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  1 فصل

 و جا همه ار خیال بی پیاده، غابرهاي سر روي ریختیم می تخمه پنجره کنار بودیم نشسته یاسمن و پانی با همیشه مثل

 همراه انگلیسی ي خواننده با لب زیر و کردم می جا به جا گوشم توي را همراهم تلفن گوشی که حالی در چیز همه

 مهندس آقاي ساعت این که کردم می فکر کردندچون می آب قند دلم توي نشسته، نیمکت روي تخته به پشت بودم

 همین شدم میزمان کنار در قیمت گران و شیک خیلی ي مردانه کفش جفت یک متوجه. آید نمی کالس سر امینی

 ها کولی مثل داشتم و بودم زده باال را ام مقنعه افتاد گوشم از) فري هنس گوشی( باال آوردم می باال را سرم که طور

 در و گرفت دستم از را گوشی آرام خیلی کنم کار چی باید دونستم نمی بودم مانده مبهوت و مات جویدم می آدامس

 مهندس« نوشت سیاه تخته روي را اسمخودش و رفت تخته طرف به کرد می جمع را اش گوشی سیم که حالی

 آمادگی اعالم غریبه بعد حرکت.  بودم خیره سیاه تخته به و آمده پایین نیمکت روي از مبهوت همچنان من »ضرغام

  .داشت قرار میز روي آماده ها ورقه که نکشید طولی. بود امتحان یک گرفتن براي

. نوشت را ها سوال سریع خیلی ضرغام مهندس.گذاشتم میز روي و کندم دفترم وسط از اي ورقه پانی آرنج ي ضربه با

 ذهنم مثل درست بود خالی من ي ورقه و بود شده تمام وقت.  کرد گرم تاپش لپ با را سرش و نشست میز پشت بعد

 سومی تجربی، و ریاضی دوم هاي کالس گشت، می دهان به دهان ضرغام اسممهندس روز آن تفریح زنگ.خالی خالی

  :گفت زد می گیجی به را خودش که حالی در پانی. زدند می حرف وارد تازه این مورد در ها دبیر ،حتی ها
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 گفت یاسی.هاست مدل مثل بذارن سرمون به سر خوان می کردم فکر شدم شکه تو اومد در از وقتی از خدا به ها بچه ـ

:  

  ؟!ببینی تونی نمی ما به هم رو یکی این پیزوري هاي معلم کلی از بعد یعنی پانی، بدیدت ندید سر بر خاك ـ

  !بده درس ما به مجرد اونم جوونی این به استاد نمیدن اجازه آخه. نیست دستش حلقه بینی نمی مگه ، خره این چقدر ـ

 بهشون یکریز تو میان که در از دارن دل هم ها بیچاره بدبخت این گفتن سوخته ما حال به دلشون حاال شاید خوب ـ

 حالی عجب موقع بی عیدي این خودمونیم ولی بدیم بهشون حسابی درست حال بار یه بذار ، ،نپوش نیار نکن، گیم می

  !کنم مهمون رو همه باید بگیرم 2 امتحانه این از که من. گرفت هممون از

 گل دسته یه روز هر صبح فردا از گفتم نگار به که من!  میز رو ها ورقه گفت اومد کالس با قدر چه دیدید ها بچه ـ

 عین ره می داره سال گفتین سرش پشت هی شما بعد! دلسوز مدیر گن می این به واقعاً. آرم می رزاقی خانم براي

 مونی الل پیش زنگ از دیده جن انگار دختره این تیامـ تیام تیام! امینی آقاي هاي غیبت این با نیست هم خیالش

  !تیام! تیام. گرفته

  ؟!چیه هان ـ

  ؟! بگیري ازش رو ات گوشی رفتی ـ

  کی؟ از ـ

  ؟!گرفت ازت فري هندس با رو ات گوشی ضرغام مهندس نیست یادت من مرگ شده آزاد پاك دختره اوا ـ

  ؟!چرا هان ـ

  !دیگه بگیرش برو پس ـ

  .خوام نمی ـ

  چی؟ براي خوب ـ

  .دونم نمی ـ

  . دیگه ده می بهش خودش حتماٌ دیگه زنگ دادیا گیر نگار کن ا،ولش ـ

  .ندارین لیاقت که ها شما اما کنم جور براتون مجانی و مفت دیدار یه خواستم که منه تقصیر!  چه من به اصالً وا ـ

 به مردي عمرم به حال به تا که واقعاً بود ضرغام مهندس پیش حواسم ي همه شنیدم نمی رو کس هیچ حرف دیگه

 بیننده هر نگاه که بود چیزي اولین اش ورزیده ي شونه چهار هیکل و بلند قد. بودم ندیده اون متانت و گی قیافه خوش
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 ونوسی چال که فرم خوش و محکم فک.  بود ها مجله مدل مثل درست که صورتش بعد و کرد می مشغول رو اي

 میشی رنگ به اي گربه و درشت هاي چشم بود؛ شده نقاشی انگار که ترکیب خوش بینی ، پر هاي لب کرد می کاملش

 ژل با که بلند کمی البته و پر و مواج سرش ،موهاي بود فرمی خوش خیلی ي پیوسته ابروان ها آن بان سایه که

 قدرتمندش بازوان و شونه چهار و بلند گردن ، کرده هایالیت که روشنانگار - تیره اي قهوه رنگش.  بود کرده کنترلش

 این ترکیب توي نقصی هیچ.  رنگ خوش و دست یک خیلی برنز پوستش رنگ ، بود نمایان اسپرت کت اون توي حتی

 آهنگ اش مردانه و بم صداي. انداخت می یونان اي اسطوره هاي مجسمه یاد اول برخورد همون در رو آدم و نبود مرد

 که نیستم من فقط که بودم مطمئن تفریح زنگ آخر تا.کرد می ادا محکم و کامل خیلی رو کلمات و داشت قشنگی

 و مدهوش را زنان ي همه زلیخا مهمانی به ورود با که یوسف حضرت مثل ضرغام مهندس آقاي. پریده سرم از عقل

  .»کرد یکن لم کان کال« را ما دبیرستتان کل بود کرده دیوانه

. شود بلند گرفتن براي برگه صاحب و خواند می را ها برگه روي اسامی که کرد اعالم مهندس ، کالس سر بعد زنگ

 تک تک ها بچه خواند می را ها برگه روي اسامی ترتیب به. شد می انجام هم سریع ي معارفه مراسم یک طوري این

  .نشستند می و شنیدند می اي نظریه گرفتن می رو برگشون و رفتن می خجالت با بعضاً

  ....خانپور؟ خانم! خانپور....  خانم ـ

 بود پهلوم به دستم یک که حالی در.  بود گرفته درد واقعاً پهلوم پهلوم توي بود زده دوباره آ پانته اومدم خودم به یکهو 

 همان و گرفت طرفم به رو برگه کردم دراز رو آزادم دست مهندس میز به رسیدم وقتی. بگیرم را ام برگه شدم بلند جا از

  :گفت بود پایین سرش که طور

 شما اسم از غیر ، بنده هدف واقعاً چون ببینم کتاب به سر و حال سر را شما این از بعد اهللا انشاء! خانم نده بد خدا ـ 

 ببندید انگشتتان به نخ یه کنکور شب حتماً. گذاشتین جا منزل رو معلوماتتون که این مثل بود هم شما معلومات میزان

  .ببرید همراهتون تلفن با هم رو معلومتتون یا

  :گفتم و گرفتم را ام ورقه شدم حرصی اش طعنه از گرفت طرفم به را تلفن و ورقه بعد و 

  دم نمی کنکور من ـ 

  : کرد صدا که برم خواستم 

  شما؟ کوچک اسم....ببخشید خانپور خانم.... خانم ـ 

  :گفت بلند صداي با ها بچه از یکی که بودم نگردونده بر رومو هنوز 

  ...تیام استاد تیام ـ 

  :کرد تکرار ضرغام مهندس 
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  ....تیام ـ 

 سریع. ریخت هري دلم خورد گره هم در نگاهمون لحظه یک براي برگشتم صدا صاحب سمت به آگاه ناخود من 

 می خدا فقط.نشستم رفتم و کردم جور و جمع رو خودم سریع هم من دوخت چشم مقابلش ورقه به و دزدید نگاهشو

 شد بلند خواند را ها بچه ي همه اسم که این از بعد مهندس. شدم می دیوونه داشتم... گذره می چی قلبم توي دونست

  :گفت و شد بلند بود تر رو پر دیگر هاي بچه از که آیناز.کرد سیاه تخته روي فرمول سري یک نوشتن به شروع و

  بشیم؟ آشنا شما با نباید ؟ چی ما پس شدید آشنا ما با و پرسیدید رو ما ي همه اسم شما استاد ببخشید ـ 

  :داد جواب و برگردوند تخته از روشو متعجب نگاهی با ضرغام مهندس 

 هاي خانم شما از تدریس محیط از خارج هم تري زیاد چیز کنم نمی فکر و کردم معرفی رو خودم کاري هر از اول من 

  .باشم خواسته محترم

 دبیر ترین خواستنی شد رسماً ضرغام مهندس لحظه همون از و نشست صدا بی بود کشیده خجالت حسابی که آیناز 

 هفته دو.  بیاریم دست به قهرمان این به راجه جدیدتري اطالعات که بود شده این ما کار روز هر. ریاضی 3/1 کالس

 کالس سر کس هیچ بود مدرسه درس ترین شیرین فیزیک درس دیگه حاال گذشت می ضرغام مهندس آمدن از

 بدن نشون خودي اصطالح به که این براي همه. رفت باال فیزیک درس به ها بچه توجه میزان کرد نمی غیبت فیزیک

 یک مامان که بودم کرده پیدا وسواس قدر اون نبودم مستثنی قاعده این از هم من مسلماً و خوندن می درس حسابی

 هم مدرسه مدیر رزاقی خانم با آموزان دانش روابط.بخونم درس تري راحت احساس با من تا گرفت برام خصوصی معلم

 با هم رو اش سایه قبل ماه یک تا که حالی در شدن می حالش جویاي و کردن می سالم بهش همیشه. بود شده بهتر

 حاال کرد می گوشزد را ها بچه اخالقی مشکل بار هزار روزي که سوم هاي کالس ناظم نژاد رحمتی خانم.زدند می تیر

 و آرایش و مقنعه و مانتو رنگ یک با هفته هر و بود گرفته اشتباه مد سالن با را مدرسه چهارشنبه و دوشنبه روزهاي

 را رویایی و خشک وارد تازه این توجه کرد می سعی نوعی به کس هر. کرد می رسیدگی امورات به جدید ابروي مدل

 روز کردم می ،سعی خوب اما!بودم نرسیده هایالیت و مش و ابرو زیر مرز به هنوز ها بچه بقیه مثل من البته. کند جلب

 من براي این که باشم داشته را هفته ي دیگه روزهاي مانتوي ترین کشیده اتو و تمیزترین شنبه چهار و دوشنبه هاي

 و خوش باهاش ها بعضی ، کرد می فرق ضرغام مهندس دیدن با هرکس العمل عکس! گذشتگی خود از با بود برابر

 اند، آمده کوه پشت از که انگار دیدنش محض به من مثل هم ها بعضی گذاشتند می سرش به سر و کردند می بش

 می رنگ به رنگ ها مغازه ي شیشه روي نئون تابلوهاي مثل و کرد می تغییر صوتشون تارهاي از استفاده ي طریقه

  .»بتمرگ« گفت می پاشون این به پاشون این و شدن

 به که نبود شبی بافتم می رنگی رویاهاي خودم براي و هم کنار در جفتمون اسم حروف از بود شده پر دفترهام ي همه 

  .شدم می دیوانه داشتم دیگه نکنم فکر مهندس
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 رفته« گفتند می دیگه روز یک یا »نامزده فالح خانم با مهندس «گفتند می روز یک. بود جدید غیبت یا خبر یه روز هر

 خانم پسر مهندس «گفتند می فرداش»  کرده استخدامش همین براي رزاي خانم اصالً و رزاقی خانم دختر خواستگاري

 اون البته. آورد برامون سحر که بود خبري ها خبر این ي همه از بهتر. »بگه کسی به خواد نمی رزاقی خانم ولی رزاقیه

 بچه پادرمیانی با باالخره و بودند قهر هم با روز چند تا نازنین و سحر همین براي و! ما به هم نازنین و گفت نازنین به

  .کردند آشتی هم با ها

 ، معروف ضرغام آقا حاج پسر همان این شاید«بود گفته بود شنیده را ضرغام مهندس اسم وقتی و بود بازاري سحر پدر 

 می باال پارو از هم ،پولش بود بازار هاي فروش فرش بزرگ معتمد ضرغام حاج.» هاست فروش فرش بازار تاجر

 تجسس گروه اکتشافات از هم این البته بود سحر هاي حرف بر تاییدي مهندسمهر آقاي مدل آخرین ماشین.رفت

 ها بچه مخفیانه پیگرد یک طی و کرد می پارك تر طرف آن خیابان چند را ماشینش مهندس گویا. بود مبین دبیرستان

 مهندس رولکس ساعت و مدل آخرین تاپ لپ و کفش و ها لباس البته. بودند شده حیاتی مساله این کشف به موفق

  .گذاشت نمی کسی براي سوال جاي

 تر درآمد پر شغل یک توانست نمی پدرش یعنی.  اومده ما دبیرستان به تدریس براي مهندس چرا که بود این معما اما 

 بودند نژاد رحمتی خانم با اطالعات ي مراوده حال در دارکه دفتر اکبري خانم ي گفته به قضا ؟از!کند پا و دست برایش

 رفیق شده ایجاد مهم مشکل یک امینی مهندس براي چون و است امینی مهندس صمیمی دوست ضرغام مهندس« 

 را ما خدا. »برگرده خودش و بشه حل اون مشکل تا شده حاضر ها کالس سر اون جاي به و رسیده فریادش به شفیق

  .کردند می دعا امینی مهندس مشکل نشدن حل براي مبین دبیرستان کل روز آن از ببخشد

  :گفت بود ریاضی 3/2 کالس که فرانک دوستم روز یک

 را وقتی شما اگر داده جواب خشک خیلی اون و کرده سوال امینی مهندس ي مسئله بارهی در هاشون بچه از یکی ـ 

 المپیاد در که باشید مطمئن بدید اختصاص درستون مطالعه به کنید می دیگران خصوصی زندگی در تجسس صرف که

  .داد ادامه فیزیک شیرین بحث به سریع خیلی و. آرید می مقام جهانی

 را سرش و کند می شلوارش جیب در رو دستش ایستاده وقتی! کالسی چه! شخصیتی چه! اُبهتی چه من خداي واي 

  .شود می ها مدل مثل کند کنترل را تخته روي نوشته حل راه تا کج

. خصوصی هاي کالس براي کرد صحبت ضرغام مهندس با و مدرسه آمد روز یک که کردم اصرار مامان به اینقدر 

. کنم مطرح کالس سر توانم می دارم سوالی اگر و دهد نمی انجام خصوصی تدریس که داد شرح جدي خیلی مهندس

 کشید وسط را بابا پاي مامان که کردم گریه قدر اون ، کردم می لجبازي هنوز اما دانستم می را پاسخش که وجودي با

 مطمئن را مامان ، رزاقی خانم قبل ي هفته. شود مذاکره وارد مهندس آقاي با کرد قبول خبرم بی جا همه از باباي و

 رضایت جلب به موفق ضرغام مهندس پدر با آشنایی ذکر و پدرش نفوذ و سعی تمام با هم مباشر سحر که بود کرده

 با توانست نمی ما دبیرستان در اي پایه هیچ از کس هیچ یعنی این و نشده خصوصی تقویتی کالس براي مهندس
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 ایران ترك و رشته تغییر به تهدید را بابا و مامان که بود رسیده حدي به من سماجت.بگیرد خصوصی کالس مهندس

 نمی موقع اون. کنند راضی را مهندس هست جوري هر گرفتن تضمیم بابا و مامان که بودم جدي قدر این. کردم می

 حرص و غذا اعتصاب و من زدن سر توي متوالی هفته سه از بعد.اومد اون بود چی هر اما کردند؟ کار چه دونستم

 بچه از یک هیچ که بود کرده شرط اما بیاید ما ي خانه جلسه یک براي شد راضی ضرغام مهندس مامان، هاي خوردن

 کل از را من ببرند بویی کوچکترین ها بچه اگر که کشاند آنجا به را حساسیت و نشوند خبر با مسئله این از مدرسه هاي

 این شدند می خبر با مسئله این از نباید هم ها معلم و رزاقی خانم حتی. کند می محروم سال آن فیزیک هاي کالس

 می نه.  میرفتم راه فقط زمین روي و بودم ها آسمان توي هفته تمام.بود شده گذاشته مهندس و بابا بین که بود قراري

  :گفت می مامان. زدم می حرف نه ، دیدم می نه ، شنیدم

  !لجباز خانم کردي؟ لج چی سر دیگه حاال ـ 

  .........!کرده دیوانه مرا یار دیدار شوق که دانست می مامان اگر.... سکوت و بود سکوت. بگم که نداشتم هیچ من 

 هاي سوال که بودم کرده دوره و بودم کرده تمرین قبلی خصوصی معلم با آنقدر.  داشتیم فیزیک امتحان دوشنبه روز 

 ام برگه وقتی رفتم کالس سر امتحان نتیجه از مطمئن و خوشحال شنبه چهار.بودند خوردن آب مثل ضرغام سختاستاد

  !!شدم شوکه گرفتم را

 به چشمی زیر! شده میخکوب هایشان برگه روي زده بهت ها چشم ي همه دیدم کردم نگاه برم و دور به وقتی و 

 می بازي باهاش داره حاال و کرده شکار را اش طعمه که اي گربه مثل کامل رضایت با که کردم نگاه ضرغام مهندس

 و بودم گرفته زحمت همه اون از بعد که بود اي نمره این دوازده،.داد می نشان همراهش تلفن سرگرم را خودش کنه

 مامان گوش به زودتر چه هر را نظرم تغییر خواست دلم کردم نگاه آشنا نا هاي جواب و انحرافی هاي حل راه به وقتی

 شاگرد مصطفوي مارال بغض ترکیدن لحظه تا احساس این البته. بدم انصراف ریاضی ي رشته از خواستم می برسونم

 افتاده، خاموش هاي مرده دست به اعمال ورقه قیامت روز که این مثل مارال ي گریه دنبال به.آورد دوام کالس اول

 فقط العملی عکس هیچ بدون ریلکس خیلی پا سنگ صاحب و کرد می اعتراضی کس هر.  شد پا به اي زنانه حمام

  :گفت

  !ساکت ـ 

  تلویزیون مثل مارال هق هق صداي که بود کافی همین همین، 

Mute یکی و تخته پاي رفت کردن تلف وقت اي لحظه بدون ضرغام مهندس. بودیم عینی تصاویر شاهد فقط و شد 

  :گفت آخر در و کردن حل به کرد شروع و نوشت را امتحان مسائل از
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 ها خانم. کردید حل اشتباه را این همتون هم باز اما کردم حل شما کالس سوالبراي این از نمونه 4 دقیقاً میاد یادم ـ 

 باور مو، مد آخرین کردن پیدا که مهمه همانقدر کنکور در صحیح جواب آوردن دست به و مسئله صورت به کردن توجه

  !!بفرمایید

  :گفت و شد خیره من صورت به بود خیز نیم که حالی در و کرد فکري بنشیند که این از قبل 

  . کردید کسب را کالس ي نمره ترین باال 12 ي نمره با شما ، خانم تیام میگم تبریک ـ 

 این بودم کشیده زحمت برایش قدر آن که را امتحانی شد نمی باورم ولی کند می مسخره دونستم می بودم مات 

 آخر تا.گذاشتم می زمان قدر این درس یک روي که بود زندگیم تو بار اولین این که دونست می خدا. بشه خراب جوري

 نوشتن حین در او. کردند می یادداشت تخته روي از را امتحان هاي جواب صامت هاي مجسمه مثل ها بچه کالس

 ها بچه هوي و هاي و مارال هاي گریه میان در بعد زنگ.شد می خیره ما به سفیه اندر عاقل نگاه با و داد می توضیح

 حاال که ظریفش صداي با و شد کالس وارد کگی پلی سري یک با دانشگاهی پیش کالس هاي بچه از مینویی مهتاب

  : زد داد آیناز که بگه چیزي داشت سعی بود کرده پیدا جیغ تن

  !ترسوندیمون زنی می جیغ ؟چرا چیه ـ 

 بلند کرد می چک هامونو ورقه داشت من پیش که یاسمن. بود شده سرخ لبو مثل کشید خجالت خیلی دختره طفلک 

  :گفت و خواست معذرت و شد

  !بیاي بعداً کنم می پیشنهاد یا بگو من به یا داري کاري اگه. خره تو خر اوضاع حاضر حال در جا این عزیزم شرمنده ـ 

  :گفت بده نشو اعتنا بی کرد می سعی که صدایی با برخورده بهش حسابی بود معلوم که مهتاب 

 حل دوشنبه تا که شما کالس براي بیارم گفتن دادن را کپیها پلی این ضرغام استاد ندارم شما با کاري من! هیچی ـ 

  :گفت پانی....همهمه دوباره بعد و شد ساکت کالس مهندس اسم شنیدن با.باشین کرده

 کنیم حاضر هم رو عربی دوشنبه براي باید تازه و دارم زبان ترم پایان امتحان دیگه هفته که من سرم بر خاك ـ 

 براي باید هفته این نگار ـ:گفت و نگار به کرد رو بیاد در صداش شنید می کسی کمتر که حسنی.داریم امتحان

  .بگیریم اجازه ها معلم از گفته شیبانی خانم باشیم آماده مسابقاتاستقامت

  :گفت آهسته کرد می نگاه او به فقط مبهوت و مات نگار 

  کنم؟ کار چه حاال! نقاشیم کالس ماهان، استاد من خداي ـ 
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 دوست چون باشم نگذاشته قرار باهاش فردا کردم می دعا زدم ورق عجله با رو تقویمم و کردم رو و زیر رو کیفم زودي 

 اگر حتی که« بود داده تذکر جدي خیلی جلسه اولین استاد. کنم کنسل باهاش رو قرارم لحظه آخرین در نداشتم

  !»کالس بی کالس دیگه نه وگر من کالس از بعد بگی لبیک رو حق دعوت و کنی کم و زحمت نکرده خداي خواستی

 می شوخی و خندید می همیشه و نبود بداخالق ضرغام مهندس مثل البته. نداشت شوخی کسی با اصالً ماهان استاد

  بود افتخار برام شاگردیش واقعاً. ببینم رو دیگرش روي نداشتم دوست اصالً ولی کرد

 قبول خودت براي برداشتی رو هوا ي همه تو بابا اي ـ:گفت یاسمن که کشیدم عمیقی نفس بعد ي هفته تاریخ دیدن با

 بودند دندانپزشک سه هر برادرش و پدر و ،مادر بود شوخی و مهربون دختر یاسی.  گرفت ام خنده یاسی حرف از.نیست

 فکر غذا سر مواقع بعضی راهه به دندون داغ بحث همیشه ما ي خونه توي«گفت می و کرد می شوخی همیشه یاسی و

 مهمونتون دندون خورشت یه خونمون آیین می کی ها بچه حاال«گفت می سرعاً و »خورم می دندون دارم کنم می

 از بود غنیمت واقعاً دوتا اون وجود برادر نه داشتم خواهر نه که من براي بودم تر صمیمی همه از پانی و یاسی با.»کنم

 همین. آمد می بدم خودم از بودم نزده حرفی مهندس با خصوصی ي جلسه ي باره در و بودم گفته دروغ بهشون اینکه

 توضیح طور چه دونستم نمی آخ. شد می حس بی دستانم و راست سرم موهاي اختیار بی افتادم می قرارمون یاد که

 تجربه وقت هیچ که چیزي یه.بود خالء احساسم. چیه احساسم که بقبوالنم خودم به حتی طور چه دانستم نمی بدم،

 دختر هاي قصه. گرفت می شکل من در شدن بزرگ عجیب احساس تازه و بودم شده ساله 16 تازه ماه مهر. نکردم

 مهندس خیالم توي و بودم شده بزرگ من حاال. داشت دیگه معنی یه برام دیگه حاال پدرم، تر خوشگل ماه ازقرص

 خواستم می چون بودند زیاد دوستام بودم تنها همیشه من میاد یادم که وقتی از.بود شده رویاهام ي شاهزاده ضرغام

 استاد بابا.  بودند دانشگاه استاد دوشون هر بابا و مامان. بودم بابا و مامان فرزند تک. کنم پر ها اون با رو خودم تنهایی

 نی، و تار و دف و موالنا با خلوت و حافظ به تفأل و ادب و شعر اهل بابا. کرد می تدریس روانشناسی مامان و بود ادبیات

 زدند می حرف کم خیلی ومامان بابا.منطق و فلسفه قرص پا و پر طرفدار و زنان حق رعایت و بشر حقوق حامی مامان

 مدت کردم می احساس گاهی. شد می انجام مامان سیستم روي و هفتگی ریزي برنامه طبق بر ما ي خونه تو چیز همه

 ي رتبه عالی تیمسار یک دختر مامان،. بود مامان هاي ریزي برنامه جزء هم رفتن دستشویی و خوردنمون غذا زمان

 از مادرش.بود شده بزرگ اینجوري چون شاید. دانست می برابر نظامی خوابگاه با را خانه و بود شاهنشاهی ارتش

 چون و رفت آمریکا به برادرش دیدن براي که بود ساله شانزده. بود دربار مقربین از پدرش و قاجار هاي خانم شاهزاده

 ادامه براي سالگی هجده در که گرفت تصمیم بود کرده تنظیم تولد بدو از را اش زندگی ي برنامه مامان کنم می فکر

 به اش خانواده ناگهانی کوچ با بود برابر مامان لیسانس دوره آخر سال.برگردد آمریکا به روانشناسی رشته در تحصیل

 برنامه در وسیعی باتغییرات مامان و بوده سختی هاي سال انقالب از بعد سال یک گفت می مامان که طور این.آمریکا

 جنگ اواخر یعنی بعد سال ده. آمده می حساب به بزرگی ي فاجعه او براي این که شه می رو به رو مدتش دراز ي

 وارد استاد عنوان به مامان مدتی از بعد. نبود منتظرش کس هیچ حاال که جایی گردد می بر ایران به مامان تحمیلی

 جوان روانشناسی ي زمینه در کتابش نوشتن مامان که شه می وقتی با همزمان این شه می بهشتی شهید دانشگاه کادر

 ریزي برنامه و فامیل روابط ، تعارفات تا کردن خرج از داشت چیز همه به راجع عجیبی عقاید مادرم. بود کرده شروع را
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 فراوان رنج و سختی با و داده دست از طفولیت در را پدرش. بود ایران غیور عشایر از و دشت و کوه فرزند بابا... و ها

 و دانستم می را جا این تا. بود رژیمشاهنشاهی ضد مبارزان صف در انقالب دوران در. بود کرده طی را تحصیلی مدارج

 و تار با و شده نشین گوشه حادثه آن از بعد و داده دست از ها عراقی هوایی بمباران در را فرزندش و زن که دانستم می

 خیلی بابا و مامان آشنایی. کند می تدریس را ورزد می عشق آن به که ،چیزي ادبیات هم حاال و بود دلخوش کتابش

 هیچ.شد دو آن ازدواج به منجر که بود تحقیقاتی ي پروژه یک راستاي در و همکار اساتید از یکی طریق از و اتفاقی

 براي همین آیا و عشق تا بود برقرار دو آن بین احترام یک بیشتر من براي. بودند عاشق بابا و مامان نکردم فکر وقت

 در.آمدم دنیا به ،فلوریدا میامی کودکان بیمارستان در من که داشت سال 36 نیست؟مامان کافی مشترك زندگی یک

 ضمیمه هم آمریکایی ي شناسنامه تا شدم می آمریکا متولد باید من مامان ي شده تعیین پیش از هاي برنامه ي ادامه

 دوتا و ها خاله پسر و ها خاله دختر و ها خاله و دایی پیش تابستان ماه سه سالگی پنج از.باشد ام ایرانی ي شناسنامه ي

 دیپلم حتماً باید من که بود این یکیش داشت خاصی عقاید مامان.گشتم می بر ایران به تحصیلی سال و بودم داییم پسر

 بچه یک اندازه به آمریکا در دیپلم مقطع تا آکادمیک تحصیالت با نوجوان یک گفت می همیشه. گرفتم می ایران از را

 زبان مشکل. بخوانم درس آمریکا در حتماً دانشگاه و تحصیل ادامه براي کرد می تاکید ولی ندارد سواد ایران دبستانی

 و کردم می نگاه خارجی دار دنباله هاي سریال و فیلم و شو یا انگلیسی هاي برنامه یا آید می یادم وقتی از چون نداشتم

 اما بودم اخت اونجا روال با که این با. بودم اُخت آمریکا فرهنگ با و زدم می حرف ام دایی و ها خاله هاي بچه با یا

 من سفرها این تو نداشتند را آمریکا سبز کارت چون بابا و مامان.بود اصلیش جاي سر هنوز ایرانی ي خانه قانون و نظم

 جا همه از را کریستین دایی زن و داییم ي خانه آمریکا در. بودم کرده عادت تنهایی به ممن و کردند همراهینمی رو

 خیلی بودند خودم همسن تقریباً که جاناتان و رایان ها آن قلوي دو پسر دو با که خصوص به دادم می ترجیح بیشتر

   مهندس داییم.بودم راحت

IT همین براي بودند کرده ازدواج اون از زودتر خیلی و بودند تر بزرگ مامان از همه هایم خاله. بود وکیل داییم زن و 

 سال همان اون ندیدم وقت هیچ را بزرگم پدر. بودند ازدواج حال در یا و کرده ازدواج بعضاً و بزرگ هایشان بچه همه

 بود نظام مرد شده، تنگ ایران براي دلش که فهمید شد می ولی زد می حرف کم «گفت می مامان. کرد دق اول هاي

 کرد می فکر هنوز هایم خاله بقیه مثل و بود زنده هنوز بزرگم مامان اما. »ایران خاك عاشق وابستگی هر از دور به و

 قدم پیش دلیل نتوانستم وقت هیچ.فروخت می فخر هم زمان و زمین به و است سلطنت حال در شاه ناصرالدین که

 می تکان سر برایش ها همسایه شد می خارج اش خانه در از وقتی. کنم هضم را دیگران به کردن سالم براي او نشدن

 جماعت این مثل هستم شاهنشاهی اصیل نژاد از من «گفت می کردم می اعتراض من وقتی و کرد نمی اعتنا او و دادند

 من پایان در!»الممالکم محتشم دختر من. برقصم لزگی براشان دادن تکان سر یک با که نیستم فرهنگ بی ها خارجی

 مامان با همیشه بزرگ مادر. دارد مشکل ما از یکی کنند فکر اقل حد تا کنم سالم ها غریبه به رسیدمکه نتیجه این به

 خیلی را ها این ي همه و داشت گله بود کرده ازدواج نصب و اصل بی کولی یک با و ایران بود اومده که این خاطر به

 اقوام از یکی پسر سلیم دکتر زن وقتی) بزرگم خاله( شهناز« گفت می همیشه.کرد می مطرح من مقابل در راحت

 قربونی حسابی کرد ازدواج بزرگ مامان ي خاله پسر با) دومم خاله(مهناز وقتی و آمد در همه چشم شد دربار به وابسته
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 اقالً اما بود شده گارد هاي ارتشبد از یکی زن که این با) سومم خاله(ماهرخ. باشند امان در حسود نظر از تا کردند

 همه این ،نکرد ازدواجنکرد سر خیره مهوش این ولی ولی ولی داشت برخواست و نشست بزرگان با شوهرش

 این به و »دهاتی القباي یه این زن بشه بره کنه کور رو عابم چشم بره که زد پس را حسابی و محترم خواستگارهاي

 خودم به سخنرانی این هنگام که بودم اي مجسمه فقط من.انداخت می غبغب به بادي رسید می که سخنش جاي

 هاي پول با اگر و داره ایراد همه هاش جله و نداره سواد هم کالس دو اصالً سلیم دکتر آقاي این که شدم می یادآور

 بزرگ مادر محترم ي خاله پسر فرهیخته آقاي ؟.کنه کار چه خواست می دانم نمی زد نمی فروشی فرش اش آورده باد

 کاري خواندن دراودي من هاي شعر و کشیدن تریک از غیر و شد می بلند جا از احترامش به باید بزرگ مادر که هم

 بود ریخته هم روي بود کارگر شان خانه در که کوبایی زن با محترمانه خیلی بدبخت، ماهرخ خاله شوهر اما و کرد نمی

 فکر وقتی. آوردند نمی خودشان روي به ولی دانستند می هم فامیل همه. داشت بچه تا دو ماهرخ خاله چشم از دور و

 من کنند؟باباي کار چی خواستند می حاال بودند نساخته زندگی تومان هفت دالر با اگر ها این همه دیدم می کردم می

 که بود شکسته درونش در چیزي بود شده خاکستري اش خسته نگاه در عشق که بود ساکتی مرد نبود کار و کس بی

 بی مامان به وقت هیچ او.است فرزندش و زن دادن دست از خاطر به شاید کردم می فکر و چیست دانستم نمی من

 هفته آخر ي صبحانه همیشه و »مقدمند ها خانم«گفت می و کرد می باز مامان براي را در همیشه ، کرد نمی حرمتی

 مامان تا بود چیده میز سر آماده و خریده تجریش از از زود صبح بابا بودیم خواب ما وقتی که بود مهدي مش داغ حلیم

 به خاصی زد،ارادت می تار یا خواند می حافظ غزل بود حوصله سر وقت هر.  کنه شروع آرامش با را طعطیل روز

 دادم می ترجیح من و کرد می رفتار من با حوصله با خیلی بابا.خواند می علی مدح لب زیر همیشه و داشت علی حضرت

 مهربانی مرد. کشید می را ام بینی نوك همیشه و کرد می صاف او را هایم خرابکاري. ببرم او پیش را بدم هاي نمره

 هم پیش وقتی و زدند می حرف هم با کم خیلی بابا و مامان.کند ناراحت را کس هیچ خواست نمی وقت هیچ که بود

 اذیتم بزرگم مادر هاي حرف دیگه بود شده باعث حس این و روحانی حس یک.  شد می احساس عمیقی آرامش بودند

 خاله. بودم گرفته یاد پدرم و مادر از که چیزي گذاشتم می احترام هش فقط دادم نمی گوش هاش حرف به ،دیگه نکند

. کردند می تعارف هم خودشان با جورایی یک میکنم فکر.بودند رسمی همیشه جورایی یک ولی داشتند دوستم ها

 کی ي بچه چیه؟ ماشینش کی داره؟ خدمتکار چندتا کی تره؟ بزرگ کی ي خانه بود چشمی هم و چشم بینشان همیشه

 دختر.رسه نمی بشري بنی هیچ ذهن به که جزئیاتی کوچکترین و... ره؟و می دانشگاه کدوم خونه؟ می اي رشته چه

 خاله و شهناز خاله هاي دختر بیتا و میترا. بودند نرفته در قصر سرد جنگ این از هم طفلک هاي خاله پسر و ها خاله

  .بودند کرده ازدواج کامل چشمی هم و چشم روي و خانوادگی هاي استاندارد طبق دو هر مهناز

 که هم مرسده و »دکتره پسرم« بگه بتونه مادرش تا بشه ساز دار تا آوردهبود در را خودش پدر شهناز خاله پسر شهرام

 سال و وکالت دوره ترتیب به مهناز خاله هاي پسر بهروز و بهرام.کرد می ارا دو ضریب با گفت می شهناز خاله چی هر

 که تنهاکسانی. بودند دلخوشیش تنها که سامان و آرمان داشت پسر تا دو ماهرخ خاله. گذراندند می را دبیرستان آخر

 دو هر بود برادرش رو دونباله هم سامان و پزشکی سوم سال آرمان. آوردند می خسته دل زن این لبان روي لبخند

 ولی داشتم دوست را شان همه من.نبودند پدري مچین پسر اصالً گویا و کردند می رفتار اصیل و کوش سخت خیلی
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 می دلم همیشه شهرام براي کردمو می احساس مهناز خاله دختر بیتا و سامان و آرمان به نسبت بیشري محبت

 کرده ازدواج آمریکایی دختر یک با تحصیالت اتمام از بعد پسر دانه یک و خانواده عضو کوچکترین مهرداد دایی.سوخت

 که بود باقی شکرش جاي البته. آمد سنگین داشت حساسیت اصالت مسئله به که بزرگم مادر براي کار این و بود

 فروشی فخر توانست می هنوز بزرگ مامان که بود معنا این به این و بود آمریکایی خوب ي خانواده یک از عروسش

 قولی به تا کرد کوچ آمریکا به داشت سال چهارده فقط که وقتی و بود تر کوچک سال یک مامان از دایی.کند

 فرنگ به ادامهتحصیل براي پسرم که بگوید همسر و سر به بزرگ مامان دیگر، قول به و دهد انجام عالیه تحصیالت

 ،ولی شاهان سلطنتی کاخ در که داشت ارزش قدر همان بیابان وسط دخمه یک در زندگی بابا و مامان براي.رفته

 سه آپارتمان یک حاال ما او حسابگري و تدبیر با چون بود اطرافش و اجتماعی رابط یاد به همیشه مامان خوشبختانه

 بر را مالی مسائل اگر«گفت می همیشه مامان. بودیم ساکن شهر باالي هاي خیابان از یکی در مدرن متري 130 خوابه

 البته. نبود مهم مادیات واقعاً بابا براي. »کردیم می زندگی بابا مجردي آپارتمان در هم هنوز ما میگذاشت بابا دوش

 وشیکی کامل زندگی استادي ثابت حقوق با که بود گونه این و کرد می خرج منطقی فقط نبود طلبی زیاده زن مامان

 و آوري جمع را دیگري مناسبت هر و عید و تولد هاي هدیه بودم موظف یاد می یادم وقتی از. بود کرده پا و دست

 نتیجه بودم شده تر بزرگ که حاال ولی نیست آیندي خوش مساله این بچه یکدختر براي البته. بدم بانک تحویل

 یک کردن پیدا براي دایی با مامان توصیه به پیش سال دو تابستان. دیدم می وضوح به را قبلم سال ند فداکاري

 آپارتمان مان از ولی نبود کردنی باور شاید البته. شدیم بسیج میامی قبول قابل هاي محله در مناسب قیمت با آپارتمان

 نمی فکر اقتصادي زمان آن در من. بود میامی شهر مرکز نزدیک»  بریکل«خیابان در زمینی دنبال به من چشم ها

 پدرم از که طلبی آزادي طبع شاید و دادم می ترجیح تر بسته فضاي به را باز فضاي بچگی و عقل روي از بیشتر کردم

 برتر زدم می کله سرو دیوار به دیوار ي همسایه چند با آن در باید که آپارتمانی از را مستقل زمین بودم برده ارث به

 که شدند می متذکر مدام و آشغاله سطل توي پول ریختن این گفتند می و بودند مخالف من انتخاب با خانواده. دیدم

 ولی. دیگر ایراد هزاران و شود نمی حوالی آن وارد گشت براي ها شب هم پلیس حتی که است امنی نا ي محله آنجا

 باید تو و توست ي آینده این ـ:گفتند و دادند خودم به را انتخاب حق مادرم و پدر نهایت در داشت پا یک مرغ من براي

 سال دو تا خریدم را بیغوله آن داد من به خودش زمین فروش از بابا که پولی و بانکی انداز پس با.بگیري تصمیم صحیح

 دو هنوز. بود خورده هدف به تیرش مهوش لجباز دختر ، همه نباوري عین در اما نگرفت آن از سراغی کسی حتی بعد

 قیمت حسابی من زمین و رفت باال برابر چندین آوري سرسام طرز به ها قیمت که بود نگذشته زمین آن خرید از سال

 لبخند لحظات ترین حساس در همیشه داد نمی نظري وقت هیچ بابا.شد مامان مباهات ي مایه مسئله این و کرد پیدا

 با هم من و بدهد یاد دف و تار من به داشت دوست خیلی بابا. بودم عاشقش من که بست می نقش لبانش روي آرامی

 هایم عکس گالري قرص پا پرو طرفدار و کرد می تعریف هایم نقاشی از همیشه او. نشستم می او اموزش پاي عالقه

 زمینه این در مرا نداشت دوست وقت هیچ مادرم. شدیم می بیننده دو من خود با البته. داشت بیننده یه کهفقط بود

 نمی دریغ خوندن درس براي چیز هیچ از همین براي بشوم آرشیتکت و بخوانم درس من داد ترجیحمی او. کند تشویق

 مامان ، سنگین هاي الزحمه حق با البته و بودن خودشون فن اساتید ترین معروف من خصوصی هاي معلم. کرد

 همیشه رفتم می جا هر بودم عکاسی دیوانه من اما.کرد می گلچین را ها آن من میل طبق بر و دقت نهایت با همیشه
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 در. نبودم هم آموز دانش بهترین اما نبود بد درسم. بشم معروفی عکاس روز یک که داشتم آرزو و بود همراهم دوربینم

 رشته و هنرستان به نرفتن یعنی دادم می انجام مامان حق در که بود بزرگی محبت بودن متوسط آموز دانش این واقع

  .بودم گذشته مادرم خاطر به آن از من و بود من رویاي که ،چیزي گرافیک

 که بودم عالیقم سرگرم قدر آن و بود مهیا خواستم می چه ،هر بروم پیش مامان هاي برنامه طبق بودم کرده عادت

  .کرد نمی دخالت من تربیت روش و مامان کارهاي در اصالً و بود حرف کم خیلی پدر نداشتم؛ برم و دور به کاري

  

  2 فصل

 تعطیل مدرسه میان در پنجشنبه هر. بود برده خوابم قبل شب از کنم نمی فکر یعنی بودم نگران صبح از پنجشنبه روز

 مامان. کرد نمی کار فکرم اما بود شده عادت برایم تقریباٌ حاال که کاري کنم دوره را فیزیک تا کردم سعی روز آن بود

  .بود فضا در حواسم و مقابلم در فیزیک کتاب همچنان برگشت وقتی داشت کالس صبح ها پنجشنبه

  نخوردي؟ رو ناهارت چرا پس ،مامان جان تیام تیام، ـ 

  .سیرم همینجوري دانم ،نمی نبود ام گرسنه هان، ـ 

 خورم می قهوه یه من تا بریم هم با پاشو دیگه بکنه کار مغز اون که بخوري چیزي یه باید حتماٌ من، مادر شه نمی ـ 

  .بخور تو عصرانت کنم عرض چه که ناهار هم تو

. بودم شده پاچه دست حسابی. نکردم کار هیچ هنوز من 3:30 ساعت من خداي واي چنده؟ ساعت مگه! عصرانه ـ 

 اتاقم توي رو موهام بعد و گرفتم سریع دوش یه. کردم حمله حمام طرف به. گذره می داره زمان کردم نمی فکر اصالٌ

 به جلوش که پوشیدم روش رنگ زرد شرت تی یک و سفید بلند آستین بلوز یک و کشیدم سري سر سشوار تند تند

 کم آبی جین شلوار و باشی تک تونی نمی بود نوشته پشتش و نیست آسون بودن خانم شاهزاده بود نوشته انگلیسی

 حرصم ام شده سرخ هاي لپ از دیدم آینه توي را خودم وقتی و زدم هم را ام عالقه مورد عطر ؛ تفنگی لوله رنگ

 اطاقم. بود جایش سر چیز همه کردم وارسی آخر بار براي را اتاقم زدم می باد را صورتم دست با که حالی در. گرفت

 آخرین تختم باالي دیوار روي. بودم کرده نقاشی دیوار روي خودم که بهاري سفید هاي شکوفه با رنگ کم بنفش

  .بود نظیر بی تابلوي یک کرد می توجه جلب خیلی بودم گرفته سفید سیاه صورت به بابا و مامان با که را عکسی

 هم آغوش در سفید هاي پیراهن با مجسمه یک صورت به سه هر مامان نوازشگر دست زیر من و مامان سر باالي بابا 

  .بود شده کمتر هایم گونه سرخی حاال بود راه به رو چیز همه رفتم ،جلو عقب کردم نگاه آینه به دوباره. بودیم

 از همیشه بابا و مامان آشنایان، و دوستان.بودم ندیده را خودم وقت هیچ که طوري شدم دقیق آینه تصویر به کمی 

 دوباره خواست می دلم حاال ولی. کردم نمی هم اعتنا حتی من و کردند می تعریف بروام دل تو و خوشگل من اینکه
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 هاي مدل شبیه بیشتر گفتند می همه که اینجوري وزن کیلو 50 و قد سانت 170 با. بدهند خاطر اطمینان بهم همشون

 را بالغ زن یک هاي بلندي و پستی همه اندامم و بودم رسیده بلوغ به زود خیلی من.ها بچه دختر تا بودم تبلیغاتی

 می لیز بریزي روش روغن اگر «گفت می مامان که لخت قدر آن بود، لخت و براق و مشکی سرم موهاي. داشت

 تابستان تند آفتاب با که ،سفیدي سفید و شکل بیضی صورتم. بود کمرم پایین تا بلندیش که حاال خصوصاٌ.» خوره

 مادریت خانواده به پوستت رنگ که تویه بلند اقبال از این گفت می همیشه بزرگم مامان. داد نمی رنگ تغییر هم میامی

 را بدنم هاي رگ که کردم نمی احساس حاال بودم تر گندمی کمی یه بابا مثل اگر کردم می فکر همیشه خودم و رفته

 و ام برده ارث به بابا از را مشکی موهاي و کمانی کشیده و پیوسته ابروهاي. دید شود می آن سفید پوست زیر از هم

 است کوچک و فرم خوش بینی آوردم که خوبی شانس. مامان از را بلند هاي مژه و عسلی هاي چشم رنگ و درشتی

 مردانه بینی یک که هم بابا و است کرده عمل همه اش خانواده و مامان بینی چون گذاشته، منت من سر بر خدا که

 لب. است پدرم خانواده تنها بگم بهتر یا پدرم خواهر تنها یعنی ام عمه بینی شبیه من بینی گن می که اینجوري. دارد

 را هایم دندان. کند می کامل را من صورت کوچک گرد فک و هایم گونه روي چال دو و آلود گوشت ولی کوچک هاي

 رفته هم روي.  شوم رها هم کشی سیم شر از پاییز پایان تا بودم امیدوار که کردم مرتب ارتدنسی و بختی بد هزار با

  .بودم خوشگل من گفتند می همه که چوري اون و نبود بدي ترکیب

  .ایستاده در جلو دست به بشقاب دیدم که کردم باز رو اتاقم در و اومدم خودم به مامان صداي با 

  .بخور رو ناهارت یاال ـ 

  .خورم می بعداٌ خدا، رو تو مامان خوام نمی ـ 

 سیب با مرغ ناگت گفتی می که نبودي خودت مگه. مونه نمی مغزت توي درس که اینجوري دختر آخه شه می مگه ـ 

  .دیگه بخور خوب خواي می کرده سرخ زمینی

  .شده سرد خوام نمی ـ 

  .زدم برات هم سس ببین کردم گرمش بخور ـ 

  ....خوام نمی ـ 

 گرفته ام گریه. آمد در صدا به در ،زنگ پنچم لقمه جویدن حال در. بعدي لقمه سپس و شد دهانم وارد لقمه یک زور به

 تمیز دستمال با را دهانم عجله با که حالی در و کردیم باز مصیبت هزار با را در. نبود بردار دست همچنان مامان و بود

 براي لحظه این توي که این کردن فکر به کردم شروع ام کودکانه عقل با و بودم ورودش منتظر در دم کردم می

  گی؟ می چی عشقت

 طرف به را رویم وقتی زدم پس را آن. بود دستش آبمیوه لیوان یک حاال رفت می کلنجار من با داشت همچنان مامان 

 چکمه رنگ به چرم کُت و تیره جین شلوار با اي قهوه بوت نیم. بود ایستاده رویم به رو ضرغام مهندس برگرداندم در
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 که حالی در. وقت سر همیشه مثل و نمونه همیشه مثل و تیپ خوش همیشه مثل بافتنی شیري اسکی یقه بلوز هایش،

 در جلوي مجسمه مثل من و کرد تعارف مامان. خواست ورود اجازه و کرد سالم مامان به بود انداخته پایین را سرش

 را دستم. فرستادم لعنت خودم حماقت به من و شود وارد تا خواست اجازه من از. کرد نگاهم خیره تعجب با. بودم ایستاده

 غذا ساله دو بچه یک به انگار که مامان. شد هایش کفش آوردن در مشغول ضرغام استاد تا کردم رها در چوب چهار از

  .کرد شروع دهد می

  .دخترم بخور رو ات میوه آب ، تیام ـ 

 هاي سیم فشار حاال که اي شده چفت هاي دندان با دهم تحویلش را نگاهم تر عصبانی کردم می سعی که حالی در 

  :گفتم ، کردم می احساس را ارتودنسی

  .جان مامان نه ـ 

  :گفت دوباره مامان 

  !خوبه هوشت براي این دختر بخونی درس میخواي االن ـ 

 را اش خنده داشت سعی بود معلوم که اي قیافه با ضرغام مهندس وقتی خصوصاٌ. مردم می خجالت از داشتم دیگه 

  :گفت کند کنترل

  .شوند نمی فعال مغزتون هاي تنتاکول باشید نخورده غذا اگر! شماست مامان با حق خانم تیام ـ 

 مامان از را نوشیدنی. کردم نمی نفر دو شما ي مضحکه را خودم داشت اگر ندارد تنتاکول که من مغز کردم فکر من و 

 و کرد نشستن به دعوت را مهندس مامان، که شدم آبمیوه نوشیدن مشغول بود پایین سرم که طور همین و گرفتم

 اتاقم سمت به حرفی هیچ بدون من و کند شروع را کالس که داد ترجیح و کرد رد را دعوت رسمی خیلی مهندس

 و آورد مهندس براي را بابا و خودش مطالعه اتاق صندلی مامان. آمد اتاقم سمت به من از تبعیت به هم مهندس. رفتم

  .رفت بیرون اتاق از مامان و نشست صندلی روي مهندس او تعارف از بعد

 کرد خواهش و کرد تشکر کلی مهندس. برگشت اسپرسو قهوه و شیرینی و میوه سینی یک با دقیقه سه دو از بعد 

  :گفت هم مامان. کند شروع را کالس نداره اشکال اگر و ندهند خجالتش دوباره

  .ابداٌ ـ 

  :گفت و کرد نگاه من به 

  اي؟ آماده ـ 

  :گفتم و کشیدم نفسی و کردم بلند لیوانم از را سرم زور به من 
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  !بله ـ 

 ي قیافه اتاق از مامان رفتن بیرون محض به. لرزاند را تنم که کرد من به گذرایی نگاه هم مهندس من گفتن بله با 

  :گفت گرفت می دست با را اش قهوه که حالی در و شد آهنین ماسک یک به تبدیل بود نرم حدي تا که مهندس

  داري؟ اشکال کجا از کن شروع خوب ـ 

 می تکان زبانم نه داد می فرمان مغزم نه چون بود وصل زبانم به تنی 800 ي وزنه یک یا نبودم بلد زدن حرف انگار 

  :داد ادامه مندس طوالنی مکثی از بعد.ماندم صامت همانطور.  خورد

 علی یا که نه وگر اهللا بسم داري آماده را سواالت اگر کنم انداز بر را شما اتاق بشینم ندارم وقت من خانم تیام ببین ـ 

  .سالمت به را ما و خیر به را شما

 می که خواست می دلم باز و بماند که کردم خواهش او از دست حرکت با و دستپاچگی با من که برود شد خیز نیم 

  .آمدم خودم به دوباره او صداي با که پایین انداختم را سرم. مردم

 نمی جا این دوباره من چون کنیم حل تا کنی مطرح را اشکاالت همه کن سعی بمونم تونم نمی زیاد من ببین ، تیام ـ 

  . همین اومدم مادرت روي گل خاطر به هم را جلسه یک این. آم

 این دانستم می آورد، چشمانم بر ناخواسته اشکی که بود تلخ قدر آن که حقیقتی. برگرداند حقیقت به را من حرف این 

  .ببیند مرا هم او جلسه چند از بعد داشتم امید اما است طرفه یک رابطه یک

  :داد ادامه آرامی به.  نبودم امان در ضرغام مهندس بین تیز هاي چشم از 

  .کنم شروع را درس تا شو ریلکس بخور، آب جرعه یک بیا ـ 

 دست انگشتان لیوان گرفتن حال در. گرفت طرفم به بود آورده برایش شیرینی و میوه همراه مامان که را آبی لیوان و 

 لیوان و خوردم آب جرعه یک سریع خیلی. شد هردومان العمل عکس باعث که کرد پیدا تماس هم با دویمان هر هاي

  .کردیم فیزیک جواب و سوال به شروع دو هر بود نیامده پیش بحثی هیچ که این مثل و دستم کنار گذاشتم را

 حل مشغول. کرد می منتقل آموزان دانش مغز به را ها آن راحت و نرم خیلی و بود وسیع خیلی مهندس اطالعات 

 دست رویاهاي دنیاي به را من بود ویبره روي که مهندس همراه تلفن وز وز صداي که بودم مسائل از یکی کردن

 رو و کرد تمام را تماس اُفتم می راه االن و آره یا نه تا سه دو از بعد و داد جواب را تلفن سریع خیلی و برگرداند نیافتنیم

  :گفت تعجب با بودم زده زل او به که من به

 یک که داشتم قرار جایی برم باید من دیگه خوب کنیم می حل مسئله داریم ما که ساعته یک از بیشتر کنم می فکر ـ 

  !شده دیرم ریزه
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  :دادم جواب سریع خیلی ك شد چی دونم نمی 

  .کنه حساب شما با بیاد که گم می مامان به االن. نیست اي ،مسئله مهندس کنم می خواهش ـ 

 ریخته چسب صندلیم روي انگار من و رفت در سمت به و شد بلند من حرف این محض به بود خشک مهندس صورت 

 حاضر که این بدون. رفته او که داد اطالع مامان رفتم بیرون و کردم جمع را خودم باالخره وقتی. ماندم جا همان بودند

  .کند صحبت مامان با اش الزحمه حق به راجع بشه

 را شب آن و دادم تکان را سرم فقط و کنم می فکر چی به دارم فهمیدم نمی اصالٌ یعنی.  فهمیدم نمی را خودم حال 

  .خوابیدم نخورده شام

  :گفت و کرد اعتراض بود کالفه واقعاٌ که مامان بودم گُم در سر جمعه روز

 چیه مشکلت حاال. کردم که کنم استخدام فیزیک تدریس براي را ضرغام مهندس برات، خواستی من از تیام ببین ـ 

  چته؟ تو هست معلوم ؟اصالٌ

  :گفت و کرد پدرم به رو بعد و 

  .کنه نمی گوش که رو من حرف بگو بهش چیزي یه تو علی ـ 

  :گفت مامان به و کرد نگاهم محبت ،با بابا 

  .کنه می فکر زندگیش کتاب حساب به داره شده بزرگ دخترم! مهوش ـ 

  :گفتم و کردم جور و جمع را خودم باشد خوانده را ذهنم بابا نکند که این از دستپاچه و شرمنده 

  .دادین گیر من به هم شما مامان،. ندارم هم مشکلی ،هیچ خوبه خوبه حالم من ـ 

  :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با مامان 

  خانم؟ دختر چیه دادین گیر از منظورت ـ 

 توي اش همه یکشنبه و شنبه.رفتم اتاقم به و کردم خواهی عذر سریع شدم خارج خودم حد از شدم متوجه من و 

 و بابا و مامان طرف از و بدهم مهندس به که داد چک یک مامان دوشنبه.زدم نمی حرف کس هیچ ب و بودم هپروت

 کالس وارد مهندس وقتی. کند هماهنگ مامان با یا و خودم با یا رو بعد ي جلسه که بخوام ازش و کنم تشکر خودم

 و پرید بیرون کالس از زنگ صداي با فاصله بال و نظر مورد مبحث سر رفت سریع خیلی بود دیگري جاي حواسش شد

 دیدن با و کرد نگاه عقب به پله راه توي من پاي صداي با کردم دنبالش دوان دوان مامان، امانتی ي محموله با هم من

  :گفت و کرد پا آن و پا این دل دو من
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  .بعد زنگ براي بزار داري اشکال خواي می چی ـ 

  :گفتم و گرفتم طرفش به را پاکت و رساندم او از باالتر پله یک به رو خودم سریع من 

  .....بعد ي جلسه گفتند. زحماتتون از ممنون هم خیلی و بدهم شما به که من به دادند مامان را امانتی این ـ 

  :گفت و برگرداند طرفم به را پاکت دست با حرفم وسط پرید که 

 همین داري اشکالی اگر نداري احتیاجی من به شما ضمن در. بودم نیامده پول براي من بگید و کنید تشکر مامان از ـ 

  .کنم می حل برات مدرسه توي جا

  :گفتم سریع چون. شد خراب سرم روي دنیا انگار 

  ... کنکور براي اصالٌ و دارم اشکال خیلی من خدا به نه ـ 

  :گفت و کرد قطع رو حرفم آرام 

  .ام شرمنده من کنید معاف رو من حال هر به. بدهید کنکور خواستید نمی شما کردم می خیال ـ 

 وضع واقعاٌ. بود جیبم توي چک پاکت گذاشتن ام عاقالنه کار تنها رسیدند من به نگار و یاسی و پانی وقتی. رفت و 

  :گفت و کرد بغلم پانی. نداشتم آیندي خوش

  شدي؟ دیوونه دختر؟ شده چی ـ 

  :پرسیدند می ریز یک و بودند کرده بغلم ه نگار و یاسی حاال. کردم گریه خودي بی و گریه زیر زدم من و 

  گفت؟ چی گفت؟ بهت چیزي شد؟ چی ـ 

  !!!ها کنن می مسخرمون شده؟ چی گن می مردم االن نکن گریه دختر ا ، ا ـ 

 من به هم نگاهی نیم حتی اون چون شد طاق طاقتم. کنم قهر باهاش گرفتم تصمیم خودم پیش بعد ساعت کالس 

  :گفت و آمد دنبالم به مامان. زدم هم به محکم را در و رفتم اطاقم به و دادم مامان به رو چک روز اون.نکرد

  کنی؟ می جوري این چرا شده چی چیه؟ ـ 

  .کنید نمی درك رو من اصالٌ شما برم خوام می من. بمونم خوام نمی دیگه آمریکا برم خوام می ـ 

  :گفت مامان 

  !سرت به زده که باز ـ 
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 بعد روز. خانه ماندم و نرفتم مدرسه بود اي بهانه هر به روز آن فرداي. گذاشت تنها را من مگو بگو کلی از بعد خالصه 

 یه کنم می فکر و بود شده نگران دارم دوست ، دوستانم با بودن براي را مدرسه دانست می که مامان. طور همین هم

  :گفت یاسی. آمدند خانه به دیدنم براي سه هر نگار و پانی و یاسی چون. بود گرفته تماس یاسی با جورایی

  .سهیل ي ستاره سالم ـ 

 نگاه بر دورو به کرد شروع یاسی. تو آمدند کردند می باز را هایشان کفش که حالی در سرش پشت هم نگار و پانی 

  :گفت و کردن

  بذاري؟ بیرون خونه از رو پات نیستی حاضر خاطش به که اینجا کردي قایم رو کی بگو راست کلک ـ 

 تا. کردم می نگاه شون سه هر به تفاوت بی من اما! کردن اذیت و گفتن متلک به کردن شروع خنده با هم نگار و پانی

  :گفت یاسی. کردم می احساس رازم شدن برمال خاطر به که خجالتی پوشاندن در سعی حدي

 موش رو دندونات گم نمی مامانت به کن باز رو دهن این کم یه نترس! گیري می هم سکوت روزه که حاال خوب ـ 

  !خورده

  :گفت شد می نگران داشت انگار که پانی 

  .نکن اذیتش یاسی ـ 

  :گفت نگار و 

  چته؟ هست معلوم هیچ تیام شده چت تو ـ 

  :گفتم جانب به حق صورت با 

  .دمقم خورده یه فقط نیست چیزي هیچی ـ 

  :گفت یاسی 

  .اومده درازت زبون ون سر مالیی بال شد می باورم داشت دیگه چون زدي حرفی یه که الحمداهللا ـ 

  :گفتند و شدند شاکی هم نگار و پانی 

  !دیگه نکن شوخی ،یاسی ا ـ 

  : گفت یاسی 

  داره؟ شوخی بشه زبون بی آدم بود؟ چی شوخیم وا ـ 
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  :گفت و کرد اخمی نگار 

  نرفتی؟ هم رو نقاشیت کالس که شده چت واقعاٌ حاال خوب ـ 

  :گفتم و. رفتم وا موقع همان و شده اسفبار خیلی موضوع شدم متوجه تازه 

  کنم؟ کار چی حاال بریزم؟ سرم به خاکی چه واي ـ 

 و زدم خودم سر به. نیست دسترس در که داد پیغام اش گوشی. گرفتم رو ماهان استاد شماره و تلفن سمت به دویدم 

. نبود یاسی نگارو و پانی به حواسم اصالٌ و ها دکممه دادن فشار و رفتن راه به کردم شروع هدف بی هاي آدم مثل

 ها آن به را حواسم شدم آروم وقتی. کردم گریه سیر دل یه و گریه زیر زدم دیدمشان تازه انگار برگشتم امید نا وقتی

 خوشحال خیلی آمد خانه به مامان وقتی.نکردم فکر دیگر چیز هیچ به که شدم گرم سر قدر آن ها بچه با روز آن و دادم

 بود گذار و گشت عاشق مامانم. ببرد کوه به را ما هفته آخر شده جوري هر داد قول و داد سفارش پیتزا همه براي و شد

 بودیم نشسته بابا و مامان با رفتند ها بچه وقتی. کردم فراموش را چیز همه تقریباٌ و شد تقویت حسابی روحیم خالصه و

 چرا دانم نمی اما داشتم دلهره و بود سرم توي فکر تا هزار دوباره شب آن.کند صحبت ماهان استاد با داد قول مامان

 شیر لیوان با همچنان نه،مامان ولی. برم مدرسه به خودم بذاره و بره مامان که داشتم دلهره قدر آن دوش زیر صبح فردا

 با جکار خانم که داشتیم عربی اول زنگ.  نگفتم هیچ مدرسه راه در.بود من آمدن بیرون منتظر زده کره تست نان و

 دل من و داشتیم فیزیک دوم زنگ.کنیم نگاه انتگرال فرمول عنوان به ماضی فعل صرف به باید ما داشت اصرار جدیت

 و نشستم کالس سر بود جوري هر خالصه. باشم عادي یا و کنم قهر کنم، ناز خواهم می دانستم نمی. نبود دلم تو

 کرد سعی و آمد کالس سر ها اولی سال فیزیک معلم روز آن.است اهمیت بی برایم وجودش کنم ادعا دادم ترجیح

 از معلم خروج و تفریح زنگ تا که بود رفته فرو مرگباري سکوت در کالس تمام. کند دوره را قبل ي هفته هاي درس

  :گفت می یکی. گفت می چیزي یه کسی ه و کرد طغیان آتشفشان او رفتن از بعد. داشت ادامه کالس

  .کرده تصادف ضرغام مهندس کنم فکر ـ 

  : گفت می دیگه یکی و 

  .خورده سرما ـ 

  .داره خانوادگی مشکل ـ 

  .کنه می عروسی داره ـ 

 دکتر بود شده باعث او. بگذرم غیبتش از اهمیتی بی با کردم سعی بودم عصبانی او از هنوز که من و گذشت روز آن 

 که کرد نمی قبول استاد نبود مامان روي گل خاطر به اگر.کند کنسل کالٌ را ماه آن هاي کالس و برنجد من از ماهان

 به مامان هفته آن آخر. بود دردناك هم فکرش. کند گیري اشکال باهام ماه در بار دو هم اون و تعلیقی صورت به
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 در بود ناراحت کم یه مامان کمر چون و خندیدیم حسابی و برد کوه به رو یاسی و نگار و پانی و من و کرد عمل قولش

 صورت که بودم یاسی هاي بازي مسخره از انداختن عکس مشغول.رفتیم تر باال ما و کند استراحت تا ماند دو ایستگاه

 کالس از تقریباٌ یعنی داشتن عالقه بهم داییش پسر و نگار که بود مدتها. کرد دورتر اي نقطه متوجه را ما ي همه نگار

 البته بود تیپی خوش و قیافه خوش پسر سامان. بویم خبر با ازش ما همه و بود افتاده جا کامالٌ امر این و راهنمایی اول

 در این اما بود شوخی و خنده مشغول دختر تا چهار و پسر تا سه با سامان روز آن ؛ نداشت کم او از چیزي هم نگار

 رفته سامان سمت به نگار بیاییم خودمان به آمدیم تا.  بود هیچ ها دختر از یکی با او ي دوستانه حد از بیش رفتار مقابل

  :گفت نگار. کردم پرواز تقریباٌ نگار دنبال به هم من و بود

  !ها طرف این از خان سامان سالم ـ 

  :گفت بود خورده جا حسابی که سامان 

  خوبی؟. سالم ـ 

 می سیر ها آسمون تو نگو گیرید می پاتون زیر از سراغی کمتر ها روز این گفتم! شما هاي پرسی احوال از خوبم ـ 

  .کنید

  :گفتم من و. کرد نگاه من به مستاصل و مضطرب سامان 

  .کنیم عوض هوایی یه آمدیم هم ما کوه، آمدید هم شما خوب ،چه خان سامان سالم ـ 

  :گفت فاصله بال نگار اما زدم اي احمقانه حرف چه نکردم فکر و 

  .کنیم می عوض هوا هم با هممون اینجوري کردید خوبی کار خیلی که واقعاٌ ـ 

  :گفت و کرد نگاه سامان به حالتی یه با بود ایستاده آرام حاال تا که سامان کنار دختر

  زنی؟ می حرف باهاشون تو کین ایها مدرسه بچه این سامان ـ 

  :گفت بود فریاد به شبیه بیشتر که صدایی با ،نگار کند باز را دهنش سامان که این از قبل 

  .دادند یاد زدن حرف خان سامان به که همونین ها این ـ 

  :گفت شده گرد چشمان با و برگشت نگار سمت به داشت گري میانجی در سعی که سامان 

  . باش زدنت حرف مواظب نگار ـ 

 و کشیدند می را سامان سامان ،دوستان که رسید جایی به کار و نگار یکی و گفت سامان یکی. گرفت باال دعوا خالصه 

  :گفت بود شده دمغ حسابی که پانی. رفتیم ما خانه به نگار زاري گریه میان در. را نگار ما
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 داییت ي خونه رو پات دیگه اصالٌ پسر زیاده که چیزي قحطه، پسر مگه.  آورده رو نوبرش کرده خیال نگار کن ولش ـ 

  . نذار

 ي خانه بریم مدرسه از قبل صبح شد قرار و بمونه ما ي خونه تا گرفت را نگار اجازه مامان بود که جوري هر شب اون 

 و کرد صحبت باهاش خیلی مامان گرچه گذراند را سختی شب نگار.  بردارد را اش مقنعه مانتو و مدرسه وسایل تا نگار

  .زوده او براي هنوز شکست و افسردگی این که بقبوالند بهش کرد سعی

  .گذشت منوال همین به هم فردایش. گرفتیم جشن خودمون براي الکی و کردیم گرم را سرش ها بچه با بعد روز 

 مهندس. بود لحظه آن تا زندگیم شک بزرگترین که شد وارد ما کالس به ممکن شک بزرگترین فیزیک زنگ دوشنبه 

 آرامش به را کالس ها بچه شمار بی هاي سوال مقابل در و کرد پرسی احوال و سالم ها بچه با باز روي با امینی

  :گفت و کرد دعوت

 ادامه کالس روال به وقفه بدون و پیش حرف بی کنم می سعی بعد به این از و برشتم من محترم هاي خانم خوب ـ 

  .کردند تمام را جوانمردي من حق در مدت این توي که هستم ضرغام مهندس هاي محبت مدیون واقعاص من. بدیم

 آقاي. کردم نمی احساس را نبضم چون بودم مطمئن آره. مردم کردم می خیال من ولی گفت می چیزي یه کسی هر 

 سر به ضرغام آقاي و است خودش گردن بر کالس فیزیک استادي بعد به تاریخ آن از که داد اطمینان کالس به امینی

  :پرسید کند سوال را درسی اشکال شد نمی رویش که پانی. آمدند نمی کوتاه ها بچه اما برگشتند سابغشون کار

  کنند؟ می تدریس مدرسه کدوم ضرغام مهندس استاد، ـ 

  .بود بزرگی مردانگی االنصاف و الحق و کردند لطف من به ایشون ها بچه.  نیستند مدرس ضرغام مهندس آقاي ـ 

 حتی چون. بود شده عزادار مدرسه تفریحانگار زنگ. بودم مرده همچنان من ولی برگشت سابق روال به درس کالس 

  .بود دمق هم نژاد رحمتی خانم

 بلند اجازه نشانه به را دستش شقایق ، کرد صحبت به شروع ورود بدو از استاد و داشتیم فیزیک دوباره هم بعد زنگ 

 داشته نگه باال را دستش همچنان رفت می سرخی به صورتش که شقایق کرد، می صحبت او به توجه بی استاد اما کرد

  :گفت امینی آقاي خره باال تا. بود

  . شه می منفجر اطمینانتون سوپاپ ندم اجازه اگر کردم احساس موحدي ،خانم بفرمایید ـ 

  :گفت بود طبعی شوخ دختر که شقایق و خنده زیر زدند ها بچه

  .هستم 2000 ایزو استاندارد داراي من فچون استاد نباشید من نگران ـ 

  :گفت و کرد دعوت آرامش به را کالس امینی آقاي. شد تر شدید ها بچه خنده شلیک 
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  امرتون؟ ،حاال خوب ـ 

  :گفت جانب به حق ي قیافه با شقایق 

  کردند؟ رها نصفه را ها درس که شه می چی ضرغام مهندس تکلیف پس ـ 

  : داد جواب کوتاهی لبخند با کند کنترل را اش خنده کرد می سعی که حالی در امینی آقاي 

  .کنیم می تمامشون هم با چون نباشید تمام نیمه دروس نگران ـ

 یاسی گفت، می چیزي یه کسی هر تفریح زنگ خوردن با رسید پایان به ها بچه هیاهوي و بهت میان در هم زنگ آن

  :گفت می

  .معرفتیه بی آدم عجب واقعاٌ کند عقد جا در را ما همه گیره می تصمیم باالخره ضرغام آقاي کردم می فکر من ـ 

  :گفت بود گرفته حرصش یاسی هاي بازي مسخره از که پانی 

  .کنه عقد رو ما همه تونه می ایشون کردین فرض شما دین کدوم توي خنگ، آخه ـ 

  :داد ادامه جدیت با یاسی 

  .اي آتیشه دو مسلمون یه کردم می فکر بعیده تو از حرفا این پانی وا ـ 

  :گفت و برد باال تسلیم عالمت به رو هاش دست و پرید جاش از یاسی که بود شده براق براش پانی 

 زن مقامی مهال اول، زن نژاد رحمتی خانم. گرفت می شرعاٌ عقدي زن چهارتا اگر بکن رو فکرش بابا، کردم غلط ـ 

 می عالی قدر چه واي. حرمسرا هاي شاپرك هم مون بقیه چهارمی سوگولی هم خودمون تیام این و سوم زن الهام دوم،

  .شد

 از متعجب من اما سرشف دنبال به پانی و در سمت به دوید خنده با یاسی چون. یاسی از نه بود خبري پانی از نه دیگه 

  :گفت داشت پیش روز چند از بهتري اوضاع نگار که بودم در به خیره یاسی حرف

  شده؟ چت تو ـ 

  :دادم جواب تدافعی حالت به من 

  .بزنتش سیر کتک یه بگیره پانی حقشه. گیره می شوخی به رو چیز همه دیوانه یاسی این. نیست چیزیم وا، ـ 

  :گفت نگار 

  .بشی چهارم زن تو گفتف که این وا ـ 
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  :دادم جواب و کردم جور و جمع رو خودم من 

  .دیگه گه می پرت و چرت خوب ـ 

  .خانوما خانم گه نمی هم بیراه پر خوب ـ 

  .گذاشت نمی محل من به اصالٌ که اون ؟ زنی می رو حرف این چرا ـ 

  :داد جواب خاص ژست با نگار 

  .خانم ، درون سر از دهد می خبر چهره ـ 

  چیه؟ منظورت ـ 

  :داد جواب و زد دستم پشت آرام نگار 

  .خانم هیچی هیچیف ـ 

 بچه از یک هیچ با اتفاق این درباره. کنم فکر دیگري چیز به که بودم آن از تر دیوانه من ولی رفت فرانک سمت به و 

  :گفت آمد اتاقم به مامان که وقتی عصر.نزدم حرف ها

  شده؟ چی دوباره ـ 

  :دادم جواب بودم کرده خم تارم روي را سرم که حالی در 

  .بزنم شور توي رو آهنگ این تونم نمی چرا دونم نمی! هیچی ـ 

  :گفت مامان 

  همی؟ تو شده چی گفتم ـ 

  :دادم جواب بدهم خودم به فکر براي فرصتی که این بدون 

  .دارم اشکال واقعاٌ من بگیرید، برام ضرغام آقاي با جلسه یه شه می اگر ـ 

  :گفت آرام مامان 

  .کنم می سعی ـ 

  :گفت شد می اتاق وارد که حالی در مامان بعد ساعت نیم 
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 بگی او به داري اشکالی اگر گفتن. خوبه هم خیلی قرار از و برگشته خودتون معلم گفتن ضرغام آقاي جان مامان ـ 

  .مجربیه معلم واقعاٌ امینی آقاي چون. بیاد اشکال حل براي

  .بود پرواز حال در فکرم ولی نزدم حرفی دیگه 

 نژاد رحمتی خانم حتی بود برگشته عادي روال به ها بچه اکثر زندگی. بودم ها دیوانه مثل واقعاٌ من و گذشت روز چند 

 مهندس من اما. آمد می بار یک هفته س دو هر که مدرسه دار حساب به بود کرده معطوف را توجهش گذشته مثل هم

  .کردم نمی فراموش را ضرغام

  .بودم مامان دانشگاه در جلو کنم فکر که این بدون پنجشنبه روز آن 

 بعد و گرفت تماس دوباره من خواهش با و اکراه با مامان. بگیرد تماس ضرغام مهندس با کردم اصرار مامان به دوباره 

  :گفت من به رو تماس از

 وقت همه این با بود مهم جلسه یه سر خدا بنده آخه دادي؟ کیر یکی این به چرا تو معلم، همه این آخه جون دختر ـ 

  .بگیرم وقت امینی آقاي از برات من که اینه در صالح گفت و گذاشت

  :گفت و آمد دنبالم مامان. رفتم جا آن از قهر حالت با بود شده طاق طاقتم دیگه 

  .خدا اي. ریم می هم با دارم بر رو وسایلم کن صبر گی می بریم هم با وایسا ، دختریه عجب ، ا ـ 

  .نشستم ماشین عقب عصبانیترفتم و غیظ با ولی برگشتم مامان ماشین با ناچار به کشید را دستم و 

 و زد می شدت به قلبم. کردم پیدا رو ضرغام مهندس ي شماره زور هزار با و رفتم مامان تلفن دفتر سر دزدها مثل شب

 جایش ندامتم احساس زود خیلی ولی بودم نزده وسایلش به دست مامان ي اجازه بدون حاال تا من. داشتم بدي احساس

 تراس به و داشتم بر را موبایلم ، کردم می کاري باید نداشتم طاقت دیگه. داد ضرغام مهندس صداي شنیدن شوق به را

 صداي رفت می ها شماره روي آگاه خود نا دستم. پیچیدم دورم را پتو و زدم چمباتمه راحتی صندلی یک روي و رفتم

. داد جواب باالخره ممتد بوق چند از بعد نیستم دنیا این توي اصالٌ کردم احساس. شد هماهنگ قلبم ضربان با بوق

 با ندادم نشان العملی عکس هیچ که بودم شده صدایش محو قدر آن. شنیدم می را صدایش ها مدت از بعد من خداي

  :گفت می آرام شده بیدار خواب از بود معلوم که مردانه ي رگه دو صداي و خستگی با که او به باز دهان

  !بفرمایید اَلو، ـ 

 فشار را مجدد گیر شماره ي دکمه کنم فکر اینکه بدون. بود کرده قطع را تلفن. زد می ممتد بوق گوشی آمدم خودم به 

  :گفت آرام و برداشت را گوشی سریعتر دفعه این. دادم

  اَلو؟ ـ 
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  :داد ادامه بار چند کردم سکوت باز که بود نواز گوش چنان صدایش ي مردانه طنین 

  اَلو؟ ـ 

  :گفت دوباره نشنید جوابی وقتی 

  .بفرمایید کنم می ،خواهش بفرمایید ـ 

  :داد جواب اول بوق با زدم را ردیال دکمه دوباره.  شد قطع تلفن صدایی با بعد و 

  .بفرمایید بله، ـ 

  :داد جواب آرام خیلی نزدم حرفی 

 ولی زنید می زنگ شب وقت این که است احمقانه کم یه کنید نمی فکر دارم را شما ي شماره من ولی!  ببخشید ـ 

 مسئولین به رو ات شماره وقت اول صبح فردا و کنم می خاموش رو ام گوشی ندید رو جوابم اگر. کنید می سکوت

  .کنند کنترل که دهم می مخابرات

  :دادم جواب دستپاچگی و عجله با بود ضرغام مهندس خود. بود هوشیار هوشیارِ. نبود آلود خواب دیگر صدایش 

  ! نه ـ 

  :گفت بعد و کرد مکثی. شدم ساکت دوباره و 

  خواي؟ می چی بزن حرف شدي ساکت چرا ـ 

  :گفت ندادم جواب 

  .زندگیم دنبال برم کنم قطع بذار بگی خواي نمی اگر زدي؟ زنگ چرا بگو اقالٌ. گرفتی چشمامون از رو خواب ببین ـ 

  :دادم جواب 

  .نه ـ 

  چه؟ یعنی ـ 

 کا چه زد می زنگ اگر خدایا. گریه زیر زدم و کردم قطع را گوشی تونستم، نمی دیگه. بود شده رگه دو دوباره صدایش 

  .نزد زنگ ولی کردم می

 می شنیده آرام مهندس صدي و بود گوشم روي گوشی اومدم خودم به وقتی بودم حالت همون به قدر چه دونم نمی 

  .شد
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  ...ها... آه االن همین میکنم خاموش رو تلفنم نزنی حرف اگر ببین ـ 

  :دادم جواب آگاه خود نا 

  .کنم می خواهش. نکنید قطع نه، ـ 

  :گفتم دوباره شد طوالنی که سکوتش 

  کردین؟ قطع ـ 

  :داد جواب. کرد نرم را دلش انگار ام ملتمسانه لحن 

  زدي؟ زنگ شب وق این که داشتی کار چه. کنم می قطع نزنی حرف اگر ولی نه، ـ 

  :گفتم و زدم دریا به دل باالخره ولی بودم دل دو

  کنین؟ نمی قطع بزنم حرف اگه ـ 

  .بشنوم واضح صداتو که این شرط به ، نه ـ 

  .»بار یه شیون و بار یه مرگ بشنوه صدامو بذار «گفتم خودم پیش بودم زده حرف آرام خیلی حاال تا 

  .بشنوم صداتونو میخواست دلم... دلم من سالم، ـ 

  :گفت بعد کرد مکث دوباره 

  .آشناست خیلی صدات تو ـ 

  ....نشدید حاضر ولی شناسید می منو شما. بله ـ 

 را ام شماره که هم حاال زدم زنگ که کردم اشتباه اولش از است فایده بی سکوتم دونستم می خوردم رو حرفم بقیه 

  :گفت. بودم کرده اذیتش.داشت

  .رفت طاقتم بگو داري حرفی اگه.  بخوابم باید. دارم کار هزارتا فردا ببین! بزن حرف چی؟ نشدم حاضر ـ 

  .....هاه امینی آقاي من گفتین شما شما خوب امروز من شما امروز امروز،. تیامم من ـ 

  .داشت عصبانیت ي رگه حاال صدایش بود آمده بند نفسم 

  کردي؟ فکري چه تو! شب وقت این اونم بزنی؟ زنگ من به که گفت تو به کی آوردي؟ کجا از رو من ي شماره تو ـ 

  :گفتم گریه هق هق میان کردم گریه و ترکید بغضم 
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  .کنم خواهشمی. ببینم را شما خوام می من ـ 

  .بود عصبانی خیلی دیگه حاال 

   وحشم؟ باغ میمون من مگه ببینی؟ رو من میخواي ـ 

  :گفتم بودم شده هول 

  .... من من مهندس زنین می حرفیه چه این نه ـ 

  .کنین می تلف وقت و ذارین می قرار هم با که هایی فوکُلی جوجه اون از ام؟ کی من کردي فکر چی؟ تو ـ 

  :گفتم و پریدم هایش حرف میان در. کنم کنترل را ام گریه صداي توانستم نمی دیگه حاال 

  .کنم می خواهش. کنید صبر کنم می خواهش. نداشتم منظوري اصالٌ من اصالٌ من خدا به ـ 

  :گفتم همین براي. نگفت چیزي. شنیدم می گوشی توي را تندش هاي نفس صداي 

  .دارم دوست رو شما من من من، ضرغام، مهندس ضرغام، آقاي ـ 

 از بعد دو.  نخوابیدم شب آن. کردم می گریه بارون مثل بود کرده قطع را گوشی. آورد خودم به را من ممتد بوق صداي 

 روز آن. گیج گیجِ بودم گیج. بگم کی به بگم، باید چه بکنم، باید کار چه دانستم نمی. آمدم بیزون اتاق از که بود ظهر

  .کند توجه من به بیشتر باید گفت می بابا به. بود شده حساس خیلی مامان. بود جهنم

  .خودشه حال توي و زند می تار دیدم رفتم کتابخانه به وقتی بروم کتابخانه به خواست بابا ظهر از بعد

 سفید آزاد نخی پیراهن. داشت اي برازنده و قوي هیکل بود شده افتاده جا که حاال حتی بود، اي قیافه خوش مرد بابا 

 روحانی حالت او به آمد می گردنش زیر تا و بود نمایان آن الي به ال سپید تارهاي که مشکی مواج موهاي و رنگش

 بابا و کردم باز آرام را چشمانم رسید نمی گوش به تار نواي آمدم خودم به وقتی بستم را چشمانم و نشستم آرام. داد می

 نمی سبز راهش سر روزها این همین خاطر به گفتم نمی دروغ بابا به. بودم بابا عاشق من. کند می نگاهم که دیدم را

  :گفت مالیمی لحن با. بگم دروغ بهش نخواهم تا شدم

  .شنوم نمی رو تو تار صداي شدي لطف کم خیلی روزها این ـ 

  :پرسید بابا. پایین انداختم را سرم و گرفتم دندان به را لبم 

  بگی؟ برام بخواي که هست چیزي ـ 

 و خواند اي فاتحه. برداشت را حافظ کتاب و جایش سر گذاشت را آن بعد و کشید تار به دستی بابا نکردم حرکتی هیچ 

  .کرد زمزمه به شروع و زد تفال
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  /کند عیب فضول آن عشق و رندي به مرا 

  /کند غیب علم اسرار بر اعتراض که 

  /گناه نقص نه ببین محبت سر کمال 

  /کند عیب به نظر افتد هنر بی که هر که 

  /بوي برآید نفس آن بهشت هور عطر ز 

  /کند حبیب عبیر ما ي کده می خاك که 

  /ساقی ي غمزه اسالم ره زند چنان 

  /کند حبیب مگر مهبا ز اجتناب که 

  /است دل اهل قبول سعادت گنج کلبه 

  /کند ریب و شک نکته این در که کس مباد 

  /مراد به رسد گهی ایمن وادي شبان 

  /کند شعیب خدمت جان به سال چند که 

  / حافظ ي خانه بچکاند خون ي دیده ز 

  /کند شیب زمان و شباب وقت یاد چو 

  .کشید آغوش در مرا و زد زانو آمد من طرف به و بست را حافظ 

  .شده بزرگ قدر چه من کوچولوي دختر ـ 

. بگم براش را احساسم توانستم می کاش اي زدم، می حرف باهاش کاش اي. کرد نوازشم بابا و گریه زیر زدم من و 

 می بد چیزاي و بودند فراري مادرشون و پدر به عشقی مسائل گفتن از ها بچه ي همه وقتی نه اما بشم سبک شاید

  :گفت بابا دادم تکان را سرم. خودم مال بود، خودم مال عشقم اما داشتم دوست را بابا من. بود ممکن غیر این نه گفتن،

  گی؟ می بهم شد موقعش و خواست وقت ،هر بابا دختر ـ 

  .مردم می داشتم خجالت از من. نگفت چیزي دیگر و بوسید را سرم 
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 توي تلفن گوشی آمدم خود به وقتی و چرخیدم و زدم غلت قدر آن خواب رخت توي. کردم بازي شامم با شب آن 

 پس. بزنم نداشتم حرفی اما گیر پیغام روي رفت تلفن بشم قطع به موفق اینکه از قبل. زد می آزاد بوق داشت دستم

  .کردم گریه صبح تا و سرم روي کشیدم را پتو و کردم قطع را تلفن

  : گفتم و کردم لج چون بود بدي روز فردا 

  .رم نمی مدرسه ـ 

 را روز آن بود شده کالفه که ومامان ضرغام مهندس با جلسه یه بود چیز یک فقط شرطم. شد می دیوانه داشت مامان 

. گرفت تماس ضرغام مهندس با هم بعد و بود سابقه بی کاریش تاریخ توي که گرفت اضطراري مرخصی دانشگاه از

  :گفت و من به کرد رو اضطراب پر ي دقیقه چند از بعد

 از کاري براي دیگه ي هفته دارن ایشون چون نداره امکان وجه هیچ به گن می و نکردند قبول ضرغام مهندس ـ 

  .رن می ایران

  .کردم جور و جمع را خودم دستپاچه. سرم توي خورد پتک مثل مامان حرف 

  .دم می قول نزنم حرف حرفتون روي وقت هیچ دم می قول. خدا به رو تو پیششون بریم بگیر آدرسشو مامان ـ 

  .کرد می نگاه را من تعجب با مامان و 

  .تیام بعیده تو از گانه بچه کارهاي این. نمیکنم رو کار این هرگز ممکنه، غیر نه ـ 

  .کن باور. دم می قول بهت.کشم می رو خودم دیگه خونم، نمی درس رم،دیگه نمی مدرسه دیگه منم پس ـ 

  .زد صدایم در جلوي ساعت نیم از بعد و اتاقش توي رفت که دید چی صورتم توي مامان دانم نمی 

  .کنی ریزي آبرو مهندس پیش بري خواي نمی مگه شو حاضر شو بلند ـ 

 مامان صداي که بود نگذشته دقیقه پنج از بیشتر ولی کردم تن لباس و گرفتم دوش طور چه دونم نمی جهیدم جام از

 راه کل و گفتم هوا روي را چشم. مدرسه رم می جا اون از بعد چون بپوشم را مدرسه ي مقنعه مانتو باید که داد تذکر

  .نزدم حرف

  .خودشه حال توي و زند می تار دیدم رفتم کتابخانه به وقتی بروم کتابخانه به خواست بابا ظهر از بعد

 سفید آزاد نخی پیراهن. داشت اي برازنده و قوي هیکل بود شده افتاده جا که حاال حتی بود، اي قیافه خوش مرد بابا 

 روحانی حالت او به آمد می گردنش زیر تا و بود نمایان آن الي به ال سپید تارهاي که مشکی مواج موهاي و رنگش

 بابا و کردم باز آرام را چشمانم رسید نمی گوش به تار نواي آمدم خودم به وقتی بستم را چشمانم و نشستم آرام. داد می
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 نمی سبز راهش سر روزها این همین خاطر به گفتم نمی دروغ بابا به. بودم بابا عاشق من. کند می نگاهم که دیدم را

  :گفت مالیمی لحن با. بگم دروغ بهش نخواهم تا شدم

  .شنوم نمی رو تو تار صداي شدي لطف کم خیلی روزها این ـ 

  :پرسید بابا. پایین انداختم را سرم و گرفتم دندان به را لبم 

  بگی؟ برام بخواي که هست چیزي ـ 

 و خواند اي فاتحه. برداشت را حافظ کتاب و جایش سر گذاشت را آن بعد و کشید تار به دستی بابا نکردم حرکتی هیچ 

  .کرد زمزمه به شروع و زد تفال

  /کند عیب فضول آن عشق و رندي به مرا 

  /کند غیب علم اسرار بر اعتراض که 

  /گناه نقص نه ببین محبت سر کمال 

  /کند عیب به نظر افتد هنر بی که هر که 

  /بوي برآید نفس آن بهشت هور عطر ز 

  /کند حبیب عبیر ما ي کده می خاك که 

  /ساقی ي غمزه اسالم ره زند چنان 

  /کند حبیب مگر مهبا ز اجتناب که 

  /است دل اهل قبول سعادت گنج کلبه 

  /کند ریب و شک نکته این در که کس مباد 

  /مراد به رسد گهی ایمن وادي شبان 

  /کند شعیب خدمت جان به سال چند که 

  / حافظ ي خانه بچکاند خون ي دیده ز 

  /کند شیب زمان و شباب وقت یاد چو 

  .کشید آغوش در مرا و زد زانو آمد من طرف به و بست را حافظ 
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  .شده بزرگ قدر چه من کوچولوي دختر ـ 

. بگم براش را احساسم توانستم می کاش اي زدم، می حرف باهاش کاش اي. کرد نوازشم بابا و گریه زیر زدم من و 

 می بد چیزاي و بودند فراري مادرشون و پدر به عشقی مسائل گفتن از ها بچه ي همه وقتی نه اما بشم سبک شاید

  :گفت بابا دادم تکان را سرم. خودم مال بود، خودم مال عشقم اما داشتم دوست را بابا من. بود ممکن غیر این نه گفتن،

  گی؟ می بهم شد موقعش و خواست وقت ،هر بابا دختر ـ 

  .مردم می داشتم خجالت از من. نگفت چیزي دیگر و بوسید را سرم 

 توي تلفن گوشی آمدم خود به وقتی و چرخیدم و زدم غلت قدر آن خواب رخت توي. کردم بازي شامم با شب آن 

 پس. بزنم نداشتم حرفی اما گیر پیغام روي رفت تلفن بشم قطع به موفق اینکه از قبل. زد می آزاد بوق داشت دستم

  .کردم گریه صبح تا و سرم روي کشیدم را پتو و کردم قطع را تلفن

  : گفتم و کردم لج چون بود بدي روز فردا 

  .رم نمی مدرسه ـ 

 را روز آن بود شده کالفه که ومامان ضرغام مهندس با جلسه یه بود چیز یک فقط شرطم. شد می دیوانه داشت مامان 

. گرفت تماس ضرغام مهندس با هم بعد و بود سابقه بی کاریش تاریخ توي که گرفت اضطراري مرخصی دانشگاه از

  :گفت و من به کرد رو اضطراب پر ي دقیقه چند از بعد

 از کاري براي دیگه ي هفته دارن ایشون چون نداره امکان وجه هیچ به گن می و نکردند قبول ضرغام مهندس ـ 

  .رن می ایران

  .کردم جور و جمع را خودم دستپاچه. سرم توي خورد پتک مثل مامان حرف 

  .دم می قول نزنم حرف حرفتون روي وقت هیچ دم می قول. خدا به رو تو پیششون بریم بگیر آدرسشو مامان ـ 

  .کرد می نگاه را من تعجب با مامان و 

  .تیام بعیده تو از گانه بچه کارهاي این. نمیکنم رو کار این هرگز ممکنه، غیر نه ـ 

  .کن باور. دم می قول بهت.کشم می رو خودم دیگه خونم، نمی درس رم،دیگه نمی مدرسه دیگه منم پس ـ 

  .زد صدایم در جلوي ساعت نیم از بعد و اتاقش توي رفت که دید چی صورتم توي مامان دانم نمی

  .کنی ریزي آبرو مهندس پیش بري خواي نمی مگه شو حاضر شو بلند ـ 
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 مامان صداي که بود نگذشته دقیقه پنج از بیشتر ولی کردم تن لباس و گرفتم دوش طور چه دونم نمی جهیدم جام از 

 راه کل و گفتم هوا روي را چشم. مدرسه رم می جا اون از بعد چون بپوشم را مدرسه ي مقنعه مانتو باید که داد تذکر

 که ساز نو و شیک ساختمان یک.نداشت اي فاصله ما ي خانه با بود داده آدرس ضرغام مهندس که شرکتی. نزدم حرف

  .بود شده حک زیبا حالتی با »نو طرح«  درش سر

  :پرسید سرایدار از ورودي در جلوي. کرد پارك خیابان در را ماشین مامان 

  چندمه؟ ي طبقه نو طرح شرکت ببخشید ـ 

  :گفت لهجه با و کرد مامان به سفیهی اندر عاقل نگاه بود اندامی الغر و دار سال و سن مرد که سرایدار 

  !نوئه طرح ساختمان این محترم خانم ـ 

  :گفت کشیده هم در چهره با بود شده خود اشتباه متوجه که مامان 

  چندمه؟ طبقه ضرغام مهندس دفتر ـ 

  :گفت نگاهی نیم با بهد کرد تلف وقت کمی بود داده دست بهش ریاست احساس حاال که سرایدار 

  دارین؟ کار چی ضرغام مهندس با شما ـ 

  :گفت تلخی لحن با دیدم می اش چهره در وضوح به را عصبانیت هاي رگه حاال که مامانم 

  .بدهم توضیحی شما به باید کنم نمی فکر ـ 

. دیدم مقابلمان را او یکهو که کنم کاري کردم می پا آن و پا این داشتم شه می وخیم داره وضع کردم احساس 

  .کرد سالم مادرم به رو و گرداند من از وضوح به را صورتش

  .صدري دکتر خانم سالم ـ 

 پیرمرد بین او پرسشگر نگاه همین براي بود هویدا نگاهش در هنوز خشم هاي جرقه چرخید او صداي سمت به مامان 

  :گفت و آمد جلو میزش پشت از کرد دستی پیش مرد پیر بزنه حرفی که این از قبل بعد چرخید مهندس و

  دارن؟ کار چی شما با خانم این دونم نمی مهندس سالم ـ 

  :داد جواب باشد معمولی صدایش تن کرد می سعی که حالی در 

  !بگیري ایدئولوژي ازش شما جا این میاد کی هر نشد قرار دیگه باقر مشدي ـ 

  :داد جواب و برد زیر به را سرش ندامت با باقر مشدي 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٣٣ 

  .آقا شرمنده ـ 

  :گفت و زد باقر مشدي ي شانه به را دستش کرد تغییر مهندس نگاه در چیزي 

  .ره می پیش تر سریع کارها جوري این فقط باشی کسی کم شما نکرده خداي که این نه البته ـ 

 و انداخت غبغب به بادي مرد پیر چون بود هم جور همین که بیاره دست به را مرد پیر دل داشت سعی که بود معلوم 

  :گفت

  . دارند کار شما با خانم این ـ 

 بهش بود شده روحی شارژ او ي سنجیده رفتار از که مامان. کرد نگاه مامان به شرمندگی با و کرد تشکر مهندس 

  .آمدم نمی حساب به اصالٌ که هم من زد لبخند

  :پرسید مامان از و کرد دعوت بود خالی که کنفرانس اتاق به را ما او 

 جواب در مامان. است بسته پذیرایی براي دستمون جا این ما که شرمنده. خدمتتون بیارن بگم دارید میل چی ـ 

  :گفت تعارفش

  .شده صرف چی همه شم، نمی مزاحم ـ 

  .جا این آوردین تشریف فرمودین رنجه قدم شما. باشیم خدمتتون قهوه یا چایی یه الاقل پس بده که جوري این ـ 

 اما کرد، اعالم قهوه با را موافقتش و کرد تشکر مامان. دید نمی را من اصالٌ انگار. بود مامان به نگاهش مدت تمام 

 من که این عالمت به مامان به کرد رو بعد. داد نسکافه شیر یه با قهوه تا دو سفارش تلفن با. نپرسید را من نظر کسی

  :گفت پاچگی دست با بعد کرد پا اون و پا این مامان. گوشم سراپا

 شما تا گه می داره پا یه مرغش و لجبازه مقدار یه من دختر این مهندس ام شرمنده من.  خدمتتون بگم چی واهللا ـ 

  .خونه نمی درس نگیرین عهده به رو فیزیکش تدریس

 کرده کامل سکوت. جوید رو پائینش لب و کرد نگاه مامان به بود شده خم جلو به کرده قالب هاشو دست که حالی در 

 من خداي. بود زیبا هم هایش ژست حتی که بودم اندام خوش و قیافه خوش مرد این تماشاي محو من و نگفت هیچ و

  !هیچ نداشت ایرادي هیچ

 خودش و مامان جلوي را ها قهوه او دستور به آوردند را ها قهوه سینی وقتی و بود سپرده گوش او و زد می حرف مامان

 بچه را من قدر این یعنی کرد می تحقیر مرا واقعاٌ او خدا اي. گرفت قرار من جلوي نسکافه شیر دست ي اشاره با و

 یا شیرین معمول تعارفات مشغول مهندس و مامان آمدم که خودم به. بود نداده سفارش قهوه برایم که بود کرده فرض

 هورت توجه بدون و کردم نزدیک نی به را لبم حرصم از. نپرسید چیزي من از کسی هم باز و هستند قهوه بودن تلخ
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 من به کوچولویی هنوز تو دونم می من ببین یعنی که اي پدرانه نگاه با مهندس. شد دو آن توجه جلب باعث که کشیدم

 تعجب با مامان. دهانم جلوي گرفتم و برداشتم را دستم کنار دستمال سریع و خورد هم به حالم نگاهش از.  شد خیره

  :گفت و کرد من به رو

  ......طرز چه این تیام ـ 

  :گفت مهندس که بود نشده تمام مامان حرف هنوز 

  .فرمودین می دکتر خانم ـ 

 چه این خب. کردند می صحبت ایران هاي دانشگاه تحصیلی وضعیت از داشتند. مهندس پیش رفت مامان حواس و 

  داشت؟ من به ربطی

 و نیست کاره این خالصه و نیست او ي حرفه تدریس کار که کرد اعالم دوباره مهندس بعد دقیقه ده بودم شده کالفه 

 براي شاگرد حفظ و بابا و مامان روي گل خاطر به هم را دفعه همان او و هستند امینی مهندس کار این ي خبره

  .بود بدتر برایم عقرب نیش از تکراریش هاي حرف. بود آمده امینی مهندس

  :گفتم و شدم بلند بود بسته را گلویم راه که بغض با 

 مهندس. کنید دعوت برام خوام می که هست دیگه یکی ولی خوام نمی رو امینی مهندس من مامان خوب خیلی ـ 

  .....نگار صفوت

 بودم شنیده اتفاقی طور به چون دهد می نشان العمل عکس مامان نگار صفوت مهندس اسم شنیدن با دانستم می... 

  .پرید مامان او جاي به. بود آمده پیش مسائلی ها شاگرد از یکی و نگار صفوت مهندس بین قبل سال

  .کنم باز خونم توي را شخصیت بی اون پاي که مونده همینم روشن چشمم چی، دیگه غلطا، چه بله؟ ـ 

  :گفت و بود شده سرخ مامان 

  !مهندس شرمنده ـ 

 نگاهی شدم نگاهش تغییر متوجه اشک ي پرده زیر از. نبودم العملی عکس چنین منتظر شدم می آب خجالت از داشتم 

 مامان به کاري هیچ فرصت و رفتم در طرف به و شدم بلند جا از. چیست دانستم نمی که دیگر چیز یک و آمیز سرزنش

  .بود عصبانی رساند من به را خودش مامان وقتی. ندادم

  کردي؟ بود کاري چه این آخه. شدي اي دنده یک و لجباز دختر عجب ـ 
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 از روز آن. شنیدم نمی من و زد می حرف مامامن را مدرسه تا جا آن راه تمام. بود خون دلم خودم من گفتم می چی 

 تازه تصمیم من و گذشت هم شب آن. گذاشت پیغام او. رانادم جوابش و زد زنگ یاسی. نفهمیدم چیزي هم ها دزس

  .رفتم خواب به آن با که داشتم اي

 خیال بی. بود مانده ثابت من روي مامان و بابا متعجب نگاه. تشستم صبحانه میز سر حاضر و گرفته دوش صبح فردا 

 به و گرفتم تاکسی. نشدم منتظر من ولی.  داشت می نگه کوچه سر سرویس. کردم خداحافظی و خوردم را صبحانه

 می را ماشینش. باشم منتظرش پارکینگ توي باید که گفت می بهم عقلم ولی طور چه دونم ،نمی رفتم دیروزي آدرس

 طول ساعت یک. بودم ماشینش منتظر ها ستون از یکی پشت جا آن. بود نکرده عوضش من شانس از اگر البته شناختم

 حال در را خودم آمد می کسی اگر یا بدم مکان تغییر بودم مجبور گاهی البته. داشتم نمی بر ورودي در از چشم کشید

  .بدم نشون آسانسور سوي به رفتن

 مردانه هیکل و بلند قد... من خداي واي اي. داد دست از را توانش هم من زانوان شد پیاده و کرد پارك که را ماشینش 

. بود نمایان بیشتر کاراملی پلیور و خاکستري ریز ي خانه چهار کوتاه پالتوي و دودي دوخت خوش شلوار در اش

 و نقشه و کیف به حواسش. بود شده مهار و خورده ژل جالبی طرز به رسید می گردنش زیر تا و بود مواج که موهایش

  .خورد گره نگاهم در نگاهش و کرد بلند سر. بود هایش پرت و خرت

 خودم به وقتی ولی گذشت چقدر دانم نمی. کرد نمی حرکت چون بود کرده میخ جا آن در را او کسی کردم احساس 

 سعی و بود کالفه. رساندم او به را خودم دوان دوان. بود حرکت در آسانسور سمت به محکم و بلند هاي گام با که آمدم

 دانم نمی. بود آرزوهایم پایان معنی به آسانسور زنگ صداي. نداد جواب کردم سالم بار سه.نکند توجهی من به کرد می

 وارد ضرغام مهندس جناب سالم گفتن با و شدند ملحق او به آسانسور رسیدن با همزمان دیگر آقاي دو ولی کی

 با او و کردند می نگاه من به تعجب با دیگر مرد دو. شدم اسانسور سوار هم من بودم شده جسور. شدند آسانسور

 طبقه ایستگاه اولین. برگرداندند من از را رویشان مرد دو. شد خیره دو آن به بعد و زمین به بعد و سقف به اول کالفگی

  .شدم روان دنبالش به اردکی جوجه مانند و شدم پیاده سرعت به بود او ي

 مدیر دفتر جلوي. گذراندند نظر از را من تعجب با و شدند خیز نیم احترام نشانه به آقا و خانم چند شدیم که سالن وارد

 خشکی لحن با شنیدم که برگردم خواستم. کنم می بدبختش دارم و ام کرده روي زیاده کردم احساس رسیدیم که عامل

 بود، آراسته رنگی خوش روسري زیر را موهایش و کرده آرایش کامل مهارت با که اندامی الغر و باال بلند منشی به

  :پرسید و کرد سالم

  نزده؟ زنگ من براي کسی ـ 

  :داد جواب بود ظریف کامل مهارت با که صدایی و دستپاچگی با که منشی 

  .....تماس میردان شرکت با که قراره هم ظهر از بعد دو ساعت و دارین جلسه یازده ده ساعت ولی مهندس جناب خیر ـ 
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 و رفت کنار سپس گذاشت داخل به گام یک و کرد باز را اتاقش در ضرغام مهندس که بود نکرده تمام را حرفش هنوز 

. اوست به متعلق کردم نمی فکر که گذاشتم دفتري به قدم زدگی بهت کمال با من و شوم داخل که کرد اشاره من به

 از یکی روي را وسایلش و کیف. بست زد می حرف همچنان که اش منشی روي به را در و شد وارد من از بعد خودش

 موهایش به دستانش با سپس آویخت بود اتاق کنار در که لباسی جا به را پاتویش و کرد پرت اتاق چرمی هاي مبل

 و شده منقبض پهنش هاي شانه حرکت این با. داد تکیه پنجره قاب به دست دو با. رفت پنجره طرف ب و زد چنگ

  :پرسید شد طوالنی که سکوت. داد می او به زیبایی حالت

  خواي؟ می چی من جون از ـ 

  :گفت و برگشت طرفم به عصبانیت با. گریه زیر زدم و افتادم داشتم گلو در که بغضی یاد 

 شلوغه خیلی سرم من. امروز گرفتناي آبغوره از اینم دیروزت، هاي بازي جنگولک از اون. نسازي و اومدي. نشد ـ 

  .ات مدرسه و درس سر برو و بگو رو حرفت

  :گفتم هق هق میان و گرفتم گاز رو لبام 

  .اي عاطفه بی خیلی ـ 

  رسیدیم؟ کوچیک اسم به هم با کی تا دو ،ما واویال اي ـ 

  .نداري احساس اي، عاطفه بی »تو« گفتم. گفتم رو اسمت کی من ـ 

 هم با ما مگه. دارم اخالقی چه من دونی می کجا از تو ثالثاٌ. شما نه تو ثانیاٌ. بگی که نی دو نمی رو اسمم اوالٌ ـ 

  داشتیم؟ برخاست و نشست

  نیومدي؟ ما ي خونه تو نداشتیم؟ ـ 

  .برو پاشو حاال شدي؟ راحت گفتم بیا. شما ي خونه گذاشتم پامو کردم غلط من خدا،...آ شدم گرفتاري عجب ـ 

  .رم نمی ـ 

  بري؟ و بشی راحت تو که کنم کار چه.  شکر رو مصیبت بابا د، ـ 

  .باش داشته دوستم ـ 

 جیغ. افتادم زمین به محکم و گهلو به برخورد یک در که برگشت طرفم به چنان کردند وصلش 220برق به انگار 

  .کردم می گریه و گرفته دستم به را بازویم شدم پرت زمین روي. آورد خودش به را او کوتاهم

  :گفت ترس با و بود شده خم 
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 مردم چرا شدي؟ خراب سرم رو که بودي آسمونی بالي چه تو دختر آخه شکسته؟ دستت خدا اي شد؟ چی شد؟ چی ـ 

 من به پشت. گرفتم سمتش به را نگاهم برگشت وقتی و رفت در سمت به کالفه کردم گریه من کنی؟و می آزاري

 زد زانو مقابلم در. برگشت و کرد تشکر رفت در سمت ره گرفتم پایین را نگاهم در صداي با بود چنگزده را موهایش

  .کرد نزدیک صورتم به را آبی لیوان

  .بیاد جا حالت بخور بیا ـ 

  .تونم نمی نه ـ 

  .بخور کم یه کن باز رو دهنت. نشکسته که فکت. شکسته دستت د ـ 

  :دادم جواب پرخاش با 

  دست؟ کدوم با ـ 

 را سرم بعد و خوردم آب جرعه دو یکی هق هق میان در. کرد نزدیک لبانم به را لیوان کالفه. کریه زیر زدم و 

  :گفت کالفگی با و شد خیره من به و گذاشت کناري به را لیوان. برگرداندم

 باعث غیبت همین آخه د ندارین؟ فیزیک امروز شما مگه اصالٌ. باشی کالس سر باید تو ساعت این خوب دختر آخه ـ

  .بمونی عقب دزست از شه می

  :گفتم و شد گرم دلم. بود یادش ما هفتگی برنامه هنوز

  .دن نمی درس داریم امتحان امروز ـ 

  :گفت او و کشیدم باال را ام بینی 

  !میري در که امتحانم زیر از بدتر دیگه ا، ـ 

  .داشتم کار نرفتم در ـ 

  .مدرسه ري می سالمتی به حاال شکست که هم دستت.  حمداهللا به.  شد انجام کارت خوب ـ 

  .رم نمی نه ـ 

  چرا؟ ـ 

  .بشه خراب چیز همه ترسیدم می حاال و بزنم حرف او با داشتم آرزو من. بزنم حرف ترسیدم می. کردم سکوت 

  .مدرسه رسونمت می خودم پاشو ـ 
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  ري؟ می داري کجا ـ 

  پرسید؟ و کرد نگاهم تعجب با 

  چی؟ ـ 

  جایی؟ یه ري می داري گفتی مامانم به ري؟ می داري کجا ـ 

  داري؟ من کار چه تو اصالٌ. بدم انجام رم می دارم کاریه یه خوب خوب، آهان... ها ـ 

  :پرسیدم ناله و بغض با 

  مونی؟ می خیلی ـ 

  کجا؟ ـ 

  !دیگه همونجا ـ 

  چه؟ تو به اصالٌ یعنی شاید یعنی نه، دونم نمی ـ 

  :دادم ادامه و نبودم بردار دست من و شد بلند من پیش از 

  !نرو ـ 

  :کردم تکرار و دارد احساسی چه دانستم نمی همین براي بود من به پشتش 

  !نرو خدا رو تو ـ 

  :داد جواب مسخره لحنی با 

 پذیرفتن از عظمتش خاطر به که کرده پیشنهاد جدید ي پروژه یه مبین مدرسه ي نماینده گم می بهشون چشم باشه ـ 

  :گفت و برگشت من سمت به. پایین انداختم رو سرم زده خجالت.معذوریم شما ي پروژه

  .بریم بهتري اگه ـ 

  :نالیدم و افتادم دستم یاد 

  .آخ آخ آخ ـ 

  :گفت لب زیر 

  .صلوات پدرت ذات بر اي ـ 
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  :پرسید قبل از تر جدي و گرداند بر رو باره دو و 

  کنم؟ کار چه گی می خوب ـ 

  .دونم نمی ـ 

  .بگیر رو تصمیمت ده ساعت از قبل لطفاٌ ـ 

  :پرسید و زد زانو و آمد طرفم به درماندگی با. کردم ضعف و غش و دادم شدت ام گریه به رفت کارش میز طرف به 

  بیمارستان؟ ببرمت خواي می ـ 

  .خواد نمی نه ـ

  .شه نمی که طوري این آخه ـ 

  .خونه ببرین رو من شه می چرا ـ 

  :گفت و کشید هم در چهره 

  کجایی؟ دونه می مامانت ـ 

  :گفت قبل از تر آرام بار این و ناراحتی با هم او. دادم تکون سر بغض با 

  .بعیده تو از کارها این هستی عاقلی دختر کردم می فکر همیشه ـ 

  : دادم جواب کردم می فین فین که حالی در 

  کردم؟ کار چه مگه ـ 

  :گفت لب زیر 

  !نکردي کار چه تو ـ 

 جایم از واي و آي اب و دادم تکانی خودم به. شد خیره من به گرفتو دندان به را باال لب و کرد خیس را پایینش لب و 

 از قبل اما بود سخت تعادل برقراري بود بلند هم ام مانتو و کردم نمی استفاده هایم دست از که این خاطر به. شدم بلند

 هم از نفس یه فاصله با حاال. کرد کمک من به و گرفت را بغلم زیر و شد خم سریع بشوم زمین نقش دوباره که این

  .شدم خیره باور غابل غیر جسارتی با چشمانش در. بمانیم طور همان خواستم می من و بودیم

  .اند شده متوقف ها لحظه کردم می احساس.  ماند نگاهم در نگاهش 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٠ 

 جا از دو هر تلفن زنگ با. گشت می فراري راه دنبال به انگار کرد جدا بازویم از را دستش فوري که او و بودم من 

  .ایستادم جایم سر میخکوب من و رفت تلفن طرف به او. پریدیم

  :گفتم و شد گرم دلم. بود یادش ما هفتگی برنامه هنوز

  .دن نمی درس داریم امتحان امروز ـ 

  :گفت او و کشیدم باال را ام بینی 

  !میري در که امتحانم زیر از بدتر دیگه ا، ـ 

  .داشتم کار نرفتم در ـ 

  .مدرسه ري می سالمتی به حاال شکست که هم دستت.  حمداهللا به.  شد انجام کارت خوب ـ 

  .رم نمی نه ـ 

  چرا؟ ـ 

  .بشه خراب چیز همه ترسیدم می حاال و بزنم حرف او با داشتم آرزو من. بزنم حرف ترسیدم می. کردم سکوت 

  .مدرسه رسونمت می خودم پاشو ـ 

  ري؟ می داري کجا ـ 

  پرسید؟ و کرد نگاهم تعجب با 

  چی؟ ـ 

  جایی؟ یه ري می داري گفتی مامانم به ري؟ می داري کجا ـ 

  داري؟ من کار چه تو اصالٌ. بدم انجام رم می دارم کاریه یه خوب خوب، آهان... ها ـ 

  :پرسیدم ناله و بغض با 

  مونی؟ می خیلی ـ 

  کجا؟ ـ 

  !دیگه همونجا ـ 

  چه؟ تو به اصالٌ یعنی شاید یعنی نه، دونم نمی ـ 
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  :دادم ادامه و نبودم بردار دست من و شد بلند من پیش از.  

  !نرو ـ 

  :کردم تکرار و دارد احساسی چه دانستم نمی همین براي بود من به پشتش 

  !نرو خدا رو تو ـ 

  :داد جواب مسخره لحنی با 

 پذیرفتن از عظمتش خاطر به که کرده پیشنهاد جدید ي پروژه یه مبین مدرسه ي نماینده گم می بهشون چشم باشه ـ 

  .معذوریم شما ي پروژه

  :گفت و برگشت من سمت به. پایین انداختم رو سرم زده خجالت 

  .بریم بهتري اگه ـ 

  :نالیدم و افتادم دستم یاد 

  .آخ آخ آخ ـ 

  :گفت لب زیر 

  .صلوات پدرت ذات بر اي ـ 

  :پرسید قبل از تر جدي و گرداند بر رو باره دو و 

  کنم؟ کار چه گی می خوب ـ 

  .دونم نمی ـ 

  .بگیر رو تصمیمت ده ساعت از قبل لطفاٌ ـ 

  :پرسید و زد زانو و آمد طرفم به درماندگی با. کردم ضعف و غش و دادم شدت ام گریه به رفت کارش میز طرف به 

  بیمارستان؟ ببرمت خواي می ـ 

  .خواد نمی نه ـ 

  .شه نمی که طوري این آخه ـ 

  .خونه ببرین رو من شه می چرا ـ 
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  :گفت و کشید هم در چهره 

  کجایی؟ دونه می مامانت ـ 

  :گفت قبل از تر آرام بار این و ناراحتی با هم او. دادم تکون سر بغض با 

  .بعیده تو از کارها این هستی عاقلی دختر کردم می فکر همیشه ـ 

  : دادم جواب کردم می فین فین که حالی در 

  کردم؟ کار چه مگه ـ 

  :گفت لب زیر 

  !نکردي کار چه تو ـ 

 جایم از واي و آي اب و دادم تکانی خودم به. شد خیره من به گرفتو دندان به را باال لب و کرد خیس را پایینش لب و 

 از قبل اما بود سخت تعادل برقراري بود بلند هم ام مانتو و کردم نمی استفاده هایم دست از که این خاطر به. شدم بلند

 هم از نفس یه فاصله با حاال. کرد کمک من به و گرفت را بغلم زیر و شد خم سریع بشوم زمین نقش دوباره که این

  .شدم خیره باور غابل غیر جسارتی با چشمانش در. بمانیم طور همان خواستم می من و بودیم

  .اند شده متوقف ها لحظه کردم می احساس.  ماند نگاهم در نگاهش 

 جا از دو هر تلفن زنگ با. گشت می فراري راه دنبال به انگار کرد جدا بازویم از را دستش فوري که او و بودم من 

  .ایستادم جایم سر میخکوب من و رفت تلفن طرف به او. پریدیم

  :گفتم و شد گرم دلم. بود یادش ما هفتگی برنامه هنوز

  .دن نمی درس داریم امتحان امروز ـ 

  :گفت او و کشیدم باال را ام بینی 

  !میري در که امتحانم زیر از بدتر دیگه ا، ـ 

  .داشتم کار نرفتم در ـ 

  .مدرسه ري می سالمتی به حاال شکست که هم دستت.  حمداهللا به.  شد انجام کارت خوب ـ 

  .رم نمی نه ـ 

  چرا؟ ـ 
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 پاشو ـ.بشه خراب چیز همه ترسیدم می حاال و بزنم حرف او با داشتم آرزو من. بزنم حرف ترسیدم می. کردم سکوت 

  .مدرسه رسونمت می خودم

  ري؟ می داري کجا ـ 

  پرسید؟ و کرد نگاهم تعجب با 

  چی؟ ـ 

  جایی؟ یه ري می داري گفتی مامانم به ري؟ می داري کجا ـ 

  داري؟ من کار چه تو اصالٌ. بدم انجام رم می دارم کاریه یه خوب خوب، آهان... ها ـ 

  :پرسیدم ناله و بغض با 

  مونی؟ می خیلی ـ 

  کجا؟ ـ 

  !دیگه همونجا ـ 

  چه؟ تو به اصالٌ یعنی شاید یعنی نه، دونم نمی ـ 

  :دادم ادامه و نبودم بردار دست من و شد بلند من پیش از.  

  !نرو ـ 

  :کردم تکرار و دارد احساسی چه دانستم نمی همین براي بود من به پشتش 

  !نرو خدا رو تو ـ 

  :داد جواب مسخره لحنی با 

 پذیرفتن از عظمتش خاطر به که کرده پیشنهاد جدید ي پروژه یه مبین مدرسه ي نماینده گم می بهشون چشم باشه 

  .معذوریم شما ي پروژه

  :گفت و برگشت من سمت به. پایین انداختم رو سرم زده خجالت 

  .بریم بهتري اگه ـ 

  :نالیدم و افتادم دستم یاد 
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  .آخ آخ آخ ـ 

  :گفت لب زیر 

  .صلوات پدرت ذات بر اي ـ 

  :پرسید قبل از تر جدي و گرداند بر رو باره دو و 

  کنم؟ کار چه گی می خوب ـ 

  .دونم نمی ـ 

  .بگیر رو تصمیمت ده ساعت از قبل لطفاٌ ـ 

  :پرسید و زد زانو و آمد طرفم به درماندگی با. کردم ضعف و غش و دادم شدت ام گریه به رفت کارش میز طرف به

  بیمارستان؟ ببرمت خواي می ـ 

  .خواد نمی نه ـ 

  .شه نمی که طوري این آخه ـ 

  .خونه ببرین رو من شه می چرا ـ 

  :گفت و کشید هم در چهره 

  کجایی؟ دونه می مامانت ـ 

  :گفت قبل از تر آرام بار این و ناراحتی با هم او. دادم تکون سر بغض با 

  .بعیده تو از کارها این هستی عاقلی دختر کردم می فکر همیشه ـ 

  : دادم جواب کردم می فین فین که حالی در 

  کردم؟ کار چه مگه ـ 

  :گفت لب زیر 

  !نکردي کار چه تو ـ 

 جایم از واي و آي اب و دادم تکانی خودم به. شد خیره من به گرفتو دندان به را باال لب و کرد خیس را پایینش لب و 

 از قبل اما بود سخت تعادل برقراري بود بلند هم ام مانتو و کردم نمی استفاده هایم دست از که این خاطر به. شدم بلند
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 هم از نفس یه فاصله با حاال. کرد کمک من به و گرفت را بغلم زیر و شد خم سریع بشوم زمین نقش دوباره که این

  .شدم خیره باور غابل غیر جسارتی با چشمانش در. بمانیم طور همان خواستم می من و بودیم

  .اند شده متوقف ها لحظه کردم می احساس.  ماند نگاهم در نگاهش 

 جا از دو هر تلفن زنگ با. گشت می فراري راه دنبال به انگار کرد جدا بازویم از را دستش فوري که او و بودم من 

  .ایستادم جایم سر میخکوب من و رفت تلفن طرف به او. پریدیم

  .خداحافظ ـ نه حاال گفتم ـ نه ـ نه حاال ـ خوب ـ نمیتونم ـ نه. دارم کار حاال من ببین الو ـ 

  :گفت معطلی بدون سپس کرد خم میان را سرش و داده تکیه میز به را هایش دست و کرد قطع را گوشی 

  بریم؟ ـ 

  :پفتم بودم گرفته بغل را بازوانم دست دو با که حالی در ـ 

  کجا؟ ـ 

  : داد پاسخ عصبانیت با 

  .شجاع پسر پیش ـ 

  :گفتم و گرفت حرصم اش کنایه از 

  .اي مزه بی و لوس خیلی ـ 

  :گفت و کرد نگاهم برگشت 

  .بریم نکن هدر رو وقت دیگه خوب ـ 

  .آم نمی ـ 

  .نزدم زنگ مامانت به تا بریم خوش زبون به ـ 

  :گفتم گانه بچه جساري با 

  .ترسم می کردي خیال بزن زنگ ـ 

  .نه کم ـ 

  .ترسم نمی مامانم از من ـ 
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  .نرفتی مدرسه بدونه بدم خبر بهش خوام می من اما ترسی نمی باشه ـ 

  .کنم می خواهش. نگو نه ـ 

 رنگین از غیر چیز هیچ دیگ اي لحظه براي.  خورد گره نگاهم در نگاهش آمد من طرف به بود نگاهش در پیروزي 

 تکاپو به دو هر و شد باز نگاهمان قفل در ي ضربه صداي با. بود شده غرق من در او و دیدم نمی نافذش چشمان کمان

  :گفت اي عامرانه صداي با مهندس باالخره تا کشید طول اي لحطه. افتادیم

  .بفرمایید ـ 

 تماشایی مهندس متعجب و خورده جا صورت آن دنبال به و. شد اتاق وارد سرعت به چادري خانمی منشی جاي به و

  .بود

  !خانم حاج ـ

  .سالم علیک ـ 

  یعنی؟ شده چی چرا، ؟ کجا اینجا کجا، شما. سام ـ 

  .بود افتاده پته تته به 

  !سرم بر خاك. داده دست از حواسشو پاك. خدا بر پناه وا ـ 

  ...من. خانم حاج چیه حرفا این ـ 

 پرت حواس قدر این چرا تو مادر آخه اوقاف؟ و حج اداره بیاي بامن امروز بود قرار رفته یادت بگی خواي می تو یعنی ـ 

  ...بگیر زن بیا شه می سفید داره موهات دیگه گم می هی نداري خوراك و خواب که بس از شدي؟

  .بیا کوتاه کنم می خواهش من مادر ـ 

  .)بود تلخ صدایش لحن( 

  .ببرم گور به دومادیتو آرزوي ترسم می دیگه تلخه حق حرف بابا اي ـ 

  .بست در شمام خدمت در کنم می تعطیل االن همین من اصالٌ حله؟ کردم غلط بگم من خانم حاج ـ 

 چادري خانم او نگاه با. کردم جور و جمع رو خودم سریع من و برگشت من طرف به باشه افتاده چیزي یاد انگار بعد و 

  .دیدم می صورتش در را مهندس آشناي هاي چشم کرد می نگاه من به مستقیم که حاال. برگشت من طرف به هم

  .بودم ترسیده. گرفت باال را سرم و آمد طرفم به. پایین گرفتم را سرم و کردم سالم عجله با 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴٧ 

  کارمنداتن؟ از خانم این محمد ـ 

  :گفت و آمد جلو دستپاچگی با مهندس 

  .بهروزه شاگرداي از محصلن خانم این. خانم حاج خیر ـ 

  .ماشااهللا خوشگله که هم چقدر کنه؟ می کار چه اینجا پس وا ـ 

 دیدن با کرده گم را پایش و دست بود واضح که ضرغام مهندس. گرفت نظر زیر خریدارانه را صورتم اجزاي تک تک و 

  :گفت عجله با من ي شده باز دهان

  .کنه رفع رو اشکاالتش بود اومده دادم درس خصوصی بهش جلسه چند یه من آخه داشت درسی اشکال ـ 

 کار به پدرت و شرکت کارهاي بین کنی می وقت کی تو اصالٌ ؟ کنی می خصوصی تدریس تو حاال تا کی از وا ـ 

  ....نکنه شده لطف کم محمد گه می ناله می حاجی برسی؟ هم دیگري

 روز شبانه خواد می ایشون که دونید می. کنند می چوبکاري رو ما همیشه حاجی چی؟ یعنی فرمایشات این من مادر ا ـ 

  .باشم مباشرش من

 چه مادر کنی؟ می خسته شرکت این توي رو خودت چرا تو اصالٌ چی؟ براي کرده بزرگ پسر داره؟ عیب چه خوب ـ 

  ....به احتیاجی

 راه سر رو خانم این بعد کنم صحبت ام منشی با ال بدین اجازه اگه. کنیم صحبت اش باره در بعداٌ شه می خانم حاج ـ 

  .رم می بگین که قافم قله تا شمام خدمت در بنده بعدش برسونیم،

  :گفت و گرفت بغل زیر را چادرش زد می چرخی نیم که حالی در خانم حاج. بیرون زد اتاق از بعد و 

  .من براي گذاشته رو روزش شبانه پسره این گه می ندونه کی هر دور به خدا واه واه واه ـ 

  :گفت و کرد من به رو بعد و 

 بزن حرف! خوشگلی چقدر تو اکبر اهللا هفت ماشاءاهللا هزار سالته؟ چند چیه؟ اسمت نگفتی خانم خوشگل خوب ـ 

  .گلم رفت دلم خوب بشنوم رو صدات

  :گفتم و بردم زیر به را سرم. شد آب دلم یخ کالمش شیري لحن از 

  .تیامه اسمم تیام، ـ 

  عزیزم؟ چی یعنی تیام ـ 
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  .لریه من اسم هام، چشم یعنی ـ 

  سالته؟ چند قشنگت، هاي چشم اون با خانم خوشگل برازندته اسمت که واقعاٌ به به به ـ 

  .سالم 17شه می داره یعنی سالمه 16من ـ 

  .بودم حامله رو فائزه بودم که تو سن هم من حرفا چه ولی. کوچولویی که تو خدا واي ـ 

 داده انجام رو هاش کار عجله با بود معلوم که مهندس موقع همان. هم تو رفت صورتش و گزید دندان با را لبش بعد و 

  :گفت و شد اتاق وارد

  .افتیم می راه بدین افتخار اگه. اهللا بسم ـ 

  :گفت و گرفت آرامی به بودم گرفه دست به را کیفم حاال که مرا بازوي خانم حاج 

  باشی؟ مدرسه نباید مگه تو راستی.... بذاریم رو تو اول که بریم دخترم بریم ـ 

  :گفت بود شده کالفه حسابی که ضرغام مهندس. کرد مکث دوباره و 

  .کنم می خواهش کنید صحبت ماشین تو دیگه بریم بیاین! وایستادي هنوز که شما مامان ا ـ 

 آن تا خانم حاج و شد می نزدیک مدرسه به ماشین. نداد خانم حاج به را حرفی هیچ مجال و کرد باز را در سرعت به و

 هم و بودم کرده پیدا خاطر تعلق او به هم من و بود دستش دوستانم و ام خانواده و خودم از اطالعات طومار یک جا

  .بود شده اضافه مهندس به راجع اطالعاتم

 اصالٌ و خودشه مال کرد می کار توش که شرکتی. عمرانه مهندس و سالشه 29 و محمد امیر اسمش دانستم می حاال

 و دور آرزوهاي برایش خانم حاج قرار از و پسره تک خودش و دارد خواهر سه و. کرده طراحی را ساختمانش خودش

 می جا جابه فرمان پشت هی باشد میخی ي صفحه پایش زیر که انگار ناراحتی با مدت این توي هم مهندس. دارد دراز

 روي دیگر دست با و گذاشت می دهانش به را دستش پشت بعد انداخت می بغل و یوسط آینه به نگاهی نیم و شد

  .گرفت می ضرب فرمان

  :گفت و کشید راحتی نفس مهندس رسیدیم مدرسه در جلوي وقتی 

  .برسونید سالم بابا و مامان به خانپور خانم رسیدیم دیگه خوب ـ 

 ناگهان بعد. کنه نمی سیر دنیا این توي کردم فکر آن یک. خانپور کرد تکرار بعد و. شد خیره من به تعجب با خانم حاج 

  :گفت و صورتم به کرد فت و خواند دعایی لب زیر بود کرده صورتم قالب را دستهایش که حالی در
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 اگر راستی. بشی بخت سفید تن پنج حق به که برو دختر بشه کور حسودات چشم. اکبر اهللا هفت ماشاءاهللا هزار ـ 

  .بیا ما ي خونه اینا مامان با تونستی

 حاج به رو و زدم راه آن به را خودم. دیدم مهندس ي چهره توي وضوح به را عصبانیت آثار ولی شکفت گلم از گل 

  :گفتم خانم

  .پیشتون یام می مامان با حتماٌ. شم می خوشحال ـ 

  :گفت سریع خانم حاج 

  .باشیم تماس در هم با تا بذار توش منو دستی ي شماره داري دستی تلفن اگه ـ 

 هم بعد و کردم ذخیره و گرفتم را شماره بکند اعتراضی مهندس که این از قبل و آوردم در کیفم از را همراه تلفن سریع 

  .شدم پیاده ماشینش از و کردم خداحافظی و گرفتم خانم حاج فرم خوش هاي لُپ از آبدار ماچ یک

 سریع باشد شده عوض نظرم بود ترسیده که مهندس. گشتم بر ماشین طرف به دوباره که بودم نداشته بر قدمی هنوز 

  کالفگی با و ایستاده خانم حاج اصرار به بود معلوم طرفش به دویدم. برود که دنده توي گذاشت را ماشین

  :گفت و داد پایین را الکترونیکی شیشه 

  .بفرمایین بله ـ 

  .کنم تشکر ازتون امروز براي خواستم هیچی ـ 

 سریع و زدن برایش چشمکی و برگشتم مهندس طرف به بود داده جواب را موبایلش که خانم حاج به کوتاهی نگاه با و 

 هم را اش ناراحتی طاقت ولی ببینم را اش سوخته دماغ ي قیافه موقع آن خواست می دلم. دویدم مدرسه در طرف به

  .نداشتم

  

  3 فصل

 چه. داده رخ زندگیم تحول ترین بزرگ کردم می فکر. گذرانم می را عمرم دقایق ترین سخت کردم می فکر روزها آن

 فرسوده و خسته قدر این وقت هیچ را بابا. بودم نشسته انتظار به را هایم کابوس ترین ترسناك که ،چرا من بودم ساده

 و بست می را نفسش راه هایش سرفه. رفت نمی هم دانشگاه دیگه حتی رفت، نمی تارش سراغ دیگه. بودم ندیده

  . لرزاند می را آدم دل سکوتش
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 خیلی«گفت. کنم گوش هایش حرف به که خواست ازم بشه بستري و بره بیمارستان مامان با اینکه از قبل روز یک 

 لباي روي لبخند همیشه خواد می دلش. بوده زندگیش لحظات ترین قشنگ از یکی کنارش در من وجود و داره دوستم

  .»کند می اش کالفه من ناراحتی و باشه من

 گفت و گفت و گفت او.» بزنم حرف ازش خوام نمی من و خوره می رو وجودم داره خوره مثل چیزي یه میدونه «گفت 

 دلم خاموشش فریاد صداي از اش نگفته هاي غم از کنه آرامم خواد می کردم احساس وقتی شنیدم فقط شنیدم من و

 براي و بود همیشه از تر خشک حاال که مامان براي و بودم تنها که خودم براي ریختم اشک من ریختم؛ اشک و لرزید

 پر سال یک که من و بود ترم گایان امتحانات. کرد می حفظش عزیز گنجی مانند که داشت دردي همه از پنهان که بابا

 خود نا. شدم مواجه بیمارستان به بابا رفتن روحی شوك با حاال ودم کرده سپري را درسی و احساسی فراز و نشیب از

 برام دیگه و بود برم و دور که هایی چیز همه از دوستانم ،نگاراز ،یاسی پانی ، مامان خودم،از از بریدم همه از آگاه

 داشتیم، فامیل کاشکی. سوخت می تنهاییمان براي دلم. آمد و رفت در همیشه و بود کالفه مامان.نداشت اهمیتی

 کس هیچ.نبودیم تنها قدر این کاشکی و بودند همراهمان کاشکی زدنند می سر ما به من عمه و دایی و ها خاله کاشکی

  .بود ما همیشگی یار تنهایی دوباره و نبود

 لج دنیا همه با و بابا با اون،با ،با خودم با. بردم می پناه اتاقم به من گشت می بر بیمارستان از مامان وقتی ها شب 

 می موهام به دستی و کرد می بغلم خزید می اتاقم تاریکی به آرام ها شب و گفت نمی هیچی من به مامان. بودم کرده

 می آرام کردم می سوال وقتی. برد نمی بابا دیدن به را من چرا.بودم دلگیر او از کردم، نمی نگاهش حتی من و کشید

  :گفت

  .بابا خاطر به تیام. بخون رو هات درس بده، رو امتحاناتت. خواد نمی دلش حاال بابا نه، حاال ـ 

  :گفتم می و چیدم می ور لب من 

  .خواد نمی رو من بابا ولی ـ 

  :گفت می سنگینی بغض با مامان 

  .نزن حرفو این وقت هیچ دیگه ـ 

 و یاسی. گفت نمی من به واضحی چیز ولی بذاره بابا براي بیشتري وقت بود مجبور مامان. آمد می تر سخت هاي روز 

 و من صمیمی دوستان بودند بال سبک قدر چه. بخوانیم هم با آوردند می را هایشان درس. شدند همراهم نگار و پانی

  .آوردم نمی بر لب من و داشت جانم در ریشه که اضطرابی.اضطراب از سنگین قدر چه من

 خانواده حریم در کدام هر دانستم می.کنند می که بزرگیست فداکاري این دانستم می خواستم را ها بچه عذر کم کم 

  .شوند آزاد تا راندمشان خود از همین براي ترند راحت خود ي
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  :گفت دو آن به و پذیرفت باز روي با یاسی ولی شدند دلخور پانی و نگار 

  .عسلی قند ملبري، دلبر مسري، پسر. بدونیم ما خواد نمی مبراییه خبر یه شاید ـ 

 من حال نگران مامان. فهمیدم می تازه را این و داشتم دوستشان قدر چه. کرد شیرین برایم را خداحافظی ي لحظه و 

 به سر کبک مثل حاال خانه هیاهوي پر و شلوغ دختر من. بودم شده منزوي کامالٌ من و بود پایان به رو امتحانات. بود

  .بودم آرام و زیر

  .بود سکوت من جواب و برم نزدش امتحانات اتمام محض به که خواست من از و گرفت تماس آمریکا از بارها دایی 

 تمام ورقه با کارم کرد حاصل اتمینان وقتی مراقب فارسی ادبیات امتحان از بعد برم نمی خاطر از رو روز آن وقت هیچ

 خانم دفتر در. کردم را کار همان شنو حرف اي بره مانند. مدیر خانم دفتر برو پایین رفتی کرد نجوا گوشم در آرام شده

. شدم نزدیک رزاقی خانم میز به خواسته نا تعجبی با عجیبی صحنه چه. کشیدند می را انتظارم ضرغام مهندس و مدیر

 افتادم مادرش روز آن حرف یاد و زدم نهیب خودم به سریع اما ؟!است دامادش ضرغام مهندس گفتند می راست شاید

 آرام دو هر و کردم کوتاهی سالم.کرد نمی کار درست مغزم که بودم تنها و افسرده آنقدر. داشت را دامادیش آرزوي که

  .دادند جواب

  دادي؟ رو امتحانت خانپور ـ 

  .خانم بله ـ 

  .خانه ببرنت آمدند ضرغام مهندس خوب خیلی ـ 

  :گفتم و آوردم باال بودم داشته نگه پایین که را سرم تعجب با 

  !ببخشید ـ 

  .خونه رسوننت می کشیدن زحمت ضرغام مهندس گفتم ـ 

  .نیستیم زحمتشون به رازي خانم ممنون ـ 

 ضرغام مهندس. بودم شده ضعیف چقدر. نداشتم هم رو کردن احساس و کردن تعجب ناي حتی ولی شد نمی باورم 

  :داد جواب کرد می نگاهم کالفه حاال که مدیر جاي

  .بریم شه می اگر حاال. خواستم رو این خودم من. نیست زحمتی ـ 

 خواهد می او کردم احساس. سکوت و بود سکوت ماشین در. کنم فکر مهندس جواب به که بودم آن از تر خسته حتی 

  :گفت باالخره. است حیران بکند را دنیا کار ترین سخت بخواهد که این مانند ولی بگوید چیزي
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  ... و اند گذاشته خانه توي کمیل دعاي شب! آخه ، کرده دعوت شما از مامان ام، من، ـ 

 آرزوي ترین بزرگ ضرغام مهندس پیشنهاد خانگور تیام من. کردم رد رو پیشنهادش نبود خودم صداي که صدایی با 

  :کرد تکرار کالفه بار این. کنم فکر بهش حتی که این بدون کردم رد را زندگیم

  .یان می هم مامانتون. شین حاضر خونه برمتون می. کنم می خواهش ازتون ـ 

  .کنم توجه جلب خواستم می هم شاید یا کرد گل لجبازیم رگ مامان اسم شنیدن با 

  .کافیه بیاد مامان. یام نمی نه ـ 

  .بیایید باید هم شما گفتن مامانتون ـ 

  .ترکید بغضم ناگهان که بود عصبی و جدي لحنش قدر آن 

 نمی اصالٌ. شد نیست اتاقش تاریکی توي تیام بگین. مرد تیام بگین بهش. نه یا بیام من کنه می فرقی چه اون براي ـ 

  ؟!زوره مگه جایی برم خوام نمی متنفرم همه از من.ببینم رو کسی خوام

 کرد عوض را دنده آرام او اما. بودم شده دیوانه انگار. زدم می حرف طوري این چرا دانم نمی آمد می بدم خودم از 

  :گفت بعد لختی

  .منتظرتم ماشین تو کن عوض رو لباست باال برو ـ 

 هاي رگ. بست را چشمانش و داد تکیه صندلی به را سرش و داشت نگه خانه پارکینگ در جلو. بود آمیز تحکم لحنش 

 که آمدم خودم به وقتی و شدم پیاده ماشین از. فشرد می فرمان به مدام را دستانش و بود شده متورم پیشانیش و گردن

 ي هفته در که این با و داشتم فیزیک امتحان شنبه. بودم کرده فرار بودم گریخته او از من. بودم اتاق تو تختم روي دراز

 چه گرفت ام خنده. بزنم جا نداشتم تصمیم حاال.خواندم می فیزیک ساعتی او یاد به بودم بیکار ساعتی اگر گذشته

. بکند را هایش تلخی جبران خواست می شاید. شد پیدا دلسوزم معلم ي کله سرو فیزیک، امتحان سر درست تصادفی

 خواست می ازم و بود کنارم که االن زدم می بال بال دیدنش لحظه یک براي پیش ماه چند تا که من بود جالب خیلی

  .طلبیدم می را ام همیشگی تنهایی و نداشتم حوصله شوم همراهش

 نداشتم رفتن راه ناي. آمدم خودم به زنگ صداي با که بودم غرق افکارم در و شده ولو تخت روي که بود ساعتی نیم

 را سرم. شد نمی خواند چیز هیچ اش قیافه از بود کهندس. رفتم در طرف به سالنه سالنه شد متداوم زنگ صداي وقتی

  :گفت همیشه از تر تفاوت بی او و گرفتم پایین

  !حاضرشی گفتم بهت ـ 

  .آم نمی گفتم هم من ـ 
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  .کرد می پا اون و پا این کنده پر مرغ مثل و بود شده کالفه 

 حاج اوامر اجراي وایسادم سینه به دست اینجا بینی می اگه! کوچولو خانم ندارم بازي بچه ي حوصله اصالٌ ،من ببین ـ 

  .شو حاضر لطفاٌ حاال. بشه اجرا باید حتماٌ فرمایند می امر ایشون وقتی و خانمه

  :گفت و کرد من به نگاهی نیم شانه سر از و رفت ها پله سمت به 

  .رم می و بیاي خواد نمی دلت واقعاٌ کنم می فکر اون از بعد مونم می منتظر هم دیگه ساعت نیم تا من ببین ـ 

 براي.بستم را در و گرفت حرصم ،خیلی گوشم توي بود زده کسی انگار بود آمیز تحکم لحنش. شد سرازیر ها پله از و 

  .دوش زیر رفتم کنم فکر بهتر بتونم که این

 خدایا پوشند؟ می چه کمیل دعاي مراسم براي کردم می فکر و بودم خیسم موهاي کردن شانه حال در بعد دقیقه ده 

 دل چون زدند می دائم چسب پاش به انگار جانمازش سر همیشه بابا دانستم می. نداشتم آشنایی مسائل این با زیاد من

  . نبود مذهبی آدم مامان ولی کند نمی

 بی هاي آستین بلوزم.بپوشم بود زانوانم باالي که رنگی اي سرمه بلوز با سوخته آبی جین شلوار گرفتم تصمیم باالخره 

 با درشتی مارك اش سینه روي و قایقی ي یقه با چسبان کامالٌ و آمد می انگشتانم روي تا که داشت بلندي نهایت

 به سفیدي نخی شال و پوشیدم بود تر کوتاه بلوزم از که را رنگم سفید کوتاه مانتوي. کرد می نمایی خود ریز هاي نگین

  .زدم عطر لباسم و شال به دور از میزد عطر لباسش به هم رفتن دم حتی که مامان مانند.کردم سر

 آن با خیسم موهاي. کردم نگاه آینه توي خودم تویر به دور از و تپاندم ام پشتی کوله داخل را فیزیک هاي جزوه 

 دانم نمی.بود کرده ملوس ي گربه یک مثل را صورتم بودن شده گرد و زد می اي سورمه که چشمانی و سفید روسري

 که بود مهندس. برداشتم را گوشی اختیار بی و آمدم خودم به تلفن زنگ با و بودم خودم ي قیافه محو من و شد چه که

  :زد می فریاد تقریباٌ

  .سرم روي ریخته کار هزارتا چون. برم من یاي نمی اگه ـ 

 رفتم و کردم قفل سرم پشت را در ولی نَرَم گفت می شیطانِ. کردم مکثی و گذاشتک دستگاه روي را گوشی حرص با 

 به او به اعتنا بی.کوبید می فرمان روي را دستش عصبانیت با و زد می حرف موبایلش با مهندس رسیدم کوچه به وتی

 اما کرد نگاه من به مات و شد ساکت مهندس شدم ماشین سوار اینکه محض به.  شدم سوار و رفتم ماشین در طرف

  .نکنم نگاهش کردم سعی من

 می دندان به را هایم لب که حالی در کردم می احساس را نگاهش سنگینی. شدم خیره رو به رو به و بستم را کمربندم 

  :گفت شنیدم بعد کشید طول لحظه چند.چسبیدم را کیفم حرص با گرفتم

  .آییم می داریم ـ 
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 نیاوران هاي طرف. سکوت و بود سکوت ماشین توي. آورد در حرکت به را ماشین و بست تندي حرکت با را موبایلش 

. شدم خیره ها خانه به و زدم ام چانه زیر به را دستم. بود گرفته فرا زیبایی ویالیی هاي خانه را ما دور تا دور و بودیم

  :پیچید گوشم در صدایش زیباي زنگ

  بردي؟ هم را پا سنگ ـ 

  :گفتم و برگشتم صدا سمت به تعجب با 

  کجا؟ ـ 

  :گفت کرد می نگاه جلو به که حالی در اعتنایی بی با مهندس 

  .حمام ـ 

  :گفتم بودم نشده منظورش متوجه که حالی در 

  .خوام می چی براي پا سنگ خیر ـ 

  :گفت و کرد تایید سر با را حرفم

  .کردین سفید رو پاست سنگ چی هر روي خواین نمی پا سنگ ماشاءاهللا دیگه که شما. درسته واقعاٌ ـ 

  :گفتم و شدم خیره او به منگ و گیج 

  چیه؟ منظورتون ـ 

  !هیچی ـ 

 امتحانا این کی خدا ،اي سرم توي اومد دندونم هاي سیم فکر حال همون در بود؟ چی منظورش رفتم فکر به کمی 

 توي چیزي یه یکهو... بخت بد چقدر من خدا اي. بشم خالص ها لعنتی این شر از کامکار دکتر پیش برم شه می تموم

  این با. کنن سرت بر خاك گیجی قدر این چرا تو تیام خدا اي روام، پر خیلی که منم مهندس منظور. زد جرقه مغزم

IQ رو زمینیه سیب چی هر روي که تو. گرفت می رو ها تیکه این بود هم ساله دو بچه کودن ي دختره آخه. مغزیت 

  .نزنم حرفی که دادم می فشار بههم رو لبام ولی بودم شده سرخ حرصم از. کردي سفید

 ها خونه از یکی در جلوي و بود قصر کنم عرض چه که ویالیی ي خونه تا دو توش که اي کوچه توي پیچید مهندس 

 از حتی خانه این. کردم نمی هم رو فکرش حتی! دیدم می چه خدایا و شد باز الکترونیکی درب.داد فشار را در کنترل

 اندازه کدام هر که بلند هاي پنجره و سبز و سفید مرمر هاي سنگ با زیبا. بود زیباتر هم میامی قیمت گران هاي ویال
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 بس از بود پارك کنم عرض چه که باغ. برسی ساختمان به تا کردي می طی باید را باغی چه و بودند ساختمان یک ي

  .بودم شده هایش زیبایی محو. بود زیبا و سبز که

 افتاد سفیهش اندر عاقل نگاه به که چشمم. بود منتظر و کرد باز برایم را ماشین درب مهندس که آمدم خودم به وقتی 

  :گفتم گانه بچه خیلی و گرفت حرصم دوباره

  .ها گفتین چی من به نفهمیدم نکنید خیال ـ 

  :گفت. بودم ندیده موقع آن تا که لبخندي شد باز لبخندي به صورتش 

  .کشیده طول بشه قرار بر ارتباط تا شلوغه خط گفتم. الحمداهللا ـ 

  :گفتم بغض با. بیاد در حدقه از خواست می عصبانیت فرط از هایم چشم 

  .هستین اي مزه بی آدم خیلی شما ـ 

  :گفت شوم پیاده تا رفت می کنار راهم سر از که حالی در سرمستی با. بود کرده شنگول اینقدر رو او چی دونم نمی 

  .بخوابم مامانم ترشی کوزه تو برم حتماٌ امشب باشه یادم ـ 

  :گفتم شدم می پیاده که حالی در 

  .لوس چه هه هه ـ 

 داشتم من و زد می قهقهه بلند صداي با و بود رفته ریسه خنده از او دیگه حاال. کردم تکرار را حرفش مسخرگی با و 

. داد می سالم شد می رد کس هر. بودند تکاپو در همه شدیم ساختمان وارد وقتی.دیدم نمی هیچی دیگه. ترکیدم می

 چندتا که رسیدیم سالنی به. دیدم نمی رو جا هیچ دیگه حاال سرش پشت حرص با ومن انداخت جلو را خودش مهندس

  :گفت مهندس.بودند گشا مشکل آجیل پیچیدن مشغول خانم

  .اهللا یا ـ 

 ها خانم آن با پرسی احوال به شروع هم او و گرفتند سفت چادرشونو ها بعضی. دادند سالم و برگشته او طرف به همه 

 خود سوي به مرا مهربانش صداي با چون نکشید درازا به انتظارم آشنا، یک. بودم اي گمشده دنبال به نگاه با. کرد

  .خواند

  .مادر جا این بیا ،عروسکم جان تیام ـ 

 تو تقریباٌ یعنی نشستم کنارش و بوسیدمش و رفتم طرفش به. کرد می قیچی تور و بود نسته سالن باالي خانم حاج 

  .من معرفی به کرد شروع کرد می نوازش مرا که طور همان او و. بغلش
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  .خدا به جواهره پارچه یه.ونده پوالد دکتر خانم و خانپور دکتر دختر تیام بینین می که بهشتی حوري این ـ 

 مش موهاي و داشت مهندس به زیادي شباهت که جوانی خانم. شدم می آب داشتم خجالت از بود من به ها توجه همه

  :گفت و آمد جلو داشت خاصی ي جلوه و بود افتاده پایین حاال که روسري زیر از اش کشیده سشوار ي کرده

  !خوشگله خیلی گفتی می راست اس آینه مثه پوستش مامان. اکبر اهللا هفت شاءاهللا، ما ـ 

 هاي عروسک مثل کامالٌ را او اش پیچیده هاي مو و بود سفید سفید که دیگري خانم. کشید صورتم به دستی و 

  :گفت خنده با بود کرده خارجی

  .کنه تازه نفسی یه بذار کردي نگاهش که بس از خوردي رو مردم دختر که تو سمیه وا ـ 

 و بکشم سر را لیوان کرد تشویقم عجله با بود آمده یادش انگار تازه که خانم حاج. داد دستم به شربتی لیوان سپس 

  :گفت

  .دلم عزیز راه این از شدي خسته که بخور مادر بخور ـ 

 یعنی مهندس بزرگ خواهر نفیسه. شد شروع معارفه مراسم شربت خوردن از بعد. نبود مهندس کردم نگاه در به وقتی 

 هر با که مبینا و مهیا نام به ساله 9 و 16 دختر دو و مهدي نام به ساله 19 پسر یه داشت بچه تا سه بوره خانم همان

 هم که مهیا با خصوص به شدیم صمیمی هم با زود خیلی و بودن خوبی و خوشگل هاي دختر. شدم آشنا دوشون

  .بود خودم سن هم و کالس

 و ساله 14 دخترش حسنی،. داشت دختر یک و پسر دو داشت او به هم زیادي شباهت که مهندس وسطی خواهر سمیه 

  . بودند ساله 9و5 ترتیب به حسام و حمید پسرها

 دو جفت یک و بود مائده اسمش داشت، عسلی هاي چشم و بود مهندس همرنگ موهایش که مهندس کوچک خواهر 

 می اشتباه آسفالت خیابان با را راست دیوار و بودند ساله 5 که هادي امیر و حسین امیر هاي نام به پسر شیطون قلوي

  .گرفتند

 نام به شید دو مادر خانم حاج که فهمیدم هم را این البته. بود کوچکتر او از مائده و تر بزرگ مهندس از سمیه و نفیسه 

 سال چند او مگر شد نمی باورم. بود داده دست از پیش ها سال هم دخترش یک و بود معین امیر و سبحان امر هاي

 تکان پالستیک جراحی و بوتاکس و کننده ترمیم و کننده مرطوب هاي کرم ي معجزه با مامان که ایندرست داشت؟

 و شادابی صورتش بر ایمان نور. نیست مامان خواهر جاي مهندس مامان گفتم می اگر بود انصافی بی ولی بود نخورده

  .کردم می حس زن این در که بود آرامشی مهمتر همه از و بخشید می خاص طراوت

 و مهیا با قدر این ،کی داد نخی شال به را جایش سفید گلدار چادر کی و آوردم، در به تن از را مانتو کی دانستم نمی 

 سالن کم کم و.بود مدرسه و امتحانات حوش و حول ما بحث. میشناسمشان عمر یک انگار که شدم صمیمی حسنی
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 که آشفته خاطري با و رسید هم مامان. شد می پر خزیدند می هرطرف به رنگی هاي چادر با که هایی خانم از داشت

 وقت هیچ آمد می خیلی مامان به اي سرمه گلدار چادر. نشست کنارم کند پنهانش آرایش پوشش زیر بود کرده سعی

  :گفتم او به قهر با.  بود شده بامزه چقدر. باشم دیده پادر با را مامان آمد نمی یادم

  دارید؟ هم دختري اومد یادتون باالخره عجب، چه خوب ـ 

  :گفت آرامی به شده دلخور دستم از بود معلوم که مامان 

  . بینی می را شرایط که تو تیام زنی می چیه حرفا این ـ 

 با که هم چقدر هر. زدم زل موبایل صفحه به که بس از شده خشک هام چشم حاال تا ظهر از بعد از گم؟ می دروغ ـ 

 زنده مردم گید شید؟نمی نمی من حال نگران شما اصالٌ.نیست دسترس در یا است خاموش یا گیرم می تماس شما

  .ام خوردم؟تشنه ام؟غذا

 فرار خواست می دلم. رفتم سالن در سمت به هدف بی و شدم بلند جا از سوخت می دلم خودم براي بود گرفته بغضم

 می خارج ساختمان اصلی سالن از داشتم وقتی. نشه حبس توش نفس که جا یه بکشم نفس که بودم جا یک ئنبال کنم

 انداختم را سرم خجالت از. زد زل من به و بست بود گوشش روي که را موبایلی. شدم سینه به سینه مهندس با شدم

  . نکردم نگاه هم را سرم پشت و دویدم ها پله سمت به قوا تمام با و پایین

  چرا؟ دانم نمی 

 بود او کردم، نگاه درآالچیق سمت به اي سرفه صداي با. زدم می زار داشتم سبزي سر آالچیق زیر آمدم خودم به وقتی

 و گرفتم او از را نگاهم. کرد سد نمی کاریش ولی بودم دلگیر خیلی خودم دست از. کرد می نگاهم زده بهت و آرام چه و

  :گفت کردم نمی رو فکرش هرگز که لحنی با. دوختم زمین به

  .یاد می بهت خیلی چادر ـ 

  .نخورد تکان جایش از و کرد، سکوت هم او کردم سکوت 

  .باشی تنها اینجا نیست درست ساختمان توي برو بیا میشن، نگرانت خدا هاي بنده این.  شه می شروع دعا االن ببین ـ 

  .گیر پا و دست مزاحم یه مزاحمم یه من.  نداره دوست منو کس هیچ. کس هیچ شه، نمی من نگران کس هیچ ـ 

  :گفت و بود ایستاده یم رو به رو کم اي فاصله با حاال. آمد من سمت به. گریه زیر زدم دوباره و 

  .تیام نشو بچه. بگیر باال رو سرت گفتم بگیر، باال رو سرت ـ 
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 می نصیحت را اش بچه که پدري مثل. کردم می گریه همچنان ولی آوردم باال را سرم صدایش آمیز تحکم زنگ از 

  :گفت کند

 باهات کسی باش نداشته انتظار وقت اون. حرکات این زشته شدي خانمی خودت براي نیستی بچه دیگه تو ببین ـ 

  .دختر داده مغز ما به ،خدا نیست هیکل و قد و جسم به فقط بلوغ. کنه رفتار بالغ آدم مثل

  :گفتم و کردم او به نگاهی چیدم می ور لب که حالی در 

  .نیست خیالش عین مامان ولی کنم می دق دارم. شده تنگ براش دلم ندیدم رو بابام که ماهه یه االن من ـ 

  .وقتش به بینی می خوب خیلی ـ 

  گیرین؟ می قبلی وقت باباتون دیدن براي شما ببینم ـ 

  .آره باشه الزم اگه 

  .دروغگو ـ 

  .کرد چفت فکش و رفت هم در هایش اخم خورد جا حرفم ز ا 

  .گن می دروغ همه دروغ،. گین می دروغ همتون. دروغگو ، گی می دروغ ـ 

  :گفت محکم و رسید فریادم به اش مردانه صداي. بودم شده خارج خودم حال از 

  .باش آروم کن بس دختر. کن بس ـ 

 و من تنهایی مقصر، شاید بودم بچه خیلی هنوز. بزنم زار و بشم گم توش که گرم آغوش یه. بودم گاه پناه یه دنبال 

 می اداره را زندگی یک که دیدم می را ساله 17-16هاي دختر. شدم نمی بزرگ وقت هیچ که بود مادرم و پدر یاري

 باشم مادرم کنار که این عوض پدرم بیماري شرایط این در کند، ام اداره یکی که داشتم احتیاج هنوز من اما کردند

 دور مشکالت از قدر این االن بودم ساخته خود اگر شاید. دیدم می را تنهاییم و خودم فقط و بودم گرفته قرار مقابلش

 را هایمان برنامه همیشه مادرم اگر کردم؛ نمی احساس فاصله همه این پدرم و خودم میان و شدم نمی داشته نگه

 ریزي برنامه ها آن نداشتن حضور این براي توانستم می هم من االن نبودیم آن اجراي قید در ما و کرد نمی تنظیم

  .بشوم افسردگی دچار و شده منزوي برنامگی بی از که این نه باشم برایشان کمکی و کنم

  :گفت دوباره و بود ایستاده منتظرم آالچیق در جلوي مهندس آمدم خودم به وقتی 

  .شه می شروع دعا االن داخل برو تیام ـ 

  .رفتم ساختمان سمت به نیافتد سرم از چادر بودم مواظب که حالی در و انداختم پائین را سرم مخالفتی هیچ بدون 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵٩ 

 را او و نشست مامان پیش بار سه دو که خانم حاج و گه می چیزي لب زیر و کند می گریه که دیدم را مامان شب آن

 و بمانم ها آن پیش من بده اجازه مامان که اصرار خانم حاج از شد که رفتن وقت. بودم آرام من ،اما کشید آغوش در

 برایم خانم حاج اصرار و بودم نمانده مادربزرگ و دایی از غیر کسی ي خانه حاال تا چون بودم خیره او به متعجب من

  .بود عجیب

 درس هم با اصالٌ. بمانند هم حسنی و مهیا گم می. مانم می پیشش خودم بدین افتخار کنم می خواهش دکتر خانم ـ 

  .شم می مواظبش چشمام تخم مثل خوانند می

  :گفت شرمندگی با مامان و 

 بزرگ دیگه تیام. نیست تنها. مونه می پیشش میاد خانم عشرت گفتم. نکنید اصرار کنم می خواهش ضرغام، خانم نه ـ 

  .شده

  :گفتم اي گرفته صداي با. آمد یادم بغضم دوباره شم می تنها دوباره. بود مامان سر توي اي نقشه چه دیگه خدا اي 

  نیستین؟ خونه شما مگه ـ 

  :داد جواب آرام مامان ـ 

  .باشم بابا پیش باید امشب من عزیزم، نه ـ 

  .یام می منم خوب ـ 

  :گفت بود شده کالفه که مامان 

  !بیمارستانه. بیاي من با هم تو رم نمی که هتل دخترم ـ 

  .ببینم رو بابام بیام خوام می من اصالٌ. باشه خوب ـ 

  :گفت و شد خیره ضرغام آقا حاج و خانم حاج به مستأصل مامان 

  .شه نمی اصالٌ امشب. دخترم شه نمی ـ 

 گین نمی خودتون مگه کنین؟ می جوري این چرا مامان. ببینم بابامو خوام می من شه؟ می کی پس. شه نمی چرا ـ 

  شدم؟ بزرگ من

  :گفت و کرد نگاهم سرزنش با کشیده خجالت حسابی مامان بود معلوم 

  .شد خوب رم نمی خودمم شد طور این که حاال. نیار در رو ها بازي بچه این! بعیده تو از تیام ـ 
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 ضرغام مهندس و آقا حاج و مامان نگاه مقابل در و گرفت آغوش در منو خانم حاج. بود شده سرخ مامان. گریه زیر زدم 

  :گفت هق هق میان و قلبش به من سر فشردن و ریختن اشک و من سر بوسیدن به کرد شروع

. شده تنگ دلش خوب. ببینه باباشو بره دم می قول بهش خودمم. مونه می خودم پیش دخترم.  ره نمی جا هیچ تیام ـ 

  .وصله باباشون به دلشون ها دختر

  :گفت بود شده سرازیر هاش اشک که حالی در مامان 

  ... من خانم، حاج ـ 

  .گفتم که همین. بمونه جا این باید دختر این بخوابن هتل برن محمد و حاجی شده اگه. نداره اي بهانه هیچ دیگه ـ 

 تا که آقا حاج. شناختمش می بود ها سال انگار خدایا مهربانی آغوش چه و امنی احساس چه. فشرد خود به بیشتر مرا و 

  :گفت و کرد اي سرفه بود ساکت لظه آن

. نداره فرقی ما هاي بچه با حاال تیام باشد، خانه این مهمان تیام امشب یه بدین اجازه اگر پوالدوند دکتر خانم ـ 

  .کنیم می مواظبت ازش چشمامون مثل باشین مطمئن

  :داد جواب مامان که بزنم حرفی خواستم 

  .....شب دو و شب یه که مسئله آخه ضرغام، جناب نیست حرفا این بحث ـ 

 به هاي لب و جدي اي قیافه با لحظه آن تا که مهندس. رفت آسمان به من شیون که بود نده تمام مامان حرف هنوز 

  :گفت بود ماجرا شاهد گرفته دندان

 وقت دیر تا هم شب و ره می صبح هم بابا. ام دوبی عازم صبح فردا من بگم خواستم. کنم می دخالت ببخشین ـ 

 برن روز چند یه تونن می هم اونا که اقبال و مصطفی حاج مونه می. کنه می گرم رو سرش جانبی باراي و کار و مسجد

  .مرده ما تاي ده ماشاءاهللا خودش مامان. لواسون یا شاه باغ ي خونه

  :گفت مند گله و کرد قطع رو حرفش خانم حاج

  چیه؟ منظورت محمد، ـ 

  :داد جواب سریع خیلی مهندس 

  .بوده شما توانائیهاي از دانی قدر هدف. نداشتم اهانت قصد بنده. خانم حاج هیچی ـ 

  :گفت و زد پسرش هاي شانه به خندید می که حالی در آقا حاج 

  .شاه باغ خونه بریم دار بر پالستو و جل پاشو حاال پیرمرد واهللا، اي ـ 
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  :گفت بود شرمنده حسابی که مامان 

  .نیست این مسئله خدا، به نه ـ 

  :داد جواب باز اي چهره با آقا حاج 

 خاطرات پایین برم سر یه خوام می هاست مدت اصالٌ. شدیم می ناراحت ما بود این از غیر. دکتر خانم چیه حرفا این ـ 

  .ایم خونه اون ي دلبسته ما. کنم تجدید رو

 گران شیء مانند هم مرا و کرد می جا جابه سرش روي رو چادرش که حالی در و کرد نازك چشمی پشت خانم حاج 

  :گفت برگشت مامان طرف به داشت بغل به بهایی

  .داشتن برنامه خودشون اینا اصالٌ. بمونم تنها من خواین نمی که شما. دکتر خانم دیگه خوب ـ 

 آشنایی آیا بودم نفهمیده هنوز اما است من خاطر به اش همه ها کار این نفهمم که نبودم بچه آنقدر ام گی بچه تمام با 

 می رو همدیگر این از تر قبل یا بوده خصوصی کالس و مهندس با من آشنایی روز از خانواده این با مامان

 و کرد رها مرا باالخره خانم حاج. ریختن اشک به کرد شروع و کرد تشکر آرام بود باخته حسابی که مامان.شناختند

  چرا؟ دانستم نمی گریه، زیر زدم هم من و گرفت بغل در را مامان

. بمانیم هم با تا گرفت نظر در را اتاقی حسنی و مهیا و من براي او که رفتیم باال طبقه به خانم حاج با بعذ دقیقه ده 

  .برد خوابم جوري چه نفهمیدم خالصه. خانه آن رفتند هم با هم مهندس و آقا حاج

 بلند آرام. آمد یادم تازه دیدم خواب در غرق را مهیا وقتی اما هستم کجا دانستم نمی شدم بیدار خواب از وقتی صبح 

 گذاشتم و کردم تا و آوردم در را بود داده من به خانم حاج که راحتی لباس. گذاشتم کناري و کردم جمع را جایم و شدم

 و سر به آب قدر آن. بودم تر حال سر آمدم بیرون دستشویی از وقتی. پوشیدم را خودم لباس و ها رختخواب روي

 بر را وسایلم و کردم محکمی اسبی دم را لختم موهاي. شدند باز دیشبم هاي گریه از خسته هاي چشم تا زدم صورتم

 از قبل ولی رفتم دري سمت به گشتن به کردم ،شروع ندیدم را کسی اصلی سالن توي. شدم سرازیر ها پله از و داشتم

 اي. تپید قلبم دوباره شیک، خیلی و راحت خیلی کرم نخی شلوار و سفید نخی پیراهن با شد خارج آن از مهندس من

 از چقدر خدا اي. بود گرفته پایین را سرش. آمدم خودم به او سالم با. داشتم دوستش چقدر و بود پوش شیک چقدر خدا

 نزنم حرف اگر دیدم. ایستادیم تکلیف بال دو هر و کردم سالم عجله با! بودم زده زل او به من. بود گرفته حرصم خودم

  .بایستم حاالها حاال باید

  ...چیز همه براي ممنون خیلی. رم می من دیگه، خوب ـ 

  :گفت تعجب با و آورد باال را سرش 

  انشاءاهللا؟ کجا ـ 
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  :گفتم و خوردم را حرفم ولی شجاع پسر پیش بگم خواستم 

  .کردم اذیتت خیلی دیروز من ببخشید خونه، ـ 

  :گفت مهندس. بود جواهر و طال توش انگار بودم گرفته بغل را کیفم همچین 

  .باشین پیشمون باید ها حاال حاال شما گفتن مامان ـ 

  .بخونم درس برم باید دارم فیزیک امتحان یکشنبه نیست من ولی مهربونن خیلی خانم حاج ـ

  :گفت مهندس 

 فکر. است یکی شما با امتحانش که مهیا بخونن، درس شما با تونن می هم حسنی و مهیا. بخونین جا همین خوب ـ 

  .کنی اشکال رفع تونی می هم شما بیاد معلم براش قراره کنم

  .بخونم باید فقط ندارم اشکال ـ 

  .رفت باال تعجب حالت به هاش ابرو 

  .شدي انیشتن حسابی پس دیکه خوب ندارین؟ اشکال شما ـ 

  :گفتم و گرفتم تر محکم را کیفم. شدم سرخ خجالت از 

  .برم بگیرم آژانس. کنم حافظی خدا خانم حاج با برم ـ 

  .برمت می من کن، خداحافظی برو شما ـ 

  .مسافرین شما. شم نمی شما مزاحم نه ـ 

  .ظهره از بعد براي بلیطم. نیستی مزاحم ـ 

 سر به را آن او حرکت این از تعجب کمال در و شدم بود ام شانه روي که روسري ي متوجه من و زد اي اشاره سپس 

 و بود داده لم مبل روي خانم حاج. رفت کنار من جلوي از و کرد باز را بود شده خارج ازش که دري همان بعد. کشیدم

  .کردم سالم. نشست هایش لب روي زیبایی لبخند من دیدن با. کرد می پاك سبزي

  .خوشگلم ي فرشته. ماهت روي به سالم ـ 

 در او و بودم خود بی خود از. کرد می آرامم بدنش عطر و بود هایش شانه روي سرم. بوسیدمش و کردم بغلش رفتم 

  :رسید گوشمان به مهندس صداي که کرد می نجوا گوشم

  !برن خوان می خانم تیام ام، ،تیام، مامان ـ 
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  :گفت و نشست راست خانم حاج 

  کجا؟ ـ 

  .خونمون برم خوام می خانم حاج خونه، ـ 

  !خانمی گذشت بد بهت جا این ـ 

  !نگین رو ها حرف این نه ـ 

  کنی؟ ما ترك خواي می چرا پس خب ـ 

  .دارم درس خیلی. برم باید دیگه خب ـ 

  .بخون درس جا همین خودم دختر شدي اومدي تازه تو. گفته کی نه، ـ 

  .اس خونه چیزام همه من شه، نمی آخه ـ 

  :گفت و کرد اي خنده 

  .بیار چیزاتم همه برو محمد با ـ 

  چی؟ مامانم آخه ـ 

  .گرفتاره خیلی خدا ي بنده اون االن. برو هم تو اتون خونه رفت وقت هر مامانت ـ 

  .بگیرم اجازه باید بپرسم؟ ازش شه می ـ 

  . حتماٌ. گلم آره ـ 

 صورتم در را ناراحتی که خانم حاج. بستم رو موبایلم بودم شده کالفه.  نبود دسترس در معمول طبق مامان موبایل 

  :گفت. دید

  .ده نمی آنتن موبایل با شاید بزن زنگ بهش خونه تلفن با دخترم پاشو ـ 

 گاز را لبم اینقدر. نکردم باال سر ولی ترکید بغضم.  نبود دسترس د. گرفتم را شماره و داشتم بر را گوشی حرف بی 

  :گفت خانم حاج دقیقه چند از بعد. کردم احساس دهنم در را خون طعم که گرفتم

  شده؟ چی قشنگم، تیام ـ 

  :گفتم و کردم پاك را صورتم دست دو با و کشیدم عمیقی نفس 
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  .نیست دسترس در ـ 

  :گفت و آمد طرفم به شد بلند جا از دید را صورتم تا خانم حاج 

 جاي به صبحی سر پاشو، پاشو، دختر، کردي بارونی رو خوشگلت چشماي اون دوباره که تو بده مرگم خدا اوا ـ 

  .نخور حرص صبحونه

  .برم خوام می. نیستم گرسنه ـ 

  .بدم صبحانه بهت بریم پاشو! شه نمی. یاد می آدم سر بال هزار گرسنه، شکم ـ 

  .خوام نمی آخه ـ 

  .نداره ماخه آخه ـ 

  !بدین اجازه اگه.... رم می صبحانه از بعد من پس ـ 

  .بخور اتو صبحونه پاشو حاال ،تو خوب خیلی ـ 

  دادین؟ قول ـ 

  .،باشه مادر باشه ـ

  :گفتم خانم حاج به خیره و فرستادم پایین چاي زور به را لقمه سه دو بود جوري هر

  .ام آماده من ـ ـ 

  .»دختر بشی ها گنجشک عروس باید تو «گفت می بود اگه بزرگو خانم کنه رحمت خدا. همین وا، ـ 

  چی؟ براي ـ 

 با.بشی پریون شاه عروس باید تو خوشگلی، این به دختر نیست حیف... خوري می غذا ها گنجشک قد که این برا ـ 

  :گفتم جوابی حاضر

  .خورن نمی غذا هم ،پریا خوب ـ 

  :گفت و خندید 

  .کنی نمی نگاه ماها به دیگه تو شد حیف. بشی پریان شاه عروس خواي می تو پس، خب ـ 

  :زد داد تقریباٌ و آمد باال فنر مثل بود کرده مشغول چاي خوردن با را خودش مدت این تمام که مهندس سر 
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  !مامان ا ـ 

 مهندس. بودم کشیده خجالت طرف یک از و بودم کرد ذوق طرف یک از بکشم نفس تونستم نمی. بودم شده سرخ 

  :گفت. باشد آمده یادش چیزي یه انگار بعد. رفت در طرف به و شد بلند ، زد عقب را صندلی

  .تون خونه برسونمت حاضري اگر خانم دختر ـ 

  :گفت. داشت دلخوري رگه صداش که خانم حاج 

  .برمش می اقبال با خودم خواست اگه. نکرده الزم ـ 

  :گفت و بوسید را سرش خانم حاج سمت برگشت برد می حساب مادرش از بود معلوم که مهندس 

  .خوام می خاطرتو چقدر دونی می که تو. نوکرتم من خانم حاج ـ 

  :گفت و برگرداند روشو ناز با خانم حاج 

  .کردي نمی دلم به خون قدر این خواستی می منو خاطر اگه تو ـ 

 که مهندس. شدم ناراحت خیلی. ریزه می اشک گلوله گلوله هایش چشم از دیدم کردم نگاه خانم حاج صورت به وقتی 

  :گفت و فشرد خود به را او نیست راضی مادرش جواب از بود معلوم

  .وقتش به بده مهلت دیگه کم یه. تره باریک مو از من گردن. چشم خانم، حاج چشم ـ 

  برادرات؟ پیش فرستادي منو وقتی یاد؟ می کی وقتش ـ 

 دیگه کم یه کن صبر. انشاءاهللا بشی ساله 120. است بنده سر رو جات شما!ها... کنین می فرمایشات چه خانم حاج ـ 

  .کن صبر

  .داشت هاشو بچه همه بود تو همسن بابات. شه می سالت چهل داره دیگه تو محمد، بکش خجالت ؟ کی تا ـ 

  .خانم حاج نیست وقتش حاال ـ 

  مردم؟ من وقتی وقتشه؟ کی پس ـ 

  .اس صبحانه میز سر االن منظورم. نکنه خدا ـ 

  :گفت غیظ با خانم حاج. کرد من به نگاهی نیم و 

  .بهونست اینم ـ 
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  .بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از سریع است، ناراحت من حظور از مهندس کردم احساس اي لحظه 

 کنارم آمد خانم حاج. سالن توي آمدند دلخوره مهندس از هنوز بود معلوم که خانم حاج و مهندس بعد دقیقه چند 

  :گفت و نشست

  ؟ شدي ناراحت دلم، عزیز ـ 

  :گفتم بغض با 

  .نه ـ 

  :گفت و نکرد باور را حرفم 

  .رنجوندي رو دختر این بده عافیتت خدا بگم پسر خدا، اي ـ 

  :گفت کالفگی با مهندس 

  .ربی استغفراله ـ 

  :گفت و زد من به چشمکی خانم حاج. برگردوند رو ما از و موهاش توي کرد فرو رو دستش دو و 

 پیش مطمئنی. نداشتیم رو خوبی این به امانت نگهداري لیاقت. نبودیم خبی میزبان ایمف شرمنده که ما دخترم خوب ـ 

  مونی؟ نمی ما

  :گفتم بوسیدمش می که حالی در 

 بسوزه دلش مامان شاید خونه رم می گم می. دارم دوست بابام و مامان مثل رو شما من. خانم حاج نزنین حرفو این ـ 

  .بابا پیش ببره منو بیاد

  :گفت مهندس به و کشید سرم به دست اندوه با خانم حاج 

  .گردونی می برش شبم شون، خونه بري می براش ،ناهارم بري می دخترمو ـ 

 به باز دهان با و برگشت ما طرف به کمرش به دستش یک و بود موهاش توي دستش یک که حالی در مهندس 

  :گفت خانم حاج لحظه چند از بعد. کرد نگاه مادرش

  .نداریم ها شانس این از ما چند هر. نکنه لونه توش گنجشک ببند هم رو دهنت اون ـ 

 به تورم از پیشانیش و گردن هاي رگ و شد سرخ دفعه یک مهندس ولی نشدم حرف این از خانم حاج منظور متوجه 

  :گفت کند کنترل را خودش کرد می سعی که حالی در. رسید ترکیدن حال
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 باید که سرم روي ریخته کار تا هزار رفتنم از قبل. دوبی رم می دارم ظهر از بعد بنده شما، توجه قابل محترم مادر ـ 

  .برسم بهشون

. ندارن مشکلی برسی کارهاشون به هم بار یه سال سه اگه که ان کنه قدر این دارن کار باهات که هایی اون نترس ـ 

  .باشن داشته رو تو فقط

 باز شانه عرض به که پاهایی و اش زده کمر به و کرده مشت هاي دست از شد می را این بود عصبانی حسابی مهندس 

  .بود او جواب سکوت اما. حمله از قبل درنده ببر یک مثل درست. فهمید کوبید می زمین به نوکش با و بود کرده

  :گفت و من به کرد رو دوباره خانم حاج 

  .یام می خودم دنبالت نیاد هم محمد اگه پاشو. دخترم پاشو ـ 

 هنوز. نزدیم حرفی ماشین توي. آمد دنبالمان کنترلی ماشین یک مثل هم مهندس رفتیم در سمت به و خواسته بر جا از

 را سرم پشت و بستم را در و شدم پیاده ماشین از. کردم اي آهسته تشکر شدن پیاده از قبل مان خانه جلو. بود عصبانی

  .نکردم نگاه هم

  : گفتم و برداشتم را گوشی. بود زده زنگ خانه به. بود افتاده من یاد عجب چه. زد زنگ مامان بعد ساعت نیم

  شما؟ بله، ـ 

  : گفت. ندارد رو بحث و جر ي حوصله بود معلوم که مامان 

 سر یه عصر تا کنم می سعی خودمم. کن باز براش رو در پیشت یاد می داره خانم عشرت. درنیار بازي مسخره تیام، ـ 

  .بزنم

  .کنین می لطف ـ 

 داشتم تشنگی از شدم بیدار وقتی برد خوابم جوري چه دونم نمی. کردم گریه سیر دل یه نشستم و کردم قطع را گوشی 

 باز خانم عشرت براي را در باید من آمد یادم ناگهان. بود راه به مطبوعی بوي بردارم آب تا رفتم آشپزخانه به مردم می

 نمی. برگشت بالکن از خانم عشرت. شدم خارج آشپزخانه از و خوردم آب. بود آرام خانه. بود گاز روي غذا. کردم می

 سرش یکهو. کردم سالم. داشتیم کن خشک که ما کند پهن بند روي شوید می را چیزي وقتی داشت اصراري چه دانم

  :گفت. گرفت را قلبش و گرفت باال را

  !بردي مرا ي زهره که تو مادر. سالم علک وا، ـ 

 می زندگی تهران بود ها سال که این با و بود شیراز اهل. بود مهربان خیلی آمد می خوشم خیلی خانم عشرت از من 

 خانه سر کدام هر که داشت پسر دو بردم؛ می لذت زدنش حرف شیرازي از من و بود کرده حفظ را اش لهجه اما کرد
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 از بود جوانی زن وقتی پیش ها سال اولش شوهر. پرسیدند نمی او از حالی هم ماه دوازده به سالی و بودند اشان زندگی

 توي خانم عشرت. گذاشت تنها را او بیماري ها سال از بعد بود هایش پسر پدر که دومش شوهر و بود رفته دنیا

 ماند می من پیش و آمد می حاال مثل هم ها وقت بعضی. ما ي خانه آمد می بار یک اي هفته و کرد می کار بهزیستی

 رو دکتر خانم خدا« گفت می و کرد می دعایش همیشه و داشت دوست خیلی را مامان خانم عشرت. نباشم تنها که

 جور این به راجع وقت هیچ مامان چون گفت می چی دانستم نمی ها وقت اون.» رسه فریاد همیشه که کنه حفظ

 تمجید و تعریف خانم عشرت وقتی حتی. شد می ناراحت گه می داره کسی شنید می اگر و کرد نمی صحبت مسائل

 حرف اهل اما نبود مذهبی خیلی. نکند پیدا ادامه بحث تا رفت می شد می بلند یا کرد می عوض و بحث یا کرد می

  . نبود هم زدن

 آغوش در مرا مامان. بود سرم باال قند آب با خانم عشرت آمدم خودم به وقتی چون ایستادم واج و حاج چقدر دونم نمی 

  :گفتم و کردم باز را هایم چشم. زد می صدایم مدام و داشت

  !مامان ـ 

  :گفت و زد صورتم به آرام مامان که ببندم را هایم چشم خواستم باز و 

 دوست که جوري همون کردم درست آلفرودو اسپاگتی برات ببین پاشو. شدي ضعیف تو پاشو دخترم جان تیام پاشو ـ 

  .دخترم پاشو. دلم عزیز پاشو. داري

 به شروع بودند گرفته را دورم خانم عشرت و مامان که حالی در. رفت نمی گیج سرم دیگه. نشستم مامان کمک با 

 لیموي آب پشتش. نشود ناراحت خانم عشرت که بادمجان قیمه قاشق ،یک آلفرودو اسپاگتی قاشق یک. کردم خوردن

 می بهش مامان بود خانم حاج. داد نجاتم تلفن زنگ که. شد می بد داشت حالم کم کم. بیاید باال فشارم تا شیرین

 سیر دیگه که کردم می بحث خانم عشرت با داشتم چون نشنیدم چیزي دیگه. حرفا این از و »نباشه حالم نگران«گفت

 دزس پیش حواسم ولی. شدم مشغول و کردم باز را فیزیکم ي جزوه و رساندم اتاقم به را خودم بود جوري هر. شدم

  :گفت و نشست کنارم و شد وارد مامان در به اي ضربه با بود؟ کجا دانم نمی نبود،

  خونی؟ می درس داري ـ 

  .آره یعنی دادم تکان را سرم 

  ! خوبه ـ 

  : گفت دقایقی از بعد و کرد سکوت سپس 

   ؟!دخترم خوب. ببین رو بابات ریم می بعد دیگه، تاي سه فقط. نمونده چیزي امتحانات پایان تا دیگه تیام ببین ـ 

  :داد ادامه نشنید جوابی من از چون و کرد سکوت دوباره وباز 
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  .برسی امتحانات به تو تره راضی بابا جان تیام ـ 

 این دانستم می خوب. شد می تاریک داشت هوا. زدم زل خیابان به کرکره الي از و رفتم پنجره کنار و شدم بلند جا از 

  :گفتم و نیاوردم خودم روي به ولی کنه می بهانه را بابا و چیده مامان که ایست برنامه

   رین؟ نمی شد دیرتون ـ 

  ! چرا ـ 

  :گفت و نیاورد طاقت ولی بشه خارج اتاق از خواست می مامان 

  .... ها بچه مثل که نکردم تربیت اینجوري رو تو من. هاست این از بیشتر خیلی تو از انتظارم من تیام ـ 

  .ام بچه من ولی ـ 

. گرفتی تصمیم تنها کردي فکر تنها کردي سفر تنها تو تیام. بوده خودش پاي روي کوچکی از که خانم یه. خانمی تو ـ 

  .باش مسلط خودت به کم یه

 مامانم با خوام می. باشن باهام کنن لوسم بابا و مامان خوام می. بشم بچه خوام می شدم خسته. شدم خسته دیگه ـ 

 برنامه با رفتم تنها که جا هر باشم، سابق مثل دارم دوست. ام خسته تنهایی از من خونه، بیام. مدرسه بزم.خرید برم

 االن که بودم خودم پاي رو کی گرفتم؟ خودم رو تصمیمی چه من. بودي مراقبم سفرها تمام توي. بوده شما ریزي

  باشم؟

 گرفتم بر خیابان از چشم وقتی ریختم، می اشک بلند بلند حاال من و گفت نمی هیچ و بود گرفته را سرش مامان 

 دانستم نمی ولی بودم زده حرف اینجوري مامان با که آمد می بدم خودم از. بود دلم روي دنیا غم من و بود رفته مامان

  شده؟ چم

 و بود خانم حاج. پریدم جا از تلفن صداي با که برد خوابم ولی خواندم فصل چند و رفتم کتابم و دفتر سر بود هرجوري

  :گفت بشاشی صداي با

  .بخیر صبحت عروسکم سالم ـ 

  .بخیر هم شما صبح خانم حاج سالم ـ 

  کردم؟ بیدارت. گل خانم ات نشسته ماه روي به سالم ـ 

  .بخونم درس باید آخه. شدم می بیدار باید دیگه ـ 

   ما؟ پیش یاي می ناهار خانمی. خون درس دختر این به ماشاءاهللا ـ 
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 ولی شما پیش بیام خوام می خدا از من واال. نخوندم هنوز ك درس هم عالمه یه. دارم امتحان فردا خدا به خانم حاج ـ 

  ...تونم نمی

  .آرم می رو ناهارت من بخون رو درست بشین تو خوشگل. شم فدات الهی ـ 

  .پیشمه خانم عشرت آخه شم نمی مزاحم مرسی نه ـ 

  .مادر باشه خب ـ 

  .دیگه پخته غذا برام کنم فکر خانم حاج آخه ـ 

  ؟ باشه. بزن من به زنگی یه داشتی کاري وقت یه اگه مادر باشه خب ـ 

  .چشم ـ 

  .گلم خداحافظ. باش هم خودت مواظب. چشمات ون قربون ـ 

  .نگهدار خدا ـ 

 روز. گذشت خانم حاج و مامان هاي زدن سر و خواندن درس به هفته آن طور همین. گذشت خواندن درس به روز آن 

 می چی خدا. کردند می آب قند دلم توي. باشه شده آزاد اسارت از ها سال از بعد که بودم اسیري مثل امتحان آخرین

 هست هم گناه بی زدانی خوب گفتم می بعد. دیگه کردند کاري یه خوب کردم می فکر بعد ولی زندانیان؟ این کشند

  .جنگی اسیراي مثل مثل، مثل،

 و کردم روشن رو مامان بوداي CD و چیدم دورش تا دور هم شمع چندتا کردم آب از پر رو وان خونه رسیدم وقتی 

 و پتو زیر رفتم حوله با و دوش زیر رفتم دوباره بعدش. بودم شده حس بی. بودم آب تو ساعت دو یه آب توي رفتم

 در. زدم صدا را خانم عشرت و سالن وسط رفتم حوله با همونجوري چنده؟ ساعت دانستم نمی شدم بیدار وقتی خوابیدم

  :گفت بود دستش خاکشیر و سکنجبین لیوان یه که حالی

  .دکتروهه بري باهاس که و حاضر زود دخترو بود؟ چت تو هست معلوم هیچ کاکو، وا ـ 

  دکتري؟ ؟چه کی ـ 

  .گفت چیزایی یه کنی کشی سیم خوان می چمدونم. بري باهاس حتماٌ گفت زده زنگ مامانت چیم؟ من ـ 

 دست با.زدم می حرف محل آژانس با و بودم گرفته تلفن دست یک با که حالی در بعد ذقیقه دو.  پریدم جا از یکهو 

  .رفتم و کردم پام هامو صندل دیگر
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 اصرار با هم بعدش و شدم خالص لعنتی هاي سیم اون شر از باالخره. بود من زندگی هاي روز بهترین از یکی روز آن 

 این از هم کامکار دکتر و بکشد طول کارم شب ده به ربع یک تا شد باعث که هام دندان کردن سفید دکتر انکار و من

  .کشید پر خوشحالیم تموم رسیدم خونه به وقتی. شود کالفه من نشناسی وقت

  نیومد؟ مامان خانم عشرت ـ 

  .خونه مریض فرستادم بساط و بند و لباس براش دوباره من طفلکو. تونه نمی امروز گفت نه ـ 

 مامان. شدم بیدار شدید ضعف با صبح.نخوردم بخورم غذا کرد اصرار چه هر خانم عشرت و رفتم اتاقم به عصبانیت با 

  :گفتم و مالیدم را هایم چشم. کرد می نوازش را موهایم آرام. بود نشسته سرم باالي

  .سالم ـ 

  اي؟ گرسنه. عزیزم سالم ـ 

  .نه ـ 

  .نخوردي هیچی گفت خانم عشرت. شه می مگه ـ 

  .ببینم رو بابا خوام می من مامان ـ 

  .خانم دختر شدي خوشگل برداشتی هاتو سیم چقدر ـ 

  :گفتم و. افتاد یادم بکهو بعد ولی رفت هایم دندان طرف به اختیار بی دستم 

  بابا؟ پیش بري می رو من ها امتحان از بعد نگفتی مگه مامان ا ـ 

  :گفت و کرد مکثی مامان 

  .داره شرط یه اما. گفتم آره ـ 

  چیه؟ شرطش دیگه ـ 

  .ساله پنج دختر یه مثل نه. کنی رفتار خانم یک مثل و باشی آروم که اینه شرطش ـ 

  .مامان ـ 

  .گفتم که همین ـ 

  .مامان ـ 
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  ....اال و بدي قول باید. کنم می صحبت باهات جدي دارم ـ 

  ببینم؟ بابامو ذاري نمی چی اال و ـ 

  .نگفتم اینو من ـ 

  :گفتم کردم می گریه که حالی در 

  .همینه منظورت دیگه چرا ـ 

  :گفت و کرد بغلم 

 یک دخترش کنه فکر بابات خوام نمی من. ترسونه می رو من داره که کاراته همین ؟!شدي حساس اینقدر چرا تو ا ـ 

  .ضعیفه ي بچه

  .نیستم ضعیف من ـ 

  .کنی ثابت بهم باید اونو ـ 

 با رسیدیم که بیمارستان به. گفت نمی چیزي هیچ مامان راه توي. شدم حاضر جوري چه دونم نمی بابا دیدن ذوق از 

 بیشتر دونم نمی. زدیو ماسک و پوشیدیم را بیمارستان مخصوص هاي لباس. ویژه هاي مراقبت بخش رفتیم مامان

  :گفت و کرد بغلم دید را ام آمده در حدقه از هاي چشم وقتی مامان. بودم شده زده وحشت یا بودم کرده تعجب

  .منتظره بابا. دختر بریم ـ 

 چم دونم نمی. ببندم هامو چشم خواستم می. ببینم رو بابا گذاشت نمی که بود درونم در حسی یه ولی چرا دونم نمی

 صدام دوباره. خوابم کردم فکر شنیدم رو بابا صداي وقتی که بودم فکر توي قدر این ؟!نیامد ذهنم به قبالٌ چرا بود؟ شده

  :زد

  .بابا تیام ـ 

 موهاي با خوشگلم و هیکل قوي باباي. بود آمده من نازنین باباي سر بالیی چه خدا اي. دیدم می رو بابا داشتم حاال 

  !کجا بود وصل سرم و سیم یه طرفش هر از حاال که رنجورم باباي این و کجا خندان هاي چشم با بلند و مواج مشکی

 نمی رو بابا ،شاید نبود کنه می صدام فاصله ها فرسنگ از کردم می فکر من و بود ضعیف قدر اون که بابا صداي اگر 

  :گفت. بود شوخ هنوز بابا اما. شناختم

  چطوري؟. چشمام سالم، ـ 

  چطوري؟ شما.... خوبم،....بابایی خخخوبم ـ 
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 و گریه زیر زدم یکهو ولی نه یا بودم بهانه دنبال دانم نمی. بگیرم فاصله کرد اشاره پرستار اما کنم بغلش خواستم می 

  :گفتم

  .کنم بغلت خوام می من بابایی ـ 

  .دونی می خوب اینو که تو. دلمی توي همیشه تو. دلمی تنگ من بغل توي االن تو بابا عزیزم ـ 

  شدن؟ چی موهات بابا ـ 

  .برد لولو ـ 

  آرن؟ می سرت رو بالها این دارن چرا دارن؟ کارت چی جا این. جدي نه ـ 

  :گفت بابا. کنم فرار واقعیت از طوري یه خواستم می ولی بودم شده بچه قدر این چرا دونم نمی 

  .بکشم نفس بیشتر نمه یه من که اینه براي بابا هیچی ـ 

  شدي؟ جوري این چرا تو. برم قربونت بابا ـ 

  روباه؟ یا شیري کردي، چه رو امتحانات بگو ،تو من بابایی ـ 

  .بابا ـ 

  .گل خانم ببینه رو اشکت نداره دوست بابایی. بابا جان ـ 

  .قهرم همتون با من اصالٌ،اصالٌ. تونم نمی. کنم کار چی ـ 

  :زد صدا بابا که رفتم در طرف به و کشیدم را راهم 

  .باش این از به ما با. کردي قهر بابا با تیام ـ 

  :گفتم و رفتم پرستار سمت به بود شده طاق طاقتم 

  .خدا به رو تو. ثانیه یه نه دقیقه، یه. کنم بغلش بذارین خدا به رو تو ـ 

  بشه؟ اذیت پدرت خواي نمی که تو. نیست خوب بیمار براي ، عزیزم نمیشه ـ 

  شده؟ چی بابا مامان.... شده؟ چی من باباي آخه ـ 

  : گفت و کرد بغلم مامان. کردم گریه زار زار 

  .باش آروم جلوش اقل حد کنم می خواهش ازت. شه می اذیت داره بابا تیام، ـ 
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  :میزد فریاد و بود شده دستپاچه مامان و بودند افتاده تکاپو به بودند اتاق تو که پرستاري دو بود شده بد بابا حال 

  .بخوابه کنید کاري یه کنم می خواهش خانم. میکنم خواهش ازت. باش آرام خسرو ـ 

. بود نرمال خودم حال که نه بود ریخته بهم عصبیش سیستم طفلک. کرد می خواهش قدر این چرا مامان دونم نمی 

 و بود سرم باالي هم سرم یک و بودم افتاده بیمارستان تخت روي خودم شد باز هام چشم وقتی شد چی دونم نمی

  :گفت. کرد می نوازش رو هام مو داشت مامان

  خوبی؟ خانم خوشگل ـ 

  :گفت دوباره. ندادم جوابی ـ 

  !دخترم ـ 

  :گفتم. بیارم در رو چیز همه توي ته شده طور هر گرفتم تصمیم ولی ندم جوابی خواستم می 

   شده؟ چش بابا مامان ـ 

  :پرسیدم کودکانه حرصی با من و کرد سکوت 

  .دیدم که نیست این از تر بد دیگه. دیگه بگید خوب شده؟ چش بابا. کشین می رو من دارین شما مامان ـ 

  .بگم کجا از دونم نمی که اینه مسئله تیام نیست این مسئله ـ 

  چشه؟ بابا بگو کالم یک یعنی ـ 

  .تیام شیمیائیه بابات ـ 

  چی؟ ـ 

  .شیمیائیه بابات گفتم ـ 

  شده؟ شیمیایی کی چطوري؟ چی؟ واسه چی؟ براي ـ 

  .شیمیائیه که هاست سال بابات خانم ـ 

  دونم؟ نمی من چرا ؟چطوري؟ کی ـ 

  .شده شیمیایی جنگ توي اون. خانمم نبودي تو وقت اون که این براي ـ 

  بوده؟ جبهه بابام مگه بوده؟ جنگ تو بابام مگه ـ 
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  .بوده مجروح که هایی وقت بجز وقت همه گفت شه می خوب. بوده جبهه جنگ هاي سال همه بابات. دخترم آره ـ 

  دونستم؟ نمی من چرا پس ـ 

 ناراحتش شاید اون به راجع تو زدن حرف هم حاال و بزنه حرف اون به راجع خواست نمی دلش بابات اینکه براي ـ 

  .کنه

. شدم خسته کنین؟ می رفتار آزمایشگاهی موش مثل من با چرا بدونم؟ شماها به راجع ندارم حق ؟یعنی چی یعنی ـ 

  ...خدا

  .شخصیه خیلی بابات براي مسائل جور این ولی. چیزها خیلی حق ، داري حق تو ـ 

  بدونم؟ نباید دخترشم که من که قدر اون ـ 

  .بدونی نباید دخترشی که تو که اونقدر آره ـ 

 و شهدا و صدام تحمیلی جنگ هاي خبر کنار از که هایی وقت تمام ها سال این تمام یعنی. شنیدم می چی خدایا 

 همیشه که هایی جانباز اون از یکی همه از مهمتر. کردم می زندگی یکیشون با داشتم گذشتم، می ها آزاده و جانبازان

 خدا اي. بود خودم بابایی نامشون، به بزنن رو ایران کل خوان می دادن، پا و دست یه حاال خدا اي نالیدم می دوستام با

 ایران که بابا.بود نکرده کاري خدمت جز که بابا. بود نگفته تنشم ي پاره که من به حتی که بابا. نبود اینجوري که بابایی

 دستات و صورت روي هاي زخم قربون سوزه، می برات دلم":کردم زمزمه براش دلم در. بود نزده سند خودش نام به رو

 و بودي ها اون از تو چون تو، گم می. کردم شک تو به اگه سرم بر خاك. خوبم بابایی ات، ریخته هاي مو قربون برم،

 غلط بگم اگه خدا اي دونم، نمی رو ارزشش من و داشتی نگه جونت قیمت به رو من خاك تو گمشده، نسل از من

 به دم که مامان مثل. کنم می خواهش. بشه خوب بابا بذار خدا رو تو خدا اي بشم؟ بیدار کابوس این از ذاري می کردم

  "؟!شنوي می رو صدام من خداي. کنم می خواهش هم من کنه، می خواهش ساعت

  

  4 فصل

 از که خارجی هاي آهنگ و روز هاي مد آخرین آمار که این بجاي من تفریح حاال. رفتند می و آمدند می ها روز 

 آب جلوي تونستم نمی من و شد می آب شمع مثل که بود پدري دیدن و بیمارستان به آمد و رفت. باشه موبایلم

  .بگیرم رو شدنش

 دختر هاي قصه دیگه هایش قصه و ها حرف ولی زد می حرف گفت، م قصه برایم او و ماندم می پیشش ها ساعت 

 شیر قصه. کردند پاسداري شان مردم براي را وطن خونشان قیمت به که بود نسلی شجاعت قصه. نبود شاه پسر و گدا

 بریتنی بیوگرافی دنبال سر بر خاك من امثال گفتند می اشان زندگی از بابا کالم شیرینی به اگه که مردانی شیر و زنان
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 و شدم می بزرگ بابا کالم هر با لحظه به لحظه من. شدم می بزرگ من و گفت می بابا. رفتیم نمی پیت براد و اسپیرز

  .ام کرده عمر سال صدها کردم می فکر

 هر که هایی شکالت مثل وقتش اول نماز ولی. کند سجده و برود رکوع توانست نمی. بگیرد وضو توانست نمی بابا 

 هیچ که پرسیدم می هایی سوال ازش حاال. بگیرم یاد داشتم دوست. بود شیرین فرستاد می برام دایی زن مس کریس

 وقتی کشد، می دست سرم به خدا کردم می احساس گفت می خدا از وقتی بابا. کرد نمی خطور من نابالغ مغز به وقت

. زاییده قلو6 گفتند تلویزیون تو که خانمه اون مثل.آمدند دنیا به هم با اشون همه کردم می فکر گفت می ها پیغمبر از

 ما بگم و گردنش بندازم دست و کنم پیدا مسلمون یا کلیمی یا مسیحی یه برم خواست می دلم گفت می ادیان از وقتی

 دنیا این من چقدر خدا. دنیا اهل کردن ماچ براي رفت می غنج دلم گفت می صلح از وقتی. کنیم می فکر خدا به هم با

  کنیم؟ نمی آمد و رفت هم با همه چرا. داشتم دوست رو مردمش و

 بابا خداي. کند نابودم بود ممکن آن هر ، استیشن پلی مثل کردم نمی احساس اصالٌ که بود مهربان آنقدر بابا خداي 

 نبره خودش طبقه به رو ما همه اگه حاال. بره می بهشت به هم با رو ما همه کردم می فکر که بود مهربان و سبز آنقدر

  .گفت می برام بابا و میپرسیدم و پرسیدم می من. بره می تر پائین طبقه چند

 می خدا.تنشونه ي پاره چون بخشنش می شده که هم مرگ دم تا پدر و مادر کنه بد کار بچه یه اگه گفت می بابا 

 ما در رو خودش روح چون تره گذشت با هم مادر پدر از خدا پس.  ترم نزدیک شما به هم گردن رگ از من گفت

 لحظه یک ازش خواست نمی دلم که بود شده ایجاد اي عالقه چنان دیگه داشتم دوست رو خدا چقدر که واي. دمیده

  .بشم غافل هم

 بی چقدر و بود بزرگ چقدر. شد می راست تنم به مو گفت می وقتی و کرار حیدر از خداف شیر از گفت می علی از بابا 

  .انتها

 شعر. زدم می تار و دف براش و کردم می شماري لحظه بابا دیدن براي روز هر. شدم می تر آروم من و گفت می بابا 

  :گفت می سریع بابا و خواندم می سپهري سهراب و حافظ و موالنا

  ساخت خواهم قایقی 

  آب به اناخت خواهم 

  شد خواهم دور 

  غریب خاك این از 

  :گفتم می بابا به 

  مندي؟ گله بابا ـ 
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  !ـنه 

  اومد؟ سرت بال این رفتی ناراحتی ـ 

  !نه ـ 

  شی؟ نمی ناراحت تو دونیم نمی قدر ما وقتی بابا اما ـ 

 من که هاست سال. وقت همون براي راضیم هم من. وقتش به. دونین می قدر. رگتونه خون وطن. بابا دونی می قدر ـ 

 روز اون که حاال بخوام، ازت که بود خواهی خود این اما ببینی رو دنیا دارم دوست من که طور اون خواست می دلم

  .دونی می هم رو دیگه هاي چیز قدر وقتش به. خوشحالم من رسیده

 چه که آوردند هممی اول دست هاي غیبت ها وقت بعضی. زدند می سر بابا به و آمدند می هم نگار و پانی و یاسی 

  .بردیم می حظی

 قرص پا و پر هاي کننده مالقات از که هم بنده گالب گل مهندس البته و ها داماد و ها دختر و آقا حاج و خانم حاج 

 قانون و رفت می راه که بس کردند می پیشنهاد را بیمارستان ریاست بهش ها روز همان از یکی که هم مامان. بودند

 می بیملرستان ها شب هم هنوز مامان. برقصیم هم ما و بزنه او که است خونه هم اونجا کرد می خیال. کرد می وضع

 بابا. گذاشت وخامت به رو بابا حال ماه مرداد اوایل. بمانم من داد نمی اجازه کردم می اصرار چه هر هم هنوز و ماند

 می احساس هم او انگار. کرد می نصیحت.زد می حرف باهام بیشتر همین براي نداره فرصتی دیگه کرد می احساس

  .نیستم گذشته هواي به سر دختر اون دیگه من کرد

  :گفت کما توي بره اینکه از قبل روز آخرین 

  .نزنیم حرف اینجوري دیگه ما شاید بابایی ـ 

  چی؟ یعنی ـ 

  داري؟ دوست. بیام خوابت به بعد به این از شاید که این یعنی ـ 

 بودم شده تر قوي. کردم نمی گریه سابغ مثل اما کردم می بغض ها روز این شد خراب درونم در چیزي کردم احساس 

  :گفتم بابغض. کردم می صبوري بابا برابر در و

  .بزنم حرف باهات جوري همین خوام می من نه ـ 

  :گفت اش افتاده شماره به هاي نفس با پدر 
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 تصمیم حاال. داده بهم اضافه چشم دو خدا تو اومدن دنیا به با چون تیامه؟ اسمت چرا دونی می. تیام کمه فرصت اما ـ 

 خودمو هاي چشم و باشه حافظش که خدا دست بسپرم شاداب و جوونه هم خوشگله هم که چشم جفت یک این دارم

  .مرخصی باال بفرستم

  .بابا تونم نمی تونم، نمی تو بدون من...من...من اما ـ 

  گه می سهراب ندیدي مگه عاقل دختر. نشد د نه، ـ 

  آیندیست خوش رسم زندگی 

  مرگ وسعت به دارد پري و بال زندگی 

  .بده پر و بال بهش تو گیرم می وسعت من حاال 

  .خوام نمی ـ 

  .آ... شدي لوس ـ 

  .کرد می سرفه سختی به.... بود افتاده شماره به هاش نفس 

  .بمونی تو خوام می من بابا ـ 

  .بابا رم نمی دوري جاي. مونم می دلت تو هستی تو تا. مونم می همیشه. مونم می ـ 

  .خدا اي ـ 

  .رضات به راضیم بگو ـ 

  .گم نمی نه ـ 

  ..!تیام 

  .خوام نمی ـ 

  داري؟ دوست... رو من... چقدر تو ـ 

  .خیلی ـ 

  .الراحمین ارحم... رضاي.... به باش.... راضی.... پس ـ 

  .کردم سکوت 
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  .بابا عزیز کن خالص هوایی دو و بوم یه این ز ا رو بابا و بگو... دختر بگو ـ 

 اما گفتم جوري چه نم دو نمی شد، چی دونم نمی. کنم امضا رو بابا ترخیص حکم بودند داده برگه انگار. لرزیدم می 

  :بودم آموخته خودش از ها روز این که گفتم رو چیزي

  .الراجعون الیه انا و اناهللا ـ 

  گفتـ لب زیر. بودم ندیده ها ماه که کشید نفسی بابا 

  .اهللا ولی علی اشهدان و اهللا الرسول محمد اشهدان اهللا، اال اله ال اشهدان ـ 

 دو هر که رو شعري اومد حیفم ولی بخوابه خواد می دونستم می. گذاشت هم روي رو هاش چشم و زد زیبایی لبخند 

  :کردم زمزمه آرام پس نخوانم براش بودیم عاشقش

  برجاست پا نه دیر اتشگهی زندگی زیباست، زندگی ـ 

  پیداست کران هر در آن هاي شعله رقص ، بیفروزیش گر 

  .ماست گناه....خاموشی و است خاموش نه ور 

  .رفتم و فرستادم براش دست با آبدار ماچ یه بعد 

 برسه ساعتش تا خوابید راحت اون بست، رو چشماش گفت، رو اشهدش بابا گفتم خودم پیش. بود کما توي بابا فرداش

  .رسید زود چه و

 من خواست می طفلی. ببمانم بیمارستان دارد امکان که جایی تا هم من تا گرفت اجازه بیمارستان از مامان شب اون 

 دیگه من ولی. قیامت به رفت ما دیدار نداشت خبر کردم، بدرقه رو او من نداشت خبر دیگه ولی کنم خداحافظی بابا با

  .ایستادم می او با باید و بودم شده بزرگ من. نبودم بچه

 و راحت خواب یه خوابید، بابا و. نشد وارد شوکی هیچ. نکرد کاري کس هیچ. خوابید بابا قلب شب 12 ساعت درست 

  .کشید می رو انتظارش ها مدت که خوابی. شیرین

 بابا تخت کنار به ها دستگاه کردن باز براي ها پرستار وقتی! طاقتی پر چقدر تو مامان خدا اي. ریخت اشک آرام مامان 

 زیر و گرفت رو بابا دست مامان. دادند او به را اجازه این احترام با ها آن و کند همراهیشون تا خواست اجازه مامان رفتند

 مسلط خودم به کردم سعی. بگبرم دستم تو رو بابا دست بود زده لک دلم. رفت عقب موقر خیلی بعد گفت چیزي لب

  :گفتم شمرده خیلی و باوري نا با. بودم شده قوي آسایی معجزه شکل به باشم،

  بگیرم؟ رو بابا دست تونم می منم ـ 
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 وانگشتان بودم من. بود ها دست ترین تنومند روزي که نحیفش و استخوانی هاي دست و بودم من. رفتند کنار همه 

  :گفتم و گذاشتم قلبم روي و گرفتم دست در را چپش دست آرام. داشت می وا شور به را تار که زیبایی

. ببینم رو دنیا گفتی که جوري اون و کنم باز هامو چشم دم می قول بهت.ببینه رو دنیا تا میزنه تو براي قلب این بابا ـ 

  . بوسیدم رو دستش بعد

 ام دوره مهندس هاي خواهر و بودم نشسته انتظار سالن توي اومدم خودم به وقتی ولی طوري چه و کی دانم نمی 

  :کرد می حکم آشنایی صداي. بودند کرده

  !...تیام! کن گریه تیام ـ 

. زد می را حرف همان همچنان صدا آن. کرد نوازشم قلبشو روي گذاشت را سرم و گرفت بغلم و آمد سمتم به مامان 

  .کرد می دیگران به را دیگه سفارشات هم گاهی

  :گفت و کرد بغلم من به رسوند خودشو خانم حاج. رسیدند راه از آقا حاج و خانم حاج 

. شده حسین امام همنشین شده، گلچین بابات شده، شهید بابات. برم قربونت گم می تبریک بهت دلم عزیز. عزیزم ـ 

  .کنی افتخار بهش باید تو

 بابام دادن دست از غم از دارم یا کنم می افتخار دارم دونستم نمی چیه؟ احساسم دونستم نمی. بگم چی دونستم نمی 

  .فضا در شدن معلق مثل. بود غریبی حال بود چی هر ولی گیرم می آتیش

 هر خواد می دلم بود گفته. بهزیستی به بدیم گرفتیم می برایش باید که رو هایی مراسم تمام خرج بود کرده وصیت بابا

  .رسیدم آرزوم به که بشه خوشحال برام خوره می را مراسم آن خرج کس

 خوب کردم می فکر بعد ولی بودیم دهنده ازار قدر این مامان و من یعنی. بمیره بود کرده آرزو بابا چرا دونستم نمی 

 ، حق به لقاءاهللا،رسیدن. دیگه همونه منم باباي براي البد نویسند می شهیدها به راجع که هایی حرف این ي همه

  .بود داده توضیح برام رو ها این تمام ماه یک. معبود وصال و حیات آب ي چشمه

 آهنگ. کرد می گوش حافظ و بود تنش بابا بلند و سفید بلوز حتی مامان برعکس یعنی. نپوشیدیم هم سیاه حتی ما 

  .بودیم خودمون تو جوري یه کدوممون هر خالصه و قدیمی هاي

 حرفا این و آرمیدند اونجا اولش فرزند و زن که این به راجع چیزي یه لواسان باالي کوچک ي زاده امام به بردیم را بابا 

 ولی پیشم آمدند می مدام حسنی و مهیا نگارو و یاسی و پانی. کردم نمی احساس رو چیز هیچ چرا دونم نمی اصالٌ. بود

  .نبود خاطرم در چیز هیچ. دادند می چه را جوابم ها آن و گفتم می چه ها آن به دانم نمی
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 و جاناتان و رایان و سامان و آرمان. طرف اون بریم هم با خواست می مامان از و گرفت می تماس مدام مهرداد دائی 

 زنگ بار یه روزي اقل حد دائی پسر و سامان و آرمان البته. زدند زنگ ها خاله دختر و ها خاله پسر بقیه خالصه و بیتا

  .جا اون برم داشتند اسرار خیلی و زدند می

 وقت بعضی. کنیم عوض هم را وسایلش بریم هم با خواد می و کرده عوض رو اتاقم رنگ گفت می کریستین دائی زن 

. بود کرده درست برام هم اتاق حتی تره مهربان ایرانی ي خاله تا صد از من آمریکایی ي خاله این خدا اي گفتم می ها

 براي بودم مطمئن هم بزرگ مامان و ها خاله. نکرد اشغال را دائی ي خانه در من اتاق کس هیچ ها سال این تمام در

 بود بابام خویش و قوم تنها یعنی ام عمه تر عجیب همه از اما. گفتند تسلیت و زدند زنگ آبرو حفظ و کالسشان رعایت

  .رفت و ما ي خانه به زد تلفن یه و بابا خاك سر رفت. آمد تهران به سروصدا بی خیلی و اي هفته یک تاخیر با که

 در را خودم رفت می یادم حتی که بودم منزوي قدر آن.بود دشوار برایم هم مسئله این به کردن فکر حتی ها وقت آن 

 اتاق من دلخوشی تنها هدف بی بودم شده. رفتم نمی جا هیچ و کردم نمی احساس چیز هیچ دیگر. کنم نگاه آینه

 من وقت هر که افتادم می بابا یاد به و کردم می دولونگی و دلنگ ان با گاهی از هر که بود او دف و تار و بابا مطالعه

 گردن شال و کاله وقت هر یا رفت می ریسه خنده از خواندم می مبارك یار اي و گرفتم می دستم به داریه مانند را دف

 که من بودم ساده چه و بود قشنگی روزاي چه واي اي. آوردم می در برایش رو راك هاي خواننده واداي بستم می

 با مرا او و شدم می آشنا او با داشتم تازه شدم، می بیدار خواب از جدید احساس یک با روز هر. ندانستم را قدرشان

 و بود کم چقدر اما نیست، مد و فیلم و موزیک فقط زندگی که بردم می پی داشتم تازه. کرد می آشنا اطرافم دنیاي

 حالش نگران روز یه بنویسم، نامه براش خواستم می روز یه ، شد می تنگ بابا براي دلم روز یه. گرفتم یاد اندك چقدر

 همین انگار. نزنم حرف باهاش دیگه گرفتم می تصمیم روز یه و رفته کرده ولم که بودم دلگیر ازش روز یه شدم، می

  .بود ایستاده در دم االن

 باید تیام تیامه، زندگی این «گفت می مامان اما داد می نظري کس هر بگذارد، خودم حال به مرا کرد می سعی مامان 

  .کند توجه هم من شدن مستقل و شدن بزرگ به باید بود فهمیده تازه انگار.» کنه معین رو مسیرش خودش

 قدر اون مواقع بعضی و باشم دیده دنیا که ام ساله 80 پیرزن من کرد می فکر که گرفت می حرصم ازش مواقع بعضی 

 بودم نگذاشته بیرون خونه از را پایم بود مدتها. بشم فداش احترام همه این بخاطر خواست می دلم که داشتم دوستش

 از بعد درست اما کردم نمی هم گریه. بودم نرفته هم خاکش سر حتی ، بابا تدفین مراسم براي بار یک همان فقط.

 شجریان اتاد صداي به ،گوش بود عود و شمع از ماالمال که بابا ي مطالعه اتاق در مامان و من که بابا چهلم مراسم

 مشکی موهاي و برازنده هیکل و سپید لباس همان با بابا، دیدم خواب شب آن یادمه. شد عوض چیز همه بودیم، سپرده

  :گفتم و کرد نوازشم و سرم باالي اومد اش

  !جونم بابایی شده تنگ برات دلم ـ 

  .طور همین منم ـ 
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  !رفتی نمی که شد می تنگ دلت اگه ـ 

  .دخترم شده سنگین خیلی ات سایه اما تو.هام نزدیکی همین نرفتم، جایی که هم حاال خوب ـ 

  چی؟ یعنی ـ 

  .کنی نمی ما از یادي یعنی ـ 

  !شمام یاد ساعت هر و لحظه هر من،من ـ 

  :گفت و گرفت انگشتانش میان را ام بینی نوك همیشه عادت به 

  .بینمت نمی من چرا پس ـ 

  : گفتم حرص با 

  .دیگه رفتین که این براي خوب ـ 

  .بینی می حتماٌ منو بزنی بیرون دیواري چهار این از اگه. اینجام که من گفته؟ کی ـ 

 عجیبی حال خودم و بودند ریخته رویش آب سطل یک انگار که بالشتم. بود اشک خیس صورتم شدم بیدار وقتی

  .داشتم

 از وقتی. کردم تن به سفید نخی شال و سفید نخی مانتوي و گرفتم دوش که بود ماه شهریور اواسط صبح، چهارشنبه 

  :گفتم و زدم رویش به لبخندي. زدند زل بهم خانم عشرت و مامان آمدم بیرون اتاق

  .بابا پیش برم آژانس با من اگه نداره اشکالی مامان ـ 

  .برمت می خودم دخترم، آژانس چرا ـ 

  .برم تنها خودم خوام می شه می اگه نه ـ 

  .عزیزم راحتی جوري هر ـ 

 گذاشتم را قرآن و حافظ کتاب و رفتم بابا مطالعه اتاق به. رفت تلفن سمت به و کرد خانم عشرت به داري معنی نگاه 

  .افتادم راه و سفیدم کنفی کیف توي

  

  5 فصل
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 خط با. داشتم عجیبی حال رسیدم قبرش سفید مرمر سنگ به وقتی. رفتم آرام بابا پیش رسیدم که بود صبح 11 ساعت 

 دریا کنار براي که کوچکی حصیر. مریم ي ها گل از پر و بود براق و تمیز چقدر»زیباست زندگی« بود نوشته درشتی

 رد را دستش نیامد دلم دستم، بود داده میوه آب و خوراکی و میوه از پر کیسه یک خانم عشرت. کردم پهن بودیم خریده

  . سرش باالي بچینم را همه خواست دلم بابا پیش رفتم وقتی. کنم

 هاي گل الي البه رز هاي گل چیدن به کردم شروع و کردم روشن قبرش دور تا دور بودم برده که را هایی شمع 

 که این بدون بار اولین کردم قرآن خواندن به شروع و گذاشته را بنان استاد صداي همراهم گوشی به برایش. مریم

  .یاسین ي سوره خوندن به کردم شروع کنه زور من به معلمی

 در نگاهم و کردم بلند قرآن روي از را سرم. شده خیره من به چشم جفت یک نفهمیدم که بودم غرق خودم در اونقدر 

 او به حتی مدت این توي. بود من پیش او دنیا جاهاي همه از بود، جا آن او. دیدم می چه خدا اي. خورد گره چشمانش

 توي رفتم یکهو وقت اون بابا، پیش آمدم امروز من. گرفت حرصم خودم از چقدر خدا اي حاال، ولی بودم نکرده هم فکر

 که این از تعجب و تعلل کمی با. کرد سالم. شدم خیره قرآن به و گرفتم او از را نگاهم. کن ولش اصالٌ اَه... فکر،فکر

  :،گفتم نبوده تخیل و فکر دیدنش

  .سالم ـ 

  کجا؟ جا این کجا؟ شما ـ 

  :گفتم. بزنمش خواستم می که گرفت حرصم قدر این 

  .ببینم رو بابام اومدم فرمودین توجه اگر احیاناٌ ـ 

  چطوره؟ حالت. کن ولش خوب... ولی دونم می که اونو نه، ـ 

  :گفتم. باشم مسلط خودم به ردم سعی 

  کنید؟ می کار چه اینجا ،شما خوبم ـ 

  :گفت آورد در را ادایم کرد می سعی که حالی در 

  .ببینم رو خواهرم و برادر اومدم نفرمودین توجه اگه ببخشین،احیاناٌ ـ 

  :گفتم و شدم او حرف متوجه یکهو که بگم بهش چیزي یه اومدم 

  ...یعنی که، اینه منظورم ،یعنی هم ،شما جداٌ ـ 

  .اینجان هم ها اون آره ـ 
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  :گفتم و عجیب چقدر 

  .خوابیدن اینجا یعنی. اینجان هم برادرم یعنی... هم بابا پسر و اول همسر دونین می ـ 

 بهش هم چقدر و داشت ریش ته صورتش. کرد تغییر ناگهان اش قیافه که داد تکان را او قدر این حرفی چه دانم نمی 

 وا هیکلی، چه خدا اي. ها مایه این تو چیزي یه یا بیرون زده خونه لباس با بود معلوم.بود شده بلندتر موهایش. آمد می

 چرا دونم نمی. داد می فاتحه بابا براي و بود پایین سرش اومدم خودم به وقتی. زد سرم به من باز کنن سرم بر خاك

 و.) نداشتم خواهر و برادر وقت هیچ که منی براي برادر است عجیبی حس چه(برادرم براي و بشم بلند خواست دلم

 فرزندش و همسر کنار را بابا دانستم می. بودیم نیامده جا این وقت هیچ ما چرا پس رسید فکرم به. بدم فاتحه بابا همسر

 آشنا عالمت یه براي کردم نگاه اطرافم به شدم بلند. شنیدم چیزایی یه آوردیم را بابا که روز اون چون سپردن خاك به

 حتی ذهنم به که بودم غرق خودم روزمرگی در قدر آن. دانستم نمی هم اسمشان حتی من بود زشت چقدر خدا ،اي

 مسائل بند و قید در که بودم نشده تربیت طوري اصالٌ. کنم همدردي او با یکبار حتی یکبار تا بود نکرده هم خطور

 چه بوده جنگ مجروح پدرم دانستم نمی حتی من. گرفت ام خنده فکرم از. باشم کسانم ترین نزدیک حتی دیگران

 عقلم به که چیزي تنها گشتم؟ می چی دنبال من اینجا حاال و باشم داشته خبر همسرش و فرزند از که این به برسه

 بعدي بود، خالی قبر یه بابا چپ طرف. گشتم می باید را بابا چپ و راست پس بود بابا به ها آن قبر بودن نزدیک رسید

  .بوده دار سن قدر این بابام خانم دونستم می بعید. بود ساله 80 خانم یه هم

 جا این جالب چه ا!بود مریم هاي گل از پر رویش که سفید مرمر قبر یه بابا کنار درست رفتم بابا قبر راست سمت به 

 و زدم زانو کیه قبر اون صاحب بدونم اینکه براي. بود مریم هاي گل از پر هم کناري قبر دوتا بعد ولی مریمه گل هم

  .بود شده نوشته. زدم کنار رو ها گل

  »عزیز دختري و مهربان همسري آرامگاه« 

  » خانپور علیرضا شکفته نو نوگل و ضرغام فاوزه سیده شهیده« 

  .بنشینم کردم سعی پاشید می صورتم به آب کسی که آمدم خودم به وقتی. ندیدم چی هیچ دیگه بودم شده گیج 

 شاید کردم می گریه ولی چیست دلیلش دانستم نمی. گریه زیر زدم خودي بی و دادم تکیه درختی به شدم موفق وقتی 

 بهش چقدر که خانم حاج براي. بودمشون ندیده که علیرضا پسرش و خانم فائزه بابا،براي ،براي مامان خودم،براي براي

 و دانست می را چیز همه مدت این تو که مهندس براي و همه براي. کرد می مهربانی من با چقدر و بود گذشته سخت

  .کرد نمی باز لب از لب

 بودم او با وقتی چرا دانم نمی. آمد ما ي مدرسه به که کرد می لعنت را خودش مرتبه صد روزي شاید گفتم خودم پیش

 بود زده زانو روم روبه که مهندس به آمدم خودم به وقتی. بود آور حرص خیلی این پوشاندم می عمل ي جامه افکارم به

  :گفتم و شدم خیره
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  متنفرین؟ من از همین براي ـ 

  ....باید چرا. نیستم متنفر تو از ؟من زنی می رو حرف این چرا ـ 

  ....جاي به مامانم یعنی من خوب من، یعنی. بابامم بچه من آخه. من آخه ـ 

 بگیره عزا العمر مادام تونست نمی که بابات. صدامه که را اش بانی و باعث کنه لعنت خدا بوده؟ شما تقصیر مگه ـ 

  .ره می پیش ،زندگی

  ....و آوردم خواهرتون یاد رو شما من من، خوب شما، خوب اما ـ 

  :گفت و زد می لبخند. بود مقابلم در صورتش حاال 

  .نداره ربطی اصالٌ این ثالثاٌ و بود سالم8 فقط شد شهید اون وقتی من ثانیاٌ. نداري اون به شباهتی هیچ تو اوالٌ ـ 

  :گفتم همین براي بگم چی دونستم نمی 

  .اوست یاداور وجودم ولی. باشم که نداره هم دلیلی. هستم خواهرتون شبیه گم نمی من ـ 

  .بود تر خوشگل خیلی بیامرز خدا اون خوب آره ـ 

  :گفتم و پریدم جایم از فنر مثل که گرفت حرصم قدر این 

  .خوشگله خیلی منم مامان ـ 

  !!!!)خودت جون آره. (نکردم دقت دکتر خانم صورت توي من واهللا ـ 

 کردم می دقت که حاال. ایستاد روم روبه زد می کمرش به رو هاش دست که حالی در. خندید می داشت دیگه حاال 

  :گفتم.نبود مقایسه قابل بود آمده کالس به که معلمی با اصالٌ و بود کرده تغییر خیلی سابق به نسبت رفتارش

  .پریونم شاه دختر مثل خوشگلی از من گفت می همیشه بابا ـ 

  :گفت و چشمام تو زد زل خنده با همونطور 

  .بلوریت پاي و دست قربون گه می اش بچه به هم سوسکه. بوده بابات اون خوب ـ 

  .بلور ذاشتیم می رو اسمت باید سفیدي قدر این تو گه می بزرگم مادر تازه ـ 

  .حالی و رنگ بی خیلی همچین، آخه شد نمی بد منم نظر به ـ 

  :گفتم ترکیدم می داشتم عصبانیت از 
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  .این رنگی مداد که خواهرتون و شما حال به خوش ـ 

 خدا اي.لرزیدم می داشتم وسایلم، کردن جمع به کردم شروع و تر طرف اون قدم یک یعنی بابا قبر سمت به برگشتم و 

 بود پوستم رنگ واقعاٌ ایراد، یعنی بختم؟ بد قدر این من چرا خدا اي.آمد نمی خوشش من ي قیافه از مهندس بگو پس

 افکارم توي. نقصه بی صورتم گن می همه ولی صورتم فرم هم شاید قشنگه گن می همه که ام بینی اما ام بینی یا

  :گفتم و کشیدم دستش از را حصیر حرص با. کنه می کمکم داره مهندس دیدم که بودم ور غوطه

  .کنین کمک ها زشت ما به شما نکرده الزم ـ 

  :گفت خندید می هنوز که حالی در 

  زشتی؟ تو گفته کی حاال ـ 

 حاال اما دید نمی مرا اصالٌ انگار قبالٌ! بود کرده فرق کردنش صحبت لحن چقدر! مهندس این بود پررو چقدر خدا اي 

  :گفتم حرص همان با. داد می نظر موردم در

  .مهندس دارین آلزایمر اینکه مثل شما ـ 

  .دخترم مرض و درد هزار و پیریه دونی می. گیرم می دارم نداشتم ـ 

  :گفتم و کردم جمع را خودم. فهمید شد می خندانش نگاه از کرد می ام مسخره داشت هنوز. گرفت حرصم آي 

  .چیز همه از ممنون خیر به شما روز دیگه خوب ـ 

  .گذروندین می بد ناهار عجله؟ این با کجا ـ 

  :گفتم و برگشتم او سمت به خدا، اي 

  .باشین مزه با قدر این یاد نمی بهتون ـ 

  .سرم روي هوار اي. شد چم یعنی بدم نشون دکتر به رو خودم باید حتماٌ من داد، بی و داد اي ـ 

  :گفت. بروم که برگرداندم رو. آورد در رو ها خانباجی اداي و راستش دست روي زد چپش دست با و 

  .شدي خیال بی رو ماتحه فاتحه بوده، جان مامن سرسخت رقیب طرف دیدي تا. دیگه اینجوریاست پس خوب ـ 

  :گفت و کرد اشاره کنارش قبر دو و خواهرش قبر سمت به و زد برام چشمکی. برگشتم طرفش به 

  .بودن خانم بلور فاتحه انتظار چشم خود بی که بگو رو هام برادر تازه ـ 
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 و خرت همه با و داد دست از را تعادلش. طرفش به کردم پرت بود دستم توي چی هر و رفتم طرفش به چرا دانم نمی 

 یک و معدنی آب شیشه هم طرف یک و آلو زرد دیگر طرف و رفت می سیب طرف یک حاال. شد زمین نقش ها پرت

  ....طرف

  :گفت عجله با بشه بلند کرد می سعی که حالی در 

 که خواهرم طفلک! شی؟ می چی بشی بزرگ اینی حاال تو دختر. برسه بختت بد شوهر داد به خدا واي اي واي، اي ـ 

  ...شدي می تو بود زند اگه

 و!) مومنه خوبه(گرفت زور به را دستم و آمد طرفم به من اشک از خیس صورت دیدن با چون نکرد تمام را حرفش 

  :گفت

 خواهش. ببخشید ببخشید،خوب. کردم می شوخی باهات داشتم من تیام شدي؟ ناراحت جدي شدي؟ ناراحت ببینم ـ 

  .ذارم می همه سر به سر همیشه من آخه کنم می

 ي راننده. رفت باال ام گریه صداي.دید می زاده خواهر یه چشم به اون از تر بد و بچه یه چشم به مرا واقعاٌ اون خدا اي 

 پسرهاي شبیه بیشتر که بود جوانی پسر. آمد ما سمت به من دیدن با بود آمده قبرستان به و شده خسته گویا که آژانس

  :زد فریاد. شده مزاحم مهندس کرد فکر صحنه آن دیدن با. آژانس کش زحمت ي راننده تا بود متال هوي سوسول

  خانپور؟ خانم افتاده اتفاقی ـ 

 حواله او سمت به که را پسر مشت و رفت عقب به کوچکی قدم مهندس. داد هول را مهندس و دوید ما طرف به و 

  :گفت می و زد می هوار و فریاد داشت پسره حاال. گرفت هوا در بود شده

  کنی؟ می آزاري مردم ؟چرا نداري مادر و خواهر خودت تو مگه ناموس، بی ـ 

 دیدنی. نداشت دیگر رنگ خشم از غیر حاال که چشمانش و بود زده بیرون که گردنش هاي رگ با مهندس ي قیافه 

  :گفت. کند کنترل را پسره دست دو با کرد می سعی که طور همان.بود

  .کنید می اشتباه دارین شما. محترم آقاي پایین بیارین صداتونو ـ 

  :گفت و زد داد لحن همان با پسره 

  .من دست سپرده مامانش رو خانم این. کنم می اشتباه رو چی چی ـ 

  .شه نمی ناراحت باهاش من بودن از مامانش باش مطمئن. نباش نگران ـ 

  ....رو چی چی ـ 
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 ناراحت انگار ، مند گله نگاهش. زد زل بودم خیره ها آن به زده بهت هنوز که من به بشه تمام پسره حرف نگذاشت 

  :گفت بعد. آورم نمی در اشتباه از را پسره چرا که بود

  .بشه راحت خیالشون. نبودم مزاحمت من بگو آقا به لطفاٌ تیام ـ 

 داد دوباره خواست کرد می نگاه رو من داشت که پسره کردم می نگاهشون داشتم همانطور چون نبود حواسم انگار 

  :گفت تري تند لحن با بار این که بزنه

  .بگو آقا به گفتم. ام تو ،با تیام ـ 

  :گفتم و حرفش وسط پریدم 

 نگران شما کردیم می دعوا داشتیم ما. شناسم می من رو آقا این آقا آقاي،) بگم چی ماندم(آقاي ببخشین بله بله ـ 

  .نباشین

 شدن خیره من به تعجب با ها آن دوي هر وقتی. بود وقت بهترین لحظه آن کنم قیچی را زبانم توانستم می اگر شاید 

  :گفتم ولی. کنید رسیدگی مشاجرتون به شما نباشین من ،نگران تعطیالت رفته مغزم من ببخشین بگم خواستم

 آشنان، من با آقا این آقا خالصه دونم، می چی دونم نمی داشتیم ما یعنی گفتم جوري بد که این مثل ببخشید ام، ـ 

  .شناسدشون می هم مامانم

  :گفت طلبکاري لحن با پسره 

  کارته؟ چه ـ 

  :گفت و کرد دستی پیش تري کارانه طلب لحن با بود خورده جا که مهندس 

  فرمایش؟. دائیشم ـ 

 نزدیکم. دادم فشاري را هایم بازو حرص از. نشستم و رفت گیج سرم جاش به ولی برم سمتش به ره دوبا خواستم می

  :گفت نگرانی با و زد زانو

  !شدي؟تیام جوري این چرا تو دختر خوبه؟ حالت ـ 

 ازش را رویم کند؟ نگاهم شد روش چطور ببینمش خواستم نمی. بستم را چشمانم خورد گره نگاهش با نگاهم وقتی 

  :گفت که برگردوندم

  .بعد واسه بذار رو کارات این نکن لوس خودتو تیام ـ 

  :گفت پسره به رو بعد و 
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  .خانه برم می رو ام زاده خواهر خودم من. کنم حساب بنده بفرمایین چقدره شما ي الزحمه حق محترم آقاي ـ 

  :گفت. بود شده دل دو انگار که پسره. بزنم داد خواستم و پریدم جا از حرص با 

  نیاودینش؟ خودتون چرا پس دائیشین شما اگه ـ 

  کنم؟ تقدیم باید چقدر بفرمایید کنید لطف حاال. باهاشون نکردم هماهنگ کردم اشتباه. ببخشین شما ـ 

  .خفه تو یعنی شد خیره کردم می نگاه شده گرد هاي چشم با که من سمت به 

  ....دکتر خانم با خودم من ـ 

  .بفرمایید کنم می خواهش نداره، ایشون و من. کنم می استدعا ـ 

  :گفت و کرد پا آن و پا این دوباره راننده 

  .کنم هماهنگ دکتر خانم ب من شد می اگر بود خوب ولی ـ 

  .دکتر خانم هم این بنده موبایل این بفرما. دارم را تشکر کمال شما مسئولیت احساس از ـ 

  :گفت دقیقه چند از بعد و 

 موقع بی ببخشین ـ اهللا الحمد خوب ـ خوب ـ شما مرحمت به ممنون ـ هستین خوب ؟ شما حال ـ خانم سالم الو ـ 

 این نه ـ خونه یارم می رو تیام من بگم خواستم ـ هست هم تیام تله ـ بله ـ ام زاده امام من ـ خیر نه ـ شدم مزاحم

 با خواستن می رسوندن رو تیام کردن لطف که محترمی آقاي ـ دکتر خانم.... آم ـ بنده ـ دارم استدعا ـ چیه ها حرف

  .کنند هماهنگ شما

 اومد و شد بلند زمین از هم مهندس. مامان با صحبت به کرد شروع و گرفت رو موبایل جانب به حق اي قیافه با پسره 

  .پیچیدم می خودم به زخمی مار مثل که من طرف به

  .نکن اذیت رو خودت زیاد ـ 

  .خوام نمی. باشی دائیم تو خوام نمی و دارم دوستش خیلیم دارم دائی من! فهی؟ می. نیستی من دائی تو ـ 

 شما بودن دائی الیق من گرفتم،. خانم تیام نکن کاریمون چوب این از بیشتر. فهمیدم ،من خوب خیلی خوب، خیلی ـ 

  .نیستم

  .یاد می بدم ازت قدر این ،من ،من من ـ 

  .سوخت خودم براي دلم هم خودم چون.بود مظلومانه خیلی ام گریه. گریه زیر زدم و 
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 تو. ده می مامانت به رو زندگی تموم گزارش داره هم یارو این بابا. نکن گریه حاال. کنم می خواهش تیام باشه، باشه ـ 

  ...غالم مش سالم. شد آراسته نیز سبزه به بود گل بیا. بره این بیا کوتاه دقیقه چند یه خدا رو

 بعد او، با کردن بش و خوش به کرد شروع و گرفت بغل را اندامی ریز مرد پیر. زاده امام در سمت به رفت من کنار از و 

 با کمی یه. کرد خواهی عذر مرد پیر از و گرفت بود کرده دراز طرفش به راننده پسر که را موبایل و کرد دراز را دستش

 حافظی خدا من با سر با پسره و کرد حساب تسویه پسر با آخر خالصه. بود گوشش روي موبایل دوباره و کرد بحث پسر

 و گفت مرد پیر به چیزي. بود زده خشکم و گرفته بغل را هایم بازو ابولهل مجسمه مثل جور همان من اما رفت و کرد

  :گفت که کنم شروع دوباره خواستم کردم می گریه رفتنش از قبل آمد یادم. آمد طرفم به

  .کنم نمی شوخی باهات دیگه تیام. کن تمامش کنم می خواهش ازت ـ 

 قبر میان و برگشت دوباره. برگردوند رو من از و زد هاش مو به چنگی کالفه. پایین انداختم را سرم و گرفتم گاز رو لبم 

  .گرفت بغل را زانوانش و نشست خودش خواهر یعنی همسرش و پدر

 و دور داشتم. آمد خوشم جا آن از چقدر. داد دست بهم خصوصی به حال یه. بود کوچک خیلی رفتم، زاده امام سمت به 

  :گفتم. شد زاده امام وارد که کردم می نگاه را برم

  .بریم دیگه شه می ـ 

  .چشم ـ 

  .بزنم بابا به دیگه سر یه من پس ـ 

  :گفتم و کردم مکثی 

  .خونم می فاتحه هم شما هاي برادر و خواهر براي ـ 

  :گفت و خورد قشنگی چین چشمانش کنار و زد لبخند 

  .کنی می لطف ـ 

 فائزه سیده شهیده هم بعد و ضرغام معین امیر سید شهید بعد ضرغام سبحان امیر سید شهید براي اول و بیرون دویدم 

 که همیشه مثل. گرفتم بغل را قبرش و رفتم بابا پیش. خواندم فاتحه برادرم یعنی علیرضا اش ماهه 7 پسر و ضرغام

  :گفتم. زدم می حرف باهاش و کردم می بغلش

  .شد نمی حسودیم اصالٌ بودي، نگفته ات گذشته به راجع من به که بده خیلی. جون بابا خوابم به بیا دوباره ـ 
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 داري دوست بیشتر رو اونا که دادي می توضیح برام اگر خوب گفتم.  کردم احساس رو بابا نگاه سنگینی انگار بعد 

  .روام پر چقدر من خدا اي. گرفتم گاز رو لبم بعد و کردم نمی حسودي

 رنگی هر لباسم االن بودم مطمئن. لباسم تکاندن به کردم شروع و برخاستم جا از سپس و کردم زمزمه پدرم با دقایقی 

 می نگاه رو اطرافش داشت که کردم نگاهش وري یه.پایین گرفتم را سرم و شد سرخ لُپام فکر این از. سفید جز هست

  :گفت. جوید می را باالیش لب و بود زده کمرش به را دستش. کرد

  .داره ما براي رو خانوادگی آرامگاه حکم جورایی یه جا این دونی می ـ 

  ـچرا؟ 

 عمو و بزرگ پدر و جد چی هر هم اون از بعد منه اجداد از داره زیارتگاه جا این که سید این همه از اول خوب ، خوب ـ 

  :گفت بعد. کرد رها تمام نیمه را حرفش... باباي.  برادرا و خواهر به برسیم خالصه و

  .جا این یام می منم بخواد خدا اگه روزي یه حال هر به ـ 

  چی؟ براي ـ 

  .گرفت می لجم بود ساله 17 تا 12 هاي بچه دختر شبیه بیشتر که حرفام و خودم از چقدر. خرم من چقدر خدا اي 

  :گفت و زد مالیمی لبخند 

  .دیگه بشم مرخص عزیزان ي همه خدمت از که این براي خوب ـ 

  :گفتم و شدم نگرانش. کردم هول

  .زوده ها حاال حاال شما براي. نکنه خدا ـ 

  .کرد می ترش جذاب هاش گونه چال و بود شده عمیقتر لبخندش. گرفتم دندون به رو لبم و 

  .نداره سوز و سوخت اما داره زود و دیر. ره می هم روز یه و یاد می روز یه کی هر خره باال ـ 

  .نیست شما نوبت هنوز حاال خوب ـ 

  :گفت زد می لبخند که حالی در مهندس. گرفتم دندون به رو لبم باز و 

  .بیفتیم راه باید دیگه. دختر شه می دیر داره ـ 

  :گفتم 

  .ندادم فاتحه فامیلتون بقیه براي که من شه نمی که جوري این آخه ـ 
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  :گفت کرد می جمع رو ها پرت و خرت داشت که حال همان در و کرد اي خنده 

  .متشکرم اشون همه طرف از ممنونم ازت من خانمم. دادي سالم همشون به خواندي فاتحه سید براي وقتی شما ـ 

 آخرین اي نقره بنز یک بود سوار جدیدي ماشین. خانمم گفت بهم خدا اي. خوشی از هم خجالت از هم بودم شده سرخ 

  .بود کرده گرم را سرم زیبایی آهنگ راه توي. مدل

  آرد پس باز نهم که هر کف به را دل 

  ندارد دیوانه داري نگه تاب کس 

  پاي نهم چه فروشان عقل انجمن در 

  ندارد فرزانه صحبت سر دیوانه 

 بجز کردم نمی گوش اصالٌ یعنی نبودم ایرانی موسیقی به کردن گوش بند در زیاد من. بود قشنگ شعرش چقدر 

 یا بریتنی یا چون شنیدم نمی من کرد می پر را خانه سنتی موسیقی وقتی حتی. بودن باهام مامان و بابا که مواقعی

  :گفتم و آوردم زبان به را نظرم معمول طبق. کردند می اجرا کنسرت گوشم توي داشتن کریستینا

  .قشنگیه شعر چقدر ـ 

  .جداٌ ـ 

  .جالبه خیلی آره ـ 

  :گفت بود جاده به نگهش که حالی در 

  .نداري اي میونه ها آهنگ این با کردم می خیال ـ 

 پایین گرفتم را سرم. فهمید بود گرفته مدرسه توي که رو گوشیم تو هاي آهنگ از حتماٌ دونست می اون پس خدا اي 

  :گفتم و

 ما وقت آن دوستام و دائیام پسر با دونید می آخه هاي،یعنی آهنگ یعنی. دم نمی گوش فارسی.... زیاد،زیاد من خوب ـ 

  .مون همه یعنی

  :گفت و داد تکان تایید عالمت به را سرش. بگم چی دانستم نمی. کشیدم سنگین نفسی 

 کار اتفاقاٌ. داریم قوي خیلی موسیقی ما. نداریم کع این نه ولی ضعیفه تبلیقات موسیقی لحاظ از مقدار یه شاید آره ـ 

 کارت. بودي گذاشته بابا براي امروز که بنان استاد کاراي مثل شی می جدا زمین از بکنی گوش اگه که هستن هایی

  .بود قشنگ خیلی
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  :پرسیدم ازش اومد ذهنم به فکري 

  شناختید؟ می منو باباي چقدر شما ـ 

 از که چیزي تنها. کنم فکر چیزا این به بخوام که بودم اون از تر بچه خیلی من چون سخته خیلی جوابش ـخوب 

 تنها که بردن می را من مثالٌ ملت پارك رفتیم می اون و فائزه با که وقتیه یادمه دکتر یعنی) کرد مکثی(خان خسرو

 اون دیگه بستنی یه و مینو ویفر یه هم سرش پشت. کرد می رو خودش کار نمکی پفک یه.  چوبی بستنی یه. نباشن

  .بودن اونا نبود حواسم که چیزي تنها به که بودم محوطه توي ها بچه با بازي مشغول قدر

  :گفت و داد خود به تکانی آرام خیلی بعد. بود آمده هاش لب و ها چشم به خنده خاطرات اون آوري یاد از 

 کنم فکر. بودند مشغول همیشه معین و سبحان خاطره، ترین عزیز شه می برات کوچولو چیز یه ها وقت یه دونی می ـ 

 کوتاه آستین گفتن می کردن می توجه من به هم وقتی. کردن می زندگی مسجد بسیج با و زدن می سر ما به فقط

 کن بندي بسته بل و ال دونم می چه و لباس و کنسرو ها رزمنده براي مسجد بیا کوچه هاي بچه با بازي بجاي نپوش،

 رو سرشون نیستی آدم کرد، اگه. نکنه نگاه مامان یا نوزاد ي مائده و سمیه و نفیسه و فائزه به کسی باش مواظب یا

 ها موقع بعضی که اوم می فشار بهم قدر اون.داشتن ساله 6/5 بچه یه از انتظاري چه دونم نمی.شون سینه رو نذاري

 خونواده توي اومدن که دکتر.کشیدم می زجر و نبودم اما باشم اونا مثل خواست می دلم خیلی. کردم می گریه قایمکی

 یادمه. کرد می رفتار طوري این من با اون شدم مرد کردم می احساس حاال. گرفت تازه بوي و رنگ چیز همه مون

 این ما ي خونه تو اما داشتن رو فیلمش دوستام ي همه بینم، رو من بت من سوپر فیلم خواست می دلم بود ها مدت

  .کشیدم می آب رو دهنم باید زدم می رو حرفش اگر حتی. بود مستهجن ها فیلم

 بهم و آورد برام هدیه یه اون. افتاد خوب اتفاق یه کارهاشون دنبال برن فائزه با تا خونه اومد دکتر وقتی روز اون 

 و من سوپر دي سی تا دو همون گرفتم زندگیم تو حاال تا که اي هدیه بهترین »آوردم مردونگی ي جایزه برات:« گفت

  .دارم رو شون دو هر هم هنوز و بود من بت

  :داد ادامه خاطرات آن مرور و مکث کمی از بعد و کرد قطع رو کالمش مهندس

 صحبت باهاشون قبالً هم خان خسرو و بود نرسیده حاجی اگه حتماً. بود عزا روز انگاري فهمیدن معین و سبحان وقتی 

 و غرب و استثمار ضد جور یه ولی رو هام برادر بیامرزه خدا. بود مونده دلم به من بت و سوپرمن داغ هنوز من بود نکرده

 تو آن یه نه؟ زدم حرف خیلی. شد می جنایت برایشون هم کودکانه هاي لذت حتی که قدر اون بودن، زمان این خالصه

  .گذشته قرن یه انگار شدم گم خاطراتم

 من براي. مالیدند می شیره رو سرتون بستنی و نمکی پفک با که بودین خوبی بچه چه شما جالبه، هاتون حرف نه ـ 

  .نداشت راه خارجی هاي شکالت از کمتر

  :گفت و خندید 
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 نسل که کردیم می عشق هایی چیز با ما. بودند محروم ها چیز خیلی از ما نسل. جنگیم بچه ما توقع، پر خانم خوب ـ 

 بود تلویزیون شاد آهنگ عند بردمید، باغ از گل شد دلپذیر ،هوا شعر ما براي. کنه نمی هم نگاهی نیم بهش حاال شما

 مغازه ششصدتا باید خارجی جامدادي یه خریدن براي ما. نیست موسیقی گین می هنوز دیمبل و دنبل تا هزار با شما اما

 مد یه سال هر شما مدرسه، رفتیم می گربه یا و عروسک عکس با صورتی جامدادي با سر آخر کردیم می کاو و کند رو

  !دیگه هاست نسل تفاوت بحث کالً که گم می. کنید می افتتاح را التحریر لوازم جدید

  .داشت دوست خیلی رو شما بابا پس. دیگه ور اون و ور این رن می تر راحت همه که اینه براي خوب ـ 

  .کنم فکر جوري این داشتم دوست که من. کنم فکر ـ 

  بپرسم؟ ازتون سوالی یه تونم می ـ 

  .بپرس ـ 

  شین؟ نمی ناراحت ـ 

  .باش مطمئن. گم می بهت بشم ناراحت اگه ـ 

  شد؟ شهید خواهرتون که شد چی بپرسم خواستم می خوب، خوب، ـ 

  :گفت خواند می نوشته روي از که این مثل لحظه چند از بعد شد برقرار ما بین سکوتی 

 معین و سبحان مثل فائزه دونی می) کرد مکث کمی(بعد و ها اون ازدواج به گرده برمی همش ها این واقع در خب ـ 

 شهادت ي لحظه تا معین و سبحان. داشتند خاصی اعتقادات دیگه تا سه این نبودن بقیه که نه البته. بود تعصبی خیلی

( علیرضا. بود آمد و رفت در جبهه پشت و رسانی کمک خطوط و مقدم خط بین هم خان خسرو بودن، مقدم خط شون

 ندیده رو همدیگر که شد می ماهی شش ببینه، رو شوهرش اهواز بره گرفت تصمیم فائزه که بود ماهه هفت) فائزه پسر

  .نبود درستی وضعیت در هوایی خطوط همچین آخه اهواز کرد روانه شخصی ماشین با رو فائزه بابا،. بودن

 و آمد و رفت قدر اون هم بار اون. رزمندگان به امداد براي تکاپو حال در همیشه و بود خواهران بسیج فعال عضو فائزه 

 یه با هم فائزه و شد ها رزمنده مایحتاج حمل کامیون تا دو به تبدیل شخصی ماشین که کرد آوري جمع آذوقه و کمک

 فعالیتش از که ماهی هفت و سال یک این خاطر به کرد می اجرا رو ستاد دستور داشت البته کامیون، دنبال به ماشین

  .کرد می دین احساس بود شده کمتر

 حاج. ره نمی یادم. ریخت آب سرشان پشت مادرم و گرفت قرآن پسرش و فائزه براي بیامرزم خدا بزرگ مادر روز آن 

 یه براي انگار. داشت پا یه مرغش فائزه ولی بیاد شوهرش بجاش و نره که کرد می التماس داشت آخر ي لحظه تا خانم

  .رفت و بره تر زود خواست می و داشت عجله چیزي
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 طول روزي سه یه برسه خان خسرو تا گویا. دیدنشون جا همون بره دکتر و شوهرش خواهر پیش بره اهواز بود قرار 

 شوهرش خواهر ي خونه شد قرار بود داده اهواز مرکزي ستاد تحویل ها رزمنده مایحتاج همان که هم فائزه. کشه می

  .بمونه

 و کهاال کفش یه تو کنه می پاشو هم فائزه. پشتیبانی خط طرف بره دن می ماموریت شوهرش خواهر شوهر به قضا از 

 راضی در که جا آن از و کنیم خوشحالش بریم ما. نیست معلوم خان خسرو اومدن چون ببرید هم را علیرضا و من بال

  .کند می مجاب را خداها بنده داشت طوالیی ید ها آدم کردن

 بمباران زیر جاده توي و نرسید مقصد به وقت هیچ کوچولو علیرضا و فائزه و خان خسرو خواهر شوهر حامل ماشین 

  .ماند ها عراقی

  :گفت دقیقه چند از بعد و کرد سکوت مهندس 

  .وقتشه دونن می انگار رن، می مرگ پیشواز به خودشان ها آدم ها وقت بعضی دونی می ـ 

  :گفت باز و 

 که بابا و مامان اما بره فائزه بود داده اجازه چرا که بود سنگین سر خواهرش با ها مدت تا خان خسرو خالصه ـ 

 عملیات یک توي فائزه از بعد ماه یک از کمتر که معین و سبحان. نشدند ناراحت وقت هیچ شناختن می رو دخترشون

 سربلندمون خواهرمون گفتن می. دادن شیزینی همه به مسجد توي که بودن مفتخر و خوشحال قدر این شدن شهید

  :خوندن می خونه توي مدام هم بعدش. کرده

  بهشته پیک ها عراقی خمپاره 

  زشته چه ببین صدام هاي سبیل 

  امامیم خط پیرو همه ما 

  نوشته قلبامون رو اهللا اینو 

  مهدي شوق به کربال رویم می 

  نشسته جا اون آقا باباي آخه 

  باشی آملده کربال کربال، 

  فرشته از پر حسین کاروان 
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 کردند می دعوا باهاشون معین و سبحان و کردن می آرامی نا بزرگم مادر بزرگ، خانم و مامان. بود بساطی یه خالصه 

  :گفتن می و

  .شین حسینی ، حسینیم پیرو ما ، ببینه رو اشکتون دشمن نذارین ـ 

 اوایل. داشتم دوست خیلی رو فائزه آخه. کردم می گریه منم. کرد می گریه نباید چرا مامان فهمیدم نمی وقت هیچ 

 به که سبحان شهادت از بعد اون شنیدیم یعنی. شد قطع مون رابطه زمان مرور به اما زد می سر و آمد می خان خسرو

 بود ها سال. گرفت عزلت ي گوشه بود داده نجات خط از بود شده مجروح شدیداً که اونو خودش شدن شیمیایی قیمت

 دکتر خانم با که هم بعدش. خاطراتم قوطی به تلنگر یه شد مدرسه توي تو، فامیل اسم روز اون تا نداشتیم خبري ازش

 دستی. ندیدمش که سالهاست انگار نه انگار دید منو وقتی. دیدم رو خان خسرو خره باال ها سال از بعد و کردم مالقات

  :گفت و زد ام شانه به

  من؟ سوپر چطوري ـ 

 اون و گذشت می من بودن من سوپر از که بود ها سال.کردم احساس رو گرمیش چون شد سرخ هام گونه کنم فکر 

  .دونست می رو ماجرا که بود کسی تنها

  .)کرد سکوت و بابامه روي به بود معلوم زد که لبخندي نبود دنیا این توي اصالً انگار که مهندس( 

 بود ها چیز خیلی. بود اینا مهندس داماد من باباي کرد می رو فکرش کی. امروز شنیدم و دیدم هایی چیز چه خدا اي 

 بیان رو افکارم سریع خیلی. گرفت لجم بابا و مامان از یهو بودم بیگانه چقدر من. دونستم نمی بابا و مامان از من که

  :کردم

  .کردن رفتار غریبه یه مثل من با اونا. ناراحتم خیلی بابام و مامان دست از من دونید می ـ 

  .کنن بزرگا آدم عجیب دنیاي قاطی رو تو خواستن نمی اونا. نزن رو حرف این ـ 

  :گفتم و شدم عصبانی 

  .نیستم بچه من ـ 

  .فرقه خیلی بودن بزرگا آدم دنیاي قاطی و بودن بچه بین ؟ببین، هستی گفتم من مگه ـ 

  فرقی؟ چه ـ 

 شدن غرق بزرگا آدم دنیاي توي ولی کوچکن ها بچه از بعضی. ان بچه هنوز ولی شن می بزرگ ها آدم بعضی ـ 

  باشی؟ دسته کدوم از داري دوست تو. باشن رو میانه گیرن می تصمیم آدمام از بعضی
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  .نذارن کاله سرشون که دسته اون از ـ 

  :گفت و خندید 

  .جوابی حاضر خیلی ـ 

  .گذاشتند نمی کاله رو سرم بودم اگه ـ 

  نذاشته کاله رو تو یر کسی ـ 

  ...هرچی ـ 

 به توجه بی او اما کردم نگاهش. داشت نگه بزرگی رستوران جلوي عصر ولی خیابان توي شد برقرار بینمان سکوت 

  :گفتم که بشه پیاده خواست و کرد پارك رو ماشین من نگاه

  کجا؟ ـ ـ 

  .بمونه خالی شکمت نذار وقت هیچ گفته مامانم. کنم می ضعف گرسنگی از دارم من ولی دونم نمی رو تو ـ 

 افتاده لج دنده روي طرف یه از.  نبود سفید حاال که افتادم لباسم سرو فکر به ولی رستوران برم باهاش بود خدام از 

  :گفتم همین براي بودم

  .خونه رم می خودم جا این از من رسوندین اینجا تا رو من کشیدین زحمت. یام نمی من ـ 

  :گفت متعجبی لحن با و برگشت من سمت به 

  دیگه؟ خوري نمی غذا یعنی ـ 

  !نه ـ 

  :زد استارت و شد خم فرمان روي و ماشین روي گذاشت رو کلید و کرد جا به جا صندلیش روي رو خودش حرص با 

  .رسونمت می ـ 

  .رم می خودم من بود گرسنتون که شما اما ـ 

  .خورم می غذا بعداً من نیست، الزم ـ 

 می دست از گانه بچه دندگی یک سر رو بودن اون با موقعیت دارم کنن، سرم بر خاك دیدم که بیفته راه خواست 

  :گفتم سریع.دم
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  .بخوریم غذا بریم باشه کنید صبر ـ 

  :گفت و شد خیره من طرف به بعد و کرد فکري 

  .خورم می چیزي یه بعد منم نشن نگران اینا مامانت خونه برو شما. بریم چی براي نیست ات گرسنه شما وقتی ـ 

  :گفتم تند تند 

  .نخوردم که ناهار بخورم غذا خوام می منم هست؟ غذا کجا دیگه 3/5 ساعت ،االن آخه نه ـ 

  :گفت و کرد خاموش را ماشین زد آرامی لبخند 

  .کوچولو خانم فرمایین می امر شما جور هر ـ 

. کردم مرتب رو روسریم و مانتو. شدم پیاده و چیدم ور لب »کوچولو خانم«گفت می بهم وقتی کرفت می حرصم آي 

 دنبالم به رفتم رو پیاده سمت به کرد نگاه رو برش دورو و زد رو ماشین مرکزي قفل ایستاد که آمد می طرفم به داشت

  :گفت سر پشت از کرد باز را در نگهبان وقتی. شد روان

  .بفرمایین ـ 

  :گفت و کرد کوتاهی تعظیم برایش مهندس ورود محض به رستوران مسئول و تو رفتم 

  دیگه؟ همیشگی میز اومدید، خوش مهندس، سالم ـ 

 عکس بر. داد تکان سر و کرد سالم بود نداشت که کمربندش بند به دستش که حالی در موقرانه و برگشتم او سمت به 

  .نبود خلوت رستوران کردم می فکر آنچه

. شد باز صورتش و برگشت صدا سمت به.  دادند سالم نفر چند که رفتیم می میز سمت به پیشخدمت هدایت با داشتیم 

  :گفت و آمد سمتش به بود داده سالم که آقایانی از یکی کرد داري کش سالم

  !کنی می حال خودت برا خوب. امیر نگذره بد احوال، و حال ـ 

 به اما داشت بلندي قد و بود تیپی خوش و قیافه خوش و مشکی ابرو و چشم مرد که دوستش ي شانه به زد و خندید 

  :گفت آقا آن و داد تکان سري مهندس. نبود مهندس بلندي

  زادته؟ خواهر ـ 

  .داد تکان سر نفی عالمت به 

  کنی؟ معرفی خواي نمی 
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  .خندید و داد تکان سري 

 سپرده امروز خانوادش. دارم رو همراهیشون افتخار که ماست آشنایان از یکی) کرد کوتاهی مکث(خانم دختر این ـ 

  .من به بودنشون

 می قرض هم دیگه پاي دو بودم شما جاي اگه من ولی خانم دختر ،ببخشید تو دست سپردنش بود قحط اُه،آدم اُه، ـ 

  .رفتی که برو د گرفتم

  :گفت بیاورد در ناراحتی اداي کرد می سعی که اي قیافه با که مهندس. گرفت ام خنده 

  )مالید هم به را دستهایش.( تو براي من بپزم آشی چه حسابت به ذارم می باشه داشتیم، خان فرید ایول بابا د ـ 

  .کوچیکتیم گفتیم که ما امیر، داش بیا کوتاه موال، به چاکرتم ـ 

 برایم را صندلی مهندس. نشست جایش سر رفت بعد. داشت نگه اش سینه مقابل در تعظیم ي نشانه به را دستش و 

 باال بیاید کرد دعوت مهندس از مامان. رفتیم خانه طرف به بعد و کردیم صرف سکوت در را غذا. نشستم کشید کنار

  .رفت و کرد خواهی عذر مهندس ولی

 با مامان. کردم تعریف برایش بودم کرده سپري که رو عجیبی روز ماجراي و مامان بغل توي رفتم ها مدت از بعذ 

  :پرسیدم ازش. بوسید می و کرد می نوازش رو سرم هم گاهی. داد می تکون سر و کرد می گوش حوصله

  دونستی؟ می رو اینا ي همه تو مامان ـ 

  :گفت و کرد مگثی 

  .دلم عزیز بله ـ 

  نگفتین؟ من به چرا پس ـ 

  گفتم؟ می بهت باید چی خوب ـ 

  .دیگه ها چیز خیلی خوب که این بودن، کی بابا بچه و زن که این شیمیائیه، بابا که این ـ 

  :گفت و داد قوسی و کش بدنش به و کشید عمیقی نفس حوصله با 

 با. نداره کسی به ربطی و خودشونه به مربوط آدما گذشته زندگی ثانیاً. بدونه بیماریش از کسی نداشت دوست بابا اوالً ـ 

  .خوب دختر شد نمی درمون تو از دردي بابات گذشته گفتن

  .فامیلیم اینا مهندس با ما فهمیدم می اینکه هم دومی اومدم، نمی بار مسئولیت بی و بچه قدر این من که این اولیش ـ 
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  :گفت و خنده زیر زد 

  .شدیم خاله پسر ضرغام مهندس خانواده با ما که کردي حساب چطوري تو گل خانم آخه ـ 

  خاله؟ پسر گفتم کی من ـ 

 کم ارتباطش هم بیامرزش خدا پسر و همسر فوت از بعد. بوده ضرغام یمحترم خانواده داماد وقتی یه تو باباي عزیزم ـ 

  بودي؟ کاره چه تو وسط این داده تشکیل زندگی یک که هم بعدش. بود شده قطع باهاشون کم

  .بابا دختر ـ 

 خصوصی زندگی به راجع ندارن دوست ها وقت خیلی ها آدم من گل اما، اي خونه این سر تاج شما مسلمه، که اون ـ 

  .کنن صحبت کسی با شون

  .بود صحیح حرف این چقدر و! چیه حرف این از مامان منظور دونستم نمی ها وقت اون 

  

  6 فصل

 روز!! سرده خاك که گن می راست. کردیم می عادت بابا بدون زندگی به داشتیم مامان و من و گذشت می ها روز 

 سفره مامان با هم بار چند کرد می احوال و حال زد می زنگ گاهی از هر خانم حاج. گذشت صدا و سر بی خیلی تولدم

 که هم من. بکند را اش ماهه چند غیبت جبران خواست می انگار بود شلوغ دانشگاه کار با سرش مامان. رفتیم خونشون

 و کنکور تست هاي کالس درگیر ها بچه اکثر مانند هم نگار و یاسی و پانی. زدم می کله و سر ها درس با باالجبار

 دور که یا بزنیم حرف هم با شد می کمتر دیگه. بودند دیگه بختی بد هزار و تست هاي کتاب و بندي زمان و مشاوره

 مثل وسط آن من اما. بودن شده بزرگ شبه یه همه انگاري بود کرده تغییر کالس جو اصالً. بخندیم و بشینیم هم

 بعد باالخره ماهان استاد. خواندم می زور به هم مدرسه هاي درس هیچ زدم نمی که تست. ها میوه وسط بودم بادمجان

. گذاشتم می کالسش براي رو جونم من حاال و داد را کالس به گشت باز اجازه شرایتم بخاطر ماهه سه قهر یه از

 سرك رسیدم می که جا هر و ها کوچه ها، پارك به عکاسیم دوربین با مدرسه از بازگشت راه در و بیکاري هاي ساعت

 یک در داد ،اجازه بود داده تغییر من با رو رفتارش باباخیلی فوت از بعد که مامان. گرفتم می عکس و کشیدم می

 شد می گرم ها نگاتیو با سرم داشتم، بیا برو خودم براي کلی خالصه. بندازم راه خونه تاریک یک پایین انباري از قسمت

  .شد عید چطوري نفهمیدم که طور همان. بردم می یاد از را زمان و

 ،حس بابا پیش افتادیم راه بعد گفتیم، تبریک و کرده تلفن دایی و ها خاله و بزرگ مامان به معمول طبق سال آن عید 

 فائزه و بابا براي امون همیشه عادت طبق مامان و من. شد آغاز انگیز غم نبود کنارمون بابا که عیدي اولین. بود عجیبی

 دیگه احوال و حال یه بابا با و رفتیم دوباره و کردیم زیارت بعد. دادیم فاتحه خانم فائزه هاي برادر و علیرضا و خانم
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 طرف به. بود من و بابا و مامان ي ساله هر هاي برنامه جزو این بود معلولین و سالمندان ي خانه بعدي مقصد. کردیم

 حاج دنبالش، به هم من و رفت ها آن ماشین طرف به مامان. داشت نگه مهندس آشناي اتومبیل که رفتیم می ماشین

 در و شد پیاده هم خانم حاج. گفتند تبریک را نوروز عید و کرده سالم و شدند پیاده ماشین از مهندس او دنبال به و آقا

 من نوبت هم بعد. کردند مبارکی عید و گرفتند بغل را همدیگر و مامانرفت طرف به کرد می درست را چادرش که حالی

  :گفت وافر حظ یک با و کرد بغلم که بود

  !شدي فراري ما آسمون از نبودي وفا بی توکه قشنگم، ي ستاره مبارك عیدت ـ 

  :گفتم و چسبیدم بهش. بود شیرین زبونش که بس از رفت می غنج دلم زد می حرف خانم حاج وقتی که واي 

  .بودم بدي دختر که بس از رم، می هم شما قربون من ـ 

 مهربان زن آن حضورم با تا رفتم می سراغشان کمتر بودم فهمیده را خانواده آن و پدر ماجراي وقتی از حقیقت در اما 

  :گفت جوابم در خانم حاج. ندهم شکنجه را

 کی پانیاً. بري زن پیر منه قربون نوبرونه ماه ي تکه تو نکنه خدا اوالً عیدي اول رو ها حرف این نگو من، بشم فدات ـ 

  .کرد غلط گلم تو جون از دور گفته کی هر بدي؟ تو گفته

  .جوونی و خوشگلی این به پیره، تون کجا شما خانم حاج وا ـ 

  :گفت و حرفمان وسط پرید بود تماشاگر فقط مهندس و مامان مثل که آقا حاج 

  .داره ثواب عیدي اول این که. کنیم قبور اهل از زیارتی یه بریم بدن اجازه خانمش ستاره و خانم حاج اگه دیگه خوب ـ 

  :گفت و کرد ترش رو خانم حاج 

  .گرفت رو شما جلو کی حاال آقا حاج برید خوب وا، ـ 

  :گفت شوخی جدي اي قیافه با و کرد جور و جمع رو خودش سریع آقا حاج 

 رو من ات دردانه پسر شازده این خانم حاج خورم، نمی تکون شما خدمت جا همین فردا صبح تا بنده تسلیم، من ـ 

  .ده می فرمون

  ات؟ زاده آقا دست دادي رو فرمونت شما حاال تا کی از وا ـ 

  .افتادیم راه خونه از وقتی از ـ 

 حاج و من همراه داشت حاال کند، تغییر اش جدي صورت آمد می پیش کم که مامان. کرد ماشین فرمون به اشاره و 

 در دستش دو و بود ایستاده رق و شق طور همان که نچسب تفلن بود شده مهندس ما بین. خندید می آقا حاج و خانم
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 روي بود انداخته که اي سرمه و سفید هاي راه با روشن آبی پیراهن آن با بود برازنده چقدر که خدا اي. بود جیبش

 بوي. بود رسیده خودش به حسابی و باال سمت به بود داده مردانه خیلی را موهایش دوختش، خوش اي سرمه شلوار

  .فهمیدند می هم تر طرف آن محل چند تا کنم فکر رو عطرش

  :گفت و کرد گري میانجی مامان 

  .اجازه با دیگه نباشیم، شما مزاحم شدیم می مرخص داشتیم ما ـ 

  :گفت و مامان حرف وسط پرید سریع خانم حاج 

  .خودمون ي خونه ببرم رو شما جا این از بعد خوام می تازه من برین جایی شما ذارم می من مگه دکتر خانم کجا ـ 

  :گفت سریع. شد رنگ به رنگ مامان 

 خدمت دیدنی عید براي دیگه روز یه باشه شیم، نمی مزاحم امروز دادیم زحمت شما به قدر این که ما. خانم حاج نه ـ 

  .رسیم می

  .باشید باید هم شما. جمعند ما ي خونه همه امروز اولشه، روز به عید ي مزه وا ـ 

 رفتیم می سالمندان ي خانه دیدنی عید از بعد. بودیم تنها عید سال هر ما خانم، حاج این با من کردم ذوقی چه خدا اي 

  .نو از روزي نو از روز و خونه هم بعدش رستوران یه

  :گفتم ذوق با 

  .خوب هم چقدر ـ 

  :گفت پسرش و شوهر به طعنه به و چسباند خودش به تر سفت مرا خانم حاج. خوردم نزده رو حرفم مامان نگاه با که 

  .سرتون پشت یاییم می هم تیام و دکتر خانم من. نشه دیرتون وقت یه آقا حاج برسید زیارتتون به بفرمایید شما ـ 

  .شد روان پدرش دنبال به و گفت اجازه با اون طبع به هم مهندس. رفت زیارتگاه سمت به اجازه با گفتن با آقا حاج 

 را مامان دست و داد تکان را سرش کرد نگاهی پسرش رفتن با خواندم نمی را احساسش که اي چهره با هم خانم حاج

  :گفت و خودش پیش کشید

  .باشیم هم با رو امروز یه دکتر،بیا خانم. کنی خراب رو من عید ، من گل بردن با خواي نمی که تو ـ 

  :گفت کامپوتري ي برنامه یه مثل مامان 

  .سالمندان ي خانه بازدید، بریم باید ما ـ 
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  :گفت خانم حاج 

  .ریم می هم با بشیم، شریک ثواب این توي هم ما بذارین خوب ـ 

 مامان و رفت زیارتگاه طرف به داشت دست در مرا دست که حالی در خانم حاج. بود خیره او به مبهوت و مات مامان 

  :گفت آرام و شد روان ما دنبال به هم

  .بعد تا زیارت آیم می شما با حاال ـ 

 خانم حاج. شدیم ملحق بهشون هم من و مامان و خانم حاج که بودند خانم فائزه و بابا مزار سر مهندس و آقا حاج 

 و آقا حاج ، کنارش در من و مامان. کرد آسمان به رو و بست را چشمانش. داد فاتحه و پسرانش مزار کنار نشست

 معین امیر و سبحان امیر مزار کنار مامان و من اش، نوه و دختر قبر کنار رفت خانم حاج یعد. بود ما به رویشان مهندس

  :گفت بلند و کشید عمیقی نفس آسمان به سر خانم حاج. ایستادیم

  .کن روام حاجت رضایت، به راضیم الهی ـ 

  :گفت و کرد بلند آسمان به را سرش لبخند با آقا وحاج کرد اخم مهندس 

  .ننداز زمین روشو جاللت به رو تو توقعه کم خیلی ما خانم حاج ،این اهللا یا ـ 

 بشنویم ما که طوري و خواند اي فاتحه رفت بابا مزار کنار به و کرد شوهرش به نگاهی خاطر رضایت با خانم حاج 

  :گفت

 تو ي اجازه با البته کنم شلوغ رو محمد امیر سر خوام می منم شلوغه دخترم سر که امسال. مبارك عیدت خان خسرو ـ 

  .دکتر خانم و

 به گرفت باال رو خیسش نگاه خانم حاج. میزد حرف بابا با که کردم می نگاه خانم حاج به من. بود سکوت جا همه 

  :گفت مقدمه بی و مامان و من سمت

  .کنم خواستگاري ازت رو، ،تیام دکتر و شما اجازه با خوام ،می دکتر خانم ـ 

 آمدم خودم به وقتی. نبود دیگران به حواسم که بودم شوکه و گیج آنقدر. شد چی بعدش بفهمم تا گذشت قرن یه انگار 

 صحبت گوشش کنار هم آقا وحاج داشت قرار صورتش روي دستهایش و بود ما به پشتش تر طرف آن متر چند مهندس

  .کرد می

 نیم ،مامان نشستم جا همان آرام.کند آرام کرد می گریه که را او کرد می سعی و داشت بغل در رو خانم ،حاج مامان 

 از بعد داد می را جوابش آرام او و زد می حرف گریه میان داشت خانم حاج.گرفت من از رو سریع و کرد من به نگاهی
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 مادرش کنار بود پایین سرش که مهندس و آمدند ما سمت به آقا حاج با مهندس بود طوالنی خیلی برام که دقیقه چند

  :گفت و زد زانو

  .ببخشید کردم غلط من خانم حاج ـ 

  :گفت بود ایستاده مهندس سر پشت که آقا حاج. کرد مامان سمت به بیشتر روشو قهر حالت به خانم حاج 

 کن بزرگی شما بود خبر بی خوب. گفت چیزي یه پسره این حاال خانم مونس ـد.  

  :گفت و کرد نگاهی نیم شوهرش سمت به ناز با شنید رو اسمش وقتی خانم حاج 

  .ندارین خبر من دل از که ها شما مرتضی حاج خونه، دلم من ـ 

  .بودي خیر امر تا صد بانی...ماشا که بعیده شما ،از شه نمی که هم جوري این آخه ـ 

 دختر به چشمم باالخره اندي و هزار از بعد چاره بی من. حاجی خوره می آب شکسته کوزه از گر کوزه دونی نمی ـ 

  .بشه خوش دلم بکشم راحت نفس یه گذاشت) کرد مهندس به اي اشاره با( خورده پاك شیر این اگه حاال. افتاد آرزوهام

 یارن نمی هم ما روي به و کردن خانمی خدا بنده که دکتر خانم با مشورتی یه کردي می صب شما من خانم آخه ـ 

 خانم این به حرفی یه) بود نشسته زانو رو زیر به سر هنوز که کرد مهندس به اشاره( بچه این با حرفی ،یه کردي می

  )من به اشاره( خانما

 من اما بعد تا باشه زوده حاال گفتن ایشون. گذاشتم میون در باهاشون چیزایی یه قبلن من گلن، ماهن، دکتر خانم ـ 

 اگه چشه؟ دختر این آخه بگه بهش نیست یکی. بمونه عذب همینجوري خواد می پسره این آخه. شده طاق طاقتم دیگه

  ؟!بذاره روش ایراد یه تونست

  :گفت و کشید بابا قبر به دستی بود پایین سرش که طور همان. آمد می چاه ته از انگار که مهندس صداي 

  .نیست جاش اینجا کنم می تمنا خانم حاج ـ 

  .دختر این پدر و اجدادت همه جل. جاشه جا همین اتفاقاً ت 

  ....مناسب وقتش خانم حاج ـ 

  .نداریم بهتر این از وقت دیگه نو سال و عیده روز محشره هم وقتش اتفاقاً ـ 

  :گفت و کشید قبر بر دستی زد زانو بابا قبر کنار آقا حاج و کرد سکوت و آورد کم مهندس خانم حاج سماجت مقابل در 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠۵ 

. ندیدم متانت و خانمی جز شما از من دکتر خانم. بزرگی مرد و بود خوبی خیلی داماد رو خان خسرو کنه رحمت خدا ـ 

 خسرو و خانه خسرو عزیز چون عزیزه بار چند تیام. ذارم می براش جونمو بشه عروسم تیام اگه ذارید می سرم به منت

  .بوده ما دل عزیز عزیز خان

  :گفت و زد آرامی لبخند مامان 

  .ممنون ـ 

 رو درخشید می دور از که زیبایی گردنبند و روسریش زیر رفت دستش خانم حاج. کردم می نگاه فیلم داشتم انگار من 

  :گفت و داد نشون مامان به

  .کنم می تقدیمش رو بهترش این از من، دلخوشی براي فقط ناقابله. عروسم گردن بندازمش دارم اجازه دکتر خانم ـ 

 مامان دقیقه چند از بعد. گشت می چیزي دنبال نگاهم توي انگار ، کرد نگاه من طرف به برد پایین رو سرش مامان 

  :گفت آرام

 اهل و راه به سر مرد بدونم که کردم پیدا شناخت مهندس از اونقدر هم مدت این توي ندارم حرفی من خانم حاج ـ 

 مهم خیلی ي مسئله یه مونه می فقط. داشت اطمینان بهش و بود قائل احترام براش خیلی خسرو مهمتر همه از. زندگیه

 داره هنوز که بینید می داره، احتیاج زمان کم یه اون است غریبه ازدواج ي مسئله با کالً تیام دونید می. تیامه نظر اونم

 کالً و بشناسن رو همدیگه بدیم فرصت مهندس به همینطور و تیام به کمی یه خواد می دلم. کنه می نگاه شوکه رو ما

  .بدیم نشون بهشون رو راه تونیم می فقط ما و اوناست زندگی این چون کنن هضم رو مسئله

  :گفت و شد بلند جا از دست به گردنبند طور همان خانم حاج 

  .شه راحت خیالم که عروسم گردن ندازم می رو گردنبند این من فقط بشناسن همدیگرو ذاریم می نیست حرفی ـ 

 می نگاهم مامان. داشتند را خود به غریب حالت کدام هر. رفت پدرش و مهندس و مامان به نگاهم. سمتم به آمد و 

 مهندس و پاشید می صورتم به لبخند محبت و عشق با آقا حاج. خواندم نگاهش در را نگرانی اما عالمتی هیچ بی کرد

 من به که خانم حاج. بود گر نظاره را من به مادرش شدن نزدیک ي صحنه کردند می آویزش حلق داشتند انگار که

  :گفت. کردم نگاهش مبهوت و مات من و بوسیدم و کرد بغلم رسید

 کم یه فقط مهربونیه و خوب پسر محمد. نکن نگاش اینطوري ببین خوشگلم گلم، بشی خودم عروس باید که گفتم ـ 

این بذاري اگه. مطمئنم من کنه می خوشبختت اون. ریزه می پات به عشق چطور دونی نمی بخواد که وقتی اما. غُد 

  .بخونیم بابا و مامان اجازه با هم محرمیت صیغه یک و گردنت بندازم رو گردنبند

 می خدا از من گفتم می اال و. بزنم حرف توانم نمی که بودم خوشحال اما نبود ذهنم در چیزي. بگویم توانستم می چه 

 بهم فقط که زدم می دري هر به و شدم می هالك عشقش از داشتم نیم و سال یک من. بشم مهندس زن خواستم
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. شانس این به بزنم پا پشت خوردم خر مغز مگر اقبالم توي انداخته رو عشقم خودش شانس فرشته که ،حاال کنه نگاه

  .دارم دوست رو دنیا ي همه من اصالً. براتون میرم می من. دارم دوستتون مامان بابا،. دارم دوستت خدا اي

. خواب یه بنویس شاهکار، بنویس رویا، بنویس چیه؟ بهترین. زندگیمه دوران روز ،بهترین برام بنویس رو امرو خدایا

 به من راحتی این به میشه مگه واال خوابم من آره سرم بر خاك. دیدم می خواب نکنه واي اي اومدم خودم به یکهو

 به را گردنبند خانم حاج. گرفت دردم گه گرفتم نیشگون را دستم پشت آرام و بینم می خواب دارم حتما. برسم آرزوم

 سوار خانم حاج با ولی ، کی دانم ونمی بوسید رومو دوباره خانم حاج. فرستاد صلوات بلند آقا حاج و انداخت گردنم

 می کی هر به خانم حاج. تو رفتیم همگی. بودیم سالمندان ي خانه درب جلو که آمدم خودم به وقتی و شدیم ماشین

 از چیزي چرا دانم نمی...!! ماشا. قطابه مثل نگو که رو ،اخالقش ماهه قرص مثل بینید می رو عروسم گفت می رسید

 و شدند جمع ما دور اي عده که زمانیست به مربوط خاطراتم کل. نیست یادم سالمندان ي خانه در سال آن دیدنی عید

 سکوت به را همه و گفت... بسم بارید می نور صورتش از که اي قهوه عباي و سبز چین عرق با رویی سفید پیرمرد

 جمالتی چرخید می مامان و ،مهندس آقا حاج بین کهسرش حالی در من بهت و همه سکوت میان در بعد. کرد دعوت

  :گفت گوشم زیر خانم حاج.  کرد سکوت و گفت عربی به را

  .قَبِلت بگو. برم باالت و قد اون قربون من الهی ـ

  : پرسیدم ولی جوري چه دونم نمی

  چی؟ براي ـ

  :گفت و کرد ریزي ي خنده خانم حاج

  .بشی حرم محمد امیر به که این براي عروسکم، شم فدات ـ

  :گفتم سریع خواسته خدا از نلرزه صدام کردم سعی

  .قبلت ـ

 ما براي کردند می صداش سید که مرد پیر اون فهمیدم بعداً. شد گم یحضار هلهله میان در خانم حاج جیغ صداي و

 دستم آقا حاج. افتاد اتفاق سریع خیلی چیز همه. رفتم می راه ها ابر روي انگار. بود خونده ساله یک محرمیت ي صیغه

  :گفت خوشحالی با و بوسید رو سرم و مهندس دست توي گذاشت و گرفت رو

  .کنه بلند سر رو ما محمد امیر امیدوارم دخترم ـ

 آب قند دلم توي. مردم می براش که بود مردي آهنین و زده یخ هاي دست توي من دست حاال بوسید هم را پسرش

 امیر آقا امیر، آقا گفتم می چی.  مهندس گفتم می بهش نباید که دیگه. کنم صداش چی دونستم نمی کردند می

 جمع میان در نگاهم. بود غریبی ي نقطه به نگاهش. گرفتم باال را سرم. کنم صدش رفت می غش دلم که آخ محمد،
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 رو داماد... یا عروس سر به گل دارن دیدم اومدم خودم به آن یک. خواندند می مبارك یار اي خوشحال همه. چرخید

  .خوانند می... یا ببوس

 فقط و گفت نمی هیچ مامان. کرد رها را هایم دست سریع مهندس. سوختم می داشتم نانوایی تنور توي گذاشتنم انگار

  :گفت بلند صداي با و کنارم آمد خانم حاج و زد می لبخند آقا حاج. بود انداخته زیر به سر

  بوسی؟ نمی رو عروست محمد ـ

. کرد نگاه مادرش به حرص با کرد می خفه رو خودش دادند می مهندس به چیزي طنابی یه اگر ببندم شرط حاضرم

  :گفت و نیاورد کم هم خانم حاج

.. ال یا... د خوب. کنین شاد رو خدا بندگان این دل عیدي شب یه. شما خسیسین چقدر شد، ب آ دلشان خدا هاي بنده ـ

  .محمد

  :رفت هوا به همه فریاد. داد نوازش هایش لب با را سرم باالي سریع و شد نزدیک من به مهندس

 سادن می واي حجله دم نخونده خطبه. قدیم دومادهاي هم داماد،دوماد آقا ماچ گن نمی بهش که این بابا اي...اَ ـ

  .کردن می کیش رو مهمونا

 بیاره رو خوابش اتاق نشده قرار اما حاللشه درسته حاال. داره جایی چیزي هر نداره دلیلی بودین، هل شما حاال بابا اي ـ

  .که کنه پهن ما پیش

  .کنن خنک مرد پیر من دل بکنن ماچی یه اینا شه می ،چی بخیلی چه هم شما خانم، شهین به ـ

  . شه می خنک اینا ماج یه با شما ل د یعنی وا ـ

  .ببوسن رو همدیگر برازنده و خوشگل جوون تا دو کنه می کیف آدم آره خب ـ

  ....استغفرا واه واه ـ

 نگاهش. خورد گره هم در نگاهمان. آورد باال را ام چانه لرزان دستی با بخت بد مهندس که کردند اصرار اینقدر خالصه

 و زن پیر همگی بود خوب رفتن می رو از جماعت اي مگه اما بود داغ لباش. گذاشت پیشانیم روي اي بوسه و دزدید را

 و ترکید می داشت گردنش رگ حاال که مهندس خانم حاج اصرار با. نبودن کن ول دیگه حاال خدا اي. بودن مرد پیر

  :گفت خانم حاج طرف به و بوسید را ام شقیقه کنار ، بود خون ي کاسه چشماش

  ...موال به دیگه بگذر. کردم اطاعت را اوامر ي همه ،من نوکرتم ـ

  : گفتن می معترض که همه به رو خانم حاج
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  .نیست قبول ـ

  :گفت

  .ببوسه کسی جلوي رو خانمش نداره دوست داماد آقا همتونیم ي شرمنده ـ

 حاج و آقا حاج بیرون آمدیم آسایشگاه از وقتی. بود من مال ها سعادت این ي همه یعنی شد جوري یه دلم که واي

 زده خشکش ماشین در جلوي که مهندس و من به بعد و خودشون به اول و شدند مامان ماشین سوار رفتند سریع خانم

  .کردند اشاره بود

  .شیم نمی عاشق کفتر دوتا مزاحم ـ

  ....رفتند و

  :گفت. بود برده ماتم که من به و زد رو ماشین در قفل اما گفت می لب زیر چی نشنیدم

  .شو سوار ـ

  :گفت می بلندتر هم گاهی و زد می حرف خودش با مدام راه توي شدم سوار سریع

  .شیطون سیاه دل بر خدا لعنت ـ

  :کردم صداش و کردم جزم را عزمم. ترکم می نزنم حرف باهاش اگه دیدم گذشت که اي دقیقه ده یه

  .محمد امیر ـ

 از هاي چشم با. کنیم تصادف رو به رو ماشین با ترسیدم که جهید جا از چنان کردند وصلش ولت 220برق به انگار

  :گفت و برگشت طرفم به آمده در حدقه

  .نکن صدا اینجوري منو دیگه ـ

  :گفتم بدم قورت رو بغضم کردم می کهسعی حالی در

  کنم؟ صدات چی پس ـ

  :گفت خشکی لحن با

  .مهندسم همون من تو براي ـ

  ....اما ـ
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 من. عالی چه به به گم می خانه خسرو باباتم کردي، باز مامانم دل توي جا بازیهات لوس با کردي ،خیال چی اما ـ 

  .بگیر سواري بیا هم تو درازه هام گوش

 هام اشک. عصبی و خشک شرکتش، توي ضرغام مهندس ،همان مدرسه توي ضرغام مهندس همان بود شده دوباره

  :گفتم غلطید می هام گونه روي

  ....من حاال اما ـ

  :گفت و حرفم وسط پرید سریع

 هنوز. نشده دیر هم حاال نکنی، قبول جا در و باشی داشته عقل حواستی می. کردي خود بی زنمی، ؟حاال چی حاال تو ـ

  .بگیري پس رو حرفت کردي قبول که راحتی همون به تونی می نیومده، شناسنامت تو چیزي که

  :گفتم گریه هق هق میان در. بود شده قاطی ام گریه صداي با هایم اشک دیگه حاال

  کنی؟ می اینجوري من با چرا. دارم دوستت من میدونی ـ

  :گفت و ترمز روي زد را پایش عصبانیت با

 وقتی داري دوست رو من چطوري دونی؟تو می چی من از تو دختر آخه دارم، دارم،دوستت دوستت گه می...هی...د ـ

 ال...که که دونی می بیشتر خانوادمم تز االن برخاست و نشست بار چند همین با نگو من به شناسی، نمی رو من حتی

 زندگی من با تونی می چطور تو. توام پدر جاي من) داد ادامه و خورد رو حرفش زود(من خانم خوب، دختر آخه...  اال اله

  کنی؟

  :گفتم که بود گرفته حرصم حرفش از اینقدر

 دار بچه بود سالتون 13وقتی چطوري شما داده؟ مهندسی مدرك شما به کی ضعیفه خیلی ریاضیتون ولی! آ...ببخشید ـ

  شدین؟

  :گفت و کرد جور و جمع را خودش سریع گرفته اش خنده عصبانیت میان در بود معلوم

 تفاوت از اون سنیمون، تفاوت از اون. نداریم سنخیتی هم با اصالً تو و من که اینه بحث نیست ها حرف این بحث ـ

 جون دیگه،دختر وي هزاران و،و،و رفتاریمون تفاوت از اون اخالقیمون، تفاوت از دینیمون،اون تفاوت از فرهنگیمون،اون

  .رسیم می هم به هم ما رسیدن هم به تا دو اون اگه. روزیم و شب مثل تو و من

  :گفتم و کشیدم باال را ام بینی آرام
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 فارسی ایرانیم، مسلمونم، شما مثل هم من داریم؟ رفتاري و دینی و فرهنگی تفاوت چه ما. زنید می ها حرف چه ـ 

  .گریه زیر آوزدم...گید می ها چیز چه چه، یعنی.زبانم

 خانواده یک توي شما.هاست حرف همین شناسیم مکی رو دیگر هم ما گم می وقتی دیگه همینه جون دختر بین... د ـ

 ان،رسم سنتی ام خانوادهه حجره، عصر مال تفکرم طرز بنده که حالی در شدي بزرگ روشنفکر امروزي اصطالح به ي

 و باید تا هزار و مهمه برام اعتقاداتم من کشی می یدك رو اسمش اسالم از تو دارن، رو خودشون خاص رسومات و

 ندارم تصمیم و کردم رد رو ها برهه این همه من.شی می فارغ فردا شی می عاشق راحتی به ها بچه مثل دارم،تو نباید

  .کنه نمی گرد عقب ره می جلو وقتی آدم.برگردم بهشون

  .خودتی مانده ام،عقب مانده عقب من گی می یعنی ـ

  .برگرداندم ازش را رویم عصبانیت با و

  ...من اي مانده عقب تو گفتم کی من.کن درستش و بیا حاال بابا اي ـ

  :داد جواب و کرد روشن را گوشی. خورد زنگ همراهش تلفن

  گن می تبریک بار چند مبارك،مگه هم تو بله،مرسی،عید الو، ـ

  .خداحافظ بعداً،فعالً باشه،گفتم گیرم می تماس باهات بعداً هستم جایی االن ببین،من حاال،نه نه خب ـ 

  :گفتم و گذاشتم دهانم روي را دستم.برگشتم طرفش به کردم می کهسکس که حالی در بست را گوشی

  بود؟ کی ـ

  :گفت آمد یادش چیزي انگار بعد بده تندي جواب خواست

  .دخترم دوست ـ

  :پرسیدم گرد چشمانی با

  واقعاً؟ ـ

  .گم نمی دروغ من ـ

  کنی؟ کار چه خواي می حاال خوب ـ

  کنم؟ کار چی؟چی یعنی ـ

  .زنتم من که االحخوب، حاال یعنی ـ



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١١١ 

  :گفت غیظ با

  .هیچی ـ

  بگی؟ بهش خواي نمی یعنی هیچی ـ

  .بیاي عقل سر تو قراره وقتی بگم چرا ـ

  ...همه این یعنی خانم حاج حرف یعنی. نیست مهم برات یعنی ـ

 به هم ما بذار شو پیاده شیطون خر از بیا. خوریم نمی هم درد به ما دونی می هم تو دونم می من جون دختر ببین ـ

  .برسیم زندگیمون

  .مهمه برات اسالمی عقاید گی می که داشتنه؟شما دختر دوست شما زندگی ـ

  کنی؟ می قاطی هم با رو چیز همه چرا تو چی یعنی ـ

 منم براي باش، خوش همون با برو درك به مهمتره،اصالً برات دخترت دوست چون خواي نمی منو تو دیگه آره خوب ـ

  .داري دختر دوست گم می خانم حاج به.نیست مهم

  :داد جواب حرص با

  .اي بچه گم می ـ

  ...خاطر به گم می خانم حاج به رسیدیم تا هم حاال ام،همین بچه من آره ـ

 می خُرد بشنوه تو دهن از رو ها چیز این اون اگه دونی می تو خانم، حاج به عالقت و عشق اظهار اون بود این ـ

  .میدان این و گوي کنی؟این خردش خواي می.شه

. نداشتم رو خوردنش غصه دیدن طاقت داشتم دوست رو خانم حاج واقعاً من بود گذاشته حساس ي نقطه روي انگشت

  :گفت.کردم سکوت

. بدم عیالواري و بچه و زن به دل حاالها حاال ندارم خیال بگم بهت کنده پوست و رك نیستم زندگی مرد من ببین ـ

 ي حوصله هم اصالً.نیستم هم منزل اهل گردوندن و بردن بیرون رم،اهل می بخوام وقت هر میام بخوام وقت هر من

 اصالً ولی هستی خان خسرو دختر که نابالغی،درسته و نُنُر و لوس ي بچه یه تو من نظر از. ندارم رو تو با زدن کله سرو

  .کنه می فرق تو با من فکر طرز که اینه منظورم فقط ندارم توهین قصد البته...نشدي بزرگ اون مثل

  :گفت و کرد صورتم به نگاهی نیم پیچید می شان کوچه داخل که حالی در. ریختم می اشک داشتم حاال
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 فکر اینا حاال خدا رو تو کن بس. بودن بچه یعنی این گریه زیر میزنی تو نه یا آره میگم من رسید غیب از شاهد بفرما ـ

  .کردم کاریت یه من کنن می

  :گفتم گریه هق هق میان

  !برو؟ کن ول نیستم؟نگفتی زنت من نگفتی نزدي؟تو من به رو ها حرف این تو!نکردي؟ کاري یعنی! کنن می فکر ـ

  :گفت و کرد نزدیک گوشم به رو سرش

  .بعد باشه نیست کن،وقتش تمامش حاال کنم می خواهش ـ

 بودم حاضر. برگشتم او طرف به و شدم شوکه دست به قرآن آینه و اسپند دیدم، را جماعتی کردم نگاه را رو به رو وقتی

 بود زوري هر با. نداشته اطالعی هیچ او و بود شده ریزي برنامه قبل از چیز همه انگار. کند می سکته دارد بخورم قسم

 بودم داده تکیه او به.کرد کمک شدن پیاده در من به و کرد باز را ماشین درب آمد من طرف به و شد پیاده ماشین از

 به گویان ذکر و گرفت سمیه از را اسپند سینی خانم حاج. فرستادند می صلوات همه.گرفت را بازویم و کرد رهایم آرام

  :گفت می و فرستاد می صلوات چرخاند می سرمان دور را اسپند که همانطور. آمد طرفمان

 بدن خوردن تکان از و بود شده بد حالم. کردند قربانی پایمان جلوي گوسفند شدیم که در نزدیک.حسود چشم بترکه ـ

 بود داشته نگه برایمان نفیسه که قرآنی زیر از. شدم می زمین پخش نبود او آهنین هاي دست اگر و لرزیدم می گوسفند

 کسی هر شدیم خانه وارد صلوات و سالم با.پاشید می لبخند صورتمان به قدي اي آینه با مائده مقابلمان در و شدیم رد

 همه به قرآل الي از آقا حاج. بود کنارم در همچنان محمد امیر.بود کرده پر را سالن خنده صداهاي و گفت می چیزي

 دست انگشت به که را زیبایی عقیق انگشتر!خان محمد ي هدیه اما ـ:گفت و کرد رو محمد امیر سمت به بعد داد عیدي

 به. کرد دراز دست آرامی به. شنیدم را محمد امیر دهان آب دادن قورت صداي. گرفت طرفش به و درآورد داشت راست

  :گفت لب زیر حاجی.شده گرد چشمانی با برافروخته کردم لگاه صورتش

 همیشه رو این.کنم کی کاري هر من تیام روي گل براي اما بگیري تحویل رو این بعد بشی حاجی اول بود قرار البته ـ

 فرا درخشان هاي برلیان را دورش تا دور که را درشتی الماس انگشتر فراوان صداي و سر با خانم حاج.محمد باشه یادت

  :داد فرمان و گرفت محمد امیر سمت به بود گرفته

  .تیام انگشت بکن رو این ـ

 چه دانستم نمی که بود زیبا قدر آن اما بود گشاد انگشتم به انگشتر. کرد اجرا را مادرش فرمان آرام خیلی محمد

  :گفت تاب و آب با بود نشسته کنارم که نفیسه.بگویم
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 به کنم گشته،فکر خانواده نسلتوي به نسل انگشتر این که بس قدر همین فقط بگم چی بهت دونم نمی خانم تیام ـ

 هم شون همه و کردند دست رو انگشتر این ضرغام بزرگ هاي عروس ي همه. برسه قاجار خان محمد آقا ي دوره

  .زد شیرین چشمکی و...انشاا باشی خوشبخت. بودن خوشبخت بالاستثنا

 ساعت آن بزنم،تمام حرف مامان با بودم نکرده فرصت هنوز.آوردند غذا بیرون آشپزخانه از تا داد دستور آقا حاج روز آن

 از بعد که داشتم رو آدمی احساس. نبود مهم برام ها این اما. من با جز کرد نگاه همه به و زد حرف همه با محمد ها

. دیدم می رویا در روزي که بودم اي خانواده عروس حاال که بود مهم این برایم فقط باشد رسیده آب به تشنگی عمري

 خانم حاج شد که خداحافظی نوبت.است سرم روسریم و مالتو افتاد یادم تازه. کرد رفتن عزم مامان شب یازده ساعت

  :گفت

  .اي خونه این چراغ و چشم تو. نکنی ازم یادي دیگه نکنه. گلمی عروس دیگه تو ـ

  :گفت و بوسید را سرم آقا حاج

  ....ماشاا تکه هم خیلی که شده اضافه دخترام به دختر یه ـ

 می نگاه را پایش جلوي که حالی در انداخت زیر به سر و ایستاد مامان مقابل. کرد همراهیمان ماشین کنار تا محمد امیر

  :گفت. کرد

 وارم امید دارم خاصی ارادت شما و دکتر خدمت من. ببخشید خودتون بزرگی به دیدید من از کوتاهی اگر دکتر خانم ـ

  .نشم شرمندتون

  :گفت آرام و انداخت زیر به سر هم مامان

 سنش خاطر به تیام کنین فکر شاید دونم می.بیاین بیرون بلند سر و نشین خورده سر گذاشتین پا که راهی تو امیدوارم ـ

 ساله چهل زن یه از بخواد اگه اون گم می واقعاً اما ده نمی نشون رو رفتاراش بهترین تیام دم می حق بهتون اس بچه

  .بخواد دلش اگه فقط تره عاقل هم

  :گفت و کرد باز رو بحث سر مامان ماشین توي. کردیم کوتاهی خداحافظی. کرد من به عمیق نگاهی و

  چیه؟ نظرت خوب ـ

  :دادم جواب سریع پس بدم بازي رو مامان و برم حاشیه تونم نمی دونستم می

  .یاد می خوشم ازش من ـ

  .کرد احساس شه می که هاست مدت اینو دونم می ـ
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  .کردین قبول همین براي ـ

  :گفتم و شدم خیره مامان به تعجب با بار این.نه ـ

  چی؟ براي پس ـ

  .گرفت نمی تصمیم خودي بی وقت هیچ و بود تدبیري با مرد بابات چون و. خواست می طور این بابات چون ـ

  دونست؟ می بابا ـ

  رو؟ چی ـ

  .دارم دوست اونو من که ـ

  .کرد مجاب رو بابات که بود خوابش و خانم حاج اصرار بیشتر اما میزد هایی حدس یه اونم کنم فکر ـ

  خوابی؟ چه ـ

. فرسته می عزیز مهمون یه برات داره خسرو مامان ده می خبر که بینه می رو فائزه خواب تو دیدن از قبل خانم حاج ـ

  ... و بینه می مهندس دفتر تو رو تو که هم بعدش. ماهه قرص مثل

  :داد ادامه آروم مامان.دونست می مامان پس زمین زیر برم بشم آب خواستم می روز اون آوري یاد از

 دائی با حتی کنم می فکر بهش دارم وقته خیلی. دادم امر این به رضایت راحتی این به چطوري کنی فکر شاید ـ

 بهش کردم سعی خیلی کرد می مخالفت اول و نبود هضم قابل اون براي مسئله این. کردم صحبت هم مهردادت

 خیلی. کنم فکر کم یه اینکه و بعیده من مثل کرده تحصیل زن یه از گفت می شدم، خرافاتی گفت می. بدم توضیح

 کسی شنیدم می اگر پیش ها سال شاید. کردم انتخاب خودم زندگی براي من که نبود راهی شاید این کردم فکر

 خوام می.کنه می فرق برام ها چیز خیلی حاال اما متحجره گفتم می و کردم می اش مسخره کنه می کاري همچین

 میخوام نشم بابات و خودم ي شرمنده خوام می.کاش اي نگم وقت هیچ خوام می بگیرم برات رو تصمیم بهترین

  .ببینم رو سعادتت

 تخت روي و کردم عوض را هایم لباس.رفت اتاقش طرف به شدیم که خانه وارد. بود سکوت بعد و کشید عمیقی نفس

 روز ترین عجیب روز اون شک بی من خداي. گذروندم می چشمام جلوي از فیلم یه مثل رو روز اون داشتم. شدم ولو

 آرام. بوسیدمش و گرفتم را گردنش. کرد نوازش را سرم و نشست تخت روي کنارم و اتاق توي اومد مامان بود زندگیم

  :گفت

 دختر تو. بگیري رو تصمیم بهترین کن سعی.نکن عجله بگیري، تصمیم درست کنم می خواهش ازت عزیزم تیام ـ

  .کن انتخاب رو درست راه.ام کرده افتخار بهت همیشه من هستی عاقلی
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  .چشم ـ

 خواست نمی حتی مقابلم طرف وقتی بگیرم تصمیم درست تونستم می چطور من. بود زندگیم چشم ترین سخت ولی

  .کنه شروع رو رابطه

  

   7فصل

 زیبا بسیار و بود دریا به رو ویالیشان. رفتیم رامسر به ضرغام ي خانواده همراه آخر روزهاي. گذشت سریع عید تعطیالت

 کردم سعی خیلی کشید می را نازم مدام خانم حاج که خصوصاً گذشت خوش هم خیلی و بودند ،همه شکوه با و

 مکمل شال یک همیشه خانم حاج و آقا حاج احترام به حاال اما نداشتم گرفتن رو به عادت من. باشم جماعت همرنگ

 چون کردم نمی احساس کمبودي البته باشه نداشته من با چندانی برخورد کرد می سعی محمد امیر. بود هایم لباس

 تذکر با همیشه و کرد نمی دریغ ما با گذاشتن سر به سر براي فرصتی از هم مهدي. بود گرم حسنی و مهیا با سرم

 شب خواست می دلم اینکه با. نو از روزي نو از روز و میرفت یادش دوباره ولی گرفت می آرام بزرگش مامان و مامان

 تمام با چون کرده بزرگی فداکاري دانستم می.ماندم می اتاقش توي مامان خاطر به اما بخوابم حسنی و مهیا با ها

 در. باشد هم شوهرش سابق زن اقوام ي خانه ، خانه آن اگر الخصوص علی نبود راحت جا همه او. بود من با معذوراتش

 واقعاً حاال و بود گرم کارهایش با سرش همیشه خالصه و کرد می رعایت را حجابش باید و نبود مذهبی اعتقادات بند

 دختر همه وقتی بود در به سیزده روز عید ماجراي از بعد محمد امیر و من برخورد اولین.بود گذاشته تمام سنگ من براي

 بود بلند که هندي سفید نخی پیراهن روز آن. ساحل کنار رفتم ها آن اتفاق به من و جا آن آمدند فامیلشان هاي پسر و

 که را سفیدي نخی شال. پوشیدم بودم زده باال زانو تا که چسبانی ي رفته رو و رنگ جین شلوار با آمد می زانوهایم تا و

 دو. زدم می لگد ها شن به پاهایم با و گرفتم دست به را سفیدم صندل و انداختم بود کرده گیس طرف دو از برایم مهیا

 پیدا زد می صدایش فراز که جوانی پسر و محمد امیر ي کله و سر که بودم ها بچه بقیه و حسنی و مهیا با را ساعتی

 ها آن آمدن با. نداشت کم محمد امیر از چیزي قد و هیکل لحاظ از که بود تیپی خوش و قیافه خوش پسر فراز. شد

 به خواستم. داشتم را محمد امیر دیدن آرزوي من اما. شویم دور جا آن از کرد اصرار و کرد گم را پایش و دست محیا

  : فریاد و دوید سمتم به بود فراز برادر گمانم به و بود مهدي سال و سن هم که پسري که بروم ها آن طرف

  .بزنیم والیبال خوایم می بیا تیام زد 

 شد نزدیک من به بود شده متورم پیشانیش هاي رگ که حالی در کنم نمی فراموش هرگز را محمد امیر ي قیافه 

  :گفت و کرد نزدیک صورتم به را صورتش.

  .بریم ـ 

  چی؟ حسنی و مهیا پس کجا ـ 
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  :گفت می و زد می تشر را برادرش که شنیدم را فراز صداي.بریم) کشید را دستم و(یان می خودشون اونا ـ 

 می درد دستم مچ. نشنیدم چیزي دیگه.کنین می بازي والیبال دخترا با شما حاال تا کی از آخه نداري عقل تو امیر ـ 

  :گفتم همین براي کرد

  .آرومتر گرفت درد دستم محمد امیر آخ ـ 

  :غرید عصبانیت با داد می ادامه راهش به که طور همان 

 محرم نا با نکنی هوس دیگه تا بشکونمش خوام می السافلین و اسفل درك به ،ثانیاً مار زهر و محمد امیر اوالً ـ 

 برسه پام بذار. ببرن فیض جماعت بیرون نندازي جوري اون دیگه تا میشکنم پاتم قلم ثالثاً!!)واااا.(کنی بازي والیبال

  .نکنم خالص بال طوق این شر از خودمو نامردم تهران

  : زد فریاد و ماشینش سمت به داد هلم رسیدیم که ویال به ریختم می اشک داشتم دیگه حاال 

 قدر اون و دادم تکیه ماشین به.کنم روشن هات با رو تکلیفم بیام من تا مونده صاحاب بی این تو تمرگی می میري ـ 

 نشستم.کردم باز رو ماشین در و کردم هول یاد می طرفم به عصبی دیدم وقتی پاش صداي شنیدن با که کردم گریه

  :گفت و شد ماشین سوار و زد تایر به محکمی لگد رسید که ماشین به.بستم رو در و ماشین توي

 پا مچ کی برا هان؟ کنه نگات کی خواي می.  پوشی می نما تن پیرهن موندست صاحب بی اون اینجا کردي خیال ـ 

  ها؟ دبیرستانی پسر یا دار زن مرداي براي بیرون؟ ندازي می

  : زد فریاد و گرفت سمتم به را گلداري چادر 

  .فکر بی ابله، ي دختره سرت رو بندازش.. ال یا ـ 

 زمین به لب زیر جاده طرف رفت و کرد روشن را ماشین. سرم انداختم و گرفتم را چادر فوري زدم می زار که حالی در 

 هیچ که جائی سرسبز ي دره به نزدیک که بودیم رفته ساعت نیم.کردم می گریه هم من. گفت می راه بی و بد زمان و

 ازت کردم غلطی چه خدا اي. کشتم می حاال گفتم خودم پیش مردم می داشتم ترس از.داشت نگه نبود بشري بنی

 تا گوش سرمو اگه کنم سرم تو خاکی چه حاال کرده قاطی خونش باال پاك. سرش به زده.بشم دیوونه این زن خواستم

 خودم به ماشین در کوبیدن صداي با چون نکشید هم لحظه یه به کردنم فکر فهمه؟ می کی سینم رو بزاره ببره گوش

 می فریاد و زد می داد بلند بلند.گشت می بر و شد می دره نزدیک و رفت می جلو و عقب طور همان داشت حاال. اومدم

 نگاه رو جلو وقتی. بودم کجا من خدا اي. درخت مشت یه جز نیست اي جاده هیچ دیدم کردم نگاه رو سرم پشت. کرد

 چه اس دیوونه این. بره می رو سرم یاد می حاال خدا اي. صورتشه طرف دو هاش دست و من به زده زل دیدم کردم

  :زد داد و کرد باز رو ماشین در آمد طرفم به.برس دادم به خدایا.کردم بود غلطی

  ـ.شو پیاده ـ 
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  :گفتم ترس با 

  .یام نمی ـ 

  .لعنتی شو پیاده گم می ـ 

. زمین روي رفتم می صورت با حتماً نبود محکمش هاي دست حمایت اگر شدم پرت ماشین از تقریباً کشید رو دستم و 

 ناگهان.زد می پیراهنم زیر خنکی باد و روسري نه بود سرم چادر نه حاال اما کنم جور و جمع خودمو سریع کردم سعی

 رو من انگار شنید نمی رو هام گریه صداي انگار. بودم خورده هم را دوم سیلی اومدم خودم به وقتی شد داغ صورتم

  :زد می فریاد فقط چون دید نمی

 خوابش ، بکشی لجن به رو اسمم خواي می.گرفتی بازي به رو من آبروي حقی چه به ،تو شعور بی احمق ي دختره ـ 

  .فهمیدي مامانت میدم برم می گوش تا گوش سرتو بدبخت. ببینی رو

  کنم؟ چه حاال. کرد می فکر من سر بریدن به داشت که اینم خدا اي 

  .احمق ي دختره خوردي خر ددر،مغز شدي راهی قبا ال یه اینجوري بودي صاحاب بی مگه ـ 

  :گفتم گریه میان در و کردم جزم رو عزمم شم می تنبیه دارم چی براي دونستم نمی خدا اي 

  کردم؟ کار چی من مگه آخه ـ 

  :زد فریاد و پرید جا از فنر مثل 

 که هم رو آبرو خورده یه این بودم رسیده دیر دیگه دقیقه دو کنی کار چه خواستی می دیگه!کردم کار چه گه ا،می ا ا ـ 

  .ذاشتی نمی برام

  .بودیم طرف این ما. بودیم هم با حسنی و مهیا منو کردم بدي کار چه من مگه آخه ـ 

 هم رو حسنی و مهیا هاي لباس ببینم.خنگی به زنی می رو خودت یا خنگی واقعاً بودیم،تو طرف این ما گه می ـ 

 بعدي سه هم ها اون بدن و تن براي خیالشون توي بدبخت پسرهاي االن کردي فکر. بود تنشون چی دیدي؟دیدي

 پیراهنی زیر یه خدا رضاي محض نازکی این به لباس این زیر بگه تو به نبود یکی سرت بر خاك آخه.کشیدن

  .نزنن دید پسر همه این پایین بکش رو موندت صاحب بی پاچه این نامرد شوهر ي دختره آخه بگه نبود یکی.بپوش

 نمی را ها مرز و حد این اصالً من. نداشتم رو مشکالت جور این وقت هیچ این از قبل. شدم لباسم ي متوجه تازه

 را فکرم سریع ایستاده جلوم کی افتاد یادم آن یه. دریا رفتم می ها خاله پسر و ها دائی پسر با مایو با من. فهمیدم

 کردم سریع برآورد یه و آوردم پایین را سرم.گزیدم می را هایم لب ترس از بخواند را فکرم ترسیدم و کردم عوض

 وقت هیچ آوردم می در زدیم می آب به وقتی و پوشیدم می مایو روي دریا کنار رو تونیک این من بود نازك تونیکم
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 تخمین رو خرابی میزان خواستم می انگار شکمم به چسباندم را پیراهن دستم با. باشه بدي چیز کردم نمی فکر

 آوردم باال را سرم آرام بعد و بود عریان زانو تا که افتاد سفیدم پاي ساق به چشمانم.شدم پیراهنم نازکی متوجه تازه.بزنم

  :گفتم بغض با و

  .دونستم نمی من متاسفم ـ 

  :کرد تقلید عصبانیت با 

 هزار و رفتاري و دینی تفاوت نگفتم؟گفتم داریم فرهنگی تفاوت ما گفتم دونی؟بهت می چی تو. دونستم نمی من ـ 

  نه؟ یا گفتم داریم دیگه مار زهر و کوفت

  :گفت زد می چنگ موهایش به که حالی در.ریختم اشک بهار ابر مثل و دادم تکان را سرم 

 دید رو ناموسم مردم ندارم طاقت من. نیستیم هم تیکه شما و من خانم تیام دیدي دیدي راستگو،حاال آدم قربان ـ 

 درگاهش به کوتاهی چه دونم نمی راهم سر گذاشته رو تو خدا بدم بخت از.کنم می دق.شم می میرم،خفه ،می بزنن

  .کردم

  : زد فریاد و کرد آسمان به را سرش و برگرداند رو من از اومد یادش چیزي یه انگار یهو 

  کردم؟ چه درگاهت به من مگه شکر رو کرمت خدایا آخه ـ 

 کنن می جنایت هزارتا مردم خوب ناجوره، لباسم دونستم نمی. بودم نکرده که کبیره گناه دیگه. گرفت حرصم ازش 

 بخوام اینکه بدون دوباره و!باقیه هم نیمش و قورت دو گوشم تو شتریه،زده کینه عجب دیگه این شن می بخشیده

 بمیرم خواستم می ترس از کنه می نگام واج و هاج داره دیدم که فهمیدم وقتی رو این.بود شده جاري زبانم به افکارم

  :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم فوري

  .گردم نمی چادر بدون بعد به این از اصالً هستم پوشیدنم لباس مواظب دیگه ببخشید ـ 

 می بند داشت نفسم که بودم کرده گریه قدر آن. باشد لباسم براي پوششی تا زدم حلقه بازوانم دور را هایم دست فوري 

 جلوي.کنم تهی قالب ترس از بود نزدیک آمد که طرفم به. نشستم زانو روي جا همان افتادم لختم پاهاي یاد یکهو.آمد

 تو پیش دقیقه چند خشم از پایین،دیگه گرفتم را سرم دوباره و انداختم صورتش به هولکی هول نگاه یه نشست پاهایم

  :گفت بود دار خش که صدایی با آرام خیلی بعد.کرد وارسی را هایم گونه و آورد باال آرام را سرم. نبود خبري صورتش

  .بریم پاشو ـ 

  :گفت ناگهانی خیلی بعد.کرد رانندگی فقط نزد حرف مدتی براي.شدم ماشین سوار سریع شدنش پشیمون ترس از 

  کنی؟ تمومش رو بازي مسخره این خواي می کی تیام ـ 
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  بازي؟ مسخره کدوم ـ 

  :گفت ناله و عجز با 

 لحظه هر آتیش رو اسپند مثل پیغمبر به پیر به... وا بابا.نشدیم ساخته هم براي تو و من بدي رضایت خواي می کی ـ 

 شهید که بزرگش پسر دوتا اون از اون داره آوردن عروس حسرت من مادر جان تیام. بگذز،بگذر.کنم می ولز و جلز دارم

 که دیگه روز ،دو گرمه سرت اي بچه دختر،حاال شی می بدبخت.شم می ناکام دارم کنه می فکر که من از ،اینم شدن

 سپري می صبا باد به که نفرین و ناله.یکت شماره دشمن میشه خانم حاج همین افتاد سرت از عاشقی و عشق

 ندیده پسر.دکترن مادرت و ،پدر اي کرده تحصیل خانواده از سالمتی نا چرخونی؟تو می سرت دور رو لقمه چرا.براش

 یه زنم می نیست خوش حالم من بردار من سر از دست. داري معاشرت باهاشون راحت که بس خدا شکر نیستی که هم

  ...ا اال اله ال. یارم می خودت و خودم سر بالیی

  :گفت و کشید صورتش به دستی و کرد مکثی 

 و آفتاب رو ناموسم رو زنم میاد بدم من.اُملیه عقایدمون ما تو امثال و تو نظر از مذهبیه ما ي خانواده جان تیام ببین ـ 

 غریبه مرد با ناموسم یاد می بدم.محکم و سفت همچین قمیش و قر با نه اما چادر من براي کامل ببینه،حجاب مهتاب

 هم دمخور باهاشون که برسه چه حاال هست مرد که بره جایی یاد می بدم.دوستانه اختالط به برسه چه بزنه حرف

 نبودي من زن وقتی تو.بدیدم ندید اصالً ام ندیده ام،دهاتیم،آدم مونده اُملم،عقب من. بذار اسمشو خواي می چی هر.بشه

 تلف خودي بی رو وقتت...ه ر نمی جوب یه تو تو با آبم من خوب دختر...استغفرا......و کردي پریشون جلوم موهاتو

 پنج کنم عرض چه که دوزاریش هم بنده مامان افتاد آسیاب از آبا که خورده یه کوبیدنه هاون در آب فقط این.نکن

  .نیستیم هم تیکه ما که افته می هم زاریش

  :دادم جواب باشم آرام کردم می سعی که حالی در 

 ایرادي ،فرهنگی دینی لحاظ از دارن؟ مراوده شما با ایشون اطالع بدون شما دختر دوست دارن اطالع شما مامان ـ 

  !باشه؟ نداشته

  :داد جواب بود رفته هم در هایش اخم که حالی در.نداشت من از رو جوابی حاضر چنین توقع انگار 

  .ندارم ناموسی نگرانی که اون ،با دخترم دوست گی می داري ـ 

  شه؟ می چی تون مذهبی اعتقادات. باشه راحت همه با دخترتون دوست دین می اجازه شما پس وا ـ 

  :گفت حرص با 

  چه؟ تو به اصالً مربوطه، خودم به دیگه اون ـ 
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  .کنم زیاد رو فرهنگیم دینی اطالعات ،خواستم...وا هیچی ـ 

  .کنی می ضرر خودت عاقبت نکن تهدید رو من قدر این ببین ـ 

 مهندس آقاي. گیره می درس هاش تجربه از آدم کردنه تجربه جاي زندگی.کنم نمی فکر اینجوري اصالً که من ـ 

  .کنید می سکته نکرده خداي نشید عصبی سریع طوري این که باشید خودتون فکر به شما

  :گفت ولع و حرص با 

  .شم می مرگ جوون تو دست از من آخرشم دیگه آره...د ـ 

  ...نکنه،دشمنت ،خدا وا ـ 

  :غرید لب زیر و فرمان به کوبید را سرش و داشت نگه جاده کنار را ماشین 

  ...خدا اي ـ 

  .بود گرفته خندم چرا نمیدانم 

 فکر این به راه مسیر تمام در. نزدیم حرفی دیگه کرد حرکت ویال سمت به بعد اي دقیقه. دهانم جلوي گذاشتم را دستم

 خورده سیلی حاال اما کشتم می رو ها اون و خودم زدند می بهم تلنگري کوچکترین مادرم یا پدرم اگر که کردم می

 هم او. شدم پیاده آرام و سرم انداختم را چادر رسیدیم وقتی. بود رفته یادم دردش و نبودم دلگیر اما دوتا اونم بودم

  .شد پیاده همزمان

  :گفت بلند و طرفمان به آمد بود دیده را محمد امیر ماشین که مهدي 

 این ولی جفتتون ورزشکاري اخالق ي ،شرمنده نکردین پیدا ناهار وقت از بهتر وقت داماد و عروس شما کجائین بابا ـ 

 بمیره، کافر خوردیم پر و سیر که ما کنن، پاره تیکه تعارف خانم عروس و دوماد شاه با که بودن آن از شکموتر جماعت

  !،مخصوص بفرمایین میل کرده یخ ي جوجه و ماسیده کباب برین شما جان

  :گفت خنده با و اش شونه به زد محکم بود رسیده مهدي به که محمد امیر 

  !،داشتیم تنها تنها صلواتی پدر اي ـ 

 روزي اون نکردي رو مبینا فکر هیچی من حاال داري، نگه پا لنگه رو ما صبح تا خواستی می شاید شما جون دائی...د ـ 

 ماموت این بیاد بشه خر یکی زود الهی خواهرت دختر این. کرد ورشکست رو بابام بیچاره کمشه، بازم بخوره گاو تا سه

  .بلعه می ساکنینش با رو خونه واال بگیره رو

  :گفت بود مهدي هاي شانه روي دستش و خندید می داشت که حالی در محمد امیر 
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  .نپختم برات آشی یه نگفتم بهش اگه ـ 

  .کن رحم نیست آش به نیازي ده می قورت درسته همینجوري رو ما اون دائی قربون ـ 

  :گفت اي مزه با لحن با و شد من ي متوجه یکهو مهدي که بزنم جلو ازشون کردم سعی 

  انداخته؟ روز این به رو تو انصافی بی کدوم تویی؟ تیام کیه، کماندوهه فاطمه این گفتم سرم بر خاك ، ا ـ 

  :گفت و اش سینه به زد و کرد مشت را دستش و 

  .آ....کردن پیچش بغچه رو گلم دائی زن چطور ببین نبینه، جوونیش از خیر که الهی ـ 

  :گفت و مهدي گردن پس زد خنده با که افتاد محمد امیر به چشمم خندیدم می که طور همان 

  !نرفتی که من به تو غیرتی بی قدر این که سرت بر خاك واقعاً ـ 

 ولی و شل ژن ،البد میره دائیش به زاده حالل بچه آخه.رفتم کی به پس نرفتم شما به محمد دائی دارین اختیار... د ـ 

  .دیگه اینور دادي حواله شما رو غیرتی بی و

  .بردي ارث به کی از رو غیرتی بی و ولی و شل ژن اون بیاد یادت کنم می کاري یه ،االن نمیري رو از تو خیر نه ـ 

 هاي قدم با هم من. رسیدند بقیه به تا دویدند قدر آن. شد روان دنبالش به هم مهمد امیر و فرار به گذاشت پا مهدي

 آبدار ماچ دوتا و گرفت بغل را من سریع و ما طرف آمد و شد بلند دید را ما تا خانم حاج. رفتم می سرشان پشت سریع

  :گفت و کرد

  .رفت راه هزار دلم دخترم بودي کجا ـ 

  :گفت و خانم حاج حرف وسط پرید زد می نفس نفس داشت که مهدي 

 و کنه خلوت عیالش و عهد با خواد می که هم وقتی یه.بشه مرد دائی این ذارین نمی شمائین همین جون عزیز...د ـ 

 شده موهاش پسرم طفلی که زاري گریه مامانم دل ور نیاي فردا. کنی می استنتاقش هی شما کنه سیاسی اختالت

  .آ... بگیري دست نکنم چه کنم چه ي کاسه. رفت کرد ولش هم دختر این دندوناش رنگ

 پشت پرید اونم که مهدي طرف به رفت محمد امیر. خندیدند می محمد امیر حتی همه و زد می حرف جدیت با مهدي 

  :گفت و مامانش سر

 نفس عزت باشه داشته غیرت باید آدم گم می بهش ،بد من دنبال افتاده چطور ات ترشیده برادر این ببین مامان ا ـ 

  .باشه داشته
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 را اش خنده که حالی در و برگرداند را سرش خانم نفیسه. آورد می در شکلک محمد امیر براي مامانش سر پشت از و 

  :گفت.خورد می

  ؟!زنه می حرف طوري این دائیش با آدم پسر بکش خجالت ـ 

  : گفت و داد تکان را سرش محمد امیر 

  .ام ترشیده من دیگه ـ 

  :گفت و صورتش به زد ها زن مثل مامانش پشت طور همان مهدي 

 یاد آدم خوشمزگی،لذیذه، این به ترشی کرد، ترشی به توهین اي سلیقه بی خر کدوم سید، نکنه خدا عالم خاك اوا ـ 

  .که میاد بدش ترشیه هرچی از بیفته شما ي قیافه

  :گفت خنده میان خانم حاج. بود آسمان به آقا حاج ي خنده صداي دیگه 

  .دستت کف ذارم می چینم می رو گوشات جفت که کنی اذیت رو پسرم نبینم خورده پاك شیر آي ـ 

 هم مگولی گوگول چه. کنم اذیت رو ضرغام خاج ي دردونه بخوام بکنم غلط من آ،..میزنین حرفها جون عزیز دهه ـ 

  !!بچینین؟ خواین می گیالسه آلبالو من هاي کوش من مگه هم بعدش چشماش، اون با بچه این هست

 قشنگی لبخند که مامان با صحبت مشغول و مامان کنار نشست و رفت خندید می همه همراه که حالی در محمد امیر 

  .شد بود لبش ي گوشه

  :گفت گوشم در آرام که نشستم مهیا کنار 

  شده؟ سرخ چرا هات لُپ ـ 

  :گفتم آرام و کردم مکثی ، هام گونه رو رفت دستم سریع 

  .هیچی ـ 

  :گفت و گوشم به چسباند را سرش مهیا 

  .بزن صورتت و سر به آبی یه پاشو. کنن نمی قبول راحتی این به بقیه اما ، کردم قبول من خوشگله خانم ـ 

. گرفت گریم یکهو چرا دونم نمی دیدم دستشویی ي آینه در را صورتم وقتی. رفتم ساختمان طرف به و پریدم جام از 

 بهش وقتی خصوصاً. کردم می احساس را ها سیلی سوزش تازه کرده، چه صورتم با دید می محمد امیر خواست می دلم

. کشیدم ،دراز بودند داده مامان و من به که اتاقی توي رفتم شد کور اشتهام. دراومد ولزش و جلز دیگه که زدم آب

  :گفت که مهیا صداي دنبالش به و خورد در به اي ضربه که نکشید طول چیزي



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٢٣ 

  خوابیدي؟ تیام، ـ 

  :گفتم آرام 

  .تو بیا ـ 

  :گفت و کشید هایم مو به دستی. نشست کنارم و شد اتاق داخل 

  .کنم صدات بیام گفت دایی کنن می درست کباب دارن اینا بابا پایین، بیا تیام ـ 

  .شدم سیر خوردم سیلی که بس از مهیا سیرم، من بگو بهش برو ـ 

 هاست سال انگار یاسی و پانی مثل بودم راحت خیلی مهیا با. بود خوبی دختر جقدر خدا اي. شد سرخ مهیا هاي گونه 

 درشت.همینطور هم هاش ،چشم بود دائیش همرنگ دارش حالت ي موها بود زیبایی خیلی دختر مهیا.شناسمش می که

 مثل درست اش چانه میان چال یک و ظریف و گرد صورت و فرم خوش خیلی بینی اي قلوه هاش لب و میشی و زیبا و

 کشیده اندام و بود بیشتر لعابش و رنگ او که تفاوت این با بود من همرنگ تقریباً مهیا. اش زنانه مدل ولی محمد امیر

  .ها نامحرم مقابل البته چادر، در پیچیده همیشه اش

 ریزد می اشک من پاي به پا هم او و کنم می گریه دارم فهمیدم تازه. بود خیس مهیا هاي گونه آمدم خودم به وقتی 

  :گفتم آرام.

  .نگی چیزي کسی به بدي قول باید ولی بگم بهت چیزي یه خوام می ـ 

  .تیام گم نمی چیزي کس هیچ به خدا به ـ 

  :گفتم. زد می موج کالمش در صداقت پذیرفتم رو حرفش ساده خیلی 

  .ناراحته ،خیلی کنه ازدواج من با خواد نمی دلش اون. خواد نمی رو من محمدت دائی مهیا ـ 

  :گفت رفت می دهانش طرف به دستش که حالی در بود خورده جا حسابی 

  زد؟ سیلی بهت همین براي ـ 

  .زدم حرف ها پسر با که این دو بو لباسم خاطر به اون.. اون نه نه ـ 

 منو. کنم دخالت کارهات توي خواستم نمی اما بود هم من تقصیر گفتم، می بهت باید اینو حساسه خیلی دائی ـ 

  .ببخش

  .نیستم ناراحت تو از من چیه ها حرف این ـ 
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 محلمون مسجد میره ها هفته آخر. معتقده و مومن خیلی. تیام نکن ریختش و سر و تیپ به ،نگاه تعصبیه خیلی دایی ـ 

 مهدي از تونی می اینو خوبه کارش هم خیلی کاره رزمی دایی دونی می آخه. کنه می کار تکواندو ها بچه پسر با

 خدا هاي دایی مثل میگه جون عزیز ؟ میاد کی با ؟ میره کجا کی. داره حساسیت ما همه رو دایی خالصه. بپرسی

  .بیامرزمه

 سعی همیشه که این و افتادم هاش برادر ي باره در افتادم محمد امیر هاي حرف یاد.  بود آشنا جورایی یه هاش حرف

  :گفتم حرص با افتاد دخترش دوست به یادم بعد. بود شده ها اون مثل جدي جدي قرار از و باشه اونا مثل کرده می

  !گیرن می دختر دوست هم ها مذهبی دونستم نمی ـ 

 بی با. بمونه هم جوري همین دونستم صالح و دونه نمی مورد این دز چیزي فهمیدم مهیا متعجب ي قیافه از 

  :گفتم حوصلگی

 بشه کم صورتم ورم بخوابم کم یه خوبه حالم من. نکن خراب من خاطر به رو درت به سیزده پایین برو جون مهیا ـ 

  .پایین میام

  .تیام باشم مطمئن ـ 

  .باش مطمئن عزیزم آره ـ 

 برگشته دوباره مهیاست کردم فکر. زدند در که بود نگذشته رفتنش از اي دقیقه چند. رفت و بوسید را ام گونه آرام 

  :گفتم

  .تو بیا ـ 

  :گفت.کردم بودم کشیده روم که اي مالفه زیر دوباره را سرم.  بود مامانم 

  .بخور رو غذات پایین بیا ؟ کنی می همچین چرا پس تیام ـ 

  .بخوابم خوام می.  نیستم گرسنه نمیخوام ـ 

 خجالت رو من قدر این تیام، پاشو. کنن می فکرایی یه خودشون با حاال زشته، نشستن پایین همه خوابه؟ وقت حاال ـ 

  .آخري روز این نده

  .میام دیگه ساعت نیم یه خوابم می االن نمیام حاال گفتم. نمیام نگفتم که من جان مامان ـ 

 پدرت و من آبروي کارات این با تو گرفتی؟ یاد پدرت و من از تو که چیزیه این. پایین بري تو تا نخورد غذا مهندس ـ 

  .بري می رو
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  :گفتم قبل از تر عصبانی من و رفت در سمت به و کرد قهر مامان 

  نیستین؟ خسته وقت هیچ شما یعنی مامان ـ 

 می باید کار چه و بود غلط کارم کجاي کردم می فکر داشتم. کردم بغل را زانوانم و نشستم حرص از بود رفته او اما 

 به رو آمد طرفم به. بود زده بیرون پیشونیش رگ که بود محمد امیر کردم باال را سرم. شد بسته و باز اتاقم در که کردم

  :گفت خشکی صداي با بود زده زل بهم که حالی در و ایستاد رویم

  بفرماین؟ میل غذا یارن نمی تشریف خانم ـ 

  :گفتم آرام و زانوم روي گذاشتم را سرم 

  1!!!مهندس جناب نیفته دهن از غذاتون بفرمایین شما سیرم من ـ 

  .ناهار بریم پاشو. کنی صدام باید چطور فهمیدي باالخره میاد خوشم ـ 

  !!سیرم؟ من گم می وقتی فهمه نمی کس هیچ چرا وا ـ 

 رو جماعت این گوشی در حرفاي ي حوصله من. گرسنه یا سیري نیست مهم برام اصال ثانیاً نفهمی، خودت اوال ـ 

  .ببینمت خوام نمی اصالً منه به اگه ،واال ندارم

  :گفتم حرص با 

 وقت یه گفتم قرمزه هنوز خوردم که هایی سیلی جاي ضمن در. نشه کوفت بهت غذا باال اومدم بیزاري ازم دونم می ـ 

  .نریزم آتش جماعت حرف به

  :گفت بعد کرد برانداز را صورتم. گرفت باال را سرم و زد زانو. بود پایین هنوز سرم داره احساسی چه دونستم نمی 

  .باال برگرد ،بعد بخوریم غذا بریم پاشو ـ 

  :گفتم ناله با 

  ...صورتم آخه اما ـ 

  :گفت و زد نیشخندي 

  .سوخته هات لُپ بودي آفتاب زیر زیادي کنن می فکر کوچولو، خانم نیست چیزیش صورتت نترس ـ 

 بازوانش به دست دو با و دادم دست از را تعادلم. کرد بلندم زور به و کشید را دستم باشه من منتظر اینکه بدون و 

  :گفت بشنوه را صدایش کسی خواست نمی انگار. کرد نگاهم و شد باز هم از هایش دست. شدم آویزان
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  .نره یادت چادرت تیام ـ 

 خواست نمی چرا!ببینه؟ خواست نمی چرا. بودم عاشقش چقدر خدا اي. کرد جدا بازوهایش از و گرفت را دستم مچ و 

 برداشتم را چادرم و شدم خم گرفتم دندان به را هایم لب نداشتم؟ من که داشت چی دخترش دوست مگه! کنه؟ قبول

 امیر و مهدي دوباره بعد و خوردیم غذا هم با. رفتم بود داشته نگه برایم را در که او سمت به و کردم صاف سرم روي

  .بازگشتیم تهران به بعد روز. گذشت آرامی به چیز همه شب آن. خندیدند همه و گذاشتند هم سر به سر محمد

 هم مامان کارت گرین کار دار و گیر همان در. بود ها درس و کتاب به بیشتر حواسم. بود نزدیک ترم پایان امتحانات 

 خیلی خانم حاج البته نباشم تنها تا پیشم بود آمده هم خانم عشرت. بود دوبی به شد و آمد حال در مامان و شد درست

 محمد امیر هاي محلی بی خاطر به جورایی یه اما رفتم می هم روزها ،بعضی ها آن ي خانه برم من داشت اصرار

 وقت خیلی. بود داغ داغ تست و کنکور و درس بحث. باشم خودمان ي خانه دادم می ترجیح و بمانم کشیدم می خجالت

 کردم، می دنبال ماهان استاد با که نقاشی استثناي به البته. رفتم نمی تقویتی و تست کالس جز به کالسی هیچ که بود

 زود خیلی که زدم می زنگ بهش خودم بار یک روزي چهار سه زد، نمی زنگ وقت هیچ محمد امیر. بود نگار هم گاهی

  . کرد می تمامش

. زد می زنگ خانم حاج اجبار به مطمئنم محمدم امیر و بود تماس در من با مدام بود دوبی در که را روزي چند مامان 

  . بود سفر خودش که هم بار یک

 که این از زدم می حرف رایان و جاناتان با که ها وقت بعضی. بود تعطیل کنکور و تست بساط شد شروع که امتحانات 

 به ولی هستند خوانی درس هاي بچه دانستم می. گرفت می حرصم نداشتند اي دغدغه هیچ و بودند خیال بی قدر این

 هفته آخر بود محال ها آن اما خواندم می درس ترم پایان امتحانات براي باید چقدر من. خوردم می غبطه موقعیتشان

  .نباشد پر ذوستانه هاي پارتی و سینما و کالب با را هایشان

 قبالً کنیم، اقدام ها دانشگاه پذیرش براي هم با تا میامی برم امتحاناتم شدن تمام محض به تا داشت اصرار جاناتان

 که جایی یه شیکاکو یا بوستون بنویسم که بود این نظرشان رایان و جاناتان البته میامی دانشگاه برم داشتم تصمیم

  !!نباشه میامی

 می. بشم جدا امیرمحمد از خواستم نمی کرد می ناراحتم هم رفتن فکر حتی. بود دور خواب یک مثل چیز همه حاال 

 چون بود راضی تالشم از مامان.شدم بزرگ که کنم ثابت خواستم می دانشگاه، برم اون کنار در و بمونم ایران خواستم

  .خصوصی معلم پشت خصوصی معلم و کرد می خرج پول ریگ مثل

 به فیزیک اساتید بهترین از یکی و ما ي خانه بیاد مهیا بود قرار و بود دوبی مامان شدیم می نزدیک فیزیک امتحان به 

  :گفت و کرد کنسل آخر ي لحظه که کنه اشکال رفع برامون خصوصی طور
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 هاي کار تمام که مهیا ما، سر روي ریختند سرد آب انگار. بعد ي دفعه... انشاءا آمده پیش مشکل معذرت عرض با ـ 

 تازه محمد امیر.  بود داغون حسابی اعصابم بودم خانم حاج ي خانه روز آن. ریخت هم به حسابی داشت برنامه زندگیش

 می نگاهمان خیال بی چشم ي گوشه از و خورد می ناهار داشت بودم خبر بی ازش که بود روزي چند. بود آمده دوبی از

  :گفتم و کنارش رفتم پریدم جا از فنر مثل بوده، فیزیکمان معلم محمد امیر آمد یادم یکهو. کرد

  .کنی اشکال رفع برامون تونی می تو! جان محمد امیر ـ 

 شد می محمد امیر صورت به نگاه یه با. خوردم جا لحنم از هم خودم خواهشی، یا سوالی تا بود امري بیشتر ام جمله 

  :گفت و گرفت را حرفم دنبال خانم حاج. نیست خوشحال اصالً که فهمید

  .کن کمک بهشون تو تونی می که تو محمد دخترم میگه راست ـ 

 تونه می دائیش که این به داره؟ شک ما چیه به دانستم نمی. بود دوخته ما به را مطمئنش نا و منتظر چشمان مهیا 

  !!کنه کمکم خواد می یا کنه کمکمون

  :گفت گرفته صداي با بود شده غافلگیر که حالی در محمد امیر 

  بخوام؟ امینی مهندس دوستم از خواین می درگیرم مقدار یه دارم، زیادي کاراي من. بدم قول تونم می نـ من،نـ من ـ 

  :گفتم 

  .کنم می خواهش جان محمد ،امیر دي می درس خوبی این به که تو دارن شاگرد حتماً ایشون ـ 

  :گفت لب زیر و کرد من به تندي نگاه 

  .شما نه تو ـ 

  :گفت تري بلند صداي با بعد 

  .متاسفم واقعاً باشم داشته وقت نکنم فکر من ـ 

  :گفت هم در روي با خانم حاج 

  .خان محمد مریزاد دست بابا، زن رسید که ما ،به مادر از عزیزتر دایه همه براي دیگه آره ـ 

 و گردنش دور انداخت دست و خانم حاج طرف رفت و شد بلند دلگیره مادرش ناراحتی از بود معلوم که محمد امیر 

  :گفت

  .دم می درس خصوصی رو تهرون کل من نکن، اخم شما باریکتره، هم مو از ما گردن خانم حاج چشم ـ 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٢٨ 

  .پیشکش بقیه دریاب، رو خونت تو بدي درس خصوصی رو تهرون کل نکرده الزم ـ 

. نخورد دیگه که غذایش سر رفت و کرد من به ناراحتی نگاه بود شده راحت خیالش خانم حاج جانب از که محمد امیر 

 هم من زد تست وقت دیر تا و آمد هم مهیا شب. رفتم اقبال آقا با که خانم حاج ي خونه بیارم رو وسایلم من شد قرار

 نماز براي مهیا که بود نشده گرم چشمم هنوز خوابیدیم یک ساعت طرفاي. زدم فیزیک تست و نشستم دربایستی رو تو

 نماز براي یاد نمی یادم اصالً. بودم نخوابیده درست هنوز باشه، شده نماز وقت زود قدر این شد نمی باورم. کرد بیدارم

  . مهیا دنبال افتادم گوسفند مثل و شدم بلند جایم از بود زوري هر با باشم شده بیدار صبح

 رخت توي پریدم دادن سالم محض به گفتم چی نفهمیدم. خواندیم نماز و آورد چادر برایم مهیا بعد و گرفتم وضو 

 بود کرده جمع را جایش نخوابیده نماز از بعد زدم حدس خواند می درس داشت مهیا شدم بیدار وقتی برد خوابم و خواب

  :گفتم.

  .خیر به صبح ـ 

  :گفت و کرد پر را صورتش زیبایی لبخند 

  .خواب ساعت خانم خوشگل خیر به ظهر ـ 

  !کنی مصرف تنها تنها رو ها اکسیژن تمام تو کردم فداکاري شد بد ـ 

  ؟؟!نمیکنه مصرف اکسیژن خواب آدم مگه! وا ـ 

  !!!بیدار آدم ي اندازه به نه دیگه خوب ـ 

  !!!!!شد دیر که بخور رو صبحانت پاشو هم تو کنم تحقیق بهش راجع باشه یادم ـ 

  :گفتم مالیدم می رو چشمام که حالی در 

  چی؟؟؟؟ ـ 

 حسابی کنم فکر هم حاال همین آ،...ره می ذاره می!! کنه؟ کار فیزیک باهامون امروز قراره دائی رفت یادت تیام وا ـ 

  .باش زود پاشو دمقه

 کردم اسبی دم را موهایم و شستم آب با را صرتم دستشویی رفتم دو به. داشتیم هم با قراري چه دیشب افتاد یادم تازه 

 یک عکس که را رنگم صورتی شرت تی اتاق توي پریدم. چرخاندم دهانم در فقط را مسواکم که بودم هول قدر این. 

  .پوشیدم بود پاره هاش زانو روي که تیره آبی جین شلوار یک با بود روش مامانی جوجه

  :گفت و کرد تعجب من دیدن از. رفتم بود زدن تست مشغول آرام خیلی که مهیا طرف به
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  .آ....بري می رو دائیم دل خوب به به ـ 

  .ندارم شوخی ي حوصله اصالً که پیشش بریم پاشو جون مهیا ـ 

  .اخالقی بد امروز دایی مثل که هم ،تو کرده اثر هم تو در همنشین کمال گن می که راسته پس وا ـ 

  .بود اخالق بد سرم بر خاك واي اي ـ 

  .نه کم ـ 

  :گفت و داد تحویلم چشمکی و لبخند بعد و 

  .شه می خوب ببینه رو تو ـ 

  ...ببینه رو من نداره چشم اون میگم ،من خوشه دلت بابا برو ـ 

  .بشنوه دلش از خدا ـ 

  .مهیا اي ساده تو چقدر ـ 

 و نشست زیبایش صورت روي لبخندي. خواند می قرآن داشت خانم حاج. پایین رفتیم و برداشتیم را وسایلمان سریع 

  :گفت

  .پره حسابی هم توپش. منتظره اخموتون معلم که برین بدویین خیر به گلم تا دو صبح ـ 

 و نشسته زانو چهار مبل روي. کردیم سالم و شدیم سالن وارد مهیا با. کرد خالی رو دلم جوري بد خانم حاج هاي حرف 

 سراغم به داشتم هاش کالس سر اي دلهره دوباره. بشینیم کرد اشاره و کرد سردي سالم. بود پاش روي هم تابش لب

 شروع یعنی گفت... ال بسم و کرد کالس ساعت دو براي ریزي برنامه و مباحث بندي طبقه به شروع سریع خیلی. اومد

 امیر صداي دقیقه دو یکی از بعد ولی بفهمم که نبود حواسم یا نفهمیدم من یا کرد طرح که را اي مسئله کنیم،اولین

  :گفت می که را محمد

  کردین؟ کار چه ببینم ـ 

 راحتی به مهیا. مهیا خجالت از هم و محمد امیر ترس از هم زمین توي برم بشم آب خواستم. آورد خود به را من 

  :گفت و زد رویش به لبخندي محمد امیر بود، کرده حل را مسئله

  خواي؟ می چی برا استاد تو ، بدي درس من به باید تو دایی جان مهیا ـ 

  :گفت و خندید رویش به مهیا 
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  .دایی دارین اختیار ـ 

  :گفت و هم توي رفت اخمش دوباره کرد نگاه را دفترم محمد امیر وقتی. بودم مهیا جاي من کاش اي مردم من و 

  !!افتی می رو فیزیک که کنی حل نتونی که رو ساده مسئله این کجاست؟ حواست هست معلوم هیچ ـ 

 دادم قول خودم به. دادم گوش توضیحاتش به و پائین انداختم را سرم فقط. بمیرم خواست می دلم شد پاره دلم بند 

 بود استاد واقعاً مهیا. شدم زنده و مردم اش دقیقه هر و دادم و بدم اختصاص ساعت دو این به رو حواسم دانگ شیش

 من ي وجهه به این و کرد می حل مشکل بدون و زمان ترین کوتاه در رو مسائل ي همه نداشت، اشکالی اصالً چون

 و. کذاشت من براي رو وقتش بیشتر محمد امیر و کردم حل مشکل بدون را کمی سواالت. میزد لطمه بیشتر بدبخت

  :گفت و چسباند چمانم به را بارش شماتت نگاه هم بعدش

 رو کتابت خواي می نمره اگر فایدست بی تو براي کتاب از خارج. کنی کار رو کتابت فقط روزه دو این کن سعی ـ 

  .بخون

  :گفت و شد نزدیکم سریع مهیا. رفتم حال از رفت اتاق از و شد بلند وقتی انداختم پایین را سرم خجالت با 

 هم صبحانه کردي ضعف تو. نیستی بد گفت می دایی که اونقدراهم نباش نگران نیست؟ خوب ؟حالت تیام شد چت ـ 

  .دهت بذار چیزي یه بریم پاشو نخوردي که

  :گفتم لب زیر بود تلخ دهانم 

  .بخونم درس خونه برم دم می ترجیح جون مهیا ممنون ـ 

 شانس. بخونم درس خونه برم گرفتم اجازه خانم حاج از التماس و عز کلی از بعد و کردم جمع رو وسایلم سریع خیلی

 جیم اومدنش از قبل دادم ترجیح شد می حاضر داشت اتاقش توي محمد امیر. بود دعوت سفره خودش روز اون آوردم

 را گوشی بحثی هیچ بدون بود خبر با احوالم و اوضاع از که اون و کنه خبر تلفنی تاکسی برام خواستم مهیا از. بشم

  .خواست تاکسی برام و برداشت

 در هی بود شده نگران که خانم عشرت بیچاره. زدم زار و اتاقم داخل رفتم هم بعدش و ریختم اشک را خانه مسیر تمام 

 در بود که بختی بد هر با نداشتم حرکت ناي گرسنگی از شدم بیدار خواب از وقتی ولی برد خوابم کی نفهمیدم. زد می

 کرده سرخ زمینی سیب و قیمه خورشت چلو نجات ي فرشته مثل خانم عشرت نکنه درد دستش. کردم باز رو اتاقم

 دیدم بعد. بیاد حال جگرم خانم عشرت قول به تا ، شربت تخم لیوان یه هم بعدش خوردم حسابی. بود کرده درست

 خیلی حالم ولی میترکیدم داشتم که خوردم آنقدر. شکمم توي چپاندشان آیه و قسم با و انداخت راه آجیل و میوه بساط

 قبل از تر حال سر و گرفتم دوش رفتم هم من و کشید دراز رفت بود شده راحت خیالش حاال که خانم عشرت. بود بهتر
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 زنگ موبایلم گوشی ظهر طرفاي جمعه. نگیرم خصوصی معلم دیگه که گذاشتم داغ دستم پشت و درسم پاي نشستم

  :گفتم کوتاه تعللی از بعد. آوردم در شاخ تعجب از شماره دیدن با خورد

  .بفرمایید بله ـ 

  .سالم ـ 

  !سالم ـ 

  خوبی؟ ـ 

  خوبین؟ شما خوبم ـ 

  حالن؟ چه در ها درس ،...الحمدال ـ 

  .دارن سالم خوبن ـ 

  :گفت شده قطع کرد فکر نشنید رو صدام دید وقتی کرد سکوت. نکنم من چرا میکنه مسخره اون اگه گفتم خودم پیش 

  !الو ـ 

  .بله ـ 

  نداري؟ الزم چیزي ـ 

  :گفتم. بود بعید محمد امیر از ها حرف این و ها کار این. آوردم در شاخ حسابی دیگه 

  .هست چیز همه ممنون نه ـ 

   نداري؟ اشکال ـ 

 زدم نهیب خودم به بود؟ درسم نگران واقعاً یا دیدنم بیاد خواست می بهانه!! بود؟ شده تنگ برام دلش یعنی خداااااااا اي 

 مهم براش که درسم. بشه تنگ دلش که این به برسه چه میزنن تیر با هم رو ات سایه ایشون جان خر کدوم هیچ

  :گفت دوباره بود شده طوالنی سکوتم دوباره. نیست

  

  اونجایی؟ ـ 

  .بله ـ 

  :گفت تعلل کمی با 
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  نداري؟ اشکال ـ 

  .دونم نمی ـ 

  نه؟ یا داري اشکال دونی نمی تو یعنی چی یعنی ـ 

  .اس فایده بی دیگه شما قول به تمت دونم می چرا ـ 

  .بیاري رو قبولی نمره بشه شاید نترس ـ 

  .میدین که قلبی قوت همه این از ممنون ـ 

  .کنم می خواهش ـ 

  .کنم اش خفه خواست می دلم مردم می داشتم روئه پر چقدر خدا اي 

  :گفتم 

  .بیارم رو قبولی ي نمره شاید بزنم کتابام به سري یه برم من ندارین؟ کاري دیگه خوب ـ 

  .اونجا بیام سر یه شاید ـ 

 کار مامان با که دقیقه ده تا دو. بود اومده اینجا دوبار فقط بودیم شده نامزد وقتی از. بیاد داشتم آرزو خدا به بود خدام از 

  :گفتم. داشت

  .خودتونه منزل کنم می خواهش ـ 

  .خداحافظ فعالً 

 آخه!!! بخونم درس گه می بعد انصاف بی. باشم منتظرش کی نگفت حتی ماند گلویم در خداحافظ. کرد قطع را تماس

  !!!!یاي؟ می کی گفتی می اقالً بخونم درس و باشم انتظار چشم چطور من

 بودم ریخته را موهایم بودم پوشیده سفید کوتاه دامن و سفید تاپ.پریدم آمد در صدا به خانه زنگ که شب 8 ساعت 

 پشیمان انگار...خورد یکه من دیدن با شد که خانه وارد. کرد استشمام میشد جردن خیابان سر تا را عطرم بوي و دورم

 هپروت از را من یعنی. درآورد هپروت از را ما دوي هر خانم عشرت صداي. رفت عقب به قدم یک چون بود شده

 عشرت. شده مزاحم موقع بی که کرد خواهی عذر و کرد خانم عشرت به گرمی سالم. داد خاطر اطمینان او به و درآورد

  :گفت و کرد پاره تیکه تعارف هزارتا هم خانم

  .مزاحمیم ما و شمایید اختیا صاحب ـ 
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  :داد جواب محمد امیر و 

  .فرمایین می نفسی شکسته دارین اختیار ـ 

  :گفم اختیار بی رفت سر حوصلم که واي 

  .بشین بیا حاال ـ 

  :گفتم و برگشتم طرفش به خورد نمی تکان چون کشیدم می را اي سخره که انگار کشیدم را دستش و 

  !!!!دیگه تو بیا خوب محمد امیر وا، ـ 

 توي برم خواستم. شد روان خانم عشرت و من دنبال به و کشید عقب را دستش آرام. بود آمیز سرزنش دوباره نگاهش 

  .کناریش مبل روي نشستم و برگشتم. نشست نشیمن توي دیدم که اتاقم

 نبود یکی ،آجیل، شیرینی میا، بود شده چیده میز روي چیز همه. کرد می پاره تیکه تعارف داشت دوباره خانم عشرت 

 یکی ،هم زنی می حرف که بس ، دهانت سقف به نچسبه زبانت بخوري خودت هم که بیار چایی برو مومن زن بگه

 امیر. آشپزخانه به رفت باشه خونده رو ذهنم انگار خانم عشرت دیدم. نیستم آدما قاطی که منم خدا ي بنده این به بدي

  :گفت دید را خودش به من ي خیره نگاه وقتی و کرد پا آن و پا این محمد

  .کنیم کوچیک ي دوره یه هم با اینجا بیار رو هات برگه و هات جزوه ،پاشو خوب ـ 

  .بعد بخور چایی یه حاال تو ـ 

  .تو نگو من به هم قدر این خوردم و چائیام من ـ 

  بگم؟ چی پس ـ 

  .شما بگو ـ 

  1!!!جان محمد امیر چشم ـ 

  :گفت حرص با 

  .محمد امیر نگو...د... االال الاله... و محمد امیر ـ 

  !!!بگم؟ چی پس ـ 

  :گفت عصبانیت با 

  .آ...میرم پامیشم بیاري در بازي مسخره تیام ـ 
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  :گفتم سریع و شد قفل دهانم چون بود جایی به تهدید چه 

  .مهندس چشم ـ 

  .برگشتم دستک و دفتر مشت یک با و رفتم اتاقم به 

  :بذاره،گفت رو شام بساط تا ماست منتظر حسابی بود معلوم که خانم عشرت ولی شد شب10 ساعت کی نفهمیدم 

  .دهانتون بذارین چیزي یه پاشین زدین، کله و سر ما دختر این با که بس شد خشک دهانتون مهندس آقا ـ 

  :گفت کرد می جا به جا را عینکش که حالی در و گرفت باال را سرش محمد امیر 

  .یایم می االن چشم. کشیدین زحمت خانم عشرت ممنون ـ 

. بود ها بان زندان مثل من با وقت اون. زد می حرف باش شیرین ذاشت،چه می خانم عشرت به احترامی چه خدا اي 

 دلش توي و کرد کیف هم خانم عشرت و کرد می تعریف خانم عشرت پخت دست از یکریز محمد امیر شام میز سر

  :گفت و شد آب قند

  .نمیکنه درست مرغ با پلو زرشک ها شیرازي مثل هیچکی ـ 

 قدر این بودم ندیده وقت هیچ. کرده گیر بایستی در رو توي محمد امیر بود معلوم کرد پر را محمد امیر ظرف دوباره و 

  :گفت سریع خیلی رفت کفگیر سمت به خانم عشرت دست وقتی و خورد رو ظرفش آخر تا ولی بخوره شام

  .بود عالی. شدم سیر حسابی دیگه من ممنون دنیا یک خانم، عشرت نه ـ 

  :گفت و دستش داد گالب با مشک بید عرق شربت لیوان یک هم خانم عشرت 

  .غذاوو نمونه دلت سر پایین بندازدش بخور پسرم بخور ـ 

 اون باز و میکنه کمک ها ظرف کردن جمع تو خانم عشرت به داره محمد امیر دیدم هایم کتاب سمت برم شدم بلند 

  .منه به بارش شماتت نگاه

 به و برگشتم میز طرف به... وا بشورم ظرف هم بخونم درس هم داره من از انتظارهایی چه گفتم بهش دلم توي 

 و سر مشغول دست به چایی محمد امیر و ها کتاب سر برگشتم دوباره. کردم کمک ها ظرف آوري جمع تو خانم عشرت

  . شد هم در صورتش داد جواب را گوشی. خورد زنگ موبایلش که بود من با زدن کله

  .دیگه ساعت یه ـ نه االن ـ دارم کار ـ خوب ـ بله ـ الو ـ 

  :گفت و دیواري ساعت به بعد و کرد نگاه ساعتش به 
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  .فعالً بعد تا باشه برم باید من ببین. شه می چی ببینم کنم می سعی ـ 

  : پرسیدم خودآگاه نا و کردم بلند را سرم 

  !!بود؟ کی ـ 

 و جلوش رفتم و پریدم جا از. برود که شد بلند دیدم ولی گذشت چقدر دانم نمی. ماند خیره و خورد گره هم در نگاهمان

  :گفتم

  بود؟ کی ـ 

  :گفت کند کنترل را صدایش تن کرد می سعی که حالی در حرص با 

  . بهت دادم می رو گوشی بدونی تو خواستم می اگه ـ 

  ندادي؟ چرا خوب ـ 

  .نخواست دلم چون ـ 

  :گفتم و جلوش پریدم ،دوباره بره که کشید راهشو و 

  !!!دیگه میزنین سینه به رو سنگشون اینقدر که بودن دخترتون دوست ـ 

  .نداره ربطی تو به کیه هر ـ 

  :گفت ایستاده محمد امیر دید وقتی و آمد بیرون اتاق از.  شد می آماده خوابیدن براي داشت که خانم عشرت 

  .دیگه گذروندین می بد رو امشب برین؟ می تشریف مهندس ا ـ 

  .کنم می زحمت رفع دیگه خانم عشرت شرمنده ـ 

  :گفتم دندگی یک و حرص با 

  .دادن وعده جایی ،ایشون خانم عشرت نه ـ 

  :گفت و کرد دیواري ساعت به نگاهی کرد ریز رو هاش چشم خانم عشرت 

  .خدا ي بنده بره؟این خواد می کجا! شبی وقت این نشنیده، چیزاي حق به ننه وا، ـ 

  : گفت و رفت در طرف به و کرد نگاهم غیظ با محمد امیر 

  .اجازه با. پذیراییتون بابت ممنون خانم عشرت ـ 
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  :گفت آمد می در طرف به که خانم عشرت 

  .شماست دست هم ما ي اجازه ـ 

  :گفت خانم عشرت. رساندم در به سریع را خودم و بخوابه بره خواستم خانم عشرت از التماس و دست ي اشاره با 

  !شیطون بر لعنت ـ 

  .شد گذاشت می جا آن در را خوابش رخت که پذیرایی اتاق ي روانه و 

 که را من. زد می حرف بود خورده زنگ کی دانستم نمی که تلفنش با و بست می را هایش کفش بند داشت در جلوي 

  :گفت دید

  .زنم می زنگ بهت برم، باید ـ 

  :گفتم عصبانیت با. کرد قطع و 

  ترسی؟ می من از چیه ـ 

  :گفت و زد آمیزي تمسخور نیشخند 

  .کوچولو مامان آره ـ 

  :گفتم بزنم حرف آرام کردم می سعی که حالی در. سرش پشت دویدم.رفت ها پله طرف به 

  .ببین حاال محمد امیر گم می خانم حاج به ـ 

 اگه کردم احساس. شد گم ها پله پیچ توي. کردم می گریه داشتم دیگه حاال. کند نگاهم نگرداند بر هم را رویش حتی 

 این اما کردم می زیاد کارها این پایین،از طبقه هاي پله روي پریدم برهنه پاي با سریع شم می خفه نزنم حرف باهاش

 بعد دقیقه چند. نفهمیدم هیچی دیگه. کشیدم جیغ و خورد پیچ راستم پاي فرود هنگام در و نشد یار باهام بخت دیگه بار

 آب لیوان و راحتی لباس با یاري خانم. بودند کرده ام دوره خانم عشرت و پسرش و شوهرش و یاري خانم محمد، امیر

 هاي صیلی صورتم به که حالی در محمد امیر و کوبید می صورتش توي که حالی در خانم ،عشرت دست به قند

 لب زیر. بود سرد بدنم و بودم عرق خیس. داشتم درد. کردم باز آرام آرام را چشمانم. کرد می صدایم و زد می مالیمی

  :گفتم

  .پام ـ 

  :گفت یاري آقاي پسر سپهر 

  .کنه می درد پاش بابا ـ 
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  :گفت یاري آقاي و 

  .بیمارستان برسونیمش بپوشم لباس رم می ـ 

  :گفت سپهر 

  .یام می هم من ـ 

  :گفت و دهانم طرف گرفت را قند آب و کنارم نشست یاري خانم 

  .اُفتاده فشارت عزیزم، بخور ـ 

  :گفتم و خوردم جرعه یه زور به 

  .دارم درد ـ 

  :گفت کالفگی با محمد امیر. گریه زیر زدم و 

  .بیمارستان ببرمش کنین آماده براش مناسب لباس کنین لطف خانم عشرت ـ 

  :گفت کرد می نوازش را دستم که طور همان یاري خانم 

  .بریمش می خودمون ما نکشین زحمت ـشما 

  :داد جواب. داشتم تکیه او بازوان به چون کردم احساسش. شد منقبض محمد امیر عضالت 

  .بیمارستان برم می رو تیام خودم من نکشن زحمت بفرمایین زاده آقا و آقا به وظیفمه محترم خانم دارین اختیار ـ 

 نکرده خجالت احساس قدر این وقت هیچ. گرفت بغل ها بچه مثل و کرد بلندم زمین از نالیدم می که حالی در آرام و 

  .معذبتره من از اون تم دونس می. بود هایش دست با تماس در من ي برهنه بدنه بودم

 محمد امیر هاي دست روي که حالی در کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد و رسوندن رو خودشون سپهر و یاري آقاي 

  :گفت و زد را آخر حرف محمد امیر زدم می بال بال

 من تا ولی اخالق با و مهربان واقعاً! دارن همراهی هاي همسایه چه گم می دکتر خانم به حتماً ممنون شما محبت از ـ 

  .بخوره چیزي یه درد به باید شوهر باالخره. بکشین زمت شما نیست احتیاجی دیگه هستم

 جلب را توجهم محمد امیر خندان و مطمئن چشمان و پسرشون و یاري آقاي و خانم ي شده شکه ي قیافه درد میان در

 کوچک با که من به خانم عشرت کمک با و خودمون آپارتمان به گرداند برم محمد امیر کردیم خداحافظی سریع. کرد

  :گفت دکتر معاینه و برداري عکس از بعد. بیمارستان به رفتیم و پوشاندند ،لباس رفت می آسمان به فریادم تکان ترین
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  !!!کردي؟ می گام دو پرش شبی نصفه دختر، نشکسته پات کرده رحم خدا ـ 

  :گفتم ناله با بودم شده آرام مسکن با که حالی در 

  .دارم امتحان فردا من ـ 

  :گفت بست می آتل را پاهایم مچ داشت که حالی در دکتر 

 خوري می مسکن یک هم صبح.کشی نمی درد صبح تا کردیم تزریق برات که بخشی آرام با نیست طوري خوب ـ 

  .نکنی پرواز حوس دوباره که شرطی به. دم می قول شه می کمتر دردت ،فردا

 اتاقم از محمد امیر بعد. آوردم در رو روسریم و مانتو خانم عشرت و محمد امیر کمک با که بود صبح 3:30 ساعت 

 آنقدر.شدم بیدار درد با اما برد خوابم کی دونم نمی. بکشم دراز کرد کمکم و کرد تنم خواب لباس خانم عشرت. رفت

 نشسته محمد امبر تختخوابم کنار اما کنه بغلم خانم عشرت بودم منتظر شد باز در. کردم می گریه درد از که داشتم درد

  :گفت آرام و گرفته آرامی به را هایم بازو. بود شده نزدیک صورتم به و

  داري؟ درد تیام تیام، ـ 

  :گفت گوشم کنار. دادم تکون سر ناله و گریه با 

  .یارم می قرص برات ،االن باش آروم ـ 

  :نالیدم و خوردم داد دستم به را قرصی و آب لیوان و بشینم کرد کمکم. برگشت آب لیوان یک با و رفت سریع و 

  .دارم درد ـ 

  .شه می آروم االن ـ 

  .بزنم زنگ مامانم به خوام می ـ 

  .کنی می نگرانش نه، االن ـ 

  :گفتم گریه با بود بریده را امانم درد 

  .خوام می مامانمو من ـ 

  :گفتم. بخوابم کرد اصرار و شد تر نزدیک آرام 

  .بیاد خانم عشرت بگو اصالً. دارم درد میرم می دارم من. خوابم نمی ـ 

  :گفت یواش 
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  .دم می انجتم برات من داري کار چه بگو خوابه، خورده بخش آرام کنه می درد قلبش گفت خدا ي بنده خانم عشرت ـ 

  .خوام نمی ـ 

  :گفت. کردم گریه هق هق و 

  ....بابات من کن فکر. نکن لج رو امشب یه کنم می خواهش بگو ـ 

  :گفت و گرفت شدت ام گریه صداي 

  ؟!خوبه مامانتم خوب خیلی ـ 

  .یاد می بدم ازت بدي خیلی ـ 

  . بخوابی کن سعی جلسه، سر بري باید دیگه ساعت دو شه می روشن داره هوا ببین نداره اشکال باشه ـ 

 نمی امتحان اصالً. کنم می کار چه من نداره ربطی هیچ تو به متنفرم ازت ببینمت خوام نمی برو. بخوابم خوام نمی ـ 

  اي؟ کاره چه تو مگه چه تو به. خونم نمی درس دم

 و شد بلند سریع!!! خشم فقط بود خشم کرد، تالقی نگاهش با نگاهم. شد منقبض کرد می حمایت را ام شانه که دستی 

 نمی که اینه خاطر به بختیم بد و درد این همه اومد یادم دارم، دوستش چقدر که افتاد یادم تازه که رفت در طرف به

  :گفتم ناله با فوري که بود در ي دستگیره روي دستش. بشه دور ازم خوام

  .برس دادم به میمیرم دارم محمد امیر آخ کمک، مردم، پام، آي ـ 

 و برگشت طرفم به سریع چون کرد کار خوب اما کردم می استفاده حربه عنوان به درد از که بود اومده بدم خودم از 

  :دادم ادامه گریه با شد راحت خیالم. پام مچ نزدیک زد زانو

  !!بشینم؟ جلسه سر جوري چه من حاال دارم درد آخ ـ 

  :گفت.نبود نگاهش در خشم از اثري. کرد نگاهم نگرانی با 

 برمت می نبودي آروم دیگه ساعت دو تا اگه اصالً. میشه آروم دردت حتماً دیگه ساعت دو تا خدا، به بده رو توکلت ـ 

  .بیمارستان

  شه؟ می چی امتحانم ـ 

  .کنم می درستش من جان تیام نباش هیچی نگران ـ 

  :گفت و گرفت را دستم و آمد سمتم به و 
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  .بذار هم روي رو چشمات کن، سعی کنم می خواهش ـ 

  :گفتم بغض با و دادم باال را سرم 

  .کنم بغل رو مامانم خوام می من تونم نمی ـ 

  :گفت بود شده معذب که حالی در 

  !!!!ببند رو چشمات تو گیرم می بغل رو سرت من بیا خوب ـ 

  :گفتم فوري دارم درد اومد یادم بعد. کردم نگاهش ذوق با 

  .بخورم تکون تونم نمی که من پام، آخ ـ 

  !خوبه؟ پام روي بذار رو سرت تو شینم می تختت باالي من نداره اشکال ـ 

  :گفت بعد. نرسه من به آسیبی بود مراقب مدت تمام. داد تکیه دیوار به و نشست من تخت باالي آمد سریع و 

  .ببند رو چشمات و من پاي روي بذار رو سرت حاال ـ 

  :گفت و موهام روي کشید را دستش. پاش روي گذاشتم را سرم ناله و آه و ناز با خواسته خدا از منم

  .هم روي بذار رو چشمات حاال ـ 

 چشم محمد امیر ي مردونه صداي آهنگ و یکنواخت و آرام هاي نوازش با.  برد خوابم کنم ذوق اومدم تا و گذاشتم 

 و زد می در به که خانم عشرت صداي با که گذشت چقدر دونم نمی. شدم غرق هاش چشم توي و کردم باز را هایم

 توي من به و شد بلند تختم روي از سریع محمد امیر. شدیم دستپاچه ها مجرم مثل دوتامون ،هر کرد می صدا را من

  :گفت و زد عقب را موهایش دست دو با کرد ما به پشت پنجره به رو. ایستاد صاف هم خودش کرد کمک نشستن

  .بخیر شما صبح. بیداره تیام خانم عشرت تو بفرمایین ـ 

  :گفتم سریع لب زیر 

  .خیر به صبح ـ 

. بودن ریخته چی قرصه این توي دونم نمی. موندم خواب نماز برا من شرمنده مهندس ،جناب بخیر صبح سالم ا، ـ 

  .کنم کمکت بذار ننه جان تیام کشیدین؟ زحمت چرا شما حاضره، صبحانه

  .بیرون رفت سریع و کرد نگاهم برگشت. رفت در سمت به شکایتی هیچ بدون محمد امیر 
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 با را خودش که حالی در محمد امیر صبحانه میز سر. شدم حاضر و پوشیدم را ام مدرسه لباس خانم عشرت کمک با 

  :پرسید. بود کرده مشغول چاییش فنجان

  بهتره؟ حالت ـ 

  .ممنون بهترم خیلی ـ 

  .نري حال از جلسه سر تا بخوري خوبی صبحانه کن سعی ـ 

  .چشم ـ 

 کردم احساس مدرسه هاي نزدیک. رفتم مدرسه به و شدم محمد امیر ماشین سوار خانم عشرت و محمد امیر کمک با 

  :گفتم آرام. جوید می را پایینش لب و هم تو بود رفته هایش اخم. کرده کار چه فهمیده تازه محمد امیر

  .برم تونم می کنی پیاده اینجا و من اگر محمد امیر ـ 

  :گفت رسمی خیلی 

  .برمت می خودم. نیست الزم ـ 

  .آخه ـ 

  .نده ادامه لطفاً ـ 

 ،ببرتم امتحان نیمکت سر ببرتم بذار. زنم می سینه به رو سنگش قدر این که منه ،تقصیر چه من به اصالً کردم سکوت 

  .باال

 کریم مش به و گذاشت مدرسه در جلوي را ماشین. من امتحان ساعت یعنی. 8 ساعت شد تا کرد معطل قدر این 

 تکیه بهش کردم سعی که حالی در. شوم پیاده کرد کمک و من طرف به آمد بعد و کرد اي اشاره مان مدرسه خدمتکار

 فهماند بهم نگاه با که کنم نگاهش تا برگرداندم را سرم. داشت می نگه دور خودش از مرا و بود گرفته را بازویم کنم

 دیدن محض به نبود بر و دور آن اکبري خانم بجز کس هیچ شدیم که مدرسه اصلی سالن وارد. گردانم بر را رویم

 من به هم نگاهی رفت یادش که کرد پرسی احوال و سالم آمد پرید و شکفت گلش از گل چنان مهندس جناب

  :گفت و گرفت دست به را کالم ي رشته محمد امیر آخر دست تا خوردم حرص اینقدر. بیاندازد

 تونه نمی ها پله از خانپور خانم. بذارین جریان در رو امینی مهندس و رزاقی خانم اگر شم می ممنون اکبري خانم ـ 

  .پایین بیارین براش رو ها برگه ممکنه اگر بره باال
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 بود آمده باال طبقه از که هایی خانم از یکی با رفت راهرو به دستپاچگی با بود شده من متوجه تازه که اکبري خانم 

  :گفت و برگشت من سمت به بعد و کرد صحبت

  شد؟ اینطوري چرا پات شده، چی ـ 

  .زمین خوردم ـ 

  !خانپور آوردي گیر وقت کنکوري دم حاال وا ـ 

  !بشکنه پام که بودم نشده داوطلب اکبري خانم وا ـ 

  :گفت و داد اکبري خانم تحویل مرا بازوي محمد امیر و کرد جور و جمع را خودش 

 میام بزنید بنده به زنگ تک یک کنید لطف شد تموم که امتحانشون خانپور خانم. کنم می زحمت رفع من فعالً ـ 

  .دنبالشون

 بفهمن یان، می امینی مهندس و رزاقی خانم االن باشین داشته تشریف. مراحمین شما مهندس جناب دارین اختیار ـ 

  .شن می ناراحت نداشتم نگهتون

  . رسم می خدمت حتماً خوب وقت یه ،باشه شلوغه سرشون امروز دارن لطف ـ 

  .مهندس ماست از خدمت ـ 

  .نگهدار خدا فعالً ممنون ـ 

 کنار محمد امیر. در دم رفتیم کنه همراهیم داشت اصرار که نژاد رحمتی خانم کمک با شد تمام که امتحانم. رفت و 

 و کرد خاموش را موبایل برگشت ما طرف به وقتی زد می حرف موبایلش با داشت بود شده خم که حالی در ماشینش

 داشتم من حاال. کشید عقب را دستش نژاد رحمتی خانم نگاه با ولی کرد دراز آزادم دست طرف به را دستش آمد

  :گفتم.  شد نژاد رحمتی خانم با زدن حرف مشغول و نداد اهمیتی. کردم می نگاهش

  .کنه می درد پام. بایستم تونم نمی ـ 

 باهاش من نه راه توي. رفتیم و شدیم ماشین سوار کرد کمکم و کرد خواهی عذر نژاد رحمتی خانم از و شد دستپاچه 

  .بود مامان. خورد زنگ موبایلم من، با اون نه زدم حرف

 رو امتحانم نه ـ. طوري همین دیگه خوب ـ. نیست چیزیم گفت دکتر. شم می خوب ـ. خوبم نه ـ. مامان سالم الو ـ 

 می چی برام شیرینی شد؟ چی کارت یاي؟ می کی. مامان کنم اذیت که ام بچه من مگه خیر نه ـ. ایشونم با بله ـ. دادم

  .گوشی!! شدم؟ لوس کی من ا یاري؟
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  :گفت و گرفت را گوشی. گرفتم محمد امیر سمت به را گوشی و 

 تیام اگه خودمون ي خونه برمش می نه. دید می خجالتم کنم می چیه؟خواهش حرفا شما؟این حال دکتر خانم سالم ـ 

 یام می بنده ساعتی؟ چه فردا بله. . نبردمش دیشب چرا شدم توبیخ جوریش همین. کنه می اعدامم خانم حاج اونجا نره

  .نگهدار خدا. مایلین جور هر ممنون. آزاده وقتم من کنین می تعارف شما چیه؟ حرفا این فرودگاه،

  :گفتم 

  .خونمون رم می. جا اون یام نمی من ـ 

  . دادن دستور خانم حاج گفتم چی که شنیدي ـ 

  .کنه می درد پام کنم می صحبت باهاشون خودم من ـ 

 عشرت هم بردار رو وسایلت هم خونتون ریم می برسن، بهت خودشون خوان می مامان. شی می خوب جا اون بیا ـ 

  .خودمون با ببریم خواد می دلش اگر خانم

  .بود خداش از انگار کرد جمع را خودش و خودم وسایل سریع خانم عشرت

  :گفت نگرانی با و آمد طرفم به و شد بلند جاش از آقا حاج و زد صورتش به من لنگیدن دیدن با خانم حاج 

  نشکسته؟ پاش مطمئنی محمد ـ 

  . بودیم بساط و بند و آزمایش مشغول صبح3/30 ساعت تا دیشب جون آقا بله ـ 

  .مستحق بدن کنن قربونی بگیره گوسفند یه مصطفی گفتم... ال الحمد خوب ـ 

  :گفتم 

  .جون بابا ممنون ـ 

  .کنم می قربونت و جونم من باش سالمت تو گلم دختر کنم می خواهش ـ 

 محمد امیر دل بزنم حدس تونستم می ولی شد می آب دلش توي قند داشت خانم حاج.گرفت آغوش در تنگ مرا و 

 محمد امیر و آقا حاج ناهار از بعد. شوره می رخت صوت فوق ما سرعت با داره خونمون اتوماتیک لباسشویی ماشین مثل

  .بخونم درس تا آوردم رو زندگیم و دین کتاب هم من. بکشند دراز رفتند هم خانم عشرت و خانم حاج. رفتن بیرون

 خانم حاج خواب موقع شب. گفت هایش ندیده و دیده و خاطرات از کلی او و خوردیم خانم عشرت همراه به را شام 

  .نکردم قبول که بخوابم بود اول ي تطبقه که خودش اتاق توي من خواست



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۴۴ 

 اي دونفره خواب سرویس با بود سفید اتاقش. بود عجیب خیلی برام که بخوابم اون اتاق تو که کرد پیشنهاد محمد امیر 

 که سفید حباب و مشکی قاب با مدرن کوب دیوار تا دو آباژور جاي به. سفید ي ها ملحفه و روتختی و مشکی چوب از

 ها، آن روي مشکی کتان با ضخیم سفید حریر ها پرده. داد می روشنایی تخت به بود هماهنگ آن با هم اتاق لوستر

  .مشکی رنگ با سفید بوم یک بود گرفته را دیوار یک نصف که ها دیوار قاب تنها

  دوش که فریاد و ناله مکن هجران غم از 

  آید می رسی فریاد و فالی ام زده 

 تو انگار که خانم عشرت. چرم مشکی فرش یک اتاق سفید کف و بود خالی مشکی توالت میز و ها تختی پا روي 

  :گفت بود خورده ذوقش

  .کاکو شناسه نمی مشکی و سفید بجز رنگی انگار مهندسم این بده مرگم خدا وا ـ 

  :گفت محمد امیر. شد اي گوجه سرخ ،رنگش شد اتاق وارد اي ضربه با که مهندس دیدن با و 

  . کنن عوض رو ها ملحفه خواستم خانم ایران از ـ 

  :گفتم 

  .تمیزه گله، مثل که ها ،ملحفه نه ـ 

  .بذاره براتون تمیزتر یکی خوام می باشه ـ 

  :گفتم و تخت روي نشستم زود 

  .ندارم ایستادن طاقت دیگه من ـ 

  :گفت اي دلجویانه لحن با خانم عشرت 

 پهن جا پایین همین هم من. کنه کار چی خواد می مگه. خوبه هم ملحفه گله، مثل اینجا مهندس. دختر میگه راست ـ 

  .خوابم می کنم می

  .بخوابین باال هم شما خانم عشرت زمین؟ چرا ـ 

  .ترم راحت زمین من جونم نه ـ 

 اینقدر. بود شکسته اون پاي انگار بخوابه زمین روي خانم عشرت داد رضایت محمد امیر ،باالخره اصرار کلی از بعد 

 آمد خانم ایران. نگرفت من از سراغی هم اصالً. باشیم راحت ما که رفت بیرون اتاق از هم بعد تازه. کرد می توجه بهش

 به کردن شروع و کردند پهن زمین روي را او جاي خانم عشرت با و خواد نمی گفتم که کنه عوض رو ها ملحفه که
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 هر. کنند می صحبت هم با دارن روشن چراغ با من سر باالي شدند متوجه که بود شده گرم تازه بحثشون و زدن حرف

  .برسند بحثشون ادامه به تا رفتند و کردن خواهی عذر خوبه حالم من شدند مطمئن که این از بعد دوشون

 خوشبوي عطر کردم سعی و گرفتم نظر زیر را خالی اتاق سرم باالي آباژور نور کمک با و دادم تکیه تخت به هم من 

 ي آینه توي وقتی را این. شدم می ساله10 هاي بچه شبیه درست ام بافته موهاي و سفید رکابی با. ببلعم را ها ملحفه

  . شدم متوجه کردم می نگاه را خودم حمام

 بچه خواستم نمی. کردم باز را هایم گیس سریع فکر این با. داشت جدا بهداشتی سرویس محمد امیر اتاق خوشبختانه 

  :گفتم و کرد پاره را افکارم ي رشته در به ي ضربه. باشم خانم خواستم می باشم

  .بفرمایین ـ 

 پر چقدر خدا واي. شد وارد اي سرمه ي پیژامه و سفید کوتاه آستین پیراهنی زیر با محمد امیر خانم عشرت جاي به 

. بود زده خشکش مجسمه مثل خالی اتاق و پریشانم موهاي دیدن با. بگیرم گاز را زبانم بود نزدیک مرد، این است جذبه

  :گفتم ناز با و آمدم عشوه مثالً خارجی هاي فیلم مثل و کنم کنترل را خودم کردم سعی

  !!!خوابیدي کردم ؟فکر داشتی کاري ـ 

 من به که حالی در و کرد جمع را خودش سریع دنیاست کجاي افتاد یادش انگار بعد و وایساد مبهوت و مات لحظه چند 

  :،گفت شد می نزدیک

  .کشوست این توي بردارم رفت یادم رو تاپم لپ شارژر من ببخشین، ـ 

  :گفتم ناز با و »بزنی دید منو بیاي نخواست دلت اصالً هم تو دلت ارواح آره «گفتم دلم توي 

  . کنه می درد خیلی پام محمد امیر ـ 

  :گفتم عجله با. بود نزدیک صورتم به خیلی چرخاند را سرش 

  .میرم می دارم آخ ـ 

 نمی. بود زده زل من به جوري این که بود شنیده مرا قلب ضربان صداي هم او حتماً. شنیدم می را هایش نفس صداي 

  :پرسیدم هوا بی و سرم به زد یکهو. بودیم شده خیره بهم چقدر دونم

  بوسی؟ نمی رو من وقت هیچ چرا تو محمد امیر ـ 

  :پرسید کرد می نگاهم که همانطور بعد گذشت، سکوت به لحظه چند. نیست خودش حال فهمیدم می کاش 

  ببوسمت؟ خواد می دلت ـ 
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  :گفت نشستانگار دلم به ذوقی چنان ها بچه مثل 

  بخرم؟ عروسک برات خواي می ـ 

  :گفتم فوري 

  .بله ـ 

 موندنی یاد به خیلی و پاك خیلی شیرین خیلی ساده خیلی کرد تر نزدیک را سرش. نبود هامون صورت بین اي فاصله 

  . شد خاطره عمر یک براي اش خاطره ولی نکشید طول هم لحظه یهک شاید

 تخت روي من کنار همانجا که شد دستپاچه چنان. اومدیم خودمون به دومون هر زمین روي شارژر افتادن صداي از 

 حالی در من اما داد تکان را سرش و کرد فرو موهایش توي حرص با را انگشتانش بود شده خم که حالی در و نشست

 طول دقیقه چند. نداشتم باور را شیرین رویاي این گویا بود هایم لب روي راستم دست بودمانگشتان زده زل او به که

  . براش میرم می من اندامی چه ، قدي ،چه هیکلی چه خدا اي. شد بلند جا از عمیق نفس یک دادن فرو با. کشید

  :گفتم مندانه گله. رفت در سمت به و داشت بر را شارژرش شد خم 

  !محمد امیر ـ 

  :گفتم دوباره. نگشت بر ولی داد تکان را سرش 

  کنی؟ می طوري این چرا محمد امیر ـ 

  .پرید جا از ها مجرم مثل در صداي با که کرد باز زدن حرف براي را دهانش برگشت 

  !نکرد که فکرها چه خودش پیش حتماً خدا ي بنده. شد معذب وضع آن در ما دیدن با هم او که بود خانم عشرت

  :گفت محمد امیر که بیرون برگرده خواست 

  .باشین راحت تونین می حاال. بود مهم کارم شرمنده. بردارم رو شارژرم اومدم فقط من ببخشین، خانم عشرت نه نه ـ 

 دارم حالی چه دانستم نمی من اما خوابید جایش سر رفت و نگفت هیچی هم خانم عشرت. رفت و گفت اي اجازه با 

  .برد خوابم کی دانم نمی بودم بیدار سحر هاي نزدیکی تا شب آن. بکشم نفس توانستم نمی. بودم هوا و زمین بین

 رو دیشب ي خاطره تا کشید طول اي دقیقه چند ؟!چنده ساعت و هستم کجا دانستم نمی کردم باز را هایم چشم وقتی 

 به نسبت یعنی کرد نمی درد پام دیگه شوم، بلند جایم از کردم سعی کنم کار چه که بودم بالتکلیف حاال و آوردم یاد به

  .برم حمام به بگم خانم عشرت به اینکه بدون گرفتم تصمیم. برم راه صاف تونستم می سختی به هنوز ،ولی اول روز
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 دست به موبایل رنگ، آجري بلوز و کرم شلوار کت با آراسته خیلی محمد امیر آمدم بیرون حمام از پیچ حوله وقتی 

 این خاطر به هم کشیدیم می خجالت قبل شب خاطر به هم دومون هر چون بود بدي حال. بود زده خشکش مقابلم

  :گفت و شکست رو سکوت باالخره. بودیم دستپاچه وضع

 صبح من ،یعنی همین براي برم جایی باید من راستش. داشتم برمی رو وسایلم قبل شب باید من ببخشید... من...من ـ 

 کردم نمی فکر اصالً حاال ولی رفتم دیروز لباس همون با کنم بیدارت نخواستم ولی افتاد یادم تازه گرفتم دوش وقتی

 رفتم رم، می دارم برمی سریع رو وسایلم گفتم رفتی حمام فهمیدم وقتی. بود مرتب تختم روي که خصوصاً باشی خواب

  .گذاشتم جا رو کرواتم اما

 من به کنه می توجیه معلمش براي رو خودش که اي مدرسه بچه عین. داد نشانم داشت دست در که رو کرواتی و 

 پایم کنار که را هایم لباس ساك و رفتم تخت سمت به لنگان لنگان. باشم مسلط خودم به کردم سعی. داد می توضیح

  :پرسیدم و گرفتم باال را سرم ایستاده جا آن طور همان دیدم. کردم مشغول را خودم و تخت روي گذاشتم بود

  داري؟ الزم چیزي ـ 

  :داد جواب و شد سوالم متوجه یکهو بود شده خیره من به 

  !من؟نه ـ 

  .محمد امیر ـ 

  1!!!!!!جانم ـ 

  :گفتم کنم پنهان رو ذوقم کردم سعی.میرم می حتماً دیگه حاال. جانم گفت من به محمد امیر و نمردم من خدا اي 

  .نیاوردم من بده قرض من به رو موهات برس شه می اگه ـ 

  :گفتم و گرفتم را آن. برگشت چوبی برس یک با و رفت میزش کشو سمت وبه 

  .بخونم درس فردا براي تا خونه رم می ناهار از بعد من.نشینه می پروازش 6ساعت امروز مامان محمد ،امیر ممنون ـ 

  داري؟ امتحانی چه ـ 

  .دینی ـ 

  :گفت و برگشت و رفت در سمت به دوباره 

  .شن می آماده ناهار براي دارن کنم فکر ـ 

  :گفتم و زدم کنار صورتم روي از رو حوله تعجب با 
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  چنده؟ ساعت مگه ـ 

  :گفت و انداخت نگاهی ساعتش به 

  .نمونده یک به چیزي ـ 

  :گفتم و گونم به زدم اختیار بی 

  !بودم خواب حاال تا من سرم بر خاك ـ 

  .بودي حمام نه که خواب ـ 

  :گفتم پته تته با شدم سرخ. نشستم حوله با افتاد یادم یکهو 

  خونه؟ رسونی می منو تو شم، می حاضر االن من ـ 

  :گفت که.کردم نگاهش ها خنگ مثل ولی چرا؟ دانم ،نمی کرد نگاهم استیصال با و برگشت تعلل با 

  .برم باید حتماً که جلسه یه دارم مهمی کار من تیام ـ 

  ؟!دخترتون دوست با حتماً ـ 

  کردي؟ شروع دوباره ـ 

  !!!محبوبت دیدن بري خواي می گرفتی حمام هم ادکلنت با رسیدي خودت به قدر این گفتم دیگه نه ـ 

  .دارم ،کار محبوبم دیدن برم خوام نمی خیر ـ 

  .ماشین زیاده که ،چیزي نبر ببري خواي ؟نمی شی می ناراحت چرا حاال خوب خیلی ـ 

 آنجا کسی نشیمن به رفتم لنگان لنگان وقتی. کردم جمع را وسایلم و پوشیدم را هایم لباس. رفت بیرون اتاق از کالفه 

 می تعریف چیزي خانم منصوره و خانم ایران و خانم عشرت براي داشت خانم حاج که رفتم آشپزخانه سمت به نبود

 برایم را دستانش و بود شکفته گلش از گل که بود خانم حاج صورت به نگاهم. آمدند سمتم به همگی من دیدن با. کرد

  :گفتم.بوسیدمش و بغلش توي رفتم. بود کرده باز

  .خوابیدم موقع این تا من شرمنده سالم، ـ 

 یکم جوونی تو حاال. نیست چیزي کم که پا مچ. کنه استراحت باید داره کسالت که آدم خوب گلم چیه، حرفا این وا ـ 

  .گم می چی فهمی می بره تر باال سنت که

  :گفت خانم عشرت 
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  .بندازم سفره تا کن صبر اي؟ بخوري،گرسنه ناهار باید دیگه کنم فکر ناهاره وقت دیگه ننه تیام ـ 

  :گفت خانم ایران به رو خانم حاج 

 به ال هم بزن،ماهیچه بهش هم حیوونی روغن بکش پلو باقالی بشقاب یه دخترم برا االن همین زحمت بی ایران ـ 

  .دلم عزیز بشین بگیر نداره طاغت که من دختر. بذار الش

 عشرت و منصوره کمک با رفت خودش بعد. بنشینم ناهارخوري میز دور هاي صندلی از یکی روي کرد کمک من به و 

 و آورد آبلیمو شربت برام خانم حاج. آورد برام ترشی و ماست و شیرازي ساالد با و کردند حاضر رو ناهار بساط خانم

  :گفت و نشست کنارم

  .دلم عزیز شدي ضعیف تنت،خیلی به بشه گوشت که ،بخور جون مادر بخور ـ 

  :گفتم که خوردم می ناهار داشتم 

  .بخونم درس کم یه خوام می خونمون، رم می ناهار از بعد من اجازتون با ـ 

  »دنبالت بیام تا باشی«گفت ،محمد مادر بگذرون بد هم دیگه کم یه حاال ـ 

  :گفتم. کنه می تکلیف تعیین برام که بود گرفته حرصم محمد امیر از قدر این 

 فردا خونه ریم می گیریم می آژانس یه خانم عشرت با ناهار از بعد بخونم درس فردا برا باید رم می من خانم حاج نه ـ 

  .دارم امتحان

  .ببردتون اقبال گم می جون مادر باشه ـ 

 به کردم شروع خونه رسیدم که این محض به. رسوند را خانم عشرت و من اقبال ،آقا تشکر و تعارف و ناهار از بعد 

. دادم مرخصی خودم به بودم خوانده درس کوب به موقع آن تا که من و خونه رسید مامان 10:30 ساعت خوندن درس

 از. کردیم راحت را خیالش خانم عشرت و من که من پاي درمورد نگرانی ابراز به کرد شروع پرسی احوال از بعد مامان

  :گفت مامان. زدیم حرف دري هر

  .داد خجالت واقعاً که رو من محمد امیر این خوبیه پسر چه ـ 

  :داد ادامه و گرفت رو مامان حرف دنبال خانم عشرت 

  .دکتر،گُل خانم گُله ـ 

  .»دارم کار جایی« گفت باال نیومد کردم اصرار هرچی دنبالم بود لومده طفلی واقعاً، ـ 
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 آمریکا بره کارتش گرین کار براي باید دانشکده ترم امتحانات از بعد گفت مامان داشت؟ کار کجا فکر، توي رفتم یکهو 

 هم کنکور امتحان موقع اون تا کرد می سنگین سبک داشت. بودم من نگرانیش تنها. رفت می باید دیگه حاال یعنی

  .بشم همراه باهاش من تا بشه تموم

 بخونم درس تا جلوم گذاشتم را ،کتابم رفتم خودم اتاق به خیر به شب گفتن و شام از بعد. بود مشغول فکرم مدت تمام 

 از بعد. زدم زنگ موبایلش به و برداشتم رو گوشی نیاوردم طاقت باالخره. رفتم کلنجار خودم با صبح نیم و یک ساعت تا

  : گفت اي گرفته صداي با و برداشت را گوشی پیاپی بوق چند

  !الو ـ 

  :گفت. فهمیدم ها ملحفه خش خش از رو جاشدنش به جا صداي. نزدم حرفی 

  ؟!داري نمی بر من سر از دست هم شبی نصفه تو چیز یه مونه می فقط هستی؟ کی تو دونم می که من ببین ـ 

  .رویی پر خیلی ـ 

  .بزن زنگ مردم ي خونه به بعد بنداز ساعتت به نگاه یه دختر سیاه،آخه روت گه می دیگ به ،دیگ... االال الاله ـ 

  .زنم می زنگ بخواد دلم جا هر به بخواد دلم هروقت من ـ 

  .رویی پر چقدر تو دختر دهه، ـ 

  .رفتم تو به ـ 

  .آ....کنم می قطع را گوشی درنیار بازي مسخره شبی نصفه تیام ـ 

  ....کنه کار چه خانما خانم بعد ولی درك به بکن ـ 

  .نشه من خواب مزاحم شب وقت این رسه می شعورش ،اون تو با کرد غلط خانما خانم ـ 

  .کنه ریزي برنامه برات وقت بی و وقت تونه نمی کنه بیدارت اگه اونوقت خدا به داره حق آها ـ 

  .بگیر یاد تو جون احمق خوب ـ 

 ربط هم کس هیچ به. کنم می دارم دوست خودم کاریم هر خودمم، من.گیرم نمی یاد هیچی اون از من خود بی ـ 

  .نداره

  . یاد می خوابم من چون بزن حرف خودت با لطفاً پس ـ 
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 صبح تا. بود خاموش گرفتم رو موبایلش شماره چقدر هر. لرزیدم می که بودم عصبانی قدر آن کرد خاموش را گوشی و 

 که حالی در صبح7 ساعت. بود خاموش ولی گرفتم را اش شماره دقیقه45، خواندم درس زور به ساعت نیم.نخوابیدم

  :گفت که همین و داد جواب را گوشیش باالخره ببرد مدرسه به را من بود منتظر مامان

  .بفرمایین بله ـ 

 و »خوره می هم به ازش حالم«گفتم هم بعدش گفتم بهش آمد می در دهانم از چه هر داد بی و داد با کردم شروع 

  .خوابیدم عصر تا و خونه رفتم امتحان از بعد. شد خنک دلم و کردم خاموش را گوشی

 مرغ ناگت منتظر گرچه. بود کرده درست ماهیچه با استانبولی برام بود شده ما ي خانواده از عضوي دیگه خانم عشرت

 من و دیگه امتحان تا دو. بود گرم کارهاش و دانشگاه با حسابی سرش مامان. چسبید خیلی استانبولی ولی بودم مامان

  .شد نمی باورم هم خودم. بودم خونده درس سال دوازده خدا اي. شدم می آزاد هم

 و کردم درست کورن پاپ. داد می نشان بودم عاشقش که را فیلمی کردم، روشن را ماهواره.گشتم باتل و آتل شب تا 

 رفت شد خسته فیلم وسطاي خانم عشرت. آمدند خانم غشرت و مامان تلویزیون، جلوي نشستم بزرگ ي کاسه یک با

 بی چشمانی و مشغول ذهنی با. داشت دوست خیلی رو فیلم این هم مامان. نشستیم آخرش تا مامان و من اما خوابید

 و کردم باز را گسسته کتاب الي بعد. رفم ور دوربینم با کمی کردم نمی عکاسی بود وقت خیلی. رفتم اتاقم به خواب

. گذشت نمی وقت چرا خدا اي. بود صبح2 کردم نگاه ساعت به. کردم چت یکم و روم چت توي رفتم. زدم ورق کمی

  .گرفتم را اش شماره و برداشتم را گوشی رفت س ام حوصله

  :گفت آلود خواب صداي با خورد بوق دوتا 

  .الو ـ 

  :گفت. نزدم حرف 

  خواي؟ می چی الو، ـ 

  :گفتم. نداشت زدن حرف ناي چون اس خسته خیلی بود معلوم 

  .بره نمی خوابم ـ 

  .نیست بیمارستان اینجا گرفتی اشتباه ـ 

  .دونم می ـ 

  .نیست تیمارستان اینجا ببخشید ـ 
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  برداشتی؟ رو گوشی چرا تو پس جداً، ـ 

  .اورژانسی بیماران براي شبم کشیک من چون ـ 

  .کردي فرار دکترا دست از هم شاید تیمارستانه، اونجا پس آهان ـ 

  همینه؟ فقط تو مشکل ـ 

  .شاید ـ 

  .اي دیوونه داري قبول یعنی ـ 

  .ذاشتم نمی دهن به دهن تو با شب وقت این نبودم دیوونه اگه ام دیوونه ـ 

  نزدي؟ زنگ بهم چرا ـ 

  .کردي بارم خواست دلت هرچی رفته یادت اینکه مثل ،تو... ایوال بابا ـ 

  .بود حقت ـ 

  !دیگه؟ خواهیه معذرت عوض ـ 

  .کنی خواهی معذرت باید تو ـ 

  بخوابم؟ ذاري می حاال. دادم جواب رو تلفنم خوام می معذرت ـ 

  !کنی می اذیتم چطوري ببین ـ 

  .سرم رو ریخته کار هزارتا بیچاره من نداري زندگی و کار اگه تو! فقط بنداز ساعت به نگا یه جون دختر آخه...د ـ 

  چطوره؟ حالشون گذره، می سخت بهت کارهات اون با چقدرم کارهات، اون الهی،با بمیرم آخ ـ 

  .رسونن می سالم خوبه ـ 

  .شن جزغاله امیدوارم من ولی ـ 

  .ادب بی نداشتم، اینم از بیش انتظار ـ 

  .دخترات دوست اون با خودتی ادب بی ـ 

  تان؟ چند مگه شدي دلباز و دست چه ثانیاً. نزدم حرفی همچین تو به اوالً ـ 
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  کشی؟ نمی خجالت تو ـ 

  کی؟ از ـ 

  .محمد امیر رویی پر خیلی ـ 

  !زنه می حرف کوپنش از خارج جوري چه دم می رو بهش دیقه یه ببین... دهه بچه کن صحبت درست بزرگترت با ـ 

  :گفتم گریه با 

  ...اون از بعد اون از بعد تونی می چطوري تو. ندارم دوستت دیگه نامردي، خیلی پستی، یاد،خیلی می بدم ازت ـ 

 گریه و بدبختی با. بود خاموش موبایلش کردم چه هر. بود کرده قطع را گوشی. شد حرفم ي ادامه از مانع هقم هق و 

  .نذارم محلش دیگه کردم عهد خودم با و شدم بیدار خواب از خسته بدنی و کرده پف چشمانی با صبح. برد خوابم

 دادم که را امتحانم بعد روز. کردم کار چی و خوردم چی نفهمیدم بود، گرم گسسته هاي جزوه و کتاب با سرم روز اون 

  .بودم خوشحال خیلی

 چه. شدیم پز و پخت مشغول خانم عشرت با و خونه رفتم. نداشت کاري که هم من براي و بود زبان بعدي امتحان 

 هم من و کرد درست اون یعنی. کردیم درست سفید چلوي و قیمه خورشت شام براي روز آن. خانم عشرت بود نعمتی

 شاید گفت شام میز سر مامان شب. چسبید چقدر. خوردیم کرد درست خیار دوغ آب خانم عشرت هم ناهار. کردم نگاه

  .بشم عازم اون از بعد من و آمریکا بره کارهاش براي بشه مجبور زود خیلی

 سوخت برام دلش خیلی خانم عشرت. رفت می داشت باز. برگشته مامان بود شده خوش دلم تازه. گرفت دلم دوباره 

  .نداشتیم اي چاره ولی

 خانم فائزه براي. کردم زیارت رو زاده امام هم بعد و بابا پیش رفتم اول صبح. خوابیدم و گرفتم بغل رو بابا عکس شب 

 رضایت باالخره6 ساعت. خوردم پیتزا و سینما رفتم تنهایی بعد. خواندم فاتحه قبور اهل همه و برادرهایش و برادرم و

 اتاقم توي رفتم. کردم سالم خانم عشرت به نداشتم زدن حرف حوصله زیاد. بود نیامده هنوز مامان. خونه رفتم دادم

  :گفت و زد را اتاقم در خانم عشرت. زد زنگ تلفن

  .ضرغامن خانم حاج ـ 

 با باالخره. شه می تموم امتحانم فردا که بود خوشحال خیلی. کردم احوال و حال خانم حاج با و برداشتم را اتاقم گوشی 

 که شدم خوشحال. ده می خبر خودش هم خانم عشرت و مامان به گفت، خونشون برم شام شب فردا کرد راضیم اصرار

 بود اومده برام که هایی ایمیل و شدم ولو تختم روي و کردم خداحافظی. نداشتم حوصله اصالً. بگم نباید ها اون به من

  :گفت و بوسید مرا و نشست کنارم و شد وارد زد در مامان که بود گرم سرم حسابی. خواندم
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  .حاضره شام پاشو ـ 

  .نیست ام گرسنه ـ 

  .شه می ات گرسنه داریم چی ببین پاشو ـ 

 خارجی فیلم یه مامان با.  شد کوك کیفم حسابی کرده سرخ زمینی سیب و مرغ ناگت. خانه آشپز رفتیم مامان زور به 

 تحقیقاتی هاي کار با رو وقتش آمریکا بره خواست می. ده می استعفا دانشگاه کار از داره گفت مامان. کردیم نگاه جدید

 دلخوشی دیگه بابا بعد گفت می. نداره توجهی هاش ریزي برنامه توي من به چرا که عجیب برام. کنه پر نویسندگی و

 یکهو چطور دونم نمی. باشه برادراش و خواهر و مادر بر و دور خواد می دلش گفت می. البد بودم بوق من پس. نداره

 هر تا بخره آب نزدیک کوچولو آپارتمان یه داره که اندازي پس با داره تصمیم گفت می.بودند شده عزیز براش اینقدر

 برنامه چیز همه براي مامان. کرد می گیري تصمیم سریع قدر این مامان شد نمی باورم. ساحل بره خواست دلش وقت

  :گفتم شمرده و آرام. خوابیدن براي حتی کرد می ریزي

  چی؟ من پس ـ 

  چی؟ چی تو ـ 

  مامان؟ توام ي برنامه کجاي من پس ـ 

  .جا همه ـ 

  .بینم نمی که من ـ 

  :گفت و گرفت را دستم. برم و بشم بلند خواستم قهر حالت با و 

  کجایی؟ بینی نمی که چی یعنی. زندگیمی قشنگ ي خاطره تنها تو حرفا؟ این چی یعنی ببینم بشین ـ 

  :گفتم بغض با 

  کجام؟ من بنویسی، ،کتاب بگیري آمریکا،خونه بري خواي می تنهاییی ـ 

  .خودم پیش زیاد احتمال به ـ 

  بیام؟ چطوري من مامان ـ 

  .یاي می همیشه که همونطور ـ 

  چی؟ محمد امیر پس ـ 
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  .بخواد سواد بی زن محمد امیر نکنم فکر درسته؟ بخونی رو درست باید تو ـ 

  اونجا؟ یا اینجا بخونم؟ کجا ـ 

  .کنم فکر بهش راجع شاید خوب بشی قبول دانشگاه اینجا اگر بتونی، که جا هر ـ 

  .که مونم می شما بدون من بعد مامان ـ 

  .کنیم می فکري یه اونوقت شدي قبول اینجا اگه. اونجا بیاي دم می احتمال هم هنوز گم می که من ـ 

  .کردي نمی فکر اینجوري وقت هیچ تو مامان ـ 

  .کردم عوض رو هام برنامه از خیلی بابات خاطر به من ـ 

  !دونم؟ نمی ام کاره چه وسط این من کرد عوض رو هاش برنامه از خیلی تو بخاطر هم بابا کنم می فکر ـ 

 دهانم بذارم لقمه یک کرد کاري هر خانم عشرت صبح. نیامدم بیرون صبح تا و رفتم اتاقم به و شدم بلند جایم از و 

  .نبود مامان از خبري. نذاشتم

  

   8 فصل

  .قیطریه پارك من و شب9 ساعت آمدم خودم به وقتی گشتم می ها خیابان توي هدف بی امتحان از بعد 

 نیمکت روي کتابخانه نزدیک. نداشتم رو بهش کردن فکر حوصله ولی درآوردم اونجا از سر چجوري دونستم نمی 

 نگاه بدون آمد در صدا به تلفن زنگ کردنش روشن محض به. خاموشه موبایلم آمد یادم بعد خوردم ،ساندویچی نشستم

  :گفتم شماره به کردن

  .بله ـ 

  !نرسه بهت دستم مگه ؟!هستی قبرستونی کدوم حناق، و بله بال، و بله ـ 

 حاج ي خونه بریم بود قرار شب آن آمد یادم تازه! شد؟ اینطوري چرا خدا اي. کنم کار چه دونستم نمی بودم کرده هول 

  :گفتم خجالت با ، خانم

  .یام می االن نبود یادم اصالً ببخشین ـ 

  .یام می ؟خودم هستی گوري کدوم بگو. نیاي خوام می ـ 

  .یام می من نه ـ 
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  .باش زود هستی؟ اي دره جهنم کدوم بگو گفتم ـ 

  .قیطریه پارك ـ 

  .یام می االن پارك در جلوي برو گمشو ـ 

 خجالت هم و بودم ترسیده هم. بس و دانست می خدا فقط که بود افتاده دلم در والیی و هول. شد قطع گوشی و 

 در رفتم بود بختی بد هر با!!) وا!!!!!!!(کنم فرار خواستم می هم کنم کار چه دونستم نمی هم بودم گیج هم بودم کشیده

  .بود قحطی جا انگار. داشتند قرار هم با پارك اون توي شب اون بود پسر و دختر هرچی بدم بخت از. ایستادم پارك

  . کردم جا به جا کولم روي را ام پشتی کوله و کردم مرتب را ام مانتو جلو، کشیدمش و ام مقنعه به رفت دستم 

 و بودند داده گیر قیچی چپندر و پوره پاره هاي ،لباس مدل آخرین اصطالح به و وجق عجق موهاي با پسر تا سه دو 

 به داشتم. برسه سر محمد امیر ترسیدم می ، ترسیدم می ها اون از اینکه براي نه بود گرفته ام گریه. کردند نمی ول

  : گفتم می طرفم بود اومده که یکیشون

  .کن ولم خدا به رو تو ـ 

 دونستم می خدا اي. کشید صداداري ترمز ما نزدیک محمد امیر رنگ سفید ماشین زمان هم و خورد زنگ موبایلم که 

 شانه به و آمد طرفم به شد پیاده ماشین از. خورد نمی زنگ دیگه موبایلم. نبود شوخی دیگه. کشه می رو من بار این

  :گفت و زد پسرك

  .ببخشین ـ 

  :گفت پسره. بودم شده الل. کشید مرا دست بعد 

  .داره صاحاب مملکت! هرته شهر مگه! ري می قاپی می ،نرسیده هوي ـ 

  :گفت برد می ماشین سمت به مرا که حالی در محمد امیر 

  !داره صاحاب گی می راست ـ 

  :گفت و شد آویزان محمد امیر شانه به پرید پسره 

  .دم می نشونت حاال کنی؟ می مسخره ـ 

 و دستم توي چپاند هم را ،کلید ماشین سمت به داد هول را من محمد امیر دهانم، روي گذاشتم را ،دستم کشیدم جیغ 

  :گفت سریع

  .ماشین توي برو تو ـ 
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 چی نفهمیدم یکهو. بودند اومده جوونک اون از داري هوا به دیگه پسر تا چهار سه. چسبید را پسره ي یقه برگشت بعد 

 شده شلوغ حسابی برشان و دور زمین، روي کرد می پرت اردنگی با و زد می را یکی یکی که بود محمد امیر ولی شد

 بودند پار و لَت شان همه نداشت فرقی دیگر گویی. کردند جدا پسرها از را محمد امیر کردند گري میانجی نفر چند. بود

  :گفت. کرد می مرتب را لباسش که حالی در محمد امیر.

 بی. نکنید نگاه مردم ناموس به چپ دیگه و داره صاحاب واقعاً مملکت باشه یادتون تا شما براي یادگاري یه اینم ـ 

  .ها غیرت

  :گفت فراوان ذوق با بود رسیده تازه که آقایون از یکی. آمد من طرف به و 

  .تکواندو مشکی کمربند اون حاللت شیري، خدا به طال، دستت تنه، یه سید،... ایوالـ ـ 

  :گفت و داد تکان برایش سري محمد امیر 

  . ندارم دردسر حوصله نده، تحویلشون برن، بذار علی ـ 

  . چشم رو ـ 

  .بینمت می برم، باید ـ 

  .علی یا ـ 

  .علی یا ـ 

  :گفت و دوخت بود آمده بند زبانم ترس از که من به را اش خیره نگاه محمد امیر. رفت و 

  .وایستادي جا همین ماشین تو بتمرگ گم می بهت فهمی نمی زبون تو ـ 

 می و زد می داد فقط محمد امیر. شدیم دور پارك از نور سرعت با و ماشین توي نشستم سریع. کشید دستم از را کلید 

  :گفت

 تو. بکش رو خودت برو. توئه روي اسمشون که مادر و پدر این از ،حیف جنبه بی فکر، بی ي دختره نذاشتی برام آبرو ـ 

 با یاد می خوشت شعور بی احمق، صاحابی، بی تو مگه. خیابونی توي شب وقت این تا کشی نمی خجالت ننگی ي مایه

 و( دستام دوتا همین با نکنی ولم اگه. کنم می ات ،خفه من به چسبوندي رو اسمت کردي غلط تو نه؟ بپري ها هرزه

 کارت حاال. ،کارستون کنم می کاري چنان برسه خونه به پام من بذار آبرو بی. برم می ر نفست) داد تکون را دستانش

 منم داره؟ آبرو حاجی نگفتی ضعیفه؟ قلبش من مادر نگفتی سر بر ،خاك دنیا خیال بی ولگردي، ري می رسیده جایی به

 را دنده حرص با و کن تماشا و کن صبر دم می نشونت.داره اعتبار بیشتر تو پیش هم مترسک. معلومه تکلیفم هیچ که

  . کرد عوض
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 طرف به خودش دنبال به و بیرون کشید مرا و کرد باز را ماشین در شد پیاده رسیدیم وقتی. لرزیدم می گریه از 

  .دویدم می که رفت می سریع آمقدر. برد ساختمان

  .آمدند هم خانم ایران و خانم عشرت سالن، توي آمدند بودند منتظر آقا حاج و خانم ،حاج مامان شدیم که خانه داخل 

  :گفت و ایستاد مقابلم در مامان 

  کردي؟ رو من فکر هیچ کجایی؟ تو تیام، ـ 

 و آمد ما نزدیک هم در اي قیافه با آقا حاج. دادند دلداریش و رفتند طرفش به خانم عشرت و خانم حاج و گریه زیر زد 

  .بخوریم شام بیاین بعد بشوره روشو و دست ببر رو تیام محمد امیر:گفت

  : گفت و گوشم در خواباند جانانه سیلی یک و بست را در. برد اتاقش طرف به و کشید را دستم محمد امیر 

  !جون بچه بشور رو صورتت برو ـ 

  : زد داد در پشت. زدم زار و نشستم وان کنار همانجا و زدم صورتم به آبی و رفتم دستشویی سمت به گریه با 

  .باش زود بخورن، شام خوان می منتظرن همه کردي معطل کافی اندازه به ـ 

 دوباره. کردم باز را مانتوم هاي دکمه. کردم اسبی دم باال سمت به دوباره و کردم باز را موهایم آوردم در را ام مقنعه 

 مشت یک و دستشویی توي رفت خورد هل کنارم از که بیرون آمدم می داشتم. کردم باز را در و شستم رو روم و دست

 دستم و کرد عوض را پیراهنش. بودم ایستاده ماست مثل. گردنش پشت کشید راست دست با و صورتش به پاشید آب

  :گفت و دید بود دستم که را کیفم. برد در سمت به و کشید را

  !!کنی نمی ولش که باارزشه حتماً. شه نمی گم توش از چیزي نترس جا همین بذار رو کیفت ـ 

 و کشید موهایم به دستی کنارش، بشینم خواست خانم حاج شام سر. شدم روان دنبالش به و زمین گذاشتم را کیفم درجا

 اش همیشگی آرامش همان با آقا حاج. آورد چایی خانم ایران شام از بعد. خوردیم شام صدا و سر بی. بوسید را صورتم

 و رفتن بحث. بود هم در و ساکت محمد امیر دادند می نظر هرکدام مامان و خانم حاج. کشید پیش را مامان رفتن بحث

  :گفت مامان. آمد میان به من ماندن

  .داره تیام کنکور به بستگی ـ 

  :گفت خانم حاج 

 به دست محمد امیر با. گیریم می عالی و خوب مراسم یه هم دیگه سال عید و شه می قبول جا همین که... انشاالـ ـ 

  .دیم می دستشون
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 روي مامان. بود شده گلگون صورتش و متورم گردنش و صورت هاي رگ انداختم محمد امیر به نگاهی چشمی زیر 

  :گفت و شد جا به جا اش صندلی

 ببینن که بدیم شانس اون و مهندس جناب به که اینه باشه ایران هم دیگه مدت یه تیام خواد می دلم که این دلیل ـ 

  .بیان کنار هم با تونن می

 خوش موهاي بعد. گرفت دست به داشت گردن به که یزدي زنجیر بعد و کشید پیراهنش آستین به دستی خانم حاج 

  :گفت و کرد اي سرفه آقا حاج. پیچاند انگشت در بود اش شانه تا که را اش کرده مش فرم

 بیارم رو تیام دم می ترجیح برین می تشریف دارین که حاال. داشتم اي دیگه نظر من شما ي اجازه با دکتر خانم البته ـ 

 تمام که هم درسش... الـ الحمد. باشه نزدیک محمد به بیشتر هم شما خیال هم باشه راحت ما خیال هم تا خونه این

  . بعد سال براي بندازیم رو مراسم و کنیم جاري رو دائم عقد ي خطبه تونیم می شده

 و نداد بود کرده باز را دهانش گرد چشمان با که را محمد به زدن حرف اجازه و آقا حاج صحبت وسط پرید خانم حاج 

  :گفت

 مگه عالیه. بعد سال براي بمونه هم عروسی مراسم بگیریم عقدشون برا مراسم یه تونیم می هم امسال همین اصالً ـ 

  نه؟

  :گفت و کرد بازي خالیش فنجان با. بود قرمز مامان هاي گونه 

  ...که اینجوري آخه بشن آشنا هم با بهتر مهندس و تیام قراره کردم می فکر من خانم حاج ـ 

  :گفت و مامان حرف وسط پرید خانم حاج 

 رو موقت صیغه. باشه پسر موقت عقد طوالنی مدت دختر دونند می بد ما ي خانواده تو راستش دکتر خانم ببخشید ـ 

 احساس تیام دیگه شه می بهتر ایطوري تازه. کنن می دائم عقد سریع و خونن می خرید و دوم و اول بار دیدن براي

 این محمد امیر خودشون، ي خونه رن می... انشاءال دیگه سال تا البته مونه می راحت خودشه ي خونه اینجا کنه می

 براش بخواد دلش گلم عروس ببینیم،هرچیم بریم باید حتماً نشده وقت. سازه می خودش براي داره رو رو به رو ي خونه

  .دارم رو تیام آرزوي من. کنم می مهیا

  :داد ادامه آقا حاج. انداخت من به نگاهی و کرد جور و جمع رو خودش مامان 

 کدوممون هیچ واسه نگرونی دل ،دیگه شه می هماهنگ محمد با که این جان تیام آمد و رفت مزایاي از یکی ـ 

  . کنیم جاري محمد امیر و تیام براي رو دائم عقد که تر صحیح لحاظ هر از کنم فکر. نیست

  :گفت عجله با بود شده تمام طاقتش که محمد امیر 
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  .دوزین می و برین می دارین تند تند حاال شیطونه کار عجله میگین همیشه جون آقا ـ 

 جایزه ازدواج این اصالً ببینن بدین خون آزمایش برین شما حاال جان پسر. نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در ـ 

. داره نمی بر کردن دست دست کارها اینجور هیچی، هم بعدش باشه مردم دختر روي اسمت نمیشه که همینجوري

  .کنه تهیه رو الزم هاي گمبرگه می موسوي آقا حاج به من آزمایشگاه برین صبح فردا همین اصالً

  :گفت مامان 

  نیست؟ زود خورده یه دائم عقد براي اما موافقم خون آزمایش با آقا حاج ـ 

 یاد می خواستگار داره نفیسه دختر براي االن. کنیم رفتار جهت هر به باري عروسمون با نداریم رسم ما دکتر خانم نه ـ 

) کرد اشاره محمد امیر و من به و( ها این نیست درست کنه می عقد زودي به اونم... انشاءال شده انتخاب یکی یعنی

  .شه می قرص دلتون برین می تشریف دارین هم شما. بمونن اینجوري

  :گفت مامان 

 رو تیام نظر خواد می دلم افتاد سریع خیلی اتفاقات این همه چون اما فرمایین می صحیح شما لحاظ خیلی از خوب ـ 

  .بدین من به فرصتی یه شه می اگه. خواد می چی دلش خودش بدونم خوام می بدونم،

 در نظرت بابا جان تیام بپرسم، من بذارین اصالً. شمائین اختیار صاحب بگیرید، فرصت بخواد دلتون چقدر هر شما ـ 

  چیه؟ دائم عقد مورد

 اصالً بگم چی من حاال. کنن می سوال ها کوچکتر ما از رسن می بست بن به وقت هر بزرگترها این چرا خدا اي 

 ها دختر با نتونه دیگه تا اش شناسنامه تو بره اسمم خدامه از دارم دوست رو محمد امیر که من تازه نکردم فکر خودم

. زدند می دارش داشتند انگار. بود کرده گردش که بس بود قرمز چشماش کردم، نگاه طرفش به چشمی زیر. بره بیرون

 تالفی. گی می بیراه و بد زنی، می سیلی من به. بگیرم ازت حالی یه گفتم دلم توي. بود ما ي همه دهان به چشمش

  :گفت بلند بود شده تمام طاقتش که خانم حاج ، زیر انداختم رو سرم. آرم می در سرت رو ها این ي همه

  ....انشاءالـ مبارکه رضاست، عالمت سکوت ـ 

  :گفت آقا حاج 

  دختر؟ نه یا آره. بگه خودش گلم دختر بذار شما کن صبر خانم حاج ـ 

  :گفتم لرزانی صداي با و کردم جمع را خودم 

  .بفرمائین شما هرچی باشه ـ 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۶١ 

 و خندید مامان. زد غیبش بعد. دهانم گذاشت نقل یک و پرید خانم حاج و فرستادن بلندي صلوات آقا حاج و خانم حاج 

  :گفت

  .مهندس باشه مبارك ـ 

  :گفت خندید می که حالی در آقا حاج. داد تکان واج و حاج را سرش محمد امیر 

  . ما خانم مونس این زد غیبش کجا دونم نمی ـ 

  :گفت آقا حاج. شد پیدا خانم حاج ي کله و سر که بود نشده تموم آقا حاج حرف هنوز 

  .خوردس پاك شیر زنی، می آتیش رو موش انگار بفرما ـ 

  :گفت و گرفت طرفم به را جعبه و نشست کنارم کوچک خاتم ي جعبه یک با خانم حاج 

  .کن بازش ـ 

 طرز که گردنبند فهمیدم تازه گرفتمش دستم توي وقتی نفهمیدم نگاه اولین توي. کردم بلند آرام و گرفتم را جعبه 

 حاج. بود الماس از پر هم گردنبند زنجیر. بود کرده پر را دستم کف. بود کننده خیره و درشت هاي الماس از پر زیبایی

  :گفت خانم

 می. دارم که چیزیه عزیزترین یعنی عزیزه، برام خیلی این تو، گردن بندازمش خوام می. بوده مادربزرگم مال کلیه این ـ 

  !خوب. عزیزت گردن بندازش توهم عزیزم گردن بندازمش خوام

 گرداندم آقا حاج طرف به رو بارونیم چشمان وقتی. بوسید را رویم و گردنم انداخت را گردنبند آلود اشک چشمانی با 

 خانم حاج به دلم توي بود خانم حاج عاشق آقا حاج. بریزه اشک آقا حاج بودم ندیده حاال تا. نمناکه هم او چشمان دیدم

  .شد حسودیم

  :گفت آرام مامان

  .نیست الزم کارها این دین، می خجالت را ما مدام که هم شما خانم حاج ـ 

 دونه یه بدمش تونم نمی که ها دختر به بدم؟ کی به ندم تیام به رو گردنبند این دکتر خانم چیه؟ ها حرف ،این وا ـ 

. گذاشتم و دادم هدیه کافی اندلزه به ها اون براي ضمن در) خندید(شه می دعواشون مطمئناً تا، سه هم ها اون است

  .خودمه گله نوبت حاال

  :گفت و خندید آقا حاج. کشید آغوش به محکم مرا و 

  چقدره؟ دخترت مهر خانم حاج ـ 
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  :گفت و کرد فکري خانم حاج 

  .بخوان دکتر خانم و خودش هرچی ـ 

  :گفت مامان 

  .احترامه و عالقه و عشق مرد و زن ي سرمایه خانم حاج. ندارم اعتقادي چیزا این به من ـ 

  .پیغمبره سنت. دختریه هر ي پشتوانه این ولی درست، که ها اون ـ 

 مامان ي خونه بمونه که بهتر همون بشه خوشبخت اش مهریه ي پشتوانه به بخواد که دختري کامل احترام با ـ 

  !خواست می پدرش که همون... الـ کالم من دختر مهر باباش،

  :گفت آقا حاج و همینطور هم آقا حاج و خانم ،حاج زدم لبخند بهش 

 امیر. نامش به زنم می اش هدیه عنوان به رو ، روبهرو عمارت از دانگ سه من ي اجازه با پس متین، شما حرف ـ 

. نیست چیزي اون از تر باال که... الـ کالم که هم اش مهریه اش، قباله پشت زنه می رو خدا ي خانه سفر هم محمد

  خانم؟ حاج هستید راضی شما

  :گفت و داد تکان سري باز خانم حاج 

  .خدا به لُعبتیه دخترم... ماشاءالـ هزار نیست، بد اي ـ 

  : پرسید ازش حاجی وقتی باالخره. بزنه رو یکی بشه بلند خواست می دلش بود معلوم محمد امیر ي قیافه از 

  محمد؟ چیه نظرت ـ 

 هم ،نتیجه نوه براي هم دیگه دیقه سه دو. دوختین و بریدید دتون.خ... ماشاءالـ که شما حاجی! کنم؟ عرض چه... والـ ـ 

  .کنید می ریزي برنامه

  :گفت آرام. داره حضور اونجا مامان آمد یادش تازه انگار پائین انداخت را سرش بعد 

  .دکتر خانم نیستین شما منظورم البته ـ 

  :گفت حاجی و خندید مامان 

 ي جایزه بیارین برام نوه هرچندتا که اینه خوام می زیاد نوه من بگم حاال همین از نیست، هم بدي چندان نظر خوب ـ 

  .دارین پیشم خوب

  .بودم لبو رنگ به خجالت از که من و بود شده سرخ عصبانیت از که محمد امیر بجز خندیدند همه 
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 تا خانم عشرت. روز اون فکري بی خاطر به هم بعدش و کردم خواهی عذر قبل شب حرف خاطر به مامان از شب آن 

  :گفت و کرد بیدارم و بوسیدم مامان بعد روز صبح. شد می آب دلش توي قند و کرد می پیچمان سوال مدام خونه دم

  !!امروز اخالقه خوش هم قدر چه. نشده پشیمون شادومادت تا کن عجله دختر پاشو ـ 

  :گفتم دستپاچگی با. بریم خون آزمایش براي روز اون بود قرار آمد یادم یکهو 

  .بدین فرصت من به دقیقه ده ،فقط دقیقه ده ـ 

 دوش سریع. کردم سالم تندي. زمین توي برم بشم آب خواستم محمد امیر دیدن با هال توي پریدم دست به حوله و 

 رو پر و کردم باز را حمام در آرام. فرستادم لعنت خودم به بیرونه محمد امیر آمد یادم تازه که پوشیدم را ام حوله گرفتم

 آبی شال و رنگ کم آبی کوتاه مانتوي با سفید برموداي شلوار سرم باالي کردم جمع را موهایم اتاقم، توي پریدم رو پر

 کرد نگاهم چشمی زیر دست به فنجان محمد امیر. بیرون آمدم اتاق از دست به عطر. کردم تن به سفید و رنگ کم

  :گفت عاقبت و کرد دست اون و دست این کمی. بود شده سرخ.

  .نیست ریم می که جایی مناسبه این کنی عوض رو لباست شه می ـ 

 آرام. کشید سرك آشپزخانه توي از خانم عشرت. نزد حرفی ولی کرد نگاهم آرام بود نشسته دستش کنار که مامان 

  :گفتم

  چیه؟ ایرادش ـ 

  :گفت و کرد نگاه ساعتش به کالفه 

  .باش زود شه می دیر داره بریم باید ـ 

 سفید شلواري دامن.  حساسه من لخت پاهاي به افتاد یادم بپوشم باید چی دونستم نمی که حالی در اتاقم به برگشتم 

  :گفتم خودم پیش. شد بامزه خیلی که پوشیدم مانتو زیر را بلندم

 و شد بلند جا از یکهو آهنی آدم مثل انداخت من به نگاهی نیم بیرون اومدم! خانم تیام آفرین جدیده، مد یه اینم حاال ـ 

  :گفت

  .خدانگهدار دکتر، خانم اجازه با ـ 

  :گفت و زد چشمکی مامان. پوشید را هایش کفش در دم رفت و کرد خداحافظی هم خانم عشرت با 

  .بگذره خوش ـ 

  .شد می پخش ماشینش توي از شناختمش نمی که اي خاننده صداي. ماشین توي رفتم و خندیدم 
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   شود سر به همگان بی 

  شود نمی سر به تو بی 

  :کردن صحبت به کرد شروع و گرفت را اي شماره باالخره. بود گرفته ضرب ماشینش فرمان روي کالفگی با 

 از رو مریدن ي پروژه ي پرونده نیومدم اصالً یا) کرد مکثی(شرکت رسم می دیر من ـ ندارم حال سالم ـ سامان الو ـ 

 بی همدان ي پروژه از روزه چند نیست، خبري فرهاد و حمید از ببین بزن سر یه بعد بشه مرور باید بگیر صالحی خانم

 رو کاریم چارت. ندارم حوصله خالصه دونم نمی. زدم می حرف عثمانم با باید کنم فکر بپرس صالحی خانم از. خبرم

 حاال. اینجا نه بودم، اونجا االن که نبود واجب اگر نه جایی، رم می دارم نه.گرم دمت. باش داشته هوامو. کنم نگاه

  .علی ،یا حداحافظ فعالً دیگه ببینم، حاال شب باشه خوب ندارم، حوصله اصالً سامان داري، حال بابا برو نیست، وقتش

 رسیدیم آزمایشگاه به. بود رفته سر ام حوصله هم من و بود سنگین شهر مرکز ترافیک گرفت ضرب فرمان روي باز 

  :گفت من به. دادیم خون رفتیم شلوغی اون توي بعد آزمایشگاه مسئول به دادیم داشتیم همراه که هایی برگه

  .بیام من تا جا همین ایستی می ـ 

 خانم از. رفت باال اطالعاتم میزان کوتاه مدت اون توي. برگشت قبل از تر دمق و رفت و کرد اشاره اي گوشه به و 

  .گیرن می ادرار تست ازشون اتاق یه توي برن می هم با اعتیاد تست براي را آقایون که فهمیدم دستیم بغل هاي

  .کشد می خجالت آدم خدا به زشت چه 

  :گفت مسئوله رفتیم که پائین. شدم سرخ دیدمش وقتی 

  .شه می تشکیل دیگه ساعت نیم تا ها کالس ـ 

  :گفت و کرد نگاه ساعتش به کالفگی با بود شده گیر غافل که محمد امیر 

  .نداریم کالس ما محترم خانم ـ 

  .دارین زناشویی آداب کالس االن آقا چی یعنی ـ 

  .دونستم نمی نگرفتم زن حاال تا من ببخشین، ـ 

  ....پشت از مگه وا، ـ 

  :گفت کالفگی با محمد امیر خورد را حرفش و 

  ...هرچی کنیم، پرداخت چیزي یعنی. کنم حذف رو قسمت این هست راهی ببخشین ـ 
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  .کنیم کاري همچین نداریم اجازه هم ما دولتیه اینجا آقا ببخشین ـ 

  :غرید لب زیر و رفت کنار باجه از 

  .موال به کنه می مخصوصاً. کردنت معرفی آزمایشگاه این با حاجی شکر رو مذهبت ـ 

 زمین به کفش با که حالی در تر طرف آن. شد گرفتن شماره مشغول و کشید کناري به بودم ایستاده واج و هاج که مرا 

 و اي سرمه اسپرت شلوار انصاف، بی داره تیپی چه خدا اي. زد حرف موبایلش با زد می لگد زمین به و کوبید می

  .بیاژه چرمی بند ساعت و کمرنگ آبی و ،مشکی اي سرمه طوسی، هاي راه با سفید پیراهن

 موهایش تمام ترسیدم می سوخت می دلم. زد می چنگ بهش هایش دست با هی و بود داده باال سمت به را موهایش 

  .آقایون با او و ها خانم با من کالس سر رفتیم باالخره تا خورد حرص آنقدر. بکند را

 دهان از که حرفی هر با راهنمایی چراغ مثل برم دورو هاي دختر.چیه به راجع فهمیدم تازه شد شروع کالس وقتی

  . بود خالصه و نرمال خیلی ها حرف این نظرم از من اما. شدند می رنگ به رنگ آمد درمی بهداشت مسئول

. کنم شرکت پسر و دختر روابط موضوع با جلسه یک در کالس یک در میامی در داد اجازه مامان شدم ساله16 وقتی 

 در حتی کردم می مراعات بیشتر خیلی بعد به روز آن از. بود مخالف جنس به راجع اطالعاتم منبع جلسه یک همان

 خصوصیم زندگی از یا نبینند را شخصیم هاي لباس که بود حواسم همه.بودند برادرهایم مثل که رایان و جاناتان مقابل

  . اند شده تر دقیق لحاظ همه از هم ها آن بودم مطمئن. نشنوند چیزي

  :گفت آزمایشگاه مسئول 

  .شه می حاضر فردا ها جواب ـ 

  .برگرداند را رویش محمد امیر زده بهت هاي چشم مقابل در و 

 به سرعت به توانست می تا.کردم را کار همان هم من. شد ماشین سوار و رفت بیرون و گرفت را راهش محمد امیر 

  :گفت و گذاشت گوشش کنار را تلفن ،سریع همراه گوشی زنگ با رفت اتوبان سمت

! جا؟ اون کشوندي می رو ما باید حتماً آزمایشگاه همه این. دیگه نداري اطمینان ما به شما یعنی ،....ایوالـ حاجی، الو ـ 

 می و راستم و چپ دست ببینی یا شی؟ مطمئن اعتیادم از خواستی می. بکنم تونستم می کاري چه من مثالً حاال

 لبخند ها مدت از بعد( گم نمی خانم حاج به ـنترس چی؟ از ـ دستخوش شمام پسر من حاجی بابا اي! نه یا شناسم

. عالفن مردم انگار. بیاین فردا گفتن ندادن امروز که جوابشم. حاجی خدا به زلیلی زن) بست نقش لبانش کنار کوچکی

 رو ریخته کار کلی برم عمراً که من. بگیریم بریم باید رو برگه ولی بزنید تونید می هم زنگ گفتن. ندارم وقت که من

... الـ شاء ان. حقیقته چیه. بگیریم رو برگه نشه الزم اصالً شاید کریمه خدا فردا تا حاال. بیاره بره بره پیک دم می. سرم

 کرد نگاهی نیم من سمت به یکهو(ها شما دادین گیري چه دونم نمی. بردارین من کچل سر از دست شما بشه همونم
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 ما. باشین سالمت ـ حاال. دارم برنامه اجازتون با نیستم خونه من امشب بده، دروغ گین نمی مگه اینجاست آره) گفت و

  .خداحافظ شما، قربان. بوسیم دست شمائیم کوچیک

  :گفت و برگشت من سمت به 

  .شه می سیاه روزگارت واال نخوره هم به خونامون باشه، منفی آزمایش جواب کن نذر برو ـ 

  چی؟ برا ـ 

 که این برا کردم، جمعت قبرستون کدوم از دیروز نرفته یادم هنوز که این برا نمیاد، خوشم رو پر زن از من که این برا ـ 

  !!بگم؟ بازم)کرد مکثی(اینکه برا نیستی، من ي تیکه که این برا ره، نمی ات کله اون توي حرف

 رو خودم کردم سعی رسیدم که خونه. نزدیم حرفی دیگه شدم، خیره رو به رو به ببینه رو چشمام اشک خواستم نمی 

 در حال و آشپزخونه بین که هم خانم عشرت. نبود پیداش اصالً که هم مامان. شد می مگه ولی کنم زدن تست مشغول

  .کرد می کار چه داشت دانم بودنمی آمد و رفت

 برنامه و کارها و داره بلیط بعد هفته سه براي گفت می مامان. ندیدم حسابی و درست رو مامان شام میز سر روز آن 

  .کرده را هایش ریزي

 تا شب آن. زدم رویش به محوي لبخند و) مهمه؟ مگه گفتم دلم توي(میشه؟ چی تو تکلیف ببینیم باید فقط گفت می 

 با و شدم بیدار نبود کن ول که تلفن زنگ با. دیدم کابوس برد خوابم که هم وقتی شدم دست آن و دست این صبح

  :گفتم و گذاشتم گوشم کنار را گوشی تنبلی

  چطورین؟خوبین؟) کشیدم کوچکی خمیازه(خوابیدم دیر دیشب نه! خانم حاج سالم بله، ـ 

  .اومد ها آزمایش جواب ـ 

  :گفتم و جام تو نشستم راست یکهو 

  شد؟ چی خوب! جداً ـ 

 حاضر باید همین براي گلم دختر. بگیریم عقد مراسم دیگه شنبه پنج شد قرار زدم زنگ مامانت به شکر،... الحمدالـ ـ 

 ي بنده. بکشین رو زحمتش خودتون میشه اگر گفت بریم هم با گفتم دکتر خانم به. خرید بریم دنبالت میام چون بشی

 می رو همین. کردم سرشون به دست بیان خواستن می ها دختر دنبالت، یام می دارم من گلی خوب. زیاده کارش خدا

  !نه؟ دیگه، گن
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 حاضر که همین. نده ازدواج اي به تن ولی بمیره حاضره محمد امیر نداشت خبر. بود خوشحال چقدر خانم حاج طفلک 

 اهمیت برام بودم قیافه و هیکل و قد اون کور که من ولی بود عالمت بزرگترین خودش بریم، خرید هم با بود نشده

  .میشه مند عالقه بهم من مهربانی و صبر و زمان مرور با کردم می فکر و نداشت

  

  9فصل

 داشت ،رویش رو مغازه اسم جالبی طرز به که زیبایی تابلوي اگر ورود بدو در. بود فروشی جواهر رفتیم که جایی اولین 

  .فروشیه طال دونستم نمی اصالً بود، آویزان بیرون که گردنبند دوتا اون دنبال به و دیدم نمی

 کرد انتخاب برایم خانم حاج که را ها حلقه گرانترین از یکی تاب و آب کلی با. شناختند می رو ضرغام خانم همه اونجا 

  .اعال بسیار و بود قیراط3 تقریباً حلقه وسط سنگ. 

 من گفت و گذاشت برایم را چک دسته مامان آمد یادم بریم، که کرد می درست را چادرش داشت ضرغام خانم حاج 

 حاال... من یعنی محمد امیر براي باید گفته مامان خانم حاج ببخشید گفتم عجله با. کنم خرید محمد امیر براي باید هم

  !دیگه؟ کنیم کار چه

  :گفت و کرد اي خنده خانم حاج 

 ي حلقه یه فقط کنه نمی دست که جواهر و طال محمد امیر. نباش نگران عزیزم بیا. برم دختر تو قربون من الهی ـ 

  !نذاره قال رو ما دیگه دفعه تا گیره می یاد می خودش اونم کافیه، براش پالتین یا نقره ي ساده

  :گفت و خانم حاج حرف وسط پرید جواهري صاحب مباشري آقاي 

  .داریم اي ساده و شیک هاي حلقه چه خانم حاج ـ 

 خریداري ساده اما سنگین و شیک اي حلقه بخرم محمد امیر براي رو چیز بهترین خواست می دلم که من انتخاب با 

 سپس و کرد بش و خوش خانم حاج با حسابی آنجا صاحب شفیعی خانم. رفتیم مدرن مزون یه به جا آن از بعد. کردیم

 ساتن لباس یک عقد براي. بدیم سفارش لباس و کفش و کیف اینترنت از من همراه تا فرستاد را لیال اش خواهرزاده

  .کردم انتخاب بود شده گلدوزي ابریشم با دامن ي لبه و باالتنه ي حاشیه که پف کمر از دکلته رنگ شیري دوشس

 صورت همان به هایش لبه روي که بود لباس همراه فرم خوش کُت کرد جلب لباس به را خانم حاج توجه که چیزي 

 خانم و خانم حاج اصرار با. آبشار حالت به فرمی خوش گیپور با بود آرنج نزدیک تا کُت هاي آستین. داشت گلدوزي

 نمی تاج من که کردم کفش یک در را پاهایم چون و کردم انتخاب سرم براي رنگ شیري ي ساده تور یک شفیعی

  .کنم انتخاب را داري دنباله و بلند تور کرد مجبورم لیال خوام
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 خانم حاج کرد اصرار مامان هرچی. کردم تعریف رو روز اون ماجراي خانم عشرت و مامان براي وقت دیر تا شب آن 

  .دلگیره محمد امیر دست از دونستم می خونه، برگشته حاجی چون بره باید گفت بود هم در خیلی. نموند

. بدیم سفارش و کنیم انتخاب رو شام منوي و گل دسته و کیک و دعوت کارت تا اومد دنبالم خانم حاج صبح فردا 

 شکوفه پر شاخه یه رویش که رنگ شیري و بود بزرگتر دست کف از ریزه یه که گوش چهار و ساده دعوت کارت

 نوشته داخلش و. بود کارت خود روي باریکش شاخه یه فقط که سفیدي هاي شکوفه از بود پر کارت پاکت و بود بهاري

  .بود شده

  بهار عشق از پر 

  ضرغام امیر سید خانپور تیام 

  منت دیده بر مقدمتان 

  .../ .../... تاریخ 

 بدون و پایه بدون شکل مکعب طبقه پنج و بود شده تزئین دستم گل شبیه هاي شکوفه با که رنگی شیري کیک 

 لبه فقط ساده خیلی شد قرار باشد محمد ماشین باید کردیم می فکر که هم را ماشین گل و. دادیم ،سفارش بود فاصله

  .باشد دستم گل هاي شکوفه شبیه که بشه کار کمرنگ صورتی و کمرنگ زرد و سفید گلهاي جلو و عقب پنجره ي

 را شیرینی و میوه و دسر و غذاها ترین قیمت گران و ترین سنگین داد دستور نامزدي شب برنامه مدیر به خانم حاج 

 با وسیع و مجزا هاي اتاق از یکی در عقد سفره. شد انتخاب همرنگ وسایل زنانه و مردانه سالن. بگذارد لیست توي

 از شمعدان و آینه درمورد برنامه مدیر وقتی. شد تزئین بهاري هاي شکوفه و شیري و طالیی یعنی رنگ ترکیب همان

  :گفت و شد رنگ به رنگ خانم حاج پرسید ما

  . شه می تهیه بدونین فقط نباشید نگران ـ 

 یک همراه به زیبا نقره شمعدان و آینه دست یک. رفتیم تذکرات آخرین کردن گوشزد از وبعد کشید مرا دست سپس 

  .بود من عقد ي سفره ي هدیه اعال نقره ي جعبه و ابریشمین جلد با کوب طال نفیس قرآن

 ما طرف از. یاد نمی ذهنم به زیادي چیز آورم می فشار ذهنم به چقدر هر. گذشت خواب یک مثل هفته اون کل 

 که ام عمه بجز نداشتیم ایران در فامیل مامان و من آخه. بودند ها دعوتی تنها من دوستان و بابا و مامان هاي همکار

  . ببینمش بخواد دلش کردم نمی هم فکر و بودمش ندیده هرگز

 از تازه رسید دستشون به کارت وقتی تازه چون داشتند حق یعنی بودند شوك در ها مدت براي یاسی و پانی و نگار 

  . بگم واسشون رو ماجرا من و بردارند سرم از دست تا زدیم هم ي کله و سر توي کلی و شدند باخبر موضوع



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۶٩ 

 رفتیم مامان با و خوردیم صبحانه و گرفتم دوش و کرد بیدارم مامان صبح.. رسید راه از موعود ي شنبه پنج زود خیلی 

  .بودند آمده هم حسنی و مبینا و مهیا و دخترهایش و خانم حاج. گاه آرایش

  :گفت مامان. کردن کار صورتم و سر روي کرد شروع آرایشگر. بود نگران مائده و سمیه و ونفیسه خانم حاج صورت 

  .نداره آرایش اصالً انگار است ساده خیلی ـ 

  :گفت آرایشگر 

 کرد می دود برام اسپند که خانمی به خانم حاج... .ماشاءالـ هزار خوشگله که بس خواد نمی آرایش دختر این آخه ـ 

 تعجب با.بریزه دورم و کنه سشوار آورد در بیگودي از وقتی رو موهام خواستم آرایشگر خانم از. داد سنگینی شاباش

  :گفت

  .دختر پیچیدم اینقدر رو تو سر چی برا من پس وا، ـ 

  .دونم نمی ـ 

  .باشی داشته فرقی یه باید عروسی تو که شه نمی آخه ـ 

 کرد می استفاده فرصتی هر از بودم مهیا با که مدتی توي بود شده عوض خیلی هم همونجوري کردم نگاه آینه توي 

 آرایش از دانستم می حاال و بگه برام محمد امیر هاي خواسته و ها اخالق از نخوره بر بهم که طوري و مهربانی با تا

 قبلم از صفیدتر صورت حاال و ابروکردم و اصالح جا همان بودم آمده قبل روز دو. آید نمی خوشش وارنگ رنگ و غلیظ

  .بود غریبه هم خودم براي بود باال سمت به کمی که حالت خوش ابروهاي با

  :گفتم دوباره 

 بود معلوم که آرایشگر خانم. بزنین برام هم کمرنگ لب رژ یه و بذارین باز رو موهام شه می اگر کنم می خواهش ـ 

  :گفت گرفته حرصش خیلی

  .کن پاك نداشتی دوست هرجاشو. چشم گفتم منم مالیم گفت مامانت دختر، شه نمی که لب رژ یه فقط ـ 

 کردم باز را هایم چشم آرایشگر خانم دست نوازش با وقتی. ببینم را کار پایان تا بستم را هایم چشم تردید با هم من و 

  :گفت که گذشته سال یک کردم خیال

  .نکردم درست عروس ساعت یک زیر حاال تا کار سال همه این توي من ـ 
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 صدفی سایه و مداد و ریمل با مالیمی طرز به که چشمانی با بود ریخته دورم لخت موهایم. کرد اشاره آینه به و 

 صورتم چقدر ها رنگ توازن واسطه به پوستم همرنگ پنکیک و لبم رنگ رژ و مالیم صورتی ورژگونه بود شده خمارتر

  :گفت شد نمی باورش هم خودش انگار که آرایشگر خانم. بود کرده عوض را

  .شدي پریا مثل تو دختر همین،. کردم کار موهات روي هم ساعت نیم و کردم آرایش دقیقه15 توي تورو من ـ 

 او کمک با. نیاد خوششون سادگی این از بقیه ترسیدم می چون. ببینند مرا همه بعد و کنم تنم لباس اول کردم خواهش 

 موهام به گیره دو وسیله به رو سرم روي تور و کردم تنم رو ژپون هاي الیه و کفش و لباس همکارانش از دیگه یکی و

 دست که بودم خوشحال آنقدر. خواستم می که همونی بود شده شدم خوشحال خیلی دیدم را خودم وقتی. کردند وصل

 چشم بعد و کرد دستم را رنگم شیري گیپور کوتاه دستکش لرزان هاي دست با زده ذوق آرایشگر خانم. لرزید می هایم

 و گذاشت قلبش روي را دستش خانم حاج. بودند من مبهوت همه. بود سکوت جا همه کردم باز وقتی و بستم را هایم

  .گریه زیر زد

  :گفت و کرد بغلم پرید مهیا

  .شدي ها فرشته مثل دختر خدا اي ـ 

  :گفتم و زدم لبخند 

  .تري خوشگل خودت که تو ـ 

 مثه(آشنایش هاي چشم مالیمی، آرایش با و بود ریخته دورش فرم خوش موهاي. بود شده خوشگل مهیا هم واقعاً و 

 عین در. داشت تن به مالیمی سبز لباس. بود داده زینت دانست نمی کس هیچ را رنگش که) چشماش بود محمد امیر

  .زیبا سادگی،

 بلند دامن کت مالیم، آرایش و عسلی مش با بود کرده کوتاه را موهایش مامان. بودند شده ناز هم حسنی و مبینا 

 که اي قهوه کرم تکهی دو لباس با بود کرده جمع را موهایش خانم حاج. خاکستري سبز رنگ به چسبان و مجلسی

  :گفت گرفت بغلم وقتی. بودند شده قاطی هم در هایش رنگ

  .بشم روسفید پیشت امیدوارم خانم فرشته شدي ناز چقدر ـ 

 جمع زمین روي از رو ایش نقره طوسی شب لباس کرد می سعی جالبی طرز به که نفیسه. چیه منظورش دونستم نمی 

  .کرد می فرار من نگاه زیر از انگار دست به گوشی کند

 به نگاهش گاهی هراز. کند مشغول شینیونش آویزان تارهاي با را خوش کرد می سعی و بود گرفته جبهه در کنار مائده 

 رنگ طالیی خوش دامن و کت به و انداخت پائین را سرش سپس گرفت نظر زیر را سالن سریع بعد.رفت می در سمت
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 نفهمم من که جوري کردند می سعی و بودند گرفته را خانم حاج دور مامان و سمیه. زد زل چسبانش و دوخت خوش

  .کنند پچ پچ

 جلو که درحالی نفیسه دیدم یکهو! ریم؟ نمی چرا پس گرفتم رو برم و دور آمار که بس رفت سر ام حوصله خدا اي 

 مهیا فریاد اگر هم مائده و مامانش طرف رفت و گفت مائده گوش توي چیزي یه و دوید بود گرفته دست به را دامنش

. سمیه و مامان او دنبال به و رفت بیرون بود سرش روي چادرش حاال که خانم حاج. بود رفته بیرون چادر بی نبود

 چادر وسایلش نکردن پیدا از عصبی که مائده و داد می جا روسري و مانتو توي رو خودش داشت کالفگی با که نفیسه

  :گفت مهیا به آرام ابرو و چشم با باالخره و کرد نگاه در الي از حسنی. پرید بیرون و قاپید را مهیا

  !اومده دایی ـ 

  :گفت و فشرد سینه به را من و زد می لبخند مهیا 

  .عروسی بریم باید که خانم عروس ،پاشو... الحمدالـ خوب ـ 

 ولی بردارد بود آورده برایش حسنی که را چادرش و روسري و مانتو رفت و داد را مهیا چادر عجله با و برگشت مائده 

  :گفت و برگشت راه وسط

  .کنیم حاضر رو تیام بدویید رفت می یادم داشت برسرم خاك واي اي ـ 

 داشت طالیی هاي رگه رویش که حریر رنگ شیري چادر مائده. کشیدند صورتم روي را تورم آرایشگر خانم کمک با 

  :گفت مهیا به و کرد منظم سرم روي

  .اس آماده بگو ـ 

 می را نفیسه و سمیه زور به همکاراشون از یکی که حالی در و شدن مشغول عکاس و فیلمبردار ثانیه چند عرض در 

 را سرم شد بلند هلهله صداي وقتی. بودند ظاهرشو و سر کردن درست حال در عجله با اما خانم حاج و ،مامان تو فرستاد

 فیلمبردار جواب در و دستم توي گذاشت را گلی دسته سریع خیلی.دیدم نمی چیزي تور همه اون زیر از ولی کردم باال

  :گفت می که

  .داماد آقا بزنید باال رو خانم عروس صورت تور ـ 

 دیدم زندگیم در که نگاهی سردترین در نگاهم و زد باال را صورتم روي تور کالفگی با اسپند ي خفه بوي میان در 

 و مامانم دست بوسیدن از بعد و صورتم روي انداخت را تور فیلمبردار دستور به آهسته خیلی نزد حرفی خیچ. شد منجمد

  :گفت نفیسه اما بیاد باهامون داره اصرار خانم حاج که شنیدم می. کرد کمکم ماشین توي شدن سوار در مامانش

  .دیگه ریم می سرشون پشت هم ما نباش نگران که، شه نمی مامان ـ 
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 پیاده باغ جلوي بعد. گرفت فیلم صحنه چند و شد ماشین سوار فیلمبردار بار یک. سکوت و بود سکوت ماشین توي 

 عکاس و فیلمبردار هاي خانم دست از حسابی محمد امیر بود معلوم. کردیم اجرا را فیلمبردار و عکاس دستورات و شدیم

 و ببوسه رو من یا کنه نگاه صورتم توي یا کنه بغل را من مثالً یا بزنه لبخند باید گفتند می بهش چون. بود شده کالفه

 و رنگ کرم شلوار کت با.بود شده همیشه از تر تیپ خوش دیدمش، می من ولی بینه نمی رو من او که دیدم می من

 دست با و بگیره بغل مرا گفت عکاس خانم وقتی.  اش زده باال موهاي و مات طالیی کراوات و روشن شکالتی بلوز

 می عکاس خانم که بود چیزي این شدم می خیره نگاهش به باید کرد را کار این جدي چقدر. بیاورد باال را ام چانه

 می احساسش ام چونه روي حاال و بود نگاهش توي خشمی چنان کردم، می جرأت مگه! شد؟ می مگه ولی خواست

 خطبه و بود عقد سفره اون از بعد. بشه جمع فیلم و عکس بساط این و مامانم پیش برم زودتر کردم می دعا که کردم

 خُرد را من لرزان انگشتان تقریباً محکمش و سرد دستان با که محمد امیر حلقه و زنان ي هلهله و من جواب و عاقد

 به رفت یادم چیز همه مبینا و حسنی و مهیا و یاسی و پانی و نگار شادي و خنده و شوخی به که مراسم از بعد و.کرد

 از جدي خیلی فیلم و عکس از بعد و بود کوتاه مرتبه دو خوشبختانه که آمد زنانه سالن به محمد امیر که وقتی از غیر

 از حسابش که رفتند ام صدقه قبان و کردند تعریف من از قدر اون. خوردم ها بچه با را شام من و رفت و شد بلند جایش

 که آمد عجله با هم نفیسه.  برد عقد اتاق به مرا و آمد هراسان خانم حاج که بود مجلس هاي آخر. بود شده خارج دستم

  :گفت عصبانیت با محمد امیر

  .بودم هم شما با مامان لطفاً، بیرون شما ـ 

  .باشه مرگم روز ؟!تو با بذارم تنها رو بچه این من شه می مگه سرم بر خاك وا ـ 

  :گفت محمد امیر. چسباند خود به را من و 

  .کنم می خواهش ازت مامان ـ 

  .گی می من جلوي بگی خواي می چی هر 

  .نشه عوض نظرش خانم حاج خواستم خدا از ترسم از 

 آدماي دوربین جلوي کی ي اجازه با بپرسید کردتون بزك عروسک این از خواد می دلتون خیلی که حاال خوب خیلی ـ 

 جور هزار خودم خانم حاج خواستی می مدلی این زن اگه آخه...د. شدم گرفتار بدبختی عجب بابا ها،...وایسادي غریبه

 بیچارم خانم حاج کردي بدبختم. باشن داشته رو گذاشتن احترام و شعور حداقل که داشتم سراغ برات وارنگ و ،رنگ

 کردین حال خودتون. آوردین من سر بود کاري چه این آخه د،. سبحان معین، بباره قبرتون به نور خدا اي بابا، کردي

  . بدم پس رو همشون جور باید من حاال وقت اون. بگم چی دیگه که خانم فائزه از اونم شدین، شهید

  :گفت و محمد امیر ي سینه تو رفت عصبانیت با خانم حاج 
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 پسره. نکرده بلند من رو رو صداش ،هنوز باباته که بابات ها... کنی بلند من براي رو صدات نبینم! پره دلت چیه ـ 

 دلتم شده زنت ماه قرص مثل دختره. کوتاهه دنیا از دستشون که خواهرته و برادر درباره کردن صحبت طرز این نادون

  کنی؟ می خالی این سر چرا پره دیگه جاي از دلت. بخواد

  :گفت زده جا بود معلوم حسابی که محمد امیر 

 رو ،آبجیم رو داداشام من خدا به خانم، حاج ندارم رو حرفا این جرأت من. کنم بلند شما روي رو صدام کردم غلط ـ 

 برام دلت شم می دیوونه دارم من خانم حاج. نیست بهشون توهین قصدم قسم روحشون به. خوام می چشمام مثل

  ...ها مونه می دلت به داغم خانم حاج آخه د پسرت، دونه یه من بسوزه

  .حیا بی ي پسره بگیر گاز رو زبونت ـ 

  :گفت باشه گرفته تازه جون انگار که محمد امیر 

 پسرك این چشم جلوي زنم پریشون موهاي ناموسم، لخت بدن. خانم حاج دارم کار این با من برو شما گفتم که من ـ 

  کنم؟ کار چه من بگو شما خوردنش، می داشتن. بود ها

  مربوط؟ چه بچه این به خوب ـ 

  !انداخته؟ عکس کس نا و کس دوربین با وایساده کی ي اجازه با بپرسین بچه اون از کنین لطف شما خوب ـ 

  :گفت و گرفت بغل را من و آمد طرفم به دیدنم با خانم حاج. لرزیدم می داشتم. خوردم جا حسابی 

  نیست؟ خوب حالت جان تیام عزیزم، چیه ـ 

  :گفتم بودم داده دست از را زبانم کنترل که حالی در 

  .بم و خـ خـ نـ ـ 

 باز ي یقه و شده شل کروات بند با محمد امیر و زد می صدام دست به قند آب لیوان خانم حاج که آمدم خودم به وقتی 

  .زد می بادم و بود زده زانو جلوم کُت بدون و

  )بود آلود بغض خانم حاج صداي( یاري؟ می سرم به چه ببین محمد؟ کنی می کار چه ببین ـ 

 این شدم می دیوونه دیدم می هم بقیه و مهیا عکس اگه ببین کن فکر خوب نیست، خودم دست خانم حاج خدا به ـ 

 این عروس که حاال بده زحمت خودش به شینه نمی لحظه یه دختر این جونم مادر ،آخه د. زنمه نسبت بال دیگه که

  .نکنم شرمندشون که نکنم غلطایی چه شدم خانواده

  :گفت گرفته صداي با خانم حاج 
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  .مطمئنم من. نکرده که قصد از. گیره می یاد اس بچه این ـ 

 تربیت بچه حوصله من د،آخه. بگیرین بچه یه واسم که شما دست دادم رو عقلم چرا من. نیستم مطمئن من ولی ـ 

  .شدم می دار بچه خودم داشتم کردن

  .شی می هم دار بچه... الـ انشاء ـ 

  :گفت و پرید جا از فنر مثل یکهو محمد امیر 

  چیه؟ بچه شماست پاي جلوي این تا بکنم، غلط من ـ 

  .کنه می بزرگ رو آدم بچه. بود بغلم بچه بودم تیام سن هم من شه می بزرگ تیام موقعش به ـ 

 ال!شه؟ می درست چطوري بچه بگین بچه این به اول شه می پس. است بچه مشکل پس. شد عالی خوب خیلی آها ـ 

! شم دار بچه دارم، مشکل ماجرا اصل با گم می من. بدوش گین می شما نره گم می دارم من مامان آخه... ال اال اله

  ...دارم کار این با من بدین اجازه کنم می خواهش. کنم بدبخت هم رو دیگه یکی

 گنجشک مثل چطوري ببین شده آب اش زهره ام بچه) فشرد اش سینه به را من.( تیامه هم اسمش داره اسم این ـ 

  !سوزه؟ نمی دلت انصاف بی آخه د. لرزه می

  :گفت و موهاش توي کرد فرو را دستانش بعد و کرد پنهان دستاش با را صورتش محمد 

 این از عکس یه دیگه بار یه ،اگه گم می دیگه بار یه رو چیزي یه فقط. منه از اشتباه ، خانم حاج گی می راست شما ـ 

  .گذرم نمی فائزه خاك ارواح به دیدم اون و این دست تو رو

 کرد آرومم خانم حاج. افتادم نفس نفس به تا کردم گریه خانم حاج بغل توي کلی. زد بیرون اتاق از و برداشت را کُتش 

  :گفت و داد دلداري بهم و

 رگ کم کم متعصبه خیلی محمد امیر. شه می غیرتی جوري این که حساسه بهت محمد امیر که باشی خوشحال باید ـ 

  .یاد می دستت خوابش

 آقا حاج. بودند رفته همه تقریباً و بود مجلس آخراي. خندیدم نمی قبل مثل دیگه ولی برگشتیم سالن به و شدم آرام 

  :گفت مامان به و گذاشت محمد امیر دست توي را من دست

  .دخترته پشت شیر یه راحت، خیالت دکتر خانم ـ 

  :گفت و زد محزونی لبخند مامان 

  .شد می خوشحال خیلی بود خسرو دونم، می ـ 
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  :گفت خانم حاج 

  .باشیم امانتیش نگهداري قابل که... انشاءالـ.  بود بزرگی مرد بباره، قبرش به نور رو، خان خسرو بیامرزدش خدا ـ 

  .خانم حاج خانمین شما ـ 

 برگشتم شب. بود کرده رها را دستم محمد امیر که بود ها مدت آمدم خودم به وقتی. گرفتند آغوش در را همدیگر و 

 براش دلم کردم گریه خیلی. رفتیم بابا پیش ضرغام ي خانواده اتفاق به روز آن فرداي. خوابیدم مامان بغل توي و خونه

 عشرت کمک به هم من وسایل. بود هایش کار تدارك در چون شد شلوغ سرش مامان روز آن فرداي از. بود شده تنگ

 بسته مامان ابریشمی هاي فرش. شد جمع خانه وسایل تمام کم کم. شد منتقل آقا حاج منزل به کارگر دوتا و خانم

 می ها آدم. پائین انبار شد فرستاده یا شد فروخته یا من ي گریه میان در اش دیگه وسایل از خیلی همراه به و شد بندي

 را بابا و خودش ماشین و. بدهد اش اجاره که سپرد بنگاه به را خانه مامان. دیدند می را خانه و رفتند می و آمدند

  .بود بدهکار من به ماشین یک محمد امیر درضمن و نداشتم مه گواهینا من چون فروخت

 ضرغام حاجی ي خونه به خودم با که بود چیزایی وسایلش از دیگه سري یک ي اضافه به بابا دف و حافظ کتاب و تار 

 توي اتاق یک و. باشه اونها ي خونه مهمون را مانده باقی هاي روز نشد راضی مامان خانم حاج اصرار همه با. بردم

 حاج ي خانه ساکن تقریباً دیگه هم خانم عشرت که نماند ناگفته. باشیم هم با خودش و خودم که گرفت استقالل هتل

  :گفت و داشت نگهش اصرار با خانم حاج یعنی بود شده خانم

  .شوید می هم حال کمک و صحبت هم خانم ایران با اینجا اقالً ـ 

. کردم نمی بودم فرستاده آنجا به که هم را وسایلی فکر او وجود با. کرد قبول بود خواسته خدا از که هم خانم عشرت 

  .درسیم هاي کتاب جمله من

 گفتم می ها وقت بعضی. برم باهاش خوام می گفتم می ها وقت بعضی کردم می گریه مامان بغل توي ها وقت بعضی 

  :گفت می و داد می دلداریم مامان. شدم می سرنوشت تسلیم هم ها وقت بعضی بمونه

  .کنه می درست رو چیز همه زمان ـ 

 و. بذارم احترام بهشون خیلی و باشم رفتارم مواظب ضرغام حاج ي خونه توي که این از. کرد می سفارش خیلی مامان 

 یک مامان و رفتیم بانک به مامان با. خوبیم خیلی دختر چون تونم، می من راحته، خیالش که داد می اطمینان من به

 بود راحت خیالش جوري این. کردیم باز ماشین و اثاثیه و اسباب هاي پول براي خودش و من نام به مشترك حساب

 براي. مبادام روز براي آمد می شد می واریز بابا حقوق پول که حسابی به هم خانه اجاره پول. دارم دسترسی پول به من

 می زود ولی شام یا نهار براي زدیم می سر خانم حاج ي خانه به ها وقت بعضی. بود مهم خیلی ها چیز این مامان

  .بود کمرنگ سایه یک بود هم اگر یا نبود محمد امیر ها وقت بیشتر. باشیم هم با بیشتر تا رفتیم
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 زدن هم به چشم یک توي. زدیم حرف کلی و رفتیم بابا پیش هم رفتنش از قبل روز. زدیم می سر هم بابا به مامان با 

  . رسید خداحافظی روز

 رسمی خیلی اما محمد امیر ، خانم عشرت و ضرغام آقا حاج و خانم حاج یعنی شد کباب همه دل که کردم گریه اونقدر 

 را سرش هم او و گفت چیزي گوشش در و کشید طرفی به را او مامانم و فشرد بود محرمش حاال که را مادرم دست

  .داد می تکان

. بود سخت برایم خیلی. ریختم می اشک من و بودند کرده بغلم هردو خانم عشرت و خانم حاج ماشین در. رفت مامان 

  :گفت خانم حاج رسیدیم خانه به وقتی

  .بخواب خودم پیش امشب ـ 

 باال طبقه به خانم عشرت و خانم حاج با همین براي. شوم آزارشان ي مایه نرسیده هنوز نبود درست نکردم قبول من و 

  .رفتم جدیدم اتاق و

  

  10فصل

 دونفره خواب ،سرویس روشن صورتی و تیره گلبهی راه راه ساتن هاي پرده با مبله کامل اتاق یک کردم باز که را در 

 رنگ با ابریشم تمام تبریز متري6 فرش یک. بود ها پرده ست ملحفه روتختی و داشت طالیی هاي رگه که رنگ نباتی

 ها پرده با تخت طرف دو هاي خواب چراغ حتی. پوشاند می را اتاق فضاي.داشت گابهی هم خیلی که شاد آمیزي

 سنگ خانم حاج طفلکی. بود کننده خیره کرد می تر نورانی را اتاق شفاف هاي کریستال با که اتاق لوستر. بود هماهنگ

 خیلی او از و بوسیدم را ،صورتش ندهم را محبت همه این جواب توانستم نمی. کند خوشحال را من تا بود گذاشته تمام

  .ردم تشکر

 هایم کتاب بود بدبختی هر با روز اون فرداي از بود نمانده کنکور به چیزي. نباشم تنها تا موند پیشم خانم عشرت شب 

 این نه البته. خوردم می جا به جا را ناهار ها وقت بعضی که جوري بودم خواندن درس سرگرم ها روز. کردم باز دوباره را

 با را شامم ها ،شب رفتم نمی بیرون خانه از. کردم می سیر هپروت در را ها وقت بیشتر بود درس به حواسم تمام که

  .خالی وجود همان بود هم اگر یا نبود محمد امیر مواقع اکثر خوردم می آقا حاج و خانم حاج

 می سر آمدند می هم ها بچه و مائده و خانم سمیه و خانم نفیسه. رفتم می بابا پیش آقا حاج و خانم حاج با ها جمعه 

 که بود شده پیدا کم ها تازگی هم حسنی. زند می تست روز شبانه طفلک گفت می خانم نفیسه. آمد نمی مهیا البته.زدند

 اراده با قدر این که خوردم می غبطه مهیا حال به. بود شده کنکور و تقویتی هاي کالس مشغول مادرش ي گفته به

 هیچ سراسري و آزاد کنکور براي. شدم می تر هدف بی شدیم می نزدیک کنکور به تر بیش هرچه من اما ره می پیش

. بدم جواب توانستم نمی را زیادي هاي سوال چون باشم داشته استرس نداشت هم دلیلی چون نداشتم استرسی کدام
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 با دونستم می خواست می مامان که را چیزي ولی نبود بد اوضاع هم ها اونقدر البته. کردم نمی اذیت هم را خودم

 پیاده هم با هم گاهی زد می سر بیشتر مهیا البته بودم تنها چنان هم کنکور از بعد. بود نشدنی من هاي درصد اوضاع

  .گرفتم می عکس کرد می جلب را توجهم که اي دیگه چیز هر و اطراف طبیعت از من و رفتیم می روي

 شده متوجه. کنم تمیز را صورتم باید چی براي دانستم نمی ولی رفتم می آرایشگاه به باهاشون مائده و سمیه زور به 

 از و کارم از ها وقت بعضی. بینمش نمی اصالً یا و بینمش می کمتر بودم شده محمد امیر زن رسما وقتی از بودم

  .شدم می پشیمان تصمیمم بودن عجوالنه

 کافی ها وقت ،بعضی چت توي ها وقت بعضی و موبایل روي ها وقت بعضی. نبودم خبر بی هم پانی و یاسی و نگار از 

  .شدیم می مطلع هم از خالصه شاپ

 کلی جون آقا. شد پیدا محمد امیر ي کله و سر که بشن مشرف نجف و کربال به خواستن می آقا حاج و خانم حاج 

 هم مائده و سمیه و نفیسه و نیست کس هیچ که این و آیه و قسم تا هزار و نگرانی دل با خانم حاج و کرد سفارشات

  .کند دل من از بگذاري تنهایش نکند و هستند مسافرت

 تنهاي بدم شانس از و بزند سر بود شده مریض که معرفتش بی پسر به شیراز بود رفته خانم عشرت کردم گریه خیلی 

 رساند را آقا حاج و خانم حاج که این از بعد کنم فکر یعنی آمد می خانه تر زود محمد امیر شب آن از. بودم تنها

  .خانه برگشت یکراست

. افتاد می جونم به دلهره تنهایی از بعد ولی. شود دعوایمان مبادا که شوم آفتابی چشمش جلوي کمتر کردم می سعی 

 خودش آپارتمان به رفت و کرد جمع را میز خانم ایران. خوردیم سکوت در را شام و کردم صبر را شام تا بود جوري هر

  . بخوابد که

 و خورد می چاي دست یک با بود زده زل تاپش لپ ي صفحه به که حالی در بودیم محمد امیر و من فقط دیگه حاال 

  .کرد می تایپ دست یک با

 چه اُبهتی، چه خدا اي. کردم می براندازش چشمی زیر من و بده نشون مشغول تاپش لپ با را خودش کرد می سعی 

  .گفتم بلند را آخر ي ،جمله بدانم که این بدون و آخه؟ اخالقه بد قدر این چرا هیکلی، ،چه اي قیافه

 را دهانم آب و فرستادم لعنت خودم به. موند هوا و زمین بین چایی لیوان و شد خیره من به تعجب با محمد امیر حاال 

  :گفت باالخره تا کشید طول لحظه چند. نشستم جور و جمع و دادم قورت

  گفتی؟ چیزي تو ـ 

  زنی؟ نمی حرف من با چرا تو دونم نمی ،من ،آخه خوب که گفتم یعنی آره،... آ خوب خـ خـ... ن ،مـ کی هان، ـ 

  :گفت بود زده زل من به که حالی در و کرد کج را سرش 
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  !دونی؟ نمی واقعاً ـ 

  .خوبنه خـ ـ 

  :گفت کالفگی با 

  !زوره؟ مگه بزنم حرف تو با ندارم دوست من ـ 

  :گفتم خجالت با 

  ...من آخه ولی نه که زور خوب ـ 

 اتاقش، توي رفت و شد بلند نه و آره چندتا از بعد محمد امیر و خورد زنگ تلفنش که بودم نکرده تمام را حرفم هنوز 

 برق و رعد صداي با که بود ساعتی چه شب نصف دانم نمی. باال رفتم و کردم قهر همین ،براي گرفت خیلی دلم

 پریدم فشنگ مثل و چرخیدم خودم دور گریان. شدم سرازیر پایین ها پله از و دویدم بیرون اتاقم از و پریدم جا از مهیبی

  .اتاقش توي

. شدم می پا آن به پا این از و کردم می گریه ها بچه مثل. کرد روشن را تخت کنار المپ و نشست سیخ محمد امیر 

 روي مانعی هیچ بدون سرم. کرد بغلم و آمد چون پرید سرش از خواب انگار کرد جمع را افکارش که لحظه یک از بعد

 می نوازش موهایم الي به ال را انگشتانش که حالی در. کردم آرامش احساس زود چقدر خدا اي. بود اش آهنی ي سینه

  :گفت آرام. کرد

  .نیست چیزي باش آروم شده؟ چت ،تو هی ـ 

  :گفتم و گریه زیر زدم دوباره من و 

  .خوام می رو مامانم من ـ 

  :گفت کشید می رویم را پتو که حالی در و بودم کنارش تخت روي دقیقه، چند از بعد 

  خوبه؟. نیستی تنها دیگه اینجوري. بخواب جا همین ـ 

 کجا دانستم نمی شدم بیدار وقتی. رفتم خواب به سریع خیلی و دادم تکان را سرم و کردم دانی قدر هایم چشم با 

 الالیی مثل آب شُر شُر صداي. زدم کوچکی چرخ خواب رخت توي. بودم خواب گیج هنوز و وقتیه چه زمان یا و هستم

 نشستم جایم سر وقتی کردم، می تنبلی ولی بودم بیدار کنم حرکت خواستم نمی هنوز. شد قطع صدا مدتی از بعد. بود

  . کرد می مرتب کمربند زیر از را پیراهنش و بست می را کمربندش داشت محمد امیر

  :پرسید آرام. کردم می نگاهش خیره داشتم انداخت من به نگاهی نیم 
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  خوابیدي؟ خوب ـ 

  !اوهوم ـ 

  :گفت. پیچیدم خودم دور و باالتر کشیدم را ملحفه و 

  .موبایلم به بزن زنگ داشتی کاري نره، جایی گم می خانم ایران به. بیام زود کنم می سعی ـ 

  .چشم ـ 

  :گفت و ماند خیره دقیقه چند براي و دوخت نگاهم به را نگاهش 

  .خداحافظ. رم می دارم دیگه من خوب ـ 

  .خداحافظ ـ 

 احمقانه شاید. شوهر یه پناه سر یه گاه تکیه یه مادر، و پدر امنیت مثل بود خوبی حس. بودم آرامتر همیشه از روز آن 

 آپارتمان به دیگه حاال. فهمید صدایم از را این هم مامان حتی بود بهتر خیلی حالم ولی کنم فکر اینجوري که بود

 مبل چیده کجا را ها کتاب دانستم می آب، روي و شهر قلب توي خوابه دو آپارتمان یه ، بود کرده مکان نقل خودش

  .داده قرار آشپزخانه اوپن نزدیک را بامبو صندلی و میز یا گذاشته جوري چه رو سره یک سفید اي پارچه هاي

 بچه به راجع تحقیقاتی کار یک روي. بود استادیار بود، شده التحصیل فارغ خودش که جایی میامی دانشگاه در مامان 

  .بوده اونجا همیشه انگار که طوري کرد اُخت را خودش سریع خیلی. کرد می کار دوزبانه هاي

 این از من کنم حالی بهش چطور خدا اي.زد می حرف ذوق با دانشگاه آرشیتکتی بخش از و گفت می دانشگاه از مامان 

  .بشم عکاس خوام می بخونم هنر خوام می من. متنفرم رشته

 بردم را میوه و چایی برایش وقتی.  کرد گرم تاپش لپ و لتویزیون با رو سرش بود خونه6 ساعت محمد امیر روز اون 

 خیلی من که کردیم نگاه خارجی زیباي فیلم یک دیگه هم با و خوردیم هم با را شام و. خواند می را نمازش داشت

 ترین قشنگ که محمد امیر صداي رفتم می ها پله سمت به بایستی در رو با که حالی در خواب موقع. کردم گریه

  :گفت بودم شنیده زمان اون تا که بود آهنگی

  .بخواب پایین بیان اینا مامان که وقتی تا بیار رو وسایلت ـ 

 آبی راحتی شلوار و سفید پیراهن زیر حتی. پایین آمدم یکی پله دو و برداشتم رو وسایلم و رفتم باال ي طبقه سرعت به 

 که حمام از و زدم را مسواکم و پوشیدم را خوابم لباس. بود تر نمایان آن توي بدنش هاي عضله و بود برازنده تنش به

 یکی باز دهان با دید که را من. رفت می ور تلویزیون هاي شبکه با تخت کنار داشت و بود نخوابیده هنوز بیرون آمدم

 هیچ مسئله این که این با کشیدم خجالت هم خودم راستش. شد خیره تلویزیون به دوباره بعد و ماند معطل دقیقه دو
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 تنم چیزي کردم می احساس سفید کوتاه شلوارك و رکابی پوش زیر با حاال اما نبود مهم برایم محمد امیر از قبل وقت

  .»عروسی برم که وام نمی بخوابم خوام می خوب«گفتم می دیگه هاي وقت. نیست

 امیر دانستم ،می ریختم گردنم طرف یک به را موهایم آرام بودم شده سرخ که حالی در و رفتم تخت سمت به آرام 

  :گفتم و رفتم زیرش سریع و زدم کنار را پتو. است من به حواسش هنوز محمد

  .بخیر شب ـ 

  :گفت کند من سمت به نگاهی نیم که این بدون و آرام خیلی 

  .بخیر شب ـ 

 که جوري کردم عادت محمد امیر کنار در خوابیدن به سریع خیلی که بود اینجا اشکال و خوابیدم راحت خیلی شب آن 

 تمام با را بویش و گرفتم می بغل را بالشتش و رفتم می بار سه دو روزها حتی. برم کنارش از دیگه خواست نمی دلم

  .کردم می استنشاق وجود

 روز چند تا بود قرار آقا حاج و خانم حاج. برد بابا خاك سر را من محمد امیر جمعه یک که بود گذشته دوهفته از بیشتر

 که بود گرفته دلم هم طرفی از و یاد می داره خانم حاج که بودم خوشحال طرفی از نبود دلم توي دل. برگردند دیگه

 از هم مائده و سمیه و نفیسه خانم حاج برگشتن از قبل روز سه دو. بخوابم محمد امیر بدون اتاقم توي برگردم باید

 اصرار ها اون هم چقدر هر و بماند کردم نمی تعارف مهیا به اصالً ها شب البته. بودم سرگرم حسابی و برگشتند دوبی

 وسط پرید محمد امیر یکهو که کرد اصرار نفیسه قدر اون بار یک. کردم نمی قبول برم باهاشون ها شب که کردند می

  :گفت و ما بحث

  گن؟ می چی مردم شما، ي خونه بیاد اس خونه شوهرش وقتی جان نفیسه نیست صحیح ـ 

  :گفت نفیسه و 

  ! حسابه حرف اینم خوب ـ 

 من کنار یاد نمی بدش محمد امیر دیدم می وقتی شد می آب دلم توي قند. کرد خیر به ختم را قائله ترتیب این به و 

  .رفت می غش دلم بود هاش شونه کنار سرم شب نیمه ها وقت بعضی که این از. باشه

. شد می آویزون کوچه دیوار و در به که بود تبریک هاي پارچه و شد چراغونی کوچه اینا خانم حاج ورود مناسبت به 

 همهی بودم، محمد امیر کنار که وقتی مثل داشتم را آرامش حس همون دوباره گرفتند بغلم آقا حاج و خانم حاج وقتی

  . محمد امیر بود شده فکرم
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. برد نمی خوابم چون گذاشتم سر پشت را سختی شب. ماند من پیش مهیا شب همین براي ماندند وقت دیر تا شب آن 

 براي ببینم تا شدم بیدار خواب از زود صبح همین براي. باشه شده خواب بی من مثل هم محمد امیر بودم امیدوار

  :گفتم ندیدمش وقتی چطوره؟ حالش یاد می صبحانه

  کجاست؟ محمد امیر خانم، ـایران 

  :داد جواب خانم ایران 

  .نداشتند هم حوصله ناشتا، بی. بیرون زدند خونه از صبح نماز از بعد الطلوع علی صبح آقا ـ 

  .گرفت بازیش موشک قایم دوباره این خدا اي پایین، ریخت هوري دلم 

  .بودند نیامده آقا حاج و خانم حاج کاش کردم آرزو لحظه یک براي چون اومد بدم خودم از 

 همین براي خودشون ي خونه رفت مهیا. شدم می کالفه داشتم دیگه بعد روز. نیامد شام براي محمد امیر شب آن 

 من دیدن با و چرخید بدنم گرماي از. کشیدم دراز تخت روي اتاقش توي رفتم و کردم استفاده فرصت از شب نصف

  :گفت آرام

  کنی؟ می چکار اینجا تو ـ 

  .سنگینه سایتون ندارین، تشریف کجائین؟ شما ـ 

  .یاد می خوابم من. کردي انتخاب بحث براي رو موقعی بد تیام ـ 

  .بره نمی خوابم تنهایی ولی یاد می خوابم منم خوب ـ 

  .ببینن اتاق یه توي رو ما نداره خوبیت ـ 

  نیستم؟ زنت من مگه چرا آخه ـ 

  .خودم ي خونه نبردمت که هنوز ـ 

  .بره نمی خوابم تنها باال من ـ 

  :گفت و کوبید بالش به رو سرش کالفه 

  .بخور خواب قرص ـ 

  :گفتم حرص با 

  عشقت؟ پیش رفتی بدو بدو خانم حاج برگشتن با همین براي کنه؟ می اذیتت وجودم قدر این ـ 
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  :گفت و کرد من به سفیهی اندر عاقل نگاه 

  !آره ـ 

  :گفتم و شدم بلند جام از گریه با 

 می اذیت رو من قدر این و زنی می دم ازش تو که اي مسلمونی چه ،این زنتم من مثالً غیرت، بی هم پستی هم تو ـ 

  ...کنی

 سریع گرفت بغلم خانم حاج وقتی. داشتم تب انگار بودم گیج. بود بد خیلی حالم روز آن فرداي. دویدم بیرون اتاق از و 

  :گفت و گذاشت پیشانیم روي را لبش

 حاضر ماشین بگو اقبال به خانم ایران سوزه می تب تو اره بچه این. کنم سرم به خاکی چه من حاال سادات جده یا ـ 

  .دکتر ببرمش کنه

  :گفت دکتر که بودم دکتر مطب تو بعد ساعت نیم و 

  .نباشد وبا نکرده خدایی تا بدهد خون آزمایش باید باال تب میزان خاطر به ـ 

  :گفت و گرفت دست به را صورتش ي گوشه خانم حاج 

  .برس فریادم به خودت الحوائج باب یا شد؟ سرم بر خاکی چه دیدي ـ 

 و آقا حاج شدم بیدار وقتی. برد خوابم سرم زیر نداشتم زدن حرف ناي که من و دادند انجام را ها آزمایش موقع همان 

 و سرم باالي آمد سریع خانم حاج. دیدم که بودند کسانی اولین چرخید می اتاق توي داشت که مائده و سمیه و نفیسه

  :گفت

  .برم قربونت بهتري؟ کردي لب به جون رو من که تو دختر ـ 

  :گفت خانم حاج که بگم چیزي خواستم و کردم بسته و باز را هایم چشم آرامی به 

  .باش آروم ـ 

  :گفت و اتاق ي گوشه به کرد رو بعد و 

  .شد بیدار بگو دکتر به محمد امیر ـ 

. اومده اجبار روي از شاید نه اما بودم مهم براش من یعنی خوب چقدر عالی چه. بود اینجا هم محمد امیر پس خدا اي 

  :گفت و آمد سرم باالي دکتر
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  .لرزوندي رو ما که تو دختر ـ 

  :گقت بقیه به رو بعد 

 و شده وارد دفاعی سیستم به عصبی شک یه حالت بیشتر.نیست کردم می فکر که خطرناکی هاي چیز شکر رو خدا ـ 

  :گفت و برگشت من طرف به دوباره بعد

  نگرانی؟ یا ترسیدي چیزي از عزیزم ببینم ـ 

  :گفت نگران صداي با خانم حاج.  بدم جوابی چه دونستم نمی 

 حرف باهاش خواي می شده؟ تنگ مامانت براي دلت. عزیزم بگو کنه می اذیتت چیزي دخترم؟ ترسیدي چی از ـ 

  ناراحتی؟ کسی از بزنی؟

  :گفت و بغلش گرفت را من سریع خانم نفیسه گریه، زیر زدم و ترکید بغضم یکهو 

  بمونی؟ ما ي خونه بیاي روز چند خواي می خوب؟ دختر کنی می گریه داري چرا آخه ـ 

. ریخت می اشک داشت مائده و داد ماساژ را پاهایم ،سمیه گرفت را دیگرم دست آقا حاج و شد بیشتر ام گریه شدت 

  .برادرش برعکس مهربونه چقدر خدا اي

 کنار به زد می موج نگاهش در نگرانی که مائده. سواالتش طومار با بود کشیده اي گوشه به را دکتر خانم حاج حاال 

 لحظه. ماند کنارم بود دستش توي دستم که نفیسه فقط عقبتر، برن و کنن خلوت را دورم یکم داد نظر سمیه. رفت اونها

 گذاشت گوشم کنار را سرش معطلی بی که داد محمد امیر به را خودش جاي. رفت کنار و بوسید مرا هم او دیدم بعد اي

  :گفت و

  نه؟ بگیري رو غیرت بی پست من حال که اینه براي ها این ـ 

 آلودي اشک و بار شماتت دیدگان با. گرفت رو کسی حال تا کرد تب شد می مگه آخه بود احمق مرد این چقدر 

 اي. کرد می آرامم چقدر و بود آشنا چقدر گوشم کنار نفسش کرد نزدیکتر را سرش. برگرداندم را رویم و کردم نگاهش

 بود مهربان آسا معجزه طور به که آشنایی نا صداي با گرفت می حرصم خودم از چقدر نبودم ضعیف دیگه انگار خدا

  :گفت

  باشی؟ من پیش خواي می ـ 

 دوباره کردم می احساس. زد می هدف به سریع چقدر و گفت می راحت چقدر.زد می حرف رك چقدر شد گرم بدنم 

 به. کرد دستوراتمرخصم و دوا خروار یک با دکتر بعد ساعت نیم. رفت بعد و کرد نوازش را دستم انگشتش با. دارم تب
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 کرد تنم نازکی خواب لباس. بیاد پایین تبم تا بگیرم حمام کرد کمک نفیسه شدم منتقل اتاقم به سریع رسیدیم که خونه

  :گفت و

  .بهتره این ـ 

 و خواهش کلی با و باال آمد غذا سینی با مهیا.  کرد شلی بافت گیس و زد شانه رو موهام نبود تنم هیچی انگار واقعاً 

 می که آقا حاج. زدند می حرفی یک و آمدند می اتاقم به یکی یکی. خوردم غذا نخوردي هیچی روز کل که این و تمنا

  :گفت و کشید سرم به دستی آقا حاج.  دورم انداختم ملحفه بیاد خواست

 سریع! کنی صداش کافیه کرد اذیتت چیزي هر. خوابه می بقلی اتاق امشب از محمد امیر دخترم نباش هیچی نگران ـ 

  دخترم؟ باشه پیشت یاد می

 چراغ و کرد خاموش را چراغ باالخره و داد را هایم دارو خانم حاج. نبودم تنها خواب موقع تا دادم تکون سر آرامی به 

 نمی خوابم فکر از! نزدیک قدر این یعنی ، خوابیده بغلی اتاق محمد امیر واقعاً یعنی خدا اي. گذاشت روشن را تختم بغل

 بزنه سر من به آمده خانم حاج کردم فکر. شد باز اتاقم در یکهو که کنم چکار که بودم فکر توي. گرفت دلم یکهو برد

. خوابید و رفت تخت دیگه طرف به آرام خیلی. بود آمده بند نفسم. شد نزدیک تختم به محمد امیر آشناي هیکل ولی

  !بگم چی ،نمیدونستم برگرداندم را سرم

  :گفت سردي اما مالیم لحن و بسته هاي چشم با 

 زنم می سر بهت ها شب و هستم بغلی اتاق کنن می فکر که همین خوابم می اینجا من بدونه کسی نیست الزم ـ 

  .کن خاموش چراغو. کافیه

  .رفتم خواب به کامل آرامش با و بستم را هایم چشم 

 یه دیشب که شد نمی ،باورم کردم نمی احساس کنارم را تنش بوي هنوز اگر و شدم بیدار خواب از دیر صبح روز اون

 خداحافظی من دیدن محض به و کرد می صحبت نلفن با خانم حاج. رفتم پایین ها پله از و پوشیدم لباس. نبود رویا

 با و رفتم محمد امیر اتاق به روز میان استراحت براي. کنم استراحت کی و بخورم چی که بود نگرانم روز کل و کرد

 امیر به رضایت لبخند با شام میز سر آقا حاج. بود بهتر خیلی حالم شب آن. رفتم خواب به زودي بالشتش گرفتن بغل

 می سرعت به ها روز. بود کنارم ها شب و نگذاشت تنهام محمد امیر شب آن از. کرد می نگاه بود آمده زود که محمد

 و یاسی با رفتن بیرون با و بود پذیرفته را من انتظار قابل غیر مهربانی با که ماهان استاد نقاشی کالس با من و گذشت

 ام رتبه.  آمد سراسري کنکور جواب. زدم می حرف مامان با روز ،هر بود آرام زندگی. بودم سرگرم مهیا و نگار و پانی

 دور ي منطقه یه توي الچالغ چپل ي رشته یه شد می شاید. نبود عمران یا معماري مهندسی ي رشته انتخاب مناسب

 ها روز این که محمد امیر. کنم انتخاب را معماري مهندسی همچنان که کرد فشاري پا مامان اما بشم قبول افتاده

  :گفت کالفگی با آمد می خانه به زودتر ها شب و شد می دیده بیشتر
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  .شی نمی قبول رو ها رشته اینجور مزخرف تراز این با تو ـ 

 و رفت اتاقم از عصبانیت با اونم و من یکی و گفت اون یکی. شد دعوامون دوباره بس آتش ها مدت از بعد خالصه و 

  .خوابی بی و تنهایی و ماندم من

 اون با یعنی. شدم نمی قبول آزاد دانشگاه من که نبود حقیقت از دور خب. کردم می مرور ذهنم توي را هایش حرف 

 قبول بودم نزده من و کرد می معین دانشگاه که هفتم انتخاب اگر حتی بود، کرده مامان که جالبی هاي رشته انتخاب

 آتیش انگار آمریکا رم می خوب گفتم بهش وقتی. برم بخوام که بود اي انگیزه نه و برم تونستم می من ،نه شدم می

 که این ،از زنم می رو حرفش حتی چرا که بود عصبانی. دانست می خدا که کرد شلوغش و پرید چنان گذاشتند زیرش

 به انصاف از خوب. زنم می حرفی همچین که کردم می فکري چه و بودم شده اون زن چرا آمریکا برم خواستم می اگر

 هیچ به من که بود این کرد نمی درك کس هیچ که چیزي. دنیا اونور برم شوهرم بدون تونستم نمی که من نبود دور

 با زدن حرف براي دلم واقعاً. نداشتم اي عالقه کردن می معرفی ن به محمد امیر و مامان که هایی رشته این از کدوم

 من که بود کسی تنها. بگم چیزي که این بدون حتی فهمید می رو من زبون که بود کسی تنها اون. رفت می غش بابا

 چه مگه خوب باشم عکاس خواستم می من. باشم خواست می که اونجوري نه داشت قبول هستم که همونجوري را

 مثل نداشتم دوست من بود زور مگه خب. نداشت وجود اصالً ها حرف این محمد امیر و مامان نظر از اما. داشت اشکالی

 بودم بیزار.باشم داشته کار و سر گچ و سیمان و نقشه با مدام نداشتم دوست اصالً. بشم عمران مهندس محمد امیر

 خب! چسبیده طوري این رشته این چی به مامان دانستم نمی و نبود جذابی ي رشته برام هم روانشناسی ي ،رشته

 آقاي همین ساختمانی هاي کار تبلیغات کی پس بشن مهندس و دکتر همه بود قرار ،اگر دیگه عقیدست اختالف

 محمد امیر این متشکرن خودشون از چقدر که واقعاً. کرد می ثبت رو هاش پروژه کی داد، می انجام را ضرغام مهندس

  .مامان و

 زد می را محمد امیر هاي ،حرف مشاور پیش رفتم و گرفتم اجازه خانم حاج از صبح.شد صبح که کردم فکر قدر اون 

 منم و نوشت بود کرده خواست در مامان که هایی رشته همه و شد خسته »سنگ بر آهنین میخ نرود«دید وقتی ولی

 دو چون داشت خبري ازش هم خانم حاج نکنم فکر اصالً. نبود خبري محمد امیر از شب فردا و شب اون. کردم پستش

  :پرسید من از سربسته بار سه

  نداري؟ خبري محمد امیر از جان تیام ـ 

  :گفتم هم من و 

  !نه ـ 

 می نزدیک هرم شو مادر به بشم نزدیک شوهرم به روز به روز اینکه عوض. کردم خانم حاج کارهاي سرگرم را خودم و 

. کنم شرکت جلسات توي یا بخونیم قرآن و بنشینم پیشش من داشت اصرار خانم حاج. بودیم هم با دایم تقریباً و شدم

 آداب دادن نشون مشغول حسابی خالصه و داد تذکر نماز خوندن ي درباره من به بار چند مستقیم و مستقیم غیر طور به
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 طرح از بریدند چادر تا چند برایم سمیه و خانم حاج. بودمشون نداده انجام زندگیم در موقع اون تا من که بود رسومی و

 همراه به قشنگ و سنگین شده دوزي سرمه ي ترمه جانماز یک نفیسه. نماز چادر و بیرونی و مجلسی مختلف هاي

 جون پاي تا که بودم ها عروس دسته آن از هم من. داد هدیه من به طال ي انتها با نیشابور فیروزه تسبیح و کربال مهر

  .گذارند می احترام شوهرشون خانواده به

 می شرکت بیشتر داشت قرآن خوانی رو آموزش و کرد می تفسیر را قرآن که طاهري خانم جلسات توي بیشتر چه هر

 از بعضی. برم بیرون پوشیدم نمی کوتاه شلوار ،دیگه بود شده بهتر خیلی حجابم. شدم می مند عالقه بیشتر کردم

 حرف دیگه حاال. بودم گرفته یاد دیگه حاال و کردم می سر چادر هم من کردند می سر چادر ها خانم همه که مجالس

 کردم می حس وضوح به خودم که تغییراتی این تمام اما زدم، نمی حرف داد و عجله با و بود شده تر مالیم هم زدنم

  . نبود متوجه و دید نمی محمد امیر

 زده غیبش محمد امیر مدت این توي شد، گذاشته ماه شهریور براي عروسی و عقد قرار و شد انجام مهیا خواستگاري 

 خبر باید من بود دار خنده »کانادا رفته ماه یک براي هم بعد بود آمد و رفت در دوبی بین اول« گفت می خانم حاج بود

 اما. نبودم تنها ها شب دیگه من و بود برگشته که بود مدتی خانم عشرت. شنیدم می آن و این از را شوهرم کارهاي

  . کردم می حس وجود تمام با رو محمد امیر خالی جاي

 جواب وقتی که بودیم چیزا اینجور و لباس و سر و عروسی خرید و جهزیه کردن آماده در مهیا کارهاي درگیر اونقدر 

 عوضش. دونستم می خودم یعنی نشدم حت نارا ،اصالً نبود کدام هیچ توي من اسم و آمد آزاد بعد و سراسري کنکور

 طولی که کردیم ذوق کلی دیدیم کبیر امیر معدن مهندسی ي رشته در سراسري هاي قبولی توي را مهیا اسم وقتی

  .رفتیم وا بود چشم متخصص و جراح خودش که نامزدش العمل عکس با که نکشید

 امیر دار و گیر همان در. بدم ادامه رو رشته این نباید که بودند گفته من به انگار. کردم گریه مهیا پاي به پا روز اون 

 کارش اولین و گرفت دست به را امور ي رشته سر بگیرد نادیده مرا کامالً کرد می سعی که حالی در و برگشت محمد

 آن و این دهان از ها بعد و. نداشتم جایی جلسه اون توي من البته که بود شوهرش و مهیا با خصوصی ي جلسه یک

 که این با. بدهد تحصیل ادامه معدن مهندسی رشته در مهیا که کرده قبول شروط و شرط با علوي دکتر که شنیده

 مگه. بگیره تصمیم مهیا براي نداره حق کردم می فکر چون آمد نمی خوشم ازش اصالً ولی نداشتم باهاش آشنایی

 در مذهبی آیات و کلمات از وقت هیچ من. گرفت خندم تفکرم طرز تغییر از سریع... استغفرالـ نیست که خدا!! کیه؟

  .شد می خارج... استغفرالـ یا... نعوذباالـ یا... ماشاالـ یک حرفم تا ده هر از حاال ولی کردم نمی استفاده هایم حرف

 چه مهیا دونستم می چون اما نداشتم مهندسی هاي رشته به چندانی ي عالقه خودم که این با بودم کار تازه خوبه 

  . بودم صدش در صد حامی داره اي عالقه

 خوابیدیم می و رفتیم می یکراست که بودیم خسته آنقدر مواقع بعضی خانم حاج و من و گذشت می سرعت به ها روز 

 بار هر و بود شده دستچین سلیقه با و شیک خیلی وسایلش و بود شده قشنگ مهیا ي خانه واقعاً. داشت رو ارزشش اما
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 ي خونه روزي... انشاءالـ«  گفت می مدام خانم حاج و کرد می تشکر ازم کلی رفتم می نفیسه کمک به کاري براي که

  . کردم می پرواز ها ابر روي ها روز آن آرزوي در من و.» بچینیم رو خودت

 ولی داد می انجام را غیره و دادن ،پول لباس خرید مثل دهد می انجام زنش براي شوهر که کارها تمام محمد امیر 

 میز سر گاهی. داد نمی انجام اصالً او که بود خوشرویی و مهربانی و محبت بودم، اش تشنه من که چیزي ترین اصلی

 و شده عوض حالتش دید می خودش متوجه مرا تا اما زده زل بهم که شدم می متوجه کاري انجام حین در یا و غذا

 از دائماً کند می سعی چرا که این آن و داشتم سر در پرسش یک دایم ، بود عجیب من براي تغییر این و شد می جدي

  نبیند؟ مرا و بگیرد فاصله من

  

  11 فصل

 که آرایشگري خانم که بس. رفتیم آرایشگاه به همراهش مهیا، کوچیک ي ،عمه سارا و حسنی و مبینا و من مراسم روز 

 همه از که کنم شل شینیون یک پیچیدن از بعد رو موهام شدم حاضر تا کرد اصرار بود کرده درست عقدم براي مرا

 معمول طبق. کرد می همراهی کوتاه خیلی چتري یک را موهایم جلوي و بود شده رها لخت حالت به موهایم طرف

 چشم مردمک رنگ با که کردند تر سیاه را هایم چشم آرایشگر خانم اصرار با بار این ولی داشتم مالیمی خیلی آرایش

 گردنم به گردنبند یک مثل آن ي یقه و پلیسه زانو باالي تا گردن از و رنگ کرم لباسم. داشت جالبی تضاد هایم

 ست کیفم و کفش با و بود اي قهوه زرد و اي قهوه درخشان هاي سنگ از پر لباس ي شده کار جاي تنها.  بود چسبیده

 اي حلقه آستین. آمد می خوشم خیلی کردم می آزادي احساس ها بچه مثل و چرخیدم می وقتی لباس حالت از. بود

 ناخن بود باز جلویش کفشم چون یعنی. کنم پام جوراب ندادم زحمت خودم به حتی بود زانو باالي لباس که این با. بود

 لباس در مهیا کردند می نگاهم تعجب با همه. شد می نمایان باید بود آتشین قرمز دستم مثل که ام خورده الك هاي

  .بود رویایی عروسی

 جلوي را تور که این از بعد خالصه کردند می نگاهش مبهوت و مات بودند ما با که شوهرش ي خاله دختر تا دو 

 به و شدیم راهی هم ما کم کم و آمد دنبالش داماد ، کردیم سرش را دار نگین حریر سفید چادر و کشیدن صورتش

  .رفتیم سالن به مهیا برادر مهدي همراه

 سر. نشدم بودند ندیده آدم انگار که اطرافیانم عجیب هاي نگاه متوجه که بودم خوشحال آنقدر بود نظیر بی چیز همه 

 تا دیگه اتاق یک به بردمشان من همین براي رفتند می باال دیوار و در از داشتند مائده دوقلوي هاي پسر عقد ي سفره

 کمکم کردند اصرار حسنی و مبینا چقدر هر. دارم نگه آرام را کردند می بازي هم با که ها فامیل از یکی پسر و ها آن

 چادر نبودم مجبور طوري این هم طرفی از بگیرم ازشون را ماندنی یاد به ي لحظه این آمد نمی دلم.نکردم قبول کنند

  .شد نمی خراب موهایم و کنم سرم
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 سفارش براشون که غذایی خوردن مشغول و نشستند تاشون سه هر باالخره تا زدم کله و سر ها بچه با ساعتی نیم 

  .شدند دادم

 به که بست را در و شد وارد سریع آنقدر اما بردارم را چادرم پریدم. شد باز در آن دنال به و خورد در به سریعی ضربه 

 باعث ما بین سکوت. علیک داد جواب بود زده زل من به که حالی در.  کردم سالم و ایستادم راه وسط. نرسیدم چادر

 رو تاشون سه هر و کرد بغلشون خوشحالی با هم اون و بندازن دائیشون بغل تو رو خودشون صدا و سر با پسرها شد

 از که حالی در. کردم می بازي موهایم هاي تار از یکی با و دست یک به چادر.  بودم ایستاده همونجوري من. بوسید

 شمرده بود صورتم روي نفسش گرماي. آمد طرفم به و برد غذاهاشون طرف به رو تاشون سه هر شد می بلند جایش

  :گفت

  بشی؟ قبول خوبی ي رشته خواي می اگر بخونی درس بیشتر باید امسال ـ 

 صورتم اش سبابه انگشت با. گرفتم پایین را سرم و نیاوردم خودم روي به بود؟ حرفا این موقع عروسی وسط االن آخه 

  :گفت و آورد باال را

  .کن نگاه من به زنم می حرف باحات وقتی ـ 

  :گفت داري خش صداي با. کرد می آبم داشت چشمانش ي شعله گرفتم، دندان به را پایینم لب آگاه ناخود 

  !!!هستی دائیش زن تو ناسالمتی بدي؟ هدیه مهیا به خواي نمی ـ 

  :گفتم و کردم رها را لبم آرام 

  .نکنن صدا و سر ها بچه تا اینجا اومدم من ـ 

  .بیان مبینا و حسنی ذاشتی می خوب ـ 

 تونم می هم بعداً من. شه نمی تکرار دوباره واسشون لحظه این. مبینا مثل هم حسنی و مبیناست خواهر مهیا آخه ـ 

  .ببینم رو مهیا

 بعد و کرد نوازش را هایم لب شصت انگشت با آرام داشت دست در را صورتم که حالی در دیدم نگاهش توي را برقی 

  :گفت. دوید می سو هر به هایش چشم. رفت عقب مرتبه یک

  .باشه ها بچه مواظب بیاد گفتم خانم ایران به. بدیم هدیه مهیا به بریم کن سرت رو ـچادرت 

 کرد نگاه طرفم به وقتی. کردم سر بود شده تزئین روشن سایه و طالیی هاي رگه با که را رنگم خردلی چادر آرام خیلی 

 خانم اداي اي حرفه هاي چادري مثل بودم سرخوش موفقیتم از که هم من. زد می موج هایش چشم توي رضایت

 کردنی باور. کردم جور و جمع را چادرم و دادم سرم به قوسی و کش ناز با و درآوردم بودم دیده ها سفره توي که هایی
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 این حال به تا او. افتد می پاهایم و دست به محمد امیر دادم می ادامه دیگه دقیقه چند اگر کردم می احساس چون نبود

  .بود ندیده را من کردن سر چادر اي حرفه طور

  :گفت و رفت کنار محمد امیر. شد داخل و زد در خانم ایران 

  .بدهد هدیه مهیا به عقد ي سفره سر ببرم لحظه یه رو تیام خواستم می شرمنده، خانم ایران کشین می زحمت ـ 

  . بیاد کی نیام من. مادر بکن خواد می دلت کاري هر خوب. هاااا گی می چیزي یه سید وا ـ 

  :گفت و گرفت پایین را سرش محمد امیر 

  .خانم ایران کنین می لطف ـ 

 برعکس درست. کند می کار خانم ایران براي محمد امیر کرد می فکر دونست نمی هرکی بود بزرگوار چقدر خدا اي 

  .کردند می بیچاره را هایشان کارگر که هام خاله و من بزرگ مادر

 کرد می توجه جلب خوبش ي قیافه و هیکل و قد و شخصیت اول نظر در که شوهرش و مهیا به محمد امیر همراه 

 چِک یک و عسل ماه براي فرانسه، ،یونان، ایتالیا تور بلیط عدد دو که را اش هدیه مهیا بوسیدن از بعد و گفتیم تبریک

  .،دادیم بود بخره شکالت محمد امیر قول به تا مهیا نام به

 سر به سر حسابی هم او. کشید نشان و خط برایش و کرد بش و خوش کرد می صدایش حسام که داماد با محمد امیر 

 حدسم. بودند صمیمی دوست باهم گویا کرد برخورد باهاش شاد خیلی محمد امیر تعجبم کمال در و گذاشت محمد امیر

 بودند همکالسی دبیرستان تا اول کالس از حسام و محمد امیر که گفت برایم مهیا وقتی یعنی شد تبدیل یقین به بعداً

  .اند وابسته هم به حسابی و اي محله هم و

 تا شن می دانشگاه وارد هم با سال همان و کنن می تموم رو درسشون سال یه هردوشون محمد امیر و دکتر قضا از 

 اونجا و آمریکا ره می اتمام از قبل دکتر اما کنن ،دنبال بود پزشکی دیگري و عمران یکی که دلخواهشون هاي رشته

 برمی و خونه می دکترا و ره می کانادا به شریف صنعتی از شدن التحصیل فارغ از بعد هم محمد امیر و ده می ادامه

  .بودند کرده حفظ رو شون رابطه همیشه هردوشون اما ایران گرده

 مهیا براي البته. گذاشتیم مهیا سر به سر و رقصیدیم و خندیدیم الکی کلی و گذشت خوش بهمون حسابی شب اون

 ،غذا بگردونه رو خونه یه خودش تا رفت می شوهرش ي خونه به داشت چون شد می حساب بزرگ تغییر یک واقعاً

 مسئولیت این از کدام هیچ هنوز اما بودم کرده عقد او از زودتر من که این با. برسه شوهرش به و کنه تمیز خونه بپزه،

 کمی یه و داشت دلهره خیلی مهیا. خوابیدم محمد امیر کنار را شب چندین من که نفهمید کس هیچ تازه و نداشتم را ها

  . داد می انتقال هم من به داشت را اش دلهره کم کم و بود ترسیده هم
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 بزرگتر. بدهند دستشان به دست تا برگشتیم هتل به بعد و گرداندیم ها خیابان توي دور یک را داماد و عروس شب آن 

 مشکی چادر با زده ذوق محمد امیر کنار من. کنند صدا و سر عروس ماشین با که رفتند ها جوانتر فقط و هتل ماندن ها

 کردند می شادي و دست چنان هم مبینا و حسنی و رفت می ریسه خنده از مدام محمد امیر. زدم می سوت مهیا براي

 خالصه. داد می باال ونور میزد بوق مهیا و دکتر براي محمد امیر. شود منفجر صوتی آلودگی از بود نزدیک ما ماشین که

 در که من ي کرده ورم وچشمهاي ومهیا نفیسه هاي وگریه ودکتر مهیا دادن دست به دست از بعد و برگشتیم هتل به

 شوهرش سمت به را مهیا و خانم حاج پیش فرستاد را نفیسه که امیرمحمد دخالت وباالخره میزدم زار آنها ي گریه میان

  .شدیم خانه راهی گذاشت، سرشون سربه و برد

 بماند آقا حاج ي خونه شد قرار همین براي بگذارد تنهایش ترسید می خانم حاج که بود بد اونقدر نفیسه حال شب اون 

 کردن پاك و کردن حمام از بعد.رفت طرفی هرکس رسیدیم خانه به وقتی خالصه. آیند می گفتند هم ومائده سمیه و

 که بود دار خنده بود شده عوض همه ها قیافه. شد ظاهر طرف یک از سر به دار گل چادر هرکس وبساط بند و آرایش

 بودم شده نماز خواندن به وابسته که جا آن از. بودیم خودمون دوباره وحاال بودیم آرایش زیر همه قبل ساعت نیم تا

 داخل محمد وامیر شد باز اي تقه با اتاقم در که بودم دوم رکعت رکوع در. بخوانم شدن قضا از قبل تا گرفتم وضو فوري

 روي رفتند حاجی با همگی ها مرد پیوستم جمع به دوباره وقتی. بست را در و شد خارج من دیدن محض به اما آمد

  .وبخندند بخورند وچایی بخوانند کُري شطرنج سر تا تراس

 تر منطقی اش دیگه خواهر دوتا هر از که مائده.  نفیسه دادن دلداري به کردند شروع و نشستند هم دور هم ها خانم 

  :گفت بود

  !!دادي؟ شوهرش چرا بشه دور ازت مهیا خواست نمی دلت اگه تو چیه؟ ها بازي بچه این نفیسه ـ 

  :گفت سمیه. گه می راست دیدم 

  . بندازتش ترشی دلش ور ذاشتش می پس ـ 

 کن، صبر... شب کدومتون اصالً ببینم. کنین می گریه و شین می ناراحت خود بی طورین این که شما خوب!!! دقیقاً ـ 

  .شین نمی بیدار صبح فردا که پاشین بودین بیدار تون کوپن از بیشتر خیلی دیگه شما مبینا حسنی

  :گفت مبینا 

  .بشینیم شما با خوایم می هم ما یاد نمی خوابمون ما خاله ـ 

  .گفتم بخوابید برین پاشین گفتن، بزرگی گفتن، کوچیکی. خود بی ـ 

  :گفتم بهشون بروند پاشدند مبینا و حسنی وقتی. بودند نکرده حساب ها بچه جزء را من که بودم خوشحال اینقدر 

  خوب؟ بخوابین تخت روي شما. پیشتون یام می منم بخوابین من اتاق تو باال برین ها بچه ـ 
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  :گفت مبینا 

  بخوابی؟ کجا تو پس ـ 

 پایین امشب اون. خوابم می کرده پهن برام که خانم عشرت جاي توي یا پیشتون یام می یا منم نباشین من نگران آ 

  خوب؟ باشین، راحت. خوابیده

  :گفتند هردوشون 

  .بعد تا پس باشه، مرسی ـ 

  .بخیر شب فعالً ـ 

 و خانم حاج و شده گرم بحث مائده و سمیه بین دیدم. عیالوار هاي خانم شیرین بحث به ددادم را گوشم زود و 

 ،زل بمانند خانم حاج ي خانه بودند آمده شب آن مامانش و اش بچه و شوهر با که کوچکش ي زاده خواهر و خواهرش

  :گفت سمیه. ریخت می اشک و داد می تکان سر آرام نفیسه و دهانشون به زدند

 نمی یادش رو ماها کدوم هیچ دیگه االن اون خدا بنده دیگه، آره د،. گه می راست مائده نفیسه، حرفیه اینم خوب ـ 

  . یاد

  :گفت کرد می پاك را اشکش آرام که حالی در نفیسه. شد نمی روم ولی چرا بپرسم خواست می خیلی دلم 

  .شده تنگ واسش دلم. نیست که خودم دست کنم کار چی ـ 

  :گفت و آمد وسط خانم حاج حرف جاي این 

 می ظهر از بعد را دخترت تو دوره مادرش از ماهه چند االن بکش خجالت) کرد اشاره من به(دختر این از ـپپنفیسه 

. شده نصیبت اخالقی با و خوب داماد همچین یه که کن شکر. دختر کن شکر... الحمدالـ. صبحه دیگه که االنم بینی

  . بلرزونه رو زن بدن و تن بره بذاره خبر بی که باشه اینا از خواستی می

 اتاقش گفت کسی هر به خانم حاج و تو اومدن آقایون کم کم. بود پر خیلی دلش حرف این گفتن موقع دونستم می 

  :گفت هایش حرف میان و کجاست

 هم رو نذاشتیم چشم که بریم. خیر به صبح کنم عرض چه که شب دیگه. خوابیدن تیام اتاق که هم حسنی و مبینا ـ 

  .نمازه

 گوش کنار رفت سریع محمد امیر. بخوابم برم شوهرم از بعد مثالً تا ایستادم احترام به من بخوابن رفتند همه وقتی 

  :گفت آرام. شکفت خانم حاج گُل از گُل که گفت چیزي مادرش
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  .بخوابه ببر خواد می دلت جا هر خودته زن این. آقا شماست دست هم ما اجازه. حرفا چه وا ـ 

  :گفت و داد تکان سر تایید عالمت به ضرغام حاج 

  .زحمت همه این با امروز شد خسته که ببرم رو خودم عیال هم من اجازه با ـ 

  :گفت مکث با گشت می کلمات دنبال انگار که حالی در محمد امیر. زدند لبخند هم به شوهري و زن و 

  .خوابی می من اتاق شب بیار رو فردات وسایل تیام ـ 

 بیدار هنوز که مبینا و حسنی. پشتی کوله توي ریختم هم را فردا نیاز مورد وسایل و جانماز و باال دویدم خواسته خدا از 

  : پرسیدند بودند

  کجا؟ ـ 

  .خیر به شب راحته جام خوابم می پایین رم می من باشین راحت شما ـ 

 هایش دست توي را سرش تخت کنار محمد امیر. زدم در به کوچولو ضربه یه. ندادم تعارف مهلت بهشون دیگه و 

 به و کردم رها کاناپه روي را وسایلم بود؟ شده مریض نکنه بود ناراحت یا. بود بد حالش یعنی خوردم جا. بود گرفته

  :گفتم و گرفتم را دستش آرام و رفتم طرفش

  !نیست؟ خوب حالت محمد امیر ـ 

 با همین براي. بود اشک انگار بودم ندیده وقت هیچ که بود غریبی چیز یک چشمانش توي. کرد بلند را سرش آرام 

  :گفتم اضطراب با. بودم ندیده را محمد امیر اشک حاال تا من. زدم زانو پاهایش جلوي ترس

  دکتر؟ بریم خواي می محمد امیر ـ 

  :گفت و زد کوچکی پوزخند 

  .کنه دوا رو من درد تونه نمی دکتر ـ 

  ... شاید بگم خانم حاج و آقا حاج به برم خواي می. کنیم کار چه پس ـ 

 کوتاه خیلی همزمان و گوشم پشت زد صورتم کنار از را موهایم انگشت با من بهت میان در بشه تمام حرفم نگذاشت 

  :گفت

  .نه ـ 
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 کردم می احساس. گذراند نظر از را صورتم اعضاي و داشت نگه را صورتم دستش دو با و کشید عمیقی نفس و 

 و شد بیشتر کمی صورتم روي فشارش. هایش دست روي گذاشتم را هایم دست آرام. مانده هایم لب روي نگاهش

 تونم نمی حتی که کردم تجربه آن یک در را مختلف احساس اونقدر. نفهمیدم هیچی دیگه و آورد جلو را صورتش

 شیرین بلکه نکردم احساس را ترس نتنها و گذاشتم قدم زناشویی مرموز و عجیب دنیاي به من شب آن. کنم بیانش

 آرزوي تمام اي لحظه براي. شدم گرانبها شدم، عزیز شدم، بزرگ من. شد زندگیم شب ترین ماندنی یاد به و ترین

  .خواست نمی را من اون و بودم عاشقش همیشه که شدم مردي

  .شیرینی و عجیب احساس چه خواندم شوهرم سر پشت را صبح نماز روز آن 

 را همه جواب صبحانه سر. گرفت می نظر زیر را اطرافش صدایی هر با ها مجرم مثل و بود مشوش محمد امیر صبح

 اتاق به خواست ازم خانم ایران ظهر هاي طرف. کرد نمی نگاه خانم حاج و آقا حاج هاي چشم توي و داد می باال سر

 رفتم. بود نشسته خانم حاج مقابل فرش روي محمد امیر. بودم کرده هول ها مجرم مثل هم من حاال. بروم خانم حاج

 شد می شنیده زور به که صدایی با و کرد می نگاه را ما چشمی زیر محمد امیر. بوسیدمش و نشستم خانم حاج کنار

  :گفت

  .نبودم خوبی دار امانت باید که جوري اون خانم حاج شرمنده ـ 

 لرزید می صدایش که حالی ،در لبخند با و گرفت دستانش توي را پسرش صورت و شد خم رویی گشاده با خانم حاج 

  :گفت

 امانت مادر، شیر از تر حالل عقدکردته، زن. رسوندي آرزوم به رو من که مادر شی پیر. پسرم باشه شرمنده دشمنت ـ 

  ....انشاءالـ بشه کور حسوداتون چشم... انشاءالـ باشین، خوشبخت. پسرم خودته

  :گفت و بوسید مرا. کردم می گریه داشتم خجالت از که من به کرد رو بعد 

 داري ضعف. خانمم برم باالت و قد قربون. دادي بهم رو زندگیم ي هدیه بهترین امروز که دختر تو فداي من الهی ـ 

  آره؟

 از بعد و کرد نصیحت را محمد امیر و من خانم حاج. کردم نگاه بهش ها احمق مثل همین براي نفهمیدم را منظورش 

 که آقا حاج خصوصاً کنم نگاه کسی روي به چجوري دونستم نمی. رفتیم بیرون اتاق از هم با صلوات و سالم و دعا

  .داده بهش را ها گزارش سریعاً خانم حاج بودم مطمئن

 کنند می جور و جمع دارند همه بود معلوم. مهیا پیش بودند رفته اش خاله دختر و سمیه و بود آرام نا همچنان نفیسه 

  :گفت گوشم کنار آرامی به داد می نوازش را موهایم که همانجور مائده. بشن آماده پاتختی مراسم براي تا

  آرایشگاه؟ بریم یاي می خوشگله ـ 
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  چی؟ براي ،نه، من ـ 

  .دیگه پاتختیه دیگه ساعت چند تا که این براي خوب ـ 

  .یام می شم می حاضر خودم من نه ام، ـ 

 با هم ها اون نداره اشکال تو، پیش بمونن بشن راضی هم حسنی و مبینا اگر شاید خودته میل جور هر خوب خیلی ـ 

  بیان؟ تو

  .شم می خوشحال هم خیلی! باشه؟ داشته اشکالی چرا نه، ـ 

 زیر از اینکه براي. باشم راحت بخورم، چی بشینم، کجا. بود من به حواسش همه خانم حاج. شدند پراکنده همه کم کم 

 که بود رفته یادم. نبود خوبی پناهگاه هم چندان که بردم پناه اتاقم به کنم فرار بقیه کنجکاوي و خانم حاج نگران نگاه

  . بود داده مزه بهشون حسابی قرار از و هستند آنجا هم مبینا و حسنی

 درد کمرم و بودم خسته خیلی. پاتختی بریم شدیم حاضر بعد و خوردیم سرسري ناهار. بودم ها اون با رو ساعتی چند 

 بافی قالب اش باالتنه که سفید نخی کوتاه باالتنه لباس. ندم بروز کسی به کردم می سعی اما داشتم ضعف و کرد می

 جفت یک و حلقه پشت و حلقه و سفید صندل همراه به داشت ادامه زانوانم باالي تا آن آزاد و نرم ي پارچه و بود

 دختر مثل موهایم گفت می حسنی. کردم رها آزاد و زدم شانه را موهایم. بود من روز آن انتخاب مروارید تک گوشواره

 را چادرم و مشکی بلند مانتوي بعد و زدم را لبم برق همین براي نداشتم آرایش حوصله. مشکیه و براق و لخت ها ژاپنی

 بود قبل شب هتل همان در واقع که مراسم محل به آقا حاج همراه به خانم حاج و مبینا و حسنی همراه به و کردم سرم

 غیر ولی بروم مهیا کنار به توجه بدون کردم سعی. بود خیره ها نگاه دوباره شدم وارد وقتی. بود زنانه مجلس. رفتیم

 از یکی خصوصاً. پرسیدند را زندگیم پیاز تا سیر از حسابی و شدند بلند صندلیشان از نفر چند. برسم مهیا به تا بود ممکن

 مهیا. رساندم مهیا به را خودم بود صورتی هر به خالصه. بداند ام خانواده به راجع داشت زیادي اصرار ها خانم حاج اون

 پریان شاه هاي قصه لباس مثل مالیمش سبز ي دکلته لباس. باشد خوبی میزبان داشت سعی همیشه مثل آرام خیلی

   و بود ریخته صورتش روي مواجش موهاي. بست نقش هایش لب روي زیبایی لبخند من دیدن با. بود

  .شدي ها فرشته مثل ـ 

  .شدي باربی هاي عروسک شبیه هم تو ـ 

 همه خواست دلم یکهو. گرفت نظر زیر را اطراف و فشرد دستش توي را دستم. نشستیم هم کنار. خندیدیم دو هر و 

  :گفتم بگویم او به را چیز

  .کردیم عروسی محمد امیر و من مهیا ـ 

  :گفت بعد اي لحظه و شد خیره من به مبهمی نگاه با 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٩۵ 

  !!!دائی زن. بگذرونه تو بدون اي لحظه تونه نمی دائی گفتم که من تبریک، آهان، ـ 

  .زده غیبش کجا حاال تا ظهر ندیدم اصالً که اونقدر خیلی، آره ـ 

  :گفت و کرد اي خنده 

  .ها...شی می انیشتین. نکن فکر زیاد. خانم خوشگل خیال بی ـ 

  .داره خرج کردنش تعمیر. کنم استفاده مغذم از زیاد یاد می حیفم من چون باشه راحت خیالت ـ 

 سمیه مجلس آخر. زد می حرف گوشش در مدام مائده. بود شده تر آرام کمی خانم نفیسه گذشت خوش خیلی روز آن 

 آن و کرد تعریف مائده و نفیسه براي هیجان با و کشید بیرون مادرش زبان زیر از رو محمد امیر و من ماجراي یجوري

. پریدند می پایین و باال خوشحالی از و کردند می گوش بود افتاده شان قدمی یک در که اتفاقی به ناباوري با هم ها

  .کنند مراعات ریزه یه ها دختر جلو یعنی که کرد می اشاره مبینا و حسنی به خانم حاج

 مراقب طوري دیگه حاال. آمدند ها خانم پیش آقا حاج و هایش شوهرخواهر همراه به محمد امیر و دکتر مجلس از بعد 

 ولی کنم جلب خودم به را محمد امیر گریزان نگاه کردم می سعی.گرفت می ام خنده هم خودم که بودم کردنم سر چادر

  .بشه راحت خودش و خودم خیال که برگرداند هم را رویش حتی بود فایده بی

 مهیا براي دکتر بود قرار. شد می آغاز دوبی سفر با بعد ي هفته از که بود دکتر و مهیا ي ماهه سه عسل ماه سر بحث 

 می هم و داشت کنفرانس دکتر هم چون بروند آمریکا به سر یه ایتالیا و فرانسه از بعد تا بگیرد آمریکا توریستی ویزاي

. بود علوي دکتر مادر بودن خارجی شنیدم که هایی چیز ترین جالب از یکی. کند معرفی اش خانواده به را مهیا توانست

 هایی چیز از یکی البته. بود اسالم و ایران فرهنگ به پایبند و مقید قدر این دکتر که بود تعجب جاي بیشتر همین براي

 و خودشون رسوم و آداب و فرهنگ به بیشتر ها غریبه ها وقت خیلی که بود این بودم گرفته یاد عمرم مدت توي که

  .درم باور قلب صمیم از را این هست جا همه خوب و بد البته. گذاشتند می احترام دیگه ملل

 هاي چشم توي دلهره. نند آرامش داشتند سعی مائده و سمیه و بود داده دست از را اش تازه آرامش دوباره خانم نفیسه 

 دوبی سفر توي محمد امیر قرار از. داد می نظري و زد می حرفی کسی هر. گفت نمی هیچ ولی زد می موج مهیا

 همه ي جلو و کرد مخالفت سریعاً محمد امیر. برم همراهشون هم من که داد پیشنهاد خانم حاج. بود همراهشان

  :گفت و داد خجالتم

  .داره پیش در زیادي راه کنکور تو قبولی براي. برسه درساش به بهتره تیام خانم حاج خیر ـ 

  :گفت و داد گردنش به قري خانم حاج 

. نداشته حسابی و درست تفریح یه رفته مادرش وقتی از دختر این. شه نمی مهندس و دکتر روز سه با کس ،هیچ وا ـ 

  .ببریش باید حتماً
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 سري خاطر رضایت با خانم نفیسه و شد خوشحال مهیا. ببوسم و کنم بغل سفت رو خانم حاج خواست می دلم اینقدر 

  :گفت و داد تکان

  .اند هم با تیام و مهیا که تره راحت هم ما خیال اینجوري جان محمد آره ـ 

 حساب به را دکتر که خواهرش صحبت طرز از دلگیر نیامده خوشش خانم حاج پیشنهاد از بود معلوم که محمد امیر 

  :گفت بود، نیاورده

  !!اسیري؟ بردیم می رو مهیا داشتیم ما ،مگه ببخشید ـ 

  :گفت و زد را آخر حرف دستش دادن تکان با خانم حاج 

  .کن حاضر رو چمدونت تیام ـ 

 امیر با که بگم بهش شد نمی روم. نکرد مخالفتی مامان دوبی، رم می بعد ي هفته که گفتم مامان به روز آن فرداي 

 به دکتر و مهیا سفر از وقتی مامان. گم می چی بودم مواظب خیلی و زدیم حرف دري هر از. کردم عروسی محمد

 من کار محمد امیر کردن راضی اما نبود بدي پیشنهاد. بریم سر یه هم محمد امیر و من که کرد اصرار شد خبر با آمریکا

  .کنم می فکر اش درباره که دادم اطمینان بهش همین براي. نبود

 وقتش بی و وقت هاي هدیه با همیشه و رسید می خیلی من به خانم حاج. گذشت اتفاقی هیچ بدون هفته اون 

 اینکه با من و نبود خبري محمد امیر از میان این در. رفت می ام صدقه قربان مدام که هم آقا حاج. کرد می غافلگیرم

  .کردم نمی اعتراضی بودم آزرده

 گریه زیر زد می بار یک دقیقه ده هر نفیسه. آمدند سر یه هم شوهرش و مهیا. بودند خانم حاج ي خونه همه سفر شب 

. بده نشان مهیا شوهر با صحبت مشغول را خودش کرد می سعی و بود کالفه محمد امیر. کرد می دعوا باهاش مائده و

  .بود هم در اش قیافه دکتر

  :گفتم می مهیا به مدام و بودم خوشحال حسابی من 

  .گذره می خوش بهمون ـ 

  .رفتیم خودمان و نیامد فرودگاه بدرقه براي کسی دکتر و محمد امیر خواهش به بنا 

  

  12 فصل
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 بزنم حرف آمدم تا و نشست کنارم محکم خیلی و آمد محمد امیر اما بشینه کنارم مهیا بودم منتظر خیلی هواپیما داخل 

  .شد عوض نظرم که داد تحویلم نگاهی چنان

 همراهم گوشی با را سرم بود، هواپیما تجهیزات از جزئی انگار که هم محمد امیر و بودند ساکتی همسفران دکتر و مهیا 

  .کردم گرم

 هایمان اتاق به وقتی. نزدیم حرف زیاد اما بودم مهیا کنار تاکسی توي. رفتیم هتل به یکراست رسیدیم دوبی به وقتی 

  :گفتم خوشحالی با رفتیم، بود هم روي به رو درست که

  .شدیم همسایه خانم مهیا خوب، خیلی ـ 

 دو که شدم محمد امیر متوجه بستم را اتاق در وقتی. رفتند اتاقشان به دکتر همراه و فرستاد اي بوسه آرامی لبخند با 

 کنار را دستش سریع دادم نوازش را بازویش و رفتم طرفش به. بود پایین سرش و داد تکیه پنجره طرف دو به را دستش

  :گفت بریده بریده و شد خیره من به ها زده برق مثل و کشید

  .نزن دست من به دیگه ـ 

  :گفتم تعجب با 

  !نزنم؟ دست بهت چرا! زنتم چرا؟من آخه ـ 

  :گفت و رفت اتاق دیگه سمت به عصبانیت با 

  .زنتم من نگو دیگه نزن، دست من به دیگه ـ 

  :گفتم دلخوري با 

  .باشم مواظب که نیست جا این کسی دیگه حاال! ؟وا ام کی زن بگم پس ـ 

  :گفت و پرید حرفم وسط تندي لحن با 

 واقعاً من کن ولم نیستم، من کن فکر. رفتی می قبالً که همونا از تفریحی سفر رفتی کن فکر گفتم، که همین ـ 

  .ندارم رو تو ي حوصله

  :گفتم بغض با 

  نکردي؟ عروسی من با تو مگه یعنی... من با تو یعنی تو با من مگه چی؟ براي آخه ـ 

  !!شد؟ خوب کردم، خریت کردم، خبط خوردم، گُه کردم، غلط ـ 
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  :گفتم گریان 

  آوردي؟ رو من چی براي پس نه ـ 

  !! بپرس جانم مامان از... الـ وا دانم نمی ـ 

 را مایواش و حوله وقتی همین براي. کنه استراحت خواد می و خستست شاید گفتم بدم ادامه بحث به نخواستم 

 امیر بود تاریک جا همه شدم بیدار وقتی. کنم آرام را خودم کردم سعی و کشیدم دراز تخت روي من شنا بره که برداشت

 را من حتی بود صبح3 کردم، نگاه ساعت به و شدم بلند آرامی به. بود خواب تخت دیگر کنار در من از فاصله با محمد

 اتاقمان به که بدیم سفارش ساده شام یک بود قرار که هتل رسیدیم دیر آنقدر البته خوب. بود نکرده بیدار هم شام براي

  .افتادم گریه به خودم زار حال از و رفت می گیج ،سرم بودم گرسنه. بیاورند

 رنگم صورتی ورزشی شلوار و ژاکت آرام و گرفتم دوش بعد. کردم گریه سیر دل یک دستشویی توي رفتم ها بچه مثل 

 هتل باپذیرش.بدهم سفارش چیزي یه رستوران از تا رفتم پایین و برداشتم را کیفم و کردم سر روسري یک و پوشیدم را

 همان گرفتم تصمیم که بدبود حالم قدر اون.بیاورند برایم تا دادم سفارش پیتزا.تعطیله رستوران گفتند کردم صحبت که

 بودکه داغ ي کاکائو شیر لیوان یک آورد برایم هتل پیشخدمت که چیزي تنها. بیاورند را پیتزا تا بنشینم البی توي جا

  :گفت بارید می آتش آن از که نگاهی با. دیدم رویم به رو را محمد امیر گذاشتم میز روي که را لیوان. چسبید هم خیلی

  !! کنی؟ می غلتی چه جا این معلومه هیچ ـ 

  .بدم سفارش غذا اومدم بود شده ام گرسنه ـ 

   نبود؟ تلفن حجره عصر! دادي؟ می سفارش باال همون از مردي می ـ 

  .کنم بیدارت نخواستم ـ 

  !!احمق ره می جا هزار فکرم من گی نمی گردي ول افتادي راه خیر بی شبی نصفه د، ـ 

 که محمد امیر. آمد بیرون آسانسور از عجله با و سراسیمه دکتر. رسید پیتزا موقع همان. شد سرازیر چشمانم از اشک 

  .رفت و داد تکان سري انداخت من به نگاهی نیم دکتر. گفت چیزي و رفت سمتش به نداشت او از بهتر ظاهري

 گریان چشمان با من. رفت پذیرش طرف به بود آورده را پیتزا که جوانی پسر همراه به و گرفت را پیتزا محمد امیر 

 ي رو کرد پرت را پیتزا رسیدیم اتاق به وقتی. رفت آسانسور طرف به و گرفت محکم را بازویم و برگشت. رفتم دنبالش

 صورتش به را دستش و گفت چیزي لب زیر و کرد آسمان به را سرش. کشید موهایش به چنگی دست دو با و تخت

 و فندك.  بکشد سیگار بودم ندیده حاال تا. گذاشت لبش کنار یکی و آورد در سیگار بسته یک تاپش لپ کیف از و کشید

  :گفتم و رفتم طرفش به پریدم جا از دیدم محمد امیر دست که را سیگار
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  . نکش سیگار خدا رو تو محمد امیر ـ 

  :گفت و. شد خیره من به زد می موج توش خشم و تمسخور که نگاهی با بعد و بهت با اول 

  .مصیبت خانم سرکار نیومده شما به ها فضولی این ـ 

  :گفتم و زدم جیغ کردم می احساس وجودم توي که خشمی تمام با بعد و شدم خیره او به اول 

  .کشی می سیگار که گم می خانم حاج به ـ 

  :گفت و شد بلند بود نشسته مبل روي تازه که محمد امیر 

 بی بکنی، تونی می خواست دلت غلطی هر هم اینجا کنی می فکر. بردي سوال زیر رو من حیثیت مغز، بی ي دختره ـ 

 ي مایه دیوونه،. یارن می سرت بال هزار برن می میان نگفتی بخت ،بد پایین تمرگیدي رفتی تنها حجاب، بی خبر،

 اگر بده، کار گزارش مامانم به. خواستم نمی جاسوس همین براي چه؟ تو به شی؟ می هم من فضول دیگه حاال دردسر،

  .کشیدم نمی رو کوفتی این من که کردي نمی خورد رو اعصابم مزاحم توي

  .نبودم حجاب بی ـ 

  بود؟ حجاب اون ـ 

 بود، زده بیرون وحشتناکی طرز به گردنش هاي رگ. داد فشار هم به را چشمانش و زد سیگارش به عمیقی پک سپس 

  .کردم قفل خودم روي به را در و دستشویی توي رفتم ترس از. ترکیدند می داشتند که انگار

. نبود محمد امیر. شدم اتاق وارد و کردم باز را در نشنیدم صدایی که بعد و کردم گریه حال همان به ساعتی نیم اول 

 خوابم خواندم که را نمازم. خوردم را اش همه خوردم، ناباوري کمال در و کردم باز را پیتزا جعبه که بودم گرسنه آنقدر

  . برد

 تنش را لباسش و آمد بیرون حمام از زدم خواب به را خودم. بود صبح ده ساعت شدم بیدار خواب از دوش صداي با 

 وقتی خورد در به ضربه چند بعد لحظاتی. حمام توي پریدم و کردم سالم و شدم بلند جایم از زد می ادکلن داشت. کرد

  :گفت کرد می نگاه را مقابلش که حالی در محمد امیر کردم، باز نیم را در

  .پایین بیا بپوش لباس ـ 

 شال یک با بود زانوانم تا که اي ساده نخی سفید پیراهن و جین شلوار یک شدم حاضر. بستم را در و گفتم چشمی 

  .رفتم پایین و پوشیدم را صندلم برداشتم نخی
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 خانه چهار کوتاه آستین نخی بلوز با دیدم را او من ولی. نکرد نگاهم حتی چون هستم اونجا من فهمید چطور دونم نمی

 و بود زده ژل باال سمت به را موهایش. گذاشت می نمایش به را اش کشیده و عضالنی پاهاي که جین شلوار روي

 پارك اي نقره بنز یک هتل جلوي. نبود دستم حلقه هم من که شدم خوشحال خیلی. نداشت حلقه که دستی و ساعت

  .بشم سوار باید فهمیدم دیدم را دستش ي اشاره بعد و الکترونیکی کلید صداي وقتی بود

. انداختم نگاهی نیم تلفنم به.  کرد رو مامانم هواي دلم یکهو بودیم آمریکا سفارت جلوي مدتی از بعد افتادیم راه به 

 ماشین طرف به است دستپاچه بود معلوم که مهیا و دکتر بعد ربع یک. منتظره گفت و زد زنگ دکتر به محمد امیر

 چادر هم او. فشردم را دستش و رفتم مهیا کنار و نکردم قبول کرد اصرار هرچی. بنشیند جلو دکتر تا شدم پیاده. آمدند

 هایم چشم. داد نوازش را دستم آزادش دست با. داشت سر به قشنگی شال و خاکی شلوار با خردلی مانتوي نبود سرش

  .زدم لبخند بهش و بستم را

 فروشگاهها بازدید به. بگردیم شهر دور کمی شد قرار بعد. رفتیم شهر معروف هاي رستوران از یکی به ناهار براي 

 پرداخت موقع وقتی ولی نزنه حرف من با کرد می سعی محمد امیر. گرفتیم ایران براي هدیه یکسري مهیا و من. رفتیم

 نمی از حتی محمد امیر. کرد می حساب را مهیا هاي خرید هم دکتر و جلو آمد می ،سریع شد می ها صورتحساب

  . خواستم نمی چیزي هم خدایی خوب ؟ولی نه یا خوام می چیزي پرسید

 خصوص به بود معذب سوشی خوردن سر حسابی مهیا چون خندیدیم کلی مهیا و من و ها ژاپنی رستوران رفتیم شب 

  .هست دریایی جلبک یک سوشی دور فهمید که

 مهیا و دکتر و رفت می شرکتش به سرکشی براي محمد امیر چون بمونم هتل توي بیشتر شدم مجبور بعد روز دو 

 اول شب از بهتر محمد امیر اخالق حاال. بودم باهاشون که بود غذایی ي وعده تنها شام. بودند سفارت کارهاي دنبال

 مرا خواب موقع و بود شده مهربان دوباره شب آن چون بود کرده را خودش کار من صبوري و سکوت انگار و بود شده

 به تقریباً و بود کنارم در روز تمام گذشت، خوش بهم واقعاً سوم روز. ماندیم بیدار صبح نزدیک تا و داد جا آغوشش در

 می قبل شب یاد به کردم می نگاهش که بار ،هر.کردم می سیر ها آسمان در او رفتار این از من و رفت می راه دلم

  .است کوتاه من هاي خوشبختی عمر که حیف اما شدیم می واقعی شوهر و زن داشتیم کم کم حاال. افتادم

 شیخ. داشت شخصی چادر یک جا آن قرار از. صحرا بریم کرد دعوت را ما محمد امیر دوستان از یکی چهارم روز 

 بلندي آستین بلوز و جین شلوار روز آن. بود قائل خاصی احترام محمد امیر براي و بود دوبی ثروتمندان از یکی ابوفارس

 صندل. پوشیدم خریدم، رفتیم خرید براي دکتر و مهیا با وقتی قبل روز که مشکی سفید خانه چهار روسري همراه به

  .نیست ناراضی بود معلوم ولی نداد نظري محمد امیر. کردم پا به کنفی راحت هاي

 ما همراه اجبار روي از دکتر و نیامد محمد امیر. چرخیدیم صحرا توي رفتیم جیپ با کرد محبت خیلی ابوفارس شیخ 

 آمده خوردم ،هرچی شدن پایین و باال همه آن از بعد کردم احساس بودم گرفته شدیدي ي سرگیجه برگشتیم وقتی. شد

 را من هوا و زمین توي قدرتمندي دستان. ندیدم را پاهام جلوي شدم پیاده جیپ از وقتی اما شد چه دانم نمی. سرم توي
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 کرده پر را فضایش مالیمی بخور بوي که حالی در مطبوع هواي با خنک اتاق توي کردم باز را هایم چشم وقتی. گرفت

  :گفت که شنیدم را مهیا صداي. بودم داده تکیه راحتی پشتی به بود

  .اومد هوش به... الحمدالـ ـ 

 با. بارید می صورتش از محمد امیر خشم. آمد یادم به چیز همه تازه بعد لحظه چند. نداشتم را حواسم کنترل هنوز 

  :گفتم آرام و کردم رها را محمد امیر هاي شانه خوبه حالم شدم مطمئن وقتی و شدم بلند جایم از مهیا و او کمک

  .نباشید نگران بهتره، حالم ـ 

  :گفت مهیا. زد زل من به 

  . بیاد جا حالت بخور شیرینی بیا تیام. شدم جون نصفه من دختر واي ـ 

  . نشم دهن به دهن کسی با تا کنم چادر وسایل قاطی را خودم ممکن حد تا کردم سعی 

 این بار زیر از کردند سعی دکتر و محمد امیر چی هر و کرد دعوت العرب برج به شام فردا براي را ما شیخ شب اون 

  .نشد کنند خالی شانه دعوت

 در هم را شام شیخ اصرار به. زد می حرف محمد امیر با گاهی فقط بود هم در اش قیافه هم دکتر برگشت راه در 

 بیرون پیچ حوله و حمام توي پریدم کنم فرار محمد امیر نگاه زیر از اینکه براي رسیدیم وقتی. بودیم خورده چادرش

 ناخودآگاه که داد من به تکانی چنان محمد امیر حضور که بردارم راحتی لباس که کردم لباسم ساك توي را سرم و آمدم

 خانم حاج اگر گفتم دلم توي. سیگاره کشیدن مشغول ،دیدم کردم نگاه بود نشسته که مبلی سمت به. جستم جایم از

  .شه می گوشت بزرگت تیکه بفهمه

 و فروشی خود و ایرونی هاي دختر به راجع چیزي یه فهمیدم. کنم جلب هایش حرف به را توجهم کردم سعی بعد 

  :گفتم و رفتم طرفش به شده گرد چشمانی با. زند می حرف من به راجع فهمیدم کردم دقت وقتی

  باره؟ می ازت نفرت روز یه خوبی روز یه شدي ها زده جن مثل چرا شده؟ چت تو محمد امیر ـ 

  :گفت و زد سیگارش به عمیقی پک 

  ندیدي؟ خودت رو رو ها عرب نگاه ـ 

  :گفتم تعجب با 

  .کن اعتراض برو کرده خلق شکلی این رو من خدا چه؟ من به ـ 

  :گفت عصبانیت با 
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  ...فهمی می بخرنت، من از خواستن می احمق، ـ 

  :گفتم و رفتم طرفش به خشم با 

  .گی می بهم ها چیز چه گم می خانم حاج به زنم می زنگ خدا به محمد امیر ـ 

  .یاد نمی بدتون معلوم قرار از که ؟شما خانم خوره می بر بهتون چرا. ترسیدم من اینا مامانم واي ـ 

  :گفتم و نالیدم 

  دي؟ می آزارم قدر این چرا محمد امیر کن بس ـ 

 جوري ،این دراز جاده باز راه برو، کن ول من ریش به بستی رو خودت کردي خود بی! دم؟ می آزار رو تو من حاال ـ 

  .بینی نمی آزار دیگه

  داشتی؟ رو حس همین هم دیشب بدي خیلی محمد امیر ـ 

  .رفت و کوبید بهم را درب و شد بلند جایش از عصبانیت با. بست را نفسم راه گریه هق هق و 

  .کردم می گریه حماقتم و بدبختی براي فقط کنم کار چه دونستم نمی 

 هم امروز دونستم می. بود شده قضا هم نمازم من و شده10 کردم نگاه را ساعت شدم بیدار سختی به بعد روز صبح 

  .بگیرند را ویزا جواب تا سفارت بودند رفته مهیا و دکتر چون تنهام

 لباس تند تند. زدند در کی نفهمیدم که بودم ور غوطه افکارم توي اینقدر. بیاورند اتاقم به تا دادم سفارش مفصلی غذاي 

 سالم. شد اتاق وارد غذا گاري و پیشخدمت دنبال به محمد امیر. کردم باز را در و سرم روي انداختم چادر و پوشیدم

 و دستش توي گذاشت را انعامش محمد امیر که بود غذا میز چیدن حال در پیشخدمت. داد تکان را سرش کردم

  .رفت حمام به هم خودش و برود که کرد درخواست

 صورتش و سر موهاي حوله با که همانطور آمد بیرون خمام از وقتی. کردم خوردن به شروع که بودم گرسنه آنقدر من 

 شد خیره من به تعجب با. بودم کرده خالی را نصفش تقریباً حاال من که آمد غذا حامل میز سمت به کرد می خشک را

  :گفت و

  ؟!شدي شکمو چقدر تو ـ 

 ولی چرا دونم نمی خدا اي. دهنم توي گذاشتم را سس از پر کرده سرخ زمینی سیب و پایین انداختم را سرم خجالت با 

... حاال کردم می تموم رو غذام مرافعه و دعوا با همیشه که منی. بود کرده باز را من اشتهاي حسابی دوبی هواي و آب

  !ببینی؟ که کجایی مامان
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 و گاري کنار گذاشت را صندلی و پوشید لباس. نیاد گیرش غذا ترسید کردم فکر دهانش، گذاشت مرغ ناگت تکه یک 

 اي سرفه با.! کشیدم نمی خوردن از دست ولی شدم می آب داشتم خجالت از. کرد غذا ي مانده ته خوردن مشغول

  :گفت و شکست را بینمان سکوت

  .بریم بیرون شو حاضر ـ 

  :گفتم همین براي نداشتم رفتن بیرون ي حوصله 

  .یام می شب همون ؟من بیرون ریم نمی شب مگه خوب ـ 

  :گفت و آورد باال من سمت به را نگاهش 

  .ریم می بیرون شو حاضر پاشو ـ 

 تا داد را ماشین. داشت نگه خرید مرکز یک جلوي. شدم حاضر و شدم بلند صدا بی که بود صداش توي قاطعیتی چنان 

 و شد داخل و کرد مکثی بزرگی و معروف ي مغازه جلوي. برد خودش دنبال و گرفت را دستم ها بچه مثل. کنند پارك

  .کشید سرش پشت هم مرا

  :گفت و نداد مهلت محمد امیر کند پاره تیکه تعارف خواست تا و گفت مقدم خیر پوشی شیک آقاي

  .خوام می ازدواج ي حلقه یه ـ 

  :گفت و حرفش وسط پرید که کند شروع را درازش و دور توضیحات آمد فروشنده آقاي دوباره 

  .کنه می انتخاب خودش خانم، این براي ـ 

. بیاره در دلم از را دیشب حرکات خواد می البد و. منه فکر به که بود شده آب دلم توي قند. کردم نگاهش تعجب با 

  :گفتم

  .دارم حلقه من محمد امیر بکنی رو کار این نیست احتیاجی ممنون خیلی ـ 

  :داد جواب تلخی پوزخند با 

  !بینم نمی شما دست که من ـ 

  :دادم جواب بود، شده قرمز هایم گونه 

  .کنم دست روز هر رو اون تونم نمی من سنگینه خیلی ام حلقه ـ 

  :داد جواب تفاوتی بی با 
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  !شد؟ فهم شیر نیاري، درش هم اصالً کنی دستت روز هر که کن انتخاب حلقه یه خوب خیلی ـ 

  .نگم چیزي و نکنم اخالقش بد دادم ترجیح اما چی؟ خودت پس بگم خواستم 

 و زرد یکی که مدور و باریک ي حلقه سه شامل که بود انگشر یک من انتخاب. نکشید طول ربع یک از بیشتر ما کار 

  .داشت هم معروفی مارك که بود رزي حلقه سومین و سفید دیگر یکی

 رستوران یک جلوي از را توي. باشه اعصابم از باید کردم فکر.  داشتم ضعف احساس بودم خورده غذا تازه که این با 

  :گفتم خوشحالی با شدیم رد روف مع

  !بگیریم؟ غذا اینجا از شه می ـ 

  :داد جواب زده حیرت 

  !اي؟ گرسنه بازم تو مگه کنم، عرض چی... واال ـ 

  .دادم تکان سر و رفت یادم از خجالت که بودم کرده ذوق اونقدر 

  . ره می ضعف دلم چرا دونم نمی بله ـ 

 به وقتی. داد را مهیا ویزاي گرفتن خبر و زد حرف تلفنی محمد امیر با دکتر. خوردیم ناهار رفتیم و کرد پارك را ماشین 

 کانال اون و کانال این اونقدر. نبود راهی هیچ ولی ببینم را مهیا برم جوري یه خواست می دلم خیلی برگشتیم هتل

  :گفتم تعجب با پوشید لباس رسمی دیدم. شد می حاضر داشت محمد امیر شدم بیدار وقتی. برد خوابم تا کردم

 و برگشت من سمت به کرد می مرتب را کرواتش ي گره داشت که حالی در. نیاوردم رسمی لباس که من واي، اي ـ 

  :گفت

  .آین می بیرون محجبه شما. بیارین تشریف شب لباس با نیست الزم خانم کار سر ـ 

  .آقا شلوارپوشیدین و کت براش شما که مهمونی بیام جین شلوار با تونم نمی من هم باز خوب ـ 

  :گفت و غرید لب زیر 

 لباس فکر به لحظه یک میخواستی شکمی، فکر به اینقدر بودیم خرید مرکز وسط امروز گفتی می فردا گذاشتی می ـ 

  .باشی امشبت

  :گفتم و نیاوردم کم بودم شده سرخ خجالت از که حالی در 

  .کردم می رو کار همین حتماً رسمیه مهمونی دونستم می اگر ـ 
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  .بخوریم شام بریم خواب لباس با العرب برج توي چطوره آهان ـ 

  :گفتم حرص با 

  ؟!کنم کار چه من حاال خوب ـ 

  :گفت عصبانی 

  . باش زود. بکنم خودم سر توي خاکی یه ببرم کن تنت چیزي یه... الـ یا ،...واالـ دونم نمی ـ 

  .خوام می وقت دقیقه ده ـ 

 کاري نباید که کردم روسري جون به دعا و گرفتم سریع دوش یه. حمام توي پریدم من و شد خیره سقف به باحرص 

 عجله با اونقدر. کشیدم مداد را هایم چشم عمارات دختراي تاثیر تحت و زدم کرم و اسپري و عطر. بکنم موهام براي

 محض به. بود باال مد و شیک پاساژ یک هتل روي به رو خوشبختانه. نکرد من به نگاهی نیم حتی که کردیم حرکت

 مثل ها آن ي پارچه که عربی هاي روسري و ها مانتو از پر شیک خیلی ي مغازه یک به برد را من راست یک ورود

  . بود لخت و نرم ابریشم

 با روسري ي لبه مثل دامنش و ها آستین لب که مشکی بلند مانتوي او پیشنهاد به و آمد کنارم ها فروشنده از یکی 

 مانتو. بودند دوخته من براي را مانتو انگار. کردم امتحان را درخشید می آسمان هاي ستاره مثل کرستال هاي سنگ

 هم آن هاي لبه که مانتو جنس از شلواري دامن یک بعد. بپوشم بلند پاشنه کفش با باید گفت خانم که بود بلند برایم

 سمت به و بود بدنم فیت باال از و بود بسته جلو پیراهن مثل مانتو. گرفت را جینم شلوار جاي بود، شده کار مانتو مثل

  . شد می ترك رفت می که پایین

 امیر آمدم بیرون پرو اتاق از ،وقتی بستند برایم الماس شکوفه زیباي ي گیره یک با آنجا هاي دختر مثل را عربی شال 

  :گفت و شد خیره من به. گرفت باال کامالً بعد و کمی را سرش اول محمد

  .بریم بردار رو وسایلت خوبه همین عالیه، ـ 

 این و خوشگلم من چقدر که این از مدت تمام هم فروشنده خانم. کند آماده را حساب صورت کرد فروشنده خانم به رو 

  . زد می حرف همچنان و کنم امتحان شیدم.نپ هنوز که را دیگر ي مانتو یکی آن باید من و منه ي برازنده چقدر لباس

 ي مانتو که حالی در و خرید شده خریداري مانتوي سایز به بودم نکرده امتحان من که را مانتو دوم ست محمد امیر 

  : گفتم که بودم هوا و زمین میان در. کشید در سمت به مرا دیگر دست با بود دستش به ام اضافه هاي لباس و جدید

  .پیچه می پام و دست توي مانتو این خوام می کفش جفت یک من محمد امیر ـ 
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 راهی دکتر و مهیا همراه به. بود سیندرال داستان مثل داشتم پا به مشکی کفش جفت یک زدن هم به چشم یک در و 

 خوشم ها عرب لباس این از چقدر که واقعاً درخشید می من شبیه تقریباً ي مانتو یک در هم مهیا. شدیم العرب برج

  !ندیدي را خودت گفتم می یواشکی هم من و شدم بامزه چقدر که کرد می تعریف من از یواشکی مهیا بود آمده

 امیر بین تیز نگاه از این و. داد می نشان من به خاصی توجه که. بودند ما میزبان پسرش همراه به فارس ابو شیخ 

 دستش توي را ،دستم شوند ما ي متوجه همه که جوري بار چند و نشست کنارم شام صرف هنگام. نماند دور محمد

 خودش و محمد امیر ازدواج مراسم از مدام هم دکتر که دیدم می تعجب کمال در. کرد من با صحبت به شروع و گرفت

! کند می صحبت بود نخورده من گوش به حاال تا که مهیا به اش عالقه از و شد برگزار عالی چیز همه چقدر که این و

 یه هم شاید و قدیمی هاي کتاب مثل. بود او زنان از یکی که زدم می حدس که کرد می همراهی را شیخ جوانی خانم

  . بدونیم مهیا و من خواستند نمی دکتر و محمد امیر که بود چیزي

 ي بهانه به همین براي. کنند خیر به ختم تر زود چه هر را آور زجر مالقات این خواستند می و نبودند خوشحال خالصه 

 خدا ي بهانه بدیم جا ها چمدان توي چطور دونیم نمی که کردیم خرید قدر این مهیا و من و مسافریم بعد روز که این

  .شد سرد کوه همان محمد امیر دوباره و هتل برگشتیم زدنی هم بر چشم در و کردند راه یه رو را حافظی

 دادم قول بهش و گرفتم او از بود گرفته اش خانواده و خواهر و مادر براي که را مهیا هدایاي گریان چشمان با بعد روز 

 دو هر ما. افتادیم نفس نفس به که کردیم گریه همدیگه بقل توي اینقدر. بدهم نفیسه تحویل رسیدن محض به که

  .بود هم روي روبه درست هایمان سلول که بودیم همبند زندانی

 چه سرنوشت که دونستم نمی. بینمش نمی طوالنی مدت براي دونستم نمی کردم می خداحافظی مهیا با وقتی 

  . زده رقم برامون رو غریبی روزهاي

 دو ي واژه نوع هر بردن کار به از کرد می سعی محمد امیر.  نداشت دوبی به رفتن با تفاوتی چندان ایران به برگشتن 

  !کند داري خود بیشتر یا حرفی

 هفته باید وقت آن محمد امیر قول به چون. نیاد پیشوازمان به کسی بود شده قرار خانه برگشتیم محمد امیر ماشین با 

  .پیشوازش آمدند می بار یک اي

 هم نفیسه. بوسید را سرم و گرفت بغلم آقا حاج. بوده دور ازم بود سال هزار انگار که گرفت آغوشم در چنان خانم حاج 

 ازم مهیا ي باره در و کرد پیچ سوال را من ،حسابی بشنوه گالب از را گل بوي خانم حاج قول به که بود آمده که

  .بپرسه محمد امیر از رو سواالت این کرد نمی جرات چون بودم مهیا سفر هم من که بود خوشحال نفیسه.پرسید

. زدم حرف مامان با شب نصفه. من از جزئی بود شده تنهایی. بودم کرده عادت دیگه اتاقم، تنهایی به برگشتم شب آن 

  :گفتم خانم حاج مثل هم من بزنم سر بهش خواست ازم. ریم نمی آمریکا به ما که شد ناراحت خیلی

  ....انشاالـ ـ 
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 را کار این او چون و بودم آورده محمد امیر ي خانواده اعضاي براي رسید می ذهنم به که هدایایی بهترین دوبی از 

 بیشتر من به نسبت هم ها آن محبت که شد می باعث من توجهات این و. شدند خوشحال همه بود نداده انجام قبالً

  .شود

  

  13فصل

 دو یکی هم ها ظهر از بعد و تست و خصوصی معلم و درس ها صبح. داشت را عادي روال زندگی روز آن فرداي از 

 حاج و خانم حاج کنار ها شب. دوستانش از یکی منزل رفتیم می خانم حاج با که اسالمی معارف و قرآن کالس ساعت

  .خواندن درس مثالً و زدن تست اتاقم تنهایی توي دوباره و خوردن شام آقا

 می حال از و کردم می ضعف زود که خصوص به ام پریده رنگ خیلی گفت می بود حالم نگران خیلی خانم عشرت 

 وبی حال بی اینقدر چرا دانستم نمی هم خودم اما. ام خسته کم یه فقط و خوبه حالم که دادم می اطمینان بهش. رفتم

  . بود گرفته وجودم از را زندگی محمد امیر به عشق. شدم رمق

  

 امیر اما. آمدند هم مائده و سمیه و نفیسه گرفت کیک خانم حاج. زد زنگ مامان. گذشت صدا بی خیلی سالگیم18 تولد 

 به که باري سه دو حتی. زد نمی حرف من با اما مادرش و پدر کنار شام هاي ساعت بود هم اگر نبود وقت هیچ محمد

 به نگاهش مبادا که کرد می مشغول فامیل هاي مرد و ها خواهر شوهر با را خودش انقدر رفتیم هایش خواهر ي خانه

 قراري بی از زد می حرف او با تلفنی شب هر که این با و بود دور نفیسه از مهیا که بود ماه دو نزدیک. بچرخه من طرف

 چشم و صدقه قربان و رفته پوستم زیر آبی گفت می خانم حاج ذوق با که من برعس. بود شده استخوا پارچه یک

  .کرد می روانه سرم پشت را کور حسود

 کرده جهنم برایم را زندگیم هاي روز و ها صبح و ها شب که بود خرابم حال دانستند نمی بقیه و خانم حاج که چیزي 

 برایم تهوع حالت. گرداندم می بر را ام معده محتویات تمام که کشید نمی چیزي اما خوردم می غذا حسابی من. بود

 بودم ناراحت و افسرده انقدر نداشتم را چیز هیچ حوصله. نداشتم را رفتن دکتر حوصله نگرانی تمام با اما بود شده عادت

  .زدم می زار زمین روي به بالشت پر افتادن با که

 کاري هیچ اما مامانه براي من دلتنگی از ناشی گفتند می همه و بودند شاهدش بقیه که بود چیزي تنها من دلی نازك 

 نبود وقت هیچ محمد امیر. بگیرم روزه نگذاشت خانم حاج که بود خراب حالم آنقدر ولی آمد هم رمضان ماه. کردم نمی

 آمدنش براي که بود شکسته دلم آنقدر.جوشید نمی دلم در سابق احساس دیگر. بود غریب برایم بود وقتی که نبود آنقدر

  .محمد امیر تا بودم جا اون خانم حاج عشق به بیشتر و بودم شده خسته دیگه. کردم نمی شماري روز
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 با. بود شده تنگ بابا براي دلم اما نداشتم هم را خودم ي حوصله که بودم شده کسل آنقدر روز آن بود شده سرد هوا 

 باز چشمانم که کردم گریه اونقدر. بابا خاك سر برد را من اقبال آقا التماس و اصرار کلی و آقا حاج و خانم حاج ي اجازه

 آن از ها قرن انگار. خوردیم غذا جا آن محمد امیر با که افتادم روزي یاد نایب رستوران دیدن با برگشت راه در شد نمی

  !!!شدم پیر چقدر من یا خدا. گذشت می روز

 غذا همین براي بیاید رستوران به نشد حاضر کردم اصرار هرچقدر.  دارد نگه رستوران جلوي خواستم اقبال آقا از 

 را سرم بود تشکر حال در که آشنایی صداي با خوردن به کردم شروع آهسته.ببرند ماشین به برایش تا دادم سفارش

  !!شد چی نفهمیدم دیگه و برگرداندم

 حاج و بودم بیمارستان توي کردم دقت که خوب. بودم غریب اتاق یک و غریب تخت یک روي آمدم هوش به وقتی 

  .رفتنم صدقه قربان به کرد شروع و آمد کنارم کردم باز را هایم چشم بود شده متوجه تازه که خانم

 که اصراري خاطر به من با رفتن ور کلی از بعد و گرفت را فشارم. رفت ور دستم سرم با سري یک و تو آمد پرستار 

 تازه. نداشت چهره به رنگ که محمد امیر او دنبال به و شد اتاق وارد سراسیمه آقا حاج. بنشینم کمی داد اجازه داشتم

 خواستم نمی دیگه باشم منتظرش خواستم نمی دیگه ببینمش خواستم نمی دیگه بودم متنفر ازش اومد یادم چیز همه

  ...!!خدا اي بشم کوچیک

  :گفتم و گریه زیر زدم

  .خوام می رو مامانم من ـ 

  :گفت و فشرد اش سینه به مرا خانم حاج 

 خدا. مادر نکن اذیت رو خودت ، دلم عزیز باشی آروم کن سعی. شم فدات گلم دختر برم باالت قدو قربون که الهی ـ 

  .گذشت خیر به شکر رو خدا. بود اونجا محمد امیر شدي حال این تو وقتی که شکر رو

 با خانم حاج. بود اونجا محمد امیر که این براي فقط شدم اینطوري من ،اگر نداري خبر خانم حاج آره بگم خواستم 

  :داد ادامه شادي لحن

  .شی می بزرگ بابا دیگه ماه 7-6 روشن چشمت آقا حاج. شدي من امیر ي فرشته دختر تو که برم قربونت الهی ـ 

 شانه که آنچنان گریه زیر زد آقا حاج. چرخید می سرم دور فلک و چرخ مثل لحظه آن اتفاقات که بودم گیج آنقدر 

 و زد هایش شانه به گرفت بغل را بود ایستاده خشک برق چراغ تیر یک مثل که را محمد امیر. خورد می تکان هایش

  :گفت

  .کردي بلندم سر که بابا شی پیر ـ 
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  :گفتم آرام. شده چی بودم نفهمیده من فقط وسط این. بوسید می را سرم و کرد می گریه داشت مدام خانم حاج 

  !گین؟ می چی شما فهمم نمی من خانم حاج ـ 

  :گفت و کرد اي مزه با ي خنده درخشید می هایش چشم که حالی در خانم حاج 

 که اینه براي شده زیادتر اینقدر که شما خواب و بود شده باز طوري این که شما اشتهاي این گلم دختر بگم خوام می ـ 

  .نفرین دو حاال شما

  :داد ادامه کنم می نگاهش واج و هاج هنوز دید وقتی 

  .شی می مادر داري تو عزیزم ـ 

  :داد ادامه ببرم را خودم آبروي ام خنگی با من که این از قبل و 

  .داري مپلی تپل دختر یا پسر یه دیگه ماه 7-6 ـ 

  :گفتم بود آمده در حدقه از که هایی چشم با 

  !من،چطوري؟ ـ 

 بود کرده دراز خانم حاج طزف به را دستش که حالی در آقا حاج و شد سرخ خانم حاج که بود احمقانه آنقدر سوابم 

  :گفت سریع

 کنین میل شما بدم داغ چاي یه من بفرمایین. پیششون گردیم برمی بعد باشن تنها لحظه چند ها بچه بذار خانم حاج ـ 

  .بانو

 روي موند خیره نگاهم. کردم نگاه را اطرافم واج و هاج ها دیوونه مثل. برد بیرون اتاق از را خانم حاج عاشقانه خیلی و 

  :گفتم لب زیر. بود خالی نگاهش نبود هیچی نگاهش توي. کرد می نگاهم خیره که محمد امیر

  ...چطوري؟چطوري؟چطوري؟ ـ 

  :داد جواب دارش خش و سرد صداي 

  !گرفتی ازم رو آروم و خواب و کردي سیاه رو من زندگی که طوري همون ـ 

  :گفتم می داشتم لب زیر 

  چطوري؟ ـ 
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 زدم زل. شد می منفجر داشت مغزم از قسمت یک که مطمئنم ولی! کجا دونم نمی مغزم به خورد حرفش یکهو که 

  :گفتم و هاش چشم توي

 تا گرفتی رو بازوش که همون گرفتی، صندلی واسش که همون بود، ات منشی خانومه اون بود؟ ات منشی اون ـ 

  .دونم می من دیدمش من دونم، می من بود ات منشی اون اون. بشینه راحت

  :گفت و گرفت باال دست یک با را صورتم.  شد نزدیک تختم به عصبانیت با.... گریه زیر زدم و 

. دونی نمی چی هیچ که خواهی خود و دونه یه یکی و لوس دختر یه تو. دونی نمی چی هیچ دونی، نمی چی هیچ تو ـ 

  گم؟ می چی فهمی می

  :گفتم فقط. شود جاري هایم چشم از نداشتم اشکی دیگه 

  .ببینمت خوام نمی دیگه بیرون برو ـ 

  .کوبید سرش پشت را در و رفت در سمت به حرکت یک با 

  :گفت و کرد بغلم آمد اتاق به خانم حاج بعد دقیقه چند

  !کرد؟ کار چه من شق کله پسر این دوباره برم قربونت شد چی ـ 

 وجود دیگه شدم مرخص وقتی و ماند کنارم صبح تا خانم حاج اونشب.زدم زار و کردم بغلش سفت فقط نگفتم هیچی 

. نداشت فرقی برایم بود ما منتظر ماشین جلوي بزرگ گل سبد یک با که آقا حاج ،کنار عبوس ي قیافه با محمد امیر

 بازو کردم می سعی. کرد ماشین سوار مرا محمد امیر کمک با صلوات و سالم و صدقه و قربان کلی از بعد خانم حاج

  .کنم ناراحت را خانم حاج خواستم نمی ولی بیاورم در دستش توي از را هایم

 صلوات و دف صداي بود، چراغونی کوچه.  کردند قربونی گوسفند پاهام جلوي. بود عروسی آقا حاج ي خونه روز آن 

 و تبریک سرش پشت و شد می رد لباس رنگ یک کردم می نگاه که طرف هر از. بود هم انعام ختم ي سفره و آمد می

  :گفت دخترهایش به رو بود شده نگران حسابی که خانم حاج. گرفتن بغل

  .،بخوابه بگیره حمام بندازین راه حمام بساط یه... یاالـ نداره، جون بچه این مادر ـ 

  :گفتم و برگشتم سمتش به 

  .باشم پائین خوام می. یاد نمی خوابم من خانم حاج نه ـ 

  :گفت من به نگاهی نیم بدون محمد امیر 

  .من اتاق حمام برین ـ 
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  :گفت سمیه 

  .آره ـ 

  :پرسید و کنارم آمد مائده 

  .بیارم لباس برات باال از برم خواي می من، گل ببخشید ـ 

 تو دست با و گزید می حرص از را هایش لب و بود پایین سرش که حالی در محمد امیر بقیه و خودم ناباوري کمال در 

  :گفت کرد می پا آن و پا این جیبش

  .رم می خودم من ـ 

 سمت به را من سریع خانم حاج که محمد امیر به گفتن تبریک به کرد شروع و رسید راه از عمه دختر یک دوباره و 

 کردم راضی را نفیسه تمنا و خواهش و اصرار با. رفت شد راحت من بابت از خیالش وقتی و کرد روونه محمد امیر اتاق

  :گفتم. بماند حمام در پشت

  .گم می بهتون بشه بد حالم اگه ـ 

 مائده و سمیه و نفیسه باالخره. پرسید می حالم از و زد می زنگ بار یک دقیقه دو هر چون شدم پشیمون بعد که 

 را هایم لباس گشتند می دورم مهربون پري تا سه مثل که خواهر تا سه مراقب نگاه میان در. کردند سشوار را موهایم

 جوراب و مشکی و اي قهوه و نفتی آبی و آبی ي خانه چهار سارافون و سفید اسکی یقه پیراهن محمد امیر. پوشیدم

  :گفت سمیه پوشیدم وقتی. بود کرده انتخاب برایم سفید بلند ساقه هاي

 تیام براي نبود تر پوشیده و تر ساده این از لباس. اس زنونه مجلس خوبه ،حاال اش سلیقه این با هم محمد امیر وا، ـ 

  .بیاره

 به ولس نکنم دستم خواست می دلم خیلی شدم، ازدواجم ي حلقه متوجه برداشتم توالت میز روي از که را عطرم 

 ها بهترین اش خانواده بود سنگ و سخت خودش چقدر هر. کردم دستم خواهرهایش و آقا حاج و خانم حاج احترام

  .بودند ندیده من از احترام و مهربانی جز چیزي هم مدت این توي البته. بودند

 پشت صورتم جلوي از را موهایم چپم دست با و انداختم پایین را سرم.  شد سبز رویم جلوي رفتم بیرون در از وقتی 

 عطرش بوي. نداشتم را دیدنش طاقت. بودم رفته اتاق از سمیه و نفیسه با کاش اي گفتم می دلم توي. زدم گوشم

  :گفت و آورد گوشم نزدیک را سرش. کرد می عصبانیم

  .اس خونه نامحرم کن سرت چادر ـ 

  :گفتم حرص از 
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  چه؟ من به هست که هست ـ 

  :گفت بود داشته نگه را در که حالی در و کرد می نگاهم متعجب و عصبانی 

  .کن سرت رو چادرت بفرما ـ 

  :گفتم بردارم را پررنگم و کمرنگ آبی درشت هاي گل با سفید چادر تا رفتم می تخت سمت به که حالی در 

 که ذاري می احترام من به تو مگه! ترسم می ازت نکن فکر آقاست حاج و خانم حاج خاطر محض کنم می سرم اگر ـ 

  !بذارم؟ من

 شب.کردند دود اسپند من سر باالي و خواندند دعا کلی روز آن. زدم بیرون اتاق از مکث بدون و کشیدم سر به را چادرم 

 اصرار چی هر و بکشم دراز کمی برم خواست ازم نی نگرا با خانم حاج. بود داده سفارش غذا آقا حاج آمدند آقایون که

  :گفت کردم

  .نباشی تنها پیشت بیان گم می دخترها به. اتاقت توي بیارن رو غذات گم می. اومدي بیمارستان از تازه تو مادر نه ـ 

  :گفت که رفتم ها پله سمت به 

  .نداري حال تو محمد اتاق تو برو مادر ـ 

  :گفت و کنارم نشست خانم حاج. کشیدم دراز خانم حاج کمک به و رفتم خواب اتاق طرف به نارضایتی با 

  .مامانت به بزنیم زنگی یه هستم من تا حاال ـ 

  !دادم؟ می چی رو مامان جواب من حاال خدا اي کردم می سکته داشتم 

 حاج کنم فکري خواستم تا و بگم چیزي خانم حاج جلوي شد نمی روم. کردم کهعروسی بودم نگفته بهش حتی من 

 با. طرفم گرفت را گوشی بعد و تبریک و خبر زدن هم به چشم یک در و. کرد می بش و خوش مامان با داشت خانم

 من به و بود کرده خداحافظی مامان با خانم حاج. گرفتم را گوشی بارید می آتیش هایم گونه از که حالی در اضطراب

 شدن بسته صداي با. بزنم حرف راحت مامان با من خواست می خودش پیش طفلی. بزنه سر ها مهمان به ره می گفت

  :گفتم و ترکید بغضم زد، می صدا را اسمم غمگین مامان. آمدم خودم به در

  .شد چی نفهمیدم ببخشید مامان ـ 

 او شد قاطی هردومون صداي. کند کردنم آرام در سعی نگرانی با مامان شد باعث من حال و کردم گریه هاي هاي و 

  .چیزي یه جوابش در گریه میون هم من و گفت می چیزي یه
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 حال دیدن از و شد اتاقم وارد رنگارنگ غذاهاي از پر سینی با محمد امیر. شد آراسته نیز سبزه به بود گل حال همان در 

 صداي شنیدن با. گرفت دستم از را گوشی و آمد طرفم ،به گذاشت تخت کنار را سینی بست را در. زد خشکش من

. زدم می زار فقط من. کرد سرفه و برد گوشش سمت به را گوشی لرزان دست با و شد متورم پیشونیش هاي رگ مادرم

  :کند می خواهی عذر شنیدم

 ي شرمنده کنم، نگاه تونم می هاتون چشم توي چطوري نکردم، وفا قولم به من دکتر خانم شمام روي ي شرمنده ـ 

  .موندم خودمم خدا به شد چی دونم نمی.خانم خسرو

  :گه می شنیدم فقط دادم نمی گوش دیگه کشید درازا به هاشون حرف 

  .کنین صحبت باهاش تا گیرم می رو شماره شد که آروم ـ 

 و آورد باال را سرش بعد لحظه چند گرفت هایش دست میان را سرش. کرد قطع را گوشی. ریختم می اشک فقط من 

  :گفتم بهش و آوردم نگاهم توي را نفرتم همه ندادم مهلت بهش کرد باز که را دهانش. کرد نگاهم

  .ببینمت خوام نمی ـ 

 حاج بعد دقیقه چند. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سري. بست را دهانش بعد شد خیره من به باز دهان با لحظه یه 

 جز کس هیچ نداشت خبر من دل از کس هیچ. خوردم جا بارداریم خبر از کرد می فکر. داد می دلداریم و بود پیشم خانم

  .محمد امیر و خدا

 یک برایم خودش خانم حاج. شدم بیدار خواب از دیر صبح. رفتم بیرون اتاق از نه و کردم صحبت مامانم با نه شب آن

 قبل شب اسپند سینی با اینکه مثل هم خانم عشرت. آورد برایم داغ شیر خانم ایران و جلوم گذاشت حلیم از پر کاسه

 حاج چون بود پریده خیلی رنگم کنم فکر. سرم باالي آمد زبان بر کور حسود چشم و گویان صلوات که بود خوابیده

 بود او نوبت حاال. بود جا آن نفیسه بعد ساعت نیم و خواست می چاره راه و زد می در آن و در این به زنگ مدام خانم

  :گفت اش همیشه حالی سر و شوخی با آمد که مائده و کند آرام را مادرش که

 چینی. گرفتی دست نتیجه نوه، نه و زاییدي نه شما گه می ندونه کی هر آخه! شما کنی می کارهایی یه خانم حاج وا، ـ 

  .طاقچه تو گذاشتین رو طفلک نیست که

  :گفت ناالن خانم حاج 

 جواب من سرم بر خاك پریده، رنگش و ریخته اشک اینقدر حاال تا دیروز از چرا بچه این دونم نمی اصالً نداره حال ـ 

  بدم؟ چی رو دکتر خانم

  :گفت و کشید را لُپم و زد من به چشمکی خنده با مائده 
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  !!من مادر. ده می بچه پدر رو دکتر خانم جواب ـ 

 حتی. بود هم در و محو خیلی دوران اون خاطرات. بودم شده گم. بزنه حرف محمد امیر از کس هیچ خواست نمی دلم 

  .کرد می گیجم اش درباره کردن فکر

 باهاش آرامش با دارم دید وقتی طفلک خانم حاج. زدم حرف باهاش باالخره و بود زده زنگ بار چند روز اون مامان 

 که کاري گفت می و. کند آرام هم را من داشت سعی و بود فبل روز از تر آرام مامان.رفت بیرون اتاق از زنم می حرف

 می درست رو چیز همه صحیح برنامه یه گفت می. بود صحیح حل راه یک فکر به باید حاال و شده ولی شده می نباید

 کوتاه مقابلم در راحت خیلی کرد می احساس. کرد می سرزنش خیلی را خودش اما رسید می منطقی نظر به و کنه

  .خواستمش نمی حتی من که اي آینده. زد می حرف آینده ي باره در سریع خیلی اما اومده

 بود بیایی برو خونه توي. بود گرم شاه باغ ي خونه به رفتن براي همه سر سال هر معمول طبق. بود نزدیک محرم 

  .بود کرده آماده هم رو من وسایل و ساك قبل روز چند از خانم عشرت.

 حال یه مامان و من موقع اون. کنم شرکت مراسم براي نتونستم قبل سال. خانه آن رفتیم محرم به مانده شب یک 

 عشرت. فهمید شد می رفتارش از ولی گفت نمی چیزي مامان البته نداشتیم عادت هنوز بابا از دوري به بودیم عجیبی

 و قدیمی خانه سمت به آقا حاج ماشین با. داشت ذوق بودخیلی شنیده تعریف بقیه و خانم ایران از که بس از خانم

  .رفت شهر مرکز سمت به اتومبیل. رفتیم حاجی آبااجدادي

 گل از پر دست یک باغ جلوي حیاط. ماندم مبهوت و مات شدیم حیاط وارد وقتی. بود آجري بلند دیوار خانه دور تا دور 

 باز و مرمت آثار ولی قدیمیه بود معلوم که این با. داشت قرار بزرگی و طبقه دو اشرافی ي خانه حیاط وسط بود گیاه و

 چیز همه خانه توي.  مشبک و رنگی هاي پنجره و در با و خورده سفید رنگ خانه. دید شد می دیوارش و در از سازي

 منبت و کاري آینه هاي دیوار روسی، هاي سماور آنتیک، هاي چراغ و ها مبل و ها فرش. بود شده حفظ قدیم سبک به

 به ساختمان کشی لوله و کشی سیم فهمیدم بعداً. قاجار ي دوره به بودم برگشته انگار. بود جالب خیلی شده کاري

  .نزند صدمه خانه اصالت به که شده انجام طریقی

 ي نفره دو تخت یک هم آن. داشت تخت که بود اتاقی تنها و گذاشتند من اختیار در را خانه بزرگ هاي اتاق از یکی 

 اعالي دوزي زري ي ترمه از ها پرده دوزي، سرمه ابریشم روتختی. بودند خریده را آن تازه انگار که قدیمی ورشوي

 ناصرالدین زمان زربافت تابلوي فرانسوي، هاي پاتختی و توالت میز و روسی چلچراغ. نائین دستبافت ،فرش رضایی

  .شاه

 مثل دارم توجه چیز همه به عالقه با دید وقتی بود شاه باغ ي خانه نگهداري مشغول شوهرش با ها سال که خانمی 

 خانم مالحت. انداخت نمی قلم از هم را چیز هیچ و وسایل و خانه دادن حال شرح به کرد شروع دست زبر تور مدیر یک

  :گفت
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 السلطنه انیس خانم به متعلق االیام قدیم در اتاق این... واالـ. باشه شما اختیار در اتاق بهترین کردن امر خانم حاج ـ 

 آباد فرح و شمیرانات بزرگ مالکین از ضرغام مرتضی سید حاج با وقتی ایشون که شاه الدین ناصر هاي نواده از بوده

 و سازن می واسشون رو عمارت این نخورن غصه یارن می قصر از رو خانم عروس اینکه براي حاجی کنند می ازدواج

 هم زري قاب این. کنن کاري منبت و کاري آینه دن می هاشو دیوار تمام دن می خانم شازده مخصوص رو اتاق این

 البته. دن می جان ایران پرنسس لقب ایشون به خارجه سفر از بعد که شاهه ،ناصرالدین خانم بزرگ پدر مهر و امضا

  .زدن می صدا قبلیشون لقب با رو خانم شاه الدین ناصر خود چون کنه نمی استفاده لقب اون از کسی

 که اونجا از و کنن می انتخاب شوهر خانم براي خودشون که جوري بودن عزیز قاجار شاه براي خیلی خانم گن می 

 قیافه و بلند باالي و قد که رو ضرغام سید حاج پسر بگیره، خانم شازده دل خواسته نمی هم شاه بوده دار رو و بر خانم

 اش خونه به برنشون می بعد سال دو سید بودن کوچک خانم چون گن می. کنن می عقد خانم براي داشته جذابی ي

. مونه می براشون پسر تا دو نیاز و نظر کلی از بعد اینکه تا. میره می زان می بچه چی هر خانم مردم شور چشم از.

 از پاشو اون از بعد وقت هیچ دیگه خانم شازده و شه می پرپر و افته می پائین درخت از سالگی دوازده سن تو یکیشون

  .ذاره نمی بیرون خونه در چارچوب

 ضرغام محمد سید حاج. ره یا نمی جاش رو کسی هم مرگش از بعد حتی که داشته دوست رو زنش اونقدر هم آقا حاج 

 سید بعد. یارن می دنیا به واسشون دختر تا سه ایشون که کنن می ازدواج هاشون خاله دختر از یکی با هم پسرشون

 صاحب سال چند از بعد. نبودن سن کم هم خانم این قرار از که کنن می عقد رو قجري هاي خانم دختر از دیگه یکی

 سال چند طرف این از. بخونن درس خارجه فرستن می رو ایشون که شن می ضرغام یوسف سید حاج نام به پسر یه

 خارجه در ضرغام آقا حاج ابوي مرحوم، یوسف سید حاج. شن می اول زن از دختر یه صاحب آقا حاج یوسف حاج از بعد

 می را اقوام از یکی و ایران یارن می تشریف ها سال از بعد پدر اجبار با ولی. کنن می ازدواج قرار از و شن می عاشق

 نماند ناگفته البته. کنه می عطا بهشون رو آقا حاج خدا بعد سال چند و شن می دختر تا سه داراي هم ایشون و گیرند

 خودتون دیگه. بودن نازا خانم اون که بوده این ایشون ازدواج دلیل تنها و بودن فرانسویشون خانم عاشق یوسف حاج

 می کوچیکشون ي عمه دختر عاشق دل صد نه دل یک گن می همیشه که هم خودمون ضرغام آقا حاج دونین می

 غافل صلوات از دختر ولی. نداره گفتن دیگه که هم اش بقیه و. شن می هم نصیب جنجال و جار کلی از بعد که شن

 ببین رو خودمون خانم حاج و آقا حاج یعنی. مونه نمی بهشون پسر که دارن طلسم یه خانواده این گن می که نشو

 راست دیوار... ماشاءالـ مهندس این عوضش. بودن گل دسته مثل معین و سبحان. نبینه اوالد داغ کس هیچ الهی بمیرم

  .خیابون کرد می واست رو

 به فخرالزمان مثالًخانم داره ماجرا خیلی بااالخص هم اتاق این. دیده ماجراها خودش به خونه این مادر بگم چی اي 

 خیلی رو اولی زن خاطر محمد حاج گن می. بشم اتاق این صاحب و خونه این بیام باید من بال و اال گه می محمد حاج

 کرده می اذیت خانم شازده هم که بس از. رسه نمی جا هیچ به کنه می تالش و سعی خانم این که هرچی. خواسته می

 همین سر. بمونه هم جا همون تا سازه می لواسون توي عمارت یه واسش سید بوده، هم احوال مریض ضمن در و
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 بچگی از من جون خانم آره. داند خدا که بود قشقرقی بگیرن رو مونس خانم شازده خواسته می خودمون حاجی وقتی

 رو من پدرش ي اجازه با یوسف حاجی. کردن می خدمت خونه همین براي هم پدرم و مادر. شدم بزرگ خونه این توي

  .کرد عقد ایستاد می بازار هاي مغازه از یکی توي که درویش براي

 خانم عشرت وقت همون توي. گذشت وقت چجوري نفهمیدم که زد می حرف شیرین و آرام آنقدر خانم مالحت 

 دیدم می عجیبی هاي خواب شب. بخوابم زود شب شد قرار ها اون اصرار به. بود کرده جا جابه رو من وسایل

 مالحت دست داد می و چید می گل هی هم خارجی خانم یه بزنه، سر آقا حاج و خانم حاج به اومد شاه ناصرالدین

 جالب. شده صبح که شدم خوشحال شنیدم را اذان صداي وقتی که دیدم قیچی چپندر هاي خواب اینقدر خالصه. خانم

  .شد می شنیده محل مسجد اذان صداي خونه توي از بود

 همه این توي که بود جالب برام. رسیدم بیرونی و اندرونی به تا کردم شروع باغ از و برداشتم را دوربینم صبحانه از بعد

 هاي بسته پیچیدن مشغول ها دختر و خانم حاج با ناهار از بعد. داشتن نگه همینطوري رو خونه این ترتیب چطور سال

 سریع. پریدم جایم از محمد امیر صداي با که شدم گرفتن عکس مشغول برگشتم خوابم اتاق به وقتی. بودیم نظري

 طرفش به و کردم جور و جمع را خودم بود فالکتی هر با هم من. بدهم تکیه بهش تا گذاشت کمرم پشت را دستش

  :گفتم و رفتم عقب قدم یک. برگشتم

  .کنم سکته بود نزدیک کردي اینطوري چرا وا، ـ 

  :گفت ناراحتی با 

 نداره، موزه از کمی دست اینجا بگم بهت خواستم راستش. بشه اینجوري کردم نمی فکر نداشتم بدي منظور ببخشید ـ 

  .گرفت عکس ازشون شه نمی رو ها چیز بعضی

  :گفتم حرص با 

  !!!بفروشم؟ آب اونور بفرستمش ترسی می چیه ـ 

  :گفت غیض با و خورد جا 

  .بزنه آسیب) کرد اشاره تابلو به دست با و( رو اثر این تونه می علیه سرکار دوربین فالش خانم، خیر نه ـ 

  :گفتم تمسخر با و نبازم را خودم کردم سعی 

  !!کنین؟ اش هدیه کسی به دارین نظر در. فرمایین می نگهداري جانتون مادربزرگ اموال از چقدر اینا، مامانم واي ـ 

  !!این براي. گذاشتم خودم از بعد نسل براي خانم خیر ـ 
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 رشد داشت وجودم توي که موجودي به راجع بار اولین براي شدم لبو مثل خجالت از. کرد اشاره شکمم به دست با و 

 دیدم بردم باال را سرم و بردم شکمم طرف به را دستم. رفت محمد امیر نگاه سمت به چشملنم و کردم فکر کرد می

  .شکست را دلم چقدر و کرد اذیتم چقدر متنفرم، ازش ،چقدر یاد می بدم ازش چقدر که آمد یادم. کند می نگاهم خیره

 غیظ با و رفت عقب قدم یک و خورد جا. کشیدم کنار را خودم سریع.  بود شکمم به که دستم روي گذاشت را دستم 

  :گفتم

  .بیرون برو ـ 

  :گفت. دیدم نگاهش توي را دودلی لحظه یک نیامده، خوشش هم و کرده تعجب هم بود معلوم 

  !!کردم؟ تنگ رو تو جاي مگه ـ 

  .آره ـ 

 لجم. شد هایش لباس کردن عوض مشغول و کرد باز را کمد و کاناپه روي انداخت را شالش و کاپشن خیالی بی با 

  :زدم داد. آوردن رو آقا هاي لباس کردن وقت کی کردم فکر بود، گرفته

  .بیرون برو گفتم بهت ـ 

  :گفت خونسرد خیلی و چرخید سمتم به کرد می باز را کمربندش داشت که حالی در 

  کشید؟ ته عشقت کوچولو خانم شد؟ چی من به چسبیدي می کنه مثل پیش وقت چند یادمه! جالبه ـ 

 رفت می ضعف ها صحنه این دیدن براي دلم چقدر خدا اي. افتاد ستبرش و پهن هاي شانه و ورزیده بازوان به نگاهم 

  :گتم قبلی لحن همان با. داره وجود زمین روي انسانی همچین بدونم خواست نمی دلم حاال ولی

  .کشه می ته ندارن لیاقت که کسایی براي من عشق کشید ته آره ـ 

 دیر فرار براي دیگه خورد دیوار به پشتم ولی رفتم تر عقب آمد طرفم به. ماند شلوارش ي شده باز ي دکمه به دستش 

 سرم و برد ام چانه زیر را اش سبابه انگشت. شنیدم می رو سریعش هاي نفس صداي که بود نزدیک من به اونقدر. بود

 توي غریبی چی یه ترسیدم می نگاهش از ولی نداشتم نفرت ازش هم هنوز. خورد گره نگاهش به نگاهم. برد باال را

  :کرد زمزمه داري خش صداي با. نبود توصیف قابل که چیزي. بود نگاهش

  !!!پرفسور کنیم کار چه فرمایین می حاال خوب ـ 

  :گفتم مکثی از بعد کردم جمع رو جراتم تمام کرده گره هاي اخم با 

  ...!ترسویی کار خیانت یه تو ببینمت خوام نمی دیگه ـ 
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  :گفت و گرفت محکم را ام چانه 

 چون گم می چی کن گوش حاال خوب. یاد نمی پایین دیگه شد بلند هم اگر. تره بلند تو از من صداي چون نزن داد ـ 

 از دست بودم گفته بهت. بار یک فقط نیست بعدي ي دفعه کنی، فرو ات نخورده دست مغز اون توي تا گم می بار یه

 و لوس خانم سرکار! نه ولی مختلفه دنیاي دو مال فکرامون بودم گفته نیستیم، هم ي تیکه ما بودم گفته برداري، سرم

 فکر اشتباهه، کار جاي یه خوب. دور بندازدش نبود میلش به اگه بعدش و دستش بیاد خواد می دلش چی هر باید نُنُر

 و بارها و بارها. ره می یا مونه می کسی بگیرم تصمیم باید من. نمیندازه دور راحت کسی رو من کوچولو، خانم کردي

  ...اي بچه گفتم نکردي ول پائین بیاي شیطان خر از دادم تذکر بهت بارها

 تو کردن رو پاشون خانم نه، اما یاي می عقل سر کنم می صبر گفتم ، خان خسرو به من ارادت و پدرت حال هم بعد 

 بیا کوتاه گفتم توهین با فریاد، و داد ،با ؟آرامش با اومدم و رفتم هی. کردن روان خودشون دنبال هم رو همه کفش یه

  !!پیغمبرم؟ پسر کردي فکر چی خوب من، تن به دوختی رو خودت بود جوري هر. نیومدي

  :داد ادامه و داد تکان را سرش بعد و کرد مکث لحظه یه 

 می. نیومد بدت دونم می بود هرچی کردي؟ فکر چی من به راجع. دنیام تارك من کردي فکر. شیطان بر لعنت ـ 

 قر این برا دیگه حاال. بري بیرون من زندگی از کنی گم رو گورت انداختی راه برام که بساطی و بند این از قبل خواستی

 ي بچه کنی می حمل داري که هم اونی. نبینی کی و ببینی و من کی گیرم می تصمیم من حاال. دیره خیلی اطوارا و

 والي به کنی بلند من روي رو صدات دیگه بار یک. شد فهم ،شیر نه یا بزنی دست بهش گیرم می تصمیم من. منه

  .بشی پشیمون اومدنت دنیا از که کنم می کاري علی

 شده روان چشمانم از اشک. ببینمش نمیتونستم هم لحظه یه واقعاً دیگه. بود زده خشکم. داد ام چونه به محکمی تکان 

  :گفتم و کرفتم گاز را هایم لب. بود

  .خائن آبروت بی جون منشی اون پیش برو ـ 

 زد زل نشسته خون به هاي چشم با و پایین آورد کرد مشت رو دستش بیاد یادش چیزي یه انگار بعد برد باال را دستش 

  :گفت و هایم چشم به

 حرف نداره ربطی تو به که چیزي به راجع کنی باز رو دهنت بعد به لحظه این از. نکردم حالی بهت درست اینکه مثل ـ 

 من مگه شده، مدعا پر واسم دیگه حاال وجبی نیم. ذارم می دلت به رو خوشگلت شده ارتدونسی دندوناي اون داغ بزنی

  ! رو پر دختر تو ،نه اونه باشه داشته گله یکی اگه من، آسایش مخل بشی بیاي فرستادم نامه دعوت

 که بودي تو. نداشتیم هم با هم مشکل هیچ. کرد نمی اعتراضی هم وقت هیچ. بود جاش سر اون اون، جاي اومدي تو 

. هرري زاییدي که رو ام بچه. کنم خبرت تا مونی می وسط همین هم حاال. وسط انداختی رو خودت نشسته قاشق مثل

. بکن خواست دلت غلطی هر اومدي دنیا به توش که قبرستونی همون برو دم می کامل رو مهرت. دراز جاده و دراز راه
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 می چی فهمی می. یاد نمی در صدات و تمرگی می موقع اون تا اما. ببینم رو چشمات نحس رنگ خوام نمی هم دیگه

 می سر رو ماه6 این شی می الل بهشت، بگی جهنم به کنم می کاري کردي چغُلی خانم حاج سراغ رفتی اگه. گم

 که بخوریم رو خانم هاي بازي بچه چوب باید که هستیم معصوم طفلک این و من بعدش. همینه آزادیت راه تنها. کنی

 برسه گوشم به اگر. نرسونده آزاري دیگه کس هیچ به نه تو به نه بدبخت دختر اون. بود زده سرش به عاشقی هوس

. بندم می خانم حاج و حاجی روي رو چشمم نکن خیال. ناکرده کنم می کاري کردي درست براش ناراحتی کوچکترین

 تو مثل اون بدون بدونی خواي می که حاال. رقصید زدم سازي هر و نشست پام به جوره همه که بود کسی تنها ماندانا

 مثل تا صد با دارم دوستش عقدیمه، زن کردم، انتخابش ،خودم خواستمش خودم من. ببره رو امانم نیفتاد من سر دنبال

 رو کسی اسم دیگه ي ،دفعه شو الل حاال. ندیدم اون مهربونی و پاکی به دختري هم حاال تا. کنم نمی عوضش هم تو

 دونی می فهمیدي؟ حاال. استعداد بی تنبل خواه خود توي به نه بوده اون به کردم خیانت اگه من. نیار شناسی نمی که

 من. منه ي خونه خانم اون دونن، می من زن رو اون همه چون شکست، ماندانا دل چون دوبی؟ ببرمت نخواستم چرا

 زن اون و فامیلمی زن تو. کنم قایمش بودم مجبور خانم حاج و آقا حاج دل محض اما دارم، زندگی دارم، خونه باهاش

  .بیاي کنار وضع این با باید دلم

 رفت و نشوند سیاه روز به و کرد ول رو بدبخت زن این احمق شرف ،بی کثافت یه چون چرا؟ ذارم، نمی کنار اونو من 

 ماندانا.  دیگه کثیف دلیل تا هزار و اون. یاد نمی خوش مزاجشون به مطلقه زن هم من پدر و مادر و هلفدونی کنج

 من رسمی و اصلی زن ،اما بشه ساله99 صیغه نباشه ام شناسنامه توي اسمش اینکه براي شد حاضر که خانمه اینقدر

 احمق، کوچولوي نیست مناسبی وقت حاال ولی. بره سر ات حوصله عالی جناب که بودیم روزي منتظر اون و من. اونه

  گفتم؟ چی فهمیدي فهمیدي؟ آزادي، بعد. بري تهش تا باید حاال

 چرخید می سرم توي چیز همه حاال. شنیدم حاال رو شکستنم صداي ولی شکستم بودم کرده فکر. نداشتم حرفی دیگه 

 از باید برم زودي باید برم باید من خدا اي. آمریکا آمریکا، ام، بچه ،مدرسه، بچگیم محمد، امیر خانم، حاج مامان، بابا،.

. نزنم حرف باید باشم، ساکت باید برم، باید. گیرن می ازم رو ام بچه نرم اگر. کنم فرار ساختم خودم براي که زندانی این

 آروم باید. بریزم برنامه چطوري باید دونم می من نیستم، خنگ من. بریزم برنامه باید بیاد یادم باید باشم، آروم باید

 محمد امیر کنم کاري باید. برم کنه شک کسی اینکه از قبل باید برم، تر زود چه هر باید سریع ولی پله پله باید باشم،

. بود رفته بیرون اتاق از محمد امیر اومدم خودم به وقتی کشیدم عمیقی نفس. برم برنامه با باید. برم خوام می نکنه فکر

  :گفت و آمد دنبالم خانم حاج. خوابیدم و کردم عوض را لباسم

  .حسینیه برن خوان می هم بعد گذاشتن شام ـ 

  .نیستم گرسنه ـ 

  .بخوري چیزي یه باید شه؟ می مگه شدي ،خسته گلم بود زیاد فعالیتت امروز ـ 

  .کنم استراحت خونه دم می ترجیح امشب ـ 
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  :گفتم. کنم بحث خواستم نمی 

  . نیست خوب زیاد حالم من بیارن، واسم خانم عشرت دست بدین غذا کم یه شه می ـ 

 کردم سعی آورد رو غذا خانم عشرت بیارم، در نگرانی از رو خانم حاج کردم سعی. شد پاچه دست فوري خانم حاج 

 کی دونم نمی. کردم می فکر باید. داشتم جدید برنامه یه حاال. ،خوردم بود هدفم و وجود تمام حاال که اي بچه بخاطر

 شدنم بیدار ي متوجه. بود داده تکیه تخت ي میله به کنارم محمد امیر. کردم باز را هایم چشم اذان صداي با. برد خوابم

 و کردم خیس را هایم لب) باهوشم ام خیلی من. کنم اشتباه نباید کنه، شک نباید( کردم مرور ذهنم توي را برنامه. شد

  :گفت. شنیدم را صدایش. نشستم آرام

  خوبه؟ حالت ـ 

  :دادم جواب آرام اما »چه؟ تو به خوبه«گفتم دلم توي. بپرسه رو حالم خواست نمی دلم 

  !خوبم ـ 

 خونه تیام. بشه اینطوري خواستم نمی واقعاً متاسفم، چیز همه متاسفم،براي فهمیدم، نمی رو خودم حال دیشب من ـ 

. کنم می بچه و تو براي بخواي کاري هر اونجا، بري میتونی گیرم، می وسایل شه، می تمام داره دیگه نیاوران ي

 بخواي چی هر. داري رو خودت زندگی تو.کن باور نمیبینیش وقت هیچ نیست، بدي دختر اون نداره، تو با کاري ماندانا

  ....فقط ذارم می دستت توي

  :گفتم لرزان صداي با لحظه چند از بعد کرد مکث 

  .ماندانایی مال فقط تو دونم می نخوام، رو تو فقط ـ 

  :گفت مستاصل و مهربان آرام، صدایی با کشید صورتش به را دستش 

 رو تو نخواستم من نده، عذابم کنم، انتخاب تونم نمی کردم، گیر جایی بد باشی، من جاي خواد نمی دلت... والـ به ـ 

  .داره منتظر چشم هزارتا ، نیومده هنوز که بچه اون خاطر به. کن باور. کنم اذیت

  :گفتم اختیار بی 

  کشی؟ می رو انتظارش هم ؟تو چی تو ـ 

  .باشه ارزش با برام اینقدر نکردم لمس هنوز که رو وجودي کردم، نمی هم رو فکرش وقت ؟هیچ نه که چرا مسلمه ـ 

  :پرسیدم. گرفت را وجودم تمام حسادت 

  نداري؟ دوست رو من ي بچه دیگه وقت اون چی؟ بشه دار بچه ماندانا اگر ـخوب 
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. گرفت پایین را سرش بعد. مالید را گردنش راستش دست با و برگرداند را سرش کرد، سکوت. شد غمناك نگاهش 

 اي گرفته صداي با و دوخت چشمانم به را اش خالی نگاه. کرد بلند را سرش چرا؟ دونم نمی گرفتم می آتش داشتم

  :گفت

 ماندانا. شه می من اوالد تنها تو ي بچه) کرد سرفه(اون ، اون هرگز دارشه، بچه تونه نمی! شه نمی دار بچه ماندانا ـ 

  . اس فرشته یه اون تیام، شناسی نمی اونو تو شد، خوشحال حاملگیت خبر از اینقدر کن باور اس، بچه عاشق

 نباید کس هیچ. کنم فکر برنامه به باید. بزند را حرف این و کند نگاه صورتم توي تونست می چطور شرم، بی چقدر 

  . برگشتم طرفش به تخت، طرف کشید را دستم که بگیرم وضو و کنم سر را چادرم که شدم بلند جا از. کند شک

 این با و بود خراب ام روحیه دیگه، خواست نمی دلم خدا اي بعد و را لبم بعد و بوسید را ام گونه و کنارش نشاندم آرام 

 اما داشتم دوستش هنوز. کشیدم می زجر کنارش در بودن از. کنم تحملش خواست نمی دلم. شد می هم خرابتر کار

 بیدار وقتی بودم خواب11 ساعت تا صبح. نفهمیدم چیزي دیگه. کرد نمی درك انگار که چیزي. بودم عصبانی هم خیلی

  .بود رفته شدم

 موقوفات از که محل بزرگ ي حسینیه توي شب. بود حالم مراقب خیلی خانم حاج. نیامد پیش حرفی دیگه روز آن

  .بود برپا فراوان جالل با حسین امام عزاداري طرفدار هم خیلی و بود ضرغام ي خانواده

 می سالم ها علم و کردند می خوانی نوحه و آمدند می حسینیه جلوي تهران اطراف هاي دست محرم پنجم شب از 

 حسنی. بودم مانده خیره مراسم به شده گرد چشمان با اول شب. نداشتم مراسم این ي درباره چندانی ي تجربه. دادند

  :گفت و کرد نگاهم تعجب با

  بودي؟ ندیده رو محرم مراسم حاال تا تو تیام ـ 

  .تلویزیون و ها فیلم تو فقط ـ 

 و دنبالم آمد مردانه قسمت از او و بزند زنگ محمد امیر به خانم حاج شد باعث که داشتم عجیبی درد هشتم قبل شب 

  :گفت سنوگرافی و معاینه از بعد زنان پزشک. بردند بیمارستان به مرا نبود ماندن به حاضر وجه هیچ به که خانم حاج با

 ي لرزه پیش مثل این گفت خنده و شوخی با بعد. ره می و یاد می مواقع بعضی درد نوع این و نداره مشکلی بچه ـ 

  . باشی داشته عصبی فشار نباید وجه هیچ به البته. کنه می آماده زایمان براي رو شما داره. است زلزله از قبل

  :گفت سریع خانم حاج. بود آمده بند زبانم ترس از من و رفت دکتر 

  .بیار قند آب محمد امیر ـ 
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 حسینیه به امیرمحمد با همه از دیرتر تاسوعا شب. رفتیم خانه به خانم حاج هاي نوازش و صلوات و سالم با بعد و 

. دارد وجدان عذاب که بود شده آدمی کثل شب آن از بعد. نکردم قبول حسینیه بریم ماشین با کرد اصرار هرچقدر. رفتیم

 عاشق او. نداشت ارزشی رفت نمی بیرون گوشم از هایش حرف اي لحظه که من براي اما بود مراقبم و کرد می محبت

 به مرا و دهد می ماندانا به را او بچه آمدن دنیا به با بودم مطمئن حاال و خواست می اش خانواده براي مرا و بود دیگري

  . اندازد می دان زباله

. رسیدیم نمی هم صبح تا رفتیم می ماشین با را راه قدم دو این اگر واقعاً. بود کوچه سر و مسجد از جزئی حسینیه 

 می ردم جمعیت میان از و بود زده حلقه دورم محافظ مثل را هایش دست محمد امیر مسجد، نزدیک. بود قلقله خیابان

 حسینیه جلوي داشت. بودم دیده روز آن تا که علمی بزرگترین. بودند مهمان ي دسته عزاداري تماشاي محو مردم. کرد

 میان در کند، تحمل اش شونه روي رو ماشین یه وزن تونه می چطور آدم یک که بود عجیب برایم واقعاً. چرخید می

 جیغ صداي. شد دگرگون چیز همه آن یک در. داشت ادامه ،عزاداري مردم لعنت یزید بر و لعنت بد چشم بر و صلوات

 می بعدي علمدار دنبال که بود داد صداي. داشتند نگه طرف چند از را علم و رفتند مردها. گشت برمی داشت ،علم بود

 هر از. کند حرکت توانست نمی و بود خورده پیچ پایش علمدار چون بردارند فعلی علمدار ي شونه از را علم تا. گشت

 و باال رفت علم دیدم و برگرداندم چشم. نیست دیدم آن یک و کشید کناري به را من امیرمحمد. آمد می صدایی طرف

 به نفر یک. بردند کنار به را مجروح مرد نفر چند و بود علم زیر محمد امیر. شد بلند مردم حسین یا و صلوات صداي

. داد سالم و شد مسجد به رو و گفت چیزي. داد تکان سري دیدم گفت، چیزي درگوشش او و رفت امیرمحمد سمت

  :گفت آرام برم خواستم نمی. رفتیم بانوان درب طرف به بعد و کرد حفاظم را بازوانش. بود کنارم آقا حاج بعد اي لحظه

 علمدار تا برسونه بعدي مسجد به رو علم باید اون دنبالت، بیام گفتن من به فرستاد آدم امیرمحمد بابا نباش نگران ـ 

  .اونجا برسه مونده ترافیک توي که دیگرشون

  :گفت شدم خیره بهش مضطرب نگاه با 

 گرفته، دوش به رو جدش علم کردم، افتخاري چه دونی نمی علی به) کرد سربلند( شیره شوهرت بابا، نیست چیزي ـ 

  .بزنه سر بهت گم می برگشت وقتی برو تو

  :گفت و اومد طرفم به فراوان افتخار با حال عین در و نگرانی با خانم حاج. بود رسیده هم ها خانم گوش به خبر 

  . پیشم بنشین بیا مادر، برم قربونت ـ 

  . دادند می نشان هم به را من پچ پچ با همه و زد می حرفی یه کسی هر 

 موقع شب. بزنم زنگ بهش خونه برم خواستم وقت هر نباشمو نگران که زد زنگ موبایلم به امیرمحمد بعد ساعت یک 

  . کنم احساسش تونستم می ولی بودم زده خواب به رو خودم اینکه با داشت عجیبی حال امیرمحمد خواب
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 حاال سابق، از کمتر اما شد غیب معمول طبق محمد امیر. برگشتیم نیاوران خانه به گذشت سرعت به محرم روز ده 

 کارم اولین. بودم خودم ي برنامه دنبال من!!! نبودم ناراحت اما. کجاست دانستم می نبود وقتی و آمد می خانه به بیشتر

 انقضاء تاریخ به خیلی خوشبختانه که بود آمریکاییم و ایرانی پاسپورت کردن چک نیاوران ي خانه به برگشتن از بعد

 به رفتم یکسره و گرفتم پول و بانک رفتم پانی به زدن سر ي بهانه به بعد روز دو. نداشتم زیادي فرصت. بود مانده

 بود بعد روز سه براي تاریخش. خریدم را ،میامی فورت فرانک به ایران یکسره بلیط اولین. همیشگی هواپیمایی آژانس

 صبح فردا شد قرار. زدم زنگ آشنامون صرافی به راه سر. کردم می راه به رو رو کارها همه باید. نداشتم چندانی ،وقت

 فردا که کردم خواهش ازش و گذاشتم پانی پیش را دالر خرید براي را نیاز مورد نقد پول. پانی ي خانه به ببرند را پول

  :گفت خنده با او. برسد دستش به دالرها تا بزند زندگیش و کار از من خواطر به را

  !کار مخفی خانم. نداري زحمت از غیر کاري کنیم چه هرحال به حتماً حتماً، ـ 

 فکرم. برد نمی خوابم. رفتم اتاقم به خواب براي زود شب آن. خونه برگشتم4 ساعت از قبل و زدیم حرف هم با کمی 

 ساك یک توي گذاشتم و برداشتم را بابا هاي کتاب از چندتا و رفتم اتاقم به شد خلوت سرم وقتی صبح. بود مشغول

  . بودم می مراقب خیلی باید بود بزرگی سرجایش،رسک گذاشتم و درآوردمشون دوباره بعد

 خواست می دلم چقدر. زدم زار دل ته از و کردم خداحافظی باهاش بابا، خاك سر رفتیم آقا حاج و خانم حاج با روز آن 

  . کرد می فرار من با هم او

 را بچه و من که نوشتم محمد امیر ي نامه توي. نوشتم آقا حاج و خانم حاج براي نامه یه و امیرمحمد براي نامه یه 

 فقط من بچه که نوشتم. باشه اومدنم جبران تا رفتم زندگیش از خواست می که طوري همون که نوشتم. کند فراموش

 بشه دار بچه بخواد خدا اگر و باشه داشته عادي زندگی یک ماندانا با تونه می اون و کند می یادآوري را تلخ خاطرات

  ...و

  .بده تحویل خانوادگیمون وکیل به رو طالق ي برگه و نیاد دنبالم هرگز که نوشتم آخر در و 

 ولی کنند حالل رو من و شونم شرمنده که نوشتم و کردم تشکر هاشون محبت تمام خاطر به آقا حاج و خانم حاج از 

 دیگه یکی اون که نوشتم. شدم زنش زور به من و خواست نمی وقت هیچ رو من امیرمحمد که نوشتم. برم که مجبورم

  .ببره دیدنشون به رو زن اون بدن اجازه کردم خواهش ازشون و داره دوست رو

 و کردن هدیه من به رو عشق شیرینی بودم کنارشون که مدتی همون ولی نبودم عشق همه اون الیق من نوشتم 

 براشون زندگیش از و بفرستم عکس براشون همیشه و کنم تربیت درست را ام بچه که کنم می را ام سعی تمام اینکه

  .ام شرمنده واقعاً و بدم انجام تونم می محبت همه اون مقابل در که کاریه کمترین این نوشتم. بدم خبر
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 آژانس به. زدم می بیرون خونه از صبح2 ساعت باید من و بود صبح 6ساعت پرواز. داشت مهمان خانم حاج پرواز شب 

 ،راس مطمئن ماشین یک که ،سپردم بودم خواسته ماشین کارهایم براي ازشون روز چند این که سابقمان ي خونه

  .نزنه زنگ همیشه مثل که خواستم ازشون. بیام بیرون من تا بشه منتظر بیاد روزي هر آدرس به صبح2 ساعت

 به چشمم مدت تمام. نبود محمد امیر که آوردم شانس. خوابیدم و کردم گیس و خشک را موهایم کردم حمام شب آن 

 سرمه و آبی هندسی هاي نقش با سفید بلند پلیور یک با بلند آستین سفید بلوز و جین شلوار شب نیمه12. بود ساعت

 و مشکی چرم بلند هاي چکمه با بودم داده سفارش شفیعی خانم مزون از که مشکی بلند پالتوي. پوشیدم سیاه و اي

. برداشتم بودم گذاشته توش را نیازم مورد هاي پرت و خرت تمام و بود دار جا و بودم گرفته دوبی سفر براي که کیفی

 که چیزي یه خواست می دلم شاید. بردم همراهم اش خونه از که بود جواهري تنها محمد امیر یادگار رنگ سه ي حلقه

 و چرخاندم انگشتم توي را حلقه. بیاره یادم به همیشه را اشتباهم که چیزي یه باشه همراهم همیشه گرفته برام خودش

  . بودم رفتن ي آماده دیگه

 زندانی مثل بودم شده. بودم کرده امتحان را راه بار چند شب چند آن توي. نشه بیدار خواب از کسی کردم می خدا خدا 

 آرام را در و بیرون رفتم و کردم باز را قفلش. رساندم ورودي در به را خودم پاورچین پاورچین ها، فیلم فراري هاي

 هاي قدم با. بودم گذاشته امیرمحمد توالت میز روي ها نامه روي را خودم کلید دسته. نبود برگشتی راه هیچ دیگه. بستم

 آهسته بود جوري هر. نشود بیدار خواب از مصطفی آقا که کردم می دعا دعا و کردم طی را باغ در تا خانه مسافت سریع

 دستم توي را کلید. شد باز در و داد صدایی قفل. چرخاندم در توي بودم کرده جدا کلید دسته از که را حیاط در کلید

. رفتیم مهرآباد فرودگاه به سریع و شدم سوار. بود منتظرم ماشین. کردم قفل را در و رفتم بیرون بستم، را مشتم و گرفتم

 قلبم. شد انجام سرعت به ام خارجی پاس گرفتن خروجی و پاسپورت تحویل نداشتم هم ساك و بودم گرفته بلیط چون

 مسافران کردند اعالم باالخره. بخورد زنگ کشیدم می انتظار آن هر و بودم نکرده خاموش را موبایلم. تپید می شدت به

 و نبستم را کمربندم. نشستم داد نشان را صندلیم مهماندار وقتی. باشند آماده هواپیما به ورود براي فرانکفورت-تهران

. کنند خاموش رو الکتریکیشون وسایل تمام شد تقاضا مسافرین از و شد بسته هواپیما در. بود روشن همچنان موبایلم

 به بود پرواز باند روي هواپیما. بودم نبسته هنوز ولی ببندم را ایمنی کمربند بودند گفته اینکه با کردم خاموش را موبایلم

 بود آمده در پرواز به هواپیما. بستم را کمربندم شد برداشته زمین روي از هواپیما چرخ اولین کردم احساس اینکه محض

  .کردم نمی باور هنوز و

 به کنم می فکر هم اون که شد بد حالم بار یک فقط پرواز کل توي و بود شده بهتر خیلی ام تحوع حالت خوشبختانه 

. کنند صدا جایی یک از را اسمم بودم منتظر هنوز و داشتیم زمان بعدي پرواز به ساعت3 آلمان توي. بود اضطراب خاطر

 به بودم خواب را پرواز بیشتر. شدم آرامتر و شد بهتر حالم آمد در پرواز به میامی- فرانکفورت پرواز هواپیماي وقتی

  . خوابی بی روز چند جبران
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 شکر رو خدا و انداخت چنگ قلبم به نفر یک انگاري کنیم می پرواز میامی هاي آب روي که کرد اعالم خلبان وقتی 

 نمی دستپاچه حاال و داشتم تنهایی سفر باري چند اقل حد شدم، بزرگ ها بچه مثل ام زندگی تمام در اگر که کردم

  .شدم

  

  14 فصل

 سر و خسته ي چهره یا شدم انتظار سالن وارد وقتی. برم مامان جدید آدرس به و بگیرم تاکسی یک داشتم تصمیم 

 نگاهمان همه که کردیم گریه اونقدر. زدیم زار دوتامون هر و کردم بغلش حرفی هیچ بدون. بودم رو روبه مامان درگم

  .بستم را هایم چشم راه توي. رفتیم ماشین سمت به. کردند می

 غلتید می هایم گونه روي صدا بی هایم اشک و شد می پخش »عاشقمی دوباره بگو شکست قلبم «آهنگ رادیو از 

 با زدن حرف مشغول مامان. کردم تنم را مامان راحتی هاي لباس از یکی گرفتم دوش رسیدیم مامان ي خانه به وقتی.

 امیرمحمد. نشستم کنارش رفتم کرد اشاره. شدم نزدیک بهش دلی دو با. زنه می حرف ایران با داره فهمیدم.بود تلفن

  :گفت می که بود گوشی پشت

 هر من پیغمبر به پیر به... واالـ. اومد سرم بال این که کردم بد کی به من آخه. شم می دیوونه دارم من دکتر خانم ـ 

 خانم شدم، بدبخت شد چی نفهمیدم. گذاشت تیام مگه... ماشاءالـ ولی بگیرم رو ازدواجمون جلوي کردم تونستم کاري

 ،چرا بزنه سر شما به بیاد تونست می. خودش خونه توي بره گفتم که من. کرد من با بدي بازي تیام ام، بچه دکتر

. روش هم این نکرد؟ خواست کاري هر مگه. مامانم پیش برم خوام می شده تنگ دلم گفت می خوب کرد؟ اینجوري

 خوابوند سیلی آقا حاج آوردن، اورژانس خانم حاج براي. بود قیامت جا اون. بذارم خونه اون تو پا شه نمی روم دیگه من

 دارم کنم کار چه بگه من به یکی بابا ،آخه نکنه درد تیام دست. بودم نخورده شدم بزرگ که حاال تا که گوشم توي

  .شم می دیوونه

. ریختم آب لیوان یک و رفتم. بزنم حرف باهاش خواست نمی دلم هیچ اما سوزاند را دلم امیرمحمد هق هق صداي 

  . آمد می هم آشپزخانه تا صدایش

  . اونجاست االن دونم می من دکتر، خانم کنم؟ کار چه من بگین ـ 

  :داد جواب آرام مامان 

  .مهندس بله ـ 

  :گفت بعد. نیامد صدایی لحظه چند 

  .بزنم حرف باهاش خوام می ـ 
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  :گفت و کرد مکثی. دادم تکان را سرم کرد، من به رو مامان 

 یا اشتباه شده که کاریه. خداست روز هم فردا. بخور آرامبخش قرص یه بگیر دوش یه خونه برو عزیزم، جان مهندس ـ 

 بعداً. کنیم نمی فرار که هم ما رو، تلفن هم دارید رو ما آدرس هم که هم شما نکنید، عجله کنید، صبر هرچی، درست،

  .کنید صحبت هم با

 خدایا نیست، درست این خدا به نه؟ یا کنم پیداتون تونم می دیگه ساعت یه دونم نمی که همینه من بدبختی آخه د ـ 

  کنم؟ کار چه

  .....بعد تا کن پیدا آرامش بخواب برو چیزیه، هر از تر واجب شما براي االن خواب بخواب برو که گفتم ـ 

 می نگاه رو من داشت مدت تمام که مامان. رفتم حال از و ناهارخوري میز پشت نشستم میز روي گذاشتم را آب لیوان 

  :گفت و پرید جا از یهو کرد

  ...بعد تا برم باید من مهندس ـ 

  :گفت و بوسید را سرم مامان. برگشتم خودم حال به مامان هاي نوازش با. آمد سرم باال و کرد قطع را گوشی 

  .دم می قول بهت شه می درست چیز همه. کن گریه خواي می اگه مامان، جان تیام ـ 

  :گفت و زد زنگ بهم مهیا. بزنم حرف کسی با نتونستم اول روز چند. بود بدي هاي روز جوري؟ چه کردم فکر من و 

  .بزنم حرف باهات خواستند ازم ـ 

  :گفتم فقط نداشتم حال 

 هم حقی هیچ بگو دم، می پس رو تاوانش خودمم کردم اشتباه من کنه، فراموش رو من بگن بهش بگو جون مهیا ـ 

  .کنه امضا رو طالقم برگه فقط خوام نمی ازش چیز هیچ من. بچم نه خودم نه نداره، گردنم

  :گفتم. بزنم حرف محمد امیر با خودم کرد خواهش مامان بعد هفته دو 

  .تونم نمی ،االن کنه صبر باید ـ 

  .آمریکا یاد می داره ـ 

  .نکنین پیدام کدومتون هیچ شم می گم رم می اینجا بزاره رو پاش اگه ـ 

 مورد هاي چیز. رفتم خرید کم کم. گذشت ماه یک. یاد برمی ازم کار این بودند دیده همه چون بود کارساز تهدیدم 

 دمم با. نگو که داشتم خوبی احساس اینقدر دختره، گفتند را بچه جنس. کردند سونوگرافی و رفتم دکتر. گرفتم را نیازم

  .کنم شروع میامی دانشگاه در رو عکاسی ي رشته جدید تحصیلی سال شد قرار شد، عوض ام روحیه. شکستم می گردو
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 عاشق. خرید بود شده مد هم خیلی که سفید و قرمز ماینر مینی ماشین یه برام مامان! نکرد مخالفتی هیچ مامان 

 ازاش در و بسازد که کردم واگزار سازي ساختمان شرکت یک به. شدم زمینم جریان وارد کم کم. بودم کوچکم ماشین

 می مامان و بودم راضی. گرفت تعلق من به شهرك یک در خوابه سه نوساز آپارتمان واحد یک و پول مناسبی مقدار

 اما. کنم شریکش بعدي گذاري سرمایه در باید و شدم اي حرفه تاجر که گذاشت می سرم به سر مدام »محشره «گفت

 هام خاله و مادربزرگ با کمی خیلی ي رابطه. خورد می هم به بود سازي ساختمان و ساختمان هرچی از حالم من

  .نداشتم رو هاشون سرزنش و نظرها اظهار ي حوصله چون داشتم

 که بود آمریکاییم و قدیمی دوستان از یکی استیسی. بودند تماس در مامان با مدام آقا حاج و خانم حاج و امیرمحمد 

  .خوردیم می بیرون شام و ناهار هم با گاهی و داشتم رابطه باهاش هنوز

 بدونه بچه به راجع حقشه گفت. بزنم حرف امیرمحد با کرد خواهش ازم و بیرون برد ناهار براي رو من مامان روز یک 

 حاج دختره بچه داده خبر که روزي گفت. فرستاده براش رو دکتر گزارشات و سونوگرافی عکس تا دو حاال تا که این و

 اونجا بزاره رو پاش گفته آقا حاج چون نبوده اونجا امیرمحمد البته. رفته می صدقه قربان و کرده می گریه ذوق از خانم

  . آمریکا بیاد خواد می و نداره درستی حال امیرمحمد گفت. کنه می عاقش

  :گفتم حرص با 

  !خدا به امید اینجا، کنن مهاجرت خانم ماندانا با گرفتن تصمیم نکنه کنه؟ کار چه اینجا بیاد خواد می ـ 

 تر عاقالنه باید شم می مادر دارم که حاال و کردم عجله چیز همه توي. کردم بچگی اینکه زد حرف باهام خیلی مامان 

 می ایران3 ساعت دونستم می. زدم زنگ بهش شب هاي طرف باالخره. بزنم حرف امیرمحمد با کردم قبول. کنم رفتار

  :داد جواب نرسیده دوم زنگ به. شه

  !الو ـ 

  .بودین خواب اینکه مثل ببخشید ـ 

  چطوره؟ بچه چطوري؟ نیستم، ،خواب بیدارم نه، نه نه ـ 

  :گفتم. بوده خواب که بودم مطمئن و بود رگه دو صدایش 

 خیلی دونم می نیارم، در بازي بچه دیگه کنم می سعی دارم بگم بهت زدم زنگ من ببین. خوبه چیز همه خوبیم، ـ 

  .متاسفم واقعاً شه، درست چیز همه وارم امید ریختم، بهم رو زندگیت

 نوازشش خوام می کنم، بغلش یاد می دنیا به دخترم وقتی خوام می من! خانم تیام کنه نمی دوا من از دردي تاسف ـ 

  !منه حقه این منه، وجود ي همه اون. کنم
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  :گفتم و پریدم حرفش وسط حرص با نیست خودش ي خونه محمد امیر اومد یادم یکهو 

 جبران تا بده ایشون به هم نورچشمی یه خدا کنم می دعا... انشاءالـ. شن می ناراحت خانم ماندانا نزن حرف اینجوري ـ 

 دختر یه منم، مادرش که اینه از غیر مگه مهندس، شه نمی دوا تو از دردي هم بچه این دیدن با. بشه شما زجرهاي

  کنی؟ گرفتار رو خودت خود بی نیست حیف استعداد، بی تنبل خودخواه

  :گفت کنه کنترلش کرد می سعی که عصبانی صداي با 

 دیگه این نیست، شوخی یه دیگه این جان دختر بازیه؟ یه تو براي چیز همه چرا نیار، در بازي مسخره کن، بس تیام ـ 

  .نداریم بازي قلم یه این با کردي بازي چیز همه با منه، ي بچه این معصومه، که انسانه یه زندگی

 که من. بدین ادامه بزرگسالتون همسر با زندگی به شما لطفاً ام، بچه من گفتم. گفتم رو همین که منم خوب جداً، ا، ـ 

  .ندارم شما با کاري

 ببینن، رو من ي سایه خوان نمی بابام و مامان کردي، گرفتارم اي مخمصه بد تو. نیست خوب حالم اصالً من تیام ـ 

 کنی، می دیوونم داري ندارم، اعصاب ریخته، هم به کارهام داغونه، زندگیم ناراحته، ازم ماندانا دلخورن، ازم خواهرهام

  !بود؟ همین داشتنت دوست داري؟ دوستم نگفتی مگه

 شده تنگ بابا دف براي دلم چقدر. آمد می پایین گلوله له.گل هایم اشک. بود زده یخ دستام توي گوشی ریخت، دلم 

  :گفتم خدا،آهسته بود

  !!متاسفم بزنم، حرف تونم نمی دیگه ـ 

 اینجا و گذاشتم دیگه ي خاطره هزارتا با رو بابا دف و تار من خدا اي. زدم می زار داشتم حاال. کردم قطع رو گوشی 

 همراهم همیشه که بابا مقصود شاه تسبیح یعنی یادگاریش تنها و رفتم... کرد نابودم که عشقی خاطر به همش! آمدم

 را صدایش. خورد می زنگ تلفن. زدم می زار و گرفتم بغل رو زانوم. »شده تنگ واست دلم جونم بابا. «کردم بو را بود

 قاطی دارم خدا به تیام کنم، می تمنا ازت تیام. بردار رو گوشی کنم می خواهش تیام تیام، الو. شنیدم می پیغامگیر روي

  !نداري؟ رحم مگه تو بابا. کنم می

  :گفتم می و زدم می جیغ بردم، هجوم گوشی طرف به 

 ول. رفتم برو، گفتی خواي؟ می جونم از چی کن ولم فطرت، پست عاطفه، بی رحم، بی کردي؟ رحم من به تو مگه ـ 

 کن فکر برو کنی؟ نمی ول چرا نیستم، دیگه حاال خوب نبودم؟ من تو مشکل مگه هان؟ داده، گیر کی حاال! دیگه کن

 رو بابام که جائیه از خاطره تنها منه، حق منه، مال منه، دختر بچه این نیست، اي بچه کن فکر نیفتاده، اتفاقی هیچ

 امیرمحمد بزنی، زنگ دیگه بار یه اگه برو کن ولم. بود زندگیم توي که عشقی آخرین و اولین از یادگار تنها خوابوندم،

 هیچ دیگه که جایی یه رم می نرسه، بهم دستت دیگه که جایی یه رم می رم، می اینجا از کنم می ول خدا به
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 و بسوزم ها رنج و درد این با بذار کنم، باور رو نداشتنت و نبودن بذار بیام، کنار شرایطم با ذار. نکنین پیدام کدومتون

  .کنم بزرگ رو دخترمون بتونم و بشم بزرگ بلکه بسازم

 طرف یک و عسل و شیر لیوان یک با و کنارم آمد بعد ساعت نیم مامان... زدم زار دوباره و کردم قطع رو گوشی 

 نداشت دوست وقت هیچ مامان. نکنه باز رو در تا رفته کلنجار خودش با خیلی میدونستم بلوبري، و فرنگی توت کوچک

  .دخترشم که من حتی کنه، دخالت کسی خصوصی زندگی توي

  .کرد می نونزشم او و کردم دل دردو مامان با. برد خوابم پاهایش روي اینکه تا بوسیدمش و کردم بغلش 

 بیشتر و بود مشخص شکمم دیگه حاال. بودم گذاشته هفتم ماه به پا من و بود عید نزدیک. شد می تر سخت ها ماه

 نیازهاي پیش تمام و تافل امتحان و تائیدیه آوري جمع مشغول بیشتر ماه سه این توي. کردم می حس را دخترم وجود

 توي. بخونه ساختمان مهندسی دیگري و پزشکی یکی بوستون بودن رفته جدي جدي رایان و جاناتان. بودم دانشگاهم

 می محبت من به بیشتر سامان و آرمان و بیتا فامیل هاي بچه بین از. بودیم تماس در هم با تلفنی بیشتر مدت این

 سعی بیتا. گفت می رو ها کلمه شیرین و ناز خیلی که داشت ملودي نام به ساله2 کوچولوي دختر یه خودش بیتا. کردند

 که این با سامان و آرمان. باشم سرگرم ملودي با من تا کنه هایش برنامه قاطی رو من جوري یه همیشه کرد می

 ها وقت بعضی ور، آن و ور این بردند می را من و میامی آمدند می بار یک ،هردوهفته بود گینزویل شهر دانشگاهشون

  :گفت می آرمان به سامان کردند، می نگاه گروهمون به دخترها که

  .اي بچه پدر تو کنند می فکر همه متاسفم برات پسر، ـ 

  :گفت و کرد اشاره من شکمم به و 

  ! کنه نگات کنه نمی تلف رو وقتش کس هیچ ـ 

  :گفت می و خورد می حرص هم آرمان 

  مطمئنی؟ چطوري سامان آقا حاال ـ 

  دونی؟ می کنند، فکر هم دیگه جور یه تونند می ـ 

 دوست. بودم ممنونشون و کنند می من خاطر به رو کارها از خیلی ها بچه دونستم می رفتم، می ریسه خنده از من و 

. زیاد نه البته تپلی، یکمی و بود پزشکی ي رشته اول سال دانشجوي هم اون. بود تر بامزه همه گابریالز آرمان، دختر

  :گفت می خنده به همیشه

  !ام باربی من کنند می فکر همه تو با فقط چون زندگیمه وقت بهترین واقعاً این. منی مزاحم نگو وقت هیچ دختر، ـ 
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 هر و بزنم سر بهش باید حتماً من که داشت اصرار مادربزرگ. نبودم امان در هام خاله و مادربزرگ زبان دست از البته 

 اونجا وقتی. زدن حرف کرد قربانی رو من که این و مامانم ازدواج عاقبت و آخر از کرد می شروع رفتم می پیشش وقت

 یعنی برد، می شَکَم من مواقع این در و کرد می آرامی نا و خورد می تکان دیگه وقت هر از بیشتر کوچولوم دختر بودم

 را عید ام خارجی هاي دوست حتی. بود شلوغ بازدید و دید با سرم عید! بزنه؟ حرف پدرش به کسی بشه ناراحت شه می

 با گرفتم، را گوشی و کردم جور و جمع را خودم ،من آقا حاج و خانم حاج به زد زنگ مامان وقتی. گفتند می تبریک

 می باز دهن زمین خواست می دلم. رفتنم صدقه قربون به کرد شروع و گریه زیر زد پقی خانم حاج من صداي شنیدن

 تونستم نمی. خبر بی و دزدانه فرار اون از بعد هم اون بودم محبت همه این ي شرمنده واقعاً. رفتم می فرو من و کرد

  :گفت می و رفت می صدقه قربان مدام خانم حاج. بگیرم رو هام اشک جلوي

  .دخترم نکن گریه مادر بشم، هات اشک اون فداي من که الهی ـ 

  :گفت و گرفت خانم حاج از رو گوشی آقا حاج 

. مبارك عیدت عزیزم، نکن گریه بابا، جان تیام آوردي، در نویی سال رو ما گل این اشک که هم شما جان مونس ا، ـ 

  .باشه برات خوبس سال امسال که... انشاءالـ بابا

  :دادم جواب هق هق میان در 

  .ام شرمنده واقعاً من. کردم اذیت خیلی رو شما من ببخشید جون بابا شما، براي طور همین ـ 

 بچه خوبی، خودت چطوره؟ حالت حاال ،باباجان بگذره بانیش و باعث تقصیرات سر از خدا بابا، باشه شرمنده دشمنمت ـ 

  خوبه؟

  ....باباجون شه، می بزرگ داره خوبه، هم اون ،...الحمدالـ خوبم ـ 

 من حرف ي ادامه منتظر و جانم بود گفته که آقا حاج انتظار اما ولی بود سخت برایم شدم، ساکت و گفتم را کلمه این 

  :بگویم شد باعث بود

. آوردم در بازي بچه من و خواست نمی منو هم اول از اون کردم، اذیتش من نداره، تقصیري امیرمحمد!... جون بابا ـ 

 باهام و دارین محبت من به خیلی شما. نکنید تنبیهش من خاطر به کنم؛ می خواهش. ببخشید رو اون کنم می خواهش

  ...بود هم اون جبران که هم اونقدر بودین، مهربون

  :گفت فقط مکث کمی از بعد آقا حاج و کردم سکوت 

  .دخترم شی پیر ـ 

  :گفت و قاپید آقا حاج دست از رو گوشی خانم حاج 
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 دارم مادر. شم فدات بخوري سر نذاري پا خیس جاي وقتی یه ها، نکنی اونور ور این سنگین ،چیز مادر بشم قربونت ـ 

 دعاي با. آوردند مکه از دادیم هم رو بانو عسل چشمی. کنم می آماده زایمان از بعد حلواي و کاچی بساط برات

 برسه دستت به تا حاال علی، حضرت و ابوالفضل حضرت و حسین امام حرم بردن دادیم سبز ي پارچه یه و همراهش

 به نگرانی وقت یه تو. برم قربونت برمش می هم معصومه حضرت و رضا حضرت و زینب حضرت حرم...انشاءالـ مادر

 ي شرمنده ما دونم می بفرسته؟ ناقابل چیز یه برات حاجی خواي نمی نداري؟ الزم چیزي مادر عزیزم، ندي راه دلت

  گلم؟ گی می من به خدا رو تو برم قربونت ولی خدا به دکتریم خانم

 می چیزي کدام هر مائده و سمیه و نفیسه. بودند دورم شون همه خواست می دلم. بود گرم دلم محبت همه این از 

  :گفت می نفیسه. گفتند

  .یاره می زودرس زایمان زیادیش نخور، گرمی ـ 

  :گفت می سمیه 

  .کنه می قولنج شکمت تو بچه که نخور زیادي سردي اتفاقاً حرفا چه وا، ـ 

  :گفت می مائده 

 اداره رو شون پزشکی مدرك دوتا این آخه. بکن رو کار همون گفت دکتر حرچی. نکن گوش رو اینا حرف تیام ـ 

  !!کرده توقیف بهداشت

 مهیا با. بود بهتر خیلی ام روحیه. داشتم اي دیگه هواي و حال روز اون. نبردند امیرمحمد از نامی حتی کدامشان هیچ 

  :گفت شده چیزي پرسیدم چی هر. نداشت تعریفی زیاد صدایش زدم حرف

  .نباش نگرانم ـ 

 خیلی. گرفت بران سیسمونی جشن برایم دائی زن که بودم ماهه هشت! من برعکس بود صبوري دختر خیلی مهیا 

  .گذشت خوش بهمون خیلی خالصه و بود کرده دعوت را ها خانواده و دوستان همه. بود عالی

 را درد بدون زایمان هاي کالس باید حتماً من داشت اصرار مامان. بکشم نفس تونستم نمی واقعاً دیگه می ماه اواخر 

 کلی که شدند همراهم استیسی و بیتا هم دوبار یکی. میرفتم مامان با ها وقت بیشتر. باشم آماده زایمان براي تا بروم

  .خندیدیم

 ها روز این. برم بیمارستان به سریع بشه پاره آبم کیسه وقتی تا بودم منتظر اش همه. بودم زایمان درد منتظر روز هر 

 خودم و جوون پیر، آدم، درخت، ،هوا، زمین آب، از عکاسی و خونه نزدیک پارك توي روي پیاده بود شده من کار بیشتر

 کاري و امیرمحمد فکر از هم اي دقیقه البته. کنم درست بودم حامله را دخترم که ماهی آخرین از آلبوم یه خواستم می
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 و کرده کسب تجربه بیشتر کردم می فکر ها روز اون به لحظه هر و شدم نمی خارج بودیم کرده زندگیمون با که

  .خوردم می حسرت

 کجا رفت می یادش بعد و کرد می عوض را ها چیز جاي ،مدام بود نگران بود، شده مشکوك خیلی ها روز این مامان 

 همه. برد نمی خوابم ها شب. خورد می را خونش خون ولی باشم نداشته دلهره اصالً من خواهد می دانستم می. گذاشته

  .نداشت پایانی و آغاز هیچ که فکرهایی کردم، می فکر اش

 مهم کنفرانس یک باالجبار نوا، بی مامان می،26 شنبه سه. بودیم موعود روز رسیدن منتظر شد می اي هفته یک 

  :گفت. داشت

  .بیام زود کنم می سعی نرو بیرون خونه از گردم، برمی ظهر تا ـ 

 رنگ سفید تخت. کنم مشغول دخترم خواب تخت و وسایل با رو خودم کردم می سعی و نرفتم بیرون خونه از روز آن 

 بود روشن رنگش اتاقم. چیدم خودم تخت کنار را دخترم تخت سرویس. توري هاي پرده با بودم گرفته برایش نازي گرد

 را دخترم تونم می که بودم خوشحال و بود خوب اتاق ي اندازه. سفید خواب سرویس و ایتالیایی کار خود ي ها پرده با

 و بیاد بار مستقل باید بچگی از بچه داشت عقیده مامان. کرد نمی خوشحال را مامان که چیزي. باشم داشته خودم کنار

  . نبود مهم برایم اصالً ها حرف این ولی. شه می لوس اینجوري

 عمیق نفس و بنشینم کردم سعی. شد سرد بدنم که طوري به. گرفت را وجودم تمام عجیبی درد12 ساعت هاي طرف 

 رو پاش و دست حسابی بود معلوم مامان. زدم زنگ مامان به موبایلم با و کردم چک رو شواهد تمام بالفاصله. بکشم

  :گفت می و زد می حرف تند تند و کرده گم

 چون کشه می طول ریزه یه احیاناً. یام می دارم من گم می چی ببین رسونم، می رو خودم دارم من مادر جان تیام ـ 

 بهت بده وقت من به لحظه یک االن همین. دنبالت فرستم می رو نفر یک االن ها نترسی. اومدم شهر خارج امروز من

 بیاد فرستم می رو یکی هم االن همین. یام می دارم من ها، نترسی مادر ،تیام باشه دستت گوشیت. زنم می زنگ

  .یام می االن همین من. نترس کنم می خواهش ولی بیمارستان بري دنبالت

  .دستمه گوشیم. فهمیدم کنی تکرار نیست الزم. نباش نگران جان مامان ـ 

 مامان. گرفتم گرم آب دوش یک رفتم. کنم عوض را لباسم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس کردم قطع را گوشی 

  :گفت و زد زنگ

  .دنبالت میان دیگه دقیقه5 تا باش آماده فقط دادم رو مشخصات و اسم سرایدار به زدم زنگ کن باز رو خونه در ـ 

 و زدم اسپري و عطر لرز با و سرم دور بستم را حوله پوشیدم، لباس و بیرون اومدم آب زیر از لرزیدم می که حالی در 

 میدونستم کنه، افتخار من به دخترم خواست می دلم. بودم چیز همه فکر تو هم لحظه آن در چون گرفت ام خنده
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. آمد سراغم به درد دوباره. دارم نگه مشغول را خودم کردم سعی کردم، خشک را موهایم. شه می رو زیرو داره زندگیم

 دستم توي را تلفنم. رفتم در دم گزیدم، می دندان با را لبم که درحالی کشان کشان ساکم با و پوشیدم را هایم لباس

. کردم می گریه داشتم. گرفتم را مامان ي شماره و دادم تکیه در چوب چار به کردم، باز را در حالی بی با. فشردم می

  :گفتم لرزانی صداي با بود ترسیده مامان

 رو تو مامان. زاییدم من برسن خودشون به بیان تا اونا اینا؟ خاله بیاد؟ گفتی کی به نیومد؟ کسی چی براي پس مامان ـ 

  ....مامان خدا

  :گفت و کشید دستم از را ساك زمان هم و کرد قطع را حرفم آشنایی صداي 

  .،بریم اینجام من ـ 

 کرده قاطی را چیز همه که داشتم درد قدر اون. دادم دست از را عقلم کردم فکر. کردم می نگاهش ها دیوانه مثل 

 هایش دست روي من بعد اي لحظه و قاپید دستم از را موبایلم بست را در بزنم حرفی و کنم اعتراض خواستم تا. بودم

  .رفتم می آسانسور سمت به

 به و شدم ماشین سوار. رفت می پیش سریع چیز همه. کرد قطع رو گوشی بیندشو می بیمارستان گفت مامانم به شنیدم

 شد سالن وارد وقتی. کشید می را انتظارم دکترم که اتاقی و بیمارستان به رسیدیم که نکشید طولی رفتیم بیمارستان

 حاج که را هایی دعا کردم می سعی و بودم بسته را هایم چشم. آوردند چرخدار صندلی و آمدند کمکش به پرستارها

  .کنم تکرار رو بود داده یادم خانم

 ما بعدد فیها من، خداي آه...سرمستودع و بنیها و بعلها و ابیها و فاطمه علی صل اللهم الزهرا، فاطمه حضرت صلوات 

 تخت روي و پوشیده رو بیمارستان لباس پرستارها کمک به وقتی. میرم می دارم من واي علمک به... آ ط احاط

 ،یکی کرد می تنظیم دستم توي را آنژیکت یکی بودند، خودشون کار مشغول پرستارها. مردم می داشتم واقعاً خوابیدم

 وصلم کامپیوتري دستگاه به یکی. گرفت می را تبم و فشار یکی کرد، می آماده رو بهداشتی وسایل یکی آورد، می سرم

  :گفتم می و نالیدم می فقط من و کرد می

  ...مامان واي اي میرم، می دارم خدا آخ ـ 

 زدم جیغ. کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه زهرا، یا بزن صدا داري مشکل وقت هر گفت می که افتادم خانم حاج یاد 

 نگاهش یه و من به نگاهش یه کنده پر مرغ مثل محمد امیر. فهمیدم می رو خون طعم. گرفتم گاز را لبم باز و زهرا یا

 سرم و آمد می سرم باالي بود خلوت برم و دور وقتی و کرد می سوال پرستارها از مدام. بود تلفن به نگاهش یه و در به

 معاینه و آمد دکتر بگم؟ چی یا خوام نمی چی و خوام می چی دونستم نمی که داشتم درد قدر اون. کرد می نوازش را

 یاد. زدم می داد فقط. بود خواهد سریع زایمان احتماالً و شده پاره هم آبم کیسه و کردم دیالیت میلیمتر5 گفت و کرد
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 حالی در داد و گریه با. بودیم کرده صحبت درموردش دکترم با و بود گفته بهم بهش راجع بیتا که افتادم اپیدورال آمپول

  :گفتم انگلیسی به آمد نمی باال هم نفسم که

  .کنید تزریق برام اپیدورال. میرم می دارم. کنم می خواهش ازتون تامپسون دکتر ـ 

  :داد پاسخ زبون همون به دکتر و 

  .دیره اپیدورال براي ببخشید جون کوچولو راهه، به رو چیز همه میري، نمی دیوونه نه، ـ 

  ...کنم می التماستون جون، خدا من خداي دادین، قول شما نه نه ـ 

  :گفت و کرد صدا رو ،دکتر بود کرده گم رو پاش و دست حسابی که امیرمحمد 

  .نداره رو درد تحمل دیگه. بکنین کاري یه کنم می خواهش دکتر ـ 

  .بده انجام باید رو) درد بدون زایمان( الماس هاي تمرین فقط قهرمانه، دختر این نباش نگران ـ 

  :گفتم و زدم داد کنه راضی رو دکتر امیرمحمد بودم منتظر که حالی در 

  .بکن کاري یه محمد امیر... بزنین رو اپیدورال کنم، نمی کاري هیچ من... نه ـ 

  :گفت و رساند سرم باالي را خودش و انداخت کرد می ترك رو اتاق که دکتر به نگاه یه استیصال با 

  .تونی می تو کن، نگاه تونی، می تو ، تیام کنم می خواهش ازت ـ 

 با اون بگو برو. بمیرم من خواد می دلت تو نیست، مهم برات که تو. بیاد بگو رو مامان ،برو میرم،برو می دارم من ـ 

  .بزنه حرف دکتر

  .میشه تموم زود خیلی چیز همه گفت که دیدي بکش، عمیق نفس عزیزم ـ 

 برو آي توئه، تقصیر اش همه توئه، تقصیر اش همه تونم نمی خدا اي. تونم نمی من برس، دادم به خدا آي، واي ـ 

  .احساس بی رحم، بی خائن جونت، ماندانا پیش برو اینجا بیاي گفت بهت کی. ببینمت خوام نمی

. رفت می ام صدقه قربان گوشم کنار و کرد می رانوازش سرم چنان هم و نکرد رها را دستم اما. دیدم نمی را صورتش 

 باالي دکترم دیگه حاال. زدم می داد فقط من و رفت می پیش سریع خیلی چیز همه ولی رسید کی مامان دونم نمی

 یه و مامان را دستم یه. زدم می جیغ وسطش ولی بفرستم صلوات کردم می سعی و شنیدم نمی را ها حرف. بود سرم

 من. بودد کاري مشغول هرکدام پرستارها. گذاشتند فلزي ي پایه دوتا روي را پاهایم. بودند گرفته امیرمحمد را دستم

 خوام می گفتم می. شد نمی ولی بکشم عمیق نفس و بشمرم ده تا کرد می خواهش ازم مامان. زدم می جیغ فقط

  :گفت می دکتر. کنید تمومش
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  .خانم خوشگل کردنه سعی وقت ـ 

  :گفت می گوشم کنار مدام محمد 

 زودتر خواد نمی دلت دخترمون، خاطر به خدا خاطر به تیام! هستی قوي که کردي ثابت من به تو تونی، می تو ـ 

  .تونی می تو علی یا بگو... الـ یا. شده تموم طاقتم که من ببینیش؟

  :گفتم و. نشد اما کردم سعی 

  .تونم نمی تونم، نمی آخ ـ 

 را وجودم تمام عجیبی درد. شدم آویزون مامانم گردن به دست یک با و امیرمحمد گردن به دست یک با یکهو و 

 اما آمد می باال سختی به نفسم نبود، فشار آن دیگر آن یک. رفت نفسم کردم فکر که زدم جیغ آنقدر. بود گرفته

 امیر ي زده شوك و گریان صورت به و کردم باز را هایم چشم آمد، می نوزاد ي گریه صداي. کردم می راحتی احساس

 زد می پا و دست دکتر دست توي داشت که موجودي. برگرداندم را سرم. خورد می تکان هایش شانه. زدم زل محمد

 ما دنیاي به پا دخترم جوري این و برید را نافش بند دکتر کمک به و کرد دراز را دستش محمد امیر. بود من دختر

  .گذاشت

 مامانم از. کرد می گریه بلند و بوسید می رو او و من سر امیرمحمد و زد می پا و دست ام سینه روي نازم کوچولوي 

  :گفت خنده با و آمد سرم باالي دکتر. شدند او و من به رسیدگی مشغول و برداشتند را بچه ها پرستار. نبود خبري

  .کرد غش مامانت خوشگله، بود عالی ـ 

 به بعد.کرد ،اشاره بود سرش باالي پرستاري بود داده لم صندلی روي پریده رنگ و بسته هاي چشم با که مامان به

 حواسی بی با کرد نوازش را موهایم و برگشت من طرف به و کرد تشکر امیرمحمد. گفت تبریک و زد امیرمحمد پشت

  :گفتم

  .خوام می مامانمو خورده، بهم حالش مامانم خوام، می امو ـبچه 

. بودم کرده گم را پایم و دست بدهم، شیر را بچه تا کرد می کمکم داشت پرستار. بدهم شیر تا دادند بغلم را دخترم 

. گریه زیر زدم دخترم با همراه منم. کنم کار چه باید دونستم نمی و کرد می گریه ام سینه زیر بچه. بودم مامانم نگران

  :گفت و داد دلداریم و بوسید را سرم امیرمحمد

  .دي می شیر بچه داري که باره اولین تازه شه، می درست چیز همه ـ 

 عالمت به را سرش بار اشک چشمانی با بود نشسته تخت روي کنارم حاال که مامانم. بود موافق باهاش هم پرستار 

  :گفت هم دیگه پرستار. داد تکان موافقت
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  .شی می نمونه مادر تو ـ 

  :پرسید اولی پرستار. زدم لبخند گریه میان در. شدم خوشحال خیلی اومد، خوشم 

  گذاشتی؟ چی رو کوچولو این اسم حاال ـ 

. زد می برق طال تیکه دوتا مثل که هایی چشم شدم، خیره دخترم هاي چشم توي و کردم خیس رو هام لب. خندیدم 

  :زدم صداش هم من و انداخت طنین گوشم توي خانم حاج صداي که گشتم می نشانی یه دنبال داشتم

  .ضرغام بانو عسل سیده عسل، ـ 

 چشم با و بود گرفته را هایش شقیقه دستش دو با. برگردم طرفش به شد باعث محمد امیر ي مردانه هق هق صداي 

 را عسل داشت گریان چشمانی با که کردم نگاه مامان به چیه؟ نظرش دونستم نمی.کرد می نگاه ما به خیره سرخ هاي

 بود خوشحال خیلی. داد می تکان تایید عالمت به را سرش که کردم نگاه امیرمحمد سمت به دوباره. کرد می نوازش

 آوردند غذا برایم شدم بیدار وقتی. برد خوابم زود که بودم خسته آنقدر. نبودم عصبی داشت حضور اونجا اینکه از اصالً

 هی هم امیرمحمد دستش، توي هم سرم یک و بود خواب مهمان تخت روي مامان. بدهم شیر آوردند را عسل هم بعد

 رو گوشی کردم دراز را دستم آقا، حاج و خانم حاج کرد اشاره.زد می خرف تلفنش با مدام و چرخید می ما سر باالي

  :گفت و کنارم آمد بگیرم

  .دارم می نگه برات رو گوشی من باشه بچه به حواست تو ـ 

  :گفت و شکونه، می گردو دمش با که بود معلوم آقا حاج صداي از. کرد می گریه زار زار خدا بنده خانم حاج 

 بابا خوب. جدش حق به خدا امید به باشه نامدار... ماشاءالـ اومده، خوش اومده، دنیا به هم بانو عسل دخترم شنیدم ـ 

 جده شادي براي کرد، صدا واسش هم رو زهرا اسم ات اجازه با و کرد اقامه و اذان گوشش توي رو اسمش محمد امیر

  .اش

  :گفتم و شد تر عمیق لبم روي لبخند 

  .خواد نمی اجازه جان زهرا جده اسم آقا حاج ـ 

  :پرسید می مدام خانم حاج. بوسید را سرم محمد امیر 

  شکلیه؟ چه عسل ـ 

  :گفت امیرمحمد 

  . بده نشون بهتون تا مهدي به کنم می ایمیل رو عکس وقت اولین در ـ 
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 چشمی و همراه دعاي و بخورم آب کلسد چهل ي کاسه تو از حتماً نره یادم گفت می کرد، می سفارش مدام خانم حاج 

 دیدن از که کردم گناه احساس که بود قرار بی اونقدر. باشه گردنم یکاد وان حتماً خودمم. کنم همراهش حتماً را بچه

  .بودم کرده محرومش پسریش ي نوه

 و هتلش بره امیرمحمد شد قرار. نشد راضی مامان اما کنه استراحت خونه بره کرد خواهش مامان از امیرمحمد شب آن 

  .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته اونقدر برگرده، صبح

 شیرش بود جوري هر مامان کمک و ناشیگري با. خواست می شیر که بود عسل کرد، بیدارم آهسته مامان شب نصفه

 شده تزئین زیبایی به که صورتی و سفید رز سبد یک با کرده اصالح امیرمحمد وقت اول صبح روز، آن فرداي. دادم رو

 وارد داشت کمرنگ صورتی هاي راه که سفید پیراهن یک با خوشتیپ همیشه مثل شیرینی بزرگ ي جعبه یک و بود

 بره که خواست مامان از امیرمحمد. کشیدم خجالت خودم وضع و سر از. کرد پر را اتاق فضاي عطرش بوي. شد اتاق

 که شد قرار باالخره ،اما کنم حمام خوام می بودم گفته من چون خصوصاً بمونه که داشت اصرار مامان کنه، استراحت

 کنیم تقسیم بخش بین شیرینی نیست بد گفت مامان. کنه عوض لباس و کنه استراحت خونه بره ساعت 3-2 حداقل

 حمام تا کمکم بیاد کرد خواهش پرستارها از یکی از امیرمحمد. خریده شیرینی هم بخش براي گفت محمد امیر که

  .کنم

 تا شد می بسته صورتی گل هاي دکمه با جلو از که اي یقه و صورتی ریز هاي گل با زانو پایین تا سفید خواب لباس 

 تنم رو بود شده کار صورتی ربان اش باالتنه خط ي لبه و دار کش کوتاه آستین سر و باشم راحت بچه دادن شیر براي

 گرفت رو بغلم زیر سرعت به من دیدن با. بود آمد و رفت در حمام در و عسل تخت بین امیرمحمد. زدم عطر و کردم

  :گفتم بهش. بنشینم تخت روي برم که

  .برم راه تونم ،می نیست چیزیم ـ 

 حمامش تا ببرد رو عسل تا اومد دیگه نرس یک و شد اتاق وارد صبحانه با اتاق نظافت مسئول. کرد رهایم تردید با 

 پیش محمد امیر که یام می منم بگم خواستم و دستش دادم را عسل ي حوله و لباس. کند عوض را لباسش و کند

  :گفت و کرد دستی

  .رم می عسل با من ـ 

 با امیرمحمد بعد ساعت نیم. بستم صورتی ربان با را موهایم و خوردم را ام صبحانه. کنم استراحت خواست من از و 

 حسابی. شد نمی دور لبانش از لبخند که حالی در رسید اش صورتی گلدار پتوي توي پیچیده ورگل، و ترگل خانم عسل

 براي کنم خراب را روزم منفی فکرهاي با خواستم نمی!! بیاد دنیا به عسل که بود خودش نظر انگاري. بود کوك کیفش

 چند هر و بود عسل و من تماشاي محو تخت روي پاهایم پایین محمد امیر. بدهم شیر عسل به تا شدم آماده همین

  :داد می را فامیلش اهل یا خواهرها از یکی جواب بار یک دقیقه
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  .بزنه حرف تونه نمی ده می شیر بچه به ـ 

  :گفتم بهش وقتی 

  دي؟ نمی خودم به را گوشی چرا ـ 

  .کنم تقسیم کس هیچ با رو لحظه این ندارم دوست ـ 

 در مبینا، و حسنی با همینطور. کردم صحبت امیرمحمد هاي دخترخاله و مائده و نفیسه و سمیه با برد خوابش که عسل 

 از مائده. رفت ضعف و غش واسش کلی و گفت تبریک رو عسل تولد شوق و ذوق با و زد زنگ هم مهیا حال همان

 را گوشی کرد تهدیدش امیرمحمد که کرد کاري و گرفت می تماس بار یک ساعت یک هر که بود تر جالب همه

 کار چی داره که پرسید می را عسل حال و زد می زنگ فراوان شور با و آمد نمی کوتاه مائده باز اما. کند می خاموش

  :گفت امیرمحمد آخر بار!! کنه؟ می

  .شم نمی کردین انتخاب شما که پسره این زن من میگه کشه می جیغ زنه،نه می داد داره اینجا ـ 

. ببوسد را من تا آمد طرفم به کرد قطع را تلفن. بود بامزه خیلی ژستش و محمد امیر ي قیافه. بودم رفته ریسه خنده از 

 و جمع را خودم هم من شده، گرفته حالش حسابی که بود معلوم. پرید جایش از امیرمحمد در ي ضربه با. زد خشکم

 وارد قطار یه مثل که بودن شهرام پسرخاله و ها دخترخاله و ام دائی زن و دائی و هام خاله و مادربزرگ. کردم جور

  !لباس و جواهرات و کفش و کیف مدل آخرین به مجهز و زده اتو معمول طبق و کشیده هاي گردن با و ترتیب به شدند

 به همه از زودتر دایی. دیدند جن انگار. کردند نگاه محمد امیر به تعجب با اشون همه. کردیم سالم امیرمحمد و من 

 و کردند سالم همه بیتا و میترا و شهرام و دائی زن کم کم گفت، تبریک و داد دست باهاش و آمد امیرمحمد طرف

 و نشست کردند آماده برایش شهرام و دائی که صندلی روي شهناز خاله و مهناز خاله همراه مادربزرگم اما گفتند تبریک

  . بگیرد تصمیم توانست نمی انگار. بود ایستاده گمی در سر با بیچاره ماهرخ خاله

 هر قدرت با مادربزرگم گفت، آمد خوش بهشون و رفت هام خاله و مادربزرگم سمت به احترام کمال با امیرمحمد اما 

  :گفت و کرد اشرافی صدایش تر تمام چه

  شمایین؟ مهندس جناب پس ـ 

  :گفت دادو تکان سري امیرمحمد 

  .باشیم قابل اگر شما، ي اجازه با ـ 

  :داد ادامه ها ممتحن مثل دوباره بزرگم مادر 

  دارین؟ نسبتی بزرگ ضرغام با شما ـ 
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  :داد جواب تمام صبر و متانت با امیرمحمد 

  .شن می بنده جد ایشون بله، ـ 

  :پرسید و کرد تغییر کمی مادربزرگ لحن 

  !معروفین فامیل خدایا یاد، نمی یادم رو اسمش.... مادربزرگم خاله هاي نتیجه نوه از نکنم اشتباه اگر ـ 

  :داد جواب سریع امیرمحمد 

  .اعتماد ـ 

  :گفت و کرد تائید فراوان شعف و لبخند با مادربزرگ 

  !بودمش دیده..... بود چی اسمش بله آفرین، آفرین، ـ 

  :گفت امیرمحمد دوباره 

  .مونس ـ 

  :گفت ذوق با بزرگ مادر 

  !!مونسی؟ پسر تو پسر ،...الـ باریک اي ـ 

  :داد جواب بود هایش لب کنار که لبخندي با امیرمحمد 

  .بله ـ 

  :گفت خندید می داشت دیگه حاال که بزرگ مادر 

  .هستیم ها قجر از هم ما فامیلی، من با مادري هم و پدري طرف از هم که تو جان پسر واي، اي ـ 

  :گفت قبلی لبخند با امیرمحمد. گفت اي افاده و فیس یک با را آخري این و 

  .خوشوقتم زیارتتون از خیلی ـ 

 خاله گفت، تبریک بهش و بوسید را رویش بزرگ مادر و رفت هم او. برود کنارش به امیرمحمد کرد اشاره بزرگ مادر 

 بود من نوبت حاال. گفتند تبریک امیرمحمد به بشاش لبخندي با هرکدام بودند بزرگ مادر فرمان نتظر انگار که هم ها

  :گفت و کرد من به رو. کرد نمی کوتاهی بابا کردن خورد براي فرصتی هیچ از بزرگ مادر. بشم توبیخ که

  .دادي نجات رو خون این و کردي عقل تو اقل ال باز بودي، مادرت از تر زرنگ تو اقل ال پس به، به ـ 
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 شده دگرگون کامالً بیتا و امیرمحمد و دائی کنم؛ کنترل را اشکم کردم سعی. بود شده جمع هایم چشم توي اشک 

 و رفت یخچال طرف به هم امیرمحمد. کشید آغوش به را من و آمد دائی که بیاد طرفم به خواست امیرمحمد. بودند

. کنند سرو بود آورده بیرون یخچال از امیرمحمد که هایی شیرینی که افتادند تقال به میترا و بیتا. آورد را ها شیرینی

 سرم قدر اون خالصه رسید، راه از مامان. کرد جب به جا را بقیه و دائی و ها خاله و بزرگ مادر هاي گل سبد شهرام

  .کنم گریه نکردم وقت که شد شلوغ

 کیفش حسابی مادربزرگ. داد سفارش بستنی و چایی و پرتقال آب شربت و قهوه بیمارستان رستوران از امیرمحمد 

  :گفت تعلل با بروند شد قرار وقتی که طوري بود، کوك

  گازن؟ رو هاتون بچه دارین؟ عجله چقدر ریم، می کنید، صبر دیگه دقیقه یه حاال ـ 

 اجداد به را بحث جوري یک تمام در که خصوصاً. بود امیرمحمد از مادربزرگ کامل رضایت و تایید ي نشانه دیگه این 

  .نسله این ي دهنده ادامه امیرمحمد اینکه و هستند شازده امیرمحمد و خودش که این و کشوند می قجریشون

 اصالً اون. نیست خوشحال دلش ته که دونستم می ولی داد می گوش مادربزرگ هاي حرف به خوشرویی با امیرمحمد 

  .زد نمی حرفی هم...  الـ رسول جدش از البته گفت نمی چیزي قجریش جد از

 سیسمونی جشن براي اینکه با. دادند هدیه عسل به روشنی چشم عنوان به مبلغی کدام هر دائی و ها خاله و مادربزرگ 

  . بودند داده هدیه هم

 بعد روز. بماند پیشم او دارد کنفرانس مامان که فردا شد قرار. کند استراحت تا هتل فرستاد را امیرمحمد مامان شب آن 

 کم خوشحالیش از مدت تمام در اما گذشت او به دادن شیر و عسل هاي گریه و ها تلفن و خارجیم دوستان دیدار با هم

  .چرخید می عسل و من بر و دور دائم و شد نمی

 و مشکی که امیرمحمد اي کرایه ماشین با و مامان دنبال بود رفته امیرمحمد. شدیم مرخص عسل و من سوم روز 

 وظایف با تونستم می تر راحت خونه توي. کرد نمی اذیتم اصالً و بود خوبی ي بچه عسل خونه، رفتیم بود مدل آخرین

  .بگیرم خو مادري

 یک دوباره خانم حاج. شدم شرمنده بیشتر من و داد من به را هایش خواهر و خانم حاج هدایاي امیرمحمد اونشب

 زمین سند یک ي اضافه به گانه بچه طالي سرویس یک هم عسل براي. بود داده هدیه من به قشنگ جواهر سرویس

  .زدند می اسمش به باید که لواسان توي

 چون بخوابد، باید کجا بماند بخواهد اگر دونستم نمی چون بودم ورده جا. بماند که کرد می اصرار امیرمحمد به مامان 

  .داشتیم خواب اتاق دوتا فقط ما

  :گفت و کرد رد را مامانم دعوت کامل ادب با امیرمحمد 
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  .برسید کارهاتون به دارید کاري شما اگر تا یام می صبح فردا ـ 

 میان در عسل و من. افتاد عسل ناف بند و شد سپري روزي چند. بیاد دستم عسل قلق تا وابید پیشم مامان شب اون 

 مامان و رفتیم روزه ده حمام به امیرمحمد و مامان و آمریکا و ایران ي خانواده شعف و شور و خانم حاج صلوات و سالم

 خیلی کمک امر این در هم ماهرخ خاله البته. داد حمام را عسل و من کلید، چهل ي کاسه با خانم حاج سفارشات طبق

 عسل به اوهونی و اهن هیچ بدون همه بهت میان در بار اولین براي و زد می سر عسل به مدام مادربزرگم. بود بزرگی

 و گرفتم می یاد بیشتر گذشت می بیشتر هرچه. بود العاده خارق عسل حرکات تمام نظرش به و بود کرده پیدا دلبستگی

 هم او بود عسل ،هرجا بودند دوخته عسل ي گهواره به رو امیرمحمد. بودم شده مامان پا یه خودم براي یواش یواش

 نهم ماه شروع از امیرمحمد که گفت برایم مامان. نداشت زندگی و کار هیچ لحظه آن و عسل از غیر انگاري. بود

 می عسل کنار که ساعاتی تمام توي که بود عجیب برایم. بود احوالم مواظب دور دورا و بود آمده آمریکا به بارداریم

 چطور بدونم خواست می دلم خیلی. زد نمی حرف من اقوام یا اقوامش و خواهر و مادر پدرو بجز کس هیچ با نشست،

  .بود آورده رو ماندانا از دوري طاقت

 انگشت دو مکیدن عاشق و زد نمی لب پستونک به ابداً. گرفت می شکل داشت شخصیتش حاال شد، ماهه یک عسل 

 تعجب کمال در و نداد کس هیچ به زدن حرف اجازه بزرگ مادر عسل، روزگی چهل مراسم براي. بود شصتش از بعد

  .کرد برپا جزئیات تمام رعایت با شکوهی با مهمانی خودش همه

 لباس. پوشیدم بود لطیف و نازك خیلی کشباف جنس از کوتاه آستین و داشت بازي قایقی یقه که پیراهن یه شب اون 

 پاشنه اي نقره هاي کفش اي، نقره هاي رگه با نفتی آبی رنگش بود، کوتاه و شد می تنگ باسن روي و خفاشی باال از

 جالبی ترکیب دستم و پا قرمز الك با کردم، پا به بپوشم تونستم نمی خریدم حراج توي وقتی که باز جلو سانتی ده

 موهایش و آرایشگاه رفت مامان گرفتم را عسل من، روز آن. داشتم همه براي که بود سورپرایزي مهمتر همه از. داشت

 با خودم ناباوري کمال در ولی کنم سشوار را موهایم آرایشگاه رفتم من و گرفت را عسل مامان. کرد هایالیت و کوتاه را

 آرایشگاه از کج چتري و داشت ادامه صورتم پایین تا کوپ صورت به جلو از و پسرانه مدل پشت از که کوتاه موهاي

 دهان با مامان. کنم داري نگه عسل از که تره راحت برایم اینجوري دانستم می بودم موهایم مدل عاشق. شدم خارج

 سفید هاي کفش با بود ناز خیلی که سفید و یاسی و پرنسسی لباس لباس کمکش با و خندیدم. بود شده خیره من به باز

 رنگ داد می نشون که عسل خوشرنگ و کوتاه موهاي به هم یاسی پاپیون یک و کردیم عسل تن به کوتاه جوراب و

 نوع از ولی داشت امیرمحمد به عجیبی شباهت عسل ولی بود زود تشخیص براي هنوز اینکه با. زدیم بود پدرش موهاي

  .دخترانه

 مدتی تا همه مهمانی در. اونجا بیاد بگیم امیرمحمد به و مادربزرگ ي خونه بریم خودمون که خواستم مامان اصرار با 

 پرسیدند می دوستان و فامیل زنان. یاد می من به کوتاه موي چقدر اینکه و زدند می حرف من ي کرده تغییر ظاهر به

  .کردم کم رو حاملگیم وزن سریع اینقدر چطور
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 خوش مرد انصافاً. رفت سمتش به ها نگاه همه شد سالن وارد یاسی بلوز و خاکستري شلوار و کت با امیرمحمد وقتی 

 شلوار و کت ي کننده ابداع از خواست می دلش آدم پوشید می شلوار و کت وقتی و بود هیکلی خوش و جذاب و قیافه

  !!کند قدردانی

 و نمود معرفی دوستانش تمام به را او و کرد حلقه امیرمحمد بازوي در را دستش مادربزرگ پرسی احوال و سالم از بعد 

 ثابت من روي و برگشت فوري اما گذشت، من از امیرمحمد جستوجوگر نگاه. داد را فامیلشان ي تاریخچه حال شرح

 نمی کردم می کاري هر. بود خورده گره هم در نگاهمان. ماند باز مدتی براي دهانش دیدم نکنم اشتباه اگر. ماند

 و مادربزرگ از خواهی عذر با چون شده تمام طاقتش کردم احساس. کنم فرار نافذش چشمان نهیب از توانستم

 و آمدم خودم به آمد، من طرف به کند رفتار محترمانه کرد می سعی که درحالی و بوسید را مادربزگ ي گونه دوستانش

 و دختر با صحبت مشغول ولی موندم می عسل ي کالسکه پیش جا همان کاش اي. گشتم می عسل و مامان دنبال به

  .بود دیر دیگر حاال و بودم فامیل هاي پسر

 خواهی عذر با بع. کرد احوالپرسی و سالم ها دختر و پسر بقیه با. داد جواب داري خش کامالً صداي با و کردم سالم 

 یکی سریعش هاي گام با را هایم قدم کردم می سعی که حالی در شد روان ساختمان در سمت به و گرفت را بازویم

  :گفتم و کشیدم را دستم ناموفق کنم

  کنی؟ می کار چی ـ 

 شده ریزي برنامه ربات یه مثل نکردیم، برخورد کسی به راه سر خوشبختانه. داد ادامه من کشیدن به جواب بدون 

  : پرسید

  کجاست؟ اینجا دستشویی ـ 

  :گفتم و کردم روشن را چراغ. کرد قفل را در و کشاند داخل به را من و کرد باز را در زد، در دادم، نشونش 

  کردي؟ همچین چرا امیرمحمد ـ 

 اش چانه روي دستش. کشید صورتش به راست دست با شد، خیره داشت آرایش نمه یه ها مدت از بعد که صورتم به 

 اي گرفته صداي با باالخره. بودم ترسیده نیست، خوب حالش دانستم می دیدم، می را اش پیشانی هاي رگ. ماند

  :پرسید

  تیام؟ کردي خودت با کاریه چه این ـ 

  :گفتم جانب به حق اي قیافه با 

  کردم؟ کار چی ـ 
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  :گفت و داد تکان و انداخت پایین را سرش کرد، نگاهم 

  .یاد نمی خوشم پوشیدن لباس وضع این از دونی می ندارم، دوست کوتاه موي من دونی می تو ـ 

  !خوب ـ 

  !همین؟ فقط!!! ـخوب؟ 

  بگم؟ چی خوب ـ 

! بشه خیره بهت ها ساعت خواست می دلش آدم که داشتی خاصی روحانیتی یه دیروز تا!شدي؟ عوض یهو چرا ـتیام 

  !شدي تبلیغاتی هاي مترسک این شکل االن

  :گفتم حرص با 

 چه؟ تو به اصالً کردم؟ آرایش تو براي من مگه! کنی؟ نظر اظهار خواست تو از کی مترسکه؟ کی بگم مترسکم؟ من ـ 

  !ام راضی کردم که کاري از هم خیلی خواست دلم

  :گفت زدگی بهت با 

  ! کنی؟ می رو کارها این کی براي تو. باشم راضی باید من! توام شوهر من تیام ـ 

  !خوام می طالق گفتم که من! منی؟ شوهر تو گفته کی ضمن در راضیم؟ من کنی می کاري هر تو مگه خودم، براي ـ 

 کنند پیچم سوال ترسیدم می نباشه، اون و بیام بیرون دستشویی از ترسیدم می. رفت و کرد باز را در گون دگر حالی با 

 را عسل امیرمحد. گذروندم نظر از را چیز همه بدم نشون اینکه بدون برگشتم حیاط به وقتی. کردم معطل همین براي

 دائی زن و دائی با صحبت به مشغول بده، نشان آرام داشت سعی که ظاهري و پریشان نگاهی با و داشت آغوش در

  .بشم نزدیک امیرمحمد به خواست نمی دلم اصالً ولی دادم می شیر عسل به باید. بود

 نبودم راضی اینکه با برد، وسط مرا اصرار با و آمد طرفم به دائی زن برادر آدام. شد شروع قشنگی آهنگ موقع همان 

 به که جوري. کرد می هدایت قشنگ مرا واقعاً هم آدام و کردم قبول بیاورم در را امیرمحمد حرص اینکه براي ولی

  .رقصم می هاست سال من که داد می را تصور این بیننده

 نبود امیرمحمد از اثري. چرخید سو هر به چشمانم. بود گرفته خیلی ،صورتش آمد طرفم به مامان شد تمام که آهنگ 

  :گفتم آرام و گرفتم بغل را بچه زمین، بود رفته و بود شده آب انگار

  کوش؟ امیرمحمد مامان ـ 

  :گفت مامان 
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  .رفت ـ 

 کردم می سعی خودمم زد، نمی حرفی کس هیچ. شنیدم رو صداش نه و دیدم رو امیرمحمد نه دیگه اونروز فرداي از

  .کنم برخورد عادي

 با و مامان ناباوري کمال در. فرستاد ما براي چک یک انضمام به را طالق درخواست امیرمحمد وکیل ماه یک از کمتر 

 را چک. بگیرد را جوانیم غرور جلوي نتوانست هم خانم حاج و آقا حاج اصرارهاي و گذاشتم جلو قدم آشوب پر دلی

 خواب یک مثل. کرد رسیدگی کارها به سرعت به وکیلم. نشدم ام مهریه مبلغ قبول به حاضر وجه هیچ به و فرستادم

 به آشنایش نگاه با که بود کوچولو عسل خواب این از من یادگار تنها. شد تمام چیز همه بود شده شروع که همانطور

  .شد می خیره نگاهم

 از را خستگی تمام نگاهش با که بود عسل دخترم من دلخوشی تنها. کندم دل جا همه و چیز همه از تمام سال پنج 

 را خودش کرد نمی نظري اظهار هیچ مامان. بگیرم عکاسی ي رشته در را لیسانسم توانستم باالخره. کرد می دور بدنم

. بودیم غریبی هاي همخانه مامان و من. کرد می نگهداري عسل از مواقع بعضی و بود کرده تحقیقش و کار غرق

  .شد فوت ناگهانی خیلی من شدن جدا از بعد ماه شش مادربزرگ

 و درس غرق را خودم آنقدر. شدیم همیشه از تنهاتر ما و گرفت خودش به بیشتري فاصلهی خانوادگی هاي آمد و رفت 

 پدرش براي فرصتی هر در را عسل هاي عکس مامان دانستم می. بود عسل من تفریح تنها که بودم کرده عکاسی

 حتی یا و زند می سر عسل به و یاد می اون که دونستم می حتی. دهد می خبر برایش عسل احوال از و کند می ایمیل

 آن. بود نگذاشته پا من کوچیک دنیاي توي وقت هیچ کسی همچین انگار ولی. کند می صحبت باهاش تلفنی ها روز

 مد شوهاي قرص پا و پر پاهاي از یکی حاال. کنم خلوت خودم با نداشتم وقت حتی که بودم کرده درگیر را خودم قدر

 به که شد می باعث این بود مواجه زیادي هاي مجله استقبال با هایم عکس ام عالقه و تالش خاطر به. بودم هفتگی

 از بعد ولی ببرمش خودم با کردم می سعی داد می ضجرم عسل از دوري چون و برم زیادي نزدیک و دور هاي سفر

 فقط و کردم کنسل را سفرها و سپردم مامان به را عسل و برداشتم لجبازي از دست قاطی و قر هاي برنامه و سفر چند

 چشم با سفید و نمک با و خوشگل پرنسس یه حاال که دخترم که بود راحت خیالم اینجوري. رفتم می داخلی شوهاي به

  .بینه نمی آسیب من سفرهاي فشار ،زیر بود سرخ گل رنگ به هایی لب و عسلی موهاي و درشت هاي

 در عسل شب یک لباس شوي آخرین از بعد.  گرفتم می فاصله حقیقی دنیاي از کردم می پیشرفت کارم در چقدر هر 

  :گفت کودکانه زبان با کرد می بازي موهایم با که حالی

  .بابایی پیش برم خوام می من مامی ـ 

  :گفتم و بوسیدمش.بگیرم فاصله بحث این از کردم می سعی همیشه من بود دار خنده 

  .بابایی به بزنین زنگ مهوش مامان با فردا شده تنگ دلت اگه خوب ـ 
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  .شه نمی آخه ـ 

  .خوب گم، می مامانی به من جون مامی چرا ـ 

  .ندیدمش زدم زنگ من نیستش، بابایی آخه نه ـ 

  :گفتم و بوسیدمش سخت و کردم بغلش 

  .کنم می کاري یه خودم فردا تا بذار برم، کوچولو پرنسس قربون من الهی ـ 

 میز روي پراکنده هاي کتاب توي سرش معمول طبق مامان رفتم، مامان اتاق به. رفت خواب به امید دنیا یه با عسل 

  :گفتم لبخندي با و شد خیره من به بوسیدم را سرش. بود اش مطالعه

  ؟!مامی خودتی تو روزه سه دو چیه ـ 

  .ایران بري سري یه وقتشه کنم می فکر ـ 

  چی؟ براي وا ـ 

  .دخترجون ببینه رو ایرانش ي خانواده باید عسل ـ 

  .یاد می مدام که ،پدرش وا ـ 

  .بود خانواده ي بقیه منظورم ـ 

  :گفتم و کردم فکري 

  .نداره مدرسه هم عسل که کریسمس طعطیالت شاید. کنم می فکري یه! باشه ـ 

  :گفت و کرد اخم مامان 

  .بگیره اجازه کودکستان از تونه می ،عسل بري حاال تونی می ـ 

  !!!عروسه لباس شوهاي تمام ااالن دونی می که تو! می؟ ماه! االن مامان ـ 

  :گفت تلخی به و مقدمه بی مامان 

. بشی ناراحت تو خواد نمی عسل پدر. ببینه رو عسل شده هم بار یه خواد می دلشون! نیست خوب حالشون آاق حاج ـ 

  .نمونده هم زیادي وقت بدي، انجام پدرش براي رو کار این تو مایله خیلی ولی
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 کرده قفل صندوقچه یک توي را خاطراتم تمام که بود سال5. زدم زل مامان به ناباوري با بست، رو گلوم راه بغض 

 خبر این حاال و. کردم نمی یاد هم را خودم حتی که بود سال5. زدم نمی حرف بابا از خودم با حتی که بود سال5. بودم

  .زدم زانو جا همان و سرم روي شد آوار اش همه یکهو که بود سنگینی بار

 می زندگی مجازي دنیاي یک توي دارم من که دونسته می گفت می مامان. کردیم دل و درد کلی مامان با شب آن 

  .نبود اي ساده کار دنیا آن از آمدن بیرون ولی کنم

 رنگی دباره دنیا انگار. داد را ها بلیط خرید ترتیب مامان. کردم تمدید را پاسپورتم و رفتم واشنگتن به روز آن فرداي 

 با مشترك نمایشگاه براي بود قرار که را هایی عکس و کردم کنسل را قرارها تمام. داشتم فرصت روز چهار. بود شده

  .کردم پست بفرستم دوستم

 خیلی عسل. بودند داده من به را دنیا انگار. کردم می استفاده خرید براي فرصتی هر از. شد ردیف سریع خیلی هایم کار 

 فروشگاه مهماندارها اینکه از قبل و ننشستیم بیکار عسل و من هم هواپیما توي. کرد می خرید حسابی و بود خوشحال

  .بودیم کرده انتخاب را چیز همه کاتالوگ روي از ما کنند شروع را هوایی

 بود این عسل منظور. بدهد هدیه یه باباییش براي تا خواست مهماندار آقاي از عسل که بود وقتی لحظه ترین جالب 

  .کردم انتخاب را جدید و بو خوش ادکلن یک او بخاطر که بخریم پدرش براي هم هدیه یک که

  .بود من آغوش در بیهوش خستگی از عسل شدیم فرودگاه سالن وارد که اي لحظه 

 در ،نگاهم ببرد تلفنی تاکسی سمت به را ها چمدان و ما کنم خواهش فرودگاه کارمند آقاي از که اي لحظه در درست

 به اما بودم زده بهت چرا دانستم نمی. نمود عسل ي گهواره را آغوشش و کرد آرامی سالم. خورد گره اش خسته نگاه

 طبق. شدیم محمد امیر رنگ مشکی لندور سوار عسل و من. بود کامل سکوتی در بعدي اتفاقات. کردم سالم آرامی

 نشستم، ماشین عقب عسل همراه به نبود ماشین عقب در سنش مخصوص صندلی و بود خواب عسل چون معمول

  .کردیم طی را شهر تا خمینی امام فرودگاه طوالنی مسافت سکوت در. نزد حرفی

 باهاش خواستم می. کرد می ام خفه داشت ماشین مرگبار سکوت رفت، می شهر باالي هاي خیابان سمت به اتومبیل 

 استقالل هتل به عسل با داشتم برنامه ریم، می کجا بدونم خواستم می. بود غریبه یه من براي اون حاال اما بزنم حرف

  .بروم

 در چاه ته از که صدایی با و کردم متمرکز را نیرویم تمام. رفت می نیاوران هاي باغ کوچه سوي به همچنان ماشین 

  :گفتم آمد می

  .هتل بریم عسل با خواستم می من ـ 

  :داد جواب خشکی صداي با 



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۴٧ 

  .نداره هتل از کمی دست ریم می که اینجایی ـ 

  .باشم کسی زحمت اسباب خوام نمی آخه ـ 

  :گفت و داد تحویلم صداداري نیشخند 

  !شدي مالحظه با دیر چقدر ـ 

  :گفتم. بود گرفته لجم حسابی ولی نداشتم دعوا ي حوصله بودم خسته 

  .دادم زحمت هرچی بسه دیگه. س تازه بگیري آب از وقت هر رو ماهی ـ 

  :داد جواب خشک لحن همان با باز 

  . نیستی کسی مزاحم عسل، ي خونه ري می داري نیست زحمتی ـ 

  :گفتم تامل با و کردم اخمی 

  کجا؟ ـ 

  .رسیم می االن ـ 

 نگاه روشون تو چجوري دونستم نمی بودم کرده هول. تپید می قلبم. شدیم خانم حاج صفاي با و خلوت ي کوچه وارد 

 به آینه توي از نگاهی نیم باشد برده حالم از بویی اینکه مثل آن یک. کردم می احساس را هایم گونه برافروختن. کنم

  :گفت و کرد من

  !برمت نمی بازجویی نترس ـ 

 چرخید ها آن روي روبه درب سمت به چرخد می ها این خانم حاج در سمت به کردم می فکر که اي لحظه در درست 

 جلوي. کرد احساس شد می را عمارت زیبایی ولی بود شب اینکه با شدیم که عمارت داخل. شد باز اتوماتیک درب و

 در امیرمحمد. آمد طرفمان به بود آشنا برایم صورتش که اي افتاده جا آقاي و کرد پارك را ماشین عمارت ورودي درب

  :گفت و برگشت مرد طرف به بود عسل کردن بغل مشغول که حالی

  !!بخواب برو بیداري هنوز که تو باقر مش ـ 

  .خونه توي ببریم رو ها اسباب کمک، اومدیم بخوابیم، چطور آقا اي ـ 

  .برسی ها گل به فردا تونی نمی اال و بخواب برو کن لطف شما. برم می خودم بعداً را ها اسباب باقر مش نه ـ 

  .داریم رو ها گل هواي ما تخت، خیالتون آقا چرا ـ 
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 باال عمارت عریض هاي پله از. برگردد را آمده راه شد مجبور او و نرفت بار زیر امیرمحمد کرد اصرار باقر مش هرچقدر 

  .شدیم خانه وارد و رفتیم

 به بچه که حالی در زدند جرقه مغذم توي انگار مسئه این آوري یاد با. باشد من ي خونه خونه این بود قرار روزي یک 

  :گفتم و کردم گرد عقب. بود ساختمان به من ورود منتظر بغل

  .یام نمی اینجا من ــ 

  چرا؟ ـ 

  !باشم خانمتون مزاحم خوام نمی ـ 

  :گفت اي گزنده لحن با. کشید طول اي ثانیه چند بینمان سکوت 

  .نباش نگران ندارن تشریف اینجا بنده خانم ـ 

  .هتل ریم می ما ابداً ما، بخاطر وا، ـ 

  :گفت تند کمی لحن و حوصلگی بی با بار این رفتم ها پله سمت به 

 این صاحب. نبود خدا بنده اون براي هم اول از خونه این. خودشه ي خونه توي اون. کنه نمی زندگی اینجا ماندانا ـ 

 مونه می اینجا فقط هم عسل عسله، مال عسله، ي ،خونه خونه این حاال. کنه نگاش ندونست قابل وقت هیچ خونه

  .ره نمی هم هتل

 کنم می برخورد منطقی کردم می فکر. شدم بزرگ کردم می فکر کردم، من بود کاري چه این اومدم خودم به آن یک 

 به آرام کنم؟ می چه اینجا ام ساله5 دختر با من. است بچه پدر با کامالً حق اینجا. رفت در دستم از کار حساب ولی

 من. بودم ریزي برنامه حال در چون نکرد جلب را نگاهم چیز هیچ. شدم داخل حرفی هیچ بی. برگشتم عمارت در سمت

  .کردم می دور اي مخمصه هر از را دخترم و خودم باید

  :پیچید گوشم در خانم عشرت شیرین صداي 

 که کردم چراغ شاه نذر چقدر. رفت غش برات دلم که من جان ننه اکبر،... الـ صد شده، بزرگ چه ببین مو دخترو اي ـ 

  ...تو شدي تر خوشگل چه... ماشاالـ. ببینم دوباره رو ماهت روي

  :گفتم و دادم فشارش و پریدم بغلش توي اختیار بی. زد می حرف نفس بی خانم عشرت 

  .خانم عشرت بود شده تنگ شیرینت زبون اون براي دلم چقدر جان اي جان، اي ـ 

  :گفت و شد رد ما کنار از کالفگی با امیرمحمد 
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 من وقته، دیر. برم زود و اتاقش به ببرم رو عسل باید من کنم فکر نکنه، درد دستتون!بیداري؟ هم شما خانم عشرت ـ 

  .دارم کار هزارتا فردا

  :گفتم و رفتم سمتش به. کردم جور و جمع را خودم امیرمحمد صداي با 

  .شرمندگی اسباب دادیم زحمت شما به اینجا تا که همین. ببرین تشریف شما جاش، سر برم می رو عسل من ـ 

  .یارم می رو وسایلتون بعد باال برمش می خودم. نیست زحمتی کنم می خواهش ـ 

 آن. کردم می فکر زمان گذشت به داشتم عاغوش در را عسل زیبایی اي کاناپه تخت روي که درحالی بعد ساعت یک 

 امن آغوش مثل خوابی کردم، می تجربه را راحت و شیرین خواب همان سال5 از بعد. رفتم خواب به راحت خیلی شب

  .مادر

 سبکبال خیال بی بودم، سابق تیام همان انگاري زدم، کنار را پرده و رفتم پنجره سمت به کردم باز را هایم چشم وقتی 

 آرام خوابی در معصومش و زیبا ي چهره با که کردم نگاه عسل به. قشنگی روز چه قشنگی، باغ چه خدا اي. شاداب و

 به صبح با خورد می چایی داشت خانم عشرت. نبود سختی کار آشپزخانه کردن پیدا. رفتم پایین یکی دوتا را ها پله. بود

  :گفت و خندید من خیر

  !خوابی ظهر لنگ تا سابقت مثل هنوز که تو بال شیطون خیر، به ظهر ـ 

 اتفاق. داشتیم گفتن براي ها حرف خیلی. نشستم رویش روبه صندلی روي و ریختم خودم براي چایی یک و خندیدم 

  .بودم خبر بی انها ي همه از من و بود افتاده زیادي هاي

 می مقصر را امیرمحمد آقا حاج و خانم حاج. ریختند هم به همه چجوري رفتنم از بعد «گفت برایم خانم عشرت

 با رفت هم امیرمحمد گفت. بود کرده سکوت مائده ولی کردند، نمی همدردي باهاش هم نفیسه و سمیه حتی. دونستند

 شه می قرار وقتی قضا از. بود افتاده اثاث بی و خالی ها مدت تا خونه این و گرفتند خونه شهر دیگه جاي یه دومش زن

 خواسته می دلشون ها دختر و خانم حاج اینکه با. میکنه مبله رو خونه این و یاد می داخلی طراح مهندس یه بیام من

  .»پرسیدند را احوالم و گرفتند تماس صدبار حاال تا و موندن منتظر نشم ناراحت من اینکه براي اما برن فرودگاه

 به را چیز همه هایم خودخواهی با که بودم من این داشتند تقصیري چه ها اون آخه. آمد بدم خودم از گرفت خیلی دلم 

 به را چیزي خواستم نمی دیگه من. نبودم گذشته تیام اون دیگه من. بود کافی اشتباهاتم قبول براي سال5. ریختم هم

 ساله18-17 دختر یک با خواست نمی که دادم می حق امیرمحمد به حتی بود کرده فرق چیزها خیلی حاال. بگیرم زور

 این تو دانستم می خوبی به خودم البته. کنم اعتراف اشتباهاتم به نبودم حاضر هم حاال اما. زور به هم اون. کند زندگی

 ي خاطره و یاد و تنهایی از آنقدر. کردم تحمل را عاطفی هاي سختی چه اما نداشتم مالی مشکل اینکه با ها سال

  .شدم پخته و کامل ، زن یک سالگی25-24 سن در کردم می احساس که بودم کشیده عذاب گذشته
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. بگیرد آژانس برایم خواستم خانم عشرت از. شدیم حاضر و گرفتیم دوش دو هر صبحانه، خوردن و عسل شدن بیدار با 

  :گفتم. رفت هم در اش چهره

  .برم اینا خانم حاج ي خونه شه نمی که خالی دست. بگیرم گل برم باید ـ 

  :گفت لبخند با 

  خوشه؟. بیام باهاتون شم می حاضر هم من حاال. بیارم رو او شماره اي کن صبر. دخترم شی پیر ـ 

 دالره اش همه من هاي پول شدم متوجه ،تازه کنم حساب را گل سبد پول خواستم فروشی، گل رفتیم هم با و خندیدم 

 با متانت با هم او و کردم عذرخواهی فروشنده آقاي از. کشیدم خجالت خیلی. کنه نمی قبول کارت کریدیت هم ایران و

 کرد اصرار خانم عشرت چقدر هر. کرد معاوضه تومان با من براي روز قیمت به را دالر و گرفت تماس صرافش دوست

 راننده الزحمه حق و. نداشتم دردسري فروشی شیرینی در چون بودم خوشحال. نکردم قبول گذاشته پیشش پول آقا که

 و ، اسپند منقل با مصطفی آقا شدم حیاط وارد وقتی. شد باز در نرسیده زنگ به هنوز دستم. کردم حساب هم را تاکسی

 و نفیسه و مائده. نکنند قربانی را گوسفند عسل جلوي خواستم اقبال از. آمدند استقبالمان به دست به گوسفند اقبال آقا

 ذکر. فرستاد بلند صلوات و عسل و من سر ریخت نقل خانم ایران. بودند ایستاده گریان هاي چشم با خط به سمیه

 توي را خودم. بود خسته چقدر حاال که شد دوخته خانم حاج مهربان نگاه به چشمم. کرد پر را اطرافم فضاي صلوات

  .برید را امانم گریه و انداختم بغلش

 همه. فهمیدم نمی و شنیدم می را هایش حرف هق هق میان. میزد حرف باهام و بوسید می را سرم مدام خانم حاج 

 خانم حاج از آمدم خودم به. کشید می خودش سمت به را من و بود خورده گره لباسم دامن به عسل و کردند می گریه

  :گفتم کردم می گریه که درحالی و گرفتم بغل را عسل. شدم جدا

 ببخشین، رو من خدا رو تو بیفتم پاتون و دست به باید. روتونم از شرمنده من امیرمحمد، دختر عسل این خانم حاج ـ 

  .آمدیم می بوسیتون دست باید ها این از تر زود

. بود غریبی فضاي و حال. گرداند برنمی را رویش و بود چسبیده من گردن به عسل. بود شده خود بی خود از خانم حاج 

. کنم بخشش طلب ازش و بیفتم آقا حاج پاي به و برم خواست می دلم.بودیم سالن توي آرامش با همه بعد مدتی

 ي سکته آقا حاج. باشم مراقب خیلی باید قلبیش وضعیت خاطر به گفت می و داد نمی مالقات ي اجازه آقا حاج پرستار

 بود ویژه هاي مراقبت تحت که مدتی از بعد و بود آمده هوش به بود رفته کما در که روز چند از بعد و بود کرده قلبی

  .شده مرخص

 و داد می دست از را غریبی حس داشت تازه عسل. بود گفتن براي زیادي هاي حرف. نداشتند چندانی امید ها پزشک 

 در سنگینی سکوت امیرمحمد آمدن با. بودند خودشان براي خانمی یک هرکدامشان حاال. بود سرگرم مبینا و حسنی با

  .شد حاکم اتاق
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. گریه زیر زدیم همه خانم حاج ي گریه با. کرد گریه حسابی بغلش در هم خانم حاج و بوسید را خانم حاج سر 

 آویزون پاش به جونم بابایی گفتن با و دوید طرفش به عسل. بود ریخته هم به حسابی. نبود خودش حال امیرمحمد

 داشت سعی و کرد می نوازش را عسل موهاي دستش یه و داشت آغوش در را خانم حاج امیرمحمد دست یک حاال. شد

 در را عسل محمد امیر گفتن چشم و خانم حاج کردن آروم از بعد. بود سختی احساس خیلی. باشد مسلط خودش بر

 گل به دوخته نگاهی با و برگشت بعد اي دقیقه. کند صحبت پرستار با تا رفت آقا حاج اتاق طذف به و گرفت آغوش

  :گفت قالی

  .ببینن رو شما خواد می دلشون آقا ،حاج بیارین تشریف خانم تیام ـ 

 به را دستم. لرزیدم می داشتم ایستادم، آن یک رسیدم در پشت وقتی. دانستم نمی را خودم حال. جهیدم جا از فنر مثل 

  :گفت سرم پشت از صدایی که شدم می داخل داشتم. کشیدم عمیقی نفس. نخورم زمین که گرفتم در ي دستگیره

  .یارم می رو عسل بعد من. برو شما اول ـ 

 تکیده صورتی با آقا حاج دیدن. رفتم آقا حاج طرف به آرام. داشت فاصله در از آقا حاج تخت. بودم شده اتاق وارد حاال 

 به رو من لحظه اون. بود اي دهنده تکان ي منظره کرد می احاطه را برش و دور که پزشکی وسایل و سرم و دستگاه و

  .»بابا«کنم فراموش داشتم سعی که برد هایی روز

 به لحظه مواظب پرستار. چرخاند سمتم به سختی به را سرش آقا حاج. رسیدم آقا حاج تخت کنار سست هاي قدم با 

  .بود دیدار این ي لحظه

 هیچ بدون که بود سرنوشتی از حکایت هردویمان هاي اشک. فهمیدیم ،می نگفته که بود حرفهایی گویاي نگاهمان 

  .ماندیم هم به خیره ما و خورد رقم ترحمی

 آقا حاج دکمه فشردن با پرستار. شد می هدایت کامپیوتري صورت به و بود بیمارستانی هاي تخت مثل آقا حاج تخت 

 هاي وایر با که را دستانش و کردم بغل را آقا حاج و گرفتم اجازه اي ملتمسانه نگاه با. داد قرار نشسته نیمه حالت به را

 را عسل محمد امیر. بودند ما سر بالي عسل و ،امیرمحمد حاال. ،بوسیدم بود درگیر غیره و قلب ضربان و سرم مختلف

 امیرمحمد. بکشد دست عسل سر به اینکه نشانه ،به برد باال آرام را دستش آقا حاج و کرد نزدیک آقا حاج به آرام

 این دیدن از شاید یا و بود گفته او به چیزي امیرمحمد شاید. گفت نمی هیچ عسل اینکه تر عجیب. رفت تر نزدیک

  .بود شده شوکه صحنه

 بعد. شد رو به رو پرستار خانم مخالفت با که کند خارج دماغ از را اکسیژن ي لوله آزادش دست با کرد سعی آقا حاج 

  . کرد صحبت به شروع سختی به و آهسته
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 دلم چقدر گلم دختر تیام. جان بابا تو اي فائزه شکل بابا، خوشگلی ،چه ببینمت خواست می دلم چقدر بابا جان عسل ـ 

 باشه، قیامت به ما دیدار کردم می فکر. جان بابا عزیزي برام خیلی بگم خواست می دلم چقدر کنم، بغلت خواست می

  بخشیدي؟ رو ما بگو بهم فقط باباجان. روشنه گل دوتا شما جمال به چشمم که شد خدایی

 خواست ما از ،پرستار آقا حاج قلب ضربان دیدن با. زدم می حرف نامفهوم هق هق میان در و. بود بریده را امانم گریه 

 اتاق از بیرون. شدم خارج اتاق از و گرفت را بازویم محکمی دست. نداشتم حرکت قدرت.بودم ترسیده. کنیم ترك را اتق

  .شدم دور در از و گرفت را بغلم زیر محکم دست همون. زدم زار دل ته از و شدم پهن زمین روي شده آب یخ مثل

 حال بود سختی روزهاي. شد می تکرار برام داشت دوباره بابا، رفتن تلخ خاطرات که شد نمی باورم. بودم خسته خیلی 

 یا سایه یک مثل امیرمحمد.بودیم جا آن همه ها شب هم گاهی شب آخر تا دیگه. شد می تر وخیم روز هر آقا حاج

  !نه بعد ي دقیقه و بود اي دقیقه. کرد می پیدا حضور خانه در سرگردان روح یک هم شاید

 تا خواست همه از خانم حاج روز یک. خواند می قرآن جدیت با و نشست می آقا حاج سر باالي ها ساعت خانم حاج 

 به شهر سر اون از آژانس با روز هر باید که بود ها بچه امتحان مشکل تنها. شیم حاضر شاه باغ ي خونه به رفتن براي

 هم اون شدم کالم هم امیرمحمد با بار یک فقط مدت اون توي. بودند راضی جون و دل از همه اما آمدند می مدرسه

 که نبود زیادي چیز البته. کند تمام را دبستانی پیش ي ،دوره خصوصی معلم با شد قرار که بود عسل ي مدرسه مورد در

 اختصاص من به را اندرونی در اتاق همان دوباره. بود ها بهترین از آمریکا در عسل ي مدرسه چون بگیره یاد بخواد

 دختر با حسابی عسل. بودیم خانه قسمت آن در ها وقت بیشتر ما و داشت اتاق منزل بیرونی قسمت در آقا حاج. دادند

  .کرد می بازي و بود شده اخت هایش پسرعمه و ها عمه

 را قرآن کوچک هاي آیه برایش عسل و نشاند تخت روي او کنار را عسل خانم حاج بود، بهتر آقا حاج حال که روز یک 

 می که را او خواست می من از روز اون. فروچکید چشمانش کنار از آقا حاج هاي اشک و خواند بودم داده یادش که

 همان به که دادم اطمینان بهش من و ببخشم کرده زندگی این وارد مرا و است دیگري جاي دلش امیرمحمد دانسته

 می دلم خیلی. بگیرم یاد زیادي هاي چیز شد باعث زندگی این و نیستم پشیمان اصالً االن و بودم مقصر خودم اندازه

 آمریکا به بود مجبور من از قبل روز ،چند بدم شانس از و دارد ساله 4و2 پسر دو بودم شنیده. ببینم را مهیا خواست

 می زندگی کشور یک در هردو وقتی هم آن بودم، خبر بی هایم دوست بهترین از یکی از چون آمد بدم خودم از. برگردد

  .کردیم

  .بود خالی خیلی جاش. رفت خدا رحمت به حاجی ماه تیر اول جمعه صبح 

  ...دیگر میشوي بزرگ وقتی

  ..بدهی تکان دست خوانند می اي نقره آوازهاي که هایی پرنده براي و کنی سالم ها گربه به کشی می خجالت 
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 اگر میرود آبرویت کنی می فکر نگشته، بر مادرشان که هایی قمري جوجه براي بزند شور دلت کشی می خجالت 

   بخندند تو به و ببینند را قلبت هاي شوره دل _اند شده بزرگ خیلی که همانهاي_ مردم یکروز

  .. دیگر شوي می بزرگ وقتی 

 از را خورشید خانه و بکشی سرك کوهها پشت خواهد نمی دلت نیاید،حتی خورشید صبح فردا نکند که ترسی نمی 

  ..ببینی نزدیک

 پاك را آسمان اشکهاي و رسید می قدت کاش کنی نمی آرزو حتی ، گرفته دلش که آسمان براي کنی نمی دعا دیگر 

  ..کردي می

  ..شوي می بزرگ وقتی 

 پس کوچه توي که نیست مهم برایت و نمیرسد ابرها به دستت دیگر تو و رود می باال آسمان. شود می کوتاه قدت 

  .. کنند می بازي چه ها ستاره ابرها پشت هاي کوچه

 تمام اگر که شود می کمرنگ آنقدر تو قدیم همبازي ، ماه و!! بینی نمی هم را لبخندشان حتی تو که دورند آنقدر آنها 

   کنی نمی پیدایش بگردي دنبالش هم را شب

  .. شوي می بزرگ وقتی 

 خوانی می را ها پرنده و آوازها تمام فاتحه و کنی می شرکت درختها تدفین درمراسم و کشی می خاردار سیم قلبت دور 

 ، اي گذاشته جا کودکی هاي کوچه در را دستانت و اي کرده گم را چشمانت سالهاست تو که افتد می یادت یکروز و

  ..... است شده دیر خیلی دیگر آنروز

  .. و دهند می خاك به را تو آنروز فرداي 

  ..!!!! بود شده بزرگ خیلی: گویند می 

  :گفت می مدام. کرد می ناآرامی خیلی خانم حاج

  .شدم پناه بی دادم دست از رو همسرم همراهم، همدمم، ـ 

 و مهیا رساندند، مراسم براي را خودشان آمدند، می ایران به ها سال از باربعد اولین براي که مهرداد دائی و مامان 

. کردند طعطیل روز یک براي دیگر هاي خیلی و ها فروش فرش ،صنف بازار کسبه بودند، همه. آمدند هم شوهرش

 مساجد توي هم مراسم تا چند البته. بود باشکوه خیلی. کردند برگزار باغشاه ي محله مسجد توي را حاجی یادبود مراسم

 ها دونه و بود شده باز هم از تسبیح بند انگار. نداشت حوصله و حال کسی. بودند دمق همه. شد برپا شهر باالي

  .بودند سرگردان
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 از بعد. کرد می پایمال را من ي گریه صداي سو هر از ي گریه صداي. بود عجیبی حال رفتیم خاك سر اول بار وقتی 

 می قبرستان میان وقتی. جا همان گذاشتیم می باید هم را آقا حاج ولی پدرم، دیدن بودیم اومده آقا حاج با حاال سال5

 را خودم حال دفعه یک و شدند گم داشتند، زندگیم توي ناخواسته و خواسته ردپایی که کسانی همه از بود پر که ایستادم

 چطور سرم نفهمیدم آمد بدم خودم از. بودند من به رسیدگی حال در شوهرش و مهیا آمدم هوش به وقتی. نفهمیدم

. کردم احساس سرم روي را اي سایه که بودم گذاشته سرم پانسمان روي را دستم کرده کز اي گوشه آرام. بود شکسته

  .بودم ندیده وقت هیچ که صورتی با و خمیده مشکی لباس در امیرمحمد ي مردانه ،هیکل کردم بلند سر

 و سفید تارهاي از بود پر حاال رنگش خوش موهاي. داشت فاصله من ي قصه امیرمحمد با ها فرسنگ امیرمحمد این 

 به را ضرغام خاندان مسئولیت حاال دونستم می چون سوخت برایش خیلی دلم. بود خورده چروك هایش چشم کنار

 که عشقی به برادرش، به. بود خریده سوپرمن فیلم برایش بابا که وقتی ،به افتاد هایش حرف به یادم. کشد می دوش

 و بود غم از پر حاال که معصومی ي چهره به و شد تحمیلش که ازدواجی به. بیاورد دست به راحتی به بود نتوانسته

  .نور بی و گنگ نگاهی

  :گفت داري خش صداي با 

  بیمارستان؟ ببرمت! نیست خوب حالت ـ 

  :گفتم و کردم جور و جمع را خودم 

  .زشته. برسین مراسم به ببرین تشریف شما. شد اینجوري چجوري نفهمیدم نباشین، نگران شما. خوبم من نه، ـ 

  :گفت و زد زل ها دوردست به و گرفت من از را نگاهش 

  .شد تموم ـ 

  :گفتم زده بهت 

  چی؟ ـ 

  ...!حاال و سپردیم خاك به هم رو آقاجون. شد تموم چی همه شد، تموم ـ 

  :گفت و کشید عمیقی نفس لحظه چند از بعد. نکرد تمام را حرفش 

  کمکت؟ بیان بگم. شه می دیر داره بریم ـ 

 دیگه اون ولی. بشم بلند تا گرفت می طرفم به را ،دستش سابق امیرمحمد همون خواست می دلم ولی چرا دونم نمی 

  :گفتم آرامی به! نبود
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  .تونم می خودم نه ـ 

 ماندانا ي متوجه کردم، می پذیرایی حسنی و مبینا و مهیا کمک داشتم وقتی مسجد توي هفت مراسم شب. شدم وبلند 

 کردند، می تقسیم چایی داشتند پذیرایی مسئولین وقتی همین براي ببینمش خواست می دلم خیلی. شدم مادرش و

 به وقتی. کردم تعارف چاي قسمت آن به خودم و گرفتم رفت می ماندانا سمت به داشت که خانمی دست از را سینی

  :گفت آرام ماندانا. کرد تشکر لب زیر و برداشت چاي مادرش رسیدم مادرش و ماندانا

  .کشیدین زحمت ممنون خیلی ـ 

 را صورتش باالیش سمت به و کرده تاتو ابروهاي و شده مش موهاي. بود اي قیافه خوش زن ماندانا رفته هم روي 

 و داشت متناسبی هیکل. بود کرده عمل را بینی کردم، دقت بدجنسی با. کرد می ایرانی هاي ماهواره هاي مجري مثل

 به رو اون دادم حق امیرمحمد به. کرد می صحبت وقار با و بود خانمانه خیلی حرکاتش بود پوشیده لباس شیک خیلی

 انصافاً باید. بدهد ترجیح شد می عوض چیز همه مورد در نظرش بار یک ثانیه20 هر که دبیرستانی ي دختربچه یک

  .زدم می حرف

 هاي خواهر و مائده و سمیه و نفیسه و خانم حاج نزد مادرش همراه به. کرد شرکت مجلس در کوتاه خیلی ماندانا 

  .رفتند کرد می صحبت همراهش تلفن با که حالی در و گفتند تسلیت حاجی

 سیر دل یه را عسل روز چند این در چون بود ریزه یه برایش دلم. گرفتم بغل را عسل. بودند همه برگشتیم خانه به 

  .بودم ندیده

 خانم ي همه مخدع از پر و بود بزرگ اندرونی پذیرایی چون که بود این شاه باغ خانه خوبی. کشید درازا به ها صحبت 

  .دادند می لم راحت قدیم سبک به ها

 که دائی و مامان. گشتند برمی باید کم کم دخترها اما بماند شاه باغ خانه در چهلم مراسم تا خواست می خانم حاج 

 آمریکا به شد مجبور حاجی فوت از بعد روز20 زاري و گریه کلی از بعد هم مهیا. برگشتند بودند، آمده روز7 براي

 و من اینکه از خانم حاج. برگردم کی بگیرم تصمیم تا کردم باطل را برگشتم بلیط خودم ناباوري درکمال من اما. برگردد

 قرار بی خانم حاج کردم می احساس وقتی. بود عسل گرم سرش حسابی و بود خوشحال خیلی بودیم پیشش عسل

  .شدیم می سبز راهش سر عسل و خودم سریع شده،

. کنم می آروم رو خودم دارم من.کنم نمی کاري که من گفتم می من و کردند می تشکر مدام مائده و سمیه و نفیسه 

 حسابی عسل و گذاشتند تمام سنگ برایش مادربزرگش و پدر و ها عمه اما بودم کرده فراموش هم خودم را عسل تولد

  .بود خوشحال

 خونه خط تو بودم افتاده حسابی. پلکید می شاه باغ ي خونه بر و دور اوقات اکثر و بود راضی عسل موندن از امیرمحمد 

 به اسالمی فقه و قرآن کالس هاي دوره دوباره بودیم هم با کلی روز هر. کرد می ذوق کلی خانم حاج. آشپزي و داري
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 شرکت ها کالس در تا آمدیم می نیاوران به رو روزي سه دو هر شاه باغ ي خونه از خانم حاج و عسل و من و بود راه

 من به خانم حاج کردم می احساس گذشت می بیشتر چه هر. بود شنگول خیلی و کرد می بازي ها بچه با عسل. کنیم

 و من. خوره می بدي روحی ي ضربه خانم حاج باشه رفتن به قرار وقتی دونستم می. شه می وابسته بیشتر عسل و

 به هم من. شد می آماده مدرسه براي باید عسل چون شدیم می راهی کم کم آقا حاج چهلم مراسم از بعد باید عسل

 باالخره. نرسید ذهنم به خانم حاج کردن آماده براي راهی کردم فکر هرچه. کردم می رسیدگی ام افتاده عقب کارهاي

 بعد! رفت نمی ذهنم از وقت هیچ که همیشگی شماره همان.زدم زنگ امیرمحمد به و کردم قانع رو خودم بود هرجوري

 هم باز اما بودم گرفته تماس باهاش خودم اینکه با. کرد میخکوبم جا در امیرمحمد دار خش و خسته صداي بوق چند از

 خواستم نمی. همراه تلفن خط و پول حتی بود مهیا برایم چیز همه شدم ایران وارد وقتی از. بزنم حرف تونستم نمی

 و.» باشه تماس در عسل با لحظه هر اینکه براي است وسیله یه فقط این «گفت محکم خیلی امیرمحمد اما کنم قبول

 عسل براي پول توجهی قابل مقدار ماه هر امیرمحمد. بود عسل خود هاي پول هم ها پول. بودم عسل با همیشه من

 پول صرف وقت چون.شد می عسل حساب وازد مستقیم پول اون و زدم نمی دست ها پول پول اون به من. فرستاد می

 گربه و موش بازي دوباره جدید همراه ي شماره با حاال. کردم قبول رو تلفن و ها پول بودم، نکرده پیدا را رفتن بیرون و

  :گفت و شکست را بینمان سکوت دقیقه یک از بعد. بود شده شروع ما ي

  بري؟ می لذت آزاري مردم از داري؟ نمی بر دست هنوزم ـ 

  :دادم جواب تند تند و کردم جور و جمع را خودم. خوردم جا 

  !خوب داشتم کارت حرفا ،چه وا ـ 

  ....انشاءالـ باشه خیر ـ 

  .کنم بیان درست تلفنی رو خودم حرف بتونم کنم نمی فکر ،ولی آ...ببخشید بیاي؟ سر یه تونی می ـ 

  .دنبالت میام شو حاضر حتماً، ـ 

  چی؟ عسل کجا، ـ 

  .بمونه خانم حاج پیش تونه می. برنداره ازش چشم بگو رو خانم عشرت ـ 

 درب جلوي ماشینش با امیرمحمد وقتی. شدم حاضر. گذاشتم خانم عشرت و خانم حاج پیش رو عسل و کردم قبول 

 آفتابی عینک پشت از. شدم سوار آرامی سالم با و کردم باز را ماشین در. بودم ایستاده حاضر من آمد، شاه باغ ي خونه

  :گفت و شد خیره من به کرد می جذابش هم خیلی که

 حاضر موقع به! کوچولو خانم شکستی رکورد بار اولین براي خودتی، این یعنی بگم، چی دونم نمی واقعاً. سالم علیک ـ 

  !شدي
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  :گفتم حرص با. بود آمده بند زبونم واقعاً 

  !آقا دارم ساله5 دختر دیگه من چه؟ یعنی کوچولو خانم ـ 

  :گفت و گرفت اش خنده 

  .خانم حاج کردم جسارت ،ببخشید بله بله ـ 

 بود شده تر مردانه صورتش حاال. بود کرده ترش جذاب گندمیش جو موهاي گذراندم، ذهنم از را صورتش آن یک 

. بود شده پر نوجوانی دوران مثل حاال که ابروهایی. افتادم خودم ي قیافه صرافت به. بود گیرا خیلی ریش ته با خصوصاً

 وارد کردند سعی زیادي مردهاي گذشته سال5 توي. بودم زده سرم پشت به کلیپس یک با دقتی بی با که بلند موهاي

. نبستم دل مردي هیچ به دیگه من. بود خودم به من جواب این شه؟ می عاشق بار چند مگه آدم یه ولی شوند زندگیم

 اطرافیانم ي همه. بود برده باال خیلی رو الم ایده مرد استاندارد باال، خصوصیات همه اون با انتخابم اولین کنم می فکر

 ازم و بشم مدلشون که داشتند اصرار خیلی هایم همکار. دارم قشنگی هیکل و هستم جذابی و زیبا زن من بودند معتقد

 رو شدن مدل حوصله اما بودم ممنون خیلی خدا از کل در و اومد نمی بدم صورتم و هیکل از خودم. بگیرند عکس

 یک شد می گاهی. است فرسایی طاقت و سخت کار چه دونستم می و داشتم کار و سر باهاشون خودم چون نداشتم

  .بگیرد را نظرش مورد ي زاویه بتواند عکاس تا کند حفظ رو فیگورش ها ساعت باید مدل

  :گفت که اومدم خودم به امیرمحمد صداي با 

  !شدي؟ ناراحت ـ 

  !بشم؟ ناراحت باید چی از نه ـ 

  ساکتی؟ چرا پس ـ 

  .کردم می فکر داشتم ـ 

 زاده امام ي باغچه ،کنار زیارت و قبور اهل ي فاتحه از بعد. رفتیم زاده امام سمت به بحثی هیچ بدون و نگفت چیزي 

  :گفت بود مشهود درش غم که صدایی باالخره تا بود سکوت مدتی. نشستیم

. ندارم رو فشار همه این طاقت سخته برام خیلی. یام می بیشتر ها روز این البته شه، می سالی5 یام، می زیاد جا این ـ 

  .نخوره تکون کس هیچ دل توي آب تا کرد می ها کار خیلی حاجی

  .بزند را هایش حرف دادم می اجازه باید بودم ساکت 

 اونقدر ها وقت بعضی. بیدارم رو شب ساعات میرم،بیشتر می دارم کنم می فکر یاد نمی باال نفسم ها شب بعضی ـ

  !!!خواب بی و خواب. رم می سرکار صبح نماز از بعد که بیدارم
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  :داد ادامه متفکرانه و زد پکی کرد روشن را سیگارش.آورد در رو فندك و سیگار پاکت و برد شلوارش جیب به را دستش 

  .چیز همه ریخت، هم به چیز همه. خواستم می من که نشد اونی چیز هیچ خستم، خیلی ـ 

  .بودم کنارش در مجسمه یک مثل من و زد می سیگارش به پکی یک گاهی 

  .بودم من آرزوهایش نشدن برآورده عامل ترین اصلی شاید یا عوامل مهمترین از یکی وقتی بگم توانستم می چه 

  :گفت نداشتم را شنیدنش انتظار وقت هیچ که ،صدایی داد می اشک و بغض بوي که غریب صدایی با 

 آخرش معین، شدم ،نه سبحان شدم نه هم آخرش. خواستی می که نشدم اونی هم آخرش! موال به روسیاهم حاجی ـ 

  .سردرگمی دنیا یک و موندم من. ات نمونه هاي بچه پیش رفتی هم

 داشت صورتش توي پریشان موهاي با امیرمحمد.کردم شک خودم هاي چشم به واقعاً دیگه کرد بلند که را سرش 

  .لرزید می داشت و بود زده بغل را ستبرش و محکم بازوهاي سینه به دست که حالی در. زد می زار و کرد می گریه

 مدت چه دونم نمی. رفت می باالتر گریم صداي هم من شد می شدیدتر اش گریه چه گریه،هر زیر زدم آگاه ناخود 

 گره نگاهش در نگاهم. داد می فشار را نحیفم بازوان که بودم قوي هاي دست ي متوجه فقط بودیم حالت اون توي

  :گفت. سردرگم و کالفه دو هر درد، پر دو هر. بودیم دیده داغ دو هر خورد،

  بخشی؟ می رو من ـ 

  :گفتم کردم می پاك را هایم اشک که حالی در 

  چی؟ تو ـ 

  :گفت و زد غمناکی لبخند 

  .نبخشیدمت هنوز گم، می رو راستش بهت ـ 

  :گفتم بعد لحظه چند. نیاد در دهانم از بزنم خواستم می که را حرفی تا گرفتم گاز را لبم 

  .سوزه می برات دلم من ـ 

  !نیست بخشیدن این ـ 

  !!نبخشیدنه هنوز از بهتر خیلی ولی ـ 

  :گفت و زد نیشخندي 

  .آره خوب ـ 
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  .برم خوام می ـ 

  کجا؟ ـ 

  .آمریکا برگردم خوام می ـ 

  چی؟ براي ـ 

  .بره مدرسه باید عسل کنم، زندگی اینکه براي ـ 

  1!!کنی زندگی تونی می هم اینجا بره، مدرسه تونه می هم اینجا عسل ـ 

  :گفتم حرص با 

  ...کنم می زندگی گذشته یادآوري بدون اونجا من تازه اونوره، عسل مدرسه اونوره، زندگیم و ،کار امیرمحمد ـ 

  :گفت و پرید حرفم میان شد جدي 

  .اینوره هم عسل پدر ـ 

  .دیدنش بیاد تونه می عسل پدر ـ 

  .بره دیدنش کنه اراده وقت هر خواد می دلش عسل پدر ـ 

  !عسله براي روزش شبانه ساعت24 عسل پدر که نیست وا، ـ 

  !هست ساعتش20 نیست اگر ـ 

  چی؟ اش دیگه ساعت4 ـ 

 یه. دارم حق من نگفتم هم بار یک حتی کردي دور من از رو ،عسل تو سال5. لجبازي چقدر تو دختر ،...استغفرالـ آ 

  .باشه من براي عسل بذار سال

  :گفتم. آمد بند نفسم 

  !!تو؟ پیش بذارمش یعنی چی؟ یعنی ـ 

  :گفت راحتی به 

  چیه؟ مگه آره خوب ـ 

  :گفتم. منه هاي ضعف از یکی من اخالق این. رفتم در کوره از 
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  !ردشی ام جنازه روي از مگه داشتم کم رو ،همین هیچی چیه؟ مگه آره خب ـ 

  :گفت و خورد جا 

  !زدنه؟ حرف طرز چه این... د ـ 

  !ضرغام مهندس جناب کن فرو سرت اون توي رو این شه نمی جدا من از دخترم ـ 

  :گفت حرص با 

  !خانپور خانم سرکار شه نمی جدا من از دیگه هم من دختر ـ 

  :گفتم و زدم جیغ پریدم جا از 

  .آ....ندارم حوصله من بسه، شوخی امیرمحمد ـ 

  :گفت و ایستاد 

  .ندارم حوصله منم ندارم، شوخی اصالً من ـ 

  :گفتم تعجب با 

  مونه؟ می جایی من بدون بچه اون مگه آخه ـ 

  .مونده که حاال ـ 

  !!سال چند اینکه نه گردم برمی دیگه ساعت ده نه، ساعت دو ساعت یه دونه می چون ـ 

  !خوب ـ 

  برگردم؟ بعد سال یک و آمریکا برم بذارمش چطور من خوب ـ 

  !آمریکا نرو خوب ـ 

  !کار؟ چی اینجا بمونم ـ 

  .کن زندگی اینجا بمون ـ 

  .اونجاست من زندگی ـ 

  !زندگیته؟ عسل گی نمی مگه ـ 
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  :گفتم و زدم زانو زمین روي مستاصل 

  .کردم کنسل رو بلیطم که منه تقصیر اصالً کنی؟ می اذیتم چرا کنی؟ می اینجوري چرا امیرمحمد خدا، واي اي ـ 

  .نداره ربطی اصالً ـ 

  .داره هم خیلی چرا ـ 

  .نداره خیر نه ـ 

  .رفتم می داشتم رو بلیطم من اگه ببین ـ 

  :گفت جدي خیلی اما آرام ـ 

  .موند می عسل اما رفتی می تو ـ 

  :گفتم سنگین بغضی با 

  .دونم می من گیري، می انتقام داري ـ 

  .کن فکر خواي می طور هر تو ـ 

  :گفتم و زدم جیغ. کرد نگاهم و رفت عقب قدم یک دادم هلش بردم هجوم طرفش به شدم خود بی خود از 

 گفتی نمی مگه. رفتم خوب برم، زندگیت از خواستی نمی مگه کنی؟ دیوونم خواي می چرا داري؟ کارم چی دیوونه ـ 

 چی جونم از دي؟ می زجرم چرا رفتم، خوب خورم، نمی آقا شخصیت به. بردم رو آبروت ننگتم، ي مایه دردسرم، برات

 غلط بابا. کن باور دادم، پس رو اشتباهاتم همه تاوان خدا به نبود، آسون برام خدا به. کشیدم زجر خدا به خواي؟ می

  .کن ولم گرفتم، رو راهت سر کردم

  :داد پاسخ آرامش با او زدم می بال بال و بودم مستاصل من که چقدر هر 

  .خوام می رو ام بچه ندارم کاري تو با من ـ 

 عاشقانه زندگی مزاحم چیز هیچ خواست نمی دلت دلت که تو بودي؟ ناراحت من بودن حامله از که تو خدا، واي اي ـ 

  شد؟ چی! باشه خانم ماندانا عالی جناب ي

  :زدم فریاد و دویوم دنبالش به ماشین، سمت به افتاد راه... تلخ سکوتش و بود مبهم و سرد نگاهش 

. بزنی هم به رو شیرینت زندگی خواد نمی دلم اصالً چون ریم می ما گم؟ می چی فهمی می. ریم می عسل و من ـ 

  فهمی؟ می



 
 

 
 

 پریما سراب وقتی بزرگ شدم

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۶٢ 

  .کوبیدم هم به را در حرص با. شدم سوار و کردم باز را در و زد را ماشین استارت و شد ماشین سوار. بود سکوت ما بین 

. بود عصبانی هنوز پس بود منقبض صورتش هاي آرواره ولی بفهمم رو احساسش که بود این مانع آفتابیش عینک 

  :زدم داد بهتر خوب

  !کور هم حسود چشم عسلم، با گردم، برمی دخترمم با آمریکا گردم می بر دارم من ـ 

 کردم تهدید و کشیدم نشون و خط زدم، زدم،داد غُر کلی تهران تا زاده امام از. افتاد راه به دوباره و زد ترمز به را پایش 

 بی و بودم خسته زدن حرف از. داشتم عجیبی درد سر. شدم می دیوونه داشتم دیگه. نداد را جوابم کام تا الم ولی

  .کشیدم می را عسل آغوش انتظار صبرانه

  

  16 فصل

 با غالم مش که باز نیمه در از و بیرون پریدم و کردم باز را ماشین در که بود نکرده کامل ترمز هنوز خانه در جلوي

  :پرسیدم خانم ملیحه از. نداشتم نفس دیگه. عمارت سمت به دویدم و خونه داخل خوردم هل بود ایستاده کنارش جارو

  کو؟ عسل ـ 

  :داد جواب تعجب با 

  .خانم حاج پیش یریرا تو ـ 

 پاش کنار عسل و بود خواندن قرآن درحال خانم حاج. شدم اتاق وارد و دادم سالم عجله با و دیدم سرسرا سمت به 

  . کردم اش بوسه غرق و کشیدمش بغل به. بود خواب

 موهایم. برگشتم عادي حالت به کم کم. کرد می نوازش را موهایم و بود گرفته بغل را سرم خانم حاج اومدم خودم به 

 نوازشم کوچکش هاي دست با و شد بیدار عسل داشتم، اي آشفته حال. بود اتاق وسط شده باز روسریم و ریخته دورم

 به و شد بلند. بود شده ما پرتنش اوضاع متوجه که خانم حاج فشردمش، ام سینه به بیشتر. بوسید می مرا و کرد می

  :گفت رسمی و خشک صداي با امیرمحمد. گفت چیزي رفت، امیرمحمد طرف

. کنه جدا ازم رو ام بچه که نیست پیش ي دفعه دفعه، این برسونید، خانم این اطالع به شرمندگی عرض با خانم حاج ـ 

  .ره نمی کاله سرم بار ،این روز شبانه ساعت24 براي در جلوي بذارم مامور شده اگر

 به کرد می نصیحت آرام خانم حاج هرچه. بود ندیده حال این با را من وقت هیچ. بود ترسیده عسل. زدم می زار داشتم 

 که آمدند شده بد حالش خانم حاج اینکه هواي به خانم عشرت و خانم ایران ما صداي از. رفت نمی امیرمحمد گوش

 خانم حاج. کنند دور ازم را عسل دادم نمی اجازه. ببرند اي دیگه اتاق به خودشون با را عسل کرد خواهش خانم حاج
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 بازوي خانم حاج. شدم جدا عسل از زور به مونه، می من پیش و ره نمی جا هیچ عسل که داد قول و داد قسمم

  :گفت تندي با و فرش روي نشوندش و گرفت را امیرمحمد

  !ندي گوش رو حرفم که نگذشته قدري اون بودي کوچیک که وقتی از ـ 

  :گفتم من. کند صحبت ما با کرد سعی خانم حاج. گرفت شدت ام گریه. نشست و کرد نگاهم عصبانیت با 

  .ببرم رو عسل ذاره نمی امیرمحمد اما برگردم خواستم ـ 

  :گفت و بود کالم یک حرفش آخر در چون نشنید امیرمحمد انگار زدیم حرف من و خانم حاج هرچی 

  .همین بمونه ایران باید عسل ـ 

  :گفتم ضجه با 

  قیمتی؟ چه به ـ 

  :گفت و زد زل هام چشم توي 

  .قیمتی هر به ـ 

 روز آن فرداي از. نداشتم کشیدن نفس ناي که کردم گریه آنقدر. گذراندم را سختی شب شب آن. رفت بیرون اتاق از و 

 خراب هایش خواهر بقیه از اش روحیه که ام نفیسه. کنه آرامم کرد می سعی خیلی خانم حاج. بود شده خرابتر ام روحیه

  :گفت می و داد می دلداریم خیلی سمیه. زد نمی حرف مائده. کردیم می گریه و نشستیم می هم با آمد می بود تر

  .آقاجونه ي کالفه حسابی االن امیرمحمد. کن صبر چهلم از بعد تا ـ 

 خوب حالم روز کل البرز، رستوران ناهار بعد و مسجد بعد بودیم مزار سر اول. رسید چهلم روز. نبود خبري محمد امیر از 

 نگاه توي نگاهم کردم سعی روز کل. بخورم چیزي نتونستم دیگه و شد بد حالم ناهار سر. داشتم گیجه سر و نبود

 بعداً که سخت و سفت چادري هاي خانم از یکی بگیرم امیرمحمد بغل از را عسل خواستم در دم وقتی. نیفتد امیرمحمد

  :گفت تند تند و رساند ما به را خودش کنجکاو، هم خیلی و بود خانم حاج دور اقوام از فهمیدم

 کردین خوبی کار چه! راهه تو هم خوش خبرهاي... الـ انشاء خوب باشه، آخرتون غم سید، تسلیت علیکم، سالم ـ 

  1!!!!مادر براتون باشه خیر راهی تو قدم که... انشاءالـ. آوردین در تنهایی از رو جون عسل

  :گفت و کرد من به رو بعد 

 طفلی. یاد می فشار کمرت به نگیر بغل هم رو بچه این نیست خوب واست هیجان. باش خودت مواظب جون مادر ـ 

  .داره گناه دلی تو این
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 خانم. داشت محترم خانم دهان به چشم صامت و شوکه که امیرمحد به هم نگاه یه و خانمه به نگاه یه واج و هاج 

  .رفت و کرد خداحافظی و دوخت خودش و برید خودش

  :،گفت است وزنه یه سنگینی به بود معلوم که زبانی با و کرد من به رو امیرمحمد 

  خبره؟ چه جا این ـ 

  !دونم می چه ـ 

  چی؟ یعنی شه؟ می مگه اي؟ حامله تو ؟مگه چی یعنی! گن؟بچه می چی ها این ـ 

  :گفتم زده بهت 

 رسیدم تو به تا که خبرم بی خدا از اونقدر یعنی. کنی می درست برام بساطی یه دقیقه هر. نکنه درد دستت دیگه من، ـ 

  .بره یادم چیز همه

  :گفتم حرص با گرفت را بازویم برم، کشیدم را راهم 

  .درآرین برام حرف دوباره ترسم ،می کن ولم ـ 

  :گفت لب زیر 

  .دیوونه نبودم خودم منظورم. ننداز راه ریزي آبرو ساکت، ـ 

  :گفتم و برگشتم سمتش به باز دهان با 

  داري؟ برام اي برنامه چه بگی؟ خواي می چی بود؟ کی منظورت ـ 

  :گفت اضطراب با و حرفم تو پرید 

  .کن بس کنن، می نگاهمون دارن کن، بس ـ 

  ...زنه می ها تهمت چه کی به کی ببینن بذار کنن، نگاه بذار کنم، نمی بس ـ 

  :گقت و حرفم تو پرید عصبانیت با بار این 

  .کن بس حاجی خاطر به... استغفرالـ کنم، می کاري قسم جدم به کن، بس ـ 

 دیگه نفر چند از که دخترهاش و خانم حاج خونه، راه توي. رفتم و کردم جا جابه بغلم توي را عسل. گرفتم گاز را لبم 

 چند این که وگفتم گفتم براشون خودم همین براي. بگویند من به جوري چه دانستند نمی و بودند شنیده رو شایعه این
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 به. کردم گریه کلی و. کنه می فکر خواد می دلش طوري هر هرکی بگم؟ چی مردم به دارم حالی چه که دیدید روز

  .خانم حاج کنار ماندم و نگذاشتم خانم حاج روي به رو ي خونه تو پا دیگه من و برگشتیم نیاوران ي خانه

 عقب کار هزارتا من و شد می دیر عسل ي مدرسه. شدم می نگران داشتم کم کم. نشد خبري. گذشت روزي چند 

  :پرسید می بار هر و شد شروع مامان هاي تلفن کم کم. داشتم دیگه افتاده

  گردي؟ برمی کی ـ 

  .گفتم را ماجرا آخر دست ولی. بگم بهش چیزي نیامد دلم دوم و اول بار 

 همراه به ببینند را محمد خواست می دلشون که هم ها خواهر. آمد خانم حاج ي خانه به را شام امیرمحمد شب آن 

 کمال در او و بکند من اوضاع براي فکري یک خواست امیرمحمد از خانم حاج همه رفتن از بعد. آمدند شوهرهایشان

  :داد جواب خونسردي

  .کردن خودشون پیش سال7-6 رو ها فکر تمام ایشون ـ 

  :گفتم حرص با 

  .نیومد خوشتون اصالً که هم شما ـ 

 این از امان خدا، اي. برم زمین به و بشم آب خواست می دلم. شدم سرخ خجالت از. انداخت من به آمیزي مالمت نگاه 

  :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم زود. ناقصم عقل

  .کنم توبه اومدنم ایران از من که کرد کاري آقا این ولی شم نمی سیر شما دیدن از من خانم حاج ـ 

 شروع دوباره خانم حاج. کرد می نوازش بود خواب پاش روي که رو عسل سر داشت امیرمحمد. کردم سفت را چادرم 

  :گفت و کرد اجرا را تاکتیک آخرین »سنگ در آهنین میخ نرود «دید وقتی و کرد صحبت به

  .زندگیش سر بره معصوم طفل این بذار آقاجونت خاك ارواح به رو تو ـ 

  :گفت و آورد باال را سرش آرام امیرمحمد 

 نرسیدیم بهشون وقت هیچ که داریم هم با هایی حساب خورده یه خانم این و من،من مادر بخوري قسم نبود الزم ـ 

  .ببره هم رو بچه ذارم می نرم دندمم کور چشمم شد، صاف وقتی

  :گفت ناراحتی با خانم حاج. فهمیدم نمی را هایش حرف. بودم گیج 

  ؟...انشاءالـ کی ـ 

  :گفت امیرمحمد 
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  شدي؟ خسته نقش نق از خانم حاج ـ 

  :گفتم و شدم حرصی 

  !!!آقا شدیم خسته شما هاي بازي بچه از نخیر ـ 

  :گفت و کرد نگاه من به 

  !آ...شی می مشغول زنی؟ نمی اینجا کارات از نمایشگاه یه چرا ـ 

  :گفتم و پریدم جا از فنر مثل 

 می شروع ها روز همین اش مدرسه بدي؟ بازیش رو بچه این خواي می کی تا خودخواهی چقدر تو. مرد کن بس ـ 

  !!!خوره می روحی ضربه خدا به اوله کالس!!شه

  .هست مدرسه هم جا این نباش، نگران شما ـ 

  .انگلیسیه اش مدرسه اصلی زبان است زبانه دو عسل کنی؟ می اینجوري چرا آخه د ـ 

  .شده نویسی اسم سوئیس سفارت به وابسته مدارس بهترین از یکی توي خانم عسل. نباش نگران شما ـ 

  دیگه؟ داشتی نقشه بنده براي عالی جناب پس ـ 

  !رسه نمی تو هاي نقشه پاي به هنوز ـ 

. رفت بیرون اتاق از و برداشت را بچه ره نمی جوي یک توي آبمون دوتا ما دید که خانم حاج. کردیم دعوا دوباره 

 تقدیر حکم به باید و بودم زندانی یه من. نداشتم کردن بحث براي جونی دیگه. شد صبح اذان که کردیم بحث اونقدر

  کنم؟ چه دنیا یک و ماندم من و. رفت و خورد چایی یک و خوند را نمازش محمد امیر.دادم می تن

 و بردارم لجبازي از دست که بودم شده بزرگ اونقدر دیگه حاال بیام، کنار جدیدم موقعیت با کردم سعی روز چند از بعد

 تماس آمریکا در همکارهایم با. موندم می باید پس برم جایی عسل بدون تونستم نمی هم طرفی از کنم فکر منطقی

. زدیم حرف عسل با موندن براي تصمیم مورد در و کردم صحبت مامان با. کردم کنسل را کاریم قرارهاي و گرفتم

 پرداخت پیش چون کند هماهنگ عسل ي مدرسه با خواستم ازش. بخورد ضربه عسل خواست نمی چون بود، موافق

 رسیدگی باید حتماً که داشتم اداري و بانکی کارهاي سري یه و رفت می فروش به باید ماشینم. بودم داده را جدید سال

 عسل و خودم براي نقلی آپارتمان یک اینکه و بود اندازم پس و ایرانیم بانکی حساب به رسیدگی بعدیم قدم. شد می

  .کنم پا و دست
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 کاري اولین همراه تلفن جدید خط یک خرید. کارهایم دنبال رفتم می و گذاشتم می خانم حاج پیش را عسل روز هر 

 شد می ماهی7 و کرده ازدواج نگار. بودم خبر بی ازشون بود وقت خیلی. زدم سر هم یاسی و پانی به. دادم انجام که بود

 هم پانی. بره کانادا به دندانپزشکی ي رشته در تحصیل براي کرد می را کارهایش داشت یاسی. بود رفته کانادا به که

. بودیم شده سرنوشت بازي وارد جوري یک ما از کدام هر. بود کامپیوتر مهندسی ي رشته در لیسانس فوق جواب منتظر

  :گفتند می و گذاشتند می سرم سربه شوخی به و جداشدم ضرغام مهندس از من کردند نمی باور هنوز یاسی و پانی

  !کنی نمی قبول تو بمونی پیشش خواد می زور به که هم حاال الیق هرچه خالیق نکنن، برسرت خاك بابا، اي ـ 

 جز اي چاره اما لرزد می دلم باال و قد آن دیدن از هنوز بگویم کسی به توانستم نمی دانست، نمی را من دل درد کسی 

  .دارد زندگی و زن مهندس بگویم توانستم نمی. ندارم را خودم با مبارزه

 با. کنم برقرار رو آل ایده نمایشگاه یک برگزاري شرایط زدم،تا سر هنر دانشکده و فرهنگسراها به بار چند خودم براي 

. کنم راضیش شده هرجوري خواست می دلم و بودم ناراحت امیرمحمد از خیلی دلم ته ولی بود شلوغ خیلی سرم اینکه

 عسل با همین براي. بروم من بدهد اجازه تا کند مجبور را امیرمحمد بشه حساس زنش اگر شاید رسید ذهنم به روز یه

 که کردم فکرمی! کردم؟ می فکر چی. خوردم جا شدم رو روبه دفترش منشی با وقتی رفتیم کارش محل به سرزده

 گرمی سالم با منشی که برگردم خواستم. مانده امیرمحمد دفتر منشی ،هنوز کبکبه و دبدبه همه این از بعد ماندانا

  :پرسید

  دارید؟ مهندس با کاري آیا ـ 

  .اومدم اشتباه رو آدرس ـ 

 کرد می تر جدي را صورتش که رنگ مشکی عینک با افکارش در غرق امیرمحمد. شد باز اتاقش در هنگام همین در 

  :گفت و پرید سمتش به عسل. کرد نگاه عسل و من سمت به و ایستاد راه ي میانه در

  !بابایی بابایی، ـ 

  :گفت و گرفت بعلش و زد زانو امیرمحمد 

  کنی؟ می کار چی جا این کردي؟ کار چی بابایی، جان ـ 

  .اومدم مامی با ـ 

 اي ملتمسانه لحن با بود خورده جا که منشی خانم. کردن لوس را خودش و بوسیدن را امیرمحمد به کرد شروع و 

  :گفت

  قهوه؟ یا خدمتتون بیارم چایی. بفرمایین خدا رو نیاوردمتو جا به رو شما من. مهندس خانم شرمنده ـ 
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 می سرم بالیی هر واقعاً. شدم می دفتر این وارد سرزده همیشه داشتم من که بود عادتی چه این. آمد نمی باال نفسم 

  :دادم جواب. بود حقم آمد

  .داشتم مهندس جناب با کوچیکی عرض یه من. نکشید زحمت ممنون ـ 

  :گفت و آمد کنارم به گرفت بغل را عسل امیرمحمد 

  !بلدي؟ که رو راه. یام می االن باش منتظر کنفرانس اتاق برو ـ 

  :گفتم و بگیرم را عسل که کردم دراز را دستم حرص با. گفت طعنه با را آخر کلمه این 

  .دیگه وقت یه باشه شم نمی مزاحم ـ 

  :گفت و شد آویزان گردنش به عسل 

  .بیا دیگه، بیا هم تو مامی. مونم می بابایی پیش من نه ـ 

  :گفت من به رو و گرفت دست به را عینکش اش دیگه دست با امیرمحم 

  .بفرمایین صبر لحظه چند شما ـ 

  :گفت و کرد اش منشی به سفارشات سري یک و آمد بیرون بعد ربع یک و دفترش به برگشت عسل با بعد 

  .بریم ـ 

  !کجا؟ ـ 

  .اس گرسنه بچه این بخوریم چیزي یه بریم ـ 

  .بخوریم غذا بریم بیا ؟آره؟ اي گرسنه مامان عسل ـ 

  .بیاد باید هم بابایی نه ـ 

  :گفتم لب زیر حرص با 

  !!!!!!!خدا اي ـ 

 کرد می نوازش را عسل موهاي که حالی در امیرمحمد بعد. کردیم صرف صدا و سر بی شیک رستوران یک در را ناهار 

  :گفت

  .بفرمایین ـ 
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  :گفتم و کردم جور و جمع را خودم 

  .بگم تونستم می هم بعداً نبود، مهم ـ 

  .ببریم فیض بفرمایید فرمودین رنجه قدم اینجا تا که حاال خوب ـ 

  :گفت و کرد نزدیک من سمت به را سرش بعد 

  شدي؟ عاشق دوباره ـ 

  :گفتم حرص با 

  .باشه مرگم روز ـ 

  :گفت و برد عقب را سرش خندید 

  !خیره... انشاءالـ سالمتی به خوب ـ 

  :گفتم عجله با 

  .بگیرم ازت رو عسل ي مدرسه آدرس خواستم می ـ 

  خاموشه؟ چرا موبایلت راستی زدي، می زنگ خوب! همین ـ 

  :گفت و گرفت تماس خودش موبایل با. دادم نشانش را موبایلم و. نیست خاموش ـ 

  .باشد می خاموش نظر مورد دستگاه گه می ببین ـ 

  .دارم رو خودم موبایل من چون گه، می راست خوب ـ 

  :گفت و خورد جا 

  ندونستین؟ قابل...ا ـ 

  :گفتم و کردم نازك چشمی پشت 

  !ش شـ ایشـ ـ 

  هست؟ چی ات شماره حاال ـ 

  :گفتم شوخی به 
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  .دم نمی شماره ها غریبه به ـ 

  !باشم تماس در شما با چطوري من پس ،...ایوالـ بابا ـ 

  .کنین احوال و حال خانم حاج از ـ 

  :دادم ادامه من.کرد نگاهم فقط و نداد جوابی 

  .کنم اجاره نزدیکش آپارتمان بدونم رو عسل ي مدرسه آدرس خوام می درضمن ـ 

  :گفت و کرد اخم 

  بشه؟ چی که ـ 

  .خدا ي بنده باشم، خانم حاج مزاحم کی تا. کنم زندگی مستقل برم که ـ 

 اونجا برین نمی تشریف چرا ناراحتین خیلی دارین خونه شما ثانیاً عزیزشین، نیستید خانم حاج مزاحم شما اوالً ـ 

  بخوابین؟

  :گفتم و زدم نفهمی به رو خودم 

  .جا اون برم شه می بد ام روحیه ضمن در اس، اجاره که اینا مامان ي خونه وا ـ 

  :گفت بود گرفته دندان به رو لبش گوشه که درحالی 

  .خانم حاج روي روبه منزل خودتون، منزل کردم عرض نکردم، جسارتی چنین بنده ـ 

  :گفتم شوخی به اما جدي لحنی با 

  .کنین زندگی خانمتون با ساختین اونو اول از شما. نیست من منزل که جا اون وا، ـ 

  .نکردم بینی می که حاال ـ 

  .اس تازه بگیري آب از وقت هر رو ماهی خودتونه، از اشتباه خوب ـ 

  !چشم بگو خودته ي خونه گم می! شدي دراز زبون چه تو دختر بابا اي ـ 

  :گفتم. بود رفته خواب به امیرمحمد بغل توي عسل 

  .کنیم می زحمت رفع کم کم ما گرفتم، رو وقتتون خیلی انگار ببخشید ـ 

  .رسونمتون می خودم کجا ـ 
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  :گفتم و افتاد یادم چیزي یه باز 

  .بگیرم هم ماشین یه باید گفتی شد خوب آه، ـ 

  .دم می رو ترتیبش فردا ـ 

  :گفتم و کردم هول گفتم، بلند بالند رو فکرم که اومدم خودم به تازه 

  .بودم فکرش تو خودم گیرم، می خودم نبودین، شما منظورم نه ـ 

  !فروشن نمی ماشین که زن به. خونه جلوي فرستم می ماشین یه فردا خودم نیست الزم ـ 

  !تاحاال؟ کی از وا، ـ 

  .همیشه از ـ 

  .کنم انتخاب رو ماشینم خودم خوام می اصالً من آ،...ندارمـ حوصله اصالً من ضرغام، آقاي ـ 

  نظرتونه؟ مد چی بفرمایین شما خوب ـ 

  .گاریش با االغ ـ 

  :گفت و خندید 

  داري؟ گواهینامه حاال. یاد می بهتون هم خیلی ـ 

  :گفت عصبانیم جدي دید وقتی. خندید می یکریز داشت هنوز بگیرم، را عسل که رفتم و پریدم جایم از 

  .رسونمتون می نگیر، جدي بابا، خوب خیلی ـ 

  .رفت خودش و رساند را ما امیرمحمد. نزدم حرفی هیچ 

  بود انعام و ابوالفضل ي سفره یه تدارك در که سمیه ي خونه رفتیم خانم حاج با روز آن

 سابق اتاق توي که عسل و من.زدند صدایم خانم حاج بروم بیرون که کردم می را کارهایم داشتم وقتی روز آن فرداي 

  :گفتند. رفتم بیرون سریع باشیم نزدیک خانم حاج به تا خوابیدیم می امیرمحمد

  .دارند کار تو با در دم ـ 

  دیدن با. رفتم حیاط به و کردم سر به را چادرم 

 BMW X6 
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 را جوابم بوق چند از بعد و گرفتم تماس او با و برگشتم داخل به. کرده را خودش کار امیرمحمد فهمیدم رنگ اي نقره 

  :گفت و داد

  افتاد؟ مقبول خانم ببخشین سالم، ـ 

  ...گفت بهت کی امیرمحمد ـ 

  :گفت و حرفم وسط پرید 

  .کمیابه روزا این صفر االغ. نیاوردم گیر رو گاریش من کن باور ـ 

  :گفتم و شدم عصبانی گذشته یادآوري از 

  .آ...کنمـ می گریه نکن شوخی من با امیرمحمد ـ 

  :گفت و شد جدي صدایش لحن 

  !نباشه کم دیگه هاي بچه از ري می دخترم دنبال هروقت تا گرفتم رو ماشین این خانم تیام ـ 

  .کنه هم پروازي بلند تونه نمی درآمدش با مادرش دونه می شما دختر ـ 

 عسل مبارك هم تو مبارك هم. باشه مبارکت بکنه ها پروازي بلند این از خواد می دلش پدرش شکر، رو خدا خوب ـ 

  !خودم بانوي

 رو ماشین و برگشتم حیاط به بشینم پشتش خواست می دلم خیلی چون. کرد قطع رو گوشی خداحافظی بدون و 

 که نوئیش بوي راحت، هم چقدر و بود معرکه اتوماتیک، دنده و سیستم فول روشن، شکالتی اینتریور. گرفتم تحویل

  .نداشت حرف

  :گفت خانم حاج. پرید پایین و باال و کرد ذوق کلی ماشین دیدن با عسل 

  .کن دود اسپند خانم ایران ـ 

 ناهار همگی و کردم تن به روسري و مانتو هم من و کشیدند سر به چادر سه هر و شکوند مرغ تخم خانم عشرت 

  .گذشت خوش کلی صالح، امامزاده رفتیم سر یه هم بعدش و رفتیم بیرون

 خوردیم، می طالبی آب که حالی در عسل و من و بودند بار تره بازار از خرید مشغول خانم حاج برگشت راه در 

. بود گرفته لجم حسابی. نداد جواب خورد بوق گوشی هرچی. کنم تشکر ازش گرفتم تصمیم یکهو. کردیم می نگاهشان

 اما ندادم جواب دیدم را اش شماره وقتی. خورد زنگ موبایلم برگشت راه توي. نداد را جوابم و زدم زنگ بهش مرتبه سه
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 بش و خوش به کرد شروع خندان و شاد خانم حاج. خورد زنگ خانم حاج موبایل دقیقه ده از بعد. گرفت تماس دوباره

  :که امیرمحمد با کردن

  .کردیم زیارت هم کلی و گذار و گشت کلی رفتیم تیام با. گذشت خوش ما به کلی امروز مادر، ببینی خیر ـ 

  :گفت و من به کرد رو خانم حاج دقیقه چند از بعد 

  .داره کارت محمد مادر، تیام ـ 

  .بگیره تماس بعداً بگین بهش جون مامان کنم، می رانندگی دارم من ـ 

  :گفت و شکفت خانم حاج صورت دیدم 

  .کردي صدا مامان رو من باالخره تو دختر پیرشی ـ 

 و خوردیم هم شام ماندیم بیرون شب تا چون گذشت خوش ما ي همه به کلی روز اون خالصه. خوردم جا هم خودم 

. کردم رضایت روي از اي خنده. بود زده زنگ باري ده یه حداقل امیرمحمد کردم نگاه موبایلم به وقتی. خانه برگشتیم

 چه دونم نمی. برد خوابمان سریع خستگی فرط از. شدیم خواب ي آماده دو هر و پوشاندم لباس و گرفتم دوش را عسل

 با. خورد زنگ باري چند بدم جواب و بردارم پاتختی روي از را موبایلم تا. پریدم خواب از موبایلم زنگ با ولی ساعتی

  :گفتم آلود خواب صداي

  !بله الو، ـ 

  :گفتم و نشستم نداد، جواب 

  !الو الو، ـ 

  :گفتم دوباره شبی نصفه بود کی یعنی گرفت لجم. بود صبح3 کردم نگاه ساعتم به کشید عمیقی نفس یه 

  !بفرمایید بله ـ 

  :گفت یکی 

  .نُچ ـ 

  .کنم می قطع نزنی حرف آزار مردم اي بیمزه چقدر ـ 

  .رسه می آدم به آدم رسه، نمی کوه به کوه. خانم کوچیکه دنیا خیلی ـ 

  !!!بگیره؟ جلوتو نداري زن مگه تو! سرت؟ به زده شبی نصفه امیرمحمد ـ 
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  داره؟ کاري تو با اون مگه داري؟ من زن به کار چه تو ـ 

  شبی؟ نصفه داري کار چی ندارم، کاري کس هیچ با من ـ 

  ندادي؟ جواب رو هام تلفن چرا ـ 

  .نتونستم ـ 

  !نخواستی؟ یا نتونستی ـ 

  :گفتم شیطنت با 

  !!حاال ـ 

  :گفت و شد عوض صدایش لحن 

  .خداحافظ. شدم مزاحمت شبی نصفه ببخشید داشتی، مهمی کار کردم فکر ـ 

  :وگفتم پریدم حرفش وسط. نکردم تشکر که زشته خیلی دیدم 

  .داریم دوستش خیلی عسل و من و عالیه ماشین. کنم تشکر بودم زده زنگ ـ 

  :گفت بود خوشحال صدایش 

 براش ولی نیست دور زیاد ببین فردا. کنم می پیامک رو عسل ي مدرسه آدرس. نداره رو شما قابل کنم می خواهش ـ 

  .خیر به شب......گرفتم سرویس

  .خیر به شب ـ 

 آرزوي با کردم سعی آلودگی خواب حال همان در و رفتم خواب به جورواجور فکر دنیا یک با و کردم قطع را گوشی 

  .کنم مبارزه ماند می ما با و نداشت زن کاش اینکه

  

  17فصل

 تولد روز. گرفتم می بهانه کمتر و بودم شده اُخت جدیدم زندگی با. بود شده شلوغ هم من سر. شد شروع تحصیلی سال 

 و عسل کارهاي و درس ها ظهر از بعد و بودم کارهایم دنبال ها روز مجازیم، دنیاي از فارغ ها مدت از بعد. داشتم خوبی

. بود عجیب خیلی برایم این و بود ما با را افطارش رمضان ماه امیرمحمد.گرفتم می یاد آشپزي خانم حاج از هم بعد

  :گفت من به عسل افطار سر روز یک. بود سرگرم باهاش حسابی و وابسته پدرش به عسل
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  .خوام می خواهر یک هم من مامانی ـ 

 به را آبش لیوان بود شده سرخ که حالی در امیرمحمد و زد پشتم به آرام دستپاچگی با خانم حاج. گلویم توي پرید لقمه 

  .گرفت طرفم

  :گفت و کرد جزم را عزمش امیرمحمد کم کم. بودیم آورده کم دختربچه یه به جواب در بزرگا آدم ما تاي سه هر 

  .دارند دوستشون خیلی هم مادراشون و پدر و هستن دونه یه ها بچه از بعضی بابایی، ببین ـ 

  .خوام می نی نی یه. خوام می خواهر یه من. باشم دونه یه خوام نمی من ـ 

  :گفتم و گرفت حرصم 

  .دخترم شه نمی که اینجوري. جون مامی خواي می باربی عروسک مگه ـ 

  .گریه زیر زد و کرد بغض. بود غریبه نه، ي کلمه با که عسل 

 می فکر وقتی تازه. کشید سر را اش مانده باقی و برداشت را دستم کنار آب لیوان امیرمحمد کردو بغلش خانم حاج 

  :گفت گریه با ،عسل شده خاموش طوفان کردیم

 که بابایی. شده گم نیست هم کمند بابایی سفره، همش خلبانه، ملیکا بابایی مونه؟ نمی ما پیش بابایی چرا مامی ـ 

  !نشده هم گم تازه نیست خلبان

 قربانی هم تو و کند زندگی بچه یک با خواست نمی دلش پدرت گفتم می. دادم می را جوابش باید چی. کردم نگاهش 

  !!!ریخته هم به رو همه و خودش زندگی خودخواهی یک خاطر به مادرت گفتم می! شدي

  .خوام می نی نی من ـ 

  :گفت انگلیسی به بود کرده گل شیطنتش که امیرمحمد 

  !عزیزم داره بستگی مامانت به اون ـ 

 می مدام و بود داده گیر عسل. بدهم را جوابش خواست می دلم بگه، فارسی به مادرش جلوي نشده رویش فهمیدم 

  :گفت

  !!مامان کنم می خواهش ـ 

  .ببینیم پرنسسی فیلم یه هم با خواب از قبل تا بخور رو غذات م گل دختر ـ 

  .خوام نمی ـ 
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 زدن حرف فرصت یه مادوتا به اینکه براي شاید. برد دیگر اتاق به و گرفت بغل را عسل خانم حاج. گریه زیر زد دوباره 

  :گفت و شکوند را سکوت امیرمحمد باالخره. موندیم سکوت در دونفر، ما اما. بدهد

  کنی؟ ازدواج نداري تصمیم ـ 

  :گفتم و کردم کنترل را خودم اما آوردم می در شاخ تعجب از داشتم 

  .مربوطه خودم به ـ 

  نداري؟ تصمیم ولی درست، که اون ـ 

  .بمونه ایران امسال باید عسل نگفتی مگه گذاشتی؟ تو مگه ـ 

  !رفتین می بیرون کسی با داشتین شما پس آهان ـ 

  .داشتم خواستگار خیر ـ 

  چیه؟ شما خواستگار مشکل خب، ـ 

  .هستم خواستگارهام مشکل من ـ 

  .رسه نمی گوشم به واضح حرفات شلوغه، خطوط ببخشید ـ 

  !لوس چه ـ 

  :شنیدم که بدهند، بازي را آدم که نیستند دل سنگ قدر این دیگه هاي آدم از بعضی مثل ها آدم از بعضی بگم خواستم 

  !مقدسه مریم هم شما منم، دله سنگ ـ 

  !!!!بودین مقدس مریم شما البد ـ 

 ، مقدس مریم به اینجانب ارادت تمام با. داشت نخواهم و نداشتم و ندارم ادعایی چنین هم هرگز کردم، غلط بنده ـ 

  .مندم عالقه خودم جنسیت به بنده

  !لوسی تو چقده ـ 

  :گفت و شوخی به زد دوباره 

  !هستی جدي قدر این که رو تو بخوره موش ـ 

  .زدم حرف جدي شما با من امیرمحمد ـ 
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  کنی؟ رجوع خواي می محترم خانم بگم؟ چی ـ 

  :گفتم و پریدم جایم از 

  !امیرمحمد ـ 

  .باشیم هم با گم می عسل خاطر به دیدي؟ جن مگه چیه؟ ـ 

  ...عسل خاطر به حاال نکردي زندگی باهام خودم خاطر به ـ 

  ...برگرد تو حاال ـ 

  :گفتم و دویدم حرفش میان 

  بدي؟ ابد حکم بهم و بان زندان بشی که بشه؟ چی که برگردم ـ 

  بود؟ سخت قدر این من با زندگی یعنی ـ 

  !!نه کم ـ 

  .کنه زندگی سقف یک زیر نُنُر و لوس ي بچه یک با تونه نمی کس هیچ بکنی، رو فکرش بخواي اگه ـ 

  !کرد زندگی کنه می کاري همه خودش که آبکش جانماز یه با آسونه خیلی که نیست آهان ـ 

 می التماس دفترم اومدي می رفته یادت ،نکنه بستی من ریش به رو خودت عالی جناب. بودم نکرده ادعایی من ـ 

  کردي؟

  :زدم جیغ و صورتش روي کردم خالی و برداشتم را آب پارچ و شدم عصبانی کرد می له را غرورم اینکه از 

 زندگی ،دوباره بود بسته ریشت به زور به رو خودش که ذلیل نُنُر و لوس ي بچه یه با نداده نامه دعوت واست کسی ـ 

  .کنی

 پس را اشتباهم تاوان باید کی تا خدایا. حماقتم به و خودم بدبختی به زدم زار شب تمام. رفتم بیرون اتاق از و دویدم 

 من مامان قول به. کردم می دفع درنگ بی آمد می راهم سر مردي هر که بودم پشیمان خودم کار از قدر اون دادم؟ می

  .بودیم... الـ بسم و جن ها مرد و

 می و سوخت می برام دلش انداخت بیرون زندگیش از رو من آشغال یه مثل که ،مردي بودم بدبخت چقدر ببین 

  .من بر واي. ترحم با هم اون. برگرداند مرا خواست
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 را ابروهایم و برد آرایشگاه به مرا و درآورد تنم از را سیاه زور به خانم حاج روز یک باالخره. نبودم خودم حال روز چند تا

  :خواستم خانم حاج از. کردم هایالیت و دادم مدل را موهایم. کردم همیشه از نازکتر

  . کنید رنگ رو موهاتون و کنید اصالح باید هم شما ـ 

 و بدهد خیرات آقا حاج یاد به خواست می خانم حاج. بود نزدیک فطر عید. نزد حرفی من خاطر به خانم حاج طفلی 

 را کارها همه امیرمحمد دانستم می. بودند گرفته خیرات براي را معروفی رستوران. کند دعوت را ها آشنا و دوست تمام

 من بود او هروقت ولی بینه می را پدرش عسل دانستم می. بودم ندیده را امیرمحمد اتفاق اون از بعد. دیده تدارك

. شد می خنک دلم بود، داده آزارم چقدر امیرمحمد آمد می یادم وقت هر اما بودم شرمنده یکیم شبم آن کار از. نبودم

  .رفتند آرایشگاه به و درآورده را سیاهشان هم مائده و نفیسه و سمیه

 جذب شلوار کت یک هم من. رسیدند خودشان به و رفته آرایشگاه به همه فطر عید شب با بود مصادف که خرج شب 

  .داشت نشان جواهر ي دکمه یک و پوشید شد نمی چیز هیچ زیرش که کردم تن به نباتی

 تک ي گوشواره مگر نبود من گردن و دست به حواهري هیچ و داشت می نگه باال ساده شینیون یک را موهایم 

 از هرگز بود خریده برایم دوبی از امیرمحمد که هم اي حلقه البته. بود داده هدیه بهم زایمانم براي مامان که الماسی

 شده ناز خیلی و بود رسیده خودش به حسابی اش عمه توسط هم عسل. بود همراهم همیشه و کردم نمی خارج دستم

 مثل مائده ،اما گذشت خوش ها خانم به حسابی و خواندن می ذکر و زدند می دف خانم ،مداهان زنانه مجلس. بود

 هم امیرمحمد دانستم می. خانم حاج ي خانه آمدند سال هر عادت به ها داماد و دخترها شام از بعد. نبود سرحال همیشه

 و آقا حاج به من تلفن اولین از بعد دانستم می. بود نکرده شرکت مراسم در ماندانا چرا بود عجیب برایم. آید می

 می آمد و رفت ماندانا با آن از بعد دانستم نمی اما بخشیده را او بودم کرده محمد امیر بخشش بر مبنی که خواهشی

  :گفت و کشید کناري را من مائده امیرمحمد جز بودند همه خانم حاج ي خانه در شب نه، یا کنند

  .تیام بزنم حرف باهات خوام می ـ 

  شده؟ چیزي حتماً، ـ 

  :گفتم و شدم نگران. شد جمع مائده هاي چشم توي اشک 

  مائده؟ شده چیزي ـ 

  .عزیزه برام خیلی امیرمحمد تیام ـ 

  . ریخت می اشک فقط مائده و کردم می نگاهش زده بهت. بودم شده گیج 

 وقتی. تونم نمی دیگه ولی. نزنم حرفی وقت هیچ که بودم خورده قسم من دونی نمی که چیزهاست خیلی تو تیام ـ 

  . ندارم رو دیگه عزیز یک دادن دست از طاقت من شه، می آب چشمم جلوي داره امیرمحمد بینم می
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  !کردي جونم نصف خدا رو تو فهمم، نمی رو حرفت من بزن، حرف! مائده؟ بگی خواي می چی ـ 

  بگم؟ کجا از ـ 

  :گفت و کشید عمیقی نفس هق هق میان در 

  .نپر حرفم وسط ـ 

  :داد ادامه بعد مدتی. شود آرام تا کردم بغلش 

 همونی اون داشت انتظار جون آقا چون. نبود کم مسئولیتش خونه پسر تک شد محمد رفتن سبحان و معین وقتی ـ 

 ي حرفه داشت دوست آقاجون ولی بشه مهندس که بود این محمد آرزو. بودن باهم دونفري سبحان و معین که باشه

 خیلی آقاجون. خوراك ها روز و نداشت خواب ها شب حاجی دلخوشی براي محمد. کنه دنبال رو تجارت یعنی خودش،

 سال5 تحصیل ادامه براي هم آخر دست. بود منگنه توي حسابی محمد اما بودیم آزاد ها دختر ما گرفت می سخت

 با کارش دوباره. برگشت خانم حاج التماس با برگرده خواست نمی گرفت هم اقامت حتی کانادا، رفت و شد فراري

 خودش انداز پس با قبل ها سال که رو شرکت زمین داشت رو خودش هدف که جا اون از ولی گرفت، سر از رو آقاجون

 تجارت با سرش محمد تا انداخت می سنگ حاجی. اومد راهش سر مهم ي پروژه چندتا همزمان. ساخت بود خریده

 پدرش. شد آشنا دوبی توي ماندانا با که بود شرکت ي افتتاحیه دار و گیر این تو. کرد می سماجت محمد اما بشه گرم

 تحمل از بعد هم ماندانا بود، داده شوهر خودش از بدتر ي دیوونه یه به زور به رو سال و سن کم ي ماندانا و بود معتاد

 مادرش با و گرفت رو طالقش افتاد زندان به مخدر مواد توزیع جرم به شوهرش وقتی باالخره بدبختی و زجر سال چند

 کم کم ،اما دوستی انسان و بود ترحم حس یه اوایل اون البته سوخت می براش دلش محمد. شد موندگار دوبی رفت

 حاجی روي به رو خاطرش به که طوري شد مند عالقه بهش زبانش و سر و ماندانا ي عالقه ابراز خاطر به محمد

 رو بیوه زنه این اسم اگه کنم نمی حاللت رو شیرم«  گفت و انداخت وسط رئ خودش خانم حاج که بود اینجا. ایستاد

. شکست دلش خیلی ولی زنه نمی حرف مامان حرف روي محمد.» ببینم ات شناسنامه تو بزرگتره خودت از سال4 که

 بره، بیرون محمد زندگی از خواست شد دار خبر ماجرا از وقتی حتی. بود نداده جدایی به تن سرخوشی روي از ماندانا

 بی دوباره اون خواست نمی چون داشت، نگه زندگیش تو رو ماندانا دندون و چنگ با که بود محمد این نگذاشت محمد

  .دید ساله 99موقت عقد رو راه تنها بود امیرمحمد مخالف چیز همه وقتی. بشه پناه

 نمی باور کس هیچ. بود هم نازا مشکلش خاطر به ماندانا که مخصوصاً افته می سرش از کردن می فکر بابا و مامان 

 همه ولی فرستاد هم انگلیس به حتی درمان براي رو ماندانا بود برده ارث به بابا از رو بازي لج که محمد ولی کرد

 دار و گیر همین توي. بده ادامه زندگیش به بتونه تا داشت برمی رو دانش تخم و رحم باید ماندانا. بود یکی جوابشون

 منبع تنها که رو کارش تونست نمی و بود خانوادگی شدید اختالف یک دچار امیرمحمد صمیمی هاي دوست از یکی

 زندگیش وارد تو که بده درس و بره سرکالسش مدت یه اون خاطر به کرد قبول محمد. بده دست از بود درآمدش

 خانپور دکتر و بابا و مامان اون از بعد و برسه پدرت به و کنه تحقیق ات درباره تا کرد وادار رو محمد فامیلت اسم. شدي
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 ، گذاشت سر زیر محمد براي و دید رو تو مامان وقتی. برسن بهم بودند کرده تکانی خانه رو اندوه و خاطره ها سال که

 شن می عاشق روز هر هاش ،همسن اس بچه و جوونه دختر این که شد می پایین و باال پرکنده مرغ مثل داداش طفلی

 اما! رو معصوم طفل این هم و کنین می بدبخت رو من بشه،هم ما اعتقادات و رسم پایبند سخته براش فارغ، فردا و

 خانواده و محمد به عالقش خاطر به اون که زد حرف تو به راجع هم خانپور دکتر با حتی داشت پا یه مرغش خانم حاج

 بین. بود افتاده اي مخمصه بد توي محمد. کرد استقبال خواستگاري این از ما ي همه و مادرت تعجب کمال در یما

 و شد شهید دکترخانپور متاسفانه. بود شده ممکن غیر برایش انتخاب بودن عزیز برایش که کسانی ي همه و ماندانا

  . کنی می دل ازش تو کنه ي بدرفتار تو با اگر که داشت امید همچنان محمد ولی یادته خودت که هم رو بعدش

 ترسم می ایستاده، هنوز ولی کنم می بدي بهش همه این که سوزه می براش دلم مائده «گفت می بهم وقتا بعضی 

  .»بشه پاسوزم

  :داد ادامه کند می کنه می جور و جمع را افکارش انگار که طوري و کرد مکث کمی مائده 

  .داره و داشته دوستت خیلی محمد امیر ولی نه یا کنی می باور رو حرفم دونم نمی تیام ـ 

  :گفتم آرامی به 

  !کنم نمی باور ـ 

  :داد ادامه دوباره مائده 

 وتبسته بهش و باشه داشته مونه می باز برات ها زن دهان که تو قشنگی به دختري آدم شه می مگه دلم عزیز آخه ـ 

  .کنی درك رو امیرمحمد کنم می خواهش ازت تیام ولی نشه؟

 کشیده زندگیش توي که عذابی و ماندانا به نسبت هم و خواست می رو تو هم که بود گرفته قرار موقعیتی توي اون 

 مسئولیت احساس بود کرده پوشی چشم خودش هاي خواسته از و گذاشته امیرمحمد ي خانواده به که احترامی و بود

  .کرد می

 در اما نگفته، بهش تر نازك گل از کسی و هست اي پرورده ناز دختر اینکه با گفت می من به بارها امیرمحمد خدا به

  ...نداره اعتراض و کنه می صبوري خیلی من برابر

 براي طوري چه که بود بهش من ،حواس دید رو تو متانت و حجاب اون با که مهیا عروسی شب! تیام دونی می 

  .زنه می بال بال تو داشتن همیشه و کردن تصاحب

 و گشت برمی عقب به زمان کاش گفت بهم که رسید، می نظر به شده دگرگون و بود سرحال قدر آن شب آن فرداي 

  .کرد می زندگی و موند می باهات تو به تعهد از بغر تعهدي هیچ بدون اون
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  :گفت بار این و کرد سکوت کمی و کشید عمیقی نفس مائده 

 غم و شیرینه تن ي پاره انتظار چون بود خوشحال! غم و شادي داشت، دوگانه احساس یه محمد شدي حامله وقتی ـ 

 تو آزار از دست داشت کم کم! کند چه مردمش و دنیا از خورده زخم مانداناي با دونست نمی چون بود دلش تو دنیا

 کرده خاك و گرد حسابی انگاري محرم توي شب یه اما.» کنم دعوا باهاش یاد نمی دلم دیگه« گفت می. داشت برمی

 ماهایی و رفتن که هایی اون ي همه براي زدیم زار کلی اي فواره چهل ي خونه سقا دم خودش و خودم شب اون. بود

  .بودیم حیران کارهامون توي و بودیم مونده که

  :گفت. نکنه اذیتت دیگه داد قول امیرمحمد برگشت راه تو شب اون 

  .کنم می درست رو زندگیم شده هرجوري ـ 

  :کرد اضافه خنده با 

  !کمتره؟ دوزنه مرداي این از چیم من یعنی ـ 

  :گفتم و خندیدم 

  .هیچی... واالـ ـ 

 نبود حاضر بابا و پریدن بهش کلی مامان و بابا. شد دیوونه ندادي؛محمد جبران مهلت بهش و رفتی تو اون از بعد 

 رو سیگار دراز به دراز مبل روي حال بی. سراغش رفتم زدم زنگ روز یه. بود کرده قهر باهاش هم ماندانا حتی. ببینتش

  :گفتم شوهرم محسن به. سیگار خاکستر و سیگار ته و بود سیگار دود زیر خونه. کرد می روشن سیگار با

  .نیست خوب حالش بمونم امیرمحمد با امشب خوام می من ـ 

  :گفت دکتر. نفهمن بابا و مامان شد قرار. بردمش بیمارستان زور به خورد بهم حالش شب نصف 

  .اس سکته به مشکوك ـ 

 به وقتی داد تر تخصصی هاي آزمایش سري یه دستور دکتر بعد بساط، و بند هزارتا و آزمایش و گرفتن نوار قلبش از 

 ،اونقدر بده نشون قلبش همکارهاي به تا مهیا شوهر پیش فرستادمش یواشی و داد انجام رو ها آزمایش من زور

  .ایران اومد بعدش روز چهار سه که شد نگرانش

  :گفت هم اون و ببینه متخصص یه برد زور به خودش رو محمد امیر 

 هم سنشون. نباشه هم خفف تونست می که کردند رد سکته یک چون باشن مواظب خیلی باید ایشون شده، رد خطر ـ 

  .بده دستش کار بعدي ي سکته ممکنه و کمه
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 داد قسم رو مهیا شوهر علوي دکتر و من اون اما. بدم دست از تونستم نمی رو برادرم دونه یه. شد خراب سرم روي دنیا 

 حاجی تو زایمان از قبل. نزنه سیگار به لب دیگه که سیدالشهدا به دادیم قسمش هم ما. نزنیم حرفی کس هیچ به که

 اما. کنین زندگی باهم و گردونه برت که بود این قصدش اومد آمریکا زایمانت براي وقتی. بخشید اونو و اومد کوتاه

  .شد شروع جون آقا هاي تحقیر و ها طعنه باز و داد طالق رو تو حرفی هیچ بدون و برگشت بعدش

 زیر ماندانا دید وفتی. کنه تامین رو ماندانا جوره همه بود کرده سعی مغازه یه و بود خریده خونه یه ماندانا براي محمد 

 برادر زن و برادر که بود اش اولیه مراحل توي ها کار. کرد خوانده فرزند تقاضاي شیرخوارگاه از شدیده روحی فشار

  .بودند مادرش و ماندانا یادگار تنها ها آن ي ساله3 و ماهه6 دختر دوتا و شدند فوت بزرگشون دختر و پسر با ماندانا

. کرد کنسل هم رو بهزیستی از بچه تقاضاي. دادند ماندانا به رو حضانت حق و گرفت رو کارهاشون دنبال امیرمحمد 

 محمد و کرد پیدا زندگی به امید هم مادرش حتی. گرفت دیگه رنگ یه دخترش دوتا با ماندانا روح و رنگ بی زندگی

 هرچند و بود عذاب در خودش ي گوشه جگر دیدن براي که حالی در کرده شاد رو خدا بنده یک دل که بود خوشحال

 ي سکته حاجی پیش دوسال. بود کرده قطع زمان همان از را ماندانا با اش رابطه. دنیا سر آن آمد می باید بار یک ماه

 را پدرش سال سه از بهد و حاجی بوسی دست رفت محمد سکته اون از بعد. نشد سابق مثل حالش دیگه که کرد بدي

 طفلی. نکرد گله هم بار یک حتی ولی شد اضافه شرکتش کارهاي به اداري و تجاري هاي کار ي همه. گرفت بغل

 از محمد کردند جوابش دکترها و گذاشت وخامت به رو آقاجون حال وقتی. شد سفید سرش موهاي دوسال این توي

 بیاي شد قرار وقتی.ببیند بود پسریش ي نوه تنها که رو عسل آقاجون و بیاي تا کنه صحبت تو با رد خواهش مادرت

 براي طراح و کنن جارو و آب سال5 از بعد رو اینا مامان روي به رو ي شده تمام عمارت داد که آمد وجد به چنان محمد

  . چید اونجا را پدرت وسایل تمام که کرد درست اتاق یه حتی آورد مانش و مبل

 که شد چی دوباره دونم نمی هم بعدش. ترسید اما کنید رجوع که بده پیشنهاد بهت خواست بارها اومدي که وقتی از 

 وارد استرس خودش به داره زیادي گه می دکتر. کنه اش معاینه تا دکترش پیش بردمش دوباره زور به و ریخت بهم

 اونجاست، ره می مدرسه دوبی که اش ساله5 دختر خاطر به روزا این ماندانا. نیست چیزي که گه می اون اما کنه می

 حالتی اون از وقته خیلی محمد و ماندانا ي رابطه دونی می. بود نگرانش خیلی ولی سربزنه امیرمحمد به بیاد تونه نمی

 حاال کرده، تمام من حق در رو محبت محمد گه می اون. نیست محمد عقد دیگه ماندانا. اومده در کنی می فکر تو که

 و خونه ماندانا برادرش هاي بچه کردن قبول فرزندي به جریان از بعد. بدم انجام محمد براي کاري یه من خواد می دلم

  .دوبی رفت و داد اجاره بود داده هدیه بهش محمد که تهرانش ي مغازه

 شرکت به وابسته که ها شرکت از یکی توي هم ها روز. کنن می زندگی باهم هاش بچه و مادرش و خودش حاال 

 از یکی با بشه خارج اون زندگی از کامالً اینکه براي محمد از شدنش جدا از بعد ماه چند البته.  کنه می کار امیرمحمده

  .کرد ازدواج بود شده فوت تصادف در زنش که شرکتشون مهندساي

  :گفت من به و شد خوشحال دید رو تو وقتی. آمدند مراسم براي مادرش با خودش بود رفته خدا رحمت به که بابا 
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  .بگیره سرانجام بچه اون و کنن رجوع بهم دوتا این کردم نذر من! بده؟ رو من دل مراد خدا شه می یعنی ـ 

 به که من براي وقایع این همه قبول و درك مائده، صورت تو بودم زده زل باشه شده وصل برق به که کسی مثل

 داشتم عشقی ادعاي چه بودم، عاشقی چطور من. بود ثقیل کردم می فکر گنجشک یک ي اندازه مواقع از بعضی راستی

 که خداوند هاي نعمت که. بود کرده کور رو من خودخواهی که کردم می قبول باید. کردم خالی جا طوفان اولین با که

 غرق و گرفتم بغل را مائده. کردم نمی حفاظتش درست و دونستم نمی رو قدرش بود رسیده من دست به آسون قدر این

 و تمام من حق در را هایش نعمت بازهم خدا بزنم فریاد خواست می دلم. بکنم کاري یه خواست می دلم. کردم بوسش

  . کرد کمال

  . نگوید بهش چیزي کردم التماس مائده به. بود نیامده من خاطر به شب اون امیرمحمد 

 روز آن فرداي. نکردم آفتابی رو خودم اصالً هم من و گذار و گشت و عجایب سرزمین برد را عسل امیرمحمد عید روز 

  . محمد امیر شرکت رفتم یکراست و مدرسه گذاشتم را عسل

 ترکیب ام کرده مش موهاي با اي قهوه -طالیی روسري و رسمی اي قهوه کرم مانتوي. بودم رسیده خودم به حسابی 

 باشه تر مشخص موهایم مش که بستم طوري را ام روسري و کردم تمدید را رژلبم ماشین ي آینه توي. داشت جالبی

  :گفتم خودم به بعد

  !!شه می برنده کی بینیم می حاال ـ 

 به ،منشی رفتم که مدیرعامل اتاق سمت به. بود کامپیوتر توي سرش جدیدي منشی شدم امیرمحمد دفتر وارد وقتی 

  :گفت و اومد خودش

  کنی؟ می کار چی خانم ـ 

. سوخت دماغم حسابی. نبود امیرمحمد. شدم کارش اتاق وارد رفت می کلنجار باهام منشی که درحالی و کردم باز را در 

 با امیرمحمد. بودم ایستاده ها شده مسخ مثل من اما. گرفته دزد انگار که بود کرده بلند را صدایش چنان منشی خانم

 نمایان در چارچوب در ، بود قالب اش برازنده هیکل به که آبی طوسی پیراهن و اي سرمه دوخت خوش شلوار و کت

 خودش در را احساس هرگونه کرد می سعی که صدایی با. بود چیز هر از تر تماشایی اش قیافه من دیدن با اما. شد

  :گفت کند کنترل

  .بیرون بفرمائین شما کالنی خانم ببخشین ـ 

 مثل من. آمد طرفم به آرام هاي قدم با و بست رویش به را در امیرمحمد که کرد می جیغ جیغ داشت همچنان منشی 

 به بود جاري زبانم بر افکارم دوباره همیشه، مثل بشه دیر که ترسیدم می چقدر. کردم می نگاهش فقط ها زده بهت

  :گفت آرامی
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  !بشه؟ دیر چی ترسیدي می ـ 

  :گفتم و دادم گردنم به قري و کشیدم عمیقی نفس. آمدم خودم به 

  !کنه تعطیل محضر ترسیدم می ـ 

  :گفت تعجب با 

  گفتی؟ چی چی؟ براي محضر ـ 

  !شنیدي که همین ـ 

  :گفت و کرد حلقه دورم به را اش قوي بازوان و شکفت صورتش اجزاي تمام خوشحالی از 

  !!!گی؟ می جدي ـ 

  .کن ولم امیرمحمد شدم، له ي،.. آیـ ـ 

  .پري می بومم روي از زودي جلدي کفتر تو. کنم نمی ولت ـ 

  .بچین و پرم خدا، به نه واي ـ 

  .حتماً چینم می ـ 

 دنیا زوج ترین خوشبخت اگر ما. ساختسم نو از رو آشیانمون امیرمحمد و من که ساله سه نویسم می دارم که االن 

 زري کاکل برادر یک صاحب و رسید آرزویش به عسل. روزگاره هاي درام ترین پرهیجان از یکی زندگیمون اما نباشیم

 خانم عسل آرزوي برآوردن ي ادامه در. میاره در تنهایی از رو عسل هم حسابی و دوسالشه حاال که شد سبحان نام به

 گرمه هاش نوه با حسابی سرش خانم حاج. شه می اضافه ما جمع به زودي به هم معین خدا امید به. باردارم ماهه7 من

 چند یه تا ره می مقدس اماکن به هایش اي جلسه هم جماعت با بگه نه بهشون یاد نمی دلش که ها وقت بعضی و

  . کنه قوا تجدید روزي

  . یاد می رسانی کمک براي هم بهار و کریسمس تعطیالت بتونه اگر و ها تابستون مامان 

. بساز زمانه با تو نسازد تو با زمانه اگر داد، یاد من به که هستم زنی مدیون عزیزانم و خدا از بعد رو خوشبختی این من 

  .باشید سعادتمند و خوشبخت شوهرت و مادر و گلت دخترهاي و خودت امیدوارم. ممنونم ازت جان ماندانا

 چقدر من. ممنونم ازت خدایا. شیطونم کوچولوي تیام همان امیرمحمد براي هنوز اما. شدم بزرگ باالخره من 

  !!!!!!!خوشبختم

  پایان


