین که خیالت راحت. باور هم بکن یکی که اسمش 

بیفته روی گوشیم و هل بشم و غش و ضعف کنم چیه، همونم 
  .ندارم

فهام غرید: پس من چیم المذهب؟ شیطونه میگه یه فحشی 
 !بهش بدم بره توی گوگل دنبال معنیش بگرده ها
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تم: ولی یه هفته بیشتر گذاشته و رفته بودی، زیاد آهسته گف
  ...بخودت و عشق نداشته و سردت نناز

آهسته گفتم: ولی یه هفته بیشتر گذاشته و رفته بودی، زیاد 
 !بخودت و عشق نداشته و سردت نناز

فهام که نگاهش بصورتم بود برگشت و راه افتاد. اما جواب داد: 
سکوتِ من هزارتا حرف داشت که تو هیچوقت نشنیدی! سکوت 

بودم جلوی  من بچه بازی و قهر نبود، بلکه فهام رو گذاشته
خودم و سین جیمش میکردم ببینم چند مرده حالجه. آیا میتونه 

دل به دلت بده و باهات توی این زندگی با شرایط خاصت همراه 
بشه یا نه! باور کن بعضی از رفتنها و سکوتها برای بهتر شدنِ 

 !رابطه ست نه تموم کردنش

لی و زمزمه کردم: با تمام کارهایی که کردی خیلی لطف داشتی.
بازم میگم من بدردت نمیخورم. من مشکالتم برای خودمم 

  .زیادیه چه برسه که بخوام تو رو هم قاطی اونا بکنم

نیم نگاهی بصورتم انداخت و گفت: دیووووونه، یکی باید باشه 
خود خالصمون رو با هر چی که توی زندگیمونه و کل اخالق و 

ه دختر که خصوصیاتمون دوست داشته باشه! وگرنه چه زیاد
ممکنه هیچ مشکل خاصی هم برای ازدواج نداشته باشند! ولی 
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بخدا بدونِ تو خیلی از چیزا توی زندگیم کامل نیست! در این 
یک هفته، کارم فقط شده بود مرور خاطرات و زندگی توی 

 .خیاالتم و تصمیمهایی برای آینده ام همین

دادم:  بغض ناخواستمو قورت دادم و بدون لحظه ای فکر جواب
تو میدونستی چرا رفتی، ولی من از شدت ناراحتی فکر کنم 

اندازه یک داروخانه حرص خوردم و حتی نتونستم صدامو در 
بیارم. یادت باشه اینجور اتفاق ها و رفتنهای بی سروصدا 

 .بعضیارو پیر میکنه

فهام نالید: خدا با شمر محشورت کنه فهام، این چه غلطی بود 
باور کن با دست پر برگشتم. یک هفته ی کردی؟! عوضش حورا 

تمام تو رو به هر زبانی ترجمه کردم عشق شدی و سر تا پا 
محبت و پروانه ی خودِ خود فهام. خودتم که میدونی پروانه 

های خوشگل و مهربون و ناز رو باید عمیقانه و جانانه دوست 
داشت. فقط اینو بگم تصمیم گرفتم بیام و همیشگی کنارت 

باشم. صادقانه و با افتخار میگم من از نبودنِ تو درون  موندگار
 .زندگیم و کنارم می ترسم

اشکام چکید. صورتمو بطرف چپم برگردوندم و با دستم پاکشون 
شه ای پارک کرد که دستشو روی بازوم حس کردم. فهام گو
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کردم. منو بطرف خودش چرخوند و گفت: تو دیووووونه شدی؟ 
ه کنی! تو فقط همتی بکن و یه بله بهم مگه فهام نباشه تو گری

  .بده، بخدا دستت رو میگیرم و مشکالتت رو کم می کنم

بغض خفه م میکرد. همچنان خفه جواب دادم: میدونی داری 
 ...چی میگی؟ مشکالت من حل شدنی نیست

صورت فهام در هم فرو رفت. با اخم گفت: میدونی چه تصمیمی 
  باشی؟دارم که تو هم توی زندگیت راحت 

نگاهم متعجب بصورتش بود همین. با لبخندی ادامه داد: مهریه 
ات رو فقط می نویسم مادرت. تو مادرت رو با تمام کارها و 
مخارجش بمن بسپار، عوضش یه بله ی جانانه و از ته دل 

  .میخوام که بشی تمام زندگیم

ش میکردم و نمی فهمیدم مهریه ام مادرم بدون پلک زدن نگا
 گه چه صیغه ایه! اصال یعنی چی؟باشه دی

فهام که فهمیده بود چیزی نفهمیدم لباشو قشنگ برام ورچید و 
خوشحال گفت: حتما لیسانس هم داری و داری فوق هم 

  میخونی خانم مهندس نه؟
خندیدم. آهسته گفتم: چه مهندس چه بی سواد، باور کن 

 نفهمیدم. یعنی چی؟
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د و شادمان گفت: تو که فهام سری مثال با تاسف برام تکون دا
فقط بخاطر مادرت دور من و ازدواج رو کال خط کشیدی، خب 
اگه با تو ازدواج کنم مامانت میشه مامان نداشته و تنها آرزوی 
من که باور کن با یه بار دیدنشون واقعا دوستشون دارم. خب 

منم آستین همت باال میزنم و براش پسری ایده آل میشم. در 
ب فرزند سوم هم میشه که دست بدست شما اصل مامانت صاح

میده و در حل مشکالتتون تا جاییکه بتونه کمک میکنه. فقط به 
 !شرط ازدواج با تو همین

بازم فقط نگاش میکردم. بعداز کمی سکوت با دلی که قطره 
قطره ازش خون می چکید گفتم: باور کن نمیدونم چی بگم. 

زم. نه بتونم برای تو میترسم با یه بله دادن همچی رو بهم بری
زندگی بسازم نه بتونم به مامانم رسیدگی کنم که این وسط 

 .......هردوتون رو از دست بدم. فهام

دلم اصال راضی نبود ولی باید می گفتم. نمی تونستم با زندگی 
مردم بازی کنم. بغضمو قورت دادم و ادامه دادم: باور کن من به 

رو زندگیت رو بساز و منم از همین داشتن دورادورت راضیم. تو ب
  .همین اطراف دعای خیرم رو بدرقه ی زندگیت می کنم
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فهام لبخندی قشنگ روی لبش نشوند و گفت: و من میگم تو 
رسما دیوونه شدی! خودت میای و زندگی منو میسازی. منم 

به مامانت  قول قول قــــــــــول میدم بیشتر و بهتر از تو
 .برسم جوریکه تو توی زندگیمون آرامش محض داشته باشی

همچی با من حورا. میدونم در حد این حرف هستم که میگم. 
فقط بمن اعتماد کن. کاری می کنم مامانت، تو و داداشت رو 

ول کنه فقط منو تحویل بگیره. حورا فقط یه جو اعتماد میخوام 
  .همین

اقعا نمیدونستم و بلد نبودم چی نگاهم در نگاهش زوم بود. و
بگم. فهام ادامه داد: خونه ام هم چیده شده آماده ی زندگیه که 
نیازی به هیچی نداریم که تو فکر جهاز و خرجهای اضافی رو 

 !بکنی. اون خونه فقط تورو میخواد حورا... فقط تورو

اشکام چکید. خوشحالی ته دلم غوغا میکرد. بعضیا مرد و مردونه 
میرسیدند و باعث خنده های بلندترت، لبخندهای روشن  از راه

ترت، زندگی بهتر و آرامش زیادترت میشدند. اونا کسانی هستند 
که ارزش نگهداشتن رو دارند. و من سعی میکردم فهام رو برای 

 ...خودم نگه دارم

دست فهام آهسته روی صورتم نشست و اشکامو پاک کرد. 
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داست توی زندگیمون مهربان و خواهان گفت: امیدم بخ
هیچوقت اجازه نمیدم اشکی توی چهره ت بشینه که دلم بندِ 

توئه دختر! با اشکات دلمو ریش ریش نکن حورا. در همین 
لحظه آخرین جوابت رو میخوام بدونم تکلیفم چیه و چیکار باید 

 !بکنم

فقط میدونم پشت سر هم آب دهنمو قورت میدادم انگار چشمه 
با تمام وجودم هم دلم میخواست همینجا  ای توش جوشیده بود.

 ....جواب بله رو بدم و تمام کنم. ولی

فهام خندید. گفت: باشه چیزی نگو. اجازه میدی دوباره خواستگار 
بیام؟ میخوام به مامان و داداشت نشون بدم چقدر هواخواهتم و 

 .میخوامت

نگران خندیدم اما راستش سرخوش بودم. انگار آرزوی دیرینه ام 
ر حال برآورده شدن بود که سالیان سال در حسرتش سوخته د

 .بودم. اما فقط سه ماه در کل از آشنایی من و فهام گذشته بود

 ...وقتی جلوی خونمون از ماشینش پیاده میشدم گفت: حورا

نگاه منتظرم روی صورتش نشست. خودم فوران عشق رو از 
واله چشمام حس میکردم اما حتی نتونستم یه جانم براش ح

 .کنم
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ادامه داد: فردا شب دوباره با عمه جانم خواستگار میام. اما یه 
 .قولی بهم بده

فقط نگاش میکردم. گفت: قول بده از فردا شب به بعد هرچی 
 .شنیدی و دیدی رو با قلب مهربونت ببخشی و از روش بگذری

یه حوراست که در تمام دنیا به قلب فهام نشسته. حورا رو ازش 
 .دون حورا واقعا نمی تونهنگیر که ب

با حسی از گیجی آروم گفتم: چی داری میگی؟ مگه قراره چیزی 
  ...بشنوم؟ هرچی هست االن بگو که

 

لبخندی محو روی لبهای فهام نشست و گفت: نه چیز خاصی 
نیست. شاید خصوصیات و اخالقها و حرفهایی باشه که باب 

میلت نباشه. اما مطمئنم اونهمه درکت عالیه که به حول و قوه 
خدا همچی درست میشه. فقط قول بده هیچوقت و در هیچ 

 .ریصورتی تنهام نزا

سری تکون دادم و ابروهام باال رفت. انگار باید منتظر می موندم 
ببینم چی پیش میاد. لبخندی زدم و گفتم: قول دادن الزم 

نیست. فکر کنم بحدی منو می شناسی که بدونی با خیلی چیزا 
میتونم راه بیام و وقتی پای عالقه در میان باشه که... خیالت رو 
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 .پیش میاد راحت کن انشاهلل ببینیم چی

اونروز وقتی جلوی خونمون پیاده شدم آرامش محضی با من بود 
که همه ی این حس رو مدیون فهام و حرفهاش بودم. فهام بهم 

قول داده بود پا به پای من، همراه من و زندگیم باشه و از هیچ 
کاری برای مامانم کوتاهی نکنه که مهر مامانم بدجور به دل بی 

  .مادرش نشسته بود

رخوشانه حتی منتظر پایین اومدن آسانسور هم نشدم و با س
قدمهایی محکم و پر از اعتماد به نفس که روی پله ها میذاشتم 
فقط اوج گرفته بودم. اعتماد به نفسم دیگه داشت غوغا میکرد و 

من االن دختری بودم که فهام برای بدست آوردنش سینه شو 
و مشکالتش بجنگه و سپر کرده بود و حاضر بود با عالم و آدم 

بارهای زندگی منم به دوش بکشه، ولی فقط فقط فقط منو 
داشته باشه. و من امروز بدون استثنا خوشبخت ترین دختر روی 

  .زمین بودم که عشق قلبیم عاشقانه دوستم داشت همین

وارد خونه که شدم مهری کنار مامانم نشسته بود و داشت ازش 
یطونش روی صورتم زوم شد و قالب بافی یاد میگرفت. نگاه ش

با چشمان جمع شده گفت: نگو که ندیدم و نفهمیدم ها، فقط 
داری از شدت خوشحالی و خوشبختی می درخشی و چشمات 
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 !داره توی حلقه ش می رقصه به جان بابا تقی خودم

خندیدم. حال و احوالی کردیم که مامان هم نگاهش قشنگ 
واست. دلم فریاد زدن بصورتم بود. ولی من دلم حرف زدن نمیخ

میخواست تا عالم و آدم بفهمند رسیدن به آرزوها، رسیدن به 
 !عشقت، خواستنِ عشقت و عاشقانه به پات ایستادن یعنی چی

ولی پیش مهری چیزی نگفتم. هنوز نه به دار بود نه به بار و 
  .فعال باید دهنمو می بستم ببینم چی پیش میاد

یا سنگ صبورم منتظرم بود. اونشب وقتی آنالین شدم مقتدر 
مقتدر کسی بود که حتی در مورد ریز به ریز اتفاقات زندگیم 

ش حرف میزدم و با راهکارهای قشنگی که ارائه میداد باها
غمهای زیادی رو از دلم برمی داشت. اما وقتی با شادمانی تمام 

ماجرای امروز فهام رو براش تعریف کردم کامال حس میکردم با 
م کشیده شده و اخمو داره فقط میخونه. ولی صورت در ه

خودش همیشه ی خدا گوش شنوای حرفهام بود و هرچند برام 
غریبه بود ولی بیشتر از مامانم به رازها و گوشه کنارهای مخفی 

 .قلبم آشنا بود

نوشتم: میدونی مقتدرجان، تصمیم دارم حتی بعد از ازدواجم هم 
ا زمانیکه خانمت از خارج کنارت بمونم و هیچوقت تنهات نزارم ت
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بیاد. همیشه ی خدا کنارم بودی و همیشه ی خدا کنارت می 
مونم. تو یکی از شرطهای ازدواج من و سرجهازیم با فهام 
هستی که حتما باهاش حرف میزنم. قبول نکنه شاید منم 

 !قبولش نکنم

و اونشب مقتدر در اوج خوشحالیاش برام نوشت: از این حرفت 
نگه میدارم. تا اونجایی همکه می شناسمت عکس میگیرم و 

 .حوراست و حرفش، و من به حورای خودم ایمان دارم

جمعه شب بود و من حاضر و مهیا منتظر فهام و عمه خانمش 
بودم. با مامانم حرف زده گفته بودم فهام دست بردار نیست و 

بیشتر از همه مهر مامان جانمان به دلش نشسته که دوست داره 
ه کارهایی که در حسرت انجامش برای مادرش بود رو فرزندگون

در حق مامان من ایفا کنه که مامانم مات و مبهوت این اتفاق و 
  .خواستن بود

وقتی در آغوش زنداداشم فشرده شدم که در خواستگاری جدی 
اینبارم شرکت کرده بود گفت: باور میکنی داداشت فقط ورد 

پسندش بود که زبان  زبونش این خواستگارت بود؟ بحدی مورد
به کام نمیگرفت. اما در پایان حرفهاش فقط می گفت من به 
قسمت اعتقاد دارم. اگه این فهام خوش چهره و متین قسمت 
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 .حورا باشه از آسمون سنگ هم بباره فهام عقب نمی کشه

و من در این لحظه با قشنگی تمام مقابل فهام ایستاده بودم که 
بدست وارد خونمون میشد و مثل من  اینبار با جعبه ای شیرینی

تمام صورتش از شوق درخششی ناب داشت. اما.... چرا نگاهش 
  نگران بود؟

نگاهش عاشقانه فقط کمی نگران سر تا پامو گشتی زد که یاد 
دفعه ی قبل و لباسهای پرچمی رنگم افتادم و لبخندمو فرو 

یره ای سفید، ساریفونی آبی کاربنی و خیلی خوردم. اینبار با ز
قشنگ پوشیده بودم که تکه دوزیهای زیبایی از گلهای بهاری 

در یکطرفش دیده میشد. دمپایی هایی که پام کرده بودم رنگ و 
گلهاش عینا شبیه ساریفونم بود که ست لباسهام خریده بودم. و 

ی من امشب با شال سفید و آرایش مالیمم تکه ای از موها
فرفریمو بیرون گذاشته بودم که میدونستم فهام عاشق این 

 !موهاست. فهام تا به امروز نمیدونست موهای من فرفریه

اونشب بعداز صحبتهای متفرقه و کمی سوال جوابِ در مورد 
فهام و خواسته هاش، داداشم گفت که بعد از تحقیقات، آخرین 

فروشگاهش جواب رو به فهام میده که فهام هم آدرس خونه و 
  .رو برای تحقیق به داداشم پیامک کرد
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راستش رو بگم خیلی دلم میخواست بدونم خونه ی فهام 
  .کجاست، ولی فعال باید سکوت میکردم

اونشب مهمونهامون رو بسالمتی راهیشون کردیم که حسم 
گفت نگرانی فهام به اوج رسیده، اما اصال علتش رو نمی 

امشب که باهاش چت فهمیدم. ولی جدی تصمیم داشتم 
 .میکردم حتما علت دل نگرانیهاشو بپرسم

و در کمال تعجبم اونشب موقع خواب، فهام فقط شب بخیری 
برام نوشت و کال آفالین شد که چشمام بدون حرکت به صفحه 

  .ش دوخته شده بود

از مقتدر هم که اصال خبری نبود و حتی آنالین هم نشده بود. 
ی سر در نمیاوردم و حاال اصال ته دلم جوری بود و از چیز

نمیدونستم چیه! اما دلهره ای عظیم ته دلم چنگ انداخته بود. 
  .انگار چیزی این وسط با هم جور در نمیومد

داداشم زنگی بهم زد و گفت: حورا این  ۱۲.۳۰اونشب ساعت 
آدرس خونه ی فهام مگه دو خیابان پایین تر از خونه ی ما 

  ....نیست؟

 

از حرف داداشم رسما کپ کرده بودم. انگار حرف جدیدی می 
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هنمو صدادار قورت دادم شنیدم که معنیش رو نمیدونستم. آب د
و گفتم: باور کنید داداش من هیچ اطالعی از خودش و آدرسش 

که بفهمم خونه ش  ندارم. مگه من چقدر می شناسمشون
 !کجاست

داداش گفت: االن آدرس رو برات میفرستم ببین می شناسی! یه 
جورایی حس می کنم همون دو خیابان پایین تر از خونمونه که 

 .رو دیدمگاهی اسم کوچه ها

رسما صدای کوبیدن قلبم توی گوشهام بود و تمام بدنم بدتر از 
قلبم ضربان داشت. فقط نمیدونستم چرا حالم اینجوریه؟! بریده 

 .جواب دادم: باشه بفرستید منتظرم

مثال روی تخت نشسته بودم اما تا رسیدن پیامک داداشم یه 
 ه چهجورایی توی هوا معلق بودم و اصال نمیدونستم چشمم ب
بشدت  آدرسی میفته. اما ته دلم هرلحظه در حال ریختن بود و

  .ضعف می رفت

تا گوشیم لرزید در جا پیام رو نگاهی انداختم و اینبار فقط 
فهمیدم چشمام لحظه ای سیاهی رفت و بدنم رو رعشه ای 

گرفت که بیحال به دیوار تکیه دادم. اینکه.... اینکه آدرس .... 
چی.... چرا آدرس اونجا.... چرا باید تحقیق  مقتدر بود.... یعنی
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روی اسم فهام  فهام از اون آدرس بشه... چشمم خشکیده
  ....نشست.... فهام زند مقتدر

نفسهای صدادار و خرخر مانندم توی اتاق پیچیده بود. نمی 
فهمیدم چرا مقتدر و فهام اینجا قاطی شده بودند که یک لحظه 

 ...دهمه جا تاریک تاریککککککک بو

چشمام که باز شد روی تخت افتاده بودم و کل بدنم یخ بود. 
انگار در زمهریر زمستان گیر افتاده بودم. بیحال تکونی بخودم 

دادم و تا سرمو باال آوردم، نگاهم به گوشیم افتاد که قشنگ 
  .روش افتاده خوابیده بودم. تازه همچی یادم افتاد

 و پتو رو لرزان کمیبازم بشدت داشتم می لرزیدم که نشستم 
بخودم پیچیدم. باید تکلیفم مشخص میشد.... باید مشخص 

میشد.... نکنه.... چشمام باز شد.... یعنی فهام... پسر .... مقتدر 
بود؟ نه.... نه.... قرار نبود بمن دروغ بگن... مقتدر دوتا دختر 

داشت.... دروغ نداشتیم ما.... یعنی مقتدر تا امروز منو پیچونده 
 د؟ پس... استاد یاری چی؟... اونم دروغ گفته بود؟بو

با انگشتان یخ زدم بزور آنالین شدم. فهام و مقتدر هردوشون 
کال نیست در جهان بودند و حتی آنالین هم نشده بودند. بی 

معطلی انگشتم روی شماره ی مقتدر نشست و شماره شو 
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ه ک گرفتم. اول از همه حساب این پیرمرد دروغگو رو می رسیدم
  .دیگه برام تمام بود تمامممممممممم. ولی مقتدر خاموش بود

شماره ی فهام کالش و چندچهره رو گرفتم که جوابگوی 
 .سواالت بی پایانم باشه، اما فهام هم خاموش بود

مات و مبهوت این اتفاق بودم. یعنی کسی نبود بمن جواب بده 
سخره که داشتم می مردم و با رسمیت جان می دادم؟ چقدر م

ی این پدر و پسر شده بودم که حاال حتی بهم جواب هم نمی 
 .دادند

اشکای داغم روی صورتم می چکید. راستش از هیچکدامشون 
انتظارشو نداشتم. ولی ماجرایی بود که ناخواسته بسرم اومده بود. 
از حقه بازیهایی که در مجازی براه بود خیلی شنیده بودم اما چرا 

 !ی کاری داشتم؟... حورای بدبختمن.... مگه من با کس

انگشتم بطرف شماره تلفن استاد یاری رفت که تمام خشمم رو 
سرش خالی کنم و جواب سوالهامو ازش بگیرم. اما لحظه ای 

نصفه شب بود. خود استاد هیچ، از  ۳چشمم به ساعت افتاد. 
 .خانمش بد بود

اهی گ فقط اشکام سرازیر بود. تا خود صبح راه رفتم و راه رفتم.
نشستم و خود تنها و درمانده مو در آغوش کشیدم و قلبمو که 
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ضربانش اذیتم میکرد رو نوازش کردم. منتظر بودم... فقط منتظر 
  .که صبح بشه و من از خونه بیرون بزنم

اونشب رو ثانیه به ثانیه با انگشتم به جلو هل دادم و هر لحظه 
نبود. جان بسر  مردم و مردم و مردم. ولی خبری از زنده شدنم

بودم همین. هوا که روشن شد همچنان از روی تخت چشم به 
آسمان دوخته بودم و گاهی اشکی از گوشه ی چشمان سوزانم 
راه میگرفت. با تک تک سلولهام التماس میکردم زودتر ساعتها 

  .بگذرند

بود که دیگه نمی تونستم تحمل کنم. مامان هنوز  ۸ساعت 
ر لعنتــــــــــی وقتی از در خونه اش خواب بود. و امروز مقتد

بیرون میومد باید جوابگوی حس ضربه خورده، قلب شکسته و 
  .وجود داغونم میشد

بحدی بیحال و کرخت بودم که نمیدونستم میتونم خودمو بخونه 
ی خراب شده ی مقتدر برسونم یا نه! اما... اما اون خراب شده... 

 !اون خانه ی ویران شده ... جان من... عشق من بود

اولین مانتومو برداشتم و تنم کردم. شالی رو دور گردنم پیچیدم 
ت یه مرگ میتونس که بحدی بغض توی گلوم تلمبار بود فقط

نجات دهنده م باشه. حالم بدجور خراب بود بدجووووووووور، که 
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همچین روزی رو حتی توی خواب هم باور نمیکردم. و منِ 
احمق... منِ خـــــر... منِ ساده لوح چقدر دیوانه وار دلبسته ی 
این دو خدانشناس شده بودم! فقط چطور با این همه فشاری که 

 .زنده بودم رو خدا میدونست روی قلبم بود هنوز

از خونه بیرون زدم. پاهام بزور دنبالم کشیده میشد و اصال جانی 
نداشتم. ایستادم سوار تاکسی بشم اما... نه... چهار دیوار خونه تا 

خود صبح منو خورده بود. دیگه نمی تونستم تاکسی رو هم 
  .تحمل کنم

ی توی مغزم غوغایسالنه سالنه راه افتادم و بدنمو بزور کشوندم. 
به پا بود که تمومی نداشت. سواالت بی جواب ذهنم تمام نیرومو 

تحلیل می برد. فقط میخواستم داد بزنم چــــــــــرا؟ اگه 
مقتدر می گفت پسر داره مگه چه اتفاقی میفتاد!؟ ذهن و 

 ...فکرهای جورواجورم به هیچی قد نمیداد هیچییییییی

بود.  ۹م ساعت یک ربع به وقتی جلوی خونه ی مقتدر رسید
دستم بطرف زنگ رفت اما عقب کشیدم. نباید می فهمید 

  !اینجام

عقب تر رفتم و یک خونه پایین تر کنار خونه ای ایستادم. نه... 
آروم روی پله ش نشستم. بزور خودمو تا اینجا رسونده بودم. 
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فقط دعا میکردم مقتدر خونه باشه و من رو در رو باهاش حرف 
 ...ولی ... کاش اشکام اجازه میدادبزنم. 

در همین فکرای بی سروتهم بودم که در خونه ی مقتدر با صدا 
باز شد. مقتدرو نمی دیدم اما داشت درها رو باز میکرد ماشینش 

  .رو بیرون بیاره

دستمو روی پله گذاشتم و بدن خیس عرق از خشمم رو بزور از 
که  تند و صدادار بودپله بلند کردم. جلوتر رفتم. نفسهام بحدی 

دلم بحال خودم سوخت. اما این ماجرا امروز باید برای همیشه 
  .تموم میشد

وسط در ایستادم و نگاهم به شاسی بلندش دوخته شد. هرچند 
واضح نمی دیدم ولی مقتدر پشت فرمان بود و ماشین استارت 

خورد. چراغهای دنده عقب روشن شد. اما اگه از روم هم 
  .نداشت عقب بکشم میگذشت امکان

ماشین حرکت کرد و نگاه مقتدر از آینه بصورتم افتاد که درجا 
  ...ترمز کرد

 

گاهم تار به پشت سر مقتدر دوخته شده بود و نفسهای داغم ن
کشنده بود. اما راستش به زور خودمو نگه داشته بودم. داشتم 
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میفتادم ولی باید یه جورایی تحمل میکردم. منتظر بودم مقتدر از 
ماشین پیاده بشه ولی انگار مقتدر اصالً خیال پایین اومدن 

که من حساب این پیری دمِ نداشت. به امید خدا زرد کرده بود 
گوری رو امروز و همین جا می رسیدم. بعد سر به کوه و بیابان 

میزاشتم و تا دلم می خواست و می تونستم فریاد میزدم و گریه 
  !میکردم. داشتم می مردم همین

منتظر شدم مقتدر پیاده نشد. آرام وارد حیاط شدم.  هر چقدر
بم فشرده شد. خدای نگاهم لحظه ای روی ساختمان نشست. قل

من، این خونه عشق من، دلبند من، اصالً انگار سندش به نام 
خودم بود. تعلق خاطری که من به این خونه و صاحبش پیدا 

 !...کرده بودم چیزی ماورای گفته ها و شنیده ها بود اما حیف

کنار در ماشین ایستادم و نگاهم با خشم اما بدنی لمس و بی 
شد. در آرام باز شد و ... دیگه داشتم  حس داخل ماشین کشیده

می لرزیدم. عوض مقتدر ، فهام جلوی چشمم نمایان شد. رنگ 
صورتش به سیاهی میزد و چشماش سرخ بود. چشماش رسماً 

کوچیک شده بود. انگار نخوابیده بود میشناختمش. فهام هم مثل 
  .من تا صبح نخوابیده بود

نم کرد که فکر کقلبم مثل گنجشکی درون قفس بی تابی می

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

268 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

توی دهنم قطره ای آب پیدا نمی شد. زمزمه کردم: دیگه تموم 
شدی نامرد... نباید از پسرهای بدردنخور این دوره زمانه برای 

خودم انتظارهای زیاد می آفریدم. با تو کاری ندارم... فقط اومدم 
ببینم بابات چی داره بهم بگه! یعنی حورای صاف و صادق واقعا 

 !ه دروغ بودالیق اونهم

فهام که تند پاشو زمین گذاشته بود گفت: حورا به خدا اشتباه می 
کنی! ماجرا اصالً اون چیزی نیست که تو فکر کردی! کمی صبر 

 ...کنی

  .دست یخزده م باال اومد و انگشتم روی لبهام نشست

گفتم: نامردها سوس... بی مرام ها سوس... دروغگوها سوس... 
ط الل... نه میخوام بشنوم نه می خوام حقه بازها الل... فق

بدونم. فقط اومدم دو کلمه با... بابات حرف بزنم همین! آرام 
  .عقب کشیدم و اشکام انگاری داشت می چکید

فهام از پشت سرم چیزهایی می گفت ولی من داشتم از پله ها 
باال می رفتم. باید با خود مقتدر حرف میزدم. خدایا زندگیم چقدر 

لی شده بود... چقدر خالی... انگار در دنیا بی کس ترین یهویی خا
دختر فقط حورا بود! ناخواسته مقتدر بی مرام و بی صفت چقدر 

تکیه گاهم شده بود! اما االن ... درو باز کردم و وارد خونه شدم. 
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حسم گفت فهام درهای کوچه رو می بنده! ولی دیگه باهاش 
  !کاری نداشتم فقــــــــــط باباش

ارد خونه شدم. نگاهی به همه جا انداختم از مقتدر خبری نبود. و
پامو روی پله گذاشتم و نگاهم از پله ها باال کشیده شد. کاش 

 ها رو باال برم. ولی خدا قدرتی بهم میداد و می تونستم این پله
هر جور شده باید می رفتم. خودمو باال کشیدم. مطمئن بودم 

اده میشه به فروشگاهش بره! ولی مقتدر داخل اتاقشه و داره آم
باید حرفهامو می شنید و از خجالت می مرد و آب میشد و به 

 !زمین فرو می رفت. بعد می تونست هر جا خواست بره

باالی پله ها بودم که فهام از پایین گفت: حورا صبر کن... 
  ...حورا

بی توجه بطرف اتاق مقتدر رفتم. درش طبق معمول قفل بود اما 
با دستم به در کوبیدم. در تمام این ماهها فقط یکبار این چرا؟ 

اتاق رو تمیز کرده بودم... فقط یکبار ... همیشه ی خدا درش 
قفل بود! عقب رفتم. نگاهی به اتاق دیگر خونه انداختم. کسی 
نبود. اتاق همچنان مرتب بود. سرویس بهداشتی هم درش باز 

ومدن فهام رو بود و تاریک. مشخص بود کسی توش نیست. ا
بطرفم حس کردم. فقط گیج بودم چرا مقتدر نیست؟ یعنی چی 
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 !آخه

بدون نگاهی بصورت فهام، بطرف در اتاق مقتدر اشاره کردم و 
گفتم: درشو باز کن. باید بفهمم بابات کجاست؟ باهاش کار 

  .دارم

 

 فکر می کنی بابام بایدفهام نالید: ولی حورا بابام نیست. چرا 
 !...توی خونه باشه! بخدا نیست ... به جان خودم نیست

بیحال زمزمه کردم: در اتاق رو باز کن! مقتدر بدون گفتن به من 
هیچ جایی نمیره. اون به جز خونه و فروشگاهش جایی رو نداره. 

مقتدر حتی تصمیم میگرفت به خونه ی استاد یاری بره به من 
جوری... بدجوری منو... شکوند... نه... خرد و می گفت. اما بد

خاکشیرم کرد... لهم کرد...شما دو تا نامرد... که نمی تونید 
 ...بفهمید... له شدن یعنی چی! درو... باز کن

میدونستم آخرین رمق هام هستش. فهام می تونست بره 
 .جهنم... ولی کاش مقتدر لیوانی آب بهم میداد

ان نگام میکرد. اما فقط دستم فهام بدون حرف داشت هراس
 .بطرف اتاق اشاره کرد

فهام قدمی بطرف اتاق رفت. اما با صدایی زار گفت: حورا تو 
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حالت خوب نیست. اجازه بده بهت توضیح بدم که اونموقع می 
 ...فهمی ماجرا چی بوده! خواهش

بدون هیچ حرکتی فقط گفتم: بازش کن. راستش داشتم میفتادم 
  !همین

یبش دسته کلیدی بیرون کشید و در اتاق رو باز کرد. فهام از ج
سری با تاسف تکون داد و عقب کشید. وارد اتاق شدم که نگاهم 
گشتی در بلبشو بازاری که مقابل چشمام بود زد، اما کسی نبود. 

از  ۹دیگه از هیچی سر در نمی آوردم. مقتدر هیچوقت قبل از 
 ه مو توی دستم بودخونه خارج نمیشد. برنامه های زندگیش مو ب

اما االن ... لحظه ای نگاهم باال اومد و روی دیوارها نشست. 
تمام دیوارها پر از عکسهای فهام بود. بزرگ و کوچیک، رنگی، 
سیاه سفید! همه به زیبایی جای جای دیوارها رو پر کرده بودند. 

 !اما چه فایده از اینهمه زیبایی که یک دروغگوی تمام عیار بود

تم از اتاق خارج بشم و بیرون از خونه دنبال مقتدر تا برگش
بگردم، چشمم روی عکسی نشست که لحظه ای موهای سرم 

به رسمیت راست ایستاد. اصال انگار در آنی اتاق روی سرم 
خراب شد. من در پذیرایی مقتدر، با موهای فرفری که یکطرفه 

گل سری بهش زده بودم و به اصطالح جمعشون کرده بودم 
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مبل نشسته پاهامو هم قشنگ روی میز دراز کرده بودم. روی 
کتابی دستم بود که کتاب رو روی سینه ام چسبانده دستامو دور 
کتاب حلقه کرده بودم و به قشنگی در حال فکر کردن بودم.... 

  ....عکس من... روی دیوار

با نفسهایی خفه شده که بزور باال میومد و سینه م بشدت در تب 
و تاب بود چشم به عکس تابلو شده ی خودم دوخته بودم. 

 .عکسی واقعی بود که از من گرفته شده بزرگ شده بود

مام داشت سیاهی میرفت و حاضر بودم برای ذره ای چش
اکسیژن، نصف عمرمو بدم. عکس من، تابلوی من در اتاق مقتدر 

ساله  ۲۳سال سن که عاشق دختری  ۷۰... یعنی مردی با 
  ...شده

نفسمو بزور بیرون دادم که کل ریه هام سوخت. دیگه نتونستم 
اهامو خودمو نگه دارم. چشمام بسته شد و فقط تا شدن پ

  .فهمیدم

بویی زمخت توی بینی م پیچید و آرام چشمان سنگینم باز شد. 
صورتم خیس بود و انگار قطرات آب ازش می چکید. از الی 

چشمان نیمه بازم نگاهم روی حورای زیبایی نشسته بود که با 
گل سری قرمز جیگری که به وسط موهای یکطرفه اش نشونده 
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نی بشدت توی مغزم می کوبید بود در حال فکر کردن بود! ضربا
  .که دوباره چشمام داشت بسته میشد

صدای فهام به گوشم نشست که گفت: حورا تورو خدا نه، جان 
من سعی کن بیهوش نشی! االن وقتش نیست... بخدا من بلد 

نیستم چیکار کنم. می ترسم هم به بیمارستان ببرمت برای هر 
 ......دومون معضل بشه! حـــــورا... حـــــورا

پسره ی دروغگویِ حقه باز اینبار راست می گفت. سعی کردم 
حواسمو از دست ندم و بتونم رو پا بشم بلکه از این خونه بیرون 
برم. باید خودمو به فروشگاه مقتدر می رسوندم. داغی که به دلم 

س ح نشسته بود ماورای تحملم بود! باید کاری میکردم مقتدر
ته شده! سعی کردم تکونی به خودم میکرد تفی به صورتش انداخ

بدم که فهام گفت: حورا کمی از این آب میوه بخور بلکه فشارت 
 .کمی باال بیاد. رنگ به صورتت نمونده

بیحال صورتمو کمی برگردوندم که اینبار فهام با خشم داد زد: 
بچه که نیستی، داری میمیری! بعد دستی محکم پشت گردنم 

د. لیوانی به لبهام فشرده شد که گذاشته شد و سرم باال اوم
خواستم دوباره صورتمو برگردونم. اما واقعاً حال اینکارم نداشتم. 
دوباره فهام داد زد: بچـــــه چرا ادا در میاری! آخه منه بدبخت 
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 !چیکار می تونم بکنم

جان من، جان مقتدرت بخور حالت خوب بشه ببینم چیکاره ایم 
ا... بخـــــور... خواهش می و میخوام چیکار کنم! حـــــور

 .کنم

دلم میخواست داد بزنم بکش کنار می خوام برم! ولی نه حالشو 
داشتم نه زبونم می چرخید. فعالً هم بیحال روی تخت مقتدر 

دراز کشیده بودم و فهام خانِ چاخان کنارم نشسته دستش پشت 
  .گردنم بود

ه از شربت روانه ی دهنم شد و راستش رو بگم هر ذره ای ک
گلوم می لغزید و وارد معده م میشد چشمام روشن تر میشد، اما 

همزمان اشکام هم از کنار صورتم جاری بودند. بی اختیار از 
پشت پرده ی اشکم نگاهم به صورت فهام افتاد. چشماش پر از 
اشک بود و روی صورتش راه گرفته بود. بی صدا در حال اشک 

یگه تموم شده بودیم. حیف ریختن بود اما هر کاری هم میکرد د
 .اونهمه عشقی که در دلم پرورده بودم... حیف اون همه عشق

فکر کنم نصف شربت رو خورده بودم که سرمو عقب کشیدم. 
فهام همچنانکه یک دستش محکم پشت گردنم بود تند لیوان 

  .رو روی میز گذاشت و دست دیگرشم پشت شانه ام نشست
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بکشم در آنی در آغوشش  بدون اینکه بتونم خودمو کناری
کشیده شدم و صورتم چنان به سینه اش فشرده شد که نفسم 

برید. در عین خشم و عصبانیتم دلم چنان آتش گرفته بود، 
داشتم اَلو می کشیدم اما همچنان هق هق میکردم که دوباره 

  .داشت فشارم پایین میومد

 افهام که لباش دم گوشم چسبیده بود و سینه اش می لرزید ب
صدای بغض مانندش گفت: حورا منو ببخش... بخدا قرار بود 

قبل از خواستگاری ماجرا بهت گفته بشه و کامالً روشن بشی 
ماجرا چی بوده و هست. ولی متاسفانه اتفاقهایی افتاد که نشد 
بهت خبر بدیم. االن هم کمی آروم بگیری خودم همچی رو 

 خودم دادم وتوضیح میدم. خونم می جوشید که بزور تکونی ب
دستهای فهام ازم جدا شد. کمی خودمو عقب کشیدم و درحالیکه 

نفسم یاری نمیکرد بزور و بریده گفتم: دیگه... نمیخوام... 
ببینمت... فقط با پدرت چند کلمه... حرف حساب... دارم... دیگه 

  ...به من هم... فکر نکن

ردم و پاهامو از تخت پایین گذاشتم. تازه تمام نیرومو جمع ک
چشمم به روسریم افتاد که روی زمین افتاده بود. ولی تمام دنیا 
می تونست بره جهنم... روسری رو روی سرم انداختم و کیفمو 
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  .برداشته بلند شدم

فهام همکه همراه من بلند شده بود تند گفت: ولی حورا اول بزار 
به پام بنویسی و هر حکمی بدی حرف بزنم، اونوقت هر گناهی 

 ...قبوله! فقط گوش کن توروخــــــــــدا

بطرف در راه افتادم. آهسته گفتم: آدرس فروشگاه پدرت رو برام 
پیامک کن. حورا تمام... خدا نگهدارت... میخواد هم نگهدارت 

 .....نباشه... اونم جهنم

ستش ر دپامو از اتاق بیرون گذاشته بودم که فهام تند از پشت س
روی بازوم نشست گفت: ولی حورا بخدا از بابام خبری نیست. 
همچی فقط فهامه... خودم هستم و خودم. منکه بابام سالهای 

 !ساله فوت کرده

ایستادم اما موج وار بازومو هم تکون دادم که دست فهام ازش 
  .کنده شد. فهام چی داشت می گفت که نمی فهمیدم

ره دستم بصورتم کشیده شد. دوبابی اختیار بطرفش برگشتم و 
مغزم می جوشید. یعنی چی؟ سری تکون دادم اما صدایی از 

دهنم بیرون نیومد. فهام که گیج شدنم رو دیده بود زمزمه کرد: 
تورو خدا حورا با خودت اینکارو نکن... داری سر پا تلف میشی. 

 خدا فهامو بکشه که باهات اینجوری تا کرد. بخدا قرار نبود ماجرا
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اینهمه کش پیدا کنه، ولی تو بحدی مقتدر رو قبول داشتی و 
کنارش خوشحال و آروم بودی، مقتدر اوج گرفته بود و از همون 
اول هم عاشق تو شده بود. مقتدر نمی تونست لحظه ای بدون 

تو زندگی کنه... مقتدر هر لحظه داشت برای بدست آوردنت 
انه تو اصال خودشو به زمین و آسمون می کوبید ولی متاسف

آمادگی ازدواج نداشتی! کاری رو شروع کرده بودم که باید ادامه 
میدادم. تنها گناهم همینه حورا... تورو خدا بیا بشین به حرفام 

 !گوش کن

گیج و منگ بودن کلمه ای نیست که بتونه حال منو توصیف 
کنه. فقط با چشمان باز مونده م که اشکاشم خشک شده بود 

  .ام بودنگاهم بصورت فه

پلکی زدم. اینبار پلکهام به سختی از هم جدا شد. نمی تونستم 
ساله عاشق حورای  ۷۰نم. یعنی مقتدر حرفهای فهام رو باور ک

ساله شده بود؟ پس همسر و دختراش چی؟ یعنی از اونا  ۲۳
خجالت نمی کشید؟ اصال فکر کرده بود من شوگر ددی نیاز 

ندارم و فقط یه رفیق و همراه مهربون و همیشگی میخواستم؟ 
 !بی حس زمزمه کردم: االن کجاست؟ باید... ببینمش

تعجب و آهسته گفت: حورا اصال به فهام چشماش باز شد. م
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حرفام گوش کردی؟ مقتدر منم... فهام زندِ مقتدر منم... مقتدر 
ساله ای که تو اونهمه بهش دلخوش بودی و تمام این  ۷۰

ماهها لحظه به لحظه کنارت بود و سنگ صبورت منم! مقتدری 
 !که هیچ لحظه ای از صحبت با همدیگه خسته نمی شدید منم

ر شپشویی هستم که کارت صبح تا شب کل کل من همان مقتد
باهاش بود و گاهی به سروکله ش هم می کوبیدی بلکه کمی 
سلیقه یاد بگیره! همان مقتدری که نازهاتو به هزار رقم خریدار 

 !بود و تا تک تک کارهاشو بهت توضیح نمیداد آروم نمیگرفت

خون دوباره آرام پلکی زدم. قلبم و مغزم همزمان جوشید. اصالً 
باال آوردند! مقتدر... فهام... فهام مقتدر... فهام زند... 

 ...مقتــــــــــدرررررر

سرپا بودم اما دنیام سیاهِ سیاه، تاریکِ تاریک بود. چشمام هیچ 
جایی رو نمی دید. قدمی عقب رفتم. دوباره قدمی عقب... دوباره 

ی ما جایقدمی عقب... به دیوار رسیده بودم. به دیوار تکیه دادم. ا
برای بند کردن دستم نبود. قیافه ی متین و خواستنی مقتدر با 

موهای جو گندمی و اون شکم کمی بزرگش جلوی چشمم توی 
  .تاریکی می چرخید

بازوهام محکم گرفته شد و تکان سختی خوردم. روی هوا معلق 
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بودم. صدای بلند فهام به گوشم نشست که داد زد: به جان 
عشق توی قلب مقتدری، میرم و خودمو عزیزت قسم که تنها 

نیست و نابود می کنم... نمیزارم از فهام اثری بمونه... فهام و 
مقتدر باید بمیرند که مثال اسم مرد روی خودشون گذاشتند و با 

 .....یه دختر اینکارو کردند. حـــــورا... حـــــوراااااااا

 ن... کاشنفسهام کوتاه بود. داشتم با خرخر جان می کندم همی
زودتر تموم میشدم... جان کندن واقعا سخت بود... خیلی سخت 

  ....بود

آبی روی صورتم پاشیده شد که تکان سختی خوردم. حواسم 
جمع شد و هراسان چشمامو باز کردم. نگاهم روی فهام نشست 

که رنگش عین رنگ میت بود و چشمان سرخش هم رنگ 
 .شمم رقصیدباخته بود. دوباره همه ی ماجرا جلوی چ

با دیدن چشمان بازم دستاش بطرفم دراز شد که دوباره در 
آغوشش کشیده بشم اما... اما اینبار دیوانه دیوانه دیوانه شده 

  ...بودم، یه دیوانه ی زنجیری

دستم بی محابا باال اومد و چنان مشتی توی سینه ی فهام 
کوبیدم، راستش رو بگم دست خودمم بشدت درد گرفت. اما 

ه بحدی شدید بود که فهام عقب رفت و دستش با آخی ضرب
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  .روی سینه ش نشست

نفسهای تنگم تمام جیگرمو می سوزوند اما باید می رفتم. بلند 
شدم. کیفم وسط هال افتاده بود. بطرفش رفتم که فهام داد زد: 
آخه بی انصاف کجا؟ حالت بده توووووو.... بمون بهتر بشی و به 

 ...یحرفام گوش کنی بعد بر

انگشتم بطرفش گرفته شد. صدایی جدی از عمق وجودم اما 
بریده گفت: خفه شو... فقط خفه شــــــــــو... قدمی جلو 

بیای چنان سیلی توی صورتت می کوبم تمام جد و آباد نداشتت 
جلوی چشمت ظاهر بشن... میتونی بری و اسم مقتدر رو عوض 

یق یتونی بزاری ناالکنی بزاری بی مقدارترین فرد روی زمین... م
ترین مرد روی زمین... فقط یکبار دیگه اسم حورا رو به زبونت 

 !بیاری دیگه از من گله مند نباش

راه افتادم. خدایا اینهمه قدرت رو از کجا گیر آورده بودم رو نمی 
دونستم. فقط میدونستم خشم و عصبانیت صاحب اختیارم بودند 

  .ر رگهام می جوشیدو تمام قوت پاهام از خشمی بود که د

در خونه با صدای بلندی پشت سرم بسته شد و تا وسط کوچه با 
قدمهای بلندم رفتم. اما دیگه انرژیم ته کشیده بود. ایستادم. در 

تمام این مدت عجب رکبی خورده بودم... منِ ساده لوح چه 
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  .خوش باورانه همچی رو باور کرده بودم

تمام بدنم وسط کوچه می کوبید. هنوزم شنیده هام برام غیرقابل 
باور بود. بخدا باورررررر نداشتممممم. شاید فهام شوخی میکرد!! 
سریع بطرف عقب برگشتم. نگاهم به فهام ... نگاهم به مقتدر ... 

نگاهم به زند افتاد که کنار در ایستاده بود و گوشی شو بدست 
  .داشت

نمیدونم، مقتدری نمیدونم، راست و دروغ حرفاتو  نالیدم: فهامی
 ...نمیدونم اما

 

 بر تو حالل عمر هدر رفته ای که سوخت

 اما دلی که سوخت به قرآن حالل نیست

 

 امامزاده_جعفری_کمال#

 

چشمامو بستم و صورتمو برگردوندم. هر چقدر بیشتر فهام رو می 
ند قدمی رفته بودم که حس دیدم همونقدر بیشتر می مردم. چ

کردم کسی پشت سرم در حال دویدن هستش. اما به من ربطی 
  .نداشت

بازوی چپم از پشت سرم کشیده شد که مجبور شدم بایستم. 
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فهام نفس زنان روبروم ایستاده گفت: حورا خواهش می کنم 
نرو... محسن خان کالسش رو در دانشگاه کنسل کرده داره به 

خان سفارش کرد نزارم جایی بری که خودشو  اینجا میاد. محسن
  .برسونه

دست راستمو روی دستش گذاشتم و عین مگسی که از خودم 
کنار بزنم دستش رو کنار زدم. زمزمه کردم: نه میخوام خودتو 

ببینم نه محسن جانت رو همین! آدم بیشعور، بیشعوره. تحصیل 
 !کردشم میشه تحصیل کرده بیشعور که خودت باشی همین

 

 

حرفمو توهین وار زده بودم اما باز هم توفیری در سوزش قلبم 
نداشت. خودمو عقب کشیدم. راهمو کج کردم و راه افتادم. دیگه 

به پشت سرم نگاه نکردم. دیگه سعی کردم فهام رو همان جا 
وسط کوچه خاک کنم. اما قلبم، هنوز باهام خوب تا نمیکرد و 

کردم قلبمو هم کنار فهام خاک کنم و خود راه نمیومد. سعی 
  .تنهامو بردارم ببرم

توی خیابانها در مسیر مخالف خونمون راه افتادم. از چیزهایی که 
شنیده بودم و مبهوت مونده بودم حتی اشکام هم خشک شده 
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بود. برای بعضی دردها نه میشد گریه کرد، نه میشد فریاد زد. 
 .یصدا شکستفقط میشد نگاه کرد و بیصدایِ ب

موبایل داخل کیفم داشت خودشو می کشت. میدونستم یا فهامه 
تماس  ۷یا استاد یاری! باالخره خسته شدم. موبایلمو درآوردم. 

از استاد یاری! از فهام خبری نبود. نفسی پر از درد فرو  بی پاسخ
  .دادم و گوشیمو خاموش کردم

م گذاشتم و راه افتادم و فکر کردم. فهام و مقتدر رو کنار ه
مقایسه کردم. در تمام این ماهها فقط دو بار مقتدر رو از نزدیک 
دیده بودم! یعنی فهام آنقدر هنرمند بود که بتونه اونجوری گریم 

کنه و منو به اشتباه بندازه؟ لحظه ای وسط پیاده رو ایستادم و 
نگاهم تا ته خیابان راه گرفت. جعبه ای که در اتاق مقتدر دیده 

رنگها و قلم موهای مختلف یعنی برای اینکارها بود؟  بودم با
نایلونهایی که توشون چیزهایی مو مانند دیده میشد و تنها 

قسمتِ با سلیقه و مرتب خونه اون جعبه بود یعنی برای حقه 
بازی و گریم بود؟ قلبم بشدت کوبید! من یکبار فهام رو در 

هار یز ناخیابان پشت فرمان ماشین مقتدر ، یکبار هم پشت م
دیده بودم که در هیچکدام صورتش رو ندیده بودم! چشمامو 
محکمممم بستم! چقدر چقدر صاف و صادقانه باورش کرده 
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بودم. ولی برای چی؟ تمام اینکارها برای چی بود؟ کاش یکی 
 .بود بهم توضیح میداد و روشنم میکرد

دوباره راه افتادم. اما باز لحظه ای ایستادم. من دختر خنگی 
نبودم. من دختر سر به هوایی نبودم که متوجه هیچ شباهتی بین 

مقتدر و فهام نباشم. حتی بیشتر وقتها شباهتها رو می دیدم و 
بیخیال می گذشتم. ولی بحدی سرم به زندگی و مشکالتم گرم 
بود، اصال انتظار نداشتم همچین بازی برای من راه بیندازند که 

 ...بر مــــــــــن حاال حواسمو بیشتر جمع کنم! وای

من تنها صادقانه باورشون کرده بودم همیــــــــــن! 
لرزشهای شدید قلبم پشتمو سوراخ میکرد. چشمام بسته شد و 

لحظه ای عکسم جلوی چشمم رژه رفت. عکس من روی دیوار 
  ...اتاق مقتدر... اتاق فهام

ظر تچشمام با افسوس لرزید! اون روز رو کامالً به یاد داشتم. من
بودم آبگوشت مقتدر آماده بشه که کار زیادی هم نداشتم. اون 
هفته امتحان میان ترم داشتیم که روی مبل نشستم و بعد از 

کمی درس خواندن خسته پاهامو روی میز دراز کردم. موهام باز 
بود که با گل سری قرمز، یکطرفه جمعشون کردم و لحظه ای 

  .تاده بودمیاد حرفهای دلخوشانه ی دیشب فهام اف
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کتابمو در آغوشم کشیدم و با خوشحالی و لبخندی روی لب 
تمام فکر و ذکرم بسوی فهام پر کشیده بود! یعنی... یعنی اون 
خونه دوربین داشت؟ ولی کجای خونه؟ چرا تا به حال چیزی... 
چشمام باز شد. یاد دستگاهی در اتاق مقتدر افتادم که چراغش 

اغش روشن بود. فقط بلند گفتم: روشن بود. حتی امروز هم چر
واااااای خدای من، یعنی من تمام لحظات، خودم با حرفهام و 

ناسزاها و فحشام به مقتدر و اونهمه بی حجاب جلوی چشمش 
 .......بودم؟ یعنی در فروشگاهش همیشه منو می دید یا

سرم گیج میرفت. حالم بشدت بد بود. چشمم به ساندویچ 
ایستاده بودم. بیحال با دستان یخ زده  فروشی افتاد که مقابلش

ام بطری کوچکی آب معدنی گرفتم و با لبهای سوزانم بطری رو 
تا نصف سر کشیدم. می سوختم... می سوختم... می سوختم... 

دلم می خواست وسط خیابان بایستم و داد بزنم 
ایهاالناسسسسسس، فقط یکی بمن بگه چرا چـــــرا 

  چــــــــــرا ؟؟

یعنی اونهمه مورد اعتماد نبودم که در خانه ی مقتدر باید چشم 
از من برنمی داشتند و همیشه تحت نظر بودم؟ سینه م از اینهمه 

افکار گوناگون باال پایین بود که پا به پیاده رو گذاشتم. نگاه 
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هراسان و ترسیده ام دوری توی خیابان زد. لحظه ای حس 
گین نگاهی روی بدنم بود اما آشنایی این اطراف نبود! کسی سن

 ...رو نداشتم. فقط فهام میدونست پیاده راه افتادم که اونم

دوباره راه افتادم. ریز به ریز حرکات فهام که گاهی منو یاد مقتدر 
مینداخت جلوی چشمم رژه میرفت. و من چه دیوانه وار به مقتدر 

مه ی دوم شماست. اولین باری که گفته بودم فهام رو ببینی نی
فهام رو در کالس دیده بودمش چقدر از پشت سر برام شناس 

 ...بود. لباسهای جوان منش مقتدر توی اتاقش

دوباره چشمامو بستم. من گیجِ گیجِ گیج بودم و حتی یکبار هم 
فکر نکرده بودم ممکنه اون خونه محل زندگی مرد جوانی باشه! 

. من بیشتر از اندازه به استاد یاری و ولی نه، من گیج نبودم
مقتدر اعتماد کرده بودم. اما از امروز به بعد پشت دستمو داغ 

میکردم و به هر از راه رسیده ای اعتماد نمیکردم. کنار خیابان 
نیمکتی چوبی و خالی وجود داشت. تن و بدن خسته و بریده و 

  انصافعرق کرده مو روی نیمکت انداختم. انصاف نبود... اصالً
  .نبود با من اینجوری بازی بشه! اشکی به چشمم دوید

یاد هفته ای افتادم که فهام خودشو ازم دور کرده بود و من 
لحظه به لحظه از دوریش دق کرده بودم! چه اشکها و ناله ها و 
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گله هایی که پیش مقتدر نکرده بودم! چه دلتنگیهایی که ابراز 
م لحظه به لحظه کنارم بود و نکرده بودم و تمام این مدت فها

  !من نمیدونستم

لبخندی تلخ روی لبم نشست. بلد نبودم و نمیدونستم در این 
شرایط بخندم یا اشک بریزم! فقط حیران به ماجراهای اینهمه 

مدت فکر میکردم و به هیچ جایی هم نمی رسیدم. سایه ای رو 
و  دکنارم حس کردم. کسی پیشم ایستاده بود. نگاهم باال اوم

 ...چشمام باز شد

 

چشمام باز شده بود و اصال باورم نمیشد استاد یاری تونسته باشه 
منو در این شهر درندشت پیدا کنه، االنم کنارم ایستاده باشه. 

نگاهم فقط بصورتش دوخته شده بود. دلم بحدی ازش پر بود 
که دوست داشتم نه سالمی بدم نه به احترامش بلند شم. فقط 

لکه تمام جمعیت خیابان بفهمند میخواستم جوری داد بزنم ب
چقدر از دست استادِ چندین و چند ساله و دوست و فامیلهاش 

دلم گرفته و در حال سوزشه. اما میدونستم برای همه ی مردم 
 .بی تفاوته من االن چه حالی دارم

آهسته بلند شدم و تا قدم راست شد چشمم به فهام افتاد که 
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 فهام .... لبامو با خشم بهم پشت سر استاد ایستاده بود. پس آقا
  .فشردم

رو به فهام آهسته زمزمه کردم: واقعا شرم نکردی دنبالم راه 
افتادی؟ با این وضع و روزی که برام ساختی االن باید بری 

گم و گور کنی بابت تمام حقه بازیات! بخدا من یکی که  خودتو
  .شرم دارم و برام افت داره دیگه باهات روبرو بشم

تند گفت: حورا مواظب حرفات باش. امروزمون رو فردایی استاد 
هم هست که نباید شرمنده حرفامون باشیم و حرمت گذشته 

هارو باید نگه داریم. هرچند که رنجیدیم ولی باید مواظب 
  .باشیم

زمزمه کردم: استاد، فقط میگم بره خجالت بکشه و دیگه جلوی 
انه، اون چه چشمم هم ظاهر نشه بابت کارهاش! من چه صادق

 رذیالنه... حاال افتاده دنبالم و مثال میخواد چی رو ثابت کنه؟

استاد محکم گفت: خجالت رو اونی باید بکشه که وقتی می بینه 
عشقش، تمام وجودش حالش داغونه همونجوری بزاره بره و 
پشت سرشم نگاه نکنه. االنم عوض این حرفها بریم که کلی 

  .باهات حرف دارم

گونه م چکید. بغضمو قورت دادم و قدمی عقب اشکی روی 
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گذاشتم. گفتم: و من هیچ حرفی با شماها ندارم. دیگه تمام 
هستید استاد... تممممممامممممم... دیگه باورتون ندارم... 

 ...بخـــــــدا نداررررمممممممم

استاد قدمی جلو گذاشت و گفت: آفرین به تو که یه بیشعور 
ری و چگونه میخوای قضاوت کنی مغروری دختر! نشنیده چطو

 هان؟

زمزمه کردم: بین این همه بیگانه و در اسم مردانه، با تمام 
زنانگیهام صد رحمت به خودم و تنهایی و مرامم همین. خدا 

نگهدارتون. نه میخوام بشنوم نه دیگه اهمیتی برام داره. فقط 
میدونم تمام این مدت مورد تمسخرتون بودم در حالیکه حقم 

نبود. بله من یه بی شعورِ مغرورم. ولی اول باید به یه بی این 
شعورِ مغرور ثابت میکردند لیاقت دارند، تا منم نشون میدادم 

 !عشق هنوز وجود داره یا نه

استاد که چشماش باز مونده بود خیلی جدی و کمی دادزنان 
 ...غرید: می فهمی داری چی میگی یا نه؟ تووووو

استاد نشست و گفت: محسن جان که دست فهام روی بازوی 
کمی بخودت مسلط باش اوضاعش خوب نیست. درکش کن 

  !فقط... گناه و اشتباهمون، صدالبته گناه من کم نیست
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فتادم ا بازم عقب کشیدم و صورتمو برگردوندم. پشت بهشون راه
و اشکام زار زار فرو ریخت. در این لحظه هر چقدر هم ادای 

اال بغل نه، ولی یه شونه برای سر قوی بودن رو در میاوردم ح
گذاشتن و گریه و شکایت الزم داشتم که شکرخدا اونم نداشتم. 

 :زمزمه کردم

 

 بی هدف در خیابانها قدم بر میدارم

 بی هدف

 بی نگاه

 بی مرز

 بی انتها

 بی مقصد

 بریدن که میدانی چیست؟

 و من از عالم و آدم بریده ام

 دیگر به چه کسی می شود اعتماد داشت

 که از تمام دنیا خسته ام

 

 سودی_فاطمه#
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حس میکردم غمی که روی شونه هام حمل می کنم هر لحظه 
پیرم میکنه. و بعضی روزاست که خیلی بیشتر از یه روز پیر 

  .میشیم مثل امروزِ من

  .لحظه ای ایستادم. آهنگی توی گوشم تکرار شد

 

 داره تو دلم میره تو و اون چشمات

 به جورایی درگیره همه شب با من

 سمت تو بیام اره میدونم سخته

 !این دلم گرفتاره ندارم چاره

 

صدای آهنگ خوندن مقتدر، صدای فهامِ تازه رونمایی شده توی 
گوشم بود که داشت میخوند. و منِ ساده و پخمه چرا اونموقع 

 ....حتی حدس هم نزده بودم که

م و سری تاسف بار برای با خشم دستی محکم به اشکام کشید
خودم تکون دادم. احمق بودم یه احمق تمام عیار همین. ولی 

 ...نه... صادق بودم فقط خیلی صاف و صادق

آهنگ هنوزم توی مغزم برام میخوند که دستم روی قلبم 
نشست. تکلیفم با خودم و کل خاطرات خوب و خوش این چند 
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رو میزنه! و دل ماه چی بود؟ میگن ته دل آدم درست ترین حرفا
من ناخواسته زر زیادی میزد و هنوزم مقتدر و فهام رو 

  .میخواست

میدونستم فراموش کردن مقتدرِ حقه بازِ نشسته بر جان و فهامِ 
کالشِ نشسته بر دل کار ساده ای نیست و اون ته ته های قلبم 

میشدیم و هر کی پی کار  هنوزم دوستشون دارم، ولی باید تموم
خودش میرفت. چنان فهام رو زیر پام له میکردم تا یادش بمونه 

وقتی زنی به مردی اعتماد کرد و عاشقش شد، اونم باید مرد 
باشه و عاشق بمونه، به مردانگی اعتمادی دوباره بده. به 

  .مردانگی که این روزها از مد افتاده بود

ا که نکرده بود! ساعتها پیاده و فهام با دل رنجیده ی من چه ه
روی کرده بودم و خداروشکر به هیچ جایی هم نرسیده بودم. 

فقط آخرین تصمیم ترک همه بود. استاد یاری هم درسش رو 
  .حذف میکردم و ترم بعد با استاد دیگری میگذروندم همین

وقتی خسته از آسانسور بیرون اومدم نگاهم روی مهری نشست 
رفتن و منتظر رسیدن آسانسور بود. با دیدنم که آماده ی بیرون 

خندان گفت: فدای رفیق قراضه و قدیمی خودم بشم که فقط 
ها! چه خبرته تو دختر، چرا این خسته ها، فقط داغونا، فقط له
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 وضعی هستی تو؟

سری تکون دادم و گذشتم. زمزمه کردم: دارم برای یه ذره 
  .خواب جون میدم. شب نخوابیدم همین

یگه پاپی ام نشد. اخالقمو میدونست. وارد خونه که شدم مهری د
مامان توی آشپزخونه بود و بطرفم برگشت که چشماش لحظه 
ای باز شد. تند گفت: چی شده حورا؟ چرا این وضعی هستی؟ 

 معلومه کجایی گوشیتم خاموشه؟

بطرف اتاقم راه افتادم و گفتم: چیزی نیست مامان. دیشب 
وابیدم. االن چاره ی دردم فقط خوابه. بدخواب شدم و تا صبح نخ

  .کمی که بخوابم حالم جا میاد

عوض کرده یا نکرده زیر پتو رفتم. سردم بود دیگه لباسهامو 
  !هیچی

 ؟!بُریدن وقتِ یستڪ با وداعت! درخت ےآه ا
دلم براه نبود. قلبم براه نبود. خودم براه نبودم و حاال هیچی 

ده بود. زمزمه کردم: کوهى از نشده دلم هم بفهمی نفهمی تنگی
صبر هم که باشی، دلتنگی خاکت مى کنه. و من باید تحمل 

 .، مواد مخدر کم کم از بدنم بیرون برهکنم تا عین یه معتاد

چشمامو محکم بستم و آهمو بیرون دادم. فکر کردم: آدم دلتنگ 
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حرف حالیش نمیشه که هیچ فلسفه ای براش نبافید چون 
  .قط تحمل و سوختن و ساختنبدردش نمیخوره، ف

 

 است افسرده تو با و غمگین تــو بدون ٖ دلم

 است آزرده نبودت و بود ز هڪ ایردهڪچه 

 

صدای مامان رو می شنیدم بهم سر میزد اما حتی حالش رو 
نداشتم تکونی بخورم. فقط یکبار گفتم مامان نگرانم نباشید 

  !کمی بخوابم حالم خوب میشه

اونشب رو چطور گذروندم نمیدونم. با اصرار مامان کمی شام 
خورده بودم و می تونستم روی پا باشم. اما تمام ساعتها رو روی 
تختم نشسته به بالشم تکیه داده بودم و به دیوار روبروم زل زده 

ذابم عبودم. حالم واقعا بد بود و دلهره و دلشوره و دلتنگی بدجور 
  .میداد

غرق در روزهای گذشته و خاطراتم بودم. گاهی با یادآوری 
کاکتوسها و درخت های خرمایی که در کلم مقتدر می کاشتم 

خجالت زده لبخندی ناخواسته روی لبهام می نشست و گاهی با 
یادآوری اتاق مقتدر و لباسها و چیزهایی که دیده بودم و بی 
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تکونی می خورد و یه خاک بر توجه بهشون گذشته بودم لبهام 
سررررت مشتی برای خودم ردیف میکردم. چقدر ساده بودم 

  !من

لحظه ای یاد لبهای داغ مقتدر افتادم که در درمانگاه روی 
پیشونیم نشسته بود. چشمامو هراسان اما دلتنگانه دلتنگانه بستم 

و دوباره حسشون کردم. مقتدر منو بوسیده بود.... فهام منو 
 .بود.... وای خدای من چقدر گیج و منگ بودم بوسیده

اشکام جاری شد و دلم بدتر لرزید. نمیدونستم محبت بی دریغش 
رو باور کنم یا تمام این حقه بازیها رو که حتی ازشون سر هم در 
نمیاوردم. با انگشتم اشکامو ستردم. شپشو چه بالیی سرم آورده 

به همین راحتی  بود رو فقط خدا می دید و شاهد بود، که کاش
 .ازش نمی گذشت

بی اختیار دستم بطرف گوشیم رفت. از صبح که خاموش کرده 
بودم هنوزم خاموش بود. پیامک های تماس برام ارسال شده بود 
و همه شماره های استاد و مامانم بود. دیگه جواب دادنی در کار 

  !نبود. تمام بودیم تمام

مقتدر داشتم. فقط  آنالین شدم و من چقدر پیام نخوانده از
میدونم در عین دلتنگی شدیدی که به تار و پود وجودم چنگ 
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می انداخت و کال نمیدونستم دلتنگ مقتدرم یا فهام، انگشت 
روی پیامهای باز نکرده ی مقتدر گذاشتم و کل پیویش رو پاک 

  .کردم

با قلبی سوخته چنان هق خشکی کردم که دلم برای خودم 
اتم که حتی کلمه ای رو دست نزده سوخت. چندین ماه خاطر

بودم رو پاک کرده بودم که مقتدر باید از ذهن و دل و جانم 
  .زدوده میشد

از فهام هیچ پیامی نداشتم. انگشتم روی پیویش نشست و اونم 
پاک کردم. باید سعی میکردم حتی نگاهم به اسمشون نیفته 

 :بلکه کم کم بتونم با خودم راه بیام. زمزمه کردم

 

 شقت بودم ولی، ناجور سوزاندی مراعا

 نقره داغش می کنم دل را اگر یادت کند

 حسینی_پروانه#

 

نگاه اشک آلودم بطرف سقف باال اومد. دعا کردم: خدایا کمکم 
کن از دل و روحم کنده بشن. خودت شاهدی دارم جون می 
کَنم، پس فقط خودت کمکم کن... فقط خودت ای پناه بی 
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 !اهانپن

اونشب حالم بحدی بد بود که قلبم داشت از جاش کنده میشد. 
بخدا تحمل نمیکردم... نمیکردم... هر شب با شب بخیرهای پر 
از مهر مقتدر و این اواخر عاشقانه های فهام چشمامو می بستم 
و صبح ها با سالم صبح بخیر به همدیگه روزمون رو شروع می 

  ...کردیم. اما االن

صورتم نشست. کاش می تونستم توی خیابونا راه دستام روی 
بیفتم تا خود صبح قدم بزنم، اما حیف همچین اختیاری رو در 

خودم سراغ نداشتم. بریده از همه جا خودمو به قفسه ی 
داروهای مامان رسوندم و قرص خوابی ده میلی باال انداختم. به 

. اشتامید خدا آخرین خوابم بود و دیگه بیدار شدنی در پی ند
 !بیچاره مامانم

ساعت چند بود نمیدونم. اما صدای مامانم توی گوشم بود که 
هم تکونم میداد هم صدام میکرد. حس کردم صدای دیگری 

هم به گوشم نشست اما هیچی نفهمیدم. دوباره که مامانم 
تکونم داد حواسم کمی جمع شد. خوابآلود گفتم: مامان... لطفا 

اطالع ثانوی... حوصله ی خودمم...  بیخیالم شو یه امروز... تا
 .ندارم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

298 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 !مامان محکم گفت: آخه چشماتو باز کن ببین کی اومده

چه بالیی سرت آوردی نمی تونی چشماتو باز کنی؟ صدایی 
دیگه گفت: خانم تیموری، اگه اجازه بدید خودم تنها کنار حورا 

 !باشم و باهاش حرف بزنم. خواهش می کنم

خانم یاری، من باید بفهمم چی به مامان ناراحت گفت: آخه 
سرش اومده اوضاعش اینجوریه یا نه؟ از دیروز که از بیرون 

برگشته اینجوری بی حاله انگار مریضه! هیچی هم به من 
  !نمیگه

حواسم بیشتر جمع شده بود! یعنی زن استاد االن توی اتاق من 
  .تختم بود یا خواب می دیدمکنار 

صدا دوباره گفت: راستش خانم تیموری، خواستگار حوراجان 
آقای فهام زند انگار دیروز به دیدن دختر گلمون رفته و کمی 
بین شون کنتاکت به وجود اومده! االن فهام خان هم حالش 
عینا شبیه حوراست که منو واسطه کرده تا با خوشگل خانم 

فقط از شما اجازه میخوام یکساعتی به من خودمون حرف بزنم. 
 .فرصت بدید

مامان متعجب گفت: وااااا! مگه قحطی دختر یا خواستگاره، یا با 
یکی دوبار خواستگاری کردن اینهمه الم شنگه و بمیرم بمیری و 
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غش و ضعف راه میفته؟ خب اخالقشون جور نیست آقا فهام به 
 !چیه دیگه خیر و مارو بسالمت همچی تمام، این اداها

صدا تند گفت: نه شما رو بخدا اینجوری نگید لطفا! اجازه بدید 
منم با حوراجان حرف بزنم ببینیم موضوع چیه تا ببینیم چیکاره 

ایم! خواهش می کنم خانم تیموری، این یه فرصت رو بهم بدید. 
فهام پسری نیست که به این راحتی بشه ازش گذشت! به سن و 

  .ه انتخابمون اطمینان کنیدسال من نگاه کنید و ب

مامان که انگار اصال از چیزی سر در نیاورده بود گفت: باور کنید 
نمیدونم چی بگم چون هنوزم ماتم. اجازه ی ما همکه دست 

شماست. چشم راحت باشید. من سری بخونه ی همسایه مون 
 .میزنم

پلکام خیلی سنگین بود اما سعی میکردم بازشون کنم. باید واقعا 
دیدم زن استاد توی اتاق منه یا همش خواب بود. صداش  می

دم گوشم زمزمه کرد: حوراجان... عزیزم... چشماتو باز کن... 
میدونم داری می شنوی... اما انگاری قرص خواب خوردی... یه 

 ...جورایی سنگینی... بیدار شو دخترم

بزور الی چشمام باز شد که تار خانم یاری رو دیدم. نفسهام 
  ...م شد. چرا اینجا درست وسط اتاقم؟ وای خدای منناآرا
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ولی من از خانم یاری رنجشی نداشتم. اما از شوهرش رنجیده 
بودم یه دنیا! اون مرد سپیدموی چطور تونسته بود از اعتمادم سو 

  استفاده کنه!؟

 

خانم یاری که چشم بصورتم دوخته بود لبخندی مهربان حواله 
سال بود که هنوزم طراوت و شادابی  ۵۰کرد. خانمی باالی  ام

سن خودشو به وفور داشت. زمزمه کرد: با خودت چیکار کردی 
 حوراجان؟ واقعا قرص خواب خوردی مگه نه؟

تکونی بخودم دادم که بلند بشم. خانم یاری دست زیر شانه ام 
انداخت و کمکم کرد. سالمی دادم و بیحال گفتم: شرمنده م... 

کاش خبر داشتم تشریف میارید کمی... خودمو جمع و جور 
  .میکردم

خانم یاری گفت: خبردار میشدی دارم میام، درو هم به روم باز 
نمیکردی دخترخوب. محسن و فهام تمام ماجرارو برام تعریف 

  .کردند

پاهامو از روی تخت پایین گذاشتم و گفتم: من از شما رنجشی 
ادب نمیکردم. شما فقط یکبار نداشتم و هیچوقت اسائه ی 

خواستگار اومدید که دروغی ازتون نشنیدم. ولی استاد و آقای... 
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 ...مقتدر... عموتون

نفسهام به شماره افتاد. حتی به زبون آوردن اسم مقتدر هم 
سختم بود. حتی االن هم نمیدونستم و مغزم یاریم نمیکرد 

  .مقتدر... فهام کجاش به عمو شباهت داشت

  .ید تحمل میکردماما با

نفسی عمیق فرو دادم و خسته و درمونده ادامه دادم: اما آقایون 
بدجوری باهام بازی کردند. فقط یکی بمن بگه به کی میشه 

اعتماد کرد. به استاد نه، پس به کی؟ به مقتدر نه، پس به کی؟ 
خانم یاری... دارم دیوونه میشم. فقط نمیدونم چرا؟ چــــــــرا؟ 

ی بهم گفت منتظرم بازیهای سرنوشت رو در موردت استاد روز
ببینم... نگو دلشون میخواسته بازیهای خودشونو در مورد من 

  ببینند... دیگه به کی اطمینان کنم... به کی؟
خانم یاری دست زیر بازوم انداخت و گفت: حق داری و تک تک 
حرفاتو قبول دارم. االن بلند شو آبی به سر و صورتت بزن کمی 

لت جا بیاد که باهات حرف دارم. باید با حواس جمع بشنوی و حا
 !بعد قضاوت کنی دخترم. بلند شو عزیزم

نفسی فرو دادم و بلند شدم. کمی آرومتر بودم. فکر کنم بخاطر 
حضور خانم یاری بود وگرنه عمرا اگه به این زودی میتونستم 
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  .آروم بگیرم

ین انگار فشارم پایاز سرویس که بیرون اومدم خیلی بیحال بودم 
بود. چشمم به خانم یاری افتاد که منتظرم بود. گفت: لنگ ظهره 

ولی صبحانه که روی میز آماده ست یعنی چیزی نخوردی. بیا 
  .عزیزم تو بخور منم برات حرف بزنم

با اصرارشون توی آشپزخونه پشت میز نشستم که خودشون 
نمیدونم چرا  فنجان های چای رو پر کردند و روی میز گذاشتند.

در دومین مالقاتمون از زمین تا آسمان باهاشون راحت بودم. 
شایدم بخاطر اتفاقات افتاده بود که خیلی بخودم حق میدادم و 

  .همه ی عالم گناهکار بودند

روبروم نشستند. خداروشکر االن حالم خیلی بهتر بود. تعارفی 
ر بشه. م بهتکردم و قاشقی مربا دهنم گذاشتم بلکه فشار افتاده ا

خانم یاری جرعه ای کوچک چای خورد و گفت: تو صبحونه تو 
بخور کمی رنگ و روت بخودت بیاد که داغونی. منم برات حرف 

  .میزنم

بی حس سری تکون دادم که خانم یاری ادامه دادند: ما خونواده 
مون زیاد بزرگ نبود. در تمام دنیا از خانواده ی پدری یه عمو و 

عاشقشون بودم و االنم هستم. عمه مو که دیدی عمه داشتم که 
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و برات خواستگار اومده بود. اما عموی مرحومم که پدر فهام بود 
کارمند و شخص خیلی محترمی بود. حوراجان، فهام پسرعموی 

  !من بود و دانشجوی سالیان سالِ محسن

زن عموم خدا بیامرز زن خیلی مهربانی بود که همه مون خیلی 
سال قبل، مدتها بود که سرطان  ۱۴. اما حدودا دوستش داشتیم

 ۱۴ساله بود و خواهرش فهیمه  ۱۷یا  ۱۶داشت. فهام اونموقع 
ساله. بدترین سنی بود که نیاز به مهر و محبت مادری داشتند و 
ما فقط دعا میکردیم اتفاقی برای زن عموم نیفته و همون سایه 

وقت نشد ی خشک و خالیش از زندگی عموم کم نشه. اما هیچ
بتونیم با تقدیر بجنگیم. عموم تا جایی که میتونست پول خرج 
کرد. حتی خونه شو کوچیک کرد و با پولش تا تونست به زن 

عموم و دوا درمانش رسید. بارها تصمیم گرفت همون خونه ی 
کوچیکش رو بفروشه و زن عموم رو در خارج معالجه کنه. اما 

 ی نیاز بود که اونم موجودشدنی نبود که نبود. به پولهای بزرگ
  .نبود

باالخره روزی رسید زن عموم عین شمعی که به مالیمت فوت 
کرده باشند چشماشو بست و همه مونو تنها گذاشت. یاد گریه 

های بچه هاش که میفتم دلم کباب میشه. فهام عاشق و شیفته 
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ی مامانش بود و تحمل این اوضاع براش واقعا سخت بود. سر 
چنان سوزی  خاک مادرش، صورتشو روی خاکها گذاشته بود و با

برای مادرش الالیی میخوند همه مون مبهوت کلمات و 
فقط خون گریه می کردیم. صدایی که فهام  جمالتش بودیم و

 .داشت رو هیچکس در طایفه مون نداشت

زن عموم رفت و عموم به تنهایی بار خونه شو به دوش کشید. 
 واقعاً براش سخت بود اما سینه شو سپر کرده بود و بچه هاشو از
آب و گل در میاورد. خونواده هامون هم تا جاییکه می تونستند 

سختی ها به دوش عموم  کمکشون می کردند، اما باز هم تمام
بود و حتی با پیشنهاد بقیه، اصال به ازدواج دوباره فکر هم 

 .نمیکرد

االن هم که فکر میکنم می بینم پسرعموم فهام به زور با نبود 
ب چاره ای نداشت و با اون روحیه ی مامانش کنار اومده بود. خُ

حساس و وابسته به مادرش ضربه ی سختی خورده بود. اما از 
وقتی پا به دانشگاه گذاشت و خواندن رشته ی مورد عالقه ش 

هنر رو شروع کرد، متوجه شدیم شکر خدا حالش روبراهه و 
تونسته کمی با خودش کنار بیاد. حاال بعداً توسط محسن خبردار 

ر دانشگاه عاشق دختری به نام آوا شده که دختر هم شدیم د

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

305 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

بچه ی معقولی به نظر می رسید و با خونواده ای خوب، متین و 
مهربونش عاشق که نه،  سربراه بود. فهام با اون روحیه ی

دلبسته و وابسته ی آوا بود. گاهی حسم می گفت جای خالی و 
ت و مادرش رو با عشق به اون دختر پر کرده که صور نبود

چشماش از خوشحالی و خوشبختی می درخشید. فهام آوا رو 
فقط می پرستید. بشدت هم منتظر بود بعد از تموم شدن 

  .درسش، دوران سربازیش رو بگذرونه و ازدواج کنه

ساله بود که خواستگار پر و پا قرصی از آشنایان عمو  ۲۰فهیمه 
اهی قدم جلو گذاشت و فهیمه ی ما هم عروس شد. هنوز چند م

از ازدواجش نگذشته بود که شوهرش بورس تحصیل در فرانسه 
  .رو گرفت و اجباراً با فهیمه راهی خارج شدند

در همان دوران عموم مریض احوال بود و قلبش زیاد باهاش 
سازگار نبود. اما بعد از رفتن فهیمه بود که عموم هم فوت کرد و 

  ...اینبار فهام واقعاً تنها موند

روزها می گذشت و هر کاری از دستمون برمیومد برای فهام می 
کردیم. اما خودمونم می دونستیم بی فایده ست. تنهایی هاش 
باید با ازدواج و زن و بچه ی خودش حل میشد که اونم فعالً 

شدنی نبود چون فهام شغلی نداشت و در حال درس خواندن بود. 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

306 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

رو می گرفت و حتی سربازی هم نرفته  داشت فوق لیسانسش
 .بود

یکی از شبهای تابستان بود که استادت محسن خیلی دیر بخونه 
اومد. وقتی گرفته و غمگین وارد خونه شد تازه بعداز کلی 

کنکاش فهمیدم عشق مدتهای مدید فهام که دل و روحش 
بندش بود و فقط بخاطر عشق آوا نفس می کشید، به اصرار 

 ےاماد بزرگترشون، بیخیال فهام شده و با کیس خیلخانواده و د
 !کرده ازدواج خوبی

فقط بگم از عوض فهام ما شکسته بودیم و مدتها خونمون رو 
غم گرفته بود، دیگه فهام احساساتی و سرشار از محبت ما که 
جای خود داشت. فهام مُرد و زنده شد. فهام هرروز چندین بار 

  .مرد و زنده شد نه یکبار

چقدر تالش کردیم تنهاش نزاریم بلکه بتونه با خودش و این هر 
اتفاق کنار بیاد، اما فهام بدجور شکسته بود. رسما پیر شدنش رو 

جلوی چشمهامون دیدیم و پا به پاش غصه خوردیم. فهام که 
هنر می خوند و همه ی ما به خاطر صدای زیبا و عالقه ی 

 خشانی رو براشخاصش به هنر گریم و هنرپیشگی، آینده ی در
پیش بینی می کردیم به محض تموم شدن درسش به سربازی 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

307 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

رفت. با تمام اصرارهامون کالً بی خیال عالیقش شد و گفت بعد 
از سربازی حتماً شغل آزاد رو انتخاب می کنه. دیگه هیچ رقمه 

 .حس و حالی براش نمونده بود

هنوزم که هنوزه فقط از یه چیز خوشحالم. محسن بحدی به 
هام عالقه داشت که پا به پا همراهش بود و کمکش می کرد و ف

تنهاش نمیذاشت. محسن و فهام دو یار و رفیق جدا نشدنی از 
هم بودند و تا فرصتی پیدا می کردند ساعتهاشون کنار هم می 

گذشت. فهام بعد از تمام شدن سربازیش خانه ی پدریش رو که 
یمه رو داد که احضار ورثه هم کرده بودند فروخت و سهم فه

همچنان در خارج بود. با بقیه ی پولش نمایندگی ایران خودرو 
رو خرید و فروش لوازم یدکی ماشین براه انداخت و برای خودش 

  .خونه ای اجاره کرد

خداروشکر کم کم زندگی روی خوشش رو به فهام نشون داد و 
روز به روز فهام در حال پیشرفت بود. دو سال قبل هم تونست 

ن خونه ای که داره رو بخره و خیالمون شکر خدا ازش همی
 .راحت شد

بازم سوزشی ته دلم پنجه انداخته بود. اینبار دلم شدیدا به حال 
فهام می سوخت که چه روزهای سختی رو از سر گذرانده بود. 
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خانم یاری به فکر فرو رفته بود و منم نگاهم به صورتشون 
می جوشید و رسما غل دوخته شده بود. حسادتی هم در خونم 

 .غل می کرد

پس فهام خان زند هم زمانی بشدت عاشق بود و... لبامو بهم 
فشردم. هرچند منم نپرسیده بودم ولی فهام تا به امروز حرفی از 
عشق های قبلیش برام نزده بود و من چه ساده لوحانه فکر می 

  .کردم اولین و آخرین عشق خودِ جناب هستم

باال اومد آروم و بی اختیار زمزمه کردم: نگاه خانم یاری که 
عشقش واقعا چه جور دلش اومد زیر تمام حرفاش بزنه و فهام 

 رو تنها بزاره؟

خانم یاری سری با تاسف تکون داد و گفت: آوای بینوا رو هم 
مجبور کرده بودند، مدتها خونه شون جنگ براه بود و پدرش و 

د. فهام هم آن زمان دامادشون کامال دست و بالش رو بسته بودن
اصال موقعیت ازدواج نداشت و سردرگم مونده بود. اما با ازدواج 
آوا واقعا کار فهام ساخته شد. بیچاره آوا هم زندگیش اصال ختم 

به خیر نشد و من بعدا که ماجرای زندگیش رو شنیدم یکروز کال 
توی حال خودم نبودم. بعد از ازدواج آوا، وقتی پسرش سه ساله 

وهرش در یک دعوای خیابانی باعث قتل پسر جوانی بود ش
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میشه! البته بگم شوهرش خیلی ثروتمند بود اما گاهی سرش 
برای دعوا و کتک کاری زلم زیمبو می رفت که باعث اون اتفاق 

میشه. چون گناهکار هم شوهر آوا بود و آوا هم دل خوشی از 
همسرش نداشت، با دست قانون پسرش رو به جای مهریه ش 

رمیداره و طالق می گیره. یکسالی که از ماجرا میگذره و اوضاع ب
  .کمی آروم میشه آوا دوباره سر راه فهام قرار می گیره

 

فهام اونموقع کارش به خوبی راه افتاده بود و روز به روز موفق 
 نه هنوزتر بود. آوا در فروشگاه به دیدن فهام میره و اقرار می ک

 هم داره به عشق روزهای گذشته ش فکر می کنه. اما فهام
برای همیشه آب پاکی رو روی دست آوا میریزه و میگه 

هیچوقت به ازدواج با یه خانم مطلقه فکر نکرده و اصال در فاز 
اینکارها نیست. آوا هم دیگه از اونموقع میره و پشت سرشم نگاه 

 !نمی کنه

روم گرفته بود و حسادتم کمرنگ شده راستش ... ته دلم کمی آ
  .بود. منتظر بقیه ی حرفهای خانم یاری بودم

خانم یاری بعد از کمی فکر که انگار اتفاقات رو مرور میکردند 
ادامه دادند: خداروشکر کارها و درآمد فهام به روال افتاده بود. 
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تنها نگرانی ما از تنهایی ها و گرگهای رها شده در جامعه بود، 
 .ند به فهام صدرصد اطمینان داشتیمهرچ

روزهامون میگذشت. اونشب فهام با محسن به خونمون اومده 
بود. بحث و جدلشون سر ازدواج اوج گرفته بود که منم طرف 

محسن بودم. اما فهام به هیچ عنوان راضی به ازدواج نبود. فقط 
می گفت تجربه ای که بدست آوردم اصال اشتباه نیست. وقتی 

براه ترین دختر روزگار آوا اون باشه از بقیه هیچ وفای سر
انتظاری ندارم و تنهایی هام بهترین دوست و رفیقم هستند. 

دیگه کال بیخیال ازدواجم. اما اگه بتونید محبتی برام بکنید و 
خانم پیری رو برای رسیدگی بخونه زندگیم پیدا کنید که هم 

ن کارتون اون صاحب درآمدی بشه هم زندگی منم بچرخه، ای
  .ثواب داره وگرنه در مورد ازدواجم کال فکر هم نکنید

همونموقع بود که محسن خیلی جدی گفت: دیگه دارم ازت 
ناامید میشم فهام! کاش فقط یکبار بحرفم گوش بدی و یه روز 

وقت بزاری تا در دانشگاه تورو با نجیب ترین و مهربونترین 
ش یکبار دورادور ببینی دختر دنیا آشنا کنم! اصال آشنا نه، فقط

خودت می فهمی مادر این حوری چه جور دختری پرورش 
  ...!داده
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در حالیکه بشدت کنجکاو شده بودم آروم بلند شدم و 
فنجانهامون رو پر کردم. راستش دنیا کمی برام رنگ گرفته بود 

کردم: االن می  اما هنوز هم سردرگم بودم و بازم رنجیده. زمزمه
فهمم هر بالیی سرم اومده از طرف دوستان بوده، وگرنه دشمنم 

 !استاد یاری باهام بد تا کرد خیلی بد .اینقدر آمارم رو نداشت

فنجان خانم یاری رو مقابلشون گذاشتم که تشکری کرد و 
جواب داد: باور کن اصال نقشه ی بدخواهانه ای در بین نبود. 

ت تو و فهام بود و همیشه قسم محسن فقط خواهان سعاد
میخورد شما برای هم آفریده شدید. فقط آخرهای کار کمی 

اوضاعمون بهم ریخت و نقشه ها بهم پیچید. همچی رو برات 
 .میگم تا آخرش خودت قضاوت کنی

بعداز حرفهای محسن به فهام که عین پدری پشتیبانیت رو 
یدم و میکرد، فقط یادم میاد من به حرفهای محسن می خند

فهام با قیافه ای جدی در حال فکر کردن بود که جواب داد: 
محسن جان قبول میکنم دخترت حورابانو الیق بهترینهاست. 

ولی باور کن عهد کردم قیام قیامت هم بشه یا با عشق ازدواج 
ود ! درسته آوا قسمتم نبکنم یا کال ازدواج رو ببوسم و بزارم کنار

نمرده و من میتونم به کسی که اما صدرصد در دنیا هم عشق 
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الیقش باشه عشق بورزم و دوباره عاشقش بشم. دوم اینکه به 
جان خودم فعال خیال ازدواج ندارم که کال بیخیالم بشید و برای 

  .دختر خوشگلتون شوهر دیگری پیدا کنید

مدتها از اونشب گذشت و تازه دانشگاهها باز شده بود که یکشب 
شفته ش گرفتم. بعد از کمی اصرار مچ محسن رو با افکار آ

کردنهام باالخره لو داد که حورا بخاطر مشکالت مالی دنبال کار 
مدتیه به هر دری زده بخاطر شرایط خاصت نتونسته  میگرده و

  .برات کاری جور کنه

وقتی در مورد شرایطتت برام حرف زد و مریضی مامانت رو گفت 
اد ال اگه به دلش نمیکه نمی تونستی همه جا کار کنی گفتم: وا

و ازمون رنجیده نمیشه کارهای خونه ی فهام بهترین گزینه 
ست که هرزمان تونست میاد و میره و کال صاحب اختیار خودش 

 .و خونه ی فهام میشه

ولی محسن براق بهم جواب داد: یعنی حورا بره خونه ی یه مرد 
 جوان و عزب کار کنه؟ اصال فکرشم نکن که اجازه نمیدم. ما

 !هم بگیم خودش قبول نمیکنه این چه حرفیه

خیلی جدی گفتم: اوال فهام رو که عین کف دستمون می 
شناسیم و بهش اعتماد داریم. دوما مگه نمیخواستی این دوتا با 
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هم آشنا بشن؟ سوما قرار نیست این دوتا همدیگه رو هی ببینند. 
وقتی فهام نیست حورا با خیال راحت توی خونه به کارهاش 

  .میرسه و خیالش از هزینه های زندگیش راحت میشه

محسن فکری کرد و گفت: ولی فکر نکنم حورا قبول کنه. حاال 
اگه فهام سنش باال بود یه چیزی! ولی تا حورا بشنوه طرف 

جوانه کال بیخیال کار میشه. راستش من زیاد به انتخاب فهام 
 عاشق فهاممطمئن نیستم.... می ترسم حورای مهربان ما بیاد و 

بشه و.... اگه فهام حورا رو پسند نکنه میدونی ما چقدر مدیون 
  .حورا میشیم؟ واال انصاف نیست با دلش اینجوری بازی کنیم

راستش حرف محسن منو به فکر برد. حق داشت. منم به فهام و 
انتخاب صدرصدش اطمینان نداشتم. اما بخدا یه جورایی دلمون 

وبرو بشید. اگه قسمت خدا در میان میخواست شما دوتا با هم ر
  .بود دیگه کار نشد نداشت

یکساعتی فکر کردم و تمام زوایا رو سنجیدم. فقط گفتم: محسن 
من هنر گریم کردن فهام رو در نمایشنامه ی دوستاش بارها 

دیدم. تو اگه بتونی حورا رو راضی کنی، من از فهام یه پیرمرد 
همه رقمه راحت باشه.  می سازم که حظ کنی و خیال حورا هم

اتفاقا بهترین کاره. اگه فهام حورا رو پسند کرد فبها که شاه 
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دامادمون رو رونماییش می کنیم، پسند نکرد دیگه نگران 
عاشقی حورا نیستیم. خدارو چی دیدی! شاید قسمت این دوتا 

 !جوان بهم گره خورده و ما دوتا فقط این وسط واسطه ایم

واب من و محسن شستیم و رُفتیم و خالصه اونشب تا موقع خ
حالجیش کردیم و آخرشم دوختیم. دیدیم اگه تو قبول کنی و 

فقط فهام یکبار با گریم مقابلت حاضر بشه، هم تو به کار 
دلخواهت میرسی و هم فهام کار و زندگیش راه میفته و از تو 
هم دیداری می کنه که بقیه ی کارهارو باید تقدیر و پیشونی 

 .می برد و ما هیچکاره بودیمنوشت جلو 

چند روز بعد وقتی فهام از ماجرا باخبر شد فقط چشماش باز 
مونده بود. تنها گفت: چیکار دارید می کنید شما؟ اوووووه، یه 

دختر جوان اونم خونه ی من؟؟ باور کنید شما دوتا تصمیم دارید 
تا این دخترو روی سر من هوار نکنید دست برندارید. و من 

شمم هستش که این دختر خانمتون کار در خونه ی منو جلوی چ
  .قبول نمیکنه

و محسن ابرویی باال انداخته جواب داد: و تو با تبحری که داری 
و زبونی که میریزی کاری میکنی حورای ما اینکارو قبول کنه. و 

درصد میگم قبول هم میکنه. چون با شرایط  ۹۰من به احتمال 
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  .حورا هیچکاری سازگار نیست

فقط میدونستیم نه تو قبول کرده بودی نه فهام، اما تقدیر و 
سرنوشت جوری می چرخید که شما دوتا باید با هم آشنا می 

  .شدید

فهام خیلی جدی و کمی با تمسخر گفت: و من با تبحرم 
  بنظرتون چیکار باید بکنم؟

: واال طبق تجویز محسن که لباش بخنده باز بود گفت
دخترعموی گرامیتون، برای اینکه حورا خیالش از طرف سن و 

سال شما راحت باشه و این شغل رو قبول کنه، شما فهام خان با 
ساله برای ما درست می کنید  ۷۰هنری که بلدید یه عمو مقتدر 

  !و خونه تونو بدست حورا می سپارید همین

ونید دارید چی میگید؟ فهام درجا از جاش بلند شده گفت: مید
دخترِ صاف و ساده ی مردم بازیچه ی من و زندگیم نیست و 

من هیچوقت همچین کاری نمی کنم. خدای نکرده بیاد و 
عاشق بشه و منم پسندش نکنم، بخدا دین و دنیامون یه جا 

 !میسوزه که من اصال اینکارو قبول ندارم

و  یزنیممن خیلی جدی گفتم: بشین فهام! فعال داریم حرف م
چاقو رو زیر گلوی حورا نذاشتیم مجبور به قبولش کنیم. حورا 
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اگه تو رو پا به سن گذاشته ببینه این شغل رو قبول میکنه و 
مشکل بزرگی از مشکالتش حل میشه. اون دختر بشدت به پول 

ساله می بینه و اصال  ۷۰اینکار نیاز داره. دوما حورا تورو از اول 
شقی باهات نمیکنه. حاال اگه تو حورا فکری در مورد عشق و عا

 .رو پسند کردی که ازت رونمایی می کنیم و قدم پیش میزاریم

پسندش هم نکردی خب همان مقتدر پیر می مونی و باالخره 
حورا هم روزی دنبال زندگی خودش میره. تو هم اول به حل 
شدن مشکل حورا فکر کن نه خودت که زیاد هم آش دهن 

 !سوزی نیستی

فقط مات و مبهوت مونده بود و بعد از کمی فکر کردن  فهام
جواب داد: اگه تونستید کاری کنید دختر مردم گوشت تن و 

 !خرخره ی منو با دندوناش بکنه بهتون جایزه میدم

خالصه با کمک خدا نقشه مون گرفت. تو و مقتدر با هم دیدار 
. در دکردید و بعد از اولین مالقاتتون بود که فهام به من زنگ ز

مورد ادب و متانت و احترام و زبان تند و تیز و شوخ و درک 
عالی از زندگیت چیزهایی گفت و فقط بگم از همان اول به 

  .دلش نشسته بودی

اونروزی که کارت رو برای اولین بار شروع کردی فکر کن 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

317 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

همان شبش ما چه اوضاعی داشتیم! فهام عاصی و شاکی و پر از 
زده بود و هوارکنان گفت: بیاید این گله گذاری بهمون زنگ 

دختر مشنگ و بد دهنتون تون رو بردارید از خونه ام ببرید که 
عمرا اجازه بدم بازم پاشو توی خونه ام بزاره. بعد تمام ناسزاها و 
حرفهایی که پشت سرش گفته بودی رو تحویلمون داد و چنان 

 .عصبانی بود من ماتم برده بود

و حاال  بود خونه ی فهام دوربین داره منکه تازه یادم افتاده
حرفهای خوشگلت برام لود شده بود مخصوصا کاکتوس و 
درخت خرما و کلم فهام، از حرفات قهقهه میزدم و محسن 

همکه فقط اشک چشماشو پاک میکرد. تنها تونستم بعدا به فهام 
زنگ بزنم و بگم مقتدر شپشو، اگه جرات داری به خود حورا 

بخاطر حرفاش دیگه کارش کنسله و میتونه  زنگ بزن و بگو
  .تشریف نیاره که ما این وسط هیچکاره ایم

فهام که انگار کمی آروم شده بود فقط جواب داد: فکر نکنم از 
مادر زاییده شده باشه کسی که بتونه جلوی نیش زبان این دختر 
بایسته! باید پوست تنمو کلفت کنم و صبر کنم ببینم این دختره 

مک با اون موهای فرفری و دستپخت بدتر از خودِ بی ی بی ن
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نمکش که اصال نمیدونه نمک چیه میخواد چه بالیی سرم 
  !بیاره

از حرفهایی که پشت سرم گفته بود بیحال خندیدم. اما بیشتر به 
تمسخر شبیه بود تا خنده. زمزمه کردم: اون دروغگو رو باید به 
جای نمک، مرگ موش توی غذاش میریختم. اما حیف خیلی 
دیر فهمیدم کی بود! ماههاست همه جوره با احساساتم بازی 

م؟ االن نوبتی هم کرد... همه جوره... مگه من چه گناهی داشت
که باشه دیگه نوبت خودش و پاهاشه که بره گم شه و جلوی 

  !چشمم پیداش نشه

چشمامو بستم و با سوز ادامه دادم: قیمت اهل وفا، یار ندانست، 
 ...دریغ

خانم یاری تند گفت: حورا تو رو خدا اینجوری نگو. فهام باهات 
باید خوب بازی نکرد. فهام اصال دروغگو نبود. تو که دیگه 

شناخته باشیش اون مهربون رو. شاید برات کمی دروغ رو کرده، 
شه هر دروغگویی آدم بدی نیست. شاید دروغ گفته ولی یادت با

که خوشحالت کنه. شاید دروغ گفته بیشتر کنارش باشی. شاید 
دروغ گفته بیشتر داشته باشدت. پس باید جای بخشش هم برای 

 !اینجور آدما بزاری عزیزدلم
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آروم گفتم: باور کنید دیگه طاقت بخشش ندارم. دلم که نه، فقط 
حس می کنم استخونهای دلم شکسته و کال لت و پار هستم. 

بخدا خانم یاری من اصال در فکر عاشقی نبودم. من وقت و 
حوصله ای برای اینکارها نداشتم. اما اولین بار وقتی جلوی راهم 

ه کمی از ذهنمو سبز شد و هرکاری کردم راهشو نکشید بر
مشغول کرد. وقتی اولین صبح بخیر قشنگش رو برام فرستاد و 

  نوشته بود
 چه بگویم سحرت خِیر، تو خود صُبح جهانی

و کم کم پیامهاش شروع شد، داشتم آهسته آهسته بهش فکر 
میکردم. وقتی شبانه آهنگ دامن خوانی رو فرستاده بود و آرزو 

ین آهنگ آرام بخش رو گوش کرده بود کاش نخوابیده باشم و ا
کنم و بخوابم برام عزیز شده بود. وقتی بی حوصلگی هامو درجا 
می فهمید و برام می نوشت بیادتم، عزیزکرده ی دلم بود. دیگه 

هرکجا رو نگاه میکردم فهام رو می دیدم. هرکاری میکرد تا 
خنده ای به روی لبهام بنشونه دیگه برام پررنگِ پررنگ بود. 

موقع ها کم کم ماجرارو برام باز میکرد و منو آماده  کاش همون
برای این روزها میکرد... خبر ندارید استاد یاری و فهام دست 

 .بدست هم دادند و چه روزگاری برام ساختند
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خانم یاری سری با تاسف تکون داده گفت: تمام حرفات رو 
ر وقبول دارم دخترم و میدونم باهات بد تا کردند. ولی حوراجان با
کن عمدی در کار نبود. اوایل که کارت رو شروع کرده بودی، 
فهام بمن زنگ میزد و کلی از حرفها و ناسزاهات گله شکایت 
میکرد. حاال اسم دختر محسن هم روت گذاشته بود و میگفت 
جان من یکی بیاد این دختر محسن رو از برق بکشه که خیلی 

اما می دیدم تمام  .دور برداشته و سر تا پامو گِل گرفته بخدا
حرفهای تورو با خنده بهم میگه و راستش انگاری ته دلش برای 
حرفات در حال غنچ رفتن بود. حتی گاهی میگفتم فهام، آخرش 
نفهمیدم تو داری برای این حرفهای دختر محسن غش و ضعف 

میکنی یا داری شکایت می کنی؟ که صدای خنده هاش بلند 
محسن بحدی شیطون بال و میشد و فقط میگفت: این دختر 

زرنگه که تمام ناسزاهاشو به جان میخرم. ولی در عوض جو 
خونه مو آرامشی فرا گرفته که حاضرم هر چی حورا میخواد در 

اختیارش بزارم و تمام فحش هاشو بشنوم ولی برای همیشه 
 .ماندگار باشه

که برای این ماندگار بودن تو، من و محسن ساعتها سر به سر 
ش تعریف اشتیم و محسن هم هی از خودش و دخترفهام گذ
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میکرد که دیدی چه انتخابی برات کردم آرزوی ماندگاریش رو 
 !داری

اما کم کم گله های فهام تموم شد و متوجه شده بودیم انگار 
شدیدا به دلش نشستی و حتی پای عشقی شدید هم در میان 

رسما  بود. فهام وقتی در مورد تو و کارهات حرف میزد چشماش
به درخشش میفتاد و صورتش می خندید. حتی چندبار محسن 

اصرار کرد کم کم ماجرای خانه ی مقتدر رو بنحوی به تو بگه و 
آرام آرام روشنت کنه که چرا اینکارهارو کردند، ولی راستش 

فهام قبول نکرد. گفت میترسم حورا چنان عکس العملی نشون 
جازه بدید خود واقعیم رو بده قیام و قیامتم یکجا بسوزه. اول ا

بهش نشون بدم و یه آشنایی نسبی با فهام زند داشته باشه که 
بعدا رونمایی از فهام مقتدر رو انجام بدیم و فقط میدونم خدا باید 

به دادمون برسه که این دخترتون کله پا هردومونو آویزونمون 
  .میکنه

 

خالصه یکشب بعداز عید که فهام خونمون بود و حدودا چند 
ماهی از کار کردنت در خانه ی مقتدر میگذشت، گفت میخواد 

  .خودشو بهت نزدیک کنه
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انگار از فرداش بهت نزدیک شده بود و در کارش موفق بود. 
دیگه مطمئن بودیم وقتی از همچی مطلع بشی، هرچند ناراحت 

بشنوی بهمون حق هم میدی و  میشی ولی اگه حرفهامونو
درکمون میکنی برای شناخت بیشترت توسط فهام که یه 

جورایی دلش نسبت به دخترا چرکین بود اینهمه فیلم درست 
 .کردیم

ده روز قبل، بعداز خواستگاری اولِ فهام که همه مون به خونه 
تون اومده بودیم، کال برنامه ریخته بودند و قرار بود صبح همان 

سن در دانشگاه باهات حرف بزنه و همچی رو با دلیل و روز، مح
مدرک توضیح بده که چقدر فهام مرد عمل و تکیه گاهی 

مطمئن هستش که حتی پا پیش گذاشته و خواستگاری هم 
کرده تا بدونی چقدر هواخواهته. ولی متاسفانه پدر محسن که 

قلبش ناراحت بود و حالش بدتر شده بود کارش به بیمارستان و 
مل باز قلب و غیره کشید که محسن هم به عنوان تنها پسر ع

پدر مادرش، درگیر کارهای باباش شد و نتونست اصال باهات 
 .حرفی بزنه. حتی یادت باشه چند روزی کالسهاشم کنسل کرد

خالصه فهام که دیگه نمی تونست تحمل کنه، آخرین 
تصمیمش رو گرفته بود و گفت دومین خواستگاری رو انجام 
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 .ده و خودش تا جاییکه بتونه کارهارو روبراه میکنهمی

حوراجان، با تمام ایرادها و اشکالهایی که نقشه ی دو تا خنگِ 
تحصیلکرده ی فامیل، با مخشون که من باشم داشت، تنها چیز 
خوب این اتفاقات آنجا بود که تو االن با تمام زیر و بم زندگی 

ین و مطمئن ترین فهام حتی تمام داروندارش آشنایی و بهتر
  .تصمیم زندگیت رو میتونی براش بگیری

شاید هیچکس مثل تو تا حاال این شانس رو نداشته، ندانسته و 
نفهمیده با شریک آینده ی زندگیش هر روز و هر شب کنار هم 
باشند و بدون مخفی کردن چهره ی واقعی شون اخالق و رفتار 

رقمه شناختی و همدیگه رو محک بزنند. ولی تو فهام رو همه 
االن بدون هیچ ترس و واهمه ای میتونی کنارش و زیر یک 

  .سقف زندگیت رو بسازی

آهسته و دلسوخته انگشتی به اشک راه گرفته ی چشمم کشیدم 
و گفتم: ولی دیگه باورش ندارم.... اصال باورش ندارم. هرلحظه 

حس می کنم بازم بهم دروغ میگه و هرکاری دلش خواست می 
 ایمانی که به مقتدر داشتم رو از دست دادم... بخدا از کنه. کال

دست دادم... و هق هق ها و بغضی خفه کننده جلوی بقیه ی 
  ....حرفامو گرفت
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خانم یاری از جاش بلند شد و صندلیشو نزدیکم گذاشته کنارم 
فت: گنشست. دستشو دور شونه ام انداخته منو بخودش فشرد و 

عزیزدلم تمام ماجرا رو از سیر تا پیاز برات تعریف کردم. فقط 
میخواستیم کاری بکنیم نه سیخ بسوزه نه کباب. می تونستیم 

کاری کنیم از اول با فهام روبرو بشی و بدونی با کی طرفی. ولی 
راستش زیاد به انتخاب فهام مطمئن نبودیم. ممکن بود خدای 

ه ولی فهام قدمی جلو نزاره که نکرده مهر فهام به دلت بشین
 .برای تو ضربه ی سختی میشد

احساسات لطیف و رقیق و شکست سختی که فهام خورده بود 
برامون مبرهن بود و زیاد به انتخاب مجددش اعتماد نداشتیم. 
 .برای همین اینهمه برنامه چیده شد وگرنه بخدا نیتمون بد نبود

می کنم و بهتون اشکامو پاک کردم و گفتم: همچی رو درک 
حق میدم. ولی باید یه مدت بگذره بلکه بتونم با خودم کنار بیام. 

ضربه ای که همه طرفه بهم خورده روحی و جسمی خرد و 
خاکشیرم کرده. میدونید کال بحثِ چیه؟ قهوه ی تلخ لذت 

خاصی داره چون تلخ بودن در ذاتشه. ولی وقتی بادام رو 
رجا تفش می کنیم. چون از میخوریم و یکدفعه تلخ در میاد د

بادام انتظار تلخی نداریم. االنم بحث انتظارم از مقتدر و فهام 
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هستش. من به این دو نفر در حد تمام وجودم بهشون ایمان 
داشتم و روحم باهاشون در ارتباط بود. االن فقط درکم کنید 

چقدر شکستم همین. انتظار اینکارا رو نداشتم... به نظرم این دو 
یلی صاف و ساده و صادق میومدند. اما االن حس میکنم نفر خ

بدجور هفت خط هستند که به نوعی هراسی به دلم افتاده. فقط 
باشه بمن بگه اگه اینکارهاشون اصال وزنی نداره چرا  یکی

اینهمه کمرمو خم کرده و دلم داغ دیده ست! از استاد یاری هم 
ام و دوباره اشکچیزی نگم بهتره که دلم فقط از دستشون خونه. 

 .جاری شد

اونروز خانم یاری بعداز کلی بحث و توضیح و باالخره 
معذرتخواهی خونه مونو ترک کرد. مامانم که با صدای 

خداحافظیمون از خونه ی زهراخانم بیرون اومده بود و بهتزده 
چشمش به چشمان و صورتم سرخم بود، خانم یاری رو با 

شت. تا درو بست گفت: تا محبت راهی کرد و با من بخونه برگ
االنش که صبر کردم و دندون روی جیگر گذاشتم. االن میشه 

لطف کنی و بگی چی شده و چه اتفاقی افتاده که همه با خبرند 
 بجز من؟

نفس عمیقی کشیدم و حرف مهری یادم افتاد که اینجور مواقع 
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میگفت، حورا جیش کردنت توی رختخوابت کم نبود االن کمی 
 !اف ببینیم چی میشههم دروغ بب

دم در اتاقم برگشتم و گفتم: باور کنید چیز خاصی نیست. آقای 
فهام زند دیروز توی دانشگاه به دیدنم اومده بودند و برای این 

ازدواج خیلی اصرار داشتند. منم که واقعا آمادگی ازدواج ندارم و 
خودتون که شرایطمونو می بینید بهشون همونجا نه گفتم که 

ناراحت شدند و دعوایی راه انداختند بیایید و ببینید. کلی هم 
دیگه اعصاب برام نمونده بود مامان. اون لحظه فقط دلم 

میخواست از اتاق دانشگاه بیرونش کنم اما خب... بعد هیچکاری 
نتونستم بکنم و بدون خداحافظی ترکشون کردم و فقط گفتم 

  .ما من نیستمنو بیخیال بشید. همه جا دختر براتون ریخته، ام

بخونه برگشتم. مثل اینکه ایشونم از دانشگاه رفته سراغ خانم 
یاری که تازه فهمیدم دخترعموش هستند و کلی چغولی منو 
بهشون کرده و ایشونو واسطه برای معذرتخواهی از حرفاش 

کرده که دل حورا رو بدجور شکوندم. کل ماجرا همین بود. ولی 
 .... بود و حرفاشون خیلی منو ناراحت کرده

مامان که فقط متعجب نگام میکرد گفت: یعنی چی این حرفها؟ 
اوال ازدواج زورکی نداریم. دوما پسر به اون خوبی رو چرا رد می 
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کنی؟ خدای من و تو هم بزرگه دخترم. فوقش اول شرایطمونو 
بهش میگیم تا ببینیم نظرش چیه و قسمتت چیه. اصال اینبار 

نم بازم میاد، بفرست پیش خودم. شما بازم سراغت اومد که میدو
جوونها رسما دیوونه شدید و راه و رسم هیچی رو هم بلد 

  !نیستید

نگاهم به مامانم بود و فقط توی مغزم می چرخید بینوا مامانم 
  .چه ساده ست و همچی رو در جا باور میکنه

تک تک کلمات خانم اونروزم کال توی تختخواب گذشت و 
یاری توی مغزم در حال صحنه آرایی بودند. زندگی فهام لحظه 

به لحظه از زمان مریضی مامانش جلوی چشمم عین فیلمی 
میگذشت و خیلیم براش دل می سوزوندم. اما بازم کفه ی ترازو 
بطرف خودم سنگین تر بود که از تمام ماجراها دلم شکسته بود 

ینی میکردم. مامانم هم با دیدن و احساس سر خوردگی و سنگ
حالم تا میتونست سرم غر غر میکرد که رسما و بدتر اشکام راه 

  .میگرفت

صبح بود که چشم باز کردم. نسبت به دو  ۸فردای اونروز ساعت 
روز قبل کمی آرومتر بودم اما بیقراری در تمام وجودم موج میزد. 

ه روی دیگه حوصله ی خوابیدن هم نداشتم. دلم کمی پیاد
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میخواست تا با حس بهتری سر صبحانه بنشینم و بعد ببینم 
  .برای زندگی بالتکلیفم چه تصمیمی باید بگیرم

نگاهی به گوشیم انداختم. صدرصد شارژ هم نداشت. چون از 
پریروز ازش بیخبر بودم. توی خیابان راه افتادم. نگاهم به آسمان 

  :ه کردمابری افتاد که احتمال بارندگی هم بود. زمزم

 ببار ای ابر بارونی

 ببار بر حال زارررررم

 ...که از تقدیر تلخم بیقراره بیقرارم

 نشستم تا که برگرده زمان دلخوشی ها

 ...نیومد و بیشتر شد روزگار ناخوشی ها

غرق در حالم بودم و قدم برمیداشتم. کجا میرفتم رو نمیدونستم 
ه ی مقتدر اما فقط میرفتم. لحظه ای چشمم به کوچه ی خون

افتاد که داشتم نزدیکش میشدم. قلبم چنان با ضربان به کوبیدن 
افتاد که دلم بحال خودم سوخت. ناخواسته و بریده اول کوچه 

ایستادم و نگاهم بطرف خونه پر کشید. دو حس متضاد داشت با 
هم می جنگید. فهام رو بی بروبرگرد عاشقش بودم و مقتدر رو 

واهرانه دوست داشتم. و این دو حس مهربانانه و خالصانه و خ
  .اصال کنار هم سازگار نبودند
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  ...آهی کشیدم و زمزمه کردم: نمی بخشمت... نمی بخشمت

اوضاعم اصال خوب نبود. در حد بین جان کندن و دل کندن 
بودم. لحظه ای درهای خانه ی مقتدر باز شد و قلب منم باهاش 

  ....ایستاد

 

گاهم بدون پلک زدن به در خونه ی مقتدر دوخته همچنان ن
شده بود. لحظه ای سر مقتدر ... نه سر فهام از الی در دیده شد 
که داشت درهای خونه را باز می کرد. قلبم بحدی شدید می زد 
که داشت می ایستاد و منم وسط خیابان جان بسر بودم. راستش 

. کت نداشتمانگار پاهام به کف خیابان چسبیده بود و نای حر
مغزم هم کالً هنگ کرده بود. لحظه ای که عقب ماشین از 

خونه بیرون اومد انگار تکونی خوردم. تند خودمو بطرفی کشیدم 
  .و در خلوتی شدید خیابان در کنار فروشگاهی مثال پناه گرفتم

دقایقی نگذشته بود که فهام از کوچه بیرون اومد. سوار شاسی 
ه باهاش می چرخید در حالیکه چشمام بلند بود. نگاهم هر ثانی

می سوخت. فهام... فهام همان فهام همیشگی نبود. فهام بشدت 
الغر شده بود... فهام غم داشت... غمش زیاد بود... افسردگی و 

ناراحتی از تمام صورتش، حتی نشستن بیحالش پشت فرمان 
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  !مشخص بود

نده مواز مقابلم گذشت و دور شد. نگاهم پشت سر ماشین خیره 
بود. اما دیگه نمی دیدمش اشکام اجازه نمیداد. راستش... 

راستش قلبم هم از سینه ام بیرون جهیده باهاش راهی شده بود. 
قلبم برای من نبود... قلبم فهام رو انتخاب کرده بود و بیخیال 
من... قلبم می تونست بره... می تونست به جهنم هم بره... اما 

  .ردوشون رو فراموشش میکردممن باهاش نمی رفتم. من ه

چشمان به اشک نشسته مو با دستم پاک کردم و زمزمه کردم: 
خداروشکر هیچی این دنیا برای من و به کام من نیست حتی 

قلبم. قلبم هم مال شما... ولی با فهام دیگه تمام هستیم... برای 
همدیگه تمام شدیم... فقط... مرد جوان... خیلی... مواظب خودت 

 .... خیلیباش..

راه افتادم. ولی اشکام باز هم می چکید. نه حریف قلبم بودم نه 
حریف اشکام، نه حریف مغزم که فقط توش فهام فهام می 

چرخید و ذره ذره ی خون بدنم هم فهام رو میخواست. حتی 
حریف خواسته هام هم نبودم که دلش برای خونه ی مقتدر تنگ 

تن اون خونه رو داشتم تنگ تنگ بود! زمانی چقدر آرزوی داش
  ...که االن
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ولی همه شون باید عادت می کردند و فراموش تمام... من 
 .همین رو می خواستم و حتی شده با زور بهش می رسیدم

چند قدمی راه رفته بودم و سینه ی لرزانم گواه حال بدم بود که 
  ...صدایی از پشت سرم گفت حورا

مرده بودم. دوباره صدا  ایستادم ... نه خشک شدم... نه رسماً
 گفت: حورا... تو اینجایی و به خونه نیومدی؟

فهام بود... خدایا مگه فهام نرفته بود؟ خودم دیدم با ماشینش در 
  .حال دور شدن بود

همچنان ایستاده بودم که لحظه ای فهام جلوی روم پدیدار شد. 
تند دستی به صورتم کشیدم و نگاه متعجبم روی صورتش 

اه نگران و غمزده ش توی چشمام میخ شده بود که نشست. نگ
گفت: باور کن داشتم می رفتم اما قلبم توی خیابان جا مونده 
بود! قلبم داشت کنده میشد و یک لحظه فهمیدم اتفاقی توی 

خیابان افتاده که نگه داشتم. از ماشین پیاده شدم ببینم چرا حالم 
اد. راستش باور اینهمه بده که انگار از دور چشمم به تو افت

نمیکردم این وقت صبح اینجا باشی، اما خودمو رسوندم ببینم 
  !اشتباه که نکردم

نگاهمو عقب کشیدم اما نفسم فقط می سوزوند. قدمی عقب 
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گذاشتم و گفتم: داشتم میگذشتم. انگار بدموقعی اینجا بودم! 
 .ببخشید خدا... نگهدارتون

تم میگذشتم؟ فهام محکم و خیلی جدی گفت: یعنی چی داش
حــــــــــورا... خواهش می کنم اون روی سگ منو باال نیار... 

خودمون که خوب میدونیم چقدر به خونه ی مقتدر تعلق خاطر 
داری! اون خونه قبل از من متعلق به خودته. تو توی اون خونه 
بحدی زحمت کشیدی و حق آب و گل داری که خیلی راحت 

یده نشده کسی بخودش جراتی میتونی توش باشی. از مادر زای
بده و چیزی بهت بگه! بیا بریم کمی توش آروم بگیر. تو توی 
اون خونه همیشه ی خدا آروم میشدی و آرامشت رو اونجا پیدا 

  !میکردی

هقی کردم و دوباره قدمی عقب رفتم. دلم می سوخت اما بی 
ه رو دیگه حتی بطرفش هم اختیار گفتم: نه ...اون خون

برنمیگردم... باالخره همچی فراموشم میشه. چشمامو می بندم و 
از کنار آدمای نقاب دار رد میشم... بهترین کاره... 

 ...خداحافظتون

قدمی دوباره عقب رفتم که فهام بازم محکم گفت: 
 ....حــــــــــوووووورا
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ت تمام... سری تکون دادم و آروم گفتم: حورا تمام... خاطرا
  ...همچی تمام

فهام نالید: ولی بخدا... بخدا هیچی عمدی نبود... هیچکداممون 
 ...گناهی نداشتیم... حورا هیچ گناهی

سری تکون دادم و دستی بصورت خیسم کشیدم. گفتم: این 
حرفت رو قبول دارم... از تو هیچ انتظاری نداشتم و ندارم. اما 

تظاری که از سنگ صبورم انتظاری که از مقتدر داشتم... ان
داشتم... داره ناکارم میکنه... داره زمینم میزنه... انتظارهامه که 

 ...داره منو خرد و له و لورده میکنه... می فهمی

برگشتم و راه افتادم. فهام هم کنارم راه افتاد که گفت: خواهش 
می کنم بیا بریم خونه کمی حرف بزنیم. میتونی اونجا داد بزنی 

ی خواستی حرفهای دلت رو بیرون بریزی و حتی تنبیه و هرجور
 ....هم بکنی... حورا... خواهش می کنم

نفسی بلند فرو دادم و گفتم: ولی اونجا دیگه بمن تعلق نداره... 
حورا براش تمومه... باید برم و با خودم کنار بیام... تو هم حورا رو 

  ...فراموش کن

: نیدم از پشت سرم گفتفهام ایستاد ولی من نایستادم. فقط ش
به روح مادرم قسم میخورم فراموش کردنی در کار نخواهد بود و 
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تووووو باید صاحبِ خونه ی خودت بشی... اینو توی گوشت فرو 
 ...کن لجباز... اینو توی گوشت فرو کننننننن بدقلق

بدون اینکه برگردم رفتم و رفتم و رفتم... اما... راستش بنحوی 
م... به نحوی خاص ته دلم قرص شده بود... خاص آروم شده بود

به نحوی خاص اشکی که می چکید انگار اشک خوشحالی شده 
بود... بنحوی خاص انگار دلم بهانه ی دیدارش رو داشت... و 

بنحوی خاص عشقی دیوانه وار را می خواستم که اونم در فهام 
ب ود، خوهویدا بود... فهام ... مقتدر... دیوانه ای بود که منو بلد ب

هم بلد بود. و این بلد بودن مهمتر از عاشق بودن و دوست 
داشتن بود. فهام میدونست اون خونه یه جورایی شیشه ی عمر 

منه... فهام میدونست من توی خونه ش بحد آسمانها آرام 
بودم... و فهام میدونست و بلد بود چه زمانی برام قسم بخوره و 

فهام منو بلد بود... و شکر خدا  چه زمانی با خشم سرم داد بزنه...
  ....که فهام رو داشتم

فهام دیگه دنبالم نیومد منم دیگه به عقب برنگشتم. آهی بلند 
کشیدم و ناخواسته لبخندی پر از غم روی لبم نشست. یاد روزی 

شده بود. وقتی  افتادم که مهری با عشق دانشگاهیش دعواش
اعصاب داغونش رو دیدم خندان بطرفش خم شدم و گفتم: 
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همیشه دیگران، حتی عشقت رو ببخش. نه بخاطر اینکه الیق 
بخشش هستند. فقط بخاطر اینکه گور باباشون، گور هفت جد 

داشته و نداشته شون که همشون از یه تیر و تخم و یه گه 
ونروز انقدر برای مهری هستند و کال به درد هیچی نمیخورند! و ا

ادا اصول درآورده بودم که باالخره از ته دل خندیده بود و منم 
  .خسته از اینهمه تالش بیهوش شده بودم

االن هم تمام زورمو میزدم و فهام رو می بخشیدم، اما می 
بوسیدم کنار میذاشتم و دیگه بهش فکر نمیکردم. چون خودم 

  .الیق آرامش بودم همین

ام اینها، در این مدت آشنایی درسته گاهی به تیپ و تاپ اما با تم
همدیگه زده بودیم و قهر و آشتی مهربانانه با کل کل های 

زورگویانه ای کنار هم داشتیم، اما این پررویِ بدردنخور همیشه 
ی خدا درکم کرده بود. امروز هم میدونستم درکم می کنه و می 

ا حضورش، که همچی رو فهمه به تنهایی هام بیشتر نیاز دارم ت
در خودم و وجودم حل کنم و ببینم با خودم و شنیده هام و دیده 

 .هام چند چندم

برای صبحانه نان تازه هم خریدم و وقتی وارد خونه  سر راهم
شدم خیلی آروم بودم. قسمی که فهام خورده بود انگار خیلی به 
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 مذاقم خوش اومده بود و هر لحظه در ذهنم اکو میشد. اما
تکلیف منم مشخص بود. باید تا جاییکه می تونستم ترکش 

  !میکردم این مرد هزار چهره رو

صبحانه رو کنار مامانم چنان با نوش جان خوردم که انگار از 
قحطی تموم شده بودم. مامان متعجب پرسید: یعنی از دیشب تا 

صبح اتفاق خاصی افتاده؟ خوشحالم حالت خوبه ولی آخه 
  !ینجورییهویی... اونم ا

خندیدم گفتم: باور کنید فقط پیاده روی اول صبح اشتهامو باز 
  .کرده همین

ابروهای مامان باال رفت و زمزمه کرد: باور کنم از خواستگارت 
  خبری نشده؟

دوباره خندیدم. جواب دادم: به قول خودتون قسمت! تا پیشونی 
 النوشت آدم چی باشه. وگرنه چند تا حرف و چند تا گالیه اص

  .تعیین کننده نیستند

اونروز آماده شدم و با روحیه ی خوبی به دانشگاه رفتم. ولی 
انگار یه جورایی مثل بچه ها شده بودم و داشتم لجبازی می 
کردم. در حیاط می چرخیدم و منتظر بودم کالس دکتر یاری 

تموم بشه و خودمو به بقیه ی کالسهام برسونم. و احتمال 
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دکتر یاری از پنجره ی کالس منو می  میدادم جاییکه هستم
  !بینه

گوشیم لرزید، پیامکی از دکتر یاری بود. نوشته بود: دیوووونه، بیا 
کالست رو شرکت کن و چند تا مطلب یاد بگیر بچه ی لوس! 

منو باش به فکر آینده ی تو هستم. برو تمام تهران رو بگرد. اگه 
ین دستمو زم تونستی مثل فهام رو پیدا کنی مقابل همه پشت

 !میزنم و میگم من مردِ به این گندگی اشتباه کردم

ولی فقط خوندم و بازم به کالسش نرفتم. دلم بدجور رنجیده بود 
 ... بدجور

سه روز هم گذشت. دیگه نه پیامی نه سالمی نه علیکی از 
هیچکس نداشتم. انگار همه به نحوی دورمو خلوت کرده بودند 

  .با خودم کنار بیام

چهارم بود که پیامی در پیوی مقتدر داشتم. نوشته بود: روز 
حورای من اونهمه بی معرفت نبود حالی از مقتدرش هم نپرسه. 
کاش هیچوقت خودمو به بودنت عادت نمیدادم و محبتهاتو در 
دلم قاب نمی گرفتم که حاال یک سالم و احوالپرسی ساده در 

  دلم آینه ی دق بشه! خوبی بی معرفت؟

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

338 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

چشمامو بستم و جلوی اشکهای جوشیده رو مثال گرفتم. بعد 
تارگونه نوشتم: دلت رو همه رقمه می شکنند. هر کاری دلشون 
خواست می کنند. سکوت می کنی و هیچی نمیگی. حتی اخم 

هم نمی کنی فقط با اشکهات دست قلبت رو میگیری و آروم و 
اونوقت اسمتو بی معرفت میزارن. جناب بی قرار میزاری میری. 

مقتدرِ بامعرفت، کاری که با یه بی معرفت کردید بی تعارف 
  .ستودنیست. ماندگار باشید

هنوز در حال و هوای بد حرفام بودم و دلم برای شکستن کله ی 
مقتدر تنگ بود که لحظه ای پیوی فهام باال اومد. نگاهم به 

د. هنوزم مات بودم کدوم فرد بازی مقتدر و فهام دوخته شده بو
رو باور کنم و کدومو باور نکنم. اما هنوزم که هنوز بود دلم برای 

  .داشتن هردوشون در تب و تاب بود

دلتنگانه اما شاکی صفحه شو باز کردم. نوشته بود: با معرفت 
باشی یا بی معرفت، حالت باید باید بایــــــــــد خوب باشه. 

بانو، که با تمام اتفاقات افتاده و آویزه ی گوشت کن حورا 
غیرعمد عقب کشیدنی در کار نخواهد بود. انتخابم رو برای تمام 
عمر کردم و چه بخوای یا نخوای تماما برای منی! مطمئن هم 

هستم جایگاهی که فهام زندِ مقتدر در قلبت داره، شامل 
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هیچکس نمیشه و به این راحتی زدودنی نیست، پس پذیرایم 
یم بَنیم ) جان من، جان دلم( تمام درد و غم و غصه باش. جان

برای  هات رو با به حراج گذاشتن همه ی عمرم خریدارم و
دیدنت ساعتها رو که نه، تک تک ثانیه ها رو منتظرم، چون نیمه 
ی مقتدری، نیمه ی فهامی، نیمه ی جانش، نیمه ی جانم. و من 

خدا خواسته ام و تو را با تمام توان و وجودم، با تمام قلبم از 
آرزویت را کرده ام. فهام حورا رو، تمام داشته ش رو به تک تک 

 ...آرزوهاش نشون داده، پس بمانی برام نیمه ی جانم

و آهنگ قشنگی برام فرستاده بود. اصال جوابش رو هم ندادم. 
دلم از این یک فقره فهام واقعا گرفته بود که با نیمه ی جانش 

آهنگش رو بارها و بارها  .حالم خوب بودچه کرده بود. اما شکر 
گوش دادم که به جان و دلم می نشست. اما باز هیچ جوابی 

  .ندادم

آخرین روزهای دانشگاه بود و فرجه ی امتحانات داشت شروع 
میشد. با تمام دلتنگی هایی که سعی میکردم بنحوی محارشون 

ندم. اما راستش دل و روحم برای دیدن کنم کالسهامو می گذرو
  .خونه ی مقتدر پرواز میکرد و دلم فضای آرامش رو میخواست

فهام هم بدون به دل گرفتن بی توجهی هام، گاهی پیامهای 
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پرمحبتی برام میفرستاد که بعد از ساعتی تعلل پیویشو باز 
  .میکردم و میخوندم. اما اصال جواب نمیدادم

اخطار میدادم اینکه بی محلی میکنی به  گاهی هم بخودم بلند
کسی که بهت اهمیت میده اسمش بی شعوریه. ولی واقعا بی 
شعوری هم در بین نبود، فقط دل شکستگی و رنجیدگی بود 

همین. گاهی هم دلم میخواست سرش داد بزنم اما... با که باید 
 ....می گفتم ستم عشقش را

لم می خواست داد از مقتدر هم شکر خدا خبری نبود. گاهی د
 دست! شکیبــــــــــمبی  خودخواهم، بزنم و بگم، خسته ام،

 باقی برایم را هاهمین فقط جهان این از و دادید هم بدست
 بعدها که رفت خواهم چنان کنید باور. کنید مدارا من با. گذاشتید

 مامت با دلم، های ته ته اون فقط اما. شد خواهد تنگ برایم دلتان
 .سوختم و می ساختم و بازم دلتنگشون میشدم می سکوتم

اونروز وقتی از دانشگاه خارج شدم سوار تاکسی شدم خودمو به 
کتابفروشی برسونم. وقتی از تاکسی پیاده شدم تازه چند قدمی 

 .رفته بودم که کسی جلوی راهم قرار گرفت

تا سرمو باال آوردم نگاهم روی صورت فهام نشست که تکون 
دایــــــــــا چقدر الغر شده بود! دست کم سختی خوردم. خ
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چند کیلو رسما کم کرده بود. دیگه از اون فهام تپل خبری 
  .نبود

نگاهم بصورتش خیره مونده بود و اصال نمی تونستم تصور کنم 
 اینجا چیکار داره. متعجب زمزمه کردم: تــــــــــو؟

هت ب آهسته گفت: جانیم بَنیم )جان من( جلوی دانشگاه داشتم
  .می رسیدم که سوار تاکسی شدی. مجبور شدم دنبالت بیام

راستشو بگم ضعف کرده بودم از جانیم بنیم گفتنش با اون لحن 
جانم شنیدن خیلی جذاب بود، ولی  قشنگ و خواستنی. جان و

دیگه آدمو میبرد رو اَبرها. لحن حرف زدنش « جانیم بنیم»
  .ش اعتقاد دارهمیگفت چقدر از ته دل حرفشو میزنه و به

حواسمو جمع کردم. االن وقت دل ضعفه گرفتن نبود. جدی 
گفتم: زحمت کشیدید. کمی کار دارم که باید انجام بدم. لطفتون 

  .مستدام

خواستم از کنارش بگذرم که جدی تر از من و عاصیِ عاصی و با 
  .خشم گفت: منم باهات میام با هم بریم

رو باور نداشتم. بریده نگاهم روی صورتش ماسید که خشمش 
 .گفت: کمی باهات کار دارم همین. بریم دیرمون نشه

تا خواستم دهنمو باز کنم محکمتر گفت: بحدی از همچی به 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

342 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

تنگ اومدم و بریدم حورا که فقط میخوام تا جاییکه می تونم 
 .هوار بزنم. تا اون خلق کجم رو نشون ندادم راه بیفت بریم

میخواست منم داد بزنم و بگم حال حرفم توی دهنم یخ زد. دلم 
و خلق کجت بمن ربطی نداره که خودت خواستی. ولی اوضاع 
فهام اصال خوب نبود. وسط خیابان هم نمیتونستم سروصدا راه 

 .بندازم

برگشتم و راه افتادم. اما دیگه حواسم هیچ جا جمع نمیشد. وارد 
و رکتابفروشی شدم و کتاب کمکی و جزوه هایی که الزم داشتم 

گرفتم. هنوز دستم داخل کیف پولم نشده بود که فهام در حال 
حساب کردن بود. واقعا نمیدونستم پیش صاحب کتابفروشی 

چیکار کنم. زیرلبی تشکری کردم و با هم خارج شدیم. پرسید: 
 کار دیگه ای نداری؟

 .سری تکون دادم و گفتم: دیگه میرم خونه. مامانم منتظرمه

گفت: میریم همین اطراف کافی شاپی  دستی به بازوم گرفت و
پیدا می کنیم که باهات حرف دارم. بعد خودم می رسونمت خونه 

  .تون

 ...تند گفتم: جناب زند

چنان دندون قروچه ای کرد که خودم صدای ساییده شدن 
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دندوناشو شنیدم. از بین دندوناش با خشم گفت: فقط 
بخورم و دلــــــــــم میخواد به سالمتی از دستت اسید 

  خالص بشی و خالص بشم. فقط همین

چشمامو به آرامی باز و بسته کردم و گفتم: راستش منم بحدی 
از دستتون شاکی و عاصی و بریده م که به مرحله ی هرجور 
راحتید رسیدم. اسید که سهله بخورید به جهنمممممم، اصال 

 شکمتون فرو کنید و بچرخونید که میتونید یه شمشیر رو توی
  .هیچ رقمه بمن ربطی نداره

بازومو چنان بین انگشتاش فشرد که آخم از ته دل براومد. 
صورتشو نزدیکتر آورد و گفت: تو این روزها کال عقل و درکت 

یه دختر دیوونه ی کم عقل و لجباز  رو قورت دادی و فقط به
نمیکنی. فقط  تبدیل شدی که هیچی از اطرافت رو هم درک

لطفی بکن و نگاهی بخودت و خودم بنداز بعد قضاوت کن 
آرزوی چه آدمها و دخترایی جلوی تو ایستاده و ازت میخواد فقط 

 !به حرفاش گوش کنی

اشکی به چشمام دوید. حسادتی در تمام وجودم خلید. اما حق 
داشت، میدونستم در همین لحظه آرزوی خیلیاست، اما منم حق 

  .داشتم
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لج و از بین دندونام زمزمه کردم: پیشکشتون می کنم به  با
همونایی که آرزوتون رو می کنند. منم چشمامو می بندم و از 

ذره بگذار بگکنار نقاب دارها میگذرم و دنبال زندگی خودم میرم. 
روزهایی که روز من نیست و لحظه به لحظه دارند با روح و 

 ...میاد به امید خدا روانم بازی می کنند! باالخره روز منم

فهام که سرخی کمرنگی بصورتش دویده بود غرید: درسته 
اینهمه خرابم میکنی، ولی باور کن ارزشش رو داری و من بازم 

  .عاشقتم

درِ کتابفروشی لحظه ای باز شد و صاحبش بیرون اومد. رو بمن 
  گفت: خانم مشکلی که پیش نیومده؟
یت جواب داد: نه خیر دست فهام از بازوم کنده شد و با جد

  .نگران نباشید خانم غریبه نیستند

نگاه مرد بصورتم بود که گفتم: ممنونم از محبتتون. ولی مشکلی 
 !نیست شما بفرمایید

فکر کنم دیگه به فهام چاقو میزدی خونش در نمیومد. با رنگی 
که دیگه به خاکستری میزد فقط گفت: راه بیفت تا کار دستمون 

 !حوصله ی هیچ بنی بشر فضولی رو ندارماندادم که دیگه 

اوضاع واقعا بی ریخت بود. بدون حرف کنارش راه افتادم و 
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 گفتم: آخه من نخوام حرف کسی رو بشنوم باید کی رو ببینم؟

چنان عصبانی نگاهی بصورتم کرد که چشمان سرخ شده ش 
می درخشید. ولی منم از دست خودش و زورگویی هاش 

کردم: این چه قیافه ایه گرفتی؟ فکر عصبانی بودم. زمزمه 
میکنی اینجوری ازت می ترسم و تسلیم میشم؟ فقط بگم االن 

عینهو مثل کپکِ سبز روی نان بیات شده می مونی و 
 ...تماممممممم

  ...که لحظه ای مشت شدن دست راستش رو دیدم

بشدت فشرده  نگاهم به دست مشت شده ش افتاد که داشت
میشد و حاال باال هم میومد. با تمسخر سری تکون دادم و گفتم: 

آره دیگه، هرکاری دل بدمصبتون خواست کردید و مردم رو به 
بازی گرفتید، حاال جیش کردن توی رختخوابتون بس نبود 

جناب زند، چایی شیرین هم میخواید نه؟ تمام کارهاتون کفاف 
وی کله م و ببینید چطور همینجا نکرد االن یه مشت هم بزنید ت

وسط خیابون از وسط نصفتون می کنم و دو تا دروازه ی 
 !آویزنتون می کنم شهرمون

لبهای فهام اول بشدت صاف شد چون صدرصد انتظار حرفهای 
گنده ازم نداشت. بعد آرام کشیده شد و کشیده شد که یهویی با 
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ام ده ی فهصدای بلند شروع به خندیدن کرد. راستش منم از خن
لبام پرید که بزور جمعشون کردم. گفت: میتونم قسم بخورم هر 

 !کی با تو در افتاد ور افتاد حورای جنگی و سنگدل

با لبهای ورچیده جواب دادم: پس از همینجا راهتونو بگیرید و 
دنبال کارتون برید که ضرر نکنید! بنده هم اصال سنگدل نبودم، 

 !بی رحمانه سنگدلم کردند

که خنده هاش تموم شده بود گفت: ولی راستش این فهامِ  فهام
بی رحم دلش میخواد و آرزوشه بدست تو وَر بیفته به شما چه 

 !!اصال

لبام وا رفت و کجکی جواب دادم: جهنم ور بیفته! مگه قراره 
حرصِ آرزوهای شما رو هم من بخورم و به فکرتون باشم. 

 !هرکاری دلتون خواست بکنید

زدیکتر آورده گفت: حوراجان، خواهش می کنم صورتشو کمی ن
بزور احساساتت رو مخفی نکن. بخدا قسم چشمات دارن با آدم 

حرف میزنند و اون نگفته های قلب زخم خورده تو بزبون میارند. 
  .با خودت و خودم رو راست باش مهربون

حس کردم نفسم مثل هقی خشک صدا کرد. مایوس جواب 
عادت می کنند. زخمها هم به مرور دادم: باالخره چشمها هم 
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خوب میشن اگه نمکهایی مثل شما اجازه بده که هر لحظه می 
  !سوزونید و زخم دوباره سر باز می کنه

رسما قیافه ی فهام آویزون شده بود. خیلی غمگین زمزمه کرد: 
خیلی مغروری حورا... چقدر باید بگیم و معذرت بخوایم... چرا 

 !تر مغرور و خودخواهاصال به ما حق نمیدی دخ

سری تکون دادم و غمگین تر از خودش گفتم: نه مغرورم نه 
خودخواهم، فقط یک کالم دیگه تو رو نمی خوام. چون مشخص 

نیست بعدا بازم چه بامبولهایی برام سرهم کنی. از اول ضرر 
همکه برگردم برام منفعته همین. منم عادت می کنم... خدای 

ن به بعد سعی می کنم نه کسی رو منم بزرگه... دیگه از ای
دوست داشته باشم نه بهش فکر کنم. بهترین های دنیا برام 

مقتدر و تو و استاد بودید که اینجور از آب در اومدید، پس وای 
بحال بقیه... از کسی همکه یه بار بهم دروغ گفته نمی پرسم 

چرا؛ چون صدرصد با یه دروغ دیگه قانعم میکنه پس بیخیالش 
 !برید بسالمت و زندگیتون برسید. حورا دیگه تمومه میشم.

فهام فقط خشکش زده بود و نگاهش مات توی چشمام بود. 
  وقتی دید حرفام تموم شد جواب داد: خبر داری خیلی لوسی؟

چشمام باز شد. چرا اصال فکر نمیکرد دارم باهاش جدی حرف 
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میزنم؟! تند گفتم: لوس خودتی هزار چهره که الهی قندیل 
 !ببندی

دوباره دستش به بازوم نشست و گفت: باشه لوس منم، در این 
وسط چله ی تابستون برات قندیلم می بندم، نازتم هرجور 

بخوای با جان و دل خریدارم، ولی به جان مقتدرت قسمممم که 
میدونم بیشتر از فهام قبولش داری، هر روزی که برات نقش 

دای خودم قسم، بازی میکردم فقط دق مرگ بودم همین. بخ
اگه از همون اول میدونستم اینجوری توی دلم برای خودت جا 
باز می کنی عمرا اونهمه فیلم بازی کردن رو شروع می کردم. 

ولی بخدا، به پیر، به پیغمبر اصال یه درصد هم شانس بُرد بهت 
نمیدادم. فقط میگفتم امکان نداره دختر انتخابی محسن خان 

برای همین برات نمایشنامه اجرا کردم توی دلم جا خوش کنه و 
به اون شدت! ولی خب قسمت ما هم این بود که بیای و دل و 
دینم رو یکجا ببری و بعد من بمونم و یک دل عاشق و واله و 

  .شیفته که دستش به هیچ جایی بند نبود

خم  خودت منو با غرورم می شناسی که پیش هیچکس سر
نمیکنم. ولی بخدا تو ماورای همه بودی برام. االن خانومی اجازه 
می دید در رکابتون باشم و به کافی شاپی دعوتتون کنم؟ حرف 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

349 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

زیاده که نمیشه همچی رو وسط خیابان گفت. به جان حورای 
خودم قسم که تمام داشته م هستش، ثانیه به ثانیه میخوامت 

 ...همین

بود و تک تک حرفاشو قورت  چشمم به چشماش دوخته شده
میدادم. اما زمزمه کردم: حرفات اصال برام قابل قبول نیست. 

دیگه از این به بعد هم دنبال حورا نگرد نیست... تموم شد برات 
 ...برای همیشه

فهام غرید: اتفاقا دنبالت میگردم و میدونم هستی و باالخره به 
نوزم زور همکه شده مال خودم میشی. مطمئن هم هستم ه

  .عاشق فهامی چون چشمات اینو داره داد میزنه

قدمی برداشتم و گفتم: باور کن با دوستانی چون شما از قهوه 
  .تلخ تر اقبال من بود. وگرنه منکه از هیچکس انتظاری نداشتم

فهام هم کنارم راه افتاد و جواب داد: و تو هم باور کن عشق 
پوشی، عشق یعنی یعنی مهرِ بی امّا و اگر، عشق یعنی چشم 

دست بدست هم دادن و از غمهای همدیگه کم کردن. االنم 
لطف میکنی و تا بزور سوار ماشینم نکردمت خودت سوار میشی 

و ساعتی مهمونم هستی که دیگه کم مونده از دستت داد بزنم و 
 .خیابون رو بهم بریزم
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و ساعتی بعد بود که با اصرارهای فهام که بازومو گرفته محکم 
ف ماشینش برده بود پشت میزی در کافی شاپ نشسته بطر

بودیم و من جرعه ای از قهوه ی داغم رو میخوردم بلکه گلوم 
خیس بشه. فهام که نگاهش از صورتم کنار نمیرفت گفت: اصال 
میدونی چه بالیی سر خودت و خودم آوردی دختر دیوووونه!؟ با 

تمام اون غذاهای خوب و خوشمزه ت کمی چاق شده بودم که 
 !گوشتهای تنم در این چند روز ریخت بی انصاف

نگاهمو کنار کشیدم و گفتم: منِ دیوونه محبت کردم بی انصافی 
 !دیدم. بنظرت از کی میخواستم یاد بگیرم انصاف رو خل وضع؟

فهام خنده ی لباشو جمع کرد و محکم خودشو جلو کشیده گفت: 
دی دختر! چه تو رو خدا حورا، تو که اینهمه شمر و یزید نبو

بالیی سرت اومده؟ به روح مامانم قسم، از اول هم من 
بالتکلیف این زندگی بودم و کال نمیدونستم چی به چیه. فقط 

میدونم اینجانب خل وضع، دور خودم حصار کشیده بودم و دیگه 
خیال ازدواج نداشتم درحالیکه محسن خان و دخترعموم هم 

آفریده و تویی که میتونی  اصرار داشتند خدا تورو تنها برای من
روح زندگی رو به خونه ام برگردونی! مشکل فقط اینجا بود نه 

  !جای دیگه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

351 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 .سری تکون دادم و محکمتر از خودش گفتم: بازم قبول نیست

فهام با اخم نگام کرد و جواب داد: ماشاال تو که مغزت رو آهنی 
کردی و هیچی توش نمیره شکرخدا. اصال اینجوری فکر کن، 

گه خدای نکرده تو فهام رو می دیدی و عاشق صاحبکارت ا
میشدی ولی من تورو پسند نمیکردم میدونی چه بالیی سرت 

میومد؟ من کسی نبودم بدون عشق و عالقه، محض رضای خدا 
ازدواج کنم. واال بجز تغییر چهره راه دیگری به ذهنمون نرسید 

ما  ی...که ببینیم من چه تصمیمی میگیرم. اما.... راست میگ
  اشتباه کردیم. میدونی کی اشتباه کردیم؟

در سکوتم نگاهم همچنان به فهام بود که ادامه داد: اشتباهمون 
اونجا بود که راستش تو با قیافه ی نجیب و جذاب، بیشتر از 

ی قدم برداشتن همه خصوصیات اخالقی و حاضر جوابیت و حت
های معقولت، همان جلسه ی اول مالقاتمون برای خودت جایی 

کنج قلبم باز کرده بودی که هر لحظه حواسم بطرفت پر می 
کشید. اما منکه خاطره ی خوبی از گذشته م نداشتم بشدت و با 
سرسختی تمام حرف و انتخاب دوباره ی دلمو پس میزدم و به 

انتخاب بقیه مقاومت میکردم تا  اصطالح داشتم در برابر خودم و
فقط بتونم حرفمو به کرسی بنشونم. اما اشتباه محض بود. باید 
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همان موقع حسم رو به محسن خان میگفتم و فهام رو در 
همون جلسه های اول به هر صورت وارد میدان میکردیم تا 

مشکالت متعدد بعدی پیش نمیومد. شاید اگر همان اول به تو 
کال یه شوخی هنری بود برای تشخیص میزان می گفتیم مقتدر 

درک و زرنگی تو، که تو هم از آزمون سربلند بیرون اومدی و 
حتی سن مقتدر رو درست حدس زدی و خیلی روشن گفتی 

سالشه، اونموقع شاید فقط با کچل کردن  ۳۰کودک درون مقتدر 
محسن خان توسط شما علیامخدره همچی ختم به خیر میشد و 

لی جدی کم کم با خصوصیات اخالقی هم آشنا من و شما خی
می شدیم و برای آینده مون بد یا خوب تصمیماتی میگرفتیم. اما 

همچی گناه من بود. اوال بخاطر کله شقی هام شرمنده ی 
محسن خان و دختر عموم بودم و نمی تونستم همون اوایل 

خیلی راحت چیزی رو بروز بدم. حتی گاهی زنگ میزدم و به 
جدی می گفتم بابا بیاید این دختر محسن خان رو از شوخی و 

برق بکشید و بردارید با خودتون ببرید که امروز کلی فحش 
بارانم کرده که سرم از فحشهای تازه شنیده داره سوت می کشه 
و چشمام باز مونده این دخترتون اینهمه فحشهای چارواداری رو 

تخاب بعدی از کجا بلده! دوما میخواستم فرصتی بخودم و ان
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زندگیم بدم و فقط میخواستم بیشتر بشناسمت و اشتباه قبلیم رو 
تکرار نکنم که واقعا دیگه تحمل تکرارش رو نداشتم. من یه فرد 

کامال احساسی و عاشق پیشه بودم که دلم برای یه عشق 
اهورایی در تب و تاب بود اما نه با هر کسی! دلم میخواست 

ش رو داشته باشه تا زندگیمو دوباره عاشق کسی بشم که ارزش
تمام قد فداش کنم و خودمم از عشق و صداقت و صافی و پاکی 

زندگیش برخوردار بشم. ولی حیف.... حیف داستان اونجوریکه 
دلم میخواست پیش نرفت. البته راستش من راضی بودم. همه 
رقمه و دلخواهانه کنارت بودم و با زیر و بم زندگیت لحظه به 

ندگی میکردم. زمانهایی که بریده و خسته از لحظه کنارت ز
مشکالت بطرف مقتدر پرواز میکردی و درددلهامون شروع 

میشد، حس میکردم کنار هم نشستیم و در عین اینکه مهربانانه 
بهم تکیه دادیم و پشت و پناه همدیگه ایم، داریم مشکالتمون 

رو حل می کنیم. و چقدر هم خوب از عهده اش برمیومدیم. 
ی مریض احوال خونه ام بودی و توی اتاقت در حال وقت

استراحت، بعد خونه رو ترک کردی فهام رسما سکته کرده بود. 
فقط چند قدم با من فاصله داشتی و واقعا نمیدونستم اگه منو 
میدیدی چه اتفاقی میفتاد. اما .... اما در این چند روز بارها و 
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خبر میشدی و بارها آرزو کردم کاش همون روز از همچی با
کارها به اینجا نمی رسید. اونروز من حتی جرات نکردم بطرفت 
برگردم، اما اگر بدونی با چه وضعیتی خودمو به درمانگاه کنارت 

رسوندم همین لحظه و همین جا مقتدر رو می بخشی. فقط 
داشت جانم در میرفت که حورای مقتدر اونهمه مریض احوال 

تن غذا خودشو به زحمت خودشو مجبور کرده بود برای پخ
بندازه. خودمو به کنارت رسوندم و راستش وقتی لبهای بی قرارم 

روی پیشونی داغت نشست، دل تنگ و عاصی از اینهمه 
پنهانکاری نوک سوزنی آرام گرفتم. کاش کاش کاش همون 

 .موقع خودمو معرفی میکردم کار به اینجاها نمی کشید

ستم. هنوزم که هنوز با افسوس سری تکون دادم و چشمامو ب
بود لبهای مقتدر رو روی پیشونیم حس میکردم و دلم پر از ذوق 
میشد. اما راستش هیچوقتِ خدا مطمئن نبودم واقعا اینکار اتفاق 

  !افتاده یا نه

  ....فهام آرام گفت: حورا

چشمام باز شد. نگاهش بصورتم بود. آهسته زمزمه کردم: ولی 
افسوس زندگی مثل ساعت نیست بشه عقربه هاشو عقب کشید 
و دوباره شروع کرد. مجبوری پا به پاش حرکت کنی و جلو بری 
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چه خوب چه بد، و چه خاطراتی برامون می مونه که گاهی تا ته 
 !دل آدمو می سوزونه

دگی مثل عقربه های ساعت در حال فهام تند گفت: درسته زن
حرکت و گذشتن هستش، ولی میشه از بعضی اتفاقها چشم 

پوشی کرد و دوباره زندگی رو از نو شروع کرد. باور کن حورا 
خیلی کارها میشه کرد. بخدا قسم، اولین بار که پای فیلمت 

نشستم و توی شیطون بالیِ باسلیقه، با اون زبان تند و تیزت 
مقتدر رو با حرفات می شستی و می رفتی و می  که سر تا پای

سابیدی، همونموقع دلم برات رفته بود. فقط میدونم غش غش 
می خندیدم و تنها محو و هالکت بودم همین! تمام تالشهاتو 

برای تمیز کردن خونه می بلعیدم و دونه دونه ی حرفها و 
دتها ناسزاهات رو با جان و دل فرو میدادم و اگر بدونی بعد از م

چقدر خندیده بودم بخودت یه احسنت گنده تحویل میدی. یادمه 
فقط گفتم محسن خان دست مریزاد داری با این دانشجوی 

  زبلت! اینهمه مدت کجا پنهانش کرده بودی مرد حسابی؟
تو با حرفها و کارهات و محبتهای دورادورت منو اهلی خودت 

ه بودی کرده بودی. هیچوقتِ خدا هم نفهمیدی روزهایی ک
چطور خودمو بخونه میرسوندم تا فقط عطر و بوی تو رو با تمام 
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وجودم حس کنم. باور میکنی تک تک حرفها و ناسزاهایی که 
برام می شمردی رو از حفظ بودم؟ باور میکنی چنان خودمو به 
پیوی تو میرسوندم و پای حرفات می نشستم انگار قحطی زده 

  !های بودم که به آب و غذا رسیده باش

دختر، من لحظه به لحظه با تو نفس می کشیدم و رشد میکردم. 
من در زندگی تاریک و سوت و کورم، کورسوی امیدی یافته 
بودم که نور و امیدش از خورشید سوزان هم بیشتر بود! من 

صفای قلبت رو توی صورتت دیده بودم که داشت می درخشید. 
ندازه ای نبود! بخدا دلتنگی های مقتدر برای حورا رو حد و ا

گاهی که نمیتونستم تحمل کنم خودمو جلوی دانشگاه یا مقابل 
خونه تون میرسوندم و دورادور تا میتونستم می بلعیدمت و ازت 

  .انرژی میگرفتم بعد دنبال کارهام میرفتم

االن انصاف نیست تو اینهمه بمنِ عاشق سخت بگیری و منو از 
و اتفاقات رو پای زیادی بیخ و بن داغون کنی! بعضی از کارها 

 !عشق بزار و از روشون بگذر باانصافِ بی انصاف

نگاهم بصورتش دوخته شده بود. بفهمی نفهمی حرفاش دردی 
از دلم برمیداشت... راستش ... بازم دوستش داشتم... بخدا 

 !دوستش داشتم... اما... اما باهام بدجور بازی کرده بود
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خودتو جای من بزار... اگه تو زمزمه کردم: به قلبت رجوع کن... 
 حورا بودی در این شرایط چیکار میکردی؟

بدون لحظه ای تامل جواب داد: بخدا چشمی از فهام درمیاوردم 
اونورش ناپیدا! تا آویزه ی گوشش باشه و دیگه اشتباه به این 

 !گندگی ازش سر نزنه

غمگین با چشمانی که به اشک می نشست لبخندی تلخ زدم و 
هنوز خیلی کار دارم و چشماتو درآوردن مونده! بچرخ  گفتم: پس

 تا بچرخیم جناب زندِ مقتدر

فهام لبخندی مهربان و عاشق کش بصورتم زد. انگشتان دست 
راستش رو روی چشم راستش گذاشت و گفت: به دیده منت، 
قبول دارم و برای تنبیهت هر چی که باشه در اختیارتم. فقط 

 یادت باشه

 

 رم سر از این خمار مستیهمه عمر بر ندا

 ...که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 

فقط نگاهم به دستش بود که روی چشمش گذاشته شده بود و 
  ........ منم مثل خودش دلم براش رفته بود
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حرفهامون تموم بود. آروم بلند شدم. جدی گفتم: خداروشکر 
میدی. ولی بحدی رنجیدم که از حرفم همه جوره بهم حق 

برگشتنی در کار نیست. پس هیچی نمیگی و از این لحظه به 
بعد حورا رو فراموش میکنی. من نیستم جناب زند.... تموم 

 ...هستیم... شما و مقتدر به خیر و من بسالمت همین

بعد بدون اینکه صبر کنم دوباره چیزی بشنوم راه افتادم. قلبم 
یومد اما باید فهام تنبیه میشد. قلبم هم باید تنبیه باهام راه نم

میشد با این انتخابش! کنار در کافی شاپ که رسیدم فهام از 
 ...پشت سر بلند گفت: حورا خیلی بی انصاف شدی خیلییییییی

لحظه ای ایستادم. نیمه برگشتم که دیدم افرادی که توی کافی 
  .نگاه می کنند شاپ بودند همه شون با سری باال آورده ما رو

لبخندی تلخ روی لبم نشست. گفتم: لیلیِ بی انصاف بی دلیل 
کاسه مجنون نمی شکست... و چشمام ناخواسته روی هم اومد. 

دوباره راه افتادم و داشتم از در خارج میشدم که شنیدم یکی 
گفت: درسته دخترا کال بی انصاف و خیلی نازنازی و لوس 

اگه از صمیم قلب بفهمیم صاحبِ تشریف دارند، ولی خودمونیم 
هیچوقت اشکِش همیشگی لبخندِ یه دختر بودن چه لذتی داره 

 .رو در نمیاریم
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دوباره برگشتم و نگاهم به روی صاحب همون صدا نشست. 
گفتم: گاهی لوس هستیم درست، گاهی نازنازی هستیم درست، 

گاهی بی انصاف هستیم اونم درست، ولی خواهش می کنم 
گاهی به اندازه ی همین دخترهای لوس مرد باشید.  گاهی، فقط

اینو آویزه ی گوشتون کنید یه زن هیچوقت عاشق قیافه تون 
نمیشه. اونچه که یه زن رو عاشق یه مرد میکنه امنیتی هستش 
که در شانه های یه مرد پیدا میشه. امنیتی که آرامش و غرورش 

 ...حرف نداره

تم شنیدم و کنار خیابان دس در دنبالم بسته شد. دیگه چیزی نمی
برای تاکسی بلند شد. سوار شدم که نگاهم روی فهام نشست. 

  .کنار در کافی شاپ ایستاده بود و با حسرت چشم بمن داشت

وقتی وارد خونه شدم دلتنگ بودم شدید، اما بفهمی نفهمی حالم 
خوب بود. فهام رو چنان در دلش جای داشتم عمرا بیخیالم 

 .تنبیه میشد همین میشد. اما باید

دستم روی قلبم نشست. مقتدر... چقدر دلتنگ مقتدر سنگ 
صبورم بودم! چقدر در این لحظات جاش خالی بود. همیشه ی 
خدا به موقع سر میرسید و پای حرفها و گله ها و درددلهام می 

نشست. اما... االن... طرف فهام در اومده بود.... ولی باز هم... باز 
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 ...لتنگش بودممممممممهم... باز هم د

تصمیمم جدی بود و دیگه با فهام و مقتدر کاری نداشتم. بشدت 
می سوختم و می ساختم و نمی تونستم این دو نفر رو در هم 
تلفیق کنم و باورشون کنم. مقتدر برای من همان پشتیبان با 

دلگرمی خاص خودش بود که بهش عادت کرده بودم و فهام... 
 پشتیبان و مش رو میخواستم بیاد و اینیه عشق بود. االن آد

از مجموع هردوشون  عشق رو در هم عجین کنه و یه آدم خاص
 .بیرون بیاره

دو روز گذشته بود و من بزور تحمل کرده بودم. پیامهای فهام و 
مقتدر روی هم جمع میشد اما من همان دختر لوسی بودم که 

ها و پیویپسر توی کافی شاپ گفته بود و اصال نگاهی هم به 
  .پیامهاشون نمینداختم

روز سوم بیخبریم از فهام و زجرکش شدنم بود که عصر زنگ 
خونمون بصدا دراومد. داداشم بود که با حالی خاص وارد خونه 

  .شد. به فردی شبیه بود انگار کلی حرف برای گفتن داشت

وقتی فنجان چای رو مقابلش گرفتم برداشت و گفت: حورا، به 
ت میخوام بپرسم آخرین تصمیمت در مورد فهام زند عنوان داداش

چیه؟ واال خودتم که خبر داری، از تمام تحقیقاتم حتی نوک 
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سوزنی خبر بد نگرفتم و همه به سرش قسم می خوردند. 
خودشم که گفته ذره ذره ی شرایط تورو درک میکنه. االن چرا 

 !دست دست میکنی رو نمی فهمم

م جنبیده بود و خودشو به متعجب نگاش کردم. پس باز فها
داداشم رسونده بود. آروم گفتم: دست دست نمی کنم. کال جوابم 

  .منفی هستش. میتونید اینو بهش بگید و کارو یکسره کنید

ابروهای داداشم باال رفت. مامان گفت: واال من بارها گفتم بازم 
ین خونه و بیرون میفته که من میگم، یه اتفاقاتی داره توی ا

فعال نامحرمم. بخدا منم این خواستگار حورا رو خیلی دوست 
دارم و مورد پسندمه. فقط این دختر خل چرا ادا در میاره رو 

 !هنوزم نفهمیدم

داداشم گفت: امروز اداره بودم که دیدم فهام به دیدنم اومد. 
رد. واال بلّّا من اومده بود و دوباره حورا رو از من خواستگاری میک

اگه دختر بودم تا االن بله رو داده بودم و حتی عقدکنانم هم راه 
افتاده بود. این دختر چه ایرادی میتونه روی خواستگار پروپا 

 !قرصش بزاره رو نمی فهمم بخدا

لبخندی زدم و آروم گفتم: باور کنید روی مردم ایرادی نمیزارم. 
بزور هم نمیشه کسی رو  فقط هنوز خیالی برای ازدواج ندارم.
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 .برای شروع یه زندگی آماده کرد. من نیستم فقط همینو میدونم

اونروز هر چقدر نصیحتم کردند و پند و اندرز روی دایره ریختند 
اثری نداشت که نداشت، حاال مرغ من فقط یک پا داشت. 

دلتنگی دوطرفه هم دمار از پدرم درمیاورد ولی بدجور روی دنده 
  .بودم ی لج افتاده

دو روز هم بی هیچ اتفاقی گذشت. بیرون از خونه هم زیاد 
نمیرفتم و خودمو توی خونه حبس میکردم چون میدونستم 

  .باالخره فهام جایی منو گیر میندازه

اونروز تازه از چای عصرانه تموم شده بودیم که مهری با الم 
ار تون کباها شنگه وارد شد. رو به مامانم گفت: خاله، انگار مامانم

 .داره. ازتون دعوت کرد یه سر به خونمون بزنید

نگاهم بصورت مهری بود و میدونستم پراز داد و قاله که منتظره 
خونه خلوت بشه کله مو کچل کنه. تا صدای در خونه شون بلند 

شد که مامان پشت سرش بست مهری با نگاهی خاص بمن 
 ه فهام کهگفت: حورا... یعنی تو رسما دیوونه شدی؟ این پسر

اینجوری پنچرِ خودت و نگاهت و اخالق رفتارت شده رو چرا 
داری از سرش بازش میکنی؟ خاککککککک بر سرت بکنند، 

اگه نمیتونستی نگهش داری که از همون اولش خود 
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 !بدردنخورت رو می کشیدی کنار و ما صاحابش میشدیم

با نگاه باز شده م فقط چشمم به مهری بود که چی داشت 
ت. ادامه داد: ببین درک میکنم االن بیشتر جوانهامون قد میگف

بز حالیشون نیست ولی ریش گذاشتند به چه حد و اندازه عینهو 
داعش، ولی واقعا در حدی هستم بفهمم و طرفمو بشناسم که 
فهام زند جزو این پسرا نیست و آدم میتونه بهش اعتماد کنه. 

م. زر بزن ببینم حاال چرا اینجوری پسش میزنی اون مهمه برا
 !ماجرا چیه پسره ی تپلی مامانش االن شده عینهو نی قلیون

بازم مات بودم یعنی چی؟ ولی گفتم: نمیدونم تو چرا امروز گیر 
دادی به فهام و انتخاب من. اما یک کلمه میگم و تمام که من 

 .از پسرهای صادق خوشم میاد. حرفم همینه

فت: آهان االن مهری که چشماشو برام لوچ کرده بود گ
افتــــــــــاد. پس فهام پسر صادق نیست پسر باقره برای 

 !اون قبولش نداری! وای به حال باقر با این پسررررش

  ...دیگه داشتیم غش غش می خندیدیم

مهری وروجک چنان پیچوندن رو بلد بود و حرف توی دهن آدم 
لیکه دلم بشدت میذاشت همیشه ی خدا مات می موندم. درحا

هوای فهام رو کرده بود خندان گفتم: حاال چی شده تو فاز فهام 
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رو برداشتی و اینهمه داری ازش حمایت میکنی؟ باور کن آقازاده 
برام تموم شده. تموم هم نشده باشه بزور تمومش میکنم. خیلیم 

دلت براش میسوزه فهام دو دستی تقدیمِ شما باد. برش دار و 
 .خودت! منکه دیگه هیچ ادعایی ندارمبسازش برای دل 

حرفهای آخرم حرف دلم نبود، اما انگار باید یه جورایی حتی شده 
  .بزور خالی میشدم

تمام رنگ افسوس گرفته و بصورتم  مهری نگاهش بشدتِ
دوخته شده بود. آهسته گفت: خاک بر سر چلمنگت بکنند الهی! 

واال مال مردم خوردن نداره مخصوصا مال توی نکیر منکرِ 
دیوونه! یکساعت قبل که از دانشگاه بر می گشتم، وقتی زنگ 

خونمونو زدم دیدم یه نفر کنارم ایستاد. تا برگشتم قیافه ش آشنا 
که بعدا دیدم فهام هستش. ولی چقدر الغر شده بود و انگار بود 

همون تپل توی عکسات نبود. خیلی مودبانه احوالپرسی کرد و 
گفت به عنوان دوست صمیمی تویِ خنگول که میدونه چقدر 
قبولم داری و حرفام خیلی برات تاثیر گذاره زحمتی برام داره. 

ش جزیی که هم بعد خیلی مختصر توضیح داد بخاطر یه اشتباه
هم بخاطر خودت بوده االن دورِ خودت حصار قدی چیدی و به 
هیچکس اجازه نمیدی نزدیکت بشن و حرفاشونو درست درمون 
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بشنوی. و ازم خواست باهات حرف بزنم و از طرفش دلت رو 
بدست بیارم و فقط بگم همه ی کارهاش فقط و فقط بخاطر تو 

ن هم با اینهمه مهر و و محبتی بود که خالصانه بهت داشت. اال
محبت الیق عذاب شدید و اینقدر دوری نیست که دستشم به 

  .هیچ جا و هیچ کسی بند نباشه

حورا... خیلی جدی دارم میگم و شوخیم ندارم جان مامان زهرا و 
بابا تقی م. خودت میدونی تا حد و حدودی آدم شناسم و می 

عالیه در این  فهمم اطرافم چی میگذره. ولی واقعا خیلی خوب و
عهدی که سنگ روی سنگ بند نیست و دیگه عشق و خواستن 

داره معنای خودشو از دست میده، یکی اینهمه هواخواه و 
دوستدار و عاشق آدم باشه که حاال خودشو به زمین و آسمون 

بکوبه و هرکاری تونست بکنه، که آخرش دست به دامان دختر 
داشتم از بیرون همسایه ی عشقش بشه. دو روز قبل عصری 

میومدم که صدای عصبانی داداشت توی راهرو بگوشم خورد. 
راستش درجا فهمیدم بخاطر فهامه اما از اون روز سرم شلوغ بود 

ولی االنکه فکرشو میکنم می  .و وقت نکردم ازت چیزی بپرسم
بینم بینوا پسروی مهربان دست بطرف همه دراز کرده و فقط 

  .من مونده بودم
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ون پسری که من جلوی در خونه دیدم حالِ دلش باور کن ا
خوب نبود حورا، اصال خوب نبود! فهامی که طبق تعریفهای 

خودت یه فرد مغرور بود، االن در برابر عشق و خواست قلبیش 
یه بی دفاع شده بود که فقط و فقط خواهان تو بود. باهاش 

اینکارو نکن دختر خوب... کاری نکن خدای فهام قهرش بگیره 
 !زمینت بزنه، هر چند ما زمین زده ی خدایی هستیم و

بخدا فهام به زبان بی زبانی داد میزد دلش رو بدجور جا گذاشته 
و تا حرفاشو شنیدم فهمیدم یه هدیه ی ویژه ست از طرف خدا 

  !که نباید از دستش بدی

اشکام جوشید. مهری چقدر خوب داشت همچی رو توصیف 
 ...میکرد اما

ای مهری نشست ادامه داد: میدونم کمی غد و لبخندی روی لبه
لجبازی، ولی هر کار اشتباهی کرده رو بنداز پشت گوشِت و فقط 
بگو بخاطر خودم بوده. حتی اگه دروغ گفته بخاطر عشقش دروغ 

گفته. اگه حقه بازی کرده بخاطر تو اینکارو کرده. باور کن با 
ی! تویِ فهام، تو همه ی دنیارو داری دختر، دیگه چی میخوا

خل رو عین کف دستم می شناسمت و میدونم خیلی عاشقشی، 
پس چشماتو ببند و کارهاشو در تاریکخانه ی مغزت منهدم کن. 
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عشقش رو ببین... محبتش رو ببین... صفا و صمیمیتش رو 
ببین... ذره ذره آب شدنش از دوریت رو ببین که االن میتونه از 

فم. یه لحظه فکر کن برای سوراخ سوزن بگذره... و ... آخرین حر
همیشه بزاره و بره و پشت سرشم نگاه نکنه و تو رو فراموش 

  کنه میتونی تحمل کنی؟ میتونی باهاش کنار بیای؟

شاید منکه فقط یه دختر همسایه ام، آخرین تالش و آخرین 
یشه. م تیرش باشم که داره شلیک میکنه و بعد کال بیخیالت

پس به فکر فهام هم نیستی به فکر خودت باش که بعدا این 
اشکات چی به روزت میاره. نگفته هم پیداست قلبت با فهامت 

  .شارژه. پس باهاش بد تا نکن برای همیشه از دستش ندی

 :خفه زمزمه کردم

 من

 عشق را مجانی بخشیدم

 ...مجانی اما با یک جهان مهر و وفا

 ...ر طبق اخالصمجانی اما با قلبی د

 حرفهایم

  همه حدیث دل بود
 ...همه از عمق جان بر زبانم
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  اما حیف از روزگارم
 ..حیف از قلب صاف و دل و نگاه بی پیله ام

 

 سودی_فاطمه#

 

مهری تند گفت: فهام هم بی شیله پیله ست میتونم قسم بخورم 
 ال خودتهحورا. اونم قلبش صاف و نگاهش بی پیله فقط دنب

دختر! اصال نمی پرسم چیکار کرده اینهمه ناراحتی از دستش، 
ولی خودمونیم حورا، مگه تو و من چی داریم که بخاطر بدست 

آوردنمون خودشونو بکشند. باور کن کسی که مارو انتخاب 
میکنه فقط بخاطر عشقش و خودِ خودمونه، وگرنه شکرخدا 

باشند. حاال  ثروت پدری همکه نداریم براش نقشه کشیده
همیشه هم گفتم منگلتر و شل تر و بدریخت تر از ما خدا روی 

زمین نداره که بخوان برای خوشگلیمون خودکشی کنند. واال 
 !خداست دیگه عجله ای خط خطیمون کرده و راهمون انداخته

دیگه چیزی نمیگم فقط میتونم قسم بخورم شما دوتا کنار هم 
نی فهام رو با یه بار از حال دلتون خوب میشه و من مهربو

نزدیک دیدنش حس کردم. بقیه رو خودت تصمیم بگیر که من 
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رفتم. جوابشو ندی و ادا دربیاری باور کن اون دمپایی پالستیکمو 
چنان بطرفت پرتاب می کنم عین یه پشه له بشی روی دیوار 

 ...اتاقت. بقیه رو خوددانی دختر لوسِ لجباز

امه داد: دختر دیوووووونه، بچه که از در اتاقم که خارج میشد اد

 کاش. ستاو بِتابی ات هَستی ءجُز ءجُزنیستم دارم می بینم 
فقط یکروز بدون اون باشی و زنده بمونی! درسته یه  تونستی می

دُختر باید شبیه پروانه باشه دیدنش زیبا اما گرفتنش سخت، اما 
خ ینه دیگه اونهمه سخت که کال خسته بشن و خیالت رو به م

دیوار خونه شون آویزون کنند و بزارن برند. فکراتو بکن تخسک 
لجباز خودم. دنیا جای ترسناکیه اگه یه صدای مردونه بهت نگه 

 !هواتو دارم

 .و در پشت سرش بسته شد

اشکام بدتر چکید. چقدر حرفهای دلمو زده بود و منِ لجباز... نه 
 ...خم خوردهلجباز نــــــــــه، منِ رنجیده... منِ بنحوی ز

اونشب باز بشدت بهم ریخته بودم و مهری با حرفاش که حرف 
دلم بودند هواییم کرده بود. و وای به روزیکه بقول مهری فهام 
یاد و خاطراتمو به میخ دیوارشون آویزون میکرد و بیخیال من 
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 ....میشد

  ...باید کاری میکردم... فقط باید کاری میکردم

ب بیدار شدم فقط میدونم به هیچی فکر نکرده صبح که از خوا
آه بلندی از ته دلم بیرون سرید. امروز کمی آرام بودم، ولی چه 
روزهایی رو گذرونده بودم و چقدر خسته و شاکی بودم رو فقط 

خدا میدونست. اما بدتر از همه شون و عذاب آورترین شون، 
ا ج نداشتن کسی بود که تمام فکر و ذکر و خیالت رو پیشش

 !گذاشته بودی

دستم بطرف گوشیم رفت. پیامکی از یک ناشناس داشتم. نوشته 
  :بود

  حورای من،
 تو را به جان عزیزترین داشته ات قسم

 ...کمی با من راه بیــا،

 من برای به دست آوردنت

 !از پا افتاده ام

اشکی توی چشمم دوید. با همدیگر چه کرده بودیم! بیشتر از 
ه بودند! اما تصمیم آخرینم دیشب گرفته شده همه با من چه کرد

بود و امروز همچی باید جوری خاص تمام میشد. و من همین 
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  .االن به شروعی تازه می اندیشیدم

مهری ندانسته و از چیزی خبر نداشته، چیزهای زیادی رو برام 
روشن کرده بود که من از شدت خشم و ناراحتی هام حتی ذره 

 ... اما از دیروز ای بهشون فکر نمیکردم.

روی تخت نشستم و با خودم زمزمه کردم: گاهی قشنگترین 
 نترس، من" جمله دنیا میتونه توی سه کلمه خالصه بشه

و فهامِ شیطونِ من روزها بود این جمله رو برام تکرار  ."باهاتم
نه، داد میزد ولی من گوشم به حرفاش بدهکار نبود. مهربونی و 

ط ماجراهایی رو می دیدم که دلمو به عشقش رو نمی دیدم و فق
  .درد آورده بود

گذشته بود. مامانم  ۹وقتی میز صبحانه رو جمع کردم ساعت از 
برای آش پختن نقشه ها داشت و منهم قرار بود مثال سر کارم 

 .به دانشگاه برم

از خونه که بیرون اومدم دلم بفهمی نفهمی می کوبید اما نگاهم 
یا همه ی دنیا رنگ روشن و براق و در اطراف چرخی زد. خدا

خیلی پررنگتر شده بود. اصال دنیا قشنگتر شده بود همان دنیایی 
  .که روزهای مدید تیره و تار بود

دست چپم از زیر شال روی قلب لرزانم نشست و نوازشش کرده 
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راه افتادم. دست راستم ناخواسته داخل کیفم رفت و روی کلیدها 
نشست که فشاری بهشون دادم.  و جاکلیدی خونه ی مقتدر

لحظه ای ایستادم... ولی از آسمون سنگ هم می بارید تصمیمم 
  .عوض نمیشد

االن من مهمان و مسافری بودم عزیز، به کجا؟ از قلب من به 
قلب او! واقعا هم نمیدونستم این مهمون بودن من منطقی بود یا 

ک نه؟ ولی من انجامش میدادم چون دلم میخواست و همین ی
  .کار خوشحالم میکرد

وقتی سر کوچه ی مقتدر ... فهام ... رسیدم اخمهام بشدت در 
هم رفت. ولی لبخندی خاص مهمون لبام شد که راستش 

نتونستم جلوشو بگیرم. حس خوبی بود این حال که ندونی داری 
از خشم می ترکی یا دلت داره ضعف میره برای دیدنش! فقط 

که اینچنین آواره م کردی.  گفتم: الهی گوربگور نشی پسر
نمیدونم و بلد نیستم چیکار کنم باهات. ولی راستش... از درون 

  مثه یه مادر
  .که انتظار اومدنِ بچه شو میکشه دلتنگتم

کلید رو به در انداختم و آرام و هراسان نگاهی به حیاط کردم. 
ماشینش نبود. ساعت نزدیک ده و نیم بود و صدرصد االن توی 
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  .ش بودفروشگاه

وارد حیاط شدم و نگاهم کل ساختمان رو بلعید. چقدر دلتنگش 
بودم این خونه رو. از پله های حیاط جوری دلتنگانه باال میرفتم 
که دلم میخواست تا جاییکه میتونم به مقتدر فحش و ناسزا بدم 
که میدونستم فحش دادن واقعا یه چیز دیگه بود و دلم بطرزی 

نه شدم و اولین چیز نفس عمیقی بود خاص خنک میشد. وارد خو
که تا عمق روحم فرو دادم. بوی ادکلن مقتدر توی خونه پیچیده 

بود و من چقدر برای داشتنش، برای دیدنش، برای حس 
 .کردنش، بی تاب بودم

با نفسهام که تا عمق ششهام در حال دم و بازدم بودم نگاهم 
داشته بود. توی خونه چرخید. مقتدر چقدر خونه رو تمیز نگه 

پذیرایی برق نمیزد ولی واقعا تمیز و مرتب بود. شادمان بطرف 
آشپزخونه قدم برداشتم. انگار آخرین باری که خونه رو تمیز کرده 
بیرون رفته بودم، مقتدر دیگه به آشپزخونه دستی نزده بود. حتی 

  .یه ظرف کثیف هم توی ظرفشویی نبود

وسط پذیرایی ایستادم. نمیدونستم االن مقتدر... فهام منو با 
دوربین مداربسته ش داره یا نه، ولی امکان نداشت منو توی 

 .خونه ش ببینه و درجا زنگی بهم نزنه. امکان نداشت
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بطرف اتاق کوچک خونه رفتم. همچنان تمیز و مرتب بود اما... 
پنجره می گلدانی شمعدانی صورتی که پر از گل بود الی 

درخشید. عطرش توی اتاق پیچیده بود و زیبایی گلهاش آدمو 
  .مدهوش میکرد

دستی به گلبرگهای قشنگش کشیدم و گلهاشو بوییدم. پسرک 
احساساتی من انگار خبر داشت خواهم آمد. شال و مانتومو در 
آوردم و نگاهم درون آینه بخودم افتاد. دلبرانه بخودم لبخندی 

ار جیگری که دو دکمه اش از باال باز بود. زدم. بلوز دکمه د
شلوار سیاهی که به تن داشتم بزیبایی با بلوزم هماهنگ بود و 

جذابیتشون بنحو چشمگیری دیده میشد. گیره ی موهامو باز 
کردم که موهای فرفریم پایین ریخت و به قشنگی روی شونه 
هام نشست. آرام دست بردم و موهامو یکطرفه بافتم و گل سر 

 .رخ رنگمو پای موهام نشوندمس

بهتر از این دیگه امکان نداشت. راستشو بگم چشمهام فقط می 
درخشید و دلم سرشار از خواستن مقتدرم بود فقط مقتدرم... 

 ...لبخندی زدم. بینوا فهام... چقدر تنها مونده بود

گوشیم لرزید. پیامک داشتم. تند از کیفم بیرونش آوردم. فهام 
 :بود نوشته بود
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 منکه تکلیفم روشن است

 روزگارم شد غم چشمانت

 دوری دستانت

 حسرت گیسوانت

 اما تو چه می کنی؟

 کسی هست که در چشمت عشق ببیند؟

 در گرمی دستت زندگی

 در نرمی مویت آرامش؟

 این قمار

 ...هر دو سرش باخت بود

 

 صادقی_عظیم#

 

قتدر که از هیچی خبر نگاهم باال اومد و دلم سرشار از غم شد. م
  :نداشت هنوزم در تب و تاب بود. زمزمه کردم

 

 پسرک دیوانه

 باور کن عاقالنه دوستت دارم

 خودخواهانه عاشقت هستم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

376 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

 مادرانه دلتنگت می شوم

 و عاشقانه صدایت می کنم

 پس تو هم تنها وظیفه داری

 دیوانه وار

 ...دیوانه وار دوستم داشته باش

 

 سودی_طمهفا#

 

دستم بطرف کیبرد گوشی رفت. با انگشتی یخ زده نوشتم: جناب 
 مقتدر، برای ناهارتون چه غذایی دوست دارید بپزم؟

اما برای ارسال دست نگه داشتم. نگاهم سوخت و فقط میدونم 
تند گوشی رو روی تخت انداختم. انگار دیگه نمی تونستم 

ن مقتدر تمام اینگهش دارم و گوشی دستمو بشدت می سوزوند. 
  .روزها رو صبر کرده بود و میتونست چندساعتی هم صبر کنه

باید ناهاری می پختم و به نحوی به خونه می کشوندمش. حاال 
چگونه و چطورش رو خدا کمکم میکرد که هنوز خودمم حیران 

  ...این ماجرا بودم

مغزم می جنبید و آرامش از اتاق که بیرون اومدم چیزی توی 
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نداشتم. اول از همه خودمو به طبقه ی باال رسوندم. قلبم داشت 
توی دهنم می تپید و نمیدونستم باال چیکار دارم. ولی میدونستم 

دارم به اتاق مقتدر میرم و اون ته ته های دلم دعا میکردم در 
 .اتاقش باز باشه و بتونم سرکی بکشم

افتاد که کامال باز بود و راستش  لحظه ای نگاهم به در اتاقش
هراسان لبخندی زدم. بدون هیچ فکری با کله وارد اتاقش شدم 

و اول از همه نگاهم به دستگاه باالی تلویزیون افتاد. دو بار 
دستگاه رو دیده بودم و چراغش روشن بود. اما اینبار ... وای 

خداروشکررررررر خاموش بود. پس مقتدر اصال از بودنم توی 
 !ونه ش خبردار نبود و خبردار هم نمیشدخ

خندان و خوشحال نگاهم توی اتاق چرخید و بوی عطر تن 
مقتدر با ادکلن خاصش توی دماغم پیچید. چنان عمیـــــق 

نفس کشیدم انگار مقتدر رو بلعیدم. با لبخندی شرمگین نگاهم 
چرخید. اتاق همان بلبشو بازاری بود که بود. و عکس من... در 

عکسهای فهام همچنان روبروی تخت روی دیوار بود. کنار 
نزدیکتر رفتم و نگاهی جانانه به عکس خودم و عکس فهام 

انداختم که کنار هم بودند. بدتر دلم تنگید و بودنش رو در این 
لحظه آرزو کردم، اما دستی به صورتش توی عکس کشیدم و 
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 گفتم: آخه تک سلولیِ سرتقِ جلبک، کاری کردی خودمم نمی
فهمم بهت مقتدر بگم یا فهام! االن حورای بینوا بین این دو نفر 
گیر افتاده و بالتکلیفه. اما راستش رو بخوای کفه ی ترازو بیشتر 

بطرف مقتدر متمایله و بیشتر اونو میخوام تا توی مارمولک 
 !زرنگ رو

لبی برای عکسش ور چیدم و راستش بزور از اتاق دل کندم و 
رسوندم. در یخچال رو باز کردم که بیشتر خودمو به آشپزخونه 

خالی بود و بجز کمی گوجه و خیار و میوه و نوشیدنی چیزی 
توش نبود. تند فریزر رو باز کردم و دعا کردم مجبور نباشم برای 

  .پختن یه ناهار ساده سری به بیرون بزنم که اصال حسش نبود

ودند ب خداروشکر گوشت و مرغ توی فریزر بود. همان بسته هایی
که خودم تهیه شون کرده بودم و مقتدر اصال دستی بهشون 

  .نزده بود

برای ناهار راحتترین غذا چلو مرغ بود. با عجله شروع به پخت و 
پز کردم و همزمان با موجودی درون یخچال ساالد فصلی هم 

درست کردم که با فلفل سیاه و روغن زیتون و آبغوره واقعا عالی 
 .شده بود

بود و حتی میز ناهار هم برای  ۱.۳۰م شدم ساعت وقتی تمو
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یکنفر آماده بود. قلبم دوباره بشدت تپید. االن باید بنحوی مقتدر 
  .رو بخونه می کشوندم

از صبح برای این لحظه نقشه می کشیدم. حتی به یاد خانم 
یاری هم افتاده بودم که زنگی بزنم و از ایشون کمک بخوام، 

دم. نباید کسی می فهمید به خونه ی ولی بعدا پشیمان شده بو
  .مقتدر اومده بودم

دستم آهسته بطرف گوشیم رفت. نقشه ی شماره چهارم از همه 
بهتر بود و میتونستم اجرا کنم. سیم کارت ایرانسلی که داشتم رو 

فعال کردم و هیچکس این شماره مو نداشت. گر گرفته حس 
  .بودم جاسوسی رو داشتم که در حال عملیات خرابکاری

آب دهنمو صدادار قورت دادم و با نفس عمیقی شماره ی مقتدر 
رو گرفتم. حوله رو روی دهنی گوشیم انداختم و با قلب لرزانم 

منتظر جواب دادنش شدم. فقط خدا خدا میکردم خودمو لو ندم و 
مقتدر منو نشناسه که همونجا پشت گوشی از شدت خجالت 

  .سکته میکردم

 .وشم نشست که گفت: بله بفرماییدصدای بیحالش توی گ

نفس نصفه نیمه ای فرو دادم و گفتم: سالم آقای زند، خوبید؟ 
شرمنده مزاحمتون شدم. همسایه ی دیوار بدیوارتون هستم و 
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بزور شماره تونو پیدا کردم. فقط خواستم اگه امکان داشته باشه 
 نسری به خونه تون بزنید. انگار از پارکینگتون گاهی دودی بیرو
میاد. انشاال که اشتباه کرده باشم ولی بوی دود هم واقعا میاد. 

 !لطفا خودتونو برسونید ببینید ماجرا چیه

فهام فکری کرد و گفت: زحمت کشیدید که ممنونم. ولی داخل 
 .... پارکینگ که چیز خاصی نیست

تند گفتم: ولی کاش سری بزنید و خیالمون راحت بشه. واقعا 
  !شتهبوش همه جا رو بردا

فهام جواب داد: چشم همین االن حرکت می کنم. ممنونم از 
 ...لطفتون

وقتی گوشیمو قطع کردم چنان نفسی بیرون دادم انگار مدتها 
بود اینکارو نکرده بودم و ریه هام بشدت در حال سوختن بود. 

همسایه که ... وایییییی تازه پاهام  خداروشکر نپرسیده بود کدام
 !شروع به لرزیدن کرد

با پاهای لرزانم بلند شدم و خودمو به اتاقم رسوندم. جلوی آینه 
ایستادم و اول از همه نگاهم به گونه های رنگ گرفته ام افتاد. 

درخشش چشمانم همکه جای خود داشت. با دستانی یخ زده 
ژ مالیمی زدم و دستام روی موهامو مرتب کردم و دوباره بافتم. ر
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گونه هام نشست بلکه از سوزششون کم بشه. االن مقتدر توی 
راه بود و با افکاری داغون بطرف خونه پرواز میکرد. از این به 

 .بعد ماجرارو باید خدا کمکم میکرد. من دیگه کاره ای نبودم

شالمو روی سرم انداختم و روی مبلی نشستم که کامال در 
به محض ورود به منزل دیده میشدم، اما راستش  دیدرس بودم و

انگار روی سوزن نشسته بودم. دستمو هم روی قلبم فشار 
میدادم بلکه آروم بگیره. دلتنگی، خجالت، تب، لرز، هراس، چشم 

براهی و دل آشوبه قاطی هم شده بود و داشت کارمو یکسره 
م تمیکرد. خندیدم. وقتی مقتدر وارد خونه میشد از حال نمیرف

 .صلوات محمدی الزم داشتم

صلواتی فرستادم و دور خودم فوت کردم. ولی از چیزی مطمئن 
 .بودم. فهام با دیدنم از شدت ذوق .... دوباره خندیدم

تمام دقایقی که میگذشت برام یک عمر بود. انگار لحظه به 
لحظه تحلیل میرفتم اما کاری بود که شروع کرده بودم و بد یا 

 .به پایان می رسیدخوب باید جوری 

خونه بحدی سوت و کور بود که اضطرابمو بیشتر میکرد. لحظه 
ای حس کردم در کوچه بسته شد و اینبار بدنم به کل یخ بود. 
دقایقی بعد که حتما به پارکینگ سر زده بود صدای باال اومدن 
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  .سریع فهام از پله ها به گوش رسید و داشت می رسید

فسم درست بیرون نمیومد. کلید در انگار هقی هم کردم چون ن
قفل پذیرایی چرخید و در پذیرایی که قفل نبود بشدت باز شد. 

چشمم تمام قد به فهام دوخته شده بود که از الی در دیده 
میشد. بخدا نمی تونستم چشممو هم کنار بکشم. باعجله وارد 

خونه شد که لحظه ای نگاهمون بهم افتاد. فهام که منتظر نبود 
وی خانه اش باشه رسما چنان تکان سختی خورد و کسی ت

 ...چشماش بشدت باز شد که منم همزمان باهاش تکان خوردم

 

 

 
 
 
 

   

مات و مبهوت نگاهش بصورتم دوخته شده بود و کنار نمیرفت. 
مثل خودش گیج و منگ بودم. آرام و با جراتی که بخودم  منم

  .دادم بلند شدم و نگاهمو پایین آورده سالمی دادم

فهام که کمی بخودش اومده بود قدمی جلو گذاشت و متعجب 
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 ....گفت: حوووورا... توووو.... اینجا

آب نداشته ی دهنمو قورت دادم و گفتم: شرمنده که ... بدون 
 !تون شدم.... عذر میخوام اجازه وارد خونه

اینبار فهام با همان نگاه مات و صورت بشدت متعجب و 
قدمهای بلندش جلوتر اومد و بازوهامو در آنی گرفت. درحالیکه 
آروم تکونی بهم میداد گفت: میدونی داری چی میگی؟ خوش 

اومدی دخترررررر... بخدا حورا یه کبریت و پیت نفت برداری و 
آتیش بکشی به روح مادرم قسم با گوشه ی  کل این خونه رو به

چشمم نگاه هم نمی کنم دیوووونه! چقدر خوشحالم از اومدنت، 
از بودنت، از بخششت، بمونی برام حورا... بمونی برای فهام 

 ...عشق من

لبخندی روی لبم دوید که اینبار فهام قدمی عقب رفت. منو هم 
 ازم جدا شد وجلوتر کشید و دوباره قدمی عقب رفت که دستاش 

نگاهی به سراپام انداخت. زمزمه کرد: بخدا هنوزم باور نکردم 
تورو اینجا می بینم. انگار دارم خواب می بینم. ولی ... میدونی 

حوراجان، باور کن تو رو، عشقمون رو، تمام عالقمون رو خودم 
چشم زدم. بس که از تو گفتم و نوشتم و برات خوندم بدون 

بچرخونم. تو و محبتت رو من چشم زدم اینکه اسپندی دورت 
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  .میدونم

لبخندی زدم و نگاهمو پایین آوردم. اما چیزی نداشتم بگم. اما 
دلم میخواست داد بزنم ما ز یاران زخم کاری داشتیم، ولی 

 .قورتش دادم. دیگه همچی بس بود... بس بود

با تمام سکوتش وقتی نگاهم دوباره باال اومد نگاهش به سراپام 
ه شده بود که سرشار از شور و احساس و عشق و خواستن دوخت

بود. بعد نگاهش به نگاهم دوخته شد و آهسته حرکتی کرد و 
دورم چرخید. گفت: خدایا خودم دورش گشتم و بالگردونشم. 
عشق زیبای منو خودت حفظ کن و حافظش باش. خودت که 
شاهد بودی بدون حورا نفس کشیدن هم برام سخت بود چه 

 .ه زندگی که اصال بدردم نمیخوردبرسه ب

وقتی روبروم ایستاد ادامه داد: میدونی چقدر خوشگل کردی و 
دل میبری جان و جهانم. از امروز به بعد همیشه ی خدا برات 

  .دست به جیبم باور کن

ابروهام کمی باال رفت. منظورش رو نگرفته بودم. خندید. گفت: 
اهت افتاد آرام از برات دست به جیبم که هر نگاهی بصورت م

جیبم چند دانه اسپند بیرون بیارم و دورت بچرخونم. خونه که 
رسیدیم اسپندهارو دود کنم که از چشم بد دور باشی عزیزکرده 
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  .ی فهام

اینبار دیگه با سرخوشی می خندیدم. آروم گفتم: اینهمه زبون 
ریختن رو از کجا آوردی و از کی یاد گرفتی؟ باور کن اینجوری 

 !ی تونبود

خندید. نگاهم از روی خنده هاش سرید که گفت: لحظاتی که 
من دارم توش زندگی می کنم هر آدم بی حس و حالی رو هم 

شاعر میکنه تو باور کن. و عشق قافیه اش گر چه مشکل است، 
 .اما خدا اگر که بخواهد، ردیف خواهد شد

لبخندی زدم و زمزمه کردم: شاعر هم که شدی. شکر می کنم و 
 .وشحالم لحظات زیبایی براتون ساخته شدخ

آرام قدمی عقب رفتم. دیگه برای موندن جایی نبود که باید می 
رفتم. آشتی رو کرده بودیم و تموم شده بود، بقیه ی کارها رو 

باید خود فهام راه مینداخت. گفتم: ناهارتون آماده ست. تا گرمه 
 ...بخورید که من رفع زحمت می کنم. فقط میخواستم

تند گفت: کجا؟ حاال که اومدی اصال رفتنی در کار نیست. 
 .مهمون دل فهامی و حق هم نداری از رفتن حرفی بزنی

باور کن شاید همه دنیا بتونند بی تو زندگی کنند اما منِ بینوا 
  نمی تونم. باور میکنی حورا یا نه؟
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  ن

00:41  

 

خندان گفتم: خودتم باور کن جدیدها خیلی خطرناک شدی،     
بی تعارف گفتم. اما آخرین حرفمو بار دیگه میگم که یادت باشه 

و آویزه ی گوشت کن. مشکالت من مثل آب بخار میشن و 
ارن. میب میرن توی آسمون، ولی دوباره ابر میشن و باز روی سرم

خودتو قاطی این مشکالت بکنی همون اولش باختی و بعدا گله 
ها و شکایت هات شروع بشه خودم مرگ موش رو جلوی 

چشمت توی غذات می ریزم. از اولش میگم که حواست رو جمع 
کنی! من از عالم و آدم میگذرم ولی از مامانم نمیگذرم حرف 

دست هم آخرم. باور هم بکن همگی با کمک زندگی دست ب
  .دادید و دیگه اعصابی برام نذاشتید

که با نیشی باز و شطینت وار گفت: قول مردونه میدم و همچی 
قبولمه با تو زیر همان باران مشکالتت خیس بشم و دَم نزنم. اما 
در این لحظه فقط میدونم بی تو شهیدی زنده ام حورا که نباشی 

 ...منم نیستم همین

دلم جوشیده بود بطرف اتاق راه  برگشتم و با آرامشی که ته
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افتادم. با دلخوشی گفتم: اوخی ننه، میگم آخه بوی الرحمن از 
  خونه ات میومد. مواظب خودت باش

تازه جلوی در اتاق رسیده بودم که بازوهام از پشت گرفته شد. به 
پشت چرخونده شدم که فهام خیلی جدی گفت: نگو که فکرت 

یدم. اگه قراره ناهاری خورده بشه رفتنه به روح مامانم اجازه نم
هردومون بعد از مدتها ناراحتی و اعصابی داغون، امروز با هم 

میخوریم و کنار هم آرام میگیریم. و لحظه ای بعد بشدت تمام 
 .در آغوشش کشیده شدم

از خجالت در حال آب شدن بودم. ولی نه تالشی میکردم از 
ود آرزوم این ب آغوشش بیرون بیام نه نفسی می کشیدم. تنها

همونجا تموم بشم. آرزوم بود همونجا چشمامو ببندم و بیخیال 
 .تمام دنیا روحم به پرواز در بیاد

چقدر گذشت نمیدونم. اما میدونستم بیصدا از درون اشک می 
ریختم و درون خودم غرق بودم. دلم برای زار زار گریستن از 

ونی و غصه و خوشی یه ذره بود. لبهای فهام هم روی پیش
بناگوشم در حرکت بود و بیشتر باعث دل ضعفه م میشد که 

 .انگار خودمو بیشتر در آغوشش می فشردم

اونروز ناهار رو به سادگی اما قشنگی تمام توی ظرفها می 
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کشیدم و فهام هم از کنارم تکون نمیخورد. جوری نگاهش به 
دست و بالم بود انگار کالس آشپزی شرکت کرده بود. با چشم 

ه ای نگاش کردم و گفتم: باور کن یه غذا کشیدن ساده ست غر
 !و اتم کشف نمی کنم

خندان ظرف خورشت رو از دستم گرفته گفت: حسود نباش 
حورا! دارم یاد میگیرم گاهی برای خانمم از اینکارا بکنم که کال 

 .بی تجربه ام

لحظه ای جوری حسادت تمام وجودمو پر کرد که درجا دهنمو 
م ایشاال خبر خانمت بیاد که تند زبونمو گاز گرفتم و باز کردم بگ

.... یهویی شروع به خندیدن کردم. که در آنی دست خالی فهام 
دورم حلقه شد و کنار گوشمم زمزمه کرد: قربون خانومم برم که 

  ... عاشقشمممممم

کنار هم در دو گوشه ی میز نشسته بودیم و شرمندگی خاصی 
شیدم. چشمم به بشقابی بود که فهام با حوصله رو یدک می ک

  .توش غذا می کشید. صدرصد هم برای من بود

شیطنتم جوشید. آروم گفتم: حوصله ات تو حلق عشقت با زاویه 
 .درجه به امید خدا ۴۵ی 

نگاه فهام با لبهای خندانش باال اومد و با چشمان جمع شده 
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 که به سهگفت: هی روشنفکر. با عشقم کاری نداشته باش 
 !نرسیده می پیچمت ها. از این شوخیا با حورای من نداریم

خندیدم. جواب دادم: چشمممممم مهندس، ولی باور کن اگه 
اون بشقاب برای منه حتی نصفشم نمی تونم بخورما از االن 

  .گفته باشم

فهام جدی گفت: کار منِ مهندس مِنوی خاصی نداره، هرچی 
و میکنم. یادتم باشه عشق و الیقش باشی همون رو برات سِر

خانوم خونه ی من باید کمی تپل باشه که با الغرها و تیرو تخته 
  .ها کال آبم توی یه جوب نمیره منم گفته باشم

لحظه ای شرمنده از حرفش چشمامو بستم ولی زمزمه کردم: تو 
چرا اینهمه ترسناک و بی آبرویی! باور کن از ترسم نماز آیات 

هستم چاقتر نمیشم و به  ه کیلو از اینی کهالزم شدما! منم ی
تیروتخته بودن خودم می نازم. پس بهتره وقتت رو تلف چون 

 ....منی نکنی و با اجازه ت

فهام تند گفت: جان من شوخی نکن حورا. یادت باشه فهام کال 
ترسو، فهام زن ذلیل، فهام زن شهید، فهام زن دوست... حرفی 

نما. اما اگه منم که قول میدم از رفتن بزنی درجا سکته می ک
چنان چاق و چله بشی خودم برات رژیم غذایی تجویز کنم. حاال 
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 .بیخیال شو و ناهارت رو نوش کن تا سرد نشده

قاشقی خوردم و گفتم: یادمه اون زمان از اولین روز آشناییمون 
خیلی چاق و چله بودی که منم بهت میگفتم کمی مواظب باشی 

. ولی االن خودت بیشتر استخوونی و و رژیمت رو حفظ کنی
 !گوشتی به تنت نمونده

سری با افسوس تکون داد گفت: یادت رفته چه غذاهایی برام 
می پختی و همیشه ی خدا غذاهای خوشمزه تو با عشق 

میخوردم و روزبروز پیشرفت داشتم! هرروز خدا فریزر و یخچال 
ان از غذا و برام انواع غذاهارو داشت و ... ولی االن مدتیه چن

خورد و خوراک افتادم حتی توی خونه چای هم نمیذاشتم. 
نمیدونم چه جوری سر میکردم و شاید بزور یه وعده رو برای 
سرپا بودن میخوردم. اووووه دیگه نمیخوام به اون روزها فکر 

 .کنم که دیوونه کننده ست

دیگه چیزی نگفتم. فقط میدونستم به هردومون خیلی سخت 
همین. با شوخیها و خنده هامون ناهارمون رو گذشته بود 

خوردیم که فهام بعداز تموم شدن تشکری کرد و زمزمه کرد: 
بعضیا هستند خیلی تصادفی وارد زندگی آدم میشن و یهویی 

نفست به نفسشون بند میشه. باور کن حورا بعداز سالهای سال 
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ول قاولین غذایی بود که با آرامترین خیال خوردم. همینجام بهم 
 زندگی بده زیاد منو معطل نکنی و هرچه زودتر بیای سر خونه

خودت که بدون تو به هیچی شبیه نیست. گاهى باید همه 
چیزت رو ریسک کنى براى رویایى که جز خودت کسى نمی 

  .بینه. بیا و منو در این ریسک کردن کمکم کن

 ...خندیدم. گفتم: آخه هنوز نمیدونم چی میشه و چطور باید

گفت: خودم بلدم چیکار کنم. تو فقط کمکم کنی همچی راه  تند
میفته باور کن. بخدا دیگه تحمل ندارم. بحدی تحمل کردم و به 
درجات عرفانی عشق رسیدم که تمام دنیا و آدمهاش رو به شکل 

 .تو می بینم. شکرخدا تمام دنیام پر از حورا شده

ه راه و با چشم غره ای داشتم می خندیدم و گفتم: پس االنک
چاه رو بلدی خودت شروع کن منم کمکت میکنم و پا به پات 

هستم. انشاال ببینیم قسمتمون چیه و روی پیشونیم با توی هزار 
  .چهره چه سرنوشتی رقم خورده

اونروز فهام حتی اجازه نداد دستمو به ظرفها بزنم. نگاهی به 
له پا کسراپام کرد و فقط گفت: تو که امروز منو با این لباسهات 

کردی و حسابرسیش بماند برای بعد. اما یه امروز رو مهمون دلم 
  .هستی و کارت فقط نگاه کردن و با ناز خرامیدنه
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بعد خودش جمع کرد و شست و مرتب کرد که منم کنارش 
ایستاده با نگاه و حرف زدن همراهیش میکردم. در آخر هم با 
فنجانهای چای خوش عطر و بو کنارم نشست که با لبخندی 

گفتم: اینهمه کار بلد بودی و سلیقه هم داشتی، ولی یادت باشه 
 !یه زمانی خونه ت داشت کپک میزد

حلقه شد و گفت: باور کن همچی حوصله  خندان دستش دورم
میخواد که اونموقع ها من نداشتم. ولی این مدت که نبودی 

 ...ببین چه خونه ای برات نگه داشتم! اینو بگو بانووووو

بود و توی اتاقم داشتم برای رفتن آماده میشدم که  ۳.۳۰ساعت 
فهام هم کنار در ایستاده بود و با سینه ای جلو داده و پاهای 

بازش بازوهاشو در هم قالب کرده نگاه گرم از عشق و 
خواستنش از صورت و سراپام کنار نمیرفت. زمزمه کرد: نمیشه 

 !نری و موندگارم بشی حورا؟ باور کن از خدامه ها

خندیدم. سرمو بطرفی خم کردم و گفتم: اونوقت جواب بقیه رو 
 چه جوری میدیم زرنگ خان؟

م و دستی به بازوش کشیدم. همانگونه خندان از کنارش گذشت
وقتی داشتیم از خونه خارج میشدیم جلوی در پذیرایی بطرفم 
برگشت. نگاهمو به چشماش دوختم که آرام دستاش دوطرف 
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صورتم نشست و لبهاش به مالیمت روی پیشونیم جا خوش 
 .کرد

تمام صورتم گز گز میکرد که زمزمه کرد: هنوزم که هنوزه 
ز پیشونیت برداشتم جزو خاطرات درمانگاه و بوسه ای که ا

  .ماندگارمه و هر شب باهاش زندگی کردم

آهسته خودمو کنار کشیدم و سرخ شده گفتم: مقتدر بقدری برام 
عزیز و محترم بود که اصال مغزم گنجایش اینکارش رو نداشت 
و بیشتر وقتها فکر میکردم شاید بخاطر تب شدیدم اشتباه کرده 

 .بودم

بین ابروهاش نشست که جواب داد: و من فهام اخمی قشنگ ما
چقدر حسادت این مقتدر تورو میکردم! وقتی همزمان بهت پیام 

میدادم و می دیدم اول جواب مقتدر رو میدی بعد جواب فهام 
رو، باور کن سکته میکردم و از بس دندونامو بهم می فشردم لثه 

هام درد میگرفت. اما از یکطرف هم مقتدر چقدر راضی بود و 
راضی میگفت عزت و احترام  لبخندی استهزاآمیز تحویلم میداد و

  .برای حورا جلوتر از عشقه و حورا همیشه قدردان محبتهاست

بلند خندیدم و گفتم: باور کن تو یه دیووووووونه ای یه دیوونه 
ی تمام عیار. این وسط هم خودتو زجر میدادی و بعدشم که منو 
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خدا ازت نگذره فهام، حاال من  مجنون وار راهی خیابانها کردی!
 !به کنار

قدمی بطرف در برداشتم که دیگه واقعا دیرم میشد. لحظه ای 
نگران بطرفش برگشتم و گفتم: االن همسایه ها مارو با هم 

 ببینند بنظرت بد نمیشه؟

القیدانه گفت: هرکسی میخواد ببینه. حرفی توش نیست چون تا 
 .تمام چند روز آینده خانوم این خونه ای و

توی کوچه در جلوی ماشین برام باز شد و با خجالت تمام 
  ....کنارش نشستم. هیشکی نبود اما خودم واقعا معذب بودم

فهام استارت زد و ماشین روشن شد. بطرفم برگشته گفت: حورا 
 یه شعری هست میگه

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست. باور کن حرف دل 
منم هست. در این لحظه درسته دارم بخونه تون می برمت، ولی 

آرزو دارم کاش بیشتر می موندی. مثال یه زنگ میزدی به 
مامانت و میگفتی برای همیشه پیشم می مونی و بعدا میری 

 .بهشون سری میزنی

یچ جا هم نمی رسید بلند خندیدم. به این آرزوش که به ه
خندیدم. گفتم: چه آرزوی قشنگی که اتفاقا مامان و داداشم هم 
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جفت چشمام رو در نمیارن. جناب آقای فهام زندِ مقتدرِ چند 
چهره که فقط در همین حد میشناسمت و میدونم برای خودت 
یه پا ثبت احوالی، لطف کن منو زودتر به خونمون برسون که 

بااجازه تون همینجا برای همیشه پیاده میشم و دیرم شده. وگرنه 
 .راه میفتم که زودتر از شما بخونه مون میرسم

فهام خندان جواب داد: حورا، جانِ من بهم نگو چند چهره که 
خودت بیشتر گیج میزدی به واهلل. یادمه مقتدر گاهی وسط 

چتهاش یهو می دید کلی سوتی داده و بهت نخ داده که اگه 
در نمیاوردی درجا باید شاخکهات می جنبید. ولی منگول بازی 

تو یا نمیدونستی نخ چیه یا پیامهارو درست نمیخوندی و 
 .میگذشتی که بمن هیچ ربطی نداره به جانِ فهام

شاکی نگاش کردم و گفتم: و این دختر گیج و خنگول هنوزم 
دلش کامل از دستتون خنک نشده که از ماشین پیاده بشه راه 

 !برنمیگرده ها به جانِ فهامبیفته دیگه 

فهام با دندونایی بیرون تند گفت: توروخدا با من دعوا نکنی ها. 
باور کن توی این زندگی عهدمو جهد کردم فقط برای تو و 

عشقی که به تو دارم بجنگم نه با خودت. یعنی در جنگ باهات 
کال باختم حورا باور کن. االنم در مرحله ای هستم که داد میزنم 
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بجاش حورا رو دارم که دنیا دنیا برام کفایت  بابای همچی، گور
  !میکنه. می بینی چه پسر خوبیم حورا

خندان با اشاره ی جدی من راه افتادیم که پرسیدم: فهام ماشین 
سمندی که سوارش میشدی ماجراش چیه که تا حاال خونه ی 

  مقتدر ندیده بودمش؟
ر کن ماشین دوستم فهام با لبهایی کشیده شده جواب داد: باو

بود و هرزمان ماشینش رو میگرفتم چنان سری با تاسف برام 
تکون میداد که صدرصد فقط از فکرش می گذشت مغزم نم 

  !کشیده که برخالف بقیه شاسی بلند رو پنهان می کنم

منم سری با تاسف براش تکون دادم و چیزی نگفتم. شاید واقعا 
  .مغزش نم کشیده بود

اصرارم کمی دورتر از خونمون توقف کرد. تند  دقایقی بعد با
تشکری کردم که واقعا دیرم شده بود و کم کم وقتش بود 

  .زنگیدنهای نگران مامان شروع بشه

 تا درو باز کردم گفت: گوش بزنگ خبرها باش که از ساعتی بعد
شروع میشه و بنده هنوز هم هستم بر آن عهدی که بستم. و 

میگیره و موندگارترین عشق و  همین روزها فهام دستت رو
محبت و آغوش رو بهت میده. البته بغل و بوس با کلیه ی 
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 !مخلفات

با چشمان باز شده خنده مو قورت دادم و چشم غره ای تحویلش 
دادم و پیاده شدم. تا وقتی وارد خونه بشم میدونستم نگاهش 

پشت سرمه. بطرفش برگشتم. درست حدس زده بودم. سری به 
  .ش پایین آوردم و در پشت سرم بسته شدآرامی برا

ش بزنگ بودم خبری از فهام بشه ولی تمام ساعتها رو فقط گو
شب بود و وقتی تلفن خونه زنگ زد  ۱۰کال بیهوده بود. ساعت 

داشتم چایی دم میکردم، ولی راستش یارای رفتن بطرف تلفن 
رو نداشتم. صدرصد خبر مربوط بمن بود چون دلم گواهی 

  .میداد

مامان که جواب داد از احوال پرسیش فهمیدم داداشمه. بعداز 
کمی گوش دادن گفت: باز خبری شده؟ این دوتا چرا دیوونه 

شدن رو باور کن من سر درنمیارم. این دختر چلغوز و دیوونه ی 
من مرغ کچلش یه پا داره. پسره همکه یه قرآن زده زیر بغلشو 

ر چپر چالق منو میگه دست برنمیدارم چون چشمش این دخت
گرفته. باور کن منم خستم هرکاری خودتون میدونید صالحه 

 .بکنید که من دیگه نیستم

  بعد گوشی رو بطرفم گرفته گفت: بیا که داداشت کارت داره؟
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ه بود. اما نگاهی اخمالود به مامان دست و بالم رسما به لرزه افتاد
کردم و گفتم: ماشاال به مرامتون. شما مامان منید یا مامان اون 

پسره؟ واال فکر کنم رسما منو از تو جوب پیدا کردیدها! بینوا 
 !حورای بیکس و کار

مامان از جاش بلند شده گفت: الهی مار بی کس و کار نیشت 
 بیا ببین داداشت چیبزنه که من یکی خالص بشم از دستت. 

 !میگه

بعداز سالم دادن که داداشم اجازه نداد به احوالپرسی برسه 
عاصی گفت: حورا این فهام زندِ تو بازم زنگ زده بود و اجازه 
میگرفت دوباره خواستگار بیاد. واال بخدا اگه خودم دختر بودم 

میگفتم بیاد منو بگیره و خالص بشه بیچاره. چرا بچه ی مردم 
نهمه اذیت میکنی تو آخه! باور کن گناه داره، بخدا گناه داره رو ای

 !پسر به اون خوبی

آروم جواب دادم: داداش از کی ایشون شدن فهام زندِ 
مــــــــــن که اسم روی دختر مردم میزارید! واال دیگه بهم 

 ... ثابت شد شما و مامان پسر مردم رو بیشتر از من میخواید و

چیزا سرم نمیشه دختره ی لوس. آخرین  داداش غرید: من این
حرفت رو یک کلمه بگو و خالصم کن ببینم به مردم چی جواب 
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  .بدم که منتظر تلفن منه

 متعجب گفتم: بنظرتون من االن چی بگم داداش؟

ش کمی دادزنان گفت: یا بله یا نــــــــــه خیر دادا
همیــــــــــن! واال بال بچه هم نیستی بگم داره درس 

 !میخونه و میخواد بره دانشگاه، خیال ازدواج نداره

خندیدم. واقعا نتونستم خودمو نگه دارم. همه از دستم عاصی 
شده بودند حتی داداش آروم خودم. چشمامو بستم و گفتم: دیگه 

تا خودتون از خونه بیرونم نکردید بله رو میدم و تمومش می 
دتون میدونید کنم. من بله رو دادم داداش، بقیه شو دیگه خو

  .چیکار کنید

نفس آسوده ای که داداش کشید انگار کوهی از شونه هاش 
برداشته شد. مهربون گفت: واقعا حیف بود فهام نصیب این خونه 

 نشه. منکه به نوبه ی خودم دوستش دارم. مبارکه

وقتی با خجالت گوشی رو پایین گذاشتم چشمم به مامانم افتاد 
خندی قشنگ روی لباش داشت. که چشماش می درخشید و لب

 .میتونستم قسم بخورم مامانم بیشتر از من خوشحال بود

آهسته گفتم: فدای خوشحالیتون بشم من. فقط میدونید تنهایی 
میخواید چیکار کنید؟ خدای نکرده من یه روز نتونم بهتون سر 
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 بزنم میدونید چی میشه؟

اد چی بشه؟ مامان با ابروهای باال داده جواب داد: نه مگه میخو
جوری میگی انگار دقیقه به دقیقه کنار منی و .... دختر من 

خدامو دارم و االنم که تو بله رو دادی دیگه خیالم از همچی 
راحتِ راحته. تو بفکر زندگی خودت باش که من بیشتر عمرمو 

 .کردم و اصال ترسی از هیچی ندارم

 د ولبخند روی لبام جمع نمیشد و حالم بنحوی خاص خوب بو
ته دلم ضعف میرفت. فکر کردم: حورا یک تنه برای یه مقتدر و 
یار غار، با یه پسر چند چهره اما مهربان و عاشق چه مشکالتی 

  .که تحمل نکرده بود

در پی اش افتان و  به قول استاد هوشنگ ابتهاج، همره دل
  ...خیزان می روم

ال کشیدن بودم که صدالبته نیازی هم تند تند در حال دستم
نبود، چون خونه ی قشنگ خودم مثل همیشه تمیز و مرتب بود. 
اما بحدی با عالقه اینکارهارو میکردم که ذوقی تمام در وجودم 

 !می پیچید. جانم به خونه ام بند بود تمام

لبخندی  .کمرمو راست کردم و نگاهی به گوشه کنارش انداختم
مان خونه ای بود که روزی وسط حیاطش روی لبام نشست. ه
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ایستاده آرزومندانه نگاهش کرده بودم و فقط از ذهنم گذشته بود 
کاش روزی کدبانوی همچین خانه ای میشدم. و من امروز 

 .کدبانوی خانه ی خودم بود

و االن حدود بیست روز بود زندگیمو با فهام زیر سقف کلبه ی 
  .آرزوهام شروع کرده بودم

 ۱۰زخونه رفتم و نگاهی به ناهارم انداختم. تا ساعت بطرف آشپ
دم می کشید و بعد خودمو به مامانم می رسوندم و تا شب موقع 

  .خواب کنارش می موندم

همچنانکه از پله ها باال میرفتم آماده بشم، فکرم به روزهای 
  .گذشته پرواز کرد

 وابسه روز بعد از آخرین خواستگاری شبانه فهام از داداشم و ج
مثبت دادنم، وقتی نتیجه ی آزمایشهامون به دستمون رسید و 

شد، مقتدرِ زند در اولین فرصت با خیالمون از همچی راحت 
فامیل جمع و جور خودش عمه، دخترعمه و دختر عمو و استاد 

یاری برای بله برون بخونمون اومدند. ما همکه فقط خاله و 
ه بودیم و جمع کوچکی داییم با پدر مهری آقا تقی رو دعوت کرد

  .رو کنار هم تشکیل داده بودیم

پذیرایی با داداشم بود و منم فقط در پشت صحنه فعالیت 
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میکردم. اما فهام با اون قیافه ی متین و خواستنی و پیرهن 
آستین کوتاه راه راه سفید و شلوار بژ رنگش که خیلیم بهش 

ل با گ میومد اصال از جلوی چشمم کنار نمیرفت. سبد قشنگی
دیس تزیین شده ی شیرینی روی غذاخوری بود که تقدیمی از 

سکه تعیین شد و شال  ۱۱۴فهام بود. و همانشب مهریه ام 
 .سفیدی روی سرم و انگشتری زیبایی به انگشتم نشست

عقد جمع و جور و زیبایی در تاالر با دعوت از تمام فامیل و 
ی قشنگی  دوست و آشناهای من و فهام برگزار شد که خاطره

برامون ساخته شد و نگاه عاشق فهام بزور از صورتم کنده 
  .میشد

خندیدم. یاد حرف فهام افتادم که با لبخند گفته بود: حبه ی 
انگور خوشگلم، میدونستی هنوزم عشق فهام این بزبز قندی 
سرتق هستی؟ باور کن جوری برای تو حبه ی خودم عاشقی 

 ه نشون بده و بگه این فهامکنم خدا فقط منو با انگشتش به هم
 !بنده ی منه ها

که دیگه کار از خنده گذشته بود و بزور بین مهمونا جلوی 
  .قهقهه زدنم رو گرفته بودم

نگاهم روی عکسهای فهامِ سرتق روی دیوار نشست. خندیدم. 
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پسرک دیوانه از راه نرسیده مامانمو دو دستی تحویل گرفته بود 
در میرفت. فهام چنان با جان و  همو دروغ نباشه جانشون برای 

دل و از عمق روحش مامان میگفت و مامانم چنان جانمی 
تحویلش میداد که رسما حسادت در تک تک سلولهای تنم می 

 .خلید و لبامو بهم فشار میدادم

خودم آماده بودم و صدرصد هویچ پلوم هم دم کشیده بود. قابلمه 
م و بطرف خونه ی رو با ظرف ساالدم در سبد حصیریم گذاشت

  .مامان راه افتادم

مدتی بعداز عقد راهی ماه عسل شده بودیم و سر خونه 
ونه خ زندگیمون رفته بودیم که صد البته بیشتر ساعتهای روزم

 .ی مامان میگذشت

وقتی نان تازه رو روی میز صبحانه ی مامان گذاشتم در حال 
ناراحت  ریختن چای بود که نگاهی به قابلمه ی غذام انداخته

 !گفت: باز که قابلمه ت جلوتر از خودت راهی شده

تند گفتم: مامان بی انصاف نباش. دومین باره غذا رو خونه ام 
پختم و همیشه ی خدا که مهمون شماییم. واال هویج هام 

داشت خراب میشد برای اون. راستش دلمم میخواد گاهی خونه 
اشه ه آباد بی خودم آشپزی کنم فقط برای دلخوشی همین، وگرن
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  .خونه ی مامان جانمون که میدونم همچی به وفور هست

مامان سری تکون داده گفت: باور کن حالم خوبه و راحت 
میتونی سر خونه زندگیت باشی. اینجوری که شما فکرتون مونده 

پیش من، نه از زندگیتون لذت می برید نه می فهمید تازه 
 !عروس و داماد بودن یعنی چی

آوردم و کجکی گفتم: حرفیه که با عشقتون فهام مانتومو در
سرش توافق کردیم و خودتونم میدونید اصال حق ندارم ساعتی 
برای شما کم بزارم که با فهام طرفم. پس بیخیال بشید و اجازه 

  .بدید سرم سالم و زندگیم برقرار بمونه

رون اومدم که میدونستم حرف با لبخند مامان از آشپزخونه بی
  .دلشو زدم و صدالبته خودشم راضی بود

اونشب خونواده ی داداشم هم شام مهمونمون بودند. در حال 
شستن ظرفها بودم که داداشم خودشو بمن رسونده آروم گفت: 

  حورا یه نگاه به هال بکن ببین پشت سرت چی می بینی؟
اد. فهام با قد و عقب برگشتم که چشمم به مامان و فهام افت

قواره ای درشت که بازم مثل قبل تپل و توپر شده بود و بر و 
بازوش بازم توی چشم بود، با قیافه ی مهربون اما جدی و 
مغرورش کنار مامان نشسته بود و قرصهاشو دونه دونه کف 
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دست مامان میذاشت و مامان هم با ذوق همیشگیش داروهاشو 
 .میخورد

برای شما تازگی داره که زیاد نیستید.  برگشتم و گفتم: داداش
  .ولی کار هر شبشونه و دیگه برام عادی شده

داداش لبخندی زده گفت: رضایت رو توی چهره ی مامان می 
بینی؟ هیچوقت خدا فرصت نکردم اونهمه بهش برسم و 

 راضیش کنم. االنم حق ندارم به فهام حسادت کنم مگه نه؟

شید داداش! من حسادت می خندیدم و گفتم: جان من بیخیال 
  .کنم کافیه، دیگه شما خودتونو اذیت نکنید

اونشب کنار داداشم نشسته بودم و کامال متوجه بودم تمام 
حواسش به محبتهای خالصانه ی فهام و مامانم هستش. برای 

 ...من عادی بودند اما داداش

وقتی فهام خیاری رو آماده کرده مقابل مامان گذاشت و مامان 
سیبش رو در پیشدستی به فهام داد داداشم بلند گفت: نصف 

حورا بنظرت مامانِ واقعی مال منه یا فهامت؟ دیگه دارم از 
  .حسادت میترکم و باید چاره ای بکنم

همه نگاهشون به ما بود که با لبخندی خاص جواب دادم: واال 
راستشو بخوای مامان واقعی مثال مال ماست. فقط چطور شده 
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هام بیشتر شده رو من هنوز سر در نیاوردم. فهام سهم محبت ف
خان داداشم حق داره ها، مامان ماست شما اینجوری تحویلش 

 !گرفتید و دیگه اجازه نمیدید حتی دور بر مامان بچرخیم

که صدای خنده ی همه بلند شد. فهام که قشنگ می خندید 
جواب داد: واقعا ازتون معذرت میخوام که باعث شدم حسادتتون 

قل قل کنه و ناراحت بشید. ولی جان فهام بیخیال من باشید. 
شما بحمداهلل سالهای ساله از وجود مادر مهربونتون بهره مند 

شدید و همیشه سایه شون باالی سرتون بوده. االنم برای همه 
ی افراد حاضر در این خونه فقط یه مامان داریم که من تا به 

س اجازه بدید کمی هم امروز سهم کمتری ازشون رو داشتم. پ
حسرتها و آرزوهای سالیان سال من برآورده بشه و وقتی از 

محبت مامان سیراب شدم باور کنید دو دستی تقدیم شما می 
  .کنم

داداشم جدی گفت: مامانمون حاللت باشه پسر. باور میکنی االن 
واقعا حس کردم برادر کوچیکتری هم دارم که میتونم براحتی 

خیالم از مادرم راحت باشه!؟ حرفامونم به  روش حساب کنم و
دلت نگیر و راحت و هرجوری دلت خواست به مادرت رسیدگی 

کن. هرزمان هم حورا حسود شد و اذیتت کرد فقط یه زنگ 
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 ....بخودم بزن تمام

خندان فقط با چشم غره نگاهی به داداشم انداختم و چیزی 
 نها کسی کهنگفتم. خداروشکر همه در جبهه ی فهام بودند و ت

  ...بی یار و یاور بود خود خودم بود

قلبم چنان می کوبید داشت به دهنم میومد. حتی نفس 
کشیدنهام هم برام سخت بود. ناخودآگاه روی تختم نشستم و 
چند نفس عمیق کشیدم. دلم داد زدن میخواست تا حدی که 

کردن میخواست در حدی که نایی برام نمونده باشه. دلم گریه 
دیگه خودم ازش خسته بشم. فقط میخواستم داد بزنم لعنت به 
تووووووو ... لعنت به توووووووو... لعنت به تو که همیشه باهام 

بازی کردی! لعنت به من که همیشه باورت کردم... اما فقط پیله 
  .تنیده بودم در سکوتم و حتی نمیتونستم دهنمو باز کنم

اق سه در چهار همکه فقط چند متر با اتاق مامانم در این ات
 ...فاصله داشت هیچی امکان نداشت هیچی

بی سروصدا بطرف آشپزخونه راه افتادم بلکه با جرعه ای آب 
خودمو آروم کنم. فهام لعنتی... فهام لعنتییی... اون لعنتی با 

خودش و خاطراتش عمرا اگه برام تمام میشد. دست بدست هم 
یی ساخته بودیم که حتی یک روز هم فکر نمیکردم داده دنیا
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اینگونه شکست خورده تنهای تنها و وامانده آواره در شبها 
  .باشم

نگاهم به شیر آب دوخته شد. میتونستم باور کنم فهامِ من 
اینکاره باشه؟ اما مجبور بودم... خودم با چشمان خودم همچی رو 

یشد مرد مغرور من، مرد دیده بودم... هنوزم که هنوز بود باورم نم
بلندباالی من که سینه شو با غرور جلو میداد و راه میرفت 

اینکارو کرده باشه. اما خودم با دست خودم توی بیمارستان و 
خونه ازش پرستاری کرده بودم!... دلم رنجیده بطرفش پر کشید. 

االن با زخماش در چه حالی بود؟ میتونست از خودش مراقبت 
  کنه؟

رو بدهنم چسبوندم و آب رو بلعیدم. بدترین جنگ  لیوان آب
ادمیزاد توی مغز و خاطراتش با خودش بود که اونجا نه میشد ادا 
درآورد نه دروغ گفت نه سفسطه کرد. و من خودم بودم و خودم 
و هیچ راهی برای فرار و دروغ بافی و گول زدن خودم نداشتم، 

 !هرچند فهام خواسته بود گولم بزنه

م شروع به قدم زدن کردم. دستام دورم پیچیده بود و توی اتاق
راستش سردم بود. حس و حال معتادی رو داشتم که وقت 

دودش بود اما.... جیبش خالی... کاش الاقل کسی رو داشتم 
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بهش تکیه میدادم. اونموقع تا نا داشتم براش حرف میزدم و 
  :حرف میزدم بلکه ذره ای خالی میشدم اما حیف. زمزمه کردم

 درد دل ها را نگــو با مَـــردمان

 عیان هرگز نڪزخــم هایت را ن

 میخرند "خنجرِ نو" چـون برایت

 میبرند زخمت سمتِ دانڪیا نم

 

دستم بطرف پرده رفت و گوشه شو کنار زدم. هوا ابری و گرفته، 
خیابان خلوتِ خلوت بود و جان میداد برای قدم زدن شبانه و 

خودت و خودت بودن... اما حیف... بازم حیف... شکرخدا حیف 
 .های تمام دنیا فقط برای من بود و بس

فکرم بطرف روزی پرواز کرد که حال مامان کمی بد بود. 
ری دکتر میگفت میکردیم و هر داروی گرانی هم تجویز هرکا

میکرد حتی شده بزور دوست و آشنا از هالل احمر تهیه 
میکردیم، اما حال قلب مامان روبراه نبود که نبود. تمام لحظه به 

لحظه ای زندگیم با اضطراب میگذشت و راستش گاهی برای 
ن مثمر اآرام شدنم قرص فلوکستینی هم باال مینداختم ولی چند

 .ثمر نبود. اوضاعم وخیم بود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

410 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

سه ماه از عروسیم گذشته بود و واقعا از زندگیم راضی بودم. در 
این زندگی که اینچنین با عشق و عالقه ای وافر و همه طرفه 

شروع شده بود تنها مشکل میتونست حضور مداوم من خونه ی 
ه امامانم باشه که اونم شکرخدا اگه من نمیرفتم فهام دعوایی ر

 .مینداخت دیدنی و شنیدنی

اون روز صبح تا چشم باز کردم حالم بهم میخورد. دهنم پراز آب 
بود و دل آشوبه جیگرمو باال میاورد. بزور خودمو به سرویس 

  .رسوندم و با معده ی خالی فقط آب بود که از دهنم جاری بود

لحظه ای از پشت سرم دست فهام روی معده م نشست که آرام 
هش میداد و دست دیگرش روی پیشونیم بود. کنار فشاری ب

گوشم گفت: با این آبی که از دهنت راه افتاده مامان خدابیامرزم 
بود میگفت حتما سردی کردی ها دختر. حورا بخودت میرسی یا 
نه؟ باید خودم بهت برسم و ببینم با خودت داری چیکار میکنی 

  !گرانم کردیخانوم من. برای دکتر هم حتما وقت میگیرم که ن

حالم کمی جا اومده بود که دست و صورتمو شستم و از سرویس 
بیرون اومدیم. فهام حق داشت. مامانم بحدی سرمون رو 

مشغول کرده بود که اصال بخودم نمی رسیدم. راستش استرس 
و اضطرابِ نبودن حتی یک لحظه ی مامان داشت داغونم 
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ن اتفاقی برای ماما میکرد و صدامو هم نمیتونستم در بیارم. اگه
میفتاد.... چشمام پراز اشک شد. من بدون مامان هیچی نبودم 

  ...هیچیییی

صبحانه رو آماده کردم که فهام با نان داغ سر رسید. وقتی چایم 
رو با نبات هم میزد گفت: سعی کن از خرما هم زیاد استفاده 

 کنی. خودت سر راهت میخری یا برات بخرم؟

گفتم: اینهمه نگران نباش خودم میخرم. یه حال بهم خوردن 
 !بودها

 حتما رنگ و لیوان چای نبات رو مقابلم گذاشت و با اخم گفت:
روی زردت که یادت نرفته. برای دکتر هم وقت میگیرم و 
عصری با هم میریم. فقط نزار خاله جانت زود به خونشون 

برگرده و چند روزی هم پیش مامان باشه که فکرم شبها ازشون 
راحت باشه کمی به تو برسم. خودت که اصال به فکر حورا 

 !نیستی

امکان نداشت از حرفش نگاهم بصورتش بود. چیزی نگفتم. 
برگرده. فقط به لبخندی مهمونش کردم و چایی شیرینمو به لب 

  .گذاشتم

اونروز حرفی از دکتر پیش مامان نزدیم و عصری به بهانه ای از 
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خونه بیرون زدم. وقتی دکتر حرفهای فهام رو شنید نگاهی 
عاینه م خیلیییی دقیق و موشکافانه بصورتم انداخت و همزمان با

فت: دخترم چرا اینهمه سراپا استرسی تو؟ حتی نگاهت داره ام گ
اضطرابت رو داد میزنه. اینجوری باشه باید به یه دکتر اعصاب و 

 !روان هم معرفیت کنم

نگاهم هراسان بطرف فهام چرخید. جواب دادم: نه اقای دکتر... 
میدونم نیازی به دکتر اعصاب نیست. مادرم کمی مریض احواله 

 .مانم هستم وگرنه مشکل خاصی ندارمفقط نگران ما

دکتر گوشی رو کنار گذاشته گفت: آخرین عادت ماهانه ات کی 
 بود؟

فکری کردم و حتی تاریخ دقیقش یادم نیومد. دکتر وقتی گیج 
شدنمو دید گفت: تنها توصیه ام اینه هرجوری که میتونی 

استرست رو کم کنی. برات آزمایش مینویسم چون احتمال 
م. ولی اوضاع روحیت اینجوری باشه امید زیادی هم حاملگی مید

به این حاملگی نیست که بتونه دوام بیاره. و رو به فهام ادامه 
داد: خیلی مواظبش باشید. جنینی که در این شرایط روحی بد 

رشد کنه قول نمیدم چنان بچه ی دلخواهی از آب در بیاد. فقط 
  !خودتون میتونید کمکش کنید نه کس دیگه
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و منگ از حرف دکتر بودم که بیرون اومدیم. ولی مطمئن  گیج
بودم حامله نیستم. االن و در این موقعیت فقط حاملگیم رو کم 

  .داشتم که ... لبام صاف شد

بیرون از مطب فهام روبروم ایستاد و نگاهی بصورتم کرد. آروم 
اما بنحوی خوشحال گفت: خودت که میدونی چقدر عاشق بچه 

تنهایی کشیدم فقط دلم میخواد دور و برم شلوغ هستم و از بس 
باشه. نه یکی، نه دوتا، چندتــــــــــا... ولی ما که اونهمه 

 ...مواظب بودیم چرا

تند جواب دادم: دکتر چیزی گفته تو چرا باور کردی! امکان 
 .نداره

اما دو روز بعد که جواب آزمایش رو نگاه میکردم رسما سکته رو 
 .روز از وقتم گذشته بود ۵۰مله بودم و کرده بودم. من حا

نفسهای داغم می سوزوند و چشمام داشت دو دو میزد. من برای 
این حاملگی اجباری آماده نبودم و مهمترین کارم در این روزها 

 .باید و فقط مامانم می بود

اما فهام با شنیدن خبر حاملگیم اوج گرفته بود و دنیا از آنش 
چنان برای بچه ی بدنیا نیومده اش  نبود. میگفت، میخندید و
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شعرهای قشنگ میخوند که مات و مبهوت این کارها و دیوونه 
  ...بازیاش بودم

با اوضاعی که راه افتاده بود نگرانیم به حد اعال رسیده بود. من 
نه برای مادر شدن آماده بودم نه برای شلوغ شدن دور و برم. اما 

  .اری هم نمیتونستم بکنمهیچک

  .فشارم رسما باال رفته بود و در حال خفه شدن بودم

فهام جلوی پام نشست و جدی گفت: حورا تو نگران چی 
هستی؟ اول تکلیف منو مشخص کن بعد! به جان خودم با این 

 !وضعت اون بچه به هیچی شبیه نمیشه

نگاهم هنگ بصورتش بود. زمزمه کردم: میگی چیکار کنم؟ 
عنی تو اوضاع منو اصال درک نمیکنی؟ بنظرت من بخودم ی

برسم یا مامانم؟ االن مامانم در حد یه بچه رسیدگی میخواد و 
من همیشه باید کنارش باشم. خاله م سالمت باشه که باز هست 
نفسی می کشم. ولی با این وضعیت منکه مشخص نیست حالم 

یا عدا بچه به دنچطور میشه آیا واقعا می تونم به مامانم برسم؟ ب
بیاد چی؟ به کدومشون برسم که تا آخر عمرم حسرت به دل 

 نباشم؟

فهام که کلمه به کلمه ی حرفامو قورت میداد گفت: ببین حورا 
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من اصال حق ندارم بگم برای مامانت کم بزار. ولی تو لطف کن 
ماه خوب مواظب خودت باش و هرجایی دیدی نمیتونی  ۹فقط 

شاره به من بدی برای مامانت پرستار به مامانت برسی یه ا
میگیرم تا تو راحت باشی. دوما طبق گفته ی دکترِ مامانت، 

مدتی هم صبر کنیم و خدا به ما و مامانت کمک کنه پروفسوری 
که از خارج میاد و قلبهای حساس و خطرناک رو جراحی میکنه 
میرسه و انشاال مامانتم جراحی میشه فکرمون برای همیشه از 

درصد مطمئنم  ۹۹راحت میشه. واال با حرفهای دکتر  قلبش
مامانت قلبش چنان خوب میشه عین ساعت کار میکنه. تو االن 
داری برای چی اینهمه خودتو عذاب میدی که حتی از یکساعت 

  بعدمونم خبردار نیستیم؟
فتم: گ نگاهم باز شده بود که نفس نصفه نیمه ای کشیدم و بزور

رسوندن هزینه ش کار حضرت فیله. پروفسور رو بیخیال که 
  .فقط باید هرجوری میتونیم خودمون مراقب مامان باشیم

فهام بلند شد و کنارم نشست گفت: حورا میدونم کار خیلی 
سختیه و شایدم ریسک بزرگیه که اگه شما اجازه ندید هیچ 
کاری نمیشه کرد. ولی چاره چیه تا خیال تو تو تووووووو از 

تو و زندگی و بچه مو دوست دارم و  منهمچی راحت باشه؟ 
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حاضرم جونمم براتون بدم فقط ببینم خیال تو آروم شده. خیال 
تو همکه فقط با خوب شدن حال مامان ارتباط مستقیم و جانی 

 !داره. تو بگو چیکار کنم من

دستمو براش بلند کردم و گفتم: فهام داماد مامانی درست! عشق 
از عشق مادر و فرزندیه درست!  و عالقه تون به همدیگه فراتر

ولی دیگه فکرشو نکن. تو به قدر کفایت کار و مشکالت خارج 
از خونه رو داری که اونهمه ساعت سر دفتر دستکت می شینی و 

آخرش خیال آشفته ت از چشمات بیرون میزنه. پس دیگه فکر 
 .مامانم نباش که بخدا اعصابم بدتر بهم میریزهههههه

 :ورتش دویده بود بلند جواب دادفهام که خشمی به ص

چشمممممم بانووووو با اعصاب داغون و خرابت بیشتر بازی 
نمی کنم. اما به خاک مامانم قسمممممممم یه روز مونده به 
آخرین روز عمرم هم باشه این مشکالت تو و مامان باید حل 

 !بشه، چون مشکل تو مشکل من و زندگی منه

تو یه دیوونه ای! آخه مامان اشکام می چکید. بغ کرده گفتم: 
من به تو چه ربطی داره که اینجوری داری براش قسم 
میخوری! باور کن هیچکاری از دستمون برنمیاد. فقط 

  .همینجوری باید کنار مامان باشیم و مواظبش تمام
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فهام به آشپزخونه رفت و با لیوانی آب برگشت. به دستم داد و 
راحت باشه. خودم فکر  گفت: تو فکر هیچی رو نکن و خیالت

همچی رو میکنم. فقط دلم به حال این بینوا بچه میسوزه که در 
  .چه وضعیتی داره رشد میکنه

بحثمون رو بیشتر کش ندادم. می شناختمش. فهام سر حرفش 
می موند و هرکاری دلش میخواست میکرد. اما قرارمون این شد 

ن خوشحالی ایفعال تا زمانی که حال مامان مناسب بشه و بتونه 
خبر رو تحمل کنه، حاملگی منو مخفی نگه داریم و منم قول 

  .دادم هرجوری میتونم بخودم برسم

سه ماهه حامله بودم و چون ویار زیادی نداشتم هیچکس از 
ماجرا با خبر نشده بود. فقط یکبار مهری شیطون نگاهی به 

کرده گفت: میگم خیلی فرق کردیا! حس خر و گاوِ صورتم 
درونم میگه تو باید یه بیبی تست بگیری و خودتو کنترل کنی 

 !بخدا

که خندان از سرم پیچونده بودمش و عادت ماهانه ی هفته ی 
قبل رو گزارش داده بودم. اما به هر صورت کامل تحت نظر 

راقبت پزشک بودم و با کمک خاله و زنداداشم از مامانم م
  .میکردیم و هیچ لحظه ای تنهاش نمیذاشتیم
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اما همه ی شبها رو خاله کنار مامان می موند و ما رو سر خونه 
  .زندگیمون میفرستاد

اونشب تازه به نیمه رسیده بود که لحظه ای با صدای زنگ 
گوشی فهام چشمامو باز کردم. راستش رو بگم بند دلم رسما 

  .زده بود پاره شده بود و تمام بدنم یخ

فهام درجا خودشو به گوشیش رسوند که در هال خصوصی بود. 
منم سرجام فقط مرده بودم اما گوشم به فهام بود که فقط گفت 

  .االن خودمو میرسونم

لرزش بدنمو نمیتونستم کنترل کنم که فهام متوجه حال وخیمم 
شده بود. لحظه ای در آغوشش کشیده شدم که گفت: به جان 

مامانت چیزیش نیست. فقط کمی درد قلبش بیشتر خودت حورا 
شده که خاله ت به اورژانس زنگ زده و میگه ما هم به 

بیمارستان بریم که تنها نباشه. وگرنه بخدا حالش خوبه تو نگران 
  .نباش

بزور تونستم خودمو از تخت جدا کنم. فهام راضی نبود اما 
نی سرشار همراهش می رفتم. حالم خوب نبود. فهام فقط با لح

از پشیمانی گفت: باید به خاله ت ماجرای حاملگیت رو می 
 .گفتیم که االن با یک تلفنِ نصفه شبی اینهمه بهم نریزی
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تا به بیمارستان رسیدیم مامان رو از اورژانس راهی سی سی یو 
میکردند. فقط میدونم لحظه ای خودمو روی مامانم انداختم و در 

 ازه نمیداد چیزی رو ببینمحال ضعف بودم که اشکام هم اج

داداشم هم رسید اما حالم واقعا خوب نبود. چشمام سیاهی 
میرفت و انگار یه جورایی قلبم از جاش کنده شده بود. 

نمیتونستم خودمو نگه دارم. لحظه ای حس کردم آبی بین پاهام 
راه افتاد که ناخواسته پاهامو بهم فشردم، اما نه قابل کنترل 

  .نبود

از شدت لرز در حال خم شدن بودند که دستهایی زیر زانوهام 
بازوهامو گرفت و صدای بلند و جیغ مانند خاله بگوشم نشست و 

  ....بعد همچی تمام

چشم که باز کردم اول از همه چشمم به زنداداشم افتاد روبروم 
ایستاده بود. صدای فهام بگوشم نشست که گفت: خدایا شکرت. 

  .کرد چشماشو باز

خاله جان گفت: مگه قرار بود خدای نکرده باز نکنه! سر درخت 
سالمت که انشاال اونی که از درخت میریزه فقط برگش باشه. 

 !نگران هم نباش که بازم بزودی بچه دار میشه دخترمون

هیچی نمی فهمیدم. شدیدا بیحال بودم که نگاهم روی فهام 
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خوش نبود و  نشست بطرفم خم شده بود. رنگ و روش اصال
  .بدتر از من انگار بیحال و مریض بود

 ....تازه چیزایی یادم افتاد. مامان رو بردن آی سی یو و من

دستم تند روی شکمم نشست و دردی توی شکمم پیچید. فهام 
که متوجه شده بود دستشو روی دستم گذاشت و غمگین گفت: 

ی  دفعهفدای یه تار موت عزیزم. اینبار قسمتمون نبود انشاال 
  .بعد

اشکام از گوشه ی چشمم راه گرفت. هرکسی چیزی میگفت و 
سرم در آغوشها فشرده میشد. اما من فقط به بچه ای فکر 

میکردم که از دست داده بودم. دنیام دنیای غم و سیاهی بود و 
 .دیگه داشتم هق هق میکردم

با بغضی خفه حال مامان رو پرسیدم که زنداداشم گفت: آی سی 
تری هستند اما شکر حالشون بهتره. فقط باید مدتی تحت یو بس

  .نظر باشند که اصال نگرانش نباش

با صدای سالمی همه اطرافمو خالی کردند و دکترم کنارم 
ایستاد. حالمو پرسید و فشارسنج به دستم وصل شد که گفت: 
برات دارو می نویسم و به کل اجازه ی حامله شدن نداری. تا 

د مشکلتون رو حل کنید بیخیال حاملگی وقتی که نتونستی
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میشی. تمام این مدت بحدی استرست باال بود من اصال به رشد 
این جنین امیدوار نبودم. اگر هم میتونستیم بزور نگهش داریم 
بازم زیاد به آینده ش امیدوار نبودم. انشاال اول مشکلتون حل 

م. ربشه و دفعه ی بعد خودم یه بچه ی تپل مپل رو بغلت میزا
  .جنین پسر بود اما به اندازه ی دو ماه هم رشد نداشت

بعد رو به فهام کرده ادامه داد: امروز مرخصش می کنم خوب 
بهش برسید. داروهاش سروقت خورده بشه. مشکلی هم بود بهم 

زنگ بزنید. سعی کنید استرس و اضطراب خانمتون تموم بشه 
 .وگرنه راه سختی در زندگیتون در پیش دارید

هام جواب داد: چشم آقای دکتر. قول میدم حلش کنم. بعد ف
  .باهاتون مشورت می کنیم ببینیم چیکار کنیم

با اصرار خودم دورادور از پشت پنجره مامانمو دیدم که اشکام 
خشک نمیشد. نمیدونستم به کدام دلسوختگیم دارم گریه می 
کنم. ولی وقتی رنگ و روی مامان رو دیدم خیالم کمی راحت 

  .دش

با اصرار خاله بخونه ی مامان رفتیم که گفت اونجا بهتر میتونند 
  .بهم رسیدگی کنند

شم خندان گفت: خاله جان خدا شوهر مرحومتون رو زندادا
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بیامرزه و با انبیا محشور باشند. اگه ایشون زنده بودند که عمرا 
  .شما می تونستید اینهمه راحت کنارمون باشید

اون مرحوم بچه هاش هستند که فعال  خاله خندان گفت: عوض
زورم بهشون میرسه. ولی باور کنید دلم برای خونه زندگیم تنگ 

 .شده اما چه میشه کرد

ته دلم خداروشکر کردم داشمتشون. ازم به هر نحوی مراقبت 
میکردند و اطرافمو خالی نمیکردند. اما افسردگیم بخاطر از دست 

درون در حال فرو ریختن دادن بچه م بشدت اذیتم میکرد و از 
  .بودم. سرخی چشمام هم اصال رفع شدنی نبود

اونروز مهری تا چشمش بمن افتاد با صدایی کلفت شده و دورگه 
از سرماخوردگی گفت: چته تو حورا؟ چرا به این روز افتادی؟ 

انشاال خدا یه هفت قلو نصیبت کنه از سر ناچاری دوتاشو هم 
ونه! توروخدا رنگ و روشو! پاشو بدی من برات نگه دارم دیوووو

 !قدت رو راست کن و زندگی جدیدت رو شروع کن دختر خل

احساس یه قمار باز اشکامو پاک کردم و گفتم: باور کن مهری 
  !رو دارم که کل زندگیشو یک شبه باخته

مهری متعجب جواب داد: الحمداهلل رب العالمین! یعنی یه نخود 
ینجوری داری خودکشی میکنی؟ سه ماهه اینهمه مهم بود که ا
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بعد سرشو بلند کرده رو به آسمون گفت: خدایا خلق هم میکنی 
و اینهمه زحمت می کشی، دستت درد نکنه کمی عاقلش رو 

 !خلق کن، عجب گرفتاری شدیما

دستی بصورتم کشیدم و گفتم: بخدا اصال نفهمیدم این زندگیم 
 ...رشچطور گذشت. اصال زندگی کردم یا نه! اینم از آخ

 

مهری سری با تاسف تکون داده گفت: یعنی االن به ته زندگیت 
رسیدی آره؟ ای خدا، این بنده های دیوونت تا مجرد هستن هی 
غر میزنن عشقمو میخوام یارمو میخوام. بعد که ازدواج میکنن و 

رن تازه یادشون میفته نه جوانی کردن نه عشقشونو بدست میا
عاشقی! ببینم حورا تو اسکولی چیزی هستی؟ بابا جهنم، این 

بچه نشد بچه ی دیگه پاشو ببینممممممم... واال عاشق و کشته 
 !مرده ی اینهمه امید به زندگیتم

خاله جانم گفت: آخ قربون دهنت مهری جان. ما که حرفهامون 
ش خلوت میشه کارش اشک توی گوشش نمیره و تا دور

 ریختنه. حاال ننه تو چرا صدات اینهمه کلفت شده؟

مهری باز سری تکون داده گفت: واال خاله انگار سرما خوردم. 
گلوم خیلی درد میکنه صدام شده عینهو راننده کامیونا. باور کنید 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

424 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

حرف که میزنم خودم کرک و پرهام می ریزه شرمنده. اومدم 
باشم که شکرخدا توی خونه تون نشاط کمی کنار شماها آروم 

 .داره می باره

و خداروشکر مهری رو داشتم و با حرفاش رسما دردی از دلم 
  .برمیداشت

مامان بسالمتی خونه برگشت و تا چشمش بمن افتاد دستاش 
 برام باز شده گفت: تو چرا رنگ بصورت نداری چیزی شده؟

شما کم  در آغوشش فرو رفتم و اشکریزان گفتم: جای خالی
 .دردی نیست. سایه ت کم نشه مامان

بخاطر حال مامان حرفی از سقط جنینم نگفتیم. دونستن ماجرا 
 .کمکی به حالمون نمیکرد بلکه حال مامان بدتر هم میشد

روزهامون آروم آروم میگذشت و شکرخدا حال مامان هم بهتر 
شده بود. اما انگار خبرهایی در راه بود و مهری داشت عروس 

 .شدمی

اونشب فهام دیرتر از همیشه بخونه برگشت که خودمم نگرانش 
  .بودم. توی تلفن خیالمو راحت کرده بود که منتظرش بودم

وقتی سر میز شام نشست کامال می فهمیدم در حال خودش 
نیست. شام رو روی میز می چیدم و نگاهم به صورتش دوخته 
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 رستشده بود که گفت: نگران نباش چیزی نیست. همچی د
 .میشه

ولی وقتی نگرانی بیش از اندازه و اصرارمو دید گفت: باور کن 
چیزی نیست و برای من اتفاقی نیفتاده. فقط دوستم رسول رو 

که حدودا می شناسی. تمام دار و ندارش رو برای خرید دالر 
سرمایه گزاری کرده بود که متاسفانه با افت شدید قیمت دالر 

تره بگم یه ورشکسته ست. االن هم تمام سرمایه شو باخته و به
ما تمام سعی مون رو می کنیم بلکه بتونیم مشکلی ازش حل 

کنیم که اونم نمیدونیم چیکار میتونیم بکنیم. االن خیالت راحت 
شد حورا؟ اصال فکرشم نکن خودمون چندتا رفیق هرجور شده 

 .کمکش می کنیم

ون چخیالم کمی راحت شد و سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم. 
واقعا کاری از دستم برنمیومد. اما راستش، حال فهام خوب نبود 

 ....که نبود

  

کنار فهام درون ماشین نشسته بودم و راستش حال دلم خیلی 
خــــــــــوب بود. امروز عصر مامانم وقت دکتر داشت که با 

به  زد و گفت: هم رفته بودیم. دکتر با معاینه ی مامانم لبخندی
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امیدخدا خوب تونستیم مواظب قلبتون باشیم و انشاهلل با 
داروهای جدیدتون برای همیشه راحت خواهید شد. البته زندگی 

و عمر آدمی دست خداست اما بنظرم بعضی ها واقعا از طرف 
خدا مامور هستند جان بعضی بنده های خاص خدارو نجات 

هستید. اگه من دکتر  بدهند که شما هم جزو این نورچشمی ها
شما هستم میگم قلبتون به همین زودیها درست مثل ساعت کار 

 .خواهد کرد

از حرفهای دکتر چیزی نفهمیده بودم که پرسیدم: شرمنده آقای 
دکتر، منظورتون رو اصال نفهمیدم. داروهای تازه ای برای مامان 

 ...شتید یانو

مثل قبل فقط دکتر اجازه نداد ادامه بدم و گفت: تو دخترم 
هم به  مراقب مامانت باش و بقیه کارهارو به ما بسپار. ما

  .امیدخدا تمام تالشمون رو می کنیم

فهام درون ماشین برگشت و نگاهی بصورتم انداخته گفت: باور 
  .کن صورتتم داره از خوشحالی میدرخشه

با لبخندی از عمق روحم نگاهمو به چشماش دوختم و گفتم: 
اگه بدونی چقدر خوشحالم! حرفهای امروز دکتر چنان امیدی 

بمن داده که دلم فقط پرواز کردن و بلند خندیدن میخواد. 
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میدونی میخوام چیزی هم بگم. راستش... راستش دلم بشدت 
یکنه بچه هم میخواد. مامانم حالش خوب بشه خودشم کمکم م

و نی نی مون رو بزرگش می کنیم که خودشم آرزوی دیدن نوه 
ی دختریش به دلش نمی مونه. دلم برای بچه ای که صدای 

 ...ونگ ونگش خونه رو پر کنه یه ذره ست بخدا. اما فهام

فهام که رانندگی میکرد و از حرفام لبخند میزد خالصه گفت: 
 ...جانم با این آرزوهای قشنگت

اما بعضی حرفهای دکترو نفهمیدم و خودشم زیاد ادامه دادم: 
 !توضیح نداد. ولی خیلی خیلی امیدوار بود

فهام سری به آرامی تکون داد و خندان گفت: االن بشین و 
حرفهای دکترو سین جیم کن بعد برای خودت نگرانی بتراش 

 !باشه؟ کال جان به جانت کنند دوست داری استرس بکشی

خته شده بود که ادامه داد: ولی نگاهم همچنان بصورتش دو
نگران نباش حورا! زندگی و آرامش و رسیدن ما به آرزوهامون 

همش به آرامش اعصاب تو بستگی داره. پس امیدت بخدا باشه 
و هرکاری میتونی و از دستت برمیاد برای مامانت بکن. منم که 

 .همه رقمه کنارتم و اصال براتون کم نمیزارم

ادامه داد: فقط یه چیزی حورا! دیروز  فهام کمی سکوت کرد و
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فکر میکردم خونه مون ساختش قدیمیه. یه آپارتمان ساز هم 
  ... خیلی مشتریه براش که میخوام خونه رو عوض کنم و

محکم و بدون تامل گفتم: فکرشم نکن. دل و روح من از اولین 
روز بند اون خونست. من برای خودم خونه ای شبیه به اونجا رو 

ا خواستم که خودشم رسوند. پس دیگه هیچی نمیگیم. از خد
فقط کاش مامان راضی میشد خونه شو عوض میکردیم از همین 

 ...آپارتمانهای سر کوچه مون

فهام زمزمه کرد: تو هم خونه ی مامان رو حرفشم نزن. دل 
مامان هم بند اونجا و همسایه هاشه و تنها دلخوشیش، که 

ناراحت کنیم. مامان برای اینکه راضی نیستم یه ذره هم فکرشو 
 .اوضاع رو تحمل کنه به این دلخوشیاش خیلی نیاز داره

نگاهمو به روبرو دوختم و جدی گفتم: پس فقط لطف کن و 
خونه ی عشق منو بیخیال شو. به امیدخدا من باید بچه های 

خودمو توی اون خونه و حیاطش بزرگ کنم که آرزومه نه توی 
 !ت تحملش کردمآپارتمانها که سالهاس

روزهامون میگذشت. به چشمم می دیدم حال فهام مثل قبل 
نیست که نیست. اما هر سوالی هم میکردم فهام با خنده 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

429 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

میگفت: انقده که فکرت مونده پیش من همچی بنظرت میاد، 
  .وگرنه من حالم خوبِ خوبه

ده روزی از ماجرا گذشته بود که اونروز مهری کله پا خودشو 
خونه ی مامان انداخت و گفت: حورا به دادم برس چنان اسهالی 

هستم فقط پتروس فداکار با اون انگشت مشهورش میتونه به 
 !دادم برسه که دیگه توالت هم جوابگو نیست

 وفقط میدونم غش کرده بودم. قرصی با لیوان آب بدستش دادم 
گفتم: قوی باش دختر، خدا عاشق بچه پرروها و سرتق ها و 

  .شیطوناس حتما کمکت میکنه

مامانم هم خندان فنجانی عرق نعنا براش آورد و پرسید: 
  شیطونک حاال چی خوردی به این وضعیت افتادی؟

مهری که صورتش از تلخی عرق نعنا در هم رفته بود گفت: واال 
فلفلش زیاد شده بود بابام با هر  یه املت پخته بودم که از بس

لقمه ای که میخورد منو از یه قسمت ارث محروم میکرد. 
خودمم که االن به این روز افتادم احتماال مشکل از گوجه هاش 

  !بوده

مامان که بلند می خندید گفت: چطور شده زهرا ناهارو به تو 
 !سپرده برام جای تعجبه
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واال این خواستگار خل مهری سری تکون داد و با تاسف گفت: 
و چل ما آخرش دست برنداشت و باالخره جواب مثبت منو 
گرفت. زهراجوووونی هم امروز یه رزمایش خونه تکونی راه 

انداخته بود بیایید و ببینید. خونه که سهله حتی حموم رو هم 
جرم گیر ریخته انگار فامیل دامادِ زپرتی، حموم رو هم میخوان 

پارکینگ جهنم هم زیر پای این زهراجون نگاه کنن. واال بال 
  !نیست چه برسه به بهشتش که پدرمونو درآورد

خندان و خوشحال تبریکی گفتیم و براش آرزوی خوشبختی 
م بازار؟ دو سه قل کردیم که گفت: حورا یه سر با من میای بریم

 !خرید واجب دارم که کارت بانکیت رو هم با خودت بیار

ب دادم: شرمنده تم مادی رو نمیتونم خندیدم و مثل خودش جوا
کمک کنم ولی معنوی رو در خدمتت هستم که بزن بریم. فقط 

  .شرطی دارم باید مامانت بیاد پیش مامانم باشه ها

سری تکون داده بطرف در راه افتاد و گفت: خواستم جنبه تو 
بسنجم چغندر بی رگِ بی جنبه. اینم مطمئنم زندگی اگه سوپ 

نگال بودم که باز هیچیش بمن نمی رسید. بود من صدرصد چ
پاشو لباست رو بپوش که االن ننه م خسته میاد پیش نَن جونت 

  .و ما هم هزارتا کار داریما نمی رسیم
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پشت سرش گفتم: عشق و احساست رو قربون دخترررررر! باورم 
 .نمیشه تو یکی اینهمه برای ازدواج جلز و ولز کنی بخـــــدا

ه بیرون رفت و جواب داد: اون پُر احساس مهری درو باز کرد
فقط باسن مبارکتونه که تا شاد و خوشحاله توش عروسیه. تا 

حرص میخوری میسوزه. تا حرص میدی خنک میشه. تا دنیا بر 
وفق مرادتونه قر میده. بنده بی احساس ترین فرد روزگارم که 

 ...پاشوووووو آماده شو دیرررر شد

ی خوش در حال لباس پوشیدن بودم فقط میدونم خندان و با دل
و میدونستم برای مدتها با این دختر کارمون در اومده. فقط باید 

  ...شوهرش کمک میکرد و والسالمخدا به 

داخل تاکسی بودیم مهری عکس شاه داماد رو دوباره نشونم 
دونستم داده در موردش بلغور میکرد که زمزمه کردم: واقعا نمی

اینهمه عاشقشی بخدا. ولی یادت باشه، دختر که زیادی عاشق 
 !بشه واقعا بی دفاع میشه ها

مهری با چشم غره ای گفت: من غلط خوردم با کل 
دانشجوهای دانشگاهم اینهمه عاشقش بشم. یعنی االن قانون 

اساسی شما می فرماید پسرا عاشق بشن بادفاع میشن و سامانه 
 نصب میکنن یا آپولو هوا میکنند؟ ی موشکی اس چهارصد
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فقط میدونم داشتم می خندیدم که ادامه داد: واال این پسره ی 
خل هم زیاد چیزی بارش نیست. نه عشق نه عاشقی، فقط 

 .بزاری حرفهای بس فیلسوفانه تحویلت بده همین

نگاه خندانم بصورت مهری شیطون بود و میدونستم کال سر 
فقط با پسره گفتگویی پیرامون کارم که گفت: باور کن منم 

مباحث اجتماعی داشتیم والسالم. در مورد زندگی بعدا هم می 
تونیم بحث کنیم و دعوا راه بندازیم. بنظرت یه عمر کنار هم 

 میخوایم چیکار کنیم؟

خندان گفتم: حاال بحثتون پیرامون مباحث اجتماعی در چه 
 موردی بود ما هم کمی یاد بگیریم؟

 ی باال پریده گفت: از کی نخود هر آش شدی تو؟مهری با ابروی

با دندونایی بیرون گفتم: نه واال فقط میدونم یه وجب روغن 
 .روی آشم، اصال هم به نخود نمیخورم بخدا

همون لحظه راننده ترمز سختی کرد که ما به جلو پرت شدیم. 
نگاهمون هراسان به پیرمردی باکالس افتاد که با مزدا تری 

  .بزنه و قشنگ خیابون رو بند آورده بود میخواست دور

مهری تند گفت: آقای راننده مبادا سیگنال بزنیا. اونجوریکه من 
می بینم با اولین سیگنالتون آقاهه چنان خودشو گم میکنه بدتر 
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 !راه بند میاد که خودتون باید برید ماشین رو جابجا کنید

و راننده  وای خدای من فقط میدونم همه مون ریسه رفته بودیم
  .غش غش می خندید

کنار هم پاساژها رو می گشتیم و مهری برای بله برونش لباس 
و شال پسند میکرد. حاال چیزیم نخریده بودیم و فقط درحال دید 

  .زدن بودیم که ببینیم آخرش قرعه به اسم کدام بوتیک میفته

در خیابان جلوی ویترین کفاشی بزرگی ایستاده بودیم و مهری 
هارو نگاه میکرد و در مورد هرکدام نظری میداد. صدایی صندل 

شم نشست که گفت: هی سلمان خان، دیشب برام تفالی بگو
زدی که واقعا بهره شو بردم و سهامم قیمتش سه برابر شد. 

االنم یه تفال دیگه بزن ببینم کاری که مدنظرمه رو انجام بدم 
 یا نه؟

هنی هم به سرش مردی که کناری نشسته بود و کاله پت و پ
  :داشت کتابی رو باز کرد و با صدای گرفته ای خوند

 وقتی که از تاریکی شبهای بی کسی

 تا باغچه ی روشن خورشید می رسی

 از دل سالم کن

 به آیینه
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 به آب

 به پیچکهای اطلسی

برو کاری که مدنظرته رو انجام بده که خدا پشت و پناهته رفیق 
 .و موفقیت به دنبالش داری

 ۵۰وی چشممون مردی که سرپا ایستاده بود چهار تراول و جل
هزاری از بین پولهاش جدا کرده مقابل فالگیر گذاشت و گفت: 

سهمت از سهام دیشب هم نوش جانت باشه. تو مطمئنم 
  .نمیکردی همچین کاری عمرا انجام میدادم

دست مهری روی بازوم نشست که حواسم جمع شد. گفت: 
و دویست هزارتومن پووووول! شیطونه توروخدا ببین! یه شعر 

میگه برم دوره ی فالگیری رو ببینم و منم کنار خیابون پول پارو 
 !کنم ها

آهسته و خندان گفتم: دیووونه نشو همش یه جور گدایی محض 
کنار خیابون هستش. حاال باز توی خونه فالگیری راه بندازی یه 

دم بهم چیزی، ولی جان من گدایی تو خیابون نه که حال آ
  !میخوره

در همون لحظه خانمی از مغازه ای بیرون اومده با عجله گفت: 
هی سلمان خان، نفست گرم بامراممممممم... چکم پاس شد 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

435 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

باور میکنی؟ بخدا از این خبر یهویی دست و بالم یخ زده مرد 
 !حسابییییییی... تو دیگه کی هستی

اله لی کسرمو کمی پایین آوردم بلکه صورت مرد رو ببینم. و
بزرگش مانع بود. صدای گرفته ش بگوشم خورد که گفت: یادت 
باشه در هر شرایطی با خودت تکرار کن خدایی هست مهربانتر 

از حد تصور. اونوقت می بینی کارهات چقدر راه میفته! و من 
  .امروز برات این خدا رو از صمیم قلب صدا کرده بودم

ت خانمه به جیبش رفت و دسته ای پول مقابل مرد گذاشت دس
گفت: عاشق این مصبت هستم و انرژیهای مثبتی که روانه ی 

همه میکنی مرد! هرچی گرفتی حاللت باشه و نوش جان خودت 
 !و بچه هات

فقط میدونم با چیزایی که شنیده بودم، مات و مبهوت درحال 
م بانی بودم و راستش دلنگاه کردن به این درآمد و شغل کنار خیا

میخواست منم تفالی بزنم برای آینده ی نامعلوم خودم و 
  .مامانم

ناخواسته قدمی بطرفش برداشتم که مهری بازومو کشید و گفت: 
  !به فالگیر پول ندیا همش چرت و پرته دیووونه

بلند گفتم: حاال بیا ببینیم چی میشه. نمیدونم چرا دلم داره منو 
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منم میخوام یه چیز خوب بشنوم و ازش بطرفش می کشه. 
  .انرژی بگیرم

خانمه که وارد مغازه میشد و صدامونو شنیده بود بطرفم برگشته 
گفت: پشیمون نمیشی امتحان کن. و همونجا ایستاد و منتظر 

  .شد ببینه چیکار می کنیم

 .دیگه تا مهری بخواد کاری بکنه باالی سر مرد ایستاده بودیم

فت: باور کن حورا شانس مردم رو نگاه نکن. مهری با تمسخر گ
الکی هم پولت رو حرام نکن که تو فال و شانس و آینده ی ما 

  !کال ریدن

لحظه ای کاله مرد باال اومد و صورتش از زیر کاله حدودا دیده 
شد. صورتی سیه چرده با ابروانی پهن و ریشی سفید که دوباره 

  :سرش تند پایین اومده خوند

 

 نکته دانان خودفروشی شرط نیستبر بساط 

 یا سخن دانسته گو ای زن عاقل یا خموش

 

بعد انگشتش بطرف من گرفته شده با همون صدای گرفته ش 
 گفت: میتونم کف دست راستت رو ببینم؟
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بدون نگاه بصورت مهری آروم خم شدم و کف دستمو بطرفش 
 گرفتم. فکر کنم اضطرابم از چشمام بیرون زده بود. مرد دقیق
نگاهی به دستم کرده کتابی رو باز کرد. شی فلزی و طالیی 
رنگی رو روی کتاب انداخته بعداز چند ثانیه گفت: یادت باشه 

همیشه حرف دل رو باید به اهل دل گفت نه اهل گوش. برات 
یه زندگی امن و آرام می بینم. یه شوهر عاشق داری که از شرّّ 

ش و بهش خسته عاری و در خیر جاری هستش. گاهی بزن پشت
نباشید بگو که همچین روزهای سختی کنارته و باعث شده کم 

نیاری. یه بچه ی شیطون در حیاطی پر درخت می بینم که 
مادربزرگی سرشار از سالمتی روی پله ها نشسته و نگاهش به 

تو " دختر و نوه شه. آینده ت روشنه خیلی. همیشه یادت باشه
رین قصه ی یه انسان خدای خودت رو داری که این ساده ت

فقط ... همسرت مثل شاه شطرنج می مونه که حتی  ."هستش
وقتی میبازه کسی نمیتونه از صفحه بازی بیرونش کنه. مواظبش 

 .باش. انشاهلل که مرادت رو گرفته باشی. تمومی تو، میتونی بری

بلند شدم و فقط تمام بدنم می کوبید. راست میگفت من تمام 
نش شنیده بودم. اجق وجق تحویلم نداده خواسته هامو از زبو

  .بود
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مامانم باالی پله ها و بچه م توی حیاط. یه شوهر همکه واقعا 
شاه شطرنج زندگیم بود. دست یخ زده م درون کیفم رفت. از 

بس حالِ ته دلم خوب بود صد و بیست تومن بیرون کشیدم و 
 .مقابلش گذاشتم

فش خم شده فقط سری تکون داده چیزی نگفت. مهری بطر
گفت: سلمان خان به همین زودی یه دوره پیشت میگذرونم. 

  .فکر کنم سر دو سال میشه توی زعفرانیه خونه خرید

صدای گرفته ی مرد خندان بود که گفت: منتظر شاگرد زیباروی 
خودم می مونم. فقط بگم به همین زودیا ازدواج میکنی اما وای 

 ....به حال شوهرت

مهری نیشش بیرون بود که راه افتادیم اما من حالی داشتم انگار 
در حال پرواز کردن بودم. اصال میتونستم بگم انگار یه جورایی 
خیالم از آینده م راحت راحت شده بود. انگار این مرد سیه چرده 

 .وداز طرف خدا برام حرف زده ب

مهری رو بمن غرید: میگم آخه مرگ مغزی، حیف اونهمه پول 
نبود حرومش کردی؟ مثال مردک گرد و گومبول بهت چی گفت 
که اینهمه چشمات و صورتت می درخشه. خب اون پوالرو بمن 
داده بودی یکساعت برات چنان آینده ی قشنگی ترسیم میکردم 
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ایی می بینم هها یه خریتوقت حظ کنی خرررررره! واال بعضی
که اگه خر ببینه میگه اختیار دارید قربان، شما کجا ما کجا! تورو 
نمیگما شکرخدا زندگیت قشنگ روبراهه. ولی فقط اینو میدونم 
قشنگترین قسمت زندگی اونجاهایی بود که قسمت ما نبود و 

 !نیست. یعنی کال نیستا انگاری ملخ تخمش رو خورده

رد حرفهایی زد که خودم در خوشحال جواب دادم: مهری اون م
حسرت شنیدنش بودم. اینو برای همیشه یادت باشه این دنیا 

سوزی بدون حضور کسانی که دوستشون داریم، آش دهان
نخواهد بود باور کن. و مامان منم در آینده م بود که همین برام 

  .کافیه

مهری خندان گفت: پس فکر و خیال سالمتی مامانته که داره 
 !اره. االن افتاد برامپدرتو درمی

که  خندان گفتم: باور کن از کنار پدرم یه ناپدری هم درآورده
خبر نداری. فقط دعای خیرتون پشت سر مامانم باشه و یادتون 

 .نره

مهری سری تکون داده گفت: چشم حتما دعا می کنم انشاال 
الیق باشم. فقط اگه عوض اون گرد و گومبول پولهارو بمن 

فیکس براتون دعا میکردم و برات مدینه  میدادی یک هفته
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  .فاضله ترسیم میکردم

خندان گفتم: دیووونه هیچوقت افراد تپل و چاق رو مسخره نکن 
  .چون آهشون گیراتر از بقیه س

مهری که داشت متعجب نگام میکرد ادامه دادم: واال حجم ریه 
  .شون بزرگتره عمیق تر آه می کشن و بیشتر پاگیرت میشه ها

صه اونروز با دلخوشی فراوان و شادی زیاد من و مهری تمام خال
شد و دو روز بعد بله برون مهری هم انجام شد که مامان هم 
دعوت بود. بنا به گزارش مامان انگار همونشب بنا به خواهش 

خانواده ی داماد صیغه ی محرمیتی هم بین عروس و داماد 
موکول شده  خوانده شده بود که عقد مفصل برای روزهای آتی

بود تا همه بدون عجله و با خیال راحت مراسمی مفصــــــــل 

 .بیندازند راه دلبندانشون نٵو در خور ش

روزهامون کنار مامان و با دلخوشی ها و نگرانیهامون میگذشت. 
اونروز صبح تلفنی با مامانم حرف زده بودم و حالش شکرخدا 

یکی دو ساعت واقعا خوب بود. خیالم که راحت شد قرار شد 
  .دیرتر پیش مامان برم و کمی به کارهای خونه برسم

تازه از گردگیری و کارهای آشپزخونه تموم شده بودم و نوبت 
جارو بود که موبایلم زنگ زد. چشمم به اسم فهام افتاد. تا جواب 
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دادم صدایی ناشناس سالمی داده گفت: خانم صاحب این شماره 
 رو می شناسید؟

 تم: فهام؟ یعنی چی؟خیلی متعجب گف

صدا دوباره پرسید: خانم این شماره متعلق به چه کسی هستش، 
  می شناسید؟

بلند و متعجب گفتم: آقا یعنی چی؟ شماره همسرمه گوشیش 
 دست شما چیکار میکنه؟

شته که به جواب داد: خانم همسرتون انگار کمی ناراحتی دا
تان نو به بیمارسبیمارستان اعزام شده. لطفا هر چه سریعتر خودتو

  .برسونید

فقط میدونم دیوانه وار در حال آماده شدن بودم و اصال نمی 
فهمیدم چیکار دارم میکنم. وقتی جلوی ایستگاه پرستاری رسیدم 
و با عجله اسم فهام رو گفتم، پرستاری نگاهی به دفترش کرد و 
بعد نگاه متعجبی بهم انداخته شروع به سوال جواب با تلفن کرد 

فت: خانم لطفا کمی صبر کنید االن ماموری به دیدنتون میاد و گ
 .و جوابتون رو میده

انگار مغزم کپ کرده بود و چیزی نمی فهمیدم. گفتم: خانم من 
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با مامور شما کاری ندارم. از بیمارستان زنگ زدند انگار حال 
  ...شوهرم خوب نبوده و اینجا آوردنش همین

 

  صدایی از پشت سرم گفت: خانم زند؟
تند بطرف عقب برگشتم و از دیدن ماموری با یونیفرم رسمی که 
بی سیمی هم در دست داشت ماتم برد. دهنم خشک خشک بود 

و زبونم دیگه قادر به چرخش بود. مامور انگار متوجه حال بدم 
شده بود که اشاره ای به پرستارها کرده گفت: لیوانی آب 

  .تشو می کشید، انگار حالشون خوب نیستزحم

لیوان آبی به دستم داده شد و بزور دهنمو باهاش خیس کردم. 
 .مامور گفت: لطفا همراه من تشریف بیارید

فقط گفتم: آخه چی شده؟ ولی پاهامو بزور دنبال مامور همراه 
  .خودم می کشیدم و سعی میکردم ازش عقب نمونم

  وهرتون چیکاره ست خانم؟بعداز چند قدم مامور گفت: ش
  .تند گفتم: نمایندگی لوازم یدکی ماشین داره

نگاه متعجب مامور بطرفم برگشت که گفتم: آخرش میگید چی 
 شده یا نه؟

مامور ابرویی باال انداخته گفت: امروز بانکی مورد حمله ی 
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مسلحانه قرار گرفته و وقتی سارقین در حال فرار بودند، همسر 
انک بود برای کمک به مامورین و دستگیری شما که بیرون ب

سارقین خودشونو جلو میندازند که تیری بهشون میخوره و 
زخمی میشن. االنم در اتاق عمل هستند و باید منتظر بمونیم 

 ....تا

چشمام داشت سیاهی میرفت و نفسم با خر خر بیرون میومد. 
روی صندلی نشسته بودم و حالم واقعا بد بود. اشکامم خشک 

خودشو بمن رسونده  نمیشد. مامور از اتاق عمل خبری گرفت و
گفت: باور کنید میگن گلوله به شانه ی همسرتون خورده و 

  .اصال خطر خاصی نداره. پس اینهمه بی تابی نکنید

یکی دو ساعت بعد بود که خبر دادند فهام رو از اتاق عمل خارج 
عجله  کردند و به بخش فرستاده شد. به همراهی مامور با

خودمونو به اتاق فهام رسوندیم که تازه میخواستند روی تخت 
  .بزارند

وقتی جلو رفتم و چشمم به فهام افتاد واقعا درجا خشک شدم. 
چشمامو جمع کردم ببینم درست می بینم یا نه، ولی اشتباهی در 

  ....کار نبود. این مرد... این مرد اصال فهام نبود
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کال عین گیج زده ها بودم. از بس جلوی اتاق عمل گریه کرده 
بودم چشمام داشت بیرون میومد ولی... یعنی همش برای یه فرد 

 غریبه بود؟ اصال کی میتونست باور کنه؟

حسی از خشم درونم چرخید! پس چرا برای یه غریبه به من 
زنگ زده بودند؟ پتوی مرد روش کشیده شد و ماسک اکسیژن 

بصورتش و سرم هم به دستش بود. خودشم که  همچنان
  .بیهوش بود

پرستاری رو بمن گفت: فعال که بیهوش هستند اگه نیاز بود 
  .زنگ باالی سرشون رو بصدا در بیارید. اما سری میزنم

نگاهم دوباره روی مرد نشست. موهای جوگندمی، دور چشماش 
ند ت چروکیده با ابروهایی جو گندمی و رنگی بشدت گندمگون.

رو به مامور گفتم: ولی من این آقارو اصال نمی شناسم! فکر 
 ... میکنم اشتباهی بمن زنگ زدید و اینهمه

مامور که ابروهاش باال رفته بود گفت: یعنی چی خانوم؟ مگه با 
موبایل همسرتون به شما زنگ نزدیم؟ مگه خودتون نگفتید 

  همسرتون هستند؟
بود ولی بازم میگم ایشون  جواب دادم: بله شماره برای همسرم

رو اصال نمی شناسم. اجازه بدید به فروشگاه همسرم زنگ بزنم 
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  .که صدرصد االن اونجا هستند و خودشون میتونن توضیح بدن

در جا گوشیمو درآوردم و شماره ی فروشگاه رو گرفتم. اما 
هیچکس جواب نداد که نداد. نگاهم به صفحه ی گوشیم دوخته 

ره زنگ زدم، بازم هیچی... دیگه بلد نبودم چیکار شده بود... دوبا
  .کنم و به کجا زنگ بزنم

مامور که چشمش بمن بود و انگار گیج شدنمو دیده بود دستی 
به جیبش برد و موبایلی رو جلوی صورتم گرفت. گفت: این 

 گوشی برای همسرتونه یا نه؟

بدون دست زدن نگاهی به گوشی انداختم و .... لبام جمع شد. 
گفتم: بله گوشی همسرمه ولی آخه..... دست این آقا.... یعنی 

 ایشون گوشی همسرمو دزدیدن؟

مرد زخمی زاری زد و تکونی آرام خورده دستش از زیر پتو بیرون 
اومد. نگاهم به دستش نشست. چیزی توی مغزم پیچید اما 

  .نفهمیدم چی بود

ر هرطوگفتم: جناب، من االن سری به فروشگاه همسرم میزنم و 
شده پیداش می کنم میارم اینجا. باید بفهمم ماجرای این گوشی 

 !چیه

و بدون ایستادن راه افتادم. در سالن بیمارستان بودم که گوشیم 
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زنگ زد. نگاهم به اسم مامان افتاد و تازه یادم افتاد یه امروز رو 
  .چقدر فراموشش کرده بودم

ام و سرشار از حال تند و نگران جواب دادم که مامان با صدای آر
بهترش گفت: حورا تو کجا موندی مامان؟ نگرانت شدم گفتم 

 !زنگ بزنم ببینم کجایی

نگاهم به روبروم دوخته شده بود. مثل همیشه چیزی بهش 
نمیگفتم. آهسته گفتم: مامان شرمنده کارهام خیلی طول کشید 

که بازم کمی ازشون مونده. حالت خوبه که خیالم ازت راحت 
  باشه؟

مامان جواب داد: اصال نگران من نباش. اتفاقا خاله ت هم اومده 
و امشب کنارم می مونه. تو راحت به کارات برس و هرزمان 

  .تونستی بیا

نفسی بیرون دادم و فقط فکر کردم: خدا خاله مو برامون حفظ 
  .کنه که در این وقت تنگ به دادم رسیده بود

ه افتادم. بازم زنگی به با مامان خداحافظی کردم و دوباره را
فروشگاه زدم که باز بی پاسخ. اما چیزی توی مغزم می کوبید. 

انگار میخواست چیزی رو به یادش بیاره اما خسته تر و پریشون 
  .تر از اونی بود که زود لود کنه
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جلوی در بیمارستان که رسیدم ایستادم. مرد روی تخت تمام قد 
وی چشمم اومد. حاال تکونی با پتویی که روش انداخته بودند جل

خورده دستش بیرون اومده بود. دستش همرنگ صورتش و 
حدودا قهوه ای کمرنگ بود. اما.... اما چیزی بود منو اذیت 

میکرد. انگار چیزی برام آشنا بود. به مغزم فشار آوردم و لحظه 
ای چشمام باز شد. زخم روی دستش... زخمش خیلی برام آشنا 

 .بود خیلییییی

تم بطرف ساختمان بیمارستان چرخید. چقدر زخم شبیه زخم صور
دست فهام بود. دو روز قبل وقتی فهام از آبچکان لیوانی رو 

برمیداشت، لیوان به گوشه فلزی آبچکان خورده شکسته بود که 
تکه ای از شکسته ی لیوان روی دست فهام افتاده برشی طولی 

مد اما جای زخمِ ایجاد کرده بود. با باند و چسب خونش بند او
  .سربسته هنوز مدتها کار داشت

ضربان قلبم رفته رفته باال میرفت و دلم میخواست چیزی رو که 
داشتم کشف میکردم هرگز درست از آب در نمیومد. نفسهای 
سنگینم به سختی بیرون میومدند و من در این لحظه چقدر 

 .بالتکلیف بودم

د برمی گشتم و تکلیفمو مشخص میکردم. باید راست و دروغ بای
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حسمو می فهمیدم. حسم چیزی می گفت که خودم با تمام 
  .وجودم آرزو میکردم اشتباه شده باشه

از در اتاق که وارد شدم مامور روی صندلی کنار تخت نشسته 
بود و گوشیش دستش بود. با دیدنم نگاهش رسما متعجب شد و 

  نرفتید؟ بلند شده گفت:
آب دهنمو بزور قورت دادم و سری تکون دادم. بطرف مرد رفتم 

و کنارش ایستادم. گوشه ی پتو رو گرفتم و آرام کنار کشیدم. 
پشتم به مامور بود و اصال نمیدونستم داره چیکار میکنه، اما 

  .دیوانه نگاه میکرد صدرصد داشت به کارهای یک زن

خم نشست. چشمامو دست مرد بیرون اومد. نگاهم روی ز
بستم.... خودش بود. نگاهم روی دستهای مرد چرخی زد. قهوه 

  .شبیه دست فهام بود ...ای بود و کمی چروکیده. اما... عینا

نگاهم بصورت مرد نشست. ماسک اکسیژن اجازه نمیداد چیز 
 ...زیادی دیده بشه و هیچ جاش شبیه فهام نبود. اما ابروهاش

 ...د فهام بودرنگش نه ولی ابروهای خو

چشمامو بستم. چیکار کرده بود فهام؟ برای چی؟ برای کی؟ 
  شت؟امروز با این وضعیت کنار بانک چیکار دا

 مامور کنار سر فهام ایستاده گفت: خانم اتفاقی افتاده؟
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چشمام پر از اشک بود. دستم بطرف ماسک روی صورت مرد 
نگاهمو  .رفت اما... تند عقب کشیدم. نه جراتش رو نداشتم

بطرفش چرخوندم و بزور گفتم: نه هیچی... فقط میشه ماسک 
 رو بلند کنید صورتش رو ببینم؟

مامور چنان نگام میکرد انگار با یه زنجیری طرف بود. اما 
  .نمیدونست آخرین نفسهامه که دارم می کشم

  .دستش بطرف ماسک رفت و ماسک کامل باال اومد

شناست. من جایی این مرد لحظه ای حس کردم مرد برام خیلی آ
رو دیده بودم... از نزدیک هم دیده بودم... کل قیافه یادم بود اما 

 ...نه جز به جز

گر گرفته چشمم به دماغ و لبهاش دوخته شد که با تمام چین و 
  ...چروکهاشون.... خودش بود... فقط خودش بود

 

عجب پرسید: مامور ماسک رو روی صورت مرد گذاشت و مت
 شناختید خانم؟ همسرتون بود؟

بیحال و سیر از تمام دنیا، بدون اینکه جوابی بدم دستم بطرف 
یقه ی پیراهن مرد مجروح رفت. آرام کنارش زدم. خال درشتی 
درست همون جای همیشگی بود. چشمامو بستم. بازم خودش 
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بود ..... تا همین لحظه فقط امیدوار بودم دونه دونه حدسهام 
لط باشه و این آدم فهام من نباشه. ولی اشتباه نبود که نبود. اما غ

 ...آخه چرا با این وضعیت.... چرا گریم کرده و با این قیافه

 .اشکام سرازیر شد. سری تکون دادم و فقط بزور گفتم: همسرمه

قدرتی به پاهام دادم و کناری کشیدم. روی صندلی افتادم و سرم 
سرمو بزارم. دستم روی صورتم عقب رفت. حتی جایی نبود 

نشست بلکه اشکام پنهون بمونه. نمیدونستم به کدام دردم 
بسوزم و اشک بریزم. گلوله خوردن و زخمی شدن فهام، یا برای 

قیافه ای که ساخته بود و بیشتر شبیه گداها بود. گدا... گدا... 
 ...گــــــــــدا... یعنی باورم میشد؟ به واهلل نه... نه

المی برخاست. بزور چشمامو باز کردم که مردی با صدای س
دفتر دستک وارد شده بود. با مامور احوالپرسی کرد و حال 

  .مجروح رو پرسید که نگاهی هم بمن کرد

مامور منو نشون داده گفت: خانم همسر مجروحمون هستند. 
  .خود مجروح هم تازه از اتاق عمل بیرون اومده و هنوز بیهوشه

ت: بنده هم مامور بانک هستم و اومدم برای تازه وارد گف
سرکشی و تهیه ی گزارش. این آقا کمک کردند و سارقین 

دستگیر شدند که متاسفانه اینکار باعث مجروح شدن خودشون 
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شد. االن بانک تمام هزینه ی بیمارستان و عمل جراحی رو 
پرداخت میکنه که الاقل به این طریق از ایشون حمایت و 

باشیم. اگه ایشون نبودند کلی پول از بانک سرقت تشکری کرده 
  .شده بود و خدا میدونه اصال میشد دوباره بدستشون آورد یا نه

سواالتم داشت داغونم میکرد و کسی رو میخواستم فقط بهم 
 .جواب بده. اما فعال هیچی

صدای آقایون توی گوشم بود اما چیزی نمی فهمیدم. اتاق که 
ور رو بمن گفت: خانم فقط یه سوال خلوت شد فقط شنیدم مام

دارم از شما، چرا شما شوهرتونو نشناختید؟ مگه همچین چیزی 
 امکان داره آخه؟

لحظه ای حواسمو جمع کردم. باید جوابی میدادم که مورد قبول 
باشه. نفسی بیرون دادم و زمزمه کردم: شوهرم هنرمنده و االنم 

رو نمی دیدم  گریم کرده. برای همونه نشناختم. زخم دستش
  .عمرا اگه میتونستم شناساییش کنم

مامور سری تکون داده گفت: آهان پس االن با یه هنرمند 
طرفیم. انشاال حالشون زودتر خوب بشه و سرِ کار و زندگیشون 
برگردند. اگه شما حتما اینجا هستید من سری به پاسگاه بزنم و 

  .گزارشهامو رد کنم. بعدا میام سری میزنم
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سرمو تکون دادم که مامور هم تشکری کرده از اتاق  آهسته
خارج شد. نگاهم بصورت مثال فهام دوخته شد. حالم چقدر بد 

بود رو نمیدونم. فقط میدونم سر درد و کالفگی و هزاران سوال 
بی جواب داشت انرژیهای نداشته مو تخلیه میکرد و انگار در 

 .حال جان کندن بودم

ود و چقدر سوزش دلم شدید بود. من اشکام دوباره راه گرفته ب
همسر این مجروحِ روی تخت بودم اما هیچ اطالعی از کارهاش 

 .نداشتم هیچ اطالعییییییی

گوشیم زنگ زد. بی حس نگاهم روی اسم نشست. مهری بود. 
  :آرام سالم دادم که گفت

  ی مرا بگیردکس نبود که فال قهوه
 !...و نداند که تو محبوبِ منی

 بینی کنده در دستم کفکس نبود ک

 !ی نامت را کشف نکندو حروف چهارگانه

 

کجایی تو امروز آخه خواهری من که باز قرارگاهت رو اهدا 
تا  ۲۰۰کردی به خاله ت! مگه قرار نبود بشینیم با توری ها 

پاپیون برای جشن عقدم درست کنیم و فکرمون از اونام راحت 
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 بشه؟

فال... فالش توی مغزم می شعری که خونده بود کلمه فال... 
چرخید اما چراشو نمی فهمیدم. مهری بلندتر گفت: 
  حــــــــــورا، الوووووو، اصال شنیدی چی گفتم؟

جواب دادم: مهری ببخشید کمی سرم شلوغه انگار نمیتونم چند 
م راه میکنیروزی بیام خونه مامان. ولی تا اومدم حتما کارهاتو روب

  .نگران نباش

مهری تند گفت: چیزی شده؟ مگه میشه و امکان داره تو جوجه 
 ناز و کشمش مامانت، خونه ی مامانت نباشی؟

باز نگاهم روی صورت فهام چرخید. آبروداری های کل دنیا فقط 
از آن من بود و بس. به کی میتونستم بگم االن در چه وضعیتی 

ستم چی به چیه!! اگه فهام گریم هستم در حالیکه اصال نمیدون
نداشت یه چیزی، ولی ... آروم گفتم: نمیدونم فهام چی خورده 

بشدت مسموم شده که باید مواظبش باشم. به خاله زنگ میزنم 
و میگم بازم چند روز کنار مامان باشه ببینم چیکار باید بکنم. 
 .فقط مامان چیزی نفهمه ها مهری، جونشون به هم بسته ست

خدا بده شانسی گفت و بعد از کمی تجویزهای گوناگون مهری 
  .خداحافظی کرد
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بلند شدم و پایین تخت فهام ایستادم. دل توی دلم نبود راستش 
لحظه  ....با این قیافه ش حوصله شو نداشتم بطرفش برم. اما

ای نگاهم از چانه اش چرخید و باالتر رفت. چقدر آشنا 
الهی باال رفت.... قیافه ای بوووووود... من کجا... لحظه ای ک

 ...باال اومد... فال... شعر.... خیابان.... من.... سلمان خان

بدنم داشت می لرزید. هرکاری کردم نتونستم خودمو نگه دارم و 
پاهام از وسط تا شد. پایین تخت روی زانوهام افتادم. دستمو به 

میز پایین تخت گرفته بودم و بزور سعی میکردم خودمو نگه 
ارم. دیگه صدای بلند گریه هام اتاق رو برداشته بود و هرکاری د

  .میکردم نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم

فهام من.... فهام من.... شبیه گـــــــداها... آخه چرا.... چرا.... 
چــــــــــرا.... یعنی خرج و مخارج زندگیمون انقدررررر زیاد 

که... قلبم داشت می  بود؟ ما... من خرج داشتیم ولی نه اونهمه
ایستاد... می ایستاد.... فقط فکر کردم گدا... گدا... خدایا تمومش 

کن... تمومش کن دیگه نمی تونم... دیگه تحمل ندارم... ندارم... 
 ....من تمام این مدت.... با یه گدا.... با یه گدا.... زندگی میکردم

وری نجدستی بازومو گرفته صدایی گفت: چی شده خانم؟ چرا ای
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 ...می کنید؟ مریضتون حالش خوبه شما نباید

  ...دیگه چیزی نمی شنیدم

دستهایی زیر بازوهامو گرفتند و بلندم کردند. روی صندلی 
نشستم و سوزش چند سیلی رو حس کردم که درجا چشمام باز 

تون رشد. دو پرستار کنارم بودند که یکیش گفت: خانم حال شوه
که خوبه و دیگه کم کم باید بهوش بیاد. چرا اینهمه خودتونو 

اذیت می کنید. اتفاقیه که افتاده خداروشکر بخیر گذشته؟ واال 
اتفاقی برای زنها بیفته این شوهرا اصال ککشونم نمیگزه حاال 

 !شما هی خودتونو بکشید

 نگاهم از وسط پرستارها به فهام افتاد که انگار چشماش باز شده
 .بود. نالیدم: مثل اینکه بهوش اومد

پرستارها بطرف فهام برگشتند که یکیشون گفت: دیدید خانم، 
اینم از شوهرتون. االن دیگه ازش مراقبت کنید تا دلتون آروم 
بگیره. فقط هیچی بهش نمیدید بخوره حتی یه قطره آب که 

  .حالت تهوع میاره براش

ورا . راستشو بگم قلب حکنار فهام ایستادم. چشماش کمی باز بود
انگار دو تیکه شده بود. یه دلم میخواست همینجا همین مرد 

گداصفت که هیچیِ من نبود رو رها کنم و دنبال کار و زندگی 
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خودم برم. بمن که اصال ربطی نداشت چیکار کرده یا از این به 
بعد میخواد چیکار کنه. اما یه دلمم میخواست بمونم و به فهامم 

فهام من درون این پوسته و زخمی بود و االن به کمک کنم. 
بودنم نیاز داشت. اما بازم دلم میسوخت و میسوخت. حسی از 

 .قهر داشتم و حوصله شو نداشتم حتی حالشو بپرسم

دستی به اشکام کشیدم و فقط نگاش کردم. دستش بطرف شانه 
با زاری نگاهش  .ی عمل کرده ش رفت و آخی از ته دل کشید

و چشماش روی من نشست. بزور گفت: چی شده؟  باال اومد
 شونه م چرا میسوزه؟

  .هقی کردم و گفتم: زخمی شدی جراحیت کردن

  ...چشماش بسته شد و آروم گفت: فقط داره میسوزه... میسوزه

اصال بلد نبودم چیکار کنم. دلم دعوا و داد و هوار و سوال جواب 
ط زی بپرسم. فقمیخواست. اما نه وقتش بود نه دلشو داشتم چی

جوری خاص از دستش رنجیده بودم. انگاری فهام مثل قطره ی 
  .اشکی از چشمم افتاده بود

پرستاری وارد اتاق شد و آمپولی داخل سرم تزریق کرد. از فهام 
  .سوال جوابی هم کرد و خارج شد

  .فهام زمزمه کرد: حورا تشنمه
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م. تبیصدا دستمالی برداشتم و خیس کرده روی لباش گذاش
نگاهش بصورتم بود و اصال به چشماش نگاه نمیکردم. تکلیفم 

  .چی بود رو نمی فهمیدم

فهام که چشمش بمن بود انگار کمی حواسش جمع شده بود. 
بشدت بیحال گفت: چه اتفاقی برام افتاده؟ چرا باید من زخمی 

 بشم؟ هیچی یادم نمیاد؟

: منم خشمی که درونم می چرخید رو قورت دادم و جواب دادم
نمیدونم. فقط میگن مقابل بانک جلوی سارقین رو گرفتی و 

 خودتم گلوله خوردی همین

چشمان بیحس و حال فهام باز شد و همونجوری بمن زل زده 
  .بود. انگار تمام اتفاقات داشت یادش میومد

چشماش به سنگینی باز و بسته شد و آرام دستش بطرف 
بیرون اومد و صورتش رفت. فقط وای خسته ای از دهنش 

 .دوباره چشماش بسته شد. تازه گریمش یادش افتاده بود

مدتی گذشت و هیچ صدایی ازش در نیومد. عقب کشیدم و روی 
صندلی نشستم. هرزمان می تونست توضیح میداد. هیچ حرفی 

  .برای گفتن نداشتم چون همه ی حرفها پیش خودش بود

کر سته بود. فمدتی که گذشت انگار خواب رفته بود و چشماش ب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

458 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

کنم یکساعتی گذشت. دوباره آخی کشیده دستش باز روی شانه 
اش نشست. زبونش روی لبهای خشکش چرخید و چشمان 

بازش گشتی توی اتاق زده روی من ایستاد. نگام کرد و نگام 
کرد. مثل اینکه تمام ماجراهارو کنار هم قرار میداد. بعد با تن 

نجا پیدا کردی؟ اصال منو صدایی خیلی آروم گفت: چطور منو ای
از کجا شناختی؟ همیشه فکر میکردم در گریم کردن خیلی 

  ...ماهرم که

 

لبخندی تمسخرگونه روی لبام نشست و گفتم: اتفاقا اصال هم 
نشناخته بودمت و داشتم به دنبال فهام میرفتم ببینم چه بالیی 

دست یه گــــــــــدا باشه و با سر گوشیش اومده که باید 
موبایلت به منم زنگ بزنند. ولی دم در بیمارستان یاد زخم روی 
دستت افتادم و هنوزم تکون خوردنم رو فراموش نکردم. دوباره 

برگشتم و دیدم بلــــــــــه خودتی. بازم میتونی بخودت 
  .افتخار کنی که کارت حرف نداره

که گفت: اینجوری باهام حرف نگاهش بصورتم دوخته شده بود 
نزن حورا! ما برای یه نمایشنامه داشتیم آماده میشدیم که من 
عجله ای رفتم پولی توی بانک واریز کنم و اون اتفاق افتاد. 
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نزدیک بانک بودم دیدم سارقین ازش بیرون دویدند. فقط لحظه 
ای رو دیدم بطرف یکیشون هجوم بردم که کیف بزرگی رو 

شید. دوستشم به کمکش اومد و قاطی شدیم. روی زمین می ک
دو نفر رهگذر هم به کمکم اومدند. همچی محو یادمه که 

گالویز شده بودیم و من یکی از سارقین رو از گردنش گرفته 
 .بودم. بعد صدای گلوله هایی بلند شد و دیگه چیزی نفهمیدم

مثال سعی کردم صدا و حسم معمولی باشه اما امکان نداشت. 
تمام وجودم می چرخید. با بغض گفتم: چشممم نه  خشم در

باهاتون بدجور حرف میزنم، نه با بانک و اتفاقهاش کاری دارم! 
اما من اونهمه غریبه بودم که خبری از این نمایشنامه ی شما 

نداشتم. اونهمه الیق نبودم که حتی در مورد کارهاتون بهم 
 ...توضیح بدید! حورا اونهمه غیر شده بود که

ام با صدایی بریده گفت: بخدا نه حورا! اینجوری فکر نکن. فه
 ...یهویی بود و همون روز برنامه ش چیده شد که

نگاهم بصورتش دوخته شده بود. میدونستم دروغ میگه، بدجور 
هم دروغ میگه. بغض خفه م میکرد و گلوم بشدت درد میکرد. 

 و خیلی حرفها برای گفتن داشتم اما وقتش نبود. گفتم: حرف
وقت برای گفتن و توضیح زیاده. االن بیخیال شو تا حالت خوب 
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 .بشه. فعال در موردش اصال حرفی نمیزنیم

اونروز به خاله م زنگ زدم و ازش خواستم یکی دو روز پیش 
مامان بمونه که من کمی بخونه زندگیم برسم و مثال زندگیم 
 داشت کپک میزد. خاله هم خیالمو راحت کرده گفت با آرامش

  ...موندنی بود به زندگیم برسم که فعال بخاطر من

دیگه نه فهام توضیحی داد نه من سوالی کردم. حالش اونهمه 
روبراه نبود بشه توی بیمارستان به صالبه اش کشید. خودشم 

در بره. اما دلم انگار منتظر بهونه ای بود از زیر توضیح دادن 
 !فقط زیر و رو بود بفهمم ماجرای فالگیریش چی بود

دو شبانه روز در سکوت کامل کنارش موندم و مراقب کسی که 
حتی قیافه ی فهامم نداشت. وقتی مجبور میشدم تنها با کلمه 

ای کارمو راه مینداختم و باز زبان به کام می کشیدم. فقط 
حال کم آوردن. از خستگی  میدونم روحم خسته بود و شدیدا در

جسمی هم درحال موت بودم، اما مجبور بودم. فقط تلفنی با 
مامانم در ارتباط بودم و همه فکر میکردند دارم بخونه زندگیم 

 .میرسم و به محض تموم شدن خودمو به مامانم میرسونم

خیلی دلم میخواست زنگی به داداشم بزنم و بیاد حتی شده برای 
هام بمونه که من خودمو بخونه برسونم ساعتی چند ساعت کنار ف
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بخوابم. اما شدنی نبود. حتی دلم نمیخواست کسی فهام رو با 
این ریخت و قیافه ی بدریخت ببینه. گوشیشو هم خاموش کرده 

 .بودم که حتی زنگش به گوشم نخوره

فهام مرخص شد و بخونه برگشتیم. تا وارد شد فقط گفت: حورا 
گیرم. بدنم بشدت خارش داره و اذیتم کمکم کن سرپا دوشی ب

  .میکنه

باز هم در سکوتم شونه شو محکم بستم و چسب زدم که آبی 
بهش نخوره. کمکش کردم خودشو شست و وقتی فهام از زیر 

جلد گدای فالگیر بیرون اومد تازه فهمیدم چقدر رنجیده دلتنگش 
 یبودم. چقدر رنجیده هواشو کرده بودم و چقدر رنجیده دلم برا

 .آغوشش تنگ بود. اما... دلم باهام راهی نبود

وقتی به کمکم لباسهاشو می پوشید رنگ و روش اصال خوب 
نبود. گفت: حورا، میدونم نمیتونم از پله ها باال برم. توی اتاق 

کوچیک طبقه ی پایین استراحت میکنم که تو هم مجبور نباشی 
  .بخاطرم پله هارو هی باال پایین کنی

تم دوخته شده بود اما باز هیچی نگفتم. روی نگاهش بصور
  .تخت دراز کشید، پتو رو روش مرتب کردم و از اتاق خارج شدم

وقتی براش چای با خرما بردم و کنارش روی عسلی گذاشتم 
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 ...گفت: حورا

نگاش کردم. زمزمه کرد: واقعا نمیخوای باهام حرف بزنی؟ باور 
نه و می شکنه. کن این سکوتت هر لحظه داره منو خرد میک

 ...سکوتت فقط عذابم میده

نگاهم با رنجشی آشکار توی چشماش نشست. گفتم: فعال 
استراحت کن و کمی بخور حالت بهتر بشه بعدا حرف میزنیم. 

االن حمومم کردی و رنگ و رویی برات نمونده. ممکنه فشارت 
 .پایین بیاد

ن تراه افتادم که از پشت سر بیحال گفت: آخه حرفی برای گف
نیست. باور کن همچی رو گفتم. یه نمایشنامه ی مسخره بود و 

  .ماجرای بانک همین

کنار در ایستادم. گفتم: حرف زیاده. من راهنماییت می کنم تو 
  .کم کم یادت میاد و در موردش توضیح میدی

  .از اتاق بیرون اومدم که داشتم خفه میشدم

س میفتادم. اما انقده خشم توی وجودم وول میخورد که داشتم پ
واقعا رنگ و روش خوب نبود و اگه با حرفام افت فشار پیدا 

 .میکرد نمیدونستم دست تنها چیکار باید بکنم

خودمو به آشپزخونه انداختم و دیگه اشکهای بیصدام و هق 
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هقهام قاطی هم شده بود. براش کباب تابه درست کردم که 
بدنش بهش میدونستم دوست داره و االن برای قدرت گرفتن 

نیاز داره. توی فکرم باهاش قهر میکردم، آشتی میکردم، دعوا 
 .میکردم، سرش داد میزدم، اما بازم بدبختانه دوستش داشتم

وقتی کمکش کردم بلند شد و کنارش نشستم، باز هم نگاهش 
بصورتم بود. بازوی راستش با هر تکون خوردن بشدت درد 

میکردم. لقمه ای میگرفت که خودم باید برای خوردن کمکش 
از کباب براش گرفتم که گفت: چرا گریه کردی تو؟؟ منکه حالم 

  خوبه و تا زخمم جوش بخوره بهتر از اینم میشم! چته تو حورا؟
  لقمه رو بدستش دادم و فقط گفتم: بخور

صدای زنگ تلفن خونه بلند شد. تا جواب دادم داداشم بود که 
مه تو کجایی؟ دیگه سالمی داده حالمو پرسید و گفت: معلو

مامان هم نگرانت شده ها! زنگ زده به من که برو به خواهرت 
  !سری بزن ببین چرا نشسته توی خونه ش و بیرونم نمیاد

باز اشکام جوشید. فقط میدونستم دلم بحدی پر بود که این گریه 
هوار میخواست. دلم های الکی کفاف نمیداد. دلم گریه با داد و 

گریه با بیرون ریختن حرفهای توی دلمو میخواست. دلم 
میخواست فقط بزارم و برممممممم و پشت سرمم نگاه نکنم 
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 اما.... اما فهام چی میشد؟

داداشم که متوجه هق هقهام شده بود محکم گفت: حورا چیزی 
 شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ چی شدههههههههه؟

یست داداش. فهام کمی مریضه که باید بزور گفتم: چیزی ن
 !کنارش باشم و ازش مراقبت کنم

 داداشم بلند گفت: و تو االن بمن میگی؟ چشه چی شده؟

مات مونده بودم االن چی بگم، که داداش شاکی گفت: اون 
دهنت رو باز نکن ها خــــــــــب! االن میام خونتون. فکر 

د و االنم منتظر کنم مامان هم بیادها. چون خیلی نگران بو
  .جواب منه

چشمام در نهایت درجه باز شده بود. اگه مامان می فهمید فهام 
 ...گلوله خورده و .... وای خدای من

تا خواستم به داداشم بگم مامان رو نیار گفت: تا یکساعت دیگه 
 .خودمونو میرسونیم فعال

 ...بلند گفتم: داداشششش... مامان رو نیار

میتونی خودت جلوشو بگیر، چون من نمیتونم  ولی جواب داد: اگه
بهش دروغ بگم حال تو و فهام خوبه. تو شاید بلد بودی ولی 

درجا از صدای من می فهمه چیزی رو دارم پنهان میکنم. خودت 
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 !که می شناسیش

و تلفن قطع شد. صدای ضعیف فهام از اتاق بلند شد که گفت: 
 حورا چی شده؟ داداشت چی می گفت؟

ار در ایستادم و گفتم: داداش داره میاد بهت سر بزنه و بیحال کن
گفت مامان رو هم میاره. فقط موندم چی بگم بهش که حالش 

  .بد نشه

فهام با چشمان باز که نگاهش مبهوت روی صورتم بود در حال 
فکر کردن بود که بعد گفت: مامانت نباید گلوله خوردنم رو 

 ...فقط بگو مسموم شدم بفهمه وگرنه خدای نکرده.... حورا....

هراسان گفتم: از رنگ و روت خبر داری اصال؟ مثل گچ سفیدی! 
هیشکی باور نمیکنه همه ی اینا فقط برای یه مسمومیت ساده 

 !باشه

فهام بازم فکری کرده گفت: مسمومیت با تن ماهی واقعا 
خطرناکه. میگیم تن ماهی خوردم و بخاطر مسمومیت شدید دو 

م بستری شدم که االن جلوی چشمشونم و روزی بیمارستان ه
ذیت ا حالم بهتره. فقط نباید زیاد از جام تکون بخورم که بخاطر

 .شدن زخم شونه م یه آخ بگم همچی لو میره

نگاهم فقط بصورتش دوخته شده بود و فقط حیران این زندگی 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

466 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

بودم که رفته رفته دروغهامون همه رقمه بیشتر میشد! و من روز 
 .وی قهاری میشدمبه روز دروغگ

در کنارش دلم برای خودم درحال سوختن بود که حتی کسی رو 
نداشتم حرف دلمو براش روی دایره بریزم بلکه دردی از دلم 

برداره... صورتمو برگردوندم. دوباره اشکم چکید دلم بشدت تمام 
هوای بابام رو کرده بود. بابام.... بابام... بابام.... و چقدر این روزها 

  ...کنار دختر بابایی خالی بودجاش 

 

کمک کردم فهام ناهارش رو خورده دراز کشید. فقط دستم به 
دعا بود سوتی ندیم و بتونیم مساله ی به این بزرگی رو جوری 

 .مخفی کنیم

و ساعتی بعد بود که مامان و خاله و داداش و زنداداشم از راه 
رانی از تمام وجودش سرریز میکرد با چشم رسیدند. مامان که نگ

غره ای شدید به من پیشونی و صورت فهام رو بوسید و با چنان 
هول و وال کنارش نشست حالش رو می پرسید که فقط دلشوره 

 ...داشت حالمو بد میکرد. اگه می فهمید

فهام هم با دست چپش دست مامان رو گرفته می بوسید و سعی 
  .نحو راحت کنه میکرد خیالش رو به هر
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وقتی مامان از مسمویت فهام اطالع پیدا کرد با خاله به 
آشپزخونه اومدند و با نبات و نعنا و لیموعمانی و ... جوشانده ای 
برای فهام درست کردند که این قسمتش رو کم مونده بود بلند 

 !بخندم. برای زخم گلوله حتما افاقه میکرد

بودند چرا بستری شدن فهام اما همه ی خونواده از دستم شاکی 
در بیمارستان رو بهشون اطالع ندادم. سر تکون دادن تاسف بار 
داداشم و دعواهای مامان و متلکهای خنده دار خاله همکه اصال 

 .تمومی نداشت

بشدت خسته بودم و باید استراحت میکردم. اما اگه حرفی از 
 ویالاستراحت میزدم و مامان میخواست پیش فهام بمونه که وا

میشد. کافی بود فهام بخواد از جاش بلند بشه که همچی سه 
  .سوته برمال میشد

دو ساعتی با دلشوره هام گذشت و همگی خونمون بودند که 
مامان شما دلتون خواست بمونید. ولی اگه اجازه  :داداشم گفت

بدید ما بریم بچه ها تنها هستند. حال فهام همکه شکر بهتره و 
 .خیالم راحت شد

مامان گفت: واال خیلی دوست دارم بمونم ولی یادم رفته 
داروهامو نیاوردم. ما هم بخونه مون بریم بهتره و فهام هم 
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  .میتونه راحت تر استراحت کنه

نوک زبانی تعارفی کردم ولی شکرخدا همه شون رفتند و تا این 
 .لحظه خوب دررفته بودیم

ر شده در دلم هرچند همه ی روزهام با بغضها و حرفهای تلمبا
که عین سنگی خارا به تمام وجودم سنگینی میکردند میگذشت، 
اما با تمام سکوت سکوت سکوت و اشکهام دو روزی هم صبر 

کردم حال فهام بهتر بشه و بتونه در برابر دعواهای احتمالی 
  .مقاومت کنه

اونروز که براش آب میوه بردم و کنارش گذاشتم پشتش بمن 
که بزیبایی و غمگین با آهنگی وزین  بود. صداش بلند شد

  :خوند

 

 آمد اما در نگاهش آن نوازشها نبود

 چشم خواب آلوده اش را مستی رویا نبود

 

 نقش عشق و آرزو از چهره ی دل شسته بود

 عکس شیدایی، در آن آیینه ی سیما نبود

 

 در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت
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 ودگرچه روزی همنشین، جز با من رسوا نب

 

 در نگاه سرد او غوغای دل خاموش بود

 برق چشمش را، نشان از آتش سودا نبود

 

 (آهنگ این شعر از استاد بنان پایین)

 

چته حورا؟ سکوتت داره دیوونه م میکنه؟ حرف بزن و تمومش 
کن. حالم خوبه هرچی باشه میتونم تحمل کنم. بگو و خالصم 

  .کن

م کرد. صدای قشنگش  دهنمو لحظه ای باز کردم اما بغضم خفه
قلبمو به تپش انداخته بود. اما مثل این چند روز اشکام توی 

کاسه ی چشمم پر شد. دستم بطرف لیوان آبمیوه ش رفت و 
  .جرعه ای خوردم بلکه بتونم بغضمو بزور همکه شده قورت بدم

بدون برگشتن دوباره صداش اومد که گفت: تورو به جان مادرت 
کن. تحمل این رفتارهات دیگه برام قسم حرف بزن و خالصم 

 .غیر ممکنه

روی صندلی گوشه اتاق نشستم و خفه شده گفتم: یکی فقط 
 !بگه من با کی ازدواج کردم؟ االن تنها میخوام اینو بدونم
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  آهسته بطرفم چرخید و گفت: یعنی چی حورا؟
چشمامو بستم. نگاه و حرفش نه رنگ تعجب داشت نه بهت! 

 ...داشت. خودش بود.... خودش بود خودش از همچی اطالع

با صدای دوباره پرسیدنش چشمامو باز کردم و جواب دادم: تو 
شغلت چیه؟ من با فهامی آشنا شدم و ازدواج کردم که فروشگاه 

  ....داشت نه یک

هام آروم گفت: خب تو که میدونستی من هنر خوندم و دلم ف
برای هنرپیشگی هنوزم می لرزه. خب ما اونروز که گریم کرده 

 ...بودیم قرار بود نمایشنامه ای

دستمو بلند کردم و محکم گفتم: من با نمایشنامه ات کاری 
ندارم که راحتی و هر کاری دلت خواست میتونی انجام بدی. و 

دروغ محضه. ولی فهام.... من ... مـــــن با یک میدونم همش 
گدا... گدا ازدواج نکردم. نمیگم دختر پدری ثروتمند بودم که 

همچی برام مهیا بود نه! اما دختری بودم که برای برداشتن باری 
از دوش خونواده م آبرومندانه کار کردم و با سربلندی هزینه ی 

  .خودمو درآوردم

صورتمو محکم پاک کردم. هقی خفه  دستم بطرف اشکام رفت و
زدم و ادامه دادم: قبول دارم وقتی با تو ازدواج کردم خرج خودت 
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و خونه ت خیلی زیاد بود. من جهازی نیاورده بودم و تمام مابقی 
وسایل زندگیت رو خودت خریدی حتی سرویس اتاق خواب رو، 

منم به عنوان تازه عروس خرج داشتم که بازم همه شو قبول 
رم. مامانم بیمارستان بستری شد و بازم آمپولهاش گرون تموم دا

شد که تو و داداشم حتی اجازه ندادید دهنمو باز کنم یا نگران 
چیزی باشم. میدونم هرجور بوده خودتون پرداخت کردید که 

بازم کاری ندارم. انشااهلل جیبتون همیشه پر پول باشه. ولی ... 
ممممممم باور کنم شوهر من اصال نمیتونمم ....ولی من... من

.... کنار خیابان با اون وضعیت... فالگیری کنه.... اونم مثل 
  ...گداها

بلندتر و با صدایی لرزان به همراه اشکام گفتم: شوهر من 
فهامههههههههههههه که غرورش از قد و قواره اش می 

چکه...... شوهر من فهامیه که برای ده دوازده روز کار کردن 
اهی سه میلیون به حسابم واریز میکرد چون میدونست براش، م

و درک میکرد نیاز دارم. پس دستش به جیبش میرفت مگه 
نهههههههههههههه..... شوهر من مقتدری بود که هیچی رو ازم 

مخفی نمیکرد و هر شب کارهاشو تک به تک به حورا گزارش 
م نه میداد حتی مهمون رفتنهاشو..... من با این فرد ازدواج کرد
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یک گــــــــــدا.... نه یک فالگیررررررر.... فهامممممممم این 
  ....درد داره منو میکشههههه..... بخدا می کشــــــــــه

من با افتخار به عشقم، با افتخار به شوهرم کنارت قدم 
برمیداشتم و اسمت رو بزبونم میاوردم! من با سربلندی و شور و 

ردم و روزی هزار بار خداروشکر شوق، قد و هیکلت رو نگاه میک
میکردم که سهم قشنگ من از کل زندگی تو شدی! ولی االن 

 ....چی..... االن چی

هق هقهام اجازه نمیداد و قلبم داشت بیرون میومد. اما باید خالی 
میشدم. این چند روز بقدر کفایت با سکوتم پیر و پیرتر شده بودم 

 ....که دیگه برام بس بود.... بس بود

فهام هم صورتش خیس بود اما چیزی نمیگفت. فقط گوش 
 ...میداد و صورتشو پاک میکرد

 

 

 ! آنقدر دلم از غمت ای یار گرفته است

 ! گویی که دلِ آینه زنگار گرفته است

 

 از دوریِ تو بس که به کارم گره افتاد

 ! بیچاره دلم دلهره بسیار گرفته است
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 نیست که این گونه خرابمتقصیرِ خودم 

  ! دردی ست که دل از سر اجبار گرفته است

 

 در خانه اگر یاد تو اسباب سرور است

 ! وقتی که نباشی در و دیوار گرفته است

 

 عادت آنقدر به تنهایی خود کرده ام

 ! هر گوشه ی ویرانه ی دل ، تار گرفته است

 

 از دست تو دلگیرم و دلگیرم و این دل

 ...یک بار، نه

  ده بار،
  .. ار گرفته استکه... صد ب

 

نفسی بریده کشیدم و ادامه دادم: من به اعتبار شخصیت تو، به 
اعتبار ماهیت تو که عین کوه پشتم ایستاده بودی با فخر و 

افتخار روی زمین قدم برمیداشتم ولی االن.... از وقتی فهمیدم 
.. .اونی که توی خیابون با اون وضعیت دیدم شوهر منه .... بخدا
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به واهلل قسم دیگه نه دلم میاد اسمت رو بزبونم بیارم..... نه 
بصورتت نگاه کنم..... نه کنارت باشم..... نه بهت فکر کنم. فقط 
یکی باشه به من بگه چــــــــــرا؟... چرا..... یعنی هزینه ی 
زندگی من انقدر زیاد بوووووووود که نمیتونستی برسونی؟ خب 

ی منکه در صندوق امانات بانک داشت خرجت زیاد بود طالها
خاک میخوررررررد چرا ازشون استفاده نکردی؟ مگه منو نمی 

شناختی که هیچ اهمیتی به اونا نمیدم.... فهام.... بحدی شکستم 
انقدر پُرَم از دلگیری و نه فقط تو، دیگه تحمل خودمم ندارم. 

دلخوری و حرفهای نزده و قورت داده، که ظرفِ روحم واسه 
ای جا نداره.... بحدی از این زندگی داغون خسته هیچ چیزِ دیگه

م دیگه تحملش رو ندارم که دلم رفتن میخواد.... ولی اول بگو 
 چرا؟ چرا باهام اینکارو کردی؟ چــــــــــرا؟؟؟

فهام با دستمالی صورتش رو پاک کرده آروم گفت: من اصال 
 ...نمی فهمم تو چی داری میگی... شاید اشتباهی

چنان از جام جهیدم و بطرفش رفتم فقط دلم خفه کردنش رو 
میخواست. کنار تختش روی زمین نشستم و با خشم از بین 

دندونام گفتم: دروووووووغ نگو فهام.... درووووغ نگووووو... من 
به دروغ نیاز ندارم... من به یه حرف راست.... به علت اینکارت 
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ی سرمه قسم میخورم، به جان نیاز دارم..... بخدایییییی که باال
مامان قســــــــــم میخورم که عمرمه و حاضرم همین االن 
بمیرم ولی مویی از سرش کم نشه، فقط بفهمم پول اون گدایی 

رو خرج من کردی دستمو میکنم توی حلقم و همه شو یه جا 
قـــــی میکنم. االن چند روزه نفهمیدی من توی خونه ات از 

دم، هرچی به داداشم گفتم خریده دارم با وسایلش هیچی نخور
من با نون خالی میسازم اما پول فالگیری و  .اونا میگذرونم

گدایی نه... گدایی نه فهام... من حاضرم از بی پولی و العالجی 
بمیرم اما اون پولها توی خونه م نیاد... فقط بگو چرا .... چرا.... 

 ....این برام مهمه

ر خشکش زده بود. چنان هنگ کرده فهام پلک هم نمیزد انگا
بود و نگاهش روی صورتم ماسیده بود خودم نگران شدم. فکر 
کنم نفس هم نمی کشید، انگار برای راه افتادنش باید تکونش 

 .میدادم تا بخودش بیاد

لحظاتی به همین حال بود که بعد چشماش تکون خورد. گفت: 
ای بمن حورا تو واقعا دیوونه شدی؟ این حرفها چیه میخو

بچسبونی؟ گدایی و فالگیری کجا بود گرفتی ولش نمیکنی. هر 
چیزیم دیدی حتما اشتباه کردی اینو من بهت میگم. برو با خیال 
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  .راحت به زندگیت برس که اینکارها در چنته ی من نیست

نگاهم فقط به لباش بود. صورت مرد فالگیر که لحظه ای دیده 
تخت کنار هم قرار  بودم و صورت گریم شده ی فهام روی

گرفتند. آروم گفتم: میدونی چیه؟ دروغ گفتن در زندگی مشترک 
کسی همکه در میدان  .مثل راه رفتن در میدان مین هستش

مین راه میره باید منتظر انفجار هم باشه... انفجاری که شاید 
زندگیت رو به باد بده. شاید االن حقیقت رو بهم بگی بشه 

 .ا رو اصال بهت قول نمیدمکاریش کرد ولی.... بعد

فهام باز رنگ به صورت نداشت و چهره ش به زردی میزد. اینبار 
با خشمی آشکار گفت: بازم میگم اشتباه کردی و از این خبرا 
نیست. تمومش کن حورا، فقط تمومش کن که دیگه اعصاب 

 !برام نمیزاری

 از جام بلند شدم. لبام و دستام می لرزید. گفتم: به جان حورا
قسم بخور... به جان مامانم قسم بخور چیزی نبوده و من اشتباه 

کردم. بگو... فقط بگو حورا رو با دو دست خودم کفن کنم و 
توی قبر بزارم همچین کاری نکردم.... همین رو فقط میتونم 

  !باور کنم
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: د یدفعه داد زدفهام با چشمان باز شده نگام کرد و نگام کرد بع
میگممممممم تو دیوووووونه شدی ولی باورت 

نمیشههههههههه.... خودت میدونی حورا و مامانش زندگی من 
هستند و سرم بره به جانشون قسم نمیخورم. چی داری برای 
خودت می بافی حوررررررررا، برو هرکاری دلت خواست بکن 

ه تو ام بولی من یکی قسم بخور نیستم. هیچکاریم نکردم بخو
یکی توضیح بدم. چرا اینهمه اعصابِ خرابِ من بدبخت رو 

داغون میکنیییییییی! بروووووووو دیگه نمیخوام 
ببینمــــــــــت! الاقل تا خودم صدات نکردم جلوی چشمم 

 .نیا بلکه آروم بشم

اشکام گر گر فرو می ریخت. قدمی عقب گذاشتم و با بغضم 
د فریادست! و من مطمئنم تو گفتم: ولی آنچه هرگز بجایی نرس

کاری کردی حال و روزت اینه. من با عقیده ی هیشکی و هیچ 
احدالناسی کاری ندارم، اما خودم راضی بودم یکی از اون دزدها 
و سارقین توی بانک تو بودی که جونشو بدستش گرفته و اون 

 ...کار اشتباه رو کرده! اما... گدایی نه... فالگیری نه

ر سرخ شده بود دوباره داد زد: تو که هیچی از فهام که اینبا
حرفامو نمی فهمی گفتممممممم برو بیــــــــــرون... تا 
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 ...صدات نکردم نیا اتاق... برووووووو بیرووووون

 .و داد زدنش فقط یک گمشو کم داشت و تمام

از اتاق بیرون رفتم و درو پشت سرم چنان کوبیدم تمام خونه به 
  .لرزه افتاد

و با خشم به طبقه ی باال رسوندم و روی تخت افتادم. دلم خودم
در حال ترکیدن بود و داشتم سکته میکردم. اصال نمیدونستم 

چیکار کنم و چطور حرفامو ثابت کنم. اما بخودم که ثابت کردن 
الزم نداشت! من حتی جواب سولهامم نگرفته بودم. فهام 

 رو خاتمهمیتونست خیلی راحت همچی رو توضیح بده و بحث 
  .بده ولی... نخواسته بود

چقدر گریه کردم رو نمیدونم. کی خوابم برده بود رو نمیدونم. 
ساعت چند بود رو نمیدونم. ولی وقتی چشم باز کردم اتاق 

تاریک بود. از پایین نوری میومد و مشخص بود چراغها روشنه 
  ... ولی من

ی باشه و قاض کاش میتونستم زنگی به داداشم بزنم و بیاد بین ما
خودش حرفامو بشنوه و قضاوت کنه ولی نه.... خونواده ام نباید 
چیزی می فهمیدند. فکرم به طرف استاد یاری رفت که همیشه 

ی خدا کنارم بود و چنان ازم پشتیبانی میکرد فهام فقط 
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چشماش چهارتا میشد. ولی اونا هم نبودند و برای دیدن بچه 
  .هاشون به خارج رفته بودند

بازم خودم بودم و خودم و تک و تنهاترین حورای روی زمین... 
بازم خودم بودم و خودم که باید هرجور شده از پس همه ی 

  ....مشکالتم برمیومدم و احدالناسی ازش باخبر نمیشد

. ماز تخت پایین اومدم و چراغ رو روشن کرده جلوی آینه ایستاد
روحی به نام زندگی رو عمرا اگه میتونستی توی چهره م پیدا 

کنی. انگار به اندازه غم و غصه هام داشتم پیر و پیرتر میشدم. 
نگاهم توی چشمام نشست. پف کرده و بی روح ترین چشمان 

 !روزگار بود و بی نهایت خسته از زندگی

دستی به موهام کشیدم که حتی حوصله ی شونه کردنشونم 
شتم. باید پایین میرفتم. فهام االن گرسنه و تشنه بود و ندا

 ...انصاف نبود

چشمامو بستم. چقدر ازش رنجیده بودم. در اولین دعوای 
زندگیمون چقدر هم به تیپ و تاپ هم زده بودیم. حاال بخودش 

جرات داده بود منو از اتاق بیرون کنه... گاهی واقعا خجالت 
هام کال بیخیالش شده بود. کشیدنم خوب چیزی بود که آقا ف

 ...حیف اونهمه زحمت هام
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از پله ها که پایین اومدم نگاهم به فهام افتاد. توی آشپزخونه بود 
و پشتش بمن. بعد با لیوانی چای که تکه ای شیرینی هم 

کنارش بود از آشپزخونه بیرون اومد و نگاهش روی من 
  .نشست

 تاد. در اتاقم پشتآهسته صورتشو برگردوند و بطرف اتاق راه اف
  .سرش بست

نای تکون خوردن نداشتم. همونجا بریده و خرد شده پاهام تا 
شد و روی پله نشستم. پس آقامون هرکاری دلخواهش بود توی 
خیابونا کرده بود و االنم گناهکار من بودم که پرسیده بودم چرا؟ 

یعنی به عنوان زنِ این زندگی حق همچین کاری رو هم 
نی فقط در حدی بودم که چشمامو به همچی حتی شتم؟ یعندا

دیده هام ببندم و هیچ سوالی نکنم؟ اونموقع زندگیمون به روال 
عادی خودش بود و آقای خونه هم راضی، که به دروغ وقت 
اذان برام بنویسه: بنویس نام مرا در کف دستت، تا به هنگام 

 قنوتت نبری از یادت

شد. همش دروغ بود...  لبخندی تلخ با چکیدن اشکام مهمونم
همش از روی باد معده بود... همش برای سرگرمی بود... همش 

 ...برای دلخوشیهای کاذب بود
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بعداز نیم ساعت نشستن خسته و افسرده از روی پله ها پایین 
اومدم. فهام حالش بحدی خوب بود که چایی هم دم کرده بود. 

ه بود و دیگ نگاهم به داخل ظرفشویی افتاد. پس ناهارشم خورده
  .ماشاال روی پا بود

برای خودم لیوانی چای ریختم و نگاهم بطرف در اتاقش پر 
ه شن کردکشید. عمرا وارد اون اتاق میشدم. خودش تکلیفمو رو

 !بود

چاییمو خوردم. دلم بشدت در حال ضعف رفتن بود و گرسنه 
بودم. اما حتی حوصله نداشتم قاشقی غذا توی دهنم بزارم. 

ن رو باز کردم و نگاهم به صفحه ش دوخته شد. به تلویزیو
جهنمممممم که توی اتاق زخمی داشتم. وقتی خودش 

  .نمیخواست مجبور نبودم خودمو آویزونش کنم

ساعتها پشت سر هم میگذشت و مثال سرم با تلویزیون و گوشی 
شب بود که فهام  ۱۰و حرف زدن با مامانم مشغول بود. ساعت 

د و بدون نگاه کردن به من به سرویس و بعد از اتاقش بیرون اوم
به آشپزخونه رفت. برای خودش غذا گرم کرد و در بشقابی به 

  .اتاقش برد

ماشاال انگار حالش واقعا روبراه بود! ولی... ولی کارهاش از گلوله 
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هم برام بدتر بود. انگار با خمپاره بطرفم شلیک میکرد و هر 
ینکارهاش میخواست بهم لحظه خرد و خاکشیرتر میشدم. با ا

چی رو بگه؟ میخواست بگه دیگه بمن نیازی نداره؟ میخواست 
بگه خودش میتونه مواظب خودش باشه و بمن نیازی نیست؟ 

لبخندی تلخ و زهرآگین زدم. خیلی مرد بود میتونست از چند روز 
قبل اینکارهارو بکنه که سرش روی تنش بند نبود، چرا االن 

ه فقط سه روز از زور بیخوابی داشتم پس اینهمه شیر شده بود ک
 میفتادم؟

خشمی داشت از درون ریز ریزم میکرد. اگه دلش میخواست 
بهش نشون میدادم زندگیِ بدون حورا یعنی چی! اگه اون غد و 

  !نمک نشناس بود من بدتر از اون بودم

توی دلم داد زدم خاک باز اشکام میخواست راه بگیره که فقط 
عالم بر سرت، بخاطر کی و چی میخوای اشک بریزی؟ با 
نبودنت خودتو بهش ثابت کن که صدرصد هنوزم دلش به 

  .بودنهات خوشه وگرنه با اشکات هیچی درست نمیشه

نمیدونم چرا لحظه ای دلم آروم گرفت و دقیقه ای بعد داشتم 
 . برای معده یبطرف آشپزخونه میرفتم. حوصله ی غذا نداشتم

گرسنه ام که اشتهایی براش نمونده بود اما داشت میسوخت 
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لقمه ای نان و پنیر گرفتم و با خشمی که دوباره به جانم نشست 
ظرفی میوه برای خودم برداشتم. گور بابای هر چی مرد نفهم و 
بی جنبه و قدرنشناس و نمک به حرام بود که حیف زندگیمون 

  .ودبه پاشون هدر و بر باد ب

اونشب مثال خوابیدم اما به هیچی شبیه نبود. صبح که خسته 
بود. تصمیم گرفتم بعد از صبحانه برم و  ۹بیدار شدم ساعت 

سری به مامانم بزنم. پایین اومدم که در اتاق فهام باز بود اما 
بدون نگاه کردن به آشپزخونه رفتم. تازه داشتم صبحانه رو آماده 

و صباحی وارد آشپزخونه شد. راه  میکردم که بدون هیچ سالم
رفتنش کمی بیحال بود اما بدون توجه به تخم مرغهای آبپز و 
کره ای که روی میز گذاشته بودم در یخچال رو باز کرد و بعد 

  .برای خودش با روغن حیوانی نیمرو درست کرد

فقط میدونم چشمامو با خشم بستم. دیگه تحمل نداشتم. حاال 
م برای ناهارش غذای دلخواهشو بپزم که منِ دیوانه میخواست

  .خودش برداره کووووفت کنه

آهسته از آشپزخونه بیرون اومدم و فقط میدونم نفسهام می 
سوزوند و چشمام دو دو میزد. توی این خونه فعال نیازی به من 

نبود و مزد زحماتمو قشنگ گرفته بودم که میتونستم مانند مدال 
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  .ون کنمافتخاری به سرشونه هام آویز

بطرف طبقه ی باال رفتم که دندونامو محکم بهم فشار میدادم. 
عصبی کمی لباس و وسایل شخصی مو برداشتم و توی کیفی 
ریختم. میرفتم و تا خودش به غلط کردن نمیفتاد برگشتنی در 
کار نبود. انگار این روزها کمی زیادی بودم. پس میرفتم بلکه 

نزلتم شناخته بشه! بعضی کمی جای خالیم حس بشه و قدر و م
وقتها فقط یه کارهای کوچیک و بی احترامی الزم بود که بعضیا 

 .جرینگی از چشمت بیفتند

جواب سوالهامو همکه اصال نگرفته بودم و حاال گناهکار هم به 
حساب میومدم. پس می رفتم چون یه اخالق گند، شایدم اخالق 

ى ردم کسخوبی که داشتم این بود وقتى یکبار احساس میک
خودشو ازم اجتناب میکنه دیگه مزاحمش نمی شدم. حاال این 

  ....فرد میخواست شوهرم باشه یا داداشم یا خدای خودم

از اتاق که خارج شدم حتی اشکی هم به چشمم نداشتم. فقط 
د. تن بوخسته ای عصبی که تنها راهش رفخسته بودم همین. 

می رفتم و هیچکس نمی فهمید کارهای فهام عین خنجری از 
پشت لت و پارم کرده بود. هیچکس نمی فهمید هرکسی یک 

جور به آدم ضربه میزنه. یکی با حرفاش، یکی با کاراش، یکی با 
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رفتارهاش! و هیچکس نمی فهمید آدمها یهو خسته میشن، یهو 
ا صبح که از خواب پممکنه دیگه دوستت نداشته باشند. ممکنه 

میشن تصمیم بگیرند دیگه عاشقت نباشند، حتی اگه شب قبلش 
 !حاضر بودند برات بمیرن، یهو بزارن و برن

از پله ها که پایین اومدم فهامی در کار نبود. حتما اتاقش بود و 
  .شاید حتی نمی فهمید گذاشتم و رفتم

ر د در پذیرایی پشت سرم بسته شد. حالم بحدی بد بود دیگه
حسرت این خونه هم نبودم که میتونست با صاحبش سرراست 

  .بره به جهنم

نگاهم روی ماشین نشست که .... فهام درون ماشین و سرش 
شت دنبال چیزی می گشت، اما رنگ توی داشبرد بود و انگار دا

و روش اصال خوب نبود که.... اونم به جهنم! من دیگه بحدی 
مره ش هم نبودم چه برسه به گناهکار بودم توی کارهای روز

  !قلبش

نگاهمو کنار کشیدم و از حیاط هم گذشتم. در خونه پشت سرم 
بسته شد. حتی کسی نپرسید قصد کجا دارم و کی برمیگردم! 
 !فقط میدونم او در من زیسته بود و من در او مرده بودم همین

نگاه خسته و دلگیر و سوزانم به آسمان نشست. لبخندی تلخ 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

486 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

خدا کردم و از فکرم گذشت: نشستی اون باال و االن  حواله ی
خودم هستم و خودت! دست مریزاد داری با آفرینش فهامت. 

خودت باشی بابت آفریدن همچین بنده ی نمک نشناسی 
بخودت چند میدی؟ منکه تمام محبتهای فهامت رو جلوی 

میدم. خودت راست و حسینی چند میدی  ۸چشمم میارم و بهت 
  به دسترنجت؟

داده بود و تمام!  ۲نگاه پر از اشکم پایین اومد. خدا هم بخودش 
  .خانه از پای بست ویران بود

اون راه رو تماما با خودم حرف زدم و دعوا کردم و بقیه ی 
حرفهای نگفته مو توی دلم داد زدم. آدمهای پر درد ناسازگار 

میشن که بهم خرده نگیرید. فقط نمیدونستم مامان با فهمیدن 
 ... اجرا چیکار میکرد کهم

سعی کردم بزور همکه شده لبخندی روی لبم بنشونم و وارد 
خونه بشم. خوشحالی مامان و خاله از دیدنم حدی نداشت اما 

  .راستش عین آدمهای گیج بودم

خاله روی مبل پتویی دورش پیچیده نشسته بود که گفت: 
 خداروشکر دخترم اومدی. منم بشدت سرما خوردم که اصال

 .نمیتونم به مامانت برسم. االن دیگه خیالم راحت شد
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آهسته گفتم: لباسهامو عوض میکنم بیام ببینم شما دوتا خواهر 
این یه هفته رو چیکار کردید. لباسهامو توی کمد میذاشتم که 

مامان از پشت سرم آروم گفت: حورا... چیزی شده؟ انگار حالت 
 ...خوب نیست! پیش خاله ت نتونستم چیزی بگم

میخواست توی چشمام اشکی بجوشه که صورتمو برگردوندم و 
گفتم: نه بابا چیزی نیست. فقط فهام چند روزی برای معامله و 

شایدم راه اندازی یه نمایندگی به سفر رفت که منم با باروبندیلم 
 .اومدم اینجا

صدای خاله از هال بلند شد که قرصهاشو میخواست. مامان راه 
ه روزه از فهام بیخبرم. حالش کامل خوب شده افتاده گفت: دوس

 بود؟

نمیدونم جواب دادم یا نه، فقط میدونم تا زمانیکه خاله کنارمون 
  .بود از سوال جواب دررفته بودم

دلگیر و با هزاران فکر جورواجور درحال آماده کردن ناهارمون 
بودم که تمام تنم انگار یه جورایی در حال ریزش بود. اما 

ستگیام چه روحی و روانی باید زندگی میکردم و البالی خ
  .میگذروندم

زنگمون بصدا در اومد و مهری خودشو بخونه مون انداخته گفت: 
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اووووه کفشهای بانو حورا دم در هستش. خوش اومدی وروجکم 
 کجاهایی خانم فراری؟

وقتی بطرفش رفتم و دلتنگ بغلش کردم گفت: تو چرا قیافه ت 
گار داری داد میزنی هوای دلمان ابریست، و داره زار میزنه؟ ان

امروز که نه همه روز، باران که میبارد دلتنگی هم از ناودان 
 چشمهایمان چکه میکند. حالت خوبه تو؟

مثال مطمئنش کردم که حالم خوبه ولی میدونم باورش نشده 
بود چون زمزمه کرد: فقط میخوام بزنم سیاه و کبودت کنما. بعد 

: اون فهام اسهال استفراغ چطوره حالش خوب بلند ادامه داد
  شده؟

وای خدای من، دیگه همه مون داشتیم می خندیدم که خودشم 
دندوناش با شیطنت بیرون بود. وقتی داشت میرفت گفت: الهی 

درد و بالت و اون غم چشمات بخوره توی سر هر کی که میگی 
اغ خان هستش. حالت بهتر شد میارم و صدرصد اون استفر

 .پاپیونهای عقد رو درست کنیم و خیالم ازشون راحت بشه

اونشب وقتی داخل تختم خزیدم برای بار هزارم نگاهی به 
گوشیم انداختم. میدونستم بیفایده بود ولی... حتی زنگ هم نزده 
بود، هیچیییییی... هیچی... انگار رسما در حال تمام شدن بودیم. 
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امو بستم و دلتنگ اشکام چکید. من برای اینهمه درد واقعا چشم
کافی نبودم! اما فکر کردم: یعنی االن داشت چیکار میکرد؟ چی 

خورده بود؟ کاش یادش میفتاد و غذا سفارش میداد. صبح که 
رنگش اصال خوب نبود... اما... به جهنممممممم... جهنم... 

 !جهنم... یه پیامکم ازم دریغ کرده بود

تو رو روی سرم کشیدم اما اشکام چیز دیگری میگفت. از فکرم پ
گذشت: مواظب خودت باش. یادت باشه نفس تو زندگیم و یه 
تار موی تو شاهرگ من بود... اما چنان پشیمان سرمو تکون 

دادم و این فکرو از ذهنم بیرون انداختم انگار با خودمم لج کرده 
 .بودم

می که درونم می پیچید پشت پنجره ایستاده بودم و از خش
درحال ریز ریز شدن بودم و اشکام انگار از دل سوخته ام راه 

افتاده بود. حس زیادی بودنی که رفتار فهام بهم تزریق کرده بود 
رسما به تمام وجودم چنگ انداخته بود. غلط گنده رو جناب فهام 
کرده بود و بعد گناهکار عالم فقط من بودم مننننننننننن... یعنی 

اونهمه در زندگیش زیادی بودم که بدون هیچ سوال و جوابی 
فقط منتظر رفتنم بود؟ پس منهم برای همه ی عمر میرفتم تا 
 !به مراد دلش برسه. فقط نمیدونستم گناهم این وسط چی بود
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از صبح چیزی نخورده بودم. مامان با لیوانی شیرموز وارد اتاقم 
و تا خاله ت بود  شده گفت: دوسه روزه فقط خفه خون گرفتم

چیزی نمیتونستم بپرسم. تو و فهام مشکلی با هم دارید؟ 
متوجهم حتی تلفنی هم با هم حرف نمیزنید! چی شده چرا 

 چیزی نمیگی!؟

نگاهم بطرف مامان برگشت. دستی به اشکام کشیدم. تمام 
تصمیم رو گرفته بودم. یکبار بخاطر گریم کردن و به مقتدر 

پام گذاشته بخشیده بودمش. اما اینبار تبدیل شدنش عقلمو زیر 
نه... نــــــــــه! دیگه بس بود.... اینبار بخششی در کار نبود. 

اگه راست و حسینی حرف میزد و علت کارش رو توضیح میداد و 
روشنم میکرد مشکلی نداشتم. اما هم سرم کاله میذاشت، هم 

داد و هوار و بی محلی هاش برای من بود. پس منهم دیگه 
  .تمومش میکردم

 ...آهسته گفتم: مامان.... من طالق میخوام

و چه الم شنگه و حرفهایی رو با دل سوخته ام تحمل کردم رو 
  ...!فقط خدا میدونست

فقط میدونم مامان هم بدون اینکه از ماجرا خبری داشته باشه 
ز ود. گاهی هم ابشدت برام اخم و تخم میکرد و پشتیبان فهام ب
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  .بس نصیحتم میکرد قلب خودش درد می گرفت

حتی یکبار علیرغم میل من به فهام زنگ زد که به خونمون بیاد 
و خودش تعریف کنه ماجرا چیه، اما فهام هم محترمانه 

عذرخواهی کرده بود که مامان بدتر مات مونده بود. حاال مامان 
ن تا به امروز تا تصمیم داشت به داداشم هم اطالع بده که م

جاییکه تونسته بودم جلوشو گرفته بودم و نمیدونستم تا کی 
 .میتونم ادامه بدم

اونروز صبح تازه صبحانه رو خورده بودیم و بازم منتظر حرفهای 
نیشدار مامان بودم که داداشم زنگ زد گفت: حورا آماده باشید 

  .دارم دنبالتون میام باید سری به بیمارستان بزنیم

تان؟ ش چرا بیمارسبگم قلبم ایستاد همین! تند گفتم: دادا فقط
  چیزی شده؟

جواب داد: نه چیزی نشده. بخاطر آزمایشات مامانه نگران نباش. 
 !تا نیم ساعت رسیدما

گوشی رو قطع کردم و رو به مامان پرسیدم: شما بیمارستان 
  آزمایش دارید؟

ه میدونم دکتر کمامان که خودشم سر در نیاورده بود گفت: واال ن
 !چیزی نگفته بود. ولی وقتی داداشت میگه حتما دارم دیگه
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وقتی سوار ماشین داداشم شدیم و راه افتادیم تا مامان بخواد 
سوالی بکنه داداشم گفت: باور کنید منم زیاد اطالعی ندارم. 

صبح دکتر زنگ زده سفارش کرده امروز حتما بیمارستان پیشش 
اید آزمایشهایی رو انجام بدیم. االن بریم بریم که منتظرمونه و ب

 !ببینیم ماجرا چیه

بعداز مدتی معطلی و راستش نگرانی که دل توی دلم نبود، 
وقتی وارد اتاق دکتر شدیم دکتر با خوشرویی و آرامش پذیرامون 
شد. در برابر سوال مامان گفت: واال خبر خاصی نیست. تنها چند 

باشه داروتون رو عوض کنم. آزمایش باید بدید که شاید نیاز 
داروهای جدید قلب وارد شده که واقعا اثربخشی شون حرف 

نداره اما نیاز به آزمایش داریم. برای همینه زنگ زدم و گفتم به 
  .بیمارستان تشریف بیارید

مامان با تاسف نالید: این قلب من همه رو از کار و زندگی 
کار  عین قلب آدمیزاد انداخته. نه یکباره می ایسته تموم بشه، نه

میکنه که بخدا خودمم ازش خسته ام. کاش میتونستید کاری 
برام بکنید آقای دکتر، دو قدم راه رو توی خونه بزور تحمل 

  !میکنم که این قلب بی صاحاب کم می مونه بایسته

دکتر هم به مامان فقط امیدواری میداد که لحظه ای نگاهم به 
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ر اشاره ای به دکتر میکرد .... پس داداشم افتاد. با دستش انگا
خبرهایی بود و از مامان پنهونش میکردند. قلبم به لرزه در اومده 

 .بود و زانوهام بدتر از قلبم می لرزید

داداش که متوجه نگاهم شده بود ابرویی برام باال انداخت یعنی 
صداشو در نیار. بعد پلکهاش به آرامی پایین اومد یعنی اوضاع 

  .نباش خوبه نگران

فقط توی هول و وال بودم بفهمم ماجرا چیه. اما در عین حال 
 .مجبور به سکوت بودم که حتما اینکارشون دلیلی داشت

آزمایشهای مامان چندساعتی وقتمونو گرفت و منکه فقط مترصد 
فرصتی بودم داداشمو تنها گیر بیارم. وقتی جلوی خونه از ماشین 

ه کردم منتظرم باشه تا برگردم. پیاده شدیم آرام به داداشم اشار
مامان رو بخونه رسوندم و گفتم: تا شما لباسهاتونو عوض کنید 

  .من از سوپری کمی خرید کنم و برگردم که ناهارم نداریم

خودمو چطور به ماشین انداختم نمیدونم. فقط با لب و دهنی 
  خشک شده گفتم: ماجرا چیه داداش؟
گفته بود از هیچی خبر داداش سری تکون داده گفت: فهام 

نداری! واال خودت می بینی تحمل این اوضاع برای همه مون 
سخته مخصوصا خود مامان. امروز که رنگ و روشو دیدی با 
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چند قدم راه رفتن به چه روزی افتاده بود! حاال منکه زیاد مهم 
نیستم، اعصاب تو و خودِ مامان مهم هستید که خود مامان هم 

حتی نمیتونه به دلخواه خودش بیرون بره  از همچی خسته شده.
و قدمی بزنه. همش آسته برو آسته بیا که مبادا قلبت به تپش 

  .بیفته! راستش من کار زیادی نکردم

بیشتر کارها رو فهام کرده که همیشه با دکتر مامان در ارتباط 
قلب برای جراحی ساالنه بود. مدتی قبل خبر داد قراره پروفسور 

و یکماهه ش به ایران بیاد و دکتر مامان خیلی به کار این 
درصد اطمینان داده قلب مامان  ۹۹پروفسور ایمان داره. حاال 

خیلی خیلی خوب بشه و زندگی عادیش رو سر بگیره. خالصه 
نشستیم و تصمیم هامونو گرفتیم. حتی یکبار که پیش مامان و 

سور و عمل قلب مامان رو پیش کشیدم، خاله بودم بحث پروف
دیدم مامان فقط با افسوس گفت: حیف نمیتونیم هزینه ی این 

عمل رو برسونیم، وگرنه حاضر بودم روی زندگیم ریسک کنم و 
جراحی بشم. حاال یا رومی روم یا زنگی زنگ که دیگه از اینهمه 

بالتکلیفی خسته ام. واال بخدا منم زندگی راحت میخوام که 
فمو بردارم برم از سر خیابون خرید کنم. ولی خودم سهله کی

زندگی شما و اون دختر رو هم بهم ریختم. فقط بگید حورا اصال 
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 فهمیده تازه عروس بودن و زندگی دونفره یعنی چی؟

خالصه با فهام حرفهامونو زدیم و عزممون رو جزم کردیم این 
 خودمو به عمل انجام بشه. تمام تالشهامونو کردیم. راستش من

زمین و آسمون کوبیدم و تنها تونستم هفتاد میلیون با قرض و 
قوله و گرفتن وام و غیره جمع کنم. میخواستم ماشینمم بفروشم 
که فهام اجازه نداد، گفت جابجا کردن بچه ها و رفت و برگشت 

بموقع سر کارم بدون ماشین امکان نداره. بعد خودش بقیه ی 
ده رو چیزی بهم نگفته. واقعا پولهارو چه طوری تهیه کر

کسریمون خیلی زیاد بود ولی فهام گفت خدا بزرگه و باالخره یه 
 .جوری کمکمون می کنه

دو روز قبل فهام زنگ زد و اطالع داد تمام هزینه های عمل 
مامان رو به حساب بیمارستان و پروفسور واریز کرده و همین 

مشورتی همکه  روزها برای انجام آزمایشات زنگ میزنند. طبق
دکتر با پروفسور جراح کرده بود بخاطر آرامش روحی و روانی 

مامان، دستور دادند کال موضوع عمل جراحی رو برای مامان لو 
ندیم و بی اطالع باشه که استرس و تپش قلب صدرصد اجازه 

 !نمیده پاش به اتاق عمل برسه چه برسه به خود عمل

عصر نوبت جراحی مامان االن ماجرا اینه و پس فردا صبح یا 
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هستش و فقط دستمون به دعاست مامان سالمت از اتاق عمل 
بیرون بیاد. کاریه که شروع کردیم و امیدمون به حق هستش 

 !ختم به خیر میشه

چشمام خشک خشک شده بود. انگار تا این لحظه پلک هم نزده 
بودم. فهام.... چیکار داشت میکرد؟؟ لحظه ای باز سلمان خانِ 

یر و گدا جلوی چشمم اومد و ته دلم جوشید. انگار بشدت فالگ
حالت تهوع داشتم! پول یه گدا قاطی پول جراحی مامان.... 

  ....امکان نداشت.... من اجازه شو نمیدادم

بزور پرسیدم: داداش.... فهام میخواد پول عمل مامان رو بده؟.... 
ی نیستم... اون حق نداره اینکارو بکنه.... من اصال... اصال راض

مامان مال ماست.... مال منه نه اون.... اگه قراره مامان عمل 
بشه .... خونه ی خود مامان هست که بفروشیم..... من ... 

 ...نمیخوام دامادِ مامان

داداش محکم گفت: تو دیووووونه شدی؟ کار دنیا هم برعکس 
ی فهمم تو چی میگی، ولی شده بخدا.... واال من اصال نم

متاسفم برات چون تمام کارها انجام شده و این جراحی چه 
  .بخوای چه نخوای انجام میشه

سعی کردم خودمو جمع کنم و بلندتر گفتم: ولی من اجازه نمیدم 
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پول عمل مامان رو فهام لطف کنه. اون حق نداره داداش.... این 
کن نزار این عمل عمل انجاممممم نمیشه.... هرکاری الزمه ب

 ...انجام بشه.... یا خونه ی مامان رو بفروشیم و هزینه ی

داداشم چنان نگام میکرد انگار اصال نمی فهمید چی دارم میگم. 
از اینکه نمیتونستم حرف دلم رو اونجوریکه میخوام داد بزنم 

  .اشکام راه افتاد

 ینداداش غرید: شرمنده م که هیچ رقمه درکت نمیکنم، اما در ا
وضعیت که دو روز بعد جراحی داریم نمیتونیم خونه ی مامان رو 
بفروشیم و آالخون واالخون بشیم. اصال مگه دو روزه هم میشه 

خونه فروخت تو دیوونه شدی؟ حاال بعدا حال مامان خوب شد 
تصمیم میگیریم چیکار کنیم و چطوری پول فهام رو برگردونیم 

ال ربطی نداره اون شاه دامادِ اما االن نه! ولی راستش به منم اص
مامان که االن دل و جیگر مامانمونه کارهاشو از تو مخفی کرده 
و دلیلش چی بوده رو واقعا نمیدونم. میتونی امروز توی خونه ت 
خرخره شو بجوی تا یادش بمونه دیگه از این کارها نکنه. یادتم 

انه هباشه مبادا چیزی پیش مامان بروز بدی ها. دکتر گفته به ب
ی آزمایش و نوار قلب و غیره چنان با خیال راحت و آرامش 
 راهی اتاق عملش می کنیم فقط زمانی چشم باز کنه که توی
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CCU هستش، وگرنه اینکار شدنی نیست. 

فقط خشکیده بودم. همچی توی مغزم قاطی شده بود. 
نمیدونستم نگران جراحی مامان باشم که قلبمو از کار مینداخت 

فهام رو حالجی کنم! سلمان خان هم جلوی چشمم یا کارهای 
رژه میرفت و عین خنجری رسما توی چشمم فرو میرفت. فقط 

میخواستم یکی منو بگیره و محکم تکونم بده اما بهم بگه فهام 
اگه پول داشت چرا فالگیری؟ پول نداشت مگه با پول فالگیری و 

 ؟گدایی میشه جراحی کرد اونم اونهمــــــــــه میلیون
با خشم از ماشین پیاده شدم و درشو کوبیدم. داداشم فقط با 
تاسف سری تکون داد و راه افتاد. روی پله های پاگرد اول 
نشستم و نمیدونستم به کدام دردم دارم گریه می کنم. اما 

میدونستم دستم به هیچ جا بند نیست. قلبم درد میکرد و باید 
ی رو گرفتم که جوری خالی میشدم. شماره ی فهام گوربگور

فقط سرش داد بزنم نیازمند لطفت نبودیم سلمان خان... بگم به 
آخر عمرم یه روز مونده و هرجور شده این پولت رو صاف میکنم 

 ...و بعد میمیرم... اما گوشیش خاموش بود

وقتی خسته از تمام دنیا و پیشونی نوشتهاش دستم روی 
نم ر بود خرید کدستگیره ی خونمون نشست تازه یادم افتاد قرا
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 .که تمام پله های باال اومده رو دوباره پایین رفتم

مامان در حال استراحت بود که ناهارمون رو املتی درست کردم. 
اما فقط میدونم مثل اسپند روی آتیش بودم و رسما جلز و ولز 

 .میکردم ولی هیچکاری هم از دستم ساخته نبود

ده بود. مامان رو دو روز هم گذشت و فهام رسما گم و گور ش
جلوی چشممون به بهانه ی نوارهای قلبیِ ساعت به ساعت 
برای تجویز دارو بستری کردند. بینوا مامان چنان با آرامش 

خودشو بدست دکتر سپرده بود و حرفاشو باور کرده بود انگار این 
  .یک فقره دکتر از آسمان تشریف فرما شده بود

 

منم که سرپا در حال مردن بودم. نه میتونستم صدامو دربیارم و 
چیزی بگم که تمام نقشه ها کشیده شده و تمام راهها طی شده 

بود. نه میتونستم خودمو آروم کنم که اگه اتفاقی برای مامان 
میفتاد من جلوتر ازش رفتنی بودم. درد کارهای فهام رو همکه 

صال... هیچ خبری هم ازش نبود اصال نمیتونستم تحمل کنم... ا
 .که نبود و کال خاموش

مامان داشت به اتاق عمل فرستاده میشد و من دلم در حال 
ترکیدن بود. اما فقط خودمونو نگه داشته بودیم. وقتی لبهای 
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خشکم روی پیشونیش نشست گفت: حورا چرا اینجوری میکنی 
کتر د دخترم. نیم ساعت دیگه اینجام یه نوار قلب گرفتنه که

  .گفته آخریشه عزیزم

خدایا چقدر راحت بود! وقتی توسط پرستاری روی صندلی 
چرخدار از در اتاق خارج میشد نگاهم روی کسی نشست که 
انگار یه جورایی دلتنگانه به خونش تشنه بودم. فهام سالمی 

جمعی داده بطرف مامانم خم شد و در آغوش همدیگه فرو رفتند 
باران کرده بودند. و من در اون لحظه و فقط همدیگه رو بوسه 

 !چقدر حسود بودم

بنظر حالش خوب میومد اما چقدر پریشان بود. دلم در حال 
ضعف رفتن بود و میدونستم در این لحظه مغرورترین دلتنگ 

دنیام. مغروری که به لعنتی ترین عشق دنیا دچار بود، عشق یک 
 .یدیان می رسگدای فالگیر که باید هرچه زودتر این عشق به پا

مامان گله مندانه و محکم گفت: اصال انتظار نداشتم اینهمه ازم 
دور و بیخبر باشی! همینجا منتظرم می مونی نوار قلبمو دکتر 

برداره و با هم بخونه مون بریم. باید به درددلت برسم ببینم چه 
 ... خبرتونه که

دکتر  .پرستار از پشت سر گفتم: اگه اجازه بدید باید زودتر بریم
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 .منتظرمونه

شید ک دستی به صورت خیسم کشیدم که فهام بدون حرف کنار
و همراه مامان راهی شدیم. دیگه نه نگاش میکردم نه باهاش 

 ....کاری داشتم. تموم شده به حساب میومدیم همین

سوزش دلم ناکار کننده بود. نه میتونستم حرفی بزنم، نه گریه 
ه اجازه شو داشتم بغلش کنم هامو بدرقه ی راه مامان کنم و ن

  .که مبادا چیزی حدس بزنه

وقتی درهای اتاق عمل پشت سر مامان بسته شد تازه زانوهام 
شل شد و کنار دیوار روی زمین نشستم. اشکام سرریز کرد و 
حالم به شدیدترین وضعیت بد بود. چطور میخواستم اینهمه 

داشم هم با ساعت رو تحمل کنم و دوام بیارم رو نمیدونستم. دا
رنگ و رویی پریده درحال صحبت کردن با زنداداشم بود که 

میگفت فعال اومدنش به بیمارستان الزم نیست و پیش بچه ها 
  .باشه

دستی دورم حلقه شد. به سینه ای فشرده شدم که دم گوشم 
گفت: چرا خودتو اینجوری اذیت میکنی؟ عوض گریه برای 

فرست. پروفسور بعداز مامان دعا کن و انرژی خوب بطرفش ب
دیدن عکسهای مامان با اطمینان گفته حالش خوب میشه که 
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خیالمونو راحت کنیم. بخدا کمی هم مواظب خودت باشی جای 
  دوری نمیره! خبر داری سرپا فقط در حال احتضاری؟

با خشمی که جوشید دندونامو بهم ساییدم و خودمو تکونی داده 
ایستادم و انگشتمو بطرفش از آغوشش بیرون اومدم. تمام قد 

گرفته غریدم: تو یکی الاقل بمن دست نزن که یه بوفالو الزمه 
  .فقط حرص تو یکنفر رو بخوره

فقط میدونم صدای داداشم بگوشم نشست که گفت: فهام چیکار 
کردی تو که بیچاره ای بیچــــــــــاره.... 

  ...همیــــــــــن

فهام که چشم از من برنمیداشت بطرف داداشم برگشت و گفت: 
واال خان داداش تا اونجاییکه میدونم کاری نکردم. ولی از اولشم 
منِ بینوا بیچاره بودم. مخصوصا از وقتی با خواهرتون آشنا شدم 

 !دیگه بدتر

با بغض و خشم گفتم: انقده قشنگ هم دروغ میگی واال آدم 
 !نهحیفش میاد باور نک

داداشم جلوتر اومده گفت: باور کن فهام این خواهر من امروز بی 
اعصاب و غمگین و دلتنگ نیازمند یه تحویل گرفتن خاصه بلکه 

آروم بگیره. همه هم دارن نگامون میکنن. لطفا ببرش بیرون 
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هوایی بخوره که خودم اینجام. فعال هم تا چند ساعت اینجا 
  .خبری نیست

 !من از اینجا تکون نمیخورمبریده جواب دادم: 

داداش بازومو گرفته گفت: میگم برو هوایی بخور برگرد عزیزم. 
اینجوری که تو داری گریه میکنی بخدا من دارم از درون ریز 
ریز میشم. کمی آروم شدی برگرد همینجا. فهام ببرش کمی 

بخودش مسلط بشه برگرده! گریه هاش حس بدی بهم میده که 
 !قبول این عمل کار اشتباهی بوده مبادا خدای نکرده

دست فهام روی بازوم نشست و گفت: بریم حورا. منم به 
  .داداشت حق میدم. حالت خوب شد برمیگردیم

بازومو محکم از دست فهام درآوردم و باالجبار راه افتادم. خیلی 
ازش راضی بودم حاال دستش به منم میخورد! اما فهام هم 

حیاط بیمارستان خودمو روی صندلی  کنارم میومد. زیر درختهای
  .خالی انداختم که صدای گریه هام بلندتر شد

فهام روبروم ایستاد. بطرفم خم شد و گفت: آخه چرا گریه می 
کنی تووووو؟ میدونم دلت آروم نمیگیره، ولی بخدا پروفسور 

بحدی بهمون امید داده و گفته حال مامان عالی میشه که ما 
عد به دستهای حاذق پروفسور سپردیم! مامان رو اول بخدا ب
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خودمونم خیلی نگرانیم ولی فقط دعا کردن از دستمون برمیاد و 
 !بس

انگشتمو بطرفش گرفتم و دهنمو باز کردم سرش داد بزنم که 
بغض اجازه نداد. هق هقی بلند کردم که فهام کنارم نشست. 

 آروم ادامه داد: بخدا درکت میکنم. االن هیچ حرف و کلمه ای
نمیتونه غمی که همه رقمه توی وجودت هست رو توصیف کنه. 

ولی سعی کن بخودت مسلط باشی. باور کن همچی درست 
میشه حورا! ما تمام تالشهامون رو برای همچین روزی کردیم و 

 !شکرخدا تونستیم از عهده ی این کار شاق بربیایم

دیگه داشتم پس میفتادم. بزور بزور بزور گفتم: فقط تو یکی 
حرف نزن که دلم از دست تو یک نفر داره خون باال میاره. تو با 

چه اجازه ای برای عمل مامانم هزینه کردی؟ مگه من مرده 
بودم که یک کلمه بگی تصمیم دارید چیکار کنید؟ همش هم 

میدونم از گور نداشته ی توووووو یکی بلند میشه که دیگه حال 
 حقی پیش دکتر مامان و حوصله ی دیدنتم ندارم! تو اصال به چه

میرفتی و کارهاشو ردیف میکردی؟ مگه خودت کار و زندگی 
 نداشتی؟

فهام کنارم نشست و آرنجهاشو روی زانوهاش گذاشته صورتشو 
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توی دستاش مخفی کرد. اشک ریزان و بلندتر گفتم: ما نخوایم 
 شما در حقمون محبت کنید کی رو باید ببینیــــــــــم؟

ومد و نگاهش به چشمام دوخته شد. رنجش فهام صورتش باال ا
از نی نی چشماش فوران میکرد اما برام بی اهمیت بود. خودم از 

دست این نمک نشناس عاصی ترین بودم. جواب داد: محبت 
فقط در حق شما نبود. اول محبت در حق خودم و زندگیم بود 

که بخاطر قلب مامان نمی فهمیدیم روزهامون داره چطور 
صال زندگی می کنیم یا نه! من از زندگیم ناراضی میگذره و ا

نبودم و مامان رو عین مامان خودم شایدم بیشتر دوستش داشتم. 
اما در کنارش دوست داشتم خودمونم عین آدم معمولی ها 

زندگی کنیم! مگه گناه تو چی بود به عنوان تازه عروس نفهمیده 
ی کشید و بودی کجای زندگی قرار داری! دوما مامان که رنج م

دو قدم راه رو به راحتی و دلخواهش نمیتونست برداره منم 
عذاب می کشیدم! تا کی باید تحمل میکرد و از زندگیش هیچی 

نمی فهمید! یادته همون موقع که میخواستم کم کم ازت 
خواستگاری کنم و شرایط زندگیت رو بعداز یک هفته فکر کردن 

؟ گفتم مامانت و گم و گور شدن قبول کردم بهت چی گفتم
مهریه ی تو برای من. تو با من ازدواج کن مخارج درمان 
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مامانت روی چشمان من. من در زندگیِ پدر مادرم دیده و یاد 
گرفته بودم یه زن فقط سایه سر نمیخواد. همراه میخواد، حرمت 
میخواد، قدردان میخواد، درمان میخواد، عشق میخواد که جمع 

ـــرد، و من سعی کردم برای همه ی اینا میشه مـــــــ
  .زندگیت یه مرد باشم

اشکام فقط می چکید. حرفهای فهام هم بدتر جیگرمو می 
سوزوند. فهام زمزمه کرد: من عاشقت بودم و با تمام وجودم 

دوستت داشتم. باید مرد و مردونه سعی میکردم تا جاییکه بتونم 
بکنم بتونی نفسی به راحتی بکشی. تو زجر مشکالتت رو کم 

می کشیدی من بدتر از تو حورا! االنم خبر نداری اون قطره 
قطره ی اشکات داره منو می کشه! باشه خودت نه، الاقل کمی 

 !به فکر من باش و گریه نکن

خفه گفتم: وقتی آدم با زبونش نمیتونه بگه دیگه تحمل این 
چقدر داره از همه طرف درد  زندگی داغون و نکبتی رو نداره و

می کشه و چقدر بهش سخت میگذره که از یکطرف هم از 
شدت نگرانی روحش داره ترک برمیداره، اشکها خودبخود فوران 

 !میکنن

فهام تند گفت: پس االن بهم حق میدی برای این زندگی 
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داغون باید کاری میکردم؟ تو داشتی این وسط زجر می 
ه بچه دار بشی و با خیال راحت بچکشیدی! وقتی تو میتونستی 

هاتو هر جوری دلت خواست بزرگ کنی، چرا نباید این اتفاق 
میفتاد؟ چرا باید دکترت بخاطر استرس و تنش های اعصابت 

اکیدا بچه دار شدنمون رو قدغن میکرد؟ مگه ما چندسال 
میتونستیم اینجوری صبر و تحمل کنیم؟ خب وقتی راه چاره 

خرج میکردیم و برای بقیه ی عمرمون  فقط پول بود یکدفعه
راحت میشدیم. االن ببین این لطف و محبت بیشتر برای مامانت 

 ۲بود یا خودم و زن و زندگیم؟ بخدا منم دوست داشتم ساعت 
که برای ناهار میام، سرراست بخونه ی خودم بیام و راحت دست 

 و بالمو دراز کنم کمی استراحت کنم! خونه ی مامان آباد باشه
که همچی مهیا بود، ولی هیچ جــــــــــا خونه ی خود آدم 

نمیشه. منم دوست داشتم چهارماه بعد از این بچه م بدنیا بیاد و 
ونگ ونگش خونه مونو برداره، ولی باید سالها صبر میکردم. منم 
دوست داشتم شبها بعداز شام پاهامو دراز کنم و خونه ی خودم 

ید تا موقع خواب پیش مامان می راحت تلویزیون ببینم، ولی با
موندیم. حورا حرفامو بد برداشت نکن که خودم از اول بهت گفته 

بودم هیچ رقمه برای مامانت کم نزاری، فقط هدفم اینه بگم 
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میتونستیم یکباره مشکل رو ریشه کن کنیم و به تمام 
  .آرزوهامون هم برسیم همین

ی ان خان جلونگاهم بصورتش بود و از پشت پرده ی اشکم سلم
  ...چشمم در حال فالگیری بود

تا دوباره یادم اومد فهام چیکارا که نکرده بود خونم رسما به 
جوش اومد. خفه شده اما بلند گفتم: امروز اومدی دوباره خون به 

جیگرم کنی نه؟ به چه قیمتی مامان باید عمل میشد هان، به 
تو اگه پول داشتی چرا باید توی خیابان  چه قیمتــــــــــی؟

به اون وضعیت می دیدمت! یه بار سرم کاله گذاشته بودی و 
بخشیده بودمت. برای بار دوم میدونی چیکار کردی تو؟ 

هیــــــــــچ جوری نمیتونم بخودم بقبولونم درست دیده 
باشم! اما با تمام اینها میتونم دست روی قرآن بزارم و بگم 

 !کردماشتباه ن

فهام دستش رو دستم نشست و تند گفت: جان من داد نزن. 
االن دیگه مامان توی اتاق عمله و هیچ کاری از دستت برنمیاد، 
وگرنه میدونستم چون منو دیدی تمام رشته هامونو پنبه میکنی. 
نمیدونی که چه اوضاعی برای خودمون درست کرده بودیم! ولی 

رجوری بود تونستیم جور شکرخدا الاقل پول عمل مامان رو ه
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کنیم. حورا مطمئن بودم تو خبردار بشی اجازه نمیدی یه قرون 
خرج عمل مامان بشه. اما واقعا هم نمی تونستیم تا سال بعد 

منتظر برگشتن پروفسور بمونیم که همه به کنار خودت روزبروز 
داغونتر میشدی و طبق گفته ی دکتر حال مامان واقعا خوب 

  !نبود

ورت فهام خیره مونده بود. پس درست دیده بودم! اما نگاهم بص
نمیدونی چه اوضاعی  " تنها یک جمله ش در ذهنم می چرخید

 ."برای خودمون درست کرده بودیم

 فهام آروم گفت: چرا اینجوری نگام میکنی؟ چیز بدی گفتم؟

زمزمه کردم: چه اوضاعی درست کرده بودید که من بیخبر بودم 
  ب سلمان؟االن داری میگی جنا

فهام صورتشو به آرامی برگردوند و گفت: فعال بیخیال شو که 
اصال وقتش نیست. بقدر کفایت برای امروز فکر و خیال و 

استرس داریم که نیازی نیست بیشترشم بکنیم. بعدا همچی رو 
  .برات تعریف می کنم و آماده ی هرجور تنبیه و دعوا هم هستم

ستش خسته بودم! از بین دندونام دندونامو بهم فشردم. چقدر از د
گفتم: کاش امکانش بود و میتونستم انگشتمو توی حلقم فرو 

کنم و تمام تورو باال بیارم، دیگه ببین چقدر از دستت خسته ام. 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

510 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

نگران منم نباش. دیگه به تحمل کردن هزار درد با هم عادت 
کردم و حورای زره پوش کشش همچی رو داره. فقط بگو چیکار 

 ... هکردی ک

تند جواب داد: باور کن وقتش نیست. انشاال بعداز بیرون اومدن 
 ....مامان از بیما

دندون قروچه ای کردم و گفتم: االن می شنوم. شاید برای بعد 
 !فرصتی.... نباشه، هنوزم کارهاتو فراموش نکردم

غمگین نگاهش توی نی نی چشمام نشست. گفت: انصاف 
آهی راست نشسته دستی نداری دیگه بی انصاف. بعد با 

  .بصورتش کشید

جواب دادم: شکرخدا انصاف رو هم در شما دیدیم و یاد گرفتیم. 
هنوزم سوزشش باانصاف بودنت تموم نشده و داره میسوزونه! 
بساطِ زرنگی هاتو اطراف منِ ساده پهن کردی که هیچ رقمه 
ز اانصاف نبود. بخدا دنیا به اندازه ی کافی آدمِ زرنگ داره، فقط 

سادگی ماها سواستفاده نکنید که از زندگی کردن هم پشیمون 
 .میشیم

هیچ صدایی ازش برنمی خواست که منم دیگه چشم به مقابلم 
دوختم و ادامه ندادم. حرف زیاد بود برای گفتن، اما راستش 
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  !حوصله ای نبود

بعداز دقایقی فهام بدون برگشتن آه بلندی کشید و آهسته گفت: 
لجبازی. درسته االن حالشو ندارم اما باشه حرف  فقط بگم خیلی

حرف تو باشه و بی انصاف روزگار هم من باشم. دو دوست 
دوران دانشگاهمو که در عقدمون دیده بودی و عکساشونم که 

زیاده و کامال باهاشون آشنایی. هر کداممون در زمینه ای تبحر 
خاصی داشتیم. رسول مخ اقتصادی گروهمون و مقاله نویس 

یک روزنامه هم بود. هر پیشنهادی که میداد و عمل میکردیم 
واقعا بهره شو می بردیم. حتی بعداز فوت بابام که سردرگم بودم 

دن ز و نمیدونستم چیکار باید بکنم، پیشنهاد فروش خونه ارثی و
نمایندگی رو اون داد که خودشم همه رقمه کنارم بود و شکرخدا 

مون سروش نمایشنامه نویس همچی عالی از آب دراومد. دوست
خوبی بود و در کنارشون منم عالیترین گریمور بودم. گاهی 

سروش خودشو به در و دیوار میکوبید و نمایشنامه ای رو آماده 
  .میکرد که اجرا میکردیم و عالیقمون رو هم کنار نمیذاشتیم

ی که اجرا کردیم گدای قبل از ازدواجم آخرین نمایشنامه ا
کالهدارِ سروش بود که اتفاقا نقش اصلیشم من داشتم. جوانی 

زرنگ که برای رسیدن به عشقش و بنا به دالیلی مجبور میشه 
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نقش فالگیر رو به عهده بگیره. و چون پیشنهاداتی در مورد نقش 
داده بودم که تحقیق کاملی هم در مورد فالگیری و رمل و 

دم همچی واقعا عالی از آب در اومده بود. اسطرالبش کرده بو
آخرین روز نمایشنامه که عصر از آمفی تئاتر بیرون اومدیم 
گریمم رو پاک نکرده بودم و قرار بود خودمو به حمام خونه 

برسونم. لحظه ای رسول گفت: فهام، این نظراتی که در مورد 
ن در اگدای کالهدار دادی واقعا برام جالب بود. میتونی کنار خیاب

حد نیم ساعت پیشنهادات خودتو اجرا کنی که منم مقاله ای در 
موردش بنویسم. دیروز که برای کاری به بانک رفته بودم باور 

کنید سه نفر از کارمندان بانک مسوول شمردن پولهای زن پیر و 
گدایی بودند که حساب بانکیش اونجا بود؟ رییس بانک که 

ش از پارو باال میره اما چون دوستم بود قسم میخورد پیرزن پول
دیگه به گدایی عادت کرده نمیتونه ترکش کنه. فقط دلم یه 

مقاله ی توپ در این مورد میخواد و چند عکس جانانه که دیگه 
 .راست کار خودته

با تشویق سروش که خودمم می خندیدم و به اصطالح تنوعی 
شدم  ادههم برام بود با همان گریم و لباسها در خیابان شلوغی پی

و با شعرهای قشنگی که تحویل همه میدادم و وسایلم مقابلم 
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  .پهن بود مثال نیم ساعتی به ایفای نقشم پرداختم

در تمام اون مدت فقط به فکر اجرای نقشم بودم و فیلم و 
عکسهایی که رسول از درون ماشین تهیه میکرد. اما راستش با 

با تمام تالشهام  عالقه هم برای مردم سرکتاب باز میکردم چون
 .اینکار رو خوب یاد گرفته بودم

زمانی دیدم گوشیم بصدا دراومد. سروش بود که گفت فهام جانِ 
من تمومش کن. میدونی یکساعته اونجایی و سرتم خیلی شلوغ. 

 .دیگه خسته شدیم از بس توی ماشین نشستیم

راست میگفت یکساعت تمام گذشته بود و من اصال هیچی 
. وسایلمو جمع کردم و خودمو گوشه ای دور از نفهمیده بودم

چشم همه بهشون رسوندم که خنده ای روی لبهاشون بود. توی 
ماشین که نشستم واقعا خسته از اونهمه حرف زدن بودم. اما 

رسول چشماش گرد شده بود و نگاهش خیره به دستام دوخته 
  ....شده بود

وقتی حواس خودمم جمع شد اینبار من بودم که بشدت تعجب 
کرده بودم و چشمام به دستمال درون دستم خیره مونده بود. 

پولهایی که بدون شمردن هم میشد گفت واقعا زیادند و در 
  .یکساعت عجب پولی جمع شده بود
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همونجا رسول درجا پولهارو شمرد و با آهی که بیرون داد گفت: 
نید اگه اسم این شغل بد و باعث آبروریزی نباشه و کال به باور ک

جنبه ی بد اینکار توجه نکنیم عجب شغلیه! بخدا آدم به پول 
 !دیگه پول نمیگه و اوووووه نونت توی روغنه

فقط اینو بگم تمام همون پولها به خونواده ی فقیری داده شد و 
هم تا  مقاله ی رسول چنان سروصدایی کرد اونورش ناپیدا. ما

مدتها بساط بگو بخندمون جور شده بود و تا کفگیر کسی به ته 
دیگ میخورد زود می گفتیم ما که بلدیم چه جوری کالن کالن 

  .پول در بیاریم و اصال نگران هیچی نیستیم

روزهامون گذشت. من ازدواج کردم. خودتم خبر داری همیشه با 
ه بودم رسول و دوستانم در ارتباط بودم. یه روز که در فروشگا

سروش به دیدنم اومدند و در مورد سرمایه گذاری روی دالر 
کلی بحث کردیم. رسول با اطمینان صدرصد گفت تمام سرمایه 
شو باضافه ی زمینی که داره میفروشه و دالر میخره. حاال طبق 
اطالعاتی که از منبعی مهم بدست آوردم صدرصد سود میکنه. 

اندازش رو با کمی قرض و  سروش هم تصمیم داشت تمام پس
قوله از مامان و باباش وسط بزاره و با رسول در اینکار شریک 

باشه. راستش منم پول خوبی دستم داشتم. قرار بود به نمایندگی 
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سفارش لوازم یدکی بدم که لحظه ای به سختی وسوسه شدم و 
طبق اعتماد همیشگیم به مخ رسول، تمامش رو برای خرید دالر 

م. راستش خبر داشتم کم کم موعد اومدن پروفسور کنار گذاشت
به ایرانه و تنها نیتم این بود با سود دالرها مخارج جراحی مامان 

رو به راحتی بپردازم که آب هم از آب تکون نخوره. دالرها 
خریده شد و دستم به کل خالی شد. اصال هم نگران چیزی 

سید که نبودم که شکرخدا از فروشگاه می رسید. اما روزی ر
طبق سیاستهای مالی دولت قیمت دالر بشدت تمام پایین کشید 

  .و ضربه ای که بهمون خورد واقعا قابل گفتن نیست

راستش تا مرز سکته کردن پیش رفته بودم و نمیدونستم چقدر 
طول میکشه تا بتونم اونهمه پول رو دوباره جمع کنم. هنوز 

د و گفت فقط بخودم نیومده بودم که دکتر مامان هم زنگ ز
مدت یکی دو هفته فرصت داریم پول برای جراحی رو واریز 
  .کنیم. که اگه نتونیم نوبتمون رو به نفر رزرو شده بعدی میدن

حالم بحدی بد بود رسما داشتم کم میاوردم. باختن پول به جهنم 
که بازم میتونستم بدست بیارم. فقط از دست دادن موقعیت 

احی کنه و زندگی ما همکه کال باعث میشد مامان نتونه جر
  .بالتکلیف تر از همیشه
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حورا جای من نبودی بفهمی چی میگم. عشق و بالتکلیفی 
بددردیه که من گرفتارش شده بود. اما در اوج همون بالتکلیفی 

بازم کسی که براش جونم درمیرفت خودت بودی و خودت و 
کی آرزوهات، که بخاطرت حاضر بودم هرکاری بکنم. یادمه اش

که مستاصل روی صورتم چکید چقدر برام ثقیل بود! با اوضاع 
پیش اومده مجبور بودم چشممو به جراحی مامان ببندم و منتظر 

سال بعد باشم. اما توووووو.... روحم به روحت بند بود و تو هم 
روحت به سالمتی مامانت وابسته بود. عذاب کشیدنهاتو که می 

و در مورد مامانت و داشتن بچه دیدم در خودم می مردم. آرزوهات
ت می شنیدم و فقط میخواستم خط پایانی به تمام مشکالتمون 
بکشم و مرد و مردونه آرزوهاتو برآورده کنم. من بهت قول داده 
بودم حورا. گفته بودم هزینه های درمانی مامانت رو مهریه ات 

میکنم. من یه مرد بودم که باید سر حرفم می ایستادم. اگه 
ل هم برای جراحی مامان صبر میکردیم و خدای نکرده یکسا

اتفاق بدی میفتاد هیچوقت خودمو نمی بخشیدم. و مطمئن هم 
بودم تا تو بخوای به نبود مامانت عادت کنی عالم و آدم و 
زندگیمون بهم میریزه چون دقیقا می شناختمت. باید سعی 
راه  میکردم مرهم دردهات باشم اما بدجور باخته بودم که هیچ
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  .چاره ای هم نداشتم

در همون حال بدم بود که رسول به فروشگاه اومد. حال خودشم 
خوب نبود که بیشتر از ما باخته بود. وقتی با اصرارهاش کل 

ماجرارو از زبونم شنید و حال داغونمو دید فقط گفت یادت باشه 
تا زنده ایم امیدی هست، دعایی هست، خدایی هست. منم که 

ختت هستم کنارتم. باید هرکاری میتونیم بکنیم باعث این با
الاقل این جراحی انجام بشه بلکه کمی از مشکالتت کم بشه و 

  .زندگی خودت و زنت رنگ آرامش بخودش ببینه

هرچند راضی نبودم ولی بزور دوستام جلسات سه تایی مون 
بینم راضی به جراحی شروع شد. اول با داداشت حرف زدم ب

هست یا نه که راضی بود و بهم اطمینان داد مامانت هم راضی 
میشه اما لنگ اونهمه پول بود! اول تصمیم جدی گرفتم خونه 
مونو بفروشم که به آپارتمانی قانع باشیم. ولی تو اصال راضی 
نبودی و برای اون خونه کلی نقشه و آرزوها داشتی. دست و 

دی و نمیدونستی دارم ذره ذره جان میدم. بالمو بشدت بسته بو
اما منم فقط برای آرزوهای تو تالش میکردم و زنده بودم! 

خالصه به پیشنهاد دوستانم وامهایی به اسم هر سه نفرمون 
گرفته شد و دوستانم از هرجایی میتونستند پول جور میکردند. 
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همه ی طالهات فروخته شد. از محسن خان یاری که ماجرا رو 
خبر داده بودم کلی قرض گرفته شد. داداشت تاجاییکه  بهش

میتونست کمکمون کرد اما راضی نشدم ماشینش بفروش بره که 
واقعا زندگی چهارنفره شون لنگ میشد. ماشین داداشت آخرین 
راهکار بود. ماشین خودمو برای فروش گذاشتیم و فقط دست 

از  بدعا بودیم تا آخرین لحظات به قیمت خوبی فروش بره.
محصوالت موجود فروشگاه کلی به قیمت پایین فروختم و رسید 

میلیون کم داشتیم. مقدار زیادی از پول به  ۱۰روزیکه فقط 
حساب پروفسور واریز شد تا نوبتمون رو از دست ندیم. اما باید 

میلیون کاری میکردیم. باور میکنی از همه جا بریده  ۱۰برای 
 !؟بودیم و هیچ دست اندازی نداشتیم

سروش که به اوضاعمون می خندید گفت: اصال باورم نمیشه 
 ۱۰تونستیم اینهمه پول رو یه جا جمع کنیم، ولی االن لنگ 

میلیون باشیم و حیران که از کجا گیرش بیاریم! ولی ما که یه 
کار خیلی پر درآمد رو بلدیم و پیشنهاد میدم امتحانش کنیم. 

 !خوبیهخب هرچی باشه برای روزهای مبادا شغل 

نگاه همه مون بصورت همدیگه دوخته شده بود. گفتم: حرفشم 
نزنید. فوقش به برادرزنم میگم ماشینش رو عوض کنه و ده 
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 .میلیونم برام ردیف کنه

رسول جدی گفت: خودم کردم که لعنت بر خودم باد. من اگه 
پیشنهاد خریدن دالر رو نمیدادم االن اینهمه توی مخمصه 

دم اون ده تومن رو از خیابونا جمع میکنم تا نیفتاده بودید. خو
داغی به دلم و دستم باشه دیگه به حرف هر نابکاری گوش ندم 
و باورش نکنم که عالوه بر خودم بقیه عزیزانمو هم به مشکل 

  .دچار نکنم

هرکاری کردم حریفشون نشدم و دلشون میخواست هرکدام در 
ل رو بدست گوشه ای نقشی بازی کنند و هرطور شده این پو

بیارند. حریف اونا نبودم ولی حریف خودم که بودم. روز اول رو 
همراهشون نرفتم. خودشون خواسته بودند بمن ربطی نداشت. 

ولی وقتی دمدمای شب با قیافه ای خسته اما لبهایی خندان وارد 
فروشگاه شدند و پولهاشونو رو کردند باور کن از خودم خجالت 

ی خندیدند. کلی هم خاطرات خوب کشیدم. بخدا حورا فقط م
  ...جمع کرده بودند که قرار بود نمایشنامه های بعدیمون باشه

نگاهم فقط بصورتشون خیره مونده بود. درست بود سالهای سال 
می شناختمشون، ولی اینبار رفاقت نابشون رو واقعا ثابت کرده 

 .نباید این رفقا رو از دست میدادم بودند. و من به هیچوجه
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روز دوم هم جلوی خودمو گرفتم و باهاشون نرفتم. اونروز رو 
کال ازشون بیخبر بودم اما شب که شد باز خسته و داغون با 
جیبهایی پر پول اما با چشمانی که توشون برق رضایت می 

درخشید وارد فروشگاه شدند. بیحال روی صندلیها افتاده بودند و 
می گفتند و می خندیدند و از سیر تا پیاز اونروز رو برام  فقط

تعریف می کردند. جالبش اینجا بود جوری رفتار میکردند انگار 
مشکل پول فقط به اونا ربط داشت و من اون وسط کاره ای 
نبودم. اما راستش اونشب تا نزدیکیهای سحر فقط به سقف 

رق روی چشم دوختم و درحالیکه گاهی از شرم و خجالت ع
پیشونیم می نشست آخرین تصمیمم رو گرفتم. منم به اینکار 

شاید بیشتر از اونا وارد بودم و میتونستم کمکشون کنم پول رو 
زودتر تهیه کنیم و دوستام خالص بشن. اونا خودشونو به نحو 

 .احسن ثابت کرده بودند پس منم نباید تنهاشون میذاشتم

ودشون خبر نداشتند ولی از روز سوم منم همراهیشون کردم. خ
وقتی همان ساعت همیشگی به فروشگاهم اومدند که در حال 
پاک کردن گریمم بودم باید بگم لبخندی که روی لبشون بود 
گفتنی تر از هر گفته ای بود. فقط رسول خندان گفت فهام به 

جمع گدایان کالهدار خوش اومدی که تاج سر ما فالگیران 
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  .شهری

ه چند روز هم همینجوری ادامه میدادیم اوضاع خوب بود. اگ
بیشتر هم بدست میاوردیم. اما از شانس بدم روز دومی که بیرون 

بودم اتفاقی که اصال انتظارش رو نداشتم و حتی یک صدم هم 
بهش فکر نکرده بودم سر راهم سبز شد. لحظه ای از صدات 

حس کردم تو و مهری مقابلم ایستادید که ناخواسته و هراسان 
م باال اومد. فقط میدونم چشمامون بهم تالقی کرد که تو هم سر

داشتی کنجکاو نگام میکردی. آهم در اومد و تند سرمو پایین 
آوردم. اما یادم افتاد ممکن نیست منو بشناسی اما باز هم احتیاط 

 .شرط عقل بود

اونروز دکتر پیام داده بود چون بیمارستان خصوصیه اگه امکانش 
هزینه های بیمارستان رو واریز کنم تا از همین هست مقداری از 

االن اتاق خصوصی مامانت برای روز عمل رزرو بشه و بعدا به 
  .مشکلی بر نخوریم

صبح گریم کرده خودمو به محل اتراقم رسوندم. قبل از شروع به 
کار اول بطرف بانک رفتم تا هرچقدر که دستم داشتم به حساب 

در اتاقهای چندتخته بستری نشه. بیمارستان واریز کنم مامانت 
دلم میخواست بعداز عمل وقتی همراه مامانت در بیمارستان می 
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  .موندی راحت باشی و کسی و سروصدایی اذیتتون نکنه

تا نزدیک شدم لحظه ای چشمم به سارقینی افتاد که از بانک 
بیرون میومدند و ... اصال نه خودمو کنار کشیدم نه فکر کردم 

بدی بیفته. بی محابا بطرفشون هجوم بردم و  ممکنه اتفاق
باهاشون قاطی شدم. چند نفری هم به کمکم اومدند ولی 

  .متاسفانه در بیمارستان چشم باز کردم

خدا میدونه چی می کشیدم وقتی تورو با اون رنگ و روی بهم 
ریخته و سر تا پا سوال می دیدم. من اون حورای پررنگ و 

یخواستم که دورم بچرخه و بهم سرشار از شوق زندگی رو م
برسه، ولی دیگه نداشتمت. از ترسم دهنمم باز نمیکردم چون 

درصد احتمال میدادم منو شناخته باشی که کارم واقعا زار  ۹۹
بود. گوشیم هم شارژش خالی شده بود و دوستانم از اوضاعم بی 

اطالع بودند وگرنه اشاره شو بهشون میدادم کمکی به حالم 
رجور شده بهت ثابت کنند در حال بازی کردن بکنند و ه

 !نمایشنامه بودیم که نیت بدی در کار نبوده

بخونه که برگشتیم و موبایلم شارژ شد تازه تونستم در نبودت از 
دوستام خبری بگیرم. پولها تمام و کمال آماده بود و فقط نگران 

من بودند که یهویی آب شده به زمین فرو رفته بودم هیچ جا هم 
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پیدام نمیکردند. مسموم شدنم رو برای اونا هم بهونه کردم چون 
اگه از گلوله خوردنم خبردار میشدند صدرصد بخونه مون 

  .میومدند و من واقعا نگران عکس العمل تو در برابر اونا بودم

ی نگروزیکه با تو حرفم شد و دعوامون براه افتاد اونروز رسول ز
بهم زده گفته بود برای ماشینم مشتری خوبی از آشناهاش رو 

پیدا کرده که پول پرو پیمونی بابتش میدادند. حاال قرار شد 
فردای اونروز به دنبال ماشین بیاد و خودش بقیه ی کارهارو 

  .ردیف کنه

دیگه تحمل کم محلی کردناتو نداشتم. همونروز با اصرار خودم 
ش خودمم از بیحالی تو و حال بدی که درددلت شروع شد. راست

بودم. حدسم درست بود. تو سلمان خان رو  داشتی ناراحت
شناخته بودی و کامال مطمئن بودی خودم بودم. اول خواستم 

خیالت رو راحت کنم که من نبودم ولی باورت نشد. تالشم بی 
فایده بود به شناختت اطمینان داشتی! لحظه ای تصمیم گرفتم 

ارو بهت بگم و خودمو خالص کنم. میخواستم بگم همه ی ماجر
چه کند بینوا فهام فقط همین هنر را دارد. باالخره درک 

میکردی تمام اینکارها برای راحتی و آسایش همگی مون بود نه 
یکنفر، ولی با حرفهایی که زدی درجا از تصمیمم پشیمون 
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  .شدم

و یادته عصبی بطرفم اومدی و از ته دلت به جان فهامت 
مامانت قسم خوردی بفهمی اون پولها خرج خونه و تو شده 

انگشتت رو توی حلقت فرو میکنی و همه شو باال میاری؟ یادته 
گفتی تمام اون روزهارو توی خونه ام با خریدهای داداشت سر 
کردی و هیچ چیز از وسایل خونه ام نخوردی که مبادا از پول 

ی د. بشدت عصبی بودفالگیری باشه؟ کار از بیخ و بن خراب بو
و داشتی پس میفتادی. حاال با وضع بدی که داشتی اگه می 

فهمیدی اون پولها برای جراحی مامانته که صدرصد همچی رو 
بهم میریختی! می شناختمت و غد بودنت برام شناس بود. 

و  میدونستم تصمیم بگیری تا حد بهم زدن این جراحی
و آدمو بهم میریزی. و  برگردوندن تمام پولها پیش میری و عالم

ما تا این حد زحمت نکشیده بودیم که این جراحی انجام نشه! 
فقط میدونستم باید در مقابل یه عمل انجام شده قرار میگرفتی 

 .و بس

لحظه ای و بدون هیچ فکری تصمیمم گرفته شد. باید کاری 
میکردم مدتی باهام قهر میکردی و باهام حرف نمیزدی. باید 

ول داده میشد تا مامانت روانه ی اتاق عمل مدتی همچی ط
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بشه. بعدا میتونستم راضیت کنم. چنان از حرفام عصبانی شده 
بودی که قلبم داشت از عوض تو بیرون میومد. قطعاً تنها کسی 
که در عالم عصبانیت هم واسش می مردم تو بودی اما چاره ای 

تمام  نبود... بخدا چاره ای نبود! خودت خواسته بودی و خودت
راههارو برام مسدود کردی. در اون لحظه فقط همینکارو تونستم 

انجام بدم و دیگه هیچی. قرار نبود بی توجهی بهت اینهمه 
پررنگ باشه اما تلفن رسول باعث شد کمی شدت عمل به خرج 

 ...بدم که اصال هم دلخواهم نبود

 

هم بصورتش خیره مونده بود. آهسته گفتم: که باهات قهر نگا
میکردم کارت راه میفتاد نه؟ اما نفهمیدی حورا چقدر شکست 

  !وقتی اونهمه بی انصاف شده بودی

فهام لبخندی تلخ حواله ام کرد و گفت: بهت گفته بودم بی 
انصاف دوستت داره یا نه؟ گفته بودم و همه رقمه ثابتش 

باانصاف چه بی انصاف. فقط باید کارهام راه میکردم حاال چه 
میفتاد و مامان روانه اتاق عمل میشد. ما باید مدتی با هم قهر 
میکردیم تا تو نتونی زیاد روی ماجرای سلمان خان پافشاری 

کنی و منو توی منگنه بزاری که میدونستم پای قرآن و قسم و 
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تونم دوام آیه وسط بود و من اهل قسم دروغ نبودم. ممکن بود ن
بیارم و از شدت عصبانیت بابت حرفایی که باهاشون تمام قد و 
باالمو می شستی و آب می کشیدی و می چلوندی، بند رو آب 

بدم و همچی رو برات تعریف کنم که اونموقع قیامت عظما 
میشد. خالصه نقشه م گرفت و حدودا قهر کردیم. منم فعال 

فت فردا میاد دنبال جسته بودم. اونشب وقتی رسول زنگ زد گ
درصد باید  ۹۹ماشین که ببره به خریدار نشونش بده. بعدش هم 

به بنگاه میرفتیم تا قولنامه فروش رو امضا کنم. ماجرای بی خبر 
بودن تو رو میدونست که برای آرامش اعصاب و روانت همچی 

  .رو ازت مخفی کردم

 وقتی مستاصل به رسول گفتم بخاطر مریض بودنم توی خونه
ام و ممکنه تو بفهمی ماجرا چیه که درجا بدون توجه به مریضیم 

اعدامم میکنی، فقط رسول خندان گفت خب کاری کن مثل 
همیشه یه سر بره خونه مادرش و تو بتونی بیرون بیای. 

مجبوری بیرون بیای چون میدونم ماشینت حرف نداره و این 
 .معامله امروز جور میشه

نمک نشناسی کنم و چشمم رو به  بخدا قرار نبود اونهمه هم
تمام خستگیا و محبتهای اون چند روزت ببندم که لحظه لحظه 
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ی کارها و زحمتهات جلوی چشمم بود. ولی تمام عهد و جهدم 
رو میکردم اوال مدتی حتی بصورت قهر دور از هم باشیم و ازم 
سوال جواب نکنی، در کنارش جوری هم بشه تو از اون خونه 

من خودمو به بنگاه برسونم. مطمئن بودم ببینی  بیرون بری که
خودم سرپام و به راحتی به کارهام میرسم دیگه بیخیالم میشی و 

پیش مامانت میری کنارش باشی. می شناختمت که چه جوری 
عکس العمل نشون میدی. ولی انگار خیلی زیاده روی کرده 

م هبودم و تو واقعا قهر کردی و با کیف لباسهات رفتی که نگا
 !فقط نیم ساعت به در کوچه دوخته شده بود

تو اصال نفهمیدی من مثال سرپا بودم و کارهامو میکردم 
درحالیکه زانوهام می لرزید و بزور دوام میاوردم. رفتی و 

نفهمیدی پشت سرت حتی اشکم چکید و چه روزهایی که 
نگذروندم تا واقعا حالم خوب بشه. تو رفتی و نفهمیدی ماشین 

شد و من با اون وضع بدم یک پام در بنگاه و دفترخانه فروخته 
بود تا کارهای فروش ردیف بشه و پولش رو تمام کمال دریافت 

کنم که به هر قرونش نیاز داشتیم. تو رفتی و نفهمیدی رسول 
که اوضاع بدم رو دیده بود و تازه از ماجرای گلوله خوردنم آگاه 

چند روزی عین مادری  شده بود چه دعوایی باهام راه انداخت و
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 .مهربون اما با نیش زبوناش مراقبم بود

فقط میدونستم تا عمل جراحی انجام نمیشد من و تو نباید یکجا 
جمع می شدیم. تو حالت خراب و آتشفشانی بود و ممکن بود 

تمام بافته هامونو پنبه کنی و به باد بدی. خب خودت غدّ بودی 
 ت به جایی بند نیست وبمن ربطی نداشت. االنم شکرخدا دست

دیگه هیچکاری از دستت برنمیاد بکنی. وگرنه این تو و این 
 !بیمارستان که میتونی خاکشو توبره کنی

حالم بد بود. انگار تب هم داشتم و فقط میسوختم. دلم بشدت 
خفه کردن فهام رو میخواست. دستام عرق کرده بود. تنها 

های سوزانم بلند بگم: ولی اینکارها واقعا تونستم با خشم و نفس
ارزشش رو نداشت انجامشون بدی و اینهمه نقشه بکشی. مامان 

من اینهمه سال صبر کرده بود بازم میتونست صبر کنه. بازم 
 ....میتونست تحمل

فهام بلندتر گفت: ولی من میدونم ارزشش رو داشت خیلیم 
 ....داشت. تو از هیچی خبر نداشتی حال مامانت

بلندتر داد زدم: ارزش نداشت بخدا نداشت.... مامان من 
  ... میتونست با قلبش یه مدت دیگه هم کنار بیاد و
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فهام دستش رو بلند کرده گفت: باشه ارزشش رو نداشت. حق با 
تو هستش و من کامال اشتباه کردم. پای حرفت رو مهر میکنم و 

و باشه. اما... اما صبر کن. فقط کمی صبر کن وقتی حرف حرف ت
مامانت روی پاهای خودش بایسته و با همون پاها چادرشو سر 
کنه بره از نونوایی محل برای خودش نون بخره اونموقع بهت 

ثابت می کنم ارزشش رو داشت یا نه. وگرنه االن نه زورم بهت 
 .کترهمیرسه نه ادعای زیادی دارم که گردنم از مو باری

بلند شدم. فقط می فهمیدم خیلی خستم... خیلی خسته... کاش 
میتونستم برم و گم شم... فقط برم و گم شم... از همچی خسته 
بودم حتی فهام... حتی مامان... حتی مریضی... حتی پول... حتی 

 ...حورا.... حتی حورا.... همین

از  رآروم گفتم: دیگه با هیچی کاری ندارم. فهام من پریشان ت
اون چیزی هستم که تو فکرشو میکنی! االن هم کارهای 

دلخواهتونو چه درست چه غلط کردید و تو یکی هر دفعه منو با 
سطحی از بی معرفتیت غافلگیر کردی. اما من این وسط دنیا 

دنیا عذاب کشیدم... در خودم مُردم... در خودم پیر شدم... عین 
ف زدم... فقط میخواستم دیوونه ها توی خیابونا راه رفتم و حر

بفهمم کجارو اشتباه کرده بودم. کجا برات کم گذاشته بودم که 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

530 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

اونجوری تاوان دادم... من حتی ازت تشکر هم نمیکنم... باشه 
آدم بد این ماجرا من... ولی واقعا ازت خسته ام... خیلی خسته 

فهام.... دیگه به نبودنتم عادت کردم... دوست دارم دیگه 
الاقل اینهمه به فکر مامانم بودی کاش کمی هم به نبینمت... 

فکر خستگیای روحی و جسمی منم بودی که دیگه طاقتم همه 
رقمه طاق بود... االن فقط یه چیز ازت میخوام. اجازه بده تا 

 ....روزیکه خودم بخوام چشمم بهت نیفته همین

راه افتادم و با هقی خشک اشکام راه گرفت. نگاه تارگونم باال 
مد و مثال آسمون رو نگاه کردم. زمزمه کردم: هدفت از او

آفریدن من چی بود... به جان عزیزت قسم خودمم نفهمیدم.... 
اما تمام زندگیم رو با درد سرشتی که واقعا احسنت داری... دست 

مریزاد... الاقل اون باال نشستی بخودت افتخار کن ربّ من... 
بخودت افتخار کن  یکی از بندگانت همه رقمه کم آورده...

  ....مهربان همه، که فقط از چشم افتاده ات حوراست و بس

و هیچکس نمیدونست از بس همچی رو در خودم ریخته بودم 
چقدر از درون داغون بودم. دلم میخواست داد بزنم بخدا هرکی 

ا و نهتحمل میکنه احمق نیست. ولی برای کی و چه کسی؟ ت
تنها گناه خودم بود که فقط آبروخواه بودم و همچی باید در قلبم 
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تلمبار میشد. فقط کاش در این دنیا کسی بود که میتونستی 
پیشش هرجور دلخواهت بود حرف بزنی و درددل کنی! حرف 
بزنی و بتونه آرومت کنه! حرف بزنی و بدونی تک تک حرفاتو 

  .بدون توضیح زیاد درجا درک میکنه

مزمه کردم: لعنت به تو فهام... لعنت به تو که با این لعنتی ز
ترین عشقِ هفت خطت، مقتدر رو هم ازم گرفتی! و من االن 

 !چقدر دلتنگ مقتدر سنگ صبورم بودم

ساعتهامون با بی صبری و دلهره و استرس جلوی اتاق عمل 
میگذشت. زیر لبم فقط دعا میخوندم و دور مامانم فوت میکردم. 

شکامم خشک شده بود و مامان رو فقط به خود خدا دیگه ا
سپرده بودم. پرستاری خبر داد عمل مامان با موفقیت داره پیش 
میره و انشاهلل تا ساعتی تمومه که دوباره اشکام از ذوق چکیده 

  .بود

فهام از کنارم تکون نمیخورد اما نه بطرفش برمی گشتم نه 
ودم و تمام بودم. باهاش کاری داشتم. حرف آخرمو بهش زده ب

 !نمیخواستم ببینمش همین

منتقل کردند و حالش  CCU وقتی خبر دادند مامان رو به
رضایت بخش اما بیهوشه، فقط میدونم شکرگویان صورتمو به 
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چسبونده بودم و براش دورادور گفتم:  CCU شیشه پنجره
مامان خانومم میدونی که کی منتظرته؟ میدونی که کی بدون تو 

ره؟ میدونی که کی داره بدون تو اینجا از غصه دق دوام نمیا
؟ میدونی که حتی نتونستم یه بار از ته دلم ببوسمت، پس میکنه

بخاطر منم که شده چشماتو باز کن. فقط حورا منتظرته اون 
چشمای نازت رو باز کنی و نگاش کنی تا ازت زندگی و جون 

 !بگیره

چشماشو نصفه  و شکرخدا تا همونشب بعداز ساعتها مامان هم
باز کرد، هم نصفه نگامون کرد، هم دکترش بهمون اطمینان داد 

  .رضایت بخش ترین عمل رو داشته اند

اونشب دیگه اجازه ندادند بیمارستان بمونیم. دستمون از مامان 
کوتاه بود. وقتی داشتیم بطرف خروجی بیمارستان میرفتیم فهام 

دامم نکنی ها، ولی خودشو بمن رسوند و گفت: حورا، جان من اع
بیا بریم خونه ی خودمون. خب مامان که نیست پس امشب 

 ...میتونی

صورتمو برگردوندم و زمزمه کردم: شایدم زندگی منو خسته 
نکرده، تغییر و هزار چهره بودن و سر قول و قرارشون نبودنِ 

آدمایی که با دل و جانم قبولشون داشتم و برام مهم بودن 
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رو فقط با قولش می شناسن و بس. خستم کرده! یه مرد 
 !متاسفانه اون خونه دیگه خونه ی من نیست. برید بسالمت

فهام لحظه ای مات نگاهم کرد بعد گفت: ولی حورا، بهت قول 
میدم تو بدون فهامت، بدون مقتدرت یخ میزنی! شاید االن 

عصبی و ناراحت و داغ باشی و نفهمی، ولی من الیق اینهمه 
 ...همون فهام همیشگیم کهسردی نیستم! من 

نگاهمو به نگاهش دوختم. نمیدونم چرا حتی دلم هم نلرزید. 
گفتم: دفعه ی قبل آسون بخشیدم و دوباره تکرار شد. هر چند 

میگی برای خاطر من و زندگیم بود اما نمیدونم چرا اصال 
نمیتونم قبولش کنم. متاسفانه اینبار دیگه بخششی در کار 

 .نیست، خیلی متاسفم

فهام بازومو گرفته محکم تر گفت: یعنی میتونی نبودن و نداشتن 
  منو دوام بیاری؟

نگاهمو پایین آوردم و اشکم جوشید. زمزمه کردم: خیلی خرابم 
فهام... خیلی خسته و داغون و آوار... اجازه بده کمی بخودم بیام 

 .و هر چی که اطرافم گذشته رو قبول کنم

رفتم و داشتم بر می گشتم که  سینه ام می لرزید. قدمی عقب
فهام گفت: تو یه دیووووونه ای، یه دیووووونه که فقط باید 
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خودم مواظبت باشم تا حالت خوب بشه. طبق دلخواهت میرم و 
دیگه منو تا مدتها و تا زمانیکه خودت نخوای نمی بینی. اما 

حرف آخرم برات اینه حورا، انقده دوستت دارم که حاضرم دستت 
م باشه بازم گدایی و فالگیری کنم و تو هم هر لحظه توی دستا

  ...دعوا و اعدامم کنی همین

نگاهمو بصورتش دوختم. با حرفش داشتم اَلو می کشیدم و 
د خوب بود، اما اصال دندونامو بهم فشار میدادم. جنس این مر

درست بشو نبود که نبود... و من دیگه حوصله نداشتم خواسته 
  ...هامو برای این مرد شرح بدم

بی حس و حال و بدون حرف عقب کشیدم و راه افتادم. خودمو 
به ماشین داداش انداختم و بخونه ی مامان رفتم اما میدونم از 

شکهای بالتکلیفم عالم و آدم بریده بودم. اونشب درحالیکه ا
روی بالشم می چکید بیهوش شده بودم. تکلیفم با فهام چی بود 
 رو نمیدونستم. فقط میدونستم اگه کمی بیخیال کارهاش میشدم

ش میشد نقش بازی کردن برای من و هرروز برام بامبولی کار
 !سرهم میکرد

اما همونجوریکه گفته بود دیگه فهام رو ندیدم و مثل تمام 
شته حتی پیامی ازش نداشتم. اما گاهی می دیدم با روزهای گذ
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تلفن از داداشم جویای حال مامان بود که داداشم هم فقط 
چپکی بهم نگاه میکرد و سرم غر میزد آخرش نفهمیدم بینوا 

  !فهام رو چطور نیشش زدی دیگه اینورا پیداشم نمیشه

غصه ها و دلتنگیا خفه م میکرد و دیگه هیچکس و هیچ چیز 
ونست حالمو خوب کنه. فقط باید این روزها از سرم نمیت

  .میگذشت تا می فهمیدم چی شده

روزیکه مامان به بخش منتقل شد رسما برام عید بود و عروسی. 
همه مون بیمارستان بودیم و چون نمیتونستم بغلش کنم چنان 
سر مامان رو به سینه ام فشار میدادم که زنداداشم بازومو گرفته 

حورا توروخدا اجازه بده مامان گاهی نفس بکشه. ما خندان گفت: 
 به جهنم، جواب دکتر و پروفسورش رو چی میدی؟

و چه روزهای شادی رو کنار مامان با حرفها و خنده هامون رقم 
میزدیم که مامان گاهی برامون خط و نشون می کشید که 

چطور دلمون اومده بی خبر و یهویی زیر چاقو بفرستیمش و حاال 
مونم راحت باشه. اما نمیدونست بخاطر یه عمل چه اتفاقاتی خیال

رو از سر گذرونده بودیم که ته دلِ من دیوونه هم خالی تر از 
  .خالی بود

مامان یکی دوبار سراغ فهام رو گرفت که جوابی نداشتم بدم و 
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  .فقط نگاه تاسفبار مامان بصورتم دوخته شده بود

ن بودند داداشم بزور منو به اونروز که داداش و خاله کنار ماما
نمازخانه فرستاد کمی دست و بالمو دراز کنم و ساعتی استراحت 

کنم. واقعا هم نیاز داشتم و چقدر خسته بودم. اما وقتی بعد از 
خوابی یکساعته وارد اتاق مامان شدم بوی ادکلن فهام رسما 

توی دماغم پیچید. دلم می لرزید. پس داداش منو به نمازخانه 
تاده بود تا فهام بیاد مامانش رو مالقات کنه. بعد هم رفته فرس

بود. حتی دلش نخواسته بود کمی بیشتر موندگار باشه و منم 
  ...ببینه

آدم است دیگر، هر چقدر هم که قوی باشه و صبر و تحملش رو 
  ...به رخ بکشه، گاهی زانوهاش از دردی طاقت فرسا تا میشه

نگاهم توی صورت مامان نشست که چشماش بصورتم بود. 
رضایت درونشون موج میزد. شکر رنگ و روش هم بهتر بود و 
خوشحالی در جز جز صورتش دیده میشد. هرچی باشه عشقش 

رو دیده بود و باید هم عالی اندر محشر میشد. اما... اما هیچکس 
ت تک در مورد اومدن فهام چیزی نگفت. نگاهم روی صور

تکشون چرخید اما بازم هیچی! پشت به همه کردم و برای خودم 
از فالسک چای ریختم بلکه کمی آروم بگیرم. گرومب گرومب 
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صدای قلبم توی گوشم بود اما هیچکاری هم از دستم برنمیومد. 
احساساتمو، انتظاراتمو، ناراحتی هامو، همه رو برای خودم نگه 

  .ابل توصیف نبودندداشته بودم. چون با هیچ زبونی ق

داداشم گفت: مامان بااجازه ت من دیگه برم. خیالمم ازت راحته 
که دیگه فردا میام بهت سر بزنم. خاله هم سفارشهای خاص 

  .خودشو بهمون کرد و راه افتادند

چندبار دهن باز کردم از مامان درباره ی فهام بپرسم، ولی لبام 
امان در نهایت رضایت بسته شد و هیچ صدایی ازشون درنیومد. م

 .چشمش به گوشه ای دوخته شده بود و کامال در فکر بود

روزهامون گذشت. مامان با رضایت کامل دکترش بسالمتی 
مرخص شد و بخونه برگشت. خاله هم تنهامون نمیذاشت و با 
هم از مامان مراقبت میکردیم که دیگه از تپش قلب و رنگ و 

ان با مراقبت و آرامش روی خاکستری مامان خبری نبود. چن
توی خونه قدم میزد که خودم حظ میکردم. اما چیزی بشدت 

برام جای سوال بود. در این زندگی و بین همه خونواده هیشکی 
از فهام نمی گفت و نمی پرسید. انگار تا به امروز نه فهامی 

اومده نه فهامی رفته بود. انگار من همان حورای مجردی بودم و 
کنار اسمم نبود که درباره ی بود و نبودش هیچ اسم همسری 
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ازم پرس و جو کنند. حتی کسی ازم نمی پرسید چرا خبری از 
فهام نیست و کال همه سکوت کرده بودند. اما خودم چی؟ فقط 

میدونم خودمو با همچی مشغول میکردم و بغضهامو قورت 
میدادم بلکه کمی فراموشش کنم. اما بعدا می فهمیدم این فکر و 

ل فهامه که منو دلتنگانه مشغول کرده و تمام ساعتهامو خیا
باهاش گذروندم. خودم که دلشو نداشتم و راستش نمیخواستم 
ازش خبری بگیرم. هنوزم نبخشیده بودمش. اما خیلی دوست 
داشتم الاقل خونواده ام در موردش حرفی بزنند و بفهمم داره 

خدایا یه  چیکار میکنه. اما دریغ از یک کلمه! زمزمه کردم:
نگاهی به سراپام بنداز. بخداوندی خودت قسم، یه ذره آدمم با 

  کلی تحمل! آیا واقعا انصافه؟
تنها کارم سر زدن به پروفایلش بود که اونم شکرخدا خالی خالی 

بود و هیچ عکسی نداشت. آخر عاقبتم با این اوضاع چی میشد 
  .رو فقط خدا میدونست

استش بزور جلوی اشکامو اونروز بشدت دلتنگش بودم و ر
میگرفتم. اما اصال هم راضی به بخشش نبودم. کسی که برای 
آدم ارزش قائل باشه نه اذیتش میکنه نه کاری میکنه تورو از 

دست بده. و فهام با تمام کارهاش، چه درست چه غلط بشدت 
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  .منو رنجونده بود

. دبازم دلتنگ مقتدرم بودم که زمانی یار غارم و سنگ صبورم بو
حالم جوری بود انگار آرامشمو یه جایی گذاشته بودم و هرچی 

فکر میکردم یادم نمیومد کجاست. به قول مهری دلم 
نامحسوس برای خودم سوزید! به یاد مقتدر سپیدموی خودم 

 .عکسنوشته ی قشنگی نوشتم و در پروفایلم گذاشتم

 نوشتم: آدم باید یه باباطاهر توی زندگیش داشته باشه که بهش
 :بگه

 گل سرخم چرا پژمرده حالی؟

 بیا قسمت کنیم دردی که داری

 بیا قسمت کنیم بیشش به من ده

 ...که تو کوچک دلی طاقت نداری

 

و من واقعا داشتم در سکوتها و زبان به کام کشیدنهام خفه 
  .میشدم و مات این زندگی بودم

اونشب طبق معمول نگاهی به پروفایل فهام انداختم که چشمام 
عجب باز شد. بعداز مدتها عکس گذاشته بود که بزیبایی نوشته مت

  :بود
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  ...خب نیستم دیگر

  !مگر نگفتی با نبودن من حال دلت خوب میشود

  !مگر مشکلت من نبودم پس تو چرا انقدر غم داری

یادت باشد کسی هست که طاقت ندارد غم تو را ببیند ماه 
  ...من

  ...ارمبمانی برای من و قلب من، زیبا نگ

اشکام می چکید. پس منم همیشه تحت نظرش بودم و 
هیچوقت بیخیالم نشده بود. اما برام خیلی سخت بود نگاهی 

 !بصورتش بیندازم و سلمان خان برام تداعی نشه

زمزمه کردم: کاش وقتی این بازی رو شروع میکردی، قبلش 
دیدی چقدر از حورا باقی مونده و چشماتو باز میکردی و می 

میتونه تحمل کنم یا نه! و من با اینهمه مشکالت جورواجورم 
 .دیگه به نهایتم رسیده بودم

اونروز با مهری قرار داشتیم برای خرید بریم. کم کم موعد 
جشنش بود و تصمیم داشتند عقدکنان مفصلی براه بیندازند. 

ن گفت: میگم حورا وقتی ظهر سری به خونمون زد دم در خندا
این حرف بهم ثابت شده که هر که کند ازدَوَجَ یَزدوِجُ ازدواج، 

سخت کند اِشتَبهَ یشتبههُ اشتباه، ولی چرا خودم این اشتباه گنده 
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رو کردم رو اصال نفهمیدم. االنم باور کن فضول نیستما، فقط 
خیلی نامحسوس دلسوزتم که اینو می پرسم، مدتیه من اون 

راغت رو اصال ندیدم و بفهمی نفهمی کمی اسهال استف
 نگرانشم. نکنه باهاش قهری دختر؟

صدای مامانش زهراخانم از پشت سرش بلند شد که گفت: آخه 
دختر به تووووو چه؟ مگه نگفتم سرتو توی هرکاری نکن! واال 

بال اون شوهر دیوونه ت عاشق چی تو شده رو نمیدونم! با 
، رو میتونی نگهش داری یا نه اینهمه فضولیت ببین اون دیوونه

  .که من باشم میزارمت و فرار میکنم

مهری درحالیکه دستش رو روی دهنش می کوبید گفت: یعنی 
چی مامان؟ دختر به این خوشگلی، محبت، عشق، دلسوز رو کجا 

میتونید پیداش کنید آخه! واال همه ی حرفام همکه متین و 
همدیگه ایم بجز همکه وزین بود بانو! خب من و حورا که خواهر 

کسی رو نداریم. باید به حرف دلش گوش بدم یا نه! واال این 
زندگی کوفتی مثل یه قصر مجلل می مونه که ما دقیقا افتادیم 

توی انباریِ ریخته و پاشیده ش. الاقل توی انباریش هوای همو 
  .که می تونیم داشته باشیم

رحالیکه با زهرا که مامان خندان و به راحتی جلوی در اومد و د
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 .خانم احوالپرسی میکرد غائله رو ختم داد

وقتی با مهری داخل خط واحد کنار هم نشستیم تند گفت: االن 
بگو ببینم چرا از اون بزغاله ی ابلیس نما خبری نیست؟ منکه 

مطمئنم چیزی شده که تو اینهمه توی خودتی! ولی مامانت 
 !دم واالدوری عشق جانش رو چطور تحمل میکنه رو مون

بدون حرف لبخند غمگینی زدم و صورتمو برگردوندم. هیچی رو 
نمیشد از مهری مخفی کرد. فقط زمزمه کردم: چیز خاصی 

نیست. خودش که عین خیالش نیست چون میگه کارم درست 
بوده. فقط کمی من ازش رنجیدم و گفتم دیگه نمیخوام 
ظره منتببینمش! خب اونم مثل یه پسر خوب به دیدنم نمیاد و 

 !ببینه آخرین تصمیمم چیه

مهری که لباش تا بناگوشش باز شده بود گفت: خب آخرین 
تصمیم تو چیه حورای من؟ فقط من مطمئنم تو به غیر از فهام 

 !نداری تمنای دگر

لبخندی تلخ روی لبم نشست. آهسته جواب دادم: نتونم با اونچه 
  .که توی دلمه کنار بیام طالق میگیرم

چنان قیافه ی مهری در هم رفت و لباش صاف شد که که اینبار 
  ...خودم خندیدم
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مهری که همچنان نگام میکرد با لبهایی صاف گفت: نمیدونم 
اون بزغاله ی مرده شور برده چیکار کرده که ندونسته و نفهمیده 
صدرصد حق رو به تو آبجی گلم میدم، ولی چه زود اونهمه مهر 

ش کردی دیووونه ی خل! البته تو هم اولین و محبتش رو فرامو
آدم این دنیا نیستی که با تمام خوبیاش قدرشو ندونستی. کال تا 

 !قیامت همین بساطه بین مردم

از حرفهایی که توی دلم تلمبار بود و نمیتونستم داد بزنم قلبم 
میسوخت. چشمامو بستم اشکهای جمع شده توش سرریز نکنه. 

 .ه گفتم: مهری فقط میدونم دلم در حال یخ زدنهآهست

مهری شاکی جواب داد: ولی مطمئنم ته هر قلب یخ زده یکی 
  .دو قطره عشق هم وجود داره که تو عاری ازش نیستی

گفتم: ولی با تمام عشقم در من زنی افسرده در حال داغون 
شدنه که نمیدونه چاره ش چیه! االن من موندم و اشتباه فهام 

 ...که

مهری ابروهاش باال پرید. گفت: حورا نمیگم بهم چیزی بگو 
چون اگه ماجرارو بفهمم درجا خون داماد زپرتی رو حالل اعالم 
می کنم. خود تورو هم می شناسم، صبوری و مقاومتت رو هم 

بهش ایمان دارم. اون بزمجه حتما کاری کرده، ولی بخاطر تمام 
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مربوط به اشتباه  خوبیاش سعی کن اون قسمت حافظه تو که
فهامه ضعیف کنی و به گناهش کمتر فکر کنی! واال بال همه ی 
این مردها رو سروتهشون کنی همه شون از یه کرباس و تخم و 

ترکه ان که کال باید بریزی توی دریای شور و از دستشون 
خالص بشی. ولی خب مجبوریم تحمل کنیم. یادتم باشه آدما تا 

ن نیمه ی عاشقشون رو که باد ببره یه جایی پیگیرت میشن. او
میتونن به بدترین شکل بیخیالت بشن که میدونم تو یکی اصال 

  .اینو نمیخوای! کمی بیشتر به حرفام فکر کن

صورتمو برگردوندم مهری چشمان پر از اشکمو نبینه. از فکرم 
گذشت: من راههای زیادی رو در این زندگی با پای پیاده چه با 

ی کرده ام. ولی اینبار کفشهای دلتنگی و عشق چه بی عشق ط
  .بالتکلیفی بدجور پای دلم رو اذیت میکرد

مهری که صدرصد متوجه حالم شده بود گفت: خدایا خداوندا به 
گفتن رو عطا بفرما! که همراه  "گور بابای ای مردها" ما قدرت

  .با اشکام خنده ای بی اختیار روی لبام نشست

زدن خاله و مامانم چشمامو باز اونروز صبح با صدای حرف 
صبح بود و برای چی  ۷.۳۰کردم. شکر خدا می خندیدند. ساعت 

اینهمه زود بیدار شده بودند رو نفهمیدم. پتو رو روی سرم 
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کشیدم و چشمامو بهم فشردم. بهتر بود یکساعت دیگه هم 
میخوابیدم. دیشب دیر خوابیده بودیم و فقط کارمون تزیین 

امروز هم واقعا روز پرکاری برامون بود و  غنچه های رز بود.
صدرصد خسته میشدیم. حاال مطمئنا شب هم بزور خودمونو به 

  .وقت آرایشگاه داشتم ۱۲خونه میرسوندیم. منم که ساعت 

عقدکنان مفصل مهری امروز بود و به احتمال زیاد ماه بعد راهی 
ماه عسل می شدند. منم که به عنوان خواهر یه عروس شیطون 

از اول تکلیفم مشخص بود و برای خودم کاری مخصوص در 
 .تاالر عقد داشتم

بین خواب و بیداری بودم که بوی نان تازه به مشامم نشست. 
دوباره نفس عمیقی کشیدم و میتونستم بگم بوی سنگک 

 ...خشخاشی بود که

چشمام باز شد. یعنی داداش اومده بود؟ صدرصد اومده بود و 
ده بود وگرنه گرفتن نان تازه برای برامون سنگک هم آور

 .صبحانه هر روز کار خودم بود

بود و بهتر بود دیگه از تخت بیرون بیام. صدای  ۹ساعت نزدیک 
مامانم به گوشم نشست که گفت: حورا بلند شو دخترم. امروز 

  .کارت زیاده ها
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تختمو مرتب کردم و پا به هال گذاشتم. نگاهم چرخی زد اما از 
نبود. مامان و خاله در آشپزخونه مشغول درست داداش خبری 

کردن صبحانه بودند و بوی چای تازه دم هم توی خونه پیچیده 
 .بود

مامان بطرفم برگشت که چشماش توی چشمم خیره شد. نگاه 
مامان می درخشید و گونه هاش گل انداخته بود. کال خوشحالی 

 کنم از تمام وجودش فوران میکرد. میخواستم چیزی رو حالجی
 ... اما

خاله بطرفم برگشت و خندان گفت: سالم حورای خاله، صبحت 
  !بخیر عزیزم. بیا ببین ما دو تا خواهر اول صبحی چیکار کردیم

  ن

19:13  

 

قدمی جلو گذاشتم و دستمو باال آوردم چیزی بگم اما دستم 
دت اما قلبم بش پایین افتاد. عقلم چیزی رو که می دید داد میزد.

 ...می تپید. امکان نداشت... امکان نداشت

قدمی  مامان نمیدونم در صورت و حرکاتم چی دیده بود بطرفم
برداشت و گفت: بخدا حورا حالم خوبِ خوبه. عالی عالییییییییم 
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باور میکنی! دکتر دیروز خودش توی تلفن بهم اجازه داد بیرون 
برم و خیلی آروم کمی پیاده روی کنم. بهت نگفتم چون 

میدونستم نمیزاری. بخدا حالم انقده خوبه انگار به تمام آرزوهام 
  .نیستم رسیدم و دیگه همون آدم قبلی

آب دهنمو هراسان قورت دادم که از ترس توی دهنم جمع شده 
  بود. آهسته گفتم: چیکار کردین شما؟

خاله تند خودشو کنار مامان رسونده گفت: بخدا حورا حالت 
مامانت واقعا عالیه. باور کن حتی یکبار هم نگفت قلبم اذیت 

ته فکرد. ما هم آروم رفتیم و برگشتیم همونطوریکه دکترش گ
 !بود

اینبار قلب من کم آورده بود. آروم روی مبل نشستم و دستام 
روی صورتم نشست. بی اختیار گریه میکردم. نمیدونستم گریه 

ی خوشحالیه یا گریه از هول و وال و ترس، ولی انگار همه شون 
قاطی هم بودند! اما فقط زیر لبم خداروشکر میکردم. 

تونسته بود خودش به  خداروشکررررر مامان بعداز دوسه سال
دلخواه بیرون بره! خداروشکرررر گونه های مامان رنگ زیبای 

صورتی گرفته بود و دیگه با دو قدم راه رفتن رنگش به سیاهی 
نمیزد! خداروشکرررر چشمان مامان از خوشحالی می درخشید و 
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شادی از تمام صورتش هویدا بود.... خداروشکرررر دیگه دست 
ر نمیداد... خداروشکررررر... خداروشکررررر.... مامان قلبش رو فشا

 خداروشکررررر

حس کردم دستایی منو در آغوش کشیدند. انگار مامان و خاله 
دو طرفم نشسته بودند و دستاشون دورم حلقه بود اما هیچکس 

  .چیزی نمیگفت. همه مون گریه می کردیم

خاله بعداز کمی با صدای گرفته ش گفت: دخترم گریه کردن 
زم نیست. فقط باید خداروشکر کنیم که از این به بعد دیگه ال

نگران مامانت نیستیم. باور کن امروز حال خودش و دلش و 
قلبش و روحیه ش بحدی عالی بود تمام اون راه رو من فقط 

 !ذوق مرگ بودم به جان خودم

هقی کردم و گفتم: آخه خبر دارید اون سنگک پزی چقدر با 
 ...رسیدید خدای نکردهخونه فاصله داره؟ نت

مامان تند گفت: بخدا حورا آروم می رفتیم. حتی یه بار هم حس 
نکردم قلبم اذیت میکنه. حتی تپش هاش هم عادی بود. بحدی 
عادی بود خودم تعجب کرده بودم چرا ضربانش از پشتم بیرون 

 .نمیزنه

اشکام می ریخت اما فکرم به حیاط بیمارستان کشیده شده بود و 
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ی توی گوشم می پیچید. بلند گفته بودم ارزشش رو صداهای
نداشت بخاطر مامانم فالگیری کنی و خودتو تا سطح یک گدا 
پایین بیاری! اما فهام بلندتر از من گفته بود ارزشش رو داشت. 
فقط صبر کن مامانت با پاهای خودش بره و از نونوایی محل 

و شش ربرای خودش نان بگیره اونموقع بهت ثابت میکنم ارز
 !داشت یا نه

و من درسته بازم کار فهام رو تایید نمیکردم اما تازه می فهمیدم 
تمام کارها و پول خرج کردنها و از دیوار راست باال رفتنها برای 

 .....جور کردن پول جراحی ارزشش رو داشت

خاله که همچنان دستش دور شونه هام حلقه بود لباشو روی 
کرد: حورای خاله، قرار نیست  موهام گذاشته دم گوشم زمزمه

توی زندگیت دخالت کنم، اما یادت باشه کسی که باعث شده 
اینهمه خوشحالی و اشک شوق و آرامش و آسایش توی خونه 
تون بیاد رو کمی باهاش مهربون باش. فقط باهاش مهربون 

باش عزیزدلم.... باور کن بی مهری هارو خدا می بینه دلش ازت 
  ....میگیره گلِ خاله

نگاه خیس و متعجبم به صورت خاله دوخته شده بود و مبهوت و 
هراسان فکر میکردم یعنی از کار فهام خبر دارند؟ 
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وایــــــــــی که اگه میدونستند چه آبرویی ازمون میرفت! 
 !دیگه نمیتونستم سرمو باال بیارم و در روی کسی نگاه کنم

ونده بود گفت: باور کن فهام چیزی خاله که درجا نگاهمو خ
بهمون نگفته که از شما دو تا دهن قرص تر، من کسی رو نه 

دیدم نه می شناسم! فقط بینوا پسر گفت مدتی هوای تورو داشته 
باشیم و دل به دلت بدیم بلکه آروم بشی که تمام گناهان به 
پای خودشه و میدونه اشتباه کرده بیخبر از تو سینه شو سپر 

با دکترت هماهنگ شده که برای مامانت تصمیم بگیرند!  کرده
هر چی باشه تو و داداشت برای تصمیم گیری جلوتر ازش بودید. 

ولی حورا میتونم همینجا بگم فهام بحدی تورو بلد بود که 
لیسانس، فوق لیسانس نه، اون دکترای حورا رو داشت و 

نم ش خوب بشه. االمیدونست چیکار کنه حال دل حورای خود
هر چند نیست ولی هرزمان دزدکی با مامانت تلفنی حرف میزنند 

اول حال مامانت رو می پرسه بعد اصرار میکنه مبادا بخاطرش 
تورو اذیت کنند که اصال راضی نیست. االنم دخترم، شکر خدا 
همچی به خیر و خوشی تموم شده و مامانت سالم و سالمت 

ا و پشتیبانی فهامه کنارمونه که بقول داداشت همش از تالشه
که خودش دست تنها و دست خالی عمرا میتونست همچین کار 
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بزرگی رو انجام بده. بخدا زیاد ناراحتش کنی خدای فهام 
خوشش نمیادها! خبر که داری، چوبی داره به اسم چوب خدا، 

گاهی انقد دقیق و بیصدا و محکم میزنه توی هدف که خبردار 
دی! پس داماد بادآورده مون رو هم نمیشی از کجا و چگونه خور

 !اذیتش نکن

مامان که به جمله ی آخر خاله می خندید گفت: مهری بود 
 بنظرتون چی میگفت؟

دستی بصورت خیسم کشیدم و اینبار دیگه منم می خندیدم. 
گفتم: میگفت خمس این داماد بادآورده و قراضه ی تاریخ 

ی از ه همگگذشته حاللتون باشه که الهی مار قراضه نیشش بزن
  .دستش خالص بشید

نگاهم به خنده های دلخوشانه و با خیال راحت مامان بود که 
عین آب شدن برفهایی بود که زمین زیرش در حال سبز شدن 

 !بودند و آرامش صورتش حرف نداشت

با تمام بدو بدوهای اونروزم وقتی داداش زنگ زد که پایین 
 و میدونستم با خیالمنتظرمون هستند، باالخره تموم شده بودم 

راحت سروقت به تاالر میرسیم. آخرین نگاهمو که توی آینه 
قدی بخودم انداختم فکر کردم: مردم ازدواج می کنند روزبروز 
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تپل تر میشن، حورای بینوا انقده آب رفته که حتی پیراهن زمان 
  .مجردیش رو خیاط براش تنگ کرد

ند م. پیراهن بلجشن قشنگی بود و همه مون دورهم نشسته بودی
و نیلی رنگمو پوشیده بودم که شال همرنگ و زر دارش با 

آرایش مالیم و دخترانه ام خیلی همخوانی داشت. اتفاقا پیراهن 
عقد مهری هم نیلی رنگ بود و داماد با کت و شلوار آبی نفتی 

  .در کنار عروسش واقعا چشمگیر شده بودند

که تاللو هفت  سفره ی عقد زیبایی روی سن چیده شده بود
رنگ وسایلش بزیبایی توی چشم بود. نگاهم به اطراف هم بود. 

هر چند اسم خواهر عروس رو یدک می کشیدم اما بخاطر 
مختلط بودن جشن زیاد نمیتونستم وسط باشم. حاال اگه... غمی 
بی محابا توی دلم چکید. حاال اگه فهام کنارم بود خیلی راحت 

تونستم وسط برم. ولی االن باید بودم و هرزمان دلم خواست می
  .به کل مراعات میکردم

پذیرایی به نحو احسن در حال انجام بود. عده ای وسط در حال 
پایکوبی بودند و عروس و داماد که تازه پشت سفره ی عقد 

جایگیر شده بودند مهری در حال مرتب کردن پیراهنش بود که 
  .داماد هم کمکش میکرد
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باز یاد و غم نبودن فهام میخواست روزی تیرِگون برام بسازه که 
سعی کردم برای چند ساعت همکه شده بیخیالش بشم. الاقل 

امروز حقم بود روز خوبی برای خودم داشته باشم. کسی هم نبود 
وقتی سکوت میکنم دم گوشم زمزمه کنه درداتو بجان خریدارم 

 ....یکی بود که اونم فقط لب تر کن!.... فقط

صورتمو بطرف مهری برگردوندم و نگاهم روی سبد حصیری 
رزهای سرخ و آبی و صورتی افتاد که با توریهای پاپیونی شکل 

  .به زیبایی کنار هم چیده شده بودند

بعداز اتمام مراسم عقد کار من شروع میشد و خواهر عروس به 
، آقایون گل آبی همه مهمانان گل هدیه میداد. خانمها گل سرخ

  !و دخترخانمها گلهای صورتی

صدای عاقد بلند شد. عقد به قشنگی تمام در سکوت میهمانان 
  .شروع شد که ما هم در حال ساییدن قند بودیم

لحظه ای صدای خنده های همه بلند شد و دستهای محکمی 
که با شادی بهم کوبیده میشدند. مهری شیطونِ ما در همان 

بله رو داده قائله رو ختم کرده بود. وقتی شدت پرسش اول عاقد 
خنده ی میهمانان رو دید با خنده گفت: واال من از این سوسول 

بازیا خوشم نمیاد. چند ماهه این شاه داماد خونه ی ما تلپ 
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 !هستش االن بیام برای مردم کالس بزارم

دوباره خنده ی میهمانان نزدیک بلند شد که همچی رو شنیده 
عروس و داماد دفتر عقد رو امضا کنند من سبد گلها رو  بودند. تا

برداشتم و عین دخترک گلفروش با متانت راه افتادم. آهنگ بی 
کالم زیبایی که حس خوبی رو در رگهامون جاری میکرد با 

 .توصیه ی قبلی مهری پخش شد

می خرامیدم و با لبخندی که روی لبهام کاشته بودم با تقدیم 
خنده هایی سرشار از ذوق روی لبهای همه  گلها به میهمانان

می کاشتم و زبانها به هزار مدل از من تشکر میکردند. و این 
  .سلیقه ی مهری براستی به مذاق همه خوش آمده بود

از تقدیم کردن گلها تمام شدم و عرق کرده در حالیکه از آخر 
سالن بطرف سن راه میفتادم نگاهم به بقیه ی گلها بود که 

  .مونده بودند و باید کنار سفره ی عقد میگذاشتماضافی 

لحظه ای کسی مقابلم قرار گرفت. سرم با نگاهم درجا باال اومد 
 .که چشمام روی صورت آشنایی نشست

نگاه درخشان و غمزده ش به چشمام دوخته شد. آروم گفت: 
سالم خانوم گلم! دخترک گلفروشِ آبی پوش من چقدر زیبا 

 !شنگ ساختی ماهرخِ خواستنیِ فهامشده! چقدر خودت رو ق

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

555 

 

نم از فاطمه سودیجا ی نیمه  

نگاهمو پایین آوردم. پاهام گز گز میکرد و بدنم که کمی عرق 
داشت االن گلوله های ریز یخ به تن و بدنم چسبیده بود. قلبم 
توی حلقم بود و بشدت می کوبید اما بی اختیار گفتم: دخترک 

 گلفروش رو غم به غم و زخم به زخم و درد به درد ساختم. حورا
رو در تنهایی هام ساختم که خیالی نیست چون خداش بزرگه و 

  ... میدونم همیشه هواشو داره

نگاه درخشان و غمزده ش به چشمام دوخته شد. آروم گفت: 
سالم خانوم گلم! دخترک گلفروشِ آبی پوش من چقدر زیبا 

 !ماهرخِ خواستنیِ فهامشده! چقدر خودت رو قشنگ ساختی 

نگاه دلتنگمو پایین آوردم. پاهام گز گز میکرد و بدنم که کمی 
عرق داشت االن گلوله های ریز یخ به تن و بدنم چسبیده بود. 

قلبم توی حلقم بود اما بی اختیار گفتم: دخترک گلفروش رو غم 
به غم و زخم به زخم و درد به درد ساختم. حورا رو در تنهایی 

ختم که خیالی نیست چون خداش بزرگه و میدونم هام سا
 .همیشه هواشو داره

آهسته گفت: غم و زخم و درد و تنهایی هات به دل فهام. الهی 
فهامت نباشه تو اینجوری بگی خاتونم! فهام باهات بد تا کرده 

که اینهمه الغر شدی نه؟ میشه لطف کنی فقط عکس و آدرس 
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بزنم، که اینکارو نکنم بدی جنازه شو جلوی خونه تون زمین 
 !مردش نیستم؟

اشکی به چشمم دوید که پلکی زدم جلوشو بگیرم. خنده ای تلخ 
کردم و گفتم: متاسفانه هیچی ازش ندارم، نه شماره ای نه 

عکسی نه آدرسی، همچیش رو پاک کردم و االن در تالشم یاد 
االن شبیه کسی و خاطرش رو از روح و جانم پاک کنم. حورا 

توسط پاره تنش از پا در اومده نه؟! خودت که بدتر از  شده که
حورا شدی و گونه هات کال فرو رفتن! تو چیکار کردی با 

 خودت؟

اینبار فهام لبخندی تلخ زد. اشکی به چشمش دویده بود. گفت: 
فهام بدون حوراش دنیارو سیاه و سفید می بینه. دل فهام سوخته 

ن دل خورده وقتی وقتی نگاه سرد حورای خودشو دیده! خو
باهاش غریبه شدی! از قلب زخمیش خون چکیده وقتی همه 
حرفات درد شده! االن اگه اجازه بدی میخوام بساطشون جور 

بشه. کمی فهام، کمی حورا، در کنارشون بی نهایت عشق. باور 
کن حال فهام و حورا هردوشون کنار هم خوب میشه، بهت قول 

 !میدم

قلبم عین مرغ عشقی در قفسش نگاهمون در هم قفل بود و 
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بیتابی میکرد. بزور اشکامو جلوشونو گرفته بودم. زمزمه کردم: اما 
نظرم عوض شد. بنظرم عکس و آدرسش رو بدم بهتر باشه بلکه 

انقده حالشو بگیرند دلم خنک بشه. این یه فروند فهام حتی یه 
 ؟هپیام نمیداد حالمونو بپرسه، حاال اجازه میخواد بساطشو پهن کن

لبخندی روی لبهاش نشست که تند گفت: باور کن فهام عقیده 
داشت دوست داشتن رو تایپ نمی کنند یا زنگ نمیزنند، بلکه 

 !فقط و فقط مرد و مردونه ثابتش می کنند

حال عشقت رو فهمیدن و درک کردن عالیترین درجه ست 
وگرنه پرسیدن خشک و فدایت شوم خالی که کار همه میتونه 

 نه؟باشه مگه 

یعنی در برابر حرفاش اگه میتونستم جوابی پیدا کنم شق القمر 
  .کرده بودم. همیشه ی خدا حاضر جواب و زرنگ بود

تا بخودم بیام کنارم قرار گرفت و دست زیر بازوم انداخت. گفت: 
باور کن من و تو خوشگلترین ترکیب دنیاییم. االن با هم راه 

ب وش زیبا و متین صاحمیفتیم تا همه بفهمن این دخترک گلفر
داره و هیشکی برای خواستگاریش نقشه نکشه. خودم کناری 

ایستاده بودم و می دیدم کسانی رو که نگاهشون قشنگ دنبالت 
 !می چرخید
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دیگه  لحن بشدت حسود شده ش رو کامال حس کرده بودم که
  .لبام کشیده شده بود و عمرا اگه میتونستم یه جا جمعشون کنم

و اول بطرف سن رفتیم تا من سبد رو کنار سفره عقد راه افتادیم 
بزارم. وقتی به عروس و داماد رسیدیم تازه از بریدن کیک تموم 
شده بودند که فهام منو بطرفشون هدایت کرد. بهشون تبریک 

گفت و آرزوی خوشبختی کرد. بعد رو به مهری گفت: آبجی 
 اکوچیکه بی تعارف همیشه در خدمتتون هستم. گاهی وقته

معجزه ی خدا اون کسی هستش که با یه کارت دعوت و یه 
، مسیر زندگیت رو مشخص میکنه. ممنونم که تلفن طعنه دار

بودی و هستی آبجی. خوشبختیت آرزوی داداشت هست باور 
 !کن

چشمام باز شده بود. پس مهری هم کارهایی این وسط کرده بود 
 !که .... دخترک دیوونه ی خل و چلِ تیمارستانی

با لبهای وارفته و چشمهای ماسیده نگاهم به صورت مهری بود 
که با لبهایی گشاد شده گفت: چقده از قیافه ت نشاط میباره 

 !حورا

  !چپکی نگاش کردم و گفتم: نخندا که واقعا اعصاب ندارم

مهری درجا با نیش باز گفت: غلط کردی اعصاب نداری اصال به 
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ن بخور! یادتم باشه بی من چه! خب بی اعصابی برو گل گاوزبا
 !اعصاب محروم ماند از لطف رب

بطرف داماد برگشتم و گفتم: بینوا داماد قحطی دختر بود؟ برای 
زندگی با این مهری و زنده ماندنت، از این به بعد به هفت جانِ 

 !خودت و ایل و تبارت نیاز داری که وای بر تو

نیازه از داماد که همراه فهام می خندید گفت: بنظرتون اگه 
  همین سر سفره ی عقد در برم ها؟

مهری که نیشش تا بناگوشش باز بود گفت: چرا تو خوددرگیری 
  مزمن داری حورا؟ با شاه داماد من چیکار داری تو؟

خندان وقتی کنار میز مامان و بقیه رسیدیم فهام با همه سالم 
احوالپرسی کرده بطرف مامان رفت. مامان با نگاه دلتنگش 

بصورت فهام کشید که صدرصد بوسیدنش رو برای خونه دستی 
ی خودمون نگه داشته بود. فهام هم بوسه ای درون دست 

  .مامان نشوند و بعد سرشو بوسیده کنارش نشست

منم تنها جای خالی که کنار فهام بود نشستم و چشمم به 
با ابروهای باال رفته و  چشمان خندان داداشم افتاد که نگاهش

  .لبخندی پرمعنی بصورتم بود

خجالت زده و با شیطنت گوشه ی لبمو برای داداشم ورچیدم و 
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 .کج کردم که از ته دل خندید

اونشب بعداز شام وقتی همگی کنار هم از تاالر خارج شدیم هوا 
واقعا خنک شده بود و پشتم گز گز کرد. داداشم سویچش رو 

گفت: فهام جان، تو همه رو با ماشین برسون  بطرف فهام گرفته
خونه که من خودم بعدا میام. کمی بیرون کار دارم باید انجام 

  .بدم

همه مون درجا گرفتیم چون برای یکنفرمون در ماشین جا نبود 
  .داداش داشت خودشو کنار می کشید که مبادا فهام پیاده بمونه

ت همه رو فهام سری تکون داد و گفت: داداش لطفا زحم
خودتون بکشید و بعد با ماشین و راحت دنبال کارتون برید که 

دیروقته. اگه اجازه هم بدید من و حورا هم قدم زنان تا سر 
خیابان میریم و اونجا یه دربستی میگیرم میریم خونه ی 

  .خودمون

ابروهام درجا باال پرید و چشمام باز شد. حتی نظر منو هم 
 ...نخواسته بود که

ش که نگاهش بصورتم بود و متوجه همچی بود بطرفم خم دادا
شد و گفت: بخدا اینهمه مدت هم بخاطر فهام و خواهشش 

دندون روی جیگر گذاشتم که گفته بود به هیچکس اجازه نمیده 
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حرفی به همسرش بزنند و ناراحتش کنند. منم دخالتی نکردم 
خودتون اختالفتون رو هرچی هست حل کنید. ولی از امشب 

یگه راه میفتی و میری سر خونه ت و قدر زندگیت رو میدونی، د
وگرنه خودم با مگس کش و دمپایی پالستیکی مامان چنان 

 !حسابت رو میرسم حظ کنی

همه داشتند می خندیدند، منم فقط لبامو محکم بهم می فشردم. 
اما راستش دلم میخواست چنان نیشگون ریزی از فهام بگیرم 

  .که یک تنه اینهمه طرفدار داشت صداش عالم رو برداره

همه شب بخیری گفتند و مامان صورتمو بوسیده بدون هیچ 
حرفی بطرف ماشین راه افتاد. فقط میدونم لحظه ای اون ته ته 
های دلم خداروشکر کردم که چقدر خیالم از مامان راحت بود. 

خاله هم صورتمو بوسید و گفت: برو از امشب با خیال راحت 
لین شوهرت بزار و فکر هیچی رو نکن. خودم مدتی سرتو به با

  .پیش مامانت می مونم تا خیال همه تون راحت باشه

ماشین داداش با تک سیگنالی راه افتاد که دست فهام پشتم قرار 
گرفت. گفت: مدتها بود در تنهایی هام همزمان در دو جا زندگی 

 وراممیکردم. یکی خونه ی مامان که قلبم اونجا می تپید و ح
نفس می کشید، یکی هم خونه ی تاریک خودم! خب کسی که 
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عقلش کیش و قلبش مات شده باشه آخر عاقبتش همینه. اما 
شکرخدا از امشب خونه ی دل و روحم روشن و یکی میشه و 

  ...منم خیالم راحت. شکر... شکر... شکر

دندونامو بهم فشردم و دلم یه نیش زدن میخواست بلکه آروم 
: فهام خان، تو که به نحوی خیلی خاص، تبحر در بشم. گفتم

تعدد شغل اونم بدون تعهد داری، تعدد زندگی هم خب 
 !پیشکشت

که صدای خندیدن فهام بلند شد. بعد خیلی شیک و اتو کشیده 
گفت: یعنی هنوز هم فراموش نکرده اید شما بانوی من! بانویی 

نه، ک که اسمش کلید تمام قفلهای زندگیمه فقط به این فکر
انداخت خیالش، ز کجایم به کجاها... بسوزد پدر عاشقی که 

 .هراس بی او ماندنش مرا به کجاها رساند

اینبار من خندیدم. این دیوانه عاشق بود عاشــــــــــق... و 
 !من عمرا اگه میتونستم در برابر عشقش، خودی نشون بدم

دنم ب کنار هم قدم برمیداشتیم که لحظه ای خنکی هوا به تن و
نشست. بشدت لرزیدم و تمام بدنم جمع شد. این هوای خنک 

که نمایانگر پاییز بود فقط یک چیز میخـواست. نـگاه و دسـتِ 
گرمی که بِمـاند و دائـمی باشد. و من شکرِ خدا ماندگار و دائمی 
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  .خودمو داشتم

فهام گفت: هوا بحدی خنک و قشنگ و لعنتی شده که دیگه 
  .ا نمیخوامخودم هم خودمو تنه

دوباره و اینبار بشدت لرزیدم. ناخواسته خودمو کنار فهام کشوندم 
که فوری دستش دور شونه هام حلقه شد و توی آغوشش بشدت 
جمع شدم. دستم توی جیب کتش فرو رفت که صدای خنده ی 

فهام بگوشم نشست. روبروم ایستاد و گفت: چه خبرته تو؟ 
 سردته نه؟

گفتم: نمیدونم چرا، ولی باور کن کم خندان سری تکون دادم و 
  !مونده دندونام هم بهم بخوره

فهام درجا کتش رو در آورد و دور شونه هام انداخت که گرمای 
تنش رو رسما با پوست و خونم حس کردم. شالمو دور سرم 

  !محکم کرد که گفتم: خودت چی؟ سرما میخوریا

ه تو لرز خندان جواب داد: واال خنکه ولی نه در اون حدی ک
 !کردی! نگران من نباش سردم بشه منم میام زیر کت

 .دوباره دستش دور شونه ام حلقه شد و راه افتادیم

ناخواسته خوندم: زمستونه خدا سرده دمش گرم... زمینو مثل یخ 
  ....کرده دمش گرم
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به این فهام چنان بلند خندید که منم خندیدم. جوری خاص 
آهنگ ذوق کرده بود انگار به حرف زدنهای غلط و اشتباه یه 

بچه ذوق میکنه و قند توی دلش آب میشه. سرشو به سرم تکیه 
داد و گفت: قربونت برم الههههههی که نه زمستونه، نه زمین یخ 

  زده نه برف میباره. چته تو امشب؟
 وعطرش توی بینیم پیچیده بود که لبامو جمع کردم و خودم

بیشتر توی کت پیچیدم. سرمو با حرکتی پر از ناز تکون دادم و 
در حالیکه مست عطر تنش بودم گفتم: خودتو نگاه نکن که 

ماشاال هرکولی، خب من کوچولوام زود سردم میشه. تاالر همکه 
گرم بود بیرون اومدیم و بعدش پیاده راه افتادیم آخر عاقبتش 

 ...میشه این دیگه

چشمام بود گفت: قول میدم تا جاییکه بتونم  فهام که نگاهش به
 .تالشمو بکنم ماشینی بخرم که پیاده نمونی

دوباره خودمو در آغوشش فشردم و گفتم: عیبی نداره. عوضش 
خدا دو جفت پای سالم بهمون داده که تا آخر عمرمون عین بنز 

 .میتونیم همراه هم راه باشیم

اشو روی شالم دست فهام منو بیشتر در آغوشش فشرد و لبه
حس کردم. محبت بی دریغ و گرمای آغوشش تنها جای زندگی 
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برای من بود که از ته قلبم بهش ایمان داشتم. دلم میخواست 
 :براش بخونم

  چطور ندیده و نشناخته از قرنهای دور با هم، هم قسم شدیم؟
  چطور از قرنهای دور، بی خبر سهم هم بودیم؟

  دوست داشتیم؟ چطور قرنهای زیادی همدیگه رو
 انگار چیزی یادمان نیست

 اما ما از سالیان خیلی دور

 شاید هم از جهان دیگری

 ....با هم همخانه و هم مسیر بودیم

 

 

 تمــــــــــام

  فاطمه سودی
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