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 هايزن همهمه و سینی و دیگ خوردن بههم صداي بود سایه اوقات اکثر که ایوان روي حتی بود شده پهن جا همه آفتاب

 دستی غلب به بلند صداي با و میزد حرفی کس هر بود کرده پر را کوچک میزدندحیاط حرف هم با بلند بلند که همسایه

 ذاتی خشنودي با محبوبه. است مهم همخیلی کارش و دارد کار که کند ثابت میخواست کار این با انگار میداد اشفرمان

 پس ریفشظ انگشتان با را سینی توي برنجهاي نرمک نرم و نشستهبود اي کهنه و چوبی چهارپایه روي حیاط وسط اش

 بود غرق خودش رویاهاي افکارو در واقع در اما بود برنج ریز و سفید هاي دانه به حواسش تمام "میکردظاهرا پیش و

 با اي انیهث چند آرامبگیرد زمین روي تا که دیگی در یا سینی افتادن ناگهانی  صداي با گاهی از همیشههر معمول طبق

 زیبایش و فرم خوش میگشتسر بر خیالش دنیاي به دوباره بعد جامیپرید از میکشید شیون خردکنی اعصاب و بلند صداي

 دست از هم خودش گاهی.  دورمیزد اش بچه سه و شوهر محور حول خیاالت و افکار این تمام اما خیال و ازفکر بود پر

 بود کس همه و چیز همه فکر به مدام چرا میزد؟ شور آنقدر چیزکوچکی هر براي دلش چرا آخه میخورد حرص خودش

 هک وقتی تا "حتما: میداد خودشرا جواب خودش بود؟بعد بیدار وقت چه تا ایمان که کرد فکر خودآگاه نا خودش؟باز جز

 البتهخودش شهن فرشاد و فراز با بازیگوشی مشغول و کنه دوره دیگه بار یه امروزهم خداکنه کند دوره را کتابش دیگر یکبار

 شنیدن با...دشناس نمی پا از سر دیگه افتد هایشمی خاله پسر به وقتی  و است بچه حال هر به خب ولی بود مسئولی پسر
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 به رو ورهمانط  زد صدایش که بود  کسی دنبال کردبه نگاه طرفین به حواس بی آمد بیرون افکارش از دوباره خودش نام

 به ردک شروع تند  تند... ها میشه دیر نشد تموم خانم محبوب:کناري همسایه بود خانم بله؟؟راضیه: داد جواب صدا جهت

 هب آگاه ناخود ذهنش زعفران بوي شدن بلند با دوباره داشت پختنذر می زرد شله صفر 28 سال هر  برنجها کردن پاك

 و بود افتاده بام پشت پلههاي باالي از احسان بود شبی چه بود شده خدا دامن به دست که شبی آن به پروازکرد عقب

 توي حکمم یوسف که وقتی تا و بود کرده گم حسابی را پایش و بوددست ترسیده چقدر او و بود خون غرق صورتش تمام

 نذر بش همان  بود شده ائمه بهدامن دست و کرده گریه را بیمارستان تا خانه راه تمام بعد  نگرفت آرام نزدهبود صورتش

 دبچهبای بود گفته دکتر وقتی داشت حالی چه  بپزد زرد شله صفر 28 هرسال درببرد به سالم جان احسان اگر که بود کرده

 نه خا به ار او بعد نشد دیده احسان در مغزي ازضربه عالئمی اگر تا بمانند منتظر و دارند نگه بیمارستان در ساعت 24 را

 دوباره... هک شبی آن از غیر به البته بود اش زندگی شبهاي بدترین از یکی هم شب چهکشیدآن محبوبه که واي ببرند

 سرش یستک صدا صاحب که بگوید میتوانست شرایطی هر در و بسته چشم شناخت می را صدا اینبار زد صدایش کسی

 جبرن دونه یه میکنم نگات دارم است دقیقه چند االن! شد شب محبوب وا:میکرد نگاهش حیرت با مادرش چرخاند را

 ادربهچ  کوتاه قامت قد آن با مادرش. داد تکان سر و زد روحی بی لبخند محبوبه...فکر؟ تو رفتی باز نکردي جا همجابه

 از شا خاکستر موهاي از اي دسته نمود بعیدمی سال و سن آن از که میداشت بر قدم تند چنان آمد جلو تند و فرز کمر

 را دشکمیخو محبوبه بود چسبیده اش پیشانی روي عرق از خیس بود زده گره و سرشچرخانده دور که سیاه روسري زیر

 آن گیردب نیشگونش خواهد می میکرد وقتیشیطونی کودکی سالهاي مثل مادرش مبادا ترسید اي لحظه کرد جور و جمع

 نیشگوناز نه شد راحت خیالش کشید بیرون محبوبه دستان بین از را سینی وقتیمادرش ولی چشم همه این جلوي هم

 دتخو وقت اون معطلند آدم همه این تو واسهنذر سالمتی نا محبوب:  گفت سرزنش پر نگاهی با مادرش نبود خبري

 یک ینکهبودا شده تموم حاال تا بود برنج گونی کنی می فس فس داري ساعته دو کنی؟االن می سیر خیال و خواب توي

 نشستتند حوض نارک سفید سنگ به کردن فوت از بعد و کشید را سینی بعد.ببینم من بدش نیست بیشتر فزرتی سینی

 را مرشک بود شده خشک کمرش پاهاو و کمر زیاد نشستن از برخاست جا از سختی به محبوبه کردن پاك کرد تندشروع

 برنج یلوک دو باید که شده نما خواب دیشب:شده نصیبش ملوك عمه صدقهسر از دردسر این کرد فکر خود با و کرد راست

 برنج این تا شهمیک طول حاالکلی بخوره خیس قبل شب از باید نذري برنج بابا بگه بهش نیست یکی بیاره نذرمن واسه

 باید کردمی غل غل برنج بودندرفت گرفته را دورش زنها که مسی دیگ سر باالي میزد غر لب زیر که همانطور...بشه نرم

 را ادامب خالل از پر سینی حواس بی و کرد دراز را دستش میکرد خراب زردرا شله وگرنه میکردند درست جدا را عمه برنج

 توانست می شدحتی اشک از اختیارپر بی محبوبه چشمهاي و فرستادند صلوات پوش سیاه جمعیت کرد سرازیر دردیگ

 حبوبهم و پختند می حلوا فامیل زنهاي که شبی آن افتاد یونس دوبارهیاد کرد پر را دماغش حلوا بوي که بخورد قسم

 شا زندگی شبهاي ازبدترین یکی هم شب میشدآن فشرده میکردند هق هق دل ته از که زنانی آغوش گنگدر و مات

 دستی کامت با آورد می چشمانش به اشک آگاه ناخود و بود شده اشقاطی تنهایی و پناهی بی بوي با حلوا و گالب بودبوي

 بعد...تی؟داش نگه همونطوري دستترو چرا یهو شده چت محبوبه: میکشید را دستش که بود خواهرش مرضیه آمد بهخود باز

 هاي ونهگ به مالیم اي ضربه کوتاهش وانگشتان کپل دستان آن با بود چرخیده طرفش به که محبوبه صورت دیدن با

 یزر یک که همانطور...بیا افتاده؟ فشارت نکنه پریده؟ رنگت چرا ؟ شد چی...  بده خدامرگم اوا:  زد سرخش و گوشتی



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣ 

 

 تا پیش وزر چند از "حتما است خستگی از افتی می پس بشینداري بیا بیا: کشید و گرفت را بازویش زیر زد می حرف

 یک هفائز:  زد صدا و رفت سمتی به خرامان و ناز با بعد... بشین هان؟ میکشیدي کار خودت از و پابودي سر همش حاال

 که لشتپ و چاق خواهر به محبت با محبوبه... بجنب نداره رو به رنگ بخوره ات خاله بده بیار زرد شربتشله اون از لیوان

 همیدف حاالمی میکرد اش خواستنی که زیبا و بکر اي عشوه بود ناز از پر کارش همه نگاهکرد داشت خداداد نازي و اطوار

 با دمر!!!!احمد:  میگفت ناز و شماتت با خواهرش مواقعیکه در حتی است کوتاه قد و تپل زن این هالك آقا احمد چرا که

 کردن صدا در پنهان سرزنش آن با طور چه ماند می عجب در محبوبه گاهی!احمد جان:  میداد جواب دل ته از محبتی

 داشت آن حافظ قول به فهمیدخواهرش می داشت تازه انگار حاال میداد را جوابش مهر پر و شیفته همه آن خواهرشمرد

 محبت و مهر باز مانده پا سر گشنه و تشنه لحظه آن تا و نکرده چرااستراحت که میکرد شماتت را او داشت که حاال حتی

 هر به رمهربانت شاید همانطوربودحتی هم پسرانش و دختر و شوهر براي حتی میکشید سرك کلماتش  تک تک ازمیان

 و گالب و هل شربت از پر لیوان و داد تکان را سرش! عمرش و مرضیهجان خود قول به آنها و بود خواهرش او حال

 نفائزهجو بخورمخاله تو عروسی شربت الهی:  کرد نگاهش محبت با و گرفت اش شکفته تازه خواهرزاده دست از را شکر

 عشوه او که کرش را خدا نشنیدباز محبوبه گفتکه چیزي لب زیر شد سفید و سرخ بود الغر کمی و بلند قد پدرش مثل که

  یکی  این میشد کنی خراب خانه چه که واي داشت هم با قامتپدرش و قد با را مادرش ناز و.

 میگفت مرضیه بود کرده جمع خودش در جا یک را زنانه هنرهاي همه و بود طناز  زیبا فائزه مرضیه داماد حال به خوش

 میگه دهد نمی راه خانه داخل به را کسی حتی احمد ولی اند کنده جا از را خانه در پاشنه  خواستگارا هم حاال همین از

  ببره رو کامل استفاده اش دختري دوران مسئلیت بی زندگی از و بخونه درس باید است بچه هنوز فائزه

 که نبود هتج بی میشد گلستون دنیا میکردن فکر اینطور همه اگر آقا احمد بیامرزه پدرتو خدا کرد فکر خودش با محبوب

 آمد می در مادرشان صداي که آنقدر میکرد را تعریفش ریز یک سرش پشت و داشت دوست رو احمد همه آن خواهرش

:  

  میداره بر رو میشنوه دیگه کن بس مزضی دیگه زدي بهم حالمو اه

  :آورد درش خیال و فکر از اي آهسته و ظریف صداي بار این

  مامان مامان

  ؟ شده چی:  لرزید اختیار بی محبوبه

  شده؟ بد حالت چرا ببینم آمدم هیچی: شد خنده از پر کودکان صداي

 درشپ به دخترش چشمان که کرد شکر خدارو بار هزارمین صد براي کرد نگاه نازش دختر به محبت و عشق با محبوبه

  : کرد نگاهش مهربانی با و کشید دخترش سر بر دستی گرد و بادامی خودش مال مثل نه مخمور و درشت رفته

 صبحونه روزام من ببین  خورد کامل باید رو صبحونه میگم که همینه براي رفت گیج سرم برم قربونت نیست بد حالم

  .... کنم غش بود نزدیک نخوردم
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  خوردم من که خوب چه:  خندید دخترك

 نیشیری این به دختر یک که داشت لطف او به خدا چقدر داشت دوست را دخترش چقدر بود عشق از پر محبوبه صداي

 و پلت هاي گونه و شد خم دارد نگه را بچه بود کرده مجبورش یوسف که خوب چه کرد فکر باز بود گذاشته دامانش در

 اللی و مریم با برو بدو! ها سوزي می داغه خیلی!  ها دیگ طرف نري مامان جون الهام:  بوسید محکم را دخترك سفید

  !آفرین کن بازي

 واي دش بلند جا از دوباره محبوب دوید بودند بازي مشغول حیاط ته که اي بچه چند سوي به و داد تکان سري دخترك

 و گله از پر صداي که بود نرسیده دیگ به هنوز امروز؟ هم آن بود خاطراتش مرور وقت چه حاال داشت کار چقدر که

  :میزد غر داشت نرسیده هنوز شنید را جانش عمه شکایت

  واهللا کردین هنر بزارم بار جدا رو برنجم بودم بلد خودمم من علیکی چه سالمی چه

 بمحبو اگر "مثال نداره فرق جاش وگرنه شماست نیت مهم جون عمه:  شد بلند مادرش صداي از جلوتر مرضیه صداي

  میخوره؟ هم به نذرش بریزه دیگ تا 2 تو خودشو برنج

  :گفت رنجیده مادرش ولی نشنید محبوبه که کرد غرولند چیزي لب زیر عمه

 هم قاطی رو دوتا این شه نمی بود کرده خیس رو برنجش پیش شب از محبوبه واردي خودت که شما خانوم ملوك وا

  میشه خراب گذاشت

  عجب چه جون عمه سالم: رفت جلو بخواباند را غائله اینکه براي محبوبه

  بفرمایید آمدید خوش مادرجون سالم: رفت بود شده وارد عمع سر پشت که شوهرش مادر طرف به بعد

  ریدهب رو امانم درد پا این شد دیر که ببخشید مادر ماهت روي به سالم:  بوسید را محبوبه صورت مهربانی با خانم زهرا

 نگفت همونب کسی ولی برسیم خدمت زود صبح از میخواستیم ما واهللا:  شد بلند گوشش کنار از عمع شماتت پر صداي

  ... باشم پاش و دست تو من خواد نمی جون محبوب شاید گفتم خودم با منم

  : کشید آه اش عمه دهنده آزار و تکراري حرفاي شنیدن از بیزار محبوبه

 خودشون میپزم زرد شله امروز من میدونن همه ؟ همه کردم دعوت من آدمو همه این مگه جون  عمه حرفیه چه این

  خواد نمی کردن دعوت خودتونه منزل جا این ضمن در  کمک آمدن

 خیال به وقت هر شنید می را قلبش صداي مححبوبه شد گم حیاط هیاهوي در کرد نازك چشمی پشت خانم ملوك

 کسی هب بتواند میشد باورش هم خودش انگار میزد تندتند قلبش طور همین میداد کسی به اي کوبتده جواب خودش

  میکرد صدا و سر طور آن قلبش میکرد پرهیزي نا وقتی و بدهد جوایب
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 ريس  بود کشیده درهم جون عمه حرفاي از را هایش سگرمه که مرضیه طرف به میگشت بر دیگ طرف به که همانطور

  : گفت آهسته و داد تکان

  نیست خودش دست مرضی نگیر سخت

  نکنه درد دستت ببر شربت هم ملوك عمه و خانم حاج براي خاله جون فائزه:  کرد بلند را صدایش بعد

 می زرد شله وقت بودهر شیرین رایحه این عاشق یوسف بود کرده پر را کوچک  حیاط زرد شله خوش و شیرین بوي

 رو گلش "ماحت...  بویی چه به به:   خندید می و میکشید عمیق نفس چند حیاط وسط  میگشت بر یوسف که شب پخت

  ؟؟ نه داشتی نگه من براي

  گذاشتم تو براي رو دیگش ته نخیر راضی خود از چه: میگرفت حرصش محبوبه و

 اشتی؟د نگه برامون رو دیگ ته حاال کردي بیرون رو بجه تا دو این و من صبح از:  میکرد نگاهش خلقی خوش با یوسف

  خانوما خانوم نکنه درد دستت

 رهمه چه داشت دوست را یوسف چقدر  گذاشت می سفره وسط را زرد شله از پر بزرگ کاسه خجل و شرمنده محبوبه و

  ! مرد این داشت ماري

 هیال!  جون مادر باشه قبول آورد درش رویا از شوهذش مادر صداي لرزید دلش جهت بی و زد پهنی لبخند افکار این با

  ...  باشین سالمت و خوش همیشه

 ادهایست بزرگ دیگ پا درد از خمیده خانوم حاج.  دوخت چشم زن مهربان و نورانی سیماي به و آورد باال را سرش محبوبه

 یم صلوات تند تند دیگ دیگر طرف هم خودش مادر میزد هم به را دیگ محتویات داشت  بزرگ چوبی قاشق با و بود

 وقتی ارب هر بود نمانده کار شدن تمام به چیزي دیگر جوشید می سنگینی به رنگ خوش و طالیی زرد شله  فرستاد

 ندک وفا عهدش به هم سال آن توانسته که میکشید راحتی نفس میکرد پخش ها همسایه بین هم رو ها ظرف آخرین

 می دیگ درون را چوبی و بزرگ قاشق اي لحظه داشت حاجتی کس هر بود نمانده باقی کار پایان به چیزي هم حاال

  میشد خیره حاجتمند شخص صورت به مواقع جور این همیشه محبوبه چرخاند

 بند هک آنچنان قاشق گرفتن محکم و لب زیر ورد بسته نیمه چشمان گرفتند می خودشان به حالت یک همه "تقریبا

 به همه و شود روا همه حاجت میکرد دعا  هم محبوبه بار هر و...  دیگ درون آن چرخاندن آرام و میشد سفید انگشتان

 فظر خوایم می بزنه هم رو دیگ خواد نمی کسی:  کرد ساکت را همه اي لحظه خانم سعیده صداي.  برسند آرزویشان

  ... کنیما پر رو ها

  ... نمونید جا ها هستم هم شما با...  فائزه رعنا، ، گیتی آهاي:  داد ادامه کنایه پر و زد لبخندي بعد

 هرششو مادر بعد دقیقه چند کرد خوشبختی آرزوي بخت دم دختران تمام براي لب زیر و زد لبخند خودآگاه نا محبوبه

  : کرد صدایش
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  ...ها میشه سفت داره دیگه ؟ بکشیم جان محبوبه

  ... کنید پر ها بچه و یوسف براي اول خانوم حاج:  برداشت را بلور بزرگ کاسه پاچه دست محبوبه

 مرضیه و رفت غره چشم دیگ باالي از مادرش. کشیدند آه حسرت با  اي عده زدند لبخند زنها از اي عده حرف این با

 ینب این در و داد تکان سر خجول لبخندي با نداشت ها حرف این و  حسادت و چشم به اعتقادي که محبوبه. گزید لب

 میاره در بازي لوس ها عروس تازه مثل هنوز:  داد گردنش و سر به قري اش عمه خندید رویش به شوهرش مادر فقط

...  

 دوباره ردک پر را کاسه اولین داشت کوتاه اي دسته که بزرگ اي مالقه با خانوم حاج شد ساکت نداد جوابی کسی چون و

 تمیز رايب اي عده شدند دسته چند "فورا داشتند خودشان بین پنهانی قراري انگار زنها.  کرد پر را حیاط صلوات صداي

 ايه سینی با جوان دختر چند و ها کاسه روي انداختن نقش براي دارچین پر هاي کسه با نفر چند ها ظرف دور کردن

  . ماندند آماده و حاضر زردها شله پخش براي بزرگ

 فرما کمح فضا بر سکوت اي لحظه میزد در به سنگ با کسی شد بلند حیاط در صداي که بود نشده پر دوم ظرف هنوز

 و خانوم اجح و مرضیه عاقبت کیست در پشت بدانند شان دستی بغل بودند منتظر انگار میکردند نگاه هم به همه شد

  ؟؟ کیه یعنی:  پرسیدند هم با مرضیه

 سیک چه پس بودند حاضر آمدند می کمکش به سال هر که کسانی همه "تقریبا کرد نگاه اطراف به متعجب محبوب

  ؟ میزد در صبري بی همه آن با و بود در پشت

  کیه؟ ببین برو تویی خونه صاحب جان محبوبه:  آورد خود به را او  کمادرش صداي عاقبت

 یدقاپ رخت بند روي از را گلدارش چادر میرفت در طرف به که همانطور و شد  کنده جا از محبوبه جمله این شنیدن با

 وبارهد شدند ها کار وانجام زدن حرف مشغول و شد راحت خیالشان گویی میرفت در طرف به که محبوبه دیدن با بقیه

 در پشت کسی چه که میکرد فکر خودش با حال همان در و  میرفت در طرف به عجله با محبوبه کرد پر را حیاط همهمه

 پیش دهآم اند نداده اش زي با ها بچه "حتما باشد احسان هم شاید...  ببرد را کتابش و دفتر شاید بود؟ ایمان شاید است

 آگاه خود نا دباش نیامده بالیی ها بچه سر کنه خدا:  گزید لب نگران دل محبوبه ؟ باشد یوسف نکنه...  شکایت محبوبه

  ؟؟؟ کیه:  پرسید آهسته در کردن باز از قبل و کشید صورتش روي را چادرش بال

 وردهآ برایش بدي خبر ترسید می.  میزد شور دلش.  شد گم کوچک  حیاط صداي و سر و همهمه در ضعیفش صداي اما

  ! بود خطر در کسی که این براي "حتما چه؟ براي عجله داشت عجله کوبید می در به محکم آنطور کسی هر باشند

 و دخور یکه بود ایستاده در پشت که  مردي  چهره دیدن با اي لحظه گشود را در عصبی و نگران محبوبه.  خدایا واي

  : گفت آهسته طوالنی "نسبتا مکثی از پس و زد لبخندي محبوبه دیدن با مرد گذاشت عقب به قدمی

  نشدي عوض هیچ -
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 همان رد حتی اما!  گرفنه اشتباه کسی با را او "حتما مرد کرد فکر شد خیره مرد سیماي به نگران و دستپاچه محبوبه

 ندمیجوگ بقیه و ریخته کمی سرش ي موها بود تکیده و الغر مرد.  است اشتباه وسط آن در چیزي دانست می هم لحظه

  ..... اما بود  کشیده تیر اش  بینی و رفته گود ها چشم

 کشید آه ودش زمین نقش که این از قبل رفت پس صورتش روي از چادر بال اختیار بی و شد خیره مرد به ناباورانه محبوبه

  تویی؟؟؟؟ "واقعا: 

 دار رخب یوسف میرفت که فامیل از کدام هر خانه ؟ میرفت باید کجا "واقعا آمد بند نفسش که خورد جا چنان محبوبه

 کجا.... .خانوم: پرسید دوباره مرد داد قورت را دهانش آب سختی به فشرد را گلویش بغض یوسف آوردن یاد به با میشد

  برم؟

  .....فرمانیه:  گفت کند شک چیزي به مرد آنکه از قبل افتاد فرشته یاد ناگهان محبوبه

  . رفت فرو فکر به و داد تکیه عقب به آسودگی با کرد حرکت ماشین وقتی

 ازدواج از عدب که اي فاصله بودند راز هم و صمیمی هم با خواهر دو مثل بود دبیرستانش دوستان بهترین از یکی فرشته

 دوستانه ارتباط اما شد بیشتر محبوبه ازدواج با افتاد بینشان شهر باالي به متوسط محل آن از انتقالش و فرشته استثنایی

 مدیون عمر آخر تا را فرشته که اتفاقی  بود شده بیشترشان نزدیکی باعث اتفاقی مدرسه سالهاي در بود نشده قطع شان

 نزدیک دبودن دیده را هم که باري آخرین از بیفتد یادش به استیصال آن در تا شد باعث دین همین و بود کرده محبوبه

 یابانخ ابتداي در راننده میکند کمکش بود مطمئن داشت دوستش از که شناختی با محبوبه اما گذشت می سال یک

  خانوم؟؟ کوچه کدوم: نگریست عقب به باز فرمانیه بزرگ

 تنها الح به تا و آمد می دنبالش بعد ساعت چند و میرساند را او یوسف همیشه آخر داد آدرس شکسته پا و دست محبوبه

  ایستادند فرشته خانه بزرگ اي قهوه در جلوي جو و جست مدتی از بعد انجام سر بود نرفته جا هیچ

 اشکالی گرا ندارم همراه پول من ببخشید: گفت لرزید می راننده بد برخورد ترس از که صدایی با و خجالت از سرخ محبوبه

  بگیرم پول خانه صاحب از تا کنید صبر اینجا دقیقه چند ندارد

  باشید من مهمون ؟ آبجی حرفیه چه این:  گفت وار لوطی مرد

  ...... بدید اجازه دارید اختیار:  گفت لب زیر خجل و شرمنده محبوبه

 وقت تدوس عجب چه؟نمیگه باشد خواب فرشته شوهر اگر لرزید می ناراحتی از فشرد را خانه زنگ و شد پیاده فوري بعد

 همین براي نمیکردند صحبت زیاد شوهرانشان درباره وقت هیچ ؟ شود بد فرشته براي مبادا ؟ داري نفهمی و منشناس

 ؟ اییدنی خوشش زنش دوستان آمد و رفت از نکند است مردي چطور مواقع جور این در فرشته شوهر دانست نمی محبوبه

  ؟ بله:  پراندش جا از جوانی پسر صداي ؟ شود آب شکر شوهر و زن بین اش موقع بی مزاحمت با نکند

  هست؟ مامان پسرم سالم:  گفت لب زیر  آهسته و زد زل شد روشن ناگهان که رنگ سیاه صفحه به محبوبه
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  ... تو بفرما برم قربونت الهی توي جون محبوبه:  فرشته زده هیجان صداي بعد شد شنیده پچی پچ صداي

  : بگیرد را زبانش جلوي نتوانست ماند جا بر ها گرفته برق مثل محبوبه

  ؟ کرده خبرت کسی منم فهمیدي کجا از فرشته

  .... گذاشتیم تصویري آیفون بابا نه: خندید فرشته

  ؟ میگردن دنبالت مگه پرسید جدي بعد

 حبوبهم میرفت ور داشبورد در چیزي با داشت و بود کرده مشغول را خودش راننده کرد نگاه را سرش پشت نگران محبوبه

  دادمن رو تاکسی پول من در دم بیایی پول با بکشی زحمت میشه جون فرشته:  کرد پچ پچ و برد نزدیک را سرش

  .. میام االن:  شد عجله پر فرشته صداي

 بود دهش ولو مهمان اتاق تخت روي برد می سر به مأموریت در فرشته شوهر اینکه دانستن از آسوده محبوبه بعد ساعتی

 وقتی اندم می ساکت ناراحتی شدت از گاهی و لرزید می بغض از صدایش کرد فرشته براي روز آن وقایع تعریف به شروع

  کردي؟می کار چه بودي من جاي تو:  پرسید و کشید راحتی نفس کرد تعریف دوستش براي را چیز همه مکافات هزار با

 "اصال:  گفت و کرد خشکی سرفه آمد نمی در صدایش آمد خود به بود زده خشکش محبوبه حرفاي شنیدن از که فرشته

  ! دمکر می عوض رو ام خونه بودم تو جاي اگر کنم فکر..  بیاد سرم بالیی چنین که بکنم رو تصورش تونم نمی

 ایمان ؟ نمک چه رو ایمان کنم رابطه قطع فامیل با تونم نمی باشم اینجا اگر...  نمیشه:  گفت امید نا و غمگین محبوبه

 روم "اصال ؟ میگه چی خانوم حاج واي...  میکنه بیچاره رو یوسف و من میپرسه سوال یک و هزار شده بزرگ دیگه

  ... کنم نگاه چشماش تو نمیشه

  کردي؟ کارو این دونسته تو مگه ؟ چیه تو تقصیر آخه برید رو حرفش فرشته

  کرد بلند رس فامیل جلوي نمیشه دیگه میاد بار افتضاحی چه میدونی حاال ؟ چی حاال ولی نه:  کرد بلند را دستش محبوبه

 خاکی هچ حاال ؟ بیاد من سر باید بال این آدم همه این بین از چرا!  شکر رو کرمت خدا اي: نالید باشد خودش با انگار بعد

  ....ندارم طاقت "اصال کنم؟  سرم به

 ادامه زندگی به شوهرت با تونستی می  بودي من جاي نو اگر فرشته بگو بهم رودربایستی بی:  کرد فرشته به رو بعد

  هان؟ افتاده اتفاقی که انگار نه انگار بدي؟

 تمام اتفاق ینا با ولی  بگم باید چی نمیدونم:  کرد بلند سر مدتی از بعد  ماند ساکت معلوم نا اي نقطه به خیره فرشته

 ها بچه اب ات مادري رابطه نه  ات زناشویی زندگی نه  مونه نمی باقی سابق مثل هیچی میشهدیگه رو و زیر آدم زندگی

  ... ات فامیلی رابطه نه
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 برو.... برو بگم بهش کنم؟برم چه حاال:  گفت کنان هق هق نشست محبوبه دل زخم بر نمکی مثل فرشته هاي حرف

 کاسه چه... خدایا؟ واي کنم شیم؟چه گور و گم بریم یوسف با بذارم رو ها کنم؟بچه فرار ها بچه بودي؟با که جایی همون

  !دادي دستم کنمی چه کنم چه

  ..... میرفتم بودم تو جاي اگر کنم فکر:  شکست را سکوت فرشته عاقبت ماندند ساکت دو هر لحظه چند

  میرفتی؟ کجا رفتی؟ می کرد نگاه دوستش به ترسان محبوبه

 کس یچه که جایی یک میرفتم...  اینجا جز به جایی هر:  گرفت زیبایش و ظریف دستان میان را محبوبه دست فرشته

  ....نشناسه منو

  ..... گذشته حرفا این از  بگذرونم زندگیمو جوري چه... پول؟ کدوم با چطوري؟:  کشید آه محبوبه

 بگذرم هام چهب از کنم؟چطوري چه صاحبم بی دل این با:  افتاد گریه به بلند صداي وبا بگیرد را  جلویش نتوانست دیگر

  ...خدا اي...  بگذارم تنها را یوسف چطوري...فرشته؟

 دست زا زندگی براي محبوبه میگریستند هم آغوش در دو هر حاال گرفت آ؛وش در صمیمانه را دوستش رفت جلو فرشته

  . دوستش مظلومیت براي فرشته و اش رفته

 محبوبه مدیون را  خودش همیشه که فرشته بود شده آماده محبوبه تازهی زندگی شروع براي چیز همه بعد روز دو

 به و  کرده کرف هم با صبح تا شب آن بود گذاشته تمام سنگ که الحق و کند تالفی تا بود کرده پیدا فرصتی میدانست

 کسی هک جایی در هم آن خودش کردن نیست به سر جز به نمانده محبوبه براي راهی هیچ که بودند رسیده نتیجه این

 فتادها دور اي جزیره در کوچک شغلی داشت جا همه در زیادي دوستان نفوذش پر شوهر واسطه به که فرشته نشناسدش

 با  عادهال فوق مردي که فرشته شوهر توسط هم مدارك نداشتن و شناسنامه مشکل بود کرده پا و دست دوستش براي

 بود ورکش از خارج فرشته شوهر چون دور راه از و تلفن با چیز همه  البته شد حل بود نامی صاحب سیاسی نظر از و نفوذ

 از محبوبه به و بود کرده درست را چیز همه جا همان از همسرش هاي خواهش و محبوبه مشکل شنیدن از اطالع با اما

 بلیط ولپ ماند می فقط بودند داده رفاهی امکانات کلیه با اي خانه شود کار به مشغول آن در بود قرار که شرکتی طرف

 راوانف  دلبازي و دست و  مهربانی با فرشته هم آن که زندگی براي اولیه مایحتاج و لباس مقداري کردن فراهم و هواپیما

 دوستش تدانس می که هم فرشته و بود پذیرفته او از  قرض عنوان به را چیز همه محبوبه البته بود رسیده محبوبه داد به

 که این اب بدهد پس را پولش توانست محبوبه وقت هر که  بود کرده قبول است پذیر آسیب و حساس موارد این در چقدر

 خبر یب که شبی آن از خون چشمش یک بود اشک چشمش یک محبوبه ولی بود شده درست نحو بهترین به چیز همه

 مادرش  د؟بودن حالی چه در بقیه یعنی نداشت خبر چیزي هیچ از  نداشت خبري هیچ  هایش بچه از بود آمده بیمارستان از

 هم سفیو...  کنند پیدا را محبوبه تا انداخته رو شناخته می که کسی هر به "احتماال هم مرضیه...  بود کرده دق "حتما

 چه که واي بود آمده سرش بر چه که واي!  یوسف براي بمیرم الهی:  شد سرازیر هایش اشک یوسف آوري یاد با... 

  ... یوسف براي بمیرم الهی  داشت دردي پر دل چه...  میکشید
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 هر و دنمان.  بود ماندن به مجبور او حاال بود کرده تر سخت را یوسف کار همین و بود کرده دستی پیش فرار در  محبوبه

 ندبود کرده اش دیوانه ها بچه "حتما  یوسف برات بمیرم:  نالید اختیار بی محبوبه....  شدن »او« چشم در چشم روز

 هیچ یعنی نداشت تقصیري که یوسف اما دانستند می مسئول را او همه و میکردند پیچش سوال خانوم حاج و مادرش

  ... نداشت تقصیري کس

 با و کرد نگاه دبو  ایستاده کنارش دست در بزرگی ساك با که فرشته به آمورد بیرونش فکر از گاه فرود گوي بلند صداي

  مدیونتم عمر آخر تا فرشته:   نالید بغض

  .... فقط...  کنم تالفی رو شوهرت و تو محبت و لطف تونم نمی وقت هیچ دونم می

 من دونم یم بعید خیلی که گرفت رو سراغت من از آمد کسی هم اگر باشه باشه راحت خیالت:  کشید آغوشش در فرشته

  نزنم حرف کلمه یک که میخورم قسم محمدم جون به گم نمی هیچی

 کن لمحال...   بگی دروغ سیاه رو من خاطر به نشی مجبور که نگیره تو تز سراغمو کسی کنه خدا:  کرد هق هق محبوبه

  جون فرشته

  .رفت می جدیدش زندگی استقبال به درد پر دلی با و بود نشسته هواپیما در محبوبه بعد ساعتی

  

  1378 سال قشم

 قرار وقت هیچ یعنی  آمد سراغش به خفگی احساس آسفالت رو گذاشتن پا محض به شد پیاده ماشین از سراسیمه زیبا

 هب زیبا کند خفگی احساس میشد باعث که لعنتی گرماي آن از امان ؟ کند عادت هوا دماي و بودن شررجی به نبود

 نمی نبیرو هوا این تو سگ مادرش قول به نداشت هم تعجب جاي البته نمیزد پر پرنده کوچه در انداخت نگاهی اطرافش

 به دامک هیچ هنوز اما  شت میگذ جهنمی جزیره این به پدرش انتقال از سال دو یکی که این با  آدمیزاد به برسد چه آمد

 اما بگزارد بیرون خانه از را پایش خواست نمی دلش "اصال زیبا اوایل بودند نکرده عادت آن بودن شرجی و هوا گرماي

 حاال دهد انجام  کاري گرفت تصمیم انجام سر و شده طاقت بی حسابی ماندن خانه در و کاري بی وقت چند از بعد

 به نزد غر ماه شش از بعد و نیاورده طاقت اما برادرش گذشت می رفت می ار سر که مدتی از نیم و سال یک به نزدیک

 دلش بیشتر هالبت نیاورد کم میخواست رضا برادرش قول به زیبا ولی بود برگشته بزرگشان مادر نزد تهران به زمان و زمین

 حبوبهم وجود البته دهد وفق شرایط با را خودش بود کتدنی جان هر به میکرد سعی و بگذارد تنها را مادرش خواست نمی

 محبوبه رهجزی به ورودشان ابتداي همان از نبود تأثیر بی شرایط این برابر در صبر و تحمل در دیوارشان به دیوار همسایه

 و بازی صورت آوردن یاد به با نگذرد سخت بهشان و نکنند غریبی تا داشت را مادرش و او هواي مهربان خواهر یک مثل

 ستشد به انجام سر تأخیر با و هفته چند از بعد که اي مجله گرفت فرا را وجودش سراسر هیجان دوباره فرشته معصوم

 آورده تطاق سختی به کار سر داشت محبوبه براي مهمی اخبار چه که واي فشرد انگشتانش میان تر محکم را بود ریده

 ار خودشان خانه زنگ بود دل دو کرد پا به پا هی خانه جلوي آورد در را قضیه توي ته تر زود خواست می دلش حاال بود
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 دنشب بگیرد دوش و بخورد ناهار برود خودشان خانه به گرفت تصمیم کردن فکر کمی از بعد را محبوبه خانه یا بزند

  . برود محبوبه پیش نمناك لباسهاي آن با خواست نمی دلش "اصال و بود عرق خیس

 :کشید فریاد کرد باز را در مادرش تا زد زنگ زده هیجان بگذارد میان در مادرش با را موضوع اول بود بهتر حال هر به

  !...... دارم برات خبري چه بدونی اگر مامان

  بکش هوار بعد تو بیا اول:  گفت بود خونسردي زن "اصوال که خانوم لیال

  : میزد حرف مادرش براي داشت بود گرفته لکنت هیجان از که زیبا بعد دقیقه چند

 آدم ستد چیزي یه تا مونه می ها زندانی مثل آدم جا این که میدونی پیشه هفته دو ماله رسیده دستم به امروز مجله این

  .... دیدم اینو که کردم می رو و زیر را  مجله بار دومین واسه داشتم طور همین منم خوردش می خوندن جاي به میرسه

  : بودند کرده چاپ آن در را زیبایی و جوان زن عکس که کرد اشاره کوچکی ستون به بعد

  ؟ کیه این گفتی اگر مامان ببین

  خودمونه محبوبه این:  نگریست دخترش به ناباورانه و کرد تنگ را چشمانش و برد جلو را سرش لیال

  خودشه! آفرین!  آفرین: زد فریاد زیبا

  هان؟ کردن چاپ رو عکسش چی براي: پرید دخترش حرف میان به عجوالنه خانوم لیال

...  ردهک چاپ پسرش رو عکس این جاست همین جالب نکته: گفت و کشید بیرون مادرش دستان میان از را مجله زیبا

 بیرون  تانبیمارس از مادرش پیش سال شش از نوشته  میشه کباب دلش آدم بخون بگیر شده گم ساله شش مادرش انگار

 ها لفنت شماره این با که کرده استدعا داره خبر جاش از یا دیده رو مادرش که کسی هر از و نگشته بر حال به تا و رفته

  .... بگیره تماس

 هیچ.. . تنهاست همیشه محبوبه چرا که میکردم فکر  خودم پیش همیشه من:  زد لبخندي و شد ساکت اي لحظه زیبا

  ....بگو پس.... نداره ارتباط کسی با... نمیره مرخصی وقت

  بهتره نزنی حرف خودي بی  نمیدونی چیزي هنوز که تو نکن داوري پیش:  گفت فوري خانوم لیال

  چیه؟؟ پسرش اسم حاال: پرسید کند پرت را کنجکاوش دختر حواس اینکه براي بعد

  محبی ایمان....  ایمان:   داد جواب تند زیبا

  شد خیره محبوبه سپید سیاه و کوچک عکس به و گرفت زیبا از را مجله باز لیال

 مهمی اتفاق دبای که داشت یقین بود کرده پیدا محبوبه از که شناختی با بود شده شوهر و زن این جدایی باعث اتفاقی چه

  ؟؟ بود آمده سرش بر چه یعنی باشد آمده جهنمی و کوچک جزیره آن به و کرده رها را چیز همه محبوبه تا باشد افتاده
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  : پراندش جا از دخترش صداي که میزد قدم افکارش میان در لیال

 قیافه آمد پسرش که بعد جاست این مادرش  بگیم و پسرش به بزنیم زنگ کنیم غافلگیر را محبوبه بیا میگم مامان

  .... است دیدنی محبوبه

 خودش وبهمحب باش مطمئن  ها بکنی اي احمقانه کار چنین مبادا زیبا:  میلرزید هیجان از صدایش  پرید جا از فوري لیال

 ما.. . داره خاصی دلیل "حتما نگرفته تماس باهاشون حاال تا اگر داره هم آدرس و تلفن شماره کجاست پسرش میدونه

  فهمیدي؟ میاره سرش بر چه نیست معلوم که بکنیم کاري محبوبه اجازه بدون نداریم حق هم

  ؟ هان ؟ گاه تبعید این تو آمده کرده ول شو بچه و زندگی و خانه محبوبه که شده چه یعنی حیف چه:  کشید آه زیبا

 اقتط سال شش که بوده مهم اینقدر محبوبه براي "حتما بوده  هرچی ولی مادر بگم چی:   انداخت باال اي شانه  لیال

 از دور الس شش تونسته که افتاده اتفاقی چه ببین نازکه دل و مهربون خیلی محبوبه گذاشته جیگر رو دندون و آورده

  ... کشیده سختی خیلی "حتما براش بمیرم!  بیاره طاقت بچش

 یکنهم سعی آدم چقدر هر  نمیزنه خودش از حرفی وقت هیچ که همینه براي پس:   پرید مادرش حرف میان عجوالنه زیبا

 باید! جبع نمیگه ازش هیچی و شده پاك گذشته زمان محبوبه براي بشه موفق محال بکشه بیرون زبونش زیر از چیزي

  بیارم در رو قضیه این توي ته "حتما

 ولی افتد می رد صرافتش از سختی به فتد بیا سرش به فکري وقتی میدانست نگفت چیزي و داد تکان سري خانوم  لیال

 ظهره سر االن جون زیبا:  گفت ببرد هجوم محبوبه خانه سمت به خواهد می نخورده خورده را غذایش زیبا دید وقتی

  ... بگیر حالشو بعد بکنه استراحتی یه بخوره غذاشو بذار آمده کار سر از تازه هم محبوبه

  ....مامان اه:  افتاد مبل روي ناراحت زیبا

 دخترش اهیهمر دهد انجام میتوانست که کاري تنها بگیرد را دخترش جلو نتوانست دیگر خانوم لیال هوا شدن تر خنک با

 را یهاعالم و عکس آن و بود آمده خانه به زیبا وقتی از نیازارد را محبوبه و  نکند تجاوز خودش حد از باشد مواظب تا بود

  بود رفته فکر به هم خودش بود داده نشان

 خودش از وقاتا اکثر بود شده انگیز سوال برایش زیبا و ظریف زن این خصوصی زندگی بود شده آشنا محبوبه با وقتی از

 محبوبه خانواده هک بپرسد تا بود آمده زبانش سر تا بارها میکند زندگی تنها شکننده شخصیت آن با زنی چطور میپرسید

 در خواست نمی دلش بود نپرسیده چیزي و بود داده قورت را حرفش ولی نه؟ یا کرده ازدواج "اصال او آیا و هستند کجا

 هب همین و نمیزد حرف اش خصوصی زندگی مورد در گاه هیچ  محبوبه بدهد دست از را دوستش تنها سخت شرایط آن

 انجو زن که بود پیدا آشکارا است خطرناك آن به ورود و است محبوبه قرمز خطوط جز مقوله این که فهماند می لیال

 همحبوب شاید بگیرد را زیبا هیجان جلوي توانست می چطور...  حاال ولی بزند حرف اش زندگی مورد در ندارد دوست

  ....بود؟ گرفته فراموشی تلویزیون ابکی سریالهاي مثل شاید است دنبالش پسرش دونست نمی "واقعا

  .. ؟ کیه: آوردش خودش به محبوبه ظریف صداي
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  .... جان محبوبه هستیم مامانم و من گفت فوري زیبا

 چیده یظرافت چنان با هم ها همان ولی  بود شده پر شرکتی ثیه اثا اسباب با محبوبه خانه شد باز خشکی صداي با در

 عارفشانت خوشرویی با آراسته و مرتب همیشه معمول طبق محبوبه میشد خانه صاحب سلیقه متوجه وارد تازه که بود شده

 مجله کند برص توانست می سختی به که زیبا شد پدید نا آشپزخانه داخل خودش و بنشینند راحتی هاي مبل روي تا کرد

  : زد میز روي به اي ضربه آن با و کرد لوله دستانش  بین در را

  ... دارم باهات مهم کار یه.... بیاري چیزي نمیخواد بشین بیا جون محبوبه

 االب اي شانه ساکت خانوم لیال ؟ میده نشون العملی عکس چه نظرت به:  کرد پچ پچ و زد چشمک مادرش به رو بعد

   انداخت

  : کرد نگاه زیبا به لبخند با و گذاشت میز روي را سینی شد پیدایش شربت لیوان دو با محبوبه بعد دقیقه چند

  جون؟ زیبا شده چی باز

 صفحه به انجام سر کرد پاره را صفحه چند که داشت هیجان قدر آن زد ورق را مجله صفحات طاقت بی و عجول زیبا

  : زد لبخند فاتحانه و رسید نظر مورد

  ....بفرما...  ایناهاش

  :گفت و  میکرد نگاهش پرسشگرانه و متعجب که داد محبوبه دست به را مجله بعد

  ...محبوبه شدي مشهور عکست اینم بیا

 چهآن از عاقبت کرد لرزیدن به شروع اراده بی مجله در خودش عکس دیدن با کرد نگاه و گرفت را مجله دل دو محبوبه

 دیوار گچ سفیدي به رنگش و گرفتند راه هایش گونه روي از او  اجازه بدون هایش اشک بود آمده سرش بر ترسید می

 را ربتش لیوان که همانطور شد دستپاچه جوان زن خراب حال دیدن با مینگریست را محبوبه دقت با که خانوم لیال شد

  : توپید زیبا به میکرد  نزدیک جوان زن لبهاي به

  شدي؟ راحت حاال آوردي روزش به چه ببین دختر کنه چکارت بگم خدا

  :گفت کنان پته تته بود شده هول حال آن در محبوبه دیدن با هم خودش که زیبا

  ؟ میافته اتفاق این که بودم کرده بو رو دستم کف مگه چیه؟ من تقصیر

 محبوبه : داد تکان را  محبوبه هاي شانه دست دو با و  نشست بود نشسته آن روي محبوبه که مبلی جلوي زانو دو بعد

  ... کنم ناراحتت خواستم نمی خدا به شده؟ چی...  بزن حرفی یه خدا رو تو....  میشنوي؟؟ صدامو جون محبوبه...  جون

 کن اريک یه مامان:  کرد نگاه میریخت محبوبه شده کلید هاي دندون بین زور به را شربت که مادرش به مستأصل بعد

  ... ها ترسم می کم کم دارم دیگه... 
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 ردمم کار تو گفتم بهت دفعه صد مار زهر و مامان:  زد داد عصبی بود شده محبوبه حال نگران هم خودش که خانوم لیال

 دختر وزر به چه ببین.... میدونه خودش میگردن؟ دنبالش کارش و کس که چه تو به آخه نرفت خرجت به نکن فضولی

  .... آوردي مردم

 سپ ترس از دارم جون مادر بزن حرفی یه شده؟ چی برم قربونت جون محبوبه:  داد ماساژ را محبوبه هاي شانه مادر بعد

 به وت فهمه نمی است بچه زیبا...  ؟ شد چی دفعه یه بود خوب حالت که تو شد؟ چی آخه برم قربونت الهی...  افتم می

  ... ببخش خودت بزرگی

  :گفت سختی به و داد تکان را سرش ریزان اشک همانطور محبوبه

  نشید ناراحت خانم لیال نیست چیزي

 بوبهمح که طور همان بکشد دراز مبل روي کرد وادار را محبوبه و شد راحت خیالش محبوبه صداي شنیدن با خانم لیال

 رفت پزخانهآش به فوري زیبا کرد پرت طرفی به و کشید بیرون محوبه شده چنگ انگشتان میان از را مجله میداد ماساژ را

  کرد درست قندي آب و

 کرد محبوبه به رو مهربانی با خانم لیال بود شده مچاله مبلی گوشه شرمنده و خجل زیبا و گرفت آرام محبوبه بعد ساعتی

  :گفت و

  ... کردیم ناراحتت جور این که شرمنده  بازم شد بهتر حالت اهللا الحمد انگار عزیزم خب

  کنیم زحمت رفع هم ما دیگه شده خوب حالت اگر:  گفت و انداخت تندي نگاه زیبا به

 و غمزده صدایی با محبوبه بعد نزدند حرفی کدام هیچ لحظه چند بود مانده سکوت در معلوم نا اي نقطه به خیره محبوبه

  :کرد زیبا به رو گرفته

  کو؟ مجله اون

 لیال  نداشت تنگف براي حرفی اش زندگی در بار اولین براي بگوید چه باید نمیدانست نگریست مادرش به مستأصل زیبا

  :گفت بزند حرفی دخترش آنکه از قبا خانم

  ... که کرد بچگی هم زیبا این...  میشه بد حالت دوباره کن ول ؟ عزیزم کار چه خوایی می

  کجاست؟ مجله:  پرسید دوباره خانم لیال به توجه بی محبوبه

  گرفت محبوبه طرف به را مجله لرزان دستانی با ناچار زیبا

 ختارا بی اشک میگیرد درآغوش را کودکش  دوري سالها از بعد مادري انگار که گرفت دستانش در مجله چنان محبوبه

  :کرد زمزمه لب زیر شد جاري خوشرنگش و زیبا چشمان از

  بگردي؟ من دنبال خودت که شدي بزرگ اینقدر تو یعنی بمیره مادرت ایمان...  ایمان
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 دور بچه از حاال تا:  خانم لیال لرزاند می را صدایش بغض آورد درد به را لیال دل لبخندش برگشت خانم لیال سوي بع بعد

  سختخ؟ چقدر میدونی...  ؟ بودي هات بچه از

  یریختم بیرون داشت حاال و شده تلمبار دلش در جوان زن هاي حرف که دانست می کرد نگاه را محبوبه ساکت خانم لیال

 ريخب هیچ و خدا امان به  کنه ول کوچیکشو هاي بچه آدم سخته چقدر نمیدونی... بودي؟ خانوادت و خونه از دور حاال تا

 الهام نمک می احساس گاهی نخوابم هام بچه یاد با که  نیست شبی...  نداره طاقت دیگه دلم...  باشه نداشته ازشون هم

 بترکه وادخ می درد از قلبم  نیست کنارم کسی میبینم پرم می خواب از دماغمه تو موهاش خوب بوي حتی خوابیده کنارم

  کنم بغلش خواد می ازم و آمده پیشم کنان گریه احسان میبینم خواب گاهی

 با و رداشتب کاغذي دستمال جعبه از دستمالی لرزان دستانی با میخورد تکان ظریفش هاي شانه افتاد گریه به محبوبه 

 بچه ضانتح شوهرت نکنه نیستن پیشت هات بچه چرا: گفت مادرانه احساسی با خانم لیال کرد پاك را چشمانش ظرافت

  ...؟ نداده بهت رو هات

 دق چقدر کشی می دل به ماه نه خواه خود ي مردها این دست از امان: ك گفت خانم لیال نزد حرفی محبوبه وقتی

  .... وقت اون بیان در گل و آب از تا میخوري

  :نالید و زد تلخی خند زهر محبوبه کند تمام را حرفش خانم لیال آنکه از قبل

  کردین نمی قضاوت موردش در طوري این وقت هیچ شناختی می را یوسف اگر...  زمینه روي مرد بهترین یوسف

  : کرد هق هق بود آمده سرش بر که مصیبتی و یوسف یاد به دوباره بعد

 رو ممرد و فامیل  حرفاي هم کرده بزرگ رو ها بچه  هم  تنها دست و تنه یک کشیده چی حاال تا که براش بمیرم الهی

  ... گذشته سخت بهش چقدر...  کرده تحمل

 گهیآ دیدن با اما مرده شوهرش یا گرفته طالق شوهرش از محبوبه میکرد فکر حاال تا زد خشکش تعجب از خانوم لیال

 هچ حاال ولی کرده فرار اش زندگی از نوعی به و گرفته طالق شوهرش از محبوبه که بود شده مطمئن محبوبه پسر

  ... بود گرفته اش گریه هم او که سوزاند می دل شوهرش براي چنان ؟محبوبه میشنید

 به یکن ولشان  هم بکشد پر هایت بچه براي دلت هم باشی داشته دوست را شوهرت هم بود زندگی جور چه دیگر این

 دهانش تعجب شدت از  نداشت مادرش از کمی دست هم زیبا میچرخید مغزش درون جواب بی سوال هزاران  خدا امان

  : آمد حرف به محبوبه دقیقه چند از بعد بود مانده باز

 رو چیز ههم قید  ام زندگی و شوهر به عشق وجود با که هستم زنی چطور میگید خودتون پیش و میکنید تعجب "حتما

  .... جهنم این تو آمدم.  زدم
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 امیدوارم : گفت آلود بغض و کشید دل ته از آهی محبوبه دادند تکان محبوبه هاي حرف تأیید در سري زیبا و خانوم لیال

 یزندگ غربت و تنهایی در زندگی خونه و بچه وجود با نشه مجبور من مثل نشه دچار من درمون بی درد به کس هیچ

  ... کنه

  : کرد اي اشاره  زیبا به و برخاست جا از بود شده محبوبه کالم تلخی متوجه که خانم لیال

 هم ما دستت میدي کار جون از دور باال میره فشارت نکن خیال وو فکر زیاد کردیم اذیتت خیلی امروز ما  جون محبوبه

  .... شده نگرانمون و خونه آمده محمودم جاال تا "حتما  کنی استراحت کمی یه تو تا بریم

  ترکید می داشت اندوه شدت از دلش کرد بلند سر غمگین و ناراحت محبوبه

 و گرفتم دموخو جلوي که ساله چندین  کنم می دق تنهایی و غصه از برید اگر بمونید من پیش امشب:  گفت ملتمسانه

 می منزن حرف کسی با آگه بگیرم خودمو جلوي تونم نمی دیگه امشب ولی  ام سینه تو ریختم رو دلهام و درد ي همه

  ... میشم مرگ دق صبح تا که مطمئنم ترکم

 هم آقا  مودمح به ولی میکنم پرویی  خیلی دونم می...  بمونید من پیش امشب میکنم خواهش:  کرد نگاه ریبا بع بعد

  .... دردناکه چقدر تنهایی که میدونم من فقط کنین خواهی عذر ازش من قول از و بدین خبر

 جون وبهمحب باشم تو پیش که خدامه از من: گفت و  انداخت بود ایستاده در جلوي که دخترش به مردد نگاهی خانم لیال

 جهت ینا از من ولی...  کنیم جبران هاتو محبت  نمیتونیم بکنیم برات کاري هر ما که داري حق ما گردن به اینقدر تو

  .... میل کمال با بمونم پیشت خوایی می خودت اگر ولی...  باشی راحت تو که برم خواستم

 یخچال وت مونده غذا ظهر از هستیم جون محبوبه پیش امشب ما بگو بابات به برو تو جون زیبا:  کرد نگاه زیبا به بعد

  میخوریم چیزي یه اینجا هم ما بخوره کنه گرم گذاشتم

 می اساتاحس شدت از صدایش گرفت دست در مهربانی با را دستش و نشست محبوبه کنار خانم لیال رفت زییا وقتی

  : لرزید

 می یعنی شدن ولی بگیرم رو زیبا فضولی جلوي کردم سعی خیلی من بگم چیزي نخواستم بود اینجا زیبا جون محبوبه

 راضی تا ودتخ پیش بیاد بذارم شدم مجبور  هستی اینجا تو بده خبر پسرت به و کنه غافلگیر رو تو اصطالح به خواست

  ....نکنه کاري "فعال بشه

  زده؟ زنگ ایمان به زیبا: پرسید لکنت با شد گشاد وحشت از محبوبه چشمهاي

 افتاد نمی اش کله توي فکر این اگر نچشیده گرم و سرد جوونه هنوز اون ولی خدا به نه عزیزم نه:  گفت فوري خانم لیال

  ... بده بروز هم تو به ذاشتم نمی سال هزار من

 وننش همه به اونقدر من داشتن حق خواهرم و مادر شاید.... میره؟ یادم کنید می فکر:  داد تکان سر اندوهگین محبوبه

  .... هبزن محک منو باهاش خواسته خدا که سخته امتحان جور یه اینم میکنم فکر گاهی خوردم چشم خوشبختم میدادم
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 سال وچند یس این توي که من میشه دعوام خدا با  میگم کفرم که میاد فشار بهم اینقدر گاهی ولی:  افتاد گریه به دوباره

 هچ یوسف...  ؟ بیاد من سر باید بال این چرا....  بودم گذارش شکر همیشه که من نرسیده ام مورچه یک به آزارم عمر

 فقط من...  بدتره منم از اون وضع.... میگذره چی اون دل تو میدونم من فقط بکشه عذاب همه این باید که کرده گناهی

.. . میکنن اش چاره بی آشنا و دوست و فامیل "حتما هم بعد ها بچه با همه از اول نفر هزار با اون میرم کلنجار خودم با

  کردي؟؟ رو ما براي که بود ورقی چه این خدایا اي

 طاقت همیمبف تونیم نمی ما فقط نیست حکمت بی خدا کار هیچ جون محبوبه نکن شکري نا:  شد بلند جا از خانم لیال

  ... یدهم طاقتشم و صبر میزاره هاش بنده براي آزمایشی هر خدا فقط افتاده اتفاقی چه و شده چی دونم نمی که من بیار

  ... زیزمع پاشو دخترم پاشو کنم درست غذا منم تا بشه راحت اعصابت بگیر گرم آب دوش یه نیومده زیبا تا پاشو حاال

  .. میزد حرف شما مثل اونم شده تنگ مادرم براي دلم چقدر ك کرد زمزمه برخاست جا از اختیار بی محبوبه

 و شیدک آهی خانم لیال رفت خوابش اتاق به تأنی با و اهسته رفت می راه خواب در انگار کرد پر را چشمانش اشکدوباره

  . شد گم آشپزخانه در

 سر ودندب خورده هم دور اي خوشمزه شام بود گرفته دوش خانم لیال توصیه به بود شده بهتر حالش محبوبه بعد ساعتی

 ارد خنده و جالب خاطره و لیطفه هرچه بخنداند را محبوبه میکرد سعی داشت وجدان عذاب روز آن خاط به که زیبا شام

 خیلی خودش دست از بدهد کردت فکر فرصت محبوبه به خواست نمی میزد حرف ریز یک و میکرد تعریف داشت یاد به

 بود هنکرد حساب هیچ بود داده چاره بی زن دست به را مجله مقدمه بی ؟ بود زده اب به گدار بی آنقدر چرا بود عصبانی

  ؟ میکرد سر بر خاکی چه وقت آن چه؟ میکرد سکته نکرده خدایی اگر میشود وارد محبوبه به شوکی چه

 به "اصال محبوبه کردند پاك را میز و شستند را ظرفها مادرش و زیبا شام از بعد رسید پایان به دوستانه فضایی در شام

 وجهیت نشستند او کنار مادرش و زیبا وقتی حتی: گفت نمی هیچ و بود زده زل معلومی نا ي نقطه به نبود خودش حال

  نکرد

 فردا خوابب برو پاشو جون محبوبه:  گفت آهسته و  زد اش شانه به دستی شد طوالنی محبوبه سکوت وقتی خانم لیال

 وابیممیخ ها مبل روي جا همین هم زیبا و من جون مادر پاشو میشی خسته و کسل بخوابی دیر کار سر بري خوایی می

...  

 بود دهش منزلش در نفر دو آن  حضور متوجه تازه انگار کرد نگاه خانم لیال و زیبا به تعجب با آمد خود به ناگهان محبوبه

  : گفت میشد شنیده سختی به که صدایی با و  داد تکان سري

 مدل...  نمیمونه خواب براي جا که دارم خیال و فکر اینقدر...  نمیاد خوابم "اصال من ولی انداختم زحمت به هم رو شما

  ...میکشه پر هام بچه براي

  بزن حرف باهاشون زنی؟حداقل نمی زنگ بهشون چرا خب:  پرسید بود کرده پیدا دوباره جرأتی که زیبا
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  ... طور همین خودمم نمیارن طاقات دیگه بشنون صدامو اگر نه:  گفت فوري محبوبه

 لتد خوبیه مرد شوهرت میگی که تو باشی دور هات بچه از باید چرا آخه:  گفت مادرش هاي غره چشم به توجه بی زیبا

  نید؟نمیک زندگی هم با چرا کجایی؟ نمیگی بهشون چرا گیري نمی خبر ازشون چرا پس شده تنگ هات بچه براي هم

  .... این از اینم عصرت کاري گند از اون...  داره ربطی چه تو به آخه کن بس زیبا:  توپید دخترش به خانم لیال

  ....درازه خیلی اش قصه:  گفت شده مسخ حالتی با دو آن به توجه بی محبوبه

  ... میمیرم کنجکاوي از دارم که من جون محبوبه کن تعریف:  کشید جلو را خودش مبل روي زده هیجان زیبا

  ...فضولی از بگو:  غرید کرده اخم و عصبانی خانم لیال

  میکنم تعریف براتون نمیاد خوابتون اگر:  شد بلند جا از و کرد دو آن به نگاهی محبوبه

  ... نمیاد خوابم که من:  کشید شادي از فریادي زیبا

 دلم نمم میکنه دق حوصلگی بی از آدم اینجا:  گفت و انداخت باال اي شانه هم او انداخت خانم لیال به نگاهی محبوبه

  ... زدن گپ و خوردن چاي براي زده لک

  میکنم تعریف براتون رو چیز همه بعد بیارم چایی  چندتا میرم من پس:  زد لبخند محبوبه

 را چاي لیوان بود اندوه و غم از پر و پریده رنگ زیبایش صورت نشست و گذاشت زمین روي را چاي سینی محبوبه

  :گفت لرزید می اندوه شدت از که صدایی با و برداشت

 و نشاط زا لبریز  بودم جوونی شور شر از پر و داشتم سال شانزده من  موقع اون میگرده بر پیش سال نوزده به چیز همه 

 جمع هک اندازي پس اندك با بود توانسته پدرم سال آن بود ام مدرسه دوستان از شدن جدا بزرگم غصه تنها  سرزندگی

 و  دوستان با بودیم مجبور هم برادرم و خواهر و من و بخرد متوسط محله یک در نقلی و جور و جمع اي خانه بود کرده

 زیاد هک نگذاشت پدرمان شدن خانه صاحب خوشحالی و جدید خانه به مکان نقل اما کنیم خداحافظی هایمان کالسی هم

 منگ و  گیج و زده بهت مردم و بود شده شروع جنگ تازه سال اون... بخوریم غصه دوستامون و مدرسه از جدایی بابت

 دختري که نمم نمیکشه طول بیشتر ماه چند جنگ این میکردن فکر و شده نازل سرشون بر بالیی چه دونستن نمی بودن

 خواهر کی خودم جز به میترسیدم جنگ عاقبت از اندازه بی و میشدم کشورم سیاسی هاي جریان متوجه بودم ساله شانزده

 ورد نسبت احمد نامزدش بود کرده نامزد تازه و بود تر بزرگ من از سالی چند مرضیه خواهرم  داشتم هم دیگر برادر و

  بود دهش وصلت این به راضی پدرم عاقبت تا کرده خواستگاري را مرضیه سال چند و چندین و داشت پدرم با فامیلی

 این از داشت ما با دوري فامیلی رابطه احمد چون ژنتیکی  لحاظ از نه البته ترسید می فامیلی هاي ازدواج از کمی پدرم

 رفتارهاي با که بود اخالقی با و خوب پسر احمد اما شود فامیل بین کدورت ایجاد باعث و بیاید پیش مشکلی که ترسید می

  . کنند ازدواج هم با احمد و مرضیه که دادند رضایت باالخره و بود کرده راحت را او خیال اش عاقالنه و جا به
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 پدرم اما میکرد را جبهه به رفتن زمزمه جنگ شروع با سال آن و بود گرفته دیپلم تازه و بود بزرگتر من از هم امیر برادرم

 من کندن معطل را خودش خودي بی امیر است بهتر و شده تمام جنگ برسد جنوب به امیر تا گفتند می و نمیداد رضایت

  میکردم سیر کودکانه هوایی و حال در هنوز و یرفتم دبیرستان به که هم

 نشینی اجاره عمر یک پدرم قول به که ما براي اما داشت جوري و جمع پذیرایی و هال و کوچک  خواب اتاق سه ما خانه

 باغچه ات دو داشت خوشگل شکل دایره حوض یک وسطش که داشتیم هم کوچکی حیاط بود برین بهشت بودیم کرده

  کاشت می آن در آمد می دستش هرچه پدرم کار اول همان که داشتند قرار هم کنار در هم شکل مستطیل

 همه و داشتند دوست رو همدیگر و میشدند محسوب موفقی و خوشبخت زوج دار خانه مادرم و بود بانک کارمند پدرم

 هم اگر بود دغدغه بی و آرام همیشه ما زندگی محیط کنند بزرگ درست را هایشان بچه که میکردند را شان سعی

  نبود کننده نگران و شد می تمام زود خیلی آمد می پیش مادرم و پدر بین مگویی بگو یا اختالفی

 و دنج جاي بودند آن در هم دیگر خانواده چهار ما جز به که بود پهن بست بن یک بود آنجا در ما خانه که اي کوچه

  شدم عاشقش زود خیلی من که بود آرامی

 مهه با محرم اول از و بودیم آشنا همه با قبلی محله در چون میکردیم عجیبی غریبی احساس ما همه سال آن محرم ماه

 چون  فتیمر نمی بیرون خیلی محرم سال آن ولی  مینشستیم عزاداري هاي دسته تماشاي به شبها و میرفتیم هیئت به

  بودیم آشنا عزاداري هاي دسته و مسیر با نه میشناختیم را کسی نه

 خانه به خواهرم شدند بلند جا از ام عمه خانه هواي به نداشتند ماندن خانه طاقت دیگر که پدرم و مادرم عاشورا صبح

 محل به زود صبح هم امیر بود رفته آنجا به کمک براي خواهرم و داشت نذر عاشورا هر احمد مادر بود رفته نامزدش احمد

 عمه خانه هب خواست نمی دلم "اصال ضمن در و داشتم درس و بودم خانه من فقط باشد دوستانش با تا بود رفته سابقمان

 تدوس "اصال من و میزد کنایه گوشه بهروز ام عمه پسر و من ي درباره افتاد می من به چشمش تا ام عمه چون بروم ام

 هنوز دمش خواندن درس مشغول آنها رفتن از بعد نکرد اصرار زیاد نمیروم دلیل چه به من میدانست چون هم پدرم نداشتم

 چیزي یا اردد کاري برادرم یا اند گذاشته جا چیزي که باشند پدرم یا مادر شاید کردم فکر زدند در که بود نگذشته مدتی

 لهش هاي کاسه از پر سینی با جوانی پسر در پشت کردم باز را در و انداختم سرم را مادر گلدار چادر حواس بی خواهد می

 شده هول انقدر کرد سالم مودبانه و کرد جور و جمع را خودش زود او اما خوردیم جا هم دیدن با دو هر بود ایستاده زرد

  بیفتد دستم از چینی کاسه ترسیدم می که بودم

 با بود ندمیگ صورتش پوست داشت تن به مشکی پیرهنی و پا به ارتشی سبز شلوار بود برادرم امیر سال و سن هم پسره

 داشت یرز به سر و بود کرده کوتاه کوتاه را موهایش پسر یک تا بود دخترها مناسب بیشتر که مخمور و درشت چشمانی

  : گفت و زد لبخندي شد من پاچگی دست متوجه وقتی

  .. هستند آشنا شما مادر با مادرم هستم رویتون روبه همسایه پر من
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 زن چقدر مخان زهرا اینکه و شده آشنا ها همسایه از یکی با که کرده تعریف برایم مادرم پیش وقته چند افتاد یادم ناگهان

 زهرا رپس این "حتما پس شود دوست مرضیه و من با تا ندارد دختري و دارد پسر دو که حیف ولی است مهربانی و خوب

 میشد رخس صورتم پوست میکشیدم خجالت وقت هر شده سرخ صورتم پوست بودم مطئن  گفت می مادرم که بود خانم

  : گفتم و برداشتم ا کاسه بود بدبختی هر با میلرزید پایم و دست و

  میارم را ظرف االن

 عجله با دوباره و کردم وخشک شستم را آن و ریختم اي کاسه در را ظرف محتوي و دویدم خانه داخل به عجله با بعد

 دونب کنم چه بودم مانده مستأصل ام نگذاشته ظرف درون در چیزي که بود افتاده یادم تازه راه میان در دویدم حیاط به

 انمخ زهرا پسر گذاشتم سینی در را ظرف وقتی انداختم ظرف داخل و کندم باغچه از را رزي گل غنچه کنم فکر آنکه

 و اشتگذ شلوارش جیب در و برداشت را گل بعد بکشم خجالت دوباره شد باعث که کرد من به نگاهی و کرد سربلند

  : گفت آهسته

  ...خودمه مزد این

  :گفت بزنم حرفی من اینکه از قبل بگویم چه دونستم نمی بود شده داغ تنم تمام

  ... اجازه با برسونید سالم مادرتون به

 اتنب اي تکه چرا ؟ بودم انداخته گل ظرفش در چرا بودم کرده حماقتی عجب بودم مونده مات و مبهوت در جلوي رفت و

 میزد مسرکوفت مادرم میشد؟چقدر چه گفت می مادرش به هم او میگفت مادرش به اگر ؟واي بودم نریخته نقل مشتی یه

  !...تأخیري چه هم آن داشت فاز تأخیر عملم با عقلم امیر قول به  کردم کاري عجب واي فهمید می پدرم اگر

 جلوي پسر آن خندان صورت فقط و فقط نمیشد بخوانم درس میخواستم هرچه برگشتم خانه داخل به عصبی و ناراحت

 داشت پریدم جا از مادرم صداي با عاقبت...  خوردم می حرص و افتادم می خودم احمقانه حرکت یاد بعد میامد چشمم

  : انداخت می مالفه رویم

 انقدر...  خوري می سرما میشه خورد ؟استخونات مادر خوابیدي زمین رو چرا خب... ؟ نخوردي هم ر ناها برات بمیرم الهی

  ..! شدي پروفسور بخونی درس خواد نمی

 با بود تهگش بر هم مرضیه نشستم و  شدم بلند بود برده خوابم هایم کتاب روي و شده تاریک هوا شدم متوجه تعجب با

  ؟ چنده ساعت:  پرسیدم و کردم سالم دیدنش

  خوابیدي؟ حاال تا ظهر از تو شبه نه  ساعت!  خوابه ساعت:  خندید مرضیه

 شده زهخوشم انقدر بخور کن گرم پاشو آوردم داده قیمه خورشت پلو قابلمه ه احمد مادر: گفت نمیدهم جوابی دید که بعد

  . نگو که
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 آهسته  بودم شده کسل باشم تر حال سر خواب از بعد اینکه جاي به نداشتم حوصله "اصال کردم نگاهش میلی بی با

  ندارم میل مرسی:  گفتم

  ....داري؟ تب مریضی؟ ؟ چته:  شد خیره صورتم به دقت با و آمد جلو مرضیه

 چی نخوردي چیزي که هم ظهر ؟ نیست خوش حالت چرا پس نداري تب نه:  گذاشت ام پیشانی روي را دستش بعد

  شده؟

 شد ام رسنهگ وقت هر بگذره کم یه بگذار ندارم اشتها االن فقط نشده هیچی:  گفتم کند خبر رو دنیا خواهرم آنکه از قبل

  خورم می

 نگاهش با ددی منو تا میکرد تعریف ام عمه خانه از مرضیه براي داشت مادرم بیاد جا حالم بلکه تا شستم را صورتم و دست

  : کرد نشستنم به دعوت

 بهروز خواست می  بیاییم وقتی تا کرد عروسم عروسم ملوك رفتیم ما وقتی از نیومد ما همراه محبوبه چرا فهمیدم حاال

  :گفت و نذاشت بابات محبوب دنبال بفرسته رو

  میومد خودش وگرنه داره درس

 روسع گفت بهش شمس آقا که گفت و گفت اونقدر... اونطور بهروز اینطور بهروز:  آمد پز پسرش با چقدر دونی نمی

 من هروزب:  گفت برگشت  کنه پاره را اش یقه بود مونده کم برخورد ملوك به اونقدر میخوره اش دایی درد به تعریفی

 خداشونه از همه ولی کنم تعریف خودم بده حاال کماله و تمام و آقا چقدر ام بچه که دونی می خودت خواد نمی تعریف

 باشه ديخو عروسم میخواست دلم همیشه من منتها بدن رو بله جواب سر با تا کنه دخترشون به کوچیک اشاره یه بهروز

 بزرگش خودم من است شناخته دیده آشناست من اخالق با شده بزرگ خودمون خونه تو محبوب باشه هرچی حال هر به

  داد شدست دختر و کرد اعتماد میشه کی به زمونه دوره این تو االن آشناست دیگه که هم بهروز آشنام اخالقش با کردم

  داداش؟ میگم بد: پرسید جانب به حق و باباتون به کرد رو بعد

 رتوننظ شما نمیگه کلمه یه "اصال میدوزه و بره می خودش براي داره معنی چه شد خنک دلم نداد جوابشو هم باباتون

  میگیره تصمیم خودش براي طوري همین چیه

  !دخترتون خواستگاري بیاد بهروز خداتونه از هم شما میکنه فکر "حتما خب:  خندید مرضیه

 هک نمونده دستمون رو دارن منتشو همه گل دسته مثل کردم بزرگ دختر!  وا ك گفت و کرد نازك چشمی پشت مادرم

  بریم بهروز قربون

 پسرش براي رو محبوب ها یه همسا از یکی نشده جا به جا جا این هنوز: داد ادامه تر آهسته و کرد من به نگاهی بعد

  میکنه پیدا خواهان تا صد میره که راه محبوب ولی ندادم رو بهش من البته گرفته تیکه

  ... شه تموم درست باید با همه از اول داري  وقت ها حاال حاال تو نشی؟ پرو حاال:  گفت خنده با و کرد من به رو بعد
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  ؟ میدید جواب هم خودتون گید می خودتون ؟ زدم حرفی من مگه:  گفتم حوصله بی

 ادی به از گرفت گر بدنم و افتادم خانم زهرا پسر یاد دوباره مامان حرفاي با نبرند درونم حال به پی کردم می خدا خدا

 یدمترس اما نداشتم رو کس با زدن حرف حوصله باشم تنها خواست می دلم شدم خجل و شرمنده ام احمقانه حرکت آوردن

  رستادمف لعنت خودم بر و غلتیدم  دنده آن  به  دنده ازاین صبح تا شب آن شود تر خراب کار و کنند شک مرضیه و مادر

 دستخوش من ساده زندگی روز آن از سابق محبوبه همان شدم دوباره رفت یادم از چیز همه روز چند گذشت با ولی

   گرفت پایان ام کودکانه دنیاي و شد بزرگی تغیرات

 براي دمفهمی نمی اوایل کرد می پا به پا شان خانه در جلوي که میدیدم رو خانم زهرا پسر میرفتم مدرسه به وقتی گاهی

 می هگر هم به نگاهمان اگر بیایم بیرون خانه از من تا مانده منتظر فهمیدم بعدها ولی وایساده شان خانه در جلوي چه

 رایمب اتفاقی چنین زمان آن تا کردم می تر تند را هایم قدم خجالت از سرخ من و میداد تکان آشنایی سر از نگاهی خورد

 به سیک اگر و بود متعصبی خیلی پسر هم امیر برادرم آمد نمی خوشش ها سري سبک این از "اصال مادرم بود نیفتاده

 مانعزیز برادر براي اتفاقی مبادا اینکه ترس از ما همین براي افتاد می راه دعوا "حتما میکرد نگاه چپ محبوبه و من

  ... حاال ولی کند توجه جلب که کنیم کاري مبادا تا  کردیم می رعایت بیفتد

 حرف من اب کرد نمی سعی حتی رسید نمی نظرم به عالفی و بد پسر چیست اسمش دانم نمی حتی که خانم زهرا پسر

 ره به چون گذاشت رویش اسمی شد نمی هم آن که بود صبح اول کوتاه نگاه  همان فقط آمد نمی هم دنبالم و بزند

 یک راگ که آنقدر کردم عادت دیدنش به کم کم  بروم مدرسه به تا میامدم بیرون خانه از هم من بود شان خانه آنجا حال

 روز یک اقبتع باشد افتاده اتفاقی برایش نکند میشدم نگران و نیومده چرا که بود مشغول فکرم شب تا دیدمش نمی روز

 داخل خانم زهرا با مادرم که بودم کوبلن دوختن مشغول خانه در من و بود شده تعطیل ها مدرسه  دیدم را خانم زهرا

  شدند

 ورتمص من دیدن با است قلب خوش و مهربان بسیار که بود پیدا سیماش از که بود مشکی چادر با اي چهره خوش زن

  :گفت و بوسید را

  ! دختر خوشگلی چقدر ماشاهللا!  الخالقین احسن اهللا تبارك

  ! دارم آرزوها پسرم براي من نکنید قالب رو ما سنگ خدا رو تو خانوم فهیمه:  گفت و مادرم به کرد رو بعد

  میشد يریز آبرو چه که واي  شنیدم می رو قلبم کوبش صداي خوئم که شدم پاچه دست ایقدر ریخت فرو سینه در دلم

 گفته بهش "حتما کرده حسابهایی خودش پیش انداختم گل شان کاسه در من که گفته پسرش "حتما  گفتم خودم پیش

  ... دهم می را نگاهش جواب هم من بیند می مرا صبح روز هر که

 نمی میرا مگر  نیست چیزي آبروریزي جز کارها این عاقبت نمیگفت مادرم مگر بود حقم لرزیدم می خودم بر ناراحتی از

 مادرم رايب "حتما حاال بود حقم پس خب کارهایشان شدن مال بر از ترس هستند ترس در همیشه سبکسر دختراي گفت

  ....واي اي کرد می تعریف
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 خونه در که شتریه این نداره خجالت جون مادر لبو عین شد دختره کن نگاه:  کرد جدا افکارم از مرا خانوم زهرا صداي

  خوابه می همه

  ... ادهافت دلم به مهرش ولی نزدیم حرف هم با کلمه یک هنوز داره مار مهره دخترتون. اکبر اهللا هزار:  گفت مادرم به بعد

 عتقادا باباش است بچه هنوز محبوب ولی دارین لطف شما:  گفت فوري بزند دیگري حرف خانم زهرا آنکه از قبل مادرم

  است بزرگ خدا هم بعدش شود تمام درسش "حتما باید داره

 خانم محبوبه درس از چیزي پیداست که طور این: گفت و زد باد را صورتش دست با و کرد جمع را چادرش خانم زهرا

  نمانده

 دلم نمیزد یحرف چنین گرنه و بود برده بو "حتما ریخت فرو هري دلم باشه چی قسمت و نصیب تا:  گفت و زد لبخند بعد

 مادرم و بگوید چیزي ترسیدم می نداشتم را خانم زهرا حرفاي شنیدن طاقت شدم می ناپدید من شد می جوري میخواست

 با:   تمگف سختی به و  شدم بلند جا از سریع ماند می من منتظر در جلوي روز هر و ام دیده را پسرشان "قبال من بفهمد

  ... اجازتون

 برایش هم او تا نپرسد چیزي مادرم میکردم خدا خدا برود زودتر چه هر خواست می دلم کردم حبس اتاقی در رو خودم و

  : توپیدم خودم به بعد میکشد را کشیکم در جلوي روز هر و است شده من خواه خاطر پسرش که نکند تعریف

 می مادرش خاطر به و  نیومده خوشش تو از "اصال شاید هستی؟ راضی خود از چقدر ؟ شده تو خواه خاطر معلوم کجا از

 که بودي تو این ؟ توست خواهان شده ثابت تو به که کرده حرکتی یا زده حرفی حاال تا مگه "اصال کند ازدواج خواهد

 تو هب مادرش ندارد خبر هم شاید! جلفی و سبک دختر عجب کرده فکر خودش پیش "حتما...  انداختی گل کاسه توي

 زیر به سر و محجوب تنها نه خانم فهیمه دختر که:  میکند تعریف برایش و میگیرد را جلویش "حتما بفهمد اگر گفته چه

  : گفت و گشود را اتاق در مادرم که رفتم کلنجار خودم با آنقدر  است جلف و پرو هم خیلی بلکه نیست

 قدر ینا دیگه نه ولی باشه محجوب خوبه دختر کنی خداحافظی خانم زهرا از نیومدي کردي بد نشستی؟ اینجا هنوز تو

  ... ادبیه بی دیگه این

 که خصیتهش با و آقا اینقدر دیدم من رو پسرشون هستن خوبی آدماي خیلی محبوبه ولی:  گفت و نشست من کنار بعد

 معتقد و ومنم هم خیلی میکنن کار پدرشون پیش هم پسرا  نیست بد وضعشون داره حجره بازار تو پدرشون نپرس و نگو

 شد تراح مرضیه بابت از که خیالم الحمداهللا بشه پیدا دخترك براي میکردم آرزو همیشه من که آدمایی اون از هستن

 شد مومت که درست حال هر به تو چون کنیم معطلش نباید شد پیدا خلقی خوش و خوب آدم اگر میگم که من تو موندي

 تو تا لوشونج بندازیم سنگ و بیاریم بهانه اگر ممکنه ولی نمیکنه فرقی تر اونور ور این سال یک حاال کنی شوهر باید

  ... داد دست از نباید قیمتی هیچ به رو خوب بخت نباشن اینا دیگه شه تموم درست

 که مادرم عاقبت نزده مادرم به حرفی خانم زهرا که  میکردم شکر رو خدا دل در و بودم شده خیره قالی گلهاي به ساکت

  یزنمم حرف دیوار با دارم انگار... کجایی؟! ؟!؟ محبوب:  زد بازویم به مالیم اي ضربه بود شده خسته زدن حرف تنهایی از
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  دونین می بهتر منو صالح و هستین بزرگتر بابا و شما... مامان؟ بگم چی خب:  گفتم میلی بی با

 حاال هک  پسندیدي و دیدي "قبال را خانوم زهرا پسر تو نکنه ببینم:  زد لبخند و انداخت من به نگاهی زیرکانه مادرم

  ؟ میدونیم ما رو صالحت میگفتی بود هم بهروز حرف اگه.. سپردي؟ بابات منو به رو اختیار

 را ابجو همین پرسید می را نظرم بهروز مورد در مادرم اگر "واقعا بودم انداخته زیر به سر بودم زده که حرفی از پشیمان

 اگر کهاین نه مگر بود هم طور همین البته ؟ کنم اعتراف نمیخواستم ولی آمد نمی بدم پسره از هم خودم نکند ؟ میدادم

 را رو هروب خودآگاه نا میکردم باز را خانه در که روز هر اینکه نه مگر ؟ بودم نگران و کالفه شب تا دیدمش نمی روز یک

 گر بدنم مامت و دوید می رگهایم در خون مثل هیجان میدیدمش وقتی اینکه نه مگر ؟ میگشتم دنبالش به و میکردم نگاه

  ؟ میگرفت بر در را وجودم بودن توجه مورد از خوشایندي احساس و  میگرفت

 باید دختره میگم خانم زهرا به!  ام ساده چه ببین رو من خرابه دیگه جاي از کار نخیر:  پراندم جا از باز مادرم صداي

  ....عاشقیه هواي و حال تو ما دختر دونستم نمی دیگه!...  است بچه هنوز بخونه درسشو

 ودمب ندیده خانومم زهرا حاال تا ؟من میزنید چیه حرفا این میارید در حرف من براي چرا... مامان:  گفتم ناراحت و عصبی

  .....! پسرش به برسه چه

 نمیگم هیچی من هی حاال شده باورش هم خودش خوبه خوبه:  گفت و خندید میشد بالند جایش از که همانطور مادرم

 چی دلت وت میدونم من نه بگی تو هم چقدر هر مادتم من بزاري کاله تونی نمی منو سر بگم بهت ولی نشو پرو دیگه تو

  ! میگذره

 هر هم من  شناخت می خودش از بهتر را اش بچه و بود مادر داشت حق خب کردم می فکر مادرم حرفاي به سکوت در

 رویاي در صبح تا شب از  نمیامدم بیرون خانم زهرا پسر فکر از شد نمی برگردم سابقم زندگی به کردم می  سعی چقدر

  مراسم سایر و عروسی جشن رویاي در شب تا صبح از بودم ام آینده زندگی

 جازها تا رفت و آمد خانم زهرا اینقدر حال هر به نمیرسد من به نوبت نرود شوهر خانه به مرضیه تا دانستم می البته

 پدرم با ارانگ هم مادرم بیاییند خواستگاري به پسرش و شوهر اتفاق به هفته آخر شد قرار و گرفت مادرم از را خواستگاري

 خانم هراز پسر با چون بود موافق وصلت این با هم امیر بود گذاشته من قلبی رضایت جریان در را او و بود کرده صحبت

 ایندبی من از خواستگاري براي است قرار جمعه که شد خبر  وقتی گذراندند می هم با را اوقات اکثر و بود  شده دوست

  : داد تکان سري

  بگیره سر وصلت این و بیاره شانس محبوبه  کنه خدا دنیاست پسر بهترین یونس

 که نم محبوبه نه خانه یونس همون بیاره شانس قراره کسی اگه باشه هم خداشون از:  طرفش به برگشت فوري مادرم

  .... تمومه چیز همه

  ! نکن گرمی بازار انقدر نیست جمع تو که غریبه من مادر:  خندید امیر
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  ... میشناسیم رو خودمون جنس که ما انداخت من به نگاهی بعد

 زيچی خواستم می تا بزنم حرف خودم از دفاع مقام در و باشم جواب حاضر تونستم نمی وقت هیچ برچیدم لب ناراحت

 میخواهد انگار که کوبید می چنان قلبم و شدم می سرخ خجالت از یا افتادم می گریه به و میگرفت را گلویم بغض بگویم

  ... نگیر دل به کردم شوخی بابا:  خندید ام شده ناراحت فهمید که امیر بپرد بیرون گلویم از

 که ارهد زمان و وقت هم شوخی بگیره دل به که نزن حرفی خب:   توپید امیر به میکرد حمایت من از همیشه که مرضیه

  فهمی نمی وقت هیچ تو الحمداهللا

 "اصال!  کردم طغل بابا...  دوتا شد حاال یومدیم نمی بر پسش از بود یکی حاال تا تسلیم بابا:  گرفت بال را دستانش امیر

  شدین؟ راضی کنه حلوا حلوا سرش رو بذاره محبوبه باید یونس

 جایی دیگه رو ها حرف این ؟ میزاري هم کنار رو اسمشون  داره به نه باره به نه وا؟هنوز:  کرد سرزنشش مادرم اینبار

  .... ننداز ها زبون سر رو دختر اسم جهت بی ها نزنی

  ! دم نمی رو جوابتون هم بپرسید ازم دیگه رفتم من "اصال! کردیم غلط بابا:  رفت در طرف به امیر

  !!!اومدي خوش:  گفتند هم با مرضیه و مادرم

 خودم رویاي در و است یونس اسمش پس کردم می فکر خودم با من کردند می کل کل هم با آنها که مدتی تمام در

 که نبود مدل تو دل صبح از چیدند سلیقه با را شیرینی و میوه کردند تمیز رو جا همه مرضیه و مادر هفته آخر بودم خوش

 بود ارمب اولین این و نداشتم بیاید خانه به که رسمی خواستگار هیچ حال به تا مردم می ترس از داشتم ؟ شود می چه

 که بود ینا اش بهانه بیاییند خانه به بود نداده اجازه کدام هیچ به پدرم ولی بود زیاد پسغام پیغام و حدیث و حرف البته

 و بود گفته پدرم به را این و هستم راضی خودم کرده حس مادرم چون بار این داشتم اطمینان دارم درس هنوز من

  آمدند مهمانها و رسید راه از شب عاقبت آمدند می خانه به خواستگارها

 می اتاق در طور همین من و افتادند نمی من یاد "اصال که میشد جوري "اصال داشتم دوست که داشتم اضطراب آنقدر

 تخت روي که من دیدن با و شد اتاق وارد سراسیمه مرضیه که بود نگذشته ها مهمان آمدن از دقیقه چند ولی ماندم

  ... بپوش لباس بجنب!  نشدي حاضر هنوز توکه:   درآمد دادش بودم نشسته

 بمونن تو منتظر صبح تا نیست قرار که اینا یاهللا پاشو!  اي وارفته عروس عجب:  رفت ها لباس کمد طرف به خودش بعد

 لیخی هم پدرش نداره حرف که مادرش هستن ماهی آدماي هم چقدر.  گرفتیم رو خودمون میکنن فکر بري دیر زشته... 

  میرسه نظر به سنگین جا و ابهت با

 کسی وبخ...  نپرس و نگو که موقره و متین آقا انقدر نگو دیگه که رو داماد آقا: گفت مزه با لحنی با و زد لبخندي بعد

  محبوب پسندیدي رو

  بپسندم بخوام که ندیدمش "اصال که من مامان شدي که هم تو!!! مرضی:  گفتم معترضانه
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  کردم باور منم گفتی تو:  داد تکان سر خواستنی اطواري با مرضیه

  انداخت تخت روي و کشید بیرون ها لباس میان از شلواري بلوز سرعت به بعد

 چادر آره خب:  گفت کرد می باز را بلوز دکمه که همانطور مرضیه جلوشون بیام اینا با یعنی:  کردم نگاهش متعجب

  ... بنداز سرت هم رو گلدارت

 و داد وردمخ به زور به قند آب لیوانی مرضیه که آنقدر بود پریده رنگم و میلرزید دستانم شدم حاضر بود سختی هر به

 تو برو و بکش عمیقی نفس یک:  کرد پچ پچ و داد دستم به را آن بعد آورد مهمانخانه در پشت تا را چاي سینی خودش

  باشی خجالتی و ترسو انقدر بده  خونه زن شی می فردا امروز  بزرگی دختر دیگه تو زشته نکن هول اینقدر.. 

 کردم می کاري هر خب اما باشم پادار و دست مرضیه مثل خواست می دلم خیلی هم خودم کرد آرامم کمی حرفایش

 االب رو سرم ترسیدم می کردم سالم زیر به سر همانطور شدم داخل و کردم جمع رو قدرتم همه سرانجام توانستم نمی

 زیر بوسید محکم را صورتم و آمد جلو خانم زهرا و دادند را جوابم گرمی به همه بندازم رو چاي سینی خجالتم از و بگیرم

  :گفت آهسته  گوشم

  باختی؟ روتو و رنگ زود اینقدر چرا پدرت جاي هم آقا حاج...  مادرت مثل منم نشو هول اینقدر دخترم

 آن افتمبی پس حیرت از بود مانده کم پسرشان دیدن با ولی آوردم باال رو سرم شجاعت با بود قلبی قوت برام حرفاش

 سهکا در من و آورد نذري برایمان در دم آنکه نه بود این یونس پس نبود این دیدمش می صبح روز هر من که پسري

 زهرا پسر بودم کرده اشتباهی عجب خانومه زهرا پسر او میکردم فکر اشتباه به مدت این تمام  انداختم گل اش خالی

 واهیخ عذر حواس بی بود رفته یادم از خجالت که بودم خورده جا آنقدر کرد تشکر و برداشت را اش چایی متانت با خانم

 او ؟ است خانوم زهرا پسر پسر آن میکردم فکر چرا دادند می جوالن سرم در مختلفی افکار آمدم بیرون اتاق از و کردم

 خودش آخر است خانوم زهرا پسر اون که میکردم فکر "اشتباها من حاال تا پس بود نبرده را مادرش اسم وقت هیچ که

 از یگرد یکی پسر او و باشد شده آشنا هم ها همسایه دیگر با مامان شاید خب ؟ است دوست مامانم با مادرش بود گفته

 "حتما خب ؟ بود خانوم زهرا خانه در جلو صبح روز هر ؟ ایستاد می  خانوم زهرا خانه در دم چرا پس...  هاست همسایه

 در من  وندبر ها مهمان وقتی تا بایستد خودشان خانه در جلوي خواسته نمی "حتما نکند شک کسی که ایستاد می آنجا

 شدم رتکبم بزرگی اشتباه چه شدم متوجه رفتن خواستگارها وقتی تازه  بودم افکارم با رفتن کلنجار حال در اتاقم خلوت

 هشب قلبی عالقه که همان ایستاد می خانوم زهرا خانه در دم روز هر که است پسري همان خواستگارم میکردم فکر من! 

 را گلویم بغض ؟ میکردم چه باید حاال...  غریبه پسر این ولی بودم داده نشان را خودم رضایت فرض این با بود کرده پیدا

 وضع نظرم چرا پرسیدند می همه میکردم مخالفت اگر نداشتم زدن حرف جرأت  بودم افتاده گیر جوري بد بود گرفته

  :پرسید پدر از مادر  خانوم زهرا رفتن محض به!  بگویم را مخالفتم واقعی دلیل توانستم نمی هم من و ؟ شده

  ؟ چیه نظرت محمود خب
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 نظیري بی و خوب هاي آدم "واقعا شد راحت هم محبوبه بابت از خیالم:  گفت لبخندي با بود خوشحال آشکارا پدرم

  .... هستند

  ؟ خانوم محبوبه چیه نظرت تو:  پرسید و کرد من به رو بعد

 "قبال ماش گویا پرسیدم جایی بی سوال میدان البته:  گفت و زد اي کنایه پر لبخند بدهم جوابی من آنکه از قبل بعد

  ... کردید را انتخابتون

 هیچی که هنوز...  نداره خوبیت دختر؟ میکنی همچین چرا:  کرد ساکتش فوري مادرم و کشید کل خوشحالی با مرضیه

  نیست معلوم

 فوري دش می سرازیر اشکم ماندم می آنجا دیگر لحظه چند اگر شدم می خفه داشتم بود گرفته را گلویم جوري بد بغض

  : گفت که شنیدم را مادرم صداي بستم را در و رفتم اتاق به

  ! خانوم عروس اداي و ناز از اینم

  ! رضایته عالمت سکوت گفتن قدیم از:  زخندید با پدرم

  :ردمیک تعریف مخصوص تاب و آب با رو جریان پیاز تا سیر از که شنیدم می را مادرم صداي آمد خانه به امیر وقتی

 شده پدرش عاشق حساسه خواستگار رو خیلی که بابات داره هم خوبی پدر و مادر چه خوبیه پسر "واقعا شما دوست این

  نپرس و نگو که آمده خوشش انقدر بود

  ؟ چیه محبوبه خود نظر: شد بلند امیر صداي

 بهتر این از چی خب پسندیده و دیده رو داماد آقا "قبال نکنم ضلط بزنن رو حرفاشون بیان گفتیم ما که بود راضی محبوبه

 رخاط همین به دادین شوهر زور به رو ما شما بکن "بعدا مبادا باشن راضی آیندشون شوهر از دخترام خدامه از که من ؟

  شد بل شد ال

  سالشه؟ چند ؟ هست کاره چه یونس آقا این جان امیر:  بشنوم من که جوري کرد تر بلند را صداسیش بعد

  پرسیدید می ازخودش خب: خندید امیر

 بهش چی هر بزنن حرف بقیه ذاشت نمی زد حرف محبی آقاي با فقط ؟ داد  مهلت بابات مگه:  شد نزدیکتر مادرم صداي

  .. دید نمی منو "اصال!  انگار نه انگار بپرسه پسره از چیزي سوالی یه کردم اشاره

 کار وت پدرشون  خورده فرهنگی انقالب به گویا نداده تحصیل ادامه داره دیپلم یونس واهللا:  گفت مادر جواب در امیر

 دو کیی خودش از که داره هم برادر یه یونس آخه میکنن کار پیشش پسراشم  چیزاست جور این و سرامیک و موزائیک

 و ومنم هم خیلی خالف نه سیگار نه نیست هم هیچی اهل...  سالشه دو یکی و بیست انگار خودش  کوچکتره سالی

  .. معتقده
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 هباش داشته کاري هر میگن اذون تا خانوم زهرا همین معتقدند و مومن خانوادگی "اصال:  رفت امیر حرف میان به مارد

  !شکر را خدا...  هستن خودش مثل هم پسراش "حتما خونه می نمازشو اول و ذاره می زمین

 برود ام خانه از همیشه براي مرضیه و شود انجام بعد ماه بود قرار که کشید خواهرم عروسی و عقد مراسم به صحبت بعد

 چند تا  بودم کرده گیر حسابی خودم اشتباه با دیگر طرف از میشد جدا ما از داشت خواهرم طرفی از بود گرفته سخت دلم

 حرف دمخو با ها دیوونه مثل کنم پیدا نجات مخمصه آن از که گشتم می راهی دنبال به و بود مشغول حسابی فکرم روز

 که تو خودت جون آره  میدادم را خودم جواب خودم بعد گویم می مامان به  کنده پوست و راست رو رو چیز همه:  میزدم

 فرض رب حاال میکنی؟ تعریف مامان واسه خودتو عاشقی و عشق داستان شینی می بزنی حرف کلمه یک میاد در جونت

 وابج خانوم زهرا به ما دخترم باشه میگه و میده گوش رو حرفات مامان ؟ میشه عوض چیزي میکنی خیال گفتی که هم

  بزنه؟ رو خونه در بیاد عزیزت شاهزاده شیم می منتظر و  میدیم رد

 پسره ونهم منتظر بعد کارشون دنبال برن و بفهمن خودشون که  میرم طفره جوري یه "اصال میکردم فکر خودم با بعد

 ایدش است کوچه همین ساکن و محل همین اهل اونم پیداست که طور این چون کنه صحبت بابا با و بیاد تا مونم می

  ...کنه قبول و بشه اونا عاشق بابا و باشن محبی آقاي از بهتر اش خانواده "اصال

 خوشش هم یونس خود از و شده  یونس پدر محبی آقاي شیفته پدرم دارم محالی آرزوي چه میدانستم هم خودم ولی

 بود هداد اجازه که هستم راضی من میکرد خیال پدرم تازه کنم؟ منصرفش راحتی همین به توانستم می مگر بود آمده

  ؟ ام کرده اشتباه که بگویم چطور حاال بیایند خواستگاري به محبی خانواده

 خالص بودم آورده خودم سر  دستی  دستی که بالیی این از چطور اینکه فکر در بودم فکر در اوقات اغلب ها روز آن

 دو ره بودیم اش آشپزخانه سرویس روي گلدوزي مشغول مرضیه و من شد اتاق وارد مادر صبح روز یک اینکه تا  شوم

  بودي خواب تو زد زنگ خانوم زهرا دیشب محبوبه:  گفت مادر که  بودیم مشغول خودمان هاي فکر با سکوت در

 صرفمن میکردم دعا بود نشده ازشون خبري خواستگاري از بعد که بود شده راحت خیالم کمی  کردم بلند سر هراسان

  : خندید من ناراحت قیافه دیدن با مادرم ریخت هم به چیز همه مادرم حرف این با حاال باشند شده

 گفت بابات بگیره جواب که بود زده زنگ خالصه....  گرفتی قیافه نیست اینجا که غریبه داره حدي هم ادا و ناز خوبه

 نظرت تو یدیمم جواب بهشون وقت اون  بشیم آشنا بیشتر تا بیاییم و بریم هم با بیشتر اي جلسه چند یه بگم بهشون

  ؟ چیه

  ... دونید می خودتون مامان بگم چی:  گفتم و انداختم بود شده خیره من به مشتاقانه که مرضیه به نگاهی

 حال هر هب بیاد بگو احمد به هم تو  میکنم دعوتشون شب جمعه براي:  گفت و انداخت مرضیه به داري معنی نگاه مادرم

  بشن آشنا هم با باید جناق با تا دو

 دختري من مه آن بودم افتاده تله به آسان چه افتادم گریه به و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر حرف این شنیدن با

 اهمتف سوء یک با حاال که داشتم سر در رویا کلی هم ام آینده زندگی مورد در بود خوش رویاهایش با کودکی از که
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 که کردم رفک راه یک و هزار به عصبی و قرار بی  بودم اتش روي اسفندي مثل شنبه پنج تا شد می نابود داشت کوچک

 بگویم رایشب را چیز همه و کنم صحبت تنهایی به یونس با شد قرار اگر گرفتم تصمیم انجام سر کنم منصرفشان چطور

  بود حل راه بهترین این بکشد پس پا خودش تا

 در انگار کوبید می چنان قلبم بودم بیدار صبح تا قبلش شب رسید راه از شنبه پنج من هراس و هول میان در انجام سر

 ارب هر اما  بگویم را حقیقت برایش خواهم می و ام شده تنها خانوم زهرا پسر با کردم می مجسم لحظه هر بود گلویم

 واقعیت در رسیدمت می میکردم گریه ساکت بزنم حرفی آنکه بی عاقبت میگرفت ام گریه گرفتم می لکنت توانستم نمی

 پته تته به ای گرفتم می لکنت یا بزنم مهمی حرف خواستم می وقت هر داشتم سابقه چون بیافتد برایم اتفاق همین هم

  شدم می خفه که میگرفت را گلویم بغضی چنان و  میگرفت ام گریه یا افتادم می

 هاي غذا نپخت در باید  بودیم مشغول آشپزخانه در هم ضیه مر و من کنند تمیز را خانه تا بودند شده بسیج همه صبح از

 متوجه "اصال و بودم مشغول سکوت در من و زد می حرف مدام مرضیه کار حین در کردیم می کمک مادرم به شب

 میزند حرف مرضیه که کردم شکر رو خدا میزد حرف ریز یک و ماند نمی من جواب منتظر هم او شدم نمی هایش حرف

 باید بود یونس با برخورد چگونگی و شب ذکرم فکر تمام شوم غرق خودم خیال و فکر در راحت  توانستم می من چون

 وضعیت ممیرفتی جلوتر چه هر چون کشید می طول این از بیشتر جریان این نباید کردم می تمام را چیز همه امشب همین

  شد می بدتر

 جلوي ندخواست احمد و امیر زنگ صداي شدن بلند با آمدند مهمانان هوا شدن تاریک با و رسید پایان به انتظارم انجام سر

 محبی خانواده از "واقعا که بود پیدا دوید حیاط به سرعت با خودش و نگذاشت پدرم که بروند مهمانان استقبال براي در

 نهخا وارد آنکه از قبل گوید می آمد خوش محبی خانواده به که باشد نفري اولین خودش خواست می که آمده خوشش

  یدیمنپوش هیچی هنوز اومدن زود چقدر:  گفت زده هیجان و بست را در آمد سرم پشت هم مرضیه دویدم اتاق به من شوند

  ؟ پوشی می چی تو: پرسید و کرد من به نگاهی بعد

 با هم تو امشب:  گفت مرضیه شدیم حاضر دو هر وقتی شد کار به دست خودش پیش ي دفعه مثل نشنید جوابی وقتی

  ... بیایی دیر اگر زشته  بشین مهمونا پیش بیا من

  ....میام شام سر من.... ؟ زشته چرا گفتم ناراحت

 هم بعدش مبشی آشنا هم با بیشتر اومدن نیومدن خواستگاري براي که امشب میخوره بر بهشون نه:  گفت فوري مرضیه

  میزنن حرف جور هزار  نیومده هم مادرش به کمک برا دختره میگن بیرون بیایی شام سر تو که بده مامان براي

 مدهآ پیش تفاهم سوء مناسب فرصتی در تا بودم کرده آماده را خودم کردم سرم را گلدارم چادر و دادم تکان سر غمگین

 و رك خواستم نمی البته کند منصرف را پدرش و مادر جوري یک خودش بخواهم ازش و بدهم توضیح یونس براي را

  کنم ازدواج او با خواهم نمی بگویم خواستم می دهم شرح برایش رو چیز همه کنده پوست
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 و دست آنقدر بروم حال از بود نزدیک که شدم مواجه اي صحنه با ولی شدم خانه مهمان وارد مرضیه سر پشت مصمم

  بدهم وابج کالمی توانستم نمی اما میشنیدم را خانوم زهرا صداي  بایستم جایم سر توانستم نمی که میلرزید پایم

  چطوري؟ ماهت روي به سالم گلم عروس به به

  کشید جمع طرف به و گرفت را دستم و بوسید را صورتم طرف دو بعد

 مسافتی زا انگار خانوم زهرا صداي بود نشسته یونس کنار بود کرده مشغول را ذکرم و فکر که پسري آن میدیدم چه خدایا

  : میرسید دور

  ...یوسف...  دیگرم پسر اینم

 تگاريخواس به یونس چطور پس  دومش پسر منتها بود خانم زهرا پسر هم پسر آن  بودم نکرده اشتباه پس من خداي واي

 جرمنف سرم لحظه هر میکردم حس که بود آورده هجوم ذهنم به سوال آنقدر بود شده تار و تیره دنیایم... ؟ بود آمده من

 مذهن دوباره  رفتم آشپزخانه به مادر به کمک بهانه به و کردم خواهی عذر جمع از  فراوان زحمت و پته تته با میشود

 بود هنگفت مادرش به چرا ؟ بود نیامده خواستگاري به او چرا پس خواست می مرا "واقعا یوسف اگر شد افکارم جوالنگاه

  ؟ بود نزده حرفی هیچ چرا ؟ بیاییند ما منزل به او براي

 خودش و داشته نظر زیر مرا برادرش براي  یوسف شاید ؟ باشد بوده طرفه یک من عالقه مبادا کردم فکر وحشت با بعد

  است؟ کرده معرفی برادرش به مرا

 نظر یرز برادرش براي مرا یوسف مدت این تمام در بود همین جواب "حتما شد خراب ام عاشقانه زیباي دنیاي فکر این با

 يا عالقه و عشق هم خودش میکردم فکر که بود من از اشتباه.  نداشته من به اي عالقه احساس هیچ خودش و داشته

 هیچ یوسف مدت این تمام در شدم متوجه کردم فکر خوب وقتی بودم کرده اشتباهی عجب! من بر واي!  دارد من به

 یدند از که بودم من این...  حرکتی نه حرفی نه.  بود نداده انجام باشد من به اش عالقه دهنده نشان که حرکتی وقت

 سراغ دبگوی برادرش و مادر به یوسف مبادا آمد سراغم به وحشتناکی فکر بعد!  بودم کرده برداشت اشتباه اش روزه هر

  !؟ کند تعریف را روزه هر هاي لبخند و گل جریان برایشان مبادا! ؟ اند آمده سري سبک دختر

 در هم ودمخ رفت می هم مادرم و پدر آبروي میشد اینطور اگر...  کند سنگین سبک را رفتارم تا داشته نظر زیر مرا شاید

  ! من مغزي سبک این از واي شد می تمام گران هم مرضیه و امیر براي حتی شاید...  شدم می نما انگشت محله

 بزند یحرف خواست می اگر یوسف آمدند نمی منزلمان به آشنایی براي دیگر بود طور این اگر:  دام دلداري خودم به بعد

 نگفته یزيچ شاید پس بداند را حقیقت و نشود معطل خود بی برادرش تا میکرد تعریف را چیز همه خواستگاري از بعد باید

 می تهالب بودم نداده انجام ناشایستی حرکت هم من واقع در است بوده عادي و معمولی نظرش به رفتارم هم شاید باشد

 پیش بعد  فتمگر آرام کمی فکر این با نبود سبکسرانه هم خیلی هم رفتارم ولی کنم برخورد تر عاقالنه و بهتر توانستم

  نداشتم ازدواج ینا به عالقه خیلی بود خواهد من نفع به نتیجه باز بگوید برادرش به را حقیقت یوسف اگر حتی گفتم خودم
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 تاب و بآ مرا کارهاي حتی و بزند حرفی کاشیوسف "اصال  شوم خالص مخمصه این از تا گشتم کی اي بهانه  دنبال به

  ... شود پیاده شیطون خر از خانوم زهرا بلکه بدهد هم

  : پراند جا از مرا مادرم صداي که بودم افکارم با جدال در

  میشد تموم بود رهم خیا گونی بابا...  کنی می پوست ر خیا یک داري ساعتع دو ؟ چته تو محبوب

 و ببري هم دستت ممکنه داري تو که روزي و حال این با نخواستم کمک "اصال ببینم بده:  گرفت دستم از را چاقو بعد

  ... دستم بدي کار

 سعی و یزدم حرف بیشتر  بود گویی بذله و صحبت خوش پسر که احمد شد صرف مردان تعریف و نقل و صحبت با شام

 ودندب شنونده بیشتر ها خانم میکردند همراهی را احمد هم امیر و پدر بکشد  حرف به را پسرانش و  محبی آقاي میکرد

  : گفت پدرم به رو و کرد استفاده آمده وجود به سکوت از خانم زهرا شد جمع سفره عاقبت

 این و بخواد خدا بلکه بشن آشنا هم با  بیشتر کمی تا باشند داشته صحبتی یک هم با ها بچه بدید اجازه اگر تهرانی آقاي

  ... بگیره سر مبارك وصلت

  ندارم حرفی من  آقاست حاج و شما دست هم ما اجازه:  گفت و انداخت من به نگاهی پدرم

  ... کنید صحبت هال تو برید یونس آقا با محبوبه:  گفت من به خطاب بعد

 بخوانم  زيچی نگاهش از بلکه تا میکردم نگاهش آمد می پیش فرصتی تا هم سفره سر انداختم یوسف سوي به نگاهی

 شدم دبلن گزیر نا بود کرده سرگرم امیر هاي حرف با را خودش طور همین هم بار این نمیکرد نگاه من به "اصال او  ولی

 آن به هک اي عالقه میکردم فکر روز آن تا بود شده عوض یوسف دیدن با ام قبلی تصمیم  رفتم در طرف به زحمت به و

 تا یکردنم من به نگاهی نیم حتی یوسف  نیست طور این بودم شده متوجه حاال ولی است طرفه دو ام کرده پیدا پسر

 انهمد و محکم یونس صداي است عالقه روي از کارهاي میکردم فکر که بود من از اشتباه گذرد می چه دلش در بفهمم

  : شد بلند

  ؟ بزنید حرفی خواید نمی خانوم محبوبه

 نگاه و سیاه شمانچ همان با بود پدرش شبیه بیشتر نداشت یوسف به شباهتی  کردم نگاه صورتش به و کردم بلند را سرم

  ... عقابی بینی و پشت پر ابروهاي نافذ

  ؟ بگم چی: گفنم آهسته  داشت خشنی "تقریبا و مردانه قیافه

  بود اختهاند اش خاکستري شلوار روي که سفید پیراهن داشت تن به مرتبی و ساده لباس شد جا جابه مبل روي خندید

  : گفت لبخند با داشت هم  رنگی کم ریش ته

 گیدب رودربایستی بدون هست نظرتون در چی هر...  شروطی شرطی دارید؟ انتظاري چه همسرتون و آینده زندگی از شما

  ...آخر صلح از به اول جنگ ها قدیمی قول به
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 که بودم دختري چطور من آخر آمد بدم خودم از اي لحظه بودم نکرده فکر مورد این در وقت هیچ بگویم چه دانستم نمی

  یشپ و پس را فرش هاي ریشه پاهایم با نبود نظرم در خاصی چیز هیچ ؟ خواهم می چه شوهرم و زندگی از دانستم نمی

 نمی یحت  است سطحی و احمق دختر عجب میکرد فکر خودش پیش "حتما بود گرفته را گلویم بدي بغض  کردم می

  : آمد حرف به یونس سکوت مدتی از پس بزند حرف کلمه دو تواند

 وفاداري و حیا و حجب ام آینده همسر از فقط و فقط من.  نیست حرفی باشه...  کنم شروع اول من منتظرید شاید

 تمام مادر زنم میخواهد دلم حساسم خیلی اش داري بچه مورد در ولی  ندارم کاري اش داري خونه به خیلی میخواهم

 احترام مدار همسرم از که اي دیگه انتظار...  باشن بهترین تربیتی نظر از هام بچه دارم دوست  باشد ها بچه براي عیاري

 تالفاخ مادرم پدر با زنم خواد نمی دلم و  بشم ساکن پدري خونه باالي طبقه ازدواج از بعد دارم قصد من مادرمه و پدر به

  باشم داشته جدل و جنگ مدام ها خونه بعضی مثل و باشه داشته

 رهمس از انتظاري چه شما ؟ ندارید حرفی هم هنوز شما:  گفت زنم نمی حرفی من دید وقتی ماند ساکت اي لحظه چند

  ؟ دارید آیندتون

 اشتمد ذهن در اي کیلیشه هاي چیز یک فقط بودم نکرده هم را فکرش "اصال  نداشتم حرفی "واقعا دادم تکان را سرم

  : آوردم زبان به عریضه نبودن خالی براي که

 باباس تا بکنه کاري همه اش بچه و زن براي و باشه ایمان با باشه وفادار و خلق خوش دارم توقع ام آینده همسر از منم

  . همین...  بشه فراهم راحتیشون و خوشبختی

  تلویزیون سریالهاي مثل تکراري و بود دار خنده حرفهایم هم او نظر به "حتما زد لبخند یونس

  ...بدم انجام تون خوشبختی واسه بیاد بر دستم از کاري هر میدم قول من:  گفت و داد تکان سري

 لیناو براي  میزدیم را ها حرف این داشتیم که بودم کرده موافقت ازدواج با من مگر ؟ بود چه حرفا این معنی کردم یخ

  : گفتم و کردم جمع را جسارتم و جرات تمام بار

  ....که ندادم شما به مثبت جواب هنوز من

 تا  کنم حترا خودم بابت از رو خیالتون خواستم می فقط من هستم متوجه بله:  گفت و داد تکیه مبل به آرامش با یونس

  بگیرید تصمیم بتونید بهتر شما

 اعتقاد مادرم زدند حرف یونس شرایط و من ازدواج مورد در ها ساعت پدرم با مادرم رفتن محبی خانواده وقنی شب آن

 گانهجدا جایی باید یونس و شوم ساکن خانه آن در آینده عروس عنوان به من نیست درست یوسف وجود با که داشت

 آن در ماددا عروس زندگی بنابراین هستن محبی آقاي زندگی و خانه از جدا "کامال باال اتاقهاي گفت پدرم اما کند تهیه

  . مسئله همین از غیر به شده حل چیز همه انگار میزدند حرف چنان ندارد مانعی خانه
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 که است بازي یک چیز همه کردم می فکر کودکانه هنوز من و  بدهیم جواب محبی خانواده به هفته پایان در بود قرار 

 مکرد می فکر دالنه ساده دهد می قرار شعاع تحت منو زندگی تمام بازي این که این از غافل شود می تمام زودي به

 گم در سر تازه اتفاقات از و بودم منگ و گیج آنقدر باشم نگران خیلی نباید من و شود می درست خود به خود چیز همه

  ! مهمی تصمیم چه آنهم بگیرم تصمیم عمرم بقیه براي باید فهمیدم نمی که

 سیعرو و عقد مراسم تابستان آخر بود شده قرار گذشت می زود روزهایمان و  بودیم مرضیه عروسی جشن تدارك در همه

 هاي خرید و جهیزیه تهیه براي هم ماه چند آن بگیرند مرا عروسی و عقد آن از بعد ماهی چند و شود برگزار مرضیه

 فکر مردم که جنگی بفرستد شوهر خانه به هم مرا زودتر هرچه خواست می دلش پدرم گرنه و بودند گذاشته زمان معمول

 پدرم شود تمام هم ها زودي این به نبود قرار انگار و بود شده ساله یک "تقریبا کشد نمی طول بیشتر ماه چند میکردند

  شود راحت هایش دختر بابت از خیالش خواست می و بود شرایط نگران هم

 آن نمک اعالم را مثبتم جواب گرفتم تصمیم خودم با فراوان هاي کشمکش از پس و کذایی مهمانی آن از پس هفته یک

 ندم عالقه هم دیگري کس به و ام کرده اشتباه یوسف مورد در که حاال کردم فکر خودم با اي احمقانه دالیل چه به هم

 کنند می تعریف اش خانواده از و آمده خوششان او از اینقدر برادرم و پدرم که کنم ازدواج یونس با که بهتر همان نیستم

 داشتم او به اي عالقه نه چون کرد نمی فرق خواستگاران بقیه با یونس هم من براي بودند راضی حداقل آنها طوري این

 او از رادرمب و و  پدرم چون است بهتر بقیه از یونس که کردم گیري نتیجه طور این ام کودکانه عقل با پس  آنها به نه

 به بعیده خیلی هم آینده در داشتم اطمینان که هم من و بود جلوتر بقیه از قدم یک پس میکنند  تعریف و آمده خوششان

 مهع بود شده ام خانواده ناراحتی باعث که موردي تنها روز آن دادم مثبت جواب محبی خانواده به بشم من عالقه کسی

 نارک را ها کدورت و آید می خواهرش تنها "حتما مرضیه عروسی براي داشت اعتقاد پدرم بود بدش العمل عکس و ملوك

 لهب براي آیم نمی که بود کرده کفش یک در را پایش دو بود کرده قهر ما با من برون بله روز از که عمه اما گذارد می

 وابج جاي به کردم باز را در تا کرد پا به طوفان و آمد قبلش روز البته نیامد بود کرده دعوتش مادرم که هم من برون

  : گفت ناراحت و خشمگین سالمم

 االح حیات و حجب و خجالت حساب به گذاشتیم ما نگفتی هیچی مدت همه ؟این جون محبوب علیکی چه سالمی چه

  کردي؟ وا زبون طوري این

 دقت با را جنگ اخبار و بود نشسته تلویزیون جلوي پدرم شد خانه وارد و شد رد حیاط از بزنم حرفی بتوانم آنکه از قبل

  : گفت علیکی و سالم هیچ بدون و شد خونه وارد فوري ملوك عمه بود دوز و دوخت مشغول هم مادرم میکرد دنبال

 که مادرم و پدر  میده پر و بال جماعت زن به همه این آدم آخه باشی ذلیل زن قدر این کردم نمی فکر هیچ محمود

 از هک همانطور را چادرش خشمگین همانطور ام عمه بزنند حرفی توانستند نمی "اصال و بود مانده باز تعجب از دهانشان

  : داد تکان تهدید نشانه به را انگشتش و کرد جم کمرش دور بود افتاده سرش روي

 نه هدیگ دادي مثبت جواب اینا به اگر محمود سر باال خداي به ولی سواست حسابش اون ندارم فهیمه کار به کاري من

  تو نه من
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  : گفت انداخته راه هو هیا چه براي ام عمع بود شده متوجه تازه که پدرم

  بزنیم حساب حرف کلوم دو هم با بشین بیا ؟ میزنی چیه حرفا این من خواهر

  : کرد بلند را صدایش طاقت بی عمه

 جلوي میزارم هم کنار رو محبوب و بهروز اسم من که ساله چند االن میره شما خرج به حساب حرف مگه حساب؟ حرف

 من بهروز از اگه خب گید نمی هیچی هم شما میبرم اسم ام آینده عروس عنوان به اون از آشنا و دوست همسر و سر

  نه دبگی آمد بهتري خواستگار اگر بمونید منتظر زرنگی با اینکه نه گفتید می اول روز همون آمد نمی خوشتون

  نه؟ اخ شده بهروز که هاست نرم و چرب اون از لقمه فهیمه:  کرد نگاه مادرم به کنایه پر حالتی با بعد

 حرفا ینا خانوم ملوك ك گفت آلود بغض بود زده او به عمه که تهمتی از داغ بود اي پیله شیله بی و ساده زن که مادرم

  خوابیم می جا دومتر تو هممون فردا پس فردا نداره خوبیت

 عطلم موندم من....  میکنی آب شکر را برادر و خواهر بین اینطوري و دونی می که خوبه:  پرید حرفش وسط عمم دوباره

 جلوي ینجوريا اینکه نه میگفتم خودم به کنده پوست و صاف نداشتی قبول رو بهروز اگر بابا سیاستی با چفدر تو که

  کنی پولم یه سکه دشمن و دوست

 ععم آخه:  گفت مودبانه بود شده ناراحت جوابش بی سالم از و بود آمده بیرون اتاق از عمه صداي و سر از که مرضیه

  ... که شما جون

  : توپید بهش بدي لحن با ام عمه کنه تموم رو اش جمله بتونه اینگکه از قبل ولی

  میشه بلند تو گور از آتیشا همه که نگو هیچی دیگه تو شده ها میوه داخل هم پیاز به به

 لوك؟م چیه حرفا این:  شد بلند جا از عصبی و ناراحت پدر بود گرفته اش گریه مرضیه بودیم مانده مبهوت و مات همه

  داره؟ ربطی چه معصوم طفل این به

  : گفت میداد تاب را گردنش و سر و زده کمر به را دستش که همانطور ام عمه

  !!!معصومه؟ طفل این!  باش منو ساده برادر

 اشهب بهتر احمد از دوم داماد مبادا که کرده اینو حساب معصوم طفل ظاهر به این:  گفت و داد نشان را مرضیه دستش با

 باز لب از بل میشناسم من که اي محبوبه وگرنه زده رو رأیش و نشسته پپه و ساده محبوبه این پاي زیر که همینه براي

  ببینه رو بهتر احمد از نداره چشم که ورپریده محبوبه این تقصیر همش نمیکنه

 وبخ پسر هم خیلی ؟ چشه احمد مگه!  نمیزاره نزنم حرف میخوام هی ملوك بسه:  زد فریاد بود کرده داغ دیگه که پدرم

  هان؟ بهتره؟ احمد از کنه فکر مرضیه که نطنزیه تحفه چه خودت بهروز مگه مقبولیه و

  بست محکم را در و رفت اتاق داخل ریزان اشک همانطور مرضیه
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 چطور نببی کردن پرش چطور ببین واي واي:  زد اش سینه روي دسشت با و شد ولو زمین روي نمایشی حالت با ام عمه

 می باید واي واي احمد؟ دست زیر شد دیگه حاال نطنز؟ تحفه شد بهروز دیگه حاال وایساده بزرگش خواهر روي تو

 پر منو یک فهمیدي می باید رو چی ملوك کن بس نشست زمین روي حوصله بی پدرم میفهمیدم زودتر باید دونستم

 بودیم تهگذاش قراري و قول هم با ما مگه ؟ چیه حسابت حرف ؟ میگی چی ببینم نزن حرف کنایه و طعنه با انقدر ؟ کرده

 فتهگ دروغ ما که خواستی نظر ما از امروز به تا مگه دوختی و بریدي خودت واسه که بودي تو این ؟ زدیم زیرش حاال که

  هان؟ باشیم

  :نالید میزد اش سینه و سر به که همانطور ام عمه

 ندونستی قابل حتی ؟ شد چی پس منه چشماي نور بهروز میگفتی که نبودي خودت تو مگه محمود نیست تو حرفاي این

 برخ منو گذاشتید رو قرارتون و قول و شده تموم کار که حاال ها غریبه مثل...  بکنی خواهرت با مشورت و صالح یک

  ؟ میکنید

 نم خودمه حرفاي این کن باور جان ملوك:  گفت و داد تکان سري بود رنجیده عمه حرفاي از که مادرم به نگاهی پدرم

 داحم جریان سر بودي شاهد که خودت  نیستم و نبوده فامیلی ازدواج موافق هرگز اما چشمامه نور بهروز میگم هنوزم

  بدم رضایت شدم مجبور تا رفتن و آمدن مادرش و پدر چقدر

 به چطور بود احمد از تر نزدیک که بهروز دادي رضایت میگی خودت که خوبه:  پرید پدرم حرف میان "فورا ام عمه

  میکنی؟ قالب سنگ را بهروز ولی دادي رضایت مرضیه با احمد ازدواج

 پس دافر داري دوست تره خطرناك این خب  تره نزدیک فامیلی نظر از بهروز میگی هم خودت: گفت و کشید آهی پدرم

  میکنی؟ن نفرین منو دفه صد روزي تو خود همین وقت اون  ؟ بمونه دستشون رو معلول و افتاده عقب بچه تا سه دو فردا

 پسر خاله دختر همه این چطور  میدونی خوب هم خودت است بهونه همش اینا:  کرد جمع را لبهایش نفرت با ام عمه

 روس ماشاهللا هاشونم بچه  نمیخوره؟ تکون آب از آب میکنند ازدواج هم با عمع پسر دایی دختر عمو پسر عمو دختر خاله

  میشن؟ مونده عقب هاشون بچه بشه اش عمه پسر زن تو دختر فقط اند گنده مرو

 شد ورط این اگر میکشی حرف چقدر  شدي؟ ها بچه مثل ملوك کن بس:   گفت بود رفته سر اش حوصله دیگه که پدر

 پسرت به رو دخترم اگر نامردم باشه میدي تعهد و میکنی امضا اگه ؟ میشن سالم هاشون بچه که میکنی تضمین تو چی؟

  باشن سالمت و سالم تا دو این هاي بچه که کنی امضا رو زیرش و بدي قول باید ولی ندم

  : لرزید می عصبانیت از صدایش شد بلند زحمت به و گرفت زانویش به را دستش ام عمه

  داده ادتی اي خورده پاك شیر کدوم نمیدونم نبودي بلد حرفا این از تو  نیستم خر من محمود نیست تو حرفاي این نه

  نکن تلخی گوشت اینقدر من خواهر برمیگرده صاحبش به نفرین:  گفت ناراحت و عصبی پدرم
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 زمین وير مادرم رفتند اینکه محض به دنبالش به هم پدرم رفت حیاط طرف به ام عمه چون نشنیدم را حرفهایشان بقیه

 و چشم زا  گذاشت مادرم شونه روي را دستش و آمد بیرون مادرم صداي با مرضیه افتاد گریه به بلند صداي با و نشست

  :لرزید می صدایش  کرده گریه حسابی هم او بود پیدا سرخش بینی

  بوده طوري همین همیشه ملوك عمه نباش ناراحت نکن گریه خدا تورو مامان

 خبر هدیگ  بده مثبت جواب محبی آقاي به کردم مجبور رو بابات من میکنه فکر که سوزه می این از دلم:  نالید مادرم

 تا دو شما ؟ میزدم حرفی من میکرد بهروز بهروز که وقتی مگه بسته دل وصلت این به بیشتر من از خودش باباتون نداره

  زبون بهتر خودش میگفتم خودم پیش  نمیزدم بهش حرف کلمه یک میامدیم خونشون از که وقتی حتی شاهدید که

  خواد می رو دخترش صالح بیشتر میدونه رو خواهرش

 وت نگه که بده خواهرشو جواب خودش بزار نه هم اگر ؟ کنم سبک خودمو من چرا بشه دامادش بهروز میدونه صالح اگر

  خواستی تو و گفتی

 مهه با کرد پاك را اشکهایش و شد ساکت "فورا مادرم شد وارد داخل هایی اخم و گرفته اي قیافه با پدرم لحظه همان

 مرضیه اما ودش تر تند معرکه آتش یا کند ناراحت بیشتر را پدرم شرایط آن در خواست نمی بود سیاستی با زن اش سادگی

  : گفت و نیاورد طاقت

  نداره رو دیدنش چشم که فروخته عمه به تري هیزم چه بخت بد احمد این دونم نمی من

  ؟ عروسی نیاد نکنه حاال پرسید پدر از بعد

 چی هر داریم جون بالي هم ما دارن خویش و قوم مردم بهتر نیاد "اصال جهنم به نیاد:  داد جواب عصبانیت با پدرم

  یومد نمی خوشش من از هم اول از فهیمه میگه هی نمیکنه قبول بوده خودم نظر دادم مثبت جواب محبی به خودم میگم

  ....شاهده خدا:  گفت آلود بغض مادر

 بی طوس این تو میدونم خودم که من میخوري؟ قسم من براي داري تو:  گفت و پرید حرفش وسط به حوصله بی پدرم

  میکنه پا به شر که خودمه خواهر این تقصیري

 جشن هب بود کرده بینی پیش مرضیه که همانطور ام عمه البته شد ختم ظاهر به غائله و شد ساکت سیاست با مادرم

 صلمف مراسم با آن هاي پیامد و جنگ خاطر به پدرم شد برگزار سادگی کمال در مرضیه عروسی مراسم نیومد عروسی

 و غذایی مواد کمبود  جنگه حال در مملکت:  گفت می و بود موافق پدرم با هم احمد پدر بود مخالف برق و زرق پر و

  کنیم پاش و ریخت خودي بی نیست درست بیدادمیکنه داره گرانی

 مختصر و ساده خیلی شام و پذیرایی و داشتند حضور طرف دو هر یک درجه فامیل فقط مرضیه عروسی جشن در بنابراین

 مرضیه و یونس است مان زندگی نفع به کنیم خرج کمتر پول چه هر داشت اعتقاد و بود راضی هم مرضیه خود شد انجام

    نیامده یوسف اما بودند مرضیه عروسی در هم
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 ت،بانداش حوصله و حال اصال خانم زهرا.بدهیم را دعوتشان کارت تا رفتیم شان خانه به  مادرم با عروسی از قبل روز چند

 مخان زهرا خراب روز و حال متوجه که مادرم. کرد دعوتمان خانه داخل به  خوشرویی با افتاد ما به چشمش وقتی حال این

 و لشک مستطیل حیاط یک.داشتند جوري و جمع و کوچک خانه.شد خانه داخل اش قبلی تصمیم  خالف بر بود شده

 ،سرویسآشپزخانه،پذیرایی.شد می ختم شکل دایره و بزرگ  نسبتا اتاقی به که دراز راهرو یک بعد.بود خانه جلوي کوچک

 رجو و جمع دستشویی و حمام یک با تو در تو و بزرگ اتاق دو.داشت وجود دایره این دور بزرگ اتاق یک و بهداشتی

 آشپزخانه اتنه ولی است مستقل خانه یک گفت شد می داشت هم آشپزخانه باال طبقه اگر.داد می تشکیل را باال طبقه

 کند،بهانه تهیه جداگانه اي خانه یونس داشت اصرار مادرم که بود دالیلی از یکی مسئله همین و  بود پایین طبقه  خانه

 کلمش دچار من پز و پخت و آشپزي براي اینکه و ندارد جایی خانه آن در من جهیزیه آشپزخانه وسایل که بود این اش

 کارهاي یرسا و آشپزي براي عروس تازه نبود درست نظرش به اینکه و  بود یوسف حضور مهمترش دلیل البته.شد خواهم

 شده قرار و ودب موافق مادرم نظر با هم پدرم.بیاید و برود پایین طبقه به دایم داشت آشپزخانه به نیاز بیشترش که  خانه

 زمین روي روز آن خالصه.بکند فکري خودش تا بگذارند میان در محبی آقاي با را موضوع این مناسب موقعیتی در بود

 دل درد هب شدیدي نیاز خانم زهرا که بود این موضوع اصل ولی بخوریم شربت لیوان یک خانم زهرا اصرار به تا نشستیم

 ند،رويک می گریه خانم زهرا دید تا مادرم.لرزید می کوچکش و ظریف هاي شانه.افتاد گریه به نشستیم تا داشت،چون

  :کشید آغوش در را خانم زهرا و رفت جلو زانو

  ...شده چیزي نکرده کنی؟خدا می گریه شده؟چرا چی خواهر اِ_

  ...خونه دلم که بگم جون؟چی خانم فهیمه بگم چی:گفت کنان هق هق خانم زهرا

 منتظر نهسی در شده حبس هاي نفس با مادرم و کشید،من عمیقی نفس و کرد پاك گلدارش چادر بال با را چشمانش بعد

  :گفت لرزید می اندوه شدت از که صدایی با سرانجام.بگوید را گریستنش علت خانم زهرا تا بودیم

 ه،انقدردار پا یک مرغش"نه" گیم می بهش آقا حاج و من هرچی.....جبهه برم خوام می که کفش یه تو کرده پاشو یوسف_

  .....شدیم خسته باهاش زدن حرف از که گه می و گه می و گه می

  ....ناگهانی گرفته؟چقدر و تصمیم این چرا آخه:پرسید نگرانی با مادرم

 اش،هرچی لهک تو افتاده فکر این کجا از دونم نمی.نبود هم فکرش به اصال حاال بگو،تا همینو:نالید نگرانی با خانم زهرا

  !مکرد کوتاهی هم حاال شده،تا دیر هم حاال همین شه نمی گه یونس،می عروسی بعداز کن صبر احداقل گم می بهش

  .....بیفته سرش از رفتن فکر کنید کاري یه دونم می کنین،چه گرم سرشو:گفت آهسته صدایی با مادرم

 نمی رفتن جبهه کرف دیگه باشه داشته اینجا دلبستگی یه بگیرید،اگه زن براش:گفت باشد افتاده یادش ناگهان انگار بعد

  ....کنه

 رضمنبرسه،د یوسف به نوبت تا بدم سروسامون رو اولی بذار:گفت و انداخت مادرم به نگاهی ناراحت و غمگین خانم زهرا

 االح حاال گه می.ده نمی بروز چیزي اما چیه دهنش مزه ببینم تا زنم می حرفشو نداره،گاهی ازدواج قصد اصال گه می
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 براش داده پیشنهاد بهش حتی.است فایده بی کنه دلگرمش کار به خواد می آقا حاج هم هرقدر.بگیره زن که زوده براش

 دفاع مملکتش از ات نشه نصیبش فرصتی چنین دیگه شاید گه نرفت،می که نرفت بار زیر بندازه راه جداگونه کسب و کار

  ....اومده کجا از تازه تازه هاي حرف این دونم نمی!کنه

 را خانم هراز متعجب نگاه وقتی.شد امیر جلودار بشه مشکل بره یوسف اگه واي:گفت نگران و داد تکیه پشتی به مادرم

 نمی جلودارش هیچکس دیگه بره، یوسف اگه نداده رو بهش باباش ولی کنه می رفتن زمزمه وقته چند االن:داد دید،ادامه

  ....داره قبول رو یوسف خیلی باباش چون.شه

 نگج وقتی از.داره دریایی دل مهربونیه،چه بچه چه دونی باباشه،نمی و من کرده عزیز یوسف...داره لطف:نالید خانم زهرا

 محل تو که شهیدي هر با کنه می ناراحتی روز چند پره،تا می جا از خبري هر با آتیش رو اسفند مثل ام بچه شد شروع

 خواب خوره،تو می حرص اتاقش،دایم تو شینه می چله جبهه رن می که دوستاش از کدوم هر...گیره می عزا آرن می

 می منو حال بنده،رعایت جونش به من جون که دونه می آخه زد نمی رو رفتن حرف وقت هیچ حاال تا ولی زنه می حرف

  .... که شده چی حاال دونم کرد،نمی

 و گذاشت خانم زهرا جلوي را مرضیه عروسی دعوت کارت مادرم.افتاد گریه به باز و بدهد ادامه نتوانست دیگر خانم زهرا

 و خیر چی هر دیدي؟انشااهللا چه رو افتاد،خدا صرافتش از خودش شاید!بزرگه خواهر،خدا نخور غصه:گفت دلجویانه

  .میاد پیش صالحش

 ممرگ خدا اِوا:گفت و کرد پاك را هایش اشک تند تند خانم زهرا.شوم بلند تا کرد اشاره هم من به و برخاست جا بعداز

  ....بخورین شربت یک عزیزم،باید بشین خدا رو تو.خونم می روضه دارم نشستین،منم خشک دهن طوري بده،همین

  ....نگو که دارم کار شیم،انقدر می مزاحم دیگه فرصت یک تو:گفت خستگی با مادرم

 فرار کارات حاال... ببینم رو گلم عروس این سیر دل یک من بذار.برید ذارم نمی خدا به:گرفت محکم مرا دست خانم زهرا

 اگه ونیخواهرت،مدی جاي به باشید داشته قبولم گم،اگه می تعارف بی بدم،واهللا انجام من تا بگو داري هرکاري.کنن نمی

  .نگی بهم و برمیاد ازم کاري

 ذاشتگ جلویمان خنک شربت لیوان سه سریع و تند خانم زهرا.نشست دوباره ناچار به مادر که کرد تعارف انقدر خالصه

 اه مدرسه اینکه از قبل داري وقت اگه شه می باز هم ها مدرسه دیگه هفته دو جون،یکی محبوب خوب:کرد من به رو و

  .بکنیم رو خریدامون بریم بازبشه

 بمحبو امسال خانم؟احتماال زهرا اي عجله چه حاال:کرد دستی پیش مادرم بدهم،که جوابی چه که کردم می فکر داشتم

  ....ره نمی مدرسه

  چرا؟ آخه:کرد نگاهم تعجب با خانم زهرا

 یگهد زندگیش و خونه بره سالمتی به شعبون نیمه باشه قرار نداره،اگه معنی دیگه رفتنش آخه:داد جواب مادرم دوباره

  .نداره توفیري حالش به خوندن درس ماه یکی،دو
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  .یگرفت می رو دیپلمت حداقل حیفه،کاش ولی.دانند خسروان خویش مملکت صالح:وگفت داد تکان سري خانم زهرا

  .خوندم متفرقه هم شاید:گفتم آهسته

 همیشه.بگویم صریح را نظرم و عقیده بخواهم که نبودم دختري متاسفانه بدهم،اما تحصیل ادامه خواست می دلم هم خودم

 یهمرض مثل خواست می دلم.خوردم می حرص خودم دست از اوقات بگیرند،گاهی تصمیم برایم مادرم و پدر دادم می اجازه

 حبتص راحتی به جمعی هر بدهم،در نظر موردي هر در بتوانم بزنم، مقابلم طرف به را دلم حرف بتوانم ساده و باشم،راحت

 اینها همه اما....کنم نگاه مخاطبم به مستقیم بتوانم و نکشم خجالت اي غریبه هر نگیردواز ام گریه زود انقدر و کنم

  .داشت فرق هم با تاآسمان زمین از مرضیه و من سرشت مادرم قول به.بود محال آرزویی

 خانه رضیهم اوقات اکثر و داشت ما با کمی فاصله آنها خانه البته.بود شده کور و سوت حسابی مرضیه،خانه رفتن از بعد

 واستخ می دلم منم مرضیه حضور بی!خودمان خانه گشت برمی و زد می کارت صبح به صبح امیر قول به.بود خودمان

 تنوعی مخود زندگی سر رفتن کردم می فکر و گرفت می دلم حسابی مرضیه بدون بروم،چون ام زندگی و خانه سر زودتر

  .دهد می نجات افسردگی و کسالت حالت آن از مرا و شود می محسوب برایم

 به ،مادرمنبودند خانه امیر و پدر و بود برویم،صبح خرید به هم با تا آمد مان خانه به عقد،یونس تاریخ به مانده هفته چند

  خرید؟ بریم هم با امروز موافقید خانم محبوبه:شکست را سکوت یونس معمول طبق و گذاشت تنها را ما آوردن چاي بهانه

 موهایم ودنب پیدا دیگر دانستم می بودم،بااینکه گرفته صورتم جلوي محکم را گلدارم چادر بنابراین نبود سرم روسري

  :گفتم آهسته.کشیدم می خجالت یونس از هنوز ندارد  ایرادي

  .بگیرم اجازه مادرم از باید ندارم،فقط کاري که من_

 ستمد کردم می بود،دعا گرفته گر بدنم.شدم سرخ خجالت از.گرفت محکم را دستم و شد خم جلو به یونس حرف این با

  :بود دلنشین و نرم صدایش.کند ول را

 حرمم دیگه تو و من محبوبه!شده سرخ چه نگاه...نگاه.ندیدم جایی رو تو نظیر حاال تا....دختر؟ محجوبی چقدر تو آخه_

  .کنم می گناه احساس منم اینطوري!نباش معذب هستیم،انقدر هم

 قایسهم یوسف با ناخودآگاه.کردم می نگاهش چشمی زیر.نشست جایش سر دوباره و کرد رها را نزدم،دستم حرفی وقتی

 فقط نبود تزش هم یونس البته.بود یونس از زیباتر هم صورتش.داشت تري ورزیده اندام و تر بلند یوسف قد.کردم می اش

 می اريک هر که بود مشکی و صاف موهایش.داشت پري هیکل و بود متوسط داشت،قدش پدرشان به بیشتري شباهت

 بود،و وتاهک خیلی خیلی.بود کوتاه و روشن موهایش که یوسف برعکس. بود ولو اش پیشانی روي همیشه اي دسته کرد

 معنی چه.شدم عرق خیس شرم از.کرد می تعارف چاي داشت.آمدم خودم به مادرم صداي با.آمد می صورتش به چقدر

 قتو چند تا که را نامزدت که بزرگتر این از گناهی کردم؟چه می مقایسه نامحرمی و غریبه مرد با را یونس که داشت

 بیشتر د؟اگرنبو خیانت از بیشتر گناهش کار این کنی؟آیا مقایسه-برادرش با ولو_دیگري مرد با شود می شوهرت دیگر
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 اچهدستپ.کنند می نگاه مرا دو هر یونس و مادر شدم متوجه کردم می سرزنش را خودم که همانطور!نبود هم کمتر نبود

  :گفت و کرد من به پرسرزنشی نگاه مادرم!بودند شده ام احمقانه افکار متوجه آنها شدم،انگار

  ...دیگه بکنید رو خریداتون برید یونس آقا با شو حاضر پاشو محبوب؟پس کجاست حواست_

 دست و گیج دختر من کند فکر یونس خواست نمی کردم،دلم می جمع بیشتر را حواسم باید.پریدم جایم از سرعت با

 انمدوست جمع میان در.شدم می محسوب زرنگ شاگردان جزو همیشه مدرسه در.نبودم اینطوري هم هستم،واقعا پاچلفتی

  .کردم می گم را پایم و دست و کشیدم می خجالت اینطور مخالف جنس مقابل در بودم،فقط شیطان و دار سرزبان

 مادر:تگف آهسته و داد دستم به پول مقداري یونس چشم از دور مادرم.بودم ایستاده در جلوي آماده و حاضر بعد لحظه چند

 ینا برندار،تو گرون خیلی چیزاي کرد هم اصرار اگه حتی!سیر دل و کن،چشم رفتار کردم بزرگت که جون،همونطوري

 می خودت از بهتر رو تو من طور،البته همین هم اون نشی خارج حدودت و حد از باش هم مواظب.داره گناه موقعیت

 هترینب االن!آدمیه چطور ببین هم بعدش.باشه حواست بازم اما. کنم می تقدیم مردم به دارم جواهري چه دونم می شناسم

 ردین،دلواپسبرگ هم نشده متعصب؟شب و غیرتی یا دله بد و شکاك!خسیس؟ و کــِِنس یا بازه دل و دست بفهمی فرصته

  ....مونم می

 با.شتدا دست در کوچک قرآنی و بود ایستاده در جلوي.دیدم منتظر را خانم زهرا آمدیم بیرون خانه در از یونس با وقتی

 نگه قرآن همین الهی شید،که رد قرآن زیر از بیایید:گفت لبخندي با و آمد جلو سرعت به.شگفت گلش از گل دیدنمان

  .باشه دارتون

 در جلوي سیمانی بلوك به پایم اما شوم رد هم من که رفتم جلو.شد رد قرآن زیر از و بوسید را مادرش صورت یونس

  :پرسید نگرانی با و گرفت را بازویم یونس. دویدند جلو به دو هر مادرش و  یونس. افتادم زمین به و گرفت

  کنه؟ نمی درد نشد؟جاییت چیزیت_

 هشد دچارش هم خودم آمد،حاال می بدم بودن چلفتی پا و دست از چقدر.تکاندم را چادرم و شدم بلند جایم از زده خجالت

  .کرد رحم بهت لیزه،خدا کفشت ته جون،انگار مادر باش مواظب:وگفت بوسید را صورتم مهربانی با خانم زهرا.بودم

  .لیزه کفشش باش،ته محبوب مواظب مادر:کرد یونس به رو بعد

 آهسته.شوم دردسرشان موجب آن از بیشتر خواست نمی دلم.نیاوردم خودم روي به اما بود گرفته درد بدجوري پایم

  .نیست چیزي:گفتم

  .شه می دیگه،دیر بریم:گفت مهربانی با و گرفت چادر زیر از را بازویم دوباره یونس

 آن با.ام نشده رد قرآن زیر از که بودم فکر این در دلخوري با راه طول تمام من و  کردیم خداحافظی خانم زهرا با دو هر

 قدران.نداشت نگه من سر باالي را قرآن دیگر و  آمده در جلوي چه براي که رفت یادش خانم زهرا موقع بی خوردن زمین

 در من و زد می حرف یونس مدت تمام بودم،در گریه آماده و کرده بغض من رسیدیم وقتی  که کردم فکر مسئله این به
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 دانستم نمی من اما بخرم دارم دوست چه هر خواست می من از و ایستاد می اي مغازه هر جلوي.دادم می گوش سکوت

 ريمقدا و لباس تکه چند عاقبت.بود شده تنگ مادرم براي دلم و بودم کرده بغض کوچولوها بچه مثل دارم دوست چه

 سفارش خودش محبی اقاي را شمعدان و آینه.خریدم یونس اجبار به چیست در شان استفاده دانستم نمی که آرایش لوازم

 کردم نمی کرف حال به تا.بچیند برایم بود داده قول دبیرستانم دوست  فرشته که عقد سفره وسایل و طال ماند بود،می داده

 تصمی تمتانس نمی و  ایستادم می مات و گیج ها فروشی طال ویترین جلوي.باشد سخت انقدر عروسی براي کردن خرید

 انگشتم روي را مختلف انگشتر دهها.بود واقعی مشکل که حلقه انتخاب. است بقیه از تر قشنگ سرویس کدام بگیرم

 اليط حلقه یک عاقبت!اندازه آمد نمی خوشم خیلی که آنهایی بودند گشاد داشتم دوست که آنهایی.کردم می امتحان

 نقره زا ساه اي حلقه یونس. کردم انتخاب کردم می انگشتم در هم پشت باید که نگین پراز ظریف حلقه یک و ساده

 هم حرفی ولی دانستم نمی را مسئله این من البته.ندارد نماز و است مکروه مرد براي طال انگشتر گفت می.کرد انتخاب

 ونسی  بودیم گرسنه و خسته حسابی هردو.خریدیم یونس انتخاب به هم طال ظریف و زیبا سرویس یک ظهر تا.نزدم

 یونس عاقبت.برگردیم خانه به دادم می ترجیح من اما بخوریم اطراف هاي رستوران همان از یکی در را غذا داشت اصرار

  :گفت دلخوري با و گرفت را دستم

 سر کنی یم خرید تو که اینطوري.نباش پول نگران هیچ خوبه وضعم من بکنی،واهللا منو رعایت خواد نمی انقدر محبوبه_

 زهارو بخوریم،این غذا بریم هم با باید هم انقدر،حاال نه دیگه ولی هست خوب جوي مکه،صرفه فرستی می منو سال

  .خوري می رو روزها همین افسوس بریم،بعدا بیا.گرده برنمی دیگه

 خرید براي مرضیه و مادر همراه وقت هر و بودم کردن خرید عاشق همیشه که منی. بود شده مرگم چه دانستم نمی

 هب زودتر هرچه خواست می دلم منزجر و بیزار انقدر حاال بخوریم،چطور جا همان چیزي کردم می اصرار رفتم می بیرون

 لباسها  رفتم می بیرون مرضیه با وقتی چطور کرد،پس نمی جلب را نظرم چیزي بود؟چرا خبر چه خانه برگردم؟مگر خانه

 یترینو پشت ها ساعت رفتم می بیرون خرید براي که خواهرم و مادر با رسید؟چطور می شیک نظرم به انقدر ها کفش و

 بود نشته یمروبرو که یونس به و کردم بلند را پسندیدم؟سرم می گوشواره و دستبند و انگشتر مرضیه با ها طالفروشی

 یب و یخ دختر چه سوخت،با برایش دلم اي لحظه. بود خوب و مردانه اش داد،قیافه می غذا سفارش داشت. کردم نگاه

 این". "نخیر" ،"بله" دادم می را جوابش کلمه سه دو با پرسید می ازم چه هر!کند ازدواج خواست می احساسی

  ...»بخریم؟نخیر اینو...»«پسندي؟بله می اینو«"...چطوره؟خوبه؟

 چه سیون گناه.بود آمده خرید به مجسمه یک با انگار.صحبتی و حرفی انتخابی،نه ذوقی،نه و شوق نظري،نه اظهار نه

 بهم رو یزچ همه نشده دیر تا:زد نهیب ذهنم ازدرون صدایی.پسندیدم می بیشتر را برادرش من که بود او تقصیر بود؟مگر

 نه.داري هسین تو قلب،سنگ جاي انگار که تو داره،نه رو نشاط و پرشور زن یک و خوب زندگی یک پسرلیاقت بزن،این

  چیه؟ پسره این گناه.مونی می یخ تکه یک مثل.دي می جواب احساساتش ابراز به نه زنی می حرف باهاش

  ....خواسته خودش کارش، دنبال بره آد نمی خوشش نکردم،اگه که زورش خوب:دادم جواب صدا به ناراحت و عصبی

 مثل وت سقف زیریک برین کنه فکرمی تو حیاي و حجب پاي گذاشته رو ها اصول و ادا این بدخت اون:زد پوزخند صدا

  !پراحساس و گرم.شی می آدمی



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٢ 

 

 ر،اونبدت نه شه می بهتر نه هست که همینه من اخالق.نکردم پنهون رو چیزي خودشه،من مشکل اینم:گفتم لجوجانه

  !حقشه بیاد سرش هرچی چپ علی کوچه به زده خودشو حاالکه بزنه گول رو خودش نباید

  ندارین؟ میل اي دیگه خانم،چیز محبوبه:آمدم خودم به یونس صداي با

  :گفت کردو اطراف به نگاهی یونس شد دور میز از خدمت پیش دادم،وقتی تکان سري

  ....نخوره نهار اینجا محاله بازار آد می خرید براي کی معروفه،هر تهرون کل تو اینجا نکن،غذاي نگاه ظاهرش به_

 و کردم صاف را صدایم.گفتم می خودم مورد در را چیز همه گرفتم،باید را خودم تصمیم کردم می نگاهش که همانطور

  ....ام؟ خجالتی و حرف کم همینطوري همیشه من کنید می فکر حتما:گفتم

 خم جلو میزبه  روي.نداشت او هاي حرف به ربطی هیچ ام جمله.داشت هم حق.کرد نگاهم ها گرفته برق مثل یونس 

  !مش نمی منظورت متوجه: گفت بعد.است سرجایش عقلم شود مطمئن خواست می احتماال کرد نگاهم دقت با و شد

 ندارم یحرف شم می روبرو شما با وقتی چرا دونم نمی نیستم،ولی خجالتی و حرف کم دختر من که اینه منظورم:گفتم

 پر و طونشی گفتن می بهم همه مدرسه تو.بزنم حرف اش درباره تا کنم نمی پیدا بحثی قابل موضوع هیچ یعنی.بزنم

 قشهن هیچ ام آینده زندگی و ازدواج مورد در بگم خواستم می.کنم کار چه و بگم چی باید دونم نمی انگار حاال حرفم،اما

 پیش یچ کنه نمی فرقی هستم،برام تفاوت بی جوري یک چیز همه بگم؟درمورد چطور نیست،یعنی سرم تو رویایی و

 خیلی ه؟قبالباش باشه،چطور کجا ام کنم؟عروسی زندگی شوهر خانواده با یا باشم کنم؟مستقل زندگی بخرم؟کجا بیاد،چی

 اصال!مندار خیالی هیچ....آسمون رفته شده دود رویاها اون تموم انگار حاال ولی کردم می رویاپردازي ام آینده زندگی درمورد

  گم؟ می چی فهمید می....نیستم زده هیجان

 و کردم می بازي میز روي بانمکدان من.نگفتیم چیزي هیچکدام اي لحظه چند.کرد می نگاهم مبهوت و مات یونس

 از قبل من هک تفاوت این با البته.بودم تو مثل هم محبوبه،من ببین:گفت بود،سرانجام زده خشکش مجسمه مثل یونس

 اقعو در و کرد معرفی بهم مامان هم رو تو.نداشتم ام آینده زندگی درمورد هیجانی و رویا هیچ خواستگاري بیام اینکه

 کنم زدواجا نداشتم تمایل هم خیلی.بودمت دیده روز اون تا نه شناختم می رو تو نه من خواستگاري،خود بیاییم کرد اصرار

 ونسروسام زودتر من که داشتن اصرار اقاجون و مادر ولی.بیفتم ازدواج فکر به بخوام که دونستم می زود هنوز یعنی

 بهونه ي،یهخواستگار مراسم بعداز داشتم تصمیم.شما خونه بیام کردم قبول بشه راحت اونا خیال اینکه براي بگیرم،منم

  ...ولی برم در چیزا بقیه بار زیر از و کنم پیدا اي،چیزي

 وقتی ولی:داد ادامه لرزید می که صدایی با آهسته و انداخت پایین را سرش.بود انداخته گل صورتش.کردم نگاهش منتظر

 یکس با بهتر چه پس کنم می ازدواج که باالخره کردم فکر خودم با...رفت یادم از خودم با قرارا و قول اون همه دیدمت

 خدا هرروز هم حاال...شدم زنده و مـُردم صدبار بدي جواب که وقتی تا.موند شما خونه و دلم.دارم عالقه بهش که باشه

 نای به بخواي که سخته برات دونم کنم،می می درك هم رو تو احساس. داد قرار من راه سر رو تو که کنم می شکر رو

 ندگیز و شوهر به ازدواج بعداز زنها از خیلی...شه می درست چیز همه که مطمئنم باشی،ولی صمیمی و راحت من با زودي
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 ،همهنکن سرزنش خودتو و نیار فشار خودت به خیلی هم حاال.هستی دسته اون جز هم تو حتما.شن می مند عالقه شون

  ....باشی صبور کمی باید فقط شه می درست چیز

 به نای و تنفر نه و عشق نداشتم،نه یونس به نسبت احساسی هیچ من!گفت؟ می چه او و گفتم می چه من!من خداي

 قلبم گرفت می را دستم حتی یا زد می حرف نداشتم،وقتی هیجانی هیچ دیدمش می وقتی.بود هردو از تر خطرناك نظرم

 نمی عوض هم ازدواج بعداز حالت این دانستم می خوب خودم نه،و یا ببینمش نداشت فرقی برایم.افتاد نمی تپش به

 این از فرار براي راهی اصوال و نبودم مادرم و پدر نظر با مخالفت اهل چون بود،ولی دیگري جاي کار گیر شود،چون

 از ریزگ براي تالشی دیدم نمی  یوسف جانب از عالقه و ازعشق اي نشانه هیچ ضمن در و رسید نمی نظرم به  مخمصه

 زناشویی یزندگ و او به نسبت احساسی هیچ که بودم گفته یونس بودم،به کرده حجت اتمام هم بار این.کردم نمی دام این

  .دمنبو معذب وجدانم پیش دیگر شود می درست چیز همه کرد می فکر و داشت اصرار خودش که حاال ولی ندارم را او با

 مین سرزنشم وقت چی؟اون نشد درست هم ازدواج از بعد تفاوتی بی حالت این اگر:گفتم آورد را غذا پیشخدمت وقتی

  کنی؟

 اشیب هام بچه مادر و همسرم تو که همین من براي!نه:گفت عجوالنه آید نمی خوشش بحث این از بود پیدا که یونس

  .ارهد شکر جاي آد نمی بدت من از که بودنه،همین متنفر از بهتر باز احساسی بی.ندارم ازت اي دیگه انتظار.کافیه

  .دم نمی دست از رو تو قیمتی هیچ به من که بدون اینو ضمن در و.....نشده سرد تا بخور:کرد اشاره غذا به بعد

 خانه به هالك و خسته وقتی بعدازظهر.بودیم غرق خودمان  افکار در کدام هر.شدیم غذا خوردن مشغول سکوت در

 و پدر.شد داخل پدرم هاي تعارف مقابل در ماست خانه مادرش شد متوجه که یونس. بود ما خانه هم خانم زهرا رسیدیم

 انیمهرب با خانم زهرا.نشستم بودند رفته وسطی اتاق به که خانم زهرا و مادر کنار من و رفتند مهمان اتاق به  یونس

  :گفتم خنده با.پرسید را پایم احوال و بوسید را صورتم

  ...ترکه می داره درد از که رفتم راه انقدر ولی کنه نمی درد صبح خوردن زمین از_

 به گرانین با.بود حال سر خانم رفتیم،زهرا می خرید به یونس با که صبح.شدم اش کرده پف و قرمز چشمهاي متوجه بعد

  ناراحتی؟ شده؟چرا چی مامان:پرسیدم.بود نمناك و خیس چشمهایش.بود ناراحت هم او.کردم نگاه مادرم

 این و شدن بزرگ خوردنی دل خون چه با که دونن نمی خودشون!ها بچه این دست از:کشید آه و داد تکان سري مادرم

  ....بودن قدي همین اول همون از کنن می زدن،فکر بهم رو باال و قد

 آهسته.کردم نگاه داد می تکان را سرش مادرم حرفهاي تایید در که خانم زهرا به بودم،پرسشگرانه نشده منظورش متوجه

  ...ره می داره هفته آخر یوسف. نباش نگران جون،تو محبوب نیست چیزي:گفت

 می رو خانم زهرا و مادر براي دستم و کنم می غش لحظه هر کردم می حس.کرد یخ بدنم تمام حرف این شنیدن با

  :گفتم و کردم جور و جمع را خودم سختی به.شود
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  سالمتی؟ به کجا_

  :نشد،نالید من خراب حال متوجه که بود ناراحت قدري به خودش که خانم زهرا

 می دق جبهه،دارم بشه اعزام قراره کاروان یک با کرده،آخرهفته هم رو کاراش جبهه،تمام بره خواد می!باشی سالمت_

  .ببینم رو ام بچه دیگه نکنه ترسم می همش.کنم

  :داد جواب من جاي به مادرم.بود گرفته را گلویم بدي بغض.بزنم حرف توانستم نمی اصال

 ره می... ایشاا...نزن جلوش ها حرف این از بره خواد می نداره،بچه زنی؟خوبیت می چیه ها حرف خواهر،این نکنه وا،خدا_

  ...بشه تموم که روزاست همین جنگ گن می همه.گرده می بر هم سالمتی به و

 برنمی دستم از کاري که خدا،من به توکل:گفت بزند حرف درستی به توانست نمی بغض شدت از که خانم زهرا

  .خدا به سپردمش.آید

  .گردون برش سالم و صحیح خودت سپارم می تو به رو ام بچه خدایا:کرد هق هق و کرد بلند سر بعد

  .شد شب دیگه آرید؟بریم نمی خانم،تشریف حاج:آمدیم در حال آن از همه یونس صداي با

 من به نگاهی شرمندگی بعدبا.اومدم هم من برو مادر،تو آمدم:گفت حال همان در شد بلند جا از سستی با خانم زهرا

 کرده پف یافهق بدي،با ما نشون خریداتو خوشی و شادي با  اینکه جاي به برگشتی عروسی خرید از الهی،تو بمیرم:انداخت

  ...شدي روبرو من برگشته دنیا از و

  .دارید نه،اختیار:گفتم فوري

 هب روز هر که پسري آن بود عجیب شده،برایم پا به آشوبی و هیاهو چه خودم قلب در که خبرنداشت دیگر خانم زهرا

 جاي.ودب نشده هم همکالم من با حتی خواستگاري بعداز از چطور شکفت می ازگلش گل دیدنم با و ایستاد می انتظارم

 به هم ومش برادرش زن نبود قرار اگر بودمش، ندیده هم تصادفی طور به حتی برون بله بعداز که بود بیشتراینجا تعجب

 اتفاقی نچنی ولی شویم روبرو هم با محله یا کوچه در اتفاقی بطور که بود زیاد خیلی احتمالش و بودیم همسایه حال هر

 با ولی نکنم اش مقایسه یونس با هم ناخودآگاه طور به حتی و کنم فراموشش کردم می سعی خیلی بااینکه.بود نیفتاده

 داشتم او به که زیبایی و پاك عشق براي و افتادم یادش به و شکست هم در ام اراده سد رفتنش خبر شنیدن

 که کنم چه اما است بوده من جانب از ساده سوءتفاهم یک چیز همه و ندارد دوست مرا او بودم شده مطمئن.گریستم

 اشتند دوست و عشق طعم روز آن تا که منی هم ببرم،آن یاد از را چیز همه سادگی آن به توانستم نمی.نبود خودم دست

  .بودم نچشیده را

 اي نامه در.بود نکرده خداحافظی هم برادرش و مادر و پدر از خداحافظی،حتی بدون هم آن.رفت هفته همان آخر یوسف

  :بود نوشته اینطور را کارش این دلیل بود گذاشته جا به که

  .خوبم ،یونس جانم عزیزتراز پدر و مادر
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 ختس هم خودم براي.شوید می دلگیر و  ناراحت ازدستم ام رفته جبهه به خداحافظی بدون بفهمید وقتی که دانم می

 حظهل ترین سخت خداحافظی لحظه دانم می طرفی از ولی شوم جدا خداحافظی بی دارم دوستشان که کسانی از بودکه

 از.تراستبه ما همه براي اینطوري کردم فکر همین کند،براي منصرف ام گرفته که تصمیمی مرااز شاید و بود خواهد عمرم

 زا ادبی بی با من که تهرانی خانواده از خصوص به کنید عذرخواهی و خداحافظی هم آشنا و دوست و فامیل از من قول

 نمک می خواهش جان مادر.نویسم می نامه برایتان و دم می خبر شدم مستقر ایکه محض به.نکردم خداحافظی هم آنها

  .همگی دعاي محتاج.کنید دعا برایم و نکنید دلتنگی من غیاب در

 واستهخ عذر کرد نمی شرکت اش عروسی جشن  در اینکه از آن در و بود گذاشته جداگانه اي نامه هم یونس براي یوسف

 رو تو ونج محبوبه:گفت و کرد نگاه مرا ناراحتی با بعد.کرد تعریف برایمان اشکبار چشمانی با خانم زهرا را اینها همه.بود

 ت،خودممنیس هم برادرش عروسی تو و بکنه ساده خداحافظی یک نیامده که تربیته بی انقدر من پسر نکنی فکر خدا

 می یونس عروسی گفت می همیشه.رفت می در داداشش برا جونش ام شده،بچه عوض انقدر چرا بچه این که موندم

 تو بههج فکر یکهو.شد رو این به رو ازاین اخالقش بچه این شد یونس عروسی حرف وقتی از ولی.برقصم صبح تا خوام

 عروسی بیار طاقت هفته هم،چند جبهه بري خواي می اگه تو عجیبه،بگو برام همه حرکاتش حرفاش،. افتاد اش کله

 نگارا زودتربره، هرچه خواست می فقط.شناخت نمی پا سراز باشه شده وحی بهش آسمون از برو،انگار بعد بگذره یونس

 پیازي سر تونه بچه بگه نیست یکی.کنه می پیشروي ایران خاك تو دشمن نره اگه و موندن آقا این معطل جبهه تو همه

  !ات زندگی و کار به چیه؟بچسب دردت برگشتی،دیگه سالمتی به و رفتی که هم رو پیاز،خدمتت ته نه

 وير آرام را ضرباتی دست یک با و داد می تاب گهواره مثل را داد،خودش می گوش آشنا اي مرثیه به داشت انگار مادرم

  :نالید مادرم شد ساکت زهراخانم وقتی. کوبید می دیگرش دست

 خدمتشو دفترچه کنه می پا به پا هی.فهمم می و حالش من ولی گه نمی داره،چیزي سر تو رو خیال همین هم امیر_

 لوشوج بشه ،سخت شده هوایی دیگه یوسف رفتن با...جبهه بره سربازي جاي به خواد می که دونم می من.گیره نمی

  ...گرفت

 فقط کاش. دیدم می را یوسف باردیگر یک کاش.داشتم دیگر حالی من و کردند می همدردي هم با ومادرم زهراخانم

 که سوساف ولی...ها،لبخندها نگاه بود؟آن چه براي اش روزه هر کشیدن انتظار آن بپرسم ازش تا دیدمش می دیگر یکبار

  .بود خدا با برگشتنش مادرم قول به و بود رفته یوسف. بپرسم توانستم نمی دیگر

 صمیمی دوست فرشته حوصله حتی.بودم افتاده دماغ و ازدل حسابی بود نمانده عروسی مراسم تا زیادي فرصت اینکه با

 یم جدیدم زندگی نگرانی و دلشوره حساب به را هایم بدخلقی همه و  کرد می تحمل مرا صبورانه او نداشتم،اما را ام

  .گذاشت

 یاکمک زدن حرف اصالحوصله من اما بود آمده مان خانه به سفره وسایل کردن آماده و عقد اتاق تزئین براي روز آن

 تازه.ودب آمده نبود خوب حالش زیاد اینکه با هم مرضیه.بودم نشسته و کرده بغل غم زانوي اتاق گوشه.نداشتم را کردن

 یم قراراستفراغ بی و تاب بی و شد بدمی حالش شدت به بوي هر از.داشت ویاربدي و شود مادر قراراست بود فهمیده
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 خوش هاي شکوفه و بود نشسته حوصله با فرشته.زد می خانه به سري هرروز تقریبا من و مادر به کمک براي اما.کرد

 شههمی!هیاهویی پر و صدا و سر پر ازدواج چه هم آن.بود کرده ازدواج پیش سال خودش. کشید می نخ به را اي پارچه رنگ

 از سال تبی نزدیک که بود شده مردي عاشق فرشته.کنم راتالفی محبتت جوري باید و هستم تو مدیون من گفت می

 ختس سر مخالف دلیل همین به فرشته ومادر پدر.داشت اش زندگی کارنامه در ناموفق ازدواج یک و بود بزرگتر خودش

 هم بشخو درآمد و موفق شغل.بود چسبیده را شان خانه در خواستگارش بود راضی فرشته خود چون اما بودند وصلت این

 تشکیل يبرا مناسبی وضعیت روزها آن پسرها اکثر چون.بود کرده دراز را فرشته زبان که بود فاکتورهایی دیگراز یکی

 حال هر به.دبو کم شدت به بودند ازدواج شرایط در که پسرانی تعداد و بودند رفته جبهه به اکثرا تازه و نداشتند زندگی

 طوري هر کردم سعی شدم روبرو محمد به زیادش عالقه و عشق با وقتی داشتم دوست خواهري چون را فرشته منکه

 هب فرشته خراب روحیه و بد حال از چقدر خودم.کند صحبت فرشته مادر با که کردم قانع را مادرم.کنم کمکش هست

 به ريفک دیدم ناراحت و گریان را فرشته که روز یک عاقبت.داشت پا یک مرغشان فرشته پدر و مادر گفتم،اما مادرش

 ند،دیگرنک موافقت محمد و او ازدواج با اگر که دادم هشدار والدینش به آن در و نوشتم اي نامه فرشته جاي به.رسید خاطرم

 بعد،از.بودم کرده هم دیگر تهدید کلی ام کودکانه عقل آن با. رود بدترمی آبرویشان اینطوري و دید نخواهند را او روي

 از شدت به که پدرش و مادر.کرد رادرست کارش نامه همان.بیاید ما خانه به بگذاردو اتاقش در را نامه خواستم فرشته

 احمقانه رکا به دست که کنند قانع را فرشته که شدند من پدر و مادر دامن به دست داشتند واهمه هایی آبروریزي چنین

 هم هنوز بتهکردند،ال موافقت ازدواج این گیري،با تصمیم و استخاره و مشورت مدتی بعدا.بکنند فکري خودشان تا نزند اي

 ککوچ پسر و درامدند هم عقد به باشکوهی جشن در فرشته و محمد.نداشتند هم اي چاره ولی نبود راضی دلشان ته

 و غصه تشد از مادرش ولی نداشت شکایتی و گله فرشته البته.افتاد عروس تازه دامن در بود ساله سه تقریبا دامادکه

 از و است خوشبخت که گفت می فرشته هرچه.رفت می باال فشارخونش رفت می دخترش خانه به که بار هر ناراحتی

  :گفت می حسرت پر لحنی با دید می مرا وقت هر و شد نمی قانع مادرش است راضی اش زندگی

  .نداشتم براش که آرزوها چه...شد؟ بدبخت دخترم جون؟دیدي محبوب دیدي_

  :بیرونکشید خاطرات میان مرااز فرشته صداي

  ....ریزه موهاتمی نکن فکر بهش انقدر...کجاي؟ خانم عروس!هوي-

 تزئین ااین با رو ها ظرف تمام دور خوام شده،می قشنگ چقدر محبوب ببین:باالگرفت را شکوفه از پر بند خنده با بعد

  .بمونن دهن به انگشت همه کنمکه درست برات اي سفره یک.کنم

 لحظه.ودب نشاط پراز و شاداب تپلش و گرد صورت.بود هویدا درآنها خوشبختی برق.شدم خیره روشنش چشمان به دقت با

  خوشبختی؟ علی باوجود واقا فرشته: گفتم آهسته و شد ام حسودي خوشبختی همه آن به اي

 از.نپرس و نگو خوبیهکه بچه انقدر علی!خوشبختم هم خوشبختم،خیلی باهللا مامانم؟واهللا شدي هم تو:خندید دل ته از

 اهیدلممیگ که خواستنیه و شیرین انقدر طفلک.زنه می نق نه گیره می بهانه نه.شب تا کنه می بازي خودش برا صبح

  ....بشه سیر دلم که بدم فشارش انقدر بغلم تو خواد
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  :داد ادامه خواستنی باحجبی و انداخت پایین را سرش بعد

 بزنم رفیح من اینکه از قبل.بینم می خواب دارم کنم فکرمی گاهی که شخصیته با و آقا انقدر.نگو دیگه که هم محمد_

 تا داره می نگه اون بیشتر رو کنه،علی می کمکم خونه کاراي میکنه،تو خرید.کنه می ریس و راست چیزرو همه خودش

 وقت حاال جوونی تو گه می محمد اما.نداشت ازاري من براي بچه وگرنه مهدکودك گذاشتمش اصرارمحمد به من،تازه

 لب کافیهذاره، می تموم سنگ کردن توخرید.نداري حوصله برسه خودمونکه هاي بچه به وقتنوبت اون.تونیست داري بچه

  ...بخره بخوام چی هر تا کنم تر

  !بحالت خوش:گفتم لب زیر

  :گفت خواستنی ادایی با و کرد اخمی بود شده اتاق وارد لحظه همان که مرضیه

 وگرنه بودي راضی خودت که خوبه.کنه ازدواج کردن مجبور زور به رو خودش انگار  بحالت خوش گه می همچین_

  !کشیدي می آه چطور

  :شدم منفجر باشد افتاده آن در اي جرقه که باروت پراز اي بشکه مثل

 که مبخور قسم کی بودم،به ندیده رو یونس اصال من!کردید فکر اشتباه اول روز همون از مامان و مرضی،تو کن بس_

  آرید؟ می در حرف من براي خودي بی دیدمش،چرا تازه آمدن بامادرش خواستگاري براي کنی؟وقتی باور

 یهچ اش معنی حرفها این:گفت و گرفت را نشست،دستم کنارم فوري بود کرده تعجب من عضبانیت از که مرضیه

 جواب یونس به خودت مگه....بدونین؟ صالح چی هر نگفتی پرسید،خودت مامانازت بار هر مگه...محبوبه؟

  ....وانکندي؟ سنگاتو و حرفاتونزدي باهاش خودت مگه....مثبتندادي؟

 خوبهبدي، مثبت جواب کردیم وادارت ما انگار که زنی می حرف همچین:گفت سرزنش پراز لحنی ندادم،با جوابی وقتی

 رضایت و وتسک بشه،وقتی تموم درست تو بزنهتا رو خونه این در کسی بذاره نداشت خیال اصال!شناسی می رو بابا خودت

  ....اومد کوتاه دید رو خودت

  :گفت و کشید جلو بود شده پرتر تو ازدواج از بعد که را اش قلنبه و گرد هیکل نگرانی با بعد

  شدي؟ پشیمون نکنه...چی؟ یعنی ها حرف این حاال_

 حالتها این زنید؟تمام چهحرفیهمی خانم،این مرضی نه:چرخید طرفم به بزنم،فرشته حرفی کنم فرصت ازاینکه قبل

 من....باشه دل دو و بترسه کمی یه اگه داره شه،حق می عوض محبوب زندگی بعد به ازاین حال بههر طبیعیه،خوب

 یداشتمم اضطراب و نگرانی و عرسیازترس شب باز بشم محمد زن اصرارداشتم خودم اینکه با بودم همینطور خودمم

 به دقن آب کلی توآرایشگاه که بودم نگران انقدر!بزنم بهم رو چیز همه و»نه« بگم که دهنمآمد تو تا دفعه هزار.مردم

  ......دادن خوردم

  :گفت و باالانداخت اي شانه مرضیه
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  !واهللا بگم چی_

 می رو ها خانم عروس همه دامن هراس و هول این.داره حق زیادي حد تا جون فرشته البته:گفت و منکرد به رو بعد

 ديش که فرداش عروسیه،از شب مال ها دودلی و ها ترس این همه ولی لرزید پایممی و دست و ترسیدم می گیره،خودمم

  .ره یادتمی هاهمه حرف سرت،این رو ریخت مختلف جورکار هزار خونه زن

 بازي هی مثل چیزبرام حاالهمه تا انگار.کنم اشتباهمی دارم کنم می فکر.ترسم می دونم،خیلی نمی:گفتم بغض با

 سمتر می.نگرانم شه،خیلی می تر جدي داره بینم می حاال ولی!شه تموممی زودي به کردم می خیال که بازي...بوده

 یاونام خونه تو برم اینکه از.نفهمیم رو دیگه هم بشه،حرف دعوامون هم با ترسم می.باشم نداشته دوست رو یونس

  ....ترسم

  :افتاد گریه به و آغوشمکشید در طاقت بود،بی مهربونی و رحم دل العاده فوق دختر که مرضیه

 رو فکرا این.بشه دعواتون یونس آقا توبا نکنه خدا.گیره می آتیش دلم نزن حرف اینطوري.برم،محبوب قربونت الهی_

 برات وهرتش کن باور.شه کمترنمی که شه می بیشتر ات عالقه و عشق ازدواج بعداز.نکن خالی خودتو دل تو نکن،انقدر

 باش ئنمطم!نیست دلتنگی رو از بیفتی هم اگر.افتی نمی هم ماها یاد حتی دیگه.مادر،خواهر،برادر و همهکس،پدر شه می

 هراس و هول بري هم جا بري،هر دیگه جاي خواد نمی دلت دیگه که بینی می خوش و خوب روزاي انقدر خونه اون تو

  .دارم خودمن که حالی همون....ات خونه برگردي زودتر داري

 هراس و لهو آینده ترسم،از می مشترك اززندگی من کردند می فکر فرشته و گفتم؟مرضیه می باید چه.نگفتم چیزي

 سیون به کردم می چه هر.گشت برنمی سرجایش کردم می هرچه و بود دیگري جاي دلم که دانستند نمی دارم،دیگر

 با اش درباره توانستم نمی حتی که جانکاهی و سخت داشتم،درد سینه در دردي چه که واي.شد شوم،نمی مند عالقه

 راه که ودمب افتده مسیري در اما.سایرین به رسد چه نداشتم کنم اعترافش خودم پیش اینکه جرات حتی.بزنم حرف کسی

 کرد می اصرار فرشته هرچه.نداشتم کنم خداحافظی دوستانم با و بروم بهمدرسه اینکه دماغ و دل حتی.نداشت بازگشت

 اي فایده چه دیگر خواندن درس کردم می فکر خودم با شدم می منزجر مدرسه و درس از بیشتر بدهم ادامه درسم به

 و داري کردم،بچه می روب و رفت و پز و پخت باید باشم داشته ومعمولی عادي زندگی یک بود قرار که من.دارد برایم

 مسلخ به خودم پاي با قراراسات گویی که بودم ناامید و افسرده انقدر.داشتم دیپلم نیازیبه چه دیگر کردم می خانهداري

 ايه کارت سفارش.داد می انجام را کاري ونشاطیهر شور چه با و بود شوق و شور سرپا اما یونس! عروسی حجله نه بروم

 بنده.وختس می برایش گاهیدلم که داد می انجام اي کودکانه عشق چنان با را ملزومات سایر و شیرینی،لباس ئعوت،میوهو

 بی دختري وافسردگی حوانی،سردي احساس پراز جوابی جاي به ولی کرد منمشورتمی با شوق و ذوق همه باآن خدا

 شد یم بیشتر او نشاط و شور احساس شدم می یخی سردو من چقدر هر بودکه اینجا جالب.نمیزد دم و دید می را تفاوت

 اما.شد می هم بیشتر و بیشتر سرانجامم بی عشق و  یوسف یاد با که وجدانی عذاب.شد می وجدانم عذاب باعث همین و

 را ت،خودمخلو در گاهی.نداشت برگشتی بودمکه رفته راهی.بود اهمیت بی یونس براي هایم سردي و ها بیتفاوتی تمام

 بازي شا زندگی و بااحساس نداشتم یونس به عشقی وقتی چرا.ام گرفته بازي رابه ادم چرااینهمه که کردم می سرزنش
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 ت،همهنمیرف تر طرف فکران مرحله از ها حرف این تمام ولی بودم بیاراده و سست دختري من که بود چه او گناه!کردم؟ می

  !خودم بود،جز تازه زندگی یک شروع چیزآماده

 خاطرات یادآوري. کرد می گز گز جوري بد داشت و بود رفته خواب پایش.شد جا به جا جایش در و کشید آهی محبوبه

 پاك ار فشرد،چشمهایش می دست در که دستمالی با هایش حرف بین بار یک دقیقه هرچند.بود دردناك برایش گذشته

  .کرد می

 رشس تا بود مادرش خواست می بود،دلش کرده پر را وجودش تمام حسرت و دلتنگی و گرفته ا گلویش بدجوري بغض

 کند نوازشش مهر پر دستهاي آن با مادرش و بریزد بیرون دارد دل در هرچه کودکی عادت به و بگذارد او زانوان روي را

 ادا خوش خواهر دیگر یکبار کرد می آرزو.بود کرده را مرضیه هواي دلش.شود می درست چیز همه که دهد اش دلداري و

  .برود اش صدقه قربان و بسوزاند دل برایش همیشه مثل مرضیه و کند دل درد برایش تا ببیند را زبانش شیرین و

 یم دلش چقدر. بود شده ذره یک امیر برادرش براي دلش.کرد پاك زیبایش و ظریف انگشتان سر با را هایش اشک

 چقدر که يوا.ببیند را غیرتش و پرازتعصب بدخلقی آن.باشد داشته را برادرش حمایت شده دیگرهم یکبار براي خواست

 دب حال که خانم لیال.کشید اش سوخته دل اعماق از پرحسرتی آه.داشت نیاز وجودش به چقدر.بود کرده را پدرش هواي

 بري خواي یم فردا...زیبا پاشو:وگفت کرد بود شده گوش وجودش تمام که زیبا به رو بود دریافته را اش دلتنگی و محبوبه

  .نکن اذیت انقدر رو جون بخواب،محبوب برو مونی،پاشو می خواب!کار سر

 آمده خود به هک محبوبه بزند حرفی آنکه از قبل ولی کشید هم در چهره بود،معترضانه ماجرا بقیه دانستن کنجکاو که زیبا

  .بزنم حرف براتون خواستم خودم خانم،من لیال نه:کرد بلند را دستش بود

  :دوخت چشم جوان زن داشتنی دوست و زیبا سیماي به اي مادرانه مهربانی با خانم لیال

  ...فردا ات بخوابید بگیرید.خداست روز هم فردا.شدي خسته خیلی پیداست هم تو.کافیه امشب براي دخترم،ولی باشه_

  !ها خماري تو مونیم می.کنم می دق من که فردا تا!....مامان اِ:کرد بلند را صدایش فوري زیبا

 مامان حرف به جون محبوب:کرد باز دندان با را مویش سنجاق و سرش باالي کرد جمع دست با را بلندش موهاي بعد

  ..... نه؟ یا شدي یونس زن باالخره بدونم میرم می دارم.بگو رو اش نده،بقیه گوش

 عجله:محزون و آمد،گرفته می چاه ته از انگار محبوبه صداي.برد فرو بلندش و مشکی موهاي بین را سنجاق محکم بعد

 تموم بهش یک که نیست نبود یکی بود یکی حسرته،قصه و عذاب پراز زندگی عمره،یک یک داستان زیبا،این نکن

 شهن بلند صبح اگه آدم که است جوري یک هم اینجا سرکار،هواي بري فردا داره،قراره حق وقته،مامانت دیر دیگه.بشه

  .گم می برات رو اش بقیه برگشتی کار سر از که فردا بخواب بشه،بگیر جدا رختخواب از بتونه مشکل

  بگی،باشه؟ برام رو اش بقیه دادي قول پس:شد بلند جایش از دلخوري با زیبا
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 ردهک سرباز که ریختم،حاال دلم تو رو چیز همه ساله چند.بدي گوش حرفام به مجبوري هم نخواي اگه:زد لبخند محبوبه

  ...گرفت جوشو بشه مشکل

 می مشکی را تنفس هوا شرجی.بود رفته فرو شبانگاهی سکوت در محبوبه جور و جمع و کوچک خانه بعد دقیقه چند

 دراز نهایشا رختخواب در کدام هر زیبا و محبوبه. رسید نمی جزیره گیر نفس گرماي به زورش هم گازي کولر کرد،حتی

  :ودب خندیده سرش پشت زیبا و بود رفته خودشان خانه به خانم لیال.بخوابند کردند می سعی و بودند کشیده

  باشی؟ بابا از دور شب یک نداري طاقت!ذلیل مرد مامان اي_

 شده تحسر پراز باز محبوبه و.آمدم نمی جهنم این تو دنبالش که داشتم طاقت اگه:بود زده لبخند عجوالنه خانم لیال و

 ش،خانههای اش،بچه خانواده. بود شده هایش دلبستگی همه از گذشتن به مجبور ولی داشت دل در عشقی چنین هم او.بود

  !شوهرش همه از مهمتر و قشنگش و نقلی

 ودشخ ولی آمده برسرش چه کرد نمی فراموش وقت هیچ بود،البته شده تازه دلش داغ دوباره سال همه آن از بعد شب آن

  ....بش آن ولی نرود فرو خیال و فکر در کرد می سعی شدت به بخوردو حسرت گذشته یاد به کمتر بودتا کرده وادار را

 را هایش بچه دردمند،هواي و طاقت بی دلش.بود داده دست از که افتاد چیزهایی تمام یاد به و زد غلتی رختخواب در

 می رپ الهام براي دلش. باشند کنارش در آنکه کندمثل حس را شیرینشان و خوب بوي توانست می انگار.بود کرده

 را پدر و بودند پسر شد می هرچه آنها ولی بود هم پسرش دو دلتنگ.بود کوچک مادري بی براي هنوز که کشید،دخترش

 می را لویشگ محکم دستی مثل بغض.کشید می بیشتري بود،زجر مادر به وابسته همه آن که کوچکش الهام ولی داشتند

 شا ساله هفده هستند؟ایمان حالی چه در هایش بچه حاال کرد می فکر خودش با.بود شده اشک پراز چشمانش.فشرد

 هامالهام،ال.شد می تمام سالش سیزده بود،تابستان نوجوانی و بلوغ اوج در هم احسان. بود شده مردي خودش براي حاال

 شش!ودب گذشته سال شش.نبود ساله پنج کوچولوي دختر آن دیگر.بود شده خانمی خودش براي حتما هم کوچولویش

 بر هک بود عمري اش لحظه هر.بود گذشته سال شصت سختی به محبوبه براي که سالی درد،شش و حسرت پراز سال

 شیدک می پر ببیندش،دلش خواست می دلش چقدر.بود شده ساله یازده خانم دختر یک حاال الهام.گذشت می محبوبه

 لهاما چقدر.ببوسد و بگیرد اغوش در را اش سرطالیی.ببیند قشنگ و گرد صورت آن در را روشنش و مخمور هاي چشم

 تا گرفت هانشد جلوي محکم را دستش.افتاد گریه به اختیار بی....داشتنی دوست و زیبا اي فرشته مثل.بود پدرش شبیه

 شدت از.بود خودش خیال و فکر در هم او.شود بیدار که بود نرفته خواب به زیبا اصال آنکه از غافل.نکند بیدار را زیبا

 حرف زا نه؟گیج یا بود شده یونس زن محبوبه سرانجام بداند خواست می دلش. شد می منفجر داشت سرش کنجکاوي

 ناله و گریه میان در محبوبه بود، داده محبوبه نشان را مجله وقتی ظهر بعداز مگر.خورد وول جایش در محبوبه هاي

 افکار در و دز غلتی کالفه زیبا!دیگر؟ بود شده زنش حتما ؟پس یوسف براي بمیرم بود نگفته بار چند و چندین هایش

 و فتهگ رو چیز همه لحظه آخرین در بکوبه؟شاید طاق به رو یونس سر تونسته چطوري محبوبه یعنی:«شد غرق خودش

 همیدهف روزها همان گفت می که محبوبه ولی... برگشته جبهه از و نیاورده طاقت یوسف هم بود؟شاید زده بهم رو عروسی

 در جلوي روز چند و چندین که نیاورده هم مبارکش روي به یوسف و بوده یکطرفه عالقه یک یوسف به عشقش که

 خیال و فکر چقدر!واي»زده؟ می چوب رو محبوب سیاه زاغ برادرش براي شاید!!!ببیند رو  محبوبه تا کشیده می کشیک
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 اقعاو دیگر شد بلند که محبوبه خفه هق هق صداي.توانست نمی بخوابد کرد می سعی چه هر.داد می جوالن سرش در

 دهش باعث علتی چه.است کرده جهنم این آواره سال چند و چندین را محبوبه که است رازي چه این بداند شد کنجکاو

 زبانش لويج فوري ولی بزند حرفی خواست زیبا!بکند؟ کوچکش هاي بچه از دل بتواند محبوبه عطوفت و مهربانی به زنی

 و ردک می صبر ظهر بعداز فردا تا بود طوري هر بکشد،باید بیرون هوایش و حال از را بیچاره زن نبود صالح.گرفت را

 حبوبهم هاي حرف پاي صبح همان از تا نرود کار سر به اصال گرفت تصمیم خودش با بعد.گذاشت می جگرش سر دندان

 وول جایش سر دوباره.رفت می باید بود گذاشته کاري قرار نفر چند با داشت فردا براي کار کلی.شد نمی ولی.بنشیند

 دانست،به می خوب هم خودش ولی بخواب توانست بودنمی شده عوض خوابش جاي چون برد؟شاید نمی خوابش چرا.زد

 صبح زودتر هرچه خواست می دلش.بود شده خواب بی هم محبوبه! دستش داد می کار آخر فضولی این مادرش قول

 به که هم شبی اولین!نه اما.گذشت می تر طوالنی بود گذرانده افتاده دور جزیره درآن که هایی شب تمام از شب آن.شود

 شا تنهایی در چقدر. بود گذرانده را شبهایی و روزها چه که واي.کرد می فرار چشمانش از بودخواب آمده گاه تبعید این

 پدر یاد هب که روزهایی چه.بود خوابیده کرده بغض یوسف یاد به شبهایش خلوت در چقدر.بود گریسته هایش بچه یاد به

 کاري هر.کرد می را مرضیه هواي چقدر که واي.داشت دل به را برادرش دیدن یکبار حسرت و بود کشیده آه مادرش و

 بش مثل شبش هر دید می کرد می فکر چه هر.گفت می چه و کرد می چه بود او اگر که افتاد می مرضیه یاد کرد می

 اش ندگیز در ر مناسبتی که شبی ازدواجش،هر سالگرد هایش،شب بچه تولد شبهاي.است بوده پایان بی و طوالنی یلدا

 تازه داغش و فشرده دلش خاطرتش مرور با کرد می اش بیچاره خیال و فکر.بود آور عذاب و آورد،طوالنی می یادش به

 جایش از فوري اذان صداي شنیدن با محبوبه.  شد صبح سرانجام بودنش آور عذاب تمام با هم شب آن.شد می

 او لکهب بخواهد کمک خدایش از خواست می.بود نماز وقت رسیدن انتظار چشم رختخواب در که بود وقت خیلی.برخاست

 لشد چقدر.لرزید دلش بست قامت محبوبه بود،وقتی بیدار جایش در هم زیبا.بکند اش سوخته دل و او حال به رحمی

 به ذاییک مجله آن که وقتی به.گشت برمی عقب به زمان خواست می دلش.بود سوخته محبوبه مظلومی و تنهایی براي

 زن این هک آورد نمی مبارکش روي به شدنش،هیچ گم آگهی خواندن و محبوبه عکس دیدن با بار این.بود رسیده دستش

 کرد می شا دیوانه کنجکاوي اگر حتی اینبار.زد نمی هم بر قیمتی هیچ به را محبوبه تنهایی خلوت اینبار.شناسد می را

  ...بار این.داد نمی نشانش را آگهی و  رفت نمی محبوبه سراغ به

 کامل کوتس در که صبحانه صرف بعداز.گشت برنمی عقب به هرگز زمان که افسوس.شد بلند جایش از و کشیده آه زیبا

 محل با نداشت را خانه از رفتن بیرون دماغ و دل اصال که محبوبه  رفت کار سر به رسید،زیبا پایان به  اي دهنده عذاب و

 روز، نآ تا.شد هم نگران اما کرد موافقت فوري اینکه با رئیسش.کرد مرخصی روز چند تقاضاي و گرفت تماس کارش

 افتاده ورد جزیره آن در اقامتش سال اولین در شدیدش گرمازدگی دلیل به هم آن بود گرفته مرخصی یکبار فقط محبوبه

 شرکت مدبر،رئیس!مرخصی تقاضاي به رسد شود،چه حاضر کار سر دیر حتی محبوبه نداشت سابقه سال شش آن در.بود

  :پرسید بود جایش به نا فکرهاي از آرزدگی و کنجکاوي پراز که لحنی با

  تهرانی؟ خانم افتاده اتفاقی_
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 لهحوص واقع در و کنم می کسالت احساس کمی فقط.مدبر نخیر،جناب:کرد جا به جا را گوشی حوصله بی محبوبه 

  !همین...ندارم

  همین؟:کرد تکرار تردید و شک با بود اي دیده دنیا و افتاده جا مرد که مدبر

 این که آد می بدم مرگمه؟چقدر چه من که داره ربطی چه تو به:«کرد می دعوا مردك با دل در.بود شده کالفه محبوبه

 فتهگ بهش چی من مورد در شوهرفرشته دونم نمی!بیاره در سر چیزي هر از باید و منه ولی و مسئول کنه می فکر مرد

 ین،جیمس همه این دیگه!نه یا دي می مرخصی کالم یک.بپاد منو مدام باید و  ام ساله دو بچه یک من کنه می فکر که

  :کرد زمزمه گوشی در مالیمت با معمول طبق ولی....»نداره

  ....بله،همین_

 اگر.دنباشی هم چیز هیچ کنید،نگران استراحت الزمه که روز چند هر.تهرانی خانم کنم می خواهش:شد مدبرآسوده صداي

  .کنم رومرتب چیز همه من تا بزنید نکنید،زنگ تردید بود احتیاج چیزي یا داشتید کاري

  :نالید کوبید،عصبی دستگاه روي را کوشی وقتی.کرد تشکر خجالت با محبوبه

 چند هک همین!هستی تو من بزرگ مشکالت منی،یکی دق و عذاب مایه خودت...کنی کار من براي یی تو نکرده الزم_

  .کافیه برام بینم نمی تورو روز

 بانیتشعص بلکه تا بزند داد کسی سر خواست می دلش.انداخت تلفن کنار راحتی مبل روي را خودش عصبی و ناراحت و

 برداشت را تلفن گوشی اختیار بی. ترکید می داشت دیگر.کند دل درد برایش و بگذارد کسی زانو روي را سرش.شود کم

 می دق داشت.نداشت اي چاره اما است شب آخر دنیا ور آن براي صبح موقع ان دانست می.گرفت شماره تند تند و

 زاحمم باز که کرد لعنت را خودش دل در محبوبه. شد بلند فرشته آلود خواب صداي ممتد بوق چند از پس عاقبت.کرد

 و مادرش هم بود دوستش هم فرشته سال، شش این در.بود کرده کمک او به زن این چقدر.است شده نازنینش دوست

 پیش سال دو یکی اما.او دل زخم بر شد می مرهمی و آورد می برایش را محبوبه خانواده اخبار هم مدتی تا!خواهرش هم

 قلن اروپایی کشورهاي از یکی به اش خانواده همراه بود شده مجبور که بودند داده فرشته شوهر به سفارت در شغلی

 باز اما رفته جنون مرز تا اش خانواده از کامل خبري بی در.بود شده شروع زمان آن از هم محبوبه واقعی غربت.کند مکان

  :کشید شادي از فریادي محبوبه صداي شنیدن با فرشته. بود کرده صبوري و گرفته آرام خدا لطف به

  کردي؟ ما از یادي!معرفت عجب،بی چه....تویی؟ محبوب واي_

 یادم زا تو هاي محبت و لطف شه می فرشته،مگه توام یاد به همیشه من:فشرد گوشش به تر محکم را گوشی محبوبه

  .بره

  خبر؟ ؟چهچطوري. کردنت پاره تیکه تعارف این با شه می زیاد تلفنت کن،پول بس:پرید حرفش میان به فوري فرشته

  .شم می دیوونه دارم.ندارم دنیا جاي هیچ از خبري هیچ رفتی تو وقتی از:کشید آه محبوبه
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  .اومد سرم ترسیدم می اونچه از:داد ادامه و زد دریا به رو دل عاقبت مکث اندکی بعداز

  شده؟ چی:زد فریاد زده هیجان فرشته

 من زا خبري کی هر خواسته ازمردم و کرده چاپ و عکسم تومجله ایمان:کرد تعریف تند تند عجول و صبر بی محبوبه

 پرت و ادهافت دور جزیره این تو من سگی شانس از.بگیره هم گونی مژده و بگیره تماس داده که هایی تلفن شماره با داره

 مون سایههم زن که بیفته یادش آگهی دیدن با و باشه دوزاري مجله این قرص پروپا خواننده همسایه دختر باید هم پال و

 گرفته وجلوش مادرش که باقیه شکرش جاي باز حاال!کنه خبرم و بیاد بدو بدو و شده تر پیر سال چند که عکسه صاحب

  !نده خبر و نزنه زنگ ایمان به خود سر که

 آتیش ور اسفند مثل حاال تا دیروز از!فرشته؟ کنم سرم به خاکی چه حاال:لرزید می و بود گرفته بغض از محبوبه صداي

  .کنه می کار من از بیشتر عقلت همیشه تو!بودي اینجا تو کاش.شدم

 هم بی و کسی بی از مردم...نکن پناه و پشت بی و غریب رو کس هیچ خدایا!خدا اي:نالید باشد خودش با اینکه بعدمثل

  ...شکر رو عدالتت خدا اي....زبونی

 بزن ینهس دیگه،منم بسه بابا!خونی می روضه داري که باز!محبوب کن بس:کرد قطع را محبوبه حرف حوصله بی فرشته

  کنی؟ کار چه خواي می حاال.نیستم

 ضعیف ايصد بگذارد را گوشی آنکه از قبل ولی است شده قطع کردارتباط فکر فرشته.کرد پر را خط سکوت لحظه چند

  .دونم نمی خودمم:شنید را محبوبه

  خوبه؟ حالت...بزن حرف تر گی؟بلند می چی:پرسید نگران فرشته

 کار هچ دونم نمی گم می فرشته!کنی نمی پیدا من از تر کلفت پوست دیگه.خوبم آره:کرد صاف را صدایش محبوبه

  .بذاري پام پیش راهی تو شاید گفتم.زدم زنگ تو به همین براي.کنم

  ...برو و کن جمع پالستو و جل نداره،دوباره کاري:خندید فرشته

  .نیاد دنبالم کسی که جهنم برم مگه...کجا؟:گفت آلود بغض محبوبه

 مگه ديبو منتظرش هم خودت.افتاد می زود یا دیر اتفاق این بابا،باالخره کردم شوخی:راضی و آسوده.خندید باز فرشته

 یگهد االن.بگیرن سراغتو ها بچه روزي یه باز که ره می احتمالش و شه می پیدا نفرآدم چهار باالخره بري هم هرجا...نه؟

  .ماه کره رن می تعطیالت براي مشهور و پولدار آدماي اینجا نداره آسایش آدم هم ماه کره تو

  :شد تر جدي شنید،صدایش را محبوبه پوزخند صداي وقتی

 نترنتای به سري یه کنی نمی باوري.کنن فروش پیش هم رو ماه زمیناي خوان می حتی!محبوب گم می راست خدا به_

  .رسیده هم ایران به اخبارش بزن،مطمئنم
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  نم؟ک سرم به خاکی چه من.بکن من حال به فکري یه!کرده هم ماه هاي زمین پدر گور:غرید عصبی و طاقت بی محبوبه

  :گفت فرشته بعد.کرد رنگ پر را دو هر تنفس صداي سکوت اي لحظه چند

 یه که است چیزي این دونیم می خوب هردومون.بشی روبرو هات بچه با که باشه رسیده وقتش کنم می فکر محبوبه _

 زمان تگذش با چیز همه ضمن در کنی، فرار حقیقت از نباید دیگه نظرم رسیده،به وقتش حاال.اومد می پیش برات روزي

 حاال من نظر به و شدن روبرو حقیقت با نوعی به ات خانواده همه االن.نیست اول روز بدي اون به دیگه و شده رنگ کم

 تو فرار دلیل و باشن دنبالت هات باشن،بچه تو دنبال افتاد آسیاب از آبها وقتی که طبیعیه!تو خود.هستن تو دلتنگ فقط

 وسط این تو چون....دن می تو به رو حق نهایت در مطمئنم من و کنن  حالجی خودشون براي صورت اون به هم اون رو

 رینت دیده آسیب ضمن در که رو تو نوعی به خوان هستن،می دنبالت همه هستی،حاال زمین روي موجود ترین گناه بی

 بدونی و نهک پیدا التیام  زخمات تا بدن تسلیت جمعشون در تو پذیرش و وجودشون با و کنن پیدا هستی ماجرا این موجود

  .....افتاده که اتفاقی وجود با نکرده،حتی توتغییر به نسبت اونها عشق که

  :پرسید مردد بعد.شد ساکت فرشته.داد می گوش صدا بی و ساکت محبوبه

  دستته؟ گوشی.....؟ محبوبه _

  .شکست محبوبه سوز جان آه را سکوت.نیامد صدایی لحظه چند

  کنم؟ کار چه باید االن نظرت به فرشته....نیاد هم بیابون گرگ سر اومده من سر که بالیی کنم دعامی_

 بعد بدم آب یبزنم،سروگوش تون خونه به تلفنی یه من بذار.نکن کاري فعال محبوب،تو ببین:گفت و کرد فکري فرشته

  .کنم می خبرت

  :گفت فوري شود رو اش خانواده پیش فرشته دست ترسید می همیشه که محبوبه

  بگی؟ بهشون چی خواي می_

  نه؟ یا شده خبري ازش دیدم رو محبوب خواب بگم خوام هیچی،می:خندید فرشته

  ...شدي گفتن دروغ به مجبور چقدر من خاطر به!ام شرمنده:کرد زمزمه شرمزده و خجول محبوبه

 وابخ تو دارم هم  االن درواقع.زدي زنگ که دیدم می پادشاه هفت خواب نیست،چون دورغ هم زیاد اینبار:زد قهقه فرشته

  .زنم می حرف باهات

  خوبن؟ هات چطوره،بچه محمد آقا.خدا رو تو ببخش:خندید بدش حال رغم علی هم محبوبه

  :لرزید محبوبه دل باز و شد عشق مهرو پراز فرشته صداي

 مهه هام بچه.زنم می حرف کی با من ببینه زنه می کهیر فضولی از داره و نشسته تخت وسط خوبه،االن هم محمد_

  ...خوبن
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 گوب و کن خواهی عذر ازش من قول از خدا ترو...شدن؟برو بیدار هم آقا بده،محمد مرگم خدا واي:گفت پته تته با محبوبه

  .شه می کم داره من هاي زحمت از بخواد خدا

 االن.سوندر سالم بهت و هستی تو فهمید محمد اول لحظه همون از.کردم ،شوخی محبوبه که بس:خندید مهربانی با فرشته

  ...کرده کر رو فلک گوش پفش خرو صداي منو به کرده رو پشتش هم

  !هزارردسر و پیري:کرد اضافه شیطنت با بعد

 عشق جز به چیزي هم ها کنایه و گوشه و دارد دوست را شوهرش اول روز مثل هم هنوز دوستش که دانست می محبوبه

 فرشته.کرد سرزنش را خودش دل در آمدو خود به زود ولی خورد حسرت دوستش حال به اي لحظه.نیست درش عالقه و

 را اه زندگی بهترین لیاقت.شناخت می خودش بهتراز را دوستش او!خواهري بیشتراز بود،چیزي کرده خواهري حقش در

 همیشه خدا کرد دعا لب زیر.بود حقش داشت خوشبختی هرچه و بود پر عطوفت و مهر از وجودش سراپاي چون داشت

 سر را گوشی کردو  خداحافظی وقتی.باشد داشته او به هم چشمی گوشه و بدوزد اش خانواده و فرشته به را لطفش نظر

  .دبو کرده پر صبر و آرامش را وجودش زد می حرف فرشته با وقتی همیشه مثل.بود شده آرام قلبش گذاشت جایش

  .بخوابد کرد سعی و درازکشید تخت روي آرام

 خوابید می کمی شد می جوري هر باید.بود شده کسل و خسته حسابی و کرده فکر و زده غلت جایش در صبح تا دیشب

 ازهم را لبهایش ناخوداگاه لبخندي زیبا به کردن فکر با.باشد آماده و سرحال رسد می راه از زیبا که ظهر بعداز تا

 حتی.بود دهش آسوده چقدر که دانست می خدا و کند فاش پیشش را دلش راز محبوبه بودتا شده پیدا کسی سرانجام.گشود

 می فاش شخود جز به کسی پیش را چیز همه سرانجام اینکه فکر اما بود نگفته مادرش و زیبا براي زیادي چیز اینکه با

  دارد؟ چقدرظرفیت محبوبه چون زنی هم آدم،آن یک مگر داشت؟ طاقت چقدر مگر. کرد می سازد،راحتش

 و کسع آن و خریده را مجله آن زیبا که بوده اش اقبالی خوش از شاید  کرد فکر خودش با برانگیزي تعجب صبوري با

 برسد؟حاال سرانجامی به تلخ داستان این روزي کرد نمی آروز روزها و ها سالها،ماه مگرخودش.است 5پیدا را آگهی

 آگهی و عکس این با حاال....بدهد نجات آور عذاب بالتکلیفی این از را او باشد،فقط داشته خواست می که هرسرانجامی

 مگر.یردپذ می پایان خوشی و خوبی به چیز همه که بود روشن دلش ته محبوبه و بود شده زده اش خانواده و او بین پلی

 اتفاقات نای همه برساند؟شاید هایش بچه به را او یکطوري که بود نکرده استغاثه خدا درگاه به سال شش آن لحظه لحظه

  .برساند هایش بچه به را مادري خواست می که بود او حکمت از

  مگرنه؟.بود راهی یک هم این حال هر به 

 حظهل.نشست جایش در عرق غرق.پرید جا از در زنگ صداي با.برد خوابش وقت چه نفهمید که کرد فکر انقدر محبوبه

 صداي و وسفی بوي که بخورد قسم توانست می ببیند،حتی را یوسف کنارش داشت انتظار  کرد فراموش را موقعیتش اي

 پشت.شد نمی قطع اي لحظه زنگ صداي.کجاست فهمید تازه کرد نگاه اطرافش به وقتی اما.بود کرده احساس را ها بچه
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 یفونآ گوشی در و جابرخاست از سراسیمه محبوبه. رسید می گوش به کشید می زوزه که حیانی کشدار،مثل و سرهم

  :زد فریاد

  بله؟_

  خوبه؟ حالت جون محبوب:شد بلند نگران زیبا صداي

 لیال و وا براي را سرگذشتش ادامه تا بیاید او خانه به کارش بعداز بود قرار زیبا.آورد خاطر به را چیز همه ناگهان محبوبه

 زدیکن ساعت. کرد بود،تعجب خوابیده مدت همه این اینکه از و کرد نگاه دیواري ساعت به ناخوداگاه.کند تعریف خانم

 دکمه!بود نخورده چیزي صبح از.رفت ضعف دلش فکر این با محبوبه بود خورده هم ناهارش حتما زیبا.بود بعدازظهر چهار

 اهارن کرد فکرمی داشت که همانطور.بود نمانده خانه در چیزي هم دیشب از.برگشت آشپزخانه طرف به و فشرد را زنگ

 شادگ وحشت از چشمانش و  کرده عرق و سرخ صورتش.شد وارد سراسیمه زیبا. کرد باز زیبا براي را ورودي بخورد،در چه

  :گفت و کشید آسودگی سر از آهی محبوبه دیدن با. بود شده

  ...شدم عمر کجایی؟نصفه جون محبوب واي_

  :گفت و برد رنگش خرمایی و بلند موهاي میان به دستی حواس بی و گیج محبوبه

  ....چرا؟_

 ردک پرتاب مبل روي و کشید سرش از بود شده سفید هاي لکه پراز صورتش عرق از که را اش مشکی مقنعه زیبا

  :داد توضیح زنان نفس همانطور.بود چسبیده اش پیشانی روي کرده عرق و خیس ،موهایش

 کردم کرف شدم ترك زهره واقع در یعنی!بودم شده نگران حسابی دیگه.زنم می زنگ بند یک دارم است دقیه ده تقریبا_

  ....باشه اومده سرت بالیی نکنه

 تخت روي.ودمب الود خواب و کسل خیلی دیشب خوابی بی از من رفتی تو که صبح.بود برده بابا،خوابم نه:خندید محبوبه

  .شدم بیدار زنگ صداي با که حاال تا شد چطور نفهمیدم دیگه کنم استراحت مثال که کشیدم دراز

  :داد بودتکان گرفته دست در که کوچکی ساك:زد لبخند زیبا

  ....اي نخورده عمرت به که کرده درست ي خوشمزه پلوي لوبیا یک بیا،مامانم.باشی نخورده ناهار زدم می حدس_

 و تنداش پز و پخت حوصله اصال.است رسیده برایش آسمان از غذا که  کرد شکر را خدا دل در و گرفت را ساك محبوبه

  :پرسید رفت، می آشپزخانه سمت به که همانطور.رفت می مالش گرسنگی از دلش ضمن در

  نیامد؟ کو؟چرا مامانت پس_

 سابیح بود معلوم. داد تکان و کرد جدا سینه رااز بلوزش دست با و کرد پرت راحتی مبل روي را خودش حالی بی با زیبا

  :گفت آهسته.است شده گرمش
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 من ولی یایمب هم با فردا تا بشم تو مزاحم نیام گفت منم دنبالش،به فرودگاه بره بابام با خواد می.بیاد عصري رضا قراره_

 بهش نم ولی بیاییم هم با تا نیام امروز من گفت می همین براي بیاد خواست می دلش هم مامان البته...نیاوردم طاقت

  .داد رضایت باالخره تا کنم تعریف براش مو به مو رو تو هاي حرف تمام دادم قول

  ....کنی تعرف مو به مو هم مادرت براي بخواي که نیست جالب هم ها انقدر من زندگی:زد تلخی لبخند محبوبه

  ....یلداست شب سیاهی داستان:کرد زمزمه خودش با انگار بعد

 بد...ببینی شو سیاهی نباید که فقط.هست هم زیبایی پراز یلدا شب:گفت دلجویی با بود شنیده را محبوبه صداي که زیبا

  گم؟ می

 تنوب فعال ولی داشته زیاد قشنگ و زیبا روزهاي من نه،زندگی....دختر زنی می هایی حرف چه هم تو:خندید محبوبه

  ....اش زیبایی نه یلداست شب سیاهی

  ....بده کفاف عمرم دونم می باشه،بعید مونده هم زیبایی اصالاگر:داد ادامه لب زیر دوباره بعد

 قتو حاال:آمد،گفت می آشپزخانه طرف به که همانطور و شد بلند جا از خورد می غصه دارد باز محبوبه دید می که زیبا

 من بذار.هکن می یخ که بچسب رو پلو لوبیا.است سفید سیه شب پایان گه می جون،شاعر محبوب نیست ها حرف این

  .کنم کمکت

 وقتی.بود هماند خیره روبرو به و نشست صندلی پشت گیج و بازمات محبوبه. چید میز روي را ناهار وسایل تند تند زیبا

 شروع شده يریز برنامه پیش از ربات یک مثل و آمد خود به برانگیز اشتها بوي از گذاشت جلویش را غذا پراز بشقاب زیبا

 کاري کرد می سعی و بود نشسته روبرویش ساکت ولی شد محبوبه طبیعی غیر حال متوجه هم زیبا حتی.کرد خوردن به

 در شا گذشته زندگی خاطرات آوردن یاد به از چقدر محبوبه که ود دریافته. بیاد بیرون وهوا حال آن از محبوبه تا نکند

 بود شده وبهمحب سرگذشت بقیه دانستن انقدرکنجکاو ولی بود ناراحت موضوع این از اینکه با.کشد می غذاب و است رنج

  .بیاورد بیرون هوا و حال آن از را محبوبه خواست نمی دلش که

 رستد چاي بود خوردن مشغول محبوبه که مدتی در زیبا.نشست سرجایش صاف و کرد تمام را غذایش محبوبه سرانجام

 چه ره محبوبه خواست می دلش.کرد جمع را ظروف بقیه تند تند و گذاشت میز روي چاي پراز بزرگ لیوان بود،دو کرده

 رداماک می سرزنش را خودش بود کنجکاو همه این اینکه از دل در.کند تعریف برایش را چیز همه و بیاید حرف به زودتر

  .بداند را جریان بقیه که داشت باشد،ولع کرده رها کاره نیمه را داستان کتاب یک انگار نبود خودش دست

  :گفت شد یم شنیده سختی به که صدایی با و کرد حلقه چاي لیوان دور را دستش کند نگاه زیبا به آنکه بی محبوبه

  تادم؟اف جهنم این تو تنها و بچه،تک و شوهر و زندگی و خونه داشتن با که آمده سرم بر چه بدونی خواد می دلت حتما_

  .داد فرو را بغضش محبوبه و داد تکان سري زیبا
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 نهمی و نیامد ما عروسی براي هم یوسف البته.نکرد شرکت من عروسی جشن در ملوك عمه زدم می حدس که همانطور

 آسمانی شقع و من به کارش این با انگار.کنم بیرون قلبم از را مهرش و بکنم یوسف از دل یکباره به که شد باعث کارش

 نمی تیز وشگ اسمش شنیدن با دیگر.کند پر را قلبم عشقش جاي به تنفر و کینه باعث همین و بود کرده کجی دهن ام

 صدا روس بی و ساده خیلی ام عروسی جشن.نداشت اهمیتی برایم وجودش دیگر.کند می چه و کجاست بفهمم تا کردم

 به داشت آرایشگاه که مادرم دوستان از یکی و نرفتم آرایشگاه به حتی که بودم افسرده و دماغ و دل بی انقدر.شد برگزار

 دستان با فرشته که زیبایی و کوچک عقد سفره به و پوشیدم را  مرضیه عروسی لباس.آراست را صورتم و موها و آمد  خانه

 در هک عشقی و مهربانی با کنم می را او حال رعایت کرد می فکر که یونس. کردم بود،قناعت کرده تزئین هنرمندش

 رنسوزانم،دیگ دل برایش انقدر و بخرم دارم دوست و خواهم می چه هر خواست می  من از زد می موج حرکاتش کوچکترین

 اصرار مه محبی آقاي و خانم زهرا.کند وادارم چیزها بهترین انتخاب به که نیست قلبم در نشاطی و شور که دانست نمی

 همه.داشتم اصرار چیز همه ارزانی و سادگی به همچنان من اما بخرم نوعش بهترین از خواهم می هرچه من که داشتند

 شود تمام عتسر به چیز همه خواست می دلم.کنم تکلیف رفع تا کردم می انتخاب چیزي فقط بود السویه علی برایم چیز

 می و ردمگ برمی سابقم حال به دوباره یونس خانه به رفتن با که کردم می فکر کودکانه.کنم آغاز را جدیدم زندگی من و

 بیمح آقاي خانه باالي هاي اتاق به را مختصرم عروسی،جهیزیه مراسم از قبل شب چند.بودم که اي محبوبه همان شوم

 درها همه و رنگ را ها اتاق یونس. گرفت قرار خودش جاي سر چیز همه من همراهی و مادرم و مرضیه سلیقه با و بردند

 و پدر دیگر ههجب به یوسف رفتن با.بود شده گچبري یونس سلیقه با ها سقف باالي.بود کرده تعویض را ها دستگیره و

 از وسفی اگر که بود شده این بر قرار هم محبی آقاي با صحبتی در.نداشتند مخالفتی خانه آن در من زندگی براي مادرم

 شد،توسط می آشپزخانه وسایل شامل که من جهیزیه بقیه وقت همان و بگیرد جدا اي خانه من براي یونس بازگشت جبهه

  .شود تهیه پدرم

 آشنایان و فامیل بین امیر و یونس و احمد توسط عروسی هاي کارت.بودند شده دعوت ها مهمان و شده زده ها حرف همه

 براي را خودش شده طوري هر بخواهد ازش و کند پیدا را یوسف تا بود زده در هزار به محبی آقاي و بود شده پخش

 پذیرایی و عقد صیغه شدن جاري از بعد و باشد ما خانه در عقد مراسم که بود این بر قرار.برساند برادرش تنها ازدواج مراسم

 ههم عقد روز صبح.شود برگزار آنها خانه حیاط در عروسی مراسم و بروند محبی آقاي خانه به مدعوین،همه از مختصري

 حمام به و شدم بلند جایم از شدم می بیدار خواب از روز هر که وقتی  همان صبح. من جز به داشتند هیجان خانواده

  :بود تعجب و آزردگی پراز صدایش.شنیدم را مرضیه صداي که بودم نکرده باز را آب شیر هنوز.رفتم

 هراس و هول و ترس از داشت پیش وقت چند...شه عروسی امروز که انگار نه انگار چشه؟اصال محبوب دونم نمی من_

  ...شوم می نگران کم کم دارم.نیست خیالش عین اصال حاال کرد می گریه

  :داد جواب اضطراب و خستگی از کالفه مادرم

 اخالقش،رفتارش.کرد می فرق خیلی امیر و تو با اول همون از محبوبه ذاري؟ می خشخاش به مته!مرضی هم تو کن ول_

 بچه.پاست و دست بی و ساکت اون بـِلی و لِ ز و دار زبون سر تو چی هر.کنه می فرق آسمون تا زمین تو با چیزش همه

 زیر هب سر و ساکت همیشه محبوبه حال هر به!ها غریبه به برسه کشه،چه می خجالت هم باباش از که محجوبه انقدر ام



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٩ 

 

 ینم خجالت معمول طبق که داره شکر جاي تازه....آروم و ساکت....است همیشه نکرده،مثل فرقی وضعش هم بوده،حاال

 یم درست چز همه که مطمئنم من.آد می حساب به پیشرفت خودش همین کنه نمی قائم اتاق تو خودشو دایم و کشه

 ما مگه!درازي چه به میاره در زبون شه،هم می دار پا و دست هم دم می قول بهت اش زندگی و خونه سر بره بذار!شه

 از خواست نمی دلم.کردم گریه خجالت از خونمون اومدن برن بله براي وقتی من خود نبودیم،همین دختر خودمون

 که ملوکت مهع همین.افتادم گریه به ببرم،منم چاي زودتر که گرفت می نیشگونم بیامرز خدا مادرم.بیرون بیام آشپزخونه

  ....اي ندیده مهتاب آفتاب و خجالتی  عروس چه بینه منو نداره چشم حاال

 کی برم قبلش شب حداقل زادمه برادر عروسی نگفت هیچ!اي عمه چه:گفت فوري ملوك عمه اسم شنیدن با مرضیه

  ...بیاد،نیاد خواد نمی عروسی بیام،حاال و بگم خالی و خشک تبریک

 شتپ هفت...بگه؟ تبریک محبوبه به بیاد  داري انتظار که اومد تو عروي مگه:شد ناراحتی و سرزنش پراز مادرم صداي

 اهللا الحمد.رفت خودش حیثت آبروو! درك به...بود ورچسونده قهر عروس عمه اونوقت اومدن پر دست تو عروسی غریبه

 هم شناسن می رو بابات هم بودن خودمون هاي فامیل همه احمد فامیل نبود غریبه که هم شناسن،احمد می رو ما همه

  ...کیه سر زیر ها فتنه دونن می همه باش رو،مطمئن ملوك

  ...کنه می فرق من با محبوبه ولی نداره عیب نیامد من عروسی:داد جواب اش ذاتی مهربانی با مرضیه

  .نیستین سوا که پدر از.همینطور اون شی برادرزاده تو....فرقی؟ چه:توپید عصبی مادرم

 دتاص گفت می محبوب یک.داشت دوست اي دیگه جور رو محبوبه همیشه عمه ولی...نبود این منظورم:خندید مرضیه

 من شاید حاال.بره بیرون کسی ازدل مهرش نداره امکان که مظلومه و کمرو انقدر محبوب ضمن در.ریخت می ازدهنش

 شدل از نکرد نزد،عمه دم شنید کلفت روز اون همه اون محبوب طفلک ولی باشه شده ناراحت من دست از دادم جوابشو

  ...پره دلم محبوبه جاي به من دربیاره

  :لرزید می ناراحتی از مادرم صداي.بشنوم بهتر را خواهرم و مادر صداي که بودم رابسته آب شیر

 گوهري چنین دیگه کجا زد نمی بیرون خونش زدي می کارد رو ات عمه هم همین براي.جواهره واقعا محبوبه واهللا، آره_

 فرشته اواقع نگو دیگه که هم اومد،مادرش خوشم یونس از االنصاف و الحق منم!بود گیر دلش ام بچه خب ولی.....کنه پیدا

 عروس اسم که بده،فردا نشونش سبز باغ در که ره می محبوب صدقه قربون امروز ملوك.برن دستمون از بود حیف.است

 یک نکرد االب سرشو شنید کلفت تو قول به همه بیفته،این ملوك دست زیر بود حیف ام بچه!آره می در روش،پدرشو اومد

  ...محمدیه ام بچه اخالق و کرد بدرقه رو ملوك در دم تا بده،حتی جواب کلمه

  :گفت آلود بغض مرضیه

  ...بشه شیرین و سفید قند مثل اش زندگی الهی_

  .آمین الهی:داد جواب دل سوز با مادرم
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  :رسید گوش به ضربات پشت مادرم عصبی صداي و شد نواخته حمام در به ضربه چند بعد

  .بجنب...رسید االن همین خانم ناهید بیا بدو...نکردیم کاري هیچ ظهره،هنوز لنگ بیرون کنی؟بیا می کار چه محبوب _

 بودم؟بزرگ تفاوت بی انقدر چطور کردم می تعجب کارهام از هم خودم.شستم را خودم و کردم باز را حمام آب فوري

 احتر نبود؟انقدر خیالم عین چطور.کرد می عوض همیشه براي را سرنوشتم و افتاد می روز آن ام زندگی اتفاق ترین

 یچهدلپ ازترس و کردم می زاري و گریه کلی امتحانم هر براي که منی هم کشیدم،آن می آب را موهایم داشتم وخونسرد

 آن نمک آغاز یونس کنار در بود قرار که جدیدي زندگی از ترس. کرد رخنه دلم در ترس افکار این هجوم با.....گرفتم می

 و مباش شده بیدار خواب از انگار.دانستم نمی اخالقشان از چیز هیچ که ناآشنایی مرد و زن همراه غریبه اي خانه در هم

 می اي هگری شدند،چنان سرازیر اختیار بی هایم اشک.گرفت فرا را وجودم تمام کنم،ترس پیدا آشنا نا اي خانه در را خودم

 را هرکارم. کردم خشک را خودم کنان هق هق و بستم را آب مادرم دوباره نهیب با.ام داده ازدست را عزیزانم انگار کردم

 وچکیک منقل در که مرضیه آمدم، بیرون پوشیده لباس وقتی.دارم وقت آخردنیا تا انگار دادم می انجام آرام و آهسته چنان

 محکم و ذاشتگ اي گوشه را اسفند منقل و سینی پاچه دست دیدنم با بود ایستاده حمام در دم منتظرم و بود ریخته اسفند

 قراره سالمتی کنی؟نا می گریه داري شده؟چرا چی..... محبوب اِ:نوازشگربود و نرم همیشه مثل صدایش.کشید آغوشم در

  ...نکن عزیزم،گریه نکن شده،گریه ریختی چه دماغت و چشم بشی،ببین عروس

 و بیشتر هک داد می قلقلکم کسی انگار»نکن گریه:«گفت می گرفت،هربار می ام گریه بدتر که زد می حرف جوري ولی

 دهش چی:پرید رنگش من دیدن با و دوید بیرون آشپزخانه از سراسیمه مادر سروصدایمان با.کنم گریه تر سوزناك

  هان؟ زمین خوردي حموم کنی؟تو می گریه شده؟چرا محبوب؟چی

  !زمین نه،نخوردم:گفتم کردم می هق هق که همانطور

  چته؟ پس:پرسیدند هم با مرضی و مادر

 یونس زا اصال من.کنم زندگی محبی آقاي خونه برم خواد نمی دلم!ترسم می:نالیدم و مالیدم دست پشت با را چشمانم

  ...برم اینجا از خواد نمی آد،دلم نمی خوشم

  :گفت خفه صداي با و رفت مرضیه به اي غره چشم مادرم.کشیدم زوزه باشد خورده کتک که کوچکی بچه مثل و

  شدي؟ راحت!شی نگران گفتی می هی که العمل عکس از اینم!بفرما_

  :گفت آلود بغض و کرد نگاه را مادر واج و هاج مرضیه طفلک

  !چه من مامان،به وا_

 طورزد،همان می پشتم به آهسته ضرباتی با بودم کودك که زمانی مثل.گرفت آغوش در مرا عوض در.نداد را جوابش مادر

  :بود نوازشگر و نرم مخمل مثل زدصدایش می حرف برایم هم



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶١ 

 

 ن،شناختمشو خوب مدت این تو مونن،من می بابات و من عین آقا حاج و خانم زهرا باش نترس،مطمئن ،عزیزم محبوبه _

 ما الاحو سال به سال که گذره می خوش بهت اونا خونه تو و شی می خوشبخت انقدر مطمئنم آقاست،من که هم یونس

 نشو خونه و مادر و پدر از ازاینکه دخترا همه طبیعیه همه ها ترس این بعدشم!نشون این و خط این.پرسی نمی هم رو

 یگهد که کنن می عادت شوهر فامیل و شوهر و و خودشون خونه به انقدر بگذره که وقت چند ولی ترسن می بشن جدا

 شده تدماغ و چشم نکن گریه دیگه برم قربونت بقیه،ولی مثل هم تو!ترسیدن می روزگاري روزي یک ره می یادشون

 امروزت یمهمون نکنی،به فکر بهش کن سعی.کنه آرایشت تونه نمی ناهید که اینطوري کرده پف خروس،قرمزو دم عین

 خیلی خانم دناهی که بیا و بشور  و صورتت.بشم دخترم،فدات باریکال.....میان،دوستات،فامیل،آشنا که مهمونایی فکرکن،

  .....منتظرته وقته

 دوباره مرضیه. دوید آشپزخانه به سرعت به و کرد جدا خودش مرااز مادرم لی شوم جدا مادرم آغوش از خواست نمی دلم

 مثل.دکر می آرامم اسفند خوش بوي. ریخت می آتش توي و گرداند می من سر دور مشت مشت و بود برداشته را اسفند

 زانو رچها و بود درشتی و چاق زن که خانم ناهید به و رفتم کوچیکه اتاق به لرزان و ترسان برود مسلخ به که اي بره

 جا از ودب بعید خیلی هیکلی چنان از که سرعتی با و داد مهربانی با را سالمم جواب.کردم سالم بود نشسته من منتظر

 کشیده ونبیر کیف توي از که اي شانه با که بودم ننشته جایم سر درست بودهنوز همراهش بزرگی مشکی کیف.جست

 می طول یشده،کل دیر خیلی:گفت کشید می بلندم موهاي میان را شانه رحمی بی با که همانطور.افتاد موهایم جان بودبه

  ......کنم شونه رو مو همه این کشه

 یم ضعف دلم کرد می برخورد سرم کف به  شانه تیز هاي دندانه که هربار شود می جدا ریشه از موهایم کردم می حس

 ایمموه تمام آمدم خود به وقتی و شد تمام کارش زود خیلی خانم ناهید شکر خدا.کرد پر را هایم چشم اشک دوباره.رفت

 همان با ناگهانی یخیل و نشست روبرویم بود پیچیده دورگردنش که باریکی نخ با بعد.بود پیچیده بزرگ هاي بیگودي با را

  :وگفت خندید که زدم کوتاهی جیغ درد شدت از.کند را هایم گونه روي موهاي نخ

  ...شه می حس بی صورتت گیره،بعد می درد اولش فقط مبارکه،نترس_

 ردمب می تر عقب را سرم هرچه.آورد می جلو و  عقب نخ با را دستانش تند کند،تند من هاي ناله به توجهی آنکه بی و

 خودم ام داده یونس به که مثبتی جواب همان با و نیست گریزي هیچ که فهمیدم عاقبت.آمد می جلوتر هم خانم ناهید

 ختیس انقدر باید زنها چرا کردم می فکر خوم با و کردم می نگاه خانم ناهید درشت و کرده عرق صورت به.کردم بیچاره را

 یبیلس و ریش کاش اي که کردم آرزو بدجنسی با بعد. است ناراحتی و درد با همراه هم کردنشان آرایش حتی.بکشند

 ایمابروه به نوبت و شد تمام صورتم کار که بودم افکار همین در)ههههه! (بند کنند،با اصالح روش همین با هم را داماد

 نوعی دچار.نمببی آینه رادر صورتم نداشتم اي عالقه هیچ داشتم می بر را صورتم موهاي باربود اولین براي اینکه با.رسید

 روي آرایش لوازم با خانم ناهید دیگر ساعت دو یکی.ترساند می هم را خودم گاهی که بودم شده ترسناك تفاوتی بی

 ظریف تاج کردم می حس که بود کرده فرو سر درون را بزرگ هاي سنجاق چنان.کرد درست را موهایم کردو کار صورتم

 باسل وقتی.بیاید دستم کار حساب اول همان از و است درانتظارم چه بدانم است،تا کرده محکم مغزم درون را کوچکم و

 تا دبیای اتاق داخل به کس هیچ بود نداده اجازه.خندیدم می خانم ناهید سادگی به دل در پوشیدم می را مرضیه عروس
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 چیزي کار پایان تا هم خودم که بود پوشانده چادري با را اتاق قدي آینه شود،حتی تمام صورتم و موها آرایش کار

  :گفت اي پیروزمندانه لحن با و کشید باال را لباس زیپ وقتی.نبینم

  ...شدي چی ببین حاال_

 پوشی سفید دختر به گیجی با.برداشت آینه روي از را چادر حرکتی با و رفت آینه طرف به تند تند گنده و چاق هیکل آن با

 یم من به که جوانی زن به دقت با و رفتم آینه جلوي لرزان هاي قدم با.کردم بودنگاه مانده خیره من به آینه در که

 پوست.ودب شده جمع حلقه نگین،حلقه پراز و کوچک تاج دور به سرم باالي ام مشکی و بلند موهاي.شدم خیره نگریست

 بادامی انچشم باالي زیبا و نازك حاال پرپشتم ابروهاي.رسید می نظر به سابق از تر روشن و تر شفاف مو بدون صورتم

 گفتند می همه که داشت باال قسمت در کوچکی انحناي و بود کوچک و باریک ام بینی.بود شده اصالح رنگم اي قهوه و

 اي هلک انگار بود شده رنگ کوچکم،قرمز دهان و باریک لبهاي.است کرده تر خواستنی را صورتم هایم گونه چال مثل

  .بود افتاده سفیدم صورت درون تازه خون

 و رغرورپ لحنی با انداخت می آینه به نگاهی و من به نگاهی که همانطور و بود ایستاده کنارم کمر به دست خانم ناهید

  :گفت نخوت

  ....شدي خوشگل چقدر بینی می...چطوره؟_

 تته با و سردهم شادي از فریادي خودم دیدن با که داشت انتظار احتماال.شد آویزان لبهایش شدم متوجه و نگفتم چیزي

 پشت برانهص بی که مادرم و مرضیه به خطاب و رفت در طرف به آشکاري باناراحتی نشد چنین وقتی.کنم تشکر او از پته

  :کشیدند،گفت می را کار پایان اتاق،انتظار در

  !کلمه یک از ساکته،دریغ سنگ مثل که خانم عروس!بپسندي تو شاید....خانم فهیمه بیا_

 با.دبو شده گشاد و گرد ناباوري از خورد،چشمانش یکه آشکارا من دیدن با و آورد هجوم اتاق داخل به طاقت بی مرضیه

  :کرد زمزمه آهسته صدایی

  ...دختر شدي خوشگل واي،چقدر_

  :خندید درآورد خانم ناهید دل از اینکه براي بعد

  ...شده عالی واقعا نکنه درد نشدم،دستتون خوبی این به بودم رفته کن پر دهن آرایشگاه یک به که من_

 به هم مادرم.شد روشن بیاید بیرون ابر پشت از که خورشیدي چون صورتش و بازشد خانم ناهید لبهاي و ها سگرمه

 شدي گلخوش ماشاهللا،چقدر:خندید و زد رویم به مهربانی با لبخندي بعد.نگریست را سرتاپایم دقت با و شد وارد سرعت

  ...جون محبوب

  .نداره بیار،ضرر دوباره رو اسفند اون مادر:کرد مرضیه به رو بعد
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 یهبق فهمیدم نمی که بودم شده غرق خودم در چنان.گذاشت خانم ناهید تپل و چاق دستهاي درن را اش بسته مشت و

 داشتن جواب به نیازي احتماال که گویند می چیزي من به خطاب گاهی و زنند می لب که دیدم می گویند،فقط می چه

 هب محبی آقاي و یونس و رسیدند ها مهمان سرانجام.نداشتند انتظاري چنین انگار هم انها و زدم نمی حرفی من چون

 فکرهاي خودم اب و بودم نشسته بود کرده تزیین سلیقه با فرشته که اي کاناپه روي عقد اتاق در من.شدند داخل عاقد همراه

 جواب اگر اصال.بیفتد اتفاقی مثال یا.دهم جواب نتوانم من و بخواند بار سه را خطبه عاقد ترسیدم می.کردم می ترسناك

 هستند جواب منتظر سکوت در همه و خوانده بار سومین براي را خطبه عاقد کردم می شد؟بعدمجسم می چه دادم نمی

 مادرم مداشت اطمینان.شد می قیامتی چه واي!»نه:«گفتم می بلند و قاطع من اما.بدهند ما به را هدایا و دهند سر هلهله تا

 ایشج سر عقلم شود مطمئن تا گرفت می را دستانم و دوید می جلو باز دهان و گشاد چشمان با مرضیه و کرد می غش

 ویانگ بیراه بدو و کردند می قهر همه داماد خانواده و شد می برجسته گردنشان رگهاي غضب و خشم از پدرم و امیر.است

 افکارم به خودم بعد.بود ام عمه رقصید می شادي از احتماال که کسی شد،تنها می چه که واي.رفتند می بیرون ما خانه از

 غولعاقدمش و بودند شده ساکت همه آمدم خودم به وقتی.ببرد لذت صحنه این دیدن از تا نبود ام عمه که حیف.خندیدم

 اهايپ روي که قرآنی به کردم نگاه را اطرافم حیرت و بهت با.گرفت بر در را وجودم سراسر ترس.بود عقد خطبه خواند

 از واستخ می دلم بودم مرگ حال در ترس از.بود داشته نگاه ما سر باالي را قند سفره که مرضیه بود،به شده باز یونس

  :گفت عاقد سکوت درجواب مانندي جیغ صداي!خواند؟ می را خطبه عاقد که است چندم بار بپرسم کسی

  !!!!!!!!)گرفتش شهرداري حتما ههههه.......(بچینه گل رفته عروس_

 پشت از و دخوان را فارسی و عربی خطبه دیگر بار یک عاقد که وقتی سرانجام!نبود آخر بار پس.کشیدم راحتی نفس من و

  !»بله«:گفتم ترسان و لرزان و است بار سومین شدم مطمئن ماندند ساکت همه و زد زل من به اش استکانی ته عینک

 حلقه و زد عقب راکمی بود شده کشیده صورتم روي تا که سفیدي چادر یونس. کردند هلهله به شروع و زدند دست همه

  :رزیدل می و بود آهسته صدایش. شد خیره ام کرده بزك صورت به و گرفت باال را سرش بعد کرد انگشتم به را ازدواج

  ...الخالقین احسن اهللا تبارك_

 همتوج و انداختم زیر به سر شرمگین و زده خجالت و کند کامل را اش جمله که نگذاشت خانم زهرا و مادرم صداي سرو

  .سوزاند می را وجودم تمام رگهایم در مذاب مواد مثل که شدم جدیدي احساس

 جدیدم خانه به شب همان.شدم ام زندگی از جدید مرحله وارد من و رسید پایان به عروسی مراسم و شب آن سرانجام

 بسیار من با یونس مادر و محبی،پدر خانم و آقا.داشتم اي بیهوده اضطراب و ترس هراس و هول شدم متوجه و رفتم

 و ترس متوجه وقتی که بود وجوانمردي مهربان بسیار مرد هم یونس. کردند می را حالم مراعات خیلی و بودند مهربان

 دهشرمن من و کرد می پهن خوابمان اتاق مجاور اتاق در را رختخوابش روز چندین تا شد عروسی شب در شدیدم اضطراب

  .شدم می

 هک بود محبتی ولی سوزاند نمی را وجودم عاشقی مثل و نبود عشق که کردم کشف خودم در جدیدي احساس کم کم

 به دوبرو کنار  ام ناامیدي و یاس احساس شد می باعث و بود دوانده ریشه قلبم در جدیدم زندگی و یونس به نسبت
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 فقط که ودب داده ناپیدایی نشاط و شور به را جایش ام افسردگی و تفاوتی بی.بزند جوانه زندگی به امید و  عشق جایش

 همیتا برایم وجودش و شدم می مند عالقه او به کم کم ولی نبودم یونس عاشق اگرچه.کنم حسش توانستم می خودم

  . کرد می پیدا

 خانم زهرا.شد منتفی خود به خود داشتند شرکت آن در همسنگرشان سایر و یوسف که عملیاتی بحبوحه در عسلمان ماه

 اهمیت خیلی هم من براي. بگذارد تنها شرایط آن در را مادرش آمد نمی دلش یونس و بود مضطرب و نگران بسیار

 نبلت سفر سایل و کردن جمع در.نبودم مند عالقه مسافرت به خیلی هم کودکی زمان از من نروم،چون سفر به نداشت

 از مهربانی با یونس وقتی و نبودم راحتی آدم ها مسافرت در شود،اصوال عوض خوابم جاي نداشتم خوش خیلی و بودم

 حساب به ار این مادرش و پدر و یونس باز و کردم قبول میل کمال با بیندازیم تعویق به مدتی را عسلمان ماه خواست من

  .گذاشتند من خانمی و منشی بزرگ

 هر باشروع و داشت جبهه در پسري،برادري،شوهري شناختی می که را هرکسی.نداشت دماغ و دل روزها،هیچکس آن

 بعد.رفتگ نمی آرام کسی نظر مورد رزمنده سالمتی از اطمینان و عملیات پاین تا و ریخت می فرو ها سینه در دل عملیات

 که وقتی از یوسف. شدند عزادارنمی که هایی خانواده چه و شد نمی پا بر که ها حجله چه مهم و سخت عملیات هر از

 ینکها تا جنگد می لشکر کدام همراه و جبهه کدام در دانست نمی کس هیچ ها مدت تا و بود نفرستاده اي بو،نامه رفته

 آن از و دهستن دسته یک در و جبهه یک در یوسف با ها اي محله هم از یکی پسر علیرضا فهمید اتفاقی طور به یونس

 خبر شا خانواده یا علیرضا از تا نداشت قرار و آرام محبی خانواده سینه دل در نظر مورد جبهه لشکر و شنیدن با بعد به

  .شنیدند می را یوسف سالمتی

 افتاده من دوش به خانه کارهاي تمام عمال و بود دعا و نماز حال در دایم.داشت بدي حال خانم زهرا هم روز چند آن

 می ازارب به پدرش همراه زود صبح یونس. کردم می خیال و فکر کمتر و شدم می کار گرم سر.بودم راضی حال بااین.بود

 و دادم می را بابا حاج و یونس کردم،صبحانه می جمع را ها رختخواب من فاصله این در.گشت برنمی غروب تا و رفت

 سراغ گاهی.کردم می درست ناهار و شستم می را ظرفها بعد.دادم می دستشان به و ریختم می ظرفی در را ناهارشان

 قاتاو اکثر و شده الغر نگرانی از طفلک خانم زهرا.کردم می تمیز خوب را همه پاین تا باال از و رفتم می خانه نظافت

 می دعایم و رفت می ام صدقه قربان دهم می انجام را کارها که دید می مرا تا.بود اشک کره،غرق پف قرمزو چشمانش

  :گفت می سوزناکی لحن با.کرد

 یماین ما.(است خونه برکت دختر گن می چرا فهمم می حاال.دختر اي فرشته فرستاده،تو من براي خدا رو تو محبوب _

 کنم هچ ولی نیستم بدجنسی مادرشوهر من خدا به واهللا....بکنه کار همه این باید عروس تازه که بمیرم الهی!!!!!)دیگه

  ...ره کارنمی به دلم و دست

 کردم می یسع و نشستم می کنارش.شد می ریش دلم که کرد می گریه غریبانه و مظلومانه آنقدر.سوخت می برایش دلم

  :گفت می ریخت می اشک و چسباد می گوشش به را رادیو که همانطور.بدهم اش دلداري

  .میرم می من بشه کم ازش مو یه اگه چشممه نور یوسف. کردم بزرگ دلی خون چه با رو یوسف دونی نمی تو محبوب _
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 می بیرون خانه از که امیر و پدر.بدهد اش دلداري کرد می سعی و نشست می خانم زهرا کنار هم مادرم روزها اکثر

  :گفت می و کرد می بغلم محکم دیدنم با.آمد می ما پیش و داد می انجام را کارهایش تند رفتند،تند

 برا ازهت!رفتی تو که کردم نمی تابی بی انقدر شوهر خونه رفت که  مرضیه. چقدرخالیه جات دونی نمی محبوب واي_

 نمی جیک که کیی تو تا بیاد نظرم تو بیشتر خالیش جاي باید بود بیشتر ازتو شلوغیش صداو سرو مرضیه. عجیبه خودمم

  ....آرم نمی طاقت بیرون،دیگه خونه از ره می هم بابات وقتی ولی...زدي

 هتخودته،ب خونه هم بشه؟اینجا چی که تنها و تک بشینی خواهر،خونه کنی می خوب:گفت می جوابش در هم خانم زهرا

  ....جواهره پارچه یک دختر بشی،این محبوب تنگ دل که دم می حق

 یوسف رفتن با هم امیر مبادا که ترسید می این از مادرم.کردند می دل درد هم براي خوردند می چاي که همانطور بعد

 فحر کام تا الم کند هنوستان یاد امیر فیل اینکه ترس از هم مادر و بود نزده حرفی روز آن تا اما.برود و شود هوایی

 آن یگرد امیر.بکشد پیش را رفتن حرف تا است فرصت منتظر امیر دانستم می من اما.زد نمی خانه در را جبهه و یوسف

 شده آرام و کرد،ساکت می استفاده اطرافیان و ما اذیت و آزار و شیطنت براي فرصتی هر از که نبود شیطان و شلوغ پسر

 اصال هک بود معلوم و  پرید می جا از ناگهان زدم می صدایش وقتی است رفته فرو فکر در که دیدمش می اکثراوقات.بود

 ناسبم فرصت یک دنبال بودم مطمئن.کرد می سیر دیگري جاي در روحش و بود ما پیش جسمش انگار.نیست حواسش

  .افتاد دستش به زود خیلی موقعیت آن و برود جبهه به خواهد می بگوید مادر به تا است

 راه از خبر یب یوسف که بود شده اضافه شان نفره دو جمع به فائزه نام به تپلی و زیبا دختري و کرده زایمان تازه مرضیه

 زهراخانم و من.شد وارد سراسیمه یونس که بودیم خوشگلش دختر به رسیدگی و  مرضیه از پرستاري سرگرم همه.رسید

 خوردش به ودب پخته مادر که را روغنی پر کاچی زور به و کنیم گرم را سرش کردیم می سعی و بودیم نشسته مرضیه کنار

  :فتگ سرزنش پر لحنی با خانم زهرا و کرد الحاف زیر را سرش فوري مرضیه. شد داخل گویان اهللا یا  یونس که دهیم

 و جمع خونه اهل تا دن می فرصتی یک شدن داخل و »یااهللا«بین تو،معموال آمدي سرزده مادر؟چرا چته.... یونس وا_

  .....کنن جور

 بیایی و ندازيب جور همین سرتو نداره خوابیده،خوبیت اینجا زائو:گفت و کرد بود رفته پتو زیر که مرضیه به اي اشاره بعد

  ...تو

  ...بیا دقیقه خانم،یه محبوبه: گفت من به رو بعد و کرد خواهی عذر شتابزده یونس

 به.زدم می صدا  آقا را او هم من و کرد می خطاب»خانم«لفظ با مرا مادرش و پدر مقابل در حتی و جمع در همیشه

 زده جانهی و گرفت را دستم آمدم بیرون ایستاد،تا کناردر و رفت بیرون اتاق از.رفتم طرفش به و برخاستم جا از سرعت

  :گفت

  ...آمده یوسف محبوب، _

  .گرفت را دهانم جلوي موقع به یونس دست که بکشم جیغ خواستم می هیجان شدت از
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  ...بگم بهش یواش یواش تا بفهمه چیزي مادر فعال خوام نمی!!!....هیس_

  ...نکرده خداي چرا؟مگه:پرسیدم نگرانی با

  :کشید موهاي میان را دستش حوصله بی و بشئود تمام حرفم نگذاشت

  ...نشده،ولی نه،چیزي_

 نمی ودتخ مگر... بزنی؟ حرفی مادر به خواي نمی چرا پس:پریدم حرفش میان به کنم کنترل را خودم بتوانم آنکه بدون

 قول ه،بهش کالفه خبري بی از شنیده علیرضا دهن از رو  یوسف سالمتی خبر که باري آخرین راهه،از به چشم چقدر بینی

  ...آد نمی خوش رو خدا....مرده یا است زنده یوسف دونه نمی خودش

  .بدتري مادر از که تو!بده محبوب،مهلت اِ،:کرد قطع را حرفم باز یونس

 ام نهسی در دل.بود سرخ هایش چشم و آشفته موهایش.شدم اش آشفته شکل و سر متوجه تاز.کردم نگاه چشمانش به

 هديم عباس،پسرآقا کند؟مثل حالی من به را حقیقت کم کم خواهد می یونس و اند آورده را یوسف جسد نکند.فروریخت

 دارد،چند لتکسا کمی پسرش که گفتند مادرش به هی که مرضیه احمد،شوهر دایی پسر رسول مثل مان؟یا کوچه سر بقال

 جنازه عدب روز چند دادندو تحویل را وسایل و ساك هم بعد.نیست نگرانی جاي اصال ولی شده مجروح کمی گفتند بعد روز

  :پرسیدم نرود باال کردم می سعی شدت به که خفه صدایی با و دادم فرو را دهانم آب.آوردند را اش شده سوراخ سوراخ

  شده؟ بگو،چی را راستش یونس _

 ورکردنج دنبال بود رفته.نبود حجره،حاجی دم آمد امروز علیرضا برادر:گفت کنان پچ پچ و انداخت پایین را سرش یونس

 می الحص جور هر تا خبرکنه را تامن آمده بستریه،گفت ارتش بیمارستان تو و خورده ترکش یوسف گفت من جنس،به

  ...بیاییی هم تو خواستم دیدنش نرفتم هنوز...کنم خبر رو بقیه و مادر دونم

 سالیان گارنداشت،ان جاي قلبم در دیگر یوسف بودم،عشق خانم زهرا فکر به فقط لحظه درآن.نشستم زمین روي اختیار بی

  :پرسیدم آلود بغض.گذشت می نشاط و شور و احساس آن از سال

  ...شه می دیوونه مادر که واي.باشن کرده قطع پاشو و دست نکنه...خورده؟ ترکش کجاش_

 رسمت می...دونم نمی:گفت کنان هق هق و زد چمباتمه من کنار زمین کند،روي کنترل را خودش نتواست دیگر یونس

 شه،کمر یم تومادردیوونه قول کنم؟به سرم به خاکی چه وقت اون!پانداره و دست ببینم و عیادتش برم ترسم می!محبوب

 برادرشم هک گفتم،من کم بگم چی هر....ایه بچه چه دونی شناسی،نمی نمی رو یوسف تو آخه!مطمئنم من.شکنه می حاجی

  ....بقیه به رسد شه،چه می حسودیم بهش گاهی

  درنشستی؟ پشت مادر،چرا تو بفرما یونس آقا:شد بلند اتاق از مادرم صداي

 بالیی چه ونسی ببینم تا بیا و برو زود هم برگشته،تو یوسف گم می مادرت به کم کم و مونم می برو،من تو:گفتم شتابزده

  .نکردن شک تا بگیم،برو مادر و بابا حاج به بعد اومده سرش
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 در طرف هب تند تند.است پاچه دست و آشفته خیلی بود معلوم.بود آمده بیرون شلوار از بلوزش نصف.برخاست از یونس

  :گفت بلند صدایی با و رفت

  .شدم مزاحم سرزده من ببخشید.خداحافظ خانم مرضیه خانم، مادر،حاج_

  :گفتم و شود بلند نگذاشتم بادست من که شد خز نیم جایش در مادر

  ...گرده برمی دیر شب بده خبر بود داشت،آمده فوري کار جایی_

  ...رده؟گ برمی دیر شب بگه که اینجا تا کوبیده راه همه نزد،این تلفن چرا خوب:کرد نگاهم تردید و شک با خانم زهرا

  :گفتم دستپاچه.شد می رو دستم و بگویم دروغ نبودم بلد خوب خیلی.شدم هول

  ...برداره خونه از خواست می چیز هم یکسري-

  .بود نداده پیغام اون به چرا...بود؟ کجا باباش حاج:پرسید مشکوك.نبود بردار دست خانم زهرا

  :گفتم رفتم می در طرف به که همانطور و برخاستم جا از بهانه این به و برداشتم را چاي سینی

  .نشین نگران اومدن در اگه گفت اومده،فقط چی پی نگفت من به.داشت برمی خونه از باید هم چیز انگارچندتا_

 یم حالش به هم دلم.بیفتد جواب و سوال یونس صرافت از خانم زهرا بلکه تا دادم کش را قصد،کارم از آشپزخانه در

 می را اه استکان که همانطور.بود شده نازکترم دل و تر نگرن بود رفته جبهه به یوسف وقتی نگران،از و بو مادر سوخت

  ت؟اس افتاده بیمارستان تخت روي مجروح و زخمی اش سوگلی که بگویم او به چطور که بودم فکر این در شستم

 و مضطرب که بونبرد کسی خواستم می زدم می در اون و در این به سرکنده مرغ مثل برگردد یونس بعدازظهرکه تا

 همه.شد خیره او و من به مشکوك خانم زهرا باز و رسید راه از یونس سرانجام.بود کرده سخت را کارم همین و نگرانم

 صرف و شام براي را همه و کرده قربانی گوسفندي رسیده راه از تازه نوزاد خاطر به پدرم داشتند دعوت ما خانه شام

 نگاه اززیر ندک می سعی که بودم متوجه.بود نشسته سفره کنار پدرم و احمد بین یونس. بود کرده دعوت قربانی آبگوشت

 را امیر جواب زیر به همانطورسر و بود دوخته مقابل بشقاب به ا چشمانش کند فرار مادرش کنجکاوي و پدرش بین تیز

 صدا ار یونس اي بهانه به باالخره.گذشت قرنی انگار بودم مضطرب و نگران که من شد،براي تمام شام عاقبت.داد می

 ندک برطرف را خانم زهرا شک که بلند نسبتا صدایی با.برخاست جا از و کرد عذرخواهی امیر از زیرلب یونس. کردم

  .نتونستم بیارید،من شما را سینی این زحمت بی یونس آقا:گفتم

  ...بره می خودش امیر.بشین تو مادر نه:برد یورش سینی طرف به فوري و رفت من به اي غره چشم مادر

 وادخ نمی محبوب: گفت خنده با و برداشت را سینی و کرد دستی پیش دارم دردي چه من دانست می که یونس ولی

  ....برداره سنگین بار  داداشش

  :گذاشت،پرسیدم آشپزخانه کف را سینی تا.شد خارج اتاق از باسرعت بعد
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  بود؟ شه بود،چی چطور.....دیدیش؟...رفتی؟_

 می ترشکسته،دک پاش فقط.ندیده صدمه خیلی شکر رو دیدمش،خدا رفتم آره:گفت آهسته و کرد نگاه اطراف به یونس

 که وردهخ اش سرشونه و بازو به هم ترکش گرفتن،چندتا کچ پاشو و درآوردن رو ها بوده،ترکش ترکش پراز پاش گفت

  ...کردن پانسمان

  ...همین؟:گفتم نگرانی با

 ده،هرچیش طوریش کند می فکر!کنه می سکته تهرانه یونس بفهمه مادر.نزن حرفی آره،فعال:داد تکان را سرش یونس

  ....گوب بهش کم کم ظهر نزدیک هم تو...خونه شه،میاد می مرخص یوسف فردا بذار.کنه نمی باور بخوریم آیه و قسم هم

 چطور کردم می فکر بیچارگی با را شب بقیه.کرد عذرخواهی معذب امیر و شدیم ساکت دو هر آشپزخانه به امیر ورود با

 می چه فردا کردم می فکر و زدم می غلت جایم در صبح تا شب آن.نشود شوکه که بگویم را حقیقت خانم زهرا به

 و راحت اما یونس. بدهم را او مجروحیت خبر خودم مادر به باید و آمده جبهه از انگارامیر که بودم زده هیجان چنان.شود

 مجروحیت دیدن با و داشت بدتري چیزهاي انتظار و کرده تحمل را بیشتري اضطراب او داشت حق البته.بود خوابیده آسوده

 کردن درست براي وقتی.برد نمی خوابم یعنی.نخوابیدم دیگر نماز خواندن بعداز صبح. بود شده آسوده خیالش یوسف اندك

 به تاس سالم یوسف اگر مطمئن.گرفت را گلویم بغض.دعاست مشغول سرسجاده خانم زهرا دیدم آمدم پایین صبحانه

 خانم؟من عروس شدي بیدار زود انقدر چرا:گفت و زد لبخند من دیدن با خانم زهرا.است مادرش هاي استغاثه و دعاها خاطر

  .کن استراحت برو دم،تو می رو مردا صبحانه خودم

  ...نبرد خوابم دیگه:گفتم اختیار بی

  :شد پرازنگرانی صدایش.کرد نگاهم دقت به و کرد تا را چادرش نگران خانم زهرا

  داري؟ کسالت نکرده مادر؟خدا چرا_

  ....برگشته یوسف ؟آقا دیدم خواب دیشب نه،نه،راستش:گفتم فوري

 بغض و گرفت آغوش در مرا.شکفت گلش از گل خانم زهرا.است آمده زبانم بر اي جمله چنین چطور نفهمیدم هم خودم

  ...بشه خیر تعبیر خوابت باشه،ایشااهللا خیر:گفت آلود

 وکامل شنگدیدي،ق خوابی چه کن تعریف برام تو ریزم می چاي من تا بیا:کشید آشپزخانه سوي به و گرفت را دستم بعد

  .بگو

  ...گفتم که همون:رفتم دنبالش دستپاچه

 نکرده گناه هک کسی خواب گن ،می محبوبه پاکه خیلی قلبت تو:بود انتظار پراز چشمانش.کرد نگاهم معصومانه و برگشت

  .شه می تعبیر

  ....لغزیده پام جایی خدام،حتما بنده هم من:گفتم فوري
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  .کن تعریف برام حاال!ومعصومی پاك خیلی شناسم،تو می بهتر خودت از رو تو مادر،من بیا:خندید خانم زهرا

 حرف ینا نکرده فکر اینکه با.شدم خیره کرد می پر را ها استکان چاالك فرزو که خانم زهرا به و دادم تکیه کابینت به

 آن ختیارا بی که بوده خدا کار شاید کردم فکر خودم بعدبا.کنم راآماده ذهنش تا بود خوبی فرصت ولی بود پریده ازدهنم

 بود کرده لوص بهگردنش سفید باند با رو دستش برگشته، یوسف آقا دیدم خواب:گفتم و کردم فکر کمی.ام زده را حرف

  .... و

 و بود هافتاد زمین روي که سینی به من و کرد می نگاه من به زده بهت زهراخانم.کرد قطع ها استکان شکستن را حرفم

 هآشپزخان به آقا حاج و یونس ها، ظرف شدن شکسته صداي با.شد می بلند ازشان بخار که شکسته هاي استکان

 یونس. کردم می نگاهش حیران و گیج من و ریخت می اشک و بود ایستاده شکسته هاي استکان وسط خانم زهرا.دویدند

  ...سوخته؟ پاتون مادر؟ شده چی:دوید مادرش طرف به و کرد من به نگاهی

  دخترم؟ شده جان،چی محبوبه: کرد من به رو بابا حاج

 دستشون از ینیس یکهو که کردم می تعریف دیدم دیشب که رو خوابی براشون داشتم من!هیچی:گفتم ترسیده و آلود بغض

  .افتاد

  خوابی؟ چه:کرد من به نگاهی یونس

  ...دیدي چی محبوب،بگو خودت دیده،بگو رو یوسف خواب:گفت کنان هق هق خانم زهرا

 نآویزو گردنش به شده پیچی بند دستش یوسف دیده خواب:داد ادامه بدهد زدن حرف مهلت من به اینکه بدون بعد

  ...واي...بوده

  کنی؟ می گریه مادرمن،چرا خوبه خیلی اینکه:گفت و کشید آهی یونس

  ...شده شهید یوسف که افتاده دلم به:داد می تکان تکان گهواره مثل را خودش خانم زهرا

 نم جون مادر ولی:گفتم آهسته.بودم کرده خراب بدتر کنم رادرست کار خواستم.برآمد نهادم از آه حرف این شنیدن با

  .خندید می سرحال و خوشحال هم خیلی بود شده پیچی باند دستش یوسف آقا نگفتم،گفتم چیزي همچین

 ستنه بهشت تو شهیدا گن می!شده شهید یوسف فهمیدم همین از!مادر دیگه همین:مالید را چشمانش بادست خانم زهرا

  ....میان ما خواب به وخندان خوشحال و

 و تاصلمس که من به نگاهی بابا حاج.کرد می جمع را ها استکان شکسته هاي تکه تند تند قرار بی و عصبی یونس

  :گفت و انداخت کردم می پا به پا ناراحت

 هشتب بوده؟تو کرده پیچی باند رو دستش چرا باشه شده شهید یوسف تو قول به اگه!زن زنی می ها حرف چه بابا اي_

  .نیست خبري  بخیه و چسب و باند از دیگه که
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 سیون. است انداخته شک به را او بابا حاج حرف بود داد،معلوم تکان را سرش و انداخت محبی آقاي به نگاهی خانم زهرا

  :گفت و گرفت را حرف دنبال بالفاصله هم

 تونامه رضاعلی گفت؟گفت می چی علیرضا داداش ندید مگه.شه می پیدا یوسف کله و سر روزا همین افتاده دلم به منم_

  ...نبوده که هم عملیات و نشسته،حمله من پهلوي وگنده مرو و سر و خوبه یوسف حال نوشته اش

  .بشنوه دهنت از خدا:گفت اهسته و مالید را چشمانش دوباره خانم زهرا

 ارگد بی انقدر چرا که کردم می سرزنش را خودم هم من.بودند غرق خودشان افکار در همه.شد صرف سکوت در صبحانه

 لگرممد یونس مهربان نگاه بدهم،اما را یوسف بازگشت و خبرسالمت خانم زهرا به کم کم بود قرار خیرسرم.ام زده آب به

 مکک مادرم به تا بود رفته ما خانه به خانم زهرا. پختم غذا و کردم تمیز را خانه.کردم چه نفهمیدم ظهر بعداز تا.کرد می

 سفیو ورود با دانستم می.نکردم بروم،قبول همراهشان هم من کرد اصرار هرچه.کنند حمام را کوچک فائزه بود قرار.کند

  .شود می تر راحت زهراخانم کار باشد تمیز خانه اگر و آمد خواهند دیدنش براي همه

 و نکرد قبول بخورد چیزي کردم اصرار هرچه.خوابید اي گوشه نماز خواندن از بعد و آمد خانه به خانم زهر سرانجام

  .یادب جاش سر حالم بلکه تا زنم می چرتی یک جون،من مادر بخور تو.ندارم غذا به میل سنگینه،اصال دلم سر:گفت

 در دايص شنیدن با.بود رفته فرو سنگینی خواب به خانم زهرا.کرد باز را خانه در یوسف همراه به یونس وقتی.خوابید و

 لی لی بود انداخته یونس گردن دور را دستش یک که حالی در یوسف. رفتم در جلوي و کردم سر را چادرم فوري حیاط

 هايمو.کردم نگاهش دقت با و دادم را جوابش کرد، سالم آهستگی به و انداخت پایین را سرش دیدنم با.آمد می کنان

 هستهآ یونس. بود شده تر عاقل و تر پخته انگار بود کرده تغییر چشمانش نگاه آن جز بود،به شده بلند ریش و سر

  کجاست؟  مادر:پرسید

  .کنم بیدارشون من تا اتاق تو برید خوابن،شما:گفتم و آمدم خود به یونس صداي شنیدن با

 یم که هرچقدر بذار.باشه خواب که بهتر نه،نه،همون: گفت کرد می کمک رفتن راه در برادرش به که همانطور یونس

 و فامیل تمام بکشه،بعدشم نفس ذاره نمی دیگه بیفته یوسف به چشمش مادر اگر.بکنه استراحتی یوسف تا بخوابه خواد

  .بیایم ما تا بنداز عقبی اتاق تو یوسف براي جا یه برو تو.کنه می خبر رو آشنا و دوست

 به ولی ودب سوخته برایش دلم.کردم نمی گم را پایم و دست یوسف بادیدن سابق مثل دیگر.دویدم خانه طرف به عجله با

 در.باشد راحت من حضور بی تا رفتم باال طبقه به خودم و کردم پهن را رختخواب سکوت در.نداشتم حسی هیچ دیگر جزآن

  :گفت و زد لبخند دیدنم با و رسید سر یونس که بودم کشیده دراز خوابمان اتاق

  .گل دسته شده خونه نکنه درد ها،دستت شدي خسته حسابی_

 ارانتظ که همانطور. کردم می حس نگاهش از را این بود قرار بی.کرد نوازش را موهایم و نشست کنارم.نگفتم چیزي

  .کنه کتهس نکرده خدا ببینه را یوسف و بشه بلند خودش اگه ترسم کن،می بیدار را تومادر بیا محبوب: گفت داشتم
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 اختهس ها کاري پنهون این براي اصال کردم،من خرابکاري چه صبح ؟ندیدي یونس من چرا:چرخیدم پهلو به حوصله بی

  .....بهتره بگی بهشون نیستم،خودت نشدم،بلد

 دختر کنی،پاشو پنهون رو چیزي نیست قرار که حاال خوب:گفت و داد ماساژ را ام شانه پشت دلجویانه یونس

  .فتادهنی راه خونه تو و نشده بیدار خودش تا زودباش!بگو بهش جوري یه خودت داره دوست خیلی رو تو مادرم!خوب،آفرین

 همانطور و تمبرداش آویز رخت از را چادرم میلی بی با است خوابیده پایین یوسف که افتاد یادم.برخاستم جا از و کشیدم آهی

  !باشن نشده بیدار حاال تا اگر:گفتم رفتم می در طرف به که

 دیدن اب و کرد راباز چشمانش کشیدم،فوري صورتش روي را دستم بود،اهسته خوابیده زمین روي همانطور خانم زهرا ولی

  جون؟ محبوب شده چی:پرسید من

  .سررفت ام جون،حوصله مادر پاشید:گفتم اختیار بی باز و خندیدم

 می زحمت شب تا صبح از خونه این تو ببخش خدا رو مادر،تو داري حق:گفت و نشست جایش در خوشرویی با خدا بنده

  .کنم می جا خواب اش همه که هم من کشی

  شده؟ جون؟چیزي مادر خندي می چرا:پرسید و انداخت من به بعدنگاهی

  .رسیده مهمون براتون:گفتم فوري

 بپرسد چیزي آنکه از قبل.انداخت سرش روي حرکت یک با را چادرش و پرید جا از حرف این شنیدن با خانم زهرا

  ...نیست نشید،غریبه هول:گفتم

  کیه؟.....کجاست؟:گفت و انداخت من به مردد نگاهی

  :گفتم سر پشت از و رفتم رفت،دنبالش می بزرگه اتاق طرف به که همانطور

  شد؟ تعبیر خوابم زود چقدر مادرجون دیدید_

  :گفت زبان لکنت با و برگشت طرفم به زد خشکش حرف این شنیدن با خانم زهرا

  ...شده خبري محبوب؟ازیوسف گی می چی_

  .....ببینید خودتون:کشیدم اتاق طرف به اهسته و گرفتم را دستش

 زهرا.شد خیز نیم جایش در مادرش دیدن با یوسف. شدم داخل سرش پشت هم من.شد اتاق داخل سرعت به خانم زهرا

  .رفت حال از و کرد نگاهی یوسف به زده بهت خانم

 والس و آمدند می یوسف دیدن به آشنا و دوست دسته دسته.شد پخش فامیل در سرعت به جبهه از یوسف آمدن خبر

 اي مهکل است ممکن گویی  دوخت می او دهان به چشم چنان.خورد نمی تکان یوسف کنار از که امیر.کردند می پیچش
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 سالم وسفی که همین.نداشتم شکایتی اما بود شده  برابر چند خانم زهرا و من کار.نشنود او و بیاید بیرون یوسف دهان از

 هراز کرد،براي می تعریف جنگ و جبهه از مشتاق هاي گوش براي و داد می لم ها پشتی به پذیرایی اتاق در  سرحال و

 راییپذی تند تند و بودم شده راحت خانم زهرا و مادر زاري و ناله شنیدن بودم،از راضی هم من.بود هدیه ترین بزرگ خانم

 همه این براي تنه یک خانم وزهرا  من و نشستند می نفر پنجاه سفره دور روزها اکثر.شستم می را ها ظرف و کردم می

 به هم فامیل هاي زن گاهی.رسید می دادمان به مادرم مواقع اکثر در البته.شستیم می ها ظرف و پختیم می غذا آدم

 ردمک می سعی کار همه این با.شدیم می هوش بی خستگی از شب اخر که بود زیاد چنان کارها ولی آمدند می کمکمان

 پیشروي ما خاك کجاي تا دشمن و آمده کشورم سر بر چه بدانم بودم کنجکاو.دهم گوش دقت به را یوسف هاي حرف

 مات و جگی هم شنودگان بقیه ،بلکه من تنها نه که بود اي غریبه و نااشنا کلمات پراز یوسف هاي حرف اما است  کرده

 تمام کارم تا.باشد فارسی زبان به نبودم مطمئن حتی که شنیدم می دهانش از هایی اسم.گذاشتند می دهان به انگشت

 که هیجانی.بود هیجان پراز یوسف صداي.شد می گوش وجودم تمام و کردم می تکیه ستون به اتاق در پشت شد می

 دیدن هب تنهایی به که هایی بچه کرد،مثل حسش شد می و کرد می سرایت حاضرین تمام به مدتی از بعد و بود مسري

 بیشترامیر همه از.کنند پیچش فیلم،سواب داستان شنیدن کنجکاو  ساالنشان و سن هم حاال و باشند رفته مهیج فیلم یک

  .زد می موج حسرت صدایش در.کرد می سوال

  کنی؟ می کار چه اونجا االن تو یوسف _

 م،باداری عده به رو دشمن مواضع شناسایی کار ها بچه از تا چند و من:کرد ي پر را خانه هیجان و غرور پراز یوسف صداي

 رو ضروري اطالعات و کنیم می شناسایی رو دشمن مواضع تا نظر مورد هاي جاده و مسیر اطالعات ها بچه کمک

  ...گذاریم می لشکرها فرماندهان دراختیار

  چی؟ یعنی شناسایی اصال....دشمن؟ خاك تو رید می چی؟چطور یعنی:پرید می حرفش میان به طاقت بی امیر

  :داد می توضیح برایش بدهد جواب کنجکاوش بچه سوال به که پدري مثل صبورانه یوسف

 و سایلو بهترین و مسلح دندان تا خودشان همین براي انداختند راه را جنگ این ریزي برنامه و قبلی قصد با ها عراقی_

 ها راقیع و مردم بین پراکنده طور به گریز و جنگ اول،فقط شدیم،روزاي غافلگیر ما و بودند دیده تهیه را جنگی ادوات

 زور به هک شده جنگی وارد ناخواسته که شه می متوجه ایران سرانجام اینکه تا شنیدم ها بچه از یکی از منم بوده،البته

 نقشه نیروهامون نه داریم رو جنگ ادامه ملزومات و وسایل و اسلحه نه ما!کن قضاوت خودت حاال....شده تحمیل بهش

 و واضعم کارشناسی که شدند تشکیل هایی گروه کم کم همین بود،براي سخت خیلی کارمون!دارند ذهن در تاکتیکی

 تا ها بش اکثرا.نروند بین از مفت مفت و نزنند آب به گدار بی خودي هاي نیرو تا بگیرند عهده به را دشمن تجهیزات

 و هاشون تانک و توپ و سنگرها و ها مسیر تمام بعد نفر یکی،دو و صدا سرو بی ریم،اونم می جلو ها عراقی مواضع

 پیاده نقشه ور ترتیب و نظم با را اطالعات برگشتیم عقب به زنده اگر بعد.کنیم می یاداشت رو هستن مستقر که مناطقی

  .ندارند چی و دارند چی و هستند کجا ها عراقی بدون خودي نیروهاي حداقل تا کنیم می

  :پرسید می تند تند.نپرد یوسف حرف وسط و بگیرد را زبانش جلوي توانست می زور به امیر
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  جنگند؟ می هست؟بقیه کارهایی چه چی؟دیگه دیگه_

 یبتخر گروه تو هم ها بعضی.چی توپ و زن خمپاره عده یک هستند چی سیم بی عده بابا،یک نه:خندید می یوسف

  .کنن می فعالیت

  کنن؟ می تخریب دیدن چی هر راهشون سر یعنی:کرد می قطع را یوسف حرف دوباره امیر

 پاك ور ها بچه بقیه راه اصطالح به کنن می خنثی رو راه سر هاي مین نه،یعنی:کرد ساکت را امیر یوسف قهقه صداي

  .کنن می

 عمیقی نفس یوسف. پرسید را سوال همن دقیقا یونس چه،که شود منفجر خودشان سرراه مین اگر کردم می فکر داشتم

 زیاد نفجارا شدت هم اگر و دن می دست از پاشونو و دست بیارن شانس اگر ها افته،بچه می زیاد اتفاق این:گفت و کشید

  ...شن می شهید باشه

 از مرا یوسف هاي حرف ولی کردم می نگاه خبرداغ یک عنوان به جنگ به روز آن تا انگار شد منجمد رگهایم در خون

 شمند پیشروي جلوي اینکه براي مرزها در برادرانم،هموطنانم!واقعی جنگ.بود جنگ مملکتم در.کرد بیدار غفلت خواب

 کانمت محکم مشتی مثل حقیقت...شدند می مجروح و شد می قطع ها انفجار در پایشان و دست.دادند می بگیرند،جان را

  .آمدم خود به دوباره یوسف صداي با.کردم می حس پوستم و گوشت با را خانم زهرا هراس حاال.داد

 اصطالح به و منداشتی جنگ تجربه اصال که ما براي و بود سختی کار شنیدید را موفقیتش خبر رادیو از شما که عملیاتی_

 در اسالم رزمندگان که شنوید می و نشستید رادیو پاي راحت شما.شد می محسوب بزرگی پیروزي بودیم شده غافلگیر

 شب واقعیت.است اي دیگه چیز واقعیت کردندولی پاك بعثی نیروهاي ازوجود را منطقه فالن شدند،یا پیروز فالن عملیات

 یم گذاشته مین روي که است اشتباهی هاي قدم و ها مین انفجار واقعیت ات تاریکی در شناسایی و جبهه سرد هاي

  ....دشمنه پیشرفته امکانات نداشتن شه،واقعت

  بود؟ چی براي بودي توش تو که عملیات این:گفت آلود بغض صدایی با امیر

 کرده محاصره را آبادان شهر دشمن.شد شروع هفت محور و دارخوین محورهاي از االئمه ثامن عملیات:کشید آهی یوسف

 و من سطتو تجهیزاتشون و  مواضع تمام قبل شب.بشه قطع شهر با ارتباطش هاي راه که کردیم می کاري باید ما و بود

 که را پلی اینکه براي شدیم نزدیک پل به دارخوین محور عملیات،از شب.بود شده شناسایی دیگه هاي بچه از تا دو یکی

 پل به اه بچه هم جاها بقیه و فیاضیه از کردیم رها درآب منفجره مواد. ببریم بین از هستند مستقر ان در عراقی نیروهاي

 اتعملی پایان شدیم رد پل از شکست،وقتی هم در ها عراقی دفاعی خط  جانبه همه و  سریع یورش یک در و رسیدند

 زخمی هاي عراقی تواند می هنوز مارد و کارون پل که کردند فراموش و بودند خوشحالی و شادي حال در همه.شد اعالم

 خبر رهمخاب حال در فرماندهان!بودیم کرده فراموش را پل ان که  بود اینجا در هم ما اشتباه.برساند آبادان به را شکست از

 وديخ ساحل به مادر پل از دشمن رسید خبر که هیاهو و جشن و شکرگزاري حال در ما و بودند عملیات گزارش و پیروزي

 خیال ام که گرفت صورت شرایطی در ها عراقی حمله.بودیم مانده مات تعجب از همه.است نگفتنی ما حال دیگر....رسیده
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 اي نهجانا بادفاع ها بچه.شد شروع عملیات دوم مرحله ها عراقی پیشروي خبر شنیدن با...شده تمام عملیات کردیم می

  .شکست هم در آبادان محاصره و راندن عقب به را دشمن

 ها عراقی از چقدر آمد،حاال گیرمون ها عراقی از عالی و نو تجهیزات زیادي مقدار و گرفتیم اسیر کلی عملیات این تو

  ...بماند شدند کشته

 سرعت هب و شدم داخل آمده پیش ازفرصت استفاد با.گرفت فرا را اتاق سکوت لحظه ،چند یوسف هاي حرف شدن تمام با

 اراحتن یونس و امیر ولی بود انداخته گل هیجان از یوسف صورت.کردم جمع بزرگی سینی در را چاي خالی هاي استکان

 ندچ ولی است زده مردها جان بر آتشی چه یوسف هاي حرف زدم نمی حدس اصال لحظه آن.رسیدند می نظر به کالفه و

 ادرمم!است شده چه شدم متوجه بروند،تازه جبهه به یوسف همراه خواهند می هم امیر و یونس شنیدم وقتی بعد ساعت

 دیدن ابود،ب نشسته یوسف رختخواب کنار یونس. زد می حرف بریده بریده و کرد می گریه. امد زنان سر بر شب همان

  هستید؟ ناراحت جون؟چرا مادر شده چی:دوید جلو نگران و برخاست جا از فوري حال آن در مادرم

  .کرد می نگاه ریخت می اشک همانطور که مادرم به نگرانی با و داد تکیه در چهارچوب به لنگان و سختی با هم یوسف

  ..مبر خوام می فردا همین گه می...بنده می ساکشو داره امیر....دامنتون به دستم:نالید و شد تا زمین روي هماجا مادرم

  کجا؟:پرسیدیم هم با همه

  ...جبهه بره خواد سبدم،می سر پسرم،گل بره،یدونه خواد می...خراب خونم اي....جبهه:زد ضجه مادر و

 جنگ کنه می فکر امیر!بگید بهش چیزي یه شما خدا رو تو یوسف آقا:گفت وملتمسانه کرد یوسف به رو بعد

  ....نش می پدر بی هاي عراقی دست اسیر و میرن می هرروز آدم خطرناکه،چقدر چقدر که بگید بهش شما....شوخیه،بازیه

 ونمت می چطور جنگم می دارم جبهه تو خودم من خانم کند،حاج کی رطب منع خوده رطب:گفت و زد تلخی لبخند یوسف

  ري؟ می چرا خودت خطرناکه اگه گه می گرده برمی وقت اون!خطرناکه؟ نیا تو بگم امیر به

 جان،تو یونس: بود شده سیاه ناراحتی ازشدت صورتش.کرد یونس به رو بود شده شرمنده اش نسنجیده حرف از که مادرم

 هب که گیم می باباش و من هرچی. کنه می گوش بگی تو اگه داره شنوي حرف تو از مادر،اون بگو بهش چیزي یک

 که زنه می هایی حرف یک شده عوض امیر اصال. کنم می سرنش خودمو همیشه وگرنه برم باید گه ره،می نمی خرجش

  ...میاره در شاخ ادم

  :گفت اهسته صدایی با مادرش،بعد و من به نگاهی و کرد مادرم به نگاهی یونس

 یامن من چطور گه نمی وقت اون!نیا تو بگم امیر به چطور...جبهه برم گرفتم تصمیم هم خودم جان،من مادر بگم چی_

  ؟هان؟!بري خواي می تو ولی

 صدایی اب زهراخانم بزنم، حرفی من آنکه از ایم،قبل شنیده درست که نبودیم مطمئن انگار.نزد حرفی هیچکس اي لحظه

  :توپید یونس به مادرم حضور به اعتنا بی لرزان
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  ....بري و کنی ول خدا امان به و چیز همه تونی نمی!داري زندگی و داري،کار زن تو!بري خواي می خود بی تو_

  :گفت کند پیدا ادامه بحث مادرم پیش خواهد نمی دلش بود پیدا که یونس  

  ....زنیم می حرف اش درباره بعدا حاال_

  :گفت فوري بود برده یاد از را خودش غم که مادر

 آقا هدیگ.بري نباید نداره،تو رو تو دوري طاقت محبوبه کردي، شروع زندگیتونو تازه داري جوون زن جون،تو یونس _

  ......کرده ادا رو شما دین یوسف

 اگه.کنه دفاع مملکتش از داره وظیفه خودش جاي به کسی جان،هر مادر نه:داد جواب خجوالنه یونس و زد لبخند یوسف

 سهمی ادخو می دلم شه می ام حسودي یوسف به من.مونه نمی باقی جبهه تو کسی دیگه که بکنه رو فکر این کی هر

 و دل از چطور ها بچه و زنن می عقب رو ها عراقی چطور کنه می تعریف یوسف وقتی!باشه من مال هم پیروزي این از

 یسخت خودم به که میارم بیخودي بهانه و شدم قایم مامان و محبوب پشت انگار. اد می بدم خودم ذارن،از می مایه جون

 و من فقط ندارن؟مگه پدر و مادر و زندگی و زن وایستادن دشمن تانک و توپ جلوي که آدم همه این مگه.ندم زحمت و

 نیستن؟از آدم شن می مجروح و اسیر یا شن می کشته روز هر که آدم همه این هستیم؟پس هامون خونواده عزیز امیر

  اومدن؟ بیرون بته زیر

 پیدا هک مادر.بودیم شده خیره یونس به باز دهان با همه.داد قرار تاثیر تحت را همه که بد گرفته فرا را یونس وجود شوري

  :گفت آهسته شده پشیمان آمدنش از بود

  !زرگهب خدا هم بعد تا...نرفته و شماست مهمان هم یوسف آقا فعال که حاال.نگیر تصمیم عجله با انقدر جان یونس _

 بهاش!آد می بدم خودم رم،از می تنها من بره نخواد دیگه هم یوسف اگه:گفت مصمم و انداخت نگاهی برادرش به یونس

 یم لبشون به وطنام هم از نفر هزار چند جون لحظه اون تو بدونم اینکه بدون خوابم می ام خانواده کنار آسوده و راحت

  !تره؟ رنگین اونا از من خون مگه....بخوابیم آسوده و راحت من امثال و من تا رسه

 رو شمند جلوي تنه یه اونجا ري می کردي برمیاد؟فکر دست از کاري چه تو آخه:بود،نالید عصبی و کالفه که خانم زهرا

 جا همین وت.نیست نیازي تو امثال وجود به دیگه که هست اونجا تو از تر تجربه با و پادارتر و دست آدم گیري؟انقدر می

  ........پیغمبره حرف عین این که دونی جنگیدي،می خدا راه در انگار برسی زندگیت و زن به و بمونی

 نمی.دنزن حرفی تا گرفته را خودش جلوي سختی به که بود معلوم.بود دوخته چشم برادرش و مادر به صدا بی یوسف

  :گفت فوري.داشت آستین در جوابی مادرش حرف هر براي یونس را؟ولی یونس یا بگیرد را مادرش طرف دانست

 فرموده،درضمن جهاد دستور هم کرده حمله ما جان و خاك به دشمن که شرایطی در ولی هست پیغمبر حرف این بله_

 وجود ناال ولی کردم می قبول رو حرفتون بودم خانواده مرد تنها من کنه،اگه مراقبت محبوبه و شما از که هست بابا حاج

 هک همه.....کنم پخش تونم می که غذا و آب دیگه! میاد بر دستم از کاري یک حال هر تره،به الزم و تر واجب اونجا من
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 شرکت نگج تا چند تو مگه یوسف همین.کردن تجربه و گرفتن یاد کم کم هم اونا نیستن بده دستور و فرمانده اولش از

  ....... یوسف مثل یکی اومده،منم دستش چیز همه رفته ماه داشته؟چند

  ؟ یوسف نیست اینطور مگه:کرد نگاه یوسف به بعد

  :انداخت باال شانه و لنگید رختخوابش سمت به بود شده خسته ایستادن سرپا از که یوسف

  ...دانند خسروان خویش مملکت جان؟صالح یونس بگم چی_

  :گفت غیظ با و کرد من به نگاهی و بود گریستن آستانه در ناراحت و مستاصل خانم زهرا

  موندي؟ ساکت چرا.... محبوبه بگو چیزي یه تو_

  ....کردم سبک خودمو بگم هرچی گرفته،من خودشو تصمیم پیداست یونس آقا.....بگم؟ چی:گفتم منگ و گیج

 فرو باري مرگ سکوت در خانه فضاي آن از بعد.افتادند گریه به امید نا خانم زهرا و مادر و زد برق یونس هاي چشم

 یظرف اگر و دادند می انجام سکوت کمال در را کارهایشان همه ناگفته قراري طبق حتی نمیزد حرفی هیچکس.رفت

 نگاه بود آورده در صدا و سر که کسی به ناپیدا خشمی با پریدندو می جا از همه خورد می دیگر ظروف به شستن وقت

 و سالم جز به بود آمده که روزي از.نوشت می چیزهایی و نشست می ساکت رختخوابش در هم یوسف. کردند می

 می سعی دقت به.کرد نمی نگاهم هرگز و داد نمی قرار مخاطب مرا اصال بود نشده بدل و رد کالمی بینمان احوالپرسی

 به خواهد می هک بود گفته یونس وقتی از.کردم می دوري ازاو کینه با نیز من و نیفتد من به هم اتفاقی حتی نگاهش کرد

 شبها.بود ردهک هوایی هم را یونس و امیر که بود او تقصیر اش همه بودم گرفته دل به یوسف از بیشتري برود،کینه جبهه

 بههج به یونس اگر کردم می فکر هراس و ترس با و زدم می زل اتاق سقف به ها ساعت رفتند می خواب به همه وقتی

 ولی.....یایدب یونس تا پدرم خانه گشتم برمی باید هم بود،شاید زیادي خانه ان توي وجودم دیگر!چیست من تکلیف برود

 سرم بر هچ شود شهید یونس اگر کردم می فکر خودم با و گرفت رامی گلویم بغض....چه؟ گشت برنمی هرگز یونس اگر

 دانستم یم.باشم شوهر بی خواست نمی دلم.شدم می حبس خانه کنج ابد تا و پدرم خانه گشتم برمی باید حتما!اید؟ می

 هایشانر اي لحظه جوان مردان پرهوس و بزرگترها پرسوءزن نگاه.اید می باشند جوان اگر خصوص به بیوه زنان برسر چه

 ام خفه هق هق ازصداي یونس گاهی.افتادم می گریه به که میزدم پا و دست سیاه و منفی افکار این در انقدر....کرد نمی

 ستهاه صداي با انقدر.کرد می نوازشم ها ساعت کشیدو می دراغوشم ام دیده بدي خواب اینکه خیال به و میشد بیدار

 ابخو بگویم بهش و کنم پیدا جرات خواست می دلم.رفتم می خواب به واقعا که داد می ام دلداري و زد می حرف برایم

 بشه تناراح خوب درك به.(برنجد ازدستم ترسیدم می ولی زنم می پا و دست همیشگی کابوسی در ام،بلکه ندیده بد

 ودمخ به تنهایی در گاهی.کشیدم می خجالت بگیرم را جلویش ازاینکه هم خودم!!!!!!!!!!!!!!!)سرش تو بخوره رفتن جبهه

 کدام هر اگر!ندارند؟ بچه زن و خواهر و اند،مادر کرده سپر سینه ها جبهه در که اي رزمنده همه این پس زدم می نهیب

 خودم به بعد.نداشت وجود ها جبهه در کسی دیگر که کردند می زاري و ناله ایم افتاده پا و دست به مادر و من که انقدر

 برمی مدتی از پس روند می ادم همه این!شود شهید رود می جبهه به کس هر نیست قرار که دادم می قلب قوت

 شکشمک و حرفها این همه اما بدهند دست از را جانشان که نشده نازل ایه که حتما ولی شوند شایدمجروح گردند،حاال
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 وسایلش و دمکر می نگاهش چنان.بودم گرفته غزا یونس براي پیشاپیش که بودم باخته را ام انقدرروحیه.بود فایده بی ها

 واندخ می مرثیه امیر براي طرف ان از هم مادرم.است اخر دفعه این و نبینمش دیگر است قرار انگار کردم می جا به جا را

  .اشتند اي فایده اما رابگیرد امیر جلوي بلکه تا رسید می ذهنش به اي نقشه خودش قول به و زد می ترفندي روز هر

 یم) هههه.(داشتند بخت دم دختران که انهایی خصوص کرد،به می دعوت را فامیل و گرفت می مهمانی روز هر تقریبا

 ازش رچهه.بود دیگري جاي روحش انگار.نبود سابق امیردیگرامیر اما کند دربند و اسیر را امیر دل خودش قول به خواست

 سر اخر.نبود اصال حواسش.شد می پشیمان زدن ازحرف خود زد می حرف او با هرکس ماند می جواب بی پرسیدي می

 دست روي را پاکی آب نبود نعمت کفران جز چیزي شرایط دران نظرش به که هایی مهمانی در حضور از خسته

 دیگه ورفتم شاید ام، کاره چه خودم نیست معلوم که شرایط این تو هم اون نیستم بکن ازدواج من،بنده مادر.«مادرریخت

  »کنم؟ بیچاره رو دخترمردم باید برنگشتم،چرا

 همیشگی عادت طبق و ریخت می بهاراشک ابر کرد،مثل می تعریف امیررا هاي حرف مرضیه و من براي وقتی مادرم

 امیره،آیه هاي حرف این:گفت داد می شیر را کوچک فائزه حالیکه در مرضیه. داد می تکان گهواره مثل را خودش اش

 سرحال و سالم بعد چندماه و جبهه رن می که ادم همه این گرده،مگه برمی هم سالمتی به ره می......نیست که قران

 و رس رفته،بفرما که نیست ماه پنج چهار االن یوسف همین مگه!هستن ادم هم اونا هستن؟نخیر پري و جن گردن برمی

  .برگشته گنده مرو

 شده،قبلش عوض رامی اصال.نیستن بردار دست ندن کشتن به خودشونو تا اینا.بره خواد می باز ولی برگشته بله:زد ضجه مادر

 تو!ردنک هیپنوتیزمش انگار کرده تعریف طرف ازاون براش و برگشته یوسف وقتی از ولی کرد می جبهه زمزمه هی هم

  .نیست ولکن نده و ما خودشو کاردست تا بینم می من که امیر این....زنه رومی رفتن حرف هم خواب

 را شیرش که را کوچولو مرضیه،فائزه. نفهمیدم را هایش حرف نصف که گفت هقی هق چنان با را اخرش جمله البته

 هریخت،نال می اشک که همانطور مادر.کشید اغوش در مادررا دادو من دست به خندید می بابازیگوشی حاال و بود خورده

  :کرد

  ....احمده اون باشه مونده سرش تو عقل یکی ،اگه مرضیه تو حال به خوش_

  نگفتی؟ ما به تو و بره اینا همراه خواد می هم احمد نکنه:پرسید و کنارزد را مرضیه وحشت با بعد

  :گفت و انداخت بود رفته ریسه خنده از که فائزه به خندید،نگاهی خجوالنه مرضیه

 مین هیچی و بري خواي می هم تو شاید پرسیدم،گفتم ازش و سوال همین هم خودم اتفاقا.باشه راحت نه،خیالتون_

 مین تکون جام از عنوان هیچ به که فعال بجنگم برم من تا تهرون بیاد صدام مگه گفت....گفت؟ چی دونی گی،می

 فایده چه نم جنگیدن بیفتی سختی و زحمت به کوچیک بچه این با تو باشه؟اگه فائزه و تو مواظب کی برم من اگه.خورم

  داره؟

  :دز اش شده دراز پاهاي روي دست با و گرفت سر از را گریستن دوباره بود شده راحت مرضیه و احمد  از خیالش که مادر
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 یونس هاگ الل زبوم الل، زبونم.کنه تحمل رو شوهرش دوري باید که عروس تازه این براي بمیرم....محبوب براي بمیرم_

 این تو اونم...شه می بدبخت.شه می بیوه سالگی هیجده شه؟تو می چی معمصوم طفل این تکلیف برنگرده دیگه و بره

 هنوز....پردمس دستش رو ام بچه!هستم یونس نگرون دل باشم نگران امیر براي اونکه از خدا،بیشتر واي...شرایط و موقعیت

  ...زده سرش ه رفتن جبهه هوس یونس چیه، به چی نفهیده اصال.زندگیش و خونه سر رفته نیست ماه چند

  .میاد در یوسف گور از اتیشا این همه:گفت غیظ با بعد شد ساکت اي لحظه

 واستهخ اینا از اون مامان؟مگه داره ربطی چه اون به:گرفتم را یوسف طرف اختیار بی کردم را فکر همین هم خودم اینکه با

  برن؟ همراهش

 هوس به رو یناا کنه می جنگ و جبهه از که هایی تعریف بااون ولی نخواسته مستقیم!نخیر:توپید بود شده عصبی که مار

 هالو وتاد این و بافه می هم به دروغ و راست نیست معلوم!چوبیه ابنات جنگ انگار که کنه می تعریف همچین.انداخته

 و شگرل اون ها؟یعنی عراقی شناسایی خودش قول به بفرستن رو بچه جغله یه شه می باورش کی آخه.کنن می باور هم

 یونس و ندارن؟امیر چی دارن چی ها عراقی که که خبرشون بیاد که موندن بچه این دست معطل عظمت اون به گردان

  ...شه می شروع بازي و لشکر فرمانده شن برن،می االن کنن می فکر هم

 کند سرزنش را کسی چه باید دانست نمی و داشت پري دل مادر.نزنم حرفی که کرد اشاره من به ابرو و چشم با مرضیه

  .شود محکوم مادرم دادگاه در که بود رسیده پدرم نوبت بعد دقیقه چند.دانست می مقصر را همه که بود این

 رو بیفته،چشاش جبهه صرافت از امیر کن کاري یه مرد گم می بهش هرچی!نیست خیالش عین اصال که هم مرد این_

 بهش ار،منسرک بفرستمش گردنی پس زور به یا کنم حبس خونه تو که نیست کنم؟بچه کار چه«گه می و کنه می گرد

 رهب خارج،بذاره بفرستمش شده هرطوري گم می هرچی.»میدونه خودش کنه،دیگه می خطرناکی کار چه داره که گفتم

  پول؟ کدوم با گه بیفته،می سرش از رفتن هواي بخونه درس اونجا

 امیري نای احمد قول خارج؟به فرستادش و بست و امیر پاي و دست میشه مگه ولی شه می جور پول:گفت اهسته مرضیه

 خودش تدس کاري یه نیست بعید دارید نگهش بخواید زور به اگه نیست خودش هواي و حال تو دیگه بینیم می ما که

  ....بده

 مهه قبل شب. شدند جنوب راهی امیر و یونس همراه و  کرد باز موعد از زودتر را پایش گچ یوسف بعد هفته دو یکی

 که بود سیون بود،پدر بابا حاج نبود ناراحت که کسی تنها.کنند خداحافظی یونس و امیر از تا بودند جمع ما خانه فامیل

 راحت یزندکگ و خونه از خیالتون و کنم،برید می افتخار شما به من:گفت می و زد می یونس شانه روي و خندید می دایم

  ....ذاریم می حنا تو رو دستش برگشت دفعه این که هم یوسف ایشااهللا!باشه

  !آقا حناست تو شما منو دست که فعال:داد می را جوابش بغض با خانم زهرا

 داشت انتظار مادر مثل هم او حتما.دارد شوهرش از پري دل چه فهمیدند می همه که کرد می ادا غیظی با چنان را»آقا«

 انقدر.یدرس نمی بابا جز هیچکس به زورش مرضیه قول به.بود کرده قهر پدر با هم مادر.بگیرد را پسرانش جلوي بابا حاج
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 ان و طرف ابن خوشحال و شاد پسرها بودند ناراحت مادرها هرچه.افتاد می گریه به تلنگري با که بود غمگین و ناراحت

 یدرم بیشتر را مادر حرص و خندید می نبود،مدام بند پایش روي که امیر. کردند می شوخ همه با و رفتند می طرف

 براي و کنارگذاشت را اش کینه و کدورت ملوك عمه که بود این امیرداشت رفتن که خیري مادرتنها قول به.اورد

 ن،رفت این در شاید و برود خواهد می امیر که بود کرده خبرش پدرم....امدنی چه البته.امد ما خانه به باامیر خداحافظی

  .بود شده نرم عمه دل تا نباشد بازگشتی

 اب اصال.رفت و کرد خداحافظی امیر بعداز و  نشست اي گوشه کرده اخم و ساکت دقیقه چند و امد بهروز همراه شب اخر

 نانچ بود نشسته مبل نوك معذب که مدتی طول در و داد جواب سختی به را سالمشان.نزد حرف محبی خانواده و یونس

 و فتگ می یونس باهمه،حتی خلقی خوش با اما بهروز.است دیده را پدرش خونی دشمن انگار کرد می نگاهشان غیظ با

 لممس حق عمه اعتقاد به که یونس به خودش مثل هم بهروز داشت انتظار.داد می رارنج عمه بیشتر همین و خندید می

 نبود بلد یخیل و داشت اي کینه بی دل  پدرش مثل بهروز کند،اما قهر اصطالح به و نکند اعتنایی بود گرفته را پسرش

 بهانه ظرمنت که مادر.آزرد می بیشتر را مادر نازك دل کردو می محلی کم هم مرضیه و مادر به دلیل بی عمه.بگیرد قیافه

  .افتاد گریه به دیگر بار عمه ازرفتن بعد کند گریه تا بود اي

 بودم تون خونواده عروس که سال اي خرده و  بیست این تو باباشم،بگو قاتل من انگار که نه می رفتار همچین ملوك

 هب رو دختر شه می زمونه دوره این تو مگه بابا.....کنی؟ می محلمون سگ اینطوري حاال که دیدي من از چی خوبی جز

 اونطوري که داره دخلی چه مرضی منو به وسط این نبود راضی هم باباش نخواست داد،خودش شوهر گردنی پس زور

  کنی؟ می نازك برامون چشم پشت

 آش،خوشم از داغتر کاسه شده ها،عمه نیست خیالش عین بهروز خود:گفت مادر هاي حرف ادامه در حرص با هم مرضیه

 می و گفت می همه با.کرد رومی خودش کار کنه،بهروز محلی بی یونس به که رفت غره چشم بهش عمه هرچی اومد

 خبر شیاروح خودش و بوده گرفته تیکه براش رو محبوب خود سر عمه معلومه....بیشتر همه از دیگه که یونس با خندید

 ونخ دل سرانجامش بی عشق از و ناراحت عمه قول به اگه....بود وخندون خوشحال حاالانقدر که نبوده موافق یا نداشته

 و برده خودش معمول طبق عمه معلومه پس!دربیاد شوهرش و محبوب روي در رو تا اومد نمی عمه همراه اصال که بود

  ....دوخته هم خودش

 من:تگف و بوسید مرا صورت ورود بدو در بود مهر برسر من با همیشه مثل عمه.دادم می گوش حرفهایشان به ساکت من

  ...زیرسردیگرونه اومده پیش هم معصومی،هرچی و پاك بچه یه تومثل دونم می

 مقابل در ولی داشت برمی کردم می تعارفش چیزي من اگر هم ان بعداز.بود انداخته سرد نگاهی مادر و مرضیه به و

 از دست عمه اینکه از فقط پدر.زد می زل مقابلش فضاي به خاموش و  سرد سنگ مثل مرضیه و مادر و پدر تعارف

 قهر فامیل در نداشت دوست.داد نمی مادر دل به دل خیلی و کرد می شکر رو نداده،خدا کش را جریان و برداشته لجبازي

  .بیاد پیش ناراحتی و
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 صلهحو من نه داشت زدن حرف دماغ و دل خانم زهرا نه.بود شده خالی و کور و سوت بیابان مثل خانه یونس رفتن از بعد

 همه.شد نمی پیدایش هفته به امد،هفته می خانم زهرا خانه به  روزها اکثر که مادرمهم حتی.داشتم را خانه کارهاي انجام

 به يکار ناگفته قراري طبق و دادیم می انجام نیاز رفع درحد فقط را خانه کارهاي.بودیم ناراحت و افسرده جوري بد مان

 ردهنخو دست خرید می شیرینی.نداشت فایده اورد در هوا و حال ان از را ما کرد می سعی بابا حاج هرچه.نداشتیم هم کار

 زهرا گاهی حتی کردیم می نگاهش مجسمه مثل کرد می تعریف لطیفه و  جوك.شد می اشغال سطل روانه زده کپک و

  :امد درمی بابا حاج داد که بود وقت ان.افتاد می گریه به خانم

 نی؟اینک م گریه تو وقت بیایید،اون در روز و حال این از معصوم طفل این و تو که کردم بودم بلد هرکاري بابا،من اي_

  .....گریه نه داشت خنده گفتم من که

  .کرد می تعریف جوك بامزه چقدر که افتادم یوسف ام بچه یاد:داد می جواب کنان هق هق همانطور خانم زهرا

  ....خندید می چقدر بود اینجا یونس اگه:گفت می یا

 صد که کنن تعریف براش جوکی اگه حتی است مالحظه با چقدر یونس دونی نمی تو:گفت می و کرد می من به رو بعد

  ...نشکنه طرف دل که زنه می قهقه باز باشه شنیده دفعه

 هم تردخ این روحیه. گیري می عزا و زنی می سینه براش نمرده کسی هنوز زن،تو بردار دست:زد می غر کالفه بابا حاج

 برمیاد وندستش از هرکاري.کنن می کمک دارن بسیج پایگاههاي و مساجد تو چطور زنها ببینید برید پاشید!کردي خراب

 ملکتم تو زن!داره خجالت کنین؟واقعا می گریه و زدین بغل غم زانوي شما...باشن راحت جبهه تو ها بچه تا دن می انجام

  بگیره؟هان؟ جلوشونو باي کی...اومده ما خاك توي تا دشمن!فهمی؟جنگ جنگه،می

  !من؟ هاي بچه حتما:غرید می عصبی خانم زهرا

 ابا؟مگهب زن مادري،بقیه یکی تو فقط.کشن نمی زحمت پسراشون براي مادرا بقیه مگه!مردم هاي بچه فقط نخیرپس_

 یهچه،بق ما به پدرشون،بگن و مادر و بچه و زن دل ور بشینن همه ندارن؟پس زندگی و هستن،زن جبهه تو ادم همه این

 مونه وقت اون!نامرد هاي بعثی ي چکمه زیر ره می کشور است،تمام پیچیده نسخمون که بزنن حرفو این همه اگه!برن

 می اینو تو!کنن می درازي دست ناموسمون کنن،به می غارت رو اموالمون و مال.برن می اسیري به رو هامون بچه

 هی ماغشود زیر بدي،نشستی روحیه هم عروست به اینکه جاي است؟به ازبقیه تر رنگین خونشون ما پسراي خواي؟مگه

  خونی؟ می یاس آیه

  ....کنم می دق دارم!نظرمه جلو هام بچه صورت شب تا صبح از....نیست خودم کنم؟دست چه:میزد زار خانم زهرا و

 کاش یونس برنگشتن وحشت از عرق خیس و پریدم می جا از اتاقمان تنهایی در ها شب.نداشت تعریفی هم من حال

 ودمانخ خانه باشم،حتی تنها خواست می دلم.کردم نمی قبول بخوابم انها پیش کرد می اصرار خانم زهرا هرچه.ریختم می

 ان رد کردم می حس.بروم خواست نمی دلم من ولی بمانم انها پیش برگردد یونس تا داشت اصرار مادرم.رفتم نمی هم

 تمام زچی همه  پدري خانه به رفتن با کردم می فکر بیهوده. گردد برمی روزي یونس و هست زندگی به امیدي باز خانه
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 به ردمبرگ زودتر خواست می دلم بودم عصبی و کالفه رفتم می مان خانه به وقتی.گردد برنمی هرگز یونس و شود می

 دماغ و دل که مادر.نبود خانم زهرا خانه از بهتر هم خودمان خانه محیط ضمن ماندم،در می خبري بی در انگار!خودم خانه

 ارواح خانه مثل خانه و کرد نمی تالشی هیچ مادر اوردن ذوق سر براي بود حرفی کم مرد اصوال که هم پدرم و نداشت

  .بود رفته فرو خاموشی و سکوت در

 خواستنی و زیبا عروسکی مثل که دخترش همراه مرضیه روز ان.کرد خارج روز و حال ان از را مان همه اتفاقی اینکه تا

 خانم زهرا و من.بود امده همراهشان کوچکش نوه دیدن عشق به بود فائزه عاشق که مادرم و امده ما خانه به بود شده

 بهبود در یخیل فائزه هاي کاي شیرین و مرضیه شاد روحیه. بودمشان ندیده که بود وقتی چند.کردیم استقبال انها از هم

  :گفتم و گذاشتم مرضیه مقابل را چاي سینی.بود موثر ما روحیه

  ....شده بزرگ فائزه مرضی،چقدر امدي خوش_

  ....تهبیف راه خواد می دیگه!نازه انقدر مونه می عروسک مثل ام بچه:گفت و بوسید را فائزه کوچک هاي دست فوري مادر

  !دمش گیر زمین بیفته،من راه این سخته،تا داري بچه چقدر که واي:گفت و داد تکان گرد و سر خستگی با مرضیه

 دار چهب زود خیلی احمد و نبستی،من بچه با خودتو پاي و دست که محبوبه حالت به خوش:داد ادامه و کرد من به رو بعد

  ...شدیم

 هاضاف جمعمان به اي بچه است ممکن و. ام کرده ازدواج که اوردم یاد به ناگهان انگار.برد فکرفرو به مرا مرضیه حرف

  .شود

  دادي؟ خودت دست کار بال،نکنه اي:خندید شادي با مرضیه

  .بوسید را صورتم هیجان و ذوق با خانم زهرا شد طوالنی سکوتم وقتی

  داري؟ راه تو محبوب؟مسافر گه می راست خانم مرضی_

  ...که وقته خیلی دونم،االن نمی خودمم!دونم نمی:کردم نگاه خانم زهرا و مادر به هراسان و گیج

  ....اد نمی یادت که ماهه چند حاال...گفتی می زودتر جون مادر خوب:گفت خوشحالی با خانم زهرا و ندادم ادامه

  ...بد پیش ماه چهار تقریبا بار اخرین!دونم نمی:گفتم فوري

  ....باشم حامله واقعا مبادا:کردم نگاه مادرم به واقعی ترسی با بعد

  ...بهتر چه باشی خب:خندید مادر

  .دارم کم همینو فقط ضعیت و این تو!بهتر چه رو چی مامان؟چی گی می چی:نالیدم گریستن استانه در
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 بشه،اگر یونس بازگشتن باعث ممکنه همین فقط موقعیت این تو اتفاقا:خندید دل ته از و زد قهقه اختیار بی خانم زهرا

  .بیاره دوام اونجا هم دقیقه یک ممکنه محال میشه پدر داره بفهمه

  ...برگرده شه می دایی داره بدونه هم امیر بشنوه،بلکه دهنت از خدا:زد لبخند مادر

  :گفت و کشید اغوش در زد می پا و دست داشت که را فائزه مرضیه

  .کنید خبر رو دنیا همه بعد بشید مطمئن اول حاال_

 حبوبم هستی چی معطل پس:گفت و انداخت من به نگاهی بعد.برخاست سختی به و زد زنویش رابه دستش خانم زهرا

  .بده آزمایش یه کوچه سر بریم جون؟پاشو

  .کنه نمی فرق خیلی اونور و اینور زور یه حاال...باشه ناشتا شه،باید نمی االن!خانم زهرا نه:گفت مهربانی با مرضیه

 اگر ودب سوال پراز سرم.نبودم مکان و زمان متوجه که بودم رفته فرو فکر در چنان.شدم نمی هایشان حرف متوجه دیگر

 برنمی اگرگشت؟ برمی من حاملگی خبر شنیدن با یونس واقعا ریختم؟آیا می سرم بر خاکی چه چه؟باید بودم حامله واقعا

 گشت؟اصال رمیب شنید می را خبر تا یا ماند می جبهه بیاید دنیا به بچه وقتی چه؟تا داشتم درشکم بچه که چه؟مدتی گشت

  .کرد می مشخص را چیز همه ساده ازمایش یک داشت حق مرضیه..... شاید نباشم حامله شاید

 ولیها هاي انسان بودم؟مثل گیج و پرت حواس انقدر چرا.است مثبت ازمایش جواب که دانستم می دلم ته هم خودم ولی

 حامله اگر خودم ویجی و گیج حساب با.نداشتم توجهی ها نشانه به اصال....بودم کرده رفتار ندارند خبر چیز هیچ از که

 به دخواستن می وقتی ها سریال و ها فیلم تمام در نداشتم؟مگر تهوع احساس اصال چرا پس....بود ماهه سه جنین بودم

 بود؟کین خیالم عین من چرا افتاد؟پس نمی پا از استفراغ و تهوع شدت از است،دختره حامله کسی کنند حالی تماشاگر

  .....باشم؟ داشته طبیعی هاي العمل عکس عادي هاي ادم مثل هم من بود قرار

 و درگیري این.بودم ذهنم درون هاي سوال و خودم با کلنجاررفتن حال در گرفتم را جوابش و دادم آزمایش که روزي تا

 رادرمب و یونس مورد در سیاه و منفی افکار ازشر مرا وقتی چند که داشت را خوبی این داشت بدي هر درونی کشمکش

 ام غریبی بر من و کشیدد اغوش در را دیگر هم خوشحالی از خانم زهرا و گرفتم،مادر که را جواب.کرد راحت امیر

 دوري سیسمونی،غم تدارك و تهیه در مادرم.بود کره عوض حسابی را همه هواي و حال و روحیه بچه یک وجود.گریستم

 جودو کردند می فکر همه طرفی از.نبود بند خود نوه،سرپاي اولین داشتن شادي از خانم زهرا و بود برده یاد از را امیر از

 قول به و بخورند غصه کمتر شد می باعث همین و بود خوهد خانه به رزمندگانمان برگرداندن شانس بزرگترین بچه این

 از گذاشت ینم بچه سرنوشت نگرانی.بودم خودم نبود راضی خیلی وضع این از که کسی تنها.بخوانند یاس ایه بابا حاج

 در نسیو. رفت می شمار به قوز باالي قوزي بچه این وجود نبود معلم خودم تکلیف که شرایطی ببرم،در لذت وجودش

 به یونس ازانکه قبل من داشت اصرار خانم زهرا ولی اید می تهران به مرخصی براي زودي بودبه نوشته اش نامه اخرین

 ههجب در بابا حاج اما بکشانم تهران به موعد از زودتر را او بلکه تا بدهم را ام حاملگی مژده اي نامه در بیاید مرخصی

  .برگشته و مرخصی اومده بار ،ده یونس دست برسه نامه تا:گفت می و بود مخالف
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 مه ها نامه اکثر. برسد دستشان به تا بود راه در زیادي زمان رزمندگان نامه شرایط ان در بود بابا حاج با حق واقع در

 هم خودم.دبو شده منتقل دیگري محل به یا شهید یا گیرنده.رسید می فرستنده دست به نخوانده و خورد می برگشت

 خبر وا به و ایستادم می یونس روي در رو خواست می دلم.بنویسم را مهمی این به نامه،خبر در خواست نمی دلم خیلی

 تایید اجمحت ببینم،انگار چشم به را یونس العمل عکس که داشت اهمیت خیلی برایم.شود می پدر زودي به که دادم می

 واستخ می دلم.بدانم داشتم نیاز حاال و است حالج مرده چند زندگی کشاکش در بودم نفهیده هنوز که شوهري.بودم او

 را یرینیش زندگی هم کنار در و برنگرد دیگر داشتم ارزو دلم ته.بگیرد حمایش تحت مرا و کند ذوق خبر این شنیدن از

 نکرده هتجرب را چیزي هیچ بودیم،هنوز نرفته را عسلمان ماه هنوز.بودیم نچشیده را طعمش هنوز که چیزي.باشیم داشته

  .بودیم نکرده جوانی هیچکدام واقع در...بودیم

 بود اش عهده به که مهمی و خطیر وظیفه گویا بود نیامده همراهشان اما یوسف. امدند مرخصی براي هم با امیر و یونس

 روز انهشب که بس از بود شده شناسایی گروه فرمانده کمش سال و سن همان داد،با نمی او به را موقع بی مرخصی اجازه

 بار این.بود راه بلد گاهی حتی و شناخت می دستش کف مثل را نواحی ان تمام گشت برمی و رفت می دشمن  مواضع تا

 می کاري و دارند سهمی وطنشان خاك از دفاع در اینکه از سربلند و مغرور هردو.بودند حرف پراز هم امیر و یونس

 بودند المس هردو چون ولی امد یوسف که وقتی مثل امدند خبر بی هردو باز.بود کافی برایشان هم کوچک،باز هرچند.کنند

 هب اول است شده تحریک اعصابش و خورده غصه چقدر نبودنش در مادرم دانست می که امیر.امدند خانه به یکراست

 حیهرو در امیر نبود غم دانست می و بود دیده را مادر بد حال که هم پدر.برگردند خانه به هم با تا بود رفته پدرم سراغ

 خواسته او از اصرار با امیر.بود امیر همراه هم یونس. بدهد را امیر امدن خبر تلفن با ابتدا دانست گذاشته،صالح تاثیر اش

  .شود بد حالش و امده امیر سر بالیی کند فکر دیدش با مادرم مبادا تا نیاید خانه بودبه

 نگینس کمی و بوم حامله ماهه پنج.پیچید خانه در کشدار و بلند زنگ صداي که بودم شده بیدار خواب از تازه من روز آن

 ندبل زنگ صداي بالفاصله اما کند می باز را در و است خانه حتما خانم زهرا گفتم خودم با کردم می حرکت تنبل و

 طی ار ورودي در تا ها اتاق بین فاصله ما تا کند صبر توانست طاقت،نمی بی و عجول بود دوباره،هرکس و دوباره.شد

 را شصدای که بودم اخر هاي پله روي اما.کند باز را در نبودتا خانه خانم زهرا حتما.امدم ها پله سمت به ناراحتی با.کنیم

  .شنیدم

  ...کنیم باز درو بده مسلمون،امون واي_

 و ودب گرفته زبانش.شد داخل کرده عرق و سرخ مادرم بعد اي لحظه.کشید می جیغ بلند و پیاپی همچنان زنگ صداي

 هب امد می که همینطور.اورد برایش آب لیوانی و  دوید آشپزخانه به هراسان خانم زهرا.بزند حرف درست توانست نمی

  :توپید مادرم

 کنی؟درست می همچین زدنه؟چرا زنگ جور چه داره،این شیشه بار دخترت که دونه می خودت وبه خانم فهیمه واي_

  شده؟ چطور ببینیم بزن حرف
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 اب و شد باز زبانش ناگهان ها پله روي من دیدن با  است ناراحت موقع بی لکنت این از هم خودش بود پیدا که مادر

  ....برگشته امیر...محبوب بده مژده:گفت بلند صدایی

 را وزنم اشتند نگه طاقت پاهایم.نشستم پله اخرین روي سنگین و گیج.افتاد گریه به بلند صدي با و گریه زیر زد بعد

 همانطور بود شده بدم حال متوجه که مادرم.خورد نمی تکان خشک چوبی مثل زبانم و بود شده خشک نداشت،دهانم

 لهیا.برم شکمته تو که اي بچه اون هاي قدم قربون.نکن برم،هول قربونت نکن هول:امد ها پله جلوي پا و دست چهار

  ...همراهشه هم یونس نکن، هول.بشم فداش

  :گفت آلود زمین،بغض روي شد تا آشپزخانه گوشه خانم زهرا ها حرف این شنیدن با

  !خانم فهیمه دادنت خبر این با کنه کارت چه بگم خدا_

 بدهم او به ار ام حاملگی رودرروخبر خواست می دلم پیش وقت چند.کردم گم را پایم و دست بیشتر یونس امدن شنیدن با

 می اشف را رازم و کرد می خودنمایی پیراهنم زیر از توپی کوچک،مثل و گرد شکمم  نبود حرف به نیازي دیگر حال ولی

 با و داد تمدس به را شربت لیوان.امد پیشم نارنج بهار شربت پراز بزرگ لیوانی با و شد حالم متوجه فورا خانم زهرا.ساخت

  !گلم عروس روشن چشمت:گفت مهربانی

  ....کنه می اینطوري خوشحالی از خدا بنده هم مادرت

 هنفس دو زن به خبردادن که دونه می خودش وگرنه:داد ادامه و انداخت کرد می گریه هنوز که مادرم به تندي نگاه بعد

  .....نیست بختکی و هولکی هول انقدر!داره رسمی و راه

 غمر مثل زده زنگ تهرانی که اي لحظه از....نیست خودم کنم؟دست چه:نالید و داد تکان سر حرفش تصدیق در مادر

 فندگوس احمد گفتم کردم خبر رو مرضی زدم زنگ اول.نیستم خودم حال به اصال.زدم طرف اون و طرف این به سرکنده

 اصال.کنم برخ رو شما تا بیرون دویدم و کردم پیدا و چادرم تا چرخیدم خودم دور کنیم،بعد قربونی پاشون جلو بیاره بگیره

 زد مین حرف باهام و بود نگرفته رو گوشی خودش باشه،اگر پیکر و در بی شهر همین تو ام گوشه جگر شه نمی باورم

  ...شد نمی باورم

  :گفتم سختی به و کردم پیدا را زبانم شربت بزرگ هاي جرعه خوردن پس سرانجام

  باهاشه؟ یونس فهمیدي کجا از-

  .المس خانم حاج زد داد بلند گرفت رو گوشی امیر قتی و و بود وایستاده کنارامیر که اونجایی از:گفت تند تند مادر

  :گفت باشد خودش با انگار اهسته خانم زهرا.افتاد گریه به دوباره بعد

  باشه؟ اومده ام بچه سر بالیی نکنه....نزدن حرفی که نیست همراهشون یوسف چی؟حتما یوسف پس_

 کرد پاك را اش بارانی چشمان بود شده ولو هایش شانه روي که چادر بال با مادر.شد خیره مادرم به پرسشگر بعد

  .نپرسیدم چیزي بودم شده هول اونقدر نگفتن،منم یوسف آقا از واهللا،چیزي دونم نمی:وگفت
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  نزد؟ حرفی نشنیدي؟امیرآقا هم رو صداش_

 ته یوسف. دارد یوسف به اي عالقه چه دانستم می.فشرد دستش در را تسبیحش خانم زهرا و داد تکان سر ساکت مادر

 دیگري جاي یوسف و داشت بویی یک گلی هر خودش قول به ولی داشت عالقه هم یونس به.بود محبوبش بچه و تغاري

 برخاست اج از اهسته.زد نمی حرفی نشوم ناراحت من اینکه براي ولی است حالش نگران که بود پیدا.بود کرده باز دلش در

  .بود پریده رنگ مهربانش صورت و لرزید می صدایش

  .نشده اعالم چیزي که هم کوپنها از...نداریم خونه تو بخرم،هیچی چیزي یه برم پاشم من پس

  ...بزرگه خدا نباش،باالخره هم چیزي ما،نگران خونه شام همه امشب:برخاست جا از فورا مادر

  :گفت لب زیر.کند چه باید فهمد نمی و است منگ و گیج بود پیدا.نشست جایش سر باز خانم زهرا

 اریم،نهد مرغ نه.اومدي شما که برم امروز خواستم می.....نرسید بهم ولی بودم گوشت صف تو ظهر تا صبح اذان از دیروز_

 رغم و صف،گوشت خواي می صف،قند خواي می شکر.وایستادم صف ور اون و ور این بس از دراومده پاهام پدر....گوشت

  .دارن خود جاي دیگه که روغن و

 ننک می مجبورت که هاي پرت و چرت این طرف یه صف:گفت جانب به حق لحنی با بود شده باز دلش درد سر که مادر

 زور هب هم باتري و مهر تا چند داري برمی قند و بخري،لوبیا هم کبریت و متر باید حتما خري می شکر!طرف یه بخري

 زا هست،خرید که همینه!زنن می رو خودشون حرف ندارم خوام،احتیاج نمی بابا گی می پالستیک،هرچی تو ریزه می

  !دیگه جاي یه برو خواي نمی....نیست خواه به بخري،دل ها آشغال این با باید رو جنسا این!این یعنی تعاونی

 دیگر مبگوی بهش و بینم را یونس زودتر هرچه خواست می دلم زد می تند تند قلبم.بودم فکر در من زدندو می حرف انها

 از گاهی.بودم شده خسته چیز همه از....ماندن خانه مادرانمان،از افسرده هاي صورت تنهایی،از از.بودم شده خسته.نرود

 مکنبرگردند؟م خانه به مردانمان و پسران همه باز است شود؟ممکن تمام جنگ روزي است ممکن یعنی پرسیدم می خودم

 ودش تمام روغن اگر نکرد فکر نگرانی با و شکرنریخت ها لیوان در لرز و ترس با و شود ارزان و فراوان چیز همه است

 به سرتح با!شود؟ تمام بندي جیره و بیاید چشم به غذاها در مرغ و گوشت.کرد درست غذا گوسفند یا مرغ چربی با باید

 از افسوس با مادرم که روزهایی.بود فراوان چیز همه و کشیدند می را مشتري منت داران مغازه که کرم می فکر روزهایی

  :فتگ می گشت می بر خانه به بنجل جنسی با و شد می خسته صف در ایستادن از حسابی وقتی و کرد یادمی انها

 دادن،می یم بابات به اداره از سابق که برنجایی اون از!کردن بارم تایلدنی برنج وایستادن صف ساعت چهار از بعد بفرما_

 باید االح. داشت برنمی کوچه،اونم سر بذار رو اشغاال این بیا خانم زد می زنگ رفتگر که شاهده خدا تازه...در جلوي ذاشتم

 درد هب پرت و خرت کلی اشغال برنج این همراه هم اخرش باشه سرمون رو نفر هزار بکشیم،منت صف سرپا ساعت چند

 باید رمن دندمون کور چشممون حاال!ندره دم و شخ که ناشکري!کردیم ناشکري دیگه بندن،همون می ریشمون به  نخور

  .....بیاریم جا شکربه سجده تا هزار و کنیم کوفت رو همین
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 حرف به مادر از زودتر خانم زهرا.ماندند خیره من به هردو و شدند ساکت ناگهان زهراخانم و مادر.کشیدم دل ته از آهی

  کشیدي؟ آه داري؟چرا مادر؟درد شده چی:امد

  محبوب؟ شده چی:زد موجمی نگرانی چشمانش در.امد جلو زانو روي دوباره مادر

  :پرسید می هم سر پشت و بود گرفته را بردارنبود،دستم دست مادر ولی دادم تکان را سرم

 تو حال من داخ به واهللا.نیست نگرانی جاي و برگشته یونس آقا سالمتی به که کشی؟حاال می آه اینطوي شده؟چرا چی_

 نه بود آب نه که فرستادن جایی یک....ماه چهار ماموریت،اونم فرستادن رو بابات ازدواجمون اول.فهمم می خوب رو

 ها بش انقدر.بودم سال و سن کم و عروس تازه رفت،منم و گذاشت رو ما کنم خالصه....مسلمونی گلبانگ آبادانی،نه

 نشوجو و سالمتی از و بود رفته امنی جاي بابات تازه حاال! دادم دست از وزن کلی که کردم می وگریه خوردم می غصه

 و هول و نگرونی دل هم خوردي زبونی هم بی و تنهایی غصه هم حتما! برسه دلت داد به خدا که بودم،تو مطمئن

  ....هراس

 دص شه پدرمی داره بفهمه یونس اومدن، سر به ها سختی دیگه بخواد خدا:پرید مادر حرف میان به بامهربانی خانم زهرا

  ...نگو که رحمه دل و مهربون انقدر شناسم می رو ام بچه من...شه می موندگار صد در

 اونوقت داشت چیزي زنی،نامزدي هم امیر بشه؟کاش موندگار امیرهم شه می یعنی:خورد تاب گهواره مثل دوباره مادر

  .بود راحت خیالم دیگه

 با زنش حاال و بود نرفته کوچه ته همسایه افسانه شوهر نرفت؟مگر داشت زن که یونس مگر:دادم را مادرم جواب دل در

 از.اشتد نترسی سر هم خودش افسانه کرد؟البته روزنمی را شب ترسناك و قدیمی خانه آن در تنها دست کوچک بچه و

 مردم هک را چیزهایی برگردند هایش بچه ظهرکه تا و مسجدمحله به رفت رفتند،می می مدرسه به هایش بچه که صبح

 صف در.دبو همراهش کلفت کاموایی و بافتنی میل دیدمش می وقت کرد،هر می بندي بسته فرستادند می جبهه براي

 خسته یکس هم هربار.رزمندگان سایر و شوهرش براي گردن کاله،جوراب،شال! بافت می تند نبود،تند کار بی ایستاد می

 شده پنهان ارشد چانه و بلند مقنعه زیر نصفش که بزرگش عینک پشت از جیغی جیغ و ریز صداي آن با گفت می نباشی

  :گفت می بود

 دشمن ويجل ترکونه می رو سنگ که سرما و سوز اون تو که کنن دارنمی ها رزمنده رو اصلی کار!نیست کار که کارا این_

  .روگرفتن

 باعث همین و است شمال قطب سردي به جبهه هاي شب که بود شنیده او از و جنگید می غرب هاي جبهه در شوهرش

 احتر چقدر.شد می ام حسودي او به دیدنش با گاهی.باشد کاره نیمه بافتنی یک همیشه افسانه دست که بود شده

 کمکش هم تا بر می خودش با هم هایش بچه ظهرها بعداز.داد می دلگرمی همه به.کاربود حال در همیشه.بود وخونسرد

  .نمانند تنها هم کنند
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 عینکش تشص انگشت پشت با و زد می کج کرد،لبخندي می شکایت و گله هایش نگرنی و امیر نبودن از مادرم وقت هر

  :گفت ومی داد می باال اش استخوانی بینی روي را

 ذکر.یادن پیش تون رزمنده براي خطري انشااهللا که نزنین بد نفوس...القلوب تطمئن اهللا ذکر به اال خانم فهیمه_

  ....خبرنداره قدر قضاو از کس هیچ!شه می آروم دلتون بخونین کنین،دعا صبر غسل...بگین

 که شه نمی.ندن قرار بد قضاي مقابل رو خودشون ها آدم کرده سفارش هم خدا بله،ولی:داد می جواب حرص با مادرم

  ....شه می همون بخواد خدا چی هر گفت و خوابید سیالب جلوي

 نیست،این بد ايقض که این:گفت می شد می تر جیغی جیغ که رنجیده صدایی با بود متعصب بسیار موارد این در که افسانه

 خطر راه نای تو!نیفته کافر هاي بعثی دست به تا کنیم می دفاع مون اسالمی ازمملکت داریم ما....کفاره مقابل در جهاد

 هغص هیچ شوند،دیگه می نایل شهادت فیض به که اونایی سعادت به خوش هست،تازه هم اسارت و هست،شهادت هم

  ....شن می محشور انبیا بقیه  و حسین باامام محشر روز!ندارن اي

 و یزید با و باشه داشته ساله صد عمر پسرم کنم می بشه،دعا سعادتمند مون بچه نخواستیم ما:غرید اشکار غیظ با مادر

  ...بشه محشور جنهم تو معاویه

 لکیشک هم مادر.شد می دور ازمادرم تند هاي قدم با و کرد می استغفار تند تند رسید،افسانه می اینجا به حرف وقتی

  :گفت می و اورد می در سرش پشت

 براي دارن خودشون خیال به و هستن مسلمون هم اونا.گن می همینو هم ها عراقی به که نداره خبر بدبخت این_

 و گه می راست کی وسط این نیست بهشت،معلوم میرن بشن شهید اگه دادن وعده هم اونا به جنگن می مملکتشون

  چیه؟ ها عراقی تکلیف

 به یونس و امیر ماندن مورد در معمول طبق و بودند کردن خورد پیاز مشغول هردو.انداختم نگاهی خانم زهرا و مادر به

 دماغ و دلبود، رفته یونس وقتی از.کنم مرتب را ها اتاق شکل و سر کمی تا جابرخاستم از سختی به.دادند می دلداري هم

 آینه هب وقتی.شدم گیري گرد مشغول دار نم دستمال یک با و کردم مرتب را ها لباس سنگینی به.نداشتم کردن کار

 شانه یک با سادگی به را بلندم بودم؟موهاي نرفته آینه سراغ بود وقت چند.کردم نگاه خودم به تعجب با رسیدم میزآرایشم

 سفید ورتمص پوست.بود شده پر باز ابروهایم.کردم نگاه صورتم به دقت شدم،به می بلند جا از و کردم می جمع سرم پشت

 جا از را موها حوصله با و برداشتم میز روي از را بود،موچین آمده در کوتاهی موهاي لبهایم  پشت ولی بود مو از خالی و

 یا از را کوچک شانه.رسید می نظر به بهتر صورتم کل در ولی بود شده سرخ لبم پشت و ابروها میان اینکه با.درآوردم

 با و دمکر مرتب را صبر،موهایم سر شانه ریخت،با هایم شانه روي ام خرمایی موهاي ابشار ناگهان کشیدم بیرون موهایم

 بیرون جبعه از بودم خریده ام عروسی براي که را آرایشی لوازم بعد.کردم جمع هایم گوش کنار ظریف  سنجاق چند

 هک زیبایی و نو پیراهن با را لباسم و کردم مختصري آرایش شرم اندکی و دقت با.بودند نخورده دست و نو همه.آوردم

 ینپای ها پله از و پاشیدم گردنم کنار به یونس اهدایی عطر از کردم،کمی عوض بود دوخته حاملگی دوران براي مادرم
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 پشیمان بودم کرده که کاري از اي لحظه که کردند می نگاهم چنان.شدند ساکت من دیدن با خانم زهرا و مادرم.آمدم

  .برخاست جا از فوري خانم زهرا نکشید طول خیلی سکوت این اما.شدم

  .رسن می هم ها بچه دیگه االن.کنم دود اسفند برم...شدي ناز چقدر!نشناختمت لحظه یه جون محبوب واي_

 رو حرفم ولی برسی خودت به خورده یه بگم بهت دهنم تو اومد مادر،هی کردي کاري خوب چه:گفت خنده با هم مادرم

 ادتع باید...خوشگل هاي خانم مثل بودي،حاال شده ها اي مدرسه دختر عین طوري اون.بشی ناراحت نکنه خوردم،گفتم

  .باشی آراسته و مرتب خونه تو همیشه کنی

 رايب کردم،داشتم ازدواج خود بی آقا؟اصال حاج و خانم زهرا دیوارها؟یابراي و در کی؟براي براي:گفتم دلیل بی خشمی با

  ....اینطرف اومدم کوچه ور اون جاي به شده، عوض ام خونه کردم موقع اون با که فرقی تنها حاال.خوندم می رو درسم خوم

  .گذاشت بینی روي را دستش و انداخت آشپزخانه طرف به نگاهی نگرانی با مادرم

 بنده این وگرنه بدي ادامه نخواستی خودت هم رو دادیم؟درست شوهرت زور به ما زنی؟مگه می داد چته؟چرا!!هیس_

 مونخود اندازه به که بیچاره پیرزن این و من به نه بکن شوهرت به هم رو ها شکایت و گله این.نداشتن حرفی خداها

  ...شی می الل رسی می که بقیه درازه،به من براي زبونت فقط دونم می داریم،اگرچه خیال و فکر و بدبختی

 ستد هم فرصتی وقتی ولی بودم فرصت منتظر همیشه.بود شده انبار دلم در هایم حرف گفت،همه می راست هم واقعا

 تا تکو از ار خودم حال این با.کردم نمی باز لب از لب باشد رادوخته دهانم کسی انگار.بگویم چیزي توانستم نمی داد می

  :گفتم و. نینداختم

 ای اش بچه و من شدم،یا خسته زندگی این از گم می بهش دیدم را یونس که امروز همین.شدم خسته دیگه!گم می_

  !جنگ و جبهه

  !هیس:داد فشار هم بر را هاش دندان و گذاشت بینی روي انگشت باز مادر

 سیتاک از یونس  و امیر دید تا که بود آورده خودش با قصاب همراه هم کوچکی بره.رسید یونس و امیر با زمان هم احمد

 خوشحال هم درپ.کشید درآغوششان نوبت به اشتیاق با و دوید جلو خودش بعد.کند حاللش کرد اشاره قصاب شدندبه پیاده

 شیدک می کشیک در جلوي ساعت یک گشود،نزدیک پر امیر دیدم با مادر.داشت دست در شیرینی بزرگ جبعه و بود

 مایانن اش مشکی و کوتاه موهاي و لغزید سرش از چادر که برد می یورش امیر طرف به چنان حاال.برسند یونس تاامیرو

 گاهن بود خانم زهرا درآغوش اینکه با یونس.بوسید می و بود گرفته آغوش در را امیر موهایش به توجه بی شد،امامادر

 هیچ ظاهرش.دز زیبایی لبخند کردو پیدا بودم ایستاده دیوار پناه در که مرا وقتی سرانجام بودو من دنبال به جستجوگرش

 من یدند با.پوشاند می ر گردنش روي هم در و بلند هم موهایش.بود گذاشته پرپشتی ریش امیر بوداما نکرده تغییري

 به و دادم تکان گرفت،سري دلم جهت بی و دیدم ازدواجش درانگشت رنگی اي قهوه عقیق انگشتتر و برد باال را دستش

 را هانمد آب تند تند.نشود سرازیر اشکهایم کردم می سعی و شنیدم می را مرضیه بش و خوش صداي.دویدم خانه داخل

 چشمهایم دمش متوجه و ایستادم میز اینه کنم،جلوي باز فشرد می را گلویم که بدي بغض کردم می سعی و دادم می قورت
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 به ختیارا بی کرد بغلم سر پشت از یونس بود،وقتی خورده سختی گره ابروهایم و لرزید می کوچکم چانه.اند شده قرمز

  کنی؟ می گریه شده؟چرا چی محبوب:کرد نگاهم هراسان یونس. افتادم گریه

 کهوی....محبوب؟ اِ:گرفت را دستهایم مچ و زد چمباتمه جلویم یونس. شدم تا کناردیوار و صورتم روي کشیدم را چادرم

  اینجا؟ آمدي چرا.شد چی

  کنی؟ می گریه کردنته؟چرا احول و حال عوض این مسلمون:کشید درآغوشم محکم و کرد زوربلندم به بعد

 داییص با یونس. کرد فاش را رازم شکمم گردي و.بود افتاده سرم از چادرم.کرد نگاهم دقت به و زد عقب مرا زه بهت بعد

  :گفت لرزید می که

  ؟...واقعا تو یا کنم می اشتباه من_

 زبانت:گفت می که افتادم مادرم یاد به اي لحظه.داشتم شکمم کردن پنهان در سعی شرمگین و زده خجالت معمول طبق

  .بود رفته یادم از بگویم او به یونس دیدن محض به بودم گذاشته قرار خودم با قبال که حرف همه آن!است ما،دراز براي

  دي؟ نمی جوابمو محبوبه: داد تکان را دستم دوباره یونس

  .....ام حامله فهمیدي،من درست:گفتم آهسته

  ننوشتی؟ هیچی هات نامه نکردي؟تو خبرم چرا پس:گفت رنجیده.نبود پیدا هیچی صورتش از

 اشمب ناراحت من اینکه جاي کند؟به خواست باز مرا اینطور کرد می جرات چطور.بودم شده عصبانی زدنش حرف لحن از

 داغ افکار ازاین.بود طلبکار ام،او شده رها اش پدري خانه در غریب و تنها طور آن مشترك زندگی اول هاي ماه در که

 جبهه بري خواستی می که کردي؟تو ازدواج چی براي اصال کنه؟تو می هم فرقی تو براي مگه:دادم جواب عصبی و کردم

 نوشتم می تونامه اگه افتادي،حاالمثال می زندگی و زن شدي،یاد سیر رفتن جبهه از که بعد رفتی می امیر یا برادرت مثل

  تهرون؟ گشتی بدوبرمی و کردي می ول و چیز همه شیم می دار بچه داریم

 و دبو شده باز دلم درد سر تازه اما من.کرد می نگاهم واج و هاج و زده بهت بود مراندیده عصبانیت روز آن تا که یونس

  .شدم نمی ساکت

 منو هحوصل دیگه... خودشون زندگی براي کنن کار خیلی بابا حاج و رفتی؟مادرت کردي ول امیدي چه به زنتو اصال_

 یم کار چه تنهایی هاي شب و روزا نمیره،این سر ات خواي،حوصله نمی پول پرسی نمی اصال رفتی کردي ول.ندارن

  ؟....گذرونی می کنی،چطوري

 شرد،دلمف می را گلویم بدي بغض.انداختم نگاهی نگریست می مرا باز دهان با هنوز که یونس به و گرفتم آرام اي لحظه

  : یونس تا زدم می حرف خودم براي بیشتر.سوخت می خودم براي
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 عدشد،ب زنت تا رفتی و آمدي هی نبودم ها حرف این و فکرازدواج تو اصال.خوندم می و دردسردرسم بی و راحت داشتم_

 چیزي.ستا نگرانه،افسرده مادرم جبهه رفته یوسف بعد،فعال براي بمونه عسل ماه گفتی که اولش...کردي؟هیچی کار چه

  ......فتی؟ر و خدا امون به کردي ول تو زندگی و یوسف،زن حرف چهارتا با نگذشته زندگیمون از چیزي هنوز نگفتم،بعدهم

 چهب یک و دن نمی راهم هم مدرسه دیگه که تفاوت این با موندم تنها ام دختري زمان نکرده،مثل فرق من براي هیچی

 و ونزب هم دلخوشی،بدون و تفریح هیچ بدون کنم می کار فقط و فقط خونه این تو شب تا صبح از!دستم رو مونده

 وضع این از!شدم خسته من...کنه می گریه داره یا خوابه یا که هم آد،مادرت می شب میره زد صبح که بابا حاج...دلسوزي

 سرم هب گلی کردي؟چه می کار چه فهمیدي می اگه!؟...داریم راه تو بچه یه نگفتم بهت چرا پرسی می حاال.شدم خسته

 ،اونکندي نمی دل اونجا از مطمئنم هم گفتم می بهت اگه نیامدي و نداشتی خبر که خوشه دلم اینطوري زدي؟باز می

  ....خورد برمی بهم خیلی وقت

  :گفت و کشید عمیقی بعدنفس نزد حرفی اي لحظه چند یونس

 شوهر برات که دونم می!!)!!!!دي می حق همین فقط بمیري.(باشی دخور دستم از که محبوبه دم می حق بهت من_

 بی و هاییکشیدي،تن سختی خیلی مدت این تو کنی،حتما رضایت احساس تو که نکردم کاري حال به تا و نبودم خوبی

 بتیصح ازهم تو مثل پرنشاطی و جوون دختر که نیستن هایی آدم من پدر و مادر که دونم می.سخته خیلی زبونی هم

  ....ولی طرف اون و طرف این بریم هم با خواد می دلت دونم می.ببره لذت باهاشون

 نگاه.شستن مقابلم دوپا روي و کشید آهی دوباره.بود کرده فرو رنگش خاکی شلوار جیب در را دستش.برگشت و شد ساکت

 چیزهایی اهم شش این تو!محبوب نرو قاضی به طرفه یک ولی:داد ادامه آهسته صدایی با.بود غمگین نهایت بی چشمانش

  ...خبره چه دونی نمی نبینی تا یعنی دونی نمی چیزي تو محبوبه. کشیدم خجالت خودم از که دیدم

 من هک دید می چیزهایی.بود دیگري جاي انگار چشمانش نگاه.گوید می چه بفهم خواستم می کردم نگاه صورتش به

  .گوید می چه شنیدم می سختی وبه بود شده زمزمه مثل صدایش.چیست دانستم نمی

 می!....قیامت قیامته، جنوب محبوبه بکنی، تصورشو تونی نمی حتی که دیدم چیزهایی کوچک چشم دو این با من_

 ريس یک ها این البته.کنن می دفاع کشور ازمرزهاي خالی دست دارن ساله پونزده چهارده حتی جوون پسرهاي!فهمی؟

 افتاده پا پیش و عادي انقدر مرگ!چی؟ یعنی گم می که دفاعی فهمی نمی نبینی چشم به تا!نیست بیشتر اي کلیشه جمله

 جاي عدبهب اي کنی،لحظه می استراحت داري نشستی سنگر اي،تو زنده لحظه کنی،یک می وحشت تصورش از که شده

 برمی هدست یه و عملیات ره می لشکر یه وقتی فهمی فهمی؟می مونده،می جا به خون پاو و دست پراز گودال یه سنگر

 ندارن جایی چون...چرا؟ دونی کنن،می می زندگی دارن مردم خرمشهر و آبادان تو هنوز داده؟ رخ اي فاجعه چه گرده

 لمقاب در...بشن پار و لت خمپاره و توپ و خمسه خمسه زیر یا بمونن زنده فردا آیا خوابن می خدا امید به برن،امشب

 دتم این تو من که چیزایی اگه محبوب! تلخ جوك یک!جوکه جور یک تو حرفهاي افته می لحظه هر داره که اتفاقی

 حاال.(هش دارمی خنده دلبستگی اصال). (!!!!شد می پوچ زندگی و زن و بچه معنی هم تو براي که دیدي،مطمئنم می دیدم
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 ببخشید خیلی بروبچ!!!!فهمه نمی نه(فهمی؟ می....بنده اي ثانیه به زندگی اونجا!!)!بمیره بره کنه کار چه ندیده این که

  !!!!!!)کنه می بازي من اعصاب با داره ولی

 ملیاتع از که هایی بچه جمع تو خوره می خمپاره چشمام جلوي....سادگی همین به!نیستی دو هستی،بشمار یک بشمار

 می ات گریه!توهوا ره می که پاس و دست و شه می بلند سوخته گوشت کنن،بوي می خروپف ناز خواب تو و برگشتن

  سره؟ کدوم مال دست کدوم دونی نمی وقتی گیره

  ..برگرده عزیزشون کنن می شماري ثانیه که انتظاري چشم خانواده براي بفرستی باید رو چی دونی نمی

 خارج یمازگلو صدایی اما!»کن بس«بزنم فریاد خواست می دلم.بود رفته بند نفس شنیدم می که هایی حرف وحشت از

  .زد می حرف ها شده مسخ مثل باشد جبهه در هنوز دید،انگار نمی اصالمرا یونس. شد نمی

 چه بکنی تصورشو تونی می..دشمن خط تو رن می تنها و تک ترکونه می استخون که سرمایی تو شب شناسایی گروه_

 تو یکه و هاتن کن فکر بترسی؟حاال دستشویی، حیاط بري تاریکی تو پاسی،بخواي شب دارن؟شده اي دلشوره و ترس

 بشی اسیر اگر!یبش کشته و بیاري شانس اگه تازه گوشته بزرگه تیکه کنن پیدات اگه دونی می که خاکی تو بري سرما

  کنن؟ می چیکارت دونی بدي،می اطالعات تا کنن می ات شکنجه!واویالست دیگه که

 جواب نتظرم یونس اما بزنم حرف اي کلمه توانستم نمی حتی شنیدم می که چیزیهایی ترس کردم،از نگاهش زده وحشت

  .داشت دیگري حال.نماند من

 تازه....کنن می وصل برق بهت کنن می ات شقه شقه برق کابل و باتون ظربه کشن،زیر می پاتو و دست هاي ناخن_

  ...وگرنه میارن سرت بیاري شانس اگه که بالهایی اینا

  !کن بس!کن بس:دادزدم طاقت بی

 فکر انتزيف انقدر دیگه تا میاد سرمون بر چه بدونی بشنوي،باید توباید نه:کرد زمزمه فریادمن به توجه بی اما یونس

 ساده رفح به اینا مین، میدون تو بره باید تخریب گروه!تلخ حقیقت یک...حقیقته اش همه گفتم که اینایی...نکی

 می که انگار تخریب هاي بچه و بیرون زدن اززمین مین هاي شاخک که بلبله و گل پر و وسیع دشت یه فکرکردي.اس

 شده مخفی ايه مین حقیقت.ایست دیگه چیز حقیقت بیرون،نه؟ولی بکشن و بگیرن رو ها شاخک باید بکنن هویج خوان

 جایی مین نمیدو!افته می طرف یک ازبدنت تیکه هر...ها فیلم تو مثل نه هوا،اونم فرستتد می اشتباه یک با که است اي

 شه می بسح ات سینه تو بده،نفس لوت صدا همون ترسی می که بلند انقدر شنوي می توش رو قلبت کوبش صداي که

 اام افتی می نفس نفس شه،به تارمی دیدت جلوي و ره می چشمات تو عرق گیره،شوري می راه عرق وجودت تمام از

 زدي انوز زمین رو که همونطور. کنه می پشیمونت زندگی از تلفات شدت وگرنه کنی پاك رو ها بچه راه نداري،باید چاره

  ....نزنن نیشت خاك تو از یکهو که باشی مارهم و عقرب مواظب باید

 حقیقت نشنید مقابل بدهم،در گوش خواست نمی دیگردلم.نشنوم را صدایش تا گذاشتم هایم گوش روي محکم رو دستم

 مثل من!داشت حق یونس. بودم رفتارکرده کودکانه چقدر که گفتم ناسزامی خودم به دل کردم،در می عجز احساس
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 بودم،با حمقا و فکر بی چقدر.کنند اوبازي با و بگذارند کنار را مهمشان کارهاي داشت انتظار بزرگترها از که بودم کودکی

 بوسید یمهربان با را ام پیشانی.برداشتم هایم گوش ازروي را دستم.بود برگشته نگاهش.آمدم خود به یونس دست تکان

 شنوي،غصهب رو ها حرف این که نیستی وضعیتی در تو.کردم می رفتار احمقانه انقدر نباید. محبوبه ببخش منو:وگفت

 دیگه رگردمب بعدکه دفعه جبهه،ولی برگردم که دادم قول!تونم نمی اینبار اما بمونم پیشت و برگردم کنم می سعی...نخور

  مون،قبوله؟ بچه و تو پیش مونم می

 هم امیر خدا هاینجانشستیم،بند هردو نیست پایین،خوب بریم بیا:گرفت هم مرا دست و شد بلند جا از یونس. نگفتم چیزي

  ...بریم مونده،بیا نگران

 که دبو افتاده دلم به انگار:گفت مهربان اي خنده با دید را ما تعجب بود،وقتی آمده هم بابا بودند،حاج جمع ما خانه همه

  .آمدن ها بچه

  ....خالیه جاش یوسف ام بچه فقط:کرد بغض خانم زهرا حرف این با

  :گفت کند تلخ را لحظات آن شیرینی و بیفتد گریه به مادرش اینکه از قبل یونس

 دستشه،چند اطالعات مرخصی،همه بیاد ما راحتی به تونه نمی دارن،اون اي ویژه و مهم خیلی موقعیت االن یوسف _

  .گردنشه سنگینی خیلی مسئولیت.دارن اموزش به احتیاج که هستن زیردستش نفر

 باهاش همه کنن می صداش خط تو رسه می تا!چرخه می دورخودش فرفره،دایم یوسف گیم می بهش:خندید هم امیر

  ...کردي چه دیشب شد؟سید چطور اینجا بیا،سیدبرو،سید دارن،سید کار

  گذاشتن؟ اسم روش الکی یا سیده یوسف این وکیلی خدا خانم حاج:کرد رو خانم زهرا به بعد

  .دیگه شن می سید هم سیده،پسرها محبی آقا:داد جواب غرور با خانم زهرا

 تموم رزودت هرچه هم لعنتی جنگ این و خونه برگردن سالمت و سالم جدشون حق به الهی:نالید و برد باال را سرش بعد

  .بشه

  کنی؟ می کار چه اونجا تو مادر امیر:شد شکسته مادرم توسط آمد پیش که سکوتی

  .نفهمیدم را معنایش اما شد،شدم بدل و رد یونس و امیر بین که معنی پر نگاه متوجه

 ککم ها بچه به خط پشت.گذاشتن من عهده به ام ساده ام،کارهاي ساده سرباز یک فقط من:گفت و کرد فکري امیر

  ...کنم می

  کمکی؟ چه:گفت نشده مجاب بود پیدا که مادر

 می باسل کنه، تمیزمی رو ها بچه کنه،کفشاي می کمک تواشپزخونه:گفت خنده با و آمد امیر کمک به یونس اینبار

  ...کنه می تقسیم ها بچه بین پرت خرتو و شوره،آذوقه
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  :کرد مرضیه به رو و خنده زیر زد بود نشسته ساکت لحظه تاآن که احمد

 خودش.دم می انجام خونه تو منم کارارو این تمام.نمیشه بارت جنگم،تو جبهه تو اینجا منم گم می هی!خانم مرضی بفرما_

  !دیگه میاد حساب به جنگ

 به مرضیه و مادر.گرفت شادي از رنگی احمد هاي شوخی با مجلس.خندیدند همه و کرد نازك چشمی پشت مرضیه

 باقی ایمج سر سنگین و لـَخت من اما پیوست آنها به هم خانم زهرا بعد ساعتی باشند شام تدارك در تا رفتند اشپزخانه

 انگار.کشیدم می خجالت خودم از ولی نرود کنم التماسش خواست می دلم کرد می درد یونس هاي ازحرف سرم.ماندم

  .بود خوانده خر گوش به یاسین

  ....کنید می پنهون رو چیزي امیریه و کند؟تو می کار چه جبهه تو امیر:پرسیدم شدم تنها یونس با اینکه محض به شب آن

 مرا اصرار وقتی عاقبت زد می شور دلم بدتر و کردم می حس را این.برود طفره دادن جواب از خواست می هم یونس

  ...شه می نگران خودي بی ولی نیست مهمی چیز نگی،البته چیزي مادر به دي می قول:دیدگفت

  ...گید نمی که است کاره چه اونجا گفتید؟امیر دروغ چرا نیست مهمی چیز اگه:گفتم جوابی حاضر با

  .کرد موهایش در دست کالفگی با و کشید آهی استیصال سر از یونس

 می گرانشن خودي بی که مطمئنم.کنه می سکته تخریبه گروه تو امیر بفهمه اگه حساسیه زن مادرت محبوب بببین_

  ....نیست دروغ این کنیم،اسم

  :بدهد ادامه شد مجبور زنم نمی حرفی من دید وقتی کرد مِن مِن لحظه چند

  بخوره؟ خود بی جوش و حرص چرا خودي بی آد برنمی مادرت دست از کاري وقتی.مصلحتیه دروغ جور یک_

 انسش بشه منفجر مین اگر!هاست بچه راه کردن پاك تخریب گروه کار.«شد می تکرار مغزم در بود زده که هایی حرف

  ....»افته می طرف یه تکه هر و شه می تکه تکه پاشون و دست وگرنه شن می شهید بیارن

 در فضعی نهالی کندم،مثل می جا از تهوع شدت.دویدم دستشویی طرف به سرعت به.لرزاندم موجی مثل تهوع احساس

 از داد،صدایش می ماساژ را هایم شانه پشت یونس گرم دستان بعد لرزیدم،چندلحظه می و بودم شده خم طوفان برابر

  .بود گرفته طالیی رنگی پایان بی مهري

  ...دکتر بریم خواي شدي؟می بهتر....شد؟ چت محبوب _

 ویمگل و بود شده قرمز فشار شدت از دادم،صورتم تکان منفی عالمت به را دستم زدم می عق صدا پرسرو که همانطور

 صالموقعیتا من!ببخش جون محبوبه: داد می نوازش را دستم و نشست مقابلم یونس گرفتم، آرام باالخره وقتی.سوخت می

  ....شدم سنگدل و فکر بی انگار!نیست خودم دست کنم،اصال نمی درك رو تو
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 وريج یک.بود راپذیرفته چیز همه خطر بودانگار شوریده چشمانش نگاه.بود شده عوض واقعا کردم می نگاهش ساکت

 یک دآی می سرش بالیی زود یا دیر که بود کرده قبول انگار...گذشته جان از بگذارم چه را اسمش دانم نمی...بود شده

  :پرسیدم هایش دلجویی و ها حرف به توجه بی.لرزاند می را دلم که بود نگاهش در تسلیم حالت

  کنی؟ می کار چه تو یونس _

 کار هچ اونجا تو بدونم خوام می...مصلحتی غیر چه مصلحتی نگو،چه دروغ من به:دادم ادامه قرار بی.کرد نگاهم تعجب با

  کنی؟ می

 گویدب را حقیقت که خودش با است،جدال کشمکش حال در ذهنش در بود پیدا.زد نمی هم مژه نزد،حتی حرفی ثانیه چند

 و اییشناس گرو جزو یوسف مثل هم خطره،من بی من کار:گفت ندید،آهسته راستگویی جز اي چاره گویی نه؟عاقبت یا

  ...هستم اطالعات

 همین و تاس شده راحت خیالم کردمن می فکر اشتباه به اما یونس بود بندآمده زبانم وحشت بزنم،از حرف توانستم نمی

  .انداخت پرگویی به را او

 که ردمک فشاري پا انقدر البته...ندادم پس رو امتحانم یوسف قول به کارم،هنوز تازه هنوز من شد،نه؟البته راحت خیالت_

 بهم شب کی اخرش که گفتم و گفتم سخته،انقدر برام اینکار گفت می.کرد نمی قبول یوسف اولش دادند راهم اینجا تو

  :گفت

 بهم.فتادما نیاوردم،راه کم منم.کرد سر به دست رو ما خودش خیال به تاریکی تو و داد هم نما قطب...برو رو مسیر این بیا_

 و گفتم ددم نذاشتم،یاعلی ولی کنه سنگم قالب خواد می دونستم می برگردم،خودم بعد و بشمارم قدم هزار چند تا گفت

 باید بیفته فاقیات اگر دونستم بودنمی بارم اولین بودم، ترسیده خیلی کنم می اعتراف حاال البته.افتادم راه تاریکی دل تو

 که دبو صبح نماز...سپردم خاطر به خوب دیدم که چیزهایی وکل رفتم بدبختی هزار با خالصه.کنم سر به خاکی چه

 من ردهفکرک گفت می یوسف. درآوردن شاخ دیدنم از ها بچه بقیه و یوسف بودم،ولی مرگ حال در خستگی از برگشتم

 به وم رو ها پستی،بلندي وهمه مین میدان خاردارهاو سیم و کانال عرض تمام.گفتم بودم دیده هرچی بهشون خوابم،منم

 رو ها شهنق صبح تا یااخوي!سید:گفت یوسف به اطالعات گنده کله هاي ازبچه یکی اونوقت.دادم نشون نقشه روي مو

 هبست هم یوسف دهن که بود اینجوري...قبوله دوحال هر کارستون،در کرده کاري و رفته واقعا یا کرده حفظ و خونده

  ...داره هیجان خیلی.میاد خوشم کار این از من.شد

 حرف ازت ات بیارن سرت هزاربال و بشی اسیر ممکنه گفتی قبال که هیجانی همون حتما:کردم قطع را حرفش طاقت بی

  بکشن،نه؟

  :زدم فریاد عصبی.کند چه دانست نمی دستپاچگی کرد،از نگاهم خیره یونس

 و تو اون!رمتنفرم،متنف یوسف فهمی؟از می....داري بچه و زن کنی،تو قبول رو مسئولیت این تو ذاشت می نباید یوسف _

 ممکنه کردن فکر کنه؟هیچ منصرف رو تو اینکه براي خطرانداخت،فقط به تاریکی دل تو رو تو جبهه،اون کشوند رو امیر
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 وقتی....هدستش همه جون اختیار!رئیس فرمانده،شده شده یوسف! دیگه بله...بده؟ کشتن به ها بازي بچه همین سر رو تو

 یوسف مه رو امیر....دارم نفرت یوسف از...کنه بازي شما با اینطور باید مهمی این به گروه یک فرمانده بشه بچه وجب یه

 سرشپ خبرنداره که مادم بیچاره...کنن می پخش حلوا فکراونجا امیر که کرد تعریف و خوند گوشش تو انقدر زد گول

 می چه نبودم متوجه اصال.کردم می خالی رو چندماهه این هاي عقده و گفتم همانطورمی...ره می راه مین روي هرروز

 سر زیر را ها بدبختی تمام.کنم اش خفه خودم دستهاي با خواست می دلم بودم متنفر یوسف از واقعا لحظه آن.گویم

 سردگینبودم،اف ورودش منتظر که موقعی بی یونس،بچه پدري درخانه ماندن تنها از اندوه و غم و دیدم،تنهایی می یوسف

 جلویم یوسف یونس جاي به خواست می دلم دیدم می یوسف چشم از را همه و خودم،همه مردگی دل و خانم زهرا مادرو

 تعجب از باز بادهان که بود یونس فقط که افسوس بیاورم،اما بیرون هایم باناخن را هایش چشم و فریادبکشم سرش تا بود

  :گفت مالیمت با یونس افتادم، نفس از و شدم خسته وقتی سرانجام.کرد می نگاهم

 یچه اون ضمن در!اي تشنه خونش به انقدر تو که دشمن صدام،نه عراق،نه اس،نه ساده آدم یه فقط یوسف محبوب، _

 ذوق و شوق تو قول به که هایی تعریف اون داره؟تمام ربطی چه اون به جبهه بریم خواست دلمون ما اگه نداره تقصیري

 و نشست نمی یوسف هاي تعریف پاي احمد همین شنیدن،مگه هم دیگران بودکه هایی حرف انداخت من و امیر دل تو

  نیومد؟ اون چرا کرد،پس نمی گوش ما از تر مشتاق

 که تو مثل نه... بنده فائزه و مرضیه جون به داره،جونش عالقه اش بچه و زن به اون چون:گفتم الود بغض و دلشکسته

  .نیستیم مهم اصالبرات راهت تو بچه و من

  :گفت آهسته کردبعد نگاهم رنجیده یونس

 و درپ و بچه و زن به گذاشتن رو جونشون که آدم همه این پس!متاسفم خیلی کنی،برات فکرمی اینطور واقعا اگه_

 همه!مخان محبوبه نخیر!؟...نازکتره گل برگ از دلش که اقا احمد جز به سنگه از دلشون شون همه!ندارن؟ عالقه مادرشون

 خاك وت بیاد دشمن کنه نمی قبول دارن،غیرتشون هم غیرت ولی دارن عالقه و دلبستگی عزیزاشون شونو خانواده به

 اگه!!!!)ردک قبولش سخته خب ولی گه می راست جورایی یه خب!.... (دشمن دست زیر بیفتن عزیزانشون و مملکتشون

 نهک می قبول مردي کدوم!شن می دشمن دست عبید و اسیر فردا عزیزاش همین نکنه دفاع کشور مرزهاي از کسی

  !نفهمی؟ به زدي خودتو یا فهمی نمی واقعا رو اینا تو!...کنه؟ درازي دست مملکتش و ناموس به اجنبی

 که هممف می اینو فقط من:گفتم لجاجت با و نیاوردم خودم روي به ولی شدم پشیمان بودم زده که ازحرفهایی اینکه با

 این!...دي؟ش پرست وطن و مرزشناس شد چطور نبودي،حاال جنگ و جبهه فکر تو اصال مرخصی بیاد یوسف اینکه از قبل

  ...خونده گوشت تو یوسف نیست،حتما خودت هاي حرف هم حرفها

 درآن ستمدان نمی ام،دیگر داشته حق و ام شده پیروز من کردم فکر لحظه نگفت،آن چیزي ولی کرد نگاهم غمگین یونس

  و جان روي ابد براي ها صحنه ان و گذارد نمی اثر رویش حرفی هیچ دیگر که دیده چشم به چیزهایی یونس چندماه

 هالبت.برگشت اولش جاي سر چیز همه و شد تمام زدنی بهم درچشم یونس و امیر مرخصی مدت.است شده حک روحش

 شده کالفه وضوح به سوم روز چرخید،امااز می اطراف در ذوق شوق با و بود خوشحال یونس اول دوروز یکی در فقط
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 خوابد،هیچب کرد می سعی و زد می غلت جایش در سحر سپیده تا شب از و رساند می شب به را صبح وناآرام طاقت بی.بود

: گفت می زدو می تلخی لبخند پرسیم رامی اش قراري بی علت هم وقتی.کرد نمی آرامش احساس و قرارنداشت جا

 و بده لم جا هی بیعار و بیکار میاره طاقت سخت دیگه باشه بوده اونجا که کنم،کسی می بیهودگی و پوچی اینجااحساس

  !هستن حالی چه هاتو بچه االن که دونم می من.بده روزمرگی به تن

 بود بدتر هم یونس از حتی او وضع.رسید می نظر به کالفه و بیرار همانطور هم نبود،امیر یونس مختص حالت این البته

 ايه مهمانی دوباره همین براي گردد، برنمی جبهه دیگربه ببندد دل دختري اگرامیربه داشت اعتقاد هنوز مادر چراکه

 کالفه بیشتر را امیر همین و بود گرفته ازسر را داشتند بختی دم و مناسب دختر که هایی خانواده دعوت و سرهم پشت

  :تگف مرضیه به ملتمسانه عصبانیت از سرخ اي قیافه با شد  مرضیه و من  دامن به دست که جایی تا کرد می

  ....بکشه خط رو ما دور نیستم،بگو ازدواج هواي و وحال فکر تو اصال من!کن منصرف رو خدامامان به رو جان،تو مرضی_

  ....کنه نمی خبر که قسمت شد باز بختت هم دیدي؟شاید چه رو خدا حاال:گفت و زد پرعشوه لبخندي مرضیه

  :گفت ملتمسانه و کرد من به رو است مادر کارهاي موافق هم مرضیه دید می که امیر

 تمگف هم عروسی اصالعقدو و شد جدي کار و امد خوشم هم دختري از مثال فرض بر!بگو بهش چیزي یه تو محبوبه _

 بی چرا!دونم می من گذره می سخت بهش محبوب االن!جبهه؟ برم و کنم ول بعدش و کنم ازدواج من داره فایه چه اخه

  محبوب؟ گم می بد...کار؟ سر روبذارم مردم دختر خودي

 چه نای اخه.دارن راه تو هم بچه یه نکردن،حاال زندگی هم با هم ساله یک اینا بیا:داد ادامه گم نمی چیزي من دید وقتی

 سر بذارم مه رو دیگه بدبخت یه چرا دونم می خودمو تکلیف که من ولی جبهه بیاد نداشته قصد یونس حاال!زندگیه؟ جور

  !کار؟

 مامان.شم می شرمنده مردم کشم،پیش می خجالت برداره،واهللا دست ها بازي خاله،خاله این از بگید مامامن به خدا رو تو

 دختراي و کردن تعریف من محاسن از کنه می شه،شروع می تموم ها تعارف و سالم تا بده شوهر دختر خواد می انگار

 مادر گم می بهش هم هرچی!فهمم می که خودم ولی زنن نمی حرفی مادر احترام به و گیره می شون خنده که بدبخت

  !کنه می خودشو وکار میزنه خودشو نیستم،حرف بکن ازدواج من،بنده

 دیگري جاي حواسشان نشستند می که هم جمع در حتی که بود شده عوض چنان هوایش و حال گفت می امیرراست

 که اي بچه مددرا اب از اشتباه زهراخانم بینی پیش شد،حتی بیشترمی قراریشان بی افتادو می هم به نگاهشان گاهی.بود

 که زد می اتش و اب به قراربودو بی باشد شده اسیر که حیوانی دارد،مثل نگه را یونس نتوانست هم داشتم شکم در

 رارق انگار که بودیم مضطرب انقدر مان کرد،همه می متوجه را همه که بود عیان جوري قراریشان برهد،بی بند زودتراز

 نبوده موفق مانکار در و بوده بیهوده تالشمان دانستیم می.شد می بیشتر حتی نگرانیمان و بیفتد،دلشوره اتفاقی است

  !برگردند کشندتا انتظارمی صبرانه بی که بود پیدا کارهایشان همه ایم،از
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 ايه نامه. نکرد عمل قولش نکند،به ترك را ما دیگر و برساند را خودش زایمانم براي بود داده قول یونس اینکه با

ـُنک و تکراري هاي حرف پراز و رسید می نامنظمش  کند،اوضاع نمی تهدید را ما خطري هیچ!خوبیم ما:«دلخوشک

 کرف به و رانخور ما جوش و فراوونه،حرص غذا و لباس جا هستند،این خوب هم امیر و یوسف نباشید، ما نگران خوبه،شما

 خاطره هم براي و ایم سنگرنشسته تو و هستیم باش راحت درحال اوقات اغلب و کمشده خیلی کارمون.باش خودت

  !!!!!!!!)عمت ارواح اره...»(کنیم می تعریف

 زهرا.داشت فرق یونس هاي نوشته با درجه هشتاد و صد که هایی حرف.زدند می دیگري هاي حرف تلویزیون و رادیو اما

 را خانه کارهاي که همانطور و کرد می روشن رو رادیو شد می بیدار ازخواب اینکه محض به صبح داشت عادت خانم

  :شیدک می فریاد اش تودماغی لحن و بلند و رسا صداي ان با رادیو گوینده کرد،هروقت می رادیوگوش به داد می انجام

  ....»فرمایید عزیز،توجه شنوندگان«_

 می ریادکوبنده،ف و شمرده جمله این گفتن از بعد را بد و خوب خبرهاي.افتاد می تپش به قلبم و لرزیدم می اختیار بی

 در مه امیر و یوسف و یونس دانستم می و بود جریان در جنوب هاي جبهه در که شنیدم می را عملیاتی اسم وقت هر.زد

 در دانمب خواست می کردم،دلم می راتیز اختیارگوشم کنند،بی می ذکر عملیات ان در را اسمشان که هستند لشکر همان

 می رامجسم روزي.رفتم فرومی فکر در ها ساعت بود،گاهی پرواز در انجا روحم و بودم اینجا گذرد،خودم می چه انجا

 مرزهاي شتپ به ها عراقی.رسید پایان به جنگ....فرمایید توجه عزیز شنوندگان:«کشید می فریاد گوینده همان که کردم

  ...»است امده در عادي حالت به چیز همه و اند بازگشته کشورشان

 پیدا که اینطور و گذشت می جنگ شروع از سال دو به نزدیک.رویاست و خیال و خواب فقط اینها دانستم می اما

 میان این در.بودند ایستاده سرجایشان پابرجا و محکم.کردند نمی نشینی عقب خود مواضع از طرفین از بودهیچکدام

  .نداشت وجود برایشان جایگزینی دیگر که شدند می پر پر جوانانی

 می خود تربه جدي رنگی ام انتظاري چشم و شد می بودبیشتر داده یونس که قولی انتظار شدنم تر سنگین با

 نازك دل اندازه بی.نشد خبري یونس از هم نهم ماه پایان در حتی برسداما را از و بازکند دررا بودم منتظر هرلحظه.گرفت

 حرف به را مدل جهت بی که بود این دلیلش افتادم،شاید می گریه به حدیثی و حرف کوچکترین با و بودم شده عصبی و

 که بود داده قولی نیمچه هم امیر برساند،حتی را خوش زایمانم براي داشتم انتظار واقعا و بودم کرده خوش یونس هاي

 درد بلق شب از.امد دنیا به بچه بهاري صبح یک در نبود،عاقبت هیچکدام از خبري اما رابرساند خودش حتما توانست اگر

 مثل درد.بخورم تکان جایم از خواست نمی دلم که بودم دلشکسته و افسرده انقدر.اوردم نمی خودم روي به ولی داشتم

 دیوار گوشه اتاقم تنهایی در من و بود رفته ها برق.پیچیدم خودمی به تفاوت بی من و گرفت می بر در را وجودم موجی

 بروم،قبول حیاط به انها پیش و نمانم تنها تاریکی ان در کردند اصرارمی بابا حاج و خانم زهرا چه بودم،هر نشسته

 هردو.رفت مادرم سراغ به هراسان خانم شد،زهرا بلند فریادم درد ازشدت وقتی نداشتم،عاقبت را کس هیچ حوصله.نکردم

 هر اب گفتم،عاقبت نمی چیزي و ریختم می اشک تاریکی ان دارم،در درد غروب از ام نگفته چرا که کردند می سرزنشم

 بعد دقیقه چند مخان زهرا و مادر.رفتم بیمارستان به بودند کرده پیدا تاکسی سختی با که بابا وحاج پدر همراه بود مصیبتی
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 اشک قتیو که بود ناراحتی و حوصله بیِ  زن کشیک رسیدند،دکتر ازراه داشتند همراه به را نوزاد وسایل ساك حالیکه در

  :شد عصبی دید مرا هاي

 وبارهد دیگه سال و ره می ازیادت فردا هم بدبختی و درد این شه نمی هیچیت نترس...کنی؟ می گریه چرا چته؟دیگه_

 رنخو می وایه جورقسم بزان،هزار خوان می وقتی!سرن خیره و کلفت پوست همینطورن زنها ذاري،همه می بار رو دیگت

 و شوهع مالقاتشون اومده که شوهره براي زمین گذاشتن رو بارشون اینکه محض به کنن می داغ رو دستشون پشت و

  !آرن می در بازي غریبم من ننه دارن همینجا دیگه سال و میان ناز

 یم گریه چه براي من.نداشتم دادن جواب حوصله.ریختم می اشک و دادم می گوش تیزش و تند هاي حرف به ساکت

 درد.دش ساکت و رفت رو از باالخره زنم نمی حرفی دیدمن وقتی ولی غرزد ریز یک اي دقیقه چند!گفت می چه کردم،او

 می فکر غصه و باناراحتی!بود کنارم یونس کاش اي کردم می فکر دردي هجوم باهر من کرد می خالی و پر را وجودم

 امده،این رشس بالیی چه و کجاست نیست معلوم پدرش نیست، انتظارش چشم کسی بیاید دنیا به اگربچه حتی کردم

 امد،وقتی نیاد به وپسرم رسید پایان به هم من انتظار روز باروشنایی سرانجام. بریزم اشک اختیار بی شد می باعث افکار

 و روكچ موجود ان به نسبت امیزي مهر احساس هیچ و داشتم خاصی احساس فقط ببینمش تا گرفت باال را بچه دکتر

 گریه يهمینطور همیشه نکند:کردم فکر باخودم و کردم نگاهش تفاوتی بی کردم،با نمی حس قلبم در پشمالو و سرخ

 رخصم بیمارستان از روز همان فرداي.نداشتم را داري بچه بامشکالت شدن روبرو طاقت و بچه گریه حوصله اصال.کند

 رسد،اما یم راه از یونس لحظه هر کردم می فکر بینی خوش با بودم خوابیده بیمارستان تخت روي که مدتی تمام در.شدم

 ناراحتی احساس تا کند شلوغ را برم دورو داشت سعی مرضیه اینکه بودند،با مادرش و فرشته من کنندگان عیادت تنها

  :پرسیدم تیاراخ بی شیربدهم را بچه کند کمک تا امد سرم باالي پرستار فشرد،وقتی می را گلویم بدي بغض دایم نکنم

  بدم؟ خشک شیر بهش شه می_

  :گفت و کرد نگاهم مهربانی با بود اي افتاده جا و مسن زن که پرستار

 که وانفسایی این تو ندي؟اونم بچه به شیره،چرا پر هات سینه گیره،ماشاءاهللا می قهرش عزیزم،خدا نزن و حرف این_

 دايخ ذاره،ممکنه می تاثیر خودت روي که نزن حرفها ازاین!طالست قیمت بیاد گیر هم اگر اد نمی گیر خشک شیر

 با ري،اونمبگی مارکی یه باید هم هردقیقه اد نمی گیر خشک شیر چون بدبختیه اول وقت اون!بشه خشک شیرت نکرده

  !منتی و قیمت چه

 پرستار.نداشتم را هایش حرف شنیدن حوصله اصال شود ساکت کردم می دعا و بودم دوخته چشم پنجره به حوصله بی

 نگاه چهب به گذرا اي گذاشت،لحظه بچه کوچک و مشتاق دهان داخل انگشت دو با را سینه سر.گرفت ام زیرسینه را بچه

 ود،باب مو پراز و کوچک و سرخ صورتش.دارد نگه کوچکش، دهان در امرا سینه تا داد می تکان سر کالفگی با که کردم

  :گفت مالیم لحنی با بودم،پرستار عصبانی دستش از کنم نگاهش خواست نمی دلم.برگرداندم را سرم نفرت

 و کرده ول رو نرمی و گرم جاي کوچولو بشنوه،این قلبتو کنه،صداي احساس اغوشتو عزیزم،بذار دورش بنداز دستتو_

  !تو عشق و مهربونی امید به بیرون اومده



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٩ 

 

 و نیدمش نمی من که گفت چیزي و کشید اي گوشه را خانم زهرا و مادر پرستار برگردم،همان خانه به خواستم می وقتی

 که اي جلهح سمت به نگاهم اختیار بی شدم پساده ماشین از و رسیدیم خانه به بفهمم،وقتی که نبودم کنجکاو هم اصال

 فرو هُري مدل باز اند گذاشته افسانه شوهر رضا آقا براي حجله دانستم می کشید،بااینکه پر بودند گذاشته کوچه سر

 و دمکر می دلتنگی احساس صبح از روز ان.بودند اورده افسانه براي را رضا آقا شهادت خبر که افتادم روزي ریخت،یاد

 که بسیجی بادیدن ولی امدم بیرون خانه از نان خرید براي خانم زهرا اصرار با بود،عاقبت رفته سر حسابی ام حوصله

 شری که جوانی مردنسبتا به وحشت با.رفت یادم از چیز همه کرد می نگاه ها خانه پالك به و داشت دست در کاغذي

 و تنداشت به سفیدي پیراهن.انداخت زیر به سر فورا و دید مرا دوختم،مرد چشم داشت جدي اي قیافه و پرپشت هاي

  کدومه؟ نوروزي آقاي منزل دونید می خواهر،شما ببخشید:پرسید زیر سربه پا،همانطور به سبزارتشی شلوار

 افسانه خانه و کوچه انتهاي سربه با و کشیدم راحتی نیاورده،نفس ما براي وخبري گردد نمی ما دنبال مرد اینکه فهمیدن با

 تسف را رویش که رادیدم افسانه بعد لحظه چند.امد نمی در صدایم که بودم شده مردشوکه ازدیدن چنان.کردم اشاره

 برگشتم هخان داخل به دارد،فوري افسانه با کاري چه تابدانم نماندم منتظر کند،دیگر می صبحت مرد دربا جلوي و گرفته

  :برگشتی؟گفتم زود انقدر چرا پس:پرسید تعجب با که زهراخانم جواب در و

  ....نونوایی تا برم نیامد ام حوصله_

 به دوباره تا ودش بلند صدایی سرو بودم بپرد،منتظر بیرون ام سینه قفسه از خواست می انگار که کوبید می چنان قلبم

 افسانه اب بدانم خواست می دلم ندارد کاري ما با مرد بودم شده مطمئن بود،حاالکه کرده ام دیوانه برگردم،کنجکاوي کوچه

 و منتظر روزها ان که امد،من در صدا به خانه زنگ بعد ساعت یک حدود نکشید طول خیلی انتظارم داشت،اما کار چه

 من دیدن بود،با ایستاده پرازشیرینی بزرگ اي جعبه با افسانه در پشت ولی پریدم جا از اختیار بی بودم یونس انتظار چشم

  :پرسیدم کمرویی با اورد جلو را جعبه

  مناسبت؟ چه به_

  ....شده شهید رضا آقا:زد لبخند و کرد من به غمگینی نگاه

 باور ودمب شنیده که را چیزي.شد پودر افتادو زمین روي دستم از شیرینی که خوردم جا بودم شنیده که اي جمله از چنان

  ...چی؟...چی؟:گفتم لکنت با.کردم نمی

 رسید،همین آرزوش به رضا:گفت و داد باال اش بینی روي را عینکش شصت انگشت زیر با اش همیشگی عادت طبق افسانه

  ....شده شهید دارخوین جبهه در که خبراوردن االن

 زهرا.رفت يبعد خانه کنار به  چاالك و فرز هایی قدم با و چپاند دستم در شیرینی چند نشد من جواب و سوال منتظر دیگر

 ریختم می کاش اختیار بی شیرسینی پراز دستانی با که من دیدن با است در پشت کسی چه بود شده کنجکاو که خانم

 در بودند شده تکه تکه که را ها شیرینی کنم،فقط تعریف برایش توانستم نمی»شده؟ چه:«پرسید می هرچه.شد هول

 به نگفت تسلیت براي خانم زهرا و مادر اتفاق به روز همان عصر. دویدم خودمان اتاق و باال طبقه به و گذاشتم دستش
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 ید،برادرانرس می گوش به کوچه ازسر قران صداي.رفتیم زد می موج جلویش جمعیت و بود شده شلوغ حاال که افسانه خانه

 جلهح رنگی هاي المپ میان در رضا آقا هاي عکس قاب.کردند می نصب کوچه سر حجله دو گریان و پوشان سیاه را آقا

 مجلس ان به من امدن که بودند بحث مشغول خانم زهرا و مادر.شد فشرده قلبم ها حجله دیدن با.بود پیدا دور همان از

 یاورند،منب من براي را  یونس شهادت خبر اگر کردم می فکر بیچارگی با نبود انها هاي حرف به نه؟حواسم یا است درست

 و ودب پیچیده هم در تن عرق و گالب بوي. شدم افسانه خانه داخل کننده ناراحت و تلخ افکار ان میان کنم؟در می چه

 در.ردندک می گریه بلند صداي با و بودند کشیده صورتشان راروي چادرهایشان ها زن از اي عده.کرد می سنگین را فضا

 می شب و خوش حاضرین با لبخندي با و بود نشسته جایش در مستقیم و صاف که افتاد افسانه به چشمم جمع ان

  .....هباش آخرت غم انشاءاهللا گم می تسلیت جون افسانه:گفت آلود بغض مادر.امد جلو و شد بلند رادید ما کرد،وقتی

  :داد جواب یخ سردي و چاقو برندگی به صدایی با افسانه اما

  .....نداره تسلیت شده شهید که بگین،کسی تبریک من به باید شما_

 هم انمخ زهرا زبان. بیند می درمقابلش را غریب و عجیب و فضایی موجودي انگار که کرد می نگاه افسانه به چنان مارم

 پذیرایی تشرب و شیرینی با است مجالس این خاص معموال که خرما و حلوا جاي نشستیم،به اي گوشه سه بود،هر امده بند

 خالی را خودش خواهد می و است حرف پراز بود معلوم شد داخل ما همراه هم مادر رسیدیم خانه به شدیم،وقتی

  :گفت در بستن محض به چون بود هم کند،همانطور

 ندهخ می هرهر وقت اون شده یتیم هاش بچه شده بیوه کمه،خودش اش تخته یه است،دختره دیوونه واقعا افسانه این_

 شدي یچارهب زندگی فشار و تنهایی از که بعد وقت چند احمق دختره بگم بهش خواستم می!بگین تبریک من به گه می و

  !چه؟ یعنی تسلیت فهمی می

 خون مردم جوون. داره حدي دیگه هم ها ادا دراورده،این رو شورش دیگه این:غرید طاقت بی و عصبی هم خانم زهرا

 اییکار این با!مرد می غصه از داشت مادرش بیچاره.....کرده القمر شق این انگار اره می در این اداشو و نمایش و داده شو

  ....شد کباب براش کنه،دلم باز لب از لب توانست نمی ولی کرد می دق بیشتر کرد می عروش که

 تو زدم می همچین بودم جاش اگه من.بود خودش تقصیر:گفت خشمگین بود شده سرخ عصبانیت و حرص از که مادر

 بیچاره رببند،پس دهنتو!احمق دختره گفتم می و چنگم تو گرفتم می رو گیسش!کنه یاد رو رُبـِش و رَب که افسانه دهن

  ...گرفتی؟ عروسی براش تو اونوقت شده تکه تکه خمپاره جلوي من

 رضا آقا لفامی و فک بیچاره!انگارعروسیه کرد می پخش شیرینی و دیدید؟شربت.....اااا:گرفت دهانش دور رو دستش بعد

  ....بودن گرفته مونی الل و خوردن می دق که

 به اشک  هم فکرش کردم؟حتی می چه بودم افسانه جاي به من اگر.بودم رفته فرو فکر در انها هاي حرف به توجه بی

 می طرف ان و اینطرف فرفره مثل و خندید می بریزد اشک اي قطره حتی انکه بی افسانه چطور.اورد می چشمم
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 ان جودو پس....نداشت شوهرش به اي واقعاعالقه شاید باشد؟یا سخت سر و مقاوم انقدر کسی داشت امکان یعنی.چرخید

  ....افسانه داشت سنگی دل چه!نداشت؟ پدرشان به اي عالقه هیچ بچه دو وجود با شد می بود؟ایا چه بچه دو

 می شادي همین براي و رسیده بزرگی سعادت به شوهرش که داشت یقین و ایمان  واقعا خودش قول به هم شاید

 چطور.کردم نمی پیدا برایش جوابی هیچ که معمایی.بود کرده اشغال را ذهنم تمام معمایی مثل افسانه حرکات و رفتار!کرد؟

 معماي این حل از عاجز کند؟عقلم پخش شیرینی و بخندد فجیح وضع ان با هم ان  همسرش درمرگ زنی بود ممکن

 خودم واستمخ می شاید.کنم پیدا افسانه رفتار براي توجیهی خواست می بود،دلم ام دیده اسیب روح با کشمکش در سخت

  .بود بیهوده پازدنی و دست بود هرچه اما کنم مجاب را

 دور نظرم جلوي از اي لحظه هایش بچه بیگانه صورت.بودم افتاده افسانه یاد ب کوچه سر هاي حجله دیدن با باز حاال

 چهب هزاران و افسانه هاي بچه سرنوشت به هم من گناه بی کودك خواست نمی نداشتم،دلم بچه من کاش شد،اي نمی

  .امدم خود به مرضیه دست فشار با که بود کرده پر را چشمانم خانه اشک.مبتالشود جنگ شده یتیم

  منتظري؟ کوچولو،چرا مامان دیگه تو برو_

 خانه به خواست نمی دلم که بود جوري حالم زند می شور دلم چرا دانستم نمی.شدم خانه داخل و کشیدم آهی

 می دعا دل در دادم می جواب شان احوالپرسی به که همانطور من و امدند می دیدنم به فامیل افراد اول برگردم،روزهاي

 عوض ار اش کهنه یا بدهم شیرش خواست نمی دلم.داشتم را بچه حوصله حتی.بردارند سرم از دست و بروند زودتر کردم

 هیچ و مبزن زل رویم جلوي خالی فضاي به راحت خیال با من تا باشد نداشته کارم به کاري کسی خواست می دلم.کنم

  .نکنم کاري

 خلق بد خوابی کم شدت از.پریدم جامی از عرق غرق و دیدم می کابوس برد می خوابم هم اگر خوابیم می پریشان شبها

 خوردم به غذا زور عتاب،به خشم گاهی و اصرار با خانم زهرا مادرو اما بودم داده دست از را اشتهایم و بودم شده الغر و

 با وهرد یوسف و یونس. رسید مهمان جبهه از برایمان که بودم روزي و حال چنین در.شود خشک شیرم تامبادا دادند می

 زغما هایشان صورت و بودند حوصله بی و کسل.نبود همیشه مثل امدنشان کردند،اما غافلگیرمان حسابی و امدند هم

 بی ونسی. فروریخت ام سینه در دل دیدنشان محض به که بود سیمایشان در چه دانم بود،نمی شده تیره و کدر پنهانی

 پنهان حرفی حرکاتش همه برد،در می سر به ناز خواب در که انداخت بچه به  حسرت پر نگاهی بوسید را ام پیشانی میل

 از که دمشنی می را صدایش.شد دمغ نیست،حسابی امیرهمراهشان دید وقتی کشید می امیررا دیدن انتظار که مادر بود،

  :پرسید می یونس

  ....رسونه خودشومی محبوبه دیدن براي نگفت خودش نیومد؟مگه امیرباهاتون چرا پس_

 کرد می سعی زور به مادرم اما شنیدم نمی من که بود اهسته صدایش انقدر زد می حرفی هم اگر یا داد نمی جواب یونس

  .نگهدارد ارام را صدایش

  ....شد؟ چطور بیاید،پس محبوبه زایمان براي داد قول خودش یونس،امیر _
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  .بود اومده تازه اخه...ندادن بهش مرخصی خانم حاج خوب:شد بلند یوسف صداي

  .بود شده گوش وجودم تمام حال بااین ولی کنم تیز گوش نخواستم که بود بلند انقدر یوسف و مادر صداي

  ....بودن اومده هم با دفعه دادن،اون مرخصی یونس به چطور پس_

 ها زودي همین به بیاد،البته کنه ول راحتی به تونه تره،نمی مهم طرف اون امیر مسئولیت اخه خوب:لرزید یوسف صداي

  .میاد

 می روانجام ساده  کارهاي امیر نگفتی دفعه اون مگه یونس: فهمیدم می صدایش از را این بود شده طاقت بی مادر

 بیاد ندادن اجازه بهش و بوده مهم مسئولیتش چطور کارها،پس ازاین و کنه می کمک اشپزخونه تو و شوره می ده،لباس

  دادن؟ مرخصی تو به ولی

  :شد بلند مادر شد،فریاد طوالنی برادر دو سکوت بعدوقتی

 که اي قهدقی همون بگین،از من به خواین نمی شماها که شده چیزي اومده؟یه بالیی چه امیر بگین،سر راستشو من به_

  ...شده طوري یک فهمیدم رسیدین

  کنید؟ می ناراحت رو خودتون خودي بی نشده،چرا چیزي:رسید گوشم به سنگین و بم یونس صداي

 مهمی چیز الاص کنید باور نیامد،ولی ما همراه که اینه شده زخمی کمی یه خوبه،فقط حالش امیر:گفت بالفاصله یوسف و

  ....نیست

 به وا به توجه بی ولی افتاد گریه به لحظه همان هم لرزید،بچه می لرز و ترس از پاهایم.شدم بلند جایم از طاقت بی

 امیر سر بالیی شده؟چه چی یونس: کنم راکنترل خودم توانستم رفتم،نمی یونس سمت به و کردم باز دررا سرعت

  ري؟ می طفره اومده؟چرا

  :مادرامد سمت به فوري پدر.دویدند بیرون ازاشپزخانه هم پدر و مرضیه ما، صداي با

  کنی؟ می شلوغش زن؟چرا شده چی_

  کجاس؟ جان؟امیر یونس شده چی:پرسید و کرد یونس به رو بعد

. ندک کنترل را خودش داشت سعی که پدرم بیچاره.شد روان هایم اشک اختیار بی که دیدم می عجزي چنان نگاهش در

 دو کنزدی حاال که فائزه به و داد می تکان تکان اغوشش بود،در کرده غش گره از که مرا بچه  ناراحت و عصبی مرضیه

  :زد نهیب بود سالش

  ...دیگه کن،برو بازي حیاط تو گیراوردي،برو وقت هم بچه،تو دیگه کن ول_
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 گون ونگ بودیم،صداي عصبی و ناراحت همه.داد هل حیاط در طرف به و کرد جدا دامنش از را کوچک فائزه دست با بعد

 ما هاي نگاه داغی زیر که یونس شد، می کشیده اعصابمان هاي سیم روي اي آرشه مثل هم رسیده راه از تازه نوزاد

  :توپید من بود،به شده کالفه

  ....رفت دیگه،سرمون کن ساکت رو بچه این بگیر محبوب _

 رتی کجاش اومده، سرامیر بالیی نکنید،چه عوض و حرف یونس آقا:گفت آلود بغض و رفت عقب قدمی اما مرضیه

  ....تهرون نکردن اعزامش چرا شده مجروح خورده؟اگر

 ده،باورماوم من امیر سر بالیی چه بگو معصوم بچه این جون به قسم رو تو یونس: گرفت را مرضیه حرف دنباله هم مادر

 هرونت رسوند می خودشو بود طوري هر بود شده زخمی اگه نگرانشم چقدر من که دونه می باشه،اون شده زخمی شه نمی

  ....بشه راحت خیالم من تا

  .داشت غربت و غم انباشت از نشان که پرسوز هاي گریه ان گریه،از زیر زد و بدهد ادامه نتوانست مادردیگر

 و رزیدل می پهنش هاي شانه.افتاد گریه به ما تعجب و بهت میان در و نیاورد طاقت یوسف مادر، سوزناك گریه صداي با

  .اورد می درد به را همه دل اش گریه هق هق صداي

 گاهن اي لحظه در»شده؟ چی:«پرسیدند می هم سر پشت و زدند حلقه دورش ناباور و هراسان یوسف،همه گریه دیدن با

 می وحوض به را انچه خواست نمی دلم و بود بسته را گلویم راه بغض.لرزیدم خواندم درنگاهش انچه از و دزدیدم را یونس

 مرضیه و مادر هاي ضجه صداي بپرم،اما خواب از عرق غرق لحظه هر و باشم خواب خواست می دلم.کنم باور بینم

 از ار بچه بود رسیده راه از پسرانش دیدن براي که زهراخانم تلخ لحظات و دار گیرو ان بیدارم،در که کرد می مطمئنم

 بچه هک همانطور بودند شده گرد سوال و تعجب از هایش چشم.کشید بیرون کشید می نعره طاقت بی که  مرضیه اغوش

 الل ؟چراشده ؟چی یونس شده چی:بود شبیه فریاد به ناراحت و عصبی صدایش.کشید را یونس لباس داد می تکان را

  شدي؟

 یم زخم،دل یک مثل کوبید،صدایش سرش بر محکم و کرد باز را دستانش.برخاست جایش از خانم زهرا دیدن با مادرم

  ....شد پر پر رفت،امیرم دستم از امیرم....شدم بیچاره خانم زهرا واي،واي:سوزاند

 بلند را مادر هیچکس که  بود اسفناك و بد انقدر همه حال افتاد،اما زمین روي و رفت حال از کرده عرق و سرخ بعد

 شده جروحم امیرفقط و اند فهمیده اشتباه بگوید یونس بود منتظر بود،انگار دوخته چشم یونس به ناباورانه پدر.نکرد

 مطمئن انم همه دیگر که بود انوقت.افتاد گریه به طاقت بی و زیرانداخت به سر پدر منتظر نگاه دیدن با یونس است،اما

 د،زبانمیز ضجه چرخید می خودش دور هدف بی سرکنده مرغی مثل مرضیه. است رفته دستمان از نازنینمان امیر شدیم

  :بود گرفته

  ....رفتی؟ کجا امیرم،برادرم واي_
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 بی و تساک که بود بود،پدرم شده خشک جایش سر گیج و مات که کسی تنها میان این در.نبود سوالش به پاسخی اما

 نمی اشک خودش اما بود شده دوخته ما گریان صورتهاي به  هراسان و خالی چشمانش نگاه.کرد می نگاه را ما حرف

  :گفت نامنتظر خشمی با و کرد پرتاب اغوشم در تقریبا را بچه بود شده شوکه که زهراخانم.ریخت

  ....دیگه بده است،شیرش گرسنه بچه کري؟این مگه محبوبه _

  :گرفت را هایش شانه و رفت مارم سراغ به بدهم جوابی تا بماند منتظر انکه بی بعد

 مونده الل دوتا این دید نمی مهلت ماشاءاهللا که شه،شماها نمی باورم که من!نکن برم،باور قربونت خانم،الهی فهیمه_

 اخري هدفع این که نیست یادتون!بود؟ نشده زخمی یوسف دفعه اون مگه شده مجروح امیر حتما!بدین بزنن،مهلت حرف

 انداختم یم راه زاري و گریه اینطوري باید منم زیاده؟پس مسئولیتش داره کار گفتن نیامد یونس و امیر همراه یوسف هم

 خشک بمحبو شیر ممکنه گی کنی؟نمی می بچه جلوي چیه ؟اینکارا!نیامده که  شده شهید یوسف حتما گفتم می و

  !بشه؟

  خانم زهرا شانه روي ضرباتی اهسته یوسف کرد،سرانجام می گریه بند یک هم مادر و زد می حرف ریز یک خانم زهرا

 زهتا بود،انگار کرده گشاد را خانم زهرا چشمان حقیقت درك وحشت.ندهد ادامه دیگر که فهماند او به سر اشاره با و زد

  :گفت اهسته و کرد نگاه یونس به مات و گیج.است گذشته کار کاراز و شده چه فهمید می

  ....نداره حقیقت که بگو یونس _

  !شه نمی باورم:گفت کنان زمزمه دید را یونس سکوت وقتی و

 شاخ کنه می باور شه،کی می باورش کی!ناکامم واي،واي،داداش:کشید بود،جیغ دارشده خش صدایش که مرضیه

  ...رفته دست از شمشادمون

 که شنیدم و ماندم سیاهی آن در لحظه شنیدم،چند می ازدور وزوزي مثل را صداها و بود گرفته را چشمانم جلوي سیاهی

  شد؟ چت محبوب،: زد فریاد یونس

 خشک ايه سینه کرد می تالش عاجزانه پسرکم و بودم خوابیده رختخواب در گشودم چشم وقتی.نفهمیدم چیزي دیگر و

 یه،فریادگ با کودك هربار و بود گرفته من سینه زیر را پسرمان گرفته خون و سرخ هاي چشم با یونس. بمکد را ام خالی

 کهازاین بعد حتما.هستم خودمان خانه در شدم متوجه اطراف به سرسري نگاهی با.کرد می هق داد،هق می سر گرسنگی

 یب امده، سرمان به چه که انداخت یادم به خانه انگیز وهم سکوت.بود اورده خودمان خانه به مرا یونس بود شده بد حالم

  .امد می در زحمت به صدایم و بود شده خشک گلویم.نشستم جایم در و زدم کنار را بچه طاقت

  کجان؟ اینا اینجا؟مامان اوردي منو چرا_

  :گفت اهسته و برداشت بود افتاده سکسکه به گریه شدت از که را بچه یونس

  ...اینجا بیارمت گفتم صداست و پرسر اونجا دیدم هستن،من شما خونه همه_
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 ي،باالخرهر می طفره اومده؟چرا چی امیر سر....بگو راستشو یونس: پرسیدم کالفه.نداشتم را هایش حرف شنیدن حوصله

  .بگی باید که

 براي ندهد آزار مرا خواهد می اما است حرف از لبریز دانستم زد،می نمی حرفی و داد می تکان ارام ارام را بچه یونس

  :گفتم کنم راحت را خیالش انکه

 شده،پس یچ فهمم می که باالخره کنه نمی عوض رو چیزي هیچ تو نگفتن یا شده،گفتن خشک شیرم من یونس ببین_

  شده؟ شهید شده؟امیر چی بگی،بگو بهم خودت بهتره

 و رمب می سر به خیال و خواب در بگوید یونس خواست می بود،دلم گرفته را گلویم بغض.داد تکان را سرش یونس

 که ار بچه.داشت دیگري حکایت یونس غمگین نگاه اما.است شوخی و خنده مشغول خودمان خانه در سرحال و امیرسالم

 تکیه به احتیاج االن بدي،اون دلداري مادرت به باید تو محبوبه: گفت و گذاشت سرجایش بود شده حال بی گریه شدت از

 شترمادرتبی ناراحتی باعث همین کنه می گریه اش است،همه گرسنه بچه بري،این می ازبین خودتو داري تو داره،ولی گاه

  ....شه می

 ستتوان می سعادتی پر و دراز زندگی چه و بود جوان چقدر برادرم که کردم می فکر این شنیدم،به نمی را هایش حرف

  :پرسیدم اختیار بی.باشد داشته

  بودي؟ سرش باالي زجرکشید؟تو خیلی_

  :گفت مستاصل و کشید خورده،آهی جا من سوال از بود پیدا که یونس

 ها بچه راه تا بود رفته جلو عملیات براي اون نبودم،چون سرش باالي شد،منم شهید وفوري نکشید درد اصال نه،امیر_

  ...کنه پاك رو

  شد؟ شهید چطور:پرسیدم پرلرزه صداي با

 را کلمات  زحمت به او و امد می باال گلویش تا حرف.است معذب و ناراحت چقدر بود شد،پیدا جا به جا جایش در یونس

  .امد حرف به سکوت ازمدتی پس داد،سرانجام می قورت

  .....کرده،ولی می خنثی مین داشته_

 وردنشا سختی با ها بچه شه می شهید دم در امیر و شه می منفجر مین:بود سنگین ازبغض صدایش.شد جا به جا دوباره

  ....عقب

 ظیخداحاف پدرت و مادر از و  خونه امده بود دیده خواب قبلش شب:بود شده نامفهوم گریه و بغض شدت از یونس صداي

 خندید یم کردو می شوخی یوسف و من با!قیامت به دیدار گفته بهش و بوسیده و صورتش و سر مادرت گفت کرده،می

 خبرشهادتشو خودمون کرد خواهش ازمون.باشیم روداشته پدرت و مادر هواي افتاد قیامت به اگردیدارمون گفت می و

  ....بیاد تون خونه دم اي دیگه کس ونذاریم بدیم
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 ورتص کلمه باهر.کنم ساکتش فریادي با خواست می خراشید،دلم رامی روحم سوهانی مثل یونس گریه هق هق صداي

 هر و اومد پیش هرچی گفت بهم:بود نامفهوم و دار خش یونس صداي.گرفت می جان چشمم جلوي امیر ومظلوم معصوم

 ونهم می تازه همیشه مادرم دل داغ کار این با گفت می.بذارم مون بچه روي رو امیر اسم نکنم قبول کرد اصرار هم کی

 کسی ادامب کنم،تا پیدا بچه براي مسما یا و خوب اسم یک گرفت قول ازم.افته می من یاد به بزنن صدا رو بچه بار هر و

 بد هاي ماس و لقب بچه روي ممکنه!فکرن کوتاه مردم گفت شده،می شهید اش دایی اومده دنیا به بچه وقتی بیاد یادش

 دنیا هب با چون شه می دنیا بچه ترین خیر قدم ما بچه بشه شهید اگه گفت می خنده با نحسه، قدمش بگن و بذارن

 یمذاشت می سرش سربه هم یوسف و من و زد می حرفها این از اش همه خالصه.طلبیده و دونسته قابل اونو خدا اومدنش

 پسر چقدر یدون نمی!بود،خیلی حیف خیلی امیر! محبوبه آخ...رفتنیه ها زودي همین به کرده حس اون دونستیم نمی دیگه

  ....دونی ،نمی بود خنده خوش و شوخ چقدر دونی نمی بود معرفتی با و خوب

  :گفتم آهسته شنیدم می چاه ته از را یونس بودم،انگارصداي زده زل اتاق سیاهی به

  !دونم می....دونم می_

 و رخس صورتش. کرد جدا اغوشم از را وبچه امد سرم باالي بود کرده پیدا شیرخشک سختی به که خانم زهرا ظهر بعداز

  :گفت و کرد یونس به رو. بود کرده پف

  ...ارمش می دوباره و دم می شیر بچه به بمون،من  محبوبه پیش جا همین تو_

  کجاست؟ مامانم:پرسیدم منگ و گیج

 شپیش آقا احمد و مرضیه. خودتونه خونه نیست بد حالش نباش،مادرت نگران:گفت و زد غمگینی لبخند خانم زهرا

  ....نداري حسابی و درست جون و حال زاییدي تازه نیا،تو خود بی تو.شولوغه برش و هستند،دور

  .بگیرم شناسنامه بچه براي بایدفردا:گفت بزند حرف خودش با انگار یونس

  ...شه نمی دیر گیراوردي؟حاال وا؟وقت:گفت و کرد جا به جا دراغوشش را کرد،بچه نگاهش حیرت با خانم زهرا

 باشه،من هداشت اسم باید بچه دیرشده،این هم حاال تا:بود شده دسترس از دور و عجیب چشمانش کرد،نگاه سربلند یونس

  ...احوال ثبت بره تونه نمی هم محبوب برگردم کی دوباره نیست معلوم برم اگه

 به ور و گذاشت من آغوش در بود شده حال بی گریه و گرسنگی شدت از که را بچه دوباره قرار بی و عصبی خانم زهرا

  :لرزید می عصبانیت ازشدت نشست،صدایش پا دو یونس روي

 اون تخود بري؟ تو ذارم می من بري؟مگه ؟بري؟کجا....شده پرت حواست تو یا شنیدم اشتباه ؟من یونس گفتی چی_

 ات بچه و محبوب پیش و جبهه برنگردي دیگه برگشتی که بعد دفعه و بري دادي قول محبوب به اومدي که دفعه

  گفتی؟ چی ره می یادمون ما کردي فکر زدي؟یا گول بچه...بمونی
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 از تناراح و عصبی خانم کرد،زهرا می پیش و پس را قالی هاي گل انگشت با و بود انداخته زیر به سر ساکت یونس

 به خاکی هچ خواي می ببینم کن نگاه منو:گرفت باال را سرش و برد یونس چانه زیر به را دستش یونس طوالنی سکوت

 و غربود؟ال جوري این دختر شده،این دررفته گور از مرده کن،مثل نگاه زنت نداري؟به نداري،انصاف رحم تو!کنی؟ سرم

 تشدوس!داد شیرنمی شو بچه گرفته،حتی افتاده،افسردگی حال این به تو دست پرنشاط؟از و سرحال یا بود زار زردو

  !!!!!!!!)خوندنه خر گوش تو یاسین خیال خوش چه هه...(کرد نمی نداشت،بغلش

  .زد می را ها حرف این دیگري شخص درباره کردم،انگار می نگاهش سنگ مثل من و کرد می هق هق خانم زهرا

 به مادرش ونچ بشه، تلف گرسنگی از بچه ممکنه وگرنه بگیریم اش سینه زیر رو بچه زور به باید گفت می پرستاره_

 از ته،اینمنداش خوش روز یه خونه این تو اومده و کرده عروسی که وقتی از بیچاره کیه؟این تقصیر نیست،اینا خودش حال

 چهب این به.شده خشک داد می معصوم طفل این به که  هم شیري قطره چهار همون شده پرپر گلش دسته حاال،برادر

 مادرش!گرسنه فهمی است،می گرسنه بچه این!کرده باد شکمش ها افریقایی مثل.بیرون زده هاش استخوان کن نگاه

 سر یه دلت ؟تو یونس فهمی کنه،می نمی فرقی براش بچه این نبود و کنه،بود بغلش نداره بده،حوصله بهش نداره شیر

  ....بکن و معصوم طفل این درك،فکر به جهنم،بابات به بري؟من کنی ول طوري همین خواي نیست؟می رحم سوزن

 کرد،زهرا می سیر دیگري جاي در.نبود او هاي حرف به حواسش اما بود مادرش صورت به نگاهش.زد نمی حرفی یونس

 روضه یدیز قوم براي دارم ببین و من: گفت و زد پوزخندي نیست او به اصال یونس حواس بود شده متوجه انگار هم خانم

 من.یستن ها بمیري تو اون از بمیري تو این بگم بهت توام، با یونس! گم می چی فهمه نمی اصال...خونم می حسین امام

 مثل بري،بشین بذارم که بشی رد من جنازه ازروي فهمی؟مگه می کشم می خجالت پدرش و مادر و  محبوب روي از

  ....نداره انتظار وت از بسه،کسی دیگه هستی جبهه تو که ساله یک.کردي ادا وطنت به رو دینت برس،تو زندگیت به ادم بچه

  .داشت بود،لرزه عجیبی جور گرفت،صدایش آهسته را بچه و انداخت من به نگاهی یونس

  موافقی؟ ایمان،تو بذارم رو پسرم اسم خوام می محبوب  _

  .انداختم باال شانه و بود،انداختم زده زل یونس به تعجب از باز دهانی با که زهراخانم به نگاهی نیم

  ...بذار خواي می کنه،هرچی نمی فرقی من براي_  

 هک خانم زهرا جواب در.امدم راپایین ها پله سرعت به و شدم بتوپد،بلند یونس به خانم زهرا تا نماندم منتظر دیگر

  ...خودمون خونه رم می:کشیدم فریاد»؟ محبوبه کجا«پرسید

 حیاط زاري و شیون صداي.دویدم کوچه طرف آن به و پیچیدم دورم محکم را نماندم،چادرسیاهم اعتراضش منتظر و

 کسی چه بفهمم تا کردم می نگاه ها کفش به دقت به کودکی عادت کفش،به از پربود در بود،پشت کرده پر را کوچکمان

 زنها اقات دور تا دور.کردم باز را در و کشیدم عمیقی شناختم،نفس نمی را ها کفش اینبارصاحبان اما....امده مان خانه به

 پچ پچ نارمک از صدایی.گشتم می مرضیه و مادر دنبال به را اتاق دور نگاه با.کردند می وگریه بودند نشسته پوش سیاه

  ....کوچیکه خواهرشه،خواهر اینم:کرد
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 باشند،سرخ یدهکش کیسه را صورتش نشناختمش،انگار اي لحظه.امد می طرفم به خیزان و برخاست،افتادن مرضیه فریاد بعد

  .بود شده دورگه و دار خش صدایش.کرد می خودنمایی صورتش در زخمی خطی مثل چشمانش.بود کرده عرق و

 خواستی یم شده، سرت بر خاکی چه ببین بینی؟بیا می چی داداشت عروسی مجلس جاي به ببین بیا.... محبوبه بیا _

  ...بیاري گل خواستی قندبیاري،می

 دسته داداش بیا....اوردن رو شمشاد شاخ که اوردن،بیا رو داماد تازه که بیا:شد نمی ساکت اما بود افتاده هق هق به مرضیه

  ...ببین رو گلت

 رو سرش...نداره دست نداره،امیرم سر امیرم...محبوب،محبوب،محبوب واي:شد بلند اي گوشه از مادر ضجه صداي بعد

 داغون و درب و تکه تکه رشیدش و جوون بدن بگم کی برگشته،به دست و سر بی پسرم بگم کی نکردن،به پیدا

 فته،؛دلمگر اتیش بگیر،دلم تقاص!بگیر تقاص خدا اي....شده پاره پاره مهربونش قلب شه می باورش کی...برگشته

 ،تقاصهستی الجبارین قاسم تو خدا بشه،اي خنک دلم تا تقاصم منتظر من هستی هم جبار تو خدا اي....خدا اي....سوخته

  .....بگیر رو پسرم

 یگوید؟یعن می چه مادرم کردم می فکر مرضیه آغوش در مات و گیج من.کردند می شیون زنها بقیه و زد می ضجه مادر

  !امیراست؟ که معلومه ازکجا نداره،پس ودست سر امیر که چی

 نم،باک جبران را چیز همه خودم براي خواستم می موضوع،انگار اصل تا دادم می اهمیت بیشتر جزئیات به ها دیوانه مثل

 هاییروز یاد به.امده سرمان بر چه که یادنیاورم به تا کنم فکر موضوع اصل به دیرتر هرچه دار خنده و افکاراحمقانه آن

 شیدتاک می اي نقشه گذاشت،هرروز می سرمان سربه دویدیم،چقدر می هم دنبال قدیمی خانه دران امیر با که بودم افتاده

 خانه چککو فضاي شادمان قهقه صداي شد،بعد می برآب نقش اش ونقشه فهمیدیم می ما ولی بترساند را مرضیه و من

 با او کردند می سرزنشش کلی همه گشت برمی فوتبال از زخمی زانوهاي با کرده عرق و خاکی که روزهایی.کرد راپرمی

 ند،روزيک فرار پدر داد بی و ازداد شدتا می قایم درخرپشته و کرد می خراب را امتحانش که زد،روزهایی لبخندمی خیالی بی

 مادر چادري مهمان با عمه بد سردو برخورد از چقدر همه.امد یادم بود نشسته ملوك کنارعمه و بود کرده سرش چادر که

 روزهایی چه که واي.گرفت اش خنده نیست، امیر جز کسی پوش چادر خانم ان فهمید وقتی هم عمه حتی.خندیدیم

 چرا مکرد می فکر بیچارگی با من و زد می زار مرضیه. داشتیم چقدردوستش ما و بود نشاط و شور پارچه بود،امیریک

 دوستش و برم می لذت کارهایش از چقدر که نگفتم او به وقت هیچ چرا!دارم دوستش چقدر نگفتم برادرم به هرگز

  !!!!!)شه می دیر زود خیلی گن می که اینجاس!(دارم؟

 یرد چیز همه براي چقدر که واي!خوردم می حسرت و سوختم می گداخته زغالی مثل بود رفته ازدستم فرصت که حاال

 یدمد می که چیزي از و کردم نگاهش دقت با.امد بیرون خانه مهمان از پدرم بودم ایستاده در جلوي که همانطور.بود شده

 لبخند من دندی با بود،حتی برده ماتش باشد کرده گریه انکه بی پدرم.تاخوردم زمین روي اختیار بی که شدم مغلوب چنان

 ایشه لباس.چرخید می چشمخانه در ازار بی اي دیوانه احساس،مثل و زندگی از خالی چشمانش نگاه.داد تکان دست و زد

  .نیست جایش سر اصال حواسش بود پیدا و بود اشفته و نامرتب
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 پوش سیاه هاي زن اما فرارکنم خانه آن از خواست می دلم که بودم شده هراسان و حال بد انقدر دیدم می که چیزي از

 شده قاطی هم در که وگالب تن عرق بوي از بریزند،حالم دهانم داخل زور به را چیزي داشتند سعی و بودند گرفته دورمرا

  :فریادکشیدم و زدم لیوان زیر دست خورد،با بهم بود

  ....کنار برید...کنید ولم_

  .شدم غرق هایم پلک پشت سیاهی در دوباره و رفتم حال از که زدم فریاد انقدر بعد

 رو و زیر را چیز همه طوفانی مثل که زیادبود حدي تغییربه این.شد تغییر دستخوش مان همه امیرزندگی شهادت از بعد

 نتظرم هراسان و پرید می جا از باهرصدایی و داشت دلشوره روزها اکثر.بود شده افسرده و مضطرب شدت به مادر.بود کرده

 نمی نیفتاده،باورش بدي اتفاق هیچ که کنیم مطمئنش خواستیم می بدهند،هرچه را بد خبر خودش خیال به تا ماند می

 مک کم اضطراب و دلشوره گریاند،این می هم را ما و افتاد می گریه به خودش که داد می قسم و پرسید می انقدر.شد

 حیحص نمازش مبادا داشت دلشوره.رسید می نجس و کثیف جا همه نظرش به.بود شده مارم در وسواس نوعی به تبدیل

 می بارآب دهها و شست می را بود برش دورو که چیزي هر خالصه و لحاف و مالفه و بدنش،فرش لباسش،. نباشد

 سرد آب در ماندن زیاد از پاهاش.بود شده زخمی و خورده ترك دستانش پوست که کشید می آب و شست می انقدر.کشید

 شوم می رو چیز همه وقتی:«گفت می.کرد نمی گوش هم هیچکس حرف به اما بود کرده ورم و داشت درد اوقات اکثر

  !»کنم می شک بدتر گید می که پاکه،شماها که شم می مطمئن

 ساعتها.داد می انجام غریبی و عجیب وکارهاي زد می ربط بی هاي حرف.بود شده تر خراب و بدتر هم مادرم پدراز حال

 یم مدرسه به هنوز ما کرد می فکر و کرد می سیر گذشته در اکثراوقات ماند می حرکت بی و زد می زل مقابلش به

 را رشاست،س ناراحت و کند می گریه چه براي پرسیدیم می ازش هرچه و کرد می گریه دلیل بی هم وقتها بعضی.رویم

 آندر که اي اداره طرف از که بود اینطوري.شناخت نمی را ما کرد،انگار می نگاهمان ها گنگ مثل و داد می تکان تکان

 ازاطرافش و نشست می گوشهاي آزار بی کودکی ش،مثل ماندگار خانه در و شناخته افتاده کار کرداز می کار

 او و بزند حرف پدر با کرد می سعی محبی آقاي هرچه.فهمیدیم نمی که کرد می زمزمه لب زیر چیزي گاهی.خبرنداشت

 یخوب حال هم مرضیه. نداشت وجود عاقالن براي جایی که کرد می سیر دنیایی در پدرم.بود فایده بی خوداورد به را

 وزر و حال ان با و بود بریده را امانش ساله دو فائزه طرفی از.بود کرده اش بیچاره امیر شهادت غم طرف یک از نداشت

 اندارش نیش زبان شوهرش خواهر و شوهر مادر بود شده باعث همین و نداشت را خانه کارهاي و بچه به رسیدگی حوصله

 لگیربودمد دنیا همه از.بود گرفته دلم.داشتم دیگر حالی اما من.بود کرده خویش تند و عصبی اینها وهمه بدهند رانشانش

 می اودعو ام شده روبرو یوسف با که دیدم می خواب در شبها گاهی.بودم وناراحت دلگیر یونس ازدست بیشتر همه از و

. مشد می تر جري من کرد می اوسکوت هرچه.کردم می خواستش باز و زدم فریادمی سرش عصبانیت با خواب در.کنم

  .اندم می جایش سر زیر به سر و ساکت همانطور او ولی کوبیدم می رویش سرو بر کرده گره هاي مشت با گاهی حتی

  :زدم می داد سرش خواب کند،در آرام مرا کرد می سعی نه کرد می فرار نه
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 دسالص اوردي نمی هیجان به رو امیر و کردي نمی تعریف جبهه از همه اون تو اگه!توست تقصیر ها بدبختی این تمام_

 حتی هک کردي کاري.کنه ول منو یونس، شدي باعث تو!جنگ بره خواد می بگه بابا و مامان به کرد نمی جرات هم دیگه

 وت رو امیر!دارت شاخ هاي حرف اون تو به چسبیده فقط!مادرش پدرو ایمان،نه من،نه نیست،نه مهم براش هم اش بچه

 کاندیدکرده داربراش خانواده و خوب دختر چندتا دونی داشت؟می ارزو براش مامانم چقدر دونی دادي،می کشستن به

  ....دیدي؟ دیدي،پاهاشو رو امده؟دستاش روزش به چه حاال دونی بود؟می گذاشته هم رو اش نوه اسم بود،حتی

 می کترداده،د ازدست رو عقلش بابام.توست چیزهاتقصیر این تمام.است گریه حال در شده،دایم سفید سرش موهاي تمام

 ور ماها اما کنه می گریه و زنه می حرف خودش شده،براي عقل شده،شیرین شوك باعث همین و خورده بدي ضربه گه

  .....طرف اون کشوندي و امیر و یونس تو!توست تقصیر ها بدبختی این شناسه،تمام نمی

 حرص داد نمی را جوابم او اینکه از و کشیدم می فریاد سریوسف گریه نداشت،با تمامی هایم حرف هم خواب در حتی

 حسرت با وقت ان.کردم می پیدا رختخواب در اشک از خیش و عرق غرق را خودم و پریدم می خواب از خوردم،گاهی می

  .کردیم می زندگی هم با پدري خانه در و بود زنده امیر که کردم فکرمی روزهاي به

 کنارم در کوچک ایمان گرفت،وجود می درد صورتم و فک تمام که دادم می فشار  هم روي را هایم دندان انقدر خواب در

 با واستنیخ و شیرین ماهه چندِ  ایمان.گذشت می خاکستري و تلخ روزها ان.تنهانبودم تنهاي حداقل.بود برایم قلبی قوت

 نبود خانه خانم زهرا اگر.نداشتم را بچه با کردن بازي حوصله.کردم می نگاهش تفاوت بی من و زد می پا و دست دیدنم

 ار بچه و امد می باال شنید می را بچه گریه صداي وقتی زود ازصبح او.امد می گناهم بی ایمان برسر چه  دانم نمی

 یم شیر ایمان به خانم دادیم،زهرا می خشک شیر بچه به باالجبار و بود شده خشک کلی به شیرم.برد می همراهش

 من که کارهایی.کرد می بازي و زد می حرف او با ها ساعت کردو می حمام را بچه کرد، می راعوض اش کهنه.داد

  !بودم بلد نه داشتم را اش حوصله نه ولی دادم می بایدانجام

 داشتم،چهن هم را ایمان دیدن حوصله که بود گرفته انچنان رفت،دلم می ودکتر زد می واکسن وقت چه ایمان نفهمیدم حتی

 می را گربانم سختی به وجدان عذاب زد می وپا دست و خندید می بادیدنم وقتی گاهی!او از مواظبت و رسیدگی به رسد

 بود اختهس چیزي من از افسردگی که افسوس اما گرفت می اتش بیگناهم بچه براي دلم و کردم می بغض گرفت،حتی

  !شناختمش نمی هم خودم گاهی که

 ار خبر،ما بی یونس که وقتی از خصوص به.بود زنده زور به خودش قول نداشت،به حسابی و درست حال هم خانم زهرا

 عزاداري راسمم درتمام و گرفت شناسنامه ایمان براي اینکه از بعد یونس. بود شده افسرده و دلگیر بیشتر بود کرده ترك

 تا بود هکالف و قرار بی سرکنده مرغ مثل یونس  بود رفته قبل روز چند یوسف. بود کرده رفتن عزم کرد شرکت امیر

 اب روزها اکثر.برگردد جبهه به یونس نگذارد تا بود کرده جزم را عزمش هم خانم زهرا اما.برود بیرون خانه قفس زودتراز

  .شدم بیدارمی خواب از مادرش و یونس مگوي بگو

 تو به و ودب حامله بري،زنت ذاشتم می نباید هم دفعه جبهه،اون بري دوباره که بیار بیرون ازگوشت رو پنبه این یونس _

  !توست هاي نشناسی تقصیروقت محبوب هاي گرفتاري فهمی؟تمام داشت،می احتیاج
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  .گرفت می را خودش جلوي بزندولی فریاد خواست می قراربود،انگار بی یونس صداي

 باز حساب حرفم رو سرم خیر!برگردم دادم دارم،قول کار اونجاهزارتا زنید؟من می زور حرف چرا!من مادر آخه_

  !!!)زیاده خیلی روشون مردا این خدا به!!!!!!!چی دادي محبوبه به که قولی پس.........(کردن

  :بود کالفه و بحث و ازجر حوصله بی زهراخانم صداي

 تو جاي به که هستن نفردیگه هزار.شه نمی خالی جبهه برنگردي تواگه بندن،نترس می رو حسابشون حاال خوب_

  .نیار بهونه ما براي هم خود بی!بدن کاراتوانجام

  :است میدان پیروز آخرکدام بفهمم تا بشنوم را پسر و مادر مکالمه ادامه که بود شده تیز هایم گوش حسابی

 بعد!!!!)باطل خیال زهی ولی! دوستان از پوزش عرض با(رم، می که اخره دفعه این دم می قول بهت من مامان ببین_

  !گردم برمی همیشه براي

 بچه و زن وزر به چه ببرنت اسیري به دونم می چه یا بشی کشته اگه کردي فکر هیچ!برنگردي همیشه براي هم شاید_

 بچه.....؟نگفتی گردم،مگه برمی همیشه براي برم که دفعه این گفتی هم پیش کنی؟دفعه فکرمی تو اد؟اصال می ات

  گیراوردي؟

  چه جااون نداري خبر که شما آخه.برگردم مجبورم که اومد پیش برام کاري ولی گفتم دفعه اون دارید حق واهللا،شما نه_

  .....شما و محبوب پیش تا الزمه بیشتر اونجا من وجود گذره،واهللا می

 ایمانی يهستی،بابا محبوب شوهر تو ولی ندارین فرقی نفردیگه یه یا سربازه،تو از پر اونجا!نزن خود بی حرف یونس _

 خواستم یم هم ازیوسف بودم نیستم،اگر خودم فکر به اصال من!جهنم به بابات و ندارن،حاالمن رو کسی تو جز به که اونا

 فهمی؟اینه ره،میندا بچه و زن.نیست حمایتش تحت یالقوزه،کسی اون کنه می فرق تو با یوسف ولی برنگرده ودیگه بمونه

 شمچ محبوبه داري، کنه،توخانواده می فرق تو وضع ولی بکنه دوستداره هرکاري بذار گم می کنم نمی اجبارش من که

 نگاه چشماشون تو کشم می خجالت واهللا.افتاده اززندگی خانم شده،فهیمه شهید امیر که هم وقتی از.توست به امیدش

 یچارهب فکراون به هم کمی یه آخه.شده اش بدبختی باعث من پسر که ازدخترشون گلشون،اینم دست پسر از کنم،اون

 اشه،اوناب راحت ایمان و محبوبه بابت از حداقل خیالشون بذار!نشو دلشون بار دیگه پردردشون،تو دل براي باش،بمیرم ها

 رفته کجا تانصاف ندارن،آخه بشه بارشون سر هم بچه یه با محبوبه اینوکه حوصله دارن،دیگه گرفتاري کافی قدر به االن

  ؟!انصاف بی

 یتیم را  ایمان و بیوه مراهم نداشتند طاقت دیگر پدرم و مادر واقعا.شد می سرازیر هایم اشک خانم زهرا هاي حرف از

 چه من افتاد می یونس براي اتفاقی اگر لرزید می بدنم ها حساب بااین.نداشتند را توانش کنند،اصال سرپرستی و ببینند

 یه دم،بابو کرده رها کاره نیمه هم را درسم داشتم، کردن کار عرضه نه بودم بلد کاري نه!ریختم؟ می سرم بر باید خاکی

  :ریخت بهم افکارم یونس صداي شنیدن با!کردم؟ می غلطی چه باید کوچک بچه
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 نمی جنب محبوب و شما دل ور از و گردم برمی جبهه،بعدش رم می که اخره دفعه این دم می مردونه قول بهت مامان_

  ....خورم

 و کار رس برو بابات با هم فردا یونس،از کن بیرون سرت از و رفتن بري،فکر ذارم اخربود،فهمیدي؟نمی باردفعه این!نه_

 ه؟هنوزچ یعنی مشترك زندگی نفهمیده اصال!خونه محبوب براي دلم واهللا.برسی ات بچه و زن به که زندگیت،وقتشه

 حال به که داداشش،باباش از اینم!آرامشی،هیچی نه زندگی، نه شوهري رودستش،نه مونده هم بچه یه نشده هیچی

 بچه.اشهب نداشته رو ایمان حوصله که دم می حق بهش!باشه؟ خوش دل کی به بچه بدتر،این اون از نیست،مادرشم خودش

 این آخه.شد می تلف اول روزاي همون بچه این نبودم من اگه کن نداره،باور طفلک اون که خواد می دماغ و دل داري

  انصافه؟

 روز بحص اما بماند خواهد می و است شده قانع کردم می فکر خوشبینانه من و نداد مادرش حرفهاي به دیگرجوابی یونس

 هک کند قانعم خواست می خانم زهرا هرچه.است رفته که فهمیدم است خالی یونس جاي دیدم و شدم بیدار وقتی بعد

 را یونس ايه حرف و وکارها افتادم قبل شب یاد.نشد بزند،باورم قدمی و بخرد نان رفته شاید و برنگشته جبهه به یونس

  .است رفته جبهه به یونس شدم مطمئن و گذراندم ذهنم از

  :گفت باخنده دید مرا تعجب وقتی بست را ساکش صبر سر قبل شب

  .کنم می پیدا جا براشون بعدا نباشه پاش و ریخت که تو این ذارم می رو وسایلم دارم_

 تانمدس و کشید دراز من کنار بعد.بوسید بارها را صورتش و داشت نگه اغوش در زیادي مدت را ایمان هم خواب موقع شب

  :کرد زمزمه گوشم وکنار گرفت دردست را

 تیکه شده هم فسقلی دارم،این دوستت چقدر که باشه یادت همیشه خواد می دلم.دارم دوستت خیلی محبوب _

 يا تیکه مثل.دارم دوست رو ایمان واقعا من ولی باشه داشته دوست انقدر شو بچه ادم شد نمی باورم وجودم،هیچوقت

 نقدرا تو نبودم،ولی برات خوبی شوهر حاال تا دونم کنم،می می مالکیت احساس بهش نسبت و دارم دوستش ازوجودم

 بچه وقتی هن بودم پیشت حاملگی تو نه.نبودم خوبی پدر هم بچه این کنی،براي نمی اعتراض و گی نمی هیچی که خوبی

  !کن حالل و ببخش منو خودت بزرگی به دونم،تو می کردم،خودمم اهمال خیلی.بودم کنارت اومد دنیا به

  نی؟ک می محبوبه،حاللم: شد خیره صورتم به دقت شد،با بلند دستش روي و چرخید طرفم دید،به مرا سکوت وقتی

  :گفتم حوصله بی بردارد سرم از دست انکه براي اوردم،ولی نمی در سر هایش حرف از

  چه؟ یعنی ها حرف این اصال...آره_

  :داشت ریهگ و بغض از رنگی صدایش.بوسید و برد لبهایش طرف بودبه دردستش که را کشید،دستم دراز دوباره یونس

 خوبی هرشو من.هاست حرف این از بیشتر خیلی لیاقتت کردي،تو نمی ازدواج بامن کاش.دارم دوستت خیلی محبوبه _

  ...بگیرم طال رو پات کنم،سرتا فراهم رو چیزها بهترین برات خواست می تونیستم،دلم براي
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 کن،طال عمل ات وظیفه به و باش بچه این و من سر باال بگیري،تو طال رو سرتاپام نکرده الزم:گفتم حوصله بی و رنجیده

 المح زندگی این از!شدم خسته تکون و هول همه این یونس،از ندارم انتظاري چشم طاقت دیگه من!پیشکش جواهر و

 کردي رفک هیچ بیاد تو سر بالیی نکرده خدایی اگه.ندارم طاقت دیگه اومد؟من امیر سر بالیی چه دیدي...خوره می بهم

 خیلی ابامب بگیرم،چون دست گدایی کاسه باید!دارم تحصیالتی نه بلدم کاري نه اد؟منکه می بچه این و من روز به چه

 تودیگه خدا رو بدتر،تو اون از هم افتاده،مامانم روزي چه به که بینی می خودت.بیاره در رو خودشون خرج کنه هنر

  ....نشو قوزباالقوز

  .... محبوبه دارم دوستت خیلی:تکرارکرد دوباره چون بود نشنیده مرا حرفهاي انگار بوسید را دستم پشت ارامی به یونس

 من به خواست می ضمن در و برود خداحافظی و خبر بدون خواست اومی.داشت معنی چه هایش حرف فهمیدم می حاال

 بالحنی تهبرگش جبهه به یونس شد مطمئن خانم زهرا وقتی روز چند دلگیربودم،بعداز خیلی ازدستش.دارد دوستم بگوید

 بی اخرش کردم دادم،التماسش قسمش همه نیست،اون پسرم یونس دیگه ازامروز!برم نمی هم اسمشو دیگه:گفت جدي

  ......رفت و گذاشت خداحافظی

 و الح ان از را مادرم کردم می سعی و رفتم می مان خانه به صبح روز هر تقریبا.نداشتم را او به دادن دلداري توان دیگر

 دلم بود تهخس و فرسوده ذهنم.کرد می درد بدنم باشم،تمام شده له ماشین زیر انگار گشتم برمی وقتی.بیاورم بیرون روز

  .نداشتم توان و تاب دیگر.بکشم فریاد سرهمه خواست می

 می و بودم خوابانده را ایمان تازه روز ان.برگشت پدري خانه قهربه حالت به هم مرضیه که بودیم اوضاع و حالت این در

  :گفت بیدارنشود بچه که طوري سررسید،اهسته متعجب نگاهی با خانم زهرا که بروم مان خانه به خواستم

 یسالت به.بود دستش هم بزرگ چمدون یک و بود همراهش دیدم،فائزه رو مرضی که بخرم نون بودم رفته محبوبه _

  مسافرت؟ بره خواد می

 رو کجا!نه:گفتم نرسید،مات ذهنم به چیزي اما کنم پیدا را سوالش جواب تا گشتم را ذهنم سرعت به کردم نگاهش گیج

  بره؟ داره

 یم خودم دور کند فرار گربه دست از که موشی مثل.برخاستم جا از و گذاشتم پایین پاهایم روي از را بچه سرعت به

 گریستن می کارهایم و من به کند نگاه اي دیونه به انگار که خانم زهرا سرانجام.گرداندم می چشم چادرم دنبال و چرخیدم

  :گفت

  ...کردي اونجاست،اویزون...گردي؟ می چادرت دنبال_

 صمیمت هربار.شد می گم اتاقم در بارش با شتر مادرم قول به.بود شلوغ و ریخته درهم چیز کردم،همه نگاه اتاق اطراف به

 کشی یم زحمت انقدر چی براي کی؟ براي:گفتم می خودم به کنم اوري جمع را اطرافم و تمیزکنم را وسایلم گرفتم می

 فردا!نی؟ک می انقدرتمیزکاري که بیاد قرار چی؟کی که خوب!گل دسته کردي رو اتاق گیریم شی؟حاال می راست و دوال و

  ...کن ره،ول می باال سرش از گند همینطوري دوباره
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  .بود ریخته هم در و ازدواجم،کثیف اول روزهاي برعکس اطرافم که بود این

  :گفتم کردم می مرتبش سرم روي که همانطور و کردم پیدا را چادرم سرانجام

  ...طرف اون بیاین خواستین ور،شماهم اون رم می من خانم زهرا_

 ضطربم مادر و بود ریختن اشک حال در مرضیه خانه به رسیدم دویدم،وقتی ها پله از بدهد جوابی خانم زهرا اینکه از قبل

 رضیهم شدند بلند جا از هردو من دیدن فهمیدم،با نمی که گفت می چیزهایی لب زیر و پیچاند می هم در را دستهایش

 می ریهگ چه براي دانستم کردن،نمی گریه به کرد شروع و انداخت گردنم دور رامحکم دستانش.رسید من به مادر زودتراز

 فائزه جون ور شده؟تو چی مرضی: گفتم پرید،ملتمسانه می بیرون ازحلقم داشت دلم دلشوره و نگرانی شدت از ولی کند

  ....شده چی بگو مرضی ندارم، طاقت بزن،من حرف!نکن گریه

 اش ذاتی مهربانی کرد،با پاك را چشمانش روسري بال با و کرد باز گردنم دور از را دستانش صدایم لحن شنیدن با

  ....رسیده جام این به دیگه فقط نشده چیزي!نکن،نترس جون،هول محبوب برم قربونت الهی:گفت

 ناراحت وت دست شده،از دعواش ملی عمه با مرضی مامان:گفت زبانی شیرین با فائزه.زد گلویش به چندبار دست لبه با

  ...محبوب خاله نیست

  .رابوسیدم صورتش و کردم بغل بود زیبا عروسکی مثل که را فائزه اختیار بی

  !کن بازي ها جوجه با حیاط تو خوشگلم،برو بره قربونت خاله الهی_

  نیاوردي؟ رو نی نی:پرسید کودکانه لحن ان با و زد لبخند فائزه

 اونم یگهد دقیقه کن،چند بازي برو تو.بزرگشه مامان پیش نی جون،نی خاله نه:بوسیدم را تپلش و چاق هاي گونه دوباره

  ...ادش می

 رفط به سرعت به بود انداخته اینا مامان حیاط در و بود خریده برایش احمد که بود رنگی هاي جوجه عاشق که فائزه

  !ها نري حوض طرف!باش خودت مواظب فائزه:زد داد سرش پشت از کنان گریه همانطور مرضیه. دوید حیاط

 نگاهش نگران. کرد خالی داشت دست در که اي مچاله دردستمال صدا و سر با را دماغش و روریزمین شد ولو بعد

  شده؟ دعوات احمد مرضی؟با شده چی:کردم

 که نگرفت آتیش همین از هم اینا.سوخت نمی انقدردلم شد می دعوام بااحمد کاش:زد تلخی لبخند و باال داد ابرو ناز با

  ....نداریم مشکل هم با احمد و من

  کی؟:کردم نگاهش منگ و گیج

  !خانم ملیحه!انترش خواهر:کرد کج را اش لوچه و لب مرضیه
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 حوصله بی و طاقت کم بعدازامیر ولی رفتم نمی در کوره از کرد می کاري هر حاال بیاره،تا در منو حرص خواد می

 روزي چند بیام گفتم شدم طاقت بی امروزم.شد دعوام اخرباهاش اصالندارم،دیروزعصري رو ها بدجنسی این شدم،حوصله

  ....بیاد براشون چشمه یه مادرش و ملیحه سراغ بره بگذره سخت بهش احمد بگیرم،هم آروم هم تا اینا مامان پیش

 لباس یرز گوشت از کوهی مثل هیکلش بوداما شده قبل از تر قشنگ صورتش بود شده چاق کردم،چقدر نگاهش غمگین

  .امد می چشم به پله گشاد،پله نخی

  هم؟ تیپ به زدید دفعه یه نداشتی؟چرا مشکل مادرش و ملی با شده؟توکه چی اخه:گفتم آهسته

 اول وزر همون از اینا گرنه و نداشتم مشکل حاال تا که بود من خانمی از:داد تکان هوا در را دستش مزه با ادایی با مرضیه

 تنداش نرفته رو از داده رد جواب بابا و منو خواستگاري اومد دفعه ده احمد اینکه حرص بودن،از بسته ازرو شمشیر برام

 انمی دفعه هر!کرده راضی رو بابا تا  رفته و امده همه این احمد که سوخته چقدردلشون که فهمم می تازه حاال!مردن می

 رده،خوبک محلی بی ما به مرضی که کنن می قهر الکی کنن نمی پیدا که گردن،هیچی می اي بهانه یه دنبال ما خونه

 یناا گیره،عروسی می بهانه فائزه ورهم اون از و ندارم حوصله بینن می که حاال...پرتا و چرت این از و نکرده پذیرایی

 اینجوري بود نزهت اگه که کشن می رخم به رو احمد ترشیده دایی دختر اون و گیرن می بهانه ازم چپ و راست!شده

 دمخو پیش کنم درست شام نداشتم سرم،حوصله شد سوار آوار عین خواهرش هم عصر دیروز.شد می اونجوري و شد می

 وقتی از ندارم حال اصال دیدم ولی کنم درست شام بلندبشم خواستم اومد ملی که بعد.خوریم می حاضري احمد با گفتم

  ....کنم می سیر ها گذشته خیالم،تو فکرو تو اش ره،همه نمی کار به دلم و دست شد پرپر اونطوري امیر

 لتام کور چشمش اومده دعوت ملیحه،بی پدر گور گفتم خودم با:داد ادامه مرضیه که »همینطور منم«بگویم خواستم

 هفته نکردي؟از آویزون رو ها دري پشت این که هنوز جون مرضی اِ:کرد شروع شد وارد که هم اول همون کنه،از کوفت

 ونج فائزه اِ،اِ :جورید میمون عین را بچه پاي سرتا و کرد بغل را فائزه و نشست بعد...اینجا افتاده طوري همین پیش

 مامانت...کثیفه و لک چقدر لباست واي واي!است خورده گره چقدر موهات برات شده،بمیرم بلند هات ناخن عمه،چقدر

 و داختان من به نگاهی رسید احمد که بعد.کنم مرتب موهاتو خودم بیار رو شونه اون کنه؟بدو تمیز رو تو نداره حوصله

 اومده،انصافت غروب رفته صبح از شی؟بدبخت می خسته احمد جلو بذاري جوش آب لیوان یه!داداش زن وا:کرد اخم

  کجاست؟

 ستگیخ بینم می رو فائزه و مرضی که همین نسوزه،من من واسه دلت تو:گفت بهش شناسه می رو خواهرش که هم احمد

  .اد می در تنم از

 کنه می پا به رضا،خون جلوي بذارم چایی دیر ذره یه اگه من بده شانس وا؟خدا:که دراومد هم روش و چشم بی خواهر

  .شم می پشیمون زندگی از که گه می بیراه بدو انقدر

 ادرص دستور هزارتا خونه تو!نبین اینجوري رو احمد این!داداش زن ها اوردي شانس خیلی:باال داد ابرو و من به کرد رو بعد

 خوردش به چیزي مارداري،اگه مهره انگارتو نگو،واله شدکه می عصبانی انقدر شد می پیش و پس کمی یه اگه کرد می

  ...خدا رو تو بده یاد هم ما به دي می
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  خوردش؟ به دم می خانم؟چی ملیحه چیه ها حرف این:گفتم حوصله بی

 این از نیستی بلد اصال ملی،تو داده خوردم به محبت و مهر دواي:گفت بیاره رودر ملیحه حرص اد می خوشش که احمد

  ...کنه می ایثار کلی کنه می تحمل رو تو که همون.بدي بدبخت رضاي اون خورد به کنی درست چیزا

  :گفت و هم تو کشید و بود،اخماش شده یخ رو سنگ من جلوي که ملیحه

 می زندگی کثافت و گند توي داري که بسوزه خودت واسه منم،دلت زندگیش شانس نسوزه،اون رضا واسه دلت_

 خورد ریشت به تره گردي برمی سرکارهم نداري،از که نهار و شام الحمداهللا!ره می باال ات بچه روي و سر از کنی،کثافت

  مرد؟ گن می هم تو به اخه!کنن نمی

 می عینف چه بزنی؟اخه بهم رو احمد منو بین اومدي یا مهمونی اومدي خانم ملی:گفتم بود اومده سر صبرم دیگه که منم

  .بندازي هم جون به رو ما بري

 نز بودکه وقتی مال پورت و هارت.گه نمی بهت باالتر گل از تو وغمزه عشوه اون با!نترس:گفت پررو پررو هم ملی

  ...بود خونه و نداشت

 اش چایی و غذا و بوده ومرتب تمیز اش خونه همیشه که اینه خاطر به!نه:گفتم و کنار گذاشتم رو رودربایستی دیگه منم

 ركد منو احمد!نستن شما مثل که همه.افتادم دماغ و دل از  شده شهید برادرم که وقتی از من که دونه می راه،خودش به

  ...کنه می

  :کنه،گفت قهر خواد می یعنی رفت در طرف پاشد ملیحه

 پاشد و روکرد اش زاري و مُرد،گریه باباش هم نزهت ننداز،واهللا داداشت گردن خودتو عرضگی بی و تنبلی دیگه حاال_

  !اش زندگی دنبال رفت

 کنه،اینطور یم زندگی مادرش پیش که زندگی؟نزهت کدوم:گفتم بگیرم رو زبونم جلوي تونستم بود،نمی گرفته حرصم

  ....بره جایی نیست قرار هم حاال حاال پیداست که

 اییگد گشنه هر زن خواد نمی چون مادرشه پیش بله:بود شده سرخ غضب از خونه،چشماش تو برگشت دوباره ملیحه

 گردن به دایی زن خونه کارهاي تموم حاال همین.کنه انتخاب رو بهترین هایش خواستگار ازبین خواد بشه،می

 کیی.کنه می حظ ادم سفره تو چینه جورغذامی اتاق،ده سر این تا اتاق سر اون از ندازن می ده،سفره می نزهته،مهمونی

 زهری می پاین تا باال رواز خونه تموم بار یه ماهی ماه، مثل کنه می تر،خیاطی رنگ و اب خوش و تر خوشمزه یکی از

 رجو هزار رسی می تا نداره حرف داریش زنه،مهمون می برق تمیزي از شون خونه همیشه.سابه می و شوره می و بیرون

 از تو اگه که پزه می غذا جور ده دقیقه یه خودش،تو پخت دست همه کنه،تموم می ردیف جلوت نبات و نقل و شیرینی

 لومج ناقابل چایی مهمونتم،یه مثال من که االن!بپزي،بیا غذا اونجوري تونی نمی وایستی اجاق پاي شب تا صبح

  ....شامه بازار که هم زندگیت نیست،خونه خبري برم قربونش که هم نذاشتی،شام
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 کارگر لمث نزهت تا جونت دایی خونه همون برو!ننداختم که قرمز فرش واست:گفتم اختیار بی که شدم عصبانی انقدر

  ....السیپ اینجا زرت و زرت هی و گیري می ایراد من چیز ازهمه خوبه کنی،حاال حظ جلوت بپزه،بذاره و بشوره،بسابه خونه

 فرق!شد کهتی تیکه که بود نشده سالش بیست هنوز من برادر ولی ومرد کند دل که بود سالش شماهشتاد دایی درضمن

  !است دیگه ازجاي اشکال فهمی نمی دوتارواگه این

 بود هنشست اي گوشه احمدکه به غضب با دراید الل همیشه من ازدهن هایی حرف چنین نداشت انتظار اصال که ملیحه

  :توپید

 نگاه نمایش داره! تئاتر اومده انگار بشین جا همون آلو مثل همینطوري!ها بزنی حرف مبادا ات گرفته اکله زن این به_

  ....خودت رو گذاشتی اسمشو تو که مرد حیف.بذارم بخار بی تو خونه دیگه پامو اگه که من سر بر خاك....کنه می

  :گفتم بگه چیزي احمد اینکه از کردم،قبل خالی خوب رو دلم کنار،دق بودم روگذاشته خجالت دیگه که منم

 دهترشی دایی دختر اون و کنی بارمن خواد می دلت هرچی تو که ذاره ومی نشسته ساکت که دارم احمدگله از منم اره_

 تکروک بچه و من پاشه  تو خود بی هاي باحرف که نیست این به مردي ضمن کنی،در مقایسه من با رو چلت و خل و

 احمد نه،اگهک کبود و سیاه زیرکمربند رو تو ندازه باالمی ابرویی خواهرش و خوره می توقی به تقی تا که رضا اقا مثل!بزنه

  مرده،هان؟ اسمش باشه اونطوري

 ـُلـُفتک احمد خاطر به بس از شدم خسته.کردم قهر بااحمد منم.رفت و هم به کوبید و در بود گرفته اش گریه که ملیحه

 وخودم و کنم محبت بهشون خوام می من هم بودن،هرچی لج من با اینا همه اول روز از.نیاوردم مبارکم روي به و شنیدم

 مش می حمالی، خر رم می بنده و خوان می کمک وقتی.هستن رو چشم بی و نشناس شه،نمک نمی کنم نزدیکشون

  ...دیگه هزارچیز و اکله و شلخته گذره می پل از خرشون وقتی!گلم خانم،عروس مرضیه جون، مرضیه

  :گفتم کند می را قالی پرزهاي داشت و بود کرده بغض که مرضیه به 

 اون بگیره رو کدوم هر طرف!خواهرش و مار دیگه طرف زنش طرف گیرکرده،یه چیه؟بدجایی بیچاره تقصیراحمد مرضیه

  ...کرده سکوت که اینه.شن می ناراحت دلگیرو ها طرفی

 ارم،اینند هم اي بُرده خُرده!که ترسم نمی ازشون!وامیستم سفت دیگه دفعه کرده،این غلط:کرد کرده،اخم غضب مرضیه

  !اونا یا من یا بگیره تصمیمشو باید هم شدم،حاال زنش دادم افتخار بهش من تا رفت و امد هی که بود احمد

 را انایم که همانطور نشویم،بعد بلند جایمان از که کرد اشاره بادست مادر منو به بود شده وارد لحظه همان که زهراخانم

  :گفت مهربانی با گذاشت می بود اورده همراهش که پتویی روي

 ور یکی اش وخانواده زن بین از که سخته مرد براي نشو،ولی ناراحت حرفم از خدا رو مادرت،تو جاي منم جون مرضیه _

 تزحم پسرش پاي مادره،به اونم جون مادر ولی خونی دل انقدر که کرده چه تو با آقا احمد مادر دونم می من.کنه انتخاب

 ییخدا کنی،ممکنه انتخاب به وادار رو شوهرت نیست انصاف.شده رشید و بزرگ اش بچه تا خورده دل خون و کشیده
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 یم تو چشم تو همه از اول دودش اونوقت نیاد خوش رو خدا که بگیره تصمیمی یه احمدآقا  جاهلی و جوونی رو نکرده

  !ها ره

  :پیچاند،گفت می هم رادر دستانش و بود نشسته ساکت لحظه ان تا که مادرهم

 مشکل شوهرش با خودش پشیمانی؟الحمداهللا بازارد که کاري کند عاقل جون،چرا خانم زهرا گم می و همین منم_

 مادر تو همگ!بشه؟ عیبناك تا عیب بی زندگی تو کنی می انگشت خودي بی چرا کشیه زحمت و خوب مرد هم نداره،احمد

 شوهرت خاطر به!کن تحمل جیگر سر بذار دندون بار،دوبار،اونم یه اي هفته بینی؟فوقش می چقدر رو احمد خواهر و

 می حبتم و اي می کوتاه مقابلشون در تو ولی دارن رفتاري چه و زنن می حرفهایی چه اونا ببینه وقتی کن،اونم تحمل

 ملوکت هع همین خدا به شی،واهللا عزیزترمی چشمش پیش تو و دونه می رو تو قدر بیشتر وقت اون شه می کنی،شرمنده

 صاحب سگ مثل جو از دور دار بچه ادم.نگفتم هیچی من ولی نداره حد که زده حرف روم و پشت و کرده اذیت انقدرمنو

 کنه هرق زن کشمش به کش باشه قرار مادره،اگه به امیدشون ها بچه!نیاره روش به دید و شنید چی بایدهر مونه می دار

 بغض چهب کنی می گریه که نیست،تو حالیش است بچه کنی می فکر  فائزه همین االن.شه می در دربه و اوره بچه که

  .....شه می نگران و کنه می

 که من:فتگ امد می ان از پشیمانی بوي که لحنی بودبا کرده نشینی عقب موضعش از ها حرف ان شنیدن با که مرضیه

 خواهرش و بامادر تونم نمی که بکنه،من چیزي اي حرفی،گله اونایه به گم می!کنار بذاره رو خواهرش و مادر گم نمی

  گم؟ می باشن،بد روداشته زنش احترام اش خانواده که کنه رفتار جوري باید که مرده بکنم،این مرافعه دعواو

 جوننبرن رو تو عمدا که کن می کاري یا حرفی اگه کنن می کاري بد هم اونا.گی می عزیزم،تودرست نه:خندید زهراخانم

 مادر مکنهم بگه چیزي هم اگه.تونن نمی واقعا مردها از بعضی چون بزنه حرفی اونا به باش نداشته انتظار شوهرت از ولی

 اینی زا بدتر وضع و اد می پیش کدورت بدتر اد می بیرون شوهرت ازدهن که توست حرفهاي این کنن فکر خواهرش یا

  ...بزنه طعنه و تیکه بهش نکنه جرات کس که کنه کاري و باشه سیاست با خودش باید زن.شه می هست که

 به محبتم که کردم رسیده می ذهنم به و بودم بلد کاري هر من واهللا:کرد قطع را خانم زهرا حرف طاقت بی مرضیه

 داییج ما بین که کردن جـِد انگار ها بعضی.نداشته فایده ولی بردارن ام زندگی و من سر از دست و بیفته دلشون

  ....بود دهش نرم حاال تا بوم کرده سنگ به کردم اینا به من که محبتی همه این خدا به واهللا!شن نمی بیفته،اصالنرم

 وزار این!مادر کن شه،صبوري می خدا،درست به کن توکل:گفت ارامش با بود شده مرضیه بغض متوجه که خانم زهرا

 روي که کوچک  ایمان به بادست_ بینم می رو معصوم طفل بینم،این می رو محبوب وقتی واهللا.کنن صبوري باید همه

 اگه وکرده،ت شرمنده منو که بگیر یاد خواهرت این از رو صبوري.شه می خون دلم_کرد اشاره زد می پا و دست داشت پتو

  کنی؟ می پیدا حالی چه نیاد خونه آقا احمد هفته یه

  :گفت و کرد فکري است جواب منتظر واقعا خانم زهرا دید که مرضیه
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 نم،فائزهک می دق حوصلگی بی از.نیاد خونه هفته یه اینکه به برسه شم،چه می دیوونه من کنه دیر ساعت یک احمد_

  ....شه می کچل دستش از ادم که گیره رومی باباش بهانه انقدر هم

  :بود کرده دار خش را خانم زهرا صدي پیدا نا بغضی

 بی ومن بود رفته تازه یوسف که وقت ندیده،اون چیزي ام بچه اش عروسی اول ،ازروز محبوبه جاي بذار خودتو حاال_

 این وقته چند االن و رفت و شد هوایی خودش که هم عقب،بعدش روانداخت عسلشون ماه یونس بودم، دماغ و دل

 مرخصی اد می که هم وقت جبهه،هر رفته یونس که شه می اي خرده و سال کنه؟یک می صبح روتنهایی دخترشبها

 هم تفریحی،نه نه سفري شوهري،نه خواهرته،نه زندگی شم،اینم می شرمنده خودم من که کمه و کوتاه انقدر

 تمدخترداش یه من اگه که شاهده من خداي!زنه نمی دم و کنه می زندگی شوهر شوهر،مادر پدر کنار داره تازه!زبونی،هیچی

 شکایت و هگل یونس دست از هم بار یه حاال تا!صبوره و خانم طفلکم ایم که نداشتم،بس دوستش محبوب اندازه به شاید

 حوصله و الح که نیست،من که یونس گذره، سختی بهش ما خونه تو چقدر دونم می ساخته،من نگفته،فقط هیچی.نکرده

  ....زنه نمی دم و کنه رومی کارا همه طفلک اد می شب ره می صبح که ندارم،محبی

  :داد ادامه کنان هق بگیرد،هق را هایش اشک جلوي نتوانست دیگر خانم زهرا

 زن دم می حق بهش من البته.داره حوصله و حال مارش نه دیده خودش به پدري نه!خونه هم بچه این براي دلم_

 یم صحرا به سر باره هزار بودم من داره صبري خوب باز محبوبه واهللا شه می کالفه و طاقت بی شوهرش جوون،بدون

  ....ذاشتم

 وشاغ در بودم کرده گز دیوار گوشه که را من و امد جلو زانو بود،روي انداخته زیر به ساکت،سر موقع ان تا که مرضیه

 مامچش تازه انگار روزد ها حرف این خانم حاج که حاال.بودم فکرنکرده اینجوري تاحاال!محبوب خودخواهم چقدر من:کشید

 تدل براي هستم،بمیرم بچه انقدر که کشم می خجالت خودم خانمی،از و صبور چقدر تو بمیرم برات الهی.شدن باز

 رواز جداکرده،پسرا شوهراشون از رو کرده،زنا اواره و در به در رو همه که کنه ذلیل رو صدام این خدا محبوب،الهی

  ...گرفته مادراشون

 بابک برایش سنگ دل که کرد می گریه سوز با کرد،چنان ساکت را همه و شد بلند مادرم سوزناك گریه صداي ناگهان

  .خواند می مرثیه و داد می تکان راتکان خودش عادت شد،طبق می

 که!واي!واي...خوردم دل کشیدم،خون زحمت پایش به و کردم بزرگ پسر امیدي چه خبرنداره،به من خون ازدل هیچکس_

 زن ام چهبگیرم،ب عروسی برایش خواست می داشتم،دلم ارزو برایش چقدر.شد پرپر نفهمیده هیچی زندگی از هنوز ام بچه

  ....شوببینم بگیره،بچه

 پیش اش داري،بچه رو ایمان االن گرفته زن یونس خانم،حداقل زهرا سعادتت به خش:خانم زهرا به کرد رو بعد

 که فتر داشتم،چنان امیر نام به پسري روزگاري روزي انگار نه چی؟انگار من باشی،ولی زنده صدسال که چشمته،الهی
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 ام بچه الاص ولی کنم خداحافظی باهاش من بزنن پس روشو بود،خواستن شده تیکه تیکه ام بچه.نبوده اول روز از انگار

  ...پوسیده و کجاافتاده االن بدنش تیکه هر نیست ببینم،معلوم گلشو روي من که نداشت سر

 و فشرده کشید می که دردي از بست،صورتش را داد،چشمانش می تکان را خودش و کرد می هق هق که همانطور بعد

  :زد می حرف خودش با بود،انگار شده هم در

 اد می دلت چطور ذارن، می دلت تو که جوونایی این از کشی نمی تو،خجالت انصافی بی تو،چه رحمی بی ه خاك اي_

 همه اون کشی؟از نمی خجالت معصومشون و جوون صورت اد؟از می دلت کنی،چطور پنهون خودت تو رو ها بچه این

  !ترکی؟ نمی نشده براورده آرزوهاي و نشاط و شور

 رو م،توخان فهیمه برم قربونت الهی:لرزید می بغض شدت از رفت،صدایش مادرم طرف به شدو بلند طاقت بی خانم زهرا

 خدا به!سوزونده رو دلت داغی چه فهمم می ولی نداره خبر تو ازدل هیچکس!نکن تابی بی انقدر معصوم بچه این جان به

 قطشه؟ف می درست کاري مگه تابی بی و خودخوري کرد؟با شه می چه نخوادولی اي بنده هیچ واسه خدا!سخته خیلی

 و الح این در تو دیدن غم طرف یه امیر کنی،غم می جیگر به خون رو گناه بی دختر تا دو این و بري می بین از خودتو

 عنیی مادر.طاقت و صبر یعنی مادر!کوه یعنی مادري،مادر بخورن،تو غصه و غم این از بیشتر کرده،نزار شون بیچاره روز

  .نکن تابی بی انقدر داشتم دوستش ام بچه مثل که امیر روح به رو تو!ساختن و سوختن

 دلم،اتیش ته ته اون.سوزه می داره دلم کجا زهرا دونی نمی:گفت می هم پشت و ریخت می اشک صدا بی مادر

 این زا صبح تاخود افتم می ام بچه جوون بدن و تن یاد به بخوابم خوام می که شب است تازه خیلی هنوز داغش.گرفته

 چه افته می دمیا کنم می باز چشم تا صبح.کنم می فرستم،نفرین می لعنت جنگ مسبب بر و غلتم می دنده اون به دنده

  ...ببینه شو بچه داغ که نخواد بیابون گرگ واسه خدا.رم می راه اتش رو انگار شب تا اومده روزم به بالیی

 پدر.کرد جمع را پایش و دست و صورتش روي کشید را چادرش خانم زهرا.امد بیرون اتاق از مادرم،پدر هاي ناله شنیدن با

  :گفت مادر به رو و انداخت ما به اشنایی از خالی نگاهی و اشفته مویی و سر با

  برنگشته؟ هنوز زنی؟امیر می زار داري فهیمه؟چرا چیه_

  :کرد کج عصبی،گردن حالتی با داد،پدر تکان سر صدا بی مادر

 اخه!وتبالف شده نداره؟هان؟کارش زندگی و کار و درس کنه؟مگه بازي فوتبال کوچه تو پسره این نذار نگفتم دفعه صد_

  کار؟ شد اینم

  :زد رنگی کم لبخند و انداخت مرضیه و من به نگاهی بعد

  .بیارید شیرینی،چیزي چایی مادرتون مهمون براي نشستید؟پاشید اینجا خوندید رو درساتون شما_

 ناال!جون آقا چشم:گفت الود بغض مرضیه زد، می تش را دلمان مادر هاي ضجه و ناله بدتراز هایش حرف و پدرم حرکات

  ... یونس آقا هستن،مادر خانم خانم،زهرا این ضمن ارم،در می چایی رم می
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 حتنداشتم،را رو شما با اشنایی سعادت خانوم،بنده خوشبختم خیلی:گفت و انداخت ما طرف به متعجب نگاهی پدرم

  .باشید باشید،راحت

 رس و کشی آهی بود کرده فراموش را خودش غم پدرم دیدن با که مادر.بست محکم را در و برگشت اتاق به دوباره بعد

 چند رن،تو می مدرسه هنوز ها بچه کنه می فکر همش.نیست خودش حال به قوز،اصال قوزباالي شده اینم!بیا:داد تکان

  ...کنه می سیر پیش سال

  بردینش؟ دکتر پیش:گذاشت پایش روي و برداشت کرد می گریه که را ایمان زهراخانم

 آزمایش،نوار جا،عکس، چند بردیمش خودش خواهر پسر بهروز دیدنش،با بیشتر دکتر تا آره،ده:داد تکان سر مادر

  ...شده اینطور شوك نتیجه در گفت می دکتر.شه نمی درست هست که همینه!نتیجه بی ولی...مغزي

 بعد.دش رو و زیر زندگیمان روز چند عرض در طور چه که کردم می فکر این به غصه با.شنیدم رانمی هایشان حرف دیگر

 شوکه درمپ مثل هم بابا حاج حتما!اید؟ می سرمان بر بالیی چه شود شهید یونس اگر که کردم می فکر این به وحشت با

 زن امیر شد،حداقل می نابود امد؟زندگیمان می چه ایمان و من سر بر ولی...شد می وسواس دچار مادرم مثل زهراخانم و

  ...یونس لی و نداشت بچه و

 فکر گريدی موضوع به اگر کردم می فکر کودکانه.بریزد بیرون سرم از منحوس و بد افکار تا دادم تکان شدت به را سرم

  .شود می دور سرم از بد قضایاي کنم

***  

 دور از را چیپست موتور که گشتم برمی خرید از تازه.رسید دستم به اش نامه که گذشت می یونس رفتن از ماه دو نزدیک

 یدهرس برایمان بدي خبر کردم می فکر جهت بی.ریخت فرو زد می حرف خانم زهرا با که پستچی دیدن با دیدم،قلبم

 اخر ايه قدم.نبست را در پستچی رفتن بعداز بود دیده مرا که خانم شدم،زهرا زنده و مردم صدبار برسم خانه به تا.است

  :پرسیدم تند تند رسیدن محض به و کردم پرواز را

  شده؟ شده؟چی چی_

  :زد لبخند و کرد جا به جا اغوشش در را ایمان خانم زهرا

  !توست براي...اومده نامه یونس نشده،از مادرجون،هیچی نکن هول_

 هنگ را ایمان اکثرروزها بود، دل دریا و مهربان چقدر زن این.شدم شرمنده اي لحظه که گفت را اخر جمله ذوقی چنان با

 وادارم اصرار و مهربانی با هستم دار غم و افسرده دید می داد،هروقت می انجام خودش را بچه کارهاي تمام و داشت می

 من و کرد می تعریف خودش جوانی زمان و قدیم روزهاي از برایم راه طول برویم،در خیابان سر پارك به هم با کرد می

 و شود تمام جنگ روزي شود می ایا کردم فکرمی خودم با و رفتم فرومی دررویا جدال و جنگ بی دنیاي ان در غرق

  گردد؟ بر اش زندگی و خانه سر به یونس
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 جازها نافذش و شیرین کالم ان با.بود زهراخانم داد می نجاتم شدن غرق از که کسی تنها خاکستري و تلخ روزهاي ان

 مجله برایم.نمک استفاده دستهایم از و ببافم بافتنی کرد می وادارم.بروم فرو افسردگی سیاه دنیاي در اندازه از بیش داد نمی

 نامه رسیدن از چنان هم حاال.داد می نجاتم خودخوري ان،از و این از نقل و داستان و حرف با بود جوري هر و خرید می

  :گفتم.گرفتم بود کرده دراز سمتم به که را نامه.کشیدم خجالت خودم از که بود خوشحال من براي پسرش

  نوشته؟ چی جون،ببینم مادر کردید می بازش خوب_

 واستخ می اگر بخونی، تو خواسته حتما نوشته رو تو اسم پاکت کن،روي بازش خودت دلم عزیز نه:زد لبخند خانم زهرا

 و بخون رو نامه کنم،تو حموم رو بچه این باید من:وگفت بوسید را ایمان بعد!مادرم دست به برسه نوشت می بخونم من

  ...نوشته چی توش بگو بهم بعد

 تخت وير حوصلگی بی با را چادرم.رساندم اتاقم به را خوم عجله با و انداختم اشپزخانه در دم را سبزي و میوه از پر زنبیل

 ورق دو سرانجام.شوم خبر با نامه ازمحتواي زودتر خواست می کردم،دلم لوله دست با را هایم جوراب و کردم پرتاب

 تخت روي را پاکت!جاگیربود؟ و طوالنی انقدر که بود نوشته چی یعنی.کشیدم بیرون کوچک پاکت از بزرگ امتحانی

  .کردم خواندن به شروع و انداختم

  

  خدا نام به

 نک باور ولی!دهم می حق بهت و ناراحتی خیلی دستم از که دانم می.باشد خوب خوب حالت سالم،امیدوارم جان محبوبه

 صمیمت همین براي.بمانم توانستم نمی هم من و بگیرد مرا جلوي بودکه مصمم بار این نداشتم،مادر دیگري راه هیچ

 دواجاز از که دانم می.نداشتم دومی راه من که بدانید ولی کن عذرخواهی هم مادر از من ازقول تو.برگردم پنهانی گرفتم

 رایطیش هیچ تحت وقت ان امدم می جبهه به شوم اشنا تو با اینکه از قبل دهم،اگر می حق بهت باز و پشیمانی بامن

 طلبد،من می  را تو انگار که است جوري اینجا خاك محبوبه کنم،اما خراب را ات تو،اینده با ازدوج با شدم نمی حاضر

 چهی کنم وانمود و بمانم خانه در بکشم خجالت که ام بوده شاهد را هایی صحنه و  ام دیده هایی صحنه و دیدم چیزي

  .کنم پشت شهید همه این خون به که نخواه من از.است نیفتاده اتفاقی

 اتش ات مظلومی و تنهایی براي سوخت،دلم برایت دلم هستی،خیلی حامله که دیدم را تو و امدم خانه به وقتی قبل دفعه

 شوم کارمیبی وقت هر و محبوبه هستم تو عاشق برگردم،من پیشت همیشه براي دیگر دفعه کردم عهد خودم با.بود گرفته

 مدم،دیدنما وقتی باز اما.رادارم ها زندگی بهترین کوچولو ایمان و تو کنار رویاهایم در و کنم می پرواز تو سوي به خیالم در

 ولی دشون درو دشمن تانک و توپ جلوي دسته هادسته بچه و باشد خونریزي و جنگ اینجا که کنم تحمل توانم نمی

 تهرگزفرص.بود امیر شهادت بشکنم عهد شد باعث که بمانم،چیزي مان بچه و تو پیش خانه در خودم دل خاطر به من

 همه که ودب جواهري چنان امیر!شناختی می تو که نیست همانی شناسم می من که امیري.کنم تعریف امیر از برایت نشد

 مین و داشت می وا خنده به را همه شرایط بدترین در که بود نمک با و شوخ باشند،انقدر کنارش خواست می دلشان

 ندهست سیر همه شد نمی مطمئن تا که بود خودگذشته از و مهربان انقدر.کند رخه ها بچه دل در هراس و ترس گذاشت
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 وابخ در کنم می فکر هنوز که بود منتظرع غیر و عجیب برایم انقدر امیر ؟شهادت محبوبه بگویم چه...خورد نمی غذا

 ام شده مگ دنبال به. برگردم دوباره شده باعث همین و ام کرده گم چیزي ببینم،انگار را اش خالی جاي توانم نمی!هستم

 هدنبال باید کن،من مرادرك ولی اوري نمی در سر هایم حرف از دانم محبوبه،می دهد امیررامی بوي امدم،اینجا اینجا به

 یب چون برگردم نخواه ازمن.کرد خواهم را ام سعی ولی رسم نمی او پاي به بکنم کاري هر که دانم می.امیرباشم روي

 خواست می است،انگار وناراحت غمگین که دیدم می خواب در را امیر شب هر بودم که انجا...شوم می کالفه و طاقت

 همراه کنم یم حس لحظه بینم،هر رانمی خوابش دیگر برگشتم جبهه به که وقتی از.توانست نمی و بگوید من به چیزي

  !بهمحبو کشد می اتش به را جانم حسرتی چه که واي.بودیم هم همراه سایه مثل.بود زنده که روزهایی ان مثل.است من

 هایشان خانواده براي اینجا ها بچه تمام ولی گیرد می ات حتماخنده دانم می.بود نامه،وصیت این نوشتن از ام اصلی قصد

 من که یمیدان خودت است،البته بسته انی به ام زندگی چون بکنم را کار این دیدم الزم هم اند،من فرستاده نامه وصیت

 حاج هک سال بیست صدو بعداز خانه و مغازه از االرثم سهم ولی کنم روشن را تکلیفشان بخواهم که ندارم منالی و مال

 نهات و  کردم اذیتت خیلی چون کنی حاللم اینکه اول تودارم از که خواهشی.است ایمان و تو مال کند زندگی  بابا

 تحقاقاس تو.کنی شدم،ازدواج شهید من اگر که خواهم می تو از من مصرا را این.کن ازدواج من، بعداز اینکه گذاشتمت،دوم

 خیري منکه از.شود می نصیبت ها پسندیده،بهترین و خوب رفتار و اخالق ان با که دانم می و داري را خوشبختی

 دلت راگ حتی کنی عمل وصیت به داري وظیفه که باشد یادت.شوي سعادتمند و خوشبخت من از بعد ندیدي،امیدوارم

 را تو.داشتم دوستش چقدر که  بگو او به شد بزرگ وقتی و شود افتخار باعث که کن بزرگ طوري را پسرمان. نخواهد

 بخت تو تا بودم ندیده را تو هرگز کاش اي نگویم و نخورم حسرت که نیست اي لحظه و محبوبه دارم دوست خیلی هم

  !کردي می پیدا دیگري شانس و

! احمدآقا و خانم مرضیه و مادرت پدرو خصوص به برسان سالم همه نویسم،به می نامه جداگانه هم بابا حاج مادرو براي

  .بزن حرف دالورش دایی شجاعت از داستان و قصه جاي به ها شب و ببوس بار صد من جانب از را ایمان

  دیدار امید به

  تو یونس

  

 صداي.ودب گرفته را گلویم بغض.راداشت زدنم نیش قصد که بود نامه،ماري انگار.کردم پرت زمین روي را نامه زده وحشت

  :زد می صدایم هم سر کنم،پشت فکر ام بدبختی به  گذاشت نمی خانم زهرا

  ...شده نجس جونم تموم بگیرم دوش به بگیر،منم رو ایمان مادر،بیا!جون محبوبه _

 حوله که ار ایمان و رساندم درحمام پشت را خودم سرعت با که بود زند،این می صدایم بند یک نروم پایین تا دانستم می

 یعنی.ودب یونس نامه وذکرم فکر تمام.انداختم تخت روي را بچه و کشاندم باال را خودم گرفتم،دوباره دستش از بود پیچ

 داشتم؟شایدن خبر من که بود پیش در مهمی و سخت عملیات بود؟شاید فرستاده نامه وصیت برایم یونس که بود شده چه
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 که ورانط هرگز که کردم فکر این به سوزنده گناهی احساس با بعد...بودند گذاشته اش عهده به خطیري و مهم وظیفه

 زهرا یوقت حتی.بود السویه علی برایم نبودش و وجودش،بود.نداشتم دوستش داشت،من می مرادوست عاشقانه یونس

 ستهخ تنهایی از که بود درست کردم،این می گناه احساس کرد می تعریف یونس نبود در من صبوري و طاقت از خانم

 برایم سته کسی اینکه از فقط.کردم نمی خوشبختی و عشق احساس خیلی بود کنارم یونس هم وقتی ولی بودم شده

 کند شنوازش و بگیرد اغوش در را ایمان اینکه از!بودم خوشحال باشد سهیم من با مسئولیت بار کشیدن در بزندو حرف

 گل ما مادرانه خندید،حس می بادیدنم وقتی نداشتم،حتی نوزادم به نسبت احساسی هم هنوز خودم چون.شدم می راضی

 وسفی یاد به باز ناخوداگاه.باشد راداشته پدرش محبت حداقل کودکم خواست می دلم وجدان عذاب از فرار براي.کرد نمی

 به مرا نیرنگ و حیله با که بود او.بود یوسف سر زیر ام زندگی هاي بدبختی تمام.کردم لعنتش کینه و نفرت با و افتادم

 یوسف اگر.بود نمانده دستم روي ماهه چند نوزاد یک حاال بودم نکرده ازدواج یونس با بود،اگر کشانده یونس با ازداج دام

 هب حواسش بود،پدرم ایمان و سرمن باالي یونس بود، زنده حاال امیر زد نمی حرف جنگ و جبهه از تاب و اب همه ان با

 لعنت:گفتم بلند صداي با ناخواسته....بود کرده چه ما زندگی با یوسف که واي.شد نمی وسواس دچار ومادرم ماند می جا

  ...یوسف تو به

  ؟...محبوب فرستی می لعنت کی به:پراندم جا از خانم زهرا صداي

 این اِ:کرد من به تعجب پر نگاهی زد می پا و دست تخت روي برهنه و خیس هنوز که ایمان دیدن با و شد داخل خنده با

  نکردي؟ تنش لباس بچه،چرا خوره می لخته؟سرما هنوز

 نمی اما مشو بلند جایم از خواست می دلم اینکه با.شد خارج اتاق از و برداشت را باشد،بچه من جواب منتظر انکه بی بعد

 از تفرص ترسیدم می.کرد می ام بیچاره داشت وجدان عذاب.رفت نمی بیرون ذهنم از یونس هاي نوشته فکر.توانستم

 ایمان با خانم هراز وقتی.فشرد می را گلویم قوي دستی مثل بغض.بزنم حرفی یونس به احساسم از نتوانم باز و برود دستم

  بود؟ نوشته چی مادر،یونس محبوب: پرسید و برگشت

  .زدن،گریستم حرف جاي به

 از در زنگ صداي شنیدن محض بودم،به جبهه از بدي خبر شنیدن منتظر ان،هرلحظه خواندن و یونس نامه ازرسیدن بعد

 می رچهه.است یونس از خبري کردم می تصور تلفنی زنگ هر با و زد می تند تند قلبم دقیقه چند تا و پریدم می جا

 ستا گذاشت،درست نمی راحتم اي لحظه وجدان عذاب و گناه احساس.شد باشم،نمی نگرانی بدون و خیال بی خواستم

 ریشه دلم در محبتش و نبودم هم قبل تفاوتی بی به دیگر او با ازدواج بعداز ولی نداشتم عشقی احساس یونس به که

 کرد می رقف اسمان تا کردم،زمین می تصور خیالم در ازدواج از همیشه که اتشینی عشق با محبت این اینکه با.بود دوانده

  .بود بودم،بس کرده ازدواج عریضه نبودن خالی براي فقط که  من براي بود هرچه اما

 که ودمب ناراحت این از.... من ولی داشت دوست عاشقانه مرا او.بود سوخته خیلی یونس،دلم نامه وصیت خطوط خواندن با

 داشتهن دوستش اینکه نه.بودم سنگ و سرد من داشت من به نسبت فرصتی هر در که یونس هاي عشق اظهار درجواب

 و رودب دست از محبت ابراز برادرم،فرصت مثل باز ترسیدم می حاال و بیاورم زبان به خواست نمی هم دلم باشم،نه،ولی
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 برایش و کارشدم به دست خودم یونس نامه رسیدن بعداز هفته یک که بود بسوزم،این حسرت و پشیمانی عمردر یک من

  .نوشتم نامه

  .نوشتم می تند تند و اختیار جمله،بی چند از بعد ولی بنویسم کلمه چند توانستم می سخت اول

  

  خدا نام به

 تمام از.کرد نگران را ومن رسید دستم به ات نامه.باشی موفق و سالمت هستی که هرجا کنم می سالم،ارزو جان یونس

 نیم؟مگرک زندگی من کنار در همیشه که نبستیم عهد هم با تو و من مگر.خورد می مشام به ناامیدي بوي ات نامه سطور

 جدایی ويب ات نامه زنی؟تمام می وفائی بی از دم چرا کنی؟پس مراخوشبخت تا بکنی را ات سعی تمام که ندادي قول تو

 هم تو پدر و مادر و پدرم و مادر که من ندارم،نه طاقت دیگر من که نزن وماندن رفتن از حرف کنم می دهد،خواهش می

  .برگرد کنم می خواهش پس اند، شده نازك دل و قرار بی

 سخت چه که دیدي می را پسرت و  بودي تو که کنم می ارزو کشیدن جلو هر در من و رود می جلو خیز سینه ایمان

 باز انزب هاست زودي همین به که  روزي اگر کنم می فکر وقتی ریزد فرومی ام سینه در برخیزد،دل تا کند می تالش

  !بدهی را جوابش و بروي اش صدقه قربان که نباشی تو و»بابا«بگوید و کند

 و رمگ اغوش هم با شش حتی ولی است گذاشته قدم رحم بی و بزرگ دنیاي این به که است ماه شش نزدیک پسرمان

 وتنهایی ودمخ براي دلم دیگر گیرد، می اتش دلم بینم می را گناهش بی لبخند وقتی.است ندیده خود به را پدر محبت پر

 از را او بالیدن زیباي لحظات تمام و دارد در به چشم قرار،کالفه بی مادرش که سوزد می ام بچه براي دلم.سوزد نمی ام

  .کند پدر داشتن از محروم را او خواهد می ناعادالنه که است نبردي گرم درگرما پدرش و ده می دست

 کممح گاه تکه یک دنبال به من.زنی می دارایی و االرث سهم از حرف حاال که نشدم زنت اموالت و مال براي من!یونس

 تی،چندهس تو من امید تمام!نکن خالی را پشتم کنم می کرد،خواهش تکه تو به توان می کردم حس و بودم ام زندگی در

 پرحسرت گاهن که نشو راضی یونس! شود؟ می چه ایمان و من تکلیف تونباشی اگر که کن فکر این به سکوت در لحظه

 دارم ارانتظ.بگذر اش کودکی هاي ،سال تو گرم اغوش و لبخند یک حسرت در و بماند خیره دوستانش پدران بر پسرت

 دارم ناطمینا است،چون تر راضی اینطوري هم امیر که دانم برگردي،می سویمان به عجله با رسید دستت به ام نامه تا

 این زا بیشتر را بااو،ما نزدیکی بهانه به تو شود نمی راضی دلش و هست هایمان وخانواده من کشیدن زجر شاهد روحش

  .کنم می شماري لحظه امدنت نیازمندیم،براي تو به هرکس از بیشتر  ایمان و من.تنهابگذاري

  محبوبه دوستدارتو

  

 نتظاريا فرستادم،چشم را ام نامه که روزي از.برسد دستش به که کردم نذر صلوات صدها نوشتم می که را گیرنده ادرس

 که تاس یونس که بودم مطمئن درامد صدا به خانه زنگ وقتی صبح بعد،اول هفته چند.بود سخت چقدر و شد شروع ام
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 ایینپ یکی تا دو را ها پله دستپاچه و هول.است برگشته خانه به همیشه براي حاال و شده عوض ونظرش مراخوانده نامه

 که دفهمی می گفت،انگار نمی چیزي و بود دوخته چشم وارم دیوانه حرکات به عجیب نگاهی با خدا خان،بنده زهرا.دویدم

 در ازن و کوچک بچه یک و علی همراه که دیدم را فرشته وناباوري تعجب کمال در کردم باز را در وقتی.دارم جنون حالت

 فرشته اقبتع.بزنم رسید نمی ذهنم به حرفی هیچ که بودم کرده تعجب دیدنش از شود،انقدر می پا به پا در پشت اغوشش

  :امد حرف به

  بهم؟ زدي زُل اینطوري دیدي جن محبوب؟مگه چته_

 تی،یهمعرف بی که بودي؟ازبس روندیده پهلوون این تو!آهان:گفت دادو راتکان اغوشش در بچه خجوالنه لبخندي با بعد

  ....گذره می خوش بهت خیلی که گیري،پیداست نمی ما از سراغی

  ...نکنه اي تنابنده هیچ نصیب خدا!خیلی:گفتم الود بغض

 میرمب الهی:کشید دراغوش را من و گذاشت زمین را بود،بچه کرده گم را پایش و دست من هاي اشک دیدن با که فرشته

  زدم،هان؟ بدي حرف شده؟چراناراحتی؟من چی

 تو،چرا ماییدبفر:گفت و کرد سالم خوشرویی با فرشته و من بادیدن است در پشت کسی چه بداند خواست می که زهراخانم

  ...تو بیان دوستت کن تعارف جون محبوب وایستادید؟ اینجا

 به که باخجالت که را علی دست و کشید اغوش در بود گریه اماده و برچیده لب که را کوچک بچه شدو خم بعدخودش

  .شدن تهخس ها طفلک تو،این بفرمایید:بود پرازمهربانی صدایش.رفت خانه داخل به و گرفت کرد می نگاه فرشته و من

 نگهت سرپا ساعته دو!شدم دور به ادم از دیگه من.گه می راست جون مادر:گفتم خنده با و راگرفتم فرشته دست

  ... تو اومدي،بیا خوش.داشتم

 دستش ود محکم و بود نشسته پایش روي راکه کوچک دراورد،بچه هوا و حال ازان مرا اینکه براي نشستیم،فرشته وقتی

  !من کوچولوي علی آرشه،برادر اسمش آقا این:گفت و برگرداند ما طرف به دست با بود انداخته فرشته گردن رادور

 مادرانه فرشته و ددا سرتکان خجوالنه علی!آقا علی نه مگه:گفت و کشید بود چسبیده او به که علی پشت مهر با دستی بعد

 این. است محبوبه من،خاله دوست خوشگل خانم کشی؟این می خجالت چرا جون برم،علی قربونت الهی:بوسید را سرش

  ...باباشه مادر هم مهربون خانم

  ...بابا گه می شوهر به علی:گفت خنده بعدبا

  .نداشتم خبر اصال اي؟من حامله که گفتی من به چرا:وگفتم زدم لبخندي

 حفهت این داشتم،تا مطلق استراحت و بودم خوابیده رو ماه نه بود،تمام بد حالم که بس از:گفت و زد لبخندي فرشته

  .بمونه سرجاش
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 کسی به و زاییدي خودت فقط کردي فکر:وگفتم کردم نگاه امد بیرون اتاق از که ایمان با که خانم زهرا به پیروزمندانه

  !ندادي،نخیر خبر

 باز جبتع از کرد،دهانش نگاه زد می لبخند واردین تازه روي به خلقی خوش با که ایمان به ها گرفته برق مثل فرشته

  :دبو گرفته بغض از صدایش کشید، بیرون خانم زهرا اغوش از را ایمان و شد بلند جا از لحظه چند از بعد.بود مانده

 رمخب اصال! معرفت بی اي!باشه تو بچه این شه نمی باورم محبوبه! نازه عروسکی،چه چه خاله،واي شم فدات الهی_

  .نکردي

  کردي؟ خبرم تو مگه:خندیدم

 انیگرفته،عصب اغوش در را دیگري بچه مادرش اینکه از نشست،آرش بود کرده بغل محکم را ایمان که همانطور فرشته

  !منه مامان:گفت و گرفت را ایمان پاي واقعی خشمی با و بود ناراحت و

  ...ننداخته راه داد و جیغ تحفه این بگیرتا بیا:گرفت من سوي به را ایمان خنده با فرشته

  ...یرمن؟یادبگ بغل ي میا تو شه نمی ناراحت علی ببین!حسود اي:بوسید را اش فرفري موهاي کردو بغل را بچه بعد

  .برم قربونت:بوسید را علی سر دوباره بعد

  :گفت و راگرفت علی دست خانم ها،زهرا بچه خوابیدن و چاي خوردن از بعد

 حرف بشینیدو دوتا ببینه،شما رو فائزه هاي جوجه برم می هم رو جون بزنم،علی سري یه مادرت به رم می من محبوبه _

  ...گذاشتم جون،غذا مادر نباش ناهارهم نگران.بزنید

 تعجب اب فرشته و رفت خانم زهرا همراه  حدیثی و حرف هیچ بی بود شکفته گلش از جوجه،گل اسم شنیدن با که علی

  :انداخت من به نگاهی

  ...اومده دنیا به آرش که وقتی از خصوص نشده،به جدا من از حال به تا داره،علی مار انگارمهره شوهرت مادر این_

 اتودنی حرف انگار! زنه می حرف هاش بچه درباره داره همش دار بچه ادم که جوري چه دونم نمی:گفت بامزه ادایی با بعد

  .کنی ریفتع برام باید ندیدمت که سال دو یکی این اندازه به چطوره؟کجاست؟خالصه خبر،شوهرت چه ببینم قحطه،بگو

  ...نباشه جالب خیلی برات شاید سال یکی،دو این اتفاقات:انداختم زیر سربه اندوه با

  .نباشه بجال اولش سال دو یکی زندگی شه می گه می عروس تازه.باشه جالب هم شاید کن تعریف تو...اِ؟:خندید فرشته

  !عروسی تازه چه:گفتم دل گرفت،در ام خنده فرشته سادگی به

 زن صدا و رس بی هم یانه؟شاید گرفته زن داداشت چطوره؟امیر یونس دیگه،آقا بگو:گفت بااصرار فرشته. نزدم حرفی ولی

  هان؟ گرفته نکنی،بال دعوت رو ما که گرفته
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  .بینی نمی اخرعمرت ترتا امیرغریبانه گرفتیم،ازعروسی عروسی براش سروصدا آره،بی:گفتم اختیار بی

  :گفت واقعی باناراحتی نبود من هاي حرف تلخی متوجه که فرشته

 نهامو حرف همه یادته؟ باشی،قبال شده عوض انقدر شه نمی نکردي؟باورم دعوت و تومن و کرده عروسی امیر اِ،واقعا_

  !محبوب شدي عوض بود،چقدر دیگه هم پیش

  .نداري خبر هیچی از ،تو فرشته نذار دلم به دست:گفتم زیرلب

 رو ازي،هان؟توس نمی یونس با شده؟نکنه ببینم،چی کن نگاه منو:وگفت گرفت دست رادر دستانم.امد جو زانو روي فرشته

 چوقتهی که تو.ري می کنی،طفره نمی تعریف برام حسابی و درست شده؟چرا چی ببینم بزن حرف درست محبوب خدا

 خودت رممح منو دیگه اومده؟نکنه سرت به چی...کار به کرد می شروع زبونت افتاد می من به چشمت تا نبودي اینطوري

  ...دونی؟ نمی

 دانستم یم هم را این ولی شود می سرازیر هایم اشک دوباره کنم شروع تا دانستم بزنم،می حرف توانستم می سختی به

 برخ هیچی از نیست،تو ها حرف این:گفتم که بود این.نیست بردار دست است قرار چه از ماجرا نفهمد تا فرشته که

  ...شده شهید که ماهه چند امیر.بزنم حرف که سخته برام نداري،منم

 خورده جا حسابی هک بود کرد،پیدا می نگاهم مات فرشته. افتادم گریه به و ترکید بغضم بودم کرده بینی پیش که همانطور

 رد خستی به مرا بعد و نگریست کردم می هق هق ها مرده مادر مثل که من به مبهوت و مات همانطور دقیقه چند.است

 لد براي بمیرم واي...نزدي؟ زنگ بهم محبوب؟چرا نکردي خبرم چرا:پرسوزبود و بلند اش گریه صداي.کشید اغوش

 زن حرف بود تو عروسی که موقع اورد،اون در جبهه از امیرسر که شد چی شد طور چه اخه مادرت، براي پردردت،بمیرم

  ...بود اش دامادي و گرفتن

 زه،امیرسو می دلم چقدر فرشته دونی نمی.داشت رفتن خیال خودش ما،اون بین فقط ولی بود حرفش:گفتم دردمندانه

 فرشته واي!اشهب داشته زندگی و داربشه،کار بچه بگیره کنه،زن زندگی تونست می بود،کلی جوون خیلی.بود حیف خیلی

 رايبود،ب خوبی برادر چه دونی نمی دارم دوستش چقدر نگفتم بهش وقت هیچ!کشتم می داره حسرتی چه دونی نمی

  .رفت دستمون از فرصت که واي بود ماهی پسر چه مادرم

 مه بده،حق حالش حتما!پرسیدم اي احمقانه سوال چه...چطوره؟ مادرت:پرسید ریزان اشک وهمانطور رفت عقب فرشته

 ه،حقآر:خندیدم تلخی به...نداره طاقتشو کسی هر که سخته هاي امتحان اون از نخواد،این کس هیچ واسه خدا...واهللا داره

 نمی اطرخ به رو بودیم اي مدرسه بچه همه ما که وقتی از جلوتر دیگه مغزش همین نداشت،براي طاقتشو پدرم.توست با

 ماها که دیم می توضیح بهش کنه،هرچی می بازي فوتبال کوچه تو و است اي مدرسه امیربچه کنه می فکر اره،هنوز

 گاهمونن ها گنگ مثل.است فایده گرده،بی برنمی هیچوقت دیگه امیر اینکه و داریم کردیم،بچه شوهر و کردیم ازدواج

 و شوه می بس از شده تا شناسی،قدش نمی ببینی و مامانم اگه که فرشته بگم چی!خودش عالم تو ره می باز و کنه می
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 تا!پیچونه می هم تو رو دستاش قراره،همش بی خوابه قراره،می بی شینه شده،می زخم بالش و دست تمام! سابه می

  برات؟ فرشته بگم چی...گریه زیر زنه می میاد امیر از اسمی

 چند.یدکوب می پایش روي دست با کنان گریه همانطور و داد می داد،سرتکان می گوش تلخ اي مرثیه به انگار فرشته

  .شکست را سکوت فرشته بعد بودیم ساکت دو هر لحظه

  خوبه،خوشید؟ تون کنه؟زندگی می کار چه کجاست؟اون یونس _

  :امده سرم بر چه بداند تا شدم خیره دوستم چشمان به زدم،مستقیم پوزخند

 رارهق بی و کالفه اش همه!امدنی چه ولی شه می پیداش یکبار وقت جبهه،هرچند رفت گذاشت عروسی از بعد ماه چند_

 و دست ارچه ام نیامد،بچه نیامد،زاییم شدم حامله رو ایمان. بشه تعطیل اون بدون جنگ ترسه می برگرده،انگار زودتر که

 رداشتب چه هایم حرف شنیدن از نباشم نگران که بودم کرده پیدا را کسی تازه اما داد رانمی امانم اشک...نیامده شده پا

  :دادم ادامه وقفه بی که بود کند،این می

 حجله ینمب می زیاد روزا این که چیزي بشه،تنها شهید امیر کرد می فکر کی!امیر نیاد،مثل وقت هیچ دیگه ترسم می_

 موندن زنده از دیدنشون با ادم که داره دلش تو رو هایی جوون عکس که رنگی هاي چراغ بزرگ،پراز هاي حجله.است

 اشک و باتنهایی باشه نور و عشق و هیجان پراز باید کردي فکر تو که عروس تازه این زندگی.کشه می خجالت خودش

  .بگم برات نداشتم جالبی چیز دیدي شده،حاال پر حسرت و

 مرداي همه که شد چی دفعه یه:زد گوشش پشت را موهایش بار هزارمین براي.کرد می نگاهم مبهوت و مات فرشته

 دل ازت تونست شدي،چطور زنش تو که شکست می گردو دمش با که یونس کردن؟ رفتن جبهه هوس تون خونه

 همه ینا باشه تونسته بود تو عاشق و مشتاق  انقدر که یونس شه نمی ارم،باورم می دار شاخ دارم تعجب از بکنه؟اصال

  سرش؟ به زد یهو که شد چی بیاره،اخه دوام تو از دور مدت

  !یوسفه سر زیر اش همه:گفتم واقعی نفرتی با

  کرده؟ کار چه کیه؟مگه دیگه یوسف یوسف؟: کرد تنگ را چشمانش فرشته

 دار شخ را کردم،صدایم می حس قلبم در یوسف به نسبت که اي دارم،کینه نگه عادي را صدایم توانستم می زور به

 اون همه از بکنن،اول رفتن جبهه هوس و بشن هوایی یونس و امیر شد باعث که بود یونسه،اون برادر یوسف: بود کرده

 وقتی که کرد اب رو دلشون مامانم قول به و کرد وزوز دوتا این گوش زیر انقدر اومد مرخصی براي وقتی!جبهه رفت

 انعق و نکردن نذاریم،قبول ما خواستیم و کردیم التماس ما هم هرچقدر.رفتن باهاش هم یونس  و امیر  برگرده خواست

  ...فرستاده نامه وصیت برام پیش وقت چند هم یونس و رفته همیشه براي امیر نشدن،حاال

  :گفت متفکرانه فرشته دهم، ادامه نتوانستم دیگر ناراحتی شدت از
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 خونه توزار تو بیشتربمونه،گفتن ندادن اجازه بهش ولی جبهه رفته ماهی دو یکی هم محمد! بگم باید چی دونم نمی_

 که دلرزی می وبدنم تن دایم. بود عمري مثل من براي هم کوتاه مدت همون جبهه،ولی تو تا احتیاجه وجودت به بیشتر

 و حال از اطالعی بی و طرف،نگرانی یه زبونی هم بی و تنهایی.فهمم می خوب تورو بیاد،حال سرش بالیی مبادا

  ...برگشت و رفت محمد تا شدم زنده و مردم شه،منکه می دیوونه آدم!طرف یه اوضاعشون

 جبهه وت شوهرم ساله تو نزدیک که بگم چی من رفته،پس یکی،دوماه فقط خودت قول به تو شوهر«کردم فکر خودم با

  :گفتم عوض در.نداشتم را بود فایده بی نظرم به که بحثی  ادامه حوصله نزدم حرفی ولی!»هاست

 ات زندگی کنی؟از می کار چطوري،چی بگو تو.توست نوبت باشه هم زدم،نوبتی حرف خودم از من اش همه که حاال تا_

  چطورن؟ مادرت و نه؟پدر یا هستی راضی

  :گفت باخوشحالی خودش و  زد برقی فرشته هاي چشم

 زیاد لیخی کارش اینکه وزیر،با هاي معاون از یکی شده نیست،محمد بد هم زندگیمون وضع خوبیم،الحمداهللا خیلی ما_

  .شده بهتر وضعمون ولی شده

 فقط.تمنیس اش واقعی مادر من که نیست یادش اصال و کنه صدامی مامان منو خوبیه،دیگه بچه چقدر دیدي که هم علی

 بهشون الس چند این تو انقدر خوبن،محمد هم بابا و طبیعیه،مامان اونم که شده حساس کمی یه امده دنیا به آرش وقتی از

 ینم پیدا بهتر مرد این از شدي محمد زن شد خوب گه می و ره می راه مامانم.شدن عاشقش که گذاشته عزت و رسیده

 نگارا کنن می رفتار جوري حاال...دادن رضایت بدبختی و زور که هم محبوبه؟اخرش کردن اذیت چقدر اولش یادته!کردي

 ولا روز از من که می بهش جدي کنه،خیلی می صحبت محمد با بار هر که بابام.بودن ما باازدواج موافق خودشون اول از

 انگار گه یم همچین.کنه بیرون ذهنش از رو خواستگاراش بقیه فکر و هستی زندگی مرد براش شما گفتم فرشته به هم

  !بودن بسته صف خواستگارام در پشت

 و ناولی اون و بودم مونده دستشون رو من فکرنکنه محمد خواد می خودش خیال به مثال:خندید هم فرشته زدم، لبخند

 خودم گاهی که کنه می لوسم و ذاره می احترام من به انقدر نیست ادمی همچین اصال محمد بوده،ولی خواستگارم اخرین

  ...کشم می خجالت هم

 یب و باشم؟راحت داشته زندگی چنین نباید من چرا کردم می فکر خودم شنیدم،با نمی را فرشته هاي حرف بقیه

 اي فکرکردم حسرت با.داشت می دوست را هاش بچه اوو عاشقانه و داشت پردرامدي و مهم شغل که شوهري!دغدغه

 وبهمحب! هی:زد پایم به مالیم اي ضربه فرشته که زدم می پا و دست افکارم در.بود محمد مثل کسی هم یونس کاش

  !ها زنم می حرف باهات دارم سرم کجایی؟خیر

  گفتی؟ چیه؟چیزي:دادم تکان را سرم گیج

  ...شده تنگ براش بزنیم،دلم مادرت به سري یه بریم گم می_



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٣١ 

 

 مشضخی و مشکی برخاست،چادر هم فرشته. کردم بغل بود درخواب هنوز که را ایمان شدم، بلند جایم از خواسته خدا از

 همراه  که بود روزرهایی سادگی به اش انداخت،چهره سرش پشت را ان دست،کش دو با و کرد جا به جا سرش روي را

 آهی.بود هشد خالی ان از من نگاه که کرد می حکایت سعادتی و  خوشبختی از نگاهش برق رفتیم،فقط می مدرسه به هم

 طرف ان به وقتی.کند ارام کرد می گریه و بود شده بیدار که را اش بچه که فرشته تا ماندم منزل در جلوي و کشیدم

  :گفت خنده با فرشته رفتیم می کوچه

  ...دوره راه شدیم،چقدر می سوار تاکسی کاش_

 ومی زدیم می حرف مدت تمام و رفتیم می مدرسه به هم همراه بیخیال و شاد که روزهایی براي دلم.زدم لبخند هم من

 شانه رب مسئولیت از ودنیایی داشتیم بچه یک کدام هر حاال.گذشت می روزها ازان ها سال انگار.بود شده تنگ خندیدیم

 نفس شدن داخل محض به فرشته. کردم باز کلید با را در و کشیدم حسرت سر از کرد،آهی می سنگینی ظریفمان هاي

 با ینجاا امدم می شدي،چقدر نامزد یونس با تو که بود دیروز همین داشتیم،انگار روزهایی چه!واي:گفت و کشید عمیقی

  کردیم،یادته؟ می تزئین رو عقد سفره هم

  ...گذشته قرنی انگار من براي بود دیروز تو براي:گفتم کنم نگاهش انکه بی

 یونس ها زودي همین به افتاده دلم محبوب،به باشه خدا به امیدت:گفت کرد،دلجویانه لمس را بازویم مهربانی با فرشته

  .بود خواهید هم بازبا و گرده برمی

 که مدید را خانم زهرا ورود محض به.شدم خانه داخل بدهم کرد می نگاه زندگی به خوشبینانه که او به جوابی انکه بی

  :شد بلند عصبی و خسته مادرم صداي.بودند ایستاده آشپزخانه چهارچوب روي علی همراه

  .بیارم روزنامه تا نیا نیا،جلو جلو...واي محبوب،واي وایستا جا همون_

 ايه پاچه و بسته موهایش روي کوچکی روسري که مادرم دیدن با و شد داخل من سر پشت جا همه از خبر بی فرشته

 ابجور با تره ها فرش!واي:زد فریاد اختیار مادربی.داد سالم شادي با دویدو جلو زده بود،ذوق زده باال زانو تا را شلوارش

  !شه می نجس دوباره جا همه...روش نیایید

 ستاند میان از را دستش فرشته دیدن با علی.زد خشکش جا سر مبهوت و مات فرشته دوید، اشپزخانه به عجله با بعد

 ستادهای معذب سیخ مثل زده خجالت هم من.است گذشته سخت بهش حسابی بود دوید،پیدا و کشید بیرون خانم زهرا

 دبگوی خواست می حرکت بااین انگار.انداخت باال ابرو و داد تکان سري خانم کردم،زهرا می نگاه خانم زهرا به و بودم

  .نخور غصه نداره،تو عیبی

 روم:دز لبخند خجالت بعدبا.رسید فرشته به تا گذاشت هم چندتاروي چندتا را ها روزنامه اشپزخانه از چاالك و فرز مادر

  ...خوشی؟ خوبی، چطوره؟ حالت.هستی محبوب همراه تو دونستم جون،نمی فرشته سیاه

 طوريچ تو:رسید من به تا چید می زمین روي تند تند را ها روزنامه بقیه کرد می پرسی احوال فرشته با که همانطور

  ...روب راه ها روزنامه رو تو،از بیا!شه می نجس جونم و خیسه،سر لباسام گیرم نمی ازت رو ایمان که جون،ببخش محبوب
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  :کرد اشاره من به دست با و کرد پهن اي گوشه را روزنامه چندتا بعد

  ...اینا رو بنداز را ایمان بیا،تشک_

 هم ،خودمبگویم چه باید دانستم نمی برگرداندم رو ازنگاهش خجالت کرد،با می نگاه من به معذب و بالتکلیف فرشته

 دهش فرشته ناراحتی متوجه که خانم کشد،زهرا می رنجی چه مادرم دانستم می ضمن در ولی بودم پاچه دست و معذب

  :گفت بامهربانی و کرد پهن زمین روي تا چهار اي ومالفه امد جلو ها روزنامه ازروي دقت بود،با

 ودشخ کرده،دست ابکشی و شسته رو اینجا تازه خانم فهیمه!ها نگیري دل به خدا رو تو.اینجا بذار رو بچه.دخترم بیا_

  .داره وسواس!مادر نیست

 همیمهف خوردم،آخه جا کمی یه چیه؟فقط ها حرف نشدم،این ناراحت بابا نه:داد تکان سر و کرد من به نگاهی باز فرشته

  ....نبود وسواسی وقت هیچ خانم

  ...ازامیر بعد:کردم مِن مِن لب زیر

  بودن؟ هارودیدي؟خوشگل جون،جوجه علی خوب:گفت بلندي صداي بدهم،با ادامه نگذاشت فرشته

 آره:گفت مهربان بالبخندي خانم بود،زهرا کرده اوپنهان پشت را خودش و چسبیده را فرشته چادر خجالت با علی

  جون؟ علی نه داد،مگه غذا بهشون هم دید رو ها جوجه مامانش،هم

 فرشته به تدس با و گذاشتم کوچکش تشک روي را ایمان. چسباند فرشته به رابیشتر خودش و داد سرتکان خجوالنه علی

  موندي؟ سرپا ،چرا فرشته بشین:کردم اشاره

 می خجالت ادرمم کارهاي از.بود گرفته را گلویم بدي بیاورم،بغض دوستم از پذیرایی براي چیزي تا رفتم اشپزخانه به بعد

 و داده یهتک ها کابینت به اشپزخانه در مادم.بودم اورده مان خانه به را فرشته که فرستادم لعنت خودم به دل کشیدم،در

  :دویدم سویش به نگران.بود کرده پنهان دستانش میان رادر صورتش

  ناراحتی؟ اوردم همرام رو فرشته اینکه مامان؟ناراحتی؟از شد چی_

  .لرزید دلم و دیدم را هایش اشک من و برداشت صورتش روي از را دستش

 غصه خدا رو خودمون،خوبه؟تو خونه برمش می اي بهونه یه با االن همین خوب...مامان؟ شه چی کنی؟آخه می گریه_

  .نخور

 که ناراحتم این خودشه،از خونه مونه،اینجا می دخترم مثل فرشته! محبوب چیه ها حرف این:گفت خفه صدایی با مادرم

 تو رفتم اونطوري ببوسمش و کنم بغلش اینکه بجاي!بود کرده ذوق دیدنم از زدم،طفلک داد سرش اونطوري

  ...کرد کپ شکمش،بیچاره
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 جایش مهه شود مجبور او و بزنم دست مادرم به ترسیدم راگرفتم،می دستش احتیاط بوسیدم،با را مادرم صورت دلجویانه

  :گفتم بکشد،آهسته اب را

  .نشد ناراحت فرشته نداره، عیبی_

 می یتکون خونه بار یه سالی یادته توکه نبودم اینطوري من!محبوب شده مرگم چه دونم نمی:گفت کنان هق هق مادر

 هیبن بهم یکی انگار.نیست خودم خدادست دونم،به نمی دم می جز رو بقیه و خودم اینطوري چرا حاال!والسالم و کردم

 کم هی سابم،اونوقت می رو جا همه و شم می بلند تا زنه می سقلمه بهم انقدر!کثیفه،نجسه جا بشور،همه پاشو زنه می

 خوره یه ارانگ بشینم اروم تونم نمی باز ولی جنگم می خودم با.گیرم رومی خودم جلوي زور به وقتها بعضی.گیرم می اروم

  اومده سرم بر چه آخه.بشورم رو جا وهمه پاشم تا خوره می رو وجودم

 دکتر،من بریم هم با داري،باید هم حق ناراحتته اعصاب مال تو مامان،وسواس نکن گریه:بوسیدم را صورتش دوباره

 ببینه تهفرش کن، پاك تو ها سابق،حاالاشک مثل شی می دوباره اونوقت کنن کمک بهت تونن می دکترا هستم مطمئن

  .بریم ناراحتی،بیا مون خونه اومده اینکه از کنه فکر شه،ممکنه می ناراحت

 یا تهفرش کردي فکر هم اگه.نخور حرص انقدر!مامان بیا:زدم لبخند مادرم به دلگرمی براي و ریختم چاي لیوان چند بعد

  باشه؟کشیم، می اب و شوریم می رو جا همه کمکت خودم برن،بعد تا بذار جیگر رو دندون کردن روکثیف جایی هاش بچه

  بشم؟ بابات مثل محبوب؟نکنه بشم دیوونه نکنه:گفت الود بغض و داد تکان سر مادرم

  .نخور غصه دکتر بریم می شه،اونم می خوب حالش ها زودي همین به هم بابا!نترس:خندیدم

 خم رو مهه پشت امیر نیست،غم شدنی خوب دیگه دکتر؟بابات بردیمش کم مگه:مالید را هایش چشم دست پشت با مادر

 کرده انداز پس که هایی پول با گفت گفت؟می می بهم چی دونی می دیشب...کرده مجنون و داغون رو بابات ولی کرد

 و بندازه اهر کاسبی و کار براش خواد گیره،می می دیپلم دیگه سال امیر کنه می کنه،فکر باز مغازه امیر براي داره خیال

  ...بده زنش

 به روزها ان که را هایم اشک جوي تا دادم قورت بار چند را دهانم اب ومن کرد گریه به شروع صدا و سر پر دوباره مادر

  .شدند،بگیرم می سرازیر سرعت

  !مامان نکن گریه_

 یم زخمم روي نمک مثل.بشه کهنه دلم داغ ذاره نمی دیگه طرف از طرف،بابات یه خودم غم:نالید من به توجه بی مادر

 رفهاشح با گیره می اتیش سوزونه،قلبم می رو دلم و زنه می حرف داره امیر براي که هایی نقشه از و میره راه مونه،همش

 تونم گیرم،نمی می گـُر دوباره و گه می چیزي یه بابات بگیرم اروم میام دام،تا حالی چه من فهمه نمی محبوب،هیچکس

 بریزم مجبورم!بگم؟ بهش نیست،چی خودش حال اصالبه.نیست خودش دست هم بدبخت اون بگم چیزي بهش هم

  بگیرم خون خفه و اینجا
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  :گفتم دوباره.داد تکان تکان را سرش و زد اش سینه به دست با مادر

  .مونده تنها فرشته بریم،زشته مامان،بیا نکن گریه_

 بی گریستن از دیگر من و بیایند پایین تا بودند منتظرتلگري هایم اشک چون.مادرم تا گفتم می خودم به بیشتر البته

 مثلروز ان هاي صحنه و ها حرف.کردم فکرمی اش زندگی و او به روز چند تا فرشته بعدازرفتن.بودم شده خسته حاصل

 بعد...اش، مهربانی با خانم اش،زهرا جهنمی وسواس باان هایش،مادرم بچه و فرشته. بود حرکت در چشمانم جلوي فیلمی

 رمشوه اگر شد می چه.کردم می ازدواج عالقه و عشق با هم من اگر شد می چه که رفتم می فرو فکر این در اختیار بی

 و انهخ و مرفه زندگی حسرت... فرشته کرد،مثل نمی گذار فرو کاري هیچ از  ام راحتی براي و داشت دوست مراعاشقانه

 خودم هب بااینکه...چرا را اش عاشقانه و موفق زندگی حسرت ولی خوردم نمی عنوان هیچ رابه لوکسش و  تجملی وسایل

 هب ها ماه.پرداختم می او با ام زندگی  مقایسه به بازناخوداگاه اما نخورم غبطه دوستم حال به انقدر که زدم می نهیب

 اما ودمب دلزده و خسته بودن زنگ به گوش و انتظار از.شدم می مایوس یونس امدن از بیشتر روز هر و گذشت می کندي

 نسیو گفتم می خودم به هرچه.دویدم می در طرف به امید با و پریدم می جا از اختیار بی زنگی هر با.نداشتم اي چاره

 یب کنم ول یونس امدن خطر به جهت بی را ام زندگی و کار باشم منتظرش همه این نباید و گردد برنمی ها حاال حاال

 وقتی.ودب برگرفته در را وجودم باشد من اجازه  منتظر انکه بی و کرده پر را وجودم هاي سلول تک انتظار،تک.بود فایده

 رسیدهن یونس دست به ام نامه اضال که رسیدم نتیجه  این به نشد خبري هیچ و گذشت ام نامه  فرستادن از ماه پنج

 از بريخ بی چون باشد بد خبر اگر حتی.کنم گوش دل جان با را خبري هر بودم حاضر.بود کرده ام بیچاره دلشوره،. است

 اسایش در تاما کرد می را تالشش همه روزها ان که شدم بابا حاج دامن به دست بار این.بود سخت و بدتر هم خبربد

 غم هدیگ بشه برطرف اگر که نیست غذا و اب نیازش ادمیزاد« خانم زهرا قول به اما کنیم حفظ را مان روحیه و باشیم

  !»باشه نداشته

 یدارب بابا حاج زدم می حدس که همانطور.امدم پاین رو ها پله مصمم و نخوابیدم دیگر صبح نماز بعداز روز یک عاقبت

 سیک چه از که بودم کرده فکر خودم با خیلی قبل گذاشت،شب می سفره در بود خریده که را هایی نان داشت و بود

 غرق چنان هم مرضیه شوهر احمد.بود کرده گم حسابی را مکان و زمان و نبود خوب حالش اصال که پدرم.بخواهم کمک

 ادمی الاص چون.است مصلحتی دروغ دانستم بگیرد،می یونس از خبري داد می قول اگر حتی که بود کارش و زندگی در

  .بود بابا حاج ماند می باقی که کسی تنها.شود متحمل خودش،زحمتی خانواده جز کسی کار براي نبودکه

  :زد لبخند و کرد نگاهم تعجب با بابا حاج.شدم اشپزخانه وارد اي اهسته سالم با

  ...صبحی اول خیرباشه.دخترم ماهت روي به سالم_

  :گفتم چینی مقدمه نداشتم،بدون خوب حال به تظاهر حوصله اصال

 اصال نیستم لدب رو جایی که من. بگیرین خبر یونس از نیست زحمتی براتون اگر خواستم می راستش.خیره که انشااهللا_

  .دادم نمی زحمت شما به گرنه بپرسم،و باید کی از دونم نمی
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 کاري هاگ دونم می خودم وظیفه من!دخترم حرفیه چه این:برگشت طرفم به و پوشاند را ها نان روي طمئنینه با بابا حاج

 روي به_گذاشت ابروانش روي به را دستانش_ام کرده کوتاهی که ام شرمنده هم حاال بدم،تا انجام برات بربیاد دستم از

 به.خبربگیرم ستادي چه از باید دونن می بهتر اونا شدن، اعزام مسجد از ها بچه مسجد،چون رم می امروز همین من!چشم

  .شم می جویا یونس احوال و حال از خدا امید

  :شد بلند سرم پشت از خانم زهرا صداي

 از مه خبري نیامدن، ها بچه وقته چند االن میدونی!َمرد شم می دیوونه بگیر،دارم خبر هم یوسف از پرسی می که تو_

  ....اسیري بردن رو هردو دیدم می خواب دیشب.باشه راحت خیالش حداقل ادم که دن نمی خودشون

ـُنده و مُر و سُر هردو مطمئنم که من نزن هم بد نفوس!خانوم چپه زن خواب:بدهد ادامه خانم زهر نگذاشت بابا حاج  گ

  !دون می ها عراقی دنبال

 می نگاهش درهم هاي سگرمه با همانطور خانم زهرا و من دید وقتی ولی خندید بود زده که حرفی به خودش بعد

 فقط خیال و فکر و خوردن حرص با دوتا،باباجون شما دست از!االاهللا الاله:داد تکان سري و خورد را اش کنیم،خنده

 اینجا دوتا اشم که ندارن اصالخبر اونا نداره فرقی یونس و یوسف حال به باشید نگران هرچی.برین می بین از رو خودتون

  .دارین اي روحیه و حال چه

 یه مونهحال نگران االن بدبختمون مادر گن نمی اصال!فراموشکاره!دیگه همینه جماعت مَرد:گفت عصبانیت با خانم زهرا

 گس کنن،آدم می دریغ هم رو همون که االن فرستادن می چیزي خطی اي،دست نامه یه بدیم،قبال بهش کوچیک خبر

  !نشه بشه،مادر بیابون

  :گفت گرداند می اب ها استکان داخل که بابا،همانطور حاج

 ها چهب نیستن،هرکی فراموشکار هم اونا.شدي صالح و خوب پسر دوتا مادر که داشته لطف بهت خدا!زن نکن ناشکري_

 عملیات نی؟دایمک نمی گوش رادیو شلوغه،مگه خیلی سرشون بشناسیشون،حتما خوب باید دیگه که یکی تو نشناسه رو

 الح اون تو دیگه.بگیرن نامرد هاي عراقی رواین خاکمون از اي ذره مبادا تا جنگن می دندون و چنگ با روز و شب.دارن

 این با نکهای بدي،نه روحیه هم محبوبه به باید تو.دارن هم نیست،حق تگراف و تلفن و نوشتن نامه فکر به کسی روز و

  !بلرزونی هم رو طفلک این دل حرفها

  بریزم؟ چایی جون محبوب: کرد من به رو

 خوردن هخریدم،صبحون هم تازه نون:گذاشت سینی داخل و کرد چایی پراز را ها باشد،استکان من جواب منتظر انکه بی بعد

 بحونهص هم دور وقته خیلی که بیارین رو چیزا بقیه و سفره حیاط،شما برم می رو اینا من داره صفا خیلی هوا این تو

  ...نخوردیم

 م،بوباباباشی هم دور کن صدا هم رو بابات و مامان برو بدو جون محبوب: چرخید طرفم به باشد افتاده یادش تازه انگار بعد

  !جون
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 هم اب وقته اینجا،خیلی بیان هم اینا مامان بگو ،برو محبوبه آره:زد پیشنهاد،لبخند این شنیدن از شادمان خانم زهرا

  ...خوابن نمی دیگه شن بیدارمی که نماز براي هم اونا.نبودیم

 می راه نیک پیک بابا بگیرم،حاج یونس از خبري زودتر داشتم عجله من.برداشتم کابینت روي از را چادرم حوصله بی

 چطوري که بودم فکر این در خوردیم می صبحانه که مدتی درتمام.رفتم مان خانه طرف به میل بی و کشیدم آهی!نداخت

 دیگري اهر هیچ ولی هستم خودخواهی و فکر بی دختر کند فکر خواست نمی کند،دلم عجله که کنم یاداوري بابا حاج به

 مهمی ادم او.دباش بایم خوبی تواندکمک می فرشته شوهر رسیدکه ذهنم به بعد.نداشتم گفتن دوباره و دوبار و اصرار جز به

 و زد نمی رازمین رویم انداختم رومی فرشته اگربه داشتم داشت،اطمینان اشنا و دوست طرف ان و طرف این کلی و بود

 تا  بمانم منتظر و کنم صبر دیگر مدتی بهتراست کردم فکر خودم با بعد.داد می انجام برایم امد برمی دستش از هرکاري

 این با.شوم می فرشته شوهر دامن به دست بگیرد یونس از خبري نشد موفق هم او اگر بگردد یونس دنبال بابا حاج

 توانست یم که بود کسی تنها فرشته بود،شوهر شده راحت خیالم.شد گذاشته پایین هایم شانه ازروي فکرانگارکوهی

  .کند کمکم

 روز هر.گیردب ها ازبچه خبري بلکه کند رامی تالشش تمام که دیدم می گذاشتم میان بابادر حاج رابا مسئله اینکه بعداز

 حرف یکسان چه با  هارفته کجا داد،اینکه می را جستجویش شرح مو به مو و کرد می صدایم گشت برمی خانه به وقتی

 کردم می رفک خوشبینانه من و بود سالش یک نزدیک پسرکم.اند داده پاسش کجاها به و بودند گفته چه او به انها و زده

 شده همم ومسئولیتش باشد داشته کار هم هرچقدر.رسد می راه از ایمان سالگی یک تولد براي باشد که هرکجا یونس

 وشفرام نوعی به ا کوچکم ایمان من، خود شود؟مگر نمی چرا گفتم خودم با بعد.کند فراموش را ایمان بود محال باشد

 را قشنگم و شیرین پسر با زدن سروکله حوصله و حال و  داشتم در به چشم یونس منتظر مدت بودم؟تمام نکرده

 هک شدم می ومتعجب کردم می نگاه رفت می کجایی هر به پا و دست چهار سرعت به حاال که ایمان به گاهی.نداشتم

 اشم،ب شدنش بزرگ شاهد من انکه بی شد می بزرگ ام نداشتم،بچه او به نسبت مادري حس کیست؟هنوز غریبه این

 من،بچه ات کرد ایفامی ایمان براي را مادر نقش بیشتر  خانم زهرا که بود این هم واقعیت.بودم مادرش من که انگار نه انگار

 ار کارهایش همه.کرد می بازي بااو حسابی و بردش می خیابان سر پارك به مدتی کرد،هرروز می داد،تمیزش می غذا را

 رد.ساختم می بوسه غرق را صورتش و سر و کردم می بغلش بودم ذوق سر که گاهی فقط من و داد می انجام شخصا

  :گفت می و بوسید می را ام پیشانی الود اشک چشمانی با خانم زهرا مواقع این

 بچه رايب بتونه کسی که نیست چیزي مادر ومحبت بشه،مهر غریبه باهات نذار پسرته ایمان جون، محبوب اهللا بارك_

  .کنه جبرانش

 ونج محبوب: گفت می ملتمسانه لحنی با و اورد می نزدم مرتب و تمیز را بچه.کرد می شرمنده مرا کارهایش با گاهی

 و لد دونم می برم قربونت الهی!من نه توهستی مادرش که بدونه خوام می بزن حرف باهاش کن، بغل رو ایمان کم یه

  .باشه تو محبت تشنه ام نکرده،نذاربچه گناهی که طفلک این ولی نداري دماغ

 لبتوق صداي بذار:گفت می الود بغض و گذاشت می ام سینه روي را بگیرم،سرش رادراغوش ایمان کرد می وادارم زور به و

  .بگیره اروم قلبت صداي و تو بوي با بذار الاقل رونخورده تو شیر که طفلک مادر،این بشنوه
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 بی و افسرده انقدر اوقات اکثر ولی  دهم انجام شخصا را کارهایش و بگیرم اغوش رادر ایمان خواست می دلم ه خودم

 می رها خودش حال به را بچه عصبانی و خشمگین و رفتم می در ازکوره بچه کوچک نق یک با که بودم حوصله

 ومعصوم اهبیگن که کردم می نگاه پسرم درشت چشمهاي به وقتی گاهی ولی نداشتم را اش نبود،حوصله خودم دست.کردم

 چه هبیچار این:«گفتم می خودم کردم،با می گناه احساس و شم می بزند،شرمنده قهقه تا بود من لبخند یک منتظر

 غوشما در انقدر که بود لحظات این در»کنی؟ نمی مادري براش و ذاري نمی محلش تو که کرده گناهی داره؟چه تقصیري

  .ندک رهایش باز مادرش مبادا که مد نمی در صدایش طفلکم ولی شد می عوض هایش نفس صداي که دادم می فشارش

 هیچ گاران.گرفت نمی اي نتیجه هیچ ولی زد می در ان و در این به پسرها از خبري گرفتن دنبال باباهرروز حاج بااینکه

 شده ناامید لیک به دیگر ومن گرفتیم می نتیجه کمتر گشتم می بیشتر چه هر بود رانشنیده یوسف و یونس اسم کس

 باشد شده پسرهایش از خبري بلکه کرد می شماري لحظه شوهرش رسیدن براي اول روزهاي که هم خانم زهرا.بودم

  .نیست ازشون خبري که شدن اسیر حتما:امد می زبان به گاهی و بود داده دست رااز امیدش ماه یک گذشتن از بعد

  !شد می ازشون خبري یه تاحاال وگرنه شدن اسیر ها بچه که افتاده دلم شده،به تعبیر خوابم

 شونازدست خیلی مادرجون،دلم نده گوش من هاي حرف به خیلی:کرد می من به رو بود زده که هایی حرف از پشیمان بعد

  .ندارم جایی از خبر تو مثل هم من وگرنه گم می چیزي یه که پـُره،اینه

 زنده کردم فکرمی بیچاره و مستاصل.باشد سالم و زنده هنوز ولی باشد شده اسیر یونس کردم می دعا دل ته از من و

 کنار وزير توانسیم می باز و بود اش ازادي به امیدي شد می اسیر اگر.است شدن تکه تکه از اسارت،بهتر در حتی بودن

 بیوه یسالگ نوزده در من شد می شهید اگر ولی رنگ کم و کوچک هرچند بود ام زندگی حفظ به امیدي.کنیم زندگی هم

  !اسارت در ،حتی باشد زنده و سالم یونس کردم می ارزو دل ته از که بود این.شد می سیاه ام زندگی و شدم می

 هنوز اباب حاج و شد ساله یک ایمان اگر بودم بسته عهد خودم با.شد برگزار پدرش از خبري بی در ایمان سالی یک تولد

 می ادمانهش کوچکم ایمان حاال. بخواهم کمک او از و بگیرم تماس فرشته شوهر با بگیرد یونس از خبري بود نتوانسته

 تهگرف برایش خانم زهرا اصرار به کوچکی جشن.کشید می جیغ رنگی هاي بادکنک دنبال و زد می دست و خندید

 ولدت که بودند کسانی بودند،تنها امده سرزده و دعوت بی که ملوك عمه و فائزه و آقا احمد و پدرم،مرضیه و مادر.بودیم

 می رمماد از بلند صداي با هرازگاهی و است همسایه پسر ایمان کرد می فکر که پدرم.گرفتیم جشن همراهشان را ایمان

  :پرسید

  کجان؟ بچه این پدر و مادر پس_

 غلب رو دختره این چرا:زد می نهیب مرضیه به.گرفت نمی کند،آرام ساکتش خواست می کنان هیس هیس مادر هرچه و

  .کنن می دعوات پدرش و مادر افته می دستت از االن پایین بذار!گیري می درد کردي؟کمر

  !نیست؟ ها،یادت داشتی دوستش خیلی که خودتون نوه.است فائزه این بابا:داد می توضیح مرضیه هرچه

  :گفت ناراحتی با بریدم می را کیک وقتی.داد می تکان سر گیج پدرم
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 و فوتبال نبالد هنوز گرفتنشه زن هوا،وقت به سر پسره این رفته کجا نیست معلوم.بیاد تا کنار بذار امیر براي محبوبه _

  !بازیه رفیق و دوست

 حالخوش و شاد دل ته از که کسانی تنها.افتادند خوردن کیک صرافت از که انداخت همه گلوي در اي گره حرف این با و

 می قهقه ندودوید می ها بادکنک دنبال به که بودند ایمان و خندیدند،فائزه می دل ته از بقیه بد حال به توجه بی و بودند

 غلشب عاشقانه داشت سال سه حاال که فائزه و خورد می زمین به محکم قدم چند هر در بود افتاده راه تازه که ایمان. زدند

 برعکس و  شده جمع چشمانش در اشک من تنهایی و پدرم روز و حال دیدن از هم ملوك عمه حتی.شود بلند تا کرد می

 گرفته صدایی اب و گرفت را دستم مچ رفتم کنارش به کیک بشقاب با وقتی.بود نشسته اي گوشه مغموم و ساکت همیشه

  .شدي محبوبه،حیف برات بمیرم الهی:گفت

 فرماییدب جون عمه:بود کرده روشن را چشمانش دلسوزي برق همیشه برعکس که کردم نگاه صورتش به.نگفتم چیزي

  .اومدن می هم بهروز و شمس آقا کاش.بخورید کیک

 اتفاقی مه من:گذاشت کنارش را بشقاب بود چسبیده را دستم مچ که همانطور و انداخت طرفم به صفیه اندر عاقل نگاهی

 بدبخت!توست پیش هنوز بهروز دل. نیامد همراهم بهروز که بهتر همون اما بودم نکرده بو رو دستم کف وگرنه اومدم

 که هترهب اد می باردنیا یه ادم.نشد من زن اجبار به محبوب که شکر رو خدا گه می و  خوشبختی تو کنه می فکر ام بچه

 بچه یه قطف باباتی هنوزدختر انگار!نیست سرت رو شوهر اصال تو دونه نمی دیگه!مجبوري و زوري تا کنه ازدواج عاشقونه

  ...ندیده خودش به پدر که مونده دستت رو

  ...جون عمه اِ:گفتم رنجیده

 کرف بهروز که یونس اقا گم؟این می چیه؟دروغ:بود کرده نامفهوم را هایش حرف اش سینه خس خس.داد راتکان دستم

 گذروندي،هان؟فکر باهاش روز و شب چندتا کردي عروسی وقتی کجاست؟از کردي عروسی باهاش عاشقونه کنه می

 وونیج براي هستم،دلم تو عمه نباشه هرچی من!نه!ها زنم می بهت رو ها حرف این خواستمت می پسرم براي چون نکنی

 ونخیالش عین برم قربونش هم پدرش و کاري،مادر چه پی نیست معلوم رفته کرده ول سوزه،پسره می خوشگلیت و

  !ببین که هم خودت بدبخت پدر میرن، شون بچه بلوري پاي و دست نیست،قربون

 مادرت یشده،حت مغز شیرین بیچاره:کرد اشاره بود شده خیره نامعلوم اي نقطه به مات و گیج که پدرم سمت به دست با

  ...سوزه می اونم براي دلم.نداره قرار و جونش،آروم به افتاده خوره انگار نیست سابق فهیمه اون همدیگه

 چطور...ببین!نشی بهروز زن تا خوند گوشت تو و نشست پات زیر که همون!خرمه و خوش دازت زبون خواهر وسط این فقط

 صالا که شدي یکی گیراست،زن چه هم آهش.ببینه رو احمد از بهتر نداشت کنه،چشم می کِر و هِر جونش جون احمد با

 تناکام برادر.کنه می سیر رو عرش که اونه فقط میدون، تاز یکه شده آقا احمد و شه نمی پیداش ورا این دمش و سر

  ....هم

  .کشیدم بیرون اش استخوانی انگشتان قالب میان از را دستم طاقت بی
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 به دن،مرضیه می مون بچه و من خرج دارن یونس خیال بی مادر و پدر جون،همون عمه ندارین خبر چیزي از شما_

 خودم من ضمن در!خونه چشمش یه و اشکه چشمش یه احمد خواهر و مادر دست از اوقات اکثر شما خوشبخت ظاهر

 بابا نای نکرد نظر اظهار  اصال هم من موردازدوج هست،در کی یونس دونست نمی اصال مرضیه. بشم یونس زن خواستم

  ...که اومد خوشش اونقدر محبی آقاي از که بود

 هردونم، می آره.کرد بدبخت رو گلش دسته مثل دختر خودش دست با که:کرد خس خشم،خس از تیره صورتی با عمه

  !غریبه پشت هفت به رحمت صد اشناست دست از کشم می چی

 اي:گفتم بکشد باریک جاهاي به کار اینکه از قبل.شد می بیشتر هایش دل در ها حرف ماندم می عمه پیش بیشتر چه هر

  ...خورد زمین ایمان واي

 دهسوزن گذاشت،اثري ها مهمان رفتن از بعد را اثرش عمه هاي حرف.دویدم خندید می شادمانه که ایمان سمت به فوري و

 سر کنار بالش روي را سرم.دانستم می ام بدبختی مسبب را فرستدم،او لعنت یوسف به باز دل در!چاقو زخم عمیق،مثل و

 هاي حرف.نریزد گوشم داخل هایک اشک تا خوردم می تکان هرازگاهی و بودم گذاشته ایمان  بوي خوش و کوچک

 از نه یدپرس می حالی نه.بود کرده پول یه سکه اشنا و فامیل جلوي را من یونس ه واقعا.بود سوزانده را دلم بدجوري عمه

 گرمی از روزي چند امد دنیا وقتی تنها.بود ندیده پدري خود به ولی بود شده ساله یک پسرش.داد می خبري خودش حال

 دلم ،اطالع بی و کوچک.بماند همانطور همیشه و نشود بزرگ پسرم کردم می ارزو.بود شده بهرمند پدرش دستان نوازش

 عمه هاي حرف به که همانطور.بدهم باید جوابی چه دانستم نمی چون.بگیرد من از را پدرش سراغ روزي خواست نمی

 شوهر سراغ  هم همه از اول.بگردم یونس دنبال خودم فردا از خوردم کردم،قسم می فکر کوچکمان اتاق خلوت در ام

 استمخو می کند پیدا را شوهرم که بخواهم ازش حضوري  خواستم می و کند می کار کجا دانستم رفتم،می می فرشته

 را کارم فرشته انزب از و تلفن با ترسیدم می.کند پیدا کوچک هرچند خبري یونس از تا ببوسم را بیفتم،دستش پایش به

  .کند فراموش زیادش کارهاي بحبوحه در و بیندازد گوش پشت

 می وقت هر بودم طوري این همیشه شدم بیدار خواب چندباراز صبح سبک،تا و کابوس پراز خوابی.خوابیدم افکار این با

 ارب چندین صبح خود تا شدن دیر ترس از و برد نمی خوابم خوب  دهم انجام وقت اول صبح راهمان مهمی کار  خواستم

 چه فهمیدم نمی اصال چون راست و دال گویم شدم،می می راست و دال تند تند.نمازرسید وقت شدم،سرانجام می بیدار

 خوردن بدون و بوسیدم را ایمان نماز از بعد بودم فرشته شوهر به هایم حرف فکر در گویم،فقط می و خوانم می

 انهاشپزخ از خانم زهرا و بابا حاج صداي.رفتم در سمت به صدا و سر بی و آهسته و  کردم سر را ام مشکی صبحانه،چادر

 هم انها هب شد می خبري اگر وجونداشتم پرس و توضیح حوصله.رفتم در سمت به بگویم چیزي انها به انکه بی امد می

 شیدمک کوتاهی بود،جیغ ایستاده در پشت که مردي دیدن از و کردم باز را در بودم خودم فکرهاي در که حالی در گفتم می

  .کوبیدم هم به محکم را در ترس با و

 لومگ بغض بود، ایستاده دست در بلند،ساك و ژولیده هاي ریش و موها با قد بلند مردي.زدم می نفس نفس ترس از

  .... یوسف نترسید،منم داداش زن:شد بلند مرد صداي شوند سرازیر هایم اشک اینکه از قبل.راگرفت
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 شادي.کردم باز ار در بریده نداشت،نفس شناختم می که یوسفی به شباهتی هیچ بودم دیده که را کسی.ماندم زده،برجا بهت

 رد پشت باشد،اما همراهش هم یونس شاید کردکه روشن را دلم ته رنگ پر امیدي اي لحظه.بود کرده پر را وجودم تمام

 پیراهن.شد اپ به پا و انداخت زیر به سر دیدنم با.شناختمش اشفته موهاي و ریش الي از دقت کمی با که بود یوسف فقط

 ریش.رسید می هایش شانه تا و شده بلند موهایش.داشت تن به جیبی پر و رنگ سبز و بلند شلوار روي بلندي سفیدو

 عذبم یوسف عاقبت.ماندیم همانطور سکوت در دقیقه چند.پوشاند رامی اش سینه روي تا ها چشم زیر از نامرتب هایش

  داداش؟ زن تو بیام شه می:شد پا به پا

 ورد تا دور تنگی دل با و انداخت زمین روي را شد،ساك خانه وارد حرفی هیچ بی یوسف و رفتم کنار دستپاچه و هول

 قدم با فیوس. زد خشکش گیج و شوکه یوسف دیدن با بود امده حیاط به در صداي شنیدن با بابا حاج.کرد نگاه را حیاط

 از روزها ان که مرا دل حتی بابا حاج گریه صداي. کشید اغوش در را او حرف بی و  رفت پدرش طرف به  بلند هاي

 شاد رو تدل پشر،خدا کردي خوشحالم اومدي؟چقدر کی بابا،تو شد روشن تویی؟چشمم واقعا یوسف: لرزند بود شده سنگ

  ...کنه

 را افتاد،دستانش گریه به بود رفته فرو  بابا حاج اغوش در که یوسف دیدن از و امد حیاط به دستپاچه و هول خانم زهرا

 بیا رجان،ماد یوسف یوسف،. شنوم می خوبی خبر یه روزا این که بود افتاده دلم به.شکرت خدا اي:نالید و گرفت باال

  .ببیمنت

 الهی:بود کرده رانامفهوم هایش حرف گریه هق هق.کرد بغل محکم بود امده بیرون پدرش اغوش از که را یوسف بعد

  ...ترکید م،دل بچه کجایی یوسف،تو فراغت از کنم،مُردم لمس رو صورتت بذار!کنم مادر،بذاربوت بگردم دورت.برم قربونت

 هم انایم. بوسید را مادرش صورت و دست بار چند و چندین و رفت می مادرش صدقه قربان اهسته صدایی با هم یوسف

 مکید می و بود کرده دهانش در همیشه عادت به را شصتش انگشت.امد حیاط بود،به پریده خواب از ما صداي و سر با که

 گرفته اغوش در را عزیزش جان مادر که وارد تازه به کنجکاوي با.بود ونمناك خیس زیبایش و درشت هاي چشم و

 مانای مانده، باز تعجب از دهانش که دیدمش می.زد عقب را مادرش اختیار بی و رادید ایمان هم یوسف. کرد می بود،نگاه

 انمخ زهرا.زد چنگ را بلندش دامن و رفت خانم زهرا طرف به دوان دوان و افتاد گریه به بود ترسیده یوسف هیبت از که

  .یوسفه عمو مادر،این نترس.بشم،نترس فدات:خندید و کشید اغوش رادر بچه مهربانی با

 مانای پس:لرزید می احساسات شدت از کرد،صدایش می نگاه ایمان به مات و گیج رفت می راه خواب در انگار یوسف

  ...ببینم بغلم جون،بیا عمو برم قدت قربون شمایی؟الهی کوچولو

 خانم زهرا دراغوش را بگیرد،سرش اغوش در را او خواهد می یوسف شد متوجه وقتی و کرد می نگاهش غریبانه ایمان

 مال و،توعم بغل دم جون،نمی مادر نترس:رفت عقب خانم زهرا.کوبید می بزرگش مادر بدن به تند تند پا با و کرد پنهان

  ...مامانت بغل خودمی،برو خودمی،عزیز

 در نارک چرا جون محبوب: گفت متعجب دیدنم با بابا حاج.بودم کرده کز اي گوشه که افتادند من یاد به همه حرف این با

  وایستادي؟
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  عزیزم؟ بري جایی خواستی می:امد طرفم به خانم زهرا و

 اگر.سیدر می نظر به بیهوده کاري فرشته شوهر از جو و یوسف،پرس امدن با ولی بروم خواستم می کجا اوردم یاد به تازه

  .نبود یوسف جز کسی داشت خبر یونس از کسی

  ...حاال ولی بگیرم خبر یونس از خواستم فرشته،می شوهر دیدن برم خواستم می:گفتم سادگی به

 مادر نه مگه:یوسف به کرد رو بعد.اورده خبر هم یونس از و امده یوسف دیگه حاال:داد باخنده خانم زهرا را ام جمله ادامه

  جون؟

 والنیط سکوت. لرزیدم اختیار دیدم،بی که ازچیزي من و خورد گره هم در نگاهمان اي کشید،لحظه عمیقی نفس یوسف

 انچه دیمترسی کنیم،می سوال یوسف دوباره ترسیدیم می مان همه ضمن در ولی بود کرده اشفته و نگران را یوسف،همه

 خودم خبري هر براي شود روشن تکلیفم خواستم می نداشتم خبري بی طاقت دیگر من ولی.باشد امده یونس سر بر نباید

  :پرسیدم مصمم که  بود این بودم کرده اماده را

  گید؟ نمی چیزي نیامد؟چرا چرا یونس یوسف، آقا_

 و غمگین،کدر ابري را هایش چشم.باشد من روبروي تا زد چرخی نیم و کرد شلوارش جیب درون را هایش دست یوسف

 چراتنها وت اصال...اومده برادرت سر بر کجاست؟چی یونس: لرزید می حقیقت بینی پیش از خانم زهرا صداي.بود کرده مات

  ...نیامد اون چرا نرسید،پس یونس دست محبوب نامه مرخصی؟مگه اومدي

 چیز تو،همه مبری کنی،بذار می بازپرسی داشتی نگه سرپا حیاط تو رو زن،بچه بده مهلت:پرید زنش حرف میان به بابا حاج

  .گه می برات رو

  .بزند حرف یوسف هم بخوریم صبحانه تو،هم بریم بیاید:رفت خانه طرف به و برداشت را یوسف ساکت و امد جلو بعد

  :گفت اهسته و انداخت داشتم اغوش در را ایمان که من به نگاهی مردد یوسف

  !نه_

  نه؟ چی:برگشت تعجب با بود نرسیده خانه در به هنوز که بابا حاج

  ....نداره خوردن صبحانه حوصله و طاقته بی دونم می.بشه خبردار شوهرش حال از که داداشه زن حق این_

  :شد بلند بغض پراز یوسف صداي.کرد پر را حیاط سنگینی سکوت لحظه چند

  ....که ام شرمنده من...من_

  :داد تکان محکم و گرفت را یوسف دوید،دست جلو طاقت بی خانم زهرا

  شده؟ سرمون به خاکی شده،چه کنی،چی می مِن مِن چرا!بزن حرف گرفتی رو جونم دِ_
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 روي ها اشک کلمه، اولین با و بود شده اشک پراز درشتش هاي چشم.شود می پا به پا معذب که دیدم می را یوسف

  :شدند می غیب چانه به نرسیده و غلتیدند می مروارید هاي دانه ریخت،مثل فرو هایش ریش

  ....رسید ارزوش به یونس _

 وزهن من فقط. نشست چوبی تخت روي تعادل بدون خانم زهرا و افتاد زمین روي بابا حاج دست از ساك جمله این با

 یونس .رسید پیش رسید،هفته داداش زن نامه:کرد هق هق یوسف. بشنوم را چیز تاهمه بودم دوخته یوسف چشم در چشم

 خطرناك ماموریت داره برگشتن قصد یونس بود فهمیده وقتی از مون فرمانده....برگرده که کرد می مرتب رو کاراش داشت

 البته.داد می انجام ساده کاراي و گذروند می وقت سنگر و ریز خاك تو اوقات اکثر.ذاشت نمی اش عهده به رو مهم و

 یم باش راحت براي من دفعه هر ولی کرد می اطاعت وباید بود دستور،دستور حال هر به ولی نبود راضی اصال خودش

 خسته یلیخ صادق و من ولی بریم جلو شب قراربودتو شناسایی براي پیش هفته چهارشنبه.کرد می شکایت و گله امدم

 بره تنها مجتبی شد قرار.کرد مخالفت مون فرمانده که برن مجتبی اسم به ها بچه از دیگه یکی و یونس شد قرار بودیم

 بیدار رزیرصف سرماي تو ساعت هشت و چهل!بودیم بیهوش نه که بودیم،خواب خواب سنگر تو ما.بده کشیک یونس و

 انقدر ولی شد یدهشن انفجارنزدیکی صداي نبودیم،شب بند پا سر شناسایی،دیگه هم بودیم کرده پاکسازي بودیم،هم مونده

  ....بشیم بلند ازجامون نتونستیم اصال که بودیم حس بی و خسته

 فکر.بودن مجتبی و یونس از اثري شدیم پا که صبح:بود شده دار خش اي زمزمه به تبدیل ناراحتی شدت از یوسف صداي

 رو مجتبی.نیمک پیداشون بلکه رفتیم جلو موتور با صادق و من نشد پیداشون و شد ظهر وقتی ولی برنگشتن هنوز کردیم

 که جایی لیو داشت خطر کار این و بودیم تیررس تو بریم جلو دشمن خاك تو روشن روز تو تونستیم نمی.نکردیم پیدا

 شده ودگ جاش حاال که نقطه همون به خورده خمپاره بود پیدا.بود شده درست بزرگی چاله داد می نگهبانی باید یونس

  ...کردیم رو و زیر رو زمین صادق با.بود

 انخورد،چن می تکان گریه شدت از هایش شانه.کرد فرو موهایش میان عصبی را دستش.ماند ساکت اي لحظه یوسف

  .هاست خاك در جستجو حال در هنوز انگار لرزید می

 هرچه کنم، پیدا رو یونس خواستم می شدم می دیوونه کندیم،داشتم می وقفه بی اومد،اما می خون دستامون از_

 ودب شده پرت انفجار شدت از.کریدم پیداش تر طرف اون متر چندین سرانجام داد نجاتش بشه بود زودتربهتر،ممکن

  ...عقب

 زنب بود؟حرف شده زخمی:لرزید می صدایش.امد جلو سست قدمهایی با بابا حاج بار این اما شد ساکت یوسف دوباره

  ...کردي مون پسر،بیچاره

  ...ورتشص وگرنه شناختمش حلقه همون و پالك روي از.بود شده اب ازدواجش حلقه...بود سوخته بدنش تمام:نالید یوسف
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 صورت دیدن و  خانم زهرا فریاد صداي از که ایمان. نشست زمین روي یوسف و شد بلند خانم زهرا هاي ضجه صداي

 من هب نگاهشان همه. گذاشتم زمین را بچه طمانینه کردن،با گریه به کرد شروع بود شده زده وحشت بابا حاج الود اشک

  .بود

 حاج بانز از نامم شنیدن باشد،با خورده را ضربه اخرین که درختی مثل دوختم،بعد چشم تکشان تک به دقت به هم من

 به که ودب چیزي اولین شده سرخ ارد و گالب بوي گشودم چشم وقتی.ربود در مرا سیاهی و افتادم برزمین شدت به بابا

 انم،دریافتمخ زهرا الود درد فریاد صداي کیستند،با دانستم نمی که هایی زن خفه هق هق و گریه صداي بعد.امد استقبالم

 حاال ردمک فکر بیچارگی با.سوخت می بغض شدت از گلویم و اورده هجوم هایم پلک پشت به اشک.است امده برسرم چه

 دلسوخته ایمان یتیمی و خودم گی بیوه براي بیاندیشم یونس دلخراش مرگ و ماجرا اصل به انکه بکنم؟بدون باید چه

  :بود صداها ازبقیه بلندتر خانم زهرا صداي.بودم وناراحت

  ...فرستادن برام شو جنازه تازه حاال داده جون است هفته یه ام بچه_

  :رسید گوشم به صدایش و شد ساکت خانم زهرا نشنیدم،گریه که پرسید چیزي کسی

 هم اونا و هریخت روشون و سر به خمپاره و گلوله رگبار کردن پیداش عقب،تا بیارن جسدشو نتونستن گه می یوسف _

 یمر می صبح شهدا،فردا معراج رسیده تازه برگردونن،امروز رو جنازه بد بشه اروم اوضاع تا عقب برگردن شدن مجبور

  ...زهرا بهشت

 خاطره تا نیننبی بهتره خودتون براي شده جزغاله گفتن ببینم،می مو بچه نذاشتن:شد بلند اش گریه صداي دوباره بعد

  ...شده یتیم ایمانم که واي!ام بچه خاطره شده من زندگی تمام دونن نمی دیگه.نمونه ذهنتون تو بدي

  ...ات عروسی تازه براي بمیرم محبوب!... دلت براي بمیرم محبوب: شنیدم را مرضیه ضجه صداي بعد

 اناطرافی هاي شیون و ناله به توجه بی و بودم کشیده دراز رختخواب در روح بی و سنگ،سرد از اي مجسمه مثل اما من

 شد؟خودم می چه ایمان تکلیف.گشتم برمی پدرم خانه به خانم زهرا خانه از باید.اید می سرم بر چه کردم می فکر خودم با

 حال مریض که اوردم؟پدر می در را خرجمان باید داشتم،چطور تحصیالتی نه بودم بلد کاري نه که کردم؟من می چه باید

 می تماح افتادم،شوهرش فرشته یاد کردم؟باز می چه باید پس.داد نمی هم را خودشان زندگی کفاف اندکش حقوق و بود

 سیاهم ارافک در.داشتند می نگهش خانم زهرا یا مادر کردم؟باید می چه را بچه.کند پیدا کار برایم امن محیطی در توانست

 خورد جا اي لحظه من باز هاي چشم دیدن با و امد سرم باالي پاورچین مرضیه و شد باز اتاق در که زدم می پا و دست

  :امد می اب زیر از انگار صدایش بود چسبنده و نمناك هایش لب رابوسید صورتم و شد خم بعد و

  ...کن صبوري گذره،ولی می سخت بهت چقدر دونم می.بده صبرت خدا گم،الهی می تسلیت جون محبوب _

 چقدر:بودم هداشت نگه ام سینه در سال دو که بود فریادي نشستم،صدایم جایم داد،در تکانم ناگهانی کردم،خشمی نگاهش

 خسته...چرا؟چقدر؟ آخه...!بذار جگر رو کن،دندون صبر!گه می همینو رسه می من به مرضیه؟هرکی کنم صبوري

 ازدواج الاص کاش اي.ببینم رو کسی خواد نمی شدم،دلم خسته زندگی این از دیگه!بودم مُرده من بمیرم،کاش شدم،ارزومه
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 زندگی راحت و خیال بی و بودم محصل هنوز من و گشت برمی عقب به زمان کاش.نداشتم رو ایمان کردم،کاش نمی

  چیه؟ کنم؟تکلیفم کار چه کردم،حاال می

 رد سرمرا مادر. ریختند اتاق به بودند غریبه برام اکثرشان که دیگر اي وعده خانم زهرا و من،مادر هاي فریاد صداي با

  ...گیره می قهرش خدا نزن رو ها حرف محبوب،این برم قربونت:ونالید گرفت اغوش

 که نهک کارم چه خواد می بیاره،هان؟بگو سرم بالیی چه خاد می گیره؟دیگه می قهرش:زدم فریاد و کشیدم عقب را سرم

 خودي بی و لعنتی زندگی این از!شدم نداره،خسته طاقت دیگه بکشه منو کنم می ارزو.بشم تر بدبخت هستم که این از

  ..شدم خسته

 ونپره،قرب دلت چقدر دوم می من فقط!بکش بزن،هوار ،داد محبوبه داري حق تو:شد بلند گوشم کنار از خانم زهرا صداي

 من ولی يدار حق شد یونس زن که ناراحتی و. بشم فدات بمونه چیزي تو اون نذار!بیرون بیرون،بریز مادر،بریز برم دلت

 فدات الهی.گذاشت دامنم رو،تو تو مثل نازنینی دختر عوض در گرفت ازم رو پسرم یه اگه که کنم می شکر خدارو

 سرش بکش بزن،داد فریاد ناراحتی کسی هر دست از!مادر نکن اذیت خودتو داره رو تو فقط ایمان کن، خالی بشم،خودتو

  ...عزیزم نکن خودخوري فقط

 مزهراخان و مادر اصرار به.شوند سرازیر دادم اجازه هایکم اشک سیل به و شدم صالح خانم،خلع زهرا هاي حرف شنیدن با

 اش جوانی براي دلم تازه شد تمام خشمم وقتی.رانداشتم یونس خاکسپاري دیدن طاقت نرفتم زهرا بهشت به

 اشتد قصد که بود مهربانی و خوب مرد داشتم، دوستش ولی بودم کرده زندگی یونس با کوتاهی مدت سوخت،هرچند

  .کرد دفن خاك زیر را ارزوهایش برنداز مان خانه جنگ اما بسازد برایم خوبی زندگی

 رگزارب محبی آقاي خانه در مردان عزاداري بودمش،مجلس ندیده دیگر بود داده ما به را یونس شهادت خبر یوسف ازوقتی

 طمئنم بادیدنش که داشتم دل به کینه او انقدراز چون.نشوم روبرو یوسف با کردم دعامی.بودند ما خانه ها خانم و شد می

 پر را خانه احلو و گالب بکشم،بوي بیرون را هایش چشم هایم ناخن با خواست می کنم،دلم کنترل را خودم بتوانم  نبودم

 کردم یم فکر خودم پیش و شدم می فشرده بودند غریبه برایم اکثرشان که زنهایی بغل در مات و گیج من و بود کرده

  کنند؟ می گریه چرا اینها

 که همانطور و گشتند برمی هایشان خانه به خرما و حلوا و چاي خوردن از بعد بودم،اینها من بود شده بدبخت که کسی

 و ها چهب براي احتماال و نشده خودشان نصیب سرنوشتی چنین کردندکه می شکر را خدا سوزاندند می دل من حال به

 وقتی قطف.باشد نداشته را شان خوشبختی دیدن طاقت من پرحسرت چشم مبادا که کردند می دود هم اسفندي شوهرشان

 درد هم خودش هک گوید می تسلیت من به کسی باالخره کرم حس گفت تسلیت کند گریه انکه بی و کرد بغلم افسانه

  ...افسانه؟ کنم کار چه حاال:گفتم اهسته است من

 چهلم از بعد: داد جواب صمیمیت همان با او است،اما بوده رفیقم و دوست سال سالهاي انگار که کردم خطابش چنان

  !کنی چکار بگم بهت تا دنبالت میام شوهرت
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 با افسانه اما!کن توکل خدا به یا  کن صبوري بگوید بقیه مثل بودم منتظر این،بیشتر از غیر بدهد جوابی هر داشتم انتظار

 سمجل صداي و سر و شلوغی در اما است دیده برایم خوابی چه بدانم زودتر خواست می دلم.کرد گیرم غافل جواب این

 کردم می نگاه حلوا پراز هاي دیس به حیران و سردرگم هنوز رسید فرشته وقتی.پرسید سوالی زدو حرفی شد نمی اصال

 و جگی شوهر؟چنان پدر خانه یا خودمان بروم،خانه بایدکجا شود می تمام مراسم که دیگر شب چند که بودم فکر در و

 هغص و اندوه شدت از خانم زهرا.بود مرضیه و مادر پیش ایمان است، روز از وقت چه فهمیدم نمی حتی که بودم بیچاره

 اش گریه صداي از امد فرشته وقتی.است امده سرم بر چه فهمیدم نمی درست هنوز من و نبود خودش حال به

 رفتهگ و بم گذاشتم،صدایش اش شانه بر سر حرف بی رفتم در جلوي وقتی کرد می هق هق دیده داغ و پرسوز.فهمیدم

  :بود

 برتص خدا گم بندمی یک شدم دار خبر که اي لحظه شدم،از حالی چه شنیدم وقتی دونی نمی...بمیرم برات محبوب _

  ...سخته چقدر کردن بزرگ بچه تنها دست دونم می من!چی یعنی شدن سایه بی دونم می من.بده صبرت بده،خدا

  ...محبوبه بشی سفید رو مشکله،الهی سخته،چقدر چقدر تو،دیدم جاي گذاشتم خودمو لحظه یه فقط

 بی دونی می چه تو:«دادم می را جوابش دردل گفت می هرچه.داد می تکان تکان را من و زد می حرف بند یک فرشته

 تو...ودهب نمایشی و الکی هم رفتنش جبهه خودت قول بوده،به کنارت شوهرت همیشه که چه؟تو یعنی شدن سر سایه

 اورده فرن یه برات محمد نگفتی زدیم می حرف هم با که دفعه اون سخته،مگه کردن بزرگ بچه تنها دست گی می چطور

  »؟....دونی می چه کنه،تو کمکت داري بچه و خونه کارهاي توي که

 و رسید پایان به هم عزاداري سیاه روزهاي عاقبت.شد نمی جاري زبانم بر و شد می مرور ذهنم در فقط ها جواب این اما

  ...شدم بیوه من

***  

 می وجودش هنوز روزها ان یاداوري از.کرد نگاه بود شده او هاي حرف محو که زیبا به و کشید عمیقی نفس محبوبه

 داري داص است،نفس شده ساکت محبوبه دید وقتی زیبا.اورد یادمی به بود شده متحمل که را رنجی و درد عمق و لرزید

  :کشید

 الکشیدي،اص سختی چقدر.شم می مجذوب بیشتر گی می مونه،هرچه می شب یک و هزار قصه مثل جون محبوب واي_

  ...باشی کرده تحمل رو بدبختی همه این که اد نمی روحیه و سال و سن این به

 تا کشه یم طول زیادي زمان البته!کنه می تحمل رو چیز جون،همه زیبا کلفته پوست خیلی ادم:زد لبخندتلخی محبوبه

  ....حسرت مونه می کنه،فقط می حل خودش تو رو چیز همه زمان گذشت باالخره پیداکنه،ولی التیام دلش زخم

  :امد حرف به محبوبه خود بپرسد چیزي ازانکه قبل.شد خیره محبوبه به پرسشگرانه زیبا
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 هایی چهب حسرت بچشن، رو خوشبختی ببرن،طعم لذت اززندگیشون تو و من مثل تونستن می که هایی جوون حسرت_

 ونحمایتش نبود نبود،کسی کشیدنشون قد و شدن بزرگ شاهد هیچکس و دن بزرگ پدر معناي فهمیدن بدون که

  .کنه نصیحتشون پدرانه و باشه داشته کنه،دوستشون

 هب احتیاج هرجایی بودن،هروقت ما از بهتري شرایط در جون،اونا محبوب نیستم موافق باهات رو اینجا:زد پوزخند زیبا

 و کردن کجی دهن ما به برادراشون دونم می یاچه پدراشون به بااتکا اینا داشت حرفها ازاین و ازمون و  ورودي امتحان

  ...ما سر تو کوبیدن رو شون سهیمه

 حسرت!ی؟چ یعنی حسرت فهمی می چی زیبا؟تو فهمی می چی تو:انداخت زیبا به نگاهی عاصی و زد،تلخ پوزخند محبوبه

 می تشکای بهش گه می زور بهت کسی دنبالشون،وقتی میاد مدرسه دم که دارن،کسی»پدر« اطرافیانت تمام اینکه

 صدقه قربون ماون»بابا« بگی بهش ساده خیلی که وایستاده،کسی کوه مثل سرت کنه،پشت می حمایتت که بري،کسی

  خوردي؟ رو ساده چیزاي این حسرت حاال تا...بره ادت و ناز و باالت و قد

  .شد می دیده شگفتی و سوال دنیا یک چشمانش در.بود شده خیره محبوبه به متعجب زیبا

 معصوم و الود اشک چشم تا دو مقابل مستاصل و بیچاره دونی،وقتی نمی رو ها بچه این مادراي حال تو:کشید آه محبوبه

 تحقیر و عاصی جوون یه به سخته چقدر فهمی نمی گرده،تو برنمی دیگه چرا و رفته کجاست،چرا»پدر«بدن توضیح باید

 رفت،نمی گلوله جلوي چی براي پدرش که کنی اوردن،حالی ارمغان به براش ها سهمیه که هایی لقب همون از شده

 هاي معه،ادمجا بد نکرده،شرایط اشتباه پدرش کنی ثابت بهش و کنی تحمل و فریادش و عصیان و داد سخته چقدر دونی

 کف ور شیرینش جون مزایا تو قول به این اوردن دست به قصد به پدرش کی وگرنه کردن خراب اونو چهره نشناس قدر

 ناسزا زمان و زمین به و امده ستوه به اطرافیان کنایه دست از که رو اي بچه که سخته چقدر دونی گرفت؟نمی دستش

 تو الامث تو گوش به که اي بگی،قصه پدرش از وبراش سینه رو بگیري رو کنی،سرش اروم کنه می گریه و گه می

 و ینشناس حق فهمی می چی؟چه یعنی بدبختی و نداري دونی می چه تو...پرکرده رو ما روزاي و شب ولی و نااشناست

 نبهتری سهمیه با رو پدرت حاضري!گرفته؟ رو وعنوان لقب و سهمیه اون فقط داره؟چشمت اي مزه چه شدگی فراموش

  کنی؟هان؟حاضري؟ عوض دانشگاه بهترین در رشته

 رو ات سالمتی کنی؟ عوض چطور؟حاضري مرض و درد جور یک و هزار دونم می چه و ریه و چشم و پا و دست با

 شوهر و برادر!دم؟ می هم رو پدرم خواي، نمی مزایایی هیچ وایستی،بگی حرفت پاي هستی رشته؟مَردش بهترین درازاي

 هم ور تحصیالت اگه میدونی!ندارن؟ اي پشتوانه هیچ ها بچه این دونی می!...ندارم؟ هیچی به احتیاجی ولی دم می رو

 نمی جرهح و مغازه خره،براشون نمی رشته براشون پولداري باباي هچ چون!است خونده شون فاتحه دیگه بگیریم ازشون

 ندگیز وایستن؟حاضري خودشون پاي روي زود خیلی باید دونی می...ندازه نمی راه هتل بهترین تو عروسی گیره،براشون

  کنی،هان؟ عوض شون یکی با تو

  ها هبچ این برادراي و پدرا موقعی یه بله.نبود این من منظور...کردم جون،غلط محبوب کن بس:اورد باال را دستش زیا

  ...من البته!داره؟ ربطی چه ابادشون و جد پشت هفت و ها بچه این به ولی گرفتن رو دشمن جلوي
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 یاجیاحت چه دیگه داده دست از رو اش سالمتی یا شده شهید که داره؟اون ربط کی به پس:زد میز روي دست با محبوبه

 میو کرده تحمل رو پدرشون فقدان و ونبود دوري که هستن بدبخت اون خانواده ؟این...داره زهرمار و کوفت و سهمیه به

 به احتر اعصابی با مادرت و بوده سرت باالي پدرت همیشه که تویی شرایط!نفهمی؟ به زدي خودتو یا فهمی کنن،نمی

 مادرش و دهش کشیده سرش بر پدر دست امدنش دنیا به اول روز چند فقط که اي یکیه؟بچه من پسر با رسیده زندگیتون

 شرایطتون اکنه،ای بغل و شیربده شو بچه خواسته نمی دلش بود،حتی شده شدید افسردگی دچار اش زندگی بد شرایط  از

 کار ردهگ می باباش دنبال و رسه می عقلش وقتی.تره راحت کار هست اطالع بی و کوچیک بچه وقتی بوده؟تازه یکی

 می رحم بهش یا کنن می اش زنن،مسخره می بهش که هایی حرف شی،از می بچاره هاش سوال ،از شه می سخت

  فهمی؟ می اینارو کنه می کشه،مستاصلت می فریاد و وامیسته جلوت گریان و کنن،عاصی

 این هم منظورم بودم، نکرده نگاه قضیه به اینطوري وقت هیچ من البته جون محبوب: انداخت زیر سربه زده خجالت زیبا

  .... که نبود

 براي...شتهگذ چی ما به بفهمی باید ولی نداشتی منظوري!دونم می:بود غمگین صدایش شد خیره ها دست دور به محبوبه

 حقیقت.بشن روبرو حقیقت با خودشون دلخواه به زور،چه به چه روزي یه که الزمه زنن می مفت حرف که اونایی همه

 می جون داره هنوز که تلخی حقیقت.داد برباد منو هاي سال و سن هم مر هاي سال  ازبهترین سال هشت که تلخی

 تعداد چه دگیزن بفهمی باید.گیره می رو شدن لعنتی جنگ این خورده زخم که کسایی بقیه اهسته،جون و تدریج گیره،به

 یرز شدن مجبور تنها دست و سرپرست بی زن تعداد چه و شدن بزرگ یتیمی درد با بچه هزار چند.شد خراب زن و بچه

  ....رفته چه ما بر فهمید باید.کنند سرکج زندگی بار

 اهسته ار کارهایش. کرد پر دوباره و برداشت را چاي هاي لیوان.کند سکوت داد ترجیح  محبوبه عصبانیت از هراسان زیبا 

 راپاك هایش اشک ظریفش انگشتان سر با و گرفت ارام محبوبه مدتی از پس.ندهد آزار را محبوبه که داد می انجام

  !خوام می معذرت کردم ناراحتت اگه زیبا: بود شده تسلیم و ارام صدایش.کرد

 قبول توخونه، دلم ها ادم بعضی کشیدن اب جانماز و تعصب از ولی.نشدم ناراحت نه:زد لبخند و نوشید چاي اي جرعه زیبا

 زاره و بدن روانجام حقی نا و حق هر اونا اسم به و کنن سوءاستفاده دیگه عده یه تا شده تلف عده یه جون که نداري

  تن؟نداش چیزا این به هم داشتی چشم اصال موقع اون ما جووناي تو قول به که بکنن دیگه کاراي و بازي پارتی جور

 دونم می رانیای یه عنوان به فقط نداشتم،من هم ،هیچوقت زیبا ندارم کاري سیاست با من:گفت زدو تلخی لبخند محبوبه

 انوادهخ یا خودشون فرداي فکر اونکه بی عده یه و بمونه باقی ما ایران بازم تا داشت دفاع به احتیاج ما ایران روزگاري

 وجود زا کسی اگه حاال.گذاشتن اخالص طبق تو رو جونشون مخلصانه و بستن چیز همه روي رو چشمشون باشن شون

 نگاه نظري باتنگ شون خانواده به اونا به نیست،نباید اونا تقصیر کنه می سوءاستفاده داره فداکاریشون و ایثار و اونا

  !گذاشت؟ قیمت روش شه می اصال یا چنده قیمتش شیرین جون که بکن اینو کنی،حساب
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 یم اشتباه من جون،شاید محبوب بگذریم حرفها این از حاال:گذاشت ظرفشویی رادر لیوانش و داد تکان سري زیبا

 ختیبدب خیلی اومدي،حتما کنار جوري چه شوهرت مرگ شد؟با چی بعدش بدونم دارم دوست.بزنیم رو خودمون کنم،حرف

  کشیدي،نه؟ سختی و

 مانده خیره لیوان به.دارد نگهش چیزي خواست می که انگار بود کرده حلقه لیوان دور چنان را دستانش محبوبه

 مطمئن کهاین و پناهی طرف،بی یه تنهایی.بود من امثال و من براي تلخی و سخت روزهاي.کشیدم بدبختی آره،خیلی:بود

 وزير یه که داشتم امید همیشه لی و تنهابودم هم قبلش طرف،من یه بینی نمی رو شوهرت هیچوقت دیگه هستی

 دهش ناامید و بیزار دنیا از دیگه شد شهید یونس وقتی اما کنیم می بزرگ رو مون بچه هم کنار و گرده برمی شوهرم

  ...بودم

 ستاندا زودتر هرچه خواست می دلش انداخت کرد،نگاهی می سیر دیگري دنیاي در انگار که محبوبه به کنجکاو زیبا

 نتوانست دیگر هدقیق چند از بعد ولی نپرد محبوبه حرف میان تا بود داشته نگه سختی به را خودش.بشنود را محبوبه زندگی

  .کند تحمل را سکوت

 نگهداري مانای از بتونین تا بشین کوچکتر برادر زن کردن وادرتون اش خانواده یونس آقا بعداز جون،حتما محبوب: پرسید

  کنید،نه؟

  .شد خیره و به ها گرفته برق مثل و خورد سختی تکان زیبا سوال شنیدن با محبوبه

  ...بشنوي رو چیز همه باید!زیبا نکن عجله:گفت کوتاه ازمکثی بعد

  ...اینجا بیا کارت فردابعداز بخواب،دوباره بخورو رو شامت برو تو خواي می:گفت و کرد ساعت به نگاهی بعد

  :اورد باال نفی عالمت به را دستش رفتد می یخچال طرف به که همانطور زیبا

 می هم اب مرغ اخم دوتا تون اجازه با هم گرفتم،شب مرخصی فردا کنید،من بیرون اینجا از منو تونید نمی دیگه!نه!نه_

  ...برگردم داستان بقیه براي دار،فریاد دنباله سریالهاي مثل و کنم صبر تونم نمی دیگه خوریم،درضمن

 یزيچ اي گله نکرده خداي و بشن ناراحت پدرت و مادر خواد نمی دلم نمونم،فقط تنها که خدامه از من:زد لبخند محبوبه

  ...بیاد پیش

  .دارید نگه اینجا منو روز دو تونستید که هستن هم شما ممنون اونا باشید مطمئن:زد قهقه زیبا

 تونیب تا مونده خیلی حاال!چی؟ یعنی بچه به محبت و عشق بفهمی که نشدي مادر هنوز:کرد نگاهش مهربان محبوبه

  .کنی درك رو پدرت و مادر حال

 تعجبمم این از بیشتر هم جون،من محبوب باشه شما با حق شاید:ریخت،گفت می داغ ماهیتابه در روغن که همانطور زیبا

  ...داره نگه دور هاتون بچه از مدت همه این شمارو تونسته  اي حادثه چه که
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 زیزايع شدن بزگ سالهاي بهترین دیدن از.بودم نبودم،محروم دور فقط:زیبا تا زد می حرف خودش بري بیشتر محبوبه

 اشه،بهب بالندگیشون و رشد شاهد مادرشون اینکه بدون رسیدن جوانی و نوجوانی به کودکی از هام بچه.بودم محروم دلم

  ...براشون بمیرم الهی... باشن داشته گاهی تکه اونکه بده،بی گوش مشکالتشون هاو دل درد

  .رفت محبوبه سمت به دستپاچه و هول زیبا شد بلند که اش گریه هق هق صداي

 به!ده یم دستم کار همیشه منم زبون بابا،این اي.کردم ناراحتت نکن،ببخشید گریه خدا رو جون؟تو محبوب شد چی...اِ_

 وشوجل گذاشتم قرار خودم با هم هزاردفعه!بگیرم تونم نمی رو زبوم جون،جلوي محبوب کنم ناراحتت خواستم نمی خدا

  ...است دیگه یکی دهن تو زبونم شه،انگار نمی بازم بگیرم

 گی یم خودت با حاال شه،حتما بهترنمی ازاین دیگه.سوخت هم کوفتی مرغ تخم!واي اي:دوید گاز سمت به عجله با بعد

  !گیري می درازتو زبون اون جلوي نه کنی نیمرو مرغ تخم دوتا بلدي بمونیدختر،نه گل زیر

 پنیر و گرمه،نون هنوز که هم داریم،چاي پنیر.نداره بشین،عیبی عزیزم،بیا جون از دور:خندید هایش اشک میان در محبوبه

  خوریم،موافقی؟ می چاي و

  :گفت و انداخت ظرفشویی در اور چندش حیوانی مثل را ماهیتابه اسودگی با زیبا

 کجی و بخوره باید جلوش گذاشتن هرچی کور چشمش کنه غذادرست بلدنیست که خورم،کسی می باشه چی هر_

  ....خودمون داستان سر بریم دوباره و بخوریم زود که شرطی به فقط!نزنه

  .نکن باشه،عجله:شد بلند جا از محبوبه

 واي:یچیدپ راهرو در لیالخانم صداي بعد اي لحظه درامدو صدا به در زنگ میزبگذارد روي را نان و پنیر محبوبه انکه از قبل

  سوخته؟ میاد،چیزي بدي بوي چه

 دوتا  ملکا مهارت با و زده شاهکار تمومتون چیز همه و بله،دخترکدبانو:خندید بدهد،زیبا توضیحی محبوبه ازانکه قبل

  .سوزونده نیمروکردن جاي به رو مرغ تخم

 خترهنرد زدم حدس:نشست صندلی روي خستگی با و گذاشت میز راروي داشت دست در که کوچکی ساك خانم لیال

  ....نیومده اش ازخونه سوختگی بوي هستیم جون محبوب همسایه یکساله االن جون باشه خودم

 مشغول ماش گفتم سبزیه، کوکو نیست داري قابل چیز:میزگذاشت روي بسته در ظرفی و کرد باز را کوچک ساك در بعد

  .نکردید درست شام بري چیزي حتما هستید زدن حرف

  .بخور،بیابریم لقمه یه هم تو:کرد زیبا به رو سپس

  کجا؟:پرسید متعجب گرفت می لقمه نان اي تکه با داشت و بود بازکرده را ظرف در که زیبا
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 زیبا  پرسیده صدبار اومده وقتی از دیگه،رضا خونه معلومه خوب...عموشجاع خونه:گفت حوصله بی خانم لیال

 هک زده حرف ازدستش،انقدر شدم اد؟خسته می کجاست،کی زیبا گه می باز دم می توضیح بهش هم هرچقدر.کجاست

  ...نگو

 وگلیباس بدنیست شماهم براي.موندگارم اینجا امشب بنده اجازه با:چپاند دهانش درون را لقمه کردو کوچک اخمی زیبا

  .برید اش صدقه قربون راحت دل با و باشید تنها تون

  :گفت محبوبه روبه کردو زیبا به نگاهی رنجیده خانم لیال

 انگار!ونت سوگلی گه می چنان!شکنن می نمکدون اخرش بکشی زحمت براشون که هم جون؟هرچقدر محبوب بینی می_

  .نذاشتم فرق هام بچه بین وقت هیچ من مانبوده،الحمداهللا  مال و است راهی سر بچه خودش

 باشه داشته ما بچه تا ده ادم که فهمه نمی نشه مادر خودش خانم،تا لیال نباشید ناراحت:خندید و نشست میز پشت محبوبه

  .هستن عزیزدلش شون همه و داره دوست خاصی جور یه رو شون همه

 مامان ونش ناراحت حاال:پرگفت دهان با و داد جا زوردردهانش رابه دیگري لقمه زیبا. کشید اه و داد تکان سري خانم لیال

 بش یه ندارم طاقت دیگه!نرو غره گرفتم،چشم اجازه هستم،ازش جون محبوب پیش امشب من ولی!کردم خانوم،شوخی

  نه؟ فعالهستش که هم خونه،رضا میام بعد بشنوم رو ماجرا تااخر باید امشب.شم می دیوونه صبح تا...کنم صبر دیگه

 نه،ولیبمو هفته یه قراره رضا..بذار هم جون محبوب رفتی؟براي در قحطی از قحطی مادرمگه چته:راگزید لبش خانم لیال

  شی؟ می مزاحم خونه،چقدر بیا توامشب

 وصامخص.نمونم تنها که شم می خوشحال مزاحمتی،اتفاقامن چه بابا نه:گفت و گذاشت دهان در کوچکی لقمه محبوبه

  .دارم وحشت تنهایی از بیشتر که روزها این که

 ن،داشتنبکش اتیش به و خونه پسر و پدر ترسم برم،می دیگه من پس:شد بلند ازجا بود شده قانع ظاهرا که خانم لیال

  ...کردن می روتعمیر کن ابگرم

  .شود خدابلند رو عزیزم،تو بشین:اورد باال را دستش خانم لیال و شد خیز نیم محبوبه

  !زحمتنکش جون مادر بشین هم تو:کرد بوداخم خوردن مشغول که زیبا به بعد

  .شد درناپدید پشت خانم لیال و زد بلخند شرمنده زیبا

 نهعجوال زیبا  کردف رادستش پالستیکی هاي دستکش و گذاشت شویی ظرف داخل را ها ظرف محبوبه شام، از بعد

 من!کن روول اینا خدا تورو جون محبوب: دوید جلو حال ان در محبوبه بادیدن که کرد می پاك را میز دار نم بادستمالی

 رو ماجرا هبقی بشین بیا شما.بشه شسته تا بخوره خیس ساعت چند باید سوخته ماهیتابه.شورم می رو شون همه خودم

  .کن تعریف

  :گفت خنده با کرد اویزان و رادراورد ها دستکش ناچار محبوبه
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 نباد به ماهه شش تو بندم می شرط هم حاال همین دنیااورده،از به چندماهه رو تو بپرسم مامانت از بار این باشه یادم_

  .اومدي

  .ارم می هم چایی بشین،االن بیا حاال.بردي رو شرط:زد قهقه زیبا

  :گفت و انداخت اطراف به نگاهی محبوبه. کشید اب را لیوان دو عجله با و

  .تره راحت بشینیم،اونجا هال تو بیا_

 عجله همه این از محبوبه. برد یورش هال کوچک میز طرف به و گذاشت سینی درون را چاي هاي لیوان عجله با زیبا

 گذاشت شکناردست چایرا لیوان زیبا. گذاشت میز رو  را پاهایش و نشست ها راحتی از یکی روي.بود گرفته اش خنده زیبا

  .کن شروع دیگه:گفت اشتیاق با و

  ...عجولی چقدر که واي:زد لبخند محبوبه

 خبر بی خودش حال از را انها که داد قول مادرش به.برگشت جبهه به یوسف شد تمام که یونس هفت شب مراسم

 من هاي محلی کم به اعتنا بی او ولی  نکردم هم خداحافظی حتی که بودم دلگیر و  عصبانی دستش از انقدر من.نگذارد

  :گفت من به رو کرد،بعد باران بوسه را رویش سرو و کشید اغوش در بود شده اشنا او با حسابی حاال که را ایمان

 خواهش.رسونم می خودمو باشم هرجا نگید،من من به و اومد برمی من دست از کاري اگه هستید مدیون داداش زن_

  ...بذاریدکنار رو رودربایستی و مالحظه کنم می

 درد ستتونکردین،د لطف ام خانواده و من به خیلی هم اینجا تا.شده تموم کارتون دیگه شما:گفتم و کردم نگاهش پرکینه

  !نکنه

  :زیراندخت به من،سر کالم هاي طعنه از خبر بی یوسف

  .نکردم کاري که من_

 دعوت شام که مهمانهایی اخرین و یوسف رفتن از بعد.کرد خداحافظی مادرش پدرو از و بوسید را ایمان دوباره بعد

  :گفت من به رو و کرد خداحافظی مادرم و پدر از خانم داشتند،زهرا

  بریم؟ جون محبوب _

 زا بدي یا خوبی اگه!خانم زهرا نداره لزومی من اومدن دیگه:دادم جواب زیر به بودم،سر کرده را فکرهایم لحظه ان تا من

  .کنید حاللم دیدید من

  :گفت امد،رنجیده جلو من هاي حرف شنیدن با بود ایستاده در کنار که بابا حاج

 چشم روي همیشه ات بچه و تو ماست،قدم سر رو هستی،جات ما دل عزیز جون؟تو محبوب زنی می چیه ها حرف این_

  .ماست
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 و زحمت جز چیزي شما پیش من موندن دیگه یونس از بعد بابا،ولی داشتیدحاج لطف من به همیشه شما:گفتم سختی به

 باز اتونج تا برم می رو وسایلم میام هم دیگه روز دو یکی...مونم می بابا خونه شما اجازه با دیگه من.نیست اضافی کار

  .بشه

  :گفت پرازاشک هایی چشم با و امد بود،جلو ایستاده ساکت لحظه ان تا که خانم زهرا

 یم رو یونس بوي.هستید ما خونه چراغ و چشم ایمان و تو.بذاري تنها رو ما هم تو که نیست انصاف این محبوبه _

 اون و ام از خوبی خاطره هیچ و گذشته بد بهت که دونم می بمونیم،البته تنها روز و حال این تو ما که نشو دید،راضی

 مونی یم دخترم مثل هم کنم،تو می دق نبینم دقیقه یه رو ایمان اگه من!ببخش خودت بزرگی به تو ولی نداري خونه

  ....محبوب شم می دیوونه همدم و مونس بدون خونه،من نیاي اگه

  :شد می شنیده زمزمه درحد صدایش.گرفت فاصله جمع از قدم چند و گرفت را دستم بعد

 هک هم مادرت توالت، بره تونه نمی هنوز بچه این.کنه داري نگه ایمان از که سختشه روزش و حال این با هم مادرت_

  .تره راحت ما،اونم پیش بیاي تو حساسه نجسی و پاکی به

 احتیاج دیگه دردسردارین کافی اندازه به نداره،خودتون معنی شما خونه به من اومدن دیگه خانم زهرا آخه:گفتم الود بغض

  .ندارین اضافه زحمت به

 گشتی برمی باید االن گرفت می خونه برات دیگه جاي یه یونس اگه توست، خونه اونجا محبوب: گفت رنجیده خانم زهرا

 نی،م عروس همیشه تو.هستیم مهمون تو خونه تو ما کن فکر اصال.اونجاست خودته،وسایلت خونه هم خودت،اونجا خونه

  ...بریم نکن،بیا تعارف انقدر دیگه منه،پس نوه هم ایمان

 ونتنهاش یکهو ،نباید محبوبه داره حق خانم زهرا:گفت و داد تکان سري مرضیه. انداختم مرضیه مادرو به نگاهی دودل

  کنی؟ می دست دست انقدر چرا هستن،پس نزدیک بهت هم اینا کردن،مامان عادت هم ایمان به ضمن در.بذاري،

 یچارهب نیاي اصالاگه منه، تنه پاره ایمان مادر، گه می راست خانم مرضی: گرفت را مرضیه حرف دنبال فوري خانم زهرا

  ...گیره می کنه،بهونه می ات

  :گفت و کرد بغل را او و امد بود گرفته را دستم که ایمان طرف به بابا حاج

 دختردار زهم بري،تازه جایی تو ذارم نمی خونه،من بریم ندار،بیا نگه سرپا رو اینا مادرت دخترم محبوب جون، بابا بریم بیا_

  !بري؟ ها راحتی این به ذارم می مگه چشیدم رو شدن

  :گفت گوشم زیر مرضیه خداحافظی وقت.کردم خداحافظی مرضیه و مادر از ناگزیر

  ...هستن ماهی هاي محبوب،ادم بدون شوهرتو مادر و شوهر پدر قدر_

 ما بگیري تصمیمی هر.جون مادر بازه تو روي به همیشه خونه این در:گفت و کرد هم درهمراهی دم تا قدم چند مادر

  !چشم رو خودمون،قدمت خونه بیا نخواستی بمون اونجا ذاریم،خواستی می احترام بهش
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 بی و ردگیافس نیست، یونس کار در برگشتی بودم مطمئن اینکه با حتی.برگشتم خانه ان به دوباره تصورم خالف بر

 شان انهخ به من بازگشت به اصرار محبی آقاي و خام زهرا که بودم خداوند شاکر جهتی از.بود کرده پر را دنیایم تفاوتی

 را انایم توانم می سختی به پدرم پرتی حواس و مادر شدید وسواس خاطر به ام پدري خانه در داشتم اطمینان اند کرده

 ايبر فقط و بود مادربزرگش پیش روز مدت تمام ایمان محبی آقاي خانه در اما.کنم تحمل را چیز همه و کنم جور و جمع

 یم مجسم بار هزارمین براي و زدم می زل اتاق از اي گوشه به یا خوابیدم می یا ایمان  غیاب در.امد می من پیش خواب

 حالی چه در حاال صورت این در کردم فکرمی خودم با ام داده رد جواب من و امده ام خواستگاري به یونس که  کردم

 یا یهمرض مثل و دیگربودم ادم یک زن سادگی شایدبه و کردم می ازدواج بهروز با شاید.خواندم می درس هنوز بودم،شاید

 کردم می ارزو گاهی!نداشتم واقع در یا داشتم یونس با که زندگی با متفاوت زندگی.شدم می ام زندگی سرگرم فرشته

 وبارهد اگر که خوردم می قسم بود امده مان خانه در به نذري کاسه با یوسف که وقتی ان به گشت برمی عقب به زمان

 که دماندیشی می این به حسرت انداختم،با نمی ان در گل حداقل گرفتم،یا نمی ازش را کاسه دادند می من به فرصتی

 زندگی و دمش نمی اشنا یونس با دیگر من و ماند می زنده امیر شاید حتی شد می خوب چقدر بودیم نیامده محله ان اگربه

 خودم هب وقتی و بود ناامیدم و افسرده مغز تصورات ها این تمام که فایده چه اما.شد نمی بود شده که سیاهی این به ام

 می مسخره به را افکارم انگار و بودند سرجایشان نو و نشده استفاده هنوز که دیدم می برم و دور را ام جهیزیه امدم می

  .گرفتند

 حال هم خودش خانم، زهرا.خوابیدم و خوردن در بود شده خالصه من زندگی.گذشت هم یونس درگذشت شب چهلمین

 بلند جا از تا پیچید نمی من پروپاي به دیگر که بود این.شد نمی بلند جایش نبوداز ایمان خاطر به اگر و نداشت حوصله و

 انهیونس،افس چهلم از بعد روز چند اما.کنم پیدا نجات رخوت و افسردگی از تا بروم خرید براي شده که هم زور به و شوم

 اید یم سراغم به یونس چهلم بعداز که بود گفته خودش.بودم کرده فراموش را حرفش و افسانه روز ان تا.امد ما خانه به

 نا امد امده،یادم دیدنم براي افسانه گفت و امد سراغم خانم زهرا وقتی تازه.بودم برده یاد از را چیز همه حسابی اما من

 بیرون تخوابازرخ سستی با.دارد کارم چه ببینم بودم کنجکاو چقدر کنم کار چه گوید می و اید می دنبالم گفت وقتی روز

 وصلهح بی.است مچاله و چروك پیراهن که نداشت اهمیت برایم.پوشیدم بود افتاده تخت روي که سیاه پیراهنی و امدم

 کردم اینه هب نگاهی گذرا طور به.بستم سرم کنم،پشت شانه انکه بی را موهایم و بردارم را سرم کش  تا رفتم اینه جلوي

 موهاي.بود شده ردیف ام کرد پف هاي چشم دور ترسناك گریمی مثل سیاه هاي حلقه.شدم زده وحشت صورتم دیدن از و

 دگی،خودمشورزن از خالی و تفاوت بی چشمانم نگاه.داد می کدرنشان و تیدره را صورتم و بود پرشده نامنظم صورتم و ابرو

 در انچه هب اعتنا بی.زد گوشم پشت بود ریخته صورتم توي که را بلندم موهاي از اي دسته و کشیدم آهی.ترساند می را

 چانه و یاهس مقنعه.بوسید را صورتم حرفی هیچ بی و شد بلند جا از دیدنم با افسانه.امدم پایین ها پله از بودم دیده اینه

 محض به.داد می نشان معمول حد از تر کوتاه را قدش همین و رسید می ارنجش تا اش بلندي که داشت سر به داري

 نمی هم زتنا بچه از سراغی شنیدم...خانم؟ محبوبه باختی خودتو انقدر چرا:گفت و انداخت سرتاپایم به نگاهی نشستن

  ...گیري
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 شمچ االن بچه این!جون محبوبه گیره می قهرش خدا:نبود کن ول افسانه نداشتم،اما زدن حرف حوصله.نگفتم چیزي

 دنیا ینا به کرده گناهی چه طفلک مادر،این هم باشی پدر هم براش باید تو گرفته ازش رو پدرش توست،خدا به امیدش

  کنی؟ می لطفی کم حاالبهش که اومده خودش خواست به امده؟مگه

  :کردم تعجب شنیدنش از هم خودم و بود گرفته و دار خش بودم نزده حرف بس از صدایم

 هک نمونده بالیی چون ترسم نمی خدا قهر از دیگه اما کنم می بدي کار دونم می ندارم،خودمم داري بچه حوصله اصال_

  ...بیاره سرم

 می فکر نطوريای تو...ِا؟:گفت تحکم پر لحنی با اختیار بی و داد باال را عینکش دست با.برافروخت من تند جواب با افسانه

 یه مثل رعم اخر تا و شه می فلج ات بچه بدونی کنی؟اگه می کار چه بیاد سرش بالیی یه ات بچه االن همین اگه کنی،

 کشکوچی دوامتحان نبینی،با هم وقت هیچ امیدوارم ندیدي هنوز رو خدا گی؟قهر می چی افته می جلوت گوشت تیکه

 نی،یهک زندگی توش هست جاي یه کن شکر رو خدا برو!کنی؟ می کار چه بگیره قهرش واقعا دررفتی،اگه جا از اینطوري

 ارهاو شوهراشون مرگ با که هستن انقدرا!کنی تکیه بهش که هست هایی شونه بده، بهت خرجی که هست دستی

 می پر ور قد نیم و قد بچه چندتا شکم باید خالی دست بیرون،با انداختنشون اي اجاره خونه ندارن،از اوري نون شدن،هیچ

 کنم،زنهایی می معرفی بهت رو نفر چند برمت می فردا همین.نشدن واموده تو مثل کدوم هیچ شاهده خدا ولی کردن

 داري بدن،تو هم رو اونا درمون دارو خرج مجبورن و شده معلولیت دچار جنگ همین تو شوهرشون که دم می نشونت

 دست از رو شون خانواده تموم بارون بمب تو که شناسم می زده جنگ گی؟انقدر می چی

 نیک می فکر بدترندیدي خودت از.ندادن دست از رو امیدشون باز ولی تنها و تک موندن...پدر،مادر،برادر،شوهر،بچه.دادن

 رو رجشخ تا کنه می کار ماهه،داره شش شکم با که شناسم می عروسی تازه تر پایین کوچه دو همین...بدبختی خیلی

 خونه از عروسشون،اونو افتاده کار مادراز و پدر با اختالف خاطر به شوهرش مادر و پدر و شده شهید شوهرش.دربیاره

 توچته؟ تو بگم فهمی؟حاالبهت می رو اینا.دربیاره رو مادرش و پدر و خودش خرج باید بیچاره دختر کردن،حاال بیرون

 حتی.خوابی می و خوري می صبح از تو است اماده و حاظر ناهارت و شام.کنی می زندگی واحترام عزت با شوهر خونه

 نزدیکت مادرت و پدر.کنه می کار چه و شه می بزرگ چطور فهمی کنی،نمی بزرگ خودت رو ات بچه نداري غیرت

 واسه کنی،اگه کار تونی می و داري سالم بدن و کنی،تن حساب روشون تونی می که هستن برت و دور هستن،هزارنفر

 ،توشده شهید وطنش از دفاع راه در که داشته  اینو سعادت شوهرتو حاال میرن می روز یه حقه،همه مرگ ناراحتی شوهرت

  گی؟هان؟ می کفر انقدر که شده چی بگو کنی،حاال می ازدواج دوباره دیگه سال دو یکی هم

 تا ودمب انداخته پاین خجالت از را سرم.نگفتم بود،چیزي افسانه راست و رك هاي حرف در که حقیقتی از بریده نفس

 و وردخ را چایش سرعت با افسانه.بود،نیفتد اروده میوه و چاي افسانه از پذیرایی براي که خانم زهرا چشمان به نگاهم

  :گفت

 گهدی هاي بچه با بیار همراهت هم رو ایمان دنبالت، ام می صبح اول فردا.داریم برنامه مسجد تو امروز.برم زود باید من_

  .کنه می بازي
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 یطح در شدن بسته صداي وقتی.رود می خودش او و نیاید او همراه کرد می اصرار خانم زهرا به که شنیدم رامی صدایش

 چه عصومم طفل این بود،گناه افسانه با حق.بودم دوخته چشم بود درخواب که ایمان به  زیاد گناهی احساس با شنیدم را

 تا بوسیدمش بوسیدم،انقدر را نرمش و زیبا صورت و شدم خم.بودم کرده عادت دیدنش به خانه در شی مثل من که بود

 رفتار از مانیپشی با.کرد دراز طرفم به را دستانش و زد زیبایی ام،لبخند نشسته سرش باالي دیدکه مرا وقتی شد بیدار

 که مخان بگیرد،زهرا من از را او خواهد می کسی انگار  که بودمش چسبانده خودم به چنان.کدم بغلش محکم ام گذشته

 شممچ جون محبوب. شکرت الهی:گفت بلند صداي با و اورد باال را حال،دستانش دران من دیدن با بود امده اتاق به تازه

 رو بچه با زدن کله و سر حوصله سابق مثل شدم پیر دیگه من.بینم می معصوم طفل این با رو تو وقتی شه می روشن

  .شکرت خدا اي.خواد می حوصله پر و جوون مامان یه طفلک این.ندارم

  ...خیابون سر پارك برمش می:گفتم و کردم بلند بودم چسبانده خودم به که همانطور را ایمان

  .همرات به خدا.مادر،برو برو:بود گرفته خانم زهرا صداي

 همه تنه یک کندو داري نگه کوچکش ازبچه بود مجبور ولی بود داده ازدست را پسرش هم او.سوخت هم او براي دلم

 کرکردنف با شب ان.بود رفته وا تلنگر اولین با پخته زمینی سیب یک مثل عروسش که چرا دهد انجام را خانه کارهاي

 و ها کردم،لباس تمیز را خانه تمام انگیزه و سرعت با و بود شده بهتر ام روحیه.شدم عوض افسانه،حسابی هاي حرف به

 قرار خودم زا تر نیازمند استفاده مورد بلکه ببرم مسجد به افسانه همراه فردا تا کردم بندي بسته را نخور درد به وسایل

 طوالنی مدت براي هم ان من با بودن از هم کوچک ایمان کرد،حتی می نگاه من کارهاي به باحیرت خانم زهرا.بگیرد

 او به سبتن را هایم اعتنایی بی تمام جبران خواست می دلم.کرد نمی رها را لباسم گوشه معصومیت با و بود کرده تعجب

 دونب گذشته هاي شب خالف بر شب ان.کردم می اش بوسه غرق و دادم می قلقلکش اوردم می گیر فرصتی بکنم،تا

  .بود خوابیده کنارم هم ایمان. برد خوابم سرعت به طوالنی ماندن بیدار و زدن غلت

 فرهس بابا حاج زده حیرت چشمان درمقابل و کردم درست صبحانه.برخاستم ازجا خب و عالی اي روحیه با بعد روز صبح

  زودي؟ نای به بابا،صبح خیره:گفت و نیاورد طاقت سرانجام کرد می نگاه من کارهاي به سکوت در که بابا انداختم،حاج

 حل،شایدم مسجد بریم هم با بیاددنبالم کوچه ته قرارافسانه،همسایه بسه،امروز دیگه خوابیدم مدت این هرچی:زدم لبخند

  ....بهتره الودگی خواب و کسالت این از باشه چی بربیاد،هر من دست از هم کاري

  :گفت لبخند با و زد دست اهسته.شد روشن من هاي حرف شنیدن با بابا حاج صورت

 بردي،اگه می همرات هم زهراخانم این کاش.اد برمی دستت از زیادي کارهاي هم بهتره،حتما هم جون،حتما بابا آفرین_

  .نیست خوب براش اصال که خیال و فکر به شینه می شه می تنها خیلی بري تو

 یامم هم جون مادر دنبال بعد خبره چه ببینم برم امروز بذارید!چشم:نشستم هم خودم و گذاشتم جلویش را چاي لیوان

  ...بیاد همراهمون هم خودم مادر شاید اصال
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 اون از هم ور خودت مادر بتونی اگه.هستی ما خونه برکت و خیر تو.دخترم ببینی خیر:گفت سپاسگزار لحنی با بابا حاج

 شاز رو تو ما وقتی از خصوص به کنه می خودخوري و مونده تنهایی خدا بنده اونم.کردي ثواب بکشی بیرون خونه

  .باشی هم مادرت فکر بهتره بدیم،پس پست حاضرنیستیم هم قیمتی هیچ به ولی گرفتیم

 یزچ شما براي اذیت و زحمت جز حاالبه تا که من!بابا حاج دارید لطف شما:زدم لبخند امیزش طلف هاي حرف شنیدن از

  .زنید می محبت روي از رو ها حرف این دونم نداشتم،می اي دیگه

 خونه ويت تو وقتی.نیست تعارف برکت این به شاهده خدا:گفت و داد دستم به پنیر و نان از کوچک اي لقمه بابا حاج

 رو دلم شما هاي خنده منه،صداي به امیدتون چشم ایمان و تو دونم می.گردم برمی و حجره رم می امیدي به هستی

 کوتاه دنیا زا دستش طفلکم هم یونس نیست که یوسف ندارم، زندگی براي اي بهانه هیچ من نباشید اگه!کنه می روشن

 ردوه که شماست عشق نداریم،به دماغ و دل دیگه اصال! نداره ازم توقعی خداهیچ بنده زن،که این و من مونیم شده،می

 گهن خودمون پیش رو تو که خودخواهیه دونم می.شیم می مرگ دق تا دو ما نباشید ایمان و تو هستیم،اگه سرپا مون

  !خودخواهیم هم ما داره عیبی یه کسی هر دیگه خوب ولی داشتیم

 ایمان روزام محبوب: گفت زهراخانم که گشتم می چادرم دنبال عجله با زد زنگ افسانه نگفتم،وقتی چیزي و زدم لبخند

 ودب ایمان  مناسب اگه بعد دارن سالی و سن کنن،چه می کار کجان،چه ها جوریه،بچه چه ببین برو خودت نبر،حاال رو

  .بشه اذیت امروز ترسم می...ببرش همراهت

 مخان زهرا که بود این دیگرم دلیل جایست جور چه انجا و  روم کجامی دانستم نمی هم کردم،خودم موافقت سرعت به

 زهرا.امد نمی بیرون رختخواب از بردم می خودم همراه را اگربچه و است ایمان امیدش و عشق دانستم می.نشود تنها

 راشب ندیدمش،دلم وقته خیلی بزنم مادرت به سري یه برم خوام می امروز:زد برم،لبخند نمی را ایمان دید وقتی خانم

  ....شده تنگ

  .برسونید سالم منم قول باشه،از:زدم لبخند

 ت،انگاررف می راه محکم هاي قدم با و تند تند رفتیم،افسانه محله مسجد به داشت دست در بزرگی ساك که افسانه با

  .نیبک داري دوست کار چه ببین خودت بیا:گفت رسیدیم وقتی فقط نزد حرف هم کلمه یک راه در.دوید می اهسته

 می کاري کدام هر و بودند نشسته گروهی صورت به مسجد گوشه گوشه زنها.بود عجیبی هیاهوي مسجد داخل در

 بزرگ و خالی هاي کارتن.بود شده ریخته  جاجلویشان جابه رزمندگان احتیاج مواد سایر و کنسرو و لباس از کوهی.کردند

 سن و سنم هاي خانم از نفر چند.نوشتند می رویش ماژیک با و کردند می بندي بسته را چیزهایی گروه هر.بود مقابلشان

 چیزي روي و بودند زده حلقه ها مسجدبچه از اي گوشه.بافتند می بافتنی تند تند و بودند نشسته اي گوشه هم دار سال و

  .کشیدند می نقاشی بودند،انگار شده خم

 يبند بسته کار نظرم به.ماندم خیره بودند جوش و جنب و امد و رفت در ها مورچه مثل که زنها به دقت به لحظه چند

 ساده کارم.کردم بندکار ظهریک تا که شدم اشنا ها سایرخانم با زودي تمرکز،به نه داشت تخصص به احتیاج بود،نه جالب
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 با شد مامت کارم ساعت وقتی.»شکر و قند:«بود شده نوشته رویش که هایی کارتن در شکر و قند هاي بسته بودچیدن

 زنانی کثراا اطرافیانم است افسانه با حق که دریافتم ساعت چند ام،دران نشده زمان گذشت متوجه اصال که دریافتم حیرت

 به بد رایطش واکثرابا بودند نباخته را خودشان من مثل که حالی در من از تر اور تاسف و بدتر بسیار موقعیتی با بودند

 بامن سانهاف.بگذرد اموراتشان تا کردند کارمی جایی باز مسجد در کارشان ازاتمام وبعد کردند کارمی رایگان و طورافتخاري

 روزهاي.کنم کرف چیزي به کارنتوانستم شدت از که خوب چه که بودم فکر این در گشتم برمی خانه طرف به برنگشت،وقتی

 از ابودم،ام شده صمیمی و دوست خودم سال و سن هم جوان زنان نفراز چند با حتی و رفتم مسجدمی به مشتاقانه بعد

 ستود زیر مسجد ازدحام و شلوغی در تا بماند مادربزرگش پیش خانه است بهتر ایمان براي که فهمیدم اول روزهاي همان

 خصوص کند،به داري نگه ایمان از کردکه قبول میل کمال با بود راضی خیلی من روحیه تغییر از که خانم نماند،زهرا پا

 کرده داپی شدیدي مسئولیت و گناه احساس پسرکم قبال در.بود خواهد خودم کنار در ایمان شب ظهرتا از فهمید وقتی

 هک بود افتاه خاصی روال روي ام زندگی.گرفت می مرا بهانه ها صبح گاهی و بود یافته را مارش تازه هم ایمان و بودم

 حتی و کافی برایم کردم نمی پیدا را خودم حال به خوردن غصه و کردن فکر فرصت که همین.کرد می ام راضی تقریبا

 تیوق ماندم می جا بعدازظهرهمان تا گاهی.رفتم می مسجد به افسانه همراه و شدم می بیدار خواب از زود صبحا.بود عالی

 مزه با و ینشیر لحنی با را کلماتی حاال که ایمان با غروب تا.رفتم می حال از که بودم خسته انقدر گشتم برمی خانه به

 و پدر زا احوالپرسی فرصت که بود شده پر روزهایم انقدر.رفتم می هوش از تقریبا شام بعداز و کردم می بازي کرد می ادا

 و خانم زهرا گاهی و ایمان وهمراه رفتم می انها پیش اکثرا تعطیل روزهاي.کرد می گله مادرم گاهی و نداشتم را مادرم

 سخت مبرای کردنش باور رسیدکه فرا سرعتی چنان با یونس شهادت سالگرد اولین.شدم می مادر و پدر مهمان بابا حاج

 وجهمت کرده،تازه دعوت شام صرف به یونس سالگرد براي را همه دیگر روز سه دو که کرد یاداوري خانم زهرا وقتی.بود

 یم خطاب»بابا« را پدربزگش و اورد می زبان به کلمه چد راحتی به حاال کوچکم ایمان. است گذشته سال یک شدم

 خوردیم،حاال حسرت کودکم یتیمی بر و ریختیم اشک ها ساعت تا زهراخانم و ،من»بابا«بگوید توانست که باري اولین.کرد

 خانم زهرا هب کمک براي.کنیم پذیرایی فامیل و ازدوستان شب و برویم یونس سرمزار عصر بود قرار.بود گذشته یکسال

 گذراند می را اش بارداري هاي ماه اخرین مرضیه. باشد کمکمان تا بود امده ما خانه به هم مادر. نرفتم مسجد به روز ان

 چقدرزود که کرم فکرمی این به اوردیم می در را خرماها هسته که همانطور.بیاید ما خانه به ازصبح که بود سخت برایش و

  !کنم؟ چه عمرم بقیه با باید حاال اینکه و گذشت یکسال

  ...بود دیروز انگارهمین.گذشت زود چه:کشید بود،آه خوانده مرا فکر انگار هک خانم زهرا

  :گفت و زد ارد پراز قابلمه به اي ضربه داشت دردست که بزرگی چوبی قاشق با مادرم

 هزند و میرم می چندبار روز هر که یونس و امیر براي سوخته جگرم گذره،چنان می سال یک مثل روز هر هم من براي_

  .شم می

 اش بریده بریده هاي نفس صداي از اما داد نشان مشغول زعفران ساییدن با را خودش کرد ما به را پشتش خانم زهرا

 می وزيدلس برایش دید می که کس هر که بود مظلومی و صبور زن انقدر سوخت برایش دلم.کند می گریه که فهمیدم
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 می یونس یاد به اورا چیزي تا.کرد می گریه مخفیانه اوقات اغلب نکند ناراحت را ایمان و من اینکه براي طفلک.کرد

  .برنجاند مرا تامبادا کرد ي راعوض حرف انداخت

  :گفتم بیاورم بیرون هوا و حال ان از را مادرها انکه براي و چیدم دیس در ها خرما

  ....نیست ازش خبري وقته خبر؟چند چه ملوك عمه از مامان_

 پچ ما با که شده چی دوباره دوم نمی.واهللا بگم چی:کشید اب را دستش بار دهمین براي و انداخت باال اي شانه مادر

 تو یشپ روز چند رنجیده،اما مرضی ازدست بگم که شه نمی افتابی ها طرف این حاله بد که هم بدبخت مرضیه. افتاده

 رو قساب حوصله و حال دیگه راستش منم. نذاشت ومحلم کرد خالی و خشک علیک و سالم یک دیدمش گوشت صف

  !برخورده،بهتر قباش تریج به شده چیزي یه دلخوره،حتما ما از چرا ببینم که ندارم

 لزج که نپرد،بعد صورتش به ارد هاي دانه تا رفت عقب سرعت به و ریخت شده اردسرخ داخل را گالب شربت خانم زهرا

  :گفت گرفت ارام ارد ولز و

  .بگم بهت رفت یادم زد، اینجا،زنگ بود باراومده یه که دوستت اون جون محبوب راستی_

  ؟ فرشته کدوم؟:گفتم و گذاشتم کابیت روي را ها دیس

  .بگو هم رو هاش بچه و شوهر.بیاد کن دعوتش شب فردا براي زدي زنگ بهش گمونم،اگر بود فرشته آره،همون_

 زدم زنگ تبه پیش روز چند:گفت احوال و بعدازحال.برداشت را گوشی زنگ اولین کردم،با تلفن فرشته خانه به بعدناهار

  ...مسجد رفتی گفت شوهرت بودي،مار

  ....خونه گردم برمی ها ظهر بعداز رم می ها صبح.رم می وقته خیلی آره،االن_

  چیزاست؟ این و قران اونجا؟کالس کنی می کار چه_

 وراكخ و لباس ها رزمنده براي.خوبه شه می گرم سرم که همین ولی دن نمی بهم پولی البته.کنم می نه،کار:خندیدم

  .کنم می بندي بسته

 ادرس و شماره زدم زنگ بهت.بهتره خیلی کردن خیال وفکرو نشستن خونه کنی،ازتو می کاري خوب:خندید هم فرشته

  .ببریم اسباب تا مونده اي هفته دو یکی هنوز کردیم،البته عوض رو مون خونه بدم رو جدیدم

 شهادت از سال یک فهمید وقتی هم فرشته کردم، دعوت را شان همه یونس سالگرد براي و نوشتم را ادرس و شماره

  ...گذشته چندماهه کردم می فکر تازه من گرشت زود چه!واي:گفت و کرد تعجب گذشته یونس

  .میام حتما خودم ولی دم نمی قول محمد جانب از:گفت و کرد مکثی بعد 
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 حال هک بود داده پیغام بهروز هم،توسط ملوك کند،عمه شرکت دران یوسف انکه بی شد برگزار یونس سالگرد مراسم

 افهاض عمه پیغام به بهروز ازطرف مرضیه قول به معذرتخواهی قسمت البته بودکه کرده خواهی معذرت و ندارد خوشی

  .بود شده

 ابی پیراهن یک خانم زهرا امدند،براي ما خانه به کادویی هاي بسته با مرضیه همراه ازمراسم،مادرم پس هفته یک

  .وریما در را مان مشکی هاي لباس تا بودند اورده سفید پیراهن یک بابا حاج برا و سبز دامن و بلوز یک من رنگ،باي

  ...نبود یادم اصال:گفت و شد بلند پیراهنش دیدن با خانم زهرا

 بچه.اشیب پوش سیاه نیست مادر،درست جوونی تو جون محبوب: امد طرفم به شده پیچ کادو اي بسته بعدبا لحظه چند و

  .کن عوض رو لباست مادر،پاشو گیره می دلش داري کوچیک

 بی و نداختما اش خسته صورت به نگاهی.بود شده کادو سلیقه با رنگی خوش و زیبا کردم،پیراهن باز و گرفتم را بسته

  ...ارم نمی در رو لباسم هم نکنیدمن عوض شما تا:گفتم فکر

 اهریادمه،ولیظ پوسته که شده،لباس یونس پوش شیاه قلبم من جون محبوب: کشید آه زدو رویم به تلخی لبخند خانم زهرا

  .باشه،چشم خواي می اینطوري تو اگه

 دست با_گه می چی زهراخانم فهمم می من فقط:گفت و کرد خشک را نمناکش همیشه هاي چشم روسري بال با مادر

  .امده سرمون بر چه بره یادمون هم لحظه یه ذاره نمی و سوه می همیشه که اینجاست_زد اش سینه به

  :فشرد اش بینی رروي دستش حاملگی از سنگین و خسته مرضیه

 به يکرد شروع بیاري،نیامده درش سیاه  از و بدي سالمتی سر اومدي مثال!نکن تازه دوباره رو دلش حاالداغ!س هیس_

  ...روضه خوندن

 روش اتیش انگار که سوزه می دلم چنان.نیست خودم کنم؟دست مادر،چه کنم چه:نالید الود بغض صدایی با مادر

 می که میرا کنن،یاد می فرو ام سینه تو تیزي انگارچاقوي کشم می که هرنفسی با بخوابم خوام می که شبها.گذاشتن

 ببینم،یاد وش ببینم،بچه شو عروسی خواست می دل.داشتم براش ارزوهاي نازنیم،چه جوون.شه می پاره پاره قلبم این افتم

 قلبم ینا میزدم کتکش و شدم می عصبانی دستش از کرد می پاره و کثیف رو لباسش که گاهی افتم می هاش بچگی

 رمب جون،قربونت مامان:مادر گردن دور انداخت را دستش مرضیه و افتاد گریه به مادر....بیادبیرون در ازتوگلوم خواد می

 داد فائزه سر بار ده روزي من خود.زنن می کتکش هم گاهی کنن می دعوا رو شون بچه مادرا نکن،همه خودخوري انقدر

 وقت هیچ گذشته که چیزي نکن بیخودي فکراي انقدر هستی و بودي زمین روي مادر بهترین ما براي تو.کشم می

  ...امیر که بودي کرده بو رو دستت کف مگه نخور، رو حسرتش

  :گفت خورد می تکان تکان همانطورکه مادرم.کند کامل را اش جمله نتوانست کردو بغض هم مرضیه

  ...کن رحم داري شکمت تو که بچه اون نیست،به خوب برات نکن مرضی،بغض _
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 زور به خانم زهرا. شد عوض مجلس هواي و حال بود کرده عوض ابی پیراهن با را سیاهش لباس که زهراخانم ورود با

 اراسته و تمیز و تر باید جوون مادر،زن بکن هم اصالح یه ارایشگاه برو فردا.توست نوبت جون،حاال محبوب بیا:زد لبخند

  ...باشه

  :گفتم اختیار بی انداخت خط دلم بر اي پنجه مثل حسرت

  !روندارم مردم حرف حوصله...باشم اراسته کی براي دیگه_

 در.ناسیمش می که بشناسیم تورو باید بزنن،ما حرف کنن می غلط مردم:گفت خانم زهرا کند باز دهان مادرم انکه از قبل

 خوام می داازخ نمازصبح سر روز هر من.بشی بخت سفید اینبار علی حق به و کنی ازدواج دوباره مادر،باید جوونی تو ضمن

  ....نچشی رو خوشبختی طعم که حیفه ندیدي، خیر داري شوهر از تو.بده قرار راهت سر رو بخت بهترین

  ...شه می کباب دلم کنم فکرمی زندگیت به هروقت!محبوب برات بمیرم:برچید بازلب مرضیه

  :زد اش گونه روي اروم دست است،با زده اي نسنجیده حرف فهمیدکه خودش بعد

  ...نداشتم بدي منظور من.خانم زهرا نگیرد دل به خدا رو زدنم،تو حرف این با بده مرگمو خدا واي_

  :گفت مرضیه به رو و گرفت ما جلوي را میوه ظرف بامهربانی خانم زهرا

 دست زا اینطور یونس که نفهمید زندگی از هیچی دختر کبابه،این محبوب براي دلم خودمم.نشدم ناراحت جون مادر نه_

 ختیس چقدر که شاهده من فقط براشون، بمیرم دید،الهی خودش به بابا ایمان نه فهمید را شوهر معنی محبوب نه.رفت

 جواهره،حیفه هتیک یه دختر بدونه،این رو قدرش که کنه ازدواج یکی با محبوبه کنم ارزومی دل ته از که همینه کشیدن،براي

 حسابی و خوب بخت یه کنم می براش که دعایی همه این با دارم اطمینان دلم ته بیفت،ولی نشناس خدا ادم گیریه که

  .سراغش میاد

 ناراحت ماش اینکه مگه.ام راضی خیلی زندگیم از االن!ندارم حوصله اصال.کنم نمی شوهر دیگه من:گفت ناامید و غمگین

  ...که باشید

 ما یبین می که خودت.هستی ما چشم نور تو محبی قول جون؟به مادر حرفیه چه این:برگشت طرفم به فوري زهراخانم

 هن بده،انگار ازخودش خبري داره،یه انتظاري چشم مادر و پدر گه نمی اصال که یوسف نداریم، رو کسی ایمان و تو جز

 اینکه رخاط به نه کنی ازدواج باید تو گم می اگه.موندین ایمان و تو فقط ما براي.شد پر پر اونطور که هم یونس انگار،

 ريب خونه این از و کنی ازدواج روزي یه ممکنه کنم می فک وقت هر که شاهده باشه،خدا سختمون یا شده تنگ جامون

 هک مادرت و من.بمونی همینطوري که شه سالته،نمی نوزده تازه جوونی هنوز تو ولی گیره، می غصه رو وجودم تمام

 خواي،خدا رمیهمس و زبون کنی،هم تکیه بهش که باشه کسی.بدي تشکیل خانواده یه باید تو باالخره. نیستیم همیشه

  .باشی تنها تو اد نمی خوشش هم
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 نز یک با بود حاضر کسی چه.داشت نخواهم کنم،شانسی ازدواج بخواهم من اگر حتی کردم می فکر خودم با شب ان

 می سختی به بخت دم و جوان دختران که شرایطی در هم کند؟ان ازدواج داشت اولش شوهر از کوچکی بچه که بیوه

 من براي هفرشت شوهر مثل کسی شاید.شدند می کمتر و کمتر روز هر ازدواج شرایط داري پسران و کنند ازدواج توانستند

 حرف به شب از پاسی نباشد؟تا اذیت و ازار اهل و بیاید در اب از خوبی مرد که داشت وجود ضمانتی چه تما بود مناسب

 که خیتل تجربه با طرفی از اما کنم پیدا نجات بالتکلیفی ان از خواست می دلم هم خودم.کردم می فکر خانم زهرا هاي

 بچه که االح خصوص به بیندازم خطر به را خوبم تفریبا موقعیت توانم نمی راحتی به دانستم می بودم کرده پیدا ازدوج از

 این در فتمگر تصمیم خودم با شدم بیدار وقتی صبح.گرفتم می نظر در را او راحتی و اسایش اول باید و داشتم کوچکی

 برایم بزرگی توانندکمک می انها بودم کنم،مطمئن صحبت بودم شده اشنا انها با مسجد در که ام تازه دوستان با مورد

  .داشتند من با مشابهی سنی و زندگی شرایط اکثرا چون باشند

 پراز هایش گونه روشن،روي موهاي و سفید پوستی با باریک و بلند دختري.بود رویا کردم صحبت او با که کسی اولین

 مه جمله سه شاید روز طول تمام در که بود حرفی کم دختر.زد می پلک تند تند زد می حرف وقتی و بود مک و کک

 ویار که کرد تعریف برایم افسانه اول روزهاي همان. کرد می جلب خود به را همه اش ذاتی مهربانی با ولی زد نمی حرف

 شهید شوهرش همراه هم پدرش ضمن در و ندارد شهیدش شوهر از اي بچه که تفاوت این با است من مثل تقریبا هم

 در هرگز من که دادند می او به هم ناچیزي حقوق مسجد،انگار در رویا و کرد می کار مدرسه در رویا مادر.است شده

 ویشجل که غذایی مواد  بندي بسته مشغول دوباره  زد من،لبخندکوچکی دیدن محض به روز ان.نکردم سوالی موردش

 بقیه:گفتم و تمنشس رویا کنار بعد.دادم قرار کیفم روي دقت با و کردم تا را چادرم و گذاشتم کناري را کیفم.بودند،شد ریخته

  ...نیامدن؟ هنوز

 ابر دورو همین نفرهم یکی،دو.نیامده هم بهداري،فاطمه هاي بچه کمک رفتند آزیتا و مریم:داد جواب ریزش صداي با

  .هستند

  چطوره؟ پسرت:پرسید تلخجا با بعد

  .خوبه:دادم جواب عجوالنه

 اینده براي تو رویا :گفتم فوري جهت این بپرسم،از رویا از خصوصی تقریبا سوال چند بیاید کسی اینکه از قبل خواستم می

  داري؟ اي نقشه چه ات

 یعنی:گفتم.است دیگري فکر مشغول ذهنش بود پیدا اما کرد می کار تند تند دستانش.نداد جوابی و انداخت باال اي شانه

 دیدج زندگی دونم می بشی،چه دار کنی،بچه ازدواج خواي کنی؟نمی بندي بسته جنس و اینجا بیاي روز هر خواي می

  باشی؟ داشته

 نیامده کسی که فعال ولی گفتم دروغ نه بگم اگه خوب:زد لبخند خجالت با نگفت،بعد چیزي اي لحظه چند

 ازم سراغی دیگه شوهرم خانواده نداشتم اي بچه شده،چون شهید شوهرم که ساله سه دو خواستگاري،االن

 مرگ جوون برادرم شدي باعث نحسی،تو قدمی،تو بد تو گفت می بهم دایم عزاداري مراسم تو که نگرفتن،خواهرش
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 رفتن،نمی هم محل این از.ندیدمشون دیگه...هري گفتن و مهریه عوض دادن بهم پول مقداري یه هم پدرش و بشه،مادر

 فامیل زا شدن،یکی منصرف داشتم شوهر قبال من فهمیدن وقتی ولی خواستگاري اومدن هم نفري دو یکی...کجا دونم

 شد شهید پدرم که کنیم ازدواج بود قرار و شد هم مقدماتی هاي صحبت و امد جلو من شرایط از اطالع با هم دور هاي

  .موند همونطوري چیز همه و

  :داد،پرسیدم نمی را کار ادامه اجازه من به کنجکاوي اما شد کار مشغول دوبره

  کنید؟ ازدواج پدرت سال از بعد نذاشتین نشده،قرار پدرت چی؟سال حاال_

  .کرد ازدواج دستپاچه داماد اقا بعد ولی...بود قرار اولش:پوشاند را رویا صورت مگینی

  نداشت؟ عالقه بهت چرا،مگه اخه....چی؟:گفتم بلند صداي با بگیرم را خودم جلوي نتوانستم

  ...کردي خبر رو همه!هیس:فشرد اش بینی راروي دستش رویا

  :گفت نیست ما متوجه کسی شد راحت خیالش وقتی انداخت اطراف به نگاهی بعد

 با مادرش که بود کرده اصرار انقدر.امد تنها خودش هم اول دفعه.نبود راضی اصال مادرش ولی داشت عالقه بهم چرا_

 ريفو هم ها،بعدش حرف این از و نداره امد اصال ازدواج این بود گفته مادره شد شهید بابا که بعد ولی امد همراهش اکراه

  .نکنه هندستون یاد فیلش دوباره که گرفت زن پسرش براي

 جرز يال درد به باشه مامانی و اراده سست انقدر که ادمی.نکرد بدبخت رو تو و گرفت زن بهترکه همون:گفتم نفرت با

  .نشستی می مادرش منتظردستور باید هم بودي شده زنش اگه.خوره می

 داشت اصرار مادرم هم دفعه اون.گذره نمی بد بهم فعال که واهللا،حاال دوم می گه،چه می طور همین م مامانم:خندید رویا

 ادمی هنوز اولم تلخ تجربه.ندارم دوباره ریسک به اصراري هیچ بگیرم،من سامون و سر خودش قول به و کنم ازدواج که

  .نرفته

 شوهرت:یرمبگ را زبانم جلوي نتوانستم.کشید می شعله روشنش چشمان در خشم و بود شده سرخ چطور که کردم نگاهش

  بودي؟ شده زنش اجبار نداشتی؟با دوست رو

 نمی خودم.شدم راضی تا خرید طال و کادو برام.ریخت زبون و اومد و رفت هی داشتن،مادرش اصرار اونا!نه:زد پوزخد رویا

 زدیدي،تود رو پسرم قاپ تو گفت می.شد رو اون به رو این از یهو شدم پسرش زن وقتی ولی دادم رضایت که شد چی دونم

 بر عنتل که کردم خودم گفت می پشیمونی شده،با ما ازدواج باعث خودش گفتم می بهش انداختی،وقتی جدایی ما بین

 وذيم دونستم می چه ره،من می یادش خواهراز و مادر ببینه رو تو کوره،تا انقدرنمک پسرم دونستم می چه من!باد خودم

 هب کاري اصال من که خردم می ایه و قسم هرچی...بشه جدا ما از پسرم که کنی می کاري سیاست زیرکاهی؟با اب و

 فایده بی تقصیرم بی وسط این من کنم ثابت تا کردم می هرکاري.بیاید ما خانه به خواهد می هرچقدر و ندارم کارشان

 هالبت جبهه، رفت بود امده ستوه به خواهرش و مادر دست از و بود افتاده گیر اش خانواد و من بین که شوهرم اخر.بود
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 از ماه رفت،شش ولی بکنه دل بود سخت برایش.بود شده سست کمی ازدواجمان با اما بره که داشت تصمیم هم قبلش

  ...کشیدم چقدرسختی دونی اوردن،نمی رو شهادتش خبر که بود نگذشته رفتنش

 هفتش تا.بشم بیوه زندگی اول که بود سخت داشتم،برام دوستش منم:بود نامفهوم اي زمزمه صدیش.افتاد گریه به رویا

 جلو از زد می جیغ دید می منو تا شوهرم،خواهرش ختم مراسم مدت بیرون،تمام ریختن رو اثاثیه و اسباب امدن شد تموم

 انقدر.دادي کشتن به را برادرم تو کرد مرگ جوون رو برادرم تو نحس و بد قدمی،قدم بد و نحس گمشو،تو چشمام

 مهه.چرخید می دهن به دهن همه بین فایده؟حرفهاش چه ولی... بیاد نذاشت دیگه شوهرش عاقبت که دراورد ابروریزي

 یه ردمم پچ پچ و طرف،نگاه یه خودم شده،غم شهید شوهرم که بوده من تقصیر واقعا انگار کردن می نگاه جوري یه منو

 امدم ام خاله اصرار با هم بابام،اینجا خونه اوردم داغون و درب رو ام جهیزیه که هم بعدش.شدم می دیوونه طرف،داشتم

 اروم بعدازمدتی ولی زنن می حرف سرم پشت و دن می نشون هم به منو همه کردم می فکر.نداشتم دوست ها اول

  .شم می پا خواب از اینجا به امدن عشق به گرفتم،حاال

 شنرو را صورتش ریز اي پرسیدي؟خنده رو ها سوال این چی براي حاال:پرسید رویا بعد بودیم ساکت هردو لحظه چند

  کردي؟ پیدا خواستگار برام نکنه:کرد

  ...شم می زنش خودم کنم پیدا رو کسی اگه!نه:خندیدم اختیار بی

 ادامه اش خنده به رویا ولی!بودم؟ کرده زشتی شوخی چنین که بودم من گرفتم،این را دهانم جلوي محکم دست بعدبا

  ....داري هم یادگاري یه تو ولی ندارم بچه من حداقل.بگیره رو تو میاد کی حاال:داد

 ستمد از هیچکس و نیست بدي کار خندیدن که دریافتم اسودگی با من و شد جلب هم بقیه ما،توجه خنده صداي با

 می:خواند را فکرم انگار خندید، می هنوز که کردم نگاه رویا بودم؟به نخندیده بلند صداي با بود وقت چند.شود نمی ناراخت

  ....کردي ثواب محبوبه؟امروز بودم نخندیده بود وقت چند دونی

 مه ما خنده،بگو می انقدر بداخالق این که گفتی چی محبوب: گفت امد می طرفمان به ما خنده صداي با که مریم

  .بخندیم

 نانهز ظرافت هم زن،صورتش تا بود مرد یک مناسب بیشتر اش ورزیده پرو هیکل و بلند قد.انداختم مریم به نگاهی

 شعموی شوهرش،پسر.بود هم در اغلب که کلفت و پر ابروهاي و سیاه و درشت چشم جفت یک با پهن صورت.نداشت

 جبهه ماه شش شوهرش.بود هیاهو و کردن بازي حال در مسجد هاي بچه بقیه همراه که داشت کوچک بچه یک.بود

 ثلم و بود انجا زود صبح از روزها بقیه در ولی امد نمی مسجد  به مریم امد می مرخصی براي خانه،وقتی ماه یک و بود

  :گفتم بود جواب منتظر که او به خنده با.کرد می کار واقعی تراکتور یک

  .گشتیم می شوهر دنبال رویا براي داشتیم_

  :گفت او اعتراض به توجه بی مریم اما کرد اعتراض بلند »اِ« یک با و گزیده لب رویا

  رویا؟ از بهتر کی گرده می خوب زن یه دنبال خودم شوهر برادر!دارم سراغ براش خوب شوهر یه اتفاقا_
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 شتپ هفت براي کردم شوهر بار یه نیستم،همون ها حرف این اهل بگیر،من لقمه محبوب براي:داد جواب دلخوري با رویا

 روي تا که داشت سر به مشکی و بلند مقتعه.کرد گره هم در را هایش دست و نشست پا دو روي مریم.بود بس ابادم جدو

 ناسبه،مثلم خیلی تو براي من شوهر برادر ولی دارم فکرهایی هم محبوب براي:گفت لبخند با.بود امده پایین هایش چشم

  ....خوبیه خیلی پسر.است خجالتی و حرف کم خودت

  

 گها احتماال کردم، ازدواج بار یه که بگرده،من خوب دختر یه دنبال باید خوب پسر:گفت شوخی جدي،نیمه نیمه رویا

  .شه می عصبانی دستت از گرفتی پسرش براي اي لقمه چه بفهمه مادرشوهرت

 می!چهب تو،بدون سال و سن گردن،هم می شهید زن یه دنبال پسر و مادر که اینجاست جالب موضوع اتفاقا:زد قهقه مریم

  ...عالیه براشون تو بینی؟شرایط

 شود مطمئن که گشت می مریم صورت در عالمتی دنبال انگار.گرفت باال را سرش و کشید کار از دست سرانجام رویا

  :گفت سرانجام.است جدي هایش حرف

  .کنم نمی ازدواج من ولی داري لطف من به جون،تو مریم ببین_

 ازدواج که روزي یه باالخره نداري سالی و سن تو.باشی تنها خواي می کی چرا؟تا اخه:شد عقب و پاجلو دو روي مریم

  ....کنی می

 کسی با ماون داشتم امادگی وقت هر ولی کنم می ازدواج بله:بود شده اتش مثل روشنش چشمان.کشید عمیقی نفس رویا

 می چه ای باشه توجه جلب هستم،دنبال شهید زن چون  اینکه نه باشم مهم براش خودم یعنی.کنه ترحم بهم نخواد که

  .کنه لوس رو خودش خدا پیش بخواد دونم

  .است نیامده خوشش رویا جواب از خیلی بود پیدا صدایش از.بود خورده جا اشکارا.شد بلند جا از مریم

 و یمانا با انقدر خودش ضمن در.بدي دستش از که خوبیه،حیفه خیلی پسر من شوهر برادر میلته،ولی جوري هر خوب_

  ....باشه نداشته کردن لوس به احتیاجی که هست پاك

 به نگاهی رویا.رفت کرد می گریه بلند صداي با و بود نشسته زمین روي اش بچه که سمتی به و کرد ما به را پشتش بعد

  :گفت غمگین و انداخت

  ..گفتی بهش محبوبه،چرا شد تقصیرتو اش همه!....اش قراضه شوهر برادر اون با.برخورد بهش چه_

  دي؟ش انقدرناراحت چرا تو حاال.میاره در جیبش تو از اماده و حاضر خواستگار یه و بشه اینطوري کردم نمی فکر من_
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 و شهیدي زن چون گه دیدمت،می مناسب شوهرم برادر براي هستی خوبی دختر تو چون گه بشم،نمی ناراحت بایدم_

 یطشرا با هم اي دیگه کس هر گرده،یعنی می خونه دنبال انگار!هستی خوبی مورد نداري هم بچه و کمه سالت و سن

  !نیست مهم باشه داشته اي خانواده و اخالق و قیافه هر حاال.بود خوب کردبراش می پیدا من

  .نداره ناراحتی دادي،اینکه جوابشو هم تو گفت چیزي یه اون خوب:خندیدم عصبانیتش به

  .کردي تفریح بود،کلی هم بامزه که تو نخیر،براي:انداخت طرفم به اي بسته حرص با رویا

 ربوطم هایش حرف ضمنی معناي.بود نیامده خوشم زیاد مریم هاي حرف از هم خودم.نشود بیشترناراحت تا نگفتم چیزي

  .نکن حساب دوم ازدواج روي خیلی داري بچه تو چون:شد می هم من به

 نیاد هچ بیاد خوشم چه.نیست راه بی هم خیلی مریم حرف که رسیدم نتیجه این به رفتم می خانه طرف به که همانطور

 یلیخ را احتیاط جانب باید کنم ازدواج خواستم می هم بود،اگر من با همیشه براي مسئولیتش که داشتم اي بچه من

 انام در و خوشبخت خانه ان در ام بچه که شدم می مطمئن باید شوم وارد اي خانه هر در توانستم نمی.کردم می رعایت

  .بود خواهد

 شوهر ومش مطمئن توانستم می چطور ام وخانواده جامعه شرایط با من.بزنم را ازدواج قید گرفتم تصمیم اخر فکرها این با

  بود؟ خواهد پسرم براي پدردلسوزي دومم

 کريف یه وقت ان بیاد پیش موردي هم اگر است نمانده من جواب منتظر هیچکس که حاال کردم حساب خودم پیش بعد

  .دهم می جوابی و کرد خواهم

 همراه و نمک بندي بسته جنس ظهر تا صبح خواستم می کی تا.داشتم وحشت صورت ان به زندگی و تنهایی از دلم ته

 رسهمد و درس از سال سه نزدیک.نداشتم اینده براي هدفی و برنامه هیچ یعنی!کنم؟ زندگی مادرشوهر خانه در ام بچه

  .بروم هایم کتاب و دفتر سراغ دوباره بخواهم که بود سخت برایم.بود خورده باد پشتم حسابی و بودم گرفته فاصله

  .کرد پرت را حواسم کمی مرضیه زایمان

 و هنیاورد طاقت بود، رفته خواهرم پیش که اول روز همان.باشد مرضیه مراقب توانست نمی داشت که حالی ان با مادرم

 رايب.شود پاك خودش قول به تا شست می را بدنش و سر داشت حمام در ساعت دو حدود بعدهم.بود برگشته خانه به

 وقتی و بودند امده هم احمد خواهر و مادر.باشم خواهرم مراقب تا رفتیم مرضیه خانه به روز چند ایمان همراه هم همین

 نیامد وشمخ هیچ معنایش از که کردند بدل و رد هم با معنایی پر نگاه بمانم مرضیه پیش شب چند است قرار من فهمیدند

  .گشتم برمی لحظه نبود،همان وسط بمانم پیشش کرد می التماس نگاهش با که مرضیه پاي اگر و

 عیس که ایمان به و گرفتم اغوش در بود تپل و ناز پسري که را کوچک نیاوردم،نوزاد خودم روي به خواهرم خاطر به اما

  :کرد نزارصدایم حال همان با مرضیه رفتند انها وقتی.بود پا بر اتشی دلم در خندیدم،اما دهد جا بغلم در را خودش کرد می
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 انمیخ تو گن می چیزي یه هستن نفهم اینا!ها نگیري دل به رو ها اشاره و ایما این وقت بشم،یه فدات الهی محبوب _

  .کن

 یم را صدایشان ولی نیامدم جلو امدند،اصال بچه دیدن براي احمد خواهر و مادر دوباره بعد روز دو نگفتم،وقتی چیزي

  :پرسید مرضیه از احمد شنیدم،مادر

  هستن؟ اینجا هنوز خانم محبوبه _

 تدس من.داره گرفتاري و کار جور هزار خودش مونده،وگرنه من پیش کرده لطف بله،محبوبه:داد جواب تحکم با مرضیه

  .بود سختم تنها

 از نندک نمی کمکش انها چون و دارد احتیاج کسی به کمک براي بفهماند تا زند می انها به را ها حرف این دانستم می

 خواهرت تنیس صالح جون مرضیه ولی:کند،گفت توجهی مرضیه کنایه به انکه بی احمد مادر.بمانم پیشش خواسته من

  ....نداره ربطی من به وگرنه گم می خودت خاطر به من بمونه،البته شما خونه تو این از بیشتر

 دارید صدق هم اگر نگید، چیزي دیگه کنم می خواهش گید می من خاطر به اگه:گفت عصبانیت از لرزان صداي با مرضیه

  !هاست حرف این از تر پاك من خواهر بزنید تهمت بیچاره محبوبه به

 هم به محکم را در و رفت بیرون خانه از خداحافظی بی نداشت را عروسش تند جواب انتظار که مرضیه شوهر مادر

 هر.سوزه می وت به دلمون که ما، حیف:گفت بکوبد را در انکه از قبل و امد پایین ها پله از مادرش دنبل به هم ملیحه.کوبید

  ....بیاد جا حالت تا کنه خالی رو احمد پاي زیر محبوب خوام می خدا از حقته،اصال بیاد سرت بالیی

 و تو لمث همه کنی می فکر که بکن خودت براي پندارد،دلسوزي خود کیش به را همه کافر:زد فریاد طاقت بی مرضیه

  !هستن شوهرت

 از ونخ شدي،کلی ضعیف جون،تو مرضیه کن ول:نشاندم لرزید می نزار حالی با که را مرضیه و دویدم اتاق به عجله با

  کنی؟ می کثیف رو خودت خون بیخودي چرا دي می شیر بچه داري دادي دست

 یه زنه،تو نمی ها حرف این هم ادم دشمن.دارم شوهري قوم همچین که بده مرگ منو خدا:کرد هق هق حال بی مرضیه

  .ندارن کار تو منه،با دل سوزوندن براي ها حرف این!ها نگیري دل به وقت

 دوباره.نگفتم کشیدم،چیزي می خجالت خودم از خودم بود خون دلم ها کنایه و ها حرف ان شنیدن از اینکه زدم،با لبخند

  :نالید مرضیه

 حتما انخو می گذره، می اروم و صدا سرو بی من زندگی ببینن ندارن چشم نداره،اینا نمک که دست دوتا این بشکنه_

 ساسهح خیلی تو روي احمد.کنن حظ خودشون که دربیارم ازشون خوندن،پدري کور رو دفعه این ولی بیارن در صدایی یه

 گفتن هایی پرت و چرت چه خواهرش و مادر گم می بهش بگه،حاال وري دري سرت پشت کسی نداره دوست اصال

  ....اره می جا رو حالشون مطمئنم
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 این با.ونمد می برادر مثل رو اقا احمد من نشدم ناراحت که من.کن مرضی،ول نکن بیشتر رو کینه و کدورت:گفتم اهسته

  ...شه نمی نجس دریا سگ پوزه به گرنه و کنن می سبک رو خودشون اونا ها حرف

  :گذاشت دستم پشت بر بوسه چندین بفهمم انکه از قبل و گرفت را دستم مرضیه

 نمکدان روي محکم را دستش_برکت این حق به کنم می دعا.عزیزم نگیر دل دلی،به دریا و خانوم انقدر که بشم فدات_

 و خوب مرد یه روزا همین که روشنه بشی،دلم بخت سفید الهی.بشه چهارتا چشمشون همه که کنی ازدواجی چنان_زد

 وت براي چیزتموم همه و خوب بخت یه تا گیرم می رو خدا محبوبه،دامن درگیره خیلی دعام من.سراغت میاد دار خانواده

  !خواهرم نبینه خیر سوزونده رو تو دل کی هر جون،الهی محبوب خونه برات خیلی دلم.کنم نمی ولش نفرسته

 به هک ام شده مرتکب درگاهش به گناهی چه کردم می فکر سکوت در من و کرد می نفرین و دعا هم سر پشت مرضیه

  .کند می امتحانم انقدرسخت فرشته قول

 دانم نمی!کرد می ادعا خودش که بود مرضیه دعاي درگیري ام،همان زندگی بعدي حوادث شاید کنم می فکر گاهی

  !سبز رنگ.گرفت دیگري رنگ هم من فصل،زندگی شدن عوض با بود هرچه

 رس پشت از کسی که کردم می زمزمه را ام عالقه مورد شعر زیرلب دلخوشی با و بودم امده بیرون مسجد از تازه روز ان

 سالم و دز لبخند دیدنم با. بود گرفته دست روي نان چند که دیدم را بهروز ام عمه پسر و برگشتم تعجب با.زد صدایم

 بد اي:گفت امد می جلو زنان قدم همراهم که همانطور و داد تکان پرسیدم،سري را عمه احوال و دادم را جوابش.کرد

  ....ناراضیه و ناراحت چیزي یه از همیشه شناسی می که رو مامان.نیست

  ناراحته؟ جون عمه که افتاده چطور؟اتفاقی:پرسیدم داشتم زیر به سر که همانطور

 یموضوع یه مورد در خواستم می.ببینم را تو که امدم همین براي من!نه آره،هم هم:کشید آه نداد،بعد جوابی لحظه چند

  .کنم صحبت باهات

 صدایش...دهبو منتظرم انجا بهروز بودیم،پس برخورده بهم اتفاقی همینطور بودم کرده فکر.زد خشکم حرف این شنیدن با

  وایستادي؟ ؟چرا.... محبوبه شده چی:داد تکانم

  .بشنوم هایی حرف چه است قرار دانستم بودم،نمی نگران و دستپاچه.رفتم جلو تند هاي قدم با

  ...دارم کارت که برسم؟گفتم بهت هم من تا بري تر یواش کم یه شه می دایی دختر:گفت دلخوري با بهروز

 حرف جور ده،هزارب که خونه،اینطوري نیامدید چرا داشتید کارم اگر:رسید،گفتم من به تا  کردم کند را هایم قدم میلی بی با

  .میارن در برام

 قیهب قضاوت و داوري پیش از انقدر نباید داري اطمینان خودت به که ترسی،تو می مردم حرف از چقدر:زد پوزخند بهروز

  ...بترسی
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 من.ذارمن تر انطرف عامه و عرف عقاید و اصول خط از پا که باشم مراقب باید کنم می زندگی مردم این توي که وقتی تا_

 یم هم شما خود ولی نذاره اثري ادم زندگی روي که نداره اهمیت مردم حرف وقتی ضمن کنم،در نمی غارزندگی تو که

  .باشه گذار تاثیر زن یه خصوص به نفر یه سرنوشت و زندگی تو تونه می چقدر مردم حرف که دونی

 بفهمه سیک خواست نمی بزنم،دلم حرف تنهایی خودت با خواستم می من درسته،ولی بله،حرفات متاسفانه:کشید آه بهروز

  ....بشه گذار تاثیر تو درجواب حضورش یا

  ....دارید کارم چه بگید زودتر خوب:گفتم عجوالنه

 دهش هلویی  ام عمه پسر پریده رنگ و الغر صورت.باالجبارایستادم هم من.شود،ایستاد تمام ام جمله نگذاشت بهروز

 هرچی.شماست با حق:لرزید می صدایش.بود مانده خیره اش خورده واکس و سیاه هاي کفش به نمناکش و ریز چشمان.بود

  کنید؟ ازدواج حاضریدبا شما پرسم می مقدمه بدون همین براي شه می تر سخت کارم برم حاشیه

 کرده رفک ام داشته اواخر ان در که افکاري خاطر به یا ام شنیده درست دانستم پراندم،نمی جا از برق و رعد مثل سوالش

 خودتون لیو پرسیدم مقدمه بی خیلی دونم می:درامد صدا به شد،بهروز طوالنی سکوتم وقتی!ام؟ شنیده اي جمله چنین ام

 گفتم خودم کردي،پیش ازدواج یونس با وقتی.کنم می فکر موضوع این به که است مدتی االن.بزنم رو حرفم زودتر گفتید

 تو تیخوشبخ و بوده تو عاشقانه انتخاب یونس که بدم دلداري فکر این با را خودم کردم سعی و بوده اینطوري قسمت

 به واهدخ می دونستم می کرد پیدا شرایط واجد و خوب دختر صدتا مامان بودي یونس زن تو که مدتی تو.بود کافی برام

 بی من ولی داره منو عروسی دیدن آرزوي گفت می خودش البته داره زیاد خاطرخواه پسرش که کنه ثابت ات خانواده تو

 عالی و خوب خودشان براي که دخترانی.کردم رد خود بی و واهی دالیل به را مادر هاي کاندید یکی چرا،یکی بدانم انکه

 رزویما امده،روزگاري سرم بر چه که بودم نگران،نگران من و شد خسته مادر عاقبت.زدند نمی من دل به چنگی اما بودند

 بود،بد دهکر معرفی من به مادر که دختر همه این.دهم تشکیل زندگی و خانه خودم براي و بگیرم سامان زودتر که بود این

  .است دیگري جاي از کار گیر رسیدکه نتیجه این به سرانجام.بود من از نبودند،ایراد دار ایراد و

  :داد ادامه و گذاشت اش سینه روي را دستش بهروز

 تاب و آب با کار هر مورد در و خواند می خود عرس را تو که مادر هاي حرف با رویاپردازي ها سال.بود اینجا کار گیر_

 جودمو در کودکی از که اي عالقه. بودم شده تو شیداي و عاشق ندانسته من.بود گذاشته را خودش کرد،اثر می تعریف

 جهتو دختري هیچ که بود همین خاطر به.کرد می اش ابیاري تو از تمجید و تعریف و مادر هاي حرف و بود دوانده ریشه

 که ودمب رسیده اي نتیجه به.بود برایم سختی کردم،روزهاي می مقایسه تو با را کسی هر ناخوداگاه.کرد نمی جلب را ام

 ها یراحت این به دادم نمی اجازه شاید دارم دوست را تو چقدر که فهمیدم می زودتر اگر. کرد برایش شد نمی کاري هیچ

 مرضیه،زن اصرار به تو که خواند می گوشم در دایم سوزاند می را بدتردلم هم مادر حرفهاي روزها بري،ان در دستم از

 چرا:«یدرس می من سرزنش به نوبت شد می تمام هایش حرف وقتی.کرد می مقایسه احمد و یونس با را من و شدي یونس

 اینستادهو گوشه یه الو آش مثل اگه.بود تو جواهرزن این حاال نبودي چلفتی پا و دست انقدر اي؟اگه وارفته و شل انقدر

 مثل و نداشت پایانی مادر هاي حرف...»بود شده من عروس محبوبه االن دادي می نشون خودت از حرکتی یه و بودي
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 یونس خودت گویاتو گفتند می انها.داشت فرق مادرخیلی با پدرت و مادر هاي حرف اما.کوبید می ام خسته مغز بر چکش

 هچ را،وگرنه مادرم هاي حرف تا داشتم باور بیشتر را این هم خودم.هستی راضی ات زندگی از و اي پسندیده و دیده را

 بود؟با وت کارهاي بر دیگري توجیه جزعشق به شوي؟ایا یونس زن عجله ان با و کنی ول رو َدرِست تو که داشت دلیلی

 ودشخ زندگی سرگرم هم مرضیه. اند نکرده ازدواج به وادار را تو انها بودم مطمئن داشتم دایی زن و دایی از که شناختی

 فکر ینا با را ام سوخته دل و دادم قضا به تن که بود باشی،این شده یونس زن او اصرار به تو دانستم می بعید و  بود

  .....اي کرده انتخاب اگاهانه و عاشقانه را یونس و خوشبختی تو که دادم تسکین

 و مهه اشتباه ولی! بودم یونس عاشق من که اند کرده را اشتباه این همه:«دادم را جوابش دل در من و ماند ساکت بهروز

 تمام یزچ همه که شدم اشتباهم متوجه وقتی.بودم گرفته اشتباه برادرش با را یوسف من که که بود دراینجا خودم حتی

 بانیعص و خشمگین که شد باعث باز یوسف فکر...»نداشتم را قرارم و قول زدن بهم براي الزم جسارت من و بود شده

  .باشد موثر بقیه سرنوشت در همه این میتواند ادم یک چطور فکرکردم خودم با!بپیچم خودم بر

  شد؟ می چه بودم ندیده را یوسف اگر کردم می فکر گاهی!راببازم ام زندگی بود شده باعث کوچک اشتباه یک

  .وردا بیرونم فکر از خسته و غمگین بهروز صداي.برد می پیش جنون حد تا مرا و خورد می را روحم خوره مثل فکر این و

 تو ويس به ذهنم تا.کنم فکر تو به کمتر کردم می کردي،سعی می زندگی یونس با محبی اقاي درخانه که مدتی در_

 داشتن اي فایده خوردن افسوس و بودي شده دیگري زن تو.بیایم بیرون فکرت از کردم می وادار را خودم کرد می پرواز

 مظلومیتت و نهايت بر دلم بیام بیرون فکرت از توانستم می سختی به شد تواغاز تنهایی و رفت جبهه به یونس وقتی ولی

 که کردم می دعوا بایونس درذهنم روز و شب.کردم نمی فکر تلخت تنهاي و تو جز به چیزدیگري به که بود،انقدر سوخته

 اهر اول همان چرادر نکردي؟پس ازدواج بااو سماجت و بااصرار نبودي،مگر زنت عاشق گذاشتی؟مگر تنها را چرامحبوبه

 از اي هماند پدرشوهرت درخانه تنها هم باز ولی داري شکم در یونس از اي بچه شنیدم مادر از که بعد....گذاشتی تنهایش

 کنم وادارش خواستم می بزنم کتکش خورد می تا و بیاورم گیر خلوي جاي در را یونس خواست می دلم.شدم یوانه خشم

 را واو،ت عزاداري مراسم در من و شد شهید امیر بعد اما.کند حمایتت حساس و سخت موقعیت این در و برگردد تو پیش

 را اقعیو محبوبه داشتی،انگار تفاوت داشتم یاد به تو از که چیزي با اسمان تا زمین و بودي کرده زایمان تازه که دیدم

 هایم حرف مش وسوسه چندبار بودکه سوخته برایت انقدر دلم.بدند گذاشته جایش به را نحیف و ضعیف عروسکی و برده

 واستگاريخ امدي وقتی حسابی مرد بگویم و بگیرم را اش یقیه خواست می دلم.کنم حجت اتمام بااو و بزنم یونس به را

 چهب مگراین گذاري، می تنها روز و حال این با را معصوم طل این جبهه؟چرا بروي خواهی می بودي گفته مگر محبوبه،

 رزنششس خیال و فکر در انقدر.نداشت تمامی یونس با هایم حرف....بپرسی؟ بدبختت زن از حالی نیامدي که نیست تو

 شهید یونس اینکه تا....اینکه تا بود کرده پر یونس با ذهنی دعواي را روزم و شب.شدم می خسته هم خودم که کردم می

 بودي،اما یونس زن هنوز انگار.شکست دلم جورایی یه انگار برنگشتی خودتون،وقتی خونه به برگردي تو داشتم انتظار.شد

 و مادر رموندي،فک اونجا که کردي بازفداکاري تو رسیدم نتیجه این به.دادم تو به رو حق کردم قاضی کالمو وقتی بعد

 مدت نای در که را تو رنج و غم چرا که فکرافتادم ان به مدتی کنی،بعداز اذیت رو اونا نخواستی و کردي را مریضت پدر

 ردم همسر  سال دو نزدیک تو که نبود اصالمهم برایم.داشتم دوستت اول روز هنوزمثل نکنم؟من جبران بودم شاهدش
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 هک کنم کاري توانم حد در خواست می کنم،دلم خوشبختت خواست می دلم!داري اي بچه او از حتی و بودي دیگري

 یانم در مادر با را فکرم!....خوشحال و بانشاط محبوبه همان بشوي و بخندي تاباز ببري یاد از را گذشته سخت روزهاي

 هک سختی و تنهایی از هم او که دانستم می.شود زده هیجان و خوشحال موضوع این شنیدن از زدم می گذاشتم،حدس

 ایته لب روي را لبخند و باشی خوشحال باز تا کند کاري برایت خواست می دلش و است عذاب و رنج در کشیدي تو

  .نبود کردنی باور که داد نشان العملی عکس کنم ازدواج تو با دارم قصد که گفتم بهش اما،وقتی ببیند

 دهد یم که جوابی دانستم می چون بپرسم بهروز از چیزي خواست نمی دلم.انداخت سایه بینمان سکوت اي لحظه چند

  :امد حرف به بهروز سرانجام.اید نمی خوش مذاقم به

 از بزنمو رفیح نباید نشده تمام شوهرت سال تا و بشی ناراحت تو شاید گفت نکرد،می استقبال پیشنهادم از خیلی مادر_

 می یونس شهادت سالگرد از چندماهی کنم،االن صحبت خودت با اول گرفتم تصمیم همین براي....ها حرف این

  ...کنی فکر پیشنهادم رو خواد می دلم ولی باشم نکرده ناراحتت امیدوام.گذره

  ...کنم ازدواج خوام نمی دیگه من:پریدم حرفش وسط عجوالنه

 دستانشو بودگذاشت شده پارك که ماشینی روي بودند شده خشک حسابی دیگر که را هایی نان.رفت هم در بهروز صورت

 پدر به احتیاج هم ایمان زنی، می حرفی چنین که سالته چند بمونی؟مگه تنها خواي می کی تا چرا؟تو اخه:کوبید بهم را

 خواي یم کی تا!همینطور هم کنه،خودت می ات بیچاره دیگه وقته چند ولی فهمی نمی رو نیازش تو و کوچیکه داره،االن

  ...هدفی و نقشه هیچ اي،بدون اینده هیچ کنی،بدون زندگی پدرشوهرت خونه

 روزبه هاي حرف.نداشتم حوصله و امدم می خانه به مدرسه از که وقتهاي مثل کنان لخ لخ.رفتم جلومی به سکوت در

 مدانست نمی هم خودم.سوزاند می دل برایم که بود کسی هر و مرضیه و مادر و خانم زهرا هاي حرف همان.بود اشنا برایم

 بینم تا ردمک می تعقیب را ها سنگ چشم با و زدم می ضربه پایم جلوي هاي سنگریزه به کفشم نوك بگویم،با چه باید

  :پراندم جا از بهروز صداي عاقبت.افتد می کجا

  ....دي نمی جواب کنی؟چرا می بازي محبوبه،داري _

 بیجوا دنیا در هیچکس به خواست نمی کارش،دلم پی برود زودتر خواست می دلم.کردم نگاهش حوصله بی و کسل

  .بدهم

  !بگم هستی،بگوتا جوابی چه منتظر:گفتم بداخالي با

 سنگی هب محکم و کشید عمیقی نفس.بودند ریخته سرش روي یخ اب سطل یک انگار.رفت هم در حسابی بهروز قیافه

  :زد لگد بود پایش جلوي که

 لِی لِی داشتی یا گفتم چی فهمیدي بود،نه؟اصال هوا باد گفتم هرچی حاال فهمیدي،تا اشتباه رو هام حرف اینکه مثل_

  کردي؟ می
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 ودمخ جلوي موقع به وي بزنم فریاد سرش خواست می دلم.کند مسخره مرا که داشت حقی چه کردم،او نگاهش رنجیده

  :گفتم عوض در.گفتم را

 خودش که آشیه این کردم می فکر کرد می خطاب خودم عروس منو عمه وقت هر حاال تا.شدم گیج کمی یه من_

 ونسی با که وقتی.داره نفر دو ما به راجع خیاالتی چه عمه که نداره خبر هم روحت تو کردم تو،فکرمی اطالع پخته،بدون

 کردم نزدي،یقی بهم خوبی رابطه یونس با حتی نشدي،و سرسنگین ماها با عمه میل برخالف تو که دیدم و کردم ازدواج

 عمه هک کردند می تایید مرا حدس هم شدي،بقیه هم راحت نوعی به حاال و کنی ازدواج من با خواسته نمی دلت اصال تو

 با درجه هشتاد و صد که شنوم،چیزهایی می اي دیگه هاي حرف حاال.بود کرده ازدواج کاندید تو،مرا میل رغم علی

 بابام هخون دختر که وقتی با خیلی من بدهم،موقعیت را جوابت حاال همین داري؟که انتظاري چه تو.داره فرق من تصورات

 دلم منم!،بلهباشم خودم فکر به بعد بگیرم نظر در اونو خوشبختی و اینده باید که دارم بچه یه من االن.کنه می فرق بودم

 هم يهمینطور ولی باشم، ام،سربار شده فوتِ  شوهر پدرِ خونه تو هدف بی تو قول به و باشم تنها عمرم اخر تا خواد نمی

 اون یگهد هم نیستن،من سابق ادمهاي اون دیگه  پدرم و کرده،مادر چیزفرق همه.بگیرم تصمیم زندگیم براي تونم نمی

 دونی می.هست هم شوهرم خانواده به متعلق بچه این ضمن منه،در دوش رو بچه یه نیستم،مسئولیت سابق بچه دختر

 شناختی با باشم،البته نکرده ازدواج که هستم ام بچه سرپرست وقتی تا بگیرن،من ازم رو بچه تونن می بخوان اونا اگه که

 راحت یخیل نیاد خوششون کنم می انتخاب شوهردوم عنوان به که کسی از اگه ولی بعیده ازشون کا این دارم اونا از که

  ...بگیرن عهده به رو پسرم سرپرستی تونن می

 هایی حرف:ادد تکان سر مستاصل حالتی با و اورد باال را دستانش نکرده فکر چیزهایی چنین به اصال بود پیدا که بهروز

 می گها پس.توست با حق.بودم نکرده نگاه قضیه به اینجوري حال به تا محبوبه،من درسته و منطقی همه زنی می که

  کن،باشه؟ خبر با ات نهایی تصمیم نتیجه از منو بعد روبسنج قضیه جوانب همه و بکن فکرهاتو خوب شه

 علومم کجا از ولی باشه من طرف از گیرکار که است وقتی مال فقط این:گفتم اهسته و کردم مرتب سرم راروي چادرم

  ....کرده فرق خوان می اونا که چیزي اون با خیلی من شرایط که باشن؟میدونی ازدوج این موافق شمس اقا و عمه

 می همیشه.توست عاشق هم باشی،بابام عروسش تو که بوده خداش از همیشه که حرفیه؟مادرم چه این:زد پوزخند بهروز

  .است محبوبه باشه دنیا تو خوب و نجیب دختر یه اگه گه

 ،تاداره هم بچه یه خودش که حاال نه بود باباش خونه دختر محبوبه که بود وقتی مال همه ها حرف این:گفتم لجوجانه

 شمس قاا و عمه با کشمکش حوصله چون کنم نمی پیشنهادت مورد در فکري هیچ من نزنی حرف اونا با جدي طور به تو

  ....نداره اصال رو

 ه،بابامنن اجازه به احتیاج هنوز که کردي فرض بچه منو انقدر نیست؟تو حجت من حرف یعنی:کرد نگاهم رنجیده بهروز

  دارم؟

  نیست؟ اینطوري بقیه،مگه مثل هم تو.داره شونهم اجازه به باباشه،احتیاج ننه خونه تو که وقتی تا اي هربچه:زدم لبخند
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 صبیع صدایش نیست، که دانستم می م ولی است مستقلی و بزرگ مرد کند ثابت من به خواست می.کرد اخم بهروز

  ...بکن خودتو فکراي باشه،خوبه؟تو راحت خیالت من طرف از کن،تو ول رو ها حرف این اصال:بود

  :کشید فریاد سرم پشت از ها بچه مثل بهروز.افتادم راه درسکوت

  .هستم جوابت منتظر محبوبه،من بکن فکراتو خوب_

 د،چوناور می در شاخ تعجب از فهمید می مرضیه اگر.کردم می فکر اشتباه موردش در چقدر.خندیدم اش سادگی به دل در

 راحتی هب گره این اینکه از و خواسته نمی مرا اصال او که بودیم فهمیده اینطور من ازدواج مسئله با برخوردبهروز طرز از

 باز دهانش تعجب و حیرت از هم مادر بودم مطمئن.است شاکر و شده،خوشحال باز ازسرش نوعی به من شر و  شده باز

 بلند و نشست می بودم،هرجا کرده ازدواج یونس با من که اولی روزهاي در شد،چون می ناراحت حتما ام عمه.ماند می

 لحن با اخر در و داد می حاضرین براي تاب و اب با شهررا چیزتمام همه و ممتاز دخترهاي از خواستگاري شرح شد می

 ترهدخ وگرنه بگیره تصمیم چی جون بهروز تا بود،حاال افتاده راه دهنشون اب که اونا:کرد می اضافه اي افاده و پرناز

 محق خوب داره وسواس خیلی بهروز ولی بده رو»بله«تا نخواست مهلت اصال و میاورد در بال خوشحالی و هول از داشت

  ....فراوونه بهروز براي دختر کنه، سنگین و سبک خوب باید نست که شوخی!کنه زندگی عمر یه خواد داره،می

 ند،حسابیدوا می سر را انها اسرائیلی بنی ایرادهاي با دفعه هر و رود نمی ازدواج زیربار بهروز شد متوجه مدتی از پس وقتی

 کسهیچ چشمش که اند داده پسرش خورد به چیزي یا اند نوشته دعایی مرضیه و مادر کرد می فکر و بود شده ناراحت

 اصلی ررض که بفهماند ما به کامل و زیبا دختري با نقص بی و عالی ازدواج یک با خواست می دلش ام عمه.گیرد نمی را

  میل برخالف چیز همه وقتی ولی.بمانیم خیره پسرش کامل زندگی پشیمان،به و دل به حسرت و انها نه ایم کرده ما را

 بدگویی ما رس پشت علنا دیگر و شد برادرش خانواده از اي کینه به تبدیل  کم کم عصبانیتش و ناراحتی رفت پیش عمه

  .کرد می

 می رمنفج عصبانیت از عمه داشتم اطمینان بهروز هاي حرف با حاال.دانست می ما گناه را پسرش ماندن عزب و تنهایی

 چطور حاال...شه نورمی علی دیگرنور که باشد داشته هم اي بچه اگر کرموست سیب مثل بیوه زن گفت می همیشه.شود

 به مه بچه که زدهاي کرم سیب دنبال به چشمش هنوز اش یکدانه یکی و شمشاد پسرشاخ کند تحمل توانست می

  !!دارد،است دنبالش

 ولی نداشتم ما پسرعمه با ازدواج به تمایلی زیاد هم خودم البته.شود می چه ببینم تا بمانم منتظر گرفتم تصمیم خودم با

 و هداشت دوستم واقعا او که دانستم نمی سوخت،هیچ می برایش دلم شاید.بود کرده نرم را دلم کمی بهروز هاي حرف

 شده ما عمه پسر عصبانیت باعث ام تنهاي که دیدم نمی هم را خوابش.بود شده مکدر و ناراحت بودم کرده ازدواج ازاینکه

  .شود نرم کمی سنگم دل بود شده باعث اعترافاتی چنین شنیدن اورده،شاید جوش به را خونش و

 با اطرافیانم و بیفتم ها زبان سر جهت بی و خود بی خواست نمی دلم.نزدم حرفی هیچکس به بهروز هاي حرف از

 هاي حرف چه که کردم می فراموش داشتم کم کم. نشد بهروز و عمه از خبري هیچ اخرهفته تا.کند ام بیچاره سواالتشان

 خواست می و بودم پوشیده را هایم لباس.امد زده سر ام عمه که بودم شده غرق ام عادي زدگی جریان در و ام شنیده



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧٣ 

 

 وبهمحب جمال به به،چشممون به:گفت و زد تلخی لبخند دیدنم با عمه.درامدم ملوك عمه چهره به چهره که بروم بیرون

  ...شد روشن خانوم

 شد انهخ داخل داشتم رفتن بیرون خیال که من به توجه بی عمه.شود داخل عمه تا برداشتم عقب به قدمی و کردم سالم

 زودي این به کجاست؟صبح شوهرت مادر:رفت ساختمان طرف به ریز و تند هاي قدم با.بست سرش پشت را درش و

  ...گرفتاري خیلی انگار...رفتی؟ می کجا

 ولو ینزم روي حال بنشیند،بی کردم تعارفش و شدم خانه داخل سرش بدهم،پشت جواب اول را سوالش کدام دانستم می

 شده قرمز صورتش خستگی یا عصبانیت از دانم نمی و کرد می خس خس اش سینه.داد الکی هاي پشتی به تکیه و شد

 الشح بهروز اقا احوالی؟البته حالی،چه چه: شد منفجر ناگهان عمه که پرسیدم را بهروز و شمس اقا احوال لبخند با.بود

  ....هستیم خون دل مون شازده و جنابعالی دست از شمس منو ولی خونه می خروس خوبه،کبکش خیلی

 حرارت.اختماند کناري و کشیدم بیرون سرم از را ام مقنعه.خوردم شد،جا بیان کینه پر لحنی با که عمه اخر جمله شنیدن از

  :پرسیدم میرفت،گیج باال سرعت به بدنم

  جون؟ عمه کردم کار چه من من؟مگه دست از_

 می منت که موقع محبوب،اون نزن مردگی موش به رو خودت:گفت کنان خس خس.زد رابادمی خودش دست با عمه

 گذاشتم وکشیدم،اسمت رو نازت باال،یادته؟چقدر طاقچه گذاشتی و کردي بدي،ناز نشون ما پسر به ابرویی گوشه کشیدم

 یشپ وقتی.شدم خام هم احمق امدي،من می جلو مریز و دار داشتی،کج قبول نه کردي می رد نه هم پسربدبختم،تو کنار

 یکنم،رفت بزرگ رو هاتون بچه و ببینم هم روکنار بهروز و تو ازخدامه که گفتم ارزوهام از و کردم باز رو دلم سفره همه

 داره مدل این ولی زد حرف مرده سر پشت نیست درست حاال!دستت کف گذاشت رو حقت خوب که غریبه یه زن شدي و

 راتب من بهروز یعنی...رفت و خدا امون به کرد ولت  نشده خشک ات قباله پاي مهر و هنوزامضا.نزنم حرف اگه ترکه می

 ناراحتی و زدم جز چقدر!رفت؟ کردو ول و ندونست هم ماه چند براي رو قدرت حتی که بود غریبه این از بدتر

 درب سینه و لیلع پاي این با.بیفته،زیربارنرفت عشقت و تو صرافت از بلکه بگیرم زن بهروز براي خواستم...کشیدم،بماند

 دهکر جادو انگار رو بهرز.زدم می سنگ به میخ انگار ولی نخریدم که رو جماعتی چه ناز و نرفتم که کجاها تا داغون و

 می تر خراب و بدتر روز به روز که بود تو زندگی پی اش همه چشمش یه ام بود،بچه افتاده خوراك و خواب از بودن،اصال

 و هستی هامله فهمید ریزه،وقتی می خودش تو و شه می اب شمع مثل تو دربدري و تنهاي ازغم که دیدمش می.شد

 خواستم می هرچی.بود شده اتیش رو اسفند کنه،مثل جور و جمع رو خودش توله حداقل تا نفرمودن رنجه قدم بازاقا

 بخت یاهس و رفت خدا رحمت به شوهرت تااینکه.نبود دنیا تواین بود،انگار مات و گیج اصال.نداشت بدم،فایده اش دلداري

 مالیدم یرهش رو خودم سر کرده،هی هندستون یاد پسره فیل انگار که فهمیم وقت همون از!شدي تر بخت سیاه یعنی شدي

 حلشم من و اومد بودار هاي تیکه هم باري دو یکی... باشه تو دنبال چشمش هنوز بهروز نداره امکان و کردم اشتباه که

 که فشک یه تو پاشوکرده و کرده جد پیش روز چند از..نخیر اما.بیرون بیاد تو هواي از بلکه اوردم بهونه براش و نذاشتم

 محبوبه صالا گفتم اخرش.شده قضیه پاپی نخیر،بدجوري دیدم کنم پرت رو حواسش خواستم خواستگاري،هرچی بریم باید
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 اونی رنخی گفت برداشت نه گذاشت نه کنی،اونم می یخ رو سنگ رو خودت چرادوباره نداري خبر که کنه،تو نمی شوهر

  ...اشیدب راضی بابا و شما باید گفته نداشته،فقط حرفی کردم صحبت محبوبه با خودم من.هستید شما خبره بی که

  .انداخت شماره به را نفسش هم سر پشت سرفه چند و کرد سکوت رسید که حرف اینجاي به عمه

 و اردد هدفی چه ها حرف این گفتن از دانستم نمی.بود شده تیره و هم در عصبانیت شدت از کرده عرق و سرخ صورتش

 رفهس هم سر پشت که ام عمه براي اب لیوانی سرعت دعوا؟با یا امده خواستگاري بگیرد،براي خواهد می اي نتیجه چه

  :گفت گرفت، ارام وقتی.زدم پشتش به ضربه چند دست با و اوردم کرد می

  زدي؟ حرف بهروز با واقعا تو ببینم اینجا امدم من حاال_

 از نظورشم دانستم نمی و نداشتم خبر ام عمه واقعی قصد از بدهم،هنوز باید جوابی چه دانستم انداختم،نمی پاین را سرم

 دایمانص خانم زهرا که دانستم می طرفی از.شود ناراحت دوباره که بزنم حرفی ترسیدم می همین براي.چیست حرفها این

 می ار صدایمان حال هر به ولی باشیم راحت ما تا نیاید جلو که بود داده ترجیح عمه صداي و سر از احتماال.شنود می را

 خواستم یم کی تا.بگویم را راستش گرفتم تصمیم سکوت مدتی از کنم،بعد ناراحت را او خواست نمی دلم من و شنید

  ...زد حرف من با بهروز یعنی...زدم حرف بابهروز بله،من:گفتم اهسته بکنم؟ را همه حال رعایت

 پس....بود رپ توپش انقدر پسره چرا بگو روشن،پس من چشم!به به:گفت و کوبید زمین روي عصبانیت با را اب لیوان عمه

  ...هواست باد اش همه ها حرف این و خواستگاري و ترها بزرگ اجازه گذاشتین هم قراراتون و قول دوتا شما

 ردین،اونک منو جون قصد شماها....نداره نمک که دست این بشکنه:کوبید دیگرش دست پشت محکم دست یک با بعد

  ...االنت از هم این کردنت عروسی از

 نزدم،او حرف بهروز با گفتم بنم،من حرف من دین نمی اصالمهلت جون؟شما عمه کردم کار چه من مگه:گفتم رنجیده

 موافقت هاش حرف با من ولی زد حرف باهام هم مسجد،دیدمش،بعدش بودجلوي اومده گشتم برمی سرکار از روز

 این به نای ولی بزنه حرف بیاد بعد بگیره رو مادرش و پدر موافقت اول.ندوزه و نبره خودش براي که گفتم نکردم،بهش

 ایمان ندارم،فعال ازدواج قصد دیگه که گفتم بهش هم روز کردم،همون قبول رو هاش حرف من که نیست معنی

 من بودن وهبی ضمن در!بیشترازمن حتی کرده عادت بهشون خیلی.بشه دور پدربزرگ،مادربزرگش از ندارم کوچیکه،دوست

 نقدرنالها و باشید نگران خواد نمی هم دم،شما می خفتی هر به تن و ام راضی حدیثی و حرف هر به که نیست این معناش

  ...کنید نفرین و

  :گفت جویانه اشتی بالحنی و داد تغییرموضع اشکارا من حرفهاي شنیدن با ام عمه

 نداره،واهللا رو تو لیاقت من بهروز....جواهري،حیفی هم هنوز تو!نبود این منظورم جون،من محبوب بده منومرگ خدا!واي_

 پدري دیگري بچه براي بخواد ادم که سخته گم می یعنی...نگیر دل به.نداشتم منظوري من خدا به

  :گفتم بزند ناپذیر جبران حرفی ام عمه و بدتربشود اوضاع ایکه از قبل...یعنی....خوب...کنه

  ...دهش دیرم کمی اوردید تشریف شما که بیرون رفتم می داشتم شده،من تون نگرانی رفع انشاءاهللا جون عمه خوب_
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 برم قربونت الهی:گرفت را دستم  شد بلند جا از نمود می بعید سنش از که فرزي با کردم،عمه سر را ام مقنعه دوباره

 که کنی می سرش به دست جوري یه خودت سراغت اومد بهروزدوباره باشه؟اگه راحت خیالم دیگه من جون،پس محبوبه

  ...دیگه

 ستد جوري زد حرفی بهروز اگه باشه راحت جون،خیالتون عمه بله:کردم جدا دستانش گره از را دستم عصبی و رنجیده

  ...نکنه زدن حرف هوس دیگه که زنم می اش سینه به رد

 صالا لحظه ان ولی شد می ناراحت دستم از حتما بود عادي شرایط در کردم،اگر باز را خانه در حظورعمه به توجه بی بعد

  :چسبید را بازویم چادر روي از و رساند من به را خودش و پوشید را هایش کفش باچاالکی.نبود فکرها این در

 تا شهب چیزي یه منتظرن که دارم دشمن چقدر من که دونی تونمی ولی!ها نشی دلگیر من از موقع یه.بشم فدات الهی_

 انقدر ابفرم گن می و شن می پا و شینن ها،می طرف این بیاد بهروز اگه بگم خوام می...یعنی....بشه،اگه خنک دلشون

  ....ي دختربیوه سراغ رفت کشیدن،باز صف دخترها بهترین من پسر براي گفت

  :سوزاند می را گلویم بدي کردم،بغض قطع را ام عمه حرف

 بچه یه هک بیوه زن یه نه بگیره رو دخترها بهترین تونه می شما پسر.دارید حق شما.نشدم دلگیر اصال من جون عمه نه_

  ....مونده دستش رو ساله دو یکی

 تو حبوبهم ببینی خیر:گفت رفت می بیرون در از که همانطور و گذاشت ام پیشانی روي ابدار اي بوسه هولکی هول عمه

  ...مونه می ساله دو هاي بچه مثل هنوز که من خام و احمق بهروز اونم...بشی کسی هر قسمت که جواهري،حیفه واقعا

 و ناراحت انقدر.بروم مسجد به خواست نمی دلم نشستم،دیگر زمین درروي پشت جا همان و بستم سرش پشت را در

 صداي عدب لحظه چند.بود برگرفته در را وجوم همه دوباره یاس و ناامیدي موج.ندااشتم را کاري هیچ حوصله که دلگیربودم

  .شنیدم را خانم زهرا

  ...خوري می عزیزم،سرما نشستی زمین روي محبوبه،چرا _

 کرده ریهگ انگار.بود سرخ سرخ چشمانش و ایستاده سرم اغوشش،باالي در ایمان با که کردم نگاهش و بلندکردم را سرم

  :گرفت را بازویم اهسته.بود

  .نداره اي فایده نشستن تو،اینجا بیا عزیزم،پاشو پاشو_

  شنیدي؟ شو ها گفت؟حرف چی ام عمه شنیدي شما:پرسیدم شوم بلند جا از انکه بی

 هند غذاي یه من که زد؟انگار بهم هایی حرف چه دیدید:ترکید بغضم ناگهان.داد تکان سر مثبت عالمت به خانم زهرا

  ...شد هوا دود دید می من در که صفاتی و ها تعریف اون تموم...خودم بی و انگاراشغال!نخورم درد به و خورده

  :گرفت اغوش رادر سرم و گذاشت زمین کرد می نگاه من به کنجکاوي با راکه ایمان زهراخانم
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 چرت اش همه ها حرف این که دونی می خانومی،عاقلی تو.نگیر دل بزرگه،به هم تو خداي!نکن گریه.عزیزم نکن گریه_

 کسی هر.گیرن ایراد بهش فهمه نمی واگه باشه داشته تو شایستگی به همسري پسرش که کنه افتخار باید ات عمه.پرته و

  ....محدوده خداهم بنده این داره،ظرفیت ظرفیتی یه

 دنبالش،اون فرستادم من انگار!کنم در به راه از رو پسرش خوام می انگارمن که زد می حرف چنان:گفتم کنان هق هق

 خودي یب گفتم ده،بهش می نشون العملی عکس چه ام عمه دونستم ندادم،می بهش جوابی هیچ من ولی گفت چیزي یه

 و درما که بود این منظورم شاهده بگه،خدا رو جریان مادرش و پدر به ازاینکه قبل نکنه،اونم خیال و فکر خودش براي

  !تونم نمی ندارم،اصال ازدواج قصد فعال من گرنه و نذاره جلو پا خودي بی اون و نیستن موافق اصال پدرش

 کسی با نه ماا بدي تشکیل زندگی و کنی ازدواج که نکن،توحقته ناراحت خودتو!عزیزم دونم می:رابوسید صورتم خانم زهرا

 ن،عمهنک خودخوري انقدر.داري رو ها زندگی بهترین حیفی،لیاقت تو خدا رونداره،به لیاقتت و دونه نمی رو تو ارزش که

 ودشخ قول به حاال ناراحته نکردي ازدواج پسرش با تواول ازاینکه...تنده زبونش کم یه شناسی می که هم رو خانومت

 ستی،گریهه همه بلندي سر افتخارو هیچ،باعث نداري که ایرادي و عیب تو گرنه و بشه یخ رو سنگ بقیه جلوي خواد نمی

  ...ترسیده ایمان برم، قربونت نکن

  :کردم نگاه خانم زهرا به.بود شکسته بدجوري دلم.برخاستم و کشیدم اغوش در را کوچکم ایمان

 می غصه خیلی بفهمه اگه هم مامان گه می مادم به لقه دهن مرضیه نگید، مرضیه و مادر روبه جریان این توروخدا_

  ...شه می ناراحت و خوره

 اج همین هم تو.گم نمی چیزي من باشه راحت خیالت عزیزم باشه:گفت غصه پر بالحنی و داد تکان سري خانم زهرا

  زده،خوب؟ حرفی و اومده ات عمه انگار نه کن،انگار فراموش رو جریان

 ولی دهنرسی مورچه به آزارم حاال تا من.سوزوند رو دلم خیلی!تونم مادرجون،نمی تونم نمی:کرد پر را گلویم دوباره بغض

  میاد؟ سرمن بالست هرچی چرا؟چرا اخه ارم می بد دارم هم سر پشت

 نمی من دل کنی می فکر!هواست باد حرف.عزیزم نکن ناشکري!س هیس:گذاشت لبانش روي را دستش خانم زهرا

 لیو سوزونه رومی دلم ته تا ها بعضی هاي سنگه،حرف از دلم شدم،نه کـَر مادرجون،نه سنگم؟نه از من سوزه،فکرکردي

 بعضی.اعتنانکنم کنم می روگرفت،سعی مردم حرف جلو شه می باشید؟مگه ساکت گفت مردم به شه می چیه؟مگه چاره

 بشه وردخ اعصابت اینکه جز به نکنی فکر بهش کن مادر،سعی همینطور هم تو.شه می فراموش باالخره اما سخته وقتها

  .نداره برات اي فایده

 انگار اما.نمک گوش خانم زهرا حرف به گرفتم تصمیم لرزید می گریستن استانه در که دیدم را ایمان هراسان نگاه وقتی

 مک من و گذشت می عمه امدن از هفته دو یکی.کنند دور زندگی عادي مسیر از مرا تا بودند داده هم دست به دست همه

 اب دوباره برخورد اما بدهم ادامه ام زندگی به خیال و فکر بی کردم می سعی و ام شنیده چه که کردم می فراموش کم

 چند شری وته شده الغر صورتش اینبار اما بود ایستاده منتظرم کنارمسجد قبل دفعه مثل.ریخت هم در را چیز بهروزهمه



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧٧ 

 

 نوم زدي؟تو رو حرفها اون مادرم به تو:گفت مقدمه بی دید مرا تا بود اندوهش و افسردگی نمایانگر صورتش بر روزهاي

  کردي؟ مسخره

 به تو رو حرفها این بگه بیاد عمه هی ندارم حوصله من.کن تمومش همینجا رو مسخره بازي این ببین:گفتم حوصله بی

 ستشد رو بچه یه که بیوه زن یه که نداره دوست اصال عمه.زدي مادرم به روتو ها حرف این بگی بیاي زدي،بعدتو بهروز

 عهدف اون من ضمن در.باشه داشته خوب امتیاز یک هزارو و باشه برادرش زن،دختر اون اگه حتی بشه پسرش زن مونده

 حال هر یر،بهبگ رو پدرت و مادر رضایت بدي پیشنهادي کسی به اینکه از قبل گفتم فقط نذاشتم قراري و قول تو با هم

 روبفرست عمه نرو هم دیگه!تو با خصوص خوام،به نمی کنم،اصال ازدواج خوام نمی نباشه،من چه  باشه راضی عمه چه

 نم سر از دست کنم می خواهش ازت.ندارم تحمل دیگه من.کنه بارم تهمت و جورتوهین وهزار بیفته من جون به بیاد

  !بردار

 یرهخ پیچیدم می خود به خشم از که من به تعجب از باز دهان نداشت،با ازمن تندي برخورد چنین اصالانتظار که بهروز

  :کرد باز دهان بهروز نزدیم،عاقبت حرفی هیچکدام لحظه چند.بود مانده

 مانما که زدم می حدس هم ازاول کنی،البته می بیداد و دا داري اینطوري که کرده تو با برخوردبدي مامان کنم فکر_

 نگارا و نبودي راضی اصال تو ولی کرده صحبت من درمورد باهات و تورودیده اومده گفت گه،بهم نمی راست هم خیلی

 که گذاشت منت سرم هم کلی تازه.زیربارنرفتی اصال تو ولی کرده هم اصرار بهت حتی گفت!سرداشتی زیر دیگري کس

 زنم،توروب حرف باهاش رم نمی من بیاي بري،پایین باال دیگه و کنه می یخ رو سنگ منو دختره این که  باره دومین این

  ...بري دختر این سراغ اگه کنم می عاقت هم

 با.تگرف وجودش چنبره در را بدنم تمام ماري مثل بود،خشم گفته بهروز به سرمن پشت عمه که حرفهایی شنیدن از

 ردمک می فکر خودم با.دوید می سرم پشت ه شنیدمک می بهروزرا پاي صداي.افتدم راه به خانه سمت به تند قدمهاي

 یگريد گردن به را خودشان گناه که بود هایی ادم دسته نداشته،ازان پسرش به را حقیقت گفتن شهامت حتی عمه که

 می خراب که بودم من کردم،چراهمیشه می دلسوزي خودم براي.بیندازند پا روي پا اسوده باوجدانی تا انداختد می

  !بگو رو حقیقت بهش زبونی،خوب بی که بس از:زد نهیب ذهنم درون شدم؟صدایی

 ادرم بگم رو راستش کنم،اگه ازدواج باهاش خوام نمی منکه!داره؟ اي فایده چه!نکرده الزم:دادم را خودم جواب حوصله بی

  .ره می من چشم به دودش دوباره و افتن می هم جون پسره و

 وبرور حوصله وقتم هیچ و اي وارفته و شل چون!کنن می سوءاستفاده ازت همیشه که همینه براي خوب:زد پوخند صدا

 باخشم.بماند جا رس بریده نفس بهروز شدم باعث و ایستادم،برگشتم ناگهانی اي انگیزه با!حقته پس!نداري رو حقایق با شدن

 استر بهت اینجاش کردیم،تا صحبت توهم من،درباره پیش اومد....گفته دروغ بدون زده؟پس رو ها حرف این عمه:گفتم

  ...اش بقیه ولی گفته

  ....بدونم منم حداقل تا بگو رو بگو،توحقیقت رو اش بقیه تو خوب:شد پا به پا ناراحت بهروز
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  :بازکردم بدهد،دهان سکوت فرمان عقل اینکه از قبل

 یه هک بیوه زن یه خواد نمی دلم و دارم جورارزو هزار پسرم براي من گفت!بیرون بکش بهروز زندگی پاتواز گفت عمه_

 می طخی بهروزبگیرم براي را پریون شاه دختر من بودن منتظر که کسانی جلوي بهروزبشه،گفت وبال داره هم بچه

 همون بره شده کنه،مجبور پیدا حسابی و خوب دختر یه پسرش براي نداشت عرضه مادره گن می همه وقت اون.شوم

 رارکردياص توبهم هرچقدر و نیام تو سراغ گرفت قول ازم هم بعدش!کنه روبزرگ مردم بچه و بگیره رو برادرش بیوه دختره

  .....بشم زنت که نکنم قبول

 اکتس بنابراین.کند سکته ترسیدم که جایی تا شد می تر تیره لحظه به لحظه هایم حرف شنیدن از بهروز صورت

  :لرزید می عصبانیت شدت از شنیدم،صدایش را بهروز پاهاي صداي دوباره.افتادم راه به دوباره و کردم مرتب را شدم،چادرم

 موضوع یک و هزار و پدر و مادر به اینکه بگی،بدون بهم رو راستش خواد می دلم پرسم می ازت سوال یه محبوبه _

  خوب؟...کنی فکر دیگه

 من با خواي می تو:بود لرزان و بریده بریده صدایش.دوید تقریبامی بهروز.دادم تکان سر رفتم می راه تند تند که همانطور

  کنی؟ ازدواج

  !نه:دادم جواب همانطور.ایستادم

  .زنب حرف خودت قلب ته رونکن،از مامان فکر که چرا؟گفتم اخه:پرسید وارفته بود خورده جا من قاطع لحن از بهروزکه

 داستان این. دمنش زنت پیش سال سه که دلیلی همون به!نه:گفتم قاطعانه.بود شده اشفته ازدویدن مویش و برگشتم،سر

  .روندارم سابق ظرفیت و تحمل کن،من تمومش جا همین روهم

  !دونم نمی...چرا زنی، می فریاد داري دیدمت وقتی شدي،از پلنگ مثل....بینم می اره،دارم:زد تلخی خند زهر بهروز

 ولی!تنندونس به زنی می رو خودت دونی می...دونی؟چرا نمی:گفتم غران نداشتم،همانطور متانت و ادب حوصله.زدم پوزخند

 یه کسی بی و تنهایی کشیدم،رنج سخی خیلی من...بدونی تا کنم می تکرار ات بسته و کر هاي گوش براي دیگه بار یه

 بهغری از ادم!طرف یه باره می روم و سر به نکرده گناه کدوم به دونم نمی هنوز که هایی طعنه و ها تهمت طرف،شنیدن

 خوري نمی درد به دیگه داري بچه و کردي ازدواج بار یه چون تو گه می صراحتا ادم خود عمه وقتی ولی نداره انتظار ها

 که یوضعیت با خواهرت نیست صالح گن می خواهرم به دامادمون فامیل و فک وقتی.سوزه می جونت تمام که وقته اون

 که هچی من گناه.بودم بره زیادي هم حاال تا من!شد می پلنگ بود من جاي هم دیگه بخوابه،هرکی ات خونه تو شب داره

 ادم تا لهگلو جلوي بره دونسته خودش وظیفه و بوده غیرتمند ادم یه شوهرم که چیه من شده،گناه جنگ مملکت این تو

 اون اینطور،چرا چرا که بکشن چهارمیخ به رو اش خانواده ادما همون و بمونن زنده صفت بوقلمون و زن مفت حرف هاي

 اوردم؟گناه حمر بی دنیاي این به رو معصوم طفل یه و شم می بیوه زودي این به نکردم بینی پیش که کدومه من طور؟گناه

 گناهی هم راگ...بگو کردم گناهی من بگو،اگه تو...شد؟ کشته و نیاورد دوام گلوله و تانک و توپ جلوي شوهرم که چیه من

 می ایهوکن زنن؟گوشه می حرف جام به و گرن می تصمیم برام که روبشنوم اشنا و دوست مفت حرف چراباید پس ندارم
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 من...وبگ!کنم رحم بهشون و نشم نزدیک هاشون وري دوري و برادر و پسر به که کنن می التماسم چشماشون با و زنن

  .هستم حرفها این مستحق که کارکردم چه

 نوانع توبه!بگو...خبرم بی خودم که اومدم شوهراشون براي نازي و عشوه چه.دونم نمی خودم روبداشتم،که کج قدم کدوم

  .کن قضاوت طرف بی ادم یه

 درموهایش چنگ کالفه و گرفت را اش پیشانی عرق دست شده،با معذب حرفهایم شنیدن از بود معلوم که بهروز

  :بود اهسته و ارام زمزمه مثل زد،صدایش

 ادونین و ازنفهمی داشته وکنایه گوشه خودت قول به که زده بهت حرفی که هم محبوبه،هرکسی پاکی گل تومثل_

 تمف هاي حرف این از و روببینی خوشبختی روي تو که کنم ازدواج باهات خوام می دلیل همین به هم من.بوده خودش

  .... محبوبه کن قبول روخدا دورباشی،تو

  :الودگفتم بگیرم،بغض را هایم اشک ریزش جلوي کردم می سعی شدت به

 اطرخ به بلکه عمه حرفهاي خاطر به نه.کنم نمی توازدواج دادم،با رو جوابت بارهم یک.ندارم تو ترحم به احتیاجی من_

  .نکنم تحمیل روبهش باشه،خودم رونداشته منتم کسی اگه که هستم قائل ارزش خودم براي هنوزانقدر!خودم

  .کنم تاخوشبختت کنم رومی تالشم تمام قسم خدا محبوبه،به دارم رو منتت من:داد جواب سرعت به بهروز

 سیرم بخوام که زوده خیلی هنوز.بگم چیزي تونم نمی االن:پرکرد را صورتم پهنه هایم اشک تالشم و سعی رغم علی

  .رسیدم ارامش به بدم،تازه تغییر و زندگیم

  .... وبهمحب مونم می منتظر من:شد بلند سرم پشت از صدایش اما.نیامد بار این بهروز پاي صداي کردم تند قدم دوباره

 شوهرم ام،مادر عمه خواست نمی دلم.است اومنفی به جوابم دانستم می هم لحظه همان اما سوخت می برایش دلم

  ....کنم تجسم را چنینی این زندگی جهنم توانستم می.باشد

 دوباره اینکه توان ولی برود اش زندگی پی و نماند منتظر بگویم بهروز به خواست می نداشتم،دلم درگیري و بحث حوصله

 گرم کودکم رابا خودم سر کردم سعی و برگشتم خانه به غمگین و حوصله بی.نداشتم سراغ خودم بزنم،در حرف

  ...ساده و ارام:برگردم ام زندگی سابق روال زودتربه هرچه کردم می ارزو عجوالنه.کنم

 می را جوابشان هم من.شد می تکرار سرم در شبانگاهی دعاي مثل خواب از قبل شب هر بهروز و عمه هاي حرف اما

 تمخواس می هرچقدر.برد نمی خوابم و پیچیدم می خود به صبح تا که شدم می غرق شبانه کلنجار این در انقدر و دادم

  .سوختم می و افتادم می نیشدارعمه هاي حرف یاد ناخوداگاه.شد نشوم،نمی ناراحت و نکنم فکر

 بعدازظهر و مرفت مسجدمی به ها صبح.برگشتم داشتم دیداربهروز از قبل که اي ساده زندگی به دوباره ازمدتی پس سرانجام

 در و رفتم می خودمان خانه  به گاهی.گذراندم کرد،می می بازیگوشی زدو می حرف راحتی حاالبه که ایمان با شب تا
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 سرمی گذشته روزهاي در هنوز من ولی رفت جلومی به زندگی.شدم می مادرم زحمت و زجر و پدر فراموشی حسرت،شاهد

  .خوردم می وحسرت کردم

 راه کنان یل لی و زیربغل چوب با و بود گچ در پایش اوردنش،چون البته.برگشت جبهه از یوسف که بود پایان به رو بهار

  .رفت می

 رستاد،گاهیف می نامه گاهی.بودیم خبر با حالش از گریخته و جسته ولی بود نیامده مرخصی براي که بود سال یک نزدیک

 عدازب.کرد می تابی بی خیلی خانم زهرا اوایل.کردند خبرمی با حالش از را ما امدند می مرخصی براي دوستانش که هم

 و شد می بلند جا از هراسان ها صبح گاهی.داشت دلشوره اوقات اکثر و بود شده نازك دل و طاقت کم یونس شهادت

  :گفت می الود بغض بابا حاج و من زده حیرت چشمان مقابل در و کرد می دود اسفند

  ...دیدم بد خواب یه دیشب_

  :گفت می قاطعی لحن با بگیرد را  خانم زهرا کردن تعریف جلوي اینکه براي بابا حاج

  .نداره تعبیر و چپه زن خواب ولی...انشاءاهللا خیره_

  :داد می قورت را دهانش اب شوهرش به توجه بی خانم زهرا اما

  ...رفتند هم با و دنبالش بود امده یونس شده، شهید یوسف دیدم خواب_

 ده؟اسیرزن یا است امده،مرده سرش بالیی چه دونم نمی.خبرندارم ام ازبچه:نالید می کنان هق هق و افتاد می گریه به بعد

  ...مفقوده؟ یا شده

  :شد می عصبی بابا حاج سرانجام.نداشت اي کنیم،فایده ارامش کردیم می سعی من و بابا حاج هرچقدر

 شد شهید که امیر نشدي؟مگه خبردار شد شهید که یونس فهمیم،مگه می زود خیلی باشه شده خبري اگه_

  .ستنی ازش خبري که سرحاله و سالم باش مطمئن پس.تهرون کردن اعزامشون شدن مجروح که هم هردفعه..نفهمیدیم؟

  :زد می فریاد باشد بابا حاج تقصیر خبري بی این که انگار خانم زهرا

 بشه؟اخه تراح بدبختش مادر خیال تا بنویسه برداره خط تا دو ده نمی زحمت خودش خیاله؟به بی و فکر بی انقدر یعنی_

  فکره؟ بی نذاشتم،چراانقدر براشون رو روزم و شب نکردم؟مگه مادري حقشون در من مگه

 هاي فرازبچهن دو یکی، سرانجام اینکه تا.کرد می تحمل عارفانه سکوتی در و بود شده خسته بیدا و داد از دیگر بعدازمدتی

 می شکا اش بازي اسباب شدن شکسته خاطر به که را ایمان و بودم برگشته سرکار از تازه من.اوردند را یوسف بسیج

 بود،دستش شده عرق خیس صورتش.امد سراسیمه مادر که کشید می را ناهار داشت خانم داشتم،زهرا اغوش در ریخت

  :پرسید دید مرا تا.کردم،برنداشت باز را در زده وحشت من وقتی تا و بود گذاشته زنگ روي را

  کجاست؟ خانم زهرا_
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 دمت صداي از که زهراخانم.گردد می او دنبال مادرم که امده یوسف سر بالیی کردم فکر اي لحظه.ریخت فرو هري دلم

  ...سیدمتر!خانوم،تویی فهیمه بده خیرت خدا!واي اي:کشید عمیقی نفس مادرم دیدن با و امد در بود،جلوي ترسیده زنگ

  ...بده مژدگونی:زد لبخند مادر

 ريفو دارد نگه سینه در را رازش توانست نمی که مادر.انداختم باال شانه خبر بی انداخت،من من به نگاهی خانم زهرا

  ...اومده یوسف اقا:گفت

  داري؟ کجاخبر از کو؟کجاست؟شما:گفتم شد،من تا دیوار کنار تاب بی خانم زهرا

  .رفت حال از بیچاره بیار،زن اب لیوان یه برو:برد یورش خانم زهرا سمت به دستپاچه مادر

  کجاست؟ یوسف کو،!خوبم من:نالید رمق بی و اورد باال را دستش خانم زهرا

  !ما خونه اومد،اومده پیش دقیقه چند:بود،خندید نشسته زمین روي که همانطور مادر

  اونجا؟ چرا:پرسیدیم زمان هم خانم زهرا و من

 محبوبه :کشید سرم روي از مرا چادر.شد بلند و گرفت دیوار به را دستش خانم زهرا.دانم نمی انداخت،یعنی باال شانه مادر

  ...گه می چی مادرت ببینم برم بده رو چادرت جون

 رم،توب می رو ایمان: گفت و انداخت ورچیده لب و برود بیرون خواهد می مادربزرگش بود فهمیده که ایمان به نگاهی بعد

  ....بیا و کن خاموش رو غذا زیر هم

 دانست ینم است،مگر رفته ما خانه به اول چرا یوسف کردم می فکر حال همان در.رفتم بود گفته که کاري دنبال عجله با

 بود موخی و بد انقدر وضعش بود؟شاید شده مجروح شاید.گرفت بر در را وجودم ترس است؟بعد انتظار چشم چقدر مادرش

 بود شده وحمجر یوسف که افتادم،وقتی پیش سال سه یاد به...نشود برو رو او با ناگهانی و خبر بی مادرش داده ترجیح که

 سیون براي دلم....کرد پر را وجودم تمام حسرت.نترسد و نکند هول که بدهد خبر مادرش به جوري خواست می یونس و

 وزهاییر یاد شدم خارج ازخانه کردم،وقتی سرم عجله با و برداشتم صندلی روي از را خانم زهرا چادر غمگین.بود شده تنگ

 ارام یامد،زندگ مان خانه دم دست به نذري یوسف که عاشورایی از قبل تا و کردم می زندگی روبرویی خانه در که افتادم

  .داشتم وخوبی

  .شدند ساکت ناگهان من ورود با که بودند صحبت مشغول همه رسیدم مان خانه به وقتی

 دادم ار جوابش.بود گچ در ران باالي تا راستش پاي و بود اغوشش در ایمان. کرد سالم و برخاست جا از سختی به یوسف

  شده؟ چی پاتون:پرسیدم و

 و ستد شکستن حد در اید می سرش که بالیی بیشترین مدت همه این بعداز چرا که بودم فکر این در هم لحظه همان

 شده ،شهیدبود رفته جبهه به و شناختم می که کسی نشده؟اصالچراهر قطع پایش چرا کردم می فکر بدجنسی پاست؟با

 زندگی يها بدبختی همه مسبب دیم می اینکه از و بیاید سرش بدتري بالي کردم ارزومی دلم یوسف؟ته غیراز به بود
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 این یعنی.لرزیدم خود بر بود سرم در که مخربی بعد،ازافکار... شدم ناراحت شکسته پایش فقط و است سالم و صحیح ام

 راتکان سرم!پسرم شوهرم،عموي برادر!کسی هر نه هم کردم؟ان می دعا کسی مصدومیت یا مرگ براي که بودم من

  :گرفت را دستم نگرانی با مادرم.کنند می نگاه را من به تعجب با همه شدم متوجه و دادم

  پریده؟ رنگت ؟چرا محبوبه خوبه حالت_

  ....خوبم:گفتم سختی به

  ...بفرمیایید....بفرمایید:کردم اشاره دست با بود ایستاده سرپا هنوز که یوسف به بعد

  کنه؟ می درد پاش عمو بینی نمی پایین،مگه بیا:رفتم غره چشم هم ایمان به

  ....شکسته پاش فقط که شکر بار هزار رو خدا:خندید و کرد پاك را هایش اشک دست با خانم زهرا

  شکسته؟:کردم نگاهش تعجب با

  .ادد توضیح برات ساعت دو یوسف جون؟اقا مادر شدي کر وا،مگه:انداخت پایم سرتا به سفیهی اندر عاقل نگاه مادرم

 شده انمپریش حال متوجه که خانم زهرا.کردم نگاه بنشیند کرد می سعی سختی به که یوسف به دوباره گیج و گنگ

 یزوناو بهش وزنه هم مدت یه گه گذاشتن،می پالتین و کردن جراحی اهواز خورده،تو ترکش:گفت مختصر و بود،کوتاه

  .بمونه گچ تو هم ماهی چند باید تهرون،انگار کردن اعزامش و کردن مرخصش تا بوده

  ...براش پا،پابشه این دیگه اگه:زد زانو روي به اهسته را دستش بعد

 قطعش که کنم می شکر رو خدا بار هزار.کافیه پاست شکل که مامان،همین نداره عیب هم نشه پا:خندید یوسف

  .کنی می گره حالشون به کردن تحمل جزري چه کردن قطع رو پاشون که رفیقام بدونی اگه...نکردن

  ....خاره می پاشون کنن می فکر ها تامدت:زد لبخند دید را ما ترسان و زده حیرت نگاه وقتی

 چه خوب:کرد رانگاه پسرش متعجب خانم زهرا.خورد را اش خنده کنیم می نگاهش واج و هاج ما دید وقتی.زد قهقه

  ...دیگه خاره می داره؟پا اشکالی

 جودو دیگه و کردن قطع که پایی اون که اینجاست دارش خنده فقط....نداره اشکالی:شد منفجر خنده از دوباره یوسف

  ....خاره می نداره

 می اشک خنده شدت از یوسف. خندید می همراهش چیست جریان دانست نمی که هم ایمان و خندید می همچنان

 و میان بهوش بیمارستان تو وقتی:بدهد،گفت توضیح مدرسه هاي بچه براي معلمی انگار گرفت ارام مدتی بعداز.ریخت

 ازشون هک بعد!کنه می رفته،گزگز خاره،خواب می پامون که کنن می بیچاره رو پرستارها شده قطع پاشون ندارن خبر هنوز

 هک هم شده،بعدش قطع پاشون زانو یا ران از که حالی مچمون،در یا پامون ساق مثال گن می پاتون، کجاي پرسن می

 می درد درباهاشه،انق رفتن راه و مصنوع پاي بستن الیمش عذاب.کنن می گریه و گیرن می افسردگی مدتی تا فهمن می
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 و زنه یم شه،تاول می زخم مصنوعی پاي هاي بست باشن،جاي فیزیوتراپ زیرنظر باید مدتها شن، می بیچاره که گره

  ....دیگه شن می بیچاره ندم دردسرتون گیره،خالصه می درد

 بعد.یمنزد حرفی هیچکدام مدتی تا بود گرفته را اش گونه دست با مادرم و کرد می نگاه یوسف به وحشت با خانم زهرا

  :کرد نگاه یوسف به غمزده خانم زهرا

 بیچاره و رنبب رو پات و دست خودت قول به یا بدي کشتن به خودتو که وقتی بمونی؟تا جبهه خواي می کی تا تو حاال_

  بشی،هان؟

 دلهره اش موندي،همه برام تو فقط دنیا دار از!ندارم طاقت خدا یوسف،به ندارم طاقت دیگه من:لرزید می بغض از صدایش

 تا بیچاره مادر این به باشن،دلت اورده تو از بدي خبر مبادا که پرم می جا متراز یه زنگی هر صداي دارم،با اضطراب و

  ....بسوزه

 نسل:تگف و کشید عمیقی شد،نفس تمام مادرش هاي حرف کرد،وقتی می بازي ایمان موهاي با.زیرانداخت سربه یوسف

 راه وسط که هستن جانبازها حالت بدترین بهتره،در همه از شدن کشته که اونایی مادر،وضع هستن اواره همه جبهه

 مثل.قرارم شم،بی می ره،کالفه می ر ام حوصله مونم می که جون،اینجا مادر دونی می.هستیم بین این که هم ما!موندن

 بی همه کارا و ها حرف!هستن سطحی و لوس همه نظرم به. رم می پیش جنون مرز تا نرسیده بهش مواد که معتادي

 ارهايشده،ک عوض اخالقمون هستیم مرگ منتظر لحظه هر که ما ولی همینه عادي زندگی البته است گانه بچه و معنی

 نداره،چون راهی توما دیگه دغل و دروغ.دادیم دست از رو دنیا هیاهوي همه خالصه و عصبانیت و مال حرص و گانه بچه

  .است احمقانه و معنی بی ما براي شده عادت شما براي که ازکارهایی خیلی پس.نباشیم دیگه ممکنه لحظه هر

 یکردم،م عادت فریاد و تیربار انفجار صداي به.نیستم عادي هاي ادم مثل باشم،دیگه عادي نتونم که بده حق بهم

 اب باشم،گاهی اماده حالت در هم خواب تو پرم،حتی می ازا صدایی کوچکترین با.کردم عادت بیداري و خواب فهمی؟به

 عنیی اینا جون؟تمام مادر فهمی می...شده شکلی چه ام پوشم،قیافه می خورم،چی می چی فهمم نمی.خوابم می پوتین

 تا بره لخ خل و بپوشه دمپایی یک راه راه پیژامه با و پاشه جاش ظهراز لنگ تونه نمی دیگه ادم این بودن،یعنی عادي غیر

 راجع قیقهد چند و باشه اش جلویی نفر با پرچونگی مهمش کار بزنه،تنها خشکش حرکت بی صف تو ساعت نونوایی،دو

 بشینه زمی یه پشت ساعت کار،ده سر بره تونه نمی دیگه ادم کنه،این وراجی گوشت و مرغ قیمت و گرونی و هوا و اب به

 کله زنش اب تونه نمی!بکشه هورت چایی و بده لم تلویزیون جلوي بیاد،خونه بخره هندونه یه بعد و کنه امضا تا چهار و

 شکونده،بعد ور همسایه شیشه توپ با چرا که کنه اش بچه حواله گردنی پس تا دو و کنه غیبت بزاره بار رو فامیل تمام پاچه

 اش لیگ گل رختخواب تو سفره کنار جا همون و بخوره غذا لپی دو و جلوش کنه پهن سفره زنش تا پشتی به بده لم هم

  ...تونه نمی دیگه ادم این....کنه خروپف

  ...مادرجون شدم خطر،معتاد به من.بکنه خودش پایبند منو که نیست چیزي هیچ
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 چهب و زن عشق تا کنی ازدواج باید منه،تو پیش درمونت اینه دردت اگه:پرید یوسف حرف سط و طاقت بی خانم زهرا

 از که کسایی همه شی،مثل می عادي ادم یه دوباره هم نداره،بعدازمدتی وجود دنیا تو تر قوي عشق این از.کنه پایبندت

  ...دیگه هاي ادم هاي مشغولی دل تمام با عادي ادم یه شدن حاال و خودشون دلخواه به اجبار،چه به چه!برگشتن جبهه

 بد:ردک کج گردن مادرم سمت بود،به شده شیر یوسف سکوت از که خانم زهرا.زیرانداخت به سر خجالت از سرخ یوسف

 زندگی و نهخو و بگیره زن وقتشه نیست؟ بسش است،دیگه جبهه تو مدام که ساله سه نزدیک خانوم؟االن فهیمه گم می

  ....شده دیرم بده،تازه تشکیل

 تا شود فیوس کاندید باید بدبختی دختر حاالکدام کردم می فکر خودم با و بودم شده خیره قالی هاي گل به ساکت من

 خواست می کند؟دلم سپر تحمت و توهین و کنایه و گوشه سیل مقابل در سینه و بپوشد عزاداري سیاه لباس بعد مدتی

 بند جا هی تونست وقت شد،هر زمینی و کند دیرنش یار از دل وقت نرسیده،هر هنوز اقا این گرفتن زن وقت!نه:بزنم فریاد

 سیاه و بدبخت من مثل رو دیگه گناه بی و معصوم دختر یه خواید می گرفتنشه،چرا زن وقت،وقت نشد،اون هوایی و بشه

 یا خنده یم ایمان بار هر نیست؟مگه بس موندم،براتون دستتون رو پدر بی و یتیم بچه یه با که من کنید؟همین بخت

 یگهد بچه یه خواین دید؟می می و بود هم پدرش کاش اي که شه نمی جمع چشماتون تو اشک کنه می کاري شیرین

  کنید؟ اضافه جنگ هاي یتیم به هم

 گی نمی هیچی چرا پس:ارود خود به بازمرا خانم زهرا صداي.کردم نمی باز لب از لب اما بود پا به غوغایی درونم اینکه با

  ...جبهه برگردم دوباره خوام می نکش،بگو خجالت بگو....ساکتی؟ مادر؟چرا

 اینو تمخواس نمی اتفاقا:کشید صدایی پر نفس یوسف. خورد می تکان گلدار چادر زیر خانم زهرا الغر و نحیف هاي شانه

  .دین نمی زدن حرف مهلت من به شما بگم،ولی

 بعد حاال:داد قرار تر راحت حالتی در را اش شکسته پاي معذب یوسف. شد خیره یوسف به پراشک چشمان با خانم زهرا

  ....زنم می حرف موردش در

 ادد سرش خواست می دلم.بود گرفته حرصم یوسف کار از.نگفت چیزي و انداخت مادر و من به نگاهی دزدیده خانم زهرا

  خودتون؟ خونه نبردي تشریف ما؟چرا خونه امدي چرا هستیم نامحرم ما اگر:بزنم

 می یوسف ازامدن که هرروز.شد غرق روزمره هاي حرف و ایمان صداي و سر در و نیامد در صدایم معمول طبق باز اما

 ه،مرضی مادرو و من تعجب و بهت میان در اما بیاید خودشان خانه به و رابردارد وسایلش و ساك انتظارداشتم گذشت

 خانه هب بود رفته بیمارستان به پایش درد براي مادرش و بابا حاج همراه به که روزي.بود کرده خوش جا ما درخانه یوسف

  .بود امده کوچک فراز با هم مرضیه. کنم مادر کمک تا رفتم مان

 نشست کنارم برنج پراز بزرگی سینی با هم مرضیه. نشستم زمین روي خستگی با من و شدند بازي مشغول فائزه و ایمان

  :پرسید مقدمه بی و

  خودشون؟ خونه ره نمی اینجا؟چرا امده چرا شوهرت برادر_
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  .دونم نمی:گفتم و باالانداختم اي شانه

 ستا هفته یه گن،االن نمی هیچی بهش هم ومادرش  پدر که جالبه خیلی:کرد پیش و پس حرص رابا ها برنج مرضیه

  ...کرده خوش جا اینجا

 بس از دام در پدرم خدا به!دهنت قربون آي:کرد راست کمر اخرمرضیه جمله شنیدن با و امد بیرون خیس دستمالی با مادر

 وبچ با تونه نمی!نور نورعلی شده بسه،اینم وابادم جد پشت هفت براي دارم می رونگه بابات شدم،همون راست و دال

 مو یزندگ خونه تموم گرفته کچ پاي اون با....گیرم می عزا دستشویی بره خواد می.زمین خوره می بره،هی راه زیربغل

 ولا شب همون....برسه عقلشون باید خودشون اخه!خودتون خونه اومدي،بفرما خوش بگم بهش شه نمی کرده،روم نجس

 ظیخداحاف خانم زهرا کردن،بعد می پچ پچ وسطی اتاق تو خانم زهرا با ساعت یکی،دو قبلش.دراوردم شاخ من موند که هم

 ختیارداریدا گفتم.بره می هم رو پسره داره کردم فکر!ساده منم....ده می زحمت بهتون یوسف که ببخشید گفت بهم و کرد

  !ما ریش بیخ موند یوسف و رفت تنهایی.نخیر دیدم بعد!زحمتی چه

 بدون همینطوري شه می نگفته؟مگه بهت هیچی خانوم چی؟زهرا یعنی:گذاشت راکنارش شده پاك برنج سینی مرضیه

  ....بشه موندگار اینجا پسرش توضیحی و حرف هیچ

 ههم دستش کنه،جاي می بدتر گم می بهش شده،هرچی ها بچه مثل بابات!من روز و حال این با اونم:گفت فوري مادر

 اش مهه دستمه،لباساش دستمال شده،دایم نوچ جونمون تموم.جا همه به زنه می مربا،بعد تو کنه رومی دستش.هست جا

 راه ایدب همش.ذاره می پا رد جا همه و گرده می حیاط هاي دمپایی با شب تا صبح.ره ورمی گیاه و گل به.کثیفه و خاکی

  ...سرم شده هوار هم یوسف نبود بس خودم تمیزکنم،بدبختی و برم

 دهش انهاماندگار خانه در یوسف که بود تقصیرمن انگار کردم می مسئولیت احساس مرضیه و مادر هاي حرف مقابل در

  ...خونه نمیاد یوسف چرا پرسم می زهراخانم از امروز:گفتم اهسته بود

  ...کردن بیرون رو مهمون نداشتن تحمل گن می زشته،حاال!ها نگی هیچی!بده خدامرگم واي:زد چنگ را اش گونه مادر

  ...خوره بر بهش گم می یعنی.نشه ناراحت که بپرس جوري واهللا،یه بگم چی:داد تکان سري هم مرضیه

  .باشه راحت باشه،خیالتون:دادم سرتکان

  :پرسیدم ازش بود یوسف غذاي کردن اماده مشغول خانم زهرا وقتی عصر روز ان

  ....بده رو یوسف اقا غذاي مامانم بذارید حداقل.نیافتید زحمت به شما انقدر که جا همین اد نمی یوسف اقا چرا جون مادر_

 ولی ام شرمنده روش از داره،واهللا دردسر کافی اندازه به مادر،مامانت نه:گفت زد می بهم را پیازها که همانطور خانم زهرا

  .... یوسف

  :کرد عوض را حرف باشد افتاده یادش چیزي انگار خورد را حرفش بقیه بعد

  جون؟ محبوب کجاست، ایمان _
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 میذاره،اونم سرش سربه و کند می بازي باهاش یوسف خوره،اقا نمی تکون اونجا عموشه،از پیش:دادم جواب عجوالنه

  .کنه می اذیتش و پهلوش مونده خواسته ازخدا

 تا میاد رد پدرم که گره می بهانه انقدر بیاداینجا،شب عموش که بهتره هم ایمان براي:کشیدم پیش را موضوع زیرکانه

  ....بخوابونمش

 طرفم به خانم زهرا بعد شد،پرکرد ریخته داغ ظرف در که ابی ولز و جلز صداي را اشپزخانه سکوت اي لحظه چند

 و بگیره رو دایم گذره،مجبوره می سخت خیلی هم مادرت به دونم خونه،می بیاد یوسف بهتره هم من خود براي:چرخید

 همه ربدت اونطوریه پاش که یوسف. معذبه چقدر االن که دونم می خودم.داره خدا بنده که باحالی بشه،اونم راست و دوال

  ....داره پا یه مرغش کنم می اصرار بهش کنم؟هرچی چه کنه،ولی می کثیف رو جا

  شده؟ چی چرا؟مگه اخه:گفتم تعجب با

 ه،زنخون بیام اگه ولی مادرمه جاي خانوم ترم،فهیمه راحت اینطوري گه می:کشید اه و داد تکیه کابینت به خانم زهرا

  ...بگیره رو مجبوره و شه می معذب حسابی داداش

 این خانم زهرا هاي حرف ضمنی معناي زد خشکم بودم،سرجا گرفته برق شدم،انگار خانم زهرا منظور متوجه ناگهان

 حرف جور زاره نیفته،مردم اتفاقی هم اگر.باشید کنارهم خونه یه تو شه مجرد،نمی پسري یوسف و هستی بیوه زن تو:«بود

  !»میارن در

 اهسته.ودب شده داغ بدنم دوید،تمام سرم سمت به پایم ازانگشتان پیچکی مثل سوزنده بودم؟خشمی نفهمیده زودتر چرا

  ...اینطور که:گفتم

 زیر و ریخت می کوچکی قابلمه در را یوسف غذاي بودم شده قرمز و مذاب،داغ دیگی مثل که من به توجه بی خانم زهرا

  .کرد می زمزمه لب

 رانگ من به خیلی یوسف بکنم،کار باید چه کردم می فکر و دادم می فشار هم روي را هایم دندان خشمگی و عصبی

 یم فکر و لرزیدم می.شد می حذر ازمن باید که بودم داري خانواده و پاك مرد هر راه سر بر شیطانی دامی انگار.بود امده

 خونه يبر تونی می حاال:بزنم فریاد یوسف سر بعد. بروم خودمان خانه به و کنم جمع را ام اثاثیه و اسباب و بروم کردم

  !باش راحت تو.....خودش خونه برگشته شیطان وسوسه!خودتون

 کنم،سرش خالی یوسف برسر را ام ساله چند و چندین عقده تمام خواست می چرخیدم،دلم می دور و گزیدم می را لبم

 ارهبیچ پدر و سربارمادر و  مزاحم بود داده اجازه خودش به بود؟چطور کرده جرات چطور.بزنم کتکش بکشم،حتی فریاد

  !بخوانند لغز سرش پشت مرم است ممکن و است جوان اي بیوه برادرش زن اینکه بهانه شود،به من

  :پیچید می سرم در خانم زهرا صداي کشید خودمی در مرا گرداب مثل خشم

  !گردم برمی بدم،االن رو یوسف غذاي رفتم من_
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 بخورد هم با زیاد یوسف منو خواهد نمی.نروم همراهش من که بد این منظورش کردم،حتما می تعبیر بد را هرحرفش

  !ترسد می مردم غیبت و وراجی از.باشیم داشته

  :زد می فریاد ذهنم شکاك رفتم،صداي می کلنجار خودم با

 شتپ که هست رفتارت تو اي عشوه و ادا کردي،یه کاري یه حتما.ترسن می ازت همه که لگه می کارت جاي یه حتما_

  ....زنن می حرف سرت

 فیوس که مدتی توي گفتن می خودم نگفتن؟به خودم چرابه:دادم را صدا جواب بغض با بود انفجار حال در ازدرد سرم

 یقه و کردن اصرار پدري،خودشون خونه برگردم خواستم می من یونس شهادت بعداز اصال!خودتون خونه برو برگشته،تو

  .نداشتم اصراري منکه....دارین جا سرما رو و هستین ما چراغ و چشم ات بچه و تو!نه که دراندن

 گرفتن زن خیال انگار و برگشته حاال.گرده برمی کی نبود معلوم و بود جبهه یوسف که بود وقتی مال اون:زد پوزخند صدا

 یه!یستین کسی تو و پسرشونه اون باالخره! بیرون ندازن می و گیرن می را ات بچه و تو دم محترمانه خیلی وقت اون.داره

 که تو .بگیرن ازت هم رو ایمان شاید اصال.نداري نسبتی باهاشون دیگه و شده شهید حاال که بودي یونس زن موقعی

 مه و بچه حضانت بنابراین داده رو تون خرج بابا حاج هم حاال تا بدي رو ات بچه خرج بتونی که نداري درامدي رو کار

  !پدربزرگش به دن می

 م؟نبایدکرد می باید چه کرد می پیدا واقعیت فکرها این اگر واي.شد خشک دهانم ترس وحشتناك،از افکار ان تجسم با

 خانه متس به و کردم سرم را چادرم فکر این با.کند تر خراب و تر سیاه هست ازاینکه را ام زندگی یوسف که گذاشتم می

 کوچه طرف ان به زنان نفس ونفس عجله با فقط.کنم کار چه خواهم می دانستم نمی هم بردم،خودم هجوم خودمان

 ساکت همه من ورود گفتگوست،با گرم خانم زهرا و مادر با و انجاست هم ملوك عمه شدم متوجه رسیدم دویدم،وقتی

 جون،حالت محبوب به به:درامد صدا به عمه بعد.ماندند حال همان در همه لحظه شد،چند خیز نیم معذب یوسف و شدند

  پرسی؟ نمی احوالی یه و زنی نمی بدبختت عمه به سري چرا!دیدارِ  چطوره؟مشتاق

  ...نکنید باز روم به رو تون خونه در که ترسم می:کردم باز دهان کینه و خشم از سرشار

 تعجب با و داد تکان را اش خمیده و چاق هیکل کمی ام ماند،عمه باز ها دهان و گرد ها چشم جواب بااین و

  !بازنکنم؟ روت درو من ممکنه مگه.منی عزیز زاده برادر تو....چطور؟:گفت

 جانب به حق انقدر خواست نمی دلم...نداره نمک دست این!خدا به تورو بیند می یعنی که کرد نگاه دیگران به جوري بعد

  ...میکنن نگاه من به طاعون مثل دارن پسرمجرد که کسایی همه:برسد،گفتم نظر به

  :گفتم و انداختم بود،نگاهی زده خشکش من هاي حرف شنیدن از که یوسف به خشم با

  بردارم؟ پسرتون سر از دست کردید التماس و زهراخانم خونه اومدید که نبودید شما مگه_

  !...محبوب: زد چنگ را صورتش دست وبا شد بلند زانو روي مادرم
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 که کردید نمی گله من از مگه.شنید رو هاتون حرف تمام روز شاهده،اون خانم زهرا:دادم مادر،ادامه ناراحتی به توجه بی

 سرش به هم کردن سالم هوس دیگه که کنم سرش به دست جوري یه نخواستید ازم دادم؟مگه رو بهروز جواب چرا

 گقشن هاي حرف همون مثل تظاهره جور یه اینم زنم؟حتما نمی سر بهتون چرا کنید می گله ازم شده چطور نزنه؟حاال

 زن خواد نمی و کفش یه تو کرده پاشو بال و اال!نه گفته محبوبه گفتید بهش من قوا از.دادید تحویل بهروز به که ومادرانه

 کسی که ارانگ...نکرده قبول اون ولی رفتم اش صدقه قربون و اصرارکردم بهش هم خیلی گفتید بهش دروغ به....بشه تو

 ه؟منشد مشتبه شما به امر که جون عمه دارم سر زیر رو کی من!کردین الوده تهمت با منو دامن داشته،حتی سر زیر رو

  ...کردین اصرار هم شما و کردم ناز براتون کی

  :چرخیدم بود شده دراز طرفم به شده خشک تاکی مثل دستانش که خانم زهر طرف به

  !کردن؟ بارم هایی حرف چه که مادرجون نبودي شاهد شما مگه_

  بیوه زن هی خواد نمی دلم و دارم ارزو هزارتا پسرم براي من کنار بکش خودتو نگفتید بهم مگه:برگشتم عمه سمت دوباره

 بگن رتونس پشت مردم خواد نمی دلتون نگفتید مگه!ام؟ بچه ریش به ببنده خودشو و بشه سد ام بچه راه سر اش بچه با

  ...کنه؟ بزرگ رو مردم توله باید پسرم وحاال گرفتن بهروز براي رو برادرش بیوه دختر اخرش

 زا من هاي حرف شنیدن از که مادرم به توجه ببندم،بی را دهانم داد نمی اجازه و داد می تکانم بزرگ موجی مثل خشم

 یعیب یه من انگار کنید می وانمود جوري یه چرا:دادم دزدید،ادامه می من از را نگاهش معذب که یوسف و بود رفته حال

 و خوش باهام بقیه نکرده،جلوي قبول کردم اصرار بهش هرچی و داره سر زیر رو یکی انگار محبوب گفتید بهروز دارم،به

 بشی تابیاف بهروز جلوي مبادا که ریزد می اشک تنهایی تو مون،اونوقت خونه اي نمی چرا کنید می گله و کنید می بش

  ...نداري؟ اعتقاد خدا  دنیا اون به نداري؟شما ومروت رحم بدي،شما بهش مثبت جواب و

 رکتح تالفی بودم،حتی کشیده فریاد ام عمه سر رابر هایم دلتنگی تمام.بودم افتاده هق هق نداد،به امانم اشک هجوم

  .بودم دراورده بیچاره ان سر را یوسف

  :بود نامفهوم اش سینه خس خس از صدایش.شد بلند جا از شرمگین و طاقت بی عمه

 زمون محبوبه همون برام هم هنوز تو.نداشتم منظوري سر باالي خداي به جون،من محبوب گفتم بهت هم موقع همون_

 یچیه پدري از!است،نفهمه بچه هنوز اون!رونداره تو لیاقت من بهروز که گفتم...جواهر و نجیب و هستی،خانوم دختریت

  ...نمیشه سرش

 از کهسوخته، برام دلتون که کنید می وانمود.کنید می تظاهر دارید هم هنوز!کنید بس:بریدم را ام عمه حرف طاقت بی

 هبگ کسی خواد نمی دلتون... ترسید می مردم ازحرف!ترسید می واقع در ولی زنید می رو ها حرف این دلسوزي روي

 از که محبوبه سراغ رفتن باز بشن، پسرم زن خداشون از همه و فراوونه بهروز براي خوب دختر گفت که همه این!آهان

  ...دنبالشه هم بچه یه االن خواستن،فقط می پسرشون براي اول
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 در سمت به باشند کرده دنبالش که مرغی مثل کوتاه و چاق پاهاي ان با و رابرداشت کیفش دستپاچه و هول ام عمه

 بدي منظور من ولی باشی ناراحت که دم می حق جون،بهت محبوب کنی می اشتباه تو:بود لرزان صدایش.دوید

  ...داره سر زیر رو کسی محبوب نگفتم وقت هیچ گفته،من پرت و چرت هم بهروز!نداشتم

  !خداحافظ...دادم زحمت:کرد دیگران روبه بعد

  ...خانوم ملوك شد بد که اینطوري:شد خیز نیم رمق بی مادر

 طاقت بی که کشیده سختی خودمه،انقدر دختر مثل هم محبوب بابا، نه:گفت پشیمان لحنی همیشه،با برخالف عمه

  .گیرم نمی دل به شده،من

 در که تاس من روح این!نگیرم دل به کنی دعا باید که هستم من این:بدهم تکانش حسابی و بروم جلو خواست می دلم

  ...ام شده خم با سرزنش و سوءظن هاي نگاه بار از که منم شده،این تکه تکه شماها ناعادالنه قضاوت

 با و بود تهنشس عمویش دراغوش که ایمان سمت به کردم،بعد نگاه داشت زیر به سر هنوز که یوسف به کینه و نفرت با

  .بریم بیا... ایمان بیا:گفتم عصبی و گرفتم را بردم،دستش هجوم کرد می بازي کودکی عروسکی

  ...خوام نمی...باشم یوسف عمو پیش خوام مامان،می خوام نمی:کرد می مقاومت زده وحشت کوچک ایمان

 بیا مگ می:نکردم ول را دستش هایش ناله به توجه بی من اما بود چسبانده یوسف به محکم را خودش کردو می گریه

 نداره ور تو هاي شیطونی و صدا و سر حوصله حتما.خودمون خون میاد باشه تو پیش خواد می دلش اگه یوسف بریم،عمو

  ...اینجا مونده که

 کنید ول:ودب صالبت و اقتدار پراز بود ارام اینکه با گرفت،صدایش را دستم مچ یوسف که بودم کشمکش حال در ایمان با

  ...گرفت درد بچه داداش،دست زن

 در را سرش باشد، کرده فرار گرسنه شیري دست از انگار که کشیدم،ایمان را دستم تا داشت نگه را دستم مچ انقدر و

 ازپر یوسف نگاه.برداشتم عقب به بودم،قدمی خورده جا یوسف ناگهانی حرکت از که من و  کرد فرو عمویش اغوش

  :بود سرزنش

 دو یکی من ببرید تشریف شما.ببرید همراهتون رو بچه حال این تو نیست داداش،درست زن هستید عصبی االن شما_

  .ارم می رو ایمان خودم دیگه ساعت

 تمام:زنمب فریاد و بکشم بیرون کاسه از را هایش چشم ناخن با خواست می دلم.بود گرفته حرصم جانبش به حق لحن از

  !درنیار رو ها فیلم خوبه ادم اداي و نگیر جانب به حق قیافه من براي خود بی اد،حاال درمی تو گور از ها اتیش این

  .گرفت من از را زدن حرف مجال نشست ام شانه بر که خانم زهرا دست اما

  .بري می بین از خودتو داري فقط خدا به نخور جوش و حرص جون،انقدر محبوب بریم بیا_
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  .ندارم خبر هیچی از وقت هیچ من...خواستگاري؟ اومده بهروز نگفتی من به چرا محبوبه: نالید مادر

 رس دختر این بودم مونده واج و مادرشم،هاج من انگار نه خواهر،انگار خدا رو تو بینی می:انداخت خانم زهرا به نگاهی بعد

  ....کنن می بحث ملوك با چی

 اشه حرف با ملوك واقعا ولی نکنه ناراحت رو شما خواست خانوم،می فهیمه نشید ناراحت:گفت مهربانی با خانم زهرا

 چیهی طفلکم زد،این محبوب به حرفهایی چه بودم شاهد خودم من.کنه درمی به جا از صبوري اون با رو پیغمبر ایوب

 از که یدبد حق محبوب به باید.شنیدم اشتباه من کردم فکر لحظه یه که کرد می گله ازش چنون ما جلوي نگفت،حاال

 یگاه کنه برخورد متانت و صبوري با ادم شه نمی همیشه.داره اي اندازه یه ادمی هر طاقت صبرو بره،باالخره در کوره

  ...الزمه خشم و تحکم

 می رگرمس هردو. بمونه یوسف پیش بذار هم ایمان.نکن خودخوري انقدر.برم قربونت بریم بیا:گرفت مرا دست دوباره بعد

  ...کنی،بیا می استراحت هم تو شن

 چهار ان به نگاه بار هر با.بود شده قرمز دستم مچ بر یوسف دست جاي.افتادم راه سرش پشت مطیع و ارام اي بره مثل

 پیش را ایمان جراتی چه به او اصال بود؟ فشرده را دستم انطور حقی چه کرد،به می پر را وجودم خشم دوباره قرمز خط

 هم این حتما!بود نمرده که مادرش ولی نداشت پدر ایمان که درست اوست؟این بچه ایمان بود؟مگر داشته نگه خودش

  ...کنند جدا هم از را ما و بدهند عادت خودشان به را پسرم اینکه است،براي جدیدشان نقشه

 کردم می حس .بزنم کتک حسابی را کسی یا و بزنم فریاد کسی سر خواست می دلم که بودم عصبانی و خشمگین انقدر

 که دلسوزاندم خودم براي و بودم کرده فکر موضع مورد در انقدر شب تا.سوزد می دسستم روي یوسف هاي انگشت جاي

 و وسفی با خواب در و دیدم کابوس صبح تا شب بودم،ان شنیده را ناسزاها بدترین و خورده شمشیر زخم  انگار شب اخر

 انمخ زهرا.کرد می درد صورتم تمام شدم بیدار صبح وقتی که بودم فشرده هم روي را هایم دندان کردم،انقدر دعوا ام عمه

  .ودب خوابانده خوابم،کنارخودش من بود دیده وقتی و اورده خانه به بود رفته خواب به یوسف اغوش در که ایمان شب اخر

 خاطر هب یوسف دانستم می.کردم می عجیبی تنهایی احساس.شوم بلند جایم از خواست نمی دلم ولی بودم شده بیدار

 حق هخان این کردم می فکر چون.بود سنگین خیلی برایم این و برود ما خانه به که داده شان،ترجیح خانه در من وجود

 روشن لیفمتک اینکه با و بودم شده جاماندگار همان سماجت و پررویی با که نیستم بیشتر اي غریبه من و است یوسف

 تیجهن هم،همین برده پناه همسایه خانه به خودشان خانه جاي به یوسف شنید می هرکس حتما.کندم نمی دل بود شده

 دلخوشی براي هم خانم زهرا هاي بود،حرف مهیا غیبتشان ماه یک خوراك فهمیدن می اگر احمد خانواده گرفت،و می را

 ما خانه هک حاال بگیرد رو است مجبور محبوبه بیاید خودشان خانه به اگر که بود این اش بهانه یوسف اگر وگرنه بود من

  ....رسیدند می نتیجه این به هم گرفت،همه می رو اجبارا و افتاده زحمت به مادرم بود

 تمحمای توانست می سابق مثل پدرم بودو زنده امیر کاش بودم؟اي شده ضعیف و خوار انقدر بود،چرا امده بدم خودم از

 یچکسانگاره و بود ساکت خانه. برخاستم جا از و کردم جمع را توانم تمام سرانجام...بودم شده کس بی و غریب چقدر.کند

 تلخ چاي وانلی یک.بود خوابیده رختخواب در ایمان فقط نبود خبري اما رفتم پایین طبقه به شستم را صورتم.نبود خانه
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 هب ناخوداگاه یوسف اوردن یاد به با.بودند زده حلقه یوسف دور معمول طبق و بودند رفته ما خانه به همه خوردم،احتماال

 را مخش هجوم دوباره.خورد نمی چشم به رویش یوسف انگشتان جاي از اثري هیچ انتظارم برخالف.کردم نگاه دستم مچ

 ازروي را چادرم تصمیم این خودمان،با خانه رفتم می کردم،باید می راروشن تکلیفم لحظه همان باید.شدم پذیرا وجودم در

 شد می یدارب کنم،اگر بیدارش نیامد دلم.زد می لبخند وگاهی  بود فرورفته عمیقی خواب در ایمان کشیدم، در دستگیره

 رفتم،درذهنم  مان خانه طرف به و پاکردم را هایم دمپایی سرعت با.زد می در و دوید می کوچه طرف ان به خودش

 یمخالفت هم اگر.خانم زهرا به بعد برگردم خودمان خانه به خوام می که گفتم مادرم به همه از اول.دادم می نظم را کارهایم

 اخر.ستا بزرگ خدا هم بعد تا باشم خودمان خانه است بهتر من است تهران یوسف وقتی تا داشتم اماده را جوابش کرد می

 رودب خودشان خانه به راحت خیال با تواند می او و ام برگشته خودمان خانه به لحظه همین از گفتم می یوسف به همه از

  .نباشد مردم حرف ونگران

 رس مادربزرگش و پدربزرگ به توانست می هم ایمان. اوردم می طرف این به کم کم و فرصت سر هم را اثاثیه و اسباب

 ودمخ من که داشت انتظار هم خانم زهرا حتما.دادم می انجام را کار این زود خیلی باید.بهتربود همه براي بزند،اینطوري

 هک عصبی و تند اخالق ان با هم ان بزند حرفی من به مورد ان در کشید می خجالت خودش خدا شوم،بنده قدم پیش

 و ودب خوب یوسف حتما امد نمی صدایی هیچ.کردم باز را خانه در خیال و فکر در غرق همانطور.بودم کرده پیدا ها تازگی

 کرد یم استراحت انجا در یوسف که اتاقی نبود،از خانه در انتظارهیچکس برخالف ولی بودند، مشغول اشپزخانه در ها مادر

 دیدن زا و  بازکردم را اتاق در تصوري چنین اند،با برده دکتر پیش را یوسف حتما کردم فکر خودم با.امد نمی صدایی

 یسخت پرید،به جا از من دیدن با هم خوردم،او جا بود جلویش سفید کاغذهاي روي مطلبی نوشتن حال در که یوسف

  :پرسیدم کنم سالمش انکه بی.شد خیز نیم کردو تکه سالمش پاي روي

  ؟...اینجا نیامده خانم کجاست؟زهرا مادرم_

 دکتر،از یشپ بردن رو تهرانی اقا،اقاي احمد همراه مادرتون:گفت و کرد سالم شد می شنیده سختی به که صدایی با یوسف

  ...اینجا ندارم،نیامده خبري هم مادرم

 هوا در را مدست بود سرگردان ایستادن و نشستن بین نامتعادل همانطور هنوز.بود شده عرق خیش صورتش.کردم نگاهش

  ...بدهکارم شما به عذرخواهی یه من شد بلند قبل از تر اهسته صدایش.باشید بفرمایید،راحت:دادم تکان

  ...ببخشید دادم،باید فشار بدجوري رو دستتون دیروز:شد خیره فرش به و دزدید را کردم،نگاهش نگاهش تعجب با

 در تسرع به داشتم ازش که اي کینه بود کرده چه که اورد یادم به دوباره بلکه نداد تسکینم تنها نه اش عذرخواهی

  :امد می هنوز شد،صدایش پخش وجودم

 ینکها دونید،بعداز می من از بهتر و صاحش شما و شماست بچه ایمان هرحال کردم،به می دخالت کارتون تو نباید من_

 دمور در بعد کنن می کاري یه اول که هستم هایی ادم دسته اون از من...کردم،شرمنده سرزنش و خودم خیلی رفتید

  ...کنید حالل شما.....کنن می فکر بودنش غلط یا درست



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٩٢ 

 

 کدي فکرکردي؟ ظلم من حق در چقدر دونی می...کنم؟ حاللت:گفتم کرد تحقیر پراز را صدایم اختیار بی که پوزخندي با

 از هم،خدا مکن حاللت بخوام توست،اگه تقصر من هاي بدبختی تمام!کردي اشتباه...فشاردادي،نه؟ رو دستم یکبار فقط

  ...گذره نمی گناهات

 من.ردهسردرنیاو اصال من هاي حرف از بود پیدا.زد می موج سوال دنیا یک چشمانش در.بلندکرد سر حیران و گیج یوسف

 تا ودب مناسب دختران براي بیشتر که بلند مژگانی با مخمورش و درشت چشمان.شدم خیره چشمانش به جسارت با هم

 ،ازبود کوتاه کوتاه دیدمش که باري اولین مثل راهم سرش موهاي و بود کرده وکوتاه مرتب را هایش پسر،ریش یک

  :مزد پوزخند دوباره.گرفت می دندان زیر را زیرینش لب وگاهی فشرده هم روي را اش گوشتی و کوچک لبان تعجب

 حسابی هان؟پس کردي، من حق در ظلمی چه نماد یادت کنی می فکر هرچی کنی؟حتما می نگاه اینطوري چیه،چرا_

  ....بیاد یادت چیزي شاید کن فکر

 زیربدنش مصرف یب شی مثل اش شکسته پاي.ایستاد پا بر سختی به و گذاشت دیوار کنار صندلی روي را دستانش یوسف

  !....داداش زن زنید می حرف چی مورد در فهمم نمی واقعا من:بود حیرت و پرازبهت دارو خش صدایش.بود شده ستون

 غریبه یه حاال بودم، تو داداش زن روزي یه من....داداش زن نگو من به:رفت باال ناخوداگاه صداي.پریدم حرفش وسط

 یشدي؟م موندگار ما خونه که نیست وجودمن خاطر به خودتو مگه!دارم جذام کنن،انگار می فرار ازم همه که غریبه ام،یه

 از مکش می هرچی کردي،من نمی ابروریزي اینطوري هستم، داداشت زن من داشتی قبول کنم؟اگه ات وسوسه ترسی

  ....راه اون به نزن خودتو کشم،حاال می تو دست

 به حق هقیاف از.شد می وبسته باز دهانش باشد افتاده خاك در که ماهی مثل.بست دوباره بعد و کرد باز را دهانش یوسف

 بیوه رو تبدبخ زن روگرفتی،یه ادم دوتا سنگینه،جون خلی گناهت تو:کردم نگاهش بیزاري گرفت،با می حرصم جانبش

  کرد؟ لتحال شه می بیینم بگو حاال...کردي روانی رو بدبخت مرد و زن کردي،یه یتیم رو بچه کردي،یه سرپرست بی و

  ....بفهمم منم تا تربگو زنی؟واضح می حرف چی از:گرفت اوج یوسف صداي

  رفته؟ یادت ما،نکنه خونه دم اومدي نذري کاسه با که لعنتی روز اون از:شد بلند فریادم

 سرانجام هک من ولی نده ادمه که کردند می التماس چشمانش و لرزید می شد،لبهایش سفید دیوار گچ مثل یوسف رنگ

 بگیرمهمانطور را خودم جلوي توانتم نمی بودم یافته ام ساله چند هاي عقده و ها حرف ریختن بیرون براي مهلتی

  :دادم ادامه فریادکشان

 خیال و هاخواب اشاره و ایما و ها نگاه بیرون،اون بیام من تا موندي منتظرمی تون درخونه جلوي که روزایی همون_

 براي کردم فکر خواستگاري امد مادرت کرد،وقتی کرد،خام جادو رو ساله هفده احمق دختر یه بودو نبود،واقعی

 ودمخ براي چقدر!کردم ذوق کودکانه چقدر است، طرفه دو داشتم تو به نسبت من که احساسی اون فکرکردم...توست

 اون مکرد می بشی،فکر همسرم و همراه تو قراره کردم فکرمی. کردم درست زندگی و خونه رویا تو و کردم پردازي خیال

 و توست برادر یونسه،براي براي ها امد و رفت این همه شدم متوجه بعد اما داشته واقعیت نگفته هاي حرف و ها نگاه
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 و درپ روبه حقیقت و اري می در اشتباه از رو همه تو بودم شده،مطمئن اشتباه کردم فکر ابلهانه باز.فهمیدم دیر چقدر

 تازه.ردمک چقدراشتباه که نرسید،فهمیدم تو جانب از سخنی و حرف و اشاره هیچ اینطورنشدو وقتی ولی گی می مادرت

 شقانهعا پراحساس هاي نگاه با را جستجوگرت هاي احمق،نگاه ومن نداشتی من به نسبت تمایلی هیچ تو که فمیدم

 کرف خودم خام خیال در زدي،من می چوب منو سیاه زاغ برادرت براي و بودي من تودنبال که مدتی تموم.گرفتم اشتباه

 مندعالق بهت داري؟ناخوداگاه انتظاري چه ساله هفده شونزده بچه دختر یه داري،از دوستم و هستی توعاشقم کردم می

 ضمری مبادا که شدم می نگران بودم کالفه شب تا دیدمت نمی در جلوي روز یه اگه.بودم کرده عادت حتی.بودم شده

 دتخو با تو شدم می عشق ناشناخته و جدید احساس درگیر ساده منه که موقعی افتاده،همون برات اتفاقی یا شدي

 که همیدمف دیر خیلی من.کنی گلچین داداشت روبراي ها بهترین تا کردي می سنگین و سبک منو و رفتی کلنجارمی

 یخیل هم بعد بودم داده مثبت جواب تو هواي به که فهمیدم تو،موقعی نه کرده خواستگاري من از یونس براي مادرت

 دیدم رو تو اعتنایی بی و سردي برون بله مراسم تو وقتی ولی بزنم بهم رو ها قرار و قول و بگم رو چیز همه خواستم

 روگذاشته قرارشون و قول هم با ها خانواده طرفی بوده،از اشتباه و طرفه یه وکودکانه پاك احساسات اون همه فهمیم

 خطر رد ابرویشان و بشوند ناراحت مادرم و پدر بزنم اگرحرفی ترسیدم.بودم گرفته قرار شده انجام کار تو من و بودن

 ازدواج روزي است قرار که من و است فایده بی و سرانجام بی من طرفه یک عشق که رسیدم نتیجه این به طرفی از.بیفتد

  !....کنند؟ می یاد نیکی به موردش در محل اهل وهمه هستند راضی او از مادرم پدرو که نشوم یونس زن چرا کنم

 دسته هک انگشتانش.بود بسته را چشمانش و انداخته پایین را سرش که کردم نگاه یوسف به و شدم ساکت اي لحظه

 ذاشتین جوري یه تو شدم یونس زن که اولی روز از:دادم وادامه کشیدم عمیقی نفس.بود شده سفید فشرد می را صندل

 قید ستا ناراحت و مضطرب تو غیاب در مادرت اینکه بهانه به یونس و جبهه تورفتی ما زندگی اول!باشم داشته اسایش

 کارهاي  تمام و داشت افسردگی مادرت ها مدت تا ان از بعد.کرد دلخوش مرا وعید و وعده با و زد را عسلمان ماه سفر

 به بدیلگذراندم،ت می شوهرم با تفریح و گردش به را وقتم بیشتر باید و بودم عروس تازه که منی.بود من بردوش خانه

 رد رفتن هوس گفتی جبهه و جنگ از هیجان و شور با طور اون و امدي مرخصی به وقتی.شدم وقت تمام خدمتکار یک

 و جبهه از تاب و اب همه ان با حداقل یا رفتی تونمی شاهدي،اگر خودت که رو این....کرد پا به اشوب یونس و امیر دل

  .دبو شده هنوز هم امیر شاید...کند ول را اش تازه زندگی و زن کرد نمی هوس اصال یونس کردي، نمی تعریف جنگ

 رفح دوباره توانستم تا دادم قورت را دهانم اب بار چند.دویدند صورتم روي من اجازه بی اشکها و گرفت را گلویم بغض

  :بزنم

 ونسی جنگ، و جبهه عشق و خاطرتو به باز ولی داشتم نیاز یونس وجود به زمانی وبیشترازهر بودم حامله را ایمان _

 او از بعد. دید خودش به پدر هفته دو یکی فقط امد دنیا به ایمان که هم بعدش.کرد ول رو بهشت و شد جهنم موندگار

 همیشه ايبر و رفت....شد چطور دیدي که برگردد ما پیش همیشه براي و برساند سرانجامی رابه کارهایش که رفت یونس

  .شد ماندگار

 بیرون اراختی بی بد،کلمات حال باان.پوشاندم هایم دست بین را صورتم و زدم زانو زمین روي اختیار بی.نداد امانم هق هق

  .ریختند می
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 یمانا نبود مادرت اگر.ببینم را خودم بچه خواست نمی دلم که بیزاربودم کس همه از مادر،انقدر داشت،نه پدر نه ایمان _

 نمی دراغوشش ها مدت.بشیم راحت و بمیریم هم دوبا هر کردم می شیرندادم،ارزو ام بچه به حتی.ماند نمی زنده هرگز

 ما هاي تیبدبخ تمام مسبب تو.داشتم نفرت خودم توبیشتراز از و بودم متنفر خودم از.کردم نمی نگاهش حتی و گرفتم

 خوش مسخره و ساده زندگی یک به باشم،دلم داشته دوست را پسرم و بزنم لبخند توانستم تا کشید طول ها مدت.هستی

 که دهکر سنگینی سرم بر انقدر تردید و شک سایه.رفت دست از نظر تنگ مردم هاي طعنه هاو باتهمت هم ان که بود

 تادهاف سرم بر اشنایان و ها خودي وجود یمن از که سایه این وجود از بقیه حداقل تا باشم زندانی خانه در خواهد می دلم

  ...نشوند خبر با

 زیر تو حرکت این من،با شخصیت دادي،تمام قرار اتهام مظان در همیشه از بیشتر مرابیشترو کارت این با و توامدي حاال

  ...است فراري دستش از شوهرش برادر حتی که است اي فتنه چه محبوبه این ببین پرسن می ازهم همه!رفته سوال

 صورتش.خورد زمین به محکم حیاط در نزدیک که رفت می سرعت با چنان.کرد لی لی سالمش پاي روي طاقت بی یوسف

  :زدم پوزخند بدهم خود به تکانی کمکش براي انکه بی کرد می نگاه زمین به هنوز چشمانش بود خیس و سرخ

  ...تونیستم وسوسه دنبال من!نترس_

 در.یچاندپ می رادرهم خانه سکوت زدنش نفس نفس صداي. برخاست و گرفت درگاه به را دستش زحمت به دوباره یوسف

 ات سهوسو ترسی می کنی؟حتما فرارمی: رفتم دنبالش خشم با.خورد تاب حیاط داخل به سالمش پاي روي و کرد باز را

 روزهاي مانه که بود اي کودکانه احساس هم عشق ان.نیستم زلیخا من ولی یوسفی تو که است درست!نترس ولی...کنم

 ياینطور خواد نمی همین نمانده،براي باقی وجودش از اي ذره دیگر و باخت رنگ ام تنهایی رنج و زیربارمصیبت اول

  !ترسن خودي نذاشته،بی محبت و عشق براي جایی تو نیستم،کینه تو دنبال دیگه من حیاط، تو بري و فرارکنی

 نغمگی و گرفته یوسف صداي که بروم خواستم کردم،می مرتب سرم راروي چادرم.کرد پر را جا همه سکوت لحظه چند

  :کرد خشکم برجا

  .ترسم می خودم از...ترسم تونمی از_

 نمی وت حتما حاال: گفت پوزخند داد،با جواب را نگاهم گرفته خون و سرخ چشمان با یوسف. برگشتم طرفش به متعجب

  زنم،نه؟ می حرف چی درباره فهمی

 صدایش اما ودب من به پشتش.نشست حوض لب سختی به و رفت حوض کنار به کنان لی لی که کردم نگاهش سکوت در

  :کند می گریه فهمیدم که بود بارانی چنان

 تا خانواده تو هاي بدبختی تمام مسبب شاید!داري حق تو.بده گوش خوب منه،پس نوبت زدي،حاال حرف تو حاال تا_

 می.شه نمی اجابت ولی ببره منو کنم می التماس دل ازته جبهه توي خونم،هرلحظه دل خودم دست از هم خوم.باشم من

 پام فقط دیدي وقتی.بخونم تو چشماي توي رو خودم مرگ انتظار تونم می حتی.شده خاکشیر و خورد پام فقط...که بینی
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 ابمستج رو دعامون خدا چرا دونم نمی ولی...داري منو مرگ ارزوي هم خوندم،تو نگاهت تو رو ناامیدي و ناراحتی شکسته

  ...کنه نمی

 ینغمگ صداي زنداما می حرف چه درباره فهمیدم نمی اصال.نشستم ها پله روي حیران و گیج من و شد ساکت یوسف

  .گرفت من از را کردن فکر مهلت یوسف

 احساس ولی باورنکنی شایدهم و کردي تعجب دونم جبهه،می رفتم هم خاطر همین به اصال.روندارم تو دیدن طاقت_

 چوب یونس براي رو تو سیاه زاغ من...داشت حقیقت ها اشاره و ایما تو قول به و ها نگاه اون.نبود طرفه یه احساس یه تو

 پیش اون که بگم مادرم به رو موضوع خواستم بودم،می دلم دنبال به و بودم داده کف از رو خودم دل بلکه زدم نمی

 منظورشون فکرکردم بینی خوش با یونس،من براي رویی روبه همسایه دختر خواستگاري برن خوان می گفت و کرد دستی

 ان!ام کرده واگذار رقیب به را ان و ام راباخته عشقم که فهمیدم داد می مادرم که هایی نشانه با اما است دیگري کس

 با و کنم مبارزه سرتو توانستم می.بود تر راحت کارم بود وسط دیگري کس پاي شایداگر!برادرم بلکه رقیبی هر نه هم

 دستش از بود شده عالقمند بهش کوتاه نگاهی با که را دختري بخواهم که داشتم شرم...برادرم با اما بجنگم قدرت تمام

 خوشش تو از برادرم طرفی از و بودم کرده پیدا تو به نسبت اتشینی و تند عشق طرفی از.داشتم سختی روزهاي.بربایم

 من.ردک می پردازي خیال تو با زندگی مورد در و زد می را تو حرف بخوابد که شب تا شد می بیدار که صبح از و بود امده

 من به مه تو که دانستم می.است سکوت راه بهترین دیدم و کردم فکر باخودم کنم،بعد چه باید که وسط ان بودم مانده

 می رد جواب او به و بشی یونس زن نیستی حاظر تو گفتم خودم داري،با دوستم که خواندم می نگاهت داري،از عالقه

 که تمداش اطمینان یونس به تو رد جواب از چنان.بود حل راه بهترین این.امدم می تو خواستگاري به من ازمدتی دهی،بعد

 تیشکس فهمیدم،چنان نمی را خودم حال.رفتم جنون مرز تا ناراحتی شدت از دادي را بله یونس به شدم خبر با وقتی

 دلم!يا نداده جواب هنوز تو و گفته پرت و چرت یونس کردم فکرمی همش.نداشتم را دوباره ایستادن تاب که بودم خورده

 رعتس چیزبه همه دیدم وقتی ولی!را برادرم بدهی،حتی ترجیح من به را دیگري تو ندارد امکان که بودم کرده خوش را

 چون.ومش دور تو از گرفتم تصمیم و نیاوردم طاقت دیگر اید کرده تعیین راهم عروسی و عقد تاریخ شما و رود می پیش

 داوطلب همین براي.نیفتم پایت به و نکشم اغوشت در که گرفتم می را خودم جلوي سختی به دیدمت می هنوزهربارکه

 ان کنمن اعتراف را چیز همه و بگیرم را زبانم جلوي نتوانم است ممکن دانستم می.نداشتم اطمینان خودم به شدم،چون

 خانواده عروس را تو توانستم می من نه بشکند مرا دل شد می حاضر یونس نه شدي نمی کداممان هیچ نصیب تو وقت

  ...بوده خواستگارت دیگرشان پسر روزي که کنم اي

 کمکم وانستت نمی کس هیچ بودکه رسیده جایی به رسیدم،کار می نتیجه به کمتر کردم می فکر هرچه:کشید آه یوسف

 دیگري مال هک حالی ببینم،در مان خانه رادر تو هرروز نداشتم طاقت.کنم گور و گم را خودم گرفتم تصمیم که بود این.کند

 فتادما می تو یاد وقت هر.نبودم خودم حال به وقتی چند هم جبهه در!خودم از تو،بلکه از محبوبه،نه ترسیدم می....هستی

 را اه مسئولیت و کارها ترین سخت.گرفتم می گر بودم داده دست از راحتی به را تو اینکه خشم از. لرزید می وجودم

 بود، شده مقدر برایم دیگري چیز اما.بمیرم که ارزو این با رفتم می مرگ،جلو از ترس بی و کردم می قبول داوطلبانه

 این ام هبهان.برگردد که کردم می اصرار یونس به فرصتی هر در.امد بدم خودم از بیشتر امدند جبهه به که امیر و یونس
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 خون ات تنهایی براي و تو پیش دلم که است شاهد خدا اما دارد نیاز وجودش به پدرمان و است ارشد پسر او که بود

 می سواالتی تو مورد در ازیونس سختی به.بکند دل توانست نمی و بود شده ذوب جبهه جادوي در یونس بود،اما

 در دانستم یم.ببرد بویی یونس خواستم کنم،نمی سوال موردت در راحتی به توانستنم نمی.بودم احوالت پرسیدم،جویاي

 و خطرناك هاي مسئولیت قبول کردم می که کاري تنها.امد برنمی ازدستم کاري ولی کشی می زجري چه تنهایی

  تمتوانس می خواست می دلم.بروم جایش من تا بماند سنگر در خواستم اومی از اصرار بود،با یونس مهم هاي ماموریت

 براي ارکههرب.باشم تو مرگ بذارپیش ندارم،پس را کسی من ولی توست انتظار چشم محبوبه  بگویم پرده بی و صریح

 جلوي ختیس به.شد می وتار تیره چشمم پیش یونسی،دنیا انتظار چشم وافسرده الغر که دیم می را وتو امدم می مرخصی

 مایتتح خواستم می!!!) !توبه خدایا.(نکنم پنهان پشتت پر درموهاي را سرم و  نگیرم اغوشت در که گرفتم می را خودم

 نهاییت همه خواست می شه،دلم می چیزدرست همه که بدهم اطمینان بهت و بگیرمت بازوانم میان در همیشه براي کنم

 زیبا مهايچش ان در که وحشتی از.ببینم بانشاط و خندان را چشمانت دوباره تا بکشم خودم دوش به را تو رنج و سختی و

 تدس از انقدر گاهی.ترسی می پناهی وبی تنهایی از چقدر که خواندم می نگاهت از هربار.بودم خون بود،دل کرده خانه

 و شد هیدش امیر بمونه،وقتی تو پیش کنم مجبورش زور به و بزنم کتکش خواست می دلم که شدم می عصبانی یونس

 رو بذارم را تو سر خواست می دلم کردي می هق هق ومظلومانه بد حال اون با بودي اورده دنیا به را ایمان تازه که تو

 هتب کس هیچ دست که جایی یه به بردم رومی تو که داشتم قدرت انقدر خواست می دلم.بدم دلداري وبهت هام شونه

 با داشتم ادی به که روزهایی مثل!باشی شاد و بخندي،سرحال دوباره تو و باشه نداشته وجود وکشتار جنگ که نرسه،جایی

 و تو پیش و نیاد باهام دیگه که اصرارکردم یونس به هرچقدر...دزدیدي می ازم رو نگاهت و خندیدي می خوشی سر

 و راحت خونه تو که اد می بدم خودم از گفت می.بود شده خودش با رودربایستی جور یه نکرد،گرفتار قبول بمونه ایمان

  .دن جونمی دارن اونجا ها بچه دونم می که درحالی بدم لم اسوده

 مرگ.فتر نمی بار دادي،زیر انجام هم وظیفه از بیشتر دادي،تازه انجام وطنت قبال در تو وظیفه تو گفتم می بهش هرچی

 دشمن بل تا ها دیوونه رو،مثل امیر خون انتقام.بگیره انتقام خواست می فقط اواخر این بود گذاشته روش بدي اثر امیر

 ها مدت ات...شد اونطوري کرد،تااینکه می قبول داوطلبانه بود ناجور و خطرناك کار شناسایی،هرچی براي رفت می پیش

 رسوندمش مجروح و زخمی و دادم نجاتش دیدم می خواب جلو،یا بره ذارم ونمی دوم می یونس دنبال دیدم می خواب

 می نجارکل خودم با دایم.دونستم می گنهکار یونس شدن کشته در رو کشیدم،خودم عذابی چه دونی نمی... بیمارستان

 این...مرفت می دنبالش انفجار صداي شنیدن محض به بود،اگر نبرده خوابم رفتم،اگر می باهاش شب اون من اگر رفتم

 ،نهشدم می بیچاره.گرفت می اتش وجودم افتادم می ایمان معصوم هاي چشم تو یاد وقت هر کرد می ام بیچاره ها»اگر«

 خون از پر دهنم تمام رفتی حال تواز و دادم بهت و یونس شهادت خبر وقتی.گرفتم می اروم نه بود ساخته ازدستم کاري

 با و کنم تبغل خواست می دلم.نکنم پرواز طرف به و نکشم فریاد اسمتو که گرفتم گاز رو زبونم و لبم محکم انقدر.شد

 ستمه سرت پشت من که شه می درست چیز همه که بدم اطمینان بهت و بدم دلداریت خواست می کنیم،دلم گریه هم

 سوژه بالدن که شکاکشون و کنجکاو هاي نگاه ترسیدم،از مردم حرف ترسیدم،از اما...بکشی سختی دم نمی اجازه دیگه و

 برگشتم کنم کنترل خودمو نتونم اینکه ترس از باز.گشت،ترسیدم می نحیفت وجود کشیدن صالبه به و غیبت براي اي

 وت درشت هاي چشم.شد نمی دور چشمم پیش از تو زیباي و معصوم صورت اي لحظه.بودم شده ها دویوونه جبهه،مثل
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 ودید،بچهب دنبالم رفتم می هرجا.بود کرده پر را گوشم ایمان هاي گریه.کرد می دنبالم توخواب بودحتی رنج و غصه پراز که

 سایی؟چراروزشنا میري دشمن سنگین زیراتیش تیررس،چرا تو میري کنی؟چرا خودکشی خواي می مگه گفتند می بهم ها

 به هک وجودي.دارم خودکشی خیال اره بگم بهشون توانستم نمی من و...ها عراقی مواضع تا میري اطالعات دنبال روشن

 با اقلحد خواست می دلم و کردم می روحس داشتی ازم که اي کینه!دوش به کشیدن است گرانی نخوره،بار محبوبه درد

 بغلیمون گرسن تو که خمپاره یه و داشت ما با جنگ سر هم روزگار بشه،اما کمتر درد و بگیره تسکین من،قلبت مرگ خبر

  ...گرفت می هدف رو سرم کاش اي کرد،که داغون پامو خورد

 ان اريبید در کردم نمی باور.زدم زل هایش شانه پشت به بودم شنیده که هایی حرف از مبهوت من و شد ساکت یوسف

 پایم نارک را دستم ارام و اهسته... بودم دیدنش ارزوي در که بینم،خوابی می خواب داشتم اطمینان.باشم شنیده را ها حرف

 ونوید  ودب شیرین برایم عسل شد،مثل پخش وجودم سراسر که دردي گرفتم پایم گوشت از محکمی نیشگون و بردم

 زندگی مسیر بود شده باعث ساده اتفاق یک و داشته دوست مرا یوسف مدت این شنیدم؟تمام می چه.داد می را ام بیداري

 صحبت یوسف با فرصتی در کاش دادم،اي می رد جواب یونس به کاش اي.کرد پر را وجودم تمام حسرت.شود عوض ام

 اي.کرد می صحبت من درباره مادرش با زودتر روز چند یوسف کاش.شدم می خبر با اش واقعی احساس از و کردم می

  ...کرد می اعتراف عشقش به یونس پیش صادقانه کاش

 ابتاج ها کاش اي این از یکی اگر پیچید می افکارم دور متصل بهم زنجیري مثل و نداشت تمامی»ها کاش اي« این

 ایدهف بی و احمقانه افکار ان از تا دادم تکان محکم را سرم بعد...امید و عشق پراز.بود دیگري جور ام زندگی االن شد می

 همه که بودم کوچکی پسربچه مسئول حال و شدم یونس زن من و نشد اینطور که حاال زدم نهیب خودم به.شود خالی

  .اورد بیرون افکارم از مرا یوسف صداي.بود من به امیدش

  کنی؟ ازدوج ات پسرعمه با خواي می تو و جنبیدم خودم به دیر بازم انگار_

 مگه!نه:گذاشتم سرم راروي دستم.بود مانده خیره من به قرمز و خیس چشمانش.کردم نگاه بود چرخیده طرفم به که او به

  ...وچیکک بچه یه با ام بیوه زن نیستم،یه بابام خونه دختر دیگه کنه؟من می فکر ام درباره چطوري ام عمه که ندیدي

 جایی دختران این مجموعه در من و بگیره پسرش براي تموم چیز همه و ندیده افتاب،مهتاب دختر یه خواد می ام عمه

  ...ندارم

  :لرزید می هیجان از صدایش.کرد روشن را یونس صورت زیبایی لبخند

  کنی؟ می ازدواج من با پس_

 دیگري تحکای چشمانش برق اما گشتم می صورتش در تمسخر از اي نشانه دنبال به.کردم نگاهش وهراسان بریده نفس

  :گفتم و انداختم پایین را سرم زده داشت،شرم

  !نه_

  :شد بلند دردناکش صداي فورا و خیزشد نیم دردناکش پاي به توجه بی یوسف
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  ...!آخ_

  :پرسید اخم بود،با شده تیره و جمع درد از صورتش.نشست حوض کنار دوباره

... نهک بازي رو پدر نقش براش که داره کسی به احتیاج هم ایمان بمونی، تنها عمرت اخر تا تونی نمی که چرا؟تو آخه_

  ... محبوبه

 همون هب اولیش دلیل، یک هزارو به!نه:کند بازي احساساتم بازبا دهم اجازه خواستم نمی کردم قطع را حرفش حوصله بی

 دختر یه برات خواد می دلش حتما ومادرت نکردي حاالازدواج تا بشم،تو پسرش مزاحم من خواد نمی ام عمه که دلیل

 بارمی اولین براي و مجردي بار یه که تو با من شرایط...دارم بچه دارم،یه ازدواج بار یه تجربه کنه،من پیدا مناسب و خوب

 چقدر!رسیدم؟ برادرکوچکتر تربه بزرگ برادر ارثیه،از مثل گن؟من می چی مردم هم بعدش.نیست جور کنی ازدواج خواي

 برادرت بیوه که اومده دختر قحطی مگه.شن می ناراحت حتما هم وپدرت مادر!خندن می بهمون و کنن می مون مسخره

 یچه ایمانه،تو وجود هم تر بزرگ دلیل.افته می راه دنبالمون کنایه و گوشه و حدیث و حرف جور هزار بگیرن؟ روبرات

 بشی دار هبچ اگه داره،تو دلسوز پدر یه به احتیاج ایمان خودت، بچه براي مگر باشی پدر تونی نمی و نداشتی بچه وقت

 دمکر عهد خودم با من طرف،اینکه یه دالیل این بخوره،همه لطمه پسرم خواد نمی دلم من و کنی می فراموش رو ایمان

 ونیت نمی تو گفتی می مادرت به روز اون و پیداست که جور این و تره مهم همه از.نشم جبهه بره خواد می که کسی زن

 رو ضطرابا و انتظار حوصله روندارم،دیگه کسی بی و تنهایی طاقت دیگه من و هستی مبتال خودت قول به و بکنی دل

  نیست؟ کافی دلیل همه ندارم،این رو شدن عزادار دوباره و دیدن داغ طاقت.ندارم

 کن اشتی،رود اي دیگه دلیل اگه وبدم،بعد جوابت یکی یکی بذار:اورد باال را چرخید،دستانش طرفم به سختی به یوسف

 اگه و ننک پیدا تونن نمی رو کسی بهتر تو از اونا مطمئنم تازه!من با پدرم و مادر کردن نیار،راضی خود بی بهانه وگرنه

 مادرم و پدر نگران چشم و هستین ما ازخانواد عضوي همیشه ایمان و تو حال هر شن،به می خوشحال کلی بفهمن

 ندگیمز و من بابت از زنن،چون می نشون دو تیر یه با و شه می راحت هم اونا خیال اینجوري شماست،پس دنبال همیشه

 عده یه و موافقن عده یه بکنی هرکاري تو نده،چون اهمیت اصال هم مردم حرف درباره.شن می جمع خاطر هم

 رفنبایدازح که،پس بدیم انجام خالف کار خوایم نمی ما هم زنن،بعدش می حرف سرت پشت همیشه مخالف،بنابراین

 بی هم ایمان مورد در.شه نمی بدتر ازاالن موقع اون زنن؟دیگه نمی حرف سرت پشت االن همین مگه.بترسی مردم

 عادت و داره عالقه من خودمه،به وخون گوشت منه،از ازخود ایمان! بهترم ایمان براي کسی هر از نیار،من بهانه خودي

 رو یمانا بشم، هم پدر اگه من ضمن باشه؟در شرایطی چنین در که کنی پیدا تونی رومی کی تو!عاشقشم هم کرده،من

  ...اخرت دلیل مونه می کنی؟فقط می فراموش رو ایمان  بشی دار بچه تو دارم،اگه اطمینان و این برم نمی یاد از

 دنبال امد می وجود به که کوچکی هاي دایره و چرخاند حوض درون را دستش شد،انگشتان ساکت اي لحظه چند

 عقد بهخط وقتی میدم قول بهت:زد لبخند و کرد غافلگیر را نگاهم و سربلندکرد ناگهان.کردم می نگاهش کرد،منتظر

 زنده هاگ بدم،بعد سامون و سر باید که دارم کوچیک کار سري یه اون از خوبه؟قبل نشم جدا تو از دیگه من بشه خونده

  ....مونم می جا همین همیشه براي دیگه برگشتم
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 داشتم دل در یوسف از همیشه که اي سوزنده خشم و دیرینه کینه ان بودم تعجب در و کردم می نگاهش همانطور

 ایشج و شده ونابود محو دقیقه چند عرض در اي ساله چند کینه بود ممکن نمانده؟مگر برجا ان از اي ذره کجاست؟چطور

  ؟ محبوبه چیه جوابت:پراند جا از مرا یوسف شود؟صداي پر محبت و عشق احساس با

 هب نگاهی باتعجب مادرم.شدم بلند ها پله روي از دستپاچه و هول خورد پشتم به محکم و شد باز حیاط در لحظه همان

  :کرد دید،اخم حوض کنار را یوسف وقتی و کرد من

  داشتی؟ کار چه ها پل روي ؟اصال محبوبه نشستی راه سر چرا وا_

 نجاای الو اش مثل خواي می کی ؟تا محبوبه کنار ري نمی چرا:توپید من به باز و داد جواب سرسري یوسف سالم به

  ...وایستی

 با شما فیوس اقا:شد خیره یوسف و من به تردید و شک پراز نگاهی با دوباره.بست رامحکم در و کشید را پدرم دست بعد

 تو گذاشتین رو گرفته گچ پاي خورین، می سرما گین کو؟نمی زیربغلتون چوب حیاط؟پس تو اودین چطور پا این

  ...که ره می وا گچ خیسی؟االن

 مین که کردید سوال هم سر پشت انقدر خانوم حاج بگم چی دونم نمی خودمم:زد لبخند و انداخت باال اي شانه یوسف

  ...بدم جواب رو کدوم اول دونم

 وکو؟ت خانم زهرا کو؟ ایمان وایستادي، اونجا دق اینه مثل چته؟چرا!زهرمار و هرهر:شد منفجر مادر و زدم لبخند ناخوداگاه

  داشتی؟ کار چه اینجا

 برم واستمخ می نبودن، اینجا ولی زهراخانم دنبال امدم!رفتم،رفتم:بردم باال تسلیم حالت به را دستم و رابازکردم حیاط در

  .رفتم منم...است خونه تو هم ایمان  امدم، من که بودن نشسته حیاط تو هم یوسف اقا بازکردید رو در شما که

  .شد بسته صورتم روي درمحکم و!امدي خوش:کرد اخم است نکرده باور را حرفهایم از کلمه یک بود پیدات که مادرم

 به و رفتم می مدرسه به که زمانی مثل!عشق طالیی گرفت،رنگ دیگري رنگ ام زندگی یوسف هاي حرف شنیدن با

 شده رقغ یوسف عاشقانه خیال در که روزها ان مثل.شدم می بیدار خواب از ببینم منتظر در جلوي را یوسف اینکه عشق

 سبکسري نا کردم می سعی سختی به و کرد می ام شرمنده حسابی یونس یاد گاهی.نبودم روزها ان بالی سبک به بودم،اما

 دل تا بودم یم پسرکم فکر به بیشتر باید بود،من ایمان ام زندگی واقعیت.شوم روبرو واقعیت با و بگذارم کنار را بچگانه

 ودمخ با و نشنوم را وجدانم سرزنش صداي تا گرفتم می را گوشم و بستم می واقعیت روي به را چشم هم گاهی!خودم

 روزهاي بازبه باید چرا شده رنگین عشق با ام زندگی که حاال.باشم خودم فکر به هم بار یه داره اشکالی چه«گفتم می

 تا تمخواس نمی که شده،منم شهید که یونس «گفتم می جانب به حق معذبم وجدان جواب در»بچسبم؟ سفیدم و سیاه

 ريشد؟اینطو خواهد پدر بهترین ایمان براي ،که یوسف از بهتر کسی کردم،چه می ازواج باالخره بمونم بیوه عمرم اخر

  !»بود کرده وصیت خودش اصال....بود خواهد راضی و شاد هم یونس روح
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 یالعمل عکس چه پدرش و مادر کردي فکر گی؟هیچ می داري چی:کشید می فریاد بلندتر وجدانم صدي هم گاهی اما

 شری بیخ بچه یه با خواي می..خودخواهی چقدر بگیرن؟تو پسرشون براي رو تو که قحطه دختر دن؟مگه می نشون

 تو ولی ريت کوچک ازش سال چند تو که شه،درسته می پشیمون یوسف خود بگذره که وقت چند بچسبی؟تازه پسرمردم

 سگ ثلم باش جوونی،مطمئن اول تازه یوسف و داغونی و درب حسابی دیگه سال کشیدي،چند بیشتري رنج و سختی

  ...شه می پشیمون کرده که کاري از

 ور علهش دوباره بود، پنهان خاکستر زیر سال چندین که واتشی است بیخود ها حرف این تمام ه دانستم می هم خودم اما

  .کند خاموشش تواند نمی چیز هیچ و شده

 رفتم مین خودمان خانه به که بود این.شوم روبرو او با کشیدم می خجالت دیگر.داشتم یوسف با روز ان که بعدازبرخوردي

 و ودب گرفته را بغلش زیر مادرش.امد دیدنم به یوسف عاقبت اینکه اوردم،تا می بهانه خانم زهر هاي اصرار درمقابل و

  ...خودمون خونه اد می عمو:کشید می جیغ شادي از ایمان. کرد می لی لی کوچکی به مثل خودش

 لندمب وموهاي کردم عوض را هایم لباس اختیار بی.دویدم باال طبقه به خودم و کردم جور و جمع را نشیمن اتاق دلهره با

 یجون،کجای محبوب: شد بلند خانم زهرا صداي بعد.لرزاند می را دلم خندید می ایمان همراه که یوسف صداي.بافتم را

  مادر؟

  .هستم مادرجون،باال بله:دادم را جوابش ها پله باالي از

 پریشان اش مشکی موهاي و افتاده هایش شانه روي چرخاند،چادر ها اتاق طرف به را سرش و امد باال پله چند خانم زهرا

  .بود شده

  ...شده نوبتم دیگه گرفتم،االن نونوایی،جا برم من.باشه غذا این به حواست_

  .چشم:گفتم سرسري

 به ار هایی حرف چه کارش این با دانست نمی گذاشت؟مگر می تنها من با را یوسف پس.ریخت فرو قلبم لحظه همان و

 با و دخیزش نیم بادیدنم یوسف امدم، پایین ها پله از و کردم مرتب را چادرم کوبید می قلبم که خرد؟همانطور می جان

 دلم.نداشتم کنم نگاه چشمانش در اینکه توان. کردم تند قدم اشپزخانه طرف به و دادم سالمش لب زیر.کرد نگاهم تحسین

 بفهمم توانستم می سرم پشت صداي و سر از.دهد نجات مخمصه این از ومرا برگردد خانم زهرا زودتر چه هر خولت می

. رفتم عقب به هبرید نفس که رود می کجا ببینم تا برگشتم رود،اهسته می طرفی به کنان لی لی و شده بلند یوسف که

  :بود ارام و مالیم زمزمه مثل صدایش.کرد می نگاه مرا و کرده تکیه دیوار به اشپزخانه درگاه در یوسف

 هب دیگه بدي،من عذاب منو میاد خوشت انگار..تون خونه نیامدي دیگه زدم حرف باهات وقتی ؟از محبوبه بودي کجا_

  .نکن اذیتم این از گرفتم،بیشتر خو رنج این

 دست:خندید یوسف. زدم بهم را غذا صدا سر با و دادم نشان مشغول را خودم.نداشتم را کنم نگاهش و برگردم اینکه جرات

  ناراحتی؟ دستم طرف،از اون نیامدي بده،چرا منو جواب.کردي له رو چیز محبوبه،همه بردار مادرمرده قابلمه سراین از
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  ...نیستم نه،ناراحت:امد نمی در صدام.کردم نگاهش چشم گوشه از و کردم کج را سرم

  ....نیست خونه هیچکس.بزن،نترس حرف تر بلند...محبوب گی می چی شنوم چی؟نمی:امد جلو قدم چند یوسف

  .ترسم می همین از: زدم لبخند اختیار برگشتم،بی

 می شهای شانه و انداخت می عقب را سرش.شد می خواستنی خیلی خندید می دل ته از اینطوري وقتی.زد قهقه یوسف

  .دا برنمی ازم کاري هیچ شکسته پاي این با من!نترس:کرد می پر را فضا دل ته از و بلند اش خنده صداي.لرزید

 محبوب: کرد می نوازشم انگار یوسف صداي.انداختم پایین را سرم شرمزده.کرد نگاهم بادقت لحظه چند و شد بعدساکت

 ولی شذتگ نمی سخت بهم انقدر بودم داشته نگه دلم ته رو چیز همه که وقتی تا.نکن اذیتم ندارم،انقدر طاقت دیگه من

  .کنم صحبت بامادرت خوام می...اومده سر صبرم کنم، تحمل تونم نمی دیگه زدم بهت رو هام حرف که روزي اون از

  !نه:فریادکشیدم هراسان

 فتر عقب هرسان صدایم شنیدن رقصید،با می عمویش و مادر بین نگاهش که ایمان. خوردیم جا هردو بلند صداي از و

 اباب نترس:کرد نوازش را موهایش مهربانی با یوسف. گرفت چنگ در را یوسف شلوار کوچکش،گوشه بادستان و

  .بود بامن جون،مامانت

 هنوز وقتی هم ان!... کند خطاب»بابا« را او داد می عادت را ایمان کرد؟ می کار چه داشت.کردم نگاه یوسف به هراسان

  کنی ولقب محبوب،چه نداره تو به ربطی هیچ این:اورد راباال دستش کنم اعتراض  کردم باز را دهانم تا.نبود معلوم هیچی

  .هستم ایمان باباي نه،من چه

  باباجون؟ نه مگه:کرد خم را سرش بعد

 پسر.دش فشرده قلبم انگار صحنه این دیدن از.گذاشت یوسف پاي روي را صورتش و داد تکان زنان،سر لبخند ایمان

 کشتی او با هک کسی.بیندازش پایین باالو و کند بغلش بتواند که کسی...حوصله با و جوان خواست،پدري پدرمی کوچکم

 کم ار پدر حبت پسرکم.کرد پر را چشمهایم اشک.باشد مهربانتر و تر قوي همه از کوچکش ذهن در که کسی.بگیرد

 به یوسف. کند پر توانست نمی را پدرش خالی جاي دید می محبت بابا حاج و ها ومادربزرگ من از هم داشت،هرچقدر

 مهربانی پراز صدایش.کرد پاك ها گونه به نرسیده را هایم اشک انگشتانش با بفهمم من ازانکه قبل و امد جلو سختی

  .کنم بذارکمکت فقط...عزیزم نکن گریه:بود

 چنین در مرا خواست نمی دلم برسد،اصال سر خانم زهرا ترسیدم می طرفی بگیرم،از را هایم اشک جلوي توانستم نمی

  .میاد مادرت ،االن یوسف بروکنار:کردم هق غافلگیرکند،هق وضعیتی

  .کرد می پاك را هایم اشک مهربانی و مالمیت با دستهایش.نرفت عقب زداما لبخند

  !نه:کردم نگاهش زده وحشت
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 صیبن تو ذام نمی دیگه بره؟من دستم از فرصت باز خواي ؟می محبوبه نه چرا:شد التماس پراز خمارش و درشت چشمان

  ...بري دستم از ذاشتم نمی هم موقع همون وگرنه بود وسط یونس پاي دفعه بشی،اون دیگري

  ...بیرون بیرون،برو برو:کردم پاك چادر بال با را صورتم دستپاچه و پراندم،هول جا از در صداي

 وسفی اما نباشم انجا خودم حداقل تا دویدم اشپزخانه در سمت به ناراحتی و عجله با.خورد نمی تکان جایش از یوسف اما

  :خندید خونسردي با و گذاشت درگاه روي را دستش

  ...بري در ذارم نمی که گفتم_

  ...کنه،زشته بد فکر من مورد در مادرت ،نذار یوسف کنم می خواهش:کردم التماس اهسته صدایی با

 بعدش!ستر مردم قضاوت از انقدر.شناسه می خوب رو تو مادرم:برنداشت را ،دستش یوسف راگرفت،اما گلویم بغض دوباره

  ...بگم بهش رو چیز همه خوام برم،می در خوام نمی که من

 وسط الود اشک و قرمز هاي چشم با که من دیدن با.رسید سر پرازنان نالیونی با خانم زهرا کنم باز دهان ازاینکه قبل

 شده؟ چی:تگف اهسته.زد بود،خشکش گرفته درگاه روي را دستش کردو تکیه در به که یوسف و بودم ایستاده اشپزخانه

  کردي؟ شده؟گریه چی جون محبوب

  کرده؟ گریه محبوب ؟چرا یوسف شده چی:کرد نگاه یوسف به مشکوك بعد

  کنی؟ می بزرگش روانقدر هرچیزي مامان،چرا نشده چیزي:لرزید دلم باز و زد قهقه دوباره یوسف

 شده چی گم وایستاده،می جلوم دیوار مثل ور اون برو:زد کنار را یوسف ،دست یوسف جاي بی خنده از عصبی خانم زهرا

  خندي؟ کرده،می گریه محبوب

  ...کردم خواستگاري ازش من چون:گفت مقدمه بی و شد ساکت ناگهان یوسف

  .زدم زل شد می پخش زمین روي خانم زهرا دست از که هایی نان به شده مسخ

  چی؟:لرزید می دستانش مثل خانم زهرا صداي

  .کردم خواستگاري محبوبه از من: کرد تکرار قاطعیت با یوسف

 العمل عکس و ماندن طاقت دیگر.کردم نگاه بود زده زل یوسف به باز دهان و گشاد چشمان با که زهراخانم به ناراحتی با

 هنمذ بدجنس و موذي صداي.بردم پناه اتاقم به کنان هق هق و گذشتم یوسف کنار از تندي نداشتم،به را شوهرم مادر

  .خندید می

 حرفی وت جلوي کرد کرد،بازخانومی می سکته رودیدي؟داشت مادرش زدي؟قیافه صابون دلت به خودي بی دیدي،دیدي_

 و کرده عزیز پسر پسرت،اونم خواد می جاش،دلت بذار خودتو!داره هم حق خوب.شده ناراحت چقدر که بود پیدا ولی...نزد

 رودست بمونه هم بچه یه نشده هیچی هنوز کنه؟تازه ازدواج اولت باعروس داري براش ارزو جور هزار که ات تغاري ته
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 بهش کنایه و هگوش گن؟چقدر می چی مردم اصال.مسئولیت سنگین بار زیر بره باید نچشیده رو زندگی مزه که پسرعزیزت

! تاشتهاس خوش چه عروست دزدیده،ماشاءهللا رو دومت پسر قاپ عروست نگذشته پسرت مرگ از سال دو هنوز...زنن می

  ...دنیارفت از وناکام شد پر پر که یونس بیچاره

 که عیموق اون.نداره فایده که هاتونگیر گوش خود بی:شد نمی ساکت موذي صداي اما گرفتم را هایم گوش ناراحتی با

 یگهد یکی اگه مهربونه و صبور خانم زهرا اوردي شانش حاال.افتادي می روزها این فکر به باید شد می اب تودلت قند

 خودت عمه مگه.کرد می بارت بیراه و بد هم کلی تازه بیرون، نداختت می خونه از و گرفت می دمتو االن بود بجاش

 ریبهغ از کنار؟پس بکش ام بچه راه سر از خودتو نگفت بهت علنا نزد؟مگه بهت مفت حرف و تهمت هزارجور نبود؟مگه

  داري؟ انتظاري چه ها

 از.ردندک می پاك را هایم اشک عاشقانه که کردم می فکر گرمی و مهربان دستهاي به ذهنم جنس بد صداي به اعتنا بی

  .کرد پر را هایم رگ تمام خونی مثل لذت و عشق واحساس شد داغ وجودم لحظه،تمام ان یاداوري

  زدي؟ بهش حرفی همچین نکردي شرم پسرتو اخه:شنیدم را خانم زهرا صداي بعد

 تردخ اون:داد ادامه خانم زهرا صداي تعجب کمال در بشنوم،اما را یوسف سرزنش نداشتم طاقت.بستم درد با را چشمانم

 به اول هستید،چرا عقل بی و عجول انقدر چرا ها جوون شما اخه.خوره برمی شه،بهش می ناراحت حساسه،نگفتی خیلی

 چه چارهبی.گفتم می بهش رو موضوع بعد فهمیدم می رو دهنش مزه اول اصال.بگم بهش یواش یواش من تا نگفتی من

 ندیده،همش خوش روز گذاشته خونه این تو پا که روزي خونه،از دختر این براي دلم خدا به.کرد می اي گریه

  ! یوسف نداره طاقت دیگه...تنهایی،سختی،اضطراب،افسردگی،ناراحتی

 سرعمهپ به کنم دست دست اگه شه،ترسیدم می ناراحت دونستم می چه من:شد بلند ناراحت و پشیمان یوسف صداي

  ...ها غریبه دست زیر بیفته ایمان خواد نمی دلم.بده مثبت عموش،جوب پسر دونم می اش،چه

  :زد فریاد ذهنم شکاك صداي.ماند باز دهانم یوسف اخر جمله شنیدن با

 تو تنهایی به دلم من«؟!زد می مفت حرف گفت می هرچی!بود دروغ کرد می ادعا که عاشقی و عشق تمام پس_

 مشه شاعرانه و قشنگ هاي حرف این...»ببینم چشمات تو رو ونشاط شادي خوام کنم،می حمایتت خواد می سوخته،دلم

 نمی«کرد، اعتراف هم نشه،خودش بزرگ اي دیگه کس خونه تو ایمان که بود ان براي ها حرف این تمام.بود دروغ و فریب

 می.ندک نرم مرا تا بود سازي بود،صحنه نقشه ها حرف کارهاو این تمام!»بگو پس!ها غریبه دست زیر بیفته ایمان خوام

  .اشدب داشته غریبه برادرشان،ناپدري و پسر یادگار خواستند ببرم،نمی خودم با را ایمان و ازدواجکنم من ترسیدند

 خورده را یوسف جذاب و شیرین هاي حرف گول زود چقدر.بودم باور خوش و ساده چقدر.گرفت را گلویم بغض دوباره

 و بهانه هایش حرف تمام.کنم ازدواج یوسف با گذاشت نمی وگرنه نداشت من به اي عالقه یوسف هم اول همان.بودم

  .بود کنک خوش دل

  :کشید بیرونم خیال و فکر از خانم زهرا صداي دوباره
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 هم اده،حاالافت اتفاقی انگار نه انگار که کن رفتار جوري....کنم درستش خودم من تا نگو هیچی زدي،دیگه گند که حاال_

  .برسم کارم به بذار بیرون برو

  :پرید طعمه روي بود درکمین اي گربه مثل که شکاك و بدبین صداي

 پس ور حرفت محترمانه یعنی!»افتاده اتفاقی انگار نه انگار که کن رفتار جوري«کنه اش مالی ماست خواد می!بفرما_

 خود بی هم مادرنه محبت ظاهر به هاو دلسوزي این کنه،تمام ازدوج اش بیوه عروس با پسرش ذاره نمی که معلومه.بگیر

 پرتت اول روز همون نبود ایمان شهیدشونه،اگه پسر یادگار تنها چون مهمه ایمان اونا براي.نکنی شک اینکه براي بود

 اصال مه چیز یک و هزار وتازه شد معطل صف تو کلی باید چیز همه براي که اقتصادي بد وضع این بیرون،تو کرم می

  میاد؟ خوشش خوراضافی نون یه از کی بخرن بخوان که شه نمی پیدا

 این که تو کردم فکر درد با.بدهم شدن بزرگ اجازه منفی و سیاه افکار ان به خواست نمی دلم دادم تکان شدت رابه سرم

 همان هرظ نکشید،بعداز طول زیاد انتظار اما!شه می چی ببین بذار جیگر سر دندون هم دیگه وقت چند کردي صبر همه

 هک فرداست و امروز احتماال کرم می فکر خودم کنم،با نگاه چشمانش در کشیدم می کرد،خجالت صدایم خانم زهرا روز

 نشده افتابی رویش جلوي بردم پناه اتاقم به و دیدمش اشپزخانه در وقتی کند،از ام روانه پدرم خانه به و بخواهد را عذرم

  :دادم جواب باالجبار کرد صدایم چندبار وقتی ولی.نداشتم حوصله هم و کشیدم می خجالت هم.بودم

  ...بله_

  .دارم جون،کارت مادر پایین بیا لحظه یه_

 جلو فردا اومدي،همین خوش بگه بهت خواد می!بفرما:شد بیدار خانم زهرا صداي شنیدن با انگار موذي و بدجنس صداي

 زا دست کنه خواهش ازت خواد می جونت عمه مثل هم شاید!بابات خونه بري می تشریف و کنی می جمع رو پالست

 براش شدي می حاضر بود زنده برادرخودت دونی،اگر رومی وضعیت که داره،خودت هم حق خوب.برداري پسرش سر

  داره؟ هم بچه یه که بیوه زن یه خواستگار بري

  برده؟ جون،خوابت محبوب:کرد پر را اتاق دوباره خانم زهرا صداي

  ...امدم:رفتم ها پله طرف به عجله با

 را اتاق در که بگوید خواست می چه یعنی.لرزید دلم جهت بی من و بست را در خانم زهرا و رفتیم کوچک اتاق به

  ...برگشته خانه به بابا حاج شاید یا  نرفته هنوز یوسف بود؟نکند خانه در دیگري کس ما جز بست؟مگر

  ...بشه بیدار ما صداي با ترسم برده،می خوابش تازه ایمان: داد را سوالم جواب خانم زهرا صداي

 من هک گفت می چیزي شود؟یعنی بیدار بود ممکن ایمان که بزنیم داد بود قرار مگر.کرد پر را وجودم دلشوره دوباره

 زهرا دايشود؟ص ناراحت و بترسد من گریه صداي با بچه خواست نمی او و گرفت می ام گریه شاید یا شدم می عصبانی

  :کشید بیرونم فکر از خانم
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  ...قراري بی و عصبی انقر جون؟چرا محبوب چیه_

 م،بهترازمادرش من!نداره منظوري اون ولی شی ناراحت یوسف ازدست دونم می:گفت باشد من جواب منتظر اینکه بدون بعد

 نمی روما کرد نمی عملی تا افتاد می سرش تو که فکري یه بود طاقت بی و عجول هم بچگی از.شناسمش می کسی هر

  ...گرفت

 من یبدبخت باعث و شد کاري محافظه به تبدیل اش شد،عجله عاشق خودش قول به و دید مرا وقتی فقط:گفتم دل در

  ...شد

  .کنم زهراخانم هاي حرف جمع را حواسم کردم دادم،سعی تکان سر

 حرف قتیو ولی هستم فکرش در که وقته خیلی االن بگم،البته بهت رو چیزي یه  منم بذار زده را حرفش که حاال ولی_

 باعث من ايه حرف گیري،مبادا می تصمیمی چه خودت ببینم موندم منتظر.شدم پشیمون گفتنش از اومد پیش بهروز اقا

 خانوم لوكم به خودتون خونه که روزت اون هاي حرف از ولی.نباشه میلت مطابق که بگیري تصمیم رودربایستی تو بشه

  نیستی،هان؟ ات عمه پسر با فکرازدواج تو که شد دستگیرم زدي،اینجوري

  ...بشنوم کنایه و گوشه دائم که برم اي خونه تو تونم نمی!نه:گفتم بود پایین سرم که همانطور

 رفک این تو وقته خیلی خودمم.گم می بهت راحت خیال با پس،حاال خوب:نداد من به بیشتر صحبت اجازه خانم زهرا

 با ولی دونمب اونم نظر و بزنم حرف یوسف خود با خواستم می اول البته...کنی ازدواج یوسف با کنم پیشنهاد بهت هستم

 ستنی کار در اجباري هیچ البته.است راضی وصلت این به هم یوسف و نکردم اشتباه شدم مطمئن امروزش هاي حرف

  ..عزیزم

  ...ندیدي خیري ما خانواده از تو:زد لبخندي خجوالنه

  ...دارید اختیار:گفتم لب زیر

 ریادشف  کرد نمی تحمل انقدر بود اي دیگه کس هر شاید هستی صبوري و طاقت پر تودختر.گم می تعارف بدون!نه_

  ...عذاب تو براي ما ولی هستی نعمت ما براي تو.شد می بلند

 علومم نبود بابا حاج و شما هاي ومحبت لطف اگه.دارم عالقه خیلی شما به نزنین،من و حرف این که کردم من من دوباره

  !من نه شماهستید ایمان اصلی مادر واقع در داشتم وضعی چه االن نیست

  :فشرد مختصري و گذاشت دستم راروي دستش مهربانی با خانم زهرا

 تو خواد می دلم که همینه براي...مونی می خودم دختر مثل هم تو کن کنه؟باور می فرقی خودمه،چه بچه هم ایمان _

 خون،خون تنگف هم قدیم از باالخره گرفته، انس یوسف به چقدرزود بهتره،ببین اینجوري هم ایمان باشی،براي خونه همین

  ...جابمونه همون ابد تا خواد می انگار که چسبه می یوسف به چنان!نگفتن خودکه کشه،بی می رو
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 ام چهب براي دلم.میلرزه چسبه،پشتم می یوسف به اینجوري بینم می وقتی خدا به:لرزید بغض از خانم زهرا صداي

 یوسف هنازکش،ب و کوچیک دل براي بمیرم الهی!نفهمید پدر از چیز هیچ و شد یتیم زود خیلی من معصوم خونه،طفلک

  ...بابا گه می

 خودم.بگویم باید چه دانستم نمی.زیرانداختم سربه ساکت هم من و  نداد خانم زهرا رابه صحبت ادامه مجال گریه هق هق

 و ردک پاك را هایش چشم دستمالی با خانم بعد،زهرا لحظه چند.بودم شده عمویش به ایمان عجیب وابستگی متوجه هم

  :گفت پرسکسکه لحنی با

  نه؟ یا گی؟موافقی می چی جون محبوبه _

 هنگا بود شده چروك و چین پراز زود خیلی اضطراب و رنج و غصه غم از که مهربانش صورت به و کردم بلند را سرم

  :بزنم را دلم حرفهاي و باشم روراست است وصمیمی راحت مادرش با که دختري مثل گرفتم تصمی.کردم

 ركد رو شما من...زدم بهروزهم به که حرفی همون.باشم مطمئن بابا حاج و شما رضایت از باید اول من مادرجون ببنید_

 و افتاب و است خونه دختر که کس برید سال سنو وکم خوب دختر یه دنبال پسرتون براي بخواد دلتون شاید کنم می

 تهنداش خوشی دل داره هم بچه یه که بیوه زن یه با پسرتون ازدواج از که دم می حق بهتون.باشه ندیده روشو مهتاب

 هت بینیداما می ازدواج دراین رو ،صالح ایمان خاطر به هم زنید،شاید می رو ها حرف این یوسف اصرار به شاید.باشین

 تازه...بشم تحمیل کسی به دلسوزي و ترحم خاطر به یا باشم کسی زندگی مزاحم خواد نمی دلم نباشید،من راضی دلتون

 شاهده داخ و کنه مخالفت سخت و سفت شاید بفهمه اگه ولی نداره خبر نباشه،االن راضی هست،شایداصال هم بابا حاج

 خوب دختر یه خواست می دلم بودم منم اگه شاید ذارم می شما جاي رو خودم وقتی شم،چون نمی اصالناراحت من که

 خودش مثل که کنه انتخاب رو دختري حقشه پس نکرده ازدواج حاال تا شما پسر.گرفتم می پسرم براي چیزتموم همه و

 بی زن یه اب و بشه کوچولو پسر پدریه نشده هیچی هنوز که سخته حال هر به چون.باشه نداشته مشترك زندگی تجربه

  ....بزنه کله و سر افسرده و حوصله

 الیس سنو هم خودت تو اوال.کن گوش خوب حاال شد؟پس تموم حرفات:گفت و زد لبخندي خانم زهرا شدم ساکت وقتی

 وروت لنگه بگردم رو تهرون اگه شناسم می خوب رو تو من هم تري،بعدش کوچک یوسف از چهارسالی سه وانگار نداري

 خواهرت قول خلقی،به خوش و صبر و نجیب شه،تو نمی محسوب عیب که کردي ازدواج بار یه تو اینکه.کنم نمی پیدا

 غریبه تو.واردم تو زندگی به خوب بودي،من خودم عروس هم بعدش داري هم با رو جمال و داري،کمال محمدي اخالق

 که ونمد می من فقط بزنن کنایه و گوشه بهت قبلی ازدواج درمورد و بیارن در حرف برات بترسی که بري خواي نمی ها

 شده هیدش بشه،شوهرت عار و ننگ برات که نگرفتی طالق تو تازه.کردي روتحمل رنجی چه و کشیدي سختی چقدر تو

 ابا،ب گه می یوسف به االنش ازهمین.خودمونه پوست و گوشت از خودمه بچه هم ایمان... نداره تو به ربطی هیچ اینم و

 ازدواج.مگفت هم خودش به کنه،اینو پدري برادرشه یادگار تنها که ایمان براي داره وظیفه کنه ازواج هم کی هر با یوسف

  هستی ما عروس تو هم االباد ابد تا.بخوره بهم ما فامیلی که شه نمی باعث دیگه دختر یه با یوسف ازدواج یا غریبه با تو

 دارمن بایستی در رو باکسی موارد این در من.زدم نمی رو حرفش نبودم وصلت این به راضی هم اگر.ماست نوه ایمان و

 بخوام ای بزنم تو به حرفی بود مخالفه،محال پیشنهاد این با یوسف فهمیدم می اگه باش زندگیه،مطمئن عمر یه حرف



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٠٧ 

 

 ازمن اش عجله اون که بگم همینو فقط هم بابا حاج مورد در!نیست میلش به که کنم کاري به وادار رو یوسف

 اوال گفتم.تمگرف جلوشو و نذاشتم من که بکنه روبهت پیشنهادي همچین خواست می بود جبهه یوسف وقتی.بیشتربود

  یوسف نظر ومابوده،د منتظر کافی اندازه به که نمونه توانتظار خود بی مردم دختر که برگرده،بعد سالم و صحیح یوسف بذار

 خودش فیوس بینی می خودت که حاال ولی.بزنی حرفی و بدي قولی او جانب از نباید نباشه موافق یوسف شرطه،تا هم

 رفتار ومادرم پدر میل مطابق بگه که نداره رو بهانه این کرده،حتی خواستگاري ازت بزنیم حرفی بهش ما اینکه بدون

  ...بودیم نزده بهش حرفی ماهنوز که شاهده خدا.گذاشته جلو قدم ما اجبار به فکرکنی تو یا و کردم

  :گفت و زد گردنش در اویزان وبزرگ شکل دایره مدالیون به را دستش بعد

! یرهگ می قرار یوسف هم گیري می سروسامون خودت کنی،هم ازدواج یوسف با تو ارزومه من که قسم عزیز ایه این به_

 یالشخ اینطوري شه بچه و تو نگران اونم شه شادمی اینطوري هم یونس روح دارم اطمینان سرشه باالي پدري هم ایمان

  گی؟ می چی حاال.شه می راحت

  .بگیرم تصمیم بعد کنم صحبت مادرم بایدبا اول:گفتم بود قالی هاي گل به نگاهم که همانطور

 می نم از کنی،تازه مشورت و صالح باهاش داره،باید حق خیلی گردنت به مادرته عزیزم،اونم کنی می کاري خوب:خندید

 شی می زبا و مثبته جوابت که ایشااهللا.نکردي خبردارش چرا که دلنگیره به وقت بگو،یه هم خانوم مرضیه به شنوي

  !خودم عروس

 اون قربون:کرد زمزمه و چندباربوسید و چندیدن را سرم.گفتم جا بازش دراغوش و رفتم سمتش به زانو روي به اختیار بی

  .بشی بخت سفید الهی.برم ونجابتت خانمی جون،قربون محبوب برم ات شکسته دل

 صحبت مادرم با راحت خیال با بتوانم تامن کشید بیرون ما خانه از اي بهانه رابه یوسف زهراخانم روز همان فرداي

 دشخو را گوشی.شوم خالص او براي ماجرا دوباره گفتن از و بیاید هم او تا کردم تلفن هم مرضیه به زود صبح.کنم

  :گفتم مقدمه رسید،بی می گوش به صدایش زمینه پس در فراز گریه صداي برداشت

  .دارم اینا،کارت مامان خونه بیا پا تک یه نداري کاري امروز اگه جون مرضی _

  گه؟ می چی محبوبت خاله ببینم نزنه،بذار ونگ انقدر روبذاردهنش بچه این پستونک:زد نهیب فائزه به نگران دل مرضیه

  جون؟ محبوب شده چی:پیچید گوشی در صدایش دوباره بعد

  ...خیره نیست،کار نشو،چیزمهمی نگران خدا رو تو:گفتم فوري

  .کرده قبول رو سیاه رو سگ این دعاهاي خدا شکر،انگار شکر،الهی الهی:لرزاند را صدایش ناپیدا اي خنده

 پس.شه می مستجاب زود دعاهات پاکه هستی،دلت خدا خوب بنده مرضی؟تو حرفیه چه این:شد گرم دلم اش مهربانی از

  اي؟ می

  .افتم می راه میام،االن که چی پس: دل ته از و نرم خندید
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 یاطح در بودو بسته را موهایش کوچکی روسري با و بود زده باال را شلوارش هاي پاچه رفتم،مادر خودمان خانه به وقتی

  !طرفا این از عجب ،چه به به:گفت و کرد راست من،کمر دیدم با.بود وسطی اتاق فرش شستن مشغول

  :بود پر پنهان سرزنشی از صدایش شد خم فرش  روي دوباره مادرم.کردم سالم شرمزده

 پیش ردنک کمک بربیاد؟حاال ازدستم بخواد کمکی کاري، یه شاید سربزنم یه بدبختم مادر این به برم گی نمی هیچ_

 هی ابی شکسته،هی هم پاش یه که غریبه پسر یه با موندم من.کن پدرت و مادر از ساده پرسی احوال یه کش،حداقل

 دونم نمی.بودم روزسربسته و شب ازبس شدم کچل خدا به!طرف یه چادرلعنتی طرف،این یه بپز و بشور و وردار برو،بذارو

 ندیده دیگه وش اینجوري بره،واهللا پاشه کنن باز پاشو کچ زودتر کنم می دعا نماز سر بندازه،هروز لنگر خواد می کی تا این

  .بودیم

 طرفم به یتفنگ مثل را پارو مادر اما کمکش تا رفتم جلو.بگیرد را ابش تا افتاد فرش جان به چوبی و بزرگ پاروي با بعد

  !سمتشش تا امد در پدرم.شه می نجس داره،دوباره شک که هاتم لباس و نجسه که پاکه،کفشت فرش که نیا جلو:گرفت

  ...بود تمیز بودي؟اینکه نشسته پیش ماه چند رو فرش این مگر:نشود زیادتر کارش تا رفتم عقب دستپاچه

 با باشه اكپ نیست معلوم دیگه امده یوسف وقتی از ولی...بود تمیز بله:گفت و گرفت عصا مثل را پارو کرد راست قد مادر

 نخوندم سیر دل نماز یه اومده وقتی از اصال اه اه... ها فرش رو اد می پا همون دستشویی،با ره می گرفته کچ پا اون

  ...اومده در پدرم دیگه.دارم شک همش

  بشروي؟ رو ها فرش همه تونی می مگه:زدم لبخند

 فرش تا ندازم می رو ها کنم؟موکت زندگی نجس هاي فرش ان رو داري چی؟انتظار پس!تونم می که بله:کرد اخم مادر

  ...کنده دل اینجا از پسره کر،این شیطون گوش ایشااهللا هم موقع اون تا بشن خشک ها

 کمک براي هدد اش تکیه دیوار به تا کند بلندش خواست می وقتی.کرد لوله و کشید اب را فرش تا ایستادم حیاط انقدردر

  :گرفت را جلویم مادرم فریاد باز اما رفتم جلو

  ...بشه مومت کارم تا وایستا جات سر.بکشم اب باید دوباره فرش به خوره می کثیفه،لباسات دستت.نیا،جلونیا جلو_

  :کرد راست کمر و داد تکیه دیوار رابه پارو و کشید اب را حیاط مدتی از بعد عاقبت

  .اومد در پدرم.شکست کمرم!واي_

  :گفت و انداخت بودم ایستاده دیوار گوشه مدرسه هاي تنبل بچه مثل که من به نگاهی بعد

 معطلش گفتم ون،بیر رفت یوسف تا.بود خون دلم کثافت این دست از دیگه ولی داشتم نگه سرپا که تو،ببخش بریم بیا_

  .برگشت!ايو:رفت وا شد،مادر بلند زنگ صداي بنشینم اینکه از قبل.کنم پیدا فرصت کی دوباره نیست معلوم.نکنم

  ...بیاد گفتم بهش من است مرضیه! نه:گفتم خندان گرفت،همانطور ام خنده
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  ...کنه می کثیف رو ها فرش پاره اتیش فائزه اون االن!بیداد داد اي:رفت هم در حرف این شنیدن با مادرم صورت

  .است خونه خانوم ،زهرا ایمان پیش ببره رو فائزه بگو بهش:زدم داد سرش پشت از.دوید در طرف به بعد

 تکان ريس دیدنم با شده مادرناراحت ازبرخورد بود پیدا.بود،امد رفته خواب به دراغوشش که فراز با مرضیه بعد دقیقه چند

  .کرد جوابش مامان بینه،هنوزنرسیده می رو تو که بود زده صابون دلش چقدربه بیچاره بچه:گفت و داد

 ودشخ نگیر،دست دل به تو.اومد می در پدرش کشید می اب دوباره رو ها فرش تمام امد می نداره،اگه عیبی:گفتم اهسته

  .نیست

  !نگرفتم دل به بابا نه:نشست زمین روي سنگینی به مرضیه

  هست؟ یوسف: گفت و انداخت وسطی اتاق در به نگاهی بعد

  ...هکن می ذق ذق کمرم!خستگی از مردم واي:شد ولو زمین روي خستگی با و امد چاي سینی با مادر.باالانداختم ابرو

  !حیاط؟ تو و تنها دست اونم.روبشوري گنده هاي فرش این مجبوري من،مگه مادر اخه:کشید کنار را سینی مرضیه

  .ندارم ريکا دوباره حوصله ترم، راحت تنهایی هم بشورم؟بعدش کجا پس:انداخت مرضیه به سفیهی اندر عاقل نگاه مادرم

  کجاست؟ بابا:گفتم کنم عوض را بحث موضوع اینکه براي

 ها،هرچی هبچ عین شده.برسم کارام به من تا داره نگهش روزي چند یه نبالش بیاد گفتم ملوك به صبح:کشید اه مادرم

  .نیست خیالش عین گی می بهش

  خیره؟ فتیگ که بگی خواستی می چی ببینم بگو محبوب: گفت من به رو و کشید سر داغ داغ را چایش عجوالنه مرضیه

  ده؟ش بشم،چی دار خبر قرار که اخرم نفر من باز:گفت بود،رنجیده نوسان در مرضیه و من بین نگاهش زده بهت مادر

 زنگ هشب صبح دونه،تازه نمی هم مرضیه بگم شما به اول نداره،خواستم خبر هیچکس هنوز:گفتم دلجویانه و زدم لبخند

  ...اینجا بیاد گفتم زدم

  .شدم سر به دیگه،جون بگو خوب:پرید حرفم وسط عجوالنه مرضیه

 چطور مدانست نمی.کشیدم عمیقی نفس و انداختم کرد می جمع را فرش خیالی هاي اشغال ناخوداگاه که مادرم به نگاهی

  .دمش جون دیگه،نصفه بگو د:زد نهیبم گرفته دلشوره بود پیدا که مادر.کنم شروع کجا از و بگویم را جریان باید

  ...کرده خواستگاري من از یوسف: مطلب اصل سر برم مستقیم گرفتم تصمیم

 یب شوخی!لوس چه:زیرخنده زد مرضیه و کردند بدل و رد هم با نگاهی شدند،بعد خیره من به زده بهت دو هر لحظه چند

  .بود اي مزه
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 من از یوسف براي خانم زهرا بعدازظهر گفتم،دیروز جدي هم نکردم،خیلی شوخی:گرفت ام خنده مرضیه خنده از

 صحبت خواهرم و مادرم با اول باد گفتم بهش من ولی بدهم جواب لحظه همان داشت اصرار هم خیلی.کرد خواستگاري

  ...کنم

  !عجب چه:غرید مادر

  کرده؟ خواستگاري یوسف روبراي گفتی؟تو چی:ام،گفت گفته چه من فهمید تازه انگار بعد

 شتپ هفت براي شدي یونس زن بار یه همون:گفت و کرد،انداخت می نگاه را ما باز دهان با که مرضیه به نگاهی بعد

  ...دستت رو بمونه پدردیگه بی بچه یه ندارم روندارم،حوصله تو شدن داغدار طاقت دیگه بسه،من ابامون جدو

  ..نکنه خدا!مامان ا:کردم اعتراض ناراحت

 ردمک داغ رو دستم پشت!همین براي داده رو عقل خدا:کند توجه معمول تعارفات به که بود این از تر حوصله بی مادر اما

 ی،همینبش بیوه دوباره که بهتره خیلی بمونی بیوه طوري همین هم ندم،تو زن سرشه تو جبهه هواي و حال که مردي به

 راحته خیالم ره،منم می در اش بچه و زن براي جونش ببین رو احمد این!پیشکش دیگه هاي ثمربرسون،بچه به رو ایمان

 هم احمد وخواهر مادر اگه نمونده،حاال در به چشم بچه دوتا با تنها و تک دخترم و شه بچه و زن سر باالي پسره که

 ه،برامراحت اینا ازطرف حداقل من خیال و هست اش بچه و زن سر باالي که همین! نیست مهم برام کنن می اذیتش گاهی

  ...بسه

  ...جبهه نره دیگه داده قول:گفتم اهسته

 اب تو اما شد راحت و رفت داد،خدابیامرزدش نشون بهت هم یونس رو سبزها باغ در این!نخیر:داشت پا یک اما مادر مرغ

 کی تا هش می چی تو عاقبت باالخره کنم می فکر و خورم می غصه برات کلی شب هر خدا دیگه،به کرد ول ریزه بچه یه

  ....شدم درمون بی درد این گرفتار هم باشی،خودم سربارشون شوهر مادر خونه تو و بمونی تنها خواي می

 فیوس از تو کردم می فکر همیشه محبوب؟من موافقی خودت تو:کرد قطع را مادر حرف و انداخت من به نگاهی مرضیه

  ...متنفري

 وريچط داشتم دل در یوسف از که تنفري و کینه همه ان با که بود عجیب هم خودم براي.بدهم جوابی چه دانستم نمی

  .بود شده فراموشم چیز همه زودي این به

  :نبود کن ول اما مرضیه

  مامان؟ نظر مونده فقط که ازدواجی این موافق خودت محبوب؟مگه گی نمی هیچی چرا_

  موافقی؟ خودت ؟تو محبوبه اره:کرد تکرار را مرضیه بود،حرف شده جلب قضیه بـُعد این به اش توجه که مادر

 می دل ایمان براي یوسف که راحته بهتره،خیالم همه براي جوري این خوب:گفتم کنان من من و دادم تکان سري

 میشهه نیست قرار که من حال هر زیردستش،به بندازم رو ام بچه و کنم اعتماد غریبه یه به تونم می چطور من.سوزونه
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 گوشه بهم که برم خونه کدوم تو ضمن باشه،در ایمان به حواسم خیلی باید کنم ازدواج بخوام بمونم،اگرم یکه و تنها

 این ممن.بودم خودشون پسر زن زنن،چون نمی طعنه بهم دیگه اینا نکشن؟حداقل رخم به رو وضعیتم و نزنن وکنایه

  .افتم نمی بد و ناجنس ادماي  گیر که راحته بابت این از خیالم و شناسم می رو خانواده

  ؟ یوسف یا بوده؟زهراخانم کی طرف از پیشنهاد این:کرد قطع را حرفم مرضیه

  ..بزنم حرف شما با باید اول گفتم منم.گفت من به گفته،اونم مادرش به یوسف: گفتم شمرده شمرده

  !عجب چه:گفت مادردوباره

  ...نیستم بده زن یوسف به که من ولی:گفت دوباره مادر بعد لحظه چند.شدیم ساکت بعدهمه

  چرا؟ اخه:پرسید ازمن قبل مرضیه

  ..جبهه ره ومی کنه می یادهندستون فیلش بگذره ازپل خرش تا باز چون_

  چی؟ نره که بده کتبی تعهد اگه خوب:کرد دستی پیش باز مرضیه

  چی؟ رفت بده،اگه هم تعهد خوب:زد پوزخند مادر

  ...باشم داشته طالق حق من جبهه بره اگه ده می تعهد هیچی:دادم جواب من بار این

 طالق حق محبوب نزنه سر بهش ماه یک تا بذاره،و روتنها زنش اگه بده بَده،تعهد اینطوري:گفت و کرد فکري مرضیه

  ...باشه داشته

  .بشه راحت مامان خیال که اي جوردیگه هر یا جوري این یا حاال:گفتم و دادم تکان سري

 بگه هشب که باشه روداشته کسی ایمان و بگیري سروسامون تو که ازخدامه واهللا،من بگم چی.گرفت گاز را لبش مادر

 ادماي خیلی شناسیم رومی محبی اقاي خانواده ما نباشه هرچی!دم می حق گه،بهش می محبوب که هم بابا،اینطوري

 از زدواجا این محبوب قول اورد،به پیش رو سرنوشت اون براش خدا که بود خوبی پسر خدا بنده هم یونس. هستن خوبی

 عجب نگ گن؟نمی می چی مردم...ولی...بذاره پا اي خونه هر تو تونه نمی دار بچه ادم ایمانه،باالخره صالح به بیشتر همه

  ...گن نمی..بوده مرد برادراین زن روزي انگار نه انگار شده برادره یکی اون زن عاري،رفته دختربی

 خواد می دلش هرچی هرکی!گن،بگن می که درك به.گن می که جهنم به:کرد قطع را مادر حرف حوصله بی مرضیه

  ...برقصه عمرش اخر تا باید برقصه مردم ساز به بخواد اگه بگه،ادم

  ..باشه عروسی و عقد قراره کی خوب:چرخاند طرفم رابه چاقش و گرد هیکل بعد

  ..نیست درست خیلی من وضع این بگیریم،با نکنم فکر که عروسی:زدم لبخند خجوالنه
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 باشه هداشت ارزو براش مادرش نکرده،شاید عروسی حاال تا که یوسف ضمن توچته؟در وا؟مگه:کرد ساختگی اخمی مرضیه

  ..بگیره عروسی بخواد

 حکهمض رو خودش بخواد دلش کنم نمی فکر و بودم اولش عروس من اینکه خصوص به کنم فکرنمی:گفتم لب زیر

  ...کنم صحبت شما با اول گفتم.ندادم بهشون جوابی هیچ من چون نیست خبري هنوز هم کنه،بعدش مردم

  !عجب چه:کرد وارتکرار طوطی مادرم دوباره

  مامان؟ میگید چی بگم،شما چی بهشون پس:پیچاند،گفتم می رادرهم دستانش معمول طبق.کردم نگاهش

 دیگه تو شهنبا هرچی.ندارم حرفی جبهه،من برنگرده دیگه که بده نوشته کنه قبول اگه!واهللا بگم چی:داد تکان مادرسري

  ..کردي باما مشورتی و صالح یه اومدي اباد ات خونه خودته،بازم دست اختیارت االن

 کردیم یم فکر اشتباها ما بود یوسف دنبال چشمت هم ول تواز کنم می فکر که باشه،من مبارك الهی:زد لبخند مرضیه

  ...شناختی می رو یونس

 حرف و دکشی کل مرضیه بازکنم، دهان انکه از قبل بود؟اما برده رازم به پی ازکجا مرضیه. زد هاخشکم گرفته برق مثل

 خانم زهرا برگشتم خودمان خانه به اینکه محض روزبه ان.کنم سکوت دادم ترجیح هم ومن کشید پیش دیگري

  .است فائزه منتظر در جلوي مرضیه: گفتم زهراخانم به.بود فائزه و ایمان با بازي مشغول یوسف. رامنتظردیدم

  ...تو بیاد کردي می تعارف ا،خوب:کشید جالباسی ازروي را چادرش خانم زهرا

 من یدند با و رابرگرداند سرش یوسف ها بچه دنبالش،بارفتن به هم ایمان و دوید در جلوي مادرش نام شنیدن با فائزه

  :کرد راباز صورتش زیبایی لبخند

  بودي؟ شد،کجا روشن چشمم_

  ..اینا مامان خونه:کردم دراشاره طرف باسربه

  شد؟ چی حاال!نیستی هستم،تو من اهللا،هرجا بسم و جن شدیم تو و من:خندید یوسف

  چی؟:دادم خبرنشان بی را خودم

  کردي؟ صحبت مادرت با:کرد نگاهم صبرانه بی یوسف

  ...بعد روبکن کارات تو حاال:وگفتم ادم تکان سري

  کاري؟ چه:گفت متعجب یوسف

 ن،بعدبک کاراتو گم می برگردي؟منم و بري باید داري کوچیک کار تا چند نگفتی مگه:کردم جمع دستم زیر را چادرم

  .زنیم رومی حرفش
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  :نرود باال صدایش کرد می سعی سختی شود،به بلند جا از کرد سعی کالفه یوسف

 برگردم،می امیدي بایه و باشم مطمئن باید. بکنم کارم روجمع حواسم تونم نمی بدي،اینطوري جوابمو باید محبوب،تو نه_

 دست از دوباره ببینم برگردم و برم ترسم شدم،می خسته انتظار همه این ام،از ندارم،خسته طاقت دیگه فهمی؟من

  ...ندارم طاقت دیگه.دادمت

 و عصبی درشتش چشمان.بود شده خیس عرق از صورتش تمام.ایستاد سالمش پاي روي بود سختی هر با سرانجام

 مار مقابل که خرگوشی مثل ما کنم فرار نگاهش تیر زودتراز چه هر خواست می دلم.بود شده دوخته من به ناراحت

  زدي؟ حرف مارت با:شد قراربلند بی صدایش.بودم مانده جا همان بزند خشکش

  :جلوامد قدم دو یکی یوسف اوردم، پایین مثبت عالمت رابه سرم

  گفتن؟ چی خوب_

  :دادم جواب بودم مانده خیره چشمانش در که همانطور

  ....موافقه جبهه برنگردي دیگه که بدي کتبی تعهد تو اگه گفت مادرم_

  !عجیبی شرط عجب:زد لبخند یوسف

 ده،دیگهش طاقت بی مادرم.نیست عجیب اصال باشه داده دست از توجنگ و دامادش و پسر که کسی براي!نه:گفتم فوري

  .داد حق بهش رونداره،باید بیشتر جوش و حرص و نگرانی تحمل

  نداري؟ قبول دادم،منو قول که من داره،ولی حق آره:بود شده نوازشگر نگاهش.جنباند سري یوسف

  ...مادرمه شرط این ولی دارم قبولت من:زدم لبخند

  کنیم،دیگه؟ می اطاعت ماهم:گذاشت چشمش روي دست یوسف

  !هیچی:شدم پا پابه خجالت با

  مبارکه؟ پس:خندید بچه یک وذوق شوق با یوسف

 دراز طرفم هب را دستش.کرد پر را گوشم هایش نفس صداي.کرد لی لی را بینمان فاصله یوسف. زیرانداخت به سر ساکت

 خانم زهرا صداي.شدم خشک جا بر شده افسون همانطور اما نرسه بهم دستش تا بروم عقب به خواست می دلم کرد

  :بکشد عقب را دستش یوسف شد باعث

  ...بیا دقیقه مادر؟یه جون،کجایی محبوب _

 یوسف هب که اي نخورده دست و بکر عشق طرفی از بودم کرده گی وضعیتی بد در روزها ان.دویدم بیرون خجالت با من و

 رینیشی گذاشت نمی کوتاهم زندگی و یوسف مورد در وجدان عذاب طرفی از و بود یافته گشودن پر و بال مجال داشتم
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 امر و زد می هم بر را چیز همه یونس خاطرات شدم،نیش می مست سر یوسف عشق از که هربار.کند پر را عشق،وجودم

 اختهس ادمی من از دلی دو نیست؟همین اش خاطره یادر و یونس به خیانت کنم می که کاري ایا که انداخت می شک به

 اديش انتظار و  کرده راباز پایش تازه که یوسف عاقب.شد می ظاهر کسل و افسرده گاهی و خوشحال و شاد گاهی بودکه

  :پرسید غمگینم و افسرده دید وقتی داشت مرا

  گی؟ نمی شنوي،چیزي انگارنمی میزنم حرف باهات فکري،هرچی تو انقدر وقتها بعضی توچته؟چرا محبوب _

 داشت باشد یونس به خیانت نوعی یوسف  با وقت گذراندن فکراینکه.کنم بازگو دارم دل در چه هر تا بودم فرصتی منتظر

  :گفتم ناراحت همانطور.کرد می ام بیچاره

 اساحس.کنم می بدي کار دارم کنم می فکر زنی می حرف باهام تو یا خدم می وقت هر مرگمه،ولی چه دونم نمی خودمم_

  .دارم بدي گناه

 یم طرفش ان و طرف این دست با خشک چوب مثل کرد نمی حرکت درست پایش هنوز.شد جا به جا سختی به یوسف

  .کرد

  کنی؟ می گنا احساس چی چی؟براي یعنی_

 دارم،انگاریه بدي حس کنم،یه می خیانت یونس به دارم کنم می فکر:نداشتم را اش خیره نگاه طاقت انداختم پایین را سرم

 یم بدم خودم از!کنی؟ می ازدواج برادرش با داري تو و شده کشته یونس بکش، خجالت که زنه می نهیب بهم چیزي

  ...اد

 خودش دنتوان ترسیدم می.بخورد من به دستش خواست نمی رفتم،دلم عقب معمول طبق من و امد جلو سختی به یوسف

  .بگیرد اغوش در مرا و کند کنترل را

 االخرهب بمونی تنها ابد تا تونی نمی که تو!گذره می که ساله دو نزدیک یونس کنی؟ازشهادت می گناه احساس چرا_

 مین غریبه روزیردست اش بچه اینکه از هم یونس روح باش دیگه،مطمئن نفر یه با یا من یابا کردي،حاال می ازدواج

 ونشوهرش ازشهادت بعد که شناسم می رو ها خیلی من خدا به ،واهللا محبوبه نکن خودخوري راضیه،انقدر و شاد ندازي

 وسراغر ها خیلی!بشی،نه راضی تو که زنم رومی ها حرف این نکن فکر!کن شوهر،باور خانواده همون تو اونم.کردن ازدواج

 اجبار و زور به اکثرا کردن،تازه ازدواج شوهره فامیل و فک دونم می چه شوهریا عموي پسر شوهریا برادر با که دارم

  نیست،هست؟ کارمون در اجباري توکه و من نیفتن،ولی غریبه زیردست هاشون بچه تا شوهرشون خانواده

 رسم هم خیلی بینم می کنم می فکر درست وقتی ندارم،تازه وجدانی عذاب هیچ من:داد نزم،ادامه حرفی من وقتی

 هک مدتی نزدم،تموم حرفی اومده خوشش تو از هم یونس فهمیدم وقتی اما بودم تو عاشق خودم!اوردم جا روبه جوانمردي

 نگاه هتب جوري من بخوره،مبادا بهم زندگیتون مبادا که کردم سپر سینه گذشته جون از جبهه تو من بودي یونس با تو

 می میرا پیش اکثرا اومدم می مرخصی وقتی حتی!کن ردیف هم دیگه مباداي تا باشه،هزار برادرم حق در نامردي که کنم

 حسابی دشخو پیش و بزنه حرفی کسی مبادا که نیومدم خونه اصال که هم دفعه تونیفته،این چشم به چشمم که رفتم
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 که فردایت و امروز هم شده،تو شهید که ساله دو یونس روسفیدم،حاال بلکه نیستم شرمنده وجدانم پیش تنها بکنه،نه

 هم تو که دونم می ولی نداشتم حرفی من بودي خالف خودتم بري؟اگه دستم از تا بشینم ساکت باید من چرا کنی ازدواج

 هرحال هب کنی، ازدواج باهاش شدي مجبور سوءتفاهم با یعنی.شدي یونس زن اشتباها گفتی که داري،خودتم دوست منو

  کنی؟ می خیانت بهش داري کنی احساس چراباید مونی،پس نمی تنها تو ازیونس بعد

  ري؟ می کی تو:پرسیدم کنم عوض را حرف اینکه براي

  ...فردا پس:کرد ونگاهم کشید عمیقی نفس یوسف

  گردي؟ برمی کی:کنم،پرسیدم نگاهش انکه بی

  .ردمگ برمی زود: برگرداند خودش طرف به سرم و گذاشت ام چانه زیر را دستش.کنم سربلند شد اش،باعث خنده صداي

 که انگار نه بودم،انگار ها اي مدرسه بچه مثل هنوز یوسف مقابل در کردم می تعجب خودم از گاهی.شدم داغ شرم از

  :کرد زمزمه یوسف. داشتم ازدواج یک تجربه

 زود خیلی دم می قول بهت بدم،ولی انجامشون باید حتما که دارم مهم کار تا چند اما.رفتم نمی دیگه خواست می دلم_

  ....برگردم

 صداي...اما برگردد ایمان و من پیش همیشه براي خواست می که یونس مثل کردم فکر خودم با.گرفت را گلویم بغض

  :ریخت بهم را افکارم یوسف

  ...دارم ارزو هنوزخیلی من.نکن بد فکراي خودي بی.برگردم دم می قول.برم قربونت نکن بغض_

 رست کشیدم،هم می خجالت هم.بزنم حرفی توانستم بدهم،نمی را اش عاشقانه احساسات جواب خواست می دلم اینکه با

 اما نرود ودش راضی تا بیفتم یوسف پاي به خواست می دلم که ترسیدم می جنگ و جبهه از انقدر.داد نمی امانم دلشوره و

 حرمیتم صیغه یوسف اصرار به فقط نداشتیم هم با نسبتی هیچ هنوز ما تازه.بزن حرفی داد نمی اجازه خجالت و شرم

 جبهه به خواهد می او وقتی خورد می درد چه به صیغه این پرسیدم می بارهم هر.بود شده جاري بینمان اي ماهه یک

  ...برگردم ات خیاالتم تو اینبارهمش هستیم،چون محرم بهم بدونم کنم می فکر بهت وقتی خوام می:که خندید می برگردد

  ..دیگه کردیم می عقد دفعه یه برگشتی وقتی خوب:دادم می را جوابش

  .بدونن اینو باید همه و منی تومال.باشه راحت راحت خیالم خوام می اینبار!نه:زد می لبخند باز یوسف

 مان هخان به رسمی خواستگاري براي بابا حاج و خانم زهرا همراه یوسف گفتم، مرضیه و مادر به رو جریان من بعدازانکه

 خطی تدس بود پذیرفته یوسف و بود کرده تکرار هم انها براي بود زده من براي که را هایی حرفی همان مادرم.بودند رفته

 خودم اصرار به هم مهریه.بماند اش زندگی و خانه سر و نرود جبهه به دیگر باشد کرده تعهد ان در که بدهد مادرم به

 ارایید تمام:گفت می و خندید می خودش البته بود کرده اضافه ان به را اش دارایی تمام یوسف بودکه سرخ گل چهارده

  ...شده تر کن پر دهن خیلی است،منتها سرخ گل چهارده محترمانه همان من
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 واستخ می یوسف کنیم، زندگی خانه درهمان و کنیم عقد هم با کارهایش اتمام و جبهه از برگشتن محض به بود قرار

 شاهد من بودو مهیا چیز همه.شود مستقل و کند جور و جمع را خودش کمی تابتواند کارکند درمغازه پدرش همراه

 زهرا.کرد می ارامش همین و بود شده راحت من ازجانب خیالش.بود راضی و شاد وضوح به مادرم.بودم اطرافیانم خوشحالی

 حالکنیم،خوش نمی ترکشان دیگر ایمان و من شدند می مطمئن اینکه از بودند تر خوشحال همه از که بابا حاج و خانم

 ینهم و برنگردد جبهه به دیگر بود داده قول چون شد می راحت هم یوسف جانب از خیالشان خانم زهرا قول به و بودند

  .بود مادرش پدرو خیال و فکر راحتی باعث

 مرا تا و هستیم اي مدرسه بچه کردما می فکر هنوز که بود نبود،پدرم گذشت می اطرافش در انچه متوجه که کسی تنها

 پیش مشکلی تا بدهم پس مادرش به را ایمان فوري خواست می ازم و کرد می سوال ام مدرسه و درس وضع از دید می

 خانه به نم با بازي براي که است همسایه پسر ایمان کرد می فکر.برسد دستشان به سالم و صحیح مردم امانت و نیاید

 راچ که کرد می شکایت امیر از و برسم مشقم و درس به  ها بچه با بازي جاي به کردکه می بارگله هر.است امده مان

 جنگ مسبب بر و ریختم می اخیاراشک بی شدم می روبرو پدرم با هربار.گردد برنمی خانه به و کند نمی رها را فوتبال

 خودش جاي چیزسر همه شوم بیدار وقتی من و باشد خواب یه اتفاقات این همه خواست می دلم.فرستادم می لعنت

 بیداري منو عمر درازي به بود خوابی این که افسوس اما.باشد سرحال و سالم پدرم و زنده امیر و باشم خانه دختر من.باشد

  ...نداشت امکان ان از

 ببودهرش رفته که روزي از.داشتم در به پیش،چشم روز از تر تاب بی روز هر من و گذشت می یوسف رفتن از ماه یک

 چه نم اخه:نالید می ذهنم مظلوم صداي.ریختم می اشک سیاهم بربخت و پریدم می خواب از ترسناکی هاي کابوس با

 ندارم؟مگه ومعمولی عادي زندگی یه دیگه زن هزار هزاران مثل انتظارم؟چرا چشم همش که کردم درگاهت به گناهی

 و اروم زندگی یه فقط...جواهرات، و طال انچنانی،نه خانه پول،نه نه!اسایش و ارامش فقط و خوام؟فقط می چی ازت من

  ...باشه ام بچه سر باالي که پدري و بمونه کنارم که زناشویی،شوهري عادي

 زاییدنت زا کرد،اون هوایی را یونس که کردنت عروسی از اون....نحسی و اقبال اصالبد تو:کشید می فریاد بدبین صداي

 ازدواج هوس که حاال از اینم...داد کشتن به را یونس که ات عاشقانه مثال نوشتن نامه از دنیا،اون اون فراستاد و امیر که

 همه ونا نشده،با پیداش حاال تا که اومده سرش باالیی یه حتما.دادي کشتن به رو مردم بدبخت زده،پسر سرت به دوباره

 ور عراق که خواست داشت؟نمی کار چقدر مگه.گشت برمی حتما االن بود سالم و صحیح اگه داشت اون که اي عجله

  ....کارجزیی تا چند گفت برگرده،خودش و بگیره

 و مهم اطالعات مهمیه،هزارتا ادم یوسف منطقه،بعدم برسه کشه می طول هفته یه فقط:دادم می را خودم جواب خودم

  ...دیگه بره می وقت همه دیگه،اینا نفر یه به کنه منتقلش باید که شه کله تو حیاتی

 دکر می باز چشم کنم،تا ارام را ایمان توانستم نمی کردم می هرکاري اما بدهم روحیه خودم به جوري کردم می سعی

  اومد؟ بابام:پرسید می
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 پدربزرگش و بزرگ مادر و من هرچه.کرد می کالفه را همه و پرسید می مختلف عنواین به را سوال همین شب تا و 

 کوچک لسلمس یک مثل.توانستیم ببرد،نمی یاد از را یوسف تا کنیم گرم را سرش یا بدهیم را جوابش کردیم می سعی

  :کرد می سوال سرهم پشت

  گرده؟ برمی کی گرده؟پس برمی زود نگفت کجاست؟مگه بابام پس_

 می دعوات ودب یوسفم بابا اگه:گفت می بغض با و چید برمی کردیم،لب می اوتندي با و شدیم می کالفه دستش از گاهی

  ....زدي داد سرم که گم می بهش برگرده که وقتی حاال.کرد

 نای خاطر به خدا اي:نالید می کرد می گریه ایمان وقت هر خانم زهرا.انداخت می گریه به را ما و کرد می گریه هم گاهی

  !نکن ناامید رو بچه روسیاهت سگ

 تموم اقتمط خدا برگرده،به سالم و صحیح یوسف که کردم نذر ابوالفضل سفره یه و صلوات تا هزار:من به کرد رومی بعد

  ...شه می تیکه تیکه جیگرم این گیره می بهانه بچه این وقتی مخصوصا.ندارم رو سابق توان شده،دیگه

  :انداخت می بابا حاج به نگاهی ملتمسانه بعد

 عصومم طفل این فکر جهنم،به به شنوي؟ما می رو بچه این هاي سنگه؟ناله از دلت مگه!مرد بگیر ازش خبر یه اخهِ  د_

  !باش

 دفعه هر خونه،واهللا بچه این براي دلم گی؟خودمم می زور چرا خانوم؟اخه کنم چه گی می:کشید می اه مستاصل بابا حاج

 از کاري چه ولی گذاشته انتظار چشم رو معصوم طفل این که کنم می لعنت رو یوسف دلم تو کنه می گریه یوسف براي

 ین،عیننداشت خبر ازش سال یک رفت می رفته،قبال ماهه یه شدید،تازه طاقت بی خیلی دفعه این اد؟شما می بر دستم

  کنین؟ می طاقتی بی انقدر چرا بار نبود،این هم خیالتون

 ادم دیگه منکه گرنه و کنه می خون رو دلم و گیره می بهونه بچه کنم؟این کنم؟چه چه:کرد می هق هق خانم زهرا و

 جاي وسفی افتاده، دلش به یوسف سوزه،مهر می بچه این براي دلم.نیست من فکر به کسی!خشک چوب یه نیستم،شدم

  ....انتظاره چشم همش بچه این و رفته حاال!کرده پر باباشو

 مسجد هب دوباري ،یکی یوسف رفتن از بعد.شود طوالنی برایم روز بود شده باعث وهمین رفتم نمی هم مسجد دیگربه

 ایمان پیش مگرفت تصمم بنابراین. کرد می گریه مداوم و یکبند برگردم وقتی تا بود کرده رابیچاره همه ایمان ولی رفتم

  .بریزد اشک هم مادرش کردبراي می اذیتش یوسف نبود که وضعیت این در امد نمی دلم.بمانم

 خواب از کسی هنوز. برگشت خانه به که گذشت می رفتنش از ماه دو نزدیک.رسید راه از یوسف زود صبح یکروز عاقبت

  .گشت رمیب تازه نان یک با و رفت می بیرون زدن قدم براي صبح نماز از بعد زود صبح که بابا حاج جز بود،به نشده بیدار

 سرم روي را توپ اعتنا بی.است گذاشته جا را کلیدش بابا حاج کردم فکر شدم جا به جا تنبلی با شد بلند که زنگ صداي

 سرعت اب و برخاستم جا از عصبانیت با.شد بلند دوباره زنگ صداي اما بازکند را در خانم زهرا تا ماندم منتظر و کشیدم
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 را ها پله دتن تند.نداشتم را هایش گیري بهانه حوصله. کند بیدار را ایمان زنگ صداي خواست نمی رابرداشتم،دلم چادرم

 وسفی خندان چهره با کردم باز را در وقتی...کند نمی باز را در چرا کجاست، خانم زهرا که بودم فکر این رفتم،در پایین

  :لرزاند  دلم در پشت از یوسف قهقه صداي. بستم را در ازهولم شدم رو در رو

  !خانوما خانوم بستی و در باز که تو_

 سرتا هب دقت با و بود ایستاده جا همان یوسف اما شود داخل یوسف تا رفتم عقب و کردم راباز در دوباه دستپاچه و خجل

  :گفتم اهسته کرد می نگاه من پاي

  !تو،زشته موندي؟بیا اونجا چرا پس_

  .کنم نگات سیر خوام دونه،می خدامی فقط که شده تنگ انقدربرات زشته؟دلم چرا:کرد نگاهم یوسف

  ...اومدي زود انقدر که شده تنگ دلت خیلی معلومه:دادم را نگاهش جواب رنجیده

 یم فحش بهم دارن همه که بپرس ها بچه از برو!خانم محبوب نداشت امکان این از زودتر دیگه:باالانداخت را ابرویش

 دیگه فهمید وقتی کرد تعجب چقدر دونی نمی!بدبخت صادق گردن انداختم و کردم بندي سرهم رو چیز همه دن،تقریبا

  ...داد حق بهم فهمید رو دلیلش وقتی ولی اورد می در شاخ گردم،داشت برنمی

  گفتی؟ همه به!واي:زدم ام گونه به خجالت با

 دنیا دخوا می دلم که هستم خوشحال و زده هیجان انقدر!گفتم همه بله،به:انداخت طرفی به را ساکش و شد داخل یوسف

  .دارن خود جاي که ورفقام کنم،دوست خبر رو

 می پایین ها پله از اش روزه هر پرسش براي اماده کرده بغض و الود خواب بود شده بیدار ما صداي و سر از که ایمان

  ... یوسف بابا بیا،اینم:کردم دستی میاد؟پیش کجاست؟کی بابام بگویید کرد باز دهن تا امد

 هک یوسف به را خودش دوان دوان.درخشید اش معصومانه و زیبا خنده از صورتش تمام و شد گشاد الودش اشک چشمان

 ایشج از سختی به که خانم زهرا. کرد حلقه یوسف دور رابه کوچکش پاي و دست و رساند بود گشوده اغوش رویش به

 ،بعدکرد سجده و نشست زمین روي زحمت با کرد می بوسه غرق را ایمان روي و سر که یوسف دیدن با بود شده بلند

  :گفت باشد خواسته توضیح او از کسی انگار

  ...بیارم بجا شکر سجده دیدمش تا برگشت سالم و صحیح یوسف اگه بودم کرده نذر_

  ...جون مادر کردین نذر خیلی انگار:خندیدم دل ته از

  ...ودمب یوسف انتظار چشم ایمان گناهی بی و تو جوون دل براي بیشتر قسم خدا به!مادر اي:داد تکان سري خانم زهرا

 مامان،حاال نکنه درد شما دست:بوسید را موهایش روي و رفت مادرش سمت به داشت بغل را ایمان که همانطور یوسف

  خواي؟ می و من ایمان و محبوب خاطر به دیگه
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 و جرن نزدیک از نبودي که گذره؟تو می چی اینا دل تو دونی می چه تو:مالید را خیسش چشمان انگشت با خانم زهرا

 که االح همین تا گرفته بهونه و کرده گریه بچه این رفتی تو که روزي از خدا به...باشی شاهد رو پسر و مادر این عذاب

  !تو به چسبیده

 بی یگهد صاحب بی دل این!مادر گذشته چی من بر دونی نمی هم تو:گفت لب وزیر انداخت من به نگاهی متفکر یوسف

  ...شده طاقت

 اموشخ یوسف و نزد حرفی دیگر بابازهراخانم حاج ورود با.کنم اماده را صبحانه وسایل تا دویدم اشپزخانه به زده خجالت

  .شد

***  

 به هم ملوك عمه.داشتند شرکت ان در یوسف منو اول درجه فامیل از نفر چند که بود اي ساه یوسف،مهمانی و من عقد

 شنیدن از که بودند اش خانواده و فرشته داشت، دععوت من جانب از که تنهاکسی.بودیم کرده دعوت مادرم اصرار

 خواهد نمی ضمن در و کرده چقدرتعجب که کنم حس توانستم می هم تلفن پشت از.شد شوکه یوسف با من خبرازدواج

 به او و ودب رفته کشور از خارج ماموریت به شوهرش.بیاید داد قول سوالی هیچ بی که بود این.برنجم من که بزند حرفی

 اصرارکرد فیوس چه هر.سپید رنگ به سبک و نرم چادري با داشتم برتن سپید رنگ به اي بسیارساده لباس.امد تنهایی

 جاي چپم تدس سوم برانگشت ام قبلی حلقه جاي به که طال از ساده و سبک اي حلقه تنها.نکردم قبول بخرم طالولباس

 ساده همانیم یک به تبدیل  عروسی جشن ترها بزرگ دید صالح به.بدهم ایمان به بعدها تا گذاشتم جایی را یونس حلقه

 خواندن از پس یوسف و ومن امد بابا حاج خانه به شاگردش همراه بود نازنینی پیرمرد که عاقد افتاب غروب از قبل.شد شام

 سند اصرار به بابا حاج اما بود سرخ گل شاخه چهارده و خدا کالم جلد یک ام مهریه.شدیم شوهر و زن عقد،رسما خطبه

  :کرد قانعم پرمهر لحنی با و نکرد قبول کردم مخالفت هرچه.کرد نامم به را اش مغازه

 فرقی هتوست،چ مال انگار که یوسفه سهم هم مغازه دیگه برسه،نصف تو به االرثش سهم بود کرده وثیت که یونس _

  ...عزیزتري برام ازاوالد دخترمنی،تازه هم داره؟تو

 صداي نه و یدکش کل کسی نه گفتم را »بله«کردم،وقتی می غریبی احساس باز اما بودند کنارم مادرم و مرضیه اینکه با

  !مبارکه:گفت و رابوسید ام پیشانی خانم زهرا شد،فقط بلند زدن دست

 دستم یوسف. گرفت دلم جهت بی من و گذاشتند دستانم در طال اي تکه کدام هر و رابوسیدند صورتم هم مرضیه و مادر

 ردمک می نگاه اطراف به شرمزده و داغ ومن بوسید اطرافیان،می کنجکاو چشم از دور گاهی و بود گرفته دردست رامحکم

 کایتش و گله پراز و پرتوقع همیشه مثل ملوك عمه. شد می راحت نیست،خیالم ما به حواسش کسی دیدم می وقتی و

 در و انداخت بغلم در اضافه شی مثل بود اورده همراهش به که گلی دسته  و کرد اخم افتاد من به چشمش رسید،تا راه از

 بشم تدعو عروسی براي ها غریبه مثل باید داري،من بزرگتري انگار نه علیکی،انگار سالمی،چه چه:گفت سالمم جواب

  کنی؟ می عروسی داري تو بفهمم تا
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  :کرد باز دهان اماده مسلسلی مثل بازکنم،عمه دهان ازانکه قبل

 سیدهنر خامی،عقلت جوونی، تو حاال!کنین می سوءاستفاده وضع این از که نداره،شماهم حواس و هوش اصال که برادرم_

  بده؟ خبر من به کلمه یک نرسیده فکرش به هم بکنی،مادرت هستم ات عمه که من با مشورتی و صالح یه

  :توپید او به رنجش از پر بالحنی و کرد پیدا را مادرم تا گشت بانگاهش انقدر بعد

 من همیش هرچی کنی نمی حساب ادم داخل رو ما اصال تو گرفته فراموشی محمود وقتی فهیمه،از نداشتم توقع تو از_

 القب!من دارم خوشی دل چه!گم؟ می دارم چی دارم،هان؟اصال برادر چندتا من مگه.شم می خبر با که هستم نفري اخرین

  ...نداشتی منو دیدن چشم وقت هیچ تو وگرنه بود محمود واجبار زور به دادین می من به خبري یه که هم

 نکند ریزيابرو یوسف فامیل و خانواده جلوي این از بیشتر تا رابخواباند عمه صداي و سر نحوي به خواست می که مرضیه

  :گرفت را عمه دست مهربانی با

 بوبهمح اومد،اخه پیش ناگهانی خیلی چیز همه.نداشتیم خبر هم خودمون ما خدا به جون،واهللا عمه نشده چیزي که حاال_

  ...داره اختیار خودش دیگه

  :گفت ناراحتی با و کشید بیرون مرضیه دست از را دستش ناگهان عمه

 و پره دلت هم هنوز بهروز خواستگاري سر از تو!توست هاي کاري شیرین از اینم دونم می که نزن حرف دیگه تو_

  ...تبلدنیس ها بدجنسی این از محبوبه گرنه و نکنه خبر منو که خوندي محبوبه گوش توي تو هم اینبار مطمئنم

  ...جون عمه اِ:برچید لب مرضیه

 کنن می نگاهتون دارن همه بنشینید بفرمایید نگفت،حاال من به چیزي مرضیه جون، عمه نه:گفتم قاطعانه رفتمو جلو

  ...نیست درست

 جا حسابی من محکم و قاطع لحن از بود پیدا.نشست خالی صندلی اولین روي ساکت و انداخت اطراف به نگاهی عمه

 تا امدند یوسف و من طرف به شمس اقا و بهروز بعد.نداشتم را لحن ان با هم ان زدن حرف روي هرگز من خورده،چون

 و مگینغ رسید من جلوي وقتی.کند پنهان را اش ناراحتی تا کرد نمی تالشی هیچ و بود بهروزناراحت.بگویند تبریک

  ...هستند جلوتر ازمن همیشه محبی برادرهاي این!دادمت دست از باز:گفت ناراحت

  .نیستن ننه بچه تو مثل چون:گفتم کنم را اش مالحظه انکه بی

 ابلممق طرف جواب که وقتهایی معمول طبق.شدم دور او از متعجبش نگاه به توجه بی من و کرد نگاهم تعجب با بهروز

 کی م،تانبود پشیمان اما.لرزید می پایم دست و زد می تند تند بود،قلبم هم اي کوبنده جواب خودم خیال به و دادم می را

  :کشید اغوشم در محکم فرشته که بودم خیال و فکر گفتم،در نمی چیزي و شنیدم می مفت حرف باید

  ...شنیدم وقتی شدم خوشحال چقدر!خانوم عروس باشه مبارك واي_
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  !هیس:فشردم ام بینی روي را دستم خجالت با

  چیه؟:گفت و انداخت اطراف به نگاهی

  .زشته...نگو اینطوري:کردم پچ پچ

  .بود شده پخته و افتاده جا چشمانش نگاه و چاق و پر خندید،صورتش

  .بگم باید چی دیگه،پس عروسی هستی؟خوب خجالتی هات دختري زمون مثل هنوز تو_

  :گفتم فوري زند،پس می را خودش حرف و نیست بدار دست او بگویم هرچه دانستم می

  تنهایی؟ تو چرا کجان؟پس ها بچه و اقا محمد_

  .نشست مشکی چادر با همانطور و رفت خالی صندلی یک سمت به فرشته

 نفس یه خواد می نداشتم،دلم رو هاشون شیطنت و کاري کتک هستن،حوصله مادر پیش هم ها مالزي،بچه رفته محمد _

  ....بهم پرن می گربه و سگ مثل نگو،دایم که شدن شیطون انقدر.بکشم راحت

  بیاري؟ در رو چادرت خواي می:گفتم اهسته

  .ترم راحت اینطوري!نه:باالانداخت ابرو و انداخت اطراف به نگاهی فرشته

 رو لتقاب: گذاشت دستانم در مخملی اي جعبه گشتن ازکلی بعد کردو فرو رنگش اي قهوه کیف درون را دستش بعد

  .گفت تبریک و رسوند رو سالمت نداره،محمدم

 او عجله و شتاب با احمد و مرضیه و ومادر شد حال بد پدرم شب اخر فقط نیست یادم به زیادي چیز شب ان مهمانی از

 رفتن بعداز.رفتند و کردند خداحافظی یکی یکی ها مهمان ان از بعد و خورد بهم جشن تقریبا و بردند خودمان خانه به را

  :تگرف را دستم خانم زهرا که بشورم بود کرده تبدیل جنگ میدان به را  اشپزخانه که را ظرفها خواستم می ها مهمان

  بشوري؟ ظرف خواي شدي،می عروس امشب تو ،ناسالمتی محبوبه کن ول رو اینا_

  شورن؟ نمی ظرف ها عروس مگه:زدم لبخند

  ...بخوابه جا همین برده،بذار خوابش که هم ایمان! نه:داد،گفت می هل در طرف به مرا که همانطور

  ...گیره می بهانه بشه بیدار شب آخه،اگه:کردم باز دهان خجالت از سرخ

 مومی بچه خوابه،من کله یه ظهر فردا تا که شده خسته نترس،انقدر:داد هل ها پله سمت به مرا دست با خانم زهرا

  .بخیر برو،شب.شناسم

  ...ریخته کار همه این...تنها دست شما اخه:گفتم دوباره
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  !بخیر شب:کرد تکرار محکم و قاطع خانم زهرا

 یم کند،دلم می نگاهم هنوز خانم زهرا کردم می احساس.بود شده داغ تنم تمام خجالت شدت از.رفتم باال ها پله از ناچار

 ،بابود کرده عوض را هایش لباس.دیدم پنجره پشت را یوسف کردم باز که را اتاقم در.شدم می پیدا نا جوري خواست

 یونس زا بلندتر خیلی قدش.کشید اغوشم در محکم بدهد من به زدن حرف مهلت انکه بی و برگشت سویم به در صداي

 مقایسه هم اب رو برادر تا دو این همیشه مجبوري تو!کن بس:زدم نهیب خودم به فوري فکر این بود،با تر ورزیده هیکلش و

  کنی؟

 بیرون بازوانش حصار از را خودم کردم می سعی هول و شرمزده من و بوسید می حرارت با را رویم و سر یوسف

  :گفت غمگین نگاهی با و کرد رهایم بکشم،عاقبت

  داري؟ دوست منو هم هنوز تو محبوب _

 قابلمم زمین روي یوسف. کنم نگاه چشمانش در داشتم شرم.دادم تکان مثبت عالمت به را سرم و نشستم تخت روي

  نداري؟ دوستم کنی،مگه فرار ازدست خواي می مونی؟همش می یخ مثل چرا پس:نشست

 هیچ...کردم می مجسم رو لحظه این خیالم تو همیشه:گذاشت پاهایم روي را بماند،سرش من جواب منتظر انکه بی بعد

  ...داره فرق خیلی واقعیت با خیال انگار خوب.نبود اینطوري وقت

  بود؟ چطوري پس:پرسیدم امد می در زور به که صدایی با

 می تباهاش انگار ولی...من مثل بودي مشتاق هم بگم؟تو خواستی،چطوري می منو هم تو:کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

  .کردم

 هک بود چه او نبودم؟گناه اش رسمی و عقدي زن من داشت؟مگر گناهی چه او.سوخت برایش دلم هایش حرف شنیدن با

 وجدان عذاب احساس تا و رفتم می کلنجار خودم با هنوز و کشیدم می خجالت خودم از حاال و بودم کرده ازدواج قبال من

 االداشتم؟ح را یوسف با ازدواج ارزوي روزي که نبودم من ببرم؟مگر بین دارم،از یونس خاطره به نسبت که را گناهی و

  بود؟ شده چوب،خشکم یک مثل جدي و سرد انقدر چرا بودم رسیده ارزویم به که

 هب کردم وادار را خودم و بستم را چشمانم کردم،بعد می نوازش را یوسف کوتاه موهاي جنگیدم می خودم با که همانطور

 شردمف هم روي محکم را چشمانم. بودم لبریز و پر یوسف عشق از و بودم نکرده ازدواج هنوز که وزهایی به برگردم عقب

 نچشیده را اش مزه هرگز روز ان تا که بود رویم پیش هیجان و شور از کشیدم،دنیایی خودم سمت به را یوسف و

  .رفتم می همراهش روزها ان تصور با من و بود اشتیاق و شور سراپا بودم،یوسف

 اي چهب مثل من و برخاست جا از اذان صداي شنیدن با یوسف بودیم، بیدار هنوز ما شد بلند صبح اذان صداي وقتی

  .رفتم خواب به حریصانه کوچک
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 واستخ می دلم من که هرچند.رفتیم شمال زیباي و سبز ازشهرهاي یکی به عسل ماه براي اصراریوسف به روزبعد چند

  .ببرد لذت سفرمان از هم ایمان تا باشیم دریا کنار که داشت اصرار یوسف اما بروم مشهد به

 لحنی با مادرش چراهاي جواب در.نکرد قبول یوسف بگذاریم انها پیش را ایمان کردند اصرار خانم زهرا و مادر چه هر

  :گفت گذاشت نمی باقی حرفی جاي که قاطع

 ما ارک به کاري طفلک این کنه،بعدشم می دق نبینه رو محبوبه و من روز چند کوچیکه،اگر خیلی دلش بچه این_

  ...شه می تنگ براش دلم نبینم را ایمان روز چند من اگه تازه...نداره

 اهو.ماندیم بابا حاج دوستان از یکی ویالي در هفته یک.کردم می سیر را عرش یوسف جواب از خوشحال و شاد من و

 ،برمیبود خریده برایش یوسف رسیدن محض به که را کوچکش بیل و سطل صبح از ایمان. بود موج بی دریا و عالی

 کانت جایش از رفت نمی مالش دلش گرسنگی شدت از وقتی تا و نشست می ها ماسه و شن روي ویال جلوي و داشت

  :خندید می و کرد می نگاهش پنجره پشت از گاهی یوسف. خورد نمی

  ...گذره می خوش بهش چقدر اینجا ببین.کرد می مون بیچاره ایمان مشهد رفتیم می خانم،اگه محبوب بفرما_

  ...جالبه خیلی دیگه این!بچه یه با عسل ماه:دادم می را جوابش خندن من و

  !روش جالبه،اینم خیلی تو چیز همه:کشید می اغوشم در مشتاق و گرم یوسف

 می فرو خواب به کنارم که گاهی.کرد می را بودم کرده تجربه که وحشتناکی تنهایی ان تمام جبران کارهایش با یوسف

 می ام خواستگاري به که بود یوسف  اول روز همان از اگر شد می چه کردم می فکر خودم با و کردم می نگاهش رفت

  زد؟ می حرف من مورد در مادرش و پدر با یونس از اگرزودتر شد می امد؟چه

 شکر را خدا رسید می اینجا به افکارم رشته وقتی.نداشتم را ایمان که بود این تفاوتش تنها کردم می فکر خوشبینی با بعد

 دوست و تر شیرین روز روزبه که را کوچکم ایمان حاال و رفته پیش بود مقدر برایم که همانطوري چیز همه که کردم می

  .شد،داشتم ترمی داشتنی

 شد و حالخوش یوسف، محبت و عشق از لبریز ایمان منو. بودیم دگري هاي ادم نفرمان هرسه برگشتیم مسافرت از وقتی

  !شاکر و راضی رویاهایش عشق وصال از سرمست یوسف و

 و من ازجانب خیالشان اما بود چکان وخون تازه همیشه اگرچه یونس داغ.بودند شده عوض هم بابا وحاج خانم زهرا حتی

 خانم هراز قول به.بودند سپاسگزار و شاکر را خدا گشت نمی بر جبهه به دیگر یوسف که این از و بود شده راحت ایمان

  .کشیدند می راحتی به نفسی خودشان و گذاشته یوسف هاي شانه بر را یونس سنگین بار

 من ،اززندگی به امید.رسیدم می خانه کارهاي به و شدم می بلند ازجا یوسف عشق دیگربه.بود شده عوض هم من زندگی

 و عشق اب را کنم،خانه درست جدیدي غذاي کردم می سعی اشپزخانه در روزها اکثر.بود ساخته خوشبین و شاد شخصیتی

 اوقات کثرا که کوچکم ایمان. بود گذاشته زیادي تاثیر هم ایمان روحیه در تغییرات این همه و کردم می تمیز انرژي و شور
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 مادر و پدربزرگ صداي گاهی که طوري به و بود شده جوش و جنب پر و شیطان تازگی به بود حرف کم و  گیر گوشه

  .اورد می در را بزرگش

 مه خودش.بود بهبود به رو اش افسردگی حالت و  شده کم وسواسش شدت از.بود بهترکرده هم را مادرم من،حال زندگی

 شده،دیگه احتر خیلی ،خیالم برداشتی من هاي شونه روي از بزرگی بار یه انگار گرفتی سامون و سر تو وقتی از گفت می

  .ذارم می بالش رو راحت سر ها شب

  :زد می صدایم کرد می باز را در تا بود یوسف تر خوشحال همه از میان این در

  سالم،کجایی؟ محبوب _

  !؟کجایی پرسی می باز باشه که هم چشمت جلوي محبوب... زنی می داد چته؟نرسیده:کرد می اعتراض خانم زهرا گاهی

  .کنم می باز رو در محبوب صداي عشق به اصال.بده جواب خوام می:زد می قهقه یوسف

 مکرد می اصرار چه هر.شد می دور ازیوسف و گفت می »استغفراهللا«لب زیر خجالت با خانم زهرا و گزیدم می لب من

  :کرد می نگاهم زد موجمی نگاهش در که عشقی با.گرفت نمی نزند،جدي ها حرف ازاین

 شزن عاشق ادم داره عیب بدونن،مگه همه بذار.شم می دیوونه نباشی روز یه خونه،اگه ام تومی عشق به نگم؟من چرا_

  باشه؟

  ...یباش پررو و جسور انقدر خواد نمی دیگه!دونن می نزن،همه جار دیگه نداره،ولی عیب نخیر:کردم می نگاهش عصبی

 رومی تشراس کنه سوال ازم کسی داره؟اگه ربطی چه کسی باشم،به پررو و جسور خواد می دلم:بوسید می را دستم یوسف

  .نزنم حرف منم تا گم،نپرسن

 برایم مناسبت اب و مناسبت بی که اش،هدایایی عاشقانه هاي حرف.داشت دنبال به برام شگفتی از دنیایی یوسف با زندگی

 در را ایمان گاهی.کرد می ام شرمنده حسابی گاهی و داد می انجام نداشتم اصالانتظار که خاصی کارهاي و خرید می

 هرچقدر.کرد تمیزمی عالقه و عشق با و برد می دستشویی رابه بچه بودم خواب من اگر ها صبح.شست می دستشویی

  :گفت می و کرد نمی قبول بگذارد خودم عهده به را کار این کردم می خواهش

  .کنم بیدارت ایمان دستشویی خاطر به که باشم انصاف بی خیلی باید خوابی تو وقتی_

  نیستی؟ خواب خودت مگه:گفتم می شرمنده

  ...کنه می بیدار منو ایمان چرا،ولی:بوسید می را صورتم

  .میام خودم!کن بیدار رو نکن،مامان بیدار رو یوسف بابا دیگه:کردم می رادعوا ایمان

  .چاکترم خودم!خوشگلم نده گوش حرفش به:بوسید می را بچه عاشقانه یوسف و خندید می ایمان
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 یم،انقدربرو خرید به هم کردبا می داشتم،اصرار الزم خودم براي چیزي اگر.داد می انجام اصرار با یوسف داشتیم خرید هرچه

  .کردم می اش مسخره گاهی.شدم می خسته که کرد می رو زیرو را ها مغازه کوچکی چیز هر براي دقت با و حوصله با

  .بخري چیزي تایه میاي و ري می دفعه کنی،صد می خرید ها زن مثل تو!زنک خالهِ  یوسف _

 ریدخ امدیم بده؟ثانیا کنم، می خرید اونا مثل من که دارن ایرادي چه مگه زنا اوال:داد می را جوابم شود ناراحت انکه بدون

  .مبشی پشیمون نبینیم، بهتر چیز یه بعدا که کنیم رونگاه جا همه خوب باید کنیم سک سک که نیامدیم

  :کشید می اه حسرت با کردم می تعریف مرضیه براي وقتی

 هک هم بعدش خرید، بیاد باهات تا بري اش صدقه قربون گیره،انقدرباید می و ادم جون احمد!محبوب حالت به خوش_

 هر نمی دومی سراغ باشه داشته رو نظر مورد جنس که اي مغازه اولین!ها بچه زنه،مثل می نق و زنه می غر کلی اد می

 چیزي هر براي یوسف چرا که ناراحتی تو حاال دستش، از گه می ام گریه وقتها بعضی.برگردیم یا بخر و همین یا گه می

  !داري رو خیلی خدا به گرده،واهللا می رو جا صد

  :زد می دستم پشت حرص با مرضیه گرفت، می ام خنده هایش حرف از

 در ادا و ناز و کنه می لوس و خودش خانما خانم قت و میره،اون می خانوم براي بیچاره داره،پسره هم خنده!زهرمار_

  ...گم می بهت دارم!ها محبوب نکن ناشکري...میاره

 گرانمن که اي مسئله تنها.کردم می تشکر خوبم زندگی خاطر به خداوند از دل در و گرفتم می گاز را زبانم فوري من و

 هب حتی.زد نمی حرف کسی با و رفت می فرو سکوت در ها اسمان،ساعت به خیره یوسف که بود هایی شب کرد می

  کنی؟ می فکر چی به پرسیدم می کرد،وقتی نمی نگاه پلکید می برش و دور که ایمان

 صداي زا سنگین و سرد!بود شبهایی چه.افتادم جبهه هاي شب یاد!هیچی به:داد می را جوابم افسرده و داد می تکان سري

  ...غافلگیر رو ما و کرد می روشن رو اسمون سبز و منور،قرمز دو یکی دشمن،گاهی اتش

 تا خالی دست و تنها که کنم می فکر هایی شب بودن،به کردن دعا مشغول صبح خود تا که کنم می فکر هایی بچه به

 خودم با شد می ندبل صدایی یه میزد،تا تند تند قلبم برگردیم تا بودکه ترسناك انقدر شب رفتم،سکوت جلومی دشمن دل

 می یشمن مار االن که شد می سیخ تنم به مو شد می بلند کنارم که خش خش صداي هر.شدم اسیر!شد تموم گفتم می

  ... محبوبه فهمیدي می کاش.بود شبهایی چه که واي...کنن می پیدا را کبودم و کرده باد  جسد ها بچه صبح و زنه

 گرنتوانددی که کنم دفن جایی و بکشم بیرون سرش از را خاطراتش از قسمت ان خواست می کردم،دلم نگاهش وحشت با

  .بماند ما پیش نگذارد ها شب ان هوش ترسیدم می...شود هوایی باز ترسیدم می.کند پیدایشان

 ستهدر!نفهمیدن هیچوقت تو امثال تو که ،چیزي یوسف فهمم می خوب رو چیز یه من:دادم می را جوابش خشم با گاهی

 روز  هر و درخطربودین شما که گذاشتین،درسته دست کف رو جونتون و بودین تفنگ و توپ جلوي مقدم خط در شما که
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 دهندی نباید رو ها زن ما نقش ولی بود شما مال شهادت و شدن مجروح و اسیري که کردین،درسته می قمار جونتون رو

  چی؟ ما پس...بوده ها رزمنده شما به مربوط کردن تحسین و سرودن و گفتن چی هر حاال تا!بگیرید

  :میزدم فریاد نگفته هاي حرف لبریزاز من کرد می نگاهم باتعجب یوسف

 وهرش که یتیمی هاي وبچه بیوه هاي زن دل دادن،از دست از رو پسرشون که گه نمی مادرهایی سوخته ازدل هیچکس_

 شیدنک رنج تنهایی و فقر،سختی و کنن،نداري می تحمل دارن که هایی سختی و دادن دست از جنگ روتوي پدرشون و

 هک هایی زن...نیاره روش به اش بچه خاطر به و بشنوه مجبوره که هایی طعنه و زن،تهمت یه هاي شونه رو زندگی بار

 ندگیز اقتصادي بد ضعیت و این تو مجبورن تنها دست.ره می دست از شون جوونی و عمر شوهراسیرشون انتظار چشم

  .بچرخونن رو شون

 جانبازهاي.ننک داري نگه جانبازشون شوهر یا پسر از باید بلکه بکشن دوش به رو زندگی بار مجبورن تنها نه که هایی زن

 شن می زناشون و دادن دست از رو شون بینایی که جانبازهایی.بدن تکون رو انگشتشون تونن نمی حتی که نخا قطع

  ...زندگی شن عصا،می شن چشم،می

 مدت ماش...کنه نمی دانی قدر زناشون طاقت و صبر از کردن،هیچکس پیدا مشکل جنگ تو نظرروانی از که هاي جانباز

  ...ر،اسی انتظاري داري،چشم بیوگی،یتیم!کنن روتحمل جنگ عواقب باید عمر یه ها زن ولی بودن جبهه تو معینی

  .کنم صحبت بریزم اشک انکه بی کردم می سعی و کردم می پاك ر هایم اشک

 یدون بدبختی؟می و سختی چه کنه؟با می بزرگ شو ها بچه داره چطوري دونی داره،می خبر افسانه و من دل از کی_

 کردن می نگاهم تردید و شک و سوءظن با چقدر دونی زدن؟می بهم کنایه وگوشه تهمت کشیدم،چقدر سختی چقدر من

 دونی دارن؟می دل به داغی کشن؟چه می چی من ومادر مادرت دونی بیارم؟می در دستشون از و شوهراشون مبادا که

  ....ندید رو پدرش هیچوقت ایمان دونی کنه؟می داري نگه ازش باید که مادرمه این و شه نمی عادي ادم وقت هیچ پدرم

  .پوشاند می را صورتم پهناي اشک و افتادم می گریه به باز کردم می سعی چقدر هر

  :کرد می زمزمه گوشم زیر و زد می پشتم به ارام هاي ضربه گرفت،با می اغوشم در ناراحت و دستپاچه یوسف

 داري حق تو.بود نکرده نگاه کشیدن ها رزمنده خانواده که هایی رنج و سختی به هیچکس.داري حق تو!باش اروم_

  .نکن گریه کنم می خواهش...شد تموم چیز همه.نباش ناراحت دیگه.عزیزم

 از رو هاشون بچه که مادري هزار هزاران و تو مادر و مادرم دل داغ شده،ولی تموم من براي:دادم می جواب دل در من و

  ...است تازه همیشه دادن دست

 و تر برجسته که بود مردان نقش این معمول طبق.کرد نمی عوض را بیشتر،چیزي زدن نزنم،حرف حرفی دادم ترجیح اما

  :مگفت لب زیر.شد نمی عوض چیزي دادم می  سخن داد زنان ي پیدا نا نقش درباره چه خورد،هر می چشم تربه نمایان

  ...مردها این_
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  .مونه می عاشقانه زمزمه مثل من براي بگی هرچی بده،تو فحش.نکش بگو،خجالت خواي می هرچی:خندید یوسف

 نام،مردهايگم و ناپیدا زنهاي.داشت ادامه همیشه و همیشه که بود جریانی بود؟این چه او زدم،تقصیر لبخند میلم خالف بر

  ...پیدا و قهرمان

 نزد عربی کشوري به اي انگیزه چه با نفهمیدم وقت هیچ.کرد ترك را ایران همیشه براي من،بهروز ازدواج از بعد مدتی

 بود،جریان امده مادرم دیدن به گریان و ناالن که ام ازعمه ما و نیامد ما پیش خداحافظی براي حتی چون.رفت عمویش

 قیافه و داشت دست در میخک گل اي دسته.شد پیدا ام عمه کله سرو که بودم مادرم خانه هم من روز ان.شنیدیم را

 و انداخت نمدرگرد دست کردم باز برایش را در اینکه محض به. بود پر پیدایی نا پشیمانی از اش ناراضی و متوقع همیشه

  :گفت کنان هق هق

  اومد؟ سرم بالیی چه دیدي جون محبوب _

 و چپ به را سنگینش و چاق هیکل که همانطور.رفت ساختمان طرف به و زد کنار مرا دهد ادامه را حرفش انکه بی بعد

  :زد می صدا کرد می کج راست

  ...شدم شاد دشمن که ببین بیا!خانوم فهیمه...فهیمه_

 تپاچهدس مادر.زد صدا را مادرم دوباره و کرد خالی صدا سرو با بود دستش در که رادردستمالی اش کنان،بینی هق هق بعد

  خانوم؟ ملوك شده شده؟چی چی: شد خیره ام عمه به بعد من به پرسشگرانه و امد در جلوي هول و

 دولپان باحرکاتی را مادر که همانطور و انداخت مادرم گردن دور را دستش دو و طرفم کرد پرت تقریبا را گل  دسته عمه

  :نالید داد می تکان وار

  ....شدم شاد دشمن.فهمیه دارم حالی چه دونی رفت،نمی دیشب بهروز_

  :گفت و انداخت بودم ایستاده کنارشان معذب و بالتکلیف من،که به نگاهی بعد

  ...شدم ،بیچاره محبوبه کشیدي اهی چه_

  ....بود خودم تقصیر!باد برخودم لعنت که کردم خودم:نداد مهلت ام عمه که بگویم چیزي که کردم باز را دهانم

  .شد ولو هال الکی پشتی اولین کنار و شد خانه وارد و زد کنار را مادر بعد

 فکر یکس خواد نمی دلم.بگیر زن که اصرار پشت اصرار.کردم تنگ بهش رو گرفتم،عرصه شسخت ام بچه به خیلی_

  ...قحطه زن من بهروز براي کنه

 وشمکنم،گ ازدواج که نیستم شرایطی تو نذار،االن فشار تحت منو انقدر من مادر گفت کرد،هی صبوري ام بچه چقدر

  .نبود بدهکار
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 شده رو اون به رو این از ام بچه کردي ازدوج تو وقتی از:زد اش سینه به دست با و کرد من به نگاهی دوباره عمه

 وشگ نوار اتاقش تو اوقات اکثر. بود شده ندارم اشتها زبونش ورد.خورد می غذا نه زد می حرف بود،نه توخودش همش.بود

 گذاشت نشد،اخرش که نشد بیارم درش حال اون از تا زدم می در اون درو این هرچی.بود افتاده خوراك و خواب از.داد می

  ...ایستهو خودش پاي روي خواد می گفت می...کنه تکلیف و تعیین برایش کسی نداره طاقت دیگه گفت بهم.رفت و

  :انداخت مادرم به جانب به حق ونگاهی کرد فین دستمال در عمه

  خواستم؟ اي چیزدیگه صالحش خیرو جز کردم؟مگه حقش در اي دیگه کار خوبی جز من مگه_

  ...نداره وفا هیچی دنیا این تو!دیگه اوالد.خانوم ملوك نکن ناراحت خودتو:نشست عمه جلوي زانو دو مادر

  :گفت است شده ساکت فهمیدمادرم وقتی بعد مدتی.داد می سرتکان و زد می دستش روي بادست ام عمه

 من.روشکوند دلم اینطوري خدا که شکستم رو محبوب دل من شاید گم می خودم با بطلبم،همش حاللیت ازتون امدم_

 رمیب ناهار پارك،براي ره می دست به پایه چهار ازصبح!داره زن انگار نه انگار که نداشتم،شمس رو کسی بهروز جز که

  .شدم تنها تنهاي پارك،دیگه ره می کوتا چرت یه و ناهار از بعد گرده،دوباره

 سابح به بذار تو زدم هم حرفی نداشتم،اگه قصدي وقت هیچ من جون کن،عمه حالل منو محبوبه: گرفت را دستم بعد

  !من وخرفتی پیري

 که هگرده،نرفت برمی بهروز اقا.نگرفتم دل به و نشدم ناراحت اصال جون؟من عمه حرفیه چه این:گفتم دستپاچه و هول

  ...بشه موندگار

  !مادر بشنوه زبونت از خدا:کشید دل ته از اهی عمه

 این به خیلی هک من:گفت و کرد نگاهم افتاده،متفکرانه اتفاقی چه و گفته چه ام عمه کردم تعریف یوسف براي وقتی شب

  .دارم اعتقاد موضوع

  گرده؟ برمی و شه نمی موندگار بهروز موضوعی؟اینکه چه به:کردم نگاهش تعجب با

  ...بشکنه ور کسی دل ادم نکنه گیراست،خدا خیلی شکسته دل اه اینکه!بابا نه:گفت خورد،لبخندزنان جا حرفم از یوسف

  .شکست خیلی حرفاش از دلم نکشیدم،بااینکه اه ام عمه براي وقت هیچ من ولی:گفتم لب زیر

 هم یخدای باالخره خانومی،ولی خیلی تو برم،چون قربونت الهی:کشاند خودش طرف به را من و گرفت را دستم یوسف

  ...داده دست از رو جواهري چه بفهمه ات عمه تا حاالمونده.هست

  .دارم باهات مهمتري خیلی نگو،کاراي هیچی!هیس:گذاشت لبهایم روي را بزنم،دستش حرفی ازانکه قبل

 و عشق پراز داشت، فرق اولم زندگی با درجه هشتاد و صد یوسف با زندگی.گرفت می خندهام هایش حرف از گاهی

 به که اییه شدم،وقت می لبریز یوسف عشق از خیلی گاهی فقط.نبودم ناراضی و خسته روزش هیچ از من و بود شگفتی
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 در.گرفت می بر در را وجودم تمام گناه احساس و افتادم می یونس یاد کردم،به م شکر دل ازته را خدا ام زندگی  خاطر

 وبرور یوسف با کردم می سعی پرازاشک چشمانی و ازبغض گرفته گلویی با و شدم می حرف کم و ساکت مواقع این

 دبارص کردو می پیچم سوال اوایل.گذاشت می تنهایم مواقعی چنین در و بود شده موضوع این متوجه هم یوسف. نشوم

  :پرسید می

  ؟...دلخوري من دست شده؟چراناراحتی؟از چی_

 شده چی:میرفت باال تعجب از ابروهاش میزدم پس را دستش شد،وقتی نمی قانع ادم می سرباال جواب هرچه

  نداري؟ محبوب؟دوستم

  .بردار سرم از ندارم،دست حوصله االن دارم،ولی چرادوستت:دادم می را جوابش حوصله بی و کالفه من و

 درچق ومن کند خالی را برم و دور خودش قول به بردتا می خودش با را ایمان شد می بدم حال متوجه وقتی ازمدتی بعد

 در زندگی.باشم ممنونش بیشتر شد می باعث همین و دادند رامی ام ناراختی علت که دانستم می.شدم می سپاسگزارش

 ؟یادتکشی نمی خجالت:زدند می نهیبم اتاق ان دیوار و در انگار.کرد می بیشتر من در را کنده خفه احساس این خانه ان

  ؟...گذراندي هایی شب و روزها چه یونس با رفته

 اقتط بی گاهی من و کردند می سرزنشم زبانی بی زبان با کدامشان هر انگار.امد می بدم ام جهیزیه و وسایل از حتی

 ازطرفی.اوردم می درشان دوباره روز چند از بعد و گذاشتم می خالی هاي کارتن در را همه یا کردم می پرت را وسایلم

 می دل در و شنود می خیره من به محل اهل هاو هسایه همه کردم می احساس.بود اور عذاب برایم محله دران زندگی

 بیچارهشوهر انگار نه انگار!بوده اش فعلی شوهرِ  برادرِ  زن روزگاري روزي انگار نه انگار!کشه نمی خجالت دختره:گویند

 کفن شه؟نذاشت می پسرش عموي زن ادم اخه!کرد می شرم اش ازبچه حداقل نکشید خجالت خودش شده،از شهید اش

  !مادربیچاره اون کشه می چه!وفا بی دنیاي این به تف!شد مرحوم اون برادر زن رفت بدو بشه،بدو خشک شوهره

 می کج را راهم دیدم می دور از را بارافسانه هر.شد بریزم،نمی رادور ام دهنده ازار و افکارمخرب کردم می هرچقدرسعی

 وسفی به راجع حرفی خواست نمی دلم. نشوم روبرو او تابا گرداندم می دیگربر طرف رابه رویم دستپاچه و هول و کردم

  :گفت می زبانی بی بازبان او انگار کشیدم می خجالت افسانه کردم،از می گناه احساس.بکشد پیش

 خواستی می حاال کردي؟ می شوهر حتما کنی؟باید بزرگ را ات بچه و ا زندگی سر باشی؟بشینی من مثل توانستی نمی_

  بود؟ قحطی شدي؟ادم برادرشوهرت زن چرارفتی....ادم همه این کنی شوهر

 می در جلوش از که داري بُرده خُرده ازش ا بدهکاري افسانه به مگه« که دادم می قلب قوت خودم به درتنهایی چه هر

 سیک به بگه؟اصال خواد می چی ان،اون راضی بابات ننه و فامیل و شدي،فک کی زن تو که داره ربطی چه اون ري؟به

 می زدواجا مرحومشون شوهر فامیل با که تو امثال یوسف قول کرده؟به کارو این که هستی تنهاکسی تو مگه چه؟بعدشم

  ...»نشه بزرگ غریبه دست زیر ام بچه خواستم کردم فداکاري من تازه.کنن،زیادن
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 وشاند،دوبارهپ می را ازصورتش می نیمی که بزرگ شکل مستطیل عینک و بلند دار چانه مقنعه ان با افسانه دیدن با ولی

 و بدخلقی باعث شد می بیشتر هم روز روزبه که حساسیت همین.لرزیدم می خجالت از و کردم می راگم پایم و دست

 بعد و کرد من به سرزنشی پر نگاه یوسف کشیدم بلندي فریاد ایمان  اختیارسر بی که روز یک عاقبت.بود شده عصبانیتم

 خیره و تنشس برد،کنارم دیگر اتاق به و کرد لرزید،ارام می کوچکش لبهاي و پریده رنگش ترس از که را  ایمان اینکه از

  :پرسید چشمانم در

  شده؟ میري،چی در کوره از شدي،زود عصبی و اخالق بد خیلی وقته ؟چند محبوبه چته _

  .نیست چیزي:انداختم پایین را سرم دلیلم بی عصبانیت از پشیمان

 وادارم یوسف جدي لحن اما نداشتم را بارش سرزنش نگاه طاقت.کرد بلند را سرم و گذاشت ام چانه زیر را دستش یوسف

  .کنم نگاه زیبایش چشمان به کرد

  ...کشی می داد گناه بی بچه این سر وقتی ندارم،مخصوصا رو تو بداخالقی بگو،طاقت و راستش ،بهم محبوبه _

  ...کنم،چه کار چه دونم می بهتر منه،خودم بچه ایمان: گفتم فکرکنم انکه بی

 دور و احمقانه حرف عجب.شدم خیره کرد تیره را یوسف صورت سرعت به که ناراحتی و رنجش وبه شدم ساکت ناگهان

  .نداشتم ببخشید،منظوري:گفتم پته تته با.بودم زده عقلی از

  .افتادم گریه به طاقت بی که بود درد پر و رنجیده چنان یوسف نگاه ولی

 ونم،ولید می خودم... گیرم رومی همه پاچه شدم سگ مثل من!گی می راست تو.نداشتم منظوري خدا ببخشید،به یوسف _

 رم می وقتی.شم می دیوونه ندارم،دارم رو محل اهل و ها همسایه پرمعنی هاي نگاه طاقت...نیست خودم کنم؟دست چه

 انگار...ندارم رو اثاثیه و اسباب و اتاق این دیدن طاقت!دن می نشون هم به انگشت با و زنن می زل بهم انگارهمه بیرون

 من باامدن و میزدن حرف من درباره انگار شن می ساکت همه رم می جا ؟هر یوسف فهمی کنن،می می سرزنشم همه

  ...کردم کاربدي من انگار کنن می نگاه بهم جوري میشن،همه سکوت به وادار

 صدایش.فشرد سینه به مرا و انداخت بدنم دور را هایش دست یوسف. بدهم ادامه را هایم حرف نگذاشت گریه هق هق

  .کرد می ارامم الالیی مثل

 نهخو یه ریم می!کشی،باشه،چشم می زجر چقدر بفهمم تونم داري،می حق تو.نکن خون و من عزیزم،دل نکن گریه_

  دیگه،چطوره؟

  شن؟ می چی بابا حاج و جون مادر اخه:گفتم کنان هق هق همانطور

 مامان یشپ عمرمون اخر تا نیست قرار که ما.برداریم سرشون از دست میشن هیچی،خوشحال:بوسید را گوشم کنار یوسف

  ...شدن اضافه بهمون بچه دوتا یکی هست،شاید هم کوچیک برامون اینجا.بمونیم اینا
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 شانهن دنبال به... زدم بدي حرف کنی؟مگه می نگام اینطوري چیه؟چرا:کردم،خندید نگاهش هراسان حرف این شنیدن با

  بچه؟:گفتم ترس با کاویدم،بعد را صورتش ازشوخی اي

  ...خوره می شیر و کنه می گریه اولش که داره،همون پا و دست و گوش و چشم دوتا همونکه!آره:زد قهقه یوسف

  .است بچه هنوز ایمان زوده، خیلی حاال که اینه چیه،منظورم بچه دونم می خودم!لوس:زدم کنار را دستش حوصله بی

  ...بعد بشه سالش بیست ایمان ذاریم می گی می راست:راگرفت دستم یوسف

  کنی؟ می مسخره منو:کشیدم حرص با را دستم

  هست؟ اتاق این تو اي دیگه توکس جز آره،مگه:بوسید تک تک را انگشتانم یوسف

  .کرد فرار اتاق از کنان خنده یوسف و کوبیدم اش سینه به محکم دستم کنار بالش با

 کلیفت:اوردم می بهانه اش عجله درمقابل من و کنیم اجاره مستقل اي خانه بود شده مصمم یوسف روزمان ان هاي حرف با

  ...کردن عادت ایمان به خیی بشن،اونا ناراحت شه؟نکنه می چی وپدرت مادر

  .مهمتري همه از برام تو نکن،فعال خیال  فکر انقدر!من با اونش:کرد می قانعم خلقی خوش با یوسف

 وسفی کشید،فهمیدم پیش را مان خانه کردن عوض حرف خانم زهرا وقتی بابا حاج و یوسف بعدازرفتن صبح روز یک

 فهمیدم می من اما کند پنهان را اش ناراحتی کرد می سعی خانم است،زهرا گذاشته میان در ومادرش باپدر را موضوع

  .است دار چقدرغصه

  برید؟ ما پیش از خواید می حتما حاال جون محبوب _

 چی به عراج فهمیدم تا کشید طول اي ثانیه چند که بو کشیده پیش را موضوع مقدمه بی کردم،انقدر نگاهش واج و هاج

  :داد ادامه من سکوت با.کند می صحبت

 و تیدهس جوون که شما مخصوصا...باشه داشته مستقلی زندگی و خونه داره دوست کسی دم،هر می حق بهتون البته_

 وجود هب خصوص کردیم،به عادت بهتون خیلی محبی و سخته،من ماخیلی براي اما.ندارید رو ها پاتال و پیر ما حوصله

  .... ایمان

  :گفتم اهسته.کرد نگاهم غمگین دادو فرو را بغضش

  ...زنیم می سر بهتون ما،ما پیش ایید می شما.گیریم می خونه برا و دور همین ریم،احتماال نمی دوري جاي که ما_

  ....شه می خالی خیلی جاتون:گفت لرزان صدایی با خانم زهرا

 بگیرد یمیتصم اگر یوسف دانستم می اما شدم پشیمان بودم گرفته که تصمیمی از کمی اش غصه پر لحن شنیدن با

 مانپدرهای ازخانه باالتر خیابان چند که جدیدمان خانه بعد،به هفته دو شد،یکی هم همینطور.شود منصرف است محال
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 اي هخان صاحب و خریدیم صاحبش از را ان بعد سال چند که داشتیم دوستش انقدر که اي خانه.کردیم مکان نقل بود

  .شدیم صفا با و نقلی

 همه که خبري.شوم می مادر دوم بار براي که شم متوجه زیادم الودگی خواب و بد حال از کشی اسباب روزهاي همان در

 شقع با و بودم کرده عوض  یوسف اصرار با هم را وسایلم اکثر.داد نشانمان را خانه امد یوسف قول به کرد خوشحال را

  .کردم رامرتب جدیدم ،خانه فرشته و مرضیه باکمک وعالقه

 خریدن به شروع بچه براي و پذیرفتم شادمانی با را ام حاملگی حتی که بودم زده ذوق و خوشحال جاییمان به جا از انقدر

 برایش جوجه و مرغ چند یوسف ازاینکه خصوص بود،به امده خوشش جدید خانه از هم ایمان. کردم سیسمونی وسایل

  .گرفت می را مادربزرگش بهانه کمتر و بود راضی و شادمان بود کرده ول حیاط در و خریده

 عادت حسابی ما وجود به خانم زهرا.بودند زهراخانم و مادر شدند دار غصه و ناراحت جایی به جا این از که کسانی تنها  

 ود،ب ناراحت رفتیم می خانه ان از ما اینکه از هم خودم مادر.بماند تنها سال سه،چهار از پس بود سخت برایش و بود کرده

 خوامب وقت هر بودکه حت را خیالم بودیداما زهراخانم خانه شما اینکه با.شم می کار و کس بی و تنها انگار:«گفت می

  ...»شده خالی دلم ته ري می داري که حاال...ببینمت بیام میتونم

 راحت شانخیال بیایند،کمی دیدنمان به هرروز نتوانند که نشده انقدردور مان فاصله شدند مطمئن وقتی مدتی بعداز اما

 نم سر از دست گذشته خاطرات و اشباح تمام انگار.داشت دیگري بوي و رنگ جدید خانه در یوسف و من زندگی.شد

 ساخته ورصب و عاشق زنی من از ها این همه و بود کرده بیشتر یوسف مرابه وابستگی و جدید،عشق بچه.بودند برداشته

  .بودند

 را بچه ايه تکان عالقه و عشق با بار اولم،این حاملگی برعکس.شد کامل قشنگ و زیبا پسري ورود با جدیدمان زندگی

 یا برادر است قرار بود فهمیده وقتی از ایمان. بودم مان خانواده جمع به ورودش منتظر ذوق و شوق با و کردم، می دنبال

 وقت یبعض.بود گرفته ازما هم را کشیدن نفس اجازه هایش سوال با و شناخت نمی پا از سر باشد داشته خواهرکوچکی

 یاد.کرد می پر را وجودم گناه شدم،احساس می مادري عشق و لذت غرق من و خورد می تکان شکمم در بچه وقتی ها

 جور این.بوسیدم نمی و گرفتم نمی اغوش در حتی را ام بچه.بودم افسرده و ناراحت وجودش از چقدر که افتادم می ایمان

 ار رویش و سر یا امد می در صدایش که دادم می فشارش اغوشم در انقدر و کردم می پیدا بود که جا هر را ایمان مواقع

  .رفتم می اش صدقه قربان من و کرد می نگاهم باتعجب که جایی تا کردم می باران بوسه

 مادرش و پدر به یوسف که بودم امده خانه به بیمارستان از تازه.کرد تصوبیش ایمان و انتخاب یوسف را پسرجدیدمان اسم

  احسانه،چطوره؟ پسر اقا این اسم:گفت بودند امده دیدنم براي که

  نه؟ یا خوبه»احسان«چیه؟ تو نظر محبوبه: گفت و انداخت من به نگاهی بعد

 با که مانای بعداز کردم، نگاه مکید می را دستش شصت بسته چشمان با که پرمویی و قرمز موجود به و دادم تکان سري

  :پرسیدم بود شده خیره بچه به کنجکاوي
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  باشه؟ احسان داداشت اسم داري دوست جون ایمان _

 کرد می سعی خیلی یوسف. شد تصویب بچه براي احسان اسم و داد مثبت جواب بردارد بچه از چشم انکه بی ایمان

 شقع با و کرد می بازي کوچک احسان با ها ساعت خوابید می ایمان که ها شب اما نکند توجه تازه بچه به ایمان جلوي

  :داد رامی جوابم اعتنا بی گرفت می ام خنده کارهایش از وقتی.بوسید می را پایش و دست محبت و

 هک شه نمی باورم. دونه می خدا فقط  که خوشحالم بچه این داشتن از محبوب،انقدر کنی نمی درك منو احساس تو_

  ...تو و من باشه،مال ما مال کوچولو و خوشگل بچه این

  !دیگه شده تو زشته،شبیه چقدر بینی نمی!کن باور:دادم می را جوابش خنده با

  ...ندیدم کوچولو ازاین تر قشنگ و تر زیبا حاالچیزي تا که من:گفت می بخندد ام شوخی به انکه بی

  ..بدي بهم تونستی می که یه چیز بهترین احسان! ممنونم خیلی ازت محبوبه: بوسید می مرا گونه بعد

 تاقانهمش که را او و دادم می شیر بچه به عالقه و عشق با بودم شده بارمادر اولین براي انگار.بودم احسان عاشق هم خودم

 یم خیره خورد می شیر که احسان به ساکت و خورد نمی تکان کنارم از ایمان روزها.کردم می نگاه مکید می ام سینه

 هگرسن و کوچک دهان را ام سینه زور به که افتادم می اش نوزادي روزهاي یاد و گرفت می اتش برایش دلم گاهی.شد

 هگنا و شرم احساس.شود تمام شیرخوردنش تا ماندم می منتظر عالقه و عشق و احساس بی من و گذاشتند می اش

 بغض که بردم می رنج کرد می نگاه برادرش شیرخوردن به زانو دو که ایمان دیدن از انقدر.کشید می اتش را وجودم

 را ام هسین مشتاقانه او و بخورد شیر دادم اجازه دوبار یکی حتی.کردم می بوسه غرق را ایمان سر و گرفت می را گلویم

 اهدش یوسف که بار نیفتد،یک من چشمان به نگاهش تا کرد می نگاه دیگري طرف به خجالت با و گرفت می دردهان

  :کرد نگاه ایمان به تعجب با بود صحنه این

  خوري؟ می شیر داري!بکش خجالت گنده اِاِ،مرد_

  :کردم رادعوا یوسف رنجیده دوید، بیرون اتاق از فوري ایمان و 

  ؟ یوسف داشتی چکارش_

 احسان هک بخوره رو تو شیر بخواد اگه شده بزرگ دیگه ایمان چی؟ یعنی:انداخت راباال ابرویش تعجب وبا نشست کنارم

  ....مونه می گرسنه

 اجازه بهش خودم گاهی،اونم خوره،فقط شیرنمی هردقیقه که ایمان! مونه نمی گرسنه نترس:زدم راکنار دستش عصبی

  .شه می کباب حالش به ادم کنه،دل می نگاه خوره می شیر که احسان به چطور بدونی اگه.دم می

  ...طبیعیه حسادت خورده یه خوب:زد لبخند یوسف

 ديشدی افسردگی ایمان زایمان بعداز من دونی حسرته،می نیست حسادت این!خیر نه:گفتم ایمان از دفاع در فوري

 وت مادر یا مادرم هم بعدش و پرستار اوایل.ندادم شیر بهش عالقه و عشق و نکردم بغلش وقت هیچ دونی داشتم؟می
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 شهید امیر هک بود ماهه دو یکی بدم، شیر بهش رضایت با و کنم بغلش خودم اینکه بدون ذاشتن می دهنش تو منو سینه

 یم حتما ایمان نبود جون مادر اگه....درکارنبود هم زورکی خوردن شیر همون دیگه و شد خشک شیرم بکلی من و شد

 می نه دادم می شیر بهش نه.....نبودم خودم حال به اصال! نه یا مونه می زنده نبود مهم اصال من براي چون مرد

  .کردم براش کنن می هاشون بچه براي دیگه مادراي که کاري هیچ بوسیدمش،نه

 راشب کردم،دلم ظلم ایمان حق در چقدر فهمم می امده دنیا احسان که حاال:لرزید می بغض از بود،صدایم گرفته ام گریه

  ...زنه می زل احسان به صدا و سر بی و مظلوم طور اون وقتی شه می کباب

 ،کاش همحبوب دونستم نمی رو اینها من:داشت لرزه هم او صداي.است شده ناراحت بود انداخت،پیدا پایین را سرش یوسف

  ....کشید خجالت معصوم طفل بچه کردم بدي کار گفتی،چه می بهم زودتر

 من و ردک پر را خانه فضاي شان قهقه صداي بعد لحظه چند.رفت عقبی اتاق ایمان،به دنبال به و شد بلند جایش از بعد

  .گرفت ارام دلم

 تیوق از.نبود کار در شادي و خوشحالی هیچ بار این ام،ولی حامله سوم بار براي شدم متوجه که بود ساله یک احسان

 در ها زده ممات مثل من بودندو خوابیده ها بچه.برگشت خانه به شب یوسف تاوقتی ریختم اشک گرفتم را ازمایشم جواب

 یم هق هق و زده چمباتمه اي گوشه که من دیدن با کرد باز را در که کردم،یوسف می گریه و بودم نشسته تاریکی

 کرد یم سعی سختی به.پرید رویش از من،رنگ کرده پف قرمزو صورت دیدن با و کرد روشن را چراغ.شد کردم،دستپاچه

  .کند حفظ را ارامشش

  جون؟ محبوب شده چی _

 چی:اببیندر صورتم کرد می نشست،سعی کنارم یوسف. بودم عصبانی یوسف دست کردم،از پنهان دستانم میان را سرم

  کنی؟ می گریه شده،چرا

  ناراحتی؟ من دست شده؟از محبوب،چی چیه:کرد نمی رهایم یوسف. رابرگرداندم رویم عصبانی

  ...هات انگاري سهل و تو...توست تقصیر همش.توناراحتم دست از بله:کردم نگاهش حرص با

 مین که من شده؟ چی آخه:نپوشانم را صورتم دوباره تا گرفت محکم را دستانم یوسف. شد سرازیر هایم اشک دوباره

  ...ناراحتی من دست از که شده چی بگو کلمه زنی،یه می حرف چی از فهمم

 نگاهی و کرد صاف را ورقه یوسف. کردم پرت طرفش به بود هایم اشک از خیس و مچاله که را ازمایش ورقه عصبانیت با

  هست؟ کی مال هست؟ چی چیه؟ازمایش دیگه این:کرد نگاه مرا تعجب با بعد.انداخت هایش نوشته به

  ندیدي؟ ورقه باالي و من سوادي؟اسم بی مگه:زدم فریاد سرش عصبانیت با

  هست؟ چی حاالازمایش خوب:خندید یوسف

  ...انگله ازمایش:توپیدم خیالش بی ازخنده عصبی
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  ....گرفتی من از اِ؟یعنی:زد قهقه یوسف

 بی ماد چه با ببین و است،من حاملگی ازمایش این!مزه بی و لوس ادم نخند انقدر:کوبیدم پایش روي محکم دست با

  ...کردم ازدواج سوادي

 مکالمات حد رد رو انگلیسی بنده!شه می چی انگلیسی به حاملگی دونم نمی بنده که ببخشید:خورد را اش خنده یوسف

  ...نیست بلد هم فارسی زبون قضا از که حامله زن یک پست به بخوره ادم بعیده خیلی و بلدم روزمره

 خوردو را اش خنده ام گفته چه من که  شد متوجه انگار بعد لحظه کردم،چند نگاهش الود خشم من و زد قهقه دوباره

  ....دادي چی براي حاملگی چی؟ازمایش که خوب:پرسید

  !شدم بیچاره بشم مطمئن اینکه براي:نالیدم گریه با

  ....ببینم بزن حرف حسابی و گی؟درست می چی ببینم نکن گریه انقدر:گرفت را دستم دوباره یوسف

  ....توست تقصیر همش و ام حامله فهمی؟من نمی چرا:زدم فریاد طاقت بی

 داره،تازهن ناراحتی اینکه:خندید خوشحالی با بعد و ماند جا بر لحظه یوسف. جابرخاستم از کنان هق هق.نداد امانم گریه

  ...باشی خوشحال باید

  ...دیوونه...ببینم برو:زدم پس را دستش عصبی

  ...کمه بازم باشم داشته ازت هم بچه تا هستم،هزار تو دیوونه نداره،من تازگی اینکه خوب:کشید دراغوشم یوسف

 حال همتوج که یوسف. نداشتم را یوسف خوشحالی طاقت و لرزیدم می ناراحتی از.کنارزدم را او رابدهم جوابش انکه بی

 همانطور.نشست کنارم ارام و ساکت یوسف و نشستم تخت روي.کند پنهان  را اش خوشحالی کرد می سعی بود شده بدم

  :دش بلند یوسف صداي که بشوم خالص ناخوانده مهمان این ازدست چطور که بودم فکر این در کردم می گریه که

  ...که نشده ،طوري محبوبه انقدرناراحتی چرا حاال_

 بکشم، شکم به رو بچه این تمام ماه نه باید که هستم بدبخت من نشده،این طوري تو براي بله:کردم نگاهش خشم با

 نوزه ایمان خوره، می و شیرمن هنوز احسان! بماند بعدش زایمان،بیچارگی درد حاال!منه مال بدبختی و درد پا و درد کمر

 ارک چقدر کوچیک بچه دونی کنم؟می نگهداري هم دیگه شیرخوره بچه یه کوچیک بچه تا دو با چطوري است بچه

 املگیح بدبختی دارن،حاال جورکار هزار خودشون که احسان و ایمان. باشه نوزاد کاراي دنبال باید درسته ادم یه داره؟فقط

  ...کنار به زایمان و درد و

  :پرسید ارامش با بدهد دلداري مرا خواست می خودش خیال به یوسف

  بکنی؟ تونی می کار چه اومده پیش که حاال خوب_

  ...بشم خالص شرش از جوري یه باید هیچی...کنم؟ کار چه:توپیدم اش خونسردي از داغ
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  :ودب شده ترسناك و جدي لحنش.ترسیدم که کرد نگاهم جوري کشیدو درهم را هایش اخم حرف این شنیدن با یوسف

  ؟ محبوبه چیه منظورت_

  :داد تکانم عصبانیت با یوسف نزدم، حرفی و ترسیدم اش جدي ازلحن

 اريک عمد و قصد روي از بفهمم اگه کن کنی؟باور کار چه خواي چیه؟می منظورت ؟گفتم محبوبه گی نمی هیچی چرا_

  .کنم می ات خفه دستام همین با بخوره صدمه بیگناه بچه این به که کردي

 قصیرت همش.بشم بدبخت اینطوري تا بهتره کنی ام بهتر،خفه:غریدم خشمگین.شدم عصبانی اش جمله شنیدن از

 بچه این من!من نه توست مشکل این که هم کشم،حاال می تو خونسردي و دلگندگی این از کشم می چی هر...توست

  ...نیست که زور خوام نمی رو

 گم می تبه!زوره اتفاقا:زد فریاد تحکم با و عصبی یوسف کردیم، بلندمی هم براي را صدایمان که بود بار اولین براي

 سفید و یاهس به دست کنم،تو می تو کارا همه خودم نرم دندم!دارم قبول منه،باشه تقصیر.ندارم شوخی باهات اصال محبوبه

 هم حرفی دیگه.کنه کمکت ارم می و نفر یه یا کنم می خودم یا دادن شیر جز به رو بچه کاراي زایدي که هم بعد.نزن

  داري؟

 قبول وريبزا،اینط بدبختی و درد با هم بعد و بکش شکم به من جاي به گی می راست اگه!کنی می هنر:نالیدم بغض با

  .دارم

 بچه این گمب بهت تونم،ولی نمی که کرد،حیفه می رو کار این حتما تونستم می اگه!کردي هنر تو حاال:زد پوزخند یوسف

 اگه داخ هستی،به من مدیون بکنی اي احمقانه کار اگه.بگیري تصمیم براش نفري یک تونی نمی تو و هست هم من

  ...کنم می کاري بفهمم

 صمیمت نفري یه تونی نمی هم تو هست منم بچه توست بچه نکن،اگه تهدید و من انقدر:رفتم حرفش وسط طاقت بی

  چیه؟ خوامش،تکلیف نمی من!بگیري

 بطرفم یوسف انتظارم، برخالف اما کند ترعیبم و تهدید همانطور و بکشد داد فریادم،بلندتر جواب در اوهم انتظارداشتم

 اما رودما باال ازصورتم محافظت براي و کردم راجمع دستانم ناخوداگاه بزند کتکم مبادا که ترسیدم اي لحظه.برگشت

  :گفت الود بغض و گرفته صدایی با و گذاشت پاهایم روي را سرش یوسف

 ،اصالفریادبکش!بزن داد من سر خواي می چقدر کنم،هر می بگی کاري افتم،هر می پات به! محبوبه کنم می التماست_

 این محبوبه کنم می التماس بهت.باش نداشته کاري معصوم طفل اون به اما بشی اروم بشه،تا خالی دلت تا بزن و من بیا

  ... محبوبه کنم می تمنا دار،ازت نگه رو بچه
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 نمی دلم هک کرد می التماس دل ته از و گداز و سوز با چنان.بگویم چه دانستم نمی.شدم سالح ،خلع یوسف حرکت این با

 لقهح محکم پاهایم دور دستش گرفت، باال را سرش یوسف نزدیم،بعد حرفی هیچکداممان لحظه چند.بزنم حرفی امد

  ...کنم می التماس محبوبه: بود لبالب دریا مثل درشتش چشمان و شده

  ...باشه:گفتم اهسته

 دایشبوسید،ص می را پاهایم شوم مانعش خواستم می که من به توجه بی و بود افتاده پاهایم روي یوسف بعد اي لحظه

  .لرزید می غم و شادي از

 تدل تو اب نذارم دم می قول بهت.کردي مدیون و من همیشه براي کارت این با تو.چاکرتم خدا ،به محبوبه چاکرتم_

 می بهت ارمد کی ببین شی، نمی پشیمون محبوبه خدا نیستم،به مرد نکردم کاراتو همه من اگه ببین بخوره،تو تکون

  .شبا نداشته دوستش گی می راست اگه وقت اون...بیاد دنیا داري،بذار دوست رو بچه این چقدر بینی می حاال!گم

 وهرد گاهی.داشت می نگه را ها بچه و امد می خانه به زودتر ساعت دو یکی روز ان فرداي از.کرد عمل حرفش به یوسف

 تیوق و کرد می اشپزي گاهی حتی دهم، انجام کاري هیچ داد نمی رسیداجازه می خانه به وقتی از و برد می پارك به را

 بدست را ام روحیه  کم کم و  گرفت، می ام خنده ازکارهایش.انداخت می را سفره اطوار و ادا کلی با شد می اماده غذا

 هاي حاملگی عکس بر هم بودم افسرده و ناراحت هم بود فرسا طاقت و سخت حسابی بارداري اول هاي ماه.اوردم می

 باال ار  ام معده محتویات شد بلندمی بویی امد،هر می بدم بویی هر از.کرد نمی رهایم اي لحظه تهوع احساس پیشین

 مرضیه اما بودند خوشحال ام حاملگی خبر شنیدن از خانم زهرا و مادر.داشتم سرگیجه و تهوع ها ساعت تا و اوردم می

 سرزنشم نشست می کنارم هربار.کند کباب جگر و دل برایم تا امد می مان خانه به میان در روز یک هر تقریبا. بود نگران

  :کرد می

 مورد مواد تمام بچه.دادي می استراحت خودت به باید سالی سه دو شدي،حداقل حامله زود انقدر کردي بد محبوب  _

  .گیري می پادرد و درد کمر شه، می پوك استخونات!شی می داغون که توهستی گیره،این می تو بدن از رو نیازش

 شیر لیوان تا چهار سه روزي.بخور خوب حداقل پس:چپاند می دهانم در را کباب هاي دادم،لقمه نمی جوابی وقتی

 دارين هم اي جثه باشی،اخه داشته جون بذار...بخوري مرغ و گوشت بیشتر کن سعی هم بخور،غذا پنیر و بخور،ماست

  ...که

  :دادم می را جوابش پر دهان با و باشم داشته را لقمه جویدن فرصت تا گرفتم را دستش

  .دراومد خوره،پدرم می بهم داره ،حالم مرضیه دیگه بسه_

  .چپاند می دردهانم را ها کباب دانه اخرین تا من هاي التماس به توجه بی مرضیه

  .بخوري شده هم زور به ببینم،باید بخور_

  :امد می مرضیه کمک به و بود خانه هم یوسف گاهی
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 نطوريای.بمونه تنت به چیزي یه تا بخوري مدام اري،باید می باال دفعه هزار شب محبوب،تا دیگه کن می راست خوب_

  ...شی می ضعیف

 قمهل کرد می شروع و ریخت می چاي شستم،برایم می را صورتم و دست تا.گرفت می را مرضیه جاي یوسف ها صبح

 المح لقمه همه ان ازدیدن چید،حتی می سفره روي و کرد می درست لقمه تند کردن،تند درست عسل و کره و نان هاي

 می خوردم به زور به را ها لقمه تمام وعصبانیت تشر گاهی و تمنا و خواهش با.نبود بردار دست یوسف اما خورد می بهم

  .بود شده ها مادربزرگ مثل.داد

  .ري می زیردر از داري.بگیري جون بخور اینو_

  دارم؟ شوخی تو با نکن،مگه هِر هِر انقدر:شد می خندیدم،عصبانی می

 هم ،حاالنگرفتی جون حسابی و درست هنوز کري زایمان باشی،توتازه داشته خوب تغذیه باید گفت هم دکتر که دیدي

  ...دوباره که

 شکم هب رو یکی این تونم نمی گفتم بهت من گی؟وقتی می داري حاال:زدم می فریاد و شدم می عصبی مواقع اینجور

  .کردي تهدیدم همه کردي،اون دعوام بکشم

 فتگ دکتر!باشه راحت خیالت.باشم کرده دعوات اگه خندیدم خودم گور به کردم،من غلط من:امد می کوتاه فوري یوسف

  ....افته نمی برات اتفاقی نکنی،هیچ سنگین کار و برسی خودت به اگه

 که پیچید می وجودم در دردي چنان اما بود مانده بچه امدن دنیا به تا هفته هنوز،سه امد سراغم به زایمانم درد که شبی

 پایش و تدس هم یوسف. چسبید یوسف به ایمان و افتاد گریه به احسان من، فریادهاي صداي با.زدم می فریاد اختیار بی

 بردار ور ابی ساك!کن بس:بکشم فریاد سرش شدم مجبور عاقبت.چرخید می خودش دور الکی و بود کرده گم حسابی را

  ...باشه ها بچه مواظب اینجا بیاد کن تلفن مامان به بذار،بعدشم توش لباس تیکه تا چند

  ...دیگه ماه یه بود گفته اد؟دکتر می دنیا به داره بچه مطمئنی حاال:برداشت را ساك دستپاچه یوسف

  ...اد می داره!دیگه؟ ماه یه تا جاش سر بره بگم بچه به باشه،حاال گفته دکتر:نالیدم درد از

 گذاشت،با را گوشی وقتی افتاده اتفاقی چه که میداد توضیح خانم زهرا براي تند تند و عصبی یوسف و میزدم فریاد درد از

 نگشر ایمان. بگیرد تاکسی تا شد خارج خانه از زد می نعره ترس ازشدت که احسان با و پوشید را هایش لباس عجله

 دنیا به بچه ات بمانم بیمارستان در شب دو یکی باید و است راه در اي بچه که بودم داده توضیح برایش چون اما بود پریده

 و پریده رنگ خانم زهرا عاقبت.کرد می کشیدم،نگاه می فریاد اختیار بی که مرا مظلوم و ساکت.بود نترسیده بیاید،خیلی

 ها دکترو کشیدم دردمی من.نیامد دنیا به شب تا بچه.پریدیم تاکسی داخل دستپاچه و هول یوسف و من و شد وارد لرزان

 اتاق به سزارین عمل براي مرا تا گرفت رضایت یوسف دکتراز چرخیدند،عاقبت می برم و دور نگران و عصبی وپرستارها

 هک رادیدم یوسف کردم باز چشم و ادم بهوش وقتی.کردند بیهوشم که خودنبودم حال به درد دیگراز ومن ببرند عمل

  .مردم می نگرانی از داشتم محبوبه، شکر رو خدا:زد دید،لبخند را بازم هاي چشم تا و  نشسته تختم کنار نگران
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  چطوره؟ بچه:پرسیدم حال بی و نگران

  ....خوشگل و ناز ها فرشته دختر،مثل یه!محبوب کنی نمی باور:درخشید می خوشحالی از خندید،صورتش یوسف

 هستها!دختر یک. کردم تشکر خدا از دارم رانگه بچه بود کرده وادارم یوسف اینکه از دل در و بستم را چشمانم ارامش با

  ...ببینمش خوام بیارنش،می بگو:گفتم

  :گفت بدجنسی با بود شده راحت من بابت از خیالش که یوسف

  ...دم،یادته نمی نشونش بهت خواستیش،اصال نمی که تو_

  .ندارم حال!نشو لوس:پریدم حرفش میان به حوصله بی

 برم،خیلی ربونتق: شد بلند گوشم کنار اي زمزمه مثل صدایش.بوسید را ام پیشانی مالیمت نشست،با کنارم دوباره یوسف

  داري؟ چطوري،درد نه؟حاال کشیدي درد

 مخورد می که کوچکی تکان هر با و سوخت سوزان،می خطی مثل کرد،شکمم می درد جایم همه.دادم مثبت سرجواب با

 وشگلیخ دختر چه دونی نمی.... محبوبه ممنونم ازت خیلی:کرد نوازش را صورتم یوسف. شد می پخش بدنم در زیادي درد

  ...بینی می داره،حاال و رنج و درد همه این ارزش.اوردي دنیا به

  .کمکت میان االن زدم زنگ هم خواهرت و مادر به ضمن در.شیربدي بهش بیارنش گم می االن:شد بلند جا بعداز

  ...ازشون داري چطورن،خبر احسان و ایمان: پرسیدم بازحمت

 کوچولوشون خواهر و مامان منتظر و خوبه حالشون هم دو هاست،هر بچه پیش مادرم.باشه راحت خیالت:زد لبخند یوسف

  .هستن

 و مخمور پدرش مثل بودو باز دخترم هاي چشم.شدم مادري عشق و لذت در غرق گذاشت اغوشم رادر بچه پرستار وقتی

  .بود تو با حق:زدم لبخند بود ایستاده سرم باالي که یوسف به. کرد می نگاهم درشت

 یم نگه را ها بچه. امدند می مان خانه به کمک براي نوبت به مرضیه و خانم زهرا و مادر هفته چند تا.زد قهقه یوسف و

  .کردیم قربانی گوسفند یک اش سالمتی براي و گذاشتیم الهام را دخترمان دادند،اسم می انجام را خانه کارهاي و داشتند

 وقتی.بود درامده بابا حاج صداي که رفت کارمی سر به نامرتب وارد تازه بچه خاطر به انقدر و بود دخترمان عاشق یوسف

  :گفت مقدمه بی امد خانهمان به بچه دیدن براي

  !کار سر بیا جاش توبه ها بچه پیش بمونه یوسف جون،بذار محبوب _

  :گفت و رفت اي غره چشم یوسف به من حیرت و بهت مقابل در بعد
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 راحت و خیالم یوسف نه رسه می دادم به کسی موندم،نه تنها دست رسید جنس خروار یه دیروز!ها غریبه به رحمت صد_

  ...بیارم کمک یه که کنه می

  :وگفت گذاشت بابا حاج اغوش در را الهام لبخند با خانم زهرا

  .نگیر سخت ام هبچ به نتونستی،دیگه کار،اگر سر بیا زود بگو یوسف به وقت اون زمین بذاریش اومد دلت بگیر،اگه بیا_

 که وشگلیخ فرشته همچین با خوب:انداخت من به بوسید،نگاهی کرد می نگاهش شیرینی به که را بچه صورت بابا حاج

  .داد حق بهش باید دادي یوسف به

 هم را ایمان  و گرفت اغوش در کرد می حسادت الهام به شدت به که را احسان و داد یوسف دست رابه بچه فوري بعد

  .کرد بلند دیگرش دست با

 خاطر به نماز سر روز هر بودم کرده تجربه را ابري و تیره روزهاي که من و داد می نشان من به را خوشش روي زندگی

 فاقات گاهی گه البته.دارد نگه خوش و خوب را ام زندگی همانطور خواستم می خدا از و کردم می شکر نعماتش تک تک

  .لرزاند می را ام زندگی اي حادثه و

 ان.ترساند را مان همه مرگ حد سر تا که بود بدي هاي اتفاق همان از یکی افتاد بام پشت هاي پله از احسان که شبی

 یم را امانش گهگاهی که پا درد از صبح خود تا قبل شب از یوسف. بود ریخته بهم چیز همه صبح ابتداي ازهمان روز

 قبول ندک راستراحت روز ان کردم اصرار چه هر. رفت کار سر به خوابی بی از کرده پف چشمانی با صبح و بود برید،نالیده

 ره خالصه و روغن و ومرغ گوشت صف در بعدازظهر تا صبح از هم خودم.شود می کسل بماند خانه اگر گفت می.نکرد

 ار خودم شیر بردم،چون می خودم رابا الهام بودم،فقط گذاشته خانم زهرا پیش را ها بودم،بچه دادند می صف با که چه

 نونج به نزدیک را خانم زهرا امدم ها بچه سراغ به وناالن خسته وقتی ظهر.بماند مادربزرگش پیش شد نمی و خورد می

. کرد می خرابکاري حتما شدیم می غافل ازش اي لحظه اگر که  شیطان انقدر بودو ساله دو تقریبا احسان. کردم پیدا

 یم دیوانه اطرافیان که بود وقت ان شدو می دعوایشان هم با هم گاهی.بود بازیگوش بسیار و ساله شش هم ایمان

  .شیدک اي اسوده نفس و داد تحویلم را ها بچه هالك و خسته خانم زهرا و بود افتاده من درغیاب گویا که شدند،اتفاقی

  .بریدن رو امانم!ها وروجک این با بده صبرت ،خدا محبوبه امدي که شکر الهی_

  ...شه می تر راحت کارم کم یه مدرسه ره می ایمان امسال البته.کشم می چی من ببینید حاال:گفتم خنده با

 بچه با ناهار از بعد که بود شده،این عصبی و هاخسته بچه دست چقدراز دریافتم من و بمانم نکرد اصرار خیلی خانم زهرا

 کشان ادفری پدرشان بادیدن ها بچه.شدم بود،روبرو نشسته حیاط تخت روي که یوسف با بازکردم را در تا.امدم خانه به ها

  .شدم پر نگرانی از اش پریده رنگ صورت دیدن با من و دویدند طرفش به

  اي؟ خونه روز موقع شده؟چرااین چی یوسف _
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 نمخونه،م برو که اصرار پشت اصرار بابا حاج کرد می درد نباش،پام نگران:داد جواب بوسید می را ها پسر که همانطور

  .امدم

 خیز یمن یوسف. کردم بلند سختی با را خرید از پر هاي کیسه و گذاشتم تخت میزد،روي پا و دست تند تند راکه الهام

  .کردي خرید محبوب،چقدر کنم کمکت بذار:شد

 مکک خواد نمی پات اون با تو:بود گرفته ام خنده یوسف حرف از.بردم خانه داخل به را ها کیسه کشان کشان همانطور

  .بیفته تخت از نزنه غلت باش الهام کنی،مواظب من

  خوري؟ می چیزي:زدم فریاد خانه داخل از بعد

  خریدي؟ آره،چی:داد جواب بلند صداي با هم یوسف

 پیش تمگذاش رو ها گرفتم،بچه رفتم شد می باطل داشت ها هیچی،کوپن:نشستم کنارش و امدم حیاط به میوه ظرفی با

  ...مادرت

  کردي؟ کار چه رو الهام پس:کرد نگاهم متعجب یوسف

 داره پاهام کف که ایستادم صف تو بردمش،انقدر باخودم هیچی:رفتم کرد می اذیت را احسان که ایمان به اي غره چشم

  ....نگو که کنه می انقدردرد ترکه،کمرم می

 به اسمون شد می باطل که ها کوپن این ؟حاال محبوبه کشی می کار خودت انقدراز چرا اخه:کرد نگاهم غمگین یوسف

  .امد نمی زمین

 امروز.بود هشد تموم مرغمون و گوشت!ها کنی نمی زندگی مملکت این تو انگار:برداشتم زد می نق که را الهام حوصله بی

  ...ها بچه و تو جلوي بذارم نداشتیم هیچی که گرفتم نمی اگه داد می رو  شده اعالم ها کوپن گوشت سازمان هم

  دکتر؟ چطوره؟رفتی پات:گذاشتم پایش راروي دستم.نزد وحرفی کشید اه یوسف

 درد اپ شه می سرد هوا بار شده،هر  شروع دردش چی براي دونی می.نرفتم!نه:داد تکان سر روبرو فضاي به خیره یوسف

  ....نیست درد که دردا این ولی.شه می شروع منم

 جا را ها مرغ و گوشت تا رفتم اشپزخانه به و شدم بلند.است افتاده رفقایش و جبهه یاد به باز که فهمیدم من و کشید آه

 بود خوابیده هم الهام.خواندند می شعر هم با که امد می ها بچه صداي.بگذارم خودش حال به هم را یوسف و کنم جا به

 حیاط هب دستپاچه و هول.پراندم جا از احسان گریه و ایمان فریاد صداي که بودم مشغول اشپزخانه در مدتی چه دانم نمی

. ندلرزا را کردقلبم می صدا را ما که ایمان فریاد صداي. دوید بام پشت هاي پله طرف به وحشتزده هم یوسف. دویدم

 من از رزودت یوسف. زد می فریاد و کرد می گریه وحشتزده ایمان  و افتاده پایین ها پله از خون به غرق صورت با احسان

  تمبرداش را چادرم و پول کیف دستپاچگی با من. دوید کوچه به برهنه پا گرفت،همانطور اغوش در را احسان امد، خود به

  !ها نزنی دست خوابه،بهش الهام.پیشت بیاد کن تلفن زهرا مامان به زود:گفتم ایمان به و
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. واندخ می دعا زیرلب یوسف و ریختم می اشک تاکسی در راه طول تمام در.دوید خانه به و داد سرتکان زده وحشت ایمان

  طرخ از بچه اگر کردم نذر لحظه همان. کرد می مطمئنمان بودنش زنده از ارامش تنفس فقط و بود رفته هوش از احسان

  .بپزم زرد شله صفر هشتم و بیست سال هر باشد جسته

 به ییبال چه که احسان پیش حواسم نصف و بودم کرده رهایشان خانه در تنها که بود ایمان و الهام پیش حواسم نصف

  .تادماف گریه به تازه برد اورژانس قسمت رابه بچه دوان دوان یوسف و رسیدیم بیمارستان به وقتی.است امده سرش

 بدن و سر از.شد مشغول احسان معاینه به بعد و نکنم گریه که خواست باتشر بود اي افتاده جا و میانسال مرد که پزشک

 اگر تا نیمک بستري را احسان شب ان خواستند ما از ندیدند سرش در شکستگی هیچ قتی و و انداختند عکس کوچکش

 پرهنه با وسفی. کشیدیم،بماند چه یوسف منو شب ان.برسند دادش به سرعت به شد،بتوانند دیده او در مغزي ضربه عالیم

 هم ممادر.بود شده خدا دامن به دست کنان هق هق.خواند می توسل بلندعاي صداي با و رفت می پایین و باال بخش در

 احسان کهاین بعداز ساعت چند.بود ما خانه در ایمان پیش هم خانم زهرا.نماند گرسنه بچه تا بود امده بیمارستان به الهام با

 ریهگ به شروع دیدنمان رفتم،با سرش باالي دستپاچه و هول.زد صدا مرا و امد بهوش بچه رساندیم بیمارستان به را

 اینکه تصور زا.کردم بوسه راغرق بدنش و سر و گرفتم اغوشش در ترسیده،محکم است بیمارستان در ازاینکه بود پیدا.کرد

 نیاز و نذر ریزان اشک و بود کرده گم را پایش و دست ازمن بدتر هم مادرم.لرزید می بدنم هنوز باشد امده سرش بالیی

 بحص تا خواست ما از کردو مرخص تر دقیق اي معاینه از پس را او دید را احسان هاي تابی بی که دکتر عاقبت.کرد می

 شب هاي نیمه.برسانیم بیمارستان به را او مغزي ریزي برخون دال عالیمی دیدن محض به تا باشیم بیدار سرش باالي

 در اقتط بی مادرم.شد بلند سراسیمه ما دیدن با که بود دعا مشغول اش سجاده روي بیدار خانم زهرا برگشتیم، خانه به

  :افتاد خانم زهرا اغوش

  ... احسان خواهر، واي_

  ...اومده احسان سر بالیی محبوب؟چه شده چی:کرد من به نگاهی زده وحشت خانم زهرا

 طوري بخواد خدا اگه.نیست چیزي:بود ترسانده را گریه،بیچاره هق هق ان با زدم،مادرم لبخند رویش به بدم حال رغم علی

 گردونیم برش فوري کرد استفراغ یا اومد خون گوشش یا دماغ از اگه گفت باشیم،دکتر مواظبش باید امشب فقط.نشده

  ....بیمارستان

 رس باالي همه صبح تا شب ان.خواباند رختخواب در بود رفته خواب به که را احسان و شد داخل هم یوسف لحظه همان

 ما دیدن اب و شد بیدار سرحال و سالم بچه وقتی صبح.خوانیدم دعا و نشستیم بیدار بود خوابیده راحت و ارام که احسان

 تا داره،بچه دوستت خیلی خدا محبوب:کرد من به رو و رابوسید احسان سر زهراخانم و افتاد گریه به یوسف خندید،

  .برگردوند بهت رودوباره

  .کردم پخش همسایه و در بین و پوختم زرد شله صفر هشتم و نذرم،بیست اداي براي سال همان از من و

***  
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  ته؟پسر سالمتی براي کنی می پخش سال هر که زردي شله این اِ؟پس:کرد نگاه محبوبه خیس هاي چشم به زیبا

 نذرم هک حدي در پزم،فقط می زرد شله کمتر خیلی دیگه اینجا امدم وقتی آره،از:کرد پاك را هایش اشک دست با محبوبه

  ....کردم می پخش و پختم می زرد پزون،شله نذري مال بزرگ خیلی دیگه یه بودم که تهرون.باشم کرده ادا رو

 با همیدمف من که کردي،اینجوري تعریف شوهرت از همش کردي تعریف که اینجه تا:کرد نگاه محبوبه به کنجکاو زیبا

  ...که شد چی پس نداشتی مشکلی هیچ هم پدرشوهرت مادرو

 داشتم،ن شوهرم باخانواده مشکلی هیچ.کنم می تعریف برات چیزو ،همه زیبا نکن عجله انقدر:خندید تلخی به محبوبه

 امونه بچه براي عالی پدر یه ،هم بود خوبی شوهر هم.باشه داشته تونست می زن یه بودکه مردي بهترین هم یوسف

  ....بود

 افتاد ردشم هاي نگاه یاد.بود کشیده اتش به را دلش دوباره او به زیادش عشق و یوسف یاد.فشرد رو محبوبه گلوي بغض

 خود به دار بت و بریده نفس یوسف یاد به خوابید می که شب هر.بود گوشش در یوسف صداي هنوز انگار.افتاد گریه به و

  .بکشد نفس عمیق را بدنش بوي و بگیرد اغوش در را او شده که هم دیگر یکبار براي کرد می ارزو و پیچید می

 دکن گوش را هایش حرف که نبود کسی دیگر.تربود سخت هایش بچه فراغ تحمل از گاهی یوسف از جدایی تحمل

 کارها در و بخرد جان رابه اش خستگی که نبود کسی.باشد سهیم اش شادي در و بخندد او با یا بدهد اش ودلداري

 و دوست  نبهتری بلکه نبود شوهر یک تنها او براي یوسف شود، سهیم اش اینده رویاهاي در که نبود کسی.کند کمکش

 و اینده امید به هم با.گرفت می یوسف از را ها راهنمایی بهترین و گفت می برایش داشت دل در چه هر.بود رفیقش

 چیزبهم همه گذراندند،حاال رامی روزها شان زندگی خوش رویاهاي در غرق کردندو می رویاپردازي  ها بچه شدن بزرگ

 محبوبه براي دگیزن.نباشد گذشته و اینده یاد به کرد می سعی سختی به.بود معنا بی محبوبه براي اینده دیگر.بود ریخته

 سر و شده متولد ها صبح.کند زندگی روز به روز کرد می سعی ماشینی هاي ادم مثل.بود شده خالصه حال زمان در فقط

 سوگواري اش هرفت دست از اینده براي و بیفتد داده دست از انچه و گذشته یاد به انکه بی بمیرد شبها و بخورد برود،غذا کار

  .ردبگی را خاطراتش یاداوري جلوي توانست نمی رفت می کلنجار خودش با چقدر هر که بود هایی شب و روزها اما.کند

 دمیخو به امیدش و عشق فقدان درد از و کشید می زوزه اش تنهایی خورده،در زخم حیوانی مثل صبح تا که هایی شب

. میزد فریاد همیشه از تر درناك و تر خونین بود کرده سرباز تلنگري بودبا شده بسته رویش تازه که زخمی حاال و.پیچید

 افتاده هم راتفاقیه ازان بماند،بعد فرشته تلفن منتظر فقط گرفت تصمیم خودش با.کند صبر توانست نمی دیگر محبوبه

  .شد مصمم و فشرد هم روي محکم را هایش پلک.بشنود را صدایشان حداقل و بزند تلفن هایش بچه به باشد

  .ردک تعریف گذشته روزهاي از گیج و بیفتد،مسخ اش رفته دست از زندگی یاد به کرد وادارش دوباره زیبا صداي

 شته کشد نمی طول بیشتر ماه چند کردند می فکر مردم که قطعنامه،جنگی پذیرش با و شد تمام هم جنگ باالخره

  .بود ماهه سه الهام زمان ان.شد ساله
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  انمادرانم و من پیش که گرفت می را خودش جلوي سختی به بود قولش سر بودیم کرده ازدواج وقتی از که یوسف

 هفته.دکن می دنبال وسواس و عالقه با را جنگ اخبار چطور که فهمید شد می دقت کمی با اما نزند جنگ و جبهه از حرفی

 دندش می جمع هم بودند،دور برنگشته جبهه دیگربه و شده مجروح و جانباز که سابقش همرزمان با هم بار دو یکی اي

 قرار طبق.زد نمی حرفی هم یوسف. پرسیدم نمی چیزي مورد این در او از و اوردم نمی خودم روي به اصال من البته

 من و مشدی می گفتگو به وادار مورد این در ضرورتی به که گاهی جز زدیم،به نمی حرفی هیچ جنگ مورد در اي نانوشته

 می ام یافهق دیدن از گاهی.بیاید بیرون جبهه به رفتن فکر از یوسف تا فرستادم می صلوات نگران و عصبی روز چند تا

  :کرد می نوازش را موهایم و خندید

  ...که نداره خوردن حرص انقدر نرم،دیگه که دادم قول تو به من!خوب دختر_

  ...اما داد می زیاد ها قول این از هم یونس: دادم می جواب بغض با

 دهش  شهید یونس کند نمی باور هنوز دانستم می.زد نمی حرفی و رفت می فرو فکر در بردار نام شنیدن با یوسف

 بش.کشد می است،رنج دیده وضع ان در را برادرش اینکه از چقدر فهمیدم می من و کرد می دل درد برایم گاهی.باشد

  سالگرد مراسم یوسف با ازدواج از بعد.داشتم سختی پریدم،روز خواب از یوسف صداي از شب نیمه  یونس شهادت سالگرد

 کسی نگاه به نگاهم تا شدم می مچاله اي شه گو ها مهمان مثل من و کردیم می برگزار بابا حاج خانه در را یونس

 می موردم رد تصوراتی چه بیند می مرا کس هر کردم می فکر و رفتم می کلنجار خودم با دائم.کشیدم می خجالت.نیفتد

  :شنیدم رامی صدایشان حتی.کند

 ازشهادت بعد سال دو.شد شهید که بیچاره یونس خانمه،زن زهرا عروس نشسته اونجا که دختره کن،اون نگاه_

 هم ما داره هم خجالت خوره،واهللا نمی جنب و گوشه اون نشسته امده ها غریبه مثل حاال.شد شوهرش بردار شوهرش،زن

  .داره رویی خوب مردیم،باز می شرم از بودیم

 ار یوسف با ازدواج حتی و کرد نمی موردم در بدي فکر کس هیچ هم شاید.شدم می داغ شرم از کرد می نگاهم کس هر

 می تیح.نشستم می جایم سر ومعذب  کردم می بد هاي اختیارفکر بی من اما دانستند می ام بچه براي فداکاري نوعی

 انقدر که وت بگویند هایم اشک دیدن با ترسیدم می.کنم فراهم را مردم غیبت خوراك و کنم گریه یونس براي ترسیدم

 و ادا خودي بی هم حاال.کردي می بزرگ را ات بچه تمرگیدي کردي؟می شوهر دوباره چرا سوخته شوهرت براي دلت

  ....بیاري بدست شوهرتو مادر دل خواي بازیته،می مارمولک از اینم.روزگاریم ختم خودمون ما که نیار در اصول

 شب هاي نیمه. برگشتیم خانه به ها بچه و یوسف همراه خودم با درونی جدال از کالفه و خسته مراسم از بعد هم شب ان

 گره هم در ابروهایش.بود عرق غرق صورتش و پیچید می خود به خواب در.پریدم خواب از یوسف هاي ناله صداي با

 با.کشید می رنج بود چه هر.فهمیدم نمی که گفت می چیزهایی لب وزیر کرد می ناله.بود مانده باز نیمه لبهایش و خورده

 خواب.یستن چیزي:گفتم شد،فوري خیز نیم و خورد تکان شدت به.زدم صدایش و کشیدم صورتش روي را دستم مالیمت

  ...جان یوسف دیدي می
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 را تشموقعی تا کشید طول لحظه چند.نبود وحشتش از شده گشاد چشمان در اشنایی از اي نشانه.کرد نگاهم تعجب با

 هایش شانه ورد را دستم.کند می گریه بود پیدا هایش شانه تکان پوشاند،از را صورتش دست با و کشید داد،اهی تشخیص

  :انداختم

  کنی؟ می گریه ،چرا یوسف شده چی_

  ...دیدم می رو یونس خواب:راداد جوابم کنان هق هق همانطور

  :داد ادامه من ناگهانی سکوت به توجه بی ماندم،امایوسف جایم سر ساکت و خوردم جا

 لمث من که شبی بود،همون رفته جلو عملیات براي که دیدم می خواب رو شبی اون.بود خوشحال چقدر دونی نمی_

 می بیدار من اگه کنم می سرزنش خودمو همش.نخوردم تکون جام از انفجار صداي با حتی و بود برده خوابم جنازه

  ...رفتم می باهاش گرفتم،اگه می جلوشو من موندم،اگه

 نگاهم و برداشت صورتش روي از را هایش دست یوسف. نشد خارج گلویم از صدا اما بدهم اش دلداري خواستم

  .بود اشک پراز گفته خون و سرخ چشمانش.کرد

  دلشوره از. داشتم حالی چه رفتیم دنبالش فرداش وقتی دونی نمی.بود زنده یونس االن گرفتم می جلوشو شب اون اگه_

  ...کردم پیداش وقتی.شده شهید بود افتاده دلم به بودم،انگار کرده پیدا تهوع حالت نگرانی و

 دمفهمی می و بودم حفظ را داستان بقیه من اما.بود امده پایین زمزمه حد در و شده نامفهوم ناله شدت از یوسف صداي

  .گوید می چه

 حرارت دتش از انگشترش بود،حتی استخوان به اویزانی پوست فقط دستهایش.بود شده ومچاله سوخته صورتش تمام_

 ودشهخ شدم مطمئن وقتی دونی نمی...بود گردنش هم پالکش البته شناختمش اش حلقه روي از من ولی بود شده اب

 نم اما حقه مرگ گفت گرفت،می جلومو صادق.کوبیدم سر تو محکم دست دو با و رفتم حال از جا همون!شدم حالی چه

 زیبایت و اهبیگن هاي چشم یاد بودم،به تو یاد به فقط موقعیت اون تو.... محبوبه داشت دوست رو تو چقدر اون دونستم می

 چی تو به که بودم فکر این تو فقط لحظه اون تو.شد می اشک دریاي برگرده خواست می یونس وقت هر که

 نمی را حالم روز چند تا.افتادم گریه به اش جوانی و یونس خاطر به بعد.بخور رو صدمه کمترین که بگم چطوري.....بگم

 خواستم یم.نذاشتم من اما کنه خبرتون تا خونه دم بفرسته رو نفر یه محله بسیج طریق از خواست می رضا فهمیدم،حاج

  ... محبوبه واي...باشم پیشت لحظه اون باشم،تو کنارت خواست می بگم،دلم بهت خودم

 هر زندگی چطور کوچک، اشتباه یک.نزنم حرفی دادم ترجیح.شود ارام تا بگویم چه باید دانستم نمی.کردم بغلش اهسته

 بود،حتی وجدان عذاب دچار نوعی به هم او.کشد نمی عذاب کم هم یوسف فهمیدم می تازه.بود کرده ویران را مان سه

  ...من از بدتر

 شخود در و ساکت اوقات اکثر.شد تر خراب و بدتر صادق اش صمیمی دوست اسارت خبر شنیدن با یوسف خراب حال

 دل در و شنیدم می را اش گریه هق هق صداي خوابمان اتاق خلوت در گاهی زد می زل روبرویش خالی فضاي به و بود
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 هاي حرف با را خولتش خواست نمی دلم.بگویم باید چه دانستم نمی زدم،چون نمی حرفی اما گریستم می خون حالش به

 شده مخدوش و ناراحت حسابی اعصابم و اضافه هایم دغدغه به هم تهران باران موشک سال ان.بزنم بهم ام احمقانه

 می مینز زیر به فوري داشت سال شش نزدیک که ایمان موشک، اصابت از قبل منحوس سوت صداي شدن بلند با.بود

 عصوممم لرزید،طفل می لبهایش و گرفت می دست با محکم ا هایش گوش شد نمی شنیده انفجار صداي وقتی تا و دوید

 گوشش رد و کرد می بغلش محکم بود خانه یوسف قرمز وضعیت درهنگام اگر.شد می مات و سفید دیوار گچ مثل رنگش

 می ربدت که کردم می گم را پایم و دست  چنان من نبود وقتی اما کند پرت را حواسش تا خواند می کودکانه شعرهاي

 در را سیک که مردم اکثر.بود شده خلوت و خالی ماه کره مثل تهران.گذراندیم که بود عیدي بدترین سال ان عید.ترسید

 ویالهاي و ها هتل رسید می دهنشان به دستشان که هم اي عده.بودند برده پناه اشنا و فامیل خانه به داشتند شهرستان

 می ما:داد می منفی جواب قاطعانه تهران ترك براي  خانم زهرا اصرار مقابل در یوسف اما.بودند کرده پر را شمال

  تره؟ رنگین مردم بقیه از ام بچه و زن منو خون مونیم،مگه

 وابخ از و دید می کابوس شبها بود ریخته بهم حسابی را ایمان قرمز،اعصاب وضعیت ترسناك اژیر و انفجارها صداي

 ضافها  دیگرش مشکالت به هم ادراري بشکند،شب مان خانه هاي شیشه شد باعث که نزدیکی انفجار از بعد.پرید می

 نارک و تخت باالي شب هاي نیمه اما انداخت می ما تخت پاین را رختخوابش.بخواد تنها ها شب نبود حاضر و بود شده

 از و  مدا خانه به زود خیلی یوسف روز ان.شد اعالم بس اتش و پذیرفت را قطعنامه ایران ماه تیر اواخر.خوابید می یوسف

 مستقر مرز در نیروها هنوز اما بود شده اعال بس اتش اینکه با.بدهد دست از را اخبار مبادا تا نخورد تکان تلویزیون پاي

 اهدش نزدیک از و برود جبهه به خواست می تاب بی و زده هیجان یوسف. بردند سرمی به باش اماده حالت در و  بودند

 منو شد می ارام کم کم اوضاع.شد منصرف تصمیمش از ایمان قراري بی و  من ترس و اضطراب دیدن با اما باشد ماجرا

 یم پایان به کشید می خود کام در را هایمان جوان که ساله هشت کابوس سرانجام که کردم می روشکر خدا دل ته از

  .رسد

 رو و یرز خودش تاثیر تحت را ام زندگی تمام موفقیت احساس و گرفتم را دیپلمم او کمک و یوسف اصرار با  سال همان

 بعد الس دو که اسرا بازگشت با.شدم می یوسف عاشق پیش روز از بیشتر  روز هر من و شدند می بزرگ هایم بچه.کرد

 را شا گمشده انگار که یوسف و برگشت ایران به یوسف رزم هم و صمیمی بود،دوست شده شروع قطعنامه  پذیرش از

 شراکت صادق دوستش با تا کرد جدا بابا حاج از را کارش و کسب و زد جدید کاري به دست مضاعف انرژي با باشد یافته

 می يا گوشه کسل و داشت،افسرده تن به را شکنجه و سختی و اسیري درد که اول،صادق روزهاي البته.باشد داشته

 و لکاب جاي و بود شده نحیف و الغر.داد می تکان منفی عالمت به سري یوسف پیشنهادات تمام جواب در و نشست

 وقتی بود نگریست حال در اوقات اکثر یوسف بود برگشته صادق که اولی روزهاي.بود کرده تا را پشتش چرمی هاي تازیانه

  :گفت می غصه پرسیدم،با می را علت

  .نیست گفتنی که محبوبه نپرس_

  :گشود دهان که کردم اصرار انقدر روز یک عاقبت
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 یه یبین نمی افتاده، شکل از و اورده اضافه گوشت زدنش بس شده،از الش و اش هاش شونه پشت و صادق پاي کف_

 اشوپ تونه نمی گه می و اورده اضافه ندادن،گوشت نشون دکتر به رو زخماش و زدن پاهاش کف بس لنگه؟از می کم

  ....زمین رو بذاره

  کرد؟ شنجه رو اسیر شه می گی؟مگه می چی:شد گرد چشمانم یوسف حرفهاي شنیدن از

 یه گه می دقصا. نکردن اذیتش خیلی و بودن سرخ صلیب لیست جزو که هستن خوشبختاش اینا تازه:زد پوزخند یوسف

 کنجهش نداشتن،انقدر خبر وجودشون از ملل سازمان و  سرخ صلیب که داشتن می نگه گاهایی مخفی تو رو اسرا از سري

  ....کردن می گریه خون اونا حال به اینا که کردن می اذیتشون و

. بود اش راستگویی گواه چیز همه اما.کاویدم را صورتش شوخی از اي نشانه دنبال به کردم نگاه یوسف به وحشتزده

  :کرد زمزمه لب زیر یوسف

 از اما... گرده می بر روزي یه که داشتیم امیدي شد،حداقل می اسیر یونس کاش گفتم می خودم پیش وقتها بعضی_

 نیدم،خداش بدي چیزهاي کردن قایمشون قانونی غیر که اسرایی به راجع وحشتناکش حرفهاي به و دیدم رو صادق وقتی

 بار صد روزي خدا هاي بنده این اما گیره می هم اجرشو و شد کشته بار یه شده،اون شهید یونس که کنم می شکر رو

  ...شدن زنده و مردن

  ...کرده نمی زدنش؟اعتراض می چرا آخه:گفتم بریده نفس

 می رو اطالعاتی هاي بچه ها،تازه بوده جنگی اسیر اینکه گی؟مثل می چی:انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه یوسف

  بوده؟ حیاتی و مهم دشمن براي اطالعاتشون چقدر دونی می بکشن حرف زبونشون زیر از تا زدن

 دادرسی داخ جز به و نبوده بند جا هیچ به دستانش که را  خالی دست و اسیر اي عده اینکه بستم،تصور را چشمانم درد با

 سارتا روزهاي از یوسف براي که شنیدم می را صادق صداي گاهی.کرد می اند،منقلبم کرده شکنجه همه ان اند نداشته

  ....بودند اورده جوانانمان سر بر چه.افتادم می گریه به اختیار بی و کرد می تعریف

 ودب شده کم هایش کابوس دیگر.کرد پیدا عادي حال کم کم یوسف،صادق ي جانبه همه هاي حمایت و زمان گذشت با

 و بود ردهک بیدار او در را زندگی به امید یوسف با شراکت و جدید کار و کسب.امد بیرون منگی و افسردگی حالت ان از و

  .کرد بود،ازدواج نکرده ازدواج او انتظار چشم که اش دخترعمه با بازگشتن بعداز سال یک

 ايه بچه و کرد اغاز ما با را خانوادگی امد و صادق،رفت با ازدواج از پس باالفاصله که بود اي ساده و خوب دختر سعیده

 اشقع خرید،بخصوص می چیزي برایشان امد می مان خانه به که بار هر و.داشت باشند،دوست خودش مال اینکه مثل مرا

  .کرد می جذب طرفش به را همه خواستنی و شیرین اطواري و ادا با و  بود شده ناز و بامزه دختري که بود الهام

 لهاما و احسان و رفت می مدرسه به ایمان. بودم خداوند گذار خوشبختی،شکر غرق من و بود افتاده روال روي مان زندگی

 اوقات اکثر.بود شده عوض هم یوسف صادق، بازگشت و جنگ اتمام با.بود شده راحت کارم و بودند درامده گل و اب از

  .کرد می پر را خانه دلش ته از هاي خنده صداي و بود سرحال و شاد
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 ان ولی بودم کرده ادا را نذرم مرتب سال ان کردم،از خیس زیادي برنج نذرم اداي براي که رفت می اول کالس احسان

  ...سال

  شد؟ چی:زد فریاد اختیار بی و طاقت بی زیبا و شد ساکت محبوبه

  ...شد رو و زندگیم،زیر:گفت بغض با و کرد پاك را اشکهایش محبوبه

  .شدم عمر نصفه جون محبوب زودبگو....چرا؟:شد خم محبوبه طرف به زده هیجان زیبا

  :داد ادامه و کشید عمیقی نفس محبوبه

 ينذر زرد شله هم با تا بودن شده جمع ما حیاط تو فامیل و دوست هاي خانم همه پیش سالهاي معمول طبق سال اون_

 از پاچهدست و هول من...زدن زنگ که ها ظرف توي زرد شله کشیدن به بود رسیده نوبت و بود شده تموم کارا بپزیم،همه

  ...کردم باز رو در رفتم،وقتی در جلوي بدي خبر شنیدن ترس

 که خوب اما نشناخمتش اول کرد،من صدام اسم به دید منو تا که دربود پشت مرد یه:کرد هق هق بریده نفس محبوبه

  ...یونسه خورده تا قدش و  شده سفید سرش موهاي که نحیف و الغر مرد این فهمیدم کردم دقت

  داره؟ امکان چی؟مگه:کشید جیغ زیبا

 رمب و دور و بودم بیمارستان تو کردم باز چشم وقتی.رفتم هوش باشم،از دیده انگارروح:زد زار کنان هق هق محبوبه

 ازاینکه قبل مگرفت تصمیم... کردند ول بیمارستان تو منو که داشته حقیقت یونس وجود فهمیدم جا همون از.نبود هیچکس

 ودم،هرچیب جنون حال در.نداشتم رو اشنا و دوست و فامیل هاي چشم به کردن نگاه طاقت.برم و کنم ول بیاد سراغم کسی

 که ودب فرشته ؟باز...داشت امکان گذشت،چطور می یونس شهادت از سال ده...رسیدم می نتیجه به کمتر کردم می فکر

 لیطب پول کرد پیدا کار برام کرد ردیف کارهامو همه بود هم کشور از خارج خدا بنده که شوهرش کمک با.رسید دادم به

  .کشیدم عذابی چه که واي....اینجا فرستاد منو و داد رو ام اولیه مایحتاج و

 نون قمهل یه براي بودم مجبور خبري بی و غربت و تنهایی در دیگه طرف یه بود،از ها بچه و یوسف پیش دلم طرف ازیه

 و فکس و کامپیوتر چیه؟دیگه کار دونستم بودم،نمی نذاشته بیرون خونه در از پامو وقت هیچ که منی برم،اونم کار سر

 نگاه.یرمیادبگ را چیز همه ام زندگی کردن اداره براي بودم مجبور اما بودم تجربه بی و ناوارد ،حسابی هیچی که ها حرف این

 هاییتن زن هر کرد می فکر که شرکت رئیس کنایه پر هاي حرف و ها طعنه طرف، یک شرکت کارمندان تحقیر از پر

  .نداشتم اي چاره هیچ اما. بود کرده ام دیگربیچاره طرف از شده خلق او خوشگذرانی براي

 احوالپرسی نهبها به سوخت دلش و دید مرا بد حال که فرشته عاقبت.شدم دیوانه بگیرد ام خانواده از خبري فرشته وقتی تا

 گریه به طاقت ی،ب تو اسم شنیدن با یوسف که کرد تعریف برام فرشته. بود برداشته  گوشی یوسف و زد زنگ منزلمان به

  .شدم بیچاره ها بچه این با من و رفته گذاشته محبوبه ریخته، بهم زندگیمون:گفته فرشته به و افتده
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 کرده تعریف برایش را جریان ریزان اشک مرضیه انجا و بود رفته مادرم خانه به و زده خبري بی به را خودش فرشته بعد

  ...برگشته محبوبه اول شوهر یونس... امده سرمون بالیی چه نداري خبر که تو جون فرشته: بود

 خود گهبودن،م نشده شهید یونس اقا مگه شه نمی ممکنه؟باورم چطور:گوید می و کرده تعجب و حیرت به تظاهر فرشته

  بود؟ نیاورده شهادتشو خبر خان یوسف

 تعریف برامون خودش یونس! بوده اي دیگه چیز واقعت اما چرا:میدهد جواب و کوبد می دست روي دست با مرضیه

 و،دوستشجل بره خودش و بده کشیک اون کنه می خواهش دوستش از رن می شناسایی براي دوستش با که شبی کرداون

 داداشم به رو اینا نگشتم بر اگه که گه می و ده می دوستش به شو شناسایی پالك و انگشتر هم یونس کنه، می قبول

 که محلی هب خمپاره  اصابت اثر در رفیقش و شه می اسیر یونس شب تاریکی تو برسونه،اما ام خونواده دست به تا بده

 منتقل غدادب به رو یونس که بعد....بوده یونس گردن تو هم یونس رفیق شناسایی پالك.شه می شهید داده می کشیک

 هگ می یونس به ها زندانی از یکی اونجا!سردابه و دخمه به رحمت صد که برنش می جاي یه خودش قول به کنن می

 رخس صلیب چشم از رو ما شه،چون نمی خبردار  خدا جز به هیکچس بیاد سرمون بالیی هر که  هستیم اسیرایی جزو ما

 اومدي هک حاال....نیست خیالشون عین هم بمیریم اگه!کنن می مون شکنجه بخواد دلت ندادن،تا رو اسامی و کردن پنهان

  .بخونی دعا مقاومت و  دلت ارامش براي تونی می تا و کنی صبر غسل بهتره اینجا

  .ذاشتگ زیبا دست راروي دستش.شد جوان دختر بد حال متوجه محبوبه کردکه می پاك را هایش اشک اختیار بی زیبا

  .کردم ناراحتت که جون،ببخش زیبا نکن گریه_

  .کردم می فکر دیگه جور یه حاال تا بودم،من نشنیده رو اینا وقت هیچ من:زد زار زیبا

  :گفت و زد تلخی لبخند محبوبه

 تعداد شاید که ادمیه مشت یه تظاهر بینی می تو که چیزي نکردن،اون تعریف خودشون از وقت هیچ واقعی هاي رزمنده

 کنن مین باز لب از لب وقت هیچ شدن ازاد که اسرایی و ها جانباز.برسه انگشتاشون اندازه به بودن جبهه تو که روزهایی

  ....بیارن در اشتباه از رو تو امثال بخوان که

  

 پرت و چرت این و سهمیه مورد در چقدر دونی کنیم؟می می نگاه چطوربهشون رفیقام و من دونی چرا؟می اخه:نالید زیبا

  .ببخشه منو خدا!واي...کردیم بارشون لغز ها

 ای تو حرف براي نیست،اونا مهم تو امثال و تو هاي حرف واقعی مبارزین براي.بخشه می حتما خدا:زد لبخند محبوبه

 دست عیشتیم وضع بدترین تو االن اونا.کنی می اشتباه داري کنن حالی تو به بخوان حاال که نرفتن جلو  کسی خوشامد

 هاشونخاطردارو به و نخوابیدن پرقو رو شهر باالي کاخ تو اونا بفهمن تو امثال و تو تا نمیاد در صداشون اما میزنن پا و

 عزیزاشون تدریجی دادن جون شاهد بدبختشون هاي خانواده و کنن رو و زیر رو خسرو ناصر سیاه بازاراي مجبورن

. بود امده ونسی سر بر بالیی چه که کرد تعریف برام فرشته که گفتم می داشتم. خودمون حرف سر بگذریم،بریم.....باشن
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 کتک تا برق کابل و شالق از فرسا طاقت و سخت هاي بده،شکنجه خبر ما به بتواند اینکه بدون بود شده اسیر یونس

 تحقیر و دلگ و مشت تا لختش بدن به دار برق سیم اتصال و طوالنی مدت به ماندن اویزان و میخ پر هاي باتوم با خوردن

 نیمی و تهشکس یونس هاي ازدندان نیمی که گفت برایم فرشته. بود ساخته بیمار و شکسته هم در موجودي او از وناسزا

 ضربات علت به پاهاش از یکی. بود خورده جوش دوباره و  شکسته هایش دنده از چندتا.بود ریخته بیماري علت به  دیگر

 که غذایی یب و سوءتغذیه از.کشید می خود دنبال به را ان اضافی باري مثل یونس و بود شده داغون کلی به کابل و سیم

 مین را تکلیفم بود کباب یونس براي دلم.کردم می گریه خون دل در و شنیدم رامی ها حرف این من....نپرس دیگه

 یوسف وتقصیرمن اما است دیده صدمه کلی و خورده جا شدم،حسابی بردارش زن من شنیده اینکه از بودم مطمئن.دانستم

 دهان که دبلن صداي با و گرفته اغوش در را او.است کرده برخورد یوسف با بزرگواري با یونس گفت می فرشته بود؟ چه

 سرمپ نبود معلوم تونبودي اگه کردي تموم من حق در رو برادري تو یوسف: گفته او به ببندد را ها زن مفت حرف همه

  ...داشت زندگی چه

 کنار از مک کم اما کرده می نگاه یونس به خجالت با روزي چند تا فهمیده را حقیقت وقتی ایمان که گفت برایم فرشته

 »بابا« نانهمچ را یوسف اما است پذیرفته را اش واقعی پدر محبت و عشق با و کرده پیدا تغییر او اغوش به جایش  یونس

 عمو،معلوم هگ می باباش به بابا گه می عموش به!بابا تا دو بین مونده بیچاره بچه:گفت می خنده با فرشته زده، می صدا

  !بکنه؟ غلطی چه باید نیست

 رخب بهانه به. کرد می تعریف برایم ام خانواده از زدو می زنگ هفته هر.کردم می گریه خون من و خندید می فرشته

  .داد بودم،می شنیدن تشنه که من به و گرفت می خبر انها من،از حال از گرفتن

 مادرش یناراحت و گریه با و گرفت مرامی سراغ شد می بیدار که صبح از.بود کرده رابیچاره همه هایش گیري بابهانه الهام

 و کار زا بیچاره یوسف. رسید می یوسف گریه به رفت،نوبت می حال از وناراحتی گریه شدت از که ها شب.خواست رامی

 رفت یم مدرسه به بود،او بهتر احسان وضع البته.بدهد دلداري را احسان و بماند الهام پیش بود مجبور.بود افتاده زندگی

 می وسفی کردن پیچ سوال به شروع رسید می خانه به وقتی گذشت،اما می دوستانش با و مدرسه در ساعاتش از نیمی و

 پا یرز من دنبال به جا همه یوسف گفت می فرشته. پرسید می مرا رفتن دلیل و پیوست می انها به هم ایمان و کرد

 می اگر بود گفته مادرم به هم یونس. بود کرده رو و زیر را باشم رفته توانم می من کرده می فکر که جایی هر گذاشته،

 قول من!زندگیش سر برگرده هاش بچه خاطر به بگید بهش من قول گردونید،از برش خدا به رو تو کجاست محبوبه دانید

  ...بشه ناراحت که نشم افتابی جلوش دن می

 ازمراجع نفر چند فتواي به بنا.است شده برپا غوغایی چه  دانستم می من اما زد نمی اشنا و دوست و فامیل از حرفی فرشته

 نهچگو را ها کنایه گوشه و ها حرف جواب گفتند نمی مراجع این اما دهم ادامه یوسف با ام زندگی به توانستم می من

  بدهم؟

 حال یدنشن از اینکه چیست؟با یونس با من تکلیف گفتند کنم؟نمی نگاه چگونه شوهرم پدر و مادرشوهر چشمان در

  رافیاناط پرسرزنش هاي نگاه تجسم با بار هر اما برگردم و بزنم دریا به دل گرفتم تصمیم صدبار ها بچه و زاریوسف

 راحت خودم ازبابت را خیالش و بزنم زنگ یوسف به خواست می دلم.شد می عوض نظرم خودم شرمندگی و وخجالت
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 یدامیپ را جایم شده هرطوري و کند نمی رهایم دیگر صدایم شنیدن با بودم مطمدن داشتم او از که شناختی با اما کنم

 غمگین صدایی با یوسف بود، زده زنگ یوسف به من حال پرسیدن براي فرشته که باري اخرین در! یوسف بیچاره.کند

  :بود گفته

 کار حاال تا نه بودن بلد کاري نه!بود خونه زن محبوبه کنه، می ام دیوونه داره خبري بی ندارم،همین ازش خبري هیچ_

 با که افتادم ها بچه گیر طرف یه از.کنه می کار گذرونده،کجاست،چه روزگار طوري چه تاحاال دونم نمی!بود کرده

 ارانگ کنن می نگاه بهم جوري یه همه.افتادم جهنم تو خوم میارن،ازطرفی در و اشکم و کنن می ام دیوونه سواالشون

 واجازد باهاش بتونم تا دادم محبوبه شده،به اسیر و است  زنده اون اینکه علم با رو یونس شهادت خبر مخصوصا من

  ....کنم

 نمی کريف چنین هیچکس.شنیدم و شون یکی من زیاده،خود ها نمونه ازاین.اینطورنیست نه:بود داده اش دلداري فرشته

  ...خودتون براي کنه،حتی

  

 شرمندگی از دیدنمون میان وپدرم مادر دفعه هر!کنم نگاه داداشم چشماي تو شه می شرمم:بود کرده هق هق یوسف

 چه یول...گشتن محبوبه دنبال رو جا همه هم دن،اونا می هم دلداري تازه گن نمی هیچی اونا البته.گیرم نمی باال سرمو

  .میرم می شرندگی از دارم خودم که کنم

 یه با تیدتونس می کردید، فداکاري شما تازه کنن می ازدواج اینطوري ها هستین؟خیلی شرمنده چرا:بود داده جواب فرشته

 ریبهغ دست زیر که برادرتون بچه خاطر به و کردید گذشت داره،شما هم بچه یه که زن بیوه یه با نه کنید ازدواج دختر

 مکرد،معلو می ازدوج دیگه کسی با اگه هم اون دادید نجات هم رو محبوبه زندگی تازه...کردید ازدواج مادرش با نیفته

 کشته اشتیدد اطمینان تازه که بردارتون غیاب در که بگیرید باال افتخار با رو سرتون باید شما.داشت وضعی چه االن نبود

  ...کردید داري نگه اش خانواده از نحوي بهترین به شده

 اجازه و ردک لطف من به محبوبه خانوم؟ فرشته گید می چی:بود کرده زمزمه گوشی در محزون و گرفته صدایی با یوسف

 حاضر کرد می را اش بینی پیش که حدیثی و حرف همه اون با کردو فداکاري بچشم،اون کنارش رودر خوشبختی مزه داد

  ...هستم و بودم محبوبه عاشق من...کنه ازدواج من با شد

 فوت اباب حاج و پدرم مدت این در.بود کرده متحیر و مات را فرشته و  گذاشته را گوشی بزند دیگري حرف انکه بی بعد

 می اوقات ثراک البته و بود شده ماندگار خانم زهرا پیش یونس. کنم شرکت عزاداریشان مراسم در بتونم من انکه بی کرن

 هایش ریه سر رب بالیی سخت شرایط ان با کثیف و نمور و سرد زندانی در زندگی سالها.است بیماري بستر در که شنیدم

 ابقس عادي ادم ان دیگر خالصه.بود شده بزرگ و کرده پیدا مشکل شد،قلبش نمی مداوا طریقی هیچ به که بود اورده

 می عزا کار سر برم خواستم می که اول روزهاي.داشت جریان اهنی ادم یک مثل جزیره این تو هم من زندگی.نبود

 هب همه کردم می حس.بودم معذب جور یک هم شکرت تو.رسید می تحمل قابل غیر و کننده خفه نظرم به هوا.گرفتم

 دیوار بقیه رنظ به  ام ذاتی حرفی کم و رویی کنند،کم تحلیلم و تجزیه حسابی تا هستند فرصت منتظر و اند زده زل من
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 و ويکنجکا کرد می ام کالفه نابجایشان و بجا هاي سوال.دراوردند کارم از سر تا انداخت می لجشان سر که بود دفاعی

 کامپیوتر،چنان دگفتن می.بود کرده ام بیچاره دیگر طرفی از پایی و دست بی و تجربگی طرف،بی یک  موشکافانه هاي نگاه

 وتريکامپی افزارهاي نرم و چیست،ازاینرنت فاکس دانستم نمی!زنند می حرف پیما فضا موشک از انگار ماندم می در

 می قتو کامل روز یک نامه خط دو تایپ براي که شدم می درگیر کلید صفحه هاي دکمه با چنان.بودم نشنیده چیزي

 شد؟چه داشپی کجا از اومده کوه پشت از این«گفتند می انگار رابشونم اطافیانم  پوزخندهاي صداي توانستم می.خواستم

 طعنه و تیکه با و امدند می زبان به هم گاهی»دادن؟ هم مبله خونه بهش کاري اول همون که گذاشته اي زرده دو تخم

 سفارش خاطر به فقط عرضگی بی همه این با من دانند می و اند برده من کلفت دم پارتی به پی که فهماندند می بهم

 حرف این زا تر کلفت من پوست اما....ام شده استخدام عالی مزایاي و حقوق این با است بند اُحد کوه به پشتش که کسی

 ایینه لويج حتی برسم نظر به مسلط و نفس به اعتماد با چطور که کردم می تمرین خودم با تنهایی هاي ساعت در.هابود

 اشفته کرف که افسوس نکنم،اما گم را پایم و دست و نشوم سرخ حرفی هر شنیدن با کردم می سعی و گرفتم می ژست

  .کردم می کاري خراب و شدم می دستپاچه حسابی واقعی برخوردهاي در من و داد نمی تمرکز اجازه خرابم روحیه و

 تهاما و سوءظن از رنگی ها نگاه و ها پچ پچ وقتی کنم،اما کار جمع راحسابی حواسم گذاشت نمی یوسف و ها فکربچه

 برایم واستمخ فرشته از. برایم کارم پس از کنم سعی و ببرم باال را اطالعاتم شده طوري هر گرفتم تصمیم خودم با گرفت

 کمتر ینکها هم ان داشت هم دیگر سود یک امدن غیرت سر بر این.بفرستد کامپیوتر و انگلیسی زبان اموزش هاي کتاب

 ککم با و درامدم مطلق جهل حالت ان از خوداموز کتابهاي و نوار کمک کردم،با می پیدا وخیال فکر و خودخوري فرصت

 نمی هک  بود شرکت رئیس ام واقعی مشکل تنها.کردم پیدا را خودم کمی بود مهربانی و خوب دختر که همکارانم از یکی

 و دید می دردسر بی و نرم و چرب اي لقمه مثل مرا که بود کرده توجیه برایش مراچطور وجود  فرشته شوهر دانستم

 اندتو نمی طریقی هیچ به دید وقتی سال یک گذشت از پس داد،اما می ازار مرا هایش نگاه و ها حرف با فرصتی درهر

 هرشو دانم نمی هم هنوز و  بودم کرده هم فرشته به را اش جغلی البته کرد جمع را پایش و دست شود نزدیک من به

 هیتوج داغدارمن دل به انکه بی داشت جریان زندگی حال هر به.ببرمش رو از توانستم خودم یا داد اخطار او به فرشته

 شد فوت هک کشید،پدر پرمی ام خانواده براي دلم.کنم کاري توانستم نمی و شنیدم می را بد و خوب خبرهاي.باشد داشته

 دهافسر و حال مریض هم مادرم.بود تولد مثل برایش مرگ این و است شده راحت که دانستم می  نکردم گریه خیلی

 هک مریضی پیرمرد کردن خشک و تر از کردم می فکر که  من تصور رغم علی پدرم مرگ بعداز بود، مانده خانه گوشه

 و هافسرد پدرم،او مرگ با.بود نشده بود،راحت شده ها اسیرگذشته همیشه براي و برنگشت عادي حالت به وقت هیچ

 یا است گریه حال در همیشه مادرت گفت می فرشته بود شده  نشین خانه اش زندگی سالهاي همدم درسوگ غمگین

 پشیمان باز اما بگیرم بلیت که  رفتم هم هواپیمایی دفتر تا بار سوخت،چندین می مدرم براي دلم....پدرت یا امیر یا تو براي

 وا از و ببینمش شده که هم یکبار براي  مرگش از قبل خواست می دلم!سوزاند را جگرم بابا حاج مرگ خبر اما.شدم

 من رب یونس شهادت خبر از پس که سختی روزهاي در بخصوص داشت، حق گردنم پدري مثل بابا حاج.بطلبم حاللیت

  .کرد می حمایتم و کرده ام همراهی مهربان پدري مثل گذشت می

 نمی مرا بهانه دیگر و اند شده بزرگ هایم بچه که دانستم می....داشتم خبر ام خانواده حال از هم پیش سال یکی،دو تا

 می ادمه انسابقش زندگی به نق،همه نق و گریه با اوایل ان مثل نه اما کردند می پیچ سوال را یوسف گاهی البته گیرند
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 اج همه چشمش و بود تازه دلش داغ گرفت می تماس من حال از جو و پرس براي هربار فرشته که یوسف جز به دادند

 به همحبوب: گفت می من به دفعه هر سوخت می حالش به هم فرشته دل که بود شده طوري دیگر.گشت می من دنبال

 خدا به هللاوا گیره می گلوشو بغض تو اسم شنیدن با هنوزه که هنوز بگیر، باهاش تماس به داره،حداقل گناه یوسف خدا

  ....داره گناه

. بمانم تنها ورما نمی طاقت دیگر بزنم زنگ یوسف به اگر بگویم فرشته به توانستم می.کردم می گریه خون و شنیدم می

 و خواست نمی دلم هنوز ولی کردم می پرواز سویش به و شکست می درهم  ام اراده بودم مطمئن صدایش شنیدن با

 و دارمن گناهی که دادم می قلب قوت خودم به بارها و بارها اینکه با.شوم روبرو ام خانواده و یونس با نداشتم را امادگیش

 به رشتهف شوهر وقتی.برگردم که شد نمی راضی دلم باز  کنم پنهان را خودم بخواهم که ام نشده مرتکب اشتباهی هیچ

 تند،دیگررف ،همراهش بودند پسر سه حاال که هایش وبچه فرشته و شد منتقل اروپایی کشرهاي از یکی به سفیر عنوان

 دیگر اما  گرفت می تماس فرشته گاهی هرازچند البته!چیست خبري بی واقعی معناي فهمیدم می تازه.شدم تنها و غریب

 بالدن هم هنوز دنیا ور ان از فرشته چطور که افتادند می شک به انها چون بزند زنگ ام خانواده به زیاد توانست نمی

  ...کردي تازه را دلم داغ اگهی این با تو که کندم می جان کامل خبري بی در است،خالصه من از خبري

  ...شهک پرمی هام بچه براي دلم.ندارم رو غربت و تهایی تحمل ،دیگه زیبا تونم نمی دیگه:افتاد گریه به باز محبوبه

 سه اون و شوهرت و خودتو زندگی باید نداري،چرا گناهی هیچ بزنی،تو زنگ بهشون باید:گرفت اغوش در را ،محبوبه زیبا

 صرمق ماجرا این تو هیچکس! بزنی؟ بد،بهم تقدیر یه دونم می تصادف،چه اتفاق،یه یه خاطر به رو معصوم طفل تا

  .بگیر تماس باهاشون االن همین پاشو.نیست

  ....هنوزنه!نه:کشید عقب را خودش ترس با محبوبه

 از ورد و تنها رو عمرت سالهاي بهرین از سال هستی؟هان؟شش چی چرا؟منتظر آخه:گرفت را محبوبه دست متعجب زیبا

 دارن؟از گناهی چه خواهرت و مادرت هان؟ چیه؟ یوسف گناه.بکشه طول ان از بیشتر نذار کردي،دیگه حروم ات خانواده

 تحمل و مادري بی ،رنج تو مهربونی و خوبی به مادري داشتن وجود با باید چرا ها بیچاره اون...هات بچه مهمتر همه

  کنن؟

 نمجه تواین کردي زنم؟فکر نمی خودم به رو ها حرف این خودم با هزار روزي کنی می فکر:خندید تلخی بی محبوبه

  ببینمشون؟ دور از حداقل و برم نگرفتم تصمیم خودم با بار یک و هزار

 شه می دنابو عزمم و اراده روبشنوم صداشون یا بیفته بهشون چشمم دوباره اگه ترك حال در معتادي مثل دانستم می اما

 لاوای اون شدت به موضوع دیگه بعد سال چند.گذروندم می که سیاهی روزهاي از تر بیچاره!میشم بیچاره وقت اون و

 پچ پچ رد پرسوءظن و کنجکاو هاي نگاه مقابل انقدردر. ترسوندم نمی و کرد نمی ناراحتم زیاد مردم حرف فکر دیگه نبود

 باید وانیعن چه به دونستم نداشتم،نمی برگشت روي دیگه اما بودم شده واکسینه که بودم گرفته قرار گوشی در هاي

 سخت یرز و زندانها بدترین در سال همه ان او کردم می کنم،فکر نگاه یونس چشمان به کشیدم می خجالت هنوز!برگردم

 و زن و اش خانواده دوباره دیدن امید به دادم می جواب خودم به بعد!....است؟ اورده دوام امیدي چه به ها شکنجه ترین
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 چیزي گذره،چه می قرنی ما از کدام هر براي روزش یک یک که فرسا طاقت و سخت هاي سال همه ان اما!فرزندش

 طورچ کردم می فکر خودم با... »بابا« گوید می عمویش به که اي بچه و شده برادرش زن حاال که زنی...بود؟ منتظرش

 رهافک همین که واي....بوده توخالی سختش،سرابی سالهاي این!است کرده هضم خودش براي حداقل را  چیزي چنین

  !ببخشم لقایش به را  فرزندانم دیدار عطاي شد می باعث و زد می اتش را جگرم

 گربرگردما دانستم می نداشتم را چشمانش در پنهان سرزنش ان و یونس به کردن نگاه روي بودم نکرده گناهی انکه با

  !رانداشتم طاقتش من و شدم می رو در رو  یونس با باید که اي است،لحظه منتظرم عمرم تمام لحظه ترین سخت

 صبر ایدب بازم اما.بگذرونم ست جوري هر را سخت لحظه این باید من گرفتم را خودم تصمیم باشه افتاده اتفاقی هر حاال

  ...کنم

  کی؟ تا:کشید فریاد طاقت بی زیبا

 کار،باهاش رس رفتی وقتی دیروز.بگیره تماس باهام فرشته وقتی تا:شد خیره زیبا متعجب چشمان به صبورانه محبوبه

 من،ببینه زا خبري گرفتن و اونا از احوالپرسی بهانه به و بزنه زنگ یوسف به شد گفتم،قرار رو ماجرا همه و گرفتم تماس

  .کنم کار چه گیرم می تصمیم من وقت اون...قراره چه از اوضاع

  !تو ایوب صبر این از واي:داد تکان سر امید نا زیبا

  .نیست اي چاره:خندید محبوبه

 به ذاغ ارودن و برادرش دیدن براي زیبا. زد بود،زل گرفته ارام جایش سر وخاموش ساکت که تلفن دستگاه به محبوبه

 چه گیرندب تصمیم هم تابا کند خبرش محبوبه زد، زنگ فرشته اینکه محض به بودند گذاشته قرار.بود رفته شان خانه

  .بود نشده فرشته از خبري که هنوز اما کارکند

 می دلش.کرد دراز ونرم راحت کاناپه روي را پاهایش و گذاشت هم روي را هایش چشم گذشته روزهاي خیال در محبوبه

 و رمگ جزیره این به که وقتی از توانست؟ می مگر بخوابد،اما کامل ارامش در خیال و فکر بی ساعت چند حداقل خواست

 دردلشچق.برود خواب به خشک چشمانی با هایش وبچه یوسف یاد به که نبود شبی.نداشت راحت بود،خواب امده زده تف

  .بود اش نقلی و کوچک خانه دلتنگ بود،حتی شده تنگ

 گوشی رزل و ترس با.بود برده خوابش.زد نفس نفس حیران و گیج اي لحظه چند که پراندش جا از چنان تلفن زنگ صداي

  محبوب؟... الو:شد بلند تاخیر ثانیه چند با فرشته صداي.برداشت را

  ...سالم فرشته: کشید فریاد شتابزده محبوبه

  !خبرا؟ سالم،چطوري،چه علیک_

  چطوري؟ تو.همیشه خوبم،مثل_

  ...خوبم منم:خندید زور به فرشته
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 خبر؟زنگ چه: گرفت بر رادر وجودش دلشوره.نماند دور محبوبه  بین تیز چشم از داشت وجود کلماتش بین که هاي سوکت

  زدي؟

  .رابزند چطورحرفش داند نمی سردرگم بود شد،معلوم بلند فرشته صداي بعد.کرد پر را خط سکوت لحظه چند

  ...زدم آره،زنگ راستش_

  خوب،خوب؟:کشید فریاد عجول و ملتهب محبوبه

 به شچشم طفلک بود برداشت،معلوم رو گوشی ایمان خود زدم زنگ وقتی.ندارم برات خوبی خبراي که هیچی،شرمنده_

  .دش گرفته حالش بپرسم رو تو حال خوام می و منم فهمید وقتی.ازتوست خبري منتظرشنیدن و شده خشک تلفن

 عمر صفن که بده زودتر و بدت شده؟خبر چی ببینم نرو،بگو حاشیه فرشته: کرد قطع را فرشته حرف عجوالنه محبوبه

  .شدم

 دو،سه گفت می ایمان ، محبوبه راستش:بود غمگین صدایش.کرد رابیشتر محبوبه ،دلشوره فرشته معذب هاي نفس صداي

  ....شده فوت بیمارستان تو پدرش پیش ماه

 دستش در تلفن شود مطمئن خواست می انگار که بود شده محکم گوشی دور چنان دستش.بست را چشمهایش محبوبه

  .دارد واقعیت چز همه و است

  روزنامه همه به رو تو مشخصات و عکس گفت کنه،می روپیدا تو شه می مصمم ایمان مراسم، بعداز:نالید فرشته صداي

  ...بشه خبري بلکه داده ها مجله و

 کدوم:دکر خس خس گوشی در.بود شنیده که بود بدي خبر گیر در ذهنش.شنید نمی را فرشته  صداي دیگر محبوبه

  پدرش؟

  چی؟:داد جواب رسید،گیج محبوبه صداي که لحظه چند بعداز فرشته

  پدرش؟ کدوم گفتم:تکرارکرد بلندتر بار دوباره،این محبوبه

 کدامشان فرشته ،»پدر«گفت می دو هر به ایمان. بود مانده معطل یوسف و یونس بین کالفه و درگیر ذهنش.تپید دلش

 شاید.یدخراش را جانش تردید دوباره! نزن بد نفوس.گرفت گاز محکم را زبانش.... یوسف مبادا ریخت فرو گفت؟دلش می را

 درون را زچی همه یوسف نبود هم بود؟بعید کرده سکته و نیاورده را وسختی رنج همه ان تحمل تاب بود؟شاید مرده یوسف

  ....کند ناراحت را بقیه مبادا نمیزد حرفی کام تا الم و ریخت می خودش

 گاران بودن اورده اب هاش ریه...دیگه یونسه ایمان پدر شدي؟خوب دیوونه:کرد قطع را اش ذهنی ،مکالمه فرشته صداي

 تازه یا دهبو بستري بیمارستان یاتو پرسیدم رومی حالش شد،هربار راحت خدا بنده...بوده بیمارستان تو هم وقتی چند

  .بود شده مرخص
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 چارهبی.گرفت عزا یونس براي دوم بار شنید،براي نمی را فرشته هاي حرف دیگر.افتاد گریه به طاقت بی محبوبه

 واقعیت جهمتو وقتی...کرد می زندگی برادرش با زنش که بود سخت برایش چقدر.داشت تلخی و تقدیرسخت عجب!یونس

 صورتش و گذاشت دستگاه روي خداحافظی بی را گوشی.گریست تلخی به محبوبه. بود خورده صدمه خیلی حتما بود شده

 براي... یوسف و یونس خودش،!شان همه کند،براي گریه سیر دل یک خواست می دلش.کرد پنهان هایش دست میان را

  .کند گریه همه حال شوهرش،به پدر و مادرشوهر پدرش،براي و مادر هایش،براي بچه

***  

 هیچ:دش خیره مادرش حیرت از گشاد هاي چشم به و داد تکیه صندلی پشتی به هم سر پشت زدن حرف از خسته زیبا

  باشه؟ اومده بیچاره محبوبه سر بالیی چنین کردي می فکر

  !داستانی عجب.دیدم نمی هم رو خوابش:زد پلک بار چند نزد،بعد حرفی لحظه چند باز دهان با مادرش

 ونمنفر،ا یه براي اتفاقی چنین که کردم نمی هم رو فکرش زدم،اصال نمی حدس وقت هیچ:چرخاند را غذا قابلمه زیبا

 اونم ردهک ازدواج راحت خیال با بعد و کرده صبر هم سال دو تازه مرده شوهرش کنه فکر ادم.باشه افتاده بغلیمون همسایه

 می راه از اولی شوهر دینگ داره،دینگ دومش ازدواج از هم بچه چندتا وقتی سال ده بعداز!واي...برادرشوهرش کی؟با با

  !افتضاحی چه...رسه

 داره؟کف تقصیري چه گناه بی افتضاحی؟دختر گی؟چه می وپرت چرت چرا:رفت دخترش به اي غره چشم خانم لیال

  ...که بوده نکرده بو و دستش

  کنی؟ می دعوا من با چرا حاال!تسلیم!تسلیم:اورد راباال دستش دو زیبا

 هم حبوبهم جلوي ها حرف این از مبادا!ببندي تونی نمی گشادتو دهان دونم می چون:توپید دخترش به عصبی خانم لیال

 خونه دم برب رو قابلمه این پاشو.نداره تو مفت حرف به احتیاج دیگه داره بدبختی کافی اندازه به خودش بیچاره اون.بزنی

  .میام کنم درست شام بره،منم خیال و فکر تو نذار.نریختی تا ش

 فرشته تو، یاب:وگفت کرد باز را در زیبا صداي شنیدن محض به محبوبه. رفت در طرف به عجله با و برداشت را قابلمه زیبا

  .زد زنگ

 حرف به بازی سرانجام.است کدام حل راه بهترین کردند می فکر و بودند نشسته اشپزخانه میز پشت دو هر بعد اي لحظه

 دوري این بکشی،دیگه جالت ازش که نیست یونس دیگه که بزنی،حاال زنگ تون خونه به که وقتشه دیگه نظرم به:امد

  .نداره معنی تنهایی و

 می دنبالم ایمان هم خاطر همین به شاید.کنم می و فکر همین آره،خودمم:کرد موافقت محبوبه زیبا تعجب میان در

  .بزنم حرف باهاشون که وقتشه گرده،دیگه

  :دوید دنبالش زده هیجان زیبا. رفت تلفن طرف به و برخاست جا از حرف این دنبال به
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  بزنی؟ زنگ االن خواي می_

  ...ببین توش از رو بیارم،شماره رو مجله برم بذار پس:شد پا به پا عصبی زیبا. داد تکان سر محبوبه

  ....ره نمی یادم از وقت هیچ که چیزیه تنها شماره اون:خندید محبوبه

  !خنگم چقدر واي:خندید خجوالنه زیبا

 واي:ذاشتگ قلبش روي را شد،دستش ولو مبل روي زده هیجان زیبا. گرفت را شماره طمانینه با و رابرداشت گوشی محبوبه

  ...انگیزه چقدرهیجان!جون خدا

 جون محبوبه: گفت ناگهانی فکري با و انداخت بود چسبانده گوشش روي را گوشی بریده نفس که محبوبه به نگاهی بعد

 العملی عکس هچ پسرت ببینم خواد می دلم خیلی کنم،ولی می پررویی خیلی دونم می بزنی،البته رو ایفن دکمه شه می

  ده؟ می نشون

  ...خواد نمی دلت اگه البته:نشست عقب فوري بعد

  ...نداره عیبی!نه:داد تکان سر محبوبه

 ندچ از پس.بود شده حبس اش سینه در نفس.پرکرد را خانه ازاد بوق فشرد،صداي کوچک زرد دکمه راروي دستش تا

  :داد جواب اي بچگانه زنگ،صداي

  بله؟_

  :کرد اشاره سر با زیبا. گرفت دهانش جلوي را دستش زده بهت و شوکه محبوبه

  ...بگو چیزي یه_

  بفرمایید؟...الو:گفت دوباره دخترانه ظریف صداي

 یاهس دستگاه به رو و برد پایین را سرش فوري زیبا. کرد گشاد را هایش چشم درد از موجی.زد می نفس نفس محبوبه

  محبی؟ اقاي الو،منزل:زد فریاد

  .بفرمایید!بله:کرد مکث مردد لحنی با دخترك

  هستن؟ ایمان اقا ببخشید:گفت و انداخت بود زده خشکش زده بهت و ساکت هنوز که محبوبه به نگاهی زیبا

  شما؟:پرسید تردید و شک با کردبعد سکوت اي لحظه دختر

 ماست اگهی مورد در بگو بهش:کرد رو و زیر مناسب جواب دنبال رابه ذهنش سرعت به.نگفت چیزي ثانیه چند زیبا

  ...گرفتم

  ...گوشی:گفت اهسته دخترك
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  !بیا،تلفن بدو... ،ایمان ایمان: زد فریاد بعد

  .بفرمایید:گفت سوءظن پر لحن با جوانی پسر مدتی از بعد پیچید تلفن در اي ثانیه چند پچ پچ صداي

  .کرد گوییپاسخ به وادار را او  محبوبه سر منفی تکان اما کرد سوال او از سر با و انداخت محبوبه به پرسشگر نگاهی زیبا

  .گرفتم تماس اگهی اون به سالم،راجع_

  .کنم می خواهش بله،بله،بفرمایید:لرزاند را ایمان صداي هیجان

  :درامد صدا به ایمان عاقبت.بگوید چه دانست بود،نمی زده هیجان هم زیبا

  شناسید؟ رومی خانوم این شما_

 ما همسایه یشونا بله،: یافت پاسخگویی جرات مثبت عالمت به محبوبه سر تکان با. نگریست محبوبه به مستاصل زیبا

  .هستن

  .کند کنترل را خودش کند می سعی سختی به بود پیدا.لرزید ازشوق ایمان صداي

  چیه؟ ایشون اسم ببخشید_

 دهکر گم را پایش و دست حسابی ایمان فهمید.بود شده چاپ اگهی در محبوبه ومشخصات اسم.راخورد اش خنده زیبا

  .تهرانی محبوبه: بود اماده زیبا جواب ولی است

 ذاشتنسرکارگ منو انقدر بخواین و راستش.بدین اطالعات موردشون بیشتردر خورده یه شه می:کشید اه شادي از ایمان

  .باشه شده پیدا مادرم شه نمی باورم دیگه که

 سفیو هم شوهرش اسم.الهام و احسان ، ایمان داره، تابچه سه ماست همسایه که خانمی محبوبه! کنید باور:خندید زیبا

  .است محبی

 گریه قه هق صداي ناگهان.الو،الوکرد چندبار شده قطع ارتباط کرد می فکر که زیبا. کرد راپر خط سکوت اي لحظه چند

  ....کنم می نکنید،خواهش قطع کنم می خواهش:شد بلند ایمان

 فدات الهی:رزیدل می صدایش.افتاد گریه به و کند کنترل را خودش نتوانست ،دیگر پسرش گریه صداي شنیدن با محبوبه

  ...جون مادر بشم

  مامان،مامان؟:زد فریاد ایمان

  هستن؟ شما پیش دستتونه؟مادرم گوشی خانوم؟خانوم:گفت نشنید،متلمسانه صدایی وقتی

 پیششون اییدبی حضوري دم،اگه می ادرس بهتون من.کنن صحبت تونن نمی ولی هستن اینجا بله:داد جواب الود بغض زیبا

  ...بهتره
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 دیونتون عمرم اخر تا:شد بلند اشتیاق پر ایمان نبود،صداي خود حال به او اما نگریست محبوبه به تایید گرفتن براي

  .کنم می یادداشت بفرمایید!پدرم خواهرو و برادر من،هم هستم،هم

  ...کنید،قشم یادداشت:راداد ادرس شمرده شمرده زیبا

 باز رس اش ساله شش عقده.شود سبک تا کند گریه انقدر خواست می دلش.کرد می هق هق زیبا به توجه بی محبوبه

  .گریست می هایش وبچه خودش حال به.بود کرده

  .امد خود به زیبا صداي با عاقبت.شود ساکت وقت هیچ نیست قرار انگار کرد می گریه چنان

 یره،وايگ می قشم براي رو پرواز اولین و  هواپیمایی اژانس ره می االن همین گفت بیان،پسرت هفته همین تو شد قرار_

 هاش بچه به و مادر یه بتونم خوندنم مجله با کردم فکرنمی وقت هیچ.افتم می پس خوشحالی از دارم!جون محبوب

  .برونم

  ....بوده خدا خواست اینم:کرد زمزمه محبوبه

 می یچ باالخره که نیست دلش تو دل بدم،اونم خبر مادرم به برم.خوشحالم شکر،خیلی خدارو!واي:دوید حرفش میان زیبا

 الس همه این از بعد بفهمه اگه حاال شده ناراحت کنه،خیلی می گریه برات داره فهمیده ماجرارو وقتی از دونی شه،می

 خبر بهم شد  ok    پروازشون وقت که دادم بهش موبایلمو شماره من ضمن در.میاره در اینجا،پر بیان هات بچه قراره

  ...فرودگاه بده،بریم

  .کرد نگاه بود برفروخته هیجان و شادي از که زیبا به محبوبه

 ندگیز هام بچه فراق و تنهایی در باید ها حاال حاال من نبودي تو اگه شاید.ممنونم ازت چیز همه براي.جون زیبا مرسی_

  ...کنم عرض چه که زندگی.کردم می

 واي....بکنیم مه خرید کنیم،باید تمیز رو خونه هم با میام صبح فردا.رفتم من:بوسید را محبوبه صورت طرف دو عجله با زیبا

  .داریم کار چقدر

 دیدارشان اقمشت چقدر که واي.امدند می دیدنش براي داشتند هایش بچه.است شده شد می متوجه تازه زیبا بارفتن محبوبه

 خیره صورتش هب موشکافانه دقتی با و ایستاد خواب اتاق اینه جلوي!بود شده بود؟حتما شده عوض هایشان قیافه یعنی.بود

 تنها.دش خیره بود چسبانده اینه کنار که اش عروسی عکس تر؟به افتاده جا و بود،پیرتر شده عوض هم خودش حتما.شد

 چشمانش ختهپ نگاه تنها بود نکرده فرق خیلی که خودش نظر به.بود داده او به رفتن وقت و داشت او از فرشته که عکسی

 شپی سال شش دار خانه ساده زن ان دیگر محبوبه. امد نمی چشم به هایش تفاوت بقیه...داشت تفاوت عکس ان با

 هاي نامه و فاکس به.بود بلد را کامپیوتر کاربردي هاي کند،برنامه کار کامپیوتر با توانست می راحتی به حاال.نبود

 شرکتی داخلی رمدی که درشغلش راحتی به و بود رفته باال شدت به نفسش به اعتماد و داد می جواب راحتی به الکترونیکی

 را تصورش تیح قبل سالها که کند،کارهاي صحبت انگلیسی زبان به توانست می راحتی به حاال.بود افتاده جا بود تجاري

  .کرد نمی
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 قشم در اش یزندگ و کار تکلیف بیایند دنبالش به هایش بچه وقتی کرد فکر باخود و انداخت اطرافش به نگاهی محبوبه

 دبودن اماده لحظه هر که مدبر مثل خبیثی هاي ادم وجود با حتی شد تنگ کارش براي دلش لحظه همان شود،از می چه

 یا ماندند یم او بردنش؟پیش یا امدند می دیدنش براي هایش بود؟بچه چه تکلیفش راستی.کنند سوءاستفاده وجودش از

 بودشاید نزده حرفی که زیبا امد؟ می دیدنش براي هم یوسف ایا کرد فکر دلهره و ترس گشتند؟بعدبا برمی تهران به دوباره

  .بودند نگفته چیزي امدنش و یوسف درمورد هم ها بچه

 هم ایدنه؟ش یا اید می همراهشان هم یوسف که بگویند شناسند نمی که کسی به دارد دلیلی چه داد دلداري خودش به

 بود حالم داشت که اخالقی ان با زیبا! داد،نه را خودش جواب فوري بگوید،بعد چیزي بود رفته یادش زیبا و بودند گفته

  .دارد نگه خودش پیش ثانیه یک را حرفی بتواند

 راسر انمادرش ایند می هایش بچه وقتی تا کرد می راحفظ قوایش باید.بخوابد کرد سعی کشیدو دراز تخت روي محبوبه

  .رفت فرو دیدارشان روز خوش رویاي در هایش بچه یاداوري با.ببینند سرپا و  حال

***  

  :پرید زیبا حرف وسط بار چندمین براي خانم لیال 

  ....زنی می حرف جویده جویده بس از فهمم نمی حرفاتو نصف.کن ترتعریف یواش ذره یه

  :کشید صدایی پرسرو نفس زیبا

 می وتکرار حرفام دارم که سومه دفعه این کنم می تعریف برات دارم خوبی این به!دیگه نزن حال ضد!مامان...اَه_

  .کرد کف شدم،دهنم خسته.کنم

 شه،هیچ یم بسته و باز تند تند دهنت کردن؟فقط دنبالت زنی،مگه می حرف تند که بس:زد میز روي عصبی خانم لیال

  .اد نمی ر ازتوش حسابی و درست کلمه

  .گم می خالصه طور به و بار اخرین براي:کرد اخم نارات و عصبی زیبا

 م،گفتداد ادرس بعدم. اینجاست مادرش گفتم و کردم صحبت پسرش خودش،با اجازه با البته محبوبه خونه به زدم زنگ

 الشوندنب بریم تاما بده وخبر بزنه زنگ موبایلم به شد قطعی پروازشون تاریخ وقت هر شد اد،قرار می پرواز اولین با

  ...فرودگاه

  نري؟ یا فرودگاه بري که چه تو به پیاز؟اخه یاته پیازي سر تو:برچید لب خانم لیال

 اینکه ثلم!بذارم؟ تنها رو محبوبه شرایط این تو خواي چی؟می یعنی!مامان اِ:کرد نگاه مادرش به اویزان لوچه و لب با زیبا

 هنگ نانچ شنید رو دخترش صداي وقتی.بود خونده اش فاتحه که نبودم پیشش امروز اگه.کردم پیدا رو اگهی این بنده

 ،خرابفرودگاه نرم باهاش اگه مطمئنم هم کردم،حاال صحبت پسرش با من.بازکنه لب از لب تونست نمی که بود کرده

  !نپرس و نگو که بده حالش انقدر.کنه کاري
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  ...کشیده چقدرسختی.بذارم جاش و خودم تونم نمی حتی!براش بمیرم:کرد زمزمه خالی فضاي به خیره خانم لیال

  ...به لعنت اي:فریادزد کرد،تقریبا اخم بعد

 دخترش حرکت از خانم لیال.اورد باال ازصورتش حفاظت براي را دستش ناخوداگاه و شد خیره مادرش به هراسان زیبا

  :کرد راکامل اش گرفت،جمله اش خنده

  !جنگ مسبب و جنگ_

 و نگی می جوك دختر و مامان! به به:شد اشپزخانه خنده،وارد صداي شنیدن با کسل و الود خواب رضا.زد قهقه هم زیبا

  ....گذره نمی بد بهتون سونا این تو هم خیلی انگار!کنین تعریف هم ما خندین،هان؟واسه می

  !تو چشم کوري به گذره می خوش هم خیلی:خندید زیبا

 دعینشی می.پرسم رومی جفتتون حال رفت تون همسایه این وقتی حاال:کرد ول اشپزخانه صندلی روي را خودش رضا

  ...پز اب ماهی

 کس بی و نهات او گذاشتند نمی دیگر محبوبه خانواده بود،احتماال رضا با حق.رفتند فرو فکر به مادرش و زیبا حرف این با

 بره حبوبهم: گفت گرفته صداي با خانم لیال.بردند می خودشان رابا او احتماال.کند زندگی افتاده دور و گرم جزیره این در

  .شیم می غریب چقدر  ما

 به و داد یم دلگرمی انها به همیشه.بود کرده لطف حقشان در خیلی سال چند این در محبوبه. داد تکان سر حرف بی زیبا

  :کرد نگاهی مادرش به زیبا. شدند می تنها حسابی رفت می اگر.کرد می گوش دلهایشان درد

  چیه؟ اش برنامه ببینیم کنیم صحبتی یه بابا با بریم،باید هم ما که وقتشه کنم فکر_

 کمی هی بسه دیگه سونا بابا.بده تکون جاتون ا رو اون،شما رفتن مگه!خانم محبوبه باد زنده!هی:زد دست شادي با رضا

  !جکوزي بریم بیایید هم

  !لوس:کرد اخم خانم لیال

  بله؟:فشرد را اي دکمه وعجله باشتاب زیبا. کرد ساکت را شان همه زیبا موبایل دار خنده ملودي صداي

  بله؟:جابرخاست بعداز

  ...نمیده خط:کرد پچ پچ مادرش به رو

  ...الو؟بفرمایید:شد خانه وارد موجی مثل شرجی هواي و کرد باز را ایوان در فوري زیبا. کرد اشاره ایوان به دست با رضا

  هستین؟ شما ایمان اقا:شد جا به جا زده هیجان بعد



 تکین حمزه لو بعد از او

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۶٢ 

 

 هفده...است محبوبه پسر: پچ پچ خانم لیال.کرد نگاه مادرش به خشم وکمی تعجب با و انداخت باال را ابروهایش رضا

  !نکن گرد چشماتو اینطوري است ساله هجده

 واي ...هفته؟ همین شنبه پنج:درخشید می هیجان از صورتش.باشند ساکت تا کرد بلند انها به رو را دستش زیبا

  ساعتی؟ چه!چقدرعالی

  ....فرودگاه ایم می هفت ساعت ما.عالیه:داد تکان سر مادرش به رو بعد

 وبهمحب ظهر، بعداز هفت ساعت دیگه روز شه؟دو می باورتون!واي:کشید فریاد برادرش و مادر به رو کردو قطع را ارتباط

  ...رسه می هاش بچه به دوري سال ازشش بعد

  :کرد راکج گردنش و گذاشت اش گونه روي را انگشتش بامزه ادایی با رضا

  !هندي چه_

  !لوس:توپید پسرش به باز خانم لیال

  .خبربدم محبوبه به باید:دردود سمت به انها حرف به توجه بی زیبا

  .بیام منم وایسا:زد صدایش سر پشت از خانم لیال

***  

 نگاه محبوبه زیباي و گرد صورت به دقت با بین تیز چشمانی با زیبا. بود نشسته خانم لیال مقابل وخندان خجل محبوبه

  :کرد رابلند بعدانگشتش. کند حل را مهمی مسئله خواهد می انگار بود کشیده درهم چنان را هایش اخم.کرد می

  ....مونده اونجا مو تا چند_

  کو؟:پیچاند دستش دور را بند.کرد باریک را هایش چشم خانم لیال

  ...چونه اونجا،زیر_

  .خوبه شده چی هر ،بسه زیبا دیگه کن ول:خندید محبوبه

  .ان می خوشگل مامان یه دنبال ها باشی،بچه خوشگل و مرتب چی؟باید یعنی:گفت جدي لحنی با زیبا

  :گفت رفت می عقب جلو که همانطور خانم لیال

  ...ماشااهللا خوشگله جوره همه محبوبه _

 جلوي چمن انگار زد گند وکه من موهاي مودیه زهره شده،این خوب خیلی موهات:انداخت محبوبه به نگاهی دوباره زیبا

  !انصافا زده خوب رو تو مال بلند،ولی_کرده،کوتا کوتاه و شون خونه
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 ابروهایش و شده سرخ صورتش. شد خیره بود کرده مرتبش کوتاه ها مدت از پس که اش اي قهوه موهاي به محبوبه

 فرو اش درسینه دل بیند می را هایش روزبچه ان اورد می یاد به اینکه محض به.بود شده برداشته تازه اراسته و مرتب

 می موقع ند،بهرفت می فرودگاه به هفت ساعت اگر شود بلندمی تهرن از هواپیما نیم و پنج ساعت بود گفته زیبا. میریخت

 حرفش زور هبازب ولی!نه یا اید می همراهشان هم یوسف: بپرسد که بود امده باال هایش لب پشت تا کلمات چندبار.رسیدند

 مادرش و زیبا وجود.کند تحمل نتواند نبودکه چیزي ساعت چند رسید،دیگر می پایان به داشت انتظارش.بود خورده را

 شمادر همراهی بود،با گرفته مرخصی را روز ان که زیبا  زود صبح از.کرد می تر اسان را ساعته چند انتظار این تحمل

 سر به ازیب بعد.بودند پخته را شب شام حتی و کرده مرتب و تمیز جا همه.بودند امده اش خانه به  محبوبه به کمک براي

 ردارب دست زیبا اما بود کرده مرتب را ابروهایش و کوتاه را موهایش محبوبه قبل روز البته.بود رسیده محبوبه وضع و

 اش روسري و مانتو بار چندمین براي.دهد انجام صورتش روي هم مالیمی ارایش تا بود کرده وادار را محبوبه زور به.نبود

  :بود بارگفته یک دقیقه یک هر ونیم شش ازساعت.بود کرده وارسی را

  .شد دیر!بجنبید_

 ودب گذاشته اختیارشان در روز ان که زیبا پدر ماشین سوار سه هر لرزاند،عاقبت می با هر را محبوبه دل جمله این با و

  .قرارگرفت فرمان پشت زیبا و شدند

  :گفت محبوبه به رو خنده لرزید،با می هایش دست

  ...بیان قراره من هاي انگاربچه!ببین منو هاي دست_

  .فشرد نمناکش چشمان به دوباره را اش شده گلدوزي و سفید دستمال خانم لیال

  .داره خود جاي دیگه که جون محبوبه بیرون، میاد گلوم از داره منم دل_

  :کرد اشاره بود گذاشته داشبورد روي که کوچکی مشکی ساك به زنان لبخند زیبا

  .بگیرم فیلم حتما باید شه می دیدنی خیلی لحظه اون_

 یدندرس فرودگاه به وقتی.بود جویده ناخوداگاه را هایش ناخن تمام هیجان شدت از.بود خودش فکرهاي در ساکت محبوبه

 مسئوالن از هیجان با زیبا. بزند زدن تپق حرف،بدون کلمه یک توانست نمی و بود شده خشک لرزید،دهانش می پاهایش

  :پرسید اطالعات

  ننشسته؟ هنوز تهران از ایر ایران پرواز_

  ..تاخیرداره ساعت نه،نیم:داد جواب کند بلند را سرش انکه بی زن

 تا بست ار چشمانش. کرد می تحمل باید دیگر ساعت نیم.شد ولو کدر فایبرگالس هاي صندلی روي اختیار بی محبوبه

 خلوت خودش با ارامش در خواست می دلش.تمرکزکند زیبا هاي حرف روي توانست نمی اصال نزند حرف او با زیبا

 ازالي یگاه.بود امده در نمایش به چشمانش جلوي رنگی فیلم مثل یوسف با اش ساله هفت،هشت زندگی خاطرات.کند
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 مین صدایی اصال.شنید نمی را هایش حرف از کلمه یک اما شد می بسته بازو دهانش که دید می را زیبا هایش پلک

 زمزمه و پسرانش الهام،صداي هاي گریه.شنید رامی خاطراتش صداي فقط کوچک فرودگاه وامد رفت ازدحام شنید،در

  .پرید اج از زیبا دست تکان با که بود شده غرق افکارش در مدت چه دانست نمی.بود کرده پر را سرش یوسف عاشقانه

  .بیان هات بچه که االنه.نشست زمین رو االن همین ،هواپیما محبوبه پاشو_

 انگار لرزید یم پاهایش.توانست نمی ولی شود بلند جایش از خواست می افتاد،دلش تپش به ساعت دیدن با محبوبه قلب

  :دکر کمکش و انداخت او بغل زیر را بود،دستش شده محبوبه خراب حال متوجه که خانم لیال.نداشت را وزنش طاقت

  ...نمونده چیزي عزیزم،دیگه پاشو_

 کردهن کامل ایست اتوبوس هنوز.جابرخاست شدند،از می انتظار محوطه وارد ان از مسافران که  راهرویی به خیره محبوبه

  !من خداي واي:برخاست فریادش اضطراب و هیجان از بودکه

  داري؟ احساسی چه محبوبه: چرخید محبوبه سمت به کوچکش فیلمبرداري دروبین با زیبا

  ....کنار ؟برو... زیبا گیراوردي اِ،وقت:زد کنار را دروبین عصبانیت با خانم لیال

 بچه دنبال هراب مسافران محبوبه. کشید می خودشان  دنبال به را محبوبه نگاه امدند می پایین ازاتوبوس که مافران انبوه

  ...اوناهاش الهام:کرد جلب را توجهش اي لحظه دست در عروسکی با اي بچه کاوید،دختر می هایش

 ايبر دخترش االن بود بچه این اندازه الهام کرد فرار وهراسان گذاشت را هایش بچه گرفت،وقتی اش خنده خودش بعد

  .بود شده خانمی خودش

 ماا بود شده سرخ اشکارا، اضطرابی از پسر جوان صورت.ماند خیره اندامی الغر و بلند قد پسري روي نگاهش ناگهان

 سوي هب خواست می لرزید،دلش می لبهایش.کند می نگاه ایمان به که کرد مطمئن را محبوبه یونس با زیادش شباهت

 توانست د،فقطش نمی خارج ازگلویش صدایش حتی.بود چسبیده زمین به سنگی وزنهاي مثل پاهایش اما کند پرواز پسرش

  ...ایمانه؟ پسره اونه؟اون:راگرفت محبوبه نگاه رد زده هیجان زیبا. دهد رافشار خانم لیال دست

 ودوباره نداشت را اضطراب و هیجان همه ان طاقت خانم لیال.کرد می خیس را صورتش اختیار بی محبوبه هاي اشک

 می جستجو را مادرش نگاهش با که  ایمان سمت به لرزان و سست هایی قدم با محبوبه اما.شد ولو صندلی روي

  .رفت می راه ایمان کنار است سنگین بود پیدا که ابی ساك یک با باریکی و وبلند نوجوان پسر.کرد،رفت

  ... احسان: فریادزد اختیار بی محبوبه

 کرد یم مرتب سرش روي را چادرش بامتانت که را زیبایی دختر توانست ومحبوبه چرخیدند صدا سمت به جوان پسر دو

  ...الهام:دوید طاقت بی محبوبه. شدند گشاد صدا دبال به دخترك درشت و مخمور چشمان.ببیند
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 داشتهن را وانتظار اضطراب و هیجان طاقت هم او نیامده،حتما یوسف پس کرد می فکر خودش با رفت می جلو همانطورکه

 که یزدم پا و دست گوناگونش افکار میان در.بسنجد را اوضاع خواسته شاید ببیند را مادرشان اول ها بچه خواسته.است

  !بیا.....بابا:زدند صدا فریادکشان و دویدند عقب به قدمی چند هایش بچه شد متوجه

 شش ان روزهاي تک تک که بود شده خیره مردي وباالي قد به ولع با هایش بعد،چشم اي لحظه.ریخت فرو محبوبه دل

  .بود کرده سر دیدنش ارزوي در را سال

 تنبرداش قدرت هیچکدام.بود مانده بهم خیره نگاهشان.دید را محبوبه همه از اول اش ورزیده واندام بلند قد ان با یوسف

 ماند او، شدند ناپیدید و محو محبوبه برابر در ها ادم و صداها همه.بود زه خشکشان سرجا دومجسمه مثل نداشتند را قدمی

  ... یوسف و

 و رشد ییرتغ تنها. شد می گم مرتبش هاي ریش در هایش اشک و لرزید می بود،لبهایش شکایت و پرازگله یوسف نگاه

 داییص اما زد صدا را اسمش محبوبه. بود دویده روشنش و کوتاه موهاي میان به که بود هایش شقیقه کنار اي نقره موج

 به ینزم روي یوسف مادرش، و زیبا ازتعجب گشاد چشمان و متحیرمسافران دیدگان مقابل در.نیامد بیرون اش حنجره از

  :پرکرد را کوچک فرودگاه فریادش صداي برداشت سجده سراز کرد،وقتی بارسجده سه و افتاد زانو

  !معرفت بی... محبوبه _

 سمت هب بلند هاي قدم شد،با شکسته هم در طلسمش یوسف صداي شنیدن انگاربا محبوبه. نداد امانش گریه هق هق

 اغوش در بکشند خجالت اي ذره انکه بی مردم زده حیرت چشمان درمقابل نفر پنج بعد اي لحظه.دوید هایش بچه شوهرو

  .ریختند می اشک هم

  

  

  پایان


