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 1پارت

 اي ستاره من بخت مثل هم آسمون. كردم مي نگاه ستاره بي آسمون به بودم نشسته پنجره پشت اتاقم توي 
 راحت كردم مي فكر. بكشم عميقي نفس بتونم بشكنه بغض داشتم دوست بود گرفته رو گلوم راه بغض. نداشت

 .چاه تو افتم مي چاله از دونستم نمي اما شم مي

 .گذشت خانوم عمه وكنايه نيش با هم امروز

 گرفتم طالق من گه مي اومده پاشده هلك  هلك نيومده زمين به كه آسمون زده كه زده باشه صبور بايد دختر ـ
 رو آبرومون گرفته طالق هيچي سر دخترش از اينم نداره پسر اوالد كه داداشم بيچاره؟ كردي تربيت كه دختره

  كنيم كار چي واي اي گرفته طالق سياوش دختر افتاده سرزبونا برده فاميل تو

 روز هم فردا بخوابم تا تختم سمت رفتم شدم بلند پنجره پشت از بود بامداد يك نزديك كردم نگاه رو ساعت
 .خداست

 2پارت

 موهاي آينه جلوي شستم رو صورتم كردم مرتب و تخت شدم بيدار اومد مي پايين از كه وصدايي سر با صبح
 به نسبت كردم تغيير چقدر كردم نگاه آينه تو رو خودم. بستم اسبي دم كردم شونه رو داشت فر حالت كه بلندم

 فكر، شده زياد چشمم دور چروك كردم مي احساس، نبود خبري شيطون  ترانه اون از ديگه پيش سال پنج
 كه دختري. ديدم چشمام تو رو تلخيش زدم تلخي لبخند. باشم مطلقه زن سالگي وپنج بيست سن تو كردم نمي
 كه ديدم مي راحتي به جوون دختراي چشماي تو رو حسرت عروسيم شب كردن مي تعريف زيباييش از همه

  بشينن كيوان كنار عروس جايگاه تو داشتن دوست

 ؟خوابي مي انقدر خبرته چه دختر شو بلند ترانه، ترانه ـ

 كه مشكيم چشماي ميومد سفيدم پوست به كردم سرم رو مشكي شال شدم بلند صندلي روي از مادرم صداي با
 از  و شدم بلند. شم نمي سابق ترانه ديگه كردم مي احساس  ديد توش رو غم شد مي بودم برده ارث به پدرم از

  كرد جلب رو توجهم پدرم مادرو پچ پچ صداي كه رفتم مي پايين ها پله از اومدم بيرون اتاق

 .پرونده متلك يه زده زنگ شنيده كي هر فاميل تو رفت آبرومون ببين نكن لوس رو دختره بارگفتم صد ـ

 ؟گن مي چي مردم گرفته طالق چون؟ چرا بيرون خونه از بندازم رو تنم پاره؟ كنم كار چي گي مي زن كن بس ـ
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 .ندارم رو كنايه و نيش تحمل كنم كار چي ولي ببينم حال اين تو رو دخترم آسونه من براي كني مي فكر ـ

 كمر استكان چايي بود نشسته دست به روزنامه هروز مثل آقاجون شدم آشپزخونه داخل كردم مصلحتي صرفه
 عزيزم سالم؛ گفت لبخند با آقاجون اما داد سردي به رو سالمم جواب مادرم گفتم سالمي بود روش روبه باريكش

 .بشين بيا

 ديروز سياوش؛ گفت مامان كه كردم مي شيرين رو چايي داشتم نشستم روش روبه ريختم چايي خودم براي
 بود اومده آسيه خواهرت

 !خوب ـ

 تو رو ما آبروي كردي تربيت كه دختريه چه اين انداخت تيكه مدام رفتن دم تا اومد وقتي از جمالت به خوب ـ
 .گرفت مي طالق نبايد برد فاميل

 !پوران گفت باتحكم آقاجون

  انداخت پايين رو سرش مامان

 از بعد شكت مي رو بينمون سكوت روزنامه زدن ورق صداي بود سنگين بينمون جو شدم صبحانه خوردن مشغول
 .دارم حرف باهات بيا؛ گفت آقاجون كه بود دستم شكر پنيرو كنم مرتب رو ميز وسايل خواستم صبحونه

 .رفتم پذيرايي به آقاجون دنبال داشت برمي رو نون من به توجه بي كه كردم مامان به نگاهي

 

 مبل روي رفتم، بود نشسته تلوزيون روي روبه پذيرايي تو رنگ كرمي راحتي مبل روي دست به تسبيح  آقاجون
 شد مي عصباني يا ناراحت هرموقع، بگه خواد مي چي  كه بودم گرفته رو  اين استرس نشستم چپش سمت تكي

 بود پايين سرم بشه آروم تا فرستاد مي صلوات يا گفت مي ذكر يا مدام گرفت  مي دست به رو رنگش ياسي تسبيح
 .منتظر و

 به كردم تحقيق رفتم كرده گير دلت ديدم پسرخوبيه گفتي ست غريبه گفتم خاستگاريت اومد كيوان وقتي ـ
 گي مي اومدي دست به چمدون سال پنج از بعد شده چي پسرناخلفيه؛ نگفت كسي خوبيه پسر كه رسيدم حرفت
 ؟گرفتم طالق
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 برخورد فكر شدم پدريم خونه راهي آژانس با. شد چمدون يه زندگيم وسايل تمام افتادم باروني شب اون ياد
 .بشه ظاهر روشون روبه دست به چمدون كوچيكشون دختر كردند باز در وقتي كردم نمي مامان و آقاجون

 !توام با دختر ترانه، ترانه ـ

 اومدم بيرون شب اون فكر از

 ؟آقاجون بگم چي ـ

 نه؟ الكيه مگه هرته شهر مگه گرفتيم طالق نداشتيم تفاهم گي مي اومدي زندگي سال پنج بعد؟ بگي چي ـ
 زبون سر  بيوفته چو فردا  دونن مي بد چقدر فاميل تو طالق دوني مي خوب خودت گويي و گفت نه مشورتي

 ؟بگم چي گرفته طالق سياوش دختر فاميل

 كشيدم عميقي بودنفس مشخص ستون ازپشت كه ديدم رو مامان سايه رفت مي باال صداش رفته رفته

 ...چون، چون گرفتيم مي طالق بايد ما آقاجون ـ

 ؟گرفتين مي طالق بايد چرا خوب ـ

 دل براي فقط بودم تنها خواست مي دلم كرد تار رو ديدم اشك  شكست بالخره بود گرفته رو گلوم راه  كه بغضي
 ؟گرفتين طالق كه داشتين مشكلي چه دخترم ترانه ـ  شدم مي آروم شايد كردم مي گريه خودم

 .كردم نگاه آقاجون مهربون هاي چشم به كردم پاك رو اشكام دستم با

 .منه از مشكل... مشكل شيم دارنمي بچه ـ

 ابولفظل يا ـ

 مثل هاش لب ديد قيافش تو شد مي رو ناراحتي و بهت وايستاده ستون كنار مامان ديدم برگشتم مامان باصداي
 هم آقاجون مامان پيش رفتم كردم پر ليوان يه كردم باز و آب شير آشپزخونه رفتم شدم بلند لرزيد مي دستاش

 .بود وايستاده كنارش نگران

 .زنيم مي حرف بشه خوب حالت بخور رو آب بيا جان مامان، مامان ـ

 بميرم مادر برات بميرم ـ
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 .شده چي ببينم بخور و آب اين بيا جان پوران اهللا اله الاهللا ـ

 .بود چي من گناه بود اينطوري كيوان با هم من زندگي شد مي چي كردم مي نگاه بابام  مامان بين عشق به

 4 پارت

 خيابون عرض از خواستم مي بود اومده بند تازه بارون بود ماه آبان اوايل پاييزي روز يه افتادم ديدارمون اولين ياد
 جلوتر شدم مستفيض ازش هم من كرد پخش رو خيابون روي آب گذشت رنگي  سفيد 206 پژو  كه بشم رد

  شد پياده مردونه قيافه با تيره اي قهوه موهاي سبزو هاي چشم با پسري، داشت نگه كنارخيابون

 .خوام مي معذرت نديدم داشتم عجله واقعا خانوم ببخشيد ـ

 .مياد پيش اتفاقه نداره عيب؛ گفتم سرسري بود شده ديرم چون هم من

 وايستاده ديگه پسر چند كنار دانشگاه حياط تو دوباره خونه برم خواستم مي وقتي عصر رفتم دانشگاه طرف به
 چشمش تو چشم كه اين تا بريم اون ماشين با بياد كه بودم دوستم مژگان منتظر بودند بخند بگو مشغول بود

  پايين انداختم رو سرم شدم

 ؟هستين خوب سالم ـ

 ممنون سالم؛ گفتم و بردم باال رو سرم

 امروز اتفاق بابت ببخشيد ـ

 كنم مي خواهش ـ

 مديريت آخر سال هستم اميري كيوان من ببينمتون دوباره كردم نمي فكر ـ

 .داري حساب دوم سال هستم سلطاني منم خوشبختم ـ

 خدافظ برم بايد خوشبختم؛ گفت و زد لبخندي

 خدانگهدار ـ

 چي بود كي پسره اون كه كرد پيچم سوال مدام بود كرده هم تعجب كه درشتش هاي چشم با رسيد راه از مژگان
 ؟گفتي چي تو گفت مي
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 ميارم در برات رو آمارش فردا؛ گفت هم سر آخر برداره سرم از دست تا كردم تعريف مو موبه رو قضيه هم من
  ؟نه يا خوره مي دردت به ببينم

 بازوي آقاجون. اومدم فكردر از خونه تلفن زنگ صداي با. بود گرفته خندم هم خوردم مي حرص هم موقع اون
 اتاق رفتن مي داشتن بود گرفته رو مامان

 ؟كيه ببين بده جواب دخترم ـ

 .آقاجون چشم ـ

 5 پارت

 .بفرماييد الو ـ

 ؟خبر چه؟ خوبي ترانه سالم الو  ـ

 ؟چطوره خاله عزيز؟خوبيد شما ممنون جان پروانه سالم ـ

 ؟است خونه مامان خوبه هم يلدا ـ

 .كنه استراحت رفت كرد مي درد سرش ولي آره ـ

 دوني مي خوب خودت؟ گرفتي طالق به تصميم سرخود چرا، رفته خونواده از هم آرامش اومدي تو وقتي از ـ
 مادرشوهرم دوني نمي؟ نكردي رو آقاجون آبروي فكر كردي خودتو كاره سرخود باز ولي دونند مي بد چقدر فاميل

 .انداخته تيكه من به چقدر شنيده كه وقتي از

 كه اين به همش نبوديم تني خواهر انگار بود سرد من با اول از پروانه گرفت رو گلوم راه باز لعنتي بغض
 .شد سردتر قبل به نسبت كردرابطمون ازدواج وقتي كرد مي حسادت بودم آقاجون عزيزدوردونه

  الو، الو ـ

 بله ببخشيد ـ

 خدافظ بودم زده زنگ بگو مامان به دادي دست از هواستم گرفتي طالق ـ

 . سرجاش گذاشتم رو گوشي نموند من خدافظي جواب منتظر
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 ؟بود  كي دخترم ـ

 بود پروانه ـ

 .سپردم بادفراموشي به رو پروانه مهري بي زد پيشونيم به كه اي بوسه با اومد نزديك آقاجون

 .بزرگه خدا باشه خدا به توكلت زنيم مي حرف باهم دوباره ميام شب حجره ميرم من باشه ـ

 بازم گفتم دروغ بهش بفهمه اگه دونم نمي اما بود مهربون هميشه آقاجون كرد زيباتر رو چهرش زد كه لبخندي
 ؟نه يا شه مي مهربون من با

 6پارت

 بود خونده گوشمون تو مدام گي بچه از،بشنوه خونوادش زبون از اگه مخصوصاً ميومد بدش دروغ از آقاجون آخه
 گرفته وجدان عذاب بودم كرده ناراحت رو مامانم كه اين از، نداره دوست رو گوها دروغ خدا و كاربديه گويي دروغ
 دوست بود خوابيده آروم زدم مامان به سري اول. نداد بروز رو ناراحتيش هميشه مثل آقاجون چند هر بودم

، نميشه اما بگيرم آروم خودم تا كنم گريه بغلش تو اونقدر و ببوسم رو تپلش صورت كنم بغلش برم داشتم
 زير حياط برم گرفتم تصميم بود يازده نزديگ ساعت بستم آروم رو اتاق در كنم نگرانش ازاين بيشتر خوام نمي

 بباره نميدونه نيست مشخص تكليفش كه هوايي اون از بود ابري نيمه هوا.بشينم نيمكت روي مجنون بيد درخت
 با بسته خرگوشي مامانش كه موهايي با اي بچه دختر. ميوفتم بچگيام ياد شينم مي درخت اين زير هرموقع. نه يا

 شه مي كه عصر كنه مي بازي خاله خودش خلوت تو داره دست به كه عروسكي داره تن به كه قرمزي گل پيرهن
 هرچند ميده تغاريش ته به مياره در جيبش از كه نباتي آب شه مي حياط وارد بدست هندونه آقاجونش

 كودكيم خاطرات از گوشيم صداي با. نگرفت آبنبات اون اول چرا كه كرد مي حسادت هم اين به خواهربزرگش
 .بود نمايان گوشي صفحه رو مژگان خندان چهره اومدم بيرون

 جان مژگان سالم ـ

 ؟چطوره ما آبجي احوال ماهت روي به سالم ـ

 ؟خوبه سهيل آقا چطوري تو خوبم ممنون ـ

 ؟كني مي كار چي ببينم بزنم زنگ گفتم نيست خبري ازت روزي چند ديدم خوبيم هم ما ـ
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 ؟داري وقت ديدنت بيايم شايد ـ

 .اينجا بيا نهار پاشو اصال عزيزم آره ـ

 .شم مي مزاحمت فردا ولي تونم نمي امروز ـ

 .مراحميد شما ـ

 برسون سالم سهيل آقا به بينمت مي فردا ممنون ـ

 .خدافظ برسون سالم پوران خاله به هم تو ـ

 .عزيزم خدافظ ـ

 داره خبر من راز از كه كسي تنها

8 

 بازي آخر كردم نمي فكر. باشم من بازي بازنده شايد نكنم شروع رو بازي اين كه كرد دعوام چقدر يادمه، مژگانه
 نمازش چادر  بود شده بيدار مامان رفتم خونه طرف به زنون قدم شدم بلند باريد نم نم بارون بشه تموم اينطوري

 از ريختم چايي ليوان يه خودم براي آشپزخونه رفتم. خوند مي نماز داشت بود سرش ريز صورتي هاي گل با
 حس رو چايي داغي و شد مي بلند كم كم چايي بخار بود گرفته شدت بارون كردم نگاه رو بيرون پذيرايي پنجره

 تو  گذشت مي ديدارمون اولين از هفته دو. افتادم خوردم كيوان با دانشگاه بوفه تو كه چايي اولين ياد. كردم مي
 اما داد چايي سفارش و اومد دوستش همراه كيوان كه بودم داده چايي سفارش بودم مژگان منتظر دانشگاه بوفه

 به صداش بودم روز اون امتحان نتيجه فكر تو، بذاره تنها رو كيوان شد مجبور شد دوستش به كه تماسي با
 .رسيد گوشم

 !تصادفي چه خوبيد سالم ـ

  كنم حفظ رو خونسرديم كردم سعي بودم كرده تعجب كه اين با

 ممنون سالم ـ

 .زنش حال به خوش، داره خوردن واقعاً حسن مش هاي چايي ـ
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 تر كم جوون بشي پير؛ گفت شد نمي پاك صورتش از لبخند وقت هيچ كه صورتي با بوفه صاحب حسن مش
 .بذار سرم سربه

 .كرد مي شوخي باهاش  كه هستن صميمي باهم چقدر بود معلوم

 9 پارت

. سرگرفت از دباره رو حسن مش با شوخي  كيوان، كيوان با آشنايي از بعد شد اضافه ما جمع به هم مژگان وقتي
 داشتم خبر مژگان آمار طبق. شدم مي شاد خندش از من و خنديد مي نخودي كيوان هاي پروني مزه به حسن مش
 .كرد مي شوخي باهاش نبود خبر بي موضوع اين از هم كيوان حتماً. زنشه عاشقه چقدر كه

 و شديم مهمانش اسراركيوان به  چون يا كرد مي فرق اش مزه شايد چسبيد بهم روز اون چايي چرا دونم نمي
  .كردچسبيد حساب

 رسيد  گوشم به كرد مي زمزمه لب زير رو »س«زهرا حضرت تسبيحات نماز از بعد عادت طبق كه مامان صداي 
 دستاش كردم نگاه مامان به برگشتم.  كردم نمي حس رو گرما اون ديگه بود كرده يخ زندگيم مثل چاييم ليوان

 .كرد مي دعا و بود گرفته باال رو

 .مامان باشه قبول ـ

 10پارت

 .مادر باشه حق قبول ـ

 ؟نداره درموني دوا يعني؛ گفت داري بغض صداي با كشيد حسرت سر از آهي

 مصنوعي لبخند با و زدم بهشون اي بوسه و گرفتم دستم تو رو چروكيدش هاي دست نشستم كنارش رفتم
 نه؛گفتم

 ؟داري كه بختيه چه اين برات بميرم؛ گفت اومد تپلش و سفيد ي گونه روي كه اشكي قطره با و شكست بغضش

 ؟بخوره شناسنامت به طالق مُهر سن اين تو بايد چرا آخه

 ؟بديم چي رو وفاميل فك جواب كرد زمزمه آروم
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  كشيدم عميقي نفس

 .نكنيد ناراحت رو خودتون خدا تورو ـ

 .باشه خدا به توكلت بيخبريم ازش ما كه داره حكمتي حتماً عزيزم نباش ناراحت هم تو ـ

 چيزي يه شم بلند؛ گفت كرد تا رو چادرش و جانماز و زد بود كربال از سفرشون اولين سوغات كه مُهر به اي بوسه
 .مياد آقات االن بذارم بار نهار براي

 .مياد شب؛ گفت حجره رفت آقاجون ـ

 .باشه ـ

 

 

 

 11پارت

 بود آورده كردستان از بابا دوست كه محلي دوغ كنار مامان ساز دست ترشيه با كردم درست من كه املتي نهار
 رو گذشته شب سريال تكرار مامان. كردم مرتب رو آشپزخونه و شستم رو ها  ظرف نهار بعداز. شد صرف سكوت تو

 .نشستم كنارش رفتم بود اي ديگه جاي فكرش مطمئنم اما ديد مي

 جان مامان، مامان ـ

 ؟داشتي كاري چيه، هان؛ گفت باشه شده بيدار خواب از كه انگار

 .ترسوندمتون ببخشيد ـ

 عزيزم نه ـ

 .نبود خوب حالتون شما بود زده زنگ پروانه راستش ـ

 .باشه ـ
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 ؟نداريد كاري من با باال ميرم من ـ

 .برو عزيزم نه ـ

 واقعاً ارديبهشت نيمه هواي داد مي نشون خودي آفتاب بود اومده بند بارون. كردم باز رو اتاق پنجره اتاقم رفتم
 و بشينم گوشه يه خواد مي دلم فقط االن اما كردم مي روي پياده هوس االن بودم سابق ترانه اگه بود دلچسپ

 .گذشته به رفت فكرم كشيدم عميقي نفس. باشه نداشته كاري من با كسي

 

 

 

 12 پارت

 جمع اونجا كرديم مي وقت هرموقع. بود شده پاتوقمون دانشگاه بوفه. گذشت مي كيوان با آشناييم از چندماهي 
 ◌ٴ گفته به. خنديديم مي حسن مش خوردن حرص به هم ما، گذاشت مي حسن مش سر سربه كيوان و شديم مي

 پسرايي اون از اما. داشت بهداشتي آرايشي محصوالت كارخونه پدرش كه بود پولداري خونواده پسر تك مژگان
 افتاده خش بدنش تصادف اثر بر بار يه اونم كه داشت 206ماشين يه فقط. بكشه رخ به رو باباش پول كه نبود
 تحصيلشون خرج كمك نداشتن خوبي مالي وضع كه كسايي به كه رسيد مي گوشم به هايي زمزمه حتي. بود
 داده تشكيل رو اي نفره ده اكيپ شد مي تر صميمي باهم رابطمون روز روزبه كردم مي احساس چرا نميدونم. شد مي
 گذشت مي خوش خيلي رفتيم مي كوهنوردي به ها آخرهفته دوبار ماهي بوديم شون جزء هم مژگان و من كه بود

 گاهي حتي. چسبيد مي شدخيلي مي صرف ارتفاعات تو شد مي شاملش هم پياز با عسلي مرغ تخم كه اي صبحانه
 .كردند مي همراهي ما با هم استادامون

 

 

 

 13پارت
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 قول به. بود برخورد خوش خيلي كوهنوردي تو اما، داشت جدي و خشك اخالق، كالس تو كه اعالئي استاد مثل
، بود همراهمون كوهنوردي تو كه بار يه. شد مي ما كالس نصيب منفيش قطب بودكه قطبي دو آدم يه مژگان
 ؟دستش از كشه مي چي زنش بيچاره اومد دوقطبي اين باز كرد پچ پچ گوشم تو مژگان

 ؟كامياب خانوم ـ

 .سرماست پشت برزخي صورت با اعالئي استاد ديدم برگشتيم

 انداخته رو سرش خجالت از كه مژگان به يا بخندم بود شده قرمز عصبانيت از كه استاد ي چهره به دونستم نمي
 درحال مدام چشماش شد مي قرمز صورتش كشيد مي خجالت مژگان كه بود دفعاتي معدود جزء آخه، پايين بود
 .بود لرز

 

 

 

 14پارت

 اما داد مي نشون رو باالش سن موهاش سفيدي و بود نشسته چهرشون تو پيري گرد كه اين با علوي استاد مثل يا
 تعريف برامون جوونيش عشق از اوقات گاهي.كرد مي همراهيمون خوب ي روحيه با ساله بيست جوون يه مثل
 ازشون رو بله جواب بود تونسته رفتن خواستگاري چندبار از بعد بود آمنه همسايشون دختر عاشق كه اين كرد مي

 نجات براي خرمشهر موشكباران تو آمنه. نكشيد طول سال سه از بيشتر مشتركشون زندگي عمر هرچند،  بگيره
 عشقش و زندگي از جوري. بود نورا دخترش، موند براش  آمنه از كه يادگاري تنها.گذاشت تنهاش دخترشون

 از و مقدسه عشق كه اين گفت مي برامون عشق از.كردند زندگي كنارهم سال ساليان انگار كرد مي تعريف برامون
 رو درجش بايد رو عشق ولي بياريم پايين رو تب كنيم مي سعي اما مونه مي تب مثل برتره داشتن دوست
 سرم وقتي اما  كردم مي حس رو نگاهي سنگيني استاد هاي  صحبت الي به ال چرا دونم نمي. ببريم باالتر روز روزبه

 دوتا برگردوندم رو سرم وقتي. گيركنم غافل رو طرف گرفتم تصميم. شدم نمي كسي نگاه متوجه گردوندم برمي رو
 ...كيوان جز نبود كسي صاحبش كه ديدم رو رنگي سبز گوي
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 15 پارت

 تصميم. بود شده پارك اتاق ◌ٴ گوشه كه خورد بزرگم  رنگ طوسي چمدون به چشمم گرفتم فاصله پنجره از
 خورد چشمم به بزرگ آلبوم دوتا كه اين تا، بچينم مرتب كمد آويز رخت تو رو لباسام هفته يك از بعد گرفتم

 طالق بياي كنار خودت با بهتره كرد مي تكرار مدام ذهنم تو يكي انگار. بودم آورده باخودم رو ها اون چرا دونم نمي
 .شد تموم كيوان با مشتركت زندگي گرفتي

 

 

 

 16پارت

 بلند اومد مي پايين از كه اي بچه ◌ٴ گريه صداي با. كنم حالشان به فكري بعد تا گذاشتم تخت زير رو ها آلبوم
 .بود نشسته مامان كنار گرفته بغل رو يلدا پروانه. رفتم بيرون اتاق از كشيدم صورتم به دستي شدم

 .كردم سالم رويي خوش با رفتم تر نزديك وقتي. رفت مي اش نوه صدقه قربون مامان و كرد مي گريه آروم يلدا 

 .اومديد خوش جان پروانه سالم ـ

 داد رو سالمم جواب سردي با پروانه

 .ممنون سالم ـ

 كرد مي نگاه من به عسليش هاي چشم با اومد بند گريش يلدا. نشستم روش روبه رفتم گرفتم بغلش از رو يلدا
 .بوسيدم رو ايش قهوه لخت موهاي

 ؟چطوره آرش آقا ـ

 .اينجا بياد شركت از قراره خوبه اونم؛ گفت بود صداش تو كه اي عشوه با آلبالو شربت هاي يخ زدن هم حين پروانه
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 .بزارم شام برم هميم دوره همه خوب چه؛ گفت شد بلند ذوق با مامان

 .نيستيم كه غريبه نبين تدارك زياد مامان ـ

 

 

 

 17 پارت

 آشپزخونه رفتم.سپردم مادرش به و زدم بهش لبخندي ،رسيده خوابش وقت داد مي نشون يلدا خمار هاي چشم 
 .بود گذاشته رو پروانه عالقه مورد غذاي شام براي مامان

 .بودي گرفته بغل رو يلدا چطور ديدم مادر برات بميرم ـ

  و كردم بغل رو مامان.بود زده بيرون رنگش اي سرمه روسريه زير از  پروانه دست به شدش رنگ تازه موهاي 
 صندلي روي  و ريختم پررنگ چايي ليوان يه آماده هميشه سماور از خودم براي  و زدم سرش به اي بوسه

 .نشستم ميزغذاخوري

 حرف درموردم اينطوري ندارم دوست بعدشم، عزيزه برام خواهرزادمه يلدا، زنيد مي چيه حرفا اين جان مامان ـ
 .بدونه چيزي طالقم علت از كسي خوام نمي اصال، بزنيد

 .پروانه حتي؛ گفتم بشنوه مامان فقط كه جوري آروم

 

 

 

 18 پارت

 !دخترم آخه ولي ـ
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 بلند كردم تموم كه رو چاييم.كنيم درست هم ساالدشيرازي شام براي بهتره؛ گفتم بحث اين به دادن پايان براي
 مااومد جمع به پروانه. خيار كندن پوست به كردم شروع  و نشستم دوباره برداشتم خيار و گوجه يخجال از شدم

 .كردند مي صحبت بودند همكار باهم كه دختري با آرش برادر آشنايي درمورد. شد مامان با صحبت مشغول و

 از كه رفت مي پيش جوري كيوان و من رابطه گذشت مي آشنائيمون از سالي يك  كه رفت روزهايي به فكرم
 اجازه دخترانم  حياي و شرم انگار،بود آقاكيوان همون من براي اما بودم شده تبديل ترانه به سلطاني خانوم
 پيچم سوال مدام كنجكاوي با و بود كرده شك رابطمون به مژگان.  كنم صدا آقا پيشوند بدون  رو كيوان داد نمي
 .مياد داره   جون پوران آينده دوماد؛ گفت مي شوخي  به ديد مي دور از رو كيوان وقتي هم اوقات گاهي كرد مي

 

 

 

 19پارت

 تبديل واقعيت به مژگان حرف ممكنه يعني؛ گفتم مي خودم با بشم ناراحت  يا عصباني حرفش از اينكه جاي به
 !كجا كيوان و كجا من؛ گفتم مي و زدم مي پوزخند تودلم بعد! بشه

 و سوز. رفتم مي خونه به تنهايي بايد  بود نيومده مادرش قلب عمل خاطر به مژگان بود آذرماه روزهاي آخرين
 كه رفتم مي دانشگاه خروجي طرف به.بكشم باال رو سفيدم سوشرت زيپ كرد مجبورم پاييز روزاي آخرين سرماي
 .خورد گوشم به كيوان صداي

   ؟وايستا ترانه، ترانه ـ

 .شه مي نزديك بهم داره ديدم برگشتم

 .آقاكيوان سالم ـ

 ؟نداري وسيله خوبي سالم ـ

 .نيومده امروز مژگان نه ـ

 .رسونمت مي من؛ گفت و كشيد عميقي نفس 
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 .رم مي خودم ممنون نه ـ

 ؟داري وقت بزنم حرف باهات خوام مي ـ

 ؟چي درمورد ـ

 .فهمي مي موقعش به؛ گفت و افتاد راه و زد لبخندي

 

 

 

 20پارت

 .مادر ترانه...ترانه ـ

 ؟بله ـ

 .ساالد براي آبليمو بيا؟ مادر كجاست هواست ـ

 و گرفتم نشنيده رو پروانه حرف. گرفت نمي طالق كه داشت هواس و هوش اگه اون؛گفت و زد پوزخندي پروانه
 .دادم مامان تحويل و كردم اضافه ساالد به  شده خورد پياز با همراه رو آبليمو

 .باال ميرم من جان مامان ـ

 .نكنه درد دستت ساالد بابت مادر برو ـ

 .رفتم اتاقم به پروانه به توجه بدون و زدم بهش لبخندي

 تنم شلوارمشكي با رنگي صورتي تونيك. بافتم كردن خشك از بعد رو بلندم موهاي و گرفتم اي دقيقه ده دوش
 .كردم سرم داد مي تشكيل رو اش حاشيه كه آبي سرخ هايي گل با مشكي شال بود هم آرش چون كردم
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 21  پارت

 با يلدا، كردند مي صحبت سكه و  دالر گروني درمورد باهم خوردن چايي حين  و بود نشسته آرش كنار آقاجون
 جمع خنده موجب كه مياورد در صداهايي زبونش با هم اوقات گاهي و كرد مي بازي خرسيش عروسك

 وسايل تا آشپزخونه رفتم. داد رو جوابم رويي باخوش هم آرش. كردم احوالپرسي آرش با و گفتم سالمي.شد مي
 .بود كرده پر رو فضا مامان كرفس خورشت بوي. كنم آماده رو شام

 كه شستم مي رو ظرفا داشتم. نزد ساالد به لب پروانه هرچند، خورديم آقاجون چه چه و به به با كنارهم رو شام
، اومده زنش با عموت خان؛ گفت و اومد آشپزخونه به هراس و حول با مامان و رسيد گوشم به خونه زنگ صداي
 و داد رو جوابم سردي با عمو و گفتم سالمي لبخند با رفتم. پيچيد خونه تو پرسي احوال صداي نكشيد طولي

 .داد دست من با اكراه با افسانه عمو زن

 

 

 

 22 پارت

  خواستگاري به وقتي البته،هستن دستش زير همه انگار كرد مي رفتار جوري هميشه دونستم مي رو عمو زن اخالق
 الغر و قدبلند پسر، نبود بدي پسر افشين. شد بدتر من به نسبت رفتارش دادم منفي جواب افشين برادرش
 اجاره رو اي مغازه بود تونسته بود داده عمو كه اي سرمايه با بود عمو به متكي داشت كه ايرادي تنها بود اندامي

 .باشه خودش به متكي تونسته كمكي هيچ بدون برادرش كرد مي ادعا عمو زن كه بماند كنه

 

 

 

 23پارت
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 از پذيرايي براي هميشه مامان و داشت رنگي طاليي هاي حاشيه كه استكونايي توي رو رنگي خوش هاي چايي
 خاصي حساسيت مهمون از پذيرايي تو مامان. چيدم مرتب قندون كنار و ريختم كرد مي استفاده ازش  مهمون
 .بزنه حرفي سرش پشت مبادا باشه افسانه عمو زن مهمون اگه مخصوصاً  داشت

 ؟ريختي رو ها چايي مادر ترانه ـ

 ؟نيست پررنگ نظرت به؛ گفت كردو ها چايي به نظارتي

 .خوبه رنگش جان مامان نه ـ

 .بيار سرم پشت پس باشه ـ

 .اومدند چي براي زدم مي حدس چند هر. بودند اومده خواستگاري براي انگار بود گرفته خندم

 

 

 

 24پارت

 صداي بود طوفان از قبل آرامش انگار. نشستم ساكت بقيه مثل مامان كنار چايي كردن پخش از بعد
 دست زنبور به نميشه كه طور همون بود سرم روي زنبور ويزويز صداي عين عمو زن النگوهاي جيرينگ جيرينگ

 وقت هرچند النگو نوع از مخصوصاً بود طال عاشق عمو زن يادمه كه وقتي از بگم چيزي عمو زن به تونستم نمي زد
 .بود كرده اضاقه دوتا پيش دوماه مامان ◌ٴ گفته طبق كرد مي اضافه تعدادش به يا كرد مي عوض رو مدلش يا بار يه

 .نشه سرد تون چايي بفرماييد داداش خان؛ گفت عمو به رو بشكنه رو جمع سكوت اينكه براي مامان

 .چاييه اين از بهتر بخورم هالهل زهر من ـ

 .سهراب آقا جونت از دور؛ گفت و رفت من به اي غره  چشم عمو زن

 .شد مي شروع كم كم طوفان اينكه مثل
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 25پارت

 غضب با و كشيد اش گندمي جو پرپشت موهاي به دستي رفت  مي سرخي به چشماش عصبانيّت شدت از كه عمو
 .گرفته طالق رفته سرخود؟ كردي تربيت دختره اين سياوس؛ گفت كردو بهم نگاهي

 .شد مشغول تسبيحش با و انداخت پايين رو سرش شرمنده آقاجون

 .سوخت آقاجون مظلوميّت براي دلم

  اوّلم از من داد ادامه و كرد اشاره من به بادستش نخور حرص تو سهراب آقا؛ گقت عمو به رو عشوه با عمو زن
 .نميشه زندگي زن اين دونستم مي

  كرد عمو زن به رو بود شده ناراحت  حرف اين از كه مامان 

 كه  هم خانومي و زيبايي از، هست كه نيست كرده تحصيل. داره ايرادي و   عيب چه من دختر مگه جون افسانه ـ
 .فاميله سبد سر گل

 .نموند دور چشمم از پروانه اي كينه نگاه اما كردم مامان به قدرشناسي نگاه

 .كرد مامان  به رو و زد پوزخندي عمو زن

 .داده طالقش بگه كسي به اينكه بدون و انداخته بيرون تيپا يه با شوهرش كه داره عيبي چه نيست معلوم ـ

 

 

 

 26پارت

 بعد كه نگم چيزي تا كشيدم عميقي نفس. كرد مي توهين بهم داشت كم كم بود سنگين برام عمو زن حرف اين
 جمعش نشد
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 .كرد 

 همين بخاطر بود ترانه از هم مشكل شدن نمي دار بچه عمو زن؛ گفت پوزخند با و كرد عمو زن به رو پروانه اما
  .گرفتن طالق

 اما بود گرفته رو گلوم راه بغض كنه نمي كار قلبم كردم مي احساس شد مي تكرار گوشم توي مدام ترانه صداي
 بايد. انداخت پايين رو سرش شرمنده كه كردم مامان به نگاهي.بشكنم ترانه يا عمو زن كنار داد نمي اجازه غرورم
. كرد پروانه نصيب اي هڔغ چشم آقاجون. كنه پنهون پروانه از رو حرفي هيچ تونه نمي مامان زدم مي حدس

 .شكست رو جمع سكوت يلدا ◌ٴ گريه با آسمون برق رعدو صداي كه بود گرفته رو فضا سكوتي

 

 

 

 27پارت

 تا زد موهاش به اي بوسه و كرد پاك شصتش انگشت با  رو سفيدش ◌ٴ گونه روي اشكاي و كرد بغل رو يلدا آرش
 عمو به رو و فرستاد باال رو راستش سمت ابروي و زد پوزخندي زدش رژ نازك هاي لب  با عمو زن. كنه آرومش

 .كرد

 .بغلشه پسرش االن شكر رو خدا شد مي بدبخت وگرنه كرد رحم افشين به خدا ـ

 ؟گرفتي رو مهريّت؛ گفت من روبه زنش به توجه بدون  عمو

 .خوند همشون چهره تو شد مي كه سوالي

 .بخشيدم هم من، بشه تموم زودتر كارامون اينكه براي بود توافقي طالقمون، يعني نه ـ

 .دخترم سرت فداي؛ گفت و انداخت من به غمگيني نگاه آقاجون

 .شدم بلند احترامش به هم من اومد نزديكم و شد بلند عمو

 .كردي اشتباه كن قبول، كه نبودي كار و كس بي. كارميزدي اين به دست بزرگترت با مشورت بدون نبايد تو ـ
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28 

 لبخندي ديد رو ايش قهوه هاي چشم تو شده پنهون مهربوني شد مي بود شده آروم پيش دقايق به نسبت عمو 
 .زدم بهش

 .كردم اشتباه من شماست با حق ـ

، كرد موندنشون براي مامان كه تعارفاتي از بعد. شه بلند تا كرد اشاره عمو زن به چشم با و زد پيشونيم به اي بوسه
 تا بدرقشون براي هم ما كردند خدافظي ما با عمو همراه و برداشت مبل روي از رو رنگش مشكي كيف عمو زن

 .رفتيم حياط

 تني خواهر شايد كنم مي فكر اوقات گاهي زد مي نمك كنده پوست خيار به بود انداخته پاش روي رو پاش پروانه
 استكونايي پروانه به توجه بدون. ميشه فاميل سرزبون نٌقل فردا از جداييم دليل عمو زن و پروانه لطف به نباشيم

 .رفتم اتاقم به و گفتم همه به بخيري شب شستنشون از بعد كردم جمع رو بود نخورده دست چاييش كه

 

 

 

 29پارت

 پيشنهاد كه كردم اشتباه زماني شايد. كردم اشتباه؛ گفت مي راست عمو. شد باروني آسمون مثل منم هاي چشم
 .كردم قبول رو كيوان

 از. كرد كم رو سرما و سوز از ماشين مطبوع گرماي كرد روشن رو بخاري زود كيوان شديم ماشينش سوار وقتي
 !خوادبگه مي چي كيوان بودم كنجكاو هم طرف اون از بود افتاده جونم به امشب خواستگاري استرس طرف يه

 .برگرم زودتر بايد داريم مهمون امشب كيوان آقا ببخشيد ـ
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  .گذاشت نمايش به رو هاش   گونه روي چال زد كه لبخندي با كيوان

 .گيرم مي رو وقتت خوردن قهوه يه ي اندازه نباش نگران ـ

 و شدن پياده از بعد برداشت عقب صندلي از رو رنگش مشكي سوشرت و كرد متوقف پائيز كافه كنار  رو ماشين
 .رفتيم كافه طرف به ماشين دزدگير زدن

 

 

 

 30پارت

 القاع آدم به رو خوبي حس سرد و گرم ي ها نوشيدني عطرهاي با مطبوع گرماي بود دلچسپ خيلي كافه محيط
. كرد آويزون صندلي پشت از رو سوشرتش كيوان. نشستيم هم روي روبه دونفره ميز روي پنجره كنار.  كرد مي

 تارهاي از چندتا و بود كرده شونه باال به رو موهاش، داشت تن به مشكي شلوار با وسفيد سياه چهارخونه پيراهن
  .داشت خاصي برق جنگليش چشماي.كرد مي خودنمايي پيشونيش رو لختش موهاي

 .نيستم چيني مقدمه اهل؟ كنم شروع جوري چه دونم نمي راستش ـ

 .رفتم مي ور رنگم خاكستري كيف بند با نبره پي استرسم به كيوان اينكه براي

 شدن قبول مثل، بيارم دست  به خواستم كه چي هر زندگي تو كردم رو سعيم تموم هستم خونواده پسر تك ـ
 اونم آينده ماه شاهللا ان كه مجوزش مونده كردم طي رو اوليش مراحل كه شركت يه زدن يا، مديريت رشته تو

 .گيريم مي

 كرد اي سرفه كيوان. گذاشت تنها رو ما قهوه دوتا سفارش گرفتن از بعد اومد سفيدقرمز فرم لباس با خدمت پيش
 .داد ادامه و

 ...اما نبودم عاشقي و عشق اهل ـ

 كرد ترك رو ما كيوان تشكر با و چيد مقابلمون ميز روي رو ها قهوه خدمت پيش كرد كه سكوتي
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 .كردم پيدا رو گمشدم نيمه كنم مي احساس ديدم رو تو وقتي از ـ

 

 

 

 31پارت

 .بينم مي شيرين  خواب دارم هم شايد! باشند شنيده اشتباه ممكنه يعني داشتم شك هام گوش به

 .داد ادامه بود هاش چشم تو كه برقي با كيوان

. كنيم شروع رو زندگيمون عشق با بعد بشم عاشقش اول كه كنم زندگيم شريك رو كسي داشتم دوست خيلي ـ
 ؟كني مي ازدواج من با، تو جز نيست كسي دختر اون

 آفتاب زير مردادماه گرماي تو كه داشتم رو كسي احساس بود رفته در دستم از قلبم ضربان داشتم عجيبي حال
 مزه چرا دونم نمي اما خوردم تلخ قهوه از اي جرعه. بدن پيشنهاد شيرازي فالوده بهش باشه نشسته نيمكت روي
 .بود گرفته كيوان هاي حرف از رو شيرينيش شايد زد مي شيريني به زبانم روي قهوه

 ؟ترانه چيه نظرت ـ

 .كردم مصلحتي ◌ٴ سرفه درنيارم بازي ضايع بشم مسلط اينكه براي 

 ...راستش بگم چي دونم نمي ـ

 گره درهم رو بزرگش هاي دست چشيد رو اش مزه اينكه از بعد كرد نزديك هاش لب به رو قهوش فنجان كيوان
 .دوخت چشمم تو چشم گذاشت ميز روي و زد

 .بدي جواب بعد بكني فكرهاتو توني مي ـ

 .داد ادامه كوتاهي مكث از بعد

 .نميشي پشيمون باش مطمئن باشه مثبت جوابت اگه اما ـ
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 32 پارت

 رخنه وجودم تو كيوان هاي حرف شيرين گرماي اما بود شده سردتر هوا اينكه با اومديم بيرون كافه از كه وقتي
 عمل قولش به تا شدم ماشين سوار كيوان اسرار به. فهميدم نمي چيزي آذرماه  وهشت بيست سرماي از بود كرده
 خواستگار يه هم  امشب كه افتاد يادم تازه رسيدم سركوچمون به وقتي. برسونه خونه به موقع سر رو من و كنه

 تعجب با كيوان. باشه داشته خواستگار دوتا روز يه تو كه شد مي پيدا دختري تر كم بود گرفته خندم. دارم ديگه
 .كرد مي نگاه من به

 ؟افتاده اتفاقي ـ

 .گرفتم گاز رو لبم ◌ٴ گوشه بگيرم رو خندم جلوي كه اين براي

 .نيست مهمي چيز يعني، نه ـ

 .كرد پارك اي گوشه رو ماشين باريد مي ازش شيطنت كه هايي چشم با

 .خنديدم هم من شايد بگو بهم نيست مهم اگه پس ـ

 .بگم جوري چه، راستش آخه ـ

 .من به كرد رو گذاشت فرمون روي رو چپش دست

 .بخنديم باهم بگو فقط بگو داري دوست جور هر ـ

 .شدم مقنعم با بازي مشغول انگشتام با انداختم پايين رو سرم

 .خواستگارمه امشبمون مهمون، بگم جوري چه خوب ـ
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 33 پارت

 به رو فرمش خوش ابروهاي و داد تكيه صندلي به رو سرش. شد ناراحت حرفم از كردم احساس چرا دونم نمي
 .نبود خبري چشماش برق اون از ديگه، كرد نزديك هم

 .بود تر زرنگ من از طرف پس عجب ـ

 .نموند دور چشمش از كه زدم حرفش اين به لبخندي

 .نيستي ناراحت امشب خواستگاري از هم انگارتو ـ

  .بود شده تفاهم سوء دچار. بود افتاده دوهزاريم تازه

 ...يعني، نه ـ

 امشب خواستگاري به جوابم؛ گفتم زد مي سرخي به خجالت از دونم مي كه هايي گونه با انداختم پايين رو سرم
 .منفيه

 تو زيبا ملودي يه مثل كيوان ◌ٴ خنده بلند صداي شدم پياده كوتاه خدافظي از بعد كردم باز رو ماشين در سريع
 رو پياده از  كنم نگاه رو سرم پشت اينكه بدون كردم برطرف رو سوءتفاهم اينكه از خوشحال شد پخش  گوشم
 .شدم خونه راهي

 

 

 

 34پارت

 بيوفته چو فاميل تو خواست نمي دلم. داشتم خوبي حال گذشته شب به نسبت بيدارشدم خواب از كه وقتي
 مرتب از بعد.  باد برخودم لعنت كه كردم خودم هرچند، داده طالقش شوهرش نازايي بخاطر سياوش دختر
 موهام كردن شونه، صورتم شستن از بعد. بود دلچسب هوا ديشب بارون لطف به كردم باز رو پنجره تختم كردن
 پوشش بدون نبود نامحرمي چون. كردم تن به مشكي شلوار با بود مژگان پارسال عيدي كه رنگي زرشكي بوليز

 .رفتم پايين به سر
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 .بود سبزي كردن پاك مشغول آشپزخونه تو مامان

 .بخير صبح سالم ـ

 .كرد نگاهم تعجب با مامان

 ؟كردي نگاه و ساعت! بخير صبح، سالم ـ

 نگاه بود آويزون پذيرايي ديوار  از داشت اي قهوه رنگ به دار  طرح ◌ٴ حاشيه و سفيد ◌ٴ زمينه كه گردي ساعت به
 .بود گذشته دوازده از كردم

  .ديرخوابيدم نبود خوب حالم ديشب ببخشيد شماست با حق ـ

 .انداخت بهم نگاهي شرمنده مامان

 .بود من تقصير همش بميرم الهي  ـ

 .ريختم شير ليوان يه خودم براي يخجال از شدم بلند زدم بهش لبخندي

 .بميره دشمنتون ـ

 

 

 

 35پارت

 .شدم شير خوردن مشغول

 .كرد دعوا باهاش آقاجونت بگه عموت زن به مستقيم پروانه كردم نمي فكر دخترم ببخش ـ

 انتظار اين از بيشتر پروانه از نكنيد ناراحت رو خودتون نداره اشكال؛ گفتم ليوان شستن حين شير خوردن از بعد
  .ندارم

 .كرد نگاهم جدي برگشت مامان
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 ؟روداريد كي هم جز به خواهريد شما مادر نگو اينطوري ـ

 .شدم سبزي كردن پاك مشغول نشستم روش روبه كنم عوض رو بحث اينكه براي

 ؟گذاشتين چي نهار ـ

 .زد لبخندي مامان

 .گذاشتم بار آبگوشت آقاجونت سفارش به ـ

 .شستم رو هام دست شدم بلند سبزي كردن پاك از بعد

 .مژگان خونه برم خوام مي نهار از بعد مامان ـ

 

 

 

 36پارت

 بشوره رو سبزي تا شد بلند مامان

 .مادر باشه ـ

 آقاجون كنار بود شده تزئين سير ترشي و سبزي با تازه خشخاشي سنگگ نون و آبگوشت با كه اي سفره تو نهاررو
 .خوردم مامان و

 .رفت قرآنش كالس به هم مامان پرداخت ظهرش از بعد خواب به آقاجون نهار از بعد

 .شدم رفتن آماده موهام كردن خشك و كوتاه دوش يه گرفتن بعد هم  من

 سرم به بود شده طراحي سفيدومشكي هاي بارنگ كه شالي و پوشيدم مشكي شلواركتان با بهاري سفيد مانتوي
 تنوع براي ها ماه از بعد گرفتم تصميم خورد نمي تيپم به روحم بي چهره ديدم آينه تو رو خودم وقتي. كردم

 لبخندي ديدم آينه تو رو خودم دوباره وقتي زدم هام لب به ماتي رژلب كشيدم چشمم به مدادي. كنم آرايش
 .بودم شده سابق ترانه شبيه حاال زدم
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 37 پارت

 بود زده كه عينكي و پشت كم موهاي با خورد مي اي ساله پنجاه مرد راننده. شدم مژگان ◌ٴ خونه راهيه آژانس با
 هم من كرد صحبت سنگين ترافيك و گروني تا دانشجوشو پسر و بختش دم دختر از،بود آورده مفدگير گوش
 لبخند با راننده بشم پياده خواستم خيابون سر. كردم مي تائيدش سرم با مدام تلوزيوني برنامه مجري مثل

 .برگشت

 .آوردم درد رو سرت هام حرف با دخترم ببخشيد ـ

 .كردم حساب رو كرايه زدم لبخندي

 .خدافظ باشه شرمنده دشمنتون ـ

 .بخرم شيريني كيلو نيم مژگان خوشحالي براي گرفتم تصميم

 نون كيلو يك كيلو نيم بجاي شد عوض تصميمم. انداخت هوس به رو من ها شيريني بوي شدم قنادي وارد وقتي
، زدي بهم رو رژيمم؟ خريدي چرا كه زنه غرمي جونم به خوردنش از بعد مژگان دونم مي هرچند. گرفتم اي خامه
 مخصوصاً  بگيره رو خوردنش جلوي تونست نمي ولي داشت شدن الغر آرزوي كه شد مي سالي چند

 

 

 

 38پارت

 نشونه خودمون براي. زدم سرهم پشت دوبار رو رنگشون سفيد در زنگ.كردي مي تعارف بهش جات شيريني اگه
 .شد پخش خلوت ◌ٴ كوچه تو مژگان شاد صداي. روبزنيم زنگ دوبار ميريم هم خونه به وقتي بوديم گذاشته

 .باال بيا اومدي خوش خانوم ترانه سالم ـ
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 كنار كه كاغذي روي است خراب آسانسور ◌ٴ جمله ديدن از رسيدم آسانور به وقتي گذشتم كوچيكشون حياط از
 .نموند برام نفس چهارم طبقه به برسم تا. شدم پكر بود چسبيده ديوار رو آسانسور

 .بود من منتظر در به زده تكيه شيطون هاي چشم با و بود كرده بغل رو دستاش مژگان

 .اومدي خوش عزيزم سالم ـ

  شدم نزديكش زنان نفس نفس

 .خرابه...  باز كه آسانسورتون...بابا...سالم ـ

 .فرستاد گوشش پشت رو بلندش هاي چتري و كرد اي خنده مژگان

 .تو بيا مسافرت رفته، نيست ساختمون مدير آره ـ

 

 

 

 39پارت

 .افتاد شيريني جعبه به چشمش تازه مژگان شديم خونه داخل وقتي

 .داري فدايي ترانه ممنون واي ـ

 .نشستم تلوزيون جلوي راحتي كاناپه رو رفتم زدم بهش لبخندي

 .شدم خسته ها پله چيه بابا آخيش ـ

 .رفت آشپزخونه طرف به شيريني خوردن حين مژگان

 .بياي توني نمي رو پله چهارتا تنبلي كه بس از ـ

 .بشم آروم تا كشيدم عميقي نفس

 .بود پله بيستا از بيشتر ها چهارمه طبقه ميگي چي مژگان ـ
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 .نشست كنارم بود دستش كه آبي ليوان و كرد اي خنده مژگان

 .شد خراب ديروز تو شانس از، بياد جا نفست بخور و آب اين بيا ـ

 .بهش كردم رو آب خوردن از بعد

 .چسبيد ممنون بيا ـ

 

 

 

 40 پارت

 .شد آشپزخونه راهي دوباره مژگان

 .چسبه مي شيريني با بيارم دبش چايي دوتا برم من ـ

 نگاه رو مادرش معصومش نگاه با كه اي بچه كرده بغل رو ش بچه كه مادري خورد ديوار روي تابلوي به چشمم
 .بود سهيل خواهر طرف از عروسيشون هديه كنه  مي

 ؟كردي عوض رو تابلو اين جاي باز مژگان ـ

 نشست كنارم و اومد چايي سيني با مژگان

 !رفت يادم دستي پيش آخ، خوبه اينجا؛ گفت سهيل نداشت خاصي ديد قبليش جاي بابا آره ـ

 .شد بلند دوباره مژگان

 ؟چطوره سهيل آقا ـ

 .روداد جوابم بلند صداي با آشپزخونه از

 .نداره سرخاروندن وقت كار مشغول خوبه اونم ـ

 .نشست كنارم چنگال و دستي پيش با دوباره
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 نشده سرد چاييت تا شو مشغول، بفرمايين ـ

 

 

 

 41 پارت

 من كه طور همون. دارم دوست رو هل طعم و عطر با چايي دونست مي مژگان گرفتم دستم رو چايي ليوان
  دوران از كه دوستي. داره دوست شيريني يا مياد بدش فسنجون از يا داره حساسيت بادوم به دونستم مي

 طعم با چايي ميومدم خونشون موقع هر. كنيم پيدا هم از كامل شناخت بود شده باعث بود شده شروع دبستان
 .پرسيد شيريني خوردن حين مژگان. كرد مي دم برام هل

 ؟خونه اوضاع از خبر چه  ـ

 .گذاشتم سيني تو رو ليوان

 .بود خونمون سهراب عمو ديشب، افتضاح ـ

 .گرفت گاز رو لبش بود شده گرد چشماش تعجب از كه مژگان

 ؟شد چي واي ـ

 .كردم نگاه رو تابلو و دادم تكون رو سرم

 .داد طالقم كيوان همين خاطر به بود من از مشكل شديم نمي دار بچه؛ گفت زنعموم به مستقيم و رك پروانه ـ

 .زد صورتش به راستش بادست ميده گوش هيجاني داستان  كه انگار مژگان

 .شد چي بعدش خوب، واي ـ

 .كردم تعريف مو به مو رو چيز همه چايي خوردن حين برداشتم رو چايي ليوان
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 42 پارت

 تو كه مصنوعي هاي گل به هم  مژگان بودم شده خيره تابلو به من شديم ساكت هردو كردم تمومش وقتي
 .كرد نگاه من به مژگان گذاشتم سيني تو كه رو خالي ليوان. بود زده زل بود  عسلي روي كه رنگي زرد گلدون

 .گفتي  مي دروغ كيوان به بودنبايد خودت تقصير ـ

 .گرفتم تابلو از چشم

 .نيستم پشيمون گفتم دروغ اينكه از من ـ

 .انداخت پاش رو پاش و داد تكيه كاناپه به و زد پوزخندي مژگان

 .شي مي پشيمون فردا پس فردا نيستي پشيمون االن، خوبه ـ

 .داشتم نگه دستام بين كردم خم رو سرم

 .نيستم پشيمون  كنم نمي زندگي ديگه كيوان با اينكه از ـ

 .گرفت رو دستام مژگان 

 .كردي مي فكر هم افشين به موقع اون كاش اي ـ

 .رفت افشين خواستگاري شب به فكرم بده جواب تا شد بلند مژگان تلفن زنگ صداي با

 

 

 

 43 پارت

 مامان بود مونده اومدنشون به دوساعت.بود گرفته استرس مامان باشم داشته استرس من اينكه جاي به روز اون
 .كردن  نصيحت به كرد شروع دادنش تكون با گرفت طرفم به رو اشارش انگشت  ميوه چيدن حين
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 ...كني مي سكوت گفت هرچي افسانه، بگيريا رو زبونت جلوي كن آبروداري جان ترانه ـ

 به اصال. بودم شنيده كيوان زبون از كه هايي حرف به بود كافه تو فكرم من اما كرد مي نصيحت برام طور همين
 .كردم نمي فكر افشين

  .تونيك همرنگ شال با بودم كرده تن به سفيد شلوار با آبي تونيك

 چايي رنگ به اينكه جاي به، بردنه چايي وقت كنه اعالم مامان تا بودم منتظر آشپزخونه تو مهمونا اومدن از بعد
 ؟ببرم چايي كيوان خونواده براي برسه روزي ميشه يعني كه بودم فكر اين تو كنم دقت

 

 

 

 44پارت

 .بيار چايي دخترم ـ

 وارد دست به چايي سيني كردم مرتب رو بودم كرده سرم اسرارش به كه گلداري چادر مامان صداي شنيدن با
 .شدم پذيرايي

 .اومدين خوش سالم ـ

 .دادند رو جوابم پيش و كم همه

 كنار چايي كردن تعارف از بعد بودند نشسته هم با سارا دخترش و عمو زن بود نشسته افشين و آقاجون بين عمو
 .نشستم مامان

 .عموجون به كرد رو شد نمي پاك صورتش از كه لبخندي با عمو زن

 .من دادش زن بشه برادرزادت كرد مي رو فكرش كي سهراب بيني مي رو قسمت ـ

 .زد مامانش به چشمكي سارا

 .من زندايي بشه دخترعموم كردم نمي فكر اصال جان مامان ديدي رو كجاش ـ
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 منت سرم هم شايد انداختن مي تيكه يا كردند مي تعريف ازم داشتن دونم نمي خنديدن بلند همزمان هردو
 .كنن تنم بود مونده بودن دوخته بودن بريده خودشون. ذاشتن مي

 

 

 

 45 پارت

 تموم رو سربازيش تازه بود آقاجون توجه مورد حتي كه بود محجوبي و زير سربه اتفاقاً  نبود بدي پسر افشين
 رو پرش و بال زير عمو موقع اون از بود داده دست از تصادف تو رو پدرمادرش بود سالش پونزده وقتي. بود كرده

  .كرد مي توجه بهش سيامك پسرخودش مثل بود گرفته

 .گرفت دست به رو مجلس عموكرد كه مصلحتي صرفه با

 دو رضايت البته،  برسونيم بهم رو جوون دوتا زنداداش و سياوش اجازه با بخواد خدا اگه شديم جمع اينجا ما ـ
 .شرطه طرف

 .كرد زمزمه لب زير بشنويم ما كه طوري آروم كرد نازك چشمي پشت عمو زن

 .داداشم از بهتر كي باشه هم خداشون از ـ

 عذابم فكرشم حتي؟ نه يا كنم تحمل خواهرشوهر عنوان به رو عمو زن تونم مي كردم مي فكر اين به داشتم
 .داد مي

 

 

 

 46 پارت

 .آقاجون به كرد رو رفت زنش به اي غرّه چشم عمو
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 ؟بزنن رو حرفاشون باهم جوون دوتا ميدي اجازه جان سياوش ـ

 .كرد اشاره دستش با آقاجون

 .شماست دست هم ما اجازه كنم مي خواهش ـ

 خشك رنگش تازه كه نيمكتي روي  درخت زير.بزنيم رو حرفامون تا شديم حياط راهي بزرگترا ديد صالح با
 الي البه از هم ماه، زددند مي چشمك آسمون تو ستاره چندتا بود صاف آسمون  نشستيم فاصله با بود شده

 فرفريش موهاي سفيد پيرهن با بود پوشيده اي سرمه شلوار و كت افشين. داد مي نشون خودي درختان هاي شاخه
 ارث به خواهرش از رو چشماش رنگ اي قهوه فقط،داشت اي مردونه و معمولي چهره. بود كرده شونه مرتب رو

 كه رو چادرم پايين انداختم رو سرم خجالت از زدم زل بهش است دقيقه چند ديدم اومدم خودم به وقتي.بود برده
 .جلو كشيدم بود خوردن سر حال در

 

 

 

 47 پارت

 .كنم شروع من اول ميشه؛ گفت زد لبخندي افشين

 .بدم سوتي كمتر تا گرفتم گاز رو لبم گوشه، بود اومده كاري مصاحبه براي انگار گرفت خندم چرا دونم نمي

 .بفرماييد كنم مي خواهش

 صداش تو رو غمي ميزد برق اشك از چشماش زد مي حرف اونها از وقتي، پدرمادرش از گفت بچگيش دوران از
 .كردم مي احساس

 تونم نمي وقت هيچ رو كردن درحقم كه لطفي شدم وابسته افسانم آبجي به گذاشتن تنهام پدرمادرم وقتي از ـ
 ...همين بخاطر. كنم جبران

 .زد زل حياط هاي كاشي به پايين انداخت رو سرش
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 ...بگم جوري چه، مجبورشدم ـ

 .كشيد مي خجالت اما بگه چيزي خواست مي انگار كشيد سرش به دستي شد بلند نيمكت روي از

 .بگين خواين مي چي هر باشين راحت لطفا افشين آقا ـ

 زد زل چشمام تو و نشست نيمكت روي دوباره

 .آخه بگم جوري چه، بخشيد ـ

 .كرد نگاه آسمون كردبه بلند رو سرش كشيد حرص روي از نفسي

 .اومدم امشب سهراب آقا احترام به من ـ

 

 

 

 48 پارت

 .داد ادامه كردم مي نگاهش تعجب و بهت با

 .ندارم شما به اي عالقه من... من بگم جوري چه ـ

 .انداخت پايين رو سرش و كرد اي شرمنده نگاه

 .ديگست يكي گرو دلم... من فقط، نه باشين داشته ايرادي و عيب شما نكرده خدايي كه اين نه ـ

 سرماي از. گذاشت فرار به پا مقابلمون از و پريد ديوار از بود ما وگوي گفت شاهد ديوار روي كه سياهي ◌ٴ گربه
 .كردم بغل چادر زير از رو دستام هوا

 ؟آوردين تشريف شيريني و گل با امشب چرا پس ـ

 .زد گره توهم  رو دستاش كردو اي سرفه

 .داد پيشنهاد رو شما ايشون، آقاسهراب بخاطر كه گفتم ـ
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 در سيامك براي رو خودش فاميل از دختري عمو زن اما كنه خودش عروس رو پروانه داشت دوست هميشه عمو
 پيشنهاد رو من حاال. نكرد ازدواجش با مخالفتي ديگه داره عالقه مرجان به سيامك ديد هم عمو بود گرفته نظر
 !نكرده مخالفت چرا عمو زن بودم عجب در بود داده

 

 

 

 49پارت

 ؟خوايد مي چي ازمن شما حاال ـ

 .زد لبخندي و كشيد عميقي نفس باشه شده برداشته دوشش رو از سنگيني بار كه انگار

 .بديد منفي جواب هفته يك بعد بكنم فكرامو بگين تونين مي شما، خوب ـ

 .شدم بلند نيمكت رو از و زدم پوزخندي

 .كنيم معطلشون هفته يه نيست الزم ـ

 .افتاد راه سرم پشت

 ؟چيه منظورتون خانوم ترانه ـ

 .كردم زياد رو قدمام سرعت 

 .ببينيد خودتون چشماي با بهتره ـ

 .برداشت ديس از شيريني زنعمو.كردند مي نگاه بهمون لبخند با همه.شديم خونه وارد وقتي

 ما خونه باالي عروسيتون از بعد شد قرار، سكه صدتا رسيديم توافق به مهريه مورد در! جان افشين اومدين ـ
 .كنيد زندگي

 .كرد مي انتخاب هم رو هاش برادرزاده اسم زنعمو موندم مي ساكت اگه
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 .نرسيديم توافق به ما ـ

 .باالفرستاد رو ابروهاش و افتاد دستش از شيريني تعجب از زنعمو

 !چي ـ

 روي عرق و آورد در كتش جيب از دستمالي انداخت پايين رو سرش خجالت از افشين بودند ساكت همه
 .زدم پوزخندي چشماش تو خيره افشين نشستن از بعد نشستم مامان كنار رفتم. كرد پاك رو پيشونيش

 .ندارم افشين آقا به اي عالقه من ـ

 .كرد بهم نگاهي آقاجون 

 ؟دخترم كردي فكراتو ـ

 .نشسته روش روبه قاتل انگار كرد مي نگاهم جوري زنعمو 

 .كردم آقاجون به رو

 .بشن خوشبخت هم افشين آقا اميدوارم. نداريم تفاهم باهم كال نداريم بهم اي عالقه ما، بله ـ

 .شد بلند زنعمو به اشاره با برداشت مبل دسته از رو كتش ناراحت نداشت رو رد جواب شنيدن انتظار كه عمو

 .بشين خوشبخت زندگيتون تو تون دوتا هر اميدوارم ـ

 .رفتن خداحافظي از بعد انداخت بهم قدرشناسي نگاه افشين شد بلند غرغركنان زنعمو 

 

 

 

 50پارت

 .اومدم بيرون افشين فكر از كنارم مژگان نشستن با

 .بود زده زنگ سهيل گذاشتم تنهات ببخشيد ـ
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 .مژگان به كردم رو تلوزيون كردن روشن از بعد برداشتم رو تلوزيون كنترل

 ؟دوساعته گفت مي چي حاال ـ

 .زدن حرف به كرد شروع هيجان فرستادبا گوشش پشت رو هاش چتري و زد لبخندي

 .تركيه بره موريت مأ براي شركتشون طرف از قراره ـ

 .زد هم به رو كشيدش هاي انگشت سفيدو دستاي

 .ماه يه مدت به اونم ـ

 .كردم عوض رو ها شبكه زدم پوزخندي

 ؟خوشحالي سهيل نبودن از نكنه؟ خوشحالي چرا تو حاال ـ

 .رفت هوا به جيغم ازدردش كه گرفت پهلوم از نيشگوني

 ؟گيري مي نيشگون چرا شدي ديوونه ـ

 

 

 

 51پارت

 باريك خط دوتا پيشونيش رو، كرد نزديك هم به رو ابروهاش و كشيد عميقي نفس عصبانيّت و حرص روي از
 .انداخت

 .حساسم چقدر سهيل رو ميدوني كه تو، نكني شوخي سهيل با باشي تو تا حقته ـ

 رستم خوان هفت سهيل اما بودن شده آشنا باهم دانشگاه توي، داشتن دوست خيلي رو همديگه مژگان و سهيل
 .بشه دومادش داد رضايت مژگان باباي كردتا رد رو

 .ميشه قرمز حتماً جاش فردا تا بودم مطمئن بشه كم دردش تا دادم مي ماساژ رو نيشگون جاي دستم با
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 .كرد نازك چشمي پشت و انداخت پاش روي رو پاش

 .كنم همراهيشون نيز بنده قراره ـ

 .كردم خاموشش نداشت اي برنامه تلوزيون

 !خوشحالي همين بخاطر پس عجب ـ

 .برداشت ديس از شيريني و زد گونم به اي بوسه

 .پنجاپنجاهه رفتنم ـ

 گفت باريد مي ازش التماس كه صدايي با كرد مظلوم رو خودش و گرفت رو دستم

 .نرفتيم جايي وقته خيلي بريم حسابي و درست سفر يه بشه جور كن دعا خدا رو تو جون ترانه ـ

 .خنديدم بلند گرفت خندم بود شده اي خامه لبش دور خورد مي هم شيريني زد مي حرف اينكه حين

 .كرد مي نگاهم تعجب با مژگان

 ؟زدم داري خنده حرف مگه خندي مي چرا وا ـ

 .دادم نشون رو قيافش اشارم انگشت با تونستم نمي ولي كنم كنترل رو خندم كردم مي سعي
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 .زد صورتش به دست با ديد  ديواري بزرگ آينه تو رو خودش وقتي آينه جلوي رفت شد بلند كنجكاو

 !شدم شكلي اين چرا سرم تو خاك ـ

  روي خنده بخاطر كه اشكي
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 .كردم پاك راستم دست انگشتاي با رو بود گونم

 !بياي شكلي اين مادرشوهرت جلوي كن تصور ـ

 .رفت بهم اي غرّه چشم قيافه اون با و برگشت آينه جلوي از

 .بندازه چو فاميل تو فردا از. نكنه خدا بگو بگير گاز زبونتو ـ

 .زد چپش دست روي نمايشي رو راستش دست و كرد نازك رو صداش

 اين گير  كرده گناهي چه اون آخه پسرم بيچاره، بخوره شيريني يدونه نيست بلد نيووردم شانس عروس از من ـ
 ؟خدا اي افتاده سر سبك

 و شاد هميشه بود همين مژگان اخالق.پيچيد خونه تو خندمون صداي. خنديد بلند من همراه خودش بعد
 هرچند شد عاشقش بعد اومد خوشش مژگان اخالق از هم سهيل. گرفت مي ساده رو زندگي بود سرزنده

 ؟شنوا گوش كو ولي، باشه سرسنگين بايد عروس داشت عقيده مادرشوهرش
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 آماده تا شدم بلند بود گذشته شيش از كردم نگاه رو ساعت. كنم نمي حس رو زمان گذر هستم مژگان با وقتي
 .بشم رفتن

 .كه زوده هنوز بسالمتي كجا ـ

 .بستم مي يكي يكي رو مانتوم هاي دكمه

 .شده شب برسم برم تا ديگه نه ـ 

 .تكوند هوا تو رو زدش الك هاي انگشت و كرد نازك چشمي پشت مژگان

 .رسونه مي سهيل شام بعد كنم مي درست الزانيا برات، بموني شام شه نمي حاال ـ
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 .كردم سرم و برداشتم مبل دسته روي از بودم كرده تا كه رو شالم

 .ديگه وقت يه باشه ـ

 .كرد همراهيم در تادم شدو بلند

 .كردم هاشو تبريزي كوفته هوس بگو برسون سالم پوران خاله به باشه ـ

 .رفتيم هم آغوش به و زدم لبخندي

 .برسون سالم سهيل به هم تو، گم مي باشه شكمو اي ـ

 .شد بلند مژگان خنده صداي خورد آسانسور به چشمم وقتي

 .شدم راهي ها پله از و رفتم بهش اي غره چشم
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 نزديك گفتم بودم گرفته كه دربستي به، بزنم قدم يكم بهاري هواي تو گرفتم تصميم رسيدم خونه نزديك وقتي
 به چشمم. رفتم پارك طرف به و شدم پياده ماشين از كرايه كردن حساب از بعد، داره نگه سركوچمون پارك
 معلوم گوشيشون در هاي پچ پچ و ظاهرشون از بودند نشسته نيمكت روي هم دست تو دست خورد جووني زوج
 .هستن نامزد بود

 صداشون،سرو و بودن مشغول بازي وسايل با كه كردم نگاه هايي بچه به و نشستم نيمكتي روي جلوتر متر چند
 كيوان با مشتركم زندگي دونستم نمي اما. دارن هم پاكي دنيايه، شيرينن خيلي ها بچه. بود برداشته رو پارك
 .رفت دور چندان نه گذشته به فكرم و خورد جوان زوج به دوباره چشمم. بپاشه هم از بچه يه بخاطر
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 بهونه دنبال مدام كشيدم مي خجالت كيوان از اما بودم راست رو دلم با گذشت مي كيوان خواستگاري از هفته يك
 از مژگان با داشتم روز يه، مثبته جوابم بگم مستقيم برم داد نمي اجازه دخترانم شرم، ببينمش تر كم تا گشتم مي

 .خورد زنگ گوشيم كه شدم مي خارج دانشگاه

 .ميزد چشمك گوشيم صفحه رو اميري آقاي اسم، آوردم در خاكستريم مانتوي جيب از رو گوشيم

 .زد شيطوني لبخند مژگان

 !پورانه خاله دوماد واي ـ

 .رفتم بهش اي غرّه چشم

 .دربياي ترشيدگي از قراره لطفش به نذار معطلش بابا اي ـ

 كردن وصل از بعد رو گوشي گرفتم فاصله مژگان از قدم چند بگيرم رو خندم جلوي تا گرفتم گاز رو لبم گوشه
 .چسبوندم گوشم به تماس

 .كيوان آقا الوسالم  ـ

 .كشيد عميقي نفس اي چندثانيه سكوت از بعد

 .بزنيم حرف باهم بايد كن دك رو خانوم مژگان سالم ـ

 .كردم قبول اي بهونه عذر هيچ بدون! باشه شده پشيمون پيشنهادش از نكنه بودم روگرفته اين استرس

  باشه ـ

 .خورد مژگان سر به سرم برگشتم تا خدافظي از بعد

 .بزنه نيش زنبور دماغتو خواستگاريت شب الهي  ترانه بميري آخ ـ

 ؟بودي سرم پشت چرا تو؛ گفتم سرم دادن ماساژ حين
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 .كرد بهم نگاهي عصبانيت روي از

 .خوريم مي كي شيريني بدونم خوام مي ـ

 .منتظرمه برم بايد؛ گفتم هلكي هل كردم نازك چشمي پشت

 .گرفت رو راستم دست پشت از

 ؟سالمتي به كجا ـ

 .كردم بهش اي كالفه نگاه

 .كني تعريف مو به مو مفصل شب كه بري ميزارم شرطي به ـ

 .كرد كيد ◌ٴ تا اشارش انگشت با

 ؟باشه ـ

 .دادم سرعت قدمام به گرفتم فاصله ازش

 .خدافظ فعال بگي تو هرچي باشه،  باشه ـ
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 به، بود داده حالت و كرده شونه باال طرف به رو موهاش و بود كرده تن به سفيد شلوار با اي سرمه پيراهن كيوان
 دانشجوها بين از. گشت مي دنبالم دانشگاه جلوي باچشماش بودو كرده بغل رو دستاش و كرده تكيه ماشينش

 .شدم نزديكش وقتي. داد عالمت دستش با اومدم بيرون

 .كيوان آقا سالم ـ

 .كرد بهم نگاهي باريد مي ازش جديّت كه هايي چشم با



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

44 
 

 .بزنيم حرف بايد سوارشو سالم ـ

 .كرد حركت و كرد روشن رو ماشين.شدم ماشين سوار كردم محكم روشونم رو كيفم بند  

 به خيره. روبشكنم سكوت اين داشتم دوست، ناراحته دستم از بودم مطمئن. نداشتم دوست رو بينمون سكوت
 .گفتم ماركدارش مچي ساعت

 ؟ناراحتيد چيزي از، افتاده اتفاقي آقاكيوان ـ

 .شد نمي پاك لباش روي از كه پوزخندي با و انداخت بهم نگاهي

 .شده چي بگي بايد تو دونم نمي ـ
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 .بود آشنا برام رفت مي كه مسيري

 .فهمم نمي رو منظورتون ـ

 .پنجره لبه به داد تكيه رو بازوش و داد پايين رو ماشين پنجره شيشه

 .كني فرارمي ازم همش اما بدي رو جوابم هفته يه عرض قراربود ـ

 .انداخت بهم نگاهي ديدم نمي توش برقي ديگه كه هايي چشم با كرد نزديك هم به رو ابروهاش و كرد سكوتي

  !دادي مثبت رو خواستگارت يكي اون جواب نكنه ـ

 .كشيد سرش به دستي كرد پارك خيابون كنار رو ماشين

 .ميزدم حدس بايد ـ

 .كرد مي پيدا بيخ اوضاع داشت انگار
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 .زدن حرف به كردم شروع كنم بلند رو سرم كه اين دربيادبدون سوءتفاهم از تا كردم مي كاري يه بايد

 .نيست كسي شما جز اونم، اونم دادم جا دلم تو رو نفر يك فقط من ـ

 .بود شده قرمز خجالت از لپام مطمئنم بگم رو جمله يه تا دراومد جونم

 .رفت روز اون كافه طرف به كرد روشن رو ماشين زدو عميقي لبخند

 .خونتون بفرستم فردا رو اينا مامانم بهتره پس ـ

 .شدم خيره جذابش رخ  نيم به و آوردم باال رو سرم

 ؟زود انقدر چرا، فردا ـ

 .زد بهم چشمكي بالبخند  و برگشت

 .انداخت تأخير به نبايد رو خير كار گفتن قديم از ـ

 عروسكي، خريدن موطاليي عروسك براش كه بودم اي بچه دختر مثل كردن مي آب قند دلم تو انگار خوشحالي از
 .باشه داشته داشت آرزو سالها كه
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 خاطراتي. اومدم بيرون گذشته خاطرات از رسيد گوشم به محله مسجد هاي گلدسته از كه اكبري و اهللا صداي با
 و كشيدم عميقي آه.كنم مي ياد ازشون تلخي با االن اما بود زندگيم اتفاقات ترين شيرين موقع اون شايد كه

 رو كيفم. كردن مي بگوبخند باهم و بودن نشسته چمن روي جوون چندتا فقط، بود خلوت كردم اطرافم به نگاهي
 .شدم خونمون راهي شدم بلند نيمكت روي از و برداشتم كنارم از
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 .كرد مي مرتب روسرش رو چادرش داشت كه مهربوني چهره با. روديدم زهراخانوم شدم كوچمون وارد وقتي

 ؟خوبي جان ترانه سالم ـ

 شدي مي خيره چهرش به وقتي

 .ببيني ايش قهوه چشماي تو تونستي مي رو مهربوني

 .هستند خوب حسين آقا ممنون خانوم زهرا سالم ـ

 .بود شده درصدي پنجاه جانباز جنگ تو كه بود همسرش آقاحسين

 .زد مهربوني لبخند

 ؟خوبن اينا مامان، خوبه اونم خدا شكر ـ

 .زدم لبخندي

 ؟رفتين مي جايي انگار، خوبن اوناهم ممنون ـ

 .زد چپش دست روي راستش دستش با

 .جماعت نماز براي مسجد ميرم شد دير واي ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

47 
 

 .كرد خداحافظي عجله با بعد

 از رو طالقم قضيه وقتي زهراخانوم،  كنن نمي قضاوت وقت هيچ كه بود اين شوهر و زن خوب هاي خصلت از يكي
 .خبريم بي ازش ما كه داشت حكمتي حتماً؛ گفت داوري پيش و قضاوت هيچ بدون شنيد مادرم زبون
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 از چيزي خوبي جزء حاال تا شدن رومون روبه ◌ٴ همسايه و اومدن محلمون بودبه سالم هشت،هفت وقتي 
 جنگ بخاطر آقا حسين اينكه با. هستند محل اهل همه دل محبوب بلكه من براي تنها نه، نديدم وشوهر زن

 همسرش كنار عشق با خانوم زهرا اما كرد مي تحمل هم زيادي سختي، بود گذاشته يادگاري جبهه تو رو پاهاش
 علوي استاد حرف به تازه. خوردم مي غبطه بهشون ديدم مي رو زندگيشون نزديك از وقتي. كرد مي زندگي

 .شد قطع كال كه ما زندگي برعكس، ميره باال درجش روز روزبه شوهر و زن اين ميون عشق تب كه رسيدم مي
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، كردم باز رو كلنگيمون خونه رنگ كرمي در و آوردم بيرون كيفم از بود آويزون خرسيم جاكليدي از كه رو كليدم
 تو زندگي آقاجون، بود مخالف آقاجون اما، بسازه طبقه چند آپارتمان بكوبه آقاجون داشت اسرار مامان كه اي خونه
 باال رو پله چهارتا و گذشتم حياطمون درخت تك كنار از. كرد نمي عوض آپارتمان توي زندگي با رو خونه اين

 .رسيد گوشم به آسيه عمه صداي، داريم مهمون بود مشخص ازتعدادشون، افتاد ها كفش به چشمم. رفتم

 .بگيره رو مهريش نتونست كردي تربيت كه دختريه چه داداش ـ

 .نداشتم رو عمه هاي كنايه و نيش تحمل دادم تكيه نرده به نشستم اول پله رو برگشتم
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 ؟كجاست شب وقت اين، نداشتي رو بچت تربيت عرضه پوران، رفته گذاشته كجا االن ـ

 .كنم باز رو در تا كردم دراز و دستم شدم بلند، ندارم كه ايوب صبر داشتم تحملي هم من

 .دخترت از اينم بياري پسر داداشم براي نداشتي عرضه ـ

 .كردم باز رو در و كشيدم عميقي نفس
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 روشون روبه بود نشسته آسيه عمه شوهر رضا عمو كنار آقاجون.افتاد پذيرايي به چشمم گذشتم باريك راهروي از
 .بود نشسته مامان با عمه

 .سالم ـ

 .داد رو جوابم مهربوني لبخند رضا عمو اما باسردي عمه برگشتن همه

 ؟دخترم خوبي جان ترانه سالم

 .رودادم رضا عمو جواب  و نشستم مبل روي عمه به توجه بدون

 .اومدين خوش عموجون ممنون ـ

 طور به رفت مي قرمزي به آقاجون چهره رنگ چرا دونم نمي. داد رو جوابم باسرش هم آقاجون  اخم با مامان
 .داد مي ماساژ رو قلبش راستش دست با نامحسوس

  چشم آقاجون از عمه صداي با

 .دوختم عمه به و گرفتم

 ؟داشتين تشريف كجا حاال تا، خانوم ترانه به به ـ
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 بود زده شكلش بيضي چونه زير  آبيش روسري روي از كه اي گيره به خيره

 .بودم مژگان دوستم خونه ـ

 آقاجون روبه زدو پوزخندي عمه

 ؟كرد مي چيكار مردم خونه شب وقت اين تا بگير تحويل ـ

 .رفت زنش به اي غره چشم كشيدو سفيدش و مرتب ريش به دستي رضا عمو

 .بريم ديگه بهتره بسته آسيه ـ

 .زد گره هم به رو كشيدش ابروهاي و داد جدي نگاهي با رو عمو غره چشم جواب عمه

 .كني دخالت خواد نمي تو ـ

 .داد ادامه من روبه

 .كردي مي غلطي چه دوستت خونه االن تا ـ

 .هست عروساش  براي شوهري مادر عجب عمه كه كردم مي فكر اين به داشتم

 .گفت عمه به رو تحكم با آقاجون

 .دار نگه رو احترامت خواهر ـ

 .عمه مشكي هاي چشم  به جدي نگاه با كردم بغل رو دستام و شدم بلند

 تكليف تعين برام نيستم كه صاحاب بي كنين توهين من به ندارين حق ولي واجبه احترامتون بزرگترين عمه ـ
 .كنيد مي
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 .كرد اشاره مامان به سرش با و زد پوزخندي

 معلوم، طالقت بعد از اينم نداشتي كه رو شوهرت داشتن نگه عرضه، كرده تربيتت جوري چه صاحابت بينم مي
 .نداشتي كه هم رو مهريت گرفتن عرضه. بودم دوستم خونه ميگي دروغ به كه بودي كجا نيست

 تا گرفتم گاز رو لبم كنم كنترل رو خودم بتونم شايد تا كردم مشت رو دستام شدم مي منفجر عصبانيّت از داشتم
 از بينمون احترام و بشكنه ها حرمت خواستم نمي كرد جمعش نشه بعد تا بگم چيزي مبادا بگيرم رو زبونم جلوي

 .كرد مي سكوت جاريش و شوهر خواهر جلوي هميشه سوخت مامان مظلوميّت براي دلم، بره بين

 .بكنه باهاش مخالفتي نداشت حق كسي. كرد مي بزرگي ادعاي هميشه بود باباجون بچه اولين چون عمه

 .گفت تحكم با كرد عمه طرف به رو اشارش انگشت و شد بلند جاش از آقاجون 

 .كني توهين دخترم به نداري حق ـ

 .كرد جمع درد از رو صورتش و گرفت قلبش طرف به رو دستش

 ....گل...  از... دخترم، دخترم ـ

 .افتاد مبل روي نكرده كامل رو جملش

 زد صورتش روي دستش با مامان

 .ابولفظل يا ـ

 .رفتم آقاجون طرف به و اومدم خودم به مامان صداي با

 .گفتم مامان روبه بغض با.بود كرده تار رو ديدم اشك بودم كرده حول دادم مي تكونش آروم

 .مامان باش زود اورژانس به بزن زنگ ـ

 .بود رفته مخم روي برقي ارّه صداي مثل عمه ي گريه صداي

 .بود دستش  روي كتش رضا عمو

 .هست وسيله بيمارستان ببرم من بزار دخترم ـ
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 بيمارستان راهي عمه و مامان سوارشدن از بعد كرديم ايش نقره پژوي ماشين سوار عمو كمك به  رو آقاجون 
 .شديم
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 .زد مي غر رضا عمو جون به و بود نشسته شاگرد روصندلي عمه نخوريم ترافيك به تا كردم مي دعادعا راه توي

 .رفت... دستم از داداشم، برو تندتر رضا... روخدا تو ـ

 .انداخت مي فاصله اش گريه هق هق غرغراش بين

 گوشم به زور  ميزدبه حرف خودش با لب زير و كرد مي گريه آروم و بود نشسته آقاجون چپ سمت مامان
 .رسيد مي

 .بريزم سرم به خاكي چه، شدم بدبخت كنم چيكار حاال ـ

 آروم. برسه گوشم به نداشتم دوست كه بود چيزي تنها بود نفسش تنگي از كه آقاجون ◌ٴ سينه خس خس صداي
 .دادم مي ماساژ رو كمرش بادستم

 .تو بياد هوا كن باز رو پنجره مامان ـ

 .بخشيدم نمي رو خودم وقت هيچ افتاد مي آقاجون براي اتفاقي الل زبونم اگه

 .رسيديم خونمون نزديك بيمارستان به اي دقيقه بيست ميروند رضا عمو كه باسرعتي
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 .رفت مددكار دنبال و شد پياده عجله با نكرده خاموش كردو پارك رو ماشين رضا عمو

 كه مددكار دوتا با رضا عمو نكشيد طولي. كنم نزديك در به آروم رو آقاجون كردم سعي و شدم پياده ماشين از
 .شدند ملحق ما به بود دستشون برانكارد

 .بردند بيمارستان داخل به گذاشتن برانكارد روي احتياط با رو آقاجون

 يو سي سي اتاق از تا بوديم دكتر منتظر بوديم نشسته رفته رو رنگ هاي صندلي روي بيمارستان روي راه توي
 .بياد بيرون

 بوددوست گرفته رو گلوم راه بغض ميدادم ماساژ رو كمرش آروم ديگم دست با و بودم گرفته رو مامان دست
 .ببينه رو گريم كسي عمومي جاي تو نداشتم عادت اما كنم گريه داشتم

 با گرفت دستش تو و برداشت دستش روي از رو دستم خبرداشت اخالقم از چون و كرد بهم نگاهي مامان
 .گفت ناراحتي

 .شه باز گلوت راه تا كني گريه بهتره ـ

 .كنه آروم رو عمه كرد مي سعي و بود نشسته عمه كنار رضا عمو افتاد مامان سر پشت به نگاهم

 .دوختم مامان اشكي هاي چشم به و گرفتم اونها از چشم

 .بخشم نمي وقت هيچ رو عمه بيوفته اتفاقي اگه ـ

 .كشيد تلخي آه من روبه كردو عمه به سردي نگاه داشت عمه از پري دل انگار كه مامان

 ليوان يه شو بلند حرفا اين جاي به، دخترم باشه خدا به اميدت كنه مي چركين رو دل كينه مادر نگو اينطوري ـ
 .بيار برام آب
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 .آوردم مصرف بار يه ليوان توي آب ليوان يه مامان براي بود راهرو توي كه سردكني آب از شدم بلند

 بين بودم بسته رو چشمام و بودم داده تكيه ديوار به رو سرم. بوديم خبر بي آقاجون حال از كه شد مي ساعتي نيم
 داشتم. رسيد مي گوشم به كرد مي زمزمه رو يٌجيبَ اَمَّن دعاي لب زير كه مامان بودصداي راهرو تو كه هياهويي

 طالق من. بود خودش ◌ٴ خونه تو كس هر. كشيديم نمي انتظار اينجا االن گفتم نمي دروغ اگه كردم مي فكر اين به
 مياد طرفمون به عجله با پروانه ديدم كردم باز رو چشمم رسيد گوشم به آشنايي ◌ٴ گريه صداي. بودم نگرفته

 .كنه آرومش تا بگيره رو دستش داره سعي پشت از آرش

 .نيست معلوم چيزي كه هنوز باش آروم عزيزم پروانه ـ

 كه صدايي با فهميد رو منظورم و كردم نگاه مامان به سوالي.بود داده خبر بهش كي دونم نمي شدم بلند تعجب با
 .داد رو جوابم بود گرفته گريه از

 بود بيمارستان تو كه صدايي سرو از ولي نگم خواستم مي زد زنگ گوشيم به بود برنداشته كسي خونه  زده زنگ ـ
 .فهميد

 ...اما، كنم بغلش خواستم رفتم پروانه طرف به 
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 چند تا مطمئنم كردم مي نگاه بهش تعجب و بهت با، خوابوند صورتم راست سمت و آورد باال رو دستش پروانه
 پايين بودم كرده باز آغوشش براي كه رو دستام. كنه مي خودنمايي صورتم روي انگشتاش چهارتا جاي روز

 .پروانه به كرد رو بود شده قرمز گريه از كه هايي چشم با عمه سيلي صداي با. آوردم

 ؟كردي كه بود  كاري چه اين پروانه ـ

 .گرفت طرفم به رو اشارش  انگشت و زد زل من به باريد مي ازش نفرت كه بانگاهي پروانه
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 اما مياد بدش من از پروانه كردم مي فكر،  كن حساب مرده رو خودت بيوفته آقاجون براي انفاقي اگه ـ
 .بكنه تهديد مرگ به رو من كه زياده انقدر نفرتش دونستم نمي

 كرد نزديك هم به رو كمونيش ابروهاي  داشت كه استخوني صورتي با اومدو بيرون مريضا اتاق از پرستارا از يكي
 .گفت تحكم با و

 .نيست كه خونتون بيمارستانه اينجا خبرتونه چه ـ

 .داد نشون رو خروج راه دستش با

 .بفرماييد، بيرون بفرماييد ـ

 كنارم و رفت پروانه به اي غرّه چشم مامان. بمونيم اونجا دكتر اومدن تا شد راضي پرستار عمورضا پادرميوني با
 .نشست

 عينكي داشت كه پروفسوري ريش با سالي ميان دكتر، بود شده كم صورتم سوزش از و بود گذشته اي دقيقه ده
 يو سي سي اتاق از كرد مي خودنمايي عقابيش بيني كنار صورتش چپ سمت كه خالي بودو زده چشم به كه

 .اومد بيرون

 حال از و بخوره تكون تا بود دكتر هاي لب به چشمم رفتيم دكتر طرف به و شديم بلند صندلي روي از همه
 .بگه آقاجون
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  براشت رو عينكش دكتر

 ؟داريد بيمار با نسبتي چه ـ

 .اومد جلو كردو دستي پيش پروانه
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 .دخترشم من ـ

 .گفت پروانه روبه كرد هممون به نگاهي دكتر

 .باشه مراقب بعد به اين از بايد كرد رد رو سكته رسوندين موقع به شكر رو خدا ـ

 .كرد مي شكر رو خدا لب زير.نشست صندلي رو برگشت و كشيد اي آسوده نفس مامان

 .گفتم دكتر به رو 

 ؟ببينمش تونم مي ـ

 .كرد نگاهي كنجكاو دكتر

 .دخترشم هم من ـ

 .داد تكون تأييد عنوان به رو سرش

 تونيد مي موقع اون شه مي منتقل بخش به فردا بود نرمال حالش اگه بمونه يو سي سي بايد امشب احتياط براي ـ
 .ببيندش

 .كرد ترك رو ما پرستار چند همراه به عمورضا تشكر با بعد

 .كرد آسيه عمه به رو زد لبخندي عمورضا

 .گذشت بخير شكر خدارو ـ

 .نشست مامان كنار صندلي روي بود نكرده باور هنوز انگار كه عمه

 .شكر رو خدا ـ

 .كرد رضا عمو به رو آرش

 .كردن لطف گذاشتن االن تا بمونيم رو راه تو نميزارن كنيم كار چي حاال رضا آقا ـ
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 .گفت عمه به رو پوشيد رو كتش رضا عمو

 .بيايم فردا بريم بهتره ميگه راست آرش ـ

 .كرد من به اي شرمنده نگاه بود كرده باد گريه از چشماش كه عمه

 ؟كني مي كار چي تو جان ترانه ـ

 .ميايد زودتر فردا بيمارستانه نزديكه خونشون بريد پروانه همراه شما گفتم مامان روبه عمه به توجه بدون

  كرد بهم نگاهي تعجب با مامان

 ؟چي تو پس ـ

 .خونه ميرم من گرفتم رو دستش نشستم زانو روي روش روبه رفتم

 .گفت من به رو شد بلند عمه

 ؟بكني خواي مي كار چي يي تنها خونه تو نميشه ـ

 .گفت پروانه به رو مامان

 ؟كو يلدا راستي ـ

 .كرد درست رو شالش و شد بلند پروانه

 .گرفت مي رو بهونم اومدني طفلك شوهرم مادر خونه گذاشتم ـ

 .شديم خارج بيمارستان از هم با رضا عمو از تشكر از بعد شد بلند مامان

 .گفت سردي بالحن سوارشدن هنگام پروانه

 ؟ما خونه نمياي ـ
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 .پايين انداختم رو سرم

 .خونه برم بايد ـ

 .گفتم بشنوه خودش كه طوري آروم رفتم برم باهاشون كه اسراركرد هم مامان

 .بيمارستان حساب تسويه براي نياوردم همراهم پول كه داشتيم عجله اونقدر تازه نكرديم قفل رو خونه ـ

 .داد پايين رو شيشه و شد آرش ماشين سوار بود شده راضي ناچار به كه مامان

 .نموني تنها پيشت بياد مژگان به بزن زنگ پس ـ

 .كردم قبول ناچار به كنم راحت رو خيالش اينكه براي

 .نباش من نگران برم قربونت باشه ـ

 .گفت بود گرفته كه صدايي با گرفت دستش تو راستم دست و اومد كنارم عمه اينا مامان كردن راهي از بعد

 ؟ناراحتي من از ـ

 .كشيدم دستش از رو دستم و كردم بهش سردي نگاه

 .شدين خسته بريد بهتره، نه ـ

 .كرد رضا عمو به رو بود شده ناراحت رفتارم از انگار كه عمه

 .بريم بهتره ـ

 .نكردم قبول ولي برم باهاشون كه كرد اسرار هم عمو. شد سوار عمه كرد باز رو ماشينش شاگرد سمت رضا عمو
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 با ها بعضي كردم مي نگاه ها آدم آمد و رفت به نشستم نيمكت روي بيمارستان حياط تو اينا عمه رفتن از بعد
 محيط طبيعت اين  ميومد آمبوالنس صداي هم گداري گه. رفتن مي خوشحالي با هم ها بعضي اومدن مي نگراني

 دوبوق از بعد زدم زنگ مژگان به درآوردم كيفم از رو گوشيم. داشت انتظار نميشه اين جز چيزي بود بيمارستان
 .پيچيد گوشي تو مژگان شاد صداي

 ؟شد تنگ برام دلت زود چه خانوم ترانه سالم به ـ

 .بردند مي داخل به ويلچر روي كه خورد مريضي به چشمم

 ؟خوبي عزيزم سالم ـ

 .كرد تعجب بود گرفته كه صدام تن از

 ؟كجايي، گرفته صدات چرا! ترانه ـ

 .كشيدم عميقي نفس

 ؟دنبالم بياي توني مي بيمارستانم ـ

 .بود گردوشده اندازه تعجب از درشتش چشماي االن مطمئنم

 ؟چرا بيمارستان سرم تو خاك ـ

 .پروانه خونه رفت مامان تنهام؟ بياي توني مي. آورديم رو آقاجونم ـ

 .كن اس ام اس آدرس باشه ـ
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 حتي بود حقم سيلي اين گذاشتم پروانه هاي انگشت جاي رو دستم. گذشت مي مژگان با تماسم از ساعتي نيم
 گرفت مي قرار من شرايط تو دخترش داشت دختر اگه عمه يعني؟ كرد نمي دركم كسي چرا اما، اين از بيشتر



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

59 
 

 همشون كه داد پسر تا سه بجاش نداد  دختر عمه به كه برم خدا حكمت قربون. كرد مي برخورد طوري اين
 پُز فاميل تو مدام عمه اما، كنن مي پدرمادرشون از يادي گاهي. رفتن زندگيشون پي كدوم هر كردن عروسي
 باال راستم دست. شد حياط وارد عجله با كه ديدم دور از رو مژگان.  مامانم جلوي مخصوصاً ميده رو پسراش

 شد نزديكم وقتي داد تكون رو دستش اونهم و برگشت و كرد حس رو نگاهم سنگيني، دادم تكون و بردم
 .رفتم آغوشش به و كرد باز رو دستاش

 .بيام ندادي خبر زودتر چرا بميرم الهي ـ

 .كردم پاك رو بود اومده گونم رو كه اشكي اومدم بيرون آغوشش از

 .شد يهويي ـ

 .نشستيم نيمكت روي باهم

 ؟چطوره حالش حاال ـ

  .زدم تلخي لبخند

 .افتادي زحمت تو ببخشيد، شده رفع خطر؛ گفت دكتر، شكر خدارو خوبه ـ

 .كرد بلندم گرفت دستم از و شد بلند

 .كن تعريف مفصل ما خونه ريم مي زحمتي چه عزيزم نگو چرت ـ
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  شديم سهيل نود ال سوار

 ؟نيوردي رو خودت ماشين چرا ـ

 .كرد روشن رو ماشين و داد تكون رو سرش
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 .رفتم مي بنزين پمپ سر يه بايد بود كم بنزينش خودم ماشين ـ

 .كشيدم پايين رو ماشين شيشه

 .شدم زحمت اسباب ببخشيد ـ

 .كرد نازك برام چشمي پشت

 !ميزني حرف قلم لفظ چرا ـ

 .داد ادامه و درآورد رو من زدن حرف اداي بعد

 .ميزنيم حرف سير دل يه شينيم مي طوبي مامان خوابيدن بعد ـ

 .كردم نگاه رخش نيم به برگشتم تعجب با

 !بود خونتون شوهرت مادر؟ چي ـ

 .انداخت نگاهي عقب به آينه از و كرد كوتاهي خنده

 .خونمونه دوسر غول انگار مادرشوهرت گي مي جوري يه ـ

 .زد بهم چشمكي

 .نخوره رو تو ميگم عزيزم نترس ـ

 .پيچيد ماشين فضاي تو خندش صداي بعد

 .خونه برسون و من ـ

 رو كشيدش مداد و نازك ابروهاي باشه جدي خواست مي هرموقع. انداخت بهم جدي نگاهي و شد قطع خندش
  .كرد مي نزديك هم به

 .بيمارستان ميريم باهم فردا ما خونه ميريم، باشه خونه تو تنها دختر ميده معني چه نكرده الزم ـ

 .نشسته كنارم آسيه عمه مژگان جاي به كردم احساس لحظه يه
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 نصيحت حوصله داشتم احتياج تنهايي به. كرد پياده خونمون در دم رو من و آورد كم مژگان من زياد اسرار با
 .بود تر مهربون اون از اما بود آسيه عمه وسال سن هم، نداشتم رو طوبي خاله
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 از. بود روشن پذيرايي المپ فقط بود شده غرق تاريكي تو حياط، شدم حياط وارد. رفت و زد بوقي تك مژگان
 آقاجون خالي جاي نكنه صاحبش بي رو اي خونه هيچ خدا گرفت دلم. كردم باز رو خونه در و رفتم باال ها پله

. بود خبر شبكه پرپاقرص طرفدار ديد رومي خبر شبكه دست به كنترل هميشه اومد چشمم به تلوزيون روي روبه
 الل زبونم اگه.دادم باريدن اجازه چشمام به و كرد گريه هواي دلم. بود خوابيده بيمارستان تخت رو االن اما

 خوام نمي وقت هيچ كه كابوسي مامان و آقاجون بدون دنياي، كنم كار چي بايد من برنگرده ديگه و بره نفسش
 و كردم پاك رو هام اشك. بود شب نيمه نزديك كردم نگاه رو ساعت. بيوفته اتفاق برام واقعيت تو برسه چه ببينم
 خالي جاي  شدم آشپزخونه راهي انداختم مبل روي و آوردم در تنم از رو رنگش هم شال با رو مشكيم مانتو

 به بود شده طراحي گردان آفتاب گل با كه چيني پارچ با و كردم زياد رو سماور زير و كردم پر گاز كنار رو مامان
 .كردم اضافه آب سماور

 سمت شعله روي رو كوچيكي ماهيتابه و برداشتم مرغ تخم دوتا برد يخجال طرف به رو من شكمم قارقور صداي
 بايد كه داد مي نشون روغن جلزوولز صداي، ريختم روغن قاشق يه كردم روشن رو زيرش و گذاشتم گاز راست
 بعد و كردم اضافه هم رو نمك كوچيك اي شيشه نمكدون با شكوندم داخلش رو مرغا تخم. كنم اضافه رو مرغ تخم

 لقمه بودم نخورده غذا تنهايي آقاجون خونه تو كه وقته خيلي. كردم خاموش رو زيرش چوبي قاشق با زدن هم از
 ول رو آهن كه ربا آهن عين انگار ولي بدم قورت اون با همراه هم رو لعنتي بغض بتونم شايد تا برداشتم كوچيكي

 با. كردم مرتب رو آشپزخونه و دادم قورت آب لطف به رو آخر لقمه. كنه نمي رها رو گلوم هم بغض كنه نمي
 كردم درست اي كيسه چاي با چايي ليوان يه و كردم كم رو زيرش اومده جوش آب فهميدم سماور سوت صداي

 .شدم اتاقم راهي خونه آشپز المپ كردن خاموش از بعد و
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 كردم روشن رو تختم كنار خواب چراغ. كردم باز رو اتاقم در  باالرفتم ها پله از كه بود دستم رنگ خوش چايي
. داد مي نشون خودي كم كم ابر پشت از ماه كه شدم آسموني به خيره  بسته پنجره پشت از.نشستم تخت روي
 چيكار بايد موقع اون بشه فاش روزي يه هم من دروغ ممكنه يعني، افتادم مونه نمي ابر پشت ماه المثل ضرب ياد

 .شد رو اون روبه اين از زندگيم دروغ يه خاطر به؟ كنم

 من به اي تازه حس چايي داغي. داشتم دوست اما بود تلخ اينكه با خوردم قند بدون رو چاييم از اي جرعه  
 به ذهنم زدم لبخندتلخي انداخت كيوان خواستگاري روز چايي ياد و من داشت كه عطري با مخصوصاً داد مي
 .رفت روزها اون
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 به گوش مدام بودم خونه وقتي. نبود كيوان خونواده از خبري هنوز ولي گذشت مي كيوان به جوابم از روزي دو
 .بزنه زنگ شايد كيوان مادر كه اين اميد به بودم زنگ

 گردن شال بافتن مشغول هم مامان بود تلوزيون ديدن مشغول آقاجون بوديم نشسته تلوزيون روي روبه خونه توي
  .آقاجون براي مشكي سفيد

 .بود كرده شك رفتارم به مامان، ناخونام جويدن به كردم شروع استرس از

 !زني مي مشكوك ناخونات جويدن به كردي شروع باز؟ چته ـ

 خونه فضاي تو خونه تلفن ديرينگ ديرينگ مضخرف صداي بگم چيزي كنم الپوشوني اينكه براي خواستم
 پيچيد
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 .شد مانع مامان كه شم بلند خواستم .

 .ميزنه زنگ شب بود گفته خانومه زهرا حتماً دم مي جواب خودم ـ

 كاموا نخ با همراه رو بافتني هاي ميله و آورد در رو عينكش مامان. نشستم دوباره نااميد باشه خانوم زهرا اينكه از
 .رفت تلفن طرف به گذاشت مبل رو

 

 

 

 77پارت

 .بفرماييد الو ـ

 ـ

 .بفرماييد گرفتيد درست بله ـ

 ـ

  كرد بهم نگاهي مامان

 ـ

 .بعد كنم صحبت پدرش با بديد اجازه، آخه ولي بگم چي ـ

 ـ

 .كنم مي خواهش دونم مي بله ـ

 ـ

 آخه ولي ـ

 .كرد بود تلوزيون تماشاي غرق كه آقاجون به نگاهي و كشيد حرص روي از نفسي مامان
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 .بياريد تشريف باشه ـ

 ـ

 .خدانگهدار باشيد سالمت ـ
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 شد تموم اخبار اينكه از بعد آقاجون. بود رفته فرو فكر تو تلفن ميز به خيره تودستش گوشي دسته مامان 
 .كرد نگاه مامان به تعجب با برگشت

 ؟بود زده زنگ  كي پوران، پوران ـ

 .زد صدا رو مامان دوباره بلندي باصداي

 .پوران ـ

 .گذاشت قلبش روي رو دستش و ترسيد آقاجون صداي با نبود دنيا اين تو انگار كه مامان

 !تركيد زهرم؟ مرد خبرته چه ـ

 .كرد مامان به اي شرمنده نگاه و كشيد سرش به دستي بود شده پشيمون كارش از كه آقاجون

 .شدم نگرانت ندادي جواب آخه، ببخشيد ـ

 .من به كرد رو و رفت بهش اي غره چشم مامان

 .بيار آب ليوان يه شو بلند كني نگاه رو من بِر و بِر اينكه جاي به! نشستي چرا ـ

 .كيوان مادر جز نباشه كسي زده زنگ كه اوني ميزدم حدس
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 دقيقه دو مامان براي بيارم بريزم آب ليوان توي اي شيشه پارچ از و كنم باز و يخجال در آشپزخونه برم بلندشم تا
 .گفت چي كيوان مادر ببينم بودم كنجكاو كشيد طول عمر يه من براي اما نشد بيشتر

 .شد قطع آقاجون با مامان گوشي در و پچ پچ صداي شدم مامان نزديك وقتي

 .كردند مي پچ پچ گوشي در رمزي نفهميم پروانه و من خواستن مي زدند مي حرف مضوعي مورد در موقع هر

 .گرفتم مامان سمت رو خنك آب ليوان

 .مامان بفرما ـ

 .گفت تشكر از بعد و گرفت و آب ليوان مامان

 .كن جمع رو ها ملحفه بند رو از برو ـ

 .سياه نخود دنبال برو؛ گفت مستقيم غير
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 لو اگه بود تيز مامان آخه، ارزيد نمي ريسكش به اما بدم گوش رو حرفاشون و شم قائم گوشه يه خواستم مي
  .رفت مي هم آقاجون جلوي آبروم رفتم مي

 .شدم حياط راهي و  انداختم سرم رو رنگم ياسي شال

 آروم انگار بهشون زدن چنگ با. ريختم سفيد هاي ملفه سر رو حرصم تمام بيارم سردر قضيه از نتونسم اينكه از
 .بمونه باقي خطي مبادا تا كنم اتو دقيق كه كرد مي مجبورم مامان شدنشون چروك بخاطر بماند شدم مي

 شك كسي تا بزنم خيالي بي نقاب كردم مي سعي نبود خوب حالم استرس از من فقط افتاد نه خاصي اتفاق شب تا
 ؟گفت چي زد زنگ مامانت؟ شد چي بگم بزنم زنگ كيوان به داد نمي اجازه هم غرورم، نكنه

 .گفت مقدمه بدون آقاجون گوشت آب گوشت جون به بود افتاده كوب گوشت با مامان شام سر 
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 ؟شناسي مي اميري آقاي كالسيات هم بين ـ
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 هم به رو پرپشتش ابروهاي باشه جدي خواست مي هرموقع. شدم خيره جديش چهره به كردم بلند رو سرم
 .نداخت مي بينشون خطي كرد مي نزديك

 .توئه با آقاجونت؟ دختر كجايي ـ

 .شدم سفيد و سرخ چقدر شرمم از كه بماند.كردم مصلحتي سرفه و گرفتم آقاجون از چشم

  .مشتركه باهم واحدامون از چندتا بله، خوب ـ

 با كه بود روزايي جزء ها شنبه چهار و شنبه سه. بوديم كالس يك تو هم با دوروز اي هفته بودم نگفته دروغ
 .رفتم مي دانشگاه به كامل اشتياق

 .فردا براي گذاشتن خواستگاري قراره بود مادرش بود زده زنگ عصر كه كسي ـ

 .كردم نگاه مامان به كردم بلند رو سرم فردا شنيدن با

 .كردم قبول بايسي رودر تو هم من ـ

 .كردم بازي بود مامان سرخ گل كاسه داخل كه قاشقي با و انداختم پايين رو سرم

 .خيره كه شاهللا ان ـ

 چقدر دختراش خواستگاراي تو آقاجون كه دونستم مي خوب اينو، شد روشن دلم تو اميدي نور آقاجون حرف با
 .بود كرده ثابت خوبي به آرش با پروانه ازدواج تو رو اين، حساسه



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

67 
 

 لباش رو كه پوزخندي با  و بود كرده رها رو كوب گوشت مامان كردم بلند رو سرم كردم حس رو نگاهي سنگيني
 كه بودم خودم تو انقدر روز چند اين تو، خودتي يعني فهميدم خوبي به رو پوزخندش معني كرد مي نگاهم بود

 .بود خوشحال باشه كرده حل رو معمايي انگار حاال اما بود كرده شك هم مامان

 

 

 

 81 پارت

 سوال خودم از همش ذهنم تو بودم خواستگاري مراسم فكر تو مدام برد نمي خوابم خوشحالي از شب اون
 به مهريه سر نكنه؟ كنه مي قبول دامادي به رو كيوان آقاجون؟ مياد خوشش من از؟ طوريه چه مامانش  ،كردم مي

  ؟نرسن توافق

 خوابم خودم با رفتن كلنجار ساعت چند از بعد  سر آخر ميره پيش خوبي به چيز همه كه دادم مي اميد خودم به
 .گرفت

 .شدم بيدار خواب از مامان صداي و سر با صبح

 .داريم كار عالمه يه دختر شو بلند، ترانه، تراته ـ

 .شد باز بدي صداي با در يهو كه نشستم تخت روي كنم باز رو چشمام اينكه بدون

 .دختر شو بلند باش رو من دختر به به ـ

 بسته سرش باالي رو روسريش كه مامان. كردم نگاه رو مامان و زدم كنار رو بود چشمام جلو كه مويي تار چند
 .كرد مي نگاهم اخم با بود

 !خونه جون به افتاديد شما شد جمعه باز مامان بخير صبح ـ

 .گرفت باال رو راستش دست اشاره انگشت رفت بهم اي غره چشم مامان

 .ظهره صالة نزديكه ساعت ظهربخير اوالً ـ
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 كرد اضافه رو انگشتش يه بعد

 .كنيم تميز رو خونه بايد؟ نداري خواستگار امشب مگه دوماً  ـ

 .انداختم پايين رو سرم افتاد هزاريم دو تازه شنيدم رو خواستگاري اسم تا

 .ميام االن منم بريد شما نبود يادم ببخشيد ـ

 .در چهارچوب به داد تكيه رو چپش دست  برگشت و شد خارج اتاق از و زد پوزخندي مامان

 .نه يا خواد مي رو خاطرت هم طرف ببينيم خواشي خاطر معلومه ديشبت شدن سفيد و سرخ از ـ

 .رفت پايين ها پله از حرفش شدن تموم از بعد

 

 

 

 82پارت

 موهاي كشيدم پفي حرص روي از. بود برده پي درونم راز به مامان نبودم  خوبي بازيگر كه كردم لعنت رو خودم
 اعتراض صداي كه كردم عوض رنگم آبي بوليزشلوار با رو لباسم سريع. بستم اسبي دم كردن شونه بدون رو بلندم
 .رسيد گوشم به پايين از مامان

 .كنم پهن پات زير بايد قرمز فرش نكنه، كني مي كار چي باال اون دختر ـ

 .رفتم پايين ها پله از سريع، نخوره بهم تركشش تا باشم مامان مطيع بايد كه بود روزايي اون از امروز

 .خونه جون به افتادم مامان دستور به نفهميدم چيزي ازش كه مختصري ◌ٴ صبحانه خوردن از بعد

 كتك فصل يه انگار شده كوفته بدنم كردم مي احساس كه طوري كرديم تميز رو خونه مامان كمك با عصر تا
 نگاهم سنگيني ميچيد بلوري خوري ميوه تو نظم با رو پرتغال و سيب كه كردم مامان به نگاهي كردم جان نوش

 .كرد نگاهم تعجب با كرد بلند رو سرش و كرد احساس رو

 !ديگه شو آماده برو كني مي نگاه رو من بِروبِر چرا ـ
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 .شدم حموم ◌ٴ رونه صورتيم حوله برداشتن از بعد و رفتم باال رو ها پله دو با باشم گرفته رو آزاديم حكم كه انگار
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 براي. كندم دل حموم از ساعت يك از بعد. دادن بهت رو دنيا انگار، باشي گرم آب دوش زير باشه خسته بدنت
 تنم فيت كه رو رنگم زيتوني شلوار كت سر آخر خيالم تو مختلف هاي لباس كردن امتحان كلي و وسواس با شب
 لبناني صورت به و انداختم بودم بسته اي گوجه كه موهايي روي بود لباسم رنگ هم كه روسري. كردم انتخاب بود

 .بستم

 .كردم تكميل هم رو آرايشم كشيدم لبام رو كه صورتي رژ و كشيدم چشمام به كه مدادي با

 با پوشيدم رو فرشيم رو مشكي دمپايي، كاشتم هام لب روي رضايت روي از لبخندي ديدم آينه تو رو خودم
 .شدم پايين راهي در زنگ صداي

 .شد خونه وارد ورودي در از آقاجون كه بودم ها روپله

 .نباشي خسته آقاجون سالم ـ

 .زد اي خسته لبخند گذرونده رو كاري پر روز امروز بود معلوم چهرش از كه آقاجون

 .بغلم بيا برم تغاريم ته قربون، عزيزم سالم ـ

 .رفتم فرو گرمش آغوش به و رسوندم صفر به رو فاصلمون اشتياق با

 !نكردي دم چايي هنوز رسن مي راه از االن دختر باش و خانوم ـ

 .رفتم آشپزخونه طرف به و كندم دل آقاجون آغوش از اجبار به مامان صداي با

 ريخته چايي خوري چاي قاشق دو كه چيني قوري كه رسيد مي گوشم به مامان با آقاجون پرسي احوال صداي
 .گرفتم سماور شير زير رو بودم
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 كه قبليم خواستگاراي برعكس. چيدم داشت طاليي ي حاشيه كه استيلي سيني روي رو دار دسته هاي استكون
 .باشه شكل بهترين به چيز همه داشتم دوست امشب اما نبود خيالم عين

 .نره يادت چادرت دخترم ترانه ـ

 هزارتا باالي شايد قلبم.رسوندم آشپزخونه به رو خودم خونه زنگ صداي با. برداشتم كمد از چادري باال از رفتم
 .كنه كم استرسم تا خوردم خنك آب ليوان يه ميزد

 .رسيد مي گوشم به خونواده دو پرسي احوال و سالم گرم صداي اما نداشتم ديد پذيرايي به آشپزخونه از متاسفانه

 .ببرم چايي كه كرد اعالم مامان دقيقه ده از بعد

 پذيرايي راهي گلدارم چادر كردن سر از بعد چيدم سيني تو منظم و ريختم ها استكون تو رنگي خوش هايي چايي
 .شدم
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 .اومدين خوش سالم ـ

 .رسيد گوشم به مهربوني و گرم صداي

 .دخترم سالم ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

71 
 

 پدر طرف رو سيني و رفتم صدا صاحب طرف به مامان نامحسوس عالمت با و زدم لبخندي و كردم بلند رو سرم
 سال و سن كم بازم ولي زد مي جوگندمي به موهاش بود نشسته چهرشون رو پيري گرد اينكه با. گرفتم كيوان
 استكان لبخند با كه بود مشكيش توسي راه راه كروات به چشمم. داشت تن به توسي شلوار كت. داد مي نشون
 .برداشت رو چايي

 از رو چشماش رنگ سبزي كيوان فهمم مي حاال بود كرده تن به مشكي شلوار مانتو.رفتم كيوان مادر طرف به
 برداشتن از بعد.بود زده بيرون حريرش شال زير از رنگش شكالتي موهاي از اي اليه بود برده ارث به مادرش

 .كرد تشكر رسمي خيلي چايي

 .مچكرم ـ

 .رفتم آقاجون طرف به كنم رعايت رو كوچيكتري بزرگتري احترام خواستم

 .رفتم كيوان سمت مامان و آقاجون به چايي كردن تعارف از بعد

 تر جذاب رنگش مشكي شلوار كت تو و بود داده حالت باال طرف به رو موهاش باشه خجالتي انقدر كردم نمي فكر
 مراسم فهميدم تشكرش با كه بودم خيره سفيدش پيرهن يقه به كنم نگاهش تونستم نمي شرمم از بود شده

 .نشستم مامان كنار زير سربه شده تموم كردن پخش چايي

 

 

 

 86پارت

 .كردن تعريف پسرش از كرد شروع و گرفت دست به رو مجلس خانوم مرجان خانواده دو مختصر آشنايي از بعد

 به تحصيالتشم، كارخونست تو پدرش راست دست كشيدم زحمت خيلي تربيتش براي، منه بچه تنها كيوان ـ
 .باشه شركتش تأسيس فكر به مدركش گرفتن از بعد قراره، خونه مي داره احسنت نحو

 قلم از رو واوش يه حتي داد مي گوش دقت با چنان ميده گوش خبر شبكه از رو اقتصادي اخبار انگار كه آقاجون
 .انداخت نمي
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 كندن پوست حال در كه كيان آقا. بود خانوم مرجان هاي صحبت گير پي بود لباش رو كه رضايتي لبخند با مامان
 .نداشت توجه بود تكراري زنش هاي حرف انگار بود سيب

 خبر من و داشتن تشريف خجالتي خيلي كيوان آقا داد مي نشون بود سرازير كيوان بلند پيشوني از كه عرقي اما
 .نداشتم

 هاي لب كردم مي فكر اين به داشتم كرد مي تعريف پسرش محسنات از جدي چهره با همونطور خانوم مرجان
 ؟نه يا اومده كش لبخند بهانه به حاال تا نازكش
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 .اومدم بيرون خانوم مرجان هاي لب فكر از آقاجون صداي با

 .بزنيد رو حرفاتون تا اتاقت كن راهنمايي رو آقاكيوان دخترم ـ

 .شدم بلند مبل روي از

 .اجازتون با ببخشيد ـ

 .ميومد سرم پشت كيوان و رفتم باال ها پله از

  كردم باز رو بود آويزون ازش كرده بغل رو قلبي كه خرسي عروسك كه رو اتاقم در

  بفرماييد ـ

 .گذاشتم باز نيمه رو در و شدم اتاق داخل كيوان از بعد

 من جاش به اما بود ريخته خجالتش اينكه مثل. نشست تحريرم ميز صندلي روي كيوان و نشستم تختم روي
 .بشكنه رو سكوت اين شد داوطلب كيوان اي دقيقه چند سكوت از بعد. گرفتم عهده به رو مسئوليت اين

 ؟چيه من خونواده درمورد نظرت ـ
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 .كردم بود جواب منتظر كه هايي چشم به نگاهي

 ...فقط، خوبين ي خونواده، خوب ـ

 ؟نيومد خوشت ازشون نكنه؛ گفت تعجب با شدم ساكت ديد كه كيوان

 .رفت سادگيش براي دلم و زدم بهش لبخندي

 .گيرن سخت خيلي كنم مي احساس مادرتون ولي، نه ـ

 تا كرد اي سرفه بودم شده خيره بهش هم من گذاشت نمايش به رو چشماش گوشه هاي خط كرد اي خنده كيوان
 .كنه كنترل رو خندش

 هيچي االن نبود مادرم مديريت اگه شايد، مادرمه دست به زندگيمون اداره كال، جديه كاراش تو خيلي مادرم ـ
 .برن باال طرف به بيشتر تا كرد مي رو تالشش تمام ابروهام و بود مونده باز دهنم تعجب از.  نداشتيم

 .پسرش نوع از مخصوصاً  ست نوه عاشق مادرم بگم اينم ـ

 .گرفتم گاز رو لبم گوشه خجالت از انداختم پايين رو سرم شرم با

 .دادم نمي رو تاوانش بعد تا گفتم مي قاطع نه يه خجالت جاي به كاش اي
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 .اومدم بيرون گذشته فكر از بود نشسته پنجره لبه كه كريم يا آواز صداي با

 !ميشه مگه اما كنم فراموش رو گذشته خواست مي دلم

 نصفه كه چايي ليوان كشيدم تلخي آه.شد جدا سايه از ميشه مگه حال زمان به چسبيده سايه مثل گذشته
 اين دونم نمي  ،كشيدم اشكيم هاي چشم به دستي. خواب شب كنار  تخت بغل عسلي روي گذاشتم رو بودم خورده
 .بودن شده هميشگيم يار وقت چند اين تو هرچند. باريدن گونم روي كي ها اشك
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 اقل حد بايد افتابه طلوع نزديك داد مي نشون ديوار روي ساعت بشه منفجر نزديكه درد از سرم كردم مي احساس
 نظر از تنها نه شد بدتر اما كنم استراحت تا خونه اومدم سرم خير. بيمارستان برم بتونم تا بخوابم ساعت دوسه

 صورتيم و نرم پتوي گذاشتم سفيدم بالش روي رو سرم. بود جسمم از تر داغون هم روحم بلكه ام خسته جسمي
 .بشه خوب سردردم بخوابم بتونم تاريكي تو شايد تا سرم كشيدم رو
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 .ميزد چشمك گوشي صفحه رو مژگان اسم شدم بيدار خواب از گوشيم زنگ صداي با

 .جان مژگان سالم الو ـ

 .بودگفت كرده تعجب صدام گرفتگي از كه مژگان

 !بودي خواب سالم ـ

 .كشيدم اي خميازه

 .شدم بيدار االن آره ـ

 .بپرسم رو عمو حال زدم زنگ بيمارستاني كردم فكر ببخشيد آخ ـ

 .فرستادم گوشم پشت بود گرفته رو ديدم جلوي كه رو موهام از اي تره

 .نرفتم هنوز عزيزم ممنون ـ

 .باشه ـ

 .ميزنم زنگ بهت من جان مژگان ـ

 .بود آشپزخونه تو انگار اومد آب شرشر صداي
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 .فعال عزيزم باشه ـ
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 ◌ٴ وزنه يه كردم مي احساس بود شده بدتر قبل به نسبت سردردم كشيدم چشمام به دستي تماس قطع از بعد
 لعنت رو خودم. داد مي نشون رو تموم يازده ساعت كوچيك بزرگ هاي عقربه. كنم مي تحمل دارم رو كيلويي صد

 گره هم تو كه موهام كردن شونه از بعد شدم بلند. نكردم تنطيم شدن بيدار براي رو گوشيم ساعت چرا كه كردم
 با اي دقيقه ده دوش از بعد.  شدم حموم راهي و كردم زياد رو زيرسماور آشپزخونه رفتم. بستم كش با بود خورده

 .نشد كم چيزي چشمام سرخي و سوزش از اما. شدم بهتر يكم كردم احساس سرد آب

 مثل ها آدم از بعضي.بندازه رنگ تا دادم مي تكون بودم كرده پر جوش آب از كه ليواني داخل رو اي كيسه چايي
 ريخته دور بايد ميبيني يهو ميشن پررنگ رفته رفته كنند مي پيدا رنگ زندگيمون تو كم كم، اند اي كيسه چايي
 هم براي هم كيوان و من شايد  باشن داشته ضرر برامون، داره ضرر قلب براي پررنگ چايي مثل شايد آخه بشن
 تا باال رفتم خوردم بيسكوئيت با رو چايي و زدم افكارم به پوزخندي، كرديم مي بازي رو اي كيسه چايي نقش

 .حاضرشم

 گوشيم با همراه و برداشتم كمد كشو از رو بانكيم كارت و كردم تنم مشكي شلوار و شال با خاكستري مانتو
 حوصله اما ميزد پوزخند برام صورتم روي پروانه انگشتاي جاي ديدم آينه تو رو خودم انداختم كيفم داخل
 خونه كليد برداشتن با و زدم رو آفتابيم عينك سرخم و بادكرده هاي چشم الپوشوني براي اما نداشتم آرايش
 .شدم بيمارستان راهي
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 رو سردردم تا بودند داده هم دست به دست راديو مجريه صداي با مسافربغلي ◌ٴ بچه نق نق، راننده دودسيگار بوي
 يك ساعته نيم راه هم ترافيك لطف به، بخورم مسكني يه سردردم براي رفت يادم داشتم عجله انقدر.كنن تشديد
 .كشيد طول ساعت

 .رفتم بيمارستان طرف به زنون قدم و شدم پياده كرايه كردن حساب از بعد خيابون سر

 چشمك برام مامان مهربون چهره آوردم در كيفم از گوشيم صداي با شدم بيمارستان حياط وارد وقتي
 .كردم رولمس گوشي سبز ميزددكمه

 .جان مامان سالم ـ

 .رسيد گوشم به مامان خسته صداي

 ؟كجايي دخترم سالم ـ

 ؟كجاييد شما، بيمارستانم حياط االن من ـ

 .بابات معاينه براي رفته دكتريم منتظر ما ـ

 .دادم سرعت قدمام به

 .ميام االن باشه ـ

  .بودم من بود كرده دير كه كسي تنها بودند دكتر منتظر سهراب عمو، آرش و پروانه با مامان، عمه با عمورضا

 .سالم ـ

 .رفتم آغوشش به شدو بلند مامان

 ؟عزيزم كردي دير چرا ـ

 .اومدم بيرون آغوشش از

 .كردم گير ترافيك تو ـ

 .نشست صندلي رو و كشيد سردي آه مامان
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 من مثل هم مامان انگار ديد چهرش تو شد مي رو خستگي شده عوض ديشب از چقدر ديد شد مي راحتي به
  .داشتم خبر مامان و آقاجون بين عالقه و عشق از. بود نخوابيده ديشب

 نگاهش از هم  پروانه حتي كردم مي احساس رو همه ناراحت و سنگين هاي نگاه برداشتم رو عينكم وقتي
 .باريد مي شرمندگي

 !؟كرده باد چشمات چرا جان ترانه ـ

 .خوند همشون چهره تو شد مي رو كرد مامان كه سوالي

 .زدم هاش دست به اي بوسه و نشستم مامان مقابل زانوم دو روي 

 ...ديشب مامان نيست چيزي ـ

 .موند نصفه حرفم دكتر اومدن با

 .شد قدم پيش سهراب عمو

 ؟چطوره داداشم حال دكتر آقاي ـ
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 .گفت عمو به رو كرد مي خودنمايي لباش روي كه بخشي آرام لبخند دكتر

، شه مي منتقل بخش به ديگه ساعتي برگشته طبيعي روال به حالش ميده نشون آزمايشاتش شكر خدارو ـ 
 ...فقط

 .گفت و رفت  جلوتر ناراحتي با مامان

 ؟داره مشكلي؟ دكتر چي فقط ـ
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 .گفت مامان به رو بود خسته خيلي بود معلوم كه دكتر

 بايد مونه مي سم مثل براش هيجانات و عصبي فشار ضمن در، باشه خوراكش و خورد مراقب بعد به اين از بايد ـ
 .باشيد مراقب

 .رفتم دكتر سر پشت من و كشيدن اي آسوده نفس همه

 دكتر، دكتر ـ

 .بود منتظر كنجكاوي با و برگشت دكتر

 .كنم مي خواهش، ببينمش برم ميشه ـ

 .كرد جدي نگاه كردو نزديك هم به رو ابروهاش دكتر

 .كنيد مالقات بخش تو تونيد مي ديگه ساعت يه تا نميشه، نه ـ

 .برگشتم دادم تكون رو سرم ناچار به
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 و نشستم مي نيمكت روي حياط توي يا زدم مي قدم رو راه توي يا كشيد طول سال يك اندازه به برام ساعت يك
 .كردم مي نگاه ها آدم آمد و رفت به

 ديشب عمه همين انگار. بود كرده تعجب هم مامان كه طوري بود شده بهتر ديروز به نسبت من با عمه اخالق 
 تصورشم ذهنم تهاي ته كه كاري، كرد هم  خواهي معذرت مستقيم غير طور به حتي، زد تهمت بهم كه نبود
 بگه گوشم در نشنوه كه كسي آروم و بزنه سرم روي اي بوسه و بكشه آغوش به رو من بياد عمه، كردم نمي
 .سفم◌ٴ متا
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 آقاجون خواست نمي دلم. بود زده دهانش روي اكسيژن ماسك و دست به سُرم بود خوابيده تخت روي آقاجون
 اما كرده تحمل رو زيادي درد معلومه درهمش چهره از و زد مي زردي به پوستش رنگ، ببينم شرايط اين تو رو
 .نكنه حالش نگران رو كسي تا ميزد لبخند ظاهر به

 پاك لباش رو از لبخند خوشحالي از كه مامان، بوديم شده جمع آقاجون دور همه بود مالقات ساعت چون
 لب زير چرخيد مي انگشتاش بين رو بود شده حك هاش دونه روي محمد و اهللا ذكر كه ياقوتيش تسبيح شد نمي
 .گفت مي ذكر

 دست. شدم تخت نزديك آقاجون تخت دور شدن خلوت پروانه و مامان و عموسهراب و عمه دادن رضايت از بعد
 باريدن با تركيد دادو دست از رو تحملش بغضم زدم بهش كه اي بوسه با و گرفتم دستام تو رو ش چروكيده

 .بودن دختر و پدر گر نظاره  سكوت با همه كه طوري. كرد پر رو اتاق فضاي هقم هق صداي هام اشك
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 اما كردم مي حس رو همه انگيز ترحم نگاه سنگيني، بودن اومده مالقاتشون براي كه بود اتاق تو هم ديگه دوبيمار
 از انگار ريختم مي كه اشكي قطره هر با ولي كنم گريه شلوغ جاي تو نبايد كردم مي ادعا كه من، نبود مهم برام
 .كردم مي سبكي احساس شدو مي برداشته بود دوشم رو كه سنگيني بار

 .گرفت رو راستم بازوي بود آقاجون حال نگران كه مامان

 .باش پدرت حال فكر دخترم بسته ـ

 .زدم پيشونيش به اي بوسه و  شدم بلند آقاجون حال خاطر به

 .بهتره حالتون كه خوشحالم ـ

 .پروانه دست هنر به شد زوم مهربونش هاي چشم، انداخت صورتم به دقيقي نگاه آقاجون

 ؟شده چي صورتت ـ
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، انداخت باال رو راستش ابروي و گرفت گاز رو لبش مامان و انداخت پايين رو سرش شرمنده پروانه، سوال اين با
 .نگو چيزي يعني اين

 .گرفت رو وجودم تمام تلخيش كه زدم تلخي لبخند

 .بگيرم رو هام پلك نم تا كشيدم چشمام به دستي دوباره

 .داد دستم كار پرتي هواس آقاجون نبود چيزي ـ
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 و آرش نگاه تو رو تعجب، كنم الپوشوني رو پروانه كار كردن نمي فكر شايد كردن تعجب جوابم از پروانه و عمه
 خواست نمي مطمئنم، باريد مي رضايت احساس نگاهش از داشت كه لبخندي با مامان ولي ديدم مي هم رضا عمو

 ساعت. بدم جلوه بد رو خواهرم سيلي يه خاطر به كه نبودم كسي هم من. كنم بدتر رو اوضاع موقعيّت اين تو
 .بود شده تر  خلوت اتاق همين بخاطر شد مي تموم داشت كم كم مالقات

 .گذاشت آقاجون راست دست روي رو شددستش آقاجون نزديك سهراب عمو

 .شي مي مرخص فردا پس فردا خدا اميد به داره رضايت حالت از دكترت روشكر خدا ـ

 .گفت باشه زندان تو كه انگار كشيد نفسي آقاجون

 .شم مرخص االن نميشه خدا رو تو ـ

 .كرد پنهون چادر زير رو چونش گوشه كشيد جلو رو چادرش مامان

 .نزاريد داداش خان نه ـ

 ؛گفت تحكم با و آقاجون به روكرد

 .كني استراحت بايد ـ
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 .كرد سهراب عمو به رو ملتمسش نگاه با آقاجون

  كرد بلندي ي خنده عموسهراب

 .من برادر كني تحمل بايد، آخه منه دست مگه ـ
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 .الكل بوي از مخصوصاً مياد بدش بيمارستان محيط از چقدر آقاجون كه دونستيم مي خوبي به هممون

 ؛گفت آرش به رو سياوش عمو، رفتن مفصل خداحافظي و عمه هاي توصيه از بعد عمورضا با آسيه عمه

 ؟بموني همراه توني مي تو آرش ـ

 .كردم دستي پيش من بده جواب آرش تا

 .مونم مي همراه من جون عمو ـ

 ؛گفت خونسرد بود كرده بغل  رو دستاش و بود داده تكيه ديوار به پنجره لب كه آرش

 .مونم مي من گرفتم مرخصي دوروز شركت از من، بمونه تونه نمي زن همراه ـ

 .كرد نگاهش لبخند با مامان

 .داره نگه خونوادت و پدرمادرت براي رو تو خدا پسرم بشي پير ـ

 تيكه چندتا بوديم ديگه موقعيّت تو شايد، كرد مي نگاهم پوزخند با بود شده خوشحال مامان دعاي با كه پروانه
 .كرد مي بارم

 .فشرد رو آقاجون دست شد راحت آقاجون همراه بابت از خيالش كه عمو

 .نيفته بيمارستان به راهت وقت هيچ كه ايشاهللا ـ
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 .گفتيم آمين لب زير همه

 .برداشت لباسي چوب از رو مشكيش كت

 .زنم مي سر بهش هم من هست شاگردت نباش هم حجره نگران ـ

 آقاجون به رو برگشت راه نيمه از باشه اومده يادش چيزي كه انگار عمو. كرد تشكر عمو اومدن بابت آقاجون
 .كرد

 .ميشن مزاحم خونه بيا ايشاهللا داشت دانشگاه ساراهم، خورده سرما افسانه نيومدن ها بچه خانوم كه ببخشيد ـ

 .زد لبخندي آقاجون

 .مراحمن چيه مزاحم ـ

 .رفت و كرد خداحافظي هم ما از عمو

 .كرديم خداحافظي آقاجون از نوبتي هم ما اجبار به شده تموم مالقات وقت كه انتظامات تذكر با

 .شي مي مرخص فردا كه ايشاهللا كني استراحت خوب كن سعي سياوش ـ

 .زد صورتش طرف دو به اي بوسه رفت آقاجون نزديك پروانه

 .نبينمتون بيمارستان تخت تو وقت هيچ باشه سالمت هميشه تنتون ايشاهللا ـ

 .كردن ترك و اتاق آرش و پروانه مامان عالمت با

 

 

 

 97پارت

 سياست با كه بود اين مامان كار شگرد. دارم نياز آقاجون با تنهايي به دونست مي شايد باشم تنها آقاجون با من تا
 .برد مي پيش رو كارهاش
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 .برگشتم آقاجون طرف به اتاق در شدن بسته از بعد

 !؟آره ست آسيه كار نكنه دخترم نگفتي ـ

 .زدم آقاجون فكر به لبخندي

 .نشستم نشه اذيّت آقاجون كه طوري تخت ◌ٴ لبه روي

 .باشيد خودتون سالمتي فكر به فقط كنيد فراموش اصال، آقاجون نه ـ

 ...آخه ولي ـ

 .كردم نوازش آروم شصتم انگشت با گرفتم دستام بين رو بود وصل سرم كه رو دستش

 از شما تا كردم مي بازي عروسكم با و نشستم مي نيمكت رو حياط تو كه بچگيام روزهاي به برم خواد مي دلم ـ
 .برگردين سركار

 .شد خيره رو روبه به حرفم ادامه بودمنتظر افتاده ها گذشته فكر به انگار كه آقاجون

 تا دوئيدم مي صورتيم هاي دمپايي با من و زديد مي رو در زنگ بغل هندونه و خشخاشي سنگگ نون با شما ـ
 .كنم باز رو در زودتر

 .شد خيره چشمام به و كشيد حسرت روي از آهي آقاجون

 !؟افتادي روزها اون ياد چرا حاال، بود زندگيم روزهاي بهترين جزء روزها اون ـ

 .گرفتم انگشتم با رو بشه خارج چشمم از كرد مي سعي كه سمجي اشك قطره

 .نداره صفايي هيچ مامان و شما بدون خونه اون دونم مي خوب رو اين، فقط دونم نمي ـ

 .زدم بود شده قرمز سرم لطف به كه دستش به اي بوسه شدم خم

 .دربيارم نگراني از رو آقاجون كردم سعي كاشتم هام لب رو لبخندي. دخترم بشي پير ـ

 .بينمتون مي خونه تو فردا ايشاهللا برم بايد من ـ

 .زد لبخندي هم آقاجون
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 .مياد در مادرت صداي االن كه دخترم برو ـ

 ترك رو اتاق بودند ما وگوي گفت شاهد كه بيماران بقيه از كلي خداحافظي با و برداشتم لباسي چوب از رو كيفم
 .كردم
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 مامان. كرد نازك چشمي پشت برام پروانه شدم نزديكشون وقتي.رسيد مي گوشم به پروانه و آرش صحبت صداي
 .كرد درست رو چادرش و شد بلند بود نشسته رو راه توي نيمكت رو كه هم

 .بريم بهتره مادر اومدي ـ

 .گفت آرش به رو پروانه

 ؟بيارم برات خونگي غذاي شب خواي مي نداري الزم چيزي ـ

 .انداخت باال رو سرش آرش

 .ميايم آقاجون با ايشاهللا فردا ماشين كليد اينم بريد بهتره عزيزم نه ـ

 .گرفت رو آرش سفيد پرشياي كليد پروانه

 .دنبالتون ميام خودم فردا پس ـ

 .گرفتم آرش طرف به و آوردم در رو آقاجون بانكي كارت كيفم از

 ...رمزشم بيمارستان تسويه براي بفرمائيد ـ

 .گفت تندخويي با و كرد قطع رو حرفم پروانه

 .كنه مي حساب خودش آرش ببخشي خودت كيسه از نكرده الزم ـ
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 .كرد ميوني پادر مامان بدم رو جوابش خواستم زدم گره هم به رو ابروهام شدم ناراحت حرفش از

 .باباته كارت، حرفيه چه اين دخترم پروانه اِ ـ

 .كرد مخالف سمت رو سرش و كرد بغل رو دستاش و كشيد حرص روي از نفسي پروانه
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 .گفت ما به رو آرش

 .نيست احتياجي ـ

 آقاجون با بعد كنه تسويه آرش شد قرار سر آخر آرش و مامان بين كردن پاره تيكه تعارف دقيقه ده از بعد
 .كنه حساب

 .گفت پروانه به رو مامان شديم خارج بيمارستان از وقتي

 .نداره عادت دوريت به دونم مي دخترت پيش برو تو ـ

 .شديم رد خيابون عرض از هم همراه و داد قرار مامان كمر پشت رو دستش پروانه

 .يلدا دنبال ميرم بعد رسونم مي رو شما اول ـ

 بود من به اگه. كردم قبول اجبار به بشه اذيت گرما اين تو نداشتم دوست هم من بود خداش از انگار كه مامان
 .نكنم تحمل رو پروانه سرد هاي نگاه تا گرفتم مي دربستي خودم

 اكراه با هم من  نشست جلو مامان زد بود شده پارك سوپرماركت از دورتر متر چند كه رو ماشين دزدگير پروانه
 .نشستم مامان پشت

 مردم كه شدم هايي مغازه گر نظاره و كشيدم پائين رو پنجره شيشه پروانه و مامان هاي صحبت به توجه بدون
 به رو عروس ماشين كه افتاد فروشي گل به چشمم  بوديم قرمز چراغ پشت. بودند آمد و رفت حال در مقابلش
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 بادوم مثل من گذشته خاطرات مرور. افتادم عروسيم روز ياد زدم تلخي لبخند. بود كرده تزئين احسنت نحو
 فقط االن ولي نميداره بر سرت از دست خوردنش هوس ولي تلخه چقدر مزش دوني مي كه مونه مي تلخي

 براي خونه تا ميوفته خونه جون به مامان رسيديم تا دونم مي هرچند بگيره آروم سردردم شايد تا بخوابم خوام مي
 .باشه آماده آقاجون اومدمن
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 كم سوزشش از تا ببندم رو چشمام كردم سعي و دادم تكيه پنجره ◌ٴ لبه روبه سرم و زدم چشمام به رو عينكم
 اگه داد مي بهم رو خوبي احساس كرد مي نوازش رو صورتم و كرد مي لطفي  گاهي گه كه بهاري نسيم. بشه

، ببرم لذت من تا بچرخه تهران خيابوناي تو ساعتي يه تا ميوفتادم پروانه پاي و دست به رفت مي پيش اينطوري
 .بود ممكن غير كار اين داشت من به نسبت خواهرم تك كه سردي و خشك اخالق با هرچند

 هاي بوغ بين صداشون كه كردند مي گاليه لب زير آقاجون مالقات براي افسانه عمو زن نيومدن از پروانه و مامان
 وانت راننده زمخت صداي، برسند زردتر تا دارن عجله انقدر مردم چرا دونم نمي، شد مي گم خيابون تو ها ماشين
 از »چاقو شرط به كردم حراج كه بيا بدو، هندونه دارم هندونه «ميزد داد بلندگو پشت از كه رنگي سفيد قراضه

 .رسيد گوشم به ماشين بغل

 .شدم كر باال بكش رو كوفتي شيشه ـ

 .كرد پروانه نصار اي غرّه چشم مامان

 !پروانه خبرته چه ـ

 .كشيدم باال طرف به رو شيشه و كردم اطاعت رو پروانه دستور

 .داد ادامه رانندگيش به مامان به توجه بدون پروانه

Hasti, [19.02.19 12:17] 
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 شده  نوشته بزرگ آبي ماژيك با روش كه اي قهوه متوسط كارتون به چشمم رفت جلوتر ما از كه فروش هندونه
 .افتاد »تومان500 كيلويي چاقو شرط به هندوانه «بود

 روي از و نرسيد زورش آخرسر كنه مقاومت وزيد مي كه ماليمي باد مقابل در كه كرد مي رو سعيش تمام  
  .ماشين كف افتاد و خورد سر رنگ خوش سبز راه راه هاي هندونه

 زهرش، بشه نتيجش كنه رفتاري بد پروانه با من بخاطر مامان خواستم نمي اما داشتم دوست رو ماشين سكوت
 اين از بيشتر خوام نمي كه خواهري تره بزرگ من از پروانه باشه چي هر، بره چشمم به تيغش و بچشم من رو

 .بشه سردتر هست كه ايني از مون رابطه و بيوفته فاصله بينمون

 .كرد پارك خونمون جلوي رو ماشين پروانه، ترافيك تو موندن دقيقه ده از بعد بالخره

 .خونه بريم نمياي دخترم مرسي ـ

 .كرد مامان به رو انداخت باال رو سرش پروانه

 .پيشتون ميام شب بزنم خونه به سر يه بعد بردارم رو يلدا ميرم اول، نه ـ

 .شدم پياده كردم باز رو در نموندم جواب منتظر و كردم خدافظي تشكر بعد سرد خيلي

 

Hasti, [19.02.19 12:17] 
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 توصيه پروانه به  شاگرد  پنجره از و بود شده پياده ماشين از مامان گشتم مي خونه كليد دنبال كيفم توي داشتم
  .رفت و كرد خداحافظي مامان از »باشه،حتماً، چشم« كلمه گفتن با هم پروانه، كرد مي  رو رانندگيش



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

88 
 

 رو قدم اولين كردم باز رو در بود شده قائم كيفم پشت كوچيكه جيب تو كه خونه كليد كردن پيدا از بعد بالخره
 .رسيد گوشم به زهراخانوم دلنشين و گرم صداي كه بودم گذاشته حياط داخل

 .سياوش آقا مالقات بيايم نتونستيم شرمنده؟ خوبي جان پوران سالم ـ

 .گاهي صبح هاي برنامه براي داد مي جون صداش بود راديويي برنامه مجري زهراخانوم اگه مطمئنم

 .شه مي مرخص فردا شاهللا  ان، خوبه شكر رو خدا هم سياوش، باشه شرمنده دشمنت زهراجان ممنونم ـ

 .زدم اي خسته لبخند و برگشتم شه مي ادبي بي نكنم پرسي احوال و سالم اگه ديدم

 .خانوم زهرا سالم ـ

 فروشي ميوه از انگار داشت دست به كوكو سبزي بود سركرده به درشت هاي گل با دار طرح چادر كه زهراخانوم
 .كنه مي مست رو آدم كه اونه مغازه تازه سبزي بوي آخه بود خريده داره مغازه سركوچه كه اصغر  حاج

 .نشم مزاحم گفتم وقته دير ديدم بيام خواستم ديشب عزيزم سالم ـ

 .پرسيد كنجكاوي با كرد مي درست رو بود افتاده سرش از چادرش كه مامان كشيدم شالم به دستي

 !؟فهميديد كجا از شما ـ

 تا كشيدم عميقي نفس شد تر نزديك دماغم به تازه سير بوي و كرد جا جابه دستش تو رو سبزي خانوم زهرا
 .ببرم لذت ازش بيشتر

 من به بعد ديدن ايشون كرد مي نگاه رو بيرون پنجره از ميره سر حوصلش  وقتي عادت طبق آقا حسين واهللا ـ
 .شرمنده بودين رفته شما بيام كنم سر چادر تا منم گفتن

 .گذاشت خانوم زهرا راست بازوي روي رو دستش و زد لبخندي بود خسته من مثل كه هم مامان

 .گذشت بخير شكر رو خدا ـ

 

Hasti, [19.02.19 12:17] 
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 بلند رو سرش.  شكرگفت خدارو لب زير و كشيد آسودگي روي از نفسي بود خيره زمين كف به كه خانوم زهرا
 .كرد نگاه مامان و من خسته چهره به كرد

 .ببخشيد خدا رو تو حرف به گرفتم رو شما منم و ايد خسته شما بميرم ـ

 .زد لبخندي مامان

 .عزيزم نكنه خدا ـ

 خونه راهي دوباره خانوم زهرا خداحافظي با و كندن هم از دل سر آخر هم بين كردن پاره تبكه تعارف از بعد
 .شدم

 .شدم داخل و كردم بازتر رو حياط باز نيمه در

 .برگشتم مامان صداي با كه بودم ها پله دم

 ؟كنيم كار چي نهار براي ترانه ـ

 بازوي روي بعد بمونه باقي روش خاكي گردو مبادا تا تكاند عادتش طبق و بود برادشته سرش از رو چادرش مامان
 .انداخت راستش

 ؟چطوره كنم مي سرخ زميني سيب با باشه يخجال تو بادمجون دوتا فكركنم دونم نمي ـ

 ظهري از بعد خواب به رو خودش درخت سايه زير بود بدنش روي سفيدي راه راه كه نارنجي گربه ما سروصداي با
 مزاحم كسي ديد وقتي بود خسته من مثل اونم انگار كرد بلند رو سرش و كرد باز رو  چشماش بود كرده دعوت

 شد راحت خيالش نهار از كه مامان. بست رو چشماش و گذاشت پاهاش روي رو سرش دوباره نيست خوابش
 .رفت باال من با رو پله چندتا

 .تو گردن زحمتش فقط مادر باشه ـ
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 فقط دلم نداشتم كردن جمع حوصله انداختم تخت كنار زمين روي طوري همون و آوردم در رو شالم و مانتو
 به دستي دادم مامان به رو نهار قول كه كنم چه ولي بخوابم ببندم رو در و بكشم رو پرده خواست مي خواب
 .رسيد گوشم به مامان صداي كشيدم موهام

 .كن آماده رو نهار هم تو بگيرم دوش يه برم من دخترم ترانه ـ

 .شدم آشپزخونه راهي سريع همين بخاطر بود گشنش خيلي معلومه

 رو داد مي نشون خودي هويج پشت از كه بادمجون دوتا كشيدم بيرون رو پايين كشو و كردم باز رو يخجال در
 كردم پر دوباره رو شيشه آب خوردن از بعد كردم خنك آب ليوان يه هوس خورد آب شيشه به چشمم برداشتم

 .گذاشتم يخجال تو

 خوري نهار ميز صندلي روي كابينت بااليي كشو از چاقو و پايين كابينت از كوچيك سبد دوتا برداشتن با
 .نشستم

 .گذشته به رفت فكرم و زدم تلخي لبخند افتادم ديدم راه تو كه عروسي ماشين ياد، شدم كندن پوست مشغول
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، بودم گرفته فرصت روز چند دادن جواب براي كه شبي. گذشت مي كيوان خواستگاري شب از اي هفته يك
 تو رو رضايت چون بگه رو نظرش اون تا بودم خواسته آقاجون براي رو زمان ولي بود مثبت من نظر از كه جوابي

 تسبيح اومد مي سركار از موقع هر. بود مشخص آقاجون چهره از دودلي و شك اما ديدم مي مامان هاي چشم برق
 از مامان كه شناختي با شد  مي خيره تلوزيون خاموش صفحه به ها ساعت و نشست مي تلوزيون روي روبه دست به
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 صحبت كسي با نداره دوست بگيره مهمي تصميم خواد مي وقتي باش نداشته كاريش؛ گفت مي داشت آقاجون
 .كنه

 جواب چرا كه بود شاكي من از كيوان طرفم اون از، باشه من تصميم مخالف آقاجون تصميم ترسيدم مي من اما
 بايد باشه ازدواجمون مخالف آقاجون اگه دونست نمي كيوان، بشه كنده قضيه قال تا ندادم شب اون رو مثبت
 .كنم دوقفله رو درش بذارم نيافتي دست آرزوهاي ◌ٴ صندوقچه تو رو كيوان با ازدواج آرزوي

 رو اين من و   بود شده بهتر اخالقش يكم امروز بود خونه آقاجون ها هفته آخر روال طبق و رسيد راه از روزجمعه
 .باشه آقاجون رضايت نشونه كه بودم اميدوار و بودم گرفته نيك فال به

 از قسمتي پايينش و بود شده طراحي زيبايي به وسطش »ع«حسين امام حرم كه رو رنگش اي فيروزه ◌ٴ سجاده
 هاي آستين بستن قامت از قبل و كرد پهن قبله روبه بود شده نوشته رنگ سفيد زيباي باخط عاشورا زيارت

 گوشتيش و بزرگ هاي دست بردن با هاش دكمه بستن از بعد و كشيدن پايين طرف به رو ايش سرمه پيراهن
 .برداشتم ازش كردن نگاه از دست و رسيد گوشم به گرمش صداي اكبر اهللا گفتن با  گوشش پشت

 .ميزارم احترام بهش باشه هرچي ولي چيه جوابش دونم نمي

 .كرد صدا رو من نماز از بعد

 .نشستم كنارش لرزونم هاي دست و بود مشخص چهرم توي كه استرابي با
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 شده خيره بود مامان پيش سال پنج انتخاب كه بافت دست فرش هاي گل به بودم گرفته بدست رو شالم گوشه
 رو آقاجون نگاه سنگيني، شه مي محكوم ابد حبس به يا شه مي آزاد يا حكمشه منتظر كه بودم كسي مثل بودم
 .نداشتم بدم نگاهم با رو نگاهش جواب اينكه توان اما كردم مي حس خودم روي

 ترانه ـ
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 .چسبوندم سينم قفسه روبه چونم  و زدم نشنيدن به رو خودم ولي دادن انجام خوبي به رو وظيفشون هام گوش 

 سرم اجبار به كردم احساس گردم ◌ٴ چونه زير رو بود شده زبر زياد كار و گذرزمان بخاطر كه آقاجون هاي انگشت
 .كردم بلند رو

 !رسيده ازدواجت وقت كه شدي بزرگ  كي ـ

 .خوشحالي هم بود غم هم شبش رنگ هاي چشم تو

 .شوهر خونه بفرستم رو تغاريم ته شده اين وقت يعني ـ

 آقاجون هاي چشم. بگيرم رو خندم جلوي تا فرستادم دندون زير رو پايينم لب گوشه گرفت خندم حرفش اين با
 .گفت شوخي لحن با و شد شيطون

 .خجالتت يا،رضايتت پاي بذارم رو سكوتت، ياد نمي بدت هم تو انگار ـ

 .شدم خيره بود كرده كوتاه تازگي به كه سفيدش ريش به بگم چي دونستم نمي

 .خجالتت پاي به ميزارم پس ـ

 نه ـ

 اي قهه قه با اما شه مي ناراحت كردم مي فكر شنيد آقاجون كه قاطعي جواب با بود بلند صدام انقدر چرا دونم نمي
 .شد راحت كمي خيالم زد كه

. داشتم دوست رو چشماش گوشه چين خنديد مي وقتي بودم نشنيده رو آقاجون خنده صداي بود وقت خيلي
 .اومد بيرون آشپزخونه از عجله با داشت بدست كه دستمالي با مامان كه بودم آقاجون خنده محو

 ؛سياوش؟ شده چي ـ

 خندش بين و گرفت شسصتش انگشت با رو شد مي خارج راستش چشم گوشه از خنده بخاطر كه اشكي آقاجون
 .گفت

 .باش دخترت جهيزيه فكر به ـ

 .داد تكون رو سرش كالفگي روي از و آقاجون سر باالي و شد نزديكمون بود نفهميده چيزي كه مامان
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 .نفهميدم؟ گي مي چي ـ

 طوري دوئيدم اتاقم طرف به خجالت از گرفتم قرض ديگه دوپاي داشتم پا دو گفت چي آقاجون فهميدم كه من
 سر در پشت و بستم و در رسيدم اتاقم به وقتي، پله به بخوره سرم بخورم سر ها پله رو بود مونده كم بار يه كه

 .گرفتم رو آزاديم حكم اما، شدم ضايع بد آقاجون جلوي، زمين خوردم
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، بودم خوشحال خيلي ولي بشم رو روبه آقاجون با تونستم نمي خجالت از كردم حبس اتاق تو رو خودم شب تا
 منصرف نود دقيقه ولي  بشم سهيم اون با رو خوشحاليم بدم خبر كيوان به رو آقاجون موافقت خواستم چندبار

 كردن شونه مشغول. نكنم رو كيوان به گفتن هوس دوباره تا كردم پرت تخت روي رو گوشي سر آخر شدم مي
 رفتم هام لباس كشوي سراغ بود كرده قدغن رو كردنش كوتاه آقاجون كه  بلندم موهاي بافتن از بعد شدم موهام
 روز هر روال طبق آقاجون و بگذره وقت تا كردم سرگرم رو خودم هام لباس كردن مرتب با بود شام بازار انگار

 كه بودم سرگرم انقدر اما بشه خارج خونه از رفتن مي محله پارك به روي پياده براي دوستاش از چندتا با عصرها
 .رفتم آشپزخونه به اجبار به كرد مي دعوتم شام براي كه مامان كردن صدا با نفهميدم رو زمان گذر

 نون با شاممون سفره. بود برده درونم حال به پي سرخم هاي گونه از شايد نياورد روم به آقاجون شكر رو خدا
 بين كه اي متفرقه هاي حرف با رو شام بود شده تزئين آقاجون ساز دست دوغ خيارشور و گوجه كتلت و سنگگ
 .شد صرف شد مي زده مامان و آقاجون

، شد داوطلب دادن جواب براي آقاجون رسيد گوشم به خونه تلفن زنگ كه بودم شام هاي ظرف شستن مشغول
 ميزد زنگ امشب نهايي جواب گرفتن براي خانوم مرجان بود رسيده دستم به كيوان از كه پيامكي آخرين طبق

 .كنم ترك تماس صاحب فهميدن قصد به رو آشپزخونه ندادن اجازه كفي هاي ظرف. بشه مشخص تكليفشون تا

 بخشيده زينت رو هاش لب كه لبخندي با زدو اي بوسه رو سرم موهاي مامان كه كشيدم مي آب رو قاشق آخرين
 .كرد نجوا گوشم تو بود
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  .دخترم بشي بخت سفيد ايشاهللا، مباركه ـ

 كرد مي شروع موقع هر نيست مستثني مادرا بقيه از هم مامان كنه مي دخترش براي مادر يه كه دعايي زيباترين
 آقاجون شدم مطمئن گوشم تو مامان صداي شنيدن با. بود خواستار خدا از رو ما بختي سفيد دعاكردن براي

 .شد راحت خيالم داده كيوان مادر به رو بله جواب
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 از دست كي بود اين تو تعجبم اومدم بيرون شب اون فكر بودنداز شناور روغن توي كه بادمجونايي خوش بوي با
 خارج روغن از تا بشن طاليي بادمجونا منتظرم حاال و كردم سرخ رو زميني سيب و كشيدم كندن پوست

 .بود كرده سفر گذشته به روحمم و بود كار مشغول شده ريزي برنامه ربات يه مثل جسمم حتماً.كنم

 ؟نشد آماده نهار ـ

 .گرفتم ها بادمجون از چشم مامان خسته صداي با

 و آب پارچ انداختم خوري نهار ميز روي رو بود شده طراحي بهاري هاي ميوه از باسبدي كه اي نفره دو سفره
 .رفتم بادمجونا سراغ چنگال با سفره داخل نون گذاشتن از بعد آوردم يخجال از رو ماست

 خوردن حين زدو چيني پياله داخل ماست به برداشت نوني تكه ازنشستن بعد و كشيد بيرون رو صندلي مامان
 .گفت

 .درده براي مسكن مثل بدن براي گرم آب ام خسته چقدر دوني نمي ـ

 .گذاشتم مامان مقابل و چيدم زميني سيب كنار بادمجونارو و زدم مامان حرف به لبخندي

 .شد دير كه ببخشيد فقط بفرماييد ـ

 .شد خوردن مشغول حرفم به توجه بدون بود آورده فشار بهش گشنگي كه مامان



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

95 
 

 .رفت يادت ليوان و نمك ترانه واي ـ

 .بيارم ليوان و نمكدون تا شدم بلند

 .باالقوز قوز شد مي وگرنه ست پروانه كار صورتت نفهميد آقاجونت شد خوب ترانه گم مي ـ

 .گفتم بحث كردن عوض براي بود پيچيده كوتاهش موهاي دور رو رنگي زرد هوله انداختم مامان به نگاهي

 !مياد بدتون خيس موهاي از كه شما نكشيدي شوار سه رو موهاتون چرا ـ

 .ريخت مي آب خودش براي مامان

 .رفت يادم خيسم موهاي كه كردم ضعف انقدر ـ

 .گذاشت آب پارچ كنار رو ليوان خورد آب از اي جرعه مامان كه بودم خودم براي گرفتن لقمه مشغول

 .نگرانتونم من كني مي رفتار سرد انقدر خواهرت با چرا ـ

 افتاده يادش چيزي كه انگار، نداره گناهي پروانه منه از مشكل كرد مي فكر مامان، زدم مامان حرف به پوزخندي
 .كرد بهم جدي نگاه باشه

 ؟نه كردي رو كار اين عمد روي از نزدي كرم صورتت به چرا اصال ببينم ـ

 موهاي بين كه موهاش سفيد تارهاي به اي اشاره بحث كردن عوض براي بودم شده كالفه مامان هاي  حرف از
 .زدم خورد مي چشم به هوله زير از تيرش

 .رسيده موهاتون كردن رنگ وقت كنم  فكر ـ

 .كشيد حسرت روي از نفسي مامان

 و بحث، بكشه رو زحمتش گم مي پروانه به شد بهتر آقاجونت حال وقتي ايشاهللا شه نمي اوضاع اين با ولي آره ـ
 نكن عوض

 .سفره انداختم بودم برداشته گرفتن لقمه براي كه نوني

 .ندارم رو خانوم پروانه مورد در بحث حوصله،نخوابيدم خوب ديشب مامان ـ
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 .خوام مي رو خيرتون من دخترم ميشي ناراحت چرا ـ

 .داد ادامه و گذاشت ميز روي و زد گره هم تو رو دستش هاي انگشت مامان

 هم با رابطتون انقدر. بزنه رو تو آدم همه اون جلوي نداشت حق اونم، كردم دعوا كلي پروانه با ديشب باوركن ـ 
 پوران دختراي كه برسه گوشم به افسانه هاي كنايه و نيش فردا پس فردا خوام نمي، فهميده هم فاميل كه سرده

 مفصل ديشب هم من، باشي صميمي باهاش كن سعي گرفتي طالق هم االن مخصوصا، نيستند خوب هم با
    .بود پشيمون رفتارش از اونهم كردم دعوا باهاش

 

 اندازه به يكم امروز پروانه كه بود رفته پروانه مخ رو ديشب حتماً كنه رعايت رو روي ميانه حق داشت سعي مامان
 بحث به اينكه براي نداشتم رو مامان تكراري هاي نصيحت شنيدن حال من اما، بود پشيمون رفتارش از سرسوزن

 چپش دست تو كه مامان پهن النگوي تك از چشم كردم بغل رو هام دست و دادم تكيه صندلي به بدم خاتمه
 .كردم نگاه رنگش عسلي هاي چشم به و گرفتم كرد مي خودنمايي

 كنن مي هم فداي رو جونشون كه صميمي خواهر دو مثل پروانه با كنم مي سعي شماست با حق اصال، باشه ـ
 كردن جمع مشغول نهاربلندشدم خوردن از بعد. نفهميدم چيزي بادمجون مزه از پروانه لطف به. كنم رفتار

 .ميزشدم

 .كرد مي نگاهم ناراحتي با مامان

 .گذاشتم رو آب پارچ و كردم باز رو يخجال

 ؟منو كني مي مسخره ـ

 .شويي ظرف سينك داخل گذاشتم و چيدم هم روي رو كثيف هاي ظرف برگشتم
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 .كنم مسخره رو مامانم بكنم غلط من عزيزم نه ـ

 .نشستم صندلي روي روش روبه برگشتم

 .دارم دوستش خيلي اتفاقاً ندارم مشكلي پروانه با من ـ

 .زد لبخندي گرفت دستاش بين رو راستم دست مامان

 .كرد شه نمي كاريش رفته آسيه به اخالقش پروانه عزيزم دونم مي ـ

 .زدم دستاش به اي بوسه شدم خم

 .بخوابم يكم برم بديد اجازه اگه ام خسته خيلي من ـ

 .شورم مي من رو ظرفا كن استراحت برو تو معلومه چشمات از برات بمريم ـ

 .شدم اتاقم راهي و زدم بود شده قرمز حموم خاطر به كه گونش به اي بوسه و شدم بلند خواسته خدا از هم من
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 صاحب زدم مي كه حدسي طبق، داشتم پاسخ بي تماس ده انداختم گوشيم به نگاهي شدم اتاق وارد وقتي
 شده سرخ لبو مثل صورتش  ندادنم جواب حرص روي از االن كنم تصور تونم مي مژگان جز نبود كسي ها تماس

 و رديفي هاي دندون و ميره راه خونه اونور تا خونه اينور از شايد يا افتاده زدش الك هاي ناخون جون به و
 .زدم لبخندي چهرش تصور با  افتادن بيچارش هاي لب جون به سفيدش

 دراز رو شددستم بلند موبايلم ويبره صداي كه بودم كشيده دراز تازه تخت روي بستم درم و كشيدم رو اتاق پرده
 وصل از بعد و برداشتم رو اطرافش هاي ستاره با بود شده طراحي قلب عكس قابش پشت كه گوشيم و كردم
 .چسبوندم گوشم به تماس

 .سالم ـ
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 .كردم حس بده قلقك رو گوشم كه بادماليمي مثل رو كشيد عصبانيت روي از كه نفسي

 ؟باشه شده نگرانت نكرده خدايي يا باشه داشته واجب كار يكي شايد نميگي، مرض سالم درد و سالم ـ

 .گرفتم گاز رو لبم گوشه خندم از جلوگيري براي

 سياوشم عمو نگران فقط، باشم نگرانت بيكارم من مگه نياره رو روز اون خدا نه بودما نگرانت فكرنكني وقت يه ـ
 .بودم

 .داشت دوست دختراش مثل رو مژگان هم آقاجون داره دوست خيلي رو آقاجون كه دونستم مي

 .داد ادامه ميشه جيغو جيغ ها بچه دختر مثل ميشه عصباني وقتي كه صدايي با

 ؟مردي نكنه شدي الل چرا حاال ـ

 .بشه تموم شما عرايض منتظرم ام زنده هنوز حسودا چشم كوري به نه ـ

 .كردم سكوت هم من ميده گوش و شده ساكت كه ديدم

 ؟دادي نمي جواب بودي گوري كدوم ببينم بنال شده تموم عرايضم ـ

 تا دونم مي ولي بشه كم سوزشش از شايد تا دادم ماساژ رو چشمام چپم دست شصت انگشت و اشاره انگشت با
 .شه نمي خوب نخوابم ساعت چند

 نكردم وقت بخوريم كنم درست نهار تا االنم بودم بيمارستان صبح از نكردم وقت كن باور جان مژگان ببخشيد ـ
 .بهت بزنم زنگ

 .گفت ناراحتي با و اومد بيرون شوخش حالت از مژگان

 ؟چطوره عمو حال حاال نشد ولي مالقات بيام خواستم مي كن باور كردم مي شوخي عزيزم دونم مي ـ

 .ميشه مرخص فردا بخواد خدا اگه خوبه شكر خدارو ـ

  ؟اي خسته انگار، ايشاهللا ـ

 .بخوابم دارم دوست فقط آره ـ
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 .خدافظ بينمت مي فردا، بخواب برو باشه ـ

 .عزيزم خدافظ ـ

 .بستم رو هام چشم سرم روي لحاف كشيدن با كردم پرت خواب شب كنار رو گوشي تماس كردن قطع از بعد
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 .بيدارشو دخترم، تروانه، تروانه ـ  

 .كردم باز رو هام چشم اجبار به مامان صداي شنيدن با

 .گفتم مامان به رو كنجكاو بود خواب مسببش كه اي گرفته صداي با

 ؟مامان شده چيزي ـ

 .كشيد بودم بسته شل كش با كه موهام به دستي و زد لبخندي مامان

 .بخوريم باهم گفتم كردم دم چايي اومده پروانه. كنم بيدارت اومدم خوابيدي زياد ديدم فقط؟ اتفاقي چه نه ـ

 .دادم كش جلو طرف به و زدم گره هم به رو هام دست نشستم شدم بلند و كشيدم اي خميازه

 ؟چنده ساعت مگه ـ

 .كرد ديواري ساعت به نگاهي مامان

 .نيم و شيش ـ

 .گفتم كردم مي باز رو موهام كش اينكه حين

 .بيام و كنم مرتب و وضعم سرو من بريد شما باشه ـ
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 .كرد ترك رو اتاق سرش دادن تكون با مامان

 داشتن نگه، افتادم موهام هاي گره جون به داشت آينه پشتش و بود پالستيك جنس از كه برسي با شدم بلند
 .شه مي گرم هوا رفته رفته كه مخصوصا داره رو خودش سختي هم بلند موي

 داد مي نشون سفيدتر پوستم بود كرده باد يكم خواب بخاطر هام چشم گرفت خندم ديدم آينه تو رو خودم وقتي
 تيشرت با رو لباسم رفتم هام لباس كمد سراغ و كشيدم خودم زدن ديد از دست. بود شده رنگ كم سيلي جاي
 داشت بغلش مشكي راه راه كه سفيدي شلوار با بود شده طراحي زيبايي به وسطش سفيدي قلب كه اي قهوه

 .رسيد گوشم به مامان با پروانه كردن صحبت صداي كه بودم ها پله روي.شدم پايين راهي كردم عوض

 .شد سفيد باز زود انقدر چرا بودين كرده رنگ رو موهاتون تازه كه شما ـ

 .بخوابه هام چشم باد تا بزنم صورتم به آبي تا شدم روشويي راهي ها اون به توجه بدون

 .كردم خشك رو صورتم بود آويزون روشويي در بغل كه بنفشي هوله با

 .كردم سالم باهاش دادن دست حين و شدم پروانه نزديك

 .اومدي خوش سالم ـ

 .داد رو جوابم سردش رفتار طبق

 .مرسي سالم ـ

 خط حتي ديد رو برده ارث به مامان از كه رنگش عسلي هاي چشم تو شد مي راحتي به رو پروانه رفتار سردي
 بيرون پروانه هاي چشم فكر از مامان صداي با. بود نكرده كم سرديش از بود افزوده زيبايش  به كه نازكي چشم
 .اومدم

 ؟دخترم خوابيدي خوب ـ

 ؟كو يلدا راستي، بله ـ

 .انداخت چپش پاي روي رو راستش پاي پروانه

 .خوابيده ـ
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 .بشه بلند تا گذاشت زانوهاش روي رو دستش مامان

 .بيارم چايي چندتا پاشم ـ

 .بيارم من تا شم بلند خواستم

 .بيارم من بذارين ـ

 .شد آشپزخونه راهي خودش شد مانع دستش با  اما

 و چسبوند هم به رو دشتاش كف نداشت رو جرئتش اما بگه چيزي خواست مي انگار پروانه مامان رفتن با
 جالب نشيم چشم تو چشم تا داد مي فرمان اطراف به رو هاش چشم مدام كرد گره توهم رو كشيدش هاي انگشت

 !كشيد نمي طول انقدر چايي چندتا آوردن بود اينجا

 .من، ترانه ـ

 .كرد بازي بود انداخته سفيدش گردن دور كه حريرش مشكي شال گوشه انگشتاش با و انداخت پايين رو سرش

 .افتاد مي حال اين به اجباربگه روي از رو حرفي خواست مي موقع هر داشتم پروانه از كه شناختي با

 .انداخت آشپزخونه به نگاهي و كرد كج رو سرش

 ؟افتاد اتفاقي ـ

 .كرد بهم نگاهي و برگردوند رو سرش

 !اتفاقي چه، نه نه ـ

 .كردم روشن رو تلوزيون قرمز دكمه زدن با و برداشتم عسلي روي از رو تلوزيون كنترل بهش توجه بدون

 .متأسفم كردم مي برخورد اونطوري نبايد خوام مي معذرت من ـ

 .گفتم پروانه به كردن نگاه بدون تلوزيون كانال كردن عوض با

 .كني فراموش توهم بهتر نيست مهم ـ

 .اومد كنارش قند خرما با سيني توي رنگ خوش چايي تا سه با و كشيد آشپزخونه از دست مامان بالخره
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 .عزيزم دختراي براي رنگ خوش چايي اينم بفرماييد ـ

 .گفتم چايي برداشتن حين

 .كشيد طول انقدر چرا ولي دردنكنه گلتون دست ـ

 .كرد من به رو و انداخت پروانه به نگاهي نشست پروانه كنار روم روبه مامان

 .كشيد طول اون بخاطر بود نكشيده دم چايي آهان، چيزه ـ

 كه خونده روضه پروانه گوش تو چقدر مامان دونه مي خدا بود مامان دستور به پروانه خواهي معذرت مطمئنم
 .كنه خواهي معذرت بتونه راحت پروانه تا بود كارش شگرد از هم مامان كردن دير، كرده قبول پروانه
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 خوبي زاي انرژي خواب از بعد مخصوصا چسبيد خرما با ولي بود داغ خيلي اينكه با شدم چايي خوردن مشغول
 .بود

 .كنيم تميز فردا براي رو خونه بايد ترانه راستي ـ

 .داشت نگه دستش تو رو ليوان و خورد چاييش از قلپي پروانه

 .كرد گل وسواستون شما باز، تميزه كه خونه ـ

 .برداشت چيني قندون از قندي و كرد نازك چشمي پشت مامان

 دنبال كه دوني مي، عمت مخصوصا ميان عيادتش براي حتماً مياد جونت آقا فردا ولي تميزه هميشه من خونه ـ
 .بزنه نق گوشم دم مدام تا بهونست

  كرد من به نگاهي مامان گرفتم رو خندم جلوي زور به هم من خنديد مامان حرف به پروانه
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 ؟خندين مي چي براي مرض ـ

 از رو دستش كنه كنترل رو خندش سرفه با كرد سعي پروانه. خنديدم مي آروم هم من شد بلند پروانه ي قهه قه
 .كرد مامان به رو برداشت دهنش جلوي

 ؟حساسيد آسيه عمه رو چرا شما برم قربونت ـ

 .گذاشتم سيني داخل رو خالي ليوان زدم چشمكي

 .تره حساس افسانه عمو زن رو ديدي شو كجا ـ

 .برداشت رو خالي هاي ليوان سيني دادو چرخي هوا تو رو دستش بود شده كالفه ما هاي شوخي از كه مامان

 .بشه تميز خونه فردا براي بايد دونم نمي من ـ

 .شد بلند پروانه يلدا گريه صداي با

 .اومد پروانه كه شم بلند خواستم كردم كم رو تلوزيون صداي

 .بيارم رو شيرش شيشه برم بگير رو يلدا بيا ـ

  كردم بغل رو يلدا و زدم لبخندي

 و چشم از زدم تپلش و سفيد لپ به اي بوسه و كردم صاف رو موهاش بادستم بود نامرتب موهاش خواب بخاطر
 .بود باباش شبيه  چونه و ها لب ازبيني بود رفته پروانه به ابرو

 ؟خوبي خاله عزيز ـ

 .داد مي تكون رو دستاش مدام بزنه حرف باهام كرد مي سعي

 به، به ـ

 .آره گشنته بره قربونت خاله ـ

 .خنديد و اومد قلقلكش انگار گرفتم چونش زير از اي بوسه

 .شدم نمي سير ازش اما كردم مي بارونش بوسه طور همين بود خوردني و شيرين بچه
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 .وايستاد سرم باال كن پاك شيشه يه دستمال دوتا مامان

 .شو بلند زياده بازي بچه براي وقت ـ

 .گفتم ها  دستمال گرفتن با گذاشتم مبل روي رو يلدا اجبار به شه نمي دوتا مامان حرف دونم مي

 .كنم شروع بايد كجا از ـ

 .بيوفته مبل روي از مبادا تا رفت يلدا سراغ مامان

 .كن گردگيري تميز فقط داري دوست جا هر از ـ

 

Hasti, [19.02.19 12:17] 

 

 113پارت

 محض براي  كردم مي پاك كن پاك شيشه با اول مامان دستور طبق كردم شروع پنجره هاي شيشه از ابتدا
 كرد مي نظارت كارم به كمر به دست مامان بمونه باقي اي لكه مبادا تا كشيدم مي دستمال ديگه دور يه احتياط

 ساعت يك از بعد. يخجال و گاز تا كرده شروع ها كابينت از بود گرفته عهده به رو آشپزخونه مسئوليت هم پروانه
 .كرد اعالم رو رضايتش سرش دادن تكون با مامان

 .بوسن مي رو دستت كه مونده ميز روي هاي عكس و تابلوها فقط نباشي خسته خوبه ـ

 .بگيرم رو عرقش تا كشيدم پيشونيم روي رو راستم دست و كشيدم خستگي روي از نفسي

 .بقيش سراغ برم بعد بخورم آب ليوان يه بذار باشه ـ

 خرسيش عروسك با و بود نشسته آشپزخونه ميز روي يلدا و كرد مي غرغر لب زير مامان وسواس بخاطر پروانه
 .آورد مي در صداهايي خودش از و كرد مي بغلش مدام كرد مي بازي

 .مونده ما براي وسواسش كنم روتميز كجاش تميزه كه اينجا آخه ـ
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 .نباشي خسته ـ

 .كرد نگاهم اخم با بخوره كابينت لبه به سرش بود مونده كم و پريد باال متر يه صدام شنيدن با

 .مامانه كردم فكر، ترسيدم شدنه وارد طرز چه اين ـ

 .پروانه به كردم رو گرفتم رو يلدا دست و نشستم صندلي روي داخل رفتم شدم جدا آشپزخونه در چهارچوب از

 .تابلوها سراغ برم بخورم آب اومدم شدم خسته هم من نداشتم رو ترسوندنت قصد ببخشيد ـ

 .پايين سفيد هاي كابينت سراغ رفت و كرد نازك برام چشمي پشت

 .ريختم آب ليوان توي يخجال داخل پارچ از خودم براي گرفتم يلدا لپ از اي بوسه

 روبه دستاش دوتا و كرد نزديك هم به رو ابروهاش رسيد راه از مامان كه خوردم مي لذت با رو خنك آب داشتم
 .زدن حرف به كرد شروع طلبكارا مثل و زد كمر

 هم اون بكشي هم جاروبرقي بايد نداريم وقت باش زود كشه مي طول چقدر خوردن آب مگه، اينجايي كه هنوز ـ
 .خونه كل

 به افتاد دستش كف با رسوند رو خودش مامان كردم سرفه به شروع و كرد گير گلوم تو آب خونه كل باشنيدن
 .جونم

 ؟خوردنه آب وضع چه افتادن دنبالت مگه نداري خوردنم آب عرضه خبرته چه ـ

 .برداره بينوام كمر از دست مامان تا آوردم باال رو دستم سرفه چند از بعد

 مامان سفارش به  شده بافته زيبايي به اي فيروزه آبي و يشمي سبز رنگ به بافت دست  يكاد ون كه تابلويي اول
 سراغ ديواري ساعت از بعد. بشه پاك خاكش گردو تا كشيدم دستمال احتياط با رو. بود آورده حجره از  آقاجون
 سراغ مامان آوردم شانس. رفتم سراغش به كن پاك شيشه با بود رنگي هاي گل سبد كه نقاشيي تابلوي

 باال سربه چهارپايه روي بايد صبح تا نرفت بود آويزون  پذيرايي سقف از زيبايي به كه بزرگ لوسترهاي
 .ايستادم مي

 .شدم خونوادگي هاي عكس قاب كردن پاك مشغول و رفتم پذيرايي گوشه ميز سراغ به
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 سرش  موهاي روي  دار گل تل با بود پوشيده صورتي شلوارك تاب بود انداخته آتليه تو كه بود يلدا عكس اوليش
 .بود شده بامزه

 زماني بود رضا امام حرم تو خانوادگيمون عكس كنارش بود »ع«حسين امام حرم تو آقاجون و مامان عكس بعدي
 .گذشت زود چقدر روزها اون بود شده دانشگاه وارد تازه پروانه و بودم دبيرستان من كه

 .نداشت ديد اصال و بود شده قائم ها عكس ميون كه كرد جلب رو توجهم پشتي عكس

 سرم روي سفيد حرير شال بود تنم كه كرمي شلوار مانتو با بوديم انداخته محضر توي كه بود كيوان و من عكس
 قران كيوان باكمك دستم يه با بودم داشته نگه رو سفيدم عروس چادر دستم يه با بودم نشسته كيوان كنار

 با جالبي تضاد كه اي سرمه شلوار كت با بود شده هك هاش لب روي لبخند من مثل هم كيوان. بود دستم
 ريختن با مياره فشار گلوم به چيزي كردم احساس بودم عكس محو بود شده جذاب داشت سفيدش پيراهن

 .شد كم فشار از چشمم از قطره اولين

 .ترانه، ترانه ـ

 .گفتم بغض با مامان نگران چهره به خيره و چرخوندم رو سرم

 ؟برنداشتي اينجا از رو عكس اين چرا ـ

 .گفت ناراحتي با و كشيد كمرم پشت نوازشوار رو دستش مامان

 .بردارم بايد نبود يادم اصال ـ

 توان ولي رسيد مي گوشم به كرد مي صدام كه مامان نگران صداي رفتم ها پله طرف به و برداشتم رو عكس
 .كنم جلوگيري افتادنم از تا گرفتم نرده به رو دستم سوم پله روي. نداشتم رو برگشتن

 .نكنيد صدام شام براي لطفا،كشم مي خودم فردا رو جاروبرقي ـ

 .افتادم روز اون ياد عكس به خيره نشستم تخت روي وقتي
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 دختر مثل داشتم دوست برد نمي خوابم خوشحالي از شب اون اما بره نمي خوابش غصه و غم از آدم ها وقت بعضي
 غرق سبك و سفيد پرهاي بين رو خودم و كنم پاره رو بالشم آستر دوخت يا بپرم پايين باال تخت روي ها بچه
 .عقلم نه ميده رو اجازه اين سنم نه كه حيف ولي كنم

 محروم ازش روز چند اومد مي برام كيوان طرف از كه اي عاشقانه هاي اس ام اس كه شد كامل وقتي خوشحاليم
 طرف از عاشقانه جمالت دريافت مسئول گوشيم دوباره و بود شده برداشته تحريم آقاجون جواب با بودم شده

 هاي گوشي تو اينكه با شدم نمي سير خوندنش از خوندم مي هرچقدر كه جمالتي.  بود گرفته عهده به رو كيوان
 «اومد گوشيم به اسش ام اس آخرين بود گذشته بامداد دو از ساعت. داشت تازگي برام ولي بودم خونده دوستام
 نكته كه كسي مثل »نشه نزديك زندگيم به كسي داري صاحاب بدونن همه تا ميارم نشون برات شب فردا عشقم
 كيلو كيلو انگار خوندن هربار با خوندم مي دقت با بار چند هم من بشه ذهنش ملكه تا خوند مي چندبار رو درسي

 .ساييدن مي دلم تو قند
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 برعكس نداشتم رو خواب كمبود احساس اصال اما خوابيدم دير ديشب اينكه با شدم بيدار خواب از وقتي صبح
 رو اتاقم وفضاي كنه عبور اتاقم نازك پرده از بود تونسته كه آفتاب نور مثل متفاوته چيز همه كردم مي حس

 قبوليم كه روزي از حتي داشت فرق هميشه با چشمام برق درخشندگي ديدم آينه تو رو خودم وقتي، كنه روشن
 بيشتر هميشه از زبونم روي نون الي مربايي كره مزه  بود بيشتر  شنيدم مژگان زبون از كه رو دانشگاه تو

 به خيابونا شلوغي صبحگاهي ترافيك و قرمز چراغ، ببينم رو كيوان تا دانشگاه برسم زودتر بودم مشتاق چسبيد
 دوستش و بود نشسته نيمكت روي درخت زير دوستاش با كيوان شدم دانشگاه حياط وارد وقتي اومد نه چشمم
 با كه طوسي پيراهن. شد مي يكي دوستاش خنده صداي با كيوان خنده كرد مي پروني مزه هميشه مثل سعيد
 چشماي خنده مثل لباش روي خنده بود شده تيپ خوش  بود كرده ست اي پارچه جنس از مدادي نوك شلوار
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 تا و كرد احساس رو نگاهم سنگيني بود خوشحال من مثل هم اون پس شد نمي پاك صورتش از رنگش خوش
 الي رو پايينم لب شرمم از بودم شده خيره بهش بود دقيقه ده اومدم خودم به تازه شديم چشم تو چشم برگشت
 .رسيد گوشم به آهنگش خوش صداي كه برم كيوان جهت مخالف خواستم زير به سر فرستادم دندونام

 !؟كني فرار خواي مي حاال مردم پسر به زدي زل ساعته نيم خانوم كجا ـ

 كه خجالت از صورتي با كرد مي فكري چه ديد مي موقعيت اين تو رو من يكي اگه دادم مي فحش رو خودم دلم تو
 .شد كيوان مشكي كتونياي خيره چشمام و برگشتم بود شده لبو رنگ به

 سرم اما شد تر نزديك كيوان هاي قدم داد نمي زدن حرف اجازه مغزم هم شايد؟ بود كرده قفل زبونم چرا دونم نمي
 .نياوردم باال رو

 ؟خوبي سالم ـ

 .شدم خيره رنگش سبز هاي تيله به بلندكردم رو سرم اجبار به

 .سالم ـ

 كشيد حالتش خوش موهاي به دستي

 ؟ندادي رو جوابم چرا سالم ـ

 .كردم نزديك هم به كنجكاوي روي از رو ابروهام

 ؟ندادم رو چي جواب ـ

 .گفت باريد مي ازش شيطنت كه نگاهي با و كرد جا جابه شونش روي رو خاكستريش پشتي كوله

 ؟شدي خيره مردم پسر به ساعته نيم چرا اينكه ـ

 .گفتم صورتش تو خيره تخس هاي بچه دختر مثل  گذاشتم كنار رو خجالت و زدم كمر به رو راستم دست

 پسر نه زدم زل آيندم شوهر به پس، كنيم ازدواج نيست قرار مگه دوماً بود دقيقه ده و نبود ساعت نيم اوال ـ
 ؟فهميدي مردم
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 گوشه كرد مي نگاهمون تعجب با شد مي رد كنارمون از هركسي شد بلند كيوان ◌ٴ قهه قه حرفم شدن تموم با
 خنده حرفم كجاي مگه؛ گفتم مي خودم با لب زير ها احمق مثل و گرفتم هام انگش بين رو مشكيم كوتاه مقنعه

 سيلي صورتم راست سمت دستم با گفتم چي اومد يادم تا كردم تكرار دلم تو رو حرفم دوباره اينكه تا بود دار
 .زدم

 .رفت آبروم سرم تو خاك، هي ـ

 .شد بلند كيوان خنده دوباره حرفم شنيدن با

 .شدم كالس راهي تند هاي قدم با كيوان به توجه بدون
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 مبحث اعالئي استاد كنم چيكار دونستم نمي حرصم از دادم مي سوتي پسر يه جلوي كه بود بارم اولين اين
 گوشم تو  شاد ملودي يك مثل كيوان هاي خنده  صداي استاد صداي جاي به اما بود كرده شروع رو جديدي

 نورعالنور وگرنه نداشتم امتحان آوردم شانس فقط نفهميدم چيزي روز اون هاي كالس از اصال شد مي پخش
 سوتي يه بخاطر بشه باز موقع بد كه دهني به لعنت االنم حال به نه بودم سرحال كه صبحم حال به نه شد مي

 داخل بيك خودكار با بودم كرده كوتاه مژگان اسرار به كه رو سرم جلوي موهاي.  شد رو اون به رو اين از حالم
 داشت عجله چقدر دختره ببين ميگه خودش با كيوان كردم مي فكر اين به ذهنم تو    مدام فرستادم مي ام مقنعه

 دستي شد تموم اومد بيرون ها بچه زبون از كه نباشيدي خسته با كالسم آخرين. بود من از اشاره يه منتظر كه
 .شدم خارج كالس از وسايلم برداشتن با كشيدم خستم هاي چشم به

 .رسيد گوشم به باريد مي ازش تحكم كه كيوان صداي

 .كن صبر ترانه، ترانه ـ

 .رسوند بهم رو خودش بلند هاي قدم با كيوان كه كردم نگاهي سرم پشت
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 !؟عجله اين با كجا ـ

 .كردم خالي پشتيم كوله بيچاره بند سر رو حرصم  دستم هاي انگشت آوردن فشار با و انداختم پايين و سرم

 .بود جوابم منتظر جوري همين كيوان

 .خوابيدم دير ديشب خستم يكم، خوب ـ

 .شد خيره بهم شيطونش هاي چشم با و زد لبخندي كيوان

 .بود خوب حالت كه صبح ـ

 .چسبوندم سينم به رو چونم توانم تمام با انداختم پايين و سرم

 .كشيد خودش دنبال رو من و گرفت رو چپم دست كيوان

 .منه پيش خستگيت درمان ـ

 .اومديم بيرون دانشگاه شلوغ روي راه از

 ؟چيه حسن مش چايي با نظرت ـ

  زدم لبخندي دادن پيشنهاد شكالت بهش كه اي بچه مثل

 .جون آخ واي ـ

 .گفت خنده با كيوان دانشگاه بوفه به شدن نزديك حين

 .موني مي ها بچه عين اخالقاتم اين عاشق ـ

 .داشتم دوست رو جملش اول بخش ولي كنه مي مسخرم يا كنه مي تعريف ازم داره دونستم نمي

 .نشتيم هم روي روبه رفته رو و رنگ كهنه چوبي هاي صندلي روي

 .گذاشت رومون روبه مصرف بار يه ليواناي تو دار طعم چايي دوتاي كيوان سفارش به حسن مش

 .جونتون نوش بفرماييد ـ
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 .بود نهفته غمي يه حسن مش صداي تو كردم مي احساس

 ؟نكردي عوض هنوز كه هاتو صندلي عمو حسن ـ

 .برداشت دهنش جلوي از رو دستش طوالني سرفه از بعد و انداخت كيوان به غمگيني نگاه حسن مش

 .شن نمي درست كردن رنگ و تعمير با كردن رو عمرشون من مثل ايناهم بابا اي ـ

 .شدم خيره حسن مش شدن دور به من اما رفت فكر تو كيوان

 .گرفت دست به رو ليوانش و كشيد سردي آه كيوان

 .نشه سرد بخور رو چاييت ـ

 .كردم اشاره حسن مش به سرم با و خوردم عطرم خوش چايي از قلپي كنجكاوي با

 .نبود هميشه مثل حالش ـ

 كه بغضي با. شد خيره ميز لبه به و كرد بغل رو دستاش گذاشت چوبي ميز روي رو خورده نصفه ليوان كيوان
 .گفت بود كرده خشدار رو صداش

 .كردن جوابش دكترا شنيدم سعيد از كه اونطور، داره سرطان ـ

 حال اوفته بي اتفاقي حسن مش براي خواست نمي دلم خورد سر گونم رو از اجازه بدون اشكم چرا دونم نمي
 .گفت جو كردن عوض براي نداشت خوشي حال هم خودش كه كيوان اومده نه من  به خوش

 .زبونت اون به نه خجالتت اون به نه بودي شده تخس خيلي صبح ببينم ـ

 مشت ميز زير رو كردم عرق هاي دست و انداختم پايين رو سرم زده خجالت بود جو كردن عوض استاد كيوان
 .افتادم پته تته به كردم

 .نداشتم منظوري... من... خوب، چيزه ـ
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 ديدم مي كيوان هاي چشم زار سبزه تو كه برقي آوردم باال رو سرم چونم زير كيوان كشيده هاي انگشت احساس با
 .كرد خوشحالم

 .بشي زنم قراره سالمتي به كشي مي خجالت چرا تو ـ

 .زد چشمكي برداشت رو دستش

 .كشه نمي خجالت آيندش شوهر از كه آدم

 .گرفتم گاز رو لبم گوشه خندم از جلوگيري براي عادت طبق گرفت خندم چرا دونم نمي
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 .بيوفتي لبات جون به بگيري رو خندت جلوي اينكه براي خواد نمي هم حاال دارم دوست من باشي جور هر تو ـ

 مش مريضي خبر هرچند روز اون نداشتيم پنهوني چيز بود شده آشنا من وخوي خلق با كيوان مدت اين تو
 هم كيوان بود رفته يادم بودم داده كه سوتي كه طوري گذشت خوش خيلي كيوان با ولي گرفت رو حالم حسن

 از خواستم كوچمون سر وقتي بكنه حسن مش سالمتي براي آد برمي دستش از كه كمكي هر بود داده قول
 .بشم پياده كيوان ماشين

 .برداشت چشماش از رو آفتابيش عينك كيوان

 ؟چيه نظرت، محظري عقد قرار بعدم دوهفته بخونن محرميت صيغه امشب دادم پيشنهاد مامانم به ـ

 .برداشتم بود در دستگيره روي كه دستم

 !؟زود انقدر چرا ـ

 .گذاشت شاگرد صندلي پشت رو دستش و كرد من به رو كيوان
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 راضي سياستش با من مامان نباشه راضي آقاجونت اگه شناسيم مي رو ديگه هم كه ما نيست زود هم اصال ـ
 .كنه مي

 كه باشه آقاجونم شايد مشكل كرديم مي عقد زود يا دير كه ما كنم بحث باهاش موضوع اين سر خواستم نمي
 .داره نظري چه شب ببينم

 .فعال باشه ـ

 .عزيزم بينمت مي شب ـ

 .شدم خونه راهي ماشين در بستن از بعد زدم لبخندي عزيزم شنيدن با
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 تن به داد مي نشون تر كشيده رو پاهام كه كلفتي شلواري جوراب  با رسيد مي زانوم زير تا كه رنگي نباتي پيراهن
 به كه مدادي كردم جمع سرم باالي اي گوجه صورت به بودم كرده صاف مو اتوي لطف به رو بلندم موهاي كردم

 دل آينه از رضايت با هام لب روي صورتي رژ زدن از بعد داد مي نشون تر درشت رو چشمام بودم كشيده چشمام
 پروانه. شدم پايين راهي و برداشتم تخت روي از داشت رنگي هاي گل با اي حاشيه كه رنگم كرم شال، كندم

 ازش عيدتاعيد كه رو پذيرايي وسايل دخترش افتخار به مامان بود آركوپال ديس توي شيريني چيدن مشغول
 .بود آورده در كابينت از كرد مي استفاده

 ازدواج شد مي سالي يه انداخت چيدند مي آجر كه ساختمون هاي بنا ياد رو من چيد مي رو شيريني جوري پروانه
 .كرد مي افتخار بزرگش دختر به هميشه مامان رو اين بوداز فاميل زد زبان پروانه سليقه و حسن بود كرده

 .پرسيدم سوالي كرد بلند رو سرش وقتي.كرد احساس رو نگاهم سنگيني پروانه

 ؟شدم خوب ـ

 .گفت ميل بي و كرد آويزون رو لباش انداخت نگاهي سرتاپام و زد پوزخندي اول هميشه مثل
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 .نشدي بد ـ

 .گذاشت يخجال داخل بود ريخته اي شيشه پارچ تو رو آماده شربت كه مامان بودم كرده عادت اخالقش به

 .بچين خوري ميوه تو هم رو ميوه شيريني بعد پروانه ـ

 .داد نشون مامان به رو شيريني ديس داد تكون رو سرش پروانه

 ؟خوبه ببين مامان ـ

 احساس با انداخت شيريني ديس به نگاهي برگشت و كرد زياد رو سماور زير بود مشغول آشپزخونه تو كه مامان
 .خورد بهم چشمش تا داد تكون رو سرش رضايت

 .دخترم شدي خوشگل چه ـ

 .پايين انداختم رو سرم زده خجالت

 .داد نشون رو ها دستي پيش چشمش با و زد لبخندي مامان

 .باشه داشته اي لكه مبادا بكش دستمال يه رو ها دستي پيش اين بيا خجالت بجاي ـ

 زيبا رو ش حاشيه آبي ريز هاي گل كه افتادم هايي دستي پيش جون به سفيد دستمال با و شدم آشپزخونه داخل
 .بود كرده

 .گفت من به رو كالفگي با مامان

 ؟شن مي نفر چند ها مهمون نظرت به ـ

 .گفتم دادم باال رو راستم شونه بعدي بشقاب برداشتن حين گذاشتم كنار بودم كشيده دستمال كه بشقابي

 ؟دارين استرس انقدر چرا شما، دونم نمي ـ

 .نشست پروانه روي روبه صندلي روي مامان

 .كني مي درك رو من االن حال موقع اون گيري مي قرار من موقعيت تو شي مي مادر ايشاهللا ـ
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 ساده چه رويا بعضي، شيريني روياي چه باشه كيوان پدرش كه بشم اي بچه مادر زدم مامان حرف به لبخندي
 .اومدم بيرون فكر از مامان حرف با،ان يافتني دست

 ؟خوبه چيز همه پروانه بگيرم دوش يه برم من ـ

 .داد تكون رو سرش باز پروانه

 .نباش هم هيچي نگران، سرپايي صبح از برم قربونت برو ـ
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. داد مي نشون تر جوون سال چند بود لباش رو كه لبخندي با بود كرده تن به كه رنگي دودي شلوار كت آقاجون
 داشت تن به كه بادمجوني دامن كت با بود شده كشيده شوآر سه پروانه دست  به رنگش فندقي موهاي كه مامان

 غره چشم بهش شدن سفيد و سرخ با مامان پروند مي متلك شوخي به گاهي پروانه كه طوري بود شده خوشگل
 اس ام اس آخرين طبق بوديم ها مهمون منتظر ما بود گذشته شب نه از ساعت.شد مي آقاجون خنده باعث رفت مي

 .بودند كرده گير ترافيك تو، كيوان

 .كشه مي دم دير چايي كه دوني مي كردي دم رو چايي جان پروانه ـ

 .انداخت نگاهي مامان به آينه از كرد مي مرتب سرش روي رو مشكيش شال كه پروانه

 .راحت خيالتون كردم دم عزيرم آره پرسيد مي داريد سوم بار اين جان مامام ـ

 .گفت پروانه به رو بود نشسته تلوزيون روي روبه مبل روي آقاجون

 ؟كجاست آرش راستي ـ

 .شد آقاجون نزديك و كشيد آينه از دست پروانه

 !؟كرده دير چرا دونم نمي ولي بياد قراره  ـ
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 .شد بلند خونه زنگ صداي كه بزنه حرفي خواست آقاجون

 .گفت  من به رو و كرد گرد گردو اندازه رو چشماش و زد گونش به راستش دست با مامان

 .بيارم چادر برات آشپزخونه برو نيست سرت چادر چرا دختر سرم تو خاك ـ

 .خورد مي بهم مامان تركش مطمئنا كردم مي دير اگه رسوندم آشپزخونه به رو خودم باعجله

 .داشت بيشتري صميميت پيش ◌ٴ دفعه به نسبت كردند مي كه پرسي احوال و سالم ولي بودند نفر چند دونم نمي

 .گذاشت ميز روي رو گلداري سفيد چادر پروانه

 .بيا چايي سيني با كردم صدات موقع هر كه گفت مامان، بفرما ـ

 .گرفتم رو پروانه والغر سفيد دست

 ؟نفرن چند پروانه ـ

 .كرد نزديك هم به رو نازكش ابروهاي پروانه

 .باشن نفر هش يا هفت كنم فكر نشمردم دونم نمي ـ

 .كشيدم رو دستم دادم تكون رو سرم
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 ها چايي به ديگه دور يه چيدم طاليي سيني تو ريختم چايي بيشتر تعداد ولي پيش دفعه مثل مامان دستور طبق
 سركوفت بهم عمر يه و بگيره ايراد آيندم مادرشوهر باشه داشته فرق هم با ها چايي رنگ مبادا تا كردم نظارت

 .شدم پذيرايي راهي دست به سيني چادرم كردن مرتب بعد و زدم افكارم به لبخندي  بزنه

 .اومدين خوش سالم ـ
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 .دادند رو جوابم لبخند با همه

 با بود معلوم استخونش كه كشيدش و الغر هاي دست باشه كيوان بزرگ مادر نظر به كه رفتم پيرزني سراغ اول
 بود بودگذاشته گردو چوب جنس از كه عصايي روي كرد مي خودنمايي انگشتاش رو كه  طال بزرگ انگشتر دوتا
 زرشكيش حرير شال زير از كه خاكستريش موهاي بخره كااليي يه خواد مي انگار كرد برانداز جوري رو پام سرتا

 .گفت لب زير سرش دادن تكون با فرستاد باال طرف به رو راستش ابروي بود باالش سن از نشون بود مشخص

 .ست سليقه خوش كيوان معلومه، هوم ـ

 هم همسرش برداشت چايي لبخند با رفتم بود پدرش شبيه ظاهر از كه كيوان عموي سراغ چايي برداشتن از بعد
 برداشتن چايي همه ترتيب به رفتم كناريش خانوم طرف به استكاني برداشتن با داشت لبش رو كه لبخندي با

 .نشستم پروانه كنار زير سربه نيومد كم چايي حدسم طبق شكر خدارو
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 كرد مي نگاه من به يا كيوان مادربزرگ خانوم ملوك كردند مي بحث روز موضوعات درمورد ترا بزرگ معمول طبق
  يا كردم سرم برعكس شايد چادرم مثل باشم داشته ايرادي پوشيدنم لباس تو نكنه كردم مي فكر. مادرم به يا

 .كنم پچ پچ گوشي در جمع تو ادبه از از دور ديدم بپرسم مامان از درگوشي خواستم، باشه خورده هم به آرايشم

 با كرد مصلحتي سرفه، ببنده رو زده جنگ كشورهاي بحث تا كرد اشاره شوهرش به چشم با خانوم مرجان
 .كرد اشاره خانوم ملوك به دستش

 .مادرجون شما اجازه با ـ

 .شد صادر اجازه يعني كرد پايين روباال سرش خانوم ملوك

 .بودم فهميده باهم زدن حرف موقع رو اسمشون كه هايي مهمون كردن معرفي به كرد شروع خانوم مرجان

 .كرد اشاره برادرشوهرش به بادستش
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 .هستن شهنازجون خانومشون و كيوان عموي كورش آقا ايشون ـ

 .هستن صميمي خيلي فهميدم گفت غليظ رو جون شهناز وقتي

 هاي آدم اون از بود معلوم. كرد مي شروع لبخند با بزنه حرف خواست مي هم وقتي بود ساكت خيلي خانوم شهناز
 .نداره كسي كار با كاري ست پيله شيله  بي

 .بشين خوشبخت كنارهم اميدوارم عزيزم  ـ

 .كردم تشكر زير سربه

 .هستن جون نيوشا كيوان عمه كناريشون خانوم ـ

 گردش چونه روي كه خالي با تلويزيوني هاي كارتون دوبله براي داد مي جون. داشتم دوست رو نازكش صداي 
 پوست با جالبي تضاد كه رنگش شرابي موهاي با شدش تتو ابروهاي زير رنگش اي قهوه هاي چشم  داشت

 .بود زيبا واقعا داشت سفيدش

 .عزيزم باشه مبارك ـ

 .داد ادامه جمع روبه

 .بياد نتونست بود شيفت علي امير ببخشيد ـ

 .شد  مي جهاني ثبت بايد كه زد نادري لبخند خانوم مرجان

 .عزيزم كنم مي خواهش ـ

 با بود آورده شانس شوهر خواهر از هم جاري از هم من مامان برعكس خانوم مرجان داد مي نشون كه طور اون
 .كشيدم دست خانوم مرجان با مامانم مقايسه از  زنگ صداي

 .گفت اف اف سمت به رفتن حين شد بلند پروانه

 .باشه آرش كنم فكر ـ

 .شد داخل خسته چهره با آرش دقيقه دو از بعد
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 .ريزه مي هم به رو ها برنامه همه تهران ترافيك خدا رو تو ببخشيد ـ

 .زدند آرش حرف به لبخندي همه

 .نشست پروانه كنار و داد دست مردها با

 حرف به شروع جدي نگاه با گذاشت پاهاش روي زد گره توهم رو هاش دست كرد آقاجون به رو خانوم مرجان
 .كرد زدن

 .بذاريم رو عروسي و عقد قرار تا شديم جمع امشبم  بشيم فاميل قراره هم با كه خوشحالم آقاسياوش خوب ـ

 انگشتاش الي رو ايش فيروزه تسبيح اينكه حين بود اومده نه خوشش خانوم مرجان زدن حرف از انگار آقاجون
 .گفت لب زير چرخوند مي

 .جووناست خوشبختي آرزوم من كنم مي خواهش ـ

 .داد ادامه و انداخت كيوان به نگاهي

 .عريزه برام آرش مثل هم كيوان ـ

 .اومد خوشم آقاجون تعريف از
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 .كرد تشكر لب زير آروم اومد خوش مذاقش به آقاجون تعريف كنم فكر زد كيوان كه لبخندي با

 .داد ادامه رو مجلس اداره خانوم مرجان

 .بدونم رو نظرتون مهريه مورد در بهتره شه مي نصيبم جون ترانه مثل عروسي خوشحالم خيلي ـ

 .كرد خانوم مرجان به رو ست كنده پوست خيار به زدن نمك مشغول خيال بي كيهان آقا ديد كه آقاجون
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 .است سكه تا پونصد من پيشنهاد زارم نمي فرق دخترام بين چون اما، ندارم زياد مهريه به اعتقادي من راستش ـ

 .كرد مي فكر آقاجون پيشنهاد به انگار كشيد چونش زير رو انگشتش و انداخت همسرش به نگاهي خانوم مرجان

 بخاطر آينده براي خواد مي پشتوانه يه امروزي هاي ازدواج مادرم قول به اما نداشتم اعتقاد زياد مهريه به هم من
 .كنم دخالت مورد اين تو نداشتم دوست همين

 همون اومد نه پايين موضعش از آقاجون، خانوم ملوك و خانوم مرجان  نتيجه بي زدن چونه دقيقه ده از بعد
 همش.كرد نمي دخالت يا داد نمي نظر اصال چرا كه بود كيهان آقا رفتار تو تعجبم. شد تصويب سكه پونصدتا
 انقدر هم مرد؛ گفت مي دلش تو االن. شد مي كالفه داشت  كم كم آقاجون كه طوري داد مي نظر خانوم مرجان

 .نداره رو كاري هيچ عرضه ذليل زن

 زير لبخند با همه چرخوند همه به دور يك و گرفت دست به رو شيريني ديس آرش ها سكه تعداد تعيّن از بعد 
 .گفتند اي باشه مبارك لب

 پاپيون سفيد روبان با كه مخمل جنس از زرشكي كوچيك جعبه و كرد باز رو كيفش طاليي قفل خانوم مرجان
 .آورد در رو بود شده بسته

 .كنه عروسمون انگشت تو داماد رو نشون انگشتر بديد اجازه اگه ـ

 .گفت لب زير آروم بود شده خسته خانوم مرجان رفتار از واقعاً كه آقاجون

 .شماست دست هم ما اجازه كنم مي خواهش ـ

 .نشستم كيوان كنار شدم بلند آقاجون اشاره با

 بود شده كم خجالتش خواستگاري شب به نسبت داشت تن به سفيدي راه راه كه مشكي شلوار كت با كيوان
 روي لرزيد مي استرس از كه راستم دست نشستم كنارش وقتي كشيد مي سفيدش پيراهن يقه به دستي گهگاهي

 .بشه كم لرزشش از شايد شدن ثابت با تا گذاشتم پام

 صف رديف به نگين تا سه روش كه نازكي حلقه و گرفت دست به رو دستم شكستني شي مثل احتياط با كيوان
 .رفت هوا به بقيه زدن كف با خانوم مرجان كشيدن كِل صداي كه كرد انگشتم داخل رو بودند كشيده
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 دستاش بود زده گره هم به رو ابروهاش عصبانيت روي از آقاجون. بودند رفته خانوادش با كيوان كه بود ساعت يك
 .كرد مي گاليه كيوان مادر پدر رفتار از لب زير و كرد مي متر رو پذيرايي طول بود كرده قفل كمرش پشت رو

 .بگو رو زن، بگيره تصميم براش زنش پَخمه انقدر هم مرد آخه كشه نمي خجالت اِ اِ ـ

 .اومد بيرون آشپزخونه از بود ليواني توش كه كوچيكي سيني مامان

 .نخور حرص انقدر، بشه آروم اعصابت بخور رو زبون گاو گل اين بيا سياوش ـ

 مامان قول به. خورد ليوان داخل رنگ خوش مايع از جرعه چند. نشست من روي روبه مامان خواهش با آقاجون
  گل

 .مونه مي دارو نوش مثل زبون گاو

 با كه كنيم محضري عقد ديگه هفته؛ گفت خانوم مرجان كنن تعيين خواستن رو عروسي و عقد زمان وقتي
 برداشت نه گذاشت نه نداره فايده زدنش چونه ديد وقتي هم خانوم مرجان. شد مواجه آقاجون شديد مخالفت

 .بزاريم احترام دوماد عروس نظر به بهتره پس كنن عروسي زود كه اينه هم ترانه نظر؛ گفت

 كيوان از كنم نگاه آقاجون چشماي تو تونستم نمي خجالت از پاشيدن صورتم رو يخ آب سطل يه انگار لحظه اون
 اجبار به پيش راه نه داره پس راه نه ديد آقاجون طفلك، كرده رو كار اين من اطالع بدون كه بودم ناراحت هم

 كه طوري افتاد اتفاق اين مهمونا رفتن با كردنه فووران آماده آتشفشان كوه مثل كه دونستم مي اما كرد قبول
 .داد ترجيح موندن به رو فرار گرفت رو آرش دست و كرد بهونه رو آرش خستگي پروانه

 .بود شده آروم مقدار يه گذشت ساعت يه حاالكه

 رو سرم خجالت از من ولي بود توضيح منتظر من به شدن خيره با گذاشت عسلي روي رو خالي ليوان آقاجون
 .انداختم پايين

 ؟بدي داري توضيحي چه خوب ـ
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 عميقي نفس، انداختم مي آقاجون چشم از رو كيوان نبايد، كباب نه بسوزه سيخ نه كه گفتم مي چيزي بايد
 .زدم گره هم به رو دستام و كشيدم

 گفتم مخالفين شما دونستم مي چون بودم مخالف من كنيم عقد زودتر كه داد پيشنهاد اول كيوان، خوب ـ
 .بگيرن تصميم بزرگترا هرچي

 .كرد باز رو پيراهنش  يقه دكمه و زد پوزخندي آقاجون

 !ميگفت چي مادرش پس طور اين كه  ـ

 .كردم كور چشمشم زدم كنم درست ابروشو خواستم زدم گند اينكه مثل

  .كرد پادرميوني شد عمل وارد سياستش با مامان ديدن رو سكوتم وقتي

 .كنن عقد بايد يازود دير كه اينا افتاده نه اتفاقي كه حاال ـ

 .كرد مامان به رو گرفت من از نگاه كشيد صورتش به دستي آقاجون

 آمد و رفت باشن محرم هم با دوماه يكي گفتم ولي باشن صيغه ندارم دوست برعكس نكنن عقد گم نمي كه من ـ
 .كنن عقد بعد بشن آشنا هم خوي و خلق از كنن

 .گفت بلند صداي با و رفت آشپزخونه طرف به برداشت عسلي روي از رو سيني شد بلند مامان 

 عوض زمونه كردن مي تنمون و دوختن مي بريدن مي خودشون كردن مي انتخاب پدرمادر كه نيست ما زمونه ـ
 .خوبيه پسر كيوان خوبين خونواده بگيريم فاكتور رو خانوم مرجان اخالق اگه، شده

 آروم رو آقاجون زدن حرف با مامان مطمئنم رفتند اتاقشون طرف به و گرفت رو  آقاجون دست برگشت مامان
 شب نيمه يك از ساعت برد مي من از اسمي نبايد بودم ناراحت كيوان دست از، كنه آروم رو من كي اما كرد مي

 .رفتم اتاقم طرف به خسته ها المپ كردن خاموش با كشيدم اي خميازه. بود گذشته

 

Hasti, [19.02.19 12:17] 

 



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

123 
 

 124پارت

 به روزها بقيه. گذشت كيوان كشي منت و من كردن ناز با اول دوروز هرچند گذشت وباد برق مثل هفته يك
 .شد سپري لباس و حلقه خريد دادن آزمايش

 به تصميم پروندن تيكه خوب و آوردن تشريف گاليه گوني يه با آسيه عمه پيچيد فاميل تو نامزديم خبر وقتي
 خوشحالي از مامان نكشيد رو گفتن تبريك يه زحمت اصال رسيد افسانه عمو زن گوش به وقتي اما، گرفتن رفتن

. بود مشغول مدادم تلفن گوشي. كرد اعالم رو نامزديم خبر هم پونه خاله و ساالر دايي به و زد زنگ شيرازهم به
 .بود گو جواب منشي مثل مامان

 رو عروسي جشن ديگه ماه سه تا بشه خونده كيوان و من بين عقد صيغه تا بوديم شده جمع محضر تو هم حاال
 .كنيم برگزار

 رو خودش هواپيما با و كنه پيدا بليط بود تونسته عقد روز شنيدن محض به گيم مي دايي خان ما كه ساالر دايي
 .برسونه

 افتاده دستم كف جون به كاغذي دستمال با مدام بود كرده عرق دستام استرس از اما بودم خوشحال اينكه با
 .بودم

 .كرد زدن حرف به شروع تند تند رسوند رو خودش هم مژگان شديم رو راه وارد وقتي

 خودم تا ماشينم تو دوساعته كنه مي كالفه رو آدم تهران ترافيك اين واي، نكردم كه دير، مباركه؟ خوبيد، سالم ـ
 .برسونم رو

 .داد مي ادامه وراجيش به طوري همين كردم نمي كاري اگه

 .كن تموم نكردي دير جان مژگان ـ

 .گرفتم رو خندم جلوي زور به پايين انداخت رو سرش زده خجالت و كرد جمع به نگاهي
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 سفره وسط كه زيبايي شمعدون آينه. بود شده تزيين زيبايي به عقدي سفره كه شديم اتاقي وارد منشي صداي با
 بودند شده تزئين اينه اطراف تو زيبايي به كه كوچيكي هاي كاسه شد مي ديده آينه از كه قرآن سفيد جلد بود

 .گرفتم چشم سفره از آقا حاج صداي با كه بودم عقد سفره محو بود سفره گوشه گوشه كه هايي گل شاخه

 .بشينن جايگاهشون تو لطفا دوماد و عروس ـ

 كيوان و من فقط كه طوري لب زير و انداخت سرم روي رو عروسي سفيد چادر خانوم مرجان نشستنمون از بعد
 .گفت بشنويم

 .باشه عروست چادر سفيدي به زندگيتون اللهي ـ

 .كردم تشكر زير سربه آروم

 رو ياسين سوره مامان سفارش به گرفتم بدست رو رنگ سبز هاي حاشيه با داشت سفيدي جلد كه مجيد قرآن
 .شدم خوندن مشغول و كردم باز

 .شد قند سائيدن مشغول مژگان و گرفتن سرم باالي رو سفيدي تور سارا و پروانه

 .بود داده جا رو نزديك اقوام همه تقريبا بود كوچيك اتاق فضاي

 ما از كه كيوان هاي فاميل و، مژگان، ساالر دايي، پسراش از دوتا شوهر با آسيه عمه، خونوادش با عموسهراب
 .بودند بيشتر

 .داره ثواب خيلي كه كنيد دعا ناب لحظات اين تو كنيد سعي و كنيد سكوت لطفا ـ

 .داد ادامه جمله اين گفتن از بعد آقا حاج

 .رحيم الرحمن اهللا بسم

 مجيد قرآن جلد يك مهريه با را شما تا دهيد مي وكالت من به آيا سياوش فرزند سلطاني ترانه خانوم دوشيزه
 آيا درآورم كيهان فرزند اميري كيوان آقاي دائم عقد به آزادي بهار تمام طالي سكه عدد500 و نبات شاخه114

 ؟وكيلم
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 .بچينه گل رفته خانوم عروس ـ

 من. خواست وكالت بار آخرين براي آوردن گالب از بعد كرد تكرار دوباره آقا حاج مژگان صداي شدن قطع از بعد
 زبون به داره آرزو دختري هر كه اي بله زيباترين بود قلب شكل به طال گردنبد يك كه لفظي زير گرفتن از بعد

 .آوردم زبون به، بياره

 .بله بزرگترها و مادرم پدر اجازه با ـ

 .رفت باال جمع زدن دست با مژگان كشيدن كل صداي

 .گفت سريع مژگان گفت رو بله هم كيوان وقتي

 .كنم ثبت رو لحظه اين كنيد صبر، كنيد صبر ـ

 .گرفت رو كيوان و من دونفره عكس بود آورده كه دوربيني با
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 .كشيدم دست گذشته خاطرات مرور از موبايلم گوشي صداي با

 سُر گونم روي  از  زارن مي  مسابقه باهم لعنتي هاي اشك اين افتم مي گذشته ياد موقع هر چرا دونم نمي
 .كردند وشو شست رو عكس قاب شيشه گونم كردن تَر از بعد هم االن!؟ خورن مي

 موبايلم. بود كرده روشن رو اتاق از اي گوشه و بود كرده بخشندگي آسمون ماه فقط بود تاريك تاريك اتاق فضاي
 ودماغ دل نه اما باشه خط پشت مژگان بايد حدسم طبق، برسه دادش به صاحبش تا خورد مي زنگ سرسختانه

 هم گرفته صداي با. بردارم رو گوشي ميزآرايشم روي آينه جلوي از برم بشم بلند اينكه توان نه دارم زدن حرف
 كنه فكر و كنه سِير خيالي خوش عالم تو بهتر چه پس. كنم ناراحت اونم و ببره پي احوالم به مژگان بزنم حرف
 .بينم مي رو پادشاه هفت خواب
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 كه فردا خواستم نمي  ،دادم مرخصي امشب براي هام چشم به و كردم پاك دستم با رو گونم روي هاي اشك 
 .بشم ظاهر جلوش كرده باد و قرمز هاي چشم با آد مي آقاجون

 چيز گريه. شدم دچارش خودم االن اما ضعيفيه دم آ مشكشه دم اشكش مدام كه كسي كردم مي فكر هميشه
 بهش مخدر مواد مثل كني عادت بهش كه روزي آن از امان ولي تنهايي تو مخصوصاً كنه مي آروم رو آدم خوبيه
 .كنه مي ضعيفت كه است موقع اون بشي معتاد

، عروسي، تولد يا،تومسافرته يا ها عكس گيريم نمي عكس تلخمون خاطرات از وقت هيچ كشيدم عكس روي دستي
 اون تلخي به خوشمون روز هاي يادگاري با نياره رو روز اون خدا اما، خنديم مي گيم مي و شديم جمع دورهم يا

  .كنيم مرور رو روز

 شب نصفه يك ديدم مي زور به تاريكي تو كه ساعت هاي عقربه. فرستادم ها آلبوم كنار تخت زير به رو عكس قاب
 با كنه مي اعالم باش بيدار مامان زود صبح مطمئنم باشم سرحال فردا تا بخوابم گرفتم تصميم. داد مي نشون رو

 .بستم رو هام چشم فردا فكر
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 مهربون چشماي تو هام چشم و كشيدم شيرين خواب از دست اجبار به بلندم موهاي الي دستي نوازش حس با
 .شد قفل مامان

 !دخترم شدي بيدار ـ

 .فرستادم گوشم پشت رو موهام كشيدم اي خميازه و نشستم بلندشدم

 .بخير صبحتون سالم ـ

 .زد لبخندي نشست تخت لبه رو مامان

 .كردم نمي بيدارت نبودم مجبور اگه، بخير هم تو صبح ـ
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 .بپره سرم از خواب تا دادم كش طرف دو از رو دستام

 .بكشم جاروبرقي شدم مي بيدار بايد، نه ـ

 .گفت زد لبخندي مامان

 .خودت اتاق مونده فقط كشيدم جاروبرقي رو پايين

 .شدم بلند و كشيدم كنار رو ملحفه

 .بكشم من قراربود كشيدين چرا شما ـ

 .كرد اي خنده و شد بلند مامان

 .تو عهده به نهار جاش به، يازده ساعت خوب دختر ـ

 .گفتم تعجب با و كردم جمع گريبس با سرم باالي رو موهام آينه جلوي

 !بيمارستان برم خوام مي منم ـ

 .كرد نگام آينه از گرفت قرار پشتم مامان

 .دار نگه رو يلدا هم تو بيمارستان بريم پروانه و من قراره ـ

 .كرد كوتاهي مكث

 .بذاري هم نهار بايد ضمن در ـ

 . كاشتم راستش گونه رو اي بوسه برگشتم ندارم كردن قبول جز اي چاره ديدم

 .بگه مامانم هرچي باشه ـ

 .شد غمگين نگاهش و زد اي شرمنده لبخند

 ...حواس اصال باوركن، عكس بابت ـ

 .شدم حرفش ادامه مانع گذاشتم نازكش هاي لب روي رو دستم
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 .كنيم فراموش بهتره، نزنين رو حرفش ديگه ـ

 دستاش وقتي. برم آغوشش به تا كرد باز رو دستاش و كرد پاك رو چشمش گوشه اشك روسريش پر با مامان
 مادرش بغل ترس از كه اي دختربچه مثل. عطربود خوش محمدي   گل بوي مثل تنش بوي شد قفل كمرم پشت
 .رسيد گوشم به دارش بغض صداي. كنم ترك رو بغلش نداشتم دوست بره مي پناه

 .بختت براي بميرم، مادر برات بميرم ـ

 .رسيد گوشم به دماغش فين فين صداي و لرزيد گريه از هاش شونه ديدم كردم گره بهم رو ابروهام

 براق گريه بخاطر عسليش هاي چشم، آوردم باال رو سرش و فرستادم چونش روزير دستم اومدم بيرون بغلش از
 .بود شده

 .كردم پاك رو هاش اشك شستم انگشت با

 به  ام رازي زندگيم از من، كشم مي عذاب فقط اشكتون ديدن با،بريزي رو مرواريدا اين من بخاطر خواد نمي دلم ـ
 .خبريم بي ازش ما كه داره حكمتي شايد شما قول

 .زد اي بوسه دستم گوشتي قسمت به مامان

 .عزيزم باشه ـ

 .رفت در طرف به كرد مي صدا رو مامان كه پروانه صداي با

 .كن آماده سبك غذاي آقاجونت براي فقط، ريم مي ما ـ

 .كردم قبول سرم دادن تكون با
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 با پلو زرشك خوش عطر گذاشتم مرغ سوپ آقاجون براي بودم وپز پخت مشغول آشپزخونه تو كه بود دوساعتي
 .رسيد گوشم به خونه در زنگ كه بودم ساالد براي كاهو كردن خورد مشغول بود پيچيده فضا تو هم مرغ

 .رفتم اف اف طرف به بود مشغول عروسكش با كه كردم يلدا به نگاهي و كشيدم كاهوها از دست

 ؟كيه ـ

 .رسيد گوشم به سهراب عمو صداي

 .منم كن باز رو در جان ترانه ـ

 .رفتم حياط طرف به و كردم باز رو در تعجب با

 .شدن حياط وارد گويان ياهللا بود گرفته رو گوسفندي پاهاي كه قصاب يه با عمو

 .اومد مي طرفم به پا و دست چهار و بود كرده ول رو عروسكش يلدا كردم سرم رو مامان گلدار چادر

 .شدم حياط وارد و كردم بغل رو يلدا

 ؟چيه اين عمو سالم ـ

 .كرد پاك رو پيشونيش عرق جيبيش دستمال با عمو

 .بودم گفته آقاجونت سالمتي براي قربوني دخترم سالم ـ

 جلوتر بزرگش شكم كه قصاب و پشمالو گوسفند  بين نگاهش بود برده دهنش به رو انگشتش تعجب با كه يلدا
 و برگردوند رو سرش ترس از كرد  بع بع كه گوسفند صداي با بود گردش در كرد مي تيز رو چاقو بود خودش از

 .شد بلند گريش ونگ ونگ صداي

 .ترسيده انگار داخل ببر رو بچه دخترم ـ

 .كنم آروم دادن تكون با رو يلدا كردم سعي و شدم خونه داخل قصاب حرف با

 .رو خرسي ببين عزيزم، جون خاله نيست چيزي ـ

  .شد بازي مشغول و نشست زمين رو خرسيش دادن از بعد زدم چشماش به اي بوسه
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 داشتيم يخجال تو گرم هاي فصل هميشه مامان لطف به كه شير خاك شربت ليوان دو و شدم آشپزخونه راهي
 من نداد نشون حياط به رفتن تمايلي ديد رو من وقتي بود مشغول خرسش با يلدا، سيني تو  گذاشتم و ريختم

 .رفتم راحت خيال با هم

 .بودند نشسته نيمكت روي درخت سايه زير قصاب با عمو

 .بفرماييد ـ

 از بعد برداشت تشكر با رو شربت ليوان كشيد پشتش پر سيبيل به دستي كرد مي صدا اوستا عمو كه قصاب
 يخجال به و كشيدم سلفن تزئينش كردن تموم از بعد و كردم آماده رو ساالد و رفتم خونه به عمو برداشتن
 .شد بلند خونه زنگ صداي كه كردم خاموش رو برنج زير و فرستادم

 .شدم حياط راهي كردم بغل رو يلدا سر به چادر

 بلند يلدا نق نق پروانه باديدن بود شده بهتر پوستش رنگ ديروز به نسبت كردند پياده ماشين از آروم رو آقاجون
 .سپردم مادرش به شد

 .برد داخل رو يلدا پروانه شد قربوني بريدن مشغول قصاب

 .كرد عمو به شناسي قدر نگاه بابا، بابا پاي جلوي قربوني گوسفند خون ريختن از بعد

 ؟داداش كشيدي زحمت چرا ـ

 .گفت گوشش زير صورتش بوسيدن از بعد كرد بغل رو آقاجون عمو

 .دم مي جونمم تو براي نداشت زحمتي  ـ

 چشمم به برادرم لطف به خواهرم مهري بي اونطوري شايد داشتم برادر يه منم كاش اي كردم بغض چرا دونم نمي
 .اومد نمي

 نزديكش  زد لبخندي من ديدن با گشت مي صدا دنبال انگار كه آقاجون كردم صدا رو آقاجون و شدم تر نزديك
 .زدم اي بوسه و گرفتم رو دستش شدم

 .دخترم بشي پير ـ
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 .كردم قفل نگاهش تو رو نگاهم

 .سرمون باال سايتون و باشه سالم تنتون هميشه شاهللا ان نداره صفايي شما بدون خونه ـ

 .شديم داخل راهي همگي نيست مساعد آقاجون حال كه مامان تشر با
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 خوشحال رو من بود آقاجون چهره تو كه لبخندي. شد خورده قصاب و عمو همراه خونواده صميمي جمع تو نهار
 عقيده. كرد مي نگاه جمع به رضايت احساس با مامان كرد مي تعريف پختم دست از عمو هم اوقات گاهي كرد مي

 .باشه مرتب و تكميل چيز همه بايد ايل يه چه باشه نفر يه چه مهمون داشت

 تصميم با رو قربوني گوشت قصاب و عمو كنه استراحت تا كرديم اتاقش راهي اجبار به رو آقاجون نهار از بعد
 .شد حياط شستن مشغول هم آرش فرستادن بهزيستي به آقاجون

 .كرد پر رو خونه فضاي يلدا گريه صداي كه بودم سفره كردن جمع مشغول

 .گفت  پروانه به رو خورده گره ابروهاي با مامان

 .كن ساكت رو بچه نيست مساعد آقاجونت حال بيني نمي مگه ـ

 .داد مي تكونش و كرد بغل رو يلدا بود شده كالفه كه پروانه

 .خوابيد مي بايد گذشته خوابش وقت كنم كار چي ـ

 .رفت مي باال رفته رفته صداش اوج

 لياقت شدن مادر نداشتي رو بچه از دوساعت داشتن نگه عرضه، نه رو كي كنه مادر رو كي دونه مي خدا ـ
 .نداره كسي هر رو لياقت اين خواد مي
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 .شد تيكه هزار و خورد سُر دستم از بشقاب شد چي دونم نمي

 .كن تمومش ديگه بسته ـ

 .شد ساكت مامان تشر با پروانه

 قلبم وسط به دقيق گرفت نشونه رو قلبم ناحق به ميره در كمان از كه تيري مثل پروانه هاي حرف چرا دونم نمي
 افتادم صندلي روي اختيار بي بشينه لرزشم پاي بايد خوره مي خربزه كي هر اما. نبود من حق ها حرف اون. خورد

 مامان  چيني بشقاب مثل  خواهرم جلوي غرورم و نشه تبديل اشك به تا بدم قورت رو بغضم كردم مي سعي و
 تمام كنه عبور باريك راه از داره سعي سنگ مثل كه بغضي بود سخت خيلي ولي شدم  موفق  تقريبا، نشه خورد
 .گرفتم رو گرفت چشمام جلوي مامان كه آبي ليوان. كردم مي رو تالشم

 .بياد جا حالت جان مادر بخور ـ

 لطف به آقاجون خواب شكر رو خدا. بود موثر زا انرژي ماده مثل كمرم پشت مامان دست نوازش و آب خنكي
 .شد مي بيمارستان راهي دوباره الل زبونم وگرنه بود سنگين قرصاش

 سياستش مامان. شد داخل خسته چهره با آرش كه بده رو پروانه هاي تيكه جواب تا كنه باز دهن خواست مامان
 .بياد پيش بحثي دامادش جلوي نداشت دوست چند هر كرد اختيار سكوت و داد خرج به رو

 .شستم مي غروب دم خودم موند مي نداريم چيزي برات زحمت جز جان آرش اومدي ـ

 .كرد بغل كشيد مي خميازه كه رو يلدا و نشست مبل رو آرش

 .بود وظيفه انجام كنم مي خواهش ـ

 .شد دامادش با زدن حرف مشغول زبونيش چرب با مامان

 .موندي خواب بي هم ديشب مادر ببيني جوونيت از خير ـ

 .زد لبخندي آرش

 .نكردم كاري ـ

 .گفت سردي با و انداخت شونش روي رو كيفش آماده پروانه
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 .ست خسته هم آرش بريم ما بديد اجازه اگه ـ

 .كنه بدرقه رو ها اون و شد بلند مامان

 .نشستم دوباره پروانه به دادن محل بدون آرش با خداحافظي از بعد شدم بلند آرش احترام به

 .دوختم چشم بشقاب هاي خورده به
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 دست.بود شاكي پروانه رفتار از و زد مي غر لب زير مامان. نكرد دخالت اوضاع باديدن كه بود باال آرش شعور
 .گذاشت شونم روي شرمندگي با رو راستش

 !؟تلخه انقدر تو با چرا دختر اين دونم نمي واقعا من ـ

 درخت مثل حاال و كرده رشد روز روزبه بود كاشته دلش تو ازمن كه حسادت بذر دونستم مي خوبي به من اما
 .كرد مي نصيبم بود هاش كنايه و نيش همون كه ميوش، بود شده تنومند

 .شد كشيدن جارو مشغول زد دوشاخه به رو جاروبرقي  مامان

 .شه مي خوب باهات اخالقش شه مي نرم زبونش بهش كردن محبت با نداره اشكالي ـ

 قول به يا كني مراقبت چقدر هر مونه مي كاكتوسي گل مثل پروانه. شد كاشته لبم روي خود به خود تلخ پوزخندي
 .شه نمي كم تيغاش از كني محبت بهش مامان

 باز از بعد مامان اومدم بيرون آشپزخونه از خونه زنگ صداي با آشپزخونه كردن مرتب و ها ظرف شستن از بعد
 .خوند چهرم از رو سوالم در كردن

 .مژگانه ـ
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 .شد خونه وارد انرژي با مژگان كه زدم لبخندي

 .اومده مژگانت كه كجايي پوران خاله ـ

 .كرد باز مژگان كردن بغل نيّت به رو دستاش مامان

 .من عزير اومده خوش ـ

 .كرد باران بوسه رو مامان هاي گونه و انداخت مامان بغل تو رو خودش اشتياق تمام با مژگان

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر واي ـ
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 .گفت من به رو و كرد نازك چشمي پشت مژگان كه بودم پرسيشون احوال و روبوسي ديدن مشغول

 .ما به زدي زل اونطوري چرا ـ

 .گفتم تعجب با نداره شوخي جز نيّتي دونستم مي

 .كنم كار چي پس ـ

 .داد تكون بادبزن صورت به نمايشي رو دستش و كرد باز گردنش دور از رو رنگش صورتي شال

 .گرما اين تو شدم جزغاله بيار چيزي شربتي، آبي ـ

 .بشه خنديدنش مانع تا گرفت لبش جلوي مشت با رو دستش خنديد مژگان ادااطفار به مامان

 ؟كني مي كار چي بياد تابستون اگه خبره چه دخترم ـ

 .نشست مبل رو كرد باز رو شالش رنگ هم مانتوي هاي دكمه
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 .نندازيد يادم رو تابستون واي ـ

 .بود ديدني خوردنش حرص فقط موقع اون ديم مي جنوبي به رو تو؛ گفتم مي هميشه بود گرمايي خيلي مژگان

 شد آشپزخونه راهي و كرد تشكر مژگان از بود آورده كه آناناسي كمپوت خاطر به مامان

 .انداخت اطراف به نگاهي مژگان نشسم مژگان كنار

 ؟كجاست عمو راستي ـ

 .خوابيدن كردم اشاره پايين اتاق تنها به سرم با

 .گرفت گاز رو زدش رژ هاي لب گرد هاي چشم با و زد سفبدش صورت روي رو زدش الك هاي انگشت مژگان

  !؟نگفتي زودتر چرا سرم تو خاك ـ

 .زدم لبخندي

 ؟شدي صورتي امروز چرا تو، سنگينه خوابش نباش نگران ـ

 .زد لبخندي و زد صورتيش الك به نگاهي

 .نكردم پيدا رو صورتيم تل آره ـ

 .گفتم باريد مي ازش شيطنت كه صدايي با و زدم چشمكي

 ؟صورتي پلنگ گفتن بهت نفر چند امروز ـ 

 .بستم رو چشمام دردش از  گرفت بازوم از بشگوني و زد گره توهم رو نازكش ابروهاي

 ؟صورتيه پلنگ شبيه كجام من بكش خجالت ـ

 .گرفتم باال تسليم حالت به رو دستام

 .ببخشيد كردم غلط، ديگه گذاشتن ها موقع اين رو كردن غلط ـ

 .خنديديم هردو
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 .شد ملحق ما به خنك شربت ليوان سه با مامان
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 .شد مي مامان و من خنده موجب زد مي حرف دري هر از مژگان بودم مژگان با زدن حرف مشغول عصر تا

 احترام به گذاشت عسلي روي رو ميوه دستي پيش مژگان اومد بيرون اتاقش از آقاجون كه بود عصر شيش ساعت
 .شد بلند آقاجون

 .سالمت هميشه تنتون جون عمو سالم ـ

 .نشست مامان كنار و كاشت لبش روي رو  داشتنيش دوست لبخند آقاجون

 .اومدي كردي لطف دخترم مرسي ـ

 .داد صداش به كردنازي كج رو سرش و كرد لوس رو خودش ها دختربچه مثل مژگان

 .ندارم بيشتر كه سياوش عمو يدونه كنم مي خواهش ـ

 .گفتم بشنوه خودش كه طوري آروم و بردم گوشش كنار رو لبم

 .لوسي خيلي؟ كني مي خواري پاچه چي براي ـ

 .گفت بلند صداي با كرد گرد رو چشماش و برگردوند رو  سرش

 ؟آره شده تنگ بشگونم براي دلت نكنه، خودتي خوارم پاچه لوسي خودت ـ

 .كرد مي نگاه بهم آقاجون به توجه بدون مژگان كرديم مي نگاهش تعجب با مامان و آقاجون و من

 ؟هــان بهم ردي زل قورباغه عين چي براي ـ

 .افتاد پته تته به خجالت از افتاد مژگان دوهزاري تازه. شد بلند آقاجون خنده صداي بدم رو جوابش خواستم تا



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

137 
 

 ...گم مي،  خوب، چيزه ـ

 .گرفت مصلحتي صرفه با رو خندش جلوي آقاجون

 .دخترم بگي چيزي نيست الزم ـ

 .زدم گونش به بوسه بود شده لبو رنگ به هاش گونه خجالت از بيچاره مژگان

 .كرد عوض رو بحث سهيل حال پرسيدن با آقاجون

 .كرد خواهد تالفي كه كرد تهديدم نگاهش با اما رفت مژگان بعد ساعت نيم
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 .گرفتم رو دستش و نشستم كنارآقاجون ببينه رو شام تدارك تا رفت آشپزخونه به مامان مژگان رفتن از بعد

 .باشيد خودتون مراقب بايد، گذشت بخير شكر رو خدا ـ

 .گفت اي خسته صداي با  و زد سرم به اي بوسه لبخند با 

 .نداره آفت بم بادمجون ـ

 .كردم نوازش شسطم انگشت با رو دستش

 .باشه سرمون باال سايتون هميشه ايشاهللا نگيد اينطوري ـ

 .اومد بيرون آشپزخونه از بدست مالقه مامان

 .بياد هم آسيه شايد، عيادت بيان شب خونوادش با قراره خانداداش سياوش ـ

 .گفت تعجب با كرد مامان به رو آقاجون 
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 ؟كنم كار چي من حاال خب ـ

 .گرفت آقاجون دست از و داد تكون رو سرش كالفه مامان

 .باشي سرحال تا كني استراحت ساعت چند بري بهتره ـ

  بشم رفتنش  مانع تا كرد نگاهم مظلوم رفتن حين آقاجون

 .رفتن اتاقشون به غرغركنان وشوهر زن اومد نمي بر دستم از كاري اما
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 عيد روزهاي مثل خونمون مامان بيني پيش طبق روز چند اين تو گذشت مي آقاجون شدن مرخص از اي هفته يه
 طالقم اومدها و رفت اين لطف به. آشنايان،  دوستان، فاميل اومدند مي آقاجون عيادت براي كه بود وآمد رفت از پر

 فاميل هاي خانوم حتي. گرفت طالق شوهرش از نازايي بخاطر سلطاني سياوش كوچيكه دختر، افتاد ها زبون سر
 سوال زد مي داد بودنش مصنوعي كه  ترحمي با اومدند آقاجون عيادت براي انگار نه انگار ديدند مي رو من وقتي
 .كردن مي پيچم

 ...نداشت درمون دوا؟ نازايي واقعا؟ گرفتي طالق چرا

 بود پايين سرش مقابلشون در سكه كه آدمايي دادند مي كيوان به رو حق و ميزاشتن صفحه  سرم پشت مطمئنم
 و شنيد مي رو گوشيشون در هاي پچ پچ كه مادرم بيچاره، بودند خوبي بازيگر شدند مي چهره به چهره كه بس از

 كفن با ميره شوهر خونه به عروس لباس با دختر كه بودند عقيده اين بر فاميل بزرگاي. نداشت گويي جواب توان
 .گذرونه  مي جوري چه نبود مهم ديگه، شه مي خارج

 بيرون فاميل فكر از نشستم نيمكت رو گذاشتم حياط گوشه و كردم جمع رو شيلنگ و بستم و آب شير
 پيشونيم رو نازايي مٌهر و بيوفته زبونا رو  دروغم نداشتم دوست اما فهميدن مي همه زود يا دير بالخره.اومدم
 .كرد صدام خونه از مامان كه بودم خيره بودم شسته كه حياط كف هاي كاشي به بخوره
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 .مژگانه كنم فكر، خوره مي زنگ گوشيت دخترم ترانه ـ

 .رفتم خونه داخل بلند هاي قدم با و شدم بلند نبود احوالم جوياي اون جز كسي چون مژگانه كه مطمئنم
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 .جان مژگان سالم ـ

 .سالم ـ

 زبون به رو فكرم و نشستم تختم روي، باشه افتاده اتفاقي براش نكنه انداخت  شك به رو من مژگان سرد لحن 
 .آوردم

 ؟افتاده اتفاقي؟ خوبي ـ

 .داد رو جوابم تودماغي صداي با

 .نيست مهمي چيز يعني، نه ـ

 .كرده گريه بود معلوم

 ؟شده دعوات سهيل با نكنه؟ كردي گريه چرا؟ شده چي ـ

 بودم گرفته رو اين استرس  نداشتم رو گريش طاقت، كنه مي گريه داره فهميدم انداخت راه كه فيني فين صداي با
 .گفتم بلند صداي با گذاشتم پام روي رو شدم مشت دست باشه افتاده براش بدي اتفاق كه

 .مردم نگراني از من؟ نه يا  چته گي مي ـ

 .افتاد ووال هول به و ترسيد جدّيم صداي از

 .نكن ناراحت رو خودت تو نيست مهم اصال بگم چطوري دوني مي،  زدم مي زنگ نبايد اصال، نترس نه ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

140 
 

 .مژگان ـ

 .گفت رسيد مي گوشم به كشيدنش نفس صداي كه لحظه چند بعد و شد ساكت بلندم صداي با

 .ترانه ـ

 ؟شده چي جانم ـ

 .گرفت سر از رو گريه و شد شروع هقش هق

 .زدن حرف به كردم شروع كنه آروم رو اي بچه دختر داره سعي كه كسي مثل بودم شده نگران واقعا ديگه

 ؟شده  چي بگو شم فدات الهي مژگان عزيزم شده چي بگو آخه باش آروم عزيزم، مژگان ـ

 .گفت كه شدم مي كالفه داشتم ديگه بزنه حرف بودم منتظر كشيد باال رو دماغش و شد كم رفته رفته هقش هق

 ؟داره پرواز فردا پس افتاده جلو سهيل سفر ـ

 .نداره گريه اينكه سالمتي به خوب ـ

 .ببره رو من نيست قرار آخه ـ

 .ديدم رو خودم آينه جلوي و شدم بلند  تخت روي از و شد راحت خيالم يكم

 ؟چرا ـ

 .ببرن رو خونوادهاشون نكرده قبول شركت گه مي ـ

 .كرد جلب رو توجهم داد مي نشون خودي  پيشونيم گوشه كه قرمزي جوش

 ؟گرفتي عزا همين خاطر به ـ

 .ببرمت تونم نمي گه مي اومده آقا حاال بودم كرده آماده هم رو چمدونم من چيزيه كم مگه، اَه ـ

 .بود كرده نگرانم چي بخاطر خنگ دختره بود گرفته خندم

 .شدم بيچاره جوش با رفتن ور مشغول كردم جا جابه دستم با رو گوشي
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 .ريختي سهيل سر رو حرصت حتما نبود قسمت شايد، اي بچه مگه بكش خجالت

 .گفت اي لحظه چند سكوت از بعد كرد مي فكر حرفام به كه انگار

 .برم نشد كه ناراحته اونم، آره ـ

 .دادم تكون رو سرم و برداشتم جوش از دست

 وجدان عذاب اونم ساختم نمي براش تلخي خاطره رفتن دم و ميزاشتم  خوشمزه شام بودم تو جاي من ـ
 .گرفت نمي

 .گذرونيم مي خوش دوهفته هم ما گي مي راست آره ـ

 .بود ها بچه عين اخالقش ولي بود شده بزرگ كرد مي فراموش زود شد مي ناراحت زود بود همين مژگان

 .شدم پايين راهي و كردم خدافظي باهاش مژگان هاي وراجي كردن تحمل ساعت نيم از بعد
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 .جان مژگان سالم ـ

 .سالم ـ

 زبون به رو فكرم و نشستم تختم روي، باشه افتاده اتفاقي براش نكنه انداخت  شك به رو من مژگان سرد لحن 
 .آوردم

 ؟افتاده اتفاقي؟ خوبي ـ

 .داد رو جوابم تودماغي صداي با

 .نيست مهمي چيز يعني، نه ـ
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 .كرده گريه بود معلوم

 ؟شده دعوات سهيل با نكنه؟ كردي گريه چرا؟ شده چي ـ

 بودم گرفته رو اين استرس  نداشتم رو گريش طاقت، كنه مي گريه داره فهميدم انداخت راه كه فيني فين صداي با
 .گفتم بلند صداي با گذاشتم پام روي رو شدم مشت دست باشه افتاده براش بدي اتفاق كه

 .مردم نگراني از من؟ نه يا  چته گي مي ـ

 .افتاد ووال هول به و ترسيد جدّيم صداي از

 .نكن ناراحت رو خودت تو نيست مهم اصال بگم چطوري دوني مي،  زدم مي زنگ نبايد اصال، نترس نه ـ

 .مژگان ـ

 .گفت رسيد مي گوشم به كشيدنش نفس صداي كه لحظه چند بعد و شد ساكت بلندم صداي با

 .ترانه ـ

 ؟شده چي جانم ـ

 .گرفت سر از رو گريه و شد شروع هقش هق

 .زدن حرف به كردم شروع كنه آروم رو اي بچه دختر داره سعي كه كسي مثل بودم شده نگران واقعا ديگه

 ؟شده  چي بگو شم فدات الهي مژگان عزيزم شده چي بگو آخه باش آروم عزيزم، مژگان ـ

 .گفت كه شدم مي كالفه داشتم ديگه بزنه حرف بودم منتظر كشيد باال رو دماغش و شد كم رفته رفته هقش هق

 ؟داره پرواز فردا پس افتاده جلو سهيل سفر ـ

 .نداره گريه اينكه سالمتي به خوب ـ

 .ببره رو من نيست قرار آخه ـ

 .ديدم رو خودم آينه جلوي و شدم بلند  تخت روي از و شد راحت خيالم يكم
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 ؟چرا ـ

 .ببرن رو خونوادهاشون نكرده قبول شركت گه مي ـ

 .كرد جلب رو توجهم داد مي نشون خودي  پيشونيم گوشه كه قرمزي جوش

 ؟گرفتي عزا همين خاطر به ـ

 .ببرمت تونم نمي گه مي اومده آقا حاال بودم كرده آماده هم رو چمدونم من چيزيه كم مگه، اَه ـ

 .بود كرده نگرانم چي بخاطر خنگ دختره بود گرفته خندم

 .شدم بيچاره جوش با رفتن ور مشغول كردم جا جابه دستم با رو گوشي

 .ريختي سهيل سر رو حرصت حتما نبود قسمت شايد، اي بچه مگه بكش خجالت

 .گفت اي لحظه چند سكوت از بعد كرد مي فكر حرفام به كه انگار

 .برم نشد كه ناراحته اونم، آره ـ

 .دادم تكون رو سرم و برداشتم جوش از دست

 وجدان عذاب اونم ساختم نمي براش تلخي خاطره رفتن دم و ميزاشتم  خوشمزه شام بودم تو جاي من ـ
 .گرفت نمي

 .گذرونيم مي خوش دوهفته هم ما گي مي راست آره ـ

 .بود ها بچه عين اخالقش ولي بود شده بزرگ كرد مي فراموش زود شد مي ناراحت زود بود همين مژگان

 .شدم پايين راهي و كردم خدافظي باهاش مژگان هاي وراجي كردن تحمل ساعت نيم از بعد
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 .بود شده بلند باز آقاجون اعتراض صداي

 .تنهاست دست تونه نمي كه شاگردم، خوبه حالم باوركن حجره برم بزار زن ـ

 .كرد آقاجون به رو گرفت دستش ريحون شاخه چند بود سبزي كردن پاك مشغول كه مامان

 .بودي كشيده دراز تخت رو بايد االن زياديته بشيني اينجا گذاشتم كه همين ـ

 .انداخت بهم اي كالفه نگاه بود شده نااميد مامان از كه آقاجون

 .بمونم بيكار تونم نمي من بابا بگو مامانت به چيزي يه تو دخترم ـ

 سياهي هاي خال كه سفيدي  سراميكي ليوان جداشدم آشپزخونه در چهارچوب از و گرفتم رو خندم جلوي
 .گفتم اي شيشه پارچ از آب ريختن حين رفتم يخجال طرف به و برداشتم داشت

  .نكنيد تون وشوهري زن هاي بحث قاطي و من لطفاً  ـ

 .افتاد درشت قرمز هاي ترپچه جون به چاقو با و كرد نصارم اي غرّه چشم مامان

 دوباره الل زبونم اگه، كني استراخت خوب خونه تو كه كرده مرخصت زود شرطي به دكتر گفتم چي من مگه ـ
 ؟هان كنيم كار چي بايد موقع اون بگيره قلبت

 با كه كنم كمك مامان به خواستم نشستم صندلي رو آقاجون و مامان بين و گذاشتم يخجال داخل رو پارچ
 .شد مانع دستش

 .مونده كم كني كثيف تو دسته خواد نمي ـ

 ؟كني زندونيم خونه تو خواي مي نكنه، نه يا برم بايد زود يا دير چي بالخره ـ

 .رفت شويي ظرف طرف به برداشت رو سبزي سبد شدن بلند با و داد تكون تاسف نشونه به رو سرش مامان

 وقت هيچ قرصاتم، نداري رو سنگين چيز برداشتن حق ولي برو فردا از باشه، داره پا يه مرغت دونم مي كه من ـ
 ؟فهميدي ره نمي يادت

 .گذاشت چشمش روي راستش زددست برق چشماش مامان حرف شنيدن با كه آقاجون
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 .بگه خانومم چي هر چشم ـ

 .زدم رابطشون به لبخندي

 .ببينه خبر شبكه از رو اقتصادي اخبار تا رفت تلوزيون طرف به ساعت ديدن با بود خوشحال خيلي كه آقاجون

 .پرسيد سبزي كردن خيس حين مامان

 ؟گفت مي چي مژگان ـ

 .رفتم ور ميز روي نمكدون با فرستادم گوشم پشت رو موهام از اي اليه

 .زديم مي حرف اون مورد در كشور از خارج بره كاري سفر قراره شوهرش نبود مهمي چيز ـ

 .بست و آب شير و داد تكون فهميدن معناي به رو سرش مامان

 ؟نباشه بد نظرت به يان مي هم اينا پروانه بذارم آبگوشت خوام مي شام ـ

 .كردم كج رو لبم و فرستادم باال رو ام شونه

 .نيستن كه غريبه، بدي چه ـ

 .كرد پايين باال رو سرش شد راهت خيالش من تائيد با انگار مامان
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 چپ مامان شد مي هممون خنده موجب آورد مي در يلدا كه اداهايي با مخصوصاً بود صميمي خيلي بينمون جو 
 گرفته رو كار سر به رفتن اجازه چون هم آقاجون. رفت مي اش نوه تنها صدقه قربون مدام اومد مي راست رفت مي
 تيليت مشغول همه كه بود پر آبگوشت رنگ خوش آب از مامان سرخ گل چيني هاي كاسه.بود خوشحال بود

 .بود گذاشته آقاجون عهده به رو گوشت كوبيدن مسئوليت مامان بودند كردنش
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 درشت هاي كلم گل با كه ترشي بخوره سازش دست ترشي و سبزي از كرد مي تعارف آرش به مامان گاهي گه
 .انداخت مي راه به رو دهن آب زردرنگ و صورتي

 قفل درم و كنم مچاله تخت گوشه تو رو خودم و خلوتگاهم به برم خواست مي بوددلم گرفته دلم چرا دونم نمي اما
 .بشم غرق گذشتم خاطرات تو و كنم

 تون بزرگه داماد عوضش آوردين نه شانش كوچيكتون داماد از هرچقدر نترسيد كنيد مي تعارف انقدر چرا مامان ـ
 .نكنيد تعارف انقدر پس مونه مي براتون نداشتتون پسر مثل

 .شديم اُخت باهاش كه قهوه تلخ مزه مثل درست بودم كرده عادت اما، تلخ هم خيلي بود تلخ برام جملش

 .پروانه ـ

 .نكرد كم تلخيش از مامان تپل غرّه چشم نه  آقاجون جدي و محكم صداي نه

 .گفتم  و ريختم دوغ سرپر ليوان يه خودم براي ندم اهميت پروانه حرف به اينكه براي

 .شده خوشمزه كرديد اضافه نعناع دوغ به شد خوب ـ

 .آوردن نه خودشون روي به اما كردند تعجب مضوع كردن عوض از همه

 حبس اتاقم تو رو خودم سردردم كردن بهانه با و كردم ها ظرف شستن مشغول رو خودم اينا پروانه رفتن از بعد
 .افتادم  گذشته ياد و كردم
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 بيدار خواب از كيوان عاشقانه هاي پيامك با صبح رفت مي پيش خوب چيز همه گذشت مي عقدمون از روزي چند
 مثل نامزديمون خبر مژگان لطف به، دانشگاه از بعد و دانشگاه ياتوي فكرم تو يا بوديم باهم شب تا و شدم مي

 دخترايي هاي چشم تو شد مي رو حسرت، داديم مي جواب تشكر با رو دوستان تبريكات تركيد  دانشگاه تو بمب
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 كردم انتخاب عشق با رو كيوان دونستم مي چون كردم نمي توجّهي من اما.ديد را بودند كيوان خاطرخواه كه
 شناختي بود شده باعث هم خونوادش با آمد و رفت. دادند مي فراموشي بدست و گذره زود هم دخترا احساسات

 و كرده صالح خلع خانوم مرجان مقابل رو پدرش بود رسيده مادرش به كه پدري ارثيه خاطر به مثال كنم پيدا
 .همسرش به كرده واگذار رو خانواده مديريت

 ضعفي نقطه كه طوري زد مي رو اول حرف زندگيش تو ريزي برنامه و جديّت اما نبود بدي آدم هم خانوم مرجان
 .ببينه رو ناراحتيش لحظه يك نبود حاضر بود مادرش  بودم كرده پيدا كيوان از كه

 .نداره خزاني كه داد مي رو بهاري وعده زديم مي حرف آيندمون از وقتي

 هام گونه زد مي حرف بچه از وقتي، باشه مامانش و بابا عزيزدردونه كه دختر يه و پسر تا سه پرجمعيت خونواده از
 اذيّت براي زد مي شيطوني لبخند هم كيوان كنم عوض و حرف كردم مي سعي شرم از و شد مي قرمز خجالت از

 .كرد مي پافشاري كردنم
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 شاپي كافي تو حوردنامون قهوه، مختلف مضوعات مورد در زدنمون حرف، شب نصف تا دونفرمون هاي روي پياده
 كيوان به رو دلبستگيم كردم مي دريافت كيوان از دليل بدون وقت بي و وقت كه كادوهايي، بود شده پاتوقمون كه

 .كرد مي بيشتر روز روزبه

 انگار بود خوشحال خيلي مون نامزدي از كه بوديم حسن عمو بيماري درمان پيگير وآمدهامون رفت اين بين
 .كنند مي ازدواج دارن خودش هاي بچه

 كرد مي بگوبخند دانشجوها با و بود نداده دست از رو روحيش اما نداشت تعريفي چندان جسميش وضع اينكه با
 .كرد مي نصيحت هم گاهي و
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 دستم از كاري اما بود عزيز برام سهراب عمو مثل بود كرده ناراحتم اين و بودند كرده اميد قطع دكترها
 ديدن جز نبود چيزي خواستش كنه برآورده رو خواستش آخرين داشت دوست بود ناراحت هم كيوان اومد برنمي

 .ما عروسي
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 دستي كردم مي تحمل رو سردردم بايد ديشب خوابي كم لطف به، كردم باز رو چشمام آفتاب نور مستقيم تابش با
 نكرد بيدارم كه بودم مامان ممنون شد فراري چشمام از خواب انداختم ساعت به كه نگاهي با كشيدم موهام به

 .خوابيدم دير ديشب دونست مي شايد

 .شدم آشپزخونه راهي و زدم صورتم به آبي موهام كردن شونه از بعد

 .انداخت مي پارازيت پذيرايي تو ديواري ساعت چيك چيك صداي فقط بود مطلق سكوت تو خونه

 كرد جلب رو ام توجه بود شده چسبيده يلدا عكس زير يخجال سفيد در به كه كاغذي كردم تعجب مامان نبود از
 .بود مامان خط دست شد عوض يخجال طرف به مسيرم و

 « ميام ظهر صالة تا زهراخانوم خونه رفتم كنم بيدارت اومد نه دلم خوابيدي ديدم دخترم»

 .رفتم مي چايي سراغ بعد دادم مي  رو شيكمم قارقور جواب اول اما بود راه به مامان چايي هميشه مثل

 دوتا وقتي. باشيم داشته يخجال تو كردم مي دعادعا بودم كرده عسلي مرغ تخم هوس بود دوازده نزديك ساعت
  روي ماهيتابه.بود من مال دنيا انگار ديدم يخجال تو رو درشت مرغ تخم

 كشو تو نمك دنبال ها مرغ تخم شكوندن با شدم ولزش جلزو منتظر روغن قاشق يه ريختن با و گذاشتم گاز
 .گشتم

 آويزون آويز رخت از رو چادرگلدارش و شد خونه داخل رو راه در كردن باز با مامان كه گرفتم مي رو لقمه آخرين
 .شد آشپزخونه داخل غرغركنان.كرد
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 .كنه  بخير تابستون خدا گرمه هوا چقدر واي ـ

  ديد رو من كرد بلند رو سرش تا

 ؟كشيدي تخت از دست بالخره دختر ترسيدم هيع ـ

 .كنم مرتب رو ميز تا شدم بلند

 ؟بود چطور زهراخانوم آره سالم ـ

 .انداخت روصندلي رو خودش و كرد باز رو بلندش روسري گره

 .زنم مي سر بهت گفتم ديدم نونوايي تو ديروز ست خونه هميشه شوهرش بخاطر طفلك، خوبه اونم ـ

 .دادم قرار آب شير زير رو تابه ماهي و كردم تائيد رو حرفش سرم دادن تكون با

 ؟چطوره حسين عمو ـ

 .كشيد عميقي آهي كرد مي نوازش رو چپش زانوي دستش با مامان

 .رسوند سالم اونم بگم چي ـ

 .گفتم مامان به رو استكون برداشتن با

 .خوري مي چايي ـ

 .داد جواب سر با مامان

 .خوردم زهرا خونه نه ـ

 .كنه ترش رنگ خوش جوش آب تا گرفتم سماور شير زير و ريختم استكون داخل كه رو چايي

 .ترانه ـ

 .گفتم حوصله بي، كنه باز رو نصيحتش باب باز خواد مي مطمئنم

 .بله ـ
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 .گرفت بازي به انگشتاش بين رو  روسريش گوشه  مامان

 ؟ناراحتي پروانه دست از ـ

 .كاشتم لبام روي تلخي لبخند نشستم روش روبه چايي با

 .كنه نمي ناراحتم ديگه كنم عادت هم چيزي به كردم عادت پروانه هاي حرف به من ـ 

 .. آخه ولي ـ

 .كردم قطع رو حرفش استكون برداشتن با

 .دم مي رو جوابش و زارم مي كنار رو بزرگتري احترام كنه روي زياده اگه نزنيد رو حرفش ديگه كنم مي خواهش ـ
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 كرد مي سعي اما است پروانه اصلي مقصر دونست مي هم خودش نده ادامه داد ترجيح ندارم حوصله من ديد مامان
 ديگه روز چند دوست نمي اما بشه سپرده بادفراموشي به چيز همه و كنه پيدا فيصله قضيه من كردن آروم با

 .كاسه همين و آشه همين

 ميز لبه زدن زل از دست هم مامان ها ظرف شستن به كردم شروع و گذاشتم سينك داخل رو خالي استكون
 .شد نهار كردن درست مشغول يخجال از كرده چرخ گوشت برداشتن با و شد بلند و كشيد نهارخوري

 رو خدا كه داشت ها فروش فرش بازار تو كوچيكي حجره. اومد سركار از دو ساعت هميشگيش روال طبق آقاجون
 چشماش مثل آقاجون. چرخوند مي رو مغازه عصر تا بود خوبي پسر هم شاگردش داشت هم خوبي درآمد شكر
 استفاده سو آقاجون اعتماد از نبود كسي هم اميد. داشت دوست نداشتش پسر مثل رو اميد داشت اعتماد بهش
 .كنه
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 گذرونده رو كاري روز يه استراحت روز چند از بعد باريد مي خستگي آقاجون چهره از شد خورده سكوت تو نهار
 با نهار از بعد برد خستگيش به پي آقاجون ظاهر از هم مامان نكرد تعريف مامان هاي كتلت از كه طوري بود

 .نداشت حوصله انگار هم مامان.كنه استراحت تا رفت اتاق به آقاجون مامان تعارف

 .كنيد استراحت بريد هم شما كنم مي جمع من مامان ـ

 .شد اتاق راهي تشكر با و كرد تائيد رو حرفم سرش دادن تكون با مامان

 .آشپزخونه جون به افتادم بودم سرحال بودم خوابيده زياد چون من اما
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 تونستم نمي اينكه شد مي تر گرم كم كم هوا و بود رسيده نيمه به بهار فصل ماه آخرين و بود گذشته روزي چند
 به مژگان بدون سهيل. بود برده حالم به پي هم آقاجون كه طوري بود كرده كالفم كنم ريزي برنامه زندگيم براي
 سر آخر زنم نمي سر بهش چرا كه كرد مي گاليه مدام هم اون بود تنها هم مژگان و بود رفته تركيه به كاريش سفر

 باشه كوفته جون پوران پخت دست اگه كه گذاشت شرط هم اون كردم دعوتش امروز نهار براي زدم زنگ ديشب
 با، برداشته رو آشپزخونه كل كوفته خوش بوي و كرده قبول رو مژگان سفارش هم مامان حاال. آد مي كله با

 .رفتم اف اف طرف به انداختم عسلي روي كردم مي حل رو جدولش كه اي مجله زنگ صداي

 ؟كيه ـ

 .رسيد گوشم به مژگان سرحال هميشه صداي

 .خورد رو بزرگه روده كوچيكه روده كه و در بازكن ـ

 .كردم باز و در و زدم لبخندي حرفش با

 .شد داخل زياد وصداي سر با مژگان
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 .برد سرم از هوش كوفته بوي كه برم قربونت الهي پوران خاله سالم ـ

 .سالم ـ

 .بغلم پريد كرد باز گردنش دور از رو رنگش سفيد شال

  !باشي كنارم سهيل نبود تو بود قرار سرت خير، معرفت بي خوبي عزيزم ماهت روي به سالم ـ

 .زدم اش گونه به اي بوسه كردم قفل كمرش پشت رو دستام

 .ندارم رو بيرون حوصله اصال ببخش ـ

 .زد بهم چشمكي اومد بيرون آغوشم از مژگان

 .كردم رو اونجاش فكر ـ

 .پرسيدم كنجكاوي با و نشستيم مبل روي زمان هم

 !؟فكري چه ـ

 از رو سفيدش مقنعه و بود دستش تو نمازش چادر اومد بيرون اتاق از مامان بده رو جوابم خواست تا مژگان
 .آورد بيرون سرش

 .اومدي خوش دخترم سالم ـ

 .شدم آشپزخونه راهي مژگان از پذيرايي براي هم من شد مامان با بش خوش مشغول مژگان

 هاي كوفته توش كه مامان چيني هاي كاسه با  كه اي سفره كنار مژگان با همراه خانواده صميمي جمع تو نهار
 دست دوغ، چندساله سيرترشي با شده تزئين قرمز هاي ترپچه با خوردني سبزي و كرد مي خودنمايي رنگ خوش

 .شد خورده بود خريده سفارشي آقاجون كه خشخاشي سنگگ نون و مامان ساز

 .گفت آقاجون به رو مژگان بزارم دهنم تا بودم برداشته رو اي ترپچه

 .مسافرت بريم مژگان با بديد اجازه اگه عمو ـ

 .گفت خالي هاي كاسه كردن جمع حين مامان بده جواب خواست آقاجون تا
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 .مسافرت برن دختر دوتا ده مي معني چه شه نمي دخترم نه ـ

 .پايين انداخت رو سرش شد ناراحت مامان حرف از كه مژگان

 گفت مژگان به رو و رفت مامان به اي غرّه چشم آقاجون

 ؟بريد خوايد مي كجا حاال ـ

 .گفت آقاجون به رو آورد باال رو سرش شدش درشت هاي چشم با مژگان

 بهش هرسال بابامه خاله مهربونيه پيرزن، كنه مي زندگي شمال روستاهاي از يكي تو، رعنا خاله خونه ـ
 .شه مي عوض وهوامون آب گفتم زنيم سرمي

  گفت نمكدون به خيره كشيد مرتبش ريش به دستي آقاجون

 ؟مونيد مي روز چند ـ

 .گفت آقاجون به رو كرد مامان به نگاهي مژگان

 .هفته يه بمونيم زياد اگه ـ

 .داد تكون رو سرش آقاجون

 .شه مي چي ببينم ـ

 داشتم دوست رو مسافرت چند هر زنند مي حرف من مورد در انگار انگارنه بودم گرشون  نظاره فقط هم من
 .باشه شمال اگه سفر مقصد مخصوصا
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 همراهيش در دم تا بدرقش براي كرد رفتن قصد مامان از تشكر با خورد كنارمون رو نهار از بعد چايي مژگان
 دهنش جلوي رو دستم تند رفت هوا به جيغش كه گرفتم پهلوش از بشگوني رسيديم درخت كنار وقتي كردم

 .گذاشتم

 ؟هان دادي رو سفر پيشنهاد بپرسي رو من نظر  اينكه بدون چرا، هيس ـ

 اينكه حين انداخت نيمكت روي رو خودش دستم برداشتن با. بردارم رو دستم خواست ازم سرش دادن تكون با
 .زد مي غر لب زير داد مي ماساژ پهلوشو دستش با

 .بزنه نيشت زنبور، الهي بشي كچل الهي بشي ذليل شه مي قرمز جاش حتما ببين، دستت بشكنه ـ

 .گفتم جدي نگاه با زدم گره رو ابروهام نشتم كنارش

 .بود حقت، بسته بسته ـ

 .داد تكون رو سرش زد راستش دست روي نمايشي رو چپش دست

 .نداره نمك كه دست اين بشكنه ـ

 .داد ادامه و گذاشت دهنش جلوي كرد مشت رو دستش باشه كنارش كسي كه انگار

 .خدا اي بيني مي شديم هم بدهكار حاال خانومم فكر كه باش و من بيني مي اِاِ ـ

 .زد مي حرف پيرزنا شبيه گرفتم رو خندم جلوي

 ؟نپرسيدي رو من نظر چرا گم مي ببخشيد ـ

 .زد كمرش به رو دستش و كرد جمع رو راستش چشم

 ؟بياي نداري دوست تو يعني ـ

 .شمالم سرسبز طبيعت عاشق من دونست مي خوب مژگان

 .نميده اجازه آقاجون ولي گي مي راست تو خوب ـ

 .زد پوزخندي و كرد درست شونش رو كيفش بند و شد بلند مژگان
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 .شه مي راضي اونم كه پوران خاله موند راضيه اون زدم حرف عمو با بياري چايي رفتي وقتي نباش اون نگران ـ

 .رفت حياط در طرف به

 .باش آماده فردا پس گيرم مي ازت بشگون تقاص باش مطمئن ـ

 كرد بيشتر رو اشتياقم عصرگاهي هواي. موندم خيره بسته در به طور همين من اما شد بسته هم در و رفت مژگان
 .بشينم  نيمكت روي درخت سايه زير تا

 .خوند مي آواز خودش براي و بود نشسته ديوار لبه روي كه بودم ياكريمي محو

 ؟بودي ها پرنده عاشق بچگي از ـ

 .نشسته كنارم آقاجون ديدم برگشتم آقاجون صداي با

 .نبود هواسم ببخشيد اومديد كي شما ـ

 .كرد آسمون به نگاهي كاشت  لباش روي لبخندي آقاجون

 ؟بودي فكري چه تو، نكنم صدات گفتم فكري تو ديدم ـ

 .كرد من به رو آقاجون نگفتم چيزي حياط كف هاي كاشي به خيره انداختم پايين سرم

 ؟چيه مسافرت درمورد نظرت ـ

 .پرسبدم بود شده گرد تعجب از كه هايي چشم با و كردم بلند و سرم

 !؟ديد مي اجازه شما ـ

 .داد تكون تائيد عنوان به رو سرش آقاجون

 .نباش مادرتم نگران، مياي در كالفگي از هم شه مي عوض وهوات آب هم بري بهتره آره ـ

 .كرد بسته و باز رو چشماش

 .من با مادرتم ـ
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 كه بود آقاجون شكر رو خدا، پدرها همه مثل بود خوب هميشه آقاجون كاشتم گونش روي اي بوسه زدم لبخندي
 .كافيه برام بودنش همين بود فقط نكرد جيمم سين بقيه مثل بردم پناه بهش طالق از بعد
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 به چشمم. بچينم توش مرتب بودم كرده آمده مسافرت براي كه هايي لباس تا گذاشتم تخت روي رو چمدون
 اين از، ها لباس كنار گذاشتم برداشتم تخت زير از رو ها آلبوم شدم خم افتادم ها آلبوم ياد خورد تخت پايين

 ديد مي رو ها عكس آلبوم اگه وقت اون باشه داشته نظارتي تختم زير به و كنه گل مامان وسواس ترسيدم مي
 موقع مطمئنم. كشيدم رو زيپش صورتيم  هوله و مسواك شخصيم وسايل گذاشتن با. شد مي خورد اعصابش
 بايد باشه شيرين و تلخ هم چقدر هر گذشته خاطرات. بود خواهد خالي چمدان تو ها عكس آلبوم جاي برگشت
 گوشي كه طور همين كاش اي شه مي پاك ذهنم از هم دودش مرور به اما كنه اذيّتم دودش شايد بزنم آتيشش

 .بود مژگان رفتم طرفش به گوشيم صداي با. كردند مي فرمت هم رو خاطراتمون كنن مي فرمت رو

 .كنيم مي حركت صبح  هشت ساعت بخواب زود شب ـ

 .رفتم پايين طرف به زدم لبخندي

 چه داشت اعتقاد بشه رفتنم مانع تا تراشيد مي بهانه مدام ديروز از اومد مي آشپزخونه از مامان غرغراي صداي
. بود گرفته رو رضايتش آقاجون چند هر! شمال كجا اونم مسافرت برن هلك هلك جوون دختر دوتا ميده معني

 .دارم نياز سفر اين به دونست مي من مثل هم آقاجون

  سالم ـ

 .داد رو جوابم سرش با نشست آقاجون روي روبه صندلي روي مامان

 ؟بستي رو چمدونت دخترم سالم ـ

 .دادم رو آقاجون جواب و نشستم مامان و آقاجون بين
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 .افتيم مي راه صبح فردا؛ گفت مژگان بله ـ

 .داد تكون رو سرش آقاجون

 .تلوزيونه بغل مداركم بين كارت داري الزم پول سالمتي به ـ

 .گفتم آقاجون روبه كردم مامان به نگاهي، بكشه برنج براش تا گرفت رو آقاجون بشقاب مامان

 .ندارم الزم ممنون نه ـ

 .گرفتم مامان طرف به رو بشقابم كنم كم سرديش از خواستم نداشتم دوست رو مامان رفتار سردي

 .بكشيد برام كنيد مي لطف ـ

 كردن بدل و رد آقاجون با كه نگاهي اما، نداري دست خودت مگه شد مي معنيش كرد نصارم كه اي غرّه چشم
 .گرفت دستم از رو بشقاب

 .شد خورده بينمون سكوت با مامان بادمجون قيمه

 با كنم خاموش المپ شدم بلند كردم تنظيم صبح نيم و شيش ساعت به رو گوشيم ساعت خواب از قبل شب
 .شد داخل شير ليوان يه با مامان در صداي

 !؟نخوابيدي هنوز ـ 

 .گفتم شير ليوان گرفتن با شدم نزديكش زدم بهش لبخندي

 .ممنون شير بابت هنوز نه ـ

 .نشستيم تخت روي باهم كشيد موهاش به دستي

 .زنه مي شور دلم من بري بايد حتماً ـ

 .گرفتم دستم تو رو راستش دست زدم اش گونه به بوسه

 .باشه راحت خيالتون تا دم مي گزارش زنم مي زنگ بهتون ساعت به ساعت اصال، نزنه رو هيچي شور دلتون ـ

 .كرد شروع رو مادرانش سفارشات عميقي نفس كشيدن از بعد و رفت اي غرّه چشم مامان
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 سفر اين به واقعا شايد ببينمت افسرده ندارم دوست نيستم مخالف ديگه منم آقاجونت اسرار با بهت بگم چي ـ
 غذاي مبادا باشيد خوراكتون و خورد مواظب، بگيري دوش روز هر كن سعي شرجيه شمال هواي، داري احتياج
 .خوري مي سرما بزني قدم زيربارون نزنه سرت به باريد بارون اگه،گذاشتم كتلت تون توراهي براي بخوريد بيرون

 .زدم دستش به اي بوسه لبخند با

 !دلواپسيد انقدر كه رم نمي قندهار سفر ـ

 .كشيد موهام به دستي مامان

 ...ببيني كه نيستي مادر ـ

 .شد براق چشماش و گرفت رو گلوش راه بغض بده ادامه خواست تا

 ...منظوري...ببخشيد...ب ـ

 .گفتم بده ادامه خواست تا

 .نشدم ناراحت من كنيد فراموش جان مامان ـ

 .گفت برگرده اينكه بدون كرد باز رو در كشيد عميقي آه رفتن شدحين بلند مامان

 .باشي سرحال فردا بخواب بخور شيرتو ـ

 گرفتم تصميم المپ كردن خاموش با كشيدم سرم شده سرد شير بست و در باشه جوابم منتظر اينكه بدون
 .بخوابم
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 جلد به اي بوسه شدم رد دوبار بود مامان دست كه قرآني زير از اومدم بيرون آقاجون آغوش از اينكه از بعد
 .كشيدم آغوش به هم رو مامان مژگان ماشين كنار زدم سفيدش

 .ببخشيد ديشب حرف بابت باشيد همديگه مراقب ـ

 تَر گريه لطف به كه اش گونه به اي بوسه كنم كاري تونستم نمي اما كرد تزريق بهم رو وجدان عذاب صداش بغض
 .گفتم گوشش تو و زدم بود شده

 خيلي دارم دوست خيلي رو آقاجون و شما بدونيد اينم نباشيد من دلواپس باشم خوشحال من خواين مي اگه  ـ
 .زياد

 .شدم ماشين سوار آقاجون از دوباره خداحافظي با. شديم جدا  هم از اجبار به مژگان ماشين بوق با

 نخورديم بر گاهي صبح ترافيك به آورديم شانس بود رانندگي تو تمركزش بود گذاشته ماليمي آهنگ مژگان
 بود نكرده باز رو زدن حرف باب همين بخاطر دونست مي رو عادتم هم مژگان داشتم دوست رو ماشين سكوت

 ادامه نشد مايل ديگه گيره مي سرسري جواب ديد مي وقتي پرسيد مي خونه اوضاع درمورد سوالي گاهي گه فقط
 نداشتم ازش شناختي بود آمل اطراف روستاي تو مژگان گفته به خانوم رعنا خونه بوديم كرده رد رو رودهن، بده

 شدم خيابون گر نظاره پنجره از و زدم چشمام به رو آفتابيم عينك. بودم كرده بسنده مژگان هاي گفته به فقط
 .كرد سفر گذشته به باز فكرم اينجا جسمم
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 خانوم مرجان بگيريم موعدش از زودتر رو عروسي بود گرفته رو تصميمش كيوان حسن عمو وخيم حال خاطر به
 تا بمونيم نامزد سال يك بايد اقل حد بود معتقد آقاجون، بود سرسخت مخالف جون آقا اما كرد قبول مشتاق با

 من تا آورد مي منطق و دليل همش كيوان كه مخصوصاً كرد نمي فرقي من براي. كنيم پيدا هم از كامل شناخت
 رو پيرمرد يه دل مون عروسي با بهتر چه كنيم عروسي بايد زود يا دير كه ما؛ گفت هم سر آخر كنه متقاعد رو

 .كنيم شاد مرگش قبل
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 عروسمون نداريد گي آماده شما كه حاال نداره اشكال؛ گفت رسيد خانوم مرجان گوش به آقاجون مخالفت وقتي
 بود خاموش ها سال كه فشاني آتش كوه مثل آقاجون رسوندم آقاجون به رو پيغام وقتي.بريم مي جهاز بدون رو

 تو بلندش صداي كه بود بار اولين ديدم مي اونطوري رو آقاجون كه بود بارم اولين كرد فوران شد فعال يهويي
 .گرفت مي گاز رو لبش و رفت مي سرش پشت آب ليوان يه با مامان پيچيد مي خونه

 .باش آروم جان سياوش، سياوش ـ

 .كرد مي تهديدم و گرفت مي طرفم به رو اشارش انگشت  و كرد مي بنده نصار هم اي ه غرّ  چشم هم گاهي گه

 شوهر مادر سرحرف دونستن نمي ولي وشوهريه زن دعواي كردن مي فكر ديوارمون به  ديوار هاي همسايه مطمئنم
  .دعواست بنده

 اينكه كرد متقاعدم كمي گوشم توي كيوان هاي پچ پچ اما بود كرده ناراحت هم رو من خانوم مرجان حرف
 .نكنيم دخالت ما كه بهتره كنند مي حل رو مشكل اين خودشون بزرگترها
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 گوشيم صفحه رو سرداشت به كه اي سرمه روسري با خورد مامان خندون چهره به نگاهم  گوشيم زنگ صداي با
 .كاشت لبهام رو خود خودبه رو لبخند زد مي چشمك

 .مامان سالم الو ـ

 .پيچيد گوشي تو گرمش صداي

 ؟خوبه مژگان؟ خوبي دخترم سالم ـ

 .كشيدم باال رو ماشين شيشه

 .راهيم تو خوبيم ممنون ـ
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 .نخوريدا رو توراهي و بيرون غذاي ـ

 .زدم نگرانيش دل به لبخندي

 .عزيزم باشه ـ

 .كردم راحت رو خيالش انگار كشيد اي آسوده نفس

 ؟باشه بزن زنگ رسيديد ـ

 .خدافظ باشه ـ

 .شنيدم رو شما صداي ما عجب چه

 .انداختم نگاهي مژگان جدي رخ نيم به كيفم تو گوشي گذاشتن حين

 .نيستم سفر براي خوبي همراه ببخشيد ـ

 .گفت دنده كردن عوض با مژگان

 .شناسمت نمي ديگه شدي عوض خيلي ـ

 .كردم تنظيم چشمام رو عينكم و دادم عبور حال در هاي ماشين به رو نگاهم

 .كرد عوضم زمونه نشدم عوض من ـ

 .رفت رعشه مخم رو مژگان پوزخند صداي

 !كني فراموش رو كيوان توني نمي تو بخشه مي رو عزيزش قاتل طرف بابا، شده  چين انگار زني مي حرف جوري ـ

 كردن عوض براي كنه نصيحت رو من هم مژگان خواستم نمي. شد بلند پوزخندم صداي كه بودم من بار اين
 .گفتم بحث

 .خونش ريم مي داريم ما دونه مي رعنا خاله اين ـ

 .گفت سرش دادن تكون با مژگان
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 .داشته سختي زندگي بيچاره شي مي عاشقش ببيني اگه مهربونيه خيلي زن، آره ـ

 .پرسيدم كنجكاوي با

 ؟چطور ـ

 .انداخت عقب به نگاهي آينه از مژگان

 .شيرينه و تلخ اتفاقات از پر زندگيش بگم رو اين فقط بشنوي خودش زبون از بايد ـ
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 .پرسيدم دهنم تو چيپس از تكه اولين گذاشتن با برداشتم پام زير سبد از رو نمكي سركه چيپس

 !؟كنه مي كار چي شمال بابات خاله پس نيستيد شمالي اصالتاً كه شما راستي ـ

 .برداشت چيپس اي تكه هم مژگان

 بود خونوادش بچه اولين هم رعنا خاله كرد مي زندگي مازندران تو ماهيگيري شغل بخاطر پدرم بزرگ پدر ـ
 .بشنوي خودش زبون از بايد، شن مي هم عاشق دل صد نه دل يه بينه مي روز بازار تو رو يونس آقا شوهرش

 سكوت از بعد داشتم دوست رو چيپس خروچ خَرچ صداي برداشتم چيپس از اي ديگه تكه سرم دادن تكون با
 .گفتم اي دقيقه چند

 .بزنيم دريا به سري رعناخانوم خونه رفتن از قبل شه مي مژگان ـ

 .زد چشمكي و فرستاد باال رو كشيدش مداد ابروهاي مژگان

 .داره شرط ـ

 .داد نشون رو سفيدش گونه انگشتش با
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 .شه مي انجام اوامرتون كنيد بوس رو اينجا اگه شما ـ

 .دادم انجام رو خواستش لبخند با

 كردن پهن با هايي خانواده ند ز مي قدم ساحل تو هم دست تو دست جوون هاي زوج، شلوغ ساحل اما بود آروم دريا
 چيزي تنها بودند وسطي بازي مشغول جوون پسر و دختر چند، كردند مي آماده شام براي رو جوجه بساط حصير

 كه كتلتي كرد مي غروب داشت كم كم خورشيد بود هاشون لب روي خنده و شادي بود مشترك بينشون كه
 ليوان دو با مژگان بوديم ساحل تو االن ترافيك بخاطر خورديم نهار براي رو بود گذاشته راهيمون تو براي مامان
 .اومد نزديكم بود ريخته فالكس از كه پر سر چايي

 .ريختن براتون خانوم مژگان كه سوزي لب دبش چايي اينم بفرما ـ

 .انداختم چايي رنگ به نگاهي ليوان گرفتن با

 !؟رنگه پر چقدر ـ

 .گفت بود درآورده مانتوش جيب از كه شكالتي دادن با و كرد نصارم اي غرّه چشم مژگان

 .باشه خداتم از ـ

 .بودم شده خيره دريا به چايي نوشيدن حين

 .منتظرمونه رعنا خاله كه بريم بخور تو چايي، شلوغه چقدر ماشاهللا ـ

 پرواز دريا سطح روي كه هايي پرنده كنم نگاه دريا كران بي آبي به و بشينم سنگ روي ها ساعت خواست مي دلم
 .بود ديدني منظره واقعا گرفتن مي اوج گاهي كردند مي

 .شد مي تر شلوغ رفته رفته ساحل گرفتم دريا از چشم اكراه با چاييم جرعه آخرين نوشيدن با

 بريم ـ

 .شدم ماشين سوار مژگان همراه

 

Hasti, [19.02.19 12:17] 
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 خونه حياط  باز نيمه چوبي در و شد قدم پيش مژگان شدم پياده مژگان همراه ماشين كردن پارك از بعد
 .كرد باز رو خانوم رعنا

 .اومده مژگان دخترت كه كجايي خاله ـ

 .هستن صميمي باهم خيلي بود پيدا

 با حفاظش كه بزرگ ايون يه بود چوب با ظاهرش كه خونه يه. شدم خونه زيبايي محو شديم حياط وارد وقتي
 به بود حياط گوشه كه نارنجي درخت شد مي باز كوچيك  باغچه روبه كه هايي پنجره بود شده  ساخته چوب

 ها گل طرف به تا داد فرمان پاهام به مغزم داد مي قلقك رو بينيم بو شب هاي گل بوي بود افزوده خونه هاي زيبايي
 .برم

 خاله و بود گذاشته سرش روي رو خونه مژگان، ببرم لذت ها گل خوش عطر از تا نشستم پاهام روي باغچه كنار
 .رسيد مي گوشم به هم لبش زير غرغرهاي كرد مي صدا رو رعنا

 .ايم بي قرار كه دونست مي باشه رفته ممكنه كجا يعني ـ

 دستاش و بود كرده تكيه درخت به مژگان كشيدم دست ها گل از اجبار به و كرد سرايت هم من به مژگان نگراني
 .گفتم شدن نزديك حين بود فرستاده دندون زير به رو لبش گوشه بود كرده بغل رو

 ؟كجاست خانوم رعنا، شده چي ـ

 .انداخت پاش روي رو پاش و زد گره پشتش رو دستاش مژگان

 .آد مي االن باشه جا هر، باشه ها همسايه از يكي خونه شايد، دونم نمي ـ

 هاش لب روي رو لبخند و كرد گرد رو چشماش مژگان مسجد هاي گلدسته از اكبر و اهللا بانگ شدن بلند با
 .كاشت

 گذاشته باز نيمه رو حياط در همين بخاطر بيايم قراره دونست مي جماعت نماز براي مسجد رفته خاله آهان ـ
 .بود
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 150پارت

 .كوبيد هم به رو هاش دست باشه كرده حل رو مجهولي چند معادله كه انگار مژگان

 .بياريم ماشين پشت از رو چمدونا بريم بيا ـ

 ولي بود نقلي خونه  چرخوندنم خونه طرف  به رو سرم. رفت ماشين طرف به بشنوه من از جوابي اينكه بدون
 .بود آويزون رنگي هاي گل با هايي گلدون حفاظش روي داشت بزرگي ايوون

 .آوردي مي رو خودت چمدون اقل حد، نكني كمك وقت يه ـ

 .برداشتم كنارش از رو چمدونم شدم خم

 .بودم خونه زيبايي محو ببخشيد ـ

 .رفت خونه طرف به كنان هن هن برداشت رو خودش چمدون

 .خونه صاحاب اجازه بدون نيست زشت ـ

 .گفت برگرده اينكه بدون رفت مي باال طرف به كه بود دوم پله رو

 .شه مي پيداش االن هم خاله بابا نه ـ

 تابستون عصراي داد مي جون بود خونه ديوار جلوي هم پشتي تا چند بود شده پهن بزرگي قاليچه ايوون توي
 در كه بوديم داده تكيه پشتي به و بوديم نشسته تازه. ببري لذت حياط از بشيني و كنه قل قل زغالي سماور
 .شد باز حياط

 .شدم نگرانت كردي دير چرا، اومدي دخترم،  مژگانم ـ
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 به رو خودش بلند هاي قدم با و كرد دستي پيش مژگان اما شدم بلند خانوم رعنا احترام به مژگان از تبعيت به
 .رسوند خانوم رعنا

 .رسيديم دير ساحل رفتيم ببحشيد، خوبيد جون خاله سالم ـ

 .كردم سالم آروم كه كردند مي وبش خوش همديگه بغل تو

 .سالم ـ

 .گرفت من طرف به رو راستش دست و كند دل خانوم رعنا آغوش از مژگان

 .خانوم مژگان دلبندم خواهر عزيزم دوست اينم ـ

 .انداختم پايين رو سرم زده خجالت

 .شديم مزاحمتون ببخشيد ـ

 .گفت كاشت هام گونه رو كه اي بوسه با گرفت آغوش به هم رو من و كرد مصنوعي اخم

 .اومدي خوش، خودته خونه نازم دختر باشه شرمنده دشمنت ـ

 .كنم پاكش حاالها حاال نبودم حاظر كاشتم لبم روي لبخندي

 پوشونده كناره با متري نه فرش كه پذيرايي يه شديم خونه وارد رعنا خاله از بعد و رفتيم خونه طرف به هم با
 خواب اتاق دوتا بود پذيرايي گوشه كوچيكي تلوزيون بود شده داده تكيه ديوار به جفت جفت كه هايي پشتي با بود

 صداي با. داد مي تشكيل رو خونه كل شد مي باز آشپزخونه به درش كه حمومي با اپن كوچيك آشپزخونه و نقلي
 .كشيدم خونه زدن ديد از دست رعنا خاله

 .بره در تون خستگي تا بيارم چايي براتون بشينيد ايد خسته حتما ـ

 

 

 150پارت
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 .كوبيد هم به رو هاش دست باشه كرده حل رو مجهولي چند معادله كه انگار مژگان

 .بياريم ماشين پشت از رو چمدونا بريم بيا ـ

 ولي بود نقلي خونه  چرخوندنم خونه طرف  به رو سرم. رفت ماشين طرف به بشنوه من از جوابي اينكه بدون
 .بود آويزون رنگي هاي گل با هايي گلدون حفاظش روي داشت بزرگي ايوون

 .آوردي مي رو خودت چمدون اقل حد، نكني كمك وقت يه ـ

 .برداشتم كنارش از رو چمدونم شدم خم

 .بودم خونه زيبايي محو ببخشيد ـ

 .رفت خونه طرف به كنان هن هن برداشت رو خودش چمدون

 .خونه صاحاب اجازه بدون نيست زشت ـ

 .گفت برگرده اينكه بدون رفت مي باال طرف به كه بود دوم پله رو

 .شه مي پيداش االن هم خاله بابا نه ـ

 تابستون عصراي داد مي جون بود خونه ديوار جلوي هم پشتي تا چند بود شده پهن بزرگي قاليچه ايوون توي
 در كه بوديم داده تكيه پشتي به و بوديم نشسته تازه. ببري لذت حياط از بشيني و كنه قل قل زغالي سماور
 .شد باز حياط

 .شدم نگرانت كردي دير چرا، اومدي دخترم،  مژگانم ـ

 به رو خودش بلند هاي قدم با و كرد دستي پيش مژگان اما شدم بلند خانوم رعنا احترام به مژگان از تبعيت به
 .رسوند خانوم رعنا

 .رسيديم دير ساحل رفتيم ببحشيد، خوبيد جون خاله سالم ـ

 .كردم سالم آروم كه كردند مي وبش خوش همديگه بغل تو

 .سالم ـ
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 .گرفت من طرف به رو راستش دست و كند دل خانوم رعنا آغوش از مژگان

 .خانوم مژگان دلبندم خواهر عزيزم دوست اينم ـ

 .انداختم پايين رو سرم زده خجالت

 .شديم مزاحمتون ببخشيد ـ

 .گفت كاشت هام گونه رو كه اي بوسه با گرفت آغوش به هم رو من و كرد مصنوعي اخم

 .اومدي خوش، خودته خونه نازم دختر باشه شرمنده دشمنت ـ

 .كنم پاكش حاالها حاال نبودم حاظر كاشتم لبم روي لبخندي

 پوشونده كناره با متري نه فرش كه پذيرايي يه شديم خونه وارد رعنا خاله از بعد و رفتيم خونه طرف به هم با
 خواب اتاق دوتا بود پذيرايي گوشه كوچيكي تلوزيون بود شده داده تكيه ديوار به جفت جفت كه هايي پشتي با بود

 صداي با. داد مي تشكيل رو خونه كل شد مي باز آشپزخونه به درش كه حمومي با اپن كوچيك آشپزخونه و نقلي
 .كشيدم خونه زدن ديد از دست رعنا خاله

 .بره در تون خستگي تا بيارم چايي براتون بشينيد ايد خسته حتما ـ

 

 

 

 151 پارت

 اينكه با. داديم تكيه بود شده طراحي روش زيبايي به آهويي  كه هايي پشتي به و نشستيم خواسته خدا از هم ما
 رسواييم طبل ترسيدم مي اين از داد مي گرسنگيم از نشون شيكمم قاروقور صداي اما بوديم خورده زياد هوله هله
  چايي تا سه كه سيني با خانوم رعنا. نداشتم رو گشنگي تحمل بره آبروم خانوم رعنا جلوي و بزنه جار رو

 .نشست رومون روبه خورد مي چشم به توش رنگ خوش

 .شه مي آماده هم شام كنيد جون  نوش رو تون چايي تا بفرماييد ـ
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 و چين اينكه با رعنا خاله. كردم مي شون همراهي سكوتم با هم من. شدند زدن حرف مشغول رعنا خاله و مژگان
 باالش سن از نشون شدش حنا تازه موهاي و پيشونيش رو هايي خط و بود كرده احاطه رو چشماش دور چروك

 ياد رو من، داشت مهربوني چهره اما خورد مي چشم به صورتش چروك بين گونش چال خنديد مي وقتي بود
 حرف اماموقع نبود شمال اهل اينكه با داشت تن به كه محلي لباس. انداخت مي پدريم بزرگ مادر جون خانوم
 .شماله اهل كال كرد مي فكر بود كسي هر، كني حس تونستي مي كلماتش از بعضي تو رو شمالي لهجه زدن

 .چسبه مي چايي با كردم درست خودم بخوريد هم ها كلوچه اين از بفرماييد ـ

 موقع و بود شده پنهون كلوچه الي كه گردويي مخصوصاً بود خوشمزه واقعاً گذاشتم دهنم رو كلوچه از اي تكه
 .كردي مي حس زبونت زير خوردن

 .شد حفظ خانوم رعنا جلوي آبروم و خوابيد شيكمم قاروقور صداي خوشمزه كلوچه و رنگ خوش چايي لطف به

 ؟كردي ازدواج بگو خودت از دخترم خوب ـ

 

 

 

 152 پارت

 خورد گره مژگان غمگين نگاه به نگاهم پرسيد مي شد مي آشنا كه اي غريبه هر بعد به اين از شايد كه سوالي
 .گفتم رعنا خاله به رو نعلبكي توي استكان گذاشتن با. زدم تلخي لبخند

 .گرفتم طالق ـ

 انگيز ترحم نگاه تحمل هرچند نداشتم دوست رو بود رعنا خاله رنگ ميشي چشماي تو كه ترحمي با جمع سكوت
 .افسانه زنعمو آميز تمسخر نگاه و آسيه عمه بد نگاه تا بود تر راحت رعنا خاله

 نبود قسمت حتما عزيزم نداره اشكال ـ

 .داد ادامه شدن بلند حين
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 .بيارم شام شم بلند ـ

 .كنه كمك رعنا خاله به تا شد بلند هم مژگان

 يادمه شدم باعث خودم يا بود همين كيوان با زندگي تو قسمتم يعني رفت رعنا خاله حرف به فكرم من اما
 شدم باعث دروغم با هم من يعني ديم مي تشكيل رو قسمتمون انتخابامون با خودمون؛ گفت مي جون خانوم

 !باشه اين قسمتم

 هاي كلوچه خاطر به اما، ترشي و ماست و محلي دوغ و تازه سبزي تا اومد مي چشم به بيشتر سفره وسط پلو لوبيا
 هم من، گرفت عهده به رو ظرفا شستن مسئوليت مژگان شام از بعد. بخورم نتونستم بيشتر قاشق چند خوشمزه

 خواب عالم به زدن مسواك بدون شد باعث خستگي انداختم خواب رخت تا دو اتاقا از يكي تو رعنا خاله كمك با
 .برم
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 باز دهن با مژگان ديدم شدم بلند كردم باز رو چشمام اجبار به اتاق پنجره نازك پرده الي البه از آفتاب تابش با
 تا سنگينه خوابش دونستم مي خوب رو اين گرفته رو چشماش جلوي رنگش  شكالتي موهاي از اي اليه خوابيده
 كردن شونه و اتاق كردن مرتب از بعد.بربياد دستش از كاري تونه نمي هم آفتاب نور شه نمي بيدار نخواد خودش
 انداختم سرم روي و سفيدم شال و كردم تن به مشكي شلوار با داشت سفيدي هاي گل كه اي قهوه سارافن موهام

 .گشتم رعنا خاله دنبال اتاق در بستن با و

 .عزيزم بخير صبحت دخترم سالم ـ

 .رفتم آشپزخونه طرف به و زدم لبخندي

  بخير هم شما صبح سالم ـ

 .زدگفت مي داد چندمتري از بودنش نو كه رنگي سفد هوله دادن با
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 .است ديگه چيز يه ايوون تو صبحونه، بريزم چايي منم بزني آب رو صورتت تا بيا ـ

 و ووارنگ رنگ مرباهاي و عسل و پنير با كه اي سفره ديدن با رفتم ايوون طرف به صورتم كردن خشك از بعد
 .نشست سفره كنار چايي هاي استكون سيني با رعنا خاله. شد باز اشتهام بود شده تزئين پز آب مرغ تخم

 .شه نمي بيدار حاالحاالها مژگان مادر بشين بيا ـ

 .نشستم رعنا خاله روي روبه لبخند با

 .شدم نمي مزاحمتون دونستم مي كشيديداگه زحمت خيلي ـ

 .كرد نصارم اي بامزه غرّه چشم چايي گذاشتن با

 .كردم درست خودم رو مرباها اين بيا، آخه داري زحمتي چه ـ

 به ها نديده عين گذاشتم كنار رو خجالتم بود خوشمزه واقعا ريختم محلي نان روي رو شاتوت رنگ خوش مرباي
 .كرد مي نگاهم بود خورده مُهر هاش لب روي كه لبخندي با رعنا خاله.افتادم سفره توي هاي خوردني جون

 سفره كردن وجور جمع و صبحانه خوردن از بعد. بود دلچسب خيلي شمالي روستاي در اون صبحگاهي هواي
 خواب از مژگان تا كردم بسنده ايوون توي نشستن به شناختم نمي رو جايي چون ولي كردم روي پياده هوس
 .گذشته در فكرم و بود گردش در حياط تو چشمم شدم تنها رعنا خاله رفتن با، بشه بيدار نازش
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 خونه داخل متشنّج جو متوجه شد مي رد خونه كنار از كه اي غريبه هر اما بود شده آرام خونه اوضاع اينكه با
 هاي زمزمه. بود مانده باقي اثراتش هم آقاجون عصبانيت از گذاشت مي برجاي رو اثراتش كه طوفاني مثل شد مي
 آورده دست به رو نسبي آرامش آقاجون حاال بود كرده عمل آرامبخش مسكن مثل آقاجون براي مامان گوشي در
 كيوان به عشقم بخاطر هرچند بودم گرفته دل به كينه حرفش بخاطر خانوم مرجان از اما نبودم اي كينه آدم. بود
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 روي غبار مثل هم من كينه، كرد مي درست رو چيز همه زمان گذر كيوان قول به كنم فراموش كردم مي سعي
 .شد مي پاك خانوم مرجان محبت با شايد بود آينه

 داد مي سفارش رو مارك بهترين  اي وسيله هر از جهيزيه ◌ٴ تهيه به كرد شروع خانوم مرجان حرف بخاطر آقاجون
 .غيره و چوبي وسايل برقي وسايل تمامي شد خريده تبريز از كه بافتي دست هاي فرش

 اين از اما كرد مي بيشتر كيوان با مشترك زندگي شروع براي رو اشتياقم كرد مي خوشحالم وسايل ديدن چند هر
  .افته بي قرض به افتاده وپا پيش حرف يك بخاطر آقاجون ترسيدم مي هم

 .اومدند جهاز بردن براي تبارش و ايل با خانوم مرجان كه بود مانده عروسي مراسم به هفته يك

 مامان چهره تو كه خوشنودي و رضايت و ديدم مي كه رو خانوم مرجان متعجب هاي چشم تو كه تحسيني برق
 ازش نفرت كه عزيزم خواهر هاي نگاه بايد چند هر. نداشت خواني هم بود آقاجون هاي لب رو كه پوزخندي با بود
 .رسيد مي گوشم به وسايل از تعريفشون ها مهمان بين شربت كردن پخش حين. گرفتم مي فاكتور رو باريد مي

 وسايل.بود شده آماده زندگي شروع براي واقعا خونه، كيوان متري صدوپنجاه آپارتمان در وسايل چيدن از بعد
 دست يك خورد مي چشم به برقي وسايل بقيه شوئي لباس و يخجال كنار داشت مشكي سفيد ست كه آشپزخونه

 كه يكادي ون فرش تابلو بود كرده پر رو پذيرايي داشت زيبايي طرح كه هايي فرش با نفره دوازده سلطنتي مبل
 برام كه چيزي خونه شدن تكميل بعد خورد مي چشم به ديوار روي زيبايي به بود آورده خودش حجره از آقاجون
 روي كه آبي مثل بود آقاجون از خانوم مرجان عذرخواهي هم آن افتاد اتفاق بود ممكن غير درواقع بود عجيب
 .كرد عوض رو خانوم مرجان به نسبت آقاجون ديد بريزي آتيش
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 پخخخخ ـ

 پيچيد ايوون فضاي تو مژگان خنده صداي من برگشتن با گذاشتم سينم روي رو دستم ترس از صدا باشنيدن
 .كردم نزديك هم به رو ابروهام
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 !شدم زهرترك خبرته چه ـ

 .كنه كنترل رو خندش تا گرفت دهنش جلوي رو راستش دست

 .كردند مي سِير هپروت تو خانوم انگار انگارنه كردم صدات چندبار دوني مي، حقته ـ

 .كردم مي مرور رو گذشته نبودم هپروت تو؛ گفتم دلم تو و زدم پوزخندي

 .برنداشتي زده زنگ گوشيت به گويا بود زده زنگ پوران خاله ـ

 .گفت سرم پشت هم مژگان و رفتم اتاق طرف به فرستادم لعنت خودم به مامان اسم شنيدن با

 .بود نگرانت فقط زدم حرف باهاش من نباش نگران ـ

 صداي شنيدن منتظر من و رسيد مي گوشم به متوالي هاي بوق. شد ساكت هم مژگان خونه شماره گرفتن با
 .مامان

 .دخترم سالم الو ـ

 .گرفت آرام دلم باشند ريخته آتيش روي آبي انگار مامان صداي شنيدن از بعد

 ؟خوبيد مامان سالم ـ

 .گفت داري بغض لحن با و كشيد عميقي نفس مامان

 .خوبيم ما عزيزم ممنون ـ

 .گشتند مي خودشون براي وخروس مرغ چندتا انداختم نگاهي حياط به پنجره از

 ؟خوبه آقاجون؟ شده  چي مامان ـ

 .حجره رفته خوبه آقاتم عزيزم آره ـ

 .كنه مي پنهون رو چيزي بودم مطمئن داشتم مامان از كه شناختي طبق

 ؟شده چي بگو وحسيني راست مامان ـ
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 .گفت كردن مِن مِن از بعد مامان

 اومده ديشب برداشته نه گذاشته نه اونم مسافرت رفته ترانه گفته عمّت به رفته شده ذليل پروانه اين بگم چي ـ
 .گاليه براي بود

 فشار دستم كف به كه هايي ناخن سر رو حرصم تمام و باشم خونسرد عميق نفس كشيدن با كردم مي سعي
 .كنم خالي دادم مي

 .شد بد حالش الل زبونم نكنه، گفت چي آقاجون ـ

 .گفت هولكي هول مامان

 ؟باشه گفتم چيزي من نگو آقات به فقط، نه نه ـ

 .كرد ناراحتم بود صداش تو كه التماسي

 ؟نداري كاري چشم ـ

 .داد جوابشو آقات نكن ناراحت خودتو عزيزم نه ـ

 .كردم خداحافظي بينه مي مامان انگار سرم دادن تكون با
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 .اومد اتاق به آب ليوان يه با مژگان

 ؟شده چي باز، بخور رو آب اين بيا ـ

 باريد مي ازش كنجكاوي كه چشمايي با مژگان شد كم عصبانيّتم از كمي كردم حس گلوم تو كه رو آب خنكي
 .دادم قورت هم رو قطره آخرين وقتي بود خوردنم آب گر نظاره
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 ؟شده چي ديگه بگو دِ ـ

 كردم بغل رو دستام نكرد باز رو ابروهام گره اما كاشت هام لب روي رو كوتاهي لبخند مژگان گردشده هاي چشم
 .شدم خيره خروس و مرغ به اتاق پنجره از

 .داده راپورت جونش عمه به رو سفرم و كرده خودشيريني پروانه، بشه خواستي مي چي ـ

 .كرد رخم نيم به نگاهي و شد نزديكم مژگان

 .سفر اومدي، نكردي كه كبيره گناه؟ كجاست اشكالش اين، خُب ـ

 .شد كاشته هام لب رو خود خودبه تلخي پوزخند

 .نداره مجردي هم اون مسافرت حق مطلقه زن يه عمه نظر از ـ

 .فرستاد گوشش پشت رو پيشونيش جلوي مزاحم موهاي و نشست پنجره لبه مژگان

 ؟فكريّه طرز چه اين بوقه عهد مگه بابا! داري اي عتيقه عمه داري قبول ـ

 .دادم نشون رو خودم تأسف وراست چپ به سرم دادن تكون با

 .كنه عوض بايد رو رفتارش دم مي نشون بهش تهران رفتم وقتي نباش نگران ـ

 .كشيدم خروس و مرغ ديدن از دست باالجبار و گرفت دستم از مژگان

 .كنم مي كمكت منم تهران رفتيم وقتي بزنيم گشتي يه بيرون بريم شو حاضر بيا حاال كن ولش ـ

 .گفت مانتو پوشيدن حين مژگان. كردم نگاه مژگان به رو الي◌ٴ سو در صداي باشنيدن

 .همسايه خونه بود رفته، جونه خاله ـ

 .شديم خارج خونه از رعنا خاله از خداحافظي و شدن حاضر از بعد
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 بهاري هواي افتاديم راه بود روستا نزديكي كه اي رودخونه طرف به مژگان همراه به بود زيبايي و سرسبز روستاي
 ذهنم از اي گوشه رو پروانه تربيت و عمه كار تالفي فكر كرد بهتر نسبت به رو حالم خرداد روزهاي آخرين

 ناكام هام چشم به رسيدن براي آفتاب تالش آفتابيم عينك لطف به. كنم رسيدگي بهش تهران رسيدم تا گذاشتم
 .شكست رو بينمون سكوت مژگان ماند

 ؟نداري آيندت براي فكري تو ـ

 .گفتم مژگان به رو كردم كم قدمام سرعت از

 ؟چيه منظورت ـ

 .افتادم راه سرش پشت هم من و داد ادامه راهش به من خالف بر مژگان

 ؟باشي نشين خونه خواي مي كي تا! بگذروني كسالت به رو وقتت كه خواي نمي، فقط نداشتم منظوري ـ

 .شدم مي افسرده رفت مي پيش اينطوري اگه گفت مي راست مژگان

 .كنم پيدا كار يه بايد گي مي راست تو ـ

 از ليوان دوتا با رو چايي فالسك فوري مژگان نشستيم درخت سايه زير و رسيدم رودخونه كنار به دقايقي از بعد
 .درآورد سبد

 .فرستادم سرم باالي رو عينكم بود بخشي آرامش و دنج محيط بودم رودخونه سكوت محو

 كنه مي زيبا آرايش با رو عروس كه آرايشگري مثل بودند كرده احاطه رودخونه دورتادور كه درختاني سايه
 .شكستند مي رو سكوت پرندگان  صداي گاهي گه بود شده زيبا هم رودخونه

 روي رو رضايت لبخند داد قلقلك رو بينيم هل خوش بوي، شد رودخونه به من ديد مانع چايي ليوان با مژگان 
 .آورد هام لب

 .بودم كرده هوس خيلي ممنون ـ

 :گفت هاش لب طرف به ليوان بردن حين و كرد نازك چشمي پشت مژگان
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 ؛ديگه اينيم ما ـ

 مژگان مديون رو من و بودند فراري من از وغصه غم بودم مژگان با موقع هر. شد صرف مژگان هاي وراجي با چايي
  .آورده شانس سهيل با مشترك زندگي تو كه خوشحالم هست اي سرزنده و شاد دختر كردند مي

 .شديم خونه راهي مژگان اعالم با كه بود دو هاي نزديكي ساعت
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 سفيدي راه راه و داشت  خاكستري پوست كه ملوسي گربه بود ها خروس و مرغ به پاشيدن دون مشغول رعنا خاله
 .بود زدن چرت حال در درخت سايه زير بود كمرش روي

 .جون خاله سالم ـ

 رو لبش گوشه خال، كاشت هاش لب روي رو لبخندش و آورد باال رو سرش مژگان صداي شنيدن با رعنا خاله
 .اومد مي تپلش صورت به هم كوچيكش بيني داشتم دوست

 :گفت خونه به رفتن حين و كشيد بود بسته كمرش دور كه چادري به رو هاش دست

 .چينم مي رو سفره االن، برم قربونتون بياين ـ

. چيد ايوون توي رو نهار سفره رعنا خاله مژگان و من كمك با بود كرده پر رو خونه فضاي كوفته خوش بوي
 سفره وسط پياز مژگان بود انداخته راه رو دهنم آب رنگ اي فيروزه سفالي هاي كاسه تو بزرگ و تپل هاي كوفته

 پياز جون به ها زده قحطي مثل بود متنفر پياز از كه مژگاني كردم مي نگاهش تعجب با كشيد خودش طرف به رو
 .كرد مي هم تعريف پياز مزه از كه شد كامل وقتي تعجبم. بود افتاده

 .شد سهيل با زدن حرف مشغول مژگان شدم نهار هاي ظرف شستن مشغول نهار از بعد

 مشغول خورد مي چشم به رنگش سبز تسبيح كه بزرگي سجاده كردن باز نمازش چادر كردن سر با هم رعنا خاله
 .شد خوندن نماز
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 هم خاله ديد مي رو ديشب سريال تكرار مژگان، حياط برم گرفتم تصميم آشپزخونه از شدن فارغ از بعد
 سايه از دست اجبار به من پاي صداي شنيدن با گربه بشينم درخت سايه زير كردم هوس كرد مي همراهيش

  .رفت حياط ديگه گوشه به و كشيد

 امكانات شايد روستا توي زندگي داشتم دوست رو ها سبزي خوش عطر دادم تكيه درخت به و نشستم سنگ روي
 صداي هم گاهي رسيد گوشم به مرغا قدقد صداي   بستم رو بودچشمام طبيعي چيز همه اما نداشت رو شهر
 .نداخت مي پارازيت بينشون گربه

 ...كرد سفر گذشته به فكرم باز 

 

 

 

 159 پارت

 حسن عمو گوش به وقتي عروسي خبر، آقاجون خصوص به ديدم مي همه چهره تو رو عروسي براي شوق و ذوق 
 از هم كيوان، داشت دوست خودش نداشته بچه مثل رو كيوان بود شده رو اون روبه اين از اش روحيه رسيد

 دوخته مخصوصش خياط دست به خانوم مرجان نظر طبق كه عروسيم لباس. بود راضي حسن عمو خوشحالي
  .گفتم احسنت خياط هنر و انتخاب به ديدم رو لباس وقتي اما شدم دلگير دخالتش بخاطر اول بود شده

 به هم سفيدش رنگ دار پف تنه پايين و تنگ باالتنه بود رفته كار به لباس هاي آستين تو كه داري طرح هاي نگين
 كه هايي چشم با هم خانوم مرجان كردن تعريف به كرد مي شروع اشتياق با ديد مي كسي هر بود برف سفيدي

  .كرد مي تشكر ها تعريف جواب در باريد مي ازش غرور

 .خانوم مرجان نه بودم راضي من نه اما ببينه تنم رو لباس كه خواست مي ازم ملتمسش هاي چشم با كيوان

 كه اين بودم ناراحت كرد مي دخالت مون زندگي تو كه اين از اما داشت رو خودش خاص اخالق خانوم مرجان
 نصيحت اما بودم چركين دل دستش از بود نظرش طبق، آرايشگاه، عروسي كيك طبقات تعداد، دعوت كارت
 اما، بشه برگزار احسنت نحو به فرزندش تك عروسي داره حق خانوم مرجان كه، كردم گوشم آويزه رو مامان
 ؟نداشتم انتخاب حق مجلس اون عروس عنوان به من آيا اومد مي پيش برام سوال اين ذهنم از اي گوشه
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 مرجان دخالت دونستم نمي اما، بشه خاطر رنجيده من از كيوان عروسي دم كنم بزرگ رو موضوع خواستم نمي
 .نداره تمومي مون زندگي تو خانوم
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 ؟نشستي تنهايي چرا دخترم ـ

 و رفتم ايوون به و كشيدم درخت سايه از دست رعنا خاله احترام به خورد ايوون به چشمم رعنا خاله صداي با
 .دادم تكيه پشتي به و نشستم رعنا خاله كنار

 .اومديد كي نفهميدم ببخشيد ـ

 .گذاشت نمايش به رو هاش گونه روي چال دوباره و كاشت هاش لب روي رو شيرينش لبخند رعنا خاله

 .افتادم هام جووني ياد ديدمت وقتي از ـ

 .داد ادامه و گذاشت ام گونه روي رو راستش دست

 .عميقه خيلي كه بينم مي هات چشم تو رو غمي ـ

 :گفت سينم روي داد سُر گونم از رو دستش

، ببري بين از توني نمي شد دار ريشه وقتي، ده مي پرورش و داره مي نگه خودش تو رو غم كه جايي تنها اينجا ـ
 .نشه دار ريشه غمت كن سعي

 ؛داد ادامه تلخي با دوخت نارنج درخت به و گرفت من از چشم

 شه مي پير رفته رفته قلبت، اما افته نمي چروك صورتت شه نمي سفيد موهات، كنه مي پيرت بشه دار ريشه اگه ـ
 .بره مي بين از رو مزرعه كه آفتي مثل

 .دوختم چشم زانوهام دور خورده گره هاي دست به انداختم پايين رو سرم
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 حقيقت حرفاش ولي فضوليّم دختر كنه فكر خواستم نمي اما بكشم رعنا خاله زندگي به سركي خواست مي دلم 
 .داشتم باور كه بود تلخي
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 از كرديم جان نوش رو شمالي غذاي انواع رعنا خاله خوب پخت دست لطف به گذشت مي سفرمون از روزي دو
. بود ترشيجات به مژگان شديد عالقه بود عجيب من براي كه چيزي، تره ترشي و قاتوق باقالي تا بگير ميرزاقاسمي

 زيرزمين تو كه ميزد هايي ترشي هاي دبه به ناخونكي اومد مي چپ رفت مي راست بود متنفر ترشي از كه مژگاني
 .بود شده رديف رعنا خاله خونه

 .شد مي بيشتر روز روزبه اشتهاش خورد مي كم غذا رژيم نيّت به كه مژگاني  بود اينجا جالب 

 بيشتر رو اشتهام شده كباب هاي بادمجون خوش بوي كرد مي درست بادمجون كشك نهار براي امروز رعنا خاله
 .برسه نهار وقت زودتر چه هر كردم مي دعا دعا كرد

 :گفت زاري حالت با گذاشت شكمش روي رو دستش ها بچه عين مژگان 

 ؟شه مي آماده كي نهارت جون خاله، گشنمه واي ـ

 هم من داد ترجيح قرار بر رو فرار؟ بوئيه چه اين واي گرفت دهنش جلوي رو دستش فورا شد گاز اجاق نزديك تا
 در جون به دستم با نگران هم من رسيد گوشم به شويي دست از زدنش عوق صداي رفتم سرش پشت نگران
 .افتادم

 !؟آخه شد چت؟ خوبي جان مژگان، مژگان ـ

 .رسيد گوشم به مژگان حال بي صداي دقيقه چند از بعد

 .نباش نگران خوبم، خوبم ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

181 
 

 .اومد زد مي هم قاشق با كه قندي آب ليوان يه با باريد مي ازش خونسردي كه اي چهره با رعنا خاله

 .شي مي بهتر بخوري و اين عزيزم كن باز و در ـ

 راستش دست از بود بدش حال از نشون لرزونش هاي لب رفت مي زردي روبه مژگان چهره كرد باز و در مژگان
 .چسبوندم لبش به رو قند آب ليوان نشستن از بعد رفتيم پذيرايي طرف به آروم گرفتم

 .شده بد حالت خوردي ترشي بس از ببينم بخور ـ

  زد لبخندي رعنا خاله

 .طبيعيه ها نشونه اين عزيزم نه ـ

 .گفتم خاله به رو شده گرد هاي چشم با مژگان و من

 ؟چي ي نشونه ـ

 :گفت شدن بلند حين خاله

 ؛شي مي مادر داري داده نشون من به تجربه ـ

  گذاشت كنارش رو ليوان مژگان

 ؟چي ـ

 .كردم نوازش رو كمرش دستم با كردم قفل بغلم تو رو مژگان  زدم لبخندي خوشحالي از 

 ؛شم مي خاله دارم من يعني ـ
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 اي بچه صدقه  قربون همش خاله، زياد خيلي بودم خوشحال من ولي بود وناباوري بهت تو ساعتي چند مژگان
 .داد مي قرار مژگان اختيار در رو خود پزشكي هاي توصيه، باشه داشته وجود نبود معلوم كه رفت مي

 :گفت،نكرد قبول بده خبر بزنه زنگ سهيل به كردم اسرار قدر چه هر

 .بزنه جار بعد بشه مطمئن بايد_

 مژگان سفارش به كه ترشي كباب كنار خوشمزه هاي كلوچه خوش عطر گرفت كوچيكي جشن يه خاله شب
 مسابقه خوردن تو باهم داد نمي فرصت من به مژگان ولي بود كرده تحريك رو اشتهام محلي نان با بود پخته

 .بود شده رعنا خاله خنده موجب كه بوديم گذاشته

 .بريم شهر به گرفتيم تصميم شب اون فرداي

 مردم وگوي گفت كرد مي نوازش رو بينيم معطر هاي سبزي، ترشيجات انواع، دودي ماهي بوي رفتيم روز بازار به 
 سعي حتي بود ايران هاي زبان و ها لهجه عاشق بچگي از رسيد مي گوشم به شمالي شيرين لهجه با محلي

 ياد رو اصفهاني لهجه و تركي زبان از اي جمله چند داشتم دانشگاه تو كه دوستايي لطف به بگيرم ياد كردم مي
 .نداشتم مهارت شمالي لهجه تو ولي بودم گرفته

 .كنيم خريد خونه براي مقدار يه كه بهتره ـ

 :گفتم و كردم تائيد رو مژگان حرف سرم دادن تكون با

 .كرديم خالي رو رعنا خاله يخچال تو شكم لطف به ـ

 :گفت شونش روي بزرگش كيف كردن مرتب حين شده گرد چشماي با و فرستاد باال رو ابروهاش مژگان

 !؟چي هات گونه؟ ديدي رو چشمات زير گوشت ديدي آينه تو رو خودت!؟ من لطف به چرا ـ

 خندم صداي بگيرم نتونستم رو خندم جلوي بده ادامه اون بگم چيزي من بود منتظر زد كمرش به رو دستش
 شد قطع خندم كردم احساس پهلوم تو كه دردي با شد گم آمد و رفت حال در مردم و ها فروشنده صداي بين
 :گفتم پهلوم دادن ماساژ حين، كرده بيچارم پهلوي نثار رو معروفش هاي بشگون از يكي مژگان فهميدن تازه

 .شه مي قرمز باز حتما دستت بشكنه ـ
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 :گفت و زد گره هم  تو رو ابروهاش مژگان

 خودش رو خندش صداي باشه سنگين بايد دختر، نذاشتي برام آبرو پيچيده خندت صداي؟ خبرته چه، حقته ـ
 .مردم به برسه چه بشنوه نبايد

 مژگان رو مادرشوهرش رفتار حتما بودم گرش نظاره فقط باز دهن با بود شده گرد تعجب از چشمام من بار اين
 .بود گذاشته اثر هم

 .شد بلند اون خنده صداي بار اين كه ديد چي من چهره تو مژگان دونم نمي 

 .كرد مصنوعي سرفه كنه كنترل رو خندش تا گرفت دهنش جلوي راستش دست با عادتش طبق

 اگه كن عَرعَر اصال، خندي مي بلند آخه چه من به كردم مي شوخي دختر بود دار خنده خيلي قيافت خدايا ـواي
 .گرفتم رو جلوت

 .فرستادم دندونام زير به رو لبم گوشه حرص از آوردم جوش آخرش حرف با

 .بدون كشته رو خودت مژگان _

 لحن با و گذاشت شكمش روي رو دستش كنه عوض رو موضوع داد ترجيح نيست مرادش وفق اوضاع ديد مژگان
 .گفت اي گونه بچه

 .داله گناه نزن و مامانم خاله _

 .رفتيم فروشا ماهي طرف به و گرفتم رو دستش زدم لبخندي حرفش با
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 .بزنيم ساحل به سري گرفتيم تصميم خريد از بعد
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 صداي و دادم تكيه ماشين به داشتم دوست رو بارون نم بوي اما بود داده فراري ساحل از رو مردم ابري هواي
 .رسيد مي گوشم به نواز گوش ملودي مثل دريا امواج

 .ترسم مي من ترانه ـ

 .كردم قفل مژگان نگران چشماي به رو چشمام

 !؟ترسي مي چي از، چرا ـ

 :گفت طوفاني درياي به خيره و كشيد آغوش به رو دستاش و داد قرار چپش پاي پشت رو راستش پاي

 .شدن مادر از، مسئوليت از ـ

 .كاشتم سفيدوتپلش گونه روي اي بوسه گذاشتم هاش شونه روي رو دستم و زدم لبخندي

 .ده نمي كسي هر به خدا كه نعمتيه شدن مادر، كنه مي كمكت خودش خدا؛  آبجي نداره نگراني ـ

 .كشيد آغوش به و من اون بار اين كرد حس رو صدام تو بغض مژگان

 .شم مي خاله من شي مي مادر، كني مي ازدواج باز، بزرگه خدا برم قربونت ـ

 اولين بزنه رو دلت تلخيش كه لبخندي، بشه محو تلخ لبخند با گيره مي رو نفست راه كه بغضي سخته خيلي
 .شديم خونه راهي و شديم ماشين سوار اجبار به وبرق رعد صداي با شد گم بارون قطرات بين اشكم قطره

 :گفت خاله كه، دادم مي جاي خاله كوچك يخچال توي رو ها خريد

 .گرفتن هم قدر چه ببين، انداختيد خرج به رو خودتون چرا آخه ـ

 .بوديم خاله غرغراي و اعتراض شاهد بوديم اومده كه وقتي از

 .برگشم و گذاشتم فريزر توي رو ماهي بسته آخرين

 .كنه مي جارو رو يخجال روز چند اين تو مژگان نترسيد نكرديم كاري برم قربونت ـ

 .شد بلند اتاق از مژگان اعتراض صداي

 !؟پرخورم من شكمت بخوره كارد، ترانه ـ
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 .شد خارج آشپزخونه از سرش دادن تكون با خاله

 ارتباط در مامان با تلفني تماس با پروانه بود خوابيده طوفان انگار كرد آسوده رو خيالم داشتم خونه با كه تماسي
 .شد مي شروع دوباره طوفان من برگشت با شايد زد مي سر مختلف هاي بهونه به گاهي گه عمه اما بود

 .شد اتاق راهي و كرد بهانه رو خستگي مژگان مختصري شام خوردن از بعد شب

 ...كرد ايوون راهي رو من پاهام بود  زده سرم به خوابي بي من ولي
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 آسمونه پادشاه ماه كردم مي فكر بودم كه بچه بود برابر  چند ها ستاره بين ماه زيبايي بودم آسمون هاي ستاره محو
 .زدم لبخندي هستند سربازاش ها ستاره و

 .شباش مخصوصاً زيباست هميشه آسمون ـ

 :شد خيره آسمون به و نشست كنارم چاي سيني با رعنا خاله

 .ده مي دلداريم كه آسمونه اين افتم مي ها گذشته ياد و گيره مي دلم وقت هر من ـ

 :گفتم خاله به رو گذاشتم كنار و خجالت  گرفتم دستام بين رو چايي ليوان

 .بدونم گذشتتون درباره دارم دوست خيلي ـ

 انگشتره به خيره. ديد شد مي راحتي به ماه نور زير رو تلخيش كه كاشت هاش لب روي تلخي لبخند رعنا خاله
 :گفت داد مي نشون خودي راستش دست تو كه رنگش اي فيروزه

 دختر تا سه دربياره تونست نمي رو خونواده خرج نداشت حسابي و درست كار آقاجونم بودم خونواده اول دختر _
 از كاري اما ديدم مي آقاجونم هاي چشم تو رو شرمندگي، بيشتر هاشون خواسته و شدند مي بزرگتر روز روزبه كه
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 پيدا كار شمالي ازشهرهاي يكي تو دوستش لطف به  بود خندون و شاد هميشه عكس بر روز يه اومد نمي بر دستم
 .فروشا ماهي حجره تو فروشي ماهي اونم بود كرده

 :داد ادامه كوتاهي سكوت بعد خاله چسبوندم هام لب به رو چايي ليوان

 آقا اكبر وانت پشت رو اثبابمون تمام كرد راضيش وعيد  و وعده با آقاجونم اما نبود راضي مادرم اولش _
 .شديم مازندران راهيه و ريختيم همسايمون

 

 

 

 165 پارت

 :داد ادامه بود آويزون ايوون ستون از كه هايي گلدون به خيره و كشيد سردي آه خاله

، كرديم عادت اما بود سخت خيلي آشنايي و فاميل هيچ داشتن بدون غريب شهر يه تو كرديم مي غريبي اوايل ـ
 بازار تو هم رو روزا بقيه و ماهيگيري رفت مي روز يه اي هفته بود خوب آقاجونم شغل نداشتيم قبولش جز اي چاره
  .نداشتيم اي گاليه هم ما بود خوب آقاجون آمد در چون اما آورد مي فشار بهمون غربت اينكه با، فروخت مي ماهي

 ليوان خورد مي سرد رو چايي بودم كرده پيدا ازش كه شناختي طبق خورد رو شدش سرد چايي از اي جرعه خاله
 :داد ادامه و كرد بهم نگاهي گذاشت سيني داخل رو خالي

 تموم كه رو راهنمايي داشتيم خوبي زندگي تر كوچيك آشپزخونه و كوچيك اتاق دوتا تو بود خوب مون زندگي ـ
 .شدم خياطي يادگيري مشغول مادرم اجبار به ندادم ادامه ديگه كردم

 :داد ادامه و كاشت هاش لب روي دلنشيني لبخند

 نهار براي كرد نمي وقت آقاجون چون، كتاب حساب و درس تا خوره مي دردم به بيشتر خياطي داشت اعتقاد ـ
 فروشا ماهي بازار راهي و زدم مي چادرم زير منم، براش ببرم من تا داد مي دستم به رو غذا بقچه مادرم خونه بياد
 .كردم مي كمكش موندم مي آقاجون كنار هم وقتا گاهي نداشتم كاري كسي با بودم زيري سربه دختر شدم مي
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 بغل رو زانوهام، شد مي جذاب برام رعنا خاله گذشته، داخل برم نداشتم دوست لجبازي با اما كردم سرما احساس
 :بده ادامه تا دوختم رعنا خاله نازك هاي لب به چشمم و كردم قفل زانوهام زير رو دستام و كردم

 

 

 

 166پارت

 آقاجونم نداشته پسر جاي بود خوبي پسر بود يونس اسمش بود كرده استخدام دستيار آقاجونم بود وقتي چند ـ
 دونم نمي اما، زدند مي صداش يونس داداش خواهرام كه طوري بود نشسته همه دل به مهرش بود كرده پر رو

 درسته خريديم كوچيكي خونه شد بهتر مون وضع و گذشت سالي يه نكنم صداش داداش من شد مي باعث چي
 دست به غذا بقچه زودتر شدم مي مشتاق شد مي ناهار وقت كه روز هر، نبوديم مستاجر ديگه اما بود كوچيك كه

 ماتم دلم ديدم نمي رو سياه چشماي اون روز يه اگه اما عادته روي از چيزي كردم مي فكر اوايل، بشم بازار راهيه
 پسر دلم فقط نبودم روياها اين تو من اما زدند مي خواستگار بهانه به رو خونمون در رفته رفته. شد مي كده

 تنها و تك رو مادرش كه پسري، خواست مي رو داد مي ماهي بوي بابام دستاي مثل دستاش كه مهربوني و دل ساده
 .اومد مي شهر تا حالل نون آوردن در براي و بود كرده ول روستا تو

 ◌ٴ شكننده نبودم مايل هم من كنه مي مرور داره ذهنش تو رو روزها اون انگار كرد سكوت دوباره رعنا خاله
 .بود رفته فرو عميقي خواب به درخت زير كه افتاد گربه به چشمم باشم سكوت

 با كرد باز و در خندون لبي و شيريني و ميوه با آقاجونم كردم مي جارو و آب رو كوچيكمون حياط كه روز يه ـ
 آقاجونم استقبال به هميشه مثل هم مادرم زد صدا رو مادرم بلند صداي با و شد تر عميق لبخندش من ديدن
 .است شده ييد◌ٴ تا آقاجونم نظر از كه خواستگاري، بياد خواستگار برام قراره فهميدم دوساعت از بعد، اومد

 :گفتم شرمندگي با و گرفتم دستاش از كه بشه بلند خواست خاله

 !؟بگيد رو ادامش خوايد نمي ـ

 :گفت و كاشت پيشونيم روي اي بوسه خاله

 .گم مي رو ادامش فردا بخوابي بري بهتره، گفت ساعت يه تو شه نمي رو خاطره عمر يه ـ
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 به اي دقيقه چند، داشتم دوست رو شب سكوت من ولي، برم هم من تا نبست رو در اما شد خونه وارد خاله
 اجبار به كشيدم كه اي خميازه با بود كرده مشغول رو ذهنم رعنا خاله گذشته كنجكاوي شدم خيره ها ستاره
 .بستم رو در و شدم خونه وارد و گرفتم آسمون از چشم

 

 

 

 167پارت

 .رفتم عميقي خواب به هام چشم بستن با رفتم بود كرده پهن مژگان كه خوابي رخت سمت به

 .شدم بيدار خواب از مژگان غرغرهاي با صبح

 .ترانه، ترانه؟ خوابي مي چقدر، ديگه شو بلند! خوابي همش، اَه ـ

 :كشيدم اي خميازه كردم باز رو هام چشم اكراه  با مژگان هاي تكون لطف به بود افتاده جونم به دستش با مژگان

 .شم مي  بلند االن بابا خبرته چه ـ

 :كشيد خودش طرف به طناب مثل رو راستم دست مژگان

 .رفته سر حوصلم بارونيه هوا شو بلند اَه ـ

 حال در رعنا خاله رفتم آشپزخونه طرف به  موهام كردن شونه و خواب رخت كردن جمع و شدن بلند از بعد
 :بود باريكش كمر هاي استكون تو ريختن چايي

 .جون خاله بخير صبح سالم ـ

 :گفت و كاشت هاش لب روي لبخندي صدام شنيدن با خاله

 .ريزم  مي چايي برات بياي بزني آب رو صورتت تا عزيزم بخير صبح ـ

 :داد جواب لبخندي با رو بود چشمام تو كه سوالي خاله گذشت خاله و مژگان بگوبخند بين رو صبحونه
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 .بگم رو ش بقيه كنارم بشين بيا باشه ـ

 .دوختم چشم خاله هاي لب به منتظر و نشستيم كنارش مژگان همراه
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 از مژگان چند هر بگه رو ادامش خاله بوديم منتظر سكوت با هم ما بود خيره تلوزيون خاموش ◌ٴ صفحه به خاله 
 :بود مطلع خاله گذشته

 و بافتم خيس خيس رو بلندم موهاي و رفتم حموم به اجبارش به منم كرد مي آماده مهمونا براي رو خونه مادرم ـ
 وال  و هول به دلم اينكه با انداختم سرم روي هم رو رنگي خوش روسري و كردم تنم بلند دامن بوليز دست يه

 قوري دستورش به، بست رو درش و فرستاد آشپزخونه به منو مادرم در صداي با بود روشن دلم ته اما بود افتاده
 با دقيقه ده از بعد نبود ها مهمون به حواسم اصال كردم دم چايي گرفتم سماور شير زير رو قرمزيش گل چيني
 كنم سالم تا كردم بلند و سرم وقتي شدم خارج آشپزخونه از و ريختم رنگ خوش چايي سيني يه مادرم صداي
 مادر طرف به مامانم تذكر با بينم مي شيريني خواب دارم كردم مي فكر شد قفل يونس براق چشماي تو چشمم

 داشتم دوست خوشحالي از اما نشستم مادرم كنار زير سربه همه به چايي كردن تعارف از بعد رفتم يونس پير
 .كنم پرواز

 :داد ادامه خاله؟ شه مي چي آخرش ببينيم بوديم منتظر مژگان و من

 با مشتركم زندگي هم خونه همين تو روستا اين تو اونم شد برگزار ساده خيلي ازدواجمون نيارم درد رو سرتون ـ
 با رفت مي پيش خوب زندگيمون. كرد مي زندگي ما كنار هم يونس مادر كلثوم ننه البته كردم شروع رو يونس

 بارو مادرم اسرار با آقاجون مدت يه از بعد بودم راضي من خوب ولي گذشت مي سختي به يونس كارگري پول
 .كلثوم ننه و يونس و موندم من شدند تهران راهيِ و كردند جمع رو بنديلشون
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 :گفت مژگان كنه مي زندگي داره دوباره رو ها روز اون انگار كرد سكوت باز رعنا خاله

 !؟گي نمي رو اش بقيه جون خاله ـ

 :داد ادامه و زد تلخي لبخند خاله

 براي بهتره كوره اجاقش عروست، خوندند مي كلثوم ننه گوش زير همسايه درو تمام نشديم دار بچه مدت يه ـ
 .بگيري اي ديگه زن پسرت

 :داد ادامه و زد لبخندي رعنا خاله

 :گفت مي كلثوم ننه ولي بود كور اجاقت اگه مخصوصاً بود باب زن گرفتن ها موقع اون ـ

. همونه خواست خدا چي هر، نه اگه ده مي بچه پسرم به بدونه مصلحت خدا اگه همونه باشه چي هر قسمت _
 تنهاتر قبل به نسبت بست دنيا اين از هميشه براي رو چشماش و گذاشت تنهامون كلثومم ننه بعد وقت چند
 رو همديگه تر كم چند هر رفت مي ماهيگيري به دوبار اي هفته و بود گرفته رونق كارش يونس بودم شده
 :گفت مي اخم با آوردم مي رو بچه اسم موقع هر بود نشده كم عشقمون از اما ديديم مي

 .باشم داشته بچه خوام نمي سياه سال صد نباشي تو مادرش كه اي بچه بخواد خدا چي هر _

 اون پسره گفتم مي من بود خوشحال خيلي يونس نداشتيم مشكلي ديگه شدم باردار و خواست خدا مدت يه بعد 
 پيدا برام تا گشت مي رو روستا و شهر كنم هوس چيزي يه بود كافي خريد مي ديد مي چي هر دختره گفت مي
 ...اما بود آورده شو شيريني نيومده بچه كنه

 خاله ◌ٴ گونه رو كه اشكي، بشكنه نبود مايل هم مژگان كه بود حدي به سكوت تلخي كرد سكوت باز خاله
 :گفتم خاله به رو؟! شد چي يعني آورد درد به رو دلم كرد مي خودنمايي

 !؟گيد نمي رو اش بقيّه ـ

 :گفت زد مي فرياد صداش تو كه بغضي با كرد سد رو اشكش راه دستش با
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 بودم مخالف من كنند صيد ماهي فروش براي تا رفتن دريا به دوستش اسرار با يونس بود بارداريم آخر روزاي ـ
 :گفت يونس اما

 طوفاني دريا نشد خبري ازش روز دو و رفت يونس باشم مادرش و دخترم كنار مدت يه خوام مي برم رو بار اين _
 رو يونس سراغ مدام گرفت زايمانم درد كه وقتي بياره خبر يونسم از تا دريا بره كرد نمي جرئت كسي بود
 .شدم بيهوش كه اومد فشار بهم انقدر بود بريده رو امونم درد گرفتم مي

 كه صدايي با آب خوردن از بعد و انداخت  مژگان به آميزي محبت نگاه خاله داد خاله به آبي ليوان مژگان
 :گفت بود شده دار خش

  .دادند هم با رو يونس و دخترم مرگ خبر اومدم هوش به وقتي ـ

 .برد خودش با دخترشم و رفت يونس 
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 چه داد مي بارون بارش  از نشون خونه شيرواني روي چيك چيك صداي كرد خودنمايي بينمون باز تلخي سكوت
 تسلي تونست مي عشقش وجود از كه يادگاري دادن دست از با همزمان عشقش دادن از، داشت سختي زندگي

 .سخته خيلي باشه بخشش

 .شد شناور گونم روي اشكي قطره آورد فشار بهم بغض 

 يونس خاطرات با گرفتم تصميم نكردم قبول من اما تهران ببره خودش با تا اومد دنبالم مامانم مرگشون از بعد ـ
 .كنم زندگي خونه اين توي

 :گفت و كشيد دارش نم هاي گونه به دستي سرد آه با همزمان خاله

 .باشم نهار فكر شم بلند كردم ناراحتتون ببخشيد ـ
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 خريدم جونم به رو بارون نم بوي كردنش باز با رفتم پنجره طرف به من و شد آشپزخونه راهي خاله همراه مژگان
 به مرگش بعد نشد حاضر كه بود همسرش عاشق قدر چه كردم فكر خاله زندگي به باز و نشستم پنجره لب روي

 به گرفتم حياط از چشم گوشيم صداي با، داد ترجيح خانوادش كنار در زندگي به رو روستا تو تنهايي، بره تهران
 :كردم وصل رو تماس گوشي برداشتن با و رفتم اتاق طرف

 ؟بفرماييد الو ـ

 :پيچيد گوشي تو آقاجون گرم صداي

 ؟من تغاري ته خوبي دخترم سالم ـ

 شده تنگ براش دلم چقدر فهميدم تازه آقاجون صداي شنيدن با

  ؟چطوره مامان؟ هستيد خوب شما ممنون آقاجون سالم ـ

 شد راحت خيالم رسيد گوشم به كه خندش صداي

 ؟گذره مي خوش ما بدون، خوبه مامانتم، خوبم من ـ

 :گفتم خوردم سُر ديوار كنار

 مامان غرغراي براي مخصوصاً، شده تنگ براتون دلم ـ

 :گفت مامان به رو انگار شد بلند باز آقاجون ◌ٴ خنده صداي

 ؟گفت چي دخترم خانوم شنيدي ـ

 .شد بلند مامان اعتراض صداي

 !؟ام غرغرو من حاال گم مي بهت آي مي بريده گيس ـ

 دوتاشون هر از كوتاه وگوي گفت مامان از پرسي احوال از بعد شد قاطي باهم آقاجون و من ◌ٴ خنده صداي
 :كرد مي نگاهم گرد هاي چشم با كه ديدم اتاق در به تكيه رو مژگان و كردم بلند رو سرم كردم خداحافظي

 !؟من به زدي زُل قورباغه عين شده چي ـ
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 اومد تر نزديك كرد نصارم اي غرّه چشم مژگان

 .بود شده تنگ هات خنده براي دلم بودم  نشنيده رو خندت صداي وقته خيلي ـ

 :گفتم روم روبه ديوار به خيره و زدم پوزخندي و كردم قفل زانوهام دور رو هام دست

 .شده تنگ سابق ترانه براي دلم خودمم ـ

 :گفت و گذاشت راستم ◌ٴ شونه روي رو دستش مژگان

 .كنه مي حل رو چيز همه زمان گذشت ـ

 جاي مثل كنه مي كدر رو رنگش بلكه كنه نمي حل رو چيز همه زمان گذشت دونستم مي خوب و اين خودم
 موضوع كردن عوض براي، موندگاره صورتت روي ابد تا اما شه مي رنگ كم رفته رفته صورتت روي كه زخمي
 :گفتم

 ؟كجاست خاله ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش مژگان

 .كنم مي درست من رو نهار بخوابه بره گفتم كرد مي درد سرش ـ
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 :بلندشدم و دادم تكون رو سرم

 .خوريم مي چيزي املتي بكشي زحمت خواد نمي ـ

 دادم تكيه ايوون ◌ٴ نرده به رفتم ايوون به بود شده كم بارون بارش شدت از. كرد قبول خواسته خدا از هم مژگان
 شد مي كم بارون قطرات از رفته رفته بودند شده خسته باريدن از ديگه ابرها گرفتم بارون زير رو هام دست و
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 و انداخت مي صورتش روي رو چادر خجالت از كه عروسي تازه مثل زد مي چشمك ابرها پشت از كمان رنگين
 :شد مي كم خجالتش از كم كم

 .روي پياده براي ده مي جون، هوايي چه بيني مي ـ

 :گفتم برگردم اينكه بدون كشيدم هم آغوش به رو هام دست و كاشتم هام لب روي تلخي پوزخند

 .دونفرست هوا عاشقا قول به باشي داشته رو همراهت كه شرطي به روي پياده براي ده مي جون آره ـ

 :گذاشت راستم ◌ٴ شونه روي رو دستش اومد تر نزديك بود پشيمون خودش ◌ٴ گفته از كه مژگان

 !باوركن نداشتم منظوري من، من ـ

 :كاشتم اش گونه روي اي بوسه و زدم لبخندي

 .پروانه حتي همه براي، شده تنگ تهران براي دلم، عزيزم دونم مي ـ

 :گفت و كرد حياط به رو مژگان

 .بريم بايد ديگه روز دو يكي شده تنگ دلم منم ـ

 روستا دختراي از يكي عروسي عصر شد خورده محلي ماست و ترشي با بودم كرده درست من كه املتي با نهار
 و سن  كم خيلي عروس. شديم عروسي راهي مژگان و من اسرار با خاله روحي حال كردن عوض براي كه بود

 و بود نشسته داماد كنار بود شده برو دل تو خيلي داشت تن به كه محلي دوز دست لباس با اما زد مي سال
 كه من عروسي برعكس شد مي برگزار پيله شيله بي و ساده چقدر كردند مي محلي رقص شمالي آهنگ با ها مهمان

 روز به فكرم و بود گر نظاره رو جوون دخترهاي هاي  رقص چشمم. شد مي خانوم مرجان تائيد مورد بايد چيز همه
 .رفت خودم عروسي

 

 

 172پارت



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

195 
 

 به كه بلندم موهاي بودم شده تغيير چقدر ديدم آينه تو رو خودم عروس لباس پوشيدن از بعد آرايشگاه توي
 از كه توري لطف به بود شده جمع سرم باالي ساده شينيون با نداشتم رو كردنشون رنگ حق كيوان سفارش
 عجب اومد مي چشم به بيشتر قرمزم لب رژ با كه ماليمي آرايش و بود سرم روي كه تاجي با بود شده رد بينشون
 .بودم شده دلبري

 :داد تكون رو سرش و شدش تتو ابروهاي بردن باال با خانوم مرجان نظارت بعد 

 .طالست دستت واقعاً جون اكرم آفرين ـ

 من اما، ريختن زبون به كرد شروع بيشتر انعام گرفتن براي بود شده خوشحال تعريف شنيدن از كه آرايشگر
 دستيار كمك با فيلمبردار ورود با، باطل خيال ذهي اما بكنه تعريفي هم من خود از مادرشوهرم بودم منتظر

، شده آرايشگاه سالن داخل كيوان فهميدم كِل صداي شنيدن با و انداختم سرم روي احتياط با رو شنل آرايشگر
 تضاد سفيدش پيراهن با كه مشكي كراوات، گرفتم باال رو سرم خورد چشمم به مشكيش شلوار كت شنل زير از

 و من دورسر دور يه رو پنجاهي تراول خانوم مرجان اسفند دود بين بود ساخته دلبري عجب رو كيوان داشت
 ماشين سوار فيلمبردار دستور طبق رفتيم بيرون كيوان دست تو دستم گذاشتن با گرفت پسرش دورسر دور پنج

 آتليه طرف به بوق تك از بعد بود شده تزئين قرمز رز هاي گل با كه  شديم سفيدي آزراي كيوان پدر كادويي
 .شديم راهي

 از كه لبخندي رفت هوا به مهمونا جيغ و دست ورودمون با بود تهران بزرگ هاي باغ  بهترين از يكي تو عروسي
 از خيلي بار حسرت نگاه كه بودم غرق خوشي تو اونقدر شب اون بود ها خيلي حسادت باعث شد نمي پاك صورتم
 نگاهش از كه نفرتي بود شب چون شايد، كيوان دخترخاله نيلوفر نگاه مخصوصاً  نديدم رو جمع هاي دختر

 .نديدم رو باريد مي

 تو نيلوفر ◌ٴ سايه دونستم نمي شب اون، شه نمي درست حاالها حاال بخوره چشم كه زندگي جون خانوم قول به 
 .كرد خواهد سنگيني زندگيم
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 ترانه، ترانه ـ

 :كشيدم گذشته از دست مژگان دادن تكان با

 .بازومو كندي؟ چيه هان ـ

 :گفت و كرد نثارم اي غره چشم

 .شد تموم عروسي بريم پاشو ـ

 حرف عروسي درمورد خاله و مژگان، شديم خونه راهي و گفتيم تبريك داماد و عروس به رعنا خاله همراه
 مژگان و شد اتاقش راهي بخير شب يه با خاله رسيديم وقتي. كردم مي شون همراهي سكوتم با هم من و زدند مي
  .رفت اتاق به هم اون كشيد اي خميازه هم

 .كردم تماشا رو ها ستاره  و نشستم ايوون توي بود فراري چشمام از خواب انگار اما

 چراغ لطف به. نشستم ايوون توي دوباره و آوردم در چمدون از رو عكس هاي آلبوم و شدم اتاق راهي بعد دقايقي 
 .بود روشن هم ايوون ها ستاره و ماه روشنايي و

 كيوان و من چهره تو واقعي هاي خنده، بود مون عروسي آلبوم زدم مي ورق يكي يكي، گرفتم دستم رو بزرگ آلبوم
 .بود مشخص

 .بودند گرفته ژست لبخند با همه، دور و نزديك اقوام كنار كيوان و من عكس 

 حتي، باريد مي چشماش از نفرت فقط بقيه برعكس، ديدم كيوان كنار رو نيلوفر كه بودم رسيده آلبوم وسط به 
 .زد نمي هم مصنوعي لبخند پروانه مثل آبرو حفظ براي

 كي هر، كردنشون پاره به كردم شروع و آوردم در آلبوم از يكي يكي رو ها عكس و كرد سرايت هم من به نفرتش
  .كردم فرار تيمارستان از يا، طرفه رواني يه با كرد مي فكر ديد مي رو من

 خفه گلوم تو رو هقم هق. نبودند شدن آرام به مايل هم كدام هيچ، باروني چشمام و بود شده طوفاني نفرت از دلم
 .كنن نثارم رو بارشون ترحم نگاه و ببينند رو ضعفم خاله و مژگان مبادا تا كردم مي

 .خورد آلبوم يكي اون به كردم باد و قرمز هاي چشم گريه ساعت چند از بعد
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 مشكي مشباي داخل رو عروسيم ◌ٴ شده پاره هاي عكس. كنم باز رو آلبوم اون نداد رو اجازه اين چشمام سوزش
 سال پنج شه مي مگه اما، كردم مي پاك هم مغزم از كاش اي. كردم آشغال سطل روانه زدنش گره با و ريختم
  .كرد پاك ساعت دو عرض در شيرينه و تلخ خاطرات لحظش به لحظه كه رو مشترك زندگي

 ها ستاره تابيد مي همچنان ماه كردم آسمون به نگاهي، رسيد مي گوشم به گاهي از هر روستا هاي سگ صداي
 .نبودم پيش دوساعت ترانه من اما، زدند مي چشمك همچنان

 .بشم اتاقم راهي و بكشم آسمون تماشاي از دست كرد مجبورم چشمام سوزش و سردرد

 خواب رخت سراغ و كشيدم روش رو پتو بود گرفته بغل به رو متكايي عادتش طبق و بود خوابيده پهلو به مژگان
 .كنم دعوت خواب به رو خودم چشمام بستن با كردم سعي و رفتم خودم
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 .پذيرفت رو دعوتم زحمت به كه خوابي، شدم بيدار خواب از آفتاب مستقيم تابش با صبح 

 .كردم روشن رو سماور زير رفتم آشپزخونه سراغ خواب رخت كردن جمع از بعد

 آروم در بستن با، بزنم رودخونه به سري گرفتم تصميم و رفتم آلبوم سراغ، بودند خواب مژگان با رعنا خاله 
 به يكي، برد مي رو گاوش يكي، بودند شون روزمره كار مشغول روستا سحرخيز مردم، زدن قدم به كردم شروع

 .بود هويدا صورتشون  در خونگرمي و مهرباني، رفت مي چشمه

  .شدم خيره زالل آب به و نشستم سنگ تكه روي رسيدم رودخونه كنار وقتي
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 .بود بخش لذت واقعاً رودخونه كنار بهاري هواي

 ثبت ها عكس ◌ٴ وسيله به داشتم كيوان با كه خوشي خاطرات، ديدم مي يكي يكي رو ها عكس و كردم باز رو آلبوم
 .بود شده

 بعديش، بوديم گرفته ها دلفين كنار يا يونان كشتي كنار كه عكسي بود كيش ◌ٴ جزيزه به مشتركمون سفر اولين
 .خواجو پل كنار بود اصفهان بعديش، حافظ خواجه ◌ٴ مقبره كنار بود شيراز براي

 ...اما بگرديم رو ايران كل عمرمون آخر تا بوديم داده قول هم به

 لحظه به لحظه كه بود نفرتي فقط، بشكنه تا نبود بغضي ديگه، كردنشون پاره به كردم شروع و كشيدم سردي آه 
 .شد مي بيشتر آتيشش و حرارت كه تنوري مثل، شد مي بيشتر

 يك وقتي بود مي محكم هم پايش دو بايد موندنش ثابت براي اما، دارم نگه رو زندگي اين تا كردم كاري هر من
 .شد تموم توانش و تحملش و افتاد پايه يكي اون روي فشار زد مي لَق و شد سست پايش

 بشه فراري هام خواب از هم شب اون كابوس اميدوارم، ببره خودش با تا كردم آب ◌ٴ روانه رو شده پاره هاي عكس
 .بگيرم آروم تا

 .رفتم رعنا خاله خونه طرف به و شدم بلند نشستن ساعت يك از بعد

 :رسيد گوشم به ايوون از مژگان صداي حياط در كردن باز با

 .آوردن تشريف خانوم، بفرما ـ

 :شم مي نزديكشون شده ام چهره نقاب كه مدتي كه لبخندي با

 ؟كني مي رو غيبتم چرا چيه ـ

 :كنه مي نثارم اي غرّه چشم مژگان

 .بوديم تو منتظر ولي هاش گردويي اون از پخته كلوچه خاله ـ

 :زنم مي اش گونه به اي بوسه و شينم مي كنارش

 .من برم تو قربون ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

199 
 

 .بشيم تهران راهي گرفتيم تصميم  مژگان مشورت با صبحونه از بعد
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 : بود داده تكيه در چهارچوب به ناراحتي با خاله، بوديم هامون چمدون بستن مشغول مژگان و من

 .مونديد مي ديگه روز چند كاش اي ـ

 :كشيدم آغوش به رو خاله و شدم بلند و كشيدم رو چمدون زيپ

 .دادم زحمتتون كه ببخشيد  ،خوبياتون براي، پختتون دست براي، شه مي تنگ براتون دلم ـ

 :گفت داري خش صداي با و گذاشت گونم روي رو چروكيدش دست و اومد بيرون آغوشم از خاله

 .باشه خدا به توكلت خداست دست آينده باش مطمئن اما گرفتي طالق چرا دونم نمي، مژگان مثل، عزيزمي تو ـ

 .كرد مي تزريق بهم رو محبتي شد مي خارج زبونش كه اي كلمه هر

 :زدم دستش به اي بوسه زدم لبخندي

 .دارم دوستتون خيلي ـ

  .شديم تهران راهي خاله از حافظي خدا با  خورديم كه ناهاري از بعد

 .كرد پر رو ماشين فضاي آهنگ سفارشش به و گرفتم عهده به رو رانندگي من اصرار به

 .كرد مي ناز كه خورشيدي مخصوصاً، نيست مشخص تكليفش اومد نمي خوشم بود ابري نيمه هوا

 :كشيدم پايين رو پنجره شيشه 

 ؟نه يا شم مي خاله ببينيم بده آزمايش برو فردا پس فردا ـ

 :خورد مي ملوچ ملچ با رو خاله ساز دست لواشك مژگان 
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 .نيست آزمايش به احتياج ده مي نشون شواهد هرچند ـ

 .داد ادامه خوردنش به و كرد نثارم اي غرّه چشم مژگان

 :داد دستم به و برداشت  كيفم از مژگان، گوشيم زنگ صداي با

 ؟خوبي جان مامان سالم الو ـ

 ؟خبر چه؟ خوبي عزيزم سالم ـ

 :گفتم روم روبه به خيره كردم عوض رو دنده

 .جان مامان راهيم تو ـ

 .مادر برونيد آروم پس! واقعاً ـ

 ؟نداريد كاري مامان باشه ـ

 .برسون سالم هم مژگان به دخترم نه ـ

 .خدافظ باشه ـ

 رب و لواشك و كلوچه و زيتون روغن مامان براي محلي بازار از  و داشتم نگه شهر مركز رانندگي ساعتي از بعد
 .خريد بود ترش لواشك چي هر هم مژگان، داره دوست خيلي كه دونم مي. خريدم ترشي چندتا و نارنج

 .افتاديم راه دوباره و گذرونديم دريا كنار هم رو ساعتي نيم

 :گفتم كه بود گوشيش با بازي مشغول مژگان

 .كار سر برم خوام مي ـ

 :شد مشغول دوباره و انداخت من به نگاهي فقط نكرد تعجب مژگان

 .خورد دردت به بالخره خوره مي خاك كه مدركي اون، گرفتي رو تصميم بهترين، اوهوم ـ

 .رسيديم شب ده نزديك، نخورديم سنگين ترافيك به شكر رو خدا
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 .شد خونشون راهي بوق تك با و نشست راننده صندلي روي مژگان شدن پياده از بعد

 

 

 

 177 پارت

 .بود شده تنگ حياط نيمكت و درخت تك براي دلم، شدم حياط وارد دست به چمدون و كردم باز رو در كليد با

 :رسيد گوشم به پروانه ◌ٴ خنده صداي رو راه در كردن باز با، داريم مهمون فهميدم ها كفش تعداد ديدن با 

 .سالم ـ

 با و كردم احوالپرسي آرش با. كشيدم آغوشم به نوبتي اشتياق با هم من و اومدند استقبالم به مامان و آقاجون
  .نبود من طرف از سردي اين چند هر، دادم دست سردي به پروانه

 :بودم كرده داشت خودش درون را رنگ پر چاي كه داري دسته ليوان مشغول رو خودم و بوديم نشسته هم دور

 ؟گذشت خوش جان مامان، خوب ـ

 :كرد دستي پبش پروانه اما بدهم را مامان جواب خواستم

 ...شده سرخود كه دختر، نگذره خوش چرا ـ

 .كن بس پروانه ـ

 :گفتم طاليي قندون از قند برداشتن با. موند نصفه پروانه حرف آقاجون صداي لطف به

 .دريا، محلي غذاهاي، خوب هواي و آب گذشت خوش خيلي، خالي جاتون مامان بله ـ

 :گفت و زد رضايت روي از لبخندي آقاجون

 .داشتي احتياج سفر اين به، شده عوض حالت كه خوشحالم ـ

 :كردم تائيد رو حرفش سرم دادن تكون با
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 .بودم نرفته مسافرت بود وقت خيلي شماست با حق ـ

 :گفت و گذاشت آقاجون مقابل رو كنده پوست سيب مامان

 .راه خستگيه از حتماً، شده قرمز چشمات ـ

 .بودم فرمون پشت من رو راه تمام بله ـ

 :گفت مامان

 !داده بهت رو ماشينش مژگان، عجب چه ـ 

 :گذاشتم عسلي روي رو خالي ليوان و زدم لبخندي

 .بشينم من گفتم، نيست مطمئن البته، بارداره كنم فكر ـ

 :گفت و زد هم به رو دستاش مامان

 .خوب چه، واقعاً ـ

 :گفت مامان به رو و زد پوزخندي پروانه

 .داشته نازايي مشكل انگار شديد خوشحال جوري يه ـ

 .شد ساكت مامان غرّه چشم با بار اين كه بده ادامه خواست

  .دادم نمي اهميّت هم من، نداشت تمومي پروانه هاي كنايه

 :گفتم آقاجون و آرش به رو شدم بلند كشيدم كه اي خميازه با

 .ام خسته خيلي ببخشيد ـ

 :داد رو جوابم ادب و متانت با هميشه مثل آرش

 .بريم هم ما تا بشه بيدار منتظريم خوابيده يلدا، باشيد راحت كنم مي خواهش ـ
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 اتاقم راهي دست به چمدون و گرفتم جواب  پروانه جزء به گفتم بخيري شب جمع روبه سرم دادن تكون با
  .شدم

 خواب لباس با لباسم تعويض از بعد و كردم باز رو مانتوم هاي دكمه، المپ كردن روشن و اتاق در كردن باز با
 .بستم خواب براي رو هام چشم و انداختم تخت آغوش به رو خودم، بهاري
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 :شدم بيدار مامان هاي زدن صدا با صبح

 !؟شي نمي بلند ترانه، دخترم ـ

 :نشستم تخت روي كشيدم اي خميازه

 .بخير صبحتون، سالم ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .ظهره صالة نزديك كن نگاه و ساعت، بخير ظهر بگي بايد ـ

 :گفتم و كردم مامان به اي شرمنده نگاه. بود دوازده نزديك، گفت مي راست انداختم ساعت به نگاهي

 .بودم خسته خيلي ببخشيد ـ

 :گفت لبخند با و گذاشت بازوم روي رو راستش دست مامان

 .بخوريم باهم رو ناهار آد نمي ناهار براي بابات گفتم، دخترم نداره اشكال ـ

 :گفتم سرم دادن تكون با

 .بيام بگيرم دوش يه من، بريد شما ـ
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 .شدم حمام راهي دست به حوله هم من مامان رفتن با

 گرسنگي زور از، گرفتم بلندم موهاي دور رو اي حوله و كردم تنم به رو آبي شلوار بوليز اي دقيقه ده دوش از بعد
 :گفت من ديدن با مامان. نداشتم رو كشيدن شوار سه توان

 .بشه آماده ناهار تا بخور بيسكوئيت با ريختم شير برات بيا؟! نكردي خشك رو موهات چرا ـ

 :كنم تحملش تونستم شير لطف به اما نداشتم دوست رو طاليي ساقه ◌ٴ مزه، نشستم صندلي روي

  ؟خبر چه مامان ـ

 :نشست روم روبه و ريخت چايي خودش براي و كرد كم رو ماكاراني زير مامان

 ؟مادر بگم چي ـ

 :گفتم و فرستادم دهانم داخل رو بيسكوئيت از اي تكه

 ؟اينجا بود اومده چي براي عمه، مسافرت بودم رفته كه اولي روزاي ـ

 :داد رو جوابم سكوتش با و شد چاييش ليوان به خيره مامان

 ؟گفت مي چي آسيه عمه، مامان ـ

 :گفت و كشيد سردي آه و داد تغيير هام چشم به چايي ليوان از رو نگاهش مسير

 .داد رو جوابش آقاجونت كه كنه شنگه الم خواست و اومد سفر رفتي تنهايي وقتي ديگه عمته، مادر بگم چي ـ

 :گفتم و دادم تكيه صندلي به

 .درآورده رو شورش ديگه عمه ـ

 .زشته دخترم نگو اينطور ـ

 .كردم كبيره گناه مگه؟ سفر رفتم مجردي من داره ربطي چه عمه به، من مادر زشتي چه ـ

 :گفت و شد غمگين مامان نگاه
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 .نداره خوبيت، گرفتي طالق تو، كنه مي فرق تو شرايط دخترم خوب ـ

 :كردم مي مقاومت من اما بيايد گلويم سراغ به خواست مي بغض شد آتيش ◌ٴ كوره باره يك به تنم كردم احساس

 .همين گرفتم طالق فقط، نكردم كبيره گناه، نكردم كه قتل جان مامان ـ

 :زد راستش ◌ٴ گونه به دستش با و فرستاد هاش دندون زير به رو نازكش لب ◌ٴ گوشه هام حرف شنيدن با مامان

 .زدم حرفي همچين كي من دختر بگير گاز زبونتو، استغفراهللا ـ

 : گفتم آروم و كردم مامان نزديك رو سرم و گذاشتم ميز ◌ٴ لبه به رو هام دست

 رو جوابشون كنن توهين عمو زن يا عمه امثال اگه، بشينم ساكت گفت چي هر كي هر نيستم شما مثل من ـ
 .دم مي

 :گذاشتم سينك داخل رو خالي ليوان و شدم بلند

 .نگفتم چيزي كه من ـ

 :گفتم و زدم مامان ◌ٴ گونه به اي بوسه

 .عزيزم دونم مي ـ

 .كردم مشغول تلوزيون ديدن با رو خودم و رفتم پذيرايي طرف به
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، كرد خوشحالم خيلي مژگان شدن مادر خبر فقط، بود افتاده نه خاصّي اتفاق گذشتند مي سرهم پشت روزها
 .بود باردار ماهه دو مژگان

 .بذارم درميون آقاجون با رو رفتنم كار سر ◌ٴ مسئله گرفتم تصميم شام از بعد امشب
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 سيني روي قندون كنار و ريختم مامان دار دسته هاي استكان تو رنگ خوش چايي تا سه ها ظرف شستن از بعد 
  .رفتم  پذيرايي طرف به و گذاشتم

  .بود اول شبكه اخبار تماشاي غرق هم آقاجون بود پونه خاله با صحبت مشغول  مامان

 .نشستم آقاجون كنار و گذاشتم عسلي روي رو چايي سيني

  .بودم جمالتم بندي جمع مشغول ذهنم تو من و گفت مي رو كشور هواي وضع مجري

 .گرفت دستش رو چايي استكان و كرد كم رو تلوزيون صداي فردا شرعي اوقات و تقويم شنيدن با آقاجون

 :گفتم آقاجون به رو و زدم گره هم به رو هام دست انگشتان

 .بگم بهتون رو اي مسئله خواستم مي آقاجون ـ

 :گفت و نوشيد چايي از اي جرعه آقاجون

 !؟شده چيزي، باشه خير ـ

 :گفت و رسيد راه از مامان بدم رو جوابش خواستم و كردم مصلحتي ◌ٴ صرفه

 .رسوند سالم بهتون پونه ـ

 :گفت مامان روبه آقاجون

 .باشن سالمت ـ

 :داد ادامه جدي نگاه با من به رو بعد

 ؟بگي خواستي مي چي، دخترم خوب ـ

 زدم دريا به و دل، بودند حرفم منتظر تعجب با مامان و منتظر نگاه با آقاجون؟ بودم گرفته استرس چرا دونم نمي
 :گفتم و

 .كار سر برم خوام مي من ـ

 !؟چي ـ
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 :كردم آقاجون به رو گذاشتم جواب بي رو مامان سوال

 ...خواي مي چقدر هر؟ داري مالي مشكل ـ

 .اصال، نه نه ـ

 : گفت و داد تكيه صندلي پشتي به مامان

 ؟چي پس ـ

 :گفتم و گرفتم بازي به رو استكان ◌ٴ لبه شصتم انگشت با

 .بشم سرگرم خوام مي فقط ام كالفه خيلي ـ

 :گفت عسلي ◌ٴ لبه به خيره آقاجون

 ؟كني نمي نام ثبت كالس چرا  ـ

 :گفتم سكوت لحظه چند از بعد

 ...االن اما كار سر برم نشد ازدواجم از بعد، خب ولي داشتم دوست رو حسابداري ◌ٴ رشته اول از من ـ

 .ندادم ادامه و انداختم پايين رو سرم

 :گفت و گذاشت سيني روي رو خالي استكان آقاجون

 .باشه مطمئني جاي بايد اما ندارم مشكلي من باشه ـ

 :دادم تكون رو سرم

 ...نشم مطمئن محيطش از خودم تا، راحت خيالتون ـ

 ،دوزيد مي و برين مي خودتون براي؟ گيد مي چي چي ـ

 !بده رو دخترش خرجي نداشت عرضه سياوش افته بي زبونا سر فردا پس

 :كردم دستي پيش من بده جواب خواست آقاجون، كرد فكر سطحي مامان هم باز
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 .كنم كار خوام مي خودم من، گن مي چي مردم نيست مهم برام ـ

 ...اما دخترم دونم مي ـ

 :كرد قطع رو مامان حرف آقاجون

 .مردمه هاي حرف از تر مهم دخترم دل، دارم اعتماد ترانه به من ـ

 :شد ساكت مامان بود آقاجون صداي تو كه تحكمي لطف به 

 .آقاجون ممنون ـ

 .رفتم آشپزخونه طرف به و برداشتم رو خالي هاي استكان سيني

، داشتم آقاجون از كه شناختي با ولي، كنه منصرفش تا اومد مي هم آشپزخونه به آقاجون با مامان پچ پچ صداي
 .مونه مي نتيجه بي مامان تالش بودم مطمئن
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 بدون هم اگر. داشتم كاري ◌ٴ سابقه بايد يا خواستند مي گري منشي براي يا اما بودم كار دنبال كه بود روزي چند
 .اومد نمي خوشم محيطش از خواستند مي سابقه

 .كردم خاموش رو جاروبرقي مامان صداي با كه بودم پذيرايي كشيدن جارو مشغول

 ؟داشتيد كاري؟ مامان جانم ـ

 :گرفت جلوم رو گوشي و رسوند بهم رو خودش بلند هاي قدم با مامان

 .برنداشتي زده زنگ چندبار انگار، مژگانه بگير ـ

 :نشستم مبل روي دادن جواب حين و گرفتم رو گوشي تشكر با
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 .جان مژگان سالم الو ـ

 .زديد تون گوشي به سري داديد افتخار، خانوم ترانه بَه ـ

 :شد كاشته هام لب روي لبخندي اش پراني مزه لطف به

 .نشنيدم كشيدم مي برقي جارو داشتم ببخشيد ـ

 .بود كننده قانع جوابت، هوم ـ

 :گرفتم چپم دست انگشتان بين رو شدم بافته موهاي

 ؟چطوره ني ني؟ خبر چه ـ

 ؟خوبه سهيل

 ؟كردي پيدا كار بگم زدم زنگ. خوبه هم باباش، خوبه هم ني ني ـ

 : گفتم و كشيدم كالفگي از نفسي كار آوري ياد با

 .ندارم من كه خواد مي سابقه، خواد مي پارتي كار ـ

 قبولت شايد ديدي چي رو خدا برو گم مي، داده رو شركتي يه آدرس بود سپرده دوستش به سهيل نباش نگران ـ
 ؟هان كردند

 :گفتم اما نداشتم كار به اميدي كه من

 .زنم مي سري يه فردا بفرست رو آدرس پس باشه ـ

 .كند خداحافظي گرفت تصميم مژگان هاي وراجي شنيدن دقيقه ده از بعد

 هر، داد نمي پيشنهاد شد نمي مطمئن جايي از اگه سهيل، فردا مشغول ذهنم و بود كشيدن جارو مشغول جسمم
 .درخشانم نمرات تا الويّته تو براش كاري سابقه هم شركت اين مطمئنم چند

 و كارم دنبال كه بود رسونده پروانه گوش به مامان كه وقتي از مخصوصاً، برد نمي خوابم فردا فكر از شب اون
 .رسيد مي گوشم به جوابش در پروانه نشدني تموم هاي كنايه
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 شركت تو تونه مي خواد مي اگه، نكردن پيدا كار حسابدار خانوم «بود زده تلفن كه بود ديشب همين آخريش
 «بشه استخدام آبدارچي عنوان به آرش

 .كنم مي پيدا خوب شغل يك شده هم پروانه لج از

 .بستم رو چشمام كنم پيدا خوب كار اينكه اميد به
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  .بشم تر سرحال تا گرفتم كوتاهي دوش  خوردم سَرسَري كه اي صبحانه از بعد

 .كردم سرم به رو داشت زيبا اي حاشيه كه مشكي شال و كردم تن به مشكي شلوار با كرمي مانتوي

 .داشتم خوبي احساس بودم كرده كه ماليمي آرايش لطف به 

 :بود سه شبكه از صحبگاهي ◌ٴ برنامه ديدن مشغول مامان. شدم خارج اتاقم از كيفم برداشتن با

 ؟نداريد كاري من با مامان ـ

 :گفت و زد لبخندي و انداخت سرتاپام به نگاهي مامان

 .باش خودت مواظب، برم قربونت نه ـ

 .شدم آژانس ماشين سوار خدا به اميد با و كردم راستش ◌ٴ گونه تقديم اي بوسه

 :گفت پوزخند با راننده و كرد مي صحبت اميد از ماشين راديوي ◌ٴ گوينده

 .ها اين دارند خوشي دل چه ـ

 .كنم كاريم ◌ٴ مصاحبه مشغول رو فكرم نظر اظهار جاي به و كنم سكوت دادم ترجيح

 .كرد روشن رو سيگارش نيستم زدن حرف به مايل ديد وقتي هم راننده
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 .بكشم پايين را ماشين ◌ٴ شيشه كرد مجبورم راننده سيگار بوي

 :شديم مقصد نزديك باالخره موندن ترافيك پشت دقيقه ده بعد

 .داريد نگه جا همين  لطفاً آقا ـ

 .بود آمده سراغم به كم كم استرس، رسيد مي نظر به بزرگي شركت ساختمان بيروني نماي از

 رشدش كم موهاي و پرپشت ابروهاي با كه رفتم نگهباني طرف به و كردم باز را اي شيشه در و رفتم باال ها پله از
 :بود كرده مشغول روزنامه با را خودش و بود نشسته ميزش پشت خورد مي ميانسالي مرد به

 .داشتم كار صولت ايران تجاري شركت با، بخير صبحتون سالم ـ

 :گفت و انداخت پام سرتا به دقيقي نگاه

 ؟داشتيد قبلي وقت ـ

 :دهم فراري خودم از را اضطراب كردم سعي زدم كه لبخندي با

 .داشتم كاري ◌ٴ مصاحبه وقت ـ

 :گفت سرش دادن تكان با

 .سوم ◌ٴ طبقه ـ

 .شدم آمدنش منتظر، دكمه زدن از بعد رفتم آسانسور طرف به تشكر با

 .شدم ها پله راهي و كشيدم اي كالفه نفس، برد مي زمان برسد اول به تا هفتم ◌ٴ طبقه از بود شمارشگر به نگاهم
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 به بود  شده هك زيبايي به قلبش در كه رو شركت اسم كه رنگي اي نقره تابلوي شدم خارج كه آسانسور از 
 كه شدم بزرگي سالن وارد شد باز كوتاهي مكث از بعد زدم رو بود كه رنگي شكالتي در كنار زنگ. خورد چشمم

 .بود شده نصب تابلويي در هر باالي. بود داده جا خودش در رو اتاقي چند

 :ايستادم اومد مي منشي ميز نظر به كه ميزي كنار و رفتم تر نزديك

 .نباشيد خسته، سالم ـ

 دوباره و انداخت دقيق نگاهي و آورد پايين را عينكش كرد مي تايپ رو چيزي و بود نشسته ميز پشت كه منشي
 :شد مشغول

 ؟داشتيد قبلي وقت ـ

 .اومدم استخدام براي، هستم سلطاني ـ

 :كرد اشاره رو روبه هاي صندلي به دستش با و داد تكون رو سرش

 .كنم هماهنگ تا بشينيد بفرماييد ـ

  .كردم مشغول منشي زدن ديد با رو خودم و نشستم بود مشكي چرم جنس از كه هايي صندلي از يكي روي

 داشت مناسبي دهن و لب و استخواني صورت با سفيدي پوست داشت تن به مشكي رسمي مانتوشلوار
، بود ريخته پيشونيش روي  شال زير از رنگش شرابي موهاي بود شده پنهون عينك پشت كه اي قهوه هايي چشم

 :دادم تغيير هام كفش طرف به رو نگاهم مسير  ميز روي گوشي زنگ صداي با

 ؟بله ـ

 ـ

 .بله ـ

 .داخل بريد تونيد مي خانوم ـ

 وارد زدن در از بعد. رفتم رئيس اتاق طرف به و كردم مرتب شونم روي رو كيفم و شدم بلند سرم دادن تكون با
  .شدم
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 :بود نشسته ميز پشت رنگش خاكستري موهاي با داشت تن به كه اي قهوه شلوار و كت با مردي

 ...كاري مصاحبه براي، هستم سلطاني، سالم ـ

 .بشين بفرما، اومدي خوش دخترم سالم ـ

 :كرد دور من از رو اضطراب شد پديدار هاش لب روي لبخندي

 ؟داريد كاري ◌ٴ سابقه، خب ـ

 :گفتم و انداختم پايين رو سرم، شد مي پرسيده زود يا دير كه سوالي

 .ندارم نه ـ

 :گذاشت ميز روي و زد گره درهم را انگشتانش

 ؟كرده معرفي كي رو شما ـ

 .كردند معرفي مجد سهيل آقاي و من ـ

 :گفت سرش دادن تكون با

 ؟درسته بوده باال خيلي نمراتت: گفت مي سهيل، آهان ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بله ـ

 :گفت و كرد مكثي

 رئيس فعال من شيد مي حساب دستيارش شما ولي، داريم دار حساب هستش دارويي تجاري شركت اين، خوبه ـ
 .آد بي قراره پسرم ديگه ماه هستم

 .بازنشستگيمه وقت، شدم پير ديگه من

 .كنم سكوت دادم ترجيح و زدم لبخندي
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 .بنديم مي قرارداد هم فردا، بيايد تونيد مي فردا از ـ

 

 

 

 183پارت

 نيمكت روي گرفتم تصميم شهر شلوغي تو روي پياده از بعد و بودم شده خارج شركت از كه شد مي ساعتي نيم
 .بشينم پارك

 روزهاي تقديم جلو جلو رو گرماش برسه راه از اينكه از قبل تابستون، بود فراري يكم گرما درخت ◌ٴ سايه لطف به
 .بود كرده بهار آخر

  به كارمون حتي شدم مواجه كيوان سرسخت مخالفت با اما، بشم شاغل گرفتم تصميم گرفتم مدرك كه وقتي از
  .زدم رو كار قيد و  اومدم كوتاه مامان هاي نصيحت با ولي، شد كشيده هم جدّيمون دعواي اولين

 من كم كم كه بود رسيده حدي به زندگيمون تو دخالتش خانوم مرجان، گذشت مي مشتركمون زندگي از دوسال
  .كرد مي حساس رو

  .كرد مي احاطه را بدن هاي سلول تمام كم كم كه سرطاني ◌ٴ غده مثل

 تحمل قابل پوشيدم مي ها مهموني در كه لباسي مدل و رنگ، خورديم مي كه غذايي نوع، خونه ديزاين در دخالت
 ...اما بود

 :گفت كيهان بابا و كيوان جلوي و اومد خونمون به روز يك

 .خوام مي پسر ◌ٴ نوه من، باشيد بچه فكر به بهتره ديگه ـ

 ...رو فكرم من و كرد مشغول چايي با را خودش كيوان و شد وبدل رد كيوان و من بين نگاهي

 .پسر اونم باشه داشته وارثي بايد پس، رسه مي كيوان به ثروتم تمام دوني مي خوب خودت جان ترانه ـ

 :گفتم و انداختم پايين رو سرم زده خجالت
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 .باشه زود ما براي كنم فكر اما، گيد مي درست شما ـ

 ؟چي ـ

 :خورد مي چشم به ابروهاش بين خط و لرزيد مي عصبانيّت از كه خورد هاش چشم به نگاهم

 ديگه حاال، بياريد بچه بعد بشه تموم دانشگاهت بودم منتظر؟! زوده گي مي تازه كرديد ازدواج كه ساله دو شما ـ
 .كنم نمي قبول رو اي بهونه هيچ

 نگاه اما، بود كرده مشغول تلوزيون تماشاي و خوردن ميوه با رو خودش و بود خيال بي هميشه مثل كيهان باباي
 وقت خيلي؟ بگيره رو كدوم طرف دونست نمي مادرش و زن بين دادم مي حق بهش. كرد مي اذيّتم كيوان ◌ٴ كالفه

 انتخاب داشت كه حقي تنها، نداره رو زندگيش در انتخاب حق كيوان خانوم مرجان لطف به بودم فهميده بود
 .رستم خوان هفت گذراندن با هم آن بود همسرش
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 .كشيدم گذشته از دست كنارم باردار خانومي نشستن با 

 به كه رنگي اي فيروزه مانتوي، آخرشه هاي ماه بود معلوم بادكردش هاي دست و تپل صورت و ظاهرش وضع از 
 كرده پنهون سفيدش شال زير هم رو رنگش زيتوني موهاي مشكي كتوني با سفيد ورزشي شلوار با داشت تن
 :گفت بود بسته نقش زدش رژ هاي لب روي كه لبخندي با خوشبخته خيلي بود پيدا، بود

 .زدم هم به رو خلوتت عزيزم ببخشيد ـ

 :كشيد باال تعارف از بعد و كرد باز رو معدني آب بطري در

 .ميارم كم نفس، سختمه آخر هاي ماه ولي، كنم روي پياده بايد ساعت نيم روزي گفته دكتر، آخيش ـ

 :بود كرده سرگرم رو ها بچه كه دادم بازي وسايل به رو نگاهم و دادم تكون رو سرم
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 ؟داريد بچه چندتا شما ـ

 !؟بشه سردش آدم هوا اين تو شه مي مگه، شد شناور كمرم از سردي عرق سوالش با

 :بود جوابم منتظر رنگش سبز هاي چشم و بود فرستاده باال رو آفتابيش عينك كردم زنه به نگاهي

 .ندارم بچه من ـ

 :نداشتم دوست رو بود باريدن به مايل نگاهش از كه ترحمي

 ... خواستي اگه دارم سراغ خوب دكتر من، آخي ـ

 :كردم قطع را حرفش.شد من ناجي  ام گوشي زنگ صداي 

 .ببخشيد ـ

 :كردم نزديكم گوشم به رو گوشي

 .الو ـ

 ؟كجايي، دخترم سالم ـ

 :گفتم و كردم خانوم به نگاهي

 ؟چطور پارك اومدم من ـ

 .كرده دعوتمون شام براي زده زنگ عموت زن بگم زدم زنگ فقط، عزيزم هيچي ـ

 :گفتم شدن بلند حين

 .ميام دارم جان مامان باشه ـ

 :گفتم خانوم به رو كيفم داخل گوشي گذاشتن حين مامان با خداحافظي از بعد

 .خدافظ برم بايد من ـ
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 قضاوت و شوند مي قاضي خودشون كشن مي سرك ديگران زندگي به هايي آدم از، نموندم جوابش منتظر حتي
 .بود ها آدم از دسته اون جزء هم خانوم اين، آد مي بدم كنند مي

 خانوم صحبت صداي و راننده با جلويي مسافر صحبت صداي شدم زردرنگ تاكسي سوار و شدم خارج پارك از 
 كردم پيدا كاري كه بودم خوشحال رفت فردا به فكرم. بود كرده مشغول رو هام گوش درهم موبايلش با كناريم
 .نشدم ضايع پروانه مقابل حداقل
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 :رسيد گوشم به گوشي پشت صداي صاحب با مامان خداحافظي صداي خونه به ورودم با

 خدافظ، باشه، بينمتون مي شب عزيزم باشه ـ

 .داد مي قلقك رو بينيم بادمجون خوش بوي 

 .سالم ـ

 :گفت و زد لبخندي ديدنم با مامان

 !؟شد جور كارت؟ شد چي، عزيزم سالم ـ

 :گفتم منتظرش چشمان به خيره و زدم لبخندي مانتوم هاي دكمه كردن باز حين

 .كار سر رم مي فردا از بخواد خدا اگه، بله ـ

 :گفت باريد مي ازش نگراني كه لحني با و شد تر نزديك مامان

 ؟هست مطمئني جاي، مادر ببينم ـ

 :زدم اش گونه به اي بوسه و برداشتم سرم از رو شالم
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 .راحت خيالتون، كرده معرفي مژگان شوهر، بله ـ

 :گفتم مامان به رو و ايستادم چهارم ◌ٴ پله رو باال طبقه به رفتن حين

 ؟زديد مي حرف كي با، راستي ـ

 :گفت و داد تكيه ها پله ◌ٴ نرده به مامان

 .كردن دعوت هم رو اونا معلوم قرار از، بود پروانه ـ

 .كنم عوض رو هام لباس تا رفتم باال طرف به سرم دادن تكون با

 :پرسيدم مامان از  ناهار سر

 ؟چيه امشب مهموني دليل حاال ـ

 :گفت و برداشت سبزي سبد بين از رو قرمز ◌ٴ ترپچه مامان

 .دعوتن هم اينا عمت فقط؟! مادر بدونم چه ـ

 :گفتم خوردن حين و گرفتم بادمجون كشك از اي لقمه

 .بده رو پُزش خواد مي خريده خونش براي اي وسيله يا، كرده اضافه طالهاش به يا حتما ـ

 :گفت و كرد نثارم اي غرّه چشم مامان

 .نكن غيبت دوماً، نزن حرف پر دهن با اوالً  ـ

 .شدم خوردن مشغول صدا بي
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 پوزخند. خورد چشمم به سفيدي تارهاي موهام الي البه كردم مي احساس، بستم اسبي دم حالت به رو موهام
 .پرداختم آرايشم به و برداشتم رو چشمم مداد و زدم تلخي

 روي رو رنگي خوش سانتيه نود روسري. كردم پنهون بودم زده آرايش لطف به كه نقابي پشت رو دارم غم نگاه
 .انداختم سرم

  .گرفتم دوشي تلخم عطر با

 .شد دير باش زود، ترانه ـ

 .شدم پايين راهي اتاقم المپ كردن خاموش با و انداختم ام دستي كيف داخل رو گوشيم

 :كرد مي مرتب سرش روي رو مشكيش چادر مامان

 .آد مي در آقاجونت صداي االن، دي مي لفتش چقدر ـ

 :گفت مامان ماشين بوق شنيدن با

 !؟ديدي، بفرما ـ

 .شديم بيرون راهي و زدم لبخندي

 به گوشيم اس ام  اس صداي، كشيديم مي رو سبز چراغ انتظار آقاجون سفيد تيباي ماشين توي قرمز چراغ پشت
 .رسيد گوشم

 .خوندم رو مژگان پيامك كردن باز از بعد 

 ؟كو شيرينيش پس، شدي شاغل شنيدم ناقال ـ

 .نوشتم جوابش و زدم لبخندي

 .حتماً ببندم داد قرار بزار ـ

 .گرفتم گوشي از چشم آقاجون صداي با

 ؟نداري الزم پول دخترم ـ
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 :گفتم و انداختم جلو ◌ٴ آينه از تشكرآميز نگاه

 .هست ممنون آقاجون نه ـ

 .كرديم پارك سهراب عمو وياليي ◌ٴ خونه جلوي دقيقه ده از بعد

 درشون زنگ ماشين در كردن قفل با و كرد مرتب رو چادرش هم مامان و كرد تن به رو ايش سرمه كت آقاجون
 .زدم رو

 .شد باز تيكي صداي با در تصويري آيفون لطف به

 .گذشتيم مَرمَري هاي پله از و گذشتيم بود حياط وسط كه بزرگي استخر و ها درخت كنار از و شديم حياط وارد

 .بودند منتظر آمدگويي خوش براي خونه ورودي در كنار زنش و عمو

 .اومديد خوش جان سياوش سالم ـ

 .شدند روبوسي مشغول و رفتن هم آغوش به برادر دوتا

 كه كنيم چه اما، كرد برخورد سردي به هميشه مثل عمو زن هرچند كرديم روبوسي عمو زن با هم مامان و من
 .كرديم عادت

 اي خونه. شديم خونه وارد باهم همه. كرد كم زنش برخورد سردي از عمو گرم لبخند، كردم روبوسي هم عمو با
 .بود پر زيبا هاي مجسمه از كردي مي نگاه طرفش هر به كه

  .كرد مي ناراحتم مامان بار حسرت نگاه اومديم مي عمو خونه موقع هر

 :گفتم مامان گوش زير، خورد تلوزيون به چشمم، سلطنتي هاي مبل روي نشستن از بعد

 .بزرگه چقدر قبلي از دونه مي خدا، خريدند جديد ◌ٴ وسيله گفتم ديدي ـ
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 :زد چپش دست روي رو راستش دست و فرستاد دندوناش زير رو لبش ◌ٴ گوشه مامان

 .ره مي آبرومون شنون مي، دختر شو ساكت ـ

 :اومد طرفمون به شربت سيني با سارا

 .اومديد خوش سالم ـ

 .داديم رو جوابش يكي يكي

،  شدن فرما تشريف نازنين عروسش و پسربزرگ و شوهر با عمه كه كردم مي مزه مزه رو آلبالو شربت داشتم
 .اومدند يلدا و شوهرش با هم پروانه كه بود نگذشته دقايقي

 .شدند صحبت مشغول همه، وبش خوش بعد

 .بودند مشغول ديگه اي گوشه هم آقايون، پروانه و نازنين با سارا، عمه و عمو زن با مامان

 رفت مي قدم چند اما، بره راه بود گرفته ياد تازه شد مي تر بامزه و بزرگتر روز به  روز، كردم مي بازي يلدا با هم من
 :شد مي بلند جمع ميون خندش صداي دادم مي قلقلك رو گلوش زير. شد مي خسته

 .شدم ناراحت بيشتر فهميدم كه رو طالقت دليل ولي، شدم ناراحت گرفتي طالق شنيدم وقتي جان ترانه ـ

 لطف به، داشتند خوبي زندگي، بود شده شاهين نصيب داشت كه لطيفي ◌ٴ روحيه با بود مهربوني دختر نازنين
  .نداشت رو شون زندگي تو دخالت حق آسيه عمه شاهين اخالق

 رو خودش آش هر نخود مثل پروانه كه بدم رو جوابش خواستم و كردم ايش قهوه مهربون هاي چشم به نگاهي
 :انداخت وسط

 .نداشت مادرشدن ◌ٴ عرضه جون نازنين آره ـ

 اما، گفتم دروغ بشم مادر تونم مي من، بكشم داد سرش شم بلند خواست مي دلم انداختم پايين رو سرم شرم از
 :بگم دروغ شد باعث كه عشقي به لعنت، شرايطش نه بود موقعيّتش نه

 .نكن رو فكرش اصالً  جان ترانه ـ
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 :گفت و برداشت دستي پيش از رو كندش پوست سيب از اي تكه پروانه

 .باشه اش آينده شوهر هاي بچه ◌ٴ دايه تونه مي آره ـ

 آبروريزي چشمام تا دادم مي فشار دستم كف به رو هام انشگت آورد مي فشار گلوم به سنگ سنگيني به بغضي
 مرتب هاي غرّه  چشم و آقاجون هاي اخم، شود خارج حرفي و شوند باز مبادا تا بودم كرده قفل رو هام لب. نكنند
 :شود ساكت پروانه تا نبود ساز كار هم مامان

 .شام بفرمائيد ـ

 :گفت و گرفت آغوشم از رو يلدا مامان، رفتند شام ميز طرف به همه عمو زن صداي با

 .نگير دل به، عزيزم شو بلند ـ

 :داد ادامه كه كردم مامان به نگاهي

 .عزيزم پاشو، بشه ريزي آبرو بقيه جلوي خوام نمي  ـ

 .شدم بلند و زدم تلخي پوزخند

 .نشستم نازنين كنار، بود پُر پذيرايي ◌ٴ گوشه غداخوري ميز نفره دوازده هاي صندلي

، زعفراني پلوي و فسنجون خورشت و بريون مرغ از ميز سر اون تا ميز سر اين از، بود گذاشته تموم سنگ عمو زن
 .افتادم مژگان ياد افتاد كوفته  به كه چشمم، ساالد و ژله نوع دو و جو سوپ

 دو خودم براي. بود نمونده برام اشتهايي پروانه زباني تلخ لطف به ولي، شد مي باز آدمي هر اشتهاي غذاها باديدن 
 .كردم مشغول اون با رو خودم و ريختم جو سوپ مالغه

، آسيه عمه راستش سمت بود نشسته ميز صدر داشت تن به كه اي پارچه شلوار و سفيد پيراهن با سهراب عمو
 .بود نشسته آقاجون هم چپش سمت

 .كار سر بري خواي مي شنيدم ـ

 :كردم بلند رو سرم عمو صداي با

 ؟ده مي كار اين به كي عموجون واي ـ
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 :گفت و كرد نثارش اخمي عمو

 ؟اي ترانه تو مگه ـ

 .برم كار سر قراره دونست نمي كسي مامان و آقاجون از غير، بود منتظر من به رو

 :گفتم عمو به رو و گذاشتم خوري سوپ بشقاب داخل رو قاشق

 .كنم شروع رو كارم فردا از قراره، بله ـ
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 .شد قطع هم ها چنگال قاشق صداي حتي، زد نمي حرفي كس هيچ شد فرما حكم جمع بين بدي سكوت

 :شد سكوت شكستن به داوطلب و گذاشت ام شونه روي رو دستش نازنين 

 .كردي پيدا كار كه خوبه خيلي، خوشحالم ـ

 :گفت من به رو و كرد نازنين به نگاهي اخم با آسيه عمه

 .ديگه همينه باشه سرخود كه دختر، غلطا چه ـ

 :داد ادامه و برد ساالدش دستي پيش داخل رو چنگالش

 .سركار بري كردي خود بي ـ

 .رسيد گوشم به مگس صداي مثل پروانه  تمسخرآميز پوزخند

 :گفتم عمه به رو

 ؟كار سر برم نبايد چرا، چرا ـ
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 :گفت غرور با و كشيد ازساالدش دست عمه

 .نداري صاحاب چون ـ

 خواستم تا، خونده كور اما بود داده دست بهش بزرگي حس بازهم، بود شده عصبانيّتم باعث عمه فكري كوته
 :رسيد دادم به آقاجون بدم رو جوابش

 تكليف تعيين دخترم براي نداره حق كسي هستم من وقتي تا ولي، درست بررگتري، درست خواهرمي، آسيه ـ
 ؟فهميدي كنه

 .داد تكون فهميدن عنوان به رو سرش فقط بشه ساكت عمه شد باعث آقاجون محكم و جدي لحن

 كه مرغي و زعفروني پلو از و بكشم  نمك بي سوپ از دست گرفتم تصميم و شد باز اشتهام آقاجون حمايت از
 .كنم تست زد مي چشمك

 :گفت اش هميشگي غرور با عمو زن اما، كرديم تعارف شام كثيف هاي ظرف شستن براي نازنين و من شام از بعد

 .خريده رو ماركش بهترين از شويي ظرف ماشين سهراب پيش ◌ٴ هفته، نيست الزم ـ

 پذيرا گرم استقبال با همه كه آورد رنگ خوش چاي سري يه سارا، نشستم مامان كنار و زدم پوزخندي دلم تو
 .شدند

 :پرسيد عموسهراب كه برداشتم بلوري خوري شكالت از رو شكالتي

 ؟بشي شاغل كجا قراره حاال ـ

 :گفتم عمو به رو لبخندي با

 .هستش دارو تجاري شركت يه ـ

 شد نمي پاك هاش لب روي از امشب كه پوزخندي با نزند دست چايي به تا بود گرفته را يلدا هاي دست پروانه
 :گفت

 .باشي تلفن جوابگوي و منشي قراره حتماً ـ

 :گفتم غرور با و زدم پوزخندي هم من
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 .باشم حسابدار قراره، خير ـ

 :گفت و زد لبخندي آقاجون

 .خوشحالم خيلي، آفرين ـ

 :گفت و داد نشون خودي عمه

 .است ريشه پسر گفتن قديم از؟ گيره نمي رو پسر جاي كه دختر؟ فايده چه ـ

 :داد ادامه آروم و كرد عمو زن و مامان به نگاهي

 .نشدن دار پسر داداشام شانس از ـ

 .ديدم عمو زن هاي چشم تو رو شرمندگي احساس بار اولين براي، انداخت پايين رو سرش هميشه مثل مامان

 :گفت باريد مي ازش جديّت كه نگاهي با و گذاشت عسلي روي رو چايي از خالي استكان بود شنيده آقاجون انگار

 مورد اين در حرفي ديگه بهتره آبجي، كنم نمي عوض پسر صدتا با رو دخترهام ◌ٴ گنديده موي تار يه من ـ
 .نشنوم

 رو يدونش يكي دختر دونستم مي خوب رو اين، زد مندي رضايت لبخند آقاجون  حرف شنيدن از هم سياوش عمو
 .داره دوست خيلي

 .شديم خونه راهي و شديم ماشين سوار  روبوسي و خداحافظي از بعد

 و گفتم بخيري شب خونه به شدن وارد از بعد رسيديم زود و نبود خبري سنگين ترافيك از شب آخر لطف به
 .شدم اتاقم راهي

 .افتادم گذشته ياد آسيه عمه حرف يادآوري با كشيدم دراز تخت روي لباسم تعويض از بعد
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، اومد نمي بدم بچه از هم من. باشيد بچه فكر به نشده دير تا خوند مي كيوان گوش زير روز هر خانوم مرجان 
 .بودم كرده لج بود خانوم مرجان دستور به چون اما، داشتم رو شدن مادر آرزوي ها زن تموم مثل

 .بشيم دار بچه كه بود شده راضي هم كيوان خانوم مرجان لطف به

 خارجي وجود كه گفت مي اي بچه ◌ٴ آينده از شام از بعد شب هر، بود شده شسته مادرش توسط مغزش انگار
 :گفت و ايستاد شويي ظرف سينك كنار كه بودم ها ظرف شستن مشغول شام از بعد شب يك.  نداشت

 ◌ٴ نوه نباشه چي هر واي، بزارم زبان كالس بچگي از دارم دوست، كنم انتخاب خودم رو اسمش دارم دوست ـ
 بابا قربون آ بابا گه مي كه باري اولين كن تصور ترانه واي. باشه داشته رو امكانات بهترين بايد، اميريه خاندان
 .بشم گفتنش

 بچه ديگه روز چند و باردارم  كردم مي فكر زد مي حرف جوري، كنه رام رو من هاش حرف با داشت سعي كيوان
 .آد مي دنيا به

 كيوان، شدم اتاقم راهي پيشبند ◌ٴ گره كردن باز با و آوردم در هام دست از رو دستكش و بستم رو آب شير كالفه
 .شد راهي سرم پشت هم

 !؟شدي ناراحت چرا؟! شد چي ـ

 .گرفتم گاز رو لبم ◌ٴ گوشه حرص روي از گذاشتم تخت ◌ٴ لبه به رو هام دست كف و نشستم تخت روي

 :گفت و نشست كنارم تعلل با كيوان

 .بشيم دار بچه بايد زود يا دير كه ما؟ شي مي ناراحت چرا ـ 

 :انداخت صورتم به نگاهي گرفت رو راستم دست

 ؟بشي مادر خواد نمي دلت ـ

، كرده ازدواج من بعد سال يك بشيري ترانه. آد مي دنيا به ديگه ماه هم دومش بچه:گفت مي معاونم بشيري امروز
 !؟نيست حقم بشم پدر دارم حق منم
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 :شدم مي هاش حرف رام داشتم كم كم،  بود برده ارث به مادرش از رو سياستش هم كيوان

 .بكنم فكرامو بايد ـ

 .كاشت پيشانيم بر اي بوسه و زد لبخندي

 :كرد باز رو نصيحتش باب كردم صحبت مامان با تلفني وقتي روز اون فرداي

 .خونوادش براي هم، شوهرت براي هم؟ شي مي عزيز چقدر بياري بچه يه اگه دوني مي دختر ـ

 .كرد تسليم رو من تا گفت و  گفت شدن مادر نعمت از اونقدر مامان

 اما، ندارم شدن مادر براي مشكلي خدا شكر گفت معاينه از بعد دكتر بزنم دكتر به سر يه اول گرفتم تصميم
 .شود مطمئن تا كنم مراجعه كيوان با اي جلسه احتياط محض براي

، برم تنها من كيوان كاري مشغله خاطر به نهايي جواب براي شد قرار آزمايشات از بعد رفتم كيوان با بعد ◌ٴ جلسه
 .كردم هنگ دكتر هاي حرف شنيدن با اما
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 سال هر كه شبي، بودم ديده رو نحس شب اون كابووس هم باز، كردم باز رو چشمام شديد سردرد با صبح
  .شد تبديل عمرم شب بدترين كيوان لطف به اما، كردم مي ياد ازش باعشق

 .شدم شدن آماده مشغول صورتم شستن از بعد

  .كردم تموم رو آرايشم لب برق زدن با و كشيدم چشمام به مدادي و بستم جمع سرم باالي رو بلندم موهاي

 .داد مي تشكيل رو كاريم روز اولين لباس مشكي ◌ٴ ومقنعه شلوار با و خاكستري مانتوي

 :بودند صبحونه خوردن مشغول آقاجون و مامان
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 .بخير صبحتون سالم ـ

 رنگي خوش چايي خودم براي بود خريده تازه كه مامان قرمزي گل قوري از. دادند رو جوابم لبخند با هميشه مثل
 :نشستم آقاجون كنار و ريختم

 ؟قرمزه چرا چشمات؟ مادر شده چي ـ

 :شدم شكر زدن هم مشغول خوري چايي قاشق با و انداختم پايين رو سرم

 .كنه مي درد سرم يكم فقط، نيست چيزي  ـ

 .نرو امروز بده حالت، من واي اي ـ

 :گفتم گرفتم مي لقمه خودم براي كره و آلبالو مرباي از اينكه حين و زدم لبخندي

 .نرم كاري روز اولين جان مامان كه شه نمي ـ

 :گفت روزنامه برداشتن حين گذاشت ميز روي رو چايي از خالي استكان آقاجون

 .كنيم صحبت كارت محل مورد در بايد شب ـ

 :دادم قورت چايي كمك با رو لقمه سرم دادن تكون با

 .بنده مي قرارداد امروز گفت داشت جلسه ديروز چون ولي، خوبيه آدم كه رئيسش، آقاجون باشه ـ

 :گفت مامان به رو و زد ورق رو روزنامه آقاجون

 .زد مي حرف اونطوري نبايد ديشب، كني صحبت پروانه با بهتره ـ

 :كردم عوض و بحث بگه چيزي خواست مامان

 ؟داري سردرد قرص مامان ـ

 .آرم مي برات االن عزيزم آره ـ

 :گشت قرص دنبال كابينت سومي كشوي از و شد بلند مامان
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 ؟شه مي تعطيل كي تون شركت ـ

 :گفتم خوردنش با گرفتم رو لقمه آخرين

 .عصر كنم فكر، دونم نمي دقيق ـ

 :كرد باز رو روزنامه حوادث ◌ٴ صفحه و كشيد مرتبش ريش به دستي آقاجون

 .دنبالت آم بي بزن زنگ شد غروب بعد اگه ـ

 :انداختم شونم روي رو كيفم و شدم بلند ميز پشت از

 .آقاجون باشه  ـ

 .شدم خارج خونه از و كاشتم آقاجون و مامان ◌ٴ گونه به اي بوسه مسكن خوردن از بعد

 .شدم شركت راهي و گرفتم دربستي كوچه سر. كردم ام ريه تقديم ميل با صبحگاهي هواي، بود خلوت كوچه

 .دارم دوست رو اتوبوس شلوغي ها خيلي برعكس، رم مي واحد با گرفتم ياد كامل رو مسير كه فردا از

 ميزش روي تاپ لب كردن روشن مشغول و بود رسيده راه از تازه منشي شدم شركت وارد كه بود هشت ساعت
 .نبود اي اضافه چيز ميزش روي بود مرتبي منشي بود پيدا، بود

 .بخير صبحتون، سالم ـ

 :انداخت سرتاپايم به نگاهي

 ؟شديد استخدام، سالم  ـ

 .باشيم همكار امروز از كنم فكر، بله ـ

 گفت شه مي نه زد لبخند گفت شه مي نه، داد كشش كمي و انداخت زحمت به را اش زده رژ هاي لب ميلي بي با
 :زد پوزخند

 .اومده نه هنوز رئيس، بشين ـ 

 :نشستم روش روبه صندلي و زدم لبخندي
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 ؟بود چي اسمت، خوب ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .سلطاني ترانه ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .ام حسيني ستاره منم ـ

 و تيپ به بود معلوم اما، شوند نمي اُخت كسي با زود كه هايي آدم اون از، داشت جدي و خشك اخالق بود پيدا
 .ده مي اهميّت ظاهرش

 عطر بوي، اومد مي سفيدش پوست به هم رنگش زيتوني شال داشت تن به اي قهوه رنگ به رسمي شلوار مانتو
 .بود كرده پر رو رو راه فضاي هم تلخش

 .شدند فرما تشرف رئيس كه بود نه ساعت نزديك، شدند مي اتاقشون وارد و اومدند مي يكي يكي كارمندها
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 .شدم بلند احترامش به ستاره همراه 

 :كرد مكثي و افتاد من به نگاهش تا و داد جواب لبخندي با رو منشيش سالم جواب

 .بخير روزتون سالم ـ

 :داد رو جوابم و زد لبخندي

 .دخترم سالم ـ
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 رئيس برازنده بود راستش دست تو كه سونتي سام كيف و براقش كفش با داشت تن به كه اي سورمه شلوار كت
 .بود بودن

 :گفت و كرد ستاره به رو

 .بيار برام رو امروز كاري ◌ٴ برنامه ـ

 چرم جلد كه بزرگي دفتر برداشتن با هم ستاره و رفت اتاقش طرف به دونستم نمي هم رو اسمش كه رئيسي
 :رفت اتاق طرف به و داشت مشكي

 .آم مي االن اينجا بمون ـ

 :اومد بيرون اتاق از ستاره كه بود گذشته اي دقيقه ده

 .داخل بري توني مي ـ

. دونستم نمي رو رئيسم اسم اما، بودم شده استخدام، بود دار خنده اوضاعم اما نداشتم استرسي ديروز به نسبت
 از و كردم خداحافظي هم من اومده پيش اي جلسه گفت و شد ضروري تلفن كه بوديم زدن حرف مشغول ديروز

 .شدم خارج شركت

 :شدم داخل بفرمائيد شنيدن و در به تقه دو زدن با

 .دادم دوباره سالم زير به سر ـ

 :گفت نشستنم از بعد و كرد اشاره ميزش كنار صندلي به دستش با

 .بشيم آشنا باهم زياد نشد وقت ديروز متاسفانه ـ

 :داد ادامه و گذاشت داشت اي شيشه ◌ٴ صفحه كه ميزي روي رو هاش دست

 استخدام حسابدار كمك عنوان به شما اما، داره حسابدار شركت اين گفتم كه همونطور،  هستم شايان علي من ـ
 .شه مي محسوب براتون كاري ◌ٴ سابقه هم، اريد مي دست به كاري ◌ٴ تجربه هم اينطوري، شيد مي

 :افتاد بود انداخته دستش وسط انگشت به كه عقيقي انگشتر به چشمم

 ؟چيه نظرت، خب ـ
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 :آوردم زبون به رو بود كرده مشغول رو ذهنم كه سوالي

 ؟خوايد مي حسابدار كمك چرا داريد حسابدار اينكه با، اله◌ٴ سو جاي برام، شايان آقاي ـ

 :گفت و انداخت دقيقي نگاه سبزش هاي چشم با و كرد مكثي

 .كنيم مي صحبت موردش در بعد كردي شروع رو كارت موقع هر ـ

 فرار به پا و بگيرم قرض ديگه دوتا دارم پا دوتا خواست مي دلم، باشند كالهبردار نكنه، افتاد جونم به كم كم ترس
، بود شده خوب مامان مسكن لطف به كه سردردي، رفت رژه چشمام جلوي پوزخندش با پروانه ◌ٴ چهره، اما كنم
 .شد مي شروع كم كم

 ؟بياره رو قرارداد بگم؟ دخترم شد چي ـ

 .دادم مثبت جواب سرم دادن تكون با و دادم قورت زور به رو دهنم بزاق نداشتم زدن حرف توان

 .داد قهوه قنجون دوتا درخواست شايان آقاي و شدم قرارداد مفاد خوندن مشغول قرداد آوردن از بعد منشي

 رو امضاء ميز روي آبي خودكار برداشتن با، كشيدم عميقي نفس، نخورد چشمم به مشكوكي چيز قرارداد توي
 .زدم

 :شد مشكوك هم شايان آقاي كه بود طوري حالم

 !؟دخترم خوبه حالت ـ

 .بله...بل ـ

 :گذاشت نزديكم رو قهوه فنجون شدم مشكوك كه فهميد انگار

 چيكار كه گم مي بهت كردي شروع رو كارت اينكه از بعد، نيست نگراني جاي اصالً  ولي، بترسي داري حق ـ
 .كني

 آرامش شايان آقاي مهربون لبخند اما، نبودم خوبي شناس آدم من، داشتم دوست خوشش عطر با رو قهوه تلخي
 :گفت شايان آقاي قهوه خوردن از بعد. كرد تزريق وجودم به رو

 .بده نشون رو اتاقتون بگيد حسيني خانوم به  ـ
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 .شدم خارج اتاق از تشكر با
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 :گفت و داد نشون رو پنجره كنار ميز راستش دست با ستاره شدم كارم اتاق وارد ستاره راهنمايي با

 شماره داخلي داشتي كاري يا داشتي سوالي اگه، تو ميز هم يكي اون، هستش شكوهي آقاي كار ميز اون ـ
 .بگير رو بيست

 .ممنون ـ

 .شد نمي صميمي آدم با زود كنم فكر ولي، اومد نمي نظر به بدي دختر، كرد ترك رو اتاق سرش دادن تكون با

 نگاه، داشتم دوست رو بود اي قهوه كرم كه اتاق ديوارهاي رنگ با رنگش بود گردو چوب از ميز دو هر جنس
 روي روبه هم من ميز چند هر، بود اتاق بزرگ ◌ٴ پنجره كنار كه چرا. انداختم شكوهي آقاي ميز به باري حسرت

 .بزنم ديد خوبي به تونستم مي و بود رو راه

 .بودند نشده فرما تشريف هنوز مافوقم كه بود تعجب جاي برام

 .نشستم ميزم پشت و كردم آويزون اتاق ◌ٴ گوشه لباسي چوب از رو كيفم

 :شدم بلند احترامش به شد اتاق وارد شكوهي آقاي كه بود گذشته اي دقيقه ده

 .بخير روزتون، سالم ـ

 جواب سرش دادن تكان با ميزش پشت نشستن حين و انداخت من به مرموزي نگاه استكانيش ته عينك پشت از
 :داد رو سالمم

 ؟تويي جديد همكار ـ
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 طبق بزرگش شكم و صورتش چروك و پشت كم موهاي اما، داد مي نشون كمتر رو سنش رنگش دودي شلوار كت
 :داشت رو پنجاه كم  كِم من محاسبات

 .هستم سلطاني، بله ـ

 :گفت كردنش باالپايين از بعد و انداخت زحمت به رو سرش هم باز

 .ام شكوهي حميد منم، هوم ـ

 :گفت رايانه كردن روشن حين

 ؟چيه مدركت ـ

 :زدم گره هم به رو انگشتام

 .ليسانس ـ

 :گفت و داد تكيه چرخدارش صندلي به رو كمرش پوزخند با و نيومد خوش مذاقم به تمسخرآميزش نگاه

 ؟داشتي كلفتي پارتي حتماً، شركت اين تو اومدي ليسانس مدرك با  ـ

 خودم و كنم سكوت دادم ترجيح، نكردم اقدام فوق براي و دادم گوش رو كيوان حرف كه كردم لعنت رو خودم
 .كنم مشغول بود پيشم سال چند تولد براي آقاجون هديه كه دستبندي با رو

 .كرد عوض رو بحث پوزخند همان با نيستم دادن جواب به مايل ديد وقتي هم شكوهي آقاي

 .زنه مي رو اول حرف مسئوليت حس و انضباط و نظم كارم تو من ـ

 .داره عهده به رو شركت مديريت كرد مي فكر ندونه كي هر بود كوبنده چنان لحنش

 هم اگر حرفيه كم آدم كه بود اين فهميدم شكوهي آقاي از كه چيزي، بوديم كار مشغول ظهر دوازده نزديك تا 
 .كني مي حس فرسخيش چند از رو تلخيش، بزنه حرفي و بده زحمت زبونش به

 :شد اتاق وارد قهوه سيني با هاش لب روي لبخند و كوتاه قد اون با شركت آبدارچي آقاحيدر، بود آور كسل خيلي

 .نباشيد خسته ـ
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 :گفت من به رو و داد وسعت لبخندش به و گذاشت شكوهي آقاي مقابل رو قهوه فنجان

 .تو قهوه اينم بيا، دخترم اومدي خوش  ـ

 .كشيدم خودم طرف به رو قهوه سفيد دست يك فنجان و كردم تشكر لبخند با هم من
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 .كردم مشغول خودم فنجانه با رو خودم هم من و شد ش قهوه  نوشيدن مشغول رايانه به خيره شكوهي آقاي

 :گفت ميز پشت از شدن بلند حين شكوهي آقاي كه بود عصر پنج نزديك ساعت. شد تموم هم كاري روز اولين

 .كن بررسي اومدنم تا رو دادم بهت كه ليستي اما، آم مي ديرتر فردا ـ

 :گفتم سرم دادن تكون با

 .نباشيد خسته، باشه ـ

 .رفتم بيرون اتاق در بستن با و برداشتم رو كيفم هم  من شكوهي آقاي رفتن از بعد

 .بشم آشنا همكارا بقّيه با نتونستم كه بودم شده غرق كار تو انقدر، بودم رفته كارمندا اكثر

 شدنش سوار از بعد و شد باز شخصيش ◌ٴ راننده توسط مشكيش آزراي ماشين در كه ديدم رو رئيس در جلوي
 .كرد حركت ماشين

 شكالتي نوع از قيفي بستنني بود سابق ◌ٴ ترانه اگه. كنم روي پياده كمي گرفتم تصميم عصر خنك هواي لطف به
 دقيقه بيست و خيابون از گذشتن از بعد كردند مي ياري رو من پاهام، چسبوندم مي روي پياده اين تنگ هم

 .شدم خونه راهي اتوبوس با روي پياده

 .نبود هم بد كاري اول روز، بگيرم فاكتور رو مافوقم تلخي گوشت و صبح سردرد اگه
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 معلوم ظاهرش از كه دختري صحبت و بچه دختر ◌ٴ گريه صداي، نبود نشستن براي جا بود شلوغ اتوبوس داخل
 بودند خانومي شيرين سر پشت كردن غيبت مشغول كه خانوم دوتا صحبت و موبايلش با هست دانشجو بود

 .بشود شروع سردردم كم كم تا بودند داده هم دست به دست

 .شدم خونه رهي و شدم پياده خونمون خيابون سر ايستگاه

 :شد خارج ما خونه از زهراخانوم من رسيدن با

 .دخترم سالم ـ

 :دادم رو جوابش لبخندي با

 ؟چطوره آقاحسين؟ هستيد خوب، سالم ـ 

 :گفت و زد تلخي لبخند

 .خوبه اونم شكر ـ

 .ندادم بروز چيزي اما، نيست مساعد زياد حالش كه بودم شنيده آقاجون از

 :كردم عليك سالم هم مامان با

 .دخترم نباشي خسته ـ 

 .ممنون ـ

 :گفت  مهربوني با كشيد جلوتر رو چادرش زهراخانوم 

 .تنهاست حسين ديگه برم من ـ

 :شديم حياط داخل مامان و من خانوم زهرا رفتن با

 ؟ست آماده چاييت مامان ـ

 :شديم خونه وارد باهم و گذاشت كمرم پشت رو دستش مامان

 .عزيزم آره ـ
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 .بود مژگان مثل جورايي يه، بود شده بهتر من با ستاره رفتار، گذشت مي شركت در كارم از هفته يك

 .بود خوب رفتارشون و اخالق كاركنانش تمام درواقع.بود مهربوني و خونگرم مرد صبوري آقاي رئيس معاون

 .داد  قرار اخالق خوش كاركنان جزء شد نمي رو شكوهي آقاي البته

 زنگ صداي با، بود داده رو دستورش شكوهي آقاي كه بودم ليستي بررسي مشغول و بودم نشسته ميزم پشت
 :.برداشتم رو گوشي ◌ٴ دسته كردم بلند رو سرم گوشي

 ؟جان ستاره بله  ـ

 .كردن احضارتون رئيس آقاي ـ

 : گفتم تعجب با

 !؟گفتند و من مطمئني ـ

 :رسيد گوشم به كوتاهش ◌ٴ خنده صداي

 .نكني معطل بهتره، نباش نگران، بله ـ

 ايم قهوه مانتوي جيب داخل گوشيم گذاشتن با و فرستادم مشكيم ◌ٴ مقنعه زير رو موهام گوشي گذاشتن از بعد
 .شدم بلند

 :گفتم ستاره با احوالپرسي و سالم از بعد

 ؟داره چيكار دوني نمي ـ

 :گفت و شد تايپ مشغول ستاره
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 .نه ـ

 .شدم داخل ورود اجازه گرفتن و تقه دو زدن با

 .بخير روزتون، سالم ـ

 :بشينم تا كرد اشاره صندلي به دست با و داد رو جوابم سر با بود موبايلش با صحبت مشغول كه شايان آقاي

 ؟خوبه ستايش، شه مي درست چيز همه سامان نباش نگران، آره ـ

 ـ

 .خرم مي براش من باشه ـ

 و بود شده جدا همسرش از پسرش، بودم گرفته ستاره از كه آماري طبق، كرد مي صحبت پسرش با بود معلوم
 :شد مي محسوب ش نوه تنها هم ستايش

  ؟نداري كاري ـ

 ـ

 .خدافظ باشه ـ

 

 

 

 195پارت

 :گفت من به رو لبخند با ميز روي گوشي گذاشتن با

 .شدي معطل دخترم ببخشيد ـ

 :گفتم زير سربه و زدم خجالت روي از لبخندي

 .باشيد راحت كنم مي خواهش ـ
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 :گفت و داد تكيه صندليش به شايان آقاي

 ؟هستي راضي كارت از، خب ـ

 :گفتم شايان آقاي به رو اما، خيلي موزمار شكوهي وجود با گفتم دلم تو

 .شكر رو خدا، مچكر ـ

 :گفت جدّي لحن با و گذاشت ميز روي رو هاش دست و شد جدي نگاهش

 خبر بي من باشه افتاده اتفاقي نكنه، كرد تزريق وجودم به رو ترس كالمش جديّت؟ چيه شكوهي درمورد نظرت ـ
 !؟باشم

 مصلحتي ◌ٴ سرفه، بزنم رو كسي زيرآب كه نبودم آدمي، دادم فراري ذهنم از رو منفي افكار و گرفتم گاز رو لبم
 :گفتم شايان آقاي به رو كردم

 .نديدم بدي چيز من؟ بگم چي ـ

 از و برداشت هاش چشم روي از رو عينكش  و داد قهوه دوفنجان سفارش و برداشت رو تلفن گوشي شايان آقاي
 :نشست رويم روبه صندلي روي محكم قدم دو با و شد بلند ميز پشت

 .شه نمي متوجه شكوهي شه مي وبدل رد اتاق اين تو كه حرفي هر باش مطمئن دخترم ببين ـ

 :داد قرار شكلش بيضي چونه زير رو هاش دست و شد خم

 ؟نديدي ازش مشكوكي رفتار ـ

 مثل؟ كردم مي ترس احساس چرا دونم نمي. اومد مي چشمم به بيشتر عينك بدون رنگش سبز هاي چشم جديّت
 .بشه شناخته مجرم ممكنه آن هر و نشسته بازپرس روي روبه كه متهمي

 :گفتم پته تته با و دادم قورت زور به رو دهنم ◌ٴ شده خشك آب

 !؟چي مثالً... مثلًا...مَ ـ

 :شد مانع در صداي كه بزند حرفي خواست زد لبخندي
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 .بفرماييد ـ
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 :شد وارد قهوه هاي فنجان باسيني حيدر آقا

 .بخير روزتون آقا سالم ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش لبخند با شايان آقاي

 .نباشيد خسته سالم ـ 

 :داد راستش دست به رو سيني و گذاشت ميز روي رو قهوه هاي فنجان حيدر آقا

 ؟نداريد امري ـ

 .سالمت به، نه ـ

 .رفت حيدر آقا كه فهميدم در شدن بسته با

 .بخوريم رو قهومون اول بهتره، خب ـ

 رو قهوه فنجان بود اومده در لرزه به وسطش انگشت كه دستي با. كرد كم رو ترسم بود لحنش تو كه شوخي رنگ
 .كرد كم وجودم سردي از داغيش و قهوه خوش عطر. گرفتم

 .بدي جواب بايد كه اله◌ٴ سو چندتا فقط، نباش چيزي نگران اصالً ـ

 .كردم دور خودم از رو ترس احساس كشيدم كه عميقي نفس با و گذاشتم ميز روي رو  پر نيمه فنجان

 .بزنم رو همكارم زيرآب خوام نمي من ـ

 :گذاشت ميز روي رو خاليش فنجان باريد مي هاش چشم از كه رضايتي با و زد لبخندي
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 .خوام مي ساده جواب چندتا فقط اما، خوبه خيلي اين، آفرين ـ

 ؟چي ـ

 :گفت و كرد جمع رو راستش چشم

 .مشكوك تلفن، مشكوك آمد و رفت ـ

 :گفتم و شدم خيره بودم گذاشته پاهام روي كه هام دست هاي انگشت به

 .كردند مي عوض و بحث اومدم مي من وقتي كه داشتن مشكوك تلفن چندبار، خب ـ

 ؟بود كي طرف نفهميدي ـ

 :گفتم و كردم بلند رو سرم

 .نه ـ

 :گفت و كشيد كالفگي روي از عميقي نفس

 ؟چي آمد و رفت ـ

 :گفتم و دادم ميز ◌ٴ لبه به رو نگاهم

 .رند مي زودم، آن مي دير ها صبح، گرفتن مي مرخصي خيلي ـ

 : گفت سرش دادن تكون با

 .كني دقّت بيشتر كن سعي بعد به اين از، فهميدم ـ

 .كشيدم سر و برداشتم رو شده سرد ◌ٴ قهوه فنجان

 ؟داري دسترسي رايانش به ـ

 اصالً  نه ـ

 .داد تكون رو سرش باز
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 .بري توني مي، باشه، اهوم ـ

 :گفت كه برم در طرف به خواستم شدم بلند

 .خودم به بده بيار رفتن قبل رو اتاق كليد ـ

 :گفتم تعجب با

 ...فردا ولي، چشم ـ

 :گفت عصبي لحن با شدن بلند حين

 .نكن صحبت كسي هيچ با مورد اين در راستي، بگير منشيم از فردا ـ

 .شدم خارج اتاق از خداحافظي و سرم دادن تكون با

 :گفت تعجب با ستاره

 ؟پريده رنگت چرا ـ

 .برسم اتاقم به زود خيلي خواست مي دلم نداشتم رو ستاره دادن جواب توان

 .نيست مهمي چيز ـ

 .گشت مي آب دنبال خشكي تو كه بودم ماهي مثل، كردم باز رو پنجره فوراً و رسيدم اتاقم به ناميزون هاي قدم با

 .شدم كار مشغول و نشستم ميزم پشت نكنم درگيرش رو فكرم اينكه براي

  مديريّت اتاق طرف به اتاق در كردن قفل با و برداشتم رو كيفم كه بود عصر پنج نزديك ساعت

 :داد مي گوش جديّت با ستاره و بود ستاره با صحبت مشغول شايان آقاي. رفتم

 .نباشيد خسته ـ

 :گفت شايان آقاي كردندو قطع رو حرفشون

 .دخترم ممنون ـ
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 :گرفتم شايان آقاي به رو آوردم بيرون كردم عرق دست كف از رو كليد

 .بفرماييد ـ

 كه اتوبوسي رسيدم اتوبوس ايستگاه به وقتي. شدم خارج شركت از و كردم سَرسَري خداحافطي كليد گرفتن با
 :نشستم جواني خانوم كنار بود خلوت شكر رو خدا رسيد راه از بود خميردندان تبليغ بغلش

 .بگم بهت گفتم كنم صبر شب تا نتونستم دستمه برگش االن، عزيزم آره ـ 

 امروز اتفاق به رو جاش گذشته فكر و زدم تلخي لبخند، افتاد بود چپش دست تو كه سونوگرافي برگه به چشمم
 .شد من نصيب باختش كه بازي كردم شروع دروغ يك با رو بازي كه روزي اون، داد
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 از رو عينكش و داد تكون چندبار رو سرش كيوان آزمايشات ديدن از بعد، بودم نشسته صندلي روي دكتر مقابل
  .كرد تزريق وجودم به رو نگراني جواب در تعللش، برداشت رنگش ميشي هاي چشم روي

 :گفتم پته تته با و دادم جرئت خودم به

 ؟هست مشكلي ـ

 رو هاش دست و فرستاد باال رو راستش سمت نازك ابروي، نداشتم دوست رو باريد مي ازش ترحم كه رو نگاهش
 :گفت و داد قرار گردش ◌ٴ چونه زير

 .بشه دار بچه تونه نمي شما همسر آزمايشات اين طبق متاسفانه ـ

 كه دكتر خانوم نازك صداي، نداشتم هم رو زدن پلك توان كردم هنگ جوري رفتم سرد آب دوش زير انگار
 زد مي حرف بچه مورد در وقتي كه كيوان ◌ٴ چهره و يچيد مي گوشم تو داد مي توضيح پزشكي نظر از داشت
 .رفت مي رژه هام چشم جلوي
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 :گفتم دكتر خانوم هاي حرف به توجه بدون

 !؟نداره راهي هيچ يعني ـ

 :شد بيشتر نگاهش ترحم

 ...اما، هستش عقيم شما همسر درصد نود باالي ـ

 :شد روشن دلم در اميدي نور اما، شنيدن با

 ؟چي اما ـ

 :گفت و داد تكيه چرخدارش صندلي به

 .بشيد دار بچه دوبارتون ازدواج با تونيد مي شما ـ

 :كردم نزديك هم به رو ابروهام نفهميدم چيزي گنگش ◌ٴ جمله از

 ؟چيه منظورتون ـ

 :گرفت بازي به راستش دست با رو ميز روي آبي خودكار و كشيد عمميقي نفس

 ...و بگيريد طالق تونيد مي، كه گفتم ـ

 با و برداشتم رو بود پزشكيم ◌ٴ پرونده كه سبزرنگي ◌ٴ پوشه و شدم بلند صندلي روي از شنيدم رو طالق اسم تا
 :گفتم اي كوبنده لحن

 .بگيد راهكار شما نكرده الزم، ممنون خيلي ـ

 .كوبيدم محكم رو بود چسبيده خندان ماهه شيش ◌ٴ بچه ◌ٴ چهره كه رو مطب در

 :گفت آميزي اعتراض لحن با و شد بلند صندليش روي از منشي

 ؟خانوم خبرته چه ـ

 .شدم خارج مطب از ها كننده مراجعه سنگين هاي نگاه زير و كردم نثارش اي غرّه چشم
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 كردم رد بود من توجهي بي به اعتراضشون از نشان كه ها ماشين متوالي هاي بوق به توجه بدون رو خيابان عرض
 كه كسي؟ شي نمي دار بچه وقت هيچ بگم كيوان به چطور، نبودم دنيا اين در انگار. رسوندم رو پياده به رو خودم و

 ؟شه نمي دار نوه وقت هيچ بگم چطور خانوم مرجان به، ست بچه عاشق

 .شد مي ريش كيوان حال به دلم، عقيمه كيوان، افته بي وفاميل فك زبان نُقل فردا پس فردا

 .ني ني سيسموني   ،بود نوشته ش شيشه روي كه خورد اي مغازه به چشمم كردم مي رد يكي يكي رو ها مغازه

 با، اومد سراغم به بغض كوچيك هاي بچه هاي لباس ديدن با ايستادم مغازه جلوي و بخشيدم سرعت هام قدم به
 با، كنه تاتي تاتي خواد مي كه وقتي واي «افتادم كيوان صبح حرف ياد رنگ قرمز كوچيك هاي كفش ديدن
 و داد دست از رو تحملش بغضم فهميدم اشكم قطره اولين خوردن سُر با »خريدم براش كه رنگي قرمز هاي كفش
  .ريختم اشك كيوان براي و گذاشتم پاهام روي رو سرم و نشستم مغازه ◌ٴ پله روي، شد هام اشك ميزبان هام گونه

 !؟خوبه حالتون خانوم، خانوم ـ

 پشت از رو بود شده قاب مشكي چادر با كه مهربونش ◌ٴ چهره و كردم بلند رو سرم خانومي صداي شنيدن با
 :گفت و زد لبخندي، ديدم هام اشك

 ؟آد مي بر دستم از كمكي ـ

 :گفتم دلم در و شدم بلند پله روي از باالجبار و زدم تلخي پوزخند

 .آد برنمي كاري كس هيچ دست از ـ

 .شدم مژگان خونه راهيه ماشيني گرفتن با و كردم تشكر بود شده دار خش گريه لطف به كه صدايي با

 .زاشتم مي ميون در مژگان با بايد كه بودم گرفته تصميمي
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 .برد درونم به پي زارم حال ديدن با مژگان نبود خونه سهيل خوشبختانه رسيدم مژگان خونه به وقتي

 ناراحت نه بگم چي كيوان به كه بود شب مشغول فكرم من اما، بده دلداريم كرد مي سعي ماجرا گفتن از بعد
 .بشه دار جريحه غرورش نه، بشه

 :شدم رو روبه شديدش مخالفت با گذاشتم ميون در مژگان با رو نقشم وقتي

 تحمل توني مي رو مادرشوهرت هاي طعنه، كردي رو آيندت فكر؟  كشيدي كه ايه نقشه  چه اين؟ شدي ديوونه ـ
 ؟كني

 زندگيمون اونقدر بودم كيوان فكر به فقط من اما، بشه كارم مانع تا داد مي ادامه رو نصيحتش طور همين مژگان
 .اين به برسه چه كردم مي فداش خواست مي جونمم كه داشتم دوست رو

 .شدم خونه راهيه و برداشتم رو كيفم مژگان هاي حرف به توجه بدون

 .شدم كيوان منتظر و گرفتم مختصري دوش و گذاشتم رو كيوان ◌ٴ موردعالقه شام شب

 : زدم لبخندي كيوان ◌ٴ خسته ◌ٴ چهره ديدن با و رفتم در طرف به كليد چرخش صداي با

 .نباشي خسته عزيزم سالم ـ

 .گشنه هم، ام خسته هم، سالم ـ

 :گفتم كيفش گرفتن با

 .ست آماده شام بشوري رو صورتت و دست تا ـ

 .شدم شام ميز چيدن مشغول  و رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 :داشتم اعتماد بينمون عشق به اما، بود اومده سراغم به اضطراب چند هر

 !؟گذاشتي ماكاراني كه نگو واي ـ

 :گفتم و افتاد بود شونش روي كه اي حوله به نگاهم

 .گذاشتم ماكاراني دقيقاً، عزيزم چرا ـ
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 :گفت نشست مي ميز پشت اينكه حين

 .گل كاشتي گل ـ

 :گفت كيوان ها ظرف كردن جمع حين اينكه تا گذشت مون هميشگي بخند و بگو با شام

 :گفت چي دكتر راستي ـ

 .ندارم مشكلي من بودم نگفته قبالً كه بودم آورده شانس اونجا

 عشقم بخاطر بودم گرفته هم رو تصميمم، كيوان به، مون زندگي به، بودم كرده فكر خيلي، نشستم صندلي روي
 .بگم رو مشتركمون زندگي دروغ اولين بهش

 .جان ترانه، ترانه ـ

 :شدم خيره آب پارچ به وقته خيلي فهميدم تازه كيوان صداي با

 .جانم ـ

 :گفت و زد چشمكي

 .شم مي بابا كي، نگفتي ـ

 پايين رو سرم. بگم دروغ و بشم خيره مشتاقش هاي چشم به تونستم نمي، فرستادم هام دندون زير رو لبم ◌ٴ گوشه
 :رفتم ور ازدواجمون ◌ٴ حلقه با و انداختم

 ...دكتر... دكتر ـ

 ؟چي دكتر ـ

 و كشيدم عميقي نفس ولي، كرد سست رو م اراده كمي بود گرفته خودش به تعجّب رنگ كه كيوان محكم لحن
 :گفتم و كردم گلوم راهي رو دهنم بزاق

 .منه از... هم مشكل، بشيم... دار بچه تونيم نمي... ما ـ

 :داد مي آزارم بينمون سنگين جو نداشتم دوست رو بينمون سكوت
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 ؟چيه مشكلت ـ

 :شد قفل زبانم و كرد سرايت تنم به كالمش سردي

 .ترانه، ترانه ـ

 :گفتم رو دروغم ◌ٴ دنباله و شد باز خود خودبه زبانم ترسم از  كه بود محكم و بلند چنان آخرش ترانه

 ...نداره رو جنين تحمل رحمم، هامه هورمون و گذاري تخمك از مشكل: گفت دكتر ـ

 .كافيه ـ

 كنم فكر، منه از مشكل كه كردم مي مُجاب رو كيوان بايد اما؟ نه يا درسته نازاييم براي داليلم دونستم نمي اصال
 .بودم شده هم موفق
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 .شم پياده خوام مي شيد بلند خانوم، خانوم ـ

 :نبود هواسم كه بودم شده غرق گذشتم در انقدر

 .بفرماييد ببخشيد ـ

 پياده بايد بعد ايستگاه انداختم خيابان به نگاهي پنجره از، گذشت كنارم از اخم با هم خانوم شدنم بلند با
 .شدم مي

 دو دوبه كه چندنفر صحبت صداي، بود گفتن ذكر مشغول و بود نشسته روم روبه صندلي دست به تسبيح پيرزني
 .بودند كرده اشغال رو هام گوش، كردند مي بحث مختلف موضوعات مورد در

 .شدم خونه راهي شدن پياده از بعد
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 بودم اومده كار سر از كه وقتي از، ناراحته مامان كردم احساس كه خوردم مي مامان و آقاجون كنار رو شام شب
 .بود كرده شك هم آقاجون كه طوري، نبود هميشه مثل

 :گفتم و شد طاق طاقتم، بود برنجش بشقاب به خيره بزنه غذاش به لب اينكه بدون مامان

 !؟خوري نمي رو غذاتون چرا، مامان ـ

 :گفت و گذاشت بشقابيش روي رو قاشقش مامان

 .بخوريد شما، عزيزم ندارم اشتها ـ

 :گفت جدّي لحن با و آورد پايين ببره دهنش طرف به خواست مي رو آب ليوان كه آقاجون

 ؟شده چي پوران ـ

 :گفت و انداخت نگاهي مامان

 .زدم حرف پونه با امروز ـ

 ؟خب ـ

 :گفت داري بغض صداي با و كشيد عميقي آه مامان

 .نگرانشم، گرفته دكتر وقت ساالر ـ

 :گفت آقاجون

 ؟چيه مشكلش ـ

 :آزرد رو دلم خورد سُر گونش روي مامان راست چشم از كه اشكي

 .بشه عمل بايد، قلبشه ـ

 :گفت طوالني مكثي از بعد و كشيد مرتبش ريش به دستي و رفت فرو فكر به آقاجون

 .نيست مهمي چيز كه شاهللا ان نباش نگران، بريم باهم گيرم مي بليط فردا ـ
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 .شستم رو ها ظرف و كردم جمع بخوره چيزي مامان اينكه بدون رو شام ◌ٴ سفره

، بود ساالر دايي درگير فكرش مطمئنم اما، بود نشسته كنارش هم مامان و ديد مي رو يك ◌ٴ شبكه اخبار آقاجون
 پونه خاله كه آماري طبق، اومد مي حساب به ريسك داشت كه بااليي سن با بود سخت قلب عمل نبود چيزي كم
 .شد مي عوض بايد قلبش ◌ٴ دريچه، بود داده مامان به

 :گفتم دلداريش براي و نشستم مامان كنار و گذاشتم عسلي روي رفتم پذيرايي به و ريختم چايي تا سه

 .گذره مي بخير كه شاهللا ان، جان مامان نباش نگران ـ

 :گفت و انداخت غمگيني نگاه مامان

 ؟پيشت بياد پروانه بگم يا، بموني توني مي تنهايي ـ

 :گفتم كمرش پشت دستم گذاشتن با و زدم بخشي اطمينان لبخند

 .بخوريد رو چاييتون هم حاال، باشه راحت من بابت خيالتون ـ

 چند هر، داشتم دوست رو صبحگاهي هواي، شدم شركت راهي بود ساالر دايي حال درگير كه فكري با صبح
 اين از بيشتر، بود تهران در شلوغ صبح يك طبيعي روال اين اما، نداشت جا كه اتوبوسي و شلوغ هاي خيابون

 .داشت انتظار شه نمي

 :رسيده تازه بود معلوم بود رايانش كردن روشن مشغول ستاره

 .بخير صبح سالم ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .بخير هم تو صبح عزيزم سالم ـ

 .دي مي رو من كليد ـ

 :آورد بيرون رو كليد و كرد باز رو ميزش كشوي

 .بفرما ـ
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 :گفتم نشنود كسي كه طوري آرام كليد گرفتن با

 .گرفتن رو كليد چرا دوني نمي ـ

 :گفت و داد تكون راست و چپ رو سرش

 كليد و كرد قفل رو در دوباره و كرد چك رو دوربين بعد و انداخت كلي نگاه و شد اتاق وارد تو از بعد ديروز، نه ـ
 .داد و

 :گفتم تعجب با

 !؟داشت مشكلي دوربين مگه ـ

 :داد تكيه صندليش به

 .گن مي خودشون باشه الزم چيزي هر ـ

 .شدم اتاقم راهي سرم دادن تكون با. موقوف فضولي يعني اين
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 بلند احترامش به، شدند فرما تشريف هميشگي اخم با شكوهي آقاي كه گذشت  مي كاري ساعت از ساعتي دو
 :شدم

 .بخير روزتون، سالم ـ

 رو رايانش و نشست اش صندلي روي ميز كنار سونتش سام كيف گذاشتن با و كرد اكتفا سرش دادن تكان به
 .كرد روشن

 از موبايلم صداي با، بدم رو كاريش هاي سوال جواب بودم مجبور گاهي گه بوديم كار مشغول سكوت در دو هر
 :خورد چشمم به آقاجون اسم و آوردم در كيفم
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 .آقاجون سالم ـ

 :خيابونه داد مي اين از نشون ماشين بوق صداي

 .شيراز براي گرفتم بليط دوتا ترانه، دخترم سالم ـ

 :شدم هام چشم ماساژ مشغول راستم دست با

 .خوبه اينكه ـ

 .شبه هشت ساعت پرواز، آره ـ

 :دم دا تكيه صندلي به و كشيدم هام چشم از دست

 .بينمت مي شب آقاجون باشه ـ

 اپلش گوشي مدام، بود تماسي منتظر انگار، اومد مي نظر به كالفه شكوهي، شدم مشغول دوباره خداحافظي از بعد
 .باشد داشته تماسي يا پيامكي تا كرد مي نگاه رو

 .شد مي كارم مانع فضولي اما، نكنم توجه كردم مي سعي

 :گفت و انداخت من به نگاهي، كرد پر رو اتاق فضاي گوشيش صداي بعد دقيقه چند

 .بگير رو بودم گفته كه ليستي منشي از برو ـ

 :گفت تحكم با كه كنم تلف وقت خواستم

 .ديگه برو ـ

 ستاره نبود و خلوت راهروي ديدن با، بستم رو در و شدم خارج اتاق از سرم دادن تكون با و شدم بلند جام از
 :دربيارم سر حرفاش از چيزي كردم سعي و چسبوندم در به رو سرم

 .كردن شك كنم فكر ببين ـ

 ـ

 .نيست حاليش چيزي است پَخمه دختره اين بابا نه ـ
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 ـ

 ؟ريزي مي كي گفتي ـ

  ـ

 .گيرم مي رو امضاء فردا  من، باشه ـ

 ـ

 .فرستم مي رو دختره، كنه نمي شك كسي بابا نه ـ

 !؟كني مي كار چي داري ـ

 به و گرفتم ستاره بازوي از ام ديگه دست با، گذاشتم م سينه روي رو دستم ترسم از و كردم هول ستاره صداي با
 .رفتم ميزش طرف

 :داشتم اعتماد ستاره به كه بود خوب

 .كرد گل فضوليم حس فقط، نبود چيزي ـ

 :نشست ميزش پشت و كرد نثارم چشمي پشت

 .بدي رو داده شكوهي آقاي كه ليستي شه مي ـ

 :گفت و كرد نزديك هم به رو ابروهاش

 .نگرفتم ليستي من ـ 

 !؟بود كي طرف اما، بزنه رو حرفش راحت تا فرستاده نخودسياه دنبال بود پيدا

 ديدم برگشتم اتاقم طرف به كرد مي شك كردم مي دير االن اگه ولي. زاشتم مي ميون در رئيس با بايد حتماً
 :گفتم و بستم رو در كرده تموم رو تلفنش با صحبت

 ...بودين گفته كه رو ليستي ـ

 .بود ميزم كشوي تو نبود يادم، آره ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

254 
 

 .ديدم مي رو رئيس حتماً رفتن قبل بايد اما، كارم سر برگشتم كردم نثارش فحشي دلم توي
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 به،مربوط مسئله، بزنم رو زيرآبش خواستم نمي، بدم گزارش رئيس به تا بره زودتر هم امروز كردم مي دعا دعا
 :شد بلند ميزش پشت از شكوهي آقاي كه بود اداري كار آخر ساعت يك. شد مي شركت

 .خدافظ رم مي دارم من ـ

 .رفت در بستن با و كرد خداحافظي خشك لحن با هميشه مثل

 آقاي بخاطر ديگه طرف از، كنم ماجرا قاطي رو خودم خواستم نمي طرف يك از، گرفتم استرس چرا دونم نمي
 .كردم مي مسئوليت حس شركت و شايان

 با، بود شده شسته هاي استكان كردن پاك مشغول حيدر آقا، رفتم آبدارخونه سمت به اول و شدم خارج اتاق از
 داد مي نشون رو ايش قهوه هاي چشم كنار چين و بود هاش لب روي كه لبخندي با و كشيد كار از دست من ديدن
 :گفت

 ؟دخترم خواي مي چيزي، سالم ـ

 :گفتم و شدم نزديكتر

 .لطفاً  خنك آب ليوان يه، سالم ـ

 :رفت يخجالي طرف به و گذاشت سيني روي رو بود دستش كه رو دستمال

 .اتاقتون آوردم مي گفتي مي، البته ـ

 :گرفت طرفم به و ريخت دار دسته ليوان داخل خنكي معدني آب

 .بفرما  ـ
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 :كردم تشكر ليوان گرفتن با

 .مچكر  ـ

 .جونت نوش ـ

 هواي از ناشي كه گرمايي از، داشتم دوست رو آب خنكي، كشيدم باال نفس يك رو آب و بستم رو هام چشم
 .كرد كم رو بود تابستوني روزهاي

  :گفتم دلم تو و رفتم رئيس دفتر طرف به آقاحيدر با خداحافطي از بعد

 .باد بادا چه هر ـ

 :بود ميزش كردن مرتب مشغول ستاره

 .نباشي خسته ـ

 :گفت ديدنم با و كرد بلند رو سرش

 .نباشي خسته هم تو، ممنون ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 ؟هست مدير آقاي ـ

 :گفت و انداخت اتاق بسته در به نگاهي

 .آره ـ

 ؟ببينمش تونم مي پس ـ

 :گفت گوشي ◌ٴ دسته برداشتن با

 .كنم هماهنگ بزار  ـ

 به كه رنگي زغالي شلوار و كت با اومد بيرون اتاقش از شركت معاون صابري آقاي، نكردم گوش گفت به توجهي
 :بود گرفته بازي به راستش دست و ماشينش كليد و داشت تن
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 .نباشيد خسته خانوما  ـ

 .نباشيد خسته هم شما، مچكر ـ

 .بودم فهميده، بود داده ستاره كه اطالعاتي طبق البته،  زندگي تو هم، كار تو هم بود جدّي آدم

 :گفت و شد بلند صندليش روي از ستاره

 .خدافظ رم مي منم،  بري توني مي  ـ

 :گفتم رئيس اتاق طرف به رفتن حين

 .خدافظ ـ

 :رسيد گوشم به شايان آقاي گرم صداي تقه چند زدن با

 .بفرماييد ـ

 :كردم سالم زير به سر و شدم اتاق وارد در كردن باز با كشيدم عميقي نفس

 .دخترم سالم ـ

 .داد رو سالمم جواب سرش دادن تكون با كه شد قفل توسي  هاي چشم تو هام چشم كردم بلند رو سرم

 :گفتم شايان آقاي به رو

 !داريد مهمون دونستم نمي ببخشيد ـ

 :گفت و كرد اخمو فرد طرف به رو دستش و برداشت هاش چشم روي از رو عينكش و زد لبخندي

 .هستش سامان پسرم ـ

 و مردانه بيني با همراه باريد مي ازش جديّت كه هايي چشم و بود خورده گره هم به كه پرپشتش ابروهاي
 زور به هم خودم كه صدايي با. داشت رو پدرش به شباهت كمترين، اومد مي شكلش بيضي صورت به كه هايي لب

 :گفتم شنيدم

 .خوشبختم ـ 
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 :شنيده فهميدم سردش صداي شنيدن با

 .همچنين ـ 
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، اومد سراغم دوباره استرس سامان اخم ديدن با، نشستم پسرش روي روبه صندلي روي شايان آقاي ◌ٴ اشاره با
 قراره و نشسته بازپرس مقابل كه كرد مي القا من به رو متهمي احساس، بود سامان  صورت رو كه اخمي و جذبه

 :نبودم متهمي من چند هر، بشه بازجويي

 ؟داشتي كاري، دخترم خب ـ 

 .كردم تعريف رو امروز ماجراي تمام پدرش به رو سامان به توجه بدون و كردم مصنوعي ◌ٴ سرفه

 :كردم مي بودن اضافه احساس، نداشتم دوست رو شد ايجاد كه اي دقيقه چند سكوت

 :گفت سامان كه بشم بلند خواستم

 .باشه تونه مي چي امضاء اون نظرت به پدر ـ

 و فرستاد باال رو ابروهاش  و داد تكيه رو سرش و گذاشت ميز روي عمود طور به رو هاش دست شايان آقاي
 :گفت

 .آد  درنمي جور باهم ها حساب، كنيم دقّت بايد هست چي هر ـ

 :شد تر غليظ سامان اخم كردند قطع رو حرفشون من گوشي صداي با

 .آقاجون سالم ـ

 !؟كردي دير چرا، دخترم سالم ـ
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 صندلي روي از بود شيش روي كه كوچيكي ◌ٴ عقربه باديدن و انداختم  مدير ميز باالي ديواري ساعت به نگاهي
 :شدم بلند

 .افتم مي راه االن كشيد طول كارم ببخشيد ـ

 :رسيد گوشم به آرامبخش ملودي همچون آقاجون ◌ٴ خنده صداي

 .هنوز هست وقت، نكن عجله ـ

 .خدافظ باشه ـ

 :گفتم شايان آقاي به رو تماس كردن قطع با

 .مسافرن پدرمادرم، برم بايد من ببخشيد ـ

 :گفت شدن بلند حين و زد لبخندي

  .رسونيمت مي راه سر ريم مي داريم هم ما، كردي دير من بخاطر تو  ـ

 .نبود كارساز امّا، كردم رو اوليّه تعارفات

 ترجيح شلوغيش و اتوبوس ايستگاه در انتظار به طبع به رو بود كرده پر رو فضا كه آرامي آهنگ و ماشين خنكي
 .دادم مي

 :رسيديم خيابون سر زود خيلي رانندگيش لطف به، بود افتاده فاصله هم از ابروهاش و بود شده تر كم سامان اخم

 .كرديد لطف ممنون، داريد نگه همينجا ببخشيد ـ

 .كنم مي خواهش ـ

 :گفت و برگشت مهربوني با شايان آقاي. بود شده كم كالمش سردي از

 .برسون سالم پدرمادرت به ـ

 .شدم پياده خداحافظي و تشكر از بعد و كردند مخالفت كه منزل بيارن تشريف كردم تعارف و زدم لبخندي



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

259 
 

 در لطف به  كردم باز رو در كليد با و رسيدم خونه به تا دادم سرعت هام قدم به و كردم رد رو خيابون عرض
 :رسيد گوشم به مامان صداي بود باز كه خونه ورودي

 ؟كرد دير چرا دختر اين ـ

 .گوريه كدوم نيست معلوم جان مامان ـ

 .پـروانه ـ

 .كرد ساكت رو پروانه مامان بلند صداي

 :شدم خونه وارد و رفتم باال ها پله از آروم

 .اومدم من، سالم ـ

 :بود رنگش خاكستري چمدان زيپ بستن مشغول مامان

 .نباشي خسته سالم ـ

 .ممنون ـ

 .دادم سالم سرم با هم پروانه با

 :گفت مامان باال به رفتن حين

 ؟كردي دير چرا ـ

 :گفتم كه بودم سوم پله روي

 .كشيد طول كارم ـ

 نه كردم اصرار چقدر هر، كردم فرودگاه راهي پروانه با رو مامان و آقاجون، مامان سفارشات از بعد ساعت  نيم
 با برگشت موقع ممكنه دونست مي خوب مامان، برم فرودگاه به بدرقشون براي تا نشدند راضي آقاجون نه مامان
 .بشه دعوام پروانه

 .بودم نشسته مبل روي بودم ريخته كه رنگي خوش چايي با حاال
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 صاحبش بدون باز خونه اما، داشتم دوست گاهي رو تنهايي اي ديگه چيز نه داشتم رو تلوزيون ◌ٴ حوصله نه
 .بود اومده سراغم به باز گذشته بودم گذرونده زياد چون ترسيدم نمي تنهايي از. نداشت صفايي
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، داشت بازي عالقش مورد تيم فوتبال، شد خيره تلوزيون به نشست رنگمون ياسي ◌ٴ كاناپه روي كيوان شب اون
 ...دارد دراز سر قصه اين دونستم نمي اما، كند مي فراموش رو چيز همه فوتبال ديدن با كه كردم شكر رو خدا

 .نشد شكسته هم تيمش زدن گل با حتي نبود شكستنش به تمايل كه سكوتي

 مثل چرا؟ نداد دلداريم چرا اما، دارد احتياج زمان به حتماً؛ گفتم خودم با، بودم نشسته مترسگ مثل هم من
  ؟نشد هواخواهم مهرباني با هميشه

 .كرد مي درستش زمان گذشت، پراندم ذهنم از رو منفي افكار سرم دادن تكان با

 .گذشت سختي به كيوان رفتار سردي با شب اون

 من از كيوان من دروغ با نكند، بود افتاده جونم به شوره دل، رفت كار سر خداحافطي بدون كيوان روز اون فرداي
 .بكند دل من از كيوان شود مي مگر، زدم مي پوزخند فكرم به بعد؟! بگيرد فاصله

 .كردم آماده اشانتيون تزئين با كاهو ساالد كنارش و پختم بريان مرغ با پلو زرشك شام براي

 هاي چشم به كه نازكي چشم خط، گذاشتم باز رو بلندم موهاي و كردم تنم رنگي آبي لباس مختصر دوش از بعد
 .كيوان براي البته كرد مي ترم خواستني كشيدم شبم رنگ هم

 كرده بيشتر رو اشتهام غذا خوش بوي، چيدم رو شام وسايل و كردم پهن آشپزخونه كوچيك ميز روي رو سفره
 .اومد مي خوشش هم كيوان حتماً، بود

 .نبود خبري كيوان از اما، گرفتند مي سبقت هم از ساعت هاي عقربه
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 تائيد رو حرفم سرم دادن تكون با، كرده گير ترافيك در يا، كشيده طول كارش شايد دادم مي دلداري رو خودم
 .كردم مي

 به بودم متنفر كه صدايي گرفتم مي رو ش شماره چقدر هر نشد كيوان از خبري و نشستم ميز پشت ها ساعت
 .باشد مي خاموش نظر مورد مشترك، رسيد مي گوشم

 .بودم متنفر خبري بي از دونست مي خوب خيلي كيوان

 ديدن با.  بود فايده بي گرفتم مي تماس چقدر هر، آورد مي فشار گلوم به بغض و بود شب نيمه نزديك ساعت
 .شد دلم ته از اي گريه براي اي مقدمه، شد شناور چپم ◌ٴ گونه روي اشكم اولين شده سرد غذاي

، كردم مي قانع رو خودم، كردم نمي اعتراض اما، داد مي عذابم كيوان رفتار سردي و تفاوتي بي و گذشت مي روزها
 .نشكنه غرورش تا دادم بهش من ناحق به كه حقي، بشه ناراحت داره حق

 احوال و اوضاع از مژگان فقط، گفتم نمي چيزي هم كسي به. بودم كرده عادت اما، داد مي عذابم ها شب تنهايي
 خوره مي خربزه كه هر دونستم مي خودم اما، كرد مي نصيحت يا داد مي دلداريم يا هم مژگان، داشت خبر روزگارم

 .بود گرفته رو وجودم تمام كه بودم نشسته لرزي پاي، شينه مي هم لرزش پاي
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 .بود مژگان ◌ٴ شماره شدم بلند جام از خونه تلفن صداي با

 .سالم الو ـ

 ؟بودي گوري كدوم؟ دي نمي جواب چرا، كشت رو خودش گوشيت، زهرمار و سالم ـ

 ـ

 ؟شدي الل چرا توام با ـ
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 :گفتم و زدم لبخندي

 .داره ضرر ني ني براي نخور حرص  ـ

 .شدم نگرانت بودي كجا، هوف ـ

 .خوبم خوب، عزيزم نباش نگران ـ

 .بيام نتونستم كرده دعوتم شام گراميم مادرشوهر اما، پيشت بيام داشتم دوست ـ

 :گفتم تعجب با

 !؟تنهام من فهميدي كجا از تو  ـ

 :گفت خاصش شيطنت با و رسيد گوشم به اش خنده صداي

 .سپردن من به رو تو مادرت  ـ

 .كرديم خداحافظي بعد و زديم حرف باهم ساعتي نيم

 راحت خيالم كه آقاجون با تماس و گرفتن دوش از بعد و خوردم رو بود كرده درست مامان كه كتلتي شام براي
 .بخوابم گرفتم تصميم، رسيدن سالم و صحيح شد

 اتاق در هم شايان آقاي پسر بود جالب برام كه چيزي بود امان و امن در چيز همه شدم شركت وارد وقتي صبح
 .بودم گرفته آمار ستاره از هم من نبود مطلع اصالً كسي كه جوري، بود پدرش

 .بود كارش مشغول و بود اومده وقت سر ديگه روزهاي برعكس هم شكوهي آقاي

 با و گذاشت رنگي سبز پوشه داخل هم روي رو  اومد مي فاكتور نظر به كه برگه چندتا كه بود گذشته دوساعتي
 :گفت جدي لحن

 .بشن امضاء بايد اينا، رئيس اتاق برو ـ

 .شدم خارج اتاق از پوشه برداشتن با و شدم بلند ميز پشت از

 :كرد خالصه رو صحبتش من ديدن با بود تلفن با صحبت مشغول ستاره
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 .روزخوش، گيرم مي تماس دوباره فردا پس، بله ـ 

 :گفت گوشي ◌ٴ دسته گذاشتن با

 ؟جانم ـ

 :گفتم پوشه دادن نشون با

 .ببينم رو رئيس بايد  ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .برو بعد كنم هماهنگ بزار ـ

 .شدم اتاق وارد تقه چند زدن و هماهنگي از بعد

 پا روي پا و نشسته راست سمت كناريش صندلي روي هم سامان پسرش و بود نشسته ميزش پشت شايان آقاي
 .بود انداخته

 .بخير روزتون سالم ـ

 .كرد اكتفا سرش دادن تكون به پسرش و داد رو جوابم ذاتيش مهربوني با شايان آقاي

 :گذاشتم ميز روي رو پوشه و شدم نزديكتر

 .بشن امضاء بايد اينا ـ

 :دادم ادامه آرومتر

 .باشه پوشه داخل مشكوكم ◌ٴ برگه اون كنم فكر ـ

 .شد برسي مشغول پوشه كردن باز با و شد خم سامان

 .بود منتظر من مثل هم شايان آقاي

 :بود بزرگش دست ◌ٴ برازنده كه بودم سامان ساعت استيل بند به خيره
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 .بشين دخترم وايستادي چرا ـ

 .نشستم چپ سمت صندلي روي خواسته خدا از شايان آقاي حرف با
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 :گفت دقايقي از بعد كرديم مي همراهي سكوتمون با هم شايان آقاي و من و بود بررسي مشغول همچنان سامان

 ...فقط خاصّه هاي بيماري هاي قرص خريد فاكتور اين ـ

 :گفت جدّي لحن با شايان آقاي

 ؟چي فقط ـ

 :گفت و داد قرار ش چونه زير رو دستش و گذاشت ميز ◌ٴ لبه روي رو بازوش و داد تكيه صندلي به سامان

 .ميليون صد شه مي فاكتور اين طبق ولي كنيم پرداخت ميليون ده بايد ما درواقع، هست بيشتر پرداختي مقدار ـ

 .بوديم كرده تعجب شايان آقاي هم من هم

 :گفتم سامان به رو و گذاشتم كنار رو خجالتم

 ؟ره مي كي جيب تو ميليون نود پس ـ

 :گفت و انداخت بهم سردي نگاه

 .شه مي تقسيم خريد مور◌ٴ ما و فطرت پس شكوهي بين ـ

 رو راستش دست. داشت كامل اعتماد شكوهي به  بودم شنيده ستاره از كه اونطور، بود ناراحت خيلي شايان آقاي
 :شديم بلند نگراني از سامان و من و برد قلبش طرف به

 ؟خوبه حالتون بابا ـ
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 :گفت و آورد باال رو چپش دست شايان آقاي

 .نباش... نگران... خوبم ـ

 .كردم آب ليوان يه درخواست آقاحيدر از آبدارخونه شماره گرفتن با و برداشتم رو گوشي

 :شد مرخص سامان اجازه با و شد وارد خنك آب ليوان يه با حيدر آقا بعد اي دقيقه

 .بخور و آب اين بيا بابا ـ

 :گفت پسرش به رو آب از قلپ چند خوردن از بعد شايان آقاي

 .110 بزن زنگ ـ 

 :گفت ميز روي گذاشتن حين و گرفت پدرش از رو پر نيمه ليوان سامان

 درد به ديگه باشه پاش شما امضاي اگه كه ست  ساده فاكتور يه فقط اين، كنيم پيدا بيشتري مدرك بايد ما ـ
 .خوره نمي

 :گفت و داد تكون رو سرش شايان آقاي

 ؟كنيم چيكار بايد پس ـ 

 :كنه بازش تا رفت پنجره طرف به سامان

 .كنيم پيدا بيشتري مدرك يا كنيم پيدا رو خريد مور◌ٴ ما بايد ما ـ

 ؟جوري چه ـ

 :گفت و زد پدرش به لبخندي سامان

 .كنم مي درست خودم نباش نگران  ـ

 :گفتم و شدم بلند صندلي روي از

 .كنه شك ممكنه طوالنيم غيبت با،  ببخشيد ـ
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 :گفت من به رو  پنجره كردن باز از بعد سامان

 .گيد مي راست ـ

 :گفت پدرش به رو

 .برن ايشون تا كنيد امضاش بهتره  ـ

 :گفت و كرد امضاء رو ها برگه شايان آقاي

 .كني چيكار بگم تا اينجا بيا دوباره رفتنش از بعد ـ

 :گفتم پوشه برداشتن با و دادم تكون رو سرم

 .چشم ـ
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 به رو راستش هاي كفش نوك و بود نشته ميزش پشت ش خورده گره هاي ابروه با شكوهي شدم اتاق وارد وقتي 
 :گفت تحكم با و شد بلند من ديدن با، كوبيد مي زمين به ضرب طور

 ؟كردي دير چرا ـ

 :گفتم رو بودم كرده آماده كه دروغي پته تته با

 .برند تا موندم منتظر، داشتن مهمون رئيس ـ 

  .شه مي پاره االن كردم فكر، گرفت دستم از جوري رو پوشه

 عنوان به رو سرش و كاشت نازكش هاي لب روي پوزخندي نظرش مورد ◌ٴ برگه ديدن با و كرد باز رو پوشه
 .داد تكون رضايت
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 .خوبه خيلي، خوبه ـ

 :كرد رفتن قصد و برداشت رو كيفش شكوهي بعد ساعت نيم، شدم كار مشغول و نشستم ميزم پشت خيال بي

 .رفت اومد پيش براش كاري بگو، گرفت رو سراغم كسي اگه، رم مي من ـ

 .شد خارج اتاق از وشنگول شاد بشنوه جوابي اينكه بدون

 .شدم اتاق راهي شايان آقاي ◌ٴ گفته طبق هم من

 :گفت من ديدن با بود چايي خوردن مشغول ستاره

 .منتظرتن داخل برو ـ

 .شدم وارد تقه چند زدن  با و دادم تكون رو سرم

 :گفت من ديدن با بود داده تكيه راستش دست به رو سرش شايان آقاي و بود موبايلش با صحبت مشغول سامان

 ؟شد چي، دخترم بيا ـ

 :گفت من به رو طرف با خداحافظي از بعد و كرد كوتاه رو ش مكالمه سامان

 ؟شد چي، خب ـ 

 :گفتم و رفتم نزديكتر

 .شد خارج شركت از و گذاشت كيفش داخل شده امضاء ◌ٴ برگه ديدن با ـ

 :گفت پسرش به رو شايان آقاي

 ؟كني مي چيكار حاال سامان ـ

 :گفت و زد بخشي اطمينان لبخند سامان

 .افته مي گير فردا پس فردا داره خبر هم پليس، تعقيبش براي گذاشتم رو يكي نباش نگران ـ

 



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

268 
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 :گفت و كشيد اي آسوده نفس  شد راحت خيالش كه شايان آقاي

 .كني جمع رو حواست بايد تو دخترم ـ 

 :گفت من به رو و داد جلو رو كمرش سامان

 .بشينيد بفرماييد ـ

 :گفت من نشستن با

 .نه يا كنم مي پيدا چيزي ببينم تا كنم مي بررسي رو رايانش كاري ساعت از بعد من ـ

 :گفتم سرم دادن تكون با

 ؟آد مي بر دستم از كمكي ـ

 :گفت و دوخت هام چشم به رو خاكستريش نگاه سامان

 ؟بمونيد بيشتر امروز تونيد مي ـ

 :گفتم بشه نگرانم نيست خونه كسي دونستم مي كه من

 .باشه ـ

 :گفت دلخوري با شايان آقاي

 .نشن نگران تا بگو پدرت به پس، بكشه طول ممكنه، دخترم ولي ـ

 :گفتم و زدم بهش مهربوني لبخند

 ؟نيست خونه كسي، شيراز رفتن ديروز مادرم پدر ـ
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 :گفت تعجب با شايان آقاي

 !؟بموني تنها قراره يعني ـ

 :بود جوابم منتظر پدرش مثل هم سامان زدم مصنوعي لبخند

 .بمونه پيشم بياد دوستم قراره، نه ـ

 :گفت سامان به رو شايان آقاي

 .گيره مي بهونه مدام، نيست خوب جديدشم پرستار اين با، كنيم چيكار رو ستايش ـ 

 :گفت و كشيد مشكيش پرپشت موهاي به دستي گيش كالفه روي از سامان

 .كنيد استراحت بريد بهتره هم شما، اينجا بياره گم مي هوتن به، كنم چيكار دونم نمي ـ

 :گفتم و شدم بلند صندلي روي از

 ؟نداريد امري من با ـ

 :گفت شايان آقاي

 .برس كارت به برو دخترم نه ـ

 و اخم با شركت تو سامان با تنهايي، بشه كم استرسم تا كردم مشغول كار با رو خودم شدم اتاقم وارد وقتي
 .برسه عملش سزاي به بايد كه نامرد شكوهي بود مهم برام كه چيزي، نبود آسوني كار داشت كه جديّتي

 .رسيد مي گوشم به كارمندها خداحافظي صداهاي كه بود عصر پنج نزديك و گذشت تندي به ساعت

 .بشينم شكوهي چرخدار صندلي روي خستگي رفع براي كردم هوس

، شدم راست و چپ به خوردن چرخ مشغول و بستم رو هام چشم و دادم تكيه پشتش به رو كمرم نشستن از بعد
 .بودم كرده فراموش رو موقعيّتم و زمان داد مي حال خيلي

 .خانوم، سلطاني خانوم ـ
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 عدم بخاطر بود كم و شدم بلند سامان اخموي صورت ديدن با كردم باز رو هام چشم بلندي صداي شنيدن با
 .گرفتم رو ميز ◌ٴ لبه دستم با كه بشم پا كله تعادل

 :بود شده باز پوزخندش لطف به سامان ابروهاي ◌ٴ گره

 ؟اومديد كي شما، ببخشيد ـ 

 :گفت و كرد آويزون لباسي چوب از رو كتش

 .كنم شروع زودتر تا اينور بيايد شه مي، نيست مهم ـ
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 :رفتم كنار ميز پشت از

 .بفرماييد، ببخشيد ـ

 !؟آورده كجا از رو رمزش بود اين از تعجبم كرد روشن رو رايانه ميز پشت نشستن با

 :گفت و كرد سرتاپام به نگاهي

 .كنيد كمكم بشينيد كنارم بياريد رو صندلي ـ

 .شديم مشغول و دادم انجام دستورش طبق

 :شكست رو اتاق سكوت سامان موبايل گوشي صداي كه بود گذشته ساعتي نيم

 ؟بابا جانم ـ

 ـ

 .بياد بفرست هوتن با، باشه ـ
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 ـ

 .خدافظ ـ

 :گفت و برداشت رو تلفن گوشي، موبايلش گوشي كردن قطع با

 .حسابداري بيار قهوه دوتا لطفاً حيدر عمو ـ

  .نداشتم رو اعتراضش توان ولي خواست مي ليواني چايي دلم

 .نبود بد هم قهوه

 :گفت ميز روي گذاشتن از بعد و شد وارد قهوه دوتا با حيدر آقا كه بود گذشته اي دقيقه ده

 ؟آقا نداريد امري ـ

 :گفت و كرد حيدر آقا تقديم رو نادرش لبخند سامان

 .بريد تونيد مي، نه ـ

 .رفت و كرد خداحافظي سرش دادن تكون با هم حيدر آقا

 :گفت و داد ماساژ رو هاش چشم راستش دست با و داد تكيه صندلي به سامان

 .بديم ادامه بعد، بخوريد رو تون  قهوه بهتره ـ

 :بردم لذت عطرش و طعم از و كردنش مزه مزه با و گرفتم دستم رو قهوه فنجان خواسته خدا از هم من

 به درصدش پنجاه كه شد مي برداشت شركت حساب از ميليون دويست نزديك ماه هر من محاسبات طبق ـ
 .شد مي واريز اي ديگه حساب

 :گرفتم دستم رو پر نيمه فنجان

 ؟كالهبرداري به كرده شروع كي از فهميديد ـ

 :گفت و كرد خالي فنجان با بازي مشغول و كرد جديّت روي از اخمي
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 .طرفه كي با دم مي نشونش حرومخور، ساله يك ـ

 چي شكوهي بيچاره لرزيد ترس از من تن كه ساييد هم به جوري عصبانيّت از رو سفيدش و رديفي هاي دندون
 .كشه مي رو انتظارش

 :داد جواب شماره ديدن با و شد بلند دوباره اپلش گوشي صداي

 .پايين آم مي االن ـ

 .كرد ترك رو اتاق حرفي هيچ بدون و شد بلند

 :شد اتاق وارد بغل بچه دقيقه چند از بعد

 .خواد مي رو بهار عروسكم دلم، خوام نمي من ـ

 كرده پنهون سامان بغل رو صورتش و بود بسته كه خرگوشي موهاي، باشه ستايش دخترش بايد من حدس طبق
 :كرد مي دلبري پدرش براي و بود

 ؟باشه، خانوم بهار پيش بريم زود دم مي قول، عزيزم دارم كار ـ 
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 :گفت گونش بچه لحن و ناز صداي با ستايش

 .بريم زود ولي، باشه ـ

 :گفت و زد سرش به اي بوسه سامان

 .اينجا بشين بيا حاال ـ

 .خورد من به چشمش و نشست لباسي چوب كنار صندلي تك روي ستاييش
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 :برد دهنش داخل رو انگشتش و كرد گرد تعجب از بود شده قرمز گريه بخاطر كه رنگش مشكي هاي چشم

 ؟دي نمي سالم دخترم ـ

 .انداخت پايين رو سرش و كرد سالم من به رو انداخت پدرش به نگاهي ستايش

 :بشم قدش هم تا نشستم پاهام روي شدم نزديكش

 ؟درسته باشيد خانوم ستايش بايد شما است  ترانه من اسم، عزيزم سالم ـ

 :گفت اخم با و كرد بغل رو هاش دست

 ؟شناسيد مي كجا از رو من شما هم دوماً ، نزن حرف ها غريبه با گفته آقاجونم اوالً ـ 

 .بزنم تپلش و سفيد ◌ٴ گونه از اي بوسه كرد وادارم شيرينش زبون و گونه بچه لحن

 .باشيم دوست باهم تونيم مي تازه، نيستم غريبه پس، باباتم همكار من ـ

 :گفت و گرفت پدرش از چشم ستايش، ديدم نمي رو العملش عكس بود پشتم سامان چون كرد باباش به نگاهي

 .بمونيم دوست زياد دم نمي قول ولي، باشه ـ

 :گفت سامان كه بدم رو جوابش خواستم

 ؟سلطاني خانوم ـ

 :گفتم شدم بلند

 ؟بله ـ

 :گفت و نشست ميز پشت

 .مونه مي كارمون بشيد مشغول ستايش با اگه ـ 

 .شديم كار مشغول دوباره و كنارش رفتم
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 عروسكش بهونه هم گاهي و كرد مي پيچ سوال رو من يا باباش گاهي ستايش، بوديم مشغول نه ساعت نزديك تا
 :گرفت مي رو بهار

 .كشيده باال دوميليارد نزديك نامرد، شد تموم بالخره ـ

 :بودم ناراحت اين بابت هم من

 .نباشيد خسته ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .شديد خسته هم شما، ممنونم ـ

 :گفتم كسلي لحن با بود آورده فشار من به گرسنگي و بودم شده خسته 

 .كرده ذخيره رايانه تو رو چيز همه آورديد شانس فقط، كنم مي خواهش ـ

 :زد پوزخندي و داد تكيه صندليش به

 .كنه شك بهش من ◌ٴ ساده پدر كرد نمي فكر چون ـ

 :گفت و كرد پايين باال رو راستس پاي اومد پايين صندلي روي از ستايش

 .دلتنگمه االن بهار، گشنمه من بابا اي ـ

 :گفت و شد بلند سامان

 .خوبه رستوران ريم مي باشه ـ

 :گفت و گرفت رو كنه مي فكر كه كسي حالت گذاشت ش چونه روي رو انگشتش ستايش

 .بدي پيتزا كه شرطي به، ام ـ

 :گفت كتش پوشيدن حين سامان

 .باشه ـ
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 :گفتم سامان به رو و روبرداشتم كيفم منم

 .برم منم اجازتون با ـ

 :گفت و برداشت رو كيفش سامان

 .من مهمون شام، كرديد كمكم خيلي امشب ـ
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 :كشيدم مي خجالت اما، كنم قبول: گفت مي شكمم قاروقور صداي

 .شم نمي مزاحمتون ممنون، نه ـ

 :گفت و گرفت رو ستايش دست اتاق از شدن خارج حين

 .كردم نمي دعوتتون وقت هيچ بوديد مزاحم اگه ـ

 :گفتم انتظارمه چشم خونمون يخچال داخل مرغ تخم دوتا اينكه يادآوري با و شدم خارج سرش پشت هم من 

 .بزنم هم به رو تون دختري پدر خلوت خوام نمي ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .نيستيد مزاحم پس ايد ستايش دوست شما ـ

 .باشند منتظر صبحونه وقت صبح فردا تا تونند مي زدم رو ها مرغ تخم قيد

 .باشه ـ

 :گفت و پريد پايين و  باال ستايش و رفتيم سامان ماشين نزديك شركت در بستن با
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 .شينم مي جلو من ـ

 :گفت و كرد باز رو عقب در و گرفت رو دستش سامان

 .بشينه جلو خاله، بشيني عقب بايد شما ـ

 :گفت و كوبيد زمين رو راستش پاي ستايش

 .بدم گوش آهنگ بشينم جلو خوام مي من دوماً، خالم نه دوستمه گفت ترانه اوالً ـ

 :گفتم كه بده رو جوابش خواست و گرفت رو ش خنده جلوي زور به سامان

 .شينم مي عقب من نداره اشكال ـ

 :گفت و كرد باز رو جلو در و رفت اي غرّه چشم سامان

 .بشينه شما با هم ستايش لطفا، بفرماييد ـ

 طبق ماشين كردن روشن با و شد سوار هم سامان و گرفتم بغل هم رو ستايش نشستن با و دادم تكون رو سرم
 .گذاشت هم شادي آهنگ ستايش سفارش

 :گفت ستايش كه بود گذشته اي دقيقه ده

 ؟چندسالتونه شما جون ترانه ـ

 عطر و زد مي ديد رو پشت آينه از هم گاهي و شد خيره رو روبه به دوباره و انداخت دخترش به نگاهي سامان
 :ببرم لذت اجباري توفيق اين از تا كشيدم مي عميقي نفس، بود كرده پر رو فضا تلخش

 ؟جون ترانه ـ

 :اومدم خود به ستايش بلند صداي با 

 ؟جانم ـ

 ؟سالته چند گفتم، كجاست حواست ـ

 :گفتم و گرفتم لپش از اي بوسه و زدم لبخندي
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 .سالمه  وپنج بيست من، شما پيش ـ

 .داد نمي صدايي ولي زد مي بشكن كوچيكش هاي انگشت با هم گاهي و شد زدن حرف مشغول ستايش

 .كرديم توقف فودي فست مقابل ستايش ◌ٴ خواسته طبق

 فكر ديد مي كسي هر، شديم غذاخوري داخل راهي سامان همراه و گرفتم رو ستايش دست شدنم پياده از بعد
 .بيرون شام براي اومده رئيسش با حسابدار يك كه دونستند نمي اما، هستيم خوشبختي ◌ٴ خونواده چه كرد مي

 ستايش همراه و كرد انتخاب سامان رو بود خالي وسط كه اي نفره سه ميز، بود شلوغ رستوران داخل محيط
 :داديم سفارش نوشابه با پيتزامخلوط تا سه خدمت پيش اومدن با و نشستيم

 ؟كرديد ازدواج شما جون ترانه ـ
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 !؟نه يا خونده رو استخدام فرم دونم نمي. بدم جوابي چه پدرش مقابل دونستم نمي، بودم كرده هنگ سوالش از

 .رسيد دادم به سفارشاتمون آوردن با پيشخدمت كه بدم رو جوابش خواستم و كردم مصلحتي ◌ٴ صرفه

 :گفت و زد هم به رو كوچيكش و سفيد هاي دست ستايش

 .آوردند پيتزامو جون آخ ـ

 ريختن با و برداشت رو ستايش پيتزاي از اي تكه سامان و رفت سامان تشكر با پيتزاها چيدن از بعد پيشخدمت
 :گرفت ستايش طرف به قرمز سُس

 .عزيزم بيا ـ

 .شدم خوردن مشغول هم من و شد دوبرابر اشتهام پيتزا خوش بوي با
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 دانشگاه نزديك فود فست ما پاتوق  گرسنگي رفع براي دانشجويي زمان افتادم مژگان ياد تكه اولين خوردن با
 .بود

 ميز پشت از شماره ديدن با و گذاشت كنار رو پيتزا كوچيك ◌ٴ تكه، سامان موبايل گوشي صداي شدن بلند با
 :شد بلند

 .آم مي االن من، ببخشيد ـ

 :گفت ستايش، سامان رفتن با

 .بخورم بريزي سُس شه  مي جون ترانه ـ

 :گفتم و كشيدم خوردن از دست

 .عزيزم البته ـ

 :گفتم و ريختم سُس كمي مقدار و برداشتم رو ستايش ◌ٴ باقيمونده پيتزاي

 .عزيزم بفرما ـ

 :گفت خوردنش با

 :رفت كجا بابام ـ

 :گفتم و كردم پاك كاغذي دستمال با رو لبش ◌ٴ گوشه سس ـ

 .عزيزم آد مي االن ـ 

 ؟بدي نوشابه شه مي ـ

 :گفتم و گرفتم لپش از اي بوسه

 .شه مي كه بله ـ

 ايش نقره هاي چشم بين رو اي خنده ته كردي مي دقت اگه. بود جدي نه، داشت اخم نه رسيد راه از سامان
 .ديدي مي
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 .ببرم پيتزا هم بهار براي خوام مي من بابا ـ

 :گفت خوردن حين و زد دخترش به لبخندي سامان، گرفتم رو م خنده جلوي زور به

 .عزيزم شه نمي ـ

 :گفت و كرد نگاه راستش طرف به قهر حالت با سينه به دست و كرد اخمي ستايش

 .گشنشه االن اون، خوام نمي ـ

 :كردم دستي پيش من كه بده رو جوابش خواست، بود شده كالفه كم كم سامان

 عروسكت آد مي دلت، گيره مي درد دلش خوردنش با بهارخانوم اونوقت، ميشه سرد ببري رو پيتزا تا عزيزم ـ
 !؟بشه مريض

 :گفت و كرد فكر كمي

 ؟گي مي راست ـ

 .عزيزم آره ـ

 :گفت و برداشت لجبازي از دست

 .باشه ـ

 .مونديم منتظر در جلوي هم ستايش و من كنه حساب رو شام پول تا رفت سامان

 .شديم ماشين سوار سامان اومدن با

 :خوابيد و شد بسته ستايش هاي چشم كه بود نگذشته دقيقه ده

 .ببخشيد كرد خستتون خيلي امشب ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .شيرينيه ◌ٴ بچه ـ
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 .كنند اقدام شكوهي دستگيري براي فردا، كردم هماهنگ آگاهيه اداره تو كه دوستم با من

 :گفتم كردم صاف رو بود شده كج كه ستايش سر

 !؟چي همدستش پس ـ

 :گفت قرمز چراغ به خيره پرايد پشت سامان

 .فردا شه مي دستگير اونم ـ

 و برداشتم رو گوشيم وپرت خرت بين از و كردم باز رو كيفم دستم با زحمت به و شد بلند كيفم از گوشيم صداي
 :گرفتم گوشم طرف به لمسش با

 .بگو رو راستش هان، نيستي خونتون اومدم، شده ذليل هستي گوري كدوم ـ

 :شد م خنده باعث ش بامزه لحن و بلند صداي

 ؟كني چيكار نخندي، بخند ـ

 :كرد حركت سامان چراغ شدن سبز با

 .آم مي االن، راهم تو عزيزم ـ

 :گفتم سامان وجود با كه بده ادامه خواست مژگان

 .خدافظ ـ

 .بشه آبروريزي اين از بيشتر خواستم نمي
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 .بود دوستم ببخشيد ـ
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 :گفت و داد تكون رو سرش سامان

 .عصبانيه خيلي پيداست ـ

 .كنم سكوت دادم ترجيح

 :گفت كوچمون به شدن وارد با

 .دونيد نمي هيچي انگار كنيد رفتار جوري فردا ـ

 :گفتم دادم تكون رو سرم

 .لطفاً  داريد نگه بغل همين ـ

 :داشت نگه خونمون كنار

 .كرد خستتون هم ستايش، كشيديد زحمت خيلي امروز ـ

 :گفتم و زدم ستايش مشكي موهاي به اي بوسه و زدم لبخندي

 .داشتنيه دوست ◌ٴ بچه، نزنيد و حرف اين  ـ

 و گذاشت عقب صندلي و كرد بغل آروم رو ستايش من طرف در كردن باز با و شد پياده كرد باز رو ماشين در
 :گفت

 .ممنون بازم ـ

 .كردم خداحافظي ازش تشكر با

 :اومد سرم پشت از مژگان صداي كه بودم خونه در و كليد با رفتن ور مشغول

 .گردي مي بهترون ما از با بينم مي ـ

 : ايستاده سهيل كنار جانب به حق مژگان ديدم برگشتم

 ؟خوبي، عزيزم سالم ـ
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 :گفت و كرد نازك برام چشمي پشت

 .كردي عالفمون ساعته دو؟ بودي گوري كدوم ـ

 :گفت و گرفت رو مژگان بازوي سهيل

 .كوچه تو زشته عزيزم ـ

 :داد ادامه من به رو

 .نباشيد خسته؟ خوبيد خانوم ترانه سالم ـ

 :گرفتم انگشتام بين رو خونه كليداي ◌ٴ دسته

 .داخل بفرماييد، سهيل آقا سالم ـ

 و شد خونه وارد شوهرش از خداحافظي با مژگان بشند خونه وارد تا ايستادم كنار و كردم باز رو در و برگشتم
 :گفت سهيل

 .باشيد مژگان مراقب، فقط. برم بايد شم نمي مزاحم، ممنون خيلي ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .راحت خيالتون ـ

 و شدم نزدكتر بود لواشك خوردن مشغول و بود نشسته پله روي مژگان شدم خونه وارد سهيل ◌ٴ بدرقه از بعد
 :گفتم

 ؟آوردي كجا از رو لواشك ـ

 :گفت كردن ملوچ ملچ حين

 .دارم كيفم تو هميشه ـ

 :گفتم و كردم باز رو راهرو در

 .ببينم تو بيا ـ
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 :بودم كرده خاموش رو سماور مامان نبودن بخاطر كردم روشن رو سماور زير و كردم عوض رو بيرونم لباس

 ؟بود كي خوشتيپه آقا اين ببينم كن تعريف، خب ـ

 :گفت و برداشت سرم از دست مژگان به دادن گزارش ساعت نيم از بعد

 .بيار برام ليواني چايي يه، خب ـ

 سريال ديدن مشغول مژگان، رفتم پذيرايي طرف به و ريختم ليواني تا دو داشت دم  تازه چايي كه قوري از
 .بگيرم خبر اينا آقاجون از تا برداشتم رو تلفن گوشي و گذاشتم عسلي روي رو چايي سيني، بود يك ◌ٴ شبكه
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 :رسيد گوشم به آقاجون گرم صداي بوق سومين خوردن با

 .دخترم سالم ـ

 :نشستم مژگان كنار

  ؟خوبيد آقاجون سالم ـ

 .شكر ـ

 ؟چطوره ساالر دايي حال ـ

 :داشتم دوست رو انداخت مي پارازيت صحبتاش بين كه اي خنده

 .شه مي عمل فردا خدا اميد به شد بستري امروز، خوبه شكر  رو خدا ـ

 :دادم تلوزيون به چشم، گرفت دست به رو چاييش ليوان مژگان

 ؟خوبه مامان، شكر رو خدا ـ
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 .باش خودت مراقب، بهش دم مي االن آره ـ

 .برم قربونت باشه ـ

 :بودم لبنيات بازرگاني پيام به خيره منتظر اومد خشي خش صداي

 ؟ترانه الو ـ

 :زدم لبخندي مامان دلواپس صداي شنيدن با

 ؟خوبي مامان سالم ـ

 :گفت و كشيد آهي

 .گذاشتم تنهات توام دلواپس، خوبم شكر سالم ـ

 :گفت بلند صداي با مژگان

 .نداري غم داري رو من تا، نباش نگرانش پوران خاله ـ 

 :گفتم و كردم مژگان نثار چشمي پشت

 .نباش نگران پس دلمه ور مژگان، جان مامان كه شنيدي ـ

 ؟نزده زنگ بهت پروانه، كنه حفظ رو دوتاتون هر خدا ـ

 :وگفتم برداشتم قندون از رو قندي

 .نه ـ

 ؟نداري كاري، باشه ـ

 .زنم مي زنگ باز برسون سالم همه به، برم قربونت نه ـ

 .خدافظ، برسون سالم مژگان به، دخترم باشه ـ

 .خدافظ ـ
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 .شدم چاييم خوردن مشغول گوشي كردن قطع با

 .شدم شركت راهيه هم من، خونشون راهيه مژگان، صبحانه خوردن از بعد صبح و موند كنارم رو شب مژگان

 نبود معلوم كرد نمي بيدارم مژگان اگه، بود اومده سراغم به سردرد باز لعنتي شب اون كابوس ديدن لطف به 
 آغوشش به و كرد سكوت فقط ديد رو لرزونم تن و كرده عرق صورت وقتي مژگان. شدم مي كابوس غرق چقدر
 .داد دلداريم سكوتش با كه بودم ممنونش. كرد دعوتم

 استرس خود خودبه، شدم اتاق وارد وقتي و داد سر با رو سالمم جواب، بود مكالمه مشغول هميشه مثل  ستاره
 .گرفتم

 .بود سخت اما نكنه شك شكوهي كه كردم مي رفتار جوري بايد

 .شد وارد هميشگي اخم با شكوهي و شد باز اتاق در رايانه كردن روشن با
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 :شدم بلند  احترامش به

 .بخير روزتون، سالم ـ

 :كرد پرسي احوال ديگه روزهاي برعكس و نشست ميزش پشت لبخند با

 ؟شريف احوال، سلطاني خانوم سالم ـ

 :گفتم كردم گره هم به رو ابروهام. اومد نه خوشم زدنش حرف لحن از

 .ممنون ـ

 :گفت مقدمه بدون و كشيد روزش چند ريش ته به دستي
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 ؟گرفتي طالق بودي نگفته ـ

 .كشيد تير گردنم كه جوري كردم بلند رو سرم حرفش شنيدن با

 :گفت راست و چپ به كوتاه چرخش حين و داد تكيه چرخدارش صندلي به

 .كني تلف رو خودت عمر چندرغاز بخاطر بشيني ميز اون پشت خواي مي كي تا ـ

 .دادم فشار هام دندون بين رو زيرينم لب و كردم مشت رو هام دست خشم شدت از

 :گفت و داد تكيه ميز روي رو بازوهاش و كرد نقاشي نازكش هاي لب روي كريهي لبخند

 .جهاني خلق با كه باش اين از به ما با ـ

 !؟ندارم رو دادنش جواب توان چرا دونستم نمي

 ...صيغه ماه چند تونيم مي ـ

 .كردم پرت طرفش به رو بود ميز روي كه رو بيك آبي خودكار شنيدم رو صيغه اسم تا

 .شو خفه ـ

 :گذاشت نمايش به رو پيشونيش روي هاي خط كرد كه اخمي با، خورد راستش سمت ابروي به خودكار

 ؟كردي بود كاري چه اين احمق ◌ٴ دختره ـ

 :گفت و كرد باز رو در ستاره، شكوهي و من بلند صداي لطف به

 ؟شده چي ـ

 :گفت و انداخت ستاره به برزخي نگاه شكوهي

 .بيرون بفرماييد، نشده چيزي ـ

 :بست رو در و رفت بيرون زير سربه ستاره
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 زندوني قفسي توي كردم مي احساس. نداشتم رو كار توان من اما، كرد مشغول كارش با رو خودش شكوهي 
 .بود اون با كاريم روز آخرين كه كردم مي شكر رو خدا، بانمه زندان فطرت پست شكوهي و هستم

 .بود اومده سراغم به بود شدنم عصبي از ناشي كه سردردي

 از رنگ لباسشون رنگ ديدن با شكوهي، شدند وارد پليس افسر دو و شد باز تقه دو با در ساعت نيم از بعد
 :گفت پته تته با و شد بلند پريد صورتش

 .اومديد اشتباه...  كنم فكر...ف.. الم...س ـ

 :گفت شكوهي دادن نشون با و شد وارد سرشون پشت سامان

 .هستند ايشون ـ

 .كرد اشاره كناريش سرباز به سروان جناب

 .رفت شكوهي طرف به دستبند با هم سرباز

 :شد كشيده در طرف به و شد دستبند اسير دستاش بياد خودش به تا شكوهي

 !نكردم كاري من، منو بريد مي كجا ـ

 :كرد ساكتش سروان جناب محكم و بم صداي

 .شه مي مشخص اداره تو ـ

 .شدند خارج شركت از سرباز و شكوهي همراه و داد دست سامان با سروان جناب

 .پرسيدند مي هم از كنجكاوي با همه و بود شده بلند كارمندها بين همهمه

 .گذاشتم ميز روي رو سرم و نشستم ميزم پشت در بستن با و شدم بقيه بيخيال

 آب ليوان يه و مسكن درخواست حيدر آقا از و برداشتم رو گوشي نگذشته اي دقيقه بود شده شديد سردردم
  .كردم
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 :گفتم در ◌ٴ تقه شنيدن با كه بودم حيدر آقا منتظر

 .بفرماييد ـ

 اتاق وارد سامان كه بره بيرون اتاق از خواست و گذاشت ميز روي رو آب ليوان و قرص سيني شد وارد حيدر آقا
 :شدم بلند احترامش به شد

 .من با نداريد امري ـ

 :گفتم آقاحيدر به رو و زدم لبخندي

 .كشيديد زحمت ممنون ـ

 چپش پاي روي رو راستش پاي و داد تكيه شكوهي ميز به هم سامان و نشستم سامان اشاره با حيدر آقا رفتن با
 خنك آب با و آوردم در جلدش از رو ژلوفن قرص. بود كرده عطرآگين رو فضا تلخش عطر خوش بوي، گذاشت

 :كردم گلوم راهيه

 ؟كنه مي درد سرتون چرا ـ

 :گفتم و گذاشتم ميز روي رو خالي ليوان

 .گيره مي درد سرم شم مي عصبي وقت هر ـ

 .كرديد مي بحث شكوهي با گفتند مي حسيني خانوم ـ

 :گفتم و كردم اخمي شكوهي با بحث يادآوري با، باشه خبرچين ستاره كردم نمي فكر

 .نبود مهمي چيز ـ

 :گفت و كرد جيبش داخل رو راستش دست و ايستاد صاف
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 .فهمم مي خودم، باشه ـ 

 .قراره چه از ماجرا فهميد مي شده ضبط فيلم ديدن با نداشتم شك. شد خارج اتاق از بدم رو جوابش خواستم تا

 انجام موفقيّت با قلبش عمل ساالر دايي شد دستگير كالهبرداري اتهام به شكوهي گذشته روز اون از روزي دو
، نداشتم خبر پروانه از. كرد مي گاليه ويارش از هم مدام كرد مي دعوت خونمون به رو خودش ها شب مژگان شد
  .بود شده تنگ يلدا براي دلم اما

 .برگردند قراره امروز آقاجون و مامان

 .كرده احضارم رئيس، كرد اعالم ستاره كه بودم كار مشغول

 .شدم خارج اتاق از و كردم مرتب رو مشكيم ◌ٴ مقنعه

 :شدم رئيس اتاق وارد ورود اجازه و دوتقه با و دادم سالم ستاره به سر با

 ؟خوبي جون ترانه واي ـ

 :گفت و انداخت بغلم رو خودش ستايش كردم بلند رو سرم تا

 .بود شده تنگ برات دلم ـ

 :بوسيدم رو سفيدش ◌ٴ گونه و زدم لبخندي

 .بود شده تنگ برات دلم منم عزيزم سالم ـ

 :شدم بلند شايان آقاي ◌ٴ خنده صداي با 

 .نبود حواسم ببخشيد سالم ـ

 .كرد اشاره صندلي به شايان آقاي

 .دخترم بشين ـ

 .شد زبوني شيرين مشغول ستايش و كردم بغل هم رو ستايش صندلي روي نشستن با
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 .پيشت بياره گفتم بابام به، بود شده تنگ برات دلم جون ترانه ـ

 :كاشتم تپلش و سفيد ◌ٴ گونه به اي بوسه

 .عزيزم بود شده تنگ برات دلم منم ـ

 : شد بلند شايان آقاي ◌ٴ خنده صداي دوباره

 .شركت بيارم شدم مجبور، بريده رو امونمون دوروزه  وروجك اين، دخترم ببخشيد ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .داشتنيه دوست و شيرين دختر ستايش، كنم مي خواهش ـ

 :گفت سرش دادن تكون با

 .شي مي شكوهي جايگزين امروز از بگم كردم صدات ـ

 :گفت و داد تكيه صندليش به

 .نه يا باشي موندگار كه بگيره تصميم بايد اون، بشه شركت مديرعامل سامان كه وقتي تا البته ـ

  .ندم بروز كردم سعي اما، شدم ناراحت آخرش ◌ٴ جمله شنيدن با

 :گفت اي كننده دلگرم لبخند با و انداخت دقيقي نگاه شايان آقاي

 حسابدار دستيار عنوان به باز فوقش، نيست بد كني مي فكر كه هم اونطوريا سامان دخترم نباش نگران  ـ
 .موني مي

 .شم نمي بيكار حداقل، كردم شكر رو خدا دلم تو
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 هم به رو هام دست شكوهي صندلي و ميز ديدن با و شدم اتاقم راهي ستايش همراه شايان آقاي از تشكر از بعد
 :كرد مي نگاهم تعجب با ستايش طفلك، زدم چرخي صندلي با و نشستم ميز پشت و زدم

 ؟حاال تا نديدي صندلي جون ترانه ـ

 :گفتم و نشستم صاف و اومدم خودم به سوالش با

 .عزيزم چرا ـ

 :گفتم بحث كردن عوض براي

 ؟چطوره بهارخانوم ـ

 :گفت و شد تر نزديك

 .نذاشت باباجون ولي ببينتت بيارم خواستم مي، خوبه اونم ـ

 .گذشت خوش خيلي ستايش وجود با روز اون

 مديرعامل اتاق راهي و زدم موهاش به اي بوسه و كردم بغلم رو بود خواب كه ستايش بود پنج نزديك ساعت
 .شدم

 :شدم وارد بعد خواستم ورود ◌ٴ اجازه كوچيك ◌ٴ تقه با بود رفته زود هم ستاره

 .سالم ـ

 :اومد طرفم به و شد بلند صندلي روي از بود اومده تازه انگار كه سامان

 .شد زحمت اسباب ببخشيد ـ

 .گذشت خوش خيلي كه من به نگيد اينطور ـ

 :گفت شايان آقاي به رو و گرفت بغلم از آروم رو ستايش سامان

 .بيايد هم شما بزارم ماشين رو ستايش رم مي من ـ

 :گفت رنگش زغالي كت پوشيدن حين شايان آقاي
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 .ميام االن منم برو تو پسرم باشه ـ

 خارج شركت از كيفم برداشتن و پنجره بستن با و شدم اتاقم راهي كردم خداحافظي شايان آقاي با هم من
 .شدم

 .باشند رسيده بايد حاال تا اينا آقاجون من محاسبات طبق

 طرف به و شدم پياده سركوچه، نخوردم هم ترافيك به شكر رو خدا، نداشتم رو اتوبوس حوصله گرفتم دربستي
 .رفتم خونه
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 :كرد بلند رو سرش در صداي شنيدن با و بود نشسته نيمكت روي كه ديدم رو آقاجون در كردن باز با

 .بخير رسيدن، آقاجون سالم ـ

 :انداختم آغوشش به رو خودم در بستن با هم من كرد باز رو هاش دست و زد لبخندي

 .بود شده ذره يه براتون دلم ـ

 :نباشه صاحبش بي خونه اين وقت هيچ كردم دعا، رسيد گوشم به كه اقاجون ◌ٴ مستانه ◌ٴ خنده

 .بود تنگ برات دلم منم دخترم ـ

 :گفتم و شدم خارج آغوشش از اجبار به

 ؟كجاست مامان  ـ

 :گفت داخل به رفتن حين و گذاشت كمرم پشت رو دستش

 .خونه جون به افتاده اومده وقتي از، رسيديم دوساعته ـ
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 .زدم لبخندي اومد يادم مامان وسواس

 :رسيد گوشم به بود مشغول تلفن با كه مامان صداي ورودمون با

 .منتظرتونم شب، آره ـ

 ـ

 .خدافظ، ببوس رو يلدا باشه ـ

 :شدم نزديكش گوشي كردن قطع با

 .بخير رسيدن، جان مامان سالم ـ

 :گفت بود هاش لب روي كه لبخندي با برگشت مامان

 .ممنون، عزيزم سالم ـ

 من و شد آشپزي مشغول مامان اما، بزنه چرتي تا شد اتاقش راهيه آقاجون دلتنگي رفع و مامان با روبوسي از بعد
 .خونه كردن تميز مامور هم

 :زدم آشپزخونه به سري كشيدن جاروبرقي و گردگيري از بعد

 ؟مامان خواي نمي كمك ـ

 :گفت برنج كردن خيس حين مامان

 .شام تا كن استراحت يكم برو عزيزم نه ـ

 .رفتم حموم به هوله برداشتن با و شدم اتاقم راهيه هم من

 .شد رفع خستگيم تموم و كرد عمل مُسكني مثل گرم آب دوش زير ساعت نيم

، بودم بلند موي عاشق من پروانه برعكس، بافتنش به كردم شرع و كردم خشك نيمه سشوار با رو بلندم موهاي
، كرد مي تست موهاش روي رو رنگي يه ماه هر كرد ازدواج كه هم وقتي، كرد مي بلند مامان اجبار به پروانه اما

 .نداشتم رو داشتنشون نگه ودماغ دل حاال ولي، نديدند خودشون به رو رنگي هيچ حاال تا من موهاي ولي
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 آرش وجود با و كردم تن به مشكي شلوار با رو داشت هاش حاشه سفيدي هاي گل كه رنگي سبز بلند توُنيك 
 .شدم خارج اتاق از و انداختم موهام روي رو سفيدم شال

 :رسيد گوشم به مامان اعتراض صداي ها پله از رفتن پايين حين

 .باشه بهش حواست بايد تو، كوچيكتره اون ـ

 .شده بدتر گرفته طالق هم وقتي از نيست جور من با ترانه، كن بس مامان واي ـ

 :ايستادم آخر به مونده يكي ◌ٴ پله

 .شه مي ناراحت شنوه مي، دخترم گي مي چي  ـ

 :شد بلند پروانه صداي

 زن؟ چي خودش اما، سالم ◌ٴ بچه، خوب شوهر، ببينه رو من زندگي نداره چشم اصالً، ديگه گم مي راست خب ـ
 .كوره اجاقشم كه اي مطلقه

 .ديگه كافيه ـ

 .كنه آروم رو من كي اما، كرد ساكت رو پروانه مامان ◌ٴ جذبه پر و محكم صداي

 شمشير كه خواهري تك جلوي كنه آبروريزي و بشه اشك مبادا تا دادم قورت زحمت با رو گلوم تو نهفته بغض
 .بسته رو از رو

 :شم مي شون نزديك عميقي نفس با و بندم مي رو هام چشم

 .سالم ـ

 .كنه مي پروانه نثار اي غرّه چشم و شه مي رنگ به رنگ ديدنم با مامان

 با كه رفتم يلدا سراغ بهش توجه بدون، داد رو جوابم دادنش تكون با و انداخت زحمت به رو سرش پروانه
 :آورد مي در صدايي هم گاهي، بود مشغول عروسكش

 ؟مادر خوابيدي كردم فكر ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

295 
 

 :كردم بارونش بوسه دلتنگي رفع براي و گرفتم بغلم رو يلدا

 .بگيرم دوش رفتم فقط، نه ـ

 حرفي مبادا تا كرد مشغول موبايلش با رو خودش پروانه، شد مي م خنده موجب و آورد مي در ادايي گاهي يلدا
 :بزند

 ؟چطوره دخترش كرد مي چيكار پوران خاله ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .انداختن عقب داييت عمل بخاطر، بدن مثبت جواب بود قرار، اومده خواستگار هانيه براي ـ

 :گفتم و گذاشتم زمين، كنه فرار بغلم از خواست مي كه يلدا

 .مباركه، خوب چه  ـ

 :گفت و شد بلند مامان

 .بشه سفيدبخت ايشاهللا، آره ـ

 .كردم احساس حرفش اين پشت حسرتي چرا دونم نمي

 :گفتم و شدم آشپزخونه وارد مامان سر پشت

 ؟مامان شده چيزي ـ

 :گفت كاهوها كشيدن آب حين مامان

 رخم به رو عروسش و زد مي زبون زخم مدام گرفتي طالق شنيد وقتي پونه شوهر خواهر، بشه چي دخترم نه ـ 
 .كشيد مي

 :گفتم چاقو برداشتن با، صندلي رو نشوندم هم رو مامان و ميز روي گذاشتم و كشيدم دستش از رو كاهوها سبد

 .بخورم رو حسرتش بايد، بود خواستگارم پسرش روزي يه چون حاال، باشن خوشبخت كه ايشاهللا ـ

 :گفت بود صداش تو كه آشكاري بغض با مامان
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 ...بينم مي كه رو تو، مادر بگم چي ـ

 .زندگيم از راضيم من، نگيد چيزي ـ

 خورد رو كاهوها، اومد مي پذيرايي از آرش با پروانه صحبت صداي. نگم چيزي دادم ترجيح هم من و كرد سكوت
 .رفتم هويج سراغ به رنده با كردم

 :گفتم فضا كرد عوض براي

 ؟آورديد شيريني مژگان براي ـ

 :بزنه برنجش به سري تا شد بلند مامان

 .بشه اشتباهي مبادا گذاشتم جدا، آوردم آره ـ

 :گفت و شد وارد بغل به يلدا پروانه

 .آد مي ديگه ساعت نيم: گفت آرش مامان ـ

 :گفت و گذاشت رو برنج ◌ٴ قابلمه در مامان

 .كشه مي دم برنجم موقع اون تا، باشه ـ
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 :گفت و نشست روم روبه مامان

 ؟كارت از خبر چه ـ

 :برداشتم رو چاقو و گوجه رنده گذاشتن كنار با گرفتم نشنيده رو پروانه پوزخند صداي

 .راضيم كه من، شكر رو خدا ـ
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 .شد يلدا با بازي مشغول و داد تكون رو سرش مامان

 .بود شده تنگ مامان پلوي زرشك براي دلم، شد خورده خونواده صميمي جو بين شام

 .شدم شستن مشغول من و كرد معاف كثيف  ظروف شستن از رو خودش هميشه مثل پروانه

، كرد جايگزين رو پسرش و كرد بازنشستگي اعالم پيش ◌ٴ هفته شايان آقاي، گذشت مي هم سر پشت روزها
  دونم نمي

 ؟گرفت دلم شايان آقاي رفتن با چرا

 .شد مي احساس شدت به خاليش جاي

 داشت كه اي گونه بچه و شيرين لحن با گذروند مي من با رو وقتش و اومد مي شركت بار يه روز چند هر ستايش
 ، كرد مي صحبت بهار عروسكش از

 تولدش براي رسماً رو من بود شركت كه ديروز، شد مي سالگيش پنج وارد بود تولدش روز هم ديگه روز دو 
 !نداره جون ترانه اسم به دوستي ديگه، نرم تولدش اگه كرده تهديدم حتي، كرد دعوت

 .بريم خريد به امروز تولد كادوي خريد براي، بودم گذاشته مژگان با كه قراري طبق

 :شد بلند گوشيم صداي، رايانه كردن خاموش با

 ؟مژگان جانم ـ

 .كنم حس گوشي پشت از تونستم مي را مردادماه اوايل گرماي از اش گي كالفه

 .درم جلوي من پس كجايي ـ

 :گفتم شدنم بلند با

 .اومدم االن، عزيزم باشه ـ

 .شدم خارج شركت از و كردم خداحافظي ستاره با سَرسَري در بستن با و برداشتم رو كيفم عجله با
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 گونش به كه اي بوسه با و شدم نزديكش، بود خودش زدن باد مشغول بادبزن با و بود ايستاده ماشين كنار مژگان
 :گفتم زدم

 ؟من پنگوئن چطوري ـ

 :گفت و كرد نثارم اي غرهّ چشم كشيدش مداد هاي چشم با

 .برون خودت بگير و كليد بيا، خودتي پنگوئن ـ

 :گفتم كليد گرفتن با

 .پنگوئن عين شدي، كنم چيكار خب ـ

 .ترانه ـ

 :گفتم و بردم باال تسليم به رو دستام

 شد دير، شو سوار ببخشيد ـ

 .رفتيم داد آدرس مژگان كه خريدي مركز طرف به ماشين شدن سوار با

 ؟دختر يا پسره خاله عزيز حاال ـ

 :گفت شكمش رو دستش گذاشتن با و زد لبخندي مژگان

 .پسره؛ گفت دكتر ديروز  ـ

 :گفتم و زدم خوشحالي از لبخندي

 .بشه قربونش خاله الهي  ـ

 داشت خوني هم لبش رژ با كه رنگش زرشكي شال كردن درست حين مژگان شدن پياده و ماشين پارك از بعد
 :گفت

 ؟بخري خواي مي چي حاال ـ

 :انداختم كيفم داخل رو كليد و زدم رو ماشين دزدگير
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 .عروسكه عاشق، دونم نمي  ـ

 كرد مي فكر ديد مي كي هر اما، بود شده تموم چهارماهگيش مژگان، گذشتيم احتياط با رو خيابون عرض
 .بياد من با مژگان داد رضايت تا گذاشت شرط چقدر سهيل كه بماند، كامله  ماهگيش پنج

 .بود ها بچه براي كه دوم ◌ٴ طبقه مخصوصاً، بود شلوغ خريد مركز داخل

 اعتراض مژگان هم چقدر هر، بگيره رو سراغم وجدان عذاب، افته بي اتفاقي مبادا تا بودم گرفته رو مژگان دست
 .نبود بدهكار گوشم اما، كرد مي

 :خورد عروسكي به چشمم كه گذشتيم مي فروشي بازي اسباب مغازه كنار از

 ؟چيه اين با نظرت مژگان ـ

 :گفت و انداخت نگاهي، بود شده خسته كه مژگان

 .بره بكن رو قضيه قال بخر بريم  ـ

 شنيدن با كه پرسيديم رو عروسك قيمت بود برخوردي خوش كه فروشنده از، شديم مغازه داخل مژگان همراه
 .داشت رو ستايش كردن خوشحال ارزش ولي. كشيد سوت مغزم قيمت

 به پرپشت هاي مژه كه عسلي رنگ به درشت هاي چشم با روشن اي قهوه رنگ به بلند موهاي كه عروسكي
 .داشت تن به كه رنگي ياسي بلند پيراهن با همراه بود افزوده زيباييش

 .شديم خارج شده پيچ كادو عروسك با و گذاشتيم مغازه داخل هزارتومن دويست خالصه

 .خريد دلبندش براي من انتخاب به نوزادي لباس دست چند هم مژگان

 .خورد خانوم مرجان به چشمم كه شديم مي خارج پاساژ از
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 عينك پشت رو سبزرنگش هاي چشم،جديّت همون با بود رومون روبه درست، پيش راه نه داشتم پس راه نه
 :باد كرده پنهون آفتابي

 .كردم پارك پشتي كوچه رو ماشين جون خاله ـ

  .دادم نشون مژگان دست دادن فشار با رو نفرتم حس و كردم اخمي  ش خواهرزاده صداي شنيدن با

 :گفت لب زير برد حالم به پي كه مژگان

 .نديدي چيزي انگار، باش آروم ـ

 .بود شدني اما، سخت خيلي بود سخت

 شدن مطمئن از بعد و برداشت رو عينكش خانوم مرجان كه بگذريم كنارشون از خواستيم دادم تكون رو سرم
 :گفت و كاشت اش زده رژ نازك هاي لب روي رو معروفش پوزخند

 .ببينمت دوباره كردم نمي فكر ـ

 رو ابروهاش من ديدن با و گرفت ويترين از چشم ش خاله حرف با بود مانتوفروشي مغازه به توجهش كه نيلوفر
 .كرد نثارم چشمي پشت داد باال

 :گفتم مژگان به زير سربه

 .بريم مژگان ـ

 هم اول از من واِهللا، شديد جدا و اومد عقل سر كيوان شكر رو خدا، شه نمي سرت كه هم بزرگتري احترام ـ
 .نداري رو ها اميري بودن عروس لياقت دونستم مي

 با كه رنگي كرم كوتاه مانتوي با انداختم نيلوفر سرتاپاي به نگاهي، بدم رو جوابش خواست مي دلم چرا دونم نمي
، بود زده بيرون رنگش مشكي شال زير از كه پسرونش رنگ زيتوني كوتاه موهاي و داشت تن به جين شلوار

 .كرد مي نگاهم نفرت با بود كرده كه غليضي آرايش

 :گفتم ش كشيده سرمه هاي چشم به خيره،  كردم خانوم مرجان به رو گرفتم نيلوفر از چشم

 .كنه پيدا نجات شوهري بي از خواهرزادت تا گرفتم طالق من ـ
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 .شديم خارج پاساژ از و گرفتم رو مژگان دست و نموندم جواب منتظر

 .انفجاره به رو عصبانيت از االن كردم خانوم مرجان مقابل كه حاضرجوابي بخاطر مطمئنم

 .دادي رو جوابش كردي كاري خوب ـ

 .كردم پيدا حالي چه نيلوفر ديدن با، نداشت خبري درونم حال از مژگان

 ؟چيه بستني با نظرت ـ

 :گذريم مي خيابون از و زنم مي م چهره به خونسردي نقاب، داد پيشنهاد فضا كردن عوض بخاطر دونم مي

 .داره ضرر برات شكالتي كه باشه اي ميوه كه شرطي به، عاليه ـ

 :رود مي نثارم اي غرّه چشم مژگان

 .مادربزرگ چشم ـ

 خونه به سهيل زنگ با بستني خوردن از بعد بود خوبي روز فاكتوربگيريم اگه رو خانوم مرجان اجباري ديدار
 .شدم خونه راهيه آژانس با، نكردم قبول بمونم شام براي كردند اصرار چقدر هر، رفتيم مژگان

 .افتادم گذشته ياد باز نيلوفر ◌ٴ قيافه يادآوري با، دادم تكيه ماشين شيشه به رو سرم
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 .بودم شده رابطمون نگران كم كم، گذشت مي كيوان سرد رفتار با روزها

  .داشتم اعتماد عشقمون به چند هر

 خانوم مرجان رفتار سردي. بود من از نشدنمون دار بچه مشكل كه بود رسونده هم خانوم مرجان گوش به كيوان
 .بود شده بيشتر
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 فقط، گرفت مي دلم، كرد مي سكوت هاش كنايه جواب در هم كيوان وقتي اما، گرفتم مي ناديده رو هاش كنايه
 .شد مي قلبم قوت يكم كيهان باباي گاه بي و گاه هاي غرّه چشم

 ◌ٴ خونه تو، باشيم كيوان و من فقط مهمانش بگيرم دونفره تولد جشن خواستم مي بود كيوان تولد نزديك 
 .شد مي سابق مثل دوباره اوضاع، رفت مي بين از هم ها كدورت اينطوري، دونفره شام، شكالتي كيك با خودمون

 رنگي رو موهام خواستم، ببرم صورتم به دستي تنوع براي گرفتم تصميم، كردم تميز رو خونه كل قبل روز يك
 .بودند صددرصد مخالف آقاجون هم كيوان هم چون ارزيد نمي ريسكش به اما، بزنم

 دير شب زنم مي مژگان به سري هم اونجا از رم مي اينا آقاجون خونه به گفتم كيوان كردن راهي از قبل صبح
 .آم مي

 .كرد خداحافظي سرش دادن تكون با بعد و كرد طوالني مكث

 بودم ديده كه داري مارك ساعت و رفتم پاساژ به ابروهام و صورت اصالح از بعد و زدم آرايشگاه به سري اول
 .خريدم كيوان براي

 چيز همه شب آخر و كنم عمل نصيحتش به دادم قول، بوديم زدن حرف مشغول عصر تا و زدم مژگان به سري
 .بره بين از ها كدورت تا بگم رو

 .شدم قنادي وارد و شدم پياده اصلي خيابون سر شدم خونه راهيه آژانس با بود عصر پنج ساعت

 داخل رو عزيزم همسر مبارك تولدت بود نوشته خامه با روش و بود قلب شكل به كه شكالتي كيك فروشنده
 .شدم خارج مغازه از كردن حساب از بعد بست رو جعبه در صورتي روبان با و گذاشت جعبه

 .شدم خونه راهي و خريدم رو الزمش مواد كوچه سر سوپرماركت از كنم درست الزانيا شام براي داشتم تصميم

 طبقه ◌ٴ دكمه و شدم واردش بود همكف آسانسور خوبم شانس از، شدم رو راه وارد و كردم باز رو حياط در كليد با
 .شدم خارج آسانسور از ايستادنش با زدم رو دو

 كيوان ◌ٴ خنده بين كه صدايي، رسيد گوشم به خونه از اي قهه قه صداي كه بودم در و كليد با رفتن ور مشغول
 .بود شده گم
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 باز و در كنم كنترل تونستم نمي رو لرزشش كه راستم دست با و داشتم نگه رو وسايل سختي به چپم  دست با
 .كردم
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 .رسيديم خانوم، خانوم ـ

 .شدم پياده ماشين از كرايه كردن حساب از بعد و كشيدم گذشته از دست راننده جدي صداي با

 :رسيد گوشم به مامان صداي كه نكشيد طولي و زدم رو خونه زنگ، نداشتم رو كليد درآوردن  ◌ٴ حوصله

 ؟كيه ـ

 :گرفتم گاز ◌ٴ لوله از رو ام تكيه

 .مامان منم ـ

 .داد مي تميزي بوي هميشه مامان اخالق لطف به كه خورد حياطي به چشمم حياط شدن باز با

 مامان نزديك و گذاشتم خونه آشپز در كنار رو كادو و كيف و  بود آشپزي مشغول مامان شدم خونه وارد وقتي
 .زدم گونش به اي بوسه و كردم بغل پشت واز شدم

 ؟خوبي جان مامان سالم ـ

 :برگشت و گذاشت قابلمه كنار بشقاب داخل رو مالقه مامان

 .نباشي خسته، دخترم سالم ـ

 :گفتم ام مقنعه بردن باال با و كاشتم گونش روي اي ديگه ◌ٴ بوسه

 ؟كجاست آقاجون، ممنون ـ
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 :گفت و آورد در رو داشت خودش در رو شير خاك شربت كه اي شيشه پارچ و رفت يخجال طرف به مامان ـ

 .نيست خونه زهرا اينكه مثل، بزنه سري آقا حسين به رفته ـ

 :كردم باز رو بهاريم مانتوي هاي دكمه

 ؟خبر چه ـ

 :گفت و ريخت شربتي ليوان مامان

 .نياري بهونه تا بگم بهت االن از، كرده دعوتمون شام فردا پس براي پروانه ـ

 روي رو خالي ليوان، برد بين از رو خستگيم شربت خنكي، فرستادم گلوم به جرعه چند گرفتم رو شربت ليوان
 :گفتم و گذاشتم ميز

 ؟مناسبت چه به شام ـ

 :گفت نشستن از بعد و كشيد رو صندلي مامان

 .هستند هم عمو و عمت ◌ٴ خونواده اينكه مثل، دورهمي يه ـ

 :گفت مامان، آشپزخونه از شدن خارج حين 

 .تنهاست دست خواهرت   ،كمك براي بري زودتر بايد تو ـ

 :گفتم و برگشتم و زدم پوزخندي

 .بيام تونم نمي، دعوتم ديگه جاي من ـ

 :گفت و كرد اخمي شده گرد هاي چشم با مامان

 ؟دعوتي كجا اصالً ، بيخود ـ

 :گفتم بلند صداي با و شدم خارج آشپزخونه از

 .دادم قول شه مي ناراحت نرم اگه، رئيسمه دختر تولد ـ
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 .شدم اتاقم راهي وسايلم با و گرفتم نشنيده رو مامان غرغرهاي

 

  .گذشت مامان غرغرهاي با چند هر گذشت سرعت به دوروز

 شب يك پروانه مهموني با ستايش تولد كه كردم مي شكر رو خدا، هستم موهام بستن مشغول آينه جلوي حاال 
 تولد لطف به اما، كنم كمكش شام براي و برم زودتر تا كرد تاكيد دوباره زد زنگ ديشب پروانه، بود افتاده

 .برم نبود قرار ستايش

 .شند نمي سازگار باهم وقت هيچ آتش و آب دونست مي خوبي به خودش اما، بود سرسنگين من با مامان

 روي رو بود شاملش  هلويي ◌ٴ رژگونه و رنگ كالباسي لب رژ با نازكي چشم خط شامل كه مختصري آرايش
 .كردم پياده صورتم

 بسته اسبي دم هم  رو موهام و كردم تنم به كلفتي مشكي ساپورت با رو بود زانوهام تا كه رنگي  طاليي پيراهن
 .بودم

 و زدم تلخي لبخند، آرم مي بدست رو سابقم ◌ٴ روحيه دارم كم كم كردم مي احساس، زدم آينه در ديدي رو خودم
 شد نمي ديده گره كه طوري، زدم گره چپم گوش زير و كردم سرم رو روسري و پوشيدم رو بلندم كرمي مانتوي

 .رفتم پايين و گرفتم چپم دست رو كادو و برداشتم رو مشكيم دستي كيف هميشگيم تلخ عطر زدن از بعد

 صندلي روي منتظر و كردم ماشين تقاضاي زدم زنگ آژانس به، بودند رفته مامان و آقاجون شد مي ساعتي نيم
 .نشستم

 .شدم آژانس اي نقره پژو سوار، خونه هاي در كردن قفل از بعد و شدم خارج خونه از آيفون صداي با بعد دقيقه ده
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 .نكردم محاسبه رو ترافيك چند هر، باشه راهمون ساعت نيم بايد داشتم كه آدرسي طبق
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 .بياد امشب نتونست خورده سرما مادرش، نوشت جوابش در اما، رسه مي كي اون ببينم دادم ستاره به اسي ام اس

 .رسيدم شايان آقاي منزل به دقيقه وپنج چهل بعد باالخره

  :كردند  مي زندگي وياليي ◌ٴ خونه تو اش نوه و پسر همراه شايان آقاي ستاره آمار طبق

 .رسيديم خانوم ـ

 .شدم پياده ماشين از تشكر با كردم حساب رو كرايه

 :رسيد گوشم به خانومي صداي، زدم رو خونه زنگ بعد و كشيدم لباسم به دستي

 .بفرماييد ـ

 .شد باز تيكي صداي با خونه در بعد

 .بستم رو داشت طاليي هايي طرح كه رنگي اي قهوه در شدن داخل از بعد

 از كردم سعي عميق نفس چند كشيدن با، داد قلقلك رو بينيم مختلف هاي گل خوش عطر، رفتم كه قدم چند
 آزراي بينشون از كه بود شده پارك انگور و انجير درخت كنار ماشين چند ببرم لذت طبيعي خوش عطر اين

 تن به كه فرم لباس با خانومي، رفتم باال مرمر سفيد هاي پله از و دادم سرعت هام قدم به شناختم رو سامان
 :بود منتظرم در جلوي داشت

 .سالم ـ

 :گفت مهربوني با و زد لبخندي

 .اومديد خوش سالم ـ

 رو كيفم و مانتو  و دادم دستش رو كادو، انداخت پايين رو سرش و زد خجولي لبخند كه دادم دست باهاش
 .شدم پذيرايي سالن وارد راهنماييش با و گرفت

 كنار از و بود سالن گوشه كه بزرگي تلويزيون بود شده زيبا طاليي هاي صندلي و مبل با كه بزرگي سالن
 دو دوبه همه ها مهمون. شد مي متصل دوم طبقه به طاليي هاي نرده و مرمر هاي سنگ با مارپيچي پله  آشپزخونه

 .گشتم مي ستايش و سامان دنبال چشمم با، بودند صحبت مشغول
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 :شد نزديك ديدنم با سامان

 .اومديد خوش خيلي، سالم ـ

 كرديد دعوت كه ممنون ـ

، نبود خبري طوسيش هاي چشم سردي از و بود زده شونه باال طرف به رو مشكيش موهاي انداختم بهش نگاهي
 .بود كرده ثابت رو خوشتيپيش و جذاب هميشه مثل بود پوشيده سفيدش پيراهن روي كه نفتي آبي شلوار كت با

 :گفت و زد لبخندي

 .بشه صميمي كسي با آد مي پيش كمتر، داره دوست خيلي رو شما ستايش ـ

 :گفتم صحبتش جواب در و نشستم سلطني صندلي روي راهنماييش با اينكه حين

 .دارم دوست رو ستايش هم من ـ

 :گفت نازكش صداي با و شد نزديكش خانومي كه داد تكون رو سرش

 ؟كنيد نمي معرفي سامان آقا ـ

 :گفت سردي لحن با و كرد اخمي سامان

 .سلطاني خانوم، هستند همكارم ايشون ـ

 :داد ادامه و كرد بيشتر رو اخمش

 .هستند ستايش پرستار بياتي خانوم ايشونم ـ

 :گفت و زد لبخندي خانوم

 .كنيد صدام سارا باشيد راحت سامان آقا ـ

 دوست رو شد مي شديدتر رفته رفته كه سامان اخم، كنم تعبير چي به رو سامان دست شدن مشت دونم نمي
 .بود دخترش تولد كه امشب نه حداقل، نداشتم

 :گفتم و كردم مصلحتي اي سرفه
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 !؟كجاست ستايش راستي ـ

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت سارا

 .بازيه مشغول دخترعمش با ـ

 :گفتم سامان به رو سارا به توجه بدون

 .ببينمشون برم، كجاست شايان آقاي ـ

 ....راهنما من بفرماييد ـ

 .كنم مي راهنماييشون خودم، نكرده الزم ـ

 .رو سارا برسه چه ترسوند رو من سامان تند و كوبنده لحن

 باريد مي سارا اي قهوه هاي چشم از كه نفرتي، رفتيم نداشت چنداني ديد كه سالن ◌ٴ ديگه طرف به سامان همراه
 .كنم درك تونستم نمي رو

 :بودند ميوه خوردن مشغول و بودند نشسته ديگه نفر چند كنار كه شديم شايان آقاي نزديك سامان همراه به

 .شايان آقاي سالم ـ

 :گفت و زد رو هميشگيش لبخند

 .اومدي خوش خيلي، دخترم سالم ـ

 :گفتم و كردم اشغال رو كناريش صندلي

 .بينمتون مي كه خوشحالم خيلي ممنون ـ

 هاي دست من ديدن با و اومد پايين سالن كنار هاي پله از ستايش كه بوديم شايان آقاي با زدن حرف مشغول
 :گفت بلند صداي با و زد هم به رو تپلش و كوچيك

 .جون ترانه ـ

 :انداخت بغلم رو خودش بيام خودم به تا
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 .مبارك تولدت، عزيزم سالم ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .اومدي كه خوشحالم خيلي ـ

 :شد پارازيت سارا صداي كه بدم رو جوابش خواستم

 .بيرون بيا خانوم بغل از دخترم، ستايش ـ

 :گفت و انداخت بهش نگاهي ستايش

 ؟جون ترانه نه مگه، دوستمه جون ترانه، خوام نمي ـ

 :گفتم و زدم بود بسته خرگوشي كه موهاش به اي بوسه و زدم لبخندي

 .دوستيم كه بله ـ

 :گفت و زد چرخي و اومد بيرون بغلم از

 ؟خوشگله رو لباسم ببين ـ

 كه رنگي صورتي كش با هم رو موهاش و انداختم داشت تن به كه سفيدي ساپورت و صورتي پيراهن به نگاهي
 :گفتم و زدم چونم زير رو دستم، بود بسته بود گل شكل به

 .اي فرشته خود، نه اصالً، شديد ها فرشته مثل كه شما... ام ـ

 :گفت و پريد باالپايين خنده با ستايش

 .جون ترانه دارم دوست خيلي ـ

 .خنديدند بودند اونجا كه آقايي و خانوم و شايان آقاي و سامان

 .كنم تعبير چي به رو شايان آقاي خاص نگاه دونستم نمي 

 :گفت و كرد خانومه به رو سامان و نشست پاهام روي ستايش دقايقي از بعد
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 .هستش سحر خواهرم ايشون ـ

 :داد ادامه و كرد اشاره كناريش آقاي به بعد

 .هستند هوتن دامادمون ايشونم ـ

 :گفتم هوتن به رو و كردم روبوسي سحر با و شدم بلند احترامشون به و گذاشتم پايين رو ستايش

 .خوشبختم آشناييتون از ـ
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 :گفت زير سربه و زد لبخندي هوتن

 .همچنين ـ

 :نشستيم هم كنار و گرفت رو دستم سحر

 .بودم ديدارت مشتاق كه كرده تعرف ازت انقدر ستايش، بينمت مي كه خوشحالم خيلي ـ 

 :كرد تعارف زير سربه و شد نزديك شربت سيني با بود كرده باز رو در كه خدمتكاري

 .بفرماييد ـ

 :گفتم سحر به رو و برداشتم پرتغالي شربت ليوان تشكر با

 .داشتنيه دوست دختر هم ستايش،داريد لطف من به شما ـ

 .بود آتيش روي آب  مثل تابستون گرم هواي اين تو  شربت خنكي، شدم شربتم نوشيدن مشغول

 كه مدادي با مخصوصاً بود برده ارث به پدرش از رو چشماش سبزي اما، بود برادرش شبيه ظاهري نظر از سحر
 .اومد مي سفيدش پوست به رنگش فندقي موهاي، بود شده زيباتر بود كشيده
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 :شد نزديكمون بود بغلش كه عروسكي با همراه و گرفت رو دختري دست ستايش كه بوديم صحبت مشغول

 .مرواريده عمم دختر اين جون ترانه ـ

 :گفتم زدم لبخندي

 ؟خوبي، خانوم مرواريد سالم ـ

 .بود مهربون مادرش مثل

 .ممنون ـ

 :گفت ستايش و رفت مادرش بغل مرواريد

 .خانومه بهار عروسكم اينم ـ

 :گذاشتم عسلي روي رو شربت از خالي ليوان

 .صاحبش عين، خوشگله چه واي ـ

 :گفت و كشيد عروسكش طاليي موهاي به دستي ستايش

 .جون ترانه ممنون ـ

 چند و الويه ساالد و فسنجون پلو زرشك، بودند شده تزئين زيبايي به كه رنگارنگي غذاهاي، شد سرو شام اول
 .ساالد و ژله جور

 و شايان آقاي دوستاي از چندنفر، نداشتند زيادي هاي مهمون، شد شروع رسمي طور به تولد جشن شام از بعد
 .بودند ستايش دوستاي از چندتا و شركت معاون صبووي آقاي ◌ٴ خانواده با بودند سامان

 هوتن شد خارج آشپزخونه از مبارك تولدت خوندن با بود شده تزئين شكالت با كه اي خامه بزرگ كيك با سحر
 كه كوچيك شمع چند و  شش عدد شمع ستايش مقابل ميز روي كيك گذاشتن از بعد. شد فيلمبرداري مسئول
 :گفت بود نشسته سامان و شايان آقاي بين كه ستايش به رو كرد روشن رو بود اطرافش

 .كن فوت بعد بكن دلت تو آرزو يه اول جان عمه ـ
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 اتفاق به هم من و كرد فوت رو ها شمع تموم لحظه چند از بعد ها شمع به خيره بعد و انداخت بهم نگاهي ستايش
 .زدن دست به كردم شروع همه

 .شد كادوها كردن باز مشغول سحر و كنه تقسيم تا برد رو كيك خدمتكار

 سحر عمش، دوچرخه سامان پدرش، بود خريده زنجيرش با همراه ستايش اسم به طاليي پالك شايان آقاي
 .بودند خريده بازي اسباب و لباس هم بقيه بود خريده سفيدي خرس عروسك

 :گفت و كشيد جيغي خوشحالي از ديدنش با ستايش كرد باز رو من كادوي وقتي

 .فرشته زارم مي رو اسمش، خوشگله خيلي جون ترانه واي ـ

 خوشحالي و امشب لطف به اونم بزنه لبخندي اومد مي پيش كمتر، بود جالب برام سامان هاي لب روي لبخند
 .بود دخترش

 : گفتم سحر به رو چايي و كيك صرف از بعد

 .زني مي زنگ آژانس به سحرجان ـ

 :گفت و كرد جا جابه دستاش بين رو چايي استكون

 ؟زوده كه هنوز، عزيزم كجا  ـ

 :انداختم ديوار روي دار آونگ ساعت به نگاهي

 .شده دوازده برسم تا ونيمه يازده ساعت جون سحر نه ـ

 :گفت و شد بلند سامان

 .رسونمتون مي من ـ

 :گفتم و شدم بلند

 .شم نمي مزاحمتون ممنون نه ـ

 :گفت سارا كه بودم سامان با كردن تعارف مشغول



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

313 
 

 .برسونيد هم رو من سامان آقا ـ

 .بود دستوري فقط سوالي نه بود خواهش نه جملش

 :گفت و كرد غليظي اخمي سامان

 .بفرماييد ـ

 .رفت اتاقش طرف به اومد مي خوابش بود خسته هم اون و كردم روبوسي ستايش با

 .گرفت رو موبايلم شماره قبلش اما، كردم خداحافظي هم سحر با

 هم سارا و شديم خارج خونه از سامان همراه مانتوم پوشيدن از بعد و كردم خداحافظي هم بقيه و شايان آقاي با
 .اومد سرمون پشت

 :گفت شاگرد در كردن باز با و شد ماشين سوار سامان

 .بشيد سوار خانوم ترانه ـ

 

 

 

 224پارت

 سارا به سردي نگاه آينه از سامان سارا شدن سوار از بعد، داشت تعجب جاي برام سارا اخم شدن سوار حين
 .كرد روشن رو ماشين و انداخت

 :گفت و زد لبخندي سارا كه بوديم رسيده اصلي خيابون به

 .ندارم اي عجله من، برسونيد رو خانوم ترانه اول ـ

 :گفت راست سمت به پيچيدن حين سامان

 .رو خانوم ترانه بعد رسونم مي رو شما اول ـ
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 .نداد سارا به رو اعتراض جاي ديگه سامان تند لحن و تحكم

 :گفت دوباره سارا دقيقه ده از بعد كشيدم پايين رو ماشين شيشه

 ...تونم مي هم شبا بگم خواستم مي همين بخاطر، دارم دوست خيلي و ستايش من سامان آقا ـ

 .هستم خودم ها شب، نه ـ

 :گفت و زد لبخندي سارا

 ...خواستم، دونم مي ـ

 :كرد قطع رو حرفش سركوچه ماشين داشتن نگه با سامان

 .خوش شب، بفرماييد هم حاال، نه كه گفتم ـ

 .شد پياده من با خداحافظي بدون و كرد تشكري لب زير بود نرسيده خواستش به كه سارا

 :گفت رانندگي حين و كرد عوض رو دنده سامان

 .اومديد امشب كه ممنون ـ

 :داشتم دوست رو وزيد مي كه ماليمي نسيم

 .بود خوبي شب، دارم دوست خيلي رو ستايش من ـ

 :گفت سرش دادن تكون با و زد لبخندي

 نكرد قبول اما، كردم استخدام پرستار چندتا، بشه صميمي كسي با آد مي پيش كمتر، عزيزه برام خيلي ستايش ـ
 .نيست جور باهاش بازم ولي،  كرد قبول شروط و  شرط و قول صدتا با پرستارم اين، كرد مي بدخلقي مدام

 ؟كجاست مادرش كه بود برام سوال چند هر كنم سكوت دادم ترجيح

*** 

 پروانه ◌ٴ خونه شام چرا كه گذشت مامان غرغرهاي با اولش روز دو چند هر، گذشت مي ستايش تولد از هفته يك
 .نرفتم
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 :شد داخل ستايش و شد باز در كه بودم كارم مشغول

 .خوبي جون ترانه سالم ـ

 :كردم باز رو دستام و شدم بلند ميز پشت از

 .ببينم بغلم بيا ـ

 :كردم بارونش بوسه و گذاشتم كمرش رو دستام و كشيدم آغوشم به رو ستايش

 .بود شده تنگ برات دلم؟ خوبي عزيزم ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .خوبم آره ـ

 :دادم فشارش محكم و كشيدم آغوش به دوباره

 .آخ ـ

 :كشيدم بيرون بغلم از رو ستايش

 .اومد دردت ببخشيد، عزيرم شد چي ـ

 :گرفت فاصله من از كه گذاشتم كمرش پشت رو دستم دوباره داد تكون رو سرش

 ؟شده چي عزيزم، ستايش ـ

 رو راستش دست كردم تعجب هم ترسيدم هم، لرزيد رنگش صورتي هاي لب شد اشك از پر معصومش هاي چشم
 :كردم تر نزديك و گرفتم

 ؟شده چي ببينم بگو بهم ـ

 :گفت دارش بغض صداي با

 .شم مي خوب نيست چيزي ـ
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 فقط تعجب از كبودش كمر ديدن با و زدم باال رو بود پوشيده داشت  رو اسفنجي باب عكس  كه بنفشي تيشرت
 :كردم هنگ

 ؟شده چي ستايش ـ

 :گفت دماغش آب كشيدن حين و كرد پاك دستش با رو گونش روي اشك

 .بگم چيزي كسي به نبايد؛ گفت آخه ـ

 :گفتم باال صداي تن با تقريباً  و كردم اخمي

 ؟كرده رو كار اين كي ـ

 :گفت هق هق با ستايش

 .بزنه رو من باز بگم ترسم مي ـ

 :زدم  خيسش ◌ٴ گونه به اي بوسه

 .بزنه ديگه نزارم دم مي قول ـ

 :گفت بچگونش لحن با

 ؟دي مي قول ـ

 :گفتم و كردم پاك رو صورتش اشك و كشيدم برگ چند ميز روي كاغذي دستگال ◌ٴ جعبه از

 .بگو خوشگلم آره ـ

 :گفت و شد خيره تابستونيش هاي كفش به و انداخت پايين رو سرش

 .سارا ـ

 .فرستادم  هام دندون زير رو لبم عادت طبق و كردم مشت رو دستم اعصبانيّت از شنيدنش با

 :رفتم سامان اتاق طرف به ستاره به توجه بدون و شديم خارج اتاق از و گرفتم رو ستايش دست
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 .دارند مهمون ري مي كجا ـ

 

 

 

 225پارت

 .شدم وارد اجازه كسب و زدن در بدون و گرفتم نشنيده رو ستاره حرف

 شد اتاق وارد سرم پشت كه ستاره و ستايش و من ديدن با بودند صحبت مشغول سامان و صبوري آقاي
 :كردند قطع رو حرفشون

 ...اما داريد مهمون گفتم من ـ

 :كرد قطع رو حرفش سامان

 .بريد تونيد مي شما ـ

 .بست رو در و شد خارج اتاق از زير سربه ستاره

 :بود شده پنهون پشتم و بود گرفته محكم رو دستم ترسش از ستايش

 ؟سلطاني خانوم افتاده اتفاقي ـ

 .دادم صبوري آقاي به و گرفتم سامان پيشوني روي اخم از چشم

 :گفت و شد بلند صندلي روي از صبوري آقاي

 .زنيم مي حرف بعداً جان سامان ـ

 :شد خارج اتاق از سرش دادن تكون با صبوري آقاي و كرد تائيد رو حرفش سامان

 ؟شده چي ببينم بگو، خب ـ

 :داد ادامه و كرد ستايش به نگاهي
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 ؟شدي قايم چرا ستايش ـ

 :نشوندم كناريم صندلي هم ستايش و نشستم صندلي روي و كشيدم جلو رو ستايش 

 .بگو هم بابا به گفتي من به چيزي هر عزيزم ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش ستايش

 .زنه مي ته از رو موهام بگم كسي به اگه گفته، نه ـ

 :گفت من به رو كشيد كالفگي روي از نفسي سامان

 ؟افتاده اتفاقي چه بگيد شه مي ـ

 :گفتم و كردم اخمي

 .زنه مي كتك رو ستايش، ستايش پرستار ـ

 :گفت تندي لحن با و كرد دخترش به نگاهي سامان

 ؟گي مي دروغ چرا جديدته ◌ٴ بهونه؟ كاريه چه اين ستايش ـ

 .كردن گريه آروم كرد شروع و كرد مچاله كنارم رو خودش و كرد بغضي ستايش

 ؟زنيد مي حرف اينطوري بچه با چرا ـ

 :گرفت بازي به انگشتاش بين رو ميز روي آبي خودكار

 .بگه دروغ نبايد دونه مي ستايش ـ

 :گفتم ستايش به رو

 .عزيرم شو بلند ـ

 :گفتم و زدم موهاش روي اي بوسه، كرد مچاله بيشتر رو خودش ستايش

 .باشه نداشته كاري باهات بابات دم مي قول ـ
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 :شد بلند صندلي روي از كردم پاك رو گونش روي اشك

 .بابات به كن پشت برگرد ـ

 .بود ما گر نظاره كنجكاو سامان

 :دادم نشون رو شدش كبود كمر و دادم باال رو تيشرتش و برگشت ستايش

 .ساراخانوم شاهكار اينم بفرماييد ـ

 : گفت بلند صداي و نفرت با و اومد بيرون ميز پشت از و داد عقب رو صندلي و انداخت زمين رو خودكار سامان

 ؟كرده رو كار اين كي ـ

 :انداخت بغلم رو خودش بلند ◌ٴ گريه با و ترسيد باباش تند لحن از ستايش

 .ترسيد بچه؟ خبرتونه چه ـ

 :كرد زمين پخش رو بود ميز روي هرچي راستش دست با و كشيد سرش پشت به دستي سامان

 .لعنتي ـ

 :گرفت اوج ستايش گريه صداي

 .ترسيده بچه، باشيد آروم كنم مي خواهش ـ

 .شد آروم كم كم تا زدم حرف ستايش با اي دقيقه ده

 :كرد بغل رو ستايش آروم و نشست زانوهاش روي و شد نزديك سامان

 .ببخشيد دخترم باش آروم، هيش ـ

 :اومد حرف به ستايش ساعت نيم از بعد

 ...اونم كردم لج منم، مامان بگي من به بايد هم تو، كنم عروسي بابات با من قراره؛ گفت سارا ـ

 :گفت هقش هق بين، كردن گريه به كرد شروع
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 ...اخه گيره مي ازم رو بهار بگم كسي به اگه؛ گفت، زد كمرم به بعدشم كشيد رو موهام اول ـ

  .گرفت اوج هقش هق دوباره و نداد امونش گريه

 رو پدر دونستم نمي بود پريشونش حال از نشون سامان قرمز چشماي و زده بيرون رگ و شده مشت هاي دست
 .رو دخترش يا كنم آروم

 .باش آروم عزيزم ـ

 :گفت و كشيد باال رو دماغش ستايش

 .آشغال انداختش بعد كرد پاره رو لباسش و كرد قيچي رو موهاش اول رو بودي خريده كه عروسكي آخه ـ

 :زدم كوچيكش دستاي به اي بوسه

 .فرشه بزاري رو اسمش بازم، بخرم برات اون عين دم مي قول ـ

 .دي مي قول ـ

 :دادم تكون رو سرم

 .باشه نكني گريه ديگه كه شرطي به، اوهوم ـ

 :انداخت گردنم به رو دستاش

 .جون ترانه دارم دوست خيلي ـ

 .من خوشگل دارم دوست منم ـ

 :گفتم و گرفتم دستش از

 ؟باشه بزنم حرف بابات با تا ستاره پيش ري مي حاال ـ

 .شد خارج اتاق از زير سربه و انداخت باباش به نگاهي ستايش

 .بياره رئيس دفتر تا خواستم خنك آب ليوان يه حيدر آقا از و رفتم تلفن طرف به شدم بلند
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 :گفتم سامان به رو گوشي گذاشتن با

 

 

 

 226پارت

 .شه نمي درست چيزي عصبانيّت با، باشيد آروم بهتره ـ

 :گذاشت كمرش بغل به رو هاش دست و داد تكيه ميز به

 .كنم چيكار اعجوزه اون با دونم مي ـ

 از سامان و من تشكر با و گذاشت ميز روي رو آب ليوان و شد وارد سامان از اجازه كسب و در زدن با حيدر آقا
 :گرفتم سامان طرف به و برداشتم و آب ليوان و شدم خم. شد خارج اتاق

 .دكتر ببريد رو ستايش بايد، بخوريد رو آب اين فعالً  ـ

 :گفت و گذاشت ميز روي رو خالي ليوان و كشيد باال رو آب ليوان سامان

 ؟بيايد ما با هم شما شه مي ـ

 :زدم لبخندي و كردم مكثي

 .البته ـ

*** 

 .كرد دعوا و بحث پدرش و من با كلي كه بماند كرد تجويز پماد ستايش براي دكتر

  و رفته خواب به بغلم ستايش هم حاال

 .شم مي پياده من، داريد نگه خيابون اين سر لطفاً  ـ

 :انداخت من به نگاهي سامان
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 .رسونمتون مي خودم شب ما خونه بريم شه مي اما، كردم خستتون امروز دونم مي ـ

 :شدم خيره گرفتن مي سبقت ما از كه هايي ماشين به پنجره شيشه از و كردم مكثي

 .برگردم زود بايد شب ولي، باشه ـ

 :گفت سرعتش كردن اضافه با و داد تكون رو سرش

 .راحت خيالتون ـ

 .شديم خونه وارد هم همراه و گرفت آغوشم از رو ستايش رسيديم وقتي

 و زد لبخندي ما باديدن بود كتاب خوندن مشغول و بود نشسته خاموش تلوزيون روي روبه مبل روي شايان آقاي
 :گفت

 .اومدي خوش دخترم سالم ـ

 :شدم نزديك و زدم لبخندي

 ؟هستيد خوب سالم ـ

 و شد بيدار خواب از پدرش بغل تو كشيدن خميازه با هم ستايش و شدم شايان آقاي با بش و خوش مشغول
 :گفت و زد لبخندي من ديدن با و اومد پايين

 .خونمونه جون ترانه جون آخ ـ

 :گفت خنده بين و شد بلند شايان آقاي ◌ٴ خنده صداي

 .ببينا رو ورپريده ـ

 :گفت و زد ستايش ◌ٴ گونه به اي بوسه و شد خم سامان

 .ببين رو باباجون اول برو  ـ

 .شد زبوني شيرين مشغول و رفت شايان آقاي طرف به ستايش

 .رفت باال ها پله از سامان
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 .شدم صحبت مشغول و آوردمش بيرون كيفم از گوشيم صداي با

 .نشستم شايان آقاي كنار صندلي، كردم راحت  خيرم◌ٴ تا بابت رو مامان خيال اينكه از بعد

 .رفت كردن تعارف بعد و شد پذيرايي وارد چايي سيني با بود فهيمه اسمش كه خدمتكار

 .كردم مشغول رو خودم و برداشتم شكالتي با رو چايي استكون

 .بود رفتنش حموم از نشون پيشونيش روي موهاي نم از، اومد پايين خونگي لباس با دقيقه بيست از بعد سامان

 :گرفتم رو ستايش دست سامان اشاره با شام از بعد

 .بده نشونم رو اتاقت بريم عزيزم ـ

 :گفت و كرد تشكرآميزي نگاه سامان

 .بزنيد هم رو پمادش لطفاً  ـ

 :گفت كنجكاوي با شايان آقاي

 ؟چي پماد، پماد ـ
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  .رفتيم اتاقش طرف به ستايش همراه و گذاشتم تنها رو پسر و پدر

 داشت رنگي صورتي روتختي كه تختي با بود طرحش ها كوتوله هفت و برفي سفيد عكس كه قالي با ستايش اتاق
 :مختلف هاي بازي اسباب و ها عروسك با و لباسش كمد روش روبه

 .خوابيده تخت رو تنها، بهار پيش بريم بيا جون ترانه ـ

 :گفت و كرد بغضي نشستم تخت روي همراهش و زدم بچگيش دنياي به لبخندي
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 ...رو فرشته سارا ولي، بود دوست فرشته با بهار ـ

 .كردن گريه به كرد شروع و شكست بغضش

 :گفتم و كردم بغلم رو ستايش

 .نكن گريه ديگه پس، بخرم برات فرشته عين دادم قول بهت كه من ـ

 :گفت اشكش كردن پاك از بعد و اومد بيرون بغلم از

 .باشه ـ

 .بشه خوب تا بزنم پماد رو كمرت برگرد هم حاال، آفرين ـ

 :شدم پماد زدن مشغول و زدم باال رو تيشرتش و خوابيد شيكم روي ستايش

 .بخوابي تا بپوش رو خوابت لباس شو بلند هم حاال، آفرين ـ

 :كشيد دراز تخت روي دوباره و كرد عوض سفيدي شلوار بوليز با رو لباسش و شد بلند ستايش

 قصه براش مامانش شب هر گه مي مرواريد، نگفته قصه بهم كسي حاال تا، بگيد قصه برام شه مي جون ترانه ـ
 .گه مي

 : گرفت حرفش از دلم

 .نبود يكي بود يكي، بگم من بخواب تو عزيزم باشه ـ

 :گفت ستايش قصقه پايان بعد شدم گفتن قصه مشغول

 .جون ترانه ـ

 .جونم ـ

 ؟كنم صداتون مامان شه مي ـ

 :داد ادامه ساكتم ديد وقتي كردم سكوت فقط حرفش اين شنيدن از بگم چي دوستم نمي



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

325 
 

 .ندارم من اما، مليكا، مريم، دارن مامان همه مهد تو آخه ـ

 :گفتم و زدم موهاش روي اي بوسه

 .عزيزم بخواب ـ

 :گفت و كرد مكثي

 ؟شه نمي ـ

 :كنم ناراحت هم رو ستايش خواستم نمي اما، كرد مي درموردم فكرايي چه فهميد مي سامان اگه، بود سخت برام

 .تنهاييم وقتي، نفهمه هيچكس كه شرطي به، باشه ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .مامان بخير شب ـ

 :زدم گونش به اي بوسه

 .دخترم بخير شب ـ

 و كردم روشن رو خواب شب، المپ كردن خاموش با  ام مقنعه كردن درست با خوابيد شدم مطمئن اينكه از بعد
 .شدم خارج اتاق از

 :كرد خالصه من ديدن با كه صحبت مشغول موبايل با سامان و بود فكر تو شايان آقاي، رفتم پايين ها پله از

 .خدافظ، زنيم مي حرف فردا، باشه ـ

 :گفتم شايان آقاي به رو

 .رم مي من اجازتون با ـ

 :گفت و زد لبخندي شايان آقاي

 ؟خوابيد ستايش، اومدي كه ممنون ـ
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 :گفتم كيفم كردن مرتب حين

 .بله ـ

 :گفت و شد بلند سامان

 ؟نداريد احتياج چيزي بيرون بابا ـ

 :گفت و شد بلند شايان آقاي

 .اتاقم رم مي منم، سالمت به نه ـ

 .شدم ماشين سوار سامان همراه

 .شديد خسته خيلي امروز ببخشيد ـ

 :گفتم بيرون به كردن نگاه حين

 .حساسيه دختر، باشيد فكرش به بيشتر فقط، نكردم كاري ـ

، نداره حوصله بود معلوم حالش از كه خونه بريم زدم الكي تعارف كه داشت نگه خونمون جلوي بعد دقيقه بيست
 .كرد حركت بوق تك با خونه در كردن باز با شدن پياده از بعد

 .برم اتاقم به تا داد اجازه و گرفت اتفاقات از دقيقي آمار مامان
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*** 
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، دادم شركت بود اومده كه ديروز و خريدم رو بودم داده قول ستايش براي كه عروسكي بود گذشته روزي چند 
 بخاطر اما، كرد شكايت سارا از هم سامان، شد برطرف كمرش كبودي بود داده دكتر كه پمادي لطف به

 .گرفتند رو رضايت كردند شايان آقاي به مادرش و خودش كه هايي زاري گريه و ها التماس

 .ندادم اهميّتي اما، بود مشكوك ديشب پروانه و مامان درگوشي هاي پچ پچ

 .شد مي پشيمون اما، بگه رو موضوعي كرد مي دل دل مامان هم امشب

 :گفت مامان سبز گوجه به زدن نمك حين

 .جان ترانه ـ

 :برداشتم رو سبزي گوجه

 .جونم ـ

 :گفت و گرفت تلوزيون از چشم آقاجون

 .بسه پوران ـ

 .نزد حرفي ديگه مامان

 :گفتم و انداختم دستي پيش داخل رو سبز گوجه ◌ٴ هسته

 ؟افتاده اتفاقي ـ

 :گفت بگيره تلويزيون از چشم اينكه بدون آقاجون

 .نشده چيزي دخترم نه ـ

 :گفتم نمكدون و دستي پيش برداشتن حين و دادم تكون رو سرم

 .بخوابم رم مي من پس، باشه ـ

 .برم مي رو اونا خودم دخترم برو ـ
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 اتاقم راهيه و گفتم بخيري شب كثيف هاي ظرف شستن بعد و رفتم آشپزخونه طرف به و دادم تكون رو سرم
 .شدم

 همين بخاطر باشه داشته زياد تحرك نبايد دكتر تجويز بخاطر مژگان، گذشت مي كندي به تابستون گرم روزهاي
 .زد مي سر روز هر تقريباً ريحان خاله مادرش هرچند، زدم مي سر بهش من اوقات بيشتر

 هم من گوشي پشت يا خونه تو يا بود شده شروع مامان و پروانه هاي پچ پچ دوباره بود رسيده راه از شهريورهم
 .كنم دخالتي نداشتم دوست

 :شد اتاق داخل مامان كه كنم خاموش رو چراغ خواستم خواب قبل شب

 ؟دخترم نخوابيدي ـ

 :گفتم تخت روي نشستن حين و زدم لبخندي

 .بخوام خواستم مي االن ـ

 :گفت و نشست كنارم اومد مامان

 ؟خبر چه ـ

 .كنه مي چيني مقدمه داره، بگه مهمي موضوع خواد مي مامان اينكه يعني اين

 ؟افتاده اتفاقي، سالمتي ـ

 ...فقط؟ اتفاقي چه  عزيزم نه ـ

 .انداخت اطراف به نگاهي و كرد رها نصفه را حرفش

 ؟شده چي مامان ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .شاءاهللا ان خيره دخترم نترس ـ

 :دوختم چشم مامان به منتظر و فرستادم الش البه رو انگشتام و كردم باز رو موهام كش
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 ... خب... بگم جوري چه، چيزه ـ

 :گفتم و گرفتم موهام از دست

 .جان مامان باشيد راحت  ـ

 :گفت و گرفت رو دستم مامان

 .اومده خواستگار برات ـ

 :موندم شده خشك مجسمه مثل ش جمله شنيدن با

 .بشي خوشبخت داري حق تو، خوام مي رو خوشبختيت منم برم قربونت ـ

 :داد ادامه و كرد استفاده سكوتم از

 .بده نظر بعد، ببينيش بيان بزار ـ

 :گفتم و آوردم بيرون هاش دست بين از رو دستم

 ...مامان ولي ـ

 :گفت و كرد قطع رو حرفم

 .خواد نمي رو بدت كه خواهرت شناسه مي رو طرف پروانه خواهرت تازه، خوام مي رو صالحت و خير من ـ

 اعتراض چقدر هر بود كالم يك حرفش داشتم مامان از كه شناختي با، زدم تلخي پوزخند پروانه اسم اومدن با
 :كرد نمي قبول كنم

 .باشه ـ

 :گفت شدن بلند حين مامان

 .بيا زودتر تونستي اگه، گذاشتم قرار شب فردا براي ـ

 :گفتم كه شد مي خارج اتاق از داشت
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 !؟گذاشتيد قرار فردا براي خود سر؟ كنم مي قبول دونستيد مي كجا از ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .انداختي نمي زمين رو بابات روي مطمئنم، كردي نمي قبول رو من حرف ـ

 .رفت و گفت بخير شب در بستن و المپ كردن خاموش با

، نداشت من با خوبي ◌ٴ رابطه كالً  كه اي پروانه؟ كنه پيدا خواستگار من براي پروانه چرا  كه شد اين درگير فكرم
 .بخوابم كردم سعي درگير ذهني با! بود من زندگي و ازدواج فكر به حاال
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 :گفت آقاجون مقابل چايي گذاشتن حين مامان كه بودم خودم براي گرفتن لقمه مشغول صبحانه سر صبح

 .كن كمك من به، بيا زودتر امروز ـ

 :گفتم و كشيدم سر رو چاييم از جرعه آخرين

 .زنه مي برق تميزي از كه خونه؟ جان مامان كمكي چه ـ

 :گفت و نشست و كشيد كنار رو آقاجون كناري صندلي مامان

 .بياد خواستگار برات قراره سرت خير ـ

 :بود ما گر نظاره چاييش خوردن حين و برداشت قندون داخل از قندي آقاجون

 .دار به نه باره به نه ـ

 : گفت و كرد اخمي مامان

 .دارن خونواده، خوبين آدماي، شناسه مي پروانه رو طرف ـ
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 :شدم بلند و انداختم گوشيم ساعت به نگاهي

 خارج خونه از و گرفتم كدومشون هر ◌ٴ گونه از اي بوسه آم مي زودتر شد اگه اما، دم نمي قول، شده ديرم من ـ
 .شدم

 اما، شد زدن حرف مشغول و شد اتاق وارد ستاره دوبار كه طوري، بود درگير ذهنم امشب خواستگاري لطف به
 .كردم رد كه بيرون بريم بزاره قرار عصر براي زد زنگ هم سحر، نبود حواسم

 به رو خودم دربستي يه با نداشتم رو اتوبوس شلوغي ◌ٴ حوصله، شدم خارج شركت از خستگي با عصر پنج ساعت
 : بود گرفته ياد رو رفتن راه تازه يلدا بود مشغول يلدا با كه ديدم رو آقاجون حياط در كردن باز با و رسوندم خونه

 .آقاجون سالم ـ

 :گفت و كرد بغل رو يلدا آقاجون

 .نباشي خسته، دخترم سالم ـ

 :گرفتم بغلش از رو يلدا و شدم نزديك و زدم لبخندي

 .ممنون ـ

 .رفتم داخل به باهم و گرفتم يلدا از اي بوسه

 :بود زانوهاش دادن ماساژ مشغول و بود نشسته مبل روي هم مامان و بود مامان دستورات انجام مشغول پروانه

 .سالم ـ

 :گفت ديدنم با و برگشت مامان

 .نباشي خسته عزيزم سالم ـ

 :گفت و برداشت ميوه چيدن از دست زد لبخندي ديگه روزهاي خالف بر پروانه

 .نباشي خسته سالم ـ

 :گفتم تفاوتي بي لحن با و فرستادم باال رو رنگم مشكي ◌ٴ مقنعه و گذاشتم پايين رو يلدا 
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 .ممنون ـ

 :گفت و گرفت دستم از مامان

 .شو حاضر برو بيا ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش آقاجون

 .بعد دربره خستگيش بزار رسيده راه از تازه ـ

 .اومدن اوناهم، بشه حاضر و بگيره دوش باال بره تا نكرده الزم ـ

 ياسي پيراهن كردم جمع اي گوجه صورت به سرم باالي و كردم خشك شوآر سه با رو  موهام گرفتن دوش از بعد
 كشيدم آرايش از دست هام لب روي لبي برق با و كشيدم چشمم به مدادي و كردم تنم به مشكي شلوار با رنگي

 .شدم خارج اتاق از هميشگيم عطر زدن با و كردم سرم پيراهنم رنگ هم روسري و

 :گفت و زد رضايتمندي لبخند ديدنم با مامان

 .كن دم رو چايي برو حاال، خوبه ـ

 .رسيدند فهميدم زنگ صداي با بعد ساعت نيم

 .آمدگويي خوش براي رم مي ديگه من، اند محترمي آدماي، كنيا داري آبرو ببين ـ

 تعريف برادرش از داماد خواهر كه كرد تعريف خواستگار از اونقدر كشيدم اي آسوده نفس پروانه رفتن با 
 .كرد نمي

 :چايي منتظر و بودند خونمون تو حاال مامان و پروانه تائيد با و بود شده معرفي آرش طرف از پروانه آمار طبق 

 .بيار چايي چندتا دخترم ـ

 و شدم بلند مامان صداي شنيدن با

 .شدم پذيرايي وارد دست به چايي سيني و چادر كردن سر با و ريختم چايي گفت پروانه كه تعدادي به

 .اومديد خوش سالم ـ
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 .دادند خوشرويي با نوبت به رو جوابم نبودند بيشتر نفر سه كه ها مهمون

 تر جوون داشت تن به كه سفيدي پيرهن و رنگ كرم شلوار كت با اومد مي داماد پدر نظر به كه مردي سراغ اول
 از بودند نشسته كنارهم هم پسري دختر، داشت رو سال پنجاه نطر به سفيدش موهاي اما، اومد مي نظر به

 .برادرند خواهر بود مشخص ظاهرشون شباهت

 .نشستم مامان كنار زير سربه و كردم تعارف ترتيب به چايي

 خواهرش اسم و اشكان پسر اسم فهميديم كلي ◌ٴ معارفه از بعد. داشت ادامه متفرقه موضوعات مورد در بحث
  .زنه مي صدا الوند آقاي فاميليشون آرش وگوها گفت بين هم پدرشون و شهرزاد

 نگاه اما، بودند زير به سر و محجوب دخترش و پسرش، داشتم بدي حس، بود سنگين برام الوند آقاي هاي نگاه 
 .بشه تموم زودتر خواستگاري اين داشتم دوست كه طوري داد مي آزارم پدرشون

 .بود خواستگاري اين باني و باعث پروانه كه مخصوصاً نداشت تعجب جاي برام اشكان روي مامان رضايتمند نگاه
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 :گرفت رو خودش رسميّت مجلس آقاجون سوال با

 :گفت الوند آقاي به رو جون آقا ـ

 ؟چيه شغلش اشكان آقا، خب ـ

 :گفت غرور با و داد كش رو نازكش هاي لب الوند آقاي

 .كنه مي كار خودم دست وَر شركت تو ـ 

 :گفت و كشيد مرتبش ريش به دستي آقاجون

 ؟ايه زمينه چه در شركتتون ـ
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 :گفت و كرد قفل نگاهم تو رو نگاهش

 .دارم سازي ساختمون شركت ـ

 :گفت و كرد الوند به نگاهي آرش

 .تهرانه هاي شركت ترين معروف از يكي شركتشون ـ

 :گفت لبخندي با چايي استكان برداشتن حين الوند آقاي

 .جان آرش لطفته نظر ـ

 .طوفانه از قبل آرامش انگار، شد مي بيشتر بدم حس رفته رفته چرا دونم نمي

 .زد مي حرف آروم شهرزاد و پروانه

 :بودم ميز روي شيريني ديس به خيره هم من و بود آقاجون صحبتش طرف و بود من با نگاهش الوند آقاي

 ؟درسته هستند شاغل جان ترانه شنيدم من ـ

 :گفت  و كرد الوند آقاي به غروري پر نگاه آقاجون

 .هستش دارويي شركت حسابدر دخترم، بله ـ

 :گفت و گذاشت عسلي روي رو خالي استكان الوند آقاي

 .ندارم مشكلي ها خانوم كردن كار با من ـ

 :داد ادامه و كرد اي خنده

 .كنه كار خودم پيش بياد تونه مي اصالً ـ 

 :گفت و برد كار به رو سياستش مامان

 .داريد لطف شما ـ

 :گفت و كرد جدي نگاه آقاجون
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 .نه يا كنه كار خانومش داره دوست كه اشكان آقا مهم ـ

 :گفت و انداخت اشكان به نگاهي الوند آقاي

 .بياد نتونست بود شيفت چون هم امشب، هستش پرستار اشكان خانوم ـ

 :گفت و كرد درست رو چادرش مامان و كرديم ردّوبدل نگاهي مامان و آقاجون و من

 !؟داريد عروس شما مگه، خانومش ـ

 :گفت و داد تكيه صندلي به الوند آقاي

 .خواهرزادمه سمن عروسم بله ـ

 :گفت الوند آقاي به رو و كرد اخمي آقاجون

 ؟اومديد چي براي امشب پس ـ

 :گفت و كشيد تيغش شيش صورت به دستي الوند آقاي

 ؟نگفته مگه آرش، خب ـ

 :شد بلند آقاجون جدي و بلند صداي

 ؟ميداد توضيح بايد رو چي آرش ـ

 ...من آقاجون ـ

 .شو ساكت تو ـ

 .باشه ساكت داد ترجيح آقاجون حرف با آرش

 :گفت تعلل با الوند آقاي

 .پسرم نه منم هست دخترتون خواستگار  كه كسي، شده سوءتفاهم كنم فكر ـ
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 چنين پروانه از، بود تغيير  درحال آرش و پروانه بين مامان غضبناك نگاه، كرد پر رو فضا سنگيني سكوت
 :گفت و شد بلند آقاجون، بپيچه برام رو اي لقمه چنين كردم نمي فكر، نداشتم انتظاري

 .لطفاً  بيرون بفرماييد ـ

 .شدن منتظر پدرشون به نگاه با و شدند بلند شهرزاد و اشكان
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 :گفت الوند آقاي

 ...اومده خوشم دخترتون از من، چيه مشكلش ـ

 .بيرون بفرماييد ـ

 .شد سرازير راستم چشم از اشكي زير سربه و شكست بغضم من اما، كردند سكوت همه آقاجون صداي تحكم از 

 :گفت آقاجون به رو و شد بلند الوند آقاي

 .دارند خانوم ترانه كه شرايطي با مخصوصاً بينم نمي مشكلي من ـ

 .كنم ريزي آبرو كمتر تا كشيدم هام چشم زير به دستي

 :شد مانع آقاجون كه بگه چيزي خواست و شد بلند مامان

 ؟چيه دخترم شرايط مگه  ـ

 :گفت و كرد من به نگاهي الوند آقاي

 .كنم فراهم براش رو زندگي بهترين  دم مي قول، بشند مادر تونند نمي اينكه ـ

 :گفت بلند صداي با و داد نشون رو خروجي راه انگشتش  با آقاجون
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 .بيرون برو ـ

 :گفت و گرفت رو پدرش دست شهرزاد

 .بريم لطفاً  بابا ـ

 به رو و كشيدم سرم از رو چادرم در شدن بسته با رفت خونه از هاش بچه همراه و كرد من به نگاهي الوند آقاي
 :گفتم مامان

 ؟پدرمه همسن كه بشم كسي زن خواي مي كه ام اضافي انقدر ـ

 :گفت بلند صداي با و شد بلند پروانه كه بده جواب خواست مامان

 .بگيره رو كور اجاق يه آد مي كي بدبخت آخه، بود خواستگارت كه باشه خداتم از ـ

 :گفت پروانه به رو آقاجون

 .دختر كن بس ـ

 :گفت جانب به حق  و كرد بغل رو هاش دست پروانه

 .بگيره رو  ترانه آد مي كي آخه، كرديد احترامي بي، خوبي اين به خواستگار، كنم بس رو چي ـ

 صورتش روي رو دستش پروانه، كرد پُر رو فضا سكوت كرد پروانه نثار آقاجون كه محكمي سيلي صداي با
 :گفت آقاجون كه بزنه حرفي خواست و انداخت نگاهي من به نفرت با گذاشت

 .گي مي اينطوري خواهرت مورد در كشي نمي خجالت ـ

 :گفت مامان به رو آقاجون  انداخت پايين رو دستش پروانه

 ومنال  مال و پول بخاطر سياوش افته بي چو فردا پس فردا، كردي همراهيش چرا تو كرد خامي دختر اين ـ
 .داده پيرمرد يه به رو دخترش

 شده خشدار بغض لطف به كه صدايي با، داشت خبر طرف وسال سن از مامان داشتم حتم، كردم مامان به نگاهي
 :گفتم بود
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 .نكنيد پيدا من از ردي اصالً  كه رم مي جوري مزاحمم كنيد مي فكر اگه ـ

 ...من دخترم ـ

 و رسوندم تخت به رو خودم در كليد چرخش با، شدم اتاقم راهيه و گرفتم دست به رو چادرم بهش توجه بدون
 .ببارند دربايسي رو هيچ بدون دادم اجازه هام چشم به

 ديده برام خوابي چه اون اما، بودم قائل احترام براش برادر مثل كه آرشي، رفتند كي آرش و پروانه نفهميدم اصالً
 مامان چرا دونم نمي، بود برده ناكسي و كس هر جلوي رو آبروم و گذاشت تموم سنگ خواهرم چند هر بود

 .كرد همراهيش

 .بدم توضيح بهت كن باز رو در دخترم ـ

 :شد بلند آقاجون صداي كه زدم نشنيدن به رو خودم

 .باشه خودش حال به بزار هم حاال، دختر و مادر شما كرديد شاهكار خيلي، بزار راحتش پوران ـ

 روي كردم خاموش رو چراغ و شدم بلند بود خالي تو حباب كه عشقي، عشق بخاطر، گفتم دروغ كه من به لعنت
 بار يه وقت چند هر كه شبي، كردم مرور دوباره رو نحس شب اون و شدم خيره ماه به پنجره از و نشستم تخت

 .شه مي هام شب كابوس ناخونده مهمون عنوان به
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 .نشدند من وجود متوجه كه بود باال حدي به و كيوان و نيلوفر ◌ٴ خنده صداي، كردم باز رو در كليد با وقتي

 تكيه كيوان ◌ٴ شونه به رو سرش نيلوفر بود من به پشتتشون و بودند نشسته تلوزيون جلوي ◌ٴ كاناپه روي دو هر
 :زدند مي حرف باهم فيلم ديدن حين و بود داده

 .بشم راحت گي مي ترانه به كي كيوان ـ
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 :شد تار ديدم، انگار نيلوفر كمر دور كيوان دست شدن  حلقه با 

 .شه مي حل چي همه روزا همين، عزيزم گم مي ـ

، فرش روي شد ولو برعكس كيك و افتاد دستم از وسايلم نيستم خواب فهميدم كيوان مطمئن صداي شنيدن با
 .شد قاطي كيك شكالت رنگ با فرش كرم رنگ، بود م جهيزيه كه دستبافتي  فرش

 .بود شكسته من قلب مثل انداختم كيك شكسته قلب به نگاهي

 :گفت ناباوري  بهت با و شد بلند ديدنم با كيوان، برگشتند صدا ايجاد با نيلوفر و كيوان

 !ترانه ـ

 :گفت و كرد هاش دست اسير رو كيوان راست بازوي و شد بلند هم نيلوفر

 .شد راحت كارت فهميد خودش، شد چي عزيزم ـ

 :گفت و كشيد سرش پشت به دستي نداشت رو قبل حس اون ديگه كيوان هاي چشم سبزي

 .بدم توضيح برات بشين بيا ـ

 .كرد الپوشوني نه كرد انكار نه

 راست سمت روي سيلي اشكم اولين ريختن فرو با و كردم رها رو بود كرده شيطنت هوس گلوم تو كه بغضي
 :گفتم داري خش صداي با و كردم نثار كيوان

 نشنيدم وقته چند كه رو خندت صداي اينكه، خونه آوردي رو خالت دختر اينكه، بدي توضيح خواي مي رو چي ـ
 .كني مي ترشيدت ◌ٴ دخترخاله تقديم حاال

 .نزن مفت زِر پس بياري بچه براش نداري عرضه كه تو، باش زدنت حرف مواظب هوي ـ

 :زدم تلخي پوزخندي كرد نيلوفر نثار كيوان كه اي غرّه چشم با

 .دونه نمي شيرازي حافظ خواجه فقط كنم فكر، مادرت وجود با ـ

 :گفت و انداخت پايين رو سرش شرمنده كيوان
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 .متاسفم ـ

 با داد مي نشون الغرتر سفيد اي پارچه شلوار با داشت تن به كه مشكي تاپ، انداختم نيلوفر سرتاپاي به نگاهي
 :نداشت خيابوني دخترهاي از كمتر بود صورتش روي كه غليظي آرايش

 .نيست مهم براتون كه هم نامحرمي  محرم ـ

 :گفت و انداخت پرغروري نگاه نيلوفر

 .كنيم عقد قراره، كيوانم ◌ٴ صيغه من ـ

 اشكي هام پلك لرزش با، بود شناور كمرم از كه سردي عرق، كردم سقوط كوهي باالي از انگار حرفش شنيدن با
 .كردم سد رو راهش انگشتم با رو خورد سر گونم از  كه

 من با كيوان كه باشه مسخره شوخي يك اتفاقات اين ◌ٴ همه داشتم دوست، بكنه رو كار اين كيوان شد نمي باورم
 :كرد سورپرايز رو من كيوان ولي، نداشتم شوهرم براي كه سورپرايزي چه كردم نمي كه فكرهايي چه، كرده

 پيش فرصتش ولي بگم خواستم مي بود مدت يه، كنيم عقد بعد، مدت يه باشيم صيغه تا خواست مامان ـ
 .بشم پدر دارم حق من خب، اومد نمي

 كيوان بودم نخنديده حاال تا بلند اونقدر خنديدن به كردم شروع، گرفت خندم كيوان زبون از پدر اسم شنيدن با
 .بودند كرده تعجب من ◌ٴ خنده از نيلوفر و

 پاك رو بود شده خارج هام چشم از خندم از كه اشكي، بود كرده پر رو فضا م قه قه صداي خنديدم مي بلند طوري
 :گفتم لب زير دقيقه چند از بعد و كردم

 ...كيوان... پدر ـ

 :گفت و اومد جلو آروم و بود ترسيده برخوردم از كيوان

 .ترانه ـ

 :گفتم مكثي از بعد كردم سكوت كيوان دهن از اسمم شنيدن با

 .بيرون بريد ـ
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 : گفتم بلندتري صداي با

 .بيرون شيد گم ـ

 :گفتم قبل از بلندتر و دادم نشون رو خروج راه دستم با

 .بيرون ـ

 .ريختم اشك خودم بخت براي و انداختم كاناپه روي رو خودم در شدن بسته با دقايقي از بعد
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 كرده باد هاي چشم وقتي، بود اومده سراغم به سردرد ديشب خوابي كم و گريه لطف به شدم بيدار سردرد با صبح
 .شدم شدن آماده مشغول و زدم روزم و حال به پوزخندي ديدم آينه تو رو سرخم و

 :بود صبحانه كردن آماده مشغول روز هر مثل مامان

 .بخير صبح ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .بگيره تازه نون فرستادم آقاجونتم، كردم دم چايي بيا، دخترم بخير صبح ـ

 :گفتم و انداختم شونم روي رو كيفم

 .برم زود بايد، شده ديرم ممنون ـ

 .بري خالي شكم با كه نميشه دخترم آخه ولي ـ

 :گفتم خونه از شدن خارج حين

 .خورم مي خرم مي چيزي يه راه سر ـ
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 لطف به كه بود نشده خوب دردم سر اما، كردم جون نوش اتوبوس تو و خريدم كيك و كاكائو شير كوچه سر از
 .بود شده هم بدتر هم سروصدا

 .ديشب اتفاقات درگير فكرم و بودم كار مشغول شركت تو

 :برداشتم رو گوشي تلفن صداي با

 .بله ـ

 .رئيس دفتر است جلسه ديگه دقيقه ده

 :گفتم هام چشم دادن ماساژ حين

 .ممنون باشه ـ

 از و زدم آبدارخونه به سري اول و شدم خارج اتاق از بود ماهانه گزارش كه قرمز ◌ٴ پوشه برداشتن حين شدم بلند
 .خواستم سردرد قرص حيدر آقا

 :گذاشت ميز روي خنك آب ليوان با و قرص كردن نصيحت حين حيدر آقا

 .بخور قرص كمتر گم مي بازم ولي، دخترم بيا ـ

 .ممنون ـ

 .جلسه تو شركت مخصوصاً، نداشتم حوصله اصالً  امروز

 :گفتم و دادم سالم سرم با ستاره ديدن با و شدم خارج آبدارخونه از

 ؟خبر چه ـ

 :گفت ميز روي هاي پرونده كردن مرتب حين

 .نيست خوب تو حال انگار ولي، سالمتي ـ

 :زدم پوزخندي

 .فعال برم من، خوبم ـ
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 :شدم وارد تقه چند زدن با و رفتم دفتر طرف به و نشدم جوابش منتظر

 .نباشيد خسته سالم ـ

 .داد رو جوابم سر با عمومي روابط مسئول جوادي آقاي و دادند رو جوابم سامان و صبوري آقاي

 .شد شروع رسمي طور به جلسه بقيه اومدن از بعد و نشستم ها صندلي از يكي روي

 .كرد سخنراني به شروع داشت كار تو هميشه كه جديّتي با سامان

 .گذشت ساعت چهار اندازه به جلسه ساعت دو

 :گفت سامان كه شدم بلند شنيدم همه از كه تشكري و نباشيد خسته با

 .باشيد داشته تشريف لطفاً، سلطاني خانوم ـ

 :گفتم سامان به رو صبوري آقاي رفتن با، نشستم دوباره اجبار به

 ؟داشتيد كار من با ـ

 :گفت و نشست ميزش پشت

 .نيست خوب زياد حالتون انگار ـ

 :دادم تكيه صندلي به

 ؟داشتيد امري من با، كنه مي درد سرم فقط، نه ـ

 :گفت و كرد مكثي سامان

 .بود كرده تب ديشب ستايش ـ

 :گفتم و كردم اخمي

 !؟خورده سرما هوا اين تو ـ

 :گفت و داد تكيه ميز به رو هاش دست
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 .عصبيه تبش؛ گفت دكتر ـ

 ؟داره مشكلي مگه؟ عصبي چرا ـ

 :گفت و شد خيره بيرون هاي  برج به و پنجره كنار رفت و شد بلند

 .آورد مي رو شما اسم همش خواب تو ديشب ـ

 :داد ادامه ديد كه رو سكوتم

 .ترانه مامان ـ
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 .شوخي نه، داشت اي كنايه نه، كنم تعبير چي به رو لحنش دونم نمي

 :پرسيد جديّت با برگشت

 ؟بگه مامان بهت بايد چرا من دختر ـ

 :گفتم و شدم خيره ميز روي كاغذي دستمال ◌ٴ جعبه به

 .داشته تب گيد مي خودتونم، ديگه است بچه ـ

 :گفت و گذاشت چپش پاي روي رو راستش پاي و داد تكيه ميزش به و برگشت

 با، شده گير گوشه؛ گفت مي مهدش مربي، نبود خوب حالش اومد كه وقتي از، شده چي مهد تو نيست معلوم ـ
 .كنه نمي بازي كسي

 كه فكري با، داد مي نشون رو بودنش مرتب هميشه مثل تلخش عطر و شلوار كت اتوي و  مشكي هاي كفش برق
 :گفتم بود ستايش درگير
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 .مهربونيه و خونگرم دختر ستايش اتفاقاً ، شدم نگران هم من ـ

 :گفت و كرد اخمي

 .بزنيد حرف باهاش باشيد ما خونه مهمون شام امشب كنم خواهش شه مي، خوبه خيلي ستايش با رابطتون ـ

 هم دست به دست ستايش حال براي نگرانيم  بود كرده فرار هاش چشم از كه غروري، بود صداش تو كه التماسي
 :كنم قبول تا داد

 .بدم اطالع خونوادم به بايد اما، باشه ـ

 :گفت ميزش پشت رفتن حين و داد تكون رو سرش

 .حتماً ـ

 .شدم خارج اتاق از و گفتم اي اجازه با و شدم بلند

 .نكشه طول يازده از ديرتر گذاشت شرط و كرد قبول ترديد با كه گفتم رو شام ◌ٴ قضيه و زدم زنگ آقاجون به

 :گفت ماشين كردن روشن حين و شديم ماشينش سوار شديم خارج شركت از سامان همراه كاري وقت آخر

 .كنم جبران اميدوارم، براتون شد زحمت دونم مي ـ

 :گفتم ماشين ◌ٴ شيشه دادن پايين حين

 .ببينم رو ناراحتيش ندارم دوست، عزيزه من براي ستايش ـ

 .گذشت بود همراه فكري درگيربا كه سكوتي با مسير آخر تا و زد رضايتمندي لبخند

 .رفتيم خونه طرف به شديم پياده باهم ماشين كردن خاموش با و شديم حياط وارد ماشين با

 :گذاشت ميز روي رو كنترل و زد لبخندي ما ديدن با بود پنج ◌ٴ شبكه اخبار ديدن مشغول شايان آقاي

 .نباشيد خسته، ها بچه سالم ـ

 :گفتم و زدم لبخندي
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 ؟هستيد خوب، ممنون سالم ـ

 .شكر ـ

 :گفت و زد شايان آقاي راست ◌ٴ شونه به اي بوسه و رفت سامان

 .سرم باالي سايت و باشيد سالمت هميشه كه الهي ـ

 :گفتم و نشستم شايان آقاي روي روبه

 ؟بينم نمي رو ستايش ـ

 :گفت و كشيد تلخي آه و شد فراري هاش لب روي از لبخند 

 .دلنگرانشم، نخورده چيزي هم صبح از، اتاقشه تو ـ

 :گفت و كرد اخمي سامان

 ؟است چيكاره خونه اين تو فهيمه پس ـ

 :گفت و كرد پسرش به رو شايان آقاي

 .بخوره غذا كنه راضيش نتونست هم سحر حتي سهله كه فهيمه، پسرم باش آروم ـ

 :گفتم بود ناراحتيم از كه لحني با

 .شه مي مريض بدتر كه اينطوري ولي ـ

 :ايستاد پدرش بلند صداي با كه بره ستايش اتاق طرف به خواست خوردش گره ابروهاي با سامان

 .پسرم نيست راهش اين ـ

 :گفت و كرد من به نگاهي

 ؟سراغش بري تو شه مي دخترم ـ

 :گفتم و شدم بلند
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 حتماً، بله ـ

 .رفتم ستايش اتاق طرف به گذاشتم تنها رو پدرش و سامان و گفتم اي اجازه با

 

 

 

 235پارت

 :بود هاش عروسك با زدن حرف مشغول و بود كرده كز تختش ◌ٴ گوشه ستايش

 رو شماها من ولي، نداره دوست رو من هم جون ترانه، ندارم من دارن مامان همه، نداره دست رو من هيشكي ـ
 .دارم دوست

 هاش دست  قهر حالت به و كشيد هاش عروسك از دست ديدنم با ستايش، شدم اتاق وارد و كردم باز رو در آروم
 .بود برده ارث به پدرش از رو ابروهاش بين ◌ٴ گره و اخم، كرد نگاه اي ديگه طرف به جانب به حق و كرد بغل رو

 :نشستم تخت روي كنارش شدم نزديكش

 .خانوم ستايش سالم ـ

 :گفتم و برداشتم رو بهار عروسكش سكوتش با

 .ندارم دوست رو كنند مي قهر كه  هايي بچه منم، كرده قهر من با ستايش، بهارخانوم بيني مي اِ اِ ـ

 :گفت و اومد پايين خودش موضع از ستايش

 .جون ترانه نكردم قهر كه من ولي ـ

 ؟ندادي رو سالمم جواب چرا پس ـ

 .ببخشيد خب...خب ـ

 .بگيرم گونش از اي بوسه و بشم تر نزديك شد باعث گونش بچه مظلوم لحن



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

348 
 

 ؟چرا خورند نمي غذا خانوم شنيدم ـ

 :گفت و كرد اخمي باز

 .نداره دوست رو من هيشكي ـ

 :گفتم و كشيدم نامرتبش موهاي به دستي

 .داريم دوستت همه، من، سحر عمه، بابابزرگت، بابات، زده رو حرف اين كي ـ

 :گفت هاش پلك شدن خيس با و كرد كج رو  رنگش صورتي و كوچيك هاي لب و كرد بغضي

 .دنبالشون آد مي ماماناشون، دارند مامان مهد تو ها بچه ◌ٴ همه، خوام مي مامان من  ـ

 ستايش، بود تر مهم برام ستايش حال اما، كردم مي حس باز نيمه در پشت رو نگاهي سنگيني، رفت باال هقش هق
 :گفتم موهاش كردن بوس حين و كردم بغلم رو

 ...داري و بزرگ بابا، داري رو سامان بابا عوضش، نكن گريه عزيزم ـ

 بازي خاله، بخوريم بستني پارك بريم دنبالم آد بي، بخره عروسك برام، باشه مهربون تو مثل خوام مي مامان من ـ
 .كنيم

 .كنه تب بخاطرش و كنه حس رو مادر كمبود سن اين تو نبود حقش، گرفت هاش حرف از دلم

 :گفتم و كردم پاك رو هاش اشك دستم با و كردم بلند رو سرش

 .كنه نمي گريه كه خوب دختر ـ

 :گفت و كشيد باال رو دماغش

 .نداري مامان تو گه مي من به همش مهد آد مي مادرش با هميشه مليكا كه دوني نمي آخه ـ

 :گفتم كنم فكر حرفم عاقبت به اينكه بدون و دادم قورت رو بغضم

 .مادرت شم مي من بعد به اين از ـ

 : گفت و انداخت نگاهي من به اش شده گرد اشكي هاي چشم با باشه شنيده عجيبي چيز كه انگار
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 !؟جون ترانه گي مي راست ـ

 تكون رو سرم كرد نمي موردم در كه فكرهايي چه رسيد مي سامان گوش به اگه بودم پشيمون خودم ◌ٴ گفته از
 :گفتم و دادم

 .بخوريم شام بريم بشورم رو صورتت بريم بلندشو حاال ـ

 .بود سامان شدم مطمئن داشت كه اي اندازه هيكل با شد محو خود خودبه بود در پشت كه  اي سايه

 مبادا تا بزنم حرف سامان با بايد امشب، رفتم روشويي سمت ستايش همراه و كشيدم كالفگي روي از نفسي
 كردن شونه از بعد و كردم عوض بود سِت كه شلواركي و تيشرت با رو ستايش لباس، بشه سوءتفاهم دچار

 :گفت و زد لبخندي ش نوه ديدن با شايان آقاي، رفتيم پذيرايي طرف به باهم موهاش

 .ملوسك ببينمت بيا ـ

 با سامان، پروندن مزه به كرد شروع و انداخت شايان آقاي بغل رو خودش و دويد و كرد رها رو دستم ستايش
 :گفت فهيمه به رو و زد لبخندي ستايش ديدن

 .كنيد آماده رو شام ميز لطفاً  ـ

 :كرد اعتراض سامان كه بشينه من پاهاي روي خواست و آورد بهونه ستايش شام ميز سر

 .بشين من پيش بيا، دخترم زشته ـ

 :گفتم كه بره ها پله طرف به خواست و بود كرده لج باز ستايش

 .پام رو بشين بيا، عزيزم بيا ـ

 :بهش دادن غذا به كردم شروع پاهام رو ستايش نشستن از بعد

 .دخترم شي مي اذيّت ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .راحتم نه ـ
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 ساعت نگاهي و كردم جمع رو ميز فهيمه با خوردم قاشق چند زور به سامان نگاه سنگيني با كه شامي از بعد
 گرفت رو دستم ستايش كه بزنم حرف سامان با خواستم داد مي نشون رو نه ساعت  كه ها عقربه ديدن با، انداختم

 :رفت ها پله طرف به و

 .بخوابم تا بگو قصه من براي بريم ـ

 .شدم اتاقش راهيه ستايش همراه اجبار به

 نوازش مشغول و انداختم معصومش صورت به نگاهي، برد خوابش زود ومنگول شنگول ◌ٴ قصه شنيدن با ستايش
 :شدم نازش موهاي كردن

 ؟خوابيد باالخره ـ

 :شدم بلند پدرش احترام به و گرفتم ستايش از چشم

 .خوابيد بله ـ

 :گفتم و كردم مرتب رو روش لحاف

 .كنم صحبت باهاتون بايد ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .زنيم مي حرف راه تو ـ

 

 

 

 236پارت

 انگار اما، كنه باز رو حرف سر خودش بودم منتظر شديم خارج خونه از كه وقتي از، داد مي آزارم بينمون سكوت
 :گفتم و زدم دريا به و دل هام انگشت با كردن بازي حين و كردم مصلحتي ◌ٴ سرفه كردم  مي شروع من بايد

 .شنيديد رو حرفامون دونم مي ـ
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 :گفت دنده كردن عوض با و كرد اخمي

 .بدم گوش رو حرفاتون شدم مجبور، دخترمم نگران من ـ

 :گفتم خيابون به خيره و انداختم رخش  نيم به نگاهي

 .داره محبت به احتياج، هست هم خاصي سن تو، حساسيه دختر ستايش ـ

 .باشه نداشته كمبودي تا كنم مي رو ام سعي تموم من ـ

 .كنيد اشتباه فكر درموردم خوام نمي من، داره رو مادر محبت كمبود اما ـ

 :ديدم رو رنگش توسي هاي چشم جديّت  ها ماشين چراغ نور لطف به انداخت من به نگاهي

 مامان كه بشه وابستت انقدر برسه چه ببينيش حتي دادم نمي اجازه باشيد مطمئن شناختمتون نمي اگه ـ
 .كنه صداتون

 انتظار ما همراه رنگ آلبالويي 206 ماشين با جوون دختر چندتا كه انداختم بيرون به نگاهي پنجره شيشه از
 :بود روبرداشته خيابون كل آهنگشون خراش گوش صداي كشيدند مي رو سبز چراغ

 .بدم جونمم خوشحاليش براي حاضرم، دارم دوست خيلي رو ستايش من ـ

 پشتي ماشين بوق با و كردند حركت كه دادم دخترا به رو حواسم اما، كردم مي حس رو نگاهش سنگيني
 :كرد حركت و شد كم نگاه سنگيني

، گه مي چي همسرتون؟ كنيد توجيح رو نبودنتون خوايد مي چطور موقع اون كرديد ازدواج اگه فردا پس فردا ـ
 .كنيد مي مادري مردم ◌ٴ بچه براي

 :گفت ندادم جوابي ديد وقتي افتادم ديشب خواستگاري ياد و زدم تلخي پوزخند

 .گفتم راست من ديديد ـ

 :بوديم خونمون نزديك

 .بهتره هم ستايش براي كنيد ازدواج اگه؟ كنيد نمي ازدواج شما چرا ـ
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 :گفتم و كردم باز رو كمربندم، داشت نگه خونمون كنار دقيقه دو از بعد داد رو جوابم سكوتش با سامان

 .افتاديد زحمت تو كه ببخشيد، ممنون ـ

 :گفت كه بشم پياده خواستم كردم باز رو در

 .باشه ستايش سر باال نامادري خوام نمي من ـ

 :گفتم و برگشتم

 .باشند سفيدبرفي مادر و سيندرال مادر مثل همه نيست قرار اما، شماست با حق ـ

 اما، كرد تعبير چي به رو حرفم دونم نمي، رفت  سرعت با، ماشين بستن با شدم پياده اي ديگه حرف گفتن بدون
 .گفتم ستايش بخاطر فقط

 .رسيد گوشم به تلوزيون صداي ورودي در كردن باز با و رفتم باال ها پله از و شدم حياط وارد و كردم باز رو در

 :سريال ديدن مشغول مامان و بود جدول كردن حل مشغول و بود زده رو اش مطالعه عينك آقاجون

 .سالم ـ

 

 

 

 237پارت

 .داد رو جوابم شرمندش نگاه با مامان و لبخند با آقاجون

 ؟چطوره رئيست دختر حال ـ

 :گفتم سردي با و نشستم آقاجون كنار

 .بود كرده تب طفلك، خوبه ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش آقاجون
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 .سالشه چند طرف نداشتم خبر اصالً  من، ديشب بابت ـ

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .دونستند مي كه دخترتون و مامان دونسيد نمي شما ـ

 :گفت زير سربه مامان كه كرد مامان نثار اخمي آقاجون

 .نگفت وسالش سن از چيزي پروانه، دونستم نمي دقيق منم كن باور ـ

 :گفتم سردي لحن با

 .ام خسته من ببخشيد، كنيد فراموش ديگه بهتره ـ

 :گفتم و شدم بلند

 .بخير شب ـ

*** 

 .باشم داشته برخوردي كمتر پدرش با كردم مي سعي اما، بودم كرده صحبت تلفني ستايش با بود گذشته روز دو

 رو سياستش باز مامان مطمئنم باريد مي سردي لحنشون از چند هر، اومدند عذرخواهي براي هم آرش و پروانه
 دهن به دهن بعد و برسه جاريش گوش به جريان  مبادا تا نمونه باقي كدورتي اين از بيشتر تا بود كرده خرج
 .بره آبرومون و بشه فاميل نقل

 :برداشتم رو گوشي تلفن صداي با

 .ستاره جانم ـ

 .كردن احضارتون مدير آقاي ـ

 .ممنون باشه ـ

 شنيدن و تقه دو با هميشه مثل و رفتم سامان اتاق طرف به ام مقنعه كردن مرتب حين و شدم بلند اجبار به
 .شدم وارد بفرماييد
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 ؟داشتيد امري من با سالم ـ

 :گفت و كشيد ميزش روي  پرونده برسي از دست

 .بشينيد بفرماييد ـ

 .كردم حس خوبي به رو زدنش حرف در تعللش نشستنم با

 ؟افتاده اتفاقي ـ

 .خورد چشمم به قيمتش گرون ساعت و بود كرده تا رو سفيدش پيرهن آستين

 .باشم داشته اي هفته يه سفر يه قراره دبي تو اي جلسه يك بخاطر ـ

 :داد ادامه ديد رو سكوتم وقتي

 .اصفهان رفتن بيمارستانه كه هوتن پدر عيادت براي هم شوهرش و سحر ـ

 :گفت و كشيد حالتش خوش موهاي به دستي شد جوابش سكوتم دوباره

 قلبش وضع اما، هست آقاجونمم فرستادم مي سحر با فهميدم مي زودتر اگه، بسپرم كي به رو ستايش دونم نمي ـ
 ...نيست خوب

 سر هم شايان آقاي به من مهمون هفته يه ستايش اصالً آرم مي خودمم مهد برم مي خودم دارم مي نگه من ـ
 .راحت خيالتون، زنم مي

 :گفت و زد لبخندي تشكرآميز نگاهي با

 .آورد مي هوتن اومد مي شركت كه هم روزايي اون، ره مي مهد فهيمه با ستايش ـ

 .زنم مي سر هم شايان آقاي به خونمون ريم مي يا شركت آيم مي يا دنبالش رم مي هم ظهر برم مي خودم صبح ـ

 :گفت و كشيد عميقي نفس

 .كنم جبران اميدوارم ـ

 :گفتم و دادم تكون رو سرم
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 .دم مي انجام براش بربياد دستم از كاري هر، نيست جبران به احتياجي ـ

 :گفت در كردن باز حين و شدم بلند

 .كنيد رد مرخصي رو ظهر از بعد هفته يه تونيد مي ـ

 ◌ٴ هفته يه نياز مورد لوازم و لباس و رفتم خونشون به سامان همراه عصر. شدم خارج اتاق از و كردم تشكري
 .شدم خونه راهيه آژانس با شايان آقاي و سامان از خداحافظي با و برداشتم رو ستايش

 .بمونه تنها بود قرار شايان آقاي و داشت پرواز امشب سامان

 

 

 

 238پارت

 :گفت ستايش و شدم پياده ستايش همراه كرايه كردن حساب از بعد خونه جلوي

 .مهد بري مي رو من تو فردا يعني، ترانه مامان ـ

 خوردن يا بود پشمك خوردن مثل شنيدن بار هر با اما، بودم شنيده رو مامان لفظ زبونش از بار چندين اينكه با
  .گيرم مي قرار اطرافيانم يا مامان شماتت مورد مطمئنم چند هر، بود تابستون وسط تگري خنك آب ليوان يك

 :شدم حياط وارد ستايش همراه دستم به ساك و كردم باز و در

 .مهد ريم مي باهم، عزيزم آره ـ 

 :گفت ستايش كه گذشتيم حياط از

 .مامانمي گم مي دم مي نشونت دوستام به ـ

 :اومد استقبالم به مامان كه شديم خونه وارد هم همراه و زدم بچگونش روياي به لبخندي

 ...نباشي خسته دخترم سالم ـ
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 .كرد قطع رو حرفش ستايش ديدن با

 :انداخت پايين رو سرش زده خجالت ستايش

 .سالم ـ

 .باشند مهمونمون هفته يه قراره خانومن ستايش ايشون مامان سالم ـ

 :گفت و زد لبخندي مامان

 .دخترم اومدي خوش ـ

 .ممنون ـ

 :گفتم باريد مي سوال مامان ◌ٴ چهره از چند هر

 .كنيم عوض رو لباسامون باال ريم مي ستايش و من ـ

 .رفت آشپزخونه طرف به و داد تكون رو سرش مامان

 .رفتيم پايين و كردم ستايش تن  خونگي بوليزشلوار لباسم تعويض از بعد

 .رفتم پذيرايي به باهم همگي و شد خارج آشپزخونه از شربت سيني با مامان

 ؟رئيسته دختر ـ 

 :گفتم ليواني برداشتن حين

 .اومد پيش كاري سفر پدرش براي، آره ـ

 :كردم ستايش نزديك رو ليوان

 ؟برات كنم درست چي شام داري دوست، عزيزم بيا ـ

 :گفت شير خاك شربت خوردن حين ستايش

 .دارم دوست ماكاراني من ـ
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*** 

 غذا كشيدن از بعد و برداشتم رو ستايش بشقاب بود ستايش زبوني شيرين شنيدن مشغول آقاجون شام ميز سر
 :گفتم

 .عزيزم بيا ـ

 .شدم غذا دادن مشغول چنگال با

 .بود ستايش خوشحالي مهم اما، كردم مي حس رو مامان و آقاجون نگاه سنگيني

 .بود خوشمزه خيلي، ترانه مامان ممنون ـ

 !ترانه مامان ـ

 .بودم نكرده رو آقاجون و مامان العمل عكس فكر اصالً

 :گفتم و زدم ستايش ◌ٴ گونه به اي بوسه

 .بيام تا كن بازي عروسكت با برو ـ

 :گفت اخم با مامان ستايش رفتن با

 ؟مامان گفت بهت چرا؟ چيه قضيه ترانه ـ

 :گفتم آروم و كردم مصلحتي ◌ٴ صرفه

 .آرومتر، من مامان خبرته چه ـ

 :كشيد حرص روي از نفسي

 ...نداره مامان ستايش خب ـ

 ؟مادرش بشي بايد تو نداره مامان كي هر ـ

 .كرد آروم رو جو يكم شنيدم آقاجون زبون از كه اللهي اال اهللا ال
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 .بهش بده اَمون خانوم ـ

 :گفت من به رو

 ؟كني مي چيكار اونموقع شد وابستت فردا پس فردا، بود اشتباه كارت ـ

 :گفتم ها بشقاب كردن جمع حين

 .ندارم مشكلي من ـ

 :گفت و كرد اخمي آقاجون

 ؟كنن مي فكر چي مردم، دخترم كه نيست شوخي زندگي ـ

 :گذاشتم شويي ظرف سينك داخل رو كثيف هاي بشقاب شدم بلند

 .نييست مهم برام، نيستم مردم فكر مسئول من ـ

 ؟بهت نگفت چيزي بچه اين پدر اصالً ـ

 :گفتم بستنش با و گذاشتم داخلش آب ◌ٴ شيشه كردم باز رو يخچال

 .خودم دختر مثل... مثل دارم دوست رو ستايش من مامان ـ

 :گفت خشداري صداي با و كرد بغض حرفم شنيدن با مامان

 ...اما، مهربونت دل براي، برات بميرم ـ

 .باشه سرمون باال سايتون صدسال شاءاهللا ان، بميريد چرا شما نكنه خدا ـ

 :گفت و گرفت رو گونش روي اشك

 .شدي بچه اين وابسته شي نمي دار بچه چون ـ

 .كردم مي فاش رو دروغم زودتر چه هر  بايد، كشيدم كالفگي روي از نفسي
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 :گفتم و زدم دستش چروك روي اي بوسه دستش گرفتن با و نشستم مامان كنار

 .كنه حس رو كمبود اين خوام نمي، داره رو مادر محبت كمبود ستايش ـ

 :گفت جديّت با آقاجون

 ؟كجاست خودش مادر مگه ـ

 :گفتم و كشيدم بود مادرش يادگار كه مامان اي فيروزه انگشتر به دستي

 .كجاست ندارم خبر ـ

**** 

 شكر رو خدا، زدم سر شايان آقاي به رفتم دنبالش  ظهر رفتم  مهد به ستايش همراه، گذشت سرعت به هفته يك
، كردم هم حموم رو ستايش حتي، رفتيم پارك ستايش با، موند مي پيشش ها شب سامان سفارش به باغبونشون

 هل◌ٴ متا زن يك زندگي شبيه زندگيم كالً، زدم سر مژگان به هم بار دو، گفتم قصه براش خواب از قبل ها شب
 حال بخاطر سحر، كرد مي تشكر هم من از و زد مي حرف ستايش با و زد مي زنگ اوقات بعضي هم سامان بود

 بودند ما ◌ٴ خونه شام هفته آخر هر روال طبق دخترش شوهرو و پروانه هم امشب، بود اصفهان فعالً پدرش وخيم
 صداي اما، زدم مي نديدن به رو خودم و كردم مي حس رو پروانه نگاه سنگيني ستايش به دادن غذا حين

 :بود شده روحم سوهان پوزخندش

 .بود خوشمزه خيلي مامان ممنون ـ

 :گفتم و كردم پاك رو لبش دور دستمال با

 .عزيزم جونت نوش  ـ

 ؟كنم بازي يلدا با برم ـ
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 :داد جواب من جاي به مامان

 .عزيزم برو ـ

 :گفت پروانه ستايش رفتن با

 ؟باشي نداشته رو شدنت مادر ◌ٴ عقده تا شدي مادر از مهربونتر ◌ٴ دايه، سوزه مي برات دلم ـ

 :گفتم و برداشتم خياري ساالدم دستي پيش از چنگال با، نداشت اثر سابق مثل ديگه مامان ◌ٴ غرّه چشم

 .كنند مي فكر سطحي تو مثل آدمايي، نيست مهم برام ـ

 :شد بلند باهم ستايش با يلدا ◌ٴ گريه صداي كه بده جواب خواست و كرد اخمي

 !؟شد چي خدا يا ـ

 دستش با و زمين بود خورده يلدا اومدند سرم پشت همه و رفتم پذيرايي طرف به و شدم بلند مامان حرف با
 :كرد مي گريه بلند صداي با بود گرفته رو پاش

 .عزيزم شده چي ـ

 :گفت ستايش به رو و كرد گره هم به رو نازكش ابروهاي و كرد بغل رو يلدا پروانه

 ؟انداختيش تو؟ بود تو كار ـ

 :بود كردن گريه ◌ٴ آماده كه هايي چشم با و كرد بغض بود ترسيده كه ستايش

 .افتاد مبل رو از خودش خدا به نه ـ

 ؟گي مي دروغ چرا ـ

 :گفتم كردم بغل و ستايش

 .نيست چيزي عزيزم باش آروم ـ

 :گفتم پروانه به رو
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 .ترسيد بچه، خبرته چه ـ

 :گفت جانب به حق و زد كمر به رو دستش و داد آرش دست بود شده آروم كه رو يلدا پروانه

 .غريبه يه دختر به فروشه مي رو خواهرش دختر، خانوم مامان بگير تحويل ـ

 :گفتم گوشش زير گريه زير زد آروم بود ترسيده پروانه بلند صداي از كه ستايش

 .باش آروم عزيزم نيست چيزي ـ

 :گفت پروانه به رو و كرد اخمي آقاجون

 .نداره گناهي ستايش، خوابوندي مبل روي رو بچه كه خودته تقصير ـ

 :گفت دوباره لحظه چند از بعد و انداخت پايين رو سرش پروانه آقاجون حرف با

 كه شه نمي دليل اما، نازاست درسته، خونه آورده و مردم دختر چرا ترانه، باشه افتاده خودش يلدا كه گيرم ـ
 .ببره رو آبرومون

 رو ستايش، بره و بگيره رو دخترش و شوهر دست بعد بندازه راه مفصل دعواي يه تا گشت مي بهونه دنبال پروانه
 :كنم آشكار و حقيقت تا بود موقع بهترين كنم فكر، شد قايم پشتم پروانه ترس از كه گذاشتم زمين

 .نيستم نازا من ـ

 

 

 

 240پارت

 .پروانه حتي باريد مي سوال همه متعجب ◌ٴ چهره از كرد پر رو فضا سنگيني سكوت

 .شدم اتاقم راهيه و كشيدم دوش به رو نگاهشون سنگيني بقيّه به توجه بدون و گرفتم رو ستايش دست

**** 
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 توي بودم كرده قفل ماه نگاه با رو نگاهم و بودم نشسته پنجره ◌ٴ لبه، بود خوابيده ستايش كه شد مي ساعتي نيم
 آسمون از چشم اجبار به در صداي با بود اطرافش كه اي ستاره چندتا با درخشيد مي عجب آسمون تاريكي
 :گرفتم

 .بفرماييد ـ

 :شدم بلند احترامش به  شد اتاق وارد و كرد باز رو در آقاجون

 .دخترم بشين ـ

 .نشستم تخت ◌ٴ لبه آقاجون حرف از تبعيت به

 :گفت و گذاشت كنارم رو بود اتاق گوشه كه چوبي صندلي آقاجون

 .بشه بيدار بچه ترسم مي اما، بزنم حرف باهات خوام مي ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .سنگينه خوابش نه ـ

 :گفت نشستن حين

 ؟بره قراره فردا ـ

 :كشيدم ستايش پاهاي روي و لحاف

 .آره ـ

 :گفت و كشيد مرتبش ريش به دستي عادت طبق آقاجون

 ؟بود چي گفتي كه حرفي اون، چيه قضيه ـ

 كيوان كه مشكلي از، گفتن به كردم شروع بود اشكهام ◌ٴ بقيه ◌ٴ مقدمه كه اشكي ريختن با اما، گفتن بود سخت
 با تاوانشم، گفتم كشيدم دوش به گفتن دروغ با رو بار اين سنگيني كيوان به عشقم بخاطر ولي، گفتم داشت

 به پاش كه طوري بود كرده پر شوهرم براي رو من جاي نيلوفر كه گفتم شبي اون از دادم شوهرم مهري بي
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 يه با اي مهريه هيچ گرفتن بدون بود خورده مهر طالقش ◌ٴ صفحه كه اي شناسنامه با سر آخر بود شده باز م خونه
 .بودم شده بابام ◌ٴ خونه راهيه چمدون

 كردن باز با كه بودم آقاجون ◌ٴ اخذه◌ٴ مو منتظر زير سربه، باشه شده سبك دروغ سنگيني از هام شونه كه انگار
 سراغم به آرامش كم كم كردم خفه رو هقم هق، سپردم آغوشش به رو خودم وقتي، كرد شرمنده رو من آغوشش

 :اومد

 .نكن گريه، عزيزم نكن گريه ـ

 ابد تا چاقو جاي مثل جاش اما، بود شده كهنه كم كم كه دردي، شد دردم تسكين باعث كوتاه ◌ٴ جمله همين
 .موند مي قلبم هميشگي مهمان

* 

 به هم با و رفتم دنبالش خستگي با هم ظهر، رفتم شركت به اونجا از و بردم مهد به رو ستايش زود صبح
 حياط از خوند مي برام رو جديدش شعر كه ستايش با و كرد باز رو در فهيمه زنگ زدن با و رفتيم خونشون
 روي لبخند با هميشه مثل فهيمه، رفتم باال ها پله از و گرفتم نديد رو سامان اتاق ◌ٴ پرده خوردن تكون، گذشتيم

 .گرفت رو ستايش ساك واحوالپرسي سالم از بعد و اومد اسقبالمون به نازكش هاي لب

 :اومد پايين ها پله از محكم هاي قدم با سامان شديم پذيرايي وارد وقتي

 .اومده بابام جون آخ ـ

 :آورد هام لب روي رو لبخند ستايش شاد صداي

 .بخير رسيدن سالم ـ

 :گفت و اومد نزديك بود كرده بغل رو ستايش كه سامان

 .ممنون، سالم ـ

 .نشستم سلطنتي هاي مبل به اشاره با نداد رو سامان به صحبت اجازه ستايش هاي زبوني شيرين
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 تلخش ◌ٴ مزه با رو قهوه خوش عطر، شد نزديك كرد مي حمل را سفيد يكدست هاي فنجان كه سيني با فهيمه
 :گفتم فنجاني برداشتن با، داشتم دوست

 ؟كجاست شايان آقاي راستي، عزيزم ممنون ـ

 :داد جواب فهيمه بجاي سامان

 .استراحته حال در االنم روي پياده رفتن مراد مش با صبح ـ

 :ببرم لذت خوشش عطر از بيشتر تا گرفتم دست به رو قهوه فنجان و دادم تكون رو سرم

 .كنم تشكر ازتون چطوري دونم نمي ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .نيست تشكر به احتياجي ـ

 .شدم خارج خونه از فهيمه و سامان و ستايش از خداحافظي از بعد و نشستم سامان خونه رو ساعتي

 .بزنم مژگان به سري و كنم استفاده مرخصيم روز آخرين از گرفتم تصميم 

**** 

 بخاطر، كرد مي طي رو ماهگيش هفت مژگان و بود رسيده نيمه به پاييز ماه اولين، گذشتند همينطورمي روزها
 كه المثلي ضرب قول به شد مي باورش كي اما، نيست من از مشكل كه؛ گفت همه به مامان شد آشكار كه دروغم

 .نه يا كنند باور ديگران نيست مهم برام، ترشه من ماست گه نمي بندي ماست هيچ

 من با روز روزبه سامان رفتار، بود شوهرش بيكاري دلنگران مدام هم پروانه و بود شده بركنار كارش از آرش 
 ◌ٴ خونواده با جوري كالً بود شده عزيز برام مژگان مثل سحر تر وابسته روز روزبه ستايش و شد مي تر صميمي

 آقاي دعوت به، سامان سفر از بعد هفته يك، هستم خونواده اون از جزئي هم من انگار، بودم شده اُخت سامان
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 شام از وقتي آقاجون، شديم دعوت خونشون به شام ستايش از نگهداري بخاطر تشكر براي خونوادگي شايان
 وسايل خونه زيبايي ازتعريف مامان كه بماند كرد مي تعريف پسرش و شايان آقاي شخصيت و متانت از برگشتيم

 .داد نمي استراحت زبونش به خونواده اعضاء اخالقي خوش و تزئيني

 هاش برگ پائيز مهري بي لطف به كه حياط درخت تك به نگاهي و گذشتم حياط از و كردم باز رو در خستگي با
 عجله با كنجكاوي روي از، رسيد گوشم به زني ◌ٴ گريه صداي كه رفتم باال ها پله از و گذشتم بود داده دست از رو
 :رسيد گوشم به پروانه هق هق صداي كه كردم باز رو در

 ؟شده چي، سالم ـ

 تا برگردوند رو و داد سالمي خشدارش صداي با و كرد خشك كاغذي دستمال با رو صورتش روي اشك پروانه
 .نشد موفق كه كنه پنهون رو لبش گوشه زخم و ها انگشت جاي كه رو صورتش

 

 

 

 242پارت

 طرف به و داد تكون رو سرش مامان، كردم اشاره پروانه به سرم با مامان به رو مانتوم هاي دكمه كردن باز حين
 .رفت آشپزخونه

 دادن دلداري مشغول دست به آب ليوان با مامان كه شدم مي خارج اتاق از لباسم تعويض از بعد و رفتم اتاقم
 :بود پروانه

 .نكن گريه شه مي درست دخترم ـ

 :گفت و كشيد باال رو بينيش آب پروانه

 ...ديشب، گرفت مي بهونه مدام شد بدتر روز به روز اخالقش شد اخراج شركت از كه وقتي از ـ

 :گفت مامان و نداد امونش هق هق
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 .ميشه چي ببينيم بياد باباتم بزار بزن صورتت به آبي پاشو، شه مي بيدار هم يلدا االن، دخترم نكن گريه ـ

 .بزنه سر يلدا به تا رفت اينا مامان اتاق به و شد بلند پروانه من شدن نزديك با و كردم مصلحتي ◌ٴ سرفه

 :گفتم و نشستم مامان كنار

 ؟شده دعواش آرش با، شده چي ـ

 :گفت و گذاشت چپش دست روي رو راستش دست و كرد بغضي مامان

 .شده دعواش شوهرش با انگار، آخه بگم چي ـ

 :گفتم و كردم اخمي

 .بودن خوب باهم كه اينا؟ چي سر ـ

 :گفت آروم و انداخت بود بسته درش كه اتاقي به نگاهي و داد تكون رو سرش مامان

 .شده معتاد اينكه مثل ـ

 .چي ـ

 :گفت آروم و كرد اخمي مامان

 .آرومتر، خبرته چه ـ

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 !؟شده معتاد گيد مي االن زد نمي هم سيگار به لب كه آرش ـ

 آرايش كه اي پروانه، بود كرده تغيير چقدر، شد خارج اتاق از بغل به يلدا پروانه كه بزنه حرفي خواست مامان
 چشماني و بود خورده سيلي كه صورتي با پريده رنگ صورت االن، بود مرتب هميشه لباسش و تيپ و صورتش

 اصالً ، بود بسته كش با نامنظم موهايي و بود گرفته خون رنگ و كرده باد گريه لطف به آرايش رنگ جاي به كه
 .داد مي نشون گريه با رو اعتراضش و بود شده گير بهانه شدن بيدار از بعد عادتش طبق يلدا. نبود مقايسه قابل

 .بسته، شو خفه ـ
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 :گفتم يلدا گرفتن با و شدم بلند

 .كنم مي آرومش من، من بدش ـ

 :رفتم آشپزخونه به يلدا با زدن حرف حين و كرد قبول خواسته خدا از هم پروانه

 .خوشگلم نكن گريه، خاله عزيز چيه ـ

 .كردم بارونش  بوسه، كردن خشك حين و زدم آبي يلدا صورت به

 حرف هميشه مثل مامان بادمجون قيمه چند هر، شد خورده بود فرما حكم فضا در كه سنگيني سكوت با رو شام
 .نداشتم غذا به ميلي آقاجون و مامان مثل هم من اما، نداشت

 :گفت پروانه به رو آقاجون، شام ميز كردن جمع حين

 ؟شده معتاد شوهرت فهميدي كجا از ـ

 كه انگشتي با و انداخت پايين رو سرش پروانه، داده گزارش آقاجون به رو چيز همه تلفني مامان بودم مطمئن
 :گفت كرد مي بازي بود شكسته ناخنش

 .كردم پيدا شلوارش جيب تو ـ
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 :گفت و زد راستش ◌ٴ گونه به دستش با مامان

 ؟كنيم چيكار حاال، عالم خاك وا اِ ـ

 :گفت و كرد اخمي آقاجون

 .فهمند مي محل اهل االن بلندت صداي لطف به، خانوم خبرته چه ـ
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 :گفت پروانه به رو آقاجون و انداخت پايين رو سرش مامان

 ؟مطمئني تو ـ

 :گفت اي شيشه نمكدون به خيره پروانه

 .كرده پيدا جديد كار كردم فكر، بود شنگول بعد روز چند، زد مي غر مدام شد اخراج كارش از وقتي از ـ

 :گفت و زد پوزخندي

 .كامران اسمش، بود شده رفيق يكي با آقا نگو ـ

 :گفت و كرد قطع رو حرفش آقاجون

 ؟چيكارست كامران اين ـ

 :گفت زير سربه و انداخت همه به نگاهي پروانه

 .معتاده خور نزول... يه ـ

 :داد ادامه اشكش اولين ريختن با پروانه و گفت لب زير استغفرواللهي آقاجون

 شلوارش جيب از كه لباسشويي تو ريختم مي داشتم رو لباساش روز اون ـ

 ضرر گفته كامران، كشه مي تفريحي؛ گفت بعدش.. بعدش اما، كرد پنهون اول، پرسيدم ازش اومد كه شب، افتاد 
 .بشه شريك كامران با قراره تازه، نداره

 :گفت پروانه به رو كرد زمزمه رو اهللا اله اهللا ال لب زير آشپزخونه عرض كردن طي حين و شد بلند آقاجون

 ؟نگفتي لطيف حاج به چرا اصالً؟ نگفتي من به چرا ـ

 :گفت و كشيد باال رو بينيش آب پروانه

 .جونم به افتاد...فهميد وقتي آرش، گفتم پدرش به ـ

 :گفت آقاجون دادم پروانه به آبي ليوان
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 .كنم مي درستش خودم، دخترم نخور غصه ـ

 :گفت آقاجون به رو و شد بلند مامان

 ؟كنيم چيكار رو فردا مهموني ـ

 :گفتم اسكاج به ريكا ريختن حين و شدم بلند

 ؟مهموني كدوم ـ

 .ببرن بويي ◌ٴ قضيه اين از خوام نمي، كرده دعوت شام شب فردا براي عموت ـ

 :گفتم ها بشقاب زدن كف حين

 .ريد مي آقاجون و شما مونيم مي پروانه و من، نداره كاري ـ

 :گفت باشه شده قانع كه مامان

 .بگم چي پرسيدن رو تو سراغ اگه ولي، خوبه اين ـ

 :گفتم و كردم باز و آب شير

 .بياد نتونست بود خسته بگو ـ

 بود اينجا جسمش انگار بود نشسته مجسمه عين پروانه، رفت پذيرايي طرف به و شد بلند راحت خيال با مامان 
 .زندگيش مجهوالت كردن حل مشغول فكرش

 :گفتم و نشستم روش روبه و بستم رو آب شير ها ظرف شستن از بعد

 .پروانه، پروانه ـ

 :گفت و خورد تكون بشه بيدار خواب از كه انگار

 ؟گفتي چيزي ـ

 :گفتم زدم تلخي لبخند
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 .شه مي درست نباش نگران ـ

 :گفت و گرفت بازي به رو ازدواجش ◌ٴ حلقه

 .كردم مي خالص رو خودم و گرفتم مي طالق تو مثل، نبود يلدا اگه ـ

 :كرد خراب رو حالم و كرد دستي پيش بزنم خواستم مي كه حرفي تلخي

 مقصدي  كه بود طرفه يه ◌ٴ جاده مثل ما ◌ٴ عالقه، نداشت دوست رو من كيوان اما، داره دوست رو تو آرش ـ
 .تو داشتني دوست آرش همون شه مي دوباره تو بخاطر آرش مطمئنم اما، نداشت

 بود داده جاي خودش در رو حرف دنيايي، بود لرزش حال در و شده قرمز دوباره گريه لطف به كه چشمايي با
 :گفتم و شدم بلند و كرد نگاهم

 .نباش نگرانش خوابه من اتاق هم يلدا، بخوابم رم مي من ـ

 

 

 

 244پارت

 .بياد كنار موقعيتش و خودش با تا داشت نياز تنهايي به شايد

 پدري مهر و بشه طالق ◌ٴ بچه سن اين تو نيست حقش، زدم تپلش ◌ٴ گونه به اي بوسه، بود خوابيده معصوم يلدا
 نابودي به رو خودش و بشه اعتياد باتالق غرق آرش ذاره نمي لطيف حاج كمك با آقاجون مطمئنم، نشه نصيبش

 .بكشه

 اي خميازه سفيدم خواب لباس با لباسم تعويض از بعد و كشيدم الش البه رو دستم و كردم آزاد كش از رو موهام
 .برد خوابم هام چشم شدن سنگين با و كشيدم دراز يلدا كنار تخت روي كشيدم

 نكرده بيدارم مامان شكر رو خدا، بودم خوابيده بيشتر جمعه روز لطف به، شدم بيدار يازده ساعت نزديك صبح
 .بخوابم بيشتر تا برده صبح مامان فهميدم يلدا نديدن با، بود
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 موهام كردن شونه از بعد و كردم  عوض رنگم يشمي خونگي شلوار بوليز با رو لباسم و دادم بدنم به قوسي و كش
 راهيه هوله با كردن خشك حين و زدم صورتم به آبي اول شدم خارج اتاق از و بستم اي گوجه سرم باالي

 .شدم آشپزخونه

 :انداخت مي پارازيت بينشون پروانه گريه صداي و زدند مي حرف دختري مادر پروانه و مامان

 ؟شد اينطوري دوتا شما بخت چرا دونم نمي، دخترم نخور غصه ـ

 .بخير صبح سالم ـ

 :شد بلند صندلي روي از و كرد پاك دستش با رو گونش اشك مامان

 ؟خوابيدي خوب سالم ـ

 :گفتم نشستن حين و كشيدم رو پروانه كناري صندلي

 .بود عالي يلدا با مخصوصاً آره ـ

 :گفت دار دسته ليوان داخل ريختن حين و آورد در رو شير پاكت و رفت يخجال طرف به مامان

 .نهار تا بخور رو شير اين بيا، گرفت مي رو مامانش ◌ٴ بهونه، شد بيدار زود صبح ـ

 و داد تكون رو سرش مامان رفتنش با، رفت پذيرايي به و كرد بهونه رو يلدا پروانه، گرفتم تشكر با رو شير ليوان
 :گفت

 .شده رو اون به رو اين از دخترم براي بميرم ـ

 :گفت مامان كه كردم شير خوردن مشغول رو خودم

 .قوزباالقوز اينم بود كم تو حرف، زبونا سر افته مي اسممون باز برسه عموت زن يا عمت گوش به اگه ـ

 :گفتم و گذاشتم ميز روي رو خالي ليوان

 .شه مي درست چيز همه نباش نگران ـ

**** 
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 گوشه هم پروانه و بودم يلدا با بازي مشغول، بودند رفته عمو خونه شام براي مامان و آقاجون شد مي ساعتي دو
 با تا گذاشتم زمين رو يلدا، كنم شروع كجا از دونستم نمي اما، بدم دلداريش خواست مي دلم بود كرده كز مبل

 :نشستم پروانه كنار و رفتم باشه مشغول هاش عروسك

 .جان پروانه، پروانه ـ

 .داشت صدايي نه حركتي نه مجسمه مثل

 :ترسيدم من كه طوري پريد جا از ها گرفته برق مثل شونش روي دستم گذاشتن با

 ؟چيه هان ـ

 .شه مي درست چي همه هستي چي نگران؟ خبرته چه بابا باش آروم ـ

 :گفت خشداري صداي با و داد تكيه دستش به رو سرش

 رو دامنم تو آه شايد... شايد شد نمي اينطوري كردم نمي رفتاري بد باهات اگه كردم مي فكر اين به ديشب ـ
 .گرفت

 :گفت بزنه حرف خودش با كه انگار

 .سالم بچه، شوهرخوب، ببيني رو من زندگي نداشتي چشم اصالً ، زدي چشم رو زندگيم تو، اينطوره حتماً آره  ـ

 .بزنه حرف اينطوري من با نداشت حق اما، كردم مي درك رو حالش

 :رفتم آيفن طرف به و شدم بلند اجبار به شد مانع در زنگ كه بدم رو جوابش خواستم

 ؟كيه  ـ

 .رو صاحاب بي در كن باز ـ

 :گفتم پروانه به رو؟ گرفتم دلشوره چرا دونم نمي آرش صداي شنيدن از

 .آرشه ـ

 :گفت و رسوند من به رو خودش و شد بلند پروانه
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 .نكن باز...  باز؟ داره چيكار  ـ

 .برم مي كوچه تو رو پدرت آبروي نكني باز و در اگه ـ

 :كنم چيكار دونستم نمي، افتاد لرزه به تنش آرش صداي شنيدن با پروانه

 .ندارم كاري ببينم رو دخترم خوام مي فقط، رو لعنتي در كنيد باز ـ

 :گفتم پروانه به رو و كردم باز اجبار به، ببرند ماجرا اين از بويي كوچه اهل خواستم نمي

 .بده خبر پدرشوهرت يا آقاجون به برو  ـ

 :گفتم بلندي صداي با بود در به خيره همينطور پروانه

 .ديگه برو دِ ـ

 هاي چشم و روزه چند ريش كه صورتي و شلخته ظاهري با مرتب هميشه آرش و شد باز بدي صداي با راهرو در
 .بود وخيمش حال از نشون اش نشسته خون به

 .كردم مي احساس گلوم تو رو قلبم تپش شد مي نزديكمون كه قدمي هر با

 .آوردي رو دخترم كي ◌ٴ اجازه با؟ كردي قهر شده چي، خانوم پروانه بَه ـ

 

 

 

 245پارت

 و ترياك بوي با، زد مي زار تنش به رنگش مشكي لي شلوار و سفيد تيشرت بود شده الغر اعتيادش لطف به
 فكر كي، معتاده ساله چند كرد مي فكر بود كه كس هر، بود گرفته رو هميشگيش تلخ عطر جاي كه سيگاري

 :افته بي وروز حال اين به روزي لطيف حاج ارشد پسر كرد مي

 .بيرون برو؟ اومدي... چي براي... براي ـ
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 دست دم هميشه رو شالي شكر خدارو، انداخت سرتاپام به بدي نگاه، كرد پر رو خونه فضاي آرش ◌ٴ قهقهه صداي
 :گفت پروانه به رو و زد پوزخندي داشتم

 ؟بگيري طالق توني مي خونده گوشت زير خواهرت نكنه، چيه ـ

 :گفت و كرد مشت رو دستش و كرد اخمي

 .بگيري طالق بذارم خوندي كور ـ

 لطفاً بيرون بريد آرش آقا ـ

 :رفتم عقب به قدم دو ترس از كه شد نزديك قدمي

 .گرامي زن خواهر، نداره ربطي تو به اصالً ـ

 .كردم بيشتر رو ابروهام بين ◌ٴ گره آخرش ◌ٴ جمله دادن كش با

 پروانه اما، كرد دراز رو دستش و گرفت  گريش باباش ديدن با يلدا، كرد بغل رو يلدا و رفت يلدا طرف به پروانه
 .كنه آرومش خواست دادنش تكون با و شد مانع

 :گفتم پروانه به رو كرد تزريق پروانه و من جون به رو وحشت كه بلندي صداي با و شد نزديكتر آرش

 .كن قفل درم باال بريد ـ

 :برگشت و شد پشيمون آرش اعتراض صداي با كه برداشت قدمي من حرف از تبعيّت به پروانه

 ؟فهميدي، بخوري تكون جات از نداري حق ـ

 به كردم مي حس شدت به رو حاضرجواب و جسور پروانه خالي جاي، داد تكون رو سرش اشكش ريختن با پروانه
 :گفتم آروم و شدم نزديك پروانه

 .بزن زنگ آقاجون به موبايلم گوشي با كن قفل درم باال برو حاليه چه تو بيني نمي، شده چت ـ

 ؟كني مي پچ پچ چي گوشش زير ـ

 .دادم عالمت پروانه به چشمم با و ندادم اهميّت آرش حرف به
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 رنگي طاليي چيني گلدون خشم با آرش و دويد ها پله طرف به پروانه من دوباره عالمت با و بود ميز نزديك آرش
 تا دادم قرار آرش ديدرس تو رو خودم شدم خبردار نيّتش از برداشت رو كرد مي ايفا ميز روي رو دكور نقش كه

 :نكشيد طول هم ثانيه سي شايد باشم گلدون پذيراي من پروانه بجاي

 .نخور تكون جات از گفتم لعنتي ـ

 و بستم رو هام چشم ترس از، خورد سرم به سرعت با گلدون و كرد پرت رو گلدون آرش كه بود سوم ◌ٴ پله پروانه
 :كردم باز رو چشمهام باريد مي آن از نگراني كه پروانه  صداي و شديد درد و خون گرمي حس با

 .ترانه، ترانه ـ

 اين پذيراي گوشهام نداشتم دوست وقت هيچ كه بود تلخي ملودي باهم پروانه صداي با يلدا ◌ٴ گريه صداي
 .باشند آهنگ

 بستن با و افتادم زمين روي خود به خود و رفت گيج سرم شده چي بفهمم خواستم تا چشمهام كردن باز با
 .رفتم خبري بي عالم به چشمهام دوباره

 

 

 

 246پارت

 .امتحانيه چه اين دونم نمي، ترانه از اينم، پروانه از اون، افتادن روزي چه به دخترام ببين ـ

 .كردم باز رو چشمهام و كشيدم خواب از دست اجبار به بود همراه بغض با كه مامان صحبت صداي با 

 .بيمارستانم فهميدم كرد مي پيج رو فر آرايان دكتر كه پرستاري نازك صدايي و الكل بوي و اتاق سفيد ازسقف 

 ؟اومدي هوش به دخترم ـ

 .شد مانع دردش كه بچرخونم راست سمت به رو  سرم خواستم

 .خوبه حالت بابا جان ترانه ـ
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 چشمهاي تو شده پنهون غم اما، بشه بسته عمرم دفتر امروز بودم حاضر، اومدند سرم باالي مامان و آقاجون
 .نبينم رو مامان هاي گونه روي اشك و آقاجون

 :كردم باز دوباره و بستم رو چشمهام درد از

 ...پروانه، خوبم... خو ـ

 .دخترش هم، خوبه پروانه هم نباش نگران  ـ

 :شد راحت خيالم آقاجون حرف باشنيدن

 .اومدي هوش به بگم پرستار به  برم من ـ

 :گفت مامان آقاجون رفتن با

 .كرد رحم جوونيت به خدا ـ

 رنگش اي قهوه چشمهاي روي رو عينكش و زد لبخندي دكتر، شد وارد پرستاري و جوون دكتر همراه آقاجون
 :گفت معاينه از بعد و شد چشمهام معاينه مشغول كوچيك قوّه چراغ با و گذاشت

 ؟چيه فاميلت و اسم ـ

 .سلطاني ترانه ـ

 :گرفت چشمهام جلوي رو كشيدش انگشتهاي

 ؟چندتاست اين ـ

 .چهارتا ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش راحت خيال با

 .بندازيد سرش از عكس يه احتياط محض براي فقط، ندارند مشكلي شكر رو خدا ـ

 :گفتم من كه داد تكون فهميدن نشونه به رو سرش پرستار

 .كنه مي درد خيلي... سرم دكتر ـ
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 :گفت و زد لبخندي

 .نوشتم مسكن برات، طبيعيه نباش نگران ـ

 .شد مسكن دادن مشغول پرستار و رفت دكتر آقاجون تشكر با

**** 

 بر عالوه شب اون، رفت كمپ به آقاجون و پدرش دست به آرش، بودم شده مرخص بيمارستان از بود روز دو
 :گفت و اومد اتاقم ناراحتي با مامان، بود انداخته روانگردان قرص ترياك

 .ديدنت اومده آسيه ـ

 كه سفيده باند تا انداختم سرم رو مشكيم شال و كردم عوض ايم قهوه تيشرت با رو رنگي آبي تونيك شدم بلند
 .بشه ديده كمتر بود شده پيچيده سرم دور

 :بود آسيه عمه هاي كنايه پذيراي و بود نشسته عمه نگاه سنگيني زير پروانه، رفتم پايين ها پله از مامان كمك با

 رو شوهرت داشتي سياست بودي داري خونه زن اگه، اومد سرت باليي چه ببين، نداشتي شوهرداري عرضه ـ
 ...◌ٴ عرضه مادرت نيست شماها تقصير، ازتو اينم خواهرت از اون داشي مي نگه چنگت

 .كافيه عمه ـ

 عمه به نگاهي اخم با و نشستم پروانه كنار عمه روي روبه انداختند ها پله به نگاهي پروانه و عمه من حرف با
 :انداختم

 .عيادت اومدم باش و من، آمدگويي خوش طرز چه اين ـ

 :گفتم و دادم تكيه مبل پشتي به

 .كنيد توهين خواهرم و مادر به نداريد حق ولي، كشيديد زحمت ممنون ـ

 :گفت و چرخوند دور يه رو ش شده حنا هاي انگشت و زد پوزخندي

 احترام اما، شديد بزرگ مثالً  كه شماها از اينم، نكرده تغييري هيچ چندساله كه داداشم زندگي خونه اين ـ
 .نيست حاليتون بزرگتر
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 :گفتم و زدم پوزخندي

 هم عزيزيد هم برامون هم شما، حاليمونه بزرگتري احترام دوماً، داره دوست مدلي اين رو خونه اين آقاجون اوالً ـ
 .كنه احترامي بي مامان به نداره حق هيچكس، محترم

 كردن عوض براي و شد خارج آشپزخونه از دست به چاي سيني بود لباش رو كه رضايتمندي لبخند مامان
 .پرسيد رو رضا آقا حال موضوع

 .رفتند ش بدرقه براي هم مامان و پروانه و كرد رفتن عزم عمه بعد دوساعت

 .شدم پنج شبكه خانوادگي ◌ٴ برنامه ديدن مشغول كردم روشن تلوزيون

 .كشت رو خودش گوشيت، دختر كجاست حواست ـ

 .بود افتاده سامان خونه شماره  كه گرفتم رو گوشي مامان از تشكر با

 .كار سر رفتم مي حتماً فردا بايد، بودم گرفته اجباري مرخصي روز دو
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 .ترانه مامان سالم ـ

 .شد مي عجيب حالم شنيدم مي ستايش زبون از رو مامان لفظ كه بار هر

 .دخترم جانم ـ

 !اومدي نه؛ گفت سامان بابا، ديدنت بيام خواستم مي امروز ـ

 :بستم رو چشمهام دردش از و كشيد تير سرم
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 ؟چطوره فرشته و بهار حال ام خونه عزيزم آره  ـ

 :داد سامان به رو گوشي بعد و گفت برام عروسكهاش از زبونيش شيرين با اي دقيقه ده ستايش

 .سالم ـ

 :كنم تعجب شد باعث محكمش لحن

 ؟هستيد خوب آقاسامان سالم  ـ

 :گفت و كشيد عميقي نفس

 .افتاده اتفاقي چه شنيدم حسيني خانوم از امروز ـ

 .خوره نمي خيس دهنش تو نخود كه كردم ستاره نثار فحشي

 ...فردا بهترم االن شكر رو خدا، نبود مهمي چيز ـ

 .شيم مي مزاحمتون امشب، گيره مي رو بهونتون ستايش ـ

 :نبود جايز اين از بيشتر سكوت، بود كرده دعوت خونمون رو خودش رئيسم، بودم كرده هنگ

 .خودتونه منزل داريد اختيار ـ

 فعالً  پس ـ

 :گفت و شد نزديكم پرتغال آب ليوان با مامان گوشي كردن قطع با

 ؟دخترم بود كي ـ

 :گفتم و نوشيدم اي جرعه و گرفتم رو پرتغال آب ليوان

 .خونمون بيان امشب قراره؛ گفت بود سامان آقا ـ

 :گفت و زد راستش ◌ٴ گونه روي رو دستش عادت طبق مامان

 .نيست تميز خونه، كنيم چيكار حاال ـ
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 :زد صدا رو پروانه بلند صداي با ها پله طرف به و برگشت

 .بيا دختر، پروانه ـ

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 .بيان شام از بعد قراره تازه، تميزي اين به خونه، مامان خبرته چه ـ

 .بود طوالنيش ◌ٴ گريه هويداي قرمزش چشمهاي اومد پايين ها پله از بغل به يلدا پروانه

 ؟مامان شده چي ـ

 :گرفت رو حالم خشدارش صداي

 :گفت و شد بلند پروانه به توجه بدون مامان ـ

 .بكنيم هم حسابي گردگيري با بكشيم جارو رو خونه بايد ـ

 :گفت و گذاشت زمين رو يلدا پروانه

 .باشه ـ

 يه كنه مي پيدا وقت جا هر يا كنه نمي جوابي حاضر ديگه زبونش اينكه، نداشتم دوست اصالً رو روزها اين پروانه
 :گفت و كرد حس رو نگاهم سنگيني، ده مي باريدن ◌ٴ اجازه چشمهاش به كنه مي كِز گوشه

 ؟خواي مي چيزي؟ شده چي ـ

 :گفتم و زدم تلخي لبخند

 ؟ديدي آينه تو رو خودت، كردي درست خودت براي كه ريختيه چه اين ـ

 :گفت و شد اشكش اولين ريختن مانع انگشتش با و شكست بغضش

 يلدا يا من سر باليي چه خوردم مي سُر ها پله از و خورد مي من به گلدون...  اگه كنم مي فكر اين به همش ـ
 ...من اومد مي سرت باليي نكرده خدايي و بود شديد ضربه اگه، اومد مي

 :گفتم و كردم قطع رو حرفش
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 ببينه كي هر باش ظاهرت فكر به ناخوشايند فكرهاي جاي به، كار سر رم مي هم فردا از سالمم من كه فعالً  ـ
 .نيست حقش اين شه مي الغر روز روزبه، دخترت از اينم؟ ندادي رو عمه جواب چرا اصالً، شناستت نمي

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .ممنونم ـ

 :شدم يلدا با بازي مشغول هم من و رفت جاروبرقي طرف به پروانه مامان اعتراض صداي با

 .باش سرت مواظب فقط، بگير دوش يه پاشو بازي جاي به ـ

 .بگيرم دوش تا رفتم باال ها پله از آروم و گرفتم يلدا لپ از اي بوسه بود مامان با حق

 .كردم مي تحمل رو ها چسب  هفته يك بايد دكتر ◌ٴ گفته طبق، موند چسبش ولي، كردم باز رو سرم باند
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 .نزدم سرم به آبي، چسب بخاطر چند هر، شد برداشته ام شونه روي از بارسنگيني انگار ساعته نيم دوش از بعد

، كردم سرم به مشكي حرير شال و مشكي شلوار با و كردم تنم رو بود تر روشن كه سارافني با قرمز زيرسارافن
 .كنم جلوگيري پوستم خشكي از تا زدم صورتم روي رو اي كننده مرطوب فقط، نداشتم رو آرايش ◌ٴ حوصله

 صداي كه بود شام هاي ظرف شستن مشغول بود كرده نگرانم كه سكوتش با پروانه، بوديم كرده تموم تازه رو شام
 .شدم راهي سرشون پشت هم من و رفتند ها مهمون استقبال به مامان و آقاجون رسيد گوشم به خونه زنگ

 :رسوند من به رو خودش شوق با ستايش كنم آمدگويي خوش خواستم تا شدند وارد يلدا و سامان و شايان آقاي

 .بود شده تنگ برات دلم، ترانه مامان ـ

 .كشيدم آغوش به رو ستايش شدم خم
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 .بود تر مهم ستايش اما، كرم مي حس خوبي به رو همه نگاه سنگيني

 .كنم تعبير چي به دونستم نمي رو بود پدرش و سامان هاي نگاه تو كه رضايتي

 مسئوليت هم پروانه، سامان همراهي و شايان آقاي و آقاجون بخندهاي بگو و ستايش كنار، بود خوبي شب
 .بود گرفته عهده به رو پذيرايي

 :شد اتاق وارد تقه دو زدن با پروانه كه بودم يلدا با بازي مشغول خواب از قبل شب

 .بخوابونم ببرم بده كرد خستت ـ

 :گفتم و نشستم تخت روي بغل به يلدا 

 ؟ناراحتي انقدر چرا ـ

 كشيد جلو رو صندلي،  صندلي ديدن با و انداخت پايين رو سرش نداشت يلدا به ربطي هيچ كه سوالي شنيدن با
، نكشيد طول زياد انتظارم، بزنه حرفي بعد بشه آروم تا بودم منتظر، شدند باروني چشمهاش دوباره نشستنش با و

 :گفت و كشيد صورتش به دستي

 .بشي مغزي مرگ، بود... ممكن... خورد مي اونورتر سانت چند اگه ؛ گفتند مي دكترا ـ

 :داد مي آزارم كالمش بين هق هق

 .نكن رو فكرش ديگه پس، افتاده نه اتفاق اين كه شكر رو خدا ـ

 :گفت اشكهاش كردن پاك حين و زد تلخي لبخند

 .كردم ناراحتت اگه ببخش ـ

 :گفتم و گرفتم يلدا ◌ٴ گونه از اي بوسه

 .آد مي خوابش خاله عزيز ـ

**** 
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 روال مثل بود شده خوب هم دردش ديگه شكر رو خدا كردم باز رو سرم چسب گذشت شب اون از هفته يك
 قبل روزهاي به نسبت پروانه، بياره بدست رو كاملش سالمتي تا بمونه كمپ بايد فعالً آرش رفتم مي كار سر قبل
 .بود شده بهتر روحيش حال

 برام صميميّتش كه ساماني، سامان اتاق به بشم اعزام بايد حدسم طبق و برداشتم رو گوشي تلفن زنگ صداي با
 تپش گرفتم نديد رو قلبم تپش، باشم بهترين نظرش در، ببينمش بيشتر داشتم دوست كه طوري، بود خوشايند

 .كنه وعام خاص رسواي ترسيدم مي كه قلبي

 .كردم پرواز اتاقش طرف به شدم بلند ميز پشت از 
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 :گفت و انداخت شونش روي رو كيفش و اومد بيرون ميزش پشت از ستاره

 .رم مي دارم من ـ

 :گفتم

 ؟ري مي زودتر امروز، شده چي ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .گرفتم مرخصي، بياد خواستگار برام قراره ـ

 .مثبته االن از جوابش بود معلوم شدنش سفيد و سرخ از

 :گفتم و زدم لبخندي

 .عزيزم مباركه ـ

 :گفت و زد خجولي لبخند
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 .نيست مشخص چيزي كه هنوز ـ

 :گفتم گوشش زير و زدم گونش به اي بوسه

 .درون سِر از دهد مي خبر رخساره رنگ ـ

 :گفت و كرد بازوم نثار مشتي

 .داره كارت چي ببين برو حرفا اين جاي به ـ

 وارد، ورود اجازه كسب با و زدم تقه دو عادت طبق و كردم طي رو مونده راه و دادم تكون رو سرم سامان ياد با
 :شدم

 ؟داشتيد امري من با سالم ـ

 و داشت تن به سفيد پيراهن زيرش كه نفتي آبي شلوار كت اون با، بود شده تر خوشتيب ديگه روزهاي از كنم فكر
 :ماركدارش ساعت

 .بشينيد بفرماييد ـ

 :كردم حس رو تلخش عطر تازه، نشستم چرم صندلي روي وقتي

 ؟نداره مشكلي سرتون، خبر چه ـ

 .زنه مي ناسازگاري ساز قلبم تو ديدن با اما، شده خوب سرم بگم خواستم مي

 :گفتم و كردم مصلحتي ◌ٴ سرفه

 خداروشكر نه ـ

 روي اخمي ديگه روزهاي خالف بر، زد گره هم به رو ش كشيده هاي انگشت و گذاشت ميز روي رو آرنجش
 .شد نمي پاك هاش لب روي از مصنوعي نه و بود پوزخند نه كه لبخندي، برعكس نبود پيشونيش

 ؟چطوره ستايش ـ

 :گفت و داد وسعت لبخندش به
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 .گيره مي رو بهونتون مدام، خوبه اونم ـ

 .شده تنگ براش دلم منم ـ

 :گفت و كرد قفل نگاهم تو رو نگاهش

 .كردم فكر خيلي حرفتون روي ـ

 :گفتم تعجب با

 !؟حرفم كدوم ـ

 :گفت و داد تكيه چرخدارش صندلي به

 .باشند سيندرال و سفيدبرفي نامادري مثل ها نامادري ◌ٴ همه نيست قرار اينكه ـ

 ستايش خواست نمي دلم شايد، گرفت دلم حرفش از چرا دونم نمي اما، كنه ازدواج قراره شدم مطمئن حرفش از
 ...يا بگه مامان من جز كسي به

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم بزاق، نكنه روي پياده مغزم تو  اي ديگه فكر تا دادم تكون رو سرم

 .ستايش براي هم شما براي هم، خوبه خيلي اين ـ

 :گفت و كشيد روزش دو ريش ته به دستي سامان

 ؟مادر بگه ديگه كس به تو بجاي ستايش اگه شي نمي ناراحت ـ

 با، شد باروني چشمم و دادم دست از رو تحملم و اومد گلوم سراغ به بغض چرا دونم نمي، بودم نكرده فكر اين به
 :كنند آبروريزي كمتر تا گرفتم رو اشكم ريزش جلوي عميقي نفس كشيدن

 ...خاله مثل هم بعد به اين از، آرزومه خوشحاليش، دارم دوستش خودم ◌ٴ بچه مثل رو ستايش من ـ

 ؟چيه مادرش اسم نگفتم من اما ـ

 :گفتم و كردم بلند رو سرم

 !فهمم نمي رو منظورتون ـ
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 :گفت و زد لبخندي

 .تويي اونم داره مادر يه فقط ستايش ـ

 :داد ادامه شدم خيره سكوت با ديد وقتي

 .باشي خونم خانوم و دخترم مامان هميشه براي و بدي افتخار و كني لطف شه مي ـ
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  .باشه داشته حسي من مثل هم سامان، شد نمي باورم اصالً

 روزي يك، كنم سكوت شد باعث گذشته تلخ ◌ٴ خاطره و آينده از ترس اما، بود طرفه دو كه اي عالقه حس درواقع
 با شد خورده شناسنامم دوم ◌ٴ صفحه كه طالقي مهر شد اش نتيجه  كرد خواستگاري من از هم كيوان امروز مثل

 .داشتيم هم به نسبي شناخت و بود دوطرفه عالقمون اينكه

 .سلطاني خانوم ـ

 :گفتم و دادم فحشي خودم به دلم تو سامان صداي شنيدن با

 ؟بله ـ

 :گفت و زد رنگي كم لبخند

 .شدم نگران شد طوالني سكوتتون ـ

 :گفتم و گرفتم بازي به رو زدم الك هاي انگشت و انداختم پايين رو سرم

 .بخوريم هم درد به نكنم فكر ـ
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 به حرفم كه داد مي اين از نشون، شد پديدار صورتش روي فرمش خوش ابروهاي خوردن گره لطف به كه اخمي
 كرد وادارم تلخم تجربه و گذشته اما، باشم راويش نداشتم دوست هم خودم كه حرفي، اومد نه خوشش مذاقش

 .باشم من گويندش

 ؟كنيد مي رو فكر اين چرا ـ

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس، نداشتم دوست رو كردم حس كالمش از كه سردي

 ...خوام نمي گرفتم طالق بار يه من، نداريم هم به شناختي چون... چون ـ

 .شدم خيره خندونش چهره به تعجب با و كردم قطع رو حرفم بود كمياب كه ش  خنده بلند  صداي با

 :گفت شد كمتر خندش وقتي

 .گي مي اينطوري كه نخواستم جواب ازت كه االن همين اصالً ، كنيم عقد بريم فردا همين نگفتم كه من ـ

 :شه نمي گفتم فوراً فكر بدون، بگه رو اين داشت حق

 ؟چيه نظرت بگير تصميم بعد كنيم آمد و رفت باهم مدت يه ببين ـ

 شد باعث تلخم ◌ٴ تجربه ولي، كنم پنهون رو احساسم بگيرم نديد رو دلم بگم دروغ تونستم نمي كه خودم به
 :گفتم و زدم خجولي لبخند كنم برخورد اينطوري

 .بهتره اينطوري، بفهمند چيزي هامون خونواده نبايد ولي، باشه ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش

 .بگيد شما چي هر ـ

 .دار به نه و بود بار به نه چون بشه اميدوار مامانم خواستم نمي

**** 

 آماده حال در بودم نگفته چيزي كسي به، بيرون بريم شام براي بود قرار امشب و بود گذشته روز اون از روز دو
 :گفت و شد اتاق وارد مامان كه بودم شدن
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 ؟سالمتي به كجا دخترم باشه خير ـ

 :بستم رو زردم مانتوي هاي دكمه و انداختم سرم روي رو رنگم حريرنباتي شال

 .آم مي شام بعد، بيرون رم مي دارم ـ

 :گفت و انداخت مشكوكي نگاه و شد نزديك اخم با مامان

 ؟بري خواي مي كي با وقت اون ـ

 :گفتم بودم كرده آماده قبل از كه دروغي

 .شركت منشي، ستاره با ـ

 :گفت نبود راضي اينكه با و داد تكون رو سرش

 .بگذره خوش ـ

 :انداختم كيفم داخل و كشيدم شارژ از رو گوشيم

 .ممنون  ـ

 :گفت و برگشت كه شد مي خارج اتاقم از مامان

 .مونده خونه تو بس از شده افسرده بچم ببري خودت با هم رو پروانه شه مي ـ

 

 

 

 251پارت

 از و فرستاد مي جاسوسي براي هم شايد، شد مي آشكار دروغم اومد مي پروانه اگه، بدم جوابي چه دونستم نمي
 :گفتم و شدم مامان نزديك، نره لو نقشش تا كرد مي استفاده شگردش

 .بشه بهتر من كنار پروانه حال نكنم فكر ـ
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 :گفت و كرد اخمي

 ؟كرده بهت بدي چه نيست كه دشمنت، خواهرته سرت خير ـ 

 رنگ نگاهش كه كرد تعبير چي به رو نگاهم دونم نمي، نبود مامان هاي كنايه شنيدن من حق كردم نگاهش فقط
 :گرفت پشيموني

 ..كه اينه منظورم ـ

 :گفتم و شدم رد كنارش از و برداشتم رو كيفم و برگشتم

 خدافظ منتظرمه ستاره ـ

 .كن صبر، ترانه ـ

 :گفتم مامان حرف به توجه بدون

 .ام خونه يازده قبل ـ

 :شدم سوار و زدم لبخندي بود منتظرم ماشينش توي سامان رفتم كوچه سر تا

 .شديد معطل ببخشيد سالم ـ

 :گفت و كرد روشن رو ماشين

 ؟بندي مي جمع كه نفرم چند من مگه، سالم ـ

 :گفتم و زدم خجولي لبخند

 .كردم عادت ـ

 :گفت و زد لبخندي

 .كني عادت ترك بايد ـ

 رنگ با كه شلواري و بود پوشيده سفيدش پيراهن روي رنگي مشكي كت تك با بود زده رو هميشگيش تلخ عطر
 .بود خوشتيپ هميشه مثل، بود هماهنگ كتش
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 :كشيدم زدنش ديد از دست سوالش با

 ؟گفتي چي اينا مامانت به ـ

 :گفتم و كردم مصنوعي ◌ٴ سرفه

 .بيرون رم مي ستاره با گفتم، بگم دروغ شدم مجبور ـ

 :گفت و كرد كوتاهي ◌ٴ خنده

 .باشم ستاره من كن تصور ـ

 .تويي قلبم ستاره تك فعالً ؛ گفتم دلم تو

 هاي نرده با كه مرمري پله سه از شديم رد خيابون عرض از شدن پياده از بعد و داشت نگه رستوراني روي روبه
 وارد من اول سامان تعارف با و شد باز خود خودبه استقبالمون به اي شيشه در و گذشتيم بود شده تزئين اي نقره
 .من سر پشت هم سامان و شدم

 با، بود كرده پر رو زمين گردو چوب جنس از هاي صندلي با نفره دوازده تا دونفره هاي ميز كه دوبلكس رستوراني
 انتخاب ستون پشت رو اي دونفره ميز، بود خلوت پايين به نسبت  دوم طبقه رفتم باال ها پله از سامان راهنمايي

 .نشستيم صندلي كشيدن با و كرد

 و بود شده طراحي ايران سنتي غذاهاي و طبيعت از هايي نقاشي با كه ديوارهايي كردم اطراف به نگاهي
 .بودند گرفته عهده به رو روشنايي مسئوليت كه زيبايي هايي چراغ

 .شد سفارشمون منتظر آمدگويي خوش با و رسيد ميزمون كنار داشت تن به كه فرمي لباس با خدمتي پيش

 :گفت و برداشت رو داشت زرشكي چرم جلد كه دفتري سامان

 .نشده بلند شكمم اعتراض صداي تا كنيم انتخاب رو غذا اول ـ

 رو رئيسم نقش شركت تو كه ساماني با بود نشسته روم روبه كه ساماني، بزنم لبخندي شد باعث ش بامزه لحن
 و بود كرده فرار رنگش خوش چشمهاي و چهره از كه اخمي و جديّت، كرد مي فرق باهم آسمون تا زمين داشت

 :كرد مي همراهيش شيطنت هم گاهي بود شده جايگزينش طبعي خ شو و مهربوني
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 ؟كني نمي انتخاب ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .كنيد انتخاب شما ـ

 :گفت و كرد مصنوعي اخمي

 .نبند جمع نگفتم مگه  ـ

 .چشم ـ

 :گفت سامان پيشخدمت رفتن با، داد سفارش مخلفاتش با همراه زعفراني برنج و كوبيده و كباب جوجه غذا

 .خدمتم در من داري سوالي هر ـ

 خوردن مشغول كه زوجي دو با، نفره سه خونواده يه بود خلوت پايين ◌ٴ طبقه به نسبت انداختم اطراف به نگاهي
 :گفتم مقدمه بدون و گرفتم اطراف از چشم بودند پلوشون زرشك

 ؟من چرا ـ

 :گفت و داد تكيه صندليش به سامان

 با دونستي مادرش رو خودت كردي محبت داشتي چشم هيچ بدون ستايش به كه بودي كسي تنها تو چون ـ
 از همش ستايش برگشتم وقتي موند پيشت ستايش و رفتم خارج كه اي هفته يه نكردي فكر عواقبش به اينكه

 .دلسوزيت از، مهربونيت از گفت مي خوبيت

 .دخترش از نه بگه عالقش از داشتم دوست اما، داشتم دوست رو ستايش درسته، باشه جوابم اين كردم نمي فكر

 :گفتم و دادم تكون رو سرم

 ؟كرديد انتخاب رو من دخترتون بخاطر بگيد خوايد مي يعني ـ

 

 



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

392 
 

 

 252پارت

 سامان، رفت سامان تشكر با و چيد ميز روي رو سفارشاتمون و رسيد راه از خدمت پيش كه بده رو جوابم خواست
 :گفت خوردن حين و زد چنگال به رو جوجه از اي تكه تعارف از بعد و انداخت من به نگاهي

 پا وقت هيچ نداشتم بهت حسي خودم اگه باش مطمئن اما، باشه ازدواج براي دليلم مهمترين ستايش شايد ـ
 .ذاشتم نمي پيش

 :خوردن به كردم شروع خودش مثل هم من و زدم حرفش به لبخندي

 ؟بپرسي نداري الي◌ٴ سو ـ

 :پرسيدم بود كرده درگير رو ذهنم مدتها كه سوالي و برداشتم برنج از قاشقي

 ؟گرفتيد طالق چرا... خانومتون ـ

 به زد ابروهاش بين كه اي گره با و زد ش چهره به رو جديّت نقاب دوباره، نداشت رو سوال اين شنيدن انتظار انگار
 :گفت و زد تكيه صندلي

 .كنيم مهاجرت آمريكا به گرفت تصميم، الله با زندگي سال دو از بعد ـ

 :داد ادامه و زد پوزخندي

 آخرش تا كرد اصرار اونقدر، آمريكا برم كنم ول و شركت و پدر بودم مخالف منم، من نظر گرفتن نظر در بدون
 بچه وجود با كردم فكر بود باردار دوماهه الله ولي دم مي طالقت گفتم منم، بده طالقم يا بيا من با يا؛ گفت

 .كنه سقط رو بچه داشت تصميم حتي نشد اما، شه مي منصرف

 .رفت ايران از و گرفت طالق فوراً ، ببيندش نشد حاضر ستايش تولد از بعد

 دست تقريباً ميز به نگاهي، شد مي شكسته بقيه صحبت و چنگال قاشق صداي با كه سكوتي بود سنگيني جو
 :گفتم و  كردم نخورده

 .باشه خوشمزه هم كوبيده نظرمن به ـ
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 .كرد مشغول شده سرد غذاي با رو خودش و زد لبخندي

**** 

 .بود همراهمون ستايش هم گاهي بودم رفته بيرون سامان با باري چند بود گذشته سرعت به دوهفته

 بودم گفته كاست و كم بي هم من بود پرسيده طالقم دليل از هم سامان، بودم كرده پيدا هم نسبي شناخت
 زندگي بودم گرفته رو تصميمم من اما، باشه ستايش اصليش دليل شايد، باشه بينمون پنهوني چيز خواستم نمي
 .بشه گرم شايد ستايش وجود بخاطر هم حاال شد پاشيده هم از بچه بخاطر كيوان با من

 تكيه ميز ◌ٴ لبه به رو هاش آرنج و شد خم بودم ميزم كردن مرتب مشغول اومد اتاقم به سامان كاري وقت آخر
 :گفت و داد

 ؟شد چي ما جواب بالخره ـ

 :گفتم و انداختم پايين رو سرم خجالت از و زدم لبخندي

 ؟بگم چي ـ

 :گفت و داد وسعت لبخندش به

 .برسيم خدمت كي بگو شما ـ

 :گفتم و گذاشتم كنار رو خجالت

 .دونم نمي ـ

 :گفت اتاق از شدن خارج حين و زد چشمكي

 .شيم مي مزاحمتون هفته همين آخر ـ

 !شب فردا يعني كردم كتاب حساب ذهنم تو
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 بعد سال چند

 :گذاشتم سفيدم مزداي ماشين عقب صندوق رو خريدهام و شدم خارج فروشگاه از ستايش همراه

 .بريم بشين دخترم ـ

 غريبي آشناي صداي شنيدن با كه بشم سوار خواستم و كردم باز رو راننده سمت در هم من و نشست ستايش
 :ايستادم

 .ترانه ـ

 كلي با فقط، بود خودش ديدم، كنه تائيدش هم هام چشم تا برگشتم احتياط محض اما، داشتم شك هام گوش به
 ضعف از نشون كه عينكي پشت چشمش ◌ٴ گوشه چروك با نبود شمارش قابل تعدادش كه سفيدي تارهاي تغيير

 :كرد جلب رو توجهم بود زده چشمهاش

 ؟نشناختي، سالم ـ

 :برداشتم زدنش ديد از دست اومدم خودم به

 ؟داشتيد كاري سالم ـ

 :گفت و شد خم ستايش بده جواب خواست تا

 .شم مي دار داداش بگم بابا به حضوري خوام مي شي نمي سوار مامان ـ

 :بوديم رفته دكتر ماهم چهار جنين جنسيت تعيين براي خريد از قبل امروز

  :گفت و انداخت نگاهي كيوان

 .بزنيم حرف باهم شه مي  ـ

 :بود ماشين ضبط با رفتن ور مشغول كه دادم ستايش به رو نگاهم
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 .برم بايد ببخشيد تونم نمي ـ

 .نشم مزاحمت وقت هيچ ديگه دم مي قول، كنم مي خواهش ـ

 :كنم قبول كرد مجبورم صداش التماس رنگ

 .بياد هم ستايش بايد، باشه ـ

 :وگفت داد تكون رو سرش

 .خوبه رويي روبه شاپ كافي همين ـ

 :كرد مي بازي تبلتش با ستايش و بوديم نشسته هم روي روبه

 .ندارم وقت زياد من ـ

 .كردي ازدواج، خوبه زندگيت كه خوشحالم ـ

 :گفت و انداخت ظاهرم به نگاهي

 .داري راه تو بچه ـ

 رو پرتغال آب دوتا و شكالتي بستني يه سفارش و اومد سفارش براي پيشخدمت كه بدم رو جوابش خواستم
 :رفت و گرفت

 .بگيد هم اونجا تونستيد مي اينو ولي ممنون ـ

 :گفت و انداخت چپم دست توي طالي ◌ٴ ساده ◌ٴ حلقه به نگاهي

 ؟گفتي دروغ من به چرا ـ

 سكوتم شد مي بلند خندشون صداي هم گاهي بودند زدن حرف مشغول جوون چندتا انداختم اطراف به نگاهي
 تشكر با و گذاشتم جلوش رو ستايش بستني چيد ميز روي و آورد رو سفارشاتمون پيشخدمت شد طوالني
 .شد خوردن مشغول و داد ترجيح تبلتش به رو بستني

 :گفتم پرتغال آب داخل ني چرخوندن حال در
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 برام بچه بود خالي تو حباب عشقمون، بود كاذب اعتمادم اما، داشتم اعتماد بينمون عشق به چون گفتم دروغ ـ
 .كردم مي فكر اشتباه ولي، همسرم براي مهمم منم كردم مي فكر، بود همسرم غرور مهم نبود مهم

 :گفت و داد تكيه چوبيش صندلي به كيوان

 .ببخش رو مادرم و من ـ

 :بده ادامه تا كنم سكوت دادم ترجيح

 بود سنگين چون مهريش، داد طالق دادخواست و گذاشت اجرا رو مهريش منه از مشكل فهميد وقتي نيلوفر ـ
 ازدواج ديگه زن با هم اون بود شده تموم تحملش بود شاكي مامان از هم آقاجون، رفت بابتش اموالمون نصف
 .بود تو و من جدايي مخالف آقاجون آخه، كنه مي زندگي ما از جدا و كرد

 :داد ادامه و نوشيد رو پرتغال آب از اي جرعه

 .گفتي نمي دروغ كاش اي، داشت دوست خيلي رو تو ـ

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .شناختم نمي رو تو گفتم نمي دروغ اگه ـ

 :گفت خنده با درآورد رو گوشي كيفم از و كشيد خوردن از دست ستايش گوشيم زنگ صداي با

 .دم مي جواب من سامانه بابا ـ

 :گفت و كرد وصل رو تماس

 .پسره ني ني، بابا سالم ـ

 ـ

 .سپنتا زاريم مي اسمش ـ

 ـ

 .گوشي باشه ـ



ادبی آوای دلنویساننجمن ا باریانج                  اوان یک دروغت   

397 
 

 :گفت و گرفت طرفم به رو گوشي

 .داره كار تو با بابا، مامان ـ

 :گرفتم رو گوشي

 .عزيزم سالم ـ

 .پسره پدرسوخته پس؟ خوبي، سالم ـ

 :گفتم و زدم لبخندي

 .پسره آره ـ

 :من حرفهاي به گوشش اما، بود نوشيدنيش مشغول كه افتاد كيوان به چشمم

 .زنيم مي حرف خونه آم مي عزيزم ـ

 :گفتم كيوان به رو سامان با خداحافظي از بعد

 .خونوادش با پروانه دارم مهمون شب برم بايد من ـ

 :گفت بود صداش تو كه پشيموني حس با و زد تلخي لبخند

 .باشي خوشبخت كن سعي، كن حاللم ـ

 :گفتم كيوان به رو بشه بلند كردم اشاره هم ستايش به و شدم بلند

 .اميري آقاي خداحافظ، خوشبختم هام بچه و شوهر وجود با، كردم حاللت موقع همون ـ

 .كردم مي حس رو كيوان نگاه سنگيني چند هر، اومدم بيرون كافه از بلند هاي گام با

  سامان توسط اومد بيرون اعتياد كمپ از پاك وقتي آرش كردم مرتب رو آشپزخونه اينا پروانه رفتن از يعد شب

 شنيدن از رو من كه تفاوت اين با شد سابق پروانه، برگشت خونش به هم پروانه و شد شركت تو كار مشغول 
 هم ستايش با رابطش شكر رو خدا كرد آشكار رو باطنيش محبت گرفت فاكتور كامالً آميزش كنايه هاي حرف
 .واقعي ◌ٴ خواهرزاده و خاله مثل شد بهتر
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 شكر رو خدا و زدم لبخندي خورد چشمم به زن چشمك ستاره چند بودم سياه آسمون ديدن مشغول پنجره از
 .زندگيم هاي ستاره وجود براي كردم

 پايان


